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:اجلانب املهنجي:اجلانب املهنجي



وسائل االتصال احلديثة والطفرة التك+ولوج(ة اليت ٔ'%د$هتا يف العامل وما رافقها من تغيريات وحتوالت تعد  

 الباحUني،Sذرية مبختلف ٔ'شاكلها يف مجيع امليادIن، من ٔ'مه الظواهر اليت ٔ'صبحت موضع اه?م =بري من طرف 

̀ٔساس ا^متع إال\ساين، ٕاىل Sانب مسامههتا يف ظهور  a ̀ٔزمات  اليت متس jاصة يف ظل قدرهتا gىل ٕادارة خمتلف ا

جممتع املعلومات، اtي يتعامل ٔ'فراده rشلك واسع مع هذه الوسائل يف مجيع \شاطاهتم mج?عية، حىت ٔ'صبحت 

جزء ال يتجزٔ' من ح(اهتم اليوم(ة وهذا aالع?د الكxري gىل تدفق املعلومات الهائل والرسيع، وتغلغلها rشلك =بري 

وان�شارها يف بق(ة ا^متعات، مبا فهيا جممتعات ا�ول العربية اليت ٔ'صبحت �سعى لاللت{اق }ر=ب جممتعات املعلومات 

اليت تن�رش فهيا اس
ت�دامات ش
باكت mنرتن�ت كمنوذج من هذه الوسائل ملا ٔ'صبح �ش
متل gليه من مكو�ت ودgامئ 

gىل الش
بكة  جوهر�، واليت تلعب دورا ..."بوك الف�س"و" اكلتويرت"اكلربيد إاللكرتوين ومواقع إالgالم اجلديد 

̀ٔفراد يف العامل العريب، وذ� ملا ت�({ه ، العنكxوتية ؤ'حضى العامل  mفرتايض �شلك الواقع اليويم �لماليني من ا



̀ٔلعاب وٕارسال مقاطع الف(ديو  a متتاع
̀ٔخxار الشخصية وmس هذه املواقع من jدمات ا�ردشة وتبادل ا
...والتواصل واملشاركة aلصور احلية امللتقطة aلهواتف اt=ية و'ٓالت التصوIر

"  بوكموقع التواصل mج?عي ف�س " لقد اكن �لصور رواSا =بريا بني الناشطني gىل هذه املواقع jاصة 

̀ٔ%داث من  2010مفنذ بداية ما �سمى aلثورة التو\س
ية ٔ'واخر  ، لعب هذا املوقع دورا ¥ام يف معاجلة ا
.jالل \رشه �لصور 

ورواªا حييلنا ٕاىل حماو§ فهم م+تجهيا " بوك الف�س"واحلق(قة ٔ'ن ¦زايد ٔ'مهية الصورة gرب 
̀ٔساس اكن موضوع دراس�+ا حول مدى مسامهة الصورة يف  ̀ٔساس اكن موضوع دراس�+ا حول مدى مسامهة الصورة يف ومصممهيا ودراسة معاهيا وت¬ٔويالهتا، وgىل هذا ا ومصممهيا ودراسة معاهيا وت¬ٔويالهتا، وgىل هذا ا

̀ٔ%داث وaلضبط الصور الفوتوغراف(ة  ، اtي " بوك الف�س" املوقع gىل الش
باب تداولها ي  اليتمعاجلة ا
اس
تقطب ٔ'كرب gدد من التو\س
يني gىل غرار aيق مواقع التواصل mج?عي واليت عرضت من jاللها الكUري 

.  من الصور اليت تنوعت مضام(هنا ؤ'هدافها

:من هذا املنطلق ي�xادر ٕالينا ال�ساؤل الرئ�يس التايل اtي س
ن³ين gليه دراس�+ا وهو

يف تغطية الثورة التو\س
ية ؟ و=يف ميكن حتليلها  بوك الف�س=يف سامهت الصور امل·شورة gرب صف{ات 
؟ س
مييولوج(ا



:الفرعية ال�ساؤالت من مجموgة ٕاىل ال�ساؤل هذا تقس
مي وارت¬ٔينا

؟ إالgاليم العمل يف تغيريا وSزي ظرف يف mنرتنت ٔ'%دثت =يف �

؟ جامهريي اتصايل خطاب بناء يف الصورة سامهت هل � ؟ جامهريي اتصايل خطاب بناء يف الصورة سامهت هل �

  ؟ س
يايس وعي �شك(ل يف احلديثة التك+ولوج(ا سامهت هل �

 يف املمتثÀ إالgالم(ة �لامدة تقدميه jالل من التو\س
ية الثورة "بوك الف�س" تناول =يف �

الصورة؟

 التو\س
ية؟ الثورة عن صورا يقدم حصف(ا مواطنا الفرد جعل gىل قدرة mج?عية �لمواقع هل �

  



التو\س
ية الس
Å يف عرص التك+ولوج(ات " الثورة"ٔ'مهية الصورة الرمقية ودروها يف دمع  ٕا}راز�

وما ميكن ٔ'ن تضيفه يف ا^االت الس
ياس
ية وmج?عية والثقاف(ة وjاصة يف الرمقية  والنظماحلديثة 

جمال انعدام احلرية وٕابداء جمال انعدام احلرية وٕابداء 

̀ٔنظمة الس
ياس
ية mس�xداديةالرٔ'ي  .يف ا

.وقدرهتا gىل التبليغ بوك الف�سفعالية الصورة gرب صف{ات ٕاظهار �

.=يف(ة ٕاسهام التك+ولوج(ات اجلديدة يف �شك(ل الوعي الس
يايس�



mقÈصادية  و'ٔ مهنا ما �شهده العامل من تطورات رسيعة ؤ'%داث خمتلفة سواء الس
ياس
ية �
̀ٔ$ر الكxري gىل ا^متع rشلك gام والش
باب بصفة jاصة، ...وmج?عية'ٔ  وحىت التق+ية مهنا لها ا

" بوك الف�س"ٔ'مهها موقع  من و  ،“مواقع التواصل mج?عي "ومن ٔ'مه هذه التطورات التق+ية 

. بهاtي عرف تطورات gديدة وrشلك =بري مما حمت gىل وسائل إالgالم التقليدية mه?م 

املراد دراس
ته من jالل مالحظة الظاهرة aملوضوع -، صورة وجممتع اتصال-gالقة ختصصنا �
االتصالية اجلديدة الناجتة عن mس
ت�دام الهائل �لموقع وgالقهتا aلظواهر mج?عية ٔ'ي العملية 
االتصالية التفاgلية يف ا^متع وgالقهتا مبا �سمى aلثورة التو\س
ية Îظاهرة اج?عية مست مؤخرا 

.اخل...العديد من ا�ول العربية كتو\س ولي³(ا واÏمين وسور� 

ٕا$راء ا�راسات إالgالم(ة واملكÈبات اجلامعية مبثل هدا النوع من ا�راسات اليت ت�+اول حماو§ �
.موضوع الساgة

  



مجموgة من اخلطوات املنظمة اليت جيب ا%رتام �سلسلها تنطلق من ٕاتباع البحث العلمي �س
تدعي 
  ٔ'ياtهنية اليت حياول من jاللها عمليات ل امجموgة من “العلمي gىل انه املهنج حتديد املوضوع املراد دراس
ته مث 

.حصهتإاىل مجموgة من احلقائق مع ٕاماكنية الكشف عهنا وٕاظهارها والت¬ٔ=يد gىل الوصول  gمل

وبناء gىل دراس�+ا اليت هتدف ٕاىل الوقوف gىل ا�الالت اخلف(ة واملعىن الباطين �لرسا§ املمتثÀ يف الصور اليت مت وبناء gىل دراس�+ا اليت هتدف ٕاىل الوقوف gىل ا�الالت اخلف(ة واملعىن الباطين �لرسا§ املمتثÀ يف الصور اليت مت 
لٕالSابة عن إالشاكلية  الس
مييولوÙاختذ� مهنج الت{ليل  ،بوك الف�ستداولها gرب موقع التواصل mج?عي 

.gالمايتٕاىل دراسة املعىن اخلفي للك نظام  الس
مييولوج(ااملطرو%ة ح(ث هيدف gمل 



جممتع البحث يعترب مجموgة من عنارص لها jاصية ٔ'و gدة خصائص مشرتكة متزيها عن Üريها من ٕان 

̀ٔخرى واليت جيري gلهيا البحث والتقيص .العنارص ا

 Åرب موقع وفg متثل يف بوك الف�سخيص موضوع حبثنا فٕان جممتع البحث هو الصورةÈما العينة ف'ٔ ،
، فاملعاينة يه اح?لية قصديةوذ� من jالل عينة  بوك الف�سالصور اليت gاجلت الثورة التو\س
ية gرب موقع  ، فاملعاينة يه اح?لية قصديةوذ� من jالل عينة  بوك الف�سالصور اليت gاجلت الثورة التو\س
ية gرب موقع 

. واليت Iكون فهيا اح?ل mنتقاء معروف aل·س
بة ٕاىل لك عنرص من عنارص جممتع البحث

  



:اجلانب النظري :اجلانب النظري 



.mنرتنت ومواقع التواصل mج?عي -1

.ظهور ش
بكة mنرتنت 1- 1

.خصائص ووظائف mنرتنت 2-1

.اخلدمات االتصالية لش
بكة إالنرتنت  3- 1 .اخلدمات االتصالية لش
بكة إالنرتنت  3- 1

.املواقع mج?عية mلكرتونية ومعايري جناäا 1-4



.الصورة ٔ'داة اتصال وتواصل جامهريي- 2

.الصورة gرب الçÈارخي  1-2

.ٔ'نواع الصور والصور الفوتوغراف(ة 2-2

.عنارص الصورة واس
ت�داماهتا 2-3 .عنارص الصورة واس
ت�داماهتا 2-3

.الصورة الرمقية يف ب·(ة إالgالم اجلديد 2-4

 



.التك+ولوج(ا احلديثة لوسائل االتصال والس
ياسة - 3

.مفهوم وسائل إالgالم 1- 3

.نظر�ت وسائل إالgالم امجلاهريي 2- 3

̀ٔنظمة الس
ياس
ية وإالgالم(ة يف الوطن العريب 3- 3 .ا ̀ٔنظمة الس
ياس
ية وإالgالم(ة يف الوطن العريب 3- 3 .ا

.¦ك+ولوج(ا االتصال و�شلك الوعي الس
يايس 4-3



:اجلانب التطبيقي:اجلانب التطبيقي



. الس
مييولوج(امفهوم �

.aرثعند روالن  الس
مييولوج(ا�

.الس
مييولوج(أ'نواع �

.aرثقراءة الصورة الفوتوغراف(ة عند روالن � .aرثقراءة الصورة الفوتوغراف(ة عند روالن �

.بوك الف�سا�الالت الرمزية لصور الثورة التو\س
ية gرب �















توصلنا من jالل ٕاتباع خطوات مهنجية يف دراس�+ا وaالع?د gىل gدة 
:دراسات ومراجع اس
تطعنا توفريها، ٕاىل مجÀ من النتاجئ

حتمل إالنرتنت اليوم قدرا عظÅ من البيا�ت واخلدمات، رمبا اكن ٔ'كرثها حتمل إالنرتنت اليوم قدرا عظÅ من البيا�ت واخلدمات، رمبا اكن ٔ'كرثها �
، كام ٔ'هنا حتمل الواب امل·شورة gىلالنصوص الفائقة ش
يوgا اليوم صف{ات 

، و}رتو=والت الت�اطب الفوريjدمات وتطبيقات ٔ'خرى مUل الربيد وjدمات 
ٔ'%دثت mنرتنت يف ظرف وÜريها، ح(ث  ،واالتصال الفورينقل امللفات

وSزي، تغيريا يف العمل إالgاليم، %ني رشعت الصحف واحملطات إالgالم(ة 
.العاملية aٕ\شاء مواقع gىل الش
بكة



�فذة مطg Àىل العامل، وسا%ة "  بوك الف�س"لقد وSد الش
باب التو\يس موقع �
" }ن gيل "�لتعبري وٕابداء 'ٓراهئم، وال�شهري بقضيهتم ومطاÏهبم ا�اعية ٕاىل ٕاسقاط نظام 

وهذا ما جعلنا نقول ب¬ٔن هذا املوقع جعل من املواطن حصف(ا، . ٕاىل لك ٔ'رSاء العامل
. يقوم aلتقاط صور mحôÈاSات والفوىض مث يقوم مبعاجلهتا، و\رشها

لقد سامهت ش
بكة mنرتنت يف \رش ثقافة Sديدة ¦زيد من درSة الوعي �
الس
يايس �ى الش
باب مبا حيفزمه gىل ممارسة حقوقهم الس
ياس
ية واملشاركة يف بناء 

.مس
تقxلهم

الس
يايس �ى الش
باب مبا حيفزمه gىل ممارسة حقوقهم الس
ياس
ية واملشاركة يف بناء 
.مس
تقxلهم

الصورة يه لغة Sديدة تعلو لك ا�لغات ال³رشية، فهõي �س
تحق الت¬ٔمل �
والبحث بوصفها حقال Sديدا من احلقول، وaعتبارها صناgة �س
يطر gىل 

قطاع واسع من جماالت العمل واملعرفة وحتمل يف طياهتا دالالت ومعاين ورموز 
. يضفي gلهيا قمية وجيعلها ٔ'داة اتصال فاÀg يف ا^متع



 واملناقشة العربية الثورات لصور الرمزية �öالالت دراس�+ا jالل من
̀ٔطراف، من العديد مع العامة  ٔ'ن ميكن اtاتية، املالحظات jالل ومن ا
   : مف(دة راها اليت والتوصيات mقرتا%ات من مجÀ ٕاىل خنلص

̀ٔفراد توعية رضورة� ̀ٔفراد توعية رضورة� وسلبيات اجيابيات حول املسؤو§ اجلهات قxل من ا  وسلبيات اجيابيات حول املسؤو§ اجلهات قxل من ا
 الصاحل خيدم مبا فهيا الوقت اس�úر gىل وحهثم mج?عي التواصل مواقع
.العام

 الش
باب �ى الس
يايس الوعي درSة من ¦زيد س
ياس
ية ثقافة \رش ٔ'مهية�
̀ٔمر  بناء يف  املسامهة حنو ويدفعهم الس
ياس
ية املشاركة gىل حيفزمه اtي ا

.املس
تقxل



رضورة ٕاجراء مزيد من ا�راسات اليت تظهر ٔ'مهية الصورة و=يف(ة توظيفها يف �
.¦منية جوانب مÈعددة اكجلوانب mج?عية والس
ياس
ية

جراء مزيد من ا�راسات تتعلق بت{ليل الصور واك�ساب ¥ارات ارضورة �
.والتضميين التعي�ينقراءة الصور وٕاعطاهئا بعدها ا�اليل 

يف تق+يات االتصال وا�ور املتعاظم  امل�سارgةرضورة إالملام aلتطورات � يف تق+يات االتصال وا�ور املتعاظم  امل�سارgةرضورة إالملام aلتطورات �
.�لصورة يف إالgالم احلديث يف عرص عوملة االتصال

"  بوك الف�س" ي·xغي mه?م مبا حتمý وسائل إالgالم اكالنرتنت ومن jاللها �

.من رسائل اجيابية وسلبية تلقي بضاللها gىل املتلقي يف بناء ٔ'فاكره وتصوره �لواقع
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  .مسك هللا حنمدك ىل ما هدي��ا و�شكرك ىل ما ٔ	ولي��ا�

  :من حسن ٔ	دب املرء 2رتاف ٔ/هل الفضل بفضلهم ف�تو%ه جبزيل الشكر ٕاىل لك من

 .ساتذتنا الكرام اCDن مل يدخروا @دا يف ٕافادتنا مبعارفهم	ٔ  -

 .ٕاىل أ/سJتاذ املرشف ىل هذا البحث اDي اكن السJند لنا يف تقدميه -

 .كام �شكر لك من قدم، من سامه يف هذا العمل من قريب او من بعيد جزاه هللا لك اخلري -

مل يف j2ري ٔ	ن iكون قد قدم�ا معال Cكون مبثابة انطالق ٔ/عامل ٔ	خرى _سامه يف ^ٔ ن -

 .jدمة البحث العلمي

 

 ٕاoراهمي -رشJيد 
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  ...ٕاىل

  روح وا�ي الطـــــــاهرة تغمدهــــــــا هللا �رمح��ه 

  أ%طـــــــــــال هللا يف معرهـــــــ ـــــــةالكرمي الوال�دة

  ٕاخــــــويت... معهم  من تقــــــامست ٔ%طوار احل&ــــــاة

  ٔ%ساتذيت... من =لمين ;يف ٔ%طلب ؤ%ت6ٔدب مع العمل

   ٔ%صدقايئ... امعة مص�احDهتم من مسحت يل اجلـــــــ

  لك طـــــــالب =لJم                       

  

 ...ٔ%هدي مثـــــرة Lـــــــدي 

 رش&ـــــــــد                                                                
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�� وا,0���د�� وا,��	�!�� !���� �0	� و������ أد��اة ا���ل ��!�� �� ا���و,ت ا�

 �� 2#!  #3 , �وا�8&����، 	�&&� �ذ�ك دورا ا������ وإ0#�!�� و�*�ر��، ��� 	�ون ر�4

ا�ر��� ا9!)	�� ا��د�دة، ����ورة ��د ا#���رھ� �م ��د 		�#� ���ھل �*ورھ� و#3	� 

�رھ� و0راءة د,,ت #�رھ� وا�	وا0ف ا��� �	�ن ��م 	*	و#�� ا,	ر ا�ذي ��ھم )� ��

 ���	����ر !#��، وا#�&�ت ا��ورة 	ن ا�	ر��� ا��	���� �(ن ���م �2 ا�(#�ن �����ل ا�

��, %��� ������ر 	 ��� �)وا�8&��� وا�(�ري إ�  	� �طر�2 	ن 0*��� و�0م و��ر و��

�&� وذ�ك �������ل وا�(�م و����ل ا�و!�، ھ#� ##�0ش دور ا��ورة �� إ8راء ��ر ا�	�

�	��و��ت ا��ورة و0راءة %طوط��، و����ل أ�وا#�� و�(�ر 	� ��	�2 	ن 	*�	�ن 

ود,,ت ور	وز !�  	�و��ت �%��ف ��%�)ف ھدف ا�	رل، و#و!�� ا�ر���، و�
و�ل 

  .ا�	��&�

 %�رة، ��د#(�� ���ل 	�8ف �� ا�#وات ا<�ر*ت ا�	وا0. ا,��	�!�� ا��9�رو#�� 

ا#���رھ� ���ل ���ر ����وازي 	. ا��طورات ا��� ط��ت 	��ل و�4ل ا9!)م ا��د�دة ���ل 

!�م وا,#�ر#ت ��د�دا، ا,	ر ا�ذي 	�#�� 	ن ���وز ا����ر ا�دول �	%��ف 0#وا��� 

ا9!)	�� ��	��و	�ت وا<%��ر، و	@ ��� �د%ول !��م ا�	#��� إ�  ��#ب ا�&#وات ا�(�ر�� 

	ن ھذه  و 	� �ؤ�ده #�� ا�	&رو��4، وا�	��ر�� ا�	�زا�دة �و	� ��د �وم ��ددوا�8&����، وھ

��#��ت ��4&� !�  	�وى ا��وا�ل ��ن 	%��ف ا<�%�ص �� 	%��ف ا�	وا0. ا��� أ���ت إ	

  .ا�	#�طق، و���دل اأ���ر وا�	�ط��ت ��دد !دد 	ن ا�&*���
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��	. ا��ر�� #���� ��دم 0درة ا���ت 	وا0. ا��وا�ل ا,��	�!� أھ	���� �� ا� 	

�� ا�	و�ودة !�  ا	���ص 	ط��ب ا��	�ھ�ر، ��9*��� إ�  !�ز ا�#%ب ا<��#ظ	� ا�

�� وا�8&���� ��  . ��ر و�و���ت ا����با�&��م �دورھ� وا����ب  !� ا�

 دورا 	�	� و	�زا�دا" ا�(�س �وك" ��دت 	وا0. ا��وا�ل ا,��	�!� و	ن ورا��4 

�� اھ�زاز 8&� ا�	واطن ا��ر�� �� 	%��ف ا,#ظ	� ا9!)	�� ا���  ،��ر���� ا�	��	. ا��#

�� وا��	�!�� 	��ددة، و������� ��ءت ا,#�ر#ت !�	� و��" ا�(�س �وك" �%*. �*�وط 

%��� ����ل ط(رة ��رر�� #و!�� �*�ف إ�  ا���ول ا�ذي أ�د8�2 ا�(*���4ت �� ا���ر�ن 

0*��� 	���� ، و	#�� "ا�(��و���ن " ��رى ��ھ�	�م ر��� %�رة، و0د �ظ�ت 0*��� !#� ا<

وأ%رى إ��0	�� و�8��8 !��	�� �	#ط�&�ت و�و���ت 	%��(� ��*�� د�#� 	8ل �	�� 	#��رة 

� 	8ل �	�� ا,#�(�*� ا�(�ط�#��  -��  G !��2 و�م  –ا�رول ��، وأ����3 

�� ا��ر���و	�ظ	�� �	�� 	8ل 	#��رة ا��ر�� وا��را	� �راء ���  .�ط ا<#ظ	� ا�

	ن %)ل �ت 	وا0. ا��وا�ل ا,��	�!� إ�  إ�راز 	ط��ب ا����ب ا��ر�� 

ا��وا�ل ��	� ��#�م ��ل 	� ھو 		وع، 	&روء، و	ر�4، إ, أن ھذه ا<%�رة ��#ت ��� ا��ظ 

ا<و�ر �	� ���و�2 	ن �دق و��ط� ا�	��ھد �ورة أ�8ر وا���0 ����2 ��(�!ل 	���، 

�دي �وز�د "�� 	د�#� ا���ن " ا��و!ز�زي " رة ا���ب ا��و#� ��و" 2وا�ذي �رق #(

�م ��رق #(2 �&ط، �ل أ�رق ا����م و%��� ا����م ا��ر�� �	� و0. �2 وھو ��ر !ر��2، 

��ت ���0��� �د%)ت !#�(� 	ن أ	ن ا�#ظ�م، أ!&���� #داءات ��ا�ذي د%ل �� دوا	� 	ن ا,��

&�ط ��ض ا�I� ط��ب�ن 	و!� 	�رؤ�ء، و������� ��#ت �ورة ا����ب ا��و#� �دا�� �	

    . ا��ور و8&ت �	� ��ري و�#�و���� 	%��ف و�4ل ا9!)م
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  :�ــ��د�


�	 ����م �ن�� 	� ا����ھدن ����  �
ل أ��ت ا��ورة  ��	 ������را �� 

�!ل !
ر 
ا-,��وا +* ا(�ل وا�"رق، وھذا �� &��د !%را ��$ روا ��، وا���ل "ود 

ث أ�
�ت ا��ورة أھم وأ�وى وأ&�ل �
 ��إ�$ ط
",�� ا�!���	 �ن �����0� و�"�0

دراك وا���م وا�,�&ر، +�03&�ن دو�� &"$ �ن -5ل إدرا!4 و&�	 ا,��ل ��$ �&,وى ا3

�ء و�"�0�� وا�7�م �إ�$ �"ر+	 �� دور +* ا�"��م ا�-�ر * ا���ط 
4 �,�دد د99ت ا(

رھ�&�,
إ9 أن ھذا ا�,��ل -,�ف �ن �-ص ;-ر وھذا �&ب ا��ر "	 ا�7%�+	 �!ل . 

��دھ� ا�"��م ا�وم، أ�
�ت ا ا�ط�رة�-ص، +�* ظل %ورة ا��"�و��ت و�,!0و�و 	 ا�,* 

 $,� 	 ظ�رتا��ورة ,�ط 
�03&�ن �ن !ل  �0ب -��	 �
ر و&��ل ا9,��ل ا� ��ھر


���ورة ��$ +�م ا(�داث، و�ن ا�,@%ر ا�0�,? �ن &ر�	 0�ر  �
�ر ھذا ا�,%@, 	��!�إ

ة ا��ورة ��$ و
ث ا��ورة ��$ در 	 ا&, �
	 ا� ��ور ��Aداث، و��$ �دى �در

�رة +* &�وك ا��,�7ن، +���ورة ھ* �!ل �ن أ�!�ل �
إ�داث ردود +"ل �و	 و&ر"	 و�

�  . ا3
داع وا��ن و�!�0� ,
7$ ,-�* ,�ت &,�ر  ���,�� -ط�
� إدو�و 


!	  و � ا��د%	 ا��,�%�	 +*ن ا�,!0و�إ�-�و �ن �ور ,9  ا(-رى *ا09,ر0ت ھ

���* " أو �� ط�ق ��4 +* ��	 ا5�3م  "���� �واط0� " , "�4  �د 
ل زا�ر, ذب ا�

 *
"�ث"�
 ، إ�$ !�+	 أر �ء ا�"��م 
ذ�ك أي -
ر ودرج أ	 �ورة ردھ� �,�ل  70ل

��ھدھ� ا�!ل +* و�ت ��&*، +�ر	 ا�, ول +* ا09,ر0ت �ن اھم ا��ر�ت +* ا�"�ر و

ن ھ�� �ن أ&�س ا�د�7راط	 +* ا��دث ��� ,,��ن �ن �ر	 ا�رأي وا�,"
ر ا��,�

 	ا09,ر0ت !
رة !��� ازدھر ا�� ,�� ا�, ول +* ا�� ,�"�ت ا��د%	، و!��� !�0ت �ر

�,ز �ر	 ا�رأي +7د ,��ر	 إذا ,7دت ھذه ا ، أ��ا�� ,�"�ت ا��,��رة ��فوو�� +* �

دا �ن �"ر+	 "
 �
� *��,��
وا�ل �"��، وا�, ا(�داثوا�,"
ر �دى ا��رد وا�� ,��، و

	 0ظرا �� ب ا�!%ر �ن ا��7��ق �40، &�و!ون +* ا9-ر 
�0@ى �ن ا����ر!	 ا�&
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 ري +*  ��
و
��,��* ,�7د ا09,ر0ت وظ�	 ھ��	 �ن وظ����� +* ا��ق +* إ�5م ا� ��ھر 

، رIم ھذا +Hن ا(�ورا�� ,�� ا�ذي �ن -4�5 &,ط� ا� ��ور ان ط�� ��$ � ر�ت 

&,ط� ا��-ص �ر	 ا09,+ 	ر0ت ,-,�ف �ن 
��* ا��ر�ت ا9-رى �ن �ث ا�0� +رد

	 و+* ,�ط	 و0�ر ا��"�و��ت&�0�ر ا(+!�ر وا�,"
ر �ن و ��ت ا�0ظر ا�&.  

ق ا�-0�ق �ن (0ظ�	 +* ا��7�
ل 0 د ا  �, 	

�ب ا09,ر0�,*"ا�"ر�و,"�ل ��$  " ا�

-��	 �ن ,!�م �ن ا�&�&	 وا��ر	  ،+* ھذا ا�� �ل 0�طون& ن ا��دو0ن ا�ذن 


�ب ا�ذي و د �,�0&4 �ن -5ل ا�,&وق  ...ا�5�3	 وإ
داء ا�رأي�إ9 أن ھذا �م �0� ا�

وھذا 
�&,"��ل أ&��ء �&,"�رة 9 ... ��"�و��ت � ���� ,دور �ول ا�&�ط	 وا�ظ�م وا��&�د 

4&,ط� ا�0ظ�م ا�و�ول إ� .   

  :و�د ,م ,7&م �و�وع 
�%0� إ�$ أر
"	 ���ور

	 ا�,* طر��� ا�
�ث 
"د و�"�� +* &���� ا�"�م : ا���ور ا(ول-1��!��,وي ��$ ا3

إ�$  �0ب ا�,&�ؤ9ت ا��ر�	 وا�,* ,و�� ا�"0��ر ا����	 ا�,* ,ر!ز درا&,0� ��$ 

و�و 	 ���ور ا��0�ور�& 	�ة ��$ ����ت ا��* ,�����، وذ�ك �ن -5ل درا&	 ,��


ر  17&
وك +* ا��,رة ا���,دة �ن �& 14ا�وم ا��وا+ق 09ط5ق ا�%ورة إ�$  2010د

 *�0� 2011.  


�ث، �7,00ل 
"دھ� �� 	%م و��0� أھ�	 ا�درا&	 
�رض و�� ا�7�رئ +* ا��ورة ا�وا�"

	 ا��5��	 �� ,�� ا�
�ث وا�"0 &�ط0�إ�$ ,�دد ا����ھم ا(&�&	 ��و�وع ا�درا&	، %م 


"د  4�7ق درا&	 �و�و�	 ��و�وع ا��ور ا��0�ورة ��$ ����ت ا��س 
وك ، �,�

ذ�ك ا���0? ا��&,-دم ��درا&	 �� ادرات  �� ا�
�0�ت �ر!زن +* ذ�ك ��$ اداة ا�,��ل 

و�و *�  .ا�&

 ا���ور ا�%�0* +7د  �ء ,�ت �0وان ا09,ر0ت و�وا�� ا�,وا�ل ا9 ,���* و,!ون �ن-2

  :أر
"	 �0��ر ھ*
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!	 ا09,ر0ت -��ن 
دا�,�� ا(و�$، %م ,"رف  ا�"�0ر ا9ول ,طر�0� +4 �ن ظ�ور 

	!
� .ھذه ا�

ا�"�0ر ا�%�0* ,م ا3��رة +4 إ�$ -���ص ا09,ر0ت ووظ����� ا�,* ,��ل ا�"دد  -

ث ��و�0� �در ا��&,ط�ع ا3��رة إ�$ أ!
ر �دد ��0��. 

- 4
!�ت ا09,ر0ت ا�"�0ر ا�%��ث ,م ا�,طرق +�� 	 .إ�$ ا�-د��ت ا9,���

ر 0 ���� - .ا�"�0ر ا�را
� �وا�� ا�,وا�ل ا9 ,���* و�"�

  : و,!ون �ن أر
� �0��ر وھ* ا��ورة !@داة ا,��ل و,وا�ل  ��ھري: ا��ور ا�%��ث-3

ا�"�0ر ا9ول ,م ا�,طرق +4 إ�$ ا��ور و,در �� �
ر ا�,�رM �ن 
دا�ت ا�,�ور  -

�7	 ا�د�	 ��$ ا�!�وف�+ 		 ا��ورة ا�ر���I $وا� دران إ�. 

- 	 .ا�"�0ر ا�%�0* ,�د0%� +4 �ن أ0واع ا��ور وا��ور ا��و,وIرا+

 .ا�"�0ر ا�%��ث أ�ر0� +4 إ�$ �0��ر ا��ورة وا&,-دا��,�� -

0	 ا5�3م ا� دد -
 *+ 	 .ا�"�0ر ا�را
� ,م ا3��رة إ�$ �!�0	 ا��ورة ا�ر��

4- �
�,!0و�و � ا��د%	 �و&��ل ا9,��ل وا�&�&	 و,!ون �ن %5%	 �0��ر ا: ا���ور ا�را

  :وھ*

ا�"�0ر ا9ول ,م ا�,طرق +4 إ�$ ���وم و&��ل ا5�3م وا�0ظر�ت ا�,* ,ؤ&س ��ذا  -

 .ا����وم

	 وا�5�3	 +* ا�وطن  -&�ا�"�0ر ا�%�0* ,م ا�,طرق +4 إ�$ وا�� ا(0ظ�	 ا�&

*
 .ا�"ر

 .,طرق +4 إ�$ ,!0و�و � ا9,��ل و,�!ل ا�و�* ا�&�&*ا�"�0ر ا�%��ث ,م ا� -

ا3��رة إ�$ ,"رف ��م -ر ا�ذي ,��ن ��ور آ-ر ھو ا���ور ا�,ط
7* وا(%م !�ن ھ0�ك 

و�و �، %م �و�و � وا3��رة إ�$ �0ظر ھذا ا�"�م 
��3�+	 إ�$ ا0واع ا�&�ا�,��ل ا�&
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و�و * �0�رت ��$ ����ت ا��س 
وك، �ث ,م ��ور ا�%ورة ا�,و0&	 ا�,*  ا�&

0* %م ا��&,وى ا�,��ل ��$ %5ث �&,و�ت او��� ا��&,وى ا�و��* %م ا��&,وى ا�,"

  .ا�,��0* وھذا �&ت �ور ,م ا-,�رھ� ��دا

 .أ-را ,م ا�,طرق إ�$ 0,��? ا�درا&	 و-�,�	 ���	
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 :ا�و���ت وا���را��ت

�� ا���� ��  درا���� �د��ت ار�ز	� �ور ا�ورات ا�ر
	�،�ن ��ل ����وا

و�ن ��ل ا��'ظ�ت اذا�	�، 	�$ن ان ���ص ا" !��� �ن  ،ا طرافا�د	د �ن 

 :   ا���را'�ت وا�و�	�ت ا�+ �راھ� �(	دة 

� �
ل ا!-�ت ا��ؤو�ا	!�
	�ت و��
	�ت �وا��  'ول 0رورة �و/	� ا .راد �ن 

2 ا��م���ر او�ت .	-� 
و'�-م /�" ا�� ا�!���/+ا�وا�ل ��  �� 	�دم ا


�ب أھ�	� ��ر ��3.� �	��	� �ز	د �ن د ��دى ا +��	� ا �ر اذير!� او/+ ا

��ر$� ا�	��	� 	'(زھم /�" �
��ء  	د.�-م �'و ا���ھ�� وا +.3
لا���.  

�وظ	(-� .+  $	(	�ادرا��ت ا�+ �ظ-ر أھ�	� ا�ورة و 0رورة إ!راء �ز	د �ن �

�	��	� .���	� !وا�ب ���ددة $�!وا�ب ا�!���/	� وا

وا$���ب �-�رات �راءة  ا�ور!راء �ز	د �ن ادرا��ت ����ق 
�'�	ل ا0رورة  �

+�	�0� .ا�ور وإ/ط�;-� 
�دھ� اد�+ ا��		�+ وا

�طورات ا����ر/� .+  ��
 ا����ظم��3	�ت ا����ل وادور 0رورة ا>��م 

 .���ل��ورة .+ ا>/�م ا'د	ث .+ /�ر /و�� ا�

�  �-" ا(	س 
وك" 	�
?+ ا�ھ���م 
�� �'��< و��;ل ا>/�م $����ر�ت و�ن ��


��ء أ.$�ره  +. +3����0-� /�" ا
 +3�� �	
و��وره �ن ر��;ل ا	!�
	� و��

���وا.  
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  :إ�
	��� ا�درا��

��ل ا��د��� وا�ط�رة ا����و�و��� ا��� أ�د���� �� ا���م و�� را���� �ن ��د  و ��ل ا�

، �ن أھم ا�ظواھر ا��� أ�(�ت (�)�'ف أ%����� �� ���$ ا����د�ن�#��رات و��و�ت �ذر�� 

�ت  )��� �� ظل 3در��� 2'1 إدارة �)�'ف ا/ز� ،ا�(����ن�و-$ اھ���م �(�ر �ن طرف 

ا�ذي  ،إ�1 ���ب � �ھ���� �� ظ�ور ����$ ا��'و��ت ،ا��� ��س (�/ �س ا�����$ ا�4 ���

��ل أ�راده (%�ل وا $ �$ ھذه ا�و ��ل �� ���$ �%�ط���م ا�������2، ��1 أ�(�ت �زء ��

� ���زأ �ن �����م ا��و��� وھذا (�����2د ا��(�ر 2'1 �د�ق ا��'و��ت ا����ل وا� ر�$، 

�ت ا�دول ا�ر(�� ا���  ،'#'�� (%�ل �(�ر وا��%�رھ� �� (��� ا������تو�#���� ���� ��)

أ�(�ت � 1 �;����ق (ر�ب �����ت ا��'و��ت ا��� ���%ر ���� ا �)دا��ت %(��ت 

ا���ر��ت ���وذج �ن ھذه ا�و ��ل ��� أ�(= �%��ل 2'�> �ن ��و��ت ود�2�م ���(ر�د 

 �وھر��وا��� �'ب دورا ، "...ا���س (وك"و "����و��ر"م ا��د�د ا4���رو�� و�وا3$ ا24;

 ا/�رادا���م  ا���را-� �%�ل ا�وا3$ ا��و�� �'�;��ن �ن  -�21'1 ا�%(�� ا���(و���، وأ

ا�%)���  ا/)(�ر�� ا���م ا�ر(�، وذ�ك ��� ����> ھذه ا��وا3$ �ن )د��ت ا�درد%� و�(�دل 

�ل ���ط$ ا���د�و وا��وا�ل وا��%�ر�� (���ور ا���� ا��'��ط� وا� ����ع (�/��ب وإر 

  ...(���وا�ف ا�ذ��� وآ�ت ا���و�ر

 ���و3$ ا��وا�ل " ��د ��ن �'�ور روا�� �(�را �)ن ا���%ط�ن 2'1 ھذه ا��وا�( $3

ب ھذا ا��و3$  ���2010ذ (دا�� �� � �1 (���ورة ا��و� �� أوا)ر " ا������2 ��س (وك � ،

  .ا��داث �ن );ل �%ره �'�ور ��� �� ����� دورا �

�1 ���و�� ��م ������� وروا��� ���'�� إ" ا���س (وك"2(ر ا��ورة وا������ ان �زا�د أھ��� 

 �دى و2'1 ھذا ا/ �س ��ن �و-وع درا ��� �ولو������� ودرا � ������ و�Cو�;���، 

ا�%(�ب  ��داو��� ��وEرا��� ا��و(��-(ط ا��ور ا��و � �ھ�� ا��ورة �� ����� ا/�داث

، ا�ذي ا ��طب أ�(ر 2دد �ن ا��و� ��ن E 1'2رار (��3 �وا3$ "ا���س (وك " ا��و$3 2'1 
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ا��وا�ل ا������2 وا��� 2ر-ت �ن );��� ا����ر �ن ا��ور ا��� ��و2ت �-������ 

  . وأھدا���

  :� 2'�> درا ��� وھوا����� ا�ذي  �(�ا�� �ؤل ا�ر�� � �ن ھذا ا���ط'ق ��(�در إ���� 

ا��ورة ا��و� �� ؟ و��ف  �#ط����ف  �ھ�ت ا��ور ا���%ورة 2(ر ����ت ا���س (وك �� 

  ���ن ��'�'��  ���و�و��� ؟

  :ا��ر��2 ا�� �ؤل إ�1 ���و�2 �ن ا�� �ؤ�تھذا وار����C �� �م 

  ��ف أ�د�ت ا���ر�ت �� ظرف و��ز �#��را �� ا��ل ا24;�� ؟ •

  �� �%��ل و�2  �� � ؟  �د����و��� ا�ھل  �ھ�ت ا����و •

ا��ورة ا��و� �� �ن );ل ��د��> �'��دة ا24;��� ا�����'� ��  "ا���س (وك"��ف ���ول  •

 ا��ورة؟

ھل �'�وا3$ ا�������2 3درة 2'1 �ل ا��رد �واط�� ����� ��دم �ورا 2ن ا��ورة  •

 ا��و� ��؟ 

 2'1 ا���'��؟ ا��ورة 2(ر ا���س (وك ��ف �ؤ�ر  •

      

 

 

 

  



 هجـيالمن  الجانب

 

9 

 

  

  : أھ��� وأھداف ا���ث

  :3د  ت درا ��� إ�1 ����ق ��'� �ن ا/ھداف 

2�ر ا��و� �� � "ا��ورة"ا��ورة ا�ر���3 ودروھ� �� د2م  �(��ن أھ��� • �� ��� 

�� ا�����ت ا� �� ��  ���ن أن �-��>ا��د��� وا��ظم ا�ر���3 و��  ا����و�و���ت

�� ا/�ظ��  �دام ا��ر�� وإ(داء ا�رأيوا�������2 وا������� و)��� �� ���ل ا

 .ا�ر(�� ا� �� ��

 .�و-�= ��و��ت ا��ورة و�����3 ا��(�ر��  •

•  ���� .ا��� ��وم 2'��� ا��ورة �� ��ل ا�����ق وا���4����ر�� �)�'ف ا�(�1 ا�د

 .ا��('�Hو3در��� 2'1 2(ر ����ت ا���س (وك ����� ا��ورة  إظ��ر •

 .ت ا��د�دة �� �%��ل ا�و�2 ا� �� �ا����و�و��� إ ��م�����  •

��2 2'1 �ل ا��رد �واط�� ����� �ن );ل ��د��>  إ(راز •������ور 3درة ا��وا3$ ا'�

  . ا��� �(ر 2ن وا3> ا���ش 

و(����د�د �وا3$  ھذا �� ر�زت 2'�> درا ��� ��ث و���3 2'1 �����ت ا �)دام ا���ر�ت

 و��ف  �ھ�ت ھذه ا��ورة �� ����� ،"س (وكا���" ا��وا�ل ا������2 ا�����'� �� 

 .��Kداث ا���ر�� 2'1 ا� ���ا��ورة �ن 2رض  أ�داث 
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   :أ��	ب ا���	ر ا��و�وع

����ل �'ت �ن ا��� ،م 3ر�� �#�رة%�د ا��د ا���-� �ورة �(�رة �� ���ل و ��ل ا

 ،و��� ا�(ث ا��-�����$ �طور ا��� (�ت ، و%(��ت ا����ف ، و ا��'و��ت ، وا �)دام ���و�

������  ،ل ا����2'� (�ط(������ ا��)�'��وظ�ور ���و�و��� ا�و ��ط ا���ددة ، و���و�و��� ا

ھذا ا4ط�ر ظ�رت و ��ل ا������ �د��� و�2���� و����زة وذ�ك ��� ���'�> ھذه ا�و ��ل �ن 

����� ا���'�د����، و�ل أھم ھذه إ�����ت و3درات و)���ص ���و�و��� ����دھ� ا�و ��ل ا

����� ا��د��� ��ھ�  -و�� ��د���� %(�� ا���ر�ت -ا�)���ص ا��� ����ز (�� ھذه ا�و ��ل ا

ا��;��� /دوات ���2ل (�ن ا��ر ل وا�� ��(ل، و3در��� 2'� ا���ل ا� ر�$ �'�'و��ت، 

(�ن  وا �)دا��� �'و ��ط ا���ددة ����وت وا��ورة ا���(�� وا����ر��، و�(�دل ا�ر ��ل

،���������ل  أطراف ا��'�� ا����ل ا�%)�� وو ��ل ا��وا���$ (�ن )���ص و ��ل ا

  .ا����ھ�ري

�3��د�� �إن �� �%�ده ا���م �ن �طورات  ر�� وأ�داث �)�'��  واء ا� �� �� وا

��2�����و��1 ا������ ���� ��� ا/�ر ا��(�ر 2'1 ا�����$ (%�ل �2م وا�%(�ب (��� ...وا

��" �وا3$ ا��وا�ل ا������2 "، و�ن أھم ھذه ا��طورات ا������ �2�م ا24;م ا��د�د   )�

ا�ذي 2رف �طورات 2د�دة و(%�ل �(�ر ��� ��م 2'1 و ��ل " ا���س (وك"�ن أھ��� �و$3  

  . ا24;م ا���'�د�� ا�ھ���م (>

��� ا���ل، �ورة و����$ (���و-وع ا��راد درا �>��ن  دون أن �� �3;2 1 �)

����� ا��د�دة ا������ 2ن ا� �)دام ا����ل �'�و3$ و2;���3 ��);ل �;�ظ� ا�ظ�ھرة ا

����� ا����2'�� �� ا�����$��و2;���3 (�� � �1 (���ورة  (��ظواھر ا�������2 أي ا��'�� ا

ا��و� �� �ظ�ھرة ا������2 � ت �ؤ)را ا�د�د �ن ا�دول ا�ر(�� ��و�س و��(�� وا���ن 

  .ا�M...ر�� و و

ا�درا �ت ���و�� ��� إ�راء ا�درا �ت ا24;��� وا����(�ت ا������ (��ل ھدا ا��وع �ن 

  .����ول �و-وع ا� ��2 ا���
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  ��د�د ��ط��	ت ا�درا��

  :�!ر�ف ا� �س �وك 

2(�رة 2ن �و3$ و�ب �'�وا�ل  "Facebook"ا���س (وك (����'�ز��               

��دودة ا�� ؤو��� ��'���  "��س (وك"��> ����� و�د�ره %ر�� ا������2 ���ن ا�د)ول إ

�� (�� ،���� �)د�ون (�����Nم ا��-��م إ�1 ا�%(��ت ا��� ��ظ��� ا��د��� أو ��� ا��ل �(

��ل (�O)ر�ن وا����2ل ��م ، �ذ�ك ���ن ��أو ا��در � أو ا34'�م ،وذ�ك �ن ا�ل ا

�3��م وإر �ل ا�ر ��ل إ���م وأ�-� ��د�ث �'����م �'� �)د��ن إ-��� أ�د�3ء إ�1 �3��� أ�د

د��ل ا��ور ا�ذي ��د�> ا��'��ت  إ�1ا�%)��� و�ر�ف ا/�د�3ء (��C �م و�%�ر ا م ا��و$3 

وا��دارس ا�����د�� �� ا�و���ت ا����دة ا/�ر���� إ�1 أ2-�ء ھ��� ا��در�س وا�ط'(� ا��دد 

1 �'� �'�ر�ف إ���موا�ذي ��-�ن و��� /2-�ء ا��رم ا����� �و .  

  :�!ر�ف ا��ورة 

  :�!ر�ف ا��ورة �#و�	  

�� �P، ا��ورة ھ� %�ل ا�%�ء، وھ��� و���ل ا�%�ء ا��ر وم 2'1 ���� �ن ا�ورق أو ا

�ور���>،  آيو�ورة ا/�ر �ذا  ���� .  

  .�2ذا أي ���> ا/�ر���ل ان �ورة ا�%�ء :ا��ورة ھ� ا�%�ل ، ا����، ا��وع 

  :ا�ط$��	 �!ر�ف ا��ورة 

ا��ورة ھ� 2(�رة 2ن أداة �(�ر�� ا��2دھ� ا�4 �ن ��� �د ا����� وا/���ر           

�� (�ل أو �ر��� �(طت وظ�����  واء ���ت إ)(�ر��، ر�ز��، و������،و��د ار ،وا/�� �س

                                                           
1 ، Q ل �(�رك )-ر �-ل�13ص ، 2010، ا�)رطوم ،1%�س ا���-�، ط �دو�� ,أ�ر ا���س (وك 2'1 ا�����$ وا  . 

  . 351، ص2006(�روت،  ،4طار ا���ب ا�'���، ، د��3وس ا���ط'��ت)رون ، آو إ(راھ�م��%�ل   2
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��ل  وا��وا�ل، ��1 � �ل �ر���� (�4%�رة إ�.وا��ورة ھ� وا3$ ����ق �� ������ أ%��ل ا

ا��)�'�� وھذا ا�)�;ف وا���وع ھو  �� �ن  ��ت ا��ورة رEم و�دة ���و����  ���'����

    1...���س ��� ��دد 

  

  :�!ر�ف ا�����و�و%�	 

  :�!ر�ف ا�����و�و%�	 �#�

  Logosا�ذي ��� ��sémeion  ، ��;2و���� ا��'�� آ��� �ن ا/�ل ا��و����           

=)�  .2'م ا�;��ت:� 2'1 ا���و ا��O �د��� �ر�ف ا� ���و�و�� وا��� ��� )ط�ب وھ�ذا �

������ إذن أن ���ور 2'�� �درس ���ة ا�;��ت �� ��ف ا����ة ":��ث ��ول دي  � ور 

 ��2�����  2"ا

  :�!ر�ف ا�����و�و%�	 ا�ط$�	

�1 ھ� ا�'م ا�ذي �درس ا�;�� وا�د��ل -�ن ا� ��ق ا������2 �ن );ل ا��%ف 2ن ا��

   3.ا�-��� وا�)�� �� ر�وز ا����(� وا��ور

  

  

  

                                                           

1:�)'وف ���دة ،  'ط� ا��ورة ،دار  �ر �'�%ر ،ط 1 ،2004  ،ص18 .             
 

  2 (ر��ن �و �ن ،�ر��� ���د �ظ�ف ، �� ھ� ا� ���و�و��� ،أ�ر���� ا�%رق ،2000، ا�دار ا�(�-�ء  ،ط 2 ،ص9 .    

، ا�وراق �'�%ر وا��وز�$، ا����� ا/رد���، ا��ورة، �#��رة  ������� �� أ%�ر ا4ر ����ت ا�(�ر�� �� ا���م ������� 2(د Q 3دور ا�����،   3
  .67، ص2008، ��21ن، ط
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 :ا�&ورة

  :�!ر�ف ا�&ورة �#�

ا��ورة �#ً� ��درھ� ��ر و���� �ورات و��� ا�د��ع ��2ف ��و �#��ر ا/و-�ع ا� �� �� 

أ�� ا�ط;��ً ��د ��Cر  '(� وإ���(� (��ءاً 2'� )'���ت و �2��3ت . وا�������2 �#��را أ � ��ً 

�د�� وأ)رى �ؤ�ده ���رة ا��ورة ، ���طرف ا���دي �درس ا��ورة (�دف ا���(ؤ (�� �

�درس ا��ورة د � وا���'و�� دون و3و��2 (دا�$ ا���'�� ا�)��� ، وا�طرف ا��ؤ�وإ���-�

���= ا��م ، و��ذا ��ن ��ط'= ا��ورة ، ���$ (�ن ا�طر��ن و�Eر ��دد '�.1 

  

  :�!ر�ف ا�&ورة ا�ط$�	 

�رى ا�د��ور 2��ت  �ف ا�دو�� أن ا��ورة �� ���ھ� ا������ ھو  �#��ر ا��ظ�م ��   

�> ���ق إرادة ا�%ب او اE'(> �ن �Eر ا�طر�ق ا�ذي �ر ��� ا��ظ�م ا����و�� ا�����$ 2'1 و

  .   2ا� ��د ��>

إ� أن �� درا ��� ھذه، ��ط'= ا��ورة �م �داو�> �ن طرف و ��ل ا24;م ا��)�'�� ا�ر(�� 

 .وا/��(�� �'د��� 2'1 ا��ّ(� ا����ھ�ر�� ا��و� �� -د �ظ�م ا�ر��س (ن 2'� 

  : إ%را'�	 �!ر�ف ا�&ورة

ا��ورة �ظ�ھرة ا������2 و �� �� ھ� ا����-� ا�%ب وا�-��ر -د ا�ظ'م ا�ذي ���وز �ل  

�دود ���ل ا�ط��3 ا�(%ر�� وا��ورة ھ� ا����ر ��2ل ا�#-ب �� ا���وس 2'1 ��2ل ا�)وف 

2(�رة 2ن �2'�� ھدم �'��� �2'�� (��ء، �ذا  إ� ���ا� 'ط�ن، و�ورة ��ل  وإرھ�ب�ن 3وة 

  :ورة �ر�'��ن ر�� ���ن�''�

                                                           

  1    http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=29283#ixzz1v8ECPFHS. visite le 17/05/2012 à 
14 :04 .  

 http://saifaldawla.al-taleaa.inf  .222:40'1 ا� ��2  ��2012رس  �15وم ا�)��س  ف ا�دو��، �ظر�� ا��ورة ا�ر(��،2��ت  �  2
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  "ا��ظ�م إ ��طا�%ب �ر�د " ھدم ا�و-$ ا�ظ��م وا��� د ا����م، و%�ر ھذه ا��ر�'� ھو: ا/و�1

  ".ا�%ب �ر�د ���ة �ر���" و%�رھ�  ا/��(��ء و-$ �د�د �'(� ����ت و�ط'�ت : ا������

  :ا����- ,+ ا�درا�� �*() ا���ث

�ن ا�)طوات ا���ظ�� ا��� ��ب ا��رام � ' '�� � �د�2 ا�(�ث ا�'�� ا�(�ع ���و�2   

��ط'ق �ن ��د�د ا��و-وع ا��راد درا �> �م (��ء ا��و-وع و��د�د ا4%��ل ا�ر�� � ا�ذي 

��ط'ق ��> ا�درا � ���4د �� �ر و��'�ل ا�ظ�ھرة ��ث �رف ا����P ا�'�� 2'1 ا�> 

�و�ول إ�1 ���و�2 �ن ���و�2 �ن ا�2'��ت ا�ذھ��� ا��� ���ول �ن );��� أي 2'م ا

����� وا����Cدا�����ق �$ إ������ ا��%ف ���2 وإظ��رھ�  21'1.   

  . 2)ر �'���P وھو ���و�2 ��ظ�� �ن ا��'��ت � 1 �('وغ ھدف�ر�ف آ ھ��ك

�ت ا�)��� وا���1 ا�(�ط�� �'ر ��� �و(��ء 2'1 درا ��� ا��� ��دف إ�1 ا�و3وف 2'1 ا�د

�م �داو��� 2(ر �و3$ ا��وا�ل ا������2 ا���س (وك ا�)ذ�� ���P ا�����'� �� ا��ور ا��� 

ا���'�ل ا� ���و�و�� ���U(� 2ن ا4%����� ا��طرو�� ��ث ��دف 2'م ا� ���و�و��� إ�1 

درا � ا���1 ا�)�� ��ل �ظ�م 2;���� ��و �درس �#� ا�4 �ن وا���وان و�Eرھ� �ن 

�;ت �ا�;��ت �;��ت ا��رور، وا���ت ا�ا�;��ت �Eر ا�' ���� (��2(�رھ� � �� �ن 

 .  ا����ر��، ر و��ت ا��ور ا���(�� وا����ر�� و�Eرھ�

  

  

  

                                                           
درا �ت إ2;���، ���� ا��زا�ر، �ر�ز ا�ط(��2،  و�ل،إ�2دة ا��ظر �� ��ط �ز ،ا�(�ث 2ن ������ ا�(�ث� C�� 2(د ا�ر��ن 2زي،   1

    . 28، ص 1992/1993

، دار ا���(� �'�%ر، ا��زا�ر، 1، ط������ ا�(�ث ا�'�� �� ا�'وم ا�4 ���� �در�(�ت �2'��(وز�د ��راوي وآ)رون، : �رس، �ر�س أر��و 2
  .98، ص 2004



 هجـيالمن  الجانب

 

15 

 

  :.�*� ا���ث

إن ����$ ا�(�ث �� �#� ا�'وم ا�4 ���� ھو ���و�2 ������ أو �Eر ������ �ن 

�ر ا���ددة � (�� وا��� �ر��ز 2'��� ا��;�ظ���  .ا�

�ن ��2�ر ��� )���� أو 2دة )���ص �%�ر�� ���زھ�  إن ����$ ا�(�ث ��(ر ���و�2

���ر ا/)رى وا��� ��ري 2'��� ا�(�ث وا�����  .21ن �Eرھ� �ن ا�

2(ر �و3$ ا���س (وك، أ�� ا����  (���� �Nن ����$ ا�(�ث ھو ا��ور و���� �)ص �و-وع

;ل ���2 �����ل �� ا��ور ا��� �2��ت ا��ورة ا��و� �� 2(ر �و3$ ا���س (وك وذ�ك �ن )

روف (��� (� إ�1 �ل  ا�����ء3�د��، �������� ھ� ا������� وا��� ��ون ���� ا����ل �

�2�ر �ن ��2�ر ����$ ا�(�ث.   

+*	
  :ا0ط	ر ا�ز�	*+ وا��

، ا����دف ��رة ا�درا � ��راوح �� ز�ن �د�> %�ر�Nن  ھذا ا����ب���� �)ص     

�� �د���  �دي  "ا�(و2ز�زي"م ��3م ا�%�ب ��د�ع ا��ورة ا� '��� �� �و�س وذ�ك �ن �و

 �2010ن %�ر د� �(ر ) 17((وز�د ا��� ��(ر ���ن ا�ط;ق ا�%رارة �� ا� �($ 2%ر 

> �ن طرف ا�%رط���� 2رف ((د  � ده(�رق ��� ب �� ���و��> (ض و ��ل  �-�� 

ا����دف  �2011ن %�ر �����  )14(و���د ھذه ا�درا � إ����E 1 ا�را($ 2%ر  ا24;م،

  . �و�س ��و��� إ�1 ا� ود�� "1(ن 2'"��#�درة ا�ر��س 

  

 

  

                                                           
  .298ص  ،>��  ا��ر�$  1
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 :ا�درا�	ت ا��	��1

����� �2دة �� ��ون (دا���� �ن درا �ت �إن �ل ا�(�وث ا�'��� (�)�;ف �)

��د 2'��� ا�(��ث �� �%��د �ر�� أو ���ط� (دا��  إذ (���� �� ا���دان،  أ)رى�

. 2دة �وا�ب 2ن �'ك ا���  (��> �ب ��ن أو�ن );��� (��> �)�'ف �� ����ل 

 إ��>و�ل �(د ا�ودة ���  إ�����> ('وغ ھد�>  ����� ��د �را��� � ���(�ث ا�'�� ھو

  .اO)رون

�'�� ا �ط;ع ا�درا �ت  أ���)طوات ا���ز�� ��ذه ا�درا �،  أو�1و ���ت �ن ) ���3

  .��(�ت أو 2'1 ا�%(�� ا���(و��� ا� �(��، (د ����ف ا�(�ث ���2  واء 2'1 � �وى ا��

  :ا3و�2ا�درا�� 

��ل ��ت �2وان  ا24;م�ذ�رة �� �ر �� 2'وم �� ا24;���ا������ "وا

���ر(�  ���و�و��� ��ور ����� (�ر�دة ا�)(ر .2010/2011/�داث �و�س 

� � �#��م ".ا��و�����).  

ه ا�درا � 2'1 ���2 ، ھذ"طو�ل ���د"و"  ��� ����"�ل �ن ا�(����ن   أ�رى 

�ر�دة و ا���%ورة 2'1 ����ت �ن ا��ور ا������ ا��� ���P ا��ورة ا��و� �� 

��ف ��ت ا������ ا24;��� /�داث �و�س "و���ت ا4%����� ھ�  ،ا��زا�ر�� "ا�)(ر"

ر�� أھ��� ا��ورة ا������ �و �'� ا������  وھذا " �ن );ل ا��ور ا������؟��

ورة ا������ و3در��� 2'1 �دف أ�-� إ�1 إ(راز ا�دور ا���ل �'�3و�� و����، و�

H�')��ا.  

و3د ���ت �ن (�ن ا�����P ا�����ل 2'��� أن ا��ورة ا������ وا�)��� (�Cداث 

�و�س، ��ءت �(رة 2ن ا�وا3$ ا�ذي �2%> ا�%ب �� ظل أ�داث ا��ف و ا��ورة -د 

 .ا��ظ�م
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  :ا�درا�� ا�&	*��

��ل ��ت �2وان  ا24;موم �ذ�رة �� ��س �� 2'��ا��ورة ا��و�وEرا��� "وا

�ر�دة .��'�ل  ���و�و�� ��ور ا�دوان ا� را��'� E 1'2زة.�� ا������ ا����و(� 

���2008/2009� �( � .ا�%روق ا��و�� ��وذ��.  

إ%����� ���و�ت ". �ر��ز 2'���" و" (ن ز��و�� ���� "ا�ط��(��ن  إ2دادا��ذ�رة �ن 

�� �#ط��  "ا�%روق ا��و��"�ر�دة  2'1ت ا��ور ا��و�وEرا��� ا���%ورة ������ � �ھ

وھذا (�دف  ا��ر�ف (���ورة ا��و�وEرا���  .أ�داث ا�دوان ا� را��'� E 1'2زة

2�ر ا����و�و��� ا��د���  �� ��� �ودورھ� �� د2م ا������ ا����و(�، وا�ر���ء (�� 

  .وا��ظم ا�ر���3

وھذا ا��ورة ��'ت �3م  '(��  أنن 2'1 ��'� �ن ا�����P �ن (���� و��د �و�'�� ا�(�����

  .�(%��2 ا�دوان ا� را��'� 

�!و�	ت ا�درا��: 

و(�ت ا��� وا����� �� ا���ز ھذا ا�(�ث ھ� �درة ا��را�$ ا���  �ن (�ن�ا�

����ول �و-وع �وا3$ ا��و�ل ا������2 �� �)�'ف ا����(�ت و��1 �وا3$ ا���ر�ت 

�$  ا24;���د�� 2'��� �� ا����ر �ن ا��رات ، وذ�ك ��دا��> ود)و�> ا���رك ا��� ا�2

  .(دا�� ا/���� ا������

�ذ�ك 3'� ا��را�$ ا��� ���P ا����و�و���ت ا��د��� و2;���3 (�%��ل ا�و�2 ا� �� �  

  .ا�ر(�

و(�ت ا�����'� �� ����ل ا��ور �ن �و3$   ا�2ر-������ �ا���س "(ض ا�

/�ر وا�ر�وع إ�1 ز�ن  �%ر ا��ور، ا-ف �د�ق ا���ر�ت  إ�1وھذا را�$   ، "(وك

    .  �ن ز�ن ا�درا � أ)ذ ��� و��3 طو�; ا�ذي
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	� ا�درا��  -��:  

  

�وك ا��زا��� ���ورات  س�����ل ����و�و�� ��ور ا��" �� �و�وع  �ن 
	ل ا�درا��


طوات ��&��� ��  إ�� ع���  �ن 
	ل و�، ا��ط��'��� ���&  ا��ظري و " ا�#ر��� �ورة ا�� ���ن ��وذ� 

  :�ن ا��� 01 ���� إ�.درا���  و� /-�� د -�. -دة درا� ت و�را�, ا��ط#�  �و��رھ ، 

  

���ل ا7��ر�ت ا��وم 6درا -ظ��  �ن ا��� � ت وا�
د� ت، ر��  4 ن أ�4رھ  �3و-  ا��وم ��� ت  �

و�ط��' ت أ
رى ��ل ا��ر�د  ، 4�  أ�&  ���ل 
د� تا�ِوبا���3ورة -�.  ا���وص ا�� 1'�

 ، ��ثو>�رھ  وا/�� ل ا��و��. ، و�ر�و4و/ت �'ل ا���� تا��
 طب ا��وريو
د� ت 

ا���ف وا���ط ت ��ن 3ر-ت  ا7-	���?��ر �� ا�#�ل  ،ا/��ر�ت �� ظرف و��ز أ�د�ت

�3 ءا�# ����  ا7-	���A�  ,6�4�وا�ا�3 .�-. 

  

ا��ورة ھ� �?� �د�دة �#�و 4ل ا��? ت ا��3ر��، �&� ����ق ا��B�ل وا���ث �و��&  �'	 �د�دا  �

و� -�� رھ  �� -� ���طر -�. 6ط ع وا�, �ن �� /ت ا�#�م وا��#ر��  �ن �'ول ا���ث،

و���ل �� ط� �&  د//ت و�# �� ور�وز ���� -��&  �6�� و��#�&  أداة ا�� ل � -�� �� 

ا/��6 د��، ��''� �ذ�ك دورا ا�� ��   ا���و/ت ا����� وا��' ��� وا/��� -�� وا��� ��� و

�D �� ا�ر� �� ا7-	��� ا��د�دة &� �4ون ر���1وإ6� -�  و�� ر�  و�� �� ، �- .�< /  ،

�دودا �#��&  
ط �  ا�� �� ، ��'د أ���ت ا��ورة �� - ���   ا��و�و>را���رة و��?ت ا�� ��ث

�& وذ�ك .�م �4ن أ�4ر أھ��� ��&  إنا��وم ���س أھ��� ا��4�� ا���4و��، E  ر� ���4ون �ن -

 ا ������  و�# ��� �#ط� ن �&  �#د���' ة 

 
  

�ن 6�ل ا��& ت ا���ؤو�� -�. ا�� �� ت و���� ت �وا6, ا��وا�ل  ا�Eراد�رورة �و-��  �

 .��&  � /�� ه ا����Gا/��� -�، و��&م -�. ا���� ر ا�و6ت 

  

�3ر �' �� �� ��� �ز�د �ن در�� ا�و-� ا��� �� �دى ا�3� ب ��  ���زھم -�. �� ر��  أھ��� �

 .�'و6&م ا��� ��� وا��3 ر�4 �� �� ء ���'��&م
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� �ذة �ط�� -�. ا�# �م، و� �� ���#��ر وإ�داء " ا���س �وك "�'د و�د ا�3� ب ا��و��� �و6,  �

. إ�. 4ل أر� ء ا�# �م" �ن -�� "�3&�ر �'���&م و�ط ��&م ا�دا-�� إ�. إ�' ط �ظ م ا�آرا1&م، و

�'ول � ن ھذا ا��و6,  ��ور ا/��� � ت ��' ط �#ل �ن ا��واطن ���� ، �'وم �  وھذا �  �#�

 . وا��و�. �م �'وم ��# ���& ، و�3رھ 



 

 

 

 

 

  ...ٕاىل

  مٔ�طـــــــــــال هللا يف معرهـــــــ نـــــ�الكرمي  د
نالوال�

  ٕاخــــــويت... معهم  من تقــــــامست ٔ�طوار احل�ــــــاة

  ٔ�ساتذيت... من 4لمين 1يف ٔ�طلب ؤ�ت+ٔدب مع العمل

   ٔ�صدقايئ... من مسحت يل اجلـــــــامعة مص�اح8هتم 

  خطيبCــــــــــــــي... ا هللا يل من قدرهـــــــــــ      

  لك طـــــــالب 4لFم                       

  

 ...ٔ�هدي مثـــــرة Iـــــــدي 

 ٕاKراه�ـــــــــم                                                                



 

 قـائمة المراجع
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�ن ����، ��ث ��ن ���ش ا�ن �� ��	م ����� ا	�ور ���ل   ���طف و ر�� و�

#�و����ت ا	��+ز�ون �'��ت �('ت وا	��ب وا	�'�س و	و��ت ا$ا	�ور ا	��ف وا	 �

�و	- ���ل 	م ��دث �ن /�ل �� ��ر�. ا	��ر�- ���-  وا	����و�ر وا,��ر�ت��وا	��+و��ت ا	

زن ا	����ت , � �وي �د�- ا	�ور أو أن ا	�ورة � �وي 	ذا �ؤ�د �راء ا,���ل أن و

-�  .أ	ف ��

���د�� ��ون ا	�ورة /و�- و�ؤ;رة �ط�س ا	�وت و��:�ب ا	��ن ��9 ا8ذن، ھ�ذا ���ت 

��و�- وم �=�- 	ر/��- ��ر�-، و�����ر أ��ض ا	�ور ا	��دق �@ول �ن ��ض ا	�@�?ق 

��، �' �ورة ���� , �@�@-���� ���� �ن ا	�ور وھذا �� ���ل ا	و ��- ا�8(�)�	 �.  

  

  :داة ا���ل و�وا�ل ��ھ
ريأا��ورة -2

 ��ر ا��ـــ�ر
� ا��ورة 2-1 

، و	��ور �دة �1@ول "أر طو"ھ�ذا ��ن " , �+�ر ا	روح أ�دا �ن دون �ور" 

�دة ا$���ج 	���ل ا	�ص ��ر�+�ت ذ�رت �� ا	@وا��س، �دءا �ن ا$��رة إ	9 ����- إ�

و=وع ���ن، إ	9 ا$��رة إ	9 �ل �� �ظ�ر ��9 ��و +�، و���- إذا ��ن و ����E �ن أ

 -��Hر��� أو �Hر ��و/�، و���� ��ن ھذ�ن ا	�����ن ����ل ا	��ر�+�ت ��9 ا �دا��ت 

��ط�I �� ا	+�ز��ء وا	ر��=��ت و��وم ا	����و�ر و�Hرھ��	.  

�� �ذ	ك ���و�ن �ورة  ، 	��� إن ��م ط���- ا	�ور و/و��� ��دأ ��	����- ا$درا��-��� ,

2�(ردة �ول ذ	ك ا	��	م ا	ذي ����� �� رؤو ��.  

                                                           
1
  .8، ص 2005 	+�ون وا�داب، ا	�و�ت،ا	�(�س ا	وط�� 	�;@��- وا ��ر ا	�ورة ا	 ����ت وا$�(����ت،���ر ��د ا	���د،   

 -��2  �د�- �� ن ���د ا	+=��، ;@��- ا	�ورة ودورھ� �� إ;راء ا	�ذوق ا	+�� 	دى ا	���@�، درا - �@د�- إ	9 / م ا	�ر��- ا	+��- �(�
���- ا	�ر��- ا	 �ود�-، أم ا	@رى ���ط�ب ���.14، ص 2010���� 	��ل در(- ا	��( ��ر �� ا	�ر��- ا	+��-، ا	   
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وا	��  (Icon)�(ذورھ� إ	9 ا	���- ا	�و����- ا	@د��- أ�@و�-   (Image)و���د ���- �ورة 

��  (Image)و  �� ا	'����-  (Imago)���ر إ	9 ا	����� وا	�����ة، وا	�� �ر(�ت إ	9 

�� �� �� +- ، و	@د 	��ت ھ1ا$�(��ز�-��، و�ذ	ك �� "�'طونأ"ذه ا	���- ود,,��� دورا 

  .�� ا	:رب �ظ�- ا	��;�ل او ا	��;ل 	#���ر وا	���ط�ت�M �س �;�ر �ن أ

�����ة، و��ظم  ���� -����, -��ن �� ���/ �����ق � I�ط����ط�I ا	�ورة 

،� +� 9���و�ن ;م �و(د ���ن  ا, �دا��ت ا	@د��- وا	�د�;- 	�ذا ا	��ط�I �دور �ول ا	

�(�ل ا, �دام ا	 ��و	و(�، �;ل �� 9�����راد�- �� ھذا ا	 ��ا	�����، : ��@�ر�- ور�

�- �ورة ���� إ	.، أ�� �� ا	�:- ا	�ر��- �Eن ... رىا	� .، إ��دة ا$���ج، ا	�ورة ا8��

�� أ�=� ��� (�ء �� 	 �ن ا	�ربھ�?- ا	+�ل أو ا8�����و��ورت : �ر و�+��، و�ن 

ا	��ء �وھ�ت �ور�� ���ور 	�، وا	���و�ر ھ� ا	���;�ل و	�ل ھذا ا	���9 ا8�ر 

 -��	��ورة وھو ا	ذي أدى إ	9 ����� ھذه ا	�ظرة ا$زدرا?�- 	��ورة �� ا	;@��- ا$ '

  .2وا	�� ر�ط��� ����دة ا8و;�ن

ص ا	�ورة أ�� ا	�ورة ا	+و�وHرا��- �Eن  � �� ا	�طور ا	���و	و(� ا	��?لھذا ��

ا	ذي ��د�� آ,ت ا	��و�ر ��9 ا�'ف وظ�?+�� 	���I (زءا ��و�� �ن أ(�زة ا,���ل، 

���، 	���ل ا	�ورة ����- ��رزة ��9 �رط- ا	��	م )�	 -���� -���(�ل �ن ا	��و�ر �

ر، O� ل أو��� ��	���I أ�را ا	����ر �@��� ��دث ا�ن و(ود ���ط إ� ��� , � ���ن �

 9�H,و �?ل ا �� �+ز����	9 �ون أ$�'م  واء �� ا	ا=��- إ ،��و ا	+�د�و أو ا	 ��

�;ل $���ل ��	��و�ر ����ر ا	�ل ا8 ، ا����رھ� ا	�و�� �� آ,ف ا	(را?د وا	�('ت

�ن ھذا ا	��ط�ق  ��@� �ظرة �� 3و��@�ق ا	�د�د �ن ا	ر �?ل وا	:���ت وا	رؤى وا���8ر ،

                                                           

1 ���ر ��د ا	���د، ��ر ا	�ورة ا	 ����ت وا$�(����ت، �ر(�  �ق ذ�ره، ص9.
  

.10ا	�ر(� ا	 ��ق، ص   2
  

���- ا	�ر��- ا	 �ود�-، ا	��و�ر ا	+و�وHرا��، ا � ��ت ا	��و�ر ا	+و�وHرا��، ا	�ؤ  - ا	���- 	�����م ا	 3����، ا	�+�� وا	�در�ب ا	

   .2ھـ، ص �1427 - أو	�-، 

��س *18/06/2009���=رة ا	د��ور ��	I �ن � ن ا	زا�ر �� ���@9 ��	 �ود�- ���وان ��ر�. �طور ا	�ورة، �وم ا	.  
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، �ل ھذا أ�=�  ���دث �ن ا	�ورة �+ ���ت ا	�ورة ا	+و�وHرا��- و��ف �دأت، و/�دا�

�� �ر� �  ", �و "ول �ورة ھ� �ورة �ن ��وف�Mوا?ل ا	�ور و(دت �� ا	��وف وأ

�ت ���رة �ن ��و�ر 	���� و�دل ا	��ف و(دت ��� ر ومم .ق 1500 -��10.000م 

 ن ا	ر و��ت ���ت ��ن �( �د 	�Q �ن وا	��وان، ����Mل، ��� أ*ا$� �ن �� ���ة ا	��د

ا$� �ن 	م ���روا 	�� أي اھ���م ��س ا���8ل ا	��وا��- ا	�� ���ت �د/- ����ھ�- وا	 ر �� 

ذ	ك ھو ا��'ك رو��� وا	��ول ��9 /درة  �ر�- �� ا	�:�ب �����، ;م إن �ل 

 ����;�ا	�=�رات ��9 �ر ا	��ور ��دت ر و��ت ا	�(�رة وا	��وف وا	(��ل و�ن ا

�;�- �=�رة وادي ا	را�د�ن ا	���وري وا	�=�رة ا	�����-، أ�=� �� ا	+ن ا	 و�ري وا	+ن ا8

�(د ا	�=�رة ا	�و����- وا	�=�رة ا	رو����- وا	+ر�و��- ���م �+��وا �� و=� ر و��ت 

��دت � �رھم ا	��ر�.  

�رور ا	و/ت �م ا����ف ا	��و�ر  ��ھذا �ن ا	��و�ر ا	ذي ���� ا$� �ن ا	@د�م، ;م 

�رور ا	ز�ن ��ث ا	+و�وHرا�� ��ث ����ر ا8 �� �س 	�ل ا	�����ت ا	�� ��دث و��طور 

ھذا ا	+ن وا	��م ���ل ا	@��دة ا8 �س 	�ل �����ت ا	��و�ر  واء �� ا	(را?د وا	�('ت 

�;ل ا	��و�ر �� �ن (�- و�وا	 ���� وا	��+ز�ون أو ا$�'م ��+- ���- ھذا �� -���; -�ن (

�� �� ا	طب أ� -���	+�ز��ء وا	+�ك، ��	��و�ر ھو ��8 �س ��م و�ن، و ا	�����ء واا8�ور ا	�

-�	���ن �(�رب ����- و�(�رب ( R�� �+�ون �و�	وم وا��	ن ا��و�- )��1�و �@�رن � ،

 ��وا	����- ا	��و�ر�- ھ� �� �ط�ق ����� ا	�وم ا	��و�ر ا	+و�وHرا��، وا	+و�وHرا��� أ��

  : �و���� وھ� ��@ م إ	9 / ��ن

 .وءو���� ا	= (Photo)�و�و   •

 .��و�ر أوو���� ر م  H(Graph)راف   •

                                                           

 1
   .14، ص1948ا	@�ھرة، ،�دون ط��- ا	دار ا	;@���-،   �ر ا	��و�ر �ن وإ�'م،��د ا	�� ط  ���ن،  
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 -���ث أن ا	��و�ر " ا	ر م ��	=وء " أو " ا	��و�ر ��	=وء" و�ذ	ك ��ون ���9 ا	��

و��ذ ���M� �� �(�ر�� ا8و	9 ا	�� ���د إ	9  �وات �د�دة � ��د إ	9 ا	=وء �� ��@�ق 

���ل ��ت ��ث أ�� ا	����- ا	��و�ر�- 8ن ا	=وء ھو ا8 �س �� ��@�ق ا	�و(ودات وا	��د

��:�رات �;�رة �ن ظل وأ( �م وطوط و��ل وأ	وان وأ�(�م �ن ����ر ا	�ورة ��	1 ،

��دو/� �� ;@ب ��@�@- ا	��و�ر �� �دا�- طوا�� ا�ط�ق �ن ��م ا	@د��ء 	�=وء وا����رھم 

=�ق �� أ�د أ(���� و�رآة ��?�- ��9 ا	و(� ا	�@��ل و��(ب =و?� ���@9 ا	=وء 

��ھ� ����ء ھذا ا	��ر ھ� �دا�- ا	����س، و��  ��� -�ن ھذا ا	��دوق أو ا	:ر�- ا	�ظ�

ا	طر�ق ��و ا	��و�ر ا	راھن ، ھذه ا	+�رة ا8و	�- �� ا	��و�ر ��ول ا	�;�ر �ن ا	�ؤر�ن 

�ن  ��ق ���دة وإ	9 ����ء و�' +- 	م � ��  نز��أار(���� إ	9 ��ور  ��@- و

�م ��	=وء أ����م �ن "و ا	ر م، اھ���-384(  "أر طو"أ�د أن ا	+�� وف ا	�و���� �

ھو ���ب ا	+=ل ا8ول �� ا������� ا����دا ��9 ذ�ره ��ض ���و��ت �ن ) م.ق322

�م �ن ار(��� إ	9 ��ور �� /�ل أر طو �+ �، 	�ن 2"�رور ا	=وء �� ;@ب =�ق��، و

�� ن �ن ا	"رى  وف ���Mد أن ا	��	م ا	�ر�� �� ا	�@ل وأذ�� �رأي ا	�را(� ا8	و ��

م ھو ا	����ف ا	�@�@�  ��1038م  وا	��و�9م  956ا	�و	ود ��د��- ا	��رة ��م  "ا	��;م

	�:ر�- ا	�ظ��-، �E	9 (��ب درا - ا	=وء و/در�� ��9 ��ر�ف ا	��د ا	�@�@� وا	��د 

( �م ا	�+��-  - ا�� �ر ا	=وء ��د �+�ذه �ن ا8ا	ظ�ھري و���@� إ	9 �د �� �� درا

رى �@د (�ء ذ�ر ا	:ر�- � ا	����- ا8ور �,�" ��زان ا	���- " ���ب  ���8;� �� و� (���

ا	�ظ��- ��ده، وھ��ك �ر�ق آر �ن �ؤر� ا	��و�ر �ر(�ون �=ل ا����ف ا	:ر�- 

ا	ذي ذ�ر �+س ا	�M;�ر ) 1294-1214(  "رو(�ن ���ون"ا	�ظ��- إ	9 ا	راھب ا$�(��زي 

�ر ا ��د �(�ر�� �ن أ���ر ا�ن ا ا8، 	�ن ھذ)�=��+- ا���8ء (  ا	=و?� �� �����

  .3ا	��;م

                                                           

 1
  .7، صا	 ��ق ا	�ر(�   

2
�د ����ن  و��م،   ��  . 14، ص1984، ��	م ا	��ر�-، ا	�و�ت، ��رس ا	��و�ر وا	���ة

.14، ص�+ � ا	�ر(�  3
  



 الصورة أداة اتصال وتواصل جماهيري
 

50 

 

وظ�رت ا	+�رة ا	�@�@�-  	م ��و/ف � �رة ا	��و�ر ��د ھذا ا	�د �ل �طور � ر�- ��?@-

�M;ر أ�'ح ا	+=-  "(وھ�ن �و	ز" ا8	����م ��ث ,�ظ ا	��	م  1727	���و�ر �� ��م 

��ن ا	��س و��ن وا���ر  (Photography)ا �دم ا	��ط�I   ��1839	=وء و�� ��م 

  .ول �ن �طق ��ذا ا	��ط�Iأ ھو "(ون ھ�ر�ل"ا	��	م 

�و�� ��د ��(- �� - ��  ،ا	��و�ر ا	+و�وHرا�� ��درج =�ن ا8 � ��ت��ت 

 -����ن ��� ��ت وأ�داث  ��ا���ع ا	ر��Hت و�و;�ق ا	�@�?ق ا	�� �رHب و��وق إ	�

ا	ط��- وا	��د �- ا	�(�,ت وا	��و�ر ��$=��- إ	9 ذ	ك ��د ��(- أ � �- �� �;�ر �ن 

 ��وا	� �ر�- وا$�'��- وإ	9 ذ	ك �ن �(�,ت أرى �و�� �و�ر ا	�;�ر �ن ا	�@�?ق و�و;@

��;�ر �ن ا	�����ت ا	ط��- ا	�� �@وم ��9 ��دأ  ���1ل د/�ق � �ل ����- ا	درا - وا	��ث

ر ��9 ��دأ ا	��و�ر ا	+و�وHرا�O� د ���ل أو�� � ��	و�ر ا$����� ا��	ك ھو ا	و�ذ �

ا	��ل �� ��و�ر ا	� I ا	(وي أو ��و�ر ا	�وا�ب وا8(رام ا	 ��و�-، �ل ��9 ا	��و�ر 

�و�-  	و, ا	ر/�� ا	�د�ث ا	ذي ظ�ر �����ت ا	@رن ا	��=� 	م ��ن 	� أن �رى ا	�ور)�

�ن ا	�(�رب ا	+و�وHرا��- ا	 ��@-.  

�م �� �ل ا	��وم ا	��طورة وا���@د�- و���ن ��ر�ف ��	��و�ر ا	+و�وHرا�� 	� دور 	

�	 ��وم ا	��و�ر ا	+و�وHرا�� ��د �رض ا	(��ب ا	��ر�+��� ��� وإ�ط�ء �:  

• �
 :��ر
ف ا��ورة ا��و�و�را�

        2 (Photographie) �ط�ق ����� ا8(���-��	�:- 

� �  .ا	+و�وHرا��� ��@ م 	@ ��ن ���  �ق و���� ��و�ر �

  

                                                           
1
�ر(�  �ق ذ�ره، ص �ر ا	��و�ر��د ا	�� ط  ���ن،    ،7.  

=�ر ����ن، ��ط���ت �� ا$�'م وا,���ل، دار ا	� �ن ا	�ر�� 	��ر(�- وا	�M	�ف وا	��ر، ا	@�ھرة، ص616. 2
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• �
��ورة ا��و�و�را�� ��  : ا���ر
ف ا!�ط�

��م ا	��ول ����� ��M;�ر ا	=وء ��9 ��دة � � -، ��ث  ا	�ورة ا	+و�وHرا��-  

��ر�- أرى إذا  وأ(زاء���ون ا	�ورة �ن طر�ق �ظ�م ��ري � �دم ��� �د �ت 

  .1و ��� ا	�د	ول �Eن ا	�+ظ ���ر إ	9 أي �ورة أو ��ل �+�ل ا	ط�/-

�� �� ���H- ا	ر �?ل ا	�� ��+ق و ��� إذن �ن ا	ر�وز ا,���	�- ا8 � �- ا	�� ����د ���

�@����ور ا	���?ص ا	(.  

  

   : ا��و�و�را�
�وا��ور أ#واع ا��ور  2-2

   ��	 ����ن 	ظ�ور ا	�ورة ا	+و�وHرا��- أ;ر ���ر �� �طور ا	����- ا$�'��- وذ	ك 	

�(�ل ا	�و;�ق ���Mدا 	���دا/�-، 	ذا  ���دث �� ھذا ا	���ر  �� -���ن �زا�� وأدوار، 

���� -@;���  .�ن ����ر ا	�ورة ا	+و�وHرا��- و��ض ا,�واع ا	

  :أ#واع ا��ور 2-2-1

�� �ر��ط ��	�ور ا$درا��- ا	�ر(�- أو   =��� ،���	��ور �دة أ�واع و�ق ا �دا

 9���ا	�ور ا	�@��- ا	دا��-، أو ا	�ور ا	�� �(�� ��ن ا	دال وا	�رج، أو ا	�ور ��	

��  :ا	�@�� وا�	� و��9 ا	ر/

ھ� ا�;ر ا�8واع ا �دا��، ��ث ���ر ھذا ا, �دام ���ل : ا��ورة ا���ر
� - أ

�رآة أو ��9 �د �ت أو �Hر ذ	ك �ن ا,دوات  9�� ���ص ��9 ا����س �و=وع 

                                                           
1
   ،-� ا	�ورة ا	+و�وHرا��- �� ا	����- ا	���و�- ����ل  ���و	و(� 	�ور ا	�دوان ��9 ا$ را?����ن ز��و�� �+�-، �ر��ز ���

  . 12، ص 2009، (���- �� -، 	��ل ���دة 	� ��س ، �ذ�رة �رج(ر�دة ا	�روق ��وذ(� ��H 9زة،
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ا	��ر�-، وا	�ورة ا	����- ا	�� ھ� ا	�ورة ا	�@ر���- 	( م �� ����س ��9 ����- 

 .�1ل ��� با	��ن ��د�� ��� ر ا	=وء ��9 (��ز ا	:���ر ��

ھ� ا	�ورة ا	�و(ودة �� ا	د��غ وا	�� ھ� �� در(- ا��9 �ن : ا��ورة ا�ذھ#
� -  ب

�� 	� ت �@ط إ��دة إ���ج 	�وا/� �ل ھ� ا(���ع �(رد إ��دة ا	���ء 	��رة ا	� �-� ،

 �� .2إ��دة ��:��� و/راء���إ	9  ��$=��-	


ر إ�, ا!���ه ا���م #�و ��ض ا�ؤ''�ت أو ا& - ت.� �وھ� �� : �راد ا��ور ا��

�ط�ق ����� ��ورة ا	ذات و�ورة ا�ر ��;' �ورة ا	�رق �� أذھ�ن ا	:ر���ن، 

 -���إذا ھ� ا	�ورة ا	ذھ��- �ن ا	�+س ا	+رد�- وا	(����- و�ورة ا	+رد �ن ا	(

 .3و�ورة ا	(���- �ن ا	+رد

�ل ���� �ن ھذه ا,�'م �ن ��;�ف : ا&��م�#��ر  -  ث�� ���� �ور أ�=� ��ل �

��- 	#ز-��� .وا�8�ص وا�8داث وا8

ا	��ل ھو ا	@درة ا	�@��- ا	���ط- ��9 ��و�ن ا	�ور وا	��ورات : �ور ا�/
�ل - ج

ا	(د�دة و���ر ھذا ا	��ط�I إ	9 �����ت ا	د�R وا	�ر��ب ��ن ��و��ت ا	ذا�رة 

'ل ذ	ك  ���رات ا	��=�- و�ذ	ك ا	�ور ا	�� �(ري ������� و��و��	�� -��ا	

(د�دة، وا	��ل ��ل ا�دا�� و���?� ��=�ن �;�را �ن �����ت ا	��ظ�م  �� �ر����ت

� �@�ل، و/د �@��ر 'ل �ر��- �ن 	�� -��وا	��و�ل ا	�@��- و����ل ��9 طط 

���ط� ��9 ا	@��م ������ت �را(�- وا ���دة 	���=�، و/د �@وم ��	�ر��ز ��9 

�@� � .4لا	��=ر �@ط، أو ��و(� � ����� �ذ	ك ��� إ	9 ا	

                                                           
1
  .15ص �ر(�  �ق ذ�ره، ،;@��- ا	�ورة ودورھ� �� إ;راء ا	�ذوق ا	+�� 	دى ا	���@�=��،  �د�- �� ن ���د ا	+  

. 16ا	�ر(� �+ �، ص   2
  

3 ���ر ��د ا	���د، ��ر ا	�ورة، �ر(�  �ق ذ�ره، ص 12.
  

.12، صا	 ��قا	�ر(�   4
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ھو �وع ا	�+��ر ا	�M	وف 	�� �� ا	���ة ا	�و��-، و/د ����ب �����ت   :�ور ا�ذا0رة - ح

ن �� ا	��=ر، أو ا �د��ء ا,�داث �ن ا	��=� أو �����ت ا	�+��ر ا	�� ��دث ا�

 .1ا�8داث وا	�وا/ف �� ا	� �@�ل

ھ� ا	�ورة ا	�� ���@ط �وا ط- آ,ت ا	��و�ر ا	��رو�-،  :ا��ورة ا��و�و�را�
� - خ

و/د ��ون ا	�ور ا	+و�وHرا��- �ور ا�8�ص او ���ظر ط����- أو أ���ء ��د�- 

�� ا$� �ن �� ����� أو �Hر ذ	ك�د� �. 


� - دا	��=� أدى إ	9  إن �طور ا	�ورة ا	ر/��- �� � �����ت ا	@رن: ا��ورة ا�ر1

��و,ت (ذر�- �� ���9 ا	�ور �� ا	;@��- ا$� ���-، و���ف ا	�ور ا	ر/��- �ن 

+و�وHرا��- �� أ��� �ورة �و	دة �ن 'ل ا	����و�ر أو ��9 ا8/ل ��ززة ا	

�ن دورھ� ����و�-، و�ذ	ك �ن  -�����و�ر و� ��د ا	@��- ا	��- ��	�ورة ا	ر/�	��

 ���� و�ز���)	����� و�����زھ� �و�+�� �ورا � �ل ا	و�ول إ	���، وا	����ل و�

���و/� ��9 ا,��ر��ت، وھ�ذا � �� ����� أن �رى ��ف أن �ل �@�- ز���- وإ�زا	

�ن ا	�����ة ا	�� �(ري �ن  -+����و�- )���- ����و	و(�� ا	�ور /د أ�رزت 

���� �@��م ا	�ور وإدرا�	'. 

�ر�0 - ذ���;ل ��	� �- إ	9 ��ط�ق : ا��ور ا����ط�I ا	�ورة ا	���ر�- ��9 ��و 

�� .ا	��+ز�ون وا	 ��

2-2-2 �
  :أ#واع ا��ور ا��و�و�را�

��+- 	���و�ر ا	+و�وHرا�� ��ث �ل �وع ��� ����ج  وأ���ف�ك أ�واع ھ�  �	درا - 

��� ��  :2,	�@�ط أ(�ل ا	�ور، و ��م طرح ��ض ھذه ا,�واع �

                                                           

�ر(�  �ق ذ�ره، ص ص 19-18. ،�@���1  �د�- �� ن ���د ا	+=��، ;@��- ا	�ورة ودورھ� �� إ;راء ا	�ذوق ا	+�� 	دى ا	
  

 2 http://www.ksclub.org/vb/showthread.php?t=22806, samedi 31 mars 2012, a 15 :24.   
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�� ھذا ا	�وع �(ب �را��ة و(ود ا,رض وا	 ��ء وا	��ء إن و(د   :��و
ر ا�ط�
�� - أ

ھو  ا	ط����- 	��و�ر ا	���ظر ا8و/�تو�ز(�م و�زاو�- إ=�ءة ����-، وأ�=ل 

 .ا	:روب وا	�روق �� و(ود ا	 �ب


�ة ا�دن  -  ب��ن ا�داث  : ��ھو �ل �� ���ر �ن ���ة ا	�د��- و�� �دور �� �وار�

��ف �دن ا	��	م� �� -�����. 

�  -  ت�
ا	��و�ر ا	���� 	� و/ت ��دد، �و/�� ا	�;�	� 	���و�ر ھو ��د Hروب  :��و
ر �

 .�ون 	ون ا	 ��ء أزرق /��م��د�� �ا	��س �د/�?ق أو /�ل �زوغ ا	��س 


�ة ا��ر
�  -  ث�ھذا ا	�وع �ن ا	��و�ر ����ج إ	9 ا	د/- وا	�را/�- ,/���ص  :��و
ر ا�

أ�=ل ا	�ور 	���وان �� درا - ����- 	��?- ا	��?ن /�ل ا	��و�ر 	��ر�- ا���ن 

 .�وا(د ا	��وا��ت وو/ت ا	���;ر

ت �ن ا	�ور ���ن ھذا ا	�وع �ن �ر�ق وھ��ك �دة ا���را :ا&�
ض وا&'ود - ج

��، �+=ل أن ���وي ا	�ورة ��9 در(�ت  وا8 ودا �دام �@��- ا,��ض ���

�� ا	�� �@�رب ا	 �� در(�ت ��9 ����ل ا	���ز��� .ا��8ض ودر(�ت ا8 ود (

 .ھو ��و�ر ا���8ء ا	@ر��- �� اظ��ر �+������ ا	د/�@- :��و
ر ا�4ر
ب - ح

��+- (دا 8 :��و
ر ا&./�ص - خ���زة 	�ل �?- �ن ا	��ر، 	� ا �	�ب �ذ ا	�ور ا	

��ث �+=ل أن ��ون ا	�ر��ز ��9 ا	و(� وا	��ن ���ل أ��ر، وھ��ك أ �	�ب �د�دة 

��ن �و(ود �ص، ���ز،وا	��و�ر �� ھذا ا	�(�ل �$�راز ا	�ورة ���ل 

�����ل ����	 -����ن أو أ�;ر و�ل �?- 	�� طرق �. 

� - د��/���ص ا	+رص ��	در(- ا,و	9 ��9 ����د ھذا ا	�وع ��9 ا :ا���و
ر ا��

�- 	��دث ����ر�- ا	�@ط�ت ا	��+�- ا	(ذا�- ا	 �� -����� ر�- ا	��ور و���ھ�� وإ

���ھد�	 -�����و�- و�Hر (ز?�- +� .و�(ب ان ��ون وا/��- وا=�- و
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6� - ذ�
ھو (زء �ن ا	��و�ر ا	��+� ��ث �(ب ��9 ا	��ور  :ا���و
ر ا�ر

� M� -ر���	�ب وطرق �ل 	��- ر��=�- 	ز��دة ا	+رص �� ا	ر��=� ا$	��م وا	

��زة � �دم �د �ت زوم ذات ��د �ؤري طو�ل 	��و�ر ا�8داث �ا	�@�ط �ور 

 .�=�-ا	ر�

�د ھذا ا	�وع ���ل ���ر ��9 ا	درا - ا	����- وا	��ث ا	��@ن  :ا���و
ر ا�7�#� -  ر���

�دا�� وا � $راج ا	�ورة ��	��ل ا	�ط�وب، و����ج إ	9 أ���ر ��(ددة و��ل إ

 .�� ا$���ج وا	�� �ق 	���و�ن وا$=�ءة

ور �ن ا	(و �ن طر�ق ����د ھذا ا	�وع ��9 اذ ا	�@ط�ت وا	� :ا���و
ر ا��وي -  ز

 .و ط�?رة �ن ا���ن �ر�+�-ا	�����و��ر أ

�ري - س��� �طرق ���- وھ��ك  :ا���و
ر ا�	��ھو ��و�ر ا	����� وإ�راز (

��ري �� .�ر(�و دا���و��ن �ن ا	��و�ر ا	

وھ� ا	�@�ط  � �- �ن ا	�ور 	���ھد �د�دة �ن زوا�� ودر(-  :ا���#ورا� - ش

�� ا	��ض �� �ورة وا�دة �ر=�- أو طو	�-=�� �� �����1�� �و�-، و�(. 

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
  .ا	�ر(� ا	 ��ق   
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2-3 �8�� :�#��ر ا��ورة وا'�/دا

2-3-1�
  :�#��ر ا��ورة ا��و�و�را�

�ن ;'ث ����ر أ �    ���- او	�� �ر��ب ا	�ورة ���ون ا	�ورة ا	+و�وHرا��- ��و

  .;م ا	���9 ا	�@�ق وا	���9 ا	�(�زي وأ�را ا	 �د وا	��:�ر

  

   :�ر0
ب ا��ورة •

 ��@��� ا	دا�� وا	(��	� و��ھو ا	@��دة ا8 � �- ا	�� ���س ��ل ا	�ورة و��ظ�

  :و��+�- ا �دام ا,	وان و���ون �ن

� �ط�' أ�@�� أو ھو ا	+=�ء ا	ذي ��ط�� 	��ورة �:رض �'�ظ��� و: ا$ط�ر -أ ����ون إ

�ود���.  

  و���ل: ا	��ظ�م ا	دا�� - ب

�@ م ا	�ورة إ	9 / ��ن، ا	@ م ا�8 ر ��;ل ا	��=ر او ا	��=� : ا	��ور ا	��ودي -

 .ا	@ر�ب وا	(زء ا�8�ن ��;ل ا	� �@�ل ا	@ر�ب

ا	ذي �+رق ��ن ا8رض وا	 ��ء ��� �+رق ��ن ا	��ط@- ا	��د�- : ا	��ور ا�8@� -

 .- ا	���و�-وا	��ط@

/طر ا,/�راب �ن ا	زاو�- ا	���� ا	���9 ��و ا	زاو�- ا	 +��- ا	� رى، : /طر�ن ����Mن -

9�� .و/طر ا,����د �ن ا	زاو�- ا	 +��- ا	� رى إ	9 ا	زاو�- ا	��و�- ا	�

�و=�- �� ;�ث : ا	��ظ�م ا	(��	� -ج���@�د �� ان ا	�ورة ���ن أن �@ م إ	9 أر�� أ طر 

�� ا	 ��و	و(� 	و=� ا	ر�وز ا	�ورة وا	�@�ط����ت 	�ذه ا8 طر ھ� �@�ط ا	@وة ا	�� � ��
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ا	�+����- 	��ورة، �ذ	ك ا �دام ا8	وان �ز�د �ن د�������- ا	�ورة و��و���� أ�� ا �دام 

�=��  .ا	�و��ن ا8 ود وا��8ض �ر�ز إ	9 ان ا	�دث و/� �� ا	

���ده �ن ��ق ا	�(�ل وإذا ��ن  إذا ��ن ا	�و=وع وا=�� ���9 ا	 ��و	و(� أن: ا	��ق -د

�ق ا	�(�ل� �� ���=���=� ��E� ��ون �H1.  

4� وا��#, ا���زي ���ورة  •
4�  :ا��#, ا�

���وي �ل �ورة �و�وHرا��- ��9 �����ن �@�@� و�(�زي، ا	�@�@� �@دم �@�?ق   

2�و=و��- وا=�- أ�� ا	�(�زي �@دم /�م ذا��-، ���ر�-،  ��و	و(�- و��ط+�-  .  


را�'#  •:�   :د وا�

�م �� ا	�ورة �ن ا(ل ھذا   ���د رؤ�- أي �ورة ���ول دا?�� ا����ف ا	���ر ا	

�د : ��ن 	�ل �ورة  �د ��:�ر، 	�س ا	 �د ھو �ن ��ط� ا	���9 �ل اد�ل ا	��:�ر �;ل

���س /+�زا، ا	@+�ز ھو ا	 �د، أ�� ا	��دة ��� ا	��:�ر �@د ��ون ا	@+�ز �ن �وف أو /طن او 

  .3(�د

  :ا��و�و�را�
� ةا��ور ا'�/دام��!ت  2-3-2

��+- و	��ت دورا �ؤ;را ���:�ر   �ا �د�ت ا	�ورة ا	+و�وHرا��- �� �(�,ت 

���ت، و	�ل أ�رزھ��)��ن ��ر�. ا	 -�  :ا(����� ���ل، او أداة ھ��- 	�و;�ق ��رات �� 

  

  

                                                           
1
�ن ا8 ��ذة،    -��-���    .125-124، ص11،2005- 	���ر وا	�وز��، ا	(زا?ر ،ج، دار ھو�ا	و �ط �� ا	درا �ت ا	(�

2
   ،-�ا	�ورة ا	+و�وHرا��- �� ا	����- ا	���و�- ����ل  ���و	و(� 	�ور ا	�دوان ��9 ا$ را?��� �ن ز��و�� �+�-، �ر��ز ���

  .46ص  �ر(�  �ق ذ�ره،، ،��H 9زة

3
  .126ا	�ر(� �+ �، ص  
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� - أ��� ا���!ت ا!��� �
 : ا'�/دام ا��ورة ا��و�و�را�

� �@�ل، وھو ا	دور ا	���	 ����رز ا	ذي 	���� ا	�ورة 	� (�ل ا	��ر�. ا,(�

�� دارت �و	� ����ورا  -����و	#(��ل ا	@�د�-، و/د �;�ت ا	�(�,ت ا,(�

'	� ا�8داث وا,�+��,ت وردود ا,���ل ا	�ور  -�) �	 �وات �د�دة 

(وا?ز  �Mھموا	(وا�ب ا$� ���-، و	@د �ظ�ت ا	�ور �� ھذا ا	�(�ل 

�� �ورت 	�� �@�ل ا,�داث ا	 �?- ا	��ر��- ��9 . ر �� ا	��	ما	��و��

ا�داث ا	��ف، وا	�M �ة ا$� ���- ا	���(- �ن ا	��ف وا	د��ر، و��ض ا	�ور 

  .ا$� ���- ��ور �@د�م ا$����ت 	����طق ا	���و�-

6
� - ب�
� �:ط
� ا!�داث ا�ر� �
 :ا'�/دام ا��ورة ا��و�و�را�

������:ط����  أ���ت ���ب ا	�ورة ا	+و�وHرا��- �� ھذا ا	�(�ل دورا 

�� �ورة ا	�(م 	�;���ف ا	�(وم و���ف ا,	��ب ا	ر��=�- وإ�راز �	

ا	ذي أ��I ��@ب ��	ظ�ھرة ا	�رو�-، �E	9 (��ب " �� �" ا8ر(����� 

��را�� ���ت ا	�ورة ��� ا� ن ,�ب 	�ل ا8و/�ت و��ت ا	�ل ��ر�� �ن �

'ل �ور�� ا	+و�وHرا��- وا	�ل � �� �و�� ��� �ن 'ل ا	���ر��ت 

 ����1�;'" ��س �وك" ��ر �وا/� ا	�وا�ل ا,(�.  

� �:ط
� ا���رك ا��'0ر
� - ت� �
 :ا'�/دام ا��ورة ا��و�و�را�

�م ا	ذي 	���� ا	�ورة �� � (�ل ا	�روب �;ل /���- �وھو ا	دور ا	

����و " �- ا	�@ط�� ا	��ور ا	������ ھ�رو���� ا	�� �+ت وراءھ� ���ھد رھ�

وا	ذي �رح �� �ذ�را�� أ�� ا	�@ط �� ذ	ك ا	�وم أ�=� �ورة �� " �+� 

-����  .����� ا	

                                                           

 1
   .39-38 ص ا	�ر(� ا	 ��ق، ص  
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ور ��رز �� اظ��ر ����- ا	:زو ا8�ر��� ا	�ر�ط��� ن 	��ورة د��� أ

��ف �روب ا	��	م رHم طورة  ا,��+�=-وأ�داث  ��راق،	�ا	+� ط���- و

ا	�(�ل ��ث 	@� ا	�د�د �ن ا	��ور�ن ��ر��م أ;��ء ا	��و�ر �� ھذا 

  .�:ط�- ا	�دث

�ت ا!#�/��
� ا�ر=�'
� - ث�� ا�� �
 :ا'�/دام ا��ورة ا��و�و�را�

�ون ا	�ر���ن، =�اھ��ت ا	�ورة ا	+و�وHرا��- �� ھذا ا	�(�ل �����ل 

�ؤ�رات �+=�ل ا	رأي ا	��م، و��و�ر  �ر ا	�����ت 	 ���� ���و����ل �

�����، و��و�ر أراء وا���رات ا,������� 9�� ��	 Rرو��	ذ �دا�- ا�� ،-

�م)��- و���	�@�م، �ذ	ك ��و�ر و�ود ا	�ر���ن و�را���  .1ا	��وب ا	

  


� ا�7�م ا��د
د 2-4#� �� �
  :ا��ورة ا�ر1

�� ا	�@��- ا	�� و��- وا	�@دم ا	���ر �� �(�ل ا	� (�ل ا	ر/�� 	��ور، ا	�طور ا	��?ل  

���?�- و/د  ��دا ���� -)	���9 ظ�ور ا,(�زة ا	�� � �I ��	��ول ��9 ا	�ور دون 

�;ل ;��ت (ودة ا	�ورة �:ض ا	�ظر  ��أ;�رت ��ض ا	�زا�� ا	�� �و�رھ� ا	��و�ر ا	ر/

�ن طول ��رة ا	�ز�ن و�دد �رات ا	� . وإ�����- ا	���	(- ��	�� وب اھ���م ا	�د�د �ن 

�  .2م إ	9 ھذا ا	��	م ا	(د�د ��	م ا	��و�ر ا	ر/��ا	��ور�ن ا	�واة وا	���ر��ن و(ذ��

�� ا8 �	�ب ا	�@��د�- ا	@د��-، �ل  -����	��و�ر ا	ر/�� ظ�ھرة �د�;- , ���رط ا	@ط��- ا	��

�� �� ا���ن �;�رة، و��ون ا	:��- �ن ا	(�� ��ن ا	@د�م وا	(د�د ا	��ول ��9 ���� (م 

�� �� ا$� .ا	(ودة���� ���ت ����� /د���، و/د إ, أن ا	�ورة ���ب دورا �'م ا	(د�د أ�;ر 

                                                           

.39ا	 ��ق، ص  ا	�ر(�  1
  

2
�ر(� ���ل �� ا	�ظر�- وا	�ط��ق، دار ا	�+�?س، ���ن، طا	��و�ر ا	=و?� ا	�@��دي وا	ر/��إ�راھ�م ا	+=�'ت،    ،2003، 2 ،

  .262ص
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(�ل ا�+��ح ا�8ق ا$�'�� و�طور ا	���و	و(�� و �و	- ا$���ج وا	�وز�� 	��ورة /وة 

���رة �� ا	�M;�ر ��9 ا	رأي ا	��م، و�ز��دة ا �دام ا,��ر�ت وا	�ر�د ا$	��رو�� وا����ر 

 � �دث �و � ھ�?ل و�Hر � �وق ا	����رات ا	ر/��- ورص  �رھ� وا����ر ا	����و�ر �+

  .��1 ا����ر ا	�ورة وا	��و�ر ا	ر/���ن

2-4-1�
  :��ر
ف ا��ورة ا�ر1

�� ا	(��ز �ن  ھ� ا	�ورة ا	���	(- �ن��طر�ق (��ز ا	����و�ر وا	�� �����ل 

ا	�و��- ا	�� ���ل ا	�ورة ا	�� ���ن ���	(- �ل  طر�ق �@ �م ا	�ورة إ	9 آ,ف ا	�@ط

و��م . ��9 ا	 �طرة ��9 ا	�ورة ���ل د/�ق (داً  ذ	ك ���ح 	�� ا	@درةو�. �@ط- ��9 �دى

 و�(ب ،(Scanner) ����ر ا	�� I ا	=و?� ا	 إد�ل ا	�ورة إ	9 ا	(��ز �ن طر�ق

�(ب ا	��Mد ، و� �� ا	��Mد أن ����- ا	� I ا	=و?� , �� �ب �� ��ف ا	���R ا	ذي ��م

��� ب 	�ذا ا أ�=�ً �ن أن (��ز ا	� I ا	=و?�R����� أن ھ��ك طرق أرى $د�ل ، �	

  .ا	����رات ا	ر/��-: ا	����و�ر �;'ً  ا	�ور إ	9

ھ� ���رة �ن �ورة ��و�- �ن �?�ت ا�,ف او �'��ن ا	�ر���ت ا	�:�رة أو   

ا	�� ب �ر م ا	�ورة �@وم ��@ �م ا	���-  �ر ا	�ورة او ��� 'ت ���د�� ��دأو�د�9 ���

زو�- 	��ورة ا	ر/��- او ا	�+�- ا	�ط�و�- إ	9 �����ن ا	��� 'ت ;م � �دم ا	@�م ا	 -

و����د (ودة ا	�ورة ا	ر/��- ��9 �دد ا	��� 'ت . 2و�ر�@�	��ط� 	�ل ��� ل 	و�� 

�� ازداد �دد ا	��� 'ت ���� ����� ��9 �و��- أ�=ل، أي إذا �م ����ر ��� ��ا	��و�- 	

R �ن �ون ا	�ورة �ر��- �ن ا	�ورة ا	ر/��- 	9 �د ���ن �'�ظ ��وه ���ن ���

 ��ر��� 'ت، و���� ��ن �ددھ� ���را ��M� ورة�	وه ��د ����ر ا��	ور ھذا ا�  .ظ

                                                           
1
، /د�ت ا��م �ؤ��ر ���- ا�داب وا	+�ون �(���- ا	�ورة ا	ر/��- ����ر ر?� � �� ���- ا$�'م ا	(د�د���س ��ط+9 ��دق،   

  .2ص . 2007أ�ر�ل،  26-�24�+�� ا8رد��- �ول ;@��- ا	�ورة، ��'د

2
�� � �ن،   ����دة �-��، /دم �� ا	�ؤ��ر ا	���� ا	دو	� 	���- ا	����م ا	دا�� وا	و �?ط ا	���و	و(�- ا	�د�;- �� �دام ا	�وره ا	ر/

��ر (���- �� 100ا	+�ون ا	(���- وا	���ون  �� -���، ص 2008ا��و�ر  22-19وان، ا	@�ھره، ��ر�. ��م �ن ا,�داع، ا	+�ون ا	(
45.  
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او ����رة ارى ا	��و�ر ا	ر/�� ھو ا	�@�ط و�+ظ ا	�ور �� ��:- ر/��-، أي ��9 ھ�?- 

دام ا	����و�ر، و���ن أن ��م ذ	ك ��	����را ا	ر/��- أو� �� ����+�ت ���ن �ر= V�� 

�و�- �ن ا	�ور �� �دام ����را =و?�-  �Eد�ل)�ا	�ور إ	9 ا	����و�ر إذ ���ن ��و�ر 

ا	�ور وط������، ;م �� �دام �� I =و?� ���ن ��و�ل ��ك ��د�- ;م ����ض ��ك 

ا	�ور إ	9 ��+�ت، 	�ن ا	طر�@- ا8 رع وا8 �ل 	���ول ��9 ا	�ور ���:- ر/��- ھ� 

�� ���ل وا �ا �دام ا	����رات ا	ر/��- ا	���	��و�ر ا	ر/�� ھو . �� ا���ر ا �دا

 -)	����� �ط- ��;ل ا	�@��ل ا	� ��دث 	���و�ر ا	+���� ا	+و�وHرا�� وھو � �دم �ظم ا	

�ل ���	(- ا	�ور ��ز���� و��ر�رھ�  � ��ا,	��رو��- 	� (�ل ا	�ورة ������ت ;��?�- 

  .  1آ	- ا	��و�ر أو�و������� �وا ط- ا	����و�ر و�ذف ا	�ور �Hر ا	(�دة �ورا �ن

2-4-2 �  :/طوات ا���و
ر ا�ر1

��ن ا	��ول ��9 ا	�ورة ا	ر/��- �وا ط- ا	� I ا	=و?� 	��ور ا	�@��د�-، و	+�م ��ل �

ا	����را =�ن  � �- ا	��و�ر ا	ر/�� ���ل د/�ق �(ب ان �+�م ا	طوات ا8 � �- �� 

  :ا	��و�ر ا	ر/�� وھ�

�و�- ا(�زة ���ل ا	����رات ا	ر/��- ا	ر/��- ��م �ن 'ل  :اد/�ل ا��ور •)�

 -�� ...وا	�� ��ت ا	=و?�- و����رات ا	+�د�و ا	ر/

����� ا��ور •:  ���' ���I ا	�ور ��� �ق ر/�� ��د?ذ � �ط�� �ز����

���	(- �ور �;ل �ر���R ال ا	+�و�وب  R��� ��ر���)	���، ��ث (phtoshop)و

��ن �;' �:��ر ���ن ���	(- ا	�ور ا	ر/��- �طرق �;�� ،-������رة ���د ��ون , 

أ�:ر، و�ذ	ك /ط� ��ض ا8(زاء او ��9 �:��ر ���ن ا,	وان أو (�ل ا	�ور 

-�+�  .ا	�@�ط�� �ن طر�ق �:��ر ا	

                                                           
1
�ر(�  �ق ذ�ره، ص ا	�ورة ا	ر/��- ����ر ر?� � �� ���- ا$�'م ا	(د�د���س ��ط+9 ��دق،    ،6.  
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�ن � ��د �� �دام  وإدرا(��ط���- ا	�ور ��9 ط���- ��و�-  :إ/راج ا��ور •=

 �����	(- ��وص وإر �	 R��@دم د��ت ا	ط���- ��9 ��ر ا	���- ا	��	���ر��	 -

، ا$�'��ت، ط���- ا	(�د، ا	�ب، ا	�(ر، ا8	���وم، ا	 �را��ك، ا	���دن، ا�8 (-

 .1ا	ز(�ج

�و�و	�� إ	9 ��	م ا	�ورة ا	ر/��- أ��I ا	��	م �(رد �ورة �@' �ن �ورة �@' �ن 

�و�- �ن �����ت ا	�����ة وا	�ور �Hر ذات ا�8ل ا	)���دد، �ل �ورة، وأ��I ا	��	م 

��، 	م ��د ھ��ك �ورة وأ�ل، �ل ���+���- وا	وا/� �� ���	@د أ���ت ا	�ورة ھ� ا	

�ور ذات أ�ول ���ددة، 	@د أ��ن ��رت �ن �وت ا	�ؤ	ف وذ	ك 8ن ا	��وص ا8د��- 

 ��������ك �� ��	م  إر(����ا�ن 	م ��د � ،��� ��إ	9 �ؤ	ف وا�د ھو ا	ذي �ر��ط ا 

�� أ�داء 	��وص ا	���ص �ؤ	+ون ���ددو)�وا	�ؤ	ف  أرىن 	��ص ا	وا�د وا	�ص 

	�س ھو ا	���ب �@ط �ل ھو �� ا	�@�م ا8ول ا	@�رئ 	�ذا ا	�ص أو ذاك 	@د ��Oل ��دأ ا	وا/� 

 -@����- وا	���� أ��ر ��ض ا	���ب �� ���ھ- ا	�ور ا	'����ھ�-، ��	م �ن ا	�ور ا	�

��ك ووا/� �+@د �@��� ��?� ���?�، إ�� ��	م وا	وھ��- ا	�� ���رھ� و �?ل ا$�'م ھ�� وھ

ا	�ورة أ�;ر ��� �ورة ا	��	م ا	�� ��دث ���� ھ�د(ر، او ���8رى إ��� �ور �ول 

 -+�����  أ�;ر�وا	م ����  �ورا �ول �وا	م وا/��- أو �@�@�-،��و�ور �ول �ور أ�;ر 

�@- �طر�@- ����و�ر�- �+وق ��را��ل �;�رة ا	�ور �ورا �ول وا/� أو �@�@-، � . 

�@- ����Mل آ	�-،�إ��� ���ش ا�ن �� ��	م �� ��د ا	وا/�، ��	م ا	+=�ء ا	���و	و(� وا	وا/� ا	

ا,��را=� وا	+=�ء ا	'���?� ا	ذي ����م ��� ا	����و�ر وا,��ر�ت وا	���و	و(�� 

 ا,��را=�-، إ�� ��	م �@وم ��9 أ �س ا	��ور 	�وا/� ا	���دل ا$	��رو�� 	����و��ت

 -��، ��ث ���ن إر �ل  (WWW)وا	�ور وا	 ��، ��	م ا	���- ا	����و��- ��ر ا	��	

                                                           
1
�� � �ن،   ����دة �-���ر(�  �ق ذ�ره، ص ا	����م ا	دا�� وا	و �?ط ا	���و	و(�- ا	�د�;- �� �دام ا	�وره ا	ر/ ،45.  
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 ��ا	�ر�د ا,	��رو�� وا �@��	� وإر �ل ا	�ور وا �@��	�� و�وز���� وا	���م ���� و�ز��+

��  .1و������� أو �ر���

�- وا	� . ا	�رآوي، �ل ��9 أ ������;�- وا	��س إذا ا	�ورة 	م ��د �@وم ��9 أ �س ا	

 ����� Iد أ��@� -��� (�ل إ�����ت ا	�ز��ف وا	�زو�ر 	��ور /�?�ا	�ر��ب وا	��(�ن، 

 -������ و=� �ور � Iر�ن وأ���ر��ب و(وه �8�ص ��9 ا( �د وأ��ص آ

�ص �����ن �� ا���ن �M�-��، و�ذ	ك ��و�ر ��ض أرى �Hر ا	�� ����ون ���� وأز

�ن 'ل ا�8�ص ���ل إ����، وو=� �ورھم ��9 � ���ض �وا/� ا,��ر�ت او �داو	

�و	-، وھ�� �و	د أ�=� إ�����ت , ا'/�- 	��ب ��	�ور��و��ر�+��،  ا	��+و��ت ا	(وا	- ا	

�� ��ون 	� �زا��ه ا	���رة�;�   .2ھ�ذا ��ون 	��	م ا	�ورة ا	��طورة ��و�� ا	@���-، 

�� ا	����رات ا	ر/��- ��ول و�� �طور (ودة إ���ج ا	�ورة ا	ر/��- و�� ا	 ر�- ا	�� ��@@

�� ��و	ت ا	��ف �+ �� إ	9 ھذا ا	�وع �ن � -��ا	��ورة، ا	���ر�ون إ	9 ا	����رات ا	ر/

ا	�ور، ��� ��ول ا	�واة إ	9 ��ور�ن وھم �ر �ون �ورا ��	�'��ن �ل �وم ��ر ا	�ر�د 

�� �ور ا�;ر �ا$	��رو�� او ���رو��� ��ر �وا/� ا,��ر�ت ��و �ت �ط��@�ت ��ر ا	

�د��ه  ��@�، ��9 أ� -;'; �� -����ن أن ���ر ا	�ط��@�ت ا$�'��- 	��ورة ا	ر/� ��

�و	-: �ط��@�ت أ � �- ھ� ��  :���3- ا	و�ب، ا	و �?ط ا	���ددة وا	�وا�ف وا8(�زة ا	

  :ا��ورة �� .��0 ا�و
ب •

  -����- وإ�'��- وإ�'��- و������ -��;ل ر��� أ � �� �� ���- ا	���- ����و�  ��

�;ل إ=��- (��	�- و����ر ���?� 	��و/� ��+�-، أو �Mزرار �و=I أ�واب � ��� ،���د ذا�

� ��دة �� �@ل زا?ر ا	�و/� إ	9 �+�- �	 I+���	 داةM� أو �و/��ل �+س  أرىا	��

ا	�ورة، و��م ����ل ا	�ور إ	9 �+��ت ا	و�ب �وا ط- ر�ز �ص �� 	:- �ر��ز ا	�ص 
                                                           

1
�ر(�  �ق ذ�ره، ص ��ر ا	�ورة�د ا	���د، ���ر �   ،385.  

2
  .387، ص �+ �ا	�ر(�   

3
�ر(�  �ق ذ�ره، ص ��دق، ا	�ورة ا	ر/��- ����ر ر?� � �� ���- ا$�'م ا	(د�د���س ��ط+9    ،2.  
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وھو, ��+� $دراج �ور ��  (Image)ا���ر 	ـ   (img) ھو   (HTML)ا	����� 

  �	 -���� -���ا	�و/� إذ �(ب ��د�د ا	�ورة ا	�ط�و�- و�� ھذه ا	��	- �=�ف ھذا ا	ر�ز 

(scr)  �/و�/�� �ت  أ���دا	�ورة وھ�ذا �=�ف �دد �ن ا	واص ���I و=�  وا م	��د�د 

��+- وا ��و/� أو ��9 ا	�ور و�و/��� �� ا	�+�- و�Mط�رھ� �M	وان �	 -�+�� ���دا�

��  .��1ر��

��- ��  ا8�ر�ذ	ك ���وا/� ا	�دو��ت ا	���- ا	�� ���ر ا	�ور او ��ك ا		 -� �	��

�ور و/د  (Photoblogs)ا	�ور �ا	��  ��دت ��9 ��و �� ��ت �ط�ق ���� ����- ا	(

��- (دا أو ��رت أ�داد ھ�?�- �ن ا	�ور ا	�� ا	�@ط�� ا	�واة ���س ��� ��ت وأ�داث 

 ����+-  أدواتأ�ورا ���ب ��و�رھ� أو �@��� ��9 ذ	ك �طورت ���-، ��س ��=�

�(�دات ا	�ور �;ل �(�د  �� (My picture)	�+ظ و�رض و���دل ا	�ور ا	�� �ط�ق ���

����رو و�ت، ��� ��Mت ��ر��ت ا	��ث �ن ا	�ور و�Hرھ� �ن أدوات �ظ�ر �ل �رة	2 .  

  :ةا��ور �� ا�و'�=ط ا���دد •

أو �رج  (Online)��م ��ر ا	�ور �� ا	و �?ط ا	���ددة إ�� �� ���- ا,��ر�ت 

	�ر=�� ��9 ���- ا	����و�ر، أو أي ���- أرى، وا	�ورة ���ب  (Offline)ا	���- 

�ن ���و��ت دورا أ � �� �� ا	��	��ن، ���ون (زءا �ن ��دة �:�رة 	�و �?ط ا	���ددة =

 ������ل ��ور ��- ���ر �ن �و=وع ا	�و/�، و� �دم ا	�و/� أو ��ون ا	�و/� ��	��

ا	�ور ��  ��ق �روض ا	و �?ط ا	���ددة �� ا	�و=و��ت ا	����- ��ظ�م ا	وا/� 

�;ل ا	�����  إHرا=��ر(�� وھ� �دم  أوا,��را=� دال ا	���-  -+���ا	����م أو  أو

                                                           

 
����ل �ور� ون،  1HTML  وXML و�ب	وم ��روت، أ��م /�=�ك ��9 ��+رة ا���	ر��- �	دار ا	59 ،ص2003، ��ر�ب ا.  

2
�ر(�  �ق ذ�ره، ص ا	�ورة ا	ر/��- ����ر ر?� � �� ���- ا$�'م ا	(د�د���س ��ط+9 ��دق،    ،3.  
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��- و��=�� ا�ر  R�دم �ظم ا	���	(- ;';�- أ	��ب ا	+�د�و، ��=�� ��م ��و��� ��را� �

��1�ق ا	�ورة و�ر���� ا$���ءا���8د ا	�� ��ط� .   

و��ا��ور �� ا�8وا�ف  •�  :وا&�8زة ا�

ا �دام ا	�وا�ف ��;ل ا	�ورة ��و���� ا	���ر�- وا	;���- ���را أ � �� �� �طور   

��، و/د ظ�رت أ�' ��  وا8(�زةا	���ر�- � -��رع  1997ا	����ا	+ر� � �وا ط- ا	

��  أولو��ن . (Philippe kahn)���ب ��ن " ا	(� �- ا8�ر���ا�8ل ����ز �(�ري ��)

وھ� ����  (Sha-Mail)و�ط�ق ���� و/���  J-SH04طور�� �ر�- ��رب ا	������- ھو 

 -������	��(Picture-mail) � �@ن �وا ط- (� �ون  ��1999م  �و/د �م � و�����	ا ��(J-

Phone) ,و	دة ��دود ��م ;م �� ا���  .	����ر ا	���و	و(�� �� ا	��	م ��2002ت ا	

��ن ذ	ك ����� ��9 ���و	و(�� وأ���ر  ��@- 	�� أط�ق ���� ا	����را ��9 ا	�ر��- ا	�� 

��  (Dr. Eric Fossum) "ار�ك �و م"طورھ� �� �دا�- ا	� ����ت �ر�ق �@وده ا	د��ور 

�ل (�ب ي آل ���(JPL) ���، و/د �م و�ف د ��	�+ور��� 	����و	و(��ا	����- 	�� � �� 

ا	��وذج ا	��و�ري 	�����را �� ����ف ا	� ����ت ;م �م ا�(�ز أول ����را �ن ھذا ا	�وع 

��را �د�(- ��  ا�����وا ط- ���ب ��ن و/د �ور 	�ظ- ��'د  1997(وان  ��11 ���

��@م 	�ظ�م 	���دل ا	���و��ت، و/د �م و ���� �ث �ورة ھ��ف �و�ورو, ا	ذي ���ل �/

 ���و����رات ا	���ف ھ� وا�دة �ن �ط��@�ت . ا	��	م أ���ءا	�و	ودة ا	(د�دة 	�وھ� 	(

ا$�'م ا	(وال ا	ذي ��طور  ر��� و�ظ�ر ��� ���و	و(��ت 	م ��ن �� ا	� ��ن، و�رHم 

�'��ن ا	�ور ���@ط �ل �وم و�ر ل  أن�:ر ا	�ورة ا	�� ���@ط�� ھذه ا	����رات، إ, 

 ، و��=��ھ��-ا	��	م و��=�� �و;ق �8داث  أ���ء�'��ن ��ن ا	��س �� (��� �ذ	ك ��	

�� ھو ا	��ل �� �ور ��ذ�ب ا	���@��ن ا	�را/��ن ��  (ن أ�و Hر�ب و�ور �;�ط�ر 

�وا�ف ا	�و�-  "�دام � �ن"إ�دام ا	ر?�س ا	�را/� ا	 ��ق 	�� ����ا	�� �م ��و�ر (��ب 

                                                           
1
  .4، صا	 ��ق ا	�ر(�  
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�;ل ا���� � 	�ظ�م ا$�'� ��م ا	(د�د، ��� �ور ��م ا	�@�ط�� �و ��-  ��- ا, ����ل وھو 

��رات ��و�ر�- أو �رة �� ھذا ا	�(�ل، ��ر��ز ا	�ورة او�و������ و, �و, ��ط�ب أ�- 

���'ت , ا8رى��(- 	=وء /وي أو 	��ط���ت آ,ت ا	��و�ر � ����، و�� أ��� (�ءت 

�����و��- و�(�وزھ� 	��	 ���;ل ا�را� ���ن �وع ا	���و	و(��ت�د 	 �� - ا	+�ر�- إ, ا�

ا	�� �و	ت ا$�'م إ	9 أ�دي (��� ا	��س و�@ت �� �ط�ق ���� إ�'م ا	�واطن و�دا�ت 

�� ���و	و(��ت ��طورة �� إر �ل ا	�ور �;ل ا	��و�وث �� �(�ل � M	- ا	���م ���� �Hر ��

���1�(د�- �رHم �طور ا	��ر���ت ا	�� ���ول =�ط ا �دا.     

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .5ا	�ر(� ا	 ��ق، ص   
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  :ا���ر�ت و�وا�� ا�وا�ل ا������� -1

 :ظ�ور ���� ا���ر�ت 1-1


� 		���  ���ة�
ا��ر�
ت �� ظل ا���وت ا��� ا��ذ��� ا��
�دة ا����ر
� ا	ر

!وزارة ا�د��ع إ!�ن ا��رب ا�!�ردة !
ن ا�	���ر
ن ا��ر$� وا�#ر!� وذ�ك ���!� 	ن ا��	�ل 

��
��و!� ا�	��	دة !,ر!� (�رو�
� �د	
ر أي 	ر�ز 	ن 	را�ز ا�(�ل ا��
، 		� �و�

 �

ؤدي !������ إ�. ��ل ا��!�� ا����و!
� !��	��� و�ر	�ن ا��
�دة ا����ر��
�
	ن  ا0	ر

  .1ا���1د ا�	��و	���


����	ت ا���و	�         �
، ور!طت 02/01/1969!���3ء �!�� ا��ر�
ت ��  ا0	ر


ن أر!5 	��! �
�

��ط
5 ا���	�ء �!�دل ا�	��و	�ت وزارة ا�د��ع ا	ر .��	ل ا!��ث 

وا����89، و$�	ت !��ط
ط 	�روع �!�� ا�(�ل 	ن �وا�
ب 
	���� 	ن ا�(	ود أ	�م أي 


�ھ:	� �

ث إذا ��طل :زء 	ن ا��!�� ��:> ا�!
���ت �� �:�ب ا�:زء  �و��! ،��	��	

ا�	�طورة  !��ثا�0 	��ر
5 ?�. ھذه ا��!�� و��� وأط�ق. ا�	�طل و�(ل إ�. ھد���


ن  "أر!��ت"، و2 (Arpa Net)ت أر!���ھو ا���م ا�	�ؤول ?ن !��ء ا��!�� �� ذ�ك ا�

و��ن ا��	وذج ا0ول ���Aر�
ت 
��ون 	ن    (Darpa)وا�ذي ��ول ا�	@ �
	� !�د إ�. 

���وب (		ت �#رض !��ء �!�� ا��وا�
ب ا��ر
,� 	ن �وع أ:�زةأر!5  )wan( 

?�. ا�!�د و�م �ر�
ب ا��وا�
ب ا0ر!5 �� أر!5 	را�ز ?�	
� ور!ط ��ك ا��وا�
ب 	�� 

  : 3ھ�


و��ه - ��	�:)  (Utah   ر!�را�! ����� �� �

Dور����. 


Dور�
� �� �وس أ�:�وس -��� ��	�:. 

��ث -!F� ورد ا�دو��D���� د��	. 

                                                           
1
  .8، ص1996ا���ھرة، ، 1ط ، ا��ر!
� ���وم ا����ب �	!
و��
�س،، �!�� ا��ر�
ت!��ء ��ھ
ن  

2 ھ
�م �
�زي ��	�، ر��� ?!ر ا��!�� ا�دو�
� ا��ر�
ت، 	ط�!5 ا�زھراء �A?Hم ا��ر!�، ا���ھرة، 1996، ص12.
  

3Guengerich , steven L. (et.al) building the colporate internet, U.S.A, printed1996, p 22  .         
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  (Mite).ھو 	توا�	ر�ز ا�0
ر  -

� و���ت :	
5 ��ك :�	�� و	ر�ز أ!��ث إ�. ا��!� �72م �و(
ل  1972و�� ?�م 

�
�
 . 1ا�:�	��ت وا�	را�ز ��	ل �� 	��ر
5 وأ!��ث ��(� !وزارة ا�د��ع ا0	ر

و�م �� ���
� ?�د ا��!�
��ت �طو
ر 	:	و?� 	ن ا��وا?د وا��ظم وا1:راءات ا�	��ر�� 


ث �:�ل ا��وا�
ب ����دث و��!�دل ا�	��و	�ت 	5 �ا��� ��	ل 	ن ����A ا��ر�
ت !


� !رو�و�ول  وأط�ق!�,�� 	�� ��
�?)Protocol(  تو	ن �م ا���د	ت ھذه ا�!رو�و�و

!����دام  )Darpa(ط��!ت دار!�  1983، و�� ?�م 1980ا�	���!� !��ول ?�م 

��ل ا��!��ت ا�	�را!ط� و�� ا���م ��D@ ا�D(�ت ا��ر�
ت إ�.  )Tcp/Ip(!رو�و�وت 


ن ھ	� D���	 ن
  ::ز9

1 - )ArpaNET( : أر!� �ت�	و�. ���

ر ا����رI ت�)� .	� ا

2 - )MilNET( ل �ت

�أ(!�ت ا��!�� ا����ر
� ا���!�� �وزارة ا�د��ع : 	�
 .ا0	ر

رIم أ��� ���ت 	و:ودة  1993!��ل وا�5 !دأ ?�م  ا��ر�تا����ر و
	�ن ا��ول أن 

	�ذ أ��ر 	ن ?�د
ن 	ن ا�ز	ن ����� ���ت ��	ل !(ورة �ر
� و�م �:!�� ?ن 	�ظم ا���س 

.��
ن 
���دون أن ا��ر�
ت ھ� �وع 	ن ا��J	ر  1993?�م  و
�
��ن ?�	� ا	ر

ت و��9ل اA?1م ���د ا��و�
���، و��ن !�د ذ�ك !دأا1:را	� ا�	���	� ا���:م ?ن �D�ك ا


�ة ا����م ��دث !(وت ?�ل ?��� !�?�!�رھ� و�
�� :د
دة و	�طورة 
	���� أن �#
ر 	ن ��

ت�)�  .2�� 	:�ل ا

، وأ(!�ت 1993أي !�د ?�م  ا�0
رةا�و,5 ��د ��و ھ�A� A9ل ا���وات ھذا 


ن آف ! �
ا�	�ظ	�ت ا�(#رى وا�	(��> ا��:�ر
� و��. ا0�راد ا�	ر�!ط
ن !�� و�ر!ط 	�د

، وھ�ذا 3أ�ف �!�� 95ا��!��ت �ول ا����م و
(ل ?دد ا��!��ت ا��� ���و
�� إ�. �وا�� 

                                                           


�، ا���ھرة، 1996، ص30.	
1 ا�ز
ن ?!د ا���دي، ا��ر�
ت ا����م ?�. ���� ا��	!
و�ر، ا�	��!� ا0��د
  


� ��!��ت ا��ر�ت، دار ا�را�ب ا�:�	��، ط1، !
روت،  2001، ص47. 	A?1ا �D
 2 ?!د ا�	��ك رد	�ن ا�د����، ا�وظ

�ر ���ت، �ر:	� ��	> ا���ف، ا�د�
ل ا���	ل إ�. ا��ر�ت، ا�دار ا��ر!
� ����وم، !
روت، 1997، ص3.  ! 3
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 ا�	ل ?�. �زن ا�	��و	�ت و��رھ� وأ,
ف إ�
�� !�دأ(!�ت ا��ر�ت و�
�� :د
دة �

 ا0�راد���  ���	د ?�. !��ء اA?1م ا����
دي و��ن  "(Interactivity)ھو ا���D?ل  ا:د
د


	�ر��� أ(��ب ا��ظ�م ا�ذ
ن 
:��ون ��  أنا�	��ر�
ن �
�� �وا�
� و!A ر$�!� 
	�ن 

�� �����0 �
�ت 	��
� أ�د 	��ر�
ن و�	ن 
ر
د ا�رأس ا��رم و����� 	�Dو ،��
	��ھ	� �

��
  .1و�
س ھ��ك �ظ�م أو 	�ظ	� ����م �


ن ، 

� ا��� ?ر��� ا����م �Aل ا���د
ن ا�	�,��)�
�د ا��1ر�
ت أ�دث ا����
�ت ا


زة ، أن ���ب ا�	�Dھ
م 	�	 �

ث ا��ط�?ت ا��!�� !	� �	���@ 	ن �	�ت ا�(��
� و����

 �

� �� ا����م ، �	�ت 	ن ����A �	���د	
�� ����Hج  وا�ز	�
�ا�	���	A?1ت ا��
وا��ط!


ر
دون 	ن �د	�ت ا�(��
� ��Aءم و��:���م  �	 �

�ر !�ر��  .ا


� ��!�� ا��1ر�ت إ�. ز
�دة 	���د	
�� !(ورة �Dوق أ?داد  ا������تأدت !�:
ا1

 ��

�	���د	� أ
� و�	A?ول ا�د إ�
��د "��ور ���ء 	�� أ�رى �Aل ا��Dرة ����D ، و

 �

ن أن ����أ���ج ا��1ر�ت إ�. أر!5 ��وات ��ط �
(ل إ�. �	�
ن 	�
ون 	���دم ، �� 

�(ل ?�.  ���13 ،وا���ج ا���Dز
ون إ�.  74ا����ف و(�ت إ�. �Dس ا��دد �Aل 
� ���

  .2"ا���
:� ذا��� 

� �
ط	ت �� ز	ن � أ�رى:در ا��1رة إ�. أن �!�� ا��ر�ت 	��ر�� !و��9ل ا�(��


� ا�0رى إ�. ا�!ر ��)�
5 ا��وا:ز ا��� ?ط�ّت و(ول ا�و��9ل ا	: ���
وظرف $

��. أ(!> �د
@  83ا���ج ?�. �!
ل ا�	��ل ا�	ذ
�ع إ�. "?دد 	ن ا�	��ر�
ن ، ��د  ���


ن أن �!��  51	�
ون 	��رك ، !
�	� أ���ج ا����Dز إ�.  50���� ��Dس ا��دد ، �� 

��� 3".ج �وى !,�� ��وات ��:	5 ا����م ��@ ا��را�� �� �د	���� ا��ر�ت �م �

و�ظرا و��ون �!�� ا��ر�ت ھ� 	���� ا���	�ل ��ل راIب �� ا���Dدة 	��� 

و,5 ��ر
ف 	و�د ���  إ	���
�ا�ذي :�ل 	ن  ا0	ر:��ب ��وع �د	���� ووظ���D9،  إ�.
                                                           


� ��!��ت ا��ر�ت، 	ر:5 �!ق ذ�ره، ص 50-49.	A?1ا �D
1  ?!د ا�	��ك رد	�ن ا�د����، ا�وظ
  

���� ا��1ر 2) �

��ت �� ,وء ا�	�ؤو�?�	�:ا�وا$5 وا���د
�ت، : ا�وطن ا��ر!� ��  ا��ر�ت�و��9ل اA?1م ، 	ؤ�	ر (����  ا
 .3ص، �2005و�	!ر22، ا�(�ل��
� :�	�� ا���ر$�، 

�� ا�د
ن؛ ،    3	 �����    . ��3دد ا 2001ا��ر!
�،.،ا�Dوا9د وا���د
�تا1	����ت، ا��1ر�ت �� ا�	��!�ت و	را�ز ا�	��و	�ت
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�@ أ	ر��ل ?�م ا�	��و	�ت وا�(�ل 	ن ��ن ھذا �م 
	�5 ا�	��(
ن �� 	:�. ا����ل �

!���� ?!�رة  ?!د ا�	��ك رد	�ن ا�د���� ���?ر، ��د � �ظره�و,5 ��ر
�Dت ��� �ل 	ن و:

و�
�� ا�(�ل وا��� ا����ر �ر�!ط !�� 	:	و?� ا��
�ر
� 	ن ا��وا�
ب و�و�ر "?ن 


�و��� وظ
�D  ا�	��و	�ت����ق !��د
م  ا��د	�ت	:	و?� 	ن 	A?طورة  إ�	إذا �	ن �� أ


���ت، 	��و	�ت، أ�!�ر، (ور،( و
�م ��ل ا�	��Dت  ...ا���دا	��!...Pوب ) ا����
ن !


د 	���  أ�رو���وب D��
 ا1�راددون ا?�	�د ?�. ���وب 	ر�زي ���وز
5 و

  1."ا�	��ر�
ن �
�� ا0?,�ءوا�	ؤ���ت 	ن 	��و
�ت و	:�ت 	����D و�دار !وا�ط� 

�!�� ا�(�ت " :!����  1994ا�	��دة ?�م  �F	م�!5 !ر��	8 ا���	
� ا�� �	� ?ر���


ن أ�ف �!�� �Aو� ��	ر ���ن أ
دو�
� ����ف 	ن 	:	و?� 	ن �!��ت ا��وا�
ب �ر!ط !


ن 	�
ون  2	ن 	���ف �!��ت ا����وب �� ا����م، و�ؤ	ن ا��راك�Aو� ��A� وا���� ��
�

�� �� ا���م �د
�� �وع 	ن ار�!�ط 	���دم 	ن ا�	:�	
5 أو ا�ز	ر، وھ��ك أ��ر 	ن 	�9 دو

�
  3."ا��!�� إ�.ا�و(ول  وإ	���

  :ا���ر�ت����ص ووظ��ف  2-1

إ�. ��ك ا��(�9ص وا�	زا
� ا���  ،!��ل �!
ر ا��ر�ت �!�� ��ود أ�!�ب ا����ر

!��ل :	5 
 ��و�رى، ���رو�� ا0
�	�5 !�� دون �واھ� 	ن و��9ل ا�(�ل ا�و�
ط� ا1

9ص ا�(�ل ا�:	�ھ
ري وو��9ل ا�(�ل ا�:	�� و�ذ�ك ا���(� �� !
ن �(����	�� 

�@ ��م ا�(�ل 
�

> �	���د	
@ �A?�D �!�د�
� ���ذي �
آن وا�د، ��و ?�. �!
ل ا�	��ل 

ا���(� و
	���م 	ن ا����دث وا��را�ل �� $,�
� و	و,و?�ت 	����D 	5 ��ص أو 

ودھم !��0!�ر وا�	��و	�ت و	(�در ا��ر �� أ��ر 	ن 	��ن و�� آن وا�د، �	� أ�@ 
ز

إ�. �ل ھذا ��3@ $�در  و!�1,���ا�	�ر�� �� أي 	و,وع 	ن ا�	و,و?�ت ا��� 
ر
دو��� 

?�. 	دھم !(ورة !(ر
� و�	�
� 	��و?� 	��	� ��Dل و��9ل ا�(�ل ا�:	�ھ
ري و�� ھذا 

                                                           


� ��!�� ا��ر�ت، 	ر:5 �!ق ذ�ره، ص 41.	A?1ا �D
1  رد	�ن ا�د���� ?!د ا�	��ك، ا�وظ
  

2  �ر
�ر 	�ر
��، �ر:	� 	ر�ز ا���ر
ب وا�!ر	:�، �
ف ����دم ا��ر�ت،  ا�دار ا��ر!
� ����وم، !
روت، �!��ن، 1996، ص 12.
  

.D�12س ا�	ر:5 ا���!ق، ص. 3
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ت �� �� ��م ھذه ا��(�9ص 	ن اھم ا�	��و 1990"�و	!�ون "ا�(دد ���!ر 	��و�� 

�@ ��(�9ص ا��ر�ت ?�. ا�طر
�� ا��� 
��رك "�و	!�ون"ھذا ا�:�ه إذ 
��	د 
�� �و,


ره 	ن و��9ل ا�(�ل و!��0ص ا�:	�ھ
ري 	���، و�:ده 
��د 	��ر�� !
ن I 5	 ��
�

  1.ا��ر�ت و!
ن ھذه ا�و��9ل !�?�!�رھ� و��9ط ��ل ����� �� ا�	:�	5

ا�:	�ھ
ري ھ� �� ا�وا$5 	ؤ���ت ,�	�  أن و��9ل ا�(�ل "�و	!�ون"و
رى 


�� و���و�و:
� 	��دة ���8 أ��� 	��و?� و	����D 	ن ا���5 �	 �
����د إ�. $�?دة ا$�(�د

 �

ن ...) أ�!�ر، أ�Aم، 	��و	�ت، 	��رف، أ���I( ا�����
A	 .�? و��رھ� ���
���وم !�وز



� ا0�راد ا�	�����
ن ��� وا�ذ
ن ھم !��ط!5 	:�و�و ا��و��
... � ا�����
� وا�	�ر�
� وا��


� و	5 أن ھذا ا�	�Dوم �و��9ل ا�(�ل ��)��دى 	��:� ھذه ا���5 �� ا�	ؤ���ت ا

�
��)�
���ف ��
را ?ن ا�	�Dوم ا�ذي �:ده ��� �� أد!
�ت ا�درا��ت ا  �
  .ا�:	�ھ
ر

1�د
ده ��(�9ص ا�:	�ور ا�	����ك 
�و�5 �� � "�و	!�ون"إ أ��� �:د   ��:���


��!ل !�د ذ�ك !
��� و!
ن �(�9ص  و
��ب �� ���	? ��
  .2ا��ر�ت�ر�@ طر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
��	� �,ر ��ري، 1�?�	�:ص ، 2005?	�ن، ،1ط، دار 	:دوي ����ر وا��وز
5، ����� ا��ر�ت درا�� �� ا��وا(ل ا

  . 25- 24ص
. D�25س ا�	ر:5 ا���!ق، ص  2
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����ص ا���ر�ت 2-1- 1:  

  )HyperText(: ا��ص ا�9�Dق •


�(د !�
0�داث ا����!� ا�1��رو� �D)ر ا�و
ھو 
��ل ، و���
!ر��س ا���!


ر�!ط !�(وص  �
 .ا���	�?ن طر
ق روا!ط دا�ل ا��ص و أ�رى�(� إ���رو�


!ر��س�� )HyperText(  !رة�	ر 
I �	:9ق وھ� �ر�D!���ص ا� ���	ن �ر:�	


، و��ذا ھ��ك 	ن �ر:م ا���	� !���ص ا�	���ب وھ� ?!�رة ?ن !ر	:� ��
ل 1?���

ا�	�(D> �	,	ون ا��ر�ت إ�. �ص آ�ر �3ذا أراد ا�	�(D> 	ز
دا 	ن  أوا���رئ 


�، ��ر(ا�	��و	�ت !�(وص 	و,وع 	�
ن )���

@ ...) ة، 	�Dوم، $,�? �	�

 . )link(ا�را!ط �
�ك  إ��رة�وى ا�,#ط ?�. 

	رو�� ا���دا	@ و��و�� ا�د�ول إ�. أي 	و$5 	ن ا�	وا$5 ا�	��و?� ا��� 
ر
دھ�   •

 .	���د	وه 	�. وأ
�	� ��ؤوا

•  5	 �
?�	�:
�	ل ا�(�ل ?!ر ا��ر�ت ?�. �و�
!� 5�� A?$�ت ا�Dرد ا


���م  ،ى ا�	��� وا�$1
	� وا�دو��ا�Rر
ن ?�. ا�	��وD�� رف ا��ظر ?ن)!

�

� وا��ر$?�	�:
� وا$�(�د
� وا��
 .ا��


ر 	�ددة �� ا�(�ل ?!ر ا��ر�ت إنّ  •I ردDا� �
وI	وض ا�	و$ف ا�(���  ،ھو


�ن !
ن اطراف ا�	�(�� ��:5 ا�Dرد ?�. �ر��9ل  إر��ل�� ا���
ر 	ن ا

!�ل ر��9ل 	��م $د 
��ذر ار����� وا���!���� �� ���� وا��� ،ا�(��
� ��Sر
ن


�وم !�� �� ا�	���!�ت ا���د
� ،ا�(�ل ا�	!��ر  ،و�:��@ 
�وم !�دوار 	����D $د 

�

� ا�و:�ھ��)�  .أو ا�	وا$ف ا

��A(�ل ?!ر ا��ر�ت ��� ا��	�ح �F�راد !���Dز �وق  ا�0رىا���(
�  أ	�  •


> ا�Dر(� ا	�م 	ن 
��ر�ون !����ر ا��دود ا�:#را�
� ا��� ��
D(ل !
��م 		� 

                                                           

��� :ر
س، ا��
!ر��س ?(ر ا�1��رو�
�، 	:�� ا��ر!�، ا��و
ت، ا��دد 527، أ��و!ر 2002، ص145. 1
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 �

� و����

�ت ا$�(�د
� و�Dو�� ��
	���!�� و	(��> 	��ر�� وھوا
�ت 	�


��م و!! �	
ذا 
�ون ا��ر�ت $د ?	ل ?�. �!�� �	���!�� 	ن ا����ء وا��وا(ل �

�
 .1ا��A$�ت ا����1

 

• �
 :ط�!5 ا��ر


� �� ا��	A?1ؤ���ت ��,5 ا�و��9ل ا	وذ ا�Dطرة و�
�� ����(ر ا�


��د 
�Dت 	ن ھذه ا��
طرة  ،ا���و	�ت أوا��� �	��ك ا��وة وا�	�ل  ،ا��!رى و

 ��:س اA?1م وا�(���� 	�ذ ظ�ورھ� ھو �ر
� � .ا��ر�توھذا ا����م إ


�ون ���  ،ا���!
ر .�� �
و��,�ت و �زال ���,ل 	ن ا:ل 	���� ا�!ر 	ن ا��ر

ا��ر�ت �!��رIم �!�� أ	�  .�آرا�9و��.  ،ا�5 ����!
ر ?ن آراء ا�	����ا�	:�ل ا�و

	��#�� ا�0
ر وا0$	�ر ا�(��?
�  ،	ن ?��	
��� و�ط �
رھ� ?!ر ا�دول و$�رات


ر ��و	
� �A �و:د ��� I أو �
5 ��
	�� أي ھ
�9 أو 	ؤ��� ��و	,��  ���3�

�ددة	 �
ت وا�	��و	�ت و��9ر ا��	�
�ت و?�
@ �3ن 	:	و?� ا�!
��� .إدارة 	ر�ز

���
���ب آ�� 2ا�0رى ��ري 	ن �Aل �طوط ا��!�� :	 @
، و
��D �	ن �د

�دث ?ن �ر
�  أن�� ذ�ك، وھ�� 
	�ن ���  ا��راك	زود !	ودم و�ط ��Dون 	ن ��


ث  أ	� ،ا���دام� �
�ر
� ا���!
ر �3ن ا�!�ض 
��!رھ� ا����� ا�0
رة ��د
	�راط


�  ��� $درة ھ���9?�	�:
� وا��
?�. �:�وز و��ط� ا��دود ا�:#را�
� وا��

أداة ����!
ر ?ن ا�رأي �� �ر
� 	ط��� ?ن طر
ق ا�!ر
د  أ����	�  ،���
��وا�

ا�1��رو�� وا�	��ر�� �� ا��دوات ا�1��رو�
� ا��� ���د ?�. �!��ت ا�(�ل 

�
  .�3�Aت ا���	�و ��,5 ��ر$�!� وا��
ود و
�م �
�� 	��$�� �ل ا�	 ،ا�دو�

 
                                                           

��	� �,ر ��ري، ����� ا��ر�ت درا�� �� ا��وا(ل ا:�	�?�، 	ر:5 �!ق ذ�ره، ص 29- 30.  1
  

2

نIر
ش ر	
��ء وآ�رون،   
�س �� ?�وم ، 	ذ�رة ��رج ��
ل ���دة ا��
��أ�ر ا���دام ا��ر�ت ?�. ��و�
�ت ا�ط�!� ا�:�	�

  .17ص ،2010-��2009 	��#��م، اA?1م وا�(�ل، :�	
.17، ص��D@ا�	ر:5    3
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• �
�?�Dا�� : 


� و�ط�ق ھذه ا��	��!�� ���ب �?�Dا�� ���)�ا�در:�  ?�. ا��ر�ت !���
� ا


ر ?�. ادوار ا�Rر
ن  ، ��ما��� 
�ون �
�� ا�	��ر�
ن �� ?	�
� ا�(�ل���

	� ، �
�?�Dاو ا�� �
 أن� و!���ط�?�@ �!�د��� و
ط�ق ?�. 		�ر����م ا�		�ر�� ا��!�د�

�Dد  ?لا���

> $درا ا�!ر 	ن �ر
� ا���!
ر ��ل �رد ��م �
ت �)��� 	:�ل ا


� و��ن 
��ط
�ون ا��د�ل �
�� وأن ��)�
ن ��ر��9ل ا

ن ��!
ا�راد 	:رد 	���

�وا ا���Dم 	(�در إر����� ا0(�
� و!�د ان ���ت و��9ل اA?1م ���ر !)



ن ��د ظ�ر !ر�����9 !
ن :	�ور 	ن 	���
ن 
د 	��� �ظ�م ا��!��ت ا��� �ر!ط ��!


ن :	
5 ا�	�����
ن !��ل 	!��ر !�
دا ?ن ا�����ل ا��ر	� �
(!> �ل 	��م $�درا !


� ?!ر ا��ر�ت ����م إ�. �Aث أ���ل�?�Dل وا���!��� :?�. ا1ر��ل وا


� ا1ر��د
� - أ�?�Dا��:)Navigational intractivity(  دم وھ����	ا��� �ر�د ا�

 @
�� ا���!�ل إ�. !���و:D) .او ا���!�� أو ا��ودة إ�. ا0?�. أو إ� �
�� ا����D)ا�


رھ�Iو. 


� - بD

� ا�وظ�?�Dا�� :) intractivity Functional(  د
وھ� ا��� ��م ?!ر ا�!ر

  .	:	و?�ت ا��وار  أو ا�روا!طأو ا�	!��ر 


� -جD

� ا���?�Dا�� :)Adpted intractivity (5$و	ن �	وا$5 أن  وھ� ا��� �	ن ا�	


ف ��D@ 	5 ��وك ا�	���د	
ن او ا�زا9ر
ن أو ا�ز!�9ن !����!� ���ر��ت أو �


�
�
�A�ؤ���ت ا�	أ?�دتوا���  ،ا�  �

ل ا��A$� ا��	ود����
 .وا�A	�����9 وا0��د

وا��� ���ت ��دد ?A$�ت ا�!��ث وا�	���� وھذا �ظرا �	� ����@ ا��ر�ت ��	���دم 	ن 

�د�ون ��D?ل :دي �
��. !دأ ا�!���ون  ��
?ن ا�د	�ج 	ر��ب !
ن ا���1ن 	5 ا�و�

��?�Dرا,� ا����  .1وا��R وھذا 	� !دأ 
ظ�ر �� ا�وا$5 ا

                                                           

.18، صا���!قا�	ر:5   1
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��D !�ض  ،و?�. ا�رIم 	ن ا��(�9ص ا���!�� ا�ذ�ر,
�!�. ھ��ك �(�9ص ا�رى 

��

ن �:�ل 	ن ا��ر�ت و�
�� ا�(��
� �روق �	���د	���و��� ?ن و�:���م 
D, ،ا�!�


رھ� 	ن ا�و��9ل ا�0رىI.  ،ون
��� 	ن :�� ���رك 	5 و��9ل ا�(�ل ا����
د
� ا���Dز

ا1ذا?�، وا�(�ف �� �(�9ص 	�
��، و	ن :�� ا�رى ��Dرد !�(�9ص �:�ل آف 

  .ا�0رىا0�راد 
D,�و��� ?�. أي �وع آ�ر 	ن أ�واع ا�(�ل 

  

 :وظ��ف ا���ر�ت 1-2-2

•  ���� ا����� :اوظ

ا�	:�ت ��� �	�ن 	���د	
�� 	ن  !�� ��دم �د	���� ا���
رة �� :	
5ا�� إن


د
و ، �Dت ا��	ت ا�درد�� و�د�	ل �د,D! ل !!�,�م ا�!�ض�)�	���م 	ن �!�دل ا

 1.	ن ��ق �رق ا����ش و�!�دل ا�!ر
د ا���رو�� أ
,�و�	���م اRراء وا��:�رب، 

ن ا��!�� �و�ر �	���د	
�� ��� �� ھذا ا���ن ?د 	ن أ$ل ا�و��9ل ا �
��)�

 �
�?�Dد�� ا����	��و
�ت ا�(��
� �ر
دة ����ك ا�(�ل ا���ظ� ا�	�	�ل �� ا�	


ر ا�	�زا	ن 	ن �رد  وا�(�لI ن أو	زا�	رو�� آ�ر  إ�.ا����	ن �Aل ا�!ر
د ا


ر إ�. !�1,���I ل�?� !��	?� أو :�	رد !:�ا�(�ل   ��دث �
	�زا	ن 	��	� 

:?�	�
  .�ت ا�0!�ر وا��وا9م ا�!ر
د

 إ�.��ل �
��ل ا�(�ل ?!ر ا��ر�ت �ظ�	� ا�(��
� :د
دا �� ا�	���!ل ، 
,�ف 


� ا�0ظ	���)�
�� !�(�9ص ا�(��
� ا�	���رة �� ا�	:�	5 ؟
�	�5  ا��ا��ر�ت �� ا�

 ��
ون �	� أو,��� و	5 ذ�ك $د 
� ،ا�(��
� أ�رى�ر
دة $ل أن �:دھ� 	:�	�� �� و�

!��ل د$
ق ?�. ھذا  ا����ؤل �� ھذا ا�و$ت ا�	!�ر 	ن ?	ر  ا1:�!�	ن ا�(�ب 

                                                           
   .44، ص 1999ا�:زا9ر،  ،1ط، دار ھو	� ��ط!�?� وا���ر وا��وز
5، ا��ر�ت و�ورة ا�	��و	�ت �	د ����ب ،	 1
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� ا�Dر
دة ��)���.  ا����و�و:
� وا1	���
�تا��1ر�ت و��ن �(�9(@ ا�
ا�����9 ا��� 


ن ��
  . 1ا?���د إ�.!�� �:���� 	

•   ��� :  ا �����اوظ


ش �
@ و��9ل !���� �,�ء ا ا��ر�ت �!�� ��	و	� 
	���� و(ف���� ���)�

�
	A?إ   �D���	ن إذ��	!3  ��ق ا��!

�D أو 	:�� ?ن طر�ا�	��	5 اطAع ?�. (

و��9ل ا����ط  إ�.ا�راد
و أو 	��ھدة ا���Dز
ون !دون ا��:�ء  إ�.أو ا��	�ع 


د
� ا����.  

- ������ ا�ر!�  :اوظ


�ن !د
A ��د أ�!�ت ��
ر 	ن ا�درا��ت أن و��9ل اA?1م ��ون ��� !�ض ا0

����D?ل ا:�	�?�، و��دم ا��1ر�ت ھذه ا��د	� 	ن �Aل ا��د
د 	ن ا�	وا$5 ا��� 

 @
�,م ا���0ب ا�	��
� أو ا�	وا$5 ا�:ذا!� وا�:د
دة، و
	�ن أن 
:د ا�	���دم �

@�
ھذا 	ن . �
	�ن ��Dرد ا�د�ول إ�. أ�د ھذه ا�	وا$5 و		�ر�� ھوا
� ا���ب .!#


�، و	ن��� Dا��1ر�ت $�وات ��!ث ا��� ��أ�رى ��دم �! �
�� وا1ذا?� ?!ر ز
و���

 2.ا��!�� �� �طوة ا�د	�ج !
ن ���
�ت ا����ب ا��R وو��9ل اA?1م

 �
��)�!�1,��� إ�. ھذه ا�وظ�9ف ھ��ك وظ�9ف أ�رى ���رك �
�� �ل ا�و��9ل ا

 ��
   .ا����
د
� وا��د

 

  

  

 
                                                           

��	� �,ر ��ري، ����� ا��ر�ت درا�� �� ا��وا(ل ا:�	�?� ، 	ر:5 �!ق ذ�ره ،ص 31. 1
  

 2http://www.minshawi.com/vb/threads/1342 visite le 23avril 2012 a 18 :20                                                                
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�د��ت   1-3��ا  :ا ��ر�ت ���� ا����


ن طر�
ن أو " 
�(د !��(�ل ! ���A� ن	ل ?�Dم ا���
 �

ق  أ��ر، !�دف?	����

وا�ر	وز ذات ا��A$�  وا0���ر، واRراء،$در 	ن ا���Dھم ?ن طر
ق �!�دل ا�	��و	�ت 


ط ا�ذي ��م �
@ ��ك ���ب  1".ا��	�
�!������� ا���(� و�� ا�	! �D���	 ل��ل أ��)�Aو�


ق ا�(�ل وا��دف ا�ذي ?دد ا�	��ر���
ن �� ا�	و$ف ا�(��� وا�و��9ل ا�	���د	� ��

	ن أ:�@ ��م ?	�
� ا�(�ل ، و�!دأ 	��و
�ت ا�(�ل !��(�ل ا���(� ، وھو ا�	��وى 


@ ا�(�ل �

� ، و
�ون !
ن �رد
ن ، ��)�
ث ?دد ا�	��ر�
ن �� ا��	�
� ا�ا0$ل 	ن 

أ	� ا�(�ل ا�:	�ھ
ري ��و . �	�?
� ذات أ?داد 	�دودة ا�:	�� ا�ذي 
�م �� أو��ط ا:

ا�(���� ، : ا��	ط ا�(��� أ�ذي 
�م ?�. �ط�ق :	�ھ
ري و����دم �
@ و��9ل اA?0م 

  2."ا1ذا?� ، ا���Dز
ون ، إ,��� إ�. ا�	وا$5 ا�1��رو�
� ?�. ا��ر�ت 


�،وا��)�
ق أ A?1م :زء 	ن ا��	�
� ا��ھداف 	�
�� ، و����دم �
@ وھو ���ط 
�م ��

ا�:	�?�ت و
��. اA?0م 1
(�ل ا�	��رف إ�. ا0�راد و ا�:	�ھ
ري، ا�(�لو��9ل 

 ، و���ط���م ، �	� 
�دف اA?1م إ�. إ
(�ل ا�	��رف!�دف ا����
ر �� ?�و��م، و	��?رھم

ا :د
د ا�(��
�و�� �!�� ا��1ر�ت ا��� ���!ر و�
ط� . وا���وم �ول أ�داث و$�ت أو ���5

	ن �	ط  أ��ر	�:�� �,م  ا�(�ت، ����3 ���!ر ���
� !����!� �و��9ل اA?1م ا�0رى

�دود وا,�� �D(ل !
ن ھذه ا�0��ل، دون ��(� و:	�� و:	�ھ
ري: ا�(��� . ��!�

���Hر�ت 	5 ?دم و,وح  ا�(����ذ�ك ��د أ���ت ا���
ر 	ن ا�	�Dھ
م ا���9دة �ول ا�دور 


! ��)�Dدود ا�� ا1	����تو��
:� ھذا ا�	دى ا�وا�5 	ن  .وط!
���� ا�(�لن أ�	�ط ا�

�
��)�
����Hر�ت �3ن ا��!�� ��دم ?ددا 	ن ا��د	�ت  ا��)�ا��� ��وا�ق و�د?م  ا


ن ا�	:�	��ت وذ�ك 	ن �Aل  ا�د	�جا��وا(ل ا�����1 	ن :�� و���ق $درا �!
را 	ن !

                                                           

��� ,وء ا��	�ت  ا���رو�
�إ�راج ا�(�ف ا���زي ،(��> ز
د (��>،  1��)�،:�	�� ا1	�م 	�	د !ن ��ود ا��ر�ت��!��  ا

�
	A�140ص، 2007، ا. 
  .56، ص2004  ،!
روت ا��د
��،ا�	��!�  ،ا�:	�ھ
ري ا�(�لا�	د�ل �� ?(�م 	و�.،  2
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�!را	8 ا��وار
� أو 	ن �Aل ا�	��د
�ت وIرف ا���D?ل !
ن ا���0ص �واء ?ن طر
ق ا

  .ا�درد�� 


!رز دور �!�� ا��1ر�ت  �	����)�ا���(� 	ن �Aل ا�	وا$5  ا�(�ل	:�ل "��  ا

 ، �
ا���(
� ا��� 
د
رھ� و
�رف ?�
�� أ�راد 
�و	ون !��ر أ�!�رھم و	��و	���م ا���(

 ا���رو��دم ا��!�� �د	� ا�!ر
د �	� ��. إ,��� إ�. 	� 
,�و�@ 	ن روا!ط �	وا$5 أ�رى 

 !�1,���ا��� ��	
ز إ�. :��ب �ر?��� ا���9�D �� �و��� 	:��
� �	���د	� �!�� ا��1ر�ت 

ا���ص !��	��رك !��ل 
و	�  ا���رو��?�. أ�!�ر 	��و?� �(ل إ�. ا�!ر
د  ا��وا��9إ�. 

  1."و��ب ا���((�ت ا��� 
رIب !�� 

	�ت و	زا
� ?د
دة و��(� !�د �طو
ر !را	8 ���ط!
� �ذ�ك �د ا��ر�تو��دم �!�� 

وا���دام �ظم ا�و��9ط ا�	��ددة ا��� �و�ر إ	���
� ا�(�ل وا����طب !
ن ا0:�زة  ،:د
دة

ل ا��!ا�(ورة وا��ص ا�	��وب ،ا����و!
� !��(وت Wو��� ا�دو�
� إ�. �,�ء 
�8 ، �ل ذ�ك 


��	�ل أھم ا��د	�ت و�. وا�(ورة وا��(وص ا�	��و!�  ،وا�(وت!���ر��، ��)�  ا

��
 �	!:  

�د�� ا�ر�د ا���رو��  •)Electronic mail (:  

ھو �ظ�م 
	�ن !	و:!@ �	���دم ا��1ر�ت �!�دل ا�ر��9ل 	5 	���دم آ�ر أو 

	���د	
ن 	ن �Aل ��(
ص 	���� ?�. ا���دم ا���ص !�م ���ون 	�((�  	:	و?�

�رك 	5 ھذا ا�	زود 	���� �ر?
� ��(� !@ ، و!������ 
�ون ��ل 	� ا���رو����!ر
د 

وا��وا(ل  ا���رو�
�ا�ر��9ل  ا���!�ل
	�ن 	ن ��A@ ،و
�ط. ا�	��رك ?�وا�� ��(� !@ 

  2.	5 ا�Rر
ن

                                                           

ز 1�� ، X ذا !�د ?(ر ا��1ر�ت، ?!د�	روت  
! ، �
  .23ص، 2002 ،، ا�	��!� ا����	
 ،2000 ،���ھرة، ا 1، ط����ب، ، ا�	��!� ا��ر!
� ���وم ا ا�	ر:5 ا����0 �	���د	� ا��1ر�تأ!و ا��ط�، 	:دي 	�	د ،   2

 .11ص
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�ا��د	� ا0��ر ��!
� 	ن ا��د	�ت " ا���رو��
�د ا�!ر
د ��)�ا�0رى ا���  ا

�3ن  "إ��ر�ت ا����م ا��ر!�"	:��  �إ�
���د	�� �!�� ا��1ر�ت ، وو��� �درا�� �و(�ت 

��  ا���رو��وظ
�D ا�!ر
د D)�	 �!�� ث !�#ت
���د أھم أھداف 	���د	� ا��1ر�ت ، 

  1"	ن إ:	��� 	���د	� ا��!�� %  71 إ�. ا���رو��ا�!ر
د 

  :و
�	�5 ا�!ر
د ا�1��رو�� !�دة 	زا
� أھ	�� 

  .ا�	�د
�  ا�����D ا���Dض -

- � ��9�Dن ا��ر?� ا�	ن ا�ز	زة 

ث 
�م ا1ر��ل �Aل 	دة و:.  

-  ���

�م ا��Aم ا�رد �Aل ز	ن $.  


د ر:�ل ا0?	�ل ا�ذ
ن  -D

د أن 
���م ر���9@ �� أي 	��ن �� ا����م 		� D��	5 ا�

��ط


ث 
	���م � ، ً��

د ا���س :	D
اطAع  أ���ء إ:�زا��م
���رون ��
راً !��م ?	��م ، �	� 

  .ا�واردة إ�
�م  ?�. ا�ر��9ل


ر 	��زم !����  -I و�� ،@!���
�(ل ?�. ر���9@ �� ا�و$ت ا�ذي 

د أن D��	5 ا�

��ط

 ���D� ظ� ا1ر��ل�  .ا�!ر
د �� �


د إر��ل ?دة ا�ر��9ل إ�. :��ت 	����D �� ا�و$ت ��D@، وھذا 	� 
	�ن  -D��	5 ا�

��ط

  .. �دوة أو 	ؤ�	ر أو 	�رض أن 
��ل ?	ل ا�	ؤ��� ا��� �رIب !د?وة :��ت ?د
دة إ�


	�ن ر!ط 	��Dت إ,��
� !��!ر
د ا�1��رو��  -.  

، ?�. 	وا$��� ا���(� ا���رو��و	ن أ��ر ا��ر��ت ا��� �ؤ	ن �د	� ا�!ر
د 

، "Yahoo"، و�ر�� "Hotmail"�د	� !ر
د ا��� �ؤ	ن  "	�
�رو�و�ت"


ر �:	�ور ا��1ر�ت ، و��
:� ا1$!�ل ا��!"Google"ا���!5 ��ر��   "gmail.com"و

 Google"��د	ت   ،ا���رو�������ت ا��ر��ت ا��!رى �� ا��!�� ا��� ��دم �د	� ا�!ر
د 

                                                           
  .82ص ،2002 ،�و�س ا�	:د،دار  وا���دام، ا����ر: ا��1ر�ت 	�	د،ا��ر!� ?�	�ن  1
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ت، 1!	����  ا���رو���د	� ا�!ر
د �! �:

�	� ر��ت  :!"Yahoo " د
�� ا�!ر��	


ت إ�.  100	ن  ا���رو���! �:

ت ، ھذا !�1,��� إ�. �طو
ر ا��د	�ت  1	�! �:
:

  1" .ا�ر��9ل���و
ل  ا���رو����� !�د	� ا�!ر
د ا�	�

  

  )Newsgroups(:���و��ت ا#���ر  •

، وي اھ�	�	�ت 	��ر�� �ر�!ط !!�,��ھ� ?!�رة ?ن 	:	و?� 	ن ا���0ص ذ


ث 
	�ن " و
	�ن و(ف 	:	و?� ا�0!�ر�!��	�9دة ا�	��د
رة ا��� �,م ?ددا 	ن ا0�راد !

و
	�ن 	ن �Aل  �R."2ر� 	ن ��ص 0ي ��ص أن 
ط�5 ?�. ا�ر��9ل ا�	و:�

. ا�	:	و?� ا�1!�ر
� �!�دل ا��(وص �� ����� ا0و�� ، وا�(ور ا���!�� وا�	��ر�� 

ا���ص !@  ا���رو��و
	�ن ��	��رك ا�د�ول إ�. 	:	و?�ت ا�0!�ر ?ن طر
ق ا�!ر
د 

�وھ� و!
���ت و� وأ�!�ر، 	��و	�ت،و!�د ذ�ك 
���. �ل 	� 
(در 	ن ھذه ا�	:	و?� 	ن 

  .ا���رو��?!ر ا�!ر
د  اھ�	�	��@،�� إط�ر 


ن ��
> 	�ظم ا�	:	و?�ت ��	��ر�
ن " !����و��	
ز !�ض ا�	:	و?�ت ���,5 ��ر$�!� �� 

و!�ض ا�	:	و?�ت ا�1!�ر
� ��ون ?�. ��ل ��رة . �ر
� ا�رأي وا����
ق ?�. 	� 
��ر 


� 	ن أھم ا��	�ت ا��� و��ل ا���D.  ا���رو���وزع  ?�. ا�	��ر�
ن ?!ر ا�!ر
د �?


��رب 	ن  ا���رو��ا��� :��ت ا��وا(ل  ا�1!�ر
�ا�	:	و?�ت  ا����ر��?دت ?�. 

  3".ا����
را���(� ا�!��Z  ا�(�ل

 �

ث !دأت ا��د	� �	��د
�ت  �1979. ?�م ?و��ود ا�	�ر�� !��	:	و?�ت ا�1!�ر�

 ��

	�ن ��	��ر�
ن � �
زدادت ��!
� ھذه ا��د	� ?�م وا ا�!�ض،!!�,�م  ا�(�ل:	�?

                                                           
1 www.alriyadh.com.sa/contents/05-10-2003/RiyadhNet/news_2374.php VESITE LE 
11MARS 2012 a21:00. 

  . 484ص  2001، دار ا��Dروق ����ر وا��وز
5 ، ا���ھرة ، ��1ر�ت إ�درداھل ،!را
�ن إ�درداھل ،ا 2
3

� �� ا�	وا$5 ا�1!�ر
� ا��ر!
� ?�. �!�� ا��1ر�ت�:وى ?!د ا��Aم ��	� ،   �?�Dوث ا�رأي ا���م ، ا���!� �
، ا�	:�� ا�	(ر

  .221،ص 2001د
�	!ر –دد ا�را!5 ، أ��و!ر ا�	:�د ا�����، ا��
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:� إ���ء ا�:�	��ت وا�	ؤ���ت ا���	
� ا�0رى 	:	و?�ت إ�!�ر
� !3?داد  1985��

  1".ا��!���!
رة ?�. 

  ):  NEWS(���� ا ���ر��ت  •


�،  ا��ر�تأ�د أ��ر ا���دا	�ت  )Usenet News(��د �!�� ا�1!�ر
�ت !��

 Network News Transfer(ا��!�� و����دم ھذه ا��!�� !رو�و�ول ��ل إ�!�ر
�ت

Protocol NNTP(  وا��ر:�?�� وإر����� �
ا�ذي 
�ظم طر
�� �وز
5 ا�	��ت ا�1!�ر

  .وا���Aم ?��� 

 )ChattingوIرف ا��وار  )Bulletin Board( �و�� ا��A?1ت"و ��دم ا��!�� 

Rooms(  ت�
?�. ?دد  	ن �ظ�م ,�م 
��	ل )Net News(، �	� ����ف �!�� ا�1!�ر


ر 	ن �دوات ا��وار ا�	�Dوح وا�	��	ر وا��� ��	. 	:	و?�ت ا�1!�ر
�ت !�News( 

Groups(،  ،م ا�����
و���	ر ھذه ا�	:	و?�ت !���	ل ?�. 	دار ا���?� و?�. 	دى أ

 �
!����Dذ إ�. 	:	و?�ت ا�1!�ر
�ت ،  )Browsers(و��	> $وا9م ا���راض ا��:�ر



ث 
��ط
5 ا�	���دم أن ��واراً 	�Dو��ً دون أن 
��رك �
@ ، وھذا 	� 
�	. ا��ر(د  5!��

)Lurking( وار�، وھو 	� 
�:5 ا�وا�د
ن إ�. 	:	و?�ت ا�1!�ر
�ت ��د�ول �� ا�

 )Usenet(وإر��ل 	���� إ�. ا�	:	و?� ا��� 
���رھ� ا�وا�د و��	ل �!�� ا�1!�ر
�ت 

�دد 	د
رو ا�	:	و?�ت ا�	دة
ا�ز	�
� ا��� �!�. �
�� ر��9ل  !�ر?� �!
رة :داً ، إذ 

��Dظ ا�	:	و?�ت !ر�����9 	��ورة � ا0?,�ء 	��ورة $!ل أن 
�وم ا��ظ�م !�3#���9 ، و

  2."?�دًة أ��ر 	ن أ�!وع وا�د 

 �
�Dت ا�و��د 	:	و?�ت ا����ش 	(�در 	��و	�ت 		��زة ��� ��دم ا�	��?دة �� ا�	:�


� و�ر(� :�	�ع  ا�P ، و
	�ن أن ��ون… وا��وا
�ت وا��Dر ��وارات ا��� ً��!�	


ن �د
�م اھ�	�	�ت 	��ر�� D���	 أ���ص.    

                                                           

روت  ص، 2004، ، ا�	��!� ا��د
�� ا�:	�ھ
ري ا�(�لا�	د�ل ��  ?(�م 	و�. ، 1!76  

م ا�(�!و��  2� .36ص ، 1996 ،  د	�ق ، ) ا��ر�ت( ��	
� ا�	��رات ا�	��
� ا���د�
� ?!ر ا��!�� ا����و!
� ، ?!د ا�ر
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�وري •�د�� ا�را%ل ا) Instsnt Messaging(:  

ھ� ا��د	� ا��� ���?د ?�. �!�دل ا�!
���ت وا�	��و	�ت وا����ور ?!ر ا��1ر�ت !
ن 

د ا�!را	8 ا��� ��وم ��ص وآ�ر ، و���دد �د	�ت ا��را�ل ا�Dوري ا��� ��د	�� ا��!�� !��د

و
	�ن ���
م ھذه ا�!را	8 إ�. !را	8 �وار
� 	��ددة "!�و�
ر ھذه ا��د	� ?!ر ا��1ر�ت ؛ 


ر 	��ددة ا�	��م I م وأ�رى��	م ھ� ��ك . ا���	ددة ا���	8 	ا�!را ��	ت ا��� ��د�	د����

 !�ض ا�!را	8 ا���(� �� ا��را�ل ا�Dوري �� �!�دل ا���داما��د	�ت ا��� 
	�ن 

أ	� ا��د	�ت . !�3��ل 	��ددة ، 	�ل ا�(وت وا�(ورة إ�. :��ب ا��(وص  ا�	��و	�ت

ا��� �و�رھ� ا�!را	8 ا��وار
� ذات ا�	��م ا�	�دودة ، ��� ��ك ا��� ��دم 	ن �Aل !را	8 

���(ر ?�. أ���ل 	�دودة �� ��ل ا�!
���ت 	�ل ا�(وت ��ط أو ا��(وص ��ط أو !�	� 	�� 

  1 "ا�(ورة ا���دامدون 

ا�ذي 
	�ن ) Pal talk(و	ن ا�!را	8 ا��� �و�ر �د	�ت ا��را�ل ا�Dوري ، !ر��	8 !�ل �وك 

	ن ��A@ ا��وا(ل 	5 ا�Rر
ن ?!ر ا�(وت وا�(ورة وا��(وص ا�	��و!� ، وھ��ك 

 )Yahoo(و  )MSN Messenger(!��ط!5 �د	� ا��را�ل ا�Dوري ?ن طر
ق !ر��	8 

)Messenger(  و����! ��
وإ	���
� إ���ء Iرف ��(�  ا���داموھ� ��	
ز :	


رھ� Iوارات و�  .1:راء ا�

  

  : )Search Engines(�'ر��ت ا�'ث  •

ھ� !را	8 ��
> ��	���د	
ن ا�!�ث ?ن ��	�ت 	�ددة ,	ن 	(�در ا��1ر�ت 

�D���	ت  ،ا���D) د�:
 و����ف 	�ر��ت ا�!�ث 	ن ?دد 	ن ا�!ر	:
�ت ا��� ����دم 1


��(ر ?�. ":د
دة ?�. ا�و
ب 1,����� ، و	ن ھذه ا�!را	8 ،  !ر��	8 ا����!وت أ�ذي 

�� ا0D)�� 8 ا�روا!ط ا�و(ول	5 ا�!ر��!��
 "Links"و�. 	ن ا�	و$5 ا�	���دف !ل 

                                                           

� �� ا�	وا$5 ا�1!�ر
� ا��ر!
� ?�. �!�� ا��1ر�تا، ��	�  �:وى ?!د ا��Aم 1�?�Dره ،ص���ر:5 �!ق ذ	46،  .  
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��ت أ�رى D) .و$5 ��و(ول إ�	أي  ��و:ودة 	. ا� �� �	د���	8 ا�0رى ا�	ن ا�!را	و

�D	8 ا�	ث !ر�����ت ا�و
ب	�ر��ت ا�!D) (ف� �	ت ,����
  . 1"رس ا�ذي 
�د $�?دة !

و	5 ا��طور وا���د
ث ا�	��	ر ��	وا$5 �3ن 	�ر��ت ا�!�ث ��وم !ز
�رات دور
� ��	وا5$ 

ا�	و:ودة �� ا��Dرس �����د 	ن ا���د
Aت ا��� �طرأ ?�. ا�	وا$5 ا�	�Dر�� ، و!دأت ا���
ر 

وا��ذ ا�!�ض 	��� 	��. ا���(ص �� 	ن 	�ر��ت ا�!�ث !�طو
ر ���ط�� و�د	���� ، 

  .	:�ل 	�
ن 
�:@ إ�
@ 	ن 
ر
د ا�!�ث ا�	��(ص 

 �

��� �� ا��0وب ، و�:م ا��#ط! �	
وھ��ك ا���رات 	ن 	�ر��ت ا�!�ث ا��� ����ف �

 ������
وأ��	ت . ا��� ��د	�� ، �	� ���Dوت ا�	�ر��ت �� 	دى $در��� ?�. ��د
ث $وا?د !

�ر��ت ا�!�ث ?�. ا1	 �	� ، �
��ر�ت �� ا���رف ?�. ا���
ر 	ن ا�	وا$5 ا�1��رو�

أ��رت ا1�(�ءات �� ھذا " ��ھ	ت �� ز
�دة ا�و?� ا�	�ر�� �� :	
5 ا�	:�ت ، و$د


��ر�ون ?�. ھذه ا�	وا$5 ?!ر %  85إ�. أن  ا�:�ه �
	ن زوار ا�	وا$5 ا�1��رو�

	ن و(Aت %  5(د$�ء ، و ��ط ?ن طر
ق ا%0  10	�ر��ت ا�!�ث ا���0
� ، وأن 

  2." 	وا$5 أ�رى


� ?�. �!�� ا��1ر�ت �
    )MSN( ،)Yahoo(و	ن أ��ر 	�ر��ت ا�!�ث ا�ر9

)Google(و،)Alta Vista(. �أوا�ر ?�م وأ?��ت �ر ��ت �رو�و�
�	 �2004 ،


ن و�
�� ?�. ا��ر�
ت 
A! ��	� �� ث�!
 �!
�رك !�ث :د
د !��ل �:ر	 ��$Aإط

 "Yahoo"و��دم !�ض ا��ر��ت ا�	��	� �� 	:�ل ا�!�ث و�� 	�د	��� . � �# 11و
د?م 

	ن �وا(@ إ	���
� إ:راء ?	�
� ا�!�ث دون ا�د�ول إ�.  ،�ر
ط أدوات  )Google( �م


رھ� Iو �
�Dذ ا��ط�5 ا��وا�	 �
  .ا�	و�D� 5$@ ، و��(
� ا1�	�ل ا������9 ، و��(

    

  

                                                           

ن ���Hر�ت،، 	�	د :Aل �
د �Iدور  1
�

�  ا���دام ا��در�
��:�	��  ا��د
�� �� ا�	��!�ت وا�	��و	�ت، ��A:�ھ�تدرا�� �

  .121ص  ،1999 ،ا���ھرة
2 www.websy.com VESITE LE  15 mars 2012 à 22: 50.  
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�ت  •��(�  : ) Telnet(ا

�ت 	�
�ري ��د	�ت ا�ر!ط ?ن !�د و
�	> ��	���دم !ر!ط ھ� !رو�و�ول ا��ر

وھ�  .�	!
و�ر 	,
ف :�?Aً :��زه و���@ :زء 	ن ذ�ك ا��	!
و�ر ا�!�
د :��زه ?�.

طر
�� أ�رى ����Dذ إ�. ا�	��و	�ت ا�	�	�� ?�. ا��د	�ت ، 	ن �Aل ا�د�ول ا����D إ�. 

 " ���ت" �	���دم !وا�ط� ���د	� 
�(ل ا .ب ?ن !�د وا���دا	@ !(ورة ?�د
�ا����و

���و!@ ?ن  .�? ًA�� ر!وط�	 <
��D	ا� ��
��ط
5 ا���دام ���و!@ ?ن !�د �	� �و أن �و

 5
!�د ، و!3	���@ ا���دام ا��د	�ت ����D ا�	���� 0ي 	���	ر 	��� ، وھذا 
��� أ�@ 
��ط


ل !ر��	8 	�
ن ?�. ا����وب ا�ذي 
�5 �� ا��(ف ا�Rر 	ن ا��رة ا0ر,#�� �	� ، �


�	��ھدة $�9	� ا�!ط�$�ت ا�1��رو�
� ��  "���ت" و
	�ن ا���دام .�و ��ن 
:�س أ	�	@ �	�	�ً 

	��!� ا��و�:رس أو ا�	��!� ا�!ر
ط��
� �� ��دن ، �	� 
	�ن ا���دا	�� ���راض $وا?د 

 �

���ت ��و	!.  


د ���دام �
د �
ف 
�" !�:�ح ھو" ���ت "وا��رط ا�وD��	رف ا��
��دم ا����وب أن 

 @��D�	 .ذ إ��D���! وب���وھ���ك . ا�ذي د�ل إ�
@ ?ن !�د ، �	� 
:ب أن 
�	> �@ ھذا ا�


ل !ر	:
�ت ��(� ,	ن �ظ	�� ��� 
�	�ن 	�?دد �!
ر 	ن ا�	ؤ���ت ا��� $�	ت !�

  .1"	���د	و إ��ر�ت 	ن ا���Dذ ا�Dوري إ�. ا�	��و	�ت 

  

   :)Web (  ����  او�ب •


ز
�ء ا�!ر
ط���  1989	�رس 13ا�و
ب 
وم  ا��ر?تDد ?��م ا�

م !
ر�ر"?�. � �� .�

��ث ا0ور!�ا�	��د !0  <D)�	ن ا���و$د ، �

ث  ا0ولا�ط�$� ا��وو���!�� ا��ر�ت ، !

                                                           
 .271ص ،ا����و�و:
� ا��د
�� وا�(�ل ا�دو�� وا��ر�ت�	و  ?�� 	�	د ،   1
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��ت ا�	وا$5  !3	��ن
��ط
5 ?رض ا�	وا$5 وا����!� �
@ ���ن D) ل
��ن  إنأي ��ص ��د


� ��ل ذ�ك �A) ك�	
.1  


ن "ت ا���!�� ��و
ب 	�ذ ���
س �!�� ا��ر�ت و���ت ا��د	�  
��را ?�. ا�:�	�


ن �� ا�	ؤ��� ا���	
� و	طوري أ�ظ	� ا��و	!
و�ر ، و��ن ھؤء 
�!�د�ون ?!رھ� ��وا�!�

�و��م  ا���رو�
�ر����9م ! �
�(�ون ?�. ا�	��و	�ت ا�	�Dر�� ا��� ���ھم �� �#ذ
و


رھ� ، !:��ب ا�	��م ا��� 
,ط�5 !�� و	��,را��م ا��� 
�د	و��� �طA!�م �� اIت و��	�:�

 �
��ون آ�رون �� �د	� ا�	ؤ��� ا����ر�!�
، و��ن !�د ��وء ا�و
ب �#
ر ھذا  ا0	
ر�

  2".ا�و,5 و�م ��د ا��1ر�ت ��را ?�. ھؤء 


�ت ا����
� 	ن 	طوري Dذوي ا����ن ، 

�ت ا�	�ّر�D��� ��!� ب
و��ددت ��ر
�Dت ا�و

ر	:
ن 
ر�زون ?�. ا�و(ف ا����� ��	و$5 ، 	�ل ط!
�� ا��#� ا�!ر	:
� ا��!��ت وا�	!


ر�ز  �	�
 	���د	وا�	���د	� �� ���!� ا�و��9ق وا�!رو�و�وت ا��� ��ظم ا��وا(ل ، !

و	ن . ا�و
ب ?�. ا�	,	ون وا��ط!
��ت ا�Aز	� ��(D> ا�	وا$5 وا�و(ول إ�. ا�و��9ق 

�26�ث أن ھ��ك �Aل ا�!�ث �� ��ر
�Dت ا�و
ب و:د ا�!  ��ر
�D أ!رزھ� وأ��رھ� �	و


��� وا�	�,	�� �	�ف " ھو ! �	

�	.  ا������	:	و?� 	ن 	��Dت ا�و
ب ا�	ر�!ط� �

 �
�
�� ا�ر9D)ا�)Home page(  ا�و��9ق �
وا��� 
	�ن ا�و�وج 	ن ����A إ�. !�

 .3"?�. ا�	�(D>ا�	�,	�� �� ا�	و$5 ، و
�م ا�و(ول إ�. ا�	و$5 ?!ر ���!� أ�م ا�	و5$ 


�رف ا�و
ب  A
)D� ر��ف آ�ر أ
��(	�ف "  !��@و�� ��رD) ( م�
أو 	:	و?� 	��Dت 

���وب  �� ���
و��ل 	و$5 .  ا��ر�ت
	�ن ا�و�وج إ�
�� ?!ر �!�� )��Serverدم (��ز


��ذ ��رة ?�	� � <D)�	زوره ا�

� �(	م ��I!� ��� ��ون ا�	�ف ا0ول ا�ذي �
�� ر9D)


�م . ا�	و$5  ?ن 	,�	
ن �
��,	ن ا�	��Dت ا�	و:ودة !��	و$5 و(Aت �(
� أو ر�و	

                                                           

� اA?1م،2,0ا�و
ب  	رزو$� ���م ا�د
ن،، إ
	�ن!�وش   1?�	�:، ?��!@، 	ذ�رة ��رج ��
ل ���دة �
���س ،ا�:د
د وا�	وا$5 ا

   .25،ص2009ا�:زا9ر، 
 .13ص ،2003 ،  ا!وظ!�،، 1ط، ا�ظDرة ��ط!�?�، (���� ا��ر�ت $وا?د ا���ر ا���رو�� ،?!�س 	(طD. (�دق 2

3 www.scotsmist.co.uk/glossary_w.html    VESITE LE  15 mars 2012 à 21: 20. 
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	ن 	�ف إ�. آ�ر دا�ل  ا����لا���ر ?�
�� !����دام :��ز 	د�Aت 	�ل أ��Dرة $(د 

  .1"ا�	و$5 أو ��ر:@

�	د �(ر ا�و
ب ?�. أ�@ .و
�رف د	 �����ظ�م 	ن ��د	�ت ا��و	!
و�ر 
د?م ا�و��9ق " 

ص ا�9�Dق و
�وم !��ر!ط !
ن ا�و��9ق !�,�� ا�!�ض �واء ���ت و��9ق ا�	��و!� !�#� ا��


� أو (و�
� أو 	��Dت �
د
و ، وھو 	:	و?� 	ن ا�	��و	�ت ا�	�را!ط� �

� أو :را�)�

وا�	�ز�� �� أ:�زة �و	!
و�ر ?د
دة �� :	
5 أ���ء ا����م 
�م ���
	�� ?!ر ا��ر�ت !��ل 

�� ا�وD) ��
��ت 
ط�ق ?�D) أو ��D) ب
)Web Page ( أو �)� وي�
وا�ذي $د 


ر إ�. 	��Dت أ�رى ، وھذه ا�	��Dت $د ��وي (ورا أو ��ط�ت �
د
و أو 	��ط5 �


�
�	�"2.  

 .D(ط	ور ?!�س ��ول ا�د�

د 	ن آ�
�ت ا��د ���ت ا�و" وD��� ر�ت وھ���ب ?�. ا


� ا��� ھ� 	:	و?� 	ن ا��!��ت وا�	����	�ت وا0:�زة �� ا��ر�ت وأ:�ز��� و!�
��� ا��


5 أ���ء ا����م ، وا����(ر ا���0
� ���Hر�ت ھ� ا��وا�
ب وا��!��ت وھ� ��	> 	:


ر 	�د
� ا!���وا�
ب �ول ا����م ، !
�	� ا�و !��(�ل��	���دم I و?� أدوات	:	ب ھ� 

  3".��	> !�!�دل ا�	��و	�ت !
ن ا�	���د	
ن أ
�	� ���وا 


	�ن ��ر
ف ا�و
ب ?�. أ �
	A?م " �@ إ�
ر��9ل �وا(�
� 	�ز�� �� :��ز ���وب ��دم 

��ت �!�� ا�و
ب  ا��ر�تا�و(ول إ�
�� !��و�وج إ�. �!�� D)�	 دى�و
��ذ . و?!ر إ

��ت أو و��9ق 	��و!� !�#� ا��ص ا����!� ا�	�را!ط D) ل�ب �
���ذ  )HTML(	و$5 ا�و

A)وا�ط� و! ���
�� ا�ر9
�� وا:�� ��� و
�م ا����ل !D)ن ا�	و��دم  ،�
�?�D� أو �
ت ?�د

 .	��ددةأو و��9ط ...) �ص أو (ورة أو (وت �
د
و (ا�ر��9ل ا��وا(�
� �� ��ل 	�Dرد 

  .4"و��I!� 	� ��دم 	وا$5 ا�و
ب �د	�ت ��دف إ�. ��ز
ز ا��وا(ل وا���D?ل 	5 ا�	����

                                                           
1 Alt.uno.edu/glossary.html  VESITE LE  15 mars 2012 à 22: 25. 

�	د �(ر،  2	 ���� .28ص ،2003 ،ا��و
ت	��!� ا�ADح ����ر وا��وز
5،  �رو�
�،ا�(���� ا�� ا��ر�ت واA?1م،

ت  ا��
د،  3�!  �
	A?1دة ا�:وا�ب ا

� وا����و�
�ا��ر�ت و�
�� ا�(�ل :د	

� وا����D� ،ا��
ن �،، دار ا����ب ا�:�	�وا�(

 19،ص  2004 ا1	�رات ا��ر!
� ا�	��دة ،

ر �:�ب 	�	د 4�	،  �
�Dرب ا���  .3ص  ،2005ا���ھرة،  �وب ا�وادي،  دار ا�D:ر ����ر وا��وز
5،:�	�� :، ا�
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?!ر  		� ��دم وو��� ����ر
ف اA?1	� ��و
ب �3ن ?�. 	ن 
��. �		�ر�� 	��� ا���ر

 ��
��A (:	�ھ
ري ����� ����	ل �
�� ا�ر����  ا�(�ل�!�� ا�و
ب أن 
���	ل 	��� �و�

و?�. ا����ر أن 
�ون ?�. $در �!
ر 	ن ا�	�ر�� . 	5 ا�و�
�� وا�	���� ) و	,	و��

��� ا�و
ب ، وا��د	�ت  !�1	���
�ت
�

� وا��#ذ
� ا�را:�� ا��� �?�Dث ا��
�ا��وا(�
� 	ن 


	�ن ��د
	�� 	ن �Aل ا�	و$5 ��د	� ا�!�ث وا0ر��D وا�و(ول إ�. 	وا$5 ا1,��
� ا�� �

  .أ�رى 

  

�ر ���'��  1-4� :ا�وا�� ا�������� ا���رو��� و�*�

1-4-1  ��  :�*ر�ف ا�وا�� ا�������� ا���رو�

 ��
 !���3ءھ� ?!�رة ?ن 	�ظو	� 	ن ا��!��ت ا���رو�
� ا��� ��	> ��	��رك �

@ �م ر!ط@ 	ن �Aل �ظ�م ا:�	�?� ا���رو�� 	5 أ?,�ء آ�ر
ن �د
�م �Dس ���ب ��ص !

  .ا����و
�ا�:�	�� أو اھ�	�	�ت وا��وا
�ت أو :	�@ 	5 أ(د$�ء 

 �
أ�ت 	ن  ����0(�ف ھذه ا�	وا$5 ,	ن 	وا$5 ا�:
ل ا����� ��و
ب و�	
ت ا:�	�?


��ط
5 ا�	���دم ا���رف  ��
أ���ص �د
�م اھ�	�	�ت  .إ�	�Dوم !��ء 	:�	��ت !�ذه ا�طر

	��ر�� �� �!�� ا��ر�ت وا���رف ?�. ا�	ز
د 	ن ا�	وا$5 �� ا�	:�ت ا��� ��	@ 

 5	 @��D�	را�@ و�ذ	(وره و ��ر��	ء  ا0(د$�ءوA	وا�ز.  


� !��ل �!
ر �� ?�	�:��ر  إ�.ا����م 		� أدى  أ���ءا���رت ھذه ا�	وا$5 ا


رة �ر!ط أ!��ءه !�,�م !!�ض ، �طورت ھذه ا��دود ا�:#را�
� �@ و:��@ 
!دو �#) �
�ر


��ده ا���دا	� !
ن 	ر��دي ا��ر�ت و	5 ا��طور ا�ذي  ا��0را�	وا5$ �
�9 ���ء ��(!> 

ت ذاع (
ت ھذه ا�	وا5$ !
ن ا�	:�	��ت وا��!�ب �)�  1.ا����م �� 	:�ل ا����
� وا

                                                           


س !وك ?�. ا�	:�	5، 	دو�� �	س ا���,�، ط1، ا��رطوم، �و�	!ر 2010، ، ص6 . Dأ�ر ا� ،X ,ل�!�رك �,ر 	1وا9ل   
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ث !��ت 	وا$5 ا��وا(ل ا:�	�?� ا���رو�� �� �Rرة و��ا

طر ?�. أو$�ت  ا�0��


ث أ��� ���!ر �
ف ذو �د
ن �	ن و:�� ا�!�ض �?�. ا��A$�ت  أ�رت أ���وأ���ر ا��!�ب 


� و(�� ا�ر�م !��ل ��!� وا�!�ض ?�	�:
دة �����رف  ا�0راD	 ����	رى أن ا���دا


  . ا�0رى?�. ?�دات و�,�رات و�����ت ا���وب 

 .�? �
?�	�:��ؤ	ن ا��وا(ل !
ن  "�
ر�رات"$وا?د !
���ت ?	A$� �!�. ا�	وا$5 ا

ا��د
د 	ن  إ�. !�1,���ا�	��د��ت ا�Dور
�  وإ:راءا�	���د	
ن و��
> �!�دل ا�	��Dت  	���ف


�  200وھ��ك �وا��  ا�0رىا��د	�ت ?�	�:  .	و5$ ?��	� 
(�ف ,	ن ا�	وا$5 ا

  

1-4-2   ���+��:  


� �� أول��ن ?�	�:
ث ظ�ر 	و$5  ظ�ور ��	وا$5 ا�أوا�ر ا��رن ا���ر
ن 

ا?�	دت  )Six Degrees(�م �Aه 	و$5 ،1995?�م  )Classmates.com( ا�	�	.

��ت ��(
� ��	���د	
ن و?�.  ھذه ا�	وا5$ ?�. D) <��و?�ر��9ل  إر��ل	:	ن  �	

  .!�ر!�ح �	���
��  �����م  ���0 إAI$�����@ �م  ا0(د$�ء

(��?� 	وا$5 ا��ر�ت ا��� ��وم ?�. �زو
د  ،�Aل ��وات ا����
��ترا:ت 

��ون ?�@ 	ن 	��و
�ت ?!ر �!�� !ث 	�و�� 	ن 	وا$5 ا��ر�ت !
 �	! ��
و?دد 	���د	

��ت ا��ر�ت �ول ا����م ����!ل ھذا D)�	 ن	ن 

A	ن ا�	ر 
و!�د ذ�ك و!���در
8 .ا�!ث�!

��ت ا��ر�ت D)�	 وا	د���
وا���!�ل ا�!
���ت ��  ل1ر��ا��ط�ع 	طورو ا��ر�ت أن 

�	���!ل أ?	. ��!
���ت !دا
� !�ط!
��ت ا�!ر
د  اD���)0س ا�و$ت !د ?ن دورھ� 

�دا��  ا0��را�درد�� ،و	��د
�ت ا��وار وا����ء !���ط!
��ت ا���رو�
� ، ا���رو��


د
�و�ور!
�

ر طر
�� ا����	ل 	5  ،
� 	�ل 	و�و?� ا�و
و$د ���ت ھذه ا��Dزة �� �#

�
����ت ا��ر�ت ھ� ا�!دا
� ا�D)�	 ب

�رف !�ط!
��ت ا�و �	� �
2,0 1.  

                                                           

. 7ص  ا�	ر:5 ا���!ق،      1   
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�ر ���ح �وا�� ا�وا�ل ا������� 1-4-3��*�:  


ر :��ت 	��� اداة ���ق �:���ت    
وا��� �ذ�ر �	وا$5 ا��وا(ل ا:�	�?� ?دة 	��

��
 �	 ���	 :  

- ����*  :ا


� �م ���. روا:� ا���
ر 	ن ا�	وا$5 ا��ر!
� ا��� $�	ت !��P أ���?�	�:ر ا��!��ت ا


	�ن $(رھ� ?�.  
� أداة �وا(ل ?��	
� و ?�	�:
را و ا��!ب !!��ط� أن ا��!��ت ا!�

��ل ���ت 	��((� �	� ��ذ�ر �� ا���ط� ا������ �� �	�A , !�د 	�دد أو �#� 	�ددة إ


�ت ظ�ور 	و$5 و ظ�ر 	5 !دا) twitter(وھو 	و$5 ?ر!� �!
@ !	و$5 ) وت وت(	و5$ 

)twitter ( ن�و �،@��	 <:�

ل أ�ك ��دم ?ر,�  ن �و
�ر ?��	� �	�ذا �م �� <
 أو���و,

��وع 	ن ) وت وت(	��,رة �� أ	ر
�� 	�A و $	ت !و,5 ���!ك ?�. 	و$5  أو دورة

؟ و ھل 
��ط
�وا 	��!��ك و ) وت وت(طر
�� ا��وا(ل ��ل �
�رف ا0	ر
��ن 	و5$ 


��ط
5 أن 
�(ل !@ أي ا��وا(ل 	�ك ?!ر  �	و	 �Dك ھ���	
ه ؟ ھذا ا�	��ل أ$رب �	ن 

و �ذا �	ن ا0�,ل إن �م 
�ن أ��س ا�	و5$ 	�دد !�9D 	���د�� أن  ،أ�د 	ن ��رج دو��@


�، ��ون �#�@ ا0(��� �

ز�:�
� !�د ��رة !�!ب  ا��#� و �ر!	��
� ھ� ا��#� ا�
ا�(

�5 	ن و,5 �#�ك ا0م أو ?دة �#�ت ��	و 5$�� �Dس ا�و$ت و  	�.ا����رھ� ?�. ا��ر�ت 

أو �!�?� و ذ�ك !��ء ?�. �و�5 و ا����ر ا�	و$5 و ��ر�@ �	� ���ت �ل ا��!��ت 

�
?�	�:  1.ا

  

  

  
                                                           

1   http://www.badwi.com/blog/?p=909  visité le 26 février 2012 à 12 :19                                                                                        
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��� ا�%��د!�  -��رة/ ا  :ا

 �
?�	�:�3ن �:�ح ا��!��ت , 	ن ا�	�م :دا ��د
د ا��9D ا�	���د�� 	ن �!��ك ا


� ا���?�	�:أA) ��ن  Face book((أ(!> �)!� 	5 أن  Face book((	� 	�ل ا

�ددة و ���@ أ(!> أ?م 	5 ا���Dظ ?�. ا��و
� ا���0
� و ھ� ا��وا(ل و 	 �9D� ��د���	

 �

��ك ا�وا$��) ا0(د$�ء ،ز	Aء ا�درا�� و ا��	ل  ،ا�����9 (ا���!
ك 	5 أ��س ��ر��م 	ن 

أف (د
ق و ھو ر$م �!
ر :دا ) 5(!@ !����!
ك ھو و �ذا �:د !�ن ا��د ا0$(. ا�	�	وح 


��@ ا�وا$�
� و ��ن !�!ب ا����ر ا�	و$5 و ��ر�@ ��(!> ھ��ك ��	��رف ��ص وا�د 	ن 

���� ا�	��ھ
ر و ا��� 
ود أن 
ر�!ط !�� ا�:	
5 و ا��� 
�ون !�� ا��دد 	�DوD)! .	�
 �	 

��@ 	��(ص ����!
ك 	5 و � )Face book(ھو �!
@ !	وyammer(  5$(ل 	و5$ 	�،

و ا��دف ا�ر9
�� ھو !د 	ن أن �,
5 و$ت ا��	ل �� ا��:ول !
ن ! ز	9Aك !���	ل ��ط 

ا�	���ب و ا0��د
ث ا�(#
رة �	�ر�� أ�!�ر أ(د$�9ك �
	��ك ذ�ك ?!ر ھذا ا�	و5$ 

  .ا�	��(ص

و ھ� ) You Tube(ھ��ك 	وا$5 ا:�	�?
� أ�رى 	��((� �� ��رة 	�ددة 	�ل 	و5$ 


د
و �	Dا� ��ل ,��ر�	ا�(ور  ��ر��	و أ�رى �)Flickr(،  �
و أ
,� ھ��ك �!��ت ا:�	�?

��را�
� أو ا�	��
� 	�ل 	و5$ و أ�رى �� . )LinkedIn(	��((� �� أ�
�ء أ��ر 	�ل ا


� 	�ل 	
ا�����ت وو ھ��ك ا���رات 	ن ا0���ر  ،)SlideShare(	��ر�� ا��روض ا���د

�:	 �� ��

� و ا��� ���	د 	�Dوم ا�	��ر�� و �	� أ�ب أن أ�	?�	�:ل ا��!��ت ا

  1.ا��وا(ل

  

  

  

                                                           

.ا�	ر:5 ا���!ق    1
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�م و ���)�� ا�%��دام  -���  :ا

 �
ا��(	
م ا�:
د و ا�:	
ل ا�:ذاب 	ن أ���
�ت أي 	و$5 و ھ� ا�!وا!� ا���0

 .	�
�� ا���D?ل 	Web 2.0(  5(�:ذب ا�زا9ر �� أول د�ول �@ و �ذ�ك ا���ل ���� 	� 


��� ا�	و$5 أ(!> ا��D
و ��ن 	ن ا0ھم ھو $�!�
� , �س 	��	د
ن ?�
�� !ل و 	�و$�
ن أ��ر ��


ث 
(ل ���
�ر ا�	���ب �� �
� ا���دام ا�زا9ر ��ذه ا��د	�ت !D
ا���دام ا�	و$5 و �و5$ �


ن ?�رات ا��د	�ت و ا�وظ�9ف ا�	��و?� ��	و5$ ! 5
,
 
@ و� @:���
و , ا�و$ت ا�ذي 


زي ھ��ك $��ون أ���� 
:ب ا?�:��! @
و 
���  )Simple is better(�	�ده و 
��ل ?�


��� أن ھذه ا�	وا$5 ا��� �!دوا !�
ط�  �و�ر ?�رات و , ) ا�!��ط� أ�,ل( و ھذا 

	�9ت ا��
�رات و ����� ����ر طر
�� �� ا��وز
5 و ا�و(ول ��ذه ا��
�رات �� ا�و$ت ا�ذي 


@ ا�	���دم� ��:���
���ج إ�. ا�, 

ل ���وك ا�	���دم و و ھذا ��
ر 	ن ا�درا�� و ا����

�
  1.�و$5 	�ذا �
�Dل !���طوة ا����

- ��  :ا)�%� ا��ر

��ل ھذه ا���ط� ��!�� ���ط� ا��(	
م و $�!�
� ا���دام و ��ن أ�!!ت أن أ�ردھ� 

�3ن �و5$ 	� 
ر
ده ا�	���دم 	ن �
�رات و 	ن  ����� ��� أر�ز ?�
�� !��ل أ�!ر،���ط� 	

�Dزه ���وا(ل !��ل أ�!ر 	5 ا�	و$5 ��و 
��ر !�ن ا�	و��وك ھ
ا5$ 
���طب 	�@ و و 	� 


س 	:رد آ��، � �� �
��!رك �� ا���ل !�ن ) )Face book�	�A آ�
� ا���!
��ت ا�Dور

�� :د
دة،ھ��ك 	ن $�م !�����طب 	�ك D) <�D� ظ�ر��و �ذ�ك ا���ل �� ��ل  و �
س ا

 @�3� ��D)ت !��و(ول �0ر ا�	5$

ل ا�	ز
د 	ن ا�	وا,	�
�وم !� ،�
وأ	� ?ن  ����9

ا��	�� ا�!�ر
� ا0�!ر ھو ?�د	� 
�!رك !	� 
�Dل أ(د$�9ك اRن و 
�و$5 أ
ن 
:د (ور�ك 

��ل ھذا ا�ذ��ء ا(ط��?� 
:�ل ا�	و$5 أ$رب إ�.  !
ن (ور ز	9Aك و 
�!رك !	�����،


���طب و 
�وا(ل 	�ك) !�ري(�و�@ .  

  
                                                           

.ا�	ر:5 ا���!ق  1  
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�� او�ول  -(���:  


� ا�و(ول ��ذه ا��!��ت،��� �$�!�
� ا�و(ول D
��Rن أ(!�ت ا��وا�ف أو  �

 �
و  )i Phone / i Pad / Androïde(و�(و(�  "Smart Phone"ا0:�زة ا�ذ�

��و�� �ل 	ن 	)Microsoft  ،Nokia ،Blackberry( :�ل	ھذا ا� ��ر  ،�ن �و�!

�
?�	�:��و ���وا(ل و ا����	ل 	5 ا��!��ت ا، 	� ���D� �
?�	�:ن :�� ��وم ا�	وا$5 ا

أو ��وم !�(	
م ��P 	�((� 	ن ) ا0:�زة ا�ذ�
�(!�و�
ر �ط!
��ت 	��((� ��ذه 


��� 	ن ھذه ا0:�زة،	وا$��� !	� D)� 5	 ن :�� أ�رى ��وم ھذه ا0:�زة  ����ب	و 


د
و وDق ا�(ور أو ا�
ا�ذي ��وم  !�و�
ر ���	ل 	5 ھذه ا��!��ت 	�A �� �ط!
��ت 	�ل �ط!

!@ أ�ت �	���دم !��ذ (ورة 	ن ��	
را ھ��Dك ا�	�	ول 
	��ك 	!��رة �� 	��ر���� ?!ر 

  (Twitter)أو  D�(Face book)س ا��ط!
ق 	5 أ(د$�9ك ?�. 	و5$ 

�ذ�ك ا���ل  !د 	ن ھذه ا�	وا$5 �و�
ر ا	�دادات ��� 
	�ن 	��ر���� !��ل 	!��ر !����ل 

 .	�

ز
�) ا��,	
ن(أ�رى 	�ل 	� �:��!)Embedded ( ن	دم ���	ن ا��	و ا��� �


ن أ�د ھذه ا�	واد 	ن أ�د ھذه ا�	وا$5 ,	ن 	و$�@ �	� ا���ل 	5 	و$5 	�ل 	,�

)YouTube (!��رة	و$�ك 	#�@ دا�ل �	5 	و 

ن أي �
د	,� �
  .وا�ذي 
و�ر إ	���

  :ا�طو�ر -


� أ	ر ,روريإن ?�	�:
ن ا�	��	ر ���!��ت ا��
��	د  ،ا��طو
ر و ا�� �
��	ن ��


ن ا0داء��� �� �
�و �(و(� 	5 ازد
�د  ،?�. ��وك ا�	���د	
ن ��ذا ا�	و$5 و 	ن ��

�3ن �م ��م !	:�راة ھذا ا��,�م ��وف ���ر ا�زوار !�!ب $�� أداء  ، ?دد رواد ا�	و5$

  1.ا�	و$5 أو �و$D@ أو ?دم �و�
ره 	� 
�و5$ 	�@


� �و�
رھ� 	� 
�	. !وا:�� �ذ�ك ا���ل 	ن أ���
�ت �:�ح 	وا$5 ا��?�	�:!��ت ا

و ا��� ) Web services(أو ) �د	�ت و
ب(و ھ� ��	. ) API(ا�	طور أو ا��(�را 

                                                           

.ا�	ر:5 ا���!ق  1
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	ن ����� �و�
ر طر
�� �����طب 	5 �د	�ت ا�	و$5 و !��:�ھ
ن أي �� إ	���
� ا1,��� إ�. 

�� �و�
ر  ا�	و$5 أو ا��راءة 	�@ و ذ�ك ?!ر طرق و !رو�و�وت 	�رو�� 		� 
��ل

�د	�ت 	�	�� أو ���	�
� 	5 ھذه ا�	وا$5 و ا��� 	ن ����� ز
�دة ��رة و ا����ر ا�	و$5 !ل 

@
�? �
  و ز
�دة ا?�	�د

 �
ھل ���م !��@ 
��ل !��ك ���ط
5 ا�و(ول 0ي ��ص !�����م ?ن طر
ق �د أ$(. , !�����


�و ھذا أ(!> 		��� أ��ر ?!ر ا��!��ت ا:�	�?,أ��ص 	�(�
ن) 7(  


	���� 	�A ا�(�ل , ��(
�  " 	�أو!�" � أردت 	��ط!� ا�ر9
�� ا0	ر
�� !	��. �و أ��

و ا�ذي ر!	�  "?Aن"و ا�ذي 
�رف  "�Aن"و ا�ذي 
�رف "?!
د"و ا�ذي 
�رف  "!ز
د"

  .1"أو!�	�"
�رب إ�. أو 
�رف 

  

  :ا���ر��  -

	@ ?�. ا�	��ر�� �� وا�	���د	
ن ا�	��	
ن !	� ��د ا0�راد��:5 	وا$5 ا��وا(ل  

وا�ردود ا��� ���م �� ز
�دة 	��واھ�  و	ن �	� �د?م  ا1,���ت(�5 	��و
���� ?ن طر
ق 

�	و و�طو
ر ا�	و5$ 		� 
:��@ 	ر:�� 	�	� ��	��	
ن ،�	� ���ھم �� �ك ا��ز�� ?ن 


ر $�در
ن ?�. ا�	��ر�� �� (�5 	��و
�ت ��9ل I ا���!ق ��وا ���ن 
ا�	���د	
ن ا�ذ

A?1ور وو��9ل  ما�	ن ا�:
  2. اA?1ما����
د
� ��� �ط	س ا��ط ا��D(ل !

  

  

                                                           

.ا�	ر:5 ا���!ق      1  
.31،ص	ر:5 �!ق ذ�ره ،	رزو$� ���م ا�د
ن، إ
	�ن!�وش  2  
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  :ا����و�و��� ا��د��� �و��ل ا��
�ل وا������ -3

� ا����م �ر	� ��	رة ��	
� ��� أ�د��� ا��ورة ا����	� وا���و�و
	� �ن �طور �أ�

و�داول ا����و��ت �ن %)ل و �#ل ا*()م  ا&�داثو������  ا&%��رھ�#ل "!  �ل ��ل 

أو 
��(�ت أ�1ط�0م و�	��0م  ��� ان 	��رس ا��واط�ون "رادى ��واا��%��-�، و�م 	�د �

��	دا (ن ������ و �#ل ا*()م، �ن ھ�� و
ب ا�����ل �4 و �#ل ا*()م %��� "! 3وء 

أو�و	�ت ا���ل "! ا��
��4،  ا&ھ�	� ا���زا	دة �6()م "! �1	ل و
دان ا�
��ھ	ر و��د	د

  .إذ >���� �� ��ظ: ا���3	� ا����� ��ھ���م أ�ر إذا ��  �طت و �#ل ا*()م ا�3وء (�	�0

 

 :���وم و��ل ا���م 3-1

�ر�ف ا���م 3-1-1�:  

 أي أو���0م ا�1	<" ���ت ا��وم �)>� " ا*()م "! ا���� ھو ا����	= و	��ل   

ا��ط�وب، وا��)غ �� ���ك أي و��ك وا*()م �����ه ا�وا 4 و ا��1#4 ھو ��ل ا&%��ر 

 �	����و�1ر ا����#ق وا����و��ت ا�د�	�� �0دف ا*���ع وھو أ	�3 ا����	ر ا��و3و(! 

  . ا�
��ھ	ر و�رو��0 و�	و��0 وا�
�ھ���0 "! �-س ا�و�ت

ا*()م �G�� ��ك ا����	� ا��! ��دأ ا*()م 
زء �ن ا���Fل، أ(م وأ�1ل و	�ن ��ر	ف 

، أي ���و��ت 
د	رة ����1ر وا���ل، �م أھ�	����ر"� ا��%�ر ا���-! ����و��ت ذات 


�	4 ا����و��ت �ن ���درھ�، �م ����0، وا����ط! ���0 و��ر	رھ�، �م : ��وا�: �را���0�

-زة إ�: طرف ���! (�ر ��	-� أو و��� أو إذا(� أو ��ط� �� إر ���0أو  وإط)��0�1رھ� 

��0 و��0م �و��#��0.  



 التكنولوجيا الحديثة لوسائل االتصال والسياسة

 

68 

 

�د �ن و
ود 1%ص أو ھ	#� أو "#� أو 
�0ور 	�0م ������و��ت "	����0 أھ�	� (�: F إذ

أھ�	��0، و	ون ا*()م ���را (ن ��ك ا����	� ا*()�	� ا��! ��م �	ن �	دان ا����و��ت 

1���0 أوو�	ن �	دان �1رھ�  .  

��G�(��	� ا �ط)ع و�-�(ل �4 ا��	#� ا���	ط� ا������  و	�رف ادوارد و	ن ا*()م 

وا����#ق  ا&%��ر�)���ل وا��! �1ل ا��وت واIذان ���ر"� �� 	دور �و���، وھو �1ر 

ا��! 	�م ا����	ر (��0 �طر	�� ���1رة او >	ر ���1رة و"! إط�ر �و3و(! ��	د  واIراء

ا���� ا�-ر�� �6� �ن ��و�وف (ن ا�0وى وا��رض �ن %)ل أدوات وو �#ل ���	دة �0دف 

(�: ا&%��ر وا����#ق وا&"�ر واIراء �	ون ��درا (�: �و	ن "ره ا�%�ص ��، ا�ذي 

�� �ن ا�%�ذ ا��و�ف ا�ذي 	راه �)#���	2.  

و	رى  �	ر � 	ن �Gن ا*()م ھو �"� أو
� ا���1ط ا���F�	� ا��! � �0دف �زو	د 

�"� ا����#ق وا&%��ر �ا���	�� وا����و��ت ا� �	�� (ن ا���3	� وا��و3و(�ت ا�
��ھ	ر 

�ر وا��1)ت و�
ر	�ت ا&�ور �طر	�� �و3و(	� و�دون ��ر	ف، ��� 	ؤدي إ�: %�ق أ

�� �ن ا���ر"� وا�و(! وا*دراك وا*��ط� ا�����1 �دى "#�ت 
�0ور ا�����	ن �� �
در

�"� ا����#ق وا����و��ت ا��و3و(	� ا����	�� (ن ھذه ا���3	� و��� ����دة ا*()�	� 

	 0م "! ��و	ر ا�رأي ا���م و�و	ن ا�رأي ا���#ب �دى ا�
�0ور "! ا�وا�4 وا��و3و(�ت 

  . 3وا��1)ت ا����رة وا��طرو��

  :و��ل ا���م ا����ھ�ر�� 3-1-2

�1	ر (��رة و �#ل ا*()م ا�
��ھ	ر	� إ�: ا�� رح، ا���ب، ا�
را#د، ا�راد	و، 

ا���-ز	ون واF��ر�	ت و�و أ��� "! ��ض ا&�	�ن (�د�� �1	ر، إ�: و �#ل ا*()م "M��� �1	ر 

 Fو �	ر���4 وا	����ت ا�
إ�: ا���-ز	ون وا�
را#د، "����ر و �#ل ا*()م ا�
��ھ	ر	� ���

                                                           

 
1
  .6، ا&�د	�	� ا��ر�	� ا��-�و�� "! ا�د���رك، ا�د���رك، ص�ظر	�ت ا���Fل وا*()م ا�
��ھ	ري���د 
� م "��! ا��و وي،  

  2 �روت �!، ا*()م وا� 	� � و �#ل ا���Fل وا���1ر� ا� 	� 	�، (��م ا��ب، ا���ھرة، ط1، 2005، ص20- 21.

3
-16، ص 2008���ھرة، ، دار ا�-ر ا��ر�!، ا�ظر	�ت ا*()م و�ط�	����0 ا��ر�	�(�طف (د�! ا���د، �0: (�طف (�طف ا���د،    

17.  
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�و
ود 
��ھ	ر >-	رة ا��! �و�ت �-�ل ا���3ر و�د �طورت �4 	�ن ا���دث  F�0 إ�)

   . 1ظ0ور ا�
را#د، ا�راد	و، ا���-ز	ون واF��ر�	ت

و�ن %)ل ھذه ا����ر	ف ھ��ك �
�و(� �ن ا����		ر وا�%��#ص ا��! 	��	ز ��0 ا*()م 

  :وأھ��0

-  ���ا���	��  وا&%��را*()م 	� م ����دق ا�د�� وا��را�� و(رض ا����#ق ا���

��ره ا��ث ا�� �وع �)�� .ا��ر#! أو ا���وب ��Nداث ا�وا��	� أودون ��ر	ف 

	��ف ا*()م �G�� ا����	ر ا��و3و(! ����	� ا�
��ھ	ر ورو��0 و�	و��0 وا�
�ھ���0  -

 .و�	س ��1ط� ذا�	� 	��Gر �1%�	� ا*()�		ن ا���#�	ن �����1ط ا*()�!

- ��ا���	زات وا�%را"�ت وا���ل (�: ��و	ر ا&ذھ�ن و���	ف  	 �: ا*()م إ�: ���ر

 .ا���ول


0ود ا*()�! �	ث � �: ھذه ا�
0ود (ن طر	ق  -��� �	��
	��Gر ا�رأي ا���م ��Gرا إ	

�%�ط�� ا���ول وا��واطف ا� ��	� ��
�0ور إ�: ��و	ر ا�رأي ا���م و���	-� و�1ده 

�� . 2واFر���ء 

  

��*ذا(�  وا���0ءا
��ھ	ري �دءا �����	-� وا��
��، ��د أ���ت و �#ل ا���Fل ا�  

ا�� �و(� وا��ر#	� ھ! ا&داة ا& � 	� ��و	ن "ر ا*� �ن ا�����ر �ن %)ل ��د��0 

 .3ا*()�	� ا������� "! ا�ر ��� ا*()�	� وا����و�� (�ر ا����	�ت ا���و�و
	� ا���طورة

 

 

  

                                                           
1
 http://www.yanabeea.net/details.aspx?lasttype=26&pageid=3227  à 10:50- 23 Avril 2012  

�ق ذره، ص ا��ر�	��ظر	�ت ا*()م و�ط�	����0 (�طف (د�! ا���د، �0: (�طف (�طف ا���د،  2  4
  .18- 17 ص ،�ر

���� ا* �در	�، 201-2002، ص188. ،�	)���
F%د�� ا��! ����0د ا���ل، ا���F: (�م ا�3 ��� ط��ت ��دود، �د%ل إ
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����
  :ا�

وإ()م ا�رأي ا���م ��&�داث 	و�� ��د 	وم و���0 ��د ��ر	%	�  ا&���ء����ل "! �1ر   

�ن أ�دم و �#ل ا*()م ���ر�� ��� 	��� وا�راد	و ا���-ز	ون، وF ���د �ذ�ك �� ذھب إ�	� 

 F ��M" ،�"����ن (ر"وا ا		رو����د��ء وا��ن ا		ر���ن ا����ض ا��ؤر%	ن �ن ا��ول 

�ب (�: ورق ا��ردي ���"� وإ���  أوش (�: ا��
ر 	�ن ا(���ر ا&%��ر ا��! ��ت ����

	و��� "ظ0رت ��د ا%�راع  &��0و �#ل ا*()م ا�
��ھ	ر	�  أ�دم���! أن ا����"� 


و���رغ " ������� P � :�) ول���ن ��� ا����روف ا���د�	� ا���-��� ��� أ� �)����ط

ا�دا#رة �ول ��د	د أول �ن �-س ا���3ون "! �-س ا���ظ�، ودن ا�د%ول "! اF%�)"�ت 

��	-� ���ظ�� "! ا����م "Mن ا����"� ا��د	�� ا����ظ�� �دأت "! إ	ط��	� أوا%ر ا��رن 

  . 1ا� �دس (1ر وا��1رت �در	
	� "! دول ا����م اI%ر

و�ن ا���	زات ا��! ��-رد ��0 ا���دة ا��ط�و(� (ن >	رھ� �ن و �#ل ا*()م ا�
��ھ	ر	�، 

����	ف �4 ا�ظروف و�ط�����0 "! ا�و�ت ا��)#م ��، وإ(�دة ا��راءة ��� أ��0 � �� ����رئ 


���(	� ا���	رة . أرادFا �إ�3"� إ�: أ��0 �ن أ"3ل ا�و �#ل ��%�ط�� ا�
��(�ت وا�1را#

  . وا���%��� (�: ا� واء

 : ا�راد�و

ن ��ر	ف ا*ذا(� �G��0 اF���1ر ا���ظم وا����ود �وا ط� ا�راد	و ��واد إ%��ر	� �	

و���"	� و���	�	� و�
�ر	� و>	رھ� �ن ا��را�R، �	���ط�0 "! و�ت وا�د ا�� ���ون 

��ل �� F0زة ا
ا����1رون "! �1: أ���ء ا����م "رادى و
��(�ت �� �%دام أ

��  .  2ا���� 

 �#ل ا�� �و(�، ��ت ��0 ا��دارة �	ن و �#ل ا*()م ��ل وا*ذا(� ��د أھم ا�و

ا���1ر ا���-ز	ون ا�ذي أزا��0 إ�: ا��ر��� ا����	� �م ا������ ��د ظ0ور اF��ر�ت، 

                                                           

�ق ذره، ص ص 155- 156.  4
1  (�طف (د�! ا���د، �0: (�طف (�طف ا���د، �ظر	�ت ا*()م و�ط�	����0 ا��ر�	�، �ر
  

2 إ�راھ	م ا*��م، ا*()م ا*ذا(! وا���-ز	و�!، دار ا�-ر ا��ر�!، ا���ھرة، ط2، 1985، ص 256.
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 ��1ل أ �س إ�: �%�ط�ا�
�0ور ا�وا 4 ا�����	ن "! ���"�� و� �و	��� وھ! �0دف 

  .ا����	�	� وأ(��ره

  :زات �	رة ���ددة ھ!وا*ذا(� و 	�� إ()�	� ��0 �	

 �� اF���1ر وا� ر(� ا�-�#�� ا��! ���ل ��0 ا�)م �ن 
�0ز ا*ر �ل إ�: 
�0ز  -

��ل، وا�ر ��� ا*ذا(	� ��ل ���1رة �ن ا��ذ	4 إ�: ا�� ��4�� F1ا. 

�0��1 �� � وا�دة ھ! �� � ا� �4، وھذه ا��	زة � �(د ا�����! (�: ا��ز	د �ن  -

رة (�: 
�	4 و
وھ�0، "	��ل (�: "رة � ��رة ا���ور وا��%	ل و���	ب ا�-

�دون �1وه أو اھ�زاز ���	%� !" �����. 

��ب،  ر"	ق ا*� �ن  -����ر �
م 
�0ز ا�راد	و و 0و�� ���� و����، ا�ذي >دا 

 ."! إ����� و -ره


�	4 ا�� �و	�ت - ��"! ا�
��(�ت ا��1ر	�،  واء أ��ت  �درة ا*ذا(� (�: �%�ط

 .2أ�	� أم ������

  :��"�ز�ونا

 و���! Vision)(���! (ن ��د، و ا����!    و (Télé)ا&ول ن ��ون �ن ��ط�	 

  3.ا�رؤ	� أي أن ��� ا���-ز	ون ���! ا�رؤ	� (ن ��د

� ا���-ز	ون  �� ھ��� �ن  ��ت ھذا ا���ر وا(��ر أ�وى و �#ل ا*()م ا��! ���د أ�

ظ0رت "! ا��رن ا��1ر	ن، و	��	ز ا���-ز	ون ��زا	� (د	دة ��1رك "	�0 و �#ل ا*()م، 

و	�-رد دو��0 ��زا	� أ%رى �	ث 	�دم ���1ھد	� ا����رف وا&"�ر وا�%�رات "! ��1ھدة 

ورة ا��	� وا����رة، ا����ر�� ����وت ا�دال (�: (�	ق ا���1(ر ������ ����د (�: ا��

ووا��	� ا&�داث، �ن ھ�� "����-ز	ون 	
�ل ا���1ھد 	�-�(ل ��-� ا�ر �4 ا����3	ن ا��! 

�ر %��� وأن ا��ث ا���-ز	و�! �د �
�وز �دود 1ل أ� ���
� Fون ا���0 و�ن ذ�ك �	
                                                           

1 ���ود أدھم، "ن ا�%�ر، دار ا�-ر ا��ر�!، ا���ھرة، ط1998،1، ص 180.
  

 2
 http://www.alarb1.com/vb/showthread.php?t=2366 a 10 :45- 23avril 2012. 

3
  .171ص  2004:، دار ا�-
ر ���1ر و ا��وز	4 ،  ا���ھرة 1، ط ا���
م اF()�!���د ��	ر �
�ب،  -  
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��0 و	�1ھدھ� ا��)		ن "! ل ��ط� �ن ا�ز��ن وا���ن �	��ل ا�Fداث ��ظ� و�و 4� 	��0 )

    1أر
�ء ا&رض

   

  :ا���ر��ت 

وFس �	
رو�و��!"�ن   	� )N. Nicholasون " (����ا ���� !" G�ا��	�ة " �د ��

�Gن ا��طور ا���و�و
!  	ؤدي إ�:  1995؛ وا���در (�م  Being Digital " ا�ر��	�

�د	ل �� ؛ "Mن ���	� ا*��ر�ت �د أ"ول ا*()م ا�
��ھ	ري وظ0ور ا*()م ا��%1! 

(ززت �ن ��� ھذا ا�رأي ، وذ�ك �ن %)ل (دد �ن ا��ط�	��ت ا��! ����ت ظ0ورھ� ، 


����ت اF"�را3	����� وا��! ��ل �ن أ�رزھ� ��ك ا��ط�	��ت ذات ا���� ��� ُ(رف 

(Virtual Communities) �1درد��0 �4 >رف ا��	دا� Chatting) ، وا��! ��ت 

Rooms) �	وار��ت ا�	د������ (Blogs) ، و�وFً إ�: ا��دو��ت (Forums) ، �روراً 

  .2 (Face Book) و�
���ت ا�-	س �وك

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
، ر ��� ��
 �	ر "! ا����Fد	�ا*()م ا����Fدي "! ا���-ز	ون ا�
زا#ري �ن %)ل درا � 
�0ور ��� ا��ؤ1ر ���� م ��م،   

  .50-49، ص ص 2004-2003(�وم ا*()م وا���Fل �ن 
���� ا�
زا#ر، ��ت إ1راف د أ��د ��دي، 
2
 http://rawy.maktoobblog.com/77602  11:19   à – 23 Avril 2012. 
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  :�ظر��ت و��ل ا���م ا����ھ�ري 3-2

  :وا��! �ن �	��0 ر	�ت (د	دة %�3ت "! ھذا ا��	دان�و �#ل ا*()م ا�
��ھ	ري �ظ  

  :�ظر�� ا��"ط� 3-2-1

ظ0رت ھذه ا��ظر	� "! ا�
��را "! ا��رن ا� �دس (1ر و����د (�: �ظر	�ت   

"!�	"�	و�رى ان ا��1ب >	ر 
د	ر �Gن 	���ل ا�� ؤو�	� أو ا� �ط� "0!  "أ")طون و�

�0�  .��1ك ����م أو ا� �ط� ا��! 	1

   �)��ھ! أ�دم ا��ظر	�ت �	ث ظ0رت "! أوا%ر (�ر ا���30 ��د ا%�راع ا�ط

�داد	�، وا�-�1	� وا���ز	� �	ث � 	طر ا�دو�� (�: أ
0زة � Fم ا��1رة، و�ر��ط ��ظم ا���

 �ا*()م ��رض ���#� ا��1ب �%د�� أھدا"�0، وو"�� �0ذه ا��ظر	� إ�� �%دم ا����"� ����

�ف (ن ا��دور و� �%دم ا��و��ت "! ھذا ا��دد أدوات ا� �ط�ت �� ��ددھ� أو ��و

. ا*���ع وا��3ط ����	ق ا����"ظ� (�: و�دة ا�-ر وا ��رار ا��%�� ا����� "! ا� �ط�

و�ظر	� ا� �ط� ھ! أو�: �ظر	�ت ا*()م ا��د	ث، �	ث �-رض ھذه ا��ظر	� (دة �	ود 

�وال ا� ر	� و	
ب (�: و �#ل (�: ا*()م ��ل �	ود ا��را%	ص وا�ر���� وا�3را#ب وا&

و��ود أ ��ب ا���1ر ھذه ا��ظر	� "! ا�دول . ا���Fل "! ھذه ا��ظر	� أن �د(م ا��و��

ا����	� إ�:  	طرة ا�� ر		ن (�: �ظم ا��م "! ھذه ا�دول، و�4 1	وع ا3Fطرا��ت 

ر�3 ا� 	� 	� 	�	ل ھؤFء ا���م إ�: "رض  	طر�0م (�: ا*()م و�
ب أ	� آراء ���

  .2�0م

 

  

                                                           
1
�ق ذره، ص �ظر	�ت ا���Fل وا*()م ا�
��ھ	ري���د 
� م "��! ا��و وي،     4
  . 57، �ر

2
   ،!�ق ذره، ص ص ا*()م وا� 	� � و �#ل ا���Fل وا���1ر� ا� 	� 	��روت �  4
  .33- 32، �ر
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  : �ظر�� ا��ر�� 3-2-2

   4���ت ا�-) -� وا��-ر	ن "! ا��ر�	ن ا� �����وم (�: د(�#م �
د أ�و��0 "! 

ا�ذي 	رى ان ا��1ب ھو ��در ا� �ط�ت وان " 
ون �وك"(1ر وا����ن (1ر، ��ل 

	 �ب ���0 ھذا ا��-و	ض ��:  ا��و�� �	 ت إF ھ	#� ا%��رھ� ا��1ب و�ن ��� دا#�� ان

ا��! ��ر أن و�ول ا�-رد إ�: ا��واب " 
ون ���ون" �1ر أ�F �0 ���ل ������ و"� -� 

ا�ذي 	رى أن إ �ت " 
ون  �	وارت �	ل"و	رى . ��ط�ب اF ���ع إ�: آراء ���ر3	�

�	رة �ن ا��ر	! رأي 	%-! ��	��، وط��� �0ذه ا��ظر	� 	���! أن �ون �����"� ��(دة  �

� �(د ا&"راد "! ���0م (ن ا���	�� و�! 	�ل ا*� �ن إ�: ا���	�� 	���! أن ���ح �� 

  .�ر	� ا�و�ول إ�: ا����و��ت وا&"�ر

وو"�� �0ذه ا��ظ	ر "Mن ا*� �ن �� 	�ن � ��ل و��درة ذھ�	� و	0دف إ�: ��ر"� ا���	�� 

���	��  ھو �ق أ � ! وا�طر	�� ا�و�	دة ���ر"��0 ھ! ���رع اIراء، وا���ث (ن ا

 ��6� �ن و��وم و �#ل ا*()م �� �(دة ا��1ب (�: ا���ث (ن ا���	�� "�0ذا "0! 1ر	

و��وم ����	�� و�ر	� ا*()م 	
ب ان F ��رك ���و�� ان ���م "	�0 �ل 	
ب أن 	ون 

و�� �ر �! 	 �ط	4 ��د	م ا&د�� وا��
R ا��! 	 �ط	4 �����3ھ� ا&"راد ا�ر���� (�: ا��

�0ذا "�ن ا�3روري أF 	%43 ا*()م �16راف أو . وا�%�ذ ا��رارات إزاء  	� ��0

  . ا� 	طرة ا��و�	�

 �"�ن %)ل ا��رن ا��1ر	ن ا ��دت ا��ظ	رة د(����0 ا����و�	� �ن ا�د ��	ر و�وا#

 ا��ؤ  �ت ا*()�	� و�وا�	ن ا��1ر وا��1ر	��ت ا*()�	� و�وا�	ق ا�1رف ا��0�	� و��دد

  . ھذه ا��وا�	ن وا��وا#� �دود �1ر ا�ر �#ل ا*()�	� ��� 	��ق ���� ا��
��4 ورا�� ا�-رد
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  : �ظر�� ا��)�ر�� ا�د��'راط�� 3-2-3

��ظر	�ت ا*()م وأ����0 ��د	دا، "�د �رزت ھذه  إ�3"���د ھذه ا��ظر	� أ�دث   

�! ��و 3رورة و
و�

�ه ا	��د أ1�ل 
د	دة "! ��ظ	م ا��ظر	� �ن وا�4 ا�%�رة ا����	� 

�ري �و �#ل ا*()م ��Fري وا�
و �#ل ا*()م "���ظر	� ���ت رد "�ل ��3د ��ط��4 ا��

�� ان ھذه ا��ظر	� ���ت ردا (�: �رز	� �ؤ  �ت ا*ذا(� ا�����  ���% �	ا����وك ��

1ل %�ص "! ا�دول ا�رأ �
���(	� و���1ر Fا �	�ؤو ��ر ا�	! ���ت (�: ����ا�	���.  

  :و���%ص ا&"�ر ا& � 	� �0ذه ا��ظر	� "! ا����ط ا����	�

�ق ا�و�ول إ�: و �#ل ا*()م  وا&��	�تإن ���واطن ا�-رد وا�
��(�ت  -


�ت ا��!  أنوا �%دا��0 و�0م ا��ق ذ�ك "! �	��(� ����%د�0م و �#ل ا*()م ط

 .	�ددو��0

��! أن 	ون %���3 �� 	طرة ا��رز	�  إن ��ظ	م -�	 F و �#ل ا*()م و���واھ�

 .ا��و�	�

إن  �ب و
ود و �#ل ا*()م أ�) ھو �%د�� 
�0ورھ� و�	س �ن أ
ل ا���ظ��ت  -

 .1ا��! ��درھ�

 

 :ا+�ظ�� ا������� وا������ �( ا�وطن ا��ر*( 3-3

�� و	�1ل ھذا ا��ظ�م آ�	�ت ��	��، �ل �
��4 �ن ا��
����ت �ظ��� ا� 	� ! ا�%�ص 

��ل�� !)���
  .ا�0دف ���0 ���	ق وظ�#ف ا� �ط� ا� 	� 	� �ظ�م ا

(�م ا� 	� � "! درا �� �
�	4 و�-0وم ا��ظ�م ا� 	� ! ھو �ن ا& س ا��! 	���د (�	�0 


��4 ��	ن ��د � !" �	)���
Fة ا�	��و��ت اأو
� ا��	�ة ا� 	� 	� و��		زھ� (ن �ن �

                                                           

�ق ذره، ص ص 61- 62.   4
���1د 
� م "��! ا��و وي، �ظر	�ت ا���Fل وا*()م ا�
��ھ	ري، �ر
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ك ا��و��ت ا��! ��-�(ل "	�� �	��0 �3ن ا���	ط ا�ذي ��-�(ل دا%�� ��ون ��	
� ذا��، ��

 .1�ذ�ك ()��ت ��	�� �ر�ط �	ن ا���: ا��! 	�ون ���0 ا��
��4 ا�وا�د

��ء (�: ا��
��4 �ن �	ث ھو �#ن �! �ا��ظ�م ا� 	� ! �
�و(� (���ر ��0��0 ا*

ى إن ا��ظ�م ا� 	� ! �
�و(� ا&���ط وھ��ك �ن 	ر. ��#م �ذا��، �د	ره  �ط�  	� 	�

� وا������� ����	�ت ��4 ا��رارات وا��! ��ر
م أھداف و%)"�ت �ا���دا%�� وا����1

و���ز(�ت ا��
��4 �ن %ـ)ل ا�
 م ا����#دي ا�ذي أ3-: �-� ا�1ر(	� (�: ا��وة 

ت ا� 	� 	� "�و��0 إ�:  �ط�ت ���و�� �ن ا�
��(�ت ا� 	� 	� ����ت "! ا��ؤ  �

  .2ا� 	� 	�

وا��ظ�م ا� 	� ! ھو وا�د �ن أ�ظ�� ا��
��4 ا&%رى ���ظ�م ا����Fدي وا��ظ�م 

 :ا����و�! وا��ظ�م ا����"! وا�����ر ا��! 	�G�ف ���0 ا��ظ�م ا� 	� ! ھ!

و	ؤ�ر  ا���ظ	��ت ا� 	� 	�، وا��وا(د ا� 	� 	�، وا��)��ت ا� 	� 	�، وا�و(! ا� 	� !

ن �	 ��ن ��د �ن (���ر ا��ظ�م ا� 	� !، أل �ن ھذه ا�����ر "! اI%ر و	���د (�	�، 


���(	� وا�
��(�ت، وا��وا(د، وا�وظ�#ف، وا&دوار، ا��! ��-�(ل Fة ا�	��ؤ  �ت ا�

  .3وا*دارة ا� 	� 	� �-�()ً و�	��ً 

 �"! اFط�رات ا���-ق و����د در
� ا� �ع أي �ظ�م  	� ! (�: �دى ا��دود ا���1ر

و	�1ل ھذا ا��ظ�م . (�	�0  	� 	� �3ن �ظ�م ��	ن ��زم ووا��! و��ن ا��ط�	ق

 F ، د%ل �ظ�م��	"ذة "! �دود �����ن ا	وا���ا �	�ز (�: �دى "��ا��1ر	�! ا�ذي 	ر

�رزي �ط�ق �ن %)�� ��ك ا��دود وا��را�R وا��رارات ا���%ذة (�: �%��ف 

  .ا�� �و	�ت وا&��دة
                                                           

� 3	�ء ���ؤ��رات وا�درا �ت���د ا��%�ري،  1�1 ،�	�2011
��-!  07، ا�
��� ا*()م وا��
ر�� ا*()�	� ا��ر.  

http://diae.net/2011/01/07/2251/ jeudi 19 avril 2012 a 18 :12.  

 .33، ص  1969، ا�ط��� ا����	� ،  1، دار ا���30 ا��ر�	�، ا���ھرة، ج ا��ظ�م ا� 	� !، درا � "� -	� ���	�	�درو	ش إ�راھ	م،  2

 

واد،   3 ���داد، ط ا&�ظ�� ا� 	� 	��ظم ��� ،��  .6، ص  1990، 1، دار ا��
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1ل "! أوا ط ا��رن ا��1ر	ن، وا(��ر ����وا��ظ�م ا� 	� ! �-0و�� ا��د	ث أ%ذ 

�طورا ��ط�	� ����وم ا� 	� 	� و3رورة ��ط�	� �و�ف ا��	�ة ا� 	� 	� و�وا�ف ا��ظم 

ودرا � ��ض ���ذج ا��ظم ا� 	� 	� . ا� 	� 	� و��ر���0 �4 >	رھ� �ن ا��ظم وا��وا�ف

ا�ف ا� 	� 	� وآ�	�ت أداء ا�وظ	-� ا� 	� 	� ���ظ�م ��و�ول إ�: ��ور ��	ن (ن ا��و

�ن وا�3! أ س �ظر	� ا��ظم  "أ �ون و أ��و�د". د ا&�ر		�نو	���ر  .�	د ا�درس

" 1953ا��ظ�م ا� 	� ! " "! أ(����  "أ �ون". د ا&�ر	!ا� 	� 	� (���	�، و�د و43 

�د%)  "1965���	�ة ا� 	� 	� ا����	ل ا���0
! " و" �1965دود ا����	ل ا� 	� ! " و 

 وا&�زاب����	ل ا��ظم ا� 	� 	� ا��! ��1ل ا��ر���ن وا��و�� وا*دارة ا����	� 


���(	� وا(��ر أ �ون ان ا��ظ�م ا� 	� ! ھو �ظ�م I�	�ت ا�3�ط F#�ت ا	0�وا �	 �	 �ا

ط��ب و��1ل �. ا�ذا�! ا���طورة ا��! �3�ط ا���G	رات ا�I	� �ن %�رج ذ�ك ا��ظ�م


���(! ا���	ط �دا#رة ا� �ط� ا��و�	� أو �ن دا%ل ا��ظ�م Fو ط ا�ظ0ر دا%ل ا�

4��

���(	� (ن �G		دھ� ���ظ�م ا� 	� ! (ن . ا� 	� ! ا� �#د "! ا��Fا �و���ر ا�1را#

طر	ق اF��زام �د"4 ا�3را#ب وأداء ا�%د�� ا�� ر	� ا*�زا�	� وا���	د ����وا�	ن ا���"ذة 

��ت وا����طف �4 ا� �ط�ت ا��و�	� وا���1ر� ا�%��Fت "! ا	و���وا �	��
	F

 .1و��1را��0 ا��طرو�� (�: ا�رأي ا���م

س ����	 ��M" !�()*ظ�م ا��! أ�� ا �	 �ظ�م ا��%ص ا	 ��	ھذا "  ��	ا��ر


���(	� وا� 	� 	� �� أ�� 	��ر (ن اF"�را�3ت ا& � 	� ا��! 	����ھ�Fا  ��	4 "��
ا��

ا� �وك ا� 	� !  ا�ط�	�� ا��1ر	� و ()�� ا�-رد ���دو�� و ط�	�� ا���ر"� و"� -�	%ص 


���(	� و ا� 	� 	� %��� ا��! ��رر ا��	م وFظم ا��ن اM" �	�) ! �%د��0  و��ر ا		����ا

أ�وا(�0 ا��! �%43 ��0  و �#ل ا*()م و ھ! ا��! �43 ا�3وا�ط و أ ��	ب ا�ر���� و

�� ا��ق "!  ��! ��رر �ن ا�ذي 	��ك ھذه ا�و �#ل و �نو �#ل ا*()م و ھ! ا

ا����م و ھذا  ا �%دا��0 و ��د ا%��ف ا��	رون "! ���	ف ا��ظم ا*()�	� ا��و
ودة "!

ا�ذي  1959 �� " را	ت"�� 	�رر و
ود (دة ����	ف ���	ر �ن ا�����	ن �ن �	�0م 
                                                           

�ق ذرها*()م وا��
ر�� ا*()�	� ا��ر�	����د ا��%�ري،   1  4
    .، �ر
jeudi 19 avril 2012 a 18 :34. http://diae.net/2011/01/07/2251/ 
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 أ�ر		� �م أ�ظ�� ا�دول ا��	ر ���(	�_�د	�_�ر	ط��	�_�	�	�_ و"	�	�  :��-�0 إ�

ا�ذي رأى أ�� �و
د ھ��ك أ�ظ�� إ()�	�  1964 �� " �	�رواس"�� أن ھ��ك ا
��0د 

*رادة ا�دو�� و أ%رى 	د	رھ� ا���وم و ����� 	�ن و�-�0 �����1ر� ا����� و  �43%

���و��ت ھ��ك (دة ����	ف أ%رى �ن �دار �1روع %�ص أي ��ك ��%واص  را

��رت و �	�و ون و1رام" �و(� �ن ا�F-�ق ھو ���	ف ا��)�!  ا����	ف ا�ذي ��ق	 " 

, ا� �طو	�: ����	ف ا&�ظ�� ا*()�	� إ�: أر��� ھ! ا�ذ	ن ���وا 1956 �� 


���(	� وا�� ؤو�	�,ا�1	و(	�, ا��	�را�	�Fزا (�: ا&�ظ .ا��� و �ن ھذا ا����	ف ار�


���(	� و ا� 	� 	�Fون  اا���#�� "! ا��
����ت و %��� �� ب �ظ�م ا��م ا� �#د �	

م (����4 
  .1ا��ظ�م ا*()�! ا��و
ود �وع :ا��ر

���ر
وع إ�: �ظ���0  Fإ �� ��دو�!  �	 �ظ�م ا��ر ا	ن �- �	 F ��: أ�ص إ�%�

!)���
Fدي وا����Fن وأھل 2ا	����اF%���ص أ�� �ر	ض ، وا�ذي 	���ره ل ا�

��ا� 	� 	� ا��ر�	� ھ! "! 1ر(	��0  ا&�ظ��ن إ1��	� ، وا�رض ا� �ط� ا���

، إن ...4 ا��طور و"ق روح ا���ر وأ ��	�� وأ ��	��0 وأدوات ���0 ا��! �م � �ط

��ر ت  ا� �ط�ت وا&�ظ�� ا� 	� 	� ا��ر�	� ���ت ��ذ ا��دا	� (�: "�ل �� -!، "�د

ل�  .3، ھذا �� 
���0 (�: ا�دوام (�: �ط	�� �4 �
������0أ1���0 و���رس ا��وة 

  :"	�� 	�! 	���ل ا���ف ا�ذي ���ر � ا� �ط� ا�ذي و�د ھوة �	��0 و�	ن ا��1ب 

 : ا���'�ل ا�����(3-3-1

ھو  �وك ���ر � أ>�ب ا��ظم ا��ر�	�، و%��� "! ظل ���� ا�طوارئ، إذ 	�م ا���ض 

��ض ا��واط�	ن وا���-ظ (�	0م ��-	ذا &وا�ر إدار	� دون �دور أ��م �#�3	�  :�)

4 3د ا��ظم  ���� 3دھم، و(�دة �� �زداد (��	�ت اF(���ل "! أ(��ب أ�داث ��د�

���ردات، "	�م ا(���ل أ(داد �ن ا�ذ	ن �1روا "! ا��1ب وا�داث ا���#�� ���ظ�ھرات وأ
                                                           

  .14، ص2003، 1، دار ا�-
ر ���1ر و ا��وز	4، ا���ھرة، ط�-�ھ	�� �ظر	��� وو �#��:"3	ل د�	و، ا���Fل  1
  .2، ص 2007 ،�	� ا���وق، 
���� ا���ھرة، ا��ظم ا� 	� 	� "! ا����م ا�����ر ��د ا�1ر��وي،   2
3
، �رز درا �ت ا�و�دة ا��ر�	�، إ1��	� ا�1ر(	� "! اF�ظ�� ا� 	� 	� ا��ر�	� �4 إ�1رة إ�: �
ر�� ا�
زا#ر%�	س �زام وا�!،   

  . 306، ص 2003�	روت، 



 التكنولوجيا الحديثة لوسائل االتصال والسياسة

 

79 

 

، وذ�ك �ن ا����0	ن �����ر	ض (�	�0 و�د ��م (��	�ت اF(���ل ��
رد ا&�داثھذه 

، و�د وإ� � �0 �Gن ھ��ك (���ر ��	�� �1ل %طرا "! ا�� ���ل ا&�ن أ
0زةا�1��ه 

أ�درت أوا�ر اF(���ل، �طول أو ���ر �دة ا�)F��Fت ط��� ���د	رات ا� �ط� ا��! 

و>���� F �و
� ا� �ط�ت ا����� ا����0ت ��ددة إ�: ا����-ظ (�	0م، و�ن �و
� إ�	0م 

�	��0د	د ا&�ن ا���م، وا��%��ر �4 دو�� :  ا����0ت (��� ��ل�
وا���Yر ���ب �ظ�م  أ

��درات (��	� �ن "! ���ر � ھذا ا� �وك،  ��إذ ا��م، و����4 ا��ظم ا��ر�	� ا���

	 �ط	4 ھذا ا��ظ�م أو ذاك ا(���ل (دة آFف %)ل "�رة ز��	� و
	زة، �ظرا �ز	�دة 

ا*����ت ا���د	� وا��1ر	� وا�����	� �دى أ
0زة ا�ر���� وا&�ن، و>���� �� ���رس 

أ
0زة ا&�ن ا��د	د �ن ��وف ا���ذ	ب 3د ا������	ن ا� 	� 		ن، و	�رر ذر أ ��ء 

	���رھ� ���رس ا���ذ	ب ا��د	د �ن ا��ظم ا��ر�)��� "! ���ر	ر ��ظ�� ا��-و ا�دو�	�، 

   .1و���0ك ��وق ا*� �ن

 :ا��1دام 0وات ا��ن �"'/�ء �"- أ���ل ا���ف  3-3-2

��رات اھ����� ��زا	دا و	ظ0ر ذ�ك �ن %)ل  ا&�ن�و�! ا��ظم ا��ر�	� أ
0زة %� Fوا

 �� ���	زا�	�ت ھذه ا&
0زة، وط�	�� ا& ��� وا���دات ا��د	�� ا��! �و43 ���ر"�0، و>��

�3م  أ��0�����ظ	م وا��دا�� �ن �	ث ا��در	ب وا�� �	� إ�: 
��ب  ا&
0زة�� م ھذه 

2���� ا� �ط� ا� 	� 	�ا�����ر ا��وا�	� وا��ؤ	دة ���ظ�م، و�ر��ط ���1رة .  

 :ا��1دام و�دات ا���ش ��وا��� ا�داث ا���ف3-3-3

ط��� ����ظ�م ا���#م، "M�� أ	�3 �ن أ�رھ� إذا �ن ا�
	ش أھم �ؤ  � ����ك ا��درة (�: ا*

 أ(��لا�ذي 	�
G إ�	� ا��ظ�م ��وا
�0  ا&%	ر"�(�	� ��-ظ ا��ظ�م و���	�� و�د 	ون ا��)ذ 

�و�دات �ن ا�
	ش ����3ء (�: ��ض  ����� F: ا�إ �	�ا���ف، و�	را �� �
�ت ا��ظم ا��ر

 ا�دا%�! "! أداء ھذه ا����0، ا&�ن أو�-1ل �وات ا�1رط�  أنا���ف ا�دا%�!، ��د  أ(��ل

                                                           
1
�	روت، ط، �رز درا �ت ا�وظ�ھرة ا���ف ا� 	� ! "! ا��ظم ا��ر�	�� �	ن �و"	ق إ�راھ	م،    ،�	�  .60، ص 1999، �2دة ا��ر

2
  4
  .62، ص  ��-  ا��ر
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 ا& ���و"! ا� ودان وا���رب و ور	� وا��راق وا�	�ن، ا �%د�ت ا�و�دات ا�� ر	� 

  . 1ا���	�� ��وا
�0 أ�داث ا���ف

  

 : ���و�و��� ا��
�ل و�)�ل ا�و�( ا�����( 3-4

 ��
��4 ا*()م ا������! اF��ر�ت�1ل 1�� �	��� �	���	#� إ� ��	�  ،أھم  !0"

�	
"راد �ن 
�	4 ا���دان وا����"�ت وا����ت، و�ن 
�	4 ا&(��ر ا&"	�0  -�(ل	� و��و�و

�	ر وا* ھذه ا���	� ا�ر��	� و��د. وا��0ن���� F�
�داع، و�	دا�� �N(��ل ا����رة ���دود، �

F رة، و"�3ء�
�ر �ن ، �	ث 	�ن �ل �واطن أن 	� ��	ل �� ����ر � ا��ر	�توا��

ھ! و 	�� ا���Fل ا&�ر د	��راط	� "!  ا�	وم "�F��ر�ت، %)�� (ن رأ	� ��ر	� ����

   .ما����

 ا*��رو�!و�د أ��رت ا���وFت ا� و 	و ا����د	� ا���
�� (ن ا �%دام ھذا ا��
�ل 

ا�و �#ل ا��)#�� ��Fواء  ���ث (ن� �ذ�ك  �ت�%�وف 
ل ا�دول وا��و��ت، 


���(	� وا����Fد	� وا����"	� وا� 	� 	� ���	�ة ا� ��	�  ��G	را��Fوا�ب ا
  . (�: ا�

ن ا��ول أن ا���و�و
	� ا��د	�� ا������� "! اF��ر�ت "��ت أ�وا�� وا ��  و(�	��	

1ل و(!  	� ! 	 �ط	4 أ"راد ا��
��4 ا����	ر �ن %)�� (ن آرا#0م وا�0�F��1م ��

�و�� "! ظل ا*()م ا��و�!  .وأ"�رھم ا� 	� 	� ا��! ظ�ت �

�ر�ف ا�و�( ا�����( 3-4-1�   :  

����، و�� 	
ري �و�� �ن أ�داث وو��4#،   
ھو ��ر"� ا��واطن ���و�� ا� 	� 	� ووا

�	�، ��را�ط� وذ�ك �درة ا��واطن  ��	�� ��(�: ا���ور ا��! ��وا�4 ا���	ط 


���0 را�ط، 	 F و��#4 ��-���، وأ�داث �����رةإ�: �درة  ��*�3"�ا�����ر و�	س 

                                                           
1
  .63ا��ر
4 ا� ��ق، ص   
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�)��
أو ا�
��(�ت ا���	رة ا��! 	���! إ�	�0، �	���ق  ا��واطن (�: �
�وز %�رات ا�

!�%1�رات و�1)ت ا��
��4 ا� 	� ! ا�.  

� ا��واطن �����3ھ� (�: درا	� ���و43 �ن ��ر	-� (�: أ�� ا����	� ا��! 	��	 ��

�� �� أوا�ذي 	�	ش "	� و�و43 ا&"راد  ����   .  2ا�
��(�ت ا&%رى 

ا�-رد �وا�4 �
���� و��	ط�  إدراكا�و(! ا� 	� ! ھو و��ر	ف ��1ل 	�ن ا��ول 


���(	� وا����Fد	� ا��! , وا�دو�! ا*��	�!Fوا �	 �	 �ظروف ا�ا ��	�و��ر"� ط

��وذ�ك ��ر"� ا��وى ا�-�(�� وا��ؤ�رة "!  ،و��ر"� �1)ت ا���ر ا��%��-� ،��	ط 

وا�و(! ا� 	� ! ھو طر	ق ا�-رد ���ر"� ��و�� . وط�	�ً و(���	�ً  ���(� ا��رار

ل  !" ����
  . ا��1و�	� ا�د	��راط	� أو ا&�ظ��ووا

ا��ظ�م ا�د	��راط!  إ�:ا���ول �ن ا��ظ�م ا�د���وري  ر	دا��
����ت ا��! �إن 

 �
���,  	� 	� �%��-� وا�
�ھ�ت��ظو�� �ن ا����رف ا� 	� 	� ا��! ���3ن �	م  إ�:

, 	 �ط	4 �ن %)��0 ا�-رد ا���رف (�: ا�ظروف وا���1ل ا��! ��	ط �� ���	� و (���	�ً 

ا���ث (ن ��ول  ا�� �ھ�� "! ��		رھ� أو�دى �در�� (�: و	�دد ���� و�و�-� ���0 و

ا��!  وا&ز��ترؤ	�  	� 	� وا(	� و����1 ���ظروف  إ�:و�ذ�ك 	���ج ا�-رد . ��0


و���داً �� �و	�ت ا�%�ط#� ا��! ���رس �ن ��ل  �� ؤو�	���	ون �در�ً , �����4ري ا��

  . 3ا� �ط�ت ا��و�	�

  

  

  

                                                           
1

)ل ��وض،   !�، �رز درا �ت ا�و�دة ا��ر�	�، أز�� ا���1ر� ا� 	� 	� "! ا�د	��راط	� و��وق ا*� �ن "! ا�وطن ا��ر

�	روت،  ،!�  .70، ص 1983ا�� ���ل ا��ر
2
�� (	ن �1س، ا���ھرة، وا���		ر ا� 	� ! ا��ورة"�روق 	و ف أ��د،   �  .33، ص 1982، �

3
  .��2009رس  26، ا�%�	س �-0وم ا�و(! ا� 	� !��
! ا��زي،   

http://www.alrayy.com/473.htm  
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  :ا����و�و��� و�)��ل ا�و�( 3-4-2

ا�
د	دة "! ا���ر"� ا� 	� 	� �ن %)ل � 0	ل ا���ول إن ��G	ر و �#ل ا*()م 

ا�
�0ور دون (�: ا����و��ت �ن ���در ���1رة و� 0	ل �و�	ل ا����و��ت إ�: 

1ل ا�ذي 	ر	ده ا��ر ل���� . �د%ل �ن ا� �ط�ت ا����� و�"�د و�3ت 1

اF��ر�ت أ��م � �%د�	�0 (ددا 3%�� �ن ا����و��ت ا����ررة �ن �	ود ا�ز��ن 

� اF��ر�ت���ن، وأوا�أ���ت أ�ر و 	�� إ()�	� *��رة ا�
دل وا����ش  ن 1

ا�د	��راط!، �ن %)ل إ�3"��0 أ���دا أ%رى �)���ل ���ر�� ���و �#ل ا*()�	� 

ا����	د	�، �	ث ���	ز ���ط�	�� ا��-�(�	�، و��و�� ا� 	طرة وا�ر���� (�: ا��وا�4 


���(	� ا�� �%د�� ��0،F(دة ا���، وا� �ع �ط�ق ا�	رو��و(دم ��		دھ� ����دود  ا*�

 ����ول ا�
�0ور "	�0 �ن �
رد � �%دم و� ��0ك إ�: ا�
�را"	� وا� 	� 	�، 

  .�1�1رك "�(ل "! �1	ل ��ك ا�ر ���

��اF��ر�ت، (�: و
� ا�%�وص، أ�ر و 	�� إ()�	� *��رة ا�
دل وا����ش  تأ�

. ا����	د	� ا&%رى ���0 ا�د	��راط! �	ث أ�3"ت أ���دا إ�3"	� �)���ل ���ر�� ���و �#ل

وا �-�د ا�1��ب �ن ا��طور ا���و�و
! وا���ر"! وطوروا أ1�ل وآ�	�ت ��3�0م ا� 	� ! 

�	رة ا��! �د�ت "! وا���ظ	�! وا�-ري وا*()�! ��� 	)#م ا�و43 ا����! وا���		رات ا�

 :و��ل أھم �)�� ھذه اF �-�دة ����ل "! ا����!. ا����م

ظ�� ا�د���ور	� وا���ر	ض 3د " �دھ� و���ر ���0 ا����	�، و�ن "3� ��ك ا&�•  

س  –��و��#ق ا��! �1رھ� �و�4 	�	  .دور �0م "! ��ز	ز ذ�ك –و	

�	ر 
دا راك�ا1•  � ا�Fر�ت�ن ا���1ط	ن  (دد �"! ا����	ر (ن ا�ذات  (�ر 1

�ت ��0�ت ا��%��-� ا��! 	��ر3ون إ�	�0، وا����ش وا�
دل ا�
دي �ن %)ل 1��Fوا

                                                           
1
" �و �#ل ا*()م ا�
د	دة و� �وى ا���ر"� ا� 	� 	� أ�ور �ن ���د ا�رواس، ا��)�� �	ن ا�1��ب ا�����! ط� (�د ا��ط�ي �
م،   


��-! "درا � �	دا�	� (�: (	�� �ن � �%د�! اF��ر�ت ،4�  .46، ص 2011، �
�� د"��ر ا� 	� � وا����ون، ا��دد ا�را
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���(! وا��وا�4 ا&%رى، وا��!  �ھ�ت "! ��ر	ب و
�0ت ا��ظر ا��%��-� Fوا�ل ا��ا

  .وذ�ك ��د	د ا��ط��ب ا�
��ھ	ر	�

و�� 	ق ا��ظ�ھرات و��1را��0 �	ن ا��
�و(�ت ا��%��-� (�: ��	د ا��)د، و�1د  ��ظ	م•  

�	)���
Fت ا���ر (دد ��ن �ن ا�
��ھ	ر و%��� � �%د�! اF��ر�ت وا�1  .ا

�و�	�•  � ا�����	ر "! �1ر أ")م ا��ظ�ھرات،   �ن ��1و(�ف و1ف ا���4 دور 

  .ا�وط�! وا�دو�!  إ�: ا�رأي ا���م ا&
0زة ا����	� و������! إ	��ل ا����#ق

�	ر و�ؤ�ر ا��وا ا ��)ل•  1ل ��رو�	� �F4 ا��و"!  �	ر	ھ��
د(م ��ك اF��-��3ت ا�

  .�%��ف ا��
�Fت

��ت ا���و�و
	� "! ا���3! � �(د (�: ��ز	ز ا��رز	� وھرم ا� �ط�، إذ  ،ھذا   ���	�و

� ا���ول (�: ��ك ا���و�و
	�، ا��درة ��ت ُ��ط! ا�1%ص أو ا��
�و(� ا��! 	��ح �0

 ��ل(�: ا�و�ول إ�: ��	� ا��
��M" ،4ن ا��ورة ا����و���	� أ"رزت ا�	وم، آFف ا����"ذ �

ود"�ت . ا&���ء، ا&�ر ا�ذي 	
�ل ا���م ا��رزي � ��	) وا�%روج (ن ا� 	طرة  0)

� اF��ر�ت ھذه ا����	� %طوة ھ�#�� أ%رى إ�: ا&��م، �	ث�� ھ��ك �� 	�ن أن  1�أ�

ا��! ���!، �وظ	ف أدوات ��و�و
	� ا����و��ت واF���Fت " ا�د	��راط	� ا�ر��	�"��-� �ـ

، و
�4، و���	ف، و���	ل، و�داول ل ا����و��ت وا��	���ت وا����رف ا���جا�ر��	� "! 

اط	�، و�����0 ا������� ����ر � �	م ا�د	��راط	� وآ�	���0 ا��%��-�؛ ��ض ا��ظر (ن ا�د	��ر

  . 1ا�-ري، و�دى ا���1رھ�، و )�� ���دھ�، و"�(�	��0 "! ���	ق أھدا"�0

  

  

                                                           
1
�و�	�را#د ���د  	ف،   � ا����  .18:21، ��2012ي  6، ا�و(! ا� 	� ! "! ظل ا�1

http://al-tagheer.com/arts13889.html  
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  :ا������ا�د��ت ا�ر�ز	� ���ورة   8-5

 

 

 

 

  .���22:23 ا�����  ���2012
�  ���12ر	  "ا�
	س �وك"�و��   :ا���ـــدر

 ��
1�ورة ���ب �و�س: ���� "ا�
	س �وك"�.  

 

 

                                                           
1
 http://www.facebook.com/la.revolution.tunisienne.2011?ref=ts  
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  :ا����وى ا�و��� 

��ت ا�م ا��
�� "ا�
	س �وك "أ&ذت ھذه ا��ورة �ن �و�� ا��وا�ل ا�������    

�ر " �ورة ���ب �و�س "� ����
� �ن �(ر )  12(وا��� �م ���	�(� �	وم ا�&�	س ا����

���2011
�  12، و�م أدرا�(� *� ھذه ا��
�� ���ر	 22:23*� ���م ا�����  2012  

  .8 �364	ث أن �دد ا����ر.	ن ا�� -�	� ھذا ا���ر	 ھو 

.��ت ا��ورة �ن ا��(� ا�	�رى �ن ا��
�� وأ&ذت �	ز  .�	ر �و�� �� ��ت ��وان 

  ".�ن ���  �5�6طا��	ش وا��3ب 	د وا�دة ... ا��	ش 	��� ا��ورة "

ي ��م ���ر أ�� ا�3دد ا�ذ 713و�دد ا��5�3	ن ��	(�  ��3�952	ن �(ذه ا��ورة �.�ن �دد ا

    .118ھذه ا��ورة *� �&��ف ا��
��ت ھو 

  

  :ا����وى ا���		�� 

  14,5: طو�(�

  11,5 :�ر9(�

��.ون ا��ورة �ن د���� ��.ر	� ��� ظ(رھ� ����ر �ن ا��	ش ا��و��� وورا:(� 

 أ���ر��� -
	ر �ن ا����ب ا����?، وا��ورة �<&وذة �ن طر	ق  ر:	�� ��� �����> 

ر	� �.�ورة �ر�	� *� ا�د���� وا����ب ���رة �5ط� ا�طر	ق و�*�� ا�(��	ن و .�ن �&	ل 

  .و�ط ا�طر	ق

ا���  �	ث أن ���ھد ا��ورة 	�5 �ظره ����رة ��� ا�د���� أ���	�،ا��ورة ���5ط� �زاو	� 

  ..�	رةأ&ذت ����� 



 الجــانب التطبيقي

 

109 

 

ا��	ش وا��3ب 	د وا�دة �5�6ط �ن ... ا��	ش 	��� ا��ورة  "��ءت ا��ورة ��ت ��وان 

  .ا��ورة�.�و�� ���د ��و�ط ����ون ا�Aود وأ�
ل  ".��� 

 ���B* وان�A&ص ا	 ��	نأ�� *	و��ظ �D�  ذب�	ر &Eورة وا��ا ��� �Fط	ا�دھ��  ��	5ر�

 ا����� �ون�ون ا����ھد، *�Aول ھو ا��ون اA&9ر ا�����ل *� اE�� ا��3.ر	� وا��&	ل و 

 ��*D�ا�	ر���ا. 

  

  :ا����وى ا����	�� 

� أن ا�د���� ا��� ��5دم ا����ب �و� د��ت، ��	ثث ا�ر���� *� ھذا ا��دد �دة ��

���	� ا��	ش ا��و��� �����ب و���*ظ� ��� �ط���(م ا������� *� ��ر	ر ا��Dد �ن  إ��

ا��	ش ...ا��	ش 	��� ا��ورة "�ظ�م �ن ��� وھذا �� 	ظ(ر �ن &Dل ا��3وان ا�ر:	�� 

أن ا��	ش و�د ����	�  إ��ھذا ا��3وان  أ	�9و	دل "�ن ���  �5�6طوا��3ب 	د وا�دة 

 إ��و	د*3>  وا��Aنوھذا �� 	3ط� ������5 أو ا����ھد ا��و��� ا�ط�<�	��  و.را��>،ا��3ب 

  .ا��
5ودةا�&روج �5وة ���5	ق ھد*> ا�����ل *� �ر	�> 

3ب *� ا�� رارإ� أن�دل ���  *�B(�ا����رة وا�D*�� ا��� �5ط� ا�طر	ق *	�� 	&ص  أ��

�دل  *�B(�*	�� 	&ص ا�&طوط ا���راء ا��و�ودة ��� ا�D*��  أ��و�9 �دود �(ذا ا��ظ�م ،

 ��� <.
وأ�> �(�� ��ل *�ن ��و�ف ا��ورة ��� ���5ق �ط���(م "  �ن ���"ا�دم ا�ذي �

  .ا������� *� ر�	�> 

&	ل *�B(� �ر�ز إ�� ا�3رو�� واD�6م  *(� �5ول �<ن ا��ظ�م �ر��� �ن .ل أ���ر ا�� أ��

  .*� ��و���  	�ر��� �ن ا�3رو�� واD�6م��ء �.ن �م 
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  .ا����	�ا�د��ت ا�ر�ز	� ���ورة  8-2

 

  

 

  :ا���ــــدر

� ا����� . �����2012  12 :�وك ���ر�� أ�ذت 
ن 
و�� ا���س��22:23.  

 �
  1"#ورة !��ب �و�س : " ���� ا���س �وك��

                                                           
1
 http://www.facebook.com/la.revolution.tunisienne.2011?ref=ts  
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  :ا����وى ا�و���

�ت " �وك  سا���" ن 
و�� ا��وا�ل ا$��
��� �ذت 
�ن �ورة أا�ر���� ���رة �


ن ھذه ا����� ���ر�� " #ورة !��ب �و�س " ا�����  ا�م �)��
�ا��
�س : وا��� �م �

و�م أدرا�(� *� ھذه  ،22:23*� �
�م ا�����  2012 
ن !(ر ����� )12(ا�#��� �!ر

  �����2011  01ا����� ���ر�� 

  ��  .8 364إ�� .��� ھذا ا���ر�� و�دد 
!�ر-� ا���

  :و��وا�(�-��ت ا��ورة *� ا��(� ا���رى 
ن ا����� وأ�ذت ��ز 
�و�ط 

  ".ا�! ب 	�ب �ن أ�ل ا��ر	�" 

3��4ن  516-�ن �دد ا�
���3ن �(ذه ا��ورة 
وا�3دد ا�ذي ��م ��!ر ھذه  348و�دد ا�

�ف ا�����ت ھو ��
  .136ا��ورة *� 
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    :ا����وى ا�� 		��

� !-ل 
��ط�ل 
����4(� ھ�  �  :ا��ورة ��ءت �

  .13:�ر8(�.       16: طو�(�

��ن ;�:م �و����  -��ر �ددا��ورة �و98 
������ن، وا�

ن ا�!��ب ا��و����ن ا�


(� أ!��ر، وا�!��ب ا��و��� �د �(� ����� أ�ذت -�
ل ا��ورة وأو$*��ت، -
� أن ��وا�


  .���رة و*وق ا;!��ر و�
� -��ر *وق �ط9 ا�������راه 
�وا�د *� ا�!�رع *وق �ط9 

��4ط� 

ن زاو�� ، )�و��� ا��ورة ��دة ( �!-ل وا98 و���وا��ورة  �����ث �� ��
�
أ

 �4��

ل ا��ورة و��;��4 �ظر ا��- ��� ا���3�ر 
��!رة ���ص ا������ ا��� ط@ت �

  .ا�
-و�� �(�


-�وب ���د 
�و�ط  "ا�!3ب �(ب 
ن أ�ل ا��ر�� "��ءت ا��ورة 
ر*و�� ��3وان 


و�� �و�د ھ��ك د$$ت أ����� ، -
�وأ��ل ا��ورة�
� ا�:*��ت ا��*�(�   دا�ل ا��ورة �

B��� رق�
� ھو 
-�وب *�(� �3ذر ����� �راء�B �ورة ا�!��ب ا��و�ز�زي ا�ذي  �
  .أ


#ل *� ا�

� ��ص ا;�وان ��ءت -
ز�D ��ن ا;��ض ا��* �
و�ون ... ������ وا�:*��تأ


ر وا��ون ا;زرق �ون ا��
�ء، -
� ھ��ك �ون �ا;!��ر ا$�8ر و�ون ا�3�م ا��و��� ا;


#ل *� أ���� ا�!��ب�
  .آ�ر ھو ا��ون ا;�ود ا�
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 :ا����وى ا��"�	��

 ���
ا��4طت ھذه ا��ورة *� !�رع 
ن ا�!وارع ا��و���� أ#��ء �روج ا�!��ب ��8

 �

�، " ا��و�ز�زي" ��
ا�ذي �رق ���B را*�8 ا�
ذ�� وا����د ا�ذي ط@� *� ا�


ط����ن إ��ه ������� �ن �دة ا��-م ��  .و�ر*8(م �-م �ن �

وردت ھذه ا��ورة *� !-ل 
��ط�ل وذ�ك ����ر�9 ��ن ا���ظر و���ط�� ا��د��ق 

� �-و�� �
ن 
���3(� أ-#ر *� �����ل ا��ورة، وا��4طت �زاو�� ��و�� ��3دة �و�� 

��ل �����ن و��رز ��
�(م ;ن ا�زاو�� ا�3�و�� *� ا��

ن ��ث �دد ا;!��ص ا� ��وا8

  .ا���
�و�و�� �#�ت 
-��� ور*3ت ا�!�ص وأھ
��B *� ا�
و8وع 

� ر�����وإن -��ت 
و�ودة *(� ��3دة و.�ر 
�(و
�،  أ�����  ا��ورة $ ���وي �

-ل ��ب �راءا�B و
�و$�B  ��(م 
���3(��د�4ون *�(�  ن
!�ھد�ا��3ل � ھ�و�دم و�ود

B��)ا;�����، ;ن ا�ر���� و�و� �)

!�ھد�(� *( ��8
ون ا��ورة، و��(ل �
  .�د�م 

� *-رة وا�دة ھ�  ھذه ا�ر���� ا���ر�� �و98 �
دى ��8
ن ا�!3ب ا��و��� و�و�ده �

�رق ا�
ط���� ����ر��  ��� Gز�(م ا������رز *B��� �H، وا��ورة �" ا��و�ز�زي " و


ل �ورة ا�ن 
د��� ���ن ا;�:م ا��و����  " ��دي �وز�د" ا�!��ب را*�3ن !�3رات �
��

� أن ا���د *وق -ل ا����ر��  وا�!�ص ا�ذي �
�ك �4وة ا�3�م ا��و��� ا��� �دل ���د$�� ��

  .ا��
�ك ���وط��� وان 
ط��(م 
ط�ب !ر��

 ��-
ھو �ز
(م وإ�رارھم ...)ا������ ،ا����رة  *وق(ود$�� �وا�د ا$!��ص *� -ل ا;

 .و�دم �را�3(م 
ؤ
��ن ���84(م 

� �ذب ������ر أ�ن ا;�وان *� ا��ورة ��3ر �ن أ*-�ر وأ����ب 
��و�� و�ذا�� �3
ل �


�(� ا��ون  ا����ه ا��4رئ و�K#ر *�J* ،Bن ا��ورة ا��� ��ن أ�د��� �
�زج *�(� �دة أ�وان،

 ��
#ل *� ا������ وا�ذي �دل *� ا��ورة ��

�� ا�#ورة وا�
ط��با;��ض ا��ن ، -
� أ�

ا;��ض *� د$$�B ��3ر �ن ا�:�(��� *B�J أ�ذ ھذا ا��3�ر *� ھذه ا��ورة 
ن �:ل 
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� ا��ر�� و.�رھ� 
ن 
ط��ب �� ا����ر ا�#ورة وا���ول ���ا�:�ودة إ�� ا���وت 

  .ا�!3ب ا��و���

�� (-ذ�ك �و�د �ون آ�ر وھو ا$�8ر ا�ذي ��3ر �ن ��ا�را�� وا�(دوء وھو ر
ز �

، *B�J ھ�� ��3ر �ن أ
ل ا�!��ب *� ���4ق 
ط���B )وا$���3ش وا�ط���3 -
� ھو �ون ا;
ل

��ث ��3دم ھذه ا�را�� *� ا���وت  Bط���

و�ودة *� ا�!وارع ��ن ��3ر �ن  B��وأن را

 Bر��
  .ا��ظ�م
� ظ�م وا8ط(�د �

��B وا�ذي ��3ر � �
#ل *� ا$�:م ا��و���� ا�ذي �ط@�

ر ا��أ
� ا��ون ا�Nر ھو ا��ون ا$


ر *� ھذه ا��ورة ��3ر �ن ��ر �ن �#ورة �Hم !���(� 
ن و�8 ط�ل أ
ده، -
� أن ا;


ط���� ����� ا�ر�Hس �
� أ�B "ز�ن ا���3د�ن " ا�!��ب 
ن �:ل �وا�ده *� ا�!وارع �- ،


د��� " ا��و�ز�زي " �ن ا�دم ا�ذي $ �ر�ده ا�!3ب أن ���ل �3د 
� ��ل دم ��3ر  �* "

     ".    ��دي �وز�د 
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ت ا�ر�ز��  -8
  :ا��ورات ا��ر��� ��ر ا���س �وك �ورا�د


ت ا�ر�ز��  8-1   
ورة ا�و�� ا�د��:  

  

 

 

  :درــــا��

� ا�����  �����2012  �12وك ���ر��  سأذت 	ن 	و�� ا�����22:25.  

 ���Tunisie "1و�س " : ��	� ا���س �وك��
.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.facebook.com/touwenssa1?ref=ts 
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���وى ا�و�  :ا��

�ت إ�م " ا���س �وك " ھذه ا��ورة 	#وذة 	ن 	و�� ا��وا�ل ا ��	��� �

 ���)� 	ن ھذه ا����� ���ر�� "  �Tunisieو�س " ا����	�ا�	�س ا�(��� : وا��� �م �

و�م أدرا�)� +� ھذه ا�����  ،22:25+� �	�م ا�����  2012	ن *)ر ����� ) 12(�*ر

  .2010د��	�ر  ���26ر�� 

  .64 329و�دد 	*�ر/� ا����� إ�� .��� ھذا ا���ر�� 

  :/��ت ا��ورة +� ا��)� ا���رى 	ن ا����� وأذت ��ز 	�و�ط و��وا�)�

  ". ط&ق ا�ر�ص ا�#�"ا��و��س ا��و!��  �م ا��وم �" 

وا�3دد ا�ذي ��م ��*ر ھذه  �81ن و�دد ا�	3�4 313/�ن �دد ا�	���3ن �)ذه ا��ورة 

�ف ا�����ت ھو �  .78ا��ورة +� 	

  

�!�����وى ا��  :  ا��

� */ل 	��ط�ل 	7����4 ھ�  �  :ا��ورة ��ءت �

  15,5: طو�)�

  10:�ر9)�

ا��ورة  +�� �	;�� ��ر>�س ا��و��� ��	; �ده، وا��*�ر �دد 	ن ا�*رط� �و9: 

�ف ا�*رط�،  ،ا��و����إ�� و�ود أ*��ر ا���ل �/(�+� وا���  ��=�9+�/	� �و�د ��ر 

  .وا��ورة 	��4ط� +� ���� �	و	��وراءھ� �	وع 	ن ا�*3ب 
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أ����� ��3ر �ن ا�	ظ)ر، ����(��ء ا�/���� ا��� �3�و  د  ت��ءت ا��ورة ���� 	ن أي 

  .ا������

 ،���	ر ا�	�	(ل +� ا���ر ا�	*�3Aن ا�� Bز�	وان ��ءت /�Aص اا�ر	�دي وأ	� +�	� �

9ر ا�ذي ھو �ون اA*��را�		زوج �Aون ا�  .��Aود ا�ذي ��3ر �ن ا�د�ن /	� �و�د ا�

  

��أ	�	�� ��ث ��4  	ن زاو��، )�و��� ا��ورة ��دة ( وا��ورة 	��4ط� �*/ل وا9: و�

ص Aورة و���ل ا�	�/ ���ن " ا�;+�� ا��� ��	ل �ور ا�ر>�س �ظر ا�	���4 	��*رة �

 ��� ا���3�ر ا�	/و�� �)� "��  .ا��� طFت �

�!��(��وى ا�� :ا��

�ن ا�*��ب را+�9ظ)ر روج ا��4طت ھذه ا��ورة +� *�رع 	ن ا�*وارع ا��و���� 

�/م  " ��+� ا�	��	�، 	ط����ن ا�ذي ط�ل أ	ده وا�ذي �رف ط��Fن ا�ظ�م وا����د  "�ن �

  .إ��ه ������� �ن �دة ا��/م

�ل وذ�ك ����ر�: ��ن ا���ظر و���ط�� ا��د��ق وردت ھذه ا��ورة +� */ل 	��ط

� �/ون  أ	�	��أ/(ر +� �����ل ا��ورة، وا��4طت ا��ورة �زاو�� ����3دة �و�� 	� 

إ�� ا��	وع ا�*�����  ��=�9+�ظ)ور ا�ر>�س /�	; +� ا�;+��  	���3)� وا9�� 	ن ��ث 

� أن ا�*رط� �ر.م ا�*��� ا��را�� وا�د��ل وا��*�ر ا�*رط� �*/ل أ+�4 وھذا د��ل ���ب �

� ا�	/�ن ا�ذي �ا /�ر ھو ا���ر ا�	*�3�� ا��� �(�ت و�ودھم ��ل ��طرة �وات ا�*رط� �

وا���4ط ا��ورة /�ن �زاو�� أ	�	�� +� ��س 	��وى ا��3ن �ط��7�3 	/�ن �	و	�، 

وا�	و9وع أي �*/ل 	�وازن وھذه ا�/���� �ظ)ر ���	)ور و�)� �ظر ���4�4 أو �3ط�7 

� ا��دثط��� ��  ./ون *�ھدا �
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� ر�������3ل ا�	*�ھد�ن �د�4ون +�)�  ھ�، و�دم و�ودأ����� ا��ورة   ���وي �

��)م 	���3)� /ل ��ب �راءا�7 و	�و �7 و�و�)��A ،7ن ا�ر���� ا�����A �د�م 	9	ون 

� 	*�ھد�)� +)	)��  .ا��ورة، و��)ل �

� +/رة �و9:  �ھذه ا�ر���� ا���ر�� 	دى ��9	ن ا�*3ب ا��و��� و�و�ده �

 +�� �	;��  ��ورة ��رز، وا"�ن ��� " و9رورة ���� وا�دة ھ� ا�	ط���� ����ر�� 

�ر>�س �ظ)ر +�)� *�	� ��=�9+� إ�� ر+73 ���د ا��	�� وا��� ��3ر �ن ا����� ا��� �	دھ� �

� ا��Aم اAو���*3ب وو�ودھ� د��ل �� �ا�(ورة ا��� /��ت ���رة �ن ��	�3ت   �ط;ق

ص ��ك ا��� �ر	ز ���ظ�م، /	� أن �;	� Aو�� ��	و	*>�ت ا�3�	ت �م �طل ا�������وا

� �وة ا�ر>�س وا��9�4 ا��� ��/م �)� ز	�م �ا��ورة وو�ودھ� و�دم 	���)� د��ل �

�� �ن �رش ا�ر>��� .ا���ط� ور+79 ا��

� �ذب �������ر أن ا�Aوان +� ا��ورة ��3ر �ن أ+/�ر وأ����ب 	��و�� و�ذا�� �3	ل �

ا����ه ا��4رئ و�#(ر +�I+ ،7ن ا��ورة ا��� ��ن أ�د��� �	�زج +�)� �دة أ�وان، 	�)� ا��ون 

 ��� ا�	/��� ا���ر��ا�ر	�دي ا�		زوج ���Aود ا�ذي ھو �ون ا�د�ن و��	�و�و��� �دل �

ا���Fرة /�ن �ن طر�4)ن +)�� ا�د�ن ا�ر	�دي �راء ا��ر�ق �دل  ��ل�اAل ������ر �وا�

� ا��4	� ا���ر��� وان 	� ��دث ��4� ��ر�� ��3ز �7 �ا��و���� ا��4د	� 	ن ��ث  ا���Aل�

  ./�رھم ���ز ا�وف و�ود�� ��وات ا�4)ر

�	رأ	�  Aن و9 ا	�3ر �ن (ورة �>م *���)� � ��� ط�ل أ	ده، /	� ا�	�	(ل +� ا���ر ا�	*�3

�	ر +� ھذه ا��ورة ��3ر �ن ��ر ا�*��ب 	ن ;ل �وا�ده +� ا�*وارع ��	ط���� Aأن ا

، /	� أ�7 ��3ر �ن ا�دم ا�ذي   �ر�ده ا�*3ب أن ���ل �3د "ز�ن ا���3د�ن " ����� ا�ر>�س 

ا ، /	� �	/ن إ�ط�ء �راءة أرى �)ذ"��دي �وز�د " +� 	د��� " ا��و�ز�زي " 	� ��ل دم 

� �دم ھدوء ا���ل وأن أ+واھ�� و�4و��� �ا��ون +��=�9+� إ�� ا�9Fب وا�)���ن +7�I �دل �

  .�*�3ل �����ران ا��� ���رق ا��ظ�م ا����د
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9ر/ذ�ك �و�د �ون آر وھو Aا�ذي ��3ر �ن  ا) ����ا�را�� وا�)دوء وھو ر	ز �

ا�*��ب +� ���4ق 	ط���7�I+ ،  7 ھ�� ��3ر �ن أ	ل)وا ���3ش وا�ط���3 /	� ھو �ون اA	ل

وأن را��7 	و�ودة +� ا�*وارع ��ن ��3ر �ن 	ط���7 ��ث ��3دم ھذه ا�را�� +� ا���وت 

  .	� ظ�م وا9ط)�د �	�ر�7 ا��ظ�م

 



 التطبيقي  جانبال

 

85 

 

  

  :���وم ا�����و�و���  - 

إن ا�����و�و��� ھ� ا���م ا�ذي �درس ا�����ت و���ة ا�د��ل دا	ل ا����ة 

��   1.ا�������' ، و%د �$#ل "ر�� �ن ��م ا�! س ا�����

���' وھ�   )Sémeion(*���و!�!�'   )Signe(إن ا�����و�و��� �$�ق �ن ا�� ظ  �!�� ،

)Signe(  '�*م *+� $�ء �� "��' " و�,�*�+� *���ر��� ��!� ا����' ا���و . '��# �!�� ��#

  2.��' "� ا�,وا��س #ل �� ����ق *������ت وا�ر�وز �0ل ا/��ط�ر  وا�	را"�ت وا�ط,وس 

  

  :ا�����و�و��� ��د رو�ن ��رث  - 

أ�د ����0 ا��در�' ا� ر!��' ، !�ل $+رة #*�رة ��3 ا����'  "*�رثرو�ن "���*ر 

ا�������' ا/د*�' 	�7'، !���' ا�درا��ت وا�*�وث ا���و7ل إ��+� #�� #�ن �6 ا� 5ل "� 

  .  ���8س ��م ا�����و�و��� ا����7ر 

����و�و��� ا�د��' ، وو�; �ن � +و�+� ، ��ث أ5 3 إ�3 ��!ب  "رو�ن *�رث"�,د �رف 

ھ������+� *�� ھو �#�وب ���� أ#0ر أھ��' ��3 ���وى ا����ة ا�������' ا>!��!�' ا

�<��ط�ر ،و%�م *����ل ������� �<!ظ�' ا�������' #�>$+�ر وا��و5' ، و��ل �!+� دا� 

و�د�و� إذ �دد "� #��*6 ا/��ط�ر *8ن ا�����و�و��� �,وم ��3 ا���%' ا�,���' *�ن ا�دال 

ھ�  "رو�ن *�رث""�����' �#و!' �ن دال و�د�ول ، إذن "������و�و��� �!د  وا��د�ول ،

3��م �درس #ل ا/!ظ�' ا�د���' وا�ط*���'.  

                                                           
دار ا�!$ر وا��وز�;  ، ا��ز�ر ، �������' ا�7ورة ، �@��رة �������' "� أ$+ر ا�ر�����ت ا�*7ر�' "� ا����م%دور �*د ? ا��0!� ،  1
 . 77،ص  2005،
�*د ? �ر�� 2  

  . 25- 24، ص ص 1993، 2، وھران ، ��+د ا��@' ا��ر*�' ، �دد  *�ن ا���' وا��������' ، ���' �����ت ا��دا0'ص ، 
3   ، B�$'*و%*' ا���د رو�ن *�رث ، درا��ت �����!�  . 37 -36ص ،ص  1987، 2، ا�دار ا�*��5ء ، ط ا�*�C' وا�����و�و��� 
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  :�واع ا�����و�و��� أ - 

ھ!�ك !و��ن �ن ا�����و�و���، ���!� ا/و�3 *درا�' أ!ظ�' ا��وا7ل ، أي          

أ�� ا��0!�' "�+�م *درا�' ا/!ظ�' ا�د���' ا���  ا>$�رات ا�������' ����08ر "� ا����,*ل ،

  :�$#ل ا��و5وع ا/���� "� أي *�ث ����و�و�� و*������ ���3 ا/و�3 

 : ����و�و��� ا��وا�ل  -1

، "  Mounin–�و!�ن "، "  Pierto–*ر��و "�ذھب أ!�7ر ھذا ا����ه أ��0ل 

ا�دال :،��3 أن ا���%' ��#ون �ن و�دة �0�0' ا��*!Martinet " 3–��ر��!� "

وا��د�ول و ا�,7د ،وھم �ر#زون ��3 ا�وظ� ' ا�����7' و أن ا��وا7ل �$روط 

  .*��,7د�' وإرادة ا��ر�ل إ��+م "� ا���08ر ��3 ا��@�ر 

 :����و�و��� ا�د���  -2

0!���'  أن ا����' و�دة" R- BARTHES"�	�7ر أ!�7ر ھذا ا����ه و���0+م

��*!3 دال و�د�ول ،",د �دد *�رث "� #��*6 ا/��ط�ر ا��������' �,وم ��3 ا���%' *�ن 

--: ��وزع �!�7ر ھذا ا����ه  "*�رث"ا�دال وا��د�ول ، ��ب ا/*��ث ا��� أ�راھ� 

 .ا��@' وا�#�م  -- 

  .ا�دال وا��د�ول  -

  .ا��ر#ب وا�!ظ�م  -

 .ا��,ر�ر و ا>���ء  -
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  :�راءة ا��ورة ا��و�و�را��� ��د رو�ن ��رث  

إن #ل 7ورة "و�وCرا"�' �و�� *���و�' �ن ا�د��ت ا��0!���' ، *��!3 ا %راءة          

ا�7ورة ا�و�دة ���دد !ظر�� *��دد ا�,راء ،إذ ���ط�; ا�,�رئ %راءة *�ض ���!� ود��ت 

ف ا�,راءات ��س � �و�� إ�3 �� � #�� أن ا	��" ا�7ورة #�� ����ھ�+�  ا�*�ض اI	ر ، 

!+��' ، *ل �ر�*ط *�����رف ا�����0رة "� ا�7ورة ، �ن ���رف �@و�' ، ا!0رو*و�و��' ، 

  1" .��ر�*�' ، و�����' 

" رو�ن *�رث ""��7ورة ا� و�وCرا"�' �+�� #�!ت ط*���+� �!�J �د�و�ت إ�����' ���ھ� 

,�"�' ، �ن #ل 7ورة "و�وCرا"�' � �رض *���د�و�ت ا�ر�ز�' وھ� �د�و�ت ��ر�	�' و0

 ���  2.�ر�� إ��6 "رد�� #�ن أم ���

ا���!3 ا��,�,� وا�ذي ���ب ��3 ا��ؤال :"��7ورة *���*�رھ� ر���' ا�,و!�' ���وي ��!��ن 

ا���!3  :��ذا �رى "� ا�7ورة ؟ *��!3 و7ف ا�7ورة ،أ�� ا���!3 ا��0!� "���3 :

"�ر ا�7ورة ؟ اذ ا���!3 ا��,�,� � �	��ف *�ن : ا����زي وھو ا�ذي ���ب ��3 ا��ؤال 

���,� ا�ر���' ا�*7ر�' "� ��ن أن ا���!3 ا����زي �	��ف �ن $	ص /	ر �ول ! س 

  3.ا�ر���' ،وذ�ك را�; �	��"�ت  ��#و�و��' و 0,�"�' وإ�د�و�و��' *�!+م 

  :ن �,راءة ا�7ورة و*������ ��#ن ��د�د ���و��

 :ا����وى ا��!���    .1

ھو ا�,راءة ا��ط��' أي ا�,راءة ا/و�3 ��ر���' وأ	ذ ا!ط*�ع *�د   

�+���"!�د أ! �!� "� ھذا أ��م دال ��0ل ��د�ول ���ن و��ر�م �$�ء ، ا���رف 

	�ر�� ، "�#ون ا���%' "��� *�!+�� ��%' ����ل ، أي �ط�*ق ��ض *�ن �� ھو 

"� ا�7ورة �; ا�وا%; ، "�7ورة #ر���' �ر��' ���ل ا��د�د �ن �,دم أو ��روض 

ا>$�رات ا��ر��' ، #�� ھو ا���ل �Mر$�دات ا/��!�' ا�!���' �ن ا���د ا�دال 

                                                           
  32،ص  ، �ر�; �*ق ذ#ره�������' ا�7ورة ، �@��رة �������' "� أ$+ر ا�ر�����ت ا�*7ر�' "� ا����م، %دور �*د ? ا��0!� 1
2  ،B�$د رو�ن *�رث*و%ر*' ا�!�  99،ص  �ر�; �*ق ذ#ره ، درا��ت �������'، ا�*�C' وا�����و�و��� 
  33، ص ، �ر�; �*ق ذ#رها�7ورة ، �@��رة �������' "� أ$+ر ا�ر�����ت ا�*7ر�' "� ا����م �������'، %دور �*د ? ا��0!� 3
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 3��وا��د�ول ، "��دال ��0ل "� $�ء �ر�� #ر�م ��0 ا�	طوط وا/$#�ل ���7ن 

   1.ورق �� أ�� ا��د�ول "+و � +وم ا���7ن 

 : �  ا����وى ا��#�� .2

 ،"+و ���وى ا�,راءة ا�ر�ز�' و���وى ا�� #�ك ا�ذي و7 +� ا��ر�ل  

"+� %راءة و�8و��ت $	�7' �	��ف �ن $	ص I	ر ، إذ �د	ل "�+� أ����س و 

ا!ط*���ت و0,�"' ا� رد ، "��م "��م � ��رھ� ط*,� �����ط ا�ذي و7 ت "�6 ا�ر���' أو 

�0,�"' ���; أ"راد ا�����; أو ا����ق ا�ذي طر�ت "�6 ،و��#ن أن ��,��م ھذه ا

   2.���و�' �ن ا/$	�ص �ر*ط+م ! س ا�,�م وا���دات 

 

 

                                                           
1 Bcorula et Peuroulit ,la sematique de l'image E.D.L ,Libraire de la grouve , paris ,p63 .  

�ذ#رة �	رج �!�ل $+�دة ����ر "� ��وم ا>��م  ،  2010/2011ا������' ا�����'/�داث �و!س ��!' !���' ، طو�ل ���د ، 2
  .  51، ص  2011-2010وا���7ل ، ����' ���@�!م ،
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  :ا���د��ا�د��ت ا�ر�ز	� ���ورة   8-6
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� ا�����  �����2012  �12وك ���ر��  سأذت 	ن 	و�� ا���:ا���ــــدر��22:26.  

� .�Tunisie "1و�س " ���� ا���س �وك : ��	

  

  :ا����وى ا�و���

�ت إ�م " ا��� ��وك " ھذه ا��ورة 	#وذة 	ن 	و�� ا��وا�ل ا ��	��� �

 ���)� 	ن ھذه ا����� ���ر��  " �Tunisieو�س " ا����	�ا�	�س ا�(��� : وا��� �م �

و�م أدرا�)� +� ھذه ا����� ، 22:26+� �	�م ا�����  2012	ن *)ر ����� ) 12(�*ر

 .�����2011  ���15ر�� 

  .64 329و�دد 	*�ر/� ا����� إ�� .��� ھذا ا���ر�� 

  :و��وا�)� /��ر/��ت ا��ورة +� ا��)� ا���رى 	ن ا����� وأذت ��ز 

  ا��ورة ����ر... ��را ا��و�ز	زي" 

  ".)'�د أن 	��%	ب ا�$در***   إذا ا��!ب 	و�� أراد ا��	�ة   

وا�2دد ا�ذي ��م ��*ر ھذه  804و�دد ا�	2��3ن  3 115/�ن �دد ا�	���2ن �)ذه ا��ورة 

�ف ا�����ت ھو � .772ا��ورة +� 	

 

 

  

                                                           
1
 http://www.facebook.com/touwenssa1?ref=ts  
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��  :ا����وى ا��!		

� */ل 	�  :��ط�ل 	����3)� ھ� ا��ورة ��ءت �

  19: طو�)�

 14,5:�ر8)�

ة 	ز�> 	ن ا��3ط�ت �م �ر/��)�، +�ظ)ر ا��	)ور ا�:��ر وھو �	9 ا�����ت ا��ور

/	�  ،إ�� 	��2م �و�س ا�	2	�ر�� ا��� ��و�ط)� ا�2	�رة ا�*�ھ�3 ا��� ��	ل ���� ��=�8+�

� ���ر ا�	 ، و" ا��و�ز�زي " ا�2�م ا��و��� و�ورة  �<�ظ�  .*�ھد 		�و/� ا���8�3د �

	ر/�� �*/ل ��د 	ن زاو�� أ	�	��، ��ث 	*�ھد ا��ورة ��3 ��ره 	��*رة �و��� ا��ورة 

� ا�	2�م ا�	2	�ري ا�*�ھق ��  

  ا�(ورة ����ر ... */را ا��و�ز�زي" ���ورة ��وان ر���A ھو 

  ".+<�د أن �����ب ا�3در***   إذا ا�*2ب �و	� أراد ا����ة   

إ�� ھذا ا��2وان ھ��ك د  ت أ����� أرى  ��=�8+�وأ��ل ا��ورة،  	/�وب ���د دا/ن

  :	�وا�دة دال ا��ورة وھ� 	ن 	/و���)� و��	(ل +� 

 ا�	/رر 	ر��ن 	/�و�� ���د /��ر و�*	ل ��ز /��ر 	ن ا��ورة وا���	� وا�)<ل" ا�(ورة " 

" �����  14" ھ� ا��رف ��ء، /	� �و�د ���)� د �� أ����� ارى  +� إ�داھ� ��2ر �ن

�	رCون ا�  .	/�و�� ���

� ا=�	رار +�ظ)ر ا�*2ب ا��و��� ��أ	� +�	� �ص ا�Cوان ��ءت /�درج 	ن ا��واد 

�	ر ا�ذي �*:ل ا������ت وا��	�ءCون ا�  .و+و�F �واد ا�ذي ���F ا�
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��   :  ا����وى ا��(�	

  ���)�ز  ا��ورة 	ر/�� 	ن �دة 	�3ط� ��ث ھ�� �ظ)ر ا��<�ب ����ورة �

ا�/	��و�ر ��ر�د ����)� 	�)� ا����2ر �ن �وادث وا���2، وردت ا��ورة +� ا��وم ا�	وا�� 

روج � " ��" 	ن �و�س وا��� ��2ر �ن ا����ر أو�د *2��F ا�*�ب ا���	�2" �ن �

  .��G8 	���م ا�و�F 	���ب ا�رأسا�ذي " ا��و�ز�زي 

 Gودي وذ�ك ����ر�	ط�ل ���	ورة +� */ل �ن ا���ظر و���ط�� وردت ھذه ا���

ا��ورة �زاو�� ا	�	�� 	�در�� ��ث �ظ)ر  �		ت، أ/(ر +� �����ل ا��ورة ا��د��ق

ا���ر، و ا�3وة G وا��د ا��� ��2ر �نا�*2ب ��2د �و�� 	�، ��ظ)ر �2دھ� ا������ت �*/ل وا8

ھ� ا رى �ظ)ر �*/ل واG8 و���، وھذا ا��درج +� ��م " ا��و�ز�زي " ن �ورة (م إ

� أن ا�*2ب اا���	� .��و�س ا��د�دة ا�ذي �ؤ�س�ذي ��ء 	ن ��2د ھو �و�و��� �دل �

ھذه ا��ورة 	ر/�� آ��� 	ن �دة �ور 	��3ط� 	���3 وا��� أراد أ����)� ان ��2ر 

�" ا��و�ز�زي " �ن /ل �ز��A *�ر/ت +� ا�(ورة وذ�ك 	�ذ إ�دام ��ر �F��� رورا  ق	

و*	وخ ا�2�م ا��و��� ا�ذي را+ق ا�	����ن +�  ،�روج ا�*2ب و�زو�F إ�� ا�����ت

 (ور�)م، ��=�8+� إ�� ا��د ا��� ��2ر �ن ا����ر /�	� ا��ق ا�ذي رج 	ن ا��)� ا�*��ب

�ر، /	� ان ا������ت ا�����2 ا��� أرادھ� 	�		و ا��ورة و�ودھ� �دل Cرت +� ا�ا��� ا��

� ر+�2 ھ	� ا�*2ب +� 	ط��F ا�ذي ا���ر +� ا �ر��.  

� ر���� أ�����ا��ورة ���وي �و�ودھ� ��2ل ا�	*�ھد�ن �د�3ون +�)� ��)م ، و�

	���2)� /ل ��ب �راءا�F و	�و �F و�و�)��C ،Fن ا�ر���� ا�����C �د�م 	8	ون 

� 	*�ھد�)� +)	)�����د �ر�ض و/���� /��رة " ا�(ورة"، +و�ود /�	� ا��ورة، و��)ل �

� أن ا�*2ب ا��و��� أراد ��	�� ا����F�8 �)ذا أذت ا���ز ا /�ر 	ن ا��ورة د��ل ��

ا=�م =��2د ا�*�)� �ن /ل 	� ��3ل +� �C ،�(3ن ا�/(�ر�ن أرادوا إرا�)� �ن 	�	�ھ� 

��ت 	(ل �، /ذ�ك �و�د "ا �����8 ا��و���� " و" ا��راك ا��و��� " وذ�ك �Lد�ل 	�ط
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 �	���م 	�و�ط و��د �ر�ض �/ن ��س ���م" �����  14" /�  �	�وھ� د��ل " ا�(ورة " /

� �	��د ھذا ا��وم وا�	��دف �روج �� " ��ھ�ر�� إ�� ا��2ود�� ��ر/� 	��ر " �ن �

  .�و�س A���C)� ا�(وار 

� ا�ظ�م وا����د وا�ط:��ن ا�ذي ��ف ا���2�ر د��ل ا����ر ا�2ز�	� ��ا��ورة ��	�زاج 	

�/م  ��� ا��ر��ت  ا�ذي *)د �/	F" ز�ن ا���2د�ن " ��*F ا�*2ب ط�����8ق ا���ق �

و���3ر ا�*2ب +� ��ن �زداد (روة ا�Cرة ا���/	� و��*��F، اC	ر ا�ذي و�د ا����را /��ت 

ا�ذي /�ن ��Aق ا��3طرة ا��� �م ��و�ف �	و�F " ��دي �وز�د" *رار�F اCو�� *�ب 	د��� 

�#��س �دو�� �ل زادت �ر��)� ���وب /ل ا�	دن ا��و���� 	ط����ن ��3وط ��/م �رط�ج وا�

 F� م/�  ".�ن ��� " و�ظ�م .�ر ا�ذي 

� أن �و�س ر�ت 	ن .��ھب ا�ظ�	� إ�� �و�س ا�	�A�8، وا��� ��درج ا��ورة �دل �

F��	�/ذ�ك ا��در +� ا ��  .ا/�	�ت (ور�)� وا�ذي �دل �

� �ذب ا����ه ��2ر �ا�Cوان +� ا��ورة �ن أ+/�ر وأ����ب 	��و�� و�ذا�� �2	ل �

ا�ذي  �3ر��� �ون وا�د ھو ا��ون ا �	ر�F، +���ورة ا��� ��ن أ�د��� +�)� ر +��#(ا�ا��3رئ و

���� ا��ورة ���2�م و�	را��ون ��2ر �ن ا�2�م ا��و���، ��ث أراد 	�		وھ� �2ل Cھ��  ا

(��� و+�ء ا�*2ب ���ده وا����ظ ��ن ا�2�م و�و�F أ� و�دم �ر�ب ا�		��/�ت ا��2	� و�دل �

� ا�وط��� و�   .و��*��F +��دا" �ن ��� " +�F  ث�)ذا ا���د ا�ذي �� ا ��	�ء�دل �

� ا�ظ�م وا����د ا�ذي �<*� �ط�وع ا��در � ./	� أن ا��ون ا�Cود �دل �
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   .ا������ا�د��ت ا�ر�ز	� ���ورة    8-3

 

 

  :ا���ــدر


�وك ���ر��  ��
���  ���2012��  12أ�ذت �ن �و�� ا�23:08�� ا.  

 ����"��  .1"#ورة �و�س #ورة ا!��ب": �
�� "�وك سا

 

                                                           
1
 http://www.facebook.com/pages/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/183883185062065?ref=ts 
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  :ا����وى ا�و���

�ورة �ن �و�� ا�وا�ل ا&������  �م ����ل�� " ا��س �وك"ھذه ا���ن 

�)�
����� �ن �وم ا���س ) 12(وذك ���ر�� ا#��� �!ر " #ورة �و�س #ورة ا!��ب "  ا

2012  ���
�� ���ر��  .23:08*� ���م ا��  .���2011��  03و�م إدرا�(� *� ھذه ا

�� إ� -��� ھذا ا��ر�� ��  .73 �761دد �!�ر.� ا


رى وأ���� �ن ا�(� ا���ورة �وا�دھ� *� ا  :ت �.�ن .��ر �و�� �� ��ت ��وانذا

  .""ن #�� "را ا�! ب 	��ر �دار ا��وف ���� " 

�ورة �ورة  1 �626دد اذ�ن أ���وا �(ذه او.�ن �دد ا!��ب اذي ��ق ��� ھذه ا

اذي ��م ��!ر ھذه  ، ����� .�ن �دد2011ا*ر�ل  28��ث .�ن آ�ر �2��ق ���ر��  784

��ت ھو���ورة *� ����ف ا  .383ا

  :ا����وى ا�� 		%�

�ورة ��ءت ��� !.ل �
�ط�ل ��7
��(� ھ�      :ا

�)  15.5: طو

  12.5:�ر:(�

�ورة ��رز   �� واذي ��دو ���= �>��ت ا�
ا��(ور ا2ر�ض ا��وا�د *� ا

،=���   ا?:ب و�دم ار:�، ���ل &*��ت ��2ر �ن �ط��
�ورة �.�� �و�د *� ا

  .�:راء ���#ل *� ا@!��ر ا��وا�دة ��ف ا!2ب

�ورة ��7 ��ره �ورة ���7ط� �!.ل ��د �ن زاو�� أ�����، ��ث �!�ھد ا�و��� ا

�ون ا@��ر  .���!رة ��� ا>*�� ا�.�و�� ��
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� ھو  �Aورة ��وان ر��ب ���د �.�و" ا!2ب �.
ر �دار ا�وف ��A> �ن ��� �را " 

�ورة، 
��� أ�رى ��وا�دة  ��B:�*���و
ط وأ
�ل اإ� ھذا ا�2وان ھ��ك د&&ت أ

�ورة وھ� �ن �.و���(� و���#ل *�   :دا�ل ا

��ز�� وھ���Bا �?�
��� ا@و� ��ءت ��" GET OUR MONEY BACK: " اد&� ا@

�ون ا@��ر��.  


�?� ا�ر�
��� ا#���� ��ءت ���ون ا@
ود"DEGAGE BEN ALI: " �� وھ�اد&� ا@��.  

  

 :ا����وى ا��&�	%�

��� ا�7ط(� ا�د ا!��ن *� !وارع �و�س أ#��ء �روج ا!2ب *�    �ورة اھذه ا

  .�ل *�را�= *
�د و�(ب أ�وال ا!2باذي " �ن ��� " �ظ�ھرات ��ر�� ��د�دا ��.م 

�ورة *� !.ل �
�ط�ل و�راء�(� 
���وو���ا�2ن وا�د��ق *�  إرا��ھو  وردت ھذه ا

�ورة .�ن �زاو�� أ����� *� ��س �
�وى ا�2ن وا�و:وع �(� �.ون ��د، وا��7ط ا�����

���(ور و�(� �ظر ���7�7 أو �ظ(ر  ����.�ورة �(ذه اأي �!.ل ��وازن وا�7طت ھذه ا

�دث���(ور �.ون !�ھدا ��� ا  .�2ط� ط��� 

 F:و�?�ر�� ا�� ا�
���ه او:��2 ا�� آت ا:ب اذي ��د�= ا!2ب ا�و�
� ھذه ار

 �)��ورة، وا!�ص اذي  �� ، وھذا�>دھمإ�ظ= *� �>�F ا@!��ص ا�� �ظ(ر *� ا��

2�وا ا���7 ��.ن ا����ره ����A �ن ا���7 *� ا���2ر �ن �ط�ب ا!2ب وھو �ردد ھ��*�ت �

*��B:�*� إ� �(���� ار�Aس  ،ا>*��ت ��.ن �راء�(� ��� أ�(� �رد�د �� ھو �.�وب *�

�روج�� =��
�� .ل �ن و�2ت �ده ��� د���ر وا�د أ�= و�ط���  .�ن أ�وال ا!2ب 
��م �

�و:� ���وي 
��� ��2ر �ن �دى ر*ض ا!2ب ��7ط� ��� ر
�Aل أ��ورة اا


��� �.�و�� *� &*��ت ���و� وھ� �2�وا اذي آت إ�= �و�س ا�:راء، *�ر
�Aل ا@
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�2م، ���ل �ل .�*� أر��ء ا�ارؤوس .� �7رأھ� ا.ل و���7ط(� �د
�ت ا.���رات 

� ا@و� ���رة �
�?� ا2ر���" GET OUR MONEY BACK" ار�� ��2� ��"   وا

 ��د�ل ��� أن �(ب ار�Aس و��!��= ��رات �و�س ھو �(ب @�وال ا!2ب " أ��دوا أ�وا

" �ن ��� " و�ر�د �(ذه ا�ر�� ا���2ر �ن ر*:(م �� ��2ش *�= أ
رة  اذي ھو �زء ��=،

  ...�ن ر*�ھ�� و�رف، ����� ا!2ب ��2ش *� *7ر وظ�م 

� ا@�رى ���رة �
2ر��� " DEGAGE BEN ALI " و���ل ار�� ��2� ���ن ��� " وا

�.م أ�وام .#�رة -�ر �ر-وب *�= " أ�رج اJن، وھذه أي ان ار�Aس اذي ��
ك �
دة ا


�د إ�  إ�را�(����  ا�7در�نا��وع ���!ده ا�روج و�رك �و�س @ھ�(� ا!ر*�ء ��ن ا

����ن �ر ا@��ن و�دم و�ود�����= *� �ظر ا<���� ار�Aس د�ل أ�= *7د ..  

����ن  ��ون ا@�:ر ا���#ل *� ا@!��ر ا�� ��وا�د ��ف ا�ورة د&Aل و���، *��

!�(� أ�ل ا�را�� ھ�� د�* ،����ل ��2ر �ن ارا���ون *� ا2ب *� ���7ق �ط��= وھذا ا

=A��2ر �ن آرا��  .ھ� �رو�= 


واد ھ�� �ر�ز إ� *��ء �ون ا@
ود ا���#ل *� ا.���� ا�و�ودة *� ا>*�� وا.ذك �و�د ا

�.م  " ���زن ا!2ب *� .ل ھذه ا�دة ا" �ن � ��.م .�� أ�= �ر�ز �ن �(� أ�رى إ ��


�د و
ر�� أ�وال ا!2ب* �)���ث �دل . *�(� و. ،����#�ون ا@��ر *� ا>*�� ا.�� �و�د ا

�� ا#ورة ا�� ا!�د (��(� �ن �>ل �روج ���� ا�و�
��ن، وا@��ر �دل ��� ادم �

& ���� وا��ر و.Kن ا!2ب �7ول ھ�� و ������� آ� ا7(ر وا�7ل ن �ر�� �ن �رار�� وان �ط

=7�7�   . ��.ن ا2دول ��= إ& ��
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  .ا�را���ا�د��ت ا�ر�ز	� ���ورة  4- 8

 

 

  :ا���ـــدر

� ا����  ���2012��  ���12ر��  "�وك سا��"أ	ذت �ن �و�� ��23:08.  

 ����"�� .1#ورة �و�س #ورة ا!��ب: ���� "�وك سا

  

                                                           
1
 http://www.facebook.com/pages/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/183883185062065?ref=ts 
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  :ا����وى ا�و���

�ن ���� " ا��س �وك"ھذه ا�ورة �ن �و�� ا�وا�ل ا&������  �م ����ل  

����� �ن �وم ا	��س ) 12(وذك ���ر�� ا#��� �!ر " #ورة �و�س #ورة ا!��ب "  ا��(�

2012  ������ ���ر�� 23:08*� ���م ا��  .���2011��  07، و�م أدرا�(� *� ھذه ا

� -��� ھذا ا��ر�� �دد �!��� إ��  .74 036ر/� ا

�� �ن ا�(� ا��رى وأ	ذت �/�ن �0�ر �و�� �� ��ت ��وان ��ا�ورة �وا�دھ� *� ا

  ".ا�ظ�م  إ��2طا!3ب �2رر " 

� ھذه ا�ورة  1 �432دد اذ�ن أ���وا �(ذه ا�ورة �و/�ن �دد ا!��ب اذي ��ق �

ذه ، ����� /�ن �دد اذي ��م ��!ر ھ2011*��ري  08��ث /�ن آ	ر �3��ق ���ر��  879

��ت ھو�� .176 ا�ورة *� �	��ف ا

  

  :ا����وى ا���		��

� !/ل ���ط�ل �����2(� ھ�   �  :ا�ورة ��ءت �

�)  .12:�ر>(�  .   16:طو

�ون &*��ت وأ�=م ������ن �ن ا����ن ���ظ *� ھذه ا�ورة ���و�� �ن ا=�

  .�زاو�� أ����� و2ط� �در�� ��ث ا�2طت ھذه ا�ورةو�رددون ھ��*�ت 

=*�� و�ور�(�  ���������ن ���ن ا=*ت =����ه ھو ظ(ور ا�رأة ��2دم ��وع ا �*

��2 ���!رة��  .��ذب ��ن ا
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��ورة � ا�3وان ��A>�*�أ�� *��� �	ص ا��وص ا�را*�2  �و�د ���ن وا>��ن ،إ

�ون ا�Bود" وا�ص ا#��� " ا�ظ�م  إ��2طا!3ب �2رر " ، �/�و��ن ���د �ر�ض و��

  .،  /�� ��د أن ا�ص اBول ��/رر *� أ/#ر �ن �!(د" ا!3ب �ط�ب ����2=ل ا2>�ء

B#ل *� ا���ذي ��ر اBون ا�� ا�ورة ا��ون ا�B�ض  .ا�و���� �=م�ظ(ر �  .وا

  

  :ا����وى ا����	��

  D<ل وا���  ھذه ا�ورة د��� ��� �2دم ��3� ا�و����ن *� �>��(م ا�ط���

��/��" �ن ���  "ارE�س �� ا�� إ��  .اذي ��ول �ن �ط�ب ا

وردت ھذه ا�ورة *� !/ل ���ط�ل و�راء�(� ����وو��� ھو إرا�� ا3�ن وا�د��ق *� 

��ث �/ون ا�و>وع �!/ل ��وازن �در��  أ�����������(� ، �م ا��2ط ا�ورة �زاو�� 

��2�2��دث،  و*� ���وى ا3�ن ��/�(� إ���ل و�(� �ظر � ا�و��3ل ا��(ور !�ھدا �

  .وھ� �2ر�� ��رز أھم ا�����ل

ا�� و��ت إ�(� ا#ورة وا�� ���3ر أ�(�  و>3�����ن اا�2طت ھذه ا�ورة 

�� ��2د�������(� وذك �ن 	=ل ا=*�� ا�� �ط�ب ����2=ل ا2>�ء وا��  و��ت �ر �*

�ظ * إط�رھ�����دث ��(� *� �� ��/ ،������ ا�ورة ر-م �2ر��(� �!/ل /��ر �وا�د ا

� أن �ا#ورة ا�� أط�2(� ا!��ب ا�و��� & �	ص *�E دون -�رھ� /= ا����ن اذي �دل �

� ا�رأة ا�� �ردد ھ��*�ت �ظ ا�ورة �ذھب �ظره ���!رة إ��ل �	ص ا/ل، وأن اذي �

�F &*��(�، /�� �و�د �راءة أ	رى *�����س اذي ��2�Gط ا�ظ�م ��ب �� �� ا�ورة وھ� ا

ا#ورة ا�ط�2ت *� �ز ا!��ء، ھذا د�ل  أن�ر�د�F ا!3ب و/�H(م *� *�ل ا��ف، ر-م 

� �	و�� ا#ورة و�رب �2وط ارE�س�ا�و���� �ن 	=ل ا=*��ت  ا�A=م، �و�د /ذك �

�وطن� ار�داE(� /�2�ص وا�� ��3ر �ن ا&����ء   .��A>�*� إ
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��ل �Eورة ر���� إ��3د ا�ظ�م �ن ا�ل أ���� ��3ر �ن �دى إ�رار ا!3ب �

� ���رة ��ل ا=*�� اBو� ،��/م، وھذه ار��Eل �/�و�� *� &*��ت ���وا!3ب " �دة ا

�/�وب ���(� ��س �� /ذك ھ��ك &*�� �����(� �ظ(ر �زء ��(� /ن " �2رر إ��2ط ا�ظ�م 

 �� " إ��2ط ا�ظ�م  ا!3ب �2رر" ھو �/�وب *� ا=*�� اBو� �دم ا3ودة إ�د�ل �

 ��ا!3ب " /�� أن ���رة " �ن ��� "ا��وت وإ	=ء ا!وارع �ن ا&������ت إ& �3د ��

� أن ا�و����ن .. " �2رر�� ��وا *� �>�� �/م د&�* "��اذي & ��F3 إ& �رك " �ن �

��ل ��س ا��3رة ��/ن  ا���ب ر�ل آ	ر �	��ره ا!3ب،� ����ذ�� (� وا�وا=*�� ا

�راء�(� *� �رف ا����وو��� أ�(� ���ل وظ��� ا�ر��� *�ذي �!�ھد ا�ورة ���3رة 

  .��ر�� *� ذھ�F و��/�F إ��د�(� & !3ور�� *� �وا>� أ	رى��/ررة 

��ل ���رة � ����#��د ا3ر�ض اذي ��" ا!3ب �ط�ب ����2=ل ا2>�ء " أ�� ار��� ا

� و�وب ���/�� ارE�س �3د�� /�ن �ط��(م  ���ط�� ا�!�ھد �راء�F �ن �3�د�وا�� �دل �

��/�� ا�� ���دي �(� ا!��ب ��ءت �3د ���دي �ظ�م " �ن ��� " *� �دا�� ا#ورة ر��ل �وا

 " ��  .*� ا2وة �A(�ض ا#ورة" �ن �

Bون ا���ورة ر��Eل ود&Eل و��� أ-��(� اBون ا� اذي �=م ا�و�����ر اذي ���#ل *� 

� ��2ط ا�ظ�م���رارة ا!3ب وا�وا��� *� ا&������ت  �� ا#ورة و/ذك إ  .�ر�ز إ

� اB��م ا�وداء ��ون ا�Bود اذي /�ب *� ا=*��ت واذي �دل �� اھذا ��A>�*� إ

�F و�ن �(� أ	رى �دم *�ن �(� �رب زوال �ظ�" �ن ��� " ا�3دودة *� �/م �ظ�م 

F��/���� ���� �ن 	=ل ا�ط��� Fرو�	.              

       

 


