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 يف املواقع معاجلة اخلطاب الرئاسي للقضايا األمنيةأطر 

 املصرية اإللكترونية الصحفية

 لموقعْي "اليوم السابع" و"البوابة نيوز" ة تحليليةـدراس

 *هويدا محمد السيد عزوز

 :مقدمة الدراسة

بفةد حدةدع  بة    شهدت مصر موجة  مةا عنف ة  إل عاب ةم  نةد لهةهد نهةم مقة   مةا  

  نمةم نهةم مةا  مت  إل عنهفو د ث دظت  ذه عنظم رة بم تممم عنحكوم  ي مير 25ثوبة 

إل عسةةتارعبه  إل كنةةد بفةةد مةةم علأةةم حا ةةم حمةةمم  ةةم رة آثةةمب ير ةةرة أمةةا حمةةا عندإلنةة  

إجرعم   م ظم  لهدف إنةا يمةج جةو أةمم مةا عن ةوف إل عنرأةه إل عنتهديةد إل  أ أة  

 .أما عألإلضمع عال تصمدي  عألما إل عالستارعب  إل أما عألإلضمع عنس مس    إل بمنتمنا 

يوا ةو يحكمهةم عسةترعل   ط إلة  ة  مب  ة  أمةا  30حصبحت عندإلن  عنمصةري  بفةد ثةوبة 

ارةةمم مسسسةةا يهةةدف إنةةا عناأةةما أمةةا عاب ةةم  إل عن ريمةة  عنم ظمةة  إل عن وضةة  

عألم  ةةة    د ةةةث لمحةةةوب عنمو ةةة  عنمصةةةر  دةةةو  عنةةةد مع أةةةا عندإلنةةة  عنوة  ةةة  ضةةةد 

 رر أم هم ماملمون مرل    ي أةفون ألج ةدعت إل مصةمنم عنم م ه مت عنم ظم  عنتا يس

 حج ب   ال لهدف إال نهدم عندإل  إل عست  عف موعد م .

إل م ذ إلصو  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا نمحكد شهدت عنةب د موجة  ر ةر مسةبو   مةا 

عنف   بعح ضح تهم مئةمت عنأةحميم مةا بجةم  عنهةرة  إل عناةوعت عنمسةمح    إل حيأةم 

د ةةث إلصةة   لاريبةةم م مةة  عنفمم ةةمت عاب مب ةة   ةةا عن تةةرة عنرئمسةة   مةةا عنمةةدا  ا    

 د ث إل فت مفظد عنفمم مت عاب مب    ا محم ظة  شةمم  سة  ما أمم   إب مب   1113

كوعددة ما حأما عنمحم ظةمت عنتةا لاةه بهةم أمم ةمت إب مب ة   ب ماةه عسةتهدعف بفة  

عال تصةةمدي   إلحيأةةم  محم ظةةمت عنةةوعد  إل عنةةدنتم   ب ماةةه عسةةتهدعف بفةة  عنمسسسةةمت

عستهد ت عنفمم مت عاب مب ة  بفة  بجةم  عناأةما   إل كةمن حبر  ةم عسةتهدعف موكةه 

 عن مئه عنفمم   ب ماه بف  عنا مدعت عنفسكري  عنكبرى .  

 أبةةد عن تةةمح عنمصةةر  يةة    تةةرة بئمسةة  عنةةرئ س اممةة  عألم ةةعنجةةما إل نةةذند 

 س م ةةذ عن ةةوم عألإل  مةةا إلاليتةةط عنةةرئعنس سةةا إلعدةةدنع مةةا ح ةةد عنمم ةةمت عنتةةا ع ةةتد بهةةم 

ع ندإلبه عألإلن  صةوب  م تمة   إلعناأةما أمة  عنكب ر  ا د ظ عألما دعي  عنةب د  اظرن

إلددةةر عاب ةةم  إلم مبفةةط بمنتفةةمإلن بةة ا   إللةةيم ا عنم هةةلت عنفممةة  إلعن مصةة   عن ريمةة 

مةا  كق ةر   ةذع عنتفةمإلن  ةا إدبةمة  حسةهد  إل ةد جم  عنهرة  إلبجةم  عناةوعت عنمسةمح ب

                                                 
 جممف  عنم و    –كم   عآلدع  ب عنصحم  باسد مدبس  *



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 548 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

عندإلنة  عنمصةري  إلإثةمبة عن وضة   أ أ  عستارعب  عستهد ت  عنتا  مت عاب مب  عنفمم

 .  هم

 عسةترعل   طأمة  ح م ة  لب ةا  ر ر كعت مرة  ةا يرمبملةط عنرئ س عنس سا حكدإل

بةةةمت عألم  ةةة  إلعنموعجهةةةمت ال لاتصةةةر  اةةةا أمةةة  عنترل   شةةةممم  نمكم حةةة  عاب ةةةم 

د ةةث  بهةةا  ط عال تصةةمد  إلعنفسةةكر  نت مةةو    إلإامةةم لمتةةد نتهةةم  عن ماةةه ععنفسةةكري 

ا  مةم محةوب عألمةا عنو ةمئا مةا ا حسمسة    عأتمدت عالسةترعل     عألم  ة  أمة  محةوبي  

  يةةة   لوج ةةةط عنأةةةربمت عالسةةةتبم    نمت ظ مةةةمت عاب مب ةةة  إلإجهةةةم  م ررملهةةةم

 ضبا عنف مصر أاه عبلكم  عألأمم  عاب مب  .إل لفاه محوب سرأ بماضم   إنا 

مةا ية    بؤيتةط عنمتكمممة   ةا  ةذع عنصةدد  س أبةدعن تمح عنس سةا دم عنرئ د إل

  إلعنمةةسلمرعت إلعنم مسةةبمت إلعنماةةماعت عنم تم ةة  أهةةرعت عن رةةه إلعنكممةةمت  ةةا عنامةةد

س مسة  مصةر  أةا إلكذند عنتصريحمت عنرسم   إلعنمةسلمرعت عنصةح    عنتةا حدنة  بهةم

 إ عا عناأميم عألم    إلعنحر  أم  عاب م .

ذه عندبعسة  عنتفةرف أمةا ح ةد عناأةميم عألم  ة  عنتةا  هةرت إل نذند كمن دإلب  

 ا عن ترة عنرئمس   عألإلنا نمرئ س أبد عن تمح عنس سا   إل ك ة  للمةه أم هةم   إل حيأةم 

عنمصةةةري  عنتفةةةرف أمةةةا ح ةةةد عناأةةةميم عألم  ةةة  عنتةةةا أرضةةةتهم عنموع ةةةه عانكترإلا ةةة  

 عنصح    . 

 :مشكلة الدراسة

عاب ةةم  يةة   سةة وعت دكةةد عنةةرئ س  مصةةر موجةة  ر ةةر مسةةبو   مةا إلعجهةت

  إلبمنتحديةةد  ةةا حأاةةم   ةة  عأتصةةمما   بعبفةة   أبةةدعن تمح عنس سةةا عألببفةة  عألإلنةة 

إلعن هأ   عنمذي ا اظمتهمم جممأ   عايوعن  عاب مب   بفد عاةمد  بحكةد  عن ممأة   

يوا ةو نمةت م   30إلبئ سهم محمد مرسا مةا  بة  عنهةفه عنمصةر  عنةذ   ةمم بقةوبة 

  د ةث لفهةد عن ممأ  عنتةا كةمدت حن لاةوم بةخ  حيواة   مصةر إللل  ةر  ويتهةم ما دكد

ةم بمسةت دعم أةدد مةا عالسةترعل    مت عنرئ س عنس سا بمناأما أم  عاب م   أةمان لممن

  بماضم   إن  إةة م عنفمم ةمت عنفسةكري  نماأةما أمة  نموعجه  عنت ظ ممت عاب مب  

 عاب م .

 ةةا بصةةد إللحم ةة  إلل سةة ر يصةةمئ   نمدبعسةة  لتمقةة  عنمهةةكم  عنبحق ةة مةةا   ةةم 

  خإلسةةممت عن رةةم  عنرئمسةةا   مةةم يتفمةةج بمناأةةميم عألم  ةة   ةةا عن تةةرة عنرئمسةة   عألإلنةة

م عنتفرف أمة     8/6/2018إلدت    8/6/2014ما  نمرئ س أبد عن تمح عنس سا إلحيأن

اةوى عنعالسترعل   مت عنتا عأتمد أم هم عن رةم  عنرئمسةا  ةا ل ةمإل  عناأةميم عألم  ة  إل

  كمةةم سةةفت عندبعسةة  إنةة  عنو ةةوف أمةة  عنمفمن ةة  عن مأمةة  عنتةةا  هةةرت  ةةا عن رةةم 

    ا ةو خعنبوعبة  أمة  مةو فا  ئمسةا هم عن رم  عنرمإلنعايبمبي  نماأميم عألم    عنتا ل 

مةةا يةة   عنتفةةرف أمةة  حسةةمو  إلحبفةةمد  ةةذع عنت ةةمإل  إلعأل كةةمب    هخخةةخعن ةةوم عنسمب إل
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ألةةةر عن بريةة  عنتةةا إل  هةةم يةة  مةةا يةة   لحم ةة  عإلعنه صةة مت عنمحوب  عنمسةةت دم 

  ا ل مإل  عناأميم عألم   . عنمو فمن

 :أهمية الدراسة

 لكما ح م   عندبعس  عنحمن    ا أدة جوعاه:

 :األهمية الموضوعية – 1

عنمف  ةة  بمنمفمن ةةمت عاأ م ةة  عن مصةة  بمناأةةميم عال تصةةمدي   كقم ةة  عندبعسةةمت

ح م ة  عناأةميم    د ةث ع دعدتأ م ة  نماأةميم عألم  ة من ةمت عاعنس مس   مامبا  بمنمف

حم ةا نةد لهةهده  عا ة تي ةمير مةا  25عألم    إليمص  مم دد   ا حث ما إلحأام  ثةوبة 

يوا و  ممةم كةمن نةط عألثةر  30إلحأاه كند ثوبة   مصر ما  ب  حثر أم  عنوةا بيكممط

 ندبعس    م  مأم  . عنبمنغ أم  عألإلضمع عألم     ا مصر  إل و مم يفكس أم   ذه ع

 األهمية العلمية : – 2

  إلب ةةمن حبةةر     بتحم ةة  عن رةةم  عنرئمسةةاعنمتفماةة عنتحم م ةة   ةةا عندبعسةة  لتمقةة 

إلمفر ة  حإلجةط عاللسةمم إلعنت ةم   مةه     إليمصة  عنمتفماة  بمناأةميم عألم  ة طعن امة   

لحم ة  مةدى إلبماضةم   إنة  عكتهةمف   حةر مفمن   عنموع ه عايبمبية  نماأةميم عألم  ة 

 هوب ةم  ةا عن رةم  عنرئمسةا إلعنمفمن ةمت عاأ م ة    إلمةدى ح م   عناأميم عألم  ة 

 .بمنموع ه عنصح    عنمصري 

 األهمية المنهجية : – 3

إلعنتةا لسةمم    هةم ن ظرية  عألرةةرعنم ه    نهذه عندبعس   ا لو   لتمق  عأل م  

يرمبةةمت عنةةرئ س أبةةدعن تمح  برصةةد إللحم ةة  عنمفمن ةة  عايبمبيةة  نماأةةميم عنةةوعبدة  ةةا

ةةةةم بصةةةةد آن ةةةةمت  عن ةةةةوم عنسةةةةمبه إل  عنبوعبةةةة  ا ةةةةو   عنس سةةةةا  ةةةةا مةةةةو فا     إلحيأن

 . مت عن رم  عنرئمساإلعسترعل  

 :أهداف الدراسة

لتمق  ح دعف عندبعسة  عنحمن ة   ةا م مةوأت  ا مةا عأل ةدعف  إلكنةد أمة  عن حةو 

 عنتمنا:

 :لكترونيةالاأهداف تتعلق بتحليل األطر الخبرية للمواقع  – 1

 عنتفرف أم  اوع عألةر عنمست دم  ما  ب  عنموع ه عانكترإلا   مح  عندبعس .* 

 نكترإلا ةة عا عنصةح    لحديةد عسةترعل   مت إلآن ةمت عنتةية ر عنتةةا عسةت دمتهم عنموع ةه* 

 .مح  عندبعس  عنمصري 
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حةة  منكترإلا ةة  عا عنصةةح    * عنتفةةرف أمةة  ح ةةد عناةةوى عن مأمةة  كمةةم أكسةةتهم عنموع ةةه

 .عندبعس 

مةةا عناةةوى عن مأمةة  إلعنسةةممت إلعن صةةمئ  إلعألدإلعب عنم سةةوب   * بصةةد يصةةمئ  كةة   

 إن هم.

* لحديد عسترعل   مت إلآن مت عنتية ر دعي  أمم   عنتلر   عن بري  نماأميم عألم    مةا 

يةة   عسةةت دعم م ه  ةة  لحم م ةة  مركبةة  نمةةم يفةةرف باةةوعئد عنتةةية ر إلمةةم لتأةةم ط 

    مهم .بدإلب م ما آن مت كمش

* عنتفرف أمة  عل ةمه مفمن ة  عنموع ةه عانكترإلا ة  محة  عندبعسة  نماأةميم عألم  ة   ةا 

 عن رم  عنرئمسا.

نكترإلا ة  عا* عنتفرف أم  ح د عنه ص مت عن مأم   ا عنصرعع كمةم أكسةتهم عنموع ةه 

 أ    عندبعس .

محة  نكترإلا ة  عا عنصةح    * عنمامبا  ب ا عسترعل   مت عنتية ر عنتا عاته تهم عنموع ه

 .عندبعس  

 :ل الخطاب الرئاسيأهداف تتعلق بتحلي – 2

   عنتا عست د إن هم عن رم  عنرئمسا.* عنتفرف أم  عألةرإلدمت عنرئ س

 * بصد عناوى عن مأم  عنتا بك  أم هم عن رم  عنرئمسا.

 * عنكه  أا عألةر عنمرجف   عنتا عأتمد أم هم عن رم  عنرئمسا.

   مت عنتا عأتمد أم هم عن رم  عنرئمسا.* لحديد عالسترعل 

 :الت الدراسةتساؤ

 لمقمت لسمؤالت عندبعس  عنحمن    ا جمم  ما عنتسمؤالت أم  عن حو عآللا:

 أوالً : تساؤالت متعلقة بتحليل األطر الخبرية :

 ؟نكترإلا   عاعناأميم عألم    عنتا ةردتهم عنموع ه  * مم حإلنويمت

 نكترإلا  ؟  عناأميم عألم     ا عنموع ه عاهم  ا مفمن * مم عألةر عنتا لد لو   

 نماأميم عألم   ؟نكترإلا   عا* مم عل م مت مفمن   عنموع ه 

أ  ةة  عندبعسةة  نماأةةميم عالنكترإلا ةة  * ك ةة  لةةد لو  ةة  عنوسةةمئا عنمتفةةددة  ةةا عنموع ةةه 

 عألم   ؟

 ؟ نكترإلا عا* مم مصمدب عنموعد عن بري  نماأميم عألم    بمنموع ه 
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* مم عناوى عن مأم  عنتا حبر لهم عنموع ه عانكترإلا    ا ل مإلنهم عناأميم عألم  ة  إلك ة  

 يتد أرضهم؟

 :اب الرئاسي تجاه القضايا األمنيةساؤالت متعلقة بتحليل الخطثانيًا : ت

   عنتا عست د إن هم عن رم  عنرئمسا؟مم عألةرإلدمت عنرئ س – 1

  هم عن رم  عنرئمسا؟مم عناوى عن مأم  عنتا بك  أم – 2

 مم ح د عألةر عنمرجف   عنتا عأتمد أم هم عن رم  عنرئمسا؟ – 3

 مم ح د عالسترعل   مت عنتا عأتمد أم هم عن رم  عنرئمسا؟ – 4

 :الدراسات السابقة

  بموضةةوع عندبعسةة  مةةا يةة   ندبعسةةمت عنسةةمبا  عنمرلبرةةع لفةةر  عنبمدقةة 

 محوبي ا بئ س   ا:

 تتعلق بنظرية األُطر: دراسات المحور األول

 االلكترونيدةالصدح   ةلتغطيد الخبريدة األطدردراسة محمدد اداد فدافو عدوي)      -1

 1 (2018(  2017الزمه قطر  العربية

  إل ب ةما إل عيتبرت  ذه عندبعس  لةيث ر عنتوجةط عنس مسةا نمةدإل  عنفرب ة  إل امةا عنممك ة  

ا ةة  عنفرب ةة   د ةةث   إل عنصةةح  عانكترإل 2017لهةةك   عألةةةر عن بريةة  أل مةة   رةةر 

نمصح  عانكترإلا ة  عنفرب ة  ية   شةهريا  ممت عندبعس  بتحم   عنص حمت عنرئ س   

ك تةرة  م  ة  م مسةب   ةا  2017-8-5إل دتةا  2017-6-5ما لمبيخ بدعي  عأل م   ةا 

إلسةةمئ  عاأةة م   د ةةث لم ةة ت  ةةذه عن تةةرة بقةةرعا حدةةدع  دبعسةةمت لحم ةة  عنمأةةمون 

 نم را  عنفرب   إل عندإلن   .عأل م  إل لدعأ ملهم أما ع

 و توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها : 

حثبتت عندبعس  صةح  عن ةرإل  عن ظرية  إل عنم ه  ة  عنتةا عارماةت م هةم اظرية  عألةةر 

عن بري  إل كمن كند إلعضحم  ا عنربا بة ا عنفممة  عنس مسةا إل عاةةمب عن بةر    د ةث 

عنتا عافكست  ةا ب ةما إل لهةك   عألةةر   أكست ك  صح    عنمو   عنس مسا ندإلنتهم 

  .عن بري  عنمست دم  إل مسمبعت عنبر    عنتا  لد عالأتممد أم هم  ا لدأ د  ذه عألةر

األطددر الخبريددة لتقدددي  فقددون المواطنددة  (2016دراسددة صددفاد عبدددالفتا  فدد اد   – 2

 -الوفدددد  –وخطددداب تعليقدددات القدددراد عليهدددا فدددي مواقدددع الصدددح  اليوميدددة  األهدددرام 

 : 2( 2011-2010المصري اليوم عامي 

بسد م مم يريرة  داةوم عنموعة ة   ةا عن رةم  عنصةح ا  عندبعس  عستهد ت

عنمصر  ما ي   عنمامبا  بة ا موع ةه صةح  عندبعسة  عنم تم ة  نتحديةد ةب فة  لةيثر 
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عألةر عايبمبي  نتاديد داوم عنموعة   مةا ي نهةم بمنس مسة  عنتحريرية  إلامةا عنممك ة  

ت عالجتممأ ةة  إلعنس مسةة   عنتةةا لفمةة    هةةم عنصةةح      إلكةةذند عنكهةة  أةةا إلعنسةة م م

لوجهمت ك  مو ةه صةح ا إ عا عال تمةمم برةرح جوعاةه محةددة مةا داةوم عنموعة ة  

 إلإ مم  جوعاه حيرى.

 :لدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت ا

  إل ةد 2010موع ه عندبعس  عنق ث  أمم  ل وأت عألةر عن بري  عنمست دم   ا -

عاةةةمب عاصةة دا إلعنةةذ  يفبةةر أةةا لوجةةط عنمو ةةه   عأل ةةرعم لصةةدب مو ةةه صةةح    

عنصح ا نتدأ د بؤي  عندإلن  عنتا لأه جم ه عألدةدع   ةا إةةمب محةمإلالت عاصة ح 

عنتا لاوم بهم عنحكوم  ما حج  مصمح  عنموعةا   حمم مو ةه عنو ةد  اةد لصةدبه رإةةمب 

ضة   ةذع عنمو ةه نس مسةمت عن ظةمم  ةا كم ة  عالدت مج( إل و مم يفبر أا ب ة  إلمفمب

ع لمسةد مو ةه  رإةةمب عنهةرأ   إلعناةماون( إلعنةذ    عنمصةر  عن ةوم عنم مالت   إلحي رن

 يفبر أا عنمفمبض  عنرش دة نم ظمم إلعنتا لتمسد بمناماون إلعنهرأ   دإلن لررف.

الخطاب الصدحفي المصدري لقضدايا التنميدة  (2016لمياد فوزي عمارة   – 3

 :3(آسيا : دراسة تحليلية على الصين وماليزيا واليابانبدول شرن 

 ن رم  عنصح ا عنمصر  ممةق ن  ةاعندبعس  بصد إللحم   إلل س ر ع عستهد ت

   ةةا دإل  شةةرم دةةو   أةةميم عنت م ةة  عنو ةةدإل   عنمصةةر  عن ةةومإل   عأل ةةرعمصةةح   

 ةا  أة معنكهة  أةا دإلب عادنع  ا عنص ا إلعن مبةمن إلممن  يةم  إلكنةد برل ة     إللحديآس م

حتةذى بهةم  ةا مسةمب عنت م ة  عنتةا لسةف  إن هةم إلبصد حمقمة  امجحة  يمكةا حن ير  عنت م   

  إلكنةةد بمتمبفةة  عن رةةم  عنصةةح ا  ةةا كةة  مةةا صةةح    ل مويةة  صةةمأدةمصةةر كدإلنةة  

إلدتةة   2001مةةا ي ةةمير    إلكنةةد  ةةا عن تةةرة عنو ةةد  إل عنمصةةر  عن ةةوم  إل عأل ةةرعم 

ما ك  أمم ما حأةوعم   عنههر عالصر مأا  أ      إلكند إل انم ألسمو 2012ديسمبر 

 عندبعس .

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

  يةم مةا د ةث ع تمةمم عنصةح  دإلن  عنصة ا أمة  كة  مةا عن مبةمن إلممن لادمت 

كمم عا ردت دإلن  ممن  يم ما د ث أموم لوص  هم ك موكج ع تصةمد  إسة ما  عنق   

 امجم أمنم نم.

ةةمر كمةةم ي   ةةم إنةة  لاةةدم  ئةة  عنحكومةة  أمةة  بةةم ا عناةةوى عن مأمةة  ت عندص  بعسةة  حيأن

ا عنةدإل  عنةق   كاةوى  مأمة  عنرسم   إلر ر عنرسم   إلعندإلن   عنمهمبك   ةا عنت م ة   ة

صةةح  ن عنصةةح ا  رةةم عنعنت م ةة  ضةةما  أمم ةة  مهةةمبك   ةةاعن بسةةم   مةةا د ةةث

 عندبعس .
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العربيدة فدي   معالجدة األفدداث (2016دراسة ايهان عبدالسالم عدو    – 4

 :4 الخطاب اإلعالمي األمريكي المواه للعرب واتجاهات النخبة المصرية نحوهما(

  ب  عنمصري   ا عنمفمن ة  عل م مت إلآبعا أ    ما عنبصد  عندبعس  عستهد ت

  بماضةةم   إنةة  لحديةةد  ةة   ةةا إدعبة مهةةمك  عنفةةمند عنفربةةامنس مسةة  عألمريكب عن مصةة 

حن    يمصةةة ن دعبة عألمريك ةةة  إلعنهةةةفه عألمريكةةةاعاعل م ةةةمت عن  بةةة  عنمصةةةري  احةةةو 

   ن ما حشكم  لهديد عألمةا عناةوماعستهدعف عنم را  بوسمئ  عاأ م عألمريك   يفد شك

إلعألإلضةةمع   مةة  عنسةةوبي إللحديةةدنع بفةةد دةةر  عنفةةرعم إلثةةوبعت عنرب ةةه عنفربةةا إلعأل

عت د ةةث عأتمةةدت عندبعسةة  أمةة  لحم ةة  مأةةمون أ  ةة  مةةا بةةرعم  إلاهةةر  عنمصةةري 

ة عأليبمب  ا   ةمة    سةا إن إن   ةه شةبك  لم   يةون  إلموبعديةو سةوع إلإكعأة    رةعنحر

CNN Arabic .بمنفرب   أم  عااترات 

 :لدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت ا

لحم ة  حةةر عن رةم  عاأ مةا نوسةمئ  عاأة م عألمريك ة  محة   اتمئ  تحبر 

عنمهمة  إلعنو ةمئه عنمحةددة مةا ية   للر ة  عندبعس  حاهم دحبةت أمة  لو  ة  عألدةدع  

ب ا إلعنمرعسةةم ا مةةا موع ةةه إيبمبيةة  مصةةوبة مةةا يةة   عنتاةةمبير عايبمبيةة  نمم ةةدإل

ل ةدبج ضةما إةةمب عنتلر ة  نتلر ة  عايبمبية  نتمةد عنوسةمئ    إلبمنتةمنا  ة ن ععألددع 

  ةةمت نةةد لسةةت دم عنوسةةمئ  كعلهةةم عاةةةمب عنفةةمم عنةةذ  يفتمةةد أمةة  عن م ب  مةةم  عنمحةةددة

أممة  يسكةد عن بةرعا    إلبصة    مب عنمحةددةةإال  ا دمالت محةدإلدة مامباة  بما عنوثمئا  

إلعنبةمدقون إلعنمممبسةون نتاتةةمج عايبةمب  حن عدترع  ةة  عنوسةمئ  عايبمبيةة  لكمةا  ةةا 

 لو   هم نتةمب عنمحدد عنمست د إن  نل  عنصوبة.

صدددددادية   أطدددددر تقددددددي  القضدددددايا االقت(2016دراسدددددة دعددددداد محمدددددود   –5

واالاتماعيدددة بعدددد الثدددورة فدددي المواقدددع اإللكترونيدددة وشدددبكات التواصدددل االاتمددداعي 

 : 5 وتأثيرها على اتجاهات الجمهور نحو هذه القضايا(

بصد إللحم   حةر مفمن ة  عناأةميم عال تصةمدي  إلعالجتممأ ة   عندبعس  عستهد ت

   س بةةةو  ةةةا ةةة  إلمةةةو فا  عنتوعصةةة  عالجتمةةةمأا  عنمررإلدةةة   ةةةا عنموع ةةةه عانكترإل

  إللحديد ك     عنررح إلعل م ملط إلعناأميم كعت عألإلنوي   ا   إلعنمامبا  ب  همملويتر إل

ط فمن ةةةمت أمةةة  عل م ةةةمت عن مهةةةوب إلآبعئةةة  إللحديةةةد لةةةيث ر  ةةةذه عألةةةةر إلعنماعن ةةةماب   

محمةةد  عنم مةةوعإللو فملةةط نماأةةميم عال تصةةمدي  إلعالجتممأ ةة  يةة   أةةمم دكةةد عنةةرئ س 

 .30/6/2013إلدت   1/7/2012مرسا ما 

 الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : وتوصلت

عنحكوم ةة  نكترإلا ةة  عا ةةا مادمةة  عناةةوى عن مأمةة   ةةا عنموع ةةه   عنةةرئ س  جةةما

   ا دة ا جةما عنةرئ س  ةا مادمة  عناةوى عن مأمة   ةا شةبكمت %47إلمسئون تهم ب سب  

وا حن إليمكةةا ل سةة ر عن ت  ةة  عنسةةمبا   ةةا ضةة  %25,2عنتوعصةة  عالجتمةةمأا ب سةةب  
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حرمبهةةم أةةا مسةةئونا   مةةت بمنتصةةريحمت عنرسةةم   عنتةةا صةةدبعنتنكترإلا ةة  عاعنموع ةةه 

عنحكومة   ةا دة ا حن شةبكمت عنتوعصة  عالجتمةمأا دممةت عنةرئ س عألسةبج عنمسةةئون   

 لد وب عألإلضمع عال تصمدي  إلعالجتممأ  .عنكممم  أا 

لمصدددرية دراسدددة  مهدددا مختدددار فسدددين :    أطدددر تقددددي  الم سسدددات األمنيدددة ا –6

 6(  2015وعالقتها بتشكيل اتجاهات الشباب نحوها (   

بصد إللحم   عنف  ة  بة ا لةية ر عنمةمدة عايبمبية  عنمسةت دم   ةا  إناسفت عندبعس  

لاديد حدعا  رمأمت عألما عندعيما  ا عنصح  عنمصري    إلمد  مسم متهم  ا لهةك   

إلبصةد إللحم ة  عنمتل ةرعت  عل م مت إجرعا دبعس  م دعا   نف    ما عنهةبم  عنمصةر 

عنم تم ةة  عنتةةا لسةةم د  ةةا لهةةك   عل م ةةملهد احةةو عل ةةمه عنمسسسةة  مقةة  ر عنمتل ةةرعت 

عن مهوب عنهبم  إلإنمممهد بمناأميم عنس مس    –مد  عنمفر   عنس مس    –عنديموجرع    

إلعن ممأةةمت عنمرجف ةة  عنتةةا ي تمةةون إن هةةم (   كمةةم سةةفت عندبعسةة  إنةةا لحم ةة  عةةةر 

 2011عايبمبيةة  ألدعا عنمسسسةةمت عألم  ةة  عنمصةةري  يةة   ثةةوبلا ي ةةمير عنمفمن ةة  

 .  2013إليوا و 

 وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها : 

جمات عناو  عن مأمة  عنم تمف ة  نتسة رر أمةا عناةو  عن مأمة   ةا عن رةم  عن بةر    

عسةةة  إلكةةمن عنمحت ةةون  ةةد حكقةةةر عناةةو  عن مأمةة   ةةا عن رةةةم  عن بةةر  نصةةح  عندب

عنمصةةر  عن ةةوم ( عنةةذ  ل ةةمإل  عألدةةدع  عألم  ةة  محةة  عندبعسةة     –عنو ةةد  –ر عأليبةةمب 

 2011إلبةةةر   هةةةةوب د  ةةةا أةةةةدد مةةةةا عألدةةةدع  عنس مسةةةة   مقةةة  عشةةةةتبمكمت ي ةةةةمير 

إلمفمبضةةتهد نم ظةةمم عنس مسةةا عناةةمئد إلعنصةةرعع ب ةة هد إلبةة ا  ةةوعت عألمةةا   كمةةم بةةر  

ع  عاللحمدية    د ةةث جةةما مفةةد  إلحدةةد 2011 هةوب د  ةةا حدةةدع  عشةتبمكمت اةةو مبر 

  هوب عن هرما عنس مس  ا كاو   مأمط م تمف    ا عألددع  مح  عندبعس  محدإلد .

 أطددر التغطيددة الصددحفية لالنتخابددات  (2013دراسددة عيسددى عبدددالباقي موسددى   – 7

 :7.الرئاسية في الصح  المصرية وعالقتها بقرار الناخبين : دراسة مسحية(

ةةر عنتلر ة  عنصةح    عنتةا لةد لو   هةم عنف  ة  بة ا حر  دبصةعندبعسة   عستهد ت

  إلعل مك عناةرعب عنتصةويتا نم ةميب ا عنمصةري ا 2012الات مبمت عنرئمس   عنمصري  إلع

 .عنمسم إلعنمامبن إلعأتمدت عندبعس  أم  م ه ا  

 :ى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إل 

لر ةة  عنصةةح    ن ات مبةةمت ل ةةوع إللفةةدد عن  ةةون عنتحريريةة  عنمسةةت دم   ةةا عنت

 ا عنصح  عنمصري  مح  عندبعسة    إلعنتةا جةما  ةا ماةدمتهم عن بةر  2012عنرئمس   

ا ةةج عنصةةح ا عنصةةح ا إلعنماةةم  عنفمةةود  إلعنماةةم  عنتحم مةةا إلعنتاريةةر عنصةةح ا إلعنتح

ةةم  تكهةة إلعنكمبيكةةملوب  كمةةم  ل ةةوم مةةوعد عنةةرح   عنماةةم  عنفمةةود   عنماةةم  عن تةةمئ  حيأن
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م تمة  عن  ةون عنتحريرية   أةا  بريةد عناةرعا نماةم  عال تتةمدا  عنكمبيكةملوبعنتحم ما  ع

 عأليرى  ا عنتلر   عنصح   .

الخطاب الصدحفي األمريكدي علدى تأثير   (2002دراسة عيسى عبدالباقي   -8

أطددر تندداول الصددح  العربيددة لازمددة الماليددة العالميددة : دراسددة فددي ضددود مددددخل 

 :   8 الهيمنة(

صةحم   س  بصد إللحم   إلل س ر عندإلب عنذ   ةمم بةط عن رةم  بمنعندبع عستهد ت

إلحسةبمبهم  عأل مة  عنممن ة  عنفمنم ة  مةا د ةث مظم ر ةم عألمريك   إلعنفرب ة   ةا أةر 

مةةوم  ةةا   إلعنتةةدعب ر عنماتردةة  نموعجهتهةةم إلعناةةوى عن مأمةة  عنتةةا لسةةتحج عنإللةةدعأ ملهم

  نهةم إ هةمب عأل مة  عنممن ةمةا ي  لةد  إن  جماه عنتفرف أمة  عنررياة  عنتةا  ددإلثهم

عسةةترمع عن رةةم  عنصةةح ا عألمريكةةا    إلإنةة  ح  مةةدىعنفمنم ةة   ةةا عنصةةح  عنفرب ةة 

نس ررة إللسويج  كرة عندإلب عنمحوب  عألمريكا  ا ل ةمإل  عنصةح  عنفرب ة  نة مة  ع

 عنممن   عنفمنم  .

 :اسة إلى عدد من النتائج أهمهاالدر وتوصلت

سم  بمب ة  ا عن رمب ا عألمريكةا إلعنفربةا جمات مسمبعت عنبر    عنم را   ن

عت ا عالأتمةمد أمة  عألب ةمم إلعادصةماإللمقمةت  ة  ي   ل مإل  عأل م  عنممن   عنفمنم  

  ممةم يهة ر إنة  م تمة  جوعاةه عأل مة إلعالستههمد بمألدن  إلعألمقم  عنوع ف   إلأةر  

 لب ا يرم  صح ا متوع ن  ا أر  عأل م .

 بتحليل الخطاب المحور الثاني: دراسات تتعلق

( أزمدة مسدلمي الروهينجدا فدي خطداب 2019  دعاد عبد الحكد  الصدعيدي دراسة -1

 9  المواقع اإللكترونية اإلعالمية األانبية :دراسة تحليلية (

سةةفت عندبعسةة  إنةةا بصةةد إل لحم ةة  عنم مةةم إل عنسةةممت عنب  ويةة  ن رمبةةمت عنموع ةةه  -

هم أل م  مسمما عنرإل    م   نمو وف أمةا عانكترإلا   عألج ب   أ    عندبعس   ا ل مإلن

مرلك علهةةم إل موع  هةةم عنمفم ةة  مةةا عأل مةة    أةةا ةريةةج عسةةت رعج عألةرإلدةةمت عنتةةا 

ك  يرم    إل مسمبعت عنبر    أم هةم   إل لحديةد عناةو  عن مأمة  عنةوعبدة   هةم إل  دمهم 

عنفةر  إل عألدإلعب عنم سوب  نك  م هد   إل عنو وف أما عآلن ةمت عن رمب ة  عنمتبفة   ةا 

  .عا  مع مه بصد عنتهمبط إل عاليت ف  ا م مم ك  يرم 

 وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها : 

علأم ما ي   عناو  عن مأم  عنوعبدة  ةا عن رةم  عالل ةمم أمةا إبةرع  جممأة  جة   

آبعكةةمن  ةةمأ  حسمسةة م  ةةا عنتسةةبه  ةةا عأل مةة   إل مسةةمإلعلط لاريبةةم ب ةة   م مامةةمب  ةةا 

عناةةو    برةةد عنتسةةم د بأةةف  لسةةم حط إل  دبعلةةط   إل عنتهةةك د  ةةا شةةفب تط نةةد   م ةة عن

 عنرإل    م   ممم حإل ه عن رم   ا ملمنر  عنت م    ا عنح   . 
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إل محةمإلالت لفمد عنترك   أما عناو  عنلرب   عندإلن    مأ  إي مب م  ا متمبف  عأل م   -

إللهم هةةهم   إل عنتفتةة د أمةةا  إاهمئهةةم  إل ل م ةة   يرةةم  عناةةو  عنفرب ةة  إل عاسةة م  

موع  هم عنمفم   أا عأل م    أدع مو   لرك م   ممم يوضم ضف  عندإلب عنفربا ل مه 

عأل مةة    يفكةةس عسةةتمرعب ا أةة  عنه م ةة  عنلرب ةة   ةةا عن رةةم  عألج بةةا  إل عنتةةرإلي  

 نصوبة عنم تمه عنلربا .

في ( الخطددداب الصدددح2018  الهمددد دراسدددة محمدددد عبدددد الفتدددا  عبدددد الغندددي  -2

 10الفلسطيني نحو انتفاضة القدس :دراسة تحليلية مقارنة (

سفت عندبعس  نرصد إل لحم   عن رم  عنصح ا عن مسر  ا احو عات مضة  عناةدس   إل  -

عنو ةةوف أمةةا حةرإلدملةةط   إل مسةةمبعت عنبر  ةة  عنتةةا يسةةت د إن هةةم م ت ةةو عن رةةم    إل 

عناةو  عن مأمة    إل عنو ةوف بصد عنص مت إل عألدإلعب عاي مب   إل عنسمب   عنم سةوب  إنةا 

أمةةا حإلجةةط عالل ةةمم إل عاليةةت ف بةة ا يرةةم  صةةح  تا عندبعسةة  :عنح ةةمة عن ديةةدة  إل 

 مسر ا   إل كذند مفر ة  حج ةدة صةح  تم عندبعسة    إل عنتفةرف أمةا عألةةر عنمرجف ة  

 30إنةا 2015عنتا يست دمهم م ت و عن رةم   ةا عن تةرة عن م  ة  نمدبعسة  مةا حكتةوبر 

( أةةةددع مةةةا كةةة  صةةةح    مفتمةةةدة أمةةةا عنف  ةةة  93إل جةةةر  عيت ةةةمب ر  2017حكتةةةوبر 

 عنم تظم  بيسمو  عألسبوع عنص مأا.عنفهوعئ   

 و توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها : 

صةةح     مسةةر ا بهةةك  إلعضةةم  ةةا أةةدد عألةرإلدةةمت عن مصةة  بمات مضةة  ل و ةةت   -

عاعت عالدةت    بةيكبر عنادس أمةا صةح    عنح ةمة عن ديةدة   إل دظةت حةرإلدة   عأتةد

 اسب  ما ب ا عألةرإلدمت  ا صح  تا عندبعس  . 

الخطدداب الصددحفي لقضددايا اإلصددال  ر (2016دراسددة عقيددل هدداي) عبدددالغفور   – 3

 –السياسي العراقدي دراسدة تحليليدة مقارندة بدالتطبيق علدى صدح   األهدرام الددولي 

 :  11(0122-2010القدس العربي( خالل الفترة من  –الحياة اللندنية 

ه كه  إلبصد إللحم   يرةم  عنصةحم   عنفرب ة  عندإلن ة  ل ةم عندبعس  عستهد ت

أةةا سةةممت  ةةذع عن رةةم  إلح دع ةةط عنتةةا    إلعنكهةة  أةميم عاصةة ح عنس مسةةا بةةمنفرعم

مةةا يةة   عسةةت رعج عألةرإلدةةمت إللحم ةة  مسةةمبعت عنبر  ةة  عنتةةا عبلكةة   إن هةةميسةةف  

مة  دعية  صةح  عندبعسة  عنق ثة  كعت أم هم عن رةم  إلعألةةر عنمرجف ة  إلعناةوى عن مأ

عناةدس عنفربةا( أبةر م تمة  عن  ةون  –عنح ةمة  –عنتوجهمت عن كري  عنم تم ة  رعأل ةرعم 

 ك ترة  م    نمدبعس . 2012دت   2010عنتحريري   ا عن ترة ما 

 :لدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاوتوصلت ا

ح عنس مسةةا بةةمنفرعم ح ةةد حةةةر عنحمةةو  عنماتردةة  نتحا ةةج عاصةة  عنتوصةة  إنةة 

بمنصح  أ    عندبعس  د ث دظ  إةمب عالستارعب عنس مسا إلعألم ا نمةب د بمنترل ةه 

ا قةةما  كمةم دظةة  إةةمب محمببة  عاب ةةم  إلعن سةمد بمنترل ةه عن(%28,1عألإل  ب سةب  ر
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( ثةةد دظةة  إةةةمب لةةو  ر عن ةةدممت إلعالسةةتقممبعت  ةةا عنترل ةةه عنقمنةةث %20,1ب سةةب  ر

 (.%17,9ب سب  ر

تحليدل الخطداب السياسدي للدرئي)   (2016دراسة أسماد محمد يوس  عبدد    – 4

باراك أوباما تجاه ثورات الربيع العربي   دراسة فالة على ثورتي ليبيدا وسدوريا فدي 

 : 12  (2016فتى  2008الفترة من 

 بحث إلدبعس  عن رمبمت عنرئمس   عألمريك    ا  تةرة إلاليتةا   عندبعس  عستهد ت

إلمفر ةة  مةةدى عاللسةةمم بةة ا عن رمبةةمت عنرسةةم   إلعنس مسةةمت   حإلبممةةم بةةمبع عنةةرئ س 

ا مةا  أةميم عنرب ةه عنفربةا إلكند ما ي   إناما عنأوا أمة   أة ت     عن فم   عنمربا 

  إلعن ظةةةر  ةةةا حإلجةةةط عاليةةةت ف إلعنتهةةةمبط بةةة ا عنقةةةوبة عنم ب ةةة  إلعنقةةةوبة عنسةةةوبي   مةةةم

 تةةرة  إل فتةةم  ةةا ممةةعأتبةةمب حاه إلكنةةد أمةة   ا إلل ةةمإل  عنةةرئ س عألمريكةةا نهمةةمعناأةة ت   

إنةة  ح  مةةدى  : ةةا عنتسةةمؤ  عنبحقةةا عنةةرئ سلمقةة  تامببةة   إلمةةا  ةةذع عنم رمةةج  م  ةة  م

عنمرباة  ل ةمه  علسات عن رمبمت عنرئمس   نمرئ س حإلبممةم مةه س مسةملط عن مبج ة  عن فم ة 

 ؟ثوبلا  ن ب م إلسوبيم

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهما :

عنةرئ س  إلاليتةا    ةا ن عنس مس  عن مبج   عألمريك  يمكا عناو  إ  ا عنوع ه ال -

 لركة  عنأةوا أمة   أة تا  كمن ياونط  ا يرمبملةط  د ةث مه مم  حإلبممم لتفمب  كم  ن 

بة ن ب م إلسوبيم إل مم لهتركمن  ا كواهمم  د إلصمتم إن  مردم  عنحر  عأل م   بفد ثةو

 :ظ عآللا دما   م ير إل  ظمم  ا سوبيمبمن  مر    إلند لر شفب   حةمدت بمن ظمم  ا ن ب م

كماةت عن رمبةمت عنصةمدبة أةا عنةرئ س حإلبممةم مت عم ة   عنم ب   نمحمن  بمن سب   -

عن مبج ة   بة ا عن رةم  إلعنس مسة    إلكةمن   ةم  علسةممدا   ا ن ب ممه عألددع  عنمت 

 م .أا ةريج عألمد عنمتحدة نحممي  عنمدا  ا ما م  بة محتم  مم ي   إصدعب  رعب 

عنواليمت عنمتحةدة كماةت لتحةر  سةوعا  ةا عن رمبةمت    ن   مم يتفمج بسوبيم  -

عنس مس   نمرئ س حإلبممم حإل  ا س مستهم عن مبج   كةرد  فة  نةإلضةمع عنتةا لحةد   ةا 

بمم حأم ط عنرئ س حإلبممم ما حاةط نةا يرسة   ةوعت أسةكري  نوضةه دةد  ممت م ن   سوبيم

 نمحر  عأل م  .

 الخطداب األخيدر  (2015الدرفي  رباعيدة   نبدال نبيدل ندزال   دراسة يوس  عبدد – 5

للددرئي) زيددن الدددين بددن علددي التفددوي  والتقددوي  : دراسددة فددي تحليددل الخطدداب 

 : 13  (السياسي

عنةةرئ س  عنةةذ  حناةةمهنم رةةم  عألي ةةر  ديد امةةوكج دبعسةةالاةة عندبعسةة  عسةةتهد ت

أمة  عنملة   ةا محمإلنة  ألن عن رم  يفتمةد    ا  يا عنفمبديا با أما  ب  بد مطعنتواس

  إللحم مةط مةا ية    ن  ذه عندبعس  لسةف  نمتفممة  مفةطاأمدة عنتوعص  مه عن مس    

كنةد بتحم مةط إلبوصة ط بهةم   بمسةت دعم إلعست دعم عن ظري  عنتدعإلن    ا لحم   عن رم    



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 558 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

حدإلعت عنتممسةةةد عن صةةةا كمادمنةةة  إلعنفرةةة  إلعنحةةةذف إلعنتأةةةمد إلعنتكةةةرعب إلعنتةةةرعدف 

 منس مم عنفمم عنذ        ط.إلأ    كند ب

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

دعم حدإلعت لحم ةة  مةةا يةة   دبعسةة  عنسةة مم عنفةةمم نم رةةم  أةةا ةريةةج عسةةت 

   منحةديث محةمإلالت مةم   ةم إال   عن ة ف بة ا عنةرئ س إلعنهةفهعن رم  إلجد حن حصة

 ديمارعة ة  إلعنحرية  مةم  ة نوأةود بمنأا عاص ح إلمحمبب  عن سمد إللهك   عنم من إلع

  إلنةذع ا ة  ها بماتهما عندع ه مةا إلبعا  ونهةمإال أمم مت ل م م   ل ت –ب ظر عنمتما ا  –

 عن رةم    إلببمةم يكةون سةمئ  عنتةا ل فة  م ةط حدعة عنتوعصة  ذع عن رم  لل ه ك  عنو

ةةم مةةا عنبةةوح حإل عن ةةدم ح   إلبةةمألدرى  ةةو اةة  إل عنفتةةم  أمةة  مةةم كةةمن يمكةةا ل   ةةطاوأن

مبةة  يم ةة  إنةة  ي    يريةةد حن يفبةةر أةةا بربةةمت عنهةةفه إلمرمنبملةةط إلنكةةا  ةةا عنمال ةةو

     بدإل   ط عالست دعا إلعالأتذعب إلعنتبرير.عالستس م إلعنت وي 

 انعكاسدددات الخطددداب الرئاسدددي لعبدددد العزيدددز  (2003دراسدددة وهيبدددة فمدددودي   – 6

التلفددزة :  بوتفليقددة علددى الممارسددة اإلعالميددة فددي الجزائددر  صددحافة مكتوبددة وقطددا 

 27/4/1999دراسة تحليلية وصدفية لمضدمون خطابدات الدرئي) فدي الفتدرة الزمنيدة 

 :  14(21/8/2001فتى 

عندبعس  إلصة  عنمممبسة  عاأ م ة   ةا عن  عئةر إلأ  تهةم بمنسةمر   عستهد ت

ة دكةةد عنةةرئ س إلمةةدى  ةةذه عنف  ةة  يةة    تةةر  إلبصةةماه عناةةرعب بصةة   يمصةة  أممةة ن 

 ث يتد لحم   يرمبمت صماه عناةرعب إلببرهةم بةمألدعا عاأ مةا   دأبدعنف ي  بول م ا 

هد مةا    ا إلمةو    إلكةذند لحم ة  بؤية  عنصةح ا م م  عنصةحم   عنمكتوبة  إلعنمتم ة ة

 ةةا لسةةمؤ   ةةةرح إشةةكمن   عندبعسةة   ت  إلبمنتةةمنا جةةماعن رةةم  مةةا يةة   سةة ر عألدعا

أمةة   و ل م اةة بةة عافكمسةةمت عن رةةم  عنرئمسةةا عنرسةةما نمةةرئ س أبةةدعنف ي مةةم  :بئةة س

بدإلد ح فةةم  عنصةةح   ا إ عا عن رةةم  بمةةم  إلمةةم ؟عألدعا عنصةةح ا عنمه ةةا  ةةا عن  عئةةر 

 .؟مممبس  عاأ م   اظرينم إلأمم نميحم  ما لرمبج إلل م   ب ا عن

 :إلى عدد من النتائج أهمها توصلت الدراسة

ع اسةةةب نم نلمةةةو  حن   ةةةمس مةةةدى  فمن ةةة  لةةةيث ر عن رةةةم  عنرسةةةما يباةةة  حمةةة رن

حإل    حإل أةةدم لسمسةة  عنهةةك  عنق ةةمئا نة كةةمب  مةةا عن صةةو  أديةةد  صةةرمحمت  ةةا عنم

حن اص  إن ط  ةو  نكا مم يمكا  كممم لل رت م مسب  عن رم  عيت ف عأل كمب إلمفما هم

ةب ف  عنارعاة عنتا ات ت ما مفمن   عن رم  عنرسما مأةموانم إي مب نةم مةا د ةث حاةط 

  حمةم أةا عدتكةمب عنتم ة ة مةا  بة    عنةتح ظعنتفب ر إلعاأة م برةد بفةدأم إن  دري  

 ةةا عن صةو  إلأةةرف  ةذع عنمو ة  ثبملنةةم  ةا جم ةةه عن رمبةمت أمةة   عنسةمر  صةرعد ن 

 ةةر إلدريةة  عنصةةحم   عنفممةة  إلعن مصةة    يرمب ةة  أكةةس مو ةة  عنحةةمكد مةةا دريةة  عنتفب

  إلعنةرئ س دسةه يرمبملةط يةر   حن عنرئ س ال يهتد بم م  عاأة من    ا يرإل  عنصح
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نا وعت عاللصةم  لةسثر لمامئ نةم أمة  أ  ة   موند إر  ن   مه  ذه عنوسمئ  إل و مم ير عنتفمم

 عنرئ س بمنحكوم  ا عن  عئري ا.

 المحور الثالث : دراسات تتعلق بمعالجة القضايا األمنية :

 : 15  ( اإلعالم والقضايا األمنية سبل التوعية وآليات الموااهة (2017دراسة محمد قيراط   – 1

دإلب عنتوأ   عاأ م    ا مفمن   عناأميم عألم  ة  مةا  بصد عندبعس  تعستهد 

   منم ظومة  عنف  ةمت عنفممة  إلعاأة م عن ديةدي   إلسمئ  عاأ م عنم تم   إلدم ت 

 عاأ م    ا ح  م تمةه مرمنبة  ب هةر عنتوأ ة  عألم  ة  إلعنحةد مةا عألأمةم  عاب مب ة 

بر عنتوأ   عاأ م   ما ح د حإلنويمت عألجهة ة   إللفتإلعن رعئد إلعن سمد بم تم  حاوعأط

  ب  نمارمأةةمت عنم تم ةة   ةةا عنم تمةةهعألم  ةة   ةةا عندإلنةة    كمةةم حاهةةم ال لاةة  ح م ةة  بمن سةة

ع ألن موضوع عألما يهد ك  ح رعد إلمسسسمت عنم تمه إلنتو  ر عألمةا ي ةه أمة   اظرن

ا عنتوأ ة  عاأ م ة  كمم ل م   عندبعس  ح م   عاللصم  عا  ةمأا  ة  عن م ه عنمهمبك 

إلح م   عنتكمم  ب ا عألجه ة عألم    إلإلسمئ  عاأ م إلعنم تمه عنمةداا نتحا ةج م تمةه 

  كمةةم ل مإلنةةت عندبعسةة  لحم ةة  امةةوكج لط إلإلجبملةةط إ عا عناأةةميم عألم  ةة إلعع بمسةةئون م

عنتوأ   عاأ م ة  إللاةويد عنسةمو  إلامةمكج عنتفةمإلن إلعاللصةم  إلعنتكممة  بة ا عألجهة ة 

     إلإلسمئ  عاأ م إلعنم تمه عنمداا نتحا ج عنتوأ   عألم   .عألم

 :من النتائج أهمهاإلى عدد  وتوصلت الدراسة

مةةةا ح ةةةد عنرةةةرم إلعنوسةةةمئ  نتحا ةةةج عنتوأ ةةة  دةةةو  عناأةةةميم عألم  ةةة  دمةةة ت 

عن ديةد إلشةبكمت عنتوعصةة  عنف  ةمت عنفممة  إلعنبةرعم  عاكعأ ة  إلعنتم   يوا ة  إلعاأة م 

 ا عنت رة ا عنم ه ةا إلعنةد  ج   ا عنوس م  بادب مم    تفبرة   م ن سإلعن  عالجتممأا

   فم  عنمسسسمت عاأ م   حن لاوم بمسةئون ملهم عالجتممأ ة    رمتهمإلعنفمما نمفمم   ب

ع بمناأميم عألم  ة  إلعنةوأا عألم ةا م كب رن إلحن لتفممة  مفهةم   كمم ي بلا حن لونا ع تمممن

 ج عنصح ا.إلن س بم رج عنسب  بحر    إلمه   

( دور وسدائل اإلعدالم فدي مكافحدة 2016  شدرا دقدةندي) أمحمد  سيندراسة تح -2

 16  ظاهرة اإلرهاب و التطرف :دراسة ميدانية (

إل  سةةفت عندبعسةة  نمتفةةرف أمةةا دإلب إلسةةمئ  عاأةة م  ةةا مكم حةة   ةةم رة عاب ةةم -

لرإليةه يسةتهدف  عاب ةم عنتررف   إل كند ما ي   لبص ر عنرح  عنفمم عنفربةا بةين 

عآلم ةة ا   إل سةة د دمةةما عألبريةةما   إل لةةدم ر عنم هةةلت عنح ويةة    إل لكةةويا بح  أةةمم 

م م   نملمو إل عنتررف إل حي رع   عنكه  أمةم إكع كةمن   ةم   ةرإلم دعنة  إدصةمئ م   

  مم يتفمج بلبعا  م رة عاب م    إلعنتررف لف   نمتل ةر عنرلبة  عألكمديم ة    د ةث 

أةة م  ةةا مكم حةة   ةةم رة عاب ةةم  إل عنترةةرف مةةا بصةةدت عندبعسةة  دإلب إلسةةمئ  عا

 إلجه  اظر حأأما   ئ  عنتدبيس  ا بف  عن ممفمت عألبدا   .

 ما عن تمئ  ح مهم : إل لوصمت عندبعس  إنا أدد
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أةةدم إلجةةود  ةةرإلم كعت دالنةة  إدصةةمئ   بةة ا عسةةت مبمت حأأةةما   ئةة  عنتةةدبيس إل اةةم  -

م  ةةا مكم حةة   ةةم رة عاب ةةم  إل عاأةة نمتل ةةر عنرلبةة  عألكمديم ةة  احةةو دإلب إلسةةمئ  

إنةا عنرؤية  عن كرية  عاسة م   عنحاة  عنتةا ي رمةج  عنتررف   إل يمكةا حن يفة   كنةد  

م هةم جم ةه حأأةةما   ئة  عنتةةدبيس  ةا سةف هد إنةةا ابةذ عنف ةة  إل عنترةرف إل عاب ةةم  

بماضةةم   إنةةا ب أةةهد كةة  حشةةكم  عناتةة  إل عنتةةدم ر عنتةةا ل مةةه عن ةةرع  إل عنهةة   

 نمم تمفمت .

(  تقيدي  المعالجدة اإلعالميدة لحدوادث 2016 دراسة فاطمة شدعبان ونسدمه فدايق -3

 17  يونيو ( 30اغتيال رموز الدولة بعد ثورة 

سةةةفت عندبعسةةة  إنةةةا  بصةةةد إل لحم ةةة  عنمفمن ةةة  عاأ م ةةة  ربهةةةا هم عنصةةةح ا إل  

 يوا ةو بةمنترب ج أمةا دمدثة  30عنتم   يواا نحوعد  عرت مالت بمو  عندإلن  بفةد ثةوبة 

نمسةم عاأ مةا عرت م  عن مئه عنفمم  همم بركمت   د ث عأتمدت عندبعس  أما م ه  ع

 –  إل مةة ه  دبعسةة  عنحمنةة    إل عنمةة ه  عنماةةمبن   إل لمقمةةت أ  ةة  عنصةةح ا رعأل ةةرعم 

عنوةا (  إل أ    عنتم   يون لمقمت  ةا بةرعم  رعنمهةهد   –عنهرإلم  –عنو د  –عأليبمب 

   عنفمشرة مسماع  ال م ا هد ( أما مسئون تا   عنح مة عن وم

 و توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها :

جةةةما  إةةةةمب عنمسةةةئون      ةةةا عنمرلبةةة  عألإلنةةةا نةةةةةر عنمسةةةت دم   ةةةا عنمفمن ةةة   -

عاأ م   نحمدث  عرت م   همم بركمت  ا عنمرلبة  عألإلنةا   يم هةم  إةةمب عنصةرعع  ثةد 

ب عن سةةمد    ثةةد  إةةةمب دي ةةا إل حي  ةةا    ثةةد  إةةةمب عن وعاةةه عااسةةما       ثةةد  إةةةم

  إةمب عن ماا إل عنأح     بمن سب  نصح  عندبعس  .

(  عالقددة تعددر  الشددباب الجددامعي 2016   دراسددة محمددد محمددد علددي عمددارة -4

 18  للبرامج الحوارية في القنوات الفضائية باتجاهاته  نحو التنظيمات اإلرهابية (

عنذ  لاوم بط عنبةرعم  عنحوعبية   ةا لهةك   مفةمبف  سفت عندبعس  إنا بصد عندإلب -

إل عل م ةةمت عنهةةبم  عن ةةممفا احةةو عنت ظ مةةمت عاب مب ةة    د ةةث ل تمةةا عندبعسةة  إنةةا 

( م ةردة مةا 400عندبعسمت عنوص      إل ةبات عندبعسة  عنم دعا ة  أمةا أ  ة   وعمهةم ر

ي ا رإلجةةط عنهةةبم  عن ةةممفا عنمصةةر    د ةةث لةةد لاسةة د عنف  ةة  إنةةا م مةةوأت ا متسةةمإل

 رمحم ظ  عنام رة (  رإلجط  بما رمحم ظ    م (بحر  

 و توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها : 

( مما ي م هةون عآليةريا دةو  مةم يتمبفواةط مةا موضةوأمت %8 40جمات اسب  ر -

عنت ظ مةةةمت عاب مب ةةة  بةةةمنبرعم  عنحوعبيةةة  عنمادمةةة  بمن أةةةمئ مت  دعئمةةةم    إل اسةةةب  

هم  حد ماةةةم    إل بملةةةت اسةةةب  مةةةا ال ي م هةةةون عآليةةةريا دةةةو  مةةةم (ي م هةةةوا%5 33ر

 يتمبفواط ما موضوع عنت ظ ممت عاب مب   ما إجممنا م ردعت عنف    
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( أطددر تندداول ظدداهرة االنفددالت 2016 الجددواد فدداوي دراسددة نسددمه محمددود عبددد -5

 19 األمني و عالقتها باتجاهات الجمهور المصري نحو السلطة التنفيذية (

بصةةد إل لحم ةة  إل ل سةة ر حةةةر مفمن ةة  إلسةةمئ  عاأةة م عنتام ديةة  ندبعسةة  إنةةا سةةفت ع

عنو د(  إل إلسةمئ   –عنمصر  عن وم  –عنمتمقم   ا عن س   عنوب    ما صح  رعأل رعم 

موع ةه عنتوعصة   –عاأ م عنبديم  عنمتمقم   ا رموع ه عنتوعصة  عالجتمةمأا  ة س بةو  

يول ةةو    عنا ةةوعت عن أةةمئ   (ألدةةدع    بكاعالجتمةةمأا لةةويتر   موع ةةه عن  ةةديو عنتهةةم

 عالا  ت عألم ا عنتا ددثت ي    ترة عندبعس    إل عنتا أماا م هم عنمصريون .

 و توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها : 

 هةةرت  ةةو  عنهةةرة  كةةيبر  عناةةو  عن مأمةة  عنرسةةم    ةةا عألدةةدع    كمةةم  هةةرت بصةةوبة  -

م إل  ةةا حد ةةمن حيةةر   هةةرت  ةةا صةةوبة عنمسديةة  نةةدإلب م   إل حاهةةم عنماصةةرة إل عنمتامأسةة  حد ماةة

بةةذنت  صةةمبى جهةةد م   إل ل  ةةم عن ةة     حمةةم جممأةة  عأليةةوعن عنمسةةمم ا  كماةةت حبةةر  عناةةو  

 عن مأم  عنمفمدي  نمدإلن  إل عنمتسبب   ا حددع  عالا  ت عألم ا .

ريدة ألفدداث أطدر التغطيدة اإلخبا»  (2012المرضدي سدليمان   دراسة ماادة عبدد –6

 15يندداير وفتددى  28االنفددالت األمنددي فددي الصددح  القوميددة اليوميددة فددي الفتددرة مددن 

 : 20( 2011يونيو

عسةةتهد ت عندبعسةة  بصةةد إللحم ةة  إلل سةة ر حرةةةر مفمن ةة  عنصةةح  عنمصةةري  

عن وم ة  عناوم ةة   عأل ةةرعم  إل عأليبةمب  إل عن مهوبيةة   ألدةةدع  عالا ة ت عألم ةةا  ةةا 

  بهةدف عنكهة  أةا آن ةمت إلعسةترعل   مت 2011يوا و  15 ي مير إلدت  28عن ترة ما 

عنتلر   عن بري   إلعنتا  دمت ما ي نهم م ظوم  عنصةحم   عنمسةممة بمناوم ة  ألدةدع  

  إلإن  ح  مةدى لت ةج عآلإلا عالا  ت عألم ا  إلعنتا إلعجههم عنم تمه عنمصر   ا لمد 

 ةةذه عنتلر ة  إلعنمفمن ةة  حرةةر عنتلر ة  عن بريةة  نهةذه عنم ظومةة   إلإنة  ح  مةةدى جةمات 

 عن بري  مفبرة أا اما ممك   صح  عندبعس  عنق  .

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

 – عأليبةةمب   –رمةةه أمةة  عنتلر ةة  عايبمبيةة  نصةةح  عندبعسةة  عنةةق    عأل ةةرعم  

يوا ةةو  15ي ةةمير إلدتةة   28 عن مهوبيةة   ألدةةدع  عالا ةة ت عألم ةةا  ةةا عن تةةرة مةةا 

ةمبه عنتلر   عنسرح   إلعنبفد أا عنتلر   عنمتفما  ناأ    أمة   ةدب  كب ةر مةا  2011

عأل م ةة   د ةةث علسةةمت عنتلر ةة  عن بريةة  بمال تاةةمب إنةة  عنتحم ةة  إلعنت سةة ر عنةة  م ن هةةد 

عألددع  بس م ملهم عالجتممأ   حإل عنس مس     إلنذند سة رر  عاةةمب عنمحةدد  أمة  لمةد 

 عاةمب عنفمم   ممم جف   ذه عنمفمن ةمت لبةدإل ج ئ ة   عنتلر    إلكند مامبا ن بتو   

 إلمبتوبة إلمف إلن  أا س م ملهم.

 :التعليق على الدراسات السابقة 

نتم   يوا ةة    رعنصةةح    عنا ةةوعت ع عنةةدإلب عنةةذ  لاةةوم بةةط إلسةةمئ  عاأةة م – 1

م ل مإل  عنتلر   عايبمبية  نةدةدع  إلعناأةميبهك   ممحو   ا إلإلكمالت عألابما( يتمق  

 عنم تم   إل انم أليديونوج   عنوس م  إلعل م ملهم.
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عنتفةرف أمة  عنف  ة  بة ا عنتلر ة  عايبمبية   ةا ح مدت بفة  عندبعسةمت  – 2

مفمن ةة  عناأةة   حإل  ممةةا ي نهةةعنتةةا لةةد  عن بريةة ةر نماأةةميم عنم تم ةة  إلعبلبمةهةةم بةةمألر 

 .عنماترد   و  إلحسبم  ددإلثهم إلعنحمتمق   ا أر  عأل كمب عنرئ سلعألددع  إلعنتا 

ح هرت عندبعسمت عنسمبا  حن   ةم  م موأة  مةا عنفوعمة  عنتةا لةسثر  ةا  – 3

  إلمصةةةةمدب عأليبةةةمب عنتةةةةا يةةةتد عالأتمةةةةمد أم هةةةم إلعنمفتاةةةةدعت عن بريةةة ةةةةةر ب ةةةما عألر 

 عأليديونوج   نمامئم ا بماللصم  إليدم  عألددع  عنتا يتد ل مإلنهم.

 :أواه االستفادة من الدراسات السابقة

عنسةمبا   ةا لحديةد مهةكم  عندبعسة  لحديةدنع ما مرعجف  عندبعسمت  نبمدق  مدت عح

إلمفر   عن وعاه عن ديةدة عنتةا نةد يةتد دبعسةتهم نت  ةه عنتكةرعب إلعيت ةمب عاةةمب   د  انم

  كمةةم عسةةت مدت عندبعسةة  إللسةةمؤاللهم   إلكةةذند لحديةةد مةة ه نمدبعسةة عن ظةةر  عنم ئةةد 

ستممبة لحم   عنمأةمون إلم م هة  اتةمئ   ةذه عنبمدق  ما عندبعسمت عنسمبا   ا لصم د ع

 عندبعس .

 :اإلطار النظري للدراسة

 Framing Theoryنظرية األطر 

ل تةةر   ةةذه عن ظريةة  حن عألدةةدع  ال ل رةةو   ةةا دةةد كعلهةةم أمةة  ملةة ى  – 1

مف ا   إلإامم لكتسه مل ع ةم مةا ية   إلضةفهم  ةا إةةمب يحةدد م إلي ظمهةم إليأة ا 

ع مةةا عاللسةةمم مةةا  يةة   عنترك ةة  أمةة  بفةة  جوعاةةه عنموضةةوع إلإر ةةم  أم هةةم  ةةدبن

جوعاةةه حيةةرى    ماةةةمب عاأ مةةا  ةةو عن كةةرة عنمحوبيةة  عنتةةا لةة ظد دةةو  عألدةةدع  

 .  21  عن مص  باأ   مف   

أةة   دإلن لرك ة  إلسةةمئ  عاأةة م  ةةا بسةةمئمهم أمة  جوعاةةه بف  هةةم  ةةا عنا – 2

 .  22  م د  ا لا  مهد نماأ    ي مج مفمي ر مف    يست دمهم ح رعد عن مهوب عنمهر ر م

عنم تم ة   ةا عنرسةمن   Reference Points بةمألةر عنمرجف ة  عالسةتفما  – 3

بدإلبه إن  عيت ف عألدكمم عنتةا يصةدب م عنةرح  عنفةمم ل ةمه عألدةدع  عاأ م   يسد  

 إلعناأميم عنم تم  .

ية    حن إلسمئ  عاأ م لت مإل  أمم   إبرع  عألددع  حإل  أميم مف    ما – 4

عيت مب م نمم ي ةه حن ي هةر حإل ال ي هةر مةا عناصة  عايبمبية  أ ةدمم ااةوم بصة مر  

 .  23 عناص   ا إةمب مف ا

 :وظائ  اإلطار

ن ح Pan and Kosick K Entman, Gomson, Githinما  يرى ك    – 1

    بمنصح   ا إلعنم ظممت عايبمبي عاةمب عنصح ا يادم ب ما عنرإلل ا عنفم  عن م

 ن مهوب م. إلل س ر إللاديد عنمرمو  بهك  إلعف ا ي   جهود د نت ظ دإلكند م
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حن  ( Gomson and Mediglone, 1987مةةا ر  ةةا دةة ا يةةرى كةة    – 2

  أمةة  أمم ةة  لحديةةد عنمف ةة  عنمهةةد صةةح ا مةة ظد إلمركةة ب ةةما  يسسةةس ن  ةةةمبعاإلضةةه 

 نمحد .

  حإل م هةوم محةدد نممهةكم لاةديدةةر لسةمأد  ةا حن عألر  Entman ب  مم يرى – 3

  إلكند مةا   عنف جسبن ح  إللحديد حسبم  عنمهكم   ا إلضه لا  د حإل ع ترع  عناأ   بد

 .  24   ي   ليك د م أم  عنحامئج عنمسكدة حإل عنحد  إلكند ما حج  لوض حط نآليريا

 آلية عمل األطر الخبرية :

ا نفمة  إلعندبعسمت عاأ م   إن  إلجةود حسةموب    عاللصم اظريمت له ر حدب مت 

   إلكند أم  عن حو عنتمنا:News Framingعن بري   ةرعألر 

نوسةةمئ  عاأةة م حإل مةةم  ا ةةمس عنمحتةةوى ر ةةر عنوعضةةميهةةتد ب :األسددلوب األول

  إليفتبةر  ةذع عألسةمو  حن عنتةية ر ياةدم إلصة نم نمفمم ة  عنتةا فرف بمنمستوى عنأم اير 

ا   عنمرجفةةمةة    إلي ظمهةةم إل انةةم اةمب ةةم يةةدب  مةةا ي نهةةم عن ةةرد عنمفمومةةمت عنماد

 إلبؤيتط نمفمند عنمح ا.

ةةةر إلسةةمئ  عاأةة م إل ةةو عنمسةةتوى عنمةةسثر  ةةا : يهةةتد با ةةمس حر األسددلوب الثدداني

ن إلسةةمئ  عاأةة م مةةا يةة   ح  د ةةث   عل م ةةمت عن مهةةوب موضةةوع عندبعسةة لهةةك 

ع يبري  لستر ه  ا عن همي  حن لسثر أمة   لرك   م أم  جوعاه مف    لحدد ن  سهم حةرن

عن مهوب بهين عناأميم عنتا ل فكس  ا لحديد آبعا إلعل م مت عن مةم  ر  لهك   مفمي ر

  فمبعت إلعنم ةم  د إلعنكممةمت عنرئ سةما عالست ةر عن بري   إللتكون عألر 25  احو عناأميم

ةةةر عألر لسةةف    إلوير عأل كةةمب دإلن ر ر ةةمإلعنرمةةو  إلعنصةةوب عنتةةا  ةةد لةةسد  إنةة  لصةة

ع كمب عأليرى ح   نتمك ا بف  عأل كمب نتبر   ا عن   إلل ف  عأل عن   حإل   ا برإل ن

م دت   ر ر مرئ   لمممن
 26  . 

 :في بناد األطر الخبرية العوامل الم ثرة

لةسثر  ةا  ( يمسة  أوعمة  حسمسة  1991ر Gadi & Walf feid دم عنبمدقمن 

اأةةميم عنم تم ةة   ةةا أمم ةة  ب ةةما عألةةةر عن بريةة  عنمسةةت دم   ةةا للر ةة  عألدةةدع  إلعن

 :عنتم   يون إل  

 مدى عالستا   عنس مسا نوسمئ  عاأ م. – 1

 اوع مصمدب عأليبمب. – 2

 حاممة عنمممبس  عاأ م  . – 3

 عنمفتادعت عأليديونوج   نمامئم ا بماللصم . – 4

 .  27 ةب ف  عألددع  كعلهم – 5



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 564 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 :ر األُطرعناصر تطوي

 :    عاللصم  أم  حببف  أ مصر بئ سةر  ا أمم   عألر  يرك  مدي 

 ون باالتصال  الصحفيون( :القائم – 1

ع دك مةةة  بةةةوأا حإل بةةةدإلن إلأةةةا  ةةةا لحديةةةد مةةةمكع ير  إل ةةةد   ؟اةةةم يأةةةفون حةةةةرن

ةر عنتةةا لةة ظد حاسةةم هد عنمفر  ةة  إلعنأةةلوة عنمه  ةة  عنتةةا يفممةةون  ةةا محكومةةون بةةمألر 

 مهم كألوة اما عنس ررة إلعنممك   إلعنتموية  عنتةا يفممةون  ةا  مهةم كأةلوة امةا 

 .عنس ررة إلعنممك   إلعنتموي 

 :الن  – 2

ةةةر لظهةةر  ةةا ر ةةم  إلدأةةوب كممةةمت مف  ةة  إلأبةةمبعت أمةة  حر  عنةةذ  يحتةةو 

مفتةةمدة إلصةةوب امر ةة  إلمصةةمدب عنمفمومةةمت إلأبةةمبعت لاةةدم م موأةة  مةةا عنحاةةمئج 

 إلعألدكمم أا موضوع يتد ل مإلنط إليرلبا بم هوم عاةمب.

 : المتلقي – 3

اوعيةم ر عنة   ةةإل ةد لفكةس حر   ةر عنتةا لاةود إدبعكةط إلدكمةط و عنمتفر  نةر 

 عنامئد بماللصم  حإل ال لفكس.

  الثقافة – 4

 ةةا  ةةذع يمكةةا لفريةة  عنقام ةة  إل  ةةةر عنتةةا يةةتد عالسةةت مد إن هةةممصةةدب عألر  إل ةة 

ر  ةةا خةةخإلعنتةةا لظه  أ هةةمر ب ةةف  ةةةر عنمر مةةا عألر  أمةة  حاهةةم اظةةمم   مب ر ةةاإبهةةك  عنسةة مم 

 . 28 ت ك رعن رم  إلعن

  :تصني  األُطر الخبرية

ةةةر عن بريةة  إل انةةم نم موأةة  مةةا عنتصةة   مت إلعألةةةر حلةةذكر عأل لتفةةدد حاةةوعع

 حبر  م أم  عن حو عنتمنا :

بهةةم ح م ةة  إلعنتةةا ع ةةتد  عن بريةة ةةةر : يفةةد مةةا حكقةةر لصةة   مت عألر ددةحددمالطددر األُ  – 1

ةر عنمحددة لص  إلل سةر عناأةميم عنفممة  ن عألر ث حبمدقون إلدبعسمت عألةر   د 

ة نهةم للر ةة  دسةة   إللفمة  أمةة  لحويةة  مةا يةة   حمقمةة  ممموسة  إلحدةةدع  محةةدد

 عناأميم إن   أميم ش ص  .

  إللأةفهم  ةا بوصة  عناأةميم عنفممة  ةةر: لاوم  ذه عألر طر المجردة أو العامةاألُ  – 2

   شةممم  دةو  عناأةميم   هة أمم م ةرد كمةم حاهةم لاةوم بتاةديد للر ة  أم اة س مم  

 ة د بة ا عناأةميم إلعألدةدع    ممم ي فمهةم  ةمدبة أمة  عنتاحشم  لادم عناأميم بهك   

عنمقمبة ما ية   إبجةمع حسةبم  عنمهةكم  إنة  عنتل  ةرعت عالجتممأ ة  أمة  سةب   

 عنمقم .
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ةةةر إنةة  عناصةة  عايبمبيةة  : يهةة ر  ةةذع عن ةةوع مةةا عألر اللعبددة االسددتراتيجية إطدار – 3

س مسةا  م اامش  ه   رر ح  عنتا لرك  أم  نل  عنحرإل  إلعناأميم إلعنموضوأمت عنتا ير 

 .مستمر

ةةةةر ةب فةةة  عنصةةةرعع بةةة ا عأل ةةةرعد مةةةا عألر  : يت ةةةمإل   ةةةذع عن ةةةوعإطدددار الصدددرا  – 4

 إلعن ممأمت إلعنمسسسمت عنم تم  .

ةةر أمة  عن ةر  عنتةا لكمةا  ةا لهةك   رك   ذع عن وع مةا عألر : إلير اإلطار الحاك  – 5

عئت  ةةمت عنحكةةد حإل عنتفةةمإلن بةة ا م تمةة   ةةرإلع عنحكومةة  بفةةد حيةةمم عالات مبةةمت 

  مبيو مت م تم   بهين عن تمئ  عاي مب  .بمست دعم س 

: يرك   ذع عن وع ما عألةر أم  ةب فة  عنتصةرف عنس مسةا نم هةمت إطار اإلدارة – 7

عن مأم   ا ك  دإلن    إلكنةد مةا حجة  لحا ةج للر ة  إيبمبية  إلعسةف  إلإي مب ة  حإل 

 عنتام   ما شمن عناص  عنسمب   عن مص  بهد إلبيأممنهد.

ةر إنة  عناصة  عن برية  عنتةا لركة  أمة  ر  ذع عن وع ما عألر : يه إطار القضية – 8

 عناأميم إلموع  ت  ذه عناأميم.

:  ةو عنةذ  يأةةه عنمسةئون   أمة  كم ة  عنحكومة  حإل عأل ةةرعد حإل إطدار المسدلوليات – 9

 عن ممأمت إلعنمسسسمت.

يرك  أم  عنس مسةمت عنمتبفة  الدتةوعا حبفةمد إللةدعأ مت عنمهةكم  حإل  :إطار الدع  – 10

 اأ  .عن

سةةةةت دم  ةةةةا أةةةةر  إلجهةةةةمت عن ظةةةةر إلعنموع ةةةة  لر  :طددددر التأييددددد أو الددددرف أُ  – 11

إلعالل م مت ما عناأميم إلعألددع  إلعأل ممت عنم تم   يمص  عن ديدة م هم إلعنتةا 

ع ما عن د  إلعنم م همت  ا   .   عألإلسمة عنم تم   بمنم تمهلق ر  دبن

 :طر الخبرية لتحقيق أهداف الدراسةتوظي  نظرية األُ 

  عنتةةا ل مإلنهةةم ريةة  نمتفةةرف أمةة  عألةرإلدةةمت عنرئ سةةلةةد عالسةةتفما  بهةةذه عن ظ

  بماضةم   إنة  عألإلن  نمرئ س أبدعن تمح عنس سا عن رم  عنرئمسا  ا عن ترة عنرئمس  

  إلكةذند م  عنرئمسا ل مه عناأميم عألم  ة عالسترعل   مت عنتا عأتمد أم هم عن ربصد 

  بماضةةم   إنةة  تةةا  هةةرت  ةةا عن رةةم  عنرئمسةةاأمةة  عنعنتفةةرف أمةة  ح ةةد عناةةوى عن م

 عألةر عنمرجف   عنتا عأتمد أم هم عن رم  عنرئمسا ل مه عناأميم عألم   .

ةةةر عنتلر ةة  عايبمبيةة  عنتةةا عالسةةتفما  بهةةذه عن ظريةة  نمكهةة  أةةا حر  تكمةةم لمةة

بدة عن وم عنسمبه( نماأةميم عألم  ة  عنةوع –ا و   دمت ما ي نهم موع ه عندبعس  رعنبوعب  

  إلكةةذند حدإلعت إلآن ةةمت عنتةةية ر ئمسةة    ةةا عن تةةرة عنرئمسةة   عألإلنةة  ةةا عن رمبةةمت عنر

  لو  ةة  عنصةةةوب ممت عأليبةةمب إليملمةةمت  ةةةذه عأليبةةمبماةةةد –عايبةةمب  رعنف ةةمإليا 

  بماضم   نمكه  أةا حاةوعع  ةذه عألةةر سومعادصماعت إلعألب مم إلعنر –عنمصمدب  
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نتا لتد ما ي نهم ب ما حةةر عنتلر ة  عايبمبية  رأمم / محدد(  إلكذند عالسترعل   مت ع

عاةةمب  –عن تمئ  عال تصمدي   –عال تممممت عااسما    –إةمب عنصرعع نماأميم عألم    ر

 عاةمب عناماواا(. –عألي  ا 

 :اإلطار المنهجي للدراسة

 :نو  الدراسة

 ةه  إلعنتةا لسةف  نة س  اةا نوصة  عنوععندبعس  إن  عندبعسمت عنوص     ل تما

ةةم إنةة  لحم مةةط إلل سةة ره عندبعسةة  إنةة  بصةةد إلل سةة ر عناأةةميم  سةةفت  د ةةث إلنكةةا حيأن

ةةم إنةة  بصةةد إلل سةة ر  سةةفت ةةا عن رةةم  عنرئمسةةا   كمةةم  عنتةةا إلبدتعألم  ةة   حيأن

 نكترإلا   مح  عندبعس .عا عنصح    إلمفمن   عناأميم عألم     ا عنموع ه

 :منهج الدراسة

  إلعنةذ  يسةمم بحصةر Survey Methodأم  م ه  عنمسم  عندبعس  عأتمدت

عنصةةةح      عنموع ةةةه عناأةةةميم عألم  ةةة  عنةةةوعبدة بمن رمبةةةمت عنرئمسةةة    ةةةا مأةةةمون

د ةةث لاةةوم عندبعسةة  أمةة    كمةةا إلك  ةةا   إلدبعسةةتهم بهةةك   عانكترإلا ةة  محةة  عندبعسةة 

عنتةا لفرضةت نماأةميم إل ون عنصح    كم   عن  نمموضوأمت إلحسمو  عنحصر عنهمم  

 عألم   .

 :للدراسة اإلارائياإلطار 

 أدوات التحليل :

 :عنصح ا عنمتمقم   اعنبمدق  أم  حسمن ه لحم   عن رم   عأتمدت

 أسلوب تحليل القوى الفاعلة : – 1

عألم  ة  مةا إلجهة  اظةر  عنتفرف أم  عألةرعف عنمسثرة  ا عناأةميمإلكند برل   

امباة  بة ا لصةوب نكترإلا   مح  عندبعس    إلبصد عنص   عنم سوب  نهةم إلعنمعنموع ه عال

 ك  مو ه نهذه عناوى عن مأم .

 أسلوب تحليل األطر المراعية : – 2

ندبعسة  إلك   ة  لو   هةم نمتفرف أم  عنمبمدئ عن كري  عنتا لب تهم موع ةه ع إلكند

 .ةرإلدمت عنتا بك ت أم هم  ا عن رم اثبمت عأل

 مجتمـع الدراسـة :

 اإلطار الزمني للدراسة : –أ 

دتةة   8/6/2014 ةةا عن تةةرة مةةم بةة ا    نمدبعسةة  عنحمن ةة   ةةعن م لمقمةةت عن تةةرة

لت مة  د ةث ر ترة عنوالي  عنرئمس   عألإلن  نمةرئ س أبةد عن تةمح عنس سةا(   8/7/2018
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ح م ةة   ةةذه عن تةةرة  ةةا عنموعجهةة  عنهةةممم  ن ا  لةةمت عألم  ةة   ةةا عنهةةمبع عنمصةةر  

 أديةد  عن تةرة ببةرإل   إلعألددع  عاب مب    ا س  ما إلر ر ةم مةا عنم ةمةج. إللتم ة  لمةد

ات  ةة  نتمةةد عنقةةوبعت    إلدةةدإل  لل  ةةرعت  أةةميم عألم  ةة  أمةة  عنسةةمد  عندإلن ةة مةةا عنا

 عنفرب   ضد عن ظد عنحمكم .

 إلما ح د يرمبمت عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  ذه عن ترة :

 . 29 8/6/2014عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا د   عنت ص ه  ا  يرم  – 1

 .  30 30/6/2014دعن تمح عنس سا  ا عنذكرى عألإلن  نقوبة كمم  عنرئ س أب – 2

 31 24/9/2014كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا حممم عن مف   عنفمم  نةمد عنمتحدة  ا  – 3

 .32  1/1/2015يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا عالدت م  بمنموند عن بو  عنهري   ا  – 4

 . 33 18/1/2015مة حبو  با  ا دديث عنرئ س أبدعن تمح عنس سا مه    – 5

 .34  18/1/2015دوعب عنرئ س أبدعن تمح عنس سا مه سكم  ا و  عنفرب    ا  – 6

 . 35  25/1/2015عنس سا  ا أ د عنهرة   ا  أبدعن تمح يرم  عنرئ س – 7

 .36  31/1/2015عنس سا نموعجه  عاب م   ا أبدعن تمح عنرئ س  كمم  – 8

 .37 18/2/2015دعأ   ا يرم  عنرئ س عنس سا ضد  – 9

عنةةةرئ س أبةةةدعن تمح عنس سةةةا مةةةه   ةةةمة عنفرب ةةة  دةةةو  حبةةةر  عناأةةةميم عنمحم ةةة   ةةةا دةةةديث  – 10

28/2/2015 38. 

 .39 13/3/2015يرم  عنرئ س عنس سا  ا عنمسلمر عال تصمد  بهرم عنه خ  ا  – 11

 ةةةا  كممةةة  عنةةةرئ س أبةةةدعن تمح عنس سةةةا يةةة   لو  ةةةه إلث اةةة  إأةةة ن مبةةةمدئ سةةةد عن هأةةة  – 12

23/3/2015 40. 

 .41 25/3/2015يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا حممم عنبرنممن عألث وبا  ا  – 13

نمامةةةةة  عنفرب ةةةةة   ةةةةةا  26كممةةةةة  عنةةةةةرئ س أبةةةةةدعن تمح عنس سةةةةةا  ةةةةةا ع تتةةةةةمح عنةةةةةدإلبة عنةةةةةخ  – 14

28/3/201542. 

عنفرب ةةةة   ةةةةا  26كممةةةة  عنةةةةرئ س أبةةةةدعن تمح عنس سةةةةا  ةةةةا عن مسةةةة  عن تمم ةةةة  نمامةةةة  عنةةةةخ  – 15

29/3/2015  43. 

كممةة  عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا إنةة  عألمةة  بم مسةةب  عالدت ةةم  بيأ ةةمد لحريةةر سةة  ما  ةةا  – 16

23/4/2015  44. 

 .45  12/5/2015 ا «  دديث عنرئ س »  خدوعب عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا برامم – 71

 .46  22/5/2015كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا م تدى دع وس بمألبدن  ا  – 18

يرةةةم  عنةةةرئ س أبةةةدعن تمح عنس سةةةا بةةةمنمسلمر عنصةةةح ا مةةةه بئةةة س إل بعا عنم ةةةر  ةةةا  – 91

5/6/2015 47. 

يرةةةةم  عنةةةةةرئ س أبةةةةةدعن تمح عنس سةةةةا يةةةةة    يمبلةةةةةط نسةةةة  ما بةةةةةمن   عنفسةةةةةكر   ةةةةةا  – 20

4/7/201548. 

 .49 14/7/2015كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا د   إ رمب عألسر عنمصري   ا  – 21
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 ةةةا مسةةةرح عن ةةة ا بفةةةد ع تتةةةمح   ةةةمة  16/8/2015  عنةةةرئ س أبةةةدعن تمح عنس سةةةا  ةةةا كممةةة – 22

 .50 عنسويس

 .51 27/8/2015دديث عنرئ س أبدعن تمح عنس سا نمتم   يون إلإلكمن  امس عنرإلس  ا  ا  – 23

كممةةةة  عنةةةةرئ س أبةةةةدعن تمح عنس سةةةةا يةةةةدأو عنمةةةةوعة  ا نممهةةةةمبك   ةةةةا عالات مبةةةةمت  ةةةةا  – 24

 .52سمرمت عنتهريف   نمبرنممنإللسممط نم 17/10/2015

  بةةةةا بةةةةا سةةةةا  ةةةةا خ  عنبريرما ةةةةخس أبةةةةدعن تمح عنس سةةةةا نه ئةةةة  عاكعأةةةةخدةةةةديث عنرئ ةةةة – 25

4/11/201553. 

 .54 22/12/2015كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا بمالدت م  بمنموند عن بو  عنهري   ا  – 26

 .13/12/016255كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا حممم م مس عنهفه  ا  – 27

 .56 24/2/2016 ا  2030بؤي  مصر كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا مسلمر  – 28

 .29/2/201657يرم  عنرئ س حممم عنبرنممن عن مبماا  ا  – 29

 .58 13/4/2016يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 30

 .59 ن دت م  ب وم عناأما 23/4/2016يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 31

 .60   ا عالدت م  بف د س  ما 42/4/2016 ا  يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا – 23

 .61 ن دت م  بف د عنفمم  28/4/2016يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 33

يرةةم  عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا  ةةا عدت من ةة  يةةوم عنهةةبم  عنمصةةر  بةةدعب عألإلبةةرع  ةةا  – 34

19/6/2016 62. 

 .63 26/9/2016دعن تمح عنس سا  ا يرم  عنرئ س أب – 35

 .64 26/10/2016كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا مسلمر عنهبم  بهرم عنه خ  ا  – 36

كممةةةةة  عنةةةةةرئ س أبةةةةةدعن تمح عنس سةةةةةا ن دت ةةةةةم  باةةةةةدعس أ ةةةةةد عنمةةةةة  د بمنكتدبعئ ةةةةة   ةةةةةا  – 37

6/1/201765. 

 .66 21/3/2017يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا ن دت م  بف د عألم  ا  – 38

 .67  26/4/2017يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا بمسلمر عنهبم  بماسممأ م    ا  – 39

 .68  21/5/2017كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  م  عنريم   – 40

 بم مسةةب  ع تتةةمح مهةةرإلأمت  ةةا دم ةةمة 23/5/2017كممةة  عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا  ةةا  – 41

69. 

 .70  ا د   إ رمب عألسرة عنمصري  20/6/2017ح عنس سا  ا كمم  عنرئ س أبدعن تم – 42

 .71  ا ع تتمح  مأدة محمد ا  ه 22/7/2017كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 43

 .72 2017يون و  23يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 44

 .73 بمسلمر عنهبم  بماسك دبي  27/7/2017كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 45

 .74 19/9/2017يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 46

 .75 بم تدى شبم  عنفمند 5/11/2017كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 47

 .76 بمسلمر صح ا باصر عان  يط 7/11/2017كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا  – 48

إلأمت  وم ةةة  بهةةةمم  بم تتةةةمح مهةةةر 1/11/2017كممةةة  عنةةةرئ س أبةةةدعن تمح عنس سةةةا  ةةةا  – 49

 .77س  ما



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 569 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 .78 25/1/2018كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا عالدت م  بف د عنهرة   ا  – 50

كمم  عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا ية   ع تتةمح مردمة  عااتةمج عنمبكةر مةا داة   هةر نملةم   – 51

 .79 31/1/2018بتمبيخ 

 .80 1/2/2018يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا مسلمر عنهبم   ا  – 52

دةةةوعب نمةةةرئ س عنس سةةةا  ةةةا براةةةمم  شةةةفه إلبئةةة س مةةةه عنم رجةةة  سةةةمادبع اهةةةيت  ةةةا  – 53

2/3/2018 81. 

 ةا عنمممكة  عنفرب ة  عنسةفودي   29كمم  عنرئ س أبةدعن تمح عنس سةا ية   عنامة  عنفرب ة  عنةخ  – 54

 .82 15/4/2018 ا 

 .83 2/4/2018ات مبمت  ا كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا إن  عألم  أاه  و ه  ا عال – 55

 .84 2018مميو  1كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا ي   عدت من   أ د عنفمم   – 56

يةة    فمن ةة  عنمةةسلمر عنةةوة ا نمهةةبم  « عسةةي  عنةةرئ س»دةةوعب عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا  – 57

 .85 16/5/2018 ا 

 2018  نمواةديم  بإلسة م كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سةا ن أبةا م ت ةه مصةر بفةد عنتي ة – 58

 .86  ا عن دإلة عنتقا     نماوعت عنمسمح 

 .87 2018يوا و  12كمم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا عنذكرى عن ممس  نمقوبة  – 59

 .88   مبإل عن راس  نو  ناما عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا جريدة  – 60

 .89 24ناما عنرئ س أبدعن تمح عنس سا مه   مة  رعاس  – 61

 .90  عألمريك   CNNدوعب عنرئ س عنس سا مه  أمئ    – 26

 عينـة المواقـع : –ب 

مةا د ةث  عانكترإلا ة   ةا مصةر عنصةح    ا مةا ح ةد عنموع ةهلد عيت مب مةو ف   

 : إل مم Alexa  ن كسمأدد عن يمبعت ةبانم نمو ه  ح

 :91البوابة نيوز  

  ليسسةةت   إل ةةو مسسسةة  إأ م ةة  بحق ةةأةةا عنمركةة  عنفربةةا نمصةةحم   لصةةدب

إلع ةر  ةا دبعسة  إللحم ة   إلحسةهد عنمركة  ب هةد    مرمه عنتسف   مت ما عنارن عنفهةريا

 دركمت عاس م عنس مسا.

عنمه  ةة  * ل مةةه بةة ا عنتلر ةة  عن بريةة  إلعنت ةةوير عنقاةةم ا إلعالنتةة عم بمألصةةو  

أ صةر  إنة    عنبوعبة  ا ةو  أم  حن يتحو  عنمت مأ  مه  إلبع  ت  إلعناوعأد عألي    

 دإلن حن يا ه بمنتماا عنسمبا. ع  عنس مسا إلعالجتممأا إلعنقام ا ا عنحر  مأ 

 :92 اليوم السابع 

عن  بةة  عن مهةوب إل مةةا عناةرعا مةةا أريأة  إنة  شةةريح   عن ةوم عنسةةمبه  لتوجةط

  إلإامةم لسةت د  وة  ةا عنمح رة ا عنس مسةا إلعنمةمناعنمصري  عنتةا ال لاتصةر أمة  عنصة

  كمةم عنم تم ة  نمرباة  عنوسةر  عنمصةري  عنهةرعئمإن  عن ئةمت عنمتفماة  عنمو أة  أمة  

  مب عنمو أ  أمة  كة  شةرعئم عنم تمةهلتوجط إن  شريح  مستهمكا عنمفموممت إلعأليب

 ةةةا عنصةةةحم   عنماةةةرإلاة بموعد ةةةم  عنمةةةوعد عن بريةةة  إلعنمفموممل ةةة  إنةةة  عنبةةةمدق ا أةةةاإل

 عنمصوبة.إل عنم هوبة
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 تجاه القضايا األمنية يسيلرئي) عبدالفتا  السالخطاب الرئاسي لنتائج تحليل 

 ب الرئاسي تجاه القضايا األمنية أنوا  الخطاأوالً: 

 (1 رق  ادول 

 ب الرئاسي تجاه القضايا األمنيةأه  أنوا  الخطا
 عن سب  عنتكرعب حاوعع عن رم  عنرئمسا

 يرم  بسما

 كمم 

 دديث صح ا

 برامم  لم   يواا

20 

30 

2 

10 

32,8 % 

48,43 % 

3,12 % 

15,6 % 

 % 100 62 م موععن

حن عنكممةة   ةةا ح ةةد حاةةوعع عن رةةم  عنرئمسةةا د ةةث عدتمةةت  يتأةةم مةةا عن ةةدإل 

(   ب  مم عدت  عن رةم  عنرسةما عنمركة  عنقةماا ب سةب  %48,43عنمرك  عألإل  ب سب  ر

ع ( %3,12( ثةةةد يةةةيلا دةةةديث صةةةح ا  ةةةا عنمركةةة  عنقمنةةةث ب سةةةب  ر%32,8ر إلحي ةةةرن

يرجه كند إن  حن عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا (  إل%15,6عنبرامم  عنتم   يواا ب سب  ر

ةم حناة  كممةةمت  ةا عنبرنمةةمن  عحناة  أةدد مةةا عنكممةمت  ةا عنفديةةد مةا عنم مسةةبمت   إلحيأن

م كمممت عنةرئ س   عنمصر  إلعنبرنممن عن مبماا   كمم حنا  كمم   ا عألمد عنمتحدة  إلحيأن

مةةا عنماةةماعت  عكمةةم حجةةرى أةةدد سةةوعا عنمحم ةة  حإل عندإلن ةة     ةةا عنمةةسلمرعتعنس سةةا 

نتجمبة  أةا لسةمؤالت عن مهةوب   « عسةي  عنةرئ س»عنتم   يوا   ن مهوبه  ةا براةمم  

م دوعبه مه سمادبع اهيت إلدوعبه مه   مة  رعاس   .24إلحيأن

 ات التي تناولها الخطاب الرئاسي أه  األطروفثانيًا: 

 (2 رق  ادول 

 فات التي تناولها الخطاب الرئاسيأه  األطرو

 عن سب  عنتكرعب عألةرإلدمت

 عالستارعب عألم ا. -

 عن تا إلعالااسمم. -

 لروير جهم  عنهرة . -

 لحديث عنم ظوم  عألم   . -

 عاب م . -

   ممت عنفري  عاب مب  . -

 عناب  أم  عنف مصر عاب مب  . -

 لو  ر عألجوعا عألم     ا عالات مبمت عنمصري . -

 ع تصم  عندإلن  نمههدعا. -

 .عألما عناوما -

 لروير عناوعت عنمسمح . -

 إأمدة إبسما أ    صح ح  ب ا عنهرة  إلعنهفه. -

 عستفمدة عنس ررة أم  س  ما. -

13 

19 

2 

10 

110 

10 

33 

1 

 

34 

1 

10 

1 

16 

5 % 

7,3 % 

0,7 % 

3,8 % 

42,3 % 

3,8 % 

12,6 % 

0,3 % 

 

13,07 % 

0,3 % 

3,8 % 

0,3 % 

6,1 % 

 % 100 260 عنم موع
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ابق أن األطروفددات التددي ركددز عليهددا خطدداب الددرئي) يتضددم مددن الجدددول السدد

  عبدالفتا  السيسي اادت بالترتيب كالتالي :

 اإلرهاب : – 1

جما عاب م  ما ح د عألةرإلدمت عنتةا بكة  أم هةم يرةم  عنةرئ س أبةدعن تمح 

   إل  م  بف  عألمقم  أم  كند : (%42,3عنس سا  ا عنمرلب  عألإلن  ب سب  ر

عنمصري ا سمأدإلاا نمةم ةمبةت ل ةوي  »عنس سا حن صرح عنرئ س أبدعن تمح 

حن »كمم حإلضم عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا « م  شهريا إلال ث ث  د   أ   ض م 

 «.عاب م  يرر متهفه موجود  ا عندعي  إلمدأوم ما عن مبج

أبةدعن تمح عنس سةا حن مصةر ل ةو  دربنةم ضةد عاب ةم  عنةرئ س  كمم حإلضم

إلحن لمةد عنحةر  ال يمكةا مامباتهةم بةمنحر    مضة   إلعنتررف أم  مدعب عنس وعت عنم

عن ظمم ةة   إلنكةةا ي ةةه حن يتكممةة  مفهةةم عنم تمةةه عنةةدإلنا بمةة ه  شةةمم  يتأةةما حببفةة  

 بكمئ  لهم  :

 دإلن لم   . كم   عنت ظ ممت عاب مب  موعجه   – 1

عنتفممةةةة  مةةةةه م تمةةةة  حبفةةةةمد عاب ةةةةم  كمنتمويةةةة  إلعنتسةةةةم م إلعنةةةةدأد عنس مسةةةةا  – 2

 ا.إلعايديونوج

 عنفم  أم  عنحد ما  دبة عنت ظ ممت عاب مب   أم  ل   د عنماملم ا. – 3

 عنح م  أم  مسسسمت عندإلن  عنوة     ا عنم را . – 4

 :الدولة للشهداد اقتصاص – 2

نةا اتةر  ثيباةم   »د  مم  م  : أبدعن تمح عنس سا أل منا عنههدعا  حشمب عنرئ س

 .«صر إلك  عنمصري ا.. ده ثيب م دألاط م  ثيب حب مئكد عات

إن عد م اييذ ثما عندم عنما  دموه حب مئ م نبمةدام مةا عن ة   إلعنهةرة  »كمم حشمب 

 «.إلك  ةوعئ  عنهفه ده ثيبام كم م

 :القب  على العناصر اإلرهابية – 3

عناةوعت  منةدإلب عنةوة ا عنةذ  ياةوم بةط ماةملموعأبةدعن تمح عنس سةا ب حشمب عنةرئ س

 ةةم  إلعسةةتفمدة عألمةةا نهةةذه عنبافةة  عنلمن ةة  مةةا حب  عنمسةةمح  إلعنهةةرة   ةةا ددةةر عاب

إلحشمد بمنت سة ج إلعنتفةمإلن عن  ةد بة ا عناةوعت عنمسةمح  إلعنهةرة  نرصةد إللتبةه    مصر

عن  يم عاب مب   إلل   ذ عنأربمت عالستبم    عن مجح  ضد  ةذه عنف مصةر   مسكةدنع أمة  

 ح ضةةد ح  ضةةرإلبة عسةةت دعم كةة  عناةةوة ضةةد كةة  مةةا لسةةو  نةةط ا سةةط حن ير ةةه عنسةة

مصةةر    إلحن أا ةةدة عن ةة   عنمصةةر  عألصةة م   ةةا دمميةة  عنهةةفه إلعنةةوةا إلنةة س 

 عالأتدعا أم  حدد.
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 الفتنة واالنقسام : – 4

ما ي   يرمبمت عنرئ س أبدعن تمح عنس سا يتأم حن مصر لفرضةت نمكق ةر 

 ما عنمسعمرعت إلمحمإلن  لاس د مصر إلشفه مصر إلإثمبة عن تا إليتأم   مم يما :

 حمريكا اشمأ  عن وض  عن     إللاس د مصر.نم را صه واا  رضت مصرلف – 1

 .2018 ا إ هم  عالات مبمت عنرئمس   نمرئ س عنس سا  ا  مصر  ه  حأدعا – 2

إلأ دمم  ه  م را عالات مبمت  ربإلع لل  ر عن ر  حإل عنمسعمرة ما ي   لل  ةه  – 3

عنم  ةه ألإلالده  إلأا عنهفه عنمصر    إلنكا عنهفه عنمصةر   ةو دةمئا عنصةد

 ما بجم  عن    إلعنهرة .

لفرضت مصةر نمفديةد مةا عنمةسعمرعت ن مةج عالااسةمم بة ا حة ةمف عنهةفه   بة ا  – 4

عنهةةةرة  إلعنهةةةفه   إلبةةة ا عن ةةة   إلعنهةةةفه   إلاحةةةا ي ةةةه أم  ةةةم عدتةةةرعم كةةة  

 مسسسمت عندإلن  إلعنح م  أم هم.

 :استعادة السيطرة على سيناد – 5

ا حن عندإلن  لفم  عآلن أمة  مهةرإلأمت ل موية  عنرئ س أبدعن تمح عنس س صرح

 مم مب ج  ط حيةرى   100مم مب ج  ط ي ف مهرإلأمت بخ  175بس  ما إجممنا لكم تهم 

دتة  ال يتصةوب عنةبف  حا ةم سة  رة  ةا شةاا م هةم   »د ث حإلضم عنرئ س عنس سةا 

 دت  ال ي كر حدد حن مصر ممكا حن ل رة  ا سة  ما   إل ةا بمةدام إلحبضة م   إلاحةا ال

ارمه  ا دمج  دد   إلم     ما دد يرمه  ا دمجت م بس م  بمنفم    إلنكا بمنب ةما 

 .«إلعنتفم ر

 3إاةةت مسةةئو  يةة   »كمةةم إلجةةط عنةةرئ س عنس سةةا إنةة  محمةةد د ةةم    ةةمئ ن : 

شهوب أا عستفمدة عألما إلعالستارعب  ا سة  ما   إاةت إلإل عبة عندعيم ة  إلعسةت دعم كة  

 «.عناوة عنلمشم 

 :نظومة األمنيةتحديث الم – 6

حإلص  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا ضبمة  رمع عألما عنةوة ا بتحةديث  ةدبعلهد 

ع أةا لاةديره ن هةود  ما ي   عنتدبيه إلعالة ع أم  حدةد  عنوسةمئ  عنفمم ة    مفبةرن

عألما عنوة ا إلحجه ة إل عبة عندعيم ة  نةدإلب د عنةذ  ياومةون بةط نحممية  عندإلنة    كمةم 

عنةدأد نمارةمع عألم ةا نر ةه  دبعلةط أمة  موعجهة  عنتحةديمت سة ادم كة  »حشمب عنةرئ س 

 وأا بح د عنتحديمت عنتا لوعجط عندإلن  حم  نم إلس مس نم إلع تصمدينم. يمدة عنإل

 :هجمات العريش اإلرهابية – 7

بفةةد عأتةةدعا عنفةةري  عاب ةةمبا سةة  دعد حإلضةةم عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا حاةةط 

إن  نرد أم  مرلكبا  ذه عألأمم  عاب مب ة .أم  موعجه  عاب م  متوأدنع بم عإصرعب
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ع إلإلدةةةدة نمكم حةةة   دةةةمد  ل   ةةةر مسةةة د عنرإلضةةة  بةةةمنفري  نةةةا ي يةةةدام إال إصةةةرعبن

إلحن مصةر سةتحمب  عاب ةم  ا مبة     س رد بكة   ةوة أمة  دةمد  عنفةري  عاب م .

 أا عنفمند.

 :تطوير القوات المسلحة -8

عن ةةة   عنمصةةةر  أمةةة   عنةةةرئ س أبةةةدعن تمح عنس سةةةا حاةةةط سةةة تد لرةةةويرحشةةةمب 

عنصف ديا عنتدبيبا إلعنتسم حا مةا ية   دأمةط نوسةمئ  عناتةم    إلعنفتةمد عنفسةكر  إل انةم 

ن ر  شةممم  بسةمهم نترةوير عن ة   عنمصةر    إلحاةط سة تد  ةا رأةون ث ثة  إنة  سةت  

 وعأةةد  حشةةهر لل  ةةر جةة ا مةةا عنترسةةما  عنفسةةكري    إلحاةةط سةة بذ  جهةةودنع نتوسةة ه ارةةمم

ط ال يمكا عنابو  بمالسةتمرعب  ةا عسةت دعم صةوعبيخ سةو  ت   ري    إك إاعنصوعبيخ عنفسك

 أمم. 40ص فت م ذ 

كمم حكد عنرئ س أبدعن تمح عنس سا حن عالل مم أم  لرةوير عناةوعت عنمسةمح  مةا 

حج  لحا ج عألمةا عناةوما عنمصةر    إلةبانةم نم ةم  د عألمةا عنتةا لترمةه إلجةود  ةدبة 

 عنس م. أسكري  نحممي  عنمصري ا إلدممي 

 :توفير األاواد األمنية -9

 ا لفر   م را عنتلمر أم  مصةر  ا ح محإلضم عنرئ س أبدعن تمح عنس سا : 

إلمةةم  ن ةةم اوعصةة  لمةةد عنمفركةة     إلعسةةترف م حن اكسةةر شةةوك  عنت ظ مةةمت عاب مب ةة 

 إلأم  م حن ادب  حن   م  ما  و مترب  بب دام.   عنهرس  ب  لرعخ

نس سا حاط نةا ية  م ح  اظةمم  ةا عندإلنة  إال بمالسةتارعب حكد عنرئ س أبدعن تمح ع

م حاط بمالستارعب إلعألما استر ه لحا ج مم اصبو إن ط.  إلعألما موضحن

إلحن عنهةةفه عنمصةةر  أم ةةط حن   حكةةد عنةةرئ س حن عندإلنةة  عسةةتفمدت   بتهةةم كمةةم 

يرمةةئا  ةةا ضةةوا مةةم يتمتةةه بةةط بجةةم  عنهةةرة  مةةا  ةةدبعت إلإمكماةةمت لمكةة هد مةةا 

 مهم  دممي  عنوةا بك ماة.عالضر ع ب

 :الصحيحة بين الشرطة والشعبإعادة إرساد العالقة   - 10

إنة  حن بجةم  عنهةرة   ةد جة ا ال يت ة ح مةا  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا حشمب

ةةم بةةين عنهةةفه عنمصةةر  عنةةذ  يتم ةة  بمنصةةمود إلعنكبريةةما   ةةذع عنهةةفه عألصةة     م و ن

  .إل ا عنص مت عنتا لاود مس رل م إن  عنت م 

بة ا عنهةفه إلحب مئةط  ةا عناةوعت  كمم حشمب عنرئ س أبدعن تمح عنس سا حن عنف  ة 

ع مصرينم حص  ن إلأهدنع حبدينم ال ي اره ب كن هللا.  عنمسمح  إلعنهرة  ستظ  سرن
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 عليها الخطاب الرئاسي أنماط الخطاب التي ركز ثالثًا: 

 (3ادول رق                       

 ز عليها الخطاب الرئاسيالتي رك أنماط الخطاب

 عن سب  عنتكرعب حاممة عن رم 

 يرم  لوج ها. -

   وما عاتامد . -

 لبرير  د مأا. -

 يرم  يلمه أم ط عألم . -

 يرم  لهمؤما. -

 يرم  لحذير . -

 يرم  لهكما سمير. -

 يرم  للمر . -
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5 

11,23 % 

22,4 % 

7,5 % 

20,2 % 

2,8 % 

28 % 

2,8% 

2,8 % 

 % 100 173 عنم موع

مةةا عن ةةدإل  عنسةةمبج حن عن رةةم  عنتحةةذير  عدتةة  عنمرلبةة  عألإلنةة   ةةا  يتأةةم

حامةةمة عن رةةم  عنتةةا عشةةتممت أم هةةم يرمبةةمت عنةةرئ س عنس سةةا  ةةا عن تةةرة عنرئمسةة   

 عألإلن .

د ةةث عسةةت دم « ح ةة  عنهةةر»إل ةةد عأتمةةد عنةةرئ س عنس سةةا أمةة  عنتحةةذير مةةا 

يه ر إن هةم  ةا مفظةد   و مرة  ا يرمبملط. 14 «ح   عنهر»عنرئ س عنس سا مصرمم 

عنةذيا ال يريةةدإلن « ح ة  عنهةر»  د ةث دةذب عنةرئ س عنس سةا عنمصةري ا مةا يرمبملةط

 نممصري ا حن يرإلع عنتفم ر إلعاص ح إلعنب ما.

  كمةةم حن بمرت ةةم  عن مئةةه عنفةةمم عنسةةمبج« هةةرح ةة  عن»كمةةم علهةةد عنةةرئ س عنس سةةا 

 س  .ح   عنهر إلبعا ح م  عنرمئرة عنرإل

  إلعنكتمئةه عبةه إلعن  ة  عن ةممسكمم دذب عنرئ س عنس سا ما درإل  عن    عنر

 أم  عنهفه عنمصر  عن اظ  إلعالاتبمه نتمد عألموب.حاط نكترإلا   إلعال

  سةتذ ه إنة  ا ةج مظمةد مةا حن عنبمةدكمم دذب عنةرئ س عنس سةا عن ظةمم عنسةمبج 

دةد إلعنهةفوب بةمن رر أمة  إلحاط كمن يفا  كند  ا إةمب حمريا إل و أدم عنتلمر أم  ح

 مستاب  عنب د.

مةم ل بأواةط نة س ببف ةد أة كد إل ةو »كمم دذب عنرئ س عنس سةا عنةدإل  عندعأمة  نتب ةم  

عن رةةم  »م  نماةةوعا ا إلعنموعث ةةج عندإلن ةة  إلجريمةة  ضةةد عااسةةما     إليتأةةم مةةا عن ةةدإل  حن هةةعات

عنةدإل  عندعأمة   عالاتاةمد :  رةم عن  إل ةد شةم  (%22,4عالاتامد  جما  ا عنترل ه عنقماا ب سةب  ر

 دعأ .إلل ظ د  عايوعنإلجممأ   ح   عنهرإل نتب م 

كمم علأم ما عن دإل  عنسمبج حن عن رةم  يلمةه أم ةط عألمة  جةما  ةا عنترل ةه 

( إل ةد عسةت دم عنةرئ س عنس سةا  ةذع عن ةوع مةا عن رةم  ن بةث % 20,2 ر ب عنقمنث ب س
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ري  حن حاةةم دةة  ا  ةةمئ ن :عألمةة   ةةا ا ةةوس عنمصةةري ا. د ةةث صةةرح عنةةرئ س عنس سةة

 .   إل بع عألم  بك  مم حإلل  م ما  وة إلإبعدةح بع عألم   ا ا وس عن مس

م  كمم حشمب د عنصةوبة عنحا ا ة  نتسة م ب أ  هللا لصدي م نتب مب  ا نتادي»حيأن

عا   نة س عناتة  إلعنتةدم ر نتاسةما    ةا موعجهة  ح ة  عنهةر   عنةذيا يحةمإلنون إيةذعنسمم

  إلسةةة ظ  احةةةمب  عاب ةةةم . نحمميةةة  عنةةةوةا إلأر مةةة  مسةةة رلهم مصةةةر إلعنمصةةةري ا

شةبمب م مةا عناةوعت عنمسةمح  إلعنهةرة  عنمدا ة  إن »كمةم ككةر  إلمادسملط ما ح   عنهةر.

 .«يادمون حبإلع عألمقم   ا عنتصد  إلعن دعا

إلجةةما  ةةا عنمرلبةة  عنرعبفةة  اةةوع مةةا حاةةوعع عن رةةم  إل ةةو عن رةةم  عنتبريةةر  

  برب   ط عنةرئ س عنس سةا نةبف  عناةرعبعت إلعنموع ة  ( إلعنذ %7,5عند مأا ب سب  ر

د ا حأمةا دمنة  عنرةوعبئ د ةث بةرب كنةد بيأمةم  عنف ة  إلعنت ريةه إلعالأتةدعا أمة  

 عن    عنمصر  إلعنهرة  إلبف  ح رعد عناأما.

( كةين   %2,8ثد لسمإلى ك  ما عن رم  عنتهمؤما إلعنتهكما إلعنسمير ب سب  ر

إلبد  «صةةبم أمةة  مصةةر ب   ةةط»مةةا دممةة  ككةةر حن ح ةة  عنهةةر يسةة رإلن إليتهكمةةون 

ع م هد باونط أم هد عنرئ س عنس  ؟« ما حاتد» سا سميرن

 ة  كةمن   ةم  شةك  لةلمر  أمة   ا حدةد يرمبملةط  كمم ككر عنرئ س عنس سا 

  .؟اظمم عندإلن  اسامةط

 التي اعتمد عليها الخطاب الرئاسيأه  االستراتيجيات رابعًا: 

 (4ادول رق   

 ب الرئاسي تجاه القضايا األمنيةت التي اعتمد عليها الخطاأه  االستراتيجيا
 عن سب  عنتكرعب عالسترعل   مت

 عنه وم إلعالاتامد. -

 عنتسمؤ . -

 عن   . -

 عن رم  عنمبمشر. -

 عنت   د. -

 عنتيك د. -

 عستهرعف عنمستاب . -

 عسترجمع عنممضا. -

 بث عنهفوب بمن رر. -

 عالسترعل     عنت ظ ري . -

   أم  دم  عنوةا.عألس -

 عنس ري . -

 بسد عنوع ه عنمقمنا. -

 بث عألم . -

 إبرع  عنت م  . -
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أةةا أةةدد عن رمبةةمت عنتةةا حنام ةةم عنةةرئ س أبةةدعن تمح   عد أةةدد عالسةةترعل   مت

عنس سةةا  ألن بفةة  عن رمبةةمت كماةةت لفتمةةد أمةة  حكقةةر مةةا عسةةترعل     إليتأةةم كنةةد 

 :كمآللا

 :استراتيجية الهجوم واالنتقاد – 1

إل ةةةا عنتةةةا ي تاةةةد   هةةةم عنةةةرئ س  %17,9 ةةةذه عالسةةةترعل     ب سةةةب   لكةةةربت

مف  نةةم   إل ةةد شةةم    ةةوم عنةةرئ س أمةة  :  أبةةدعن تمح عنس سةةا إليهةةمجد  كةةرة حإل عل م نةةم

عايةةوعن عنمسةةممون   عن ظةةمم عنسةةمبج   م  ةةذ  عنم ررةةمت عاب مب ةة    عنةةدإل  عندعأمةة  

 هر.ن  دعأ    ح   ع نتب م    مرإلجا عنهمئفمت   عنرئ س عنسمبج محمد مرسا

 :يبث الشعور بالخطر – 2

إلكنةةد مةةا يةة    حن يبةةث عنهةةفوب بةةمن رر   دةمإل  عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا

  كمةةم دةةمإل   30/6/2013مصةةر بفةةد ثةةوبة  عنتةةا مةةرت بهةةمعأل مةة  عألم  ةة   لوضةة م

عنرئ س أبةدعن تمح عنس سةا بةث عنهةفوب عن رةر مةا سة ررة عن ممأةمت عنمسةمح  أمة  

 س  ما.

أبةةةدعن تمح عنس سةةةا عنهةةةفوب بةةةمن رر مةةةا لةةةرإلي  عاأةةة م كمةةةم بةةةث عنةةةرئ س 

 مصر.عألما عناوما  ا  عنتا لهددنمهمئفمت 

 :استراا  الماضي – 3

عستهةهد عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا بةبف  عألدةدع  مةا   ا  ذه عالسةترعل    

 عنممضا.

 :ع  عنممضا عنتا عسترجفهم عن رم إلح د حدد* 

م  ا عالسممأ م  . 65لذكر بروالت عنهرة  م ذ  -  أممن

 .1973كتوبر ككر بروالت در  ح -

 .2013يوا و  30ثوبة  -

 :مباشرالخطاب ال -4

( د ث إلجط عنةرئ س %8,9جمات  ذه عالسترعل      ا عنمرلب  عنرعبف  ب سب  ر

 . أبدعن تمح عنس سا أدة بسمئ  بأم ر عنم مةه

 وهذه الرسائل عبارة عن مطالب من الشخصيات اآلتية : 

 الشعب. –الدول الداعمة لإلرهاب -التنظيمات اإلرهابية  –اإلخواناماعة 

 إليمكا ككر بف  حمقم  عسترعل   مت عن رم  عنمبمشر كمم ييلا :



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 577 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 مصر عنكرعم. حب ما -

 عنس دعت إلعنسمدة شفه مصر عنفظ د. -

 عنسمدة بجم  عنهرة  عألم ما. -

 عنس دعت إلعنسمدة حب ما مصر عنكرعم. -

 حيهم عنمصريون. -

 حصحم  عن  ن  إلعن  مم  إلعنسمو. -

 عنقماا با عنحس ا. صمده عن  ن  عنممد أبدهللا -

 ممو  إلبؤسما إلحمرعا عندإل  إلعنحكوممت عنفرب  . -

 عألشاما عألأ عا. -

 بث األمل : -5

عأتمةةد , د ةةث ( %23 ةةا عنمرلبةة  عن ممسةة  ب سةةب  ر جةةمات  ةةذه عالسةةترعل    

ككةةر عنةةرئ س أبةةدعن تمح   د ةةث  يرةةم  عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا أمةة  بةةث عألمةة 

م  عناةةةوعت عنمسةةةمح  إل ةةةوعت عألمةةةا إلعنهةةةرة  عنةةةذيا حبى عألمةةة   ةةةا حبرةةة»عنس سةةةا 

يأةةربون حبإلع عألمقمةة   ةةا عنتأةةح   إلعن ةةدعا   كمةةم حبى عألمةة   ةةا  أةةما مصةةر 

 «.ط أم  جموع عنهفهتإلأدعن

 :األسى على فال الوطن -6

ل عيةةد (   د ةةث %5,9ب سةةب  ر عنسمدسةة  ةةا عنمرلبةة   ةةذه عالسةةترعل      جةةمات

عنبهر  ا إلة  م عنفربا   إل ا عنفةمند حجمةه  إلحصةبم عاب م  إل دد د مة عنم ي ا ما 

يمقةة   ةةم رة أمنم ةة  ال يمكةةا عنتهةةمإلن مفهةةم حإل عنابةةو   ةةا شةةياهم بييةة  لبريةةرعت   

 إلحصبحت عنف    ب ا عاب م  إللهديد ك من عندإلن  عنوة    أ    ل مأم  .

 موعجه  عاب م  ن ست بمألمر عنه ا  هةو كةمنمر  عن ب ةث ال ي    أم كد حن

 يتلمل   ا اس   عندإل  إلعنم تمفمت.

 السخرية :-7

ةةم ةةا عنمرلبةة  جةةمات  ةةذه عالسةةترعل      (   د ةةث %5,9ب سةةب  ر عنسمدسةة  حيأن

عنس سا ما  رر إلعألم ر لم د نتديمط  ا شئون مصةر إللةدأ د عاب ةم   س ر عنرئ س

 .«لادب أم  مصر» ا مصر باونط 

 استشراف المستقبل : -8

(   د ةث حإلضةم % 4,4 عنسةمبف  ب سةب  ر ةا عنمرلبة   جمات  ذه عالسترعل    

مهةرإلع ل م ة  سة  ما مهةرإلع حمةا  عنرئ س عنس سا عن را عنمستابم   دعيم نم إليمبج نم

إللكةةون سةة  ما  2022إلسةة تد عالاتهةةما م ةةط  ةةا   مم ةةمب ج  ةةط  275 ةةوما يتكمةة  احةةو 

 «.إلعد  عألما»عنمستاب  

  عنةرئ س أةا أة م مصةر عنفةودة : كهح ريا م حمم   مم ي   موع  هم  ا  مبة

إنةة  مكماتهةةم إلعاسةةهمم عن مأةة  مةةه با ةة  دإل  عناةةمبة  ةةا موعجهةة  عنتحةةديمت عنمتربصةة  

 بمنامبة   إلالس مم عاب م  إلعن ريم  عنم ظم  إلعألإلبئ  إللد وب عنب ئ .

 التساؤل : -9
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( إلكنةد مةا ية   دةر  عنةرئ س %2,9لكربت عسترعل     عنتسةمؤ  ب سةب  ر

 ةة مد إل« عسةةي  عنةةرئ س»مةةا يةة   براةةمم  أمةة  لسةةمؤالت عنمةةوعة  ا أمةة  عاجمبةة  

إلل صةةة   إل ةةةت مةةةا عنمةةةسلمرعت نتماةةةا حسةةةئم  مةةةا عنصةةةح   ا « شةةةفه إلبئةةة س»

 إلعاأ م  ا.

 :التأكيد -10

إلعندإلن  لبذ  جهةدنع   ليك ده أم  حن مصر لوعجط عاب م  بأرعإلةعنرئ س  ددج

ع إنةة  حن عنا ةةمدة عنس م ع  ةةا كنةةد   مهةة رن سةة   لحةةر  أمةة  أةةدم عنترةةرم أل  كب ةةرن

 مفموممت أا ما يسارون ما عاب مب  ا.

كمم حشمد عنرئ س بمم لبذنةط عناةوعت عنمسةمح  إلعنهةرة  مةا مهةمم مادسة  نحممية  

مةا  يونا ثاتط عنكممم   ةا  ةدبة حب مئةطعنوةا إلعنموعة  ا   مسكدنع حن عنهفه عنمصر  

نترةرف إلع ةت ع جةذإلبه إلدأةد بجم  عن    إلعنهرة  أم  عناأما أم  عاب ةم  إلع

 بكمئ  عنب ما إلعالستارعب إلعنت م   بكم   ببوع مصر.

 :قع المثاليرس  الوا -11

ع نهةفبط إلحن عنهةفه حكد عنرئ س  نمفمند حجمه بين عن    عنمصر  س ظ   ه ةرن

نا يت م  أا ج هط    ا بسمن  مبمشرة نكة  مةا لسةو  نةط ا سةط عال تةرع  مةا حب  

 إيم م بمنكتم  عنصمب  عنتا لحم ظ أم  عندإلن . مصر إلس مدلهم إلعص نم

كمةةم حكةةد عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا  ةةا يرمبةةط حمةةمم عنامةة  عنفرب ةة  عاسةة م   

ةم لمبي  نةم السةتفمدة مسسسةمت دإلنتهةم عنوة  ة  بهةك   عألمريك   حن مصر  ةدمت اموكجن

سةةمما إلدأةةمب  أةةا ةريةةج ل ف ةة  عابعدة عنهةةفب   عن مب ةة  عنتةةا ب أةةت جم ةةه 

حةةمإلالت عيترةةمف عندإلنةة  عنمصةةري  عنفرياةة  إللحريةة   ويتهةةم عنوة  ةة  عنتةةا لهةةكمت م

 برو  لمبيخ مصر عنرعسخ ما عن ما. أم  مدعب  ممن ةوي 

 :التفنيد -12

 ة  حسةبم  متحد ث  مم عنرئ س بعنت   د  ا يرمبمت عنرئ س   هرت عسترعل    

 ه ر  ةةا عنتةةا لةةدن مصةةحن مةةا ياونةةون إ عاب ةةم  نمةةرئ س عنس سةةا حإلضةةم   ةةمئ ن 

عاب ةةمب  ا البلكةةم  أمم ةةملهد مسكةةدنع حن مةةا يرلكبةةون جةةرعئد  ةةا حمريكةةم ال ي ةةه حن 

 ةا لوضة م  حسةهد  إللم ة  حن يكةون  ةد إلن  إلس مسةملهم  ةا مةا د فةتهد نةذندلكون عند

 عنرؤي  إلعن رر عنذ  يوعجط جم ه دإل  عنفمند.

 :إبراز التناق  -13

رعل      ةا إبةرع  عنت ةم   بة ا متةمجرة عنرئ س عنس سا أم   ةذه عالسةت عأتمد

د ةث حإلضةم عنةرئ س عنس سةا م ةمةر مةا    عنت ظ ممت عاب مب   بمنديا إلب ا ح فةمنهد

يسةة ئون نمةةديا عاسةة ما عنح  ةة  إلعنمتةةمجرة بةةط   كمةةم حكةةد عنةةرئ س عنس سةةا حن دي  ةةم 

إلب ةمن  ن رسةخ بةذند  ة د عنتسةممم إل بةو  عآليةر.عنح    أمم م بياةط ال إكةرعه  ةا عنةديا 

 .ا نط بمنبمة  بمنح   إلعنبر منستدا ا  دي  م عنسمم إلل   د م عأد ما يريدإلن ع
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 في خطاب الرئي) عبدالفتا  السيسيأه  القوى الفاعلة التي ظهرت خامًسا: 

 (5ادول رق   

 ب الرئاسي تجاه القضايا األمنية أه  القوي الفاعلة  التي اعتمد عليها الخطا

 عن سب  رعبعنتك عناوى عن مأم 

 .عايوعن -

 عن ظمم عنسمبج. -

 جهم  عنهرة . -

 عنت ظ ممت عاب مب  . -

 دعأ . -

 حسر شهدعا عاب م . -

 عاأخ م. -

 عن    عنمصر . -

 ح منا س  ما. -

 عنهفه عنمصر . -

 دإلامند لرعمه. -

 عنممد سمممن. -

 عن  مب  عنفمم . -

 عنحكوم . -

 م مس عند مع عنوة ا. -

 مكم ح  عاب م . م ظممت -

 إل ير عندعيم  . -

 عألمد عنمتحدة. -

 عندإل  عنممون  نتب م . -

  ر عنم -

90 

33 

15 

54 

20 

41 

8 

22 

38 

5 

1 

1 

10 

17 

1 

36 

14 

1 

20 

1 

21,1 % 

5,3% 

3,5% 

12,6% 

4,6% 

9,5% 

1,8% 

5,1% 

8,8% 

1,1% 

0,2% 

0,2% 

2,3% 

4.8% 

0,2% 

8,4% 

3,2% 

0,2% 

4,6% 

0,2% 

 % 100 428 عنم موع

حن عناةةوى عن مأمةة   ةةا يرةةم  عنةةرئ س أبةةدعن تمح  يتأةةم مةةا عن ةةدإل  عنسةةمبج

 عنس سا جمات بمنترل ه عنتمنا :

 :اإلخوان – 1

 ةةا عنفمصةةم  عن راسةة   أةةا  24أ ةةدمم سةةئ  عنةةرئ س عنس سةةا مةةه   ةةمة  ةةرعاس 

ري ا, د ث حكد  ا حكقةر مةا يرةم  أمةا عنمصمنح  مه عايوعن حجم  : عسينوع عنمص

مةا  عن هةمدي ا عن ةمبياحن منح  مه عأليةوعن عنمسةمم ا  كمةم صةرح عنةرئ س نمصأدم ع

: عن هةةمد   ةةو أ صةةر إيةةوعن إلنون عالاتاةةم  إنةة  ن ب ةةم متمبفنةةمسةةوبيم إلعنفةةرعم سةة حم

 مسمم ا  ا عنمردم  عن همئ  .

 :التنظيمات اإلرهابية – 2

د أةةدم إنةة  حن عناةةرعاة عنوعأ ةة  نتةةمبيخ عنت ظ مةةمت عاب مب ةة  لسكةة حشةةمب عنةةرئ س

 ةةذه عن ممأةةمت نتبريةةر  م تمةة إلجةةود  ةةوعبم لةةذكر  ةةا عألسةةس عنتةةا ل رمةةج م هةةم 

ع إن  ضةرإلبة عنتفممة  بحة م مةه مةم يادمةط بفة   عست دعمهم نمف   إلعاب م    مه رن
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عألةةةرعف أمةة  عنسةةمد  عندإلن ةة  مةةا دأةةد س مسةةا إلإأ مةةا إلأسةةكر  إلمةةمنا نهةةذه 

م نماةةماون عنةةدإلنا إل ةةرعبعت  عنت ظ مةةمت إلعنحركةةمت عاب مب ةة    بمةةم يفةةد ير نةةم إلعضةةحن

إل ةةو عألمةةر عنةةذ  يحةةتد لكق ةة  عنتفةةمإلن إلعنت سةة ج    م مةةس عألمةةا إلعاللحةةمد عا رياةةا

 نت     م مبه عندأد عنذ  يت م نمت ظ ممت عاب مب   موعصم  جرعئمهم.

 :شهداد اإلرهاب -3

ككرى شهدعا مصر عألبرعب إلبرواللهد عنلمن ة  يمنةدة  ةا إلجةدعن مصةر  ستبا 

  د ةث ال يوجةد ع ف  ن م نم يد ما عنتادم نص ه عنمستاب  عنذ  يترمه نط شفب م عنفظ دإلد

يرةم  نمةرئ س أبةةد عن تةمح عنس سةةا دإلن ككةر شةةهدعا عاب ةم  مةةا  ةوعت عنهةةرة  إل 

 عناوعت عنمسمح  .

 :أهالي سيناد -4

بئ س عن مهوبي  عنتح   إلعنتادير إلعالدترعم أل منا س  ما مهددنع أم   كمم إلجط

ك  عنمصري ا يفممون حن إيوعاهد  ا س  ما ال يتحممون مسئون   ح   عنهةر مأة  نم  حن

  إلمةدبكون نموع ةه إلعاب ةم  موجةود ئون   عاب ةم  أل من  ةم  ةا سة  مامب حمم  مس

كمةةم حشةمد عنةةرئ س عنس سةةا بمةم لحممةةط ح ةةمنا ا سةة  ما إلمحم ظةةمت عن مهوبية  كمهةةم   ة

ةم عنةرئ س ب ةم  , عجه  عاس  ما ما إجرعاعت صفب   ا مو بةين ح ةمنا كمةم حشةمد حيأن

عن ةمس د      بس  مم مة   ةمدبيا أمة  عاب ةمب  ا س  ما ال ي أمون لر  م م نهد 

 . إد م م ادبش ارمنبهد ياوموع

 :الجيش المصري -5

 ةج عالسةتارعب يادم حب ماه  ا سب   لحا عنس سا حن عن    عنمصر  حكد عنرئ س

بةة ا  ةةذه عنتأةةح مت إللأةةح مت  عكب ةةر من   ةةم   ر ةة  ال تنةةم حإلياةةدم لأةةح مت كب ةةرة

عنهةةفه عنتةةا ياةةدمهم أمةة  مسةةتوى مف هةةتط  ةةا سةةب   ل ةةمإل  عأل مةة  عال تصةةمدي  عنتةةا 

ع بهةدف لحا ةج عالسةتارعب   إلصةرح عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا بةين  أما  م م هةم كق ةرن

 .«عن    عنمصر  ي همه عألأدعا إليحترمط عألصد ما»

د لرةةوير عن ةة   عنمصةةر  أمةة  عنصةةف ديا عنتةةدبيبا حاةةط سةة تحشةةمب عنةةرئ س 

إلعنتسم حا ما ي   دأمط نوسمئ  عناتم  إلعنفتمد عنفسةكر  إل انةم ن رة  شةممم  بسةمهم 

نتروير عن    عنمصر    إلحاط س تد  ا رأون ث ث  إن  ست  حشهر لل  ةر جة ا مةا 

عنفسةكري    إك م  وعأد عنصوعبيخ عنترسما  عنفسكري    إلحاط س بذ  جهودنع نتوس ه ارم

 أمم. 40اط ال يمكا عنابو  بمالستمرعب  ا عست دعم صوعبيخ سو  ت   ص فت م ذ إ

حن عالل مم أم  لروير عناوعت عنمسمح  مةا حجة  لحا ةج عألمةا كمم حكد عنرئ س 

عناةةوما عنمصةةر    إلةبانةةم نم ةةم  د عألمةةا عنتةةا لترمةةه إلجةةود  ةةدبة أسةةكري  نحمميةة  

 عنمصري ا إلدممي  عنس م.
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 :شــداع -6

إلإ ع    ا   ا عنمسةمم ا إلعنمسة حخادةدع   ت ة  ب ة  دعأ   عسترعل    لسف  

ا   هةةم خر إلد  عنرسةةمن  عنمةةا  ةةد شلمن ةةختد مةة  آم ةة ا  ةةا مصةةب اونةةوع نممسةة ح  ا حاةة

كمةةم صةةرح عنةةرئ س عنس سةةا حن   يمةة  ل ظةة د دعأةة  عاب ةةمبا  ةةا سةةوبيم ,  دنةةو تا

ع ما يروبة أبوب د إن  مصر.إلعنفرعم حجبر ماملم هم أم  عن  إلح إن  ن   ب م محذبن

 :الدول الممولة لإلرهاب -7

إلضم عنرئ س عنس سةا حاةط بةررد عنةدأد عن ةمبجا عنكب ةر عنةذ  لتماةمه جممأةمت 

  صةةةمدت مصةةةر إلدةةةد م إل ةةةدمت ا لمويةةة  إلمسةةةمادة س مسةةة   إلإأ م ةةة عاب ةةةم  مةةة

  لحا ةةج عنتأةةح مت عنلمن ةة  مةةا دمةةما حب مئهةةم عألبرةةم  إلعسةةترمأت إلمةةم  عنةةت لوعصةة

كمةم حإلضةم عنةرئ س أبةدعن تمح , عن  مدمت عنكب رة إلدممي  شفبهم بة  إلعنم راة  بيكممهةم

 .عنس سا حن عألةممع  ا س  ما ند ل تط إلاوعجط ل ظ ممت إب مب   مدأوم  ما دإل 

 :منظمات مكافحة اإلرهاب -8

ألمةد حممم عن مف   عنفمم  نةمد عنمتحةدة نتف ية  دإلب ع مب مان  حنا  عنرئ س عنس سا

عنمتحةةدة إلعنموع ةة  عنمصةةري    ل ةةمه م مةة  لرةةوبعت عألإلضةةمع عا م م ةة  إلعندإلن ةة  

إلبؤيتهةةم ألإلنويةةمت صةةون عنسةةمد إلعألمةةا عنفةةمنم  ا   إلجهةةود مصةةر  ةةا دأةةد مكم حةة  

 عاب م  عندإلنا.

 :النظام السابق -9

عنةةرئ س عنس سةةا حن عناةةوعت عنمسةةمح  عنمصةةري  نةةد لتةةلمر أمةة  عن ظةةمم  صةةرح

 ة   ح و  ن موع عنهفه عنمصر  يم لرى    كمن   ط شك  لةلمر  نم» عنسمبج إللمبه

  حام بي سةد بةمإ إاةط نةد يكةا   ةم  ح  شةك  مةا حشةكم  أم  عن ظمم عنسمبج دت  يسارط

إن عنهفه عنمصر   و عنةذ  : »ررد  مئ ن ت  إلعس«عنتلمر اسامة عندإلن   ا كند عنو ت

 .«يوا و 30عستدأ   وعت عن     ا 

 :ةالحكوم -10

 ,عنرئمسا نمحكوم    مم ي   عنوضه عألم ا  ا مصةر لأما يرم  عنتكم  

دممي  عألما عناوما إلموعجه  عنتحةديمت عنتةا لسةتهدف عنتةيث ر أمة   ةدبة عندإلنة  أمة  

لحس ا حإلضمأهم إلعستكمم  يررهم عنت موي  أم  م تم  عألصةفدة   إنة  جماةه دأةد 

ب ةةم  بمأتبمب ةةم حإلنويةة   صةةوى عن رةةا إلعالسةةترعل   مت عن مصةة  بمناأةةما أمةة  عا

 نفم  عنحكوم    مه موعصم  عنترك   أم  جهود عنتصد  نم كر عنمتررف.

 اإلعـالم : -11

  د ةث م عنمصةر  ات  ة  نتةرإلي  عنهةمئفمتعنةرئ س عنس سةا عنمةوم نتأة  إلجط

   ةمنرئ س عنس سةا ي تظةر  سةا  ةا حكقةر مةا مةرة ب رةم  إأ مةاةمنه عنةرئ س عنس
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م عنذ  ي دم بمندبج  عألإلن  مصر حإلالن  بة  كة  شةاا إلحم هةم عناةوما لل  ر ما عاأ 

إلس متط إلعنح ةمة عنكريمة  نممةوعةا  إل ةذع مةم يبل ةط إلممم يح ظ نموةا أ لط إلكرعمتط 

 ما بسمئمط عندعئم  إن  عاأ م بك  إلسمئمط.عنرئ س 

 دونالد ترامب : -12

ةةم إنةة  عنف  ةةمت عنمصةةري  عألمريك ةة  حشةةمب عنةةرئ س  د ةةث يوجةةد دمنةة  مةةا حيأن

متحةديمت عنكب ةرة عنتةا عنت هد عألمريكا عنحمنا إلم ذ بدعي  أهةد عنةرئ س دإلامنةد لرعمةه ن

   إليمص  لحد  يرر عاب م  إلم ظممت موعجهتط.لههد م مصر

 الملك سلمان : -13

بةةا أبةةد  مةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا إلعنممةةد سةةمممنعن يةةمبعت عنمتبمدنةة  نجةةمات 

كة  نةدأد عألمةا إلعالسةتارعب  ةا  نفرب   عنسةفودي  إلإلنةا أهةدهعنف ي  أم   عنمممك  ع

 .عنبمدي ا

 :مجل) الدفا  الوطني -14

عجتمةةه عنةةرئ س عنس سةةا مةةه م مةةس عنةةد مع عنةةوة ا نبحةةث لرةةوبعت عألإلضةةمع 

أمةة  عنصةةف ديا عا م مةةا إلعنةةدإلنا إلعاجةةرعاعت عنتةةا لت ةةذ م عندإلنةة  ادكةةمم عنسةة ررة 

إلعنتحديمت عألم    عنامئم  بمنم را  إلم مةر عاب ةم   أم  عنحدإلد إلعنم م ذ إلعنمفمبر  

كمم إلع ج م مس عند مع عنوة ا ي   عالجتممع أمة  لمديةد يههده عألما   عنمت عيدة  مم

 مهمبك  عنف مصر عن  م  ما عناةوعت عنمسةمح   ةا مهمة   تمن ة  يةمبج عنحةدإلد نمةد مع

تدي   ا شةئون عنةدإل  م  ب »حإلضم عنرئ س أا عألما عناوما عنمصر  إلعنفربا  إل

     إل ذه س مس  ثمبت يرى إلم  ب تلمر أم  عندإل  عأليرىعأل

 لتي اعتمد عليها الخطاب الرئاسياالستشهادات اسادًسا: 

 (6ادول رق   

 طاب الرئاسياالستشهادات التي اعتمد عليها الخ

 عن سب  عنتكرعب عالستههمدعت

 دي   . -

 لصريحمت إلح وع . -

 ل مبة دإل . -

 ي   .لمب -

 حب مم إلإدصمئ مت. -

 .عناوعا ا -

20 

50 

3 

10 

40 

20 

13,9 % 

34,9 % 

2,1 % 

6,9 % 

27,8 % 

3,9 % 

 % 100 143 عنم موع

يتأةةم مةةا عن ةةدإل  عنسةةمبج حن عالستهةةهمد بمنتصةةريحمت إلعأل ةةوع  بمن رةةم  

 .%34,9عنرئمسا جمات  ا عنترل ه عألإل  ب سب  



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 583 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ي ةة  عاب ةةم     اةةد صةةرح عنةةرئ س  لصةةريحمت إلح ةةوع  عنةةرئ س عنس سةةا   مةةم – 1

عنس سا حن   يم  ل ظ د دعأ  عنمتررف  ا عنفةرعم إلسةوبيم عنمةرجم حن ي بةر 

عاب مب  ا أمة  عنبحةث أةا مة ك آمةا  ةا ن ب ةم   د ةث سة فبرإلن بفةد كنةد إنة  

مصر   د ث لحةمب   ةوعت عألمةا عنمصةري  عاب ةمب  ا  ةا شةبط ج يةرة سة  ما 

 إلصحرعئهم عنلرب   عنهمسف .

مركبة  محممة  بمألسةمح   20حاةط لةد لةدم ر دةوعنا »كمم صرح عنرئ سةا عنس سةا  – 2

 إلعنذي رة إلعاب مب  ا عألسبوع عنممضا  ا عنصحرعا عنلرب   عنهمسف .

كمم صرح عنرئ س عنس سا حن عناوعت عنمسمح  دمرت ي   عن ترة عنممض   حكقةر 

نحدإلد عنمصةري    إلاةوه س مبة محمم  بمألسمح  حث ما محمإلنتهم عيترعم ع 120ما 

بين عنوضه  ا شمم  س  ما يتحسا يوم نم   إلحكد  ريبنم س او  بهك  دمسد حاةط لةد 

 ما شمم  س  ما. %2لص    عاب م  عنذ  يتوعجد  ا

لصةةريحمت بهةةين لرةةوير جهةةم  عناةةوعت عنمسةةمح  : مةةا ح ةةد لصةةريحمت عنةةرئ س  – 3

 يةمدة  ةدبة ج هةهم  إن مصةر سةفت إنة »عنس سا بهين لروير عناةوعت عنمسةمح  

إلعنحصو  أم  حسمح  دديق  نموعجه  عن م  إلعنتةوع ن عالسةترعل  ا عنةذ  دةد  

 ا عنم را  عنفرب     مه ددإل  عنصرعأمت عنتا ددثت  ا سوبيم إلن ب ةم إلعنة ما 

  إلنموعجهةة  مةةم لتفةةر  نةةط مصةةر مةةا أمم ةةمت إب مب ةة    د ةةث ل ةةمب  مصةةر 

 عاب م  ا مب  أا عنفمند.

ح ةةوع  عنةةرئ س عنس سةةا بهةةين جهةةم  عنهةةرة  د ةةث صةةرح عنةةرئ س لصةةريحمت إل - 4

حن مصةةةةر لاةةةةدب نرجةةةةم  عنهةةةةرة  دإلب ةةةةد إلإبسةةةةما  وعأةةةةد عألمةةةةا »عنس سةةةةا 

إلعالستارعب إلإا مك عناماون  ا عنم تمه عنمصةر    ممةم يحةم ظ أم ةط آم نةم مرمئ نةم 

ع أم  موعجه  حي  محمإلالت دي م  نتي   با مط إلاظممط   إلناةد لأةمأ ت  إل مدبن

مسئون مت جهم  عنهرة  عنمصر   ا عآلإلا  عألي ةرة إك يهةمب  بجمنةط عألإل  ةما 

 ةةا مفركةة  مصةةر ضةةد  ةةوى عنهةةر إلعاب ةةم  إلعنترةةرف   ج بنةةم إنةة  ج ةةه مةةه 

 إيوعاهد عنبوعس  ما بجم  عناوعت عنمسمح .

كمةةم حشةةمد عنةةرئ س عنس سةةا بمةةم شةةهده جهةةم  عنهةةرة  مةةا لرةةوير أمةة   يةةمدة 

تك ونوج م عنحديقة    إلحدأةو إنة  عنتوسةه  ةا عسةت دعم لمةد عالأتممد أم  إلسمئ  عن

عنوسةةمئ   ةةا عنفمةة  عألم ةةا إلموعصةةم  لةةدبيه كةةوعدب عنهةةرة  أم هةةم إلموعكبةة  

ماتأ مت عنفصر بمم يهد  ا عالبلاةما بمسةتوى إدعبة عنم ظومة  عألم  ة    إليةو ر 

 عنو ت إلعن هد إليأما د تهم إلس متهم.

عت جةةمات  ةةا عن ةةدإل  حن عألب ةةمم إلعادصةةمام مةةا عت: يتأةةعألب ةةمم إلعادصةةما – 4

 .%27,8عنترل ه عنقماا ب سب  



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 584 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

عت إل ةةذه بفةة  عألمقمةة    د ةةث عنةةرئ س عنس سةةا بمألب ةةمم إلعادصةةما عستهةةهد

  د ةث إلصةمت شةهد كبإلة عنفمم ةمت عاب مب ة  2015حشمبت بف  عن رمبمت حن أمم 

إل فةةت  2016م  ةةا أمم ةة  إب مب ةة    ب  مةة 500عنفمم ةةمت عاب مب ةة  إنةة  مةةم ي يةةد أةةا 

 أمم  . 50 مد يت مإل  أدد عنفمم مت عاب مب    2017أمم     حمم  ا  200

 :دات الدينيةالقوانين واالستشها

 كمنتمنا : %13,9 ا عنمرلب  عنقمنق  ب سب   عناوعا اعالستههمدعت عندي    إل جمات 

 :االستشهادات الدينية

عناةةرآن عنكةةريد إلعنحةةديث يمكةةا لاسةة د  ةةذه عالستهةةهمدعت أمةة  عستهةةهمدعت مةةا 

إاهةد ي ةر »  « مةم ةمبهةم أةدإل إال ح مكةط هللا»  «مصر ك ماة  هللا  ةا حبضةط»عنهري  

 «.عديموع مصر إن شما هللا آم  ا»  « ا ببمة إن  يوم عنا مم »  «حج مد عألب 

ةم مةم يسةتدأا  ةا دوعبعلةط إليرمبملةط  « عنةديا» منرئ س أبدعن تمح عنس سا دعئمن

مجا هللا  ةا   إل ةو عنةرئ س عألإل  نمصةر عنةذ  ي ةث نط مةا ككةر هللاح ث ال ي مو دديب

  بماضةةم   إنةة  دأولةةط نت ديةةد عن رةةم  عنةةدي ا إلعالستهةةهمد حدمديقةةط بصةة   مسةةتمرة

  إلناماعلط عنصةح    ملط عندعيم   حإل عنمحم   عندإلن  بمألدمديث إلعآليمت عنارآا    ا يرمب

 إلعنتم   يوا  .

 «.نو بب م مفميم م    مف»  «فب أدام يمب  أهمن  رإل  م صسم»

  إلح د عناةوعا ا عنتةا لةد ككر ةم  ةا عنمرلب  عنقمنق  جما عالستههمد بمناوعا ا  اإل

 يرمبمت عنرئ س عنس سا :

سةةةوف يةةةتد لهةةةك   عنم مةةةس عألأمةةة   9/4/2017إأةةة ن دمنةةة  عنرةةةوعبئ  ةةةا 

 نمكم حةة  عاب ةةم    إلسةةوف يةةتد لهةةك مط أةةا ةريةةج إصةةدعب  ةةماون إللرب ةةج  ةةوعا ا

 عاب م .

 األطر المراعية التي اعتمد عليها الخطاب الرئاسي  سابعًا:

 (7ادول رق   

 التي اعتمد عليها الخطاب الرئاسيطر المراعية األُ 

 عن سب  عنتكرعب عألةر عنمرجف  

 مهم دعت ما عنوع ه عنمصر . -

 حي    . -

 دي   . -

 دإلن  . -

 لمبي   . -

  ماوا  . -

100 
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ةر عنمرجف   عنتا عأتمد أم هةم عن رةم  عنرئمسةا يوضم عن دإل  عنسمبج حن عألر 

 :عاتظمت  ا عنترل ه عآللا

 :مشاهدات من الواقع المصري – 1

 :لاس د  ذه عنمهم دعت إن  مم ييلا( إليمكا %42,5إل د لكرب  ذع عاةمب ب سب  ر

لفممةة  عناةةوعت عنمسةةمح  مةةه عنه مةةمت عاب مب ةة : علبفةةت عناةةوعت عنمسةةمح  بفةة   – 1

 عالسترعل   مت نموعجه  عاب م  إل ا كمنتمنا :

 : إل ا عنتا لسف  نماأما أم هم بمناوة عنفسكري .عسترعل     عااهما -

 ةا   دعي  عألبعضا عنم ب    خ: إلعلأم كند  ا عنلمبعت عن ويعسترعل     عنفام  -

2015. 

: إلكنةةد أةةا ةريةةج  رةةه ةةةرم عنةةدأد عنموج سةة تا عنت   ةةدعسةةترعل     عنتفر ةة  إل -

 عاب مبا أم  عنحدإلد ب ا مصر إلر ة إلن ب م.

عسةةترعل     ل ف ةة  عنتهةةريفمت عناماوا ةة  نفمم ةةمت مكم حةة  عاب ةةم  إلدمميةة   -

فمم ةةمت عنم هةلت عنفممةة    إلكةذند إأةةمدة ل ف ةة   ةماون عنرةةوعبئ. د ةةث لرمةج عندإلنةة  عن

 عنفسكري  عنوعددة لمو عأليرى نماأما أم  عاب م .

 :اإلطار القانوني – 2

( مةا م مةوع عألةةر %21,2جما عاةةمب عناةماواا  ةا عنمرلبة  عنقما ة  ب سةب  ر

نرئمسة   عنتا عأتمد أم هم عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا  ةا يرمبةط عنرئمسةا  ةا عن تةرة ع

د مةةا يرمبملةةط بةةين مصةةر دإلنةة  لحتةةرم د ةةث ككةةر عنةةرئ س عنس سةةا  ةةا أةةدعألإلنةة   

 إلل ر  سمر  عناماون عنذ  يستوى حمممط عنكم  .

 :اإلطار الديني – 3

(   د ةث حإلنة  عن رةم  %14,8جما عاةمب عندي ا  ةا عنمرلبة  عنقمنقة  ب سةب  ر

عن رةم  عنةدي ا كمةم  نت ديةد  عألإلن  ح م    عنرئمسا نمرئ س عنس سا  ا عن ترة عنرئمس

 بذكر بف  عآليمت عنارآا   إلعألدمديث عنهري    ا يرمبملط. عستفمن عنرئ س

بح ةث ال ي مةو دةديث « عنةديا»عستدأ   ا دوعبعلط إليرمبملةط كمم حن عنرئ س 

م حإل ةمبنم»ككر هللا  نط ما ن عنةرئ س عألإل   ةا مصةر عنةذ  ي ةمجا هللا  ةا د ث ح«  سمن

 حدمديقط بص   مستمرة   إلاذكر بف  عنماوالت :

 «يم م    مف ما ح  دد  ا عندا م   إلنا ي   م م حددنو بب م مفم»

 «.  بب م سمأداممه أم  م  إلامس كت ر أهمما    د  إلمريمب  عات أمند ب  م »

 «يمب  إد م  رإل  م صفب  إليمب  لسمأدام »

 «  نمم بب م   سمأدام د  دكمي  لما   يمن يما بمنكد»
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 :اإلطار التاريخي

(  د ةةةث بكةةة  %10,6ب سةةةب  ر  عنرعبفةةة   جةةما عاةةةةمب عنتةةةمبي ا  ةةةا عنمرلبةة

 :عنرئ س أم  مم يما

 م  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا إن مم يحد   ا س  ما ما أمم مت إب مب ة  نة س 

 ةا سة ت ا حإل  عنمةا علفمة  ده مةتفمم  إلن د أمم حإل عث  ا حإل ث ث     ةمئ ن إن عاب ةم  

  .رس    ا ك  مص 15فم   ا حكقر ما   علث   س وعت حإل يمس 

حات ت ن م عنس وعت عنممض   عنتا مرت بهم مصةر »كمم حضمف عنرئ س عنس سا 

ث ثةة  لحةةديمت بئ سةة   كةةمن كةة  م هةةم ك ةة  ن ب اهةةما حإلةةةمن  2011إلعنم راةة  م ةةذ أةةمم 

إللهةةريد شةةفو  بيكممهةةم إل ةةا لحةةديمت ر ةةم  عألمةةا إلعالسةةتارعب عنس مسةةا إلعاتهةةمب 

 . عاب م  إلعنف   عنمسمم إلعاه مب عال تصمد

 ناقشة النتائج في ضود نظرية تحليل األطر الخبرية :م

ما عن تةمئ  عنتةا لوصةمت إن هةم عنبمدقة  مةا دبعسة  يرمبةمت عنةرئ س أبةدعن تمح 

  يمكا عن ةرإلج بمنمسشةرعت  30/6/2018إلدت   30/6/2014عنس سا  ا عن ترة ما 

 عنتمن   :

األكثددر  * المالمددم العامددة المشددتركة للخطدداب الرئاسددي   فيددث كانددت المالمددم

 بروًزا في الخطاب الرئاسي هي :

حكد يرةم  عنةرئ س أبةدعن تمح عنس سةا محمببة  عاب ةم  إلعن كةر عنمترةرف إل ةا  –ح 

 عنمحوب عنذ  حكد   ط عنرئ س أم  شمون   عنموعجه .

ضرإلبة ل ديةد عن رةم  عنةدي ا  ةا عنموعجهة  عنحمسةم  نم كةر عنمترةرف   د ةث  –  

 يرمبمت. 10يد عن رم  عندي ا  ا ةمنه عنرئ س عنس سا بأرإلبة ل د

مت خ  نمت ظ مةةخ  عنحمسمةةخضةرإلبة لحمةة  عنم تمةةه عنةدإلنا نمسةةئون ملط  ةةا عنموعجهة –ج 

 عاب مب  .

لحم ةةة  مسةةةئون   عاب ةةةم  نتيةةةوعن عنمسةةةمم ا إلدعأةةة  إلعنت ظ مةةةمت عاب مب ةةة   –د 

 إلعندإل  عندعأم  نتب م .

 م إلعنتسممم.بسد صوبة عنمستاب  عنم هود  مئد أم  عنتصمن - خ 

حإلضةم عنتحم ةة  ن مهةةوب  ةوى  مأمةة   ةةا عن رةم  عنرئمسةةا إللبةةميا عنةةدإلب  – 3

 عنم سو  إن هم ب ا عالل مه عنسمبا إلعاي مبا.

عناةةوعت  –إلمةةا عناةةوى عن مأمةة  عنتةةا حدت دإلبع إي مب ةةم كماةةت رجهةةم  عنهةةرة  

 م مس عند مع عنوة ا(. –م ظممت مكم ح  عاب م   –عنمسمح  
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عنةدإل   –دعأة   –مأم  عنتا حدت إن  دإلب سمبا كمات رعايةوعن إلما عناوى عن 

 عنت ظ ممت عاب مب  (. –عنممون  نتب م  

إللرجه اسب  عألدإلعب عنسمب   إن  أدد عنفمم مت عاب مب   عنتا ددثت ي    ةذه 

عن تةةرة مةةا عنفةةمم عألإل  مةةا دكةةد عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا إلصةةمت أةةدد عنفمم ةةمت 

أمم ةة  إب مب ةة  ثةةد عا  أةةت أةةدد عنفمم ةةمت عاب مب ةة   ةةا عنفةةمم  700عاب مب ةة  إنةة  

أمم   إب مب     ثد عبل فت أدد عنفمم مت عاب مب    ا عن صة  عألإل   161عنقماا إن  

ما عنفمم عنقمنث ثد  ا عن ص  عنقماا ما عنفةمم عنقمنةث دةدثت أمم تة ا إب ةمب ت ا إل مةم 

 ل   ر عنك  ست ا  ا عاسك دبي  إلة رم.

عشةةتم  عن رةةم  عنرئمسةةا نمةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا  ةةا عن تةةرة عنرئمسةة    – 4

عألإلن  أم  لصريحمت إلح وع    إليرجه كند إن  حن عن رم  عشةتم  أمة  عنكق ةر مةا 

عنتصةةريحمت عن مصةة  بمناأةةميم عألم  ةة  عاب مب ةة  إللمتهةةم عالستهةةهمدعت عندي  ةة    ألن 

  كمةةم عسةةتفمن عنةةرئ س أبةةدعن تمح  عن رةةم  عنرئمسةةا حكةةد أمةة  ل ديةةد عن رةةم  عنةةدي ا

ةم  عنس سا بمآليمت عنارآا     إليرجه كند إنة  حن عنمصةري ا نةديهد ا أة  دي  ة     إلدعئمن

 مم يتيثرإلن بمألدمديث عندي   .

إلكذند ككر عنرئ س أبدعن تمح عنس سا عالستههمدعت عناماوا ة  د ةث لحةد  أةا 

« دممي  عنم هلت عنفممة »إل « ب م إلمكم ح  عا» وعا ا عنتظم ر إلعنك مامت عاب مب   

 إلكذند ل ف    ماون عنروعبئ إلإأمدة ل ف مط حكقر ما مرة.

مةةةا ح ةةةد عالسةةةةترعل   مت عنتةةةا لةةةةد عسةةةت دعمهم  ةةةةا عن رةةةم  عنرئمسةةةةا  – 5

عسترعل     عنه ةوم إلعالاتاةمد   إليرجةه كنةد إنة  عنه ةوم عنةذ  شة ط عن رةم  عنرئمسةا 

ةم عسةت د عم عن رةم  عنرئمسةا عسةترعل     بةث عنهةفوب أم  عنت ظ ممت عاب مب   إلحيأن

 بمن رر إلعسترعل     عسترجمع عنممضا إلعسترعل     عن رم  عنمبمشر.

 :الصحفية اإللكترونية النتائج الخاصة بتحليل المواقع

الدراسددة فددي تناولهددا للقضددايا األمنيددة فددي الخطدداب  مواقددع األطددر التددي وظفتهددا أوالً:

 الرئاسي  عام / محدد(

 (8   ادول رق

 األطر التي  وظفتها مواقع الدراسة في تناول القضايا األمنية في الخطاب الرئاسي 

 عألةر عنتا

 إل  تهم

 عنمو ه 

 عنم موع أمم محدد

  %   %   % 

 عنبوعب  ا و 

 عن وم عنسمبه

23 

15 

13,9% 

10,7% 

140 

125 

84,8% 

89,2% 

165 

140 

100% 

100% 

عن ةوم عنسةمبه(  –عندبعسة  رعنبوعبة  ا ةو   ا   فيوضم عن دإل  عنسمبج لو    مةو

  د ةةث عن رمبةةمت عنرئمسةة   عاةةةمب عنفةةمم  ةةا للر تهةةم عن بريةة  نماأةةميم عألم  ةة   ةةا
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 %84,8عأتمدت موع ه عندبعس  أم   ذع عاةمب د ث عسةت دمت عنبوعبة  ا ةو  ب سةب  

ع ةه مامباة  بتو   هةم نتةةمب عنمحةدد د ةث أمن ةت مو %89,2حمم عن وم عنسمبه ب سب  

 عندبعس  نماأميم عألم    ما ي   يرمبمت عنرئ س أبدعن تمح عنس سا.

عندبعس  نم تم  عألددع  كمم حدت ةب فة  عألدةدع  عنمت داة   م فمو ل مإل  إل د

  ات  ة  ألن يرمبةمت عنةرئ س عنس سةا لت ةمإل  عناأةميم م  عاةةمب عنفةممإن  عالأتممد أ

م عالجتممأ ةة  إلعال تصةةمدي  إلعنس مسةة   عألم  ةة   ةةا سةة م ملهم دإلن أ نهةةم أةةا سةة م مله

 إلعالجتممأ  .

مةا كمم كه ت اتمئ  عندبعس  عنتحم م   حن لفدد إلل وع عناأميم عألم    حثر أم  ا

  د ث ع تمت موع ه عندبعس  برصد عنظم رة مةا ية   عنتلر   عن بري  نهذه عألددع 

أاةد  –عنهةرة  لف ية   ةدبعت عن ة   إل –حددع  بف  هم مق  رعناأةما أمة  عاب ةم  

عن وضةةة   –عن ممأةةةمت عاب مب ةةة   -صةةة امت حسةةةمح  مترةةةوبة مةةةه بإلسةةة م إل راسةةةم 

 كسر شوك  عاب م   ا عنوعد (. –إلعن رع  

عندبعس  نتةمب عنمحدد  ةا ل مإلنهةم  ا   فأم  عن ماه عآلير لرعجه لو    موإل

هةةت نماأةةميم عألم  ةة  عنتةةا إلبدت  ةةا عن رةةم  عنرئمسةةا    ةةد حن موع ةةه عندبعسةة  ام 

عناأةةميم عألم  ةة   ةةا سةة م ملهم دإلن أ نهةةم أةةا با ةة  عناأةةميم عنتةةا لةةد أرضةةهم  ةةا 

 عن رمبمت عنرئمس  .

عناأةميم عألم  ة   ةا عاةةمب عنمحةدد أ ةدمم ككةرت   عنبوعب  ا و  د ث أمن ت 

عال تصةةمد إلحسةةوعم عنمةةم  آبعا بفةة  عن بةةرعا عألجماةةه أ ةةدمم لةةد ككةةر بح  يب ةةرة 

حن عنس سةةا ببمةةم يكةةون عنحةةمكد عنمصةةر  عناةةو  عنةةذ  ( »ردعبنةة ا كمسةة   عألمريك ةة 

إلكةذند   إلإاهما يرر عاب م  إلدممي  عنم راة   يستر ه لود د عندإل  عنفرب   بمنكمم 

إلإاهةةما عنصةةرعأمت عندعيم ةة  يمصةة  بةة ا عنفةةر    إدةة   عنسةة م  ةةا عنهةةرم عألإلسةةا

 إلإسرعئ  .

  إلإلنةة  بم تةة   ر لفم ةةج عنمحةةمإلب عألمريكةةا عنهةةه  عنبوعبةة  ا ةةو  كمةةم ككةةرت 

ع مه عنس سا إل م  مفمانمعنذ  حج   إن عنا مدة عنمصري  كمات لتحةد  بوضةوح رى دوعبن

  أا بؤيتهم ن رر عنترةرف إللهديةدعت دعأة   ةا عنو ةت عنةذ  حثبةت   ةط حاةط ش صة 

لةد اهةره مام  أ وعن  ط جما   كمم حإلضحت عنبوعب  ا و  حادبموممس   كعت ل ك ر أم ج

عنس سةا ي مضة  »إلجما عنماةم  بف ةوعن   مت عن مبج   عألمريك  م مس عنف  أا دإلب 

 «.ما حج  مصر

 

 

 



 كترونية المصريةفي المواقع الصحفية اإلل أطر معالجة الخطاب الرئاسي للقضايا األمنية

 589 2019ديسمبر  – يوليوعشر   الثامن العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 التأطير الخبري لمواقع الدراسة  آلياتثانيًا: 

 (9ادول رق   

 الدراسة في تناول القضايا األمنية في الخطاب الرئاسي  يْ قعفي مو التأطيرآليات 

 مو ه عندبعس 

 آن مت عنتية ر عن بر  

  وم عنسمبهعن عنبوعب  ا و 

  %   % 

 إةمب عنصرعع. -

 إةمب عنم م س . -

 إةمب عال تممممت عااسما  . -

 عاةمب عألي  ا. -

 عاةمب عناماواا. -

 عاةمب عندي ا. -

 إةمب عنمسئون   عالجتممأ  . -

 إةمب عن سمئر إلعن تمئ  إلعال ترعدمت. -

 عاةمب عنت وي ا. -

45 

- 

40 

- 

3 

20 

5 

5 

20 

27,2% 

- 

24,2% 

- 

18,1% 

12,1% 

3% 

3% 

12,1% 

40 

- 

30 

- 

15 

15 

10 

10 

20 

28,5% 

- 

21,4% 

- 

10,7% 

10,7% 

7,1% 

7,1% 

14,2% 

 %100 140 %100 165 عنم موع

يتأةةم مةةا عن ةةدإل  عنسةةمبج لفةةدد آن ةةمت عنتةةية ر عن بةةر  عنتةةا إل  هةةم مةةو فا 

 ةم  ةا عن رمبةمت عن ةوم عنسةمبه( نماأةميم عألم  ة  عنتةا لةد ككر –عندبعس  رعنبوعب  ا ةو  

 .30/6/2018إلدت   30/6/2014عنرئمس    ا عن ترة ما 

 :إطار الصرا  – 1

ا إلعنذ  جما  ا عنمرلب  عألإلن  د ةث  هةر بوضةوح أ ةد ل مصة   عنصةرعع بة 

 اةةد حدةةد عألةةةرعف   إلب ةةما أمةة   ةةذع عنصةةرعع ي ةةوعت عن ةة   إلعنه مةةمت عاب مب ةة 

إلكنةةد مةةا   ةةوعت عن ةة   إلعنهةةرة  نم ظمةةمت عاب مب ةة  حإل مةةم ععنمتصةةمبأ  د ملةةط  إ

ي   بصد إللتبه عن  يم عاب مب   إلل   ذ عنأربمت عالستبم    عن مجح  ضةد عنف مصةر 

 عاب مب  .

 إطار االهتمامات اإلنسانية : – 2

جما  ا عنمرلب  عنقما   عاةمب عن م  بمال تممممت عااسما   ما ي   لو  ة  

  كمةةةم لظهةةةر ا إلمفماةةةملهد ن اةةةدعن كإليهةةةدعنهةةةهدع عندبعسةةة  نمحةةةديث أةةةا حسةةةر مةةةو فا  

يصمئ  عنتلر   عندبعم   نمم يحممةط ح ةمنا سة  ما مةا إجةرعاعت صةفب   ةا موعجهة  

 عاب م .

 :اإلطار القانوني – 3

جما عاةمب عناماواا   ةا عنمرلبة  عنقمنقة  سةوعا مةا ية   عنترك ة  أمة  بفة  

ن دمنةة  عنرةةوعبئ إللهةةك   ا مقةة  إأةة  عناةةوعا ا عنتةةا لةةد عسةةت دعمهم نةةردع عاب ةةمب 

 عنم مس عألأم  نمكم ح  عاب م .
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 :إطار التخوي  – 4

  عنبوعبة  ا ةو ( اةةمب عنت وية  –عندبعسة  رعن ةوم عنسةمبه  جما لو    مةو فا  

 ةةا عنرسةةمئ  عنتةةا إلجههةةم عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا نمت ظ مةةمت  جم نةةم إل هةةر كنةةد

ةةم نمةةدإل  عندعأمةة  نتب ةةم  إلمةةا  عاب مب ةة  لاةةدب أمةة  : » ةةذه عنرسةةمئ  بةة ا إلحيأن

كسر شوك  عنت ظ ممت عاب مب   ب  لرعخ إلأم  م حن ادب  حن   م  مةا  ةو »  «مصر

 «.مترب  بب دام

 اإلطار الديني : – 5

عنبوعبة  ا ةو (  –عندبعسة  رعن ةوم عنسةمبه  جما لو    عاةمب عندي ا  ةا مةو فا  

بت ديةةد عن رةةم  عنةةدي ا مةةا يةة   لوضةة م دأةةوة عنةةرئ س عنس سةةا نة  ةةر عنهةةري  

 نمكم ح  عاب م  إللوأ   عنهبم  ضد يرر عاب م .

 المسلولية االاتماعية والنتائج االقتصادية : إطارا – 6

عندبعسة  إةةمب عنمسةئون   عالجتممأ ة  إللوضة م لأةم ر م موأة  مو فةم  إل  

إنة     إليرجه كنددت إن  ل عيد عنفمم مت عاب مب  ما عنفوعم   ا عنم تمه عنمصر  ح

مم مرت بط عنب د ما ثوبعت إلحددع  س مس   إللفم ةه حكقةر مةا دكةد أمة  مصةر  ةا 

 عآلإلا  عألي رة.

 ا   ف تصةةمدي   هةةر جم نةةم أ ةةد ل ةةمإل  مةةوحمةةم أةةا إةةةمب عن تةةمئ  إلعن سةةمئر عال

م سمئر عال تصمدي  عنتا لوعنت ات    عنفمم ةمت ن  (عن وم عنسمبه –عندبعس  رعنبوعب  ا و  

 .مهد نمدإلن  عنمصري  دي   مصدب ر عنس مد   ا مصر عنتا لفد عاب مب   إلليث

طدر المسدتخدمة فدي التغطيددة الدراسدة فدي إبدراز األُ  اقعدموهدا ثالثًدا: اآلليدات التدي وظف

 : الخبرية للقضايا األمنية

 (10ادول رق   

 في تناول القضايا األمنية الواردة في الخطاب الرئاسي المستخدمةاآلليات 

 عآلن مت
 عن وم عنسمبه ب  ا و عنبوع

  %   % 

 عنف مإليا. -

 مادممت عأليبمب إليملممت  ذه عأليبمب. -

 لو    عنصوب عنمصمدب . -

 عادصماعت إلعألب مم إلعنرسوم عنس مس  . -

 عسترعل     عنسرد إلعنوص . -

29 

25 

5 

44 

62 

17,5% 

15,1% 

3% 

26,6% 

97,5% 

25 

20 

3 

37 

55 

17,8% 

14,9% 

2,1% 

26,4% 

39,2% 

 %100 140 %100 165 عنم موع

مةا عآلن ةمت ابةرع   عأديةدن عن ةوم عنسةمبه(  –عندبعس  رعنبوعب  ا ةو   م فإل   مو

عنتةةا لةةد ككر ةةم  ةةا عن رةةم  ةةةر عنمسةةت دم   ةةا عنتلر ةة  عن بريةة  نماأةةميم عألم  ةة  عألر 
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ةةةر عندبعسةة  بتو  ة  عسةةترعل     عنةرد إلعنتوصةة   ابةرع  عألر  م فةعنرئمسةا   ةةم تد مو

  إلحدى عسةةت دعم  ةةذه عالسةةترعل     إنةة  لرعجةةه ت دم   ةةا للر ةة  عناأةةميم عألم  ةة سةةعنم

  إلكةذند ك   ة  عألدةدع  إلعن تةمئ  عنمترلبة  أم هةمدإلب عاةمب عن بر   ا شرح حسبم  

  إليمكةةا ل سةة ر كنةةد  ةةا تردةة  نماأةةما أمةة  عأل مةةمت عألم  ةة موعجهتهةةم إلعنحمةةو  عنما

ع   ةةا نكةةا ع تاةةرت عنمفمن ةةمت عن بريةة  نةدةةد  إلةةةمب عال تمةةمم بمن رمبةةمت عنرئمسةة  إ

  د ث يتد سرد مم لةد ككةره  ةا عن رةم  عنرئمسةا  اةا إال كق ر ما عألد من إن  عنفمج

عنتةا لةد   هةم ككةر آبعا بفة  عنصةح   ا سةوعا   عنبوعب  ا ةو   ا بف  عنحمالت  ا 

ا عنرئمسة   ة مسسسة    إلأةا يرة  ا عألإلضمع عألم  ة   ةا مصةرعنفر  حإل عألجماه 

 مفمن   عأل ممت عألم     ا مصر.

عن ةوم عنسةمبه( عادصةماعت إلعألب ةمم  –عندبعس  رعنبوعب  ا ةو   م فكمم إل   مو

ات  ةة  عنفمم ةةمت إلعنرسةةوم عنب ما ةة   ةةا إةةةمب عسةةترعل     عن سةةمئر عنتةةا لكبةةدلهم مصةةر 

م إدصماععت أا أةدد عنهةهدعا   عاب مب    ا مصر  إليمص   ا س  ما  إللد ككر حيأن

 ند عست دمت اصو  عناوعا ا إلعألدكمم عنفسكري  عنصمدبة بحج عاب مب  ا.إلكذ

  إل عن وم عنسمبه   ا لو    عنف ةمإليا  عنبوعب  ا و  ما مو ه  ك    إل د عشتر 

عاب ةةم  »  ةةت عنف ةةمإليا نموعجهةة   ةةم رة عاب ةةم  إللهديةةد عاب ةةمب  ا مقةة  د ةث إلر 

يمةس عنةوةا  حن عاب م  يرةر   ص ن إليم  «عندإلنا حبر  مم مت عنس سا بمألمد عنمتحدة

م.  عنفربا بيكممط ب  إلعنفمند حيأن

ةةم إل ةة  مو عن ةةوم عنسةةمبه( ماةةدممت عأليبةةمب  –عندبعسةة  رعنبوعبةة  ا ةةو   م فةةحيأن

ةر عنتةا عسةت دمتهم موع ةه عندبعسة  نتحمة  عن كةرة إليملممت  ذه عأليبمب  ا لدأ د عألر 

مةةةمت بو   ةةة  إبةةةرع  عألةةةةر  اممةةةت عنماةةةدممت إلعن مل  عألسمسةةة   نتةةةةمب عنمسةةةت دم

عنمسةةت دم   ةةا لاةةديد عناأةةميم عألم  ةة  إلعنفمم ةةمت عاب مب ةة  مقةة  عنمادمةة  عال تبمسةة   

عندبعسة  يملمةمت عنتاةمبير  م فةم  عنتم  ص   إلعنمادم  عااسما    كذند إل   موإلعنماد

مفمن ة  عألدةدع  إلعناأةميم إلعناص  عن برية  ابةرع  عألةةر عن برية  عنمسةت دم   ةا 

  د ث جمات عن ملممت نتسكد دإلب عنةرئ س عنس سةا  ةا موعجهة  عاب ةم  مةا    عألم

 ي    وعت عن    إلعنهرة .

ةةر عنمسةت دم  عندبعس  بتو  ة  عنصةوب عنمصةمدب  نتةدأ د عألر  م فإلع تمت مو

ةم صةوب ألسةر اهر صوب نبف  عنحوعد  عاب مب ة مق    إلعأل كمب عنتا لب تهم   إلحيأن

 أحميم عاب م  مق    ممت عنفري  عاب مب  . حإل صوب يمص  ب  عنههدعا
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" البوابدة نيدوز" التغطيدة اإلخباريدة لمدوقعيْ أطر األسدباب التدي ركدزت عليهدا رابعًا: 

 و"اليوم السابع" للقضايا األمنية 

 (11ادول رق   

 لرئاسي افي تناول القضايا األمنية الواردة في الخطاب ت  توظيفها التي  طر األسباب أُ 

 عألسبم حةر 
 عن وم عنسمبه عنبوعب  ا و 

  %   % 

 أدم عل مك لدعب ر حم    كم    نمكم ح  عاب م . -

عنتحةةري  أمةة  عاب ةةم  مةةا  بةة  بفةة  عنةةدإل   -

 عندعأم  نتب م .

لفر  مصر نمكق ر ما عنمسعمرعت ن مج عالااسمم  -

 ب ا حة مف عنهفه.

أمة    مم عن ظمم عنسمبج ب هر عنهةمئفمت عنتةا لةسثر  -

 عألما إلعالستارعب.

25 

 

43 

 

47 

 

25 

17,8% 

 

30,7% 

 

33,5% 

 

17,8% 

21 

 

57 

 

60 

 

27 

12,7% 

 

34,5% 

 

36,3% 

 

16,3% 

 %100 165 %100 140 عنم موع

بوعبةة  عن –عندبعسةة  رعن ةةوم عنسةةمبه  لهةة ر اتةةمئ  عن ةةدإل  عنسةةمبج إنةة  حن مةةو فا  

ااسةةمم بةة ا حة ةةمف مةةا عنمةةسعمرعت ن مةةج عال ا ةةو (  ةةد حبجفةةت لفةةر  مصةةر نفديةةد  

مةةةا حسةةةبم   هةةةوب إلعاتهةةةمب عاب ةةةم  دعيةةة  مصةةةر إلأةةةدم  بئةةة س عنهةةةفه ك ةةةةمب  

إلكند اددع  إل  ف  ب ا عنمسمم ا إلعنمس ح  ا ما ية   ل   ةرعت   عالستارعب عألم ا

ا يحةمإل  عنفبةث   إلعنتيك د أم  حن   م  مةة رم إلعاسك دبي  عنك مئس إلل   ر ك  ستا  

 م يسف  إن   أ أ  عستارعب عنوةا.م مهبو ن  م  م ررن   إلحن  بيما مصر إلس متهم

جما  ا عنترل ه عنقماا ألةر حسبم  عناأميم عألم    عنتحري  أم  عاب ةم  مةا  بة  

 رةر  »بف  عندإل  عندعأم  نتب م   ه م  أدد ما عندإل  عنتا لدأد عاب م  إلم هم 

 «.إللرك م

عنسةةمبج ب هةةر  عايةةوعاا مم عن ظةةممةةةر عناأةةميم عألم  ةة    ةةإلجةةما  ةةا عنترل ةةه عنقةةماا ألر 

 عنهمئفمت عنتا له  عستارعب مصر.

ةةر حسةبم  عناأةميم عألم  ة  عنتحةري  أمة  عاب ةم  مةا إلجما  ا عنترل ه عنقمنةث ألر 

  د ةةث نةةد لتفةةر  مصةةر نه مةةمت إب مب ةة  مةةا   بفةة  عنةةدإل  عندعأمةة  نتب ةةم ب ةة   

ةةم بتمويةة    مةة  نتب ةةم  مقةة   رةةر مةةا عنةةدإل  عندعأ عنةةدعي   اةةا بةة  مةةا عن ةةمبج حيأن

 إللرك م.

ةر حسبم  ددإل  عناأميم عألم  ة  أةدم عل ةمك لةدعب ر حم  ة  إلجما  ا عنترل ه عألي ر ألر 

  اسب نم. مفمن   ضف    لرفدكم    نمكم ح  عاب م  إلإن كمات عنمفمن   نهذع عنسبه 
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 قعْي الدراسةأطر الحلول التي ركزت عليها التغطية اإلخبارية لموخامًسا:

 (12دول رق   ا

 في تناول القضايا األمنية الواردة في الخطاب الرئاسي خدمتأطر الحلول التي  استُ 

 عنحخمخخخخو حةر 
 عن وم عنسمبه عنبوعب  ا و 

  %   % 

 لروير جهم  عناوعت عنمسمح . -

 ل ف   دإلب م مس عند مع عنوة ا. -

 لحديث عنم ظوم  عألم   . -

 ب  .عناب  أم  عنف مصر عاب م -

 لهك   عنم مس عألأم  نمكم ح  عاب م . -

 إأ ن دمن  عنروعبئ. -
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عنسةمبه لرةوير يتأم ما اتمئ  عن دإل  عنسمبج لب ا مو فا عنبوعب  ا و  إلعن ةوم 

 جهم  عناوعت عنمسمح    كي د حةر عنحمةو  نموعجهة  عناأةميم عألم  ة  إلعاب ةم  ب سةب 

عنبوعبةة     د ةةث حكةةدت عنمصةةري  ( إلعنتيك ةةد أمةة  ح م ةة  عناةةوعت عنمسةةمح % 27.8ر 

ممية  بكةمئ  عألمةةا أمة  حن عناةوعت عنمسةمح  أمة   ةدبة إلك ةماة عن ة   أمة  د  ا ةو 

ةم أ ةد أم  حن عناةوعت عنمسةمح  كماةت دعئ  عنبوعب  ا و  ت   كمم حكدعناوما عنمصري  من

 أةا  د ث حسهمت بدإلب م عنوة ا  ا ل   ة  عنفةها دسا  ا عنهفه عنمصر  بهم

  كمةم دااةت عناةوعت ا ج عألما إلعالستارعب  ا عنم را كم   عنموعة  ا إلدإلب م  ا لح

حة  عن هةمة عاب ةمبا عاب م  بم ةمةج مكم  متتمن    ا عناأما أم  عنمسمح  إا م عت  

 ةةا شةةمم  إلإلسةةا سةة  ما ات  ةة  نترةةوير عالسةةترعل     عألم  ةة  يةة   حأمةةم  عنتمهةة ا 

 إلعنمدع م  نةإلكمب إلعنبسب عاب مب  .

حن عنةرئ س عنس سةا شةهد ع تتةمح   ةمدة عألسةرو    عنبوعبة  ا ةو  كمم حإلضةحت 

هةةةلت ت جديةةةدة مةةةا عنمةةةدمرعت إلعنم عن  ةةةوبا بةةةمنبحر عألدمةةةر عنةةةذ  يأةةةد لهةةةك  

ة محمةةةد ا  ةةةه د مأةةة كمةةةم شةةةهد ع تتةةةمح  مدم   عنصةةةوعبيخ إلن هةةةمت عنمةةةرإلب عنسةةةإل

 .ب رمم عنم را  عنهممن   عنفسكري   عنفسكري 

مةا عألاهةر   عأديةدن   حن عناوعت عنمسمح  شهدت عن وم عنسمبه  كمم حإلضم مو ه

وما دممية  بكةمئ  عألمةا عناةإلعن فمن مت عنتا حكدت  دبة إلك ماة عناوعت عنمسةمح  أمة  

ادعبيةة  أمةة    إلعنفمةة  إل ةةج عسةةترعل     شةةممم  نترةةوير عنةة ظد عنمف هةة   إلععنمصةةر 

  بمةةم يمك هةةم مةةا ئةةمت إلعادعبعت عنت صصةة   عنم تم ةة   إلعنه مسةةتوى عأل ةةرع عنرئ سةة

 موعجه  عنمتل رعت إلعألددع  إلعنتحديمت عنتا ل رضهم عنظرإلف عنرع   .

 ةةر عنحمةو  عنتةا ةردهةم مو فةماتمئ  عن دإل  عنسمبج إن  حن ح ةد حر  حشمبتكمم 

  عألم  ة  نمكم حةة  عنبةسب عاب مب ةة لحةديث عنم ظومةة    عنبوعبة  ا ةةو  إل  عن ةوم عنسةةمبه 

م نتحا ج عألما إلعالستارعب إلل   ذ عناوعا ا  ا عنم تمه عنمصر  إلسةفت عندإلنة    إلحيأن
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 ي ةمير 25 نذند بفد حن لولرت عنف    بة ا عنهةفه عنمصةر  إلعنهةرة  ات  ة  ألدةدع 

  عنم مس عألأمة  نمكم حة  عاب ةم    ب  مم جما لهك   30/6/2013إلحددع   2011

فرضةةت نهةةم مصةةر  ةةا عآلإلاةة   ةةا عنترل ةةه عنتةةمنا ألدةةدع  عاب ةةم  عنمتتمن ةة  عنتةةا ل

إلكنةةد بهةةدف دهةةد عنرم ةةمت عنمسسسةة    2017  إلعنةةذ  لةةد إاهةةمؤه  ةةا أةةمم عألي ةةرة 

اتةةمئ  عن ةةدإل   حشةةمبتكمةةم ثةةمبه  مةةا مسةةببمت عاب ةةم  إلمفمن ةة  آإلعنم تمف ةة  نمحةةد 

  ةةر عنحمةو  نموعجهة  عاب ةم عنسمبج إن  حن إأ ن دمن  عنروعبئ جما مةا ضةما حر 

أمة   2014تةوبر كمات عنمرة عألإلن   ةا حك  أم ت دمن  عنروعبئ حكقر ما مرةد ث حر 

  كمم حأما عنرئ س عنس سا  ر  دمن  عنروعبئ  ةا مصةر نمةدة محم ظ  شمم  س  ما

 ةا   مةر س مةمب  ةا ة رةم إل  مةمب جةرجس  ب بفد دمد  ل   ر ك  سةتا  شهو ث ث 

د إلم ةه ح  مسةمس إأ ن دمن  عنروعبئ نحممي  حما عنب  عاسك دبي   د ث حرل ذ  رعب

 مادبعلهم.بادبلهم حإل 

كمةةم حأمةةا عنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا لمديةةد إأةة ن دمنةة  عنرةةوعبئ نمةةدة ث ثةة  

 .2018حبري   شمم  س  ما  ا شهوب  ا

ع جةةما عناةةب  أمةة  عنف مصةةر عاب مب ةة  ضةةما حةةةر عنحمةةو  عنتةةا لر  م اةةدإلحي ةةرن

أةةا ةريةةج عنحمةة ت عنتةةا لاةةوم بهةةم عناةةوعت  نماأةةما أمةة  عاب ةةم  إلإلضةةه دةةد  نةةط

 عنمسمح  ج بنم إن  ج ه مه جهم  عنهرة  نماب  أم  عنف مصر عاب مب  .

 ألمنية غطية اإلخبارية للقضايا االقوى الفاعلة في التسادًسا: 

 (13ادول رق   

 في تناول القضايا األمنية الواردة في الخطاب الرئاسي  برزتالقوي الفاعلة التي  

 عن وم عنسمبه عنبوعب  ا و  عنه ص مت عنمحوبي 

  %   % 

 عنرئ س أبدعن تمح عنس سا. -

 عايوعن. جممأ  -

 ح منا س  ما. -

 دعأ . -

 عن ظمم عنسمبج. -

  .حسر شهدعا عاب م -

  وعت عنهرة . -

 إل ير عندعيم  . -

 عنت ظ ممت عاب مب  . -

55 

15 

10 

7 

1 

20 

20 

2 

35 

33,3% 

9,1% 

6,1% 

4,2% 

0,6% 

12,1% 

12,1% 

1,2% 

21,2% 

48 

13 

5 

5 

2 

17 

18 

3 

29 

34.2% 

9,2% 

3,5% 

3,5% 

1,4% 

12,1% 

12,8% 

2,1% 

20,7% 

 %100 140 %100 165 عنم موع

م نماأةميم عألم  ة  مةعن وم عنسةمبه(  ةا ل مإلنه –ب  ا و  عندبعس  رعنبوع م فعل ج مو

 أم  إلجود اوأ ا ما عناوى عنامأ . 30/6/2018إلدت   30/6/2014 ا عن ترة ما 

 كيةرعف متسبب   ا عناأميم عألم    إلعنحوعد  عاب مب  .* عناوى عن مأم  عنمررإلد  
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 ب مب  .كيةرعف محرك  نحمو  عنتلمه أم  عألددع  عا* عناوى عن مأم  

 القوى الفاعلة المتسببة في القضايا األمنية :

م نماأميم عألم    أم  ةرح بف  عألةر كاةوى م ا ل مإلنه م عندبعس  فعل ج مو

 .  سهم ب ددع  بف  مظم ر عاب م   حإل  ممت بمأم  لسببت  ا عنحوعد  عاب مب   

ع بمأتبمب ةة  ةةم  ةةا م ةرخإلمةةا حبةةر   ئةةمت عناةةوى عن مأمةة  إلحكقر ةةم لكةةرعبن  نةةم بئ سن

 عناأميم عألم   :

 عايوعن. جممأ  -

 عنت ظ ممت عاب مب  . -

 عن ظمم عنسمبج. -

 دعأ . -

 ح منا س  ما. -

 ح منا حرسر عنههدعا -

 عندإل  عندعأم  نتب م . -

 عاأ م إلدإلبه  ا لرإلي  عنهمئفمت. -

حث ةما ثةخوبة  وعت عنهرة  إلمحمإلن  عستفمدة دإلب ةخم بفةد عن ةرعأل عألم ةا عنةذ  دةد   -

 ي مير. 25

 إل ير عندعيم   إلدإلبه  ا مكم ح  عاب م . -

القوى الفاعلة المطروفدة كدأطراف محركدة لموااهدة األفدداث اإلرهابيدة  – 2

 والقضايا األمنية.

م نماأةميم عألم  ة  مةعنبوعب  ا ةو (  ةا ل مإلنه –عندبعس  رعن وم عنسمبه  م فعل ج مو

ح بفة  عألةةرعف كاةوى  مأمة  شةمبكت  ةا عنوعبدة  ةا عن رةم  عنرئمسةا أمة  ةةر

إلضه دمو  إلل ف مهم نموعجه  عألددع  عاب مب   إلدمإلنت عنتلمه أمة  عآلثةمب عنسةمب   

  إلمةا حبةر  عناةوى إلس مس   إلحم    جرعا  ذه عألدةدع نتب م  ما ح ممت ع تصمدي  

ع  ا صح  عندبعس  إلحكقر  من سب  نموعجه  عناأميم عألم   عن مأم  ب  :مم يمام لكرعبن

  نتحا ةةج خ   إلعنهرةةةخعنةةرئ س أبةةدعن تمح عنس سةةا إلدإلبه  ةةا دأةةد عن ةة – 1

 عالستارعب عألم ا.

عنحكومةة  عنمصةةري  إلدإلب ةةم  ةةا دأةةد عن رةةا إلعالسةةترعل   مت عن مصةة   – 2

 بمناأما أم  عاب م .

 مكم ح  عاب م  إلدإلب م  ا موعجه  إلمكم ح  عاب م  عندإلنا.ت م ظمم – 3

 .عن    عنمصر  – 4

 إل عبة عندعيم  . – 5
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 :العامة للدراسة نتائجال

عنبوعب  ا و (  ةا عيت ةمب إةةمب عنصةرعع  –رعن وم عنسمبه  ما مو فا   * عل ج ك   

  إليرجه كنةد إنة  عنصةرعع عنةدعئد بة ا عنت ظ مةمت عاب مب ة  إل ةوعت  ا عنترل ه عألإل 

 عن    إلعنهرة .

إليرجةةه كنةةد « ااسةةما  إةةةمب عال تمممةةمت ع»ب  مةةم جةةما  ةةا عنترل ةةه عنقةةماا 

عاشمبة إن  مم لحممتةط حسةر عنهةهدعا مةا مفماةمة   إلكةذند مةم يتحممةط ح ةمنا سة  ما مةا 

مفمامة ات    نمه ممت عاب مب ة  مةا  بة  عنت ظ مةمت عاب مب ة  إلكةذند   مةمت  ةوعت 

 عن    ضد عنفمم مت عاب مب   عنتا لحد   ا س  ما.

 القضايا األمنية :القوى الفاعلة في التغطية اإلخبارية ب

حشمبت عن تمئ  إن  حاط لد لاس د عناوى عن مأم  إن   وى  مأم  متسبب   ا دةدإل  

عن ظةةمم  –عنت ظ مةةمت عاب مب ةة   –عناأةةميم عألم  ةة  مقةة  رجممأةةمت عايةةوعن عنمسةةمم ا 

دعأ  (   إل  م   وى  مأم  إي مب ة  لفمة  نمحمببة  عاب ةم  مقة  رعن ة    –عنسمبج 

 ة عندعيم  (.إلإل عب –عنمصر  

 طر األسباب التي ركزت عليها التغطية اإلخبارية :أُ 

    عن ةوم عنسةمبه إل  عنبوعبة  ا ةو  ةةر عألسةبم  عنتةا أرضةهم مو فةم عيتم ت حر 

 :عنموع ه   ةر عنتا ةردتهم  كمات ح د عألر 

لفر  مصةر نمكق ةر مةا عنمةسعمرعت ن مةج عالااسةمم بة ا حة ةمف عنهةفه   إل »

قماا عنتحري  أم  عاب م  ما  ب  عندإل  عندعأم  نتب م   رر يم هم  ا عنترل ه عن

 إللرك م   إليم هم  ا عنترل ه عنقمنث اهر عنهمئفمت عنتا له  عستارعب مصر.

 :ية اإلخباريةطر الحلول التي ركزت عليها التغطأُ 

كماةةت ح ةةد حةةةر عنحمةةو  عنتةةا لب تهةةم مةةو فا عن ةةوم عنسةةمبه إلعنبوعبةة  ا ةةو   ةةا 

إليرجةه كنةد إنة  حن عنفةها عألكبةر كةمن مماةا أمة  « اوعت عنمسمح  لروير جهم  عن»

كم   عناوعت عنمسمح   ا  ذه عن ترة   د ث ع دعد أدد عنه ممت عاب مب     بماضةم   

إنةةة  دإلبه  ةةةا محمإلنةةة  عنتلمةةةه أمةةة  محةةةمإلالت إثةةةمبة عن وضةةة  إلعنتصةةةد  ن م ةةةه 

مةا مصةر إلعسةتارعب م    عنمسعمرعت عندعيم   إلعن مبج     إلعنتا كمات لسةتهدف عن  ة 

إللمتهم  ا عأل م   لحديث عنم ظوم  عألم    إلكند نمةم ناةوعت عنهةرة  مةا دإلب مسةمأد 

 ا دممي  عألما عناوما إلصد   ممت عاب م  إلعستفمدة دإلب م إلأ  تهم مةه عنهةفه 

 . 2011ي مير  25بفد دمن  ما عنتولر ب ا عنهفه إلعنهرة  بفد حددع  

 مقترفات الدراسة :

عناأةميم عنتةةا  نم تمة دةةو  عنتلر ة  عاأ م ة  مةا عنبحةو   م يةد   جةرعاإ – 1

 ل مإلنهم عن رم  عنرئمسا.
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أم  دبعس  م دعا   أم  عن مهوب عنذ  يتفةر  نم رةم  عنرئمسةا إلكنةد  – 2

ةةةر عنتةةا يةةتد لاةةديمهم  ةةا إلسةةمئ  عاأةة م أمةة  حةةةر بهةةدف عنتفةةرف أمةة  لةةيث ر عألر 

 عن مهوب.

مامبا  ب ا مفمن   إلسمئ  عاأ م نم رم  عنرئمسةا إجرعا دبعس  لحم م    – 3

 ةر عن بري .إل  مس عن رإلم إل  مس مدى ليث ر اما عنممك    ا لب ا عألر 

ن ةةمت إلعنتلر ةةمت عنصةةرعع  ةةا عنمفمعالبتفةةمد أةةا لكق ةة  لو  ةة  إةةةمب  – 4

رعت عنك ةمئس إلعنفمم ةمت ددع   دب كب ةر مةا عن رةوبة إلعأل م ة  مقة  ل   ةعن بري  أل

  مةةه عال تمةةمم بمنمفمن ةةمت كعت عنرب فةة  عنت سةة ري  إلعالستاصةةمئ   إللةةدأ د  ةة عاب مب

 مكما  موعد عنرح   ا عنصحم   عنمصري  إلعال تممم بمنتلر   عنهممم .

حمةةم   مةةم يتفمةةج بمناةةمئم ا بماللصةةم   ةةا عنصةةح  إلعنموع ةةه عالنكترإلا ةة   – 5

ن ظةةر مةةه عنسةةممح إلعنا ةةوعت عن أةةمئ      ةةه حن يسةةمم نهةةد بةةماليت ف  ةةا إلجهةةمت ع

نآلبعا عنمفمبض   ةا عنتفب ةر أةا إلجهةمت عن ظةر عنم تم ة  بح ةث ال لفبةر أةا إلجهة  

  اا. عنرسم  عن ظر 
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  -:  هوامش الدراسة

                                                 
 ظ أويس , عألةر عن بري  عنتلر   عنصح  عانكترإلا   عنفرب   أل م   رر محمد جمد عنمونا دم 1

 Arab Media &society (Issue 25,winter/spring2018)(ر2017

Available at :  

dhttps://www.arabmediasociety.com/author/mohamedga/ 

عألةر عن بري  نتاديد داوم عنموعة   إليرم  لفم امت عنارعا أم هم  ا موع ه »ص ما أبد عن تمح  سعد    2

رسالة مااستير غير (   2011-2010عنمصر  عن وم أمما  -عنو د  –عنصح  عن وم   رعأل رعم 

 (.2016  ركم   عاأ م   جممف  عنام رة    منشورة

 

رم  عنصح ا عنمصر  ناأميم عنت م   بدإل  شرم آس م : دبعس  لحم م   أم  عن »نم ما  و   أممبة   3

 (.2016  ركم   عاأ م   جممف  عنام رة    رسالة مااستير غير منشورة  « عنص ا إلممن  يم إلعن مبمن

مفمن ةة  عألدةةدع  عنفرب ةة   ةةا عن رةةم  عاأ مةةا عألمريكةةا عنموجةةط نمفةةر  »ج هةةمن أبةةد عنسةة م أةةو     - 4

  ركم ة  عاأة م : جممفة  عناةم رة    رسدالة دكتدوراه غيدر منشدورة  « م مت عن  ب  عنمصري  احو ممإلعل 

2016.) 

حةةةر لاةةديد عناأةةميم عال تصةةمدي  إلعالجتممأ ةة  بفةةد عنقةةوبة  ةةا عنموع ةةه عانكترإلا ةة  »دأةةما أةةمد  محمةةود    -5

رسدالة دكتدوراه غيدر   « ناأةميمإلشبكمت عنتوعص  عالجتممأا إلليث ر م أم  عل م مت عن مهوب احو  ةذه ع

 (.2016  ركم   عاأ م   جممف  عنام رة    منشورة

 

مهم م تمب دسا   حةر لاديد عنمسسسمت عألم    عنمصري  إل أ  تهم بتهك   عل م مت عنهبم  عنمصر   - 6

 (2015- جممف  عنام رة –احو م :دبعس  لحم م   م دعا    بسمن  ممجست ر ر ر م هوبة  ركم   عاأ م 

 

حةر عنتلر   عنصح    ن ات مبمت عنرئمس    ا عنصح  عنمصري  إلأ  تهم »أ س  أبد عنبم ا موس     –- 7

  ركم   عاأ م : جممف  عنام رة    المجلة المصرية لبحوث اإلعالم  « بارعب عن ميب ا : دبعس  مسح  

 (. 2013سبتمبر  –عنفدد عنرعبه إلعألببفون   يون و 

لةيث ر عن رةم  عنصةح ا عألمريكةا أمة  حةةر ل ةمإل  عنصةح  عنفرب ة  نة مة  »بةد عنبةم ا موسة    أ س  أ- 8

  كم ةة  عاأةة م    المجلددة المصددرية لبحددوث اإلعددالم  « عنممن ةة  عنفمنم ةة  : دبعسةة   ةةا ضةةوا مةةدي  عنه م ةة 

 (.2012يوا و    –جممف  عنام رة   عنفدد عألببفون   حبري  

    ح مةةةة  مسةةةةمما عنرإل    ةةةم  ةةةةا يرةةةةم  عنموع ةةةةه عانكترإلا ةةةة  عاأ م ةةةة  دأةةةما أبةةةةد عنحكةةةةد عنصةةةةف د- 9

(  متةةمح  (Arab Media &Society ,issue25,winter/spring2018عألج ب ةة  :دبعسةة  لحم م ةة  ر

 أما 

https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2018/02/2.pdf 

 

محمد أبد عن تمح أبد عنل ا عنهم    عن رم  عنصح ا عن مسر  ا احو عات مض  عنادس : دبعس  لحم م    - 10

 (   متمح أما 2018مامبا    بسمن  ممجست ر ر ر م هوبة  رعن ممف  عاس م   بل ة  كم   عآلدع   

https://library.iugaza.edu.ps/browse_thesis.aspx?college=4 

 

 

عن رم  عنصح ا ناأميم عاص ح عنس مسا عنفرع ا دبعس  لحم م   مامبا  »أا    ميس أبدعنل وب    - 11

 2012-2010نادس عنفربا( ي   عن ترة ما ع –عنح مة عنم دا    –بمنترب ج أم  صح  رعأل رعم عندإلنا 

جممف   –(   ركم   عاأ م 2016ممبس  –  عنفدد عن ممس   ي مير  المجلة المصرية لبحوث الصحافة  

 عنام رة(.

حسمما محمد يوس  أبدهللا   لحم   عن رم  عنس مسا نمرئ س بمبع  حإلبممةم ل ةمه ثةوبعت عنرب ةه عنفربةا    – 12

(   عنمركة  عنةديمارعةا عنفربةا 2016دتة   2008ا ن ب م إلسةوبيم  ةا عن تةرة مةا دبعس  دمن  أم  ثوبل

 متمح أم  :

https://www.arabmediasociety.com/author/mohamedgad/
https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2018/02/2.pdf
https://www.arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2018/02/2.pdf
https://library.iugaza.edu.ps/browse_thesis.aspx?college=4
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http://democratic.de=34232&omp=37232 

 

أما عنت وي  عن رم  عألي ر نمرئ س  يا عنديا با »يوس  محمد أبد عنرد د بب ف    ابم  اب   ا ع     13

   42  رعنم مد  مجلة العلوم اإلنسانية واالاتماعية« إلعنتاوي  : دبعس   ا لحم   عن رم  عنس مسا

 (.متمح أما : 2015   3عنفدد 

journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatHum/article/download/5848/4750 

 

عافكمسمت عن رم  عنرئمسا نفبد عنف ي  بول م ا  أم  عنمممبس  عاأ م    ا عن  عئر »إل  ب  دمود     14

رصحم   مكتوب  إل رمع عنتم  ة : دبعس  لحم م   إلص    نمأمون يرمبمت عنرئ س  ا عن ترة عن م    

  رجممف  عن  عئر   كم   عنفموم  غير منشورة رسالة مااستير« 21/8/2001دت   27/4/1999

 عنس مس   إلعاأ م    سد أموم عاأ م إلعاللصم (  متمح أما : 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3239/1/ibrir.pdf 

ة للدراسة اإلعالمية الحكم  «عاأ م إلعناأميم عألم    سب  عنتوأ   إلآن مت عنموعجه »محمد   رعة    15

 (  متمح أما : 2017   رر   عنفدد عنحمد  أهر   ديسمبر    واالتصالية

195835_dwr_wsayl_alalam_alhdytht_fhttps://www.researchgate.net/publication/309

y_altwyt_wmwajht_alazmat_alamnyt 

لحس ا محمد حا س شرع د     دإلب إلسمئ  عاأ م  ا مكم ح   م رة عاب م  إل عنتررف :دبعس  م دعا   - 16

عمل مقدمة للم تمر الدولي المحك  تحت عنوان "دور الشريعة و القانون و اإلعالم في    إلب   

(  متمح 31/2016-30 ر جممف  عن ب ما :عألبدن    اإلرهاب   تحت شعار "عال  بال إرهاب "مكافحة 

 أما : 

http://www.zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Conferences/Files/Conferenc

eFile 

يوا و     30فد ثوبة  مةم  شفبمن   اسم   ميج   لا  د عنمفمن   عاأ م   نحوعد  عرت م  بمو  عندإلن  ب - 17

 .2016  عنفدد عألإل    يون و  مجلة البحوث و الدراسات اإلعالمية

 

محمد محمد أما أممبة   أ    لفر  عنهبم  عن ممفا نمبرعم  عنحوعبي   ا عنا وعت عن أمئ    -  18

  يون و    عنفدد عألإل اإلعالمية  " مجلة  البحوث و الدراساتبمل م ملهد احو عنت ظ ممت عاب مب   

2016  

اسم  محمود أبد عن وعد  مإل  : حةر ل مإل   م رة عالا  ت عألم ا إل أ  تهم بمل م مت عن مهوب 19 -

 (2016 رجممف  عنام رة   كم   عاأ م : رسالة مااستير غير منشورةعنمصر  احو عنسمر  عنت   ذي     

ألددع  عالا  ت عألم ا  ا عنصح  عناوم    حةر عنتلر   عايبمبي »ممجدة أبد عنمرضا محمد سم ممن :   20

  عنم مد  المجلة المصرية لبحوث الرأي العام   2011يوا و  15ي مير إلدت   28عن وم    ا عن ترة ما 

 (.2012ممبس  –عنحمد  أهر   عنفدد عألإل    ي مير 

ب ما     عندعب عنمصري  عنم   رعنام رة :االتصال ونظرياته المعاصرة دسا أممد مكمإل    ن م  دس ا عنس د    -

2006     348.) 21  

22 – Vincent , Price , David Tewksbury & E. Power, "switching trains of thoughts :" 

the impact of news frames on reader's cognitive , responses" Communication 

Research, Vol. 24, 1991, PP 481 – 506 

23   –shanto  Iyengar &Adam simon ,News coverage of the Gulf Crisis and Pubic 

Opinion :A study of Agenda sitting , Priming ,and framing , communication 

Research , Vol. 20,No.3, june 1993.p.369.  

 

http://democratic.de=34232&omp=37232/
http://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatHum/article/download/5848/4750
http://journals.ju.edu.jo/index.php/DirasatHum/article/download/5848/4750
https://www.researchgate.net/publication/309195835_dwr_wsayl_alalam_alhdytht_fy_altwyt_wmwajht_alazmat_alamnyt
https://www.researchgate.net/publication/309195835_dwr_wsayl_alalam_alhdytht_fy_altwyt_wmwajht_alazmat_alamnyt
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24- Geki Alumit zeldes, Maveric. Escort or style. Setter, "TV news framing of 

Candidates sponsor During 2004 – 2008 presidential elections", Election news, 

vol. 3.  

  رعناةم رة : عنةدعب عنمصةري  « إدارة العالقات العامدة : المددخل االسدتراتيجي»بعسد عن مم    ي رت أ مد    25

 (2005عنمب ما     

26- Cleas. H. de vreese News framing : Theory and typology, Available. at. 

www. Tweiten.net/future/learning lab/1233468300.    

27-– Robert Entman "framing us. Coverage of international news: contrast in 

narratives of formal of communication, 1991, vol. (41) n (4), p. 18. 

سالم : دور الطبقة الرأسمالية عابرة القومية في السيطرة على "العولمة وصورة اإلمحمد دسمم عنديا    -28

   .88(   2002    رعنام رة : مدي   موس    اإلعالم الدولي لتشكيل صورة العال  اإلسالمي

 لد عنرجوع إنا : -29

- Claes H. pe vreese & Jochen peter &Holli ,A.semetko  ,"the effects of frames in 

mass communication quarterly ,vol.81,No 1,2001 

ااستير رسالة م_ محمد أبد عنحم د ,  عنمفمن   عنصح    نمو   جممف  عندإل  عنفرب   ما عناأميم عناوم    , 

( 2011, رجممف  عأل  ر : سد عنصحم   , غير منشورة  

ا  د   إل أ  تهم بتأمرإل إبرع  د جمد , حةر عنمفمن   عنصح    نمه رة ر ر  عنهرأ   نمهبم  عنمصر -

,ركم   عاأ م ,جممف  ","رسالة مااستير غير منشورة عن مهوب نس مس  عنحكوم  احو م 

(2011عنام رة ,  

- Daniela ,V. Dimitrova, Jesper, stromback ,"Elections News in Sweden and the 

united states :A comparative study of sources and media frames ", 

Journalism ,Vol.13, January 2012,P.P:604-606 

- Daniela ,V. Dimitrova, Jesper, stromback ,"foreign policy and the framing of  the 

2003 Iraq war in Elite Swedish and newspaper , Media war conflict ,vol. 

1 ,August ,2008.  

 متمح أم  : 30/6/2014و يوا  30كمم  عنرئ س كممم   ا ككرى   30

https://www.youtube.com/watch?v=WGRP3nvQ_7c 

    24/9/2014كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا حممم عن مف   عنفمم  نةمد عنمتحدة  ا   31

 https://www.youtube.com/watch?v=JeupqHlXAEMمتمح أم  : 

  متمح أم  :  1/1/2015يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا عالدت م  بمنموند عن بو  عنهري   ا  32

UJq63Ehttps://www.youtube.com/watch?v=725X0 

 . 18/1/2015دديث عنرئ س عنس سا مه   مة حبو  با  ا   33

 https://www.youtube.com/watch?v=Mi9dTYG11pEمتمح أما : 

 يرةةةةةم  عنةةةةةرئ س أبةةةةةد عن تةةةةةمح عنس سةةةةةا مةةةةةه سةةةةةكم  ا ةةةةةو  نةيبةةةةةمب عنفرب ةةةةة    متةةةةةمح أمةةةةة  : 34

2HeOnpk-https://www.youtube.com/watch?v=6YW 

   25/1/2015يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا  ا أ د عنهرة   ا  35

  h?v=Gg3MfpAwXn0https://www.youtube.com/watcمتمح أم  :

   31/1/2015يرم  عنرئ س أبدعن تمح عنس سا نموعجه  عاب م   ا  36

 https://www.youtube.com/watch?v=A61d_rS7JGEمتمح أم  :   

   18/2/2015يرم  عنرئ س عنس سا ضد دعأ   ا  37

    https://www.youtube.com/watch?v=2OvOtO3vQScمتمح أم  :

 . 28/2/2015دديث عنرئ س أبد عن تمح عنس سا مه   مة عنفرب   دو  حبر  عناأميم عنم تم    ا  38

 https://www.youtube.com/watch?v=LJCyEGm0nRkمتمح أم  :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WGRP3nvQ_7c
https://www.youtube.com/watch?v=JeupqHlXAEM
https://www.youtube.com/watch?v=725X0UJq63E
https://www.youtube.com/watch?v=Mi9dTYG11pE
https://www.youtube.com/watch?v=6YW-2HeOnpk
https://www.youtube.com/watch?v=Gg3MfpAwXn0
https://www.youtube.com/watch?v=A61d_rS7JGE
https://www.youtube.com/watch?v=2OvOtO3vQSc
https://www.youtube.com/watch?v=LJCyEGm0nRk
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متمح أما :  13/3/2015يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا عنمسلمر عال تصمد  بهرم عنه خ  ا  39

QM-https://www.youtube.com/watch?v=DCh01oq9 

  2015/ 23/3أبد عن تمح عنس سا ي   لو  ه إلث ا  إأ ن مبمدئ سد عن هأ   ا  كمم  عنرئ س 40

 https://www.youtube.com/watch?v=g10gdMQFWC0متمح أما:  

 .25/3/2015يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا حممم عنبرنممن عألث وبا  ا  41

 https://www.youtube.com/watch?v=6EIrrenDZJ4متمح أما :  

  28/3/2015نمام  عنفرب    ا  26كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا ع تتمح عندإلبة عنخ  42

 https://www.youtube.com/watch?v=CoaqpcLwj20متمح أم :  

   29/3/2015كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا عن مس  عن تمم   نمام  عنفرب    ا  43

  https://www.youtube.com/watch?v=LpAhtJM4n8sمتمح أما :

. متةمح 23/4/2015كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سةا إنة  عألمة  بم مسةب  عالدت ةم  بيأ ةمد لحريةر سة  ما  ةا  44

 https://www.youtube.com/watch?v=LK6qeIzRn1Iأما : 

 .12/5/2015« رئ سدديث عن»دوعب عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا برامم   45

  xrEXs-https://www.youtube.com/watch?v=qFo3gمتمح أما :

 .22/5/2015كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا م تدى دع وس بمألبدن  ا  46

     https://www.youtube.com/watch?v=VwpRR6lnCn8متمح أم  :

متمح  5/6/2015يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا عنمسلمر عنصح ا مه بئ س إل بعا عنم ر  ا  47

 _Mhttps://www.youtube.com/watch?v=qg_uHvLu1أم : 

. متمح أم  :  4/7/2015يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا ي    يمبلط نس  ما بمن   عنفسكر   ا  48

wEJXjl4-https://www.youtube.com/watch?v=Fab 

. متمح أم  :   14/7/2015 ا كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا د   إ رمب عألسر عنمصري   49

https://www.youtube.com/watch?v=d82jef4Z3dE 

  ا مسرح عن  ا بفد ع تتمح   مة عنسويس. متمح أم  : 16/8/2015كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  50

https://www.youtube.com/watch?v=6GiSFaCB7VM 

  27/8/2015دديث عنرئ س أبد عن تمح عنس سا نمتم   يون إلإلكمن  امس عنرإلس    ا  51

 JTcCAxshttps://www.youtube.com/watch?v=VHspمتمح أم :  

  17/10/2015كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  52

  https://www.youtube.com/watch?v=QH3DgPapi8oمتمح أم  :

. متمح 4/11/2015دديث عنرئ س أبد عن تمح عنس سا نه ئ  عاكعأ  عنبريرما   با با سا  ا  53

 s-https://www.youtube.com/watch?v=QPA3BpUqjأم 

ن دت م  بمنموند عن بو  عنهري    متمح أم  :  22/12/2015يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  54

https://www.youtube.com/watch?v=nhEalg46bEk 

  13/12/2016كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا حممم م مس عنهفه  ا  55

  https://www.youtube.com/watch?v=8Df99twgs94متمح أم  :    

متمح أم  :    24/2/2016 ا  2030سا  ا مسلمر بؤي  مصر كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس  56

https://www.youtube.com/watch?v=u_cVs3GPILA 

  29/2/2016يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا حممم عنبرنممن عن مبماا  ا  57

 https://www.youtube.com/watch?v=ppJh9FwnTYgمتمح أم  :   

  13/4/2016يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  58

  https://www.youtube.com/watch?v=juBCZ2JfzVYمتمح أم  :

 ن دت م  ب وم عناأما. 23/4/2016رئ س أبد عن تمح عنس سا  ا يرم  عن 59

 https://www.youtube.com/watch?v=RvbqPqf2eAAمتمح أم  :    

 ن دت م  بف د س  ما. 24/4/2016يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  – 53

 WR8bDW5ZE-https://www.youtube.com/watch?v=Z  متمح أم  : 

https://www.youtube.com/watch?v=DCh01oq9-QM
https://www.youtube.com/watch?v=g10gdMQFWC0
https://www.youtube.com/watch?v=6EIrrenDZJ4
https://www.youtube.com/watch?v=CoaqpcLwj20
https://www.youtube.com/watch?v=LpAhtJM4n8s
https://www.youtube.com/watch?v=LK6qeIzRn1I
https://www.youtube.com/watch?v=qFo3g-xrEXs
https://www.youtube.com/watch?v=VwpRR6lnCn8
https://www.youtube.com/watch?v=qg_uHvLu1_M
https://www.youtube.com/watch?v=Fab-wEJXjl4
https://www.youtube.com/watch?v=d82jef4Z3dE
https://www.youtube.com/watch?v=6GiSFaCB7VM
https://www.youtube.com/watch?v=VHspJTcCAxs
https://www.youtube.com/watch?v=QH3DgPapi8o
https://www.youtube.com/watch?v=QPA3BpUqj-s
https://www.youtube.com/watch?v=nhEalg46bEk
https://www.youtube.com/watch?v=8Df99twgs94
https://www.youtube.com/watch?v=u_cVs3GPILA
https://www.youtube.com/watch?v=ppJh9FwnTYg
https://www.youtube.com/watch?v=juBCZ2JfzVY
https://www.youtube.com/watch?v=RvbqPqf2eAA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-WR8bDW5ZE
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 60

 ن دت م  بف د عنفمم . 28/4/2016يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  61

 https://www.youtube.com/watch?v=iwWonu8aNcMمتمح أم  :   

  19/6/2016يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا عدت من   يوم عنهبم  عنمصر  بدعب عألإلبرع  ا  62

 e.com/watch?v=fZ93_NV0MiAhttps://www.youtubمتمح أم  :  

  26/9/2016يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  63

 https://www.youtube.com/watch?v=lVyMxSP2fZwمتمح أم  :   

  26/10/2016كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا مسلمر عنهبم   ا  64

  https://www.youtube.com/watch?v=Vu7bqWbg168ح أم  :متم

 6/1/2017كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا ن دت م  بادعس أ د عنم  د بمنكملدبعئ    ا  65

 https://www.youtube.com/watch?v=yQmjZbvu1H4متمح أم  :  

  21/3/2017يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا ن دت م  بف د عألم  ا  66

 https://www.youtube.com/watch?v=HfeCYuvqaucمتمح أم  :  

  26/4/2017ن تمح عنس سا بمسلمر عنهبم   ا يرم  عنرئ س أبد ع 67

 https://www.youtube.com/watch?v=NtlglGi7ToMمتمح أم  :  

 21/5/2017كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  م  عنريم   ا  68

 https://www.youtube.com/watch?v=1GhObghMGjsمتمح أم  :  

  23/5/2017كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  69

 https://www.youtube.com/watch?v=NWv6nPQLTVkمتمح أم  :  

  20/6/2017عن تمح عنس سا  ا كمم  عنرئ س أبد  70

  https://www.youtube.com/watch?v=TjEyh4ynLHgمتمح أم  :

  22/7/2017كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  71

  https://www.youtube.com/watch?v=ulcAUeMZGgoمتمح أم  :

 2017يون و  23يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  72

  https://www.youtube.com/watch?v=K2K4ALpBGw4متمح أم  : 

  27/7/2017كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  73

  zRFc-https://www.youtube.com/watch?v=ooAJOlمتمح أم  :

  19/9/2017يرم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  74

  Xk-m/watch?v=1O66UlMbhttps://www.youtube.coمتمح أم  :

 5/11/2017كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  75

  https://www.youtube.com/watch?v=HMMPKgLW8ugمتمح أم  : 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 76

  1/11/2017عن تمح عنس سا  ا  كمم  عنرئ س أبد 77

  https://www.youtube.com/watch?v=nr6C6dt0MoIمتمح أم  :

 متمح أم  : 25/1/2018كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا عالدت م  بف د عنهرة   ا  78

https://www.youtube.com/watch?v=MNzZO_nTEd0 

  31/1/2018كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  79

  https://www.youtube.com/watch?v=ZgyhWI9MLQgمتمح أم  :

  1/2/2018ح عنس سا  ا يرم  عنرئ س أبد عن تم 80

  https://www.youtube.com/watch?v=ZgyhWI9MLQg&t=19sمتمح أم  :

 متمح أم  : 2/3/2018دوعب عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا برامم  شفه إلبئ س  ا  81

https://www.youtube.com/watch?v=AtvhEw0_gOI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwWonu8aNcM
https://www.youtube.com/watch?v=fZ93_NV0MiA
https://www.youtube.com/watch?v=lVyMxSP2fZw
https://www.youtube.com/watch?v=Vu7bqWbg168
https://www.youtube.com/watch?v=yQmjZbvu1H4
https://www.youtube.com/watch?v=HfeCYuvqauc
https://www.youtube.com/watch?v=NtlglGi7ToM
https://www.youtube.com/watch?v=1GhObghMGjs
https://www.youtube.com/watch?v=NWv6nPQLTVk
https://www.youtube.com/watch?v=TjEyh4ynLHg
https://www.youtube.com/watch?v=ulcAUeMZGgo
https://www.youtube.com/watch?v=K2K4ALpBGw4
https://www.youtube.com/watch?v=ooAJOl-zRFc
https://www.youtube.com/watch?v=1O66UlMb-Xk
https://www.youtube.com/watch?v=HMMPKgLW8ug
https://www.youtube.com/watch?v=nr6C6dt0MoI
https://www.youtube.com/watch?v=MNzZO_nTEd0
https://www.youtube.com/watch?v=ZgyhWI9MLQg
https://www.youtube.com/watch?v=ZgyhWI9MLQg&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=AtvhEw0_gOI
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 15/4/2018كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  82

 https://www.youtube.com/watch?v=IiyclngnuNkمتمح أم  :   

 متمح أم  : 2/4/2018تمح عنس سا بفد  و ه  ا عالات مبمت  ا كمم  عنرئ س أبد عن  83

https://www.youtube.com/watch?v=dgtdaCeRgas 

 1/5/2018كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  84

  https://www.youtube.com/watch?v=yVF2dYEDsVUمتمح أم  : 

 16/5/2018 ا « عسي  عنرئ س»دوعب عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا  85

  https://www.youtube.com/watch?v=eKQ0y9YEljIمتمح أم  : 

 أبد عن تمح عنس سا  ا عن دإلة عنتقا     نماوعت عنمسمح    كمم  عنرئ س 86

  https://www.youtube.com/watch?v=0H2AE6fa4ZIمتمح أم  : 

 2018يوا و 12كمم  عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا 87

  https://www.youtube.com/watch?v=hdBXq3wqVkQمتمح أم  : 

 ناما عنرئ س أبد عن تمح عنس سا  ا جريدة نوا  مبإل عن راس    88

   https://www.youtube.com/watch?v=i1v4KKm_oRMمتمح أم  :

 . 24ناما عنرئ س أبد عن تمح عنس سا مه   مة  رعاس  89

 https://www.youtube.com/watch?v=MnSo7AvTSKsمتمح أما : 

 عألمريك  .  CNNدوعب عنرئ س أبد عن تمح عنس سا مه  أمئ    90

 https://www.youtube.com/watch?v=08K6DntE8REمتمح أما : 

91 https://www.albawabhnews.com/ 

92 https://www.youm7.com/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IiyclngnuNk
https://www.youtube.com/watch?v=dgtdaCeRgas
https://www.youtube.com/watch?v=yVF2dYEDsVU
https://www.youtube.com/watch?v=eKQ0y9YEljI
https://www.youtube.com/watch?v=0H2AE6fa4ZI
https://www.youtube.com/watch?v=hdBXq3wqVkQ
https://www.youtube.com/watch?v=i1v4KKm_oRM
https://www.youtube.com/watch?v=MnSo7AvTSKs
https://www.youtube.com/watch?v=08K6DntE8RE
https://www.albawabhnews.com/
https://www.youm7.com/

