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تحددت مشكلددالدشاست ايدددش ددحش لددتشستحلأدد شستلجددألشحفددلشكميس دددشاس ددح شاس  كأدددش

آسأديمشسإيدالاتأ أيمشاسايطأددشاس دحلأدشساسادحششسخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش،شبهتفشاسال شعد 

شقتكتشك شخالسهيشكنظ كدشاس حي دشاس  كأدشسخططشإ ليلشاستسسدش.

ستمتشهده شاست ايددشكد شاست ايديمشاس لدلأدش،شسايداختحشاسنيجداشكدنهاشاسمجد شا عالكدحش

شاسلدديك شسحيددل مشاسم ي  دددش،شساعامددتشعلددحشح امشتحلأدد شاسممددم اشس مدديشاسممل كدديمشساسنأي دديمشكدد 

ش–عأندشاست ايدد.شستدإشإادلالشاست ايددشاساحلألأددشعلدحشعأنددشكد شاس دح شاسم دليدشهدحش شا هدلاحش

ش.9102ي سأ شسجاحش هييدششهلشحكا بلش92اس مه  يدش(شخاللشاسلالمشاسزكنأدشك شش–ا خني ش

ش:شششاست ايدسك شحهإشاسنايئاشاساحشت للتشإسأهيشششش

ا عالكأدش،ش  تشت للتش ايئاشاست ايدشاتل تش ايئاشاست ايدشكيشكيشفلجاهش ظليدشا فلش -

شاستسسدش شإ ليل شخطط شلح شاست ايد شقتكتشبهي شاساح شا عالكأد شا فل شتمت  شإسح اساحلألأد

اسم ليدش،شستل قشإفي شاسل ضحشس للشاسليئميمشع شبيقحشا فلش حشعلضشاس مأدشكح ش

،شسههاشيماسشاست ايدش،شسقتشاجا شتلتأنهشاسملكزشا سلش حشاس ح شاسثالثشعأندشاست ايدش

شتأثألشاسجأييدشاساحليليد.ش

حبددل مشلددح شاست ايدددشك م عدددشكدد شحفددلشاسحلدد لشساسددلفششسم ااهدددشخطددطشإ لدديلشاستسسدددش -

اسم ددليدش،شسادديلش ددحشك ددتكاهيشتلدداأ شاسدد عحشكدد شكددواكلامشإيدد يفشاستسسدددش،شسعلددحشكجددا شش

إيد يفشاسم ي  دش أميشبأ شلح شاست ايدشاسدثالثش،شاديلشإفدي شكتلداأ شاسد عحشكد شكدواكلامش

استسسدكش حشك تكدشحفلشاسحل لشاسم الجددشب ليدتمشاس مه  يددش،شبأنمديشكي دتشحهدإشحفدلشاسحلد لش

 اساحشتنناهيشاليتتحشا هلاحشسا خني شهحكك ااهدشخططشاسانظأميمشا  هيبأدك.

كلددلتشاسنادديئاشعدد شتندديي شاهامدديحشاس ددح شاس  كأدددشكحدد شاست ايدددشبيس مدديييشاسللعأدددشسخطددطش -

دش،شجأدداشاهامددتشلددحألدشا خنددي ش ددحشاسم دديحشا سلشبم ضدد  شكآسأدديمشإ لدديلشاستسسدددشاسم ددلي

ك ااهددددشخطدددطشإ لددديلشاستسسددددشاسم دددليدك،ش دددحشجدددأ شا  ددد شاهامددديحشلدددحألاحشا هدددلاحش

 .ساس مه  يدشبم ض  شك للشاسل ضحشساسليئميمك

ايلمشحكثلشاس  ششاسليعلدش حشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدشكاميعددشا خد ااشاسمجدلمأ كشهدهاشسقدتش -

لتشاسملكزشا سلش دحشاس دح شاسدثالثشعأنددشاست ايددش،شجأداشحلهدلمشاس دح شاسدتس شاسجدلنحشاجا

 س ميعدشا خ ااشاسمجلمأ شك  شش يعلدشساخطأطشستنلأهشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليد.

                                                           
 بنهيشايكمدش–شاسن عأدشاسالبأدشالأدبششاسالب ششا عالحب جإششكت س *
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Summary 

Framing the National Newspapers for Failing the plans of 

the Egyptian State and Its Repercussions 

Analytical Study on National Newspapers (Al-Ahram - Al-Akhbar - Al-Gomhuria) 

        The problem of the study was identified in clarifying, analyzing and 

interpreting the frames of the national newspapers plans for Failing the Egyptian 

state. 

 This study is a descriptive study. The researcher used the comprehensive surveying 

method and the comparative technique. He also depended on content analysis 

instrument for collecting data and information from the participants of study.        

The analytical study was applied to a sample of the Egyptian newspapers (Al-Ahram 

- Al-Akhbar - Al-Gomhuria) during the period from 29 July to the end of October 

2017. 

  The Results of the study are clarified as Follows: 

- The results of the study agreed with the theory of media framing. The results of the 

analytical study revealed the multiple of media frames in which the newspapers used 

in the study presented the plans of failing the Egyptian state. The chaos frame and 

dissemination of rumors are more important than the other frames that presented the 

issue of the study .this reflected the effect the editing policy. 

- The Newspapers of the study revealed a group of solutions frames and visions to 

face the plans of failing the Egyptian state. Awareness formation is the first frame 

for over throwing the state .In comparing between the three newspapers used in the 

study, Awareness formation from over throwing the state is the first frame from the 

suggested solutions on Al-Gomhuria newspaper, where the most important solutions 

frames that used by Al-Ahram and Al-Akhbar are facing the plans of terrorist 

organizations. 

-The results revealed the divergent interest of the national newspapers with sub-

issues for failing the plans of the Egyptian state. Al-Akhbar newspaper focused 

essentially on techniques of facing the plans of failing the Egyptian state, where the 

interest of Al-Gomhuria and Al-Ahram focused on distributing chaos and rumors. 

- The most effective forces in the plans of failing  the Egyptian state is El-Akhwan 

Al Muslimin Group , where it  ranked  the first position  in the three newspapers 

used  in the study.It revealed the negative role of El-Akhwan Al Muslimin as 

effective force to plan and implement the plans of  failing the Egyptian state.ش 
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 مقدمـة : 

ثددلشضددلاسمشكدد شاسحددلمشاسمجدداليدش  هدديشتجدداختحشسيدديئ شتمددتشاسحددلمشاسنلجددأدشحك

كامددت مشست اددهشتأثألهدديشإسددحشحع دديمشاسندديسشسكمن يدديتهإشسساددتا هإش،شستادد اش ددحشاسييسدد ش

ك نمدددشبحأدداشتشينانددهشاسندديسشإسددحشحهددتا هيش،ش هددحشتاجددل شإسددحشاسددنلسش ساشحاشتددت شش،شس اش

سددلساشاسممن يدددشساس مدديلشاسلدديئميمشتجدداهتفشا  جددياش ددحشع لددهشستلاأددل شسقلنددهش،شساحطددأإشا

علحشإ ا مشاست ي ش أدهش،شسبداش ساشا جنديفش دحش لجدهشكمديشي د   شإسدحشاتياجدالحشساسهزيمدد.ش

ش(1. سهاشتمتشاسليئميمشحجتشح سامشاسحلمشاسنلجأدشك شخاللشخلقشاسنلندشساسالاك

سسددهسكشيمانددلشا  هدديمشاسممل كدديتحشساجددتاشكدد شحخطددلشاساحددتييمشاساددحشت ااددهش

اسلاه ،شسقتشتمت مشكن يمشإفالقشاسليئميمشاسملتنطددشبي  هديمششاسم اميش حشاس قت

عندددلشسيددديئ شا ت ددديلشاسمخاللددددش،شسحتيجدددتشتلدددكشاس يددديئ شحيددديسأ شاتيدددتمشس ميعددديمش

،شجأداشتمثد ش(ش2 ا  هيمشساساطدلفشسنداششديئميتهإشسكمل كديتهإشاسميل فددشساسممدللدش

اس أد شاسلابديكشكد شاسليئميمشإجتششح سامشاسحلمشاسحتيثدش،شستنت جشضم شكيشيجدمحشك

اسحلسمش،شساسهششتمتش أهشاسليئمدشحجتشا ييسأ شاسمهمدش حشبلد  شحهدتافشهده شاسحدلسمش

،شسبيسايسحش إاشتلسياشاسليئميمش حشقمأدشكمأندشتشياإشبلدا شعلد ائحش،شبد شإاشحاهدزمش

كنددلششسيددأي يدشتيبمدددشسددنمتشاسددتسلشت دد حشبددإ ا مشهددهاشاسندد  شكدد شاسحددلسمشكدد شخدداللش

يئميمش،شسمدديشتامادديشبددهشا خأددلمشكدد شتددأثألششددتيتشاسخطدد  مشعلددحشاساددلسياشسددنمتشاسلدد

اسن اجحشاسجأييأدشساتقا ي يدشساتااميعأدش،شإذشقتشتدوثلششديئمدشكديشيدلنيشعلدحشإقا دي ش

استسسدش،شستجهإش حشإعالاشإ اليهيش،ش مالشع شاسليئميمشاسجأييأدشاساحشكد شاسمماد شحاش

ششش(.3 ،شحسشبأ شاستسلشسبممهيشبمميشتو ششإسحشاضطلابيمشسقالق ش اخ شاستسسدشاس اجتم

 أويسش للشاسليئميمشجيسدشك شعتحشا يا لا ش ظلاشسمديشيماد شحاشتجدننهشكد ش

كتددأثألامشيددلنأدشعلددحشاسحأدديمشاسجأييددأدشكثدد شاساددلسياش  اددي شتجدداهتفشت دد يتشيددلطدش

استسسدددشسيددأي تهيشبهددتفشا ضددلا شبم دديسحهيشاس فنأدددشسيأييدداهيشاسملأدديشسايددا لا هيش

؛شكمدديشتددو ششإسددحشكلدداالمشحكثددلشتم أددتاشسحجأي دديشقددتشتهددت شحكدد شسيددالكدش(ش4 شاسجأييددحك

اسم امديشسسمد شكدد شحبدل شح دد ا شاسلديئميمشكديشيددلتنطشبخطدطشإ لدديلشاستسسددشاسم ددليدش،ش

سه شكديشياطلد شايدالاتأ أدشك جدتمشكد شقند شسيديئ شا عدالحشسحملددشت عأددشسلم دليأ ش

شبهه شاسمحيستمش.

ااهدددشاسمخدديفلشساساحددتييمشسشدديئميمشجأدداشإاشتثنأددتش عدديئإشاستسسدددش ددحشك 

اي يفهيشاسادحشتلساهديشاهديمشكد شاسدتاخ شساسخدي جشتحاديجشإسدحش س شكنأدلشكد شسيديئ ش
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ا عددالحشاسم ددليدشباي دددشتن عيتهدديشبيعاني هدديشحبددل شسحقدد ششح سامشاس دد ششاسنيعمدددش ددحش

شتلاأ شسعحشاسم اف شست حأ شاسمليهأإشاسخيفئدش.

ساسانألشاسهششت  حشبهشاس حي دش دحش  د شكسيوكتشاسنيجث اشعلحشاستس شا ي يبحش

لدد  مشجأدددش،شسساقمأدددش ددحشحسقدديمشا  كدديمش،شجأدداشتندداشاسطمأ أندددشسددتششاسمدد افنأ ش،ش

ستمنيشجتسثشبلنلددش دحشا  ادي ش،شستحد لش ساشا الدي شاسلديئميمش،شست أد شعد شاساثأدلش

ش.ششش(5 ك شتجيفتمشاسم اف شاسمي ششبلأاشا  كدكش

بددإبلا شقمدديييشكمأندددش ساشحخددلشش،شحسشش- يجأدددشحخددلشكدد شش-ست دد حشاس ددحي دششششششششش

اسالكأزشعلحشا ا  شسكلل امشبمأنهيش حشاسممم اشاسماملقشب مأدشكي،شسه شكديشيطلدقش

اسنيجث اشعلأهشك طل شكا في شا عالكحكشحسشاساأفألشبإعاني  شسيألدشس ل ش يعلأددش

لا شكد شخداللشاسنصشا ت يسحش،شكمديشيل دحشاسمد لشعلدحشكألأددشاسادأثألشعلدحشسعدحشا  د

ا ت دديل.ش ددي فلشا عالكأدددشقددتشتنددل شا جددتاثشستاددلدشسددتششاس ددي  شكددتس تمشكمأندددش

،شكجأدداشإاشتددأفألشاسليدديسدشا عالكأدددشيدد  لشاس ددت مش(6 تادد اشات يهيتددهش حدد شا جددتاثش

علحشقأيسشكحا ششاسلييسدشسيلجلش س هديش دحشاسادأثألشعلدحشا  الشساتت يهديمش مندتكيش

قتشتشتا اشسدهش تسددشكندلششعندتشاسنديسشسساد شسيديئ شا عدالحشي يشجي ثشكمأ ش يسحتثش

تممهش حشإفي شإعالكحشك شجأاشاسليدشساس أيغدشساسالكأدزشعلدحشعن دلشكمدأ شجادحش

ششش(7 شي ن شهيكيش حشقل شاتفي شاتااميعحشكلهك.

سعلددحشذسددكشحلددن شتحلأدد شا فددي شا عالكددحشحجددتشا ت يهدديمشاسحتيثدددش ددحش  ايدديمش

حلأدد شا فددي شا عالكددحشجددالش ظليدديشسكنه أدديشسللددتشستحلأدد شاتت دديلش،شجأدداشياددأ شت

اسمحادد ششغأددلشاس ددلي شسلليدديسدشا عالكأدددش،شسذسددكشكدد شخدداللش  ايدددشاسجددأيقشاسددهشش

ينت جشاسممم اشا عالكحش دحشفأيتدهش،ش مدالشعد شتحتيدتشاسملامأددشاسادحشيجدانتشإسأهديش

ش(8 اس يئم اشبيتت يلش حشتنيسسهإشسألجتاثش،شساس ميييشاسمخاللد.ش

سكد شهندديشتدأتحشحهمأدددش  ايددشا فددلشا عالكأدددشاسمخاللددشساساددحشقدتكتشكدد شخالسهدديشششششش

اس مه  يددش(شسخطدطشإ لديلشش-ا خندي ش–اس ح شاس  كأددشاسم دليدشاسأ كأددش شا هدلاحش

استسسدددشاسم ددليدشستددتاعأيتهيش،شسذسددكشسل قدد فشعلددحشيددميمشاسمميس دددشاساددحشقددتكتشكدد ش

إ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدشستددتاعأيتهيش،شسذسددكششخالسهدديشكنظ كدددشاس ددحي دشاس  كأدددشسخطددط

علددحشإعانددي شحاشيددميمشتلددكشاسمميس دددشسا فددلشاساددحشتنناهدديشاس ددح شاس  كأدددش ددحشت ددتيإش

خطددطشإ لدديلشاستسسدددشحثددلمشبلددا شحسشبددأخلشعلددحشكددتششإ  ادشاسم امدديش همأدددشخطددطش

شإ ليلشاستسسدشسكألأدشاساميك شكمهيشسك ااهاهي.
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 الدراسات السابقة :

شست اييمشاسجيب دشك شخاللشكح  ي ش ئأجأأ شكميشيلحش:سيما شعلضشا

 المحور األول: الدراسات الخاصة باألطر الصحفية :

شا عالكأدش شاسايطأد شسات يهيم شسيميم شفنأمد شتللت شاسجيب د شبمتشاست اييم ايلم

شإبلاهأإش شبجنتش  ل ش  ش: ش  ايد شسكنهي شاس ح شا اننأد ش ح شاسملبح شاسلبأي سث  ام

(ش،ش شهندش9102(ش،ششششششششش كلسمششن شع أزمش9102 تششقنتي ش(ش،ش ش   هياشك9102

ش(، (DU, Ying, and K.L.Cheng 2013 (،ش9102يأتش كحش

Summer Harlow)ش(.2011سآخلساشش

تحلأد شس لددتشستلجددألش (ش،9 (  8102) بسنت  صصننر إبننرا ي   جأداشايدداهت تش  ايددد

لبأدددشساسمدد اف شخ دديئصشسيددميمشا فددلشا عالكأدددشاساددحشقددتكتشكددالشكدد شاسنخدد شاسم

اسملبحشقند شسبمدتشقأديحشثد  امشاسلبأديشاسملبدحش دحشاسم دالمشا كلياأددشبديساطنأقشعلدحش

،شست لدلتشاست ايددشإسدحش9109سجادحش9101ك لاحشاساييإشساسنأ  سيكش دحشاسلادلمشكد ش

 يددددي مشج ددددإشاهامدددديحشك لاددددحشاست ايدددددشبدددديسم اف شاسملبددددحش ددددحشتيطأاهمدددديشسل مدددديييش

 شيدددميمشسح سا شإي يبأددددش،شحششبمدددتشقأددديحشسلهددد ش9100ساسم ضددد عيمشخددداللشعددديحش

 كددزمشاسايطأدددشعلددحشتددأفألشاسمدد اف شش9101اسثد  امشاسملبأدددش ددحشجددأ شح ددهش ددحشعديحش

 اسملبحشكإ هيبحشسعنأ شسعيف شساسمالت شاسهششي  حشبمملأيمشا احي يد.ش

 لتشا فلشاسادحشتدإشت لألهديش (ش،10 ( 8102)صور ان مجدي قتديل    ايد ستنيسست

 شآيأ يدش حشتيطأدشاسث  تأ شاسا  جأدشساسم ليدش،شسكدهسكش  ايددشك شقن شثالثشلح

كتششتأثألشاسجأيقشاسث دي حشساسجأييددشاساحليليددشعلدحشاسايطأددشاسم تكددشإ الشا جدتاثش،ش

سكلددلتشاسنادديئاشعدد شيددأطلمشا فددي شاسمدديحشعلددحشغيسنأدددشاسايطأدددشاسخنليدددشاساددحشتنيسسددتش

يحشاسملددالدش ددحشإفددي شاسل ضددحش،شإذشاسثدد  مشاسا  جددأدشساسم ددليدش،شستمثدد شا فددي شاسمدد

 كددزمشعلددحشاس الددحشساس لجددحشساساظدديهلامشساسمندد شساسل ضددحشسا اهيكدديمشاسلددلفدش

    ساتشانيكيمشبأ شاسماظيهلي شسا ك ش.

بللددتشستحلأدد شحفددلشكميس دددش (ش،11 ( 8102)مننروش لننجل عجينن ش    ايددد ساهامددت

.شسذسددكشسا ضددأ شحجددتاثشاسثالثددأ شكدد شي  أدد ش ددحشك ددلش ددحشاس ددح شاستسسأدددشاسانددلشش

ات يهيمشهه شاس ح شسكتششا تنيفهيشبم اق شاستسلشاسادحشتنامدحشإسأهديشهده شاس دح .ش



  القوميةة تحليلية علي الصحف تأطير الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية وتداعياتها: دراس

 033  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

سحلهددلمشلددح شاست ايدددشلدد  مشك ددلشيددلنأدشكدد شخدداللشاتهامدديحشاسما الدد شبنلددلش

ي  أ شك شتظيهلامشكويتمشسكمي ضدشسحعميلشعند شسقاد شسإ هديمشش01تتاعأيمشث  مش

  شسكلديهتامش ك يددشكا الدلدش،شا كدلش  يشاس ح شسلايطأددشبلدا ش س ششس  د شلد

 اسهششا ماسشبيسجل شعلحشل  مشك لش حشاسمميس دشاس حلأد.

بللدتشستحلأد شحفدلشكميس ددشش(ش،12 ( 8102)  جة سيد زكني   حشجأ شاهامتش  ايد

ينددييلش ددحشعأندددشكدد شاس ددح شا ساالس أدددشا كلياأدددشسا يددلائألأدشش92حجددتاثشثدد  مش

تششاتجدديقشهدده شاسمميس دددشكدديشيأييدددشسك اقدد شاسددتسلشاسنيف دددشبيسليدددشا   لأزيدددش،شسكدد

اس ددي  مشبهدديشاس ددح شت ددي شا جددتاث.شسكلددلتشاسنادديئاشعدد شاخدداالفشاس ددحألاأ ش ددحش

تأفألهمدددديشسلثدددد  مش،شجأدددداشسلددددلتشلددددحألدش أ يدددد  دشتددددييمزشا كلياأدددددشحجددددتاثش

ينييلشبأ هيشث  مشسا اليضدش،شبأنميشسلدلاهيشاسهديا تسشش92اتجا يايمشاساحشا تسمتش حش

 يلائألأدشبأ هيشحعمديلششدي شساضدطلابيمشس  ضدحشسح هديشتلاديش يدنيمشاقا دي يدشا

 سسأجتشيأييأدشتمثلتش حشاسل لشساسنطيسدشسا تلي شا يمي .شش

إسدحشاسامدلفش (ش،DU,Ying, and K.L.Cheng 2013) ) 13    ايدد سهدت ت

نميشعلحشاتخاال يمشبأ شتأفألشلح شاس أ شسه  اشك  اشستيي ااشسلث  مشاسم ليدشت

،شسكدد شحهددإشاسنادديئاشاخاللددتشلددح شاسددثالثشحقدديسأإشكحدد شاست ايدددش ددحش سأليددتي س اأيم

ت اههيش ح شاسحا كدشاسم ليدشساسماظيهلي ش،ش  دح شاس دأ شكدياشات يههديشإي ديبحش

 حددد شاسحا كأددددشاسم دددليدش،ش دددحشجدددأ شكدددياشات يههددديشضدددتشاسلدددنيمش،شسكي دددتشت ددد ش

ك  اشستديي ااشاتخدهساشات يهديششتحلكيتهإشبيسمن شساساخلي ش،ش حشجأ شحاشلح شه  ا

كخالليش ح شاسحا كدشساسلدنيمش ل دتشكي دتشكاميفلددشكديشاسماظديهلي ش،ش دحشجدأ شحفلتديش

 اسمم شاسحا كحشبـشكقميشتشيلجإشكيشاس ا شسيلكشاستكيل.

سللتشستحلأ شحفدلش (ش،14 ( 2011وآخرون  (Summer Harlow   ايد سيمت

أجددأأ ش أهدديش،شتيددأميشاسماظدديهلي ش،ش ددحشينددييل،شساسلدديعلأ شاسلئش92ت ددتيإشحجددتاثشثدد  مش

خطدديمشعأندددشكدد شسيدديئ شا عددالحشا كلياأددد.شسكلددلتشاسنادديئاشعدد شت ددتيإشكحددل شش

اس  صشاسخنليدشحجدتاثشاسثد  مشكد شخداللشاسالكأدزشعلدحشاسم ااهديمشسحجدتاثشاسمند ش

اسادحششددهتتهيش،شبددتتشكد شعددلضشكطيسدد شاسماظدديهلي ش،شستلجدألشا يددنيمشاساددحش  مدداهإش

اسمأدي ي شاجا ياديشعلدحشجادإشكندي دش.شساكالدتشبديس  لشبدأ هإشي ديتل اشكد ششسإلجالي ش ح

 حا شاستيم لافأد.

ش
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يندييلش دحشش92بأنميشاهامتشعتمش  اييمشحخلششبللتشستحلأد شحفدلشت دتيإشحجدتاثشثد  مش

(ش،ش كحمتش9102اس ح شاسم ليدشساسملبأدشسكنهيش  ايدش:ش  يهيحشعيف شعنتاسمظأإش

(ش9100(ش،ش ش ددلكأ ش كليدديشخمددلش9102كجددم  شش(ش،ش كنأددلشيددلأإ9102علددحشكحمددتش

،Ekram Ibrahim 2012)ش كيادتمشعنتاسملضدحش9109(ش،ش شلي شيالكدشاسجدمأتشش،)

ش(.Naila Hamdy and Ehab Gomaa2012 (ش، 9109يلأمياش

 لتشستحلأ شحفدلشاسايطأددش (ش،15 ( 8102)محمد علي محمد    ايد جأاشاياهت ت

يندددييل،شسكمل ددددشش92سم دددليدش جدددتاثشثددد  مشا عالكأددددشاسادددحشايددداختكاهيشاس دددح شا

اسم اكد شاسمددوثلمشعلددحشاس ددح ش ددحشبندديلشا فددلشاساددحشتمامددتشعلأهدديش ددحشتيطأدددشحجددتاثش

اسث  مش،شسكللتشاسنايئاشحاشاس ح شاسم ليدشعأنددشاست ايددشقدتكتشاسمتيدتشكد شا فدلش

 ددحشكميس دددشحجددتاثشاسثدد  مشسادديلمش ددحشاسالتأدد شكيسادديسحش:شإفددي شك ددل ش،شلددلا ش،ش

  ،شح كدشكحت ش،ش عإش،شجلتش...شسحخألاشا في شاستينحش.شش  ض ش

تحلأ شفنأمددشسيدميمشسات يهديمش (ش،16 ( 8102)متير سلي  مسعود  ستنيسستش  ايد

يندددييلشاسم دددليدشبيس دددح شاسللجدددطأنأدشسكمل ددددشكدددتششش92ا فدددلشاسخنليددددشسثددد  مش

م اشاهاميكيتهدديشبايطأدددش ميسأدديمشسحجددتاثشاسثدد  مشاسم ددليدشكدد شخدداللشتحلأدد شاسممدد

س حألاحش لجطأ شساسحأديمشاس تيدتمش،شسحلهدلمشاسناديئاشحاشيد لشا سضدي شا قا دي يدش

ساتااميعأدشكي تشك شحبل شحينيمشاسث  مشاسم ليدش دحشلدحألاحشاست ايددش،شسسادتمش

ينددييلش ددحشاس ددحألاأ شكددياش ددحشش92است ايدددشحاشاتت ددي شا ي دديبحش حدد شقمدديييشثدد  مش

 .ش%22.2اس تا مشبنجندش

إسددحشتحلأدد شا فددلشاسمخاللدددشش(ش،Ekram Ibrahim 2012) ) 17   ايددد سيددمت

يندييلش،شكمديشش92اسمجاختكدشك شقن شلحألاحشا هلاحشساسم لششاسأ حش حشتيطأدشث  مش

هددت تشإسددحشاياالدديفشا فددلشاسمخاللدددشاسمجدداختكدش ددحشكدد شلددحألدش،شسكددتششاخدداالفش

،شسحسضدحتششا فلشف الش المشاست ايدش،شسكأ شحثدلمشكلاأددشاس يدألدش دحشهده شا فدل

اسنايئاشحاشاس حألدشاسممل كدشسلتسسدشكي تشضتشاسثد  مشجادحشحييكهديشا خأدلمش،شستهبدهبتش

شاس حألدشاسمجا لدشبأ ش عإشاسث  مشس ز شاسللعأدشكنهيش.

ش(ش،Naila Hamdy and Ehab Gomaa ) 18 (2012سايدداهت تش  ايدددش

ثلدددشكدد ش لددتشا فددلشاساددحشسللاهدديشاس ددح شاسم ددليدشاس  كأدددشساسخيلدددشسعأندددشكم

يندييل،شسحشدي مشاسناديئاشإسدحشش92كنل  امشك اقيشاسا الد شاتاامديعحش جدتاثشثد  مش

يأطلمشإفدي شاس دلا شعلدحشتيطأددشاس دح شاس  كأددشاسمامثلددش دحش ا هدلاحشسا خندي ش
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ساس مه  يد(ش،شساساحش جلتهيشاست ايدشبأ هديشكحيسسددشسا د يلشاساظديهلامشبأ هديشكي ثددش

مشعلدحشإفدي شاسمدواكلامش دحشت دتيمهيش جدتاثشاسثد  مش،شعلحشاستسسدشساقا دي هيشساعامدت

بأنميشقتكتشاس ح شاسمجا لدش اسأ حشاسجيبيشششساسللسقش(شسك اقيشاسا الد شاتاامديعحش

 ا جتاثشبإعاني هيشكث  مك.

اسامددلفشعلددحشحفددلشش(ش،19 ( 8108)ماجنندش عجدالمر نني سننليمان  ايدداهت تش  ايدددو

حش دحشاس دح شاس  كأددشاسم دليدشكد شخداللشاسايطأدشا خني يدش جتاثشات لالمشا كن

 لتشستحلأ شستلجألشحفلشكميس دشاس ح شاس  كأدشسالكشا جتاثشساسال شعد شآسأديمش

سكلددلتشاسنادديئاشعدد شتددأثألش مددطشاسملاأدددشكاسمجددميمش سايددالاتأ أيمشاسايطأدددشاسخنليدددش،

بيس  كأدكشعلحشاسمميس ديمشا خني يددش جدتاثشا  لدالمشا كندحش،شجأداشقدتكتشلدح ش

ت ايدش،شبحادإشكلاأاهديشاسحا كأددش،شحجدتاثشات لدالمش دحشاسنتايددشسقند شاعدالاشاسانحدحشاس

بيعاني هدديشحجددتاثششددي شكجددئ لشعنهدديشبمددتشاسخددي اأ شعدد شاس ددي  اش،شسح هدديشكددواكلمش

خي اأدشكتبلمشبمجيعتمشبمتشاسمنيلدلشاستاخلأددش،شحكديشبمدتشاسانحدحشحاشكديشجدتثشثد  مش

، (ش20 ( 8102) ريهام عناطف عجندالعمي     ايد سسأسشحجتاثششي ش.شساتل تش ايئا

جأدداشت لددلتشإسددحشحاشكحددل ششش؛خل ددتشإسأددهش  ايدددشكياددتمشعنتاسملضددحش كدديشكددي

اسن ددد لشاسخنليددددشسللددد اشاساحأدددزش،شبأ ميفدددهشاسمخاللددددش،شحبل هددديشا ا ددديلشك دددي  ش

اسممل كدددديمش،شست لأدددد شح سامشاسليدددددش،شسا  قدددديحشسا ج دددديئأيمش،شساتيالددددهي امش

تاثشاسثد  مشسق اهديشاسليعلددش دحشيدأيقيمشسح سا شكحدت مش،شتلتد شاسملامأدش،شسادأفألشحجد

علحشههاشاسا لأ شبنيلشتحأزامش اخ شاسخطيمشاسخنلششاسهششتحد لشكد شت دتيإشت ليدلشش

 ك ل شس قيئيشسحجتاثشاسث  مشإسحشت تيإشكو ساشسكاحزم.ش

اسامددلفشعلددحشحبددل شحفددلش (ش،21 ( 8102) صننرميز زكريننا خ ننر  سايدداهت تش  ايددد

 شا عالحشاسم ليدشسلم ق شا كلياحشإ الشاسثد  مشاسم دليدش،شسحلهدلمشكميس دشسييئ

اسنايئاشح هشيدي شإفدي شعدتحشسضد اشاسم قد شا كليادحشاسليدمحش حد شاسثد  مشاسم دليدش

 نلايل(ش،شبأنميشيي مشحفلشتامث ش دحشتيأدلش9-ينييلشش92خاللشا ييحشا سسحشك شاسث  مش 

سناددهشبدديسانححش،شحكدديشخدداللشاسلاددلمشك قدد شاسنأددتشا بددأتشكدد شكجددي تمشكنددي دشإسددحشكطي

 نلايل(شتننتشسييئ شا عالحشعأندشاست ايددشحفدلشش02- نلايل00اسزكنأدشاسثيسثدشسلاحلأ ش 

 خنليدشتمث شحهمهيش حشقلقشا  ا مشا كلياأدشبمتشي  فش ظيحشكني دشستنحأهش.

بللتشحفلشاسخطديمشاس دحلحش (ش،22 ( 8108)لريز سالمة السعيد ساهامتش  ايدش

ينييلش حشلدحألدشاسم دلششاسأد حشخداللش ادلمشش92اسايت شساسايتنيمشت ي شث  مششسا شك 

اسثدد  مش،شسحثناددتشاسنادديئاشسادد  شاخاال دديمشبددأ شاسخطدديمشاس ددحلحشاسخدديلشبيسايتدد ش
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ساسايتندديمشت ددي شحجددتاثشاسثدد  مش،ش ملددحشكجددا ششا فددلشا عالكأدددشكددياشإفددي شاس ددلا ش

يشا لدددل مشاسايتنددديمشبإفدددي شاسا أدددأإشسا يدددالاتأ أدشا كثدددلشبدددلس اشسدددتششاسااددديمش،شبأنمددد

 ا خالقحشاسهششسإشيظهلشستششاساايمشعلحشا فالقش.

بأنميشاهامتشعتمش  اييمشحخلششبللتشستحلأ شحفلشت تيإشكخالد شاسنلدطيلشساسلديعلأ ش

ساس دد ششاسجأييدددأدشاساددحشلهدددلمش دددحشتيطأدددشاس دددح شاسم ددليدشسألجدددتاثشساسلدددئ اش

(ش،ش9101(ش،ش إيمددياشكحمددتشججددنح9102شاسجأييددأدشسكنهدديش  ايدددش:ش كندددش شإيهدديم

ش(ش.9102 كألالشلنلششحب  ليخدش

 لددتشستحلأدد شحفددلشت ددتيإش (ش،23 ( 8102متننة إ إيهننا  ايدداهت تش  ايدددش  جأددا

كخال شاسنلطيلشساسليعلأ شساس  ششاسجأييأدشاساحشلهلمش حشتيطأدشاس ح شاسم دليدش

يعلأ شاسجأييدأأ شإسدحشح بديشاسأ كأدشاسخيلدشسألجتاثشساسلئ اشاسجأييدأدش.ستدإشت جدأإشاسلد

 ئدديمشسامدددإش:شاسحلكددديمشا جا ياأدددشستأدددي شا يدددالحشاسجأييددحشسا جدددزامشاسجأييدددأدش

حبلي كشهحشا كثدلشلهد  اش دحش2سكلشح شاسلئييدش،شسحثناتش ايئاشاست ايدشحاشجلكدشك

تيطأدشاس ح شبأ شاسحلكيمشا جا ياأدشكح شاست ايدش،شبأنميشاتم شحاشحكثلشتأدي امش

 ششأييحشله  اشهحكشا خ ااشاسمجلمأ ك.ا يالحشاسج

 حصشستحلأ شاسمملأدشاساحشت د حش (ش،24 ( 8101)إيمان محمد حستي  ستنيسستش  ايد

ك شخالسهيشحفلشاسايطأدشا خني يددشاس دحلأدشبالداأ شات يهديمشاسلدنيمشاسم دلشش حد ش

ح لدددطدشاسحلكددديمشاتااميعأددددشساسجأييدددأدشاسمميلدددلمش،شست لدددلتشاست ايددددشإسدددحشحاش

  كأدددشتننددتشحفددلاشتددتعإشب دديلشسايددا لا شا سضددي شاس يئمدددشسكنهدديشا فددلشاس ددح شاس

اس ي   أدددشسا كنأدددشساتقا ددي يدشسحفددلشاس ااندديمشاسمهنأدددشساس فنأدددش،ش ددحشجددأ شتننددتش

 اس ح شاسحزبأدشساسخيلدشحفلاشتمأ شإسحشتأيأتشحفلسجدشا لالاشساسايأأل.شششش

تحلأددد شا فدددلشاسادددحشش،ش(25 ( 8102) مينننرال صنننجري أبوفريخنننة سايددداهت تش  ايددددش

قددتكاهيشاس ددح شاس  كأدددشساسحزبأدددشساسخيلدددشعدد شاتجا يادديمشاسجأييددأدش،شسحلهددلمش

اسنايئاشتن  شا فلسجيمشاساحشقتكاهيشاس ح شاس  كأدشساسحزبأددشساسخيلددش،شستليستدتش

كدديشبددأ شاسددتعإشاتقا ددي ششسم ددل،شاسم دديسحدشاس فنأدددش،شا اخيبدديمش ئييددأدشكناددلمش،ش

سحليدشساسمتاسدش،شسإعي مشهأالددشاستيدا  شساساحدلدشاستبل كييدحش،شسإعي مشتلاأ شجزمشا

ساسح ا شاس فنحشسقدتشتن عدتشتلدكشاسحلد لشسدتعإشاسم امديشاسم دلشش حد شاساحدلدشإسدحش

اسمملأدشاستيم لافأدشسبل مشلحألدشا هلاحشبا ضأ شتلدكشاسحلد لش دحشحكثدلشكد شقيسد ش

 ساح أقشاتيا لا شاس فنحش.
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تحلأ شحفلشكميس ددشاس دحي دش (ش،26 ( 8102طجالوي ) سمر حسز ال   ايد ستنيسست

،شستحتيددتشا فددلشاساددحشش9102-9100اسم ددليدشس مدديييشاسمندد شاسجأييددحشخدداللشعدديكحش

اعامدددتمشعلأهددديشاست ايددددشستدددأثألشاسملاأددددشساسجأييددددشاساحليليددددشعلدددحشفنأمددددشا فدددلش

اسمجدداختكدش ددحشاسمميس دددش،شست لددلتش ادديئاشاست ايدددشإسددحشحاشإفددي شاسا دديس امشاجادد ش

اسملكزشا سلش حشلح شاست ايدشك اممدشستلايشاسنيجثدشذسكشإسحشكثي دشحعميلشاسمن ش

  سقأيحشاسمنيللشا  هيبأدشبإثي مشاسنلنلدشستهتيتشحك شسيالكدشاس ف ش.

 المحور الثاصي : الدراسات الخاصة بحرو  الجيل الرابع والشائعات :

أد شاسلابديشكنهديش:شاهامتشك م عدشكد شاست ايديمشاسجديب دشبمدلضشكخديفلشجدلسمشاس 

(ش،ش9112(ش،ش عنديسشخمدلش9102(،ش كحمتش ليتشإبلاهأإش9102  جلي شججيحشاستي ش

ش(.9112 اسمنت ش

،شاساملفشعلدحش  سشك اقديشش(27 ش(8102صسريز حسام الديز جأاشاياهت تش  ايدش 

اسا ال شا ااميعحش حشإ  ادشاسلنيمشسمخديفلشجدلسمشاس أد شاسلابديشستد عأاهإشبهده ش

ست أأإشههاشاستس شك شخاللشفدلاشا ثدي شاسمحاملددشسالدكشاسمخديفلش،شسكلدلتشاسمخيفل؛ش

اسنايئاش أميشياملقشبإ  ادشحبمي شقمأدشجدلسمشاس أد شعلدحشاسمجدا ششاسملبدحش  دتشح  دش

حكثلشك ش   شاسمأنددشعلدحشحاشاسملدلس شا كليادحشبا جدأإشاسلدلقشا سيدطشكد شحسسدحش

،شساسدهششتاحدت شكخديفل شاسمحاملددش دحشحينيمشجلسمشاس أ شاسلابيش حشاسمنط دشاسملبأدش

شا الي شاسل ضحش اخ شاسمنط دش.

،ش  ايدددشاس أدد شاسلابدديشكدد شاسحددلسمش ددحشش(28 ش(8102شمحمنند فرينند إبننرا ي ستندديسلش 

كنط دشاسللقشا سيطشكيشاسالكأزشعلحشك لشبيعاني هيشجيسدشساضحدشتياختاحشآسأديمش

خأدلمش،شست لد شاسنيجداشإسدحشسايالاتأ أيمشاس أ شاسلابيشك شاسحلسمش حشاسجن امشا 

شحاشحجتثشآسأيمشجلسمشاس أ شاسلابيشتامث ش حش للشاسل ضحشاسخالقد.ش

،شاسامدلفشعلدحشحهدإشكا  ديمشسيديئ شش(29 ش(8112)عجنا  خ نر ساياهت تش  ايددش

سحييسأ شا عدالحشاس دهأ  حشسحبدل شاس  ا د شاسادحشتلدا شكي تدهشا عالكأددش،شست لد ش

شمشاسحلمشاسنلجأدشاسم اهد.إسحشحاشاسليئميمشكي تشك شحهإشح سا

،ش  ايددددشاسحدددلمشا عالكأددددش،شسحكدددتمشاست ايددددشحاشش(30 ش(8112)العجننندإ ستنددديسلش

اعامي شاسحلمشاسنلجأدشك يألدشسا اأدشحع ديمشاسنديسشسا لمديتتهإش،شب لدلهيش اسحدلمش
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اسنلجأدش(شحخطلشك شاسحلمشاسمجاليدشبيعاني هيشت ادهشسلمدت أأ شساسمجداليأ شعلدحشجدتش

شح هيشحكثلشاياملا اش؛ش  هيشتجاختحش حشحسقيمشاسحلمشساسجلإشكمي.شي الش،شكمي

ستنيسسدددتشك م عددددشحخدددلششكددد شاست ايددديمشاسجددديب دش س شاسلددديئميمش دددحشاسادددأثألشعلدددحش

(ش، شستلش9102(ش،ش سد اأ شكحمدتشكاد سحش9102اس مه  شكنهي:ش جيتإشكحمدتشعديف ش

 ,Chen, K. LU(،ش9102(،ش كحمددتش يدد شسهيسدددشاسطلحدديتحشش9102كحمددتشاسطدديهل

Suen 2014)،ش)  Brian Weeks and Brian Southwell 2009ش(.شش

اساملفشعلحشاسمالقددشبدأ شش،(ش31 ( 8102) حات  محمد عاطف    ايد جأاشاياهت ت

اسلدديئميمشستادد ي شاسددلحششاسمدديحشسلددنيشاس ددلا ش ددحشك ددلش،شسكلددلتشعأندددشاست ايدددشحاش

اسلديئميمشعلدحش طديقشسايديشش(شعيكالشت ض شاسنأئدشاسجأييأدشاستاعمدشت الي 92هنيدش 

بأ ش ئيمشاسدلحششاسمديحشاسمخاللددشكد شبأنهدي:شاسادأخلش دحشت دحأ شاسلديئميمشساسدل شعلأهديش

كدددهسكشغأددديمشاسممل كددديمشسعدددتحشسضددد جهي،شستلكدددزشاسلددديئميمشعلدددحشجيسددددشاسخددد فش

 ساسه ااسشعنتشاسنيس.ش

إسددحشاسامددلفشعلددحشخطدد  مش (ش،32 ( 8102) لننوجيز محمنند م ننولي  سيددمتش  ايددد

 حشك اقيشاسا ال شاتااميعحشسعالقاهديشبيتت يهديمشاسجأييدأدشسدتششاسلدنيمششاسليئميم

اسم ددلشش.شسقددتشحشددي مش ادديئاشاست ايدددشإسددحشحاشاسنجددندشا كنددلشكدد شاسلدديئميمشعلددحش

اسلأجددن دشكي ددتششدديئميمشذامشات ددي شيددلنحش،شجأدداشإاشاسلدديئميمشاسجددلنأدشهددحششدديئميمش

لاهأدددشساس لددقشسغألهدديشكدد شتددلسجشسممل كدديمشسج دديئقشتددلتنطشبدديسخ فشساسمددتالشساسا

اسجددلنأيم.شكمدديشحكددتمشاست ايدددشحاشاسامددلأ شادديلش ددحشاسملتندددشا سسددحشكدد شجأدداشحهددتافش

 تلسياشاسليئميمش،شيلأهشاسال يهشثإشإثي مشاسلا ش.

اسامدددلفشعلدددحشكدددتششإعامدددي ش،  (33 ش(8102)والء محمننند الطنننا ر سايددداهت تش  ايدددد

تششسللدديئميمشسا كيذيدد شاسلددنيمشاسم ددلششعلددحشسيدديئ شا عددالحشا كنأدددش ددحشاسا دد

ساح أقشت اللهإشا ي يبحشكيشك اممهإش،شساثناتشاست ايددشح دهشكلمديشا الدلمشاسلديئميمش

 ا شا عامددي شعلددحشسيدديئ شا عددالحشا كنأدددشساح أددقشاتيددا لا شساسا ددتششسللدديئميمش

 سا كيذي شساساح قشكنهي.

لددحش س شاسامددلفشع،  (34 ( 8102)محمنند زيننز و الننة الطلحنناتي  سايدداهت تش  ايددد

اسليئميمش حشاساأثألشعلحشاس هم  شحثنيلشا  كيمشك شخاللش  ايدشتطنأ أدشعلحشاسلادلمش

ينييل.سحشدددي مشاسناددديئاشإسدددحشحاشاسمنحددد ثأ شيدددلساشحاشا الدددي شش92اسادددحشحع ندددتشثددد  مش

اسليئميمشيوثلش حشكمن ييمشا  لا شسح اي هإشسات يهيتهإشسكلديعلهإشسيدل كهإش،شكمديش
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ميمشتنالدلشحكثدلشجدأ شياد اشهنديدشتماأمديشإعالكأديشعلدحشحسجدندشحكتشاسمنح ث اشحاشاسليئ

شاسمجئ سأ شاسحا كأأ شحسشتملأالشكاممتاشعنلشسييئ شا عالحشاسمخاللد.

اساح دقشكدد ش س شش(ش،35 (   Chen, K. LU, Suen 2014)   ايدد سايداهت ت

دشاسليئميمش حشسمندشتيأألشاسنظيحش حشيدأيقش ظليددشاسثد  مشاسجأييدأدش،شكد شخداللشكميس د

كألأدشا الي شاسلديئميمشعندلشا  دلا شخداللشاسثد  امش،شسكأد شحاشاسلديئمدشيمانهديشجلدتش

اس مدديهأل،ش هندديدشكويجدديمشتددلسجشسددنمتشاسلدديئميمشعدد شضددم شا  ظمدددشاسحيكمدددش؛ش

ا كددلشاسددهششيددو ششإسددحشإ هأددي شهددهاشاسنظدديحش،شسإاشاسلدديئميمشتددز ا ش ددحش اددلمشاس القدد ش

تد  سشسك دلشبجدن شاسلديئميمش،شسكلدلتشسا  كيمش،شساياتستشبميشجتثش دحشثد  تحش

اسنايئاشحاشاسليئميمشاساحشتا اشضتشاسنظديحشتاد اشحكثدلشإ الدي اشسحكثدلشقيبلأددشسلا دتيقش

ش.سحاشق مشاسليئمدشسقيبلأاهيشسلا تيقشيا اشكله  يشب  مشاس يألدشاساحشياإشإياختاكهي.ش

،ش(شBrian Weeks and Brian Southwell 2009) ) 36 سايداهت تش  ايدد

لفشعلددحشاسمالقدددشبددأ شاسايطأدددشا عالكأدددش ددحشاسالألزيدد اشساس ددح شسللدديئميمشاسامدد

ستأثألهيشعلحشإساميسشاسممل كيمشع شاسلديئميمشعلدحشا  ال دتش،شستدإشإخاأدي ششديئمدشكش

حش،شسااد اش9112حسبيكيشكجلإشاستيي دشكشاساحشا اللمشخاللشا اخيبيمشاسلئييدشا كلياأدش

علحشكحلدشاسنحاشا ا شسممل دشعدت شجديتمششاسليئمدشكح شاست ايدشسفن تشاست ايد

اسنحاشاساحشتمتشعلحشههاشاسم قيشبخ  لشتلكشاسلديئمدش،شسقدتشت لدلتشاست ايددشإسدحش

سادد  شا تندديفشإي دديبحشبددأ شاسايطأدددشا عالكأدددشسلدديئميمشات اخيبدديمشسج ددإشعملأدديمش

 اسنحاشعلحشا ا شخاللش المشاست ايد.ش

ا ماييدديمشاسممي يدددشا عالكأدددششسادديلمشعددتمش  ايدديمشحخددلششاهامددتشبدديساملفشعلددح

(ش، ش يفمدددش9102 هلدديحشكحمددتشعندديسش كنهدديش  ايدددش: اسجدديسندشعلددحشتادد ي شاسلدديئمد

(،ش9112(ش،ش خيسددتشلددالاشاسددتي ش9100(ش، شددأميلش ددلجشاددي ش9102اسزهددلالشكحمددتش

 (.9100 شحجمتشييسإشعأج شش، (9102 غي مشعطأدشكحمتش

ا ماييددديمشاسممي يددددش ،ش(37 ( 8102) شنننام محمننند عجنننا  تنيسسدددتش  ايددددش جأدددا

ا عالكأدشاسجيسندشعلحشتا ي شاسليئميمش،شك شخاللشبأياشاسدتس شاسجديس شاسدهششيماد شحاش

ت  حشبهشاس يألدشا عالكأدش حشتاد اشاسلديئمدش،شست ضدأ شبمدتشاسممي يديمشا عالكأددش

اساحشي  حشبهيشاس يئإشبيتت يلشب  تشحسشبتساشق تشستجيهإش حشتا ي شاسلديئمد.شسكلدلتش

ايدشحاشاس يئإشبيتت يلش حشك يلشاس دحي دش بمديشيجديهإشب د  مشغأدلشكنيشدلمش دحشاست 

اسالسياشسلليئميمشجأ شتشيل  شاسم ت شع ش لجهش أحمد شاساثأدلشكد شاسيمد ض،شسحاش
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عددتحشت ددحأ شا خطدديلشاساددحشت دديش أهدديشاس ددحألدش ددحشاسمددت شاس ددي حشكنيشددلمشيلددا شاسندديمش

اهأدددشساسمن ددليدشساساللقدددشيح سهدديشسللدديئميم.شسحاشكلددي كدشاس ددحي دش ددحشجددلمشاسال

 كنيشلمشإسحشح امشسنللشاسليئميم.

إسددحشاسامددلفشعلددحش س شا عددالحش (ش،38 ( 8102)لننيماء فننرد جنناد  سيددمتش  ايددد

اسامددلألحش ددحشتددلسياشاسلدديئميمش،شسكلددلتشاسنادديئاشحاشحهددإشاسم اكدد شاساددحشتجدديعتشعلددحش

ا  سددشغأدلشاسموكدتمش.ششا الي شاسليئميمشستلسي هيش حشسيديئ شا عدالحش،شاتعامدي شعلدح

كمدديشحكددتمشحاشاسخنددلشاس ددحلحشحكثددلشا شددايلشاس ددحلأدشايدداختاكيش ددحشتندديسلشلددح ش

   است ايدشسم ض  شاسليئميمشاسجأييأدشسيلأهشاسا ليلش.

،شحاشسيديئ شا عدالحشاسليدمأدش (39 ( 8112)خالد صنال  النديز  سكللتش ايئاش  ايد

أددددش(شقدددتشاددديلمشعلدددحش حسشقيئمددددش شاس نددد امشاسالألزي  أددددشاسحا كأددددشساس دددح شاس  ك

اسم ي  شاساحشيما تشاسمنح ثأ شح هيشتتعإشاسليئميمش حشاسم اميشاسم دلشش،شكمديشحكدتمش

است ايدددشحاشاتيدداختاكيمشغأددلشاسمجددئ سدشس يدديئ شا عددالحش ددحشتمليددلشاسلدديئميمش ددحش

شاسم اميشقتشيو ششإسحشتاليسشث ي دشاسليئميمشستششاسلحششاسميحش.

،شحاشقدي مشاسدلحششساسملديهألشش(40 ( 8102ادش عطينة محمند )غ سحلهلمش ايئاش  ايد

  .هحشاس  ششاسليعلدشساسني  مش حشتلسياشاسليئميمش

 س شاسمايأدلامشغأدلشاسمهنأددشش(ش،41 ( 8102)فاطمة ال  نراء محمند    ايد ستنيسست

سإلعالحشاسم لشش حشتل يششاس اقيشا ااميعحشساسجأييحشاسم دلشش دحشحع ديمشثد  مش

 ظليدددشاسل ضددح،شسحكددتمشاست ايدددشعلددحش س شاسمايأددلامشغأددلشينددييلش ددحشضدد لشش92

اسمهنأدددشسإلعددالحشاسم ددلشش ددحشتلدد يششاس اقدديشاتاامدديعحشساسجأييددحش،شسهدد شكدديشح شش

شت حلافشساض ش حش  ايمشا يمياشبنمتشكني  شاسث  مش.

حاشاسمنح ثأ شيل أساشإسدحش(ش،ش42 ش(8102) أحمد سال  عيسوي  سكللتش ايئاش  ايد

  شك ث دشعنتكيشتملضشحخني شغألشكوكتمشعنلشسييئ شا عالحشاسمخاللدشاساأكتشك شك ي

.سايلمشاسليئميمشاسمجاليدشساسمامل دشبيسحتس شساسحدلسمش دحشاسالتأد شا سلشتخاأدي ش

اسمنحدد ثأ شسللدديئميمشا كثددلشتددأثألاشكدد شبددأ شح دد ا شاسلدديئميمشاسمخاللدددش،شكمدديشادديلمش

شتي يشسقن تشستششاس هم  شاسم لش.اسليئميمشاسم يجندشسللأتي شساس  مشا كثلشت 

ش
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اساملفشعلدحش س شاسهئأددشاسميكددش (ش،43 ( 8102)أحمد السمان    ايد بأنميشاياهت ت

سإليامالكيمش حشك لشسكاا شاتيامالكيمشاس دحلحشاسهندتشش دحشاسا دتششسللديئميمش

شساسا عأدشبأخطي شا  هيم:ش  ايدشك ي  دش،شسحشدي مشاسناديئاشإسدحشا ا دي شاسهأئددشاسميكدد

سإليامالكيمشاس ت مشعلحشكحي بددشاسلديئميمش،شست دتيإشكمل كديمشسات خدلافش دحشسضديش

حانتمشسييئ شا عالحشاسخيلدشبجأييديمشاسحا كددش،ش أمديش  د شك قديشاسمااد شاس دحلحش

اسهنتشش دحشاس أديحشبهده شاسمهمددشبيعاندي  شاسم دت شا سلشساس جأدتشسلممل كديمشساسنأي ديمش

 .  أدساس   شع شح لطدشاسجلطيمشاسحا ك

 تعليق عام علي الدراسات السابقة وأوجه االس فادش متها: 

تمت مشستن عتشك ديتمشاتهامديحشاسم ضد عحشست ايديمشا فدلششالمحور األول : -

ا عالكأدددش،شجأدداشاهدداإشبممددهيشبللددتشستحلأدد شحفددلشاسايطأدددشا عالكأدددشسثدد  امش

بمددتششاسلبأدديشاسملبددحش ددحشاس ددح شاسم ددليدشساسملبأدددشسا اننأدددش،شكمدديشاهامددت

است اييمشباحلأ شا فلشاساحشقتكاهيشاس ح شعد شاتجا ياديمشاسجأييدأدشسقمديييش

اسمن شاسجأييحشسحجتاثشات لالمشا كنح،شسس جظشعتحشتاطدلقشاست ايديمشاسجديب دش

إسحشكمل دشتأفألشاس ح شسخططشإ ليلشاستسسدشاسم دليد،شا كدلشاسدهششيمثد شبمدتاش

سمدد لشعلددحشكألأدددشتميكدد شسيدديئ شعلمأدديشاتيددتاشاددتيلشبيست ايدددش،شساسددهششيل ددحشا

 ا عالحشسخيلدشاس ح شكيشاس ميييشاسهيكدش.

تمت مشح  ا شا فلشاسمجاختكدش حشكخالد شاس دح شس  ديشسند  شاس مدأدشساسجدأيقش -

اسم اممددحشاسددهششتدداإش أددهشاست ايدددش،شكمدديشيخالدد شاساددأفألش ددحشاس ددح شبدديخاالفش

 اياختاحشاسم ي  شست لألهي.

يددشتدأثألشعديكلحش مدطشكلاأددشاس دح شسفنأمددشاتل تشكمظإشاست ايديمشعلدحشكح   -

اسجأييددددشاساحليليددددشبيعاني عمددديشكددد شاسمحدددت امشاسلئأجدددأدش دددحشتلددداأ شا فدددلش

 اسمجاختكدش حشكخال شاس ح ش.

تطلاشاس ح شحفلاشإعالكأدشكانييندشتخال ش حشكمتتمشبلس هديشساكادتا هيشعندلش -

اسجدأيقيمشاسادحشا جتاثشستنميشتخاالفشكلاجد شتطد  شاسمميس ددشاس دحلأدشذاتهديشس

 ياإشت لألهيشك شخالسهيش.

اعامتمشكمظإش  اييمشا فلشعلحشتحلأ شاسملل امشساسالميمشاسمجاختكدشسلالد ش -

عد شا فدي شبإيدداختاحشح امشتحلأد شاسممددم اشسلامدلفشعلدحشكألأدددشتدأفألشاس ددح ش

سل مدديييشاسمخاللدددش،شساعامددتمش  ايدديمشحخددلششعلددحشاسمجدد اشاسمأتا أدددشكدد شخدداللش

 لشسلال شع شكألأدشا يا يبدشسألفلش.لحألدشاتيا  ي
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اخاللددتشكدد شسيددألدش ددحشت لأدد شا فددلشا عالكأدددشاساددحشايدداختكاهيشعلددحشججدد ش -

فلي دشت لألهيشسهه شا فلشسبيسطلي ددشاسادحشتخدتحشاسا ادهشيد الشاسجأييدحشسل يدألدش

 حسشا يتي س اأدشاساحشتاننيهيشسذسكشك شخاللشا بلا شسا خليلش.

أليمشكدد شا فددلشتالددقشسفنأمدددشكلددالاهيشسحهددتا هيشقددتكتشكدد ش  ايدددشجزكدددشسا ددن -

ستجيفتتهيش،شسه شكيشايدالي شكندهشاسنيجداشعندتشتحتيدتشح د ا شا فدلشاس دحلأدشاسادحش

 يأ للهيش حشاست ايدش.

تن عدددتشاست ايددديمشاسجددديب دشاسخيلددددشبحدددلسمشاس أددد شاسلابددديششالمحنننور الثننناصي : -

س  ايددديمشساسلددديئميمشبدددأ ش  ايددديمشتنيسسدددتشكخددديفلشجدددلسمشاس أددد شاسلابددديش،ش

 لتمشا مايييمشاسممي يددشا عالكأددشاسجديسندشعلدحشتاد ي شاسلديئمدش،شس  ايديمش

اهامددتشبدديساملفشعلددحشايدداختاحشاسلدديئميمش ددحشا جددتاثشاسجأييددأدشسا الددي هيش ددحش

اسم يلشاسجأييحش،شحييسأ شك ااهاهي،شس  اييمشحخلششتنيسستشحثلشاسلديئميمشعلدحش

اسدد فنحشبخطددطشإ لدديلشاستسسددددشاسم امدديش،شسسدد جظشعددتحش  ايدددشعالقددددشاتعددالحش

اسم ليدش،شكميش عيشاسنيجاشتخاأي شكلالدشاست ايدشاسحيسأدش؛شساسادحشتمدتشايدااميتش

 سل ه  شاسنحثأدشاساحشتننتشقمأدشخط  مشاسليئميمشا عالكأدش.

حكتمشكمظإشاست اييمشاسجيب دشحاشاسليئميمشتمتشحهإشآسأديمشجدلسمشاس أد شاسلابديش،ش -

شل  شحهتافشهه شاسحلسم.سحجتشا ييسأ شاسمهمدش حشب

تزايددتشاهامدديحشاسندديجثأ شبت ايدددشكجددا ييمشإ  ادشاسددلحششاسمدديحشسخطدد  مشاسلدديئميمش -

 ا عالكأدش حشض لشكحت امشاس عحشا عالكحش.

حسضحتشكمظإشاست اييمشاسجديب دشحاشخطد  مشاسلديئميمشتامد ش دحشتميكد شسيديئ ش -

س  دصشساسا دي يلشا عالحشكيشاسليئميمشب للهيشبنيلامشاااميعأددشتلتادزشعلأهديشا

اتخني يدشب للهيشحفلاشتلجأليدشسل اقيشاتااميعحش،شكميشيلألشإسحشضلس مشا اني ش

 اسنيجثأ شإسحشهه شاسظيهلمشسكميس اهيشسل ل لشإسحش هإشح م شبلأ هي.

حكددتمشاست ايدديمشاسجدديب دشعلددحشخطدد  مشاسلدديئميمشس س هدديش ددحشتلاددكشاسم اممدديمش -

مشسقل ش ظيحشاسحادإ،شسهد شكديشاتمد ش دحشسباشاسلاندش،شسقت تهيشعلحشتأاأاشاسث  ا

 ث  امشاسلبأيشاسملبح.

قلدددشاست ايدديمشاساددحشتنيسسددتشاسلدديئميمش ددحشاسم امدديشاسم ددلششعلددحشاسددلغإشكدد ش -

خط  تهدديشسإثي تهدديشسلاثأددلشكدد شاسملدديك شساس القدد شسا  كدديمش ددحشاسم امدديش،شكمدديش

هددإشيلددألشإسددحشضددلس مشا انددي شاسندديجثأ شإسددحشهدده شاسظدديهلمشسكميس اهدديشسل لدد لشسل

 ح م شبلأ هي.
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 حشبل  مشاسملالدشاسنحثأدشساس ق فشعلدحشجدتس هيششأفادت الدراسات السابقة الجاحث 

بتقدددش،شس ددحشتحتيددتشحهددتافشاست ايدددشستجدديفتتهي،شكمدديشيدديعتمش ددحشتحتيددتشاسمندديهاش

سا  سامشسا يدديسأ شاسنحثأدددشاساددحشيمادد شايدداختاكهيش ددحشاست ايدددشاسحيسأدددش،شسكددهسكش

شل شإسأهيشاسنيجا.كنيقلدشاسنايئاشاساحشت 

 مشكلة الدراسة :   

 حشإفي شتلمأ شكني  مشاسلئأسشعنتشاسلاياشاسجأجحشستعإشستثنأتشح كدياشاستسسددش

اسم ددليدش،شسنحدداشيددن شك ااهدددشخطددطشإ لدديلشاستسسدددشاساددحشحشددي شإسأهدديشاسددلئأسشخدداللش

كددوتملشاسلددنيمشاسلابدديشبي يددانت يدش،شساساددحشفيسدد ش أهدديشا عددالحشباخ ددأصشاس قددتش

سا عأدشاسلم شاسم لششكد شخطدلشهدتحشاستسسددشاسم دليدشسجمييددشك دلشكد ششاسمنيي 

اسالاأتش؛شساهتشاسهأئددشاس فنأددشسل دحي دشاسدتع مشإسدحش فيديلشك ديسسشإ ا مشس فيديلش

تحليلشاس ح شاس  كأدشسحم  شااامدي شتلديس ششسمنيقلددش س شاس دح شاس  كأددش دحش

تثنأددتشح كددياشاستسسدددشك ااهدددشخطددطشإ لدديلشاستسسدددش،شسيددن ش عددإشاس مدديييشاس فنأدددشس

اسم ليدشسنحاشكألأدشتنلأدهش فيددشاسدلئأسشضدتشكحديستمشإيد يفشاستسسددشاسم دليدشكد ش

شخاللشاسمواكلامشاساحشتحيدشضتشاس ف ش.

ك يس ددح شبإعاني هدديشسيددألدشإعددالحشاميهأليدددشتمددتشحجددتشاسم ددي  شا يييددأدش

  اددي ششسل دد مش اخدد شاسم اممدديمشاسمخاللدددش،ش هددحشت دد حشبددأ سا شجأ يدددشكحيكدد شسكددلسج

اس  ششاسجأييأدشساتااميعأدشاسمخاللدش،شكميشتاتخ ش دحشتحتيدتش ظدلمشاس دي  شإسدحشاسمديسإش

شش(44 شاسهششيمأشش أهك.

سك شثإشتنل شحهمأدشتحلأ شخ يئصشاسمميس دشساساأفألشاساحشت  حشبهيشاس ح شاس  كأددش

ش حشك يلشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش.

حش لدتشستحلأد شستلجدألشحفدلشس حشض لشكيشيدنقشتحدت مشكلدالدشاست ايددش د

اس مه  يددش(شسخطدطشإ لديلشاستسسددشش-ا خندي ش–كميس دشاس ح شاس  كأدشششششش شا هلاحش

بهدتفشاسالد شعد شش9102ي سأ شسجاحش هييددششدهلشحكاد بلش92اسم ليدش حشاسلالمشك ش

آسأدديمشسإيددالاتأ أيمشاسايطأدددشاس ددحلأدشساساددحشقددتكتشكدد شخالسهدديشكنظ كدددشاس ددحي دش

 ليلشاستسسدشساسادحشي ااههديشاسم امديشاسم دلششجيسأديشسإسدحشكدتششتالدقشاس  كأدشسخططشإ

حفلشاسايطأدشاس حلأدشسهده شاسمنظ كددشكديشحهمأددشتلدكشاس مدأدش،شسإسدحشحششكدتششاديلمش

هدده شاسايطأدددشساسمميس دددشاس ددحلأدشكمنددلمشعدد ش مددطشكلاأدددشلددح شاست ايدددشاسددثالثش ش

شاس مه  يدش(ش.ششش-ا خني ش–ا هلاحش
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 أ مية الدراسة : 

 تجامتشهه شاست ايدشحهمأاهديشكد شحهمأددشاسم ضد  شاسدهششتانيسسدهشسهدحشقمدأدشخطدطش

إ لديلشاستسسددشاسم ددليدشجأداشتمدتشهدده شاسملدالدشكد شاسملدداالمشاس  كأددشسا  كدديمش

 اساحشت ااهشاسنال ش.

 ت لددأ شا فددلشاساددحشايدداختكاهيشاس ددح شاسم ددليدش ددحشتلدداأ شست اأددهشاسمددي مش

دشاسم دددليدش،شسلامدددلفشعلدددحشاسدددلفششا عالكأددددشاسخيلددددشبخطدددطشإ لددديلشاستسسددد

 ساسا اهيمشاساحشقتكتشبهيشاس ح شاس  كأدشتلكشاس مأد.

 تمددتش ظليدددشا فددلشكدد شاسنظليدديمشاساددحشتجددم شبللددتشاسممددم اشاسخلددحشسكلدد ش

ا يتي س اأدشسك شثإش إاشتطنأ هديشعلدحشهده شاست ايددشيمدتشايدااميتشسل هد  شاسملمأددش

 اسخيلدشبيست اييمشا عالكأدش.

 است ايدشكد شاسدتس شاسدهششيننيدحشعلدحشاس دحي دشاس أديحشبدهش،ش دحشاسا دتشششتننيشحهمأد

 سخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش،شست عأدشاس مه  شبخط  تهي.

 حاشاتياختاكيمشغألشاسمجئ سدشس ييئ شا عالحش حشتمليلشاسليئميمش حشاسم اميشقدتش

شيو ششإسحشتاليسشث ي دشاسليئميمشستششاسلحششاسميحش.

 أ داف الدراسة : 

اساملفشعلحشفنأمدشا فلشاساحشتإشت لألهديش دحشاسمميس ددشاس دحلأدشسخطدطشإ لديلش .0

شاستسسدشاسم ليد.ش

 تحتيتشحفلشاسحل لشاساحشقتكاهيشاس ح ش حشتيطأدشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليد. .9

  لتشا  اي شاسلئأجأدشاس ا  مش حشكميس دشاس ح شسل مأدشك يلشاساطنأق. .0

سني  مشاساحشقتكاهيشاس ح ش حشتيطأددشاس مدأدشتحتيتشحفلشاس  ششاسليعلدشسيميتهيشا .2

 كح شاست ايدش.

اساملفشعلىشاس  اس شاسلنأدشاساحشاياختكاهيشاس دح ش دحشكميس اهديشسل مدأدشك ديلش .2

 اساطنأق.ش

تحتيتش  عأدشاسم ي  شاساحشاعامدتمشعلأهديشاس دح ش دحشكميس اهديشسل مدأدشك ديلش .2

 اساطنأق.ش

 دددحشكميس ددددشاس مدددأدشكحددد شاسالددد شعددد شحهدددتافشاسممددديكأ شا عالكأددددشاسمثدددي مش .2

 است ايد.

اسالددد شعددد شات يهددديمشاس دددح شاسم دددليدشكحددد شاست ايددددش حددد شاس مدددأدشك ددديلش .2

 اساطنأق.
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تحتيتشحهإشحييسأ شا قني شاسمجاختكدش حشعدلضشاس مدأدشعلدىشلدلحيمشاس دح ش .2

 كح شاست ايد.ش

 لددتشسيدديئ شا بددلا شاساددحشاعامددتمشعلأهدديشاس ددح ش ددحشت ددتيمهيشسل مددأدشك دديلش .01

 اساطنأقش.

 الت الدراسة : تساؤ

ك ضدديشاست ايددش ددحشإفدي شتنيسسهدديشكديشا  اددي شاسلئأجدأدشاساددحشاهامدتشبهدديشاس دح ش .0

 ؟ششسل مأدش

سل مددأدشكدديشحهددإشا فددلشاساددحشسللاهدديشاس ددح شاسم ددليدشاسمت سيدددش ددحشكميس اهدديش .9

ش؟ك يلشاساطنأقش

كدديشحفددلشاسحلدد لشاسم الجدددشاساددحشعلضدداهيشاس ددح شك ضدديشاست ايدددش ددحشإفددي ش .0

 ؟كميس اهيشسل مأدش

كدديشاس دد ششاسليعلدددشاساددحشبددل مش ددحشاسمميس دددشاس ددحلأدشسل مددأدش ددحشاس ددح شكحدد ش .2

 است ايدش؟

كددديشا شدددايلشاس دددحلأدشاسمجددداختكدشسمميس ددددشخطدددطشإ لددديلشاستسسددددشاسم دددليدش دددحش .2

 ؟شاس ح شعأندشاست ايد

كيشاسم ي  شاساحشاعامتمشعلأهيشك شلحألدش حشاسح  لشعلحشاسممل كديمشاسمامل ددش .2

 ؟ششبيس مأدش

ك ضدديش ددحشاس ددح شسخطددطشإ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدشاسمميس دددشاس ددحلأدششكدديشات ددي  .2

 ؟ششاست ايدش

 ؟شششاست ايدشش حشاس ح شعأندخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدشكيشحهتافشكميس دش .2

 كيشحهإشا ييسأ شا قنيعأدشاساحشاياختكاهيشاس ح ش حشتأفألشهه شاس مأدشش؟ .2

يمهيشسخطدطشإ لديلشاستسسددشكيشسييئ شا بلا شاسادحشاعامدتمشعلأهديشاس دح ش دحشت دتش .01

 اسم ليدش؟ش

 اإلطار التمري للدراسة :

 Theory Frameصمرينننة تحلينننل اإلطنننار اإلعالمنننيتمامدددتشاست ايددددشعلدددحشش

Analysisشإذشتمددتشإجددتششاسنظليدديمشاسمهمدددشاساددحشتجددم شسلنيجدداشب أدديسشاسمحادد شش،

مشخداللشاسممنحشسللييسدشا عالكأدشاسادحشتماجدهيشسيديئ شا عدالحشجأديلشاس مديييشاسمثدي 

 اددلمش كنأدددشكمأندددش.شكستنامددحشهدده شاسنظليدددشإسددحشاسنحدد ثشا عالكأدددشاساددحشتهدداإشبددتس ش

ش.ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش(45 سييئ شا عالحش حشبنيلشاس اقيشا ااميعحكش
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،شاسددهشششGoffman  دتشلهددلمشهدده شاسنظليددشعلددحشيددتشعديسإشاتاامددي شا  مددياشش

سإلشددي مشإسددحشك م عدددشكحددت مشكدد شاسا قمدديمشاساددحششFrame شا فددي ايدداختحشك ددطل

.شستأيأجديشعلدحشذسدكشكي دتشاسلادلمش(46 تجاختحش   ادشاسم ق شا ااميعحش حشسقتشكي

اسلئأجددأدشسالدداأ شا فددي شا عالكددحشعلددحشح ددهشتنظددأإشا جددتاثشس بطددهشبجددأيقيمشكمأندددش

ش.شش(47 سأا اشسلنصشحسشاسمحا ششكمنحشكمأ 

اسادحشي د حشبهديشاس ديئإشبي ت ديلشعلدحشحيديسشحاششFramingادأفألست  حشعملأدشاسش

ا جتاثشتشتنط شش حشجتشذاتهيشعلحشكيزششكمدأ ش،شسإ مديشتااجد شكيزاهديشكد شخداللش

سضمهيش حشإفي شيحت هيشسينظمهيشسيملحشعلأهيشقت اشك شاتتجديقشكد شخداللشاسالكأدزش

حشهدد شتلددكشعلددحشبمددتشا ا دد شاسم ضدد  شسإغلدديلشا ا دد شحخددلش،ش ي فددي شا عالكدد

.شسهد شيمندحش(48 اسلالمشاسمح  يدشاسادحشتنداظإشج سهديشا جدتاثشاسخيلددشب مدأدشكمأنددش

ا ا دديلشكاممددتشسددنمتشا ا دد شاسحددتثشسإبلا هدديشحكثددلشكدد شغألهدديشستالا هدديشست لأدد ش

اسملالدشب   مشكحت مشستحتيتشحينيبهيشس ايئ هيشسفلاشاسحل لشاسمخاللدشسهيش دحشضد لش

هه شاس  ا  ش ساشغألهيشك شكلكزشاهامديحشاس مهد  ش ك  شث ي أدشكأس  دشبهتفشسضيش

ش.(49 ساهمشا انيههشسهيشكميشيوثلشعلحشإ  اكهشسهيشسات يهيتهش ح هي

سحاشا خنددي شيدداإشكميس اهدديشكدد شخدداللشتأفألهدديشكدد شكنظدد  شكمددأ شسحاشتددأفألشش

.شجأداش(50 سييئ شا عالحش ششقمأدشيوثلش حشإ  اكيمشهوتلشاس ميهألشسالكشاس مدأدش

ئ شا عالحشا  دلا ش دحشتلجدألشا جدتاثشاسادحشت ديش دحشاسمديسإشكد شجد سهإشبمديشتجيعتشسيي

تامددمنهش يدديئلهيشكدد شقمدديييشسحشددخيلشسحجددتاثشسبددلس شسإضددليلشحهمأدددشعلددحشهددهاش

اسمحا ششست عأدشهوتلشا  لا شبيسجدأيقشاسجأييدحشساتاامديعحشجادحشياماند اشكد ش هدإش

ك دددل شت ددتيإشاسمحاددد ششش،ش دددتس شسيدديئ شا عدددالحشتشي ا ددلشعلددح(51 ذسددكشاسمحادد شش

ا عالكحش،ش هحشحيمديشت د حشبننديلشكمندحشسهدهاشاسمحاد ششكد شخداللشتدأفأل شس دقش سايديش

سا ا  شكمأندشيما ش حشض ئهيشإ  اكهشستلجدأل شسإبدتالشت  يمديمشسحجاديحشبلدأ هشسهد ش

ش.(52 كيشي ض شحهمأدش ظليدشا فلشا عالكأدش

اددهشاسجأييددحشسل يددألدشسياددأثلشبندديلشا فددي شكدد شخدداللشعددتمشع اكدد شكنهدديشاسا ش

ا عالكأددددش،شات يهددديمشاس دددحلحشحسشاس ددديئإشبيتت ددديلش،شاميعددديمشاسنلددد ذشساس أدددي امش

.ش ن ددتشحاش(53 اسجأييددأدش،شا يددتسس اأيشاسجدديئتمش ددحشاسم امدديش،شسفنأمدددشا جددتاثشذاتهددي

اس ددحلأأ شيخاددي ساشحفددلاشكحددت مشسا ددتيإشاس قدديئيشسا جددتاثشبهدديشس  دديشسددنظإشسكما ددتامش

شيسدشإعالكأدش.ست اهيمشك ش ي
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 إفشال الدولة المصرية : خطط

ششتمهيد :

تامث شكخططديمشإيد يفشاستسسددشاسم دليدش دحشايداختاحشحجدتثشآسأديمشسسيديئ ش

اسحلمشاسحتيثدش،شساسادحشتمامدتشبيست اددشا سسدحشعلدحش لدلشاسلديئميمشسنداش ساشاسأدأسش

ئلأدددشسا جندديفشبددأ شح ددلا شاسم امدديش،شستلدد يهشلدد  مشاسمويجدديمش،شسإثددي مشاسلددا شاسطي

ساسنملامشاسطن أدشسناشيم حشاساللقدشسهتحشاستسسدشاسم ليدش،شسايداياللشح كديمشاسلدم ش

سسدد شبجددأطدش ددحشإشددميلش ددي شاس القدد شساسل ضددحشعنددلشبمددتشسيدديئ شا عددالحشاسايبمدددش

سم ددي  شاسام يدد شساساددت ي شسعنددلشك اقدديشاسا الدد شا اامدديعح.شإضددي دشإسددحشحعمدديلش

شاساخلي شسقا شان  شاس أششساسللفدش.

تمامددتشخطددطشإ لدديلشاستسسدددشعلددحشكحدد  ي شحيييددأأ شهمدديشاسمحدد  شاتقا ددي ششس

ساسمحدد  شا كنددح،شسعلددحشكجددا ششاسمحدد  شا سلشيجددمحشاسمخطددطش جددتاثشعملأدددش عزعدددش

اقا ددي يدش اخدد شاستسسدددش،شجأدداشتجددمحشجددلمشاساايئدد شا ساالس أدددشإسددحشإشدديعدشحاشاستسسدددش

اسليئميمشكد شخداللشتاثأد شاسمملأديمشاقالبتشك شات السش،شساسمح  شا كنحشك شخاللشباش

ا  هيبأدش حشحكيك شكاللقدشسإليحيلشحاشك دلشغأدلشآكنددشسهد شكديشيدوثلشبلدا شفنأمدحشعلدحش

اسحيسدددشاتقا ددي يدش،شسعلددحشذسددكش  ددتشح ششإ الددي شاسلدديئميمشإسددحشضددل شبدديس شفدديلشاس طددي ش

شششاسجأيجحشساتياثمي ششسحهت شاساثألشك شاسلللشاتياثمي يدشحكيحشك ل.

اساثأددلشكدد شا فددلافشاساددحشتليددتشإ لدديلشك ددلشساسددتخ لشبهدديشضددم ششسهندديد

ت دددنأليمشاستسسددددشاسليشدددلدش،شجأددداشسضدددمتشهددده شاسمخططددديمش دددحشاسخدددي جشسينلدددههيش

اسمأا  ساشست   هيشحاهزمشاتياخني مشا اننأدش،شسحاشهده شاسمخديبلامشتجداختحشقطدلش

حاننأددشت يتد ششكأ امشستعإشا  هيمشس للشعتحشاتيدا لا ش دحشاسمنط ددشستدت ي شعنيلدل

ضددتشاسلددلفدشساس ددأشش ددحشيددأنيلش،شست دد  شاسحددلمشا ساالس أدددشضددتشاستسسدددشاساددحشتهدداإش

بازيأ شاسح يئقش حشخط امشاتلدالاشاتقا دي ششسإلهدي شإ دالسشك دلشحكديحششدمنهيش

سع زشجا كاهيشع شإلالاشحج الشاسمد افنأ شسبداشاسلديئميمشاسايذبددش،شسيامد شذسدكش

لمشاس طليدددشا حأي هدديشس ميعدددشا خدد ااشعنددلش نلكدددشحيمدديشكدد شخدداللشتأكأددتشقندديمشاس زيدد

شاسمتيتشك شا خني شساس   شستللأقشاسم ض عيمش حشكحيسسدشسال يهشاسح يئقش.

سيلكزشاسمم شا خ ا حشساخطأطشستنلأهشخطدطشإ لديلشاستسسددشاسم دليدش،شعلدحش

يمشثالثدشكحيس شحجتهيشا  هيمشاسمملأيتحشحسشاسمأدتا حش دحشاسدتاخ ش،شسثي أهديشهد شا  هد

ا عالكددحش ددحشاسددتاخ شساسخددي جشاسمامثدد ش ددحشك ادديمشكدد شاسحددلمشاسنلجددأدشساستعييدددش
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اسج  الشساسليئميمش،شسثيسثهيشهد شا  هديمشاسانظأمدحشاس ديئإشعلدحشضدإشست نأدتشعنيلدلش

شاتيتمشسل ميعدش اخلأيشسخي اأي.

 المقصود بخطط إفشال الدولة المصرية :

 خ شساسخدي جش،شستهدتفش دحشاسدتا«ششقد ششاسلدل»شكخططيمشتحيدشضتشك دلشكد ش

سلنأدد شكدد شايددا لا شاسددنال شسا ضددلا شب جددتتهيشاس فنأدددش،شسعلقلدددشاهدد  شاس أددي مش

اسجأييأدشاسلاكأدشإسحشا لالاشاسجأييدحشساتقا دي ششساسالدليمحشساتاامديعحش،ش

شساسجمحش ي يفشاستسسدشسهتحشح كي هيشستتكألشكأي هي.

 استسسدددشاسم ددليدشس عزعدددشاسمددواكلامشاستاخلأدددشساسخي اأدددشاساددحشتهددتفش  لدديلش

 اتيا لا شس للشاسل ضحشبهيشع شفليقشجلسمشاس أ شاسلابيش.

 سع اقد شإيد يفشسإ لديلشاستسسددشكخططشاسيلضشكندهشإلهدي شك دلشكتسسددش يشدلدش

ش.هحشاسالاأكشساسا جأإ

ش شكمي دشإ ليلشاستسسد(ششحرو  الجيل الرابع:

 هيشثدإش دلضشجلسمشاس أ شاسلابديشتمندحش،شإ لديلشاستسسددش،شس عزعددشايدا لا

ساقيشاتيدتشيلاعدحشاسم ديس شا كلياأددشب ايدطدشكنظمديمشاسم امديشاسمدت حش،شسشدنايمش

ش(ش.ش54اسا ال شاتااميعحش،شست اأهشا عالحشاسخيل،شستم ي شاسم اقيشا ساالس أدش 

سسهسكشتمتشهه شاسحلسمشكد شحخطدلشاسحدلسمشاسحتيثددشس دنيعدشاستسسددشاسليشدلدش

جددلسمشاتيددتمشغأددلش مطأدددشح ساتهدديشاسل ضددحششسإيدد يفهيشبددتساشاأدد يش ظيكأدددش،ش هددح

ساسلديئميمشسا كيذيدد شسبداشكلدديعلشا جندديفشبدأ شاسمدد افنأ ش،شعندلشسيدديئ شاسا الدد ش

ا ااميعحشسسييئ شإعالكأدشتنلدأشساح أدقشهده شا هدتافشسكدهسكشاممأديمشحهلأددشكم سددش

حديكإشك شاسخي جشسغألهيشك شحيلحدشغألشت لأتيدش جتاثشاس قمأدشبأ شاسلم شساسنظيحشاس

شسإجتاثش اندش اخلأدشبأ ش ئيمشاسلم ش لجه.

سقددتشتملضددتشك ددلشسم ادددشساضددحدشكدد شجددلسمشاس أدد شاسلابدديش،شسذسددكش ددحش

إفي شاسمخططشا كليادحش عدي مشلدأيغدشاسالديعالمشا قلأمأددشبمنط ددشاسلدلقشا سيدطش

شبميشيليخشاسلا شاس تيتشسلنظيحشاسميسمحشعلحشاسمنظ كدشا كلياأدش.

 الــرابع : آليات حــرو  الجيل

 الفو ي الخالقة : .0

إاشكيشيحتثشعلحشاسجيجدشاسملبأدشك شإضطلابيمشسقالق شس  ضحشسحجدتاثشعند ش

سلددتاكيمش ك يدددشهددحش ادديجشكخطددطشكاايكدد ش؛شسضدديشكدد شاي دد شقدد ششاسلددلشاستسسأدددش

سلمنط دش،شسنللشاسل ضدحشاسخالقددش دحشح اديلشاستسسددشاسم دليدشعد شفليدقشتيهيددش ساش
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 جدديحشاسطدديئلحش،ش حددلسمشاس أدد شاسلابدديشساسل ضددحشاسخالقدددشاسلددا شسإشدديعدشاسمندد شسات 

كسيامدد شذسددكشكدد شخدداللشكدديشحعلناددهشش.ساسثدد  امشاسلددمنأدش...شكدد شكخططدديمشاسننادديا ا

س يددلمشاسخي اأدددشا كلياأدددشكك  ددتاسأزاش ايددسكشبمددتشاسيددزسشا كلياددحشسلمددلاقش،شبددأاش

كاسل ضدحشاسخالقددكشاسمنط دشاسملبأدشعلحشحب امشاسايأألش،شسحاشسيدألدشهدهاشاسايأأدلشهدحش

ساساحشياو ششإسحشإي يفشاستسلشاس يئمدشس خ سهيش حش ساكيمشاسل ضحشساسمنداش،شسإقيكددش

اسلددلقشا سيددطشاس تيددتش،شسهدد شكدديشتددإشاسددت يشبددهشع دد شثدد  امشاسلبأدديشاسملبددح،شجأدداش

سللتشاسل ضحشإسحشذ ستهيشبيسمنط ددشكلهديشبيسلمد ش دحشحجدتاثشكديشحفلدقشعلأدهشثد  امش

ذسكشحاشقطلشجيسسدتشكد شخالسدهشاسادتخ ش دحششدئ اشك دلشسانلأدهش،ش(55اسلبأيشاسملبحكش 

اسددهششتددإشت جددأمهشإسددحشش-اسملددلس شاس طددلشش-كخططهدديشاسهددتاحشبإ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدش

اي  شإعالكحشياإشتنلأه شك شخاللشقنيمشاس زيلمشاس طليدش،شسآخلشيأييحشينلهشك شخداللش

اقا دي ششيامثد ش دحشتم يد شتحيسليتهيشكيش سلشإقلأمأدشحخلشش،شساي  شحكنحش،شثإشاي د ش

شا  هيمشس ك   شبهتفشإجتاثشكيشيجمحششششششششششششبـــشكاسل ضحشاسخالقدك.شش

 الحر  التفسية : .8

اسحددلمشاسنلجددأدشهددحشكي دددشاسمملأدديمشغأددلشاسمجدداليدشاسمجدداختكدشسيددزسشع دد لش

اسلنيمشبلا شخيلشستمانلشحشتشح  ا شاسحلسمش..جأاشت  حشتلكشاسانظأمديمشا  هيبأددش

سل ضحشساسنلنلدشس للشاسليئميمشاسميل فدشساسممل كيمشاسايذبدشسالداأتشا ذهدياشبإثي مشا

شسا متاحشاس ت مشعلحشك ااهدشحعميسهإشا  هيبأد.

سسهسكشسإشتمامتشجلسمشاس أ شاسلابيشعلحشاسحدلسمشاسنظيكأددش،شسساد شبإجدتاثش

  ضحش اخلأدش،شسامطأ شكليل شاستسسدشساضدمي هيشسكد شثدإشيجده شيد  فهي.شسايداختاحش

يالاشاسحلمشاسنلجأدشسايا طيمشاسممداللشسلادلسياشسألكيذيد شساساهد ي شكد شات  دي امش

ساساه يدد شكدد شا خطدديلشساسجددلنأيمش،شساسالدداأكش ددحشاسنظدديحشاسجأييددحشسإضددميفشث دددش

اسلم مشعلحشقت مشاسنظيحش حشتح أقشحهتا هش؛شكجداختكدش دحشذسدكشاس يديئ شاساان س اأددش

شسا عالكأدش.

أسشسهدديشهأادد شتنظأمددحشكحددت ش،شسإ مدديشتمامددتشعلددحشكسهدده شاسحددلسمشاسنلجددأدشسدد

اميعيمشحسششنايمشليألمشتجامتش عمهيشاسميسحشساسممن ششك شاهيمشخي اأددشكمي يددش

ش(ش.56،شستجاهتفشهه شاسحلسمش حشاسنهييدشإكلا شاستسسدشعلحشاسخم  ش  ا مشاسمتسك 

 الحر  اإللك روصية اإلعالمية :  .2

 سامشجلسمشاس أد شاسلابديشتيد يفشتمتشسييئطشاسا ال شاتااميعحشك شحهإشح

س عزعدشايا لا شسحك شاستسلشكد شخداللشتمدلأ شستلداأتشاسدلحششاسمديحش،شسبداشاسمد ا ش
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اساحليمأدشساستاعأدشسلقشاس  شبأ ش ئيمشاسم امديشاسمخاللددش،شسكدهسكش لدلشا كيذيد ش

ش(شش57ساسليئميمشاساحشتهتفش ائميشسخلقشجيسدشتش هيئأدشك شعتحشاتيا لا .ش 

ي  أد شبلد شجدلمشإعالكأددششليددشش01ميعددشا خد ااشبمدتشثد  مشسقتشقيكتشا

ضدددتشاستسسددددشاسم دددليدشكجددداختكدش أهددديشكددد شا  سامشا عالكأددددشيددد الشكي دددتشك اقددديش

اسا ال شا ااميعحشحسشاس ن امشاسلميئأدش،شس لتمشاميعدشا خد ااشكأزا أديمشكيسأددش

أددشتدتا شكد شضخمدشاتاشسام ي شجلبهيشا عالكأدشضتشك دلش،شسح لدأمشكايئد شاساالس 

بمددتش سلشاسملبأدددشسندداشا كيذيدد شساسلدديئميمشسلاحددليتشضددتشاس ددأششساسلددلفدش،ش

سكحيسسدددشبدداشاسهزيمدددشاسنلجددأدش ددحش لدد سشاسلددنيمش،شستلاأددكشاسننأدددشاساحاأدددشاسلددنيبأدش،ش

سايدداختاحشا يدديسأ شساستعييدددشاسميلضدددش جددتاثشبلندددشستلاأددكشاسااادد شسا لددطليفش

اشاسمتيدتشكد شاس ند امشاسلمديئأدش،شبداشكمظمهديشكد شاسلمنحش،شكميشح لأمشاميعدشا خ ا

تلكأدديشسكدد شحبددل شاسلمدديئأيمشكالمددأ ش،شس ابمدددش،شساسلددلقش،شسالدد يهشلدد  مشاستسسدددش

شاسم ليدش،شساسالاأكش حشا   ي امشساسمللسعيمشاس  كأدش.

 اإلر ا  و ر  الجتية ال ح ية : .2

لسمشبدأ شيمث شا  هيمشحجتشسحهإشآسأيمشاس أ شاسلابيشك شاسحدلسمش،ش هدحشجد

 سلشستش سلشكامثلدش حشتنظأميمشا هيبأدشستيهيشاكاي ديمشضدخمدشسقدي  مشعلدحشتمدلأ ش

اسلحششاسميحشست لأ شبمتشكنظميمشاسم اميشاسمت حشساسممي ضدشساح أدقشحهدتا هإش دحش

شاي يفشاستسل.

سسددهسكشتجدداهتفشاميعدددشا خدد ااشايددات اجشاسلددم شاسم ددلششسحددلمشحهلأدددش،ش

علددحششددلعأدشاسلددم ،ش نددتلساشبي عمدديلشا  هيبأدددششسإجددتاثشجيسدددشكدد شاسل ضددحشسل لددز

بيلضشات ا يحشك شاهي شاسللفدشسكنظ كدشاسجأييدشساسلم ش،شكميشيحدتثشكد شكايئد ش

ا خ ااشعلحشك اقيشاسا ال شا ااميعحشبداشاسلديئميمشاسميلضددشساسدتعيييمشاسهتاكددش

شتثي مشاسلي  شاسم لششس  مهشسل تاحشكيشاستسسدشتي يفهي.ش

 ال ح ية : ر  الجتية 

يمث شضلمشاسننأدشاساحاأدشحجتشاس ييئ شاساحشتمامتشعلأهيشجلسمشاس أ شاسلابديششش

،شجأاشاياحتثتشهه شاسحلسمشبيياهتافشاستسسدش  ليسهيشساس ل لشبهيشسنمد ذجشاستسسددش

اسليشلدش،شسذسكشياإشكد شخداللشإ لديلشكا  ديمشاس طدي شاسمدت حشسإ لديلشكد شكاد اشعلدحش

إ هيدشاس طدي شاسمدت حشسبطلي ددشتشيجداطأيشحاشيدت كهيششجتمشب   مشبطأئدشسع شفليق

شاسميكل اشبيسمويجدش.
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ستجمحشجلسمشاس أد شاسلابديش  لديلشاستسسددشستدتكألهيشكد شاسدتاخ شبييداختاحش

اميعيمشك شك افنأهيشي  ك اشبزعزعددشا يدا لا شاسدتاخلحش،شس لدلشاسلجدي ش،شسإ هديدش

اسممن يددددشساسددد تلششكويجددديمشاستسسددددشخيلددددشاس دددأششساسلدددلفدش،شس عزعددددشاسدددلسا

سات امدديلشاسدد فنحش،شسغيسندديشكدديشيدداإشذسددكشبددنطلشسسادد شبثندديمشعنددلش اددلمشف يلدددش جددنأيش

تجددايلقشكدديشبددأ شخمددسشإسددحشخمددسشعلددلمشيددندش،شساسهددتفشهدد شاساددأثألشاسالاكمددحشغأددلش

اسمنيشلشعلدحشا اأديلشاس تيدتمشخيلددشاسدنشلشساسلدنيمشسادحشييأدلساشكلديهأمهإشسفدلقش

شح قشك لحدشا عتال.تلاألهإشعلحشاسنح شاسهششي

 اإلطار المتهجي واإلجرائي :

 صوع الدراسة : 

تنامحشهه شاست ايدشإسحشاست اييمشاس للأدشساساحشتجمحشإسحش لدتشست لدأ ش

ستحلأ شا فلشا عالكأدشاسمجاختكدش حشتيطأددشاس دح شاس  كأددشسخطدطشإ لديلشاستسسددش

هيشستحلأد شحبمي هديشاسم ليدش،شكميشتا يس شاست ايدشكلجلدشسل شاسظديهلمشإسدحشتلجدأل

شسعالقاهيش.

 متا ج الدراسة : 

 متهج المسح اإلعالمي:  -

اعامددتمشاست ايدددشعلددحشكددنهاشاسمجدد شبلدد أهشاس لددلحشساساحلألددحشسلممددم اش

اس مه  يدددش(شجدد لشقمددأدشخطددطشش-ا خنددي ش–اسم ددتحش ددحشاس ددح شاس  كأدددش ا هددلاحش

لدديك شس مأدديشاسمدد ا شإ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدش،شجأدداشتددإشا عامددي شعلددىشكددنهاشاسمجدد شاس

اس حلأدشاساحش للتهيشاس ح شاسثالثش،شبهتفشاساملفشعلدىشحهدإشا فدلشاسادحشسللاهديش

لح شاسمأندش حشكميس اهديشاس دحلأدشسخطدطشإ لديلشاستسسددشاسم دليدش،شسا ايبددشعلدحش

شحهتافشاسنحاشستجيفتتهش.

 المتهج المقارن : -

استسسدددشاسم ددليدششسذسددكشسلم ي  دددشبددأ شحفددلشاسايطأدددشا عالكأدددشسخطددطشإ لدديل

ي الش اخ شك شلحألدشعلدحشجدتاشحسشاسم ي  ددشبدأ شلدح شاست ايددشكديشاسالكأدزشعلدحش

اسم اكدد شاسمددوثلمش ددحشاخاأددي شايددالاتأ أيمشسآسأدديمشاساددأفألشا عالكددحشسخطددطشإ لدديلش

شاستسسدش اخ شلح شاست ايد.ش
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 أدوات الدراسة : -

س ددح شعأندددشايدداختحشاسنيجدداشح امشتحلأدد شاسممددم اشسمجدد شستحلأدد شكميس دددشا

است ايدشسخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش،شبهدتفشاسامدلفشعلدحشيدميمشا فدي شا عالكدحش

كميشتماجهيشاسمميس دشاس حلأدشاسادحشت دتكهيشاس دح شجد لشاس مدأدش،شسقدتشفندقشاسنيجداش

شحيل مشاساحلأ شاسامحشسكهسكشاساحلأ شاساألحشسالجألشستأكأتش ايئاشاساحلأ شاسامح.ش

 عيتة الصحف  :  -

 ش-ا خندي ش–اأي شعأندشكمثلدش بل شاس دح شاس  كأددشاسأ كأددشسهدحش ا هدلاحشتإشاخ

اس مه  يدش(شجاحشيما شتمثأ شت اهيمشا عالحشاسليمحشسلتسسدشكيشا ادلاضشساد  ش

شاخاال يمشبأ شاس ح شاس  كأدش لجهيش حشتيطأدشقمأدشاسنحا.

 شتنددأ شكدد شخدداللشإاددلالش  ايدددشايدداطالعأدشا هامدديحشاسانأددلشكدد شاي دد شاس ددح 

 اسثالثشبيس مأدشعأندشاست ايد.

 حاشاس ح شاس  كأددشهدحش كي ددشاسمأدزااشسجديئطشاس دتشضدتشاسه مديمشاسادحشتنمداش

  ييئ شيلنأدشس للش ساشاسأأسشبأ شاسم افنأ .ش

 حاشاس دددح شاسدددثالثشتمندددلع شكدددتا سشلدددحلأدشكامأدددزمشإذشتمندددلشا هدددلاحشعددد ش

تمثدد شاس مه  يدددششاسلخ ددأدشاسمحي ظددد.شستمثدد شا خنددي شاسلخ ددأدشاسلددمنأدش،شبأنمددي

اسلخ أدشاسمماتسدشسسهسكش إاشاسنيجاشيجمىشست ايددشحثدلشات امديلشسمدتا سشلدحلأدش

كانييندشعلىشحهإشا فلشاسادحشسللاهديشلدح شاسمأنددش دحشكميس اهديشاس دحلأدشسخطدطش

 إ ليلشاستسسدشاسم ليد.ش

 هددده شاس دددح شسدددتيهيشاسخندددلمشاس دددحلأدشساسا لبددددشاسط يلددددشساساددد ا  شاس دددحلأدش

بأنمديش0222 تس هيشكندهشسقدتشف يد شجأداشلدت مشا هدلاحشكندهشعديحشاسمامليدشس

؛شستاجددإشش0220،شسلددت مشاس مه  يدددشكنددهشعدديحش0229لددت مشا خنددي شكنددهشعدديحش

بجمدشات الدي شسا تلدي شكمدتتمشتد  يمهإشسسلد سهإشإسدىش ئديمشكانيينددشسعليمددش

شكدد شامدديهألشاس ددلالش،شستندد  شسشددم لشكحادد اهإشسكدد ا هإ،شسقددت تهإشعلددىشاسمايبمددد

اسمجدداملمشسمدديشتنلددلشبحاددإش س تهددإشاسأ كأدددشسكدديشتملددكشكدد شإكاي أدديمشبلددليدشس نأدددش

شك ي  دشبيألهيشك شاس ح شا ين عأد.

 اإلطار ال متي :  

قيحشاسنيجاشبيالالشاست ايددشاساحلألأددشبييداختاحشاسمجد شاسلديك ش عدتا شاليدتمش

سأد شسجادحش هييددشي 92ا هلاحشسا خندي شساس مه  يددشاس دي  مش دحشاسلادلمشاسزكنأددشكد ش
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حش،شسهددده شاسلادددلمشيلاهددديشاسنيجددداشكي أددددشسلم ضددد  شسسلدددل شعلدددحش9102شدددهلشحكاددد بلش

شاساجيفتمشاساحشيثلهيشاسنحاشستح قشحهتا هش.

 مجررات اخ يار العيتة ال متية : 

  حشكي ددتشاسنتايدددشا سسددحشسانلأددهشاسمنددي  مشاساددحشحفل هدديشاسددلئأسش92/2/9102اباددتالاشكدد

م ليدشسجميياهيشكد شاسالادتشساسا عأددشبمخديفلشإيد يفشاستسسددشاسجأجحكشتثنأتشاستسسدشاس

اسم ددليدشك،شجأدداشفيسنددتشاسهأئدددشاس فنأدددشسل ددحي دش فيدديلشتحليددلشاس ددح شاس  كأدددش

 بإعتا شكني  مشلحلأدشسم ااهدشهه شاسمخيفلشساسمم شعلحشتثنأتشاستسسدش.ش

  جدياشتملضتشك لشخاللشهه شاسلالمشسحملدشتل يدشكمنه دشكد شقند شكنظمددشج د قشا 

كهأ كددياش ايدداسشسستددشكش،شجأدداشقيكددتشاسمنظمدددشبإلددتا شت ددي يلشكيل فدددشسك اهدددش

تجدداهتفش عزعدددشايددا لا شك ددلشسكحيسسدددشتيدد يفشاستسسدددشتحددتشكجددمحشاستيم لافأدددش

 اسييئند.ش

 شهتمشهه شاسلالمشاسمملأدشا  هيبأدش حشفليقشاس اجيمشساسادحشلديجناهيشجدلمش لجدأدش،ش

دشجد لشاسحدي ثش،شبمدتشسيديئ شا عدالحشا اننأددشجأاشكن شتأخلشلتس شبأي يمش يدمأ

ساسم اقيشساسلميئأيمشاسملن هدشسسييئ شاسا ال شاتااميعحش للددشإفدالقشاسلديئميمش

ساسممل كدديمشاسممددللدشسإشدديعدشاسأددأسشساتجندديفشبددأ شاسمدد افنأ ش،شسكحيسسدددشاسنأدد شكدد ش

 لشش.شاسلساشاسممن يدشسلايلشاسللفدش،شكميشحجتثشبلنلدششتيتمش حشاسم اميشاسم 

 مصطلحات الدراسة : 

ش–كحد شاست ايددشش–ا في شاسلادلششاسادحشتحدللشاس دح شاس  كأددشاإلطار اإلعالمي : 

علحشسل شاسم ض  شحسشاس مأدشاسميكدشبهشبطلي دشتنل شاي نيشحسشكنظد  اشبمأندهشسالدكش

اس مأدش،شبطلي دشتجيعتشعلحشاساحتيتشاستقأقشسلملالدش،شستمزيدزش همهديشستلجدألشحيدنيبهيش

ش  أأإشحبمي هيش،شساقالااشاسحل لشاسمنييندشسمالاهي.،شست 

هحشاستسسدشاسيألشقدي  مشعلدحشاس أديحشب ليئلهديشا يييدأدش،شستشتجداطأيشش:شالفاللةشالدولة

اس  يلشبيتجاأيايمشاسا لأتيدشساسمجاحتثدش  لا ششمنهيشبلا شكجداملش،شسياد اشا  لديلش

زمش سلشكمي يددش،شسع اقد شع شفليدقشعملأديمشايداخني اتأدشكمنه ددشسكدتبلمشكد شحاهد

شإي يفشسإ ليلشاستسسدشهحشاسالاأكشساسا جأإش.
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 إخ جارا الصدق والثجات :

:شتدإشعدلضشإيدامي مشتحلأد شاسممدم اشعلدحشك م عددشكد شاسخندلالششإخ جار الصندقش-أ

(ش،شسذسدكشسلاأكدتشكد ش قددشاتيدامي مشسسضد اشسجدتامشساسمحامأ ش حشك يلشا عالحش 

تح أ هيش هدتافشاست ايددش،شسقدتشبليدتشاسنجدندشاسميكددشسإلتلديقششس ئيمشاساحلأ ش،شسإكاي أد

سهحش جدندشكلتلمددش،شس دحشضد لشآ الشاسمحامدأ شحادلششاسنيجداشش%20بأ شاسمحامأ ش

شبمتشاسامتيالمشعلحشا يامي مشجاحشحلنحتشليسحدش حشاسلا شاسنهيئحش.ش

كد شاسمدي مشش%01:شقيحشاسنيجاشكيشاثندأ شكد شاسمحللدأ شبإعدي مشتحلأد ششإخ جار الثجاتش- 

سهدحشش%22سبليدتش جدندشاسثنديمشاس حلأدشك ضديشاساحلأد شبدنلسشاس جدتامشساسلئديمش،ش

ش جندشتتلشعلحشسض اشاتيامي مشس يعلأاهيشسلاطنأق.ش

 ص ائج الدراسة ال حليلية : 

 األفكار الرئيسة لألطر اإلعالمية للصحف مو وع الدراسة :   -0

 (0جدول رق  )

شة للصحف مو وع الدراسةاألفكار الرئيسة لألطر اإلعالمي

 الصحيفة

 الفئات

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %92.2 920 %92.2 22 %92.0 29 %92.2 22 آسأيمشك ااهدشخططشإ ليلشاستسسدش

 %92.2 929 %92.2 000 %99.2 29 %92.2 22  للشاسل ضحشساسليئميم

كخيفلشسييئطشاسا ال ش

 اتااميعح

2 0.2% 02 2.0% 92 2.9% 22 2.2% 

 %0.2 02 %0.2 02 %2.0 00 %9.2 2 تمطأ شات ايجشسضلمشاسجأيجد

 %00.2 002 %02.2 22 %00.2 02 %00.2 02 كحيستمشهتحشح كياشاستسسد

 %0.0 00 %0.2 2 %9.2 2 %2.2 02شإثي مشاسلاندشبأ ششلكيلشاس ف 

حعميلشاسمن شسا  هي مشس ميعدش

شمأ ا خ ااشاسمجل

29 02.0% 21 02.2% 22 09.9% 022 02.2% 

 عإشسإبلا شتمحأيمش ايلش

شاسللفدش

02 2.2% 02 2.2% 00 9.2% 22 2.2% 

 %011 0102 %011 022 %011 002 %011 090شا اميسى

تن عتشلح شاست ايدش حشتنيسسهيشسأل اي شاسلئأجدشبخططشإ ليلشاستسسددشاسم دليدش دحش

شاسايسحش:شاس ح شاس  كأدشسايلمشعلحشاسنح 

 دحشاسملتنددشا سسدحشب دح ششآليات مواجهة خطط إفشنال الدولنة المصنريةايلمش -

،شست ي بدتشش%92.0،شساجالدتشاليدتمشا خندي ش جدندشش%92.2اسمأندشإاميتشبنجندش

.شجأدداشحكددتمشاس ددح ش%92.2،شساس مه  يدددش%92.2 جددندشلددحألاحشا هددلاح
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لابديشبدنلسشا يديسأ شاس  كأدشعأندشاست ايدشعلحشضلس مشك ااهدشجلسمشاس أ شاس

اساددحشتجدداختحش ددحشهددتحشاسددتسلش،شستبددتشحاشتادد اشبتايدددشاسم ااهدددشبنلددحشاسلدديئميمش

سفلاشاسممل كدشاس حأحدشاس ي قدش،شستتاسلشكيك شسلممل كد،شسضدلس مشحاشت د حش

اسمويجدددشا عالكأدددشبددتس هيشاسح أ ددحشسحاشيلمدد شا عددالحشاسم ددلشش س شاس يئددتشتش

س ددحشهددهاشا فددي شس  شب ليددتمشا خنددي :شكإاشك ااهدددششاسمن ددي شساسمددوثلشتشاسماددأثل.

ا  هيمشتحايجشإسحشكجي تمششدمنأدشسسأجدتشك  د  مشعلدحشاس دأششساسلدلفدش  دطش

(،شس دحش لدسشاسجدأيقش لدلمشاس ليدتمشك ديتش58خيلدشإاشا  هيمشقمأدشسفنأدكش 

(.شسايلشذسكشب ليتمشا هلاحشبمن ااش:كشآسأيمش59بمن اا:شك حشك ااهدشا كيذي كش 

(ش،شسس  ش حش لسشاسجأيقشبيس ليتمش:شكحيدلحدش60ااهدشكحيستمشإ ليلشاستسسدك. ك 

(ش،شسكددد شاسنمددديذجشاسادددحشقدددتكاهيشلدددحألدش61ك ااهددددشكخططددديمشإ لددديلشاستسسددددكش 

اس مه  يدش حشههاشاسلأا:شكك ااهدشكخططيمشإ لديلشاستسسددش،شبتايددشكد شك ااهددش

فشسك ااهدددشجددلمشاسلدديئميمشس لددلشاسا عأدددشسعددتحشاسلضدد حشسمخططدديمشا جنددي

(.شكمديش لدلمشاس ليدتمش دحشهدهاش62اسمواكلمشاسخي اأددشساس قد فشخلد شاسحا كددك 

 (.63ا في :كاساملأإشساسا عأدشسا عالحشاس فنحش...ح سامشاسم ااهدك 

 دحشاسالتأد شاسثدي حش دحشلدح شاست ايددشك اممددششصشر الفو ي والشائعاتسايلش -

،شتلاهددديشش%92.2،شساددديلمشحعلددحش جدددندش ددحشاليدددتمشاس مه  يدددشش%92.2بنجددندش

.شسكد شاسنمديذجشش%99.2،شثإشاليتمشا خندي شبنجدندشش%92.2اليتمشا هلاحشبنجندش

اسادددحش لدددلتهيشاس مه  يددددش دددحشهدددهاشا في :ككحددديستمش لدددلشاسلددديئميمشساسلدددا ش

سا كيذيدد شسزعزعدددشاتيددا لا شسكحدديستمشاسمجدديسشبيس جددتمشاس فنأدددشساسجددالحش

ليدتمش:كاسجدمحشتيداملا شاسلديئميمش(.شسس  ش حش لسشاسجدأيقشبيس 64اتااميعحكش 

(،شكمديش65سباشاسجم حشعنلشاسج شأيلشكأتييشكنهاشعم شتنناهشاس ميعدشا  هيبأددكش 

 للمشاس ليتمش حشههاشا في :شاس فنأدشسل حي د:شهأ كياش ايداسشتدلسجشسأل ادي ش

(.شسكد شبدأ شكديش لدلتهشا هدلاحش دحش66ا  هيبأدش...شستجمحشسال يهشيممدشك دلك 

يحددتثشكدد شكايئدد شا خدد ااشا ساالس أدددشبدداشاسلدديئميمشاسميلضدددششهددهاشاتفددي :ك

ساستعيييمشاسهتاكددش ثدي مشاسلدي  شاسم دلششس  مدهشسل دتاحشكديشاستسسددش يد يفهيش

(.شسس  ش حش لسشاسجأيقشبيس ليتمش:كاسمنظمددشاسملدن هدك...شت الد شا كيذيد ش67 

،شسكد شبدأ شش(69(،شكميش للمشاس ليتمش حشههاشا في :شكا  هيمشا عالكدحكش 68 

كيشتنيسساهشا خني ش حشههاشا في :كشاس ميعيمشا  هيبأدشيطل د اشاسلديئميمشبلدا ش

ش(.شش70 هأ شك ششأ هيشإلهي شك لشكتسسدش يشلدشتنحت ش ح شاسمأي كش 
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 دحشاسملتنددشاسثيسثددشب دح شأعمنال العتنف واإلر نا  لجماعنات اإلخنوان سايلمش -

،شش%02.0حألاحشا هدددلاحش،شست ي بدددتش جدددندشلدددش%02.2اسمأنددددشإامددديتشبنجدددندش

،ش ددحشجددأ شتلاامددتشهدده شاسلئدددش ددحشاليددتمشاس مه  يدددشبنجددندش%02.2سا خنددي ش

.شسكدد شبددأ شكدديش لددلتهشا هددلاحش ددحشهددهاشا فددي :كشا  هدديمشهدد شحخطددلشش09.9%

ا يدددلحدشضدددتشك دددل،شساميعددددشا خددد ااشهدددحش حسشا  هددديمش اليددديشستنظأمأددديش

(،شس لدلمشاس ليدتمش71بيسدتكيلكش سجلكأيش،شسهحشاس ل شاسهششيمتشيديئلشاسانظأمديمش

(ش،شسكدد ش مدديذجشهددهاش72 ددحش لددسشاسجددأيقش:كاخاددلاقشا خدد ااشسمويجدديمشاستسسدددكش 

ا فددي ش ددحشا خنددي :كشاسددتتئ شعلددحش عددإشاس ميعدددشسإل هدديبأأ شستلدداأ ششددنيبهيش

(.شسكدددد ش ميذاددددهش ددددحشاس مه  يدددددش:شكاسمددددواكلمش73كأي دددديمشسخاليدددديشإ هيبأدددددكش 

(،شكمددددديش لدددددلمشاس ليدددددتمش دددددحشهدددددهاش74مكش ا خ ا أدددددد...شس  ددددد سهيشاسمجدددددامل

ا في :كجلمش لجأدشسـشكايئد شاس ميعددش:ا جدأيقشبمدتشاتعالكدأ شس الششديئميمش

 (.75ات هيبأدشكي ثدك 

 دحشاسملتنددشاسلابمددشب دح شاسمأنددشإامديتششمحناوالت  ندم أركنان الدولنةسايلمش -

،شجأدداش كددزمشلددحألدشاس مه  يدددشعلددحشهدده شاسمحدديستمشبنجددندشش%00.2بنجددندش

.شسكدد ش%00.2،شسا خنددي ش%00.2،شست ي بددتش جددندشلددحألاحشا هددلاحش02.2%

بأ شكيش للتهشاس مه  يدش حشههاشا في :شكجدلسمشاس أد شاسلابديشهد شاسممد شعلدحش

إ لديلشاستسسدددشبيددلضشإعددتا هيشسلا جددأإشسح ساتدهش  اعدددشفدديب  شخدديكسشسايدداياللش

مش ددحش لددسش(ش،شس لددلمشاس ليددت76اسطن دديمشاسمهملدددش ددحشاسم امدديشسهددتحشاستسسدددكش 

(ش،شكمددديش لدددلمشاس ليددددتم:ش77اسجدددأيقش:كشاسمجددداأالساشسدددـشكتخليددد كشك دددلكش 

ككحددديستمشهدددتحشاسدددتسلشقدددتشت ددديس مشإفدددي شاسمخططددديمشإسدددحش طددديقشلدددنيعدش

(.شسكدد شبددأ شكدديشتنيسساددهشا هددلاحش ددحشهددهاشا فددي :شكسيدديئطشاسا الدد ش78اسهددتحك 

كمديش لدلمش(،ش79اتااميعحش...شحخطلشح سامشجلسمشاس أ شاسلابديشسهدتحشاسدتسلكش 

(،شسكدد ش80اس ليددتمش ددحشهددهاشا في كك ددلشسيددأني ي شتلاأددكشاسدد ف شاسملبددحكش 

 ميذاددهش ددحشا خنددي :كش عدديسششاسهددتحشسا يدد يفشاساددحشتددلسجشسهدديشاميعدديمشاسلددل،ش

 (.81ستحلضشعلأهيشبمتشاس  ششاسخي اأدشاسمنيهمدشسم لك 

دش حشاسملتنددشاسخيكجددشب دح شاسمأندشمخاطر وسائط ال واصل االج ماعيسايلمش -

،شتلاهدديشش%2.9،شسادديلمشحعلددحش جددندشلددحألدشاس مه  يدددشبنجددندش%2.2إامدديتش

،ش ددحشجددأ شتلاامددتشهدده شاسلئدددش ددحشاليددتمشا هددلاحشش%2.0اليددتمشا خنددي شبنجددندش

.شسك شبأ شكيش للتهشاس مه  يدش حشهدهاشا فدي :شلدلحيمشاسا الد ش%0.2بنجندش

(،شكمدديش82فهيشك اتاامدديعحشكددي مشهيكدددش  لدديلشاستسسدددشاسم ددليدشساسجددمحش يدد ي



  القوميةة تحليلية علي الصحف تأطير الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية وتداعياتها: دراس

 023  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

(ش،ش83 للمشاس ليتمش حشههاشا في :شكك اقيشاسا ال شاتاامديعحش...شيدإشقيتد كش 

سك شبأ شكيشتنيسساهشا خني ش حشههاشا فدي :شكك اقديشاساالس أددشكلدن هدش...شتنلدلش

(ش،ش84ا خني شاسايذبدشبهتفش عزعدشا ك شسا يا لا شسإجدتاثش انددش دحشاسدنال كش 

ح:شكحلنحتشسييئطشاسا ال شاتااميعحشكد شحهدإشح سامش،شسك ش ميذاهش حشا هلا

جددلسمشاس أدد شاسلابدديشتيدد يفشس عزعدددشايددا لا شسحكدد شاسددتسلشكدد شخدداللش لددلش

اسهزيمدددددشاسنلجددددأدشسددددتشششا كيذيدددد شساسلدددديئميمشستلدددداأتشاسددددلحششاسمدددديحش،شسبددددا

 (.85 اسم افنأ ك

 حشاسملتندشاسجي يددشب دح ششدع  وإبراز ت حيات رجال الجيش والشرطةسايلش -

،شسا هدلاحشش%2.2،شست ي بتش جندشلدحألاحشا خندي شش%2.2سمأندشإاميتشبنجندشا

.شسكد شبدأ شش%9.2،شبأنميشتلاامتشهه شاسلئدش حشاليتمشاس مه  يددشبنجدندشش2.2%

كدديشتنيسساددهشا خنددي ش ددحشهددهاشا فددي :كشاسم ااهدديمشا خأددلمشاساددحشقدديحشبهدديشحبطدديلش

ا كد شعلدحشتطهأدلشك دلشكد شاسللفدشضتشا  هيبأأ ش اخ شاسدنال شتوكدتشت دمأإش

(ش،شسس  ش حشههاشا في شب ليتمشا هدلاح:كشقيكدتشاس د امشاسمجدلحدش86ا  هيبأأ ش 

ب ه  شكنألمشستعإشاس طي شاسمت حشجاحشتشياإشسل سهشست اددشاسللد شساتبامدي شعد ش

(،شسك ش ميذاهش حشاس مه  يدش:شكيد  شاسادي يخشك اقد ش87ل  مشإ ليلشاستسسدكش 

 يلشكد شحبطديلشاس د امشاسمجدلحدشاسدهي شسقلد اشبيسمللدي شساد شك ش   شسللايلشاسلل

 (.88كحيستمشاسللك 

 دحشاسملتنددشاسجديبمدشب دح شاسمأنددشإامديتششتعطيل االص اد و ر  السياحةسايلش -

،شش%0.2،شساس مه  يدددشش%2.0،شست ي بددتش جددندشاليددتتحشا خنددي شش%0.2بنجددندش

ا خنددي ش ددحشهددهاشش.شسكدد شبددأ شكدديش لددلتهش%9.2سادديلمشاليددتمشا هددلاحشبنجددندش

ا فددي :شكإ لدديلشا قا ددي شسضددلمشاسجددأيجدشسإيدد يفشاستسسدددشحهددتافش ائمدددشعلددحش

(،شس دددحش لدددسشاسجدددأيقش لدددلمشاس ليدددتمش:شك لدددلش89حاندددتمشاس ميعددددشا  هيبأددددكش 

اسلدديئميمشكدديشح ششإسددحشضددل شبدديس شفدديلشاس طددي شاسجددأيجحشساتيدداثمي ششسحهددت ش

كمديش لدلمشاس ليدتمش:شكجدلمشش(ش،90اساثألشك شاسلللشاتيداثمي يدشحكديحشك دلك 

(.شسكد شبدأ شكديشتنيسسادهش91اتشيعيمشتا ديعتشسإلضدلا شبيتيدا لا شاتقا دي شك 

اس مه  يدددش ددحشهددهاشا فددي :شكاسحددلمشا قا ددي يدشاساددحشيلددن هيشعلددحشك ددلشكدد ش

(،شس ددحش لددسشاسجددأيقش92خدداللشضددلمشاسجددأيجدشسكندديشا يدداثمي امشا اننأدددكش 

يسلشبادد شكدديشحستأددتشكدد شقدد مشحاشتحدديسلش لددلمشاس ليددتمش:شكإاشقدد ششاسظددالحشتحدد

ايداياللشا جددتاثشاسجدديخندش دحشتح أددقشحهددتا هإشاسلدأطي أدشسمددلمشا قا ددي شتددي مش

بملمشاسجأيجدشسحخلششبيسلم شعلحشاتضلابيمشاسمميسأدشس ابمدشبإثي مشا كيذي ش
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(ش.شسكددد ش ميذادددهش دددحشا هدددلاحش:ش93عددد شفليدددقششدددنايمشاسا الددد شا اامددديعحك 

(،شكمديش لدلمشاس ليدتمش94ال شتخ ي شاسجيئحأ ش حشك دلك كا عالحشاسملن  شي 

 ددحش لددسشاسجددأيقش:كشايدداهتافشكنيشددلشسلتسسدددشاسم ددليدشسسلمدد اف شاسنجددأطشبيأدددش

ضلمشاقا ي شسفنهشسا اميلشح كيمشتشميلشا سضي ش حشك لشستح دأإش س هديش

 (.95ح لي أيشسعلبأيشك 

،شش%0.0نجددندش ددحشاسملتندددشا خأددلمشبشإثننارش الف تننة بننيز لننركاء الننوطزسادديلمش -

،ش،شبأنميشايلمشبملتندشكاأخلمش دحشاليدتتحش%2.2سايلمشلحألدشا هلاحشبنجندش

.شسكد شبدأ شكديش لدلتهشا هدلاحش%0.2،شساس مه  يددشبنجدندشش%9.2ا خني شبنجدندش

 حشههاشا في :شك لاج اشينث اشاسليئميمشاسميلضدشاساحشتجاهتفشإشميلش اندشبدأ ش

ي :شكتشتاالددحشتلددكشاس ددلحيمشاسملددن هدش(ش،شسكدد ش ميذاددهش ددحشا خندد96ا هدديسحك 

بيساحليتشضتشاستسسدش،شسانهيشت ال شسم ش س شخنأاشبمحيسسدشإشدميلشاسلانددشبدأ ش

(،شسك شبأ شكديشتنيسسادهشاس مه  يددش دحشهدهاش97ام  شاسم ليأ شسالاأتشسجتتهإشك 

ا فدي :شكهنديدشكددواكلامشإيد يفشاستسسددشسإ هدديمش د قشقدت مشاسنلددلشعلدحشاسحددتس ش

اسلددم شستلااددهشسإشددميلشاس ددلا شاسطدديئلحشساسجأييددحش ددحشكدد ششياددلبصشبامزيددق

(،شكميش للمشاس ليتمش حشهدهاشاتفدي :شككدواكلمش..شتجداهتفشاسد ف ش98ا  سقدكش 

 (.99..شتجاختحشاسلاندشسا كيذي كش 

فتون ال حرير الصحفي المصاحجة لخطط إفشال الدولة المصرية في الصنحف  -8

 القومية: 

 (8جدول رق  )

 صحفي المصاحجة لخطط إفشال الدولة المصرية في الصحف القومية فتون ال حرير ال

 الصحيفة
 الفنون

 اإلجمالي العام الجمهورية األخبار األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 %8.01 811 %8200 28 %8101 25 %5500 05 الخبر 
 %8501 13 %8201 25 %8308 13 %02. 81 التقرير 

 %201 15 %00. 58 %200 85 %502 8 الحديث 
 %0.08 251 %0802 820 %0201 858 %3302 835 المقال  
 %201 13 %85011 18 %801 2 %502 8 التحقيق 

 %.50 55 - - % 2 1 %200 88 الكاركاتير
 %500 2 %.50 5 %500 8 %502 8 رسائل القراء

 %855 21. %855 515 %855 551 %855 522 اإلجمالى
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اشحكثلشق اس شاساحليلشاس حلحشاسمجاختكدش دحشحشي مش ايئاشاس تسلشاسجيبقشإسحشح -

بنجدندششالمقنال الصنحفيكميس دشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدشب ح شاست ايدشه ش

،شسيما شتلجألشهه شاسناأ دش دحشضد لشحاشاسم ديلشاس دحلحشيمدتشكد شحقدت شش22.0%

اسلن اشاس حلأدشعلحشفلاشكث شهه شاس ميييشاساحشيما شكد شخالسهديشت دتيإشساهديمش

 مشست ددتيإشكمل كدديمشستلجددألامشستحلددأالمشتجددهإشاممأدديش ددحشكجدديعتمش ظددلشكامددت

ستخالد شهده شاست ايددشكديش  ايددشكيادتمشش.اس مه  ش حشتا ي ش حيهشبلدأاشاس مدأد

(،شجأاشيأطلشاسخنلشاس حلحشعلدحشاسايطأددشاسخنليددش100(ش 9109عنتشاسملضحش 

نطددشس ح شاست ايدش،شستلجلشاسنيجثدشذسدكش اأ ددشتجدي  شستالجدقشا جدتاثشاسملت

 بيسمن شاسجأييحشسا  هي مشسا  لالمشا كنح.ش

اسملكددزشا سلش ددحشلددح شاست ايدددشكادد ش  ددتشايدداختكاهششالمقننال الصننحفيساجادد ش -

،شساس مه  يددددددشبنجدددددندشش%22.0،شسا خندددددي شبنجدددددندشش%22.2ا هددددلاحشبنجدددددندش

سيلادديشذسددكشإسددحشاهامدديحشاس ددح شعأندددشاست ايدددشبلدد شاسم دديلشبأ  اعددهش.ش20.2%

علدددىشاكددداالدشحشدددهلشسحبدددل شكاددديمشاسم ددديلش دددحشاس دددحي دششاسمخاللددددشسجللدددهي

اسمميلددلمش،شكجأدداشتنددل شحهمأدددشاسم دديلش ددحشح ددهشيمددتشحجددتشا شددايلشاسلئأجددأدش ددحش

تلدداأ شات يهدديمشاسددلحششاسمدديحش حدد شاس مدديييشاسميكدددشبمدديشي تكددهشكدد ششددلاشستحلأدد ش

ش.(ش101 ستلجألشسكيشيهتفشإسأهشك شاقني كش

،شكدد شإامدديسحشاسلندد اش%02.2بنجددندشش ددحشاسالتأدد شاسثددي حشالخجننر الصننحفيسادديلش -

سهدده شاسناأ دددشتماددسشاس ددحلأدشبيس ددح شعأندددشاست ايدددشعلددحشكجددا ششاس مددأدش.ش

تأثألش س يدشاس ح شاسم ليدشاسأ كأدشاسادحشتلكدزشعلدحشاسخندلشاس دحلحشسيدت مهيش

سهسكشيلعدشاسممد شستدت قشا خندي شبلدا شيد كح.شساجاد شاسخندلشاس دحلحشاسملكدزش

،شش%91.2ا خندددي ،ش  دددتشايددداختكاهشا هدددلاحشبنجدددندشاسثدددي حشب ليدددتتحشا هدددلاحشس

،شسادديلشب ليددتمشاس مه  يدددش ددحشاسملتندددشاسثيسثدددشبنجددندشش%02.2سا خنددي شبنجددندش

ش.02.2%

كدد شإامدديسحشاسلندد اشش%09.2 ددحشاسالتأدد شاسثيسدداشبنجددندششال قريننر الصننحفيشسادديل -

سايدداختكاهشا خنددي ششاس ددحلأدشبيس ددح شعأندددشاست ايدددشعلددحشكجددا ششاس مددأدش.

،ش ددحشجددأ شتلاادديشهددهاشاسلدد ش ددحشش%02.2،شساس مه  يدددشبنجددندشش%02.0ندشبنجدد

سهد شكديشيوخدهشعلدحشاس دحألدش دحشضد لشكديشي تكدهشش،ش%2.2اليتمشا هلاحشبنجندش

شاسا ليلشك شت تيإشحكنلشقت شك شاسممل كيمشساسخللأيمشج لشاسم ض  ش.

 اش،شكدد شإامدديسحشاسلنددش%2.2 ددحشاسالتأدد شاسلابدديشبنجددندششال حقيننق الصننحفيسادديلش -

اس حلأدشبيس ح شعأندشاست ايدشعلحشكجا ششاس مدأدش،شساديلمشحعلدحش جدندش دحش
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،شست ضدد شهدده شاسناأ دددشاهامدديحشاليددتمشاس مه  يدددش%01.22اليددتمشاس مه  يدددش

بيسمميس ددشاسالجددأليدشساتيا  دديئأدشسحللددهيشعلدحشت ددتيإشساهدديمشاسنظددلشاسمخاللدددش

،شش%0.2ي شبنجددندشت ددي شاس مددأدش،ش ددحشجددأ شتلاادديشهددهاشاسلدد ش ددحشاليددتتحشا خندد

.شسهددد شحكدددلشسدددأسشسدددهشكددديشيندددل  ش دددحشضددد لشاكاي أددديمشش%1.2سا هدددلاحشبنجدددندش

شاس حألاأ ش.ش

كدد شإامدديلشاسلندد اشش%2.0 ددحشاسالتأدد شاسخدديكسشبنجددندششالحننديث الصننحفيسادديلش -

اس ددحلأدشعلددحشكجددا ششاس مددأدش،شسادديلمشحعلددحش جددندش ددحشاليددتمشاس مه  يدددش

،شسا هدلاحشش%2.2 خندي شبنجدندش،ش حشجأ شتلاايشهدهاشاسلد ش دحشاليدتتحشا2.2%

 .ششش%1.2بنجندش

علدددحشكجدددا ششاس مدددأدش،شش%9.2 دددحشاسالتأددد شاسجدددي سشبنجدددندششالكاركننناتيراددديلش -

،شبأنميشغديمشهدهاشاسلد شش%2.1،شسا خني شش%2.2ست ي بتش جندشلحألاحشا هلاحش

تميكيشك شاليتمشاس مه  يدش.ش غإشكيشيمثلهشاساي كيتألشك شاسامنأدلشعد ش  دتشستهادإش

 ي شاسخيفئدش حشاسم امي.سألسض

علددحشش%1.2 ددحشاسالتأدد شاسجدديبيشسا خأددلشبنجددندششرسننائل القننراءسحخأددلاشادديلش دد ش -

سهحش جدندشضدمألدشك ي  ددشبنديقحشاسنجد شا خدللش دحشاس دح ششكجا ششاس مأدش،

،شس ددحشش%1.2سبنجددندشش9،شسادديلش ددحشاليددتمشاس مه  يدددشبااددلا ششعأندددشاست ايددد

سبنجدندشش0،شسايداختكاهشا هدلاحشباادلا شش%1.2سبنجدندشش0اليتمشا خني شباادلا ش

ههاشاسل شك شت ضدأ شكدتششسه شحكلشسأسشسهشكيشينل  ش حشض لشكيشي تكهش.شش1.2%

 اساليع شبأ شاس ليتمشسقلائهيشت ي شكيشتميس هشاس حألد.

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش
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 مصادر ال غطية الصحفية لخطط إفشال الدولة في الصحف المصرية : -2ششششش

 (2رق )جدول 

 مصادر ال غطية الصحفية لخطط إفشال الدولة في الصحف المصرية

شاس حألد

 اسم ي  

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %92.2 990 %21.0 000 %01.2 22 %02.9 29 اسمحل شاس حلح

 %1.2 2 %1.2 0 %1.2 0 %0.2 2 اسملاي شاس حلح

 %0.0 2 %1.2 9 %0.0 0 %0.9 0 سكيسدشح نيل

 %22.0 292 %20.2 022 %22.0 090 %22.2 029 كيت شلحلح

 %1.2 2 %1.2 9 %1.2 0 %1.2 0 اس مه  شاسميح

ش%2ش21ش%2.2ش02ش%2.2ش91ش%2.2ش90شغألشكحت شاسم ت 

ش%9.2ش91ش-ش-ش%2ش2ش%2.2ش00ش ييحشكي كيتأل

 %011 222 %011 929 %011 990 %011 922 ا اميسى

يئاشاس تسلشاسجيبقشحاشحكثلش ئدشاسم ي  شاس دحلأدش دحشعدلضشسكميس ددشتال ش ا -

كشبنجددندشالكاتننا الصننحفيخطددطشإ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدشب ددح شاست ايدددشهدد كش

.شكميشيتلشعلدحشجدللشاس دح شعأنددشاست ايددشعلدحشاتيدامي دشبيسااديمشش22.0%

أدلشعد ش حشت تيإشاسممل كيمشاساحشتالقشسحيتي س اأدشك شلحألدش حشاسامناس حلأأ ش

ك اقلهددديشت دددي شقمدددأدشخطدددطشإ لددديلشاستسسددددشاسم دددليدشسا عأددددشاس دددي  شبخللأددديمش

ستددتاعأيمشا جددتاث.شجأدداشإاشاسممل كدديمشاساددحشت ددتكهيشهدده شاسم ددي  شتجددهإش ددحش

تادددد ي شاسددددلحششاسمدددديحشبلددددا شحيييددددح.شكستددددللشاست ايدددديمشا كي يمأدددددشحاشهدددده ش

مديحشس عطديلشاسلخ أيمشتجدامأ شبهديشاس دح شسمادي اهإشسشدهلتهإشسدتلشاسدلحششاس

كزيتشك شاسم تاقأدشساسث دشسمديشي دتحشكد شآ الشسك اقد ش ظدلارشسخندلتهإشسا تنديفهإش

بيسم ضددد  شاسمثدددي ،شجأددداشتننددديشحهمأددداهإشكددد شح هدددإشحيمددديشي دددتك اشاسممدددي فش

ساسممل كيمشاسماخ  دشاسملمأدشاسمامل دشبيسم ض  شإسحشاي د شاسلفيددشاسالجدأليدش

 .(102 ساسمجا نلأدك

اسملكددزشا سلش ددحشلددح شاست ايدددشكادد ش  ددتشايدداختكاهششالكاتننا الصننحفيساجادد ش

.شش%20.2،شساس مه  يدشبنجدندشش%22.0،شسا خني شبنجندشش%22.2ا هلاحشبنجندش

سيمادد شتلجددألشهدده شاسناأ دددش ددحشضدد لشاكدداالدششاس ددح شعأندددشاست ايدددشسم م عدددش

كنألمشك شكني شاساايمشاسهي شيامام اشبيس ت مشعلىشلأيغدش فششست   امشكحت مش

شاسم اق شساس ميييشاسمخاللدشسيز ا ش ل ذهإش حشاساأثألشعلىشاسلحششاسميح. ح ش

،شش%92.2بنجدندششب دح شاسمأنددشإامديتش حشاسالتأ شاسثي حشالمحرر الصحفيايلش -

اسهششي ض شكتلشاهاميحشاس ح شعأندشاست ايدشبمايبمددشاساطد  امشاس تيدتمشا كلش

 دحشلدح شاست ايددشكاد شساجا شاسمحل شاس حلحشاسملكزشاسثدي حششبلأاشاس مأدش.
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،شسا هددلاحشش%01.2،شسا خنددي شبنجددندشش%21.0  دتشايدداختكاهشاس مه  يدددشبنجددندش

ش%02.9بنجندش

،شكدد شإامدديسحشش%2.1 ددحشاسالتأدد شاسثيسدداشبنجددندشغيننر محنندد المصنندر ادديلمش ئدددش -

ست ي بدتش جد شاس دح شاسدثالثش،شاسم ي  ش حشاس ح شعلحشكجدا ششاس مدأدش.ش

،شش%2.2سبنجددددندش90،شسا هددددلاحشبااددددلا ش%2.2سبنجددددندشش91ا خنددددي شبااددددلا 

،شا كددلشاسدهششتشيحجدد شسل ددح شعأندددشش%2.2سبنجددندشش02ساس مه  يددشبااددلا ش

است ايدشخيلدشسحاشت هأ شاسممل كيمشحسشك ي  هيشيلاكشبت ادشحسشبدأخلشش دحش

ك ددتاقأدشاسطددلاشا عالكددحشاسم ددتحشعلددحشلددلحيمشاس ددحألدش،كجأدداشإاشإيددني ش

سازاحشكهنىشسحخالقدحشسيزيدتشكد شك دتاقأدشاس مدأدشاسممل كيمشإسحشك ي  هيشه شإ

ش.(103ك سك ض عأاهي

،شكددد شإامددديسحشش%9.2 دددحشاسالتأددد شاسلابددديشبنجدددندششكاركننناتيرشرسننناماددديلمش ئددددش -

،شش%2.2ست ي بدددتش جدددندشلدددحألاحشا هدددلاحشاسم دددي  شعلدددحشكجدددا ششاس مدددأدش،ش

 ،ش حشجأ شغيبتشهه شاسلئدشك شاليتمشاس مه  يدشتميكي.ش%2.1سا خني ش

،شكد شإامديسحشاسم دي  شش%0.0 حشاسالتأ شاسخيكسشبنجندششكاالت األصجاءوايلمشش -

،شسا هددلاحشش%0.0سبنجددندشش0علددحشكجددا ششاس مددأدش،شسايدداختكاهشا خنددي شبااددلا 

.شستلدددألشهددده ش%1.2سبنجدددندشش9،شساس مه  يددددشباادددلا ش%0.9سبنجدددندشش0باادددلا 

كم ددت شاسناأ دددشإسددحشقلدددشاعامددي شاس ددح شعأندددشاست ايدددشعلددحشسكدديتمشا  ندديلش

سلممل كدديمشسيلادديشذسددكشإسددحشجددللشاس ددح شعلددحشاعامي هدديشعلددحشاسم ددي  ش

 استاخلأدش.ش

،شك شإامديسحشاسم دي  شش%1.2 حشاسالتأ شاسجي سشبنجندششالمراسل الصحفيايلش -

،شش%0.2(شسبنجدندش2علحشكجدا ششاس مدأدش،شسايداختكاهشاليدتمشا هدلاحشباادلا  ش

  يدش.(شب ليتتحشا خني شساس مه 0بأنميشايلشباالا  

ش%1.2كم ت شسلممل كيمش حشاسالتأ شاسجيبيشسا خألشبنجدندششالجمهور العامايلش -

،شكدد شإامدديسحشاسم ددي  شعلددحشكجددا ششاس مددأدش،شسايدداختكاهشاليددتمشاس مه  يدددش

(ش0،ش دحشجدأ شادديلشب ليدتتحشا هدلاحشسا خندي شبااددلا  ش%1.2سبنجدندشش9باادلا 

يسم دي  شذامشاسطنأمددشغأدلش  طش،شكميشيماسشعتحشاهاميحشاس ح شعأندشاست ايدشب

اسليدمأدش ي ددي شت الدد ش مديلشكدديشامه  هدديشس عطديلشا طنددي شبدديسل تشاسلددمنحش

شسخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش.ش

ش

ش
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 أ داف معالجة الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية :-2

 (2جدول رق  )

 الصحيفة

 أ داف المعالجة

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %2.2 29 %2.2 01 %01.2 92 %01.2 00 إعالحش/شإخني 

 %0.2 02 %2.9 02 %0.22 00 %9.2 2 اسللاشساسالجأل

استع مشاسحشك ق شكمأ شحسش

 إالالشكمأ 

002 02.9% 090 20.2% 092 02.2% 022 02.0% 

 %20.2 212 %22.2 029 %02.2 012 %22.2 002 كل شاسجلنأيمشساساننأهشسهي

ش%0ش92ش%9.2ش01ش%0.9ش2ش%9.2ش2 فلاشتجيفتم

 %011 209 %011 022 %011 922 %011 012 شاإلجمالى

 أ داف معالجة الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية

ادديلش ددحششكشننف السننلجيات وال تجيننه لهننايامدد شكدد شبأي دديمشاس ددتسلشاسجدديبقشحاش -

س ددح شعأندددشاست ايدددش،شكدد شإامدديسحشا هددتافشبيش%20.2اسالتأدد شا سلشبنجددندش

علددحشكجددا ششاس مددأدش.شست ييددمتشاسالتأدد شا سلشكدد شكدد شلددحألاحشاس مه  يدددش

(ش،شسادديلش ددحشاليددتمشا خنددي ش ددحشاسالتأدد شاسثددي حش%22.2(شسا هددلاح ش22.2% 

.ا كلشاسهششي ض شكتششاهامديحشاس دح شعأنددشاست ايددشبيسالد شش%02.2بنجندش

نأددهشسهدديشك ددلسشإ ددها شسلمجددئ سأ شعدد شا ثددي شاسجددلنأدشسخطددطشإ لدديلشاستسسدددشساسان

 سلجمحشساتخيذشخط امشساس أيحشب اانهإشت ي شكيشتنلل شاس ح ش.

 ددحشاسالتأدد شاسثددي حشبنجددندششالنندعوش إلنني موقننف معننيز أو إجننراء معننيزش نندفادديلش -

ك شإامديسحشا هدتافشبيس دح شعأنددشاست ايددشعلدحشكجدا ششاس مدأدش.ش،شش02.0%

دشعأنددشاست ايددشبمدتشاسالد شعد شستلألشهه شاسناأ ددشإسدحشجدللشاس دح شاس  كأد

اسجلنأيمشساساننأدهشسهديش،شسفلجهديشحكديحشاسدلحششاسمديحشست ضدأحهيش؛شإسدحشاسدتع مشإسدحش

إتخددديذشإادددلالامشسخطددد امشإي يبأددددش حددد شاس مدددأد.شسبيساددديسحش  دددتشس  دددتشلدددح ش

شاست ايدش حشتلتأ شا سس يدشسلهتفشا هإشا سلشثإشاسمهإشثي أي.

،شبأنمدديشادديلش ددحشاليددتتحشا هددلاحشش%20.2 سسددحشبنجددندشساجادد شب ليددتمشا خنددي شاسملتندددشاش -

(ش دددحشاسملتنددددشاسثي أدددد.شس دددحشهدددهاشا فدددي شس  شب ليدددتمش%02.2(ش،شساس مه  يددددش 02.9% 

(ش،شسكد ش104ا خني :ك  ط...شاس عحشت حشساسحه شساا ش،شسسجتمشاس د ش أهديشكد شاس قييددكش 

(ش105هيحش دحشتثنأدتشح كدياشاستسسددشك بأ شكيشتنيسساهشاليتمشا هلاحش حشههاشا في :كعلأنيشا يد

،شس دددحش لدددسشاسجدددأيقش لدددلمشاس ليدددتم:كعلحشاسمددد افنأ شساسجأييدددأأ شساسم امددديشاسمدددت حشحاش

يدددو ساشساادددنهإشت دددي شبال هدددإشعلدددحشحكمددد شسادددهش،شسحاشيا دددتساشباددد شاسجدددن ش  لددديلشهددده ش

(ش،شسكدد ش مدديذجشهدده شاسلئدددش ددحشاليددتمشاس مه  يدددش:كعلأندديشاس أدديحشبحملدددش106اسمخططدديمكش 
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عأدددشكنأددلمشسأددت دشاسم ددلي اشخطدد  مشهددهاشاسمخطددطشسيادد اشسددتينيشث ي دددشا كدد شاسددهاتحشت 

(ش.شس ددحش لددسشاسجددأيقش لددلمشاس ليددتمش:كجددياش107سأل ددلا شسذسددكشكدد شكي دددشسيدديئ شا عددالحك 

(ش،شكمدديش لددلمشاس ليددتمش:ش108اس قددتشسم ااهدددششدديكلدشسمخططدديمشهددتحشاستسسدددشاسم ددليدك 

 (.شش109كاجه ساشاسحلمشاسنلجأدك 

،شكدد شإامدديسحشا هددتافشبيس ددح شعأندددش%2.2 ددحشاسالتأدد شاسثيسدداشبنجددندششإعننالم  نندفادديلش -

ا كددلشاسددهششيالدد شعدد شاهامدديحشاس ددح شعأندددشاست ايدددششاست ايدددشعلددحشكجددا ششاس مددأدش.

شبللددتشا جددتاثشساس قدديئيشب ددلدشي كأدددش جيفدددشاس مهدد  شبدديساط  امشاس تيددتمش ددحشاس مددأد.

دشكاددد ش  دددتشايددداختكاهشا هدددلاحشبنجدددندشهدددهاشسقدددتشاجاددد شاسملكدددزشاسثيسددداش دددحشلدددح شاست ايددد

 .ش%2.2،شساس مه  يدشبنجندشش%01.2،شسا خني شبنجندشش01.2%

،شكدد شإامدديسحشش%0.2 ددحشاسالتأدد شاسلابدديشبنجددندششالشننر  وال فسننيرش نندفادديلش -

ا هتافشبيس دح شعأنددشاست ايددشعلدحشكجدا ششاس مدأدش.شساجاد شاسالتأد شاسلابديش

(شش،شبأنمددديشاجاددد شب ليدددتمش%0.22 ش (ش،شسا خنددديش%2.9ب ليدددتتحشاس مه  يددددش ش

سيلاديشذسدكشإسدحشاهامديحشاس دح شاسدثالثشش%9.2ا هلاحشاسالتأ شاسخيكسشبنجدندش

شبللاشستلجألشست ضأ شخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش.

،شكدد شش%0 ددحشاسالتأدد شاسخدديكسشسا خأددلشبنجددندشش نندف طننر  ال سنناؤالتادديلش -

أدش،شسقتشاجا شاسملكدزشإاميسحشا هتافشبيس ح شعأندشاست ايدشعلحشكجا ششاس م

(ش،شبأنمددديشاجاددد ش%9.2(ش،شساس مه  يددددش ش%0.9اسخددديكسشب ليدددتتحشا خندددي ش ش

.شسك شبأ شكيشتنيسساهشاليدتمشا خندي شش%9.2ب ليتمشا هلاحشاسالتأ شاسلابيشبنجندش

(ش،شكمديش لدلمشاس ليدتمش:كش110 حشههاشا فدي :شكشهد شي اادهشاتعدالحشا  هديمكش 

(ش،شس دحشهدهاشا فدي شس  شب ليدتمشا هدلاح:ش111هديمكش حي شاسم ااهددشاستسسأددشسإل 

 (.112كحي شقي  اشكحييندشاسممل كيمشاسميل فدش؟شكش 

 اتجاه صشر خطط إفشال الدولة المصرية في الصحف القومية مو ع الدراسة :  -2

 (2جدول رق  )

 اتجاه صشر خطط إفشال الدولة المصرية في الصحف المصرية مو ع الدراسة 

شاس حألد

  اتت ي

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %2.2 29 %09.0 02 %2.2 09 %01.2 92 كويت

 %2.9 02 %2.2 99 %2.2 01 %9.2 2 كحييت

 %22.9 202 %21.0 992 %21.0 910 %22.2 900 كمي ض

 %011 222 %011 929 %011 990 %011 922 ا اميسى



  القوميةة تحليلية علي الصحف تأطير الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية وتداعياتها: دراس

 000  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

اس ح شكح شاست ايدشخداللشكميس اهديشسل مدأدشبنجدندش حششاالتجاه المعارضغل ش -

،شجأدداشادديلمشاس ددح شاسددثالثشعأندددشاست ايدددش ا مدددشبلددا شكطلددقشش22.9%

سخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش،شكميشيتلشعلحشسا  شقت شك شاسا جتشساس قد فش دحش

سإ  ادشخط  تهديشل شاستسسددش دحشكملكاهديشضدتشخطدطشإ لديلشاستسسددشاسم دليدش

إاشهدده شاس مددأدشتا دد ششسضددلس مشاسا ددتششسهدديشساساادديت شسل مدديلشعلأهددي،شجأددا

شات يتشسثأ يشبم ألشا كد.ش

هددهاشسقددتشاجادد شاتت ددي شاسممددي ضشاسملكددزشا سلش ددحشلددح شاست ايدددشكادد ش  ددتش

،شساس مه  يدشبنجدندشش%22.2،شسا هلاحشبنجندشش%21.0اياختكاهشا خني شبنجندش

ش.21.0%

 دحشاس دح شاسم دليدشعأنددشاست ايددشخداللشكميس اهديشسخطدطششتجاه المؤيداالايلش -

،شكد شإامديسحشاتت يهديمشش%2.2إ ليلشاستسسدشاسم ليدشش حشاسالتأ شاسثي حشبنجندش

بيس ح شعلحشكجا ششاس مأدش،شههاشسقتشاجاد شاتت دي شاسمويدتشاسملكدزشاسثدي حش دحش

،شسا هدلاحشبنجدندشش%09.0لح شاست ايدشكا ش  تشايداختكاهشاس مه  يددشبنجدندش

ش.شش%2.2،شسا خني شبنجندشش01.2%

شسقتشتمثلتشكوشلامشاساأيأتش أميشيلحش:شششش

 ا شي مشبتس شاسلئأسشعنتاسلاياشاسجأجحشاس يئتشاس فنحشاسهششح  هشك لشك ش

 اسمواكلمشاسلأطي أدش،ششش

 سح هشي   شاستسسدشإسحشع لشاتيتشسيجمحشإسحشتثنأتش عيئإشاستسسدشاسحتيثد.ششششششششش

 .شا شي مشبنط تمش ايلشاس أششساسللفدش

 .ا شي مشبتس شق امشاس أششساسللفدش حشاسا تششسله ميمشا  هيبأد 

 إت ي شاسهأئدشاس فنأدشسل حي دش فالقشكللتشسمايبمدشقميييشا  هيمش

 سك ااهدشاسليئميمشسا كيذي ش

 اساحشتنثهيشاس ميعيمشات هيبأدش.شششششششش

 لشاسمن شساس ق فشضتشاسمن شكيش ايلشاساتعأإشاسلمنحشسمنيهمدشحعمي

 اسللفدش.شش

كدد شإامدديسحشاتت يهدديمشش%2.9 ددحشاسالتأدد شاسثيسدداشبنجددندششاالتجنناه المحاينندادديلش -

بيس ح شعأندشاست ايدشعلحشكجدا ششاس مدأدش،شجأداشسدإشتل دأشإسأدهشاس دح شعأنددش

است ايدددشإتش ددحشجددتس شضددأ دشخيلدددشا شددايلشاسخنليدددشساساددحشت ا ددلشعلددحشيددل ش
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اشسقددتشاجادد شاسملكددزشاسثيسدداشسا خأددلش ددحشلددح شاست ايدددشكادد ش  ددتشسقدديئيش.شهدده

،شسا هددلاحشبنجددندشش%2.2،شسا خنددي شبنجددندشش%2.2ايدداختكاهشاس مه  يدددشبنجددندش

 .شششش9.2%

 : ثارش عز الق ية في الصحف القوميةوسائل اإلقتاع المصاحجة للمو وعات الم -2

 ( 2جدول رق  )

شاس حألد

 سييئ شاتقني 

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ني ا خ ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %00.9 202 %00.0 910 %92.0 092 %00.2 022 اتيالهي شبي  سدشساسل اهت

 %00.2 022 %2.0 22 %01.0 22 %00.0 29 إبلا شت ليحيمشاسمجئ سأ 

 %02.0 091 %91.0 000 %02.2 20 %02.2 012 اياختاحشإج يئأيمشسح قيح

 %2.2 092 %01.2 21 %2.2 20 %9.2 00 امت م ظلشكعلضشساهيمش

 %92 222 %92.2 022 %01.0 002 %92.9 021شعلضشساهدش ظلشساجتم

 %0.0 90 %0.2 00 %0.0 2 %1.2 2شذكلشيلنأيمشسإي يبأيم

 %0.2 00 %0.2 09 %9.2 09 %0.0 2شتالا شاسلييسد

 %011 0222 %011 229 %011 222 %011 222 ا اميسى

 ع المصاحجة للمو وعات المثارش عز الق ية في الصحف القومية :وسائل االقتا

،شك شإامديسحشش%00.9 حشاسالتأ شا سلشبنجندششاالس شهاد باألدلة والشوا دايلش -

تالا امشسييئ شا قني ش حشاس ح شعأندشاست ايدشعلدحشكجدا ششاس مدأدش.شا كدلش

 اهتشسلممديكأ شاسهششيال شع شاهاميحشاس ح شعأندشاست ايدشبا دتيإشا  سددشساسلد

اسمثي مشجد لشسقديئيشخطدطشإ لديلشاستسسددشاسم دليدش، ضدليلش د  شكد شاسم دتاقأدش

علأهيشساساأثألشعلحشقلائهيش،شبي ضي دشإسحشايالهي شاس ح شعأندشاست ايددشبي  سددش

اساحشتتي شاس ميعديمشا  هيبأددشسا فدلافشساس د ششاسما  فددشبممي يددشاسمند ش،ش

اس دديئمأ شبديسمن شساتندديعهإشكي ددشحيدديسأ شاسمندد شكأ سددشتوكددتشعلدحشبلدديعدشسهم أددش

(ش%00.2اس جلددددأدش.شست ييددددمتشاسالتأدددد شا سلشكدددد شكدددد شلددددحألاحشا هددددلاحش 

(ش،شبأنمددديشاجالدددتشاليدددتمشا خندددي شاسملتنددددشاسثي أددددشبنجدددندش%00.0ساس مه  يددددش 

92.0%. 

بنجدندششكشب دح شاسمأنددشإامديتعرض وجهة صمر واحندشتال ش حشاسالتأ شاسثي حشك -

يلادديشذسددكشإسددحشإ تلددي ش جددندشاسم دديتمشبيس ددح شعأندددشاست ايدددشسهددحش،شسش92%

حشايلشغيسنيشكيشت دتحشساهددش ظدلشساجدتمش،شكمديشحاشهنديدشيدن شآخدلش  تلدي ش جدندش

اسمدد ا شاساددحشقددتكتشساهدددش ظددلشساجددتمشسهدد شحاشات ددي شاس ددح شكددياشييلدد شعلأددهش

سحشب ليدتمشكمي ضدشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش.شساجالتشهه شاسلئدشاسملتندشا س
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،ش حشجأ شتلي كتشاسملتندشاسثي أدشلدحألايشا هدلاحشبنجدندشش%01.0ا خني شبنجندش

 .%92.2،شساس مه  يدشبنجندشش92.9%

،شعلدددحشش%02.0بنجدددندششاسننن خدام إحصنننائيات وأرقنننامتدددال ش دددحشاسالتأددد شاسثيسددداش -

،شجأداشإاشإيداختاحشاسنأي ديمشاسمجا ششا امديسحشسل مدأدشبيس دح شعأنددشاست ايددش

يحشسا ج دديلامشغيسندديشكدديشيننددىشعلددىشج دديئقشتشت ندد شاسلددكش أهددي،شسكدد شثددإشسا  قدد

يجدده شعلددىشاس ددحألدشإقنددي شامه  هدديشبم ددتاقأدشاسطددلاشا عالكددحشسمثدد شهدده ش

اس مييي،شههاشسقدتشاجالدتشهده شاسلئددشاسملكدزشاسثيسداش دحشلدح شاست ايددشكاد ش  دتش

 خندددي ش،شساش%02.2،شسا هدددلاحشبنجدددندشش%91.0ايددداختكاهشاس مه  يددددشبنجدددندش

ش.%02.2بنجندش

ش

،شك شإامديسحشش%00.2 حشاسالتأ شاسلابيشبنجندششإبراز تصريحات المسئوليزتال شش -

تادددلا امشسيددديئ شا قندددي ش دددحشاس دددح شعأنددددشاست ايددددشعلدددحشكجدددا ششاس مدددأد،شش

،شسا خنددي شش%00.0ساجالددتشهدده شاسلئدددشاسملتندددشاسلابمدددشب ليددتتحشا هددلاحشبنجددندش

ش.%2.0لتندشاسخيكجدشب ليتمشاس مه  يدشبنجندش،شبأنميشاجا شاسمش%01.0بنجندش

 

 ددحشاسالتأدد شاسخدديكسشب ددح شاسمأندددشإامدديتششعننرض وجهننات صمننر مخ لفننةتددال شش -

،شساجالددتشهدده شاسلئدددشاسملتنددددشاسلابمدددشب ليددتمشاس مه  يدددشبنجدددندشش%2.2بنجددندش

،شش%2.2،ش ددحشجددأ شاجالددتشاسملتندددشاسخيكجدددشب ليددتتحشا خنددي شبنجددندشش01.2%

 .%9.2شسا هلاحشبنجند

،شهدهاشش%0.2بنجندشش حشاسالتأ شاسجي سشب ح شاسمأندشإاميتشتكرار الرسالةتال ش -

سقددتشاجالددتشهدده شاسلئدددشاسملكددزشاسجددي سش ددحشلددح شاست ايدددشكادد ش  ددتشايدداختكاهش

 .%0.0،شسا هلاحشبنجندشش%0.2،شساس مه  يدشبنجندشش%9.2ا خني شبنجندش

اسجيبيشسا خألشب ح شاسمأنددششكش حشاسالتأ ذكر سلجيات وإيجابياتسحخألاشايلكش -

.شههاشسقتشاجالتشهه شاسلئدشاسملكزشاسجيبيشسا خألش حشلدح ش%0.0إاميتشبنجندش

،شش%0.0،شسا خندي شبنجدندشش%0.2است ايدشكا ش  تشايداختكاهشاس مه  يددشبنجدندش

 .%1.2سا هلاحشبنجندش

ش

ش
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 ة : األطر المس خدمة في ال غطية الصحفية لخطط إفشال الدولة المصري -2

 (2جدول رق  )

شاس حألد

 حفلشاسمميس د

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني ش ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %2.2 22 %9.2 02 %2.2 91 %09.0 29 اس لا 

 %2.0 22 %2.2 99 %2.2 92 %2.2 92 إيني شاسمجئ سأد

 %02.9 020 %91.2 22 %2.2 00 %00.2 20 اساأكل اسمواكلم(

 %2.2 090 %2.2 22 %2.2 02 %2.0 02 اساحليت

 %90.2 010 %92.0 002 %91.2 22 %91.2 21 اسل ضحشس للشاسليئميم

ش%2.2ش22ش%2.22ش92ش%01.9ش02ش%2.2ش01شاه  شاستسسد

ش%9.2ش09ش%0.9ش2ش%0.2ش00ش%0ش00شاساالجإشساس جتم

ش%0.2ش91ش%0.9ش2ش%0.0ش2ش%9.0ش2شا  بيد

ش%02.0ش902ش%02.2ش22ش%02.2ش20ش%02.2ش20شاسا تش

ش%2.9ش29ش%2.2ش92ش%2.2ش02ش%2.0ش92شا شي م

ش%9.2ش02ش%0.2ش2ش%9.2ش00ش%2.9ش02شكل شاسح يئق

 %011 0922 %011 222 %011 029 %011 200 ا اميسى

 األطر المس خدمة في ال غطية الصحفية لخطط إفشال الدولة المصرية 

ح شاست ايدددش ددحشاسملتندددشا سسددحش ددحشلددشإطننار الفو نني وصشننر الشننائعاتادديلش -

.شههاشسقتشاجا شتلتأندهشاسملكدزشا سلش دحشلدح شاست ايددش%90.2ك اممدشبنجندش

،شش%91.2،شسا هدددلاحشبنجدددندشش%92.0كاددد ش  دددتشايددداختكاهشاس مه  يددددشبنجدددندش

،شسيما شتلجألشهه شاسناأ دش دحشضد لشحاشجدلسمشاس أد شش%91.2سا خني شبنجندش

شددلدشسإيدد يفهيشبددتساشاأدد يشاسلابدديشحخطددلشاسحددلسمشاسحتيثدددشس ددنيعدشاستسسدددشاسلي

 ظيكأدش،ش هدحشجدلسمشغأدلش مطأددشح ساتهديشاسل ضدحشساسلديئميمشسا كيذيد شسبداش

كلدديعلشا جندديفشبددأ شاسمدد افنأ ش،شس ددحشهددهاشا فددي شس  شب ليددتمشاس مه  يدددش:كش

تلسياشا كيذي شساسليئميمشبيياختاحشك اقديشاسا الد شاتاامديعحشكمن ديمشسهدتحش

ساسلدلفدشسهد شكديشبديمشيمدلفشبحدلسمشاس أد شاسلم مشساياهتافش ايلشاس أشش

(،شكمدديش لددلمشاس ليددتمش ددحشهددهاشا فددي :شكاسلدديئميمشجددلمشايددانزافش113اسلابدديك 

(،شسس  ش دحشهدهاش115(،شكاسلديئميمشح سامشاسحدلمشضدتشك دلكش 114ضتشك لكش 

ا في شب ليتمشا هلاح:شكإاشك لشتامدلضشسحدلمششليددشكد شاسدتاخ شساسخدي جش

(.شسكدد شبددأ شكدديش لددلتهشلددحألدش116اسددنال ك تليددتشإجددتاثشجيسدددشكدد شاسل ضددحش ددحش

(.ش117ا خني ش حشههاشا في :كش للشاسل ضحشكخططشاس ميعددشسلدل شعلدحشاسلدتك 
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س ددحش لددسشاسجددأيقش لددلمشاس ليددتمش:شكجددلسمشاس أدد شاسلابدديشق اكهدديشاسلدديئميمش

 (.118ساسممل كيمشاسايذبدكش 

لهدديشبنجددندش ددحشاسملتندددشاسثي أدددشإامدديتشكدد شاسمدد ا شاساددحشتددإشتحلأشإطننار ال صننديادديلش -

(ش%02.2،شست ييددددمتشاسالتأدددد شاسثددددي حشكدددد شكدددد شلددددحألاحشا خنددددي ش ش02.0%

(ش،ش حشجأ شاجا شاسملتندشاسثيسثددش دحشاليدتمشاس مه  يددشبنجدندش%02.2سا هلاح ش

.شس ددحشهددهاشا فددي شس  شب ليددتمشا خنددي :شكشاسا ددتششسلأددأسشسكحي بدددش02.2%

يشسكألأدددشاسا دتششسهدديش(ش،شسشس  شبدي هلاحش:شكجددلسمشاس أد شاسلابد119ا هدي مشك 

(ش،شس دددحش لدددسشاسجدددأيقش لدددلمشاس ليدددتمش:شكاسانأجدددح:ش120سك ااهددددشاسلددديئميمكش 

(ش،شسكد ش مديذجشهدهاش121ا عالحشاسم لششيلم ش س اشكنألاشسلا تششسلمدواكلامك 

ا في ش حشاليتمشاس مه  يدش:شكشاسا تششسمخططشإ ليلشاستسسدش...شكهمدشسفنأددكش

جدأيق:شكشا كد شيا دتششسمخططديمشإيد يفش(ش،شكميش للمشاس ليتمش حش لسشاس122 

 (ش.ش123استسسدشسي لحشا  هيبأأ ك 

 ددحشاسملتندددشاسثيسثدددشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندششإطننار ال ننأمر )المننؤامرش ( ادديل -

،شبأنمدديشش%91.2(ش.شساجادد شب ليددتمشاس مه  يدددشاسالتأدد شاسثددي حشبنجددندش02.9% 

حشجددأ شاجادد شاسملتندددش،ش ددش%00.2اجادد شاسملتندددشاسلابمدددشب ليددتمشا هددلاحشبنجددندش

.شس ددحشهددهاشا فددي شس  شبيس مه  يددد:شكشش%2.2اسخيكجدددشب ليددتمشا خنددي شبنجددندش

 حدد ش مددي حشكدد شكددواكلامش،شسكحدديستمشهددتحشك ددلشكجدداملمشسهندديدشاساثأددلشكدد ش

ا فددلافشاساددحشتليددتشإ لدديلشك ددلشساسددتخ لشبهدديشضددم شت ددنأليمشاستسسدددشاسليشددلدش

هدلاح:شكشتامدلضشك دلشس دت شعديلش(.شسك ش ميذجشههاشا في ش دحشاليدتمشا 124ك 

ك شاسمواكلامشساسلا شاساحشتجاهتفش عزعدشحيسشسك  كيمشاستسسددشساسممد شعلدحش

(،شسك شبأ شكيش للتهشا خني ش حشههاشا في :شكشحاشك لشكيش استش125إي يفهيشك 

 (.126تاملضشسمواكلمشتجاهتفشإي يفشاستسسدشك 

،شش%2.2امدديتشبنجددندش ددحشاسملتندددشاسلابمددشب ددح شاسمأندددشإشإطننار ال حننري اديلش -

،شش%2.2ست ي بددددتش جدددد شاس ددددح شاسددددثالثش  ددددتشايدددداختكاهشا خنددددي شبنجددددندش

.شسس  ش دددحشهدددهاشا فدددي ش%2.0،شسا هدددلاحشبنجدددندشش%2.2ساس مه  يددددشبنجدددندش

(ش،شس ددحش لددسش127ب ليددتمشا خنددي :كش مدديئأيمشاساحددليتش...شكن دديمشسللددلكش 

(،شسك ش مديذجشهدهاش128اسجأيقش للمشاس ليتمشكاساحليتشعلحشاستسسدشاسم ليدكش 

ا في ش حشاليتمشاس مه  يدش:شكخنلالش:شج د شاسم اقديشاساحليمدأدشتشيامدي ضش

(.شسكددد شبدددأ شكددديش لدددلتهشا هدددلاحش دددحشهدددهاشا فدددي :ش129كددديشج ددد قشا  جدددياكش 

 (ش.130كاساحليتشعلحشاسل ضحشسا  هيمكش 
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،شش%2.2اسملتنددشاسخيكجددشب دح شاسمأنددشإامديتشبنجدندششإطار جهود الدولنةاجا ش -

،شتلاهدديشاليددتمشا هددلاحشبنجددندشش%01.9يلمشحعلددحش جددندش ددحشاليددتمشا خنددي سادد

.شسأمنددلشعدد شاهدد  شاستسسدددش ددحشش%2.22،شثددإشاليددتمشاس مه  يدددشبنجددندشش2.2%

ك ااهدشخططشإ لديلشاستسسددشاسم دليد،شس دحشهدهاشا فدي شس  شب ليدتمشا خندي :كش

حش لددسش(ش،شس دد131 عددإشاس أددي مشاسجأييددأدش ددحشك ااهدددشكددواكلامشايدداهتافشك ددلك 

اسجأيقش لدلمشاس ليدتمش:شكحكدتشكدلحشاندلش ئدأسشاسهأئددشاس فنأددشسل دحي دشاعادزاحش

اسهأئدشإ ليلشكللتشسم ااهدشاسليئميمشسا كيذي شبيساميساشكيشاسمويجيمشاس  كأدش

سكلاكزشاسممل كيمشس عإشاتخيذشاس لا شاسايبيشسم لدسشاسد   الش،شسلا دتششسظديهلمش

(ش،شسكدد ش132ا شسا كدد ش اخدد شاستسسدددشك اسلدديئميمشاساددحشتجدداهتفش عزعدددشا يددا ل

بأ شكيش للتهشا هلاحش حشههاشا في :شكشانل:شكللتشكاسلديئميمكشيهدتفش  لديلش

(ش.شسك ش ميذجشههاشا في ش حشاس مه  يدش:كشحلن ش133كخططيمشاي يفشاستسسدشك 

سزاكيشعلحشك لسشاس   الشاسل شعلحشك ششيئمدشسإتيجددشاسممل كديمشاس دحأحدش دحش

 ددألشك ددلشتحددتش جمدددشاسميلضددأ ش،شبي ضددي دشإسددحشضددلس مشسقاهدديشجاددحشتشت

 (.ش134كالج دشكلساحشهه شاسليئميمشعنلشك اقيشاسا ال شا ااميعحكش 

،شش%2.9 ددحشاسملتندددشاسجي يدددشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندششإطننار اإللننادشسادديلش -

،شثدددإشاليدددتمشش%2.0،شتلاهددديشا هدددلاحشبنجدددندشش%2.2سايددداختكاهشا خأدددي شبنجدددندش

.شسس  ش ددحشهددهاشا فددي شب ليددتمشا خنددي :شكاسم ااهدديمش%2.2جددندشاس مه  يدددشبن

ا خأددلمشاساددحشقدديحشبهدديشحبطدديلشاسلددلفدشضددتشا  هدديبأأ ش اخدد شاسددنال شتوكددتشت ددمأإش

(ش،شسس  ش دحشهدهاشا فدي شبدي هلاحش135ا ك شعلحشتطهألشك لشكد شا  هديبأأ ك 

ليدتمش(ش،شسكد ش مديذجشهدهاشا فدي ش دحشا136:كشاستس شاسد فنحشسل دأششاسم دلششك 

اس مه  يدش:شكاساحأدشسل أششساسللفدشساسلم شاسهي شقتك اشح ساجهدإشكد شحاد شحاش

 (ش.137تن حشك لكش 

،شسقدتشش%2.2اسملتنددشاسجديبمدشب دح شاسمأنددشإامديتشبنجدندششإطنار الصنراعاجا ش 

،شس حشاليتمشا خني شايلش دحشش%09.0اجا شاسملتندشاسثيسثدشب ليتمشا هلاحشبنجندش

،شس دحشاليدتمشاس مه  يددشاديلش دحشاسملتنددشاسثيكنددشش%2.2ندشاسملتندشاسجديبمدشبنجد

.شسس  ش ددحشهددهاشا فددي شب ليددتمشا هددلاحش:شكإ هدديمشا خدد ااش ددحشش%9.2بنجددندش

(ش،شسكد ش مديذجشهدهاشا فدي ش دحش138ت يعتشسيهتفشإسحشإ لديلشاستسسددشاسم دليدك 

(ش،شس ددحشهددهاش139اليددتمشا خنددي :شكسمندددشاس ددطشساسلددأ ش ددحشلددلحيمشاساحددليتكش 

ي شس  شبيس مه  يد:شكإشميلشاس لا شاسطديئلحشساسجأييدحش دحشكد شا  سقددشكشا ف

ش(.شش140 



  القوميةة تحليلية علي الصحف تأطير الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية وتداعياتها: دراس

 005  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

،شساجاد شب ليددتمشش%2.0 ددحشاسملتنددشاسثيكنددشبنجددندششإطنار إسننتاد المسنئوليةساديلش -

(ش،ش%2.2،شسادديلمشلددحألايشا هددلاحش ش%2.2ا خنددي شاسملتندددشاسجي يدددشبنجددندش

ح ادديشهددهاشا فددي شكجددئ سأدش(،ش ددحشاسملتندددشاسجدديبمدش.شسقددتشش%2.2ساس مه  يدددش 

ا جتاثشإسحشك م عدشك شا فلافش،شجأاشجللتشاس ح شعأندشاست ايدشعلدحش

ت لددأ شإفددي شاسمجددئ سأدشسذسددكشسانددل شكدد شهدد شاسمجددئ لشعدد شتح يدد شك ددلشإسددحش

  ضحش.شسحس تشاليدتمشا خندي شبمجدئ سأدشا جدتاثشعلدحشعديتقش:شكجدلسمشاس أد ش

دشحكدد شسايددا لا شاسددتسلشكدد شحادد شاسلابدديشهددحشحجددتثشاس يدديئ شاسمانمدددش ددحش عزعدد

(ش،شكمديشحشدي مشا خندي ش دحشت لألهديش141اسح  لشعلحشك يس شسحهتافشكمأندشك 

 فدددي شاسمجدددئ سأدشإسدددحشكجدددئ سأدشاميعددددشا خددد ااشاسمجدددلمأ شعددد شاسجدددمحشسنلدددلش

اسل ضددحش،شجأددداشس  شبيس ليددتمش:شكاس ميعددديمشساسانظأمدديمشا  هيبأددددش،شاسماللددددش

سمنط دشاسملبأدشكلهيش،شساسمجدنتشإسأهديشاسجدمحشاسحثأداشبيس ا شساساخلي شساستكي ش حشا

سنلدلشاسلاندددشساسمندد شسعددتحشاتيددا لا ش ددحشهدده شاسمنط دددشستهأئدددشاسظددلسفش يدد يفش

(شكمديش142 سسهيشستلاأكشهأيكلهيشستح يلهيشإسحش م ذجشسللل شساسل ضدحشساسخدلامك 

كلددلتشا خنددي شعدد شسادد  شحيددتششخي اأدددشتممدد شعلددحش عزعدددشا يددا لا ش ددحش

اشكددديشادددلششسي دددلششعلدددحشاسجددديجدشاسملبأددددشكددد شإضدددطلابيمشسقالقددد شك دددل:كح

س  ضحشسحجتاثشعن شسلدتاكيمش ك يددشهدحش اديجشكخطدطشكاايكد ش،شسضديشكد ش

(ش،شسع شاليتمشا هلاحش  تش جنتشكجئ سأدش143اي  شق ششاسللشاستسسأدشسلمنط دشك 

ا جتاثشإسحشك م عددشكد شا فدلافش:شكشإاشك دلشت اادهشاسمتيدتشكد شاسمدواكلامش

خلأدشساسخي اأدشاساحشتهتفش  ليسهيشس عزعددشا يدا لا شس لدلشاسل ضدحشبهديشاستا

ع شفليقشاسمملأيمشا هي بأدشسغألهيشكث شاسحلسمشا ساالس أددشسجدلسمشاس أد ش

(ش،شكميشحس تشاس ليتمشبمجئ سأدشا جتاثشعلحشعيتقشاميعددشا خد ااش144اسلابيشكش 

كاثليشساايئد شا خد ااشعلدحشاسمجلمأ شجأاش للمش:شكشتلهتشاسلالمشا خألمش ليفيش

ك اقدديشاسا الدد شا اامدديعحشسالدد يهشلدد  مشاستسسدددشاسم ددليدش،شساسالدداأكش ددحش

ا   ي امشساسمللسعيمشاس  كأدش حشإفدي شجدلسمشاس أد شاسلابديشسانلأدهشكخططهدإش

(،شكميشحلهلمشاس ليتمش:كشحاشكحيسسدشاي يفشاستسسددشكدياش145اسهتاحشبإ ليلشاستسسدك 

(ش146أدهشعمداللشاسنخد شسهلأنددشاس ممأديمشا هلأددشك كخططيشك شاسخدي جشيديعتشعل

سع شاليدتمشاس مه  يددش  دتشحس دتشاس ليدتمشبمجدئ سأدشا جدتاثشإسدحشك م عددشكد ش

ا فدلافش:كشاتجااددي ش...شاسلديئميمش...شسا  هدديمشثديس ثشاسلددلش يد يفشاستسسدددشكش

(ش،شكجدلسمشاس أد ش148(،شكحانتامشاسل ضدحشتجدل شكد شاسلدأسشبد دشستد تألك 147 

(ش،شكجدلسمش149خطلشاسحلسمشاسحتيثدشس نيعدشاستسسدشاسليشلدشسإيد يفهيك اسلابيشح

اس أ شاسخيكسشتهدتفشسلاخليد شساشدييلشاسدلحششاسمديحشبي جدتاثشاسجدأئدشساسجدلنأيمش

(ش،شكسادد  شكايئدد شسإلخدد ااشا ساالس أدددشاساددحشتددتع ش150 ساشذكددلشاتي يبأدديمك 

(ش152 ش(.كا  هددديمشلدددنيعدشحكلياأددددك151سلاخليددد شسبددداشاسلددديئميمشاسايذبددددك 

،كجدلسمشاس أدد شاسلابدديشساسل ضددحشاسخالقدددشساسثدد  امشاسلددمنأدش...شكدد شكخططدديمش

 (ش.شش153اسننايا اك 
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 ددحشاسملتندددشاساييددمدشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندششإطننار كشننف الحقننائقسادديلش

،شههاشسقتشاجا شإفدي شكلد شاسح ديئقشاسملكدزشاساييديش دحشلدح شاست ايددشش9.2%

،شساس مه  يددشش%9.2،شسا خندي شبنجدندشش%2.9كا ش  تشاياختكاهشا هلاحشبنجندش

ش.%0.2بنجندش

 ددحشاسملتندددشاسميشددلمشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندششإطننار النن الح  والوحنندشسادديلش -

،ش حشجأ شايلش حشش%0.2،شسايلشب ليتمشا خني ش حشاسملتندشاسثيكندشبنجندش9.2%

.شش%0.9،شساس مه  يددددشبنجدددندشش%0اسملتنددددشاسميشدددلمشب ليدددتتحشا هدددلاحشبنجدددندش

سس  ش حشههاشا في شب ليدتمشا خندي :شكاس جدتمشاس فنأددشبدأ شكد شاسم دليأ شهدحش

اسجأيجشاسماأ شاسدهششجمدحشاسد ف ش،شسحيد طشاسمدواكلامش،شسامد شكد شادأششك دلش

(ش،شسك ش ميذجشههاش154سشمنهيشيأيايشكاأنيشتشيخالقهشاسمتس،شستينيلشكنهشا هيمك 

 امديلشساس فنأددش،شسهدحشاس دأإشا في ش حشا هدلاحش:شكي د شتادليسشقدأإشاسد تلشسات

اسادحشي ديسشبهديشاسادزاحشاسمدللشبيسددت ي شعد شاسد ف شسجمييادهشستمثد شحهتا دهشاس فنأدددش

(ش،شسك شبأ شكيش للتهشاس مه  يدش دحشهدهاشا فدي ش:كاس مأديشي د شحاش155اسملأيكش 

(ش،شس دحش لدسش156يا   اش حشانهدشساجتمشخل ش ايلشاس أششساسللفدشاسن اي كش 

تمشكحسددأسشكي أدديشحاش خاددي شفليددقشا لددطليفشخلدد شك ددلشاسجددأيقش لددلمشاس ليدد

 (.شش157سنحمأهيشك شكحيستمشا  ليلشسا ي يفشسين شاسمواكلامشك 

 ددحشاسملتندددشاسحي يدددشعلددلشسا خأددلمششب ددح شاسمأندددشإامدديتششإطننار اإلربنناكسادديلش -

،شش%0.0،شساددديلش دددحشاسالتأددد شاسميشدددلشب ليدددتتحشا خندددي شبنجدددندشش%0.2بنجدددندش

،شبأنمدديشاجادد شب ليددتمشا هددلاحشاسملتندددشاسحي يدددشعلددلشش%0.9ساس مه  يدددشبنجددندش

.شسس  ش ددحشهددهاشا فددي شب ليددتمشا خني :كإ بدديدشسإ هدديدشسإ لدديلش%9.0بنجددندش

(ش،شسك شبأ شكيش للتهشاس مه  يدش حشههاشا في ش:كشيدالاشاسلديئميمش158استسسدكش 

الدد شسهددزشلدد  مشاستسسدددشسإ بدديدشكويجدديتهيشبي خنددي شاسميل فدددشعنددلشك اقدديشاسا 

(ش،شسكد ش مديذجشهدهاش159ا ااميعحشس لدلش أدتي هيمشكلنلكددشسكلمديمشك ازئدهشك 

ا في ش حشاليتمشا هلاحش:كشاسهتفشك شذسدكشإجدتاثش دلا شحكندحشسإ بديدشسإجنديفش

 (ش.160بأ شقأي امشاسللفدشاسموثلمشك 
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 الحلول المق رحة في األطر اإلعالمية للصحف مو وع الدراسة :  -2

 (2جدول رق  )

 المق رحة في األطر اإلعالمية للصحف مو وع الدراسة الحلول

شاس حألد

 اسحل لشاسم الجد

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش%شد % د % د % د

 %2.2 92 %0.0 2 %2.2 02 %2.2 2 ا لالاشاتقا ي ش

تلاأ شاس عحشك شكواكلامش

 اي يفشاستسسد

22 09.2% 21 92.9% 002 21.2% 921 02.2% 

تلمأ شاستس شاسلقيبحشعلحش

 سييئطشاسا ال شاتااميعح

01 2.2% 2 9.2% 02 2.0% 00 2.9% 

ك ااهدشخططشاسانظأميمش

 ا  هيبأد

21 02.2% 090 21.2% 22 92% 902 02.2% 

تلمأ ش س شاسمويجيمش

 ا عالكأد

02 2.2% 02 2.2% 2 9.2% 02 2.0% 

تمي لشاس ه  شسإلب يلشعلحش

شاس جتمشاس فنأد

00 2.2% 0 0.0% 00 2.2% 92 2.9% 

 %2.2 92 %2.0 09 %9.2 2 %2.2 01شتثنأتش عيئإشاستسسد

ت عأدشاسلحششاسميحشبمله حش

شا ك شاس  كح

9 0.9% 0 1.2% 0 0.0% 2 1.2% 

 %011 202 %011 992 %011 921 %011 029 ا اميسى

 ددحشك تكدددشحفددلشاسحلدد لششتشننكيل الننوعي مننز مننؤامرات إسننقاط الدولننةادديلشإفددي ش -

سم الجددددشاسادددحشسللاهددديشلدددح شاست ايددددش دددحشكميس اهددديشسخطدددطشإ لددديلشاستسسددددشا

،شسيماددد شتلجدددألشذسدددكش دددحشضددد لشحاشاسنتايددددشا سسدددحشش%02.2اسم دددليدشبنجدددندش

(ش،شسقدتشاديلمشحعلدحش161سم ااهدشههاشاسن  شك شاسحدلسمشينطلدقشكد شاسد عحشبدهش 

ثدإشش،ش%09.2،شتلاهيشلحألدشا هلاحشبنجدندشش%21.2 جندش حشلحألدشاس مه  يدش

،شس حشههاشا في شقتكتشاليدتمشاس مه  يددشك م عددشكد شش%92.9ا خني شبنجندش

 اسم ض عيمش:

  ش(.162كإاشاسا عأدشهحشاسجالاشا هإش حشك ااهدشكخططيمشإ ليلشاستسسدشك

  163كسعحشاسلم مشيحمأهيشك شاسج  فك.) 

 كإاشبندديلشاسم دد لشساسدد عحشاس ممددحشجدديئطشاسجددتشا سلشحكدديحشاسمددواكلامشسحاش

 ي احشيجاي شاسمتسشاسخ

ش(ش164اس ه شسغأيمشاس عحشساح أقشحهتا هكش ششششششششش

سك ش مديذجشهدهاشا فدي ش دحشاليدتمشا هدلاحش:كإاشك ااهددشجدلسمشاس أد شاسلابديش

(ش،شسس  ش ددحشهددهاشا فددي شب ليددتمش165باددتعأإشاسدد عحشساسث ي دددشسددتششاسمدد اف كش 
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تعإشتثنأاهديشا خني :كشضلس مشت عأدشاسم اف شبيسمخيفلشاساحشت ااهشاستسسهشكميشيد

(،شس ددحش لددسشاسجددأيقش لددلمشاس ليددتمش:كشضددلس مش166سجميياهدديشكدد شاسالاأددتكش 

ت عأدشاسم افنأ شب مأدشاياختاحشا  هديبأأ شسلدنادشا  ال دتشإكديشسا نأدتشاسلدنيمش

ش(.شش167حسش للشاسليئميمشسباشا  اي شاسماطل دشك 

ندددش ددحشاسالتأدد شاسثددي حشب ددح شاسمأمواجهننة خطننط ال تميمننات اإلر ابيننة سادديلش -

،شش%21.2،شسقددتشادديلمشحعلددحش جددندش ددحشلددحألدشا خنددي ش%02.2إامدديتشبنجددندش

.شسس  شش%92،شثإشاليدتمشاس مه  يددشبنجدندشش%02.2تلاهيشلحألدشا هلاحشبنجندش

 حشههاشا في شب ليدتمشا خندي :كإاشك ااهددشا  هديمشتحاديجشإسدحشكجدي تمششدمنأدش

يمشقمدأدشسفد كشسسأجتشك  د  مشعلدحشاس دأششساسلدلفدش  دطشخيلددشحاشا  هد

(ش،شكمددديش لدددلمشاس ليدددتمش:كشاسم ااهددددشكجددداملمشساسأ ظددددشضدددلس مشساانددددكش168 

(،شسكدد ش مدديذجشهددهاشا فددي ش دددحشاليددتمشا هددلاحش:ك عدديشاسددلئأسشاس دددحي دش169 

اسم ليدشسلملي كدش حشك ااهدشكخططيمشاس هيمشاسخي اأددشاسادحشتجدمحش  لديلش

ا:شكشك ددلشتاحددتشكش(ش،شكمدديش لددلمشاس ليددتمشك دديتشبمندد ا170استسسدددشاسم ددليدك 

(شسس  ش ددحشهددهاشا فددي شب ليددتمشاس مه  يدددش:كجددياشاس قددتشسم ااهدددششدديكلدش171، 

 (.شش172سمخططيمشهتحشاستسسدشاسم ليدشك 

ب دح شاسمأنددشاسالتأد شاسثيسداش دحششإطار تفعينل دور المؤسسنات اإلعالمينةسايلش -

(شسا خندددي ش%2.2،شست ي بدددتش جدددندشلدددحألاحشا هدددلاحش ش%2.0إامددديتشبنجدددندش

،شش%9.2،ش حشجأ شتلاايشاياختاحشاليتمشاس مه  يدشسههاشا في شبنجدندش(2.2% 

سك ش ميذجشههاشا في شب ليتمشا هلاحش:ك ليتشإعالكيشك ضد عأيشبمأدتاشعد شاسهدتحش

(ش173ساسنليقش،شسعلحشاسحا كدشسا عالحشتحلششاس تقشساجادلاحشذكديلشاسمد اف كش 

(،ش،شسس  ش174اسحدلمك ش،شكميش للمشاس ليدتمشك ديتشبمند ااش:شكاسلدلي أدش دحش كد 

 دحشهدهاشا فدي شب ليدتمشا خندي :كشسدأسشكطل بديشحاشتاحد لشاس دح شاس  كأددشإسدحش

(ش،شس دحش لدسشاسجدأيقش175ك ل شكنل  امشسسا شتمم شبمهنأدشسلا تششسألكيذي ك 

(ش،ش176 لدلمشاس ليددتمش:شك حاديجشإعالكأددأ شسدأسشسهددإشك دلحدشإتشجمييدددشاسدد ف ك 

ا فدي ش:كا عدالحشاسد فنحشعلأدهشاسا عأددشسك شبأ شكيش لدلتهشاس مه  يددش دحشهدهاش

ساسن  شسا  شي شبيسح دشساسنلهياش،شيحدي مشا  ادي شاسهتاكددشبي  ادي شاس يدطأدش

اسنندديلمش،شيجدديعتش ددحشاسنندديلشستشيادد اشكمدد تشسلهددتحش،ش دديس ق فشخلدد شاستسسدددش ددحش

 (.177كملكدشاسننيلشسهتحشاسمخططيمشاسج  الشساا شسفنحشسق كح.كش 
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كش  ددتشتفعيننل النندور الرقننابي علنني وسننائط ال واصننل االج منناعيسلابمدددشكشحكدديشاسملتندددشا -

،شعلدددحشكجدددا ششاس مدددأدش،شسقدددتشاددديلمشحعلدددحش جدددندش دددحشلدددحألدشش%2.9اددديلمشبنجدددندش

،ش ددحشجددأ شتلاادديشايدداختاحشش%2.2،شتلاهدديشلددحألدشا هددلاحشبنجددندشش%2.0اس مه  يدددش

اتاامدديعحشبنجددندشاليددتمشا خنددي ش فددي شتلمأدد شاسددتس شاسلقدديبحشعلددحشسيدديئطشاسا الدد ش

.شسكدددد ش مدددديذجشهددددهاشا فددددي شب ليددددتمشاس مه  يدددددش:كضددددلس مشكلاقندددددشك اقدددديشش9.2%

(ش178اسا ال شا ااميعحشاسادحشتنلدلشاسلديئميمشستممد شعلدحش عزعددشايدا لا شاسد ف ك 

،شسس  ش حشههاشاسجدأيقشب ليدتمشا هدلاحش:شكحاشت د حشاستسسددشبدتس هيشاسلقديبحشعلدحشك اقديش

(ش179علدحشاكالديفشاس دلحيمشاسادحشتحدلضشعلدحشاستسسددك شاسا ال شا ااميعحشساسممد 

،شسكدد شبددأ شكدديشتنيسساددهشاليددتمشا خنددي ش ددحشهددهاشا فددي :شكإاشإ الددي شاسلدديئميمشسا  ندديلش

اسايذبدشه شحكدلشخطأدلشسليييددش،شسحاشعدتحشاساميكد شكديشهده شا شدايسأدشعلدحشسادهشاسجدلعدش

 (.ششش180ك ششأ هشتهتيتشا ك شاس  كحكش 

علدحشكجدا ششش%2.2 حشاسملتنددشاسخيكجددشبنجدندششق صاديإطار اإلصال  اإلسايلش -

،شش%2.2،شسا هدلاحشبنجدندشش%2.2اس مأدش،شسقتشاياختكاهشاليدتمشا خندي شبنجدندش

،شسكدد ش مدديذجشهددهاشا فددي ش ددحشاليددتمشش%0.0سادديلمشاليددتمشاس مه  يدددشبنجددندش

ا خنددي ش:كشا لددالاشا قا ددي ششهدد شاسجددنأ شاس جأددتشسم ااهدددشكحدديستمشإ لدديلش

(ش.ش181سدددشسهددتكهيش،شجاددحشتشيمددأششاسلددم ش ددحشجيسدددشعدد  ش ل مددهيشامأمدديكش استس

سس  ش حشههاشا في شب ليتمشا هلاحش:كضلس مشاسمم شعلحشتح أدقشاس د مشاسلديكلدش

(ش،شسكد ش مديذجشهدهاش182سلتسسدشاسم ليدش،شسضلس مشبنيلشاقا ي شجتياشكاند  شك 

تهدداإششبازيأدد ششا فددي ش ددحشاس مه  يدددش:كاسحددلمشا ساالس أدددشضددتشاستسسدددشاساددح

اسح ديئقش ددحشخطدد امشا لددالاشا قا ددي ششسإلهدي شإ ددالسشك ددلشحكدديحششددمنهيشكش

(ش،شكميش لدلمشاس ليدتمش دحشهدهاشا فدي ش:ك .شعديف شاسمد احش:اتيداملا ش دحش183 

 (.184بل يكاشا لالاشاتقا ي ششح م شسيألدشسم ااهدشا  هيمك 

اسمد ا شاسادحشتدإشتحلألهديششإامديتشكد اسملتندشاسجي يددش حششتثجي  دعائ  الدولةسايلش -

(،ش%2.0(شساس مه  يدش %2.2ست ي بتش جندشلحألاحشا هلاحش ،شش%2.2بنجندش

 فدي شتثنأدتش عديئإشاستسسددش دحشتيطأاهديشش حشجأ شتلااديشايداختاحشاليدتمشا خندي 

سك ش مديذجشهدهاشا فدي ش دحشاليدتمشش،ش%9.2سخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدشبنجندش

،شسس  ش دددحشهدددهاشا فدددي شب ليدددتمش(185 ساسم افنددددشكشا هدددلاحش:شكشتثنأدددتشاستسسددددش

اس مه  يدددشك م عدددشكدد شاسم ضدد عيم:شكاسجأجددحش:شكجدداملساش ددحشتثنأددتش عدديئإش

،شتثنأددتشاستسسدددشاسم ددليدشسجميياهدديشكدد شاسالاددتشساسا عأدددشبمخدديفلش(186 استسسدددشكش

،شكتلمأدد شكنددي  مشاسددلئأسشعنددتاسلاياشاسجأجددحشسددتعإشستثنأددتشش(187 إيدد يفشاستسسدددشك



  القوميةة تحليلية علي الصحف تأطير الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية وتداعياتها: دراس

 033  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

(،شاسجأجدحشي    ديشإسحكع دلشاتيتك...سيجدمحشإسدحش188 سسددشاسم دليدشكح كياشاست

،شكإاشكهمدددشتليددأخشكلهدد حشاستسسدددشستثنأددتش(ش189تثنأددتش عدديئإشاستسسدددشاسحتيثدددكش 

ح كي هدديشتشت دديشعلددحشيددلطدشا  ا مشسجددتهيش...شسإ مدديشحيمدديشعلددحشا عددالحشبمخالدد ش

كندي  مشتثنأدتششسك شبأ شكيش للتهشا خني ش حشههاشا في ش:كضم (ش،ش190 سييئلهك

 .(191 شسجمييدشاستسسدك

 حشاسملتندشاسجيبمدشبنجندششإطار ت افر الجهود لإلبقاء علي الوحدش الوطتيةسايلش -

،ش دحشجدأ شش%2.2،شساس مه  يدش%2.2،شست ي بتش جندشلحألاحشا هلاحش2.9%

تمي لشاس ه  شسإلب يلشعلحشاس جدتمشاس فنأددشش في شتلاايشاياختاحشاليتمشا خني 

 .%0.0هيشسخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدشبنجندش حشتيطأا

 حشاسملتندشاسثيكندشسا خأدلمششإطار توعية الرأي العام بمفهوم األمز القوميسايلش -

سهحش جندشضمألدشك ي  دشبنيقحشاسنج شا خللش حشاس ح شعأنددشش،ش%1.2بنجندش

،شش%0.9،شسا هدلاحشبنجدندشش%0.0،شساياختكاهشاليتمشاس مه  يدشبنجندششاست ايد

.شسأمنددلشعدد شحاشاسحلدديلشعلددحشاستسسدددشسجميياهدديشكدد شحششش%1.2سا خنددي شبنجددأدش

كحدديستمشتندديلشكدد شكويجدديتهيشسدد شياح ددقشبدديسحل لشا كنأدددش حجدد ش،شبدد شي دد شحاش

 ددحشهددهاشا فددي ششاس مه  يدددسكدد شبددأ شكدديش لددلتهششيادد اشاسحدد شبدديسلالشساسا عأدددش،

 شب ليدتمشا هدلاح:شكش(،شسس  ش حشهدهاشا فدي192اسلننيمشا سسحشسألك شاس  كحكش :ك

 (.ششششش193اسا عأدشبمله حشا ك شاس  كحكش 

 القوي الفاعلة في األطـــــــــر اإلعالمية للصحف مو ع الدراسة :  -9

 ( 9جدول رق  )

شاس حألد

 اس  ششاسليعلد

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني ش ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %09.2 022 %00.0 22 %2.0 02 %02.0 21  ئأسشاستسسد

 %00.2 912 %09.2 21 %02.2 29 %09.2 29شاسمويجدشاسمجاليدش

 %90.2 002 %91.2 092 %99.2 22 %99.2 29شاميعدشا خ ااشاسمجلمأ 

 %91.0 922 %02.9 090 %91.2 21 %90.2 22شق ششخي اأدش

 %9.2 02 %9.0 00 %0.9 02 %9.22 09شاس   ال

ش%0.0ش22ش%0.2ش09ش%2.2ش92ش%9.9ش2شحعميلشاسنلسميا

ش%2.2ش001ش%2.0ش22ش%2.0ش02ش%2.2ش92 كجئ س اشجا ك ا

ش%0.2ش92ش%1.2ش2ش%0.9ش2ش%0.9ش00 ك ي  شجزبأد

ش%2.2ش000ش%2.9ش22ش%2.2ش02ش%0.2ش02شقي مشاسلحش

ش%0.2ش20ش%2.9ش00ش%9.2ش00ش%9.2ش01  يشط ا

ش%2.0ش22ش%2.2ش22ش%9.0ش2ش%0.22ش02 اسم افن ا

 %011 0222 %011 200 %011 200 %011 212 ا اميسى

 القوي الفاعلة في األطر اإلعالمية للصحف مو ع الدراسة
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اتل تشلح شاست ايدشعلحشله  شبمدتشاس د ششاسليعلددشخداللشا جدتاثشاسخيلددش -

بخططشإ ليلشاستسسددش،شسكدياشبممدهيشكد شاسلديعلأ شحسشا فدلافشاسملدي كأ شبدتس ش

تسثددهشبلددا شكنيشددلشحسشغأددلشإي دديبحشحسشيددلنحش ددحش مدد شاسحددتثشحسشاساجددن ش ددحشج

كنيشل،شساسنمتشا خلشكياش ديعالش دحشك ااهددشخطدطشإ لديلشاستسسددشاسم دليدشحسش

 كحلكيشسلايل شعلحشآثي هيشسذسكشعلحشاسنح شاسايسحش:

"جماعنة اإلخنوان المسنلميز" سيام شك شاس تسلشاسجيبقشحاشحكثلشاس  ششاسليعلدش

اسملكدزشا سلش دحش لمأ ك،شههاشسقتشاجالدتشكاميعددشا خد ااشاسمجدش%90.2بنجندش

،شسا خنددي شبنجددندشش%99.2لددح شاست ايدددشكادد ش  ددتشايدداختكاهشا هددلاحشبنجددندش

ش.%91.2،شساس مه  يدشبنجندشش99.2%

ك  شش يعلدشساخطدأطشستنلأدهشخطدطشإ لديلششجماعة اإلخوان المسلميز"سلهلمشك

استسسدددش،شجأدداشإاشاميعدددشا خدد ااشتجدداهتفشايددات اجشاسلددم شاسم ددلششسحددلمش

سإجتاثشجيسددشكد شاسل ضدحشسل لدزشعلدحششدلعأدشاسلدم ،ش ندتلساشبي عمديلششحهلأدش،

ا  هيبأددشبيدلضشات ا ديحشكد شاهدي شاسلدلفدشسكنظ كددشاسجأييددشساسلدم ش،شكمدديش

يحددتثشكدد شكايئدد شا خدد ااشبدداشاسلدديئميمشاسميلضدددشساسددتعيييمشاسهتاكدددشتثددي مش

ااشهدحش حسشاسلي  شاسم لششس  مهشسل تاحشكيشاستسسدشتي يفهي،ش  ميعدشا خد 

شا  هيمش الييشستنظأمأيشسجلكأي.

 ددحشاسملتندددشاسثي أدددشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندش"قننوي خارجيننة" سادديلمش ئدددش -

اسملكزشاسثي حش حشلدح شاست ايددش ،شههاشسقتشاجالتش ئدشكق ششخي اأدكش91.0%

،شش%91.2،شسا خنددددي شبنجددددندش%90.2كادددد ش  ددددتشايدددداختكاهشا هددددلاحشبنجددددندش

.شسلهددلمشهدده شاس دد ششاسليعلدددشكدد شخدداللشا فددلافشش%02.9ساس مه  يدددشبنجددندش

اسخي اأدشاسمامثلدش حش سسدشقطلشساس  ششاستسسأدشاسجيعأدشسنللشاسل ضدحشاسمدتكلمش،ش

جأاشتجمحشسنللشاسل ضحشاسخالقدش حشح اديلشاستسسددشاسم دليدشعد شفليدقشتيهيددش

  ساشاسلا شسإشيعدشاسمن شسات  جيحشاسطيئلح.ش

علحشكجدا ششش%00.2تشاجالتشاسملتندشاسثيسثدشبنجندش  ش"المؤسسة العسكرية" حكي -

،شست ي بدددتش جدددندشش%02.2اس مدددأد،شساددديلمشحعلدددحش جدددندش دددحشلدددحألدشا خندددي 

(.شجأدداشحلهددلمشاس ددح شش%09.2(شساس مه  يدددش %09.2لددحألاحشا هددلاحش 

عأندددشاست ايدددشتمظددأإش س شاسمويجدددشاسمجدداليدش ددحشاسا ددتششسله مدديمشا  هيبأدددش

 شاس د كحشكد شحششتهتيدتامشتهدتفشإسدحش عزعددشايدا لا شسق ششاسللشسجمييدشا كد

 اس ف ش.ش
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 ددحشاسملتندددشاسلابمدددشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندشش"رئننيا الجمهوريننة"سادديلش -

،شتلاهدديشاليددتمشش%02.0،شساجالددتشاليددتمشا هددلاحشاسالتأدد شا سلشبنجددندشش09.2%

نجدندش،ش حشجأ شا خلمتشهه شاسلئدش حشاليتمشا خني شبش%00.0اس مه  يدشبنجندش

.شسلهددلشاسددلئأسشك دد شش يعلدددش ئأجددأدش،شجأدداشفلدد شاسددلئأسشكدد شا عددالحش2.0%

تح ي شإي يفشاستسسدشإسحشخد فشستلهأد شيجداتعحشحعلدحش  اديمشات اندي شساسأ ظددش

ك شاسم ليأ شسلحليلشعلحشبال هإ.شكميشحبل مشاس ح شاس  كأدشعأندشاست ايددشحاش

لمشاسلدأطي أدش،شسح دهشي د  شاسجأجدحشهد شاس يئدتشاسد فنحشاسدهششح  دهشك دلشكد شاسمدواك

 استسسدشإسحشع لشاتيتشسيجمحشإسحشتثنأتش عيئإشاستسسدشاسحتيثد.

  ددتشاجادد شاسملتندددشاسخيكجدددشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندششقننادش الننرأي العننامحكدديش -

،شتلاهدديشلددحألدش%2.9،شساجالددتشحعلددحش جددندشلددحألدشاس مه  يدددشبنجددندشش2.2%

اسلئدددش ددحشلددحألدشا هددلاحشبنجددندش،ش ددحشجددأ شا خلمددتشهدده ش%2.2ا خنددي شبنجددندش

0.2%. 

 دحشاسملتنددشاسجي يددشب دح شاسمأنددشإامديتشبنجدندششمسئولون حكومنونسايلش ئدش -

(ش،شش%2.0(شساس مه  يددددش %2.0،شست ي بدددتش جدددندشلدددحألاحشا خندددي ش ش2.2%

.شسأمنلشع ش عإشاس أدي مشاسجأييدأدشسلتسسددش دحش%2.2سايلمشلحألدشا هلاحشبنجندش

 هتافشك ل.ك ااهدشكواكلامشايا

ساسمامثل اش حشا هيسحشسحهيسحشاسلهتالشساسمامل ي شك شا جدتاثششالمواطتونحكيش -

،شش%2.0ا  هيبأدددش؛ش  ددتشاجادد شاسملتندددشاسجدديبمدشب ددح شاسمأندددشإامدديتشبنجددندش

،شبأنميشا خلمتشهده شاسنجدندشش%2.2سايلمشحعلحش جندشلحألدشاس مه  يدشبنجندش

(ش.شسأمنددددلشعدددد شكجددددي تمش%9.0 ش(شسا خنددددي ش%0.22 ددددحشلددددحألاحشا هددددلاحش 

 اسم افنأ شسل أششساسللفد.شش

،شش%0.2 ددحشاسملتنددشاسثيكندددشب دح شاسمأندددشإامديتشبنجددندششصالنطونساديلمش ئدددش -

،ش ددحشجددأ شتلاامددتشهدده شش%2.9ساجالددتشحعلددحش جددندشلددحألدشاس مه  يدددشبنجددندش

 .ش%9.2اسلئدش حشلحألاحشا خني شسا هلاحشبنجندش

،شش%0.0ملتندشاساييمدشب ح شاسمأنددشإامديتشبنجدندش حشاسشأع اء الجرلمانسايلش -

،ش دحشجدأ شتلاامدتشهده شاسلئددشش%2.2ساجالتشحعلحش جندشلحألدشا خندي شبنجدندش

.شسلهدلشذسدكشكد ش%0.2ساس مه  يددشبنجدندشش،%9.9 حشلحألاحشا هلاحشبنجدندش

خدداللشعددلضش  س شح مدديلشحعمدديلشك لددسشاسلددم شت ددي شا جددتاثشسكددهسكشإ ا دداهإش

 سا  هيمشاسم اهدشضتش ايلشاس أششساسللفد.ش عميلشاسمن ش
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،شش%9.2 دددحشاسملتنددددشاسميشدددلمشب دددح شاسمأنددددشإامددديتشبنجدددندششالنننوزراءساددديلش -

،شش%9.22،شسا هدددددلاحشبنجدددددندشش%0.9سايددددداختكاهشلدددددحألدشا خندددددي شبنجدددددندش

 .ش%9.0ساس مه  يدشبنجندش

دشعلحشكجدا ششاس مدأش%0.2 حشاسملتندشا خألمشبنجندششالمصادر الح بيةسايلمش -

،ش دحشتلاامدتشهده شاسلئددش دحشش%0.9،شساجالتشحعلحش جندشلحألدشا هلاحشبنجدندش

.شسلهدلشذسدكشش%1.2ساس مه  يددشبنجدندشش%0.9ك شك شلحألاحشا خندي شبنجدندش

 ك شخاللشكجي تمشا جزامشاسجأييأدششسلتسسدش حشك ااهدشا  هيم.ش

 :  شال الدولة المصريةفي صشر خطط إفوسائل اإلبراز ال ي اس خدم ها الصحف المصرية  -01

 موقع صشر الق ية في الصحف المصرية مو ع الدراسة :  -        

 ( 01جدول رق  )

شموقع صشر الق ية في الصحف المصرية مو ع الدراسة

شاس حألد

 اسم قي

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %0.0 90 %9.2 2 %0.2 2 %2.2 00 اس لحدشا سسح

 %22.9 212 %22.9 922 %20 910 %20.2 992 اس لحيمشاستاخلأد

 %9.2 91 - - %2.9 02 %0.2 2 اس لحدشا خألم

 %011 222 %011 929 %011 990 %011 922 ا اميسى

شتتلشبأي يمشاس تسلشاسجيبقشع شعتمش ايئاشك شحهمهيش:شش

سخططشإ ليلشاستسسددشش أميشياملقشبيسم قيشك يألدشإبلا ش حشكميس دشاس ح شاس  كأد -

،شش%22.9 ددحشاسملكددزشا سلشبنجددندشش"صننفحات داخليننة "اسم ددليدش،شادديلمش ئدددش

كدد شإامدديسحشك قدديشاسمددي مشاساحليليدددش ددحشاس ددح شعأندددشاست ايدددشعلددحشكجددا شش

اس مددأدشسيلادديشذسددكشإسددحشحاشحغلدد شاسمدد ا شاساحليليدددشادديلمش ددحششددا شاسم دديلش

لشسلاحلأدد شساسالجددألش ددحشاس ددحلحش،شسحاشاس ددلحيمشاستاخلأدددشتمطددحش للدددشحكندد

علضشاس مأدش،شههاشسقتشتليبهشاسالتأ ش حشك شك شكشاس مه  يددشكشسكشا هدلاحشكش

سكشا خنددي كش،شجأدداشادديلمش ئدددشكشلددلحيمش اخلأدددشكش ددحشاسملكددزشا سلشبنجددندش

 حشلدحألدشا هدلاحش،شسبنجدندشش%20.2 حشلحألدشاس مه  يدش،شسبنجندشش22.9%

ش حشلحألدشا خني ش.ش20%

،شك شإاميسحشك قديشاسمدي مشش%0.0 حشاسالتأ شاسثي حشبنجندششفحة األوليالصايلمش -

اساحليليدش حشاس ح شعأندشاست ايدشعلدحشكجدا ششاس مدأدش،شسهدحش جدندشلديألمش

علحشاسدلغإشكد شحهمأددشهده شاس دلحدش هدحشتمثد شاسنديمشاسدهششينلدهشكندهشاس دي  شإسدحش

أندددشاست ايدددشاس ليددتمش،شا كددلشاسددهششيلددألشإسددحشإ خلدديضش  ادددشاهامدديحشاس ددح شع
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بإبلا شاسمد ا شاسمامل ددشب قديئيشاس مدأدشك ديلشاساطنأدقش،شجأداشإاشاس دلحدشا سسدحش

تلم ش س اشكهميش حشادهمشا اندي شاس دي  شبإعاني هديشاس دزلشا سلشاسدهششيظهدلشكد ش

،ش يست ايدديمشاس ددحلأدش(ش194 اس ددحألدشقندد شحاشتمددتشيددت شسالددا شلددلحيتهيشاستاخلأدددش

دشا سسددحش ددحش لددلشسإبددلا شا خنددي شساس مدديييشتوكددتشحهمأدددشاسددتس شاسلئأجددحشسل ددلح

شلددحألاح.شششساجالددتش ئدددشكاس ددلحدشا سسددحكشاسملكددزشاسثددي حش ددحش(195 اسمهمدددش

(ش،ش ددحشجددأ شاجالددتشهدده شاسلئدددشاسملكددزش%9.2(شساس مه  يدددش %2.2ا هددلاحش 

 .%0.2اسثيساش حشلحألدشا خني شبنجندش

كدد شإامدديسحشك قدديشش،ش%9.2 ددحشاسالتأدد شاسثيسدداشبنجددندششالصننفحة ايخيننرشادديلمش -

اسمددي مشاساحليليدددش ددحشاس ددح شعأندددشاست ايدددشعلددحشكجددا ششاس مددأدش،شهددهاشسقددتش

،شش%2.9ايلمش ئدشكاس لحدشا خألمكشب ليتمشا خندي ش دحشاسملكدزشاسثدي حشبنجدندش

،ش دحشجدأ شغيبدتشهده شش%0.2سايلمشب ليتمشا هدلاحش دحشاسالتأد شاسثيسداشبنجدندش

 اسلئدشتميكيشك شاليتمشاس مه  يد.ش

 العتاويز المس خدمة في عرض الم مون الخاص بخطط إفشال الدولة المصرية : -00

تمانددلشاسمندديسي شكدد شعنيلددلشا بددلا شاساددحشإذاشحججدد شإيدداختاكهيشلدد شاس ددي  شيطدديسيششششش

اس حألدشحف لشسقدتشكماد ش،شكمديشتماندلشاسمنديسي شإجدتلشعنيلدلشا بدلا شاسم ديجندش

لدش،شساساحشت همشات اندي شستلدتشاس دي  شسلمي مشاس حلأدشاسمنل  مشعلىشللحيمشاس حأ

شسالكشاسم ض عيمشاسمهمدش.

 (00جدول رق  )

العتاويز المس خدمة في عرض الم مون الخاص بخطط إفشال الدولة المصرية في 

 الصحف مو ع الدراسة 

شاس حألد

 اسمنيسي 

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

 % ك % ك % ك % ك

 %2.2 00 %2.2 92 %0.0 2 %1.2 9 اسمن ااشاسمليت

 %22.2 222 %22.2 902 %20.0 022 %22.0 020 اسمن ااشاسممات

 %02.0 092 %2.0 91 %92.2 22 %91.2 20 اسمن ااشاسمم  ش

 %011 222 %011 929 %011 990 %011 922 ا اميسى

شتال شبأي يمشاس تسلشاسجيبقشع شاسنايئاشاسايسأدش:شششش

،شكدد شإامدديسحشاسمندديسي شش%22.2 ددحشاسالتأدد شا سلشبنجددندششالعتننوان المم نندادديلش -

اسمجاختكدش حشاس ح شعأندشاست ايدشعلحشكجا ششاس مدأدش،شسهد شكديشيد جحشإسدحش

يمحشاس ح شعأندشاست ايدشس همشاس ي  شستننأههشسخط  مشهده شا جدتاثش،شجأداش
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سقدتشياجإشههاشاسن  شك شاسمنيسي شبأ هشت دتشسلنظدلشسيدت يشاس مهد  شس لالتدهش،شهدهاش

اجادد شاسمندد ااشاسمماددتشاسملكدددزشا سلش ددحشلددح شاست ايددددشكادد ش  ددتشايددداختكاهش

،شسلدحألدشش%22.0،شسلحألدشا هلاحشبنجندشش%22.2لحألدشاس مه  يدشبنجندش

 .شش%20.0ا خني شبنجندش

،شكد شإامديسحشاسمنديسي شش%02.0 دحشاسالتأد شاسثدي حشبنجدندششالعتوان العموديايلش -

 ايددشعلدحشكجدا ششاس مدأدش،شسيلاديشذسدكشإسددحشاسمجداختكدش دحشاس دح شعأنددشاست

إ تلي ش جندشا عمتمشاس حلأدشاسادحشخ  داهيشاس دح شعأنددشاست ايددشسم م عددش

ش%92.2كنألمشك شكني شاساايمشسمنيقلدشاس مأدش.شسذسكش حشلحألدشا خني شبنجدندش

،ش ددحشجددأ شتلاامددتشهدده شاسلئدددش ددحشلددحألدشش%91.2،شسلددحألدشا هددلاحششبنجددندش

 .شش%2.0دشاس مه  يدشبنجن

،شعلحشاسمجدا ششا امديسحشش%2.2 حشاسالتأ شاسثيساشبنجندششالعتوان العري ايلش -

سل مأدشبيس ح شعأندشاست ايدش،شسهحش جندشضمألدشك ي  دشبنيقحشاسنج شا خدللش

 حشاس ح شعأندشاست ايدش،شسههاشاسمن ااشعي مشكيشيجاختحش دحشاس دلحيمشا سسدى،ش

ا سسددىشكحددتس مشش ددإاشاسمندديسي شاسمليمدددشسبمدديشحاشاسمدد ا شاسمنلدد  مش ددحشاس ددلحدش

ايلمش جناهيشكحتس مشحيمي.شسقتشايلمشحعلحش جدندش دحشاليدتمشاس مه  يددشبنجدندش

،شس ددحشش%0.0،ش ددحشجددأ شتلاامددتشهدده شاسلئدددش ددحشاليددتمشا خنددي شبنجددندش2.2%

 .ش%1.2ا هلاحشبنجندش

الصننور والرسنننوم المصنناحجة لمو نننوعات خطننط إفشنننال الدولننة المصنننرية فننني  -08

 ف الدراسة :صح

 ( 08جدول رق  ) 

 لدراسة :االصور والرسوم المصاحجة لمو وعات خطط إفشال الدولة المصرية في صحف 

شاس حألد

 اس   شساسلي ح

 ا اميسحشاسميح اس مه  يد ا خني  ا هلاح

ش% ك % ك % ك % ك

 %22.9 212ش%22.2 990 %22.2 22 %20.0 22 ل  ششخ أد

 %92.2 020 %92.2 20 %92.2 22 %02.2 92 ل  شك ض عأد

ش%9.2ش02ش-ش-ش%0.2ش2ش%2.2ش2ش ي حشكي كيتأليد

ش%2.2ش92ش%2.0ش02ش%2.2ش09ش%0.2ش9شحشايلشالا أاأد

 %011 201 %011 092 %011 020 %011 090 ا اميسى

 يام شك شبأي يمشاس تسلشاسجيبقشاسنايئاشاسايسأدش:ش 

،شعلدددحشش%22.9نجدددندش دددحشاسالتأددد شا سلشبشالصنننور الشخصنننيةاددديلشايددداختاحش -

اسمجددا ششا امدديسحشسل مددأدشبيس ددح شعأندددشاست ايدددش،شسيلادديشذسددكشإسددحشإهامدديحش
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لح شاست ايدشبيس د  شاسلخ دأدشاسم ديجندشسم ضد عيمشخطدطشإ لديلشاستسسددش

سقدددتشاجاددد ششاسم دددليدشساسادددحشكدددياشحغلنهددديشسااددديمشاسم ددديتمشسا عمدددتمشاس دددحلأد.

ست ايددددشكاددد ش،ش  دددتشاسملكدددزشا سلش دددحشلدددح شاايددداختاحشاس ددد  شاسلخ دددأدش

شا خندددي ،شسش%22.2،شساس مه  يددددشبنجدددندشش%20.0بنجدددندششا هدددلاحايددداختكاهش

 .%22.2بنجندش

،شعلدحشاسمجددا ششش%92.2 دحشاسالتأد شاسثددي حشبنجدندششالصنور المو ننوعيةاديلمش -

ا اميسحشسل مأدشبيس ح شعأندشاست ايدش،شستالد شهده شاسناأ ددشعد شاس هدتشاسدهشش

حشتيطأاهيشسل مدأدش،شجأداشتندل شحهمأددشاسدتس شاسدهششبهساهشاس ح شعأندشاست ايدش 

تلمنددهشاس دد  شاسم ضدد عأدش ددحشت ددتيإشاسددتسأ شسل ددي  شعمدديشهدد شكاادد مش،ش يس دد  ش

سقدتشاجادد ششاسم ضد عأدشت دتحشسل ددي  شكديشتشتجدطأيشاسالمدددشحاشت  سدهشبجدلعدشحكنددل.

اسملكددزشاسثددي حش ددحشلددح شاست ايدددشكادد ش،ش  ددتشايدداختاحشاس دد  شاسم ضدد عأدش

،شبأنمديشتلاامدتشش%92.2،شساس مه  يددشبنجدندشش%92.2بنجندشش خني ااياختكاهش

 .%02.2بنجندششا هلاحشهه شاسلئدش حشاليتم

،شعلدددحشاسمجدددا ششش%2.2 دددحشاسالتأددد شاسثيسددداشبنجدددندششألنننكال جرافيكينننةاددديلمش -

اياختاحشا شايلشاس لا أاأددشسقتشاجا ششا اميسحشسل مأدشبيس ح شعأندشاست ايدش،

لاحشا خندي شساس مه  يددش،ش  دتشايداختكاهشا خندي شبنجدندشاسملكزشاسثيساش حشلدحأ

،ش ددحشجددأ شتلاامددتشهدده شاسلئدددش ددحشلددحألدشش%2.0،شساس مه  يدددشبنجددندشش2.2%

 %0.2ا هلاحشبنجندش

.شعلدحشاسمجدا ششا امديسحشسل مدأدش%9.2بنجدندششرسوم كاركاتيريةسحخألاشايلمش -

كحالددشبدهسكشش%2.2سايداختكاهشاليدتمشا هدلاحششبنجدندشش،شبيس ح شعأندشاست ايدد

اسملتندددشاسثيسثدددشكدد شاس دد  شساسليدد حشاساددحشايدداختكاهيشاس ليددتمش،شساجالددتشب ليددتمش

ش ددحشجددأ شغيبددتشهدده شاسلئدددشكدد شاليددتمش،ش%0.2ا خنددي شاسملتندددشاسلابمدددشبنجددندش

ش.شتميكيشاس مه  يد

 الت ائج العامة : 

تش ايئاشاتل تش ايئاشاست ايدشكيشكيشفلجاهش ظليدشا فلشا عالكأدش،ش  تشت لل -

است ايدشاساحلألأدشإسحشتمت شا فلشا عالكأدشاساحشقتكتشبهيشلح شاست ايدشخططش

إ ليلشاستسسدشاسم ليدش،شستل قشإفي شاسل ضحشس للشاسليئميمشع شبيقحشا فلش

 حشعلضشاس مأدشكح شاست ايدش،شههاشسقتشاجا شتلتأنهشاسملكزشا سلش حشلح ش

ش ش، شا هلاح ش، شاسثالثش اس مه  يد شاسجأييدشاست ايد شيماسشتأثأل شسهها ش، ا خني (
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اساحليليدش،شجأاشحكتمشاسنظليدشعلحشحاشعيك شحيتي س اأدشاسمويجدشيلم ش س اش

 ساضحيش حشعملأدشاساأفأل.ش

ش لضش - شاساحليليد شسيأيياهي شاست ايد شكح  شاس ح  شت اه شحا شاسنايئا حشي م

ايلشإفي شحسس ييمشاهاميكيمشكحت مشسألفلشاساحشسللاهيش حشتنيسلشاس مأدش،شجأاش

شحاش ش بلا  شإاميتش، شاسليئميمش حشاسملكزشا سلشب ح شاسمأند اسل ضحشس لل

ك لشتاملضشسحلمششليدشك شاستاخ شساسخي جشتليتشإجتاثشجيسدشك شاسل ضحش

.شتال ش حشاسالتأ شاسثي حشإفي شاسا تششجأاشحسضحتشاس ح ش حشههاشا في ش

شاسليئميم شسك ااهد شاسلابي شاس أ  شسحلسم شاسا تش شحاششكألأد شعلح شسحكتم ،

شإفي ش شاسثيسثد شاسملتند ش ح شتال  ش، شسفنأد شكهمد ش... شاستسسد شإ ليل اسا تششسمخطط

اسمواكلمشجأاشحكتشاس ح ش حشههاشا في شحاشك لشكيش استشتاملضشسمواكلمش

ش حشاسملتندشاسلابمدشإفي شاساحليتشعلحشاسل ضحش تجاهتفشإي يفشاستسسدش،شتال 

شس شاستسسد شاه   شإفي  شثإ ش، شخططشسا  هيم شك ااهد ش ح شاستسسد شاه   شع  أمنل

إ ليلشاستسسدشاسم ليدشساس ه  شاسلاكأدشساثنأتش عيئإشاستسسدش،إتشح هشعلحشاس ي  ش

شهه ش شبنيقح شك ي  د شسذسك شكاأخلم شكلتند ش ح شاسمجئ سأد شإيني  شإفي  شايل ا خل

ا فل،شجأاشاجا شب حألدشا خني شاسملتندشاسجي يدش،شسايلشب حألاحشا هلاحش

شإفي شساس مه شت تيإ شسضلس م شحهمأد شك  شاسلغإ ش؛علح شاسجيبمد شاسملتند ش ح   يد

اسمجئ سأدشسذسكشسانأ شسل ي  شك شه شاسمجئ لشع شتح ي شك لشإسحش  ضحشسكيش

 هحشاس هيمشاسمجئ سدشسا فلافشاسما فدش حشاس أيحشبأعميلشاسمن شسا  هيم.ش

طشإ لديلشحبل مشلح شاست ايدشك م عدشك شحفلشاسحل لشساسلفششسم ااهدشخطد -

استسسدشاسم ليدش،شسايلش حشك دتكاهيشتلداأ شاسد عحشكد شكدواكلامشإيد يفشاستسسدد،ش

ك ااهدددشخطددطشاسانظأمدديمشا  هيبأدددش،شإفددي شتلمأدد ش س شاسمويجدديمشا عالكأدددش،ش

تلمأ شاسدتس شاسلقديبحشعلدحشسيديئطشاسا الد شاتاامديعحش،شا لدالاشا قا دي ش،ش

لشعلدحشاس جدتمشاس فنأددش،شت عأددشاسدلحششتثنأتش عيئإشاستسسدش،شتمي لشاس ه  شسإلب دي

اسمدديحشبملهدد حشا كدد شاس دد كح.ششسعلددحشكجددا ششاسم ي  دددش أمدديشبددأ شلددح شاست ايدددش

اسثالثش،شايلشإفي شكتلاأ شاس عحشكد شكدواكلامشإيد يفشاستسسددكش دحشك تكددشحفدلش

اسحلدد لشاسم الجدددشب ليددتمشاس مه  يدددش،شجأدداشحكددتمشاس ددحألدشحاشاسا عأدددشهددحش

 ااهددشكخططديمشإ لديلشاستسسدد.شبأنمديشكي دتشحهدإشحفدلشاسحلد لشاسجالاشا هإش حشك

 اساحشتنناهيشلحألايشا هلاحشسا خني شهحكك ااهدشخططشاسانظأميمشا  هيبأدك.

شسل ميييش - شاست ايد شلح  شتنيسل ش ج  ش ح شكنألا شت ي بي شاست ايد ش ايئا حلهلم

 حشاسللعأدشسخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدش،شجأاشايلش للشاسل ضحشساسليئميمش
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شخططش شسايلمشآسأيمشك ااهد ش، شساس مه  يد شا هلاح شا سسحشب حألاح اسملتند

ش،ش شساس مه  يد شا هلاح شب حألاح شاسثي أد شاسملتند ش ح شاسم ليد شاستسسد إ ليل

سايلمشحعميلشاسمن شسا  هيمشس ميعيمشا خ ااش حشاسملتندشاسثيسثدشب حألاحش

شاستسس شح كيا شهتح شكحيستم شسايلم شسا خني ، شاسلابمدشا هلاح شاسملتند ش ح د

ش حشاسملتندش شسايلشتمطأ شات ايجشسضلمشاسجأيجد شسا خني ، ب حألاحشا هلاح

اسجيبمدشب حألاحشا هلاحشسا خني ،شسايلمشإثي مشاسلاندشبأ ششلكيلشاس ف ش حش

شتأثألش شيماس شسهها ش، شساس مه  يد شا خني  شب حألاح شسا خألم شاسثيكند اسملتند

شاسجأييدشاساحليليد.

ش - شا خ ااشايلم شكاميعد شاسم ليد شاستسسد شإ ليل شخطط ش ح شاسليعلد شاس  ش حكثل

ش،ش شاست ايد شاس ح شاسثالثشعأند ش ح شا سل شاسملكز شاجالت شسقت شهها اسمجلمأ ك

ش يعلدش شك  ش شاسمجلمأ  شا خ اا شس ميعد شاسجلنح شاستس  شاس ح  شحلهلم جأا

شخي اأ شكق ش ش ئد شساجالت ش. شاسم ليد شاستسسد شإ ليل شخطط شستنلأه دكشساخطأط

اسملكزشاسثي حش حشلح شاست ايدشكا ش،شسلهلمشهه شاس  ششاسليعلدشك شخاللش

شاسمجاليدكش شساجالتشكاسمويجد ش. شاسمتكلم شاسل ضح شسنلل شاسجيعأد شاستسسأد اس  ش

شا خني ،ش ش حشلحألد ش جند شسايلمشحعلح شاس مأد، شكجا ش شعلح شاسثيسثد اسملتند

شحلهلم شجأا شساس مه  يد شا هلاح شلحألاح ش جند شعأندششست ي بت اس ح 

است ايدشتمظأإش س شاسمويجدشاسمجاليدش حشاسا تششسله ميمشا  هيبأدشسجمييدش

شسايلمش ش. شاس ف  شايا لا  ش عزعد شإسح شتهتف شتهتيتام شحش شك  شاس  كح ا ك 

شك ش شذسك شسلهل ش، شاس مأد شكجا ش شعلح شا خألم شاسملتند ش ح شاسحزبأد اسم ي  

شك ااه ش ح شسلتسسد شاسجأييأد شا جزام شكجي تم ش ايئاشخالل شبأنت شكمي شا  هيم. د

است ايدشا تلي شاهاميحشاليتمشا هلاحشبلخصشك ئأسشاس مه  يدكشك  شش يعلدش

شاسلئأسشك  مش شيلمنه شاسهش شا ي يبح شاستس  شعلح شاس ليتم شجأاش كزم ش،  ئأجأد

 يعلدشكح  يدشسه شكيشياميشحشكيشا في شاسميحشسل حألدشاستاعإشسلنظيحشاسجأييحش

 اس يئإش.

شفنش - شتوثل شاتهاميحشسإ شحسس ييم شعلح شاست ايد شعأند شاس  كأد شاس ح  شإلتا  أمد

شثإش شاهامتشاس ح شاس  كأدشخيلدشا هلاح ش  ت ش، شاسمجاختكد بي شايلشاس حلأد

شسل مأدشكح شاست ايدش،ش ا خني شثإشاس مه  يدشبل شاسم يلشاس حلحش حشكميس اهي

سهيشت تيإشساهيمشسذسكش  هشا قت شعلىشفلاشكث شهه شاس ميييشاساحشيما شك شخال

شكجيعتمش ش ح ر شامأمي شتجهإ شستحلأالم شستلجألام شكمل كيم شست تيإ شكامت م  ظل

شساجا شاسخنلشاس حلحشاسملكزشاسثي حش ش. شبلأاشاس مأد اس مه  ش حشتا ي شآ ائه
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ب ليتتحشا هلاحشسا خني ،ش حشجأ شايلش حشاسملتندشاسثيسثدشب ليتمشاس مه  يدش.ش

شا هلاحششسكللتش ايئاشاست ايدشاساحلألأد ع شتلاايشاسا ليلشاس حلحش حشاليتم

شي تكهشاسا ليلشك شت تيإشحكنلشقت شك ش شيوخهشعلحشاس حألدش حشض لشكي سه شكي

شاليتمش شا تلي شاهاميح شسحلهلمشاسنايئا شاسم ض  ش. اسممل كيمشساسخللأيمشج ل

شاس مه  يدش اس مه  يدشبل شاساح أقشاس حلحشست ض شهه شاسناأ دشاهاميحشاليتم

شاسمخاللدشبيسممي شساهيمشاسنظل شت تيإ شعلح شسحللهي شساتيا  يئأد شاسالجأليد س د

ت ي شاس مأدش.شكميشحلهلمشاسنايئاشغأيمشاساي كيتألشتميكيشك شاليتمشاس مه  يدش

ش حش شاسخيفئد شسألسضي  شستهاإ ش  ت شع  شاسامنأل شك  شاساي كيتأل شيمثله شكي  غإ

 اسم امي.

شاش - شحهإ شيلا  شكاسايت شاس حلحك شحا شاعامتمشعلأهيشكل شاساحلأ  شاساح سم ي  

شلح ش شاهاميح شإسح شيلأل شكمي ش. شاست ايد شكح  شسل مأد شكميس اهي ش ح اس ح 

شاسمامم دش شاسمميكأ  ش لل ش ح شساسلاليد شا يتي س اأد شك اقلهي شباتعأإ است ايد

سمميس دشخططشإ ليلشاستسسدشاسم ليدشجأاشإاشاتيجدشاسلللدشسلاايمش،شيو ششإسحش

شس شاسم ض   شتيطأد ش ح شحكنل ش.شعمق شي لفهي شاساح شاسمي م ش ح شبث د شسل ي   إشمي 

سايلمشلحألدشاس مه  يدشحكثلشاس ح ش حشاتعامي شعلحشكحل يهيش.شسكللتش

ش ىشكميس دشاس ح شاسثالثش اسنايئاشحاشاسم ي  شاسم هلدشتمث ش جندشتشبأسشبهي

شقلدش شحلهلمشاسنايئا شكمي ش. شاسحملد شقأمد شيمم شك  شقت شإالال شسه  شاسج ال على

شاس  شعلحشسكيتمشا  نيلشكم ت شسلممل كيمشسيلايشاعامي  شاست ايد ح شعأند

ششذسكشإسحشجللشاس ح شعلحشاعامي هيشعلحشاسم ي  شاستاخلأدش.

كي تشحكثلشحهتافشاسمميس دشتح  يش حشاس ح شاسثالثشهحشكل شاسجلنأيمشساساننأدهش -

ش.شستلدألتال ش حشاسالتأ شاسثي حشهتفشاستع مشإسحشك ق شكمأ شحسشإالالشكمأ سهيش

هه شاسناأ دشإسحشجللشاس ح شاس  كأدشعأندشاست ايدشبمتشاسالد شعد شاسجدلنأيمش

ساساننأددهشسهدديش،شسفلجهدديشحكدديحشاسددلحششاسمدديحشست ضددأحهيش؛شإسددحشاسددتع مشإسددحشإتخدديذش

إالالامشسخط امشإي يبأدش ح شاس مأد.شسبيسايسحش  تشس  دتشلدح شاست ايددش دحش

ش.تلتأ شا سس يدشسلهتفشا هإشا سلشثإشاسمهإشثي أي

فيتشات يهيمشا فلشاسجلنأدشعلدحشاتي يبأددش دحشكميس ددشاس دح شعأنددشاست ايددش -

اس مه  يدش(شسخططشإ ليلشاستسسددشاسم دليدشكمديشيدتلشش-ا خني ش–اسثالثش ا هلاحش

علحشسا  شقدت شكد شاسا جدتشساس قد فش دحشلد شاستسسددش دحشكملكاهديشضدتشخطدطش

سهددديشساسااددديت شإ لددديلشاستسسددددشاسم دددليدشسإ  ادشخط  تهددديشسضدددلس مشاسا دددتشش

إاشهه شاس مأدشتا  شات يتشسثأ يشبم ألشا كدش،شبأنميشكدياششسل ميلشعلأهي،شجأا



  القوميةة تحليلية علي الصحف تأطير الصحف القومية لخطط إفشال الدولة المصرية وتداعياتها: دراس

 093  العدد السادس عشر –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ات يههيشإي يبحشجأنميشحبل مشاس ح شاسمت سيدش س شاسلئأسشاسجأجحشاسدهششي د  ش

استسسدشإسحشع لشاتيتشسيجمحشإسدحشتثنأدتش عديئإشاستسسددشاسحتيثددش،شسا شدي مشبدتس ش

 تششسله ميمشا  هيبأد.ق امشاس أششساسللفدش حشاسا 

ادديلشا يالددهي شبي  سدددشساسلدد اهتشعلددحش حسشقيئمدددشحيدديسأ شا قنددي شاساددحشسللاهدديش -

اس ددح شعأندددشاست ايدددش ددحشكميس اهدديشسخطددطشإ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدش،شسذسددكش

 ضليلش   شكد شاسم دتاقأدشعلأهديشساسادأثألشعلدحشقلائهديش.شسا اهدتش اديئاشاست ايددش

هددلاحشقددتشتلددي كتشكدديشاليددتمشاس مه  يدددش ددحشتلتأدد شاساحلألدددشإسددحشحاشاليددتمشا 

اسملكزشا سلشساسثي حش،شجأاشايلش حشاسملتندشا سسحشاتيالهي شبي  سدشساسل اهت.ش

تال ش حشاسملتندشاسثي أدشكعلضشساهدش ظلشساجتمكش،شحكيشبيسنجندشس ليدتمشا خندي ،ش

 ددحش  ددتشادديلش ددحشك ددتكاهيشعددلضشساهدددش ظددلشساجددتمش.شستل قددتشاليددتمشا هددلاحش

ت لألهيشسا ليحيمشاسمجئ سأ شكأجدتشحيديسأ شا قندي شاسمجداختكدش،شسهد شكديشيالدقش

 كيشيأيياهيشاساحليليدش.

تنأ شحاشاسييسنأدشاسمظمىشك شاسمميس يمشاس حلأدشسل مأدشكحد شاست ايددشقدتشس  مش -

سذسددكش ددحشك يبدد ش جددندشضددئألهشش%22.9 ددحشلددلحيمش اخلأددد،شجأدداشبليددتش جددناهيش

 ددلحدشا سسددىشسا خأددلمش،شسيلادديشذسددكشإسددحشقأدديحشقددتشس  مش ددحشاسش%2.2بليددتش

اس ددح شكحدد شاست ايدددشباخ ددأصشلددلحيمش اخلأدددشكحددت مشسل مددأد،شجأدداشإاش

اس لحيمشاستاخلأدشتمطحش للدشحكنلشسلاحلأد شساسالجدألش دحشعدلضشاس مدأد.شكمديش

خطدطششبأنتشاسنايئاشا تلي شاهاميحشاليدتمشا هدلاحشبا لأد شاس دلحدشا سسدحشسنلدل

 ،ش حشجأ شغيبتشهه شاسلئدشتميكيشك شاليتمشاس مه  يد. ليدشإ ليلشاستسسدشاسم

اهامددتشاس ددح شعأندددشاست ايدددشبددإبلا شخطددطشإ لدديلشاستسسدددشاسم ددليدشكدد شخدداللش -

جأدداشياجددإشهددهاشاسندد  شكدد شاسمندديسي شبأ ددهشت ددتشسلنظددلشسيددت يشاسمندد ااشاسمماددتش،ش

،ش ددحشجددأ شا خلددتشايدداختاحشاسمندديسي شاسمليمدددش غددإشك  هدديشاس مهدد  شس لالتددهش

سحلهدلمشاسناديئاشا تلدي شاهامديحشلدحألاحشا هدلاحششا كثلشإبلا اشسادهبيشسال اندي ش.

سا خني شبيسمن ااشاسمم  شش حشجأ شتلاايشهدهاشاسمند ااش دحشاليدتمشاس مه  يددش،ش

سيلاددديشذسدددكشإسدددحشإ تلدددي ش جدددندشا عمدددتمشاس دددحلأدشاسادددحشخ  ددداهيشاس ليدددتتياش

 .سم م عدشكنألمشك شكني شاساايمشسمنيقلدشاس مأد

حلهددلمش ادديئاشاست ايدددشاساحلألأدددشاهامدديحشاس ددح شاسم ددليدشبددإبلا شك ضدد عيمش -

اس مأدشكح شاست ايدشع شفليقشاس   شاسلخ أدش حشاسم ديحشا سلشكأجدتشسيديئ ش

ا بددلا شاسجدده شاسح دد لشعلأهدديشكدد شا  شددأ شاس ددحلحشسل ليددتمش غددإش تيباهددي.ش

 د  شاسم ضد عأدشسا تليشكمتلشاهاميحشاليتتحشا خني شساس مه  يدشبييداختاحشاس
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بأنمدديشتلاامددتشهدده شاسلئدددش ددحشاليددتمشا هددلاحش،شكمدديشبأنددتشاسنادديئاشغأدديمشاسليدد حش

شاساي كيتأليدشتميكيشك شاليتمشاس مه  يدش.

 ال وصيات :

ي دد شعلددحشا عددالحشاسدد فنحشسضددديشخليطدددشفليددقشسم ااهدددشاسلاددلشات هددديبحش -

 ساسليئميمش.

اشاي اشج لشكخططشإ لديلشضلس مشحاشتتيلشاس حي دشاسم ليدشباي دشحفأي هيشج   -

استسسدشاسم ليدكشساساحشتمث شتحتييشي ااهشاسم اميشاسم دلششجيسأديشس بمديشيداوثلش

علأهشسجن امشعتيدتمشقي كددشستبدتشحاشتجدمحشإسدحشك ااهددشاسملدالدشسبلد  مشاسحلد لش

 ج سهي.ش

 ضلس مشكلاقندشك اقيشاسا ال شا ااميعحشسمنطشحششحعميلشتحليمأدش. -

سيديئ شا عدالحش دحشك يسكددشاسلديئميمشكد شخداللشاسمندي  مشاساأكأتشعلحشحهمأددش س ش -

ساسجدددنقشاس دددحلحشحسشا عالكدددحش دددحشت دددتيإشا خندددي شاس دددي قدشسكلددد شاسح ددديئقش

 سل مه  .

إعتا شكلكزشخيلشسلممل كيمشع شا  هيمشكتع حشك شاسجلطدشاسليمأدش،شسيا اش -

 ألشههاشاسملكزشعلدحشات ديلش ائدإشعلدحشكدتا شاسجديعدشب يديئ شا عدالحشسمدمياشتد 

 اسجلعدشستج أ ش  س شاسلم شع شتيطأدشاسحتثشا  هيبحش.

إ ليلشكللتشسم ااهدشاسليئميمش بيسللتشساساحلأ شساسمايبمدشسكل شاسمدلسجشسهديش -

 سكميقناه(ش.ششششششششششششششششش

ي دد شعلددحشا عددالحشاسدد فنحشت لددأ ش يدديسدشق يدددشعدد شحهمأدددشاسم افندددشساس ددأإش -

حشاسا عددد ششجادددحشياثندددحشاسا دددتششسا خدددالقشس  ددديشاسمجدددا ششاسلادددلششساسث دددي 

 سمحيستمشإ ليلشاستسسدش.

استقدش حشاخاأي شك شي  حشبيسايطأدشساساميكد شكديشاسحد ا ثشا  هيبأددش،شساساأكدتشكد ش -

حاشيا اشك شحلحيمشاساليلمشساسث ي دشاسميسأدشساحشياد اشقدي  اشعلدحشاساميكد شاس أدتش

 هي.ساسمنيي شكيشاسخطيمشا عالكحشسل ميعيمشاسماطل دشسكلامأيت

اسللي أدشساسم ي جدششمي ااشتشيننيحشإهميسهميش حشاسمميس ددشا عالكأددشسإل هديمش -

 يس متشا عالكحشيخلقش   مشكيشاس مه  شسي ملهش ليجدشسلليئميم.،ش 

حاشياميك شا عالحشكيشاسملجلدشاسحيسأددشب د  مشحكثدلشاجالا أددشسكهنأددشسب دت شكد ش -

 علحشا  هيمش.اسمجئ سأدشستعإشك ه  شحاهزمشاستسسدش حشجلبهيش
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سممياشعتحشتالا شاخليقيمشسيديئ شا عدالحش دحشكميس ددشاسحد ا ثشا  هيبأددشكدلمش -

حخلشش،شينيندحشتد خحشاسحأطددشساسحده ش أمديشتنلدل شكد شكمل كديمشبلدأاشا جدتاثش

 ا  هيبأد.ش

اسحددلمشاسنلجددأدشاساددحشتامددلضشسهدديشك ددلشكدد شكنظمدددشج دد قشات جددياشكهأ كددياش -

دشاسمجدددا ييمشستحلكددديمشك ا يددددشعلدددحش ايددداسشسستدددشكشتجددداتعحش  اشعلدددحشكي ددد

 اس مأتشا عالكح.ش

ي دددد شعلددددحشاس ددددح شاس  كأدددددشت ددددتيإشاسلاددددلشاس ددددحأ شكدددد شخدددداللشاسخنددددلالش -

 ساسماخ  أ شك شذسششاسم تاقأدشاسميسأدش.

ضددلس مشحاشتلاعددحشاس ددح شاس  كأدددش ددحشكمدديكأنهيشسخيلدددشاسمامل دددشب مدديييش -

 دد حشبنلددلهيش،شجاددحشاسم امدديشسح كيتددهشتحتيددتشكنددااشسك ددت شاسممل كدديمشاساددحشت

 تااج شث دشاس ي  شساجالاكه.

ي  شتايت شسييئ شا عالحشاممأهيشسا ضأ شستمليد شاساحدتييمشساسمم قديمشاسادحش -

 ت ااهشاستسسدش اخلأيشسخي اأي.

تلمأ ش س شاسهأئدشاسميكدشسإليامالكيمشسكلكزشاسممل كديمشس عدإشاتخديذشاس دلا ش دحش -

 اسل شعلحشاسليئميمشسا كيذي ش.

ت ينأدشسل حلأأ شسلا عأدشبمخيفلشجدلسمشاس أد شاسلابديشساسخديكسشعم ش س امشت -

شسفلقشك ااهاهيشسغلسشاتججيسشبيسمجئ سأدشت ي شاس ف ش.
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 المراجـع : 
                                                           

أدددشسللدديئميمشسعالقاهدديشغددي مشعطأدددشكحمددتش،شحفددلشكميس دددشاسم اقدديشا خني يدددشساس ددح شا ساالس ش-0

شبإ  ادشاسملاه أ شسل اقيشاسجأييحش

،شلـش9102،شايكمدشعأ ششمسش،شكمهتشاست اييمشاسملأيشسلطل سدش،ششرسالة دك وراشساتااميعحش،شششششش

ش.شش01

كحمتش ضيشحجمدتشيدلأمياش،ش س شسيديئ شا عدالحشاس تيدتش دحشك ااهددشاسادأثألامشاسجدلنأدشسللديئميمشش-9

شعلحشاسم اميششششاسملتنطدشبي  هيمش

اسجددم  ششبييدداختاحشايددالاتأ أدشاسمن دديمشاسمامددت مش  ايدددشتحلألأدددشسكأتا أدددشكدديشت دد  شك اددلاش،ششششش

شايكمدشعأ شش،شمجلة دراسات الطفولة

شش.شش22،شلـش9102كي سشش-،شينييل21،شا لتا 02شمسش،شكمهتشاست اييمشاسملأيشسلطل سدش،شاسم لتششششش

ميمش حشك اقيشاسا ال شا ااميعحشسعالقاهيشبيتت يهيمشاسجأييأدشس اأ شكحمتشكا سحش،شاسليئش– 0

 رسالة ستششاسلنيمشاسم لشش،ش

ش  .010،شلـش9102،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،شماجس ير     

حريات متفل ه ومخاطر دا مة : مواقع ال واصل االج ماعي وتأثير ا شلي ش  سيششاسلنياش،شش–2

ش شاس يهلمششعلي األمز القومي المصري

ش  http://www.acrseg.org/40123(ش9102:اسملكزشاسملبحشسلنح ثشساست اييمش،ششش

المؤتمر الستوي الثاصي   ايدشجيسدش،شش– ي  ش ممياشكحمتشبأ كحش،شكي ثدشا هأي شك لشاس تيتمشش-2

ش،شايكمدشعأ ششإلدارش األزمات والكوارث

 .210،شلـش0222كا بلشحش92-92شمسش،شكلأدشاسا ي مش،شاسم لتشاسثي ح،ششششش

6- Robert M. Entman.Framing: Toward clarification of a Fractured 

Paradigm, Journal of Communication, vol.43, No.4, 1993, pp 51-52.    

عملشججأ شاممدش،شحفلشكميس دشاس ح شساسلميئأيمشاسملبأدشسلمالقيمشاسملبأددشا كلياأددشخداللشش-2

شستأثألهيشعلحشش9100س9101عيكحش

،ش9102،شايكمددشاس ديهلمش،شكلأددشا عدالحش،ششرسنالة دك نوراشإ  ادشاس مه  شس اقيشهه شاسمالقيمش،ششششش

ش.29لـ

اسم ليدش،ش اس يهلمش:استا ششاالتصال وصمرياته المعاصرشجج شعمي شكايسشش،شسألحشججأ شاسجأتش،شش-2

ش.021(شلـ9119اسلنني أدش،

إشاسنخ شاسجأييأدشساسم اف ش حشتيطأدشاسلئ اشاسملبأدشسم لاحشبجنتش  لشإبلاهأإش،شحفلشت تيش-2

شاساييإشساسنأ  سيكشخاللشاسلالمشك شش

 .شششش9102يهلمش،شكلأدشا عالحش،ش،شايكمدشاس شرسالة ماجس ير(ش،ش9109-9101 ششششش

،ششرسالة ماجس ير   هياشك تششقنتي ش،شحفلشت تيإشاسث  امشاسملبأدش حشاس حي دشا يأ يدش،شش-01

 .شششش9102يهلمش،شكلأدشا عالحش،شايكمدشاس 

المجلة ي  أ ش حشك لشستتاعأيتهيش،شش01كلسمششن شع أزمش،شتأفألشاس ح شاستسسأدش جتاثشش-00

ش،شايكمدششالمصرية لجحوث اإلعالم

 .9102كي سشش-سشسا  بم اش،شينييلاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،شاسمت شاسجي شششششش

رسالة ينييلشاسم ليدش،شش92 دشاس ح شا اننأدش جتاثشث  مشهندشيأتش كحش،شحفلشكميسش-09

ش،شايكمدشعأ ششمسش،شكمهتشماجس ير

 .شش9102ت اييمشاسملأيشسلطل سدش،شاسشششششش
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13-DU, Ying, and K.L.C heng , Framing the 2011 Egyptian 

Revolution Within ideological boundaries: one incident, three 

stories , International Communication Research Journal 48:4-

3(2013).  

14-Summer Harlow & Thomas J.Johnson, Overthrowing the protest 

paradigm? How the New York Times, Global voices and Twitter 

covered the Egyptian Revolution, International Journal of 

communication, 2011. 

مجلة   ايدشتحلألأدش،شش–ينييلشش92كحمتشعلحشكحمتش،شحفلشكميس دشاس ح شاسم ليدشسث  مشش-02

شايكمدشعأ ششمس،ششدراسات الطفولة ،

 .9102 يجمنلشش–،شحكا بلش20لتا ش،شا 02كمهتشاست اييمشاسملأيشسلطل سدش،شاسم لتششششششش

ليدش حشاس ح شاسللجطأنأدش  ايدشينييلشاسم ش92كنألشيلأإشكجم  ش،شا فلشاسخنليدشسث  مشش-02

ش،ش لجطأ ش،ششرسالة ماجس يرتحلألأدش،ش

 .9102كأدشبيزمش،شكلأدشا  امش،شاس يكمدشا يالششششش

17-Ekram Ibrahim ,Newspapers Coverage of the Egyptian January 25 

Revolution A Framing Analysis .The American University in Cairo 

School of Global Affairs and Public Policy .Department of Journalism 

and Mass Communication .Master degree ,2012.  

18-Hamdy, N. ,Gomaa , E. , Framing the Egyptian Uprising in Arabic 

Language Newspapers and Social Media, Journal of communication, 

2012.  

 

اسملضحشيلأمياش،شحفلشاسايطأدشا خني يدش جتاثشا  لالمشا كنحش حشاس ح شكياتمشعنتش-02

شينييلشش92اس  كأدشاسأ كأدش حشاسلالمششك ش

،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،ششالمجلة المصرية لجحوث الرأي العام،ش9100ي  أ شش02جاحشششششش

شاسم لتشاسحي ششعللش،شاسمت شا سلش،ش

 .ش9109ينييلش/كي سش،شششششش

ينييل:ش  ايدشش92 يهيحشعيف شعنتاسمظأإش،شح ميفشاساحأزش حشاسمميس دشاسخنليدش جتاثشث  مشش-91

شتحلألأدشك ي  دشبأ شلح شا هلاحشساس  تش

 .9102اس يهلمش،شكلأدشا عالحش،شش،شايكمدرسالة ماجس يرساسم لششاسأ حش،شششششش

يدشسلم ق شا كلياحشاسليمحشإ الش لكأ ش كلييشخمل،شحفلشكميس دشسييئ شا عالحشاسم لش-90

 المجلة المصرية ينييلشاسم ليدش،ش92ث  مش

 .9100 يجمنلشش-(شحكا بل2اسمت  شش،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،لجحوث الرأي العام      

شلي شيالكدشاسجمأتش،شاتخاال يمشاس نت يدشسعالقاهيشبمميس دشاسخطيمشاس حلحش جتاثشث  مشش-99

 لمؤتمر العلمي الدولي ا ينييلش،ش92

 .ش9109مش،شكلأدشا عالحش،شي سأ ش،شايكمدشاس يهلشالثامز عشر ، اإلعالم وبتاء الدولة الحديثة      

كندش شإيهيمش،شحفلشت تيإشاسليعلأ شاسجأييأأ ش حشتيطأدشاس ح شاسخيلدشاسأ كأدشسألجتاثشش-90

ش،ششرسالة ماجس يرساسلئ اشاسجأييأدش،ش

ش.9102هلمش،شكلأدشا عالحش،شايكمدشاس يشششششش
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إيمياشكحمتشججنحش،شعالقدشا فلشاس حلأدش  لطدشاسحلكيمشاسجأييأدشساتااميعأدشبيت يهيمشش-92

 رسالة اسلنيمشاسم لشش ح هيش،ش

 .ش9101اس يهلمش،شكلأدشا عالحش،ش،شايكمدشدك وراش       

حشاس حي دشاسم ليدش  ايدشكألالشلنلششحب ش ليخدش،شحفلشت تيإشاتجا يايمشاسجأييأدش ش-92

شش–تحلألأدشك ي  دشخاللشاسلالمشك شينييلش

،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،شاسمت شاسجيبيششالمجلة المصرية لجحوث اإلعالم،ش9100ي سأدشششششش

 .9102ي  أدشش–سا  بم اش،شإبلي ش

ليدشخاللشعيكأ شيملشجج شاسطنالسشش،شحفلشكميس دشقميييشاسمن شاسجأييحش حشاس حي دشاسم ش-92

ششششرسالة ماجس ير،ش9100-9102

 .9102،شكلأدشا عالحش،ش،شايكمدشاس يهلمشششششش

 جلي شججيحشاستي ش،ش س شك اقيشاسا ال شاتااميعحش حشإ  ادشاسلنيمشاسم لششسمخيفلشش-92

 المجلة المصرية لجحوث جلسمشاس أ شاسلابيش،ش

 .9102(ش،شاسمت شاسثي حش،شإبلي ش/ي  أهش02حش،شاسم لتش ،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالشالرأي العام     

كحمتش ليتشإبلاهأإشك يحش،شجلسمشاس أ شاسلابيش حشاتيالاتأ أدشا كلياأدشبيسللقشا سيطشش-92

شبيساطنأقشعلحشامه  يدشك لشاسملبأدش،ش

 .9102،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشاتقا ي شساسمل حشاسجأييأدش،شرسالة ماجس يرششششش

يسشخملش،شسييئ شاتعالحشاس هأ  أدشساسحلمشاسنلجأدشساسم يسكدشاسللجطأنأدشساسا تششسهيش،شعنش-92

 مؤتمر الدعوش االسالمية وم غيرات 

 .9112،ش لجطأ ش،شاس يكمدشاتيالكأدش،شكلأدشحل لشاستي ش،ششالعصر     

مؤتمر جامعة م يسكدش،شاسمنتش ش،شاسحلمشاتعالكأدش:ش م ذجشاتعالحشاسم يسحشبلننياش:شث ي دشاسش-01

ش،شا   اش،شكلأدشا  امششفيالدليفيا العالر

 .9112ساسلن اش،شششششش

جيتإشكحم  شعيف ش،شاسليئميمشسعالقاهيشباا ي شاسلحششاسميحشسلنيعدشاس لا ش حشك لش  ايدشش-00

ش،شايكمدششرسالة دك وراشتطنأ أدش،ش

شحش.9102اس يهلمش،شكلأدشا عالحش،ششششش

 .شمرجع سابقا سحش،شس اأ شكحمتشكش-09

ستلشكحمتشاسطيهل،اعامي شاس مه  شاسم لششعلحشا عالحشا كنحش حشاسا تششسلليئميمشش-00

شسا كيذي شساح أقشاسا ال شاسم اممحش  ايدش

،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،ششالمجلة المصرية لجحوث اإلعالمكأتا أدشعلحشعأندشك شاسلنيمش،ششششش

شششش-اش،شي سأهشاسمت شاسثي حشساسخمج 

شششش.ش9102ينامنلشششش

كحمتش ي شعنتاسلجم ش،شهيسدشت  أقشاسطلحديتحش،ش س شاسلديئميمش دحشاسادأثألشعلدحشاس مهد  شحثنديلشش-02

المؤتمر الدولي العلمي الستوي ينييلش،شش92ا  كيمش  ايدشتطنأ أدشعلحشاسلالمشاساحشحع نتشث  مش

ش.ش9100مدشا  هلش،شكلأدشا عالحش،شايكشالمهتية اإلعالمية وال حول الديمقراطي، –

35- Heng Chen, Yang K.LU, Wing Suen. "The Power of Whispers: ATheory 

of Rumor, Communication and Revolution, Phd, University of Hong 

Kong 2014, Available: http // henghenrychen. Weebly.com/ 

uploads/1/9/2/…/rumor8-new-main.pdf.   
36- BrianWeeks and Brian Southwell, The Symbiosis of news coverage and 

aggregate on – line search behavior Obama, rumors, and Presidential 
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Politics, Paper Presented at the 2009 AFJMC Annual Convention, 

Boston    , Mass Communication and Society, Boston, USA, 2009.   

المؤتمر هليحشكحمتشعنيسش،شا مايييمشاسممي يدشا عالكأدشاسجيسندشعلحشتا ي شاسليئمدش،شش-02

 الدولي لإلعالم واإللاعة : المخاطر 

،شاسمملادشاسملبأدشاسجم  يدش،شايكمدشاسملكشخيستش،شكلأدشاسمل حشا  جي أدششالمج معية وسجل المواجهة    

شاتت يلشحبهيش،شقجإشا عالحشس

ش.ش9102ينامنلش02-02،شششش

شأميلش لجشاي ش،شتنيسلشاس حي دشاسم ليدشسلليئميمشاسجأييأدش:ش  ايدشتحلألأدشس ليتتحشش-02

ش،ششرسالة ماجس يرا هلاحشساسم لششاسأ حش،ش

ش.9100ايكمدشا يانت يدش،شكلأدشا  امش،ششششش

يئأدشا عالحشساسليئميمش حشإفي شخيستشلالاشاستي ش،شات يهيمشاسلحششاسميحشاسم لشش ح شثنش-02

شاساحلأ شاتااميعحشسمحت امشاس عحش

،شايكمدششالمؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر: "اإلعالم بيز الحرية والمسئولية"ا عالكح،شششششش

شي  أدشششششششششش0-0اس يهلمش،شكلأدشا عالح،ش

ش.شش9112،ششششش

 ش .شمرجع سابقغي مشعطأدشكحمتش،شش-21

سزهلالشكحمتش،ش س ش س شاسمايألامشغألشاسمهنأدشسإلعالحشاسم لشش حشتل يششاس اقيش يفمدشاش-20

شا ااميعحشساسجأييحشاسم لشش حش

المؤتمر الدولي لإلعالم واإللاعة : المخاطر حع يمشث  مشينييلش حشض لش ظليدشاسل ضحش،شششششش

 ،شكلايشييبق.شالمج معية وسجل المواجهة

مشاس مه  شاسم لشش ح شاسليئميمش حش المشاساح لشاستيم لافحشحجمتشييسإشعأج شش،شات يهيش-29

  –المؤتمر الدولي العلمي الستوي ،

 ،شكلايشييبقش.المهتية اإلعالمية وال حول الديمقراطي     

حجمتشاسجمياش،ش س شاسهأئدشاسميكدشسإليامالكيمش حشك لشسكاا شاتيامالكيمشاس حلحشاسهنتششش-20

شأدش حشاسا تششسلليئميمشساسا ع

المؤتمر الدولي لإلعالم بأكاديمية الشروق "اإلعالم العربي  بأخطي شا  هيمش:ش  ايدشك ي  دش،شششش

 ومواجهة اإلر ا  ..ال وابط المهتية 

ش.9102كي سش،ش9-0كش،شحكي يمأدشاسللسقش،شكلأدشا عالحش،وأخالقيات الممارسة    

سم لشش:ش  ايدشسمنيللشسآسأيمشتط  شكحم  شخلأ ش،شهليحشعطأدش،شكجا ن شاسنظيحشاس حلحشاش-22

شش9111-0229اس حي دشاسم ليدش

،شايكمدششالمجلة المصرية لجحوث الرأي العام،ش9191-9111سيأني ي هيمشاساط  شاسمجا نلحششششششش

ش،ش9اس يهلمش،شكلأدشا عالحش،شاسم لتش

 .2،شششششلـ9110،شي سأ ش/ينامنلشش0اسمت شششششش

 .022،شلـششمرجع سابق شاسجأتش،شجج شعمي شكايسشش،شسألحشججأش-22

،ششرسالة ماجس ير كياتمشكحمتشعنتشاس هيمش،شحفلشت تيإشل  مشاسملحمش حشاس حي دشاسللجطأنأدش،ش-22

شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش،ششششششششششش

 .90،شلـشش9112

ش.00،شلـششمرجع سابقيملشجج شاسطنالسشش،شش-22
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(ش|،ش9112 شاس يهلمش:شعيسإشاساا ش،ش0،شفشواتجا ات ال أثير صمريات اإلعالمكحمتشعنتشاسحمأتش،ششش-22

 .212لـش

(ش9112مش:عيسإشاساا ش،ش شاس يهل9،شفشالجحث العلمي في الدراسات اإلعالميةكحمتشعنتشاسحمأتش،شش-22

 .022،شلـش

كحمتشعنتشاسحمأتشحجمتش،شاسمميس دشاس حلأدشسم ق شايكمدشاستسلشاسملبأدشك شاس ميييشاس  كأدش،شش-21

ش،شايكمدشاس يهلمش،شرسالة ماجس ير

 .22،شلـشش9100الحش،شكلأدشا عشششششش

 .ش200،شلـششمرجع سابقكلسمششن شع أزمش،شش-20

عالشإبلاهأإشي ي ش،شا فلشا خني يدشستس شاس هي شاسملكزششسلمحيينيمشاسلقيبحش حشاس حي دشش-29

شاسم ليدش  ايدشسلممم اشساس يئإش

رسالة ،ش9101جاحشينييلشش9112س ح شاسأ كأدش حشاسلالمشك شبيتت يلش حشعأندشك شاششششششش

ش،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحششششششماجس ير

 .0،شلـشش9102،شششششششش

 يفمدشاسزهلالشاسخطأ ش،شحفلشاسمميس دشا عالكأدشسجأيييمشاسلئأسشا كلياحشبي ادشحسبيكيشش-20

شك  ايدشك ي  دشبأ شقنيتحشاس زيلمش

،ش9100،شابلي ش/شي  أ شش02،شاسم لتششحوليات آدا  عيز لماايكمدشعأ ششمسش،ششساسحلمشكش،ششششششش

 .011لـش

 .92،شلـششمرجع سابقكحمتش ليتشإبلاهأإشك يحش،شش-22

 92،شلـششالمرجع سابقش-22

 .90 شتج طشسسأجتش سسدش يشلدش،شلـ،ششك لشس02/2/9102اليتمشحخني شاسأ حش:شش-22

للشساسا  ييش،شش،ش اس يهلمش:شاسملبحشسلنشواصل االج ماعيحرو  مواقع ال ايهيمشخلألدش،شش-22

 .009(ش،شلـش9102

ششالسادش المحكميز حسا ال رتيا االبجدي : -ش
شايكمدشعأ ششمسش.ش–كمهتشاست اييمشاسملأيشسلطل سدشش–ح. /شإعامي شخل شكمنتششششششششششحيايذشا عالحشاسمالل شش-

شايكمدشعأ ششمسش.ش–كلأدشاسالبأدشاسن عأدشش–عالحشاسمجيعتشاسمالل شح.ح. /شفهشبلكيمشششششششششششششششحيايذشا ش-

شايكمدشعأ ششمسش.ش–كمهتشاست اييمشاسملأيشسلطل سدشش–ح. /شكحمتشكم ضشإبلاهأإششششششحيايذشا عالحشاسمالل شش-

شايكمدشعأ ششمسش.ش–كمهتشاست اييمشاسملأيشسلطل سدشش–ح. /شكحم  شجج شايميعأ شششششحيايذشا عالحشش-

شششششششششششششششششاسالبأدشاسن عأدش،شايكمدشبنهيش.شكلأدش–ح. /شكحم  شكن   شهأندششششششحيايذشا عالحش-

ش.0،شكلحشانل:شهزيمدشا  هيمشتشت  شحهمأدشع شا ا ي شحكا بل،شلـ02/2/9102ا خني ش:ش-22

ش.0،ش حشك ااهدشا كيذي ش،شلـ00/2/9102ا خني ش:ش-22

ش.2مشك ااهدشكحيستمشإ ليلشاستسسدش،شلـش،شآسأي92/2/9102ا هلاحش:ش-21

،شا عالحش..ات اميلش..شاساميساشاستسسحشضتشا  هيم..شحيلحدشك ااهدش00/2/9102ا هلاحش:ش-20

ش.0كخططيمشإ ليلشاستسسدش،شلـش

،ش..شسا جزامشساس  ششاسجأييأدشكل شساجتكش حشك ااهدشكخططيمش2/2/9102اس مه  يدش:ش-29

ش.2إ ليلشاستسسدش،شلـ

ش.01،شلـشاساملأإشساسا عأدشسا عالحشاس فنحش...ح سامشاس ااهد،ش90/01/9102اس مه  يدش:ش-20

،شا جزامشساس  ششاسجأييأدش:ش جي تشاستسسدش حشك ااهدشا  هيمش2/2/9102اس مه  يدش:ش-22

ش.ش2ساسمواكلام،شلـ

ش.2،شك سسدشك ا يدكشبـــــــشكتمل شكجل كش،شلـ02/2/9102اس مه  يدش:شش-22
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اس فنأدشسل حي د:شهأ كياش اياسشتلسجشسأل اي شا  هيبأدش...شش،شك00/2/9102س مه  يدش:شاش-22

ش.2ك،شلـستجمحشسال يهشيممدشك ل

ش.02،ششيئميمشا خ ااش..شسجلكدشاسللفدش،شلـش2/2/9102ا هلاحش:ش-22

ش.0،شاسمنظمدشاسملن هدش...شت ال شا كيذي ش،شلـش2/2/9102ا هلاحش:ش-22

ش.00،شا  هيمشا عالكحش،شلـش01/01/9102ا هلاحش:ش-22

ا خني ش:شكحين  شجمييدشاستسسدكش حشعأ اشاسخنلالش:ش حايجشإعالكأأ شسأسشسهإشك لحدشإتشش-21

ش.شش00جمييدشاس ف ش،شلـ

ش.00،شإ ليلشاستسسدشغلضشثيبتش!،شلـ9/2/9102ا هلاح:شش-20

ش.00،شاخالاقشا خ ااشسمويجيمشاستسسدش،شلـ92/01/9102ا هلاح:شش-29

..شيئميمشتلساهيشاس ميعيمشاسماطل دشسلال يششعلحشاسحلمش01ا خني ش:شا كيذي شاسـشش-20

ش.2اسم ليدشضتشا  هيمش،شلـ

ش.01،شاسمواكلمشا خ ا أدش..شس   سهيشاسمجاملمش،شلـش2/2/9102اس مه  يدش:ش-22

كأ شس الشجلمش لجأدشسـشكايئ شاس ميعدش:ا جأيقشبمتشاتعال،ش92/01/9102اس مه  يدش:ش-22

ش.01،شلـشششيئميمشات هيبأدشكي ثد

،شاس مه  يدش:شتللتشعملأدشتثنأتشح كياشاستسسدش..شساسن يمشك ش00/2/9102اس مه  يدش:ش-22

ش.2كخططيمشاسللش،شلـش

ش.2،شاسمجاأالساشسـشكتخلي كشك لش،شلـش02/2/9102اس مه  يدش:ش-22

ش.2دش،شلـش،شكوشلشاسم تاقأدشسكللتشاسم ااه0/2/9102اس مه  يدش:ش-22

،شسييئطشاسا ال شاتااميعحش..شحخطلشح سامشجلسمشاس أ شاسلابيشسهتحش92/2/9102ا هلاحش:ش-22

ش.2استسلش،شلـ

ش.00،شك لشسيأني ي شتلاأكشاس ف شاسملبحش،شلـ92/2/9102ا هلاحش:ش-21

ش.2،شج ا ششنيمشاسميسإش،شلـ01/2/9102ا خني :ش-20

ش.2 كيمشف قشاسن يمش،شلـش،شتتاسلشاسممل2/2/9102اس مه  يدش:شش-29

ش.2،شك اقيشاسا ال ش...شيإشقيت ش!ش،شلـش2/2/9102اس مه  يدش:شش-20

ش.2،شك اقيشكا  هيبأدشك..كيم حكشحساشتي ش!،شلـش00/2/9102ا خني ش:ش-22

،شسييئطشاسا ال شاتااميعحش..شحخطلشح سامشجلسمشاس أ شاسلابيشسهتحش92/2/9102ا هلاحش:ش-22

ش.2استسلش،شلـ

ش.ش2،شتشكهلمشسإل هيبأأ ش،شلـش02/2/9102ا خني :ش-22

،شاسل الشهليحشاسحلنحش:شق ششاسللشتحيسلشاياياللش  يفشضم ش اخ ش00/2/9102ا هلاحش:ش-22

ش.0اسم اميش،شلـ

،ش ييسدشسا شكجئ لشكلتمشش..شسك اف شسإشيحجإشحكل شكاسلحشخيي ش0/2/9102اس مه  يدش:ش-22

ش.2يلساشك،شلـ

ش.2،شكواكلمشكشايانزافشك لكش،شلـ0/2/9102ا خني :شش-22

ش.2كلأي ش ست شتانتهيشاتقا ي شاسم لششك شإ هيمشاستسجدش،شلـش92،ش92/2/9102ا خني :شش-21

ش.9،شجلمشاتشيعيمشتا يعتشسإلضلا شبيتيا لا شاتقا ي ششلـ99/01/9102ا خني :شش-20

ساجتكش حشك ااهدشكخططيمشش،ش..شسا جزامشساس  ششاسجأييأدشكل 2/2/9102اس مه  يدش:شش-29

ش.2إ ليلشاستسسدش،شلـ

ش.00،شاسمميلشساتضلامش،شلـ92/2/9102اس مه  يدش:شش-20

ش.2،شا عالحشاسملن  شي ال شكشتخ ي شكشاسجيئحأ شك شك لش،شلـش9/2/9102ا هلاحش:شش-22

ش.0،شإ هيمشقطلش،شلـش92/2/9102ا هلاحش:ششش-22
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ش.02..شسجلكدشاسللفدش،شلـشش،ششيئميمشا خ اا2/2/9102ا هلاحش:ش-22

ش.ش2،شاسج شأيلشكأتييش..شكنيبلشاسل ضحش،شلـش00/2/9102ا خني ش:شش-22

ش.02،شبيسحامدشساتقاتا شاسجلأندشتمنلشا  هي ش،شلـش92/2/9102اس مه  يدش:شش-22

ش.92،شلـششكواكلمش..شتجاهتفشاس ف ش..شتجاختحشاسلاندشسا كيذي ،ش92/01/9102اس مه  يدش:شش-22

ش.212،شلـششمرجع سابقكياتمشعنتشاسملضحش،شش-011

(ش9111،ش شاس يهلمش:شبتساش يشل،ششفز ال حرير الصحفيكحم  شعلإشاستي شسسألحشعنتشاسم أتش،شش-010

ش.22،شلـش

اميلشعنتشاسمظأإشحجمتش،شاسمايألامشاسموثلمشعلىش س شاس حي دش حشتا ي شاسلحششاسميحش حشش-019

شك لش,ش  ايدشتطنأ أدشعلىش

،شايكمدشاس يهلمش،شكلأدشا عالحش,ششرسالة دك وراش،شش22ش–ش22اسحمالمششاس حلأدش حشعيكحششششششش

ش.022،شلـشش0222

شليهلشش-010 شعلىش شتحلألأد ش  ايد شاسم ليدشك شاس حي د شحخالقأيمشاسخنلش حش شاسما سحش، حكيلشيمت

شاسخنلشاسم ه شاسم ت ش حششاس ح شش

شاشششششش ش، شساسحزبأد ش اسـع لمؤتمر الستـوي الاسخيلد ش,ش9110كيي ش2ش-2  أخالقيات اإلعالم بيز  (

شايكمدشاس يهلمش,ششالتمرية وال طجيق ،

 .292-290،شلـشلـش9110كلأدشا عالحش،شششششششش

ش

ش.2،شكك أتمشاسم  كش...شساستسسدشاسليشلدش،شلـش01/2/9102ا خني ش:شش-012

...شسعلأنيشا يهيحش حشكتثنأتششكشت ثأقشسلاي يخ9،شسجأتشجيكتش:كاس ميعد02/2/9102ا هلاحش:شش-012

ش.9ح كياشاستسسدكش،شلـش

ش.2،شبالشش:شس شتن  شكواكلامشإ ليلشاستسسدش،شلـ01/2/9102ا هلاحش:ش-012

،شاسل الشيالكدشاس  هلششقيئتشسجتمشكاي حدشا  هيمشا ينقشسـش0/2/9102اس مه  يدش:شش-012

ش.00اس مه  يدشا ين عح،شلـش

جياشاس قتشسم ااهدششيكلدشسمخططيمشهتحشاستسسدشاسم ليدش،شلـشش،0/2/9102اس مه  يدش:شش-012

ش.92

ش.2،شلـش92/01/9102اس مه  يدش:شش-012

ش.2،شلـشش92/01/9102ا خني ش:شش-001

ش.91،لـش90/01/9102ا خني ش:شش-000

ش.01،شلـش92/01/9102ا هلاحش:شش-009

ش.02،شتثنأتشاستسسدشاسم ليدش،شلـ92/2/9102اس مه  يدش:ش-000

ش.00،شاسليئميمشجلمشايانزافشضتشك لش،شلـ02/01/9102اس مه  يدش:ش-002

ش.01،شاسليئميمشح سامشاسحلمشضتشك لش،شلـ90/01/9102اس مه  يدش:ش-002

،شتماأ شاسلنيمشعلحشامأيشا لمتم..حسسحشخط امشاسحليلشعلحشاستسسدش9/2/9102ا هلاحش:ش-002

ش.2سكويجيتهي،شلـ

ش.ش09سل ضحش..شكخططشاس ميعدشسلل شعلحشاسلتش،شلـش،ش للشا02/2/9102ا خني ش:شش-002

ش.ش02،شلـش92/01/9102ا خني ش:شش-002

ش.2،شاسا تششسلأأسشسكحي بدشا جنيفش،شلـ2/2/9102ا خني :شش-002

،شبلاكاشاتيتمشب طي شا خني شسلا عأدشبيسمخيفلشاساحشتهت شاس ف ش،شلـش9/2/9102ا هلاحش:شش-091

ش.9
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،شاسانأجح:شا عالحشاسم لششيلم ش س اشكنألاشسلا تششسلمواكلامش،ش02/2/9102ا هلاحش:ش-090

ش.9لـش

،شكلحشانلشسـكاس مه  يدشك:شاسا تششسمخططشإ ليلشاستسسد..شكهمدش91/2/9102اس مه  يدش:ش-099

ش.2سفنأدش،شلـ

،شا ك شيا تششسمخططيمشاي يفشاستسسدشسي لحشا  هيبأأ ش،ش2/2/9102اس مه  يدش:ش-090

ش.01لـ

ش.2،شعنتشاسلا قشت  أقشياحتثشب لاجدش حش تسمشكناتحش،شل92/2/9102مه  يدش:شاس ش-092

ش.2،شآسأيمشك ااهدشكحيستمشإ ليلشاستسسدش،شلـش92/2/9102ا هلاحش:ش-092

ش.ش0،شكلحشانلش:شهزيمدشا  هيمشتشت  شحهمأدشع شا ا ي شحكا بل،شلـ02/2/9102ا خني ش:ش-092

ش.ش2مشاساحليتش..شكن يمشسلللش،شلـش،شش ميئأي00/2/9102ا خني ش:شش-092

ش.2،شاسملااميمشاسلاليدشك تيدش،شلـش2/2/9102ا خني :شش-092

ش.09،شاساأ شبماأيسأ ش..ش حشكل شكاسحلييمشك،شلـش92/2/9102اس مه  يدش:ش-092

،شقطلشسكاس زيلمكشسا عالحشا اننحش..حكثلدشجأدشعلحشكاتخالاقكشسش00/2/9102ا هلاحش:شش-001

ش.ش2زاهدكش،شلـشكغأيمشاسن

ش.2،ش عإشاس أي مشاسجأييأدش حشك ااهدشكواكلامشاياهتافشاستسسدش،شلـش2/2/9102ا خني ش:ش-000

ش.ش2،شاس فنأدشسل حي دش:شكللتشسم ااهدشاسليئميمش،شلـش92/2/9102ا خني ش:شش-009

ـش،شانل:شكللتشكاسليئميمكشيهتفش  ليلشكخططيمشاي يفشاستسسدش،شل2/2/9102ا هلاح:شش-000

ش.2

ش.2،شاسلأسشب دش..شيالاشكا  هيبأدشكش،شلـش01/2/9102اس مه  يدش:ش-002

ش.2،شتشكهلمشسإل هيبأأ ش،شلـش02/2/9102ا خني :ش-002

ش.ش02،شاستس شاس فنحشسل أششاسم لشش،شلـش2/2/9102ا هلاحشش-002

سإل هيمشكش،شعميلشاس حي دشسا عالحش حش ييسدش عإشبموتملشكت..02/2/9102اس مه  يدش:شش-002

ش   شخل شاس أي مشاسجأييأدش..شضتش

ش2كخططيمشكإ ليلشاستسسدشكش،شلـششششششششش

،شكمهتشحكلياحش:شإ هيمشا خ ااش حشت يعتشسيهتفشإسحشإ ليلشاستسسدش0/2/9102ا هلاحش:شش-002

ش.2اسم ليدش،شلـش

ش.2،شسمندشاس طشساسلأ ش حشللحيمشاساحليتش!ش،شلـش92/2/9102ا خني :شش-002

ش.02،شبيسحامدشساتقاتا شاسجلأندشتمنلشا  هي ،شلـش92/2/9102س مه  يدش:شاش-021

ش.2-2،شجلسمكشاس أ شاسلابيشكش...شكمي دشكقه مكش ي يفشاستسسدش،شلـ0/2/9102ا خني :شش-020

شش.2كش،شلـش9-0،شا  هيمش..شسكل شاسمجا  شك92/2/9102ا خني :شش-029

ش.2(ش،شلـش2/2.شساسمواكلمش ،شاسلم شساس أشش.2/2/9102ا خني :شش-020

ش.2،شحب ش دش:شاسلم شساس أششساسللفدشقي  ساشعلحشاسم ااهدش،شلـش01/2/9102ا هلاحش:شش-022

ش.02،ششيئميمشا خ ااش..شسجلكدشاسللفدش،شلـش2/2/9102ا هلاحش:ش-022

ش.09،شإي يفشاستسسدشاسم ليدشساسلل ل،شلـش0/2/9102ا هلاحش:شش-022

،شاتجااي ..اسليئميم..شسا  هيمشثيس ثشاسللش..تي يفشاستسسدش،شلـش2/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.01

،ش..شسخنلالشا عالحش:شحانتامشاسل ضحشتاجل شك شكش أسشب دشست يالش9/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.00كش،شلـ

،شاس مه  يدشتللتشعملأدشتثنأتشح كياشاستسسدش..شساسن يمشك ش00/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.2يمشاسللش،شلـكخطط
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ش.2،..شساس مه  يدشتحه شك شغلمياشاس ميعدشا  هيبأدك،شلـش2/2/9102اس مه  يدش:شش-021

ش.09،شاساأ شبماأيسأ ش..ش حشكل شكاسحلييمشك،شلـش92/2/9102اس مه  يدش:ش-020

ش.02،شاك  هيمشلنيعدشحكلياأدكش،شلـش2/2/9102اس مه  يدش:ش-029

مشاسلبأيشاسملبحش..شكي تشاسزسزالشا كلياحشسايأألشساهش،شث  ا92/2/9102اس مه  يدش:ش-020

ش.2ك لشساسميسإشاسملبحش،شلـش

ش.02،شك شاسم ااهدشا كنأدشإسحشاسحلمشاسليكلدش!!ش،شلـش92/2/9102ا خني ش:ش-022

ش.00،شتثنأتشح كياشاستسسدشاسم ليدش،شلـ2/2/9102ا هلاحش:شش-022

كلتمشش..شسك اف شسإشيحجإشحكل شكاسلحشخيي ش،ش ييسدشسا شكجئ لش0/2/9102اس مه  يدش:ش-022

ش.2يلساشك،شلـ

ش.2،شتميس اش جألشح لجنيش..شكيذاشس ؟ش،شلـ00/2/9102اس مه  يدش:ش-022

ش.2،شكا خ ااكشس الشاسمملأيمشا  هيبأدش،شلـش0/2/9102ا خني ش:شش-022

ش.2،شك اقيشاسا ال شاتااميعحش..شيإشقيت ش،شلـش2/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.02،ششيئميمشا خ ااش..شسجلكدشاسللفدش،شلـش2/2/9102ا هلاحش:ش-021

ش.029لـشكحمتش ليتشإبلاهأإش،شكلايشييبقش،شش-020

،ش..شسشنيمشا جزامشساس  ششاسجأييأدشكحذ  ششمنأدكشسلا تشش2/2/9102اس مه  يدش:ش-029

ش.ش2سلمواكلامش،شلـش

ش.ش02  فش،شلـش،شسعحشاسلم مشيحمأهيشك شاسج2/2/9102اس مه  يدش:ش-020

،ش..شسشنيمشا جزامشساس  ششاسجأييأدشكحذ  ششمنأدكشسلا تشش2/2/9102اس مه  يدش:ش-022

ش.2سلمواكلامش،شلـش

،شا عالحش..شات اميلش..شاساميساشاستسسحشضتشا  هيم..شحيلحدشك ااهدش00/2/9102ا هلاحش:ش-022

ش.0كخططيمشإ ليلشاستسسدش،شلـ

ش.00  شكجمييدشاستسسدكش حشعأ اشاسخنلالش،شلـ،شحين02/2/9102ا خني ش:شش-022

ش.00،شكجي تمشاسم افنأ شسل أششساسللفدشحكي دش،شلـش2/2/9102ا خني ش:شش-022

ش.0،شكلحشانل:شهزيمدشا  هيمشتشت  شحهمأدشع شا ا ي شحكا بل،شلـ02/2/9102ا خني ش:ش-022

ش.2دش،شلـ،شاسم ااهدشكجاملمشساسأ ظدشضلس مشساان02/2/9102ا خني ش:ش-022

ش.09،ش س شاس حي دش حشتثنأتشاستسسدش،شلـ01/2/9102ا هلاحش:شش-021

ش.2،شك لشتاحتشش،شلـ90/01/9102ا هلاحش:شش-020

،شجياشاس قتشسم ااهدششيكلدشسمخططيمشهتحشاستسسدشاسم ليدش،شلـش0/2/9102اس مه  يدش:شش-029

ش.92

ش.92،شإعالحشكشهتحكشاس ف ش!ش،شلـ2/2/9102ا هلاحش:شش-020

ش.09،شاسللي أدش حش ك شاسحلمش،شلـ92/01/9102ا هلاحش:شش-022

ش.2،شاس فنأدشسل حي دشتنيقششك ااهدشخططشإ ليلشاستسسدش،شلـ00/2/9102ا خني :شش-022

ش.00،شحين  شكجمييدشاستسسدكش حشعأ اشاسخنلالش،شلـ02/2/9102ا خني ش:شش-022

ش.ش2يانا لش،شلـش،شك لشتخ ضشجلبيششليدش...شس2/2/9102اس مه  يدش:ش-022

،ش..شسشنيمشا جزامشساس  ششاسجأييأدشكحذ  ششمنأدكشسلا تشش2/2/9102اس مه  يدش:ش-022

ش.2سلمواكلامش،شلـش

،شسييئطشاسا ال شاتااميعحش..شحخطلشح سامشجلسمشاس أ شاسلابيشسهتحش92/2/9102ا هلاحش:ش-022

ش.2استسلش،شلـ

ش.ش2تشسم ااهدشاسليئميمش،شلـ،شاس فنأدشسل حي دشكلل92/2/9102ا خني ش:ش-021

ش.2،ش  بأيشضتشإي يفشاستسسدش،شلـش00/2/9102ا خني :ش-020
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ش.09،شك شي لفشعلحشاساالحشع شاسمجا ن ش،شلـش01/2/9102ا هلاحش:ش-029

،شاسل الشيالكدشاس  هلششقيئتشسجتمشكاي حدشا  هيمشا ينقشسـش0/2/9102اس مه  يدش:شش-020

ش.00اس مه  يدشا ين عحكش،شلـش

،شجلسمشاس أ شاسلابيشتجاهتفشعلقلدشلم  شك لشاتقلأمحش92/01/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.00ساستسسحش،شلـش

ش.09،شتثنأتشاستسسدش..شساسم افندش،شلـش00/2/9102ا هلاحش:ش-022

ش.0،شكاسجأجحكش:شكجاملساش..ش حشتثنأتش عيئإشاستسسدش،شلـش0/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.02،ششم شك لشلل ش..شسع حشعلحشاسالاكش،شلـش92/2/9102اس مه  يدش:شش-022

،شاتاامي شاسلابيشسلهأئدشاس فنأدشسل حي دش حشك ا شاساحليلكش،ش90/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.2لـ

س  الشج لشاسملليمشاسجيخندش،ش0،شكاس مه  يدكشا ين عحشتحيس ش01/2/9102اس مه  يدش:شش-022

ش.2-2لـشـ

ش.02،شا عالحشستثنأتشح كياشاستسسدش،شلـ00/2/9102اس مه  يدش:ش-021

ش.00،شضم شكني  مشتثنأتشسجمييدشاستسسدش،شلـش9/2/9102ا خني :شش-020

ش.90،شكاسلننيمشا سسحشسألك شاس  كحش،شلـش9/2/9102اس مه  يدش:شش-029

ش.2كحيس شسلا تششسمحيستمشاسهتحش،شلـشش2،شاسم ليأ شا جلا ش:ش92/2/9102ا هلاحش:ش-020

،ش اس يهلمش:ش ا شاس  يلششالصحف التصفية ثورش في اإلخراد الصحفيشلفشكحم  شليس ش،شحش-022

ش.22(ش،شلـ0220سلنلل،ش

(ش،ش0229،ش اس يهلم:شاسطنيعدشسلنللشساسا  يي،ششإخراد األ رام الدوليحشلفشكحم  شليس ش،شش-022

ش.000لـ

ش

ش


