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عدائية اخلطاب اإلعالمي مبواقع الفضائيات االجنبية املوجهة حنو القضااي الداخلية 
 املصرية
 منوذجا( )التعديالت الدستورية 
 

 ريهام جمال أحمد حسن
 

 مقدمة:
شهدت تكنولولياهاتتصكلهاطتكاهلكت ت خهه اترهعطتتوري هنتتلره تاههشتتو،هريكتتومنهري ش ت  هاكتاههشت

كوههاادتر كتتسااهخا تتصوني  اههكت شههخنكتت مللاهها تتوت واهكت توهه ت ههاكت دلكرههاتأ هري تااارريرههات
 اههنتتكيت هتتأملهتترتت مهههلذتااتشهكةتتونهخنكت لههلكاتت(i)تمبثا هكتوهلكاتملا اههكتتكلهاواكت امللااكاهكت 

اهلعح،كتاثك تتومت تتاشتتوهلماؤص تحلطتتوت كتتوكيتمينهشتأكتكلمخهاتترت ي هنيت هاتاوالاهكت
تتتتتتتطت حلطتتوهلأو تت هللقنتشاتمللىتتجلمدلكت مللىت اائلتتصكلاطتمللىتحتتالتءت  اائلتتصكلا

 قتتأحتونيتركةتتوهلالكت تتوهلنولولياكت اررياتكواادتتاهلذتتمتك،واا تتصكلاطتترتوني ين تت
  دهلكتتجلاهلتتجلت هتتتوهكيتدت مهتت هلماملهلتاههنتترتملهعمتتوهل،لاهتيت ،هتكتاهات هلماملهلتاهنتترتملههعمت

 توكيت ممىتابجلالتتونهخندتأ تتجلاهلتتوريت هن ت أتهخملنيتت لتقهنتتصوني  اهكت توه تتتصوني ين 
 ت كمهههههههههههههههههترتتولاههههههههههههههههههائ ت ت توهلمامللاههههههههههههههههههكتكهلمههههههههههههههههه تابوملك هههههههههههههههههكت

 تأحتتتره تأك هاكتتوخا هكتتصكلهاواكتوهتريت هار ت ت توهلملت ثت
تت مهلذتاا 

اههههشتت-ا،ههههريؤا تامههههململك تاريئاههههكت–ىتترهههههلعوتأ لتملدههههات قههههتتتاهههههلمار ت اههههائلتترتملههههعمتمللههههتت
توهلالكت تتوهلنولولياكتالتءتاشترعطتتوهلمللطتاشتترتملعمتتوهل،لاتيتإىلتترتملهعمتتوريقمهدتمللهىت
شههههخنكتترت ي هههههني تأ تاهههههشترهههههعطتتصاههههههلماراتاههههشتتوهلاهههههلكت تتوهلنولولياهههههكت تإ نهههههاءتاولههههها ت

طتاههشتتو،هريكتتسههاريت تومنهري شتإ نههاءتإوني  اهكتب مههكتوللاهالكتترتملعااههك ت قهتتشههدتتتوري هنتتل ت
 التقنتإوني  اكتب مكتشاتتونخنا تتوهللامي ل اكتومت تتاشتت
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 ت كمتتركةتت لتقنتييءتاشتت والاكتترتملعااك ت كمهلدتوتتولتلطتإىلت دهلكت
كتولنههههههخنا تت مهههههههلذتااتشههههههكةتتوهلنولولياهههههها ت اههههههشت تلهللهههههه ت ههههههلتالقههههههنتاههههههشتت لتقههههههنتتوهلا مهههههه

توهللامي ل اههههكت ت هلهههههلريتت مهههههملكتت ،هههههتمت تتلرخهههههاكتكخمههههااتومهههههترتاهههههشتتوملتاهههههلتاودههههها تتوماااهههههكت
توهلملري ري ك تمن تت لناك ت مهاتلهلله ت تكيااهكتول،مهاعتكخمهااتوعملهلخهاكت تتومها ،كتابرت ها كتإىلت

ت وهكتأرهريريتاهلتءتتصملهلخاكت تت ريكخاكت معقهكتتوت وهكتتوه ت لهتكتاودهاتت لقهنتابو،مهاعتت اتهكت 
تابرتجيابتأ تتوملبتكخماات تريتتصكماقتأ تتصرهلعوت تتومعقكت اتتوت وهلا 

ملتتئاهكتت اهابتترتملعاهدتت ،هتمتإىلتكتهتت للاهلتتواستنادًا إىل ماسبق تسعى هذه الدراسةة
 ت ذوهه تمبلتقهنتتوممهائاا تتصيوخاههكتت ليدهكتابومري اههكترهعطتكيااهلدههاتول،مهاعتتوتترلاههكتت لهري ك

تمنلذياا تتابوهلاخاقتمللىتتوهلمت ع تتوتاهللك كتت لري كت
 الدراسات السابقة

ت ( دراسة ) -
امنيتتوتكتاكتإىلتترهلخاكتتومعقكت اتلايت اائلتترتملعمت ت ناك كتتومااااكتوأل ريترت ذو تتتت
ر وكتاشترعطتتصملهلمارتمللىتانري عتتص هلذااب تتولطواكت ذوه تولهلمهريوتمللهىتتوهلهأو تت ت

تومتتئدتولاائلتترتملعمت قماكتتومملتتومااادتأ تتص هلماءتتوماااد؛ت قتتتملهلمت تتوتكتاكت
اودجتت محتاشترعطت ري هقتتاهل،لهائدتر متاهلنااهلتصرهلاهاكت اهائلتترتملهعم ت لت هتتتمللى

تكللكتهتا ت قتترللنيتتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأ ري را 
تأ دري تتووهلائجتأكترواكتتككخاطاتقلعت اتلايت اائلتترتملعمت تص هلماءتتوماااد   
 توممههههلتتوماااههههد ت أكترههههكةتتأشهههاك تتووهلههههائجتإىلتت يههههلرتملعقهههكت ههههاتتوهلملاههههيتترتملعاهههد  

تومعقكتختهلل ت تتو،لاتاشت لتتآلرريتحمبتتسري كتت هلاحكتولاائلتترتملعمت تولملا كت ت
كل تتوخلتتكتاشتقخلتتوواامتتوماااد 

  (( دراسة ) -
توتكتاههكتإىلتتوهلمههريوتمللههىتاههخبتكملا،هها تتجلمدههلكتتومتتئاههكتمللههىتتوهليااهها تتاههلدت نيت      

تولههههملماكتملهههههوتتهههههمملا تالتقهههههنتتوهللتتهههههلتتصيهلمهههههاملدتمللهههههىتتولهههههمملا تترتوني  اهههههكتوهههههخم ت
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تولمل  ت ماتامنيتإىلتتوهلمريوتأاخابتملهتتءتتجلمدهلكتونهلهااب تتولهملمااتتوهلملري ري هك ت قهتت
جلمدهلكتت هلماملهلتاهنت هلهااب تتولهملماا تتملهلمت تتوتكتاكتمللىتاهودجتت مهحتمللهىتملاوهكتاهشتت

ت قتتت هلدنيتتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأ ري را 
أكتتوهلههههههأو ت تتومتتئاههههههكتولهليااهههههها تتولههههههملماكتترترخاك ههههههكت مههههههلتتجلمدههههههلكتقلاههههههلتتصكلهههههههاطت  

تابولملماا ت أ ثريتملري كتولمناملريتتومتتئاكت اةت اائلتترتملعم 
حهتت ت هلاةهكتانهاملريتتجلمدهلكتتومهلخاك تأ ت تتوتكتاكتأكتتولملماات هلمهاملللكتاهنتتلت  

 رههكتتاههات ممههريتقا لاهلدهههاتوهلملههتيتملههتتءتتجلمدههلكتت هللقهههنت هلاةههكتتصاهههل،اابتتوماااهههدت ت
تجملهلمن 

  (iv)  ( دراسة ) -
اههمنيتتوتكتاهههكتإىلتتوهلمهههريوتمللههىتتوهلهههأو تتومهههتتئدتولاهههائلتترتملههعمتمللهههىتاهههلل اا تت لهههلمتتت

توخههههاك  شت قههههاراتتوههههريأيت تت ع هههها تتوماااههههاكتراتههههكت تتأ قهههها تتصاهههههل،اابتتوماااهههههدت ت
تجملهلمن ت ماتتاهلدت نيتتوهلمريوتمللىتكلهلكت ت اهائلتترتملهعمتتومتتئاهكت هاةتانهارتاتتلرخهاكت

  ت  اهه ت ههنوريت هلعتت نههاك كتمللهىتكلهه تتوهلههأو ت  ت أيري هنيتتوتكتاههكترههعطتت هلملاهيات ههتتئكتئده
تم ت قتتت هلدنيتتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأ ري را تص هلذااب تتوو ا اكتتل ا اكت

أكتتوهلأو ت تتومتتئاكتولهليااا تترترخاك كتكي تت تأ قها تتل اها ت تولهريتملا تتوماااهاكت  
تري كتولاائلتترتملعمتتومتتئاكت مخبتتسي اكتت مار ك  اشت ت لخحتت للمتأ ثريتمل

أ دري ت هلائجتتوتكتاكتأكتتوهليااكتترتملعااكتت هلملاهياتكمههل،ابتتلطهريتوتت هللهاكملكتملهوتت  
تاهلذتتاداتوألااوابتت وا،اكت توماطماكت مماكاكتتوهلهأو تتومهتتئدتمللهىتاهلل ااهت تت مري اهكت

نستمللىتتل ريترت تت لتق تتومااااكتتوماروك ت توماطماكت تإركتكتت مائلتتومااااكتواوم
  كو ت مريضتتولملمالكتالتتقاهلد تولذاريت هليرترتملتتئاكتتجلمدلكت ارد  

 v  دراسة  -
ملشتاخبتلايتترتملعااات تولملماات تتو،ولت تتوممائاكتتاهلدت نيتتوتكتاكتتونن تت

كتتتتوهلملايتتومااادتولموهلجتترتملعادتتوكيت ،تال ات تتووتاجتتسلتك ك ت ماتامنيتإىلت
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 ذو تتاهلوارتتإىلتركتاكتتاهل،لائاكتتوإلملعاااتاشتانحاك ت تجلمدلكتاشتتوواحاكتتلرريري
حاهههثتجتكاخاههههقتتوخملهههثتمللههههىتتجلمدههههلك تتولماااهههااتجتإيريتؤرههههات توهههع تر طتأ ك  اههههك؛

 ت وهاءاتمللهىتلاهيتا،هتادتكله تتوهوتاجتتسلتك هكت تكيااهههلد ت قاها تاهتريتلاهير تتوماااهدت
تول،ماعتتصيهلماملاكت تومااااك ت قتترللنيتتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأمهدا 

 توتكتااتتأكتترتملعااات تولملمااتر تأ ثريتتوماااااتملتتئاكت أ ثريتتاهلذتتااتولويتع  
توهللمي ل اكتاشترعطتتووتاجتتسلتك كتجلكبتت هلخهاةتتجلمدهلكت يملهاتأ ثهريتلاهيتتول،مهاعت
توماااههاكتتوهه ت هلخوللههها تونههدت لهههخحتاهلملاههيتتل نههاكر تتل ت لولياهههك ت اههشت ت هلخوهههلكت
تص اةتتومتتئدتوهلل تتوممائاا  ت توماااكتت هلملاياتشات تاماجلكتتلحتت تتومااااكت

تهلمن  تتجمل
 (vi) ( دراسة ) -
اهمنيتتوتكتاههكتإىلتتوهلمهريوتمللههىتتومعقهكت ههاتتووذهبت تتجملهلمههنتتوهك شتوههت د ت وه ت خهه ت تتت

قاهاراتتوهريأيت  هاتملتتئاههكت اهائلتترتملهعمت كلهلكتهتاتتومتتئاههكتشهكةتتووذهبت تتجملهلمهن ت ململههنيت
توتكتاههكتمللهههىتقاهها ترهههكةتتومري ههاكت ت مههه تتوههت طتتل ك  اهههكت  تتجملهلمههنتتوخا مههههلاين ت هههتوت

 و تإركتكترنصءتتلشذاصتولمتتءت اةت اائلتترتملعمت كللكت تتوريأيتتومامتتومتتئاكتتركتاك
 ك،اهامد تشههكةتتولاههائل ت قهتتتملهلمههت تتوتكتاههكتمللهىت اري ههكتتشل ههكتتصيهلماملاهك ت قههتترللههنيت

تتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأ ري را 
 كليداهت تتومااااكتتو تأكتتووذبت تتجملهلمنت مي لكتأكتتوريأيتتومامت هللت قتانتكأ د ت  

 هنوري كت ههاتمللههاد  ت أكتتوهل،ههاك ريتترتملعااههكتتومههائتات تأئلخاههكتتولاههائلتترتملعااههكتامار ههكت
 اةت يدا ت ارير  ت اشت ت إكتتومةلاتتومتتئاكتكهلمنت ات اائلتترتملعمتتومتتئاكت  ات

تإركتكتكل تتلشذاصت كللكتهت توهلل تتولاائل ت
تلشذاصتتحملا اات تتجملهلمنتأ ثريتملتتءاتولاائلتترتملعمتملشتأ دري ت هلائجتتوتكتاكتأكت  

ئ ر 
 (vii)  (دراسة )  -
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تاهههلدت نيتتوتكتاههكتقاهها تاههتريتملتتئاههكتطائمههكتت مههاملاكتترت الاههات ههتت اههائلتترتملهههعمتتتتتت
 ت قههههههتتأووهههههاءترههههههلضتت ريشهههههحتتجلمدههههههلكيتر انوههههههتتكريتاهههههبتتص هلذههههههااب تتوري اهههههاكتومههههههامت

تملهلمت تتوتكتاكتمللىتملاوكت ااان تت محتاشترعطتترتيا كتمللىتتصاهلخااان تتو تجت مدات
مهاتتاهههلوت تتوتكتاهكت تإطاكرهاتتوواهرييتمللههىت اري هكت وه تترتملهعمتتومههتتئدتأووهاءتكله تتومهيا ت 

تمللىتتل ريتر ت قتترللنيتتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأمهدا 
أكت اائلتترتملعمتأوري تمللىتترت الااتمللىت ياتت للصت يملهلد تاهلملاي شتونذصت  

تأرههههكتيا هههههبتر انوههههتتكريتاههههبت هههههتت اههههائلتترتملهههههعمت تراتههههكت أكتترت الاههههات ري هههههت كت 
 تومتتءتاشتاثلتركةتتلرخاك ت أل ت هلماملللكتانتتوهلملا،ا تتوملخاكتاشتا،تادتتترتااءا

تتووتاجتتسلتك ك 
أ دههري ت هلههائجتتوتكتاهههكتأكتكلههلكت ت اههائلتترتملهههعمتتومتتئاههكترههدتتوههه تختلههقتتوهلملاهههيت تت  

توملخاكت تتجملهلمنت 
  (viii). دراسة 

كتت تتوتكتاكتبو تملتتئاكت اائلتتصملعمتوتيتتلشذاصتتوك شتوت د تكللكت تإجيا اكتتت
قل ههكت ههاةتقمههاكتاماوههكتحاههثتتلهه ت واههري كتإىلت هلههلريتترتملههعمتمللههىتأ ههاتاوملهها ت ههتتئكتئدههه  ت
 تملهلمهت تتوتكتاهكتمللهدتأرتاتللاهلتت مهملكتجلمهنتت هلهلريت اهائلتترتملهعمتوننه تكلههلكت ت

 ترلووهتت تابرت هها كتتترهلاهاكتتسهيبت تتص هلذههااب تتل ك  اهكتملهامت اهائلتترتملهعم ت ت
إىلتاودجتت محت ت ت هلدنيتتوتكتاكتإىلتاا لد 

أكت ههلتاهشت اهائلتترتملهعمت ت ههلتطواتاهلملاهي شتقلهاعت هتتتصلههارتتأ دهري ت هلهائجتتوتكتاهك  
تتل ك يب 

 نهههمنيت هلهههائجتتوتكتاهههكتأكتتولهههمل تذت تتص هههاةتتصجيهههايبتيهههلتتصلهههارتتل ك يب ت اومهههاتتت  
أ دري تتوونريت تترترخاك كتتوهللمي ل اكتتص اةتتومليبت تةت ت

ت(ix)(دراسة عمرو حممد حممود عبداحلميد)  
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اههمنيتتوتكتاهههكتإىلتتوهلمههريوتمللهههىتتومعقههكت هههاتامهههللريتتصملهلمهههارتمللههىتتو،وهههلت تتوهللامي ل اهههكتتتت
ت لري كتتسنلااكت تت اتكت تالتقنتتوهللتتلتتصيهلماملىت ملاركتولممللاا تحلطتتلحتت ت
تومااااكتت لري كت تإركتكتت خمللوات لتتقاهلداتىفتكوا طتتو،مهاعتتوماااهاك تملهوتتيهريتءتامهحت

اخملههل تاههشتت دهلمههاتابونهه لكتتوماااههاكتت لههري كتالههنيتوههع ت ا اهها تتيههنيتوماوهكت ل
تولياتتو،خلى(تابرت ها كتت-تولياتتوخملريريتت-متثلتقااملا تتجلمدلك كتتوثع ت)تو،اررياتتونوريت

إىلتأرتاتللالتامملكتملاوكتاشتحل،ا تتووتاجتتسلتك كتتجلمار  كتابو،ولت تت لري كتكلكتشل ت
ترترخاك كتمللىتالقنتتومامخلكتول،مهاعتتوماااهاكتتوهصتكتهتهتاتتوتكتاهك ت ت كو تتولمملا ت

 ت هلدنيتتوتكتاكتإىلتملترتاشتتووهلائجتأمهدا 
أكتالتقنتتوهللتتلتتصيهلماملىت ا نيتأ ثريتالاركتتلرخاكتالتتقاكت هات اهائلتترتملهعمت  

تتوهل،لات كت تجلت تاتىفتكوا طتوألحتت تتومااااكتت لري كتوتريتت خمللوا 
 تتووهلههائجت يهلرتملعقههكتتككخاطاهكترتوههكتتحلهائاات ههاتامههللع تتصملهلمههارتمللهىتالتقههنتأشهاكت  

توهللتتهلتتصيهلمههاملىت ملهاركتوألرخههاكت تإركتكتت خملهلوات لههتتقاهلداتىفتكيااهكتتو،مههاعت
تومااااكت ت كو ت يلرت و ت مهللع تتونماءاتتومااااك تت ناك كتتومااااك تامهللريت

ات مهلي ت ت اااكتىفتقلاتكل تتومعقك تصرهلمامتتوماااىتولمخمللو
  (x)(دراسة عبد العزيز السيد ) .
تاهلدت نيتتوتكتاكتتتوهلمريوتمللىتت ارا تملاوهكت دهلكتتلحهيتبتت لهري كتإ تءت هاررياتملتتئاهكتتت

 ت توننهه تملههشتأوهريتتوهلليدهها تتسي اهكت تكنههنالتتص ههاةتتوهليااهكتتولههملماكتوتاههللكت
يلتملتتئاكتت ماجلا تتولملماكتاشتملتاها ت توننه ت هاتمنه تالناهكتتولهملامكت كليددهاتإ تءتت

 ت ذوه تابوهلاخاهقتمللهىت اري هكتتوهلهأو تتومهتتئدتيااكتتولهملماكتوتاههللكتقماكتملتتئاكتتوهل
(تامههريراتاهههشتولاههائلتترتملهههعمت تاههشترهههعطترتكاههكتامهههملاكتمللههىتملاوهههكتملمت ههكتقلتادهههات)

 دلكتتلحيتبتت لري كتذت تت رييماكتتولاوتواكت ترتاعااكتتوك شتت هلمري لكتوللمل تت لري ك ت
 ت هلدنيتتوتكتاكتإىلتاا لد 
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ري تتووهلائجتإشاكات دلكتتلحيتبتتولاوتواكتأكتتوهليااكتتولملماكت ا نيتاوملا ات  تكيكتتأ د  
 خ اتت راتكتمللىتامهللريتتولمل تتو،لااكتت ن تاتولملنلاكت تكيكتأ تأبرريري ت تحات
كأريتت دلكتتلحيتبتتذت تت رييماكتترتاهعااكتأكتتوهليااهكتتولهملماكت ا هنيتاوملها اتيهتتت

ت اماك كتولتاهللك 
 هلائجتتوتكتاكتتصككخاطتتولواقت اتتوث،كت تتولمل تت لري كت  اتركيكت امهللريتتأ  ملني  

تتملتتئاكتتوهليااكتتولملماكتولتاهللكتوتريتتلحيتبتتولاوتواكتترتاعااك 
ومن خالل استعراض هذه الدراسات السابقة ميكن اسةتالال  مموعةة مةن املاتةرات و 

 النتائج تتمثل فيما يلي:
 هلمههحتاهههشتتومهههريضتتومههامتولتكتاههها تتومههها ،كتأكتركتاههها تتومتتئاههكتشهههدت تطمهههريات خههه ات  

رهعطتتومههولت تتلره ات ت ابوهلههامت ،هتتك ههي ترهكةتتوتكتاهها تمللهىتترهلخههاكتاهتريتادواههكت
تولاهالكتترتملعااههكت قههتكهتاتمللهىتأرتءتكاههاوهلدات نههنلتال ههلملد ت رهلتاههاتت هل،تكههاتاماهه ت

توتكتاها تملههشت وه تتوهلليدها تتل ت لولياههكترهكةتتولاهائلت تحاهثت نههمنيتتومت هتتاهشت
ت تسي اكت اةتت مملكتت ،تم ت

تكمههحتاهههشتملهههريضتتوتكتاههها تتومههها ،كتتوهلوههلعت تكل اههه ت اري هههكتتوهلهههأو تتومهههتتئدتولاهههائلت  
ترتملعمتمللىتتومت تتاشت اائلتترتملعمتأب لتملداتتوهل،لات كت تجلت تا ت

بتاهلنهها كتإىلتحههتت خهه  ت قههتتتملهلمههت تاماهه تتوتكتاهها تتومهها ،كتمللههىتاوههارجت أاههاوا  
تختههههك تامامدهههههاتأرتاتللاههههلتت مهههههملكت تتوتكتاههههكتتوهلمللالاهههههكت تتصاهل،لههههاءت تتوتكتاهههههكت

ت اتت اك ت اوماتكمهلمتتركةتتوتكتاكتمللىتللالتت ااب 
تملهلمت تاما تتوتكتاا تتوما ،كتمللىتاودجتت محتترتملعادت ن،ااتتوهلمللالدت ت اتتين ت  

توتكتاها تأ ها نيتوهاتاوهارجتأرهريريترتملمهكتواخامهكتتوتكتاهكت هها ودجت إكت ا هنيتقلهكتاهشت
شخاتتوهلةري يب ت اوماتكمهلمتتركةتتوتكتاكتمللىتاودجتت محت ن،اتتوهلمللالد 

ت
 املدخل النظري للبحث  
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 نظرية التأثري العدائي يف وسائل اإلعالم.
                                         

                
كمهههتر تت لهههالملا تتوههه تكلههه تتوواهههرياتتومتتئاهههكت ت هلملاهههياتولاهههائلتترتملهههعمتياهههثتأطلههههقتتتت

 تأ تمللادهاتتوهخم تالهالحت وه تتومهتتءتوإلملهعمت
إركتكتتوواهرياتأ تت هاررياتتومهتتءتوإلملهعمت
(xi) تومتتئاكتولاائلتترتملعمت

  مهتتك  ههري ت ههاولكت متك  ت اههاككتواخه تأ طتاههشتتقيحههاترههكةتتواهارريات ملنمههاتمللههىتركتاهههلدات
(تحاهههثتملهههريضتت نومهههاكتشهههري  ت اهههت لتامهههةعاتمللاهههاتكيااهههكتإرخاك هههكت اري ،ههكت ري خاهههكت)

 توخوههاك ت ذوهه تمللههىت مههلملهلاتاههشتتواههعبتتوملمههااواتت ا ههتاتحههلطتاكربههكتتههوتت شههاكاع
 ترتاهريتئالا ت أ دهري تتووهلهائجتأكت هلت ململههكتكأ تتوهليااهكتترتملعااهكتاهلملاهياتولاهريوتتآلرههري ت
 طخ،ااتومترتاشتت ،ا استت ل لملاك ت يتت عتتجلا خاتأ اتجتكنل اتت ،اطنتترترخاك كتت هلاا ،كت

تتذ ههريتتواههعبتت ههلتواترتاهريتئالتملههشتت نههارتاتت ي ههتتاههشترهكةترباههثتلههتمتتجلا ههبتتآلرهري ت هه
ترتشاكت تت مار كترتاريتئالت تو،لالتاشتترتشاكت تت لتواكتشات تتوهل،اك ريتترترخاك ك؛ت تحاتذ ريت
تواعبتتوملمااواتت لتولكتوملمااتانارتاتت ي تتاشتترتشاكت تت مار كتوملماات رنكت ت

تقهههبتتحملا ههههتتاهههاهلخ ت يدهههكت اهههريتأ ثههههريتاهههلخاكتجلههها خد تملوهههتتانههههارتاتذ هههريت هههعتتجلههها خاتأكتت ريت
ت ،اطن ت أكت اائلتترتملعمتاهللهلمستتومككتولةا بتتآلرري ت  ت مهستتولقهنيتاههلل،دتابولهلمت

تتتتت(xii)مللىتيا خد  
مينهشتتو،هلطتأكتتوتكتاها تتل ىلتوواري هكتتومهتتءت قتتاري تتوواري كت مترتاشتت ريتحل تحاثتتتت

كريكنيتمللىت للاتك، ت ت ياتتوهليااكتترترخاك كتت ل لملاكت ارريعا ت ونشت تتولاائلتترتملعم
 ههلتتوهلنهههريذمت توهلمهلهههنيتتونههت ت شتتسهههاروات ت ا هههكت اههائلتترتملهههعمت ليهههاتملههامت اودهههاتترتملهههعمت

ت(xiii)ترترخاكي ت تأتت نوملكتتوهلذلدتكتكجياااتملشت نرياتتوهليااكتترترخاك كتت هللت  ك 
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ل ىلتتو تك ي تمللىتملتتئاكت اائلتترتملعمت ت ملداتمللىتملترتاشت قتتك ي تتوتكتاا تتتتت
توملتاهلتتوه تكههنوريتمللهىتاهتريتشههتاتتص هاةتتومهتتئدتيههلت اهائلتترتملهعمت اودههاتاهليه تتصاهههليريتقت
؛تحاههثت مهلههوتترتاهههليريتقتاهليه تاتاهها ،ااتوههاتأمهاههكتقلههلريت ت

ترتركت اك ت اودهاتركيهكتتوث،هكتأ تتونه ت تكيااهكت اهائلتتتل ريترتت دا اتوهلنل شتركةتتوهلملايت 
ترتملعم تحاثتكن ت ث تاشتتوتكتاا تإىلتأكتو،كتتل ريترت ت اائلتترتملعمت لمكتملااك ت  ت
كيااهلداتترترخاك كتول،ماعتت ع اك ت معاتملشتركيكتتصقواعتت مي كتولاائلتترتملعم ت  كو ت

ت( xiv)االكتترتملعااكتذتهتا ت هلي ت تت هلمل،كتخبلائصتتولت
 اوماتكوا ونيتتوتكتاا تتلحت ت ت اطتإركتكتتتومتتءتولاائلتترتملعمتمللتالتأرريري تكمباتتتتت

كهههنوريتمللهههىتشهههتات طخامهههكتتص هههاةتتومهههتتئدتيهههلتتو،مهههاك تاودهههاتأمنهههاطت ملهههارت تتاههههلذتتمت اهههائلت
ترتملهههعم ت امههههللريتتص هههريتطت تتولاهههائلتترتملعااهههكتت ذهللمهههكت ا مههههللع تت ريكممهههكتاهههشتت نهههاك كت

أ ثهريتإركت هااتومهتتءت اهائلتترتملهعمت تتص ريتطتتومااادت ت
ا،ا لتأقريتل تاشت مامدتت ناك ك؛ت تحاتأشاك تكل تتوتكتاا تإىلتملتمتتكماقت و تاهلي ت

 (xv)أمناطتتاهلذتتمت اائلتترتملعمتمللىتتونملكت متتئاكت اائلتترتملعم 
تفروض النظرية:

اهشت ري هاكتأ هاتت تحاوهكت يهلرتقمهاكترع اهكت هإكت هعتتواهري اتاهشتتوهك شتكوالقتركةتتوواري هكتت
 وهلملكتلحيتبتأ تكااكت تاااااكتخمهللمكت واري كتإىلتذت تتو،لصتترترخاك كت نهنلتخمهلله  ت
 ههاجلمدلكتص هلل،ههىت هلههلريت اهههائلتترتملههعمت واههرياتاههلخاك ت إمنهههات ممههريرات نههنلتت هل،ههائدت ت هههلءت

 ت كنههه تتومنههههرياتتلاااهههاكتولواري ههههكتإىلت هلاةهههكتاماررههههاتأكتتاههههلمتترةتتونذلههههدت قامهههاتت اتههههك
تلشذاصتتوك شتوت د تلايت ت اةتقمهاكتااات واتهري شات هري كتتوهليااهكتترتملعااهكتأبلهاتاهلملاهيات
 هتتئكتئده ت يه تتوواههريتملهشتتولتقهنتتونههائش ت أكترهكةتتووهلاةهكتصمينههشتملي رهاتإىلت يهلرتتوهلملاههيت

لكتت ن ههت شتاهشتتص ارهها تت ماك ههكترتحههتريتتو،مههاعت ههري كتتيلاهاات تتوهل،ههاك ريتترترخاك ههك؛ت اههريتات
ت(xvi) مستتوهليااكت ونشت اري ،كتخمهللمك 

 مشكلة البحث
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ابصطهععتمللهىتتوهيت تتوملمهدتتوهكيتكوها طت اري هكتتوهلهاو تتومهتتئدتتولاهائلتترتملهعمت  وهاءتمللهىت
 هلائجتتوتكتاا تتوما ،كتتوصتأشاك تتوما ،كتتوصتأشاك تتىلتتكت اائلتتصملعمتئاوخاتتكهلممتت

ااكتإىلتتومتتئاكت تت اابتترتملعادتت لياتإىلتتجلمدلكت ت توكيتقتت ريينتتولماااا تترتملع
توه تكوهلدةدهاتكلهه تتو،وهلت  ت توواهامتترتملعاههدت توماااهدتتتوهكيتكممههلت تتطهاكة ت مهعتملههشت
تومت ههتتاهههشتت مههها  تتلرهههريريتتوهه تلمهههنتشهههاتتوممهههلتترتملعاههدتممهههاتللهههقتتوهلملاهههيت تت ذهللمهههكت ت

ويف ضةةةول ذلةةة   ةةةددت   مشةةةكلة الدراسةةةة يف:  اماجلاهتههاتول،مهههاعت تصحههتت تت ذهللمهههك 
اب اإلعالمةةي مبواقةةع الفضةةائيات االجنبيةةة  املوجهةةة حنةةو القضةةااي الداخليةةة عدائيةةة اخلطةة

 منوذجا(املصرية ابلتطبيق علي )التعديالت الدستورية
 أمهية البحث:

 تألههههات تتتاههههلةا كتإىلتحايههههكتت نهلخهههكتترتملعااههههكتولمي هههتتاههههشتتمةةةن النا يةةةةة العلميةةةةةأ صت ت
توتكتاها تتوهلمللالاههكت تال ههلعتالتقههنتتوممههائاا ت نهنلتملههامت ت التقههنتتوممههائاا تت ليدههكت

  ننلتراص ت طري ،كتكوا شات اماجلهلداتول،ماعتتوتترلاكتت لري ك ت
اهكتتوهلملري ري هكتتوه ت هلخمدهات هلت تأكترهكةتتوتكتاهكتكننه تملهشتتوماامن النا ية املهنيةةاث اات ت

القنتاشتالتقنتتوممائاا تت ليدكتت تكوا واتول،ماعتتوتترلاكتت لري ك تتلاريتتوكيتاشتشأ ات
تونن تملشتطخامكتركةتت ماجلكت تراتكت ت لتت هلا مكتترترخاك كتتوملك كت توهلمامللاكتانت لتاات

ت  هلملقتابونأكتت لريي 
 ترجع أمهية البحث لاليت:كما 
كل ههاحتتوههت كتتوهههكيتكلمخههكتالتقهههنتتوممههائاا تتصيوخاهههكتت ليدههكت ت ،هههلت اماجلههكتتو،مهههاعت -

 توتترلاكتت لري كتابوهلاخاقتمللىتقماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك
كمههلا تتومههلءتمللههىت لملاههكتت اههابتتومههتتئدت لتقههنتتوممههائاا تتصيوخاههكتتت ليدههكتململاهههات -

مللدتقماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك ت يلتتو،ماعتتوتترلاكتت لري كترللتاتابوهلاخاق
 هداف البحثأ



51 
 

رعطتكوا شاتت-ملاوكتتوتكتاكت–كتتتأاللبتت اابتت ،تمت تالتقنتتوممائاا تت ليدكت  
و،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك كت ت لءتتوهلليدا تتص ت لولياكتونلتالقنتتاشتت لتقن؟

ملاوهكت–توممهائاا تت ليدهكتتوننه تملهشتتلاهاوابت تسةهجتترتقواملاهكتتوه ت  مهلدهاتالتقهنت  
رعطتكوا شاتو،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك ت-توتكتاك

ت-ملاوكتتوتكتاك–كتتتتااوابتتصاهلندارتتو تتملهلمت تمللاداتالتقنتتوممائاا تت ليدكت  
رعطتكوا شاتو،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك 

خاهقتمللهدتقمهاكتتوهلمريوتمللىتتلكتت اابتترتملعاهدتيهلتتو،مهاعتتوتترلاهكتت لهري كتابوهلا  
توهلمت ع تتوتاهللك كت 

توهلمهههههريوتمللهههههىتاهههههتريتلاههههههيتراهههههابتتتوممهههههائاا تتصيوخاههههههكتت ليدهههههكت ت هههههلءتتوهلليدهههههها ت  
تتص ت لولياكت لقنت لتقوااتاشتتوممائاا تتصيوخاكتت ليدك 

توهلمهههريوتمللههههىتاهههتريتملتتئاههههكتراهههابتالتقههههنتتوممهههائاا تتصيوخاههههكتتت ليدهههكيلتتوهلمههههت ع ت  
توتاهللك ك
تبحثتساؤالت ال

ت ليدكتيلتقماكتتوهلمت ع تااتطخامكتتوهلليدا تتص ت لولياكتمبلتقنتتوممائاا تتصيوخاك  
تتوتاهللك ك؟

رهعطتكوا شهاتت-ملاوهكتتوتكتاهكت–ااتأاللبتت اابتت ،هتمت تالتقهنتتوممهائاا تت ليدهكت  
و،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك؟

ت-ملاوهكتتوتكتاهك–صيوخاهكتت ليدهكتاهاتتلاهاوابتتومتتئاهكتتت مههلذتاكتتمبلتقهنتتوممهائاا تت  
رعطتكوا شاتو،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك؟

ت-ملاوكتتوتكتاك–اات لملااتتصاهلندارت تتتو تتملهلمت تمللاداتالتقنتتوممائاا تت ليدكتت  
رعطتكوا شاتو،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك؟

،مهههاعتتوتترلاههههكتاهههاتطخامهههكتتوهلنهلانههها تتتومتتئاهههكت تتوممههههائاا تتصيوخاهههكتت ليدهههكتيهههلتتو  
ت لري كتابوهلاخاقتمللدتتوهلمت ع تتوتاهللكي
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ركيههههههكتلاههههههيتراههههههابتالتقههههههنتتوممهههههائاا تتصيوخاههههههكتتت ليدههههههكتيههههههلتقمههههههاكتتوهلمههههههت ع ت اههههها .
 توتاهللك ك؟ت

 نوع البحث ومنهجه:
تملهلمتتتوخملثتمللىتاودجتت محتابوماوكتجلمنتتوخااان تتو ت هلالخداتوللتلطتإىلتتصاهلتصص ت

كل حتتملتتئاكتت اابتترتملعادت لتقنتتتوممائاا تت ليدكتيلتتو،ماعتتوتترلاكتتوملماكتتو ت
تت لري كتابوهلاخاقتمللدتقماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك

 عينة البحث 
 اريتتولمل كتإيريتءتتوتكتاكتتوهلمللالاكتمللىت انتالتقنتتوممائاا تتليوخاهكتت ليدهكتابومري اهكت ت

كله تت لتقهنتاهنتتلرهكت تتصملهلخهاكتأكتكنهلكترهكةتت لتقهنت ،تتقاانيتتوخاحثكتابرهلااكتملاوكتاهشت
تممثلكتمتثاعت تقماات تارقاتجملهلمنتتوخملث ت ذو تمللىتتوومللتتوهلامت 

تتومري ماك توهلا نتو،واات ريت ستتالقنت ريت ست  
توري ااك تتوهلا نتو،وااتتالقنت  
تل ا اك تدويتش فيليةتوهلا نتو،وااتتدويتش فيليةالقنت  

 اختيار عينة الدراسة:أسباب 
متثلتركةتت لتقنتكولملاات تتل ت لولياا تتومنري كت تومااااكتتو تكوالقتاوداتركةتت لتقنتت  

 تكيااهلدهههاتولنههه لكتت لهههري ك تمبهههات هههومنستمللهههىتادواهههكتأرتءترهههكةتت لتقهههنترهههعطتكيااهلدههههات
تولهلمت ع تتوتاهللك كتت لري ك 

إىلتشخنا تكلامي ل اكتملا اكتشات و راتمللىتت ريينتأاخابتترهلااكتركةتت لتقنتللاتكوهلمد  
توريأيتتومامتتحمللدت توما دت توكيت ومنست ت كةتمللىتتلكاتالريت تترتملعمتتوت م 

تتتديد اجملال الزمين للدراسة : 
 تحاهههثتجتللاههههلتت ههههلترتجتترهلاهههاكتتوماوههههكتتوياواهههكتولتكتاههههكت تشهههدريتاههههاك تاهههشتتومههههامت

وهه تملري ههههلداتت لتقههنترههعتطتتوهلمللاههلت ترهلهههاك تتوخاحثههكتشههدريتاههاك ت اهههريتتتصرخاك ههكت تومالماههكتت
ونثا ههكتتوهليااهههكتتصرخاك هههكتمبلتقهههنتتوممهههائاا تتصيوخاهههكتقخههلت  مهههتتإيهههريتءتتوهللهههل نيتمللهههىتكلههه ت
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توهلمت ع ت ماتأ ات مهتت ا اهاتوريتهتتت هلترتتصملعااهكتتوهصتكل هحتمنه ت كليادها تت اهابتيهلت
تتو،ماك

ت
ت
ت

 أداة التحليل
متثلههنيتأرتاتتوتكتاهههكت تتللاهههلتت اهههاب ت توههه تجتإملهههتتررات نهههنلتاودةهههدت هههدتكمههههلذتمت ت
للاههههههلتملاوههههههكتالتقههههههنتتوممههههههائاا تت ليدههههههكت ذوههههههه تولهلمههههههريوتمللههههههىتملتتئاههههههكتت اههههههابتترتملعاهههههههدت

تابوممائاا تتصيوخاكتت ليدكتيلتتو،ماعتتوتترلاكتت لري كت)توهلمت ع تتوتاهللك كتمنلذيا(
مللىتأاللبتللالتت اهابت تتوه تكأ تتوخاحثهكتكلت ،دهاتاهنتانهنلكت تت قتتتملهلمت تتوتكتاك

أرههتتوتتوتكتاههكت ت تكمههد ت تترتيا ههكتمللههىتكمههاؤصهتاتاههشتأيههلتتولتههلطتإىلت هلههائجتكمنهههست
ملتتئاههههكتت اهههههابتترتملعاهههههدتتابوممهههههائاا تتصيوخاهههههكتت ليدهههههكتيهههههلتتو،مهههههاعتتوتترلاهههههكتت لهههههري كت

(.)توهلمت ع تتوتاهللك كتمنلذيا
تمللىت اسلوب  ليل التكتيكات العدائية:  واتتمل
االدلة واحلجج ؛وهي اليت تسةتالدمها مواقةع الفضةائيات االجنبيةة املوجهةة للتةدليل  -أ 

 علي وجهات نظر معينة وهتميش اخري او تغييبها او  ريف وجهات نظر معينة.
توهلأ اتتمللىتتتو تتاهلذتاهلداتالتقنتتوممائاا تت ليدكتولهلتوالت تب ة مسارات االستشهاد:

توهللياتتوكيتكخواةت لتاودات تاماجلهلداتو،ماكتتوهلمت ع تتوتاهللك كت ذو ت تإطاكتامدتركةت
تت لتقنترتقواعتتتجلمدلكت اتالتءتأ ا نيتركةتت ماكت تاوا،اكتأ تئ تاوا،اكت 

 ذوههه تاههههشترههههعطتللاهههلتكلههههلكتالتقههههنتتوممههههائاا تتالقةةةةوف الفاعلةةةةة واملصةةةةادر  :  -ج    
ت ليدكت لتتوتكتاكتول،لريتتومامللكتتو تكادريت تقماكتتوهلمت ع تتوتاهللك ك ت للالتتصيوخاكت

 تلر تكت تولما تت ومل كتش ت 
 نتائج الدراسة التحليلية
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 التوجةةةةةةةه اجيةةةةةةةديولوجي للقضةةةةةةةااي والشةةةةةةة و  املصةةةةةةةرية يف موقةةةةةةةع قنةةةةةةةاة  -اوال:
 الروسية.

 متتئاههههههكت اهههههههائلتتملهههههههعمتيههههههلتتو،مهههههههاعتت لهههههههري كتملوههههههتتكوههههههها طتتوهلمللاههههههلتتل هههههههت لوليدت تككخاطهههههههات
توماااهههههههههاكتت تمبمهههههههههيتترقتت لقههههههههه تتوماااهههههههههدت كليهههههههههاتالتقهههههههههنتتجيههههههههبتتوهههههههههري  ت هههههههههاتتوهلليدههههههههها 

تو،وههههههههههلت تتوهللامي ل اهههههههههههكت جيهههههههههههبتتوهلمري هههههههههههقتأ مهههههههههههات هههههههههههاتكليهههههههههههاتت لتقهههههههههههنتاهههههههههههشتانحاهههههههههههكت تو،وهههههههههههلت ت
ت تتوالااههههههكتتوهللامي ل اهههههكتاهههههشتانحاههههههكتأرهههههرييت هههههاو،ولت تتوهللامي ل اههههههكت نلاهههههكتخبههههه ت اههههههيتوعحهههههت

 ري اهههههههههاتتوهههههههههياشت اهههههههههتتتكتتوهههههههههياشتابوومهههههههههخكتولملتقهههههههههنتتوهللامي ل اهههههههههكتاهليههههههههه تحاهههههههههثتكمهههههههههمحتت لتقهههههههههنت
توهللامي ل اهههههكتاباههههههلمريتك كتتو،مههههههاعتت مري  هههههكتمللههههههدتتوهههههريئ تاههههههشتاهههههري كتتوههههههياشتصكتتوهههههياشتابوومههههههخكت
ولملتقهههههههههنتئهههههههههه ت ههههههههههترت دههههههههههلت مههههههههههيبت مهههههههههمحتول،ههههههههههاك تت تت نههههههههههارتتت تت مهههههههههههلذتمتولملتقههههههههههنتأكت

اتاههههههشتتحههههههتت تاهههههههشترههههههعطت ري هههههها تتوخملههههههثت ت مههههههاتتكتت لتقههههههنتتوهللامي ل اهههههههكت مهههههههلماتتاههههههات اكهههههه
ئهههههههه ت لههههههههلكات تت ههههههههاراتتوملماههههههههكت ونودههههههههاتك،ههههههههتمتاماجلهههههههها تاهلمههههههههتراتاههههههههشترههههههههعطتتملهلماررهههههههههات

تمللدتتوهلمللاع ت ت ،اص تتولملماكتولنهلابتئ تتو تصتكهلاحت تتو،ولت تتوهللامي  اك 
 نهههههههارتتت تت مههههههههلذتمتكهلمااهههههههلتاهههههههنتمنهههههههه ت هههههههلتاهههههههاتاهههههههخقت ن هههههههتتأكتت لتقهههههههنت تكماالدههههههههاتاهههههههنتت

خمهللهههههههه تملمهههههههههات نهههههههههارت كتتو،وهههههههههلت تتوهللمي ل اهههههههههكتتوماك هههههههههك تتحاهههههههههثتمينهههههههههشتشههههههههه تتوهلماملهههههههههلتاهههههههههنت
توهلمللههههههههههاعص ت توهلملا،هههههههههها ت ت ههههههههههلترتتولههههههههههملماكتتومههههههههههها ،كت  نل ههههههههههلتتكؤ ههههههههههكتملااههههههههههكتملههههههههههشتتو،وهههههههههههاات
 التقمدههههههههات اههههههههشتتهههههههههكت اههههههههريتتصرههههههههههلعوتتوهلليدهههههههها تتوماااهههههههههاكترباههههههههثت لهههههههههخحتملههههههههت تتصاهههههههههست

لمت يهههههشتتوننهههههه تملههههههشتتوهلملاهههههيت ت ت لههههههاجتتوماااهههههاكت تصرهههههههلعت تتل ت لولياههههههكتتهههههت قتتواهههههه
تمينشتكتتةتاشترعطتت لتقنتتوهللامي ل اكتملشتتحملاا تتوهللامي ل اك 

مللهههههدتتوهههههريئ تاهههههشتتوهلواقمههههها تت اتهههههكتابل تهههههاوتترتجيا اهههههكت تومهههههلخاكت تورياار هههههكتتوههههه تك،هههههتادات
وماااههههههههههههههاكت ابوومههههههههههههههخكتتوهلمللاهههههههههههههههلتالتقههههههههههههههنتتوممههههههههههههههائاا تتصيوخاهههههههههههههههكتتوهههههههههههههه تكهللههههههههههههههلتاب لهههههههههههههههاجتت

تل هههههت لوليدتولملتقهههههنتتوهللامي ل اهههههكتمينهههههشتتكت لتههههه تاب ههههههاتللاهههههلتكاهههههاريت هلخههههها شت  ،هههههاتولههههههياشت
تاههههاتتص تهههههاوتترتجيا اهههههكت تومهههههلخاكت إلههههاتاهليههههه ات مهههههخاات  ،هههههاتوهلليههههاتتوماااههههها تتوههههه تكنهههههريوت

 تمللادههههههههههاترههههههههههكةتتوههههههههههت طت  تصت ليههههههههههتتاههههههههههات الههههههههههقتمللاههههههههههاتتساههههههههههارتت تت ل ههههههههههلملاكت تتوهلليدههههههههههها
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تل ت لولياهههههههكتولملتقهههههههنتتوهللامي ل اهههههههكتممههههههههاتجيمهههههههلتللاهههههههلتتل ت لولياههههههههكت تككخاطدهههههههاتابومتتئاهههههههكتاههههههههشت
تتلالكتتونائنك 

رعشههههههههاتتنههههههههشتاههههههههش مههههههههريضتتوهلمللاههههههههلتتل ههههههههت لوليدتول،مههههههههاعتت مري  ههههههههكترترههههههههلتت لقههههههههنتتوهههههههه تمي
 تحههههههههه تمينهههههههههشتاةتالههههههههريتوهلمههههههههريوتمللهههههههههدتت اراهتههههههههاتإ تءتر طتتومهههههههههادت تا،اك هلهههههههههات هلليداهتههههههههات ههههههههه

كليددهههههههاتتكت ملهههههههريضتتتوهلمههههههها يت ت تصرهلع ههههههها ت توهلخا وهههههها ت خهههههههاتملهههههههريضتتو،مههههههاعتتوت واهههههههكتهههههه
مهههههههههارعتاتتتأمتإ تءتالههههههههريتاههههههههلتءتأ ههههههههاكتت هههههههه تتل ههههههههت لوليدتتوهههههههههكيتكاههههههههريحت ههههههههاتتو،مههههههههاعتان هههههههه

كخههههاعتتوهههههودجتترهههههعطتتول،مههههاعتت لههههري ك تحاهههههثت هههههل تقاههههها تتوهلليدهههها تت ن ههههتاتأ تت مري هههههكتاههههش
تتونامدت ت

؛ت ،ههههههتتتلنيتمبلهههههريت هللهههههلكتمبلههههههريت ت هههههإكتت ل ههههههلملا تتوههههه تتكلهههههه امهههههات هللههههههلت اهههههريحتتو،مههههههاعت
تالههههههريتاههههههشتاهههههلكات ك هههههي تاماهههههه تت ل هههههلملا تت هللههههههلكتمبلههههههريتمللهههههدتتجللت ههههههبتتصقهللههههههار كتت هل

 ههههههههكبتاههههههههشتككتتووهههههههلتحدتتصقهللههههههههار كتت ذهللمهههههههكت ،ههههههههتتكوههههههها طتال ههههههههلعتاتالهههههههريتلمههههههههدت ممهههههههدا
تميتت هههههههوت تك،ههههههتأاههههههماكتتوههههههوم تحاههههههثتتملهلمههههههتتالقههههههنتك اهههههههااتتواههههههلمتمللههههههدتت لههههههاركتتلاري ناههههههك
نههههههههل،ا تلقتت اههههههاقاوههههههنيت  اوههههههكتا لههههههلاوراتتلاري ناههههههك تإكتالههههههريتأتههههههخملنيتصملخههههههاترااههههههات ت
وهههههههوم تولمهههههههامتتهل ترتتوومااههههههكتتوما اهههههههك تحاههههههثتختاههههههه تونههههههريتءتتسما هههههههكت هههههههتتتككمههههههاعت هههههههاكلكاتتاهههههه

تأكتالهههههريتكمهههههه ت ههههههاتكئههههه توثهههههايناتممهههههات نههههه تإمتتوهلملههههههلص تتصقهللهههههار كتأشهههههاك تتول اوهههههكتإىلتأ
تملهههههههههههامتتوههههههههههوم تولمهههههههههههلق تإصتألهههههههههههاتأتههههههههههخملنيتامههههههههههههللكرتتولههههههههههوم تت هههههههههههامت  مهههههههههه تانههههههههههههل،ا ت

ت تااتملري داتإىلتتككماعتتلاماك ت
 مههههاتك ههههيتالقههههنتتو،وهههههااتمللههههدتتوهلاههههلكتتولهههههواملدت تالههههريت تحاههههثتتت هههههتتالقههههنتك اههههااتتواهههههلمت

 مهههههههههههههلمتتت1تسهههههههههههرييبت مههههههههههههلمتترتررهههههههههههاطتتهههههههههههواملكتيت هههههههههههتات تتوهههههههههههخعرتالهههههههههههري  تالهههههههههههونت
تسههههههرييبت تالههههههريتولمنهههههههاك كتاههههههنتشههههههري كتتهههههههاواك ت تإ هلهههههها ت كلههههههوانتتسههههههها ع تتالههههههونت

حاهههههههههثتت هههههههههتتت تومههههههههااكت تتوندريابئاهههههههههكت مههههههههتتو،هههههههههاءت ههههههههنت هههههههههاتامههههههههن واتالهههههههههري ات تههههههههاواا
ت لقهههههههنتمللهههههههدتتجلدهههههههلرتتوهههههههه ت خهههههههكشاتتوهههههههريئاستتومامهههههههدتيههههههههاءترهههههههكتتتوهلمههههههها كت مهههههههتت عكاتتوههههههههريئاست
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ولمنههههههههاك كت ت ماواهههههههها تاوهلهههههههههتيتاتسههههههههيتمت تواري هههههههههقتتت لههههههههرييتملخههههههههتتتومهلهههههههههاحتتومامههههههههدتوللههههههههها
ولهلمههههههههها كتتوهههههههههت مات تإ ري هههههههههلتت ا هههههههههد ت توهههههههههكيتجتمللهههههههههىتراانهههههههههاتكلقاهههههههههنتمل،هههههههههتت هههههههههاتاتشا هههههههههكت

حا لهههههههههكت دريابئاهههههههههكت تاريحلهههههههههكتأ ىلتتوهللك هههههههههتتتتتو،لااههههههههكتوإل هلههههههههها تتسهههههههههرييبات شهههههههههري كتا لكهههههههههلكا
ر ترت هلههههههههها ترههههههههعطتشهههههههههدرييتاههههههههخهلموت ر مهههههههههموتاههههههههشترهههههههههكتتتومههههههههام ت  هههههههههكتتكلقاههههههههنتتكماقاهههههههههكتكمهههههههها

تسهههههههههرييبتمللهههههههههىتاريتحهههههههههلتكلههههههههههلتتأكهههههههههل استمللهههههههههىتاهههههههههتتكتأك هههههههههنتاههههههههههولت تمبلهههههههههونتت
ت مخكتتوهللوانتتحمللدت اداتإىلت

 تاهههههههشتمللاههههههاتملهلمههههههت تك اههههههااتتواههههههلمت نهههههههنلتاهلنههههههريكتمللههههههدتتلكقههههههامتولهلا اهههههههتتمللههههههدتتههههههملكتت 
اههههههنتر طتتما لههههههاكيا هههههبت مههههههاتقهههههتمتتوهلمللاههههههلتتص الوههههههليدت ترهههههكتتتومههههههااقتت مهلههههههاحتالهههههريت ت

تت تمللهههههههدتراتأيتتمللههههههدتكتاههههههداتتولهههههههات نههههههري  تتههههههواملدت لههههههريكت اوةا هههههههبتئرههههههريتت ههههههاهلمهههههه
تاك توت كتتومامللت تالريتاشترعطتملعقهلداتابصالقتتومري اكت تص ري ،

مللههههههدتاههههههمدتالههههههريتوهلملمههههههاتتصقهللهههههههارتت مللههههههدتتههههههماتتئرههههههريتك ههههههي تترخههههههاكتالقهههههههنتقوههههههاات
اههههههههلمتتكتت لهههههههرييتاهههههههشترهههههههعطتتصملهلمهههههههارتمللهههههههدتالهههههههاركتاهلمهههههههتراتحاهههههههثتذ هههههههريتالقهههههههنتك اهههههههااتتو

  تكاتحاهههثتأمللوههههنيتت 2الهههريتكمهههمىت مههههحتتوخملهههريتتللههههريتولخملهههثتملهههشتتوههههكربتتلاهههلر
توخهههههههههههي طتت لههههههههههههري كتأكتتوههههههههههههخعرتكخملههههههههههههثتأ نههههههههههههاكتت مههههههههههههحتتومههههههههههههايادت وا،ههههههههههههكتتوخملههههههههههههريتتللههههههههههههريت
 تولهههههملريتءتتويري اههههههكت رلههههههاجتتومههههههل س تاههههههنتشههههههري كتاشههههههلموئ اتتوما اههههههكت وا،ههههههكتاههههههاطتتونههههههريقت

ت قتتتملهلمتتت لقنت تطريحتالتتقاكتت وتمللدتت لاركتت مللاكتتتتل ا 
()و  املصةةةةرية مبوقةةةةةع قنةةةةاة التكنيكةةةةات العدائيةةةةة ا تغطيةةةةةة الشةةةة  -اثنيةةةةا:

 التعديالت الدستورية منوذجا(الروسية)
أييت التوجةةةةه اجيةةةةديولوجي املايةةةةد للسياسةةةةات املصةةةةرية يف ضةةةةول املكايةةةةدات السياسةةةةية 
القائمةةةةة بةةةةةا الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة وروسةةةةةيا   يةةةةةث تايةةةةةد الةةةةةوالايت املتحةةةةةدة كةةةةةل مةةةةةن 
السةةةةعودية واالمةةةةارات وقطةةةةر يف الوقةةةةر الةةةةذي تايةةةةد فيةةةةه روسةةةةيا السياسةةةةات املصةةةةرية 

طبيةةةة سياسةةةية  كمةةةا تايةةةد روسةةةةيا والسةةةورية واإليرانيةةةة كةةةرد فعةةةل علةةةي خلةةةق منةةةا ق ق
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فالثنائيةةةة املتصةةةةلة  املسةةةاعي االقتصةةةادية الصةةةةينية يف مصةةةر لتقلةةةي  النفةةةةوذ اجمريكةةةي
بكةةةةةل مةةةةةن العدائيةةةةةة السياسةةةةةية واملنااةةةةةرة السياسةةةةةية ومقابالهتةةةةةا العدائيةةةةةة اإلعالميةةةةةة 
واملنااةةةةةةةةرة اإلعالميةةةةةةةةةة   أييت يف ضةةةةةةةةول معةةةةةةةةةادالت القةةةةةةةةوة والتةةةةةةةةةوا  ت اإلعالميةةةةةةةةةة 

 والسياسية  
وهههههههههكتت هههههههههإكتتومتتئاهههههههههكتترتملعااهههههههههكت توماااهههههههههاكت تا،ا هههههههههلتت واتهههههههههرياتترتملعااهههههههههكت توماااههههههههههاكتأيتت

اهههههشتاوالهههههقتتومتتوههههههكتترتملعااهههههكتأ تتوهليااهههههكتت هللت  ههههههكت ت ونهههههشتأيتت تإطهههههاكتتووت اكاههههههكتتوهههههاس
توماااههههههههههاك ت مللمههههههههههاءتتواههههههههههلمت هلمللوههههههههههلكتإمتأملهههههههههههتتءتإذتاههههههههههاتكخههههههههههتونيتت لههههههههههاجت توماااهههههههههههاا  ت

ت اومتتئاكتترتملعااكت ت واترياتترتملعااكت لاخياكتاب ماروكتتومااااك ت
اةتتوهلمهههههت ع تتوتاههههههللك كت هلههههههاكاتكادهههههريتتوهللههههههري ا ت(ت ههههههكخا وهههههنيتئكتءتالقهههههنتقوههههههااتئككهههههىت)

توريمساهههههههههههكتت ن ههههههههههههتاتولهلمههههههههههههت ع تتوتاههههههههههههللك ك ت بكاتأرههههههههههههرييتكادههههههههههههريتكهههههههههههترلتتجلهههههههههههها ت توملتاههههههههههههلت
توت واههههههههههكت تحنههههههههههتتتلقخههههههههههاطتولهلمههههههههههت ع تتوتاهههههههههههللك كتوهلادههههههههههريت ممههههههههههداتبكاتاههههههههههنتتوهلمههههههههههت ع ت

قكتولواههههههههههامت بكاتأرهههههههههرييتكادهههههههههريتتلتهههههههههلت تت ماك هههههههههكت تأيتتوهلهههههههههأكيحت هههههههههاتتومتتئاهههههههههكت تولهههههههههتت
تت لرييت  هلةلىتذو ت  ،اتواائمكتتلرخاكتتو تقتاداتت لقنتمللدتتوومللتتوهلام 

 تكني  العدائية
تلرخاكتتوهلنوا توم ك

تلقخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاطت
 توهلههههههههههههههههههههههههههههههترلت

توت ي

توهللياههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكت
توماااههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدت
 توهلترلتتوت ي

ت
توهللياهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكت

توت ي
توهللياههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكت
توماااههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدت
 توهلترلتتوت ي
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ت
كهههههههههههترلتتجلهههههههههههها تتجلا 

 تتوماااك

ت
كنواهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تتوو اك

تولههههههههههل تتلقهههههههههههلت
إبملهلخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاكةت
تولل تتومائت

ت
قلههههههبتتس،ههههههائقت تتوو اك

تلئلخاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكت
توو ا اهههههههههههكتكلت هههههههههههقت
مللههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدت

توهلمت ع ت
ت

كنواهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تتوو اك
تولههههههههههل تتلقهههههههههههلت
إبملهلخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاكةت
تولل تتومائت

ت

(تاههههههههشترهههههههعطتطريحههههههههكتولهليااهههههههكتت اتههههههههكت هلخهههههههاتاهههههههشتتومههههههههريضتتومههههههها قتأكتالقههههههههنتئككهههههههىت)
ابوهلمههههههههههت ع تتوتاههههههههههههللك كتتاههههههههههههلذتمتتومت هههههههههههتتاهههههههههههشتترت هههههههههههاءت ت توهللهههههههههههري ا تتومتتئاهههههههههههكت هههههههههههتت
توهلمهههههههت ع تتوتاهههههههههللك كت ت  هههههههاكتأ ثريرههههههههات هلةههههههههاتتهههههههلبتإ دههههههههاكتتولههههههههل تتولتحهههههههتتمللههههههههدتأ ههههههههات
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مللههههههههههدتتلتهههههههههلت تتومرير هههههههههكتلملمههههههههههاءتتوو هههههههههاك تحاههههههههههثتأكتتتولهههههههههل تت هههههههههنوريت ذوهههههههههه تابوهلأ اهههههههههت
ت3أئلخاههههههههكتتووههههههههلتبتتهههههههههل ت ههههههههوم تولهلمهههههههههت ع تتوتاهههههههههللك كت تكلقاههههههههنيتملري هههههههههداترترههههههههلتتجمللهههههههههس

 يهههههاء تت لت ،ههههههكترهههههعطتتجللمههههههكتتومااهههههكتتواههههههلمتت مههههههاس تمللهههههىتك،ري ههههههريتتولةوهههههكتتومااههههههكت نههههههأكت
ريتإىلتتولةوهههههههكتانئخهههههها تممهههههههاتأرريتإىلتإحاوههههههكتتوهل،ري هههههههتاخههههههتأتكمهههههههت لتتوتاهههههههللك تاهههههههشتيا هههههههبت

توهلنهههههري ماك تولخههههههتءت تاواقنههههههكتتوهلمههههههت ع تت ،يحههههههكتكملهههههالاا ت إملههههههتترتك،ري ههههههريت نههههههألاتومري ههههههات
ت ت أ هههههههري تتوريت مههههههههاتولهلمهههههههت ع تتوتاهههههههههللك ك تملههههههههترر تتمللهههههههىتتجمللههههههههست مهههههههتتاهههههههههلات لاهههههههها

ملمهههههههههلت تمسههههههههه تئاههههههههها  ت  هههههههههاطتتونهههههههههري   ت راهههههههههث تتسري هههههههههريي ت طلمهههههههههنيترلاهههههههههل ت الههههههههههامىت
مههههههههتتتومهلمهههههههههاين ت  ههههههههااءتتوهههههههههت شترت  ر ت ألههههههههتتتواواههههههههها ي تحمهههههههها ت ألههههههههتتتونهههههههههريقا ي ت  

 اههههههاتتملخهههههههتتتومهههههههاط ت  مهههههههتتملخههههههتتتويهههههههي ت تهههههههعحتملخهههههههتتتوخههههههت ن ت ك هههههههاتتوخلهلهههههههايد ت  مهههههههتت
 اهههههههههود تت  لههههههههنتملههههههههترتتووههههههههلتبتتويههههههههائخاتتملخههههههههتتتويههههههههي ت انر ههههههههكتروههههههههريي ت ألههههههههتتتوور مهههههههههد

اولهههههههلك ت اومههههههههاتت ذهههههههري ت توو هههههههاينتت لهههههههرييتراوهههههههتت لاههههههه  ت كئهههههههاستانريتتويااوههههههه تاريكمهههههههىت
تتاهلونتملشتتوهللل نيتتووائخاكتأ ملتقريطام ت أ لتت ماطدتالامى

شتاههههههه ا هههههههنيتتت مللهههههههدتتوهههههههريئ تاهههههههشتذوههههههه ت هههههههإكت مهههههههخكتاهههههههشتتهههههههلكلتت هههههههوم تولهلمهههههههت ع تتوتاههههههههللك ك
%ت تا،ا ههههههههههههههلتملمههههههههههههههلتتاههههههههههههههات ههههههههههههههلت يت مههههههههههههههخكتتإ ههههههههههههههامتاههههههههههههههشتتههههههههههههههلكلتت ملههههههههههههههترر ت

للتقهههههنتووههههها تاترهههههلت%توههههكتت هههههإكتتو،هههههلطتاهههههشتقخههههلتالقهههههنتك اهههههااتتواهههههلمتأكتملههههترر ت خههههه 
تومرير هههههههكتتلتهههههههلت ت  نهههههه تإمتتومتتئاهههههههكت ههههههاةتتو،مهههههههاعتت لهههههههري كتاههههههشترهههههههعطتكنواههههههه تإ دههههههاكت

مللدتألاتتلتلت تت مااريا 
 مللهههههدتتوهههههريئ تاههههههشتذوههههه تروههههههاكتكمهههههاكبت تتل خهههههاءتت هللههههههلكتأبملهههههتترتتوريت مههههههاتتوهههههكيتقههههههتادات

ت هللهههههههههلكتابوهلمههههههههههت ع تت لقهههههههههنتذتكهههههههههاتممهههههههههات ههههههههههتطتمللهههههههههدتملهههههههههتمتاريتيمهههههههههكتت لقههههههههههنتوتقهههههههههكتتلرخهههههههههاكت
  هههههههههههاكت لهههههههههههستتووهههههههههههلتبتت لهههههههههههرييت ت هههههههههههقتأبئلخاهههههههههههكتتلملمهههههههههههاءتمللهههههههههههىتتوهلمهههههههههههت ع تتوتاههههههههههههللك كتا

 ري ا اههههههها ت  ت ههههههههقتتأ ري هههههههلتتجلههههههههاكي ت شهههههههاككت تتوهللهههههههل نيتتتوتاههههههههللك ك ت ذوههههههه ت هههههههلمت
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ات4انئخهههههههههها ت امههههههههههاتتاهلوهههههههههنتملمههههههههههلت تحهههههههههتتملههههههههههشتتوهللههههههههههل نيتانئخهههههههههها ت ك مهههههههههداتتمللادهههههههههات
كقههههههامتتوههههههه تقههههههتاداتت لقهههههههنت ممههههههات جتكلوا،دهههههههاتاههههههشترهههههههعطت ذوهههههه تاهههههههشترههههههعطتتورييهههههههلعتإمتتل

تتوري ت  تترتوني  اكت لقنتتو،واا 
 اهههههشتأ هههههري تتسةهههههجتتوهههههه تتاههههههلذتاداتت لقهههههنتملهههههتمتذ ههههههريتت لهههههتكت توهلممههههها تابل ثري هههههكتتويتئمههههههكت ت
قهههههاطت هههههلتبتالههههههري لكتإكتتوهلمهههههت ع تتوتاههههههللك كلتتلرهههههه اتتوههههه تيهههههريريتتصاهههههههلمهلاءتمللادهههههاتك،ملهههههه ت

كت تتوماااهههههههههههههك ت اههههههههههههشتشهههههههههههههألاتأكتلهههههههههههههلطتر كتكاخاههههههههههههقتاخهههههههههههههتأتكهههههههههههههتت طتت نامههههههههههههكتتوممهههههههههههههنري 
تتصاههههلمهلاءتمللههههىتتتومهههلاك يهههاءتذوههه ت مهههتتأكتأمللوههههنيتتشا هههكتتولطواهههكتوع هلذهههااب ت هلهههائجل

توهلمهههههههههت ع تتوههههههههه تابكهههههههههنيتان هههههههههكات مهههههههههتتالت ،هههههههههكتأ ثهههههههههريتاهههههههههشتوعوهههههههههكت ملنهههههههههري شتالاهههههههههلكتانرههههههههههبت
5مللادا

قخههههههههاطتلهههههههدتتلملقخهههههههلتتسنلاههههههههكت مللهههههههدتتجلا هههههههبتتآلرههههههههريت تأ دهههههههريتت لقههههههههنتأكتروهههههههاكت وههههههه تاههههههههشت
 اههههههههههشترههههههههههعطتت وههههههههههإلرصءتابتههههههههههلتهت تولههههههههههاجتتوهللههههههههههل نيتابرتجيههههههههههابتولهلمههههههههههت ع تتوتاهههههههههههللك كت
ري ت ادههههههههاتوههههههه ت دهههههههتوهههههههي  جتولهههههههلكات كهههههههتت طت نهههههههااءتالتقهههههههنتتوهللتتههههههههلتتصيهلمهههههههاملدتتولهههههههلكا تت

لرههههههههههههريريتال مهههههههههههكتجلوههههههههههههكتتوهللههههههههههههل نيتمللهههههههههههىتتوهلمههههههههههههت ع تتوتاهههههههههههههللك ك ت رهههههههههههدتكواههههههههههههريتولةدههههههههههههكتت
 تتوكيت ، تأاااداتوهلمةالتحملكةاهلةارلكتتوخاابتكلت ري ت

تو،خااهههههههههكت مل،ههههههههبتتجلههههههههتطتتولتاههههههههن تقهههههههههاطتتو،ههههههههست ههههههههلوستحلهههههههها  تت هلملهههههههههت تاباهههههههه تتونوامههههههههكت
ترا  تأيهههههههههريريتاتإ ههههههههريتتلكولذ مههههههههاك تإكتكئههههههههاستتشا ههههههههكتتولطواههههههههكتوع هلذههههههههااب  تت مهلنههههههههاكتصشهههههههه
مههههههات ههههههتكتاهههههههشتملاري ههههههريكتتكلههههههاصتراكماههههههاتاههههههنتتوخههههههاابتكلت هههههههري  تتوثههههههاينتقههههههتمترعوههههههاتتملهلهههههههكتكتتولخ

 تأكتتوخهههههههههاابت أ ههههههههاوتت هلملهههههههههت تاباهههههههه تتونوامههههههههكت مههههههههكتجلوههههههههكتتصاهههههههههلمهلاءتمللهههههههههىتتوتاهههههههههللكالت
اماقخهلدهههههها تتكت ملهههههتمكلت هههههري  تطاوهههههبتكئهههههاستتشا ههههههكتتولطواهههههكتوع هلذهههههااب تابوممهههههلتملههههههشتت ل مههههه

ان تتإىلتأكتتوخاري ريكتأ تتألاتقاانيت ت كراتمللىتأ ملت يا
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ت مههههههلمات ت مههههههملات إ دههههههاكتأكتتإكت اهههههائلتإملههههههعمتتوما اههههههكت ت ا وهههههكتوهلنههههههت ريتتومعقههههههكت ههههها
روهههههههههاكتتههههههههههتتمت ههههههههههاتت مههههههههههلمات ت مههههههههههاملات تالههههههههههريت رههههههههههلتملههههههههههاراتاههههههههههاتكمهههههههههههلذتاات اههههههههههائلت
ترتملههههههعمتتوما اههههههكت هلنواههههههه تولهلمااههههههلتاههههههنتتوهههههههت طتت مار ههههههكتوماااههههههاهتاتمللهههههههدتت مهههههههلليتتومههههههها دت
 وههههههههاستمللههههههههدتت مهههههههههلليتت لههههههههرييت ملمههههههههب ت ههههههههاوهللل حترب،ههههههههلقتترت مههههههههاكتبكات نههههههههاكتابتههههههههها نت

اتأبكتوههههههههاستوههههههههت داتح،ههههههههلقتإ مههههههههاك تت  ههههههههكو تتومت ههههههههتتاههههههههشتتوههههههههت طت اودههههههههها تتصهتههههههههامتوللهههههههه
تومههههههههههههملر كت تومهههههههههههههلرتكت إ ههههههههههههريتكت   تت تممهههههههههههههات نههههههههههههدتأبكتكنواههههههههههههه تتومعقههههههههههههكت هههههههههههههاتت مهههههههههههههلمات

 ت ماملات تالريت ي ت اترتئمات لكقكت ي تاشتقخلت اائلتترتملعمتتوما اك 
طت اههههههههههههائلتترتملههههههههههههعمت كعتابرت ههههههههههها كتإمتتوهلنوانهههههههههههها تتومتتئاهههههههههههكتتومهههههههههههها ،كت مهههههههههههاراتاههههههههههههاتلههههههههههها ت

ااااهههههههاكتأكتتجلههههههها تت لهههههههرييت هلههههههههترلت تتهههههههونتتوماااهههههههكت تالهههههههريتمللههههههههدتأ ثهههههههريتاهههههههشت ت  ههههههههكت
اودههههههههههاتتسلههههههههههلطتمللهههههههههههدتت ماههههههههههيت تت اتهههههههههههكتابوهلمههههههههههت ع تتوتاهههههههههههللك كت  ري هههههههههههاتتشاموههههههههههكتمللهههههههههههدت

 وهههههههها ريتتتونهههههههمبتت لههههههههريي تاهلةهههههههارلاتأكتتجلهههههههها تت لههههههههرييترهههههههلتتوههههههههكيت قهههههههه تاهههههههنتوههههههههلكات
ت نتملهههههههشتترتكرهههههههابت تاهههههههاواءت ت ا وهههههههكتوهههههههيكعتتونهههههههه،اقت ل اهههههههلت ت رهههههههلتتوهههههههكيت هههههههتت وهههههههلكات

 اتتونمبت تجلا  ت
(تك اههههههااتتواههههههلمتكنواهههههه ت مللهههههدتتجلا ههههههبتتآلرههههههريت ت مهههههههلذتمتالقههههههنتقوهههههااتئككههههههىت)

تتومي تمللدتت ماك كت ملتمتتومماعتوللهتا 
تصاهلندارتسةكتلرملاء

ملههههههههههههههههههههتمتتوملههههههههههههههههههههلت ههههههههههههههههههههات
تتوملاا 

تمتناتتوريئاستتومامد
ملتمتتصاهل،ريتك

تصاهلنهههههههههههههههههههههههههههههههدارت كتءت
ت ماك ك 

 أشههههههههههاكتتهههههههههههخاحدت تكلهههههههههههري ا تراتهههههههههههكت
 تإىلتأكتتوهلمههههههههههههههت ع تتوتاهههههههههههههههللك كتوهههههههههههههه

كودههههدتتوملهههههلت هههههاتتومهههههلاا ت تتوت وهههههك ت
 كههههههلكطتتجلههههههها ت تادههههههامتأرهههههههريري ت  رهههههههكت
اوههههههههههههههههات صتكمهههههههههههههههها تإواهههههههههههههههها تال ههههههههههههههههملاتأكت
تشههههههتوتاودهههههههاترههههههلتمتنهههههههاتتوههههههريئاستتسهههههههامت
ملخههههههتتتومهلههههههاحتتومامههههههدتاههههههشتتصاههههههههلمريتكت ت



62 
 

 رههههههكتت ههههههتتت خههههههتأتتوريئامههههههد ت رهههههههلتتسنهههههه ت
متنهههههههههههههاتت لهههههههههههههري اتاهههههههههههههشتترهلاهههههههههههههاكتكئههههههههههههههاست

 ننلتر كي
تصكمهههههاقت هههههاتتو،ههههههليتت ناك كتترتجيا اك

تومااااك
  هههههههههههههلةتأب هههههههههههههاتشههههههههههههههاككت لهههههههههههههلكاتوهههههههههههههاتمللههههههههههههههىت
تهههههههههههههههههمملهلاتت اتهههههههههههههههههكتا امهههههههههههههههههخلكاتأووهههههههههههههههههاءت
انههههههههههههههاك هلات تههههههههههههههل ت هههههههههههههههاصاتولهلمههههههههههههههت ع ت
توتاهههههههههههللك ك توامهههههههههههوتملههههههههههشتذوههههههههههه تمبنهههههههههههاك كت

تكماقهههههات تاهههههماتتإجيا اهههههك تال هههههملاتأكتروهههههاك
 ههههههههههههههاتتو،ههههههههههههههلريتتوماااهههههههههههههههاكتمللههههههههههههههىتك ههههههههههههههه ت
توهلمهههههههههههههههههت ع تتجلت هههههههههههههههههتا ت جيهههههههههههههههههبتمللههههههههههههههههههىت

ت لري اتأكت وا للتت تتتصاهلختتر
 أ  هههههههههههههههههههحتتههههههههههههههههههههخاحدتأكتتونثهههههههههههههههههههه تاههههههههههههههههههههشتت-ملتمتتوث،كتتونخابتتوهللل نيت ع

ت لههههههههري اتوهههههههههاستوهههههههههت د تو،هههههههههك ت  تحاوهههههههههكت
ملهههههههههههههههههي و تحاههههههههههههههههههثتأكت مههههههههههههههههههخكتتسمههههههههههههههههههلكت
اوذممههههههكتيههههههتت ت ونهههههههشتتجلت ههههههتت ت لمهههههههنيت

رتت خهههههههههه تتاهههههههههشتاماك ههههههههههدتتومههههههههههلاكتأكتملهههههههههت
 توهلاههههههههههاكتتوريئامههههههههههدتتسههههههههههامتشههههههههههاك لتت قهههههههههههاولتت
اصاتولهلمههههههههههههههت ع تتوتاههههههههههههههههللك ك ت راتهههههههههههههههكت
تونههههههههههههههههخابتتوهههههههههههههههههك شتك مههههههههههههههههلتتتوهلمهههههههههههههههههت ع ت
 نههههههنلتقههههههاطن ت رهههههههكةتتواههههههاررياتمينهههههههشتأكت

 خيتمللادات تت مهل،خل
تاههههههههههههههههههههليعطتتوومهههههههههههههههههههلذتتوريشا يتتص هلذا اك

 حايكتتوم،ريتء
آل  ههههههههههههههههكت أ هههههههههههههههتتأكتتولههههههههههههههههلكتت وهلنهههههههههههههههريات تت

تلرههههههههه اتحههههههههههلطتحلهههههههههلطتت ههههههههههلتطواتمللههههههههههىت
ا  ههههههههههههههههنيت اهههههههههههههههههنريت امنري  ههههههههههههههههكا تا،ا هههههههههههههههههلت
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توهللههههههههههههههههههل نيت تتوهلمههههههههههههههههههت ع تتوتاههههههههههههههههههههللك كت
امههههههههها كت لههههههههههري ت رهههههههههكتتاتاهههههههههههليعطتتوم،ههههههههههريت

 ي تتاشتتوم،ريتأ ما
ت-حنو الش و  املصرية:التوجه اجيديولوجي ملوقع قناة فرانس -اثلثا:

تومري مهههههههاكتاههههههههااراتتتكمهههههههحتاهههههههشترههههههههعطتكتهههههههتتتوهلليهههههههكتتص ههههههههت لوليىتمبلقهههههههنتقوهههههههاات ههههههههريت ست
توواهههههههرياتتومتتئاهههههههكتيهههههههلتتونههههههه لكت ت ل هههههههلملا تتوهههههههه تكل هههههههحتملهههههههتمت هههههههاحتتسنلاهههههههكتت لههههههههري كت ت
حهههههههههلتانهههههههههنع تتوندهههههههههريابءت توااقههههههههههكت  ارهههههههههلتانهههههههههري ملا تتواههههههههههريقت توخواهههههههههكتتوهلملهلاهههههههههكت ملههههههههههتمت

ك ههههههههههكتابوي ايمللهههههههههههدتت نههههههههههنع تتصقهللهههههههههههار كتتصرهلمههههههههههامتاب نهههههههههههري ملا تتو،لااههههههههههكتتونهههههههههههويت تا،ا
 ترتيهلماملاههههههكت توي اههههههيتمللههههههدتحههههههلتر تتصكرههههههابت لهههههههلكاتأ ههههههوتا،اك ههههههكت خ،اههههههكتتو،مههههههاعتتصرهههههههريات
  تكمههههههههحتتوهلليهههههههههاتتومههههههههتتئىتىفت ململهههههههههكتت ،هههههههههاص ت توهل،ههههههههاك ريتتوهههههههههصت نههههههههريهتات لمهههههههههلت يدههههههههها ت

ااتدت نههههههههشت اهههههههريت ههههههههترات ئلهههههههبتمللادههههههههاتتص هل،ائاهههههههكتممههههههههات ل هههههههحتأكتتوهلليههههههههاتتومهههههههامت لقههههههههنتتو،وههههههه
 ا هههههتتت تكمهههههحتذوهههههه تاهههههوذعطتترهلاهههههاكت لملاهههههها تتو،مهههههاعت كنثاههههه تت ماجلهههههها تحلشهههههات ملههههههتمت

تتصرهلمامت ،ماعتأرريريتاشتقري بتت ت ماتت ت
 التكنيكةةةةةات العدائيةةةةةة ا تغطيةةةةةة الشةةةةة و  املصةةةةةرية مبوقةةةةةع قنةةةةةاة فةةةةةرانس  -رابعةةةةةا

 )التعديالت الدستورية منوذجا(
ئاهلداتولهلمههههههههت ع تتوتاههههههههللك كتمللههههههههدتت هههههههلترتتوملماههههههههكت تللاعهتههههههههات ملهههههههتتتتملهلمهههههههت ت هههههههريت ست

 بةةةةةةا مايةةةةةةد ومعةةةةةةارض يوااةةةةةةل املصةةةةةةريو   ةةةةةة  ت تحاهههههثتقههههههتمتالقههههههنت هههههريت ست
أبريل/نيسةةةا  التصةةةةوير يف االسةةةةتفتال علةةةى التعةةةةديالت الدسةةةةتورية الةةةيت وافةةةةق عليهةةةةا 
الربملةةةةةا  يف تةةةةةهر فرباير/تةةةةةبام الفائةةةةةر  والةةةةةيت مةةةةةن تةةةةةأ ا أ  توسةةةةةع نفةةةةةوذ ا ةةةةةيش 

 6ة النفيذية. ما هي هذه التعديالت اجكثر إاثرة للجدل؟والسلط
 والتعديالت الدستورية تكل )( مواد فيلمية فرانس 
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ت
تاشترعطتتاهلذتتمتئكتءتت ماك ات توهلأ اتتمللدتتوو،اطتتوهلاواك 

تإاثكاتحمااكتاوهل،تيتتوهلمت ع  -
توهلمههههههههت ع تت هل،هههههههت تاوامههههههههكتتوممههههههههلتتوت واهههههههكتالت ،ههههههههكتتوو ههههههههاكتت لهههههههرييتمللههههههههدترههههههههكةت -

توتاهللك ك 
شههههههنننيتاوامهههههههكتر واههههههكتس،هههههههلقتترت مههههههاكت مهههههههماكتتساههههههارت توويترهههههههكترههههههعطتململاهههههههكت -

تصاهلمهلاء 
تصاهلندارتوهلنوا تتشتو

توهلنههههههههههههههههههههنا ت ت ههههههههههههههههههههرييت
توهلمت ع تتوتاهللك ك

توهههههههههههههههههههي  جتوإل هلذهههههههههههههههههههااب ت
 ت نههههههههههههههههههههههاك كت ادههههههههههههههههههههههاتر كت
توي اهههههههههههيتمللهههههههههههدتامههههههههههههملكت

توهلمت ع تتوتاهللك ك

اوههههههههههكت تت ههههههههههكتتصقههههههههههيتع تكخههههههههههثت
تو،وهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلت تتوهللمي ل اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكت
 تولهههههههههههههمل تتومهههههههههههههخنيتتههههههههههههههلكتت
وهلهههههت قتتووههههههارخاتمللهههههىتاريت ههههههيت
تصقهههههههيتعت كنهههههههاتتربمهههههههشتاههههههه ت
تومملاهههههههههها ت ههههههههههت كتأكتكاهههههههههههريقت



65 
 

إىلتتوهلمت ع تربتتذتهتا
توي اهههههههههيتمللهههههههههدتتسمهههههههههع ت
ترتملعااههههههههههكتتوهههههههههه تقااههههههههههنيت
 هههههاتتسنلاههههههكتت لههههههري كت ت
ا،ا هههلتملههههتمتتوري ههههاءتاههههشت

توت واههههههههكتقخههههههههلتت وامهههههههها ت
 توهلننا ت تتوويترك

 قخهههههههههلتتصاههههههههههلمهلاء تإملهههههههههعان ت
ملت هههههههههتا تكخههههههههههثت تتوهللمي ههههههههههلكت
أ تترتذتملهههههههههك تت لهههههههههري اتمللههههههههههىت
ت نههههههاك كت تتصاههههههههلمهلاءتلهههههههنيت
ملوهههههههههههههههههههلتكتاتملمهههههههههههههههههههلتتولههههههههههههههههههههحات

 ئا ههههههههههنيتت)ت مهههههههههلتتولههههههههههلتب(
تلتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلت تت ماك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكت
ولهلمهههههههههههههههههههت ع تتوتاههههههههههههههههههههللك كت ت
الهههههريت نهههههنلتالملهههههل ت اومههههههات
كأ تاوامههههههههههههههههههههههههههههههها تر واههههههههههههههههههههههههههههههههكت

كت ت اههههههههههههههاكتس،ههههههههههههههلقتترت مهههههههههههههها
انهههههههههيكتأكتتليهههههههههلتءتتساواههههههههههكت
 تالههههههههريتاختلهههههههههلتاههههههههشت مهههههههههاءت
مينهههههشتأكتجيههههههرييت اهههههاتتاهههههههلمهلاءت
اههههههههههههههههههههنت هههههههههههههههههههههماان تولملاهههههههههههههههههههههارت

 توويترك
توهلنههههههههههههههنا ت تاهههههههههههههههلذتتمت
تلروهههههههههههههههههههههههههههههههكت ت لههههههههههههههههههههههههههههههههاركت

ت لولقت ا 

توي اهههههههههههههههههيتمللههههههههههههههههههدت  اوههههههههههههههههههكت
تل خهههههههههههههههههههههههههههههههههاءتتومري مهههههههههههههههههههههههههههههههههاكتت
 ملهههههههههههههههههههههههههههههههههتكتملهههههههههههههههههههههههههههههههههها دت

ت ا ت!!!ت
أاهههههههههههههههههههههههههلذتتمتت ههههههههههههههههههههههههل مات
 كهههههههههههههههههههههههههههههريراخد توههههههههههههههههههههههههههههههإلرصءت
تتابتهههههههههههههههههههههههههههههههلهت ت حنهههههههههههههههههههههههههههههههه

 ذ ههههههريتتهههههههملا الكتاهههههههشت  اوهههههههكت
تل خههههههههههاءتتومري مههههههههههاكتأ ههههههههههات مهههههههههههات
حهههههههههههت ت تململاهههههههههههها تتقههههههههههههيتعت
اههههههههههههها ،ك تجتلماهههههههههههههيتانرخههههههههههههههات
مللههههههىتتوهللهههههههل ني ت قههههههتترملهههههههدت
ال مههههههلكتاهههههههشتقخهههههههلتكؤاهههههههائد ت
إىلتترترصءتأبتهههههههههههههلتهت ت اومهههههههههههههات
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تت ناك ك 
تاههههههههههههههههههههههههههههههلذتتمتتوامههههههههههههههههههههههههههههههامت
وريشههههههههههههههههههههههههههههها يتت هلذا اهههههههههههههههههههههههههههههكت
 تاهههههههههليعطتحاوهههههههههكتتوم،هههههههههريت

 

كل،هههههىتئرههههههري كتقمهههههائ تئكتئاههههههكت
ايهههههههههههههههههههههههاركهت تاريت هههههههههههههههههههههههيتملوههههههههههههههههههههههتت
تصقيتع

توهلأ اهههههههههههههههتتاههههههههههههههههشترههههههههههههههههعطت
تصملهلمهههههههههههههارتمللهههههههههههههدتأ ثههههههههههههههريت

اشتالتك 

  ت اههههههههههههههههههههاكتامههههههههههههههههههههاءت
تلحههههههههههههههههههههههههت تقاوههههههههههههههههههههههههنيت
تشا ههههههههههههههههههههههههههههههكتتومااهههههههههههههههههههههههههههههههكت
وإلملهههههههههههههههههعمتت نلمههههههههههههههههههكت
مبهلا مههههههههههههههههههههههههكت اههههههههههههههههههههههههائلت
ترتملهههههههههههههههعمتتليوخاههههههههههههههههكت
 تالهههههههههههريتإكتملههههههههههههترتت
اههههشت اههههائلتترتملهههههعمت
ت لهههههههههههههههههههري كتأشهههههههههههههههههههاك ت
اراهههههههههههههأاتإىلتكل  هههههههههههههنت
اهههههههههلترتئكتئاهههههههههكتمللههههههههههىت
 مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ت

7تووارخا

 التعديالت الدستورية أثر
مللههههههدتتوهلمللههههههاع تت اتههههههكتابصاهههههههللر لتتوهلمللالههههههدتحاهههههههثتتتملهلمههههههتتالقههههههنت ههههههريت ست

انقهههههههه تحل،ههههههههكتاههههههههشتارههههههههلتتالههههههههريات)رهههههههههلتتالههههههههريت ههههههههرياناجتتاههههههههشتتو،ههههههههارريات مهههههههها تأرههههههههه ت
تو،مههههههههاعتت هلمل،ههههههههكتابونههههههههأكتت لههههههههرييتاههههههههنت خههههههههكتاههههههههشتتحملللههههههههات توماااههههههههااتت لههههههههري ات
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إملهههههتترتباهههههريتملههههههيتتوهههههت ش(تت نههههههدتتتتومهههههريضت ت هههههلت ههههههلمتاهههههخنيت تتومههههههاملكت
توماااهههههدتت لههههههرييت مههههههتتإقهههههريتكتتوهلمههههههت ع تتوتاهههههههللك كتتلرههههه ا ت توهههههه تكهلههههههاحتولههههههريئاست

توههههههههههكيتتتسهههههههههامتملخهههههههههتتتومهلهههههههههاحتتومامهههههههههدتتوخ،هههههههههاءت تتومهههههههههلاكتحهههههههههصتتومهههههههههامت
رقا،هههههههههكتتوههههههههه تكأ ت هههههههههخا اكتت مههههههههههل،خلتتوماااهههههههههدت تالهههههههههريتاههههههههههشتتتاههههههههههلمريت هههههههههتات

اكت تومهههههههلرتاب نهههههههدتتت لهههههههرييتول هههههههنتأاهههههههلءترههههههعطتملهههههههلراتالهههههههريتإمتتحهلنهههههههاكتتومهههههههل
ت8اشت اامتاخاكك

( حنةةةةةةو  ليةةةةةةل التوجةةةةةةه اجيةةةةةةديولوجي مبوقةةةةةةع قنةةةةةةاة دويةةةةةةتش فيلةةةةةةه) -":خامسةةةةةةا
تالش و  املصرية

 مهههههتتتوهلليههههههاتتل ههههههت لوليدت ههههههاةتالهههههريتاههههههشتتومواتههههههريتت لمهلههههههكتوع هلخهههههاةت تمبلقههههههنتقوههههههااتر  هههههههل ت
 الهههههاتإذت هلمهههههه تابومتتئاههههههكت تاههههههشترههههههعطتتوي اههههههيتمللهههههدتتومههههههلخاا تتوماااههههههاكتاههههههشت يدههههههكت اههههههريت
تو،وهههههههاات  ارلدههههههههاتولهلليدهههههههها ت توماااهههههههها تتصقهللهههههههار كت ت مههههههههاضتامههههههههتطتتوهلمههههههههذ  تحاههههههههثت

ماك هههههههههاتولواههههههههامتت لهههههههههرييتاهههههههههشترهههههههههعطتك،هههههههههتميتالمهههههههههلكت هلخههههههههيتمبلقهههههههههنتقوهههههههههااتر  ههههههههههل ت الهههههههههاتت 
ولم،ههههاص تولناكهههههبتملهههههعءتتلاهههههلتينتاودهههههاتملهههههعءتتلاهههههلتين ت    تاهههههشتقهلهههههلت مهههههتتارياهههههد   ت

اهلدمههههههاتتسنلاههههههكتت لههههههري كت ،هلههههههلت مههههههتتارياههههههدتاهههههههشترههههههعطتملههههههتمتك،ههههههتميتتوههههههت تءتوههههههاتمللهههههههدت9؟ت
ءتتوههههههههههههريئ تاههههههههههههشتكنههههههههههههريتكتاماك هههههههههههههلاتلرتءتتلحههههههههههههلتكتت مههههههههههههلماتت اودههههههههههههات ههههههههههههكو تا،اوههههههههههههكتملههههههههههههع

 اههههههه تتاهههههههشترههههههعطت  اههههههتةتات10تلاههههههلتين ترههههههلتأراهههههههأتراوههههههتتأ ههههههلتتووةهههههههات ملمههههههري ت ت ههههههتت؟!
تونثهههههه تاهههههههشت هههههههلمتتومههههههاوماتت وههههههها ،اتت دهههههههريتملههههههترتقلاهههههههلتاهههههههشتتوموهههههها اتتوثهههههههلك اتاثهههههههلتراوهههههههتت
ت لتووةهههههههات ملمههههههههري ت ت هههههههتتتولههههههههك شتتشههههههههي ات تتوثهههههههلكاتاوههههههههكتتواههههههههلمتتل ط ت  ا ملهههههههات ههههههههتتتجمللههههههههست

 ل اهههههههلتولههههههههلذلصتاهههههههشتتوماشهههههههاكتتوت واههههههههك تتات تتوممهههههههنرييت  هههههههتتحنههههههه تتصرهههههههلتكت تشهههههههي 
ت  اكتأالدماتاثلتاع اتت لري اتأكت هل ت واءتتوتمي،ريتطاكت تالري ت
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حتوهههههههههاتوههههههههكتكمههههههههم رههههههههكتتتص هل،ههههههههارتاههههههههشتيا هههههههههبتملههههههههعءتتلاههههههههلتينتولواههههههههامتت لهههههههههريريتأيتتاههههههههشتر ت
 لههههههري ك ت رهههههههلتالقههههههه ت ل اههههههلت   اهههههههتراتلرل ههههههكتتوت وهههههههكتتت ههههههكو ت لقمدهههههههاتت مههههههاريتوثهههههههلكات

ت حتاشتتو،واات ن تتتومتتئاكت لري تريت
لهههههههري  تالههههههتكتول،لهههههههقت اههههههتتأكت مهههههه تتوموههههههها  شتك،ههههههلمتاب ريت ئهههههههكتحاههههههثتكادهههههههريتتوموهههههها  شتأكتا

 ت ذهههههههههههها و  ترنههههههههههههكتت ا ههههههههههههنيت اههههههههههههرياتتل ك  اههههههههههههاتإوادههههههههههههاتومههههههههههههولت   ت اههههههههههههرياتكيهههههههههههه  تتواهههههههههههههلمت
ت11 أتخملنيتتوملتت تتل ك  اكتكريترشتمللىتر كتتو،ارريات تالما تملتا

  دويتش فيله لعدائية ا تغطية الش و  املصرية مبوقع قناةالتكتيكات ا -سادسا:
 )التعديالت الدستورية منوذجا(

تاهههههههههللك كتتع تتومللهههههههدتتوهههههههريئ تاهههههههشتأكتتلرخهههههههاكتتوههههههه تقههههههههتاداتقوهههههههااتر  ههههههههل ت الهههههههكتملهههههههشتتوهلمهههههههت 
كتكمهههههههمونيتتاههههههههللك  ا ههههههنيت هههههههرييت تاهههههههااقتتوهل،هههههههتميتترترخهههههههاكيتإصتأكتأرخهههههههاكتتوهلمهههههههت ع تتو

 اهههههههامتتسنههههههه تلهههههههرييت تتتاهههههههشتتوهللماملههههههها ت ترت هههههههاءت ت توهللهههههههري ا تت مار هههههههكتولواهههههههامتت تومت ههههههه
 ت-لىت  تالريتحاثتتكمحتاشتتوهلمللالتتكتتوهلنوانا تتومتتئاكتمتثلنيت مات 
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 و
 تت

ايبت
رتجي

ريحتت
 توا

ةجت
تس

تكتصشههههههههههههاأكتأمللوهههههههههههنيتتشا ههههههههههههكتتولطواهههههههههههكتوع هلذههههههههههههااب ت ري اهههههههههههكتت مهلنهههههههههههها
كتأ ثهههههههريتاههههههههشت( تأ امهههههههاك تأ ري هههههههلتت)إ هههههههريترا  تامهههههههاءتتواهههههههلمتتوههههههههثعاثءت

أيتاهههههههههههاتتالاههههههههههلكتانرهههههههههههبتتهههههههههههلكلتتاب لت ،هههههههههههكتمللهههههههههههىتتوهلمهههههههههههت ع تتوتاههههههههههههللك ك ت
لتت ت تت ائههههههههههههههكتاههههههههههههههشتإ ههههههههههههههامتملهههههههههههههترتتووههههههههههههههارخاتتوههههههههههههههك شتشههههههههههههههاك ت مهههههههههههههخهلات

 نههههههاك كتمهههههخكتتتصاههههههلمهلاءتمللهههههىتتوهلمههههههت ع  ت قهههههاطتكئههههههاست تاهههههنمتريتتههههههملا تأكت 
ت تت ائك ت لينيت

تتإىلتتصووهههههههههههههاتلهههههههههههههري لكتأبتهههههههههههههلتهت تاهههههههههههههشتتومهههههههههههههخنيت قههههههههههههتتأرىلتت 
كتوري اههههههههههتونهههههههههدريتتسهههههههههامتولههههههههههاجتأ تاماك هههههههههكتكمهههههههههت لتاههههههههههلترتراههههههههههللك كتحلهههههههههري تت

 ميكاتاهلهلاواهلاتاتات لتاودماتأك نتاولت  
اههههههههها تونههههههههشتكو ت شههههههههترتإ هههههههههريترا تمللههههههههىتتواخامهههههههههكتاتوتمي،ريتطاههههههههكاتوعقهههههههههيتع ت
اك توو هههههههنيت تتتصاهههههههلمهلاءتحلهههههههلت ت قهههههههنيتقاااهههههههدت مهههههههتتأك مهههههههكتأعمتاهههههههشتكلهههههههل 

 تمهههههههها تئهههههههه ر كتأيت ،هههههههاحتاممههههههههقتحهههههههلطتخمههههههههاطريتترتتههههههههعح ت جتتاههههههههلخمارتت وا
ت تاهههههشت اهههههائللواهههههاموتسنلااههههكتت ماك هههههكت تس،لقاهههههكتتوههههه تكوهههههترت هلمي ههههيتااهههههلال كات

ترتملعمتتوريئاماكتتو تختمنتوماارياتتوت وكتإبحنام ا

تأكتيمههههههه تمللههههههدتتوهههههههريئ تممهههههههات خهههههههت تأكترهههههههكةتتسةهههههههجتإملعااهههههههات ادواهههههههاتتهههههههملاملاكتإص
ت هههههوت ههههههتأت هههههت ت اههههههاتكلهههههل شتاههههههشترهههههعطتطههههههريحتتوهههههريأيتتوههههههكيت هلوههههها تاههههههنتت ماجلهههههكتترتملعااههههههكت

مصةةةةةطلحات توتقا،ههههكت رهههههلتاههههات الهههههقتمللاهههههاتتوهللههههل شتتومهههههدءت تتلرخههههاكتاهههههشترهههههعطتإ هههها كت
مةةن ا ةةدير ابلةةةذكر  علةةي مةةةا يبةةدو   علةةةي الةةرقد مةةن ذلةةة  وهةةي  جةةةج تقةةدم الةةةرأي 

تيف اخلرب.
ت
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يبت
ومل

ريحتت
 توا

جت
سة

ت
 و

 تت

ئخهههههههاا تأيتانتتمللههههههىتتوههههههريئ تاههههههشتأكتتصاهههههههلمهلاءتأتههههههخحتأاههههههريتات هللاههههههاا ت مههههههتتك،ههههههتمي
وهههههههههثتاههههههههههشتأ ثهههههههههريتاهههههههههشتبهههههههههستأملمهههههههههاءت لهههههههههستتووهههههههههلتب ت الهههههههههبترتيهههههههههريتءتتوهلمهههههههههت ع ت تتوثا

 مهههههههتتالت ،هههههههكتتت ههههههها شههههههخاط ت وت هههههههريتت ا هههههههد ت اهههههههتتأكتاهههههههاتومهههههههنيتتص هلخههههههاةترهههههههلتتومهههههههريملكتتوههههههه تج
 هلذههههههههههااب توههههههههههكتتصبترتيههههههههههريتءتتصاهههههههههههلمهلاء تأمللوههههههههههنيتجل لهههههههههستتووههههههههههلتبتتوههههههههههثعاثءتت ا ههههههههههدتتوخهههههههههها

نيتوهههههههخعرت تومهههههههخترهههههههاك تتتولطواهههههههكت تتواهههههههلمتتوهلهههههههامتالملهههههههتتتصاههههههههلمهلاء ت تملهلخهههههههاكتاهههههههشتتجلممهههههههكت 
 اههههههاكتاتتوريت تالهههههريتتهههههل ت لههههههل تت لهههههري لكتمللههههههىتتوهلمهههههت ع  ت مهههههتتملههههههامت ،ههههه تمللههههههىتتومهههههيت

تتوثا اكتولمامد 
ت

دت ملههههشتأحهههههتتمللهههههىتت هههههألتأ ههههاتتهههههل ت ههههههتاصاتمللهههههىتتوهلمههههت ع  تأاهههههاتاهههههشتتهههههل ت ههههههت
ا مهههههههه ات ،ههههههههتتقههههههههاولتتإلهههههههه ت ملههههههههلتتذوههههههههه ترتركت دهههههههه ت لتئههههههههتتتوهلمههههههههت ع تملههههههههشتطري ههههههههقتتسمهههههههههع ت
ترتملعااهههههكتت لتواههههههكتولملنلاههههههك تئهههههه تأكتتو،لالههههههاتتههههههريحلتتأبلهههههه ت هههههها لتتاههههههتك ات يههههههلرتلههههههع ت

تتممنواا تتتتتتتتتتكاريحت نرياتأكتتوهللل نيت هتاصات اكتأاريتات
ت

ا تتوودا هههههههههكتاههههههههها،لطتتجلماهههههههههنتاههههههههههات ري هههههههههت كتقلوهههههههههات اهههههههههات مهل،ههههههههههت كت ههههههههها ترهههههههههكةترههههههههههدت
ملااههههههههههههاا( تامهل،هههههههههههههتتاتأكتتوهلمههههههههههههت ع ت تاتهههههههههههههاجاتتتوتمي،ريتطاههههههههههههكا ت ،ههههههههههههلطت مهههههههههههههتتشههههههههههههماقت)

توخلت 
ت

تئرهههههري كت نهههههنلتخمهللههههه  تاصتاوا مهههههك تحههههههصتئههههه تتوريت هههههاتملهههههشت  هههههنت توخلهههههتت ملمههههههلكتأكتملهههههوو
تاههههههههلمريتكتتومامههههههههدت مهههههههيتأكتتوخلههههههههتتاهههههههايررريا ت ،ههههههههلطتأشهههههههريوت مههههههههت ت رهههههههلتتههههههههاحبتاهلةههههههههريتت

أ تت هلهههههههبتاالهههههههل ت هههههههههتا مههههههه اتولهلمههههههههت ع  ت  هلههههههها نتأشهههههههريو تاحههههههههصتوهههههههلتأكترتتومامههههههههدت
اهههههوك تاهههههاتت هههههها نتاهههههشتكياهههههه تتوتاههههههللك تطا ههههههاتتونهههههمبتالت ههههههق؟ا ت  هههههريروتا،ههههههاكاناتتأ تت

ك تات اهههههههريتإىلتأ يهههههههاعتا  ههههههل تإلهههههههاتابقاهههههههكت تتومههههههلاكتاهههههههشتأيهههههههلتتومامههههههدتاب مهلنهههههههاكاتتل ا اهههههه
 12اللملكتتونمبا
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 ههههههاتتوهللهههههل شت ترت ههههههاءت ت قلهههههبتتسةههههههكتوهل،ههههههتميتتمبلقهههههنتقوههههههااتر  ههههههل ت الههههههاو،هههههتتاههههههي ت
 رههههلتاههههات الههههقتمللاههههات تكنوانهههها تتومتتئاههههكت)تههههونتتومتتئاههههكتأ تقهههه ت هههههاتتتوههههت تء تومهههه ترترههههلت
 اا كتملي( 

تت ،لل ههههههههك أاثلهههههههكتولملةهههههههجت
 اههههههههههههريحتت لقهههههههههههههنتابوهلهههههههههههههلت يت
اهههههههههههههههههنتتلرخهههههههههههههههههاك تاههههههههههههههههههارات
توههههههههههههههههريأيتممهههههههههههههههههات نههههههههههههههههه تإمت

تكتترلتتوريأيتانتت و
ت

تكأيتالتقنتتوهللتتلت
ت
ت

رنكتتقاولت    

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

  لةهههههههههههههأتت هلهههههههههههههياري كتئاوخاهههههههههههههاتوللاهههههههههههههائلتترتملعااههههههههههههههكتتوهههههههههههههصتكليهههههههههههههاتولمهههههههههههههلتطشتتومههههههههههههههري  ت
ابملهلخاكرههههههاتتل ثهههههههريتحال هههههههك ت تلمللهههههههىت وههههههه ت تاهلوا وهههههههكتتهههههههلكاتتاهههههههلخاك تامامدهههههههاتايلهههههههلط تملهههههههشت
تساهههههههههااتتصيهلماملاهههههههههكت توماااههههههههههاكتتومهههههههههائتا تكليههههههههههات هههههههههتتالهههههههههريتابملهلخاكرههههههههههاتتوممهههههههههلرتتوم،ههههههههههريريت

ههههههههاتمللههههههههىتإ  دهههههههاكتالههههههههريت ههههههههعتحاهههههههااتتيهلماملاههههههههكتملاروههههههههك ت صتولموا،هههههههكتتومري اههههههههك تإذت ممهههههههلترتئما
ااااهههههاكتاولهههههمك تمبههههههات مهههههلرتابومههههههلءتمللهههههىتت ههههههلتطشتت لهههههريريتتوههههههكريت مههههها تاههههههشت نهههههلتتو،اههههههارات
توماااهههههههههاكتتسا مههههههههههكتتوههههههههههصتمهنههههههههههنيتر كتتلحههههههههههيتبتتوماااههههههههههاك تمللههههههههههىتحههههههههههتتكمخهههههههههه ة تقمههههههههههاكت
ار  ههههههههههل ت الهههههههههااتصتكهلملهههههههههقتمبماجلهههههههههكتإملعااهههههههههكتأحار هههههههههكتملهههههههههشتأحهههههههههتتتلحهههههههههتت تتوهههههههههصتك،هههههههههنتىفت

 تإمنهههههاتكهههههريكخ تأبيوهههههتات ااااهههههكت أ ت لولياهههههكتلههههها طتتوهههههي  جتشهههههات هههههاتت لهههههري اتوهلمل،اههههههقتالهههههري
ترت دات يكعتتومريقكت ات لعتتونمبتت لريري 

 خبر Xرأي  

مواقع 

 التواصل
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 اهههههههنررياتت هلملهههههههنيتتو،وهههههههااتأ لت هههههههاتونذلهههههههاا تااااهههههههاكت إملعااهههههههكتالهههههههري ك تصتونههههههههىت
دةهههههههلمت ادههههههري تت هههههههال ااتىفت ريت دههههههات ،ههههههه  تإمنهههههههاتوا،ههههههتالتت هههههههريتاجتكمههههههههلذتمت مولههههههكتإملعااهههههههكتول

مللهههههههههههههىتالهههههههههههههريت توههههههههههههههريئاست تسنلاك توهههههههههههههتوالتمللههههههههههههههىتذوههههههههههههه  ت نمههههههههههههههشتىفتتاههههههههههههههل،اا ات مهههههههههههههه ت
تولههههههههههملماات توونههههههههههااءتتوماااههههههههههااتاهههههههههههشترترههههههههههلتتههههههههههملوتتجملهلمهههههههههههنتت لههههههههههريريتولادههههههههههلكتاهههههههههههشت
رعشهههههها ت  ،ههههههتالكت هههههههريتاجتأ ماههههههاتولدةهههههههلمتمللههههههىتتوت وهههههههكت انههههههري ملاهتات توهههههههريئاس ت اههههههشترهههههههنصءت

إ ري هههههههههلت توهلاههههههههاكتتونهههههههههم تتاههههههههشت مههههههههريريت ههههههههلرات ملمهههههههههري تلههههههههيت ريت ملههههههههعءتتلاهههههههههلت  ت أملمههههههههاءت
ت  املكتترترلتكتترتكرا اك 

 اخلامته
كهلوهههها طتت امتهههههكتت ،اك ههههكت هههههاتتالتقههههنتتوممهههههائاا تتصيوخاههههكتت ليدهههههكتاههههشتحاهههههثتا،اك ههههكتشهههههنلت
كلهههههما تت لتقههههههنت ت ههههههتاا تتوههههه ت ،ههههههتاداتت لقههههههنتمبثلاهلدهههههاتتلرههههههريري تأاههههههاتت ،اك هههههكتتوثا اههههههكت إلههههههات

نتتو،وههههههههههلت تتوممههههههههههائاكتوهللههههههههههه تت لتقههههههههههنتت ههههههههههاةتتو،مهههههههههههاعتكهللههههههههههلتابوهلليههههههههههاتتل ههههههههههت لوليدت لتقههههههههههه
 توريئاماك 

تمقارنة مواقع الفضائيات االجنبية من  يث الشكل واخلدمات -اوال:
اههههههشترهههههههعطتاااومهههههههكتشههههههنلتت لتقهههههههنتتوهللامي ل اهههههههكتتوواط،ههههههكتابومري اهههههههكتمينهههههههشتتو،هههههههلطتأكت
القههههههههههههنتر كههههههههههههه ت الهههههههههههههكتأيتت تتويكاهههههههههههههبتتل طتاهههههههههههههشتحاهههههههههههههثتيلت هههههههههههههبتتوهللهههههههههههههما ت ترترهههههههههههههريت ت
تونههههههههنلدت الواهلهههههههههاتولمل ههههههههلملا ت أحهللتئهههههههههاتمللههههههههدتوعوهههههههههاتويههههههههكت ،هههههههههتمت ههههههههاتا،اك هههههههههكت هههههههههثع ت

ملهههههع اتمللههههههدتويهلدهههههاتتصتهههههلاك ت مههههههاتت(ت  هههههريت ستويههههها تأ ههههها اكت لقهههههنتقوههههههاكىتئككهههههىت)
 هلماهههههههههيتت لقهههههههههنتمبملهههههههههريكتربثهههههههههدتقهههههههههليتشهههههههههاالتولمل هههههههههلملا ت تحهللتئدهههههههههاتمللهههههههههدتكريكاهههههههههبتأ ههههههههههتيت

تولمل لملا  
 تملهههههتمتتحهللتئهههههاتمللههههههدتأ ،ل هههههكتامههههههل،لكتك،هههههتمت ههههههثتت اهههههتتأكت هههههات مههههه تأ يهههههاتتو،لههههههلكتكهلمثهههههل

ت لقههههههههنت لههههههههلكاتاخاشهههههههههرياتمللههههههههدتتوههههههههريئ تاهههههههههشتكلتيههههههههترات تأ ،ل ههههههههكتتهههههههههل ت تههههههههلكا تممههههههههاتكنهههههههههدت
ولمنهههههارتتوللرلههههههكتتل مت مهههههتمتكلتيههههههترا تأاهههههاتتوو،الههههههكتتوثا اهههههكت إلههههههاتكهلمثهههههلت تملههههههتمتوخهههههها ت

 لتقههههههنتتتلشهههههريطكتتوريئامههههههاكت تحههههههاطتكلههههههمحتت لقههههههنتلاههههههمل ت مههههههعتملههههههشتملههههههتمت يههههههلرتشههههههري  
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توهللتتههههههههلتتصيهلمههههههههاملدت إكت ا ههههههههنيتاهللتيههههههههتات نههههههههنلتئهههههههه تانهلمههههههههلت تاوههههههههاطقتأرههههههههرييتاهههههههههشت
تت لقنت تتوهلملاقتمللدت م تت ل لملا  

(ت إ هههههات هلماهههههيت مري هههههكتوخهههههثتتو،وهههههاات نهههههنلتاخاشهههههريت تتونهههههريتئ تأاههههاتالقهههههنتقوهههههااتئككهههههىت)ت
 ت ثهههههههريتتتوريئامههههههاكتولملقههههههنت ت مههههههاتأ ههههههات هلههههههليتمللهههههههدتالتقههههههنتتوهللتتههههههلتتصيهلمههههههاملدت نههههههنلتابك 

مللادهههههها ت مهههههههاتأ ههههههات هلماهههههههيت ليههههههلرتشهههههههريتئ تاهلملري ههههههكتاهههههههنتتاههههههشتتملهلمههههههارتالقهههههههنتقوههههههاات هههههههريت ست
تولهههههههههمملا تلاهههههههههملتكل ههههههههههحتتل هههههههههلتبت توهل،مههههههههههاما تتوريئامهههههههههاكتولملقههههههههههنت متنهههههههههشتت مهههههههههههلذتمت

تولهلو،لت اتت ل لملا  
 ك اههههااتتواههههلمت ماخههههات ثههههرياتترتملههههعان تمللههههدتت لقههههنت مههههعتملهههههشت اههههتتأكتالقههههنتأككههههى)

قههههههههن ت قلهههههههاتاهههههههلترةت ك،مههههههههاماكاتا،اك هههههههكتمبلقهههههههنتر  هههههههههل ت الهههههههك أااتالقهههههههنتقوههههههههااتاهههههههلءتكلهههههههم تت لت
 إ ههههههههاتأيتت تتويكاهههههههبتتوثاوههههههههثت تلرهههههههه ت اهههههههريتت إكت ا ههههههههنيت هههههههات مههههههههستت ماههههههههيت تت هههههههريت ست

ت هللتيههههههتات تالقههههههنتك اهههههههااتتواههههههلم ت عرهههههههكتمللههههههدت ههههههعتت هههههههلقماتقلههههههكتتوليههههههها تت هللتيههههههتات ههههههه  ت
تئهههههههاتمللههههههدت ري ههههههها تربههههههثت رهههههههلت مههههههتتاهههههههشتملههههههتمتتحهللتت  ماههههههبتمللههههههىتتالقهههههههنتقوههههههاات هههههههريت ست

توو،هههههائصتتلاااههههههااكت تت لقههههههن ت مللههههههدتتوههههههريئ تاهههههشتتكت ري مههههههاترتئمههههههاتكمههههههمدتإمت نههههههريتويهلدههههههات
توههههههههكيتصت هلههههههههليتمللهههههههههدتتتومري مههههههههاكتإصتأكت تقههههههههنتتلاههههههههريتخمهههههههههاو ت لقههههههههنتتتتتقوههههههههاات هههههههههريت ست

صتأكتك اههههههااتكملههههه تتوليهههههكتتومري مههههههاكت إكتمتاهههههيتالقههههههنتر  ههههههل ت الههههههكت هههههكتتت اههههههيات تت ،هههههامتتل طتإ
تتوالمتوت داتكمل تتوليكتتوري ااكت ونشت نماءاتأقلتاشتالقنتقوااتر ك ت الك 

تمقارنة التحليل اجيديولوجي لتوجهات املوقع    -اثنيا 
تهههههههههكتكخهههههههههها شت تتوهلليدهههههههههها تتوماااههههههههههاكت تههههههههههخيداتابولههههههههههخيكتترتملعااههههههههههكت تحاههههههههههثتأكت

هلليدهههههههها تتصاري ناههههههههكتاههههههههشتالقهههههههنتك اههههههههااتتواههههههههلمت ،هههههههلمت ههههههههتمل تتوهلليدهههههههها تتومري اههههههههكت نا هههههههكت تتو
رهههههههعطتتوي اههههههههيتمللههههههههدت لهههههههكتاههههههههشتتو،مههههههههاعتأيتتمللههههههههدتا،هههههههتاهلداتترهلمااههههههههاتاب مههههههههأوكتترت ريت اههههههههكت
 تو،مهههههههههاكتتوملمهههههههههاواكت اهههههههههلكعت ،مهههههههههاعت لك هههههههههكت   اهههههههههتةتمللهههههههههدتاواتهههههههههرياتتو،مهههههههههاعتت لههههههههههري كت
ت هللههههههههههلكتابوهل،هههههههههههتمتتصقهللهههههههههههاريت تولههههههههههواملدت توهلوماهههههههههههكت  ريتراهلهههههههههههاتولماااههههههههههاكتتلاري ناهههههههههههكتتوههههههههههه تت

  هههههههههكو تالقههههههههههنتر  هلنهههههههههكت الهههههههههك ت اكم،ههههههههههنيتتاتانهههههههههي اتاههههههههههنتالقهههههههههنت هههههههههريت ست ا هههههههههنيتقامسههههههههه
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تو،وهههههههلت تتوثعوهههههههكت تك،هههههههتميتكؤ هههههههكتأاري ناهههههههكتاهلمههههههها ياتحاهههههههثتكهههههههرييتأ ا اهههههههات تأكتأاري نهههههههاتهتههههههههترت
ت لهههههههاجتترت ا اههههههههكت تإ ههههههههريتكت أكتااااههههههههاهتاتكهلمهههههههه تاب ري تئههههههههك ت تتولقههههههههنيتتوههههههههكيتكههههههههرييت ري مههههههههات

هلملهههههههههتاتتلاري ناههههههههههكتكههههههههههلملن ت ادههههههههههاتالههههههههههاسداتصتأكتتوههههههههههلصع تت تممثلهههههههههكت تقوههههههههههاات هههههههههريت ست
تتومتطتراتكت امات هلللت ملكعت ر طتت يريبتتومرييب 

أاههههات امههههاتلهههههصتااااهههها ترههههكةتت لتقهههههنت ههههاةتتوماااههههاكتتلاري ناهههههكتيههههلتتومههههريبت هههههإكت
القهههههنتر  ههههههل ت الهههههكتك هههههيتمللهههههدتتومعقهههههها تت اتهههههكت هههههاتت ملنهههههكتتومري اهههههكتتومهههههملر كت توههههههلصع ت

 ههههههكتأاري نههههههاتولمههههههملر كت تقمهههههههاعراتا،ا ههههههلتت ههههههاطتاههههههشترههههههعطتئههههههه تت هلملههههههتاتتلاري ناههههههكت كملا
توواههههههههريتملههههههههشتقمههههههههاعتح،هههههههههلقتترت مههههههههاكت تلملمههههههههاطتتلكرا اهههههههههكت اما  هلدههههههههات تالمهههههههها تانهههههههههي كت
أيتتمللههههههدتكأاههههههداتتوهههههههامشت اههههههلكعت إ هههههههريتكتتوهههههه تكمههههههتتابوومهههههههخكت لقههههههنتك اهههههههااتتواههههههلمتأكتأاري نهههههههات

تكتمل تتجلا بتتوخاطلت تا،ا لتتسللطتمللدتتلالتط 
ات امهههههههات هللهههههههلتمبلقههههههه تتو،وهههههههلت تتوهههههههثع ت هههههههاةتتوماااهههههههكتت لهههههههري كت هههههههإكتكليددهههههههاتأاههههههه

يهههههلتالهههههريت هلمهههههه تابومتتئاهههههكتاهههههشترههههههعطتتوهلنهههههت تتمللهههههدتتو،مههههههنتتوماااهههههاكت إئمهههههاطتتوامههههههريت ت
تصقهللههههههههههار كت  ارلدههههههههههاتو،مههههههههههاعتترتكرههههههههههابت تالههههههههههريت تل  ههههههههههاعتتلاواههههههههههكتتومهههههههههها كت إكت ههههههههههاكت

أاههههههاتالقهههههه تك اهههههااتتواههههههلمت إ ههههههاتتالقههههه تر  هلنههههههكت الهههههكتأ ثههههههريتملتتئاههههههكت لاهههههكتالقهههههه ت هههههريت س
تأيتتاواتريتتول،ماعتت لري ك 

أاهههههات امههههههات هللههههههلتابوهلمههههههت ع تتوتاهههههههللك كت تالههههههريت ههههههإكتت لتقههههههنتتوههههههثع تتكمههههههمنيتابومتتئاههههههكت
إ تءتكيااهلدههههههههاتولهلمههههههههت ع تتوتاههههههههههللك كت  ا ههههههههنيت امدههههههههاتذت تتهههههههههل تملههههههههتتئدتملههههههههامت اهههههههههتتأكت

هل،هههههههههارت تتوههههههههه تقههههههههههتانيتإمتالقهههههههههنتر  هلنهههههههههكت هههههههههاعت هههههههههاكتتلملوههههههههه تاههههههههههشتحاهههههههههثتتومتتئاهههههههههكت تص 
 إ هههههههههاتملتتئاهلهههههههههاتتتسنلاهههههههههكتت لهههههههههري كت كمهههههههههترتتوهلنوانههههههههها تتومتتئاهههههههههكت تأاهههههههههاتالقهههههههههنت هههههههههريت ست

تختهههههك تطهههههها نتتوهههههري  تتوههههههت مت ك ههههه تت وامهههههها تتوت واهههههكت ههههههاتجيهههههرييتاههههههشتكمهههههت ع تراهههههههللك كت
 تهتاادهههههاتابومتتئاهههههكتت مههههها ،كتاهههههشترهههههعطتتوهلأ اههههههتتمللهههههدتك ههههه تت نامههههها تتوت واهههههكت تس،لقاههههههكت

تتئاههههههكت تأاهههههههاتالقههههههنتك اههههههااتتواهههههههلمت ،ههههههتتحههههههها طتأكت ،ههههههتمتتومتتئاههههههكتاهههههههشترههههههعطتطهههههههريحتشههههههكةتتوم
ئكتءت تئمهههههههههكت امههههههههههات هللهههههههههلت ههههههههههري  تتومت هههههههههتتولوت هههههههههها ااتولهلمهههههههههت ع تتوتاهههههههههههللك كت  ا وههههههههههكتإاثكات

 تومهلوكت اتتطت اتتجلا ت تونمبت توهلأ اتتمللدتتص ن،اقت تتولحتاتتولطواك
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املراجع
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(xi)  الو اساد  بدتلساحد  الدتقحة اوتقع تلتوتلع تصجتا  ف كال دل لألخب ل سوع تألسدتث 
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