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 .إىل مو هلم فضل تربّيت َتعلّمْ 

ِٕ َ ُقِل َرِب }:  إىل مو خصًم رب العسٔ بالدعاء يف كتابٌ الكرِم ًَُما َجَهاَح الُّذِّل ِمَو الَرِحَم ََاِخِفِض َل

َّاِنْ َصِغرّيا ًَُمأ َكَما َرَب  24 شُرٔ اإلشراء، اآلِٕ {اِرَحِم

إىل َالدتْ شفايا اهلل اليت كانت َالزالت متطرنْ بسحام مو الدعُات اخلالصٕ، َإىل َالدٓ 

 .العسِس الّذٓ حبب إلْ العلم َالعلماء

 .إىل أخْ أمحد املرضْ َإىل أخيت شامّٕ اليت مل تلديا أمْ

إىل أخيت أحالم الغالّٕ علٖ قليب َأخيت مسّٕ اجلُيرٔ األصّلٕ، َإىل أخْ شعّد جساٍ اهلل 

 .خريا

 .إىل أمْ الثانّٕ عميت فاطمٕ، َإىل صدِقاتْ مكّٕ َشعاد اللتاى كانتا رفقاء الدرب الدراشْ 

 .إىل كّل مو َجًين، َعلمين حرفا، َزَدنْ بالقلّل مو العلم، أَ الكثري

 .إىل كّل ناطق بلغٕ الضاد، َالغُّر علًّا

 مياد  فاطن٘

 

 

 



 

 

 

 ىتْجُ

 بالشكس اخلاص ّ اخلالص إىل مً زعاىٕ طالب٘ لتخطري مركسٗ شَادٗ املاسرت، 

مسّاىٕ حمند، علٙ ما أسداِ إلٕ ّ إال ٍرا البخح مً جَد، ّ علٙ ما : أستاذٖ ّ مشسيف الفاضل

برلُ مً ّقت، فكد تبيٙ املْضْع مير أٌ كاٌ فكسٗ ّ تابعُ يف مساحل تشجٔلُ، ّ مزال ْٓلُٔ 

عيآتُ ّ اٍتنامُ، مما جعلين أحسص علٙ االىتفاع مً ىبل أخالقُ ّ شسف تْاضعُ ّ دفعاتُ 

املشجع٘، سْاء أكاىت يف أحادٓجُ الشفْٓ٘ أّ يف تصْٓباتُ الكتابٔ٘، فكاٌ حسصُ علٙ 

ٍرا العنل أشد مً حسسٕ علُٔ، ّ ال ٓشعين الكْل إال أٌ أقْل أٌ لُ مين كسٓه اجلزاء ّ العافٔ٘ ّ 

 .الصخ٘ ّ حشً البكاء 

ّ الشكس مْصْل إىل جامع٘ عبد احلنٔد بً بادٓص مبشتغامن، ّ الرٖ احتطيين بني 

جيباتُ قشنَا األدب العسبٕ، فكاٌ ىعه احلطً يف مشريتٕ الدزاسٔ٘ ّ العلنٔ٘، كنا ال 

ٓفْتين أٌ أعرتف بكل إجالل ّ تكدٓس ّ عسفاٌ ألساترتٕ الدكاتسٗ بكشه األدب العسبٕ ملا 

 برلِْ مً جَْد ٓشست لٕ مجٔع الشبل لبلْغ اليجاح العلنٕ

ّالشكس مْصْل لزمالئٕ ّ أفساد عائليت بصف٘ عام٘ ّ شكس خاص إىل معٔين أبٕ 

العزٓز الرٖ جعل لٕ كل صعب سَال ، ّ شكسٖ الكبري  ألمٕ اليت كاىت تشيدىٕ كلنا 

ٍبطت معيْٓاتٕ فدفعتين يف كل مسٗ حنْ التخدٖ ّ الصرب لبلْغ اهلدف ّ ٍرا مً أٍه 

.حكنَا،كنا ال أىشٙ أخيت اليت كاىت لٕ ظال يف كْالٔص أحباثٕ   

ّ يف اخلتاو ال ٓشعين إال أٌ أشكس أساترتٕ املْقسًٓ يف جلي٘ املياقش٘ زئاس٘ ّ أعطاء 

ّٔا بكبْل مياقش٘ ٍرا البخح، فَه أٍل لشد ما ختللُ مً ثغسات ّ إصالح ما  ّ إشساف لتفطلَه عل

.اعْج فُٔ مً أزاء ، ّ إباى٘ ما ظَس مً قصْز، سائال اهلل اجملٔد أٌ جيزَٓه عين خري اجلزاء  

 .ّ ال أملك إال أٌ أسأل اهلل للجنٔع التْفٔل ّ حشً السأٖ

   ..شكسا  
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: 

تبك٢ ايًػ١ ٖٞ اسبذض األعاؼ ٚايؾضط األٍٚ يف أ١ٜ ع١ًُٝ تٛاص١ًٝ بني ايطضفني، حبٝح ٖٞ 

اييت تطُٔ اعتُضاص١ٜ اسبٛاص ٚرمي١َٛ ايتٛاصٌ َٚغاٜض٠ ايضنب اسبطاصٟ باإلضاف١ إىل أْٗا ايطضٜك١ 

عباص٠ أصٛات "أٚ ايٛع١ًٝ املعرب٠ ٚاملؤر١ٜ يتشكٝل اهلزف املضغٛب فٝ٘، ٖٚٓا ظبز ابٔ دين ٜعضفٗا بأْٗا 

َٔ ٖٓا ٜتطض يٓا بأْٗا ٚع١ًٝ يًتعبري عٔ باطٔ ٚراخ١ًٝ ايفهض فٗٞ " ٜعرب بٗا نٌ قّٛ عٔ أغضاضِٗ

َضآ٠ عانغ١ هلشا األخري، ٚال ٜفٛتٓا بأْٗا أرا٠ يتٛصٌٝ األفهاص ٚاشبربات ٚايضغبات عٔ طضٜل صَٛط 

فًغف١ »ٜغتدزَٗا ايفضر ايشٟ ٜضغب يف ايتعبري، ٚيف ْفػ ايغٝام ظبز أسز ايعًُا٤ ٜكٍٛ يف نتاب٘

تهُٔ صٚح ايًػ١ يف ْٛع َٔ ايٓؾاط اإلْغاْٞ َٔ داْب فضر ٜضغب يف إفٗاّ ْفغ٘ يؾدص }« ايٓشٛ

، أٟ ٖٓا {أخض، ْٚؾاط َٔ داْب ٖشا ايؾدص األخض بػضض فِٗ َا نإ جيضٟ يف سٖٔ ايؾدص األٍٚ

. تهُٔ ايٛظٝف١ األعاع١ٝ يًػ١ ٚيف ْفػ ايٛقت ٖشا ضبٛص عٌُ اإلعالّ ٚيػت٘ 

نُا ٜعضف بإٔ ايًػ١ قز تعزرت صباالتٗا َٚغتٜٛاتٗا َٔ يػ١ أرب١ٝ ف١ٝٓ إحيا١ٝ٥ إىل يػ١ 

ع١ًُٝ َٛضٛع١ٝ فًػ١ ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ، ٖٚشٙ األخري٠ ٖٞ اييت ربزّ صباٍ اإلعالّ ٚايصشاف١ َٚٔ بني 

مجٗٛص "َضتهظا ت٘ َٚتطًبات٘ ايًػ١ ايغ١ًُٝ ٚايٛاضش١ اييت تعترب ٚعٝط ٖاّ َا بني املضعٌ ٚاملتًكٞ 

يغري اشبرب اإلعالَٞ ٚذبكٝل االتصاٍ ٚايفِٗ ٚاالعتٝعاب َٔ طضف ازبُٗٛص، ٖٚشا َا " ٚعا٥ٌ اإلعالّ

أر٣ إىل ايتطٛصات املش١ًٖ اييت أسزثتٗا ايًػ١ يف صباٍ اإلعالّ ٚيف ذبكٝل االتصاٍ ٚايتفاعٌ أنجض َع 

ايرباَر اإلعال١َٝ عرب ٚعا٥ٌ اإلعالّ املض١ٝ٥ ٚاملغُٛع١ ٚاملكض٠٤ٚ نُا عضفت ٖشٙ ايٛعا٥ٌ تطٛصا 

ٚاععا يف نٌ اجملاالت ْعضا يتبٓٝٗا ٚاستطاْٗا َٔ قبٌ ازبُاٖري ٖٚشا ايتأٜٝز ال ٜتِ إال بٛدٛر ق٠ٛ 

ٚعًطإ ٚتأثري أٟ ايًػ١ اييت ٖٞ َضنظ االتصاٍ، نْٛٗا ربتص يف صباٍ اإلعالّ بفٔ اإليكا٤ ٚايٛضٛح 

ٚاالقرتاب ايؾزٜز َٔ يػ١ ايٛاقع اسبٞ ٚاملجكف رٕٚ اهلبٛط إىل صنان١ ايعا١َٝ، ٚسيو باعتدزاّ يػ١ 

ايزق١ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚايعٌُ ٚاسبضن١ ست٢ تهٕٛ ٖٞ ايًػ١ املؤثض٠ سكا ٖشا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ اخض٣، 

ٜعز اإلعالّ ٖٛ ايٓتاز اسبكٝكٞ ايشٟ ٜٓتر ٜٚكّٛ ايًػ١ ٚسيو ٜعٗض دًٝا َٔ خالٍ إعٗاّ ٚعا٥ٌ 

اإلعالّ يف إْؾا٤ نًُات إعال١َٝ دزٜز٠ يكط١ٝ إعال١َٝ َع١ٓٝ مل تهٔ َٛدٛر٠ َٔ قبٌ ٖٚشا ال 

خيضز عٔ ْطام ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ حبٝح تعز ٖٞ ايب٦ض ايعُٝل ملجٌ ٖشٙ االستٝادات، يشيو 

" ايفصش٢"ٜتطًب ع٢ً اإلعالَٞ اختٝاص ايهًُات بزق١ ٚعال١َ َٔ ادٌ اسبفاظ ع٢ً ايًػ١ األصٌ



 ب
 

ٚنشيو ايتعبري اإلعالَٞ ايصشٝض عٔ ايكط١ٝ فهًُا ناْت ايٝكع١ ٚايفط١ٓ يف اختٝاص 

ايهًُات ٚايًػ١ ايغ١ًُٝ بزٕٚ اصتهاب أخطا٤ نإ اهلزف اجيابٞ يف إٜصاٍ ايضعاي١ يًذُٗٛص، 

نُا ظبز اإلعالّ ٜضَٞ إىل ايٓؾض ٚاإلعالٕ ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار ٚايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ ٚتعترب ٖشٙ َٔ أِٖ 

. املُٗات اييت تكّٛ بٗا ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ 

أَا بايٓغب١ يًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ فال طايت ٚتبك٢ ٖٞ ايًػ١ األّ ٚايبؤص٠ األعاع١ٝ اييت دبُع 

بني ايؾعٛب ايعضب١ٝ ْعضا ألصايتٗا، ٚبٗشا تصًض بإٔ تهٕٛ َغتدز١َ ٚبهجض٠ ضُٔ ايرباَر 

اإلعال١َٝ ٚيف نٌ املطاَني، حبٝح متًو ايفصش٢ دٌ خصا٥ص يػ١ اإلعالّ َٔ رق١ ٚإجياط 

ٚبغاط١ ٚعٗٛي١، إضاف١ أْٗا يػ١ َتطٛص٠ يزٜٗا ايكاب١ًٝ يهٌ دزٜز نٕٛ اإلعالّ َٗاَ٘ ايتصضٜض 

باألخباص ٚايكطاٜا ازباص١ٜ ٚاملعاصض٠، ٚاييت تتطًب َصطًشات إعال١َٝ دزٜز٠ يًتعبري عٓٗا ٖٚشا َا 

ٜؤنز يٓا بإٔ ايًػ١ اإلعال١َٝ ٖٞ ايًػ١ ايفصش٢ املعرب٠ عٔ تًو ايكطاٜا بفطٌ ثضا٥ٗا ٚغٓا٥ٗا َٔ 

سٝح ايطضا٥ل ٚاألعايٝب ايًػ١ٜٛ املعتُز٠ نُا أْٗا ايًػ١ األٚىل اييت ٜتُهٔ ايفضر َٔ تعًُٗا ٖٚشا َا 

ٜؤًٖ٘ إلَها١ْٝ اإلملاّ بٗا نْٛٗا يػ١ غ١ٝٓ باملفضرات ٚايزال٥ٌ ضف إىل سيو إٔ بضاَر األطفاٍ اييت 

تعضض بايفصش٢ هلا أثض نبري يف ع١ًُٝ ايتٛاصٌ بطضٜك١ إجياب١ٝ َع املعًِ أثٓا٤ ايتزصٜػ ٚست٢ َع 

األٌٖ راخٌ ايبٝت، فكز ٜهٕٛ اعتدزاَٗا ضبصٛص بعض ايؾ٤ٞ إَا يعزّ إتكإ ايصشفٞ يطٛابطٗا 

ٚقٛاعزٖا عٛا٤ يف ايهتاب١ اإلعال١َٝ أٚ أثٓا٤ اإليكا٤، ٚايغبب األخض إَا إٔ ٜهٕٛ اعتٝعابٗا ٚفُٗٗا 

َٔ طضف ازبُٗٛص َعكز ْٛعا َا، ٚبايتايٞ ٜرتتب ع٢ً ايغببني ضٝاع ايضعاي١ اإلعال١َٝ اهلا١َ َع 

ضٝاع ايٛقت احملزر يٛصٛهلا نٕٛ عاٌَ ايغضع١ َٔ بني ايعٛاٌَ اهلا١َ أثٓا٤ ايٓؾض اإلخباصٟ ٖٚشا أٜطا 

ال ٜعين بإٔ اعتدزاّ ايعا١َٝ أٚ إسالهلا َهإ ايفصش٢ َٓاعبا يإلعالّ ٚبضاصب٘ املدتًف١، فايًػ١ 

ايعضب١ٝ ايفصش٢ ٖٞ اييت تصٓع ايعكٍٛ ايبٓا٠٤ ٚايضاق١ٝ ٚاملجكف١ ٚتعطٞ اسبٛاص أٚ اشبطاب صْٚل ممٝظ 

ٚق١ُٝ عاي١ٝ دبعً٘ يف ق١ُ اهلضّ اإلعالَٞ ْعضا يغُٖٛا فاعتعُاٍ ايفصش٢ يف اإلعالّ يٝػ أَضا 

عغريا ٚإمنا املطًٛب ٖٛ يػ١ عضب١ٝ فصش٢ َبغط١ خاضع١ شبصا٥ص ايًػ١ اإلعال١َٝ َٚتُٝظ٠ 

َٚٓع١ُ أثٓا٤ تكزِٜ اشبرب ايعًُٞ ٚاملٛضٛعٞ، ٖٚشا َا جيعٌ ازبُٗٛص أنجض ص١ً ٚثك١ بايرباَر 

 .اإلعال١َٝ حبٝح َٔ ؽأْ٘ رفع عذ١ً اإلعالّ عبٛ األَاّ ٚاألفطٌ 
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: اإلؽهاٍ

يكز عضف اإلعالّ تطٛصا ٚاععا ٚتكزَا باصطا مشٌ ٖشا ايتطٛص نٌ ٚعا٥ٌ اإلعالّ َٔ صشف 

ٚإساعات ٚتًفظٜٕٛ عبٛ ازباْب اإلجيابٞ، سٝح أصبشت تصٌ ايضعاي١ اإلعال١َٝ بطضٜك١ فٛص١ٜ ٖٚشا َا 

ٜغ٢ُ بعصض ايغضع١ ايؾزٜز٠ ٚايتطٛصات املش١ًٖ، َا أر٣ إىل تظاٜز االٖتُاّ ٚاالصتباط ايٛثٝل بٛعا٥ٌ 

اإلعالّ نُا إٔ تظاٜز ايتعاٌَ َع مجٝع ٖشٙ ايٛعا٥ٌ صادع إىل ايتأثري اييت ذبزث٘ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ ازبُٗٛص 

املتابع، ٚبؤص٠ ايفِٗ ٚايطبط ٚايتأثض بايضعا٥ٌ ٚاحملت٣ٛ اإلعالَٞ أعاع٘ ايًػ١ امله١ْٛ يًضعاي١ 

اإلعال١َٝ ٚبعزٖا حيزخ َا ٜغ٢ُ بايتأثري ٚايتفاعٌ ٖٚشا ٜٛضض أنجض تالطّ ٚتزاخٌ ايعالق١ َا بني 

. ايًػ١ ٚاإلعالّ 

َٔ خالٍ ٖشا ٜتبني يٓا بإٔ ايًػ١ هلا عٌُ ٚظٝفٞ َعضيف تغع٢ شبز١َ اجملتُع ٚتطٛصٙ يف 

ْفػ ايٛقت، ٚيػ١ اإلعالّ جيب إٔ تهٕٛ يػ١ َٓع١ُ َٚطبٛط١ َؤر١ٜ يًػضض ايشٟ ٜضَٞ إيٝ٘ 

صاسب ايضعاي١ اإلعال١َٝ َع رصاع١ َز٣ تٓاعبٗا َع ازبُٗٛص املغتٗزف، ٚايشٟ ٜطضح ْفغ٘ ٚبك٠ٛ ٖٛ 

اإلؽهاٍ ايض٥ٝغٞ عٔ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ َٚز٣ اعتدزاَٗا يف َطاَني ٚعا٥ٌ اإلعالّ؟ 

: ٜٚٓزصز ذبت ٖشا اإلؽهاٍ ايض٥ٝغٞ عز٠ تغاؤالت

  ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ميهٔ إٔ تهٕٛ يػ١ َٛظف١ يف ايرباَر اإلعال١َٝ نهٌ أّ أْٗا ٌٖ

 تكتصض ع٢ً بعض ايرباَر فكط؟

 ايضعاي١ اإلعال١َٝ ٖٞ اييت تفضض ع٢ً اإلعالَٞ يػ١ َع١ٓٝ يٓؾضٖا؟ ٌٖ 

  ٟٛايّتًكٞ اإلجيابٞ ايشٟ ٜصزص عٓ٘ اعتذاب١ ٚفِٗ يًضعاي١ اإلعال١َٝ، َضتبط بايٓعاّ ايًػ ٌٖ

 املٛظف؟

  ايضعاي١ اإلعال١َٝ املصاغ١ يف ْعاّ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ هلا مجٗٛص خاص بٗا أّ أْٗا تغتٗزف ٌٖ

 مجٝع ازبُاٖري؟

 َا ٖٞ ايًػ١ اإلعال١َٝ املٛظف١ يف ْؾض األسزاخ ٚايٛقا٥ع ٚذبكل ايفِٗ ٚايفاع١ًٝ يف دٌ اجملاالت؟ 

  عزّ اعتدزاّ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ْاتر عٔ عزّ إملاّ ايصشفٞ بكٛاعز ايفصش٢ أّ عٔ ؽ٤ٞ ٌٖ

 أخض؟
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  إسا نإ االعتعُاٍ يًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ضبصٛص ٚتغتدزّ يف بضاَر َع١ٓٝ، َا

عبب ايض٥ٝغٞ ايشٟ دعٌ ايًػ١ ايفصش٢ يف ٖشا املٛقع؟ ٚنٝف ميهٔ اقرتاح سًٍٛ 

 يتذاٚط ٖشٙ ايعكب١؟

: رٚاعٞ اختٝاص املٛضٛع

: ًٜٞ َٔ بني األعباب اييت رفعتٓا الستطإ ٖشا املٛضٛع بايشات صادع إىل َا

  ََٞعضف١ َها١ْ ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ثكٌ املٝظإ اإلعال. 

  انتؾاف خباٜا اإلعالّ ٚايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ. 

  ّايضغب١ يف ايتعاٌَ ٚاسبزٜح َع صشفٝني ملعضف١ اسبكا٥ل َٔ أفٛاٙ املتدصصني يف صباٍ اإلعال. 

  ايضغب١ بايعٌُ يف اإلساع١ احمل١ًٝ َغتػامن، ٚقز أخشتٗا نُٓٛسز إلدضا٤ ايزصاع١ ايتطبٝك١ٝ

 .يًُٛضٛع 

  ايفطٍٛ ايشٟ رفعٓا يالضطالع ٚبؾهٌ ٚاعع ع٢ً نٝف١ٝ عٌُ ايطاقِ اإلساعٞ، ٚنٝف١ٝ

 .أرا٤ ايرباَر اإلساع١ٝ

  ايتعضف عٔ قضب ع٢ً ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ يًهؾف عٔ ٚاقع اعتدزاّ ايًػ١ ايعضب١ٝ يف َطاَني

 .ٚعا٥ٌ اإلعالّ 

: اهلزف َٔ ايزصاع١

: تٗزف ٖشٙ ايزصاع١ إىل عٓاصض ١َُٗ يف صباٍ ايزصاعات اإلعال١َٝ

  ايهؾف عٔ ايًػ١ اإلعال١َٝ املتبع١ يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ، حبٝح ناْت ٖشٙ ايًػ١ عضب١ٝ فصش٢

 .تا١َ أّ تتدًًٗا بعض ايهًُات ايعا١َٝ أٚ ايًػ١ ايعا١َٝ ْفغٗا ألرا٤ ايػضض 

  ايهؾف عٔ َز٣ تفاعٌ ازبُٗٛص َع اشبرب املٓؾٛص ٖٚشا صادع إىل ايًػ١ اييت تعترب ٚعٝط يشيو. 

  َِٗعضف١ إسا نإ املتًكٞ حيبش ايرباَر املعضٚض١ بايفصش٢ أّ ٜعترب يػ١ أخض٣ أفطٌ َٓٗا يف ف

 .املطُٕٛ ٚايتفاعٌ َع٘ 

  ايهؾف عٔ ايعالق١ بني ايًػ١ ٚاإلعالّ ٚازبُاٖري. 

  َز٣ تأثري ايًػ١ املغتدز١َ يف اإلعالّ يف املتًكٞ َٔ سٝح ايفِٗ ٚاالعتٝعاب. 
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: أ١ُٖٝ ايزصاع١

: ًٜٞ ٜٚهُٔ َفارٖا فُٝا

 تكِٝٝ َز٣ إملاّ َٛظفٛ اإلعالّ يكٛاعز ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ٚاسرتاَٗا 

  َعضف١ َز٣ إتكإ ايصشفٝني يًػ١ ايعضب١ٝ َٔ طباصز اسبضٚف ٚنشيو َٔ خالٍ َغتٜٛاتٗا

 .ايًػ١ٜٛ َٔ عبٛ ٚصٛت ٚصضف ٚرالي١

 ضباٚي١ اإلداب١ عٔ األع١ً٦ ٚاإلؽهاي١ٝ اييت تضاٚرْا َٔ بٝٓٗا: 

 ملاسا ال تغتدزّ ايًػ١ ايعضب١ٝ بؾهٌ ٚاعع يف طبتًف ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ؟ 

  َعضف١ األعباب املؤر١ٜ إىل اعتدزاّ يػ١ بعٝٓٗا ٚتهٕٛ َتزاٚي١ يف طبتًف ايرباَر رٕٚ اعتبزاهلا

 .بًػ١ أخض٣ 

  ٔايهؾف عٔ املها١ْ اسبكٝك١ٝ يًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ يف ايغاس١ اإلعال١َٝ ٚيف يغ

 .ايصشفٝني أثٓا٤ عضضِٗ يًرباَر ٚاألخباص نْٛٗا أرا٠ يًتٛاصٌ 

: املفاِٖٝ األعاع١ٝ

: االعتدزاّ 

ُّ:يػ١ َُٗا :  خزّ ٚاشَبَز َّ ْفغ٘ خيُز اعِ يًذُع نايعظب ٚايضٚح، ٚاألْج٢ خارّ ٚخار١َ، َٚخَز

 ٚاعتدزَ٘البز ملٔ مل ٜهٔ ي٘ خارّ إٔ خيتزّ أٟ خيُزّ ْفغ٘، : ٚخيزَٗا نشيو، ٚ سه٢ ايًشٝاْٞ

َُِتاعتٛ ٖب٘ خارَا فٖٛب٘ ي٘، ٜٚكاٍ : فأخزَ٘ .أٟ عأيت٘ إٔ خيزَين اعتدزَت٘  فالْا ٚإخَتَز
1 

. ٜعترب ٖٛ اشبز١َ اييت ٜكّٛ بٗا ايؾدص َٔ أدٌ قطا٤ سٛا٥ذ٘ ٚصغبات٘ املتعزر٠ : اصطالسا

: ايًػ١

 ٚع١ًٝ يتبارٍ املؾاعض ٚاألفهاص ٖٚٞ عباص٠ عٔ أصٛات ٚأيفاظ، ٖٚٞ ضضبإ طبٝع١ٝ :يػ١ 

نبعض سضنات ازبغِ ٚاألصٛات امل١ًُٗ، ٚٚضع١ٝ ٖٚٞ صبُٛع١ صَٛط أٚ إؽاصات أٚ أيفاظ َتفل 

.عًٝٗا ألرا٤ املؾاعض ٚاألفهاص
2
 

                                                           
(1
 

)
31ث،ص.ى.،د1،الوجلذالخاهص،دارضادر،بيروث،ط«لطاىالعرب»ابيهٌظىر

(2
 

)
318،ص2،1984،هكخبتلبٌاى،ط«هعجنالوصطلحاثالعربيتفياللغتواألدب»هجذيوهبت،كاهلالوهٌذش،
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تعترب ْغل صٛتٞ َتٛافل َٔ سٝح ايرتانٝب، ٚاأليفاظ ٖزفٗا األعاعٞ اتصاٍ ٚ : اصطالسا

. ايتٛاصٌ 

 : اإلعالّ

تعبري يًتأنٝز ٚ رعِ : ، ٜعًِ اهللصعًِ قزّٚ صزٜك٘طعًُا رص٣ ٚ أرصى ٚ عضف : عًِ: يػ١

. صعًُت مبذ٦ٝوط،صعًُت باشبربط: ، َا أعًِ َٔ رص٣ ٚ أرصى ٚ عضفصٜكزص َا أعًِطاإلثبات، اهلل أعًِ ٌٖ 

، إعالّ بأَض، إعالّ املتِٗ خبالص١ صإعالّ ايغًطاتط: َص، ْؾض َعًَٛات صمس١ٝ، إؽٗاص، إخطاص: إعالّ

، ْؾض بٛاعط١ اإلساع١ ٚ ايتًفظٜٕٛ ٚ صإعالّ َطٝلط: ، ٚضع َٓاٚص ٚ عالقاتصإعالّ باجمل٤ٞطسهِ،

.ايصشاف١ 
1
 

ٜعين تكزِٜ األفهاص ٚ اآلصا٤ ٚايتٛدٗات املدتًف١ إىل داْب املعًَٛات ٚايبٝاْات، : اصطالسا

بأْ٘ ايتعبري املٛضٛعٞ }" أٚ تٛدضٚت"إضاف١ إىل أْ٘ ايتعضٜف بكطاٜا ايعصض َٚؾانً٘، ٜٚعضف٘ 

.{يعك١ًٝ ازبُاٖري ٚيضٚسٗا َٚٝٛهلا ٚادباٖاتٗا يف ايٛقت ْفغ٘
2
 

: ايٛع١ًٝ

ايزصد١، ٚايٛع١ًٝ ايكضب١، ٚ ٚعٌ فالٕ إىل : املٓظي١ عٓز املًو ٚايٛع١ًٝ: ايٛع١ًٝ:  ٚعٌ:يػ١ 

ايٛص١ً ٚايكضٜٔ ٚمجعٗا ايٛعا٥ٌ، ٚايٛع١ًٝ َا : اهلل ٚع١ًٝ إسا عٌُ عُال تكضب ب٘ إيٝ٘، ٚايٛع١ًٝ

ايًِٗ آت ضبُزا ايٛع١ًٝ، ٖٞ األصٌ َا ٜتٛصٌ ب٘ إىل ايؾ٤ٞ : ٚيف سزٜح األسإ.  ٜتكضب ب٘ إىل ايػري

.ٜٚتكضب ب٘، ٚاملضار ب٘ يف اسبزٜح ايكضب َٔ اهلل تعاىل ٚقٌٝ ٖٞ ايؾفاع١ ّٜٛ ايكٝا١َ 
3
 

: ٚعا٥ٌ اإلعالّ

ايٛع١ًٝ اإلعال١َٝ ٖٞ َا تؤرٟ ب٘ ايضعاي١ اإلعال١َٝ أٚ ايكٓا٠ اييت ذبٌُ ايضَٛط اييت ذبتٜٛٗا 

ايضعاي١ َٔ املضعٌ إىل املغتكبٌ، ففٞ أ١ٜ ع١ًُٝ اتصاٍ خيتاص املضعٌ ٚع١ًٝ يٓكٌ صعايت٘ إَا ؽفٜٛا أٚ 

.«صشف، تًفظٜٕٛ، إساع١»بٛاعط١ ٚعا٥ٌ االتصاٍ ازبُاٖري١ٜ
4
 

 

                                                           
(1
 

)
1015،ص1،2000،دارالوشرق،بيروث،ط«الوٌجذفياللغتالعربيتالوعاصرة»صبحيحوىدي،

(2
 

)
17،18،ص2012ط،.ى.،دارالبذايتالٌاشروىوالوىزعىى،عواى،د«اإلعالمواإلًخرًج»،هحوىدحاهذخضر،

(3
 

)
213ث،ص.ى.،د1،الوجلذالخاهصعشر،دارضادر،بيروث،ط«لطاىالعرب»ابيهٌظىر



(4
 

)
23،ص2006ط،.ى.بلذ،د.ى.،جويعالحقىقهحفىظت،د«حاريخوضائلاإلعالم»فضيلديليى،


بخصرف
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: اإلساع١ احمل١ًٝ

ٜعين اإلساع١ اييت ربتص بإصعاٍ " ضبًٞ"ٜؤنز َعذِ املصطًشات اإلعال١َٝ، إٔ َصطًض 

راخًٞ إلقًِٝ أٚ ضبافع١، ٚتتُٝظ بأْٗا ربتص بايؾؤٕٚ ايزاخ١ًٝ ٚاحمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ أٚ املٓطك١ اييت 

.تػطٝٗا 
1
 

: ايزصاعات ايغابك١ املؾاب١ٗ

ال ٜغتطٝع أٟ باسح إٔ ٜٓهض رٚص ايزصاعات ايغايف١ ٚأُٖٝتٗا، ٚنشيو اشبز١َ ايهبري٠ 

اييت تكزَٗا ي٘ ع٢ً املغت٣ٛ ايٓعضٟ ٚاملٝزاْٞ، نْٛٗا تعز مبجاب١ دباصب عابك١ تغاعز ايباسح ع٢ً 

اإلملاّ ايهاٌَ ع٢ً خطٛات َٚضاسٌ اييت ٜغتٛدب عًٝ٘ اْتٗادٗا ٚايتكٝز بٗا، نُا تعترب خري ريٌٝ 

َٚضؽز عًُٞ َٚكاص١ْ را١ُ٥ يف نٌ َضاسٌ إعزار ايزصاع١ ٚبٗشا االعتباص تعز َغتؾاصا َٚزعُا 

. يًباسح ٖٔ سٝح ايعٌُ ٚاملٓٗذ١ٝ

: َٚٔ بني ٖشٙ ايزصاعات ْشنض

: ايزصاع١ األٚىل

، ٚتتُجٌ ٖشٙ "رٚص ٚعا٥ٌ اإلعالّ يف تعُِٝ ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ازبظا٥ض"رصاع١ قارصٟ سغني،

ايزصاع١ يف ذبًٌٝ ايزٚص ايشٟ تًعب٘ ٚعا٥ٌ اإلعالّ يف ازبظا٥ض مبدتًف أْٛاعٗا عبٛ تضق١ٝ ْٚؾض ايًػ١ 

. ايعضب١ٝ، َع رصاع١ ع١ٓٝ يتٛطٜع ايصشف بايًػ١ ايعضب١ٝ 

: ايزصاع١ ايجا١ْٝ

، تٗزف ٖشٙ ايزصاع١ إىل رصاع١ َز٣ "ٚعا٥ٌ اإلعالّ ٚايًػ١ ايعضب١ٝ"رصاع١ عًطإ بًػٝح 

اعتدزاّ ايفصش٢ يف ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ باشبصٛص ايغُع١ٝ ايبصض١ٜ، ٚقز اْتٗت باقرتاسات َٔ أدٌ 

. إعار٠ املٝاٙ جملاصٜٗا ٚدعٌ ايًػ١ ايعضب١ٝ صافزا َٔ صٚافز ايٓٗط١ ايعضب١ٝ 

 :ايزصاع١ ايجايج١

                                                           
(1)

86،ص1،2013،هٌشىراثالطائحيي،الجسائر،ط«اإلراعتكوارأيخهاوأراها»خليفتبيقارة،
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، ٚدب٢ً َطُٕٛ ٖشٙ ايزصاع١ يف دعٌ "ٚعا٥ٌ اإلعالّ ٚٚاقع ايًػ١ ايعضب١ٝ"رصاع١ ٖٓا٤ ضبُز

يًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ َها١ْ ال٥ك١ بٗا نْٛٗا يػ١ ايرتاخ ٚاسبطاص٠، ٚقز دا٤ت رصاعتٗا نته١ًُ 

". ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ"ملا دا٤ ب٘ املؤمتض ايغٟٓٛ جملُع ايًػ١ ايعضب١ٝ ذبت عٓٛإ

: ايزصاع١ ايضابع١

، تضَٞ ٖشٙ ايزصاع١ إىل "ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ املض١ٝ٥"رصاع١ أمئ عبز ايكارص ايؾٝذ

ٚاقع ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ٚعا٥ٌ اإلعالّ املض١ٝ٥ يف ايعامل اإلعالَٞ بٗزف تؾدٝص ٖشا ايٛاقع ٚسيو 

.   يًٛصٍٛ يف ايٓٗا١ٜ يبٓا٤ صؤ١ٜ دزٜز٠ ملا جيب إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ايًػ١ ايعضب١ٝ يف ٖشٙ ايٛعا٥ٌ 
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 تعضٜـ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ: املبشح ا٭ٍٚ

 :متٗٝز

ٜعضف اإلع٬ّ بأْ٘ تظٜٚز ايٓاؼ باإلخباص املٛمٛع١ٝ عٛا٤ ناْت عٝاع١ٝ، ادتُاع١ٝ، 

اقتقار١ٜ، فش١ٝ أٚ تضب١ٜٛ إماؾ١ إىل اؿكا٥ل ايجابت١ ٚاؾاص١ٜ بٗزف تهٜٛٔ صأٟ سٍٛ ٚاقع١ َٔ 

ايٛقا٥ع، ؾٗٛ ٖارف إىل اإلقٓاع عٔ طضٜل بح املعًَٛات ٚرعُٗا بايرباٖني ٚاإلسقا٥ٝات ٚايز٥٫ٌ مـ 

إىل سيو اْ٘ ع١ًُٝ ي٬تقاٍ ايؿعاٍ ٚاملٓعِ ٚايغضٜع، ْٚعين بٗشا ا٭خري أٟ ْكٌ اـرب املكقٛر أٚ 

املضغٛب يف إب٬غ٘ يًذُٗٛص ٚاإلع٬ّ ب٘ بأقق٢ عضع١ ممه١ٓ ٖٚٓا تهُٔ مس١ اإلع٬ّ  ٖٚشا َا 

ٜتِ إ٫ بٛاعط١ ٚعا٥ٌ  تناع قُٝت٘ ايع١ًُٝ ٚاإلع١َٝ٬، ٖٚشا ٫ ، ست٢ ٫"باـرب ايغاخٔ"ٜعضف 

إع١َٝ٬ ممٝظ٠ ت٪رٟ ٖشا ايػضض يف ايٓكٌ ٚايٓؾض اإلخباصٟ، ٖٚٞ فُٛع١ َٔ ايٛعا٥ٌ َضتبط١ 

با٫تقاٍ اؾُاٖريٟ، سٝح هلا ايكزص٠ ٚاإلَها١ْٝ يتػط١ٝ انرب َغاسات ملداطب١ ايٓاؼ ٚاؾُٗٛص، 

ايتًؿظٜٕٛ، اإلساع١، ايقشاؾ١ املهتٛب١، ٚنا٫ت ا٭ْبا٤، امل٪متضات ٚايظٜاصات : ٚتتُجٌ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ يف

 .ايضمس١ٝ إىل غري سيو

I. ٕٜٛايتًؿظ:  

 ا٭ٚىل تعين ايبعٝز، télé ٚ visionتهٕٛ ن١ًُ تًؿظٜٕٛ يف ايًػ١ ا٫لًٝظ١ٜ َٔ نًُتني 

ٚايجا١ْٝ تعين ايض١ٜ٩، إسٕ ؾزَر ٖاتني ايهًُتني تعين ايض١ٜ٩ عٔ بعز أٚ َؾاٖز٠ ايبعٝز
1

. 

ٖٓاى تعضٜـ أخض ٜعترب ايتًؿظٜٕٛ بأْ٘ دٗاط ي٘ إَهاْٝات إع١َٝ٬ ٚعٝاع١ٝ ٚتع١ًُٝٝ 

 خرب ٚاعع١، سٝح ٜٗتِ بايقٛص٠ اؿ١ٝ املقشٛب١ بايقٛت ٜتنُٔ يف ثٓاٜاٖا عضض سارث١ أٚ ٚاقع١ أٚ

.ٖاّ  َعني ٚ
2
 

يف ْؿػ ايغٝام لز ايتًؿظٜٕٛ ٜعتُز ع٢ً ايقٛص٠ املتشضن١ ؾٗٛ ايٛع١ًٝ ايٛسٝز٠ ايكارص٠ 

ع٢ً ْكٌ اـرب َغُٛعا َٚض٥ٝا َٔ َهإ ٚقٛع٘ إىل غضؾ١ املؾاٖز، ٚاعتُارٙ ع٢ً ايقٛص٠ 

، ٜعين ٚفٍٛ املع٢ٓ َباؽض٠ إىل سٖٔ املؾاٖز ٖٚٓا "ايٛاقع نُا دض٣ أٚ نُا هضٟ"املتشضن١ اييت ٖٞ 

تهُٔ يػ١ ايقٛص٠ 
3

. 

                                                           
(1)

 
. 195 ، ظ2008، 1، داس انفدش نهُطش و انرىصٌغ، انماهشج،ط«وسائم االذصال َطأذها و ذغىسها » يحًذ يٍُش حداب،  د. أ

  ترصشف.137-136، ظ2007، 2، يشكض اإلسكُذسٌح نهكراب، ط«اإلػالو و ذكُىنىخٍا االذصال»  يحًذ َصش يهُا          (  2)

(3
 

.96، ظ2005، 1داس انُهضح انؼشتٍح، نثُاٌ، ط، «فٍ انكراتح نإلراػح و انرهفضٌىٌ»أيٍشج انحسًٍُ . د(    
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 اييت تنُٓت َقطًح ايتًؿظٜٕٛ ؾٝعترب َٔ أِٖ ٚاخطض ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ   ايتعاصٜـ َٔ خ٬ٍ ٖشٙ

ٚأنجضٖا تأثريا ع٢ً املؾاٖز بػض ايٓعض عٔ املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ  ٚا٫دتُاعٞ يز٣ املغتكبًني، رٕٚ إٕ 

ْٓغ٢ بأْ٘  أرا٠ عع١ُٝ ايٓؿع ؾُٝا ىك ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ٚايتغ١ًٝ ْعضا ٫عتُارٙ ع٢ً ساعيت 

ايغُع ٚ ايبقض ؾُٝا ٜكابًُٗا ايقٛت ٚايقٛص٠ اؿ١ٝ، ٖٚشٙ  ا٭خري٠  ٖٞ اييت َٔ ادًٗا تغع٢ اؾُاٖري 

 .ملؾاٖز٠ َٚتابع١ ايرباَر ايتًؿظ١ْٜٝٛ بؾهٌ ٚاعع

II. اإلساع١: 

 يًظبٝزٟ ٚيف َعادِ أخض٣ إْٗا تعضف بايشٜٛع ٚا٫ْتؾاص ٚاملٓارا٠ «تاز ايعضٚؼ»ٚصر يف َعذِ 

.باـرب يًٓاؼ
1
 

نُا تعضف بأْٗا ع١ًُٝ ْكٌ فٛت املضعٌ إىل املغتكبٌ بعز ؼًٜٛ٘ إىل َٛدات 

نٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ، يٝٓتكٌ عرب ا٭ثري، ؾٝغتكبً٘ دٗاط ا٫عتكباٍ ايشٟ وٍٛ املٛدات 

ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ إىل فٛت َض٠ ثا١ْٝ، ٜعٌُ املندِ يف دٗاط ا٫عتكباٍ ع٢ً تندُٝ٘ ست٢ 

.ٜقٌ إىل أسٕ املغتُع
2
 

تعترب اإلساع١ ٚع١ًٝ اتقاٍ مجاٖري١ٜ تعتُز أعاعا ع٢ً ايه١ًُ املشاع١ ٚنشيو ع٢ً 

ايتػط١ٝ اؾػضاؾ١ٝ ايٛاعع١، نُا أْٗا ؽاطب ٚتٛد٘ سزٜجٗا إىل كتًـ ايؿ٦ات اؾُاٖري١ٜ، ؾٗٞ ٫ 

تغتٗزف ؾ١٦ بعٝٓٗا، ٖٚشا َا ٜبني يٓا بأْٗا ٫ تؾرتط َغت٣ٛ تعًُٝٞ قزر يف ع١ًُٝ تتابع بضافٗا 

املدتًؿ١، نُا أْٗا تتدط٢ سادظٟ ايؿكض ٚ ا٭١َٝ، ٚتهُٔ َٝظتٗا ٚ أُٖٝتٗا بؾهٌ دٝز يف خز١َ 

عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ
3. 

نُا تعز َٔ أِٖ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ْعضا يٓؾضٖا يًُعًَٛات ٚ املٛمٛعات ٚ ا٭ؾهاص ٚايرباَر 

املكز١َ ٟ كتًـ اجملا٫ت، ٚ نشيو َتابعتٗا يًٓؾاط ايؿهضٟ ٚ قاؾعتٗا ع٢ً ايكِٝ ايع١ًُٝ ٚ 

ايؿ١ٝٓ ٚ ايك١َٝٛ ٚ ا٭خ٬ق١ٝ ٚ ايز١ٜٝٓ ٚ َعاؾ١ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚ تؾذٝع املٖٛب١ ٚ اإلبزاع 

اؾزٜز
4

. 

                                                           
(1
 

-11، ظ2007، 1، داس انىفاء نذٍَا انغثاػح و انُطش، اإلسكُذسٌح، ط«انفُىٌ اإلراػٍح و انرهفضٌىٍَح»يصغفى حًٍذ كاظى انغائً    (
 

(2
 

 12انًشخغ َفسه، ظ (

(3
 

31،ظ1،2008، داس  انًصشٌح انهثُاٍَح،  انماهشج،ط«اإلراػح فً انمشٌ انحادي و انؼطشٌٍ»ػادل ػثذ انغفاس – حسٍ ػًاد يكاوي   (
.

 ترصشف
 

(4
 

 181،ظ1،2008، داس انًؼشفح اندايؼٍح، اإلسكُذسٌح،ط«يمذيح فً سٍكىنىخٍح االذصال و اإلػالو »يدذي أحًذ يحًذ ػثذ اهلل      (
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ؾهُا ٫سعٓا يف ٖشٙ املؿاِٖٝ ايغايؿ١ سٍٛ اإلساع١، بأْٗا ٚع١ًٝ إع١َٝ٬ مسع١ٝ يٓؾض ٚ ْكٌ 

أخباص ع١ًُٝ عٔ طضٜل ايقٛت املقشٛب بًشٔ أٚ َٛعٝك٢ ٜتٛاؾل َع ْٛع ٚ َنُٕٛ ٚ يب املٛمٛع أٚ 

اـرب املٓؾٛص َٔ أدٌ ؼكٝل اإلب٬ؽ ٚ ع١ًُٝ إٜقاٍ ٚ اعتكباٍ اـرب َٔ طضف املتًكٞ ايشٟ ٖٛ 

 اييت تعتُز ع٢ً ايقٛت ٚ ايقٛص٠ ٚ «ايتًؿظٜٕٛ»املغتُع، ؾٗٞ غ٬ف ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ ا٭ٚىل 

املؾاٖز٠ اؿ١ٝ، ؾاإلساع١ تعتُز ع٢ً ايقٛت ٚ ايغُع، ٚ قز ٜهٕٛ ٖشا ايقٛت إَا ن١ًُ َٓطٛق١ أٚ 

َعظٚؾ١ َٛعٝك١ٝ تكّٛ بزٚصٖا يف ْكٌ اؿارث١ أٚ املنُٕٛ املضار إٜقاي٘ رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ع١ًُٝ ايتأثري 

 .ع٢ً ايعكٌ ٚ ايعاطؿ١ يف إٓ ٚاسز

III. ايقشاؾ١ املهتٛب١: 

 تعين أخباص ٚ مجع نٌ newspaper ، Newsتع٢ٓ ايقشاؾ١ يف اإللًٝظ١ٜ بهًُتني 

 ٚ تعين ٚصمpaperدزٜز، 
1

أَا يف ايعضب١ٝ تعين ايقشاؾ١ عًِ فٓاع١ ايه١ًُ املهتٛب١. 
2

.  

 ٖٞ ْك٬ عٔ ايتغ١ُٝ ايػضب١ٝ يًز٫ي١ ع٢ً ايقشـ اي١َٝٛٝ، ثِ اصتأ٣ صؽٝز «  اؾٛصْاٍ»ٚ 

 مبع٢ٓ  « دضٜز٠» إ٫ إٔ ْعري ايزسزاح ايًػٟٛ إعتُز يؿع١ «فشٝؿ١»ايزسزاح إط٬م تغ١ُٝ 

ايقشاؾ١ املهتٛب١
3

. 

ايقشاؾ١ بهغض ايقار َٔ فشٝؿ١ مجع فشا٥ـ أٚ فشـ ٚ ايقشٝؿ١ ٖٞ ايقؿش١ ٚ فشٝؿ١ 

ايٛد٘ أٚ فؿش١ ايٛد٘ ٚ ٖٞ بؾض٠ دًزٙ
4

. 

«إٕ ٖشا يؿٞ ايقشـ ا٭ٚىل، فشـ إبضاِٖٝ ٚ َٛع٢»ٚ يف ايكضإٓ ايهضِٜ ٚصر قٛي٘ تعاىل 
5

. 

ـُقشـ  ٚ ايقشـ مبع٢ٓ ايقشـ املٓظي١ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ أؾنٌ ايق٠٬ ٚ ايغ٬ّ، ٚ َٔ ٖٓا اؽتل امل

بنِ املِٝ أٚ نغضٖا مبع٢ٓ ايهتاب ايشٟ مجعت ؾٝ٘ ايقشـ أٚ ا٭ٚصام ٚ ايضعا٥ٌ
6

. 

يغإ »أٍٚ َٔ اعتعٌُ ن١ًُ ايقشاؾ١ مبعٓاٖا ا٫فط٬سٞ ٖٛ ايؾٝذ لٝب َضار َٓؾ٧ دضٜز٠ 

 .«ايعضب

                                                           
، 1، يكرثح و يغثؼح اإلضؼاع انفٍُح، يصش،ط«اانصحافح انًرخصصح»ػثذ انهغٍف صالذ     ( 1)

49، ظ2002
 

(2
 

 9،ظ2009، داس أتى انخٍش نهغثاػح و انرخهٍظ، اإلسكُذسٌح، دٌ ط ، «انصحافح انرهفضٌىٍَح انؼشتٍح اندضٌشج و انٍُم»هانح ئسًاػٍم تغذادي     (

43، ظ2013، 1، داس انًؼرض، األسدٌ، ط«سًا اإلػالو تٍٍ انًشئً و انًسًىع و انًمشوء»ػهً كُؼاٌ      ( 3)
 

 06، ظ2000 انؼشتً نهُطش و انرىصٌغ، انماهشج،  انفكش، داس«انصحافح فً ػصش انًؼهىياخ»يحًىد ػهى انذٌٍ      ( 4)

 اٌَرٍٍ  تشواٌح وسش2014انًإسسح انىعٍُح نهفُىٌ انًغثؼٍح اندضائش سىسج األػهى،     ( 5)
18-19

 

 . يشخغ ساتك07،  ظ«انصحافح فً ػصش انًؼهىياخ»يحًىد ػهى انذٌٍ (   6)
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ايقشاؾ١ إسٕ ٖٞ ْؾض قا١ُ٥ هلا ْعاَإ ايقشؿٕٝٛ ٜعًُٕٛ ع٢ً إعزار ا٭خباص َٓش َضس١ً ٚقٛع 

اؿارخ إىل َضس١ً اْتكاٍ اـرب إىل ايكاص٨، ٚ اؾضٜز٠ ٖٞ َا ٜٗتِ ب٘ نٌ قاص٨ ؾٗٞ فُٛع١ َٔ 

املعًَٛات املطبٛع١ ع٢ً ا٭ٚصام ٚ قز تقزص إَا َٜٛٝا أٚ أعبٛعٝا أٚ ؽٗضٜا
1

 .

قز أؽضْا إىل فُٛع١ َٔ ايتعاصٜـ يًٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ املهتٛب١ اييت تعتُز ع٢ً فٓاع١ 

ايه١ًُ املهتٛب١ غ٬ف ايه١ًُ املشاع١ املٛدٛر٠ يف اإلساع١، ٚ نشيو ايغُع١ٝ ايبقض١ٜ املٛدٛر٠ 

يف ايتًؿظٜٕٛ، ؾٗٞ خاي١ٝ َٔ ايقٛت ٚ املٛعٝك٢ ٚ نشيو تٛد٘ خطابٗا يًكاص٨ نُا هلا ايك٠ٛ يف 

ايتشهِ  يف ايغضع١ ٚ ايٛقت، عٝح ٫ ٜقبح املتًكٞ َكٝز بظَٔ َعني ملتابع١ بضْاَر َعني يف إساع١ 

أٚ تًؿظٜٕٛ ؾؿٞ ايقشاؾ١ املهتٛب١ بإَهاْ٘ ايكضا٠٤  يف أٟ ٚقت ٚ ايتٛقـ عٓز بعض ايعٓاٜٚٔ ٚ 

 املناَني ٚ قضا٤تٗا ببط٤ َٔ أدٌ ايتجبٝت ٚ ايؿِٗ

 

 مسات ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ: املبشح ايجاْٞ

I. ّْؾأ٠ ٚعا٥ٌ اإلع٬  

 :متٗٝز

إٕ اإلْغإ َٓش إٕ خضز إىل ايٛدٛر واٍٚ بطبٝعت٘ إىل ايتؿاِٖ ٚ ايتٛافٌ ٚ تبارٍ ا٭خباص ٚ 

املعاصف ٚ املعًَٛات نْٛ٘ ادتُاعٞ بطبع٘ ٫ ٜغتطٝع ايعٝؿ مبعظٍ عٔ اجملتُع، ٚ ٖشا َا ٜبني يٓا ٚ 

ٜ٪نز غٔ فح ايتعبري ع٢ً ساد١ اإلْغإ يإلع٬ّ ٚ يٛعا٥ً٘ املتٓٛع١، ؾبات َٔ اينضٚصٟ ايهؾـ 

 .عٔ تاصٜذ ٚ ْؾأ٠ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ ٚ َعضؾ١ املضاسٌ ا٭ٚىل يهٌ ٚع١ًٝ ٚ يف أٟ ؾرت٠ مت ظٗٛصٖا

إٕ عقض ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ قز بزأ يف َغتٌٗ ايكضٕ ايعؾضٜٔ بعٗٛص ٚ اْتؾاص ايؿًِ ٚ ايضارٜٛ ٚ 

ايتًؿظٜٕٛ بني عزر نبري َٔ ايٓاؼ، ٚ ناْت ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ٖشٙ ٖٞ اييت بزأت َضس١ً ا٫ْتكاٍ 

ايععِٝ ْٛافًٗا اٯٕ ٚ اييت مجعت بني ايقٛص٠ ٚ اؿضن١ ٚ ايقٛت ٚ اعتٓزت إيٝٗا اؾُاٖري ايؿكري٠ ٚ 

تضنت أثضا بايػا يف ْؿٛعِٗ
2 

 

                                                           
 . يشخغ سهثك49، ظ«اانصحافح انًرخصصح»ػثذ انهغٍف صالذ   ( 1)

(
2
،دٌ خ، 1، ذشخًح ػثذ انشؤوف، انذاس انذونٍح نهُطش و انرىصٌغ، انماهشج،ط«َظشٌاخ وسائم اإلػالو»: يهفٍٍ دٌفهٍش، ساَذساتىل سوكٍرص - ( 

 ترصشف.36ظ
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 :ْؾا٠ ايتًؿظٜٕٛ يف ايعامل .1

ايهغٓزص » سُٝٓا صاقب ايؿٝظٜا٥ٞ 1839ٜضدع بعض ايباسجني َؿّٗٛ ايتًؿظٜٕٛ غ٢ً عاّ 

 .ايتأثريات اإليهرت١ْٝٚ  ايهُٝٝا١ٝ٥ يًن٤ٛ« ارَٕٛ  بهٝٛصبٌ

 طضٜك١ تتُهٔ ؾٝٗا ا٭عطٛا١ْ اي١ًْٝٛ 1884عاّ « بٍٛ ْٝبهٛ»ابتهض ايعامل ا٭ملاْٞ 

اين٤ٛ ايشٟ ميض عرب نٌ ايجكب إىل طاق١ نٗضبا١ٝ٥، ٚ « ْٝبهٛ»يتشزخ  تأثريا َغشٝا، سٝح سٍٛ 

 .بح ٖشٙ ايطاق١ عرب أع٬ى دٗاط اعتكباٍ وتٟٛ أٜنا ع٢ً أعطٛا١ْ َتظا١َٓ َٛف١ً إىل دٗاط إصعاٍ

ٚ تعٛر ا٫ْط٬ق١ ايهرب٣ بإبزاع ٚ اخرتاع ايتًؿظٜٕٛ يف ايعؾضٜٓٝات َٔ ايكضٕ ايعؾضٜٔ إىل 

:ايعاملني
1
 

 ، سٝح مسشت ي٘ ايؾضن١ اييت نإ ٜعٌُ Zworykin« ؾ٬رميري طٚٚصٜهٔ»ايضٚعٞ 

 إٔ ٜكّٛ بإدضا٤ ػاصب ع٢ً دٗاط اعتعٌُ ؾٝ٘  1919عاّ  (ٚعتٓذٗاٚؼ)بزاخًٗا ؽضن١ 

اإليهرتْٚٝات ينبط ٚ بح ايقٛص ؾٛصٜا، ٚ مسٞ ٖشا ا٫خرتاع فُاّ ايتكاط تًٝؿظٜٕٛ 

  (.Iconnoscope)ا٭ٜهْٛٛعهٛب 

 اَتًو أنجض َٔ َا١٥ ٚ مخغني تغذٌٝ  franswort h«ؾًٝٛ ؾاصْغٛٚصت »ا٭َضٜهٞ 

 .اخرتاع َتعًك١ بايتًؿظٜٕٛ

 مت إصعاٍ ايقٛص٠ َٔ ايعاف١ُ ا٭َضٜه١ٝ ٚاؽٓطٔ إىل ْٜٝٛٛصى عرب خط 1927يف عاّ 

عًهٞ نابٌ
2

. 

أٍٚ ص٥ٝػ أَضٜهٞ تشاع فٛصت٘ ع٢ً ايؾاؽ١ ايقػري٠ ، ٚ « ؾضاْهًني صٚطؾًت»ٚ ٜعترب 

 ايتًؿظٜٕٛ إىل ايٓاؼ ٚ نشيو قاَت بتٓعِٝ عضٚض يف NBC , RCA نٌ َٔ 1937ْكًت عاّ 

 ست٢ 1930ؽٛاصع ْٜٝٛٛصى ست٢ ٜغتطٝع أٟ عابض ايتٛقـ ٚ َؾاٖز٠ ا٫خرتاع اؾزٜز، خ٬ٍ ؾرت٠ 

                                                           
(

1
، 2006، 1،داس انفكش انؼشتً، انماهشج، ط«وسائم اإلػالو َطأذها، ذغىسها، آفالها انًسرمثهٍح»د  َهى ػاعف انؼثذ /  أد ػاعف ػذنً انؼثذ–(  

 . ترصشف31ظ
(2 )

 . يشخغ ساتك197، ظ «وسائم االذصال َطأذها و ذغىسها»يحًذ يٍُش حداب  - 
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  قاَت ايؾضنات ا٭َضٜه١ٝ، بتشكٝل عز٠ لاسات ٚتطٛصات ؾُٝا ىك تًؿظٜٕٛ ٚ 1937عاّ 

اعتعُا٫ت٘ يف ْكٌ ْٚؾض املغضسٝات ٚ عضمٗا ع٢ً اؾُٗٛص
1

.  

أفبح ايتًؿظٜٕٛ ٚع١ًٝ اتقاٍ مجاٖري١ٜ  يف اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ  1948 ٚيف عاّ 

 قط١ نُا أفبح يف اإلَهإ صبط احملطات َع بعنٗا41ٚ أفبح عزر  احملطات إىل
2

. 

 :ايتًؿظٜٕٛ يف اؾظا٥ض .2

ناْت اؾظا٥ض َٔ بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚ اإلؾضٜك١ٝ ا٭ٚىل اييت سقًت ع٢ً ايتًؿظٜٕٛ ايشٟ 

ارخً٘ احملتٌ ايؿضْغٞ يف ايبزا١ٜ، نُا ناْت اؾظا٥ض َٔ بني ايزٍٚ ا٭ٚىل يف ايٛطٔ ايعضبٞ اييت 

ظ ٚ قز .1979اْتكًت بقؿ١ ْٗا١ٝ٥ يف بح ايرباَر با٭بٝض ٚ ا٭عٛر ٚ ؼًٜٛٗا إىل بضاَر ١ًَْٛ ع١ٓ 

اعتطاعت اؿه١َٛ إٔ تؾذع اقتٓا٤  ٖشا اؾٗاط غؿض أععاصٙ، صغِ اْ٘ نإ َغتٛصرا، يهٔ 

نُا  عربت .  بزأت اؾظا٥ض تٓتر ٖشا اؾٗاط نُا أفبح ٚدٛرٙ َتٛؾضا يف ايغٛم1980إبتزا٤ا َٔ ع١ٓ 

 ايشٟ ٜٛفٞ اعتدزاّ اإلع٬ّ حملاصب١ اإلٜزٜٛيٛدٝات ايضدع١ٝ 1964املٛاثٝل َجٌ َٝجام اؾظا٥ض

 سٝح هب ع٢ً ايقشاؾ١ ٚ اإلساع١ ٚ ايتًؿظٜٕٛ إٔ تعٌُ ع٢ً 1976ٚنشيو املٝجام ايٛطين يعاّ 

ْؾض ثكاؾ١ صؾٝع١ نؿ١ًٝ با٫عتذاب١ يًشادٝات املطًٛب١، نُا متهٓت اؾظا٥ض َٔ الاط ؽب١ 

ا٫تقا٫ت عرب ايكُاص ايقٓاع١ٝ، مبٛدب اتؿام بني اؾظا٥ض ٚ املٓع١ُ ايزٚي١ٝ ي٬تقا٫ت ٜٓك ع٢ً 

اعتأ داص قُض فٓاعٞ تابع يًُٓع١ُ ٜكّٛ بنُإ ٚ ْكٌ ايرباَر إىل نٌ ايغهإ 
3

. 

 :ْؾأ٠ َ٪عغ١ ايتًؿظ٠ ايٛط١ٝٓ .3

إٕ إعار٠ ٖٝه١ً قطاع ايتًؿظ٠ اؾظا٥ض١ٜ صادع يًزٚص ايؿعاٍ ايشٟ ًٜعب٘ اإلع٬ّ ٚايتًؿظ٠  َٔ 

ادٌ بٓا٤ فتُع عقضٟ َتكزّ، مـ إىل سيو أؽارتٗا  با٭١ُٖٝ اإلع١َٝ٬ ٚ َهاْتٗا املتُٝظ٠ ٚ قز 

ْقت ٥٫ش١ إعار٠ اهلٝه١ً بايتٛطٜع يف ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ٚ تٛعٝعٗا ست٢ تقبح يف َتٓاٍٚ نٌ 

ايؿ٦ات يف مجٝع دٗات ايٛطٔ نُا ْقت ع٢ً اإلعضاع يف إعار٠ ٖٝه١ً ٚ تٓعِٝ امل٪عغات 

اإلع١َٝ٬ ققز تطٜٛضٖا ٚ ايظٜار٠ َٔ ؾعايٝتٗا ٚ دعًٗا َتذاٚب١ َع َتطًبات اإلع٬ّ املعافض
4

. 

                                                           
1
 . ترصشف، يشخغ ساتك198، ظ«وسائم االذصال َطأذها وذغىسها»يحًذ يٍُش حداب،  
(2 )

 32 ، ظ«وسائم اإلػالو َطأذها، ذغىسها، آفالها انًسرمثهٍح»د  َهى ػاعف انؼثذ /  أد ػاعف ػذنً انؼثذ– 
(3 )

، ظ 2009، 2، داس انخهذوٍَح نهُطش و انرىصٌغ، اندضائش، ط«انصحافح انًكرىتح و انسًؼٍح انثصشٌح فً اندضائش»َىسانذٌٍ انرىاذً .  د– 

 .، ترصشف111، 110
(4  )

 119 انًشخغ َفسه، ظ 
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ٚبٗشا ايؾهٌ أفبح ايتًؿظٜٕٛ أرا٠ قا١ُ٥ بشاتٗا، عٝح ؼٛيت إىل ٚع١ًٝ اتقاٍ 

 .مجاٖري١ٜ

 :اإلساع١ يف ايعامل ْؾأ٠  .4

، سٝح «دٛدًًُٝٛ َاصنْٛٞ»ٜضبط َععِ أٚ دٌ امل٪صخني اخرتاع ايضارٜٛ بايعامل ا٫ٜطايٞ 

اعتطاع إٔ ٜعٗض بأْ٘ بإَهإ إصعاٍ إؽاصات نٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ َٔ خ٬ٍ ايؿنا٤ ٚنإ أٍٚ َٔ 

عذٌ ابتهاصٙ يف بضٜطاْٝا
1

.  

، عٝح تٓبأ "َانغٌٜٛ"غري إٔ ايتُٗٝز يعٗٛص اإلساع١ املغُٛع١ بزا ع٢ً ٜز ايعامل ايضٜامٞ 

 أثبتت ا٭عاخ ٚايتذاصب املدرب١ٜ يًؿٝظٜا٥ٞ ا٭ملاْٞ 1887بٛدٛر َٛدات نٗضَٚػٓاطٝغ١ ٚيف عاّ 

يٝؿتح اجملاٍ أَاّ املدرتعني« َانغٌٜٛ»فش١ ْعض١ٜ « صٚرصيـ ٖضتض»ٚ« ٖٓضٜتؿ»
2

.  

ؾعٗٛص ايضارٜٛ نإ قق١ً دٗٛر ايهجري َٔ ايعًُا٤، أعِٗ نٌ َِٓٗ بكزص نبري َٔ 

 :ايزصاعات ٚا٭عاخ ٚيتبٝني سيو ْشنض

  ّبٛدٛر َٛدات نٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ « ن٬ى َانغٌٜٛ» تٓبأ 1864يف عا. 

  ّػاصب تجبت ٚدٛر ٖشٙ املٛدات عًُٝا « ٖضتظ» أدض٣ ا٭ملاْٞ 1887يف عا. 

  ّإصعاٍ ٚاعتكباٍ إؽاصات إساع١ٝ َٔ اٜطايٝا « َاصنْٛٞ» متهٔ 1895يف عا َٔ. 

  ّأٍٚ صعاي١ ٫عًه١ٝ عرب عض املاْؿ ٚعرب احملٝط ا٭طًغٞ « َاصنْٛٞ»" أصعٌ 1899يف عا. 

َٔ تضنٝب دٗاط َغتكبٌ « ايهغٓزص بٛبٛف» متهٔ َٗٓزؼ ايضٚعٞ 1900ٚيف عاّ 

ْٚعضٜات٘ ايتأنٝز ع٢ً ٚدٛر " َانغٌٜٛ"يًُٛدات اهلريتٝظ١ٜ، ؾًكز أعُٗت دٗٛر 

سٍٛ إْتاز " ٖضتظ"ايهٗضَٚػٓاطٝغٞ ٚإَها١ْٝ اْتكاهلا بٛاعط١ اهلٛا٤، نُا أعُٗت أعاخ ٚػاصب 

ٖشٙ املٛدات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ٚنشيو انتؾاؾ٘ يًُٛدات ايكقري٠
3
 . 

                                                           
(1)

«يذخم ئنى فٍ اإلراػح و انرهفضٌىٌ و انفضاء»  ياخً انحهىاًَ
 

 12، ظ 2002ط، .ٌ.، ػانى انكرة انماهشج، د
(2 )

 142، ظ2003، 1 دسا انفدش نهُطش و انرىصٌغ، انماهشج، ط«االذصال يفاهًٍه، َظشٌاذه، وسائهه»  فضٍم دنٍى 
(3 )

«يذخم ئنى فٍ اإلراػح و انرهفضٌىٌ و انفضاء» ياخً انحهىاًَ 
 

 .، ترصشف126، ظ
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، عٓزَا 1906اؾزٜض بايشنض إٔ أٍٚ ٬َٝر سكٝكٞ ٭ٍٚ إساع١ يًه٬ّ ٚاملٛعٝك٢ عاّ 

َٔ ْكٌ ايقٛت ايبؾضٟ ٚاملٛعٝك٢ إىل َغاؾات بعٝز٠" ؾٝغٓزٕٚ"متهٔ ايعامل 
1

.  

 :ْؾأ٠ اإلساع١ يف اؾظا٥ض .5

، عٓزَا قاّ ايؿضْغٝني إْؾا٤ قط١ إصعاٍ ع٢ً املٛد١ 1425عضؾت اؾظا٥ض ايضارٜٛ عاّ 

املتٛعط١ بايًػ١ ايؿضْغ١ٝ
2

، ٚناْت بزاٜتٗا تابع١ يًشه١َٛ ايؿضْغ١ٝ ؼت اإلؽضاف ايؿين يٛطاص٠ 

 سٝح اعتٛعبت ؾضْغا إٕ اؾظا٥ضٜني ٫ هٝزٕٚ ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ؾأرفت مُٔ 1945ايربٜز ست٢ 

بضافٗا ايًػ١ ايعضب١ٝ، بٗزف ْؾض املعًَٛات اـاف١ بايٓؾاط ايغٝاعٞ يًشه١َٛ ايؿضْغ١ٝ باؾظا٥ض
3

 ،

ٜٚنٝـ ا٭عتاس طٖري إسزارٕ ٖٚٛ إساعٞ فٛت اؾظا٥ض اؿض٠ املهاؾش١، إٔ ع١ٓ مثإ ٚأصبعني ٖٞ ع١ٓ 

اْط٬م اإلساع١ اؿكٝك١ٝ يف اؾظا٥ض، إس ماعؿت ايغًطات ايؿضْغ١ٝ َٔ اعتٛرٜٖٛات إعزار ايرباَر يف 

كتًـ املزٕ اؾظا٥ض١ٜ، نُا أرخًت إف٬سات تك١ٝٓ ع٢ً قطات اإلصعاٍ ٚ اإلنجاص َٔ قطات 

نًٝٛ ٚاط " 322"ايضبط يف عز٠ َزٕ، عٝح بًػت ق٠ٛ اإلصعاٍ اإلمجاي١ٝ ث٬خ َا١٥ ٚاثٓني ٚعؾضٜٔ 

 نًٝٛٚاط 25 ع٣ٛ مخغ١ ٚعؾضٜٔ 1946، يف سني مل تهٔ يف ع١ٓ 1954يف ع١ٓ 
4

 .

نُا ٜعٛر ايؿنٌ يف ظٗٛص اإلساع١ اؾظا٥ض١ٜ إىل فُٛع١ َٔ اإلطاصات َٔ بِٝٓٗ عبز 

، ٚقز ناْت اإلساع١ تبح بضاَر ؼٟٛ ؾكضات ع٢ً َزاص عاعتني يف "يعضٚعٞ"ايضمحٔ يػٛاطٞ املزعٛ

بًعٝز عبز : ايقباح ٚتتهضص يف َٓتقـ ايٓٗاص ٚخ٬ٍ ايؿرت٠ اي١ًًٝٝ، أِٖ املشٜعني آْشاى ْشنض َِٓٗ

ايغ٬ّ، َزْٞ اؿٛاؼ، عبز اجملٝز َظٜإ، ؽٝذ َُْٝٛٞ، ثِ ايتشل بِٗ قُز بٛطٜزٟ ٚعٝغ٢ 

، نُا مت رخٍٛ ايضارٜٛ إىل ايبٝٛت اؾظا٥ض١ٜ بطضٜك١ تزصه١ٝ سٝح ناْت 1959َغعٛرٟ ع١ٓ 

تٛطع َٓؾٛصات تٛسٞ بٛدٛر فٛت اؾظا٥ض اؿض٠ ٚناْت ا٭دٗظ٠ ُتزاص بأسذاص بطاص١ٜ
5
 . 

 

 

                                                           
(1  )

 126، ظ 1988، يكرثح األوَدهىا انًصشٌح، انماهشج، د ٌ ط، «انًذخم نحشفٍح انفٍ اإلراػً» ٌىسف يشصوق 
(2  )

 23،ً  1987، داس انفكش انؼشتً، انماهشج، د ٌ ط، «األَظًح اإلراػٍح فً انذول انؼشتٍح » ياخً انحهىاًَ
)

.،ترصشف107 ، ظ 1984 ، دٌىاٌ انًغثىػاخ اندايؼٍح اندضائش، د ٌ ط، «ذاسٌخ اإلراػح اندضائشٌح» أنثٍش تٍش خاٌ أَذسي
3 ( 

)
35، 34، ظ «اإلراػح كًا سأٌرها و أساها»  خهٍفح تٍ لاسج 

4 ( 

أيٍُح دانٍح   ( 5)
، خايؼح ػثذ انحًٍذ تٍ تادٌس، كهٍح انؼهىو اإلخرًاػٍح، لسى يا تؼذ «دوس اإلراػح اندضائشٌح فً يؼاندح لضاٌا انًدرًغ اندضائشي»

46، 45 ، ظ 2008انرذسج، 
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 :ْؾأ٠ ايقشاؾ١ املهتٛب١ يف ايعامل .6

تعضف ايقشٝؿ١ بأْٗا أقزّ ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ اإلع١َٝ٬ اييت تكّٛ ع٢ً ايتٛطٜع اؾُاٖريٟ، 

نُا ؼتاز إىل َغت٣ٛ ٚصفٝز يػٟٛ قزر، ٚهلشا نإ ٫بز َٔ ايتطضم إىل حمل١ تاصى١ٝ سٍٛ 

 .ايقشاؾ١ املهتٛب١ ٚسيو يف ايعامل ٚيف اؾظا٥ض

ٜض٣ ايزاصعٕٛ إٔ تاصٜذ فزٚص ايقشـ ٜعٛر إىل عقٛص قزمي١، ٚقز مت ٖٓاى اخت٬ف بِٝٓٗ 

نٌ َٓٗا ي٘ : ٖٚشا َا أر٣ إىل اعتٓتاز ث٬خ تٝاصات ص٥ٝغ١ٝ ؾُٝا ىك أٍٚ ظٗٛص يًقشاؾ١ يف ايعامل

سذ١ َٚربصات٘ اـاف١ ٚايتأصٜذ املتؿل عًٝ٘، عٝح ٜض٣ أفشاب ايتٝاص ا٭ٍٚ َٔ َ٪صخني ٚراصعني يف 

فاٍ اإلع٬ّ، إٕ ايقشـ ظٗضت أٍٚ َض٠ يف َقض يف ؽهٌ ْكؿ اؿذض، بُٝٓا ٜضدع ايباسجٕٛ ايشٜٔ 

ٜٓتُٕٛ يًتٝاص ايجاْٞ أٚىل قزَا٤ اؾضٜز٠ إىل ايقني، نْٛ٘ ٖٛ املهإ ايشٟ عضف ؾٝ٘ ٭ٍٚ َض٠ ايٛصم 

يف عقض املغضس١ٝ، يف سني ٜٓغب أفشاب ايتٝاص ايجايح إىل ايعضب يعٗٛص أٍٚ ايقشـ، سٝح ٜعتربٕٚ 

بإٔ املعًكات اييت ناْت تعًل يف اؾا١ًٖٝ ع٢ً عتا٥ض ايهعب١ ٖٞ ا٭ّ  اؿكٝك١ٝ يًقشـ 

املٓؾٛص٠
1

، نُا ٜض٣ ايتٝاص ا٭ٍٚ إٔ أقزّ فشٝؿ١ عغهض١ٜ أؽضف ع٢ً ؼضٜضٖا َٗاص٠ ؽدك ٜزع٢ 

، ٚمت تٛطٜعٗا ؽٗضٜا إىل قار٠ اؾٝؿ، بًؼ فُٛع ْغدٗا سٛايٞ َا١٥، ٜٚ٪نز املدتقٕٛ بإٔ «بتاح»

أٍٚ قزَا٤ اؾضٜز٠ ِٖ َٔ ٚيزٚا يف ايقني نٕٛ ٖشا ا٭خري َٛطٔ أٍٚ إبزاع َطبعٞ، بُٝٓا ٜض٣ 

أفشاب ا٫ػاٙ ايجايح إٔ ظٗٛص ايقشـ ٭ٍٚ َض٠ نإ بعاملٓا ايعضبٞ، ْعضا يًُعًكات اييت ناْت 

ع٢ً عتا٥ض ايهعب١ يف عقض اؾا١ًٖٝ، ٚتعترب ٖشٙ املعًكات َٔ أقزّ فٛص ايقشٝؿ١ يف ايعامل 

ايعضبٞ، نُا ُعضؾت املعًكات يف أما٤ عزٜز٠ َٔ ايعامل عٝح ناْت عباص٠ عٔ ْؾضات ؼٌُ أخباصا 

ًِِ ايٓاؼ " ٜٛيٝٛؼ قٝقض"َجٌ َعًكات  ُْٝع ايشٟ نإ ٜقزص ْؾض٠ ١َٜٝٛ ٜٚعًكٗا يف ا٭َانٔ ايعا١َ ي

بأخباص ايزٚي١
2
 

 weekly newsنُا ناْت بزاٜات ايقشاؾ١ ا٫لًٝظ١ٜ ممج١ً بعٗٛص ايزٚص١ٜ املغُا٠ 

 أَا أٍٚ فشٝؿ١ إلًٝظ١ٜ باملع٢ٓ املؿّٗٛ َٔ ايًؿغ اؿزٜح َٔ 1622 َاٜٛ ع١ٓ 23اييت فزصت يف 

 ثِ ؼٍٛ امسٗا  1665اييت فزصت ع١ٓ " أنغؿٛصر داطٜت"سٝح ايؾهٌ ٚاْتعاّ ايقزٚص، فشٝؿ١ 

٫ٚطايت ٖشٙ ايقشٝؿ١ تقزص صمس١ٝ إىل غا١ٜ َٜٛٓا ٖشا، أَا يف أَضٜها ؾكز ناْت " يٓزٕ داطٜت"إىل 

 benjamin haris" بٓذاَني ٖاصٜػ"، أفزصٖا "the public ocunences"ٖٞ  ايقشٝؿ١ ا٭ٚىل

                                                           
(1 )

 249، ظ16، انؼذد 2014، خايؼح تاخً يخراس، ػُاتح، « انصحافح انًكرىتح فً اندضائش، لشاءج ذاسٌخٍح» أ فرٍحح أوهاٌثٍح،
(2 )

  ترصشف250 انًشخغ َفسح، ظ 
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ٖٚٞ فشٝؿ١  " بٓذاَني ؾضاْهًني"، ايقشٝؿ١ ا٭َضٜه١ٝ اؿكٝك١ قز أفزصٖا 1960" بٛعط١"يف 

: يف ؾ٬ٝريؿٝا، ٚقز يعبت ايقؿٝشتإ ا٭َضٜهٝتإ "pensylavnia gazette" بٓغًؿاْٝا داطٜت"

 1776ايبٛعط١ داطٜت ٚ بٓغًؿاْٝا داطٜت رٚصًا ًَُٗا إبإ اؽتعاٍ ايجٛص٠ ا٭َضٜه١ٝ عاّ 
1

. 

 :ْؾأ٠ ايقشاؾ١ املهتٛب١ يف اؾظا٥ض .7

تعترب اؾظا٥ض أٍٚ رٚي١ يف املػضب ايعضبٞ تعضف ايقشاؾ١ املهتٛب١، نإ سيو بزا١ٜ ا٫ست٬ٍ 

ايؿضْغٞ ٭ْ٘ اعتعٌُ ع٬ح ايقشاؾ١ إىل داْب ايغ٬ح ايعغهضٟ يف محًت٘ ع٢ً اؾظا٥ض، نٝـ ٫ 

 ايٓاطك١ بايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ريٌٝ قاطع ع٢ً سيو ٚا٭نجض l’estafette d’algerٚدضٜز٠ بضٜز اؾظا٥ض  

َٔ ٖشا راؾعت املطبع١ ١٦ٖٝٚ ؼضٜض اؾٓٛر َٚعزاتِٗ ايعغهض١ٜ دٓبا إىل دٓب مما ٜ٪نز خطٛص٠ 

ايقشاؾ١ ٚرٚصٖا يف عٝاع١ ا٫عتعُاص ٚع٢ً صأعٗا ايكنا٤ ع٢ً ايًػ١ ايعضب١ٝ ست٢ بعز ا٫عتك٬ٍ
2

.  

ٜعٗض تاصٜذ ايقشاؾ١ املهتٛب١ يف اؾظا٥ض ع٢ً سه١َٛ ا٫ست٬ٍ، ٚقز أفزصت يف ع١ٓ 

ٖٚٞ ثايج١ ايقشـ ايعضب١ٝ اييت ظٗضت إىل عامل ايٛدٛر " املبؾض" فشٝؿ١ ؽب٘ صمس١ٝ بًػتني 1847ٖٞٚ

قُٛر نشٍٛ اؾظا٥ضٟ »َٓش تأعٝػ ايقشاؾ١ ايعضب١ٝ، ٚمل تقزص فشٝؿ١ أخض٣ بعزٖا، نُا أفزص 

 ٚع٢ً  1907، ٖٚٞ أٍٚ دضٜز٠ ٜقزصٖا عضبٞ يف اؾظا٥ض ع١ٓ «نٛنب إؾضٜكٝا»دضٜز٠ «ايعضبٞ

نُا . إثضٙ أَٚٔ خ٬ي٘ أخش اؾظا٥ضٜٕٛ ايعضب ٜقزصٕٚ ايقشـ ايعضب١ٝ، ٚيهٔ بٓغب١ م١ًٝ٦ دّزا

اييت أفزصٖا املغتؾضم عاّ " املغًِ"فزصت بنع فشـ عضب١ٝ يف َزٕ املًشكات باؾظا٥ض نذضٜز٠ 

 ع٢ً ٜز ْؿض َٔ ايؿضْغٝني، ٚدضٜز٠ 1902، اييت فزصت ع١ٓ «اؿل ايٖٛضاْٞ» ٚدضٜز٠ 1909

 مبز١ٜٓ 1910ٖٚٛ َٔ املعُضٜٔ اؾظا٥ضٜني ا٭داْب عاّ « أْزصٚؼ يٓػٛ»اييت أفزصٖا « اهل٬ٍ»

عهٝهز٠
3

.  

ع٢ً إْٗاض ايؾعب « اإلقزاّ»قبٌ اؿضب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل ٚفشٝؿ١ « سٚ ايؿكاص»ْٚارت فشٝؿ١ 

اؾظا٥ضٟ ٚايزؾاع عٔ َقاحل ايٛطٓٝني ٚاملغًُني ايؿضْغٝني يف اؾظا٥ض، َٚٔ أِٖ ايقشـ ايعضب١ٝ اييت 

ٚتعز أٍٚ فشٝؿ١ ٜقزصٖا عبز اؿُٝز بٔ " املٓتكز"، ٚ«ٚارٟ َٝظاب»فزصت يف ايعؾضٜٓات فشٝؿ١ 

                                                           
(1 )

، 28، 27، 26، ظ 2000، 1، داس يدذالوي نهُطش و انرىصٌغ، ػًاٌ، ط«دساساخ فً انصحافح و اإلػالو»» ، د ذٍسٍش أتى ػشخح 

 .ترصشف
(2 )

 45، ظ 2005، خاتؼح يُثىسي لسُغٍُح، «األسانٍة اإللُاػٍح فً انصحافح انًكرىتح» رهٍثح سٍذهى، 
(3 )

 83، ظ 2014، 1، داس انفكش انؼشتً، انماهشج، ط «ذاسٌخ انصحافح انؼشتٍح»فرحً حسٍٍ ػايش،. ، د
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ٌّ قًٗا  » بارٜػ امُلًكب بأبٛ ايقشاؾ١ اؾظا٥ض١ٜ اؿزٜج١، ٚقز ظٗضت َٓٗا مثا١ْٝ عؾض عزرًا ٚس

 1925« ايؾٗاب
1

.  

نُا فزصت عز٠ فشـ دظا٥ض١ٜ يف املٓؿ٢، َٚٔ بني فؿٛف دب١ٗ ايتشضٜض ايٛط١ٝٓ، ٚيف 

ٌّ قًٗا فشٝؿ١ " املكا١َٚ اؾظا٥ض١ٜ: "َكز١َ ٖشٙ ايقشـ ٚاييت بزأت ُتطبع يف سٞ " اجملاٖز"اييت س

ُٚطعت 1962، ٚ إبتزا٤ًا َٔ ؽٗض َا1956ٜٛايكقب١ باؾظا٥ض  يف قغٓط١ٓٝ، ٚيف ؽٗض ْٜٛٝٛ " اجملاٖز" 

يف ايقزٚص ست٢ ايّٝٛ " اجملاٖز"أفبشت ُتباع يف نٌ َهإ يف اؾظا٥ض، ٚبعز ؼضٜض اؾظا٥ض اعتُضت 

بايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ٚنًٗا طبعت باؾظا٥ض ايعاف١ُ" ايؾعب"بايًػ١ ايعضب١ٝ ٚ" ايؾعب"ٚفزصت 
2

 .  

 :تطٛص املكاي١ ايقشؿ١ٝ اؾظا٥ض١ٜ -

 :ٚسيو مت عرب ث٬خ َضاسٌ ٖٚٞ نايتايٞ

 املضس١ً ا٭ٚىل: 

متجًت يف نب١ َٔ ايهتاب املٓدضطني مُٔ املزاصؼ اؿه١َٝٛ املؾٗٛص٠، اييت أْؾ٦ت َٔ 

قبٌ ايغًطات ايؿضْغ١ٝ هلشا دا٤ت أؾهاصِٖ َضآ٠ عانغ١ مل٬َح ايٛر ٚايتعاطـ َع ايجكاؾ١ 

 .ايؿضْغ١ٝ

 املضس١ً ايجا١ْٝ: 

بعز اؿضب ايهرب٣ أفبح ايؾعب اؾظا٥ضٟ ؽبٝ٘ باملغتٝكغ َٔ غٝبٛب١ ط١ًٜٛ، عٝح 

أفبح ٫ ٜغتزصى سكٝك١ ايؾ٤ٞ ٫ٚ ٜتكزّ خط٠ٛ مٛ ا٭َاّ إ٫ بجكٌ ؽزٜز، ٚنإ ٖٓاى إميإ يز٣ 

ايهتاب بإٔ ايعاٌَ ايض٥ٝغٞ إلْكاس ا٭١َ ٚايٓٗٛض بٗا مٛ اؿٝا٠ ٚايٓؾاط ٖٛ ايتعًِٝ، يهٔ 

املغتعُض نإ نايؾٛى املظصٚع يف نٌ خط٠ٛ، هلشا نإ َٔ اينضٚصٟ رع٠ٛ نٌ طبكات ا٭١َ 

َٔ ْٛاب ٚػاص ٚأغٓٝا٤، يًعٌُ ع٢ً إْكاس اجملتُع َٔ أْٝاب اؾٌٗ، ٚايبعض ا٭خض ؼٌُ َغ٪ٚي١ٝ 

 .ا٫عتٓا٤ بايؿكضا٤ ٚتعًُِٝٗ 

 

                                                           
(1 )

، 2004، 1، ػانى انكرة انحذٌث نهُطش و انرىصٌغ، انماهشج، ط«اندغشافٍا انصحفٍح و ذاسٌخ انصحافح انؼشتٍح»ػثذ انؼضٌض ضشف، . ، د

  ترصشف203ظ
(2 

 ، ترصشف208، 207 ، انًشخغ َفسه، ظ 
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 املضس١ً ايجايج١: 

يف ٖشٙ املضس١ً متٝظت أؾهاص ايهتاب با٫ْغذاّ ٚايتكاصب ٚاعتبزاٍ ايٓعض٠ املتؿضق١ 

بايٓعض٠ املتعاْك١ املٓقب١ مٛ ٖزف ٚاسز أ٫ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايتعًِٝ ٚع١ًٝ يبعح ايؾدق١ٝ اإلع١َٝ٬ 

اؾظا٥ض١ٜ، ٚأرا٠ ؾعاي١ بزٚصٖا إلْكاس اؾٌٝ ايقاعز اؾزٜز َٔ ايػظٚ ايؿهضٟ ايشٟ تضَٞ إيٝ٘ 

ٚتغتٗزؾ٘ اؿه١َٛ ايؿضْغ١ٝ ا٫عتعُاص١ٜ
1

.  

ٚبٗشا ايؾهٌ أفبشت ايزع٠ٛ ايتع١ًُٝٝ قا١ُ٥ بشاتٗا، أٟ هلا أعػ َٚبار٨ ٚأٖزاف قٝط١ 

بٗا، مـ إىل سيو إٔ ٖزف ٖ٪٤٫ صٚار اؿضن١ اإلف٬س١ٝ ٖٛ رع٠ٛ اؾظا٥ضٜني ٚخاف١ ايؾباب 

ي٬عتُار ع٢ً أْؿغِٗ يف بٓا٤ ٚتهٜٛٔ ؽدقٝتِٗ ٚأعًٛبِٗ َٚغتكبًِٗ، ٚبٗشا ايتغٝري تقبح 

 .ايهتابات ايقشؿ١ٝ سات تطٛص ٚعًٛ ٚتؿتح ٚاعع 

َٔ خ٬ٍ عضمٓا يبزاٜات ْٚؾأ٠ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ املتٓٛع١، اتنح يٓا بإٔ ايقشاؾ١ املهتٛب١ 

ٖٞ ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ َٓش ا٭طٍ أٟ غ٬ف ايتًؿظٜٕٛ ايشٟ أرخً٘ املغتعُض أثٓا٤ ا٫ست٬ٍ، رٕٚ إٔ 

ْٓغ٢ اإلساع١ املغُٛع١ ٚرٚصٖا يف خز١َ ٚرعِ ايجٛص٠ اؾظا٥ض١ٜ، ؾايقشاؾ١ املهتٛب١ ٚاإلساع١ نإ 

هلا بق١ُ يف َغاْز٠ املكا١َٚ نُا ظٌ عًُٗا َغتُضا ٚنإ تأثريٖا دًٝا ٚٚامشا يف إٜقاٍ 

ا٭خباص ايجٛص١ٜ بؿنٌ عضعتٗا يف ْكٌ اؿزخ، ٚتٓٛع أعايٝبٗا دعًٗا أنجض تأثريا ع٢ً عًٛنات 

ا٭ؾضار ٚنشيو ٜعٛر ايؿنٌ ٭ُٖٝتٗا ؾُٝا ىك إع٬ّ ايكضا٤ مبدتًـ ايتش٫ٛت اؾاص١ٜ يف نٌ 

 اجملا٫ت

II. ّٚظا٥ـ ٚعا٥ٌ اإلع٬: 

َٔ املعًّٛ إٕ يٛعا٥ٌ اإلع٬ّ َُٗات ص٥ٝغ١ٝ َتُج١ً يف اإلخباص ٚاإلع٬ٕ ٚايتٓؾ١٦ ايجكاؾ١ٝ 

 ٚايرتؾٝ٘ ٚاإلَتاع ٖٚشٙ ٚظا٥ـ عا١َ تكّٛ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ بتػطٝتٗا 

يهٔ اٯٕ قز ظٗضت ٚظا٥ـ دزٜز٠ تتُجٌ يف ايٓٗٛض ايجكايف عٔ طضٜل تٛعٝع أؾام 

 ٚقزصات ايؿضر ٚتزعِٝ َٛاٖب٘ ايؿطض١ٜ ٚإٜكاظٗا، مـ إىل سيو خز١َ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ يع١ًُٝ تغٌٗٝ 

                                                           
(1 )

 33، 32،ظ 2007ط، .ٌ.، وصاسج انثمافح انؼشتٍح، اندضائش انؼاصًح، د«، اندضء انثاًَانًمانح انصحفٍح اندضائشٌح»، د يحًذ َاصش، 
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يتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ املعاصف املغتٛسا٠ َٓٗا عٝح إٕ ي٘ رٚص يف تؾهٌٝ قاعز٠ 

1.يًٓكاـ ٚاؿٛاص 
 

 .َٔ امل٪نز إٔ ايؿضر عاد١ مضٚص١ٜ ملجٌ ٖشٙ ايٛظا٥ـ اإلع١َٝ٬

 :ٚظا٥ـ ايتًؿظٜٕٛ .1

ٜعترب ايتًؿظٜٕٛ َٔ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ اهلا١َ ٚنشيو َٔ ايٛعا٥ٌ ايٛامع١ بقُتٗا يف 

عاس١ اإلع٬ّ ٚا٫تقاٍ، ٚسيو بؿنٌ اَت٬ن٘ يًُذاٍ اـقب ٚايٛاعع َٔ ْاس١ٝ تقٜٛض ايٛاقع 

 :املقشٛب بأخباص رقٝك١ َٚٛمٛع١ٝ فشٝش١ َٚٔ أِٖ ٚظا٥ؿ٘ ْشنض

 :ايٛظٝؿ١ اإلع١َٝ٬ .أ 

ٖشٙ ايٛظٝؿ١ ٖٞ اؿذض ا٭عاؼ يًعٌُ اإلع٬َٞ ٚايقشؿٞ، تتُجٌ يف مجع َٚعاؾ١ ْٚؾض 

ا٭ْبا٤ َع ايقٛص ٚاؿكا٥ل ٚايتعًٝكات ست٢ تهٕٛ أنجض َقزاق١ٝ ؾُٗٛص ايتًؿظٜٕٛ ٚبؿنٌ َا 

ٜكزَ٘ ايتًؿظٜٕٛ يًُؾاٖز َٔ َعًَٛات ممٝظ٠ َٚضغٛب١ أفبشت يزٜ٘ إَها١ْٝ ؾعاي١ يف تٛع١ٝ عزر 

 .ٖا٥ٌ َٔ املؾاٖزٜٔ ٚبٗشا أفبح ا٫صتباط ٚثٝل َٚتني َابني ايتًؿظٜٕٛ ٚاملؾاٖز

 :ايٛظٝؿ١ ايتجكٝؿ١ٝ .ب 

نٕٛ ايتًؿظٜٕٛ ٚع١ًٝ اتقاٍ ٚإع٬ّ ؾاْ٘ وٌُ نِ ٖا٥ٌ َٔ املعًَٛات يف كتًـ 

اجملا٫ت رٕٚ اعتجٓا٤، ٚبٗشا أفبح ايتًؿظٜٕٛ دٗاط عضٜع ٚاسز ايعٓافض املغا١ُٖ يف ايتجكٝـ نْٛ٘ 

ٜغع٢ إىل ت١ُٝٓ ؾهض املؾاٖز ٚثكاؾت٘ َٔ خ٬ٍ َا ٜعضم٘ َٔ بضاَر تجكٝؿ١ٝ ٚع١ًُٝ َؿٝز٠ ٚاييت 

.ػعٌ َٔ ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ فٝاغ١ ع١ًُٝ َتاس١ ٭نرب عزر َٔ املؾاٖزٜٔ
2
 

 :ايٛظٝؿ١ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ .ز 

يًتًؿظٜٕٛ ٚظٝؿ١ ٖا١َ يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ْعضا يكزصت٘ ٚؾاعًٝت٘ يف تهٜٛٔ 

ا٫ػاٖات، ٚتًكني املٗاصات املتٓٛع١ يف تزصٜب املزصعني ْٚكٌ املعًَٛات ٚاملعاصف يًت٬َٝش 

املتُزصعني،ؾًشيو ٜعز ٚع١ًٝ ْادش١ َٚجاي١ٝ يف تعًِٝ ايًػ١ باؾُع بني ْرب ٚتٓػِٝ ايه١ًُ ٚفٛص٠ 

سضٚؾٗا املٓطٛق١ ٚتكزِٜ أعاعٝات ٚقٛاعز ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ بؾهٌ رٜٓاَٝهٞ عٝح ٜعضض 

                                                           
(1 )

 111، ظ 2011، 1، داس أسايح نهُطش و انرىصٌغ، ػًاٌ، ط «اإلػالو و انًدرًغ» ػضاو أتى انحًاو،
(2  )

114، ظ 2008، 1، ػانى انكرة انحذٌث نهُطش و انرىصٌغ، األسدٌ، ط«يذخم ئنى اإلػالو و االذصال»سحًٍح انغٍة ػٍساًَ،. ، د
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ايتذضب١ ايع١ًُٝ بقٛص٠ َتشضن١ ٚفٛت ٜبني يٓا نٝؿ١ٝ ٜغض ايتذضب١ ايع١ًُٝ َٔ ادٌ تبغٝط 

.ع١ًُٝ ايؿِٗ، مـ إىل سيو َٔ ادٌ َتابع١ ا٭سزاخ ايع١ًُٝ بقؿ١ را١ُ٥ َٚغتُض٠
1
 

 ٚبٗشا ا٫عتباص أفبح ايتًؿظٜٕٛ َغاعزا ٖاَا ؾُٝا ىك ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 :ايٛظٝؿ١ ايرتؾ١ٝٗٝ .ر 

ٖٚٞ ايٛظٝؿ١ اييت تعز َٔ أِٖ ايٛظا٥ـ اييت هب ع٢ً اإلع٬ّ املض٥ٞ تػطٝتٗا نٕٛ اؾُٗٛص 

بطبٝعت٘ ٜبشح عٔ كضز أٚ َٓؿش يًٗضٚب َٔ ايضٚتني ايزا٥ِ يف عز٠ فا٫ت، يشيو ٚدزت ٖشٙ ايٛظٝؿ١ 

ست٢ تهٕٛ نُهإ ًٜذا ي٘ املؾاٖز َٔ ادٌ ايتغ١ًٝ بعٝزا عٔ نٌ َا ٖٛ ٚاقعٞ،ٚيف نجري َٔ 

ا٭سٝإ ٜهٕٛ اهلزف ا٭عاؼ يف اعتدزاّ ايتًؿظٜٕٛ ٖٛ ٬َ ايؿضاؽ ٚايرتؾٝ٘، ٜٚعز ٖشا ا٭خري َضتبط 

بق١ً ٚثٝك١ َع ٚظٝؿ١ ايتغ١ًٝ ٚلزٖا داَع١ يهٌ ايٛظا٥ـ ايغايؿ١ َٔ إع٬ّ ٚ تضب١ٝ ٚتعًِٝ 

 ٚتجكٝـ يف إٔ ٚاسز َع ْٛع َٔ ايؿها١ٖ ٚاينشو يف تٛفٌٝ ايؿهض٠

 :ٚظا٥ـ اإلساع١ .2

بؿنٌ ايع٬ق١ ايضؾٝك١ بني اإلساع١ ٚاملغتُع ٚتأثض ايضارٜٛ بايعضٚف احملٝط١ باجملتُع عٛا٤ .

ناْت عٝاع١ٝ، اقتقار١ٜ، ادتُاع١ٝ، ثكاؾ١ٝ هلشا ٖٓاى عز٠ ٚظا٥ـ متجٌ اإلساع١ املغُٛع١ ٖٚٞ 

 :نايتايٞ

 : ٚظٝؿ١ إع١َٝ٬ إخباص١ٜ .أ 

ٚتع٢ٓ ٖشٙ ايٛظٝؿ١ بٓكٌ ا٭خباص ٚا٭سزاخ عٛا٤ ناْت عٝاع١ٝ، ادتُاع١ٝ، ثكاؾ١ٝ، 

صٜام١ٝ إىل املغتُع عٝح ٜعز اـرب ٖٛ ا٭عاؼ ٚايعُٛر ايؿكضٟ يإلع٬ّ ايشٟ هب إظٗاصٙ ؾُٗٛص 

اإلساع١ بهٌ فزم ٚرق١ َٚٛمٛع١ٝ ٖشا َٔ داْب َٚٔ داْب أخض، أفبح ايبشح عٔ ا٭خباص ٚاؿكا٥ل 

ٚمجعٗا ٚايتكاطٗا ٖٛ دٖٛض فٓاع١ اإلع٬ّ املعافض ٖٚشا َا ٜٛمح ٜٚعترب خري ريٌٝ ع٢ً إٔ اـرب ٖٛا 

 .عاؼ املعضؾ١

 :ٚظٝؿ١ تضب١ٜٛ تع١ًُٝٝ .ب 

تتُجٌ ٖشٙ ايٛظٝؿ١ يف ايرباَر املتعًك١ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ اييت تكزَٗا اإلساع١، ٚاييت تتنُٔ 

خربات َٚٗاصات َٚعاصف ٚيػات ٜغع٢ املتعًِ إىل تعًُٗا ٚانتغابٗا خقٛفا ؾُٝا ٜتعًل باؾاْب 

ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ يطؿٌ ايضٚم١ ٚطؿٌ ايطٛص ا٫بتزا٥ٞ، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ايٓكط١ ا٭عاع١ٝ ٖٚٞ تعًِٝ 

ايًػ١ ٚتعًُٗا ٚتعترب ٖشٙ ايٛظٝؿ١ يف سز ساتٗا سٌ دشصٟ ملؾه١ً تؿؾٞ ا٭١َٝ يف اجملتُع، ٚبٗشا 

                                                           
(1
 

)
 .، ترصشف115 ظ «يذخم ئنى اإلػالو واالذصال»، سحًٍح انغٍة ػٍساًَ،
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ؾإ اإلساع١ باَت٬نٗا ٖشٙ ايٛظٝؿ١ تعز َضدعا بايؼ ا٭١ُٖٝ يف فاٍ ايزصاع١ ٚايتعًِٝ ٚتٓؾ١٦ اؾٌٝ 

 .ايقاعز

 :ٚظٝؿ١ ادتُاع١ٝ تنا١َٝٓ .ز 

تٗتِ ٖشٙ ايٛظٝؿ١ بكناٜا اجملتُع املتٓٛع١ با٭خك َؾانٌ ايطبك١ ايؿكري٠ املتُج١ً يف 

نجري َٔ ا٭سٝإ يف ا٭َضاض ايعن١ٜٛ ٚايتهايٝـ املار١ٜ ايباٖع١ َٔ ادٌ املعاؾ١، ٚيشيو تكّٛ 

اإلساع١ ببح بضاَر َٔ ؽاْٗا إٔ تعًِ املٛاطٓني بنضٚص٠ ْؾض ايتعإٚ ٚايتنأَ بني اجملتُعات، ٖٚشا َا 

 .ٜ٪رٟ إىل سٌ َؾانٌ ادتُاع١ٝ َتعزر٠ ا٭ٚد٘

 :ٚظٝؿ١ ايتجكٝـ .ر 

تبني ٖشٙ ايٛظٝؿ١ بإ اإلساع١ قارص٠ ع٢ً اإلعٗاّ يف تكزِٜ ايضفٝز ايتجكٝؿٞ ايٛاعع، ٚسيو 

بٓؾض املعًَٛات قز تهٕٛ َتعًك١ بهاؾ١ اجملا٫ت َٚٔ ؽإ املغتُع انتغابٗا ٚتضعٝدٗا يف ايشٖٔ 

 .مما ٜ٪رٟ إىل ايتطٛص ايجكايف ٚبايتايٞ إىل تٛعٝع ٚؾتح أؾام دزٜز٠ يًؿضر

 :ٚظٝؿ١ ايرتؾٝ٘ ٚامل٪اْغ١ .ٙ 

اعتٓارا يًٛظا٥ـ ايغابك١ اييت متٝظت بٗا اإلساع١، ٖٓاى ٚظٝؿ١ أخض٣ ٖٚٞ ايٛظٝؿ١ ايرتؾ١ٝٗٝ 

ٚاييت هلا ف١ً ٚثٝك١ املٛعٝك٢ ٚايػٓا٤ ٚايرباَر ايؿها١ٖٝ املغ١ًٝ ٖشا ؾُٝا ىك اؾاْب ايرتؾٝٗٞ، 

أَا بايٓغب١ يٛظٝؿ١ امل٪اْغ١ ؾاملتعاصف عًٝ٘ إٕ اإلساع١ َقشٛب١ باملغتُع نٕٛ دٗاط ايضارٜٛ ٜتٛؾض 

تٛادزٙ َع املغتُع يف أٟ طَإ َٚهإ خقٛفا إسا نإ املغتُع مبؿضرٙ يف ٖشٙ اؿاي١ ٜعترب ايضارٜٛ 

 خري دًٝػ ٚأْٝػ َٗشب 

 :ٚظا٥ـ ايقشاؾ١ املهتٛب١ .3

تعترب ايقشاؾ١ املهتٛب١ َٔ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ اييت هلا مجٗٛص ممٝظ َٚجكـ ٜغٛرٙ ا٫ط٬ع 

ٚ ا٭ؾهاص ٚ اٯصا٤ ايغزٜز٠ نٕٛ ايقشاؾ١ تغتٗزف ايكضا٤ ٚبٗشا تكّٛ ع٢ً أعاؼ تػط١ٝ ٚظا٥ؿٗا 

 :اـاف١ بٗا ٖٚٞ نُا ًٜٞ

 :ٚظٝؿ١ اإلع٬ّ ٚتظٜٚز ايكاص٨ با٭خباص .أ 

ت٪رٟ ايقشاؾ١ ٚظٝؿ١ ْؾض ا٭خباص ٚإع٬ّ ايٓاؼ مبا ُِٜٗٗ ٜٚتقٌ عٝاتِٗ ايعا١َ عٛا٤ يف 

.فتُعِٗ ايزاخًٞ أٚ اجملتُعات اـاصد١ٝ
1 

 

                                                           
(1 )

 17، ظ 1996ط، انماهشج، .ٌ.، انذاس انًصشٌح، د«يشكض انًؼهىياخ انصحافٍح»، يحًذ فرحً ػثذ انهادي،
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 :ٚظٝؿ١ ايتجكٝـ ٚت١ُٝٓ اؾاْب ايرتبٟٛ .ب 

ٜهٕٛ ايزٚص ايرتبٟٛ ؾعا٫ إسا قاّ اإلع٬ّ بتظٜٚز اجملتُع باملعًَٛات ا٭خباص ايقشٝش١ 

ٚإظٗاص اؿكٝك١ نُا ٖٞ، ٜٚتذ٢ً ايزٚص ايرتبٟٛ يف تهٜٛٔ ؽدق١ٝ املٛاطٔ ٚتطٜٛض عًٛن٘ مبا 

ٜتُاؽ٢ ٚقِٝ اجملتُع، ٚتعترب ايعٓقضٜٔ ايتجكٝـ ٚايت١ُٝٓ ْعاَا يًتهٜٛٔ ٚايتٛافٌ، يشيو هب 

ع٢ً املغ٪ٍٚ عٓٗا اؿضل ع٢ً تكزِٜ املناَني ايقشٝش١، نشضل املعًِ ع٢ً تٛفٌٝ املع١ًَٛ 

.بؾهٌ دٝز ٚايشٟ ٜقزص عٓ٘ ايؿِٗ اؾٝز ٚايقشٝح يًُعًَٛات املكز١َ يًتًُٝش
1
 

 :ٚظٝؿ١ ايتؿغري ٚايتٛمٝح .ز 

ٖٓا تغع٢ ايقشـ يًؾضح ٚايتؿغري ٚايتعًٝل ع٢ً ا٭سزاخ، ٚقز ْؾأت ٖشٙ ايٛظٝؿ١ سزٜجا 

بعز إٔ تعكز اجملتُع ٚاطرارت ؽققات٘ ٚتظآَت أبعارٙ، ٖٚشا ا٭َض ٖٛ ايشٟ درب اإلع٬ّ ٚطايب٘ 

بايؾضح ٚايتؿغري ٚايتؿقٌٝ يطبٝع١ َارت٘ اإلع١َٝ٬، ؾضدٌ اإلع٬ّ َغ٪ٍٚ عٔ دعٌ ناؾ١ اؿكا٥ل 

ٚاملعًَٛات سات ق١ُٝ سناص١ٜ ٚدعًٗا يف َتٓاٍٚ إؾٗاّ دٌ ايٓاؼ أٟ مجٗٛص ايقشاؾ١ املهتٛب١ ِٖٚ 

.ايكضا٤
2
 

 :ٚظٝؿ١ ايتغٜٛل ٚاإلع٬ٕ عٔ سادٝات اؾُٗٛص .ر 

أفبح اإلع٬ٕ ٚظٝؿ١ أعاع١ٝ يًقشـ ناإلع٬ٕ عٔ بعض ايغًع ٚاملٓتذات اؾزٜز٠ اييت 

وتاز إيٝٗا ايكضا٤ َٔ نٌ ايطبكات، ٚبٗشا تهٕٛ ا٫عتؿار٠ يًبا٥ع فاسب املٓتٛز، ٚنشيو ايظبٕٛ 

يف ايٛقت سات٘، ٜٚهٕٛ َٔ ٚصا٤ ٖشا ايٓؾاط ايٛظٝؿٞ يًقشٝؿ١ ؾا٥ز٠ َضتز٠ هلا، ؾايقشـ اييت تتغِ 

بعزر نبري َٔ اإلع٬ْات تهٕٛ هلا َغاس١ ٚاعع١ ؾُٝا ىك سض١ٜ ايتعبري ٚإبزا٤ ايضأٟ، ٜٚ٪رٟ 

سيو إىل ايتكزّ ا٫قتقارٟ يًب٬ر ٚسيو يف ساي١ قٝاّ اإلع٬ْات مب١ُٗ فارق١ ٚبزٕٚ غؿ اؾُاٖري 

.املغتًٗهني
3
 

 :ٚظٝؿ١ ايتغ١ًٝ .ٙ 

نٌ ٚع١ًٝ َٔ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ تكّٛ ببًٛؽ ٚتػط١ٝ ٖشٙ ايٛظٝؿ١ ْعضا ٭ُٖٝتٗا، ؾؿٞ 

أخض فؿشات ايقشـ لز ٖا كقق١ ؾكط يًتغ١ًٝ نا٭يعاب ايع١ًُٝ َجٌ ايهًُات ايغ١ُٝٗ 

ٚيعب١ ايهؾـ عٔ ن١ًُ ايغض عٔ طضٜل ايهًُات اجملظ١٥ إىل سضٚف، ٖٚشٙ ا٭يعاب املغ١ًٝ لز 

                                                           
(1
 

)
 48، ظ 2001، 2، يإسسح اندضائش نهكراب، اندضائش، ط«سهغح انصحافح فً اندضائش»، خٍالنً ػثاسح،

(2
 

)
 44، ظ 1992، دٌىاٌ انًغثىػاخ، اندضائش، «ػانى االذصال»، ػثذ انشحًاٌ ػضي،

(3
 

)
 .، ترصشف242، 1994، داس انفكش انؼشتً، انماهشج، «يذخم ئنى انصحافح» ، يحًذ فشٌذ، يحًىد ػضخ،
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َٔ ؽاْٗا تجضٟ ايضفٝز أملعًَٛاتٞ ٚتُٓٞ ايجكاؾ١ املطًٛب١ يز٣ ايكاص٨، رٕٚ إٔ ْٓغٞ اؾاْب ايؿهاٖٞ 

 .املتُجٌ يف ايٓهت املنشه١

III. ّا١ُٖٝ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬: 

تعترب ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ بأْٛاعٗا فشـ، تًؿظٜٕٛ، إساعات َٔ ايٛعا٥ٌ اييت أثضت بؾهٌ 

اهابٞ يف اإلْغإ عٛا٤ يف ايٓؿػ أٚ يف ايعكٌ أٚ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚشا َا دعًٗا تهتغب أ١ُٖٝ 

َٚها١ْ ٚاعع١ يف سٝا٠ ايؿضر ٚاجملتُع، ٚسيو ٜعٗض َٔ خ٬ٍ ايزٚص ايكِٝ ايشٟ تكّٛ ب٘ ايٛعا٥ٌ 

اإلع١َٝ٬ يف ايهجري َٔ اؿا٫ت ٚاجملا٫ت، ٚبا٭خك يز٣ بعض ايؿ٦ات عٝح ٜقبح اَض ٚدٛرٖا 

مضٚصٟ ٖٚاّ ٚيف نجري َٔ اؿا٫ت تهٕٛ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ ٖٞ ا٭دٗظ٠ ايشن١ٝ ٚايًٛسات ا٫يهرت١ْٝٚ 

les tablettesٖٓا ميهٔ إٔ ْشنض أ١ُٖٝ نٌ ٚع١ًٝ ع٢ً سز٠ َٔٚ ،. 

 :أ١ُٖٝ ايتًؿظٜٕٛ .1

اييت تهُٔ يف صبط ايقٛص٠ اؿ١ٝ بايعباص٠ املٓطٛق١ اإلع١َٝ٬، نُا ي٘ أ١ُٖٝ بايػ١ ْعضا ملا 

ٜكزَ٘ َٔ َٓؿع١ ٚؾا٥ز٠ ٚاييت َٔ ؽاْٗا إٔ تًٗٞ عٔ ايعظي١ ٚايكًل ٚايضٚتني، ٚهلشا ٜكّٛ ظشبِٗ ٚإثاص٠ 

اٖتُاَاتِٗ ٚاْؾػا٫تِٗ، يشا ميهٔ اعتباصٙ َٔ أِٖ ا٫لاطات ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا عٝح لزٙ 

ٜتٝح ايؿضف١ يٓكٌ ا٭سزاخ ٚاملعًَٛات ٚاملٓاقؾات ٚايًكا٤ات يف أٟ َهإ يف ايعامل بايقٛص٠ ٚايقٛت 

ٚع٢ً اهلٛا٤ َباؽض٠ مما هعًِٗ أنجض تأثريا ع٢ً ا٭ؾضار ٜٚغاعزِٖ ع٢ً ايبٓا٤ ايجكايف اؾٝز 

ٚاملجايٞ
1
 

ٜض٣ َاصؽاٍ َانًٖٛإ إٔ ايٛع١ًٝ ابًؼ َٔ ايضعاي١ يف ايتأثري، ٚإ نٌ ايٛعا٥ٌ اييت اخرتعٗا 

اإلْغإ يف ايهٕٛ ٖٞ اَتزار ؿٛاع٘، مـ نشيو يٛد١ٗ ْعضٙ إٔ ايتًؿظٜٕٛ ٚع١ًٝ ١َُٗ يتػٝري 

اجملتُع، نُا ٜتنح ي٘ إٔ ٖشا اؾٗاط أٟ ايتًؿظٜٕٛ قز اصدع اإلْغإ إىل قٝط٘ ايطبٝعٞ بعز إٔ 

أبعزت٘ ايطباع١ عٓ٘، ٚدعًت٘ ٜغتعٌُ ساع١ ايٓعض ؾكط، ٖٚٓا ٜ٪نز َانًٖٛإ ع٢ً أ١ُٖٝ 

َاراَت ايٛع١ًٝ دٝز٠ ؾايضعاي١ ستُا عتهٕٛ نشيو »َٚٗاص٠ ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ ايتًؿظ١ْٜٝٛ بكٛي٘

دٝز٠، ٚتغُح يًُؾاٖز باملؾاصن١ ٚايتؿاعٌ ايعُٝل َع دٗاط ايتًؿظٜٕٛ بؿنٌ اَت٬ن٘ يًغُع 

«ٚايبقض َعا
2

، ٫ٚ ٜؿٛتٓا ايعًِ بكزصات٘ يف تزعِٝ ا٫ػاٖات ٚتٛع١ٝ ايضأٟ ايعاّ ٚتٛدٝٗ٘ يف فا٫ت 

ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ
3

. 

                                                           
(1
 

)
، يإسسح عٍثح نهُطش و انرىصٌغ، انماهشج، «اإلػالو انرشتىي، يفهىيه، فهسفره،أهذافه»عاسق ػثذ انشؤوف ػايش،. حساٌ تٍ ػًش تصفش،د.  د

 .، ترصشف228، ظ 2010، 1ط 
)

2015، تسكشج، «دوس وسائم اإلػالو فً انرشتٍح و انرؼهٍى»،ضؼثاًَ يانك.   د
2
 
( 

(3 )
 .، ترصشف160، ظ 2008ط،.ٌ.، داس انًؼشفح اندايؼٍح، اإلسكُذسٌح، د«يذخم ئنى االذصال اندًاهٍشي»خًال يداهذ، .   د
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 :أ١ُٖٝ اإلساع١ .2

بؿنٌ َا تكزَ٘ اإلساع١ يًُغتُعني ، أفبشت ؾٔ ٚب٪ص٠ اٖتُاّ مجاٖريٖا ٖٚشا َا تهتغٞ 

 :أ١ُٖٝ بايػ١ تتُجٌ يف

  ٞقزصتٗا ع٢ً تٓعِٝ بضاَر َتعًك١ بايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ اييت َٔ ؽاْٗا تأر١ٜ ْؾض ايٛع

 .ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار

  تعضٜـ ايؾعٛب باؿناص٠ ٚايؿهض ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ ايعضب١ٝ ٚا٫ٖتُاّ بتكزّ ايتؿاعري ٚايؿتا٣ٚ

 .يًؾعٛب اإلع١َٝ٬

  تؾذٝع اهلٛاٜات ٚت١ُٝٓ املٛاٖب يًٓٗٛض ظٌٝ دٝز، مـ إىل سيو ْؾضٖا يًػ١ ايعضب١ٝ املٛع١َٛ

.بًػ١ ايكضإ 
1 

  تكزِٜ كتًـ اـزَات، ؾُٝا ىك اؾاْب ايظصاعٞ ٚاـزَات املتعًك١ بتٛؾري ا٫ستٝادات

 .اينضٚص١ٜ ا٭عاع١ٝ يًُذتُع املغتٗزف

  ٟت١ُٝٓ ايٛعٞ يز٣ ايؾدك املغتُع ٚقاصب١ ايعارات ٚايتكايٝز ايناص٠ ٚايغًب١ٝ اييت يٝػ هلا أ

أعاؼ َٔ ايقش١ ، ٚتضق١ٝ ايغًٛى ايؿضرٟ ٚا٫دتُاعٞ، إماؾ١ إىل تكزميٗا يًرباَر اـاف١ 

بتعُٝل اْتُا٤ ايؾباب إىل ايٛطٔ ٚمحاٜت٘ َٔ ا٫م٬ٍ ٚا٫مضاف ٚسيو َٔ خ٬ٍ إبضاط رٚصٙ يف 

 ..ايبٓا٤ ٚايتعُري َع ْؾض ايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ

  نشيو َٔ بني ا٭١ُٖٝ دعٌ ايع٬ق١ بني املغتُع ٚايٛع١ًٝ ، ع٬ق١ أيؿ١ ٖٚشا َا ٜ٪رٟ بزٚصٙ إىل

تأثري نبري  يف ْؿغ١ٝ املتًكٞ ٚبؾهٌ عًِٝ  نٕٛ ايه١ًُ املشاع١ هلا تؾٜٛل ٚق٠ٛ اهاب١ٝ 

 .بؿنٌ ٚفٛهلا إىل إسٕ املغتُع يف أٟ َهإ

  تٛؾض يًذُاٖري ٚدٗات ْعض كتًؿ١ سٍٛ ايكناٜا املتزاٚي١. 

  َٔ إنغاب ايطؿٌ ايهجري َٔ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫هاب١ٝ املقاسب١ يًرباَر ايتع١ًُٝٝ املشاع١

.ادٌ ايتعزٌٜ يف ايغًٛى،ٖٚشا َا وكل ايٓذاح أنجض إسا مت ا٫عتذاب١ َٔ قبٌ ايطؿٌ املغتٗزف 
2 

 :أ١ُٖٝ ايقشاؾ١ املهتٛب١ .3

إسا نإ يٞ سل ا٫ختٝاص بني اؿه١َٛ (، سني نإ ؾضرا عارٜا «تَٛاؼ دٝؿضعٕٛ » ٜكٍٛ 

بزٕٚ فشـ، ٚفشـ بزٕٚ سه١َٛ  َا تضررت يف تؿنٌٝ ا٭خري٠، ٚيهٔ اعين يف ٖشٙ اؿاي١ إٔ 

ٜهٕٛ نٌ ؾضر يف ٖشٙ ا٭١َ قارصا ع٢ً إٔ ٜكضا ايقشٝؿ١  نُا تٓبػٞ ايكضا٠٤
1( 

                                                           
(1
 

)
 21، ظ 1،2011، داس انفدش نهُطش و انرىصٌغ، يصش، ط«اإلراػح انُىػٍح و ئَراج انثشايح اإلراػٍح»،  سفؼد ػاسف انضثغ

(2
 

)
 .، ترصشف23  انًشخغ َفسه، ظ 
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ٖشا َا ٜٛمح ٜٚ٪نز يٓا إٔ ايقشاؾ١ املهتٛب١ ، ناْت ٫ٚطايت ؽا٥ع١  َٚغتدز١َ يف 

 :نٌ اجملا٫ت ْعضا ٭ُٖٝتٗا ايهبري٠ ْشنض َٓٗا

َٔ خ٬ٍ ايزٚصٜات ْٚؾض ايٛثا٥ل ٚتتابع ا٭سزاخ ايغٝاع١ٝ : أ١ُٖٝ ؼكٝل ا٫تقاٍ

 .ٚا٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜتِ بشيو صبط ايؿضر بايعامل اـاصدٞ 

تكّٛ ايقشاؾ١ املهتٛب١  بزٚص ْكٌ ْٚؾض َكا٫ت ع١ًُٝ ٚثكاؾ١ٝ : أ١ُٖٝ ايتعًِٝ ٚايتجكٝـ

َٚعًَٛات ؽتك مبا ٜزٚص يف اجملتُع َٔ قناٜا راخ١ًٝ، ؾتكّٛ بتٛع١ٝ اؾُاٖري َٔ خ٬ٍ إع٬ّ 

اؾُاٖري باؿكا٥ل َٔ  ادٌ ؼكٝل ايضأٟ ايغًِٝ بايٓغب١ ملدتًـ املغا٥ٌ ايعا١َ، ٖشا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ 

أخض٣  أفبشت ايقشٝؿ١ َٔ مضٚصات ايعقض اؿامض يف تكزِٜ ايضعاي١  ٚايٛادبات ايؿهض١ٜ  ٚايجكاؾ١ٝ  

 .يًذُٗٛص اييت تعٝٓ٘ ع٢ً استٛا٤ ايضأٟ ايغًِٝ ٚايغزٜز ٚاملؾاصن١ ا٫هاب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 :أ١ُٖٝ ْؾض ايتأثري ع٢ً ايضأٟ ايعاّ .4

عٝح تكّٛ ايقشاؾ١ بزٚص ايٛعٝط بني ايزٚي١ ٚا٭سظاب ٚاملتطًبات اؾُاٖري١ٜ، ٚسيو عٔ 

طضٜل ْؾض اػاٖات َع١ٓٝ ٚإنغاب اؾُاٖري َٛاقـ دزٜز٠ أٚ ايزؾاع عٔ ؾهض٠ َع١ٓٝ يتتشكل
2

.  

 :أ١ُٖٝ ٬َ ايؿضاؽ .5

ٚسيو ٜتنح َٔ خ٬ٍ تكزِٜ  ايقشٝؿ١ فؿشات َتٓٛع١ َٔ ايؿٕٓٛ نٓؾض ايكقك 

 .املغ١ًٝ  ٚاملغابكات اييت تع٢ٓ باختباص ايؿهض يز٣ ايكاص٨، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ا٭يػاط ٚايٓهت 

ٜتنح يٓا َٔ خ٬ٍ  عضمٓا يٛظا٥ـ ٚأ١ُٖٝ ٚعا٥ًٓا اإلع١َٝ٬ املتٓٛع١ ، أْٗا أفبشت  ٖشٙ 

ا٭خري٠ سا١ًَ أِٖ ايٛظا٥ـ املُٝظ٠ ـز١َ اؾُاٖري َٔ تٛدٝ٘ ٚإصؽار ٚتضب١ٝ ٚتعًِٝ ٚتجكٝـ ٚتضؾٝ٘، 

ٚبٗشا ٜهٕٛ تبٓٝٗا ٚاستناْٗا ٚاعع ٚرصد١ اعتكباٍ بضافٗا املدتًؿ١ عاي١ٝ َٔ قبٌ اؾُٗٛص عٝح 

 َٔ ؽاْ٘ إٔ ٜعٗض يٓا َز٣ أُٖٝتٗا يف خز١َ ٚتػط١ٝ عز٠ صغبات  

ٜٚتبني يٓا َٔ خ٬ٍ ايؿقٌ نهٌ ٚايشٟ تنُٔ اؿزٜح عٔ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ املدتًؿ١ ٚاييت 

ٖٞ ٚعا٥ٌ إع٬ّ ١َُٗ ، ٚايهٌ َٓٗا ي٘ أعًٛب٘ اـال ٚطضٜكت٘ اييت ٜٓؿضر بٗا يف ع١ًُٝ تٛفٌٝ 

ْٚكٌ ا٭خباص إىل املتًكٞ، ٖٚشا ا٫خت٬ف ٚايتٓٛع يف طضا٥ل ٖشٙ ايٛعا٥ٌ يف ْكٌ اـرب أبزا ٫ ٜعين 

مٝاع ايك١ُٝ اـرب١ٜ اإلع١َٝ٬ ٚدٖٛضٖا، بٌ املع٢ٓ ٚاملزيٍٛ ايقشؿٞ ٜبك٢ سٚ َنُٕٛ َٛسز 

َٚتؿل عًٝ٘ َٔ قبٌ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ فشـ، صارٜٛ، تًؿظٜٕٛ ٖشا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخض٣، ٖٓاى  

                                                                                                                                                                                     
(1
 

)
 30، ظ 1998َظ، .، داس لثاء نهغثاػح و انُطش و انرىصٌغ، انماهشج، د«االذصال تاندًاهٍش تٍٍ إلػالو و انرغىٌش و انرًٍُح»  أحًذ تذس 

(2 )
، ظ 1979ط، .ٌ.، داس انًسٍشج تٍشوخ، د«يذخم َظشي و ػًهً نهصحافح انٍىيٍح و اإلػالو انًىضىع و انرمٍُح و انرُفٍز»، سًٍش انضثٍاٌ

 .، ترصشف40
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اتؿام ٚاْغذاّ ؾُٝا ىك ٚظا٥ـ ٚأ١ُٖٝ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ املتعزر٠، عٝح ٜبك٢ ٖزؾٗا َؾرتى إ٫ ٖٚٛ 

خز١َ مجٗٛصٖا ْعضا ملا تكّٛ ب٘ َٔ فٗٛرات تعِ ع٢ً ناؾ١ ا٭ؾضار َع مجٝع َغتٜٛاِٖ، ؾٗٞ يف ا٭ٍٚ 

ٚا٭خري تعٌُ ع٢ً تػط١ٝ ٚظا٥ـ ٚتعز ْكط١ ايتكا٤ يًٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ بز٤ا َٔ ا٭خباص ٚاْتٗا٤ 

بايرتؾٝ٘ ٚايتغ١ًٝ، ْٚؿػ ايؾ٤ٞ بايٓغب١ يٮ١ُٖٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً كتًـ ايٓؾاطات ٚاجملا٫ت، إ٫ إٔ 

اؾاْب املٛمٛعٞ املعضٚف ٖٛ إٔ ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ يزٜٗا ٚدٗني، ٚد٘ اهابٞ ٚقز ؼزثٓا عًٝ٘ اْؿا 

ٚٚد٘ عًيب َضؾٛض ٖٚشا ا٭خري ٫بز َٔ ا٫ْتباٙ إيٝ٘ ٚادتٓاب٘ خقٛفا يز٣ ا٭طؿاٍ  ٚاملضاٖكني، ٚبٗشا 

ايؾهٌ قز ٜهٕٛ رٚص ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ عًبٝا ٜٚعٛر با٭س٣ ع٢ً املتًكٞ ٚبٗشٙ اـز١َ ايغًب١ٝ 

تهٕٛ ايٛع١ًٝ غري قن١ َٔ ا٫هاب١ٝ اإلع١َٝ٬، عٝح ٜهٕٛ ٖزؾٗا ايغضٟ ٚا٭عاعٞ ٖٛ 

" ايقشاؾ١ ايقؿضا٤"تؾٜٛؿ عكٍٛ املغتكبًني ايشٟ ٜغٌٗ عًِٝٗ ايتأثري بغضع١ ٖٚشا ٖٛ قٛص عٌُ 

 .اييت تًبػ اؿل بايباطٌ
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 .َا١ٖٝ ايًػ١ اإلع١َٝ٬: املبشح ا٭ٍٚ

 :متٗٝز

َٓز إٔ اْتؾضت ٚتبًٛصت ايقشاؾ١ يف ايب٬ر ايعضب١ٝ، ٚرخًت نٌ بٝت ؾقاص اإلع٬ّ 

ٚا٫تقاٍ خطضٙ املتني ٚايكٟٛ ٚاؿار يف ايًػ١، ٫بز َٔ َعاؾت٘ نٕٛ ايًػ١ اؿكٝك١ٝ ٖٞ ايًػ١ 

ايك١َٝٛ ٚ يػ١ اؿناص٠ اإلع١َٝ٬ ٚيػ١ ايعضب أٟ ايؿقش٢ ٚاييت تعز أ٫ٚ ٚقبٌ ؽ٤ٞ ايًػ١ اييت اختاصٖا 

اـايل عظ ٚدٌ، يػ١ ايكضإ ايهضِٜ ْعضا ملا ؾٝٗا َٔ َٝظات ؾٗٞ يػ١ َتُٝظ٠ عٔ غرلٖا َٔ ايًػات 

ا٭خض٣، عٝح تعتدل َٔ أٚعع ايًػات يف ايعامل ٫ٚ تع٢ً عًٝٗا أٟ يػ١، نْٛٗا قارص٠ ع٢ً َٛانب١ 

َتطًبات ايعقض، ٫تقاؾٗا مبض١ْٚ يف ايتعبرل ٚغٓا٥ٗا باملؿضرات املعدل٠ ٚامل٪ر١ٜ يًػضض، أٟ غ١ٝٓ 

باملقطًشات ايزاي١ ع٢ً املناَني ٚ املؿاِٖٝ إماؾ١ إىل املذلارؾات، يزيو تعز بٓو  َٔ ا٭يؿاظ ٚ املؿضرات 

ا٭رب١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚاإلع١َٝ٬، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ أفايتٗا ٚدظايتٗا إماؾ١ إىل  إٔ ايؿقش٢ ٚايتطٛص عٓقضإ 

َت٬طَإ، إَا بايٓغب١ يتٛظٝـ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ عدل ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ املتٓٛع١ نًػ١ إع١َٝ٬  

ٜغتعًُٗا اإلع٬َٞ يف ْؾض ا٭خباص املدتًؿ١ تعز خٝاصا ممتاطا ْٚادشا يف ايعٌُ اإلع٬َٞ، عٝح 

ٜكّٛ بٓكٌ اـدل َقشٛب بايًػ١ ايؿقش٢ مما ٜ٪رٟ إىل تعُُٝٗا ٚتعًُٝٗا يًُغتكبٌ عٛا٤ نإ 

َؾاٖزا أٚ َغتُعا أٚ قاص٥ا ٚ ٜعٌ ايذلنٝظ ع٢ً ايٛع١ًٝ ايغُع١ٝ ايبقض١ٜ  يتٛظٝؿٗا يًػ١ ايعضب١ٝ 

ايؿقش٢ ٫ٕ شلا مجٗٛص نبرل ٚداسب١ٝ ٚاعع١ ،إَا ؾُٝا ىك ايًػ١ باعتباصٖا أرا٠ يًتٛافٌ ٚا٫تقاٍ 

ٜٚعز ٖشا ا٭خرل َٔ أِٖ ٚظا٥ـ ايًػ١ ٚرا٫ ع٢ً أُٖٝتٗا ٚرٚصٖا يف فٝاغ١ ايضعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ 

املدتًؿ١ عٛا٤ ناْت  ٖشٙ ايضعا٥ٌ َٓطٛق١ أٚ َهتٛب١ أٚ عباص٠ عٔ إؽاصات صَٛط يػ١ٜٛ، ٖزا َٔ د١ٗ 

اتقاٍ يؿعٞ ٚاتقاٍ غرل يؿعٞ اٚ ايػرل : َٚٔ د١ٗ أخض٣  لز ا٫تقاٍ بزٚصٙ ٜٓكغِ إىل قغُني

يغاْٞ ٜٚتُجٌ ٖشا ا٭خرل يف يػ١ اإلؽاص٠ ٚيػ١ اؿضن١، أَا ا٫تقاٍ ايًؿعٞ أٚ َا ٜعضف با٫تقاٍ 

 ايًغاْٞ قٛاَ٘ ايًػ١ املٓطٛق١ أٚ املهتٛب١ يف ْكٌ ايضعاي١  ٚايتٛافٌ ٚا٫تقاٍ َع اٯخضٜٔ

I. ايًػ١ اإلع١َٝ٬ : 

تعتدل ايًػ١ أرا٠ ادتُاع١ٝ باملكاّ ا٭ٍٚ ، نْٛٗا ايٛع١ًٝ ا٭نجض ؾعاي١ٝ يف متهني ايؿضر 

َٔ ايزخٍٛ يف ع٬قات ٚتؿاع٬ت ادتُاع١ٝ َتٓٛع١، أَا بايٓغب١ يًػ١  اإلع٬ّ  ؾُٔ ايعاٖض إٔ يهٌ 

عًِ أٚ اختقال ي٘ يػ١ خاف١ ب٘  ٚمتٝظٙ عٔ غرلٙ، ؾُج٬ يػ١ ا٭رب َضتبط١ با٭رٜب ٖٚزؾ٘ ايتعبرل 

عٔ ػضبت٘ ايؾعض١ٜ ايشات١ٝ ، ٚايًػ١ ايع١ًُٝ َتعًك١ بايعامل ٖٚزؾ٘ انتؾاف ٚاعتٓتاز قٛاْني ٚ 
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ْعضٜات ٚسكا٥ل َجبت١ عًُٝا، أَا بايٓغب١ يًػ١ اإلع٬ّ  ؾٗٞ َضتبط١ بايقشؿٞ ٚاإلع٬َٞ  ٚغضم٘  

 .ايبشح عٔ ا٭خباص  ْٚؾضٖا إىل اؾُاٖرل

 :ٜٛدز ٖٓاى ث٬خ َغتٜٛات  ي٬تقاٍ ايًػٟٛ

 ٞٚفاي٘ ا٭رب ٚايؿٔ: املغت٣ٛ ايتشٚقٞ ايؿين اؾُاي. 

 ًُٞفاي٘ ايٓعضٟ ايتذضٜزٟ، ٜٚغتعٌُ يف ايعًّٛ: املغت٣ٛ ايع. 

 ٞايشٟ ٜغتدزّ يف ايقشاؾ١ ٚ اإلع٬ّ بٛد٘ عاّ: املغت٣ٛ ايعًُٞ ا٫دتُاع ٖٛ ٚ
1
 

ٜعتدل ا٭عًٛب اإلع٬َٞ عٌٗ ا٫ْتؾاص إىل قطاعات نبرل٠ ٚ ٜ٪ثض ٖشا ا٭عًٛب يف اؾُٗٛص 

 :ع٢ً رصدتني

 بقٛص٠ غرل َباؽض٠ أٟ عٔ طضٜل اعتدزاّ أدٗظ٠ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ ٚ تٛدٝٗٝا إىل : ا٭ٚىل

 مجٝع ايؿ٦ات رٕٚ اعتجٓا٤

 عٔ طضٜل ايتأثرل املباؽض بايٓغب١ يًؿ٦ات ايٛاع١ٝ َٔ اؾُاٖرل، ٚ يهٞ تٓذض ايضعاي١ : ايجا١ْٝ

 :اإلع١َٝ٬ ٖٓاى عز٠ عٛاٌَ ْشنض َٓٗا 

  ٚمٛح َٛمٛع ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ َٔ خ٬ٍ اعتدزاّ ا٭رٚات اي٬ط١َ اييت تغاعز ع٢ً

 دشب أْعاص اؾُاٖرل

 اعتدزاّ ٚعا٥ٌ اإلثاص٠ َع إرصاز عٓقض ايتؾٜٛل 

 ٚمع خط١  يًٛفٍٛ إىل اشلزف املضغٛب
2
 

ٚ ٖشٙ ايعٛاٌَ ٫ تبًؼ لاح ايضعاي١ إ٫ إسا ناْت ايًػ١ اإلع١َٝ٬ ع١ًُٝ عًُٝا َٛر١ٜ 

يًػضض، َٔ خ٬ٍ تضتٝب صدٌ اإلع٬ّ أيؿاظ٘ عغب  املٓطل ايعًُٞ ايغًِٝ ٚ ايزقٝل ٚ املٛمٛعٞ 

نْٛٗا تٓكٌ اؿكا٥ل ايٝك١ٝٓٝ املضتبط١ بايٛاقع اؾاصٟ، ٚ ا٫عتُار ع٢ً ا٭عايٝب ايًػ١ٜٛ ايبغٝط١ ٚ 

املٝغض٠ ٚ املعدل٠ عٔ اـدل ؾع٬، ٖشا َٔ د١ٗ ٚ َٔ د١ٗ أخض٣ اإلمتاّ بايه١ًُ عٝح  ٖٞ ا٭را٠ 

ملنبٛط١ ايٓابع١ َٔ ايًػ١ اإلع١َٝ٬ ايغ١ًُٝ امل٪ثض٠ يف ْكٌ اؿزخ َقشٛب بعاٌَ ايتأثرل ٚ ٖشا صادع 

ؿضؾ١ٝ اإلع٬َٞ يف اختٝاص ايهًُات املٓاعب١  يف ْؾض اـدل  ٚ عًٝ٘  ؾايًػ١ اإلع١َٝ٬ ٖٞ ا٭را٠ 

ا٭عاع١ٝ ملار٠ اإلع٬ّ، ؾعٔ طضٜكٗا ٜكّٛ اإلع٬َٞ بتشٌٜٛ املعًَٛات ٚ ا٭خباص اإلع١َٝ٬ إىل َار٠ 

 .َكض٠٤ٚ أٚ َغُٛع١  ميهٔ تًكٝٗا ٚ اعتٝعابٗا َٔ طضف املغتكبٌ

                                                           
(1 )

، 1، داس انُبصوسٌ انؼهًُخ نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، ط  « رهفضَىٌ–ئراػخ -  انكزبثخ نىعبئم اإلػالو صذف»أدًذ انؼجذ  أثى انغؼُذ .  د

 28، ص2014
(2)  

 .76، ص2002، داس انًؼشفخ انجبيؼُخ، اإلعكُذسَخ، د ٌ ط، «ػهى اجزًبع االرصبل و اإلػالو»د غشَت عُذ أدًذ ,أ
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ٖٞ ايًػ١ اييت تؾٝع ع٢ً أٚعع ْطام، يف قٝط اؾُٗٛص ايعاّ، ٚ ٖٞ قاعِ »ايًػ١ اإلع١َٝ٬ 

َؾذلى أععِ يف نٌ ؾضٚع املعضؾ١ ٚ ايجكاؾ١ ٚ ايقٓاع١ ٚ ايتذاص٠ ٚ ايعًّٛ ايبشج١ ٚ ايعًّٛ 

ا٫دتُاع١ٝ ٚ اإلْغا١ْٝ، ٚ ايؿٕٓٛ ٚ اٯراب، سيو إٔ َار٠ اإلع٬ّ تعدل عٔ اجملتُع ٚ ايب١٦ٝ َغتُز٠ يف 

 .«سيو عٓافضٖا َٔ نٌ ؾٔ ٚ عًِ ٚ َعضؾ١

بإٔ اؿكٌ املؾذلى بني ايًػ١  ٚ اإلع٬ّ يف ايع٬ق١ بني »ٜكٍٛ ايزنتٛص قُز عٝز قُز

ايًؿغ ٚ املع٢ٓ ٖٛ سكٌ ايز٫ي١، ؾعًُا٤ ايًػ١ ٜعٕٓٛ بعًِ ايز٫٫ت ايًؿع١ٝ، ٚ عًُا٤ اإلع٬ّ ٜٗتُٕٛ 

باإلطاص املؾذلى بني املضعٌ ٚ َغتكبٌ ايضعاي١ ست٢ ٜتِ اإلع٬ّ يف ٖشا اإلطاص املؾذلى ٚ ٫ تغكط 

«ايضعاي١ خاصد٘ 
1
 

ٜزٍ املؿّٗٛ ا٭ٍٚ يًػ١ اإلع٬ّ ع٢ً سلٛشلا يف تعبرلاتٗا ٚ ْؾضٖا يًُعًَٛات ٚايكناٜا 

املتٓٛع١، عٛا٤ا ناْت  ع١ًُٝ، ثكاؾ١ٝ، اقتقار١ٜ أٚ إْغا١ْٝ  عٝح تعتدل ٖزٙ ايكناٜا املدتًؿ١ 

 .َقزصا  يف تػط١ٝ َٗاَٗا 

أَا بايٓغب١  يًُؿّٗٛ ايجاْٞ ، ؾكز اْقب ؾهض ايزنتٛص ع٢ً املكاص١ْ  بني عًُا٤ ايًػ١ 

ٚعًُا٤ اإلع٬ّ ، عٝح ٜهٕٛ اٖتُاّ ٖزا ا٭خرل باإلطاص ا٫تقايٞ بني  َقزص ا٫تقاٍ ٚ املغتكبٌ 

ايشٟ واؾغ ع٢ً ايضعاي١ ، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ اٖتُاّ عًُا٤ ايًػ١ بعًِ املعاْٞ يًهًُات، ٚيف ْؿػ 

 .ايٛقت ٜهٕٛ أٜنا قٌ اٖتُاّ َٔ طضف عًُا٤ اإلع٬ّ 

نُا دا٤ت ايًػ١ اإلع١َٝ٬ مبغُٝات َٓٗا، ايًػ١ املتٛعط١ ٚؾقش٢ ايعقض نْٛٗا ايًػ١ 

اييت تغتذٝب ملغتذزات َٚتطًبات ايعقض، أٟ ايكارص٠  ع٢ً تػط١ٝ اؿادات ايتعبرل١ٜ ملغتدزَٝٗا أٟ 

ايٓاطكني بٗا،
2

 ٚدا٤ت ٖزٙ املغُٝات متٝٝظا شلا عٔ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ احملن١ ٚعٔ ايعا١َٝ 

3 .اـايق١ نشيو ٚ اييت تغ٢ُ بًػ١ ايؾاصع
 

ا٭ٍٚ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ أٚ ؾقش٢ ايذلاخ أٟ ايًػ١ : يكز أتت يػ١ اإلع٬ّ َٔ ث٬ث١ َقارص

ا٭ف١ًٝ  ٖٚٞ املٓبع ا٭عاؼ ؾٝٗا ٚريو َٔ خ٬ٍ تظٜٚزٖا باملؿضرات ٚعًِ ايذلانٝب أٟ املغت٣ٛ ايٓشٟٛ 

يًػ١ ايعضب١ٝ، ٚايجاْٞ ايًػات ا٭دٓب١ٝ ٚاييت أثضت يف ايعضب١ٝ َباؽض٠ ٚريو َٔ خ٬ٍ ايذلمج١ اإلع١َٝ٬  

                                                           
 )
، 2004، جبيؼخ انؼهىو و انزكُىنىجُب، انمبهشح، د ٌ ط، «انهغخ اإلػاليُخ، انًفبهُى، األعظ، انزطجُمبد»د عبيٍ انششَف، د أًٍَ يُصىس َذا، .أ

35 -34ص 
1 ( 

 
 )2 )

، 2002، يشكض انزؼهُى انًفزىح، انمبهشح، د ٌ ط، «ئَزبج انهغخ اإلػاليُخ فٍ انُصىص اإلػاليُخ» يذًىد خهُم و يذًىد يُصىس وهُجه 

 .، ثزصشف33ص
(3  )

 14، ص 1954، يؼهذ انذساعبد انؼشثُخ، انمبهشح، د ٌ ط، «انصذبفخ و األدة فٍ يصش» ػجذ انهطُف دًضح 
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نُا أثضت نشيو يف سزٜح ايزٜٔ رصعٛا يف ايب٬ر ا٭دٓب١ٝ، ٚايجايح ايًٗذات ايعا١َٝ اييت اعتُزت 

.َٓٗا ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ  عز٠ َؿضرات اييت َٔ ؽاْٗا أسزثت تػٝرلا ٚامشا يف ْعاّ اؾ١ًُ 
1
 

مـ إىل سيو إٔ يػ١ اإلع٬ّ ٖٞ يػ١ َباؽض٠ ٫ ؼٌُ اجملٍٗٛ،٫عتُارٖا ع٢ً ايٛمٛح ٚ 

اإلهاط ٚ ايؾُٛي١ٝ ٚايبغاط١ َٔ ادٌ ا٫بتعار عٔ اإلبٗاّ امل٪رٟ إىل ا٫يتباؼ ست٢ تهٕٛ َؿ١َٛٗ 

ٚع١ًٗ نُا متٌٝ أٜنا إىل اعتعُاٍ ايتهضاص يف َارتٗا عٝح ٜعتدل ري٬ٝ يًتأنٝز ٚاثض بني يف 

فزقٗا
2

، ٫ٚ ْعين بايغٗٛي١ ٖٓا اييت تضَٞ إيٝٗا ايًػ١ يف ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ بايضرا٠٤ ٚ ا٫مطاط بٌ ْكقز 

بٗا ٚمٛح ايتعابرل ٚفٝاغ١ ايهًُات ٚاملؿاِٖٝ  ٚاعتدزاّ ا٭عًٛب ايبغٝط املؿّٗٛ ايبعٝز عٔ نٌ 

َا ٖٛ غاَض ٚعٛقٞ، ست٢ ٜتِ ٚفٍٛ احملت٣ٛ اىل املتًكٞ رٕٚ ايتذين ع٢ً ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ 

 بايكقٛص ٚايتشضٜـ

َٔ خ٬ٍ سزٜجٓا عٔ ايًػ١ اإلع١َٝ٬، ٜتنض يٓا أْٗا ٖٞ ايعُٛر ايؿكضٟ يٛعا٥ٌ اإلع٬ّ  

بأْٛاعٗا أٟ تعز ايكٛاّ يف ْؾض اؿكا٥ل ٚ ايٛقا٥ع ٚاملعًَٛات ؾًٗشا ٜتطًب إٔ تهٕٛ ايًػ١ يػ١ ممٝظ٠ 

بعٝز٠ عٔ ايتطضف، ٖٚزا ٫ ٜعين بإ ٜتشزخ اإلع٬َٞ  بًػ١ أَاّ ايعضب١ٝ ٚؽٝذ ايٓشا٠ عٝبٜٛ٘ ٜٚبايؼ 

يف ايؿقاس١ ٚ ايتُٓٝل ايًؿعٞ، ٚإمنا َا هب إتباع٘ ٖٛ اعتعُاٍ يػ١ فشٝش١ َتؿل عًٝٗا يف تأر١ٜ  

ْكٌ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬  نْٛٗا ٖٞ ا٭را٠ املعدل٠ عٔ ساٍ ا٭١َ ٚظضٚؾٗا املتعزر٠، َع ا٭خش بعني 

ا٫عتباص إهاط املنُٕٛ  ٚعٗٛي١ ايقٝاغ١ ايًؿع١ٝ ٚنٌ ٖزا ٜ٪رٟ إىل ؾِٗ أؾهاص  ٚأصا٤  اإلع٬َٞ  

 .ٚاعتٝعابٗا ٚمبطٗا ٚ ٖزا ٖٛ اشلزف اييت ٜذلقب٘ صدٌ اإلع٬ّ 

 :يػ١  ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ .1

تغع٢ نٌ ٚع١ًٝ إع١َٝ٬ َٔ ايٛعا٥ٌ اؾُاٖرل١ٜ عٛا٤ا ناْت زلع١ٝ بقض١ٜ َجٌ 

ايتًؿظٜٕٛ أٚ زلع١ٝ ناإلساع١ أٚ َهتٛب١ نايقشـ ٚ اجمل٬ت ، داٖز٠ إىل اعتدزاّ ايًػ١ ا٭نجض 

١ُ٥٬َ ٚا٭نجض َقزاق١ٝ يز٣ اؾُٗٛص، ٜٚهٕٛ غضمٗا يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚ ا٭خرل إسزاخ ايتأثرل بٗشٙ 

ايًػ١ املغتدز١َ يف اؾُٗٛص، نْٛٗا ٖٞ اييت تؾهٌ عكٍٛ ا٭ؾضار ٚتكّٛ بقٝاغ١ ص٩ٜتِٗ اييت بٗا 

 .ٜؿغض ٚاقعِٗ ٜٚغتٛعبْٛ٘ 

: بٗشا ميهٓٓا اؿزٜح عٔ يػ١ نٌ ٚع١ًٝ إع١َٝ٬ ع٢ً سز٠، ْشنض َٓٗا

 

                                                           
(1  )

 .، ثزصشف01، ص 2002، داس انفكش انؼشثٍ، انمبهشح، د ٌ ط، «نغخ انصذبفخ انًؼبصشح» يذًذ دغٍ ػجذ انؼضَض، 
(2  )

 184، د ٌ د، ص3، داس هىيخ، د ٌ ثهذ، ط«دسوط فٍ انهغبَُبد انزطجُمُخ»صبنخ ثهؼُذ .  د
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 :يػ١ ايتًؿظٜٕٛ .أ 

 باعتباص ٖزٙ ايٛع١ًٝ أْٗا ٚع١ًٝ زلع١ٝ بقض١ٜ ؾإ يػتٗا َٓطٛق١ أٟ تعتُز ع٢ً اؾٗاط 

بإ ايًػ١ عباص٠ عٔ أفٛات ٜعدل بٗا »ايٓطكٞ ٚ ايًغإ ايشٟ وزخ ايقٛت، ٖٚٓا ٜعٗض قٍٛ ابٔ دين

أرا٠ » ، ؾٗٞ ا٭را٤ ايه٬َٞ ٚاإليكا٤ املقشٛب بايقٛص٠ املتشضن١ ٚاييت تعتّب«نٌ قّٛ عٔ إغضامِٗ

ايتعبرل عٔ ايض١ٜ٩ املعتُز٠ ع٢ً ايٓؾاط أ٭بقاصٟ
1

يشيو زلٝت يػ١ ايتًؿظٜٕٛ بًػ١ ايقٛص٠، أٚ  « 

ايًػ١ املض١ٝ٥
2

 ٚاييت ٜغٛرُٖا ايتٛاؾل ٚا٫ْغذاّ يف عضض احملت٣ٛ، ٚقز تتنُٔ ايقٛص٠ يف ايتًؿظٜٕٛ 

فٛص٠ املشٜع أٚ اإلع٬َٞ  إماؾ١ إىل فٛص٠ اؿزخ أٚ فٛص٠ ايؾدق١ٝ إيٞ متجٌ قًب اؿزخ رٕٚ إٔ 

 .ْٓغ٢ ايًكطات اييت تعتدل ا٭را٠ ا٭عاع١ٝ  أٚ ايعٓقض ا٭عاعٞ يف يػ١ ايتًؿظٜٕٛ 

إسٕ ٜعضف اـدل ايتًؿظْٜٛٞ بأْ٘ اـدل املغُٛع املض٥ٞ ٜشاع ٜٚٓؾض يف قطات ايتًؿظٜٕٛ 

املتعزر٠
3
ؾاـدل املعضٚض يف ايتًؿظٜٕٛ ٜتِ ْؾضٙ أٚ إيكا٥٘ ع٢ً اؾُٗٛص بايًػ١ املٓطٛق١ ٚايقٛص   

 .املتشضن١ املعدل٠ عٓ٘ 

َٔ د١ٗ أخض٣  لز أٜنا نإماؾ١ يًػ١ ايتًؿظٜٕٛ ٖٓاى يػ١ ايبزٕ اييت شلا اثض نبرل، عٝح 

اـطٝب أٚ املعًِ عٓزَا ٜكـ أَاّ  اؾُٗٛص أٚ ت٬َٝشٙ َهتٛف : إٔ يهٌ سضن١ َع٢ٓ قزر، ؾُج٬

ا٭ٜزٟ ٜٚهتؿٞ ؾكط بايه٬ّ  ٫ٚ وضى أ١ٜ ساع١ َٔ سٛاع٘ ٖٚشا ٜذلتب عًٝ٘ مٝاع  املع١ًَٛ 

مما ٜ٪رٟ إىل ؾكز ايهجرل َٔ املغتُعني  ٚاملٗتُني باملٛمٛع يؾعٛصِٖ باملًٌ، أَا إسا ٚظـ فاسب 

ايضعاي١ سضن١ ايٝزٜٔ ٚاؾغز ٚقاّ باعتدزاّ اإلؽاصات أثٓا٤ اإليكا٤ ايًػٟٛ اإلع٬َٞ  يف املٓاقؾات ٚ 

املكاب٬ت نإ يف سيو طٜار٠ ٚاتغاع يف ايؿِٗ ٚا٫عتٝعاب ٚنشيو ايتؾٜٛل ملعضؾ١  املظٜز ٚريو 

ٜتطًب أٜنا رق١ املؾاٖز٠ ٚا٫عتُاع مبٗاص٠ عاي١ٝ، ٖٚشا َا ٜظٜز َٔ ق١ُٝ املٛمٛع ٚصؾع٘ ٭ع٢ً 

َغت٣ٛ 
4

. 

لز صعٛيٓا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  نإ ٜغتدزّ اإلؽاصات يف أسارٜج٘ ، ؾؿٞ سزٜج٘ عٔ 

، ٚأؽاص بايغباب١  ٚايٛعط٢، ٚؾضز بُٝٓٗا " أْا ٚناؾٌ ايٝتِٝ يف اؾ١ٓ ٖهشا "نؿاي١ ايٝتِٝ، قاٍ 

ٚؽز نؿٝ٘" امل٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ املضفٛل ٜؾز بعن٘ بعنا" ؽ٦ٝا، أٜنا أؽاص بٝزٙ يف قٛي٘ 
5

 ،

ؾاإلع٬َٞ لزٙ أثٓا٤ َكاب٬ت اإلع١َٝ٬  ٚاملٓاقؾات اييت ػض٣ أثٓا٤ اعتناؾ١ ؽدك َعني ٜغتعٌُ 

                                                           
(1  )

، 2011، داس انجبيؼخ انجذَذح، اإلعكُذسَخ، د ٌ ط، «رشكُت انصىسح األثصبسَخ فٍ انؼمم و انًخ، سؤَخ انفهغفخ انًؼبصشح»ػبدل ػىض 

 12ص 
(2 )

 267، ص  «انفُىٌ اإلراػُخ و انزهفضَىَُخ» يصطفً دًُذ كبظى انطبئٍ 
(3  )

، 2، داس انكزبة انجبيؼٍ، اإليبساد، ط «انزذشَش انصذفٍ فٍ ػصش انًؼهىيبد، انخجش انصذفٍ»د دغٍُ َصش، د عُبء ػجذ انشدًٍ

 51، ص 2009
(4  )

 224-216، ص 2010، 1، داس أعبيخ نهُشش و انزىصَغ، األسدٌ، ط« اإلػالو انزهفضَىٍَ» د عهُى ػجذ انُجٍ 
(5  )

 .، ثزصشف225، ص «اإلػالو انزهفضَىٍَ» د عهُى ػجذ انُجٍ 
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سضنات ايٝزٜٔ أثٓا٤ طضح ا٭ع١ً٦ ٚاملٓاقؾات سٍٛ اإلؽهاي١ٝ اييت متجٌ َضنظ املكاب١ً ٖٚشا َا 

ىًل اؿ١ٜٛٝ يف اؿق١، ٚيتشكٝل سيو ع٢ً اإلع٬َٞ إٔ ٜهٕٛ قٝطا إساط١ ؽا١ًَ بهٌ 

دٛاْب املٛمٛع، سيو َٔ خ٬ٍ صزل٘ يًٗزف ايشٟ ٜضٜز ايٛفٍٛ إيٝ٘ يف ْٗا١ٜ ايدلْاَر، عٛا٤ نإ ٖشا 

ٚلز ٖشا . َعضؾ١ سكا٥ل ثابت١ سٍٛ اإلؽهاي١ٝ املجاص٠ أٚ َعضؾ١ صأٟ أٚ ؽضح ٚتدلٜض عٔ  ٖشا ا٭ؽهاٍ

ا٭ٖزاف َضتبط١ باؾُٗٛص املؾاٖز، نٕٛ ايضدٌ اإلع٬َٞ ميجٌ اؾُاٖرل َٚقًشت٘، شلشا َٔ ايٛادب 

ؾكز ٜٛفـ اإلْغإ }ا٭خش بعني ا٫عتباص َؾانٌ اجملتُعات ٚايٛقٛف عٓز ايعضٚف ا٫دتُاع١ٍٝ 

املعافض بأْ٘ اْتكا٥ٞ، يٝعرل اْتباٖ٘ ٫ٚ ٜبزٟ اٖتُاَ٘ إ٫ ملٔ ٜعضف خقا٥ق٘ ٜٚؿِٗ سادات٘ ٜٚكزص 

َؾاعضٙ ٚأساعٝغ٘، ٚوكل صغبات٘ ٚهغز تطًعات٘، ٫ٚ ميٓض ثكت٘ إ٫ ملٔ ٜعٝؿ ظضٚؾ٘، ٜٚتعاٌَ 

َع٘ بقزم ٚٚاقع١ٝ
1

، ٖٚشا َا ٜ٪نز يٓا بإ هب إٕ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ بني اإلع٬ّ  {

ٚاؾُٗٛص يف فاٍ إعزار ايدلاَر اإلع١َٝ٬  ملعاؾ١ ايعضٚف احملٝط١ ٚعهػ قناٜا اجملتُع ٚسيو َٔ 

خ٬ٍ سزٜح اإلع٬َٞ بًغإ اؾُاٖرل يف تعبرلٙ عٔ ايٛاقع املعاـ نٕٛ اؾُاٖرل ٖٞ ا٭عاؼ يف 

بًٛؽ  ايتًؿظٜٕٛ  املها١ْ ايضاق١ٝ اييت ٚفٌ إيٝٗا يشيو نإ َٔ اينضٚصٟ اعتدزاّ يػ١ ممٝظ٠ ؽزّ 

ٖزؾني  ا٭ٍٚ ٖٛ ٚفٍٛ املع١ًَٛ يًذُٗٛص ٚايتأثرل ؾٝ٘، ٚايجاْٞ تك١ٜٛ ايضفٝز ايًػٟٛ يزٜ٘ أٜنا َٔ 

خ٬ٍ ْؾض ٖشٙ ايًػ١ بكٛاعزٖا ايقشٝش١، خقٛفا يز٣ ا٭طؿاٍ ايشٜٔ ًٜتكطٕٛ ايهًُات 

ٜٚزاٚيْٛٗا بغضع١ ٖٚشا َا ٜٓتر عًٝ٘ ايتأثرل ايغضٜع ٚسيو بؿنٌ ممٝظات ايتًؿظٜٕٛ املشنٛص٠ آْؿا 

 .ٚتعز ا٭عاؼ يف بًٛؽ ايؾ٧ 

 :يػ١  اإلساع١ .ب 

تتؿل اإلساع١ َع ايتًؿظٜٕٛ يف اعتدزاَُٗا يًػ١ املٓطٛق١ أٟ ايقٛت ٚايشٟ ٜعز قٛاَٗا 

فُٛع١ َٔ ايزبزبات ٚا٫ٖتظاطات اييت تٓتؾض يف اشلٛا٤ ع٢ً » ايض٥ٝغٞ يف إيكا٤ اـدل، ٜٚعضف بأْ٘

ؽهٌ َٛدات تٓتكٌ إىل طب١ً ا٭سٕ، ٚتغتكبً٘ ساع١ ايغُع يٝتشٍٛ بعزٖا إىل دٗات ايتشًٌٝ ست٢ 

ٜؿِٗ
2

ٖٚٛ خدل »، ٚسيو ٜتِ عٔ طضٜل املتًكٞ اشلزف أ٫ ٖٚٛ املغتُع، إٟ َغتُعا يًددل اإلساعٞ «

َغُٛع ايشٟ ٜٓتكٌ عدل ا٭ثرل َٔ احملطات اإلساع١ٝ املدتًؿ١ ٚط١ٝٓ أٚ ق١ًٝ
3

 » 

َٔ املعضٚف إٕ املشٜاع ٜكّٛ بعضض بضاف٘ بؾهٌ َٜٛٞ يشيو بات َٔ اينضٚصٟ إ تهٕٛ 

زل١ ايتبغٝط ٬َط١َ يًعٌُ اإلساعٞ ، مما ٜذلتب عًٝ٘ إؽباع  سادٝات اؾُٗٛص ٚتًب١ٝ صغباتِٗ 

                                                           
(

1
 .، ثزصشف268، ص  «انفُىٌ اإلراػُخ و انزهفضَىَُخ»يصطفً دًُذ كبظى انطبئٍ  ( 
(2  )

 10، ص 2013، 1، ػبنى انكزت انذذَث، األسدٌ، ط «ياليخ انذالنخ انصىرُخ فٍ انًغزىَبد انهغبَُخ،»يكٍ دساس 
(3  )

 51،ص«انزذشَش انصذفٍ فٍ ػصش انًؼهىيبد، انخجش انصذفٍ»د دغٍُ َصش ، د عُبء ػجذ انشدًٍ
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نٕٛ اإلساع١ احمل١ًٝ اسز صٚاؾز اإلع٬ّ . احمل١ًٝ ٖٚشا َا ٜ٪رٟ إىل ٚدٛر ثك١ بني املغتُع ٚ ايٛع١ًٝ

احملًٞ املٛد٘ إىل ؾ١٦ بعٝٓٗا، ٜٚقبض اإلع٬ّ َضتبطا اصتباطا ٚثٝكا عاد١ املغتُعني َٚتق٬ 

بعضٚؾِٗ ايٛاقع١ٝ 
1

. 

يكز اعتؿارت اإلساع١  َٔ ايًػ١ املٓطٛق١ ٚ أُٖٝتٗا ـز١َ َقاؿٗا اإلع١َٝ٬، شلشا هب إٔ 

ٜهٕٛ املكزّ اإلساعٞ  َضتبط بايدلاَر اإلساع١ٝ َٚز٣ َٓاعبتٗا يًُغتُعني، َٔ سٝح إدار٠ اإلساعٞ 

يعًِ ا٭فٛات أٟ ايذلنٝظ ع٢ً املغت٣ٛ ايقٛتٞ  أنجض َٔ املغتٜٛات ايًػ١ٜٛ ٖٚشا ٫ ٜعين إُٖاشلا 

بؾهٌ نًٞ، ٚيهٔ ا٫ٖتُاّ بايقٛت ٜهٕٛ ي٘ أ١ُٖٝ يف يػ١ اإلساع١ ْعضا ملا ؾٝ٘ َٔ ْدل ٚتٓػِٝ، 

عٝح يزِٜٗ رٚص يف ؾِٗ ايه١ًُ أٚ اؾ١ًُ املشاع١  إسا ناْت فضر إخباص أٚ ع٪اٍ أٚ يف فٝػ١ تعذب، 

 .أٟ إٔ ٜهٕٛ املكزّ َتكٓا ٚ ًَُا ملداصز ا٭فٛات 

ٜعضف  نشيو ايٓدل ٚايتٓػِٝ  بايتًٜٛٔ ايقٛتٞ يًه١ًُ املٓطٛق١ ٚ اييت ٜهٕٛ شلا تأثرل يف 

ٜ٪نز ع٢ً أ١ُٖٝ ايًغإ َٔ »ايدلْاَر اإلساعٞ  ٚالشاب املغتُعني، ٖٚٓا لز ايًػٟٛ عُٕٝٛ بٛتض 

بني أعنا٤ ايه٬ّ ا٭خض٣، ْعضا يتؿٛق٘ عًٝٗا يف اي١ًْٛٝ ٚعٗٛي١ ايًؿغ ٚاملض١ْٚ
2

» 

إماؾ١ بإ املعز يًدلاَر هب إٔ تهٕٛ ي٘ َٝظ٠ ٚخقٛف١ٝ خاف١ ب٘ ٚمتٝظٙ عٔ غرلٙ، 

تتُجٌ يف َٗاصات٘ يف خدلات٘ ايًػ١ٜٛ  ٚايع١ًُٝ ٚسيو َٔ خ٬ٍ فٝاغت٘ يًهًُات بأعايٝب َعدل٠ 

املقشٛب١ باملٛعٝك٢ املُٝظ٠ يًشق١ َٔ ادٌ ػٓب املًٌ ٚايضبط بني ؾكضات ايدلْاَر املشاع، ٚإعطا٤ 

إوا٤ َعني إلثاص٠ ايعٛاطـ ٚإسزاخ ايتأثرل، ؾُج٬ أٚقات  ا٭طَات ٚ اؿضٚب لز أخباصٖا ٖٞ ايطاغ١ٝ 

ع٢ً اإلساع١ ست٢ ايكقك ٚا٭ؾ٬ّ  ٚاملٛعٝك٢ تزٚص سٍٛ اؿضٚب، ٚسيو بتُذٝز ق٠ٛ اؾٓٛر ٚإمعاف 

ْعرلٙ اـقِ ٚايذلنٝظ ع٢ً دبٓ٘، ٚتهٕٛ ايتأر١ٜ ملجٌ ٖشٙ ايدلاَر قه١َٛ غط١ ع١ًُٝ َع 

َضاعا٠ اإلبزاع يف ايًػ١ املغتدز١َ، عٔ طضٜل اإلدار٠ يف ايقٛت ٚؾٕٓٛ ايتعاٌَ َع اؾُٗٛص ٚكاطب١ 

غضا٥ظٙ َٔ ادٌ تكضٜب٘ َٔ املشٜاع
3

 ٚقطع اؿٛادظ ٚاملغاؾات بُٝٓٗا، ٖٚشا ٜتشكل ٜٚبًؼ قُٝت٘  ٚرصدت٘ 

عٓز إرصاى املكزّ اإلساعٞ ايك١ُٝ ايقٛت١ٝ ٚمبط كاصدٗا ٚأثضٖا اؿكٝكٞ بؾهٌ فا٥ب ٖٚشا خرل 

نُا ٫بز أٜنا َٔ اإلهاط أٚ َا ٜعضف با٫قتقار يف ايًػ١ يتكزِٜ . ريٌٝ ع٢ً ؼكٝل ايٛمٛح ٚا٭يؿ١

ؾكط َا ِٜٗ  َٚا ىزّ املغتُع ٖٚشا َا ٜٓتر عٓ٘ ايؿِٗ ٚا٫قتٓاع ٚاملؾاصن١ اؾُاٖرل١ٜ بعٝزا عٔ 

ايتهًـ ٚاإلطٓاب
4

. 

                                                           
(1  )

 162، ص 2004، يكزجخ األعشح، د ٌ ثهذ، د ٌ ط، « اإلػالو و انًجزًغ»د يًُ عؼُذ انذذَذٌ، د عهىي ئيبو ػهٍ 
(2 )

 263، ص  «انفُىٌ اإلراػُخ و انزهفضَىَُخ»  يصطفً دًُذ كبظى انطبئٍ 
(3 )

 .، ثزصشف264، ص «انفُىٌ اإلراػُخ و انزهفضَىَُخ، »  يصطفً دًُذ كبظى انطبئٍ 
(4  )

 70، ص 2007، داس انؼهى و اإلًَبٌ نهُشش و انزىصَغ، دٌ ثهذ، د ٌ ط، «اإلػالو انزشثىٌ انًغًىع» ػهً ايجبثٍ 
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إسٕ  ايًػ١ اإلساع١ٝ تهتٌُ عٓزَا وزخ ايتؿاعٌ ٚا٫تغام  ٚايتٓاغِ بني املار٠ اـاّ أ٫ 

ٖٚٞ ايًػ١ ٚاملشٜع  أٚ املكزّ اإلساعٞ  يتشكٝل ا٭ثض املؿٝز يف سٝا٠ ايؾعٛب أٚ اجملتُع احملًٞ ايشٟ تٛد٘ 

صعايتٗا ي٘، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ نشيو َز٣ اْغذاّ اإلساعٞ ٚ عًُ٘ َع املغتُع نٕٛ املشٜع ي٘ رٚص ؾعاٍ 

َٔ خ٬ٍ إبزاعات٘ َٚٗاصت٘ اييت بٗا ٜهغب إعذاب ٚ صم٢ اؾُٗٛص ٜٚٓاٍ ٚعاّ ايٓذ١َٝٛ يف ْعضِٖ، 

 . ٜٚطًل عًٝ٘ اعِ ايؿٓإ اإلساعٞ بز٫ َٔ املكزّ اإلساعٞ بؿنٌ ؼكٝك٘ ملبتػاِٖ

 :يػ١ ايقشاؾ١ أٚ ايًػ١ ايقشؿ١ٝ .ز 

 تتُجٌ يػ١ ايقشاؾ١ يف ايهتاب١ أٟ ايًػ١ املهتٛب١  ٚاييت تعتدل متج٬ٝ فارقا يًػ١ 

ٜٚعضؾ٘ . املٓطٛق١ َٚتبع١ بنٛابط ٚقٛاعز َتك١ٓ ٚتغًغٌ َٓطكٞ يف عضض ٚنتاب١ اـدل ايقشؿٞ

اْ٘ تكضٜض ٜقـ يف رق١ َٚٛمٛع١ٝ سارث١ أٚ ٚاقع١ أٚ ؾهض٠ فشٝش١  متػ َقاحل » ؾاصٚم أبٛ طٜز

، نُا تعضؾ٘ «اندل عزر َٔ ايكضا٤، نُا تجرل اٖتُاَِٗ بكزص َا تغاِٖ  يف ت١ُٝٓ اجملتُع ٚتضقٝت٘

بأْ٘ ٖٛ َا ِٜٗ َعضؾت٘ اندل عزر َٔ ايٓاؼ ٭عباب ٜتؿكٕٛ عًٝٗا بايضغِ »ايزنتٛص٠ إد٬ٍ خًٝؿ١ 

َٔ اخت٬ؾاتِٗ يف ايتهٜٛٔ ايؾدقٞ  ٚايجكايف ٚايؿهضٟ ٚاملغت٣ٛ ايعكًٞ، ٖٚٛ نشيو تكضٜض عٔ 

«سزخ مل ٜهٔ َعضٚؾا يز٣ ايٓاؼ َٔ قبٌ، مجع بزق١ َٔ َقارص َٛثٛم بقشتٗا
1 

َٔ خ٬ٍ املؿَٗٛني ايغابكني يًددل ايقشؿٞ، ٜعٗض يٓا إٔ ايقشاؾ١ تكّٛ بٓؾض ا٭خباص 

املتعًك١ بايكضا٤ أٟ تهتب َا ىزّ ايكاص٨ َٔ أْبا٤ ٚ َعًَٛات َأخٛس٠ َٔ اؿزخ اؾاصٟ، بػض ايٓعض 

عٔ اخت٬ؾاتِٗ يف املغت٣ٛ ايعكًٞ ٚايجكايف ٚايضفٝز املعًَٛاتٞ املٛدٛر يزِٜٗ، ٖشا َٔ داْب َٚٔ داْب 

أخض إٔ ايقشاؾ١ َكابًٗا ا٭خباص نٕٛ اـدل املهتٛب ٖٛ ايشٟ ٜقٓع ٚ ٜٓتر ايقشٝؿ١ ٜٚعٗض قُٝتٗا 

 .ٚأُٖٝتٗا

ٜأتٞ املكاٍ ايقشؿٞ َضؾٛم بٛعا٥ٌ اإلبضاط املطبٛع١ َجٌ ا٭يٛإ أٟ ايعٓاٜٚٔ ٚاملكا٫ت امل١ًْٛ، 

ٚاإلطاصات ٚايقٛص ٚايضعَٛات، ؾؿٞ اؾضا٥ز ايقشؿ١ٝ لز املكا٫ت َع١ْٛٓ بعٓاٜٚٔ ٚقز تهٕٛ ٖشٙ 

ا٭خرل٠ َهتٛب١ غط عضٜض ٚيٕٛ َعني ْعضا ٭ُٖٝتٗا، ٚإرصاز ظاْب املكاٍ فٛص٠ ثابت١ ٫َت٬نٗا 

ؾا٥ز٠ َٔ ايٓاس١ٝ اإلع١َٝ٬ يف بًٛؽ اشلزف، نٕٛ اإلْغإ بطبٝعت٘ أعضع يف ع١ًُٝ إرصاى ايقٛص 

ؾايقٛص٠ يف ايقشـ »املتعًك١ غدل َا يف كًٝت٘ أنجض َٔ إرصاى ايعباصات ٚايهًُات ايًػ١ٜٛ، 

تعتدل ايك١ُٝ املغاعز٠ يف اإلٜناح يًػ١ املكاٍ ٚاْعهاؼ رقٝل َٚعدل سكا عٔ اؿكٝك١ نٕٛ 

ايقٛص٠ تعطٞ ؼ٬ًٝ فارقا
2

 .، ٖٚشا َا ٜزؾع ايكاص٨ إىل َطايع١ املكا٫ت ايقشؿ١ٝ املتٓٛع١«

                                                           
(1 )

 50-49، ص2005، 1،دنشا انفجش نهُشش و انزىصَغ، انمبهشح، ط «فٍ انخجش انصذفٍ،دساعخ َظشَخ و رطجُمُخ»ػجذ انجىاد عؼُذ يذًذ سثُغ.د
(2
 

)
 128، ص 2009، 2، داس انًُهم انهجُبٍَ، ثُشود، ط «انكزبثخ اإلػاليُخ، انًجبدٌء و األصىل»َغُى انخىسٌ .  د
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تعتدل ٖشٙ ايعٓافض َٔ أعاعٝات ايًػ١ املهتٛب١ يف ايقشٝؿ١، ؾايًػ١ ايقشؿ١ٝ ؽاصى ؾٝٗا 

أربا٤ نباص أَجاٍ املاطْٞ ٚايعكار ٚايضاؾعٞ ٚط٘ سغني، بأعًٛب قا٥ِ ع٢ً ايٛظٝؿ١ اشلارؾ١ ٚايٛمٛح 

» ٚايتٓاغِ بني ايهاتب اٚ ايقشؿٞ ٚايكاص٨، ٜٚشٖب ايضٚا٥ٞ قُز سغني ٖٝهٌ بايكٍٛ إىل إٔ

ا٭عًٛب ايقشؿٞ ٜغتكٞ ب٬غت٘ اؿكٝك١ٝ َٔ ايٛاقع ايعا١َ
1

، ؾاملكاٍ ايقشؿٞ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ 

َعاؾا َٚضآ٠ عانغ١ يٮدٛا٤ ٚ ا٭سزاخ احملٝط١ بايٛاقع املعاـ، اٟ ع٢ً ايقشؿٞ َعاٜؾ١ ايٓاؼ 

راخٌ ايعٌُ ايقشؿٞ، ؾًٗشا ٜتطًب َٔ ايقشؿٞ اخش َارت٘ َٔ بني ٚعط ايٓاؼ ٚواٍٚ ايتعبرل عٓٗا 

مبا ٜتؿل ٚعٝاع١ ايقشٝؿ١
2

 . ٚبًػ١ ع١ًُٝ َٚتك١ٓ بعٝز٠ عٔ ايػضاب١ 

سضل ٖ٪٤٫ ا٭ربا٤ يف نتاباتِٗ ايقشؿ١ٝ ع٢ً بغاط١ ايًػ١ ٚصؽاقتٗا ٚٚمٛسٗا، ؾٗٞ ٫ 

ؽضز عٔ ايؿقش٢ بؾ٤ٞ ٫ َٔ ايٓاس١ٝ ايذلنٝب١ٝ ايٓش١ٜٛ أٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايز٫ي١ٝ أٟ املع٢ٓ، ٖشا ؾُٝا 

 .ٜتعًل با٭ربا٤ ٚاَت٬نِٗ يًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ 

أَا بايٓغب١ ٯخضٕٚ نإ بِٝٓٗ ؾضٚم ٚ اخت٬ؾات يف قزصات ايًػ١ ٚايشخرل٠ ايًػ١ٜٛ ٖٚشا َا 

أر٣ إىل بضٚط يػ١ فشؿ١ٝ يًهتاب١ ايقشؿ١ٝ ٚاييت ناْت بزٚصٖا َ٪ر١ٜ يًػضض اإلع٬َٞ ايقشؿٞ، 

ٚػاٚطت يف سيو مٛابط ايًػ١ ا٭ف١ًٝ، خاف١ ؾُٝا ىك ايذلمج١ اإلع١َٝ٬ ايقشؿ١ٝ اييت تعطٞ 

أ١ُٖٝ قق٣ٛ يًغضع١ يف املكاصب١ يذلمج١ أيؿاظ دزٜز٠ ٚنجرل٠ اييت مل ٜتُهٔ املذلدِ ايقشؿٞ َٔ 

تضمجتٗا مبا ٜتٛاؾل ٚقٛاعز ايقضف ايعضبٞ
3

، شلشا ساٚيت اجملاَع ايًػ١ٜٛ ايعضب١ٝ َتابع١ نٌ 

، ٚنتب قُز «تعضٜب ا٭عايٝب» املغتذزات ايطاص١٥ ع٢ً ايقشاؾ١، ؾهتب عبز ايكارص املػضبٞ عٔ 

عضض ؾٝٗا ا٭عايٝب ايؾا٥ع١ يف ايقشاؾ١ ٚدا٤ أخض ٚاخضز «يػٜٛات»ايٓذاص عًغ١ً َٔ املكا٫ت املع١ْٛٓ 

«يػ١ اؾضا٥ز»نتاب 
4
 

َٔ ادٌ ايهتاب١ ايقشؿ١ٝ إمتاّ َؾٛاصٖا يف ْؾض املكا٫ت ٚا٭خباص َٚعاٜؾ١ اجملتُعات 

ٚايتعبرل عٓٗا بكًُ٘، نإ ٫بز ع٢ً ايقشؿٝني احملذلؾني بهٌ رق١ إهار َقطًشات ٚنًُات 

َعدل٠ عٔ َؿاِٖٝ َٚناَني نتاباتِٗ ايقشؿ١ٝ، ٚسيو بٛاعط١ اعتدزاّ طضا٥ل ٚمع املقطًض أٚ 

فٓاع١ املقطًض املتُج١ً يف ايذلمج١ ٚايتٛيٝز ٚايتعضٜب ٚاجملاط ٚايذلنٝب املظدٞ، ٜٚٓتر عٔ ٖشٙ 

                                                           
(1
 

)
 108، ص 2002، انهُئخ انؼبيخ نهكزبثخ، د ٌ ثهذ، د ٌ ط، «فٍ انزفغُش اإلػاليٍ نألدة» ػجذ انؼضَض ششف 

(2
 

)
، ص 2001، 1، داس انفجش نهُشش و انزىصَغ، انمبهشح، ط«فٍ انًمبل انصذفٍ، األعظ انُظشَخ و انزطجُمبد انؼًهُخ»  دكزىس اعًبػُم اثشاهُى

68 
(3
 

)
 .، ثزصشف17، ص 2015، 3، انؼذد 31، يجهخ جبيؼخ ديشك، انًجهذ «نغخ اإلػالو انؼشثٍ»د  فبدَخ انًهُخ انذهىاٍَ.   أ

(4
 

)
 2، ص2002، داس انفكش انؼشثٍ، انمبهشح، د ٌ ط، « نغخ انصذبفخ انًؼبصشح»  يذًذ دغٍ ػجذ انؼضَض



باجلناهري االتصال يف دورها و  اإلعالم  وسائل يف الفصحى العربية اللغة مكانة: الثاني الفصل  

 

34 
 

ايقٓاع١ املقطًش١ٝ تزؾل نِ ٖا٥ٌ َٔ ا٭يؿاظ ايزاي١ ع٢ً َعين َع١ٓٝ إماؾ١ إىل ايذلارف املتعزر 

 .يًؿغ ايٛاسز

ٜبك٢ ايتغًِٝ بايبغاط١ ٚايٛمٛح، ٚسيو َٔ ادٌ ايتؿضق١ بني ا٭عايٝب ا٭رب١ٝ ٚا٭عايٝب 

ايع١ًُٝ، نٕٛ أعًٛب املكاٍ ايقشؿٞ َٛدٛر َا بني أعًٛب املكاٍ ا٭ربٞ ٚأعًٛب املكاٍ ايعًُٞ، 

عٝح ٫ٖٛ ٜضنظ ؾكط ع٢ً اؾاْب املٛمٛعٞ ٚإمنا ٜزَر ٚميٌٝ نشيو إىل ايشات١ٝ، ؾايقشؿٞ 

هب إٔ تهٕٛ ي٘ ملغ١ أٚ بق١ُ يف َكا٫ت٘ املهتٛب١ ٖٚشا ٖٛ ا٭ثض ايشٟ ٜذلن٘ يف ايكاص٨، ٚاىل 

داْب ايٛمٛح ٚايغٗٛي١ يف ايًػ١ ٖٓاى ؽضطا ٖاَا أ٫ ٖٚٛ َضاعا٠ ايتٛاؾل بني ايًػ١ ٚايكزصات ايًػ١ٜٛ 

ٚايعك١ًٝ املٛدٛر٠ يز٣ ايكضا٤ املضار إب٬غ٘ ٖٚشا َا ٜزؾع إىل إطاي١ اؿٛادظ ٚايعضاقٌٝ اييت َٔ ؽاْٗا إٕ 

 . تنٝع ايؾضٜط ا٫تقايٞ بني ايهتاب١ ٚايكاص٨

َٔ خ٬ٍ  عضمٓا يًػات ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ  َٔ يػ١ ايتًؿظٜٕٛ ٚيػ١ اإلساع١ ٚيػ١ ايقشاؾ١، 

ميهٔ ايكٍٛ بإ ايكاعِ املؾذلى بِٝٓٗ ٖٛ ايًػ١ َع سضل اإلع٬َٞ ع٢ً تٛفٌٝ اإلخباص ٚاملعًَٛات 

إىل سٖٔ املغتكبٌ يٝػ ْؾضٖا شلِ ؾشغب، ٖٚٓا ٜأتٞ رٚص ايًػ١ اشلاّ يف ٖشٙ ايع١ًُٝ ٖشا َٔ داْب ْؾض 

اإلخباص َٚٔ داْب أخض ٖٓاى ايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار ٚ إعطا٤ ايؿا٥ز٠ ٚ ْكٌ ايتعًِٝ ٚايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ، 

ٚؼكٝل ٖشٙ ا٭ٖزاف ٚتػطٝتٗا َضتبط عضؾ١ٝ ايقشؿٞ ٚتطًعات٘ مٛ ا٭ؾنٌ ؾُٝا ىزّ اؾُٗٛص، 

 .رٕٚ إٔ ْٓغ٢ إملاَ٘ بعٓافض ايقٝاغ١ يضعا٥ٌ اإلقٓاع ٚايتأثرل

 :َها١ْ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ يف ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ .2

إٕ اإلع٬ّ ٫ ميهٔ إٔ هز ايذلب١ اـقب١ اييت ُٜٓٛ ؾٝٗا ٚاجملاٍ ايشٟ مياصؼ ؾٝ٘ ْؾاط٘ 

بزٕٚ يػ١ تقٛؽ صعايت٘ ٚتٓكٌ ا٭ؾهاص اييت تتنُٓٗا، ٚنٕٛ اإلع٬ّ َٔ أِٖ ايٛعا٥ٌ ايؿعاي١ يف 

تضب١ٝ ا٭دٝاٍ نٕٛ اإلْغإ عٛا٤ نإ بايػا أٚ طؿ٬ ٜكنٞ َععِ أٚقات ؾضاغ٘ أَاّ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ 

عٛا٤ ناْت زلع١ٝ بقض١ٜ أٚ َغُٛع١ أٚ َكض٠٤ٚ، يشيو أفبض ايزٚص ايتٛدٝٗٞ يإلع٬ّ اؽز تأثرلا يف 

اؿٝا٠ ايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ، نٕٛ ايًػ١ تهتغب عٔ طضٜل ايغُاع ٚبايتظاّ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ يًػ١ 

ايعضب١ٝ ايقشٝش١  ٜعز ٖشا َٔ أدٛر املقارص باعتباصٖا أفًض ايًػات ٚأنجضٖا نؿا٠٤ ٫عتدزاَٗا يف 

 .نًػ١ إع١َٝ٬ يف ٚعا٥ًٓا اإلع١َٝ٬

تعضف ايؿقش٢ ٖٞ ْؿغٗا ايًػ١ ايعضب١ٝ ايكزمي١ اؿكٝك١ٝ، ٚاييت ٜضدع ٚدٛرٖا إىل َا قبٌ 

أْٗا أؽعاص أٌٖ اؾا١ًٖٝ ، » ايتاصٜذ، ٚاييت تضؾعت عٔ شلذات اـطاب َٓش طَٔ، ٚتعضف بكٍٛ ايباق٬ْٞ 

ٚن٬ّ ايؿقشا٤ ٚاؿهُا٤ َٔ ايعضب، ن٬ّ ايهٗإ ٚأٌٖ ايضدظ ٚايغذع، ٚغرل سيو َٔ أْٛاع 
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أْٗا تًو ايًػ١ ايؿ١ٝٓ اـايق١، ٖٚشٙ ايًػ١  »praetorius، ٜٚعضؾٗا «ب٬غتِٗ، ٚفٓٛف ؾقاستِٗ

تعًٛ ٚتتُٝظ ع٢ً عا٥ض شلذاتٗا، ع٢ً ايضغِ َٔ نْٛٗا ع٢ً أيغٓتِٗ ؾإْٗا ٫ ؽًٛ َٔ تأثرل ايًٗذات 

«عًٝٗا
1

. 

تعين ٖشٙ ا٭خرل٠ َٔ ايكٍٛ بإ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ قز تتزاخٌ َع شلذات أخض٣ ٚ ايعاَٝات 

 .احمل١ًٝ املُظٚد١ بأيؿاظ أدٓب١ٝ، ٖٚشا َا طضا ع٢ً يػ١ أدٗظ٠ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ

ٜض٣ عبز ايعظٜظ ؽضف بإ ايًػ١ اإلع١َٝ٬ ٖٞ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ ٚسيو َٔ خ٬ٍ اَتٝاط 

ايؿقش٢ بايعُل ٖٚشا َا دعًٗا تكّٛ ع٢ً ايذلمج١ ا٭١َٝٓ يًُعاْٞ ٚا٭ؾهاص ٚا٫تغاع يٮيؿاظ  

ٚانتغاب ايتعبرلات اؾزٜز٠، باعتباصٖا صٚح ايعقض َٚتطًبات٘، طٜار٠ ع٢ً سيو سضفٗا ع٢ً 

ايغٗٛي١ ٚاؾظاي١ ٚايزق١ ٚايٛمٛح، ٖٚشا َا ٜذلتب عًٝ٘ ٜغض ايكضا٠٤ ٚاملؾاٖز٠ ٚا٫عتُاع  أٟ عدل 

كتًـ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ، ٚشلشا اْؿتض ايطضٜل أَاّ يػ١ اإلع٬ّ  ايؿقٝش١ يتتغضب يف نٌ َهإ
2

 ،

 :ٚسيو َٔ خ٬ٍ

ايؿهض٠ ايظ١َٝٓ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚتعتدل ٖشٙ َٔ أِٖ املكاٜٝػ نٕٛ عاٌَ ايٛقت ًٜعب رٚصا 

أعاعٝا ٚص٥ٝغٝا يف تػط١ٝ ا٭خباص ٚؼضٜضٖا ٚإخضادٗا، ٚايًػ١ اييت تزٍ ع٢ً ايظَٔ ٖٞ ا٭ْغب ٚا٭فًض 

 .يإلع٬ّ

نُا ٖٓاى خاف١ٝ أخض٣ ػعٌ ايًػ١ ايعضب١ٝ أنجض إع٬َا َكاص١ْ بايًػات اؿ١ٝ ا٭خض٣ 

عٝح ٜشٖب عًُا٤ ايقشاؾ١  إىل إٔ ا٭عًٛب اإلع٬َٞ ٜعين إعطا٤ « اإلهاط املعضيف»املعضٚؾ١ ٖٚٞ 

.سكا٥ل بأقق٢ َا ميهٔ َٔ عضع١ ٚ ٜغض ٚ إهاط ، ٚ ايتأنٝز ٚ ا٫ختقاص ٚ ايقش١
3
 

إماؾ١ ٚ َا ٜ٪نز يٓا بإٔ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ أرا٠  ٚظٝؿ١ٝ ٖارؾ١ عٝح أْٗا يٝغت ؾٓا مجايٝا 

ؾشغب، بٌ إْٗا تٗزف يإلع٬ّ ٚ ايتؿغرل ٚ ايتٓؾ١٦ رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ايزق١ يف ايعضب١ٝ، ٚ ٖٞ ريٌٝ ع٢ً 

بًٛؽ أفشابٗا رصد١ عاي١ٝ يف ؼزٜز املكقٛر ٚابتعار عٔ اإلبٗاّ، نٕٛ ايتدقٝك ايًػٟٛ ٚ ايزق١ يف 

ايتعبرل أرا٠ ٫بز َٓٗا يضدٌ اإلع٬ّ فشؿٝا نإ أٚ إساعٝا إلبضاط املعًَٛات ٚ ايهؾـ عٔ دٛاْبٗا 

املتُٝظ٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٛظٝؿ١ اشلارؾ١
4

 .

                                                           
(1
 

)
 41-40، ص 2004، يكزجخ انثمبفخ انذَُُخ، انمبهشح، د ٌ ط ، «انؼشثُخ انفصذً و أثذبثهب» د دبرى انجهُغبوٌ 

(2
 

)
 171-170، ص 1991، 1، داس انجُم، ثُشود، ط « انهغخ اإلػاليُخ»ػجذ انؼضَض ششف .   د

(3
 

)
 134،143، ص« انهغخ اإلػاليُخ»ػجذ انؼضَض ششف .  د 

(4
 

 )
 .، ثزصشف148، 146 انًشجغ َفغخ، ص 
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إٕ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ غ١ٝٓ با٭يؿاظ ايزاي١ ع٢ً املعاْٞ ايعا١َ ٚ اـاف١، املتُٝظ٠ ٚ 

ايزقٝك١ ٚ ٖشٙ ا٭خرل٠ ٖٞ َا ؼتاز إيٝٗا يػ١ اإلع٬ّ يشيو هب اختٝاص ايًؿغ ايزقٝل َٔ ايًػ١ ايعضب١ٝ 

 .َقشٛب بايبغاط١ ست٢ تهٕٛ يز٣ اإلع٬ّ يػ١ تقًض ملٛانب١ ٚ َٛاد١ٗ ايتكزّ اشلا٥ٌ

ٜتنض يٓا بإٔ اـقا٥ك اإلع١َٝ٬ َهتغب١ ٚ َغتٛسا٠ َٔ ايًػ١ ايعضب١ٝ ا٭ف١ًٝ، عٝح 

إىل داْب ايًػ١ ايعضب١ٝ املعدل٠ ٚ املغتٗزؾ١ يًؿٔ ٚ اؾُاٍ ؾإْٗا أٜنا شلا اتقاٍ ْادض َٓبع٘ ايٛمٛح ٚ 

ايغٗٛي١ ٚ ايزق١ ، ٚ ٖشا َا ٜ٪نز بإٔ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ ؾٔ تطبٝكٞ عًُٞ قارص٠ ع٢ً اإلساط١ ٚ 

ايتعبرل ايؾاٌَ يف كتًـ ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ بؿنٌ فؿا٥ٗا ٚ تؿتشٗا ٚ َغاٜضتٗا يًعقض، ٚ 

ٖشا َا ٬ْسع٘ َٔ خ٬ٍ رٚصٖا ٚٚظٝؿتٗا يف تأر١ٜ ايؿهض٠ ٚ إٜناح املعًَٛات ٚ ٖشٙ أخك خقا٥ك 

 .اإلع٬ّ

 .ٖشا ؾُٝا ىك اعتباص ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ ٖٞ ايًػ١ اإلع١َٝ٬

يهٔ ايٛاقع هعًٓا ْٓؿٞ َا اعتدلٙ ايزنتٛص عبز ايعظٜظ ؽضف، عٝح ايًػ١ ايعضب١ٝ 

ايؿقش٢ مل تٌٓ سكٗا ٚ َهاْتٗا اي٥٬ك١ بٗا يف ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ ، ؾبايضغِ َٔ ايكٓٛات 

ايعزٜز٠ يف ايتًؿظٜٕٛ، ؾإٕ اعتدزاّ ايؿقش٢ يف ايدلاَر املض١ٝ٥ قًٌٝ ٚ قزٚر أغًب٘ ع٤ٞ ايتٓؿٝش ٚ 

اإلخضاز، ؾايتًؿظٜٕٛ يف َععِ بضاف٘ املكز١َ ىذلع يػ١ قارث١ ت٪ثض بزٚصٖا ع٢ً ع١َ٬ ايًػ١ 

ايه٬عٝه١ٝ اؿزٜج١ رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ايتؾٜٛ٘ ٚ ايتشضٜـ يف َععِ ايؾاؽات ايتًؿظ١ْٜٝٛ، ٖشا 

« babyطٝٛص »أٚ « طٝٛص اؾ١ٓ»بقؿ١ عا١َ أَا باؾاْب اـال ؾُج٬ ايكٓا٠ ايتًؿظ١ْٜٝٛ املعضٚؾ١ 

ٖٚٞ قٓا٠ تكّٛ بتكزِٜ أغاْٞ يٮطؿاٍ ايقػاص، ٚ تغتٗزف يف سيو ايػٓا٤ سهِ ٚ َٛاعغ ٚ عدل 

إماؾ١ إىل بعض ا٭غاْٞ عٔ اؿضٚف ٚ ا٭صقاّ إىل غرل سيو ، يهٔ قٛاّ ٖشٙ ايػاْٞ َتٓٛع١ َٔ عٛص١ٜ 

إىل يبٓا١ْٝ ٚ ؽ٤ٞ قًٌٝ دزا َٔ ايًػ١ ا٭ف١ًٝ ايؿقش٢، ٖٚٓا ول يٓا ايكٍٛ بإٔ ايدلاَر املتعًك١ 

با٭طؿاٍ ٫ تغِٗ بزٚصٖا املؿضٚض يف ا٫صتكا٤ باملغت٣ٛ ٚ ايضفٝز ايًػٟٛ يًطؿٌ، نٕٛ ايطؿٌ ٚ ست٢ 

ايبايؼ ٜكنٞ َععِ ٚقت ؾضاغ٘ أَاّ ايتًؿظٜٕٛ ٚ شلشا هب إ تهٕٛ ايًػ١ فشٝش١ ت٪رٟ املٗاّ، ٭ٕ 

ايطؿٌ فؿش١ بٝنا٤ إماؾ١ إىل عضع١ ايتأثرل عًٝ٘ ٚ سيو َٔ خ٬ٍ تزاٚي٘ يًهًُات املغتدز١َ يف 

. ا٭غاْٞ
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نُا ْشنض بعض ايدلاَر ا٭خض٣ َجٌ أزلا٤ بعض ايدلاَر اييت تبح َٔ ايتًؿظٜٕٛ ايًبٓاْٞ 

رقٞ ٜا »، ٚ َٔ ايتًؿاط املقضٟ بضْاَر «خًٝو عاـط»، «تعٝؿ ٚ تانٌ غرلا»، «فباسٛ» َجٌ بضْاَر 

«َظٜها
1

 .«عضب ٚٚر»، ٚ بضْاَر 

، ٚ ٜتِ «journaneق٠ٛٗ ٚ »أَا َٔ ايتًؿظٜٕٛ اؾظا٥ضٟ لز َج٬ عٓٛإ بضْاَر قٓا٠ ايٓٗاص 

تكزِٜ ٖشا ايدلْاَر بًػ١ تتدًًٗا أيؿاظ أدٓب١ٝ ٚ عا١َٝ إماؾ١ إىل ا٭خطا٤ ايًػ١ٜٛ ايٛاصر٠ يف َجٌ ٖشٙ 

 .ايدلاَر ٚ املكاب٬ت بني ايقشؿٞ ٚ اينٝـ

َٔ خ٬ٍ َا عًؿٓا سنضٙ ْض٣ بإ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ يف تزٖٛص ، ٫ عُٝا يف ايذلمجات 

اييت تهتب ع٢ً ايؾاؽات ايتًؿظ١ْٜٝٛ يًدلاَر ٚ ٖٞ ٫ ؽًٛ َٔ ا٭خطا٤ ايًػ١ٜٛ املٛطع١ ع٢ً ايكٛاعز 

 .ٚ اإل٤٬َ ٚ صنان١ ايًؿغ ٚ ايعباص٠ ٚ قضبٗا َٔ ايعا١َٝ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ

يهٔ ٖشٙ ايقٛص٠ أٚ ايقؿ١ ايغًب١ٝ اييت تتُتع بٗا  بضاَر اإلع٬ّ ايعضبٞ ٫ ٜٓبػٞ تعُُٝٗا 

ؾٗٓاى قطات ؼاٍٚ ا٫قذلاب ؾع٬ َٔ ايؿقش٢ ايقشٝش١ يف َععِ بضافٗا، ٚ لز سيو يف ايدلاَر 

 :ايز١ٜٝٓ املعضٚم١ عٛا٤ يف ايتًؿظٜٕٛ ٚ يف اإلساعات املغُٛع١ ٚ َٔ ممٝظات ٖشٙ ايدلاَر لز

ا٫يتظاّ ايزٜين، سٝح ػعٌ اؿؿاظ ع٢ً ايًػ١ ايعضب١ٝ ١َُٗ ر١ٜٝٓ باملكاّ ا٭ٍٚ، ميتاط َ٪رٚ  

ملجٌ ٖشٙ ايدلاَر بغ١َ٬ ايٓطل ٚ إتكإ قٛاعز ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚ َعضؾ١ مجايٝتٗا ٚ ب٬غتٗا
2

، ؾُج٬ لز 

َكزّ بايًػ١ ايؿقش٢، نشيو يف ايتًؿظٜٕٛ اؾظا٥ضٟ « ايزٜٔ ٚ اؿٝا٠»يف ايتًؿظٜٕٛ املقضٟ بضْاَر 

 .َكزّ بايًػ١ ايؿقش٢«ْٛص ايؿضقإ»بضْاَر رٜين يًؾٝذ َهضنب 

« ٚ ٜغتؿتْٛو يف ايزٜٔ»أَا يف اإلساع١ احمل١ًٝ لز بضْاَر املؿيت ايؾٝذ اؾ٬ٝيٞ بعٓٛإ 

 .َكزّ بايًػ١ ايقشٝش١

إٕ َز٣ اعتدزاّ ايؿقش٢ يف اإلع٬ّ املغُٛع أٟ اإلساع١ لزٖا تكذلب َٔ ايتبغٝط ٚ خًل 

يػ١ َٝغض٠، ٚ ٖٞ قاٚي١ يًدضٚز َٔ ايتكعض ٚ ايػضٜب َٔ ا٭يؿاظ يًزخٍٛ إىل عامل يػٟٛ دزٜز قٛاَ٘ 

ايًؿع١ املؿ١َٛٗ بغضع١ َٔ ايغاَع، ٚ ٖشا ايزا٤ ىًط بني ايعا١َٝ ٚ ايؿقش٢ بؿقٝض بعض ايعاَٞ 

ٚإيباؼ ايؿقش٢ س١ً دزٜز٠ َٔ ايقٛؽ تٗبط ب٘ إىل ا٭را٤ ايغٌٗ، عٝح ٜهٕٛ اؿٛاص بًػ١ َبغط١ 

ايشٟ ٜكزَ٘ « ايباب املؿتٛح»: متٌٝ إىل اْتكا٤ ايًؿع١ ٚ ٚمعٗا يف عٝام َٓاعب يًعباص٠، َجاٍ سيو

                                                           
(1
 

 )
 .125، ص 2012، 1، داس انجذاَخ، ػًبٌ، ط « انهغخ انؼشثُخ ووعبئم اإلرصبل انذذَثخ» أ ونُذ اثشاهُى انذبج

(2
 

 )
 .، ثزصشف126، ص «انهغخ انؼشثُخ ووعبئم اإلرصبل انذذَثخ» أ ونُذ اثشاهُى انذبج
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اإلع٬َٞ ايزنتٛص عٝغ٢ عرلٚت ايشٟ واٍٚ ا٫يتظاّ بايؿقش٢ يف غايب سٛاصات٘ َع اعتدزاَ٘ يػ١ 

َبغط١ يف ظضٚف َع١ٓٝ
1

. 

رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ايدلاَر اإلساع١ٝ احمل١ًٝ، عٝح لز ٖٓاى بضاَر َكز١َ بايؿقش٢ َتعًك١ 

 .با٭طؿاٍ أٟ اعتدزاَٗا نٛعٝط أٚ نأرا٠ يًتٛافٌ َعِٗ

إسٕ بايٓغب١ ٫عتدزاّ ايؿقش٢ لز سيو يف ا٭ؾ٬ّ ٚ املغًغ٬ت ايتاصى١ٝ ٚ اإلع١َٝ٬ َجٌ 

، ٚ ا٭خباص ٚ اييت مل تغًِ ٖشٙ ا٭خرل٠ َٔ ايظ٫ت ٚ ا٭خطا٤، ٚ يف «ققك اٯٜات يف ايكضإٓ»َغًغٌ 

بعض احملطات لز ؽٝٛع ايعا١َٝ ؾٝٗا ٚ تكزّ إىل اؾُٗٛص بأْٗا يػ١ إع١َٝ٬ عقض١ٜ َجٌ بضْاَر 

املعضٚف ايشٟ تعضم٘ قٓا٠ ايؾضٚم َع اإلع١َٝ٬ ايػ١ٝٓ عٔ ايتعضٜـ ؾن١ًٝ ٚ نب١ َٔ « خط أمحض»

ا٭خقا٥ٝني َٔ قاَٞ ٚ رنتٛص ْؿغاْٞ َٚغتؾاص رٜين ٚ أٜنا دضت ع٢ً أيغٓتِٗ ايعا١َٝ أثٓا٤ 

 .اؿزٜح

ؾُٔ ايعاٖض ٚ امل٬سغ إٔ ٖٓاى ايًػ١ ايؿقش٢ ا٭ف١ًٝ اييت تغتدزّ بؾهٌ م٦ٌٝ يف 

ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ، ست٢ ٚ يٛ اعتدزَت ؾإْٗا تعضض يًهجرل َٔ ا٭خطا٤ ٚ ايجػضات ٚ ٜكابًٗا يف سيو 

ايعا١َٝ اييت أفبشت يز٣ ايبعض يػ١ ايتؿاِٖ ٚ ا٫عتٝعاب ٚ ايتأٜٝز َٔ قبٌ اؾُٗٛص ٚ ٖشا َا أر٣ إىل 

ؽٝٛعٗا عدل أدٗظ٠ اإلع٬ّ ٚ َٔ مث١ بني اؾُاٖرل، ٚ أطًل ع٢ً ايعا١َٝ اعِ ايعا١َٝ ايضاق١ٝ املغتع١ًُ 

يز٣ املجكؿٕٛ يف أسارٜجِٗ ٚ ٖشا َا أر٣ إىل ايتأٜٝز ٚ اينبط أٟ ٖٓاى َٔ ٜ٪ٜز اعتدزاّ ايًػ١ ايعضب١ٝ 

ايؿقش٢ يف ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ ٚ ٖٓاى َٔ ٜضؾض ٖشا ا٫ػاٙ راعٝا إىل اعتدزاّ ايعا١َٝ ٚ سيو ٫تٗاَ٘ 

يًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ بايػُٛض ٚ ايقعٛب١ يف إٔ تهٕٛ يػ١ يإلع٬ّ ٚ ٜض٣ امل٪ٜز يًؿقش٢ بإٔ 

اعتدزاّ ايعاَٝات ٜعتدل تؾٜٛٗا ٚ فظص٠ يًؿقش٢ ٚ ايجكاؾات ايعضب١ٝ، إس ٜضدع اعتدزاّ ايعا١َٝ عدل 

ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ إىل اينضٚص٠ ٚ ايٛاقع اؿايٞ نْٛٗا ايًػ١ املؾذلن١ املؿ١َٛٗ ٚ ايٛع١ًٝ املٓاعب١ ؾشب 

اؾُٗٛص إماؾ١ إىل إ ايتعبرل عٔ املؾانٌ اؿٝات١ٝ ٜغتٛدب ايًذ٤ٛ إىل ايعا١َٝ، ؾهٌ ايدلاَر 

 .لزٖا تغتدزّ ايؿقش٢ ايتا١َ ٚ أخض٣ عا١َٝ قن١  ٚ أخض٣ املظز بُٝٓٗا

َٔ ٖٓا ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ اَت٬ى اإلع٬ّ يٮ١ُٖٝ ايكق٣ٛ ؾُٝا ىك ايتأثرل ع٢ً املغت٣ٛ 

ايًػٟٛ يز٣ ايهجرل َٔ املتابعني خقٛفا ا٭طؿاٍ ٚ ايؾباب، ٫ بز َٔ اعتدزاّ يػ١ فشٝش١ ٚ 

اعتعُاٍ املٝظات اييت َٔ ؽأْٗا إٔ ؽزّ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚ تكّٛ بتقؿ١ٝ اـطاب اإلساعٞ ٚ ايتًؿظْٜٛٞ َٔ 

ايعا١َٝ اييت غًبت عًٝٗا ٚ ٖشا ٜبني يٓا بإٔ ايقشاؾ١ املهتٛب١ ٖٞ ا٭نجض سؿاظا ع٢ً مٛابط ايًػ١ 

ايعضب١ٝ ٚ اعتدزاَٗا َٔ سٝح ايًؿغ ٚ املع٢ٓ، ٚ تعين ايؿقش٢ بأْٗا ايٓكط١ ا٭عاع١ٝ ٚ احملٛص ايشٟ 

                                                           
(1
 

)
نًشجغ عبثك، «انهغخ انؼشثُخ ووعبئم اإلرصبل انذذَثخ» أ ونُذ اثشاهُى انذبج

،
. ثزصشف، يشجغ عبثك127 ص 
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ٜكـ عٓزٙ أٌٖ ايعضب١ٝ ٚ ٜٓطًكٕٛ َٓ٘ يف مجٝع أقطاصِٖ إَا يف اؿزٜح أٚ ايهتاب١، ٚ يشيو هب 

ع٢ً صدٌ اإلع٬ّ  اإلملاّ ٚ ا٫يتظاّ بايكٛاعز ايًػ١ٜٛ ايقشٝش١ ٚ اؿضل ع٢ً اؽاس ايؿقش٢ يػ١ 

 .يًشزٜح ٚ ايتٛافٌ ٚ ايهتاب١ ملكا٫تِٗ اإلع١َٝ٬ نٕٛ ايًػ١ اإلع١َٝ٬ ٖٞ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢

  َا١ٖٝ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ:املبشح ايجاْٞ

 :متٗٝز

ٜعضف ا٫تقاٍ بأْ٘ خاف١ٝ إْغا١ْٝ أٟ خال باإلْغإ ٚ َتعًل ب٘، ٚ بشيو ٖٛ ْؾاط إْغاْٞ 

إماؾ١ إىل اعتباصٙ خاف١ٝ مضٚص١ٜ ؿٝا٠ اإلْغإ ٚ اجملتُع ، نْٛ٘ مضٚصٟ ٚ ٫طّ إتباع٘ بني . سٟٝٛ

نٕٛ اإلْغإ .  أؾضار اجملتُع ٚ اجملُٛعات ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ يتشكٝل َتطًبات ا٫دتُاع اإلْغاْٞ

َزْٞ ٚ ادتُاعٞ بطبع٘ ٫ ميهٔ ايعٝؿ مبعظٍ عٔ اٯخضٜٔ  أٟ بزٕٚ اتقاٍ ٚ ٫ تٛافٌ بِٝٓٗ ، 

 .عٝح وتاز إٔ ٜتقٌ بػرلٙ َٔ ايبؾض يٝتِ ي٘ إتباع سادات٘ املتٓٛع١

ٚ ٜعضف ا٫تقاٍ يػ١ بأْ٘ ايب٬ؽ ، أٚ  أٚفً٘ بايؾ٤ٞ، أٚ أٚفٌ إيٝ٘ ايؾ٤ٞ، اٟ أبًػ٘ إٜاٙ، 

.نُا تعين أٜنا صبط ايؾ٤ٞ بايؾ٤ٞ
1
 

ٜعضف ا٫تقاٍ بأْ٘ ساٌَ ايع١ًُٝ  ا٫دتُاع١ٝ،ٚايٛع١ًٝ }ّ «إبضاِٖٝ إَاّ» أَا افط٬سا لز

اييت ٜغتدزَٗا اإلْغإ يتٓعِٝ ٚ اعتكضاص ٚ تػٝرل سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ، ٚ ْكٌ أؽهاشلا ٚ َعٓاٖا إىل 

، ٚ ٖشا املؿّٗٛ ٜؿغض يٓا َا عًـ سنضٙ َٔ قبٌ، نُا {دٌٝ عٔ طضٜل ايتعبرل ٚ ايتغذٌٝ ٚ ايتعًِٝ

نُا ٖٓاى . ٜتُجٌ غضم٘ يف ايتؿاعٌ بني اٯخضٜٔ ٚ ٜهٕٛ سيو مُٔ سٝظ ٚ إطاص ادتُاعٞ َعني

املغتكبٌ ٚ ٜعتدل ٖشا ايُٓٛسز + ايضعاي١ + ايضعٌ : َؿّٗٛ آخض ي٬تقاٍ ع٢ً أعاؼ ث٬ث١ عٓافض

ن٬عٝهٞ يٛع١ًٝ ا٫تقاٍ، عٝح ٖٞ عباص٠ عٔ ع٬ق١ َؾذلن١، ٜؾذلى ؾٝٗا نٌ َٔ َضعٌ ٚ 

.َغتكبٌ ٚ صعاي١ يف سٝظ أٚ َناَني ادتُاع١ٝ
2
 

نُا ٜكّٛ املضعٌ أٚ ايكا٥ِ با٫تقاٍ بع١ًُٝ ا٭خباص ٚ اإلؽاص٠ ٚ ايتٛفٌٝ ٚ قز تهٕٛ صعاي١ 

ؽؿ١ٝٗ أٚ َهتٛب١، ٚقز تتنُٔ تٛفٌٝ أؾهاص ٚ َعضف أٚ َٓب٘ َٔ أدٌ تعزٌٜ أٚ تػٝرل عًٛى 

 ا٭ؾضار اٯخضٜٔ ٚ ٜهٕٛ سيو عدل َا ٜعضف بايكٓا٠ اإلؽهاي١ٝ

                                                           
(1
 

)
 09، ص 2003، يإعغخ انضهشاء، نهفُىٌ انًطجؼُخ، لغُطُُخ، «االرصبل ، يفبهُى، أعبنُت ، و أَىاع»،  دغٍُ خشَف

(2
 

)
، داس انُبصوسٌ انؼهًُخ نهُشش و انزىصَغ، «يهبساد االرصبل و فٍ انزؼبيم يغ اِخشٍَ»  أدًذ انؼجذ أثى انغؼُذ، صهُش ػجذ انهطُف ػبثذ، 

 71، ص 2014، 1ػًبٌ، ط
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إماؾ١ ملا عبل ٜعتدل ا٫تقاٍ ع١ًُٝ َؾاصن١ يف اـدل٠ بني ؽدقني أٚ أنجض، بٗزف إٔ 

تعُِ ٖشٙ اـدل٠ ٚ تقبض ٚامش١ بِٝٓٗ، ٚ ٖشا ا٭َض ٜذلتب عًٝ٘ إعار٠ تؾهٌٝ ٚ تعزٌٜ ٚ فٝاغ١ 

.يًُؿاِٖٝ ٚ ا٫عتكارات ايغابك١ يهٌ طضف َٔ ا٭طضاف املؾذلن١ يف تًو ايع١ًُٝ
1
 

أعاعٗا « رٜٓاَٝه١ٝ»ٚ ٖشا َا ٜزؾعٓا إىل ايكٍٛ بإٔ  ع١ًُٝ ا٫تقاٍ ٖٞ ع١ًُٝ تؿاع١ًٝ  

بٓا٤ ٖزف قزر، ٚ يبًٛؽ سيو هب إٔ تهٕٛ املجرلات اييت ٜجرلٖا ايبات قارص٠ ٚ أنجض َتا١ْ ٚ ق٠ٛ يف 

 .إسزاخ ايب٬ؽ ٚ اإلقٓاع ٚ ايتأثرل يف ايطضف ايجاْٞ

I. َا١ٖٝ اإلتقاٍ اؾُاٖرلٟ ٚ اؾُٗٛص 

 :ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ .1

َٔ خ٬ٍ عضمٓا يًتعاصٜـ َتٓٛع١ ي٬تقاٍ ٚ باعتباصٙ أرا٠ ٖارؾ١ ٚ َتُٝظ٠ ، ٚ شلا أ١ُٖٝ 

بايػ١ يف ايتأثرل ٚ ايتؿاعٌ َع اٯخضٜٔ، ؾكاّ بعض  ايزاصعني ٚ املٗتُني با٫تقاٍ  إىل تكغُٝ٘ ٭ْٛاع 

َتعزر٠ بز٤ا َٔ ا٫تقاٍ ايشاتٞ أٟ ايزاخًٞ بايؿضر ٚ إْتٗا٤ا با٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ ٚ ٖشا َا ُٜٗٓا يف 

 داْب ٖشٙ ايزصاع١، ٚ ٖٛ َػاٜض ي٬تقاٍ  ا٭ٍٚ

ايتًؿظٜٕٛ اإلساع١، .  ٖٛ اتقاٍ َٓعِ ،ٜتِ عٔ طضٜل اعتدزاّ  ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرلٟ

ايقشـ، املغضح،، ٚ ٜتُٝظ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ يف قزصت٘ ع٢ً تٛفٌٝ ايضعا٥ٌ إىل مجٗٛص عضٜض 

َتبأٜ  أٟ كتًـ َٔ سٝح ا٫ػاٖات ٚ املغتٜٛات، نُا ٜهٕٛ أؾضار اؾُٗٛص غرل َعضٚؾني يز٣ 

َع َكزصت٘ ع٢ً خًل صأٟ عاّ ، ٚ . ايكا٥ِ با٫تقاٍ ، ٚ تقًِٗ ايضعاي١ يف ْؿػ ايًشع١، ٚ عضع١ ؾا٥ك١

.ع٢ً ت١ُٝٓ اػاٖات ٚ أمناط ٚ ايكزص٠ نشيو ع٢ً ْكٌ ا٭ؾهاص ٚ املعضف ٚ ايذلؾٝ٘
2 

نُا أْ٘ ع١ًُٝ تبزأ أٚ ٜٓطًل َٗاَٗا عٓزَا ٜقٝؼ ايكا٥ُٕٛ با٫تقاٍ  صعا٥ٌ إع١َٝ٬  

َع١ٓٝ، ؾِٗ ٜٓؾضٕٚ صعا٥ًِٗ بغضع١، ٜٚغتُض ْؾضٖا َٔ خ٬ٍ اعتدزاّ ٚع١ًٝ ؾ١ٝٓ إىل َٓاطل ٚإىل 

مجاٖرل عزٜز٠ ٚكتًؿ١، ٚعٓزَا ٜزصى اؾُاٖرل ٖشٙ ايضعا٥ٌ ؾٗٞ ببغاط١ تهٕٛ قز سككت املع٢ٓ 

.املكقٛر ٚسضنت َؾاعض اؾُاٖرل ٖٚشا َا ٜضَٞ إيٝ٘ فاسب ا٫تقاٍ 
3
 

                                                           
(1
 

)
 12، ص 2000ط، .ٌ.، انًكزجخ انجبيؼُخ، اإلعكُذسَخ، د«االرصبل انفؼبل، يفبهًُه و أعبنُجه، و يهبساره»هبنخ يُصىس، .  د

(2
 

)
 32، ص 2004، 5، انذاس انًصشَخ انهجُبَُخ،انمبهشح، ط«االرصبل و َظشَزه انًؼبصشح»نُهً دغٍُ انغُذ،.دغٍ ػًبد يكبوٌ، د.  د

(3)
، 16، ص 2004ط، .ٌ.، داس انًؼشفخ انجبيؼُخ، اإلعكُذسَخ، د«االرصبل انجًبهُشٌ فٍ انًجزًغ انؼشثٍ انذذَث»طه ػجذ انؼبطٍ َجى، .   د

.ثزصشف
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وزخ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ َٔ خ٬ٍ ٚعا٥ٌ إع١َٝ٬ كتًؿ١ قزمي١ ٚدزٜز٠، أٟ ايضارٜٛ 

املغُٛع١ ٚا٫ْذلْٝت ٚايؾبهات ايعٓهبٛت١ٝ ٚايقشـ ٚاجمل٬ت " ا٭ؾ٬ّ ٚا٭ؽضط١"ٚايتًؿظٜٕٛ 

ٚايهتب َٚٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ ايؿاٜغبٛى، تٜٛذل، عهاٜب، ايٝٛتٝٛب نشيو ٜؾٌُ ٚعا٥ط 

ا٫تقاٍ املتعزر٠ نا٭قضال املنػٛط١  ٚا٭قضال املض١ٝ٥، ٖٚشا ٜعين إٔ ايضعاي١  ٜكقز بٗا ايٛفٍٛ إىل 

.عزر غرل قزٚر َٔ ايٓاؼ أٟ اؾُاٖرل 
1
 

 :ؽضٚط ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ .2

 :ٜتطًب ٚدٛر ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ ؽضٚط ٫بز َٔ تٛؾضٖا

  ،ٍٚدٛر قاعز٠ اقتقار١ٜ َت١ٓٝ تٛؾض ايتٌُٜٛ اي٬طّ يًشقٍٛ ع٢ً تهٓٛيٛدٝا ا٫تقا

 .ناملطابع ٚقطات اإلساع١ ٚايتًؿظٜٕٛ 

  ٚدٛر قاعز٠ ع١ًُٝ ٚثكاؾ١ٝ يف اجملتُع، عٝح ٜهٕٛ بإَهاْٗا إْتاز املعًَٛات ٚتٛطٜعٗا

ٚاعت٬ٗنٗا، ٜٚزخٌ يف ٖشا اجملاٍ طٜار٠ ايتعًِٝ بني أؾضار اجملتُع، ؾايع٬ق١ بني املغت٣ٛ 

ايعًُٞ ٚايجكايف ٚطٜار٠ ايتعًِٝ تتٓاعب طضرٜا َع تكزّ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرلٟ َٚع طٜار٠ 

 .سذِ اعت٬ٗى اؾُٗٛص شلا 

  تٛؾض َٓاخ ٥٬َِ َٔ سض١ٜ ايضأٟ، ؾؿٞ اجملتُعات اييت تتٝض اجملاٍ إلظٗاص ايضأٟ ٚسض١ٜ ايتعبرل

اصا٥ِٗ، مما ٜذلتب عٔ  لز ؾٝٗا ايٛعا٥ٌ اؾُاٖرل١ٜ أنجض تكزَا ٚتعبرلا عٔ َقاحل ايٓاؼ ٚ

سيو ؽٝٛع ٚؽعب١ٝ يًٛعا٥ٌ عٝح ٜهٕٛ شلا مجٗٛص ٚاعع ٜ٪ٜز ٜٚزعِ ٚدٛرٖا، نُا 

. ٜبشح عٔ عبٌ اصتكا٤ ٚتطٛص أرا٥ٗا 
2 

ٚبٗشا ا٫عتباص  ٜهٕٛ ي٬تقاٍ  اؾُاٖرلٟ َها١ْ َضَٛق١ يف اإلع٬ّ ٚيز٣ اؾُاٖرل 

نشيو، عٝح بإَهإ ايباخ  عٔ طضٜل اعتدزاّ ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ اؾُاٖرل١ٜ  ا٫تقاٍ بأعزار 

نبرل٠ َٔ ا٭ؾضار يف ٚقت قزر َع ْكٌ املعًَٛات اؿزٜج١  يف ايتٛ ٚاؿاٍ، نُا تتطًب اينضٚص٠ 

َتابع١ ايتػرلات اؿزٜج١ اؾاص١ٜ ٖٚشا َا ٜغاعز ٜٚكّٛ ع٢ً تػط١ٝ اؾُاٖرل ٚإٜقاشلِ باملعًَٛات 

. ٚاملعاصف 

 

 

                                                           
(1 )

 25، ص 2011، 1، ػبنى انكزت، انمبهشح، ط«يهبساد االرصبل و انزفبػم»أدالو ػجذ انغالو انؼمجبوٌ،. دصخ يذًذ آل يغبػذ، د. د
(2
 

)
 17، 16، ص 1999، 1، داس انششوق نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، ط «االرصبل انجًبهُشٌ»  صبنخ خهُم أثى أصجغ، 
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 :تعضٜـ اؾُٗٛص يػ١ .3

 ٜكابًٗا يف  ايعضب١ٝ ن١ًُ مجٗض٠ ٚسؾز َغتُز٠ َٔ ايه١ًُ (masse)  َؿضر٠ 

 ٚتعين ٚدب١ ايؾعض، ٚقز اعتدزَت يًتعبرل عٔ ايه١ُٝ ايهبرل٠ غرل ايكاب١ً (maza) اإلغضٜك١ٝ 

يًعز، نُا اصتبط اعتدزاّ َؿّٗٛ اؾُاٖرل تاصىٝا  بايجٛص٠ ايؿضْغ١ٝ، ٖٚٞ تعبرل ٜٛسٞ باـٛف 

.ٚا٫ستكاص، ايشٟ قابً٘  بايعضب١ٝ ايػٛغا٤ ٚايضعاع 
1 

افط٬سا  فُٛع١ ا٭ؾضار املٗتُني بكن١ٝ َع١ٓٝ ٚهُعِٗ ٚعٞ َؾذلى بأ١ُٖٝ 

املؾه١ً املجاص٠ ٚايضغب١ يف ايتٛفٌ إىل سٌ، َٚا وزر أعنا٤ مجٗٛص َعني ٖٛ إرصاى  اؾُٗٛص 

املؾذلى بإٔ مث١ قن١ٝ ١َُٗ تٛادِٗٗ ٚؼتاز إىل َٛاد١ٗ، َٚٔ مت ٜتهٕٛ يزِٜٗ ايزاؾع يًبشح عٔ 

املعًَٛات ٚتهٜٛٔ ايضأٟ ايشٟ ٜ٪ثض يف فٓع ايكضاص اـال بايكن١ٝ، ٫ٚ تتدش ق١ُٝ اؾُٗٛص املعني يف 

.م٤ٛ عزرٙ ؾشغب، ٚإمنا بؿاعًٝت٘ ٚمتاعو أعنا٥٘ ٖٚشا أبزا ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ ايعزر
2 

إسا بٗشا ا٫عتباص ٜتِ اعتبعار أٟ مجٗٛص يٝػ ي٘ اٖتُاّ بايكن١ٝ املتزاٚي١، عٝح َا ِٜٗ 

ٜٚ٪خش بعني ا٫عتباص ٖٛ ايزاؾع١ٝ ٚا٫ٖتُاّ ٚايضغب١ يف انتغاب املعًَٛات  املتعًك١ بايكن١ٝ، ٖٚشا  

 .َا ٜطًل عًٝ٘ يف ايٓٗا١ٜ بايضأٟ ايعاّ

 :مجٗٛص ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ أٚ َا ٜغ٢ُ باملغتكبًني .3

 :مجٗٛص ايقشـ - أ

إٔ َضس١ً ايتعًِٝ ْٚٛع اؾٓػ ٚاملها١ْ  (ٖٛاٜت)ٚ  (ؽضاّ)تهؾـ ايزصاعات ايشٟ قاّ بٗا 

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ مجٝعٗا متجٌ ايعٛاٌَ اييت ؼزر َا ٜكبٌ عًٝ٘ ايكضا٤، ؾايؾباب قز ٜكضأ 

ايقشٝؿ١ بػضض َعضؾ١ أخباص َٚعًَٛات  سٍٛ ايضٜام١ ٚاملباصا٠ اي٬عبني، أَا نباص ايغٔ ٜكض٩ْٚٗا 

بٗزف اإلملاّ بايؾ٪ٕٚ ايع١ًُٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ احملٝط١ بايعامل، ٚقز يٛسغ بإٔ نًُا اصتؿع 

َغت٣ٛ ايتعًِٝ اطرار ا٫ٖتُاّ أنجض يز٣ ايؿضر باملعًَٛات١ٝ، ٚنًُا انؿض املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

ٚايجكايف اػ٘ ايؿضر إىل فؿشات ايتغ١ًٝ ٚايؿهاٖات املنشه١، نشيو ت٪نز ا٭عاخ إٔ ايضداٍ 

وضفٕٛ ع٢ً قضا٠٤ ايقشـ تؿق٬ٝ ٚتضنٝظا بؾهٌ أندل َٔ ايٓغا٤، إماؾ١ إىل إٔ ايضداٍ 

.ٜغتدزَٕٛ ايقشـ نٛع١ًٝ َعًَٛات١ٝ أنجض َٔ أْٗا أرا٠ يًذلؾٝ٘
3
 

                                                           
(1
 

)
 21،ص 2008، 1، ػبنى انكزت انذذَث نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، ط «عُكىنىجُخ االرصبل انجًبهُشٌ»  عؼبد ججش عؼُذ،

(2
 

)
دساعبد فٍ اإلػالو»ثغُىٍَ اثشاهُى دًبدح، .   أد

 
، 2008، 1، انى انكزت نهُشش و انزىصَغ، انمبهشح، ط«و ركُىنىجُب االرصبل و انشأٌ انؼبو

 .، ثزصشف226ص
(3
 

)
، 285، ص2005ط، .ٌ.ثهذ، د.ٌ.، داس انًؼشفخ انجبيؼُخ، د«االرصبل انجًبهُشٌ و انًجزًغ انًؼبصش»  وَهُبو سَفشص، جبٌ جُغُىٌ،

 .ثزصشف
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 : مجٗٛص اإلساع١ - ب

ناْت اإلساع١  تبح بضافٗا اىل دٌ اجملتُع بقؿ١ عا١َ بقضف ايٓعض عٔ اخت٬ف أسٚاقِٗ 

 ٚسيو يف %95ٚاٖتُاَاتِٗ، عٝح بًؼ عزر املغتُعني يإلساع١  يف ايغاع١ ايغارع١ َغا٤ا اىل سٛايٞ 

أٚىل أٜاّ ظٗٛص اإلساع١، إماؾ١ إىل إٔ ايضارٜٛ ٜتٛد٘ إىل مجاٖرل ٚاعع١ ٚاملعضٚف إٔ مجاٖرل اإلساع١ 

املداطب١ يٝغت َتٛادز٠ يف َهإ ٚاسز بٌ َتٛادز٠ يف عز٠ ْٛاسٞ ٚشلا ٍَٝٛ ٚصغبات َؾذلن١ 

٫تقاشلِ باإلساع١
1

، َٚٔ اؿكا٥ل امل٪نز٠ إٔ مجٗٛص اإلساع١ َٔ أِٖ املتػرلات يف ع١ًُٝ ايهتاب١ 

اإلساع١ٝ ، ؾإسا مل ٜهٔ يز٣ املشٜع ؾهض٠ دٝز٠ عٔ طبٝع١ اؾُٗٛص ايعك١ًٝ ٚايعاطؿ١ٝ ٚخقا٥ق٘ 

ا٭ٚي١ٝ، َٔ سٝح سنا٥٘ ٚقزصات٘ إماؾ١ إىل أْ٘ ٜتٛطع بني عٛاطـ ٚأصا٤ ٚأؾهاص كتًؿ١ أٟ ايتٓٛع 

ٚاٖتُاَات٘ اـاف١ ٚاملؾذلن١ َع اٯخضٜٔ، نٌ ٖشا هب ع٢ً اإلساعٞ َعضؾت٘ ينُإ لاح 

.ايضعاي١ ٚؼكٝل ايتأثرل بايطضٜك١ اييت ٜتِ مبكتناٖا اختٝاص  املٛمٛعات
2
 

 :مجٗٛص ايتًؿظٜٕٛ .ز 

ؾكز انتغب ايتًؿظٜٕٛ املها١ْ اييت ناْت يإلساع١ َٔ قبٌ ْعضا ؾُٗٛصٙ ايػؿرل، أٟ 

املؾاٖزٜٔ  ٖٚشا َٔ خ٬ٍ اعتباص ايتًؿظٜٕٛ يز٣ اؾُٗٛص املقزص اإلع٬َٞ املٛثٛم ٚايقارم يف إع٬ٕ 

اـدل، ٚبٗشا أفبض اؾُٗٛص ٜعتدل َؾاٖز٠ ايتًؿظٜٕٛ نأْ٘ ؾضرا َٔ أؾضار ا٭عض٠، ٜبك٢  مجٗٛص 

ايتًؿظٜٕٛ مجٗٛصا ٚاععا عٝح ٬ْسغ بإٔ َؾاٖز٠ ايتًؿظٜٕٛ عٓز ايطؿٌ تبزأ َٓش ايقػض يدلاَر 

ا٭طؿاٍ ، ٚسُٝٓا ٜقٌ إىل عٔ ايجا١ْٝ أٚ ايجايج١ عؾض ٜبزأ يف تؿنٌٝ بعض ايدلاَر ع٢ً ايبعض 

اٯخض، ٚعضعإ َا ٜؿنٌ بضاَر ايهباص ع٢ً ايدلاَر ا٭خض٣، 
3
 

ٖٚشا َا ٜ٪نز يٓا بإٔ َتابع١ اؾُٗٛص يًتًؿظٜٕٛ تظرار ٚتتهاثـ َٔ خ٬ٍ تؿاعٌ اؾُٗٛص 

َع ايدلاَر  املعضٚم١ ٚاملتٓٛع١ أنجض ٚ أنجض ، يشيو لز دٌ ايٓاؼ تؿنٌ  املؾاٖز٠ ع٢ً قضا٠٤ 

ايقشـ، ٖٚشا َا ٜبني يٓا أٜنا إٔ ٖٓاى أق١ًٝ م١ًٝ٦ عتتأثض بعزّ ٚدٛر ف٬ت أٚ دضا٥ز أٚ صارٜٛ ْعضا 

 .٫ستنإ ٚتبين اؾُٗٛص يٛع١ًٝ إع١َٝ٬ ٚاسز٠ أ٫ ٖٚٞ ايتًؿظٜٕٛ

II. ٟمناسز ا٫تقاٍ اؾُاٖرل: 

إٕ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ يز٣ عز٠ مناسز كتًؿ١ ٚ َتٓٛع١، قاّ بتٛمٝشٗا ٚ إباْتٗا راصعٕٛ ٚ 

نٝـ تبزأ ٚ نٝـ : باسجٕٛ يف فاٍ ا٫تقاٍ، يٝتنض يٓا نٝـ تتِ ايع١ًُٝ ا٫تقاي١ٝ، َٔ سٝح

                                                           
(1
 

)
  ثزصشف، يشجغ عبثك286ص، «االرصبل انجًبهُشٌ و انًجزًغ انًؼبصش» وَهُبو سَفشص،جبٌ جُغُىٌ،،

(2
 

)
 42، ص 1998، 1، داس انفشلبٌ، ػًبٌ، ط«انكزبثخ و اإلَزبج اإلراػٍ ثبنشادَى» ػجذ انذائى ػًش انذغٍ، 

(3
 

)
، 1998ط، .ٌ.، داس لجبء نهطجبػخ و انُشش و انزىصَغ، انمبهشح، د«االرصبل ثبنجًبهُش ثٍُ اإلػالو و انزطىَغ و انزًُُخ»أدًذ ثذس، .   د

 62ص
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تٓتٗٞ أٟ عٓز أٟ عٓقض تتٛقـ، َضٚصا  بأٟ عٓقض قبٌ ايٛفٍٛ إىل ايعٓقض اـرل، ٚ َٔ أٜٔ تبزأ َٗاّ 

املغتكبٌ، ٚ ٜتنُٔ منٛسز ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ عز٠ عٓافض غ٬ف سيو ايُٓٛسز ايشٟ ٜتنُٔ ث٬خ 

رٟ » ٚ ٖشا َا ٖٛ َعضٚف يز٣ ايغٜٛغضٟ «َغتكبٌ+ صعاي١ +  املضعٌ »عٓافض َؾذلن١ أ٫ ٚ ٖٞ 

 ٚ تهٕٛ ؾٝ٘ ايع١ًُٝ ع٢ً ؽهٌ را٥ضٟ أٟ َضعٌ ٜضعٌ صعاي١ إىل َغتكبٌ ٚ ايعهػ، أٟ «عٛعرل

أَا . تهٕٛ ايع١ًُٝ يف فرلٚص٠ را١ُ٥ بزٕٚ اْكطاع، ٖشا ؾُٝا ىك ايُٓٛسز ايه٬عٝهٞ ايكزِٜ

ايزصاعات اؿزٜج١ ؾكز أظٗضت يٓا مناسز َتُٝظ٠ ٚ َتطٛص٠ ٚ تهٕٛ ؾٝٗا ع١ًُٝ ا٫تقاٍ َته١ْٛ َٔ 

 :عت عٓافض أعاع١ٝ ْشنض َٓٗا

 ايكا٥ِ با٫تقاٍ أٚ فاسب ا٫تقاٍ ٚ ٜكقز ب٘ َٓؾ٧ ايضعاي١: املقزص ٖٛ ٚ. 

  احملت٣ٛ أٚ املنُٕٛ أٚ ايؿهض٠ اييت ٜضغب املقزص يف ْكًٗا ع٢ً املغتكبٌ: ايضعاي١ ٖٞ ٚ. 

 ا٭را٠ اييت ٜتِ عٔ طضٜكٗا ْكٌ ٖشٙ ايضعاي١ ٚ بقزر أْٓا ْتشزخ عٔ مناسز : ايٛع١ًٝ أٚ ايكٓا٠ ٖٞ

 فشٝؿ١ أٚ ف١ً أٚ إساع١ أٚ تًؿظٜٕٛ: ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ ؾكز تهٕٛ ايٛع١ًٝ

 ٌفُٛع١ َٔ ا٭ؽدال أٚ مجاٖرل ٚ ٖشٙ اؾُاٖرل ٖٞ اييت تتًك٢ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬: املغتكب ٖٛ ٚ. 

 أٚ ايتػش١ٜ ايضادع١ أٚ املضتز٠ ٚ ٜٓطًل َٔ املغتكبٌ َتذٗا إىل املضعٌ ؾٗٞ صر ؾعٌ ٜكّٛ : صدع ايقز٣

 .ب٘ املغتكبٌ ٚ ٜهٕٛ نتعبرل عٔ َٛقؿ٘ ٚ اعتذابت٘

 اشلزف ايٓٗا٥ٞ يف ا٫تقاٍ ايشٟ ٜضَٞ إيٝ٘ املقزص: ايتأثرل ٖٛ ٚ 

  ايُٓٛسز ٫طٌٜٚ:ايُٓٛسز ا٭ٍٚ .1

ايشٟ أطًل ايغ٪اٍ « ٖاصٚيز ٫طٌٜٚ »ٚ ميجٌ اتقاٍ باؾُاٖرل عغب صأٟ املؿهضٜٔ أُِٖٗ 

َٔ ٜكٍٛ؟ َاسا ٜكٍٛ؟ بأ١ٜ »املٛايٞ باعتباصٙ َعدلا عٔ ع١ًُٝ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ بعٓافضٖا اـُغ١ 

إسٕ تٓغٝكا شلشا املؿّٗٛ ؾايع١ًُٝ اإلع١َٝ٬ متض . «طضٜك١ ٜكٍٛ؟ إىل َٔ ٜٛد٘ قٛي٘؟ بأ١ٜ ؾعاي١ٝ؟ 

 : غُػ خطٛات أٚ عٓافض

 ٚدٛر َقزص أٚ ايبات ايشٟ ٜضغب يف ْكٌ ؽ٤ٞ َا إىل ايطضف اٯخض. 

  َاسا ٜكٍٛ؟ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ املؾؿض٠message. 

 ايٛع١ًٝ أٟ ايٛعٝط ايٛاقع بني املضعٌ ٚ املغتكبٌ، ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ قز تهٕٛ : ايطضٜك١ ٖٞ ٚ

 اخل... عُٝٓا –فشٝؿ١ -  َهتٛب  – إساع١ –تًؿظٜٕٛ 

 ٘ٝاؾُاٖرل أٚ اؾُٗٛص املغتٗزف: املٛد٘ إي ٖٞ ٚ. 
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 ٜعضف يف . ٚ ٖٞ عٓقض ايتأثرل، ٚ ٖشا ٖٛ اشلزف املٓؾٛر ايشٟ ٜضَٞ إيٝ٘ ايكا٥ِ با٫تقاٍ: ايؿاع١ًٝ ٚ

ايغاس١ اإلع١َٝ٬ بٛد٘ اإلع٬ّ ٚ ٖزؾ٘
1

 اٖتِ بتأثرل ايع١ًُٝ ا٫تقاي١ٝ ع٢ً « ٫طٌٜٚ»، لز

 صايضعاي١ اإلع١َٝ٬طَغتكبًٗا نْٛ٘ صنظ ع٢ً ؼًٌٝ ٚ ؾو ايضعاي١ املؾؿض٠ 

  منٛسز ؽضاّ:ايُٓٛسز ايجاْٞ .2

ٚ ٖشا ايُٓٛسز منٛسز ثٓا٥ٞ ا٫ػاٙ ٚ تؿاعًٞ َغتُض لزٙ يف املكاب٬ت اإلع١َٝ٬، أٟ تبارٍ اطضاف 

اؿزٜح
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚ ٖشا ٜعين بأْ٘ ٜهٕٛ ٖٓاى اتؿام ٚ اؽذلاى يف ايضعاي١ اٚ يف َنُٕٛ ايضعاي١ املؾؿض٠ اييت 

ٜكّٛ املضعٌ بإصعاشلا إىل املغتكبٌ أٟ ايتٛاؾل يف َز٣ اـدل٠ أٚ املعضؾ١ أٚ املٓب٘ ست٢ ٜٓذض املقزص يف 

 . ْكً٘ يًضعاي١ إىل املضعٌ إيٝ٘ ٚ ٜتُِ َٗاَ٘ ع٢ً أسغٔ ٚ أنٌُ ٚد٘

:ٜٛمض يٓا ٖشا املدطط أٚ ايُٓٛسز ٖشٙ ا٭١ُٖٝ املشنٛص٠ ٚ اييت تبٓاٖا ؽضاّ
3
 

 

 

                                                           
(1
 

)
 47، ص 1993، 1، داس انجُم، ثُشود، ط«وعبئم اإلػالو و يشكهخ انثمبفخ»ػجذ انؼضَض ششف،.  د

(2
 

)
  ثزصشف78، ص2006ط، .ٌ.، داس انىفبء نذَُب انطجبػخ و انُشش،اإلعكُذسَخ، د«فٍ اإلرصبل فٍ انخذيخ اإلجزًبػُخ» يذًذ عُذ فهًٍ، 

(3)
 31، ص1993ط، .ٌ.، ػبنى انكزت انمبهشح، د«االرصبل فٍ يجبالد اإلثذاع انفٍُ انجًبهُشٌ»يذًذ ػجذ انذًُذ،. د

 

 

 
 أال و هى

 

 أال و هى
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ٜبني يٓا ٖشا ايُٓٛسز ايتؿاعٌ َٔ خ٬ٍ اـدلات املؾذلن١ عٝح إٔ املضعٌ ٜكّٛ بإساط١ 

ايضعاي١ يف فؿ١ قزٚر٠ َٔ ايهًُات املع١ٓٝ، ٚ ٜتِ ْكًٗا عدل ٚعا٥ٌ كتًؿ١ يًٓؾض بغضع١ يف 

أَانٔ عزٜز٠ َع َضاعا٠ ايتٛاؾل ٚ ٖٓا ٜتطًب بإ ٜهٕٛ ايضعٌ أنجض نؿا٠٤ يف َا ىك فٝاغ١ 

ايضعا٥ٌ خقٛفا اإلع١َٝ٬،  ؾاملغتكبٌ هب إٔ تهٕٛ ي٘ ايكزص٠ ع٢ً ؾو صَٛط ايضعاي١ بايطضٜك١ 

املطًٛب١ ٚ ايقشٝش١ ٚ ٖهشا ميهٔ ايتٛاؾل َٔ سٝح ٚدٛر خدلات َؾذلن١ ٚ ٖشا َا أنز عًٝ٘ 

 ، أٟ اتؿام نٌ َٔ املضعٌ ٚ املغتكبٌ يف إطاص ر٫يٞ َعني ؾُٝا بِٝٓٗ، ؾُج٬ إسا أصار فاسب «ؽضاّ»

ا٫تقاٍ أٟ املضعٌ بأْ٘ ٜتشزخ يف صعاي١ عٔ ثٓا١ٝ٥ ايزاٍ ٚ املزيٍٛ اٚ عٔ رصاع١ ع١ًُٝ َع١ٓٝ، ٚ 

ايؾدك املغتكبٌ يٝػ يزٜ٘ أٟ َعًَٛات متهٓ٘ َٔ اعتٝعاب ٚ ؾِٗ ٚ ؾو ٖشٙ ايضعاي١ ، ؾٗشا ٜذلتب 

املؿضٚض إٔ ٜضاعٞ املضعٌ ٚ ٜأخش بعني ا٫عتباص َز٣ ايتٛاؾل ٚ  عًٝ٘ مٝاع ٚ ؾؾٌ ايضعاي١ شلشا َٔ

ا٫ؽذلاى يف اـدل٠ أٟ اختٝاص املٛمٛع املٓاعب يؿهض املتًكٞ ست٢ تضعِ ي٘ ْؿػ ايؿهض٠ اييت ناْت 

 .يف سٖٔ املضعٌ

  منٛسز بضارٚى:ايُٓٛسز ايجايح .3

ؼت أٟ ظضف ٜتِ إصعاٍ :  يهٓ٘ ٜنٝـ عٓقضٜٔ آخضٜٔ ُٖا «٫طٌٜٚ»ٜعتُز ع٢ً منٛسز 

ايضعاي١، ٚ َا ٖٛ ٖزف املتقٌ َٔ إصعاٍ ايضعاي١ يهٓ٘ أٜنا ٌُٜٗ ايضدع أٟ صدع ايقز٣ يف ا٫تقاٍ ٚ 

 : ٜتُجٌ ٖشا ايُٓٛسز با٭ع١ً٦ ايتاي١ٝ

 يجبل انخجشح
 انًخضَخ

 
 يشعم

 
( دالنٍئطبس)  

 

انخجشح  يجبل  

  انًخضَخ
 

انًغزمجم   
 

                 ( دالنٍئطبس)     
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َٔ؟ َاسا ٜكٍٛ؟ بأ١ٜ ٚع١ًٝ، ملٔ؟ ؼت أٟ ظضٚف؟ ٚ ٭ٟ ٖزف؟ ٚ بأٟ تأثرل؟ -
1 

 

 

 

 

 

 

 

إ٫ أْ٘ . ٜتنض يٓا َٔ خ٬ٍ منٛسز بضارٚى، أْ٘ ٜتؿل يف بعض ايعٓافض َع طًَٝ٘ ٫طٌٜٚ

أماف عٓافض أخض٣، عٝح ٜضاٙ أنجض أ١ُٖٝ ٚ ؾعاي١ٝ ٚ ٖشا َا دعً٘ ٌُٜٗ ٚ عٓقض ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ 

ايعٓافض ا٭خض٣ ٚ ٖٛ ايتػش١ٜ ايعهغ١ٝ اييت ت٪نز فش١ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٚ َز٣ ؼكٝل ٖزف 

 .املتقٌ

 1949 عاّ ص[Shanwon & Weaver « ٜٚؿض» ٚ«ؽإْٛ» منٛسز :ايُٓٛسز ايضابع .4

اٖتِ ٖشا ايُٓٛسز مبقطًض ايتؾٜٛؿ أٚ اينٛما٤ ايشٟ قز ٜتزاخٌ َع إصعاٍ ايضعاي١ ٚ ٖزؾٗا 

 .إماؾ١ إىل إٔ َغاصٙ أسارٟ أٟ ي٘ طضٜل ٚاسز غ٬ف ايُٓاسز ا٭خض٣ ايغايؿ١

إٔ ٜقٛص منٛسدٗا ع٢ً  (w.Weaver ٜٚؿض  ) ٚ  (clude chanonؽإْٛ )ٚ قز اعتطاع 

: ايٓشٛ ايتايٞ
2
 

 

 

 

 

 

                                                           
(1
 

)
  ثزصشف132، ص2014، 1، داس و يكزت انكُذٌ نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ ، ط«يذخم فٍ االرصبل انجًبهُشٌ و َظشَبره» ثشهبٌ شبوٌ، 

(2
 

)
101، ص2003، 1ط، انذاس انًصشَخ انهجُبَُخ، انمبهشح، «ًَبرج االرصبل» ػجذ انؼضَض ششف، 

 

 

 

   

 

  

رثجُذ انفكشح أو 

رغُُشهب نذي 

 انجًبهُش

 

    

 ٍصذف 

 يزَـغ 

 يشاعم 

 

 سعبنخ يؼُُخ 

 

:قد تكون  

 ٌرهفضَى 

  صذُفخ 

 اراػخ 

  يىلغ

انزىاصم 

 اإلجزًبػٍ

 جًبهُش 

 

 

 
 

 اإللُبع
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َقزص َعًَٛات ايشٟ ىتاص صعاي١ َع١ٓٝ ٜنعٗا يف فٝػ١ صَظ١ٜ، ثِ ٜبعجٗا َٔ خ٬ٍ دٗاط 

إصعاٍ، خط تًؿظْٜٛٞ، أٚ ا٫تقاٍ اي٬عًهٞ، أٚ دٗاط يٓكٌ ايقٛص ثِ ٜكّٛ ا٫عتكباٍ بؿو ؽؿض٠ 

اإلؽاصات ٚ وٛشلا إىل صعاي١ ٜغتطٝع اشلزف إٔ ٜغتكبًٗا

1

 يف منٛسدُٗا « ٜٚؿض» ٚ« ؽإْٛ»، أؽاص

إىل عٓقض ايتؾٜٛؿ أٚ ايتزاخٌ بني املضعٌ ٚ املغتكبٌ ٚ ٖشا ٜ٪ثض عًبا يف ع١ًُٝ ا٫تقاٍ، عٝح قز 

صْات اشلٛاتـ : ٜهٕٛ فارصا َٔ املضعٌ أٚ ايضعاي١ أٚ ايٛع١ًٝ أٚ املغتكبٌ ٚ َجاٍ سيو عٔ ايتؾٜٛؿ

ايٓكاي١ أثٓا٤ ا٫عتُاع اإلساعٞ، أٚ سزٚخ مذٝر مل ٜهٔ يف اؿغبإ، أٚ عزّ ٚمٛح كاصز 

ايهًُات نُا ًٜظّ يز٣ ايؾدك املضعٌ ٚ قز ٜهٕٛ ممج٬ يف ؾًِٝ أٚ َغًغٌ، أٚ عزّ ثبٛت 

ايهاَرلا غًٌ َٔ طضف املقٛص ٚ ٖشا َا ٜ٪رٟ إىل ايتزاخٌ ٚ ايتؾٜٛؿ ع٢ً املؾاٖز، بايتايٞ أنجض 

. عضم١ يًؿؾٌ، يهٔ لز ٖشا ايُٓٛسز أٌُٖ عٓقض ا٭ثض ايضدعٞ أٟ صر ايؿعٌ

« َٛع٢» منٛسز :ايُٓٛسز اـاَػ .5

:ٜكذلح ايُٓٛسز املبغط يع١ًُٝ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ ٚ ٖٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1
 

)
80د، ص .ٌ.ط، د.ٌ.، انًكزت انجبيؼٍ انذذَث،اإلعكُذسَخ، د«ركُىنىجُب االرصبل فٍ انخذيخ اإلجزًبػُخ»  يذًذ عُذ فهًٍ،

 

(2)
 179، ص 2005، 1، داس صفبء نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، ط«االرصبل و انؼاللبد انؼبيخ» سثذٍ يصطفً ػهُبٌ، 

 ئطبس يشجؼٍ
 

  
 

 ئطبس يشجؼٍ

 

      
 

 

 تفاعل

 رسالت

 قناة

  
 



باجلناهري االتصال يف دورها و  اإلعالم  وسائل يف الفصحى العربية اللغة مكانة: الثاني الفصل  

 

49 
 

ٚ ميجٌ يٓا منٛسز َٛع٢ أْ٘ قز اعتٛؾ٢ مجٝع عٓافض ا٫تقاٍ ٚ أعط٢ يهٌ عٓقض قُٝت٘ 

 ايع١ًُٝ اييت َٔ ؽأْٗا إٔ ت٪رٟ إىل ؼكٝل اشلزف

 : ايُٓٛسز ايغارؼ .6

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 

 

ٜبك٢ ٖشا ايُٓٛسز ٖٛ املعدل ٚ ايؾاٌَ ٚ اؾاَع ي٬تقاٍ اؾُاٖرلٟ، ؾٓذز بإٔ نٌ ايُٓاسز 

ايغابك١ قز اختًؿت ؾُٝا بٝٓٗا يف طضٜك١ اعتدزاَٗا يعٓافض ا٫تقاٍ، إس نٌ َٓٗا صنظ ع٢ً عٓقض 

أٚ عٓقضإ ٚ ٜٛد٘ اٖتُاَ٘ بِٗ ؾكط ٚ يهٔ بايضغِ َٔ ٖشا ا٫خت٬ف ٚ ايتبأٜ ٜبك٢ اشلزف ٚاسز بني 

أ٫ ٚ ٖٛ، تٛفٌٝ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ إىل املتًكٞ َضٚصا بايٛع١ًٝ ٚف٫ٛ إىل املتًكٞ عٝح اتؿكٛا أفشاب 

 .ايُٓاسز ع٢ً اؿضل يتٛفٌٝ املنُٕٛ ٚ اعتدلٚا سيو ٖزف َٔ بزا١ٜ ايع١ًُٝ ا٫تقاي١ٝ اؾُاٖرل١ٜ

 :ايُٓٛسز ايغابع .7

 ميهٔ تقٜٛض اْتكاٍ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ َٔ املقزص إىل املغتكبًني، خ٬ٍ املضعٌ ٚ ٚع١ًٝ 

ا٫تقاٍ  اييت ُٜٗٝٔ عًٝٗا املغ٪ٍٚ نض٥ٝػ ؼضٜض َج٬، يهٞ ٜتًكاٖا بعض اؾُاٖرل َباؽض٠ أٚ 

ٜتًكاٖا بعض ايكار٠ ٚساًَٞ املعًَٛات يٓكًٗا إىل أفزقا٥ِٗ
2
 

 

                                                           
(1
 

)
 ، يشجغ عبثك72، ص«يهبساد االرصبل و فٍ انزؼبيم يغ اِخشٍَ» أدًذ انؼجذ أثى انغؼُذ، صهُش ػجذ انهطُف ػبثذ، 

(2
 

)
 60، ص2009، 1، داس انفكش انجبيؼٍ، اإلعكُذسَخ، ط «اإلػالو»يذًذ انصُشفٍ،.  د

    

 

 

:قد يكون  

 ٍئػالي 

  يإعغخ

 ئػاليُخ

 ٍصذف 

  جشَذح

 صذفُخ

 يُطىلخ 

 يكزىثخ 

 عًؼُخ 

  عًؼُخ

 ثصشَخ

 

  وعبئم

اإلػالو 

 انًزُىػخ

 جًهىس 

 جًبهُش 
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ٜٛمض يٓا ٖشا ايُٓٛسز نٝؿ١ٝ اْتكاٍ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ َٔ املقزص إىل اؾُاٖرل، يكز 

اعتٛؾ٢ ٖشا ايُٓٛسز مجٝع ايعٓافض اييت ؽزّ ايٓؾاط اإلع٬َٞ ٚ ٜعتدل عٓقض ص٥ٝػ ايتشضٜض املعإٚ 

ايشٟ ٜكزّ ؾُٗٛصٙ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ايغ١ًٗ َٔ سٝح ايكضا٠٤ ٚ ا٫عتُاع ٚ املؾاٖز٠ أثٓا٤ ع١ًُٝ ْكٌ 

 املعًَٛات ٚ غرلٖا

III.  ّؽضٚط تأثرل ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ 

ٜعضف ايتأثرل اإلع٬َٞ بأْ٘ ايٓتٝذ١ احملقٌ عًٝٗا َٔ ع١ًُٝ ا٫تقاٍ، أٟ احملق١ً ايٓٗا١ٝ٥ 

ٚايعٓقض ا٭خرل يف ع١ًُٝ ا٫تقاٍ عدل ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ، ٜٚتُجٌ ايتأثرل يف سزٚخ تػٝرلات 

ع٢ً َغت٣ٛ ايغًٛى أٚ تػٝرلات يف َعًَٛات اؾُٗٛص أٚ يف ا٫ػاٙ، ٚبٗشا ٜقبض ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ 

 .بؿنٌ تأثرلٙ ع٢ً اؾُاٖرل

نُا لز بإٔ يهٌ ٚع١ًٝ َٔ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ عٛا٤ا ناْت َهتٛب١ 

نايقشـ ٚاجمل٬ت ٚايهتب أٚ َغُٛع١ نايضارٜٛ، أٚ َغُٛع١ َض١ٝ٥ نايتًؿظٜٕٛ ٚاؿاعٛب 

ٚايًٛسات ا٫يهذل١ْٝٚ، شلا خافٝتٗا يف ع١ًُٝ ايتأثرل يف مجٗٛصٖا، ٚسيو ٜهٕٛ ٚؾل اعذلاتٝذٝات 

ٚخطٛات َزصٚع١ َٔ قبٌ امل٪عغ١ اإلع١َٝ٬ بقؿ١ عا١َ َٚٔ قبٌ ايقشؿٞ أٚ اإلع٬َٞ بقؿ١ 

خاف١، عٝح ايقشاؾ١ املهتٛب١ لزٖا تتعاٌَ يف نتاب١ َكا٫تٗا املتٓٛع١ َع املجكؿني ٚاملٗتُني 

بكناٜا َع١ٓٝ ٚميًٕٝٛ أنجض يًكضا٠٤، بُٝٓا فز اإلساع١ ٚايتًؿظٜٕٛ ٜتعا٬َٕ َع دٌ ايٓاؼ رٕٚ 

 .تؿضق١ أٚ اعتجٓا٤ أٟ بػض ايٓعض عٔ ايزاصؼ ٚا٭َٞ ٚاملجكـ ٚايػرل املجكـ

 

 

  

 مستقبل مستقبل

 مستقبل

 مستقبل

 مستقبل
 مستقبل

تغذيت عكسيت 

(رجع صدى )  

 رسالت
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إٕ ا٫عتٓا٤ ٚا٫ٖتُاّ بعٓقض ايتأثرل نْٛ٘ َٔ أِٖ عٓافض ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ يٝػ بأَض 

ع٢ً اؾُٗٛص عز٠ عٓزَا ظٗضت ا٫ساع١ يف  (ايتأثرل)دزٜز أٚ سزٜح، ٚإمنا قز أثضت ٖشٙ ايع١ًُٝ 

، ٚأمش٢ ايضارٜٛ بزا١ٜ َٔ ايج٬ثٝٓات َتٛادز يف املغانٔ ٚا٭َانٔ ايعا١َ يف اجملتُع 1920

ايػضبٞ، ٚبزأت ايغُٝٓا نٛع١ًٝ  عاخ١ٓ تأخش َها١ْ ٖا١َ َٚضَٛق١ نأرا٠ يًذلؾٝ٘ ٚايتجكٝـ يف 

ٖشا اجملتُع، ٚقز أفبض ايزعا٥ٕٝٛ ٚايزاصعٕٛ املٗتُٕٛ بٗشا اجملاٍ َٔ ايٛفٍٛ عدل ايعامل ايغُعٞ 

.ٚايبقضٟ إىل مجٗٛص ٚاعع َٔ اؾُاٖرل
1
 

إسٕ ٜعضف ايتأثرل أْ٘ ؽ٤ٞ غرل ًَُٛؼ يشيو ٜقعب ع٢ً ايؾدك متٝٝظٙ َٚعضؾ١ َز٣ 

 .ايتأثرل يف ايؾدك ايشٟ اتقٌ ب٘

نُا أؽضْا عايؿا يف ايتُٗٝز إٔ ايتأثرل اإلع٬َٞ ٖٛ َا وزخ َٔ تػٝرلات تطضأ ع٢ً 

َغتكبٌ ايضعاي١ عٝح أَا إٔ ٜتب٢ٓ اػاٖا َػاٜضا عُا نإ  ىٛم٘ أٚ تػٝرل يف عًٛى أٚ ؽًٝ٘ عٔ 

ايب١٦ٝ، : تتِ ايع١ًُٝ  ا٫تقاي١ٝ بتؿاعٌ مخغ١ َتػرلات ٖٚٞ. أؾهاص  َٚعًَٛات تبٓاٖا َٔ قبٌ

ٚايتأثرلات ؼزخ ٚتتشكل  (صبع ايقز٣)ٚصر ايؿعٌ أٟ  (اؾُاٖرل)ٚقت٣ٛ ايضعاي١، ايٛع١ًٝ  ٚاؾُٗٛص 

ع٢ً املز٣ " سزٚخ ايتأثرل"ٚ"  دشب ا٫ْتباٙ "َٔ خ٬ٍ تؿاعٌ  ٖشٙ ايعٓافض اـُغ١ مما ٜ٪رٟ إىل  

.ايطٌٜٛ ٚايٛاعع 
2
 

 :يًتأثرل اإلع٬َٞ ؽه٬ٕ 

  ٍٚتأثرل َباؽضا َجٌ اٯثاص ايٓاػ١ عٔ َؾاٖز٠ ايطؿٌ يًتًؿظٜٕٛ ٚع٬قتٗا يف : ايؾهٌ ا٭ ٖٛٚ

نايكضا٠٤ ٚاملضادع١  : سيو إٔ ٜهٕٛ ع٢ً سغاب أٚقات٘ املدقق١ يٮْؾط١ ٚايٛادبات ايزصاع١ٝ 

 .ٚاملشانض٠، ٚبٗشا ٜقبض ايتأثرل ٖٓا عًيب ٚماص ع٢ً ايطؿٌ 

 ْٜٞٚٓكغِ إىل قغُني َٔ ايتأثرل:ايؾهٌ ايجا: 

 ٌٜٚتُجٌ ٖشا ايتأثرل يف صرٚر ا٭ؾعاٍ ا٫ْؿعاي١ٝ  أثٓا٤ املؾاٖز٠ َجٌ اـٛف : تأثرل عاد

ٚاإلثاص٠ ٚايكًل ٚايؾو 
3

 affective effects"بايتأثرلات ايٛدزا١ْٝ"، ٖٚشا َا ٜعضف  أٜنا 

أٟ ايعاطؿ١ٝ ايٓؿغ١ٝ ٚتعٗض  ع٢ً ؽهٌ ؽو ٚاغذلاب ٚؾكز ايجك١ ٚا٫ْعظاٍ عٔ اٯخضٜٔ 

                                                           
(1
 

)
  ثزصشف، يشجغ عبثك39، ص«ػبنى االرصبل»ػضٌ ػجذ انشدًٍ ، .  د

(2
 

)
 98، ص 2014، 1، انذاس انؼبنًُخ نهُشش و انزىصَغ، شبسع انهشو، ط«فهغفخ و َظشَبد اإلػالو» ػجذ انُجٍ ػجذ اهلل انطُت،

(3
 

)
 ثزصشف، يشجغ عبثك، 99،ص «فهغفخ و َظشَبد اإلػالو» ػجذ انُجٍ ػجذ اهلل انطُت،
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، نُا قز تعٗض نشيو يف ؽهٌ ايضما ٚا٭َإ ٚايتؿاعٌ ٚا٫عتذاب١  ايعاطؿ١ٝ ػاٙ 

.َا ٜكزَ٘ اإلع٬ّ َٔ َؿاِٖٝ 
1 

 ٌٜٚعٗض يف انتغاب ايطؿٌ ٚنشيو ا٭ؽدال اٯخضٜٔ املعًَٛات اي٬ط١َ ٚاملؿٝز٠، : تأثرل اد

نُا ٜطًل ع٢ً ايتأثرل ا٭دٌ بأْ٘ تأثرل تضانُٞ ْتٝذ١ يًهِ املذلانِ  املتتايٞ يٝقبض 

يف ايٓٗا١ٜ تأثرلا قٜٛا ٚعُٝكا
1

. 

ٜٚتؿل ٖشا ايتأثرل َع ايتأثرلات املعضؾ١ٝ أٟ املعاصف ٚاملعًَٛات ايعك١ًٝ اييت تكزَٗا ٚعا٥ٌ 

اإلع٬ّ يًٓاؼ املتًكني، نٕٛ املعضؾ١ اييت تكزَٗا ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ سكٝك١  َجبت١، إس ٜعٗض ايتأثرل 

تهٜٛٔ ا٫ػاٖات  مبع٢ٓ ا٫عتعزار ايعكًٞ َٔ : املعضيف يإلع٬ّ ع٢ً املتًكٞ يف عز٠ َعاٖض ْشنض

املعاصف ٚاـدلات اييت ٜكزَٗا اإلع٬ّ تغاعز اؾُٗٛص يف تضتٝب : اإلْغإ ٚنشيو تضتٝب ا٭ٚيٜٛات 

اٖتُاَات٘ ٚتٛمٝض أٚ تؿغرل ايكِٝ ؾُج٬ اؿض١ٜ  ٚايقزم  ٚا٭َا١ْ ٚايتغاَض ٚاؿب، قز ٜكّٛ ايتأثرل 

.املعضيف يإلع٬ّ بتػٝرلٖا أٚ بٓا٥ٗا أٚ تعزًٜٗا 
2
 

ؾهُا سنضْا ايتأثرل اإلع٬َٞ ٜهٕٛ يف خز١َ املتًكٞ َٔ َعضيف إىل ٚدزاْٞ إىل 

عًٛنٞ ٜٚعين ٖشا ا٭خرل أٟ ايتقضؾات ايٓاػ١ عٔ ا٭ؾضار ٖٚشا ايتأثرل ٖٛ ٚيٝز املعضؾ١ ٚايتأثرل 

 .ايٛدزاْٞ 

بؿنٌ َا تكزَ٘ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ َٔ خزَات َٚعاصف ٚخدلات َٚعًَٛات َهتغب١ عٔ طضٜل 

ايتًكٞ ٚايتأثرل يف اؾُاٖرل، ٖشا راٍ بإٔ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ املتٓٛع١ قارص٠ ع٢ً تػط١ٝ صغبات ايؿضر 

املتًكٞ ٚإؽباعٗا، عٝح نًُا أصار املتًكٞ ايبشح عٔ َعًَٛات أٚ قناٜا َع١ٓٝ ٜتذ٘ إىل ايٛعا٥ٌ 

اإلع١َٝ٬، عٝح  هز مُٓٗا َا ٜتؿل ٚاػاٖات٘ ست٢ ٚيٛ نإ َا ٜضغب ؾٝ٘ املتًكٞ ٖٛ َؾاٖز٠ 

أؾ٬ّ عُٝٓا١ٝ٥ أٚ أغاْٞ ؾٝزٜٛ نًٝب 
3

. 

ست٢ ٜتشكل ٖشا ايتأثرل املتُجٌ يف عز٠ تأثرلات َتٓٛع١ ٚكتًؿ١، ٚاييت تبٝٓت َٔ خ٬ٍ 

سزٜجٓا ايغايـ بهٌ تٛمٝض ٚتؿغرل، يشيو نإ ٫بز َٔ تٛاؾض ؽضٚط ٚعٛاٌَ َتشه١ُ يف تأثرل 

 :ٚدٛر َضعٌ ٚصعاي١ َٚغتكبٌ، عٝح ٜهٕٛ: ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ أ٫ ٖٚٞ

                                                           
(1
 

)
 41، ص 2006، 1، انًكزجخ انؼبنًُخ نهُشش و انزىصَغ، يصش، ط«رأثُشاد وعبئم اإلػالو»سضب ػكبشخ، .  د

 
(2)

  ثزصشف40، انًشجغ َفغه، ص 
(3
 

)
  ثزصشف،15، ص2014، داس انُبصوسٌ انؼهًُخ نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، ط انؼشثُخ، «اإلػالو و انًجزًغ» ػهٍ ػجذ انفزبح كُؼبٌ، 
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 :ايؾضط ا٭ٍٚ .1

 املضعٌ أٚ ايكا٥ِ با٫تقاٍ يزٜ٘ خدل٠ ٚقزص٠، ٚإٔ ٜهٕٛ ًَُا إملاَا نا٬َ مبٛمٛع أٚ 

قن١ٝ ايضعاي١ اييت ٜضغب يف ْؾضٖا، أٟ ايتأثرل اإلع٬َٞ ٜهٕٛ َضتبط ٜٚتشكل مبز٣ 

خدل٠ ٚاختقال اإلع٬َٞ املضعٌ مبذاي٘، إماؾ١ إىل فزق٘ ٚعزّ َبايػت٘ ٚايتعايٞ ع٢ً 

 .اؾُٗٛص املتًكٞ 

 :ايؾضط ايجاْٞ .2

ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٖٚٞ تهٕٛ َضتبط١ باملضعٌ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ طضٜك١ عضمٗا ٖٚشا ٜتطًب 

َز٣ إبزاع املضعٌ ٚؾْٓٛ٘ املتبع١ يف فٝاغ١ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ بطضٜك١ ممٝظ٠ َع اعتدزاّ امل٪ثضات 

ايقٛت١ٝ املغُٛع١ ٚايًكطات ايبقض١ٜ  ٚاختٝاص املقطًشات املٓاعب١ يًتأثرل َع ايتٓػِٝ ٚايٓدل املٛاؾل، 

مما هعٌ اؾُٗٛص َ٪ٜزا يًضعاي١ َٔ خ٬ٍ إمياْ٘ بٗا ٖٚشا َا ٜ٪رٟ إىل إقٓاع اؾُٗٛص ٚايتأثرل ؾٝ٘، 

رٕٚ إٔ ْٓغ٢ عاٌَ ايتهضاص ٖٚٛ عٓقض َِٗ يف ايتأنٝز ع٢ً قت٣ٛ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٚع٢ً َز٣ 

فزقٗا ٖٚشا يف سز سات٘ ؽضط أعاعٞ َٔ ؽضٚط ايتأثرل اإلع٬َٞ راخٌ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ نٕٛ عاٌَ 

 .ايتهضاص ٜتطًب دز١ٜ َٚٗاص٠ ا٫ْتباٙ ٚاإلْقات

 :نُا هب إٔ تهٕٛ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ َضتبط١ بكناٜا اؾُاٖرل ايعا١َ

ٖٚشا ا٫صتباط ايٛثٝل بني احملت٣ٛ اإلع٬َٞ ٚاملتًكٞ ؼزثٓا عٓ٘ يف املطايب ايغايؿ١، 

ؾاإلع٬ّ ًَظّ بايتعبرل عٔ قناٜا اجملتُع ٚاؾُاٖرل نْٛٗا ٖٞ اييت طٛصت ٚدٛر ٚعا٥ً٘ املتٓٛع١، 

ٚاؿزٜح بًغإ اؾُٗٛص عٔ ايكناٜا ا٫دتُاع١ٝ ٚغرلٖا ٜظٜز َٔ تعًل اؾُٗٛص بايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ 

 .ٚبايتايٞ ايتأثرل ؾٝ٘ 

 .ٖٚٛ املغتكبٌ أٚ َتًكٞ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ :   ايؾضط ايجايح .3

  ٍإٕ َغت٣ٛ ايتأثرل يًضعاي١ اإلع١َٝ٬ قز ٜتؿاٚت بني املغتكبًني، عٝح َٔ امل٬سغ إٔ ا٭طؿا

 .أنجض ٚأعضع ؾ١٦ تأثرلا بٛعا٥ٌ اإلع٬ّ ثِ ايٓغا٤ ثِ ايضداٍ

نُا هب ا٫ٖتُاّ ٚا٫ْتباٙ يٓٛع اؾُٗٛص  عٓز تكزِٜ املٛمٛعات، عٝح هب ا٭خش بعني 

، "غين، ؾكرل، َتعًِ، أَٞ، َغ٪ٍٚ، َٛظـ، تادض، عاٌَ"ا٫عتباص َغت٣ٛ املغتكبٌ َٚٛقع٘ يف اجملتُع

ايؿكرل ٫ ٜأب٘ يًشزٜح عٔ ا٫قتقار : عٝح نًٗا ت٪ثض يف َز٣ تكبٌ ايؿضر يًُار٠ اإلع١َٝ٬ ؾُج٬
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ايعاملٞ، ٚايتادض ٫ ٜأب٘ يًضعاي١ اإلع١َٝ٬ عٔ أععاص ايغًع ٚتكًبٗا، ٚايػين ٜعذب٘ املغًغٌ ايتًؿظْٜٛٞ 

.عٔ ا٭عض٠ ايجض١ٜ 
1
 

إٕ َز٣ تكبٌ ايؿضر املتًكٞ : رٕٚ إٔ ْٓغ٢ َغت٣ٛ ايؿضر ايجكايف ٚخًؿٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ

يًضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٚؾُٗ٘ شلا َضتبط نشيو بجكاؾت٘ اييت ؽب عًٝٗا ٚايذلب١ٝ اييت تًكاٖا يف 

طؿٛيت٘ َٔ تٛدٝ٘ ٚإصؽار ٚأفٍٛ ٚقِٝ أخ٬ق١ٝ َٔ ب٦ٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٖٚشٙ ايكِٝ تهٕٛ يًؿضر 

إْغإ ٚصدٌ ٖار٨ : أعاع٘ ٚقاعزت٘ اييت تغُض بايكبٍٛ أٚ ايضؾض يًضعاي١ اإلع١َٝ٬، ؾُج٬

َٚغامل قز ٜضؾض َؾاٖز ايعٓـ ٚاملطاصرات ٭ٕ ٜضاٖا خطضا ع٢ً أبٓا٥٘، نُا لز أٜنا إٔ 

ا٭ٖٛا٤ ايؾدق١ٝ ٚقٓاعات ايؿضر شلا رٚص، ٖٚشا يٝػ ي٘ ع٬ق١ غًؿٝت٘ ايجكاؾ١ٝ، عٝح لزٙ 

.ٜكبٌ إع٬ْات ايغذا٥ض صغِ عًُ٘ بأمضاصٖا ْعضا يهْٛ٘ ٜزخٔ 
2
 

نُا لز مُٔ ٖشا ايؾضط، ٖٓاى ٚاقع اجملتُع باعتباصٙ ٜ٪ثض عٝاعٝا أٚ اقتقارٜا أٚ 

ادتُاعٝا ؾز٣ٚ قبٍٛ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ املٛد١ٗ إيٝ٘،ؾُج٬ إسا تنُٓت ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ اؿض١ٜ 

ايغٝاع١ٝ ٚسض١ٜ ايتعبرل ٚايزميكضاط١ٝ ٜهٕٛ شلا قبٍٛ ٚاعع، ٚايشٟ ٜذلتب عًٝ٘ تأثرل يف اجملتُعات 

اييت تعاْٞ َٔ ا٫عتبزار ٚايتغًط، ؾُغت٣ٛ قبٍٛ ايضعاي١ اإلع١َٝ٬  ٚاييت ٜٓتر عٓٗا تأثرل يف فتُع 

َا ٜضتبط بؾهٌ ٚثٝل  مبز٣ اؿضَإ ايشٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ٖشا اجملتُع 
3

.  

 : ايؾضط ايضابع .4

َٔ أدٌ ؼكٝل ايتأثرل اإلع٬َٞ نشيو، ٜغتٛدب ع٢ً ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ ٚاإلع٬َٞ 

 :ٚسيو َٔ خ٬ٍ" اختٝاص يػ١ َٓاعب١ يًذُٗٛص"

إٔ نٌ ؾ١٦ تتطًب يػتٗا املٓاعب١، عٝح ؽتًـ ايًػ١ اييت ؽاطب بٗا اؾُٗٛص ايعاّ عٔ 

تًو اييت ؽاطب بٗا اؾُٗٛص اـال، عٝح قز ؽتًـ يػ١ كاطب١ عٝزات ٚصداٍ ا٭عُاٍ عٔ يػ١ 

كاطب١ ا٭عاتش٠ ٚاملجكؿني، ؾًهٌ َُٓٗا أعًٛب يػٟٛ  َعني ٜٛاؾكِٗ ٜٚ٪ثض ؾِٝٗ، نُا ميهٔ 

اعتدزاّ ايًٗذات احمل١ًٝ إسا نإ ايدلْاَر اإلع٬َٞ َٛدٗا إىل َٓطك١ ؾٝٗا نًُات َتزاٚي١ َٚأيٛؾ١  

                                                           
(1
 

)
 183، ص2011، 1، داس أعبيخ نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، ط«عىعُىنىجُب اإلػالو انجًبهُشٌ»فىاص يُصىس انذكُى، .  د

(2
 

)  ،
، ثزصشف184انًشجغ َفغه، ص 

 

(3
 

 )
 ، ثزصشف185انًشجغ َفغه، ص 
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ؾُٗٗا َععِ ٚدٌ ايٓاؼ عٛا٤ َجكؿني أٚ َتعًُني أٚ أَٝني، ٚسيو َٔ ادٌ ؼكٝل ايتأثرل 

.اإلع٬َٞ يًضعاي١ يف املتًكٞ 
1
 

عٝح يهٌ ؾ١٦ َٔ اؾُاٖرل ٚقتا ٜٓاعب٘ ٜٚتٛاؾل َع٘، :ؼزٜز ايٛقت  املٓاعب يًذُاٖرل

عٝح ٫ ميهٔ تٛدٝ٘ بضْاَر تعًُٝٞ يٮطؿاٍ  ع٢ً ايغاع١ اؿار١ٜ عؾض٠ ي٬ٝ، أٚ فباسا نٕٛ 

ايطؿٌ ي٘ رٚاّ رصاعٞ َنبٛط َٔ ْاس١ٝ ايظَٔ ٚايٛقت، ٖٚهشا ٫ ٜتُهٔ ايطؿٌ َٔ َتابع١ ٖشا 

ايدلْاَر ْعضا  يعزّ تٛاؾك٘ َع بضْاَر ٚقت٘، نُا ٫ ميهٔ تٛدٝ٘ بضْاَر خال بايغٝزات ايعا٬َت 

.ع٢ً ايغاع١ ايجا١ْٝ ظٗضا
2
 

شلشا ٜتطًب َٔ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ ا٭خش بعني ا٫عتباص ايٛقت املٓاعب ٚايشٟ ٜتٓاعل َع 

اؾُاٖرل، ٚنشيو ايًػ١ املٓاعب١ اييت تعتدل قٛص ايعٌُ ايقشؿٞ ٚاإلع٬َٞ َٚٔ ؽأْٗا ٜتِ لاح 

 .ايضعاي١ اإلع١َٝ٬ ٜٚتشكل ايتأثرل املضغٛب ٜٚقبض ايتأثرل اإلع٬َٞ اهابٞ 

ٜتنض يٓا َٔ نٌ َا عبل سنضٙ، بإٔ ا٫تقاٍ اؾُاٖرلٟ ي٘ رٚص نبرل ٚأ١ُٖٝ بايػ١ يف 

خز١َ اجملتُعات َٔ خ٬ٍ ايتؿاعٌ َع ايٛع١ًٝ اإلع١َٝ٬ ٫نتغاب اـدلات ٚاملعاصف ٚنشيو إعطا٤ 

صأِٜٗ ٚايتعبرل عٔ َؾانًِٗ املدتًؿ١، نُا ٜعتدل أٜنا أرا٠ يًذلؾٝ٘ ٖٚشا َا ٜبني يٓا بإٔ ا٫تقاٍ 

اؾُاٖرلٟ ميتًو عز٠ ٚظا٥ـ َتبا١ٜٓ، إماؾ١ إىل سيو إ ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ عٛا٤ ناْت تكًٝز١ٜ 

، أٚ ايٛعا٥ٌ اإلع١َٝ٬ اؾزٜز٠ ٚاييت تغ٢ُ باإلع٬ّ {نايقشـ ٚايتًؿظٜٕٛ ٚاإلساع١}

نايقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ، َٚٛاقع ا٭خباص املٛدٛر٠ ع٢ً ؽبه١ ا٫ْذلْٝت، َٚٛاقع ايتٛافٌ }اؾزٜز

ا٫دتُاعٞ املتزاٚي١ ٚاملغتدز١َ ملٛانب١ اجملتُع املعافض، نايؿٝػ بٛى ٚ تٜٛذل ٚاْغتػضاّ ٖٚشٙ 

، شلا تأثرل نبرل ٚؾعاٍ يف تؾهٌٝ املعضؾ١ يًذُٗٛص ٚنشيو {ايٛعا٥ٌ أنجض ؽٗض٠ يف ايعامل 

ايغًٛى، ْعضا ٭ُٖٝتٗا يف بٓا٤ ص١ٜ٩ ايؾدك ػاٙ قناٜا فتُع٘، ٖٚشا ٫ ٜبًؼ قُت٘ إ٫ إسا مت 

اعتدزاّ يػ١ ممٝظ٠ ٚع١ًُٝ َٚ٪ثض٠ ٚبٗشا ايتأثرل ايًػٟٛ ٜتشكل ايتأثرل اإلع٬َٞ، ؾٓعضا ملا يف ايًػ١ َٔ 

أأ١ُٖٝ يف اؾشب ٚايتأثرل يف اؾُاٖرل ٫ بز َٔ إْقاف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚمحاٜتٗا َٔ 

ا٫خت٬ط ايًػٟٛ ٚسيو ظعٌ اعتدزاَٗا َٝغٛصا عدل ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ نٕٛ ٖشٙ ا٭خرل٠ شلا ايهجرل َٔ 

                                                           
(1
 

)
، داس انُبصوس انؼهًُخ نهُشش و انزىصَغ، ػًبٌ، «اإلػالو و انجُئخ ثٍُ انُظشَخ و انزطجُك»أدًذ انؼبثذ أثى انغؼُذ، .صهُش ػجذ انهطُف، د.  د

 76، ص 2014ط، .ٌ.د
(2)

 ثزصشف، 77، انًشجغ َفغه، ص
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اؾُاٖرل ايػؿرل٠، ٚبايتايٞ تهٕٛ ايكاب١ًٝ يًػ١ ايعضب١ٝ اندل، ٜٚتِ اؽاس ايضأٟ ٚايغًٛى امل٪ثض ؾع٬ 

 .ٚاملٛاؾل يؿهض اؾُٗٛص 
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 :متٗٝد

بعد عسضٓا يهٌ َا ضبل يف اؾاْب ايٓعسٟ َٔ ٖرٙ ايدزاض١، ٚايرٟ تطُٔ ع٢ً األغًب 

ايعٓاصس  ٚاملطاَني اييت نإ ال بد ع٢ً ايطايب َٔ ايتطسم ايٝٗا ٚؼدٜدٖا، دٕٚ إٔ ْٓط٢ نريو 

اإلطاز املٓٗذٞ هلرٙ ايدزاض١، أَا بايٓطب١ هلرا ايفصٌ ضٝهٕٛ مبجاب١ َٓاقػ١ ٚتعًٝل ع٢ً ايٓتا٥ر 

احملصٌ عًٝٗا َٔ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ، هلرا ٜعد ٖرا اؾاْب األخري َٔ ضسٚزٜات أٟ عح عًُٞ، عٝح 

يريو فكد بدأت ٖرٙ االْطالق١ . ضُٓ٘ تتِ اإلداب١ ع٢ً األض١ً٦ أٚ ايتطاؤالت املطسٚس١ ضايفا

ايتطبٝك١ٝ مبأل االضتُازات، نُا تطُٔ ٖرا ايفصٌ فُٛع١ َٔ اؾداٍٚ ٚاألعُد٠ ايبٝا١ْٝ َٔ أدٌ 

إثسا٤ دزاضتٓا ٚصٝاغتٗا ضُٔ إطاز عًُٞ، ٚناْت خامت١ ٖرا ايفصٌ عباز٠ عٔ ًَدص سٍٛ ٖرٙ 

 .ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ

 :َٓٗر ايدزاض١ -1

  باملٓٗر (method)  ٌبأْ٘ ايطسٜك١ أٚ األضًٛب ايرٟ ٜٓتٗذ٘ ايباسح يف َعاؾ١ َػه١ً َٔ أد

 ايٛصٍٛ إىل سًٍٛ هلا؟

  ٜعسف بٛصف خصا٥ص ايعاٖس٠ « املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ»نُا تعتُد ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً ٚ

ملٛضٛع ايبشح ٚ ؼدٜد ايعالق١ بني املتػريات نُا ٜعسف ألْ٘ دزاض١ ٚاقع األسداخ ٚ ايعٛاٖس ٚ اآلزا٤ 

ٚ ؼًًٝٗا ٚ تفطريٖا بػسض ايٛصٍٛ إىل اضتٓتادات َفٝد٠ إَا يتصشٝح ٖرا ايٛاقع أٚ اضتهُاي٘ أٚ 

تطٜٛسٙ
1 

  ع١ٓٝ ايدزاض١، تعد َٔ بني اـطٛات ٚاملساسٌ امل١ُٗ يف ع١ًُٝ ايبشح ايعًُٞ، ٚال غو يف إٔ ايباسح

ٜفهس يف ع١ٓٝ ايدزاض١ َٓر إٔ بدأ يف ؼدٜد َػه١ً ايبشح ايعًُٞ ٚأٖداف٘، نٕٛ طبٝع١ 

.ايبشح ٚخطت٘ ٖٞ اييت تتشهِ يف اختٝاز اـطٛات ٚاألدٚات املٓاضب١
2 

  نُا ٜتِ اختٝاز ايع١ٓٝ بػهٌ هعًٗا ممج١ً جملتُع ايبشح متجٝال َتٛافكا َٚتطل، أٟ اختٝاز

 .مجٝع األفساد ٚاألغداص ايرٟ ٜٓطبل عًِٝٗ َػه١ً ايبشح

  هلرا متجٌ فتُع ايبشح يف فُٛع١ َٔ ايصشفٝني ايرٜٔ ميازضٕٛ عًُِٗ بػهٌ دا٥ِ َٚطتُس

ٚنإ ذيو يف إذاع١ ايعٗس٠ احمل١ًٝ مبطتػامن ٚاضتػسقت َد٠ ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ يف اإلذاع١ َٔ 

 ، نُا أدسٜت ايدزاض١ ع٢ً املكدّ اإلذاعٞ ٚ املكدّ 25/04/2017 إىل غا١ٜ 17/04/2017

                                                           
 )

بتصرف، 73ث، ص .ى.ط، د.ى. الوكتبت العصريت للنشر و التىزيع،القاهرة، د«البحث العلوي» وفقي السيد االهام،. د
 1 ( 

2)
 

)
 بتصرف،94، ص2007، 1، دار الفكر، عواى، ط«البحث العلوي، هفهىهه، و أدواته و أساليبه» ذوقاى عبيداث، 
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ايتًفصْٜٛٞ ٚصشفٞ يف دسٜد٠، عٝح طبكت عًِٝٗ اإلضتبا١ْ الضتٓتاز ايٓتا٥ر ٚاإلدابات بٗدف 

 .ايٛصٍٛ إىل َد٣ اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ يف َطاَني ٚضا٥ٌ اإلعالّ

 :أدٚات ايبشح .2

اضتددَت ايباسج١ اضتعُاالت َع١ٓٝ َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إىل املعًَٛات ايالش١َ اييت َٔ غأْٗا إٔ 

 :تطاعد ع٢ً َعسف١ ٚاقع ايدزاض١، عٝح اعتُدت يف عجٞ ٖرا ع٢ً األدٚات ايتاي١ٝ

تعسف بأْٗا َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ اييت ٜطتددَٗا ايباسح يف مجع املعًَٛات ٚذيو َٔ : املالسع١ - أ

 .خالٍ َالسع١ ايعٛاٖس ٚتفطريٖا ٚؼًًٝٗا فٗٞ عٓصس َِٗ يف ايبشٛخ ايٛضع١ٝ

 .قُت خالٍ شٜازتٞ يإلذاع١ اييت ناْت  - ب

  ٖٛٚ ،االضتبٝإ ٖٚٛ األدا٠ املالش١َ يًشصٍٛ ع٢ً َعًَٛات ٚبٝاْات ٚسكا٥ل َستبط١ بٛاقع َعني

.ٜكدّ ع٢ً غهٌ عدد َٔ األض١ً٦ هب اإلداب١ عٓٗا َٔ قبٌ عدد َعني َٔ املبشٛثني املعٓٝني
1 

  ضؤاال تٛشعت ع٢ً قٛز17ٜٔيكد تهْٛت اضتباْ٘ ايبشح : 

 ٍٚأض١ً٦ 4َتعًك١ بايبٝاْات ايػدص١ٝ َٚتط١ُٓ : احملٛز األ  

 ْٞضؤاال13َتعًل مبد٣ اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ َٚتطُٔ : احملٛز ايجا  

 ٚقد اضتددَت االضتبٝإ املػًل ايرٟ ٜتِ باختٝاز إداب١ ٚاسد٠ ْادش١ َٔ بني االستُاالت األخس٣ 

  ٟنُا اضتددَت فُٛع١ َٔ األض١ً٦ املفتٛس١ ٚاييت فٝٗا تسى اجملاٍ يًُبشٛثني سس١ٜ يف ايسأ

ٚايتعبري ٖٚرا َا ٜطاعد ايباسح َٔ ايٛصٍٛ اىل أضباب ٚعٛاٌَ َٛضٛع١ٝ َع١ٓٝ َٔ غأْٗا إٔ تعٗس 

 .اؿكٝك١

 

 

 

 

 

 

                                                           
)

 بتصرف104 ص«البحث العلوي، هفهىهه، و أدواته و أساليبه»ذوقاى عبيداث، 
 1
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 :ْتا٥ر االضتبٝإ املػًل .3

 إسصا٥ٝات سٍٛ ايبٝإ ايػدص١ٝ يًصشفٝني - أ

  ايرنٛز ٚ اإلْاخ َٔ ايصشفٝني:01اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد اؾٓظ

 36,36 7 إْاخ

 63,64 4 ذنٛز

 100 11 اجملُٛع

 

تبني يٓا َٔ خالٍ ٖرا اؾدٍٚ املسفٛم بأعُد٠ بٝا١ْٝ ممج١ً يٓتا٥ر ايٓطب امل١ٜٛ٦ يًذٓظ، 

، ٖٚرا َا ٜربٖٔ يٓا إٔ عدد  ٪36  ْٚطب١ امل١ٜٛ٦ يد٣ اإلْاخ٪63عٝح ٚصًت ايٓطب١ يد٣ ايرنٛز

ايصشفٝني ايرنٛز انرب َٔ عدد ايصشافٝات اإلْاخ، ٚقد قُٓا بتُجٌٝ ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ 

 .بٝا١ْٝ سٝح ايعُٛد املتعًل بٓطب١ ايرنٛز نإ ٖٛ املستفع ع٢ً ايجاْٞ املتعًل بٓطب١ اإلْاخ 
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  أعُاز ايصشفٝني :02اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد األفساد ايطٔ

25-29 1 9,09 

30-36 7 63,64 

36-40 2 18,18 

 9,09 1 40 َٔ أنجس

 100 11 اجملُٛع

 

اتطح يٓا َٔ ٖرا اؾدٍٚ املتطُٔ يٓطب ضٔ ايصشفٝني إٔ ايٓطب امل١ٜٛ٦ قد تفاٚتت فُٝا 

 ٚف١٦ صشف١ٝ أخس٣ ناْت ٪9 ٚذيو بٓطب١ 25-29بٝٓٗا، عٝح ٖٓاى َٔ ناْت إدابت٘ َابني 

 ٚذيو 36-40 ٚفُٛع١ صشف١ٝ أخس٣ ناْت إدابتٗا َا بني ٪63 ٚذيو بٓطب30١-36إدابتٗا َابني 

، عٝح ناْت ايٓطب ٪9 ٚذيو بٓطب١ 40ٚف١٦ أخس٣ ناْت إدابتٗا بأنجس َٔ  ٪18  بٓطب١

، ٚقد قُٓا بتُجٌٝ ٖرٙ ٪9َتفاٚت١ فُٝا بٝٓٗا َٚٔ ايٓطب املتعادي١ ٚاملٓدفط١ يف ْفظ ايٛقت ٖٞ 

 .ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ تبني ايٓطب األع٢ً ٚاملٓدفط١ 
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  املطت٣ٛ ايدزاضٞ يد٣ نٌ صشفٞ:03اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد املطت٣ٛ ايدزاضٞ

 81,82 9 داَعٞ

 18,18 2 دزاضات عًٝا

 100 11 اجملُٛع

  

ٜبني ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ يًُطت٣ٛ ايدزاضٞ يد٣ نٌ  صشفٞ، عٝح ٖٓاى َٔ أداب 

، ٖٚٓاى أق١ًٝ َٔ ايصشفٝني َٔ أدابٛا بدزاضات عًٝا ٚذيو بٓطب١ ٪81ظاَعٞ ٚذيو بٓطب١ 

،ٖرا َا ٜبني يٓا بإٔ املطت٣ٛ ايدزاضٞ ايػايب يد٣ ايصشفٝني ٚايرٟ بًؼ انرب ْطب١ ٖٛ املطت٣ٛ 18٪

 .اؾاَعٞ، ٚف١٦ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني يدِٜٗ دزاضات عًٝا، ٖٚرا َا بسٖٓ٘ ايتُجٌٝ ايبٝاْٞ 
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 ْٛع ْػاط ايصشفٞ: 04اؾدٍٚ 

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد األفساد ْٛع امل١ٓٗ 

 9,09 1صشفٞ يف دسٜد٠ 

 18,18 2َكدّ بساَر تًفص١ْٜٝٛ 

 72,73 8َكدّ إذاعٞ 

 100 11اجملُٛع 

 

ميجٌ ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ يٓػاط ايصشفٞ املٗين، عٝح تبآٜت ايٓطب امل١ٜٛ٦ َٔ خالٍ 

، ٖٚٓاى َٔ أداب مبكدّ تًفصْٜٛٞ ٪9ْٛع امل١ٓٗ فٗٓاى َٔ أداب بصشفٞ يف دسٜد٠ ٚاييت بًػت 

، ٖٚرا َا ٜربٖٔ بإٔ أغًب١ٝ ٪72، أَا َٔ أداب مبكدّ إذاعٞ فٛصًت إىل ٪18ٚبًػت ْطبت٘ 

ايصشفٝني أدابٛا مبكدّ إذاعٞ، نٕٛ ايدزاض١ أدسٜت باإلذاع١ إذ اؿصٍٛ ع٢ً ٖرٙ ايٓطب١ غ٤ٞ 

طبٝعٞ، ْٚطب١ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني ايرٜٔ تكدَٛا بإداب١ َكدّ تًفصْٜٛٞ، ْٚطب١ دد َٓدفط١ مل١ٓٗ 

صشفٞ يف دسٜد٠، ٚذيو يعدّ تٛفس املبشٛثني َٔ نٌ اختصاص أثٓا٤ ايدزاض١، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب 

 .امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ 
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 :ايبٝاْات املتعًك١ باضتدداّ ايفصش٢ ضُٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ - ب

 : َد٣ نفا٠٤ ايصشفٞ ايًػ١ٜٛ يف اضتدداّ يػ١ ض١ًُٝ بدٕٚ عجسات:05اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ األٍٚ

 0 0 ممتاش

 18,18 2 دٝد ددا

 81,82 9 دٝد

 0 0 َتٛضط

 0 0 ضعٝف

 100 11 اجملُٛع

 

ميجٌ اؾدٍٚ ايطايف ايٓطب املتعًك١ مبد٣ نفا٠٤ ايصشفٞ ايًػ١ٜٛ يف اضتدداّ يػ١ 

، مبع٢ٓ ْطب١ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني ٪18ض١ًُٝ بدٕٚ عجسات، عٝح تكدٜس دٝد ددا بًؼ ْطب١ 

، أٟ دٌ ايصشفٝني ميتًهٕٛ ٪81ميتًهٕٛ نفا٠٤ بتكدٜس دٝد ددا، ٚتكدٜس دٝد بًؼ ْطب١ 

تكدٜس دٝد يف اضتدداّ يػ١ ض١ًُٝ، أَا تكدٜس ممتاش ٚنريو َتٛضط ٚ ضعٝف ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

، ٚبٗرا ايػهٌ تهٕٛ ٪0َعد١َٚ، أٟ مل ْتشصٌ ع٢ً أ١ٜ إداب١ َٔ طسف أٟ صشفٞ هلرا أخد ْطب١ 

 .ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ الضتدداّ يػ١ ض١ًُٝ دٝد٠، ٚقد قُٓا بتُجٌٝ ٖرٙ ايٓتا٥ر بأعُد٠ تٛضٝش١ٝ 
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 ملدى كفاءة الصحفي الهشب املئوية : 05املخطط

 اللػوية يف استخدام لػة سليمة بدوى عجسات
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  ايًػ١ األنجس َٓاضب١ يًرباَر اإلعال١َٝ يف ْعس ايصشفٝني:06اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايجاْٞ

 18,18 2 فصش٢

 0 0 عا١َٝ

 81,82 9 املصز بُٝٓٗا

 0 0 يػ١ أخس٣

 100 11 اجملُٛع

 

ٜبني يٓا ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ يًػ١ األنجس َٓاضب١ يًرباَر اإلعال١َٝ يف ْعس 

، مبع٢ٓ ْطب١ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني تس٣ ٪18ايصشفٝني، سٝح َٔ أداب بايفصش٢ بًػت ايٓطب١

" بني ايفصش٢ ٚايعا١َٝ"ايًػ١ ايفصش٢ ٖٞ األنجس َٓاضب١ يًرباَر اإلعال١َٝ، َٚٔ أداب باملصز بُٝٓٗا

، مبع٢ٓ إٔ أغًب١ٝ ايصشفٝني ٜسٕٚ بإٔ املصز بني ايًػتني ٖٞ األنجس َٓاضب١ ٪81ناْت ايٓطب١ 

 أٟ مل ٜتطسم إيٝٗا ايصشفٝني، ٪ 0ناْت ْطبتِٗ َعد١َٚ" يػ١ أخس٣"ٚ" عا١َٝ"يًرباَر، أَا االقرتاسني 

 أٟ املصز بُٝٓٗا، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب بأعُد٠ بٝا١ْٝ ٪81ٚناْت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ األع٢ً ٖٞ 

 .تٛضٝش١ٝ 
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 اللػة األكجس مهاسبة للربامج الهشب املئوية: 06املخطط 

 اإلعالمية يف نعس الصحفيني
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 يف  درب املطتكبًني  ( عا١َٝ–فصش٢  ) َد٣ دٚز تٛظٝف ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ :07اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايجايح

 100 11 ْعِ

 0 0 ال

 100 11 اجملُٛع

 

ٜعترب ٖرا اؾدٍٚ ندعِ يًذدٍٚ ايطابل أٟ ايطادع، عٝح ٜسَٞ إىل ضبط ايٓطب امل١ٜٛ٦ 

ْعسا يدٚزٖا يف درب املطتكبًني، عٝح " ايفصش٢ ٚايعا١َٝ"املتعًك١ بكبٍٛ تٛظٝف ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ 

، مبع٢ٓ إٔ هلا دٚز يف دًب اْتباٙ اؾُاٖري، أَا َٔ أداب بال ناْت ٪100َٔ أداب بٓعِ بًػت ايٓطب١ 

، أٟ ال ميهٔ إْهاز دٚز ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ يف درب املطتكبًني، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ٪0ايٓطب١ َعد١َٚ

 .ايٓتا٥ر بٛضٛح بأعُد٠ بٝا١ْٝ 
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 ملدى دوز توظيف الجهائية اللػوية الهشب املئوية: 07املخطط

 يف  درب املشتقبلني ( عامية–فصحى  )
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  زأٟ ايصشفٞ يف ايًػ١ املطتدد١َ يف اإلعالّ املس٥ٞ ٚاملطُٛع :08اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايسابع

 9,09 1 ْادش١

 81,82 9 َتٛضط١

 9,09 1 ضعٝف١

 100 11 اجملُٛع

 

ٜبني يٓا ٖرا اؾدٍٚ ٚد١ٗ ْعس ايصشفٝني بايٓطب١ يًػ١ املطتدد١َ يف اإلعالّ املس٥ٞ 

، مبع٢ٓ ف١٦ ق١ًًٝ ددا تس٣ بإٔ ايًػ١ املطتدد١َ ٪9ٚاملطُٛع، عٝح َٔ أداب بٓادش١ بًػت ايٓطب١ 

، أٟ دٌ ايصشفٝني اتفكٛا ع٢ً ٪81يف اإلعالّ يػ١ ْادش١، أَا َٔ أداب مبتٛضط١ فبًػت ايٓطب١ إىل 

، أٟ قًٌٝ َٔ ايصشفٝني ٪9إٔ ايًػ١ املٛظف١ يف اإلعالّ َتٛضط١، أَا َٔ أداب بطعٝف١ فبًػت ايٓطب١ 

 .َٔ ٜس٣ بإٔ ايًػ١ املٛظف١ يػ١ ضعٝف١، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب بأعُد٠ بٝا١ْٝ تٛضٝش١ٝ 
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 لسأي الصحفي يف اللػة  الهشب املئوية:08املخطط 

 املشتخدمة يف اإلعالم املسئي واملشموع



اجلانب التطبيقي:الفصل الجالح  

 

67 
 

  َد٣ زؤ١ٜ ايصشفٞ يًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ املٛظف١  يف ايكٓٛات اإلذاع١ٝ ٚ ايتًفص١ْٜٝٛ :09اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ اـاَظ

 100 11 َف١َٛٗ

 0 0 صعب١

 11 11 اجملُٛع

 

ميجٌ ٖرا اؾدٍٚ ْطب ١ٜٛ٦َ يسؤ١ٜ ايصشفٞ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ املٛظف١ يف ايكٓٛات 

، مبع٢ٓ إٔ أغًب١ٝ ايصشفٝني ٪100اإلذاع١ٝ ٚايتًفص١ْٜٝٛ، عٝح َٔ أداب مبف١َٛٗ بًػت ايٓطب١ 

ٜسٕٚ بإٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ املتبع١ يف اإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ ٖٞ يػ١ َف١َٛٗ، أَا االقرتاح ايجاْٞ أال 

، إذ ايصشفٝني ال ٜسٕٚ بإٔ ايًػ١ ايفصش٢ ٪0فًِ ٜتطسم إيٝ٘ أٟ صشفٞ ٚظٌ َٓعدّ " صعب١"ٖٚٛ

 .املٛظف١ يف اإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ يػ١ صعب١، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ 
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 ملدى زؤية الصحفي للػة العسبية  الهشب املئوية:09املخطط

 الفصحى املوظفة  يف القهوات اإلذاعية و التلفزيونية
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 ٜي َا إذا نإ قت٣ٛ اـرب إعالَٞ ٜفسض ع٢ً ايصشفٞ ايًػ١ املساد إتباعٗا يف   :10اؾدٍٚ 

 ايٓػس٠

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايطادع

 45,45 5 ْعِ

 18,18 2 ال

 36,36 4 أسٝاْا

 100 11 اجملُٛع

 

ٜٛضح يٓا ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ سٍٛ إٕ نإ اـرب اإلعالَٞ ٜفسض ع٢ً ايصشفٝني 

،مبع٢ٓ إٔ َععِ ايصشفٝني ٪45ْعاّ يػٟٛ قدد، عٝح ٖٓاى َٔ أداب بٓعِ ٚبًػت ايٓطب١ 

هربِٖ احملت٣ٛ اإلعالَٞ ع٢ً اختٝاز يػ١ َع١ٓٝ، نُا ٖٓاى َٔ أداب بال ٚٚصًت ايٓطب١ إىل 

،مبع٢ٓ إٔ ف١٦ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني ال ٜتشهِ فِٝٗ اـرب اإلعالَٞ يف اختٝاز ايًػ١، أَا َٔ 18٪

، أٟ فُٛع١ غب٘ نبري٠ َٔ ايصشفٝني أسٝاْا ٜتطًب فٝٗا احملت٣ٛ ٪36أداب بأسٝاْا فبًػت ايٓطب١ 

 ٚقد َجًٓا ٖرٙ  ٪45اإلعالَٞ يػ١ َع١ٓٝ، ٚتبك٢ ايٓطب١ اييت أدابت بٓعِ ٖٞ ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املستفع١ 

 ايٓطب بأعُد٠ بٝا١ْٝ إلباْتٗا
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 ملا اذا كاى حمتوى اخلرب اعالمي يفسض  الهشب املئوية:10املخطط 

 على الصحفي اللػة املساد إتباعًا يف  الهشسة
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  زؤٜا اإلعالَٝني إذا ناْت ايًػ١ اإلعال١َٝ  ٖٞ ايًػ١ ايعا١َٝ اييت تٓاضب اؾُٗٛز:11اؾدٍٚ

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايطابع

 27,27 3 ْعِ

 72,72 8 ال

 100 11 اجملُٛع

 

ٜٛضح يٓا ٖرا اؾدٍٚ َا إذا ناْت ايعا١َٝ ٖٞ ايًػ١ اإلعال١َٝ اييت تٓاضب دٌ اؾُٗٛز، 

، أٟ ٖٓاى ف١٦ َٔ ايصشفٝني ٜسٕٚ بإٔ ايعا١َٝ تٓاضب دٌ ٪27عٝح َٔ أداب بٓعِ ٚصًت ْطبت٘ إىل 

، مبع٢ٓ إٔ أنجس١ٜ ايصشفٝني ٜسٕٚ بإٔ ايعا١َٝ ٪72اؾُٗٛز، لد َٔ أداب بال ٚٚصًت ايٓطب١ إىل 

ال تٓاضب دٌ اؾُٗٛزٚتبك٢ ٖٞ ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املستفع١ َكاز١ْ بايٓطب١ األخس٣، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب 

 امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ يتدعِٝ اؾدٍٚ
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 زؤيا اإلعالميني إذا كانت اللػة  الهشب املئوية :11املخطط

 اإلعالمية  يي اللػة العامية اليت تهاسب اجلمًوز
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  تربٜس اقتصاز ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ع٢ً بعض ايرباَر فشطب:12اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايجأَ

 9,09 1  ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ يإلعالَٝنيّعد

 27,27 3 "األخطا٤ ايفادس١"ٚف ٚ اـذٌ َٔ ايٛقٛع يف األخطا٤ خلا

 63,64 7 عدّ فُٗٗا َٔ طسف اؾُاٖري

 100 11 اجملُٛع

 

ٜبني ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ املتبا١ٜٓ سٍٛ تربٜس اقتصاز ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ع٢ً 

بعض ايرباَر فكط، عٝح ٖٓاى َٔ أداب بعدّ ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ يإلعالَٝني ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

، أٟ ف١٦ دد ض١ًٝ٦ تس٣ بإٔ اقتصاز ايفصش٢ ع٢ً بعض ايرباَر ضبب٘ عدّ ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ، أَا 9٪

، أٟ ٖٓاى ف١٦ َٔ ٪27َٔ أداب باـٛف ٚاـذٌ َٔ ايٛقٛع يف األخطا٤ ايفاضش١ بًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

ايصشفٝني بإٔ اقتصاز ايفصش٢ ع٢ً بعض ايرباَر ضبب٘ اـٛف ٚاـذٌ َٔ ايٛقٛع يف األخطا٤ 

، أٟ أنجس١ٜ ٪63ايًػ١ٜٛ، ٖٚٓا َٔ أداب بعدّ فُٗٗا َٔ طسف اؾُاٖريٚٚصًت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ إىل 

ايصشفٝني اتفكٛا ع٢ً عدّ فِٗ ايفصش٢ َٔ قبٌ اؾُاٖري، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ 

 .بٝا١ْٝ َفطس٠ 
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تربيس اقتصاز اللػة العسبية الفصحى الهشب املئوية  : 12املخطط

 على بعض الربامج فحشب
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 :َالسع١

 املٛضّٛ بهٝف تس٣ ايعسب١ٝ 9 ٚاؾدٍٚ زقِ 12 َكاز١ْ بني اؾدٍٚ ايطايف أٟ اؾدٍٚ زقِ 

ايفصش٢ اييت تٛظفٗا ايكٓٛات اإلذاع١ٝ ٚايتًفص١ْٜٝٛ، تبني يٓا إٔ نٌ اإلدابات ناْت مبف١َٛٗ ٚذيو 

 َععِ اإلدابات ايصشف١ٝ ناْت بطبب عدّ فُٗٗا َٔ طسف اؾُاٖري، 12، ٚيف اؾدٍٚ ٪100بٓطب١ 

عٝح ٖٓاى تٓاقض َابني اإلدابات، ٜعين نٕٛ اتفام ايصشفٝني ع٢ً إٔ ايًػ١ ايفصش٢ َف١َٛٗ 

 .َٚٝطس٠ ٜرتتب عٔ ذيو بطسٜك١ آي١ٝ ايفِٗ ٚنريو االضتٝعاب َٔ طسف اؾُاٖري

 ٜبني ٚد١ٗ ْعس ايصشفٞ يف إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ تصًح بإ تهٕٛ يػ١ ؽاطب :13اؾدٍٚ 

 مجٗٛز ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف ناف١ اؿاالت ٚ اجملاالت

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايتاضع

 63,64 7 ْعِ

 36,36 4 ال

 100 11 اجملُٛع

 

ٜبني يٓا ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ يٛد١ٗ ْعس ايصشفٝني فُٝا ىص، ٌٖ تصًح ايًػ١ 

ايعسب١ٝ ايفصش٢ بإٔ تهٕٛ يػ١ ؽاطب مجٗٛز ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف ناف١ اؿاالت ٚاجملاالت، عٝح 

، مبع٢ٓ إٔ أغًب١ٝ ايصشفٝني ٜسٕٚ إٔ ايفصش٢ ٪63ٖٓاى َٔ أداب بٓعِ ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

، ٪36تصًح بإٔ تهٕٛ يػ١ ؽاطب مجٗٛز ٚضا٥ٌ اإلعالّ، ٖٚٓاى َٔ أداب بال ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

مبع٢ٓ ٖٓاى ف١٦ ق١ًًٝ َٔ ايصشفٝني تس٣ بإٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ال تصًح إٔ تهٕٛ يػ١ ؽاطب 

 .مجٗٛز ٚضا٥ٌ اإلعالّ َكاز١ْ بايٓطب١ األٚىل، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ تفص١ًٝٝ 
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 نٝف١ٝ تربٜس ٚ تفطري كتًف ايعجسات اييت ٜكع فٝٗا ايصشفٞ ضٛا٤ا يف ْطل ايًػ١ :14اؾدٍٚ 

 ايفصش٢ أٚ أثٓا٤ ايهتابات ايعاٖس٠ ع٢ً ايػاغ١

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايعاغس

 63,64 7 ايسغب١ فكط يف تٛصٌٝ ايسضاي١ اإلعال١َٝ بأٟ غهٌ

 18,18 2 عدّ إملاّ ايصشفٞ بكٛاعد ايفصش٢

 18,18 2  ٚ اإلدزاى يد٣ اؾُٗٛزاالضتٝعابَساعا٠ 

 100 11 اجملُٛع

 

ٜبني ٖرا اؾدٍٚ ْطب ١ٜٛ٦َ َتبا١ٜٓ فُٝا ىص تفطري كتًف ايعجسات ايًػ١ٜٛ اييت ٜكع 

فٝٗا ايصشفٞ أثٓا٤ ايكٝاّ بٓػاط٘ اإلعالَٞ، عٝح ٖٓاى َٔ أداب بايسغب١ فكط يف تٛصٌٝ ايسضاي١ 

، مبع٢ٓ إٔ دٌ ايصشفٝني ٜفطسٕٚ كتًف ايعجسات ٪63اإلعال١َٝ بأٟ غهٌ ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

ايًػ١ٜٛ بايسغب١ فكط يف تٛصٌٝ ايسضاي١ بأٟ غهٌ، ٖٚٓاى َٔ أداب بعدّ إملاّ ايصشفٞ بكٛاعد 

، مبع٢ٓ ف١٦ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني ٜفطسٕٚ كتًف ايعجسات ٪18ايفصش٢ ٚبًػت ْطبت٘ امل١ٜٛ٦ 

ايًػ١ٜٛ بعدّ إملاّ ايصشفٞ بكٛاعد ايفصش٢،أَا آخسٜٔ أدابٛا مبساعا٠ االضتٝعاب ٚاإلدزاى يد٣ 
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 يبني ودًة نعس الصحفي يف أى  الهشب املئوية :13املخطط

اللػة العسبية الفصحى تصلح باى تكوى لػة ختاطب مجًوز 

 وسائل اإلعالم يف كافة احلاالت و اجملاالت
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، مبع٢ٓ إٔ ف١٦ ض١ًٝ٦ أٜطا َٔ ايصشفٝني ٜربزٕٚ كتًف ايعجسات ايًػ١ٜٛ اييت ٪18اؾُٗٛز بٓطب١ 

ٜكع فٝٗا ايصشفٞ مبساعا٠ االضتٝعاب يد٣ اؾُٗٛز ْٚالسغ إٔ اإلدابتني َتعاديتني َٔ سٝح ايٓطب١ 

امل١ٜٛ٦، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ تٛضٝش١ٝ، يهٔ زأٜٞ ايػدصٞ ٜدفعين إىل 

ايكٍٛ بإٔ ميهٔ تفطري ايعجسات ايًػ١ٜٛ اييت ٜكع فٝٗا ايصشفٞ بعدّ إملاّ ايصشفٞ بكٛاعد ايفصش٢، 

ٚذيو اضتٓادا ملدتًف األخطا٤ اييت ٜكع فٝٗا َٜٛٝا بػض ايٓعس عٔ تٛصٌٝ ايسضاي١ بأٟ غهٌ ، ٚعٔ 

 .َساعا٠ االضتٝعاب ٚاإلدزاى يد٣ اؾُاٖري

 

 

 

 ( تًفصٜٕٛ– إذاع١ –صشف ) َها١ْ ايفصش٢ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ :15اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ اؿادٟ عػس

 9,09 1 َسَٛق١

 72,73 8 قدٚد٠

 18,18 2 َٛضع١

 100 11 اجملُٛع
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كيفية تربيس و تفشري خمتلف العجسات اليت الهشب املئوية : 14املخطط

يقع فيًا الصحفي سواءا يف نطق اللػة الفصحى أو أثهاء الكتابات 

 العايسة على الشاشة
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ٜٛضح يٓا ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ املتبا١ٜٓ ملها١ْ ايفصش٢ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ، عٝح 

، أٟ ٖٓاى ف١٦ دد ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني تس٣ بإٔ ٪9ٖٓاى َٔ أداب ب َسَٛق١ ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

، ٪18َها١ْ ايفصش٢ ضُٔ اإلعالّ َها١ْ َسَٛق١، أَا َٔ أداب مبٛضع١ فبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى ف١٦ ض١ًٝ٦ َٔ ايصشفٝني ٜسٕٚ إٔ َها١ْ ايفصش٢ ضُٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ َها١ْ 

، مبع٢ٓ إٔ أنجس١ٜ ايصشفٝني ٪72َٛضع١، ٖٚٓاى َٔ أداب مبشدٚد٠ ٚٚصًت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ إىل 

 .ٜتفكٕٛ ع٢ً قدٚد١ٜ املها١ْ، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ تفطري١ٜ 

 

 

، بايٓعس ملساعا٠ املتًكٞ ٚايتشدخ "مبشدٚد٠"قد نإ تربٜس كتًف ايصشفٝني مٛ إدابتِٗ 

بًػت٘ التصاٍ ٚفِٗ املع١ًَٛ، باعتبازٙ ذٚ ب١ٝٓ َعسف١ٝ ٚع١ًُٝ ممٝص٠ باهلػاغ١ يريو لد املتًكٞ ال 

ٜٗتِ إذا نإ ايطسح ايًػٟٛ يد٣ ٚضا٥ٌ اإلعالّ بايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢، هلرا لد اإلذاع١ باألخص 

ٖرا " ايعا١َٝ"تساعٞ ايفسٚم ايفسد١ٜ يًذُٗٛز ْعسا الزتفاع ْطب١ األ١َٝ، يريو مت إسالٍ قٌ ايفصش٢ 

َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣ أسٝاْا ٜهٕٛ اضتعُاٍ ايفصش٢ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ بدٕٚ َساعا٠ قٛاعدٖا 

َٚطتٜٛاتٗا ايًػ١ٜٛ، ٚنريو َٔ ايرباٖني ع٢ً قدٚد١ٜ املها١ْ بايٓعس إىل ْٛع١ٝ ايرباَر املكد١َ، 

عٝح اضتعُاٍ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ٜكتصس فكط ع٢ً ايٓػسات اإلخباز١ٜ ٚاؿصص املٛد١ٗ يًٓدب١ 

ٚتػٝب ايفصش٢ يف بساَر ايرتفٝ٘ ٚاملٓٛعات ٚاإلغٗاز، أَا ايتعًٌٝ ايصشفٞ مٛ َٔ أداب مبها١ْ 

لد إٔ اضتدداَٗا أٟ اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ٜهٕٛ بػهٌ َٛضع خاص١ يف " َٛضع١"

ايرباَر اإلخباز١ٜ ٚبساَر ايسأٟ، ضف إىل ذيو إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ تطتذٝب ملطاَني املٛاضٝع 
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 –صحف ) مكانة الفصحى يف وسائل اإلعالم املختلفة الهشب املئوية: 15املخطط

 ( تلفزيوى–إذاعة 
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ٚأخرٖا " املسَٛق١"املطسٚس١ ٚاملعاؾ١ ٚفل َصطًشات إعال١َٝ نُا ٖٓاى َٔ بسٖٔ ع٢ً املها١ْ 

نإداب١ ع٢ً ايطؤاٍ، سٝح عًٌ بإٔ تكدِٜ ايرباَر بايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ٜعهظ ثكاف١ ايصشفٞ 

ايعاي١ٝ ٚبريو ٜهٕٛ ايٓػاط اإلعالَٞ يف عًٛ ٚمسٛ عٝح اضتدداّ ايفصش٢ يف ناف١ اجملاالت َٔ 

 .غأْ٘ إٔ ىسدٗا َٔ اؿٝص احملدٚد 

  َد٣ َتابع١ ايرباَر املعسٚض١ بايًػ١ ايفصش٢ :16اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايجاْٞ عػس

 45,45 5 ممتاش٠

 54,55 6 ض١ًٝ٦

 0 0 َعد١َٚ

 100 11 اجملُٛع

 

ٜبني يٓا ٖرا اؾدٍٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ ملتابع١ ايرباَر املعسٚض١ بايًػ١ ايعسب١ٝ، سٝح ٖٓاى َٔ 

، أَا ٪54، ٖٚٓاى َٔ أداب بط١ًٝ٦ ٚٚصًت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ إىل ٪45أداب مبُتاش٠ ٚذيو بٓطب١ 

، أٟ أغًب١ٝ ايصشفٝني ٜصسسٕٛ بإٔ املتابع١ يرباَر املعسٚض١ ٪0َعد١َٚ ناْت ْطبتٗا َٓعد١َ أٟ 

بايفصش٢ تهٕٛ ض١ًٝ٦ ٚف١٦ َتكازب١ َعٗا بعض ايػ٤ٞ َٔ سٝح ايٓطب١ تس٣ بإٔ املتابع١ تهٕٛ 

 .ممتاش٠، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ تٛضٝش١ٝ 
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الهشب املئوية مدى متابعة الربامج  : 16املخطط

 املعسوضة باللػة الفصحى
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  ايسغب١ ٚ ايعٌُ ع٢ً تعُِٝ ايفصش٢ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ بفعٌ ايصشفٞ:17اؾدٍٚ 

 %ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  عدد األفساد ايطؤاٍ ايجايح عػس

 72,73 8 ْعِ

 18,18 2 ال

 9,09 1 ْٛعا َا

 100 11 اجملُٛع

 

ٜٛضح يٓا ٖرا األخري ايٓطب امل١ٜٛ٦ يسغب١ ايصشفٝني يف ايعٌُ ع٢ً تعُِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

، ٚف١٦ ٪72ايفصش٢ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ، عٝح ٖٓاى َٔ أداب بٓعِ ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يف ذيو 

، أٟ َععِ ٪9، أَا َٔ أداب بٓٛع َا ٚصًت ايٓطب١ ٪18صشف١ٝ أدابت بال ٚبًػت ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

ايصشفٝني ٜكَٕٛٛ بتعُِٝ ايفصش٢ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ َكاز١ْ بايٓطب امل١ٜٛ٦ األخس٣، عٝح ٖٓاى 

ف١٦ ض١ًٝ٦ ممٔ ال ٜسغب يف تعُِٝ ايفصش٢ ٚاألخس٣ دد ق١ًًٝ يف َٔ ٜسغب بعض ايػ٤ٞ يف تعُِٝ 

 .ايفصش٢ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ، ٚقد َجًٓا ٖرٙ ايٓطب امل١ٜٛ٦ بأعُد٠ بٝا١ْٝ 
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الهشب املئوية السغبة و العمل على تعميم :17املخطط

 الفصحى عرب وسائل اإلعالم بفعل الصحفي
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 :األض١ً٦ املفتٛس١ .3

أَا بايٓطب١ يألض١ً٦ املفتٛس١  اييت اضتددَٗا ايباسح نأدا٠ يًبشح بعد االضتبٝإ، مت عسض٘ 

ع٢ً أق١ًٝ َٔ ايصشفٝني بعطِٗ اإلذاعٝني ٚ آخسٜٔ صشفٝني  يف دسٜد٠، آخس َكدّ تًفصْٜٛٞ، عٝح 

ناْت األض١ً٦ َتبا١ٜٓ نُا نإ زأٟ ايصشفٝني يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ بإَهاْٗا إٔ  تهٕٛ 

اضتدداَٗا يف دٌ ايرباَر، ٚ ٖٓاى ٜس٣ إٔ اضتدداّ  ايفصش٢ ٜكتصس فكط  ايرباَر اـاص١ أٚ بساَر  

 .اييت تطتٗدف مجٗٛز ايٓدب١

أَا ٚد١ٗ ْعس  ايصشفٞ يف ايتًكٞ اإلهابٞ ايرٟ ٜصدز عٓ٘ اضتذاب١ ٚ فِٗ حملت٣ٛ ايسضاي١ 

اإلعال١َٝ َستبط باملطت٣ٛ ايًػٟٛ املطتددّ  ٚ أسٝاْا بهفا٠٤ ايصشفٞ يف إٜصاٍ ايسضاي١ ، ٚ آخس 

متجٌ زأٜ٘ يف زبط ايفِٗ مبد٣  سطٔ اختٝاز املصطًشات، أَا بايٓطب١ يتصسوِٗ سٍٛ ايًػ١ اإلعال١َٝ 

املٛظف١ يف ْػس  ايٛقا٥ع ٚ ؼكٝل ايفاع١ًٝ، اتطح بإٔ  قد تهٕٛ ٖٓاى يػ١ ثايج١  أٟ اؾاَع١ َا بني 

ايعسب١ٝ ايفصش٢ ٚ ايًػ١ ايتك١ٝٓ، ٚ صشفٞ أخس صسح بإٔ ايًػ١ املٛظف١ نًػ١ إعال١َٝ فُٝجٌ ٖرٙ  

ايٓػسات اإلخباز١ٜ ٚ ايٛقا٥ع ٖٞ بايطبع ايًػ١ ايفصش٢، أَا ايٝكني ايًػٟٛ َٔ يطإ ايصشفٝني يف َد٣ 

تكبٌ ٚ تفاعٌ املطتكبًٝني يًدرب اإلعالَٞ املعسٚض بايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ متجٌ  يف بإٔ  ايتكبٌ ٚ 

ايتفاعٌ ٜهٕٛ اهابٞ ألٕ ايًػ١ َف١َٛٗ ٚٚاضش١، ٚ صسح صشفٞ آخس  بإٔ ٜهٕٛ تكبٌ 

َسضٌ )املطتكبًني  اهابٞ أٟ ٜتِ قبٍٛ ايفصش٢ نًػ١ إعال١َٝ إذا نإ ايصشفٞ ايرٟ ٖٛ 

 .، وطٔ طسٜك١ اإليكا٤ َٔ سٝح ايٓطل ايًػٟٛ (ايسضاي١

أَا فُٝا ىص ايًػ١ اييت ؼكل ايتٓاغِ بصف١ ن١ًٝ، فهاْت إداب١ ايصشفٝني َِٓٗ َٔ 

أعترب إٔ املصز َا بني ايفصش٢ ٚ ايعا١َ وكل ايتفاعٌ ٚ ايتٓاغِ اإلهابٞ ٚ آخس صسح بإ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

ٖٞ اييت َٔ غأْٗا إٔ تػطٞ املٗاّ اإلعالَٞ، أَا أخريا  فهإ االضتفٗاّ  سٍٛ قدٚد١ٜ اضتعُاٍ ايًػ١ 

ايعسب١ٝ ايفصش٢ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ، فٗٓاى َٔ أداب بإٔ  ايطبب يف قدٚد١ٜ ايًػ١ ايفصش٢  نفا٠٤ 

ايصشفٝني ٚ اييت قد تهٕٛ َتفاٚت١ فُٝا بِٝٓٗ، أَا صشفٞ آخس ٜصسح بإٔ  يف ايٛقت اؿايٞ يٝظ 

ٖٓاى أٟ قدٚد١ٜ الِْضتعُاٍ ايفصش٢ ٚ ذيو بديٌٝ تٛضٝع زقع١ ايٓػس نُا إٔ أغًب اؾسا٥د 

املكس١ٝ٥ٚ ٖٞ ايٓاطك١ بايفصش٢، أَا فُٝا ىص إهاد سًٍٛ حملدٚد١ٜ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ أقرتح 

صشفٞ دٚزات ته١ٜٝٓٛ ٚ تٛظٝف كتصني يف ايًػ١ يعسب١ٝ ايفصش٢ بػسض تسقٝتٗا عرب ٚضا٥ٌ 

اإلعالّ أَا بايٓطب١ يإلغهاٍ ايس٥ٝطٞ ٚ اهلاّ أٟ ٚاقع اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف َطاَني ٚضا٥ٌ 
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اإلعالّ ناْت تصسوات ايصشفٝني َتُج١ً يف إٔ اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ بدأ ٜأخر َسنص 

َِٗ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ خاص١ يف ايرباَر املتدصص١ ٚ آخس متجٌ تصسو٘ سٍٛ ٖرا املٛضٛع بإٔ 

 اضتدداّ ايًػ١  ايعسب١ٝ ايفصش٢ يف ؼطٔ دا٥ِ ٚ َطتُس

 :ًَدص ايدزاض١ .4

َٔ خالٍ َا تٛصًٓا إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر يف ايفصٌ املٝداْٞ، تبني يٓا، بإٔ ايٓطب امل١ٜٛ٦ َتفاٚت١  ٚ 

َتبا١ٜٓ  فُٝا بٝٓٗا، عٝح اضتٓتذٓا إٔ دٌ ايصشفٝني اييت أدسٜت عًِٝٗ ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ، ٜسغبٕٛ 

يف تعُِٝ ايفصش٢ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ ٚ ٖرٙ املع١ًَٛ  ال بد أخرٖا بعني االعتباز، ٚ ٖرا أٜطا  

اضتٓادا إىل إٔ األغًب١ٝ ٜسٕٚ بإٔ  ايًػ١ املطتدد١َ  يف اإلعالّ  يػ١  َتٛضط١ أٟ يٝطت ْادش١ أٚ 

ٚ ٖرٙ ْطب١ َعترب٠، ضف إىل ذيو َٔ خالٍ %  81 ضعٝف١ عٝح  تتدًًٗا بعض ايصالت ٚ ذيو بٓطب١ 

دزاضتٓا تبني يٓا  بإٔ ايصشفٝني ميجًٕٛ إداد٠ يػ١ٜٛ بهفا٠٤ دٝد٠، ٚ ناْت ممه١ٓ  بإٔ تهٕٛ 

دٝد٠ ددا أٚ ممتاش٠، ٚ ٖرا َا ٜٛضح نريو إٔ َها١ْ ايفصش٢ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ املتٓٛع١ َها١ْ 

 ٚ ٖٞ ْطب١ َعترب٠ ال ميهٔ ٪72قدٚد٠ ددا ٚ ٖرا أَس ٚاضح عٝح ؼصًت ٖرٙ اإلداب١ ع٢ً ْطب١ 

أٟ قدٚد١ٜ )ػاًٖٗا خصٛصا بإٔ ٖرٙ اإلداب١ متت َٔ قبٌ صشفٝني يف فاٍ اإلعالّ،ٚ ٜربز ذيو أٟ 

يًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢، ضبب٘ ْكص يف ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ يًصشفٝني، نُا إٔ يف ْعس  (املها١ْ

ايصشفٝني تصًح ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ بإٔ تهٕٛ يػ١ ؽاطب دٌ مجٗٛز ٚضا٥ٌ اإلعالّ ، ٚاضتٓادا 

هلرا االعتباز ايطابل َٚٔ بني ايٓتا٥ر نريو  تبني يٓا إٔ ايًػ١ األنجس َٓاضب١ يًرباَر اإلعال١َٝ ٖٞ 

 ٖٚرا َا دفعٓا إىل ايكٍٛ بإٔ ايفصش٢ يٛسدٖا ال ٪81ٚذيو بٓطب١ " ايفصش٢ ٚايعا١َٝ"املصز َا بني 

ميهٔ إٔ تٓاضب ايرباَر اإلعال١َٝ املكد١َ مبشطٗا، إىل داْب ٖرٙ ايٓتٝذ١ لد أٜطا بإٔ ايعا١َٝ 

أٜطا ال تٓاضب  ايرباَر املكد١َ، أٟ ال ايفصش٢ يٛسدٖا ٚال ايعا١َٝ مبفسدٖا ميهٔ إٔ تهٕٛ يػ١ 

إعال١َٝ تٓاضب دٌ اؾُٗٛز هلرا هب َساعا٠ ايفسٚم ٚايكدزات ايًػ١ٜٛ ٚتفاٚت املطت٣ٛ ايجكايف يد٣ 

اؾُاٖري، ٚ ايعٌُ اإلعالَٞ قد ٜطتًصّ  دَر ٚتسنٝب بني ايعا١َٝ ٚايفصش٢ نُا إٔ تٛظٝف 

 ْعسا يكُٝتٗا يف درب اؾُاٖري ، إضاف١ إىل إٔ ٪100ايجٓا١ٝ٥ ايًػ١ٜٛ تبٓاٖا نٌ ايصشفٝني بٓطب١ 

يػ١ اإلعالّ تٗدف إىل ايبطاط١ ٚايطٗٛي١ فٓذد َٔ بني ايٓتا٥ر إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ املٛظف١ يف 

 أٟ يٝطت صعب١، يهٔ ٖٓاى َٔ ٪100ايكٓٛات اإلذاع١ٝ ٚايتًفص١ْٜٝٛ َٝطس٠ َٚف١َٛٗ  ٚذيو بٓطب١ 

بسز  بإٔ اقتصاز ايفصش٢ ع٢ً بعض ايرباَر  ضبب٘ عدّ فِٗ ايفصش٢ َٔ طسف اؾُاٖري ، نٕٛ ايًػ١ 
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اييت ٜكّٛ اإلعالّ بتٛظٝفٗا قا١ُ٥ ع٢ً أضاع ايتٓاضب ٚقدزات االضتٝعاب  يد٣ اؾُاٖري، نُا إٔ قد 

لد اـرب اإلعالَٞ ٜفسض ع٢ً نٌ ايصشفٝني ايًػ١ اييت تٓاضب٘، نُا ضًفٓا ايرنس  يف ايٓتا٥ر 

احملصٌ عًٝٗا إٔ اهلدف اإلعالَٞ ٖٛ اإلفٗاّ اؾُاٖريٟ، عٔ طسٜل تٝطري ايفصش٢ اييت ٜرتتب عًٝٗا 

 .ايطبط ٚايفِٗ 

إذٕ ْعسا يعسضٓا ٖرا املًدص، تبني يًباسح إٔ اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصش٢ ضُٔ ٚضا٥ٌ 

اإلعالّ اضتدداّ قدٚد، ٚذيو َٔ خالٍ إٔ  دٌ ايصشفٝني ال ٜسغبٕٛ يف تٛظٝف ايفصش٢ يٛسدٖا 

ضُٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ َع ايعًِ أْٗا يػ١ تصًح بإٔ تهٕٛ يػ١ إعال١َٝ ؽاطب دٌ اؾُٗٛز، نْٛٗا 

يػ١ َتطٛز٠ ٚتكبٌ أٟ َصطًح ددٜد ٜطسأ عًٝٗا، ٖٚرٙ االضتٓتادات تدفعٓا يًكٍٛ بإٔ ايصشفٝني 

، هلرا ٜتطًب ع٢ً "ايرٟ ٜسغب بايكٝاّ بػ٤ٞ يهٔ ألٜتُهٔ ٚال ٜطتطٝع أٟ عادص"غأِْٗ غإٔ ذيو 

ايصشفٝني إٔ تهٕٛ يدِٜٗ نفا٠٤ يػ١ٜٛ ٚإداد٠ بتكدٜس ممتاش ٚبفطٌ َا تٛصًٓا إيٝ٘ البد َٔ 

ذنس بعض االقرتاسات اـاص١ بايصشفٝني املتُج١ً يف ؼطني االضتدداّ ايًػٟٛ اإلعالَٞ ٚذيو 

بٛاضط١ فطح ايطسٜل أَاّ ايفصش٢ مما هعًٗا تهتطٞ َها١ْ َسَٛق١ غالف تًو املها١ْ 

احملدٚد٠ ٖٚرا أٜطا ٜتشكل َٔ خالٍ شزع َهاْتٗا يف ْفٛع ٚعكٍٛ األفساد ٚايتأنٝد ع٢ً أْٗا ٖٞ 

ايًػ١ األّ ٚال ٚدٛد يًػ١ أخس٣ ؼٌ قًٗا ٖرا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣ ، ع٢ً املرٜعني ٚايصشفٝني 

االنساط ضُٔ دٚزات متهِٓٗ َٔ اضتدداّ ايفصش٢ بطسٜك١ ض١ًُٝ ٚصشٝش١ ٚبطٝط١ تتٓاضب 

 . ٚخصا٥ص ايًػ١ اإلعال١َٝ املطًٛب١ 
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بعزَا قطعٓا خطٛات ٖشٙ ايزصاع١ فُٝا خيص سكٌ خصب َٔ سكٍٛ املعضف١، ْهٕٛ 

قز قطٝٓا صس١ً يف عامل اإلعالّ ٚاالتصاٍ ٚايًػ١، ٖٚشا َٔ أدٌ ايتٛصٌ إىل سكا٥ل العتفٗاَات 

َتٓٛع١ ٚايضغب١ يف إجيار سًٍٛ َٚأل ايجػضات اييت تهٕٛ عببا يف ْؾ٤ٛ ايطٝاع يًضعاي١ اإلعال١َٝ، 

:ٚبٗشا يٝػ ٖٓاى َاْع َٔ أدٌ اإلؽاص٠ إىل ايٓتا٥ر املتٛصٌ إيٝٗا يف ٖشا ايرتساٍ ايعًُٞ ٚقز متجًت يف  

  ٙٚعا٥ٌ اإلعالّ بأْٛاعٗا ايتًفظٜٕٛ ايغُعٞ ايبصضٟ ي٘ تأثري بايؼ ع٢ً ايؾعٛب بفعٌ متٝظ

بايصٛت ٚايصٛص٠ احل١ٝ ايًتإ ٜتطًبإ سغٔ االْتباٙ ٚبايتايٞ ايتفاعٌ َع٘، نُا إٔ اإلساع١ 

املغُٛع١ تعز ٚع١ًٝ إخباص١ٜ تعتُز ع٢ً ايصٛت املشاع املٓزَر َع املؤثضات ايصٛت١ٝ ٖٚشا ي٘ تأثري 

نبري ع٢ً فهض املغتُع ٚعكً٘، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ ايصشاف١ املهتٛب١ اييت تعتُز ع٢ً ايكضا٠٤ ٚصصٝز 

ثكايف َٚعًَٛاتٞ نجٝف يز٣ ايكاصئ َٔ أدٌ َٛانب١ َكاالتٗا يف رلتًف اجملاالت نْٛٗا ختاطب 

 .املجكفٕٛ ٚأصشاب ايضأٟ

  ٟفكز اتطح إٔ َٔ خالٍ ايٓؾأ٠ إٔ ايصشاف١ املهتٛب١ ٖٞ أقزّ ٚع١ًٝ إعال١َٝ مجاٖري١ٜ أ

خبالف ايتًفظٜٕٛ ايشٟ ْؾأ يف اجلظا٥ض ع٢ً ٜز االعتعُاص سُٝٓا أرخً٘ أثٓا٤ االستالٍ، نُا إٔ 

 .اإلساع١ اجلظا٥ض١ٜ اْتؾضت بهجض٠ أثٓا٤ املكا١َٚ ٚاْطًكت باٜشاع صٛت اجلظا٥ض

  أَا بايٓغب١ يٛظا٥ف ٚعا٥ٌ اإلعالّ، قز متٝظت ٚتٓٛعت َٔ أدٌ خز١َ اجلُاٖري ٚتػط١ٝ

صغباتِٗ اإلعال١َٝ يف نٌ اجملاالت َٔ إخباص ٚتعًِٝ ٚتجكٝف إىل غري سيو، رٕٚ إٔ ْٓغ٢ األ١ُٖٝ 

 .ٚاييت تعترب اعتهُاال يٛظا٥ف ٚعا٥ٌ اإلعالّ

  ّأَا فُٝا خيص ْتا٥ر ايفصٌ ايجاْٞ ايشٟ تطضقٓا فٝ٘ إىل ايًػ١ اإلعال١َٝ َٚز٣ اعتدزا

ايفصش٢ ضُٔ ٚعا٥ٌ اإلعالّ، فكز اتطح يًباسح إٔ بػض ايٓعض عٔ ايًػ١ املغتدز١َ يف اإلعالّ 

نًػ١ إعال١َٝ عًٝٗا إٔ تهٕٛ خاضع١ يإلجياط ٚايزق١ ٚايٛضٛح، حبٝح ٖشٙ ٖٞ خصا٥ص يػ١ 

اإلعالّ، ضف إىل سيو إٔ يػ١ ٚعا٥ٌ اإلعالّ عٛا٤ا ناْت يػ١ ايتًفظٜٕٛ أٚ اإلساع١ أٚ ايصشاف١ 

 .املهتٛب١، ٜهٕٛ ايكاعِ املؾرتى بُٝٓٗا ٖٛ  اعتدزاّ يػ١ َال١ُ٥ يًذُٗٛص

  أَا عٔ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ فهإ اعتدزاَٗا ضُٔ ٚعا٥ٌ اإلعالّ ذلصٛص ْٛعا َا، حبٝح

را٥ُا تهٕٛ ايًػ١ املغتدز١َ ٖٞ املظز َا بني ايفصش٢ ٚايعا١َٝ نْٛٗا ٖٞ ايًػ١ اإلعال١َٝ اييت 

 .تٓاعب دٌ اجلُاٖري
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  أَا بايٓغب١ يالتصاٍ اجلُاٖريٟ نإ َٔ بني أِٖ ممٝظات ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ، ْعضا خلز١َ

اجلُٗٛص ٚ إٜصاهلِ باملعًَٛات اهلا١ً٥، إضاف١ إىل تٓٛع ٖشٙ املعًَٛات ٚاملعاصف َع َضاعا٠ ايتٛافل 

ٚاالْغذاّ ٚسادات ٚخصا٥ص اجلُاٖري، ٜٚتِ سيو رٕٚ عٓا٤ أٚ تعب نٕٛ االتصاٍ اجلُاٖريٟ ي٘ 

 .َٝظ٠ ٖٚٞ االقتصار يف ايٛقت ٚاجلٗز

  نُا ٚضعٓا مجٗٛص نٌ ٚع١ًٝ إعال١َٝ مجاٖري١ٜ ع٢ً سز٠، حبٝح نٌ ٚع١ًٝ تضغب يف

تكزِٜ َا خيص مجٗٛصٖا اخلاص بٗا، عٛا٤ا يف اإليكا٤ أٚ اختٝاص ايًػ١، أٚ ايهتابات ايصشف١ٝ 

 .املدتًف١، ٖٚشا َضتبط حبضف١ٝ اإلعالَٞ عٛا٤ أنإ إساعٞ، صشفٞ أٚ َكزّ تًفظٜٕٛ

  َٔ نُا تبني يٓا َٔ خالٍ مناسز االتصاٍ اجلُاٖريٟ نٝف١ٝ َضٚص ايضعاي١ اإلعال١َٝ اْطالقا

املصزص ٚصٛال إىل املغتكبٌ، ٚمتجٌ ايضٚابط األخض٣ ايٛعط٢ عٓاصض االتصاٍ اجلُاٖريٟ اييت بٗا 

 .تهُٔ ايزا٥ض٠ االتصاي١ٝ اجلُاٖري١ٜ ٚبايتايٞ ٜتشكل اهلزف اإلعالَٞ

  نإ ال بز َٔ ايتطضم إىل ؽضٚط تأثري ٚعا٥ٌ اإلعالّ، حبٝح ٜعز عزّ َضاعاتٗا فؾٌ ٚضٝاع

يًضعاي١ اإلعال١َٝ، ٜٚهٕٛ عبب سيو إَا عزّ إملاّ ايصشفٞ مبشت٣ٛ ايضعاي١ اإلعال١َٝ املاَا نًٝا أٚ 

خًٌ يف ايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يًضعاي١ أٚ عزّ فِٗ املغتكبٌ ملطُٕٛ ايضعاي١، هلشا بات َٔ ايطضٚصٟ َضاعا٠ 

، حبٝح ٖٞ "املضعٌ، ايضعاي١، املغتكبٌ"ايؾضٚط املُٝظ٠ املتعًك١ بعٓاصض االتصاٍ املشنٛص٠ َٔ قبٌ أٟ 

 .املتشه١ُ يف طَاّ سزٚخ االعتذاب١ ٚايتأثري اإلعالَٞ

ٖشا َا ٜبني يٓا إٔ ٖٓاى عالق١ دز ٚثٝك١ َا بني اإلعالّ ٚايًػ١، َٚٔ ايشٟ ال خيتًف فٝ٘ 

اثٓإ إٔ ٚعا٥ٌ اإلعالّ بأْٛاعٗا هلا ايكزص٠ ٚاالعتطاع١ ع٢ً ت١ُٝٓ ايضصٝز ايًػٟٛ يز٣ املتًكٞ، ْٚؾض 

ٚتعُِٝ ايًػ١ ايغ١ًُٝ اييت تغٛرٖا ايغال١َ ٚاالصتكا٤، ٖٚشا َا ٜؤرٟ إىل مسٛ يػ١ اإلعالّ نْٛٗا 

ختاطب املجكفني، هلشا ٜبك٢ ايتغًِٝ بطضٚص٠ احملافع١ ع٢ً ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ضُٔ ٚعا٥ٌ 

اإلعالّ، بٗشا ايؾهٌ تهٕٛ ٚعا٥ٌ اإلعالّ قا١ُ٥ بعٌُ سٚ ٚدٗني، أٟ ثٓا٥ٞ ٚسيو َٔ خالٍ إعالّ 

اجلُٗٛص باألخباص اجلاص١ٜ ٚنشيو تهٕٛ أرا٠ يتعًِٝ ايًػ١ ايفصش٢، بٗشٙ ايطضٜك١ تهٕٛ ٚعا٥ٌ 

اإلعالّ قز قزَت خز١َ دز ١َُٗ يًُبتز٥ني ٚاألَٝني، نُا ٜهٕٛ اعتدزاّ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ 

نًػ١ إعال١َٝ خايص١ َٔ ايػضاب١ ٚاملبايػ١ يف ايفصاس١ ٚايػُٛض ٚنٌ َا َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜٓفض َٓ٘ 

املؾاٖز أٚ املغتُع أٚ ايكاصئ املعاصض، ٖٚشا ٜتطًب نفا٠٤ صداٍ اإلعالّ ايًػ١ٜٛ املُتاط٠ ست٢ ٜهٕٛ 

ايؾدص ايشٟ ٜضغب يف ٚظٝف١ يف دلاٍ اإلعالّ َعزا  إعزارا ناَال َٔ سٝح ضٛابط ايًػ١ ايفصش٢، 

ضف إىل سيو جيب إٔ تهٕٛ يزٜ٘ أفهاص دزٜز٠ ٚطضا٥ل َػاٜض٠ يف تعُِٝ ايفصش٢ يف ٚعا٥ٌ 
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اإلعالّ، َٚٔ ايزصاعات اجلزٜض٠ بايشنض زلز إٔ إسا نإ َزصؼ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٜكّٛ بتزصٜػ ايًػ١ 

ايعضب١ٝ ايفصش٢ يعزر َعني َٔ ايتالَٝش ٚايطالب، فإ صدٌ اإلعالّ ؽأْ٘ ؽإٔ األعتاس يف ٚع١ًٝ 

إعال١َٝ مجاٖري١ٜ  ٜهٕٛ إيكا٥٘ يألخباص ع٢ً عزر غفري َٔ املغتكبًني حبٝح ال ٜعز ٚال حيص٢، 

ٚبٗشا االعتباص ٜهٕٛ اجلُاٖري ؽأِْٗ ؽإٔ ايطالب يف ع١ًُٝ تكًٝز املزصؼ ٚ اإلعالَٞ يف طضٜك١ 

نالَ٘ ٚ اإلصؽارات اييت ٜكّٛ بٗا أثٓا٤ اإليكا٤ ايشٟ ٖٛ عباص٠ عٔ نالَات رلتًف١ َٔ سٝح املداصز 

ايصٛت١ٝ، ٚ يف نجري َٔ األسٝإ ٜهٕٛ ايكا٥ِ باالتصاٍ رلط٦ا يف نجري َٔ ايكٛاعز ايًػ١ٜٛ ٚ َٔ 

خالٍ ٖشا ايتكًٝز تصبح اخلطا٤ عا١َ ٚ داص١ٜ ع٢ً أيغ١ٓ اجلُٗٛص، ٚ ٖشا َا ٜتطًب ع٢ً ٚعا٥ٌ 

اإلعالّ ٚدٛب اختٝاص َشٜعٝٗا بعٓا١ٜ ٚ متشٝص ؽزٜز ٚ رق١ َتٓا١ٖٝ ٚ سيو بٛضع َٛاصفات 

نفا٠٤ ملُتاط٠ متهٓ٘ َٔ ايٛقٛف ٚ ايتشزخ آلالف اجلُاٖري، ٚ نُا + َٛضٛع١ٝ تتُجٌ يف نفا١ٜ 

عًفٓا ايشنض يف اجلاْب ايٓعضٟ بإٔ ايًػ١ اإلعال١َٝ ٖٞ ايًػ١ ايفصش٢ ٚ ٜٓبين ٖشا االعتباص ْتٝذ١ 

خصا٥صٗا املٛافك١ ٚ خصا٥ص يػ١ اإلعالّ املتُج١ً يف اإلؽضام ٚ ايٛضٛح ٚ ايٛظٝف١ اهلارف١، حبٝح ٖشٙ 

ٖٞ املٝظات األص١ًٝ يًػ١ ايفصش٢ ٚ اييت ختزّ اإلعالّ نُا مث١ ٖٓاى بعض املكرتسات يًٓٗٛض 

 :بايًػ١ ايفصش٢ نًػ١ إعال١َٝ

  ٔتٛعٝع تزصٜػ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ٚفْٓٛٗا ايصشٝش١ ٚ َٓاٖذٗا املطبٛط١، َع االٖتُاّ بف

 اإليكا٤ ٚ ايٓطل ايغًِٝ

 ٚضع سز يًهًُات ايعا١َٝ ٚ األدٓب١ٝ ٚ سيو بإجيار َكابًٗا يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢. 

  ْٟكٌ ايٛعٞ ٚ ايرباَر احملبب١ أنجض يز٣ اجلُاٖري بايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ٚ ٖشا مما ٜؤر

 .إىل خز١َ ايفصش٢ ٚ دعًٗا يػ١ َعظط٠ يف ْفٛؼ اجلُاٖري

  ٚ تٓؾٝط ايعٌُ ٚ بؾهٌ را٥ِ يًرتمج١ اإلعال١َٝ يف ْكٌ األخباص ٚ ايتطٛصات ٚ اآلصا٤

املعاصف اجلزٜز٠ ٚ ايعامل١ٝ إىل املغتكبٌ بايًػ١ ايعضب١ٝ، َٔ ادٌ دبٓب ايكاصئ َٔ ايتٛد٘ إىل 

 .ٚعا٥ٌ إعالّ أدٓب١ٝ يًبشح عٔ ايبزٌٜ

  ٕنٕٛ ايطفٌ صفش١ بٝطا٤ خايص١ ٚ يزٜٓا احلل ايهتاب١ عًٝٗا َا ْضٜز، فٝا سبشا ا

تهٕٛ ايهتاب١ ٖٞ طصع ٚ تضعٝذ ملعامل ايًػ١ ايعضب١ٝ ايفصش٢ ٚ بٗشا تهٕٛ آيٝات 

ايتٛاصٌ بني ايًػ١ ايفصش٢ ٚ ايطفٌ َغتُض٠ ٚ ع١ًٗ خاص١ يف ايتًفظٜٕٛ نْٛ٘ ٜعز 

األنجض تأثريا خاص١ ع٢ً ايف١٦ املبتز١٥ َٔ سٝح املغت٣ٛ ايفهضٟ ٚ ايًػٟٛ فبفطٌ 

 .اَتالن٘ يزَر ايصٛت ٚ ايصٛص٠  َعا ٜكّٛ بتأر١ٜ ايػضض ع٢ً أنٌُ ٚد٘
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ٚ أخريا ٜبك٢ ايتغًِٝ بإٔ ايًػ١ املغتدز١َ ٖٞ االطرٚاد١ٝ َا  بني ايًػ١ ايفصش٢ ٚ ايعا١َٝ 

عٔ طضٜل تغٌٗٝ ايفصش٢ ٚ تضق١ٝ ايعا١َٝ ٚ تفصٝشٗا، ٚ ال ْٓهض بايطبع إٔ ٖٓاى 

بعض ايرباَر يف بعض ايٛعا٥ٌ اإلعال١َٝ سافعت بعض ايؾ٤ٞ ع٢ً ايفصش٢ يف تكزِٜ 

 .َٛارٖا اإلعال١َٝ

ٚ يف ْٗا١ٜ املطاف ال ٜغعٓا ايكٍٛ إال بإٔ ٖشٙ ايٓتا٥ر املتعًك١ بٗشٙ ايزصاع١ خًف١ٝ بإٔ 

تهٕٛ مبجاب١ بشص٠ ْافع١ يف دلاٍ ايزصاعات ايًػ١ٜٛ اإلعال١َٝ ٚ أمت٢ٓ إٔ تهٕٛ 

.رصاعتٓا اْطالق١ ٚ متٗٝز يزصاع١ َػاٜض٠ ٚ دزٜز٠ أخض٣ يف فطا٤ األحباخ ايع١ًُٝ  
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