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 مفهوم المصطلح:

اللؽوي ٌشؽل قدرا كبٌرا من اهتمام اللؽوٌٌن و الباحثٌن فً المٌادٌن اللسانٌة  المصطلح  

المختلفة...و هنا تكمن اهمٌة المصطلح اللؽوي باعتباره باب من ابواب الكشوؾ العلمٌة 

فالمصطلحات هً مفاتٌح العلوم و أدواتها التً ال ؼنى لباحث او دارس عنها و هً االساس 

ٌقول حجازي:  م، كما تمثل حلقة االتصال بٌن العلماء بعضهم ببعض.الذي تبنى علٌه العلو

"الكلمة االصطالحٌة او العبارة االصطالحٌة: مفهوم مفرد او عبارة مركبة استقر معناها او 

باألحرى استخدامها و حدد فً وضوح: هو تعبٌر خاص ضٌق فً داللته المتخصصة 

اللؽات االخرى، ٌرد دائما فً سٌاق النظام واضح الى اقصى درجة ممكن و له ما ٌقابله فً 

و ٌعرفه جبور (01)الخاص بالمصطلحات لفرع محدد، فٌتحقق بذلك وضوحه الضروري".

عبد النور: " لفظ موضوعً ٌإدي معنى معٌنا بوضوح ودقة بحٌث ال ٌقع اي لبس فً ذهن 

لسفة و الدٌن و الف   القارئ او السامع، و تشٌع المصطلحات ضرورة فً العلوم الصحٌحة 

وفً كتاب التعرٌفات للجرجانً  (02)و الحقوق حٌث تحدد مدلول اللفظة بعناٌة قصوى".

ٌعرؾ االصطالح بانه: "عبارة عن اتفاق قوم على تسمٌة الشًء باسم ٌنقل عن موضعه 

  (03) االول".

كونه ٌشمل عدة  فصٌل فً تعرٌؾ الحجازي للمصطلحمن خالل الت سمات المصطلح:

ٌز بها المصطلح، لقد سبق و رأٌنا فً التعرٌفات السابقة مثال انها ركزت على سمات ٌتم

من التعرٌفات األخرى، مما ٌإدي الى عدم  سمة واحدة فقط و الشًء نفسه بالنسبة للكثٌر

 :التالٌة  تعرٌؾ المصطلح تعرٌفا دقٌقا، الن التعرٌؾ الفعلً له ٌستدعً وجود السمات

حٌث ٌرى بعض الباحثٌن ان: " المصطلح كلمة او مجموعة  ان ٌكون مفردا او مركبا: أ/ 

وهنا ٌجب االشارة الى ان انه :"ال ٌنبؽً ان ٌؤتً  (04)من الكلمات من لؽة متخصصة". 

على شكل عبارة طوٌلة و االفق اهم خصائصه لذا ٌكون لفضا واحدا، متصال مركبا او 

 (05)بسٌطا ال جملة من الكالم "
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وانما ٌكتفً  ألنه لٌس من الضروري ان ٌحمل مصطلح كل الصفات المفهوم الذي ٌدل علٌه

 بصفة واحدة

على االؼلب تعبٌر خاص ضٌق فً داللته المتخصصة: وهذا ٌعنً انه: لؽة خاصة فالكلمة 

لها فً اللؽة المتخصصة معنى محدد وضعٌة محددة وعندما ٌظهر فً اللؽة العادٌة ٌشعر 

 المرء ان هذه الكلمة تنتمً الى مجال محدد. 

ٌن اللؽة المتخصصة ،كما انه ٌحتفظ بداللته الواحدة فً ٌقوم هذا التعرٌؾ على مبدا التقابل ب

مجال التخصص رؼم استخدامه فً اللؽة العامة ،فمجال اللؽة العامة متداخل مع مجموع 

مجاالت اللؽة المتخصصة وال مانع من وجود وحدة لؽوٌة تنتمً الى مجالٌن فالمصطلح ال 

 ط االنتاجً للفعل االنسانً.ٌقتصر على مجال معٌن وانما ٌؽطً تقرٌبا مجمل النشا

 واضح الى اقصى درجة ممكنة:ج/ 

ونقصد هنا ان  (01)ٌعتبر المصطلح بمثابة اللفظ االن بشكل واضح ودقٌق للمفردات "

الداللة واضحة و الدقٌقة هً من اهم السمات التً ٌتمٌز بها المصطلح عن باقً الكلمات فً 

اللؽو،" فالكلمة هً عبارة عن رمز لؽوي ٌعطً لمحتوٌاته العدٌد من المعانً دون حدود 

وهذا راجع الى ان السٌاق هو الذي ٌحدد معنى الكلمة ألنها مرتبطة به (02)واضحة "

اطا شدٌدا الى درجة ان فهم المعناها ٌستحٌل اذا وردت خارج السٌاق وانما المصطلح ارتب

مخصص لتصوٌر محدد والتصوٌر هو معنى المصطلح وهو  ألنههو ؼٌر مرتبط بالسٌاق 

 موجود قبل وجود المصطلح ٌتمتع بتصور مسبق قبل وضع تسمٌة له.

 دد:د/ ٌرد  انما فً سٌاق النظام الخاص لمصطلحات فرع مح

من التعرٌفات الحدٌثة لمصطلح الذي ٌإكد على قضٌة موقع المصطلح الواحد فً إطار 

المصطلحات االخرى داخل التخصص نجد ما ٌلً: المصطلح اسم قابل للتعرٌؾ فً نظام 

متجانس ٌكون فً تسمٌة حصرٌة اي تسمٌة شًء وٌكون مطابقا دون ؼموض فكرة او 

لمصطلح ٌتحدد من خالل وضعه بٌن مجموعة من مفهوم. هذا ٌعنً ان المعنى الدقٌق 

 المصطلحات المكونة لنظام التسمٌات داخل التخصص.

 

 

عبد الرحمان عبد العزٌز الفاضل _البنك االلً السعودي للمصطلحات بالسم مجلة اللسان العربً، مكتب تنسٌق -10

 57ص0،0777،10، طالتعرٌب الرباط

 015،ص0774_لبنان،سمٌر روحً الفٌصل، الثكل اللؽوٌة -14

 خصاص المصطلح: 



 
 

 أ                                                                        

المصطلحات هً الفاظ او كلمات دخلت الى الحقل االصطالحً بمفاهٌم جدٌدة اكتسبت 

 بواسطتها

 (01)خصائص نذكر منها: 

المصطلح الواحد مفهوم واحد فً التخصص اي العلم الواحد وال ٌصح تعدد المفاهٌم  -10

 فً نفس العلم لهذا المصطلح.

ثٌن له المحد دعنلمجال المستعل فٌه مثال: الحدٌث ختالؾ الؾ مفهومه باالمصطلح ٌخت-14

مفهوم واهل التارٌخ والسٌرة له مفهوم وتسعى هذه المصطلحات مفهوم وعند اهل اللؽة له 

الحدٌثة ، هً المصطلحات التً تحافظ على تركٌبتها وبناءاتها الصوتٌة لفظا لكن تتؽٌر 

 اص والعلم.داللتها مفهوما حسب تعدد االختص

لٌس كل المصطلحات اصلها الفاظ كلمات لمعانً وانما منها ما ٌإكد مصطلحات -11

 كتسمٌات االجهزة ثم تسٌر سٌر االلفاظ التً ٌبحث عنها فً المعاجم العامة.

المصطلح ٌبحث عنه فً المعاجم الخاصة ألهل االختصاص بخالؾ االلفاظ التً ٌبحث -12

 عنها فً المعاجم العامة.

 المصطلح ٌنحصر فً التداول.-13

و من هنا نجد ان المصطلحات ضرورة وعملٌة و وسٌلة مهمة من وسائل التعلٌم و نقل 

المعلومات بها ٌبدا التعلٌم لذا ٌقال بان المصطلح هو لؽة التفاهم بٌن العلماء لكونه ٌجمع 

 الفكر على داللة محددة.
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الخطاب االعالمً عبارة عن كلمات عشوائٌة او جمل مرصوصة تقال كٌفما اتفق، بل هً 

كلمات مفتاحٌة تحمل معانً عمٌقة و افكار مركزٌة و هً ذات اهمٌة كبٌرة و مكانة مإثرة 

فً االعالم تعد من اخطر الجوانب التً فً طلب الخطاب االعالمً، فقضٌة المصطلح 

ٌمكن من خاللها بناء المفاهٌم او تؽٌٌرها و كسب الواقؾ او تبدٌلها كما انها تكون باب من 

 ابواب االختراق و التضلٌل االعالمً.

ٌعرفه فهد بن عبد الرحمان الشمٌري فٌقول: " هو الكلمة او الجملة المركزة المصنوعة 

عن حالة او موقؾ او قضٌة او حدث او منطقة جؽرافٌة او مدة  المنحوتة بدقة كً تعبر

زمنٌة او فئة معٌنة و إلبراز حقٌقة او طمس اخرى او كسب موقؾ دولً او اقلٌمً او 

تؽٌٌر اتجاهات ومٌول معٌنة لدى شعب او امة معٌنة او صناعة صورة نمطٌة او سلب 

كون ذلك بما ٌتوافق مع مصالح ارادة االخرٌن و السٌطرة علٌها او تكوٌن راي عام و ٌ

 (01)صانع المصطلح".

فالمصطلح االعالمً اذن هو تعبٌر و ترجمة و تنفٌذ للرإٌة العامة بحٌث ٌقوم بتلخٌص 

المواقؾ و الرإى و المفاهٌم و القضاٌا و االحداث و ذلك حسب المضمون السٌاسً و 

 االجتماعً.

ر و ضبط العالقات االجتماعٌة بكل كما ان :" المصطلح االعالمً ٌقوم بقولبة الجمهو

مفاهٌمها، فقولبة الجمهور هً عملٌة اتصالٌة جماهٌرٌة ٌتم من خاللها وضع السقوؾ و 

النماذج و السلوكٌات المطلوبة و المحبذة و توجٌه و ارشاد هذا الجمهور حٌث ترٌد العقلٌة 

له و ردود افعاله و هذا ال الحاكمة او الناظمة ، و قولبة الجمهور تعنً جعله متشابها فً افعا

 (02)ٌتم سوى بفرض المصطلح االعالمً بالتكرار و القوة و االمتناع".
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 (01)تمر عملٌة تصنٌع المصطلح و دورة حٌاته بمراحل متعددة و ذلك عن طرٌق

: ٌكون فٌه اهتمام صانع المصطلح منصبا على تحدٌد اهدافه اي اهداؾ أ/التخطٌط

 المصطلح و التؤثٌر المطلوب من وراءه و تكوٌن صورة ذهنٌة لما ٌجب ان ٌكون علٌه.

 مع مكونات المصطلح و تحدٌد ابعاده و ارتباطاته.: جب/ االعداد

: بناء المصطلح و تركٌبه فً كلمة واحدة او جملة مختصرة باقل عدد ج/ البناء و التسوٌة

 ممكن من الكلمات و تسوٌته من اي عٌوب قد تسبب تشوٌها على المعنى او الفهم او التؤثٌر.

االعالم المسموعة و المقروءة و : تسوٌق المصطلح عبر وسائل د/ االعالن و النشر

 المرئٌة.

 : قبول المصطلح بٌن الصحفٌٌن و الكتاب و المثقفٌن و ؼٌرهم و تبنً استخدامه.ه/ التبنً

لكل مصطلح مساحة زمنٌو خاصة به، تقتصر او تطول ثم ٌقل  و/ االقوال و الؽروب:

ه او رفضه من قبل استخدامه او االستؽناء عنه بالكلٌة إلنهاء صالحٌته او تؽٌٌر ظروف

 الجمهور و امتناعهم عن استخدامه او وجود مصطلح اخر جدٌد.

ومن خالل هذه المراحل نستنتج ان المصطلح االعالمً له دور كبٌر ببناء المفاهٌم و 

 .نشرها و فً كسب المواقؾ و تبدٌلها

 مفهوم حرب المصطلحات:

ان الؽرب ٌستخدم حرب المصطلحات لصناعة االكاذٌب المقنعة بؽٌة التالعب بالراي العام 

الذي له جسد مارد و عقل طفل لتروٌض المواطنٌن ..وكجزء من حرب المصطلحات 

تصدر المإسسات االعالمٌة الكبرى فً الؽرب كل عام ٌسمى ب: " كتاب االسلوب" 

(style book) ٌػ التً تتطابق مع سٌاستها كما تقوم بتزوٌد ٌتضمن المصطلحات  و الص

 (guideline éditorial)العاملٌن بها بٌن وقت و اخر بما ٌسمونه ارشادات تحرٌرٌة 

(02) 
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حات التً ٌجب استخدامها من العاملٌن على اختالؾ اراءهم و مستوٌاتهم، تتضمن المصطل

و اعترؾ وزٌر الخارجٌة السابق "رونالد زمسفٌلد"  بانه اسس مكتبا ٌشرؾ علٌه بنفسه 
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مهمته تزٌٌؾ الحقائق و بثها سماه "وحدة التؤثٌر االستراتٌجً" مٌزانٌاتها مئات  المالٌٌن 

مخابرات االمرٌكٌة و تزود بموادها اعدادا من الصحفٌٌن و من الدوالرات و تتعاون مع ال

 .الكتاب العرب

هنا ٌتضح لنا ان االعالم العربً ٌقوم باستهالك مصطلحات جاهزة من االعالم الؽربً من 

خالل عملٌة بسٌطة هً ترجمة الرسائل االعالمٌة الؽربٌة الى العربٌة من دون تفرٌؽها من 

 ة لتناسب الجمهور المحلً.خلفٌتها الثقافٌة و الحضارٌ

فحرب المطاحات هً " اشد الحروب ضراوة ألنها تتسلل بنعومة من خالل مراكز ثقافٌة 

لها ضحاٌا و اسرى، و لكن من طراز اخر، ضحاٌاه االبحاث و المإسسات االعالمٌة  من 

تقتادهم المصطلحات ذات الومٌض الفوسفوري تنقلهم  الى واقع اخر بحٌث ٌجري تهجٌر 

 وعً و بالتالً استالبه و تؽرٌبه.ال

اما اسراها هم هواة ٌعٌشون على هامش الثقافة و قارعة الواقع بحٌث ٌجدون انفسهم 

 (01)ٌفكرون بما ٌشاء االخرون لهم بان ٌفكروا به"

و تعنً اٌضا: "ان ٌعمد اعداء هللا الى امر من امور االسالم ذات الحقائق المحددة و 

سماء المنضبطة  و ٌضعون لها اسما مزٌفا، منفرا ٌقلب صورة المسمٌات المبٌنة و اال

حقٌقتها فً االذهان لتصٌر مطبوعة بطابع تشمئز منه النفوس وتنفر لدى سماعه القلوب او 

ٌقصدوا شٌئا من القبائح التً نهى عنها الشارع ، فٌخترعون لها مصطلحا جذابا متؤلقا 

 (02)ٌزٌنونها به و ٌرؼبون فٌها بواسطته"

لظاهر ان االعالم العربً و االسالمً قد اخذ بعض المصطلحات االعالمٌة الؽربٌة و فا

اصبحت متداولة دون النظر الى هذه المصطلحات بانها ال تتصل بواقعنا و ال بصلة وال 

 تعطً المعنى الدقٌق فً ثقافتنا العربٌة فؤضحى تؤثٌر هذه المصطلحات  سلبا.
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مفهومها، فحرب المصطلحات من اخطر الحروب التً الحقت بنا اضرار كبٌرة و نالت من 

هذه االمة و من اخالقها ومن عالقاتها و االمثلة عن هذه المصطلحات كثٌرة، بحٌث ٌقول 

علً عبد الفتاح كنعان: ان معظم المادة االعالمٌة هً ؼلؾ ثقافً فاسد. و قد اصبنا بعدة 

 .(10)نتعلم بعد"حاالت تسمم و لم 

مثال: هو ذلك المصطلح الرهٌب الذي اصبح كشتٌمة  و ٌنظر الٌه على انه قنبلة االرهاب: 

موقوتة الكل ٌخاؾ ان تنفجر بٌن ٌدٌه، و ننسى ان القران الكرٌم استخدمه، بل و حث علٌه 

   فً ظرؾ محدد، قال تعالى: " 

     

     

     

     

       

    (20)   

العرب بوعً او بدون وعً تسمٌة البلدان المحتلة من قوى طاؼٌة و على سبٌل المثال قبل 

بالمستعمرات كما قبلوا بتسمٌة قرى صؽٌرة فً فلسطٌن بالتحدٌد باسم الخرب و هً جمع 

خربة المشتقة جذرٌا من الخراب، و حٌن تستبدل المقاومة مصطلح المستوطنات 

ل تحرم تلك الثكنات بالمؽتصبات رؼم التحفظ على مصطلح اؼتصاب فهً على االق

المدججة من اسم ال عالقة لها به، فالمحتل لٌس مستوطنا فهو نقٌض المواطن االصلً و 

 .(11)لٌس شبٌهه

فحرب المصطلحات لٌست جدٌدة فً سٌاق الصراعات بٌن الدول و الجماعات فقد ابتلً بها 

ا ضمن العرب و المسلمون منذ الدراسات االستشرافٌة االولى من العولمة و حمله

 استراتٌجٌة جدٌدة تستخدم االسماء للتضلٌل و صرؾ االنتباه.
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 المبحث االول: صورة االعالم العربً

 اوال/ مفهوم االعالم:



 
 

 أ                                                                        

 أ/ التعرٌف اللغوي:

جاء فً لسان العرب كلمة  "علم و فقه" اي تعلم و فقه و ٌقال استعلم لً خبر فالن و 

   " و قوله عز وجل:  اعلمنٌه اٌاه

       

    

     

      

      

       

      

       

       

       

        

       

     "(10)  ذكر ابن االعرابً انه قال: تعلم

ورد فً قاموس المحٌط: " علمه كسمعه علما  ٌعلمان.بمعنى اعلم، فهذا معنى ٌعلمان انما 

قال تعالى: "  و رجل عالم و علٌم جمعها علماء. بكسر و عرفه و علم هو نفسه. 

    

"(02)      الخلٌل بن احمد الفراهٌدي: " علم، و ٌقول

بخبرك اي ما شعرت به و اعلمته بكذا اي ٌعلم، علما، و هو نقٌض الجهل و ما علمت 

 (03)اشعرته و علمته تعلٌما".

" االعالم هو التبلٌػ و االبالغ اي االٌصال، ٌقال بلؽت القوم بالؽا اي اوصلتهم الشًء 

المطلوب، و البالغ ما بلؽك اي ما وصلك. و فً الحدٌث: "بلؽوا عنً و لو اٌة" اي 

و اٌضا: فلٌبلػ الشاهد الؽائب اي فلٌعلم الشاهد  (04)اوصلوها ؼٌركم و اعلموا االخرٌن.

من خالل هذه التعرٌفات ٌتضح لنا ان كلمة "اعالم"  اساسا نعنً  بها االخبار و الؽائب. 

 تقدٌم المعلومات.
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 ب/ التعرٌف االصطالحً:

ٌحمل بعض بالرؼم من ذٌوع مصطلح االعالم فً الثقافة العربٌة المعاصرة اال انه ال ٌزال 

اللبس و ال ٌزال ٌحتاج الى تحدٌد. فٌعرفه الدكتور محمد السٌد محمد بقوله: "انه كلمة 
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، معناها ٌذٌع او ٌشٌع ومن هنا فٌه االتصال الجماهٌري، فاصبح هذا communsالتٌنٌة 

 التعبٌر هو التعبٌر لإلعالم ٌقتصر على وسائل االعالم مثل الصحافة، الرادٌو،

 (01)والتلفزٌون

  و ٌعرفه ابراهٌم امام: "بانه عبارة عن تزوٌد الناس باألخبار و المعلومات الصحٌحة

والسلٌمة التً تساعدهم على تكوٌن راي صائب فً واقعة من الوقائع، بحٌث ٌعبر هذا 

، و ٌعرفه معجم المصطلحات االعالمٌة (02)الراي تعبٌرا موضوعٌا عن عقلٌة الجماهٌر

لمعلومات الدقٌقة و الصادقة للناس و الحقائق التً تساعدهم على بانه: "تقدٌم االخبار و ا

ادراك ما ٌجري حولهم و تكوٌن اراء صائبة فً كل ما ٌهمهم من امور و ٌتم ذلك من خالل 

وسائل تحمل للناس المعلومات و الحقائق و االخبار ٌطلق علٌها االن اصطالحا وسائل 

و و التلفزٌون و هً وسائل ال تقتصر على االتصال بالجماهٌر و منها الصحؾ و الرادٌ

و ٌعرفه علً كنعان: "هو  (03)االعالم فقط بل تقوم اٌضا باإلعالن و التعلٌم و التروٌج."

مصطلح ٌطلق على اٌة وسٌلة او تقنٌة او منظمة او مإسسة تجارٌة عامة او خاصة، 

االعالم ٌتناول مهاما رسمٌة او ؼٌر رسمٌة مهمتها نشر االخبار و نقل المعلومات، اال ان 

متنوعة اخرى تعدت نشر االخبار الى موضوع الترفٌه و التسلٌة خصوصا بعد الثورة 

التلفزٌونٌة و انتشارها الواسع، تطلق على التكنولوجٌا التً تقوم بمهمة االعالم والمإسسات 

شارة الى التً تدٌرها اسم وسائل االعالم، كما ٌطلق على االخٌرة تعبٌر السلطة الرابعة لإل

 (04)تؤثٌرها العمٌق و الواسع"
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من خالل هذه التعرٌفات ٌتبٌن لنا ان االعالم هو نشر الحقائق و االخبار و االفكار و اآلراء 

تلفة كالصحافة و االذاعة و السٌنما و المحاضرات و بٌن الجماهٌر بوسائل االعالم المخ

الندوات و ذلك بؽٌة التوعٌة و االقناع و كسب التؤٌٌد، كما نظٌؾ الى هذا ان االعالم لم ٌعد 

ٌعرؾ بوظائفه التقلٌدٌة فقط كاإلعالم، التبلٌػ، التعلٌم، التثقٌؾ، التربٌة، الترفٌه...الخ، بل 
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ي العام و السٌطرة على الجماهٌر و عادة ما ٌلقب ب" صار االداة االهم فً تكوٌن الرا

السلطة الرابعة" لما له من سٌطرة على العقول بل و قدرته على تشكٌلها و صناعة الوعً و 

 تؤثٌره فً توجه السلوك حٌال القضاٌا التً تهم المجتمع.

 ثانٌا/ خصائص االعالم وممٌزاته

ى اكمل وجه و حتى تكون الرسالة حتى ٌإدي االعالم دوره عل أ/ خصائص االعالم:

االعالمٌة مإثرة و محققة للهدؾ المرجو منها ٌنبؽً ان تتوفر فً االعالم كنشاط اتصالً 

 مجموعة من الخصائص نحددها فٌما ٌلً:

 ان ٌكون االعالم محاٌدا او موضوعٌا بعٌدا عن التحٌز.

 مضمون الرسالة.ان ال تحكمه اي ضؽوط فً تموٌله او اصداره حتى ال ٌإثر ذلك فً 

ان ٌتسم بالصدق و الدقة و الصراحة و عرض الحقائق الثابتة و االخبار الصحٌحة دون 

 تحرٌؾ باعتباره بث مسموع او مرئً او مكتوب باألحداث الواقعٌة.

 تعبٌره عن عقلٌة الجمهور و مٌولها و اتجاهاتها.

 الحقائق.ان ٌنتهج االعالم التبسٌط و الشرح و التوضٌح للوقائع و 

 ان ٌكون تؤثر الجمهور و الراي العام به تؤثرا اٌجابٌا كربع الصدى للرسالة االعالمٌة.

الوقوؾ فً وجه احتماالت اللبس او سوء الفهم لدى االفراد و ذلك عن طرٌق تقدٌم 

 (01)المعلومات الصادقة و الواقعٌة.

العلوم الحدٌثة له قواعد من خالل هذه الخصائص السابق ذكرها نجد بان االعالم اصبح من 

 و اصول و فلسفة خاصة، كما انه اصبح فً اآلونة االخٌرة علما مستقال بذاته و لٌس تابعا.
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اعالمٌة قاصرة على االخبار و التسلٌة لم تعد وظٌفة االعالم وظٌفة  ب/ ممٌزات االعالم:

الجماهٌري  فقد شهدت العقود االخٌرة اهتماما واضحا و تناوال جدٌا لإلعالم و االتصال

 بمشكالته و قضاٌاه و تؤثٌراته باعتباره عنصر اساسً له صفاته التً تمٌزه.
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 / من حٌث انه عملٌة اتصال:10

 اي قادر على نقل الموضوعات و القضاٌا و االحداث فً اسرع وقت ممكن. أ سرٌع:

التنظٌم فً استقبال المعلومات و فً جمعها و فً بثها اذاعٌا او عرضها  بحٌثب منظم: 

 تلفزٌونٌا مع التؤكد من صحتها و تحرٌرها صحفٌا.

ٌكون مكثفا اذا ما احتوى على قضٌة او تبنى موضوعا من خالل الحمالت  ج مكثف:

 (10)االعالمٌة المتعددة فً ان واحد بما ٌحقق و ٌكفل توجٌه الراي العام..

اي انه ٌتناول جوانب عدٌدة فً حٌاة الشعوب و المجتمعات حٌث انه ٌشمل د شامل و مشترك: 

تماع، دٌن، االدب. و مشترك: بمعنى انه ٌتوجه لكافة جوانب الحٌاة كلها من سٌاسة و اقتصاد واج

 (14)القطاعات او الشرائح الجماهرٌة سواء كان قارئ او مشاهد او مستمع من ذات الثقافة.

 / من حٌث نتائجه:10

اي ناقل للمعلومات من طرؾ اخر، هنا ٌلتقً بالتعلٌم اذا كان التعلٌم ذا اهمٌة بالؽة فً : اعالمً -أ

 فان االعالم اصبح له دور ال ٌستهان به فً العملٌة التعلٌمٌة بما ٌسره فً نقل المعلومات.حقول اللؽة، 

محرك لألفراد و الجماعات بما ٌوفره من استعاض همم و اثارة عواطؾ و فعال و محرك:  -ب

مخاطبة عقول، و ٌحرك القطاعات الجماهرٌة تحرٌكا واسعا، فاإلعالم بشكل عام محرك للراي العام و 

 رجع ذلك لما ٌوفره من تقنٌة متطورة فً نقل المعلومات. ٌ

نظرا التساع الدور الذي ٌإدٌه على الصعٌد الراي العام، فالجماهرٌة هنا هً القاعدة  جماهٌري: -ج

 العرٌضة التً ٌتوجه الٌها االعالم و ٌستطٌع ان ٌثٌرها.

رٌق تبادل المعلومات و فاإلعالم ٌقرب من الجماعات و الشعوب عن ط عنصر تقرٌب و توجٌه:

االفكار و االنطباعات اما عن التوجٌه فقد اضحى بارزا و اصبح واضحا ان االعالم أٌا كان انتماءه 

 (11) السٌاسً فهو ٌلعب دورا فً التوجٌه بنسبة ما.
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  ثالثا/ وظائف االعالم:

لإلعالم مجموعة من الوظائؾ و المهام و التً ٌنبؽً ان ٌحرص علٌها من خالل القٌام 

 ها فٌما ٌلً:ربرسائله االعالمٌة بحص
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نقل االخبار: و هً وظٌفة ٌتم من خاللها ربط الشخص المتابع لألخبار بالعالم  -10

الخارجً، بحٌث ٌستطٌع معرفة ما ٌدور فً هذا العالم المترامً االطراؾ دون عائق من 

 حدود او بعد مسافة او اختالؾ لؽة. 

ت التً التعلٌم: حٌث ٌتمكن الشخص عن طرٌق وسائل االعالم  من التزود بالمعلوما -14

 تزٌد من خبرته و علمه فً مختلؾ مجاالت الحٌاة.

الترفٌه: وذلك بالتروٌح عن االنسان فٌرٌح اعصابه و ٌخفؾ من توتره و ٌعطٌه   -11

  عطاءه. إلكمالفرصة 

الرقابة: فوسائل االعالم و االتصال تكون رقٌبا عمومٌا على نشاطات الحكومة و  -12

مساندة و داعمة للسلطات الثالث و معٌنة لها على القٌام االفراد، فاإلعالم سلطة قوٌة 

 بواجبها.

االعالن و التروٌج: فعن طرٌق وسائل االعالم و االتصال ٌتم االعالن عن السلع و  -13

 المناسبات و التروٌج لكافة االنشطة المتعلقة بها.

ه من دعاٌات ، تكوٌن اتجاهات الراي العام: عن طرٌق نشر الثقافة، و بما ٌقدم من ب -14

بالمساهمة فً تكوٌن اتجاهات الراي العام للمجتمعات اتجاه القضاٌا المختلفة الداخلٌة و 

 الخارجٌة.

 و للباحثٌن اراء مختلفة عن دور االعالم فً المجتمع:

 مهمات هً: )   laswelهارولد السوٌل (فاإلعالم عند

 أ/ االشراؾ و الرقابة على البٌئة المحٌطة.

 على ترابط اجزاء المجتمع فً البٌئة التً ٌعٌشون فٌها.ب/ العمل 

 ج/ نقل التراث االجتماعً و الثقافً من جٌل الى اخر.
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 ان وظائؾ االعالم هً: ) leslie moellerلٌزلً موٌللر (بٌنما ٌرى 

 بالمعلومات و الرقابة على البٌئة.أ/ وظٌفة اخبارٌة و التزوٌد 

 ب/ الربط و التفسٌر و الهدؾ منه تحسٌن نوعٌة فائدة المعلومات و توجٌه الناس.
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 ج/ الترفٌه و هدفه تحرٌر الناس من التوتر و الضؽوط و المصاعب.

 د/ التنشئة االجتماعٌة و هدفها المساعدة فً توحٌد المجتمع.

 ه/ التسوٌق.

 (01)و/ المبادرة فً التؽٌٌر االجتماعً و ذللك بقٌادة التؽٌٌر االجتماعً فً المجتمع.

من خالل هذه الوظائؾ التً ٌإدٌها االعالم نجده بوسائله المختلفة ٌلعب دورا كبٌرا فً بناء 

الفرد و تنشئته، و بناء المجتمع و ثقافته و فً صٌاؼة الراي العام و توجٌهه بما ٌإثر فً 

لقرار فً الدول، اضافة الى دور االعالم فً معالجة مشاكل المجتمع و قضاٌا ابناءه صنع ا

و اصبح االعالم الٌوم ٌفوق دوره دور المدرسة  و الجامعة و المسجد فً بناء الصالت 

االجتماعٌة بٌن افراد المجتمع، كذلك فً الصالت التً تربط المجتمعات االنسانٌة و فً نقل 

 التقالٌد و المفاهٌم من جٌل الى اخر. القٌم و العادات و
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 رابعا/ اسباب ضعف االعالم العربً

" ان وسائل االعالم تعتبر احدى المإسسات الهامة و المإثرة فً بناء ثقافة اي مجتمع، و 

تصبح الثقافة المستقبلة خاضعة لمإثرات تبعٌتها تإدي بالضرورة الى تبعٌة ثقافٌة حٌث 

 لذا نالحظ ان االعالم العربً ٌتخذ مظهرٌن اساسٌٌن: (01)المعاٌٌر الثقافٌة المرسلة"
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 / مظهر محلً: و ٌتضمن تبعٌة وسائل االعالم للحكومات التً تنظم عملها.10

نباء / مظهر دولً: "ٌتعلق بالتبعٌة للدول الؽربٌة و تتحقق من خالل وكاالت اال14

. "اما وظٌفته االساسٌة هً جمع و نشر المعلومات عن كل ما ٌحدث فً (02)الؽربٌة"

البٌئة االجتماعٌة و كٌفٌة االستجابة لها و ربط اجزاء المجتمع من اجل احداث تجاوب واحد 

و ٌقول انور السباعً: "  (03)ازاء االحداث االجتماعٌة و نقل التراث االجتماعً و نشره"

. (04)االعالم الخارجً و اهمها مكاتب الجامعة تعانً من ضعؾ فً ادارتها"ان اجهزة 

 ومن بٌن مظاهر الضعؾ فً االعالم العربً نجد:

 أ/ عدم وجود اعالم عربً مشترك و تعاون اعالمً عربً اال فً نطاق محدود للؽاٌة.

 ب/ ؼٌاب اجهزة اعالمٌة عربٌة متخصصة تساعد على عدم اعطاء المجال االعالمً

 (05)الخارجً ما ٌستحقه  من اهمٌة و من ضرورة ضمن مقتضٌات المصلحة العربٌة

 ج/ انعدام و ضعؾ البنى االساسٌة إلٌصال المعلومة.

د/ االعالم العربً ٌوجد فٌه اختالل فً التوازن وفً تدفق المعلومات على الدول و 

 المجتمعات العربٌة.

االعالم العربً الراهن ال ٌزال ٌفتقد الى من نقاط الضعؾ التً تناولناها ٌتضح لنا ان 

وجود استراتٌجٌة اعالمٌة عربٌة لمواجهة الؽزو االعالمً الؽربً و الصهٌونً، و ذللك 

من اجل الرد على الهٌمنة الؽربٌة على وسائل االعالم المعاصرة ببناء وسائل اعالمٌة 

ة، كما ٌجب توظٌؾ وسائل مستقلة، بكافة اسسها و كوادرها من المنظومة االعالمٌة الؽربٌ

 االعالم و تقنٌاتها بشكل امثل فً خدمة الهم القومً العربً.

 .23، ص4104ٌنظر، السٌد عبد الحمٌد عطٌة، االتصال اتجاهات نظرٌة و اسس تطبٌقٌة، دار النور، االسكندرٌة،  -10

 .102المرجع نفسه، ص -14

 .114المرجع نفسه، ص -11

 .421، ص 0747انور السباعً، التخطٌط االعالمً السٌاسً، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، بٌروت  -12

 .11،ص0747، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، بٌروت  )و.م.أ(تحسٌن بشٌر، النشاط االعالمً العربً فً  -13

 المبحث الثانً : وكاالت االنباء.

 اوال: مفهوم وكاالت االنباء

"هً مإسسة تقوم بعد الصحؾ والمجالت و محطات   البرٌطانٌة: حسب دائرة المعارؾ

االذاعة و التلفاز، و جهات اخرى من االخبار و هً ال تقوم بنشر االخبار بنفسها و لكنها 



 
 

 أ                                                                        

تمد المشتركٌن بها باألخبار، و هإالء المشتركٌن ٌسهمون فً عملٌة التكالٌؾ مقابل 

ول علٌها من دون وكاالت االنباء التً تمثل حصولهم على االخبار التً ال ٌستطٌعون الحص

 مركز تجمع االخبار.

بانها مإسسة اعالمٌة تقوم بجمع االنباء و  اما الموسوعة السٌاسٌة فتعرؾ وكالة االنباء:

اذاعات و تحرٌرها واعادة توزٌعها على مختلؾ االجهزة االعالمٌة االخرى من صحؾ و 

ة االعالمٌة بالصور و االنباء على مدار ذي مختلؾ االجهزمحطات تلفز وؼٌرها، فتؽ

الساعة و تطلعها لحظة بلحظة على كل ما ٌستجد من االحداث و تطوراتها، مرفقة بذلك 

الصور الى جانب المعلومات، فوكاالت االنباء تإدي دورا مهما بتؤثٌرها فً تفكٌر الناس و 

 (01)مور".اراءهم بطرٌقة تصورهم لألشٌاء و نظرتهم  لمختلؾ القضاٌا واأل

" هً  ٌقول مصطفى كافً و ماهر عودة و محمود اللحام فً وكاالت االنباء بانها: 

مإسسات خاصة او تعاونٌة او حكومٌة تعمل فً مجال جمع االخبار و المعلومات و امداد 

 (02)المإسسات االعالمٌة و ؼٌر االعالمٌة بها، تجمع االخبار مقابل اجر"

ٌتضح لنا بان وكاالت االنباء هً مراكز او مإسسات اعالمٌة من خالل التعرٌفات السابقة 

للتوزٌع االخباري ، اذ تختص بتزوٌد الصحؾ و المحطات االذاعٌة و التلفزٌون و العدٌد 

من الجهات المختلفة باألخبار و التقارٌر الصحفٌة ، و علٌه فإنها ال تقوم بنشر المعلومات و 

بها و كذلك اي جهة تطلب منها معلومات عن موضوع  االخبار بنفسها و انما تمد مشتركٌها

 .او حدث معٌن ، و هذا من  خالل مبلػ مادي

 

 

 

 

 .03، ص4102، 0سهام حسن الشجٌري، وكاالت االنباء و التحكم االخباري، دار اسامة ، االردن ، ط -10

، 4103، 0العلمً ، عمان ، طر مصطفى ٌوسؾ كافً و اخرون ، االعالم و االرهاب االلكترونً ، دار االعصا -14

 72ص

 ثانٌا / انواع وكاالت االنباء:

 صنفت الٌونسكو وكاالت االنباء فً العالم الى ثالث انواع:

 وكاالت حكومٌة رسمٌة ، و هً اؼلب وكاالت االنباء فً العالم. -10

 . AFD )   (وكاالت مستقلة ذاتٌا و منها وكالة االنباء الفرنسٌة  -14



 
 

 أ                                                                        

 . UDI )  (وكاالت تجارٌة من بٌنها -11

 فٌما ٌقسمها اخرون الى قسمان:

 الوكاالت المحلٌة او القومٌة: التً ٌقتصر نشاطها على دولة واحدة. -10

 الوكاالت العالمٌة: التً ٌمتد نشاطها الى الخارج بشكل كبٌر، و اولهما الوكالة الدولٌة. -14

 و كذلك قسمت الى اربعة اقسام:

 االت العمالقة و تشمل االربعة الكبرى تحدٌدا.الوك  -10

 الوكاالت القومٌة او الوطنٌة،  -14

 الوكاالت الوسطٌة التً تقؾ بٌن العمالقة و القومٌة و لها دور دولً معٌن:  -11

 مثل: كٌودو الٌابانٌة و الوكالة االلمانٌة و تانٌوغ  الٌوؼسالفٌة.

دول عدم االنحٌاز، وكالة المإتمر االسالمً، الوكاالت االقلٌمٌة مثل مجمع انباء   -12

 (01)وكالة انباء الخلٌج و ؼٌرها 

 و من اهم هذه الوكاالت نجد ثالث وكاالت انباء عالمٌة كبرى و هً :

 (AFD)و الفرنسٌة Associated press  (AP)، االمرٌكٌة  Reutersالبرٌطانٌة  روٌترز 

  agence France press     من التدفق العالمً لألخبار الذي  %51من التً تحتكر اكثر

 (02)تعكسه القوة االتصالٌة االعالمٌة الذي تتمتع به الدول التً تنتمً الٌها .

 

 .44ٌنظر، سهام حسن الشجٌري ، المرجع السابق ، ص -10

 14ادرٌس بوسكٌن ، المرجع السابق، ص -14

 

 و مما سبق ٌمكننا تقسٌم وكاالت االنباء الى نوعٌن:

 agence national)وكاالت االنباء الوطنٌة/ وكاالت االنباء المحلٌة  او الوطنٌة: 0

news)   انشات بعد االستقالل من اجل التحكم فً تدفق االنباء الخارجٌة، و هدفها من ذلك

هو ضمان سٌطرة الحكومات على تداول المعلومات فً المجتمع، و تقرٌبا لدى كل دولة 

 وكالة انباء خاصة بها.



 
 

 أ                                                                        

ٌقول عبد الرزاق محمد الدٌلمً: " ان وكاالت االنباء الوطنٌة تؽطً االحداث داخل الدولة 

و توزٌعها على وسائل االعالم المحلٌة بعد تصفٌتها و تنقٌتها و ذلك بدور حارس البوابة 

 (01)بهدؾ السٌطرة على تدفق االخبار الواردة الى الدولة و الخارجة منها".

 عالمٌة او الدولٌة:/ وكاالت االنباء ال0

ٌقول مصطفى ٌوسؾ كافً: " بان وكاالت االنباء الدولٌة او العالمٌة و التً نعنً بها 

الوكاالت االربع الكبرى و هً وكالة االنباء الفرنسٌة و روٌترز البرٌطانٌة  و األسوشٌد 

الم و برس و الٌوناٌتد برس االمرٌكٌتٌن، بحٌث ٌؽطً نشاط هذه الوكاالت جمٌع انحاء الع

 (02)من تدفق االخبار فً العالم" %61تسٌطر مجتمعة على نحو 

من خالل هذٌن القولٌن ٌتبٌن لنا ان وكاالت االنباء العالمٌة من المصادر االعالمٌة الهامة 

التً تعتمد علٌها وسائل االتصال و االعالم الجماهرٌة بشكل اساسً و ذلك من اجل 

لفة، فوكاالت االنباء تتدخل من اطار التبادل االعالمً الحصول على المواد االعالمٌة المخت

الدولً كجزء من سٌاسات القوة التً تعتمد علٌها الدول الكبرى و الدول المتقدمة فً العالم 

من اجل تحقٌق جزء هام من السٌاسة الخارجٌة، خاصة انها تتمتع بالقدرة على الوصول 

اء واحدة ان تؽطً كل انجاء العالم ، كما ان الى بقع جؽرافٌة متعددة كما ٌمكن لوكالة انب

وكاالت االنباء الدولٌة تستطٌع ان تإثر بشكل فاعل على هٌئة المواطن الداخلٌة و الخارجٌة 

ألنها توفر له كامل االهتمامات التً ٌمكن ان توفرها له باقً وسائل االعالم. فهً تساهم 

لٌة و الخارجٌة و تجعله مواكبا للتطور فً تنوٌر عقل المواطن و تعرفه بسٌاسة بلده الداخ

 الذي ٌحصل فً بلده فً النواحً التنموٌة او السٌاسٌة او االجتماعٌة....الخ.

 

 

 

 .044عبد الرزاق محمد الدٌلمً، المرجع السابق، ص  -10

 .033مصطفى ٌوسؾ كافً و اخرون، المرجع السابق، ص  -14

 ثالثا / اثر وكاالت األنباء.

االتصال الجماهرٌة على رأسها وكاالت االنباء ادوات للنظام السٌاسً القائم ، و تعد وسائل 

لذا جاء االهتمام بخصائص النظام السٌاسً ، إذ ان وكاالت االنباء احدى ادوات النظم 

السٌاسٌة الفعالة، كما ٌعد تدفق االخبار فً اتجاه واحد انعكاسا للبنٌة السٌاسٌة و االقتصادٌة 

لعالم التً تمٌل الى االبقاء على اعتماد الدول االفقر على الدول االؼنى و تقوٌة السائدة فً ا

 هذا االعتماد.



 
 

 أ                                                                        

تتحدد ابعاد السٌاسة االتصالٌة لوكاالت االنباء بؤبعاد ابرزها: البعد االتصالً ، البعد 

 االجتماعً، البعد التشرٌعً الخاص بالمعلومات، البعد المهنً، البعد االقتصادي و البعد

المالً، البعد التنظٌمً و االداري لمرافق االتصال و مإسساته، البعد التكنولوجً، البعد 

  (01)االنمائً ..الخ.

" فإذا كان السٌاسً ٌحدد القضٌة فان رجل االعالم هو الذي ٌتولى مهمة اٌصال هذه 

ضح ان ومن هنا ٌت (02)القضٌة الى الجمهور عبر وسائل االعالم و منها وكاالت االنباء."

كل تخطٌط سٌاسً ٌرافقه تخطٌط اعالمً و ان وكاالت االنباء تعد من المصادر االخبارٌة 

 االكثر اهمٌة فً صناعة االخبار و تدفقها على الصعٌد الدولً.

" ان وكاالت االنباء االربع الكبرى تركز فً تؽطٌتها االخبارٌة لدول العالم الثالث على 

كوارث، و تلجا وكاالت االنباء الى تلوٌن االخبار طبقا اخبار االزمات و الصراعات و ال

. و ٌمكن تلخٌص (03)لمصالحها و مصالح النظم السٌاسٌة  و االقتصادٌة التً تتبعها"

 الدور الذي تمارسه وكاالت االنباء العالمٌة فً مجال التدفق االخباري الدولً فٌما ٌلً:

 على سوق االخبار الدولً. /  الجانب الكمً: حٌث تهٌمن  وكاالت االنباء10

/ الجانب الكٌفً: الذي ٌتصل بتحرٌفها لمضامٌن  االخبار من خالل تركٌزها على اخبار 14

االزمة او لنقل االخبار ذات الطبٌعة السلبٌة للدول النامٌة، فسٌاسة المعاٌٌر و القٌم االخبارٌة 

الوسائل نمطا تقلٌدٌا  الؽربٌة من وسائل االتصال بدول العالم الثالث بحٌث اصبحت هذه

 بالنموذج الؽربً فٌما ٌتعلق باألسالٌب و القٌم االخبارٌة. 

 

 

 sylarchive alwatan /137768. 2016/01/17حسن محمد ٌوسؾ، مقالة حرب المصطلحات، -10

 .010سهام حسن الشجٌري، المرجع السابق، ص -14

 .041علً خلٌل شقرى، المرجع السابق ص  -11

 وكاالت األنباء فً العملٌة االتصالٌة:رابعا / دور 

تعد وكاالت األنباء من ابرز وسائل اإلعالم تؤثٌرا على الصعٌد الداخلً و الخارجً، و هذا 

 التؤثٌر ناتج عن سبب رئٌسً هو: 

" ان وكاالت األنباء ال ٌقتصر عملها على المحٌط الداخلً، و إنما ٌشمل نطاق عملها 

لوصول إلى مناطق جؽرافٌة و تعجز وسائل اإلعالم االخرى المحٌط الخارجً فهً قادرة ل

 (01)عن الوصول إلٌها بسبب األجهزة المستخدمة فً نقل الخبر و بثه"



 
 

 أ                                                                        

" فوكاالت األنباء تعرؾ بانها المإسسة التً تمتلك امكانٌات واسعة تمكنها من استقبال 

األخبار و نقلها بحٌث أنها تستخدم شبكة مراسلٌن لجمع االخبار فً عدد كبٌر من الدول كما 

تستخدم العدٌد من المحررٌن فً مركزها الرئٌسً، و ذلك بتحرٌر المواد االخبارٌة عالمٌة 

حلٌة و ارسالها بؤسرع  وقت الى مكاتب الوكالة فً خارج التوزٌع المحلً كانت او م

للصحؾ و االذاعة و وكاالت االنباء المتعاقد معها و التلفزٌون خارج المناطق المشتركة 

 فٌها مباشرة.

فوكاالت األنباء المتعاقدة تعد وسٌلة من وسائل اإلعالم ؼٌر المباشرة تصل الى الجمهور 

اإلعالم الجماهٌرٌة المعروفة كالصحافة المكتوبة و الصحافة المسموعة  من خالل وسائل

 (02)المرئٌة"

كما أن وكاالت األنباء هً سطح مصنع األنباء و مصنع األخبار فً العالم بحٌث تستخدمها 

كافة الدول فهً مإسسات كاملة و احتكارات دولٌة ال ٌستهان بها فهً تستخدم فً الدول 

ٌذ سٌاستها نشرا أو هجوما او دفاعا فهً تعتبر السالح الرابع بعد اسلحة الكبرى من أجل تنف

 (03)البر، الجو و البحر"

ومن هنا نستنتج أن الدور االساسً الذي تإدٌه وكاالت االنباء و خاصة وكاالت األنباء 

 العالمٌة هو توجٌه الرأي العام المحلً و العالمً و هذا راجع أساسا الى مشكلة التموٌل.

 

 

 

 .12، ص4101، 0لعقاب محمد ، مجتمع االعالم و المعلومات ماهٌته و خصائصه، دار هومة، ط -10

 .47، ص 0،4111فهمً دلٌلو، االتصال مفاهٌمه نظرٌاته وسائله، دار الفجر ط -14

 .57،ص4117، 0عٌسى محمود الحسن، وكاالت االنباء، النشؤة و التطور و االهداؾ ، دار ظهران، عمان ، ط -11
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 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: ماهٌة الرأي العام.

على الرؼم من اتفاق علماء السٌاسة و االجتماع و االقتصاد و علم النفس االجتماعً على   

العام، اال اننا نجدهم قد اختلفوا فً تحدٌد تعرٌؾ واحد له ، لذا سنتطرق  الى أهمٌة الرأي 

.مجموعة من التعارٌؾ فً هذا الخصوص  

 أوال: مفهوم الرأي العام.



 
 

 أ                                                                        

 أ/ التعرٌف اللغوي:

مفردة الرأي تعنً النظر بالعٌن او بالعقل، و الثانً :المعنى اللغوي لمفردة " الرأي": "10

من كذلك معنى ترجٌح اعتقاد النفس ألحد النقٌضٌن عن ؼلبة الظن" هو المقصود ،كما ٌتض

     "( و من هذا قوله تعالى: 10)

    

    

      " (14  ) 

" تشتق مفردة عام من الجذر اللؽوي عمم او منه ٌقال :المعنى اللغوي لمفردة "العام": 10

عمٌم اي تام و عمعم االمر ، شملهم األمر ، ٌقال: عمم بالعطٌة و العامة خالؾ الخاصة...و 

(11قٌل الجماعة من الحً ، و قٌل الخلق الكثٌر، و العام: الجماعات المتفرقة".)  

ة اسم فاعل من عم بمعنى شمل، مؤخوذ من العموم و هو لؽة الشمول ٌقال " العام فً اللؽ

مطر عام اي شمل األمكنة كلها و نخلة عمٌمة : اي طوٌلة ، و فً هذا الصدد نجد ان ابن 

(12على الجملة ال ٌؽادر منها شٌئا".) ٌؤتًفارس قد قال: العام الذي   

همها النظر العقلً ألجل المعرفة او ما فتستخدم مفردة "الرأي العام" للداللة على معان ا

 ٌتوصل الٌه العقل من اعتقاد بعد تمحٌص و نظر او حكم محدد نحو مسالة ما.

 

 

.470، ص 02، مجلد 0ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، ط -10  

.001 اآلٌةسورة ال عمران،  -14  

.100ابن منظور، المرجع السابق، ص  -11  

.244، ص 47،النوع0هر فً علوم اللؽة و انواعها، دار الجبل، بٌروت، جالسٌوطً، المز -12  

47، ص4114، 10عاطؾ عدلً عبده، الراي العم و طرق  قٌاسه، دار الفكر العربً، القاهرة، ط -13  

لقد تناولت المإلفات العربٌة و االجنبٌة عدة تعارٌؾ للرأي العام ب/ التعرٌف االصطالحً: 

 نذكر منها:

عرفه ابراهٌم امام فقال: " ان  الرأي العام هو الفكرة السائدة بٌن جمهور من الناس تربطهم 

مصلحة مشتركة  إزاء موقؾ من المواقؾ و تصرؾ من التصرفات او مسؤلة من المسائل 

(10)العامة التً تثٌر اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة".  



 
 

 أ                                                                        

ناتج عن تفاعل اشخاص فً شكل من اشكال الجماعة او هو وعرفه ولٌام البٌج فقال: "الرأي العام هو ال

(14)موضوع معٌن ٌكون محل مناقشة فً جماعة عامة "  

و اٌضا األلمانً بسمارك ٌقول: " الرأي العام ٌتكون من باطن حٌاة الشعب و تكون عناصره سٌاسٌة و 

(11)صوت االخرٌن"دٌنٌة و اجتماعٌة، و الرأي العام هو التٌار الٌومً الذي ٌؽلب صوته على   

هو وجهات النظر و الشعور السائد بٌن جمهور معٌن فً وقت معٌن ازاء موقؾ او مشكلة من 

(12)المشكالت   

 نستخلص من هذه التعارٌؾ ان الرأي العام:

   ٌتجسد ؼالبا فً وجهة نظرا ألؼلبٌة.-10

ٌة من فئات الشعب او الجمهور هو الرأي الؽالب او االعتقاد السائد او االتفاق الجامعً لدى ؼالب -14 

 اتجاه امر معٌن.

   لٌس ظاهرة ثابتة بالضرورة وقد ٌتؽٌر ازاء مسالة ما من حٌن الى اخر. -11 

ومن هنا ٌمكننا القول: الراي العام هو الراي الؽالب او االعتقاد السائد ، و هو وظٌفة من وظائؾ 

و ٌتؤثر بما ٌحدث فٌه من تفاعالت ، و هكذا  المجتمع ، اي ٌؤخذ شكله من المجتمع الذي ٌنبع منه ،

 فالراي العام لٌس مجرد اراء فردٌة انما هو اثر للتفاعالت التً تحدث للمجتمع.

 

 

 

  

47، ص4114، 10عاطؾ عدلً عبده، الراي العم و طرق  قٌاسه، دار الفكر العربً، القاهرة، ط -10  

.16هٌثم هادي الهٌتً، للمرجع السابق، ص -14  

.42المرجع نفسه، ص  -11  

34المرجع نفسه ، ص  -12  

. 

 ثانٌا / تقسٌمات الرأي العام و انواعه

/حسب تأثٌره و تأثره:10  

أ/ الرأي العام القائد: و هو رأي القادة و الزعماء و الحكومات و الصفوة فً المجتمع  من 

األخٌرة ال تتؤثر المفكرٌن و العلماء، حٌث ٌمثلون قادة الرأي نسبة قلٌلة من الشعب و هذه 

(10بوسائل اإلعالم والدعاٌة،  و تتمتع بقدرات و استعدادات عقلٌة ممتازة.)  



 
 

 أ                                                                        

ب/ الرأي العام المثقؾ: هو رأي الطبقة المثقفة من المجتمع  ٌختلؾ حجمه حسب درجة 

 التعلٌم، ٌتؤثر بوسائل االعالم بنسب متفاوتة، ٌوجد هذا الرأي خاصة فً البلدان العربٌة.

ج/الرأي العام المنقاد المتناسق: هو راي االؼلبٌة من الناس و الذٌن لٌس لدٌهم القسط الكافً 

من التعلٌم و هو فئة ؼٌر قادرة على االطالع و البحث و المتابعة  ما ٌحدث من مشاكل و 

(14ٌعجزون عن تحلٌل القضاٌا العامة و ربطها بالظروؾ الدولٌة بصفة خاصة.)  

/ حسب عنصر الزمن:10  

أ/ الرأي العام الثابت الدائم: و هو الذي ٌرتكز على قاعدة ثقافٌة و تارٌخٌة و دٌنٌة و ٌمتاز 

بالثبات حٌث ال ٌتؤثر باألحداث الخارجٌة اال نادرا كموقؾ الجزائر من التدخل االجنبً فً 

 الشإون الداخلٌة للدول و احترام مبدا السٌادة الوطنٌة للشعوب.

ب/ الراي العام المإقت: و هو الراي الذي ٌبقى فً الجماعة لمدة محدودة اي مإقتة مثل 

راي المواطن العربً فً الوجود االمرٌكً فً العراق او منطقة الخلٌج العربً، و ٌرتبط 

بحادث عرضً او مصلحة مإقتة اي ٌرتبط بحاالت طارئة و ٌنتهً بانتهاء الحدث، هذا 

(11النوع ال ٌعتمد علٌه فً الدراسات.)  

حجمه و سعة انتشاره:  /على اساس10  

أ/ رأي االقلٌة: وهو رأي مجموعة صؽٌرة من األفراد و هو ما ٌقل عن نصؾ الجماعة 

 ٌعبر عن راي طائفة معٌنة من الناس.

 

13عاطؾ عدلً عبده، المرجع السابق، ص -10  

.42المرجع نفسه، ص  -14  
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ب/ رأي االؼلبٌة: وهو رأي أؼلبٌة المجتمع و هو تجمٌع و تكرار الرأي الشخصً ألؼلبٌة 

من االصوات و هو معرض للتحول الى رأي االقلٌة نتٌجة  31االفراد و عادة ما ٌحسب ب

الخمول و اعتماده على أشخاص ؼٌر اكفاء للتعبٌر عنه و القٌا بدوره ، و قد ٌصبح عاما إذا 

.تحول الى رأي االقلٌة الى رأي االؼلبٌة  

ج/  الساحق: و هو ساحق أي حالة من االتفاق تصل الٌها الجماعة و أكثرٌتها الساحقة وهو 

لٌس رأي األؼلبٌة و انما قرٌب من اإلجماع و ٌتصل هذا النوع اتصاال قوٌا بتراث األمة 

 من عادات و تقالٌد و افكار أي الطابع العام.

/ حسب النطاق الجغرافً:10  



 
 

 أ                                                                        

أ/ الرأي العام المحلً: و ٌتعلق بمسالة محلٌة داخل اطار الدولة الواحدة ، وهو الرأي السائد 

 فً شارع او قرٌة او مدٌنة، او مجموعة من الوالٌات.

ب/ الرأي العم االقلٌمً: " وهو ٌخص اقلٌما معٌنا، اي مجموعة من الدول المتجاورة 

(10كمنطقة الخلٌج العربً ، مثل رأي المواطن الخلٌجً بحرب الخلٌج".)  

ج/ الرأي العام العالمً: " و ٌقصد به االتجاهات التً تسٌطر على أكثر من وحدة سٌاسٌة 

(. و هو الرأي السائد بٌن اؼلبٌة  شعوب 14واحدة و هً سمة من سمات المجتمع الدولً")

العالم فً فترة معٌنة نحو قضٌة معٌنة او اكثر تكون موضع جدل و نقاش و هو رأي 

 الشعوب لٌس الحكومات.

ذي ٌنتشر فٌه داخل المجتمع:/ حسب المجال ال10  

أ/ الرأي العام الشامل: و هو الرأي الذي ٌتعلق بمسؤلة تهم المجتمع ككل مثل الرأي فً 

 حرٌة الصحافة و الرأي فً تنظٌم المرور...الخ.

ب/ الرأي العام الجزئً: و هو الرأي الخاص بفئة من فئات المجتمع او احدى جماعات 

ظافة فً تحدٌد أجورهم.المصالح فٌه مثل رأي عمال الن  
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 ثالثا / خصائص الرأي العام:

 ٌرى هٌثم هادي الهٌتً أن الرأي العام ٌتمٌز بمجموعة من الخصائص هً:

الواضحة  أ/ سلوك األفراد و المجتمع : ٌؤخذ هذا السلوك شكل تعبٌر به للكلمات و الرموز

فال ٌوجد رأي إال إذا كان له محتوى ٌمكن التعبٌر عنه فً صٌاؼة لؽوٌة أو رمزٌة من نوع 

ما ، و قد تعتمد بعض ابحاث الرأي العام على ما تنشره وسائل اتصال الجماهٌري من 

 أخبار و تعلٌقات.



 
 

 أ                                                                        

افراد  ب/ أن تلك الرموز أو السلوكات التً تم التعبٌر من خاللها قد قام بها عدد من

الجماعة تمثل األؼلبٌة ، وعلى األقلٌة أن تحترمه  تقبله بالرؼم من عدم مشاركتها فٌه لكن 

 باإلقناع لٌس بالخوؾ.

(    .10ج/ أن تعبٌر الجمهور عن الرأي العام ٌكون علنٌا.)  

 فؤهم خصائص الرأي العام كما راها الخبراء و الباحثون هً:

ة و قوة تؤثٌرٌة فً المجتمع .الرأي العام ٌمثل ظاهرة معنوٌ -10  

ٌعد عملٌة متتالٌة من التفاعالت المختلفة للتعبٌر عنه. -14  

ٌتمٌز بوجهة نظر األؼلبٌة ال ٌترتب على مخالفة الرأي العام. -11  

أن الرأي العام ٌتشكل كرد فعل إزاء األحداث بعدما تقع. -12  

.لدٌن السائد فً المجتمعٌتؤثر بالعادات و التقالٌد و القٌم المتوارثة و ا -13  

 رابعا/ وظائف الرأي العام:

الرأي العام هو أداة سٌاسٌة فعالة داخل الوجود  أ/ وظائف الرأي العام فً المجال السٌاسً:

 السٌاسً و ٌتضح لنا هذا من خالل:

10- التؤثٌر على القرار السٌاسً: من خالل اعتماد مبدأ الدٌمقراطٌة التً تعنً سلطة 

فإنه من المفترض أن القرارات الهامة فً الدولة تبنى على الرأي العام. الشعب لذلك  

 14- التؤثٌر على الحكم: من خالل رسم الخطط و المشارٌع السٌاسٌة للقادة السٌاسٌٌن.)14( 

.53هٌثم هادي الهٌتً، المرجع السابق، ص -10  

.23، ص0776، 10دار الفجر ، ط محمد منٌر حجاب، أساسٌات الرأي العام ، -14  

11- إنجاح خطط الدولة: حٌث ٌعمل الرأي العام على انجاح خطط الدولة فً التنمٌة 

الشاملة، كما ٌقوم بدور احباطها إذا لم تتمكن من اقناعه بتوجهاتها، لذا تسعى الدولة الى 

دعوة الناس للمشاركة فً وضع هذه الخطط و تنفٌذها إذ لم نجاحها ٌعتمد بشكل كبٌر على 

 خلق رأي عام مساهم و مشارك معها.

12- تحدٌد مالمح السٌاسة الخارجٌة : لها دور مهم فً هذا و ٌظهر ذلك من خالل 

الضؽوط التً ٌمارسها على الحكومة و علٌها أن تؤخذ بعٌن االعتبار رؼبة الشعب على 

(10األقل تقدٌر ما ٌمكن تقبله.)  



 
 

 أ                                                                        

13- مساندة األفكار الحساسة: ترى أهمٌته فً مساندة األفكار االجتماعٌة  و السٌاسٌة  و 

هذا ٌتوقؾ على مدى مٌول الرأي العام لهذه الفكرة أو االتجاه، و فً بعض األحٌان تظهر 

أفكار سابقة ألوانها و تلقى قبوال من الرأي العام، مثال ذلك ما حدث عندما طالب "قاسم 

م ، تحققت الفكرة عندما 0707أمٌن" بتحرٌر المرأة، فعارضه الرأي العام و بعد ثورة 

.بشكل كبٌر فً المظاهرات و الندوات السٌاسٌة شاركت المرأة  

 ب/ وظائف الرأي العام فً المجال االجتماعً:

أ/ وظٌفة الرقابة االجتماعٌة: تتمثل فً المحافظة على العادات و التقالٌد و القٌم الموجودة 

فً المجتمع و ما ٌتضمنه هذا من المعارضة الظاهرة أو الباطنة ألي تصرؾ ال ٌتفق و 

المجتمع ، لهذا ٌحرم الرأي العام القٌام بؤفعال تتنافى مع أوامر الشرع و حرمان عادات 

 الناس.

 فالرأي العام هنا ٌحافظ على المثل و القٌم األخالقٌة فً المجتمع.

ب/ تطوٌر الحٌاة االجتماعٌة: تظهر فً تؽٌٌر اآلراء  و األوضاع و األنشطة أو تصحٌح ما 

العلمً لتقٌٌم نشاطات الهٌئات و المإسسات فً مدى نجاحها و ٌحتاج منها فهو ٌعتبر الدلٌل 

نوعٌة الخدمة التً تقدمها فهذه األخٌرة تحتاج الى تقدمها فهذه األخٌرة تحتاج الى تقبلها لدى 

 الرأي العام من أجل المحافظة على قٌامها.

ج/ التعبئة االجتماعٌة كإصدار القوانٌن التً تتطلب عرض الحقائق الكاملة علٌه: حٌث 

إخفاءها ٌإدي الى اإلضرار بالحكومة، إذ ٌإثر فً قدرتها على التعبئة  االجتماعٌة  لذلك 

(14فإن القضاء على الشائعات من خالل سٌاسة عرض الحقائق ٌخلؾ كثٌرا من التؤثٌر.)  

  

.57محمد منٌر حجاب، المرجع السابق، ص  -10  
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التأثٌر و التأثرالرأي العام المبحث الثانً :   

 أوال/ مظاهر الرأي العام.

ٌقصد بمظاهر الرأي العام انماط السلوك التً ٌستخدمها جمهور الرأي العام فً التعبٌر عن 

وجهات نظرهم و اتجاهاتهم نحو القضاٌا و المشاكل، و قسم سعٌد سراج مظاهر التعبٌر عن 

 الرأي العام الى قسمٌن:

 أ/ المظاهر اإلٌجابٌة: و تتمثل فً:



 
 

 أ                                                                        

الثورات: فالثورة هً أسلوب عنٌؾ للتعبٌر عن الرأي العام و تندلع حٌن ٌرسخ فً  -10

 ضمٌر، فال فائدة من التعبٌر الكالمً للتعبٌر عن مطالبهم.

14- المظاهر العامة: و هً أٌضا وسٌلة للتعبٌر عن الرأي نحو مشكلة عامة تهم الشعب، 

خدام هذا األسلوب  ألسباب قومٌة/ بٌنما تسمح حكومات فنجد حكومات ترفض تماما است

(10أخرى بالمظاهرات  كوسٌلة دٌموقراطٌة للتعبٌر عن الرأي العام.)  

11- اختالق الشائعات: عندما ال ٌجد الشعب وسٌلة للتنفٌس عن الرأي العام فٌلجؤ الى 

، و ذلك إلزعاج أسلوب نشر الشائعات كمظهر من مظاهر التعبٌر عن اتجاهات الرأي العام

 الحكومات و زعزعة الثقة فٌها.

12- الندوات و االجتماعات و اللقاءات العامة: ٌمكن التعبٌر من خالل أشكال التجمع 

الشعبً إذ ٌحدث فً هذه التجمعات لقاء فكري بٌن جماهٌر لدراسة مشاكل المجتمع و 

 الخروج بتوصٌات و اراء عامة.

13- استخدام أجهزة االعالم للتعبٌر عن الرأي العام: تستخدم وسائل االتصال الجماهرٌة 

للتعبٌر عن الرأي العام و اتجاهاته و اراءه و خاصة فً الدول المتقدمة ، أما الدول 

التسلطٌة تلجؤ الى وسائل االعالم لمحاربة التؤثٌر على الجماهٌر فتلعب أجهزة االعالم دورا 

 أساسٌا فً تشكٌل اتجاهات الرأي العام.

14- االنتخابات: و هً شكل من أشكال التعبٌر و ٌظهر قوته من خاللها سواء باختٌار من 

 ٌصلح لتولً مسإولٌات الحكم أو ممثلٌهم فً المجالس الشعبٌة.

 

  

3مد منٌر حجاب، المرجع السابق، صمح -10  

 : ً  ب/ المظاهر السلبٌة: و تتمثل ف

المقاطعة. -10  

السلبٌة و االستهتار. -14  

االضطراب عن العمل و االعتصام. -11  

تعكس هذه االسالٌب حالة عدم الرضا السائدة لدى الرأي العام اتجاه السلطة، و احتجابه 

على سٌاستها، كما تعنً عدم االتصال بٌن الشعب و قادته و عدم مشاركة للجماهٌر فً 



 
 

 أ                                                                        

تنعكس بالضرر على اتجاه القرار السٌاسً بصورة حقٌقٌة و لٌست بؤسالٌب دٌموقراطٌة فقد 

.الشعب ذاته  

(10/ أهم أسالٌب تغٌٌر الرأي العام )ثانٌا  

10- أسلوب التكرار و المالحقة: ٌعتقد البعض أن أسلوب التكرار ، ال الجدال و المناقشة 

هو انجح األسالٌب لتؽٌٌر الرأي العام، و كانت الدعاٌة األلمانٌة تعتنق هذا األسلوب الدعائً 

الدعاٌة الفعالة ال ٌكمن فً إذاعة بٌانات تتناول االؾ األشٌاء، و إنما فً فقال:" إن سر 

 التركٌز على بضع الحقائق فقط، و توجٌه أذان الناس و أبصارهم إلٌها مرارا و تكرارا".

10- أسلوب اإلثارة العاطفٌة: تعتمد الدعاٌة أساسا على إثارة العواطؾ ال المناقشة و 

احتقار دفٌن للجماهٌر، حٌث كان "هتلر" ٌعتقد أن: الجماهٌر فٌها اإلقناع، و انما تنبع عن 

الكثٌر من خصائص النساء، و ان استجابتهم تكون استجابة عاطفٌة أكثر مما هً عقلٌة، و 

لذلك كان ٌدعو الى أن تتجه الدعاٌة الى العواطؾ ، وخاصة عاطفة الحقد، و أٌسر السبل 

لتهم، فٌجب تشوٌه سمعة الناس و تزٌٌؾ الحقائق.إلثارة الحقد هو التشهٌر و ا كالة  ا  

10- أسلوب عرض الحقائق: ٌطلق علٌه عادة لفظة االعالم، ألنه ٌعتمد أساسا على وصول 

الحقائق إلى عدد أكبر من الناس على أساس الحقائق الملموسة اقوى أثرا، و ٌنبع هذا 

حكم نفسها بنفسها، و ٌتحقق األسلوب من احترام عقلٌة الجماهٌر و حقها الدٌموقراطً فً 

ل: إتباع ، مث ذلك من التربٌة السٌاسٌة الواعٌة للجماهٌر من خالل المناقشة و اإلقناع

م، ثم اتبعه االعالم العمانً أثناء 0751اإلعالم المصري هذا األسلوب خالل حرب أكتوبر 

ون تهوٌل أو حرب الخلٌج الثانٌة بمخاطبة الرأي العام مستخدما أسلوب : عرض الحقائق د

.تهوٌن  

  

، 0777، 11ٌنظر، عاطؾ عدلً العبد عبٌد، مدخل الى االتصال  و الرأي العام، دار الفكر العربً، القاهرة، ط  -10

.006،ص007ص  

10- أسلوب تحوٌل انتباه الجماهٌر: قد ٌصعب فً أحٌان كثٌرة معارضة الرأي السائد بٌن 

ذلك أن معارضة تٌار جارؾ من الرأي  الجماهٌر بالنسبة لقضٌة أو موضوع معٌن ، و

و األسلوب الذي  العام بعد تكوٌنه ال تؤتً بنتٌجة ما حتى لو كان الرأي العام على خطؤ،

ٌتبعه السٌاسٌون و أجهزة اإلعالم فً مثل هذه األحوال هو تحوٌل انتباه الجماهٌر الى 

.موضوع اخر فً مثل اهمٌة الموضوع األول المثال أو أكثر منه  

ثا/ العوامل المؤثرة فً تكوٌن الرأي العام :ثال  



 
 

 أ                                                                        

10- عامل الثقافة المجتمعٌة: و نقصد بالثقافة المجتمعٌة مجموع السنن و التقالٌد و العادات 

و اآلداب و الفنون و القٌم و العقائد و االفكار و الخبرات، و هً جمٌعا تشكل منظومة 

تستحضر حٌن تواجه جماعة معٌنة الثقافة لكل مجتمع ، و هذه المنظومة بدورها سوؾ 

على الصعٌد المحلً أو الوطنً أو اإلقلٌمً أو اإلعالمً، تواجه قضٌة ما لكً تنتج أو تعٌد 

انتاج و تشكٌل رأي عام بصددها، و هذا ما ٌجعل تلك الثقافة عامال مإثرا ربما فً وجود 

مام كبٌر من قبل الرأي العام أو عدمه، و كذلك فً تحدٌد مساراته، و علٌه نلتمس اهت

المعنٌٌن الرسمٌٌن و ؼٌر الرسمٌٌن، أصبحت العالقة العامة بهذا العامل ، فالمالحظ أن كل 

عتبار منظومة الثقافة النظم السٌاسٌة و المإسسات الرسمٌة و ؼٌر الرسمٌة تؤخذ بنظر اال

تكوٌن و خالصة القول أن الثقافة المجتمعٌة تشكل أهم العوامل المإثرة فً المجتمعٌة، 

الرأي العام، فمن ؼٌر الممكن إهمال هذا العمل عند الحدٌث عن تكوٌن الرأي العام بالصٌؽة 

 التً تتضمن وجود الرأي العام و اتجاهاته و انتشاره.

10- عامل الزعماء فً المجتمع: و نقصد بذلك أن الزعٌم التقلٌدي و الحدٌث فً كل 

ي العام و فً تؽٌٌره و فً انتشاره، و الحدٌث المجتمعات ٌلعب الدور المإثر فً تكوٌن الرأ

عن الزعماء ٌقودنا للحدٌث عن التفسٌرات الخاصة بالزعامة و التً ٌطلق علٌها البعض 

 مصطلح " نظرٌات نشوء الزعامة" 

10- عامل االتصال و وسائل االتصال: أن التطور الهائل فً وسائل االتصال أدى الى 

وجود عالقة متبادلة و متفاعلة مع النظام السٌاسً، فؤجهزة االتصال تشكل فً أؼلب النظم 

قنوات اتصال بٌن الحكومة و بٌن الرأي العام لعرض سٌاستها، و هً بذلك تدفع المواطن 

تطمح الى تنفٌذها ، إذ  من حٌث ال ٌدري الى تكوٌن رأي عام ٌصب فً األهداؾ التً

تسعى أؼلب النظم  السٌاسٌة الى ضمان سٌطرتها أو مراقبتها الشدٌدة ألؼلب الوسائل 

أٌضا فً  ؾ الى ذلك أن االتصال و وسائله تدخل فً وجود الرأي العام واالتصالٌة ، ٌضا

تصال تؽٌٌر الرأي العام و فً قٌاس و استطالع الرأي العام، و خالصة ما نصل الٌه أن اال

  (10السٌما فً عالم الٌوم ٌبقى عامال مإثرا و أساسٌا فً تكوٌن الرأي العام.)

46، ص 4114ان، دار زهران، عمان ،عامر حسن فٌاض، مقدمة منهجٌة فً الرأي العام و حقوق االنس -10  

10- عامل طبٌعة األحداث: إن الحدث و ٌسمى قضٌة أو مشكلة  أو موضوع الرأي ٌدخل 

ر من العناصر المكونة  للرأي العام ، ؼٌر أنه من ناحٌة أخرى، ومن حٌث أساسا كعنص

طبٌعته سوؾ ٌإثر على اتجاهات الرأي العام ومدى انتشاره و شدته، و إذا كان الحدث ؼٌر 

 عادي سٌترتب عن ذلك رأي عام ؼٌر عادي فً اتجاهاته.

م إضافة الى أن الحدث و هكذا فان طبٌعة الحدث تشكل عامال مإثرا فً تكوٌن الرأي العا

 بحد ذاته ٌعد عنصرا من عناصر تكوٌن الرأي العام



 
 

 أ                                                                        

(10رابعا / أهمٌة الرأي العام:)  

الرأي العام ٌعد قوة كبٌرة فً مجتمعنا الدولً الحدٌث، و ذلك نتٌجة األوضاع السٌاسٌة و   

 االقتصادٌة و االجتماعٌة الراهنة لهذا المجتمع و تتمثل أهمٌته  فً:

 

قدرته على حشد الصفوؾ و توجٌهها وجهة معٌنة و مدى قدرته على اقناع الجماعات. -10  

فاعلٌته فً تحدٌد مصلحة البالد و أمنها و سالمتها. -14  

ٌتٌح الرأي العام فرصة التعرؾ على وجهات نظر األفراد أو الجماهٌر. -11  

ر علٌه بالوسائل المختلفة استحالة تجاهله أو عمل على أمر ٌخالفه و ذلك بمحاولة التؤثٌ -12

 التً تحقق التوافق المالئم.

اهتمام الرأي بالجماهٌر أضفى أبعادا جدٌدة على الرأي العام. -13  

االهتمام بالتخطٌط الشامل فٌه مراعاة أوضاع و مشكالت الجماعة سواء كانت  -14

 اجتماعٌة أو اقتصادٌة.

اتجاهات السٌاسة و الحكم.معرفة المستوى الحضاري للجماعة  و رسم معالم  -15  

الدور الذي ٌلعبه فً تؤثٌره على سلوك األفراد و الهٌئات الرسمٌة و ؼٌر الرسمٌة . -16  

أصبحت له نظرٌاته الفلسفٌة و تقنٌاته المختلفة و أصبح كذلك من المواد األساسٌة التً  -17

لفة فً مختلؾ جامعات تدرس فً العلوم االجتماعٌة و االعالمٌة و السٌاسٌة بمجاالتها المخت

 العالم.

 

نقل األفكار و المعلومات و توصٌلها بالشكل المناسب من خالل وسائله كً تتحقق من  -01

 خاللها االستجابة المرجوة و السلوك المؤمول من الجمهور.

التنشئة و التوعٌة  االجتماعٌة للفرد: ٌتولى االعالم بشكل كبٌر فً عملٌة التربٌة  -00

لٌمة من خالل عرض مواقؾ مماثلة تستلهم حلوال مثالٌة تستدعً نشاطهم الفكرٌة الس

الذهنً و ذلك التنشئة االجتماعٌة الصحٌحة لألفراد من خالل إرساء قٌم و مثل لتسكن فً 

.عقلٌته  

 



 
 

 أ                                                                        

 

 

 

 ثـــل الثالــالفص

 

 

 

 
 نماذج من حرب المصطلحات فً المجال الدٌنً:

االدٌان ادوارا هامة فً الحٌاة ، و هً بالتؤكٌد تإثر تؤثٌرا مباشرا على اراء الفرد و تلعب 

سلوكه ، و او نظرنا الى مجتمعنا االسالمً نجد ان الدٌن ٌلعب دورا مهما فً تنشئة الفرد 

و المجتمع، فرجال الدٌن ٌعملون على توعٌة الناس من خالل المساجد، فهم ٌإثرون فً 

 اراء الناس.

 0/ الشذوذ الجنسً: المثلٌون

ان هللا خلق االنسان بطرٌقة تجعله ٌمٌل الى الجنس المعاكس له بشكل عام و طبٌعٌا ال 

 ٌوجد انسان ٌحب الجنس المماثل له.



 
 

 أ                                                                        

سلوك عادي، مثل  الشذوذهناك نظرٌة ٌسعى الى اشاعتها فً المجتمعات الؽربٌة و هً عد 

الرجال او مثلما تمٌل هذه المرأة تمٌل الى رجل  ما ٌمٌل هذا الرجل الى النساء ٌمٌل الى

اٌضا تمٌل الى امرأة، هً عبارة عن مٌول ، هذا النمط من التفكٌر ٌسعى الى ترسٌخه فً 

تعنً انسان مذموم و هً لفظة توحً بالذم، اما لفظة مثلً  شاذالمجتمعات الؽربٌة. فكلمة 

ً ال توحً بالذم نعنً بها ان شخص هً لفظة محاٌدة ال تشعر بالذم فعندما ٌقال هذا مثل

ٌمٌل الى شخص مثله او امرأه تمٌل الى امرأة مثلها، و هو تمثٌل مجرد ال ٌحمل اي 

تستخدم اعالمٌا ، و وسائل االعالم التً مثلٌٌن مضمون ٌذم هذا السلوك ، و هذه اللفظة 

خبار، ٌقول هللا تإٌد الشاذٌن او تتحاشى االصطدام معهم تستخدمها فً لؽة المقاالت و اال

     تعالى " 

        و ٌقول "

  تعالى مخاطبا الرجال فً سورة االعراؾ " 

    

     

    فً سالم ، " مما ٌعنً ان الشذوذ الجنسً محرم فً اال

البداٌة كانت هناك دراسة تنص على ان الشذوذ الجنسً هو امر وراثً، و هذه الفرضٌة 

خاطئة الن من اقترح هذه الفرضٌة كان شاذ جنسٌا، فهو لٌس امر وراثً ، و ٌوم ٌظهر لنا 

 تعالى قد اعطى االنسان االذن العلم كٌؾ ٌتطور الشذوذ الجنسً عند االشخاص الن هللا

لٌقوم ببعض االمور المتاحة حٌث مكنه من الزواج و النكاح و المعاشرة الزوجٌة، فعندما 

ٌبتعد االنسان عن دٌنه و ٌتجاوز الحدود التً احلها هللا من اجل اشباع ؼرائزه ٌتحول بذلك 

عتراض عنه ٌعتبر الى شاذ جنسٌا، و االن الدول الؽربٌة تشرع الشذوذ الجنسً و اال

جرٌمة و بعض الدول مثل "كندا" شرعت قوانٌن للشذوذ، بحٌث اصبح قانونً فً ؼالبٌة 

 الدول الؽربٌة.

. 14سورة االسراء، اآلٌة  -10  

. 60سورة االعراؾ، اآلٌة  -14  

 4/ الفائدة و الربا:

رائع، فهو ٌعتبر الربا من المعامالت التً عرفها االنسان منذ القدم و حرمتها جمٌع الش

وسٌلة لالستؽالل المحرم ألموال الناس...وفً عصرنا اصبح الربا من ابرز الوسائل و 

الطرق المتعامل بها فً كسب المال الحرام ومن ثم اضحى اكبر عائق فً طرٌق التنمٌة و 

الخروج من التبعٌة االقتصادٌة، و لذلك جاء االسالم داعٌا الناس الى الكؾ عنه، و اعلن 

 الربا فً اللؽة: هً الفضل و الزٌادة و النمو ومنه قوله تعالى:" ى من ٌتعامل به.الحرب عل

    

   

     

    " (20) 



 
 

 أ                                                                        

     "وقال سبحانه و تعالى:  (20) " 

      

      

    

     ( "14 بمعنى اكثر من ناحٌة العدد، و )

 االصل فً 

مخصوصة، و الزٌادة على الدٌن الربا هو الزٌادة و الربا فً الشرع هو: الزٌادة فً اشٌاء 

 مقابل االجل مطلقا، و هو نوعان: ربا الفضل و ربا النسٌئة.

لٌس من دٌن سماوي اال و ٌحرم الربا و السمة الممٌزة فً االسالم بنظرته للربا انه لم 
ٌحرم هذا النوع من الربح فحسب، بل انه منع االسباب المإٌدة الى هذه الخسارة فً 

فما من امرئ ٌستدٌن بالربا طوعا، و انما ٌلجا الى ذلك للحاجة عندما ال  المجتمع، و علٌه
ٌجد من ٌقرضه من ؼٌر فائدة، و االسالم ٌمٌز تماما بٌن الربح التجاري و بٌن ربح الربا، 

    قال تعالى: "

      
     

    
     

     
     

     
      

     

    ( "11)  و ٌكمن السبب االساسً لهذا التحرٌم، كما

هو الحال فً التامٌن الرأسمالً و المٌسر بالقرض الربوي، فالمجازفة وحٌدة الجانب و 
نربح ما ٌكفً من المال حٌن نقترض ماال الستثماره وال تؤتً الظروؾ المالئمة للعمل وال 

 قرض ال ٌشترك فً مخاطر االستثمارلتسدٌد الفوائد فان الم
.13سورة الحج، اآلٌة   -10  

.74سورة النحل اآلٌة  -14  

.453سورة البقرة ، اآلٌة  -11  

اضافة الى ذلك فهناك نظام للقروض التجارٌة ٌسمى المضاربة، و به ٌشترك المقرض 

بالربح و الخسارة. فان انشا شخصان شركة و دفعا المال مناصفة، و عمال معنا فان تقسٌم 

االرباح عندئذ ؼٌر صعب، اما اذا كان راس المال من طرؾ و العمل من طرؾ اخر، او 

مل من واحد منهما فان االجل المعقود للعمل ٌكون على شروط كان التموٌل من جهتٌن و الع

معتمدة مسبقا، مؤخوذة بعٌن االعتبار قبل توزٌع المكاسب و االرباح. و بالتؤكٌد فالحذر  

المسبق مطلوب لتوقع الخسارة و على اي حال فاإلسالم ٌطلب من كل مشاركة تعاقدٌة ان 

 ٌقتسم افرادها الربح و الخسارة.

رؾ فٌمكن تقسٌم انشطتها الى ثالث وظائؾ اساسٌة:اما المصا  



 
 

 أ                                                                        

نقل االموال، حفظ المدخرات، االستثمارات او القروض لكسب المال اما نفقات العمل فعلى 

عاتق من ٌقوم به، و تبقى مسالة القروض للتجارة او الصناعة او ألي سبب اقتصادي  

باحهم سمح الشرع بذلك اخر، فاذا شارك المصرؾ بخسارات دائنٌه مثلما ٌشاركهم ار

(.10)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

.054، ص0،4113محمد حمٌد هللا، ت نزار اباظة، محمد السباغ ، التعرٌؾ باإلسالم، دار الفكر، دمشق،ط -10  

 

 1/ الصهٌونٌة:

دعوة و حركة عنصرٌة دٌنٌة استٌطانٌة، مرتبطة باإلمبرٌالٌة العالمٌة، تطالب بإعادة 

     اقامة دولة خاصة بهم فً فلسطٌن بواسطة الهجرة و الؽزوتوطٌن الٌهود و تجمٌعهم و 

 و العنؾ كحل للمسالة الٌهودٌة.

لقد اضفت الحركة الصهٌونٌة االستعمارٌة على المشروع الصهٌونً طابعا دٌنٌا، و جعله 

ضمن مكونات البعد الدٌنً فً الصراع الحضاري ضد العرب و المسلمٌن، و على هذا 

القومٌة الصهٌونٌة، حتى الفصائل العلمانٌة المادٌة التً تشكل اكبر الدرب سارت الحركة 

 مساحة من المجتمع الٌهودي، هً االخرى تحدثت عن اسطورة وعد هللا بارض فلسطٌن.
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و لوال ان اإلمبرٌالٌة الؽربٌة فً حاجة الى دولة استٌطانٌة فً فلسطٌن لما قامت قائمة 

تارٌخٌا اخر لكن ظهرت الصهٌونٌة للوجود  لصهٌونٌة، و ألخذ الدٌن الٌهودي مسارا

 بمساعدة اإلمبرٌالٌة العالمٌة االوروبٌة و االمرٌكٌة.

ظهرت الصهٌونٌة ابتداء بشكل منظمة ارهابٌة اسسها ٌهود روسٌا، بعد منتصؾ القرن 

التاسع عشر، فسمً اعضاءها "عشاق صهٌون" او "احباء صهٌون" وانتمى الى هذه 

     سٌا البارزٌن منهم "الدواٌزمن" و "بنؽورٌون" و "سكولوؾ"، المنظمة معظم ٌهود رو

و قامت هذه المنظمة بحركات سرٌة ضد القٌصرٌة. ثم اخذت تعنى بفلسطٌن، و صارت 

تسعى الى استعمارها كوطن قومً للٌهود، و ٌالحظ من ذلك ان اكثر الزعماء المإسسٌن 

و ما لبثت هذه المإسسة ان اصبحت للمنظمة الصهٌونٌة، هم من ٌهود اوروبا الشرقٌة. 

مإسسة سٌاسٌة استعمارٌة دولٌة، ذات جهاز تنظٌمً اتخذ مإسسوها من اضطهاد الٌهود 

ذرٌعة لتنظٌم حركة ٌهودٌة سٌاسٌة، تستهدؾ وطنا قومٌا للٌهود فً فلسطٌن بحجة الحقوق 

(10التارٌخٌة فً فلسطٌن.)  

عدوانً توسعً، و ظهرت كحركة الحركة الصهٌونٌة هً حركة عنصرٌة تتمٌز بطابع 

سٌاسٌة فً اوروبا استؽلت العاطفة الدٌنٌة فً برنامجها السٌاسً االستعماري منذ اواخر 

و اول من وضع اسس الحركة الصهٌونٌة بصورة منظمة و نظر لها هو الٌهودي  07القرن

فٌه على النمساوي "تٌودور هر تزل" بعد ان وضع كتابا بعنوان "الدولة الٌهودٌة" و ركز 

المشكلة الٌهودٌة و الذي قال عنها: "ال حل لها اال بتجمٌع الٌهود من الشتات فً مركز 

واحد، فٌقٌمون دولتهم و تنتهً مشكلتهم التً امتدت حوالً الفً سنة بعد ان شتتهم 

 الرومان". 

   

13، ص4114، 0ماهر احمد اؼا، الٌهود فتنة التارٌخ، دار الفكر، دمشق، ط -10  

من حرب المصطلحات فً المجال الفكري: نماذج  

كانت الثقافة العربٌة تقوم على اساس التراث العربً االسالمً فان الثقافة فً الوطن العربً 

تتعرض فً الوقت الحاضر الزمة اقتالع و تحطٌم و فرض ثقافة ال تنسجم و القٌم 

 االسالمٌة.

 0/ حقوق المرأة: 

االنسان ذاته، فهً لٌست ولٌدة تطورات زمنٌة، او  قضاٌا المرأة فً االسالم، قدٌمة قدم

 ثورات انسانٌة، او اعراؾ متعددة. 
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تحت هذا المصطلح تكمن مإامرات و نواٌا خبٌثة ٌظهر ذلك فً مإتمر "مائة عام على 

بمناسبة مرور مائة عام على صدور   0777تحرٌر المرأة" الذي عقد فً القاهرة عام 

 الكتاب.

قاسم امٌن حٌث ترددت المطالب بإلؽاء بعض الثوابت فً االسالم منها " تحرٌر المرأة " ل

الؽاء قوامة الرجل على المرأة ومساواة الذكر و االنثى فً المٌراث فً كل االحوال و الؽاء 

(10العدة بالكشؾ الطبً و الؽاء تعدد الزوجات و سفر المرأة دون اذن زوجها.)  

رٌة العالقة الجنسٌة المحرمة و منع الزواج هذا المصطلح جاء لٌشرع و ٌدعو الى " ح

المبكر، سلب قوامة الرجال على النساء، انهاء تبعٌة المرأة و البنت من الناحٌة االجتماعٌة 

و الدعوة الى تحدٌد النسل و الدعوة الى ان ٌكون االجهاض حقا من حقوق المرأة ، الدعوة 

ت لها ، و حقها فً الى خروج المرأة للعمل المختلط، و ضمان حق التصوٌ

(14االنتخابات.)  

    ان االسالم ربط بٌن نسٌان هللا و ؼلبة الهوى، او بٌن اضاعة الصالة و اتباع الشهوات..

و عندما فتح  المسجد للنساء جعل لهن صفوفا خاصة فلم ٌخلط بالرجال، و امرهن ان ٌجئن 

نساء خاصة اال ٌبدٌن محتشمات فاتنات هلل، و امر كال الجنسٌن بؽض البصر، و امر ال

زٌنتهن اال ما ظهر منها بطبٌعته فً الوجه و الكفٌن، و دعا دعوة عامة بعد ذلك الى الزواج 

(11و جعله نصؾ الدٌن.)  

 

،025،ص4111مكتبة العبٌكان السعودٌة 0سهٌلة زٌن العابدٌن حماد، المرأة المسلمة و مواجهة تحدٌات العولمة،ط -10  

.           411، ص0،4104، العولمة و اثارها فً الوطن العربً، دار الثقافة،طسهٌل حسٌن الفتالوي -14   

. 24، ص0،4110الشٌخ محمد الؽزالً، قضاٌا المرأة بٌن التقالٌد الراكدة و الوافدة، دار الهناء،ط -11  

"نظر العرب الجاهلٌون للمرأة نظرة دونٌة، لدرجة انه لو اعتدى رجل على امرأه لم 

الؽى االسالم هذه المفارقة، و عامل الظلم المرتكب بحق النساء. لم ٌجعل الحد  ٌعاقب. و قد

الحق فً ان ٌتصرؾ بشخصها وال اموالها و ال عرضها. بل ٌمكننا القول ان حقوق المرأة 

(   10فً بعض الحاالت ذات اعتبار اعلى".)  

باحها للنساء، و االعمال ان االعمال المشروعة التً اباحها االسالم للرجال، هً ذاتها التً ا

 الشائنة التً حرمها على الرجال هً ذاتها التً حرمها على الرجال.

ؼٌر ان هللا تعالى الزم الرجال بآداب سلوكٌة و اجتماعٌة، فاقتضى ذلك ان تكون اعمالهم 

التً ٌمارسونها خاضعة لتلك الضوابط و اآلداب. والزم النساء اٌضا بآداب سلوكٌة و 
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كان علٌهن ان ال ٌخرجن فً اعمالهن التً تمارسنها على شًء من تلك االحكام اجتماعٌة، ف

(   14.)اآلدابو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،45محمد حمٌد هللا، المرجع السابق ،ص -10  

، 02محمد سعٌد رمضان البوطً، المرأة بٌن طؽٌان النظام الؽربً و لطائؾ التشرٌع الربانً، دار الفكر، دمشق، ط -14

.14،ص 4102  

 4/ العالم العربً و الشعوب العربٌة: 

كان من المإسؾ ان نسمع عبارة  "العالم العربً" ونعتقد ان فٌها مدح للوطن العربً فً 

تكبٌره حتى اصبح عالما و نسٌنا ان مفهوم العالم ٌعنً قومٌات متنوعة كالقومٌة االلمانٌة و 

تداولنا مصطلح العالم العربً. قالوا االنجلٌزٌة و ؼٌرها...فقد تناسٌنا قولنا الوطن العربً و 

 لنا باننا عالم عربً فصدقنا و فرحنا و رمٌنا وطننا العربً. 

و لو تابعنا حركة التؽٌر التً حدثت فً المؽرب العربً بعد نٌل دوله االستقالل باستخدام 

القومٌة بدل الوطنٌة فقد اطلقوا على مإسساتهم اسماء المإسسات القومٌة و مع زٌادة 

حتكاك مع المشرق العربً بدئوا ٌستخدمون عبارات المإسسات الوطنٌة و مع نهاٌة اال
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القرن الماضً بدئنا نحن نقلل من استخدام الوطن العربً و زٌادة فً استخدام العالم العربً 

 ففازت اوروبا علٌنا.

 فاستخدام مصطلح الشعب العربً بدل الشعوب العربٌة لٌس فٌه اي نزعة تفاخر على باقً

شعوب الوطن العربً او شعوب العالم بل هو عبارة عن عودة الى االصل مع االحترام 

الكامل لحقوق شعوب االقلٌات التً تعٌش معنا و على ارض الوطن العربً وال ٌجوز 

مواطن من  أليالتمٌٌز بٌننا و بٌنهم كما من العار على اي عربً االعتداء على اي حق 

 االقلٌات العرقٌة.   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

. 

 1/ االرهاب و داعش "الدولة االسالمٌة":

لقد احتل موضوع االرهاب و محاربته فً اآلونة االخٌرة اهتمام العالم باسره على الرؼم 

من وجود العملٌات االرهابٌة فً مختلؾ دول العالم منذ زمن بعٌد، فقد عرفت المجتمعات 

ة منذ اقدم العصور بؤشكال مختلفة و البشرٌة ظاهرة العنؾ و التصارع على النفوذ و السلط

 متعددة.

جاء فً التعرٌؾ الفرنسً: "االرهاب عمل مستهجن ٌتم ارتكابه على اقلٌم دولة اخرى 

بواسطة اجنبً ضد شخص ال ٌحمل نفس جنسٌة الفاعل بهدؾ ممارسة الضؽط فً نزاع ال 

 ٌعد ذا طبٌعة داخلٌة".
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اب بانه اي فعل عنؾ موجه لتحقٌق اهداؾ وفً وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة: "وتعرؾ االره

سٌاسٌة بواسطة فاعلٌن من مستوى الدول او بواسطة عمالء سرٌٌن لدول ضد اشخاص 

(10ؼٌر محاربٌن فً بؽرض التؤثٌر فً الناس".)  

االرهاب ٌعنً عنفا بدافع سٌاسً ٌرتكب ضد ؼٌر المحاربٌن او ؼٌر المقاتلٌن او ؼٌر 

ن موجه بواسطة مجموعات قومٌة او وكالء خائنٌن، و هذا المتنازعٌن او ؼٌر المتخاصمٌ

 العنؾ عادة ما ٌهدؾ الى التؤثٌر على مستقبله.  

ٌقول هللا تعالى :" و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا و  

المعنى عدوكم". و االرهاب له معنى اخر: وهو اظهار القوة للردع و لٌس لالعتداء و هذا 

توضحه اآلٌة المباركة التً تقول" ان هللا ال ٌحب المعتدٌن"، ثم ارجاع المجتمع من حالة 

 التنظٌم و القانون الى الفوضى تعتبر فساد فً االرض، و " هللا ال ٌحب المفسدٌن".

 هناك نظرٌتان اساسٌتان حول االرهاب:

ٌاسٌة ،واجتماعٌة و / تحاول ان تفسر االرهاب بإرجاعه الى عوامل تارٌخٌة و س0

 جٌوسٌاسٌة و ثقافٌة تقبل من حٌث المبدأ ان تعرض عرضا عقلٌا مقنعا.  

(14اي ان هذه النظرٌة منشؽلة باألسباب الى درجة انكار مبدا المسإولٌة.)  

 

 

هبة هللا احمد خمٌس بسٌونً، االرهاب و الصراع و العنؾ فً الدول الؽربٌة، مكتبة  -10

44،ص0،4100الوفاء،االسكندرٌة،ط  

.16المرجع نفسه ص -14    

/ تنكر وجود اسباب لإلرهاب او انها تكتفً برده الى التكوٌن الذاتً لإلرهابٌٌن او ثقافتهم 4

(10او دٌنهم.)  

اي ان هذه النظرٌة تنصب على اثبات مسإولٌة االرهابٌٌن عن اعمالهم الى درجة انكار 

 االسباب و الدوافع.

ل منظمة ارهابٌة عرفها التارٌخ التً شكلها بعض الٌهود و تعتبر منظمة السٌكاري او

 المتطرفٌن من الٌهود من طائفة الزي لوت الذٌن وفدوا الى فلسطٌن.

"كان استعمال اسم "داعش" بمعانً كبٌرة، حٌث ان استعماله و الذي ال ٌحمل فً ظاهره 

نه ٌحمل تقاربا من اٌة اشارة لمعنى "دولة" او "اسالمٌة" كما ان لها دالالت سلبٌة، و أل
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المسمٌات التً ابدعها رواد النت العرب مثل "داعس" الذي ٌعنً صاحب القدم الكبٌرة الذي 

ٌهدم كل شًء، او "داحس" الذي ٌعنً ادخال الٌد بٌن لحم و جلد الذبٌحة لتفرٌقهما، و نجد 

اٌضا "حرب داحس و ؼبراء" و التً تعتبر اعنؾ و اطول حرب عرفتها البشرٌة قبل 

االسالم. فقد جاء هذا المصطلح اختصار فً الحدٌث عن "الجماعات االرهابٌة" و قد اصبح 

هذا المصطلح متداول عالمٌا خاصة عند روسٌا التً قامت باعتماد هذه التسمٌة على 

( 14المستوٌات الحكومٌة و وسائل االعالم". )  

ستخدام القوة فً الصراع فاإلرهاب لٌس مجرد عملٌات مثٌرة، انما ٌعتبر نمطا من انماط ا

السٌاسً، و هو استخدام قد تمارسه الجماعات السٌاسٌة او الحكومات من اجل التؤثٌر على 

 القرار السٌاسً لؽٌرها.

هناك فرق بٌن التطرؾ و االرهاب: "فالتطرؾ ٌرتبط بمعتقدات و افكار بعٌدة كما هو 

ترتبط تلك المعتقدات و االفكار معتاد و متعارؾ علٌه سٌاسٌا و اجتماعٌا و دٌنٌا دون ان 

لسلوكٌات مادٌة متطرفة او عنٌفة فً مواجهة المجتمع و الدولة، اما اذا ارتبط التطرؾ 

بالعنؾ المادي او التهدٌد بالعنؾ فانه ٌتحول الى ارهاب، فالتطرؾ عملٌا هو فً دائرة 

 الفكر".

 

 

 

. 16هبة هللا احمد خمٌس بسٌونً، المرجع السابق ص -10  

.014،ص0، ط4113خلٌل حسٌن، قضاٌا دولٌة معاصرة، دار المنهل اللبنانً، بٌروت، -14  

013المرجع نفسه،ص -11  

 نماذج من حرب المصطلحات فً المجال السٌاسً: 

 0/االستعمار:

الكلمة االكثر قربا هً استكبار، وهً كلمة متواجدة فً القاموس االسالمً و هً اكثر  

 تعبٌرا و محاكاة و توحً كلمة استعمار الى التعمٌر و ترقٌة الشعوب و تطوٌرها.

   قال هللا تعالى:" 
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   ( "10 ":و ٌقال عمرته فعمر فهو معمور، و قال تعالى )
    

     ("14 ":و قال ) 

    (."11 و اعمرته االرض و استعمرته: اذا فوضت)

     الٌه العمارة  ، قال:"

  

     

     ("12 و ) العمر اسم لمدة

"و كلمة احتالل، مؤخوذة فً اللؽة العربٌة، من الفعل  عمارة البدن بالحٌاة فهو دون البقاء.

احتل، حٌث ٌقال احتل المكان|،بمعنى حله، و نزل به، و اخذه، و بعرؾ االحتالل 

اصطالحا بانه، سٌطرة جٌش دولة معٌنة، على جمٌع اراضً دولة اخرى او جزء منها، 

ٌعتبر االحتالل من صور و وسائل او حرب، او بعد انتهاء تلك الحرب، ة ؼزو خالل فتر

االستعمار، حٌث ٌتخذ صورا، و مارب معٌنة كاالحتالل االقتصادي، و ٌقصد به استالء 

االستعمار هو ظاهرة أما  (13دولة ما، على موارد دولة اخرى بطرٌقة ؼٌر مشروعة.")

ضعٌفة، من اجل بسط نفوذها الستؽالل خٌراتها فً تهدؾ الى سٌطرة دولة قوٌة على دولة 

المجاالت االقتصادٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة، وهو بالتالً ٌعتبر نهبا و سلبا لمعظم ثروات 

البالد المستعمرة، و االستعمار اخضاع جماعة من الناس لحكم اجنبً، و تسمى االراضً 

عت معظم البالد العربٌة تحت االستعمار الواقعة تحت االحتالل البالد المستعمرة، و قد وق

 االجنبً.

07  اآلٌةسورة التوبة،  -10  .   

. 7 اآلٌةسورة الروم ،  -14   

.2 اآلٌةسورة الطور ،  -11  

. 40 اآلٌةسورة هود ،  -12   

4105/16/07عالء خطٌب تؤثٌر المصطلحات الؽربٌة على الخطاب االعالمً العربً ، -13  

www.al-nor.se/article.asp ? id ₌ 9307 

 4/الشرعٌة الدولٌة: 

التً هً فً الحقٌقة ارساء لمبادئ الظلم الدولً الصهٌونً الؽربً الذي ٌكٌل بمكٌالٌن 

 خاصة فً قضاٌا المسلمٌن.

ان الشرعٌة الدولٌة ترمً الى االحتكام و االلتزام بشرع وضعً وضعته الدول الكبرى   

الكافرة ٌحكم عالقات الدول فً هذا العالم وفقا لتشرٌعاتهم و معاٌٌرهم و اعرافهم و 

مصالحهم، و هذا الشرع الوضعً هو تلك القوانٌن التً وضعتها الدول الكافرة التً اسست 

ة بعد انتصارها فً الحرب العالمٌة الثانٌة و التً صاؼت قوانٌنها منظمة االمم المتحد

لمصالحها و مصالح حلفاءها فً تقسٌم العالم الى مناطق نفوذ فوضعت ما سمته بمٌثاق 

االمم المتحدة لتكون له المرجعٌة االولى فً كل قضٌة من قضاٌا العالم حٌث تستمد 

http://www.al-nor.se/article.asp
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تستند الٌه فً الخالفات و النزاعات و الشرعٌة الدولٌة منه االحكام و القرارات و 

االجراءات. و اصبح العدو ٌستخدم هذا المصطلح فً تمرٌر اي شًء ٌرٌده على دول 

العالم والسٌما دول المنطقة االسالمٌة، فتحتل بلدان المسلمٌن  وتؽزوها، و تإٌد هذا التٌار 

رج عن ذلك فهو خارج او ذاك باسم الشرعٌة الدولٌة و تحارب الدعاة و المجاهدٌن ومن خ

(10عن الشرعٌة الدولٌة.)  

ومن اكبر االمثلة عن ذلك تكرٌس االحتالل الٌهودي فً فلسطٌن باسم الشرعٌة الدولٌة، و 

محاصرة العراق و ؼزة حتى مات ما ٌقارب الملٌون طفل باسم الشرعٌة الدولٌة، ومن 

كمته بوصفه مجرم حرب، و اخرها مذكرة المحكمة الدولٌة باعتقال الرئٌس السودانً و محا

 اما الذٌن احرقوا ؼزة و العراق فدعاة سالم و دٌموقراطٌة.

 

 

 

 

 

    

عالء خطٌب، المرجع السابق. 0  

 

 

 1/ السالم:

السالم من اسماء هللا الحسنى، و ٌقال للجنة: دار السالم لخلوها من اآلفات، و قد ورد اسما 

   تعالى: "هلل جل جالله، مرة واحدة فً التنزٌل، قال 

      

   

   

     

    "(01)السالم: السالم المنزه من العٌوب و  . و معنى

النواقص، و المتصؾ بدوام الكمال، كما ٌتضمن معنى المنح لمنحه االمن و السالم لعباده، 

ونهى صلى هللا علٌه وسلم ان ٌقال فً الصالة: السالم على هللا. فقال علٌه الصالة: ان هللا 

و الطٌبات، السالم علٌك اٌها  هو السالم، فاذا صلى احدكم فلٌقل: التحٌات هلل و الصلوات
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النبً و رحمة هللا و بركاته، السالم علٌنا و على عباد هللا الصالحٌن.. فالنكم ان قلتموها 

اصابت كل عبد هللا فً السماء و االرض. و فً الدعاء: اللهم انت السالم و منك السالم 

 تباركت ٌا ذا الجالل و االكرام

الصلح، السالم: مصدر او اسم من التسلٌم و التحٌة ومن و ذكر فً قاموس المعتمد:" السلم 

( .14اسماء هللا تعالى لسالمته من العٌوب، و دار السالم: الجنة، مدٌنة السالم: بؽداد")  

السلم و السالمة و السالم فً اللؽة بمعنى البراءة من العٌوب و اآلفات و االمراض الظاهرة 

من اصل مادة "السلم" و "السالم" ٌؤتً من الفعل  و الباطنة و القلب السلٌم، و فً اللؽة

الماضً الثالثً "سلم" و التً من معانٌها: االستسالم و الطاعة و الخضوع هلل تعالى او 

 الحاكم و الصلح و ترك الحرب و المنازعة، و السلم و االمان.

ن هللا قبل ان ٌخلق هللا ادم ظهر مفهوم السلم و الحرب بوضوح فً الحوار الذي جرى بٌ

سبحانه و تعالى و المالئكة، حٌث ذكر هذا الحوار فً الكتب السماوٌة، و باألخص القران 

   "الكرٌم فً كثٌر من السور، وعلى سبٌل الحصر فً سورة البقرة 

     

     

     

   

      

     "  ( .11)  السالم ان تمنع ؼٌرك

مما ٌسبب فعله ضررا لألخرٌن فاذا منعته فهذا هو السالم بعٌنه او التسلح القوي لمنع 

تتوقع منه االساءة للمجتمع من اعاقة ما ٌصبوا الٌه المجتمع من مبادئ ؼٌرك الذي 

 السالم....

. 41سورة الحشر ، االٌة  -10  

.45.ص4115، 0محمد سٌد نوري البازٌانً، مفهوم السلم فً الفكر االسالمً، دار المعرفة، بٌروت، ط -14  

.  11سورة البقرة ، االٌة  -11  

السالم فً العالم المسٌحً و باألخص المفهوم الكاثولٌكً عبارة فً حٌن ان مفهوم السلم و 

عن:" العٌش بدون حرب، و كما ٌعرفونه بان السالم ال ٌعنً ان تخذل لمن ٌرٌدون الحرب 

و االساءة للناس، فمنع هإالء االشرار من االساءة لألخرٌن هو المعنى الحقٌقً 

(10للسالم.")  

اول ظهور لمصطلح السالم السٌاسً فً الؽرب كان فً ٌقول: " ان  " اولٌفر كٌرجن" اما 

(، حٌث وقع بعد 0707من شهر جوٌلٌة فً عام  46من جانفً الى 06الفترة ما بٌن ) 

الحرب العالمٌة اول مٌثاق سمً ب: "مٌثاق السالم " او "اجتماع السالم" و قد وقع االتفاق 
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انٌا، فرنسا، امرٌكا، الٌابان، و بلدا اهمها: برٌط 14على كلمة السالم او مٌثاق السالم 

اٌطالٌا، اهم ما جاء فٌه هو ادانة المانٌا بشكل رسمً ، و قد عارض االلمان هذا المإتمر و 

(14باألخص تسمٌته " مإتمر السالم".)  

لقد استخدم السالم فً احٌان كثٌرة كمصطلح فضفاض كحق ٌراد به باطل ، مما جعله 

و التفرٌط و النفاق و المهادنة و كثٌرا ما تستخدمه  ٌختلط بمصطلحات اخرى كاالستسالم

 القوى العظمى االستعمارٌة كمرادؾ الستقرار مصالحها الذاتٌة.

السالم هو عكس التعصب و االستبداد و االنانٌة، انه حالة استقرار مرتبطة باألمن و 

 بالتوافق المجتمعً و بالتقدمٌة و صالح االحوال و بالوعً بالذات و المحٌط.

السالم اذن حالة و لٌس مجرد مصطلح كما انه لٌس استسالما وال خضوعا بل هو قوة و 

 قدرة و اول خطواتها الوعً. 

 

 

 

 

 

.404محمد سٌد نوري البازٌلً، المرجع السابق ص -10  

432فسه، صالمرجع ن -14  
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 ةـــاتمـــالخ

 

 

 

 
 

 

 

 

 خاتمة:

مجملة عن اهم النتائج التً تطرقت الٌها من و فً ختام هذا البحث توصلت الى حوصلة 

 خالل هذا البحث و هً :

/ االعالم هو تزوٌد الناس باألخبار و المعلومات التً تساعدهم على تكوٌن راي صائب 0

اتجاه قضٌة او واقعة ما، حٌث ٌعبر تعبٌرا موضوعٌا عن عقلٌة الجماهٌر و اتجاهاتهم و 

 مٌولهم. 

حركة المجتمع و خاصة فً مجرٌات االحداث، و حتى ٌإدي / لإلعالم دور فعال فً 4

االعالم دوره بإٌجابٌة، فال بد من مواكبة قضاٌا االمة و الدفع باتجاه تحقٌق االهداؾ 

 الوطنٌة بشكل دقٌق و مدروس.
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/ لإلعالم دور فعال فً صناعة الراي العام، فهو ٌساهم فً اثارة موقؾ معٌن عبر 1

توي على قوة تؤثٌرٌة سواء اٌجابا او سلبا لتكون راٌا عاما عند الوسائل المختلفة فهو ٌح

 الشعب. 

/ الراي العام عبارة عن وجهة نظر ٌفرضها الشعب اتجاه قضٌة معٌنة ٌحتدم فٌها الجدل 2

و النقاش و الذي ٌإثر فً تشكٌله عملٌات االتصال عبر وسائل اعالمٌة نذكر منها: 

 الصحافة، التلفزٌون، و االذاعة...

/ ٌوجد عدد من المعاٌٌر لتصنٌؾ الراي العام الى انواع و هذه المعاٌٌر هً: المعٌار 3

{ المعٌار  ٌحدد الراي العام المحلً، الراي العام االقلٌمً، الراي العام العالمً } المكانً

{ معٌار درجة  } ٌحدد الراي العام الٌومً، الراي العام المإقت، الراي العام الدائم الزمنً

} ٌحدد الراي العام القائد،  ضوح و الؽموض، معٌار التؤثر و التؤثٌر بوسائل االتصالالو

{. الراي العام المثقؾ، الراي العام التابع  

/ اهم االسالٌب لتؽٌٌر الراي العام : اسلوب التكرار و المالحقة ، اسلوب االثارة العاطفٌة 4

.، اسلوب عرض الحقائق، اسلوب تحوٌل انتباه الجماهٌر  

/ٌتحكم فً الراي العام مجموعة من العوامل تتمثل فً: عامل الثقافة المجتمعٌة، عامل 5

 الزعماء فً المجتمع، عامل االتصال و وسائل االتصال، عامل طبٌعة االحداث.

/ ٌتمٌز الراي العام بالقدرة على الظهور وسط المعارضة نظرا لقوة دفاعه الكبٌرة. 6  

أهم العوامل المهمة فً عملٌة صنع القرار فً المجتمعات / ٌبقى الرأي العام أحد 17

 الحدٌثة.

/ هناك عالقة متبادلة بٌن االعالم و الرأي العام كما أن علماء االعالم و االتصال ٌرون 01

أن وسائل االتصال الجماهٌرٌة تإدي أدوارا مهمة فً بلورة الرأي العام، فكلما تقدم االعالم 

معرفة رجع الصدى كلما كان تؤثٌره فً الرأي العام أكبر و  فً أسلوب صٌاؼة الرسالة و

أوسع و كلما زادت الثقافة و التنشئة و التنمٌة السٌاسٌة كان تفاعل الجمهور اكبر مع االعالم 

فً االتجاهات و تشكٌل الرأي العام كبٌرة جدا ، فإن فرص تؤثٌر وسائل االعالم  السٌاسً

 فً الجماهٌر.

لحات أسلوب قدٌم، و هذا األسلوب هدفه تحسٌن القبٌح، و تقبٌح / أسلوب حرب المصط00

الحسن ، اعتمادا على المصطلحات المخترعة و ٌعد من األسالٌب الخطٌرة التً رافقت 

 أعداء هللا تعالى عبر مسٌرتهم الطوٌلة فً صراعهم مع الحق .

ؼدا حرٌة / من أمثلة حرب المصطلحات أن الربا أصبح فوائد و عوائد ، و الزنا 04

شخصٌة، و الخالعة و االختالط أصبحت تقدما و حضارة و مواكبة للعصر ، و الخمور 
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، و من هذه األمثلة أٌضا أن انقلب بؤنواعها و أشكالها هً مشروبات روحٌة أو كحولٌة

تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة و إقامة أحكام هللا الى رجعٌة و تروٌج األفكار اإللحادٌة، و 

  و رسوله و أولٌاءه من حرٌة التعبٌر . الطعن على هللا
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 خاتمة:

و فً ختام هذا البحث توصلت الى حوصلة مجملة عن اهم النتائج التً تطرقت الٌها من 

 خالل هذا البحث و هً :

االعالم هو تزوٌد الناس باألخبار و المعلومات التً تساعدهم على تكوٌن راي صائب   1-

     اتجاه قضٌة او واقعة ما، حٌث ٌعبر تعبٌرا موضوعٌا عن عقلٌة الجماهٌر و اتجاهاتهم 

 و مٌولهم. 

/ لإلعالم دور فعال فً حركة المجتمع و خاصة فً مجرٌات االحداث، و حتى ٌؤدي 2

بإٌجابٌة، فال بد من مواكبة قضاٌا االمة و الدفع باتجاه تحقٌق االهداف  االعالم دوره

 الوطنٌة بشكل دقٌق و مدروس.

/ لإلعالم دور فعال فً صناعة الراي العام، فهو ٌساهم فً اثارة موقف معٌن عبر 3

الوسائل المختلفة فهو ٌحتوي على قوة تأثٌرٌة سواء اٌجابا او سلبا لتكون راٌا عاما عند 

 شعب. ال

/ الراي العام عبارة عن وجهة نظر ٌفرضها الشعب اتجاه قضٌة معٌنة ٌحتدم فٌها الجدل 4

و النقاش و الذي ٌؤثر فً تشكٌله عملٌات االتصال عبر وسائل اعالمٌة نذكر منها: 

 الصحافة، التلفزٌون، و االذاعة...

عاٌٌر هً: المعٌار / ٌوجد عدد من المعاٌٌر لتصنٌف الراي العام الى انواع و هذه الم5

المكانً } ٌحدد الراي العام المحلً، الراي العام االقلٌمً، الراي العام العالمً { المعٌار 

الزمنً } ٌحدد الراي العام الٌومً، الراي العام المؤقت، الراي العام الدائم { معٌار درجة 

اي العام القائد، الوضوح و الغموض، معٌار التأثر و التأثٌر بوسائل االتصال } ٌحدد الر

 الراي العام المثقف، الراي العام التابع {.

/ اهم االسالٌب لتغٌٌر الراي العام : اسلوب التكرار و المالحقة ، اسلوب االثارة العاطفٌة 6

 ، اسلوب عرض الحقائق، اسلوب تحوٌل انتباه الجماهٌر.

افة المجتمعٌة، عامل /ٌتحكم فً الراي العام مجموعة من العوامل تتمثل فً: عامل الثق7

 الزعماء فً المجتمع، عامل االتصال و وسائل االتصال، عامل طبٌعة االحداث.

 / ٌتمٌز الراي العام بالقدرة على الظهور وسط المعارضة نظرا لقوة دفاعه الكبٌرة. 8

/ ٌبقى الرأي العام أحد أهم العوامل المهمة فً عملٌة صنع القرار فً المجتمعات 99

 الحدٌثة.
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/ هناك عالقة متبادلة بٌن االعالم و الرأي العام كما أن علماء االعالم و االتصال ٌرون 19

أن وسائل االتصال الجماهٌرٌة تؤدي أدوارا مهمة فً بلورة الرأي العام، فكلما تقدم االعالم 

      فً أسلوب صٌاغة الرسالة و معرفة رجع الصدى كلما كان تأثٌره فً الرأي العام أكبر 

وسع و كلما زادت الثقافة و التنشئة و التنمٌة السٌاسٌة كان تفاعل الجمهور اكبر مع و أ

االعالم السٌاسً ، فإن فرص تأثٌر وسائل االعالم فً االتجاهات و تشكٌل الرأي العام 

 كبٌرة جدا فً الجماهٌر.

ح / أسلوب حرب المصطلحات أسلوب قدٌم، و هذا األسلوب هدفه تحسٌن القبٌح، و تقب11ٌ

الحسن ، اعتمادا على المصطلحات المخترعة و ٌعد من األسالٌب الخطٌرة التً رافقت 

 أعداء هللا تعالى عبر مسٌرتهم الطوٌلة فً صراعهم مع الحق .

/ من أمثلة حرب المصطلحات أن الربا أصبح فوائد و عوائد ، و الزنا غدا حرٌة 12

و مواكبة للعصر ، و الخمور  شخصٌة، و الخالعة و االختالط أصبحت تقدما و حضارة

بأنواعها و أشكالها هً مشروبات روحٌة أو كحولٌة، و من هذه األمثلة أٌضا أن انقلب 

        تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة و إقامة أحكام هللا الى رجعٌة و تروٌج األفكار اإللحادٌة، 

 و الطعن على هللا و رسوله و أولٌاءه من حرٌة التعبٌر . 
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 القرآن الكريم :

 .9006القرآن الكرٌم ، رواٌة ورش عن نافع ، مجمع البحوث اإلسالمٌة األزهر الشرٌف، 

  المصادر و المراجع:

، 00العربً، دار الثقافة طثارها فً الوطن ، العولمة و أسهٌل حسٌن الفتالوي  -00

 م.9009

محمد سعٌد رمضان ، المرأة بٌن طغٌان النظام الغربً و لطائف التشرٌع الٌوطً  -09

 م.9001، 01ط ،الربانً، دار الفكر ، دمشق

محمد سٌد نوري ، مفهوم السلم فً الفكر االسالمً، دار المعرفة، البازٌانً  -00

  م.9004، 00بٌروت،ط

 .0669سمٌر روحً ، الثكلة اللغوٌة، لبنان الفٌصل  -01

 م.9001هٌثم هادي ، الرأي العام بٌن التحلٌل و التأثٌر، دار أسامة ، األردن، الهٌتً  -02
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، النوع 00السٌوطً ، المزهر فً علوم اللغة و أنواعها، دار الجبل، بٌروت، الجزء -03

هداف، دار زهران، التطور و األت االنباء النشأة و عٌسى محمود ، وكاالالحسن  - 04

 م.9006، 00ط عمان،

 هرة،اتوزٌع دار الفكر العربً، الق ، ي العام و طرق قٌاسهالعبد عاطف عدلً ، الرأ -05

  م9003، 00ط

  م.0666، تحدٌات االعالم العربً، دار الشروق،أبو أصبع صالح خلٌل  -06

 م9009، 00الفكر ، دمشق،ط، الٌهود فتنة التارٌخ، دار أغا ماهر أحمد  -00

، 00نجلو المصرٌة، القاهرة، طأ الم و االتصال بالجماهٌر، مكتبة، اإلعإبراهٌم إمام  -00

 م.0636

  م.9009عالم و االتصال فً العالم ، دار هومة ، اإلإدرٌس بوسكٌن  -09

مكتبة رهاب و الصراع و العنف فً الدول الغربٌة، ، اإلهبة هللا أحمد خمٌس  بسٌونً  -00

 م.9000، 00الوفاء، االسكندرٌة، ط 

د ط،  ، بٌروت عالمً العربً، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة،، النشاط اإلتحسٌن بشٌر  -01 

 م.0636

، 00عزت محمد ، نظرٌة، المصطلح  النقدي ، الهٌئة المصرٌة للكتب العامة ،طجاد  -02 

 م.9009

  م.9000، 00وسائله، دار الفجر، ط  فهمً ، االتصال مفاهٌمه، نظرٌاته ،دلٌلو  -03

، مكتبة 00سهٌلة ، المرأة المسلمة و مواجهة تحدٌات العولمة،طزٌن العابدٌن حماد  -04

 م.9000العبٌكان، السعودٌة، 

   م.9002،  00ط بٌروت، خلٌل ، قضاٌا دولٌة معاصرة، دار المنهل اللبنانً،حسٌن  -05 

التحكم االخباري، دار اسامة، األردن ،ط  نباء وحسن الشجٌري سهام ، وكاالت األ -06

 .م9001، 00

ي العربً، عالم الكتب الحدٌث، مصطفى طاهر ة، من قضاٌا المصطلح اللغوحٌادرة  -90

 الجزء الثانً. 9001ردن األ

محمد ، المصطلح الصوتً بٌن التقرٌب و الترجمة، مجلة اللسان العربً، مكتب حنفً  -90

 م.0550، 00باط، طتنسٌق التعرٌب ، الر
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ي العربً، عالم الكتب الحدٌث، من قضاٌا المصطلح اللغو حٌادرة مصطفى طاهر ، -99

 ول.م، الجزء األ9000، 00األردن ،ط

 م..0665، 00ي العام، دار الفجر، طحجاب محمد منٌر ، أساسٌات الرأ -90

باإلسالم، دار الفكر محمد السباغ، التعرٌف  باظة،حمٌد هللا محمد ، ترجمة نزار أ -91

  م.9002، 00العربً، دمشق ط

 م9002،  00ط بٌروت، خلٌل ، قضاٌا دولٌة معاصرة، دار المنهل اللبنانً،حسٌن  -92

رهاب االلكترونً، م و اإلعال، ماهر عودة، محمود اللحام، اإلمصطفى ٌوسف كافً  -93

 م.9002، 00عصار العلمً، عمان طدار اإل

 عالم الدولً و العولمة الجدٌدة، دار الٌازوري، عمان، ، اإلعلً عبد الفتاح كنعان  -94

مسموع و المقروء، دار المعتز، عالم بٌن المرئً و ال، سما اإلعلً كنعان  -95

 م.9000، 00ردن،طاأل

 عالم الدولً و العولمة الجدٌدة، دار الٌازوري، عمان، ، اإلعلً عبد الفتاح كنعان  -00

مسموع و المقروء، دار المعتز، عالم بٌن المرئً و ال، سما اإلعلً كنعان  -00

  م.9000، 00ردن،طاأل

عالم و المعلومات ، ماهٌته و خصائصه، الجزائر، دار لعقاب محمد، مجتمع اإل -09

 م.9000، 00هومة،ط

، 00مكتبة غانجً، القاهرة، طسالم، المسؤولٌة اإلعالمٌة فً اإلمحمد سٌد ، محمد  -00

 م.0650

عالمً ة المصطلح فً العربٌة، المجلس اإلعبد المالك ، صناعمرتاض  -01

 ..م0669، 00العربً،ط

السٌد عبد الحمٌد ، االتصال، اتجاهات نظرٌة و أسس تطبٌقٌة فً الخدمة عطٌة  -02

 م.9009،د ط ،االجتماعٌة ، دار نور، االسكندرٌة

، 09سالم، دار النهضة، مصر،طمعركة المصطلحات بٌن الغرب و اإل محمد ،عمارة  -03

 م.9001

ولوٌات، دار الرأي العام دراسة فً ترتٌب األ عالم السٌاسً و، اإلعزٌزة عبده  -04 

 م.9001، 00الفجر، ط
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عالم الدولً و تأثٌره، هبة النٌل ، مراجعة مدحت شاهٌن، اإلصالح عبد الحمٌد  -05

 م9001، 00طالعربٌة، الجٌزة، 

 م.0660، 00دار الغرٌب ، القاهرة،ط، سس اللغوٌة لعلم المصطلح محمد ، األفهمً  -06

لً السعودي للمصطلحات باسم، مجلة رحمان عبد العزٌز ، البنك األعبد الفاضل  -10

 م،0666، 00اللسان العربً، الرباط،ط

 م.9009، 00ط القاهرة، عالم السٌاسً، دار طٌبة،، اإلعبد الحمٌد صالح محمد  -10

 م.9001، 00ردن، طخلٌل ، االعالم الجدٌد، دار أسامة، األعلً شقرة  -19

 المعاجم:

 .01،  مجلد 00بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت ،طإ-00

 .09الخلٌل بن أحمد ، معجم العٌن، الجزء الفراهٌدي -09
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