
 
 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ 
ŞI 

CINEMATOGRAFICĂ ,,I.L.CARAGIALE'' BUCUREŞTI 
DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE 

 
 
 
 

REZUMAT 
 

CINEMATOGRAFIA EGIPTEANĂ  A  ANILOR 
2000-2010, CATALIZATOR AL REVOLUȚIEI 

DIN 25 IANUARIE 2011. 
 
 
 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
PROF. DR. MANUELA CERNAT 
 
 

DOCTORAND:  
ALAA AHMED DIAA MOHAMED KHAMIS 

 
 

 

2017 



 
 

Cuprins 
 
 
Preambul ..................................................................... Error! Bookmark not defined.	
Capitolul I. Cinematografia egipteană. ....................... Error! Bookmark not defined.	

I. 1. Istoria cinematografiei egiptene, formarea şi dezvoltarea ei.Error! Bookmark not defined.	
I.2. Evoluția  cinematografiei egiptene în a doua jumătate a secolului 20.Error! Bookmark not defined.	

I.2.1. Anii '60  ....................................................... Error! Bookmark not defined.	
I.2.2.Anii '70  ........................................................ Error! Bookmark not defined.	
I.2.3.Anii '80 ......................................................... Error! Bookmark not defined.	
I.2.4.Anii '90 ......................................................... Error! Bookmark not defined.	

I.3.Tendințe ale filmului egiptean. ........................... Error! Bookmark not defined.	
I.4.Locul cinematografiei egiptene în cinematografia internaţională.Error! Bookmark not defined.	
I.5.Relaţia cinematografiei egiptene cu cinematografia internaţională.Error! Bookmark not defined.	
I.6.Rolul studenților egipteni trimiși la studii de cinematografie în 
străinătate. ................................................................ Error! Bookmark not defined.	

Capitolul II. Influența cinematografiei asupra modificării percepției 
individual ..................................................................... Error! Bookmark not defined.	

II.1. Mass media ca factor de comunicare ............... Error! Bookmark not defined.	
II.2.Cinematograful, factor de influențare a publicului.Error! Bookmark not defined.	
II.3. Abordarea sociologică a filmului. .................... Error! Bookmark not defined.	
II.4. Rolul social al filmului. .................................... Error! Bookmark not defined.	

Capitolul III. Repere social-culturale în evoluția cinematografiei egiptene.Error! Bookmark not defined.	
III.1. Sociologia politică și reflectarea fenomenelor sociale în 
cinematografia egipteană. ........................................ Error! Bookmark not defined.	
III. 2. Instituțiile media și impactul lor socio-politic.Error! Bookmark not defined.	
III.3. Cinematograful și impactul lui socio-politic. . Error! Bookmark not defined.	
III.4. Despre filmul politic. ...................................... Error! Bookmark not defined.	
III.5. Filmul politic în Egipt, formă și reprezentare. Error! Bookmark not defined.	

Capitolul IV. Impactul Cinematografiei egiptene asupra mentalului 
individual și colectiv. .................................................. Error! Bookmark not defined.	

IV.1. Contribuția psihologiei la definirea raportului dintre individ și 



 
 

mulțime. ................................................................... Error! Bookmark not defined.	
IV.2. Impactul filmelor asupra publicului, din perspectiva psihologiei de 
masă. ........................................................................ Error! Bookmark not defined.	
IV.3.Probleme sociale și psihologice abordate de  Cinematografia 
Egipteană. ................................................................ Error! Bookmark not defined.	
IV.4. Cinematografia Egipteană sub trei regimuri politice diferite.Error! Bookmark not defined.	
IV.5. Gruparea New Cinema. ................................... Error! Bookmark not defined.	

Capitolul V. Filme egiptene care au modelat mentalul colectiv al națiunii.Error! Bookmark not defined.	
V.1. Filme egiptene care au anunțat Revoluția din 25 Ianuarie.Error! Bookmark not defined.	

Capitolul VI. Rolul filmelor Egiptene ale perioadei 2000 – 2010 în 
declanșarea Revoluției din 25 Ianuarie 2011 .............. Error! Bookmark not defined.	

VI. 1. Ecran mare versus ecran mic. ........................ Error! Bookmark not defined.	
VI.2. Filme care au influențat, la nivel național, percepția cetățenilor  
asupra realităților politice ale țării. .......................... Error! Bookmark not defined.	
VI.3. Cauzele Revoluției din 25 ianuarie 2011 (Pâine – Libertate – 
Dreptate Socială). .................................................... Error! Bookmark not defined.	
VI. 4. Revoluțiile anterioare din lumea Arabă. ........ Error! Bookmark not defined.	

Capitolul VII. Studiu de caz. Rolul filmelor egiptene ale deceniului 2000 – 
2010 în pregătirea Revoluției din 25 Ianuarie 2011. ... Error! Bookmark not defined.	

VII. 1. Prezentarea cercetării efectuate .................... Error! Bookmark not defined.	
VII. 2. Analiza rezultatelor studiului și testarea ipotezelor.Error! Bookmark not defined.	
VII. 3. Rezultatele studiului de caz. ......................... Error! Bookmark not defined.	

Anexe .......................................................................... Error! Bookmark not defined.	
Bibliografie ................................................................................................................. 27	



1 
 

Cuvinte cheie: cinematografie, Egipt, proteste, revoluția, istorie, 

impact, politice, economice, sociale, conștientizare, influențarea, mișcarea, 

catalizator, psihologic, demonstrații, dorințelor, speranțelor, aspirațiilor, 

schimbare, realizare, dezvoltare, sociologie si eșantion. 

 

Introducere: 
Importanța rolului cinematografiei în influențarea vieții politice a 

devenit din ce în ce mai evidentă în multe țări, în special în cele arabe, acolo 

unde filmele au contribuit la un grad ridicat de conștientizare socială și 

mișcarea politică.  

Valul de proteste și revoluții care au străbătut regiunea arabă, prin care 

tineretul solicita schimbarea, a fost legat de creșterea influența sociale și 

altor rețele virtuale, în care tinerii arabi au identificat un punct de plecare 

pentru a-și exprima speranțele, aspirațiile și dorințele de schimbare. Acestea 

au devenit un motor eficient și influent în revoluțiile, demonstrațiile și 

evenimentele produse în regiunea arabă. 

Mișcarea poporului egiptean părea mult mai aproape de o revoluție 

populară decât de o revoltă sau de un simplu protest obișnuit, mai ales că 

sloganurile scandate s-au axat pe răsturnarea regimului, dar nu au abordat 

detalii legate de politicile interne sau externe. La prima vedere, revoluția 

părea a fi îndreptată împotriva sistemului de corupție, sărăcie, foamete, 

dominație și moștenire. Pe măsură ce mișcarea populară a luat amploare, 

conducerea militară a avut la dispoziție două opțiuni: fie de a se confrunta cu 

oamenii pentru a proteja regimul și președintele sau de a rămâne departe de 

confruntare și neutră până când lucrurile se clarifică; a fost aleasă a doua 

opțiune. 
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1. Premisele studiului: 
Un val de proteste, demonstrații, situații și revoluții a izbucnit de la 

sfârșitul anului 2010. Acestea s-au răspândit în mai multe țări arabe, solicitând 

schimbări politice și economice prin utilizarea unor metode tehnologice 

moderne, în special a rețelelor media sociale, în care tinerii arabi au găsit o 

modalitate de exprimare a speranțelor, dorințelor și aspirațiilor lor de schimbare.  

De la începutul anului 2011, Egiptul a fost martor la o mișcare politică 

publică amplă, care cuprindea toate categoriile, segmentele și nivelurile 

sociale și politice. Această mișcare solicită realizarea de reforme sociale și 

politice, din cauza deteriorării situației economice din țară, a răspândirii 

corupției financiare și administrative, precum și a prețurilor ridicate și a 

nivelului ridicat al sărăciei și șomajului, care au atras opinia publică a obligat 

guvernele să ia decizii și acțiuni împotriva dorinței lor. 

Scopul acest studiu este determinarea rolului filmelor în motivarea 

cetățenilor de a participa la evenimentele mișcării publice pentru Revoluția 

din 25 ianuarie 2011, care solicită reforme politice, economice și sociale. 

 

2. Obiectivele studiului: 

- Analizarea materialelor dramatice prezentate în filmelor din prespectiva 

problemele politice, economice și sociale și relația lor care a adus Revoluția 

din 25 ianuarie 2011. 

- Identificarea imaginii dramatice din filmele care au abordat ale egiptului,   

problemele politice, economice și sociale, devenind unul dintre factorii 

principali care au contribuit la declașarea Revoluția din 25 ianuarie 2011. 
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3. Proceduri metodologice: 

A- Eșantionul:  

 Au fost selectate 10 filme din perioada 2000-2010 ca un model 

dramatic, care a pregătit calea pentru revoluția din 25 ianuarie 2011, 

după cum se arată în tabelul următor: 

Tabelul 1. Tabel pentru eșantionul de cercetare selectat din filmele 

cinematografiei egiptene 

Nr. Titlul filmului Anul 

producției 

Autor Regizor 

1 Sakafi 2000 Mohamed Amin  Mohamed Amin 

2 Am nevoie de 

dreptul meu  

2003 Tarek Abdel 

Galil 

Ahmed Nader Galal 

3 Abo Ali 2005 Belal Fadl Ahmed Nader Galal 

4 Clădirea lui 

Yacoubian 

2006  Alaa Al-Aswani Marwan Hamed 

5 Când va fi mai 

bine? 

2007 Nasser Abdul 

Rahman 

Khaled Youssef 

6 Este haos? 2007  Nasser Abdul 

Rahman 

Youssed Shahin - 

Khaled Youssef 

7 Ramy El 

Eatsamy  

2008 Youssef Maati Samy Rafie 

8 Dictatorul 2009 Ehab Lamie Ehab Lamie 

9 Dokkan 

Shehata  

2009 Nasser Abdul 

Rahman 

Khaled Youssef 

10 678 2010 Mohamed Diab  Mohamed Diab 
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B- Instrumente de colectare a datelor:  

 A fost realizată o analiză a conținutului sondajului pentru a răspunde 

obiectivelor studiului și întrebărilor din Anexa 1.  

 

C- Metoda de studiu: 

 S-a realizat analiza conținutului, atât calitativ, cât și cantitativ, pentru a 

examina materialul dramatic furnizat în filmele care fac obiectul 

eșantionului cercetării. Analiza imaginii cinematografice a fost 

folosită, de asemenea, pentru a studia scenele de sărăcie, ignoranță, 

uitare, tortură și cele care aduc ofensă demnității umane prezentate în 

filmele care fac obiectul eșantionului. 

 

4. Importanța studiului: 

Lucrarea noastră are un caracter de pionierat în filmologia egipteană, 

pe de o parte pentru că analizează filme de dată recentă, pe de altă parte 

pentrucă nu a mai existat o asemenea abordare, din perspectivă social – 

politică a producției cinematografice egiptene din perioada 2000-2010. Și 

este pentru prima oară când fenomentul cinemagografic egiptean este 

prezentat ca un catalizator psihologic al Revoluției din 25 ianuarie 2011.  

 
Capitolul I. Cinematografia egipteană: 

1. Istoria cinematografiei egiptene, formarea şi dezvoltarea ei: 
 Dacă prima prezentare publică de film în lume a avut loc în decembrie 

1895 la Paris prin prezentarea unui film mut al fraţilor Lumiere, după doar 

câteva zile, a avut loc și prima prezentare cinematografică în Egipt, în oraşul 

Alexandria, în ianuarie 1896 în cafeneaua Zawani. Ea a fost urmată de o 

prezentare a cinematografului în oraşul Cairo în ziua de 28 ianuarie 1896, în 
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cinematograful Santi. În răstimpul a peste 100 de ani, cinematografia 

egipeană a prezentat peste 3000 de filme care formează în totalitatea lor  

tezaurul cinematografiei arabe de care astăzi depind aproape toate 

televiziunile arabe prin satelit. 

2. Evoluția  cinematografiei egiptene în a doua jumătate a secolului 20: 
 

În perioada ulterioară celui de-al doilea război mondial, ritmul de 

producţie cinematografică egipteană a crescut uimitor, de patru ori, de la 16 

filme în 1944 la 67 de filme în 1946. revoluţia din iulie 1952, industria 

cinematografică egipteană prosperă. A urmat o nouă perioadă de activitate 

intensă și de ascensiune. Cairo era cu adevărat Holywoodul Orientului, astfel 

încât filmul egiptean s-a răspândit în toate țările arabe care dispuneau de o 

rețea de cinematografe  în acele vremuri. 

3. Tendințe ale filmului egiptean: 
Cinematografia egipteană, în special în perioada următoare  revoluţiei 

din anul 1953, a evoluat,  de la a fi un simplu mijloc de divertisment la a 

depune efort pentru a-și îndeplini misiunea  de vehicol  cultural.  Multe 

dintre filmele produse în acea perioadă au abordat subiecte grave , de 

importanță majoră, reflectând  imaginea unei noi societăţi cu valorile şi 

ţelurile pe măsura unei forme de organizare politică. 

 
4. Locul cinematografiei egiptene în cinematografia internaţională: 

Egiptul este una dintre primele ţări care a avut o viziune pentru un 

viitor mai bun, clădit cu braţele fiilor ei, inclusiv al celor care s-au stabilit 

acolo.  

Aşa cum am menţionat anterior, cinematografia s-a născut în Egipt imediat 

după primele proiecții ale fraților Lumiere şi a concurat cu cele 
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internaţionale, prin continua dezvoltare, inclusiv apelând la trimiterea unor 

studenţi în străinătate pentru a efectua studii superioare şi specializări. 

Egiptul a jucat un rol important, de lider în lumea arabă şi în bazinul Mării 

Mediterane, filmele sale ocupând locul al doilea în această zonă, după 

producțiile de cinema din Europa.  

5. Relaţia cinematografiei egiptene cu cinematografia internaţională: 
Relaţia între cinematografia egipteană şi cea internaţională s-a născut 

odată cu debutul cinematografiei egiptene întrucât fondatorii ei au fost 

cetăţeni egipteni de origini străine cum ar fi italieni, francezi, britanici, turci 

şi alţii.  

 
6.Rolul studenților egipteni trimiși la studii de cinematografie în 
străinătate: 
 La inițiativa Ministerului Învățământului Superior de a acorda burse 

unor tineri care să studieze în străinătate au fost trimiși la instituții de 

învățământ de prestigiu din SUA, Italia, Franța, Marea Britanie și Germania, 

țări cu îndelungată tradiție si puternică industrie cinematografică. Această 

politică a contribuit la stabilirea de schimburi culturale între Egipt și aceste 

țări, a însemnat un câștig tehnologic și artistic pentru cinematografia 

egipteană. 

 
Capitolul II. Influența cinematografiei asupra modificării 
percepției individual. 
1. Mass media ca factor de comunicare: 
 În ultimele decenii au apărut mai multe puncte de vedere și teorii 
asupra rolului mass-media, al comunicării în viaţa indivizilor şi a societăţilor 
contemporane în care tehnologia comunicaţiilor nu s-a limitat să ocupe o 
poziţie centrală  în reţeaua producţiei industriale, ci a intervenit și în 
strategia de reorganizare a relaţiei între stat şi cetăţeni, între forţele locale şi 
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cele internaţionale, între producător şi consumator, între muncitor şi director, 
între specialişti şi executanţi. În lumea a treia răspândirea tehnologiei de 
comunicaţii  şi mass-media, a determinat formarea elitei, a conducerii 
politice şi economice a țărilor respective. 
 

2.Cinematograful, factor de influențare a publicului: 
La prima vedere activitatea de comunicare pare să fie una intuitivă, 

întrucât rareori se acordă atenţie semnificaţiei şi importanţei ei sociale. 

Analizele acestei activităţi dezvăluie diferitele dimensiuni ale unei activităţi 

sociale complexe.  Importanţa nu trebuie acordată numai celui care 

comunică ceva sau cui se adresează, ci trebuie acordată atenție nivelului de 

comunicare, metodei adoptate în realizarea comunicării şi scopurilor atinse 

prin această activitate de comunicare. 

Formula Lasswell, lansată în anul 1948 de către specialistul în politică şi 

comunicare Harold Lasswell, indică domeniile principale ale cercetării în 

comunicare  

elementele comunicării sunt următoarele: 

a. Individul sau grupul care iniţiază trimiterea mesajului, denumit 

comunicatorul. 

b. Conţinutul sau cuprinsul mesajului, denumit conţinut. 

c. Mijlocul folosit pentru a realiza transmiterea, numit media. 

d. Individul sau grupul care primeşte mesajul, denumit receptorul. 

e. Răspunsul receptorului, denumit răspuns. 

Procesul comunicării include: 

 1-Autocomunicarea. 

 2- Comunicarea personală.  

 3. Comunicarea în grup.  

 4-Comunicarea în masă.  

 5- Comunicare formală.  
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3. Abordarea sociologică a filmului: 
Analiza  operei cinematografice trebuie să ţină cont de contextul  

social în care a fost realizată, de ideologia prevalentă în societatea de atunci 

şi de influenţa condiţiilor economice, politice şi culturale asupra procesului 

de realizare. Ţinând cont de adâncurile acestei relaţii interactive (film-

societate) nu putem evita investigarea bazei ideologice și evidențierea 

conotaţiilor intelectuale, lingvistice şi chiar de sunet ale filmului.  
 

4. Rolul social al filmului: 
Filmul se definește prin imensa sa capacitate de a-și influența 

audiența, folosindu-se de următoarele proprietăţi: 

       1. Captivează auditoriul, folosind cele mai moderne mijloace 

tehnologice şi tehnici de nivel înalt pentru punerea în valoare a 

evenimentelor prezente din scenariul filmului. 

     2. Aşa cum constată Klapper, cinematografia se bucură de capacitatea  de 

a produce influenţă socială deosebit de puternică întrucât angajează dotările 

ei audio-vizuale în materializarea şi accentuarea mesajelor pentru a  induce 

publicului o stare de identificare cu  personajel, cufunndu-se  în timpul şi în 

spaţiul filmic. 

      3. Cinematografia dispune de mijloace importante de a influenţa 

spectatorii prin aşa numita ,,sociologie a sălilor de cinematograf’’, întrucât 

vizionarea colectivă şi atmosfera de emoţie, râsul, teama, suspansul  

captivează atenţia spectatorilor.   

     4. Filmul este o sinteză socio-ideologică bazată pe ideologia socială a 

unei realități date.  El se constituie din secvenţe şi cadre reunit eprin montaj. 

Sinteza lui audio-vizuală este în permanentă evoluție datorită eafinării 

mijloacelor de exprimare artisitî prin  dezvoltarea tehnologică, industrială şi 

culturală. 
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Putem afirma că imaginea din film este cea mai complexă și totodată 

cea mai simplu de asismilat formă de exprimare şi conştientizare, accesibilă 

celor mai diferite categorii de public. 

 5. Filmul este una dintre formele de creaţie culturală care poate să 

reflecte sistemele sociale, situaţiile sociale, convingerile dominante în 

societate cât şi schimbarea şi progresul ideologiilor şi  prejudecăţilor. 

Această formă de creație este şi o sursă de formare a conştiinţei la nivel 

personal şi la nivel de grup, prin influenţa ei, prin rolul jucat în procesul de 

formare a opiniei individuale și publice. 

Fără îndoială, cinematografia joacă un rol de seamă în viaţa indivizilor şi a 
societăţilor, întrucât filmul reflectă din societate aspectele politice, culturale 
şi economice ale epocii, ceea ce arată importanţa rolului social al filmului de 
cinema ca sursă de informare și de formare a conştiinţei, dincolo de barierele 
de timp, spaţiu şi limbă. 
 
 
Capitolul III. Repere social-culturale în evoluția cinematografiei 
egiptene: 
    Fără îndoială că Egiptul merită denumirea de Holywood al lumii 

arabe, fiind prima țară arabă care a îmbrațișat această artă în 1896, după doar 

un an de la premiera invenției  fraților Lumière, cei care au brevetat primul 

aparat de proiecție, lansând  ,,cinematograful”. În Egipt, primele proiecții au 

avut loc în orașul Alexandria, în spații adiacente cafenelelor ,,Cairo’’ și 

,,Alexandria’’. Studioul ,,Misr’’ a contribuit în mod excepțional la 

dezvoltarea și succesul cinematografiei egiptene la nivel național și 

internațional. După o sută de ani, cu o producție totală de 3000 de filme, 

Egiptul se plasa pe al treilea loc din lume, după Statele Unite ale Americii și 

India. 
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1. Sociologia politică și reflectarea fenomenelor sociale în 
cinematografia egipteană: 

Necesitatea introducerii sociologiei politice ca instrument de cercetare 

a fost impusă de mutațiile sociale declanșate   în Europa de revoluția 

industrială. ‚’’Sociologia politică a fost întotdeauna un instrument al tuturor 

mişcărilor de emancipare sau afirmare politică – de la mişcările de 

eliberare naţională şi până la mişcările ecologiste sau feministe 

contemporane’’. 

Unele subiecte abordate de către sociologia politică coincid cu cele 

abordate de către științele politice:  

 Eliberarea lumii a treia de colonialism 

 Împărțirea comunității internaționale în țări comuniste și ţări 

capitaliste 

 Impunerea noilor forțe politice care au luptat pentru independența 

politică a lumii a treia 

 Direcționarea noilor forțe politice din țările dezvoltate către 

ideologii capitaliste sau comuniste 

 Conflictele de clasă 

 Conflictele ideologice  

 Moștenirea marxismului 

 Neo-marxismul. 

 
2. Instituțiile media și impactul lor socio-politic: 
 Instituţiile media - stația de radio, televiziunea, presa scrisă și 

cinematografia -nu pot fi despărțite de politică. Mass media au devenit o 

putere de temut datorită influenței lor la nivelul mentalului individual și 

colectiv, în formarea  opiniilor politice. Rolul lor manipulator  asupra 

gândirii și a stilului de viață al planetei a devenit covârșitor.  Mai mult de 
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atât, mass media  au puterea de ,,a spăla creierele’’, de a direcționa prin 

dezinformare opțiunile  persoanelor cu nivel de educație rudimentar. 

 
3. Cinematograful și impactul lui socio-politic: 

A șaptea artă s-a bucurat de atenția cercetătorilor din diverse domenii 

încă de la începuturile ei.  Cei interesați au înțeles importanța crescândă a 

filmului ca instrument social și ideologic, ca armă chiar de război. El oferă 

orizonturi diferite prin reflectarea  evenimentelor sociale, politice și 

intelectuale, prin imagine, mișcare și sunet.  Cinematografia a fost și a rămas 

un laborator de producție a viselor și a miturilor.  

4. Despre filmul politic: 
Înainte de a analiza locul filmului politic în cinematografia egipteană, 

considerăm  necesar să pornim de la diferitele puncte de vedere asupra 

genurilor cinematografice. Unii exegeți anglo-saxoni preferă folosirea 

termenului ,,genre’’ care semnifică tip  sau gen în loc de termenul ,,kind’’, 

pentru încadrarea filmelor în diverse categorii.  

1. Filmele de acțiune - 2. Filmele de aventură  -  3. Comediile - 4. Filmele 

cu crime - 5. Filmele dramatice - 6. Filmele de familie - 7. Filmele de 

ficțiune - 8. Filmele de groază - 9. Filmele muzicale   - 10. Filmele SF – 

11. Filmele de suspans – 12. Filmele de război - 13. Filmele western -   

14. Filmele de animație pentru copii și adulți - 15. Filmele documentare . 

5. Filmul politic în Egipt, formă și reprezentare: 
Filmul politic are ca scop combaterea sistemului politic, a clasei 

politice la putere. El amendează viziunea retrogradă a factorilor decidenți, 

tendințele totalitare anacronice. Ținta lui principală o reprezintă tot ceea ce 

nu mai corespunde  valorilor  și aspirațiilor omului contemporan. Prin 
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definiție, el atacă dictatura, opresiunea, persecuția, inegalitatea și 

dezechilibrul ocial. Tot prin definiție, el pledează pentru respectarea 

drepturilor și obligațiilor civice. 

Deoarece spațiul prezentului referat nu  ne permite să analizăm  în 

detaliu  conceptul de film politic, vom cita punctul de vedere al unor cineaști 

egipteni consacrați.  

 
Capitolul IV. Impactul Cinematografiei egiptene asupra mentalului 
individual și colectiv: 

Planeta este martora, încă de la începutul anilor 1990, a unei adevărate 

revoluții informaționale bazate pe acumularea unor cantități masive de 

informații cu privire la diverse aspecte ale vieții și pe o accelerare fără 

precedent în fluxul, reînnoirea și actualizarea acestor informații. Controlul, 

îmbunătățirea calității și punerea la dispoziția tuturor oamenilor a 

informațiilor a instituit, fără drept de apel era comunicării în masă. 

 
1. Contribuția psihologiei la definirea raportului dintre individ și 
mulțime: 

Psihologia socială este considerată a fi una dintre cele mai importante 

ramuri ale psihologiei, preocupată cu studierea comportamentului indivizilor 

în contextul mediului lor social și cultural. Ea a primit o mare atenție de la 

psihologi, astfel încât importante aplicații științifice legate de aceasta au fost 

dezvoltate. Ea preocupă în egală măsură oamenii de știință din domeniile 

psihologiei, educației și sociologiei, precum și politicieni, oameni de afaceri 

și orice persoană a cărei muncă presupune o interacțiune constantă cu 

indivizii din interiorul unei societăți. 

Dezvoltare de sine: Auto-realizare, moralitate, creativitate, spontaneitate, 
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acceptare, înțelegerea semnificației vieții și a potențialului interior. 

Stimă: Stimă de sine, încredere, realizare de sine, respect din partea 

celorlalți, nevoia de unicitate  

Iubire/Apartenență: Prietenie, familie, intimitate sexuală  

Siguranță: Siguranța corpului, a locului de muncă, a resurselor, a 

moralității, a familiei, a sănătății, a proprietății 

Nevoi fiziologice: Respirație, apă, mâncare, somn, excreție, sănătate, 

adăpost, haine.  

Această categorie include antropologia care se ocupă cu dezvoltarea umană 

din mai multe puncte de vedere, inclusiv:  

1. Perspectiva biologică -  2. Perspectiva socială -3. Perspectiva culturală 

 
2. Impactul filmelor asupra publicului, din perspectiva psihologiei de 
masă: 

Secolul douăzeci a fost marcat de un interes profund pentru analiza tuturor 

aspectelor legate de conduita și comportamentul maselor. Psihologia a jucat 

un rol important în cadrul acestor studii. A apărut chiar o știință de sine 

stătătoare, psihologia maselor, care își propunea să studieze condițiile care 

permiteau impunerea , prin forță, a voinței maselor în orice țară, existând 

atât posibilitatea de a deschide calea spre democrație, cât și spre dictatură. 

 
3.Probleme sociale și psihologice abordate de  Cinematografia 
Egipteană: 

       perioada 2000 -  2010 a fost cea mai puternică și prosperă perioadă în 

ceea ce privește rolul jucat de cinematografia egipteană în schimbarea și 

modelarea societății civile, fiind și principalul factor motivațional pentru 
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revoluția din 25 ianuarie, 2011, cinematograful egiptean de-a lungul istoriei 

sale a fost forțat să abordeze probleme psihologice și sociale într-un mod 

limitat, sub atenta supraveghere a  statului și a poliției. Ca rezultat, într-o 

anumită etapă istorică. cinematograful egiptean a eșuat în a evidenția 

problema corupției. 

Creatorii de film egipteni au prezentat puncte de vedere și viziuni critice 

asupra sistemului politic fiind preocupați de revoluționarea și reformarea 

tulburărilor societale și politice fără a aduce însă atingere suveranității 

statale. De-a lungul istoriei sale, cinematografia egipteană a abordat deseori 

subiecte delicate și probleme sociale. Prezentăm în continuare principalele 

teme sensibile ale societății din Egipt, pe care cinematograful egiptean le-a 

tratat, menționând cele mai importante filme.  

1. Ignoranța -2. Sărăcia – 3.Violență și Terorism – 4.Corupție 

5.Pornografie- 6. Hărțuirea sexuală și violul -7.Intruși -8.Șomajul 

9.Criza locuințelor -  10.Criza Transporturilor- 11.Creșterea prețurilor 

12. Injustiție și absolutism- 13. Violarea drepturilor omului-14 Dictatură 

15. Criză economică- 16. Căsătorii între minori și divorț 

17. Drepturile femeii- 18. Diferențele sociale și conflictele de clasă 

19. Boala – 20. Perturbări familiale și blazare 

 
4. Cinematografia Egipteană sub trei regimuri politice diferite: 
 Multe studii care s-au ocupat de tema ”producției de film în Egipt” au 

eșuat în procesul de evaluare din cauza lipsei de viziune clară. Unele  au fost 

interesate de o evaluare fie din perspectivă cantitativă fie din perspectivă 

cronologică, când o perspectivă mai potrivită ar fi fost evaluarea din punct 
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de vedere al caselor de producție, fie  din sectorul public (producții finanțate 

de stat) fie din  cel privat –societăți sau chiar simple persoane.Pe de-altă 

parte, cele mai multe studii au neglijat aspectul intelectual al procesului de 

producție cinematografică.  

5. Gruparea New Cinema: 
În mai 1968, un grup de cineaști au anunțat formarea unui nou grup 

denumit New Cinema Group. Ei au publicat un manifest în care au conturat 

conceptul lor privind cinematografia și au proclamat respingerea conceptului 

tradițional reacționar de producție de film din Egipt care guverna întreg 

sectorul de producție subvenționat de stat. Acest manifest îi acuză în final pe 

cineaștii tradiționaliști că au ales această meserie nu din dedicație sau pentru 

a-și exprima ideile sau pentru a adera la un anumit curent estetic.  

 
Capitolul V. Filme egiptene care au modelat mentalul colectiv al 
națiunii: 

Între 2000 și 2010 un important număr de filme au influențat starea de 

spirit și comportamentul populației egiptene dovedindu-se un catalizator al 

aspirațiilor care aveau să ducă la schimbările politice declanșate de 

Revoluția din.25 Ianuarie 2011.  

 
Filme egiptene care au anunțat Revoluția din 25 Ianuarie: 

 Luând în considerare impactul masiv al acestor filme, cineva ar putea 

considera că ele au pavat drumul pentru revoluția din 25 Ianuarie. Unele 

dintre filme au criticat deschis coerciția și servilismul structurilor represive. 

Altele au revelat sărăcia extremă a claselor de jos. Cele mai multe au 

deplâns nivelul intelectual, politic, cultural și educațional extrem de scăzut al 

clasei dominante.  Aproape toate au reflectat o stare generală de frustrare și 
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furie manifestată vis a vis de criza economică și morală latentă cu care se 

confrunta țara. Descoperind pe ecran adevărul cu privire la lumea în care 

trăiau, spectatorii s-au înfuriat,  reacție psihologică care i-a împins să-și 

dorească să  capete ceea ce nu le era accesibil. 

 De fapt, ce fel de societate am văzut noi în filmele acestei decade? O 

societate caracterizată de sărăcie, condiții de viață precare, criminalitate 

răspândită, șomaj ridicat, colaps al sistemului educațional și proliferare a 

dependenței de droguri. Un establishment protejat de forțele de ordine prin 

modalități coercitive excesive menite să mascheze abuzurile celor puternici. 

Instituții ale statului conduse de oameni incapabili etc.  

Capitolul VI. Rolul filmelor Egiptene ale perioadei 2000 – 2010 în 
declanșarea Revoluției din 25 Ianuarie 2011: 

După cum am arătat mai sus, cinematografia Egipteană a jucat un rol 

neașteptat, dar foarte important în  schimbarea nivelului de percepție  a 

problemele de natură politică din țară. Pentru cercetarea noastră am stabilit o 

listă a cele mai eficiente filme produse în deceniul 2000 – 2010, care, la 

nivel național, au reușit să sporească nivelul de conștientizare politică, în 

special în rândul publicului tânăr. Nimeni nu și – ar fi imaginat că vor avea 

un impact atât de mare. Ele au influențat în mod cert conduita politică, 

psihologică și socială a societății Egiptene în perioada 2000 – 2010. Dacă 

privim în urmă putem să înțelegem acum că de fapt cineaștii exprimau 

nevoia profundă de  schimbare radicală a mentalității clasei aflate la putere, 

în sensul  unei mult mai responsabile gestionări a destinului națiunii 

Egiptene.  

     Pas cu pas, filmele au devenit un instrument important de diseminare a 

spiritului de nemulțumire din ce în ce mai intens față de situația de 

subdezvoltare. La nivel subliminal sau în mod deschis, ele condamnau 
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conducerea, dezvăluiau publicului larg corupția ascunsă a liderilor politici, 

principalele cauze care generau sărăcia, analfabetismul și obscurantismul cu 

care se confruntau atât de mulți cetățeni Egipteni. Pentru a - și atinge 

scopurile dizidente, realizatorii prezentau pe ecrane întreaga gamă de fapte, 

condiții și realități ale vieții politice, religioase, sociale și culturale, care 

împiedicau dezvoltarea normală a țării. Aceste teme semnificative erau 

integrate în toate filmele, indiferent de genul lor: comedii, drame, filme de 

acțiune sau documentare. Ceea ce conta era să se obțină cel mai puternic 

impact în materie de box-office; inclusiv prin  utilizarea celor mai recente 

realizări tehnologice, ca parte a spectacolului, accentuândi-se astfel. 

 
1. Ecran mare versus ecran mic: 

• Filmele ajung la public pe diverse suporturi tehnice: cinematografe cu 

ecrane de mari dimensiuni, cu pereți din pânză, plastic, sau chiar 

beton; ecrane TV electronice; calculatoare, laptop – uri, tablete sau 

telefoane. 

2. Filme care au influențat, la nivel național, percepția cetățenilor  
asupra realităților politice ale țării: 

În această parte a studiului nostru, intenția este să stabilim principalele 

direcții în materie de abordare la nivel social a  filmului, ca artă, dar în 

principal ca un instrument puternic de influențare a mentalului populației. 

Bineînțeles că arta cinematografiei nu trebuie să găsească soluții la 

problemele cu care se confruntă societatea, dar poate contribui, ca parte a 

îndatoririi sale de ordin etic, la ridicarea unor anumite întrebări și la 

stimularea privitorului în ceea ce privește generarea de răspunsuri în 

mentalul propriu pentru a începe să găsească aceste soluții.  
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3. Cauzele Revoluției din 25 ianuarie 2011 (Pâine – Libertate – Dreptate 
Socială): 

Pentru a stabili rolul pe care l – au jucat filmele Egiptene în 

declanșarea Revoluției din 25 Ianuarie, trebuie să rememorăm contextul 

acelui moment istoric fundamental, problemele de ordin economic, social și 

politic care au stârnit nemulțumirea populației, obiectivele revoluției în sine, 

instrumentele ei, realizările înregistrate dar și limitele ei. 

           Revoluția Egipteană din 25 Ianuarie 2011 a avut drept țintă  

dizolvarea unui anumit tip de clasă politică. A izbucnit ca o consecință 

firească a unui  profund sentiment de frustrare în plan social. Revoluția a 

însemnat și separarea crucială dintre două sisteme politice,  transformarea 

majoră a unei națiuni care se îndrepta dinspre o orânduire spre o alta. Au 

existat numeroși factori care au mocnit și au condus la declanșarea 

Revoluției, inclusiv – dar fără a se limita la – corupția din plan politic, 

inexistența libertăților generale și mai ales, desconsiderarea drepturilor 

omului, inclusiv drepturile femeilor, toate contribuind la instaurarea unei o 

false democrației pe care Egiptenii nu au dorit să o perpetueze. Inechitățile 

în plan social,  au condus la enorme diferențe între diversele clase existente, 

fapt care practic a împărțit cetățenii în două mari categorii – cei bogați și cei 

săraci.  Vechiul regim nu și –a îndeplinit promisiunile politice și sociale, 

propagând favoritismul și mita ca parte a unei culturi și a vieții de zi cu zi a 

poporului Egiptean. În loc să-și protejeze cetățenii de elementele de 

criminalitate, sistemul de securitate se folosea de regim pentru reprimarea 

oponenților, pentru sprijinirea propriilor proiecte, pentru inducerea în eroare 

a maselor prin propaganda mincinoasă difuzată  de mass–media aservite  

regulilor unui regim corupt. 

Toate aceste disfuncționalități i-au forțat pe tineri să îi invite și pe alții 
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să li se alăture în opoziția față de regim,  să-și exprime dorința de schimbare, 

libertate și justiție socială, într-un mod civilizat și pașnic. 

 
Capitolul VII. Studiu de caz. Rolul filmelor egiptene ale 
deceniului 2000 – 2010 în pregătirea Revoluției din 25 Ianuarie 
2011: 
1. Prezentarea cercetării efectuat: 

Pentru acest studiu de caz am folosit metode statistice de analiză a 

datelor. Pentru a dovedi valabilitatea ipotezei noastre referitoare la rolul 

jucat de filme anilor 2000-2010 în schimbarea perspectivei opiniei publice 

asupra realităților egiptene - economice, sociale, morale și politice - 

pregătind astfel terenul pentru Revoluția din 25 ianuarie 2011, am prezentat 

același chestionar unui eșantion de 750 de persoane, femei și bărbați, 

selectate aleatoriu din mai multe districte ale orașului Cairo (Cairo - Giza - 

Qaliobia) aparținând atât publicului larg cât și specialiștilor în domeniul 

cinematografiei - actori, regizori, operatori, , producători, scenariști, critici.  

Rezultatele cercetării noastre bazate pe tehnica sondajului dezvăluie 

pentru prima oară impactul filmelor egiptene asupra publicului din țara 

noastră. 

1/2. Metoda de colectare a datelor  

Cercetarea noastră a folosit interviuri personale și metodele sondajului, 

pentru a obține datele primare necesare studiului de teren, după cum 

urmează: 

1/2/1 Interviu personal 

Am efectuat un studiu exploratoriu la Camera de Film a Egiptului, unde a 

fost selectată o parte a eșantionului de studiu și s-au stabilit întâlniri pentru 

interviuri personale cu producători, regizori și actori. 
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1/2/3 Metoda sondajelor 

Cercetarea a folosit o listă de întrebări direcționate către un eșantion țintă. 

Ele urmăreau să genereze  patru tipuri de informație, după cum urmează: 

A. Informații generale despre eșantion: vârstă, sex, nivel 

educațional, ocupație și efectul vizionării filmelor - întrebările de la 1 la 5.  

B. Informații despre relația dintre cinematografie și evenimentele 

politice -  întrebările de la 6 la 13.  

C. Informații despre problemele sociale, culturale, economice și 

politice abordate în filmele perioadei 2000 - 2010 , prin enunțarea a 49 de 

teme distribuite pe 10 filme, după cum urmează: 

 - Sakafi. 8 teme abordate : problemele tineretului, inclusiv șomajul și 

corupția în domeniul educației, sănătății și sănătății sexuale. Cel de-al doilea 

-  Am nevoie de dreptul meu . 5 teme abordate: probleme sociale, psihologice 

și culturale . 

-  Abo Ali. 6 teme abordate: probleme sociale, psihologice și culturale. 

 -  Clădirea lui Yacoubian. 4 teme abordate: probleme sociale, psihologice și 

culturale  

- Când va fi mai bine?. 4 teme abordate: tortura din penitenciare și 

problemele femeii egiptene . 

- Este haos?. 5 teme abordate:  problemele poliției, corupția și hărțuirea 

sexuală . 

-   Rami El Etsamy. 4 teme abordate: problema locuinței, sărăcia și șomajul . 

-  Dictatorul. 4 teme abordate: corupția instituției Președinției,  corupția 

fiilor prezidențiali . 

-   Dokkan Shehata. 4 teme abordate : ignoranța,  șomajul și sărăcia . 

- 678 .5 teme abordate : hărțuirea sexuală, dramele matrimoniale generate de 

sărăcie și  probleme economice.  
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VII. 2. Analiza rezultatelor studiului și testarea ipotezelor. 

Rezultatele metodelor statistice descriptive față de media aritmetică și 

procentul de importanță și abatere standard, precum și coeficienții de 

corelare și nivelul moral pentru fiecare din filmele eșantionului de studiu; 

rezultatul va fi pozitiv, ceea ce înseamnă că subiecții studiului sunt de acord 

cu conținutul dacă nivelul moral este mai mic decât (0,05). Rezultatul va fi 

negativ, dacă subiecții eșantionului nu sunt de acord cu conținutul său, dacă 

nivelul moral este mai mare decât (0,05). 

Pentru a obține confirmarea ipotezei noastre referitoare la existența 

unei relații  statistic semnificative între filmele din perioada 2000 - 2010 și 

izbucnirea Revoluției din 25 ianuarie 2011,   au fost emise următoarele sub-

ipoteze. 

 
VII. 3. Rezultatele studiului de caz si Concluzie: 

Studiul a evidențiat următoarele rezultate:  

1 - Un procent de 96,7% din eșantionul de spectatori privesc filmele în sala 

de cinema. Acest procent indică importanța abordării de către cinematografie 

a problemelor economice, sociale și politice majore . 

2 - Un procent de 86,7% din eșantionul studiat consideră că există o corelație 

între filmele văzute și evoluția evenimentelor politice din cadrul societății. 

3 - Un procent de 90% din eșantionul studiat consideră că evenimentele 

politice ale țării sunt reflectate în filme. 

4 - Un procent de 93,3% din eșantionul studiat consideră că cinematografia 

reflectă problemele sociale și culturale ale societății. 

5 - Un procent de 88% din eșantionul studiat consideră că filmele 

influențează comportamentul spectatorilor. 

6 – Un procent de 90% dintre spectatori cred că filmele egiptene reflectă 
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problemele politice ale ţării. 

7 - Corupția politică s-a situat pe primul loc în preocupările  cineaștilor, 

comparativ cu prezentarea altor tipuri de corupție, inclusiv corupția 

economică și administrativă.  Rezultatele studiului de teren plasează 

"corupția politică" pe primul loc printre implicațiile corupției abordate de 

cinematografie,  obținând cea mai înaltă medie aritmetică (3.55), urmată de 

"corupția economică" (3.44), "corupția în securitate" (3.37)  și corupția 

administrativă (3.2). 

8 - Primul grup de vârstă (21-30 ani) a fost grupul cel mai receptiv  la 

influențele exercitate de filme în schimbarea modului lor de viață și de 

percepere a  evenimentelor politice, deoarece acest grup de vârstă este 

format din tineri interesați de evoluția mentalităților, care refuză adesea 

abordările tradiționale, fiind mult mai receptivi la noile modalități de 

dobândire a informației. 

9- Variabila de gen nu a afectat răspunsurile referitoare la impactul filmelor 

asupra evenimentelor politice, întrucât  temele abordate nu țin cont de 

diferențele diferențele de mentalitate  care pot varia în funcție de tendințele 

eșantionului studiat. 

10 - Mai mult de jumătate din repondenți (58%) văd filmele în săli de 

cinema,  în mod regulat sau ocazional. Faptul poate fi explicat și în lumina 

discutării filmelor, ca modalitate de socializare și de corelare a temelor 

abordate pe ecran cu evenimentele politice ale zilei, ceea ce implicit îi 

motivează și stimulează dorința spectatorilor în a se angaja în discuții și 

dezbateri pe aceste subiecte, chiar dacă doar ocazional. 

11- Este haos? a obținut cea mai înaltă medie aritmetică (3.6995) și un 

Procentaj de 73.99%, în timp ce Dictatorul a obținut cea mai mică medie 

aritmetică (3.3931) și un Procentaj de doar (67.62%). 
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12 - Valoarea medie aritmetică a tuturor filmelor a ajuns la 3,5821, a atins un 

procentaj de 71,642%, cu o deviație standard de 0,9981, ceea ce indică 

faptul că răspunsurile au fost peste medie și  nu au fost dispersate. 

13- Valoarea calculată t (75.98) este mai mică decât valoarea tabelului t. În 

plus, nivelul de semnificație este sub 0,05 ceea ce înseamnă că filmele au 

impact asupra modului de viață și asupra percepției evenimentelor politice. 

Drept urmare, ipoteza inexistenței unei corelări este refuzată, iar ipoteza 

alternativă este acceptată prin existența unei corelații semnificative între 

filmele și Revoluția din 25 ianuarie 2011. 

14- Nivelul de semnificație statistică pentru toate filmele, cu excepția 

filmului Când va fi mai bine, este mai mare de 0,05, ceea ce indică faptul că 

nu există diferențe statistice la nivelul de semnificație (∝ = 0,05) între media 

răspunsurilor eșantionului studiat datorate variabilei de vârstă. Ca rezultat, 

variabila alternativă este validă. 

15- Nivelul de semnificație statistică pentru toate filmele, altele decât Sakafi 

și Ramy al Etsmai, este peste 0,05, ceea ce indică faptul că nu există 

diferențe statistice la nivelul de semnificație (∝ = 0,05) între media 

răspunsurilor eșantionului studiat datorate variabilei de gen. Ca rezultat, 

variabila alternativă este validă. 

16 - Nivelul de semnificație statistică pentru toate filmele, altele decât Abo 

Ali și Clădirea Yacoubian, este mai mare de 0,05, ceea ce indică faptul că nu 

există diferențe statistice la nivelul semnificației (∝ = 0,05) între media 

răspunsurilor eșantionului studiat datorate variabilei de educație. Ca rezultat, 

variabila alternativă este validă. 

17- Nivelul de semnificație statistică pentru toate filmele, cu excepția 

filmelor Când va fi mai bine și a filmului Clădirea Yacoubian, este mai mare 
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de (0,05) ceea ce indică faptul că există diferențe statistice la nivelul de 

semnificație (∝ = 0,05) între media răspunsurilor eșantionului studiat, 

datorate variabilei profesionale. Ca rezultat, variabila alternativă este validă. 

 

Recomandări de studiu: 

După studierea cuprinsului rezultatelor studiilor analitice, cercetătorul 

prezintă următoarele propuneri și recomandări în acest domeniu: 

Recomandări generale: 

Necesitatea adoptării unei strategii integrate de către țară pentru a lupta 

împotriva corupției, incluzând câteva puncte, din care cele mai importante 

sunt:  

1- Asigurarea independenței corpului de control de autoritatea executivă, 

pornind mecanismele pentru a gestiona semnalarea corupției, acționând 

imediat spre a investiga aceste semnalări și a aduce imediat părțile 

implicate la proces. 

2- Actualizarea sistemului de pedepse aplicat infracțiunilor legate de 

corupție, încât politica de pedeapsă e aplicată în infracțiuni legate de 

corupție, unde legea egipteană vede în termeni egali toate tipurile de 

mită, fie ele mici, mari sau mărunte  

3- Motivarea populației de a semnala infracțiuni legate de corupție și 

aplicarea unui sistem de protecție tuturor celor care evită semnalarea 

infracțiunilor legate de corupție, printr-un program de protecție a 

martorilor și experților, din moment ce ei sunt considerați grupul cel mai 

vulnerabil.      

4- Formarea unei noi culturi societale, care să condamne atitudini corupte 

sau încălcarea legii, considerând, de exemplu, acceptarea unei mite drept 
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o infracțiune de violare a onoarei, reprezentând astfel o descurajare 

morală care va limita practicile corupte. 

5- Înfruntarea problemei conflictului de interese, care e considerat cel mai 

important factor de încurajare a corupției. 

6- Îndemnarea industriei de finanțare cinema să joace un rol în formarea 

controlului public asupra instituțiilor de stat, pentru lupta și prevenirea 

corupției.     

7- Emiterea rapidă a unei legi a informației libere, în care Convenția 

Națiunilor Unite Împotriva Corupției obligă statele membre semnatare să 

emită legea într-un fel în care se asigură libertatea obținerii informației 

prin instituții formale, nu doar pentru jurnaliști, ci pentru toți cetățenii, și 

evitarea fraudei împotriva acestui act prin excepții care pun obstacole 

rolului controlului public și organizațiilor societății civile în lupta cu 

corupția. 

Recomandări pentru mass-media și Cinema: 

Necesitatea încurajării cinematografului egiptean prin mass-media cu 

scopul de a descoperi și lupta împotriva corupției pentru societate și 

interesul public prin:    

1- Stabilirea unor filme despre căutarea problemelor privind corupția și 

motivarea organizațiilor societății civile și a sectorului public de a 

susține cinematograful specializat în lupta împotriva corupției. 

2- Stabilirea unor premii anuale pentru cele mai bune filme despre lupta 

împotriva corupției sau premii de excelență pentru cei care luptă 

împotriva corupției.  

3- O revizuire generală a diferitelor legi legate de limitarea libertăților și 

stoparea publicării legilor care limitează libertăți. Adoptarea campaniilor 

naționale pentru o lege nouă pentru media ca să asigure faptul că e a 
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patra putere publică în societate și că tot mass-media este cea care 

controlează celelalte trei puteri, garantând prevenirea abuzului de putere. 

4- Angajamentul cinematografului egiptean spre un punct de  vedere 

cuprinzător, care presupune gestionarea problemelor legate de corupție 

ca un țel și o misiune, interesat continuu de rezultate privind ceea ce 

prezintă, evitând agresivitatea fără a sugera soluții, prezentând 

consecințele și evitând limitarea la prezentarea dezavantajelor sistemului 

politic și implicarea unor indivizi care pot preveni cinematografia să-și 

joace rolul de responsabilizare socială. 

 

Analizând rezultatul studiului nostru, putem conchide că, pentru a-și 

continua și consolida eforturile depuse în plan educațional și civic, industria 

cinematografică din Egipt ar trebui să adopte o strategie integrată pentru 

combaterea corupției, inechității sociale, tentației autoritariste și a sechelelor 

subdezvoltării. 
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