
 

 

 مجلة البحوث اإلعالمية

 عن جامعة األزهر  علمية محكمة تصدرمجلة 

 العدد 
 السادس
  والثالثون

3122  أكتوبر  
 )المجلد الثاني (

ل العــــدد ـــــداخ  

  . اتجبهبث انذراسبث اإلعاليٍت فً لسى انصحبفت واإلعالو بجبيعت األسهز
 د. رسق سعذ عبذ انًعطى                                                        

 
 . يٍ انًبئً فً يصزدران يخبطز األإدور انتهٍفشٌىٌ انًصزي فً 

 فـــــــىســـبٌ ٌــــــحُ د.                                                        
 

اعتًبد طهبت انجبيعبث انسعىدٌت عهً وسبئم اإلعالو فً انحصىل عهً 
 د. أيٍزة يحًذ إبزاهٍى انًُز           .انًعهىيبث أثُبء انكىارث واألسيبث

                                                      
  ..  انًجتًعًانًجتًعًدور انشبكبث االجتًبعٍت فً انتغٍٍز  دور انشبكبث االجتًبعٍت فً انتغٍٍز    ٍٍ َحىٍٍ َحىاتجبهبث اإلعاليٍاتجبهبث اإلعاليٍ

  َذٌت عبذ انُبً يحًذ انمبضً. د                                                      
 
صُع  فًودورهب االستمصبئٍت رؤٌت انصحفٍٍٍ انًصزٌٍٍ نهصحبفت  

                                             يىسى انببلً د. عٍسى عبذ                                 .انسٍبسبث انعبيت
                                                   

.المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في العالم العربي  
 ًــــــبيـــــالء انشـــــد. ع                                               

انحكىيٍت  فشٌىٍَتٍٍى األداء انًهًُ نهمبئى ببالتصبل فً انمُىاث انتهتمٍ

                                            بٌـىد عثًــب يحًـــصف. د        .3122ٌُبٌز  32وانخبصت بعذ ثىرة 
 

 رجبء عبذ انزاسق انغًزاوي .د.               انبحىث اإلعالٍَت فً ربع  لزٌ
 

األسبسٍت نذراسبث انصىرة انذهٍُت فً يصز خالل انعمذ األول  تجبهبثاال
                           بزثــــــــأنً ــــبَــــد. أي            .                        32يٍ انمزٌ 

 

 يشبركت انمُىاث انفضبئٍت انًصزٌت فً دعى انتًٍُت انسٍبحٍت 
 عشانذٌٍ يحًذ دوابه إًٌبٌد.                       .ٌُبٌز 32بعذ أحذاث ثىرة 

   
 نهبزايج  واإلعاليٍتتعزض انُخبت األكبدًٌٍت  فًأثز حزٌت انتعبٍز 

 فبطًت انشهزاء صبنح د .  .    تانًصزٌ تانمُىاث انفضبئٍ ًف تانحىارٌ
 

 .دور اإلعالو انبٍئً فً تحمٍك انتًٍُت انًستذايت
 حًـــبنــز انصـــى بكـــأب.د              ًانطهحبت هبنت.د                      

 
 انحصىل عهى فًعالو عهى وسبئم اإل انًصزياعتًبد انجًهىر 

 زـمــــــــبدة صــــــــغ.د                 . ٌُبٌز32انًعهىيبث حىل ثىرة 
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  . راسبث اإلعاليٍت فً لسى انصحبفت واإلعالو بجبيعت األسهزاتجبهبث انذ

 د. رسق سعذ عبذ انًعطى                                                        
 

 . يٍ انًبئً فً يصزدران يخبطز األإدور انتهٍفشٌىٌ انًصزي فً 
 فـــــــىســـبٌ ٌــــــحُ د.                                                        

 
اعتًبد طهبت انجبيعبث انسعىدٌت عهً وسبئم اإلعالو فً انحصىل عهً 

 د. أيٍزة يحًذ إبزاهٍى انًُز           .انًعهىيبث أثُبء انكىارث واألسيبث
                                                      

  ..  انًجتًعًانًجتًعًٍت فً انتغٍٍز  ٍت فً انتغٍٍز  دور انشبكبث االجتًبعدور انشبكبث االجتًبع  اتجبهبث اإلعاليٍٍٍ َحىاتجبهبث اإلعاليٍٍٍ َحى
  َذٌت عبذ انُبً يحًذ انمبضً. د                                                      

 
صُع  فًودورهب االستمصبئٍت رؤٌت انصحفٍٍٍ انًصزٌٍٍ نهصحبفت  

                                             يىسى انببلًد. عٍسى عبذ                                  .انسٍبسبث انعبيت
                                                   

.المعارضة اإللكترونية وعالقتها بالتحوالت السياسية في العالم العربي
 ًــــــبيـــــالء انشـــــد. ع                                               

انحكىيٍت وانخبصت  فشٌىٍَتٍتصبل فً انمُىاث انتهتمٍٍى األداء انًهًُ نهمبئى ببال

                                            بٌـىد عثًــب يحًـــصف. د        .3122ٌُبٌز  32بعذ ثىرة 
 

 رجبء عبذ انزاسق انغًزاوي .د.               انبحىث اإلعالٍَت فً ربع  لزٌ
 

ذهٍُت فً يصز خالل انعمذ األول يٍ تجبهبث األسبسٍت نذراسبث انصىرة اناال
                           بزثــــــــأنً ــــبَــــد. أي.                                    32انمزٌ 

 

 يشبركت انمُىاث انفضبئٍت انًصزٌت فً دعى انتًٍُت انسٍبحٍت 
 يحًذ دوابه ٍعشا نذٌ إًٌبٌد.                       .ٌُبٌز 32بعذ أحذاث ثىرة 

   
 نهبزايج  واإلعاليٍتتعزض انُخبت األكبدًٌٍت  فًأثز حزٌت انتعبٍز 

 فبطًت انشهزاء صبنح د .  .    تانًصزٌ تانمُىاث انفضبئٍ ًف تانحىارٌ
 

 .دور اإلعالو انبٍئً فً تحمٍك انتًٍُت انًستذايت
 حًبنأنصز ـــى بكـــأب.د              ًانطهحبت هبنت.د                      

 
 انحصىل عهى فًعالو عهى وسبئم اإل انًصزياعتًبد انجًهىر 

 زـمــــــــبدة صــــــــغ.د                 . ٌُبٌز32انًعهىيبث حىل ثىرة 
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 :مذِتِ
طف٠ٝ حٌمَحءس حٌؼخِش ٌٍّ٘ٙي ح١ٌٔخٟٓ فٝ ػخٌّٕخ حٌؼَرٝ اٌٝ حٌمٛي رؤْ َِحكً ػالػش وزَٜ لي َِص رٙخ 
ٌٖ٘ حٌّٕطمش ِٓ حٌؼخٌُ هالي حٌّخثش ػخَ حأله١َس، ٓخّ٘ض ـ ٚال طِحي ـ فٝ ط٘ى١ً ٚحلؼٙخ ح١ٌٔخٟٓ 

حألٌٚٝ رلمزش حالٓظؼّخٍ حألؿٕزٝ ٚحالؿظّخػٟ ِٓ ٔخك١ش، ِٚـخٌٙخ حٌؼخَ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ. حٍطزطض حٌَّكٍش 
ألٍح١ٟٙخ، فٝ ك١ٓ طّؼٍض حٌَّكٍش حٌؼخ١ٔش فٝ ٠ٔخي ٗؼٛرٙخ حٌط٠ًٛ رغ١ش حٌظلٍَ ِٓ حالٓظؼّخٍ، أِخ 
حٌَّكٍش حٌؼخٌؼش فظؼىْ ِخ طؼ١٘ٗ ٗؼٛد حٌّٕطمش حٌؼَر١ش ح٢ْ ِٓ كخٌش ػ٠ٍٛش ٟي ِظخَ٘ حالٓظزيحى 

 ح١ٌٔخٟٓ ٚحٌمَٙ حالؿظّخػٟ. 
َٚػش أػخٍ٘خ ػٍّخء ح١ٌٔخٓش ٚحالؿظّخع ٚحٌزخكؼْٛ فٝ حٌ٘ؤْ حٌؼَرٝ ر٘ىً ػخَ )ٓٛحء طٔخإالص وؼ١َس ِٚ٘

أوخٔٛح ػَرخً أَ أؿخٔذ( ١ٛحي حٌفظَس ح١ٌِِٕش حٌظٟ أػمزض حٌلمزش حالٓظؼّخ٠ٍش )حٌَّكٍش حٌؼخ١ٔش(، ؿخء فٝ 
ٕطمش حٌؼَر١ش ِميِظٙخ حٌٔئحالْ )حٌّؼ٠ٍظخْ( حٌظخ١ٌخْ: ٌّخًح طظٛلف ٓلذ حٌل٠َش وٍّخ َِص رّٔخء حٌّ

طلي٠يحً، فٝ حٌٛلض حٌٌٜ ػزَص ف١ٗ ٌٖ٘ حٌٔلذ ر٘ىً ١ز١ؼٝ أؿٛحء حٌّٕخ١ك حٌـغَحف١ش حٌّظخهّش ٌٙخ ِٓ 
وً حطـخٖ؛ ّٗخالً)ىٚي أٍٚرخ حٌَ٘ل١ش ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي(، ٚؿٕٛرخً)غخٔخ ٚؿٕٛد اف٠َم١خ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي(، 

(، ٚغَرخً)حٌظلٛالص حٌي٠ّمَح١١ش حٌظٝ ٗٙيطٙخ رؼٞ َٚٗلخً )حٌظـَرظ١ٓ حٌّخ٠ِ١ٌش ٚحٌظَو١ش ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي
 ىٚي أ٠َِىخ حٌـٕٛر١ش(؟.

أِخ حٌٔئحي حٌؼخٔٝ فّفخىٖ: ً٘ حٌ٘ؼٛد حٌؼَر١ش رطزؼٙخ ال طؼٍٛ؟ ٚر١ٜغش أهَٜ: ٌّخًح ال طؼٍٛ حٌ٘ؼٛد 
 حٌؼَر١ش ٍغُ طٛحفَ حٌلي حألىٔٝ )ٚفٝ رؼٞ حٌلخالص حٌلي حألػٍٝ، وخٌلخٌش ح٠ٌَّٜش ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي(

 ِٓ ح٠ٌغ١ٛ ح١ٌٔخ١ٓش ٚحالؿظّخػ١ش ٚحاللظٜخى٠ش حٌالُِش الٔيالع حٌؼٍٛس؟.
ظً ٌ٘حْ حٌٔئحي ٠٘ىالْ طلي٠خً ٛؼزخً أِخ حٌّل١ٍٍٓ ٚحٌزخكؼ١ٓ ٌفظَس ٠ٛ١ٍش كظٝ ؿخءص حٌٍلظش حٌظٟ طٛلفض 

ٌٌٜ هالٌٙخ  ٓلذ حٌل٠َش ٌٍَّس حألٌٚٝ فٝ أؿٛحء ِٕطمظٕخ حٌؼَر١ش ف١ّخ رخص ٠ؼَف "رخٌَر١غ حٌؼَرٟ"، ح
ريأص طزخ١َٖٗ فٟ طْٛٔ ١ٌلً ٍأٓخً ٔلٛ َِٜ، ١ٌٕٚظمً ِٕٙخ رؼي ًٌه اٌٝ ١ٌز١خ، ِٕٚٙخ اٌٝ حٌـٕٛد ٔلٛ 

 ح١ٌّٓ ػُ اٌٝ حٌّ٘خي فٝ ٠ٍٛٓخ.
ٚوّخ وخْ غ١خد ٓلذ حٌل٠َش ػٓ ػخٌّٕخ حٌؼَرٟ ٠َِزخً، ؿخء ك٠ٍٛ٘خ ِزخغظخً ٌٍـ١ّغ؛ كىخِخً 

ْ غ١خرٙخ "ظخَ٘س" ك١َص حٌزخكؼ١ٓ، فبْ ك٠ٍٛ٘خ ِٚلى١ِٛٓ، ػٛحٍحً ِٕٚظ٠َٓ. رّؼٕٝ آهَ، فىّخ وخ
حٌّزخغض ٚحٌّظؼخلذ ّٗىً "ظخَ٘س" ِّخػٍش حٓظيػض حٌظؤًِ ٚحٌيٍحٓش. ٌٚؼٍٕخ ٔٔٛق فٝ ٌ٘ح حإل١خٍ ػيس 

 ِالكظخص ٔؼَٟٙخ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٝ:
ُ حٌؼَرٝ أُ٘ ِخ ٠ٍفض حالٔظزخٖ فٝ حٌّ٘ٙي ح١ٌٔخٓٝ حٌَح٘ٓ أْ ّٔٔخص حٌل٠َش لي َٓص فٝ ؿٔي حٌؼخٌ أوالً:

ِٓ أكي أ١َحفٗ )طْٛٔ( ١ٌْٚ وّخ وخْ ِظٛلؼخً أْ طَٜٔ ِٓ لٍزٗ حٌٕخرٞ )َِٜ(. ٚحٌٍّفض وٌٌه أْ 
حٓظـخرش حٌمٍذ حٌٕخرٞ ٌّخ أٛخد أكي حأل١َحف لي ؿخءص ٠َٓؼش ِٚئػَس، ٌظَٜٔ حٌلَوش ِٓ رؼي ًٌه ِٓ 

ش اٌٝ ٚؿٛى ه٠َطش حٌمٍذ اٌٝ رم١ش أؿِحء حٌـٔي؛ وً كٔذ ١خلظٗ ٚٚفك طٔخٍع أكيحػٗ ىّٚٔخ كخؿ
 .طف١ٍ١ٜش ٗخٍكش، اً وخْ وخف١خً أْ ٠ظٛحفَ "حًٌّٕٛؽ"

وّخ وخٔض ٔمطش حٌزيء )طْٛٔ( فٝ كي ًحطٙخ ِفخؿؤس، ؿخء طٜيٍ حٌ٘زخد )ٚلٛى حٌؼٍٛحص حٌؼَر١ش(  رأُاً:
ٚحؿٙش حٌّ٘ٙي حٌؼٍٜٛ حٌؼَرٝ ِفخؿؤس أهَٜ. ٌمي حػظئخ ١ٛحي حٌؼمٛى حٌّخ١ٟش حٌظٟ طٍض َِكٍش حٌظلٍَ 

١ٕٟٛ ِٓ حالٓظؼّخٍ أْ طظٜيٍ "حٌٕوزش" ٚحؿٙش حٌّ٘ٙي ح١ٌٔخٓٝ حٌؼَرٝ، ٚأْ طٕٛء ٚكي٘خ رؤػزخء حٌ
حٌظغ١١َ. ٌٚىٓ ٠زيٚ أْ حٌ٘زخد حٌؼَرٝ لي ٠ؤّ ِٓ ٔوزظٗ رٕفْ حٌميٍ حٌٌٞ ٠ؤّ ف١ٗ ِٓ كىخِٗ، فمٍَ أْ 

ش أٚ كىخِخً، ٚ٘ٛ ِخ ٗىً ٠ظلًّ ػزت حٌظغ١١َ ِٕفَىحً، ٚأْ ٠يفغ ػّٕٗ ىْٚ حٓظجٌحْ ِٓ أكي ٓٛحء أوخٔٛح ٔوز
ٛيِش ٌالػ١ٕٓ ِؼخً. حٌٍّفض ٌٍٕظَ فٝ ٌٖ٘ حٌّفخٍلش أْ "حٌٕوزش حٌلخوّش" طّٛ٘ض أْ ِؼَوظٙخ حٌىزَٜ أّخ 
طٕلَٜ فٟ ِٛحؿٙش "حٌٕوزش حٌّؼمفش" أٚ ط٠٠َٚٙخ، فٝ حٌٛلض حٌٌٜ حٓظٕفٌص ف١ٗ ١خلخص "حٌٕوزش حٌّؼمفش" ـ 

ٌز١ٕ١ش، أٚ فٟ حإلرمخء ػٍٝ طٛحُٔخص ِٚٔخِٚخص ١ٓخ١ٓش حػظخىص ريٍٚ٘خ ـ اِخ فٝ َٛحػخطٙخ حأل٠ي٠ٌٛٛؿ١ش ح
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حٌم١خَ رٙخ ِغ "حٌٕوزش حٌلخوّش"، ٚ٘ٛ ِخ أفميّ٘خ )حٌٕوزش حٌلخوّش ٚحٌٕوزش حٌّؼمفش( ِؼخً ػمش حٌف١ًٜ حألوؼَ 
كـّخً ٚحألوؼَ ك٠ٛ١ش فٝ ؿٔي حألِش حٌؼَر١ش ٚ٘ٛ ف١ًٜ حٌ٘زخد. حٌٍّف ٌٍٕظَ وٌٌه أْ حٌ٘زخد حٌؼَرٝ 

ٌٚٛف هالٌٙخ رخٌٍٔز١ش ٚفميحْ  طؼَٝ ٌلّالص ط٘ى١ه ٚط٠ٛ٘ٗ ٚحٓؼظ١ٓ ـ ٚطلي٠يحً هالي حٌؼمي حأله١َ ـ 
حٌلٍُ ٚفميحْ حإلٍحىس، ف٠الً ػٓ حٓظويحِٗ حٌّىؼف ٌ٘زىش حإلٔظَٔض ػٍٝ ٔلٛ ٍٓزٟ. ٌُٚ ٠ٕظزٗ حٌمخثّْٛ 

ف١ّخ ر١ُٕٙ ٌغش ٚفّٙخً  ػٍٝ ٌٖ٘ حٌلّالص أْ حٓظويحَ حٌ٘زخد حٌّىؼف ٚحٌّظَحوُ ٌ٘زىش حإلٔظَٔض لي أٔظؾ
 ٚٚػ١خً ِوظٍفخً كٛي ِفَٙٛ حٌظغ١١َ ٚٓزً طلم١مٗ، ٚ٘ٛ ِخ طزيٜ ٚحٟلخً فٝ حٌّ٘ٙي حٌؼٍٜٛ حٌَح٘ٓ.

اًح وخٔض ِٔخٍحص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حٌظٝ ٍٓىظٙخ "حٌٕوزش حٌّؼمفش" فٝ َٛحػٙخ حٌط٠ًٛ ِغ "حٌٕوزش  راٌزاً:
حٌؼخ١ٔش( طظُٔ رؤٔٙخ طم١ٍي٠ش ِٚظٛلؼش، رً ٚطليع أك١خٔخً رؼٍُ حٌلخوّش" ١ٛحي فظَس ِخ رؼي حالٓظؼّخٍ)حٌَّكٍش 

"حٌٕوزش حٌلخوّش" ٚربًْ ِٕٙخ، أٞ أٔٙخ طؤطٝ ِٓ ىحهً ح١ٌٔخق، فبْ ِٔخٍحص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حٌظٝ 
ٍٓىٙخ "حٌ٘زخد حٌؼَرٝ" طظُٔ رؤٔٙخ غ١َ طم١ٍي٠ش ٚغ١َ ِظٛلؼش، ك١غ أطض ػزَ ٢١ٓٚ اٌىظَٚٔٝ ٚفٟ ا١خٍ 

َحٟٝ، ِٚٓ ػُ ٠ّىٓ ٚٛفٙخ رؤٔٙخ طؤطٝ ِٓ هخٍؽ ح١ٌٔخق. أف٠ٝ حهظالف ِٔخٍحص حٌّؼخٍٟش حٌٛحلغ حالفظ
ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش حٌظٟ ٍٓىٙخ حٌ٘زخد حٌؼَرٟ ػٓ ِؼ١الطٙخ حٌظم١ٍي٠ش حٌظٟ ٍٓىظٙخ "حٌٕوزش حٌّؼمفش" اٌٝ 

حٌٕوزش حٌّؼمفش" ٛؼٛرش ِلخَٛطٙخ أٚ حٌم٠خء ػ١ٍٙخ ِٓ لزً "حٌٕوزش حٌلخوّش". فٝ ِمخرً ًٌه ٚحؿٙض "
ٛؼٛرش ِّخػٍش فٝ حٌميٍس ػٍٝ حٓظ١ؼخد حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش أٚ حٌظؼخ١ٝ ِؼٙخ ػٍٝ ٔلٛ فخػً، 
ًٌٚه اِخ الٔمطخع حٌظٛحًٛ حإلؿظّخػٟ ٚحإلٔٔخٟٔ ر١ٓ ؿ١ٍ١ٓ ِوظٍف١ٓ )ؿ١ً ح١ٌ٘ٛم ٚؿ١ً حٌ٘زخد( ِٓ 

حٌـ١ٍ١ٓ ػٍٝ حٓظويحَ طىٌٕٛٛؿ١خ حالطٜخي ٠ٌٓ ٘ٔخك١ش، أٚ ألٓزخد طم١ٕش طظؼٍك رخٌظفخٚص ف١ّخ ر١ٓ ليٍحص 
 حٌلي٠ؼش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ.

 /حٌّؼخٍٟش حٌظم١ٍي٠ش/ٌؼٍٕخ ٔالكع أْ ٓلذ حٌل٠َش اًح وخٔض لي رخغظض حٌيحهً )حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ رابؼاً:
حٌؼٛحٍ أٔفُٔٙ(، فبٔٙخ لي رخغظض حٌوخٍؽ )حٌمٜٛ حٌفخػٍش حٌىزَٜ ٚطلي٠يحً حٌٛال٠خص حٌّظليس  /حٌـّخ١َ٘

ٚأٍٚرخ( رٌحص حٌميٍ. ٚرخٓظمَحء حٌظخ٠ٍن ٠ظز١ٓ أْ "حٌوخٍؽ" ٌطخٌّخ ٗىً ١َفخً أ١ٛالً فٝ وخفش ِؼخىالص 
حٌظغ١١َ حٌظٝ ٗٙيطٙخ حٌّٕطمش حٌؼَر١ش ٓٛحء هالي حٌَّكٍش حالٓظؼّخ٠ٍش )حٌَّكٍش حألٌٚٝ( أٚ َِكٍش ِخ رؼي 

ٍٜٛ حٌؼَرٝ حٌَح٘ٓ )حٌَّكٍش حٌؼخٌؼش( حالٓظؼّخٍ )حٌَّكٍش حٌؼخ١ٔش(. ِٚٓ ػُ ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حٌّ٘ٙي حٌؼ
٠ئْٓ ٌَّكٍش ؿي٠يس ٠ظُ رّٛؿزٙخ طل١١ي "حٌوخٍؽ حٌغَرٝ" ٌٍَّس حألٌٚٝ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ، ٚ٘ٛ ِخ أؤذ 
حٌّ٘ٙي حٌؼٍٜٛ َِ٘ٚػ١ش وخْ حٌؼٛحٍ فٝ أِْ حٌلخؿش ا١ٌٙخ ًٌٚه ألٓزخد ِٟٛٛػ١ش ػالػش: حألٚي، طل١١ي 

حٌؼٛحٍ ِٚئ٠يُ٘ أ٠ش ٗزش حٍطزخ١ رخٌوخٍؽ حػظخىص حألٔظّش ح١ٌٔخ١ٓش حٌوخٍؽ حٌغَرٟ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ ىفغ ػٓ 
حٌؼَر١ش )ك١ٍفش حٌوخٍؽ حٌغَرٝ ١ٛحي حٌٛلض( حطوخً٘خ و٠ٌٍؼش ٌٍظو٠ٛٓ ِٚٓ ػُ اِىخ١ٔش حٌّٔخف رّّخٍٓش 
ألٜٝ ىٍؿش ِٓ حٌظؼخًِ حٌٛك٘ٝ ِغ حٌّطخٌز١ٓ رؤ٠ش حٓظلمخلخص ١ٓخ١ٓش أٚ حؿظّخػ١ش. حٌٔزذ حٌؼخٔٝ، أٔٗ 

خف حٌؼٍٛس ٠ىْٛ حٌؼٛحٍ فٝ كً ِٓ حٌ٘ؼٍٛ رؤ٠ش ٚالءحص ٌٍوخٍؽ حٌغَرٝ، وّخ حػظخىص أْ ط٘ؼَ رٗ كخي ٔـ
"حٌٕوزش حٌلخوّش" ٚوؼ١َ ِٓ "حٌٕوذ حٌّؼمفش" طـخٖ حٌوخٍؽ حٌغَرٝ، ٚ٘ٛ ِخ ٠ف٠ٟ اٌٝ أْ ٠ظً ٚالء 

ِخ حٌٔزذ حٌؼخٌغ حٌؼٛحٍ حٌَث١ٔٝ ٌٍّزخىة حٌظٝ هَؿٛح ِٓ أؿٍٙخ ٚحٓظ٘ٙيٚح فٝ ٓز١ٍٙخ ١ٌْٚ ١ٌ٘ت آهَ. أ
ف١َؿغ اٌٝ أٔٙخ ٓظؼي حٌَّس حألٌٚٝ حٌظٝ ٠٠ٌطَ ف١ٙخ "حٌوخٍؽ حٌغَرٝ" اٌٝ حٌظؼخ١ٝ ِغ حٌّٕطمش حٌؼَر١ش 
ٚفك لٛحػي ؿي٠يس طلىّٙخ ٌغش حالكظَحَ حٌّظزخىي ٚحٌّٜخٌق حٌّ٘ظَوش ١ٌْٚ ٚفك ٌغش حٌظٙي٠ي ٚفَٝ 

 حإلِالءحص.
ي ح١ٌٔخٓٝ حٌؼَرٝ حٌَح٘ٓ أْ طٛظ١ف ٗزىش حإلٔظَٔض ِٓ حٌّفخٍلخص حٌّؼ١َس ٌٍظؤًِ فٟ حٌّ٘ٙ خاِساً:

إلكيحع طغ١١َ ١ٓخٓٝ ؿٌٍٜ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ ٠مغ فٟ ِٕطمش ٟ٘ حألػٍٝ ِٓ ك١غ ِؼيالص حأل١ِش ر١ٓ 
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، ًٌٚه رخٌَغُ ِٓ أْ ٗزىش حإلٔظَٔض ٚٗزىخص حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٟ هَؿض اٌٝ ِٕخ١ك حٌؼخٌُ حٌّوظٍفش 
اال أْ طٛظ١فٙخ إلكيحع طغ١١َ ١ٓخٓٝ ؿٌٍٜ فٝ حٌّـخي ح١ٌٔخٓٝ  حٌؼخٌُ "وّزخىٍحص غَر١ش" رخِظ١خُ،

حٌؼَرٝ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ ٓظٔـً رٛٛفٙخ "ِزخىٍس ػَر١ش" رخِظ١خُ، ٚ٘ٛ ِخ ١ٓظٛلف ػٕيٖ ىحٍٓٛ حإلػالَ 
 ٚح١ٌٔخٓش ١ٍِخً هالي حٌفظَس حٌّمزٍش.

ش حٌؼخٌؼش(، ٠غيٚ ِٓ فٝ ٟٛء حالٓظؼَحٝ حٌٔخرك ألُ٘ لّٔخص حٌّ٘ٙي ح١ٌٔخٓٝ حٌؼَرٝ حٌَح٘ٓ )حٌَّكٍ
حأل١ّ٘ش رّىخْ حٌظٛلف ل١ٍالً ػٕي حٌظـَرش ح٠ٌَّٜش طلي٠يحً، ًٌٚه ألٓزخد ػالػش: حألٚي ٠ظؼٍك رؼمً َِٜ 
حٌظخ٠ٍوٝ ٚحٌـغَحفٝ ٚحٌزَٜ٘، ٚ٘ٛ ِخ ٠ىٔذ طـَرظٙخ حٌؼ٠ٍٛش أرؼخىحً طؤػ٠َ١ش طظوطٝ كيٚى٘خ حٌـغَحف١ش 

ّٟٛٛػٝ؛ ٠ظؼٍك رؤْ طـَرظٙخ حٌؼ٠ٍٛش ؿخءص ِوظٍفش ٌظئػَ ػٍٝ ىٚي ػَر١ش أهَٜ. أِخ حٌٔزذ حٌؼخٔٝ ف
ٔٔز١خً ػٓ حٌظـخٍد حٌؼ٠ٍٛش حٌٔخرمش ػ١ٍٙخ )طْٛٔ( ٚحٌالكمش ٌٙخ )١ٌز١خ ٚح١ٌّٓ ٠ٍٛٓٚخ( ِٓ أٚؿٗ ػيس طظؼٍك 
ريٚحفغ حٌؼٍٛس ٚٚلخثؼٙخ ٚٔظخثـٙخ حٌّظلممش ٚطٍه حٌّلظٍّش ِٓ ٔخك١ش، ِٚٓ ك١غ طلٛي حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ 

٠َش اٌٝ ٍأّ ِخي حؿظّخػٝ كم١مٟ ٔـلض هالٌٗ "حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش" فٝ حٌظـَرش حٌّٜ
ٌٍَّس حألٌٚٝ فٟ أْ طّىْٛ "حٌىظٍش حٌلَؿش" حٌالُِش إلكيحع حٌظغ١١َ حٌ٘خًِ ِٓ هالي حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ 

ًوَٖ  أٚالً، ػُ ٔـخكٙخ رؼي ًٌه فٝ طل٠َه ٌٖ٘ "حٌىظٍش حٌلَؿش" ٔلٛ "حٌ٘خٍع" حٌَّٜٜ، ٚ٘ٛ ِخ ١َٓى
طف١ٜالً فٝ ِٟٛغ الكك ِٓ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش. أِخ حٌٔزذ حٌؼخٌغ ف٘وٜٝ؛ ٠ظؼٍك رّؼخ٠٘ش حٌزخكغ ٌٛلخثغ 
حٌؼٍٛس ٚأكيحػٙخ ٚطفخ١ٍٛٙخ ر٘ىً ٠ِٛٝ، ِٚٓ ػُ فبْ حأل١َٚكخص حٌظٝ طيفغ رٙخ حٌيٍحٓش طٔظٕي اٌٝ 

ٔز١ش" اٌٝ ِخ طظًٛٛ ِٕطٍمخص ٔظ٠َش ٚأهَٜ ٚحلؼ١ش ػخ٠٘ٙخ حٌزخكغ رٕفٔٗ، ٚ٘ٛ ِخ لي ٠٠فٝ أ١ّ٘ش "ٔ
 ا١ٌٗ حٌيٍحٓش ِٓ ٔظخثؾ.

٠لٔٓ رٕخ رؼي طٍه حٌظميِش أْ ٔظؼَٝ ر١٘ت ِٓ حٌظف١ًٜ ٌّخ طؼ١ٕٗ حٌيٍحٓش رظخَ٘س "حٌّؼخٍٟش 
حإلٌىظ١َٔٚش"، ٚىٚحفؼٙخ، ِٚخ ط١َ٘ ا١ٌٗ ِٓ ىالالص فٝ حٌٛحلغ حٌَّٜٜ ًٌٚه ِٓ هالي حالٓظؼَحٝ 

 حٌظخٌٝ.
 ح اٌّؼارضت اإلٌىخرؤُت .. فً اٌّصطٍ

ػّش حطفخق ر١ٓ ػٍّخء حٌٍغش ػٍٝ أْ حٌّٜطٍلخص ال ٠ف٠ً رؼ٠ٙخ رؼ٠خً، اً ٌىً ِٕٙخ ؿٌٍٖ ٚىالٌظٗ حٌٍغ٠ٛش 
حٌّٔظمٍش. غ١َ أْ ًٌه ال ٠لٛي ىْٚ حٌمٛي رؤْ حٌّٜطٍلخص طظّخ٠ِ ف١ّخ ر١ٕٙخ، اِخ ألٓزم١ش ظٍٙٛ٘خ 

ٌِٕ حٌٍٛ٘ش حألٌٚٝ، أٚ ٌميٍطٙخ فٝ  طخ٠ٍو١خً، أٚ ٌميٍطٙخ فٝ حٌظؤػ١َ ػٍٝ ػمٛي ٚٔفّٛ حٌٔخِؼ١ٓ كخي ًوَ٘خ
حٌظى١ف ٚحٌظطٍٛ ػزَ حٌؼٍٜٛ حٌّوظٍفش. ٠ٚؼي ِٜطٍق "حٌّؼخٍٟش" ٚحكيحً ِٓ ٌٖ٘ حٌّٜطٍلخص؛ فّٓ 

ِٚخ ٛخكذ ٔ٘ؤطٙخ ِٓ ِفخ١ُ٘ ٚآ١ٌخص ٌّّخٍٓش حٌلي٠ؼش" حٌٕخك١ش حٌظخ٠ٍو١ش حٍطز٢ ظٍٖٙٛ رظٍٙٛ"حٌيٌٚش
          حٌؼ١ٍّش ح١ٌٔخ١ٓش،  "وخٌي٠ّمَح١١ش"         
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  الل ذلةك  التعةاطى مةذ ىةذين المفيةومين ال نعنى بذلك انتفاء وجود ظاىرة "المعارضة" قبل ظيور الدولة الحديثة أو قبل ظيور مفيوم الديمقراطيةة بةالمطم و ولكةن عمةد الباحةث مةن  ة

لدولةة عةام السةا د و المسةتقر ليمةا فةى أذىةان الجميةذ فةى واقعنةا المعايةر. أمةا فيمةا يتعمة  بقةدم ظةاىرة المعارضةة يعتقةد الباحةث أنةو أينمةا كانةت االمعارضةة  وفة  الفيةم ال/)الدولة الحديثة
لدولةة" ذاتيةا التةى ترجةذ وفة  تقةديرات الةبعض السمطة كانت المعارضةو إذ إنيا الوجو اآل ر لمسمطةو يرتبطان معًا وجودًا وعةدمًا.  ومةن ثةم فاننةا نتحةدث عةن ظةاىرة قديمةة قةدم ظيةور "ا/

ن البةدايات اوولةى لظيةور المعارضةة السياسةية فةى لعير الفراعنةو الذين أقاموا أول دولة نظامية مركزية فى التاريخ وف  تمك الرؤية. أما فيما يتعم  بالسيا  اإلسةالمى و فةيمكن القةول إ
جدًا تمت من وجية نظر البعض إلى المحظات اوولى  لوفاة الرسول. ونشير بذلك إلى اجتماع المياجرين واونيار )المعارضة  فى سةقيفة تاريخ "الدولة اإلسالمية" يرجذ إلى فترة مبكرة 

شة ون العقيةدة أو العبةادة أو أمةر  فى شأن مةنبنى ساعدة ال تيار  ميفة لممسممين"الحاكم"و وىو االجتماع الذى شيد أول  الف "كبير" بين المسممين الذى جاء سياسيًا محضًاو ولم يكن 
اإلمامةة ... وكةان اال ةتالف بعةد الرسةول  من أمور الدين. وفى ىذا اإلطار يقرر اوشعرى بأن "أول ما حدث من اال تالف بين المسةممين بعةد نبةييم "يةمي اي عميةو وسةمم"ا تالفيم فةي

مقةاالت  وأبةو الحسةن عمةي بةن إسةماعيل اوشةعرييةو وأيةام عمةرو إلةي أن ولةي عثمةان بةن عفةان رضةي اي عميةو" )في اإلمامة و ولم يحدث  الف غيره في حياة أبةي بكةر رضةوان اي عم
. لمزيةةد مةةن التفايةةيل حةةول طبيعةةة 49 – 39 :و ص ص 2969و ) القةةاىرةم مكتبةةة النيضةةة و الطبعةةة الثانيةةةتحقيةة  محمةةد محيةةي الةةدين عبةةد الحميةةد واإلسةةالميين وا ةةتالف الميةةمين

القضةايا السياسةيةو رسةالة  السياسية فى إطار الممارسة اإلسالميةو أنظرم عالء الشامىو دور ال طاب الدينى فى وسا ل االتيال فةى تشةكيل اتجاىةات الشةباب الميةرى نحةوالمعارضة 
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ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي، حٌظٝ طؼٕٝ طيحٚي حٌٍٔطش ر٘ىً ٍّٓٝ ر١ٓ ِٓ ُ٘ فٝ )ٚطلي٠يحً حٌي٠ّمَح١١ش ح١ٌٍزَح١ٌش(
 ٓيس حٌلىُ ِٚٓ ُ٘ فٝ ٛفٛف حٌّؼخٍٟش ٚفك لٛحػي ٔظ٠َش ِّٚخٍٓخص ػ١ٍّش ٚحٟلش حٌّؼخٌُ. 

رميٍطٗ حٌِّىٚؿش فٝ ِٚٓ ك١غ حٌميٍس فٝ حٌظؤػ١َ ػٍٝ ٔفّٛ حٌٔخِؼ١ٓ، ٠ّظخُ ِٜطٍق "حٌّؼخٍٟش" 
حٌظؤػ١َ ػٍٝ حٌٍٔطش ِٓ ٔخك١ش، اً ططَف ٔفٔٙخ ري٠الً َِطفزخً أٚ ػٍٝ حأللً ِٕخفٔخً َٗٓخً ٌٍٍٔطش حٌمخثّش، 

 وّخ أٔٙخ طئػَ فٝ حٌـّخ١َ٘ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ رّخ طَِِ ا١ٌٗ ِٓ ِؼخْ طَطز٢ رخٌ٘ؼٍٛ رخٌّظ١ٍِٛش ح١ٌٔخ١ٓش.
طٍٛ ػزَ حٌؼٍٜٛ حٌّوظٍفش، طـيٍ حإلٗخٍس اٌٝ ػيس أٗىخي أِخ ِٓ ك١غ َِٚٔش حٌّٜطٍق ٚليٍطٗ ػٍٝ حٌظ

حطوٌطٙخ حٌّؼخٍٟش، حهظٍفض رخهظالف حٌّىخْ ٚحٌِِخْ حٌٌٜ ظَٙص ف١ٗ، فّٕٙخ ِؼالً: حٌّؼخٍٟش رّفِٙٛٙخ 
حٌيِٜٛ، حٌّؼخٍٟش حٌلِر١ش حٌَحٓوش فٝ حٌي٠ّمَح١١خص حٌغَر١ش حٌّٔظٕيس اٌٝ ِزيأ حٌظيحٚي حٌٍّٔٝ ٌٍٍٔطش، 

ا١خٍ ًّٔٛؽ حالٔمالرخص حٌؼٔى٠َش، حٌّؼخٍٟش حٌلِر١ش حٌّٔظؤٔٔش حٌّظؼخٍف ػ١ٍٙخ فٝ وؼ١َ حٌّؼخٍٟش فٝ 
ِٓ ىٌٕٚخ حٌؼَر١ش ٚحٌظٝ طؼي ـ ر٘ىً أٚ رآهَـ ٍوٕخً ِٓ أٍوخْ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ حٌمخثُ ١ٌٚٔض ري٠الً كم١م١خً ٌٗ، 

ظويحِٗ ػٍٝ ٔلٛ وؼ١ف فٝ حٌؼمي حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش حٌظٝ حٍطزطض حٍطزخ١خً ٚػ١مخً رخٔظ٘خٍ حإلٔظَٔض ٚحٓ
حأله١َ ٚهخٛش فٝ ظً حألٔظّش حالٓظزيحى٠ش رخػظزخٍ٘خ حٌّالً حأله١َ ٚح٢ِٓ ٌّّخٍٓش حٌلمٛق ح١ٌٔخ١ٓش 

 ِٚٓ ر١ٕٙخ حٌلك فٝ حٌظؼز١َ ػٓ حٌَأٜ. 
ٚٔظَحً ألْ حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ ٘ٝ ِٟٛٛع حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش، ٠غيٚ ِٓ حأل١ّ٘ش رّىخْ 

ٜطٍق ٚفك حٌَإ٠ش حٌظٝ طظزٕخ٘خ حٌيٍحٓش، ػُ حٌظؼَف ػٍٝ أُ٘ ِالِق حٌّ٘ٙي حٌَّٜٞ حٌؼخَ طؼ٠َف حٌّ
حٌٌٜ أفَُ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش، ػُ حإلٗخٍس رؼي ًٌه اٌٝ رؼٞ حٌيالالص حٌظٝ طٕطٜٛ ػ١ٍٙخ 

 ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ حٌٛحلغ حٌَّٜٞ.
ِٓ ًٜٚ  حٌظٝ ٠ٍـؤ رّمظ٠خ٘خ حألفَحى أٚ حٌـّخػخص ٔؼٕٝ رخٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش طٍه حٌظخَ٘س

حٌَّؿؼ١خص ح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌؼمخف١ش ٚحالؿظّخػ١ش حٌّوظٍفش اٌٝ حٓظويحَ ٗزىش حإلٔظَٔض ٚٗزىخص حٌظٛحًٛ 

                                                                                                                                   
الدين والسياسة فى إطار الممارسة اإلسالمية. أما فيمةا يتعمة  بتةاريخ   و وتحديدًا الفيل الثالث الذى يناقش طبيعة العالقة بين9226دكتوراة غير منشورة )جامعة القاىرةم كمية اإلعالمو 

  .2985يل اإلسالميةو المعارضة السياسية فى إطار الفكر اإلسالمىو انظر منيفين عبد ال ال و المعارضة في الفكر السياسي اإلسالمي )القاىرةم مكتبة الممك في
 

األقليات الدينية سلتلف حقوق شريطة أن تضمن شلارسات األغلبية وقراراهتا رأى األغلبية حكم الشعب وفقاً ليشري مفهوم "الدميقراطية الليربالية" إىل   

من شأهنا كبح مجاح "الدميقراطية" إذا ما أسفرت شلارسات األغلبية ما يضر مبصاحل   "الدميقراطية الليرباليةىف اجملتمع. ويعىن ذلك أن " والعرقية والسياسية
يات ىف اجملتمع. وال أدل على ذلك شلا انتهت إليو بعض ادلمارسات الدميقراطية ىف بعض دول العامل من تكريس أمناط حكم ديكتاتورية وحقوق األقل

 مارست أبشع أنواع القهر السياسى واالجتماعى ليس فقط ضد األقلية بل ضد األغلبية الىت أتت هبا.
 بكة اإلنرتنت أو سلتلف األنشطة السياسية الىت تقوم هبا األحزاب السياسية ادلصرية ادلعارضة على ش تندرج ناىا الدراسة الراىنة، الوفق الرؤية الىت تتب

ونية من حففها الورقية ادلطبوعة ضمن فهمنا دلصطلح ادلعارضة السياسية اإللكرتونية لسبب رييسى  يرجع لضعف تأيري اإللكرت  ما تتضمنو النسخ
أو كرىاً( إىل رلرد كيانات تقوم بدور األحزاب )طوعاً  ، نظراً لتفول ىذهبشكل عامتشكيل الرأى العام ىف الواقع ادلصرى  األحزاب السياسية ادلصرية ىف

ـ سواء  زلتملً  ومن مث ميكن الزعم بأن األحزاب السياسية ادلصرية مل تشكل رىاناً حقيقياً  م أىداف النظام وليس العكس.جاز التعبري ـ خيد وظيفى ـ إن
أن تستند إليو اجلماىري ىف إحداث ميكن  أو حففها الورقية أو مواقعها اإللكرتونية ـوزىا وقادهتا الفكرية والسياسية خلل برارلها االنتخابية أو رممن 
ة اإلخوان ادلسلمني من سبل التواحل اإللكرتوىن بني أعضاء مجاعىذا فيما يتعلق باألحزاب السياسية، أما فيما يتعلق بات السياسية ادلنشودة.  ري التغي

فإهنا تقع ضمن ىذا ادلصطلح نظراً للضغوط األمنية الشديدة وادلتتالية الىت ناحية وبينهم وبني الرأى العام من ناحية أخرى من خلل موقعهم اإللكرتوىن 
اإللكرتوىن بديًل أسهم بشكل أو بآخر ىف احلراك  تتعرض ذلا اجلماعة، ما جعل من التواحل فيما بني أعضايها وفيما بينها وبني الرأى العام عرب موقعها

 ونية.السياسى ىف مصر، وىو ما جعلنا ندرج األنشطة السياسية اإللكرتونية للجماعة ىف إطار احلسبان عند تعريف ودراسة مصطلح ادلعارضة اإللكرت 
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حالؿظّخػٝ حإلٌىظَٚٔٝ ٚحالػظّخى ػ١ٍٙخ وّٜيٍ ٍث١ٔٝ فٝ حٌلٜٛي ػٍٝ حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌم٠خ٠خ 
ػخَ ِٓ ٔخك١ش، ٚحٓظويحِٙخ ٚحالػظّخى ػ١ٍٙخ ر٘ىً ٍث١ٔٝ ٌٍظؼز١َ ػٓ حٌّؼخٍس فٝ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ ر٘ىً 

حالػظّخى  /آٍحثُٙ ٚحطـخ٘خطُٙ ٔلٛ طٍه حٌم٠خ٠خ ر٘ىً ػٍٕٝ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ. ٚلي أف٠ٝ ًٌه حالٓظويحَ
٠ٕؼُ ف١ٗ ٘ئالء حألفَحى ٚحٌـّخػخص رّّخٍٓش  virtual worldػٍٝ ٗزىش حإلٔظَٔض ٌوٍك ػخٌُ حفظَحٟٝ 

ـ ػٍٝ حطٔخػٗ ـ ٔظ١ـش  ١real worldخ١ٓش رل٠َش ٚفخػ١ٍش رؼي أْ ٟخق رُٙ حٌٛحلغ حٌلم١مٝ كمٛلُٙ حٌٔ
حكظىخٍ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ حٌٔخرك ٌٍؼَٚس ٚحٌٍٔطش ِؼخً ِٓ ٔخك١ش، ٚرفؼً حٔٔيحى حٌمٕٛحص حٌَ٘ػ١ش حٌّظؼخٍف 

 ػ١ٍٙخ ٌّّخٍٓش حٌؼًّ ح١ٌٔخٓٝ ر٘ىً ػٍٕٝ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ.
 ِصر ... فً اٌّشهذ اٌّؼارضت اإلٌىخرؤُت فً 

٠ظز١ٓ ِٓ هالي حٌظؼ٠َف حٌٔخرك أْ "ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش" طىخى طىْٛ اكيٜ حٌظٛحَ٘ 
ح١ٌِّّس ألٔظّش حٌلىُ حالٓظزيحى٠ش، اً ال كخؿش ٍِلش ٌيٜ حألفَحى أٚحٌـّخػخص فٝ ظً أٔظّش حٌلىُ 

مٛلُٙ ح١ٌٔخ١ٓش ١خٌّخ طٛحفَص ٓزً ِّخٍٓظٙخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش اٌٝ حٌٍـٛء اٌٝ حٌؼخٌُ حالفظَحٟٝ ٌّّخٍٓش ك
حٌٛحلغ حٌفؼٍٟ، حٌٍُٙ اال اًح ؿخء حػظّخىُ٘ ػٍٝ ًٌه حٌؼخٌُ حالفظَحٟٝ ٌّّخٍٓش ح٠ٌِّي ِٓ ح٠ٌغ١ٛ ػٍٝ 

 ٔظخَ حٌلىُ حٌمخثُ رخطـخٖ ِؼ١ٓ، أٚ رغَٝ ك٘ي ٚطؼزجش حٌـّخ١َ٘ ػٍٝ ٔلٛ أوؼَ فخػ١ٍش طـخٖ ل١٠ش ِؼ١ٕش.
ٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش ظخَ٘س كي٠ؼش ٔٔز١خً، ك١غ حُىحىص أ١ّ٘ظٙخ فٟ أػمخد ظٍٙٛ ٠زيٚ وٌٌه أْ ظخَ٘س ح

ٗزىخص حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ حإلٌىظَٚٔٝ )ٚطلي٠يحً هالي حٌٕٔٛحص حٌم١ٍٍش حٌّخ١ٟش(، فٝ حٌٛلض حٌٌٜ ٓخى 
يٚىس ػٍٝ اطخكش ف١ٗ حالػظمخى رؤْ حٌّـخي حٌل١ٜٛ ٌ٘زىش حإلٔظَٔض أّخ ٠ظّؼً حرظيحًء ٚحٔظٙخًء فٝ ليٍطٗ حٌالِل

وُ ٘خثً ِٓ حٌّؼٍِٛخص ٚطزخىٌٙخ ػٍٝ ٔطخق ػخٌّٝ، غ١َ أْ ظٍٙٛ ٗزىخص حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٟ ٗىًَّ ٔمٍش 
ٔٛػ١ش فٝ ١َق حٌظؼخ١ٝ ِغ ٗزىش حإلٔظَٔض، رل١غ رخطض ١ٍٓٚش ٍث١ٔ١ش ١ٌْ فم٢ ٌظزخىي حٌّؼٍِٛخص، ٌٚىٓ 

ٕٗ حأله١َ ِٓ اِىخٔخص طظؼٍك رخٌميٍس ػٍٝ ٌٍظٛحًٛ حالؿظّخػٝ ػُ حٌظٛحًٛ ح١ٌٔخٓٝ الكمخً رىً ِخ ٠ظ٠ّ
 طٛػ١ش ٚطٛؿ١ٗ ٚك٘ي حٌـّخ١َ٘ فٝ حٌٛحلؼ١ٓ حالفظَحٟٝ ٚحٌفؼٍٟ ِؼخً.

اًح حٔظمٍٕخ اٌٝ حٌّ٘ٙي حٌؼخَ حٌّظؼٍك رخٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ، طظ١ق ا١الٌش ػخِش ػٍٝ 
 ٝ:ًٌه حٌّ٘ٙي حٌوَٚؽ رخٓظٕظخؿخص أ١ٌٚش ٔؼَٟٙخ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌ

 
٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حٌزيح٠خص حٌلم١م١ش ٌٍّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ ٚفك حٌّفَٙٛ حٌٌٜ طظزٕخٖ حٌيٍحٓش   أوالً:

، حٌظٝ حػظخى أٛلخرٙخ ١َف آٍحء ٚطٛؿٙخص ١ٓخ١ٓش ِؼخٍٟش Blogs (1)لي ريأص رخٌّيٚٔخص حإلٌىظ١َٔٚش
ِٓ   ٠Blogersش، ِخ كيح رخٌّي١ٔٚٓ طـخُٚص أٓمف حٌل٠َش حٌّّٔٛف رٙخ آٌٔحن فٝ ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي

حٌٕخٗط١ٓ ١ٓخ١ٓخً اٌٝ حٌٍـٛء اٌٝ ف٠خء حإلٔظَٔض ٌٍظؼز١َ ػٓ طٍه ح٢ٍحء ٚحٌظٛؿٙخص ٚحٌى٘ف ِٓ هالٌٙخ 
ػٓ حٌّٔىٛص ػٕٗ فٝ حٌوطخد حإلػالِٝ حٌٔخثي. ٚحٔمّٔض ٌٖ٘ حٌّيٚٔخص ٚفك ِؼ١ٍِٛش ٛخكزٙخ اٌٝ 

ٓ ٠ٛ٘ظُٙ حٌ٘و١ٜش ػّالً رّزيأ "حٌ٘فخف١ش" أٚ ٌظلم١ك ٔٛػ١ٓ: حألٚي حهظخٍ أٛلخرٙخ حإلفٜخف ١ٛػخً ػ
أِخ حٌٕٛع حٌؼخٔٝ ِٓ طٍه حٌّيٚٔخص فمي  ٠ِِي ِٓ حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٟ ٚح١ٌٔخٟٓ ِغ ٠َِيٜ طٍه حٌّيٚٔخص.

آػَ أٛلخرٙخ أْ طظً ٗو١ٜظُٙ حٌلم١م١ش ِـٌٙٛش ػّالً رّزيأ "حٌظم١ش" حأل١ِٕش أٚ رغ١ش حٌظَو١ِ ػٍٝ ِلظٜٛ 

                                           

   ى يتم اعتقالو ومحاكمتو عمى  مفية نشره آراء ش يية عبر شكبة اإلنترنت حول قضايا ذات من ىذه المدونات ة عمى سبيل المثال ة مدونة الناشط "كريم عامر"و أول مدون مير
. وقد أفضى نشر تمك اآلراء إلى فيل ياحبيا من جامعة اوزىر واعتقالو أكثر من مرةو وانتيى اومر بحبسو 9225يمة بالدين اإلسالمى واوزىر وشيخ اوزىر والفتنة الطا فية عام 

عظم كميبات التعذيب التى . ومن ىذه المدونات "معمومة اليوية" مدونة "الوعى الميرى" واسعة االنتشار لممدون "وا ل عباس"ة التى كان ليا الفضل اوكبر فى نشر مسنوات 4لمدة 
 ر من مرة.يمارسيا ضباط ومعاونو الشرطة ضد المواطنين فى أقسام الشرطةو والتى اعتقل ياحبيا عمى  مفية نشر تمك الكميبات أكث
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١ٌْٚ ٛخكزٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ىػخ حٌمخث١ّٓ ػ١ٍٙخ حٌٝ حهظ١خٍ أّٓخء ِيٚٔخطُٙ رؼٕخ٠ش فخثمش رل١غ  حٌّيٚٔش ًحطٗ
 . طـٌد حالٔظزخٖ ِٓ حٌٍٛ٘ش حألٌٚٝ

رخٌَغُ ِٓ أ١ّ٘ش حٌّيٚٔخص وَّكٍش ٔٛػ١ش ِٓ َِحكً طزٍٍٛ حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ اال أٔٙخ 
لي أط١لض ٚلظٌحن أِخَ ٌ٘ح حٌمطخع حٌؼ٠َٞ ِٓ  ظٍض ٔوز٠ٛش اٌٝ كي وز١َ، ك١غ ٌُ طىٓ ٗزىش حإلٔظَٔض

حٌٕخّ رٌٖٙ حٌٌٔٙٛش "حٌٕٔز١ش" حٌمخثّش كخ١ٌخً. أِخ ِٓ ك١غ حٌٍغش حٌّٔظويِش فمي غٍذ ػٍٝ ٠ِخ١ِٓ طٍه 
حٌّيٚٔخص ِخ ٠ّىٓ ط١ّٔظٗ ِـخُحً "رٍغش حٌٕوزش" )ٓٛحء ِخ وظذ ِٕٙخ رخٌٍغش حٌؼَر١ش حٌفٜلٝ أٚ 

ٕظ١َ، ِٚٓ ػُ فمي وخٔض رؼ١يس اٌٝ كي وز١َ ػٓ ٌغش "حٌ٘خٍع"، ٚ٘ٛ ِخ ريح رخإلٔـ٠ِ١ٍش( حٌظٝ ط١ًّ اٌٝ حٌظ
ٚحٟلخً فٝ َِكٍش الكمش ػمذ حالٓظويحَ حٌّىؼف ٌ٘زىخص حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ، ِٚخ طَطذ ػ١ٍٗ ِٓ 
حٓظويحَ ٌغش ٌُ طوظٍف وؼ١َحً ػٓ ٌغش حٌ٘خٍع، ١ٌْ فم٢ فٝ حرظؼخى٘خ ػٓ "حٌظٕظ١َ حٌّٔظف١ٞ ٌٍٛحلغ" ٌٚىٓ 

طغ١١َ ًٌه حٌٛحلغ" ٚطمي٠ُ كٍٛي ٚريحثً ػ١ٍّش ٠ًٔٙ طز١ٕٙخ ٚططز١مٙخ فٝ /زظٙخ حٌٍّلش فٟ "طل٠َهفٝ ٍغ
 حٌ٘خٍع.  /أٍٝ حٌٛحلغ

ٌُ طمظَٜ حالهظالفخص حٌـ٠َ٘ٛش ف١ّخ ر١ٓ َِكٍظٝ حٌظفخػً ػزَ "حٌّيٚٔخص" ٚحٌظفخػً ػزَ "ٗزىخص 
٘ٛ ِخ ١َٓى ًوَٖ طف١ٜالً فٝ ِٟٛغ حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ" فٝ ١َِٔس حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ )ٚ

الكك(ػٍٝ ٛؼ١ي حٌٍغش حٌّٔظويِش فلٔذ، ٌٚىٓ حِظي حألَِ ١ًٌّ٘: حٌوٜخثٚ حٌي٠ّٛؿَحف١ش 
ٌٍّٔظوي١ِٓ ِٓ ٔخك١ش )وخٌَّكٍش حٌؼ٠َّش، حٌّٔظٜٛ حالؿظّخػٝ حاللظٜخىٜ، حٌّٔظٜٛ حٌظؼ١ٍّٝ، حالٔظ٘خٍ 

، ِؼيالص حالٓظويحَ، حهظالف طم١ٕخص ح١ٌٍٓٛش ًحطٙخ حٌـغَحفٟ(، حٌَّؿؼ١خص حٌفى٠َش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٌٍّٔظوي١ِٓ
ِٚخ ٠َطز٢ رٌٌه ِٓ اِىخ١ٔش اطخكش ريحثً ّٓؼ١ش ٚر٠َٜش ِوظٍفش أػٕخء حٌظٛحًٛ، أ٘يحف حٌظٛحًٛ ٚغخ٠خطٗ 

ؿّخ١َٜ٘،  /حٌَغزش فٝ طلم١ك طغ١١َ ٗخًِ(، ِـخي حٌظٛحًٛ ٚٔطخلٗ )ٔوزٜٛ /)أ٘يحف َِك١ٍش
 ؿّخ١َٜ٘(./ؿّخ١َٜ٘

 
حٌّظخرغ ٌظطٍٛ حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ أٔٙخ لي ريأص رّزخىٍحص فَى٠ش لخَ ػ١ٍٙخ ٠ٍلع  رأُاً:

أٗوخٙ ٠ٍّىْٛ حٌميٍحص حٌّخى٠ش ٚحٌظم١ٕش حٌالُِش إلٔ٘خء ِٛلغ أٚ ِيٚٔش اٌىظ١َٔٚش، ػُ ططٍٛص الكمخً 
ٌّٔظوي١ِٓ وؼًّ ؿّخػٝ )ِٕظُ أك١خٔخً ٚغ١َ ِٕظُ فٝ أك١خْ أهَٜ( ٠ظفخػً فٝ ا١خٍٖ ِجخص ح٢الف ِٓ ح

ِـٌٙٛٝ ح٠ٌٛٙش( ِّٓ ٠ظّظؼْٛ رميٍحص ٘خثٍش ػٍٝ ٔمً ٚطزخىي حٌّؼٍِٛخص ٚحٌّٛحى حٌّٔؼ١ش  /)ِؼٍِٛٝ
ٚحٌز٠َٜش )حٌؼخرظش ٚحٌّظلَوش( ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ ٚفٝ ٔفْ حٌٍلظش ٚرَٔػش فخثمش ِٓ هالي طم١ٕخص ١ٔ٠َس 

 .حالٓظويحَ ٠َٓؼش حالٔظ٘خٍ ل٠ٛش حٌظؤػ١َ

                                           
   ياقبة لألوضاع و  صلليزية وتتضمن لحليلت وتعليقات عميقةباللغة اال دونات ادلصرية رلهولة اذلوية. ادلدونة مكتوبةأىم ادلواحدة من "هبية" تعد مدونة

للشيخ  سم مستوحى من أغنية شهريةالجتماعية ىف مصر. ووفقًا لصاحبة ادلدونة، ترمز "هبية" إىل مصر، وكما تقول ىف حدر ادلدونو ان االالسياسية وا
 إمام  عيسى والشاعر أمحد فؤاد صلم يقول مطلعها "مصر يا امو يا هبية".


حففة  ذلايلة )من ادلنتمني وغري ادلنتمني سياسياً( الىت انضمت إىل عضوية األعداد احجم  ىف ىذا الصدد ـ على سبيل ادلثال ـ إىلميكن اإلشارة   

على يد قوات  لفيس بوك فور نشر مقاطع مصورة تظهر وحشية التعذيب الذى تعرض لو ذلك الشاب قبل مقتلوموقع ا "كلنا خالد سعيد" على
التوقيع على مطالب اجلمعية خدمى موقع الفيس بوك شلن انضموا حلملة مئات األلوف من مست ال أىلو وأحفابو. وانظر كذلك إىلالشرطة وفقًا ألقو 

تفويض وايل غنيم على موقع وانظر كذلك إىل مئات اآلالف شلن سارعوا  با الربادعى بعد عودتو إىل مصر منذ عام تقريباً. الوطنية للتغيري الىت تزعمه
ادلصرية وبكايو رة األوىل ىف أحد الربامج احلوارية )العاشرة مساًء( الفيس بوك  للتفدث باسم يوار التفرير ىف الساعة األوىل الىت أعقبت ظهوره العلىن للم

 وانسفابو من الربنامج على اذلواء تأيراً مبشاىدتو لصور شهداء التفرير.
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حإلٌىظ١َٔٚش ِٓ حٌطزؼخص حٌٍٛل١ش ٌٍٜلف ح٠ٌَّٜش حٌوخٛش حٌّؼخٍٟش ٗىٍض حإلٛيحٍحص  راٌزاً:
)وخٌيٓظٍٛ، حٌفـَ، حٌَّٜٜ ح١ٌَٛ، ٛٛص حألِش، حألٓزٛع ٚغ١َ٘خ(، اٟخفش اٌٝ حٌّٛحلغ حٌٜلف١ش حٌظٝ 

( ٗىٍض اٟخفش ٔٛػ١ش ٔ٘ؤص ٚظٍض اٌىظ١َٔٚش )وّٛلغ ح١ٌَٛ حٌٔخرغ، ِٚٛلغ ٛل١فش حٌيٓظٍٛ حألٍٛٝ
ؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ، ك١غ أطخكض فَٛخً أوزَ أِخَ حٌمَحء ٌَٛي ِالِق أهَٜ فٝ ١َِٔس حٌّ

ه٠َطش حٌظفخػالص ح١ٌٔخ١ٓش ٌيٜ حٌّؼخٍٟش ح٠ٌَّٜش ر٘ىً أوؼَ ػّمخً ىْٚ حٌٛلٛع فٝ أَٓ حالٍطزخ١ رظ١خٍ 
 أٚ ؿّخػش ١ٓخ١ٓش رؼ١ٕٙخ.

إلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ ف١ّخ ٠ظؼٍك ٠الكع أْ ػّش طغ١َحً ٍِلٛظخً ٗٙيطٗ ١َِٔس حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش ح رابؼاً:
حالػظّخى ػٍٝ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ ٚطٛظ١فٗ فٝ حٌّـخي ح١ٌٔخٓٝ. فزؼي أْ وخٔض  /رخٌغخ٠ش ِٓ حٓظويحَ 

حٌَغزش فٝ طزخىي حٌّؼٍِٛخص ح١ٌٔخ١ٓش ر٘فخف١ش ٚو٘ف حٌّٔىٛص ػٕٗ فٝ حٌوطخد حإلػالِٝ حٌظم١ٍيٜ 
ف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ، أٛزق حٌٙيف ـ ف٠الً ػٓ ًٌه )ٚهخٛش حٌٍّّٛن ٌٍيٌٚش( ٘ٝ ؿً ِخ ٠٘غً ِٔظويِٝ حٌ

ـ ٠َطز٢ رخٌَغزش فٝ طٛظ١ف ًٌه حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ وزي٠ً "آِٓ" ٌٍظؼز١َ ػال١ٔش ػٓ حٌَأٜ طـخٖ ِوظٍف 
حٌم٠خ٠خ حٌّؼخٍس فٝ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ. ػُ ِخ ٌزغ أْ طغ١َ ٌ٘ح حٌٙيف َِس أهَٜ ػٕيِخ رخطض حٌَغزش فٝ 

١ٙٗ ػٍٝ ٔلٛ ِٕظُ ٌويِش ل١٠ش ِؼ١ٕش ٘ٛ حٌٙيف حألوزَ، ٚ٘ٛ ػ١ٓ ِخ "طل٠َه" حٌ٘خٍع حٌَّٜٜ ٚطٛؿ
كيع أػٕخء حٌؼٍٛس ػٕيِخ طلٛي حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ)ػزَ ٗزىخص حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ حإلٌىظ١َٔٚش( اٌٝ ِخ 
٠٘زٗ "اًحػش حٌؼٍٛس" رّفِٙٛٙخ حٌظم١ٍيٜ. ٚٓخى حالػظمخى رؤْ ِٓ ١ٔ٠طَ ٠ٚظلىُ فٝ "اًحػش حٌؼٍٛس" ٘ٛ ِٓ 

ٔذ حٌّؼَوش كظّخً، ٚ٘ٛ ِخ ىفغ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٟٓ اٌٝ حٍطىخد هطؤ حٓظَحط١ـٝ )وخْ ٌٗ ىٍٚ وز١َ فٝ ١ٓى
هيِش حٌؼٍٛس( رؼمخد حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ ػمخرخً ؿّخػ١خً رمطغ هيِش حإلٔظَٔض، ٚ٘ٝ حٌوطٛس حٌظٝ أَٟص 

ٔخك١ش، ٚأف٠ض اٌٝ رخٌٕظخَ ًحطٗ، اً ؿؼٍظٗ فٝ َِِٝ حالٔظمخىحص ٚح٠ٌغ١ٛ حٌي١ٌٚش حٌ٘ي٠يس ٚحٌّٔظَّس ِٓ 
حٌظ٠خِٓ حٌ٘ؼزٝ ِغ حٌؼٛحٍ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ. أِخَ ًٌه حٌوطؤ حالٓظَحط١ـٝ أ٠٠خً ٌُ ٠ؼي أِخَ حٌّال١٠ٓ ِٓ 
ِٔظويِٝ ٗزىش حإلٔظَٔض ٚحألفَحى حٌؼخى١٠ٓ ٜٓٛ ِئحٍُس حٌؼٛحٍ ٚحٌظٛحًٛ ِؼُٙ ٚؿٙخً ٌٛؿٗ فٝ ١ِيحْ 

حإلٌىظَٚٔٝ، ٚ٘ٛ ِخ أػطٝ حٌؼٍٛس فٝ ٔٙخ٠ش حٌظل٠ََ ٚغ١َٖ ِٓ ح١ٌّخى٠ٓ ح٠ٌَّٜش ١ٌْٚ ػزَ حٌف٠خء 
حألَِ ُهّخً وخٔض فٝ أِْ حٌلخؿش ا١ٌٗ، ٚ٘ٛ ِخ ؿخء ػٍٝ حٌٕم١ٞ طّخِخً ِّخ هط٢ ٌٗ ٚأٍحىٖ حٌٕظخَ 

 ح١ٌٔخٓٝ حٌٔخرك.
رخٌؼٛىس اٌٝ حألٓزخد حٌلم١م١ش حٌظٝ أف٠ض اٌٝ ظٍٙٛ حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ  خاِساً:

ظز١ٓ أْ حٌ٘ؼٍٛ حٌؼخَ رخ١ٌؤّ ٚحإلكزخ١ ٚحٌؼِٚف حٌـّخػٝ ػٓ حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ، ٠
أٍٝ حٌٛحلغ وخْ أكي أُ٘ ٌٖ٘ حألٓزخد، حألَِ حٌٌٜ ىفغ ِـّٛػخص وز١َس ِٓ حٌٕخٗط١ٓ ١ٓخ١ٓخً اٌٝ 

خٍلش حٌظفى١َ فٝ حٌظؼخ١ٝ ِغ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ وزي٠ً ٌّّخٍٓش حٌلمٛق ح١ٌٔخ١ٓش. ٠ظز١ٓ اًْ أْ ػّش ِف
أهَٜ فٝ ١َِٔس حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش، طف١ي رؤٔٙخ لي ريأص أٚالً رخٌؼِٚف ػٓ ِّخٍٓش حٌلمٛق ح١ٌٔخ١ٓش 
"فٝ حٌ٘خٍع" )رفؼً لّغ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٟٓ(، ٚحٔظٙض رخٌؼٛىس اٌٝ "حٌ٘خٍع" َِس أهَٜ ِٓ هالي ىػٛس 

١ٌٔخٓٝ فٝ حٌ٘خٍع. ٌٚىٓ ِٔظويِٝ حإلٔظَٔض اٌٝ حٌِٕٚي فَحىٜ ٚؿّخػخص ٌٍظؼز١َ ػٓ ٍف٠ُٙ ٌٍٛحلغ ح
حٌـي٠ي ٌٖ٘ حٌَّس أْ حٓظـخرش "حٌ٘خٍع" ؿخءص ؿّخػ١ش ِٕٚظّش ٚػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ ٌُ ٠ٔظطغ حٌٕظخَ 
حٌٔخرك ـ رّوظٍف أٍوخٔٗ ٚرّخ ٠ّظٍىٗ ِٓ ليٍحص ٚطم١ٕخص ِخى٠ش ٚر٠َ٘ش ٘خثٍش اٟخفش اٌٝ طخ٠ٍن ٠ٛ١ً 
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حٌ٘خٍع وٍٗ  /لغ أليحِٗ، رً ٚطَن ح١ٌّيحْ"َِٚ٘ف" ِٓ حٌمّغ ٚحٌمَٙ ح١ٌٔخٟٓ ـ ِمخِٚظٗ فخٔٙخٍ طلض ٚ
 ١ٌزمٝ طلض ١ٓطَس حٌؼٛحٍ.

 اٌّؼارضت اإلٌىخرؤُت فً ِصر... فً دالالث اٌّشهذ 
٠ؼٍٛ حٌـيي ر١ٓ حٌيح١ٍٓٓ فٟ ِـخٌٟ حإلػالَ ٚح١ٌٔخٓش كٛي حٌظؤػ١َحص حٌّلظٍّش ٌظخَ٘س حٌّؼخٍٟش 

ٔلٛ حٌي٠ّمَح١١ش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ. ففٝ ك١ٓ حإلٌىظ١َٔٚش ػٍٝ حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش ِٓ ٔخك١ش ٚػٍٝ حٌظلٛي 
، (3)١ِٛ٘،0212َٚ ُِٚالإ٘خ  (0)٠0212َٜ ف٠َك ِٓ حٌزخكؼ١ٓ )ِٓ ر١ُٕٙ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي: ى٠ف١ِ

( أْ حٓظويحَ حإلٔظَٔض فٝ حٌّـخي ح١ٌٔخٟٓ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ئػَ ا٠ـخرخً ػٍٝ (4)0222وخفخٔٛف ُِٚالإٖ 
، ٠َٜ mobilization hypothesisطٗ ػٍٝ حٌظؼزجش ٚحٌل٘ي حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ ِٓ هالي ليٍ

( أْ ِٓ ٠ظفخػٍْٛ (6)0225، "٘ٛف" ٚ"رـَن" (5)0222ف٠َك آهَ)ِٓ ر١ُٕٙ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي: ؿ١ِِٛ 
١ٓخ١ٓخً ػزَ ٗزىش حإلٔظَٔض ُ٘ ٔخٗطْٛ ١ٓخ١ٓخً فٝ حألٓخّ، ِٚٓ ػُ ٠ٜؼذ حٌظ١ٍُٔ رّمٌٛش أْ حٓظويحَ 

حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش، رً ػٍٝ حٌؼىْ ِٓ ًٌه فبٔٗ ٠لي ِٕٙخ اً ٠وٍك حٔطزخػخً حإلٔظَٔض ٠ِ٠ي ِٓ ِؼيالص 
ُحثفخً رؤْ ِؼيالص حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش طِىحى فٝ حٌٛلض حٌٌٜ طظً ف١ٗ طٍه حٌّؼيالص ِلٍٜٛس ف١ّخ ر١ٓ 

خً فٝ ٘ئالء حٌٕخٗط١ٓ ١ٓخ١ٓخً فم٢، ِٚٓ ػُ طظلٛي حٌؼ١ٍّش رَِظٙخ اٌٝ ػًّ حػظ١خىٜ ال ٠َطذ طغ١١َحً كم١م١
 . normalization hypothesis حٌٛحلغ ح١ٌٔخٓٝ حٌّؼخٕ 

ٌؼخ١ٍِٓ ٍث١١ٔ١ٓ:  (7)(٠ٚ0211َؿغ حٌظٕخلٞ فٟ ِٛحلف ٠ٌ٘ٓ حٌف٠َم١ٓ ٚفك ىٍحٓش "١َُ٘حال" ُِٚالثٗ )
حألٚي ٠ظؼٍك رطز١ؼش حٌيٍحٓخص حٌظٝ حػظّي ػ١ٍٙخ وً ف٠َك؛ فخٌّمٛالص حٌظٝ ٠ٕظٙٝ ا١ٌٙخ أٜٔخٍ حٌف٠َك 

وّخ ط١ُّٔٙ حٌيٍحٓش( غخٌزخً ِخ طٔظٕي اٌٝ cyber-optimists ٍْٛ رخٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ حألٚي )حٌّظفخث
 ىٍحٓخص طٕظ٠َ١ش فٝ حألٓخّ وّخ ٠ظُ اؿَحإ٘خ فٟ ا١خٍ ِٔظويِٟ حإلٔظَٔض ػزَ ٗزىش حإلٔظَٔض ًحطٙخ

theoretical and web-based studies ّْٛفٝ ك١ٓ طٔظٕي ِمٛالص أٜٔخٍ حٌف٠َك حٌؼخٔٝ )حٌّظ٘خث ، 
-surveyوّخ ط١ُّٔٙ حٌيٍحٓش( اٌٝ ِٔٛف ٚىٍحٓخص ١ِيح١ٔش   cyber-pessimisticرخٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ 

based studies( ٌٝٚأِخ حٌؼخًِ حٌؼخٟٔ ف١َؿغ اٌٝ أْ أٜٔخٍ حٌف١َٟش حأل .mobilization ّْٛ٠ٙظ ،)
 Internet use ١ٓفٝ حٌّمخَ حألٚي رخٌى٘ف ػٓ و١ف١ش طٛظ١ف حإلٔظَٔض فٝ ل٠خ٠خ رؼ١ٕٙخ ٚفٝ طٛل١ض ِؼ

in specific cases at specific moments  فٝ ك١ٓ ٠ؼٕٝ أٜٔخٍ حٌف١َٟش حٌؼخ١ٔش ،
(normalization َرخٌزلغ فٝ طم١١ُ أّٔخ١ حٓظويحَ حإلٔظَٔض فٝ حٌّـخي ح١ٌٔخٓٝ ر٘ىً ػخ )general 

Internet use patternsخْ.، ٚ٘ٛ ِخ ٠ف٠ٝ اٌٝ طٕخلٞ حٌّٛحلف حٌظٝ ٠ٕظٙٝ ا١ٌٙخ حٌف٠َم 
( فٝ حٌّـظّغ حٌٌٕٙٛيٜ، mobilization v. normalizationٌٍٚظلمك ِٓ ٛيل١ش حٌف١َٟش حٌٔخرمش )

ِّٓ ٠لك ٌُٙ حٌظ٠ٜٛض فٝ  )218(أؿَٜ "١َُ٘حال" ُِٚالإٖ ىٍحٓش ١ِيح١ٔش ٍّٗض ػ١ٕش رٍغض 
حٌٕخهز١ٓ  . ٘يفض حٌيٍحٓش اٌٝ حٌظؼَف ػٍٝ ِخ اًح وخْ طؼ0226َٝحالٔظوخرخص حٌزٌَّخ١ٔش فٝ ٌٕ٘ٛيح ػخَ 

حٌٌٕٙٛي٠ش  ـ حٌّؼ١ٕش رٕٜق ٚاٍٗخى حٌٕخهز١ٓ الهظ١خٍ حٌَّٗق حأللَد فٝ  ٌزؼٞ حٌّٛحلغ حإلٌىظ١َٔٚش
طٛؿٙخطٗ ٚرَحِـٗ حٌلِر١ش اٌٝ حٌٕخهز١ٓ ـ ِٓ ٗؤٔٗ أْ ٠ف٠ٝ اٌٝ حٍطفخع ِؼيالص ِ٘خٍوظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش 

mobilization thesis  أَ اٌٝ طمٍٜٙخmobilization thesisٔ ظخثؾ حٌيٍحٓش اٌٝ أْ ف١َٟش . حٔظٙض

                                           

تجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة إنشاء مواقع إلكترونية لنصح الناخبين إبان فترات االنتخابات هى ظاهرة حديثة نسبياً   

انتشرت تحديداً فى الديمقراطيات الغربية، حيث تتنافس عشرات األحزاب على مقاعد البرلمان. وتقوم هذه المواقع على 
 online vote adviceالموقع واإلجابة على مجموعة من األسئلة فكرة بسيطة تتمثل فى دخول الناخب إلى 

applications فى ضوء نتائج اإلجابة على تلك األسئلة يقوم الموقع ـ وبشكل موضوعى ـ باختيار وترشيح الحزب .
 والمرشح األقرب فى توجهاته الفكرية والسياسية إلى فكر الناخب.
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لي ػزظض ٛلظٙخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رفجش حٌ٘زخد، ف١ّخ ػزظض ٛلش  mobilizationحٌميٍس ػٍٝ حٌل٘ي ح١ٌٔخٓٝ 
 ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌفجش حٌؼ٠َّش حألوزَ ٕٓخً.  normalizationف١َٟش حالػظ١خى٠ش 

أٞ حٌف١َٟظ١ٓ ٠ٕطزك ػٍٝ اًح ِخ ػئخ اٌٝ حٌٛحلغ حٌَّٜٜ فٝ ِلخٌٚش الهظزخٍ ٛلش حٌـي١ٌش حٌٔخرمش ٚ
حٌلخٌش ح٠ٌَّٜش، ٠ظٛؿذ ػ١ٍٕخ حرظيحًء حألهٌ فٝ حالػظزخٍ ِظغ١َ ٘خَ ٠ظ٢ٓٛ حٌؼاللش ر١ٓ حٌظخَ٘ط١ٓ 
حإلػال١ِش )ٚطلي٠يحً حٓظويحَ حإلٔظَٔض وزي٠ً أِخَ حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش( ٚح١ٌٔخ١ٓش )ٚطلي٠يحً حٌميٍس ػٍٝ 

فؼٍٝ ِيحٍ حٌؼالػ١ٓ ػخِخً حأله١َس ٔـلض حٌلىِٛخص ك٘ي ٚطؼزجش حٌ٘خٍع(، ٚ٘ٛ حٌّظغ١َ حاللظٜخىٜ. 
( فٝ أْ ط٘غً حٌّٛح١ٓ حٌَّٜٜ رظؤ١ِٓ حٌلي 1850ح٠ٌَّٜش )ف١ّخ فٍ٘ض ف١ٗ ٓخرمخطٙخ ٌِٕ حٔيالع ػٍٛس 

حألىٔٝ ِٓ حٌّؼ١٘ش حٌى٠َّش، ٚحٓظٕفخً ؿً ١خلظٗ ٌظلم١ك ًٌه حٌٙيف. طلٛي اًْ حال٘ظّخَ رخٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ 
١ٔخٓخص ٚحٌظٛؿٙخص حالؿظّخػ١ش ٚحاللظٜخى٠ش حٌظٝ حطزؼظٙخ طٍه حٌلىِٛخص حٌؼخَ فٝ َِٜ )رف٠ً حٌ

حٌّظؼخلزش( فٝ ٔظَ فجخص وز١َس ِٓ حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ )ٚهخٛش حٌىخىكش ِٕٙخ( اٌٝ "طَف" أٚ "ٚؿخ٘ش" 
حؿظّخػ١ش أٚ ١ٓخ١ٓش أٚ اٌٝ "فَٝ وفخ٠ش" )ال "فَٝ ػ١ٓ"(اًح لخَ رٗ حٌزؼٞ ٓم٢ ػٓ ح٢ه٠َٓ. طَحوُ 

ٕٔٛحص ٠ٛ١ٍش كظٝ طغ١َ حٌؼَٜ ٚطغ١َص لٛحػي حٌٍؼزش حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش فـخء ؿ١ً ؿي٠ي ٌ٘ح حٌ٘ؼٍٛ ٌ
ٌٗ ٌغظٗ ٚأىٚحطٗ ١َٚق طفخػٍٗ حٌوخٛش ِغ حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش. غ١َ أْ ًٌه ٌُ ٠مًٍ ِٓ أ١ّ٘ش 

١َ ٢١ٓٚ ٠ئػَ رال حٌؼخًِ حاللظٜخىٜ رلخي ِٓ حألكٛحي. رؼي حإلٗخٍس اٌٝ أ١ّ٘ش حٌؼخًِ حاللظٜخىٜ )وّظغ
ٗه فٝ ػاللش حٌظخَ٘س حإلػال١ِش رخ١ٌٔخ١ٓش( ٔؼٛى َِس أهَٜ ِلخ١ٌٚٓ حهظزخٍ ؿي١ٌش حٌؼاللش ر١ٓ 
حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ حٌَّٜٜ ِٓ هالي حإلٗخٍس اٌٝ رؼٞ ىالالص حٌّ٘ٙي ًٜ 

 ٝ حٌٕمطش حٌٔخرمش ـ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٝ:حٌٍٜش رخٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش ـ حٌٌٜ ٓزمض حإلٗخٍس ا١ٌٗ ف
رؼي حألهٌ فٝ حالػظزخٍ وخفش حٌّظغ١َحص حالؿظّخػ١ش ٚحٌؼمخف١ش ٚحاللظٜخى٠ش حألهَٜ، ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ  أوالً:

أٌٚٝ حٌيالالص حٌظٝ ٠ّىٓ حٓظوالٛٙخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رّ٘ٙي حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ، أٔٙخ لي 
طخ٠ٍن َِٜ حٌّؼخَٛ فٝ ط٘ى١ً "حٌىظٍش حٌلَؿش" ِٓ حٌـّخ١َ٘ حٌالُِش ٔـلض ٌٍَّٚس حألٌٚٝ فٝ 

إلكيحع حٌظغ١١َ رّفِٙٛٗ حٌ٘خًِ ػزَ حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ، ٚف٠الً ػٓ ًٌه الٕخػٙخ رخٌِٕٚي اٌٝ حٌ٘خٍع، 
ٚ٘ٛ حٌٙيف حٌٌٜ فٍ٘ض فٝ طلم١مٗ ِوظٍف حٌمٜٛ حالؿظّخػ١ش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌلِر١ش حألهَٜ. أف٠ٝ ًٌه ـ 

حألَِ ـ ٌٝ ٔـخف حٌؼٍٛس فٝ آمخ١ حٌٕظخَ فٝ فظَس ٌُ طظـخُٚ أٓخر١غ ػالػش فم٢ )فٝ حٌفظَس ِٓ  فٝ ٔٙخ٠ش
 (.0211فزَح٠َ  ٠11ٕخ٠َ كظٝ حٌـّؼش حٌّٛحفك  05حٌؼالػخء حٌّٛحفك 

 
فٝ ٟٛء حٌٕمطش حٌٔخرمش ٠ّىٓ حٌِػُ رؤْ حٓظويحَ حإلٔظَٔض فٝ حٌّـخي ح١ٌٔخٓٝ فٝ حٌلخٌش ح٠ٌَّٜش  رأُاً:

ٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش حٌّظَحوّش( ٠ف٠ٝ اٌٝ حٌظ١ٍُٔ رٜلش ف١َٟش حٌميٍس ػٍٝ حٌل٘ي )ػزَ ح
mobilization   ٍٚفٞ ف١َٟش حالػظ١خى٠شnormalization ِٓخ ٠ؼي طؤ١٠يحً ٌّمٛالص حٌّظفخث١ٍ ٛ٘ٚ ،

ّمَح١ٝ ػٍٝ اكيحع حٌظغ١١َ ح١ٌٔخٓٝ ٚحٌظلٛي حٌي٠ ”cyber-optimistic“رميٍحص حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ 
 )ػٍٝ حأللً فٝ حٌلخٌش ح٠ٌَّٜش(.

رخٌَغُ ِٓ ًٌه ال ٠ّىٓ حالىػخء ـ رلخي ِٓ حألكٛحي ـ رؤْ ٔـخف حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش أّخ ٠َؿغ ٌٔزذ  راٌزاً:
ٚك١ي فم٢ ٠ظّؼً فٝ طٛظ١ف ٗزىش حإلٔظَٔض فٝ حٌّـخي ح١ٌٔخٓٝ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌٌٜ ٓزمض حإلٗخٍس ا١ٌٗ، 

ُ ػزَ حٌؼمٛى حٌؼالػش حٌّخ١ٟش ٚرٍغ ًٍٚطٗ فٝ حٌؼمي حأله١َ، لخىٖ أفَحى ٌٚىٓ ػّش طخ٠ٍن ٠ٔخٌٝ ١ٓخٓٝ طَحو
ٚؿّخػخص ٚكَوخص حؿظّخػ١ش ١ٓٚخ١ٓش ػي٠يس حٓظٕيص ػ١ٍٙخ حٌؼٍٛس ػٕيِخ حٔيٌؼض. ٚرّؼٕٝ آهَ، ٠ّىٓ 
حٌمٛي رؤْ حٌؼٍٛس ؿخءص طظٛؿ١خً ٠ٌٍٕخي ح١ٌٔخٓٝ حٌٔخرك ػ١ٍٙخ حٌٌٜ ٌٛالٖ ِغ ٔـلض ٚال طلممض أ٘يحفٙخ. 

ٓخػي٘خ فٝ ًٌه ـ أ٠٠خً ـ ط٠خفَ ػيس ػٛحًِ أهَٜ ِٕٙخ ِؼالً: ٍىٚى حألفؼخي حأل١ِٕش حٌؼ١ٕفش حٌظٝ  ٚلي
أِيص حٌؼٍٛس رخٌٛلٛى حٌالَُ الٓظَّحٍ٘خ )ىِخء حٌ٘ٙيحء(، ٚؿٛى رئٍ ٌٍٜيحَ حٌؼ١ٕف ػٍٝ ِٔخكخص 

ِمخِٚش حٌّلظً(،  ؿغَحف١ش ِظزخػيس )ٚطلي٠يحً ح٠ٌْٛٔ ٚحالٓىٕي٠ٍش رّخ ٌّٙخ ِٓ طخ٠ٍن ٠ٔخٌٝ ػ٠َك فٝ
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ٔـخف حٌؼٍٛس حٌظ١ٔٔٛش حٌظٝ ٓزمض حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش رؤ٠خَ ِؼيٚىس. ط٠خفَص طٍه حٌؼٛحًِ حٌظٝ حؿظّؼض فٝ 
 .آْ إلٔـخف حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش حٌظٝ طلٌٛض ـ ريٍٚ٘خ اٌٝ "ًّٔٛؽ" آهَ ح٘ظيص رٗ ػٍٛطخ ١ٌز١خ ٚح١ٌّٓ

حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ،  ِٓ حٌيالالص حٌٙخِش حٌظٝ ٠ّىٓ حٓظوالٛٙخ ِٓ ِ٘ٙي رابؼاً:
أْ لي ط١ِّص رخٌٕمخء حٌؼٍٜٛ، رّؼٕٝ أٔٙخ كيىص ٘يفخً ٌِٕ حٌزيح٠ش ٌُٚ طٔخَٚ أٚ طفخٚٝ ػ١ٍٗ أٚ طظٕخُي ػٕٗ 

. رّؼٕٝ آهَ، ٌُ فٝ ِمخرً طلم١ك أ٘يحف َِك١ٍش ريص ألً أ١ّ٘ش. ٚلي طّؼً ٌ٘ح حٌٙيف فٝ آمخ١ حٌٕظخَ
١ش فٝ ِٔخِٚخص ِغ حٌٕظخَ، أٚ ِغ طلخٌفخص ِغ لٜٛ حٌّؼخٍٟش حألهَٜ رّخ ف١ٙخ طيهً حٌّؼخٍٟش حإلٌىظَٚٔ

ؿّخػش حإلهٛحْ حٌٍّّْٔٛ )حٌمٛس حألوؼَ طٕظ١ّخً فٝ َِٜ(، فٝ حٌٛلض حٌٌٜ حػظخىص ف١ٗ ؿ١ّغ لٜٛ 
حٌّؼخٍٟش حألهَٜ اٌٝ حٌيهٛي فٝ ؿٛالص ِٓ حٌّٔخِٚخص ِغ حٌٕظخَ حٌَّٜٜ حٌٔخرك ػٍٝ ِيحٍ حٌؼمٛى 

حٌّخ١ٟش. ٚلي أٍره ٌ٘ح حٌٕمخء حٌؼٍٜٛ حٌٕظخَ وّخ أٍره حٌمٛس حألوؼَ طٕظ١ّخً ٚ٘ٝ ؿّخػش حإلهٛحْ حٌؼالػش 
حٌٍّّْٔٛ، ٚال أىي ػٍٝ ًٌه ِٓ طٕخلٞ ِٛلف حٌـّخػش فٝ ٠َ١مش حالٓظـخرش ٌيػٛحص حٌٕخٗط١ٓ اٌىظ١َٔٚخً 

١ي رؤْ ِٓ ٠٘خٍن ِٓ ٠ٕخ٠َ، كظٝ ح٘ظيص حٌـّخػش اٌٝ كي ٢ٓٚ ٠ف 05فٝ حٌوَٚؽ اٌٝ ِظخَ٘س حٌؼالػخء 
أػ٠خثٙخ فٝ ٌٖ٘ حٌّظخَ٘س ٠ّؼً  ٗوٜٗ فٝ ك١ٓ ال ٠ّؼً حٌـّخػش. ِٚخ ٌزغ أْ طغ١َ ِٛلف حٌـّخػش 
طّخِخً رؼيِخ فٛؿجض )ٚفٛؿت حٌـ١ّغ رّٓ ف١ُٙ أٛلخد طٍه حٌيػٛحص( رلـُ حٌّ٘خٍو١ٓ فٝ 

خق رَوخد حٌؼٍٛس )اِخ .طزيٌض ِٛحلف ؿ١ّغ لٜٛ حٌّؼخٍٟش، ٚٓخٍع حٌـ١ّغ رخٌّ٘خٍوش ٚحٌٍلحٌّظخَ٘س
حٓظؼيحىحً ٌٍّ٘خٍوش فٝ لطف حٌؼّخٍ أٚ ٌيفغ حٌؼّٓ(، ٚطظخرغ هَٚؽ حٌّظخَ٘حص ح١ٔٛ١ٌٍّش ٚطلي٠يحً ٠َٛ حٌـّغ 
)كخٌش اريحع ػ٠ٍٛش ف٠َيس( ١ٌْ فٝ ١ِيحْ حٌظل٠ََ فم٢ ٌٚىٓ فٝ ِوظٍف ١ِخى٠ٓ َِٜ حٌىزَٜ رف٠ً ًٌه 

 حٌٕمخء حٌؼٍٜٛ.
ٝ ٌ٘زىش حإلٔظَص طلٛي حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ اٌٝ ٍأّ ِخي حؿظّخػٝ فٝ ٟٛء حٌظٛظ١ف ح١ٌٔخٓ خاِساً:

حفظَحٟٟ
 virtual social capital فٝ حٌٛلض حٌٌٜ طلٌٛض ف١ٗ ِوظٍف حٌمٜٛ ح١ٌٔخ١ٓش حألهَٜ )ف١ّخ ،

ػيح ؿّخػش حإلهٛحْ حٌٍّّْٔٛ( ٌظىْٛ هّٜخً ِٓ ٍأّ حٌّخي حالؿظّخػٝ ًٌه ١ٌْٚ اٟخفش ٌٗ، اً ٌُ طٕـق 
                                           


ين واجلزاير وادلغرب واألردن وسوريا مؤخراً، إال أن مثة اختلفًا بينها وبني بعض الدول العربية األخرى كالبفر  بالرغم من أمهية األحداث الىت شهدهتا  

 قرب من حي  الوحف إىل الثورتني التونسية وادلصرية.ليبيا واليمن، إذ إهنما األيورتى 

ىف ذلك اليوم نفسو بعد التعامل  تتبلور  ايناير، ولكنه 52قبل يوم  هدناهم مل تتبلور على النفو الذى شسقاط النظادر اإلشارة إىل أن الدعوة إلجت 

وقف عمليات التعذيب ادلمنهجة ىف السجون ون على أيدى قوات الشرطة. ىف حني متثلت مطالب الثوار األوىل ىف الوحشى الذى واجهو الثوار ادلسادل
 سانية"."عيش، حرية، كرامة إنوار شعار قبة أفراد الشرطة ادلتورطني فيها، كما رفع الثادلصرية، ومعا

 
  وىو ما   األحداث والقضايا السياسية ادلفصلية ىف مصر ادلعاحرة اإلخوان ادلسلمون أن تتخذىا ضلو ادلرتددة الىت اعتادت مجاعة بالرغم من ادلواقف(

إىل شهادات كثرية تواترت مبا يؤكد على حقيقة الدور  شارةإال أن األمانة تقتضى اإل كان يعرضها النتقادات حادة من داخل اجلماعة ومن خارجها(،
الثورة،  ولحديداً الكبري الذى قام بو أعضاء اجلماعة )بعد أن قررت اجلماعة ادلشاركة بكل قوة ىف ادلظاىرات عقب اليوم األول الندالع الثورة( ىف محاية 

اء عقب إلقلثوار ىف ميدان التفرير بأى مثن، وذلك ية" ادلسلفني لفض اعتصام اعندما لحركت حشود من "البلطجفرباير(،  5يوم األربعاء الدامى )
صرية وعلى تراهبا سيموت ويدفن، وىى األحداث الىت باتت تعرف إعلمياً أكد فيو على أنو ولد على األرض ادلالرييس السابق خطابو العاطفى الذى 

 ينهم منتمون للجماعة وىو ما يدل على أهنم كان ىف حدارة ادلشهد تلك الليلة."مبوقعة اجلمل"، والىت أسفرت عن استشهاد العشرات ومن ب
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ٌطخلخص ح١ٌٔخ١ٓش ٌّال١٠ٓ ِٓ حٌ٘زخد حٌَّٜىٓ ٚحٌّـظّغ حٌَّٜٞ ٚفك حإلكٜخءحص فٝ حٓظ١ؼخد ح
ح١ٌَّٓش ِـظّغ ٗخد رخِظ١خُ، فىخْ "حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ ٘ٛ حٌلً"، فٝ ك١ٓ ٌُ ٠ؼي "حٌلِد ح١ٌٕٛٝ 
ٌٚـٕش ح١ٌٔخٓخص ٘ٛ حٌلً"، ٌُٚ ٠ؼي "حإلٓالَ ٘ٛ حٌلً" )ٗؼخٍ ؿّخػش حإلهٛحْ حٌٍّّْٔٛ(، اً ٠ٕزٕٝ ػٍٝ 
هٍف١ش آال١ِش ٗىٍض كخؿِحً ١ز١ؼ١خً أِخَ ِال١٠ٓ ِٓ حٌ٘زخد طظٛق اٌٝ ِّخٍٓش حٌؼًّ ح١ٌٔخٓٝ ػٍٝ هٍف١ش 

 ١ٕ١ٚش ١ٌزَح١ٌش طٔغ حٌـ١ّغ ىْٚ فَُ ػمخثيٜ أٚ ٌِ٘زٝ أٚ ١خثفٝ أٚ أ٠ي٠ٌٛٛؿٝ.

 : ِشىٍت اٌذراست وأهُّخها
َٜ ٚىالالطٗ، طليىص ِ٘ىٍش فٝ ٟٛء حٌّالِق حٌؼخِش ٌّ٘ٙي حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ ِ

حٌيٍحٓش حٌزلؼ١ش فٝ ِلخٌٚش حٌى٘ف ػٓ أُ٘ حٌؼٛحًِ حٌظٝ ط٘ىٍض فٝ ا١خٍ٘خ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش 
حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ )ٚطلي٠يحً هالي حٌٕٔٛحص حٌؼَ٘ حٌّخ١ٟش( ِٓ ٔخك١ش، ٚحٌى٘ف ػٓ ١ز١ؼش حٌؼاللش 

٠ٕخ٠َ فٝ حٌٛحلغ حٌلم١مٝ ِٓ  05ٚر١ٓ حٔيالع ػٍٛس ر١ٓ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ 
 ٔخك١ش أهَٜ.

 : أهُّت اٌذراست
 طىّٓ أ١ّ٘ش حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش ِٓ حالػظزخٍحص حٌظخ١ٌش:

أ١ّ٘ش حٌّٟٛٛع ِلً حٌيٍحٓش ًحطٗ، اً ٠ظؼٍك رٍلظش طخ٠ٍو١ش حٓظؼٕخث١ش فٝ طخ٠ٍن َِٜ حٌلي٠غ   أوالً:
يأص ٗزخر١ش )ك١غ ىػٝ ا١ٌٙخ ٔخٗطْٛ ١ٓخ١ْٓٛ ٗزخد ػزَ ٚحٌّؼخَٛ ٗٙيص حٔطالق ػٍٛس غ١َ ِٔزٛلش ر

ٗزىش حإلٔظَٔض( ٚحٔظٙض ٗؼز١ش ) ك١غ ٗخٍوض ف١ٙخ ِوظٍف ١ٛحثف حٌّـظّغ حٌَّٜٜ رؤوٍّٗ(. ِٚٓ ػُ 
 طغيٚ ِلخٌٚش حٌزلغ فٝ ِميِخص ٚىٚحفغ طٍه حٌٍلظش حٌظخ٠ٍو١ش ٍٚٛي ٔظخثـٙخ ِٓ حأل١ّ٘ش رّىخْ.

ش أ١ّ٘ش هخٛش ٌّخ طظًٛٛ ا١ٌٗ ِٓ ٔظخثؾ، اً أؿ٠َض حٌيٍحٓش هالي ٠٠فٝ طٛل١ض اؿَحء حٌيٍحٓ رأُاً:
(. ِٚٓ ػُ طىظٔذ ِلخٌٚش ٍٛي طفخػالص 0211فزَح٠َ  11حأل٠خَ حألٌٚٝ حٌظٝ طٍض ر١خْ حٌظٕلٝ )حٌـّؼش 

حٌؼاللش ر١ٓ ِىٛٔخص حٌظخَ٘س ِلً حٌيٍحٓش ارخْ فظَس كيٚػٙخ ـ ٚفٝ ٟٛء ِؼخ٠٘ش حٌزخكغ حٌ٘و١ٜش 
 ش ـ أ١ّ٘ش هخٛش. ٌظفخ١ٍٛٙخ حٌيل١م

طىّٓ أ١ّ٘ش حٌيٍحٓش فٝ ِلخٌٚظٙخ حٌظؼَف ػٍٝ ِخ١٘ش طؤػ١َ حإلٔظَٔض )رؼي أْ طلٛي ١ٌ٘ىً أكي  راٌزاً:
ػٕخَٛ ٍأّ حٌّخي حالؿظّخػٝ فٝ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ( ػٍٝ ِٔخٍ حٌؼٍٛس ِٓ هالي حٌٛٛٛي اٌٝ ِٜخىٍ 

ر٘ىً ِزخَٗ فٝ أكيحع حٌؼٍٛس. ِٚٓ ػُ أ١ٌٚش طّؼً ػ١ٕش ِٓ حٌٕخٗط١ٓ ١ٓخ١ٓخً ٚاٌىظ١َٔٚخً ِّٓ ٗخٍوٛح 
 ط٠فٝ ِلخٌٚش حٌٛٛٛي اٌٝ ػ١ٕش طّؼً ٌٖ٘ حٌّٜخىٍ حأل١ٌٚش أ١ّ٘ش ِظِح٠يس ٌٍيٍحٓش حٌَحٕ٘ش.

٠ؼظمي حٌزخكغ أْ حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش طلٌٛض اٌٝ "ًّٔٛؽ" لخرً ٌٍظطز١ك ٚحٌظىَحٍ فٝ ىٚي ػَر١ش  رابؼاً:
ٓ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي(، ِٚٓ ػُ طظٜيٜ حٌيٍحٓش ٌٍزلغ فٝ أهَٜ )ٚ٘ٛ ِخ َٔحٖ فؼ١ٍخً فٝ وً ِٓ ١ٌز١خ ٚح١ٌّ

"ظخَ٘س" ٠ظؼيٜ طؤػ١َ٘خ كيٚى حٌيٌٚش ح٠ٌَّٜش ١ًٌّ٘ ىٚالً ػَر١ش أهَٜ، ٚ٘ٛ ِخ ٠٠فٝ أ١ّ٘ش ِظِح٠يس 
 ٌّخ طظًٛٛ ا١ٌٗ حٌيٍحٓش ِٓ ٔظخثؾ.

١ض اؿَحثٙخ، اٟخفش اٌٝ حأل١ّ٘ش حٌٕٔز١ش ٌٍّىٛٔخص حألٍرغ ٓخرمش حٌٌوَ )ِٟٛٛع حٌيٍحٓش، طٛل خاِساً:
ؿٍّٙٛ٘خ حٌّٔظٙيف، حطٔخع ٔطخق حٌظؤػ١َ حٌّلظًّ ٌٍظخَ٘س ِلً حٌيٍحٓش(، حلظ٠ض ىٍحٓش حٌؼاللش 
حٌَّوزش ر١ٓ حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش حالػظّخى ػٍٝ ِمٛالص ٔظ٠َش ػ٠َش ٠ّىٓ فٝ ٟٛثٙخ فُٙ 

، hostile mediaخثً حإلػالَ حٌؼاللش حٌّظزخىٌش ر١ٓ ػٛحًِ ػيس ِٕٙخ ِؼالً ١ز١ؼش حٌ٘ؼٍٛ رؼيحث١ش ٚٓ
 media، حٌ٘ه فٝ ِٜيحل١ش ح١ٌٍٓٛش media indignationحٌ٘ؼٍٛ رخٌٕمّش ػٍٝ ٚٓخثً حإلػالَ 
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skepticism ِيٍوخص حٌـٍّٙٛ ٔلٛ حٌظل١ِ حٌّٔزك ١ٌٍٍٓٛش ،prior believe in media bias ،
ص حٌٕظ٠َش حٌؼ٠َش أْ ٠ف٠ٝ . ِٚٓ ٗؤْ حالػظّخى ػٍٝ طٍه حٌّمٛالpolitical cynicismحٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ 

 اٌٝ فُٙ أػّك ٌطز١ؼش حٌؼاللش حٌَّوزش ر١ٓ حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٚهخٛش فٝ حٌٛحلغ حٌَّٜٜ.
طؼي حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش ِٓ حٌيٍحٓخص حألٌٚٝ )فٝ كيٚى ِؼَفش حٌزخكغ( حٌظٝ طؼٕٝ رخٌزلغ فٝ  سادساً:

ك١غ ِلخٌٚش ط١ٛٛفٙخ ٍٚٛي ىٚحفؼٙخ ٚىٍحٓش  ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ، ِٓ
٠ٕخ٠َ، ٚ٘ٛ ِخ ٠٘ىً اػَحًء ٌّٟٛٛع حٌيٍحٓش ِٓ ٔخك١ش ٠ِ٠ٚي ِٓ  05طؤػ١َحطٙخ حٌّلظٍّش ػٍٝ ِٔخٍ ػٍٛس 

 أ١ّ٘ظٙخ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ.

 : أهذاف اٌذراست
 حصبى اٌذراست اٌراهٕت ئًٌ ححمُك أهذاف رئُسُت رالرت هً:

ٝ أف٠ض اٌٝ ط٘ىً ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ ٍٛي ِخ١٘ش حٌؼٛحًِ حٌظ أوالً:
 ٚهخٛش هالي حٌؼمي حأله١َ. 

حٌظلمك ِٓ ١ز١ؼش حٌظؤػ١َحص حٌّلظٍّش ٌظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش ػٍٝ ِٔخٍ حٌؼٍٛس  رأُاً:
١خ١ٓش فٝ حٌلخٌش ح٠ٌَّٜش، ٚحٌزلغ فٝ ٌ٘ح حإل١خٍ ػٓ ِخ١٘ش حٌؼاللش ر١ٓ حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚحٌٔ

 ح٠ٌَّٜش. 
حٌٔؼٝ الهظزخٍ حٌؼاللخص حٌّظزخىٌش ر١ٓ ِـّٛػش ِٓ حٌّظغ١َحص حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش فٝ ػاللظٙخ  راٌزاً:

رخٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش، وخٌؼاللش ر١ٓ ِظغ١َحص : ِؼيالص حٌٔو٢ ح١ٌٔخ١ٓٝ ، ِٔظ٠ٛخص حالػظّخى ػٍٝ حٌف٠خء 
ِٜيحل١ش ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش، ِٔظ٠ٛخص حال٘ظّخَ حإلٌىظَٚٔٝ وزي٠ً ٌٍظفخػً ح١ٌٔخٓٝ، حٌ٘ه فٝ 

رخٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ حٌؼخَ، حٌٕمّش ػٍٝ ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش، ِيٍوخص حٌـٍّٙٛ حٌَّٜٜ ٔلٛ حٌظل١ِحص 
حٌّٔزمش ٌٛٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش، ِٔظ٠ٛخص حٌؼمش فٝ ِٜيحل١ش ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش وّٜيٍ 

ِٜيحل١ش حإلٔظَٔض وّٜيٍ ٌٍّؼٍِٛخص، ِؼيالص حٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ ٌٍّؼٍِٛخص، ِٔظ٠ٛخص حٌؼمش فٝ 
 حٌٛحلغ فٝ ِمخرً ِؼ١الطٙخ فٝ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ، حٌّظغ١َحص حٌي٠ّٛؿَحف١ش ٌٍّزلٛػ١ٓ. 

 :اإلطار إٌظري ٌٍذراست
 ٔظرَت ػذائُت وسائً اإلػالَ .. سُالاث اٌظهىر

غ أؿَٜ وً ِٓ "ٍٚرَص فخٌْٛ" ٚ"ٌٝ ٍّٚ" ، ك1822١طَؿغ حٌزيح٠خص حألٌٚٝ ٌٍٕظ٠َش اٌٝ ػخَ 
ػٍٝ ػ١ٕش ِٓ حٌٕخهز١ٓ حأل٠َِى١١ٓ لز١ً ٠َٛ حاللظَحع الٔظوخرخص حٌَثخٓش ( 8)ٚ"ِخٍن ١ٌزَ" ىٍحٓش

حأل٠َِى١ش، حٌظٝ طٕخفْ ف١ٙخ وً ِٓ "وخٍطَ" "٠ٍٚـخْ" "ٚأٔيٍْٓٛ"، رؼالػش أ٠خَ. حٓظٙيفض حٌيٍحٓش 
ٌٜلف١ش ٌلّالص حٌَّٗل١ٓ، ٚحٔظٙض اٌٝ أْ ػّش طزخ٠ٕخً ٚحٟلخً حٌظؼَف ػٍٝ آٍحء حٌٕخهز١ٓ ٔلٛ حٌظغط١ش ح

فٝ ِٛحلف حٌمَحء طـخٖ طٍه حٌظغط١ش حٌٜلف١ش؛ ك١غ ٍأٜ حٌّٛحٌْٛ "ٌىخٍطَ" أْ حٌظغط١ش حٌٜلف١ش ريص 
ِٕلخُس طّخِخً ٌٜخٌق "٠ٍـخْ"، فٝ ك١ٓ ٍأٜ ألَحُٔٙ ِٓ أٜٔخٍ "٠ٍـخْ" أْ ًحص حٌظغط١ش حٌٜلف١ش  

ٌق "وخٍطَ". أِخ أٜٔخٍ "أٔيٍْٚٓٛ" فمي ٍأٚح أْ ًحص حٌظغط١ش حٌٜلف١ش ريص ريص ِٕلخُس ر٘يس ٌٜخ
 ِٕلخُس ٌٜخٌق أكي حٌَّٗل١ٓ ح٢ه٠َٓ. 

فٝ ٟٛء طٍه حٌّئَٗحص، كخٚي "فخٌْٛ" ُِٚالإٖ حٌظلمك ِٓ ٛيل١ش ٌٖ٘ حٌٕظخثؾ ِٓ هالي اؿَحء ىٍحٓش 
ٓغ، اال أُٔٙ فٍ٘ٛح فٝ حٌظًٛٛ اٌٝ ِخ ػخ١ٔش ػمذ حٔظٙخء حالٔظوخرخص )حٌظٝ فخُ رٙخ ٠ٍـخْ( ػٍٝ ؿٍّٙٛ أٚ

رخٌَغُ ِٓ أْ ٔظخثؾ حٌيٍحٓش حٌؼخ١ٔش ريص ِلزطش "ٌفخٌْٛ" ُِٚالثٗ فٝ رخىة  ٠ؼزض ٛيل١ش ٌٖ٘ حٌّئَٗحص.
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حألَِ، اال أٔٙخ أويص ٌُٙ فٝ حٌّمخرً أْ ظخَ٘س حٌ٘ؼٍٛ رؼيحث١ش ٚٓخثً حإلػالَ ١ٌٔض ظخَ٘س كظ١ّش ال 
وّخ وخٔٛح ٠ظْٕٛ، رً ٠ظٛلف كيٚػٙخ ػٍٝ ػيس ػٛحًِ ِٓ  ٠inevitable phenomenonّىٓ طـٕزٙخ 

ر١ٕٙخ ِؼالً ١ز١ؼش حٌم١٠ش ِلً حٌظطز١ك، ِٚيٜ ليٍطٙخ ػٍٝ حٓظؼخٍس لٕخػخص حٌ٘وٚ ٚطٙي٠ي ٚالءحطٗ 
 حٌلِر١ش.

ىفغ حٌظطٍٛ فٝ فُٙ "فخٌْٛ" ُِٚالثٗ ٌظخَ٘س ػيحث١ش ٚٓخثً حإلػالَ اٌٝ ِلخٌٚظُٙ اػخىس حهظزخٍ٘خ َِس 
رخٌظطز١ك ٌٖ٘ حٌَّس ػٍٝ ل١٠ش ٗي٠يس حالٓظمطخد )ٚفك ٍإ٠ظُٙ( ٚ٘ٝ ل١٠ش حٌَٜحع حٌؼَرٝ أهَٜ ٌٚىٓ 

حإلَٓحث١ٍٝ. فٝ ا١خٍ ٌٖ٘ حٌم١٠ش، أؿَٜ حٌزخكؼْٛ ىٍحٓش طـ٠َز١ش ػٍٝ ػ١ٕش ِٓ ١الد ؿخِؼش 
 "ٓظٕخفٍٛى" حأل٠َِى١ش، لُٔ حٌطالد رّمظ٠خ٘خ ٚٚفمخً ٌّٛحلفُٙ حٌّٔزمش ِٓ حٌَٜحع حٌؼَرٝ حإلَٓحث١ٍٟ
اٌٝ ػالع ِـّٛػخص: حألٌٚٝ ِٛح١ٌش ٌٍؼَد، ٚحٌؼخ١ٔش ِٛح١ٌش إلَٓحث١ً، ٚحٌؼخٌؼش ِلخ٠يس. ٗخ٘يص 
حٌّـّٛػخص حٌؼالع ٠َٗطخً اهزخ٠ٍخً ٍِٜٛحً )ٓزك ٚأْ أ٠ًؼض ِلظ٠ٛخطٗ فٝ ِلطخص ط١ٍف١ٔٛ٠ِش أ٠َِى١ش 

٘يطُٙ . رؼي ِ٘خ1820ٍث١ٔ١ش( ػَٝ ألكيحع ِـٍِس ٛخرَح ٚٗخط١ال حٌظٝ ٚلؼض فٝ ٌزٕخْ ػخَ 
ٌّلظ٠ٛخص ح٢٠ٌَ٘، ١ٍذ ِٓ حٌّـّٛػخص حٌؼالع اريحء حٌَأٜ ف١ّخ اًح وخٔض حٌظغط١ش حإلهزخ٠ٍش )ِلً 

 حٌيٍحٓش( لي حٗظٍّض ػٍٝ طل١ِحص اػال١ِش وخِٕش ٌطَف ػٍٝ كٔخد حٌطَف ح٢هَ أَ ال.

ٟق ٌٍـخٔذ أظَٙص حٌٕظخثؾ أْ حٌطالد حٌّٛح١ٌٓ ٌٍؼَد ٍأٚح أْ حٌظغط١ش حإلهزخ٠ٍش ريص ِظل١ِس ر٘ىً ٚح
حإلَٓحث١ٍٝ ػٍٝ كٔخد حٌـخٔذ حٌؼَرٝ، فٟ ك١ٓ حػظمي حٌطالد حٌّٛحٌْٛ إلَٓحث١ً أْ ًحص حٌظغط١ش 
حإلهزخ٠ٍش ريص ِظل١ِس ر٘ىً ٚحٟق ٌٍـخٔذ حٌؼَرٝ ػٍٝ كٔخد آَحث١ً. أِخ حٌطالد حٌّلخ٠يْٚ فمي ٍأٚح 

غ حٌّـٍِس، ٍٚأٚح أٔٙخ لي أْ ًحص حٌظغط١ش حإلهزخ٠ٍش ريص ِٟٛٛػ١ش اٌٝ كي وز١َ فٝ طٕخٌٚٙخ ٌٛلخث
ػَٟض ر٘ىً ِظٛحُْ ٌّوظٍف ٚؿٙخص حٌٕظَ حٌّئ٠يس ٚحٌّؼخٍٟش ٌٍـخٔز١ٓ حٌؼَرٝ ٚحإلَٓحث١ٍٝ ػٍٝ كي 

 ٓٛحء. ٚفٝ ٟٛء ٌٖ٘ حٌٕظخثؾ طلمك حٌزخكؼْٛ ِٓ ٛلش فَٚٝ حٌٕظ٠َش ػٍٝ ٔلٛ ىل١ك.

 : ِراجؼت اٌخراد إٌظرٌ

، اال أْ حٌّمٛالص حٌـي٠يس حٌظٟ ١َكظٙخ 1825ٌٔخرمش ػخَ َٔ٘ "فخٌْٛ" ُِٚالإٖ ٔظخثؾ حٌيٍحٓش حٌظـ٠َز١ش ح
حٌيٍحٓش كٛي و١ف١ش طفخػً حٌـٍّٙٛ ِغ ٠ِخ١ِٓ ٚٓخثً حإلػالَ ٌُ طٍك حٌميٍ حٌىخفٝ ِٓ ح٘ظّخَ حٌزخكؼ١ٓ 
أٌٔحن، اً ٌُ طٔغ ٜٓٛ ىٍحٓظخْ حػٕظخْ فم٢ اٌٝ حهظزخٍ٘خ ١ٛحي حٌٕٔٛحص حٌؼَ٘ حٌظٝ أػمزض ظٍٙٛ 

، ٚحٌؼخ١ٔش أؿَح٘خ وً ِٓ "ٍٚؿَ ٍٓٛٚال" (12)1828٘خ "٠ٍظ٘خٍى ر١ٌَٛف" ػخَ حٌيٍحٓش، حألٌٚٝ أؿَح
. ٚلي طلممض حٌيٍحٓظخْ رخٌفؼً ِٓ ػزٛص ٛلش ٌٖ٘ حٌّمٛالص، ِٚٓ ػُ (11)1884ٚ"١ٍٗٝ ١ٗىٓ" ػخَ 

 حٌظ١ٍُٔ رٜلش فَٚٝ حٌٕظ٠َش. 

ظٍٙٛ٘خ، ٚحٌٌٜ ٓخىص ٚلي ٠َؿغ حٌٔزذ فٝ ٟؼف ح٘ظّخَ حٌزخكؼ١ٓ رخٌٕظ٠َش فٝ رخىة حألَِ اٌٝ طٛل١ض 
أػٕخءٖ ِمٛالص طف١ي رؤْ حٌـٍّٙٛ ١ّ٠ً إلىٍحن ٠ِخ١ِٓ ٚٓخثً حإلػالَ ػٍٝ ٔلٛ ٠ظ٘خرٗ ِغ ِٛحلفٗ 

، فٝ ك١ٓ ؿخءص ٔظ٠َش ػيحث١ش ٚٓخثً assimilation biasٚحطـخ٘خطٗ حٌ٘و١ٜش ِٓ حٌم٠خ٠خ حٌّؼخٍس 
الٔظّخء حٌلِرٝ( ١ّ٠ً إلىٍحن ٠ِخ١ِٓ حإلػالَ رّمٛالص ِغخ٠َس طّخِخً طف١ي رؤْ حٌـٍّٙٛ )ٚهخٛش ٗي٠يٚ ح

 .contrast biasٚٓخثً حإلػالَ ػٍٝ ٔلٛ ٠ظٕخلٞ ِغ ِٛحلفٗ ٚحطـخ٘خطٗ حٌ٘و١ٜش ِٓ حٌم٠خ٠خ حٌّؼخٍس 

ّٗىٍض ٔظخثؾ حٌيٍحٓخص حٌؼالع حٌٔخرمش حٌٍزٕخص حألٓخ١ٓش حألٌٚٝ ٌٍظؼ٠َف رخٌٕظ٠َش َٚٗف آ١ٌخص ػٍّٙخ 
ٝ حٌم٠خ٠خ ِـخي حٌظطز١ك، ٚ٘ٛ ِخ هٍّف رؼي ًٌه طَحػخً ٔظ٠َخً ٗي٠ي ٚطلي٠ي ِخ١٘ش ح١ٌَٚ٘ حٌالَُ طٛحفَ٘خ ف
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حٌؼَحء ٠ظؤٌف ِٓ ػَ٘حص حٌيٍحٓخص حٌظٟ ٓؼض الهظزخٍ فَٚٝ حٌٕظ٠َش ٚطط٠َٛ٘خ. ٚلي أطخف ح١الع 
 حٌزخكغ ػٓ ًٌه حٌظَحع حٌٕظَٜ حٌوَٚؽ رخٓظوالٛخص ػخِش ٌؼً ِٓ أّ٘ٙخ ِخ ٠ٍٝ: 

ؼ١ٓ ػٍٝ حهظزخٍ فَٚٝ حٌٕظ٠َش فٟ ا١خٍ حٌم٠خ٠خ ح١ٌٔخ١ٓش فم٢، رؼي أْ حلظَٜص ِلخٚالص حٌزخك أوالً:
ًٌٚه هالي حٌٕٔٛحص حألٌٚٝ حٌظٟ أػمزض ظٍٙٛ٘خ )ِٕٚٙخ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ىٍحٓخص وً ِٓ: "١٘ؾ 

 (15)0224، "١ِٕيُ" (14)0224، "ؿ١ٓٛٓ" ٚ"ر١َٛ" (13)0226،"ط٘ٛٞ" ٚآهَْٚ (10)0212ٚ"ؿ١ٍٓ" 
غ١َ٘خ( اال أْ حألَِ لي طغ١َ رٍَّٚ حٌٛلض، ٚطٕٛػض حٌم٠خ٠خ ِلً ٚ (16)0223، "ا٠فالٔي" ٚ"ٗخٖ" 

 حٌظطز١ك ٌظًّ٘ حٌؼي٠ي ِٓ حٌم٠خ٠خ، ِٓ ر١ٕٙخ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ِخ ٠ٍٟ:

ـ حٌم٠خ٠خ حٌٜل١ش )ِٓ أِؼٍش حٌيٍحٓخص فٟ ٌ٘ح حإل١خٍ ىٍحٓش وً ِٓ: "ؿٛٔؼَ" ٚ" ١ٌزٙخٍص"  
 (.(02)0221، "ؿٛٔؼَ" ٚ" ط١٘خ" (18) 0221، "ؿٛٔؼَ" ٚآهَْٚ (12)0224، "ٓىّض"(17)0226

، (  01) 0222ـ حٌم٠خ٠خ حالؿظّخػ١ش )ِٓ ر١ٓ حٌيٍحٓخص حٌظٟ أؿ٠َض فٟ ا١خٍ٘خ ىٍحٓش وً ِٓ "١ِٕي" 
 (. ( 03)0223، "أ٠ٍخْ" ٚ"ٍحٟٔ" (00)0227"طٔفخطٟ" 

 ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي(. ( 04)0212ـ حٌم٠خ٠خ حٌمخ١ٔٛٔش )ىٍحٓش "ط٘ٛٞ" ٚآهَْٚ 

ـخالص ططز١ك حٌٕظ٠َش ٌظًّ٘ والً ِٓ: حٌزَحِؾ حٌظَف١ٙ١ش ٚحٌيٍحِخ ٚحٌزَحِؾ حٌلٛح٠ٍش اٟخفش        طؼيى ِ رأُاً:
 ٌألهزخٍ ٚحٌزَحِؾ حإلهزخ٠ٍش )ِـخي حٌظطز١ك حألٓخٓٝ ٌٍٕظ٠َش(.

حطٔخع حٌٕطخق حٌـغَحفٝ ٌٍّلخٚالص حٌظٝ ٓؼض الهظزخٍ فَٚٝ حٌٕظ٠َش فٟ ىٚي حٌؼخٌُ حٌّوظٍفش  راٌزاً:
فٟ ٕٓغخفٍٛس، ىٍحٓش"طٔفخطٟ"  (05)0226ز١ً حٌّؼخي ىٍحٓش وً ِٓ: "ط١٘خ" ٚآهَْٚ )ِٕٙخ ػٍٝ ٓ

ػٍٝ حٌّٔظ١ٕ١ٛٓ ح١ٌٙٛى فٟ غِس،  (07)0225رخٌظطز١ك ػٍٝ ػَد آَحث١ً، ىٍحٓش "طٔفخطٟ"  (06)0227
فٟ أٌّخ١ٔخ، "ط٘ٛٞ" ٚآهَْٚ  (08)0222فٟ حٌزٕٛٓش، "١ِٕي" ( 02)0221ىٍحٓش "ِخػ١ْٔٛ" ٚ"ىٍٓٓ" 

فٟ و٠ٍٛخ حٌـٕٛر١ش" ٚغ١َ٘خ( رؼي أْ وخْ ِمٍٜٛحً فم٢ ىحهً ٔطخق حٌٛال٠خص حٌّظليس  (32)0212
 حأل٠َِى١ش. 

، "ؿٛٔؼَ" ( 31)0222طٕٛع ِٕٙـ١ش حهظزخٍ فَٚٝ حٌٕظ٠َش ِخ ر١ٓ حٌيٍحٓخص حٌظـ٠َز١ش )"١ِٕي" رابؼاً: 
ٚغ١َُ٘( ( 34)0221، "ِخػ١ْٔٛ" ٚ"ىٍٓٓ" ( 33)0223، "أ٠ٍخْ" ٚ"ٍحٟٔ" ( 30)0226ٚ"١ٌزٙخٍص" 

 0223ٚحٌيٍحٓخص ح١ٌّيح١ٔش )ِٚٓ أّ٘ٙخ ىٍحٓخص: "ح٠فالٔي" ٚ"ٗخٖ" 
، (36)0212"١٘ؾ" ٚ"ؿ١ٍٓ" ، (35)

          ( (37)0212"ط٘ٛٞ" ٚآهَْٚ 

رخٌَغُ ِٓ ٍَِٚ ِخ ٠ِ٠ي ػٓ هّٔش ٚػ٠َ٘ٓ ػخِخً ػٍٝ ظٍٙٛ حٌٕظ٠َش، اال أْ ِلخٚالص  خاِساً:
اٌٝ ح٢ْ. ٚلي أٓفَص طٍه حٌّلخٚالص ريٍٚ٘خ ػٓ ١َف ِظغ١َحص  حٌزخكؼ١ٓ إلػخىس حهظزخٍ٘خ ٌُ طظٛلف

ؿي٠يس )ٌُ ططَكٙخ حٌٕظ٠َش فٝ ٔٔوظٙخ حألٌٚٝ( أّٓٙض فٝ فُٙ و١ف١ش ػًّ حٌٕظ٠َش ػٍٝ ٔلٛ أػّك. 
 ٠ّٚىٓ حٓظؼَحٝ رؼ٠خً ِٓ طٍه حٌّظغ١َحص حٌـي٠يس ٚفمخً ٌٍّل٠ٍٛٓ حٌظخ١١ٌٓ:

ظٝ ٠ّىٓ ِٓ هالٌٙخ حٌظٕزئ رليٚع حٌظخَ٘س، ِٕٚٙخ ػٍٝ ٓز١ً حٌّلٍٛحألٚي: ٠ظؼٍك رخٌّظغ١َحص حٌّٔظمٍش حٌ
 حٌّؼخي ِخ ٠ٍٝ:

 issue importanceـ ِٔظٜٛ أ١ّ٘ش حٌم١٠ش 
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 interest in public affairsـ ِٔظٜٛ حال٘ظّخَ رخٌ٘ؤْ حٌؼخَ ح١ٌٔخٓٝ 
طلفٙخ حٌّوخ١َ  أَ safe discussionـ ١ز١ؼش حٌّٕخل٘خص حٌيحثَس ر١ٓ حألفَحى، ِٚخ اًح وخٔض ِٕخل٘خص إِٓش 

dangerous discussion 
 political cynicismـ ِٔظٜٛ حٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ 

  media skepticism (32)ـ حٌ٘ه فٝ ِٜيحل١ش ٚٓخثً حإلػالَ
 prior belief in media biasـ حالػظمخى حٌّٔزك فٝ طل١ِ ٚٓخثً حإلػالَ 

،ِٕٚٙخ  consequencesٚٓخثً حإلػالَ  حٌّظغ١َحص حٌظخرؼش حٌٕخطـش ػٓ حٌ٘ؼٍٛ رؼيحث١ش حٌّلٍٛ حٌؼخٔٝ:
 ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ِخ ٠ٍٝ:

 online political corrective actions (38)ـ حٌم١خَ رؤٔ٘طش ١ٓخ١ٓش طٜل١ل١ش ػزَ حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ

  offline political corrective actionsـ حٌم١خَ رؤٔ٘طش ١ٓخ١ٓش طٜل١ل١ش فٝ حٌٛحلغ حٌلم١مٝ 
 media indignation (42)حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش ـ حٌٕمّش ػٍٝ ٚٓخثً

 trust in democracyـ ِٔظٜٛ حٌؼمش فٝ ى٠ّمَح١١ش حٌيٌٚش 
 potential violent reactionـ حكظّخ١ٌش حٌم١خَ رَىٚى أفؼخي ػ١ٕفش طـخٖ حٌمَحٍحص حٌلى١ِٛش 

خَ، فزؼيِخ وخٔض ِـَى ٠الكع أْ ػّش طلٛالً ٔٛػ١خً فٝ ٠َ١مش طؼخ١ٝ حٌزخكؼ١ٓ ِغ حٌٕظ٠َش ر٘ىً ػ سادساً:
ظخَ٘س ٠ٔؼٝ حٌزخكؼْٛ ٌٍظلمك ِٓ ٚؿٛى٘خ، رخص ظخَ٘س طَطذ طؤػ١َحص رؼ١ٕٙخ ػٍٝ أّٔخ١ حٌٍٔٛن 

 حالطٜخٌٝ ٌٍـّخ١َ٘.
 ظاهرة "ػذائُت وسائً اإلػالَ" وػاللخها باٌىالغ االفخراضً ػًٍ اإلٔخرٔج

ش أِخَ حٌفَى حٌؼخىٜ ٌٍظؼز١َ أطخف ظٍٙٛ ٗزىش حإلٔظَٔض ٚحٓظويحِٙخ ػٍٝ ٔلٛ وؼ١ف فَٛش غ١َ ِٔزٛل
ػال١ٔش ػٓ ٍأ٠ٗ طـخٖ حٌم٠خ٠خ ٚحألكيحع حٌّؼخٍس ِٓ ٔخك١ش، ٚاِىخ١ٔش ح١الػٗ ػٍٝ ليٍ ٘خثً ِٓ حٌّؼٍِٛخص 
ٚحألهزخٍ ٚحٌٍٜٛ ٚحٌٛػخثك ٚطزخىٌٙخ ػٍٝ ٔطخق ٚحٓغ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ. ٠ّٚىٓ حٌمٛي اْ حٌظغ١َحص 

حٌظٛحًٛ ٚحٌظفخػً حإلٔٔخٔٝ، ؿؼٍٕخ ٚوؤٕٔخ ٔؼ١ٖ فٝ حٌـ٠ٌٍش حٌظٝ أكيػظٙخ ٗزىش حإلٔظَٔض فٝ أّٔخ١ 
، ٠٘ظزه ف١ٗ حٌفَى ِغ طفخ١ًٛ حٌل١خس ح١ِٛ١ٌش ِٚظطٍزخص real worldػخ١ٌّٓ ِٔظم١ٍٓ: حألٚي ٚحلؼٝ 

، virtual worldح١ٌٔخق حالؿظّخػٟ ٚحاللظٜخىٜ ٚح١ٌٔخٓٝ حٌمخثُ رٍٔز١خطٗ ٚا٠ـخر١خطٗ. ٚحٌؼخٔٝ حفظَحٟٝ 
ء ٠ظٔغ رخطٔخع حٌىْٛ، ٠ظؼَٝ هالٌٗ ألفىخٍ طظؼيى ٚفك أػيحى حٌّ٘خٍو١ٓ فٝ ًٌه ٠٘ظزه ف١ٗ حٌفَى ِغ ف٠خ
 حٌف٠خء حٌىٛٔٝ حٌٛحٓغ.

أُٓٙ ٚؿٛى ًٌه حٌؼخٌُ حالفظَحٟٝ ـ ريٍٖٚ ـ فٝ حٔظمخي حٌٕظ٠َش اٌٝ ػخٌُ أٍكذ، ك١غ ٓؼٝ رؼٞ    
فٝ ك١ٓ ٓؼٝ آهَْٚ اٌٝ  حٌزخكؼ١ٓ اٌٝ حٌظلمك ِٓ ٚؿٛى ظخَ٘س حٌؼيحث١ش فٝ ا١خٍ ًٌه حٌؼخٌُ حالفظَحٟٝ،

حٌظلمك ِّخ اًح وخْ حٌ٘ؼٍٛ رخٌؼيحث١ش فٝ حٌؼخٌُ حٌٛحلؼٝ )ِٓ لزً ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش( ٠ف٠ٝ اٌٝ 
 حٌظؤػ١َ ػٍٝ أّٔخ١ حٌٍٔٛن حالطٜخٌٝ فٝ حٌؼخٌُ حالفظَحٟٝ )ػٍٝ ٗزىش حإلٔظَٔض(.

ٌؼاللش حٌـي١ٌش ر١ٓ حٌؼخٌُ حالفظَحٟٝ ِٓ ر١ٓ حٌّلخٚالص حألٌٚٝ ـ ٚحٌم١ٍٍش ـ حٌظٝ طٜيص ٌيٍحٓش ٌٖ٘ ح    
، 0224أػٕخء حٔظوخرخص حٌَثخٓش حأل٠َِى١ش ٌؼخَ  (41)ِٚؼ١ٍٗ حٌٛحلؼٟ، ىٍحٓش أؿَطٙخ "ٌٛٓٝ أطىٕٔٓ"

حٓظٙيفض حٌّمخٍٔش ر١ٓ ِٔظ٠ٛخص ٗؼٍٛ حألفَحى رخٌؼيحث١ش ِٓ لزً ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش ٚفٟ ا١خٍ ٗزىش 
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ٝ أْ حٌّؼظّي٠ٓ ػٍٟ ٗزىش حإلٔظَٔض )وّٜيٍ ٍث١ٟٔ الٓظمخء حإلٔظَٔض. حٔظٙض ٔظخثؾ حٌيٍحٓش اٌ
حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌَّٗل١ٓ( لي أريٚح ٗؼٍٛحً ألً رخٌؼيحث١ش ِمخٍٔش ر٠ٌُٚٙ ِٓ حٌّؼظّي٠ٓ ػٍٝ ٚٓخثً 
حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش. فَٔص حٌزخكؼش ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش فٟ ٟٛء حٌِّح٠خ حٌٕٔز١ش حٌظٟ طظُٔ رٙخ ٗزىش حإلٔظَٔض، اً 

١ٙخ اِىخ١ٔش حالٔظمخء حٌؼّيٜ ٌّٛحلغ اٌىظ١َٔٚش رؼ١ٕٙخ ٌٍزلغ ػٓ ِؼٍِٛخص ١ٓخ١ٓش كٛي طظ١ق ٌّٔظويِ
 حٌَّٗل١ٓ ٚ٘ٛ ِخ ال طظُٔ رٗ ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش.

فٝ حٌٛال٠خص حٌّظليس حأل٠َِى١ش، أٗخٍص ٔظخثـٙخ  (40)(0202دراست أخري أجراها "هرٔأذو روجرز")  
فَحى رخٌؼيحث١ش ِٓ لزً ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش، ُحىص ِؼيالص اٌٝ أٔٗ وٍّخ ُحىص ِؼيالص ٗؼٍٛ حأل

ٚحالفظَحٟٝ  offline political participation)ِ٘خٍوظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش فٝ وً ِٓ حٌٛحلؼ١ٓ حٌلم١مٝ)
(online political participation ٚلي فَٔ حٌزخكغ ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش فٝ ٟٛء ِخ أّٓخٖ رخألفؼخي .)

حٌظٝ ٠مَٛ رٙخ حألفَحى ِٔظٙيف١ٓ آّخع ٛٛطُٙ حٌّؼخٍٝ ٌُ طَٚؽ ٌٗ  corrective actionsحٌظٜل١ل١ش 
ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش ألوزَ ػيى ِّىٓ ِٓ حٌـّخ١َ٘، وٝ ال طٕويع حٌـّخ١َ٘ رؤْ حالطـخٖ حٌٌٜ طَٚؽ ٌٗ 

 طٍه حٌٛٓخثً ٠ؼىْ وخفش ح٢ٍحء ٚحالطـخ٘خص حٌٔخثيس ر١ٓ أٚٓخ١ حٌَأٜ حٌؼخَ. 

 : فروض اٌذراست
ٟٛء حإل١خٍ حٌٕظَٜ ٌٍيٍحٓش، ٚفٝ ٟٛء ِخ حط١ق ٌٍزخكغ حال١الع ػ١ٍٗ ِٓ حٌظَحع حٌٕظَٜ، ططَف فٝ 

 حٌيٍحٓش طٔخإالً ٍث١ٔ١خً اٟخفش اٌٝ أٍرؼش فَٚٝ ٠ؼَٟٙخ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٝ:
 ِخ حٌؼٛحًِ حٌّئػَس ػٍٝ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ؟ اٌخساؤي اٌرئُسً:

 

 electronicؿي ػاللش حٍطزخ١١ش ِٛؿزش ر١ٓ ِٔظ٠ٛخص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش طٛ اٌفرض األوي:

opposition   ٚر١ٓ ِؼيالص حٓظؼيحى حٌّزلٛػ١ٓ ٌٍّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغoffline political 

opposition 
ٚٓخثً حإلػالَ طٛؿي فَٚق ىحٌش اكٜخث١خً فٝ ِٔظ٠ٛخص ػمش حٌّزلٛػ١ٓ فٝ ِٜيحل١ش وً ِٓ  اٌفرض اٌزأً:

 حٌلى١ِٛش ٚٗزىش حإلٔظَٔض وّٜخىٍ الٓظمخء حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌؼٍٛس. 
وٍّخ ُحىص ِٔظ٠ٛخص ػمش حٌّزلٛػ١ٓ فٝ ِٜيحل١ش ٗزىش حإلٔظَٔض، ُحىص ِٔظ٠ٛخص  اٌفرض اٌزاٌذ:

 حػظّخىُ٘ ػ١ٍٙخ وّٜيٍ ٍث١ٔٝ فٝ حٓظمخء ِؼٍِٛخص كٛي حٌؼٍٛس.
١ٌٔخٓٝ ٌيٜ حٌّزلٛػ١ٓ ُحىص ِؼيالص ٗؼٍُٛ٘ رؼيحث١ش وٍّخ ُحىص ِؼيالص حٌٔو٢ ح اٌفرض اٌرابغ:

 ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش فٝ طغط١ظٙخ حإلػال١ِش ألكيحع حٌؼٍٛس.

   : ِٕهجُت اٌذراست
  : ػُٕت اٌذراست

( ِٓ حٌٕخٗط١ٓ ١ٓخ١ٓخً فٝ َِٜ ِّٓ ٠ٔظويِْٛ ٗزىش حإلٔظَٔض 006أؿ٠َض حٌيٍحٓش ػٍٝ ػ١ٕش رٍغض )
م٠خ٠خ ٚحٌّٟٛٛػخص ح١ٌٔخ١ٓش حٌّؼخٍس ِل١ٍخً ٚى١ٌٚخً. ٚلي حػظّيص حٌيٍحٓش فٝ حٓظمخء حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌ

(، رٛٛفٙخ أكي أٔٛحع حٌؼ١ٕخص غ١َ حالكظّخ١ٌش snowball sample/networkػٍٝ ٢ّٔ حٌؼ١ٕش حٌ٘زى١ش )
non probability samples ٓٚحٌظٝ طؼظّي ػٍٝ حٌّزلٛػ١ٓ أٔفُٔٙ فٝ حٌٛٛٛي اٌٝ ِزلٛػ١ٓ آه٠َ ،

 ش ػاللخطُٙ حالؿظّخػ١ش ٚحٌ٘و١ٜش.ِٓ هالي ٗزى
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  : أداة جّغ اٌبُأاث
حػظّي حٌزخكغ ػٍٟ حٓظّخٍس حالٓظز١خْ وؤىحس ٌـّغ حٌز١خٔخص ِٓ ِفَىحص حٌيٍحٓش. ٚلي حٗظٍّض حالٓظّخٍس 

 ػٍٝ ػالػش أؿِحء ٍث١ٔ١ش ٠غطٝ وً ِٕٙخ ِلٍٛحً ِٓ حٌّلخٍٚ حٌؼالػش حٌظخ١ٌش:
 ؼخِش ًحص حٌٍٜش رخٌّزلٛػ١ٓ، ِٕٙخ ِؼالً:٠ٔظى٘ف رؼٞ حٌّظغ١َحص حٌ اٌّحىر األوي:

 ـ طمي٠َ ِٔظٜٛ ح٘ظّخَ حٌّزلٛػ١ٓ رّظخرؼش أكيحع حٌؼٍٛس ر٘ىً هخٙ
 ـ حٌظؼَف ػٍٝ ِؼيالص ح٘ظّخَ حٌّزلٛػ١ٓ رخٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ حٌؼخَ فٝ َِٜ ر٘ىً ػخَ

 حٌّٔظٜٛ حٌ٘وٜٝ أٚ  ـ طمي٠َ ِٔظٜٛ حأل١ّ٘ش حٌظٝ ١ٌٛ٠ٙخ حٌّزلٛػْٛ ٌٍٕظخثؾ حٌّظَطزش ػٍٝ حٌؼٍٛس، ٓٛحء ػٍٝ 

 ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ وىً   
 ـ حٌظؼَف ػٍٝ ِؼيالص ِ٘خٍوش حٌّزلٛػ١ٓ فٝ أكيحع حٌؼٍٛس ِٓ ػيِٙخ

 ـ حٌظؼَف ػٍٝ أُ٘ ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حٌظٝ حػظّي ػ١ٍٙخ حٌّزلٛػْٛ فٝ ِظخرؼش ططٍٛحص ٚأكيحع حٌؼٍٛس
 ١ٔش حٌظٝ طظ٠ّٕٙخ حٌيٍحٓش، ِٕٚٙخ ِؼالً ِخ ٠ٍٝ:٠ٔظٙيف حهظزخٍ حٌّمٛالص ٚحٌفَٚٝ حٌَث١ اٌّحىر اٌزأٍ:

 ـ ل١خّ ِٔظٜٛ حالػظّخى ػٍٝ حإلٔظَٔض فٝ ِظخرؼش ططٍٛحص ٚأكيحع حٌؼٍٛس
 ـ ل١خّ ِٔظٜٛ ِٜيحل١ش حإلٔظَٔض وّٜيٍ الٓظمخء حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌؼٍٛس

 َحٟٝ، فٝ ِمخرً ـ ل١خّ ِؼيالص حٓظؼيحى حٌّزلٛػ١ٓ ٌٍم١خَ رؤٔ٘طش ١ٓخ١ٓش "طٜل١ل١ش" ػزَ حٌٛحلغ حالفظ
 حٓظؼيحىُ٘ ٌٍم١خَ رظٍه حألٔ٘طش فٝ حٌٛحلغ حٌلم١مٝ   

 ـ ل١خّ ِٔظٜٛ حٌ٘ه فٝ ِٜيحل١ش ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش ر٘ىً ػخَ
 ـ ل١خّ ِٔظ٠ٛخص حٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ ر١ٓ حٌّزلٛػ١ٓ

 حٌؼٍٛس ـ ل١خّ ِٔظٜٛ ٗؼٍٛحٌّزلٛػ١ٓ رؼيحث١ش ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش فٝ طغط١ظٙخ حإلػال١ِش ألكيحع
 ـ ل١خّ ِٔظٜٛ ٗؼٍٛ حٌّزلٛػ١ٓ رخٌٕمّش طـخٖ ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش هالي طغط١ظٙخ حإلػال١ِش ألكيحع حٌؼٍٛس

٠ٔظٙيف حٌظؼَف ػٍٝ حٌوٜخثٚ حٌي٠ّٛؿَحف١ش ٌٍّزلٛػ١ٓ، وخٌٕٛع، ٚحالٔظّخء حٌلِرٝ،  : اٌّحىر اٌزاٌذ
 ٚحٌّٔظٜٛ حٌظؼ١ٍّٝ، ٚحٌَّكٍش حٌؼ٠َّش.

 : ث اٌذراستأساٌُب لُاش ِخغُرا
 : لُاش ِسخىي اٌّؼارضت اٌسُاسُت اإلٌىخرؤُت 

حٗظًّ ِم١خّ حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش ػٍٝ ػالػش أرؼخى ِوظٍفش ٘ٝ: ِؼيي حالػظّخى ػٍٝ حإلٔظَٔض 
وّٜيٍ ٍث١ٔٝ الٓظمخء حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌؼٍٛس، ِٔظٜٛ حٌؼمش فٝ ِٜيحل١ش حإلٔظَٔض وّٜيٍ ٍث١ٔٝ 

كٛي حٌؼٍٛس، ِؼيي حالٓظؼيحى ٌٍم١خَ رؤٔ٘طش ١ٓخ١ٓش ػزَ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ ٌزظٜل١ق الٓظمخء حٌّؼٍِٛخص 
ِخ لي ٠َى ِٓ ِؼٍِٛخص هخ١جش كٛي حٌؼٍٛس. طُ ؿّغ حٌيٍؿخص حٌظٝ كًٜ ػ١ٍٙخ حٌّزلٛػْٛ فٝ ٟٛء 

 12حألرؼخى حٌؼالػش ٌظىْٛ ِم١خّ حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش. رٍغض حٌيٍؿخص حٌى١ٍش ٌٌٙح حٌّم١خّ 
 (.0.77(، ٚحٔلَحف ِؼ١خٍٜ رٍغ )15.3ىٍؿش، رّظ٢ٓٛ كٔخرٝ رٍغ )
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ف١ّخ ٠ظؼٍك رزم١ش حٌّظغ١َحص حألهَٜ )ِلً حٌيٍحٓش(، فٕظَحً ٌىٛٔٙخ طم١ْ رؼيحً ٚحكيحً، ٠لٔٓ أْ ٔؼَٝ 
 ١ٌ٢خص ل١خٓٙخ ِـّؼش ِٓ هالي حٌـيٚي حٌظخٌٝ:

 َىضح أساٌُب لُاش ِخغُراث اٌذراست  (0جذوي رلُ )
 

 اٌّمُاش

ذد اٌؼباراث ػ
 اٌخً حمُسه

اٌّجّىع اٌىًٍ 
ٌذرجاث 
 اٌّمُاش

اٌّخىسط 
اٌحسابً 
 ٌٍّمُاش

االٔحراف 
 اٌّؼُاري

 ٌٍّمُاش

ػبارة  ِسخىي االهخّاَ بّخابؼت اٌشأْ اٌؼاَ اٌسُاسً فً ِصر
 2.6600 0.2 3 واحذة

ػبارة  ِسخىي االهخّاَ بّخابؼت أحذاد وحطىراث اٌزىرة
 2.3026 0.2 3 واحذة

هُّت اٌزىرة "اٌّذرن" ػًٍ اٌّسخىَُٓ اٌشخصً ِسخىي أ
 واٌّجخّؼً

ػبارة 
 2.3222 0.0 3 واحذة

ػبارة  ِؼذي اٌّشاروت فً أحذاد اٌزىرة
 2.2000 0.6 3 واحذة

 0.2036 0.0 00 ػباراث 2 ِؼذي االسخؼذاد ٌٍمُاَ بأٔشطت سُاسُت حصحُحُت فً اٌىالغ اٌحمُمً

ٌحىىُِت خالي حغطُخها ألحذاد ِسخىي اٌشؼىر بؼذائُت وسائً اإلػالَ ا
 اٌزىرة

 0.2303 2.6 00 ػباراث 3

ِؼذي اٌشؼىر بإٌمّت ػًٍ وسائً اإلػالَ اٌحىىُِت خالي حغطُخها 
 ألحذاد اٌزىرة

 3.2202 06.0 02 ػباراث 2

 3.6020 06.0 02 ػباراث 2 ِؼذي اٌشه فً ِصذالُت وسائً اإلػالَ اٌحىىُِت بشىً ػاَ

 0.2002 02.0 02 ػباراث 2 ِؼذالث اٌسخط اٌسُاسً

  : اٌّؼاٌجت اإلحصائُت ٌٍبُأاث
فٟ ا١خٍ حأل٘يحف حٌؼخِش ٌٍيٍحٓش، ٚفٝ ٟٛء حٌفَٚٝ حٌؼ١ٍّش حٌظٟ ٓؼض الهظزخٍ٘خ، فمي طؼيىص 

 حٌّؼخِالص حإلكٜخث١ش حٌظٝ ٚظفظٙخ حٌيٍحٓش ٌظًّ٘ حٌّؼخِالص حإلكٜخث١ش حٌظخ١ٌش:
 ٌم١خّ ٗيس ٚحطـخٖ حٌؼاللش ر١ٓ ِظغ٠َ١ٓ  Person Correlation ـ ِؼخًِ "ر١َْٓٛ"ٌالٍطزخ١

 ٌٍظلمك ِٓ ٚؿٛى فَٚق ىحٌش اكٜخث١خً ر١ٓ ِـّٛػظ١ٓ ِظَحرطظ١ٓ Paired-Samples T Testـ حهظزخٍ 
ٌم١خّ طؤػ١َ ػيى ِٓ حٌّظغ١َحص  Multiple Linear Regressionـ ِؼخًِ حالٔليحٍ حٌوطٝ حٌّظؼيى 

 حٌّٔظمٍش    ػٍٝ حٌّظغ١َ حٌظخرغ
 ٌٍظلمك ِٓ ٚؿٛى فَٚق ىحٌش اكٜخث١خً ر١ٓ أوؼَ ِٓ ِـّٛػظ١ٓ ANOVAحٌظزخ٠ٓ  ـ طل١ًٍ

 ٌز١خْ ألً فَق ِؼٕٜٛ ر١ٓ حٌّـّٛػخص LSDـ حهظزخٍ 

  : ٔخائج اٌذراست
  : أوالً: إٌخائج اٌؼاِت

( ػٓ حٍطفخع ِؼيالص ح٘ظّخَ حٌّزلٛػ١ٓ رّظخرؼش حٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ حٌؼخَ 1ـ و٘فض ٔظخثؾ حٌيٍحٓش )ٗىً ٍلُ 
َِٜ ر٘ىً ػخَ، ك١غ رٍغض ٔٔزش ِٓ أفخىٚح رؤْ ِظخرؼش ططٍٛحص حٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ حٌؼخَ فٝ َِٜ طمغ  فٝ
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ٝ حٌؼخَ فٝ َِٜ ِٓ %، فٝ ك١ٓ رٍغض ٔٔزش ِٓ ٠ٙظّْٛ رخٌ٘ؤْ ح١ٌٔخ55.5ّٟٓٓ ح٘ظّخِخطُٙ حٌّزخَٗس 
%.أِخ ِٓ ٠ؼظميْٚ رؤْ ِظخرؼش ططٍٛحص حٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ حٌؼخَ فٝ َِٜ ال طمغ ّٟٓ 35ك١ٓ ٢هَ 

 % فم٢ ِٓ حٌّزلٛػ١ٓ. 8.5ح٘ظّخِخطُٙ حٌّزخَٗس فمي رٍغض ٔٔزظُٙ 
 (1ٗىً ٍلُ )

55.5

35

9.5

0

10

20

30

40

50

60

مرتفع متوسط  منخفض 

مستوى االهتمام بمتابعة الشأن السياسى العام
 

طفخ١ٍٛٙخ ح١ِٛ١ٌش رخ٘ظّخَ وز١َ ر١ٓ حٌّزلٛػ١ٓ ـ وخْ ١ز١ؼ١خً ِغ طٜخػي أكيحع حٌؼٍٛس أْ طلظٝ ِظخرؼش 
% أُٔٙ وخٔٛح ٠ظخرؼْٛ طفخ١ًٛ 24.5(، ك١غ أػَد 0ٚ٘ٛ ِخ ػزَص ػٕٗ حٌٕظخثؾ ر٘ىً ٚحٟق )ٗىً ٍلُ 

% ُِٕٙ رؤُٔٙ وخْ ٠ظخرؼْٛ ططٍٛحص حألكيحع ِٓ ك١ٓ 14.5حألكيحع ٌلظش رٍلظش، فٝ ك١ٓ أػَد 
أ١ّ٘ش ِٓ ِظخرؼش ططٍٛحص حٌؼٍٛس ٌلظش رٍلظش فمي رٍغض ٢هَ. أِخ ِٓ وخٔض ط٘غٍُٙ ل٠خ٠خ أهَٜ أوؼَ 

 % فم٢ ِٓ حٌّزلٛػ١ٓ.1ٔٔزظُٙ 
 (0ٗىً ٍلُ )
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مرتفع متوسط  منخفض 

مستوى االهتمام بمتابعة أحداث الثورة 
 

 
% 83.0ـ اٟخفش اٌٝ حٍطفخع ِٔظٜٛ حال٘ظّخَ رّظخرؼش طفخ١ًٛ حٌؼٍٛس ر١ٓ حٌّزلٛػ١ٓ ر٘ىً ٍِلٛظ، ٠ؼظمي 

ْ ٌٗ طؤػ١َٖ حٌّزخَٗ ٓٛحء رخٌٕٔزش ا١ٌُٙ أٚ رخٌٕٔزش ٌزخلٝ أفَحى ِٓ أْ ِخ ٓظٔفَ ػٕٗ حٌؼٍٛس ِٓ ٔظخثؾ ١ٓىٛ
( ِٓ حٍطفخع 3حٌّـظّغ حٌَّٜٜ. ٚلي طؤويص ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش فٝ ظً ِخ أٗخٍص ا١ٌٗ حٌٕظخثؾ )ٗىً ٍلُ 

%( أُٔٙ لي ٗخٍن فٝ أكيحع حٌؼٍٛس 51.2ِؼيالص ِ٘خٍوش حٌّزلٛػ١ٓ حٌفؼ١ٍش فٝ حٌؼٍٛس، ك١غ أػَد )
%(. أِخ ِٓ 15%(، أٚ حٌّ٘خٍوش ف١ٙخ ر٘ىً ِٔظَّ)36.2َ٘حص( اِخ ِٓ ك١ٓ ٢هَ ))رخٌِٕٚي فٝ حٌّظخ

 %.42.0ٌُ طظٔٓ ٌُٙ فَٛش حٌّ٘خٍوش )رغٞ حٌٕظَ ػٓ حٌٔزذ( فمي رٍغض ٔٔزظُٙ 
 
 
 
 
 

 
 (3ٗىً ٍلُ )
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ِ٘خٍوش حإلٔخع فٝ حٌؼٍٛس، ك١غ  ـ أٗخٍص حٌٕظخثؾ وٌٌه اٌٝ ظخَ٘س طٔظلك حٌظؤًِ طظؼٍك رخٍطفخع ِؼيالص
% ِٓ اؿّخٌٝ حٌّ٘خٍوخص 41.3رٍغض ٔٔزش ِٓ ٗخٍوٓ ِٓ حإلٔخع فٝ حٌؼٍٛس ٌَّس ٚحكيس ػٍٝ حأللً 

% ٌٌٍوٍٛ. أِخ ِٓ حػظيْ حٌّ٘خٍوش فٝ 52.7%( ر٘ىً ػخَ، ًٌٚه فٝ ِمخرً ٔٔزش 51.2)حٌزخٌغش 
(. ٚط١َ٘ 4ٌٌٍوٍٛ )ٗىً ٍلُ % 75.2%، ِمخرً 04.0حٌّظخَ٘حص ر٘ىً ِٔظَّ فمي رٍغض ٔٔزظٙٓ 

ِؼيالص ِ٘خٍوش حإلٔخع حٌَّطفؼش فٝ حٌّظخَ٘حص اٌٝ ظخَ٘س ؿي٠يس طٔظلك حٌيٍحٓش فٝ حٌّـظّغ 
حٌَّٜٜ، هخٛش اًح أهٌٔخ فٝ حالػظزخٍ كم١مش حٌّوخ١َ حٌظٝ وخٔض طظٙيى حٌّظظخ٠َ٘ٓ ؿ١ّؼخً)ًوٍٛحً وخٔٛح 

ٌه فمي آػَ حٌـ١ّغ حٌّ٘خٍوش رخٌَغُ ِٓ أْ أَ أخػخ( هالي ِ٘خٍوظُٙ فٝ حٌّظخَ٘حص، ٚرخٌَغُ ِٓ ً
 حكظّخ١ٌش حٌظؼَٝ ٌإل٠ٌحء حٌزئٝ ٚحٌٕفٔٝ، رً ٚحٌمظً، وخٔض وز١َس.

 
 
 
 
 

 (4ٗىً ٍلُ )
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ذكور ال اإلناث 
 

ـ رخٌَغُ ِّخ ط١َ٘ ا١ٌٗ حٌٕظخثؾ حٌٔخرمش ِٓ حٍطفخع ِؼيالص حال٘ظّخَ رخٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ حٌؼخَ ٚحٍطفخع ِؼيالص 
ز١َ حٌؼٍٕٝ ػٓ حٌَأٜ ٔلٛ حٌم٠خ٠خ ٚحألكيحع ح١ٌٔخ١ٓش حٌّؼخٍس ِٓ هالي حٌِٕٚي ٌٍ٘خٍع ٚطلًّ طزؼخص حٌظؼ

%( 85.4( أْ غخٌز١ظُٙ حٌؼظّٝ )5ًٌه، اال أٔٗ رٔئحي حٌّزلٛػ١ٓ ػٓ حٔظّخءحطُٙ حٌلِر١ش طز١ٓ )ٗىً ٍلُ 
رخً(. ٚطئوي ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش كِ 02ال ٠ٕظّٝ ٌؼ٠ٛ٠ش أٜ ِٓ حألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش ح٠ٌَّٜش ػٍٝ وؼَطٙخ )طفٛق 

ٛلش ِخ ٓزك ٚأْ أَٗٔخ ا١ٌٗ)ػٕي ط١ٛٛف ِ٘ٙي ٚىالالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش( كٛي فً٘ 
حٌمٜٛ ح١ٌٔخ١ٓش فٝ َِٜ ـ ػٍٝ ِيحٍ حٌؼالػ١ٓ ػخِخً حٌّخ١ٟش ـ فٝ حٓظ١ؼخد ١خلخص حٌّـظّغ )ٚطلي٠يحً 

ح١ٌٛٓ. ِٚٓ ػُ فٍُ ٠ىٓ أِخَ ٌٖ٘ حٌطخلخص  ٗزخرٗ( ح١ٌٔخ١ٓش ٚطٛؿ١ٙٙخ ٚطٛظ١فٙخ ػٍٝ ٔلٛ ٠ويَ ٛخٌق
حٌلِد  /"حٌّٙيٍس" ٜٓٛ حٌزلغ ػٓ ريحثً أهَٜ ٌّّخٍٓش حٌؼًّ ح١ٌٔخٟٓ )رؼ١يحً ػٓ ػٕخث١ش حإلهٛحْ

 ح١ٌٕٛٝ(، فىخْ حٌٍـٛء اٌٝ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5ٗىً ٍلُ )
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االنتماء الحزبى
 

 
ش طؼخ١ٝ حٌّزلٛػ١ٓ ِغ ٚٓخثً حإلػالَ هالي حٌؼٍٛس، طٟٛق حٌٕظخثؾ أْ أُ٘ ـ اًح حٔظمٍٕخ اٌٝ حٌزلغ فٝ ٠َ١م

ِٜخىٍ حٌّؼٍِٛخص حٌظٝ حػظّي ػ١ٍٙخ حٌّزلٛػْٛ الٓظمخء حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌؼٍٛس ٚأكيحػٙخ حٌّظالكمش ؿخء 
% ِٓ 23ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٝ: حٌمٕٛحص حٌف٠خث١ش حإلهزخ٠ٍش حٌؼَر١ش ؿخءص فٝ ِميِش طٍه حٌٛٓخثً رٕٔزش 

%، ػُ ٚٓخثً حإلػالَ حٌي١ٌٚش رٕٔزش 21.4ٓظـخرخص حٌّزلٛػ١ٓ، طٍظٙخ ٗزىش حإلٔظَٔض ِزخَٗس رٕٔزش رٍغض ح
%، فٝ ك١ٓ ؿخءص ٚٓخثً حإلػالَ حٌٍّّٛوش 54.2%، طٍظٙخ ٚٓخثً حإلػالَ ح٠ٌَّٜش حٌوخٛش رٕٔزش 60.3

 .% ِٓ حٓظـخرخص حٌّزلٛػ12.6ٓ١ٌٍيٌٚش فٝ حٌَّطزش حأله١َس رٕٔزش رٍغض 
 

ٌٍظؼَف ػٍٝ أّٔخ١ حٌٍٔٛن حالطٜخٌٝ حإلٌىظَٚٔٝ ٌٍّزلٛػ١ٓ هالي حٌؼٍٛس، طز١ٓ أْ ٔٔزش وز١َس ِٓ ـ ٚ
% أفخىٚح رؤُٔٙ وخٔٛح ٠ؼظّيْٚ ػٍٝ "حٌف١ْ رٛن" ر٘ىً ٍث١ٟٔ فٝ حٌظٛحًٛ ػزَ 68.5حٌّزلٛػ١ٓ رٍغض 

طالٖ حٌظٛحًٛ  %،7.7ٗزىش حإلٔظَٔض هالي حٌؼٍٛس، فٝ ك١ٓ ؿخء "ح١ٌٛط١ٛد" فٝ حٌَّوِ حٌؼخٔٝ رٕٔزش 
% ٌىً ِّٕٙخ 0.5%، ػُ حٌّيٚٔخص ٚ"حٌظ٠ٛظَ" فٝ ٔفْ حٌَّطزش رٕٔزش 4.6ػزَ حٌز٠َي حإلٌىظَٚٔٝ رٕٔزش 

% أُٔٙ ٌُ ٠ٔظويِٛح ٗزىش حإلٔظَٔض ػٍٝ حإل١الق رٙيف حٌظٛحًٛ ر٘ؤْ 13.0ػٍٝ كيٖ، فٝ ك١ٓ أػَد 
 أكيحع حٌؼٍٛس.

                                           
 
%، حي  مت احتساب النسبة 011 النسبة اإلمجالية ختطت حاجزاختيار أكثر من بديل، ولذلك يلحظ أن بمسح للمبفويني ىف ىذا السؤال  

 ادلئوية ىف ضوء استجابات ادلبفويني وليس عددىم.
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الفيس بوك اليوتيوب اإليميل الشخصى   المدونات
رونية اإللكت

التويتر لم يعتادوا التواصل
عبر شبكة
رنت السلوك االتصالى اإللكترونى خالل الثورةاإلنت

 
 
 
 

 رأُاً: ٔخائج اخخباراث اٌفروض
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اإلجابت ػًٍ اٌخساؤي اٌرئُسً: ِا اٌؼىاًِ اٌّإررة ػًٍ ظاهرة اٌّؼارضت اٌسُاسُت اإلٌىخرؤُت فً 
 ِصر؟

 َِص حإلؿخرش ػٍٝ ٌ٘ح حٌظٔخإي رَّكٍظ١ٓ: 
١ش لّٔض رّٛؿزٙخ حٌؼٛحًِ حٌّلظًّ طؤػ١َ٘خ ػٍٝ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظَٚٔ اٌّرحٍت األوًٌ:

 فٝ َِٜ اٌٝ أٍرغ ِـّٛػخص ِٕفٍٜش ٘ٝ:
ـ حٌّـّٛػش حألٌٚٝ طظؼٍك رخٌوٜخثٚ حٌي٠ّٛؿَحف١ش ٌٍّزلٛػ١ٓ )حٌٕٛع، حالٔظّخء حٌلِرٝ،ِٔظٜٛ حٌظؼ١ٍُ، 

 حٌٔٓ(
 ـ حٌّـّٛػش حٌؼخ١ٔش طزلغ فٝ طؤػ١َ ػخًِ ِٔظمً ٚحكي ٚ٘ٛ ِٔظٜٛ حٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ ٌيٜ حٌّزلٛػ١ٓ

١َ رؼٞ حٌؼٛحًِ حإلػال١ِش )ِٔظٜٛ حٌ٘ؼٍٛ رؼيحث١ش ٚٓخثً حإلػالَ ـ حٌّـّٛػش حٌؼخٌؼش طزلغ فٝ طؤػ
حٌلى١ِٛش هالي طغط١ظٙخ ألكيحع حٌؼٍٛس، ِٔظٜٛ حٌ٘ؼٍٛ رخٌٕفّش طـخٖ ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش هالي 
طغط١ظٙخ ألكيحع حٌؼٍٛس، حٌ٘ؼٍٛ حٌّٔزك رظل١ِ ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش ر٘ىً ػخَ، ِٔظٜٛ حٌ٘ه فٝ 

 حإلػالَ حٌلى١ِٛش ر٘ىً ػخَ(ِٜيحل١ش ٚٓخثً 
ـ حٌّـّٛػش حٌَحرؼش ٚحأله١َس طيٍّ طؤػ١َ رؼٞ حٌؼٛحًِ ح١ٌٔخ١ٓش )ِٔظٜٛ حال٘ظّخَ رخٌ٘ؤْ ح١ٌٔخٓٝ 
حٌؼخَ، ِٔظٜٛ حال٘ظّخَ رّظخرؼش أكيحع حٌؼٍٛس، ِٔظٜٛ أ١ّ٘ش ِخ ٓظٔفَ ػٕٗ حٌؼٍٛس ِٓ ٔظخثؾ ِٓ ٚؿٙش 

 س(ٔظَ حٌّزلٛػ١ٓ، ِؼيالص حٌّ٘خٍوش فٝ أكيحع حٌؼٍٛ
 

 Multiple  طُ اىهخي حٌّـّٛػخص حألٍرغ حٌٔخرمش فٝ ِؼخىٌش حٔليحٍ هطٝ ِظؼيى اٌّرحٍت اٌزأُت:

Linear Regression Model  وً ِـّٛػش ػٍٝ كيس( ٌّؼَفش ِيٜ طؤػ١َ وً ِٕٙخ ػٍٝ ظخَ٘س(
 حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش. 

 ي حٌـيٚي حٌظخٌٝ:٠ٚؼَٝ حٌزخكغ ٌّخ أٓفَص ػٕٗ ٔظخثؾ ِؼخًِ حالٔليحٍ ِٓ هال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0جذوي رلُ )
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ٌخحذَذ ِاهُت اٌؼىاًِ  Multiple Linear Regression Modelِؼاًِ االٔحذار اٌخطً اٌّخؼذد 
 اٌّسخمٍت اٌّإررة ػًٍ ظاهرة اٌّؼارضت اٌسُاسُت اإلٌىخرؤُت فً ِصر)اٌّخغُر اٌخابغ(

 اٌؼىاًِ اٌّسخمٍت

 اسُت اإلٌىخرؤُت(اٌّخغُر اٌخابغ )ظاهرة اٌّؼارضت اٌسُ

لُّت 
ِؼاًِ 
Beta 

ِسخىي 
 ِؼٕىَت

Beta 

لُّت 
ِؼاًِ 
 االٔحذار

R 

 لُّت ِؼاًِ
ANOVA 

(F) 

ِسخىي 
 ِؼٕىَت

F 

 
 اٌّجّىػت األوًٌ

 )ػىاًِ دَّجرافُت(

 2.20 2.002- إٌىع

 2.6 2.223- االٔخّاء اٌحسبً 2.220 2.020 2.330
 2.20 2.020 ِسخىي اٌخؼٍُُ

 2.222 2.020- اٌسٓ
 اٌّجّىػت اٌزأُت
)ػاًِ اٌسخط 

 اٌسُاسً(

 2.220 3.022 2.332 2.2 2.266 اٌسخط اٌسُاسً

 
 اٌّجّىػتاٌزاٌزت
 )ػىاًِ ئػالُِت(

اٌشه فً ِصذالُت 
وسائً اإلػالَ 

 اٌحىىُِت

2.020 2.0  
2.036 

 
0.020 

 
2.222 

اٌشؼىر بإٌمّت ػًٍ 
وسائً اإلػالَ 

 اٌحىىُِت

2.202 2.222 

االػخماد اٌّسبك فً 
ححُس وسائً اإلػالَ 

 اٌحىىُِت

-2.220 2.0 

اٌشؼىر بؼذائُت 
وسائً اإلػالَ 

 اٌحىىُِت

-2.022 2.0 

 اٌّجّىػت اٌرابؼت
 )ػىاًِ سُاسُت(

االهخّاَ باٌشأْ 
اٌسُاسًُ اٌؼاَ فً 

 ِصر

-.2000 2.0  
2.020 

 
2.232 

 
2.222 

االهخّاَ بّخابؼت 
 أحذاد اٌزىرة

2.632 2.3 

ِسخىي أهُّت ِا 
سخسفر ػٕه اٌزىرة 

 ِٓ ٔخائج

2.000 2.20 

ِؼذي اٌّشاروت فً 
 أحذاد اٌزىرة

2.206 2.2 

 
 ط١َ٘ ٔظخثؾ حٌـيٚي حٌٔخرك اٌٝ ِخ ٠ٍٝ:

                                           
   ى معنوية يدلنا مستوBeta   على ما إذا كانت قيمةBeta  دالة إحصاييًا )وىو ما يعىن تأيري ادلتغري ادلستقل على ادلتغري التابع( أم ال. ويعد

 1.12مستوى ادلعنوية داالً إذا كان أقل من أو يساوى 

   مستوى معنويةF  عوامل موضع الدراسة للختبار من الناحية ( تشري إىل مدى حلحية ال1.12)تكون دالة عند مستوى أقل من أو يساوى
( حاحلة اإلحصايية من ناحية، وأن التباين فيما بينها ال يرجع إىل عامل الصدفة. وكما يتضح من خلل اجلدول أن اجملموعات األربع )زلل الدراسة

 .1.12الختبار من الناحية اإلحصايية، إذ مل تتعد مستويات ادلعنوية اخلاحة بكل منها 
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ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّـّٛػش حألٌٚٝ ط١َ٘ حٌٕظخثؾ حٌّٟٛلش فٝ حٌـيٚي أْ ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش  أوالً:
١ش فٝ َِٜ طظؤػَ رىً ِٓ ػٛحًِ: حٌٕٛع ٚحٌَّكٍش حٌؼ٠َّش ٚحٌّٔظٜٛ حٌظؼ١ٍّٝ. ٚف١ّخ ٠ظؼٍك حإلٌىظَٚٔ

أوؼَ حٓظؼيحىحً ٌٍظؼز١َ ػٓ ِؼخٍٟظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ ِٓ حإلٔخع  رخٌٕٛع طز١ٓ أْ حٌٌوٍٛ
، فظ١َ٘ ٔظخثؾ (.أِخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رّٔظٜٛ حٌظؼ2.20ُ١ٍ، ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش  2.187 –رٍغض  Beta)ل١ّش 

حٌـيٚي اٌٝ أٔٗ وٍّخ ُحى حٌّٔظٜٛ حٌظؼ١ٍّٝ ٌٍّزلٛػ١ٓ ُحىص ِٔظ٠ٛخص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش 
(. أِخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رؼخًِ حٌٔٓ فظٟٛق حٌٕظخثؾ 2.21، ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش 2.048رٍغض  Betaحإلٌىظ١َٔٚش)ل١ّش 

-رٍغض  Betaٔظَٔض )ل١ّش أٔٗ وٍّخ حٔوفٞ ٓٓ حٌّزلٛػ١ٓ ُحىص ِٔظ٠ٛخص ِؼخٍٟظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش ػٍٝ حإل
(. ٚطزيٚ ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش ِٕطم١ش اٌٝ كي وز١َ، اً ٠ظفٛق حٌ٘زخد ػٍٝ وزخٍ 2.224، ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش 2.025

حٌٔٓ ِٓ ك١غ ليٍطُٙ ػٍٝ حٌظٛحًٛ ػزَ ٗزىش حإلٔظَٔض ِٚظخرؼش وً ؿي٠ي فٝ ٌ٘ح حإل١خٍ ِمخٍٔش رىزخٍ 
رؤٔٙخ ػٍٛس ٗزخر١ش، اً ريٍص حٌيػٛس ٌٍِٕٚي اٌٝ  حٌٔٓ، ٚ٘ٛ ِخ ىػخ حٌزؼٞ فٝ حٌزيح٠ش اٌٝ ط١ّٔش حٌؼٍٛس

٠ٕخ٠َ ِٓ ٗزخد ٚػٍٝ ٛفلخص حإلٔظَٔض، ػُ طؼيي ٚٛف حٌؼٍٛس رؼي ًٌه ٌظٜزق ٗؼز١ش  05حٌ٘خٍع ٠َٛ 
 ػمذ ِ٘خٍوش ِوظٍف فجخص حٌ٘ؼذ فٝ أكيحػٙخ.

ش )ِلً ٌٍٚظؼَف ػٍٝ ٠ِِي ِٓ حٌظفخ١ًٛ كٛي ١ز١ؼش حٌفَٚق حإلكٜخث١ش ر١ٓ حٌفجخص حٌؼ٠َّش حٌّوظٍف
، حٌٌٜ أويص ٔظخثـٗ ٛلش ٚؿٛى  ANOVAحٌيٍحٓش(، حٓظويَ حٌزخكغ ِؼخِالً آهَح ٚ٘ٛ طل١ًٍ حٌظزخ٠ٓ 

، ٚ٘ٝ ل١ّش ىحٌش اكٜخث١خً )F )3.122فَٚق اكٜخث١ش ر١ٓ حٌفجخص حٌؼ٠َّش ِلً حٌيٍحٓش، ك١غ رٍغض ل١ّش 
ٍرغ ِٓ ك١غ ِٔظ٠ٛخص . ٌٚظلي٠ي ١ز١ؼش حٌفَٚق ر١ٓ حٌفجخص حٌؼ٠َّش حأل)2.20(ػٕي ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش 

اٌٝ ٚؿٛى فَٚق ىحٌش اكٜخث١خً ر١ٓ حٌفجخص  LSDحٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش، أٗخٍص ٔظخثؾ ِؼخًِ 
اٌٝ  00(، ِٓ 15.0)ِظ٢ٓٛ كٔخرٝ رٍغ  00اٌٝ ألً ِٓ  12حٌؼ٠َّش حٌؼالػش حألٛغَ ٕٓخً ِٓ ٔخك١ش ]ِٓ 

([، 15.4ٕٓش )ِظ٢ٓٛ كٔخرٝ رٍغ  45اٌٝ ألً ِٓ  32(، ِٓ 15.6)ِظ٢ٓٛ كٔخرٝ رٍغ  32ألً ِٓ 
)ِظ٢ٓٛ كٔخرٝ  62اٌٝ ألً ِٓ  45ٚر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌفجش حٌؼ٠َّش حٌَحرؼش حألوزَ ٕٓخً ِٓ ٔخك١ش أهَٜ]ِٓ 

([، فٝ حٌٛلض حٌٌٜ ٌُ طظلمك حٌٕظخثؾ ف١ٗ حٌٕظخثؾ ِٓ ٚؿٛى فَٚق ىحٌش اكٜخث١خً فٝ ِٔظ٠ٛخص 10.4رٍغ 
 ص حٌؼ٠َّش حٌؼالػش حألٛغَ ٕٓخً.حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش ر١ٓ حٌفجخ

حٔوفخٝ /أٟٚلض ٔظخثؾ ِؼخًِ حالٔليحٍ أْ ػخًِ حٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ ال ٠ّىٓ حٌظٕزئ ِٓ هالٌٗ رخٍطفخع رأُاً:
(، ٚ٘ٛ ِخ ٠ؼٕٝ ػيَ طؤػَ ِؼيالص 2.4ِٔظ٠ٛخص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش )ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش رٍغ 

١ٌٔخ١ٓش ػزَ حإلٔظَٔض رّٔظ٠ٛخص ٓوطُٙ ِٓ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ حٓظؼيحى حٌّزلٛػ١ٓ ٌٍظؼز١َ ػٓ ِؼخٍٟظُٙ ح
"حٌٔخرك". ٠ٚئوي ًٌه ػٍٝ أْ حٌ٘زخد ١ٍ١ّ٠ْٛ اٌٝ حٌظؼز١َ ػٓ حطـخ٘خطُٙ ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ 

 رغٞ حٌٕظَ ػّخ اًح وخٔٛح ٍح١ٟٓ ػٓ حألىحء حٌلىِٛٝ أَ ال.
حٔوفخٝ ِؼيالص  /طٔخػئخ فٝ حٌظٕزئ رخٍطفخع ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌؼٛحًِ حإلػال١ِش حٌظٝ ٠ّىٓ أْ راٌزاً:

حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش، ط١َ٘ ٔظخثؾ ِؼخًِ حالٔليحٍ أْ ػخًِ حٌ٘ؼٍٛ رخٌٕمّش ػٍٝ ٚٓخثً حإلػالَ 
حٌلى١ِٛش هالي طغط١ظٙخ ألكيحع حٌؼٍٛس ٘ٛ حٌؼخًِ حٌٛك١ي )ِٓ ر١ٓ ػٛحًِ اػال١ِش أٍرؼش طُ حهظزخٍ٘خ( 

ط١َ٘ ٔظخثؾ ِؼخًِ حالٔليحٍ أٔٗ وٍّخ ُحىص ِٔظ٠ٛخص حٌ٘ؼٍٛ رخٌٕمّش ػٍٝ ٚٓخثً حٌّئػَ فٝ ٌ٘ح حٌٜيى. ٚ
، ِٔظٜٛ 2.404رٍغض  Betaحإلػالَ حٌلى١ِٛش ُحىص ِٔظ٠ٛخص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش )ل١ّش 

 (. ٚرخٌؼٛىس اٌٝ طؼ٠َف ِظغ١َ حٌ٘ؼٍٛ رخٌٕمّش ٠ظز١ٓ أٔٗ ٠ٕطٜٛ ػٍٝ ِ٘خػَ ٗي٠يس حٌٍٔز١ش2.222ِؼ٠ٕٛش 

                                           
  ومن مث تعىن اإلشارة السلبية أن ارتفاع مستوى 5تكويد استمارة االسبيان، ىف حني أعطيت اإلناث القيمة رقم  عند 0عطى الذكور القيمة رقم أ ،

 سياسية اإللكرتونية يرتبط بكون ادلبفوث ذكراً.ادلعارضة ال
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وخالُىٍحء، ٚحالٓظ١خء حٌ٘ي٠ي ٚحالّٗجِحُ حٌظٝ ٗؼَ رٙخ حٌّزلٛػْٛ فٝ وؼ١َ ِٓ حألك١خْ هالي ِظخرؼظُٙ 
ٌٍظغط١ش حإلػال١ِش حٌلى١ِٛش ألكيحع حٌؼٍٛس، ٚ٘ٛ ِخ أف٠ٝ اٌٝ حٍطفخع ِؼيالص حٓظؼيحىُ٘ ٌٍظؼز١َ ػٓ 

ِٛحلغ حٌظٛحًٛ  ِؼخٍٟظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش )ٌّخ ٠ؼَٝ ٠َٕٚ٘ ٠ٌٚحع( ػزَ ٗزىش حإلٔظَٔض ِٚٓ هالي
حالؿظّخػٝ، ١ٌْ فم٢ رٙيف ر١خْ ٚؿٙش حٌٕظَ حٌّؼخٍٟش ٌّخ ٠َىىٖ اػالَ حٌٕظخَ حٌٔخرك كٛي حٌؼٍٛس، 
ٌٚىٓ رٙيف حٌٔو٠َش ِٓ حٌظغط١ش حإلػال١ِش حٌلى١ِٛش حٌظٝ رخطض ِؼخٍحً حٌظٙىُ حٌ٘ي٠ي ػزَ حٌّٛحلغ 

 حإلٌىظ١َٔٚش.
ً طؤػ١َ٘خ ػٍٝ ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش، ٌٍزلغ فٝ ١ز١ؼش حٌؼٛحًِ ح١ٌٔخ١ٓش حٌّلظّ رابؼاً:

ٓؼض حٌيٍحٓش الهظزخٍ أػَ أٍرؼش ػٛحًِ ٍث١ٔ١ش فٝ ٌ٘ح حإل١خٍ، ػزض ِٓ ٔظخثؾ ِؼخًِ حالٔليحٍ أْ 
ِٔظٜٛ اىٍحن حٌّزلٛػ١ٓ أل١ّ٘ش ِخ ٓظٔفَ ػٕٗ حٌؼٍٛس ِٓ ٔظخثؾ ٘ٛ حٌؼخًِ حٌٛك١ي حٌٌٜ ٠ّىٓ ِٓ هالي 

، ِٔظٜٛ 2.188رٍغض  Betaِٔظ٠ٛخص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش )ل١ّش حٍطفخع /حٌظٕزئ رخٔوفخٝ
(. ٚطيٌٕخ ٔظخثؾ حٌـيٚي أٔٗ وٍّخ ُحىص ِٔظ٠ٛخص حأل١ّ٘ش "حٌّيٍوش" ٌٕظخثؾ حٌؼٍٛس حٌّظٛلؼش 2.20ِؼ٠ٕٛش 

ظش ُحىص ِٔظ٠ٛخص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش. ٚطئوي ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش أْ اىٍحن حٌّزلٛػ١ٓ أل١ّ٘ش حٌٍل
حٌظخ٠ٍو١ش غ١َ حٌّٔزٛلش حٌظٝ طَّ رٙخ َِٜ ٚحٌظٝ ٠ظٛلغ أْ طئػَ ر٘ىً وز١َ ػٍٝ ِٔظمزً حألؿ١خي حٌمخىِش، 
لي ىفؼُٙ ٌظىؼ١ف ٔ٘خ١ُٙ ح١ٌٔخٓٝ حٌّؼخٍٝ ػٍٝ ٗزىش حإلٔظَٔض ٌظف١ٕي وؼ١َ ِٓ حٌِّحػُ ٚحٌّوخٚف حٌظٝ 

 ظٛلغ كيٚػٙخ فٝ َِٜ رؼي حٌؼٍٛس. أػخٍ٘خ حٌىؼ١َْٚ كٛي حٌٕظخثؾ حاللظٜخى٠ش ٚح١ٌٔخ١ٓش حٌىخٍػ١ش حٌّ

)حٌَٜحع ِٓ أؿً حٌزمخء( حٌٌٜ  طئوي ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ ػٍٝ كم١مش حٌَٜحع ح١ٌٔخٓٝ حٌ٘ي٠ي
أػمذ  حٌٍلظش حألٌٚٝ الٔيالع حٌؼٍٛس )ٚال طِحي طيحػ١خطٗ ِخػٍش كظٝ ح٢ْ( ر١ٓ لٛط١ٓ ٍث١ٔ١ظ١ٓ: حألٌٚٝ 

و١ٓ الكمخً فٝ حٌؼٍٛس ٚحٌّؼخ١ٍٟٓ ٌٍٕظخَ ح١ٌٔخٟٓ حٌٔخرك ِٓ ط٠ُ حٌؼٛحٍ ٚحٌّظؼخ١ف١ٓ ِؼُٙ ٚحٌّ٘خٍ
ؿٙش، ٚر١ٓ أٍوخْ حٌٕظخَ حٌٔخرك ٚأػٛحٔٗ ٚحٌّٕظفؼ١ٓ ِٕٗ )١ٓخٓخً ٚحلظٜخى٠خً( ٚحٌّئ٠ي٠ٓ ٌٗ ِٓ ٔخك١ش 

حٌّؼَوش كٛي ٘يف ٍث١ٔٝ طّؼً فٝ ؤذ حٌَأٜ حٌؼخَ حٌَّٜٜ، اِخ ٌظؤ١٠ي  /أهَٜ. ىحٍ ٌ٘ح حٌَٜحع
خ أٚ ارمخء حٌَأٜ حٌؼخَ ػٍٝ حأللً ػٍٝ حٌل١خى ِّخ ٠ـَٜ. ٚلي ك٘ي حٌف٠َمخْ وً ِخ ٌي٠ٗ حٌؼٍٛس أٚ ِؼخٍٟظٙ

ِٓ ليٍحص ػخ١ف١ش ِٕٚطم١ش ٚػ١ٍّش ٚآ١ٌخص ٠ٌٍغ٢ )ليٍس حٌؼٛحٍ ػٍٝ ك٘ي حٌّال١٠ٓ فٝ حٌ٘خٍع ٚحوظٔخد 
ِمخرً ليٍس أ١ٍٟش ؿي٠يس اػَ ٔـخكُٙ فٝ ك٘ي حٌّال١٠ٓ وً َِس فٝ وً ِظخَ٘س ١ٔٛ١ٍِش ؿي٠يس، ًٌٚه فٝ 

حٌٕظخَ ٚأػٛحٔٗ ػٍٝ حٌويحع  طخٍس ٚحٌّٕخٍٚس ٚحٌظَغ١ذ ٚحٌظ١َ٘ذ طخٍس أهَٜ رّخ ٠ّظٍىٗ ِٓ ليٍحص 
اػال١ِش ٚحلظٜخى٠ش ٚأ١ِٕش ٘خثٍش( ٌىٔذ ٌٖ٘ حٌّؼَوش حٌظٝ حٓظَّص كظٝ حٌٍلظش حأله١َس حٌظٝ ٓزمض 

حٌف٠َم١ٓ ٌٚىٓ ىحهً وً ف٠َك  هطخد حٌظٕلٝ ِزخَٗس، ٚحٌظٝ رٍغ حٌَٜحع ف١ٙخ ًٍٚطٗ، ١ٌْ فم٢ ف١ّخ ر١ٓ
 ػٍٝ كيٖ.

فف١ّخ ٠ظؼٍك ـ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ـ رّظخَ٘ حٌَٜحع ف١ّخ ر١ٓ أٜٔخٍ حٌف٠َك حألٚي )حٌؼٛحٍ(، فمي كيع 
فزَح٠َ حٌٌٜ ٓزك طٕل١ٗ ١ٍّٓخً ر١َٛ  12حٔ٘مخق وز١َ أػمذ حٌوطخد حأله١َ ٌٍَث١ْ حٌٔخرك )حٌو١ّْ 

ص حٌَثخٓش ٌٕخثزٗ. ٔـق ٌ٘ح حٌوطخد فٝ ٗك ٛفٛف حٌؼٛحٍ ٚحكي(، ٚحٌٌٜ أػٍٓ ف١ٗ ػٓ طف٠ٛٞ ٛالك١خ
ٚالٕخع أػيحى غف١َس ِٓ حٌّؼظ١ّٜٓ فٝ ١ِيحْ حٌظل٠ََ اٌٝ حالَٜٔحف ِٓ ح١ٌّيحْ ِؼ١ٍٕٓ حٔظٜخٍُ٘ فٝ 
ِؼَوظُٙ ِغ حٌٕظخَ. ٚلي أػٍٓ ٘ئالء ػيَ حٓظـخرظُٙ ٌٍيػٛحص حٌظٝ ٔخىٜ رٙخ ُِالإُ٘ ٌٍِكف ٔلٛ لَٜ 

                                           
   :دليدان التفرير لفض اعتصام  كبرية من "البلطجية" ودفعها  حشد رلموعاتصلاح أعوان احلزب الوطىن ىف اختذ ىذا الصراع أشكااًل عدة منها مثًل

لسجون وادلعتقلت من  ادلساجني وتسليفهم وإطلقهم ىف الشوارع ادلصرية باألربعاء الدامى، وكذلك التفريغ العمدى لفيما عرف بأى مثن ، الثوار 
 إما األمن وإما احلرية.م أمام خيارين ال يال  ذلما  العتقاد بأهنإىل ا ىف قلوب ادلصريني اآلمنني لدفعهم إلشاعة الفوضى والرعب
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فزَح٠َ ٠َٛ حٌظٕلٝ(. وخى ٌ٘ح حالٔ٘مخق أْ ٠ٛىٜ رخٌفؼً  11ٌٝ ٌٌٙح حٌوطخد )حٌـّؼش حٌَثخٓش فٝ ح١ٌَٛ حٌظخ
رخٌؼٍٛس ٌٛال حٓظـخرش ػَ٘حص ح٢الف ِٓ حٌّظظخ٠َ٘ٓ ٌيػٛس حٌِكف ٔلٛ حٌمَٜ حٌَثخٓٝ رخٌفؼً، ٚ٘ٛ ِخ 

ٚوخْ  وخى ٠ٌٍٕ رٛلٛع ِؼَوش ىح١ِش، ١ٌٔض ر١ٓ حٌٕظخَ ٚحٌؼٛحٍ ٌٖ٘ حٌَّس، ٌٚىٓ ر١ٓ حٌ٘ؼذ ٚحٌـ١ٖ،
رخٌفؼً حهظزخٍحً لخ١ٓخً ػٍٝ حٌـ١ّغ )حٌـ١ٖ، حٌٕظخَ، حٌ٘ؼذ( ٌٛال هَٚؽ ٔخثذ حٌَث١ْ فٝ ح١ٌَٛ ًحطٗ ِؼٍٕخً 

 هطخد حٌظٕلٝ.
أِخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌف٠َك حٌؼخٔٝ )حٌٕظخَ ٚأػٛحٔٗ( فمي طؼيىص حٌ٘ٛح٘ي حٌيحٌش ػٍٝ ٚؿٛى َٛحع ِلظيَ ٠يٍٚ 

ٖ حٌظٕلٝ، فٝ ك١ٓ طيفغ حٌؼخ١ٔش رخطـخٖ حٌظٜؼ١ي اٌٝ كي حٌٕٙخ٠ش ر٘ىً ٍث١ٔٝ ر١ٓ ٍإ٠ظ١ٓ، حألٌٚٝ طيفغ رخطـخ
ِٚٓ ػُ ِلخٌٚش الٕخع حٌَث١ْ "حٌٔخرك" رخٌزمخء فٝ ِٛلغ حٌَثخٓش ِظّٔىخً "رلمٛلٗ حٌيٓظ٠ٍٛش" كظٝ حٌٍلظش 
حأله١َس. اال أْ ػّش ططٍٛحً ٔٛػ١خً فخؿت حٌـ١ّغ هالي حكظيحَ ٌ٘ح حٌَٜحع طّؼً فٝ حٔؼمخى حٌّـٍْ حألػٍٝ 
ٌٍمٛحص حٌٍّٔلش رَثخٓش لخثيٖ حٌؼخَ )ح١ٌَّ٘ ١ٕطخٜٚ( ١ٌْٚ لخثيٖ حألػٍٝ )حٌَث١ْ حٌٔخرك(، ِٚخ ٠ٕطٜٛ 
ػ١ٍٗ ًٌه ِٓ ىالالص ٚحٟلش ٌٍـ١ّغ. اٟخفش ٌٌٌه فمي أٛيٍ حٌّـٍْ حألػٍٝ ٌٍمٛحص حٌٍّٔلش ر١خٔخً أػٍٓ 

١غ ِٓ ًٌه أْ حٌـ١ٖ )ٚ٘ٛ ه٢ هالٌٗ أٔٗ فٝ كخٌش حٔؼمخى ىحثّش ٌّظخرؼش ططٍٛحص حألكيحع. ٚلي فُٙ حٌـّ
حٌيفخع حأله١َ ػٓ حٌٕظخَ ٚػٓ حٌ٘ؼذ أ٠٠خً( لي أػٍٓ ٌِٕ ٌٖ٘ حٌٍلظش ٚلٛفٗ ػٍٝ حٌل١خى ر١ٓ "حٌٕظخَ" 
ٚر١ٓ "حٌ٘ؼذ"، ٚأٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ ١َفخً فٝ حٌّؼَوش حٌيحثَس ر١ّٕٙخ، ٚ٘ٛ ِخ ٍؿق فٝ حٌٕٙخ٠ش ِٓ وفش حٌؼٛحٍ 

 ٚٓخػي ػٍٝ ٔـخف حٌؼٍٛس.
١مش حٌَٜحع ح١ٌٔخٓٝ حٌّلظيَ ِظؼيى حألرؼخى حٌٌٜ ٗٙيطٗ حٌٔخكش ح٠ٌَّٜش ر١ٓ ٚؿٙخص ٠ظز١ٓ ِّخ ٓزك كم

ٔظَ ٗي٠ي حالهظالف ٚحٌظٕخلٞ ارخْ حٌؼٍٛس. ٚلي أويص ٔظخثؾ حٌـيٚي حٌٔخرك ًٌه فٝ اٗخٍطٙخ اٌٝ أْ 
ىش ِٔظٜٛ ٚػٝ ٚاىٍحن حٌّزلٛػ١ٓ رؤ١ّ٘ش ٚهطٍٛس ِخ ٓظٔفَ ػٕٗ حٌؼٍٛس ِٓ ٔظخثؾ ىفؼُٙ اٌٝ طٛظ١ف ٗز

حإلٔظَٔض ٌٍظؼز١َ ػٓ ٍإحُ٘ ح١ٌٔخ١ٓش حٌّؼخٍٟش ٌىً ِخ ٠َٚؽ ٌٗ حٌٕظخَ حٌٔخرك ِٓ أوخ٠ًذ ِٚؼٍِٛخص 
 هخ١جش رغ١ش ؤذ حٌَأٜ حٌؼخَ.

ٔخُجت اخخبار اٌفرض األوي: حىجذ ػاللت ارحباطُت ِىجبت بُٓ ِسخىَاث اٌّؼارضت اٌسُاسُت 
اد اٌّبحىرُٓ ٌٍّؼارضت اٌسُاسُت فً وبُٓ ِؼذالث اسخؼذ electronic oppositionاإلٌىخرؤُت 

 offline political oppositionاٌىالغ اٌحمُمً  
(، ٚ٘ٝ ل١ّش ىحٌش اكٜخث١خً 2.402ػزظض ٛلش ٌ٘ح حٌفَٝ، ك١غ رٍغض ل١ّش ِؼخًِ ر١َْٓٛ ٌالٍطزخ١ )

(. ٠ٚؼٕٝ ًٌه ٚؿٛى ػاللش حٍطزخ١١ش ِٛؿزش)ِظٛٓطش حٌ٘يس( ر١ٓ 2.222ػٕي ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش رٍغ )
خص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش ٚر١ٓ حٓظؼيحى حٌّزلٛػ١ٓ ٌٍظؼز١َػٓ ِؼخٍٟظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش فٝ ِٔظ٠ٛ

حٌٛحلغ حٌفؼٍٝ. ٚرؼزخٍس أهَٜ ٠ّىٓ حٌمٛي رؤٔٗ وٍّخ ُحىص ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش ٌٍّزلٛػ١ٓ فٝ 
لغ حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ )ػٍٝ ٗزىش حإلٔظَٔض(، ُحىص ِؼيالص حٓظؼيحىُ٘ ٌّّخٍٓظٙخ فٝ حٌٛح

حٌلم١مٝ)حٌ٘خٍع(. ٚرخٌَغُ ِٓ ػزٛص ٛلش ٌ٘ح حٌفَٝ اال أٔٗ ال ٠ّىٓ حٌِػُ رؤْ حٍطفخع ِؼيالص 
حالٓظؼيحى ٌٍظؼز١َ ػٓ حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش ر٘ىً ػٍٕٝ فٝ "حٌ٘خٍع" حٌَّٜٜ ٌُ ٠ؤص وٕظ١ـش ِزخَٗس 

خٓٝ حإلٌىظَٚٔٝ الٍطفخع ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ. اً ٓزك َِكٍش حٌِهُ ح١ٌٔ
حلظٜخى٠خً /حٌّظِح٠ي حٌٌٜ ٗٙيطٗ َِٜ هالي حٌٕٔٛحص حٌم١ٍٍش حٌّخ١ٟش كَحن ِـظّؼٝ طَحوّٝ ريأ حؿظّخػ١خً 

روَٚؽ ِجخص ـ اْ ٌُ ٠ىٓ آالف ـ حٌّظخَ٘حص ٚحالكظـخؿخص حٌفج٠ٛش حٌّطخٌزش رظل١ٔٓ حألؿٍٛ ٚطؼز١ض 
 ع ِطخٌز١ٓ ربٓمخ١ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ ًحطٗ.حٌؼّخٌش ٚغ١َ٘خ، ٚحٔظٙٝ ١ٓخ١ٓخً روَٚؽ حٌّال١٠ٓ اٌٝ حٌ٘خٍ

غ١َ أْ ًٌه ال ٠ّٕؼٕخ ِٓ حٌمٛي رؤْ ػزٛص ٛلش ٌ٘ح حٌفَٝ طئوي ػٍٝ كم١مش ِفخى٘خ حٓظـخرش حٌّال١٠ٓ 
ٌيػٛحص حٌّؼخٍٟش حإلٌىظ١َٔٚش ح١ٌٔخ١ٓش رخٌِٕٚي اٌٝ حٌ٘خٍع طَحفمض ِغ ٌلظش "ِٛحط١ش" طّخِخً، طَؿغ 
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ِخ أػمزٙخ ِٓ ا١الق ٛفلش "وٍٕخ هخٌي ٓؼ١ي"ػٍٝ حٌف١ْ رٛن ر٘ىً ِزخَٗ اٌٝ ل١٠ش "هخٌي ٓؼ١ي" ٚ
ٚح٠ّٔخَ ح٢الف ا١ٌٙخ فٝ أ٠خَ ِؼيٚى، طال ًٌه حٌيػٛحص حٌظٝ حٔطٍمض ػزَ حٌف١ْ رٛن أ٠٠خً ٚكؼض حٌـ١ّغ 

٠ٕخ٠َ ِٓ وً ػخَ( ٌٍّطخٌزش رٛلف حٌظؼ٠ٌذ  05ػٍٝ حٌِٕٚي اٌٝ حٌ٘خٍع ٠َٛ ػ١ي ح١ٌَ٘ش )حٌٌٜ ٠ٜخىف 
ـْٛ ٚطمي٠ُ حٌّظ١١ٍٛٓ ف١ٗ اٌٝ حٌظلم١ك. طِحِٓ اًْ ًٌه حٌٕ٘خ١ حإلٌىظَٚٔٝ حٌّظٜخػي "حٌّٕظُ" فٝ حٌٔ

ِغ حكظمخْ ٗي٠ي فٝ حٌ٘خٍع ِٚغ َِ٘ٚع ٌٍظ٠ٍٛغ حٔظمً ِٓ َِكٍش حالهظزخٍ اٌٝ َِكٍش حٌظٕف١ٌ. طٜخىف 
ِٚغ لَد اؿَحء  ًٌه ـ أ٠٠خً ـ ِغ أٟوُ ػ١ٍّش ط٠َِٚ ِّٕٙؾ الٔظوخرخص رٌَّخ١ٔش ٌُ ٠٘ٙي حٌؼخٌُ ٌٙخ ِؼ١الً،

حٔظوخرخص ٍثخ١ٓش ال طٕطزك ١َٚٗ حٌظَٗق ٌٙخ فٝ َِٜ ٜٓٛ ٌ٘و١ٜٓ حػ١ٕٓ فم٢ ّ٘خ حٌَث١ْ حٌٔخرك 
ٚٔـٍٗ. ٗىٍض اًْ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش حٌظٝ طِحِٕض ِغ ِفَىحص طٍه حٌٍلظش حٌّٛحط١ش 

حٌؼٍٛس ِٓ ٔخك١ش ٚٔـخكٙخ فٝ آمخ١ "حٌم٘ش حٌظٝ لّٔض ظَٙ حٌزؼ١َ"، حألَِ حٌٌٜ ِٙي حٌط٠َك الٔيالع 
 حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ حٌٔخرك ِٓ ٔخك١ش أهَٜ.

ٔخُجت اخخبار اٌفرض اٌزأً: حىجذ فروق داٌت ئحصائُاً بُٓ ِسخىَاث رمت اٌّبحىرُٓ فً ِصذالُت وً 
 ِٓ وسائً اإلػالَ اٌحىىُِت وشبىت اإلٔخرٔج وّصادر ٌٍحصىي ػًٍ اٌّؼٍىِاث حىي اٌزىرة. 

 (3جذوي )
ٌبُاْ اٌفروق فً ِسخىَاث اٌزمت فً ِصذالُت وً ِٓ وسائً اإلػالَ  Paired T.Testار اخخب

 اٌحىىُِت وشبىت اإلٔخرٔج وّصادر السخماء اٌّؼٍىِاث حىي اٌزىرة
 اٌؼذد اٌّجّىػاث اٌّخغُر اٌخابغ
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2.2
ِسخخذِى شبىت  22

 اإلٔخرٔج
022 0.3 2.00

22 

ط١َ٘ ٔظخثؾ حٌـيٚي حٌٔخرك اٌٝ أْ ػّش فَٚلخً ىحٌش اكٜخث١خً فٝ ِٔظ٠ٛخص حٌؼمش فٝ ِٜيحل١ش ولً ِلٓ ٚٓلخثً 
ٌٍلٜلٛي ػٍلٝ حٌّؼٍِٛلخص كلٛي حٌؼلٍٛس، ك١لغ رٍغلض ل١ّلش  حإلػلالَ حٌلى١ِٛلش ٚٗلزىش حإلٔظَٔلض وّٜلخىٍ

Paired T.Test –(18.28( ٚ٘للٝ ل١ّللش ىحٌللش اكٜللخث١خً ػٕللي ِٔللظٜٛ ِؼ٠ٕٛللش ،)٠ٚظ٠للق ِللٓ 2.222 .)
ِظٛٓطخص حٌؼمش حٌّٟٛلش فٝ حٌـيٚي أْ ِؼيالص ػمش حٌّزلٛػ١ٓ فٝ ِٜيحل١ش ٗزىش حإلٔظَٔض أػٕخء حٌؼلٍٛس 

(. ٌٍٚظلملك ِّلخ اًح وخٔلض ِٔلظ٠ٛخص 1.0ٚٓلخثً حإلػلالَ حٌلى١ِٛلش )( طفٛق ِؼ١الطٙلخ رل١ٓ ِٔلظويِٝ 0.3)
حٌؼمش حٌَّطفؼش فٝ ِٜيحل١ش ٗزىش حإلٔظَٔض )وّٜيٍ اهزخٍٜ( لي ىفؼض ِٔظوي١ِٙخ ٔلٛ ٠ِِي ِٓ حالػظّخى 
ػ١ٍٙخ )وّٜيٍ اهزلخٍٜ ٚٚٓل١ٍش ٌٍظٛحٛلً( حٓلظويَ حٌزخكلغ ِؼخِلً ر١َٓلْٛ ٌالٍطزلخ١، ٚ٘لٛ ِلخ ٠ؼلَٝ 

 فَٝ حٌظخٌٝ.ٌٕظخثـٗ ِٓ هالي حٌ
 
 

ٔخائج اخخبار اٌفرض اٌزاٌذ: وٍّا زادث ِسخىَاث اٌزمت فً ِصذالُت شبىت اإلٔخرٔج، زاد ِؼذي االػخّاد 
 ػٍُها وّصذر رئُسً ٌٍحصىي ػًٍ اٌّؼٍىِاث أرٕاء اٌزىرة.
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ٗىٍض ٗزىش حإلٔظَٔض أكي أُ٘ حٌّٜخىٍ حٌظٝ حػظّيص ػ١ٍٙخ فجخص ػ٠٠َش ِٓ حٌّـظّغ حٌَّٜٜ، ١ٌْ 
أؿً حٓظمخء ِؼٍِٛخص  "أوؼَ ىلش ٚٛيلخً" كٛي حٌؼٍٛس، ٌٚىٓ رٙيف حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ فم٢ ِٓ 

ٚح١ٌٔخٓٝ ـ أ٠٠خًـ ٚهخٛش ر١ٓ حٌٕخٗط١ٓ ١ٓخ١ٓخً. ٚٚفمخً ٌٕظخثؾ حٌؼي٠ي ِٓ حٌيٍحٓخص، فبْ ِؼيالص حالػظّخى 
ظلٛي ح١ٌٍٓٛش حٌؼٍٛحص ر٘ىً هخٙ، اً ط /كي٠ؼش( ٠ِىحى هالي ٚلض حألُِخص/ػٍٝ ٚٓخثً حإلػالَ )لي٠ّش

ٌظىْٛ ٘ٝ حٌَٓخٌش. رّؼٕٝ آهَ طظلٛي ح١ٌٍٓٛش ربِىخٔخطٙخ حٌظم١ٕش ١ٓٚخٓظٙخ حٌظل٠َ٠َش ِٚٛلفٙخ طـخٖ 
حٌّٟٛٛػ١ش ٚلٛحػي ح١ٌّٕٙش، طظلٛي اٌٝ ٍٓخٌش اِخ أْ طـٌد حٌّظٍمٝ أٚ طف٠ٝ اٌٝ ػِٚفٗ ػٕٙخ ٚحٌزلغ 

 ػٓ ري٠ً آهَ ٠ٍظّْ ِٕٗ حٌّؼٍِٛخص. 
زخ١خً "ِظٛلؼخً" ر١ٓ حٌّٜيحل١ش حٌظٝ طلظٝ رٙخ ح١ٌٍٓٛش ِٚؼيي حالػظّخى ػ١ٍٙخ ِٚٓ ػُ طَطز٢ فبْ ػّش حٍط

هالي ٚلض حألُِخص. ٌٍٚظلمك ِٓ ٛيل١ش ٌ٘ح حٌفَٝ ف١ّخ ٠ظؼٍك ر٘زىش حإلٔظَٔض هالي حٌؼٍٛس، أٟٚلض 
ٔظخثؾ ِؼخًِ ر١َْٓٛ ٌالٍطزخ١ أْ ػّش ػاللش حٍطزخ١١ش ِٛؿزش )ٗيطٙخ ىْٚ حٌّظٛٓطش( ر١ٓ ِؼيالص ػمش 

ٌّزلٛػ١ٓ فٝ ٗزىش حإلٔظَٔض، ِٚٔظ٠ٛخص حالػظّخى ػ١ٍٙخ )وّٜيٍ اهزخٍٜ ١ٍٓٚٚش ٌٍظٛحًٛ فٝ آْ( ح
(، ٚ٘ٝ ل١ّش ىحٌش اكٜخث١خً ػٕي ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش 2.373هالي حٌؼٍٛس، ك١غ رٍغض ل١ّش ِؼخًِ ر١َْٓٛ )

ػ١ٍٙخ وّٜيٍ (. ٠ٚؼٕٝ ًٌه أٔٗ وٍّخ ُحىص ِؼيالص حٌؼمش فٝ ٗزىش حإلٔظَٔض ُحى حالػظّخى 2.222رٍغ )
الٓظمخء حٌّؼٍِٛخص كٛي حٌؼٍٛس ِٓ ٔخك١ش، ٚو١ٍٓٛش ٘خِش ٌٍظٛحًٛ حالؿظّخػٝ ٚح١ٌٔخٓٝ هالي فظَس 

 حٌؼٍٛس ِٓ ٔخك١ش أهَٜ.
ٔخائج اخخبار اٌفرض اٌرابغ: وٍّا زادث ِؼذالث اٌسخط اٌسُاسً ٌذي اٌّبحىرُٓ زادث ِؼذالث شؼىرهُ 

 ألحذاد اٌزىرةبؼذائُت وسائً اإلػالَ اٌحىىُِت فً حغطُخها 
٠ؼٍٛ حٌـيي فٝ كمً حٌيٍحٓخص حإلػال١ِش كٛي ِخ١٘ش حٌٛظخثف حٌظٝ طئى٠ٙخ ٚٓخثً حإلػالَ فٝ حٌّـظّغ، 
ِٚخ اًح وخٔض ٚظ١فظٙخ حٌَث١ٔ١ش طٕلَٜ فٝ ٔمً حٌٛحلغ وّخ ٘ٛ )ِٚٓ ػُ حػظزخٍ حٌٛحلغ ٘ٛ حٌفخػً حٌلم١مٝ 

غ ػٍٝ ٔلٛ ِخ ٠زظؼي ل١ٍالً أٚ وؼ١َحً ػٓ كم١مش ًٌه فٝ حٌظغط١ش حإلػال١ِش(، أَ أٔٙخ طمَٛ رظ٘ى١ً ًٌه حٌٛحل
حٌٛحلغ )ِٚٓ ػُ طىْٛ ٚٓخثً حإلػالَ ٘ٝ حٌفخػً ٚحٌٛحلغ ٘ٛ حٌّفؼٛي رٗ(. فٝ ِلخٌٚش ٌفُٙ ٌٖ٘ حٌـي١ٌش فٝ 
ا١خٍ حٌٛحلغ حٌَّٜٜ ٠ٕزغٝ حإلٗخٍس اٌٝ ػخ١ٍِٓ أٓخ١١ٓٓ: حألٚي ٠ظؼٍك ر٢ّٕ ٍِى١ش ٚٓخثً حإلػالَ 

ُ ـ فٝ ٌ٘ح حٌٜيىـ أْ ٚٓخثً حإلػالَ ح٠ٌَّٜش ٌُ طٕؼُ أٚ طـَد حٌّؼٕٝ حٌلم١مٝ ح٠ٌَّٜش. ٠ّٚىٓ حٌِػ
اً ظٍض ٍِى١ظٙخ  1850ٌىٍّش "حالٓظمال١ٌش" )ِٚٓ ػُ حٌّٟٛٛػ١ش( فٝ أٍٝ حٌٛحلغ ٌِٕ ػٍٛس ١ٌٛ٠ٛ ػخَ 

ٌِٕ كىَحً ػٍٝ حٌيٌٚش ٌفظَحص ٠ٛ١ٍش. ٚكظٝ رؼي أْ ىهً حٌمطخع حٌوخٙ ٠َٗىخً فٝ ٍِى١ش ٚٓخثً حإلػالَ 
فظَس ل١َٜس ٔٔز١خً، اال أْ ح٠ٌغ١ٛ حٌٙخثٍش حٌظٝ طؼَٝ ٌٙخ أٛلخد حٌمٕٛحص ٚحٌٜلف حٌوخٛش ِٓ ٔخك١ش 
١ٚز١ؼش حٌظٛحُٔخص ٚحٌّٜخٌق ح١ٌٔخ١ٓش حٌظٝ حػظخىٚح َِحػخطٙخ ِٓ ٔخك١ش أهَٜ لي ؿؼٍض ِٓ فىَس 

 حالٓظمال١ٌش حإلػال١ِش رّؼٕخ٘خ حٌّظؼخٍف ػ١ٍٗ ِـَى "ف١٠ٍش غخثزش". 
ٝ ٢ّٔ حٌٍّى١ش، ؿخء َِ٘ٚع "حٌظ٠ٍٛغ" ١ٌ٘ىً ٠ِِيحً ِٓ ح٠ٌغ١ٛ ػٍٝ ٚٓخثً حإلػالَ ح٠ٌَّٜش اٟخفش اٌ

)ٓٛحء حٌٍّّٛوش ٌٍيٌٚش ٚحٌوخٛش( فٝ طغط١ظٙخ ٌّوظٍف حٌم٠خ٠خ ٚحٌّٟٛٛػخص حٌّؼخٍس فٝ َِٜ. ٚرخص 
ش، طـٕي َِ٘ٚع حٌظ٠ٍٛغ ٘ٛ حٌَّ٘ٚع حٌَّٜٜ حألوؼَ رَُٚحً ػٍٝ ٓخكش حٌظفخػالص ح١ٌٔخ١ٓش ٚحإلػال١ِ

ٌويِظٗ ِوظٍف حٌمطخػخص، ٚطٔٓ ِٓ أؿٍٗ حٌمٛح١ٔٓ، ٚطوظخٍ ِٓ أؿٍٗ حٌُٛحٍحص. ٚوخْ ِٓ حٌطز١ؼٝ 
 ٚحٌّٕطمٝ ـ وٌٌه ـ أْ طٔوَ ٌويِظٗ ح٢ٌش حإلػال١ِش )كى١ِٛش ٚهخٛش(.

 
فٝ ٌ٘ح حإل١خٍ ؿخء ح٘ظّخَ حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش رّلخٌٚش حهظزخٍ ف١َٟش طظؼٍك رطز١ؼش حٌؼاللش ر١ٓ حٌٔو٢ 

١ٔخٓٝ )وظخَ٘س ١ٓخ١ٓش ٔخطـٗ ػٓ حٌ٘ؼٍٛ رخٌمَٙ ح١ٌٔخٓٝ ٚحٌظ١ّٖٙ حإلػالِٝ( ٚر١ٓ ٗؼٍٛ حٌـّخ١َ٘ حٌ
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رؤْ طغط١ش ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش غخٌزخً ِخ طٕخٛزُٙ حٌؼيحء )وظخَ٘س اػال١ِش(، ٚطلي٠يحً فٝ طغط١ظٙخ 
 ٌٍم٠خ٠خ ٚحألكيحع حٌٙخِش. 

لش حٍطزخ١١ش ِٛؿزش )ٗيطٙخ ىْٚ حٌّظٛٓطش( ر١ٓ و٘فض ٔظخثؾ ِؼخًِ ر١َْٓٛ ٌالٍطزخ١ ػٓ ٚؿٛى ػال
ِٔظٜٛ حٌ٘ؼٍٛ رخٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ ٌيٜ حٌّزلٛػ١ٓ ٚر١ٓ ٗؼٍُٛ٘ رخٌؼيحث١ش ِٓ لزً ٚٓخثً حإلػالَ 

(، ٚ٘ٝ ل١ّش ىحٌش اكٜخث١ش ػٕي ِٔظٜٛ ِؼ٠ٕٛش رٍغ 2.378حٌلى١ِٛش، ك١غ رٍغض ل١ّش ِؼخًِ ر١َْٚٓٛ )
خص حٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ ٌيٜ حٌّزلٛػ١ٓ ُحى ٗؼٍُٛ٘ رخٌؼيحث١ش ِٓ (. ٠ٚؼٕٝ ًٌه أٔٗ وٍّخ ُحىص ِٔظ2.222٠ٛ)

 لزً ٚٓخثً حإلػالَ حٌلى١ِٛش، ٚطلي٠يحً هالي طغط١ظٙخ ألكيحع حٌؼٍٛس. 
 ٌؼً ِّخ ٠ئوي ػٍٝ ٛيل١ش ٌٖ٘ حٌف١َٟش فٝ حٌلخٌش ح٠ٌَّٜش حإلٗخٍس اٌٝ ِخ ٠ٍٝ:

حٌلى١ِٛش ر٘ىً ػخَ، ٚطلي٠يحً ـ ظخَ٘س حٌؼِٚف حٌـّخػٝ ٌٍـٍّٙٛ حٌَّٜٜ ػٓ ِ٘خ٘يس ٚٓخثً حإلػالَ 
هالي أكيحع حٌؼٍٛس،  ٚحٌٍـٛء اِخ اٌٝ حٌف٠خء حإلٌىظَٚٔٝ أٚ حٌمٕٛحص حٌف٠خث١ش حإلهزخ٠ٍش حٌؼَر١ش أٚ 
حألؿٕز١ش، فٝ حٌٛلض حٌٌٜ وخْ ٠ٕزغٝ أْ طىْٛ حٌؼاللش ف١ٗ ر١ٓ حٌّٛح١ٓ حٌَّٜٜ ٚٚٓخثً اػالِٗ ٗي٠يس 

َ حٌؼ٠َٞ فٝ حٌّـخي حإلػالِٝ ِٓ ك١غ حٌٍّى١ش ٚطٕٛع حٌٍٜش، الػظزخٍحص ِٟٛٛػ١ش طظؼٍك رظخ٠ٍن ِٜ
 حإلٔظخؽ ٚؿٛىطٗ ِمخٍٔش رـ١ّغ حٌيٚي حٌؼَر١ش حألهَٜ.

ـ حٌظغط١ش حإلهزخ٠ٍش "حٌَى٠جش" ألكيحع حٌؼٍٛس، حألَِ حٌٌٜ ىػخ ٍث١ْ لطخع حألهزخٍ اٌٝ حالػظٌحٍ ػ١ٍٕخً 
ٌٗ ػٓ كـُ ح٠ٌغ١ٛ ح١ٌٔخ١ٓش حٌظٝ ػٕٗ فٝ أٚي ظٍٙٛ ط١ٍف٠ِٛٔٝ ٌٗ ػمذ آمخ١ حٌٕظخَ، ٚحٌٌٜ و٘ف هال

طؼَٝ ٌٙخ ٗو١ٜخً ٚػٍٝ حٌؼخ١ٍِٓ فٝ لطخع حألهزخٍ، ٚ٘ٛ ِخ حٔؼىْ ـ ػٍٝ كي لٌٛٗ ـ ر٘ىً ٍٓزٝ ػٍٝ 
حٌظغط١ش حإلػال١ِش. ٚرخٌَغُ ِٓ ًٌه فمي أوي ٍث١ْ لطخع حألهزخٍ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ربِىخٔٗ ـ ٚلظٌحن ـ طمي٠ُ 

ٔٗ ٌٛ ػخىص رٗ حألكيحع رٕفْ حٌظظخرغ َِس أهَٜ فٍٓ ٠غ١َ ِٛحلفٗ طغط١ش اهزخ٠ٍش ٌألكيحع أوؼَ ِّخ ليَ، ٚأ
 حإلػال١ِش حٌظٝ ريص ٚحٟلش فٝ حٌظغط١ش حإلػال١ِش.

ـ حٌّلخٚالص حٌّظىٍَس ِٓ لزً حٌٍٔطخص حأل١ِٕش ح٠ٌَّٜش ٌّٕغ َِحٍٓٝ حٌٜلف ٚٚوخالص حألٔزخء 
 كيحع حٌؼٍٛس.ِٚلطخص حٌظ١ٍف٠ِْٛ حٌؼَر١ش ٚحألؿٕز١ش ٚحٌظ١١٠ك ػ١ٍُٙ فٝ طغط١ظُٙ أل

ـ كَد "حٌظ٠ٖٛ٘" حإلػالِٝ حٌظٝ ِخٍٓٙخ حٌٕظخَ حٌَّٜٜ ٟي رؼٞ حٌف٠خث١خص حٌؼَر١ش، ٚطلي٠يحً لٕخس 
 حٌـ٠َِس، ٚٓلذ طَحه١ٚ َِح١ٍٓٙخ، ٚٚلف رؼٙخ ػٍٝ حٌمَّ حٌٜٕخػٝ "حٌَّٜٜ" حٌٕخ٠ً ٓخص. 

حص حإلػال١ِش حٌظٝ حٍطزطض ـ حٓظَّحٍ حالػظٜخِخص ٚحإلَٟحرخص ٚحٌّظخَ٘حص حٌّطخٌزش رظغ١١َ ؿ١ّغ حٌم١خى
رخٌٕظخَ حٌٔخرك ٚىحفؼض ػٕٗ ػمذ آمخ١ش، فٝ اٗخٍس ٚحٟلش ػٍٝ حٍطزخ١ حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش 

 كظٝ رؼي ٔـخف حٌؼٍٛس فٝ طلم١ك أ٘يحفٙخ ربٓمخ١ حٌٕظخَ.

 : خالصت
غ حٌيٍحٓش فٝ ِخ١٘ش ػخٌـض حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش ل١٠ش طظُٔ رخٌليحػش ٚحأل١ّ٘ش فٝ أْ. فّٓ ك١غ كيحػظٙخ، طزل

ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ، ِٚٔززخطٙخ ٚطؤػ١َحطٙخ حٌّلظٍّش ػٍٝ ِٔخٍ حٌؼٍٛس 
ح٠ٌَّٜش. ٚ٘ٝ ـ ِٓ ىْٚ ٗه ـ ظخَ٘س كي٠ؼش ٔٔز١خً طٕظٜٛ ػٍٝ ِىْٛ اػالِٝ ٚآهَ ١ٓخٓٝ، ١ٌْ فم٢ 

ؼ١ي حٌيٍحٓخص حإلػال١ِش فٝ ػٍٝ ٛؼ١ي حٌيٍحٓخص حإلػال١ِش فٝ َِٜ ٚحٌؼخٌُ حٌؼَرٝ، رً ػٍٝ ٛ
حٌغَد. ِٚٓ ك١غ حأل١ّ٘ش، فخٌيٍحٓش طٕخلٖ كيػخً غ١َ ِٔزٛق فٝ طخ٠ٍن َِٜ حٌلي٠غ ٚحٌّؼخَٛ، طّؼً 
فٝ حٔيالع ػٍٛس ريأص ٗزخر١ش، اً ىػخ ا١ٌٙخ ٔخٗطْٛ ١ٓخ١ٓخً ِٓ حٌ٘زخد حٌَّٜٜ ػزَ ٗزىش حإلٔظَٔض 

ٗخٍوض ف١ٙخ وخفش فجخص حٌّـظّغ حٌَّٜٜ  ٚٗزىخص حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ حإلٌىظَٚٔٝ، ٚحٔظٙض ٗؼز١ش
 حٌّوظٍفش.
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حوظٔزض حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش أ١ّ٘ظٙخ ِٓ ١ز١ؼش حٌم١٠ش حٌظٝ طؼخٌـٙخ )حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش( ِٓ ٔخك١ش، ِٚٓ 
هٜخثٚ حٌؼ١ٕش حٌظٝ حٗظٍّض ػ١ٍٙخ )اً ط٠ّٕض ػ١ٕش ال رؤّ رٙخ ِٓ حٌؼٛحٍ ِّٓ حػظخىٚح حٌّ٘خٍوش ر٘ىً 

ٔخك١ش أهَٜ، ِٚٓ ك١غ طٛل١ض اؿَحثٙخ)ك١غ أؿ٠َض فٝ أػمخد هطخد  ِٔظَّ فٝ أكيحع حٌؼٍٛس( ِٓ
حٌظٕلٝ( ِٓ ٔخك١ش ػخٌؼش، ِٚٓ ك١غ حٓظٕخى٘خ اٌٝ ِٕطٍمخص ِٚمٛالص ٔظ٠َش ِظّخٓىش اٟخفش اٌٝ هزَس 
ًحط١ش ػخ٠٘ٙخ حٌزخكغ ػخ٠٘ٙخ حٌزخكغ ػٓ لَد، ٚ٘ٛ ِخ لي ٠٠فٝ أ١ّ٘ش ِظِح٠يس اٌٝ ِخ طٍٛٛض ا١ٌٗ ِٓ 

 ٔظخثؾ.
١خٍ حٌٕظَٜ ٌٍيٍحٓش ػٍٝ ِمٛالص ٔظ٠َش حٌ٘ؼٍٛ رؼيحث١ش ٚٓخثً حإلػالَ، وب١خٍ ٔظَٜ طف١َٜٔ حٔزٕٝ حإل

ِظىخًِ ٠ّىٓ فٝ ٟٛثٗ فُٙ ٚطف١َٔ حٌؼاللش ر١ٓ حٌظخَ٘ط١ٓ حإلػال١ِش ٚح١ٌٔخ١ٓش. ٚلي ١ٍٛ حٌزخكغ فٝ 
َٚٝ ٍث١ٔ١ش. ٟٛء حإل١خٍ حٌٕظَٜ ٚحٌظَحع حٌٕظَٜ حٌٌٜ ح١ٍغ ػ١ٍٗ حٌزخكغ طٔخإالً ٍث١ٔ١خً ٚأٍرؼش ف

ٚحػظّي حٌزخكغ ػٍٝ ػيس ١َق اكٜخث١ش ِوظٍفش ٌٍظلمك ِٓ ٛيل١ش فَٚٝ حٌيٍحٓش ٚحإلؿخرش ػٍٝ 
 طٔخإٌٙخ حٌَث١ٔٝ. 

طّؼٍض كيٚى حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش فٝ ِلخٌٚش حٌظؼَف ػٍٝ ِخ١٘ش حٌظؤػ١َحص حٌّلظٍّش ٌظخَ٘س حٌّؼخٍٟش 
ط١ٓ ١ٓخ١ٓخً فٝ َِٜ ِّٓ ٠ؼظّيْٚ ػٍٝ ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ رخٌظطز١ك ػٍٝ ػ١ٕش ِٓ حٌٕخٗ

ٗزىش حإلٔظَٔض فٝ حٓظمخء حٌّؼٍِٛخص ح١ٌٔخ١ٓش ٚفٝ حٌظٛحًٛ حالؿظّخػٝ ٚح١ٌٔخٓٝ. ِٚٓ ػُ ٠مظَف حٌزخكغ 
أْ طظُ ىٍحٓش حٌّٟٛٛع ِلً حٌيٍحٓش فٝ ا١خٍ ػ١ٕش أًّٗ طغطٝ ِٔخكش ؿغَحف١ش أٚٓغ ِّخ ط٠ّٕظٗ 

ُ حٌيٍحٓخص حٌّٔظمز١ٍش رظل١ًٍ هطخد ِٛحلغ حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حٌيٍحٓش حٌَحٕ٘ش. وّخ ٠مظَف حٌزخكغ أْ طٙظ
حإلٌىظ١َٔٚش لز١ً ٚأػٕخء ٚػمذ حٔيالع حٌؼٍٛس، ًٌٚه ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِخ١٘ش حأل١َٚكخص حٌظٝ ىفؼض رٙخ ٌٖ٘ 
حٌّٛحلغ ٚوخْ ٌٙخ حألػَ حٌىز١َ فٝ الٕخع حٌّال١٠ٓ رخٌِٕٚي اٌٝ حٌ٘خٍع حٌَّٜٜ ٚحٌّ٘خٍوش فٝ حٌّظخَ٘حص 

حٌظٝ حٔيٌؼض فٝ ٗٛحٍع ِٚيْ ٚلَٜ َِٜ رؤوٍّٙخ ِّخ أف٠ٝ اٌٝ ٔـخف حٌؼٍٛس فٝ ٔٙخ٠ش حألَِ  حٌؼي٠يس
 ٚآمخ١ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٟٓ حٌٔخرك. 

أٗخٍص ٔظخثؾ حٌيٍحٓش اٌٝ حٍطفخع ِؼيالص حال٘ظّخَ رخٌ٘ؤْ حٌؼخَ حٌَّٜٜ ٌيٜ حٌّزلٛػ١ٓ ٚوٌح حٍطفخع 
فٝ حٌٛلض حٌٌٜ أٗخٍص ف١ٗ حٌٕظخثؾ اٌٝ ِفخٍلش  ِؼيالص ح٘ظّخُِٙ رّظخرؼش أكيحع حٌؼٍٛس ر٘ىً ٍِلٛظ،

١ٓخ١ٓش طٔظيػٝ حٌظؤًِ، اً طز١ٓ أْ حٌغخٌز١ش حٌؼظّٝ ِٓ حٌّزلٛػ١ٓ ال طٕظّٝ ألٜ ِٓ حٌى١خٔخص أٚ حألكِحد 
ح١ٌٔخ١ٓش )ػٍٝ وؼَطٙخ( ح٠ٌَّٜش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ؼىْ ليٍ حٌوًٍ حٌٌٜ ٗخد حٌّ٘ٙي ح١ٌٔخٓٝ حٌَّٜٜ ١ٛحي 

فؼً ١ٓخٓش حٌظـ٠َف حٌّٕظُ ٚحٌّظؼّي ٌٍل١خس ح١ٌٔخ١ٓش ح٠ٌَّٜش حٌظٝ حٔظٙـٙخ حٌؼالػ١ٓ ػخِخً حٌّخ١ٟش، ر
 حٌلِد ح١ٌٕٛٝ ١ٛحي حألػٛحَ حٌؼالػ١ٓ حٌّخ١ٟش.

وّخ أٗخٍص حٌٕظخثؾ اٌٝ ِخ١٘ش حٌؼٛحًِ حٌّئػَس ػٍٝ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش فٝ َِٜ 
ش )ى٠ّٛؿَحف١ش، اػال١ِش، ١ٓخ١ٓش، ِؼيالص ٚحٌظٝ حٔمّٔض ٚفك ٍإ٠ش حٌزخكغ اٌٝ أٍرؼش ػٛحًِ ٍث١ٔ١

حٌٔو٢ ح١ٌٔخٓٝ(، حٗظٍّض ريٍٚ٘خ ػٍٝ ِظغ١َحص فَػ١ش أهَٜ. ٚلي حٔظٙض ٔظخثؾ حٌيٍحٓش اٌٝ أْ والً ِٓ: 
حٌٕٛع، حٌّٔظٜٛ حٌظؼ١ٍّٝ، حٌٔٓ، ِٔظٜٛ حأل١ّ٘ش "حٌّيٍوش" ٌّخ ٓظٔفَ ػٕٗ حٌؼٍٛس ِٓ ٔظخثؾ، حٌ٘ؼٍٛ 

حٔوفخٝ ِؼيالص حٌّؼخٍٟش  /ٌؼٛحًِ حٌظٝ ٠ّىٓ ِٓ هالٌٙخ حٌظٕزئ رخٍطفخعرخٌٕمّش ػٍٝ ٚٓخثً حإلػالَ ٘ٝ ح
 ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش ِٓ ر١ٓ حٌؼٛحًِ حٌؼي٠يس حٌظٝ ٓؼض حٌيٍحٓش الهظزخٍ٘خ. 

ِٓ ر١ٓ حٌٕظخثؾ حٌٙخِش حٌظٝ أٗخٍص ا١ٌٙخ حٌيٍحٓش أٔٗ وٍّخ ُحىص ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ 
إلٔظَٔض(، ُحىص ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ حٌلم١مٝ. ٚرخٌَغُ ِٓ حالفظَحٟٝ )ػٍٝ ٗزىش ح

أ١ّ٘ش ٌٖ٘ حٌٕظ١ـش اال أٔٗ ال ٠ّىٓ حٌِػُ رؤْ حٍطفخع ِؼيالص حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش فٝ حٌٛحلغ ٠ّىٓ طف١َٔ٘خ 
ص فٝ ٟٛء ِظغ١َ ٚحكي فم٢ ٠ظّؼً فٝ ظخَ٘س حٌّؼخٍٟش ح١ٌٔخ١ٓش حإلٌىظ١َٔٚش، ٌٚىٓ طؼيىص حٌّظغ١َح

 ػٍٝ ٌ٘ح حٌٜؼ١ي ٌظًّ٘ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ِخ ٠ٍٝ:
 ـ كَحن حؿظّخػٝ ١ٓٚخٓٝ ٠ٛ١ً ِٙي حٌط٠َك أِخَ ِٔٚي حٌـّخ١َ٘ اٌٝ حٌ٘ٛحٍع ح٠ٌَّٜش
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ـ حٍطفخع ِؼيالص حٌ٘ؼٍٛ رخٌمَٙ حالؿظّخػٝ ٚح١ٌٔخٓٝ ٚحٔٔيحى وخفش حٌمٕٛحص ح١ٌٔخ١ٓش حٌَّ٘ٚػش ٌٍظؼز١َ 
 ػٓ حٌَأٜ

ش ػٓ ٓم١ٛ حٌ٘ٙيحء حٌّظظخٌٝ فٝ ح١ٌّيحْ ٚغ١َٖ ِٓ ح١ٌّخى٠ٓ، ٚحٌظٝ ٟٚؼض ـ كخٌش حٌظٛكي حٌ٘ؼزٝ حٌٕخطـ
حٌـ١ّغ أِخَ "كم١مش" طف١ي رؤْ حالٔٔلخد ِٓ "ح١ٌّيحْ" أٚ حٌمزٛي رّخ ٠ميَ ِٓ طٕخُالص كى١ِٛش ١ٓؼي 

 ا٘يحٍحً ٌيَ ٘ئالء حٌ٘ٙيحء، ِٚٓ ػُ فٍُ ٠ؼي ػّش ري٠ً ٠غٕٝ ػٓ آمخ١ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ رؤوٍّٗ.
 ع حٌؼٍٛس حٌظ١ٔٔٛش ٚٔـخكٙخ فٝ اُحكش حٌَث١ْ حٌظٛٔٔٝ ِٓ حٌّ٘ٙي ح١ٌٔخٓٝـ حٔيال

ـ طِحِٓ ًٌه وٍٗ ِغ ٌلظش ِٛحط١ش حٓظطخػض هالٌٙخ ِـّٛػخص ٗزخر١ش فٝ أْ طىْٛ "حٌىظٍش حٌلَؿش" ِٓ 
حٌـّخ١َ٘ حٌالُِش إلكيحع حٌظغ١١َ حٌ٘خًِ فٝ حٌٛحلغ حالفظَحٟٝ، ٚالٕخػٙخ ٌٍَّس حألٌٚٝ فٝ حٌِٕٚي اٌٝ 

 ٌ٘خٍع، ٚ٘ٛ ِخ ػـً رٔم١ٛ حٌٕظخَ ح١ٌٔخٓٝ حٌٔخرك.ح
٠ئوي حٌزخكغ فٝ ٔٙخ٠ش حٌيٍحٓش ػٍٝ ٔمطش ٘خِش ِفخى٘خ أْ حٌؼٍٛس ح٠ٌَّٜش ٗىٍض طـَرش ػ٠َش غ١َ 
ِٔزٛلش فٝ ك١خس حٌَّٜٜ حٌّؼخَٛ، حهظ٢ٍ ف١ٙخ حالؿظّخػٝ رخاللظٜخىٜ ٚحإلػالِٝ رخ١ٌٔخٓٝ ٚحٌؼخٌُ 

لف ػٕيٖ ىحٍٓٛ حإلػالَ ٚح١ٌٔخٓش ٠ٛ١الً هالي حٌٕٔٛحص حٌم١ٍٍش حالفظَحٟٝ رخٌٛحلؼٝ ػٍٝ ٔلٛ ١ٓظٛ
 حٌّمزٍش.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : ِراجغ اٌذراست
ـ ٔلٛ ٔظَس أوؼَ ػّمخً ٌّخ١٘ش حٌّيٚٔخص حإلٌىظ١َٔٚش ٚحٌزلغ فٟ طؤػ١َحطٙخ حٌّلظٍّش فٝ َِٜ ٚحٌؼخٌُ 1

 حٌؼَرٟ ، أٔظَ: 
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ح حٌٜيى رؤْ ػّش حألهزخٍ حٌظٟ طزؼٙخ ٚٓخثً حإلػالَ ِٚٓ ػُ حٌظ٘ى١ه فٝ ٛلظٙخ". ٠ٚئوي حٌزخكغ فٝ ٌ٘

ٗؼٍٛأً ػخِخً ٠ٔٛى ر١ٓ أٚٓخ١ حٌَأٞ حٌؼخَ رؤْ ؿ١ّغ حٌّؼخٌـخص حٌٜلف١ش ٌٍم٠خ٠خ حٌّؼخٍس غخٌزخً ِخ طىْٛ 
ِٕلخُس ٚغ١َ ػخىٌش، اً ٠ٔٛى حالػظمخى رؤْ حٌٜلف١١ٓ ـ غخٌزخً ـ ِخ ٠٠لْٛ رّؼخ١٠َ حٌيلش ٚحٌّٟٛٛػ١ش فٟ 

ٓ حألكٛحي ـ أٚ طلم١ك ِٕخفغ ٗو١ٜش أٚ ِخى٠ش فٟ ٔمً حٌليع فٟ ٓز١ً طلم١ك حٌٔزك حٌٜلفٟ ـ فٟ أكٔ
 أٓٛثٙخ. ٠ٌِّي ِٓ حٌظؼَف ػٍٝ طفخ١ًٛ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش أٔظَ:

 Tsfati, Yariv.(0223). Media skepticism and climate of opinion perception, 

International Journal of 

 Public Opinion Research,15(1), 65- 20. 

 
حٌٌٜ أٍحى ِٓ هالٌٗ حإلٗخٍس اٌٝ  ١Hernando Rojasَ ألٚي َِس فٝ ىٍحٓش ي ـ ١َف ٌ٘ح حٌّظغ38

ٓؼٝ حألفَحى ٌظفؼ١ً ِ٘خٍوظُٙ ح١ٌٔخ١ٓش ر٘ىً ِىؼف ػزَ ٗزىش حإلٔظَٔض ١َٚف أٍحثُٙ حٌّظؼخٍٟش ِغ 
حالطـخٖ حٌٔخثي فٝ ٚٓخثً حإلػالَ حٌظم١ٍي٠ش، رٙيف هٛفخً ِٓ أْ طظٓ حٌـّخ١َ٘ رؤٔٗ ِخ طَٚؽ ٌٗ ٚٓخثً 

 ػالَ حٌظف١ٍي٠ش ٠ّؼً وخفش حالطـخ٘خص حٌّظخكش فٝ حٌّـظّغ. ٠ٌِّي ِٓ حٌظفخ١ًٛ كٛي ٌٖ٘ حٌف١َٟش أٔظَ: حإل
Hernando Rojas.(5101). “Corrective” action in the public sphere: How perceptions of media and media effects 

shape political behaviors, International Journal of Public Opinion Research,55(3), 333-363. 
 ـ ٠ٌِّي ِٓ حٌظف١ًٜ كٛي ٌ٘ح حٌّفَٙٛ ١َٚق ل١خٓٗ أٔظَ:42

-Hyunseo Hwang, Zhongdang Pan, & Y Sun.(0222). Influence of hostile media 

perception on 

  willingness to engage in discursive activities: An examination of mediating 

role of media indignation, 

  Media Psychology, 11, 76–87. 
41- Atkinson, Lucy. (0224).Online and ticked off? An exploration of online 

political news coverage 

      and hostile media phenomenon. Paper presented at the annual meeting of the 

International   

      Communication Association, TBA, San Francisco, CA, retrieved March 

1530211,from  

_index.html170108http://www.allacademic.com/meta/p       
 

40- Hernando Rojas.(0212). Op.cit, pp. 333-363. 

 


