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للنشر.
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كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
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اخلطاب التنموي للصحف املصرية يف إطار استراتيجية التنمية املستدامة 2030

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1980

ملخص الدراسة

  ســعت الدراســة إلــى رصــد وحتليــل خصائــص وســمات اخلطــاب الصحفــي املصــري، والكشــف عــن اجتاهاتــه يف 

صحــف )األهــرام، والوفــد، والشــروق( نحــو أبعــاد التنميــة الشــاملة، يف إطــار اســتراتيجية مصــر للتنميــة املســتدامة 

2030.  واعتمــد الباحــث علــى منهــج املســح اإلعالمــي وأداة حتليــل اخلطــاب يف مســح ورصــد وحتليــل ســمات وأطــر 

ــة، وأهــم  ــل القــوى الفاعل ــة الشــاملة يف مصــر، وحتلي ــاد التنمي ــة الدراســة نحــو أبع ــة عين خطــاب الصحــف املصري

األطــر املرجعيــة، ومســارات البرهنــة التــي توظفهــا يف معاجلــة موضــوع الدراســة، مــن خــالل دراســة وحتليــل مــادة 

املقــال الصحفــي مبختلــف أنواعــه املنشــورة بصحــف الدراســة يف الفتــرة مــن 1 ينايــر حتــى 31 ديســمبر 2019.

 توصلــت الدراســة إلــى وجــود تنــوع يف األطروحــات الرئيســة يف اخلطــاب التنمــوي بالصحــف املصريــة )األهــرام، 

ــد االقتصــادي، واعتمــدت صحــف الدراســة  ــى الُبع ــز عل ــي املصــري ركَّ ــد، الشــروق(، إالَّ أن اخلطــاب الصحف الوف

علــى مســارات البرهنــة املنطقيــة عنــد تنــاول أبعــاد التنميــة املســتدامة يف مصــر، حيــث اهتمــت صحــف الدراســة ويف 

مقدمتهــا جريــدة األهــرام بعــرض ومناقشــة أبعــاد التنميــة املســتدامة واملشــروعات القوميــة التــي تنفذهــا الدولــة، يف 

إطــار اســتراتيجية مصــر للتنميــة املســتدامة 2030، وتقــدمي احللــول املقترحــة لبعــض املعوقــات التــي تواجــه التنميــة 

يف مصــر، وأخيــًرا أظهــرت النتائــج أن »املصــادر الرســمية« جــاءت يف مقدمــة القــوى الفاعلــة، مــن خــالل التركيــز علــى 

دور املســئولن احلكوميــن يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف مصــر.

الكلمات املفتاحية: اخلطاب الصحفي- اخلطاب التنموي-  اإلعالم والتنمية-  التنمية املستدامة.

Abstract
  The study attempts to survey and analyze the features and characteristics of the Egyptian 
journalistic discourse, uncovering its attitudes (in Al-Ahram, Al-Wafd, and Al-Shorouk) 
regarding the dimensions of comprehensive development within the framework of Egypt›s 
2030 sustainable development strategy. The study is based on the media survey methodology 
and the discourse analysis tool in surveying, examine and analyzing the characteristics and 
frameworks of the Egyptian Journalistic discourse towards the dimensions of comprehensive 
development in Egypt, and analysis of the main active actors and the most important reference 
frames and evidence paths that it employs in the study, through studying and analyzing the 
article in various Its types published in the study newspapers from first of January to 31 of 
December 2019.
 The study found that there is a diversity in the main theses in the development discourse 
in the Egyptian newspapers (Al-Ahram, Al-Wafd, Al-Shorouk), but the Egyptian Journalistic 
discourse focused on the economic dimension, and the study newspapers relied on logical 
evidence paths when dealing with the dimensions of sustainable development in Egypt, where 
the study newspapers and in Submitted by Al-Ahram newspaper by presenting and discussing 
the dimensions of sustainable development and national projects implemented by the state 
within the framework of Egypt›s 2030 strategy for sustainable development, and providing 
proposed solutions to some obstacles facing development in Egypt
Keywords: journalistic discourse- Developmental discourse-Mass Communication and 
development-Sustainable development.
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برز مفهوم التنمية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية وحتى نهاية عقد الثمانينات من القرن  
املاضي، حيث كان قاصًرا على متوسط دخل الفرد وما يحصل عليه من سلع وخدمات، 

سنة   البشرية  التنمية  مفهوم  ظهور  مع  برنامج    ١٩٩٠ولكن  اها  تبنَّ املتحدة  والتي  األمم 
اإلمنائي، أصبح اإلنسان هو صانع التنمية وهدفها، فالبشر هم الثروة احلقيقية ألي أمة،  
وتكمن قدرات األمم فيما متتلكه من طاقات بشرية مؤهلة وُمدرَّبة وقادرة على التكيف مع  

  أي جديد بكفاءة وفاعلية. 

) خطة عمل رئيسة ٢٠١٥  -٢٠٠٠ومن هذا املنطلق َشكَّلت األهداف اإلمنائية لأللفية (   
للدول النامية والدول األقل منًوا، وانتقال العالم إلى عهد جديد، من خالل وضع منظومة 
عمل دولية تركزت طموحاتها على إنهاء الفقر، ووقف انتشار مرض اإليدز، وتوفير التعليم  

عام   بحلول  األطفال  جلميع  اخلم٢٠١٥االبتدائي  السنوات  انتهاء  وباقتراب  عشرة  ،  س 
املقررة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، ظهرت احلاجة إلى استراتيجية عاملية جديدة 
التي   األبعاد  كافة  تتضمن  متكاملة  أهداف  خالل حتديد  من  بالشمولية،  تتسم  تشاركية 
تغطي التغيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية على مستوى العالم، وليس فقط للدول  

بناء   النامية، حيث بشأن  اآلراء  توافق يف  إلى  املتحدة  األمم  األعضاء يف  الدول  توصلت 
، ومع األخذ يف االعتبار حقيقة مفادها أن أية  ٢٠٣٠خطة جديدة للتنمية املستدامة لعام  

دولة منفردة ليس يف مقدورها حتمل هذه املسئولية، لذا كانت الدعوات إلى الشراكة بني  
م والدول  املتقدم  العالم  أمن دول  لضمان  اجلهود  وتوحيد  منًوا،  واألقل  النمو  توسطة 

  ورفاهية األجيال القادمة.

التزامها   ٢٠١٥وأكدت مصر خالل اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمبر    
نحو   رؤيتها  وضع  يف  وبدأت  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  املتحدة  األمم  أهداف  بتنفيذ 

إعداد من خالل  أفضل  مصر    مستقبل  رؤية  املستدامة:  التنمية  يف  ٢٠٣٠"استراتيجية   "
الُبعد االقتصادي، ويشمل ٢٠١٦فبراير   ، والتي ترتكز على ثالثة أبعاد رئيسة هي: أوًال: 
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محاور التنمية االقتصادية، والطاقة، واملعرفة واالبتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة 
االج الُبعد  ثانًيا:  احلكومية،  االجتماعية،  املؤسسات  العدالة  محاور:  ويشمل  تماعي، 

البيئة،  محورَي:  ويشمل  البيئي  الُبعد  ثالًثا:  والثقافة،  والتدريب،  والتعليم  والصحة، 
  والتنمية العمرانية.

وتهدف استراتيجية مصر للتنمية املستدامة إلى أن ُحتقق مصر اقتصاًدا تنافسًيا ومتنوًعا  
والت بالعدالة  يتسم  واملشاركة، حتى تصبح مصر من  على أساس علمي  االجتماعي  كامل 

ضمن أفضل ثالثني دولة من حيث حجم االقتصاد، وتنافسية السوق، والتنمية البشرية،  
  وجودة احلياة، ومكافحة الفساد.

وترسيخ    اجتماعية  تغيرات  وإمنا  اقتصادية؛  ومؤشرات  أرقاًما  تعد  لم  اليوم  فالتنمية 
ركة األفراد يف صنع القرارات، إضافة إلى بيئة خالية للمفاهيم والقيم الصحيحة، ومشا

العلمي   التقدم  مواكبة  أجل  من  املعرفة،  وتبني  التعليم  نشر  وكذلك  التلوث،  عوامل  من 
  والتكنولوجي. 

 الدراسات السابقة:

ثالثة     خالل  من  الشاملة  التنمية  أبعاد  تناولت  التي  اإلعالمية  الدراسات  تناول  ميكن 
 محاور، على النحو التالي: 

  املحور األول: الدراسات اإلعالمية التي تناولت الُبعد االقتصادي للتنمية:

دراسة   - تنمية    )٢٠١٩(  Babikova Annaتهدف  الفاعلة يف  القوى  إلى حتديد 
بجمهورية التشيك، ومن خالل حتليل    Moravianبإقليم جنوب  املجتمع املحلى  

استمارة   وتطبيق  االجتماعي  التواصل  ووسائل  املحلية  اإلعالم  وسائل  محتوى 
التطوير   قادة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  املنتظمة،  شبه  واملقابالت  االستبانة 

القوى  واملؤسسات املحلية التي تعمل يف مجال التنمية الريفية جاءت يف مقدمة  
  . )١(الفاعلة يف تنمية املجتمع املحلي

دراسة   - عن  )  ٢٠١٩(  Victorson Chaseتناولت  الناجتة  املادية  األضرار  رصد 
قيام املوظفني بنشر بيانات ومعلومات نيابةً عن القائمني باالتصال يف الشركات  
ألصحاب   ميكن  مدى  أي  وإلى  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  األمريكية 
األعمال فرض القواعد املتعلقة بالنشر على منصات التواصل االجتماعي، مبا ال  

 . )٢(ات العمل الوطنيةينتهك قانون عالق
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للوزارات   - الرسمية  اإللكترونية  واملواقع  املطبوعات  مضمون  حتليل  خالل  من 
املصرية املعنية بقضايا التنمية املستدامة ( وزارة التخطيط ووزارة الدولة لشئون  

دراسة   توصلت  اإلعالميني،  اخلبراء  من  عينة  آراء  ضوء  يف  السيد  البيئة) 
) علي  التنمية  إلى  ) ٢٠١٨عبدالرحمن  حتقيق  يف  اجلديد  اإلعالم  دور  ضعف   :

املستدامة، وضعف تفاعل اجلمهور مع وسائل اإلعالم اجلديد عند تناول قضايا  
 .)٣(التنمية املستدامة

إلى تأييد املواقع اإلخبارية اإللكترونية    )٢٠١٨أمينة عبدالرحمن (توصلت دراسة   -
ية التي تشهدها مصر حالًيا  اليوم السابع) للمشروعات التنمو   –الوفد  –(األهرام

املشروعات   هذه  أهمية  عن  وأشمل  أوضح  رؤية  وتقدمي  سيناء،  منطقة  يف 
 .) ٤(والفائدة التي تعود على املواطن املصري

دراسة - اإلعالم   )٢٠١٦(  Waxell Anders  استهدفت  وسائل  خطاب  حتليل 
االستثمارات  وجذب  االقتصادية  التنمية  يف  ودورها  السويد،  يف    اإلخبارية 

ازدهار   تتناول  التي  اإلخبارية  املقاالت  نشر  خالل  من  واخلارجية،  الداخلية 
 . )٥(الصناعة يف املنطقة، مما يساعد يف بناء الهوية الصناعية اإلقليمية

دراسة   - (استهدفت  عبدالعزيز  محمد  اجتاهات    ) ٢٠١٦حسام  وحتليل  رصد 
صحيفتي (املصري، والوفد) نحو قضايا املجتمع املصري االقتصادية والسياسية 

عامي   خالل  املصالح  ٢٠١٣و  ١٩٥٢واالجتماعية  سيطرة  إلى  وتوصلت   ،
دميقراطية   أو  حريات  وجود  وعدم  للحكومات،  والسلطوية  والطبقية  اإلقطاعية 

فترة ح أو  امللك  فترة حكم  أدى  حقيقية سواء يف  ما  وهو  املسلمني،  اإلخوان  كم 
، كما رأت جريدة  ١٩٥٢إلى انتشار الفساد بسبب االحتالل وامللك وحاشيته عام  

املصري، بينما رأت جريدة الوفد أن جماعة اإلخوان املسلمني عملت على غياب  
 .  )٦(٢٠١٣العدالة وانتشار الفساد يف املجتمع حتت مظلة الِدين عام 

إلى أن أهم املعوقات التي تواجه دور وسائل   ) ٢٠١٦ثمان ( دراسة داليا ع توصلت   -
اإلعالم املختلفة يف حتقيق أهداف التنمية هي غياب التخطيط، وندرة التدريب،  
التزامه باملوضوعية   املتاحة أمامه، وعدم  املادية  وقلة اخلبرة، وعجز اإلمكانيات 

مة، ونقص وعدم شفافية املعلومات امل توفرة لوسائل اإلعالم  يف املوضوعات املُقدَّ
 .  )٧(التنموي، وضيق الوقت وعدم حتديد املساحة الزمنية املُتاحة للمعاجلة

على دور وسائل اإلعالم   ) ٢٠١٦عبداهللا بن ناصر احلمود وآخرون (أكدت دراسة   -
وتقدمي معاجلات إعالمية عالية   األخبار  االقتصادية، ونشر  األحداث  تغطية  يف 
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الفعالية   وفائقة  دعم  املهنية  على  وقدرتها  تتناولها،  التي  واملوضوعات  لألحداث 
املشروعات الوطنية للوصول إلى الرأي العام، وتكوين رأى عام مستنير وُمساند 

 . )٨(لتلك املشروعات احليوية
دراسة    - (ركزت  طوالبية  اإلعالم    ) ٢٠١٦محمد  تواجه  التي  التحديات  على 

ها غياب التشريعات وعدم وضوح  واملعوقات التي حتد من دوره يف التنمية، وأهم
وشركات   احلكومات  وتدخالت  بترويجها،  اإلعالم  ُيعنى  التي  املعلومات  طبيعة 
حدة   من  تزيد  للرقابة  أدوات  تشكل  التي  املختلفة،  الضغط  وقوى  اإلعالن 

 .)٩( املعوقات التي يواجهها اإلعالم اجلزائري
دراسة   - ا  )٢٠١٢(  Anjum Zia and Ayasha Khanتناولت  لتغطية  دور 

يف   احلديثة  التقنيات  تطبيق  بفاعلية  اجلمهور  لدى  الوعي  خلق  يف  اإلعالمية 
القائمني   مع  الشخصية  املقابالت  إجراء  وبعد  باكستان،  يف  الزراعية  التنمية 
التغطية   وجود  عدم  إلى  الدراسة  توصلت  التليفزيونية،  بالقنوات  باالتصال 

توج ال  حيث  الزراعة،  لقطاع  الكافية  واحدة اإلعالمية  تليفزيونية  قناة  سوى  د 
اإليرادات وخاصة من   إلى نقص  الزراعة، وقد يرجع ذلك  متخصصة يف شئون 

 .)١٠(اإلعالنات، وعزوف املزارعني عن متابعة القنوت الزراعية
  املحور الثاني: الدراسات اإلعالمية التي تناولت الُبعد االجتماعي للتنمية:

حتليل خطاب الصحف الكندية    ) ٢٠٢٠(   ,.Hastings Colin, etcتناولت دراسة   -
التغطية اإلخبارية للقضايا الصحية، وخاصة مرض نقص املناعة البشرية،   إزاء 

الدراسة على حتليل خطاب   من    ٢٧١واعتمدت  الفترة   ٢٠٠٥مقاًال صحفًيا يف 
جتاه ٢٠١٢إلى   العنصري  التمييز  متارس  كندا  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت   ،

 .) ١١(املناعة البشريةمرضى فيروس نقص 
إلى أهمية دور وسائل اإلعالم يف    )٢٠٢٠(  ,.Liu Yinqfen, etcتوصلت دراسة   -

اجلمهور   وتشجيع  املُعدية،  واألمراض  األوبئة  من  الوقاية  حول  املواطنني  تثقيف 
وجتنب   األقنعة  ارتداء  مثل  العدوى  انتشار  من  الوقائية  التدابير  اتخاذ  على 

، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما )١٢(يدين بشكل متكرراألماكن العامة، وغسل ال
دراسة   إليه  الدراسة   ) ٢٠٢٠(  ,.Laker Oketta, etcتوصلت  عينة  تعرض  أن 

للرسائل التوعوية بوسائل اإلعالم أدى إلى زيادة الوعي الصحي لديهم وانخفاض  
الر هذه  ملثل  يتعرضوا  لم  الذين  باملواطنني  مقارنةً  بينهم،  اإلصابة  سائل معدل 

 .)١٣(التوعوية بوسائل اإلعالم
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إلى جناح وسائل اإلعالم يف نشر  )  ٢٠١٩(  ,.Aung Pyoe, etcتوصلت دراسة   -
الثقافة الصحية بني سكان القرى التي تعاني من تفشي مرض املالريا يف منطقة  
املالريا   من  الوقاية  حول  املجتمعي  الوعي  زيادة  على  وقدرتها  ميامنار،  شمال 
وعالجها، مما أدى إلى تقليل اإلصابة باملرض بني املواطنني الذين تعرضوا إلى  

التوع الصحيةرسائل  دراسة  ) ١٤(ية  عليه  أكدت  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ،
Mohandass Blessy  )من دور وسائل اإلعالم يف نشر الثقافة الصحية    )٢٠١٩

 . )١٥(بني املواطنني يف دولة الهند
دراسة  - اإللكترونية  )  ٢٠١٨(  Ratilainen Saara  أبرزت  اإلعالم  وسائل  دور 

جميع األحداث الثقافية والفنية، وتعزيز  الروسية يف نشر الثقافة من خالل نشر  
الطبقات  لدى  األمية  ومحو  القراءة  قيم  تبني  يف  الثقافية  املؤسسات  جهود 

   .)١٦(الفقيرة من اجلمهور
يف إطار برامج احلماية االجتماعية التي تقدمها دولة جنوب السودان قام كٌل من  -

Jackline Simon & Kato Habib   )بالتعاون مع )  ٢٠١٨ بتقييم دور احلكومة 
املنظمات الدولية يف تثقيف وتدريب األمهات على التصدي ألمراض سوء التغذية 

وب السودان، وبعد املناقشات  املنتشرة بني أطفال جن  (PEM)بالبروتني والطاقة  
هذه   فاعلية  إلى  الباحثان  توصل  األمهات،  مع  الفردية  واملقابالت  اجلماعية 
ورعايتهم   األطفال،  بنظافة  األمهات  واهتمام  وعي  إثارة  يف  وجناحها  البرامج 
باجلوانب   االهتمام  إلى  باإلضافة  السليمة،  الصحية  التغذية  وأساليب  الصحية، 

والتعليمية مع   التربوية  املباشر  التواصل  بضرورة  الدراسة  وأوصت  لألطفال، 
األمهات ملعرفة ردود أفعالهن ومردود البرامج التدريبية، وضرورة تفعيل املشاركة  
االجتماعية  املمارسات  املستقبلية  التدريبية  البرامج  تتناول  وأن  املجتمعية، 

 .    )١٧(الثقافية
دراسة   - ج  )٢٠١٨(  Mona Saeedويف  بتقييم  الصحية  قامت  اخلدمات  ودة 

الهيئة   خالل  من  مصر،  يف  والسكان  الصحة  وزارة  تقدمها  التي  واالجتماعية 
منوذج   واستخدمت  واالجتماعي،  الصحي  للتأمني  التنبؤ    (ARIMA)العامة  يف 

باحتياجات السكان من اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتقدمي خدمة صحية  
عام   خالل  الباح٢٠٢٥أفضل  وأكدت  يف ،  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  على  ثة 

العامة للتأمني الصحي واالجتماعي التي تغطي خدماتها الصحية   تطوير الهيئة 
من   عام    % ٥٩أكثر  السكان  إجمالي  مستوى  ٢٠١٧من  رفع  بضرورة  وطالبت   ،
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على   قادر  جيد  صحي  برنامج  وتوفير  للمواطنني،  الصحية  والرعاية  اخلدمات 
  .  )١٨(راضحمايتهم من مخاطر األم

يف دراستها إلى أن الرعاية الصحية والعالقات   )٢٠١٦إميان عبداحلكيم (خلُصت   -
عند   واخلاصة  احلكومية  الفضائية  القنوات  اهتمام  أولويات  تصدرتا  الزوجية 
وكانت   منها،  اإليجابية  اجلوانب  على  التركيز  مع  االجتماعية،  للقضايا  تناولها 

ات أهم القضايا االجتماعية التي تابعتها  قضيتا التحرش اجلنسي وإدمان املخدر
  .)١٩(عينة الدراسة امليدانية

دراسة   - (ويف  محمود  عادل  املواقع    ) ٢٠١٦دعاء  بني  االهتمام  أولويات  تباينت 
اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي بالقضايا االجتماعية خالل فترة حكم 

، حيث اهتمت  ٣٠/٦/٢٠١٣إلى    ١/٧/٢٠١٢الرئيس األسبق "محمد مرسي" من  
التواصل   شبكات  اهتمت  بينما  والبطالة،  التعليم  بقضايا  اإللكترونية  املواقع 
العدالة   قضايا  بطرح  وانفردت  والفساد،  والبطالة  الفقر  بقضايا  االجتماعي 
االجتماعية وحقوق العمال، وكشفت انحيازات السلطة االقتصادية التي ابتعدت  

الغض  إظهار  إلى  واجتهت  الفقراء،  والسياسات عن  القرارات  لكافة  والرفض  ب 
وعدم  وحكومته،  الرئيس  فشل  إبراز  على  والتركيز  واالجتماعية،  االقتصادية 
جاءت  وأخيًرا  واالجتماعي.  االقتصادي  املستوى  على  إجنازات  ألي  حتقيقه 
احلكومة ومسئوليها يف مقدمة القوى الفاعلة يف املواقع اإللكترونية التي التزمت  

ا  يف  بتصريحاتهم  الفاعلة  القوى  مقدمة  األسبق يف  الرئيس  جاء  بينما  لرسمية، 
االقتصادية   األوضاع  تدهور  مسئولية  لته  َحمَّ التي  االجتماعي  التواصل  شبكات 

  .   )٢٠(واالجتماعية
دراسة   - (انتهت  عثمان  أحمد  أحمد  وتنوع    )٢٠١٥أحمد  تعدد  مع  أنه  إلى 

الب معاجلة  إطار  مناقشتها يف  التي متت  بالتليفزيون  املوضوعات  احلوارية  رامج 
، واحلد األدنى واألقصى  ٢٠١٣يونيو    ٣٠ملفهوم العدالة االجتماعية بعد أحداث  

يف   الثروة  توزيع  وعدالة  األسعار،  وارتفاع  والدعم  السياسي،  واإلقصاء  لألجور، 
"تكافؤ   قيمة  على  ركزت  احلكومية  املصرية  الفضائية  القنوات  أن  إال  مصر؛ 

ل انحرف  الفرص" يف محاولة  أن  بعد  االجتماعية  العدالة  تصحيح مسار حتقيق 
شعارًا  االجتماعية  العدالة  من  اتخذ  الذي  املسلمني  اإلخوان  حكم  نظام  بها 
سياسًيا، بينما اتبعت القنوات الفضائية املصرية اخلاصة سياسة أخرى يف ضوء 

دالة ما تتمتع به من نطاق حرية أكثر اتساًعا؛ حيث ركزت يف معاجلة مفهوم الع
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رموز   وروجته  تبناه  الذي  املفهوم  زيف  لبيان  "املساواة"  قيمة  على  االجتماعية 
  . )٢١(احلكم السابق كأداة للسيطرة

وللتعرف على أجندة القضايا االجتماعية وأطر تقدميها يف الفضائيات اإلخباريـة  -
 )٢٠١٥نيــرمني ســعيد كامــل (العربية (العربية، احلدث، والنيل اإلخبارية)، خلصـت  

 دراسـتها إلـى اهتمـام الفضـائيات اإلخباريــة العربيـة بقضـايا اإلرهـاب والعنــف يف
ــل حتــدي  ــة مث ــة أخــرى مهم ــت قضــايا اجتماعي ــات، يف حــني أغفل داخــل اجلامع
اإلعاقــة والتحــرش، إالّ أن القنــاتني حرصــتا علــى عــرض أســباب القضــايا وطــرح 

  . )٢٢(الجتماعيةاحللول املناسبة لها، وهو ما يبرز مسئولية وسائل اإلعالم ا
إلـى تزايـد اهتمـام اخلطـاب الـديني يف )  ٢٠١٤صالح علي مســعود (توصلت دراسة   -

ــى،  ــة األول ــة التــي جــاءت يف املرتب ــاول القضــايا االجتماعي ــة بتن الفضــائيات الليبي
ــة  ــاءت العدالـ ــا جـ ــباب، بينمـ ــرأة والشـ ــرة واملـ ــة باألسـ ــايا املرتبطـ ــة القضـ وخاصـ

تماعية املعاصرة التي تناولها اخلطاب الديني االجتماعية يف مقدمة القضايا االج
  .)٢٣(بالفضائيات الليبية

يف دراستها على تزايـد اهتمـام البـرامج االجتماعيـة  )٢٠١٣مروة وائل عمر (أكدت   -
ــت  ــو اإلنترنـ ــات راديـ ــدنا –ملحطـ ــبكة بلـ ــا وشـ ــو حريتنـ ــايا  -راديـ ــة القضـ مبعاجلـ

صــحة والعنــف واإلدمــان االجتماعيــة التــي تهــم الشــباب املصــري مثــل: التعلــيم وال
والبطالة وقضايا األحوال الشخصية...إلخ، وذلك من خالل مشـاركة اجلمهـور يف 

  .)٢٤(ساحات احلوار واملناقشة التي تتميز بها وسائل اإلعالم احلديثة
أن خبـراء اإلعـالم واالجتمـاع   )٢٠٠٢عبــدالرحيم أحمــد ســليمان (أوضحت دراسة   -

يرون أن البطالة والفقـر يأتيـان يف مقدمـة القضـايا واملشـكالت االجتماعيـة التـي 
تواجه املجتمع املصري، بينما جاء ضعف القيم الدينية لدى النـاس وقضـايا املـرأة 
ــي تناولتهـــا األفـــالم الســـينمائية  ــة القضـــايا االجتماعيـــة املصـــرية التـ يف مقدمـ

ــول املصــرية، وال ــى مجــرد عــرض القضــية دون حتليــل أو طــرح حل ــزت عل ــي رك ت
مقترحــة لهــا، كمــا ركــزت عينــة األفــالم الســينمائية علــى تقــدمي األدوار الســلبية 
للشخصــيات املشــاركة يف األفــالم الســينمائية، ومــن ثــم جــاءت اجتاهــات الشــباب 

م التي نحو األفالم السينمائية املصرية سلبية، مع ضرورة فرض رقابة على األفال
 .)٢٥(تركز على املضمون اجلنسي
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  املحور الثالث: الدراسات اإلعالمية التي تناولت الُبعد البيئي للتنمية: 

دراسات:   -   Andrew ,Vacca  ،)٢٦()٢٠٢٠(  Jesse E. ,Grunblatteتوصلت 
)٢٧()٢٠٢٠(،  Jennifer ,Davis  )٢٨()٢٠١٦(  ،Betsy ,Byrum  )إلى أن   )٢٩()٢٠١٦
يف وسائل  ل مهًما  دورًا  االجتماعي  التواصل  ومواقع  واجلديدة  التقليدية  اإلعالم 

االحتباس  وظاهرة  احلالية  املناخية  والتغيرات  البيئية  بالقضايا  اجلمهور  توعية 
واالقتصادية   السياسية  املجاالت  يف  السلبية  آثارها  ومناقشة  احلراري، 

  واالجتماعية.
التغيرا - قضية  مبعاجلة  دراسات  عدة  االحتباس اهتمت  وظاهرة  املناخية  ت 

دراسة   أظهرت  حيث  ارتباط    )٢٠١٩(  Kim, Byung Wookاحلراري،  وجود 
االقتصادية   النظم  وبني  الكورية  الصحف  يف  املناخية  التغيرات  تقدمي  أطر  بني 
املهيمنة   واملجموعات  السلطة  مصالح  يخدم  مبا  السائدة،  والسياسية 

واملحلية الدولية  ور)٣٠(واالستثمارات  بقضية ،  البريطانية  الصحف  اهتمام  غم 
وقت   يف  املتشابهة  املوضوعات  تناول  على  الصحف  واتفاق  املناخية،  التغيرات 

أكدت على تأثير منط  )  ٢٠١٨(  Garcia Christopher؛ إالَّ أن دراسة  )٣١(معني
األمريكية الصحف   New York Times, USA Today, Wall  :  ملكية 

Street Journal    على مدى دعم قضية التغيرات املناخية، باإلضافة إلى تأثير
قضية   تناول  عند  الصحفي  خطابها  على  والسياسية  االقتصادية  املصالح 

 .)٣٢(التغيرات املناخية
دراسة - املحلية  )  ٢٠١٨(  Dhakal Subasp  ناقشت  اإلخبارية  التغطية  تقييم 

والبراك الزالزل  حدوث  على  املترتبة  لآلثار  أسيا  واألجنبية  جنوب  منطقة  يف  ني 
أخبار، أكدت الدراسة على املنفعة االجتماعية    ٤٠٥(نيبال منوذًجا)، وبعد حتليل  

وآليات  الطبيعية،  للكوارث  واألجنبية  املحلية  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  لتحليل 
 .)٣٣(التعامل مع اآلثار السلبية املادية والبيئية املترتبة على ذلك

تي تناولت ظاهرة تلوث الهواء والضباب الدخاني؛ أشارت  ويف إطار الدراسات ال -
بعد حتليل أطر تقدمي قضية تلوث الهواء   )٢٠١٧(   Zhang, Yingyingدراسة  

، إلى تفاوت االهتمام  ٢٠١٦إلى  ٢٠٠١يف صحيفة الشعب الصينية يف الفترة من  
ة  االجتماعي واإلعالمي بقضية تلوث الهواء والضباب الدخاني يف الصني من فتر 

و"املسئولية   احلكومة"  "مسئولية  أطر  وبروز  مختلفة،  العتبارات  أخرى  إلى 
على   السلبية  واآلثار  املشكلة  أطر  حساب  على  التطوعية"  و"األطر  الفردية" 



          ١٩٨٩ 

بجريدة  )٣٤(االقتصاد املنشورة  الرأي  مقاالت  مضمون  حتليل  وبعد   ،China 
Daily    وجريدة عامي    New York Timesالصينية  بني  و    ٢٠٠٨األمريكية 
دراسة  ٢٠١٣ توصلت   ،Duan,Ran  )واختالف   )٢٠١٤ تشابه  أوجه  وجود  إلى 

الصحيفة   ركزت  حيث  بكني؛  يف  الهواء  تلوث  لقضية  الصحيفتني  تغطية  بني 
مصادر   وأبرزت  املوضوع،  من  السيئ  واجلانب  السلبية  األطر  على  األمريكية 

ال املنظمات  ومصادر  األمريكية  اعتمدت  األخبار  بينما  احلكومية،  غير  صينية 
على   وركزت  املوضوع  تناول  يف  املعتدل  الذاتي  النقد  على  الصينية  الصحيفة 

 . )٣٥(استراتيجيات التخفيف من املشكلة
دراسة   - بتناول    )٢٠١٦(  Al Foori, Rahma Abdullah Mohamedاهتمت 

والوطن)،   (عمان،  العمانية  الصحف  يف  البيئية  القضايا  تقدمي  وخلصت  أطر 
جريدة   من  أكثر  البيئية  بالقضايا  اخلاصة  الوطن  جريدة  اهتمام  إلى  الدراسة 
عمان احلكومية، وجاء إطار إسناد املسئولية كأهم األطر الرئيسة التي اعتمدت  
املتخصصني   الصحفيني  على  االعتماد  يتم  لم  كما  الدراسة،  صحف  عليها 

كأهم القوى الفاعلة بصورة  كمصدر للمعلومات، ومت تقدمي املسئولني احلكوميني  
الصحفي   للنص  املصاحبة  املتعددة  بالوسائط  االستعانة  متت  وأخيًرا  إيجابية، 

 .)٣٦(إلضفاء املصداقية على التغطية الصحفية 
  % ٧١إلى تأكيد    )٢٠١٥(  Brown, Timothy George Craigأشارت دراسة   -

من عينة الدراسة امليدانية من اخلبراء يف حل النزاعات البيئية بالوكالة الوطنية  
حلماية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية على الدور اإليجابي لوسائل اإلعالم 
الوقت   يف  سلبًيا  تأثر  الدور  هذا  أن  إالَّ  البيئي،  التعاون  نتائج  على  اإلخبارية 

مع   املراسلني  الراهن  عدد  وانخفاض  األمريكية،  الصحف  من  كبير  عدد  غلق 
 . )٣٧(املتخصصني يف شئون البيئة

أطر تقدمي املخاطر البيئية يف   ) ٢٠٠١(  Pompper, Donnalynتناولت دراسة   -
  ) الدراسة  عينة  األمريكية   New York Times, Nationalالصحف 

Enquirer, USA Today    وتوصلت الدراسة  ١٩٩٧إلى    ١٩٨٣) يف الفترة من ،
على   والتركيز  البيئية،  املخاطر  من  التخفيف  اإلعالم يف  وسائل  دور  أهمية  إلى 
الرسمية   املصادر  على  الدراسة  صحف  واعتماد  البيروقراطية،  القصور  أوجه 
والنخبة الصناعية كأهم مصادر للمعلومات عن موضوع الدراسة، إالَّ أن صحف  

 .)٣٨(راسة لم تقدم أفكارًا أو حلوًال مقترحة حول املخاطر البيئيةالد
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  اإلفادة من الدراسات السابقة:

رغم ندرة الدراسات اإلعالمية؛ وخاصة العربية منها، التي تناولت دور وسائل اإلعالم   
يف دعم قضايا التنمية وإلقاء الضوء على اجلهود املبذولة من أجل حتقيق أهداف التنمية  

شاملة، ورغم تركيز معظم هذه الدراسات على الُبعد االقتصادي دون إلقاء الضوء على  ال
والبيئية  والتكنولوجية  والسياسية  والثقافية  كاالجتماعية  األخرى  التنموية  األشكال 

الباحث أفاد من الدراسات السابقة يف حتديد وصياغة مشكلة الدراسة  وغيرها، إالَّ أن  
و النظري  اإلطار  الباحث يف تصميم  وحتديد  أفاد  كما  املشكلة،  لطبيعة  املناسب  املنهجي 

إلى   وصوًال  مصر،  يف  الشاملة  التنمية  ألبعاد  املصرية  الصحف  خطاب  حتليل  استمارة 
  نتائج الدراسة التي قد تتفق أو تختلف مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج. 

 مشكلة الدراسة:

الدراسة يف رص   د وحتليل خصائص وسمات اخلطاب الصحفي املصري  تتبلور مشكلة 
،  ٢٠٣٠نحو أبعاد التنمية الشاملة يف مصر، يف إطار استراتيجية مصر للتنمية املستدامة  

الصحفي،   اخلطاب  ُمنِتج  عليها  يعتمد  التي  والبراهني  احلجج  األفكار وحتديد  إلثبات 
حتديد األطراف الفاعلة    واألطروحات التي رَكَّز عليها اخلطاب الصحفي، باإلضافة إلى

إطار   وتوفير  اإليجاب،  أو  بالسلب  سواء  لهم  املنسوبة  واألدوار  الصحفي  اخلطاب  يف 
نحو   الدراسة  عينة  املصرية  الصحف  اجتاهات  ومعرفة  الدراسة،  نتائج  دعم  لتفسير 
    وتعزيز جهود مؤسسات الدولة، من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف مصر. 

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي:  ة:أهمية الدراس -
احلاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات اإلعالمية التي تتناول دور وسائل اإلعالم يف    -

 دعم وتعزيز جهود مؤسسات الدولة، من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف مصر. 

مة تتضمن كافة األبعاد  االهتمام الدولي واملحلي بشأن بناء خطة جديدة للتنمية املستدا  -
  االقتصادية واالجتماعية والبيئية، لضمان أمن ورفاهية األجيال القادمة.

إلقاء الضوء على دور وسائل اإلعالم مبختلف توجهاتها وسياساتها التحريرية يف تكوين    -
  رأي عام قوي ومستنير نحو قضايا التنمية املستدامة يف مصر. 

  

  



          ١٩٩١ 

 الهدف الرئيس للدراسة:  

نحو     املصري  الصحفي  اخلطاب  وسمات  وحتليل خصائص  رصد  إلى  الدراسة  تهدف 
املستدامة   للتنمية  مصر  استراتيجية  إطار  يف  مصر،  يف  الشاملة  التنمية  ،  ٢٠٣٠أبعاد 

الصحفي،   اخلطاب  منتج  عليها  يعتمد  التي  والبراهني  احلجج  األفكار وحتديد  إلثبات 
الت يف واألطروحات  الفاعلة  األطراف  إلى  باإلضافة  الصحفي،  اخلطاب  عليها  رَكَّز  ي 

اخلطاب الصحفي واألدوار املنسوبة لهم سواء بالسلب أو اإليجاب، وتوفير إطار لتفسير  
دعم وتعزيز جهود  نتائج الدراسة، ومعرفة اجتاهات الصحف املصرية عينة الدراسة نحو  

   يف مصر.  ستدامةامل  الدولة، من أجل حتقيق أهداف التنمية

 تساؤالت الدراسة: 

كيف أبرزت الصحف املصرية األطروحات الرئيسة ألبعاد التنمية يف مصر؟ وهل   -١
سياساتها  توجهات  حسب  الدراسة  مبوضوع  واالهتمام  التركيز  حجم  اختلف 

 التحريرية؟ 
إلى أي مدى كان للنمط الفكري واأليديولوجي للنظام الصحفي املصري تأثير يف   -٢

ألطروحات وحجج وبراهني معينة تبرز توجهاتها نحو األداء التنموي يف  الترويج  
 مصر؟ 

تقييمها لألداء  -٣ إلى مؤشرات قياس معتمدة عند  هل استندت الصحف املصرية 
تناول   عند  الذاتية  والرؤى  الشخصية  التوجهات  سادت  أم  مصر،  يف  التنموي 

 موضوع الدراسة؟
الصح -٤ إليها  استندت  التي  املرجعية  األطر  ألبعاد  ما  تناولها  عند  املصرية  ف 

 التنمية يف مصر؟ 
ارتكزت عليها يف خطابها   -٥ التي  البرهنة  َوظَّفت الصحف املصرية مسارات  كيف 

 الصحفي عند طرح أفكارها وتقييماتها لألداء التنموي يف مصر؟ 
الصحف   -٦ به يف خطابات  قامت  الذي  الدور  وطبيعة  الفاعلة  القوى  اختلفت  هل 

 املصرية عند تناولها ملؤشرات التنمية املستدامة يف مصر؟  
   : مدخل حتليل اخلطاب الصحفي:اإلطار النظري للدراسة  -

التنموي      للخطاب  دراسته  يف  الصحفي  اخلطاب  حتليل  مدخل  بتوظيف  الباحث  قام 
والذي ُيسجل نظرة تفسيرية اجتماعية للواقع االجتماعي مع محاولته    للصحف املصرية،

درجة   يف  النصوص  اختالف  ورغم  والسياق،  واخلطاب  النص  بني  العالقات  استكشاف 
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والسياق   النص  بني  للربط  وعلمية  عملية  ضرورة  هناك  أن  إالَّ  والسياق،  للنص  مزجها 
يتجاوواخلطاب،   اخلطاب  حتليل  أن  ذلك  من  دراسة  وَيتبنيَّ  إلى  السطحية  البنية  ز 

الذي  اخلطاب  مع  يتالءم  وهذا  منه،  واملقصد  إنتاجه  إلى  أدت  التي  اخلارجية  الظروف 
املباشرة  اللغة  من خالل  والتوجيه  واإلقناع  التأثير  إلى  ويهدف  واملضمون،  بالفكرة  يهتم 

 .  )٣٩( الواقعية والتراكيب البسيطة

وقد أفاد الباحث من هذا املدخل النظري يف حتديد سمات ومكونات اخلطاب التنموي    
املقال  مادة  اب  ُكتَّ عليها  اعتمد  التي  والبراهني  احلجج  وحتديد  املصرية،  للصحف 
املصرية عند   للصحف  التنموي  عليها اخلطاب  ارتكز  التي  البرهنة  ومسارات  الصحفي، 

ا لألداء  وتقييماتها  أفكارها  للتنمية  طرح  مصر  استراتيجية  إطار  يف  مصر  يف  لتنموي 
  . ٢٠٣٠املستدامة 

  اإلطار املنهجي للدراسة:

تنتمـي هـذه الدراسـة إلـى الدراسـات الوصـفية التحليليـة، واعتمـد   نوع ومــنهج الدراســة:  -  
ــة، لتحليــل ســمات وأطــر  ــة املنهجي ــي وأســلوب املقارن ــنهج املســح اإلعالم ــى م الباحــث عل

علـــى اخـــتالف أمنـــاط ملكياتهـــا  –الصـــحف املصـــرية عينـــة الدراســـةاخلطـــاب التنمـــوي ب
، مـن ٢٠٣٠نحـو اسـتراتيجية مصـر للتنميـة املسـتدامة    -وتوجهاتها الفكرية واأليديولوجيـة

خالل دراسة مسحية كيفية تستهدف رصد وتوصـيف وحتليـل عناصـر الظـاهرة املدروسـة 
  والعوامل املؤثرة فيها.

خدم الباحــث اســـتمارة حتليــل اخلطـــاب الصــحفي لتحديـــد اســـت أدوات جمــــــع البيانــــات: -
األطروحــات الرئيســة الــواردة يف خطــاب صــحف الدراســة، وحتليــل األطــر املرجعيــة التــي 
استند إليها اخلطاب الصحفي لكل صحيفة، ورصد األدلة واحلجج والبراهني التي استند 

ــا القــائمون باالتصــال يف اخلطــاب الصــحفي حــول موضــوع الدراســة، ــات  إليه وذلــك إلثب
األفكار واألطروحات التي رَكَّز عليها اخلطاب الصحفي، باإلضـافة إلـى األطـراف الفاعلـة 
يف اخلطــاب الصــحفي واألدوار املنســوبة لهــم ســواء بالســلب أو اإليجــاب، وتــوفير إطــار 

  لتفسير نتائج الدراسة، ومعرفة اجتاهات الصحف املصرية عينة الدراسة.

  ة:اإلطار اإلجرائي للدراس

وقــع اختيــار الباحــث علــى ثالثــة صــحف مصــرية متثــل النظــام مجتمــع وعينــة الصــحف:  - 
الصحفي املصـري مبختلـف أمناطـه، وهـي: جريـدة األهـرام التـي متثـل الصـحف القوميـة، 
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وجريدة الوفد التي متثل الصحف احلزبية، وجريدة الشروق التي متثل الصحف اخلاصة، 
عــدًدا مــن كــل  ٤٦ًدا مــن صــحف الدراســة مبعــدل عــد ١٣٨وقــام الباحــث بدراســة وحتليــل 

 صحيفة، باتباع أسلوب األسبوع الصناعي خالل فترة الدراسة التحليلية.

يف ضوء أهداف وتساؤالت الدراسة؛ قام الباحـث بدراسـة وحتليـل عينة املادة الصحفية:    -
امة يف املقاالت الصحفية املنشورة بصحف الدراسة التـي تناولـت مؤشـرات التنميـة املسـتد

مصــر، مبــا تعكســه مــن وجهــات نظــر واضــحة تخضــع حتليــل اخلطــاب الصــحفي لألســس 
  العلمية، والتي يتضح من خاللها توجهات الصحيفة بشكل واضح.

ينــاير  ١ميتــد اإلطــار الزمنــي للدراســة ملــدة عــام يف الفتــرة مــن  الفتــرة الزمنيــة للدراســة: -
 حديثة لتطبيق الدراسة التحليلية.م، وتعتبر فترة زمنية  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١م حتى  ٢٠١٩

  اختبار الصدق والثبات:  

أساتذة    من  مجموعة  على  الصحفي  اخلطاب  حتليل  استمارة  بعرض  الباحث  قام 
أهداف    (*)اإلعالم لتحقيق  صالحيتها  مدى  على  واحلكم  األداة  صدق  من  للتحقق 

آخر بباحث  الباحث  استعان  التحليل  أداة  ثبات  من  وللتحقق  إلعادة حتليل    (**)الدراسة، 
من إجمالي أعداد   %١٠عدد بنسبة    ١٤مضمون عينة فرعية من صحف الدراسة قوامها  

تقريًبا،    %٩٥متوسط معامل الثبات    عدًدا)، وبعد إعادة التحليل بلغ١٣٨صحف الدراسة (
 وهي نسبة تؤكد وضوح املقياس وصالحية تطبيقه للتحليل.

  نتائج الدراسة:

  أوًال: األطروحات الرئيسة املقدمة يف النص الصحفي بالصحف املصرية:

تشير نتائج حتليل خطاب الصحف املصرية (األهرام والوفد والشروق) إلى وجود تباين   
ه اهتمام  مدى  بأبعادها بني  املستدامة  للتنمية  مصر  استراتيجية  بتناول  الصحف  ذه 

أكثر   األهرام  جريدة  جاءت  حيث  البيئي)،  االجتماعي،  (االقتصادي،  الثالثة  الرئيسة 
جريدة   يليها  مصر،  يف  املستدامة  التنمية  موضوعات  بتناول  اهتماًما  املصرية  الصحف 

الدرا أقل صحف  الشروق  وأخيًرا جاءت جريدة  التنمية  الوفد،  أبعاد  بتناول  اهتماًما  سة 
  الشاملة يف مصر. 

تؤكد هذه النتيجة اهتمام جريدة األهرام بالتركيز على مشروعات التنمية املستدامة يف    
التحريرية   السياسة  بني  التوافق  ومدى  ناحية،  من  الصحفي  وإبرازها يف خطابها  مصر 
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ولة نحو تبني وإجناز املشروعات  للجريدة كجريدة قومية وبني اجتاه السياسة العامة للد
  من ناحية أخرى.  ٢٠٣٠التنموية الكبرى، يف إطار خطة الدولة للتنمية املستدامة 

التركيز عليها بصحف الدراسة فجاءت كما     التي مت  الرئيسة  ا عن أهم األطروحات  أمَّ
  يلي وفق درجة أهميتها: 

  الُبعد االقتصادي:  -١
يف     الرئيسة  األبعاد  أحد  وهو  االقتصادي،  الُبعد  على  املصري  الصحفي  اخلطاب  رَكَّز 

خطة مصر للتنمية املستدامة، حيث أبرزت صحف الدراسة جهود الدولة من أجل حتقيق 
املؤسسات  كفاءة  ورفع  الكبرى،  القومية  املشروعات  إجناز  من خالل  االقتصادية  التنمية 

واالستثمار األجنبي، من خالل إجراء التعديالت التشريعية    احلكومية، وتشجيع الصناعة
 والسياسات املالية والنقدية الالزمة. 

للتنمية، حيث حاز     الُبعد االقتصادي  إزاء  وتنوعت أطروحات خطاب الصحف املصرية 
وخاصة   الدراسة،  صحف  اهتمام  من  األكبر  النسبة  على  االقتصادية"  "التنمية  موضوع 

تي أفردت مساحات أوسع من احلوار واملناقشة حول مشروعات الدولة  جريدة األهرام ال
للتنمية االقتصادية، مما يسهم يف إبراز وتعزيز جهود الدولة يف حتقيق مشروعات التنمية  

  االقتصادية. 

يف     حتققت  التي  اإلجنازات  األهرام  بجريدة  االفتتاحي  املقال  تناول  اإلطار  هذا  ويف 
االقتصاد القطاعات  قيام جميع مختلف  عن  أسفر  الكبرى، مما  القومية  واملشروعات  ية 

التنموية   املشروعات  بفضل  املصري  االقتصاد  تصنيف  رفع  الدولية  التقييم  مؤسسات 
مصر   لتتبوأ  املدروسة،  اإلصالح  خطوات  وبفضل  البالد،  ربوع  تشهدها  التي  الكبرى 

  . ) ٤٠(وبشرًيامكانتها الالئقة كواحدة من كبريات الدول باملنطقة اقتصادًيا 

كما أكد اخلطاب الصحفي املصري على أن املشروعات التنموية الكبرى لم تقتصر على    
الزراعة واستصالح   النقل والطرق، إمنا امتدت لتشمل قطاع  القطاع الصناعي أو قطاع 
األراضي أيًضا، نظًرا ألهمية قطاع الزراعة يف االقتصاد املصري من حيث نسبة العاملني  

، ويف قطاع  )٤١(لي القوى العاملة، وقيمة اإلنتاج الزراعي إلى قيمة الناجت القوميإلى إجما
بالثروة السمكية لسد  أبو شقة" على ضرورة االهتمام  الدين  "بهاء  د  الثروة السمكية شدَّ
يف  املتقدمة  احلديثة  بالتكنولوجيا  واإلفادة  املصريون،  منها  يعاني  التي  الغذائية  الفجوة 
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املز يف  وتشجيع التوسع  التلوث،  عن  بعيًدا  لها  املناسبة  البيئة  وتوفير  السمكية،  ارع 
  .  )٤٢(املستثمرين على الدخول يف هذا االستثمار

وجاءت أطروحة "الشفافية وكفاءة املؤسسات احلكومية" يف املرتبة الثانية بني أطروحات    
"سا املصري، حيث طالب  الصحفي  تناولها اخلطاب  التي  االقتصادي  مح عبداهللا"  الُبعد 

يف مقاله املنشور بجريدة األهرام بتطوير أداء اجلهاز اإلداري للدولة، حتى ال يكون عائًقا 
املجاالت،   كل  يف  اخلدمات  وحتسني  باالقتصاد،  والنهوض  للتنمية  الدولة  جهود  أمام 
بالتأكيد   ولكنها  متعددة،  وتأهيلية  تدريبية  برامج  تتضمن  قد  املطلوبة  التطوير  وعملية 

بدقة،    يجب  املسئوليات  ذلك حتديد  يف  مبا  احلالية  العمل  ملنظومة  تعديالت  تشمل  أن 
سيقع   العقاب  ألن  املخالفات؛  ارتكاب  عن  ردعه  ذلك  وقبل  املخطئ،  معاقبة  حتى ميكن 
اإلدارية   العقوبات  منظومة  لتعديل  األمر  يحتاج  ورمبا  عاجًال،  أو  آجًال  غيره  دون  عليه 

يستغل وظيفته يف خدمة املواطنني كسًال أو لعدم االهتمام لتشمل إجراءات رادعة لكل من  
أخرى مآرب  وراء  سعًيا  أو  املتكرر  لغيابه  أن  )٤٣(أو  على  الغار"  أبو  "هنا  أكدت  كما   ،

داخلًيا،  عليها  القائمني  محاسبة  على  قدرتها  من  فيها  املجتمع  ثقة  تستمد  املؤسسات 
على أعضائها يف أن تفرض عليهم    وإظهار آلية احلساب بشفافية للمجتمع، ومن سلطتها

الضغوط   من  املهنة  أبناء  حماية  على  قدرتها  ثم  خدماتها،  جلودة  الضامنة  ضوابطها 
احلاكمة   اإلدارة  أو  املهنة  لهذه  احلاكمة  اجلهة  استقالل  استمرار  لضمان  اخلارجية 

  .  )٤٤(للمؤسسة

الرئيس بحقوق   الضوء على مطالبة  الطرابيشي"  "رزق  الكاتب  املشروعة    وَسلَّط  الدولة 
حساب  على  واملصالح  املحسوبية  أجل  من  التنفيذيني  بعض  فساد  وسط  ضاعت  التي 

) باإلسكندرية، وأكد الكاتب  ٢الوطن، جاء ذلك خالل افتتاح الرئيس مشروع بشاير اخلير(
وحتصيل  الدولية،  احلديقة  ملف  متابعة  على  والتنفيذية  األمنية  القيادات  حرص  على 

من ِقَبل أحكام القضاء وتقارير األجهزة الرقابية بأثر رجعي من املستثمرين    املبالغ املقررة 
  . )٤٥(الذين حصلوا على أراضي الدولة بأسعار زهيدة

والبحث     واالبتكار  "املعرفة  أطروحة  جاءت  املصرية  الصحف  ومن خالل حتليل خطاب 
بتناول   اهتماًما  الدراسة  أكثر صحف  الشروق  جريدة  وكانت  الثالثة،  املرتبة  يف  العلمي" 
تناول   ما  نادرًا  بينما  يليها جريدة األهرام،  العلمي،  والبحث  واالبتكار  املعرفة  موضوعات 

الوف جريدة  اب  مقاله ُكتَّ يف  كاظم"  رمزي  "حسني  تناول  حيث  املوضوعات،  هذه  مثل  د 
املنشور بجريدة األهرام، مالمح مجتمع املعرفة، وثورة العلم والتكنولوجيا الفائقة، وتقدم 
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العصرية   الدولة  متطلبات  ملواجهة  مصر  استعدت  وكيف  االتصاالت،  ووسائل  نظم 
عبدا "الرئيس  اهتمام  خالل  من  ذلك  وظهر  التحديث  احلديثة،  بقضية  السيسي"  لفتاح 

يف  اإلسراع  بضرورة  ه  وجَّ حيث  وعظيم،  كبير  معلومات  مجتمع  نحو  مصر  مسيرة  ودفع 
التنمية   مشروعات  من  والعديد  التكنولوجية،  النهضة  لتحقيق  متكامل  برنامج  تنفيذ 
االقتصادية والثقافية، وكذلك إتاحة الفرصة إلقامة مشروعات خاصة للعمل يف مجاالت 

الرقميةاالت والتطبيقات  اآللية  احلاسبات  باستخدام  انتشار  ) ٤٦(صاالت  مع  وبالتوازي   ،
منظومة   وجود  بأهمية  مطر"  "جميل  الكاتب  طالب  العلمي،  والبحث  واالبتكارات  املعرفة 
لتكون  الصناعي  الذكاء  معامل  منتجات  وخصوصيات  حقوق  لضمان  وقانونية،  أخالقية 

ني الروبوتات القادمة خالل سنوات قليلة، للعمل يف هذه املنظومة جاهزة الستقبال مالي
  .   ) ٤٧(املصانع واملنازل ويف خدمة األمن والتجارة والنقل والسياحة والتعليم واإلدارة...إلخ

وأخيًرا جاءت "الطاقة" يف املرتبة األخيرة بني أطروحات الُبعد االقتصادي التي تناولها    
ج  تهتم  لم  حيث  املصري،  الصحفي  موضوع  اخلطاب  بتناول  والوفد)  (األهرام  ريدتا 

كأحد  الطاقة  موضوع  بتناول  الشروق  جريدة  اهتمت  حني  يف  صفحاتهما،  على  الطاقة 
العناصر املهمة يف التنمية االقتصادية، ومن إشكاليات موضوع الطاقة يف مصر ما تناوله  

صادر الطاقة "عماد الدين حسني" يف مقاله املنشور بجريدة الشروق، حول آليات تسعير م
من   املاضي  يوليو  مدبولي" يف شهر  "مصطفى  الوزراء  رئيس  للجنة شكَّلها  والتي تخضع 
ثالثة   كل  البترولية  املنتجات  بيع  أسعار  لتحديد  والبترول  املالية  وزارتي  من  املختصني 
أشهر، على أالَّ تتجاوز نسب التغيير يف سعر البيع الساري، واستثناء البوتاجاز واملنتجات  

وأكد ال التكلفة،  لتغطية  الوصول  بعد  واملخابز  الكهرباء  قطاعي  يف  املستخدمة  بترولية 
الكاتب على أن العاملني األساسيني للتقييم، هما السعر العاملي لبرميل بترول خام برنت،  
والثاني هو سعر الدوالر مقابل اجلنيه، إضافةً إلى األعباء والتكاليف األخرى الثابتة التي  

  . ) ٤٨(ا كل عام خالل شهر سبتمبريتم تعديله

  الُبعد االجتماعي: -٢
تناولها    التي  املستدامة  التنمية  أبعاد  بني  الثانية  املرتبة  يف  االجتماعي  الُبعد  جاء 

الدولة من أجل حتقيق  الدراسة جهود  أبرزت صحف  اخلطاب الصحفي املصري، حيث 
ملا تنفيًذا  املختلفة،  بأبعادها  االجتماعية  التنمية  رؤية مصر    عناصر  من ٢٠٣٠جاء يف   ،

االجتماعية، وحتديث منظومة  العدالة  والتدريب، وحتقيق  التعليم  بتطوير  االهتمام  حيث 
 الصحة، وإثراء احلياة الثقافية مبصر.  
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للتنمية، حيث حاز     االجتماعي  الُبعد  إزاء  املصرية  الصحف  وتنوعت أطروحات خطاب 
صحف اهتمام  على  والتدريب"  "التعليم  التي   موضوع  الوفد،  جريدة  وخاصة  الدراسة 

التعليم   تطوير  قضية  بتناول  االهتمام  حيث  من  الدراسة  صحف  مقدمة  يف  جاءت 
ملواكبة متطلبات  املَُدرَّبة  البشرية  والكوادر  الكفاءات  توفير  أجل  بالتدريب، من  واالهتمام 

  سوق العمل، تليها جريدة الشروق ثم جريدة األهرام.

ول "بهاء الدين أبو شقة" يف مقاله املنشور بجريدة الوفد، املعوقات  ويف هذا اإلطار تنا  
التي تواجه عملية تطوير املناهج، ومنها: معوقات تتصل بطبيعة التربية، ومعوقات تتصل  
باملجتمع، وأخيًرا معوقات تتصل   باملعلم، ومعوقات تتصل  تتعلق  بطبيعة املدرسة، وأخرى 

ال التطوير ذاتها، وطالب  كاتب بضرورة مواجهة هذه املعوقات والتغلب عليها  مبشروعات 
لطالبنا أفضل  مستقبل  أجل  آراء )٤٩(من  اهللا"  جاد  يحي  "أحمد  الكاتب  واستعرض   ،

دور   حول  األسبق  الفني  للتعليم  والتعليم  التربية  وزير  نائب  اجليوشي"  أحمد  "الدكتور 
اهج الدراسية وتدريب  الذكاء االصطناعي يف التعليم يف مصر، وطالب بضرورة دخوله املن

الطالب عليه، والتعامل مع هذه التكنولوجيا لكي يستطيع اإلنسان أن يجد لنفسه وظيفة  
ضخمة   بيانات  قواعد  إنشاء  يف  التكنولوجيا  هذه  من  اإلفادة  ميكن  كما  املستقبل،  يف 
للمدارس والطالب ميكن استخدامها يف التنبؤ مبستوى ضعف الطالب والنقص يف املوارد  

التفاعل املا إلى  باإلضافة  حدوثه،  قبل  واجلامعات  املدارس  مستوى  على  والبشرية  دية 
  .)٥٠(اللغوي البصري مع األطفال يف املراحل األولى من احلياة

اجلامعي،    التعليم  أهمية  الشروق  بجريدة  املنشور  مقاله  يف  السيسي"  "أكرم  وتناول 
الثقافة، ومبعث التنوير، فهي التي  والتأكيد على أن اجلامعة هي مصدر العلم واملعرفة و

ميد   الذي  البنك  هي  فاجلامعة  املجتمع،  يف  انحراف  أو  اعوجاج  كل  إصالح  على  تعمل 
يجب   ثم  ومن  وبدنًيا،  ونفسًيا  ذهنًيا  السليم  وبالفكر  وباإلصالح  وبالتنوير  بالعلم  املجتمع 

دية لدى الطالب  على املعلم توجيه الطالب نحو املوضوعية عن طريق تنمية القدرات النق
بتدريبهم على البحث يف مصادر املوضوع املطروح للنقاش أو للدراسة، ومساعدة الطالب  

  .)٥١(على تطوير مواهبه

املستدامة    للتنمية  االجتماعي  الُبعد  عناصر  بني  "الصحة"  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف 
باين بني صحف  مبصر يف اخلطاب الصحفي املصري، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ت

الدراسة من حيث مدى االهتمام بتناول منظومة الصحة يف مصر، وأهم املشكالت التي  
تواجهها يف الوقت الراهن واحللول املُقترحة حللها، حيث جاءت جريدة الشروق يف مقدمة 
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يليها جريدة   بها،  املنشورة  الرأي  مواد  َعْبَر  الصحة  تناولت قضية  التي  الدراسة  صحف 
وأ حيث الوفد،  من  الدراسة  بني صحف  األخيرة  املرتبة  يف  األهرام  جريدة  جاءت  خيًرا 

  تناول موضوعات الصحة عبر خطابها الصحفي. 

ويف هذا اإلطار استعرضت "عال غنام" رؤية مصر فيما يختص بتطوير القطاع الصحي    
املستدامة   للتنمية  القومية  االستراتيجية  املادة    ٢٠٣٠ضمن  على  من   ١٨واملرتكزة 

إطار   وفى  عالية،  بجودة  املصريني  تقدمي خدمات صحية شاملة جلميع  بشأن  الدستور، 
تكلفة   جراء  من  املالية  املعاناة  يف  الوقوع  ملخاطر  تعرضهم  دون  واملساواة،  اإلتاحة  من 
لتحقيق  العلمية  األساليب  أهم  أحد  الشامل  الصحي  التأمني  وميثل  الصحية.  الرعاية 

ال يتم  الصحية، حيث  بالنظام، مع وضع  التغطية  اإللزامية  للتغطية  توسع بشكل تدريجي 
للفقراء  ودعم  أمان  شبكات  توفير  عن  فضًال  القادرين،  لغير  لإلعفاء  الة  فعَّ سياسات 
ودمج  جمع  بآليات  مصحوبة  الرؤية  هذه  وتأتي  املرض،  ملخاطر  تعرًضا  األكثر  والفئات 

االست يتيح  كبير،  تأميني  وعاء  يف  التمويل  وقنوات  للموارد  موارد  واألمثل  األكفأ  خدام 
  .    )٥٢(املتاحة داخل القطاع الصحي

وجاءت "العدالة االجتماعية" يف املرتبة الثالثة بني عناصر الُبعد االجتماعي يف اخلطاب    
بني   فروق  وجود  املصرية  الصحف  خطاب  حتليل  خالل  من  واتضح  املصري،  الصحفي 

موضوعا بتناول  االهتمام  من حيث  الدراسة  جاءت صحف  االجتماعية، حيث  العدالة  ت 
جريدة   يليها  االجتماعية،  العدالة  ملوضوعات  تناوًال  الدراسة  صحف  أكثر  الوفد  جريدة 
حرص   على  غامن"  "حنان  الكاتبة  أكدت  الوفد  جريدة  ففي  األهرام،  جريدة  ثم  الشروق 
حيث املواطنني،  بني  االجتماعية  العدالة  حتقيق  على  السيسي"  عبدالفتاح   "الرئيس 

وفتح   بالرعاية،  األَولى  للفئات  املالية  املخصصات  زيادة  على  اجلديدة  املوازنة  حرصت 
فرص العمل مبا ُيقلل نسبة البطالة، عالوة على حرص القيادة السياسية على رسم فرحة  
دخولهم   يف  الصعبة  ظروفهم  بت  َتسبَّ الذين  والغارمات،  الغارمني  من  الغالبة  وجوه  على 

، وفى جريدة  )٥٣(حتسني املعاشات وأجور املوظفني العاملني بالدولة  السجن، باإلضافة إلى 
بني   االجتماعية  العدالة  مبدأ  تطبيق  بضرورة  محفوظ"  سعد  "محمد  طالب  الشروق 
املواطنني، خاصةً يف ظل تردي األوضاع املعيشية لكثير من املواطنني؛ نتيجة ارتفاع أسعار 

الشرائية   القيمة  وانخفاض  وعدم وجود فرص  السلع واخلدمات  األجور،  وتدني  للجنيه، 
  .)٥٤(عمل أمام الشباب
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للتنمية     االجتماعي  الُبعد  عناصر  بني  األخيرة  املرتبة  يف  "الثقافة"  جاءت  وأخيًرا 
املستدامة يف مصر باخلطاب الصحفي املصري، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تباين بني  

بتنا الصحفي  اهتمام اخلطاب  الدراسة من حيث  الثقافية، حيث  صحف  املوضوعات  ول 
جاءت جريدة األهرام يف مقدمة صحف الدراسة من حيث اهتمام مواد الرأي بها بتناول  
الصحف   أقل  كانت  التي  الوفد  جريدة  ثم  الشروق،  جريدة  يليها  الثقافية،  املوضوعات 

  املصرية موضع الدراسة اهتماًما بتناول املوضوعات الثقافية.

فية التي تناولها اخلطاب الصحفي بجريدة األهرام، ما أشار إليه  ومن املوضوعات الثقا  
أثناء   ذروته  بلغ  والذي  النحت  فن  أصاب  الذي  اإلهمال  من  عبدالسميع"  "عمرو  الكاتب 

يناير   ال    ٢٠١١أحداث  التي  الضالة  الفئات  بعض  من  ونكران  هجوم  من  له  َتعرَّض  وما 
باالهتما وطالب  الوطن،  وحضارة  ثقافة  إلى  يف  تنتمي  ووضعها  والتماثيل  النحت  بفن  م 

أماكن بارزة، كي يستعيد النحت مكانه ومكانته يف الدولة، ويشكِّل أحد األعمدة الثقافية 
يونيو) ويشكِّل أيًضا رأس حربة متقدًما يف احلرب ضد    ٣٠لنشأة مصر اجلديدة (مصر  

  .  )٥٥(فكر التطرف

فن يف رفع راية التحدي يف مواجهة  وسلََّط الكاتب "أشرف البربري" الضوء على دور ال  
الهزمية مواجهة  ينطلق يف  الذي  الصمت بصوته  واختراق جدران  أكد  ) ٥٦(النكسات  كما   ،

والسياسية   الفكرية  احلرية  أساس  هي  القراءة  أن  على  أعراب"  "عبدالهادي  الكاتب 
الوصول وُسبل  القراءة  ُحر من دون متكينه من  بناء مواطن  إلى   والثقافية، ألنه يستحيل 

املعرفة والعلم، وطالب الكاتب ببناء مجتمع القراءة واملعرفة، ألنه رهان اليوم والغد، فنحن  
على   بالتشجيع  االجتماعية،  التنشئة  مداخل  عبر  جديدة  ثقافة  استنبات  إلى  بحاجة 
ثقافة  مكانة  تعزيز  إلى  أيًضا  بحاجة  نحن  مثلما  مًعا،  احترامهما  وقيم  والكتابة  القراءة 

مقا اجلميع؛ العني  فيه  يقرأ  مجتمًعا  نريد  واحدة،  بكلمة  واملشافهة،  األذن  بثقافة  رنة 
ة   .  )٥٧( فليست القراءة مجرد ترف، بل حاجة أساسية وضرورة ثقافية ووجودية يومية ُملحَّ

  الُبعد البيئي: -٣
تبنتها     التي  الرئيسة  األطروحات  بني  واألخيرة  الثالثة  املرتبة  يف  البيئي  الُبعد  جاء 

ا باخلطاب الصحف  املستدامة  التنمية  أبعاد  وحتليل  رصد  عند  الدراسة،  عينة  ملصرية 
والتنمية   البيئة  عنصري  على  البيئي  الُبعد  يشتمل  حيث  الدراسة،  لصحف  التنموي 

 . ٢٠٣٠العمرانية وفق ما جاء برؤية مصر 
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ويتضح من خالل حتليل خطاب صحف الدراسة وجود تباين بني هذه الصحف من حيث    
تمام مبوضوعات البيئة، حيث جاءت جريدة األهرام أكثر اهتماًما برصد وحتليل  مدى االه

الدراسة   صحف  أقل  الشروق  جريدة  جاءت  ثم  الوفد،  جريدة  يليها  البيئة،  موضوعات 
  اهتماًما بتناول موضوعات البيئة.

جاءت    حيث  للتنمية،  البيئي  الُبعد  إزاء  املصرية  الصحف  خطاب  أطروحات  تنوعت 
البيئة" يف املرتبة األولى من حيث اهتمام صحف الدراسة، ويتضح من خالل  موضوعات "

صحف   بني  تباين  وجود  الدراسة  بصحف  التنموي  الصحفي  اخلطاب  وحتليل  دراسة 
أكثر   األهرام  جريدة  جاءت  حيث  البيئة،  موضوعات  بتناول  اهتمامها  مدى  يف  الدراسة 

موضوعا واملناقشة  بالرأي  تناولت  التي  الدراسة  الوفد،  صحف  جريدة  يليها  البيئة،  ت 
  بينما نادرًا ما تناولت جريدة الشروق بالدراسة والتحليل موضوعات البيئة.

مسببات    البيئة،  موضوع  حول  الصحفي  اخلطاب  تناولها  التي  املهمة  املوضوعات  ومن 
التربة، مما  أو  املاء  أو  الهواء  تلوث  أشكاله، سواء  التلوث مبختلف  وأهمها  البيئي   اخللل 
التقدم  هو  البيئة  تلوث  أسباب  أهم  ومن  األرض،  سطح  على  احلياة  يهدد  خلًال  ُيسبب 
أعداد  وتزايد  واألمراض،  األوبئة  انتشار  إلى  أدى  الذي  الصناعات  وتطور  التكنولوجي 
لكن  العصبية،  واالضطرابات  التنفسية  األجهزة  وأمراض  السرطان  بأمراض  املصابني 

إلشعاعات الذرية والنووية، نتيجة الستخدام املفاعالت  األخطر من ذلك كله هو التلوث با
وصناعًيا احلقوق )٥٨(عسكرًيا  يف  الباحثة  اجلرزاوي"  "راجية  الكاتبة  استعرضت  كما   ،

كميات  إنتاج واستهالك  تتمثل يف  بيئية  كارثة  الشروق  بجريدة  املنشور  البيئية يف مقالها 
كي التفكير يف  البالستيك، لكن دون  البالستيك كبيرة جًدا من  التخلص من مخلفات  فية 

التي  تلك  وحتى  التدوير،  إلعادة  تصلح  ال  البالستيك  منتجات  فأغلب  االستخدام،  بعد 
ميكن تدويرها تكون بجودة أقل، وال ميكن تكرار تدويرها أكثر من مرة أو مرتني، إضافة  

إلى حبيبات إلى ذلك فالبالستيك مادة غير قابلة للتحلل البيولوجي، لكنها تتكسر ببطء  
السلسلة   يف  وتدخل  والبرية  البحرية  البيئات  يف  تتراكم  بالستيك)  (مايكرو  مجهرية 

  . )٥٩(الغذائية

وجاءت "التنمية العمرانية" يف املرتبة الثانية بني أطروحات البيئة التي تناولها اخلطاب   
مبوضوعات   األهرام  جريدة  اهتمام  الدراسة  نتائج  أظهرت  حيث  املصري،  الصحفي 
الوفد موضوعات  تناولت جريدة  ما  نادرًا  بينما  الشروق،  يليها جريدة  العمرانية،  التنمية 

  التنمية العمرانية.
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ويف هذا اإلطار أشار الكاتب "نبيل الهادي" إلى التنمية العمرانية يف مصر، والتي بدأت   
التزام سياسي ١٩٧٤منذ عام   اثنني وعشرين مدينة جديدة كجزء من  ، حيث بنت مصر 

تعديل  أكثر من عقد على  منذ  اإلسكان  وترتكز سياسة مصر يف مجال  الصحراء،  بغزو 
، من خالل تزايد دورها يف رسم السياسة العامة لإلسكان  دور الدولة يف توفير اإلسكان

العقارية   للتنمية  اخلاصة  الشركات  مثل  أخرى،  أطراف  إلى  تنفيذها  مهمة  وترحيل 
احلكومي،  التمويل  ومؤسسات  البنوك  وكذلك  واألهالي،  والتعاونية  األهلية  واجلمعيات 

القط كبيرة الستثمارات  مراكز جذب  املدن اجلديدة  تطوير  بحيث تصبح  مع  اع اخلاص، 
  الدولة آلليات الرقابة واملتابعة.

وفى هذا اإلطار يشارك القطاع اخلاص يف متلك وإدارة املجتمعات العمرانية اجلديدة   
الرسوم   تقليل  أبرزها  ومن  الدولة،  قدمتها  التي  املُشجعة  احلوافز  من  بالعديد  مصحوبًا 
املرافق   لشبكات  الدولة  إنشاء  إلى  باإلضافة  الضريبية،  اإلعفاءات  وزيادة  والضرائب 

  . )٦٠(على القطاعات األخرى القيام بهاواخلدمات التي يتعذر 

العمرانية يف الساحل الشمالي، وما تشهده     التنمية  الكاتب "صالح منتصر"  واستعرض 
إنشاء  أقل من عامني مت  العلمني اجلديدة من طفرة عمرانية غير مسبوقة، ففي  مدينة 

جامعات،   مقر الرئاسة ومبنى رئاسة الوزراء، ويجرى السباق إلنشاء ست مدارس وثالث 
من  امتد  الذي  الساحل  يف  جديدة  حياة  لتكون  والفنادق،  السكنية  األبراج  جانب  إلى 

  . )٦١(اإلسكندرية حتى مطروح

  ثانًيا: األطر املرجعية التي استند عليها اخلطاب الصحفي التنموي بصحف الدراسة:

بني    تباين  وجود  الدراسة  التنموي بصحف  الصحفي  اخلطاب  من خالل حتليل    يتضح 
التنمية   أبعاد  تناول  عند  إليها  استندت  التي  املرجعية  األطر  حيث  من  الدراسة  صحف 
الشاملة   للتنمية  مصر  خطة  حتقيق  أجل  من  الدولة  جهود  وتعزيز  مصر،  يف  املستدامة 

الرأي يف صحف  ٢٠٣٠ مواد  اب  ُكتَّ بها  استشهد  التي  املرجعية  اإلحاالت  تنوعت  حيث   ،
االقتصاد األطر  بني  ما  والثقافية الدراسة  البشرية  والتنمية  واإلدارية  واالجتماعية  ية 

  والبيئية. 

  وجاءت األطر الرئيسة التي استندت إليها صحف الدراسة وفًقا لترتيبها كما يلي:   
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  اإلطار االقتصادي: -١
جاء اإلطار االقتصادي يف مقدمة األطر املرجعية التي استندت إليها الصحف املصرية    

تنا الدراسة عند  املستدامة  موضع  للتنمية  استراتيجية مصر  ، وجاءت جريدة  ٢٠٣٠ولها 
واهتمت   االقتصادي،  اإلطار  على  اعتمدت  التي  املصرية  الصحف  مقدمة  يف  األهرام 
مختلف مواد الرأي باجلريدة بنتائج اإلصالحات االقتصادية األخيرة، حيث تناول املقال  

إلى حتسن االقتصاد املصري، ومنها  االفتتاحي املؤشرات االقتصادية األخيرة التي تشير  
استعادة االقتصاد املصري الثقة، سواء اإلقليمية أو الدولية من خالل دعم الدول العربية،  
ثقة   واستعادة  اخلارجي،  الدين  أدوات  هيكل  يف  والتنوع  الدولية،  املؤسسات  ودعم 

االستثمارات توجهات  يف  الثانية  املرتبة  مصر  لتحتل  األجانب،  األجنبية   املستثمرين 
 . )٦٢(املباشرة للقارة األفريقية بعد أجنوال

ا جريدة الشروق؛ فقد اهتمت بالتحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه الدولة    أمَّ
خالل تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي، حيث أشار "زياد بهاء الدين" يف مقاله املنشور  

ال تواجه  التي  التحديات  إلى  الشروق  بالتحديات  بجريدة  بدايةً  العام،  هذا  خالل  دولة 
مع  عليه  املُتفق  الهيكلي  اإلصالح  برنامج  استكمال  ضرورة  يف  تتمثل  التي  االقتصادية 
لألسعار،  املستمر  االرتفاع  عن  الناشئة  االجتماعية  والتحديات  الدولية،  املؤسسات 

ي توافر فرص عمل مستدامة، مما  العامة، وعدم  تدهور اخلدمات  بزيادة  واستمرار  هدد 
الفقر واستمرار تآكل القوى الشرائية وتراجع مستويات املعيشة، باإلضافة إلى التحديات  
والتنظيم   واإلعالم  التعبير  حريات  وإطالق  العام،  املجال  فتح  تتطلب  التي  السياسية 
وتكرار   استمرار  ظل  يف  الدولة  تواجه  التي  األمنية  التحديات  وأخيًرا  املُعلَن،  السياسي 

  . )٦٣(يات اإلرهابية التي تنال من املواطنني ورجال األمن والقوات املسلحةالعمل

  اإلطار االجتماعي: -٢
جاء اإلطار االجتماعي يف املرتبة الثانية بني األطر املرجعية التي استند إليها اخلطاب   

والتدريب،   التعليم  موضوعات  تناول  عند  الدراسة  موضع  املصرية  بالصحف  التنموي 
عدالة االجتماعية، والثقافة، وجاءت صحيفة الشروق أكثر صحف الدراسة  والصحة، وال

الوفد، وأخيًرا  يليها جريدة  الدراسة،  تناول موضوع  إلى اإلطار االجتماعي عند  استناًدا 
تناول   االجتماعية يف  املرجعية  على  اعتماًدا  الدراسة  أقل صحف  األهرام  جاءت جريدة 

 خطة مصر للتنمية الشاملة. 
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هذ   بعض  ويف  الوفد  بجريدة  املنشور  مقاله  يف  شقة"  أبو  الدين  "بهاء  تناول  اإلطار  ا 
الظواهر السلبية التي متنع وصول الدعم الذي هو حق للفقراء إلى ُمستحقيه الطبيعيني،  
قيمة   يف  واألغنياء  الفقراء  بني  واملساواة  للفنادق،  املُخصصة  للطاقة  الدولة  دعم  ومنها 

بعض املفروضة على  السفر    الضرائب  وتذاكر  التليفون  مكاملات  مثل  واخلدمات،  املرافق 
ومثيالتها   للفقراء  مة  املُقدَّ اخلدمات  بني  التفريق  بضرورة  الكاتب  وطالب  بالقطارات، 

مة لألغنياء   .)٦٤(املُقدَّ

املسوح     أهم  واإلنفاق، وهي من  الدخل  نتائج بحث  "عبدالفتاح اجلبالي"  الكاتب  وتناول 
اجله بها  يقوم  من التي  هائلة  كمية  من  توفره  وما  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  از 

وطبيعة  األفراد  معيشة  مستويات  يف  حدثت  التي  التغييرات  أهم  توضح  التي  البيانات 
احلراك االجتماعي خالل الدراسة، وهو ما يضع أمام صانعي القرار خريطة كاملة بأهم  

يساعدهم املعيشة، مما  مستويات  يف  املتاحة    التغييرات  البدائل  أفضل  إلى  الوصول  يف 
التخاذ القرار السليم الذي يحقق األهداف التنموية، وعلى رأسها رفع مستويات املعيشة  
من  انطالًقا  وذلك  اقتصادية،  سياسة  ألى  الرئيس  الهدف  ُيعد  والذي  األفراد،  ورفاهية 

  .)٦٥(كون السياسة االقتصادية يجب أن تظل يف خدمة األفراد واملجتمع

  اإلطار اإلداري: -٣
يف     اإلداري  اخلطاب  إلى  الدراسة  موضع  املصرية  بالصحف  التنموي  اخلطاب  استند 

تناول موضوعات كفاءة اجلهاز اإلداري بالدولة ومواجهة قضايا الفساد اإلداري، وأظهرت  
إلى   استناًدا  الدراسة  صحف  أكثر  الوفد  جريدة  أن  الصحفي  اخلطاب  حتليل  نتائج 

ارية يف تناول أبعاد التنمية املستدامة يف مصر، وجاءت جريدة األهرام يف املرجعيات اإلد 
اإلطار   على  اعتماًدا  الدراسة  أقل صحف  الشروق  جريدة  جاءت  وأخيًرا  الثانية،  املرتبة 

 اإلداري يف تناول موضوع الدراسة.

حالة     تناوله  عند  اإلداري  اإلطار  إلى  األهرام  بجريدة  الصحفي  اخلطاب  استند 
تثمار يف مصر، حيث يقيس تقرير سهولة إجناز األعمال الذي يصدره البنك الدولي، االس

نظرية   من  انطالًقا  باالستثمار،  املتصلة  املهام  بإجناز  يتعلق  فيما  اإلدارة  أجهزة  وكفاءة 
تقول: إن كفاءة اجلهاز اإلداري هي العامل الرئيس يف تشجيع االستثمار، وأن لهذا العامل 

  العوامل املتعلقة بالتكلفة مثل مستويات األجور والضرائب.أهمية تزيد على 
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ووفًقا ألحدث طبعة من هذا التقرير فإن ترتيب مصر بني دول العالم على مؤشر سهولة    
األعمال هو   الترتيب ميثل حتسًنا    ١٩٠من بني    ١٢٠إجناز  فإن هذا  تأخره  ورغم  دولة، 

ال  ٨مبقدار   العام  الترتيب  مراكز عما كان عليه احلال يف  الذي احتلت فيه مصر  سابق، 
  . )٦٦(، مبا يشير إلى أننا على الطريق الصحيح، رغم أن الطريق مازال طويًال ١٢٨رقم 

بجريدة     املنشور  مقاله  يف  سرحان"  "مجدي  الكاتب  أشار  الفساد  مكافحة  إطار  وفى 
لتنفيذها، الزمني  الفساد، واجلدول  الوطنية ملكافحة  إلى تفاصيل اخلطة  باعتبار   الوفد 

أن مكافحة الفساد أولوية ُعظمى ال تقل أهمية عن احلرب ضد اإلرهاب، وتأكيد الرئيس 
القيادات  اختيار  ُحسن  هي  البداية  وأن  الفساد،  ملجابهة  وإرادة  حقيقًيا  أمًال  هناك  أن 
والقدرة  والثقة  األمل  الناس  يفقد  ال  حتى  محسوبية،  أو  مجاملة  دون  والشريفة  النزيهة 

املبا لفرز  على  آليات  إيجاد  هو  بالفعل  مصر  حتتاجه  ما  أن  موضًحا  واالجتهاد،  درة 
والقيادات القابضة  )٦٧(الكفاءات  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  نافع"  "مدحت  وذكر   ،

للصناعات الغذائية أن من األخطاء الشائعة لبعض القادة واملديرين عدم جتاوز العقبات 
يد يائس لفقدان الثقة يف املرؤوسني، يتحولون  الروتينية، وغرقهم يف التفاصيل كعالج وح

عندئذ  التنفيذ،  إلى  والرقابة  التخطيط  ومن  التشغيل،  إلى  والتنسيق  القيادة  من  فجأة 
  . )٦٨(يضيع أثمن املوارد املغبون فيها بنو آدم وهو الوقت

  إطار التنمية البشرية:  -٤
املصرية   بالصحف  التنموي  اخلطاب  يف  البشرية  التنمية  إطار  مناقشة    برز  خالل  من 

أهمية تنمية قدرات ومهارات العاملني مبختلف املجاالت وخاصة الشباب، مبا يتوافق مع 
متطلبات العمل احلديثة، ومنها مواكبة التطورات الهائلة يف التكنولوجيا احلديثة، واإلملام  

لعمل حتت  باللغات األجنبية وبرامج احلاسب اآللي، والقدرة على التطور والنمو والتعلم، وا
 ضغط، والعمل بروح فريق العمل...إلخ.

إطار     بتوظيف  األهرام  جريدة  اهتمام  املصرية  الصحف  خطاب  نتائج حتليل  وأظهرت 
التنمية البشرية عند تناولها محاور التنمية الشاملة يف مصر، يليها جريدة الوفد، وأخيًرا 

تنمية البشرية عند تناول  جاءت جريدة الشروق أقل صحف الدراسة اعتماًدا على إطار ال
  موضوع الدراسة.

العربية     بي بي سي  ورئيس  املستشار اإلعالمي  السكري"  ه "حسام  َوجَّ اإلطار  ويف هذا 
بالشهادات   االكتفاء  بعدم  اليوم،  شباب  إلى  نصائحه  الشروق  بجريدة  والكاتب  سابًقا 
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اجل على  يركز  ال  الشركات  فأغلب  السابقة،  اخلبرة  وشهادات  املهنية  اجلامعية  وانب 
القدرة   لديه  تكون  الطريق  بداية  كثيًرا هو شباب يف  الشركات  تبحث عنه  ما  بالضرورة، 
ُيترجم   ما  هو  مناقشته  يف  وقًتا  االختيار  جلان  تقضي  وما  والتعلم،  والنمو  التطور  على 

  . "Soft Skills"حرفًيا بــ  

عاون والعمل بروح الفريق،  فالشركات ُتولى اهتماًما كبيًرا مبهارات مثل: العمل بشكل مت  
التصرف   على  القدرة  وخالَّقة،  إبداعية  بحلول  اإلتيان  الصعبة،  الشخصيات  مع  التعامل 
حتديد   يف  املهارة  الضغط،  حتمل  على  القدرة  متوقعة،  غير  صعوبات  مواجهة  عند 

  .  )٦٩(األولويات، وإجناز العمل يف الوقت املحدد حتت كل الظروف

تأهيل    أهمية  على  الوفد  بجريدة  املنشور  مقاله  يف  شقة"  أبو  الدين  "بهاء  أكد  كما 
وتدريب املعلمني بالتعليم الفني، وخاصة أعضاء هيئة تدريس املواد العملية ملواكبة التطور  
الهائل يف التكنولوجيا احلديثة، كما يجب إجراء تأهيل ُمَدرِّسي اجلانب النظري يف كليات 

االشتراك مع مراكز التدريب باملصانع والشركات الكبرى وبصفة دورية طبًقا الهندسة، ب
برنامج  كل  نهاية  يف  فعاَّلة  وعملية  نظرية  امتحانات  عقد  ويجب  التكنولوجي،  للتطور 

  .  )٧٠(تدريبي يحصل من خالله املتدرب على رخصة

  اإلطار الثقايف: -٥
اه    الدراسة ضعف  دراسة حتليل خطاب صحف  نتائج  املصرية  أظهرت  الصحف  تمام 

صحف   أكثر  الشروق  جريدة  وجاءت  الشاملة،  التنمية  عناصر  كأحد  الثقايف  بالُبعد 
الدراسة استناًدا إلى اإلطار الثقايف عند تناولها ألبعاد التنمية املستدامة يف مصر، يليها 

اإل على  اعتماًدا  أقل  الوفد  جريدة  جاءت  وأخيًرا  الثانية،  املرتبة  يف  األهرام  طار  جريدة 
  الثقايف عند تناولها موضوع الدراسة.

ببناء    الشروق  جريدة  اهتمام  املصرية  الصحف  خطاب  حتليل  دراسة  نتائج  وأوضحت 
مجتمع القراءة واملعرفة، ألنه رهان اليوم والغد، فنحن بحاجة إلى استنبات ثقافة جديدة 

وق والكتابة  القراءة  على  بالتشجيع  االجتماعية،  التنشئة  مداخل  مًعا، عبر  احترامهما  يم 
واملشافهة،   األذن  بثقافة  مقارنة  العني  ثقافة  مكانة  تعزيز  إلى  أيًضا  بحاجة  نحن  مثلما 
حاجة   بل  ترف،  مجرد  القراءة  فليست  اجلميع؛  فيه  يقرأ  مجتمًعا  نريد  واحدة،  بكلمة 

ة ور  ، كما اهتمت جريدة األهرام بإبراز د )٧١(أساسية وضرورة ثقافية ووجودية يومية ُمِلحَّ
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التطرف   ومحاربة  للمجتمع  العام  بالذوق  االرتقاء  يف  أشكالها  مبختلف  والفنون  الثقافة 
  .)٧٢(واإلرهاب

  اإلطار البيئي: -٦
اهتمام    عدم  إلى  الدراسة  بصحف  التنموي  اخلطاب  حتليل  دراسة  نتائج  أشارت 

،  ٢٠٣٠الصحف املصرية بتناول موضوعات البيئة كأحد أبعاد التنمية يف إطار رؤية مصر  
البيئة من خالل   بتناول موضوعات  اهتماًما  الدراسة  أكثر صحف  األهرام  وكانت جريدة 
صحف   أقل  الشروق  جريدة  جاءت  بينما  الوفد،  جريدة  يليها  بها،  املنشورة  الرأي  مواد 

 الدراسة اهتماًما بالُبعد البيئي عند تناولها ألبعاد التنمية املستدامة يف مصر. 

جر   اهتمت  اإلطار  هذا  العمرانية يف مصر،  ويف  التنمية  بإبراز  والشروق   األهرام  يدتا 
عام   منذ  بدأت  من ١٩٧٤والتي  كجزء  جديدة  مدينة  وعشرين  اثنني  مصر  بنت  حيث   ،

الصحراء بغزو  الدولة  مناقشة  )٧٣(التزام  على  اهتمامها  انصب  فقد  الوفد  جريدة  ا  أمَّ  ،
يد على دور الدولة يف احلفاظ  ، والتأك)٧٤(موضوعات تلوث البيئة ومسببات اخللل البيئي

الطبيعية وُحسن استغاللها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق األجيال  الدولة  على موارد 
فيها،   االستثمار  وحتفيز  املتجددة،  الطاقة  ملصادر  األمثل  واالستغالل  فيها،  القادمة 

  .  )٧٥(وتشجيع البحث العلمي املتعلق بها

  التنموي بالصحف املصرية: ثالًثا: مسارات البرهنة يف اخلطاب

تشير نتائج حتليل خطاب التنمية بالصحف املصرية عينة الدراسة إلى اعتمادها على    
مسارات البرهنة املنطقية بنسبة أكبر من مسارات البرهنة غير املنطقية (الوجدانية) عند 
تناولها ألبعاد التنمية املستدامة يف مصر، وجاءت مسارات البرهنة يف اخلطاب الصحفي  

  املصري كما يلى:

  ارات البرهنة املنطقية: مس  -أ
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني الصحف املصرية عينة الدراسة يف مدى اعتماد     

مواد الرأي املنشورة بها على مسارات البرهنة املنطقية عند تناول أبعاد التنمية املستدامة 
لبرهنة  يف مصر، حيث جاءت جريدة األهرام أكثر صحف الدراسة اعتماًدا على مسارات ا

املنطقية يف تناول موضوع الدراسة، يليها جريدة الوفد، وأخيًرا جاءت جريدة الشروق أقل 
التنمية   جهود  استعراض  عند  املنطقية  البرهنة  مسارات  على  اعتماًدا  الدراسة  صحف 
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بالصحف   التنموي  اخلطاب  يف  املنطقية  البرهنة  مسارات  وجاءت  مصر،  يف  املستدامة 
 يتها كما يلي: املصرية حسب درجة أهم

  عرض أهمية احلدث وتقدمي احللول املقترحة:  -١
اهتمت الصحف املصرية موضع الدراسة ويف مقدمتها جريدة األهرام بعرض ومناقشة    

إطار   يف  الدولة  تنفذها  التي  الكبرى  القومية  واملشروعات  املستدامة  التنمية  أبعاد 
ل املقترحة لبعض املعوقات التي  ، وتقدمي احللو٢٠٣٠استراتيجية مصر للتنمية املستدامة  

تواجه التنمية يف مصر، ومنها على سبيل املثال مشكلة ارتفاع العجز يف امليزان التجاري  
السابق، على    ٣٧مليار دوالر مقابل    ٣٨إلى نحو    ٢٠١٨/٢٠١٩ املالي  العام  مليارًا خالل 

 أنهما لم يؤديا  الرغم من زيادة الدعم املوجه للصادرات وخفض قيمة اجلنيه املصري، إالَّ 
النتائج املرجوة منهما، ويف ضوء تدهور نسبة تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية 

؛ اقترح "عبدالفتاح اجلبالي" وجود جهاز إنتاجي متنوع وقوي قادر على اإلحالل  %٣٩نحو  
نتاج  محل الواردات التي سيتم التحكم فيها، وكذلك سهولة وإمكانية االنتقال لعناصر اإل

بني القطاعات االقتصادية وبعضها البعض، لكي تنتج املزيد من السلع وتكون قادرة على  
املنافسة الدولية، مبا يف ذلك جودة اإلنتاج، وأيًضا تستطيع سد حاجة الطلب املحلي، كما  
يتطلب أن تكون السوق املحلية على أعلى درجة من التنافسية حتى ال يتعرض املستهلك  

املح غير  لسيطرة  منتج  على  واحلصول  جهة،  من  األسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  تكرين، 
 .  )٧٦(جيد من جهة أخرى

التنمية     منظومة  حتديث  آليات  فودة"  "نبيل  الصحفي  الكاتب  تناول  الوفد  جريدة  ويف 
أسمدة  من  اإلنتاج  مستلزمات  عن  الدعم  وإلغاء  والرأسي،  األفقي  بالتوسع  الزراعية 

وإ ومبيدات،  واالكتفاء  وتقاوي  املحصولي  التركيب  حتديد  يف  احلكومي  التدخل  لغاء 
باإلرشاد فقط، وحتقيق التجميع الزراعي الكفء بتجميع احليازات الصغيرة يف أحواض 

فدان، حتى نتمكن من تطبيق املكينة الزراعية ونظم    ٢٠٠ال تقل مساحة الواحد منها عن  
" أهمية التصدي إلهدار املال العام ، وعرض "سيد عبد العاطي)٧٧(الري والصرف احلديثة

إشراف  حتت  تكون  الرقابية  اجلهات  من  عليا  جلنة  تشكيل  واقترح  اإلداري،  والفساد 
  .)٧٨(الرئيس مباشرة ملواجهة الفساد وإهدار املال العام

ويف مجال االستثمار األجنبي أكد "محسن عادل" على ضرورة تبني منهج متكامل آلليات   
األجنبي بدًءا من استكمال إصالح البيئة التشريعية، بحيث تصبح أقل  تنشيط االستثمار  

تعقيًدا وأكثر شفافية، بجانب تشجيع املزيد من االستثمارات األجنبية واملحلية، مع توفير  
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حوافز تشجيعية يف إطار قانون االستثمار اجلديد، وإعطاء أولوية لتنمية املناطق الواعدة، 
االست محفزات  أحد  ميثل  باألراضي  وقد  اخلاصة  العديدة  التشريعات  استبدال  ثمارات 

التنمية   هيئة  مخصصات  زيادة  بجانب  الدولة،  أراضي  إلدارة  ومبسط  موحد  بقانون 
الصناعية من األراضي لطرحها على املستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة، باإلضافة  

عبر املستثمرين  جذب  بهدف  جديدة  حرة  مناطق  إنشاء  يف  التوسع  مزايا    إلى  توفير 
  .  )٧٩(تنافسية وخدمات عاملية

  االستشهاد باألدلة:  -٢
اب مواد الرأي بالصحف املصرية على االستشهاد باألدلة والبراهني التي تؤيد     حرص ُكتَّ

للتنمية   استراتيجية مصر  أجل حتقيق  من  املبذولة  الدولة  املطروحة حول جهود  آراءهم 
اب جريدة األهرام هم األكثر استشهاًدا باألدلة  املستدامة، وأظهرت نتائج الدراسة أن كُ  تَّ

 التي تؤيد آراءهم عند تناول موضوع الدراسة، يليها جريدة الوفد ثم جريدة الشروق.

النقد    بالتقرير األخير لصندوق  الكاتب "عبداملحسن سالمة"  ويف هذا اإلطار استشهد 
ا على جناح  أكد  الذي  االقتصادي"  اإلصالح  "برنامج  انخفاض  الدولي  موضًحا  لبرنامج، 

الكاتب   استشهد  كما  التضخم،  ل  ُمعدَّ وانخفاض  العام  الدين  وانخفاض  املوازنة  عجز 
"، ليؤكد أن مصر حافظت  ٢٠١٩أكتوبر    –بتقرير البنك الدولي "مصر: اآلفاق االقتصادية

على منوها القوي، مع حتسن مؤشراتها االقتصادية، خاصة مؤشرات املالية العامة، وهي  
أزماتهمؤ أكبر  جتاوز  يف  املصري  االقتصاد  جناح  جميعها  تؤكد  وحقائق  كما )٨٠(شرات   ،

استشهد الكاتب "مصطفى عبدالرازق" بالتقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرج نقًال عن بنك  
ستاندرد تشارترد، والذي يتوقع أن يحقق االقتصاد املصري منًوا متزايًدا خالل السنوات  

  .)٨١(٢٠٣٠مرتبة متقدمة يف االقتصادات العشر العاملية عامالقادمة، وستحتل مصر 

  عرض وجهتي النظر:  -٣
أشارت نتائج حتليل خطاب الصحف املصرية إلى اهتمام جريدة الشروق بعرض مختلف    

التي   االجتماعية  واحلماية  االقتصادي،  اإلصالح  إلجراءات  واملعارضة  املؤيدة  اآلراء 
ة مصر للتنمية املستدامة، يليها جريدة الوفد ثم جاءت تتبناها الدولة يف إطار استراتيجي

موضوع   حول  املتباينة  النظر  لوجهات  عرًضا  املصرية  الصحف  أقل  األهرام  جريدة 
الذي  التحريرية جلريدة األهرام ومنط ملكيتها  السياسة  إلى  والذي قد يرجع  الدراسة، 

 يفرض عليها تبني ودعم السياسات العامة للدولة. 
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يف إطار البعد االقتصادي استعرضت جريدة الشروق وجهات النظر املتباينة حول الثورة    
التكنولوجيا  وتدعم  البشرية  احلياة  تفاصيل  من  الكثير  ستغير  التي  الرابعة  الصناعية 
احليوية، فرغم كل إيجابياتها؛ إالَّ أنها ستخلف وراءها العديد من السلبيات منها: انتشار  

اضمح هيمنة  البطالة،  اإلنتاجية،  العملية  يف  والصغيرة  املتوسطة  الشركات  دور  الل 
والفقراء األغنياء  بني  الفجوة  واتساع  املساواة  وعدم  الكبرى،  "بهاء  )٨٢(الشركات  وأكد   ،

الدين أبو شقة" أنه رغم منظومة الفساد التي حتيط باملواطن املصري، إالَ أن هناك بعض  
تعمل  التموين  وزارة  مثل  بني    الوزارات  الفرص  وتكافؤ  االجتماعية  العدالة  حتقيق  على 

التي تضمن   الرقابة  آليات  وتوافر  الدولة  تتبناها  التي  الدعم  املواطنني، وإجناح منظومة 
مستحقيه إلى  الدعم  مباشر"  )٨٣(وصول  "عبده  الكاتب  استعرض  التعليم،  مجال  ويف   ،

هناك   إن  حيث  التعليم،  مجانية  حول  املتباينة  النظر  مجانية  وجهات  عن  يدافع  فريق 
على   التعليم  ِقصر  يعني  اإللغاء  وأن  الفقراء،  أبناء  لتعليم  الوحيد  الطريق  ألنها  التعليم، 
التعليم يعني استمرار االنهيار   الفريق اآلخر يرى أن استمرار مجانية  ا  أمَّ أبناء األغنياء، 

تطلبها خطط تطوير  والتردي واالستقرار يف قاع اجلهل والتخلف دون وجود املوارد التي ت 
  .  )٨٤(التعليم

  تقدمي احلقائق واألرقام واإلحصائيات: -٤
البرهنة     مسارات  بني  األخيرة  املرتبة  يف  واإلحصائيات"  واألرقام  احلقائق  "تقدمي  جاء 

املنطقية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة عند تناول جهود حتقيق التنمية املستدامة 
نتائج حتليل اخل وأظهرت  األهرام  يف مصر،  أن جريدة  املصرية  بالصحف  التنموي  طاب 

الرأي   مواد  عبر  واإلحصائيات  واألرقام  للحقائق  تقدًميا  الدراسة  صحف  أكثر  كانت 
املنشورة بها عند تناولها ألبعاد التنمية املستدامة يف مصر، يليها جريدة الوفد، ثم جريدة  

راسة اعتماًدا على تقدمي الشروق؛ حيث أوضحت نتائج الدراسة إلى أنها أقل صحف الد
 احلقائق واألرقام واإلحصائيات عند تناول موضوع الدراسة.

وخالل استعراضه اجلهود املبذولة حالًيا من جانب السلطة املالية لعالج عجز املوازنة،    
استعان الكاتب "عبدالفتاح اجلبالي" باألرقام واإلحصائيات اخلاصة بالسياسة املالية على  

املصرو  أن جانبي  واإلحصائيات  باألرقام  الكاتب  وكشف  للدولة،  العامة  واإليرادات  فات 
اجلهود املبذولة من أجل تعظيم اإليرادات أقل من املطلوب، فعلى الرغم من التحسينات 
بل   للدولة،  العامة  اإليرادات  زيادة  إلى  تؤد  لم  أنها  إالَّ  املالية؛  السياسة  التي دخلت على 

اإليرا أن  نلحظ  العكس  من  على  انخفضت  قد  املحلي  للناجت  العامة  عام   %٢٥دات 
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نحو    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ السياسة ٢٠١٨/ ٢٠١٧عام    % ١٩إلى  اتباع  بضرورة  الكاتب  وطالب   ،
االحتوائي   النمو  وتشجيع  االقتصادي  االستقرار  حتقيق  من  تتمكن  التي  الذكية  املالية 

الضرائب التصاعدية    القابل لالستمرار، باإلضافة إلى توليد اإليرادات العامة من خالل
(النمو   اجلميع  احتواء  على  العمل  وضرورة  العام،  االستثمار  وزيادة  الدخل،  على 

  . )٨٥(االحتوائي)

  مسارات البرهنة غير املنطقية (الوجدانية):    -ب
أوضحت نتائج دراسة حتليل خطاب الصحف املصرية إزاء أبعاد التنمية الشاملة وتعزيز    

ا حتقيق  سبيل  يف  الدولة  املستدامة  جهود  التنمية  بني  ٢٠٣٠ستراتيجية  فروق  وجود   ،
تناول   عند  املنطقية  غير  البرهنة  مسارات  على  االعتماد  حيث  من  املصرية  الصحف 
الدراسة   صحف  أكثر  الوفد  جريدة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  حيث  الدراسة،  موضوع 

وأ يليها جريدة األهرام،  املنطقية،  البرهنة غير  خيًرا كانت جريدة  اعتماًدا على مسارات 
الشروق أقل صحف الدراسة اعتماًدا على مسارات البرهنة غير املنطقية عند تناول أبعاد  
الدراسة   املنطقية بصحف  البرهنة غير  الشاملة يف مصر، وجاء ترتيب مسارات  التنمية 

  كما يلي:  

  برهنة دفاعية:  -١
أشارت نتائج دراسة حتليل اخلطاب التنموي املصري إلى أن البرهنة الدفاعية جاءت يف    

تناول   عند  الدراسة  عليها صحف  اعتمدت  التي  املنطقية  غير  البرهنة  مسارات  مقدمة 
أبعاد التنمية الشاملة يف مصر؛ وجاءت جريدة األهرام يف مقدمة الصحف املصرية التي  

الدفاعية البرهنة  ت  وبرامج َتبنَّ الكبرى،  القومية  املشروعات  الدفاع عن جدوى  ، وخاصةً 
لإلصالحات  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  الدولة  تتبناها  التي  االجتماعية  احلماية 
االقتصادية األخيرة، باإلضافة إلى التأكيد على حتسن االقتصاد املصري، واستعادة ثقة  

 . )٨٦(املستثمرين األجانب

دا   الوفد  بدأت ويف جريدة  الذي  الشامل  الصحي  التأمني  زين" عن مشروع  "وجدي  فع 
قوائم   على  والقضاء  العالج،  توفير  يف  إلسهامه  بورسعيد،  مدينة  يف  األولى  مرحلته 

، أيًضا يف جريدة  )٨٧(االنتظار، وحتسني اخلدمة الصحية ملختلف فئات املجتمع بال استثناء
الدفاعية، دافعت "ليلى إبراهيم" عن  الشروق أقل صحف الدراسة اعتماًدا على البرهنة  

املنظومة الصحية يف مصر وجودة اخلدمات الصحية التي تقدمها املستشفيات، وخاصة  
وجموع   املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلعالم  وسائل  وناشدت  بل  القومي،  القلب  معهد 
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خدمة  أجل  من  الكبرى  الصحية  املؤسسات  هذه  مثل  جهود  ومساندة  دعم  املواطنني 
  .)٨٨(ن املصرياملواط

  برهنة هجومية:  -٢
التنمية     ألبعاد  تناولها  عند  الهجومية  البرهنة  على  الدراسة  صحف  اعتماد  تباين 

املستدامة يف مصر، حيث أشارت نتائج دراسة حتليل اخلطاب التنموي بصحف الدراسة  
إلى أن جريدتي الوفد والشروق اعتمدت على البرهنة الهجومية أكثر من جريدة األهرام،  
اإلصالح   برنامج  البربري"  "أشرف  هاجم  واالجتماعي  االقتصادي  املستويني  فعلى 
واملتوسطة،   الفقيرة  الطبقات  على  سلبية  آثار  من  عليه  يترتب  مبا  للدولة،  االقتصادي 
األكثر   الفئات  لهذه  االجتماعية  واحلماية  العدالة  حتقيق  يف  بدورها  الدولة  قيام  وعدم 

ويف إطار الُبعد البيئي هاجم "شريف جبر" وزارة البيئة لعدم  ،  )٨٩(تأثًرا بهذه اإلصالحات
عدم  إلى  باإلضافة  أشكاله،  التلوث مبختلف  من  البيئة  على  احلفاظ  بدورها يف  قيامها 
املوارد   وضعف  واألمراض  األوبئة  انتشار  عنه  ينتج  مما  البيئي،  التوازن  على  احلفاظ 

يف، هاجم "محمود قاسم" املستوى املتدني  ، وعلى مستوى الُبعد الثقا)٩٠(وتعطيل االستثمار
لألعمال الدرامية وبرامج الفضائح بالقنوات التليفزيونية التي تكتسب شهرتها من إذاعة 
العامة  واآلداب  للخصوصية  مراعاة  دون  املجتمع  جنوم  وأسرار  الفضائح  ونشر 

 . )٩١(باملجتمع

  عرض وجهة نظر واحدة:  -٣
ال   املنطقية  غير  البرهنة  مسارات  بالصحف  من  التنموي  اخلطاب  عليها  اعتمد  تي 

املصرية عند تناول موضوع الدراسة "عرض وجهة نظر واحدة"، دون وجود مساحة كافية 
جريدتي   أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  املختلفة،  النظر  ووجهات  اآلراء  مختلف  لعرض 

رض  الشروق واألهرام اعتمدتا على عرض وجهة نظر واحدة دون األخرى، وغالًبا ما تع 
وجهة النظر التي تتفق مع سياستها التحريرية ورؤيتها نحو القضية التي تتناولها، وجاءت 
جريدة الوفد أقل صحف الدراسة اعتماًدا على عرض وجهة نظر واحدة عند تناول أبعاد 

 .٢٠٣٠خطة مصر للتنمية الشاملة  

  استخدام صياغة إنشائية عامة: -٤
الدراسة     موضع  املصرية  الصحف  أقل  استخدمت  بصورة  العامة  اإلنشائية  الصياغات 

من مسارات البرهنة غير املنطقية األخرى عند تناولها ألبعاد التنمية الشاملة يف مصر،  
املتعمقة   والتحليالت  اآلراء  إلى  استند  املصرية  بالصحف  التنموي  اخلطاب  ألن  وذلك 
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الدراسة، وخاصةً يف جريدة األهر تناول موضوع  العلمية يف  اعتمدت  واألساليب  التي  ام 
التنمية يف مصر مبختلف   اب واخلبراء واملتخصصني يف تناول موضوعات  الكُتَّ على كبار 
ِعم رؤاهم   أبعادها، واالستعانة باألدلة والبراهني واحلقائق واألرقام واإلحصائيات التي ُتدَّ

 وحتليالتهم املتعمقة.  

  جتهيل مصادر املعلومات:  -٥
د اجلريدة جتهيل مصادر املعلومات من أهم أسباب عدم ثقة القراء     يف اجلريدة هو َتعمُّ

الثقة   فقدان  من  حالة  َيخلُق  مما  بها،  موثوق  غير  معلومات  مبصادر  االستعانة  أو 
واملصداقية يف اجلريدة، وهروب القراء إلى وسائل إعالم أخرى، وهو مبثابة احلكم على  

 اجلريدة باإلعدام. 

املصرية بخطور    الصحف  األسلوب وحفاًظا على مصداقية اجلريدة،  وإمياًنا من  ة هذا 
غير   البرهنة  مسارات  بني  األخيرة  املرتبة  يف  املعلومات"  مصادر  "جتهيل  أسلوب  جاء 
الدراسة،  موضوع  تناول  عند  املصري  الصحفي  اخلطاب  عليها  اعتمد  التي  املنطقية 

للمعلومات   إسناًدا  الدراسة  صحف  أكثر  كانت  التي  الشروق  جريدة  واألخبار وخاصةً 
  املنشورة بها إلى مصادر معلومة سواء كانت رسمية أو غير رسمية.   

  رابًعا: األدوار املنسوبة للقوى الفاعلة يف اخلطاب الصحفي:

تشير نتائج دراسة حتليل اخلطاب التنموي بالصحف املصرية إلى اتفاق صحف الدراسة   
ح الصحفي،  اخلطاب  يف  الرئيسة  الفاعلة  القوى  أهمية  الفاعلة  حول  القوى  جاءت  يث 

  الرئيسة يف اخلطاب الصحفي كما يلي: 

للصحف    -١ التنموي  باخلطاب  الفاعلة  القوى  مقدمة  يف  الرسمية"  "املصادر  جاءت 
املسئولني   دور  على  تركيًزا  الدراسة  صحف  أكثر  األهرام  جريدة  وكانت  املصرية، 

يليها جريدة الشروق، ثم جريدة  احلكوميني عند تناول أبعاد التنمية املستدامة يف مصر،  
التي جاءت أقل صحف الدراسة تركيًزا على دور املسئولني احلكوميني يف حتقيق  الوفد 

  أهداف التنمية الشاملة يف مصر. 

حل     يف  احلكومة  رئيس  جهود  على  الضوء  األهرام  جريدة  سلطت  اإلطار  هذا  ويف 
رين  للُمصدِّ الدعم  أوجه  وتقدمي  االقتصادية،  الدولة    املشكالت  دعم  أجل  من  املصريني 

لهم، ملضاعفة قيمة الصادرات وتشجيع القطاع اخلاص وتشجيع املستثمرين يف كل أنحاء  
، ويف مجال التعليم تناول الكاتب "عماد الدين حسني" دور "د. عادل عبدالغفار"  )٩٢(العالم



          ٢٠١٣ 

العامة الثانوية  طالب  مشكالت  حل  يف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  يف وزير  ودوره   ،
واملعاهد  الكليات  وتوزيعهم على  الطالب  تنسيق  لعملية  املنظمة  والقوانني  اللوائح  تطبيق 
بعدالة وشفافية دون متييز، ودور الدولة يف توجيه الطالب نحو التخصصات املطلوبة يف  

، وأشاد )٩٣(سوق العمل بدًال من احلصول على شهادات جامعية ُتضاف إلى أعداد البطالة
ب "محمود غالب" مببدأ الثواب والعقاب الذي ينتهجه " كامل الوزير" وزير النقل يف  الكات

إدارة مرفق السكة احلديد، وطالب بتطبيق هذا املبدأ يف جميع مرافق الدولة التي حتتاج  
بالقانون  والفاشلة  املهملة  العمالة  من  والتخلص  االنضباط،  لغرض  مراجعة  إلى 

  .  )٩٤(واللوائح

  راء واألكادمييون" يف املرتبة الثانية بني القوى الفاعلة يف اخلطاب التنموي جاء "اخلب -٢

واألكادمييني"    "اخلبراء  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الدراسة،  موضع  املصرية  بالصحف 
أبرز القوى الفاعلة الرئيسة يف خطاب جريدة الوفد عند تناولها ألبعاد التنمية املستدامة 
يف مصر، حيث استندت اجلريدة إلى آراء نخبة من كبار اخلبراء واملستثمرين عند حتليل  

ملصري، ومنهم: "روشير شارما" مدير إدارة األسواق الناشئة مبؤسسة أوضاع االقتصاد ا
"مورجان ستانلي" وأحد أكبر اخلبراء املصرفيني بالواليات املتحدة األمريكية، و"إليزابيث  
منظمة   رئيس  يوكدا شيحي"  "هيرو  و  بأتاوا،  الدولي  الكندي  املجلس  رئيس  كينجستون" 

أن أرقام ومؤشرات االقتصاد املصري تعلن عن قصة    "جيترو" اليابانية، والذين أكدوا على
منو   وصل  حيث  الناشئة،  األسواق  كل  يف  ورمبا  األوسط،  الشرق  يف  إصالح  أفضل 

إلى   كما   %٥٫٦االقتصاد  سنوات،  عشر  منذ  مصر  عرفته  اقتصادي  منو  أعلى  وهو 
إلى   العام  العجز  يونيو    %٨٫٢انخفض  يف  اإلجمالي  الناجت  انخفض  ٢٠١٩من  كما   ،

إلى  ال اخلبراء )٩٥(%٨٫٧تضخم  بآراء  حماد"  "محمد  استشهد  األهرام  جريدة  ويف   ،
خالل   منوه  ومعدالت  املصري،  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تناوله  عند  واملتخصصني 
القاهرة،   بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  أساتذة  ومنهم  السابقة،  السنوات 

اإليكونو مجلة  عن  صادرة  فنية  أن وتقارير  إلى  تشير  وكلها  بلومبرج،  ووكالة  ميست 
االقتصاد املصري سيصبح  األكثر منًوا يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فضًال  
عن استمرار مصر يف جذب استثمارات أجنبية مباشرة مبعدالت أعلى من أي دولة أخرى  

األفريقية اعتما)٩٦(بالقارة  الدراسة  صحف  أقل  الشروق  جريدة  وجاءت  آراء ،  على  ًدا 
املستدامة   للتنمية  تناول استراتيجية مصر  ،  ٢٠٣٠وحتليالت اخلبراء واملتخصصني عند 

إالَّ أن "عماد الدين حسني" استند إلى آراء "زياد بهاء الدين" وزير التعاون الدولي ونائب  
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رئيس الوزراء األسبق يف حتليله لألوضاع االقتصادية الراهنة يف مصر، حيث تطرق إلى  
ضوعات مثل برنامج اإلصالح االقتصادي، وقضية الديون الداخلية واخلارجية، وقضية  مو

هذه   ملثل  املقترحة  احللول  م  قدَّ كما  احلكومي،  اجلهاز  إصالح  وأخيًرا  الدولي  التحكيم 
املعلومات،  وتوفير  االقتصادي،  النشاط  الدولة يف  دور  تركزت يف حتديد  والتي  القضايا 

احلقيقية الرقابة  واملجتمع    ووجود  النقابات  مع  والتعاون  اخلاص،  القطاع  مع  والشراكة 
 .  )٩٧(املدني

  جاء "رئيس الدولة" يف املرتبة الثالثة بني القوى الفاعلة يف اخلطاب التنموي بالصحف  -٣

املصرية موضع الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن "رئيس الدولة" أبرز القوى الفاعلة   
ا جريدة  خطاب  يف  املنظومة الرئيسة  هيكلة  إعادة  على  الرئيس  حرص  ومنها  ألهرام، 

إعادة   الواجبة يف مشروع  االستحقاقات  تلبي  لكي  فلسفتها  التعليمية يف مصر وحتديث 
احلديثة   العصرية  الدولة  وإدارة  لقيادة  املؤهلة  الكوادر  وتوفير  املصرية،  الدولة  بناء 

 .)٩٨(املستهدف إجنازها يف أسرع وقت زمني ممكن

الصحة  ويف    مجاالت  يف  السابقة  السنوات  خالل  الرئيس  دور  برز  الوفد  جريدة   
الوطن  وسالمة  أمن  على  واحلفاظ  العمالقة،  القومية  إلى  )٩٩(واملشروعات  باإلضافة   ،

أمام  املجال  وإفساح  والسياسية،  االقتصادية  واإلصالحات  التعليم،  منظومة  تطوير 
بي الفرص  وتكافؤ  واالبتكار  لإلبداع  بآرائهم  الشباب  واألخذ  والتعبير  الرأي  وحرية  نهم، 

  .   ) ١٠٠(وإشراكهم يف احلكم من خالل مبادرة "اسأل الرئيس"

الفاعلة     القوى  بني  الرئيس  لدور  إبراًزا  الدراسة  صحف  أقل  الشروق  جريدة  وجاءت 
خالل   من  الشروق  جريدة  خطاب  يف  الرئيس  دور  وبرز  التنموي،  خطابها  يف  الرئيسة 

ر على أن التعليم والبحث العلمي واالبتكار من أولويات الدولة، ودمج بعض  تأكيده املستم
التخصصات املتميزة مثل: الذكاء االصطناعي، وعلوم البيانات والنانو تكنولوجي والطاقة  
املجتمع   مبتطلبات  يرتبط  جيد  تعليم  لضمان  املصرية،  اجلامعات  مناهج  يف  اجلديدة 

  . )١٠١(وسوق العمل املحلية والدولية

  جاءت "الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية" بني القوى الفاعلة الرئيسة يف اخلطاب  -٤

جريدة   أن  الدراسة  صحف  خطاب  حتليل  نتائج  وأظهرت  املصرية،  بالصحف  التنموي 
عند  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  لدور  إبراًزا  الدراسة  صحف  أكثر  األهرام 

التنمية ألبعاد  بجريدتي    تناولها  الصحفي  اخلطاب  استند  حيث  مصر،  يف  الشاملة 



          ٢٠١٥ 

االقتصادية   الشئون  املتخصصة يف  العاملية  بلومبرج  تقرير مؤسسة  إلى  والوفد"  "األهرام 
منًوا   سيحقق  املصري  االقتصاد  أن  يتوقع  والذي  ترد"،  تشار  "ستاندرد  بنك  عن  نقًال 

متق مرتبة  مصر  وستحتل  القادمة،  السنوات  خالل  العشر  متزايًدا  االقتصادات  يف  دمة 
عام   على  )١٠٢(٢٠٣٠العاملية  التجارية  احلرب  تأثير  مؤشر  األولى يف  ، حيث جاءت مصر 

تقييم  مؤشر  والثالثة يف  لها،  تتعرض  التي  املخاطر  مدى  يف  والثانية  االقتصادي،  األداء 
األجنب االستثمارات  من  املزيد  جلذب  مصر  أمام  الباب  يفتح  مما  املالية،  ية األوراق 

 . )١٠٣(املباشرة، وزيادة حجم اإلنتاج ومضاعفة قيمة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب

جاءت فئة "اجلمهور العام" من القوى الفاعلة يف اخلطاب التنموي بصحف الدراسة،    -٥
أخرى،   إلى  جريدة  من  الشاملة يف مصر  التنمية  العام يف حتقيق  اجلمهور  دور  وتفاوت 

اجلمهور دور  برز  للجمهور    حيث  يكن  لم  بينما  الشروق،  جريدة  يليها  الوفد،  جريدة  يف 
العام الدور الفاعل يف حتقيق التنمية بجريدة األهرام، وبرز دور اجلمهور كما جاء بجريدة  
الوفد من خالل حتمله الكثير من األعباء خالل السنوات السابقة، من أجل البناء والتنمية  

صادي، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة، وحتقيق االستقرار السياسي واالقت
اجلماعات  على  والقضاء  اإلرهاب  على  احلرب  يف  الدولة  بجانب  وقوفه  إلى  باإلضافة 
املتطرفة، وإصراره الشديد على املُضي ُقدًما حتى تنتهي كل اإلصالحات، والقضاء على  

  .   )٤١٠(الفساد الذي طال البالد على مدار أكثر من أربعني عاًما

وأخيًرا جاءت "منظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص" يف املرتبة األخيرة بني القوى    -٦
املدني   املجتمع  منظمات  دور  وبرز  املصرية،  بالصحف  التنموي  اخلطاب  يف  الفاعلة 
لم   بينما  والشروق"،  "األهرام  الفاعلة يف خطاب جريدتي  القوى  كأحد  اخلاص  والقطاع 

خطاب جريدة الوفد، ففي جريدة األهرام استعرضت الكاتبة "نيفني  يظهر هذا الدور يف  
الفني،   النهوض بالتعليم  شحاتة" جهود القطاع اخلاص من خالل الشراكة مع الدولة يف 
التعليم   هيئات العتماد جودة  وإنشاء  املعريف،  اجلانب  وتطوير  املهاري  باجلانب  واالرتقاء 

تل أبرز  العمل باخلريجني، ومن  برنامج  وربط سوق  التعاون بني  اتفاقية  توقيع  ك اجلهود 
الذي يتم تنفيذه بالتعاون بني وزارتي    TVETدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب املهني  

التربية والتعليم والصناعة والتجارة وإحدى شركات األعمال الزراعية مبحافظة األقصر  
والتعل والتعليم،  التربية  وزير  نائب  مجاهد"  "محمد  الفني بحضور  جريدة  )١٠٥(يم  ويف   ،

الشروق تناولت "ليلى إبراهيم" دور منظمات املجتمع املدني واجلمعيات اخليرية يف مجال  
مة للمواطنني،   الصحة، من خالل مشاركة الدولة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدَّ
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املطلوبة    ورفع كفاءة املستشفيات واملؤسسات الصحية، باإلضافة إلى تقدمي أوجه الرعاية
  . )١٠٦(للحاالت اإلنسانية

  خامًسا: سمات دور القوى الفاعلة يف اخلطاب الصحفي:

القوى     دور  سمات  أن  البحث  عينة  املصرية  الصحف  خطاب  حتليل  نتائج  من  يتضح 
املرتبة   يف  "سلبية"  وجاءت  "إيجابية"،  مجملها  يف  جاءت  املنسوبة  والتصورات  الفاعلة 

األ جاءت  وأخيًرا  يف الثانية،  الواردة  الفاعلة  للقوى  املنسوبة  "املحايدة"  والصفات  دوار 
  خطاب الصحف املصرية عند تناول أبعاد التنمية الشاملة يف املرتبة األخيرة. 

وعلى مستوى خطاب كل صحيفة من صحف الدراسة، كشفت نتائج الدراسة عن ثمة    
نسبة الصفات واألدوار اختالف يف التصورات املنسوبة للقوى الفاعلة، ففي حني ارتفعت  

الشروق   جريدة  أن  إالَّ  الوفد،  جريدة  يليها  األهرام،  جريدة  يف  الفاعلة  للقوى  اإليجابية 
يف   الفاعلة  للقوى  السلبية  والصفات  األدوار  على  تركيًزا  الدراسة  صحف  أكثر  كانت 

  خطاب اجلريدة عند تناول موضوع الدراسة.

ومن الصفات واألدوار اإليجابية املنسوبة للقوى الفاعلة الواردة بجريدة األهرام، اهتمام   
من   املزيد  أجل  من  الوطنية  بالصناعة  بالنهوض  الكامل  السيسي"  "عبدالفتاح  الرئيس 
فرص العمل أمام الشباب، باإلضافة إلى زيادة املنتجات املصرية كًما وكيًفا، وفتح أسواق 

ا أمام  الصعبة  جديدة  العملة  من  املزيد  لتوفير  الواردات  من  والتقليل  املصرية  لصادرات 
املختلفة التنمية  مجاالت  نستخدمها يف  رئيس )١٠٧(التي  مدبولي"  "مصطفى  به  قام  وما   ،

رين   للُمصدِّ الدعم  أوجه  وتقدمي  االقتصادية،  املشكالت  حل  سبيل  يف  جهود  من  الوزراء 
الدولة لهم مل  القطاع اخلاص،  املصريني من أجل دعم  ضاعفة قيمة الصادرات، وتشجيع 

العالم أنحاء  كل  املستثمرين يف  الذي )١٠٨(وتشجيع  بالدور  عبدالتواب"  "أحمد  أشاد  كما   ،
قام به "كامل الوزير" وزير النقل يف إعادة االنضباط إلى قطاع السكة احلديد، من خالل  

مبدأ الثواب والعقاب للعاملني  العمل املستمر لتجديد وصيانة السكك احلديدية، وإقرار  
  . )١٠٩(باملرفق، من أجل حتسني مستوى اخلدمة وتوفير ظروف أفضل للمسافرين

يف     للحكومة  اإليجابي  الدور  إلى  الدين"  زين  "وجدي  الكاتب  أشار  الوفد  جريدة  ويف 
تنمية سيناء، فرغم احلرب على اإلرهاب لم تتخل الدولة عن القيام بدوٍر فاعل يف تنمية  

يناء، ويكفي أن نذكر مثاًال واحًدا ليس على سبيل احلصر، وهو قرار القيادة السياسية س
بحفر األنفاق لربط سيناء بجميع أنحاء اجلمهورية، وطرح املشروعات الكبيرة التي حتقق  
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سيناء داخل  تنمية  ألية  احلقيقية  البداية  وهي  للمواطنني،  كرمية  أشار )١١٠(حياة  كما   ،
الدين" إلى جهود "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني    الكاتب "وجدي زين 

بدأ   والذي  التعليم،  لتطوير  القومي  املشروع  إطالق  التي جتسدت يف  التعليم،  تطوير  يف 
تكون منظومة   ٢٠٣٠بالتطبيق على الصف األول االبتدائي ورياض األطفال، وبحلول عام  

  .  )١١١(االتعليم اجلديدة قد مت االنتهاء منه

للقوى     السلبية  األدوار والصفات  أن  إلى  نتائج حتليل خطاب الصحف املصرية  أشارت 
جاءت  كما  الثانية،  املرتبة  يف  جات  الدراسة  بصحف  التنموي  باخلطاب  الواردة  الفاعلة 
باخلطاب  الفاعلة  للقوى  السلبية  األدوار  على  تركيًزا  أكثر  والوفد"  "الشروق  جريدتا 

ر اخلطاب الصحفي بجريدة الوفد إلى فشل احلكومات املتعاقبة يف الصحفي، حيث أشا
، وفشل وزارة النقل يف ) ١١٢(القضاء على منظومة فساد املحليات على مدى سنوات طويلة

استعادة أراضي السكك احلديد املنهوبة، وعدم استغالل هذه األراضي أو بيعها من أجل 
احلديدية، دون اللجوء إلى االقتراض أو  توفير مليارات اجلنيهات لتطوير مرفق السكك  

للدولة العامة  امليزانية  من  إلى  )١١٣(السحب  العبيدي"  "عصام  أشار  التعليم  مجال  ويف   ،
والتركيز على   الفني واجلامعي يف مصر،  التعليم  إدارة ملف  مسئولية احلكومة عن سوء 

باجلامع العملية  والتخصصات  الفني  التعليم  وإهمال  النظري،  إلى  التعليم  أدى  مما  ات، 
  . )١١٤(انضمام مئات اآلالف من اخلريجني لطابور البطالة سنوًيا 

السلبية    والصفات  األدوار  على  تركيًزا  الدراسة  صحف  أقل  األهرام  جريدة  أن  ورغم 
أن  إالَّ  مصر،  يف  الشاملة  التنمية  أبعاد  تناول  عند  الصحفي  خطابها  يف  الفاعلة  للقوى 

ه اللوم إلى احلكومة املصرية عند تناوله موضوع التنمية  الكاتب "مكرم محمد أحمد" و جَّ
تطوير   يساعد على  الذي  الصحي  املناخ  توفر  ال  املصرية  أن احلكومة  وكيف  الصناعية، 
اإلمكانات  مصر  امتالك  على  واألبحاث  الدراسات  تأكيد  رغم  مصر،  يف  الصناعة 

ب احلكومة بضرورة إطالق واألدوات التي متكنها من أن تكون أفضل حاًال؛ وطالب الكات
البيروقراطية   من  والتخلص  والزراعة  الصناعة  للقطاع اخلاص يف مجاالت  العمل  حرية 
تنمية   معدالت  حتقيق  من  نتمكن  حتى  الصناعة،  حساب  على  التجارة  إلى  تنحاز  التي 

  .  )١١٥(عالية خالل السنوات القادمة

  خالصة البحث: 



 

 
٢٠١٨ ٢٠١٨ 

ف املصرية (األهرام، الوفد، الشروق) إلى  أشارت نتائج دراسة وحتليل خطاب الصح   -١
وجود تباين يف مدى اهتمام الصحف املصرية بتناول استراتيجية مصر للتنمية املستدامة 
جريدة   أن  النتائج  أظهرت  حيث  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  الثالثة:  بأبعادها 

املس التنمية  موضوعات  بتناول  اهتماًما  املصرية  الصحف  أكثر  مصر،  األهرام  يف  تدامة 
بتناول   اهتماًما  الدراسة  أقل صحف  الشروق  جريدة  جاءت  وأخيًرا  الوفد،  جريدة  يليها 
أبعاد التنمية الشاملة يف مصر، وهو ما يؤكد مساندة ودعم جريدة األهرام جلهود الدولة 

  .٢٠٣٠يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف إطار رؤية مصر

اخلطاب التنموي بالصحف املصرية موضع الدراسة   تنوعت األطروحات الرئيسة يف  -٢
(األهرام، الوفد، الشروق)، إال أن اخلطاب الصحفي املصري ركَّز على الُبعد االقتصادي  
وهو أحد األبعاد الرئيسة يف خطة مصر للتنمية االقتصادية، من خالل إجناز املشروعات 

الصناعة واالستثمار األجنبي،    القومية الكبرى، ورفع كفاءة املؤسسات احلكومية، وتشجيع
  من خالل إجراء التعديالت التشريعية والسياسات املالية والنقدية الالزمة. 

للتنمية    -٣ رغم تركيز الصحف املصرية على اجلانب االقتصادي من استراتيجية مصر 
للتنمية، حيث أبرزت   املستدامة؛ إال أن صحف الدراسة اهتمت أيًضا بالُبعد االجتماعي 

بأبعادها صحف   االجتماعية  التنمية  عناصر  حتقيق  أجل  من  الدولة  جهود  الدراسة 
، من حيث االهتمام بتطوير التعليم والتدريب،  ٢٠٣٠املختلفة، تنفيًذا ملا جاء يف رؤية مصر  

وحتقيق العدالة االجتماعية، وحتديث املنظومة الصحية الشاملة، وإثراء احلياة الثقافية 
إ باإلضافة  هذا  مصر،  للفئات  يف  الدولة  توفرها  التي  االجتماعية  احلماية  برامج  لى 

لإلصالح   احلكومة  برنامج  تطبيق  عن  الناجتة  السلبية  اآلثار  ملعاجلة  بالرعاية  األَْولى 
  االقتصادي. 

أظهرت نتائج الدراسة عدم اهتمام اخلطاب التنموي بصحف الدراسة بالُبعد البيئي   -٤
البيئي يف السنوات األخيرة، الناجتة عن تزايد نسبة  بقدر كاٍف، رغم تفاقم مشكلة اخللل  

التلوث يف الهواء واملاء والتربة، مما يسبب خلًال ُيهدد احلياة على سطح األرض، باإلضافة  
الذرية والنووية نتيجة الستخدام املفاعالت عسكرًيا وصناعًيا،  التلوث  باإلشعاعات  إلى 

"ا جريدتي  وخاصة  الدراسة  صحف  ُتبرز  لم  يف كما  العمرانية  التنمية  والشروق"  لوفد 
والتي بدأت منذ عام   املاضية، حيث  ١٩٧٤مصر،  السنوات  ، وشهدت طفرة كبيرة خالل 

بََنت مصر اثنني وعشرين مدينة جديدة كجزء من التزام سياسي بغزو الصحراء، وتوفير  
يف   املجتمعية  األطراف  مختلف  وإشراك  املجتمع،  فئات  ملختلف  املناسب  تنفيذ  اإلسكان 
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الستثمارات   كبيرة  جذب  مراكز  اجلديدة  املدن  تصبح  بحيث  لإلسكان،  العامة  السياسة 
  القطاع اخلاص مع تطوير الدولة آلليات الرقابة واملتابعة.

تنوعت األطر املرجعية التي استند إليها اخلطاب الصحفي التنموي بصحف الدراسة    -٥
عزيز جهود الدولة من أجل حتقيق خطة  عند تناول أبعاد التنمية املستدامة يف مصر، وت

الشاملة   للتنمية  اب  ٢٠٣٠مصر  ُكتَّ بها  استشهد  التي  املرجعية  اإلحاالت  تنوعت  حيث   ،
مواد الرأي يف صحف الدراسة ما بني األطر االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والتنمية  

األط مقدمة  يف  االقتصادي  اإلطار  وجاء  والبيئية،  والثقافية  التي  البشرية  املرجعية  ر 
للتنمية   مصر  استراتيجية  تناولها  عند  الدراسة  موضع  املصرية  الصحف  إليها  استندت 

، وجاءت جريدة األهرام يف مقدمة الصحف املصرية التي اعتمدت على  ٢٠٣٠املستدامة  
االقتصادية   باإلصالحات  باجلريدة  الرأي  مواد  مختلف  واهتمت  االقتصادي،  اإلطار 

تصاد املصري يف الفترة األخيرة، واستعادة االقتصاد املصري الثقة  ومؤشرات حتسن االق
سواء اإلقليمية أو الدولية، من خالل دعم الدول العربية واملؤسسات الدولية، والتنوع يف  
املرتبة   مصر  لتحتل  األجانب؛  املستثمرين  ثقة  واستعادة  اخلارجي  الدين  أدوات  هيكل 

األجن االستثمارات  توجهات  يف  "الوفد الثانية  جريدتا  ا  أمَّ األفريقية،  للقارة  املباشرة  بية 
والشروق" اهتمت كٌل منهما بالتحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه الدولة خالل  

  تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي. 

أظهرت نتائج دراسة حتليل خطاب صحف الدراسة ضعف اهتمام الصحف املصرية    -٦
عن كأحد  الثقايف  واملعرفة  بالُبعد  القراءة  مجتمع  بناء  أهمية  رغم  الشاملة،  التنمية  اصر 

بالتشجيع على القراءة والكتابة وقيم احترامهما مًعا، وإبراز دور الثقافة والفنون مبختلف  
  أشكالها يف االرتقاء بالذوق العام للمجتمع ومحاربة التطرف واإلرهاب.

املصر   -٧ بالصحف  التنمية  نتائج حتليل خطاب  اعتمادها أشارت  إلى  الدراسة  عينة  ية 
على مسارات البرهنة املنطقية عند تناول أبعاد التنمية املستدامة يف مصر، حيث اهتمت  
املستدامة  التنمية  أبعاد  ومناقشة  بعرض  األهرام  جريدة  مقدمتها  ويف  الدراسة  صحف 

امل للتنمية  استراتيجية مصر  إطار  الدولة، يف  تنفذها  التي  القومية  ستدامة واملشروعات 
وحرص  ٢٠٣٠ مصر،  يف  التنمية  تواجه  التي  املعوقات  لبعض  املقترحة  احللول  وتقدمي   ،

اب مواد الرأي بالصحف املصرية على االستشهاد باألدلة والبراهني التي تؤيد آراءهم   ُكتَّ
املطروحة حول جهود الدولة املبذولة من أجل حتقيق استراتيجية مصر للتنمية املستدامة، 

بعرض مختلف اآلراء املتوافقة واملتباينة على حٍد سواء بشأن إجراءات اإلصالح    واالهتمام
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تقدمي  إلى  باإلضافة  الدولة،  تتبناها  التي  االجتماعية  احلماية  وبرامج  االقتصادي، 
تناول   عند  الدراسة  بصحف  املنشورة  الرأي  مواد  عبر  واإلحصائيات  واألرقام  احلقائق 

  أبعاد التنمية املستدامة مبصر. 

اتفاق صحف    -٨ إلى  املصرية  بالصحف  التنموي  اخلطاب  دراسة حتليل  نتائج  أظهرت 
الدراسة حول أهمية القوى الفاعلة الرئيسة يف اخلطاب الصحفي، حيث جاءت "املصادر  
احلكوميني  املسئولني  دور  على  التركيز  خالل  من  الفاعلة  القوى  مقدمة  يف  الرسمية" 

الوزراء،   احلكومة،  مصر،  (رئيس  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  يف  املحافظني) 
ودورهم البارز يف دعم الدولة وحل املشكالت واملعوقات التي حتول دون حتقيق ذلك، كما 
برز دور رئيس الدولة يف تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي، ومنظومة الصحة الشاملة،  

أم املجال  وإفساح  العلمي،  والبحث  التعليم  وتكافؤ وتطوير  واالبتكار  لإلبداع  الشباب  ام 
خالل  من  احلكم  يف  وإشراكهم  بآرائهم  واألخذ  والتعبير  الرأي  وحرية  بينهم،  الفرص 

  مبادرة "اسأل الرئيس".

القوى    -٩ سمات  أن  الدراسة  عينة  املصرية  الصحف  خطاب  حتليل  نتائج  أوضحت 
ة يف جريدة األهرام التي  الفاعلة والتصورات املنسوبة جاءت يف مجملها "إيجابية"، وخاص

فرص   من  املزيد  أجل  من  الوطنية،  بالصناعة  النهوض  يف  الفاعلة  القوى  جهود  أظهرت 
العمل أمام الشباب، باإلضافة إلى زيادة املنتجات املصرية كًما وكيًفا، وفتح أسواق جديدة 

دمها يف  أمام الصادرات املصرية والتقليل من الواردات لتوفير العملة الصعبة التي نستخ
مجاالت التنمية املختلفة، باإلضافة إلى تشجيع القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدني  
التي   والتحديات  العقبات  وتذليل  املستدامة،  التنمية  أهداف  حتقيق  يف  املشاركة  على 
السلبية   األدوار  على  والشروق"  "الوفد  جريدتا  ركزت  بينما  األجنبي،  االستثمار  تواجه 

الفاعل احلكومات للقوى  فشل  إلى  الصحفي  اخلطاب  أشار  حيث  الصحفي،  باخلطاب  ة 
إدارة   وسوء  مدى سنوات طويلة،  املحليات على  منظومة فساد  القضاء على  املتعاقبة يف 
التعليم   وإهمال  النظري،  التعليم  على  والتركيز  مصر،  يف  واجلامعي  الفني  التعليم  ملف 

إلى انضمام مئات اآلالف من اخلريجني   الفني والتخصصات العملية باجلامعات، مما أدى 
على   يساعد  الذي  الصحي  املناخ  توفير  عدم  إلى  باإلضافة  سنوًيا،  البطالة  طابور  إلى 
تطوير الصناعة يف مصر، رغم تأكيد الدراسات واألبحاث على امتالك مصر اإلمكانات  

التي متكنها من أن تكون أفضل حاًال، مما يتطلب ضرورة إطالق حر  العمل واألدوات  ية 
تنحاز   التي  البيروقراطية  من  والتخلص  والزراعة،  الصناعة  للقطاع اخلاص يف مجاالت 
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خالل   عالية  تنمية  معدالت  من حتقيق  نتمكن  حتى  الصناعة،  حساب  على  التجارة  إلى 
  السنوات القادمة.    

  توصيات الدراسة:  

توعيـة املـواطنني   ضرورة قيام وسائل اإلعالم وخاصـة الصـحافة بـدورها املُجتمعـي يف  -١
باستراتيجية مصر للتنمية املستدامة مبختلف أبعادها التنموية، ودعم اجلهود املبذولة مـن 

  أجل حتقيق أهداف التنمية الشاملة يف مصر.

أهميــة تنــاول الصــحف املصــرية كافــة أبعــاد التنميــة الشــاملة يف مصــر، وعــدم التركيــز  -٢
ث إن اسـتراتيجية مصـر للتنميـة املسـتدامة على الُبعد االقتصادي فقـط رغـم أهميتـه، حيـ

تهــتم بالتنميــة االقتصــادية وحتقيــق عناصــر التنميــة االجتماعيــة، واحلفــاظ علــى التــوازن 
  البيئي. 

ضرورة قيام الصحف املصرية بتسليط الضوء على مشاركة كافة قطاعـات الدولـة مـن   -٣
اصة القطـاع اخلـاص ، وخ٢٠٣٠أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف مصر حتى عام  

ــة  ــى البيروقراطي ــة املســتمرة بالقضــاء عل ومنظمــات املجتمــع املــدني، ومــا يســتلزم املطالب
وإجراء التعديالت التشـريعية والسياسـات املاليـة والنقديـة الالزمـة، مـن أجـل حتقيـق منـو 
، احتوائي مسـتدام، يتميـز بالتنافسـية والتنـوع، ويكـون عنصـًرا فـاعًال يف االقتصـاد العـاملي

ــى التكيــف مــع املتغيــرات العامليــة وتعظــيم القيمــة املضــافة وتــوفير فــرص عمــل  قــادرًا عل
  للشباب.

أهميــة قيــام الصــحف املصــرية بإلقــاء الضــوء علــى بــرامج احلمايــة االجتماعيــة التــي  -٤
تتبناها الدولة وتقدميها للفئـات األَْولـى بالرعايـة، وخاصـة فئـة محـدودي الـدخل، ملعاجلـة 

  ية الناجتة عن تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي.اآلثار السلب

تنظيم حمالت توعية مبختلف وسـائل اإلعـالم للتأكيـد علـى ضـرورة ترشـيد اسـتخدام   -٥
املوارد الطبيعية وإيجاد بدائل غيـر تقليديـة لهـا لضـمان اسـتدامتها، مـع احلـد مـن التلـوث 

ــر املعاجلــة،  ــة للمخلفــات غي ــز يف واإلدارة املتكامل ــوع البيولــوجي املتمي ــى التن واحلفــاظ عل
  مصر، واإلدارة الرشيدة واملستدامة لها.
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  . ٤، ص٢٨/٧/٢٠١٩، جريدة الوفد، استغالل املوارد الطبيعية -كلمة عدل، بهاء الدين أبو شقة -٧٥

  . ١١، ص١٦/١٠/٢٠١٩، جريدة األهرام، عجز امليزان التجاري وسبل العالجعبدالفتاح اجلبالي،  -٧٦

  . ٢، مرجع سابق، صالتنمية الزراعية وفق اإلمكانيات املتاحةنبيل فودة،  -٧٧

، جريدة الوفد، استباحة املال العام تقضي على النمو االقتصادي –نقطة ساخنة سيد عبد العاطي،   -٧٨
  . ١٦، ص ١٧/١/٢٠١٩

، ١٦/١٠/٢٠١٩، جريدة الشروق، مسببات تراجع االستثمار األجنبي املباشر وسبل زيادتهمحسن عادل،  -٧٩
  . ١٠ص

  . ٢، ص١٦/١٠/٢٠١٩، جريدة األهرام، لنمواستكمال مسار ا -صندوق األفكارعبداملحسن سالمة،  -٨٠

  . ٧، ص١٧/١/٢٠١٩، جريدة الوفد، مصر دولة متقدمة –تأمالت مصطفى عبدالرازق،  -٨١

  . ٧، ص١٦/١٠/٢٠١٩، جريدة الشروق، التكنولوجيا جتهز على العمالة البشريةمازن مجوز،  -٨٢

  . ٤، ص١٣/٨/٢٠١٩الوفد، ، جريدة التغيير لدى املواطن -كلمة عدلبهاء الدين أبو شقة،  -٨٣

  . ١٢، ص١٧/٥/٢٠١٩، جريدة األهرام، أوهام مجانية التعليمعبده مباشر،  -٨٤

  . ١١، ص٦/٣/٢٠١٩، جريدة األهرام، عائدات الدولة واحليز املاليعبدالفتاح اجلبالي،  -٨٥

  . ٣، مرجع سابق، صحتسن االقتصاد رغم أزمات املنطقةرأي األهرام،  -٨٦

  . ٣، ص٧/٢٠١٩/ ٤، جريدة الوفد، مشروع التأمني الصحي -حكاوي وجدي زين،   -٨٧

، جريدة الشروق،  معهد القلب القومي رسالة لكل املصريني -صباح الصحة والسعادةليلى إبراهيم،  -٨٨
  . ١١، ص ٢٠/٧/٢٠١٩

  . ٤، ص ١٤/٣/٢٠١٩، جريدة الشروق،  ومتى حترر احلكومة سعر املواطن! –ضربة قلم أشرف البربري،  -٨٩

  . ٥، ص٨/٢٠١٩/ ١٣، جريدة الوفد، التوازن البيئي وأسباب اختاللهشريف جبر،  -٩٠

  . ١٠، ص٢٥/٥/٢٠١٩، جريدة الشروق، برامج الفضائح والتشفي -يوتيوبمحمود قاسم،  -٩١

  . ٢٠، ص٧/٤/٢٠١٩، جريدة األهرام، قضية زيادة التصدير -مجرد رأي صالح منتصر،  -٩٢



 

 
٢٠٢٨ ٢٠٢٨ 

  . ٢، ص٢٨/٧/٢٠١٩، جريدة الشروق، كله يريد االلتحاق بالطب -عالمة تعجب عماد الدين حسني، -٩٣

  . ٦، ص١٤/٣/٢٠١٩، جريدة الوفد، الثواب والعقاب  -حكاية وطن محمود غالب،  -٩٤

، ٢٩/٨/٢٠١٩، جريدة الوفد، مصر على الطريق الصحيح بشهادة الكبار -صواريخعبدالعزيز النحاس،  -٩٥
  . ١٦ص

  . ٤، ص٢٠/٧/٢٠١٩، جريدة األهرام، القتصادي قصة جناح يكتبها الشعبالنمو امحمد حماد،  -٩٦

، ١/٥/٢٠١٩، جريدة الشروق، زياد بهاء الدين واملنهج املوضوعي -عالمة تعجبعماد الدين حسني،  -٩٧
  . ٢ص

  . ١٠، ص١١/١٢/٢٠١٩، جريدة األهرام، نحو استراتيجية جريئة للتعليم -كل يوممرسي عطا اهللا،  -٩٨

  . ٢، ص١٦/١٠/٢٠١٩، جريدة الوفد، صحة املصريني  -حكاية وطن غالب، محمود   -٩٩

  . ٢، ص٢٨/٧/٢٠١٩، جريدة الوفد، أحمد يسأل الرئيس -حكاية وطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -١٠٠

  . ٢، ص٢١/٨/٢٠١٩، ، جريدة الشروقعيد العلم.. الكلمات والواقع -عالمة تعجب عماد الدين حسني،  -١٠١

  . ٧، ص١٧/١/٢٠١٩، جريدة الوفد، مصر دولة متقدمة -تأمالتمصطفى عبدالرازق،  -١٠٢

  . ١٢، ص١٠/٦/٢٠١٩، جريدة األهرام، تطوير الترويج لالستثمار مبصر  -وجهة نظرأحمد صابرين،  -١٠٣

  . ٣، ص١/١/٢٠١٩، جريدة الوفد، حتية للشعب العظيموجدي زين،  -١٠٤

  . ١٣، ص١٥/٤/٢٠١٩، جريدة األهرام، العمالة املصرية وفرص العمل -كالم جرئنيفني شحاتة،  -١٠٥

، جريدة  هموم الصحة يف مصر: من يدعم مرضى املصائر املعلقة -صباح الصحة والسعادةليلى إبراهيم،  -١٠٦
معهد القلب القومي رسالة   -، وليلى إبراهيم، صباح الصحة والسعادة١١، ص٢٠١٩/ ٢٥/٥الشروق، 

  . ١١، صمرجع سابقلكل املصريني، 

  . ٣، ص٢٧/١٢/٢٠١٩، جريدة األهرام، الصناعة قاطرة التنمية -رأي األهرام -١٠٧

  . ٢٠، صمرجع سابققضية زيادة التصدير،  - صالح منتصر، مجرد رأي -١٠٨

  . ١١، ص١١/٢٠١٩/ ٩، جريدة األهرام، اإلصالحات بالسكة احلديد -كلمة عابرةأحمد عبدالتواب،  -١٠٩

  . ١، ص٢٠١٩/ ١٧/١، جريدة الوفد، سيناء تنادي املستثمرينوجدي زين الدين،  -١١٠

  . ٣، ص٢٠/٧/٢٠١٩وفد، ، جريدة التطوير التعليم -حكاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -١١١

  . ٤، ص٣/١٢/٢٠١٩، جريدة الوفد، مواجهة الفساد -كلمة عدل بهاء الدين أبو شقة،  -١١٢

  . ١٦، ص١٤/٣/٢٠١٩، جريدة الوفد، رسالة إلى الوزير -نقطة ساخنةسيد عبد العاطي،  -١١٣

  . ٤ص ،١٨/٢/٢٠١٩، جريدة الوفد، التعليم الفني ونهضة األمة -إشراقاتعصام العبيدي،  -١١٤

 . ١٠، ص٢٠١٩/ ٥/٨، جريدة األهرام، متى يكون لدينا صناعة؟ -نقطة نورمكرم محمد أحمد،  -١١٥
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