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والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.
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وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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محددات اخلطاب الصحفي فـي ثورتي 23 يوليو 1952 و25 يناير 2011

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1246

ملخص الدراسة

ســعت هــذه الدراســة إلــى رصــد محــددات اخلطــاب الصحفــي اخلــاص بثورتــي 23 يوليــو 1952 و 25 ينايــر 
2011 باإلضافــة إلــى رصــد أطــر تقدميهــا وحتليلهــا، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التحليليــة، 
وفــى إطارهــا اســتخدمت الباحثــة نظريــة حتليــل اخلطــاب باإلضافــة إلــى نظريــة األطــر اإلعالميــة كمداخــل 
نظريــة الدراســة، وشــملت عينــة الدراســة صحــف »األهــرام- األخبــار- البــالغ« يف ثــورة 23 يوليــو 1952، وصحــف 

»األهــرام- املصــري اليــوم- الوفــد« يف ثــورة 25 ينايــر 2011.

انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ كان أهمها: 

- أظهــرت نتائــج الدراســة ســيطرة أطروحــة »الفســاد يف عهــد امللــك« كأهــم املضامــن التــي تناولهــا اخلطــاب 
الصحفــي لصحــف ثــورة 23 يوليــو 1952 )األهــرام- األخبــار- البــالغ( تالهــا أطروحــة »مبــادئ الثــورة«.

- يف اخلطــاب الصحفــي اخلــاص بثــورة 25 ينايــر جــاءت املصــري اليــوم يف املركــز األول اهتماًمــا بأطروحــة »مطالــب 
الثــورة« كأهــم املضامــن تلتهــا الوفــد، ثــم األهــرام، كمــا جــاءت املصــري اليــوم يف املركــز األول فيمــا يتعلــق 
بأطروحــة »الفســاد يف عهــد مبــارك، تليهــا الوفــد ثــم األهــرام ولوحــظ التشــابه بــن صحيفتــي األهــرام واملصــري 

اليــوم يف فئــة املوضوعــات إال أن االختــالف كان واضًحــا فيمــا يســمى بــروح اجلريــدة أو توجههــا.

الكلمات املفتاحية: محددات- اخلطاب الصحفي– ثورة.

Abstract
This study seeks to monitor the determinants of press discourse of both  the July 

23, 1952 and January 25, 2011 revolutions, as well as aiming to study and analyze 
their presentation frameworks. This research is a descriptive analytical study, in this 
context, the researcher applied the theory of  Discourse Analysis in addition to  the 
Frame Analysis Theory.

The sample of the study includes «Al-Ahram-Al-Akhbar-Al-Balagh» newspapers 
for July 23, 1952 revolution, and «Al-Ahram - Al-Masry Al-Youm - Al-Wafd» 
newspapers for January 25, 2011 revolution.

the study led to a series of results, the most important findings are:
- Topics such as «corruption during the reign of the king» were the most dominant 

content which was addressed through the press discourse of (Al-Ahram - Al-
Akhbar-Al-Balagh) papers post July 23, 1952 revolution, followed by  «principles 
of the revolution» .

- For January 25 revolution, «Al-Masry Al-Youm» newspaper came first in tackling 
the story of  «the revolution›s demands», followed by Al-Wafd, and finally came  
Al-Ahram. The same pattern was repeated when the three papers tackled stories 
about «corruption during Mubarak›s era.

   keywords: Determinants- press discourse- Revolution
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معة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم الصحافة،  جا)دكتوراه غير منشورة،    دراسة تحليلية تطورية، رسالة  2011
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امعة القاهرة، كلية اإلعالم،  )ة ماجستير غير منشورة، جرسال باتجاهات الجمهور نحو القضية الفلسطينية،

 . (2017قسم الصحافة، 
كريمة كمال طنطاوي كامل، أطر تقديم أدوار المواطنين في التغطية الخبرية لألحداث الجارية وعالقتها (  11)

ة  جامعة القاهرة، كلي )أطروحة ماجستير،  ،  2013إلى    2011بطبيعة مصادر المعلومات في الفترة من  
 .(2015اإلعالم، قسم الصحافة، 

)12( Scott c. swafford, "Framing in community newspapers coverage of local 
Elections", A thesis of master of Arts ,University of Missouri – Clumbia, faculty 
of the Graduate School, 2012 . 

 .105، صمرجع سابقالمي ألصول النظرية ومهارات التطبيق، ( بركات عبد العزيز، مناهج البحث اإلع13)
دار النهضة   ،القاهرة)االتجاهات المنهجية الحديثة في دراسات وبحوث الصحافة،    ، أسماء حسين حافظ(  14)

 . 83، ص(2006العربية، 

 مبادئ ذهبية الثورة البيضاء.  6يوليو كسبنا  23( انظر مقال لــ )طه رخا( عن مبادئ ثورة 15)

http://lis.cl.cu.edu.eg/search~S0*ara?/a%7bu0645%7d%7bu062D%7d%7bu0645%7d%7bu062F%7d+%7bu0634%7d%7bu0639%7d/a~bp~aw~bp~ay+~bd~bi~ar~al~bq+~aw~bc~bq+~bp~ar~ba~bs~bn/-3,-1,0,B/browse
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 ة؟"( راجع مقال حسن شاش بعنوان: "ماذا جنينا من ثورتنا المبارك16)

مقال حسين  17) منها  الجريدة،  فاروق على معظم موضوعات  الملك  في عهد  الفساد  ( سيطرة موضوعات 
لمحمد أمين، ورسالة الثوار"    23/7/1952و"بكباشي الثورة"، في    23/7/1952الجمال "تضحية الثوار" في  

فاروق قول الحق"، لحسين جاوبي و "يا    6/7/1985غندور و "وداًعا للنحاس"، في  لعلي    3/7/1952في  
 . 9/7/1952لطه الجمل في 

وانظر مقال   28/9/1952( حسين شاش، مقال بعنوان "ماذا جنينا من ثورتنا المباركة، في األخبار في  18)
ثورة   إبداعات  األخبار:  في  عبدالعزيز  يول24/9/1952في    52هشام  وعرابي  في  "،  جديد"،  من  د 

ومقال نجم الصفتي باألخبار حرقوا    3/10/1952ي  والمصري بدل فاقد لمجدي زقزوق ف  26/9/1952
 . 25/9/1952وسمير زين إلغاء جهات السراي في  26/7/1952القاهرة في 

البيضاء" في  19) "الثورة  بالبالغ  بعنوان  الزامل  انظر في ذلك: موضوع محمد  وفاتن راشد   24/7/1952( 
وصبحي جاد "الجيش   27/2/1952وعلي البراوي "نكبة فلسطين" في    25/7/1952اس الثورة" في  "حر 

في   والمحروسة"  في    1/8/1952والقصر  واإلقطاع"،  اإلنجليزي  "جالء  خالد    6/8/1952ومصطفى 
وموضوع كتبه كامل مرسي في صدر صحيفة أخبار بعنوان "أمل الشعب في التشكيل الثوري"، يتحدث 

مقال لجمال زين بعنوان    ور مجلس قيادة الثورة وراجع في خالص الشعب من الملك فاروق وفيه عن د
ضابًطا    13عن تحركات الجيش بعد القبض على    1952يوليو    27"جيش وادي النيل يتحدث ويحكم" في  

  6من األحرار ومقال عوض حجازي "انتخابات نادي الضباط اشعلت النار قبل الثورة"، ضد الملك في  
 .1952س أغسط

 .322، ص2، مطبوعات سجل العرب، ط1952-1945( إبراهيم عبده، تطور الصحافة المصرية 20)

، )الهيئة المصرية العامة لقصور 1952-45( لطيفه سالم، حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية  21)
 . 58(، ص2013الثقافة، سلسلة حكايات مصرية، 

الوط22) الحركة  تطور  رزق،  لبيب  يونان   )( المصرية  العامة  1952-45نية  المصرية  الهيئة  )القاهرة،   ،)
 .  65-61(، ص1953للكتاب، 

األخبار    (23) أرضه"  يبع  لم  الذي  عواد  "ثورة  الجويلي  الفاسدة    25/7/1952سامح  "األسلحة  بدير  ومنى 
فساد  وعمر الجيزاوي " 29/7/1952"خزانة الملك السرية"   وسالم النقيطي 27/7/1952ومحاكم التفتيش" 

ومنجي عبد ربه "أحالم   7/1952/ 28وإسماعيل هنداوي "مصر المنهوبة" البالغ    1/8/1952األحزاب"  
 . 3/8/1952فرعون" األهرام 

 .  27/7/1952انظر: وليد المصري والضبط القانوني لمبادئ الثورة، البالغ  (24)

تطبيقية، ط( عبدالجواد سعيد ر 25) الصحفي، دراسة  الخبر  فن  )القاه1بيع،  للنشر  ،  العربي  الفجر  رة، دار 
 . 95(، ص2005والتوزيع، 

 . 44(، ص2010( سعيد الغريب النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي، )القاهرة، المكتبة الحديثة، 26)
 . 2011يناير  25( محمد حسنين هيكل، "الشعب يريد إسقاط النظام"، جريدة األهرام، 27)
 يناير، األهرام.   25( عبدالمنعم سعيد، ثمن الثورة ومظاهرات 28)
 . 2011يناير،  29، الشعب في مواجهة فلول النظام، األهرام، 2011يناير،   25( 29)
 فبراير. 13، موقعة الجمل جريمة غير إنسانية، األهرام، 2011يناير،   25( 30)
 فبراير. 25ثورة، األهرام، ، التجمعات ليست في مصلحة ال2011يناير،   25( 31)
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 . 2011مارس  4التعديالت الدستورية وإرادة التغيير، األهرام، ، 2011يناير،   25( 32)
 . 2011يناير، 26( معتز ودنان، لن ننساك يا بوعزيزي "المصري اليوم" في 33)
يناير    3والسالم واألمن؟! األهرام،  ( محمد سليم، خبر بعنوان: العادلي.. ليس تحذيًرا وإنما دعوة لالستقرار  34)

 . 3، ص2011

 . 3، ص2011يناير  4لسيد، تقرير بعنوان: "الجيش.. لن يسكت!!" ( محمد جالل ا35)

 .3، ص2011يناير  25( شيماء السيد، خبر بعنوان، مصر.. تخسر كثيًرا؟! 36)

الثورة والثوار خالل أيام؟!    خالد بيطاش، تقرير بعنوان "طوارئ في األحزاب.. األحزاب تحدد موقفها من(  37)
   .3يناير، ص 4جريدة الوفد، 

الوفد، بعنوان: "رحيل مبارك.. وتولى عمر سليمان الستقرار األمن وإنقاذ مصر (  38) الليثي، جريدة  أحمد 
 .3يناير، ص  4والتخلي عن الفساد؟! 

،  2011يناير    5ليوم،  ( طه العيسوي، خبر بعنوان: "ميليشيات األمن تضرب الثوار؟!" جريدة المصري ا39)
 .5ص

 7امتة تطارد ميليشيات النظام الديكتاتوري؟!" المصري اليوم،  ( محمد حسين، خبر بعنوان: "مصر الص40)
 . 3، ص2011فبراير 

 . 4يناير، ص 14( رمزي أنور، قصة حياة شعب.. خوفو؟! الوفد، 41)

 . 3، ص2011يناير  17( كمال المطيعي، استمرار الثورة.. خط أحمر؟! الوفد، 42)

 . 12/1/2011اسي مدني" المصري اليوم ( محمد حافظ دياب، "ال للمجلس العسكري ونعم لمجلس رئ 43)

 . 2011مارس  27( حاتم محمد حسن "موعدنا الجمعة"؟! 44)

 . 2011فبراير  18يناير  25( بسمة عبدالعزيز، األسباب العشرة لقيام ثورة 45)

 . 12/2/2011تلميع أم تمكين؟!" المصري اليوم ( محمد البعلي، "تنحي أم 46)

 .1/3/2011لدوافع واالتجاهات" الوفد ( أشرف الصباغ "الثورة المصرية ا47)

 . 2/2/2011( طلعت رضوان، الثورة المصرية بين ميدان التحرير والمعبد الفرعوني؟! الوفد 48)

 . 3/3/2011( عمرو هاشم ربيع، عودة حقوق اإلنسان المصري، األهرام 49)

 . 2/2011/ 5المصري اليوم،  %100( حاتم محمد حسين، ثورة الصبار، مصرية 50)

 . 3/3/2011ريف حتاتة، ماذا بعد الفوضى والفراغ األمني؟! الوفد ( ش51)

 . 2011/ 25/3( يحيى غانم، اللهو الخفي، واليد الحديدية هي الحل؟، األهرام، 52)

 .16/3/2011، الوفد، ( محمد بدوي، اإلعدام العلني دواء اللهو الخفي؟!53)

 . 2/2011/ 1( إيهاب عمر، لسنا آسفين يا ريس؟!، المصري اليوم، 54)

( ندعو إلى ثورة غضب ثانية وثالثة حتى تتحقق أهداف ثورتنا، تصريح ألحمد حرارة لجريدة المصري اليوم  55)
 . 18/2/2011في 

 . 23/3/2011( انظر: بنود قرار المجلس العسكري الوفد في 56)

 . 24/3/2011ابدين، اطمئنوا يا مصابي الثورة.. سنواصل من أجلكم؟! المصري اليوم ( خالد ع57)

 
 


