
بعىىان" احجاهاث الجمهىر المصري وحى مصذاقيت وسائل اإلعالم الخقليذيت  األول بحذال

 .3102والجذيذة عقب أحذاد الزالريه مه يىويى. دراست ميذاويت، 

الىقىف علً احجاهاث الجمهىر المصري وحى مصذاقيت وسائل اإلعالم هذفج الذراست إلً  

ورنك فٍ إطبس َظشَت االػخًبد ػهً وسبئم  ،"يىويى 21الخقليذيت والجذيذة عقب أحذاد 

يغ حهك  الخروس بمؤشراث حىل مذي مصذاقيت وسائل اإلعالم وحعاملهابهذف  ،اإلػالو

ولذ حى وضغ يجًىػت يٍ انفشوع انخٍ  ،األحذاد. واػخًذث انذساست ػهً انًُهج انًسحٍ

لىايهب  ،ححمك أغشاع انبحذ، وأجشَج انذساست ػهً ػُُت ػًذَت يًٍ َسخخذيىٌ اإلَخشَج

يفشدة يٍ انزكىس واإلَبد يٍ انًمًٍُُ بًحبفظخً انمبهشة وانمهُىبُت، وحخُىع فئبحهى انؼًشَت  044

األسئهت انخً ححمك أهذاف  حخضًٍ يجًىػت يٍ حظًُى طحُفت االسخمظبءوحى وانخؼهًُُت. 

انفضبئُبث انًظشَت  ببإلضبفت إنً يمُبس يسخىٌ انكزبفت نمُبس كزبفت اسخخذاو كم يٍ ،انذساست

آخش يكىٌ يٍ يجًىػت يٍ كزنك لبيج انببحزت بخظًُى يمُبس  ،ويىالغ انخىاطم االجخًبػٍ 

إلخببسَت بكم يٍ انفضبئُبث احجبهبث انًبحىرٍُ َحى انخغطُت اانؼببساث اإلَجببُت وانسهبُت نمُبس 

وبؼذ حطبُك طحُفت االسخمظبء وحفشَغ انبُبَبث ويؼبنجخهب احظبئُب  انًظشَت ويىالغ انخىاطم .

يخببؼت  حخهخض فٍ أٌحىطهج انببحزت إنً يجًىػت يٍ انُخبئج  ،وانخحمك يٍ فشوع انذساست

انؼشبُت، حهخهب  انفضبئُبثيٍ خالل بذسجت كبُشة  كبَج َىَُى ويب بؼذهب 04أفشاد انؼُُت ألحذاد 

 إال أٌ ،يشحبت يخمذيت كًظذس نهًؼهىيبث ػٍ األحذاد االَخشَج احخمو ،انفضبئُبث انًظشَت

َسبت يٍ َؼخمذوٌ ببنًظذالُت انًشحفؼت نًىالغ انخىاطم االجخًبػٍ أكبش يُهب فًُب َخؼهك 

نىسبئم لذ سبػذث َسبت حبٍُ أٌ حهك ا -، وفًُب َخؼهك بخأرُش وسبئم اإلػالوببنفضبئُبث انًظشَت

، وأٌ انًظذالُت يشحبطت نذي كبُشة يٍ انًبحىرٍُ ػهً حكىٍَ سأٌ بخظىص األحذاد انسبئذة

واٌ  ،وكزنك االسخمالنُت وانظذق واأليبَت ،انجًهىس بؼذة ػىايم فٍ يمذيخهب انًىضىػُت

وػذو  ،وانًببنغت وانخهىَم ،َمُى انىسبئم اإلػاليُت حمًُُب سهبُب بسبب انخحُز انسُبسٍانجًهىس 

احفمج انُخبئج يغ إحذي فشضُبث  -حُبول انحمبئك كبيهت. وفًُب َخؼهك بُخبئج اخخببساث انفشوع

فمذ حبٍُ أٌ  ،يذخم االسخخذايبث واإلشببػبث وانمبئهت بأٌ جًهىس وسبئم اإلػالو جًهىس َشظ

جذوا اخخالفب أو حؼبسضب فُى َسبت غُش لهُهت يٍ انًبحىرٍُ َحبونىٌ انخأكذ يٍ انًؼهىيت إرا و

ػاللت اسحببطُت طشدَت راث دالنت ، كزنك حبٍُ وجىد َظههى يٍ يؼهىيبث يٍ وسبئم اإلػالو

وبٍُ  ،احظبئُت بٍُ كزبفت اسخخذاو كم يٍ انفضبئُبث انًظشَت ويىالغ انخىاطم االجخًبػٍ

  .ُى ويب أػمبهبَىَ 04واالحجبهبث َحى يظذالُت هزِ انىسبئم كًظبدس نهًؼهىيبث ػٍ أحذاد 

 


