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 لقضية السوريةاحل دور القوى الفاعلة ىف توجية التغطية اخلربية خلطاب 

 ىف وكالىت األنباء اإليرانية والتركية

 *هبة هللا نصر حسن مصطفى /د

     مقدمة:

تعتبر وكاالت األنباء من أبرز وسائل اإلعالم تأثيراً على الصعيدين الداخلي 

وهذا التأثير ناتج عن سببين أساسيين هو أن وكالة األنباء ال يقتصر  ،والخارجي

المحيط الخارجي فهي فى وإنما يشمل نطاق عملها ، عملها على المحيط الداخلي 

قادرة على الوصول إلى مناطق وبقع جغرافية تعجز وسائل اإلعالم األخرى عن 

 (1) .ثهالوصول إليها بسبب األجهزة المستخدمة في نقل الخبر وب

ً فى التعبير عن الوقائع واألحداث و  تمثل األخبار الشكل األكثر توظيفا

الجارية ، كما تضطلع بدور حيوى فى تقديم المتابعات اليومية لمختلف األنشطة 

الحادثة داخل نطاق المجتمع أو خارج حدوده الجغرافية ، ولم يعد توظيف األخبار فى 

يمتد نطاق  وإنمايقف عند حدود المعالجة التسجيلية لألحداث ،  اإلعالمىالعمل 

التغطية الخبرية ليتضمن معرفة األسباب والمتغيرات المحتملة لألحداث الجارية ، 

وذلك عبر تتبع التغطية ألسباب ومقدمات الحدث وتوابعه والسياقات والمالبسات 

قصة خبرية توظف مزيج من ، وإدخال تغييرات فى بنية الخبر ليتحول إلى  المحيطة

 (2).المصادر لشرح أبعاد الحدث 

تها نشراً وهجوماً ودفاعاً فهي اوكاالت األنباء فى تنفيذ سياس وتستخدم الدول

،وما  هاوتوظيفاألخبار اختيار ويعد  السالح الرابع مع أسلحة البر والجو والبحر،

من تدخالت فى مجال وصف الوقائع ومواقف القوى الفاعلة واألطراف  يصاحب ذلك

مضمون ما يدركه الجمهورعلى أنه  يشكل لمتضمنة فى األحداث موضع التغطيةا

ونمط توظيف اللغة داخل األخبار فتوظيف المصادر ، وتجاهل بعض الحقائق ،واقع ، 

تفق مع التوجه األيديولوجي بما ي، ويحقق العقيدة السياسية والفكرية لدولة الوكالة 

 (3) للدولة ويحقق مصالحها .

األزمة السورية مدخاًل إلعادة رسم تحالفات المنطقة شّكلت وقد 

هذه األزمة التي بدأت داخلية سرعان ما تحولت إلى صراع إرادات ووتوازناتها،

معسكرين وتتكون حالة الصراع من ، إقليمي ودولي تغلب فيها الحسابات الجيوسياسية

ة؛ محلية ييتألف كل منهما من ثالث مجموعات تتفاعل على ثالثة مستويات رئيس

قليمية ودولية،يشمل األول الذي يسعى إلى التغيير وهو معسكر التغيير و اإلطاحة إو

، ويدعمه إقليمياً كل من ، ويدعمه المعارضة السورية فى الخارجبالنظام السوري

ً تركيا ودول الخليج العربية، و يقف الغرب بجناحيه األوروبي  من وارئهم جميعا

                                                           
 جامعة أسوان –بكلية اآلداب  بقسم اإلعالم مدرس *
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واألميركي ،و المعسكر اآلخر هو معسكر الحفاظ على الوضع القائم، ويشمل النظام 

حزب "السوري الذي يدعمه إقليمياً كل من إيران وحلفاءها في العراق  ولبنان و 

 (4) ، ويقف وارء هذه القوى دولياً كل من روسيا والصين ."هللا

ً دولتان وبسبب  األزمة السورية أخذت تظهر تحالفات جديدة تقودها إقليميا

مركزيتان ، إيران حليفة النظام السورى ، وتركيا حليفة المعارضة ، وحول هذين 

المركزين إلتفت قوى إقليمية أخرى ترى فى تحالفها حول قضية اسقاط النظام أو 

 بقاؤه أهمية لخدمة مصالحها .

لخبرية الفاعلة لتحتل موقعاً محورياً فى توجيه التغطية ا وتأتى دراسة دور القوى

للقضية السورية موضع الدراسة  (السلمى–)العسكرى حل فى القصص الخبرية لخطاب ال

، فالتوظيف المتعمد والهادف يمثل آلية للتوجيه والتحيز ، وجزءاً من عملية تمرير الحدث 

وتحليل دور ، لة فى القوى الفاعلة عبر أطر محددة لمصدر المادة الصحفية ، والمتمث

يتم اختيارها بصورة مقصودة وهادفة  ، والتىالقوى الفاعلة فى توجيه المعالجات الخبرية

 ألشخاص لهم ميولهم وتحيزاتهم تجاه األحداث موضع التغطية .

وتعنى هذه الدراسة بالكشف عن كيفية توظيف القوى الفاعلة داخل القصص 

الخبرية من أجل توجيه الخطاب الخبرى لكل من وكالة األنباء اإليرانية "أرنا" ، 

السلمى للقضية العسكرى وووكالة األنباء التركية "األناضول" تجاه خطاب الحل 

لتوجيه عبر عدد من اآلليات ، السورية محل الدراسة لفرض توجه عام ، ويتحقق ا

كنوع من أولها االستخدام االنتقائي للحقائق عن طريق اإلخفاء المتعمد لبعض الحقائق 

أو إظهار كل أو بعض الحقائق لدعم مواقف أحد أطراف القصة اإلخفاء اإليديولوجى 

ة فى التكرار المتعمد للقوى الفاعلة التى تدعم موقف دولة الوكالالخبرية ، وثانيهما 

،  تناولها للقضية بشقيها العسكرى والسلمى بما يدعم وجهة النظر الداعمة أو الرافضة

تقديم الرأى على أنه حقيقة واألدلة والبراهين التى تؤكدها كل وكالة بما وثالثها 

 . يتناسب مع تأييدها أو رفضها للشق العسكرى أو السلمى للقضية 

طبيعلة القلوى فلى كشلف  ليلل الكيفلى ،وتستخدم الدراسة التحليلل الكملى والتح

ذلللك فللى توجيلله الخطللاب القضللية السللورية وأثللر  الفاعلللة الموظفللة فللى توجيلله خطللاب

ألطراف القضية فى تناول أسباب كالً من الحلل العسلكرى والحلل السللمى للقضلية فلى 

، والمنهج الكيفى يهدف إلى الحصول على معلوملات وكالتى األنباء اإليرانية والتركية 

فاصيل موسعة وعميقة عن الموضوع الذى هو تحت الدراسة إذ يرى المنهج الكيفى وت

أنه صعب الحصول عليها عن طريق أسلوب االستبيان أو المقابالت القصليرة أو حتلى 

  (5) تحليل المضمون الذى يعتمد فى كثير من األحوال على التكرارات الكمية.

للظلللواهر االجتماعيللللة  فلللالبحوث الكيفيلللة تزودنلللا بمعلوملللات وفهلللم عميلللق

إذ تذهب إلى أبعد من األسباب الظلاهرة أو الواضلحة إللى  ،واإلنسانية التى تتم دراستها

كملا أن الدراسلات الكيفيلة ال تبحل  فلى كيفيلة اللتحكم فلى الظلاهرة قلدر  ،عمق المشكلة



 دور القوى الفاعلة فى توجية التغطية الخبرية لخطاب حل القضية السورية فى وكالتى األنباء اإليرانية والتركية

 585                              عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

  (6) .اهتمامها بفهمها ومعالجتها

 مشكلة الدراسة :

على خصائص وأنماط حضور القوى تتحدد مشكلة الدراسة فى التعرف  

الفاعلة المختلفة داخل القصص الخبرية فى تغطية أحداث وتداعيات خطاب حل 

السلمى( لكل من وكالتى األنباء اإليرانية والتركية -القضية السورية )العسكرى

،ورصد وتحليل آليات توظيف ما تقدمه هذه القوى من معلومات وتصريحات داخل 

، وكذلك التعرف على طبيعة التصورات المقدمة عن مختلف بنى القصص الخبرية 

القوى الفاعلة المنتمية ألطراف الصراع فى القضية محل الدراسة ، والتى توظف 

لرصد ووصف األحداث ، وأثر ذلك فى توجيه التغطية الخبرية تجاه خطاب الحل 

وكالتين السلمى( للقضية السورية ، وحدود االتفاق واالختالف بين ال-)العسكرى

 ومبرراته .

  أهمية الدراسة :

 تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة من عدة جوانب ، على النحو التالى :

لكشف عن حدود توظيف القوى الفاعلة لتوجيه التغطيلة الخبريلة للقضلايا موضلع ا -1

مللن أجللل دراسللتها  عمليللة تفكيللك لبنيللة النصللوص الخبريللة الدراسللة ،مللن خللالل

يللتم تجسلليدها عبللر توظيللف تصللريحات محللددة أيديولوجيللة كخطللاب للله توجهللات 

ومقوالت القوى الفاعلة ، إضافة إلى التصورات المنسوبة لمختللف القلوى الفاعللة 

  .الخبرى المتضمنة داخل السرد 

تحليل الخطاب الخبرى لكلالً ملن وكاللة األنبلاء اإليرانيلة "أرنلا" ، ووكاللة األنبلاء  -2

للقضلية السلمى(  –)العسكرى حل الخطاب غطية ت وتوجيه، التركية "األناضول" 

ملن  لفهم اآلليات التى تسلتند إليهلا هلذه التغطيلة الخبريلة لتوجيله الخطلابالسورية 

 األحداث والشخصيات من خالل توجيه محدد للخطاب. تحليل أطرأجل 

وهلى ملن العالمى العربى وترجع أهمية هذه الدراسة إلى قضية تشغل الرأى العام  -3

فمللن واقللع المتابعللة  -القضللية السللورية  -أهللم القضللايا العربيللة فللى الوقللت الللراهن 

كللل ل حيلل  أن ،تركيللا( –الدراسللة )إيللران وكللاالت للطبيعللة األيديولوجيللة لللدولتى 

باللدعم والتأييلد فتتنلاول القضلايا العربيلة مصلال  فلى المنطقلة العربيلة  منهملادولة 

 ، فتحملل فلى المنطقلة مصلال لتحقيلق  ،تارة، والمعارضلة واللرفض تلارة أخلرى 

، الدوللة اإلسلالمية اإليرانيلة المعارضلة للقضلايا العربيلة بصلفة عاملة  أيديولوجية

فتتبنللى سياسللة تركيللة اليديولوجيللة األأمللا ، خاصللة القضللية السللورية  إال أنهللا تؤيللد

 .معارضة للقضايا العربيةال

لقضلية السلورية ، حيل  تركيزهلا عللى المضلمون الخبلرى  أهميتهلاتمثل الدراسة  -4

واخضاعه للتحليل الكيفى للخروج بنتائج ، )فالمنهج الكيفلى يهلتم بالدرجلة األوللى 
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 (.(7)بالعملية نفسها وليس النتائج أو المخرجات

 أهداف الدراسة :

 على النحو التالى :تسعى هذه الدراسة نحو تحقيق ثالثة أهداف متكاملة ، 

رصد وتحليل القوى الفاعلة التى يعتمد عليها الخطاب الخبرى لكل من وكالة  -1

األنباء اإليرانية ووكالة األنباء التركية فى مجال تغطية خطاب الحل 

السلمى( للقضية السورية موضع الدراسة ، وحدود االتفاق -)العسكرى

 واإلختالف فيما بينها .

هذه القوى فى توجيه معالجات الخطاب الخبرى  تكشف عن آليات توظيف -2

 السلمى( للقضية السورية موضع الدراسة .-ألحداث خطاب الحل )العسكرى

رصد وتحليل خصائص كل من القوى الفاعلة لكل طرف من أطراف  -3

القضية موضع الدراسة فى توصيف مسارات األحداث ومواقف األطراف 

 المختلفة داخلها .

 اسة :التأسيس النظرى للدر

تتأسس هذه الدراسة مدخلين نظريين متكاملين ، األول يؤسس لعملية تحليل  

الخطاب الخبرى واأليديولوجى ، والمدخل الثانى يعنى بعملية تحليل األطر الخبرية 

والتى تقدم من خاللها األحداث والشخصيات داخل النصوص الخبرية التى تشكل 

 الخطاب الخبرى تجاه موضوع الدراسة . 

 (تحليل الخطاب الخبرى واأليديولوجي:1

حاولت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية أن توسع من مفهوم تحليل  

الخطاب ليشمل أبحاث االتصال الجماهيرى، وافترضت أن للخطاب اإلخبارى بنية 

مستقرة أو خطة تنظم القصص اإلخبارية ، تبدأ بالعنوان والمقدمة يليها آخر األحداث 

حداث السابقة، والسياق ، والتاري،، والتعليقات، وهذا ما يؤكد أن إنتاج األخبار ، واأل

، وقد توصلت دراسة لـ "فان ديك "لحدث (8)هو شكل من أشكال معالجة النصوص 

واحد فى عدد كبير من الصحف بلغات مختلفة لمعرفة خصائص عالمية للقصص 

التى تستخدمها وكاالت األنباء الخبرية ،تبين أنها تتأثر بصيغة القصص الخبرية 

العالمية ، وهى متماثلة بصورة غير متوقعة رغم اختالف السياقات السياسية والثقافية 

 (9) ، أما االختالفات فتوجد بنسبة أكبر بين الصحف حتى فى الدولة الواحدة.

ووضع "فان ديك " تعريفاً لأليديولوجية بأنها "المعتقدات اإلدراكية األساسية 

تعتبر القاعدة التى ترتكز عليها التمثيالت االجتماعية التى يشارك فيها جماعة  التى

 ً ، وعن  (10)،ما" ، وأشار إلى أن الطرق التى يعاد بها انتاج األيديولوجية تعد خطابا

عالقة الخطاب واأليديولوجية وضحت "سارة ميلز" أن األيديولوجية هى التى تشكل 
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 (11) األيديولوجى هو جوهر تركيب الخطاب.العالم من حولنا ، وأن الصراع 

وقد أشار " دنيس ماكويل"  بلأن تحليلل الخطلاب طريقلة لوصلف المضلمون، 

وال يعتمد على التكميم، ولكن يستشف المعنى فيه من العالقات والتعارضات والسلياق، 

ويمكن أن يكشف عن خصائص منتجي النص ، وهو يفيد فى كشف األيدلوجية الكامنة 

deologyLatent I  (12). داخل مضمون الرسالة اإلعالمية 

ويكشف تحليل الخطاب عن درجة الدقة وااللتزام فى التعبير عن األحداث 

والوقائع بصورة موضوعية، وتكمن أهمية التحليل فى النصوص الصحفية فى فهم 

 (13) ودراسة اللغة اإلعالمية كقوة فاعلة تستعمل للتنوير أو على الخداع والتضليل.

بالتحليلل والتفكيللك  -فلى إطللار تحليلل الخطللاب–تكتفلى المنلاهج واألسللاليب  ال

ومعرفللة الجللذور والعالقللات اللغويللة لالسللتدالل علللى المعنللى ، ولكللن يتطلللب تحليللل 

االستشهادات واألدلة والبراهين التى يعتمد عليها المتحدث أو المحاور فى اإلثبلات فلى 

قائد واألفكار التى يدور فى إطارهلا اللنص إطار وحدة النص ، وبالتالى الكشف عن الع

، وتستعين الدراسة بأداة تحليل الخطاب بوصفه قلادراً 1(14)والمتحدث ومدى تمسكه بها

على تحديد األفكار المحورية واألطراف السياسية التى يعنى بها المحتوى اإلعالملى ، 

ل المواقلف وذلك بالتركيز على تحليلل القلوى الفاعللة للخطلاب ملن خلالل رصلد وتحليل

 واألدوار والصفات المنسوبة لها خالله .

وهو تحليل يصور الخطابات الصحفية للقلوى الفاعللة وتحليل القوى الفاعلة ، 

للقضلية السلورية ، ورصلد وتحليلل األدوار والصلفات  السللمى( -فى الحلل )العسلكرى

اتفاقهلا المنسوبة لهم فى الخطاب الخلاص بكلل وكاللة  ، ومقارنلة هلذه الصلفات وملدى 

، هى اللدول (15) واختالفها وفقاً لموقف كل وكالة من كل قضية واألطراف الفاعلة فيها

أو المنظمات التى كان لها موقف مؤيد أو معارض للقضية محل الدراسة،  وقد تناولها 

 كتاب القصص الخبرية سواء بالتصريحات أو ذكر الزيارات .

 (تحليل األطر الخبرية واأليديولوجية :2

البلاحثين ، الكثيلر هتملام متزايلد ملن قبلل احظيت دراسات " األطر الخبريلة " ب  

خاصللة فللي دراسللات الللرأي العللام واالتصللال السياسللي والمضللمون اإلخبللاري بوسللائل 

اإلعالم، حي  كان الفرض الرئيسي في معظم الدراسات الخاصة بتحليل أطر التغطيلة 

لها علي جوانب بعينهلا فلي الموضلوع أن تركيز وسائل اإلعالم في رسائ الخبرية هو :

 –أي وضللع القضللية داخللل إطللار خبللري  –أو القضللية وإهمللال غيرهللا مللن الجوانللب 

يلللؤدي ذللللك إللللي وجلللود معلللايير مختلفلللة يسلللتخدمها أفلللراد الجمهلللور عنلللدما يفكلللرون 

  (16) ويشكلون آرائهم نحو تلك القضية.

إلللي أن مفهللوم اإلطللار الخبللري مللا هللو إال عمليللة  " Entmanانتمللان "ويشللير  

                                                           
 



 دور القوى الفاعلة فى توجية التغطية الخبرية لخطاب حل القضية السورية فى وكالتى األنباء اإليرانية والتركية

 588                              عشر الثانيالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

فلي  كثلر بلروزاً أانتقاء وابلراز، أي اختيلار متعملد للبعض الوقلائع فلي القضلية وجعلهلا 

ة القضللية وطللرح بعللض الحلللول أدت إلللي نشللأسللباب التللي الللنص الخبللري لتفسللير األ

ك المقترحلللة لعالجهلللا، وكلملللا زادت درجلللة اإلبلللراز كلملللا زاد إدراك الجمهلللور لتلللل

  (17) كثر قابلية لإلدراك والفهم والتذكر.أالمعلومات ومعالجتها وتخزينها، فتصب  

وتمارس األطر الخبرية تأثيراتها المعرفية والوجدانية من خلالل تسلليط الضلوء       

على بعض المعلومات والبيانلات المتعلقلة بحلدث أو قضلية مثلارة ت واسلتخدام عناصلر 

إقامللة الحجللج عللن المشللكالت ومسللبباتها وتقييمهللا ف بهللدأو جوانللب معينللة وإبرازهللا 

واقتراح الحلول الممكنة لها ت ومن ثم تملارس األطلر الخبريلة تأثيرهلا عللى كيفيلة فهلم 

القللراء والمشللاهدين لتلللك األحللداث والقضللايا حيلل  أن الرسللائل اإلعالميللة مللن خللالل 

رى ت يمكلن أن كثر من جوانب أخلما أتركيزها على جوانب معينة في مشكلة أو قضية 

تجعلللل الجمهلللور يفكلللر فلللي اعتبلللارات مختلفلللة عنلللدما يتأملللل القضلللية ويكلللون آرائللله 

  (18)نحوها.

البللاحثين المهتمللين بدراسللات تحليللل األطللر بعللض إلللي أن  "Durham"ويشللير  

الخبريللة قللد اهتمللوا كثيللرا بمصللطل  " االيديولوجيللة " والللذي يقصللد بلله مجموعللة مللن 

والمعتقدات والقيم فضال علن التفسليرات المتعلقلة بلالواقع المحليط األفكار والتصورات 

والتي تشكل بدورها ثقافة جماعة من الجماعات، ويري هلؤالء البلاحثين أن النصلوص 

   (19) .الخبرية تعكس بدورها أيديولوجية  أو مرجعية بعينها

وتعلللد دراسلللات تحليلللل " األطلللر الخبريلللة " بمثابلللة احيلللاء لدراسلللات تحليلللل 

أن اخلتالف وسلائل  ةالخطاب اإلعالمي ت حي  تفترض البحوث الخاصلة بهلذه النظريل

بكللل اإلعللالم فللي تحديللد األطللر الخبريللة يللؤدي إلللي اخللتالف أحكللام الجمهللور المللرتبط 

  (20) تجاهات نحو القضايا المثارة.وسيلة فيما يتعلق بتشكيل المعارف واال

ى أنهلا عمليلة تتضلمن العديلد تلأثيرات األطلر الخبريلة علل ةولهذا ينبغي دراس 

طلر المعالجلة أمن المتغيرات والتي تشمل العوامل المؤثرة في بنلاء األطلر الخبريلة ت و

علن  الخبرية للقضايا المختلفة ومعارف الرأي العام واتجاهاته نحو هذه القضايات فضلالً 

رف تشلكيل معلا ةاألطر الفردية للجمهور ت وذلك وصوالً إلى فهم دقيق ومتعملق لعمليل

  (21) الرأي العام واتجاهاته.

وتأتى هذه الدراسة لتركز على آليات توظيف القوى الفاعلة داخل الخطاب 

سمات محددة لألحداث والقوى الفاعلة فى التغطية  تحليل أطرالخبرى من أجل 

الخبرية لحل القضية السورية بشقيها العسكرى والسلمى ، وأسباب حل القضية من 

 وجية لوكالتى الدراسة . وجهة النظراأليديول

 الدراسات السابقة :

ً لألدبيات األكاديمية العربية واألجنبية فى   ً استطالعيا أجرت الباحثة مسحا
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مجال الدراسات اإلعالمية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، والذى يعنى ببح  

وتوظيف القوى الفاعلة فى توجيه التغطية الخبرية لخدمة أهداف محددة ، وقد قامت 

موضوعية متكاملة ، وذلك على الباحثة بتصنيف هذه الدراسات فى ثالثة محاور 

 النحو التالي:

 :المحور األول : ويتضمن مجموعة من الدراسات التى اهتمت بوكاالت األنباء -1

العالقللة بللين األطللر الخبريللة المقدمللة " 2012دراسللة "لميللاء سللام  ترصللد   

بللالمواقع اإللكترونيللة لوكللاالت األنبللاء األجنبيللة بشللأن الصللراع العربللى اإلسللرائيلى 

الفصلائل الفلسلطينية  تحليلل أطلركمصادر إخبارية أساسية للصلحف المصلرية وآليلات 

ط عدم ارتبلا،توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، أهمها و فى الصحف اليومية المصرية .

األطللر الحاكمللة لتقللديم أحللداث الصللراع الفلسللطينى اإلسللرائيلى بللالمواقع اإللكترونيللة 

سلتراتيجية كلل وكاللة إزاء اللوكاالت األنباء األجنبيلة محلل الدراسلة بتكنيلك ثابلت بلل 

بروز تحيز واضل  عللى مسلتوى الخطابلات الخبريلة للمواقلع اإللكترونيلة ، والصراع 

لتلخللليص ومقلللدمات الملللواد ف جملللل اللللربط واللوكلللاالت محلللل الدراسلللة فلللى توظيللل

 (22).اإلخبارية

أن وكاالت األنباء الدولية تقوم بالتأثير على "  2001 رضا سماحتوصلت "و 

القائم باالتصال وعلى أولوياته ، وال سيما نوعية األخبار التى تتسلم باالسلتعجال حيل  

نوعيللة علللى  ركللزيتصللال القللائم باال أن تصللال أنهللا تسللتحق اإلذاعللةأكللد القللائمين باال

تم التركيز ملن قبلل القلائم باالتصلال و،  ختياره للقضايا واألخبار المختلفةاعند األخبار 

علللى األخبللار الخارجيللة المتعلقللة بالللدول التللى تللرتبط بمصللر بللروابط ثقافيللة وسياسللية 

واقتصادية أو ما يتعللق بالدوللة الصلفوة أو الشخصلية الصلفوة وذللك ملن حيل  نوعيلة 

 (23) .الخارجى الخبر

 ودور مصادر األخبار فيها : التغطية الخبريةيتعلق ب المحور الثانى: -2

أطر المعالجة الصحفية لقضية العالقات  "2007غادة شكري "تتبعت 

 ،العربية األمريكية قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر داخل صحف

هذه الدراسة إلى عدد وقد توصلت ،  األهرام الدولي، والشرق األوسط، والحياة

من النتائج، منها أن هناك أطراً معينة سيطرت على معالجة صحف الدراسة 

لقضية العالقات العربية األمريكية، مثل: إطار التحيز إلسرائيل، وإطار السياسة 

   (24). األمريكية غير المتوازنة تجاه الدول العربية

بتحليل الطريقة التي تم من خاللها  "Griffin 2004"وقام "جريفن" 

توظيف الصور في بناء األطر من خالل تحليل المعالجة التي قدمتها عينة من 

المجالت اإلخبارية األمريكية للحرب على أفغانستان والغزو األمريكي للعراق. 

"اإلطار الرسمي"؛ إذ   وقد خلصت الدراسة إلى أن الصور يتم توظيفها في

مرة المعلومات التي ترد على لسان مسئولين رسميين عند تصاحب بصورة مست
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  (25) تغطية تطورات األحداث القتالية.

أن اختالف األطر التي يتم تقديم التقارير  "Lyengar 1991"وجد "لينجر" 

اإلخبارية من خاللها يؤثر على الطريقة التي يدرك بها المتلقي األحداث والقضايا. 

 (26)وقد أثبت الباح  صحة هذا الفرض. 

إلى أن قوة القصة الخبرية ال ترتبط بالمضمون  "Baym 2004"وخلص "بييم" 

  (27). في تقديم هذا المضمون  الذي تقدمه بل بالقوالب التي تستخدمها

ودوره فى معرفة  ويتناول الدراسات المتعلقة بتحليل خطاب القضاياالمحور الثال :-3

  التوجه األيديولوجى:

على الدعاية السياسية األمريكية انعكاس " 2006"هبة هللا نصر ناقشت دراسة

، 2003-2002العراق األنجلو أمريكية على حرب الخالل مضمون الصحف العربية 

تحليل الكما استخدمت ،بشقيه الكمى والكيفى  واستخدمت الدراسة تحليل المضمون

كما حللت آليات لخطاب  والتحليل السيميولوجى فى الدراسة الكيفية، الداللى ل

وخلصت الدراسة إلى نتائج كمية ومرتكزات كالً من الدعاية األمريكية والعراقية ، 

اولت نأما عن تحليل الخطاب فت .ريكية والدعاية العراقية السياسية األمتخص الدعاية 

الدراسة تحليل مصادر المادة الصحفية، وتحليل القوى الفاعلة واالستماالت االقناعية 

شدة االتجاه المؤيد والمعارض للحرب األنجلو أمريكية و،  المستخدمة فى الخطاب

كما أنها تناولت ،الدراسة  على العراق ، واألطر المرجعية التى استندت عليها صحف

 .التحليل األيديولوجى لصحف الدراسة 

اثبللات صللحة الفللرض الللذى يللنص علللى وجللود عالقللة ذات داللللة خلصللت إلللى و 

إحصللائية بللين صللحف الدراسللة و القللوى الفاعلللة لللدول التحللالف األمريكللى، و صللحة 

 الفللرض الللذى يللنص علللى وجللود عالقللة ذات داللللة إحصللائية بللين صللحف الدراسللة و

مصللادر المللادة الصللحفية األمريكيللة ، وتوجللد عالقللة غيللر دالللة إحصللائياً  بللين اعتمللاد 

صحف الدراسة عللى الملادة الصلحفية العراقيلة فلى عرضلها للحلرب األنجللو أمريكيلة 

 (28) على العراق .

معالجلة المواقلع اإللكترونيلة للصلحف " 2013"هبلة هللا نصلر  تناولت دراسةكما 

واسلتخدمت تحليلل المضلمون بشلقيه  الصراع العربى اإلسلرائيلى ،اإلسرائيلية لقضايا 

مصلادر الملادة الصلحفية  أنالكمى والكيفى ، وتحليل الخطاب ، وخلصت الدراسة إلى 

التللى اعتمللدت عليهللا صللحف الدراسللة "المصللادر الرسللمية اإلسللرائيلية ، بينمللا جللاءت 

جلللع اعتملللاد صلللحف ويرالمصلللادر الفلسلللطينية فلللى الملللرتبتين الخامسلللة والسادسلللة ، 

الدراسللة علللى المصللادر اإلسللرائيلية أكثللر مللن غيرهللا منطقيللاً ، بينمللا كللان التواجللد 

الفلسطيني فى التعليق على المساعى الفلسطينية لإلعتراف بالدولة فلى األملم المتحلدة ، 

 وبصورة سلبية .
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أثبللت التحليللل الللداللى أن الصللحف أحيانللاً مللا تسللتخدم بعللض المفللردات بللدالالت 

المعانى الحقيقية للوقائع واألحداث، وذلك كنلوع ملن اإلخفلاء األيلديولوجى اللذى  تخفى

يؤدى فى النهاية إلى نوع من التستر على حقيقة الواقلع، تشلير نتلائج تحليلل المضلمون 

والتحليل الداللى لصحف الدراسة إلى شليوع الكلذب، وبتلر الحقلائق، وتللوين األحلداث 

دة التلى تقلدمها الصلحيفة، األملر اللذى يضلعف ملن ألسباب أيدلوجية وشخصية فى الما

مصداقية الصحف أمام وسائل اإلعالم األخرى، وبالتلالى عللى الموضلوعية والحياديلة 

 الصحفية . 

وفيما يتعلق بالقوى الفاعلة التى عرضتها صحف الدراسة فى معالجتها لقضايا 

تصدرت المشهد فى الصراع العربى اإلسرائيلى جاءت فئة "القوى الشعبية" والتى 

الدول العربية وحتى االحتجاجات اإلسرائيلية، ثم جاءت فئة "جماعات وتنظيمات 

وأحزاب فى الصراع" ، ويفسر هذا ما تمثله هذه الفئة من فئات فرعية تمثل اإلرهاب 

 ،وتوصلت الدراسة إلى التوجه األيديولوجى لصحف الدراسة  لنسبة إلسرائيل ،

ة التحليلية الخاصة بصحيفة " هآرتس " يتض  أن الصحيفة وباستعراض نتائج الدراس

حافظت على توجه اليسار اإلسرائيلى فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ، بينما 

انعكست والتى وجهات النظر الرسمية اإلسرائيلية  عرضتصحيفة " معاريف " 

ً على مضمون الصحيفة ، ودعمت التوجه اليمينى اإلسرائ يلى ، بشكل أكثر وضوحا

فى حين جاء التوجه السياسى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" لتدعم اليسار اإلسرائيلى 

 (29) بشكل معتدل .

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة :

األنباء هى المصدر الرئيسى لألخبار ، كشفت الدراسات السابقة أن وكاالت  -

ومصدر أساسى لوسائل اإلعالم فى انتقاء األخبار، وتؤثر على اختيار القائم 

ً إلستراتيجية  باإلتصال للقصص الخبرية ، وتختاروكالة األنباء األخبار وفقا

ً للروابط وأيديولوجية الوكالة وبما يحقق غايات وأهداف ومصال  دولتها ،  وفقا

رتبط بالدولة التى تنشر عنها الوكالة ، كما يوجد تحيز على مستوى التى ت

الخطابات الخبرية للمواقع اإللكترونية للوكاالت فى توظيف المواد اإلخبارية التى 

 تبثها .

الدراسات السابقة عن هيمنة المصادر الرسمية فى إطار توجيه التغطية كما كشفت  -

، وأن األطر الخبرية التى تقدمها التقارير  الخبرية للموضوع الذى تتناوله الدراسة

 اإلخبارية تؤثر بطريقة ما على ما يدرك المتلقى.

التحليل الكيفى وتحليل القوى الفاعلة وتحليل وخلصت الدراسات السابقة إلى أن  -

يديولوجى له تأثير فى توجيه الخطاب مصادر المادة الصحفية وتحليل الخطاب األ

عن التوجه األيديولوجى باإلخفاء أو التستر أو شيوع ، وأن التحليل الداللى يكشف 

 .لمؤيد أو المعارض لموضوع الدراسةالكذب وبتر الحقائق من خالل شدة االتجاه ا
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 تساؤالت الدراسة :

 ً من اعتماد الدراسة على  تأسيساً على مشكلة الدراسة واتساقاً مع أهدافها وانطالقا

 أدوات التحليل الكيفى ، تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية :

ما طبيعة القوى الفاعلة وحضورها فى الخطاب الخبرى لوكالتى األنباء )اإليرانية  -1

 التركية(؟–

طبيعة توظيف مصادر دول القوى الفاعلة )الرسمية وغير الرسمية( لكل من ما  -2

 ؟ الوكالتين

ما هى آليات توظيف القوى الفاعلة فى توجيه خطاب التغطية الخبرية لوكالتى  -3

 ؟ التركية(–األنباء )اإليرانية 

 ؟ وفقاً آلليات توجيه الخطاب الخبرى تتبناها كل وكالةالتى ما هى األيديولوجية   -4

 مناهج الدراسة :

لباتهلا تعتمد هلذه الدراسلة عللى إطلار منهجلى يتسلق وأهلدافها ويسلتجيب لمتط

لرصد وتحليل المضلمون عللى االعالمى حي  توظف الباحثة منهج المس  المعرفية ، 

كما تعتمد الدراسة عللى الملنهج الكيفلى  امتداد الفترة الزمنية بأسلوب الحصر الشامل ،

الباحللل   يعلللرفوفلللى هلللذا الصلللدد  ،يهلللتم بالنوعيلللة أكثلللر ملللن اهتمامللله بلللالكم اللللذي 

"كريسللول" المللنهج الكيفللى بأنلله "المللنهج الللذى يسللتخدم الصللورة الكليللة والتفاصلليل 

العميقة من المعلومات من أجل فهم الظاهرة االجتماعية المراد دراستها وهو شكل ملن 

علللى المللنهج  الدراسللةكمللا اعتمللدت   (30)أشللكال الدراسللات التفسلليرية أو التأويليللة".

كلالً ملن واالخلتالف فلى تنلاول القضلية ملن وجهلة نظلر  لرصد أوجله االتفلاق المقارن

 .الوكالتين

 أدوات جمع البيانات :

تخص فئات ،تعتمد هذه الدراسة على أداة تحليل المضمون من أبعاد كمية 

وذلك لرصد تصورات  القوى الفاعلة داخل التغطية الخبرية لكل من وكالتى األنباء ،

كل خطاب بشأن القوى الفاعلة المطروحة داخله فى سياق تغطية األحداث المرتبطة 

بالقضية محل الدراسة ، الستخراج األدوار والصفات المنسوبة لكل من هذه القوى 

الفاعلة، ثم إعادة تركيبها الستخالص الصورة الكلية لكل من هذه القوى بما يتفق مع 

 لوجى.توجهها االيديو

-وتم تقسيم القوى الفاعلة إلى فئات هى )التحالف العسكرى األمريكي 

الداعمة فى الداخل المعارضة السورية -الدولة السورية -التحالف العسكرى الروسى 
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دول عربية -الرافضة للحل السلمى  فى الخارج المعارضة السورية-للحل السلمى 

 -المنظمات الدولية واإلقليمية -السلمى داعمة للحل السلمى دول عربية رافضة للحل 

ى مصادر رسمية ، وأخرى غير ثم تصنيف الدول الرئيسية إلالقوى الشعبية( .

 ، وحساب نسب حضور كل منها .رسمية

 مجتمع الدراسة :

وكالة األنباء اإليرانية "إرنا"  لموقعىأجرت الباحثة دراسة استطالعية 

تبين الحضور ف، باللغة العربية  التركية "األناضول"، ووكالة األنباء باللغة العربية

المكثف لمعالجة حل القضية السورية بشقيها العسكرى والسلمى فى التغطية الخبرية 

للوكالتين ،وهو ما يسم  بالتحليل للكشف عن توجيه التغطية الخبرية للوكالتين ، 

سة ، فكشفت الدراسة ليتبين األيديولوجية التى تتبناها كل وكالة تجاه قضية الدرا

االستطالعية عن وجود مؤشرات عن تباين أولى فيما بين وكالتى األنباء فى أنماط 

 التغطية الخبرية ، وهو ما يسم  بكشف حدود هذا التباين ومبرراته .

 فيما يلى:مثل مجتمع الدراسة تي

مفوضة ، والوهي وكالة األنباء الرسمية في إيران  :وكالة األنباء اإليرانية "إرنا" -1

ففى عام ، بالدولة اإلسالمية اإليرانية بإصدار األخبار والتصريحات المتعلقة 

شكلت دائره باسم وكالة بارس في وزارة الشئون الخارجية اإليرانية لجمع 1934

،وكانت هذه الوكالة في بهذه األخبارأخبار البالد وتزويد المواطنين والمطبوعات 

كانت و، ةوالفرنسي ةصباحية ومسائيةً باللغتين الفارسي بداية تشكيلها، تصدر نشرتين

عوام تم أوبعد مضي ستة  ،والصحف ةجنبينباء األولين ووكاالت األئلي المسإترسل 

بعد انتصار الثورة و، لها ةتأسيس الدائرة العامة لإلعالًم وأصبحت وكالة بارس تابع

الوطني بموجب قرار من عالم لي وزارة اإلإعالم اإلسالمية، تغير اسم وزارة اإل

أنباء الجمهورية  فيما تغير اسم وكالة أنباء "بارس" إلى وكالة ،مجلس الثورة

 (31) بموجب قرار صادق عليه مجلس الشوري اإلسالمي."إرنا" اإلسالمية 

 ، وكالة األنباء الرسمية في تركياوهى  :وكالة األنباء التركية "األناضول"  -2

يتزامن تاري، و، بالدولة التركيةمفوضة بإصدار األخبار والتصريحات المتعلقة وال

، 1920إبريل  6تأسيسها مع بداية تأسيس الجمهورية التركية، إذ تأسست الوكالة في 

يوماً من افتتاح البرلمان التركي، وبعد افتتاح البرلمان تولت الوكالة مهمة  17أي قبل 

كافة األحداث التي  وكانت شاهدة علىا في ذلك الوقت، نشر القوانين التي كان يقره

 ورش  لها عدد من، "وكالة أنباء" تركية ستتأسو،  اعقبت تأسيس الجمهورية

وبعد  ،األسماء المقترحة كانت "الوكالة التركية" و"وكالة أنقرة" و"وكالة األناضول"

ً مشاورات اتفق الجميع على اسم "وكالة األناضول" الذي مازال مست ً  خدما   .حاليا

ت  2011افتتحت وكالة أنباء األناضول أول قسم عربي لها في إسطنبول سنة 

كان لثورات"الربيع وهذا القسم مجموعة من المحررين والمترجمين ،  ويعمل فى
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عام  فى القاهرةالعربي"دوٌر في تسريع خطى"وكالة األناضول"الفتتاح القسم العربي 

 90صورة فوتوغرافية، فضالً عن  300خبر و 200 يعمل يومياً على إنتاجو ،2012

ً حول أحداث يومية من مختلف الدول العربية يعمل المكتب و ،مشهداً تلفزيونيا

ب  األخبار التي تصل من مراسلي الوكالة المنتشرين في  علىاإلقليمي في القاهرة 

القدس  مختلف العواصم العربية، مع العلم أن لـ"وكالة األناضول"مكاتب في كل من

المحتلة وغزة وطرابلس ليبيا وعّمان وتونس والمغرب وبيروت."وقريباً في قطر 

القسم العربي"يعمل على تلبية حاجة دول ووالكويت ودبي واليمن والسودان"، 

 (32) .المنطقة إلى األخبار 

 عينة المادة الصحفية :

ً لمشكلة الدراسة تحددت المادة الصحفية موضع الرصد والتحليل فى   وفقا

الحل عن القصص الخبرية التى قدمتها وكالة األنباء اإليرانية ووكالة األنباء التركية 

أحداث  منموضع الدراسة ، وما ارتبط بها  السلمى( للقضية السورية-)العسكرى

امل لكل القصص الخبرية الواردة ومواقف من أطراف الصراع ، وذلك بالحصر الش

 فى الوكالتين طوال فترة الدراسة .

 الفترة الزمنية للدراسة :

 21( وحتلى ) 2015سلبتمبر  3)فلى الفتلرة ملنتتحدد الفترة الزمنيلة للدراسلة  

وهللو التللاري، ،  2015سللبتمبر  3بدايللة التحليللل فللى ويرجللع اختيللار ، ( 2015أكتللوبر 

الطفللل "إيللالن كللردى" الللذى غللرق وأخيلله السللورى الللذى ارتللبط بنشللر صللور الالجلل  

على شواط  تركيا ، والذى أثارت صلوره مشلاعر العلالم ، وبلدأ الحلدي  علن ووالدته 

 21أما تحديد نهايلة الفتلرة الزمنيلة للمسل  الشلامل فلى للقضية السورية ، الحل السلمى 

ی روسلليا زيللارة الللرئيس السللور  بشللار األسللد إللل، والتللى تزامنللت مللع  2015أكتللوبر 

أربللت خصلوم وشلللت مفاجلأة للعلالم أجملع، والتلى ولقاؤه اللرئيس فالديميلر بلوتين، 

سللوريا، الللذين يسللعون إلللی اسللقاط نظامهللا الشللرعی، مللن جهللة، وأثللارت تحللليالت 

الللذى ، والحللدي  عللن الللدور العالميللةوتسللاؤالت عديللدة لللد  اللثيللرين وسللائل اإلعللالم 

 الحل العسكرى والحل السلمى . فىتقوم به روسيا فى القضية السورية 

 ثبات التحليل :

أجللرت الباحثللة اختبللاراً لمللدى ثبللات أداة تحليللل القللوى الفاعلللة الموظفللة فللى 

حي  يعبر الثبات عن نسبة االتساق بين أكثر ملن باحل  فلى  ،تحليل القصص الخبرية 

، لحسلاب  (33)تحليل مضلمون عينلة ملن الملواد اإلعالميلة باسلتخدام نفلس أداة التحليلل 

( %5ثبات التحليل قامت الباحثة باالستعانة بأحلد البلاحثين فلى مجلال اإلعلالم لتحليلل )

من المادة اإلعالميلة موضلع التحليلل بلنفس الوحلدات والفئلات بعلد توضليحها وتعريفله 

بالهدف من الدراسة، وجاءت درجلة االتفلاق مرتفعلة بلين الباحثلة والباحل  اآلخلر ملن 

مع نفسها من ناحية أخلرى فيملا يتعللق بإعلادة تحليلل عينلة فرعيلة ناحية، وبين الباحثة 

(  ، %95( من عينة الدراسة، ويشير ذلك إلى ارتفلاع مسلتوى الثبلات)%5تمثلت فى )
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 بما يعنى صالحية استمارة تحليل المضمون ووصولها إلى الشكل النهائى.

 نتائج الدراسة : 

المؤشرات التحليلية الخاصة بنتائج الدراسة ، والتى يمكن نستعرض فيما يلى  

 تصنيفها فى ثالثة محاور موضوعية متكاملة ، وذلك كما يلى : 

–الخبرى لوكالتى األنباء )اإليرانية  فى الخطابطبيعة القوى الفاعلة وحضورها  -

 التركية(.

للقوى الفاعلة الرسمية والغير رسمية لدول  مصادر القوى الفاعلة توظيف  طبيعة -

. 

لوكالتى األنباء الخبرية فى توجيه خطاب التغطية القوى الفاعلة آليات توظيف  -

 التركية(.–)اإليرانية 

طبيعة القوى الفاعلة وحضورها فى الخطاب الخبرى لوكالتى األنباء )اإليرانية أوالً: 

   : التركية( –

( عن أن عدد القوى الفاعلة التى استعان بها 1تكشف بيانات الجدول رقم ) 

لوكالة األنباء اإليرانية قد فاق عدد القوى الفاعلة التى استعان بها الخبرى الخطاب 

الخطاب الخبرى لوكالة األنباء التركية ، ويمكن تفسير ذلك إلى أن كثافة تغطية وكالة 

فى العراق وحزب هللا فى تشكل إيران وحلفاؤها حي  ، لقضية السورية حل ا"إرنا" ل

ً لبنان أ ، فى حين جاءت تغطية وكالة "األناضول"  برز داعمى النظام السورى إقليميا

 ً  .لقضية محل الدراسة حل امع رؤيتها للتغطية الخبرية ل أقل نسبياً اتساقا

تمت فى ( نالحظ أن الوكالة اإليرانية قد اه1وبتحليل بيانات الجدول رقم )

( %42,37) المرتبة األولى بالقوى الفاعلة لدول التحالف العسكرى الروسى بنسبة

،وذلك كون دولة إيران هى من دول التحالف العسكرى الروسى ، والتى تدعم روسيا 

فى الخطوة العسكرية التى اتخذتها لمحاربة اإلرهاب داخل سوريا ، وتدعم بشدة الحل 

برحيل الرئيس األسد، بينما اهتمت الوكالة التركية فى السلمى دون شروط مسبقة 

( بالقوى الفاعلة لدول التحالف العسكرى األمريكى ، %26,37الترتيب األول بنسبة )

دولة تحارب داخل سوريا ، و تعد دولة تركيا من دول  40وهو تحالف عسكرى يضم 

 جود بشار" .التحالف األمريكى والذى يتبنى وجهة النظر بأن "ال حل سلمى بو

بينما جاء فى الترتيب الثانى للوكالة اإليرانية فئة "دول عربية داعمة للحل 

( مما يؤكد أن الحل السلمى تدعمه الدول العربية إلستقرار %06,18السلمى" بنسبة )

العسكرى الدولة السورية ، بينما جاء فى الترتيب الثانى للوكالة التركية فئة "التحالف 

( ، إال أن الوكالة التركية فى تغطيتها للتحالف الروسى %78,21)الروسى" بنسبة 

تناولت رفضها التدخل العسكرى الروسى فى سوريا ، واتهمت روسيا بالتعدى على 
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 المجال الجوى التركى .

 (1جدول رقم )

 التركية( –التى تناولتها وكالتى األنباء )اإليرانية طبيعة القوى الفاعلة 

 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك القوى الفاعلة

 62ت37 38 84ت14 23 األمريكيالعسكرى التحالف 

 78ت21 22 42ت37 58 الروسىالعسكرى التحالف 

 89ت10 11 13ت16 25 الدولة السورية

 - - 94ت1 3 الداعمة للحل السلمىفى الداخل المعارضة السورية 

 91ت8 9 65ت0 1 الرافضة للحل السلمىفى الخارج المعارضة السورية 

 98ت1 2 06ت18 28 دول عربية داعمة للحل السلمى

 89ت10 11 81ت5 9 دول عربية رافضة للحل السلمى

 96ت3 4 23ت3 5 المنظمات الدولية واإلقليمية

 96ت3 4 94ت1 3 القوى الشعبية 

 100 101 100 155 المجموع

ية" متمثلة فى الرئيس بشار بفئة "الدولة السور اهتمت الوكالة اإليرانية

فجاءت فى الترتيب الثال  للدولة السورية  "الرئيس الشرعى، ووصفته بـ "األسد

ونشرت ما أکده الرئيس السور  بشار االسد فی مقابلة له مع  ،( %13,16بنسبة)

الوقائع  التلفزيون االيرانی فی ضوء خبرته الطويلة التی اکتسبها بفعل التعامل مع

واألحداث والممارسات االرهابية التی فرضت علی بالده منذ سنوات عدة، بفعل 

لی التخلص إ رهابية سبيالً قليمية ودولية، وجدت فی دعمها للجماعات اإلإتواطؤ قو  

لتمهيد السبل أمام التمدد  كمن إحد  رکائز خط المقاومة بدعو  فقدان الشرعية، وذل

الصهيونی الذ  نشهد اليوم تغلغله فی بعض األنظمة وتعاونه معها علی طريق تغيير 

قليمية التی مريلية اإلاأل –تلشف حقيقة النوايا الصهيو  ،خارطة الشرق األوسط

ً إ قليمية والدولية التی تحاول وعبر دعمها للجماعات ن هذه القو  اإلأ، هی لتقت معا

 (34).طاحة بالنظام السور  المدعوم من شعبه بذريعة فقدان الشرعيةهابية اإلراإل

وقد جاءت فى الترتيب الثال  للوكالة التركية فئتان "الدولة السورية" و " 

دول عربية رافضة للحل السلمى" إال أنها فى تغطيتها لفئة الدولة السورية اهتمت 

، وأيدت ذلك بأن الدول  نه "مجرم حرب"بتوجيه اللوم للرئيس بشار األسد واتهمته بأ

العربية على رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج معارضة للحل السلمى فى 

 ، ورافضة للتدخل العسكرى الروسى وتتهمه بأنه داعم للنظام .وجود الرئيس األسد 
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وجاء فى الترتيب الرابع للوكالة اإليرانية فئة "التحالف األمريكى" بنسبة  

( ، ثم فئة "دول عربية رافضة للحل السلمى" فى الترتيب الخامس بنسبة 84,14%)

بنسبة " واإلقليمية  ( ، وفى الترتيب السادس فئة "المنظمات الدولية81,5%)

الداعمة فى الداخل ، وفى الترتيب السابع كالً من فئة "المعارضة السورية ( 23,3%)

، وأخيراً فئة "المعارضة  (%94,1للحل السلمى" و "القوى الشعبية" بنسبة )

 الرافضة للحل السلمى للقضية السورية .فى الخارج السورية 

رافضة الفى الخارج أما الوكالة التركية فقد جاءت فئة "المعارضة السورية 

، بينما جاء فى الترتيب الخامس ( %91,8للحل السلمى"  فى الترتيب الرابع بنسبة )

فقد نقلت ،  (%96,3و "القوى الشعبية" بنسبة ) كالً من فئة "منظمات دولية وإقليمية"

لمتحدث باسم المتظاهرين قوله "إنهم تجمعوا للتنديد بـ "الحرب التي ل وكالة األناضول

من  ضرورة رحيل بوتين واألسد الشعب السوري"، مؤكدًا روسيا ضد بدأتها

ثم جاءت فئة "دول عربية داعمة للحل السلمى فى الترتيب السادس بنسبة ، (35)سوريا

فى (، وأخيراً وبدون آية تكرارات ونسب مئوية فئة "المعارضة السورية 98,1%)

 . "الداعمة للحل السلمىالداخل 

 -العسكرى لخطاب الحل مما يعطى داللة عن توجيه التغطية الخبرية  

اهتمت الوكالة التى تعبر عن سياسة دولها .واألنباء  لتىلوكاالسلمى للقضية السورية 

( بنسبة 2اإليرانية بالقوى الفاعلة الداعمة للنظام السورى كما فى الجدول رقم )

( مع استبعاد فئتين القوى 1ل رقم )( من اجمالى القوى الفاعلة فى الجدو%55ت73)

الشعبية والمنظمات الدولية لتباين مواقفهما الداعمة والرافضة للقضية ، فى حين 

 .( %65ت34( بنسبة )2جاءت الوكالة التركية وطبقاً للجدول رقم )

 (2جدول رقم )

 التركية( –التى تناولتها وكالتى األنباء )اإليرانية  الداعمة للنظام السورىالقوى الفاعلة 

 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك القوى الفاعلة الداعمة للنظام السورى

 86ت62 22 88ت50 58 التحالف الروسى

 43ت31 11 93ت21 25 الدولة السورية

 - - 63ت2 3 المعارضة السورية الداعمة للحل السلمى

 71ت5 2 56ت24 28 دول عربية داعمة للحل السلمى

 100 35 100 114 المجموع

 65ت34 101 55ت73 155 المجموع

( والذى يوض  القوى الفاعلة المعارضة للنظام 3الجدول رقم )وبتحليل 
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، فكان حضور القوى الفاعلة المعارضة للنظام السورى فى الوكالة التركية السورى 

( مما يؤكد بتوجيه التغطية الخبرية نحو رفض النظام السورى ، %43ت57)بنسبة 

حي  اتهمت الدولة التركية إيران قولها "ويعتقد المراقبون أن الهدف من وصف 

وسائل اإلعالم في إيران القتلى اإليرانيين بـ"المتطوعين"، وقتلى عناصر الحرس 

دحض  "المستشارين" هو الثوري بـ"المتقاعدين" و "العسكريين القدامى"، و

االتهامات الموجهة ضد طهران في دعم األسد عسكرياً، حي  تنفي إيران تلك 

فى حين تضاءلت  .(36) اإلتهامات قائلة أنهم " مقاتلون متطوعون" بإرادتهم الشخصية

التغطية الخبرية للوكالة اإليرانية بتوجيه التغطية الخبرية نحو معارضة النظام 

 ( .%29ت21)السورى بنسبة 

 (3جدول رقم )

 التركية( –التى تناولتها وكالتى األنباء )اإليرانية  المعارضة للنظام السورىالقوى الفاعلة 
 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك القوى الفاعلة المعارضة للنظام السورى

 52ت65 38 70ت69 23 التحالف األمريكي

 52ت15 9 03ت3 1 السورية الرافضة للحل السلمىالمعارضة 

 97ت18 11 27ت27 9 دول عربية رافضة للحل السلمى

 100 58 100 33 المجموع

 43ت57 101 29ت21 155 المجموع

( ، والذى يوض  القوى الفاعلة لدول التحالف 4وبتحليل بيانات جدول رقم )

اإليرانية فئة "إسرائيل" بنسبة األمريكى ، فجاء فى الترتيب األول للوكالة 

( ، وقد رصدت الوكالة التخوف اإلسرائيلى من التدخل العسكرى الروسى 83,45%)

فى سوريا ، وتصاعد النفوذ اإليرانى فى المنطقة ، وارتفاع قدرات "حزب هللا" 

ونشرت الوكالة رأ  المحلل الصهيونی، رون بن يشا  أن هناک العديد من ،  القتالية

راضی السورية، بدًءا من اللامنة فی تعزيز الحضور الروسی علی األ األخطار

إملانية نقل بطارية صواري، ارض ــ جو، متحرکة وسريعة من سوريا الی حزب 

استهداف صواري، ارض  "إسرائيل"هللا، ومروراً أن القاعدة الروسية ستصعب علی 

ان التعاون االيرانی  التی باعها الروس الی سوريا، وصوالً الی "ياخونت"ــ بحر 

الروسی والقاعدة الروسية سيوفران فی الواقع رأس جسر لاليرانيين برعاية تحالفهم 

مع روسيا'. وانطالقًا من هذه الرؤية اعتبر بن يشا  أنه 'إذا کان هناک تنسيق وتعاون 

وروسيا، يملن للوجود الروسی ان يساهم فی االستقرار ويمنع  "إسرائيل"محدود بين 

 .(37)حرب' نشوب
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 (4جدول رقم )

 التركية( –التى تناولتها وكالتى األنباء )اإليرانية  لدول التحالف األمريكىالقوى الفاعلة 
 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك األمريكى العسكرى القوى الفاعلة لدول التحالف

 32ت26 10 83ت20 5 أمريكا

 42ت18 7 83ت45 11 اسرائيل

 68ت23 9 17ت4 1 تركيا

 7.89 3 67ت16 3 بريطانيا 

 26ت5 2 33ت8 2 فرنسا

 79ت15 6 17ت4 1 المانيا

 2.63 1 - - ايطاليا

 100 38 100 23 المجموع

،  (%83,20ثم جاءت بفارق كبيلر فلى المركلز الثلانى فئلة "أمريكلا" بنسلبة )

بينملا اهتملت الوكاللة التركيلة  . وتباينت النسلب بالنسلبة لبلاقى دول التحلالف األمريكلى

وجللاء فللى الترتيللب الثللانى فئللة ( ،%32,26بفئللة "أمريكللا" فللى الترتيللب األول بنسللبة )

، وجلللاء فلللى الترتيلللب الثالللل  فئلللة "إسلللرائيل" بنسلللبة ( %68,23"تركيلللا" بنسلللبة )

ملللن التلللدخل عللللى التخلللوف اإلسلللرائيلى ، وقلللد ركلللزت الوكاللللة التركيلللة ( 42,18%)

 .الروسى فى سوريا 

 (5جدول رقم )

 التركية( –التى تناولتها وكالتى األنباء )اإليرانية  الروسىلدول التحالف القوى الفاعلة 
 وكالة األنباء

 الروسىالعسكرى القوى الفاعلة لدول التحالف 

 "األناضول"التركية  اإليرانية "إرنا"

 % ك % ك

 27ت77 17 38ت41 24 روسيا

 37ت22 5 28ت48 28 إيران

 - - 34ت10 6 حزب هللا

 100 22 100 58 المجموع

، حيل  جلاء فلى التحالف الروسى  ( القوى الفاعلة لدول5يوض  جدول رقم )

، ثللم فئللة "روسلليا" ( %28,48الترتيللب األول للوكالللة اإليرانيللة فئللة"إيران" بنسللبة )

، وجلاء فلى الترتيلب  (%34,10بنسلبة )( ، وأخيراً فئة "حلزب هللا" %38,41بنسبة )

بنسلللبة ( ، ثلللم فئلللة "إيلللران" %27,77األول للوكاللللة التركيلللة فئلللة "روسللليا" بنسلللبة )

 بال تكرارات ونسب فئة "حزب هللا" .، وجاء فى الترتيب األخير  (73,22%)

 (6جدول رقم )

التى تناولتها وكالتى األنباء  داعمة للحل السلمىلدول عربية  القوى الفاعلة 

 التركية( –)اإليرانية 
 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك القوى الفاعلة لدول عربية  داعمة للحل السلمى

 50 1 68ت92 26 لبنان

 50 1 14ت7 2 مصر
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 100 2 100 28 المجموع

اهتمت وكالة األنباء اإليرانية بالدول الداعملة للحلل السللمى للقضلية السلورية 

، ( %14,7بنسلللبة )، ثلللم فئلللة "مصلللر" ( %86,92بنسلللبة ) فجلللاءت دوللللة "لبنلللان"

  فى الوكالة التركية . فئة "لبنان" و "مصر"وتساوت النسب لكالً من 

للدول عربيلة ( واللذى يوضل  القلوى الفاعللة 7وبتحليل بيانلات الجلدول رقلم )

رافضة للحل السلمى للقضية السورية ، تفاوتت النسلب بلين الوكلالتين فلى تنلاول الحلل 

السلمى للقضية فرصدت الوكالة التركيلة فئة"السلعودية" و "قطلر" فلى الترتيلب األول 

 .النسب بالنسبة للوكالة اإليرانية( ، وتفاوتت %27,27( و )%45,45والتانى بنسب )

 (7جدول رقم )

التى تناولتها وكالتى األنباء  للحل السلمى رافضةلدول عربية القوى الفاعلة 

 التركية( –)اإليرانية 
 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك القوى الفاعلة لدول لدول عربية رافضة للحل السلمى

 45ت45 5 22ت22 2 السعودية

 27ت27 3 11ت11 1 قطر

 - - 22ت22 2 الجزائر

 - - 11ت11 1 البحرين

 09ت9 1 - - االمارات

 - - 11ت11 1 البحرين

 - - 11ت11 1 الكويت 

 09ت9 1 - - األردن

 09ت9 1 11ت11 1 فلسطين

 100 11 100 9 المجموع

لكلل ملن  )الرسلمية وغيلر الرسلمية( صادر دول القلوى الفاعللةطبيعة  توظيف مثانياً: 

 :الوكالتين

 –)الرسللمية للللدول ( والمتعلللق بطبيعللة القللوى الفاعلللة 8بتحليللل جللدول رقللم )

التركيلللة( ، اهتملللت كلللال  –غيلللر الرسلللمية( التلللى تناولتهلللا وكلللالتى األنبلللاء )اإليرانيلللة 

الوكالتين محل الدراسة بالقوى الفاعلة الرسمية للدول ، وجاءت فى المرتبة األولى فى 

، وقللد نشللرت الوكالللة اإليرانيللة مقابلللة مللع قنللاة ( %42,85الوكالللة اإليرانيللة بنسللبة )

"خبر" اإليرانية أشار الرئيس األسد إلی أن مستقبل سلوريا ونظامهلا السياسلی هلو بيلد 

 المصللللادر الرسللللمية  ونسللللبة.(38)الشللللعب السللللور  وللللليس بيللللد أ  مسللللؤول أجنبللللی

غيللر ( فلى الوكاللة التركيلة ، ثلم جلاءت فللى الترتيلب الثلانى للقلوى الفاعللة ال17,73%)

وتمثلت فلللى وسلللائل اإلعلللالم ( للوكاللللة اإليرانيلللة،%58,14رسلللمية لللللدول بنسلللب )

أمللا المصللادر غيللر الرسللمية فللى الوكالللة التركيللة جللاءت بنسللبة  اإليرانيللة  واللبنانيللة، 

  .، متمثلة فى بعض من وسائل اإلعالم وشهود العيان ( 83,26%)
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 (8جدول رقم )

التى تناولتها وكالتى األنباء غير الرسمية(  –)الرسمية دول للالقوى الفاعلة طبيعة 

 التركية( –)اإليرانية 
 التركية "األناضول" اإليرانية "إرنا" وكالة األنباء

 % ك % ك القوى الفاعلة للدول 

 التحالف األمريكى
 80ت37 31 81ت11 17 رسمية

 54ت8 7 86ت4 7 غير رسمية

 التحالف الروسى
 73ت20 17 33ت33 48 رسمية

 10ت6 5 94ت6 10 غير رسمية

 الدولة السورية
 44ت2 2 67ت16 24 رسمية

 98ت10 9 69ت0 1 غير رسمية

 دول عربية داعمة للحل السلمى
 44ت2 2 36ت17 25 رسمية

 - - 08ت2 3 غير رسمية

 دول عربية رافضة للحل السلمى
 76ت9 8 25ت6 9 رسمية

 22ت1 1 - - غير رسمية

 المجموع
 17ت37 60 42ت85 123 رسمية

 83ت26 22 58ت14 21 غير رسمية

 100 82 100 144 المجموع الكلى

لقضية السورية فى كالً من فى توجيه خطاب حل ا القوى الفاعلةآليات توظيف ثالثاً : 

 وكالة األنباء اإليرانية "أرنا" ووكالة األنباء التركية "األناضول":

داخل الخطاب  القوى الفاعلةوبرصد اآلليات التى من خاللها توظيف 

األحداث فى اتجاه دعم  تحليل أطرالخبرى لكل من وكالتى األنباء من أجل توجيه و

تجاه حل القضية السورية ، سياسات الداعمة لتوجه دولة إيران ، وتوجه دولة تركيا 

داخل القصص الخبرية وذلك عبر استكشاف طبيعة توظيف تصريحات المصادر 

( أسباب وحل 1ويوض  الشكل رقم )، المتعلقة بتغطية أحداث القضية السورية 

ً للمشهد  القضية السورية لكل من الوكالة اإليرانية والوكالة التركية ، وذلك تبعا

  .السياسى فى سوريا خالل فترة الدراسة 

 داخل الخطاب الخبرى لوكالة األنباء اإليرانية "أرنا": القوى الفاعلةآليات توظيف 

ومن خالل رصد اآلليات التى اتبعتها تغطية وكالة أنباء "إرنا" اإلخبارية فى 

مجال توظيف المصادر لتوجيه الخطاب تجاه أطراف الصراع داخل سوريا ، حي  تم 

ة "إيران" توظيف الوجود المكثف لمصادر دول التحالف الروسى، والتى تعد دول

ً المصادر الرسمية السورية المتمثلة فى الرئيس بشار األسد  واحدة منها ، وأيضا

وحكومته وقيادات الجيش الوطنى السورى ، وقد تم ذلك على عدة مسارات 

 موضوعية :
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 اإليرانية :وكالة األنباء نظر كرى من وجهة الحل العسأوالً : 

جوء للحل العسكرى إلى محاربة ترجع وكالة األنباء اإليرانية أسباب الل 

ة السورية يللقض ىومكافحة اإلرهاب ، وفى توجيه التغطية الخبرية للحل العسكر

لجأت إلى القوى الفاعلة الرسمية المتمثلة فى أصدقاء سوريا ، والرئيس بشار األسد ، 

والرئيس الروسى ، كما استعانت بدور المعارضة السورية فى الداخل والتى وصفتها 

باللجان الشعبية فى التصدى لإلرهاب .وركزت على خسارة اإلرهابيين وتغيير 

، استعانت عمة لإلرهاب اتناولها للدول الد وفى ، استراتيجيتهم على األرض 

أيضاً بالقوى الفاعلة لتوجيه الخطاب الخبرى للتأكيد على دعم هذه الدول لإلرهاب فى 

 سوريا .

للتغطية الخبرية فى دعم التدخل العسكرى وفى توجيه الخطاب الخبرى   

الروسى، رصدت شرعية التدخل العسكرى الروسى ، وترحيب المعارضة السورية 

فى الداخل للتدخل العسكرى الروسى ، وانتصارات التحالف الروسى، وفى المقابل 

لتحالف ، وقارنت حالف األمريكى وتناولت إزداوجية امارست الوكالة توجيه النقد للت

، ن النجاحات الروسية فى مقابل االخفاقات األمريكية ، والنقد الموجه لدول التحالف بي

 .التدخل الروسى واختتمت بالتخوف اإلسرائيلى من 

وفيما يلى استعراض لمصادر القوى الفاعلة التى وظفتها الوكالة اإليرانية فى  

 (.توجيه الخطاب الخبرى لحل القضية السورية بشقيها )العسكرى

 =أسباب اللجوء للحل العسكرى : 

 :اإلرهاب  مكافحة

أوض  الرئيس السورى بشار األسد أكدت الوكالة أن  (الموقف الرسمى السورى :1)

أن الجهود السورية الروسية اإليرانية العراقية المشترکة يجب أن يلتب لها النجاح "

فنحن أمام تدمير منطقة  .وقد وصف الوضع فى المنطقة قوله "فی ملافحة اإلرهاب

بأکملها مبينا أن اإلرهاب أداة جديدة إلخضاع المنطقة ولذلک ال خيار أمامها سو  

وفى إشارة إلى أن من يقف ضد االنتصار عليه إذا أرادت أن تلون مستقلة ومزدهرة.

 .روسيا إنما هو داعم لإلرهاب

مجاهدو ة أن رصدت الوكالالسوري فى مكافحة اإلرهاب : ( الموقف الشعبي2)

 أفشلوااللجان الشعبية فی بلدتی کفريا والفوعة المحاصرتين منذ سنتين فی ريف إدلب،

هجوًما جديدًا کبيًرا وعنيفًا شنته الجماعات اإلرهابية التلفيرية المسلحة فی إطار ما 

 «.معرکة تحرير الفوعة وکفريا»أسمته بـ

الرئيس الروسی فالديمير بوتين أن  نقلت الوكالة تأكيد(الموقف الرسمى الروسى :2)

بالده ستواصل تقديم المساعدات العسلرية التقنية لسوريا من أجل مواجهة األخيرة 

  إلرهابيی تنظيم 'داعش'.
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رئيس مجلس الشور   رصدت الوكالة إعالن (الموقف الرسمى اإليرانى :3)

دور روسيا فی  ن الجمهورية االسالمية االيرانية تدعمأاالسالمی علی الريجانی، 

نه يعتمد علی رؤية واقعية و جاء بطلب من الحلومة رهاب فی سوريا ألالتصد  لإل

رهاب ليست قضية تلتيلية و مؤقتة بل يجب صياغة ن ملافحة اإلأو شدد  السورية.

ً  رهاب فی المنطقةلی إنتشار اإلإ رهاب نظراً مشروع للتصد  لإل وصف ، وأيضا

رهاب النظام آية هللا اکبر هاشمی رفسنجانی اإلرئيس مجمع تشخيص مصلحة 

ن هذا الوضع ال أ ، وقوله:"م آجال أ خر  عاجالً بالفيروس الذ  سيلوث الدول األ

 رهاب.ن يحولوا دون انتشار فيروس اإلأوعلی عقالء العالم ،  أحداً يخدم 

العامة ولفت آمر إدارة العمليات فی هيئة األرکان  خسارة اإلرهابيين وفرارهم:-

الروسية، الفريق أول أندريه کارتابولوف إلی أن 'االستخبارات تسجل مغادرة 

المسلحين للمناطق التی کانوا يسيطرون عليها'، مؤکدا أن الذعر بدأ يدب فی 

مرتزق مواقعهم قاصدين  600صفوفهم، کما رهب کثير منهم، حي  أخلی حوالی 

'الضربات کانت تشن علی أنالدفاع  وأوض  المرکز الوطنی الروسی إلدارة، أوروبا'

استطعنا ، وأضاف "مدار الساعة من قاعدة 'حميميم' فی کل عمق األراضی السورية'

خالل ثالثة أيام تقويض القاعدة المادية والتقنية لإلرهابيين وتقليص قدرتهم الحربية 

 ."بشلل ملموس

بيرة علی صعيد لجأ المسلحون إلی تغييرات ک تغيير استراتيجيات اإلرهابيين :-

 ،وأجروا تعديالت فی آلية االنتشار ،التشليالت القيادية وغرف العمليات والتلتيلات

ً بأسلحة  و أن المسلحين أخرجوا أسلحة نوعية من مخازن حديثة، تظهر أن دعما

أميرکية قد وصل سريعاً، وهو األمر الذ  تلشفه تطورات موقف الحلومة الترکية 

 ياً بطريقة مختلفة، وسط ارتباک وتوتر کبيرين.التی باشرت العمل ميدان

 دعم اإلرهاب:

نقلت الوكالة اإليرانية الدعم اإلسرائيلى "الصهيونى" لإلرهاب فى سوريا :(1)

فريقية حسين تصري  مساعد وزير الخارجية االيرانية للشؤون العربية واأل

السورية ومواصلة زمة الليان الصهيونی من استغالل األ فيهحذر ميرعبداللهيان أ

معلومات دقيقة  كهناوأن رهابية سيما داعش وجبهة النصرة ، دعم الجماعات اإل

ن قادة داعش وجبهة النصرة وبعد اصابتهم فی العراق وسوريا يتلقون العالج أتؤکد ب

 .سرائيلية فی المستشفيات اإل

وزير الخارجية نقلت الوكالة اإليرانية عن  الدعم األمريكى لإلرهاب فى سوريا :(2)

من األسلحة  کبيراً  فی أن جزءاً  ككإن موسلو ال تشقوله "الروسی سيرغی الفروف 

إسقاط  كبما فی ذل ،التی توردها واشنطن للمعارضة السورية يقع فی أيد  اإلرهابيين

وبهذا الخصوص ، الذخيرة والعتاد من الجو فی مناطق خاضعة لسيطرة المعارضين

سيارات 'جيب' من طراز 'تويوتا' فی قبضة 'داعش'، يعد  لفت الفروف إلی أن وقوع
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أعلنت الواليات المتحدة أمس أنها غيرت رؤيتها ": وأردف قائالً  ،قضية خطيرة جداً 

للن إلی أين ستذهب  ،من تدريبهم لدعم المعارضين، وقررت إسقاط الذخيرة لهم بدالً 

 .کل هذه الذخيرة: أال ستلحق بسيارات الـ 'جيب' التی وقعت فی أيد  'داعش'؟

نائب وزير الخارجية ة إلى نيأشارت الوكالة اإليرا الدعم السعودى لإلرهاب :(3)

السعودية بأن توقف تمويل الجماعات اإلرهابية  ، الذى طالبالسور  فيصل مقداد

ذًرا من أن انتشار اإلرهاب فی سوريا سيؤد  إلی انتشاره التی تحارب سوريا، مح

 وتمدده إلی خارجها.

تقارير إعالمية واستخباراتية تؤکد رصدت الوكالة اإليرانية تسلي  اإلرهابيين :-

هابی التلفير  لألسلحة الليميائية فی سوريا والعراق، راإل "داعش"استخدام تنظيم 

من واشنطن وموسلو ومنظمة حظر األسلحة الليميائية علی لسان  وهو ما أکدته کالً 

 کبار مسؤوليها.

 للقضية السورية:الحل العسكرى 

 الروسى :العسكرى التحالف  -

مصدر  نقلت الوكالة اإليرانيةفى خطوة للدفاع عن التحالف الروسى ، 

، أن الحدي  هو عن حدث يَُعدّ األبرز فی اإلقليم والعالم "واسع االطالع"وصفته بأنه 

وأوض  "،لمواجهة اإلرهاب 1+  4تحالف "منذ سنوات عديدة، وعنوانه العملی 

المصدر، أن 'االتفاق علی بناء التحالف يشمل آليات تنفيذية للتعاون السياسی 

تشمل بدرجة  واالستخباراتی والعسلر  الميدانی فی عدة مناطق من الشرق األوسط،

رئيسية سوريا والعراق'. وأضاف بأن 'أطراف التحالف هی دول روسيا وإيران 

وسوريا والعراق، أما الطرف الخامس فهو حزب هللا اللبنانی. ويشتمل التحالف علی 

مناقشة وإعداد الخطوات العملية لمواجهة الوضع المتفاقم فی المنطقة إزاء الحرب 

والعراق من قبل المجموعات التلفيرية التابعة لتنظيم  القاسية التی تشن علی سوريا

 '."النصرة"و "داعش"القاعدة بشقيها 

على شرعية التدخل الوكالة اإليرانية  أكدت شرعية التدخل الروسى فى سوريا :-

الجيش الروسی وبناًء علی طلب الحلومة  ”، قول الفروف الروسى فى سوريا 

السورية وبعد موافقة مجلس النواب الروسی، بدأ األسبوع الماضی وبالتنسيق مع 

 .دمشق، عمليات عسلرية جوية ضد الجماعات اإلرهابية التلفيرية فی سوريا 

بين الترحيب الشديد بالتدخل الروسى : فى الداخل ترحيب المعارضة السورية-

المتحفظ تنوعت مواقف المعارضة الوطنية السورية فی الداخل علی والترحيب 

اختالف أطيافها، إزاء الضربات الجوية الروسية فی سورية والتی تستهدف أوکار 

محمود ، قال  «جبهة النصرة»و« داعش»التنظيمات اإلرهابية علی اختالفها بما فيها 

إننا وإن کنا ضد التدخل الخارجی بشلل « هيئة العمل الديمقراطی»مرعی، أمين عام 
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ومن سار  "النصرة"و "داعش"عام، فإن أ  جهد فی ملافحة اإلرهاب المتمثل فی 

 کبيراً  فی رکابهم يعتبر خطوة إيجابية نؤيدها ونرحب بها، ألن اإلرهاب أصب  خطراً 

العالم'.إن 'روسيا االتحادية تشعر بأن خطر اإلرهاب علی سورية والعراق والمنطقة و

فإنها تبد  جدية أکبر بملافحة اإلرهاب أکثر من  كمن المملن أن يصل إليها، ولذل

 كغيرها، وبالذات الواليات المتحدة التی تدعی ملافحتها لإلرهاب بينما تلثر الشلو

 '.كحول جديتها فی ذل

بشدة بالضربات الجوية « اعیالحزب السور  القومی االجتم»رحب كما 

'إن الخطوة الروسية تمثل تغيًرا فی قواعد قوله الروسية للتنظيمات اإلرهابية،

نها أفی العالم، وهی ال تقتصر علی المشهد السور  وأن بدأت به، واعتقد  كاالشتبا

 ، وهی تلغی کل مفاعيل الهيمنة األمريلية علی العالم'.جدية جداً 

 وسى:انتصارات التحالف الر

فى انتصارات الجيش الوطنى )العربى( السورى وارتفاع الروح المعنوية للجيش: -

مواصلة لدعم الجيش السورى ورفع الروح المعنوية لجنوده ، احتفلت الوكالة 

وعلقت "لم تستطع الحرب التی تشنها قو   -أكتوبر 6حرب –اإليرانية بنصر تشرين 

علی سوريا أن تمحی من ذاکرة الشعب السور  عالمية بأدواتها اإلرهابية التلفيرية 

األمجاد البطولية فی حرب تشرين التحريرية، التی حلت ذکراها الثانية واألربعين 

أمس، مستعيدة معها مشاهد البطولة واللرامة والرجولة والمقاومة والصمود 

 والتصد  والتحرير واالنتصار.

وة العسلرية األکثر أکد وزير الخارجية الروسی سيرغی الفروف أن القو

 ً الحدي  عن عدم إشراکه  فاعلية علی األرض فی سورية هی الجيش السور  واصفا

أعلن العماد علی عبد هللا أيوب و، اإلرهابی بالهراء "داعش"فی الحرب علی تنظيم 

قائالً: 'واليوم بدأت  رئيس هيئة األرکان العامة فی الجيش والقوات المسلحة السورية

ة السورية هجوماً واسعاً بهدف القضاء علی تجمعات اإلرهاب وتحرير القوات المسلح

 المناطق والبلدات التی عانت من اإلرهاب وويالته وجرائمه'.

أشارت صحيفة  دور اللجان الشعبية السورية فى مساعدة الجيش السورى الوطنى :-

تابعةً  ت أمس عربة عسلريةراللرديّة دم "وحدات حماية الشعب"إلی أن  "األخبار"

  .بمن فيها من مسلّحين "جبهة النصرة"لـ

ن أافاد موقع روسيا اليوم    فى سوريا: العمليات العسكرية الروسيةانتصارات -

عن شلره للرئيس فالديمير بوتين أعرب السفير السور  فی موسلو رياض حداد 

کد أن الضربات الجوية التی ، وأوالشعب الروسی علی موقفهما الداعم لسوريا

واعتبر ، توجهها المقاتالت الروسية لمعاقل تنظيم 'داعش' فی سوريا دقيقة وانتقائية

وزعت . كما أن الطريق الوحيد إلی النصر يقع عبر التنسيق مع الجيش السور 

وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو مصور حول الغارات الجوية، تظهر فيه ثالثة 
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 وأسلحة وعتاداً عسلريا'ً.مواقع وقد أصيبت، وهی تضم مخازن ذخائر 

االنجازات العسلرية التی رصدت الوكالة اإليرانية :حزب هللا فى سوريا انتصارات-

أفاد تقرير لوکالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء ،والجيش السور   "حزب هللا"حققها 

من بيروت ، أنه تزامنًا مع انطالق العمليات الجوية التی يقوم بها الطيران الروسی 

مستهدفًا مواقع وأوکار الجماعات اإلرهابية التلفيرية علی األراضی السورية، بدأ 

الجيش العربی السور  وحلفاؤه فی محور المقاومة، ومنهم حزب هللا، عمليات برية 

 واسعة النطاق ضد الجماعات اإلرهابية التلفيرية ال سيما فی الشمال السور .

استهدف الجيش اللبنانی تحرکات آلية :سوريا الجيش اللبنانى فىانتصارات -

للتنظيمات اإلرهابية التلفيرية فی جرود بلدة عرسال الواقعة علی الحدود مع سوريا 

 فی شمال شرق لبنان، بالمدفعية الثقيلة، وحقق فيها إصابات مباشرة ودقيقة.

 اعتبر الرئيس الروسی فالديمير بوتين تقارير بعضاألكاذيب والمزاعم األمريكية :-

وسائل اإلعالم الغربية حول سقوط ضحايا مدنيين بسبب الضربات الروسية فی 

وأشار الرئيس الروسی إلی أن موسلو مستعدة للحرب "، هجوما إعالميا"سوريا 

اإلعالمية بشأن عمليتها فی سوريا، قائال: 'المعلومات األولی عن سقوط ضحايا 

لی ما نشرته وسائل إعالم أمريلية ، و رداً عمدنيين توفرت حتی قبل إقالع طائراتنا'

ايران أطلقت علی مواقع تنظيم  مننفت موسلو وطهران سقوط صواري، روسية ، 

 'داعش' اإلرهابی فی سوريا من بحر قزوين.

 األمريكى:العسكرى التحالف 

أ  نتائج للتحالف  أکد الرئيس األسد إننا لم نرنقد لدور أمريكا فى التحالف الدولى :-

واشنطن ألنه ببساطة ال يملن لدول تدعم اإلرهاب أن تقوم بملافحته وأن  الذ  تقوده

بالضغط علی الدول  علی أن ملافحة اإلرهاب تلون أوالً  مشدداً  كتلون جدية فی ذل

 .كالتی تسلحه وتموله للتوقف عن ذل

استغرب الفروف انتهاج الغرب سياسة  ازدواجية المعايير للتحالف الدولى :-

الغرب يعترف بشرعية الرئيس بشار “سورية وفقا لمصالحه قائال إن مزدوجة فی 

فحينما طفت مسألة تدمير األسلحة الليميائية ، فی صالحه  كاألسد عندما يلون ذل

لی إوبانضمام الحلومة السورية ،سد السورية اعترف بالشرعية التامة للرئيس األ

رارات مجلس األمن من خالل ق كسلحة الليميائية ورحب بذلمعاهدة حظر األ

ً  كمر عام بعد ذل“واضاف أنه ”.الدولی  وبات الغرب ال يعتبر الرئيس األسد شرعيا

ن هذا التصرف أوأکد الفروف  ”.فی نظره ألن تهديد المواد واألسلحة الليميائية زال

لن يأتی بالنتيجة التی يعول عليها الجميع ألن الحرب علی اإلرهاب تصب  “الغربی 

ندما تلون منسقة وغير متحيزة ومن دون معايير مزدوجة وإعادة أکثر فاعلية ع

 ”.ترتيب لألولويات
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رئيس مجلس الشور  االسالمی وصف :النجاحات الروسية واإلخفاقات األميرکية -

عديم الجدو  و "نه أرهاب بالغربی لملافحة اإل -مريلی علی الريجانی التحالف األ

فضی أما مرهاب علی مد  العام الماضی اإلثير يذکر فی الحرب علی أ  تأ كلم يتر

رحب القياد  فی الحشد الشعبی بينما ."کثر وقاحةأرهابية إلی أن تصب  الجماعات اإل

ن ضربات أمن خالل مراقبة الوضع داخل سوريا الحظنا " ، أنه معين اللاظمی"

روسيا جادة ومؤثر باتجاه استئصال داعش علی علس التحالف الدولی الذ  يضم 

ثير وهو يقوم بضرب داعش منذ أدولة والذ  لمسنا منه عدم الجدية والت 50ر من کثأ

 شهر' .أ 4سنة و

ً إلی سحب التراجع التركى فى مقابل التقدم السورى:- أن التوتر الترکی أد  عمليا

تجاه العمق القريب من الحدود إمن النقاط األمامية ب كغالبية المستشارين األترا

جر  توفير ممرات لعمليات نقل کثيفة لمئات العائالت التی طلب  كکذل ،الترکية

المسلحون منها مغادرة مناطق عدة بعدما وصلتهم تحذيرات رسمية روسية من 

وهو تحذير تلقاه الجانب الترکی أيضاً، وأثّر فی ،ضرورة إخالء مناطق واسعة 

أصول  وبعض المجموعات من "الجيش الحر"معنويات المجموعات الباقية من 

 ترکمانية.

قال بشار الجعفر  مندوب سورية الدائم لد  األمم  نقد التدخل الفرنسى فى سوريا: -

اإلجراءات مع الرئيس  كإن الرئيس الفرنسی فرانسوا هوالند لم ينسق تل“المتحدة 

” وقد تصرف الجيش الفرنسی بدون اتفاق مع القوات المسلحة السورية ،بشار األسد 

لمستحيل أن تحارب اإلرهاب دون التعاون مع الحلومة الشرعية أنه من ا“موضحا 

فی سورية والجيش السور  وهذا هو بالضبط ما عناه الرئيس الروسی فالديمير 

بوتين عندما وصف الجيش السور  بأنه القوة الشرعية التی يجب التعامل معها فی 

ماريا زاخاروفا  الروسيةالخارجية أکدت المتحدثة باسم وزارة كما ”.ملافحة اإلرهاب

اإلرهابی فی سورية دون "داعش"أن الغارات الجوية الفرنسية علی مواقع تنظيم 

تفويض من مجلس األمن الدولی وموافقة الحلومة الشرعية فی البالد مخالفة للقانون 

 الدولی.

 النائبة عن الحزب انتقاد نقلت الوكالة اإليرانية :نقد التدخل البريطانى فى سوريا-

نهج رئيس ل، "تسمينا احمد شي،"سلتلند  فی مجلس العموم البريطانی الوطنی اإل

ن تلثيف الضربات الجوية ضد سوريا و قالت أالوزراء البريطانی 'ديفيد کامرون' بش

 ن تأخذ بزمام المبادرة للسالم فی سوريا.أ ةمم المتحدنه يجب علی األأ

فی موقف جديد يلشف : وعالقتها بإسرائيل  خارج سورياالسورية نقد المعارضة -

والعدو الصهيونی ومستو   "المعارضة السورية"عن حقيقة العالقة بين ما يسمی بـ

الترابط بين الحرب التی تشنها العصابات اإلرهابية التلفيرية فی سوريا والمخططات 

هاز ما الصهيونية، دعا المعارض السور  کمال اللبوانی الليان الصهيونی إلی انت

وح  اللبوانی المعروف بعالقاته مع  فی سوريا. "الفرصة التاريخية"اعتبره بـ
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اإلعالم الصهيونی، سلطات االحتالل الصهيونی علی التدخل مباشرة فی األزمة 

السورية، وفرض حظر جو ، فی جنوب سوريا لمساعدة الجماعات اإلرهابية 

 المسلحة وحمايتها من الطيران السور .

: إن 'األحداث التی "اإلئتالف السور  المعارض"ب عضو ما يسمی بـکتكما   

تجر  فی سوريا اليوم هی أحداث مخطط لها وجرائم منظمة ضد البشرية ترتلبها أنظمة 

أن  "إسرائيل"ودول تتنافس فيما بينها علی النفوذ اإلقليمی والسيطرة'.وأضاف أن 'علی 

هذا صحي  باألخص علی ضوء  ،تدين الجرائم ضد اإلنسانية التی تُْرتلب فی سوريا

ن الشعب اليهود  کان ضحية مثل هذه الجرائم ويعی تماًما أهمية التعاون الدولی أحقيقة 

 . -علی حدّ زعمه -والمساعدات اإلنسانية فی مثل هذه الظروف'

 : التخوف االسرائيلى من التدخل الروسى-

هو أن يشلل هذا التدخل  "إسرائيل"'ما يثير قلق ت الوكالة اإليرانية أن نشر

الروسی وهذا الدعم غطاًء، لوصول هذا السالح لجهات معادية خاصة لحزب هللا اللبنانی، 

وان هذا التدخل سيسم  بزيادة نشاط ايران فی سوريا ودعمها لتنظيمات معادية 

تأثير الدور الروسی علی حرية حرکة وعمل سالح ، التی تتخوف أيًضا من "اسرائيل"لـ

الجو اإلسرائيلی فی المنطقة، ووقوع مواجهات بين الطائرات اإلسرائيلية والطائرات 

وأن التحول اللبير فی مسار الحرب فی سوريا وانتقال المبادرة إلی  الروسية فی سوريا.

ية التلفيرية أثارت قوات الجيش السور  علی األرض، فی مواجهة التنظيمات اإلرهاب

مخاوف المسئولين الصهاينة من انتصار الجيش السور  وحلفائه، وهذا ما عبر عنه 

 محللون وسياسيون صهاينة فی تصريحات علنية لهم.

، عمير ربابورت، 'أن "معاريف"رأ  المحلل العسلر  فی صحيفة ف

ً أم "سرائيل"إضعف ادارة الرئيس األميرکی باراک اوباما يضع  ام وضع حاليا

 وسط ليست لمصلحتنا'.فی ظل أن التطورات فی الشرق األ إشلالی، وتحديداً 

ون الشرق األوسط ئفی تقرير عن الخبير الصهيونی فی ش"إرنا" نقلت  و

أيال زيسر تأکيده أن الروس لم يأتوا إلی سوريا من أجل االستعراض أو من أجل أن 

وقال زيسر فی حدي  ،  رکةتلتب عنهم الصحف، وإنما من أجل أن يحسموا المع

للتلفزيون الصهيونی: انتصار الرئيس بشار األسد هو انتصار لحزب هللا وهذا يعنی 

 أن وضع حزب هللا واألسد سيلون مختلفًا بعد هذا االنتصار.

ن روسيا مستمرة فی تعزيز قدرات أوقال النائب الصهيونی السابق افراييم سنيه: 

هذا المحور هو األخطر  "،إسرائيل"محور إيران حزب هللا سوريا وهذا خطر علی 

 .كبال ش "إسرائيل"علی 

وزير الطاقة الصهيونی، يوفال شتانتس، المقرب من رئيس الحلومة أما  

 ون السياسيةئالصهيونية بنيامين نتنياهو، وعضو المجلس الوزار  المصغر للش
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منية. أعلن فی مقابلة مع إذاعة الجيش الصهيونی أن ما يحصل ويتلّون فی واأل

شتانتس إنه ومع تزايد الدعم " ، وأضاف إسرائيل"سوريا هو مدعاة قلق کبير فی 

إلجراء اتصاالت بقو  عالمية وفی مقدمتها  "إسرائيل"اإليرانی لسوريا اضطرت 

 ، وأعربت لها عن قلقها من التهديدات الواليات المتحدة وروسيا وباقی الدول اللبر

محذًرا من تنامی الوجود اإليرانی فی سوريا، ومن تحوله  ،التی تواجهها فی سوريا

 الی قوة کبيرة ومؤثرة.

الصهيونية أن رئيس حلومة العدو  "هآرتس"صحيفة كما نقلت الوكالة عن 

لرئيس الروسی فالديمير لقاء البنيامين نتنياهو ينو  القيام بزيارة خاطفة إلی موسلو، 

لی تفاهمات تمنع حدوث إهداف الرئيسية للزيارة محاولة التوصل ومن بين األ ،بوتين

أن نتنياهو ينو  طرح التخوف و ،مواجهة بين الجيش الصهيونی والقوات الروسية

الصهيونی من تزويد األسلحة الروسية لسوريا، خاصة منظومات الصواري، 

سلحة رسال األإالخطر الذ  يهدد إسرائيل جراء و ،راتالمتطورة والمضادة للطائ

الصفة التی تطلقها سلطات االحتالل - "إرهابية"الفتاکة الی حزب هللا وتنظيمات 

 .-المقاومةالصهيونی علی فصائل 

فی تل أبيب الحلومة « مرکز أبحاث األمن القومی»أوصی ما يسمی بـ

مع السعودية واالنخراط فی الحرب علی  "الشراکة"الصهيونية بضرورة تعزيز 

ضرورة "سوريا إلی جانب الجماعات اإلرهابية إلسقاط الرئيس بشار األسد، کـ

وإضعاف حلفائه 'للونهم يشّللون التهديد االستراتيجی األعظم  "استراتيجية إلسرائيل

 فی الساحة السورية. "إسرائيل"علی 

مة التی تلقاها العدو الصهيونی اعترفت وسائل اإلعالم الصهيونية بالصدكما 

جراء الزيارة المفاجئة التی قام بها الرئيس السور  بشار األسد إلی موسلو ولقائه 

الرئيس فالديمير بوتين، معتبرة أن هذه الزيارة النادرة شللت رسالة إلی الجميع بأن 

إاّل ،األسد هو الرئيس الشرعی لسوريا، کما شللت حصانة ضامنة لمستقبله فی سوريا

المفاجأة »أّن زيارة األسد لموسلو، التی وصفتها وسائل اإلعالم الصهيونية بـ

التی ارتسمت علی وجه الرئيس األسد خالل « ابتسامة الثقة»، إضافة إلی «والنادرة

لقائه الرئيس بوتين، قضت علی األحالم الصهيونية، ومن غير المستبعد أن يلون من 

 دعوات الصهيونية إلسقاطه بالتوافق مع الروس.بين أهداف الزيارة الرد علی ال

لقناة الثانية فی التلفزيون الصهيونی فی نشرتها المسائية المرکزية، فأشارت ا

سد، إلی موسلو ولقائه بالرئيس بوتين، ورأت أن إلی دالالت زيارة الرئيس األ

الرئيس األسد حصل من الرئيس الروسی خالل هذه الزيارة علی 'حصانة لضمان 

ستقبله فی سوريا'، الفتة الی ان 'الزيارة ونتائجها کانتا سببًا کی يبتسم االسد فی م

موسلو، وأن يعود إلی دمشق مسرورا بالنتائج ومتشجعا جدا منها'.أما القناة العاشرة 

ورأت فی نشرتها « المفاجأة»الصهيونية فقد عبرت هی األخر  عن مستو  

بحد ذاتها تحديًا إضافيًا موّجًها إلی الواليات  اإلخبارية المرکزية، أن الزيارة تشلل
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 . المتحدة األميرکية

ولفتت القناة العاشرة إلی 'ضرورة االهتمام بالحفاوة الروسية التی أحاطت  

بزيارة األسد، إضافة إلی مضمون الزيارة والرسائل التی تضمنتها ألعدائه، وإلی 

'الرئيس الروسی استقبل األسد استقبال وقالت القناة: إن ،  الواليات المتحدة تحديداً'

الملوک بلل احترام وترحاب، وهی بحد ذاتها رسالة إلی الجميع، تقول بأنه هو 

ً تحدٍّّ إضافی موجه إلی الواليات المتحدة  الرئيس الشرعی لسوريا... وهذا أيضا

 ولفتت القناة إلی أن الزيارة 'تؤکد من جديد للل من أراد دليالً علی، األميرکية'

جديداً فی هذا البلد، يسمونه « رب بيت»التوجهات الروسية فی سوريا، وأّن هناک 

وأضافت القناة الصهيونية تقول: 'إن ، بوتين، وهو ال ينو  الرحيل إلی ملان آخر'

، يريد تحقيق «داعش»الرئيس الروسی من خالل تدخله العسلر  وحربه ضد تنظيم 

عرضت و ،  ، والمحافظة علی األسد'هدفين: ضمان المصال  الروسية فی سوريا

ايروس »القناة العاشرة الصهيونية صوراً جوية زعمت أن القمر الصناعی الصهيونی 

، المخصص ألغراض التجسس، قد التقتها للقاعدة الجوية الروسية فی مطار «بی

 بالقرب من مدينة الالذقية.« حميميم»

 : للوكالة اإليرانية "إرنا" الحل السلمى للقضية السوريةثانياً : 

واستكماالً للتغطية الخبرية التى اتبعتها وكالة األنباء اإليرانية فى توجيه  

التغطية الخبرية لسياق األحداث للحل السلمى للقضية السورية ، والتى تعمل 

تصريحات القوى الفاعلة للتحالف الروسى فى دعم الحل السلمى للقضية ، ومن خالل 

مريكى فى حل ى الفاعلة رصدت الوكالة الشروط المسبقة للتحالف األأدوار القو

 القضية محل الدراسة ، وفيما يلى تحليل لعرض القوى الفاعلة لحل القضية .

 أسباب اللجوء للحل السلمى :=

صورة الطفل السور  الصغير 'إيالن کرد ' الذ   لعل مسألة الالجئين السوريون :-

ألقت به أمواج البحر إلی إحد  الشواط  الترکية برفقة أمه وشقيقه تثير ردود فعل 

األسد ، 'إن الرئيس وقال العالمى، هى التى دعت لوقفة للقضية السورية ، الرأ  العام 

، هذا هو جوهر أزمة کنتم قلقين بشأن أزمة الالجئين، فعليلم وقف دعم اإلرهابيين

يبلون علی الالجئين بعين بينما  "الغرب"وأستطرد قائال أنهم ' .الالجئين برمتها

  يصّوبون عليهم رشاشاً بالعين األخر '.

أعلن مصدر فی السفارة الروسية فی طهران أن إيران  مساعدات للألجئين :ال-

إلی سورية عبر سمحت بتحليق الطائرات الروسية التی تقل مساعدات إنسانية 

اليونان سمحت بفت  مجالها الجو  امام الطائرات الروسية التی  وأناألجواء اإليرانية.

 تنقل مساعدات إنسانية إلی سورية.

 الحل السلمى للقضية السورية:أدوار القوى الفاعلة فى 
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 : األدوار الداعمة : (1)

إعالم روسية،  'أود أن قال الرئيس األسد فی مقابلة مع وسائل  السوري : الدور-

، انتهز فرصة هذا اللقاء ألدعو کافة القو  السورية للتوحد لمحاربة اإلرهاب'

وأضاف 'يجب أن نستمر فی الحوار حتی نصل إلی توافق، وللن إن أردنا تقدماً 

الدماء، وانعدام الشعور باألمان التام  كحقيقياً، فهذا لن يحدث طالما استمر القتل، وسف

 اننا التوصل إلی توافق، وللن فقط حين نهزم اإلرهاب فی سوريا'.ونحن بإمل

فی کلمتة التى ألقاها الجمعة كما أعلن وزير الخارجية السور  وليد المعلم 

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،  أن دمشق تقبل المشارکة فی مباحثات تمهيدية 

سالم. وقال إنه 'ال يملن لسوريا غير ملزمة اقترحتها األمم المتحدة للتحضير لمؤتمر 

أن تقوم بأ  إجراء سياسی ديمقراطی يتعلق بانتخابات أو دستور واإلرهاب يضرب 

 فی أرجائها'.

إن روسيا تضع "تقرير لوکالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء جاء الروسى: الدور -

مع إيران، علی طاولة السياسة، قوتها العسلرية أيضاً، ومقاربتها واضحة: التفاهم 

عسلرياً، ومع مصر، سياسياً، لحل األزمة السورية، وتوحيد الجهود فی محاربة 

 أنه 'آن األوان للتوصل إلی حل سياسی فی سوريا'.  و .اإلرهاب

يران فی القضية السورية مشروعا ن إلإلرئيس روحانی، وقال ا اإليرانى: الدور -

لی حل إمل بالوصول أون،مر صدقائها والدول المهتمة باألأطرحته للتشاور مع 

طالق إرضهم وألی إرهاب وعودة الالجئين جماعی لسوريا تلون نهايته نهاية اإل

 .مسيرة الحوار بين الملونات السورية للمستقبل 

ل رئيس اأعلن رئيس الحلومة اللبنانية تمام سالم خالل استقبالدور اللبنانى : -

السوريين لن تتوقف عن التمدد إال  الوزراء البريطانی أن ظاهرة تدفق الالجئين

بالتوصل إلی حل سياسی يوقف الحرب فی سوريا. مؤکدًا أن 'نجاح عملية التصد  

 رهاب، يلمن فی تقوية نهج االعتدال والمعتدلين وإحالل سالم شامل.لإل

قال وزير الخارجية الروسی سيرجی الفروف بعد اجتماع شارکت  الدور المصرى :-

ميرکية وروسيا وترکيا والسعودية لبح  سبل الحل السياسی تحدة األفيه الواليات الم

فی  ,ن بالده تريد مشارکة مصر وإيران علی وجه الخصوصإ "زمة فی سوريا.لأل

أن مشارکة إيران ومصر وقطر  "أکد وأ  محادثات مستقبلية بشأن سوريا.

 واإلمارات واألردن ضرورية لتسوية األزمة السورية.

عداد إيران الهام فی إلمانی علی دور کد وزير الخارجية األأ الدور األلمانى : -

مريلا وروسيا أن تجلس کل من أوقال 'البد  زمة فی سوريا.نهاء األخارطة طريق إل

 زمة فی سوريا'. نهاء األإجل أيران وترکيا والسعودية علی طاولة الحوار من إو

 أدوار المنظمات الدولية واإلقليمية :
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نه من الضرور  أقال يان إلياسون نائب األمين العام لألمم المتحدة،  األمم المتحدة :-

ضاف أجراءات العسلرية فی سوريا ، وجراءات السياسية بالتواز  مع اإلاعتماد اإل

کد أو،  رهابيةللجماعات اإل كجراء تقديم تعريف محدد ومشترن الهدف من هذا اإلأ

عرب أكما ، لبدء حوار سياسية فی سوريا ومن ثم اليمنرضية ضرورة تمهيد األ على

سالمی علی الخطوط العريضة لخطة العمل عن ارتياحه لمصادقة مجلس الشور  اإل

ً  ةالشامل كالمشتر  مم المتحدة.بااليجابيه انعلاسات هذه المصادقة علی صعيد األ مقيما

مين العام للجامعة أکد وزير الخارجية محمد جواد ظريف واأل الجامعة العربية :-

قليمية زمات اإلالعربية نبيل العربی علی أولوية التعاون بين دول المنطقة لحل األ

 سيما فی اليمن وسوريا.

أکد نائب وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للشؤون  االتحاد االوروبى :-

األوروبی يملنه أن  فريقية حسين أمير عبد اللهيان، 'نحن نر  أن االتحادالعربية واإل

ً فی إيجاد حل سياسی لألزمة السورية يران ترحب إن أ و ،يلعب دوراً ايجابيا

وقال ، مشاکل المنطقة  ةيران لتسويإلی جهود إوروبی وبريطانيا تحاد األبتوجهات اإل

 ميرکا حول قضايا المنطقة.أننا لن نجر  مفاوضات ثنائية مباشرة مع إ

 الرافضة للحل السلمى :القوى الفاعلة أدوار  (2)

 الشروط المسبقة :

يرانی محمد جواد ظريف وزير الخارجية اإلرصدت الوكالة اإليرانية عن 

ن الذين ساهموا فی أزمة السورية هو الحل السياسی ون الحل الحقيقی لألقوله "أ

ولية ئراقة الدماء من خالل وضع الشروط للشعب السور  هم يتحملون المسإزيادة 

ً تراجعت أمريلا خطوة ،  زمة الراهنةاستفحال األعن  لی الوراء إکما کان متوقعا

طراف المعنية السيما روسيا وإيران بشأن األزمة السورية بقبولها التباح  مع األ

حول هذه األزمة دون طلب تنحی الرئيس بشار األسد عن السلطة کشرط مسبق 

 ابق.لتسوية هذه األزمة کما کانت واشنطن تصر فی الس

اللبنانية عن وثيقة جديدة من وثائق  "األخبار"کشفت صحيفة  الدور األمريكى :-

تبين أن ما يجر  فی سوريا منذ خمس سنوات، هو نتاج خطة وضعتها  "ويليليلس"

أکد سفير كما ستقرار وتقويض النظام فی سوريا.اإلدارة األميرکية بهدف زعزعة اإل

لبنان محمد فتحعلی، أن ما يجر  فی سوريا الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فی 

ستراتيجی والعراق وظهور التلفيريين واإلرهابيين هو جزٌء من المشروع اإل

األمريلی لحماية الليان الصهيونی، معتبًرا أن بعض دول المنطقة عمداً أو سهواً 

ن أيرانية، سم الخارجية اإلإضافت المتحدثة ب، كما إيعمل فی خضّم هذا المشروع

زمة رهابيين والجماعات المتطرفة يعنی عدم حل األضع شروط مسبقة لمحاربة اإلو

 .أبداً 
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ون العربية ئيرانی فی الشقال مساعد وزير الخارجية اإل دول الجوار السورى :نقد  -

جراءات ضرورية تجاه سوريا هی کثر اإلأن أ "مير عبد اللهيانأفريقية حسين واإل

رهاب بالتواز  مع متابعة والملافحة الحقيقية لإلمراقبة حدود دول الجوار لها 

نه يستحسن أ "رنا"إفخم فی حدي  لمراسل أضافت مرضية ، كما أالعملية السياسية 

رهابيين التی تؤد  ن تلف دول الجوار عن سياسات دعم الجماعات المتطرفة واإلأ

 لی العزل. هالی تدفق المزيد من الالجئين من سوريا والعراق وقتل المزيد من األإ

لخص رئيس االتحاد العالمی لعلماء المقاومة الشي، ماهر حمود  نقد الدور العربى : -

تستطيع القو   ،قراراتنا وال أن ننفق أموالنا حي  نقرر كواقع األمة بالقول: 'ال نمل

الشعبی حي  کان، ويستطيعون أن يحولوا األمور وفق ما  كالغربية أن تخترق الحرا

ن إف، قبل أ  شیء' "اإلسرائيلی"يريدون، ووفق منظورهم الرئيسی وهو األمن 

غضبنا علی الدول العربية أضعاف أضعاف، فهم الذين مّولوا الحرب فی سوريا، 

ور  أهم وهم الذين رفضوا الحل السلمی، وهم الذين اعتبروا أن إسقاط النظام الس

 .الواجبات ألن إسقاطه يرضی األميرکی والصهيونی

ن السعودية عرضت علی روسيا فی أذکر موقع 'صعدة برس' اليمنی 

اجتماع سر  بين األمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعود  والرئيس بوتين ، 

طاحة روسيا بالرئيس السور  إمليار دوالر مقابل  300ن تدفع هی وقطر مبلغ وأ

 ر األسد والتخلی عنه.بشا

 "االندبندنت"اللاتب البريطانی المعروف فی صحيفة كتب  نقد الدور السعودي : -

ول فی خارجيتها ئ، لجأت السعودية وعلی لسان مصدر رسمی مسك"روبرت فيس"

إلی 'تلبير الحجر'، زاعمة بوجود مليونين ونصف مليون الج  سور  علی 

کثيرين ألن الرقم المدعی والمجاهر به، ليس فقط غير أراضيها، وهو ما أثار حفيظة 

ثبات عدم واقعيته.وقعت السعودية إ، ويسهل بالتالی دحضه وواقعی إنما خيالی أيضاً 

فی 'حبل کذبها القصير'، سرعان ما ظهر التناقض الرسمی السعود  فی تعداد 

ليلة الماضية عن الالجئين السوريين، بعدما کانت بيانات سعودية تحدثت فی األيام الق

أن عدد الالجئين فی السعودية حوالی المليون الج ، وهو ما أشار إليه اإلعالمی 

السعود  داوود الشريان نفسه فی مقال بعنوان: 'أضعف اإليمان )رسالة إلی روبرت 

(، حينما نقل رقماً 2015 سبتمبر 7'الحياة' السعودية )بتاري،  فيسک('، نشرته جريدة

ً عن الرقم المصرح به أخيراً من قبل المصدر  عن مصادر رسمية مختلف تماما

السعود  المسؤول، بل وينقص عنه بمليون ونصف الج ، حي  أکد الشريان أن 

ً أن هذا الرقم حصل عليه من  السعودية تستضيف مليون الج  سور ، موضحا

 جهات رسمية.

ظة، إّن السلطات قال الناشط الحقوقّی السيّد يوسف المحاف البحرين :نقد دور  -

البحرينيّة تزعم أنّها تحارب تنظيم داعش، فی الوقت الذ  تقوم فيه مؤّسساتها األمنيّة 

لوجيّة والفلريّة لهذا التنظيم اإلرهابّی الضاّل، يووالعسلريّة بدور الحاضنة اإليد
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 وتتغاضی عن مؤيّديه.

التركية   آليات توظيف القوى الفاعلة داخل الخطاب الخبرى لوكالة األنباء

 "األناضول":

وبرصد اآلليات التى اتبعتها تغطية وكالة أنباء "األناضول" اإلخبارية فى مجال 

توظيف المصادر لبناء لتوجيه الخطاب تجاه أطراف الصراع داخل سوريا ، حي  تم 

توظيف الوجود المكثف لمصادر دول التحالف األمريكى ، والتى تعد دولة "تركيا" 

ً رصد للمعارضة خارج سوريا والقوى الشعبية ، وقد تم ذلك واحدة منها ، وأ يضا

 :، كما يلى على عدة مسارات موضوعية 

 :لوكالة األنباء التركية "األناضول"الحل العسكرى للقضية السورية أوالً:

وبرصد اآلليات التى اتبعتها تغطية وكالة أنباء "األناضول" اإلخبارية فى مجال 

لتوجيه الخطاب تجاه أطراف الصراع داخل سوريا ، حي  تم توظيف المصادر لبناء 

توظيف الوجود المكثف لمصادر دول التحالف األمريكى ، والتى تعد دولة "تركيا" 

ً رصد للمعارضة خارج سوريا والقوى الشعبية ، وقد تم ذلك  واحدة منها ، وأيضا

 على عدة مسارات موضوعية :

 :  اللجوء للحل العسكرى  أسباب

 حة اإلرهاب:مكاف

رئيس الوزراء التركي، في "قمة مكافحة  رصدت وكالة األناضول مشاركة

اإلرهاب"، التي يحضرها رؤساء دول وحكومات تعهدت بتخصيص موارد لمكافحة 

اإلرهاب، بناء على دعوة خاصة وجهها إليه مستضيف القمة الرئيس األمريكي 

 ومن المقرر أن يلقي داود أوغلو كلمة خالل القمة. "أوباما"،

 رهاب ودعمه له:التشكيك فى محاربة األسد لإل-

عناصر تابعة  قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، إن "هناك

للنظام السوري متغلغة داخل تنظيم داعش، كما أن هناك عناصر أخرى للنظام نفسه، 

حزب االتحاد الديمقراطي  مخترقين وعمالء استخبارات آخرين من بلدان مختلفة،

وض  أن "أهداف جميع اإلرهابية". أ )السوري الكردي(، ومنظمة )بي كاكا(

 التنظيمات اإلرهابية واحدة"، وهى نشر الفوضى. 

وعبّر مصطفى مسلم الشقيق األكبر للرئيس المشترك لحزب االتحاد  

"داعش"  (،عن استغرابه للتعاون التجاري بين كل منPYDالديمقراطي الكردي)

  .والنظام ووحدات حماية الشعب الكردية

 : الحل العسكرى للقضية السورية
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 التحالف العسكرى األمريكى :

أفادت وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون"، استهداف  الضربات األمريكية :-

لقياديين في تنظيمي "داعش"  طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة،

كما و"القاعدة" اإلرهابيين، في كل من سوريا العراق، وقتلهما في غارتين منفصلتين. 

طائرة من  12بتركيا، وصول  في قاعدة إنجرليك األمريكي 39أعلنت قيادة السرب 

قادمة من قيادة  إلى القاعدة، التي تلقب بقاتلة الدبابات "،2ثاندر بولت 10-طراز "إيه

على موقعها  بيان للقيادة أشار، كما األمريكية بوالية جورجيا الجوية القوات

بهدف دعم  إلى القاعدة مع الطائرات، جندي 300اإللكتروني، إلى وصول طاقم فني و

أن طائرة واحدة من نفس الطراز  إلى العمليات العسكرية األمريكية في سوريا، الفتًا

جاء  أن نشر الطائرات في القاعدة، وأشار البيان،أكتوبر 15كانت وصلت القاعدة في 

لمتحدة والتحالف بعد قرار تركيا فت  قواعدها العسكرية، أمام طائرات الواليات ا

المهام المشتركة.قالت  عمليات قوة مشاركتها في الدولي ضد تنظيم داعش، في إطار

القيادة المركزية األمريكية إن أنباًء وصلتنا بتسليم أحد قادة "القوات السورية 

الجديدة"، المسلحة والمدربة في إطار مكافحة تنظيم داعش، أسلحة ومعدات لوسيط 

ابل ضمان عبور آمن لهم، من منطقة واقعة تحت سيطرة الجبهة من جبهة النصرة مق

 في سوريا.

أن "هوالند في تصريحاته الرئيس الفرنسى فرانسوا كشف  الضربات الفرنسية :-

فرنسا قامت بأول ضربة جوية في سوريا ضد معسكر تدريب لداعش، مشيرا أنها 

قرار الذي اتخذته بإرسال وأردف قائال "هذه العملية تأتي في إطار ال،حققت أهدافها

بعض الطلعات الجوية االستخباراتية، من أجل تحديد األهداف، لحماية أراضينا ومنع 

لقد حققت وأضاف :"وقوع الهجمات اإلرهابية، والعمل في إطار الدفاع عن النفس. 

قواتنا هدفها، فتم تدمير المعسكر بالكامل، و تم استخدام ست طائرات في هذه العملية، 

ا خمس طائرات من طراز رافال، وتم التأكد من عدم وقوع ضحايا بين المدنيين منه

 نتيجة تنفيذ عمليتنا".

شنَّت طائرات تركية وأمريكية عمليات جوية مشتركة، استهدفت الضربات التركية :-

مواقعاً لتنظيم "داعش" اإلرهابي في سوريا،وذكرت مصادر أمنية تركية أنَّ الغارات 

، مشددة على أن طائرة بدون طيار أمريكية من طراز "بريداتور" هى أصابت أهدافها

التي قامت باستهداف سيارة تابعة لتنظيم "داعش" كانت تحاول الفرار من مكان 

 القصف.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى نيته أخذ  أشارالضربات البريطانية :-

حالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في مصادقة البرلمان على المشاركة في ضربات الت

ً على العراق.وأكد كاميرون في تصريحات إلذاعة  سوريا، حي  أنها تقتصر حاليا

على األهمية الحيوية الستهداف عناصر داعش  " البريطانية4"بي بي سي 

 "ألن داعش يخطط لقتل، وإعاقة السكان في شوارع بريطانيا". "سوريا"، نظراً  في
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 الروسى :التحالف العسكرى 

 مبررات التدخل الروسى فى سوريا :

سورية بأنه  الرئيس الروسي فالديمير بوتين تدخل بالده في  برر الرئيس الروسى : -

دعا الرئيس الروسي ، كما  "الطريق الوحيد في الحرب على اإلرهاب الدولي"

"بح  إمكانية توحيد جيش األسد والجيش السوري الحر في  فالديمير بوتين إلى

 مواجهة تنظيم داعش اإلرهابي".

أشار أنهم طلبوا من الواليات المتحدة األمريكية "مراراً"  رئيس الوزراء الروسى :-

  في كل مرة طلبهم". "إال أن واشنطن رفضت  تزويدهم بإحداثيات اإلرهابيين

قال رئيس لجنة األمن القومي والعالقات الخارجية في البرلمان  المبرر اإليرانى: -

يراني عالء الدين بروجردي، إن "التدخل العسكري الروسي في سوريا أتى ليسد اإل

 "الفراغ" الذي خلفته الواليات المتحدة األمريكية في عدم جديتها بمحاربة اإلرهاب".

 التشكيك بالنوايا الروسية وسقوط ضحايا مدنيين:

يحمل العدد األخير من مجلة تايم األمريكية، وهو رصدت الوكالة التركية 

وتظهر ، على غالفه، صورة التقطها مراسل األناضول في سوريا مأمون أبو عمر

، على بلدة 2015أكتوبر  ١٣الصورة، غارة جوية شنتها الطائرات الروسية، يوم 

ووضعت المجلة عنوان الغالف  ،في حلب، التي تسيطر عليها المعارضة  دارة عزة

 ً  "."روسيا تريد فقط أن تصب  صديقا

بتنفيذ  2015لمقاتالت الروسية قد بدأت في الثالثين من سبتمبر وكانت ا

مواقع لإلرهابيين في داخل األراضي السورية،  ما أسمتهغارات جوية على 

لتزامها بالقوانين إمن مطارات، وقواعد في الساحل السوري، وأكدت موسكو  انطالقًا

 .-حسب زعمها-رسمي  على طلب سوري الدولية، وأنها تنفذ عملياتها العسكرية بناء

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، نشرت الوكالة كما 

 أن تكون بالده تزود المجموعات الكردية في سوريا بالسالح.

شاهد عيان يدعى "فراس حفاوي" أنَّ الطائرات الروسية  ونقلت الوكالة عن 

مرتين، مستهدفة في قصفها الثاني المدنيين الذين توجهوا إلنقاذ  قصفت إحدى القرى

تقارير أن  ، وأضافت فى موقع آخرالعالقين تحت األنقاض جراء القصف األول

يها كمحافظات أن القصف الروسي طال مواقع ال وجود لداعش ف تفيد إعالمية متعددة

حمص، وحماة، وإدلب وسط سوريا، وهو ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين بينهم 

 نساء وأطفال.

بانتهاك الطائرات الروسية للمجال الجوي التركي،  وأشارت الوكالة التركية

قال سينيرلي أوغلو، إن الروس قدموا اعتذارهم عدة مرات، وقالو إن األمر لم يكن ف
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 ره.ام اتخذوا اإلجراءات الالزمة لتجنب تكر، وإنهمتعمداً 

 معارضة التدخل العسكرى الروسى:-

مستندة إلى  ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكيةالمعارضة األمريكية :-

 32في قاعدة الالذقية، تضم ألفي جندي، و مصادر أمريكية، أن القوات الروسية

  دفاع صاروخي.دبابات، ومنظومتي  9مروحية، و 16مقاتلة، و

إن  قال وزير الخارجية األلماني، فرانك فالتر شتاينماير المعارضة األلمانية : -

 ،"التدخل العسكري الروسي في سوريا، جعل حل األزمة أكثر تعقيدًا دون أدنى شك"

 جلب المزيد من اآلالم، وأدى إلى حركة نزوح جديدة".و

نسوا أوالند انتقادات الذعة للسياسة وجه الرئيس الفرنسي فراالمعارضة الفرنسية: -

 حليفة األسد وليست حليفتنا". إنَّ "روسيا اآلن الروسية حيال سوريا قائاًل 

طالب االئتالف الوطني لقوى الثورة  :خارج سوريامعارضة المعارضة السورية -

والمعارضة السورية، مجلس األمن الدولي، بإدانة "العدوان العسكري الروسي علي 

لوقف القصف الجوي العشوائي، من خالل  واتخاذ جميع الوسائل الالزمةسوريا، 

أحد عناصر المعارضة السورية فى وأوض  ، نشاء مناطق حظر جوي فوق البالد"إ

في رسالته أن " الهجمات الجوية العشوائية هي جزء من محاولة  "خوجةالخارج "

ام السوري في حربه علنية ومحسوبة من قبل القوات الروسية لمساعدة ودعم النظ

إن تلك الهجمات مصممة، ليس بغرض مواجهة الجماعات و ،التي يشنها ضد المدنيين

المتطرفة اإلرهابية مثل داعش، وإنما لتعزيز عمليات الذب  العشوائي التي يمارسها 

 النظام ضد المدنيين".

بيان للضربات، عبر  معارضتهما أعلنت السعودية وقطر معارضة الدول العربية:-

والواليات المتحدة األمريكية، وألمانيا،  والسعودية، دول )قطر، 7أصدرته 

أكتوبر ، دعت فيه، روسيا إلى "وقف اعتداءاتها  2وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا( في 

على المعارضة السورية والمدنيين فوراً، وتركيز جهودها على مكافحة تنظيم 

 داعش".

ر التونسي السابق بسوريا، محمد العويتي، من أنه حذر السفي المعارضة التونسية :-

في حال سعت روسيا إلى إضفاء بعد ديني على تدخلها العسكري الحالي بسوريا، فإن 

ذلك من شأنه أن يستفز مشاعر العالم اإلسالمي ويوسع مجال الصراع و"قد يفت  

  أبواب الجحيم" في المنطقة. 

تظاهر مئات رصدت الوكالة التركية   : مظاهرات تندد بالتدخل الروسى فى سوريا-

لبنان، رافعين  شمالي في مدينة طرابلس األشخاص، عقب انتهاء صالة الجمعة

لتدخل العسكري الروسي في سوريا، واصفين إياه بأنه "حرب اشعارات تستنكر 

تحمل شعارات مثل "التدخل الروسي في  الفتاتورفع المشاركون ، صليبية جديدة"
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سوريا حرب صليبية جديدة على المسلمين في بالد الشام"، وجابوا شوارع المدينة 

دول الخليج  إلى ساحة النور، منددين بالتدخل الروسي وما اعتبره "تواطؤ وصوالً 

  وبعض الدول األوروبية". والواليات المتحدة األميركية

الروسية  دونيسيين، مظاهرة أمام القنصلية العامةنظم مجموعة من اإلنكما 

رفعوا  و،بالغارات الجوية التي تشنها موسكو على سوريا في العاصمة جاكارتا، تنديدًا

الروسي فالديمير بوتين،  الفتات مندده بالغارات، ورددوا هتافات مناهضة للرئيسين

 والسوري بشار األسد.

يات عربية مختلفة، أمام مقر السفارة من جنس شخصاً  150تجمع حوالي وأيضاً  

الروسية بالعاصمة البلجكية بروكسل، في وقفة احتجاجية ضد التدخل الروسي العسكري 

في سوريا  خل الروسيدورفع المحتجون األعالم السورية، وشعارات تندد بالت، في سوريا

 على غرار "ارحلوا من أراضينا و كفوا عن قتلنا و تدمير شعبنا".

الوثائقي للمخرج المغربي الشاب "ياسين االدريسي"  ت الفيلمكما رصد

بعنوان"ياسين ذهب إلى سوريا"، والذي تم عرضه في إطار منافسات المسابقة 

الرسمية لمهرجان "أوروبا الشرق" للسينما الوثائقية بمدينة أصيلة في شمال غربي 

 فى سوريا. مشاهد القصفالمغرب وب  من خالله 

التي  القوات العسكرية خسائرب اهتمت الوكالة التركية  اإليرانية فى سوريا :الخسائر -

للقتال بجانب نظام األسد في الحرب الدائرة بسوريا، بشكل ملحوظ في  أرسلتها إيران

في غضون ثالثة  جنراالت إيرانيين مصرعهم هناك، 3اآلونة األخيرة، حي  لقي 

  .ارزين في حزب هللا اللبناني المدعوم من إيرانأيام، فضالً عن مقتل قائدين ميدانيين ب

قوات تؤكد الوكالة التركية مجدداً أن  الجيش السورى يضرب المعارضة السورية:-

ً على تشن  النظام السوري منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية  11هجوما

قصفت طائرات النظام ، حي  جنوبي حلب، بدعم جوي من الطائرات الروسية

 ، وسط مدينة داريا بغوطة دمشق الغربيةبرميال متفجراً  18السوري بـ 

لمعارضة لواستمراراً لدعم الوكالة التركية  ما اسمته رد المعارضة السورية  :-

قوات المعارضة السورية جنوبي حلب النفير  هأعلنت ، فنشرت ما المسلحة السورية

ارضة المسلحة في سوريا من قتل تمكنت قوات من المع، العام بين فصائلها المسلحة

منها دبابات، خالل صدها لهجوم من قبل  5عربات مجنزة  8جندياً للنظام وتدمير  35

ذكرت المصادر أن قوات ، كما قوات النظام جنوبي مدينة حلب شمالي سوريا

المعارضة استولت على عربة نقل جنود مجنزة تابعة للنظام بالقرب من قرية 

ً بواسطة الصواري،  ، "أبطين" جنوبي حلب مضيفةً " شنت قوات المعارضة هجوما

وقذائف الهاون ضد قوات النظام جنوبي حلب، وكبدتهم خسائر فادحة رغم الدعم 
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ً باألسلحة  شنَّ كما  الجوي الروسي". جيش الفت  التابع للمعارضة السورية هجوما

مال الثقيلة مساء أمس الخميس على بلدات "سكيك" و"معان" و"عطشان" ش

 حماة. محافظة

أردوغان": إن ما  "رجب طيب قال الرئيس التركي دعم المعارضة السورية : -

يجري في سوريا، تخطى مرحلة الثورة وهي حرب استقالل يخوضها الشعب 

الشعب السوري كوننا خضنا حرب استقالل في الماضي،  جيداً  نفهم السوري، ونحن

دولة تقف إلى جانب الديمقراطية لذا ندعمه، ونحن في تركيا شأننا شأن أي 

  والحريات".

 الحل السلمى للقضية السورية من وجهة نظر الوكالة التركية :ثانياً : 

 أسباب اللجوء للحل السلمى :

عهد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"،   مسألة الالجئون السوريون:-

بالعمل على نقل قضية الالجئين السوريين إلى جدول أعمال الجمعية العامة لألمم 

جمعه بعدد من ممثلين عن الالجئين  المتحدة،جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خالل لقاء

 السوريين بتركيا، 

ألف  160فاق، إلعادة توزيع وكان زعماء االتحاد األوروبي توصلوا إلى ات

تم نقلهم من إيطاليا  الج  فقط، 19الج ، على دول االتحاد حسب المحصصة، إال أن 

ً و 18دخل  إلى السويد ضمن هذا البرنامج. ً إلى سلوفينيا في األيام  469ألفا الجئا

األخيرة، في محاولتهم الوصول إلى بلدان أوروبا الغربية، وذلك بعد إقامة  األربعة

 لمجر سياجاً من األسالك الشائكة على حدودها مع كرواتيا.ا

شاحنة من  6200أوصلت جمعية الهالل األحمر التركي  المساعدات لالجئين :

المساعدات اإلنسانية إلى ضحايا الحرب في سوريا خالل األشهر التسعة األولى من 

 .-2015-العام الحالي

 الحل السلمى من وجهة نظر الوكالة التركية :

 الشروط المسبقة للحل السلمى فى سوريا :أدوار القوى الفاعلة و

الدول المعنية  أعلن وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، أن الدور األمريكى :-

سوريا، الفتًا إلى  على "مبادئ مشتركة" حول مستقبل باألزمة السورية، اتفقت

سوريا موحدة أن تكون  على وأضاف، ضرورة حل األزمة السورية بطرق سلمية

بسرعة، هذا  "لكن أمامنا شخص يجب إزاحته"، تعددي ديمقراطي علماني نظام ذات

لتنظيم  جميع الدول الشخص هو بشار األسد".وشدد كيري على ضرورة محاربة

سلمي" لألزمة في سوريا،  داعش، والمجموعات المتطرفة التي ال ترغب بـ "حل
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 سات من أجل حل سياسي لألزمة السورية.مشيرا إلى ضرورة عمل جميع المؤس

قال هوالند بمقر األمم المتحدة في نيويورك، إن "فرنسا ستتواصل  الدور الفرنسى :-

مع جميع األطراف السورية، دون إقصاء أي طرف، لمحاولة التوصل إلى حل 

سياسي للصراع، لكن مستقبل سوريا ال يمكن أن يكون مع بشار األسد".وأضاف 

عين حماية السكان المدنيين من جميع أشكال العنف، الذي يمارسه تنظيم هوالند "يت

والجماعات اإلرهابية األخرى، وأيضا أعمال القصف المميت الذي يقوم به  داعش، 

 بشار األسد".

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بالده متفقة مع  الدور السعودى:-

الحل في سوريا، وعلى دعم  دور لبشار األسد ضمن تركيا، على عدم وجود

وإنه من  "تحتل أراض عربية في سوريا"، إن إيران وقالالمعارضة السورية. 

 األزمة فيها طالما استمرت في احتاللها. الصعب أن يكون لها دور في حل

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، معلقًا على زيارة الدور التركى :-

الرئيس السوري، بشار األسد، موسكو، "ليته يبقى في موسكو لفترة طويلة حتى 

يرتاح الشعب السوري قلياًل. بل ليته يبقى فيها دائًما، لتبدأ بذلك المرحلة 

لن توافق على مرحلة انتقالية ال يقبلها  االنتقالية".وشدد داود أوغلو على أن بالده

الشعب السوري، مؤكدًا على ضرورة التركيز على صيغ رحيل الرئيس السوري 

بشار األسد، عن السلطة. وأضاف: "نحن أيًضا ال نقبل مرحلة انتقالية 

، 2و 1الشعب السوري. ما أكدنا عليه كحل دبلوماسي في مؤتمري جنيف  يرفضها

 تقالية تضمن رحيل األسد، وليس بقاءه".واض ، وهو مرحلة ان

"التطورات األخيرة على  قالت المستشارة األلمانية " ميركل" إن الدور األلمانى :-

الساحة السورية، تشير إلى احتمال عدم التوصل لحل سياسي قريب لألزمة التي 

يمكن أن تشهدها البالد، وهذا ال يعني أننا نستبعد خيار الحل السياسي، فهذا الحل ال 

قائلة "أتمنى أن  وأضافتيكون مع شخص فاقد لمستقبله السياسي كبشار األسد".

  .يوقف األسد قصف شعبه بالبراميل المتفجرة، وأن تقف روسيا أيضاً ضد ذلك"

قال "ماتيو رينزي" رئيس الحكومة اإليطالية إن، القادة  الدور اإليطالى :-

أعمال القمة األوروبية المنعقدة  األوروبيين، ناقشوا خالل اليوم األول من

مد، لحل "سبل إيجاد حلول ترتكز على استراتيجية شاملة و طويلة األ ببروكسل،

 األزمة السورية، فعلينا أن نقوم بهذا".

 المنظمات الدولية واإلقليمية :

قال المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا،  األمم المتحدة :-

وروسيا في المقام األول،  "يجب أن يتحقق تفاهم بين الواليات المتحدة األمريكيةإنه 

يجب أن تكون إيران  من أجل حل األزمة السورية، ولكن من أجل تحقيق حلٍّ مجدٍّ 
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 والسعودية وتركيا طرفًا".

"التواجد الروسي  إن قال وزير الخارجية المصري سام  شكري الدور المصرى :-

ضربة قاصمة، متوافقة مع االئتالف المقاوم لداعش في سوريا  الهدف منه توجيه

والعراق."وأضاف: "دخول روسيا، بما لديها من إمكانات وقدرات، في هذا الجهد هو 

 أمر نرى أنه سوف يكون له أثراً في محاصرة اإلرهاب في سوريا، والقضاء عليه".

األكاديمي الق عبدهللا نقلت الوكالة التركية تعليق عبدالخ نقد الدور المصرى : 

وموقف مصري غير  هناك موقف خليجي واحد،أن والمحلل السياسي اإلماراتي 

لبقاء  اً قد جاء مؤيد  منسجم كلياً، ومتطابق كلياً مع الموقف الخليجي". موقف القاهرة

منسجم مع  وعدم انهيار مؤسساته".وأردف قائالً: "الموقف المصري نظام األسد،

االحتفاظ والحفاظ على مؤسسات الدولة أكثر مما هو داعم  سابق له حول موقف

اعتبر فيها  للدخول الروسي، وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية المصري، التي

مصر تعتقد  أن التدخل الروسي سيكون له أثره لمحاربة اإلهاب في سوريا، رأى أن

 80تى اآلن أن من ولكن ما شاهدناه ح  أن روسيا دخلت من أجل تحقيق هذا الهدف،

وإنما تستهدف كتائب  ال تستهدف داعش، من الضربات الروسية % 90إلى 

التي تحارب األسد، مما يعني أن الهدف األساسي إضعاف هذا   المعارضة السورية

اعتباراتها، دول الخليج معنية  الجناح من المعارضة".وقال : " هناك تقدير أن للقاهرة

ً أحمر، وتعتقد أنه منخ باستقرار مصر الذي تراه وصف  كماالمنطقة".  استقرار طا

يخشى من  بأنه "مبالغ به".وقال موقف مصر متوقع، ألنه الموقف المصرىهذا 

وبالتالي استيالء جماعات اإلسالم السياسي على الحكم  سقوط األسد وسقوط النظام،

يارات في سوريا، وهذا شيء يشكل ضربة استراتيجة للنظام المصري المعارض لت

ً سياسياً،إن " اإلسالم السياسي".وأضاف ولكن ليس هناك  التأييد المصري يُعد دعما

 ً  ".على األرض دعما

ونقلت الوكالة التركية عن المحلل السياسي اإلماراتي أيضاً   الدور اإلماراتى :-

 وأضاف إنللتدخل الروسي،  تأييداً بأنه الصمت اإلماراتي  عبدالخالق عبدهللا قوله عن

منسجمة  منذ بداية األزمة السورية بأنها "الصمت اإلماراتي تأكيد لمبدأ اتخذته الدولة

 ً  مع كل ما تقوم به السعودية في سوريا، وبالتالي ال يوجد موقف إماراتي منفرد". كليا

أكثر الدول  "من إنه قال نفس المحلل اإلماراتىعن موقف األردن،  الدور اإلردنى :-

الراهن، فهي دولة لها حدود مع العراق، وسوريا، والسعودية، في الوقت   حساسية

ثوار المعارضة وهو   ن األردن يساعدكما أوإسرائيل ، وبالتالي موقفها حساس جداً، 

طدام مع تأن هذا الصمت أنهم ال يريدون االص  ضد النظام السوري، ولكن يبدو

 الروس خاصة في ظل الموقف األمريكي المتردد جداً".

وعن التنسيق الروسي اإلسرائيلي في األجواء السورية، قال  ر اإلسرائيلى :الدو-

أكثر من مرة   غير مفاج  ، وخاصة أن إسرائيل أعلنت عبدهللا : "هذا التنسيق

استعدادها للقيام بعمليات عسكرية في العمق السوري، إذا رأت أن هناك شحنات 

أنه في حال ويأتي من هذا المنطلق، أسلحة متجهة لحزب هللا اللبناني، وهذا التنسيق 
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على علم بتلك العملية، هذا تنسيق  عمليات عسكرية تكون موسكو بأية قيام تل أبيب

".واعتبر أن العربية "إسرائيل لها أجندتها التي ال تتوافق مع أجندة الدول وعملياتي". 

ول يُطبق عليه "د التنسيق الروسي مع إسرائيل في سوريا، كشف حقيقة ما كان

الصدد قال:" الثورة السورية تكشف حقيقة ما يسمى بالممانعة ،  الممانعة"، وفي هذا

فهناك اآلن تنسيق روسي إسرائيلي إيراني سوري".وأشار إلى أنه "تنسيق بين القيادة 

الروسية مع قيادة سالح الجو اإلسرائيلي في الالذقية في العمق السوري، وأن هذا 

في األجواء السورية، وهذا  ائيل في تواجد سالحها الجويالتفاهم يستند على حق إسر

التنسيق يتم تحت أنظار وموافقة النظام السوري".وأشار إلى أن هناك "تبانياً 

تدفع باتجاه أن  بين مواقف الدول العربية وإسرائيل في األزمة السورية، فاألولى كبيراً 

إلنهاك  ألزمة إلى ما ال نهاية،بودها أن تستمر هذه ا سريعاً، والثانية تنتهي األزمة

 سوريا حكومة وشعبا ودولة وتفتيتها".

 االسرائيلى من انتشار قوات ايرانية فى سورية : التخوف

قال وزير إسرائيلي، إن بالده قلقة من إمكانية نشر قوات برية إيرانية في 

ضمن أي اتفاق محتمل بين القوى الدولية حول األزمة السورية.وأعرب  سوريا،

اإلذاعة اإلسرائيلية العامة  وزير الطاقة االسرائيلي، يوفال شتاينتسفي حدي  مع

ة إيرانية في سوريا".وقال:" إسرائيل من "انتشار قوات بري رسمية، عن قلقال

إسرائيل ال تتدخل في بقاء الرئيس السوري بشار األسد في منصبه من عدمه، لكنها 

تريد التأكد من عدم السماح إليران بنشر قوات برية في األراضي السورية، ضمن أي 

 ".اتفاق محتمل بين القوى الدولية حول األزمة السورية

 مناقشة النتائج :

وكالة األنباء اإليرانية دراسة من القصص الخبرية المنشورة فى اتخذت هذه ال -

دور القوى الفاعلة مجاالً لدراسة "إرنا" ووكالة األنباء التركية "األناضول" 

بشقيها بالتطبيق على حل القضية السورية الخبرية لألخبار فى توجيه التغطية 

فى توجيه هذه الدراسة على استخالص الدور المؤثر ، وتؤكد العسكرى والسلمى

معالجات النصوص الخبرية من خالل آليات توظيف الوكالة لحضور القوى 

تصريحات ومعلومات عبر ، من خالل ما تقدمه من الفاعلة داخل القصص الخبرية

 .سرد توصيف مسارات األحداث ومواقف أطراف القصص الخبرية 

ألخبار التى تحظى مصادر اختيار الوكالة للقوى الفاعلة لاثبتت الدراسة أن عملية ا -

بالحضور داخل القصص الخبرية ، كذلك خصائص حضور هذه القوى الفاعلة 

ت خاصة سما تحليل أطرداخل بنية القصة الخبرية تعد آليات أساسية فى 

 باألحداث موضع المعالجة .

-  ً ً كميا يتمثل فى لتوجيه الخطاب الخبرى كشفت الدراسة عن أن هناك جانبا
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ومواقف أطراف القضية االعتماد المكثف على المصادر المعبرة عن سياسات 

هذا الطرف بالهيمنة على بنية موضع الدراسة ، وبما يسم  لرؤية توجهات 

الذى يتم فيه ، فى الوقت داخل القصص الخبرية ومسارات معالجة األحداث 

 عن مواقف طرف عن اآلخر .لقوى التى تعبر التغييب أو اإلقصاء المتعمد ل

وفيملا يتعللق بلالقوى الفاعللة الموظفلة داخلل الخطلاب ، التحليلل الكملى ومن خلالل  -

الخبلرى للوكللالتين ، وكيللف أثللرت فللى توجيله التغطيللة الخبريللة ألحللداث وتللداعيات 

وكاللة األنبلاء أنه فيما يخلص حل القضية السورية بشقيها العسكرى والسلمى ، نجد 

للموقللف الرسللمى السللورى بنسللبة الداعمللة  المصللادر فقللد شللكلتاإليرانيللة "إرنللا" 

فلى التغطيلة ، فلى حلين تضلاءل توظيلف من جملة المصادر الموظفلة  (%55ت73)

، فلى تأكيلد عللى هيمنلة حضلور  (%29ت21)إللى المصادر الرافضة للحل السلمى 

بأنهللا الللدول الصللديقة لسللوريا ،  -وكمللا وصللفتها الوكالللة اإليرانيللة –القللوى الفاعلللة 

تمثلللت فللى رؤوسللاء خاصللة أن غالبيللة هللذه المصللادر انتمللت إلللى جهللات حكوميللة 

أما تغطية إزاء األحداث موضع التحليل ، فى توجيه الالدول الصديقة ، وهو ما أثر 

فقللد عبللرت خصللائص حضللور القللوى الفاعلللة ء التركيللة "األناضللول" وكالللة األنبللا

علللن تحيلللز للقلللوى الفاعللللة للللدول التحلللالف األمريكلللى داخلللل التغطيلللة الخبريلللة 

وحضللورها بشللكل مكثللف أكثللر مللن القللوى الفاعلللة لللدول التحللالف الروسللى بنسللبة 

، بينمللللا جللللاءت القللللوى الفاعلللللة لللللدول التحللللالف الروسللللى بنسللللبة  (%43ت57)

مما يعطى داللة لتوجيه التغطية الخبرية للوكالة التركية للرفض الحلل  (%65ت34)

، وتوكللد المؤشللرات الكميللة علللى سللمة التحيللز فللى السلللمى مقابللل الحللل العسللكرى 

توظيلللف القلللوى الفاعللللة بالحضلللور المكثلللف للمصلللادر الرسلللمية للللدول التحلللالف 

 .األمريكى فى مقابل الروسى 

 كالمتآمر علی سوريا کثيرا ما حاول التشلي ورصدت الوكالة اإليرانية أن الحلف -

سد، واراد من خالل هذه فی إستمرار دعم إيران وروسيا وحزب هللا لحلومة األ

التشليلات إضعاف معنويات الرئيس السور  بشار األسد وجيشه الذ  يقاوم 

نه ال فائدة من أ، إضعاف معنويات الشعب السور ، بكاإلرهاب، وقبل ذل

روسيا أن ال أحد يستطيع صدها عن مواصلة دعمها لحليفتها  المقاومة.وأثبتت

سوريا، علی االطالق. حي  دعمت موسلو دمشق عسلريا وإقتصاديا وسياسيا 

فی المحافل الدولية واستخدمت حق النقض )الفيتو( مرات عديدة البطال مشاريع 

التدخل الروسی العسلر  فی سوريا،وأكدت ، حتى قرارات أمريلية ضد سوريا

الوكالة على الدعم الشعبی الذ  يتلقاه الرئيس السور  من شعبه، کان هو العامل 

سطور ، الذ  ملنه من البقاء فی لی صمود جيش سوريا األإضافة الرئيسی باإل

أعوام من بدء األزمة الطاحنة فی سوريا. إذن نتيجة  ٥رأس السلطة بعد حوالی 

ر  لنظامه، أصبحنا نر  بوضوح لهذا الدعم المتواصل من الحلفاء والشعب السو

 (39) التصدع فی المحور المعاد  لسوريا ومزيدا من اإلنتصارات للحلفاء.
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وفلی شللأن األبعلاد االسللتراتيجية للللدخول الروسلی القللو  إلللی المشلهد اإلقليمللی فللی  -

« عاصلفة السلوخو »أن القراءة األوليلة للـ  "السفير"المرحلة المقبلة رأت صحيفة 

تندرج فی إطار ثالثة إيقاعات روسية أساسية حتی اآلن: تمهيد نار  جو ، تحييلد 

القللو  اإلقليميللة وقضللم نفوذهللا داخللل سللوريا، خصوصللا ترکيللا، إرسللاء مجموعللة 

 ً مللن بينهللا عرقلللة الللدور الترکللی ورفللع ، أهللداف تؤسللس لإلنجللاز الميللدانی الحقللا

ولفلت ، السورية والحلفاء وتأسليس الخطلاب اإلعالملی للمرحللة الجديلدة المعنويات

النظر إلی أن الضلربات الجويلة الروسلية تسلتهدف بالدرجلة األوللی نقلاط السليطرة 

ومسللتودعات األسلللحة والمتفجللرات ونقللاط االتصللال إضللافة إلللی ورشللات تصللنيع 

هللدير ويبهم'.األسلللحة التللی يسللتخدمها اإلرهللابيون االنتحللاريون ومعسلللرات تدر

سللاعة معادلللة  48طللائرات السللوخو  الروسللية فللی األجللواء السللورية غيللر خللالل 

الصراع فی سوريا، والمنطقة عموًما، وأسلقط معظلم الخطلوط الحملراء األميرکيلة 

والفرنسية والترکية، وبعض الدول العربية فی الخليج الفارسی، وأجبلر اإلرهلابيين 

ود الترکيلللة.وقالت وزارة اللللدفاع الروسلللية: التلفيلللريين عللللی الفلللرار باتجلللاه الحلللد

'هاجمنا ثمانية أهداف، وقد أصيبت جميعها'. وأکلدت أن 'جميلع األهلداف، وخاصلة 

دُّمللرت تمامللا'. مؤکللدة أن هللذه الضللربات جللرت بعللد « داعللش»مرکللز قيللادة تنظلليم 

عمليلللات اسلللتطالع جويلللة وبنلللاًء عللللی معلوملللات اسلللتخباراتية قلللدمتها السللللطات 

 (40) .السورية

ويكشف تحليل طبيعة حضور المصادر المختلفة داخل الخطاب الخبري للوكالتين  -

داخل الخطاب الخبرى للوكالتين فى توجيه  فقد سيطرت المصادر الرسمية ،

الخطاب الخبرى لحل القضية السورية ، فتفوقت وكالة األنباء اإليرانية بنسبة 

ى المتمثل فى الرئيس وقد دعمت الوكالة التواجد الرسمى السور( ، %42ت85)

لبنان( وقد –الشرعى للدولة السورية بشار األسد، وزعماء الدول الصديقة )روسيا 

حظى الرئيس الروسى فالديمير بوتين باهتمام الوكالة اإليرانية وتأكيد توجيه 

الخطاب الداعم للدولة السورية فى شقى الحل العسكرى والسلمى للقضية 

األسد فى حل األزمة السورية ، حي  دعا رئيس ورصدت دور الرئيس  السورية،

کبر واليتی أمرکز الدراسات االستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام علی 

وقال ،زمة السورية من ودول المنطقة لبذل الجهود لمعالجة األعضاء مجلس األأ

، (41)سد نقاذ سوريا مثلما يستطيع الرئيس السور  بشار األإال يستطيع  أحداً ن أ

وفى موضع آخر رأ  نائب األمين العام لحزب هللا الشي، نعيم قاسم أن 'سوريا 

اليوم فی مرحلة جديدة، فی مرحلة إنهاء کامل المشروع المعاد  لمصلحة 

أنه 'لوال الرئيس السور  بشار األسد  مشروع جديد دعامته الرئيس بشار األسد'.

والقتال وااللتفاف  والصبر كوالجيش السور  والشعب السور  وهذا التماس

والصمود، لما استطاعت سوريا أن تواجه هذه الحملة اللونية اآلثمة التی استمرت 

عداء أن ألی إأشار اللواء الرکن جميل السيد كما ، (42)لخمس سنوات تقريبًا' 
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 ً ً  سوريا ارتلبوا خطا سد عندما راهنوا علی سقوط الرئيس بشار األ استراتيجيا

نهم لم يدرکوا إن لسوريا ترکيبة وتونس وليبيا أل ودولته کما حصل فی مصر

ال فی ظل وجود الرئيس إ اً حخاصة،مؤکدا إن الحل سياسی ولن يلون ناج

 .(43)االسد

وفلى حاللة ملن ( ، %17ت73بنسلبة )فجاءت المصادر الرسمية الوكالة التركية أما   -

لللرئيس السلورى  المتعملد اإلقصلاء بحاللة توجيه الخطاب الخبرى للوكالة التركيلة 

، واعتبرتله مجلرم حلرب البلد ملن بشار األسد فى التغطية الرسمية للدولة السلورية

فى حللين أكللدت علللى المصللادر األمريكيللة الرسللمية المتمثلللة فللى محاكمتلله دوليللاً.

المصلادر غيلر  أملا  الرئيس األمريكى باراك أوباما ووزير خارجيته جلون كيلرى،

م المختلفلة ، وبعلض ملن شخصليات المعارضلة فلى وسلائل اإلعلالفتمثلت الرسمية 

  وشهود العيان .

لوكالة اإليرانيلة عللى آليات توظيف القوى الفاعلة داخل الخطاب الخبرى لاعتمدت  -

تصللريحات مصللادر القللوى الفاعلللة للللدول الصللديقة للدولللة السللورية ونظللام بشللار 

القضلية األسد ، متمثللة فلى روسليا وإيلران وحلزب هللا ، وقلد رصلدت أحلداث حلل 

السللورية بشللقيها العسللكرى والسلللمى مللن خللالل التصللريحات الرسللمية لقللادة هللذه 

 تحليلل أطلر، حي  تلم الدول ، وتوجيه التغطية الخبرية من خالل هذه التصريحات 

الحل العسكرى تارة بأنه الحل األوحد فى حلل القضلية السلورية لمكافحلة اإلرهلاب 

الحللل السلللمى بوجللود الللرئيس بشللار األسللد واعتبللاره  تحليللل أطللرعلللى أرضللها ، و

الحللل األكثللر منطقيللة فللى حللل القضللية السللورية باعتبللار الللرئيس بشللار األسللد هللو 

 الرئيس الشرعى للبالد.

بينما اعتمدت آليات توظيف القوى الفاعلة داخلل الخطلاب الخبلرى للوكاللة التركيلة  -

ة ودول التحلالف األمريكلى ، للدوللة التركيل على تصريحات مصادر القلوى الفاعللة

وقللد رصللدت أحللداث حللل القضللية السللورية بشللقيها العسللكرى والسلللمى مللن خللالل 

التصلريحات الرسلمية لقللادة هلذه الللدول ، وتوجيله التغطيللة الخبريلة مللن خلالل هللذه 

الحللل العسللكرى مللن خللالل التحللالف العسللكرى  تحليللل أطللرالتصللريحات ، وتللم 

ومعارضلة م ، والتشلكيك بالنوايلا الروسلية األمريكى والذى يحارب داعلش منلذ علا

وسللقوط كثيللر مللن دول العللالم بمللا فيهللا الللدول العربيللة للتللدخل العسللكرى الروسللى 

ضللحايا مللدنيين ، وتضللخيم لمشللكلة الالجئللين السللوريين وغزوهللا لللدول االتحللاد 

األوروبلللى ، بملللا يخلللدم مصلللال  تركيلللا ملللن خلللالل صلللفقة الالجئلللين ملللع االتحلللاد 

ه مللن خللالل الشللروط المسللبقة تحليللل أطللرحللل السلللمى فقللد جللرى األوروبللى، أمللا ال

 لرحيل األسد ، ورصد تخاذل الدول العربية فى التواجد للحل السلمى للقضية .

، اثبتت الدراسة كيفية توجيه التغطية الخبرية بما يتفق مع أيديولوجية دوللة الوكاللة  -

مد عليهلا الوكاللة فلى تتمثل فى نوع تصريحات وتعليقات وآراء المصادر التى تعتو
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أبعادهللا التغطيللة الخبريللة ، وسللمات توظيفهللا فللى مجللال وصللف األحللداث وشللرح 

صلور القلوى الفاعللة  تحليل أطلرالقوى الفاعلة مما يسهم فى وبيان مواقف مختلف 

 المنتمية ألطراف الصراع تعبر عن تحيزات التغطية الخبرية تجاهها .

أحياناً ما تسلتخدم بعلض التركية( -أثبت التحليل الداللى أن وكالتى األنباء )اإليرانية -

المفللردات بللدالالت تخفللى المعللانى الحقيقيللة للوقللائع واألحللداث، وذلللك كنللوع مللن 

 اإلخفاء األيديولوجى الذى يؤدى فى النهاية إلى نوع من التستر على حقيقة الواقع. 

إللى شليوع الكلذب،  لوكلالتى الدراسلةلتحليل الداللى تشير نتائج تحليل المضمون وا -

وبتر الحقائق، وتلوين األحداث ألسباب أيدلوجية وشخصلية فلى الملادة التلى تقلدمها 

أمللام وسللائل اإلعللالم  وكللاالت األنبللاء، األمللر الللذى يضللعف مللن مصللداقية الوكالللة

 األخرى، وبالتالى على الموضوعية والحيادية الصحفية .  

والحظت الدراسة أن اللرأى العلام العلالمى يلعلب دوراً بلالغ األهميلة فلى األحلداث،  -

لتعبئلة الطاقلات وكسلب  التحلالفومع تطلور األزملة تبلدو الحاجلة لكلل ملن طرفلى 

المعركة اإلعالمية، إذ يسعى كل طلرف منهملا للنيلل ملن اآلخلر وتحطليم معنوياتله 

زم األمللر طالمللا أن كللل الوسللائل بكللل السللبل بمللا فللى ذلللك التضللليل اإلعالمللى إذا للل

 مشروعة فى الحرب. 

متيقناً من قلوة اللدعم اإليرانلى ، وجد النظام  لنظام السورىل وبالتحليل األيديولوجى -

باعتباره حاجلة حيويلة السلتمرار تنلامى النفلوذ اإليرانلى فلى المنطقلة ، واللذى أخلذ 

الصللراع العربللى يتصللاعد فللى العللراق وافغانسللتان ، وأيضللاً منفللذاً رئيسللياً علللى 

اإلسرائيلى إليلران ، ومملر عبلور إجباريلاً بينهلا وبلين حليفهلا األهلم حلزب هللا فلى 

لبنان ، ورأى النظام أن دول الخليج سوف تحجم عن اتخاذ مواقف عدائيلة مكشلوفة 

تجاهه خوفاً من احتمال امتداد ريلاح التغييلر العربلى كملا حلدث فلى تلونس ومصلر 

ررت دول الخللليج المواجهللة مللع دمشللق ، فللإن إيللران وليبيللا واللليمن ، وفللى حللال قلل

سوف تتكفل بالرد ، وقد كان النظام مطمئنلاً لتحالفله الوثيلق ملع تركيلا بعلد وصلول 

، وشبكة العالقات ملع بعلض دول الخلليج  2002حزب العدالة والتنمية للسلطة فى 

، وأيضلاً أن 2009خاصة قطلر وإللى حلد ملا السلعودية بعلد مصلالحة قملة الكويلت 

النظام قلادر عللى ردع أوروبلا خصوصلاً فرنسلا التلى يفزعهلا وصلول اإلسلالميين 

للسلطة، فكلان المثلل  التركلى القطلرى الفرنسلى ، اللذى أخلرج سلوريا ملن العزللة 

، قلادر علللى 2003الدوليلة التلى فرضلها النظلام األمريكلى عليلله بعلد غلزو العلراق 

 والقضاء على الثورة .مساندة النظام 

حركلللات  تبلللين أنهلللالمعارضلللة السلللورية فلللى الخلللارج ، يلللديولوجى لوبالتحليلللل األ -

، وللم تكلن مرتبطلة بسياسلة سلوريا احتجاجية تفتقر إلى أى تنظليم أو تمثيلل سياسلى

الخارجيلللة أو مواقفهلللا اإلقليميلللة والدوليلللة ، وال يعنيهلللا اللللدم السلللورى أو حصلللول 
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المصلال  وليسلت سياسلات  أجللالشعب السورى عللى حريتله ، وإنملا مواقفهلا ملن 

فطالبلت  النظام، فعملت على تدويل القضية لكونها تعرف مدى ضعفها أمام النظام،

محاولللة إبللراز الللدعم اإليرانللي ودعللم حللزب هللا بتللدخل دولللى وإقليمللى وعربللى ، 

العسلكرى للنظلام السلورى للدفع اللدول العربيلة السلنية إللى اعتبلار الحاللة السللورية 

النفلوذ اإليرانلى فلى المنطقلة، وكلان لرفلع األعلالم التركيلة  جزءاً ملن الصلراع ملع

محاولة لدفع أنقرة للدخول فى صف المعارضة ، كما كان لحرق األعلالم اإليرانيلة 

ليس فقط باعتبارها حليفة للنظام ، وإنما باعتبارها وأعالم حزب هللا وأعالم روسيا 

يفزيلللون الفرنسلللى ، كملللا صلللرحت المعارضلللة السلللورية للتلعلللدوة لإلسلللالم السلللنى

 .بإمكانية إقامة سالم مع إسرائيل فى حال تغيير النظام فى سوريا

ً ، )تركيا  الروسى( أو)األمريكى  من التحالفكل وأهداف إن مصال   -  أودوليا

إيران( إقليمياً ليست متطابقة، إال أن حرصها على حسم الصراع لمصلحتها سواء 

ً عليه بدرجات متفاوته يمثل الدافع األساسي لكل  تغييراً للوضع القائم أو حفاظا

 . تحالف

ومحاصرته تولت  أمريكا وحلفاؤها األوربيون عزل النظام ونزع شرعيته  -

حة حقيقية لها فى تغيير سياسات النظام بقررات أممية ، وتقر أمريكا بوجود مصل

، سواء فيما يتعلق بعالقته بإيران ، ومواقفه من الصراع العربى السوري 

، وعلى الرغم من الدعوات األمريكية المتكررة لتنحى النظام ، إال أن اإلسرائيلى 

اه األزمة السورية هى غير واضحة ، ولعل أمريكا األهداف السياسية الحقيقية تج

تبقى األزمة السورية إلعادة تشكيل موازين القوى اإلقليمية خاصة تجاه إيران ، 

 فهى تسعى بالتحول فى السياسات السورية إلى إضعاف إيران .

إلى دولة ديمقراطية تحقق العدالة أما الموقف التركى اليعنيه تحويل النظام  -

ومواقفها رجية الخاسياسة سوريا والكرامة اإلنسانية ، فهى تعد اإلجتماعية 

ورأت تركيا أن ، مع مصالحها فهى تسعى لتغيير النظامال تتفق اإلقليمية والدولية 

سوف يطوقها ، فعندما اندلعت الثورة تفرد إيران بالنفوذ فى العراق وسوريا 

موازين القوى لتصحي  فى الخارج السورية دعمت تركيا المعارضة السورية 

فى دمشق ، وإنشاء نظام بديل لمصلحتها من خالل اسقاط النظام المؤيد إليران 

 يكون قريباً منها ويشكل حليفاً استراتيجياً لها .

نفوذها فى على العراق وتمدد ساءها تفرد إيران بالسيطرة الخليج العربى أما دول  -

فى سوريا ، وكانت المملكة العربية السعودية األكثر حساسية تجاه التمدد الشيعى 

 العراق وسوريا وتصاعد النفوذ اإليرانى فى اليمن .

أمللا الموقللف الروسللى فهللو يسللعى مللن خللالل تشللدده فللى دعللم النظللام السللورى إلللى  -

مصلالحه عللى ة تكفلل االستفادة من األزمة لتأكيد دوره العالمى ، وبما يسم  بتسوي
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روسلليا إلللى أن سللقوط النظللام فللى دمشللق والدوليللة ، وخلصللت اإلقليميللة السللاحتين 

يعنللى إضللعافاً إليللران ، التللى بللدأت تشللكل جللزءاً أساسللياً مللن اسللتراتيجية موسللكو 

كالللة األنبللاء و، فرصللدت  والللدور التركللى الصللاعد لمواجهللة المشللروع األمريكللى

"ديميتلري ميدفيلديف" ، قولله فلي تصلري  لله  التركية عن رئيس الوزراء الروسي

للتلفزيون الحكلومي الروسلي "لليس مهملاً بالنسلبة لروسليا ملن سليحكم سلوريا، بلل 

المهللم هللو أن يكللون الحكللم مللدنياً وقانونياً"،وأشللار إلللى أن "االدعللاءات القائلللة بللأن 

ى روسيا تدعم نظام بشار األسد في سوريا، ال تعكس الحقيقة"، على حد زعمله.ونف

 ً ألجل زعيم معلين، وقلال "إننلا نلدافع علن مصلالحنا  ميدفيديف أنهم يخوصون حربا

أن يكللون الحكللم  هللو الوطنيللة، وللليس مهمللا لروسلليا مللن سلليحكم سللوريا، بللل األهللم

 ً ً  مدنيا  (44) وليس بيد اإلرهابيين". وقانونيا

النظام السورى يعد ضربة قوية لمشروعها فلى المنطقلة ، سقوط  فهى تعدإيران أما  -

مسللتفيدة مللن إقليميللة قللوة إلللى التحللول فكللرة حللول السياسللة اإليرانيللة إذ تمحللورت 

التغيرات االستراتيجية التى طرأت على محيطهلا اإلقليملى بعلد سلقوط نظلام البعل  

وتسللم  ، فللى العللراق ونظللام طالبللان فللى افغانسللتان ، وتراجللع النفللوذ األمريكللى 

سللوريا إليللران بللاإلطالل علللى البحللر المتوسللط والصللراع العربللى اإلسللرائيلى ، 

وتشكل جسر تواصللها البلري ملع حلزب هللا فلى لبنلان ، وتلرى إيلران أن الصلراع 

الدائر فى سوريا يمثل امتداداً للصراع القائم فى العراق ولبنان ، ويسود اعتقلاد بلأن 

وط النظام فى العلراق ، وإضلعاف حلزب سقوط النظام السورى يتبعه ضعف أو سق

 الخليجى(.-هللا فى لبنان ، مما يدعم المحور المعادى لسياساتها )المحور التركى

، فى حين يدين جميع خصوصه وأطراف المحور اإليرانى تدين بالمذهب الشيعى  -

فقد أخذ الصراع بعداً مذهبياً ، وقد ساعد على إعطاء  اإلقليميين بالمذهب السنى ،

والتى ظلت خروج حركة حماس "السنية" من التحالف اإليرانى ، راع الطابع الص

 جزءاً منه حتى قيام الثورة السورية.

نقلت عن مصادر  "العدو الصهيونی"رصدت الوكالة اإليرانية عن وسائل إعالم  -

سياسية صهيونية قلقها من أن يتوسع الدور الروسی فی المنطقة ليصل إلی درجة 

الدخول علی الخط الفلسطينی الصهيونی وممارسة الضغوط علی الحلومة 

 الوكالة اإليرانية نقلتو،  الصهيونية من أجل التوصل إلی تسوية مع الفلسطينيين

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام فی ية هللا اکبر هاشمی رفسنجانی آعن 

شارة الی الهجمات الروسية ضد المعارضة المسلحة وجماعة داعش فی سوريا، إ

لی السلطة إن انهيار سوريا ووصول الجماعات االرهابية المطالبة بالتقسيم إقال 

، ونقلت عن "مرکز أبحاث األمن (45) مر محبذ للليان الصهيونی المختلقأ

تقريًرا أوصی فيه الحلومة الصهيونية بضرورة االنخراط  القومی" الصهيونی،

فی الحرب العالمية التی تشنها العصابات اإلرهابية التلفيرية بدعم من دول عربية 
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وغربية ضد سوريا إلسقاط الرئيس بشار األسد. کـ"ضرورة استراتيجية 

م علی إلسرائيل" وإلضعاف حلفائه 'للونهم يشّللون التهديد االستراتيجی األعظ

 .(46)"إسرائيل" فی الساحة السورية

إن رصد التباين فى نمط التغطية الخبرية لوكالة األنباء اإليرانية والوكالة التركية  -

يعبر عن االستخالص المركزى لهذه الدراسة ، وكيفية توظيف القوى الفاعلة 

داخل النصوص الخبرية المتعلقة لتغطية مواقف وأحداث صراع تتمثل فى توجيه 

لتغطية داخل القصص الخبرية عبر اإلختيار المقصود للمصادر المنتمية ألطراف ا

القضية ، وعبر توظيف تصريحات القوى الفاعلة وتتابع األحداث داخل بنية 

 القصص الخبرية. 

كشفت هذه الدراسة عن توجيه التغطية الخبرية لكل من الوكالة اإليرانية وأخيراً  -

فيما  -اإليرانية والتركية–هداف كل دولة من الدولتين والوكالة التركية بما يخدم أ

فى غياب تام لدور جامعة الدول العربية والدول العربية ، يخص قضية عربية ، 

لذلك يجب على وسائل اإلعالم العربية أن تتوخى الحذر فى النقل عن تلك 

جيه الوكالتين غير العربيتين فيما يخص القضايا العربية ، حتى ال نتعرض للتو

فى منطقتنا العربية، ويجب أن ولوجيات غير عربية يالمتعمد بما يخدم مصال  أيد

تتوفر الرؤية العلمية الموضوعية فى تحليل الخطاب اإلعالمى غير العربى إزاء 

 القضايا العربية. 
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