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 :ُٜل في ٘مل الّلم-

ً خُٝٝخه،  الّلم-*-*  سولت ٢ًخىٙها الخّب، ولزة مؽىبت باإلاّاهاة، وخؽُت جٍض

اجٙٝذ الؽشاجْ ِلى خعىه، وؤظمْ الّٝالء ِلى مذخه، وال .. وبهاء ٌّلى ظادجه

٠م ٠خبذ في ٘مله ؤؼّاس، وظىشث في .. ٣ًاد ًزمه بال ؤخمٞ مٕبىن في ِٝله

جمجُذه ؤظٙاس، وسٔم احعاُ سولت ؤلاؼادة به في ١ل صمان وم٣ان بال ؤوي ؤخببذ 

ذ مً ؤٜىا٥ الؽّشاء  ؤن ؤٜخىٚ مً هزه اإلاٝىالث الشاجّت بّن ؤصهاسها، وؤـس

لى  خحر جشاهُمها، ساظُا شخز الهمم وجز٠حر ؤهل الّلم والٙمل بؽٗش مٝاماتهم ِو

 .ٔاًاتهم

ولبذ الّلم ٘ىظذجه ـّب اإلاشاد، ال ًفاد باألصالم، وال ًىسر ًِ ألاخىا٥  -*-

مام، ٘اظخّىذ ِلُه بىى٥ العهش، وبِما٥ ال٢ٙش، وا٘تراػ اإلاذس، ختى الهذ  وألِا

 .(بذٌْ الضمان الهمزاوي). لي ٜىاجه

 :ٜا٥ الؽاِش مدمذ البىلُىس ي في الّلم -*-

اله جدذ التراب سمُم         ***       ؤخى الّلم حي خالذ بّذ مىجه  وؤـو

ًُّ مً ألاخُاء وهى سمُم   *** ورو الجهل مُذ وهى ماػ ِلى الثري  َ
ٍ ًُ

ا٥ الؽاِش  -*-  :ٜو

 خمل ٘إبفش ؤي ش يء جدمل*** برا ولبذ الّلم ٘اِلم ؤهه 

٘اؼٕل ٘اادٟ بالزي هى ؤ٘مل *** وبرا ِلمذ بإهه مخٙالل 

  

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%22
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 :مححويات املقياض-

 

الم-1  خي لىظاثل ؤلِا  الخىىس الخاٍس

 ٥حٍّشٚ الاجفا-2

 ٜىىاث الاجفا٥-3

 خٝاثٞ ًِ العلٟى الاجفالي-4

اث الاجفا٥ -5 معخٍى

ؤهىاُ الاجفا٥ 6-

 ِىاثٞ الاجفا٥-7

الم-8  وؤلاجفا٥ ؤهىاُ وظاثل ؤلِا

وظاثل الاجفا٥ الخذًشت -9

الم -10 حٍّشٚ ؤلِا

اض ي-11 الم الٍش  حٍّشٚ ؤلِا

اض ي -12 الم الٍش ِىاـش ؤلِا

اض ي-13 الم الٍش   ؤهمُت ؤلِا

اض ي  -14 الم الٍش ؤهذاٗ ؤلِا

اض ي -15 الم الٍش ُٙت ؤلِا ٌو

اض ي في الجمهىس -17 الم الٍش جإزحر ؤلِا

اض ي  - 18 الم الٍش اث جإزحر ؤلِا هٍٍش

اض ي-19 الم الٍش  ؤهىاُ جإزحر ؤلِا

اض ي-20 الم الٍش  ؼشوه جإزحر ؤلِا

اض ي-21 الم الٍش  .مجاالث جإزحر ؤلِا
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ت مذخل لئلِالم اض ي مىبِى  مؽتٟر ظزُ ؤولى ظىت  .......................................وؤلاجفا٥ الٍش

 :ثقديم 

الم في اإلاجخمْ اإلاّاـش بذوس ٠بحر في جيؽئت ألا٘شاد، وبخاـت ؤن جإزحره ًفل  ًٝىم ؤلِا

ت اخخفاسه  ذ ظاِذ ِلى رل٤ ظِش ٍشمت مً ؼشاثذ اإلاجخمْ، ٜو بلى ٜىاِاث واظّت ِو

ادة  ت ججاوبه مْ اإلاعخجذاث الّلمُت والخ٢ىىلىظُت، مما ًادي بلى ٍص للضمان واإلا٣ان، وظِش

ت ُذ الشٝافي لئلوعان، وجِعحر ِملُت جباد٥ الخبراث البؽٍش . الـش

الم ِذة ممحزاث ال ًخمخْ بها ٔحرها مً الىظاثي التربىٍت  وجخىا٘ش في وظاثل ؤلِا

ت وهمارط ظلى٠ُت ووٛش مِّؽت ٜىاِاث ٍِشمت  ألاخشي، ٘هي جٝذم خبراث زٝاُ٘ت مخىِى

٠ما ؤجها جىٝل بلى ألا٘شاد خبراث لِعذ في مجا٥ جٙاِالتهم البُئُت . مً ؤ٘شاد اإلاجخمْ

الم ل٢شحر مً الٝماًا العُاظُت والاٜخفادًت  والاظخماُِت اإلاباؼشة، وجخّشك وظاثل ؤلِا

ً الشؤي الّام وجىظحهه، ووظُلت مهمت مً  والاظخماُِت، مما ًجّلها راث جإزحر ٠بحر ِلى ج٣ٍى

. وظاثل التربُت اإلاعخمشة 

الم الذولي، ومجها بوؽاء الى١االث         بن جم٢ً الذو٥ اإلاخٝذمت مً الخد٢م في وظاثل ؤلِا

الذولُت لؤلهباء، باإللا٘ت بلى ؤلاراِاث الذولُت، والصخٚ واإلاجالث اإلاىدؽشة ِلى هىاٛ 

ىة الؽب٢ت الّى٢بىجُت الّاإلاُت  واظخخذام ألاٜماس الفىاُِت، واخخفاس  (ؤلاهترهذ)ِالمي، ٜو

 في ؤًذي الٝىي ال٢بري، 
ً
 خىحرا

ً
الم ظالخا اإلاعا٘اث، واختزا٥ الضمً، ظّل وظاثل ؤلِا

المُت  للذو٥ الىامُت والذو٥ الٙٝحرة للٙشاس مً ُٜىد الخبُّت ؤلِا
ً
شك جدذًا  .٘و

ّا٥ في ِملُت الخيؽئت الاظخماُِت إلاا ًمل٤ مً خفاثق         اض ي دوس باسص ٘و ولئلِالم الٍش

ذ : حّضص مً دوسه، مجها  مً ٜو
ً
 ٠بحرا

ً
ظاربِخه التي جشحر اهخماماث اليؾء، وجمؤل ظاهبا

ُت للٙئاث  ٘شأهم، خاـت وؤجها ح٢ّغ الشٝا٘ت الّامت للمجخمْ، والشٝا٘اث الِٙش

اث وؤ٣٘اس ووٜاجْ وؤخباس ومّلىماث   بمىلِى
ً
الاظخماُِت اإلاخخلٙت، وجدُي الىاط ِلما

الُت ، باإللا٘ت بلى ؤجها ججزب الجمهىس بلى ؤهماه «ومّاٗس في ظمُْ ظىاهب الخُاة الٍش

ت ِلى مذاس العاِت بما ٌؽبْ  ىب ٘حها، وجدٝٞ له اإلاخّت بىظاثل مخىِى ظلى٠ُت مٔش

اض ي في آلاوهت ألاخحرة ؤن ٌٕضو البِذ والؽاُس واإلاذسظت، . خاظاجه الم الٍش لٝذ اظخىاُ ؤلِا

ت مىٍمت جىا٠ب هزا الخىىس   في الُٝم، وبرا لم ًىاظه رل٤ بّملُت جشبٍى
ً
 ٠بحرا

ً
دذر حٕحرا ٍو

 .اإلازهل، ٘عٗى ظُادي بلى الخخبي والّؽىاثُت، بل والمُاُ في الّملُت التربىٍت
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:الحطوز الحازيخي لوطائل إلاعالم-1   

لذ بلى الفىسة التي ِلحها  خ ختى ـو الم بمشاخل ٠بحرة ِبر الخاٍس لٝذ مشث وظاثل ؤلِا

خىا الخالش، وهزا ًشظْ بلى حٕحر هزه الىظاثل مً ِفش بلى آخش . آلان في ٜو

ُٝا ودخان  الم في ألاصمىت الٝذًمت وبىال حعمْ في ؤدٔا٥ بٍ٘ش ٘ٝذ ١اهذ وظاثل ؤلِا

ًفّذ في بالد الهىذ وهحراها حعىْ في صخشاء الّشب وخماثم جىلٞ في ِهىد الخلٙاء 

ُل ألاهباء الهامت مً بلذ بلى آخش ذ في جـى . والعالوحن وخُال حعبٞ الٍش

ت في الّفىس الٝذًمت ٠ما ١ان   ومّنى رل٤ ؤن وظاثل هٝل ألاخباس ١اهذ ٠شحرة ومخىِى

المُت ألوىاس مخّذدة بّذ  ً ؤًما، زم خمّذ هزه الىظاثل ؤلِا الٝاثمىن بىٝل ألاخباس ٠شحًر

ذ بإهىاِها التي هإلٙها آلان . رل٤ ختى ِ٘ش

خي لهزه الىظاثل ؤهه ًم٢ً اظخّشاك ما ١اهذ ِلُه   واظخ٢ماال لفىسة الخىىس الخاٍس

ذ بإهىاِها الُىم والتي ًم٢ً جٝعُمها بلى   زالر مشاخل 03في الّفىس الٝذًمت بلى ؤن ِ٘ش

: وهي ٠ما ًلي

. ِفش ما ٜبل ؤلاظالم-1

. الّفش ؤلاظالمي-2

. الّفش الخذًض-3

 :عصس ما قبل إلاطالم: أ

ؽمل هزا الّفش ألامم الٝذًمت ١الُىهاهُحن والهىىد والٙشط والشومان وؤهم   َو

تها هاجه الّفىس لم ج٢ً جخشط ًِ الىظاثل الخالُت الم التي ِ٘ش : وظاثل ؤلِا

خمل ألاخباس مً - بًٝاد الىحران-الىٝؾ ِلى ألاحجاس وألاشجاس وؤِمذة اإلاّابذ- الؽاجّاث

اإلاىادون الزًً ًىادون في ِشك البالد ووىلها - الخجاس الزًً ١اهىا ًدىٝلىن مً م٣ان آلخش

باإللا٘ت بلى وظُلت ؤلاجفا٥ الصخص ي بالجماهحر . ليؽش ألاخباس وبِالن ؤوامش الخ٣ام والىالة

. اإلاخمشلت في الخىابت والؽّش واإلاىاٌشة
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 :العصس إلاطالمي: ب

الم ـىسة ؤ٠ثر جدذًذا مً ري ٜبل وؤبشص هاجه الىظاثل :  اجخزث وظاثل ؤلِا

ت-  :الٝفُذة الؽٍّش

ذ و١اهذ ألاداة الىخُذة للخّبحر ًِ سؤي الٝبُلت في   وهي  ؤو٥ وظُلت اِالمُت ِ٘ش

الّفش الجاهلي وإلاا ظاء ؤلاظالم لّب الؽّش دوسا باسصا في هفشة الذِىة ؤلاظالمُت و١ان مً 

. ؤبشص الؽّشاء خعان بً زابذ

 وفي الّفش ألامىي وظذ ما ٌعمى بالؽّش العُاس ي ٘ٝذ اِخمذ خلٙاء بني ؤمُت في 

ش والٙشصدٛ ومْ ٌهىس . ٠شحر مً ٜماًاهم العُاظُت ِلى ؼّشاء الؽّش العُاس ي ؤمشا٥ ظٍش

ت مجها ؼّشائها وخىبائها الزًً ًذاّ٘ىن ِجها  الٙٛش ؤلاظالمُت ُ٘ما بّذ ؤـبذ ل٣ل ٜ٘ش

وفي ِهىد خال٘ت الٙاومُحن وألاًىبُحن واإلامال٤ُ وهي الّهىد . لذ الٙٛش الذًيُت ألاخشي 

الم والذِاًت الخشبُت . التي ؼهذث الخشوب الفلُبُت ١ان للؽّش اإلا٣ان ألاو٥ في مُادًً ؤلِا

 وبالعُٚ والؽّش هجر ـالح الذًً ألاًىبي في مداسبت الفلُبُحن والخٕلب ِلحهم 

ش بِذ اإلاٝذط ووشدهم مً البالد ؤلاظالمُت . وجدٍش

 :الخىبت-

الم التي اِخمذ  حّذ الخىبت مىز ٌهىس ؤلاظالم  هي الىظُلت ألاولى مً وظاثل ؤلِا

ِلحها سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم في وؽش الذًً ؤلاظالمي الجذًذ وفي ؼشح اإلابادت التي 

شة الّشبُت . هادي بها في الجٍض

ذ ألامت ؤلاظالمُت في ِهذ الخلٙاء الشاؼذًً خىباء ؤ٘زار ؤمشا٥ ِلي بً ابي  ٘ش ِو

اثٚ  حرهم  خُض ٌلذ الٝفُذة والخىبت جخّاوهان الُٝام بٌى والب وصٍاد بً ؤبُت ٔو

الم والذِاًت و بزاسة  اإلاؽاِش وتهُُج الخىاوش في التهُئت للخشب مً خال٥ اهدؽاس  ؤلِا

. الخىباء في مخخلٚ اإلاعاظذ ال٢بري لخدمِغ الىاط وتهُئتهم للجهاد في ظبُل هللا

: اإلاىادي-

١ان الىذاء وظُلت ليؽش ألاخباس ٘ٝذ ؼهذ الىاط في الّفىس ؤلاظالمُت اإلاىادي وهى 

ًخجى٥ في اإلاذًىت خُض ١ان ل٣ل مذًىت مىادي ؤو ؤ٠ثر و١ان ٌّهذ بلُه براِت ألاوامش 

ى٥ الخا٠م ؤو  ت وبراِت هبإ ـو الخ٣ىمُت وبّن ٜىاهحن الذولت وبّن ألاخباس الّع٢ٍش

الن  ُاد الذًيُت وهدىها باإللا٘ت إِل الىالي الجذًذ للىالًت وبراِت مىاُِذ الاخخٙاالث وألِا

ُت ًِ ١ل ما حهمها في الخشب ؤو العلم اة اخذ سظاالث الذولت وبخباس الِش . خاالث ٘و



 
7 

: اإلاأرن-

خ ؤلاظالمي خُض ١ان اإلاارن ًيؽش  الم اإلاّشو٘ت في الخاٍس ١اهذ اإلاأرن مً وظاثل ؤلِا

اة ؤخذ مً ألامشاء ؤو ٜاثذ ؤو ًىادي بالىٙحر الّام ؤو الذِىة  مً ؤِالها ألاخباس الهامت ٠خبر ٘و

. للٝخا٥ مً خال٥ الاظخّاهت باآلًاث وألاخادًض التي جدض الىاط ِلى رل٤

: ألاظىاٛ الّامت-

ت بلى ظاهب  خُض ١اهذ جٝذم ٘حها الخىبت والؽّش وحّشك ٘حها اإلاّشولاث ال٢ٍٙش

. اإلاّشولاث اإلاادًت ومً ؤمشلتها ظٛى ٣ِاً

ذ- : البًر

ذ هٝله الّشب ًِ الٙشط  خ ؤلاظالمي ١ىظُلت بِالمُت هامت ٜو ذ في الخاٍس ِٗش البًر

ذ اهخم به الخ٣ام  ت بً ؤبي ظُٙان ٜو ذ في ؤلاظالم هى مّاٍو وؤو٥ مً ولْ هٍام البًر

الم  ؤو ؤهذا٘ه ٘إوؽإث له  ذ لٕاًاث ؤلِا ذ جىىس اظخخذام البًر اإلاعلمىن مً بّذه ٜو

ت واظخّمل الخمام  ى٥ الخبر بعِش ٞ لممان ـو بذالاث مً الخُل والشا٠بحن وى٥ الىٍش

. الضاظل في ِهذ اإلامال٤ُ لىٝل ألاخباس وؤمىس الخشب

اساث- ىد والٍض : البّشاث وال٘ى

اساث ١ىظاثل بِالم هامت في الخُاة ؤلاظالمُت   ىد والٍض اظخخذمذ البّشاث وال٘ى

خُض ؤسظل الشظى٥ ـلى هللا . واِخمذ ِلحها ـاخب الذِىة ِلُه العالم اِخمادا ٠بحرا

ماء ًذِىهم ٘حها بلى ؤلاظالم مشل ُٜفش الشوم . ِلُه وظلم البّىر بلى اإلالٟى والخ٣ام والِض

غ خا٠م مفش والىجاش ي مل٤ الخبؽت و١اهذ هاجه البّىر  و٠عشي مل٤ الٙشط واإلاٜٝى

ىد بمشابت خش٠ت بِالمُت  ٠بحرة ودِىة بلى ؤلاظالم . وال٘ى

الم في الّفىس ؤلاظالمُت ًدبحن لىا اجها  ومً خال٥ الّشك العابٞ لىظاثل ؤلِا

شاك دًيُت وظُاظُت واظخماُِت في آن واخذ . اظخخذمذ أٔل

: العصس الحديث: جـ 

بّذ ُٜام الشىسة الفىاُِت وما ـاخبها مً ا٠دؽا٘اث واختراِاث ؤ٘ادث ؤلاوعاهُت 

الم ـىسة ظذًذة،  ٠شحرا مً بُجها اختراُ اإلاىبّت ومعخلضماتها والتي بها اجخزث وظاثل ؤلِا

خُض حّذ اإلاىبّت هي الٙاـل الخُٝٝي بحن الّفىس الٝذًمت والّفىس الخذًشت مً خُض 

ت ٠بحرة مً وىس لىىس، زم الشاهُت مً  الم هٝلت خماٍس الم ووظاثله، خُض هٝلذ ؤلِا ؤلِا

اث الخذًشت  الم بٍهىس و١االث ألاهباء، زم خذزذ الشىسة الشالشت بٍهىس اإلاختِر زىساث ؤلِا

ىن والعِىما ومْ ٌهىس ؼب٢ت الاهترهذ خذزذ الشىسة الشابّت في مجا٥  ١الشادًى والخلٍٙض
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المي وخاـت بّذ دخى٥  ت ٠بحرة في اإلاجا٥ ؤلِا الم التي هٝلذ الّالم هٝلت خماٍس ؤلِا

ىن وؤلاراِت الؽب٢ت الّى٢بىجُت  الخلٍٙض

 :ومن أبسش وطائل إلاعالم الحديثة-

ىن والُٙذًى- الخىاس والخذًض - اإلاجالث والصخٚ-الهاجٚ والٙا٠غ- الخلٍٙض

الهاث– ال٢خب -اإلاّاسك-و٠الث ألاهباء- ؤلاراِت- العِىما -اإلااجمشاث والىذواث- لىخاث ؤلِا

. ال٢مبُىجش والاهترهذ

 ..وظىدىاولها بالؽشح والخدلُل في  هزا اإلاُٝاط

 

 :جعسيف الاثصال-2

اإلاّنى . (الشمىص )ـُأت مّنى بحن شخفحن، باظخخذام : هى.. الاجفا٥ في ؤبعي ـىسة-1

 Verbalًم٢ً ؤن ًفآ، مً خال٥ اللٕت، وهى ما ٌعمى الاجفا٥ اللٍٙي 

Communication ؤو مً خال٥ الاجفا٥ ٔحر اللٍٙي ،Non – verbal Communication  

 :يحم بواططة رالذ  سر .. وهرا

اث.  ؤ ٙها .. حؽمل الخش١اث، التي ًٝىم بها ؤلاوعان: العلٟى والخف٘ش مً ٔحر ٜفذ، بـى

، مشل
ً
ا  بؽٍش

ً
حرها مً ؤهىاُ العلٟى ؤلاوعاوي، التي جٝىم ِلى .. اإلاص ي، والجلىط:  ظلى١ا ٔو

. خش٠ت ؤِماء الجعم

ام: ؤلاؼاساث.  ب ٝفذ بها الخش١اث، التي ًٝىم بها ألا٘شاد، لخدل مدل ال٣لماث وألاٜس ًُ ..

. للخّبحر ًِ مّاٍن مُّىت

: مشل.. ١ل ألاؼُاء، التي ٌعخخذمها ؤلاوعان في خُاجه..  هي ما حّبر ِىه: لٕت ألاؼُاء. ط

حرها.. العُاساث، ألازار، اإلاالبغ  . ٔو

ال .. ؤلاوعان: "في ِلم الاجفا٥ ؤلاوعاوي.. الاجفا٥ بهزا اإلاٙهىم، جلخفه مٝىلت مؽهىسة

 ".ٌعخىُْ بال ؤن ًخفل

 بإهه مً ؤٜذم ؤوظه وؽاه ؤلاوعان الزي ال ٌعخٕني ِىه، :لما يعسف الاثصال

٘اإلاشء ًمط ي ًىمه مخدذزا، ؤو مخدذزا بلُه، مىفخا ؤو ٜاسثا ؤو ١اجبا ؤو معخجُبا للّذًذ مً 

ولٍٙت . ٘هى ِلى هزا الخا٥ مداـش جماما في ١ل م٣ان، وفي ١ل لخٍت باالجفا٥. الشمىص 

" ؤو " COMMUNIS" اهبشٝذ ًِ الَٙ الالجُيُت COMMUNICATIONاجفا٥

COMMUNICARE "ومً الىاضر ؤن ال٣لمت جذ٥ "جإظِغ ظماِت ؤو اإلاؽاس٠ت " والتي حّني ،
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ت مً الشمىص اإلاؽتر٠ت في ؤرهان  لى بًجاد مجمِى ِلى اإلاؽاس٠ت ؤو جالقي الّٝى٥، ِو

. اإلاؽاس٠حن، وجذ٥ ِلى الخٙاهم

بإهه آلالُت التي جىظذ ٘حها الّالٜاث ؤلاوعاهُت، وجىمى ًِ "  ِٗش ؼاسلض ١ىلي الاجفا٥

ٞ اظخّما٥ الشمىص ووظاثل هٝلها وخٍٙها . وٍش

دؽاسد  يُاث ٜا٥ ٍس بإن الاجفا٥ ًدذر خحن ًازش ِٝل في ِٝل آخش، "  في الّؽٍش

. ٘خدذر في ِٝل اإلاخلٝي خبرة مؽابهت لخل٤ التي خذزذ في ِٝل اإلاشظل وهخجذ ظضثُاتها

بإهه هٝل اإلاّلىماث وألا٣٘اس "  وفي العبُّيُاث ِٗش ؤمحري ووالذ واجي الاجفا٥

ت " واإلاىاٜٚ مً شخق بلى آخش، ؤما دلُىس ؼشام ٘حري ؤن الاجفا٥ هى اإلاؽاس٠ت في اإلاّ٘ش

ت مً الشمىص اإلادملت باإلاّلىماث ٞ اظخّما٥ مجمِى . ًِ وٍش

بعتر ّٗش ٜامىط ٍو ِملُت ًخم ٘حها جباد٥ اإلاٙاهُم بحن "  الاجفا٥ بإهه ًمشل WEBSTERَو

. ألا٘شاد ورل٤ باظخخذام هٍام الشمىص اإلاّشو٘ت

 :قنوات الاثصال-3

ٝعم بّن . وهي الٝىىاث التي جدمل الشظالت الذِاثُت اإلابّىزت مً اإلاشظل بلى اإلاعخٝبل ٍو

: الباخشحن هزه الٝىىاث بلى

ت :ٜىىاث اجفا٥ شخفُت-ؤ  وهي التي ِادة ما ًخم الاجفا٥ ٘حها مً خال٥ ال٣لمت اإلاىىٜى

ذٜاء، واإلاذسظحن، والضمالء ٣ىن اجفاال . بلخ....بحن ؤِماء ألاظشة ، والجحران، وألـا ٍو

. شخفُا وظها لىظه دون وظُي

ت- ب  وهي جل٤ التي حّخمذ ِلى الىباِت وال٢هشباء في بشامجها :ٜىىاث اجفا٥ ظماهحًر

ت  .الاجفالُت، وؤؼهشها الصخا٘ت، وؤلاراِخحن اإلاشثُت واإلاعمِى

ٝعم آخشون الٝىىاث بلى- : ٍو

 وهي ١ل وظُلت اجفا٥ بحن ٘شد وآخش، ؤو بحن ٘شد وماظعت، ١الخىب، :وظاثل ؤولُت- ؤ

اء الشظمُت، والاخخٙاالث الىوىُت والذًيُت، والال٘خاث،  والاجفاالث الهاجُٙت وألاٍص

ت وال٢خابت بالذخان في العماء  .بلخ...والشظىماث، والٝزاثٚ الىاٍس

ٝها ًىٝل الذاُِت مىىٝه الذِاجي بلى :وظاثل زاهىٍت-ب المُت التي ًِ وٍش  وهي الٝىىاث ؤلِا

. ظمهىس ؤِشك وؤبّذ، وبخ٣الُٚ ؤ٠ثر

 :حقائق عن الظلوك الاثصالي-4

 
ً

 الّملُت الاجفالُت، ِملُت داثمت ومعخمشة، وال ٌعخىُْ ؤلاوعان،  بال ؤن ٣ًىن في :ؤوال

.  مْ الىاط، في البِئت التي ٌِّؾ ٘حها .. ِملُت اجفا٥ داثمت 
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ً

: بدعلل مىىٝي، ولِعذ ِؽىاثُت.. ؤي ؤن ِملُت الاجفا٥، لها ِىاـش . ِملُت مىٍمت: زاهُا

م٢ً جمشُلها بىمىرط مبعي : مشظل، سظالت، ٜىاة، معخٝبل، ٍو

 .اإلاعخٝبل  -                   .    الشظالت-                            .   الٝىاة -               اإلاشظل           -

، ًدعْ لِؽمل الىٍم الاظخماُِت، التي ًدذر ٘حها في الّملُت الاجفالُت (الىٍام)مٙهىم 

 ما ج٣ىن مىظىدة. العلٟى الاجفالي
ً
لمً هٍم ؤخشي في اإلاجخمْ، .. الىٍم الاظخماُِت، ٔالبا

 .وه٢زا.. ألاظشة داخل الّاثلت، الّاثلت داخل ألاظشة ال٢بحرة اإلامخذة، ؤو الٝبُلت: مشل

اثٚ الىٍم الاظخماُِت، حعهُل الاجفا٥ وجدُٝٝه، بحن ؤ٘شاد الىٍام الاظخماعي . ؤهم ٌو

ْش ًدذر ٘حها الاجفا٥ بحن ألاشخاؿ، .. جخجاوص الىٍم الاظخماُِت، بهزا اإلاٙهىم
ُ
و

ُ
دوسها، ٠إ

بحن .. بؽب٢ت ِالٜاث، جدذد ألادواس ووبُّت الّالٜاث. هٍم اجفا٥.. بلى ١ىجها هي هٙعها

.  ألا٘شاد

 
ً

 في ألا٣٘اس واإلاّاوي،  :   الّملُت الاجفالُت جٙاِلُت:زالشا
ً
 معخمشا

ً
ٝفذ بزل٤، ؤن هىاٟ جبادال ًُ

خُىما ٌٕحر ؤخذ ؤوشاٗ ِملُت الاجفا٥ ظلى٠ه، ؤو .. الخٙاِل ًدذر. بحن ؤوشاٗ الاجفا٥

المُت، ومداوالث الخُٕحر اإلاىظهت بلُه  .. ًخ٢ُٚ مْ الشظاثل ؤلِا
ً
، ؤو جٙهما

ً
ًادي بلى .. ٜبىال

 .حّذًل في العلٟى

 
ً

الاجفا٥ هخاط البِئت الاظخماُِت والشٝاُ٘ت، التي ًىظذ :  البِئت جازش في ِملُت الاجفا٥:سابّا

للّالم خىلىا، جل٤ التي .. البِئت التي وِّؾ ٘حها، حؽ٣ل هُى الخفّىساث، التي لذًىا. بها

ٙىا ؤِماء في مجخمْ واخذ ، ؼ٣ل ووبُّت .  وؽتٟر ٘حها، بـى
ً
هزه الخفىساث جفٓى ؤًما

ً  .الاجفا٥ الزي هٝىم به، مْ ؤِماء اإلاجخمْ آلاخٍش

اث مخخلٙت لالجفا٥.. البِئت ٠زل٤ ٙها مىخج لىٍام زٝافي، جدذد معخٍى  .بـى

 
ً
شاب.. خذًصىا ألهلىا: مشال  . ًخخلٚ ًِ خذًصىا لضمالثىا، ؤو خذًصىا مْ ألٔا

ً
الخذًض مْ .. ؤًما

 .وه٢زا.. ٔحر الخذًض مْ الشظل.. اإلاشؤة

  
ً

ُُٙت: خامعا . العلٟى الاجفالي رو وبُّت ٌو

اثٚ، ًادحها العلٟى الاجفالي  مً الٌى
ً
: والجماِت.. ِلى اإلاعخىي الٙشدي.. هىاٟ ِذدا

ب. 1 ْغ، بُجهم وبحن : الخٍٝش
ُ
َجاو

َ
اُسب وج َٝ ٌععى ألا٘شاد، مً خال٥ الاجفا٥، إلًجاد ِىامل جَ

ً . آلاخٍش

ًٝىم ألاشخاؿ باالجفا٥، ال٠دعاب اإلاّلىماث، والخفى٥ : الخفى٥ ِلى اإلاّلىماث. 2

ً، وهم الّالم مً خىلهم . ِلحها لٙهم آلاخٍش
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 : الخإزحر. 3
ً
 جإزحرا

َ
ْدِذر

ُ
ماًا، بال مً خال٥ ِملُت .. ُ٘مً خىلىا.. ال ًم٢ً ؤن ه مً ؤ٘شاد ٜو

 .الاجفا٥، التي تهذٗ بلى خلٞ ـلت وجٙاِل، مْ مً وعتهذ٘هم، بشظاثلىا الاجفالُت

هدً هدفل ِلى . الٝشاساث التي هخخزها، جخم مً خال٥ ِملُت الاجفا٥: اجخار الٝشاس. 4

ّلم .. اإلاّلىمت، التي حعاِذها في اجخار ٜشاساجىا ٠زل٤، ًِ  (آلاخشون)ِبر الاجفا٥، َو

 .ٜشاساجىا ِبر الخىاـل مّىا

: مظحويات الاثصال-5

اث.. مً خُض هى ظلٟى بوعاوي.. ًدذر الاجفا٥ هزه . في ؤي بِئت، مً خال٥ زالزت معخٍى

اث، جدذد ؼ٣ل الاجفا٥ ووبُّخه وهي .. وؤدواس ألا٘شاد، ؤزىاء ِملُت الاجفا٥.. اإلاعخٍى

: ١الخالي

ٝفذ به، ؤزش البِئت: اإلاعخىي الشٝافي. ؤ الاظخماُِت والشٝاُ٘ت، التي ٌِّؾ ٘حها ؤلاوعان، .. ٍو

. والشمىص الاجفالُت اإلاعخخذمت .. ِلى ؤهماه الاجفا٥

ال٢ُُٙت التي جخدذد بها اإلا٣اهت الاظخماُِت،  جازش في هُى الاجفا٥ : اإلاعخىي الاظخماعي. ب

مشل جٝعُم ألادواس الاظخماُِت بحن ألا٘شاد، داخل ألاظشة، . داخل زٝا٘ت مُّىت.. ووبُّخه

ذٜاء، ؤو صمالء الّمل ت ألـا . ومْ مجمِى

جبرص في مشاِاة .. ؤهمُخه.  بحن ألاشخاؿ.. الاجفا٥ ِلى اإلاعخىي الٙشدي: اإلاعخىي الٙشدي. ط

ً . الٙشوٛ الٙشدًت ، ِىذ اجفالىا بإ٘شاد آخٍش

: أنواع الاثصال6-

 . هى رل٤ الزي ًدذر بحن شخفحن: الاجفا٥ الصخص ي- 1
ً
. ٌّذ ؤؼذ ؤهىاُ الاجفا٥ جإزحرا

، مً خال٥ الخش١اث وحّبحراث الىظه،  ، والاجفا٥ ٔحر اإلالًٙى  ًخما٘ش الاجفا٥ اإلالًٙى
ْ
بر

ُلها ذ جـى  .. في ظّل الشظالت التي هٍش
ً
. ؤ٠ثر ٘اِلُت، وؤٜىي جإزحرا

ت الفٕحرة- 2 .. هى الاجفا٥ الزي ًخم، بحن زالزت بلى ِؽشة ؤشخاؿ: الاجفا٥ في  اإلاجمِى

ت ـٕحرة ت الفٕحرة في هزا الخفيُٚ، لها ِذة . ٣ًىهىن ؤِماء، لمً مجمِى اإلاجمِى

: خفاثق

ت. ؤ . اوسجام الّمى مْ بُٝت اإلاجمِى

ت. ب . وظىد الخا٘ض لالهخماء للمجمِى

. الّمل لخدُٝٞ ؤهذاٗ مؽتر٠ت. ط

. ومهمت ًادحها.. خُض ١ل ِمى، له دوس خاؿ مىىه به ..  الخىٍُم. د

خماد اإلاخباد٥. هـ  ًٝىم ِمل ١ل ِمى، ِلى الّمل الزي ًادًه ِمى آخش.. الِا
ْ
. بر
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ت، الجفا٥ شخص ي ّ٘ا٥ بحن .. الخٙاِل. و ت ـٕحرة، بدُض جخاح الٙـش ج٣ىن اإلاجمِى

. ألا٘شاد

 .مشل  الخىب، واإلادالشاث، والىذواث: الاجفا٥ الّام- 3

ًٝفذ به، اهخٝا٥ الٝشاس والخّلُماث، في اإلااظعاث واإلاىٍماث، بحن : الاجفا٥ اإلاىٍم- 4

 . ؤِماء اإلااظعت، ؤو اإلاىٍمت 
ً
ّّشٗ ِلمُا بإهه اهخٝا٥ اإلاّلىماث، داخل ؼب٢ت مً .. ٌُ

.  الّالٜاث اإلاخذاخلت

الم: الاجفا٥ الجماهحري - 5 مً ؤهم خفاثفه، ؤن حجم . هى الاجفا٥ ِبر وظاثل ؤلِا

.. ؤهم اإلاؽا١ل التي جىاظهه، ظهل اإلافذس باخخال٘اث ؤ٘شاد الجمهىس . الجمهىس ٠بحر ومخىُى

سظالت )ًيخج ِىه ـّىبت في ـُأت .. هزا الجهل. الاظخماُِت، والاٜخفادًت، والٙشدًت

٠ما ؤهه مً الفّىبت، ُٜاط اظخجابت الجمهىس، . جىاظب ظمُْ  ؤ٘شاد الجمهىس .. (بِالمُت

المُت.. وسد ّ٘له .  وجٙاِله مْ الشظالت ؤلِا

: عوائق الاثصال-7

اث ، ؤن ٌّترك ِملُت الاجفا٥ بّن اإلاّٜى
ً
مما ًجّل الاجفا٥ ال .. ًدذر ؤخُاها

جدىُى الّىاثٞ، التي جدذ . في مشل هزه الخالت، هٝى٥ ؤن الاجفا٥ ٔحر هاجر. ًدٝٞ ؤهذا٘ه

مً هجاح ِملُت الاجفا٥، بحن ما له ِالٜت بالٙشد هٙعه، ؤو ما له ِالٜت بالبِئت 

: ورل٤ ِلى الىدى  الخالي.. الاظخماُِت والىبُُّت، التي ٌِّؾ ٘حها

، وج٢ُُٚ الهىاء . مشل ؤن ٣ًىن اإلا٣ان ٔحر مهُإ. البِئت الىبُُّت. ؤ
ً
بما ؤن ٣ًىن الجى خاسا

. ؤو ؤن ج٣ىن ؤظهضة البض الفىحي ال حّمل. مخّىل، ؤو ؤن الجى باسد، ولِغ هىاٟ جذ٘ئت

خُىما . ؤهماه اجفا٥ خاـت بها.. ل٣ل زٝا٘ت. ِذم وظىد ٘هم مؽتٟر. البِئت الاظخماُِت. ب

لُٕاب، ؤو لّٚ .. ٣ًىن هىاٟ جباًً زٝافي، ًادي رل٤ بالمشوسة، بلى بِاٜت ِملُت الاجفا٥

. الٙهم اإلاؽتٟر بحن ألا٘شاد

ت وهٙعُت. ط مشل وظىد مؽ٣لت في البفش، ؤو العمْ، ؤو .. الّىاثٞ الّمىٍت. ِىاثٞ ِمٍى

مشل ؤن ٣ًىن اإلاخلٝي، خالخه .. الّىاثٞ الىٙعُت. جمىْ بسظا٥ الشظاثل، ؤو اظخٝبالها.. الىىٞ

 : (الشظالت)الىٙعُت، ال حعمذ له باظدُّاب 
ً
، ؤو ظاجّا

ً
 .. ٠إن ٣ًىن مٍلىما

ً
ما . ؤو مٍش

، ؤن ًيخبهىا ألؼُاء مدذدة في الشظالت الاجفالُت، . الاهدباه الاهخٝاجي. د
ً
ًخّمذ ألا٘شاد ؤخُاها

لها ِالٜت بىبُّت .. ألظباب شخفُت جخّلٞ باإلافذس، ؤو ألمىس .. التي ًخّشلىن لها

. الاهخماماث الصخفُت، للٙشد هٙعه
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التي .. ًذخل لمجها اإلاّلىماث، واإلاّخٝذاث، والُٝم، واإلاّاًحر ألاخالُٜت. الخبراث العابٝت. هـ

مْ مشوس .. ، ٣ًىن اإلاخلٝي ٜذ ا٠دعبها(الخبراث)هزه . جد٢م ؤوشاٗ الّملُت الاجفالُت

ذ، ٘فاسث جمشل لذًه مشظُّت  ت)الٜى مه، .. ًِٝغ ِلى ؤظاظها، ٜبىله.. (مُّاٍس ؤو ٘س

ً . للشظاثل واإلاّلىماث، التي ًخلٝاها مً آلاخٍش

ٚ الصخص ي. و ٚ في الاظخجابت. اإلاٜى  .. ًازش اإلاٜى
ً
 ؤو ٜبىال

ً
ما برا ١ان الٙشد ًدمل مؽاِش . ٘س

، ججاه مفذس الشظالت ن، مً ؤي هُى ٙه مً اإلافذس.. ٘س .. ظٗى ًى٢ّغ رل٤ ِلى مٜى

. وبالخالي جٝبل الشظالت مىه، ؤو جفذًٝها

..  ؤلام٣اهاث والٝذساث الصخفُت للٙشد، جازش في الٝذسة ِلى اإلابادسة لذًه. وبُّت الٙشد. ص

؟ هزه ..ؤم ال.. ؤم ال، هل هى شخق اظخماعي في ِالٜاجه.. وهل هى ، مخدذر ظُذ

 ؤمام اجفا٥ هاجر
ً
 ما ٣ًىن ُٔابها، ِاثٝا

ً
. الخفاثق، ٔالبا

 :وإلاثصال أنواع وطائل إلاعالم-8

ت، والىظاثل العمُّت ؼملوهي ث  ؤهىاِا زالزت هي الىظاثل اإلاٝشوءة، والىظاثل اإلاعمِى

ت  .البفٍش

 :الوطائل املقسوءة -8-1

ذة واإلاجلت  وحؽمل ١ل ما هى مىبُى وم٢خىب بهذٗ الخّمُم ِلى الجمهىس مشل الجٍش

 .وال٢خاب

ت للعُىشة ِلى  ش للٝاست ٘ـش وجمخاص الىظاثل اإلاٝشوءة بةم٣اهُت خٍٙها وهٝلها بعهىلت وج٘ى

الّملُاث الاهخٝاثُت والعُىشة ِلى ِملُاث الخّشك للشظالت برن ًم٢ً للٝاست ؤن ًخخاس 

م٢ىه  م٢ىه ؤن ٌُّذ ٜشاءة ٘ٝشة مىه ٍو ذة ٍو اإلاٝا٥ الزي ٌعجبه لُٝشؤه مً اإلاجلت ؤو الجٍش

ُّذ ٜشاءتها مشة ؤخشي   .ؤن ًٝٙل اإلاجلت َو

عخخذم اإلاخلٝي خاظت واخذة هي خاظت البفش وؤما ظمهىس الىظاثل اإلاٝشوءة ٔحر  َو

ذ ج٣ىن الشظاثل ٔحر مخخففت ٠ما هي الخالت في  مّشوٗ للمخفل وهى ظمهىس مخىا٘ش ٜو

ذ ج٣ىن مخخففت ٠ما في الصخا٘ت اإلاخخففت وال٢خب . الجشاثذ واإلاجالث الّامت ٜو

 :ومً بحن الىظاثل اإلاٝشوءة هجذ ما ًلي

  :الوطائل اللفظية املنحوبة- 8-1-1

ت ، وجىىسها ، بال ؤن ال٢خاب : ال٢خاب-ؤ م اهدؽاس الىظاثل الخّلُمُت بإؼ٣الها اإلاخىِى ٔس

  .ظٍُل ألا٠ثر اظخخذاما في خَٙ وهٝل اإلاّاٗس والّلىم واإلاٙاهُم والُٝم
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  :الصخُٙت-ب

 :جعسيف الّصحافة

جاء في معجم اإلاّاوي 
َ
 في ؤ٠ثر مً معجم؛ ٘

ً
ا ٕىٍّ

ُ
ِشّٗ لَٙ الّصخا٘ت ل ُِ  

ً
ٕت

ُ
 الّصخا٘ت ل

خا٘ت ت، ): الجاِمْ ؤّن الِصّ
ّ
يؽشها في صخُٙت، ؤو مجل مهىت مً ًجمْ ألاخباس وآلاساء ٍو

عبت بلحها
ّ
ىس هي(ِصخافيّ : والي ىس : )، وِصخا٘ت الفُّ  ِلى الفُّ

ً
، ؤّما (صخا٘ت حّخمذ ؤظاظا

 ٘هي
ُ
ت َُّ ِى

َ
 الَىو

ُ
ت

َ
َخا٘ ًِ ): الِصّ

َ
ْسَظاِء الَىو

َ
ْفُذُس ِفي ؤ

َ
ِتي ج

َّ
ِث ال

َّ
َجال

َ ْ
َشاِث، َواإلا

َ
ؽ

َّ
َجَشاِثِذ، َوالي

ْ
ُُ ال ، (َمْجُمى

ت وسد ِلى 
َ
ش ٘ةنَّ لَٙ ِصَخا٘ ـِ ّا

ُ
ت اإلا َُّ ٕت الّشب

ّ
ؤّما في ٜامىط اإلاعجم الىظُي ومعجم الل

 : الىدى آلاحي
ً
 ِمْهَىت

َ
ت

َ
َخا٘ َخاَس الِصّ

ْ
ُْ ): اخ بُّ

َ
د
َ
ْي ج

َ
ِم؛ ؤ

َ
ال ِْ ِث َوَوَظاِثِل ؤلِا

َّ
َجال

َ ْ
َجَشاِثِذ َواإلا

ْ
َمُل ِفي ال َّ ال

ِث 
َ
اال َٝ َ اِث، َواإلاْ َٝ ُ ِٝ ْد

، َوالخَّ ِٞ اِلُ
َّ  الخَّ

ُ
َباِس، َو٠َِخاَبت

ْ
خ

َ
 (ألا

ً
 : ، وظاء ؤًما

ُ
ت

َ
َخا٘  : )الِصّ

ٌة
ت

َ
 َوِسَظال

ٌة
ت

َ
(. ِخْش٘

ث، و٠خابتها):  والّصخا٘ت في معجم الّشاثذ هي
ّ

ًّ بوؽاء الجشاِثذ واإلاجال ٘) .

ّاـش ٠ما ًإحي
ُ
ت اإلا ُّ اظم ميعىب بلى :  ؤّما َصخافّي وِصخافّي ٘هى في معجم اللٕت الّشب

ت. (وؽاه ِصخافيّ : َصخا٘ت وِصخا٘ت
َّ
ذة ؤو مجل يؽشها في ظٍش (.  َمً ًجمْ ألاخباَس وآلاساء، ٍو

- 
ًا
الحا  :الّصحافة ااطِط

ٞ مً مذي  ُّٝ  الّصخا٘ت هي مهىت ٜاثمت ِلى ظمْ ألاخباس، وجدلُلها، والخد

 باألخذار 
ً
ٝت

ّ
تها ٜبل جٝذًمها للجمهىس، وج٣ىن هزه ألاخباس في مٍّم ألاخُان ُمخِّل ُّ مفذاٜ

حرها ال٢شحر مً  ، ٔو
ً
ت ُّ ال ، ؤو ٍس

ً
ت ُّ ، ؤو مدل

ً
ت ُّ ، ؤو زٝا٘

ً
ت ُّ عخِجّذة؛ ظىاًء ١اهذ ظُاظ

ُ
اإلا

ت ما  دُذ له مّ٘ش
ُ
ّّذ الّصخا٘ت ٔزاء ال٢ٙش الُىمّي لئلوعان؛ ٘هي ج

ُ
خخلٙت، وح

ُ
اإلاجاالث اإلا

ه مً ُمعخجّذاث ألاخذار في مخخلٚ ؼاون الخُاة
َ
ا٥ بىسٟ ؤلاهجلحزّي ِجها. ًذوس خىل : ٜو

ش 
َ

يؽ
ُ
خٚ التي ج ت، جذ٥ّ ِلى الصُّ ُّ بّجها الّعلىت الّشابّت، ؤّما ١لمت ظىسها٥ ٘هي حعمُت ٔشب

 
ً
ا ُّ . ًىم

 :أنواع املطبوعات الّصحفية- 

حن، هما اث الّصخُٙت بلى هِى ٚ اإلاىبِى فىَّ
ُ
:  ج

ت-1 ٍّ ت الّصخُٙت الذوس فُذس باظخمشاس، ولها ؤظضاء ُمخخالُت، مشل:  اإلاىبِى
َ
: هي التي ج

ت ُّ .  الجشاِثذ الُىم

ىجت-2 ت الّصخُٙت اإلاٜى فُذس ؤ٠ثر مً مّشة ١ّل ؤظبُى: اإلاىبِى
َ
.  هي التي ال ج
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 :أخالقيات مهنة الصحافة-

ت مً ؼإِهه  ُّ ت ؤخالُٜاث مهىت الّصخا٘ت في ؤّن خذور خلل في اإلِافذاٜ ُّ وجّخطر ؤهم

اث هي ُّ ؽّىه ُظمّت اإلاهىت وُظمّت الّصخٙي هٙعه، وهزه ألاخالٜ ٌُ :  ؤن 

جخمْ-
ُ
روٍج لها إلخذار بلبلت في اإلا

ّ
 الؽاجّاث والت

ّ
الابخّاد ًِ جلُٙٞ . ِذم بض

ألاخباس،  

ِذم وؽش ـىس والخّلُٞ ِلحها؛ بٕشك . الِخْشؿ ِلى وؽش ألاخباس مْ مفادسها-

ه ُظمّت شخق ُمّّحن .  حؽٍى

ت ١املت- ُّ ت والّذٜت في ٠خابت ألاخباس،  . الخدّشي في هٝل الخبر؛ لىٝله بمفذاٜ ًّ الخُاد

جخمْ. ِذم الاهدُاص بلى وٗش ُمّّحن-
ُ
ت في اإلا ُّ ىٚ وال٢شاه ُّ شحر ال ًُ ش ما 

ْ
ؽ

َ
ب و .  ججىُّ

 ِىذ وؽش مىلُى له ِالٜت بالٙعاد،  -
ً
ت ـّ باتها، خا ت اإلافادس، واخترام ٔس الِخٙاً ِلى ظشٍّ

ّالجت رل٤،  -
ُ
الخشؿ ِلى بخالت اإلاىلُى بلى الجهاث اإلاعاولت إلا

حرهم للمّلىماث- ت مْ اإلافادس بهذٗ اظخٕال٥ ج٘ى ـّ .  ِذم بٜامت ِالٜاث خا

ؽش-
ّ
شاٗ والّاداث والّخٝالُذ اإلاىسوسزت ِىذ الي فلخت الّاّمت، واخترام ألِا

َ
. ُمشاِاة اإلا

ه ُظمّت بّمهم ألّي هذٗ ١ان-  ذ لبّمهم البّن، ؤو حؽٍى ُْ َ
حن ًِ ال٢ ُّ .  ابخّاد الصخٙ

ذ ؤو رّم ؤّي وٗش مً ألاوشاٗ،  - ِذم ججٍش

و٥ والُٝاداث- .  ِذم ؤلاظاءة بلى سمىص الذُّ

ب 
ّ
ت وجخىل

ّ
وبؽ٣ل ِاّم ٘ةّن الّصخا٘ت مهىت لِعذ بخل٤ الّعهىلت؛ ٘هي مهىت ؼاٜ

م٢ًِ ؤْن  ًُ ُٙذة 
ُ
ت؛ ٘اإلاّلىمت اإلا ُّ ال٢شحر مً الُجهذ لىٝل الخبر ؤو اإلاّلىمت ب٣ّل ـذٛ وؼٙا٘

اث اإلاهىت ًذِم مهاّمها، وهي  ُّ ل بؽ٣ل صخُذ،والالتزام بإخالٜ َٝ ى
ُ
 برا لم ج

ً
ج٣ىن لاّسة

 .اإلاعاِذة في ال٢ؽٚ ًِ الخُٝٝت، والخإزحر في الشؤي الّاّم، والخّبحر ِىه

م٢ً حٍّشٚ الصخُٙت بإجها  الىا٘زة التي ًشي مجها الٙشد الّالم ، وجذخل : ٍو

ت " الصخٚ واإلاجالث الّامت  لمً الذوسٍاث التي جمشل خلٝت اجفا٥ مهمت بحن " الخجاٍس

 .بلخ ، وظهىلت الخفى٥ ِلحها.....بىٝل ؤخباس: ؤ٘شاد اإلاجخمْ ب٣ل وبٝاجه ، وجخمحز 

المُت الّٙالت :اإلالفٝت-ط   جٍل اإلالفٝت مً الىظاثل ؤلِا

  :ومً ؤهم ؼشوه هجاح اإلالفٝت
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 .ـ ولىح الهذٗ وبعاوت اإلاممىن 

اث اإلالفٞ : ـ الاجضان   .ؤي الاوسجام بحن مدخٍى

 .ـ التر٠حز ِلى ٢٘شة واخذة

 .ـ الاخخفاس في ال٣لماث اإلا٢خىبت والتر٠حز ِلى الفىسة اإلاّبرة

 .ـ اظخخذام ألالىان اإلالٙخت لالهدباه

ت ِلى مىلُى واخذ ٘ٝي ، وجدىاوله ؼشخا وجدلُال ، : اإلاىىٍت-ط ادة ما جش٠ض اإلاىٍى ِو

الم في  وبإظلىب مبعي ومٙهىم للمعتهذ٘حن، وحّذ اإلاىىٍت مً ؤ٘مل وظاثل ؤلِا

اث مُّىت في اإلاىهج الذساس ي ومً .  اإلاىاظباث الّامت ، ومُٙذة ؤًما للتر٠حز ِلى مىلِى

ت ؤن جفىْ لها ؼّاسا مُّىا ًشمض بلى  اإلاىاظب ِىذ الخخىُي لخىُٙز خملت بِالمُت جشبٍى

ٚ ظمُْ وظاثل الاجفا٥ إلاعاهذة هزه اإلاهمت .  هزه اإلاىاظبت وهٌى

ت الهاد٘ت ومىاظباتها اإلاٝترخت- ُما ًلي بّن الؽّاساث التربٍى  :٘و

- ٤  (بذاًت الّام الذساس ي)ؤظّذ والذ٤ً ومّلم٤ بخٜٙى

 (مؽشوُ الٝشاءة للجمُْ)الٝشاءة ِمش ًماٗ بلى ِمٟش -

الت - ج٣ىن   ؤو الؤخالٛالٍش

ادة ما حعخخذم في ِملُاث ؤلاسؼاد  :الال٘خت-د حّخمذ الال٘خت ِلى الجملت اإلاّبرة الىاضخت ِو

والخىظُه، ٠إن حؽحر الال٘خت بلى م٣ان مىاظب ما ومً رل٤ الال٘خاث التي جىلْ ِلى ؤبىاب 

اإلاذاسط التي جىضر اظم اإلاذسظت ومّلىماث ِجها وجخمحز بعهىلت هٝلها مً م٣ان آلخش 

. بدعب الخاظت

 :الوطائل الظمعية -2-8ب

وهي التي حّخمذ ِلى الفىث وهي حؽمل ؤلاراِت والدسجُالث وألاظىىاهاث وألاؼشوت 

  cd) وألاٜشاؿ اإلاذمجت  (ال٣اظِذ)اإلاسجلت 

 :(الساديو)إلاذاعة  --8-2-1

: جعسيف إلاذاعة-

ؤلاراِت باإلاّنى اللٕىي ؤلاؼاِت، وهي بمّنى اليؽش الّام ورًُى ما ًٝا٥، ختى بن 

م٢ً حٍّشٚ ؤلاراِت بإجها .الّشب ًفٙىن الشظل الزي ال ٢ًخم العش بإهه سظل مزًاُ ٍو

حرها مً  ت ٔو ت وزٝاُ٘ت وحّلُمت وججاٍس الاهدؽاس اإلاىٍم واإلاٝفىد بىاظىت الشادًى إلاىاد بخباٍس

ذ واخذ اإلاعخمّىن اإلاىدؽشون في ؼتى ؤهداء الّالم ٘شادي - البرامج، لُلخٝىها في ٜو

. باظخخذام ؤظهضة الاظخٝبا٥ اإلاىاظبت- وظماِاث



 
17 

حّني البض واليؽش لؤلخباس بلى ظمهىس ِام واظخٝبا٥ هزه اإلاىاد ظماهحرا بىاظىت  وؤلاراِت - 

 ٚ ىاهُت خى٥ ـو ا٠ذ هزا اإلاّنى ما وسد في داثشة اإلاّاٗس البًر ؤظهضة اظخٝبا٥ ِامت ٍو

ُه وجدذًذ ١لمت براِت حرها الظخٝبالها في آن  ٘اإلراِت هي اليؽش اإلاىٍم ؤو البض للت٘ر ٔو

واخذ بىاظىت ظمهىس مخىازش ِلى هُئت ؤ٘شاد ؤو ظماِاث بإظهضة اظخٝبا٥ مىاظبت ولٝذ 

، بال ؤن (ماس١ىوي)ؤ٠ذث مٍّم الذساظاث ؤن ؤلاراِت جشجبي مىز مىلذها بالّالم ؤلاًىالي 

الىاْٜ ًا٠ذ ؤهه ال ًم٢ً بسظاُ هزا الا٠دؽاٗ بلى شخق واخذ بل ؤن هزا الا٠دؽاٗ ظاء 

 .هدُجت ظهىد وؤبدار ِلماء في مجاالث مخخلٙت

الم  ت، ١اهذ لها الفذاسة بحن وظاثل ؤلِا وؤلاراِت حّذ ؤهم الىظاثل الفىجُت اإلاعمِى

ىن، الزي ؤصاخها بلى اإلاشجبت الشاهُت، زم ولّذ ؤلاهترهذ ٘إسظّتها بلى  ٜبل اهدؽاس الخلٍٙض

. اإلاشجبت الشالشت، ل٢جها لم جض٥ بخذي الىظاثل الهامت واظّت الاهدؽاس

اجه  وهي تهذٗ بؽ٣ل ؤظاط بلى مخاوبت الجمهىس الىاظْ اإلاخباًً في زٝا٘خه ومعخٍى

. الخّلُمُت وؤِماسه

: ؤهىاِها-

 ٘إٔلبها خ٣ىمي جابْ للذولت، ومجها الخاؿ، ومجها الخضبي الخابْ لخضب ما ؤو ٢٘ش مّحن، 

ىذ وظىده ٣ًىن  ، ِو
ً
اض ي، ول٢ً ؤلاظالمي مجها هادس ظذا ،  ومجها الٍش

ً
ومجها الٙني ؤًما

حرها ٣ا وؤإلااهُت ٔو ىث ؤمٍش  ال ٌعخىُْ مىا٘عت ؤلاراِاث الّاإلاُت، ٠ةراِت لىذن ـو
ً
.  لُّٙا

. وفي الجضاثش جىظذ ِذًذ ؤلاراِاث مجها الذولُت والىوىُت واإلادلُت بالىالًاث

اث وؤـىاٗ ؤلاراِت في الّالم الّشبي-  :معخٍى

 .تهخم بالؽاون الّاإلاُت ومٙخىخت ِلى الّالم: الذولُت ؤلاراِت-1

 .جخىظه بلى ١ا٘ت مىاوٞ الذولت ومىاوىحها: ؤلاراِت الىوىُت الجامّت -2

ت ب٣ل والًت: ؤلاراِت اإلادلُت -3  .تهخم بؽاون اإلاىاوً اإلادلي مشل ؤلاراِاث الجهٍى

الُت: ؤلاراِت اإلاخخففت -4  .بلخ....زٝاُ٘ت ، اٜخفادًت ، دًيُت ، ٍس

 .جخىظه بلى الجمهىس الّشبي: ؤلاراِاث الّشبُت -5

: ممحزاث ؤلاراِت-

ت الٙاثٝت التي جىٝل بها ال٢الم مً ظهاص ؤلاسظا٥ بلى ظهاص _ 1 ظّت الاهدؽاس والعِش

٠ما ؤن مىظاث ؤلاراِت حعخىُْ ؤن جخخىى ظمُْ الّٝباث التي جمىْ ؤ٠ثر "الاظخٝبا٥، 

ُٙتها ؤو جذجبها، ٘االجفا٥ ؤلاراعي ال ًدخاط بلى  وظاثل الاجفا٥ ألاخشي مً الُٝام بٌى

ؼٕلها خاظت واخذة _ 2." وظُي، والشظالت ؤلاراُِت جفل مباؼشة مً اإلازٌْ بلى اإلاعخمْ
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ذ مً الخفىس والخخُل وجٝلُب  هي خاظت العمْ، وهزه اإلاحزة حعاِذ اإلاخلٝي ِلى اإلاٍض

ال٢ٙشة ِلى ظمُْ وظىهها، ُ٘دفل ِلى ٢٘شة معخٝشة زابخت في مخُلخه بذون حؽىه ؤو 

. اهتزاص

خاـت بّذ اختراُ التراهضظخىس، ، ـٕش حجم ظهاص الشادًى، وظهىلت خمله وهٝله_ 3

ُٞ ؤلاوعان في بٜامخه وظٙشه . الزي ٔذا ١ال٢خاب، ٘س

ت، ظىاء ؤ١اهذ _ 4 اث في الجماِاث البؽٍش ٜذسة ؤلاراِت ِلى مخاوبت ظمُْ اإلاعخٍى

. ؤمُت ؤم مخّلمت

ال جدخاط ؤلاراِت بلى التر٠حز ؤو اإلاجهىد اإلاىلىب مً اإلاعخمْ ٢٠شحر مً وظاثل _ 5

ما هشي 
ّ
الم، أله٤ حعخىُْ ؤن حعمْ بشامجها وؤهذ مؽٕى٥ في ِمل آخش، لزل٤ ٜل ؤلِا

. وظُلت هٝل ٜذ خلذ مً ظهاص الشادًى

جخمحز ًِ الىظاثل ألاخشي بّذم جٙٓش اإلاعخِٝبل لها الخٙٓش ال٣امل، ٘ةرا ٠ىذ في _ 6

معشح ؤو مذسط العِىما ١ان ِل٤ُ اإلا٣ىر بلى جهاًت الّشك، ظىاء ُظشسث بالّشك ؤم ال، 

ه ظمهىس الشادًى . ول٢ً هزا ألاظش ال ٌّ٘ش

ىن، ظىاءٌة ؤظهضة ؤلاسظا٥ _ 7 ٜلت الخ٣الُٚ اإلاالُت، خُض حّخبر ؤٜل مً ج٣الُٚ الخلٍٙض

والاظخٝبا٥، وؤهذ لً حعخىُْ ؼشاء الصخُٙت ودخى٥ اإلاعشح والعِىما بال بمٝابل مالي، 

. وهزا ٔحر مىظىد في ؤلاراِت، برا اظخصىُا زمً الجهاص

ُمؽاِهذ اإلاعشح ؤو العِىما ًٝىم بّملُت اخخُاس معبٞ إلاا ظِؽاهذه، بِىما ال ٌّٗش _ 8

مَّ ١ان ِلى مً 
َ
تي، ومً ز معخمْ الشادًى مشل هزا الاخخُاس، وبهما ًٝىم بّملُت اخخُاس ٜو

ذ ال٢خابت للشادًى ومخاوبت الجمهىس ؤن ٌّٗش ٠ُٚ ًإظش خُا٥ اإلاعخمْ واهخماماجه في  ًٍش

. ١ل ١لمت ٢ًخبها

اإلازًاُ ؤوعب وظُلت في البالد الىامُت ؼاظّت اإلاعا٘ت، برا لم ج٢ً ِىذها حٕىُت _ 9

ىن  ىهُت، ؤو ١ان ؤهلها مً الٙٝشاء، ال ٌعخىُّىن ؼشاء ظهاص الخلٍٙض . جلٍٙض

ىاث:الدسجُالث الفىجُت-8-2-2   حّٗش الدسجُالث الفىجُت بإجها ِملُت خَٙ ألـا

Sound Recorders  ت ورل٤ مً ؤظل بِادة جها بىٛش مخخلٙت وباظخخذام ؤظهضة مخىِى وجخٍض

ظماِها خحن جذِى الخاظت لزل٤ ٠دسجُل ؤـىاث الىُىس والخُىاهاث واإلاىظُٝى 

 .وؤلاوعان وؤي ـىث مهما ١ان مفذسه
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ُهي،    ىاثُت وهي راث وابْ ج٘ش ٘الدسجُالث الفىجُت في ؤٔلبها حسجُالث مىظُُٝت ٔو

اتها ؤو هبىوها وولباث اإلاعخمّحن وهي جيخج  م٢ً الخإ٠ذ مً سظّها مً خال٥ اسجٙاُ مؽتًر ٍو

. لجمهىس واظْ ومخىُى

 : وطائل الظممي البصسر -8-3

ت هجذ- الم العمُّت البفٍش  :٘مً بحن وظاثل ؤلِا

  :الحلفصيوو -8-3-1

وظُلت مً ؤهم وظاثل الاجفا٥ الخذًشت خُض ًىٝل الفىث والفىسة والخش٠ت مً 

اجْ وألاخذار في ـىستها  ظمُْ ؤسظاء الّالم بلى مالًحن الىاط في مىاصلهم ٘هى ًخمحز بىٝل الٜى

 .الّٙلُت الىاُّٜت التي ال جدخمل الخ٢زًب

ىن بّذة مشاخل جخمشل في- ذ مش الخلٍٙض  :ٜو

اث الال٢ترو 1925-1884مً : اإلاشخلت ألاولى  جل٤ التي ؼهذث البدىر ألاظاظُت في هٍٍش

ىن   .مٕىاوِعُت وما جالها مً ججاسب ِملُت ِلى مىظاث الشادًى زم بّذ رل٤ بؼاساث الخلٍٙض

ىن ِمله 1947-1925: اإلاشخلت الشاهُت ذ بذؤ الخلٍٙض ىوي ٜو  وؼهذث ججاسب ؤلاسظا٥ الخلٍٙض

 ل٢ً الخشب الّاإلاُت الشاهُت ؤخشث همىه 1940ِام 

ىام مً 1952-1948: اإلاشخلت الشالشت ىن و١اهذ ألِا  1960-1952 جىىسث ـىاِت الخلٍٙض

ىن اإلالىن، بلى  ت خاـت مْ ٌهىس الخلٍٙض ىن لُفبذ وظُلت ظماهحًر اإلاشخلت الزهبُت للخلٍٙض

ت . ؤن جىىس وؤـبذ بإؼ٣ا٥ وؤحجام مخخلٙت ومخىِى

:  جعسيف الحلفصيوو -

ا-  ومّىاه الشئٍت، ؤي هى الشئٍت Vision ومّىاه ًِ بّذ، و Tèlèم٣ىن مً مٝىّحن : لٍٕى

ًِ بّذ ـ 

ٝت بسظا٥ واظخٝبا٥ الفىسة والفىث مً م٣ان آلخش بىاظىت اإلاىظاث : ِلمُا- هى وٍش

 .ال٢هشومٕىاوِعُت وألاٜماس الفىاُِت 

 :الحغطية الحلفصيونية-

ْ الخذر، بدُض ٌِّؾ اإلاؽاهذ  ا مً مٜى   هي جل٤ التي جىٝل الخذر وٍش

ىهُت ِبر مشاخل : اإلاىلُى ب٣ل جٙاـُله، وجمش الخٕىُت الخلٍٙض

ظمْ اإلاّلىماث -

: ـب اإلاّلىماث في ٜالب صخٙي مىىٝي مً خال٥ -

 اخخُاس الّىىان اإلاىاظب. 
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 مداوسة ألاوشاٗ الشثِعُت في اإلاىلُى. 

 حن  .مٝابلت ألاوشاٗ الشاهٍى

 ظمْ الفىس الخُُٝٝت للخذر. 

 :القنوات الفضائية-

مُت التي جبض مً خال٥ ألاٜماس  ىن الٜش لٍٙت خذًشت هي في الىاْٜ اخخفاس لٝىىاث الخلٍٙض

الفىاُِت ـ 

الٝىىاث الٙماثُت هي ٜىىاث جبض ِبر ؼب٢ت مً ألاٜماس الفىاُِت التي جذوس خى٥  

لت لخدذًذ  ت والاججاه ِلى البـى ألاسك في معاساث مدذدة مّشو٘ت جدذد ِمىما بالضاٍو

ت مً الٝىىاث الٙماثُت التي ًخم بثها ِلى ٜمش مً الٝىىاث   اججاه الخٝاه ١ل مجمِى

: خصائئ الحلفصيوو -

 ٌّخمذ ِلى العمْ والبفش لزا ًازش ِلى الىاط 

ل الفىث والفىسة  دون بز٥ ظهذ   هى وظُلت ظهلت جـى

ٌّخمذ ِلى الخش٠ت اإلاشا٘ٝت لّشك الفىسة اإلاشا٘ٝت ؤًما بالفىث  

الهاث   وظُلت لّشك ؤلِا

ش في ١ل البُىث   مخ٘ى

شله للىاط   ًخخفش الضمان بحن خفى٥ الخذر ِو

له ٜذسة ِلى ظزب الىاط واهدباههم  

له الٝذسة ِلى جش٠حز اهخمام الىاط في ؤؼُاء مدذدة  

ِذظاجه ج٢بر ـىسة ألاؼُاء التي الجشاها الّحن  

ىن ِلى الاهدؽاس  . ٜذسة الخلٍٙض

 :مصايا الحلفصيوو -

ض الجهاسي لمً مٝا٥ بخفاجي له في هزا اإلاجا٥ بن ل٣ل وظُلت : " الذ٠خىس ِبذ الٍّض

ذ ؤن وعخيخج ما ر٠شهاه آهٙا في ما ًلي لى رل٤ ٘ةهىا هٍش : بِالمُت محزتها الخاـت بها، ِو

المُت جإزحرا- ىن ؤ٠ثر الىظاثل ؤلِا . بن الخلٍٙض

المُت اهدؽاسا- ىن ؤ٠ثر الىظاثل ؤلِا . بن الخلٍٙض

المُت جىزُٝا- ىن ؤ٠ثر الىظاثل ؤلِا . بن الخلٍٙض

الم: " وجٝى٥ ـاخبت ٠خاب اث ؤلِا  " : ألاظغ الّلمُت لىٍٍش
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ىن ـ ـ ـ  ؤظُش مً الصخا٘ت، وؤٜشب مً الىاْٜ،  ) ؤٔلب آلاالث الخذًشت ١الشادًى والخلٍٙض

ش للمىبُى  ـ  (وؤ٠ثر ٘ىسٍت، وهي ؤمىس لم جخ٘ى

 :الظينما-8-3-2

 الُٙلم العِىماجي بإهه ِباسة ًِ ظلعلت مً الفىس اإلاخىالُت الشابخت ًِ مىلُى ؤو  ٌّٗش

ي ملٙٗى ِلى ب٢شة جتراوح مذة ِشلها مً  ت ِلى ؼٍش  10مؽ٣ل ؤو ٌاهشة مُّىت مىبِى

ه والٍشوٗ التي جدخاظه وهي وظُلت هامت حعخخذمها  دٜاثٞ وظاِخحن خعب مىلِى

ا برا جم بِذادها بّىاًت وحعخىُْ ؤن جفل بلى مؽاهذًً مً  الؽّىب ٘هي جازش جإزحرا ٍٜى

م٢ً اظخخذام الُٙلم العِىماجي في ؤلاسؼاداث الضساُِت والفىاُِت  ُاث مُّىت ٍو هِى

ٞ ألا٘الم العِىماثُت جٝذم الٝفت ١املت ُت ًّ٘ وٍش . والخ٘ش

جٝىم الاهترهِذ التي حّني الؽب٢ت اإلاترابىت للؽب٣اث بشبي ِؽشاث آلاالٗ مً  :الاهترهِذ-ط

ؼب٣اث الخاظىب الفٕحرة وجم٢ً معخخذمي الخاظىب في ظمُْ ؤسظاء الّالم مً بسظا٥ 

ذ الشاهً  واظخٝبا٥ الشظاثل وجباد٥ اإلاّلىماث ٘هي ؤهم وظُلت بِالمُت ِلى ؤلاوالٛ في الٜى

 .ورل٤ لّاإلاُتها وظهىلت اظخخذامها بلا٘ت بلى ٔضاسة اإلاّلىماث ٘حها وجىُى مفادسها

ت حّىي دسظت ِالُت مً الىاُّٜت والىلىح ٘هي حعخخذم  ٘الىظاثل العمُّت البفٍش

ت ؤو اإلا٢خىبت  لجزب اهدباه الجماهحر وراث جإزحر ٜىي وؤ٠ثر ٘اِلُت مً ال٣لماث اإلاعمِى

ت، ٘هي حّىي زٝت ٠بحرة  وجلفٞ بزا٠شة اإلاؽاهذة وبرا ما اظخخذمذ مْ ال٣لمت اإلاعمِى

 .للمخدذر

 :وطائل الاثصال الحديثة-9

 :ألاقماز الصناعية-9-1

اثٚ مشل اظخالم اإلاىظاث الفاِذة مً اإلادىاث  عمى بىظُلت الىظاثّل، ٘هى رو ِذة ٌو َو

 .(اإلاعخٝبل)الاسلُت، زم حُٕحر جشدداتها وجطخُمها وبسظالها مشة ؤخشي بلى اإلادىاث الاسلُت 

 :وهى رو ِذة بظخّماالث ؤهمها

ىن والشادًى-  .الخلٍٙض

 .الاجفا٥ الهاجٙي-

ذًت والال٢تروهُت واإلاّلىماجُت -  .الخذماث البًر

ما٥ والفىاِاث - ت وبداسة ألِا  .الخذماث الخجاٍس

 .الخىُٝب ًِ الثرواث -
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ت -  .ألاهذاٗ الّع٢ٍش

 .الذساظاث البُئُت -

 .الذساظاث الٙل٢ُت -

ذ الزي ًلٝى ُ٘ه مىلُى جإزحر الخٝىُت اإلاّاـشة ِلى الّملُت  : النمبيوثس-9-2 في الٜى

الخّلُمُت والخّلُمُت اهخماما ِاإلاُا ، ٘ةن جإزحر ٌهىس الخاظىب في التربُت والخّلُم ؤخز 

ىاًت ٠بحرة خاـت بالىٍش إلاا ٌؽ٣ل مً حُٕحر ظزسي في ؤظالُب  ؤبّادا ظذًذة ِو

ذ بذؤ الاهخمام بالخاظىب ؤ٠ثر ٘إ٠ثر، في ٘ترة ما بّذ الخشب  واظتراجُجُاث الخّلم ، ٜو

. الّاإلاُت الشاهُت بلى خذ العاِت

برص دوس الخاظىب ٠إداة حّلُمُت ومعاِذة للٙشد في حّلمه واجفاله، وا٠دؽاٗ الجذبذ  ٍو

 .بلى آخشه مً مضاًاه ال٢شحرة.....في الّالم، واللّب، والخفمُم

 :مً مضاًاه

مّالجت ال٣لماث والىفىؿ  -

 .الخفمُم ٜبل الىباِت ِلى الىسٛ-

ذ الال٢ترووي -  .البًر

حعُحر الاهتراهاث  -

هى ِباسة ًِ ظهاص اجفا٥ ـٕحر الدجم، مشجبي بؽب٢ت لالجفاالث : النقال الهاثف-9-3

ت  الالظل٢ُت،وحعمذ ببض واظخٝبا٥ الشظاثل الفىجُت والىفُت والفىس ًِ بّذ وبعِش

 .٘اثٝت

ٚ بالخلىي، ؤو الىٝا٥، ؤو  هٍشا لىبُّت م٣ىهاجه الال٢تروهُت واظخٝاللُخه الّملُت ٘هى ًـى

 .الجىا٥، ؤو اإلادمى٥ 

 :مجاالث اظخخذامه-

 .اإلاجا٥ الخجاسي  -

 .اإلاجا٥ ألامني -

 .اإلاجا٥ الفحي -

 .اإلاجا٥ الخّلُمي -

لُت، (internet)  ؤهترهاث:ألانترنات-9-4 ت ألـا مً ؼب٢ت  ١لمت بهترهذ مؽخٝت في ؤلاهجلحًز

لي ىلٞ ِلحها  (International Network)اإلاّلىماث الذولُت، اخخفاسا لالظم الاه٣لحزي ألـا ٍو

  ؤو الؽب٢ت الّى٢بىجُت (net) ِذة حعمُاث، مجها الؽب٢ت
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 :ومً خذماتها-   

ب     -   (web) خذمت الٍى

مدش١اث وؤدلت البدض -

ذؤلا٠ترووي-  (e-mail) البًر

اث الاخباس -  (news groups) مجمِى

 (chat) الذسدؼت-

 (ftp) بشوجى١ى٥ هٝل اإلالٙاث -

مىاْٜ الىظاثي الاظخماُِت  -

ؤن ٌؽاهذ ما ٌّشك في  (ؤلاهترهذ) ٌعخىُْ معخخذم الؽب٢ت (telnet) :ثلند --9-5

. الاظخماِاث واإلااجمشاث مً خال٥ بشامج هٝل الفىسة والفىث ِبر الؽب٢ت ب٣ل ظهىلت

ذ الٜذ بٜباال واظّا، وؤدي رل٤ بلى  حّخبر الاهترهذ ؤهم وظُلت لالجفا٥ وؤخذثها ٜو

  .اسجٙاُ ِذد معخخذمحها إلاا لها مً بًجابُاث ٠شحرة
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 :جعسيف إلاعالم-10
لم جيؽإ في مدُي ِشبي، بل هي مً ؤـل ٔشبي وجشظمت ل٣لمت " بِالم"١لمت 

INFORMATION  .إحي اظخخذامها مشاد٘ا ل٣لماث ؤخشي . وهي مؽخٝت مً الّٙل ؤِلم ٍو

وظمُّها جشمي بلى جٝذًم مّلىماث ؤو ؤخباس بلى  (ؤهبإ)، ؤو (ؤخبر)حّىي هٙغ اإلاّنى مشل

. شخق ما

ّٗش د- الم .َو بإهه ِملُت  اظخٝفاء لؤلخباس آلاهُت والىاُّٜت، ووؽشها " ظامي ربُان ؤلِا

المُت الخذًشت . ِلى ؤوظْ مذي بىاظىت الىظاثل ؤلِا

ّٗش د- الم. َو بإهه جضوٍذ الجماهحر باألخباس الصخُدت، واإلاّلىماث " ِبذ اللىُٚ خمضة ؤلِا

اجْ ؤو  ً سؤي ـاثب في واّٜت مً الٜى العلُمت والخٝاثٞ الشابخت التي حعاِذ ِلى ج٣ٍى

. مؽ٣لت مً اإلاؽ٢الث

ت ٌّني الّلم بالص يء،  الم ًشمض به بلى الاجفا٥ الجماهحري ٘هى مً هاخُت لٍٕى  وؤلِا

الم  شي بّن الباخشحن ؤن ؤلِا ت به والاواُل ِلُه، ٍو ت راث : ؤي اإلاّ٘ش هى ِملُت ٢ٍ٘ش

شاك، ل٢جها تهذٗ مً خُض الىدُجت بلى ش يء واخذ هى مخاوبت . ممامحن مخّذدة ألٔا

. ؤلاوعان بىاظىت وظاثل هٝل بِالمُت خذًشت مخٝذمت ومخىىسة

الم ؤ٠ثر مً مجشد ِملُاث هٝل زهب الذ٠خىس ؤخمذ بذس بلى اِخباس ؤلِا ه.  ٍو " ُّ٘٘ش

بإهه جضوٍذ الجماهحر باإلاّلىماث الصخُدت والخٝاثٞ وألاخباس الفادٜت بهذٗ مّاوهتهم ِلى 

ا جل٤ التي ٣ًىن  ً الشؤي العلُم بصاء مؽ٣لت مً اإلاؽا١ل ؤو معإلت ِامت خفـى ج٣ٍى

ان  للىاط بؽإجها آساء مخّاسلت، وؼبُه بهزا الشؤي  سؤي الذ٠خىس ببشاهُم بمام، و٠الهما ًٍش

ّمل ِلى جضوٍذ الجماهحر باإلاّلىماث الصخُدت بهذٗ خذ  الم ًٝىم بذوس جىظُهي، َو ؤن ؤلِا

الم . جل٤ الجماهحر وساء ٢٘شة مُّىت ؤو بٜىاِها بىظهت الىٍش التي جٝذمها وظاثل ؤلِا

ّٗش د الم بإهه . َو م مّلىماث صخُدت وخٝاثٞ " خامذ صهشان ؤلِا ِملُت وؽش وجٍٝى

اث دُٜٝت ووٜاجْ مدذدة وؤ٣٘اس مىىُٝت وؤداء ساجر  واضخت وؤخباس ـادٜت ومىلِى

. للجماهحر مْ مفادس خذمت للفالر الّام

ام  الم ِملُت حّبحر مىلىعي ًٝىم ِلى الخٝاثٞ وألاٜس ٙهم مً هزا الخٍّشٚ ؤن ؤلِا ٍو

عتهذٗ جىٍُم الخٙاِل بحن الىاط مً خال٥ وظاثله الّذًذة، والتي  وؤلاخفاءاث، َو

حرها . مً بُجها الصخا٘ت وؤلاراِت والخلٙاص والعِىما واإلاعشح ٔو
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 :جعسيف إلاعالم السياض ي-11

ِملُت وؽش ألاخباس واإلاّلىماث والخٝاثٞ وؼشح الٝىاِذ والٝىاهحن الخاـت   

الُت بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ  الُت للجمهىس بٝفذ وؽش الشٝا٘ت الٍش باأللّاب وألاوؽىت الٍش

اض ي ُه الٍش . وجىمُت ِو

 :مفهوم إلاعالم في مجال التربية البدنية والسياضية-11-1

ىا ِبذ الشخُم بلى ؤن غ ِو اض ي هى جل٤ : ٌؽحر ١ل مً خحر الذًً َِى الم الٍش ؤلِا

الت، وجٙعحر الٝىاِذ  الّملُت التي تهخم بيؽش ألاخباس واإلاّلىماث، والخٝاثٞ اإلاشجبىت بالٍش

اض ي، ورل٤ للجمهىس بٝفذ وؽش زٝا٘ت  والٝىاهحن اإلاىٍمت لؤللّاب وؤوظه اليؽاه الٍش

اض ي، وؤهه مً خال٥ وظاثل الاجفا٥  الت بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ وجىمُت الىعي الٍش الٍش

ت ًخم الخإزحر في الىمى العلى١ي والُٝمي لجمهىسه .  الجماهحًر

شي  اض ي ٌّذ جل٤ اإلاىٍىمت التي تهخم "مدمذ الخماخمي "ٍو الم في اإلاجا٥ الٍش ؤن ؤلِا

اض ي، وبّشك وجٙعحر الٝىاِذ  ت اإلاشجبىت بهزا اإلاجا٥ الٍش بيؽش ألاخباس واإلاّلىماث واإلاّ٘ش

الُت،  الاث اإلاخخلٙت وجد٢م اإلاىا٘عاث الٍش والٝىاهحن واإلابادت التي جىٍم ألالّاب والٍش

والتي تهخم بخىلُذ الشئي الّلمُت هدى الّذًذ مً اإلاؽ٢الث والٝماًا اإلاّاـشة للتربُت 

ت بٕشك وؽش  الم الجماهحًر الت، ورل٤ مً خال٥ وظاثل الاجفا٥ ؤو ؤلِا البذهُت والٍش

الُت هدى مماسظت ؤوظه  الشٝا٘ت اإلاشجبىت بهزا اإلاجا٥ لذي اإلاىاوىحن وجىمُت اججاهاتهم الٍش

اث ٘شأهم في مخابّت ألاخذار  اليؽاواث البذهُت والخش٠ُت، وجىظحههم هدى اظدشماس ؤٜو

الُت . الٍش

: عنااس إلاعالم السياض ي-12

اض ي ِىاـش ؤسبّت هي- : لئلِالم الٍش

.  اإلاعخٝبل(2.                        -)اإلاشظل(1)-

(. اإلاممىن )الشظالت(4.               -)ألاداة ؤو الىظُلت(3)-

المُت ؤو الجهت التي جفذس ِجها الشظالت ظىاء ١اهذ هزه : اإلاشظل هى- ـاخب الشظالت ؤلِا

. الخ........الجهت الاجداد  ؤو الىادي ؤو الالِب ؤو اإلاذسب 

المُت ظىاء ١ان ٘شاد ؤو ظماِت: اإلاعخٝبل هى- . مً جىظه بلُه الشظالت ؤلِا

المُت ظىاء ١اهذ صخُٙت ؤو براِت ؤو : ألاداة ؤو الىظُلت هي- ما جادي به الشظالت ؤلِا

ىن  . الخ........جلٍُٙض
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ُله بلى : الشظالت ؤو اإلاممىن هي- الُت لخبلُٕه ؤو جـى الم الٍش ما جدمله وظُلت ؤلِا

اض ي في بلٓى ؤهذا٘ه ِلى الشظالت واإلاممىن الزي جٝذمه  الم الٍش ّخمذ ؤلِا اإلاعخٝبل، َو

ام ومعاًشجه لشوح الّفش والؽ٣ل الٙني  هزه الشظاثل، ومذي اِخماد ِلى الخٝاثٞ وألاٜس

خم هٝذ  اإلاالثم، ومىاظبخه إلاعخىي اإلاعخٝبلحن مً الجمهىس مً خُض ؤِماسهم وخاظاتهم، ٍو

ش هزه الؽشوه واإلاّاًحر التي بن  مه بًجابا ؤو ظلبا، في لىء ج٘ى اض ي وجٍٝى الم الٍش ؤلِا

جدٝٝذ ججّل جإزحرها في الىاط ؤ٠بر، وحعخدىر ِلى زٝتهم وجٙاِلهم مّها، وخى٥ ِىاـش 

اض ي الم الٍش ت الاجفا٥ وجٙعحراتها لع٣ُىلىظُت ؤلِا اض ي هزه بىِذ هٍٍش الم الٍش .  ؤلِا

  :أهمية إلاعالم السياض ي-13

اض ي ٜذًما وخذًشا بمشابت اإلاذسظت الّامت التي جىاـل ِمل  الم الٍش  ٌّخبر ؤلِا

الُت اإلاخخلٙت ١األهذًت ومشا٠ض الؽباب بل والخّلُمُت بمشاخلها اإلاخخلٙت،  اإلااظعاث الٍش

ٞ ما جيؽشه بُجهم مً خبراث حّذ٥ بحن  وجخجاوصها ٘خٝشب الٙشوٛ بحن الىاط، ًِ وٍش

الُت العلُمت ٕاسا بما ًخالثم مْ الُٝم والخٝالُذ الٍش . ظلى٠هم ٠باسا ؤـو

اض ي دوس مدؽّب في اإلاجخمْ ٌهش بجالء بّذ اهدؽاسه ِلى هىاٛ واظْ   ولئلِالم الٍش

ت جخفق لها  ً، ولزال٤ ؤخزث الخ٣ىماث ِلى اخخالٗ ظُاظتها ال٢ٍٙش في الٝشن الّؽٍش

ىهُت وجىظهها هدى جدُٝٞ ؤهذا٘ها الذاخلُت، مً  الصخٚ والٝىىاث ؤلاراُِت والخلٍُٙض

ٙهم بإهمُت  اض ي لهم، وحٍّش الُت للجمهىس وصٍادة الىعي الٍش ْ معخىي الشٝا٘ت الٍش خُض ٘س

الت في خُاتهم الّامت والخاـت . دوس الٍش

ٚ الّالم بدماسة  ى٥ بلى ؤهذ٘ها الخاسظُت مً خُض حٍّش واظخخذامها ؤًما للـى

الُت، والزي ٢ٌّغ بذوسه سقي هزه الذو٥ وجٝذمها في ؼتى اإلاجاالث، وفي ٌل  ؼّىبها الٍش

اض ي  الم الٍش اض ي جبرص ؤهمُت ؤلِا ْ في اإلاجا٥ الٍش الخٝذم الّلمي والخ٢ىىلىجي ال٢بحر والعَش

ولشوسة بخاوت ؤ٘شاد اإلاجخمْ ِلما ب٣ل ماًذوس مً ؤخذار وجىىساث في هزا اإلاجا٥، ورال٤ 

ادة ال٢بحرة أل٘شاد هزا اإلاجخمْ، وبالخالي ـّىبت الاجفا٥ اإلاباؼش بمفادس  في ٌل الٍض

. اإلاّلىماث وألاخباس 

ادة  اض ي في الُٝام بىاظبه، هزا باإللا٘ت بلى ٍص الم الٍش  ومً هىا جخطر ؤهمُت ؤلِا

اض ي باإلاجاالث ألاخشي،  الُت وصٍادة مفادسها وحؽاب٤ اإلاجا٥ الٍش جذ٘ٞ اإلاّلىماث الٍش

ذم ٜذسة الٙشد في مالخٝت ومخابّت هزا الخذ٘ٞ  ظىاء اٜخفادًت ؤو اظخماُِت ؤو ظُاظُت، ِو

ٚ به هزا الّفش هى ِفش اإلاّلىماث  مً اإلاّلىماث والزي ٌّذ ؤمشا ـّبا، ٘إٜل ما ًـى

هىس ؼب٢ت اإلاّلىماث  . (ألاهترهذ)هدُجت للخٝذم الزي لخٞ بال٢مبُىجش وألاٜماس الفىاُِت ٌو



 
27 

اض ي في الخٕلب ِلى هزه  الم الٍش ت واإلالخت في ُٜام ؤلِا  ومً هىا جبرص الخاظت المشوٍس

اض ي  الت ِلى اظدُّاب ١ل ماهى ظذًذ في اإلاجا٥ الٍش الفّىباث، بمعاِذة ظمهىس الٍش

. والخجاوب مّه

الم  جخٕزي بالخبر، وجىمى بال٢ٙش، وجخّافى  [هٙغ بِالمُت] وؤلاوعان في هٍش سظا٥ ؤلِا

الت  اض ي ؤًما في العُىشة ِلى ظمهىس الٍش الم الٍش باللخً، ومً هىا جبذو ؤهمُت ؤلِا

ذها اإلاىظه . وجىظُه مؽاِشهم الىظهت التي ًٍش

٘ةن ولّذ في الخحر ١اهذ وظُلت الجماهي في البىاء، وبن ولّذ في ٔحر رال٤ ١اهذ ؼشا 

.         معخىحرا

اض ي بإهىاِه اإلاخخلٙت   ومً خال٥ هزا الّشك اإلاىظض ًم٢ً الٝى٥  الم الٍش  بإن ؤلِا

ؽ٣ل  ذ الشاهً، َو ىهُه، ًازش جإزحرا ٠بحرا في الٜى الُت، وبشامج براُِت وجلٙحًز مً صخا٘ت ٍس

اض ي .  ظىاهب خىحرة مً الىمى العلى١ي والُٝمي أل٘شاد اإلاجخمْ في اإلاجا٥ الٍش

: أهداف إلاعالم السياض ي -14

  الُت مً خال٥ حٍّشٚ الجمهىس بالٝىاِذ والٝىاهحن الخاـت وؽش الشٝا٘ت الٍش

الُت اإلاخخلٙت والخّذًالث التي ٜذ جىشؤ ِلحها  . باأللّاب وألاوؽىت الٍش

  ْالُت واإلاداٍ٘ت ِلحها، خُض بن ل٣ل مجخم جشبُذ الُٝم واإلابادت والاججاهاث الٍش

اض ي مخٙٝت مْ جل٤ الُٝم واإلابادت،  دذد ؤهماه العلٟى الٍش وعٞ ُٜمي ٌؽ٣ل ٍو

.  ٠إن الخىا٘ٞ ظمت  مً ظماث اإلاجخمْ

  الُت اإلاّاـشة وؽش ألاخباس واإلاّلىماث والخٝاثٞ اإلاخّلٝت بالٝماًا واإلاؽ٢الث الٍش

اض ي  ومداولت جٙعحرها، والخّلُٞ ِلحها، ل٣ي ج٣ىن ؤمام الشؤي الّام في اإلاجا٥ الٍش

ت الجخار ما ًشاه مً ٜشاساث ججاه هزه الٝماًا ؤوجل٤ اإلاؽ٢الث،  وبِىاءه الٙـش

ُت الجمهىس وجشُٝٙهم  اض ي التي جشمي بلى جِى الم الٍش وهزه هي ؤوضر ؤهذاٗ ؤلِا

الُت التي حعخجذ في خُاتهم ِلى  الُا، مً خال٥ بمذادهم باإلاّلىماث الٍش ٍس

حن اإلادلي والذولي . اإلاعخٍى

  التروٍج ًِ الجمهىس، وحعلُتهم باألؼ٣ا٥ والىٛش التي جخٙٚ ِجهم ـّىباث الخُاة

. الُىمُت
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: وظيفة إلاعالم السياض ي-15

اض ي الشثِعُت في بخاوت الجمهىس ِلما باألخباس  الصخُدت  الم الٍش ُٙت ؤلِا  ج٢مً ٌو

ً سؤي  ُت التي حعاِذ ِلى ج٣ٍى واإلاّلىماث الفادٜت الىاضخت، والخٝاثٞ الشابخت واإلاىلِى

اض ي . ِام ـاثب في واّٜت ؤو خادزت ؤو مؽ٣لت ؤو مىلُى هام ًخّلٞ باإلاجا٥ الٍش

 :خصائئ إلاعالم السياض ي-16

 اض ي  ال٢شحر مً الخفاثق، ول٢ً مً ؤبشص هزه الخفاثق ماًلي : لئلِالم الٍش

اض ي ًخممً ظاهبا ٠بحرا مً الاخخُاس، خُض ؤهه ًخخاس الجمهىس الزي ًخاوبه  الم الٍش ؤلِا

ى٥ بلُه ب في الـى ٔش اض ي مىظه بلى ظمهىس ٠شة الٝذم، وهزه . ٍو ٘هزا مشال بشهامج براعي ٍس

ىوي مىظه بلى ظمهىس ٠شة الُذ  الُت خاـت ب٢شة العلت، وهزا خذًض جلٍُٙض مجلت ٍس

.. وه٢زا

  اض ي ًخمحز بإهه ظماهحري له الٝذسة ِلى حٕىُت معاخاث واظّت الم الٍش ؤلِا

. ومخاوبت ٜىاِاث ٠بحرة مً الجماهحر

  اض ي في ظُّه الظخزاب ؤ٠بر ِذد مً الجمهىس ًخىظه بلى هٝىت مخىظىت الم الٍش ؤلِا

ا٘ترالُت ًجخمْ خىلها ؤ٠بر ِذد مً الىاط، باظخصىاء ما ًىظه بلى ٜىاِاث مدذدة 

حرها حن ٔو الُت للمّٜى . مً الىاط ١البرامج الٍش

  اض ي بىظاثله اإلاخخلٙت ماظعت اظخماُِت ٌعخجُب بلى البِئت التي ٌّمل الم الٍش ؤلِا

٘حها بعبب الخٙاِل الٝاثم بِىه وبحن اإلاجخمْ، وختى ًم٢ً ٘همه البذ ؤوال مً دساظت 

ؤو ٘هم اإلاجخمْ الزي ٌّمل ُ٘ه ختى ال ًخّاسك ما ًٝذمه مً سظاثل بِالمُت 

اض ي بمشابت اإلاشآة  الم الٍش الُت مْ الُٝم والّاداث العاثذة في هزا اإلاجخمْ، ٘اإِل ٍس

لعٙت هزا اإلاجخمْ .  التي ح٢ّغ ـىسة ٘و

: ثترثر إلاعالم السياض ي في اللمهوز --17

الم  )لِغ هىاٟ اجٙاٛ بحن ِلماء الاجفا٥ الجماهحري  ِلى ال٢ُُٙت التي  (وظاثل ؤلِا

اض ي بفٙت خاـت ِلى الجمهىس، ؤو ِلى  الم الٍش الم بفٙت ِامت، وؤلِا جازش بها وظاثل ؤلِا

م مً ؤن هىاٟ بظماِا ِلى جإزحر  جل٤ الىظاثل ِلى ظمهىسها  ُت رل٤ الخإزحر بالٔش هِى

اض ي، هٍشا إلاخاوبخه لٝىاُ ٠بحر مً الجمهىس  الم الٍش مشال بلٖ ِذد اإلاؽاهذًً . خاـت ؤلِا

الم ألاخشي ملُاس 1996لذوسة ؤولىىا ألاوإلابُت  ىن وخذه دون وظاثل ؤلِا  ِبر ؼاؼاث الخلٍٙض

مؽاهذ، هزا باإللا٘ت بلى اإلاعخمّحن الزًً جابّىا ؤخذار هزه الذوسة مً خال٥ ؤلاراِاث 
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الُت وهم ؤًما ٌؽ٣لىن  الُت، ؤو مً خال٥ اإلاخابّت الّمُٝت للصخا٘ت الٍش و البرامج الٍش

. وعبت ٠بحرة مً الجمهىس 

اجه و  اض ي ِلى الجمهىس مجاال ضخما ٜاثما بزاجه له هٍٍش الم الٍش و لهزا ؤـبذ جإزحر ؤلِا

. ؤبدازه الخاـت

: نظسيات ثترثر إلاعالم السياض ي - 18

 :نظسية الحترثر املباشس أو قصثر املدى -18-1

اض ي  المُت لئلِالم الٍش ت ؤن ِالٜت الٙشد بمممىن اإلاىاد ؤلِا   جشي هزه الىٍٍش

الم  هي ِالٜت جإزحر مباؼش وجلٝاجي، ٘اإلوعان الزي ًخّشك ألي مادة بِالمُت في ؤلِا

ىهُت ؤو براُِت، ٘ةهه ًخإزش بمممىجها مباؼشة و خال٥  اض ي ظىاء ١اهذ صخُٙت ؤو جلٍٙض الٍش

. ٘ترة ٜفحرة 

اث مً  و مّنى رل٤ هى ؤن مؽاهذة الٙشد لبّن مٍاهش الّىٚ في بخذي اإلاباٍس

الُت ٘ةهه بالمشوسة بىاء ِلى هزه  ىن، ؤو ِىذ ٜشاءجه ِجها في الصخا٘ت الٍش خال٥ الخلٍُٙض

ت ظٗى ًدا٠حها و ًداو٥ جىبُٝها في واْٜ خُاجه، و ٌعمى هزا اإلاىدنى في دساظت جإزحر  الىٍٍش

اـت  ت الـش ت الخٝىت ؤو هٍٍش اض ي بىٍٍش الم الٍش . مممىن ؤلِا

الم جازش  ها و التي جبثها وظاثل ؤلِا المُت مهما ١ان هِى ت ؤن الشظاثل ؤلِا و ملخق هزه الىٍٍش

اـت .  في ؤلاوعان اإلاخلٝي لها جإزحرا مباؼشا، ٠ما لى ؤهه خًٝ بةبشة مخذسة ؤو ؤولٝذ ِلُت ـس

 خُىما 1996و ًم٢ً الاظدؽهاد ِلى رل٤ بدادزت اجهُاس ِماسة في مفش الجذًذة ِام 

الم اإلاخخلٙت ؤظباب  اهخاب الهلْ و الخٗى ظ٣ان الّماساث اإلاشجّٙت ِىذما وؽشث وظاثل ؤلِا

مذة  اجهُاس هزه الّماسة، و التي مجها ُٜام مالٟ بّن الؽٝٞ بها بةصالت بّن الخىاثي و ألِا

لضوم ؤِما٥ الذ٣ًىس ٘اجهالذ البالٔاث ِلى ؤٜعام الؽشوت بؽ٣ل م٢شٚ ٌؽ٣ى الع٣ان 

مذة مً ؼٝٝهم، و بّذ الخدشي  ً بةصالت الخىاثي و ألِا بّمهم البّن مً ُٜام آلاخٍش

ً بةصالت  وظذ ؤن مٍّم هزه البالٔاث ١اهذ ١اربت، وؤن ما جفىسه البّن مً ُٜام آلاخٍش

شاك خاـت ٔحر الهذم ال ؤ٠ثر  مذة هى مجشد ولْ معامحر في الخىاثي أٔل .   الخىاثي و ألِا

ُى هزه  و هىد ؤن ها٠ذ ؤهه ال بذ مً وظىد ِىامل ؤو ؤظباب ؤخشي ظاهمذ في ٜو

الخىادر ؤو البالٔاث، ٘اإلوعان لِغ ١اثىا ظلبُا ًخإزش ب٣ل ما ًفاد٘ه بمّض٥ ًِ جش٠ُبخه 

الىٙعُت و بُئخه الاظخماُِت، و معخىاه الشٝافي و الخّلُمي، و ما ًترجب ِلُه مً خبراث 

ى٥ ؤلاوعان بلى مشل هزه الخالت و  ظابٝت، ٘ال بذ ؤن ٣ًىن لهزه الّىامل جإزحر ٠بحر في ـو

ه إلاشل هزا الخإزحر . خمِى
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: نظسية الحترثر على املدى الطويل أو الترالمي - 18-2

اض ي ِلى الجمهىس  الم في اإلاجا٥ الٍش ًشي هزا الاججاه ؤن جإزحر ما حّشله وظاثل ؤلِا

لت، ختى جٍهش آزاسه مً خال٥ ِملُت جشا٠مُت ممخذة صمىُا جٝىم ِلى  ًدخاط بلى خبرة وٍى

الُت، و لِغ ِلى الخُٕحر اإلاباؼش آلاوي لعلٟى ألا٘شاد  . حُٕحر اإلاىاٜٚ و اإلاّخٝذاث الٍش

ٝت  ل ختى ٌٕحر همي ج٢ٙحره، و ؤظلىب خُاجه و وٍش بن ؤلاوعان ًدخاط بلى صمً وٍى

الم  حّامله مْ ألاؼُاء اإلاىظىدة في البِئت اإلادُىت به، و اظخمشاس حّشله ِبر وظاثل ؤلِا

الُت جخخلٚ  ؤظلىب خُاجه التي اِخاد ِلحها، ًادي به بلى جبني  ُم ٍس الُت بلى ؤ٣٘اس ٜو الٍش

الُت، و ٌٕحر في ؤظلىب خُاجه مخإزشا بما ٌّشك ِلُه، و بذسظه  بّن ألا٣٘اس ؤو الُٝم الٍش

جخخلٚ مً ٘شد بلى آخش، خعب جش٠ُبت شخفِخه و خالخه الىٙعُت، والبِئت الاظخماُِت 

المُت التي ًخّشك لها، و مممىن و ؤهذاٗ و ١ل  التي ٌِّؾ ٘حها، و ٠زل٤ هُى الىظُلت ؤلِا

. مجها 

المُت التي جيبز مشال  ٝا لهزا ألاظلىب ٘ةن اظخمشاس حّشك الٙشد بلى اإلاادة ؤلِا و ٘و

الُت ب٣ل ـىسه و ؤؼ٣اله ظىاء مً الالِبحن ؤو  الّىٚ الزي ًدذر في اإلاالِب الٍش

الم  الُت العلُمت مً ٜبل ؤلِا الجمهىس ؤو اإلاذسبحن، و بٌهاسه بفىسة مىاُ٘ت للشوح الٍش

اض ي، ًادي بلى ٜلت ٌهىس خىادر الّىٚ هزه، و بالخالي ًم٢ً الٝماء ِلحها ِلى اإلاذي  الٍش

ل . الىٍى

: نظسية الحطعيم أو الحلقيح - 18-3

ت و ٢٘شتها مً ال٢ٙشة هٙعها التي ًٝىم ِلحها ؤظاظها  اؼخٞ اظم هزه الىٍٍش

الُت التي هخلٝاها مً  اث اإلاخخالُت مً اإلاٙاهُم و الُٝم الٍش الخىُّم لذ ألامشاك، ٘الجِش

اض ي حؽبه ألامفا٥ التي جدًٝ بها ل٣ي جٝل ؤو جىّذم ٜذسة الجشازُم ِلى الخإزحر  الم الٍش ؤلِا

مت و التي جدذر في اإلاالِب  في ؤظعامىا، ٘اظخمشاس حّشك الجمهىس إلاؽاهذ الّىٚ و الجٍش

الُت مشال، ًخلٞ لذحهم خالت مً الالمباالة ججاهها و ِذم الىٙىس مجها .  الٍش

اض ي ظاء هدُجت الخًٝ اإلاىخٍم  الم الٍش ٘دالت العلبُت هزه ججاه ألاؼُاء العلبُت في ؤلِا

المُت، مما ولذ خالت مً البالدة ججاهها ؤؼبه  لّٝى٥ هزه الجماهحر بهزه ألامفا٥ ؤلِا

. بالخفاهت التي ًفىّها اإلافل خُىما جلٝذ به لذ ألامشاك 

و ختى ال هفل بلى مشل هزه الخالت مً البالدة و الالمباالة ججاه ألاؼُاء العلبُت في اإلاجا٥ 

المُت بّملُاث الخىظُه و ؤلاسؼاد و  اض ي ١الّىٚ مشال، ًجب ؤن جٝىم الىظُلت ؤلِا الٍش

الُت َ ججاه ما ًٝذم، و مداولت هبزه و بٌهاسه بفىسة مىاُ٘ت لؤلخالٛ و الشوح الٍش . الِى
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الت ؤظمى مً ؤن ج٣ىن ظاخت للٝخا٥، ؤو الجزاُ بحن مىا٘عحها، و بهما هي حّمل ِلى  ٘الٍش

. خلٞ اإلاىاوً الالثٞ اظخماُِا و هٙعُا و بذهُا و ِٝلُا و اهّٙالُا 

: نظسية الحترثر على مسحلحثو - 18-4

ت ؤن جإزحر  ٝفذ بزل٤ اهخٝا٥ اإلاّلىماث ِلى مشخلخحن، خُض جشي هزه الىٍٍش ٍو

اض ي ِلى الجمهىس ًخم بؽ٣ل ٔحر مباؼش، و ًمش بمشخلخحن هما الم في اإلاجا٥ الٍش : وظاثل ؤلِا

اض ي للجمهىس، ٘الزي  : اإلاشخلت ألاولى- الم في اإلاجا٥ الٍش هي ما جبشه ؤو جيؽشه وظاثل ؤلِا

الم ٜذ ال ًازش ُ٘ىا ٠شحرا، بل ٜذ ال وّحره ؤدوى اهخمام ِىذ  هخلٝٙه مباؼشة مً وظاثل ؤلِا

الم لشظاثلها، و بخلُٝىا لخل٤ الشظاثل  . جيخهي اإلاشخلت ألاولى  (اإلاّلىماث  )بض وظاثل ؤلِا

ًبذئها مً ٌعمحهم ِلماء الاجفا٥ بٝادة الشؤي في اإلاجخمْ، و هم ١ل  : اإلاشخلت  الشاهُت-

ذٜاء و الضمالء في  ألاشخاؿ الباسصًٍ داخل الخجمّاث الفٕحرة في اإلاجخمْ، ٠جماِاث ألـا

ٞ و ألاٜاسب  ٜادة الشؤي هاالء هم بّن ؤـذٜاثىا ؤو ؤصخابىا ؤو روي الشؤي . الىادي ؤو الٍٙش

ُ٘ىا، ٘الزي ًدذر في هزه اإلاشخلت هى ؤن ٜادة الشؤي هاالء ٜذ ؼاهذوا هٙغ الزي 

ٝت جىبهىا بلى ؤؼُاء لم هٙىً  ؼاهذهاه ؤو ٜشؤوا هٙغ الزي ٜشؤهاه، ٘بذؤوا بالخذًض ِىه بىٍش

الم، و ٜاثذ الشؤي ٜذ ٣ًىن  ٝت التي ِشلتها وظُلت ؤلِا بلحها، و بإظلىب ؤ٠ثر بٜىاِا مً الىٍش

له مً الىٙىر اإلاادي ؤو ألادبي ؤو ١لحهما ما ًجّلىا هٝبل جٙعحره و سئٍخه الخاـت للشظالت 

المُت، مما ٜذ ًادي بلى جإزشها ب٣ل ظضء مً مممىن جل٤ الشظالت  . ؤلِا

ت ًم٢ً جىلُذ رل٤ مً خال٥ اإلاشا٥  ٝا لهزه الىٍٍش ولبُان ٠ُٚ ًدذر هزا الخإزحر ٘و

: الخالي

الُا مُّىا جخممً مؽاهذه  ٘لى ؤن بّن اإلاشاهٝحن ؤو اإلاشاهٝاث ؼاهذوا بشهامجا ٍس

ِشلا لُٝم مُّىت، ؤو ؤ٣٘اسا مدذدة خى٥ مٙهىم الّىٚ مشال، زم ١ان مً الٕذ بذؤوا 

. ًدذزىن به صمالءهم الزًً ؼاهذوه و الزًً لم ٌؽاهذوه 

المُت  اض ي)هىا ًبرص دوس ٜاثذ الشؤي خُىما ًبذؤ بخدلُل الشظالت ؤلِا و  (البرهامج الٍش

ت تهض سئوظها مامىت ِلى ما ًٝى٥  وخُض ؤن ألا٣٘اس التي ٜذ جشد في . بُٝت ؤِماء اإلاجمِى

دت، و ٔحر مباؼشة في مذلىالتها، ٘ةن ؤي  الم ٔحر ـٍش المُت التي جبثها وظاثل ؤلِا الشظاثل ؤلِا

ىه الشٝافي و جيؽئخه  ٝت التي ًشاها هى، ؤو ِلى ؤظاط ج٣ٍى بوعان ًم٢ً ؤن ًٙعشها بالىٍش

: الاظخماُِت، و معخىاه الخّلُمي ٘مشال 

تراك ِلى ٜشاساث الخ٣ام ٜذ ًٙعشه ٜاثذ الشؤي ِلى ؤهه هُى مً الخّبحر ًِ الشؤي و - الِا

ب باُس باأللٙاً و اإلافىلخاث ًلىحها ٠ما ٌؽاء، . جدُٝٞ الزاث ٘ٝاثذ الشؤي لِغ ٘ٝي اِل
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ت  ٘هى الزي ًز٠ش٠م مشال بىابل .بل بهه ًماسط دوس اإلاىبه الاهخٝاجي لبُٝت ؤ٘شاد اإلاجمِى

الؽخاثم التي ؤلٝاها ؤخذ الالِبحن ِلى خ٢م اإلاباساة، ٠ما ؤن ٜاثذ الشؤي هى الزي ًلٙذ 

ٝت التي اِترك بها الالِب ِلى خ٢م اإلاباساة  . ؤهٍاس صمالثه بلى الىٍش

ٝا  إلاٙهىمها و دسظت جإزحرها، ًجّلىا  ت، و ٘و خىا بىبُّت هزه الىٍٍش و مً خال٥ مّ٘ش

الم  المُت التي ًبثها ؤلِا المُت ٘ٝي، ؤو الشظالت ؤلِا جإخز الخُىت والخزس ال مً اإلاادة ؤلِا

ذٜاء، و هىا ًبرص دوس اإلااظعاث  اض ي، بل ًجب ؤن ٌّم الخعاب لٝادة الشؤي وألـا الٍش

الُت  و اإلااظعاث الاظخماُِت و خاـت  ألاظشة في جىظحهها  (مشا٠ض الؽباب – ألاهذًت  )الٍش

ٝا لمىابي و مّاًحر اظخماُِت مُّىت  ذٜاء ٘و . لؤلبىاء في اخخباس ؤو اهخٝاء ظماِت ألـا

: نظسية ثحديد ألاولويات -18-5

ما٥ الزي ًبدض في اللٝاءاث و  ت مً ٢٘ش ة ظذو٥ ألِا اظخّحر اظم هزه الىٍٍش

ما٥ في ؤي لٝاء جشجِب  ت ِلى ؤهه مشلما ًدذد ظذو٥ ألِا الاظخماِاث  و ٢٘شة الىٍٍش

اث التي ظٗى جىاٜؾ بىاء ِلى ؤهمُتها . اإلاىلِى

ُٙت هٙعها، ؤي له ظذو٥ ؤِما٥ خاـت، و ِلى  اض ي بالٌى الم الٍش ٠زل٤ ًٝىم ؤلِا

ٝا لذسظت ؤهمُتها ٘األهم زم ألاٜل ؤهمُت اث ٘و . ؤظاظها جشجب اإلاىلِى

اث  الُت، و ما ٌّشله مً مىلِى اض ي هى ما ًبشه مً بشامج ٍس الم الٍش وظذو٥ ؤِما٥ ؤلِا

اث  الُت ختى لُبذو لجمهىس الٝشاء ؤو اإلاؽاهذًً ؤو اإلاعخمّحن ؤن هزه البرامج و اإلاىلِى ٍس

اض ي سظاثل بِالمُت مُّىت، ٘ةهه . ؤولى و ؤهم مً ٔحرها باالهخمام الم الٍش ٘دُىما ًيؽش ؤلِا

ًىحى للمؽاهذ ؤو للٝاست ؤهه الش يء ٌعخدٞ الاهخمام في هزا الّفش ؤ٠ثر مما ًٝشؤ ؤو ٌعمْ 

اض ي مّحن  اض ي في ظذو٥ ؤِماله إلاىلُى ٍس الم الٍش شه ؤلِا ؤو ٌؽاهذ، ٠ما ؤن الخحز الزي ً٘ى

الت بُّجها ٢٠شة الٝذم،  اض ي ِلى ٍس الم الٍش ، ٘مشال جش٠حز ؤلِا دلُل ِلى ؤهمُت هزا اإلاىلُى

اث ال٢شة،  وؤهه  اض ي ظىي مباٍس ًجّل ؤ٘شاد اإلاجخمْ ٌؽّشون بإهه ال ًدذر في اإلاجا٥ الٍش

. الش يء ٌعخدٞ الاهخمام ظىاها

اض ي ِلى مىلُى  مّحن، ؤو شخق مّحن و بِىاءه خحزا ٠بحرا،  الم الٍش ٘تر٠حز ؤلِا

ٌّني للجمهىس ؤن هزا اإلاىلُى ؤو الصخق له مً ألاهمُت ما ججّله خالشا باظخمشاس ؤو 

اث ؤو ألاشخاؿ الزًً لِغ لهم خمىس في  اض ي، ٠ما ؤن اإلاىلِى الم الٍش ب٢ثرة في ؤلِا

اض ي لِغ لهم ؤهمُت لذي ِامت الىاط الم الٍش . ؤلِا

الُت في مفش جمم ال٢شحر مً الّلماء و الباخشحن  و مشا٥ رل٤ ؤن ١لُاث التربُت الٍش

اض ي ال ًذخلهم في داثشة  الم الٍش الُت، و ل٢ً ظذو٥ ؤِما٥ ؤلِا في مخخلٚ الّلىم الٍش
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اهخماماجه، ٘ةجهم ٌِّؽىن في الٍل ال ٌّٗش الىاط ًِ ببذاِاتهم و ابخ٣اساتهم و ِىاءاتهم 

اض ي ؼِئا، و جٍل مجشد ؤوساٛ خبِعت اإلا٢خباث ج٢خَ بها  للبدض الّلمي في اإلاجا٥ الٍش

المُت  ب ال٢شة ٣ًىن مفذس ل٢شحر مً الشظاثل ؤلِا ٚ هزه اإلا٢خباث، وباإلاٝابل ٘ةن اِل ؤ٘س

اض ي و جخفذس ـىسه ؤٔلٙت و ـٙداث الجشاثذ و اإلاجالث و مٝذمت  الم الٍش التي ًٝذمها ؤلِا

ىن، و ٌّخبروهه اإلاشل والٝذوة التي ًجب ؤن  الُت ِلى ؼاؼاث الخلٍٙض وجهاًت البرامج الٍش

اث التي  ذ هشي بّن هاالء الالِبحن وهم ًادون اإلاباٍس ًدخزي بها الؽباب، وفي هٙغ الٜى

ّخذي بّمهم ِلى البّن،  عبىجهم، بل َو الم وهم ٌّخذون ِلى الخ٣ام َو جىٝلها ؤظهضة ؤلِا

بحن دولُحن لمً  ولّل مً الص يء اإلااظٚ ؤن والّخىا بّن الصخٚ ًِ لبي زالزت اِل

. ؼب٢ت آداب

خذاء  ب دولي هاش ئ بااِل وفي هٙغ ألاظبُى والّخىا ؤًما بّن الصخٚ ًِ ُٜام اِل

ت ؤخذ اإلاىاوىحن، ولم جز٠ش الصخٚ  ِلى لابي ؼشوت ِىذما ٜام بمبىه مخلبعا بعٜش

ؤًما ؤظماء هاالء الالِبحن بما ًٙخذ اإلاجا٥ ؤمام الٝاست بلى ؤن ٌس يء الًٍ بجمُْ الالِبحن 

ب  حر الذولُحن، وال٢باس والىاؼئحن الزًً ١اهىا باألمغ الٍٝش ِلى خذ ظىاء، الذولُحن مجهم ٔو

اض ي  الم الٍش . ًمشلىن الٝذوة لهم ٠ما ًٝذمها ؤلِا

اض ي ِلى جٝذًمها للؽباب الم الٍش .  وهدً هدعاء٥ ؤًً الٝذوة هىا والتي ًدشؿ ؤلِا

اض ي ِلى هزا الىدى مً الخىاٜن ًفِب  الم الٍش بن ما ًٝذم مً مىاد بِالمُت في ؤلِا

اض ي  الم الٍش الؽباب بالخمٛض والبلبلت هدُجت ظٝىه اإلاشل والٝذوة له، وبزل٤ ًخدى٥ ؤلِا

ت للؽباب، مما ًادي بلى ابخّاده ًِ وظذان ؼّبه وجشاب ؤسله، و ًادي به  بلى ؤداة ممٜض

تراب و ٘ٝذان الاهخماء و الهىٍت  .  بلى الٔا

اض ي مً خال٥ ظذو٥ ؤِماله آلان، ًذ٥ ِلى جشاظْ ُٜمت  الم الٍش بن ما ًٝذمه ؤلِا

اض ي ؤمام وُٕان مشل هزه الّىاـش، و ٜذ ؤدي رل٤  اإلاشٝٙحن، و ٜادة ال٢ٙش في اإلاجخمْ الٍش

ت، و الّلمُت في اإلاجا٥  بلى لّٚ ٜذسة الٙئت اإلاشٝٙت ِلى الُٝام بذوسها في الُٝادة ال٢ٍٙش

اض ي  . الٍش

بي ال٢شة في ظذو٥  ىن ِلى ولْ اِل المُىن ًدـش و ٜذ ًشظْ العبب في ؤن ؤلِا

الُت، و خاـت البرامج  ؤِمالهم دون ٔحرهم في ١ل ما ًٝذمىهه مً مىاد بِالمُت ٍس

ىن، و  ىهُت بلى ظهىلت بِذاد وبخشاط البرامج لهم، بل وجىا٘ش مىادها في م٢خبت الخلٍٙض الخلٍٙض

اث لِؽٕل بها  التي ال جخشط ًِ اخخُاس بّن ألاهذاٗ التي ًدشصها هاالء الالِبحن في اإلاباٍس

اإلاعاخت الضمىُت لهزه البرامج، ظىاء في مٝذمت هزه البرامج ؤو ؤزىائها ؤو في جهاًتها، وال 
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٣ًلٙىن ؤهٙعهم ِىاء الاظتهاد في ولْ مادة بِالمُت جدىاظب و وبُّت البرامج التي 

ذا مً  اض ي،  ٘خ٣ىن اإلادفلت مٍض ٌعخمُٙىن ٘حها سظا٥ الّلم و ال٢ٙش في اإلاجا٥ الٍش

المّٚ لهزه البرامج و بّذها ًِ جدُٝٞ ؤهذا٘ها، و وظىد حؽابه و ج٢شاس إلاٍّم ٘ٝشاتها، 

ىن (1979)هزا ما ؤ٠ذجه دساظت ؤمُمت خامذ ؤبى الخحر  ، خُض ؤؼاسث بلى ؤن بشامج الخلٍٙض

الُت جدؽابه وجخ٢شس وال جلبي اخخُاظاث وسٔباث الجمهىس، وهزا مّىاه ب٘الط مّذي و  الٍش

. مخشجي هزه البرامج 

المُت الٝادسة ِلى جدُٝٞ  و مما ظبٞ ًخطر لىا لشوسة الاهخمام بةِذاد ال٣ىادس ؤلِا

ٝا  اض ي ٘و الم الٍش ذ ًجب ِلى الٝاثمحن ِلى ؤلِا هزه البرامج ألهذا٘ها، و في هٙغ الٜى

الُت الهامت و اإلالخت في ظذو٥  اث هزه ؤن ًمّىا الٝماًا الٍش ت جدذًذ ألاولٍى لىٍٍش

ؤِمالهم، بدُض ًخم جىاولها باألظلىب و الؽ٣ل الزي ًدىاظب و دسظت ؤهمُت هزه الٝماًا 

اض ي مً  ختى ًم٢ً اإلاعاهمت في ولْ الخلى٥ اإلاىاظبت، و ؤن ٣ًىن لشظا٥ الّلم الٍش

اض ي بما ًم٢ً  الم الٍش الُت دوسا ٠بحرا وباسصا في ظذو٥ ؤِما٥ إِل ؤظاجزة ١لُاث التربُت الٍش

الاظخٙادة ال٣املت مً هخاثج ؤبداثهم و دساظاتهم، و الخشوط بها بلى داثشة المىء، و التي 

الت  الُت اإلاّاـشة، بما ًم٢ً الٍش جٝذم الخلى٥ الّلمُت ل٢شحر مً الٝماًا و اإلاؽ٢الث الٍش

. في اإلاجخمْ مً معاًشتها للخٝذم الّلمي و الخ٢ىىلىجي في الذو٥ اإلاخٝذمت 

الُحن في ١ل  ت مً ألابىا٥ الٍش و هزا لِغ مّىاه ؤًما بٔٙا٥ جٝذًم الىمارط اإلاؽ٘ش

الاث مً روي الُٝم و ألاخالٛ والزًً خٝٝىا إلافش ال٢شحر مً ؤلاهجاصاث والبىىالث  الٍش

الذولُت، وبلٝاء المىء ِلحهم، و التر٠حز ِلى ؤلاًجابُاث ختى ٣ًىهىا بمشابت الٝذوة الخُٝٝت 

الت  أل٘شاد اإلاجخمْ بما ًدٝٞ الاهخماء الخُٝٝي للىوً، الزي ٢ٌّغ ؤهمُت جدُٝٞ الٍش

. ألهذا٘ها 

: نظسية حازض البوابة -18-6

ت مً ِمل الخاسط الزي ًٝٚ ِلى البىابت، ُ٘ذخل مً   ؤجذ ٢٘شة هزه الىٍٍش

خباساث الصخفُت في ٜشاس هزا الخاسط . ٌؽاء و ًمىْ مً ٌؽاء  . و ٔالبا ما جخد٢م الِا

اض ي جىىلٞ مً ؤن  الم الٍش ت مً خُض اظخخذامها في الخذًض ًِ جإزحر ؤلِا والىٍٍش

اض ي ًخد٢مىن ُ٘ما ًفل بلُه الىاط مً مىاد بِالمُت الم الٍش . ألاشخاؿ الّاملحن في ؤلِا

الم ٠داسط  المُت للجمهىس ًٝىم به سظل ؤلِا بن هزا الخد٢م في الخذ٘ٞ اإلاىاد ؤلِا

ش مىاد بِالمُت مُّىت لهم . ًٝٚ ِلى بىابت الجماهحر، و ٌعمذ بخمٍش
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الم ؤو خاسط البىابت مً هزا الذوس ًدذد للجمهىس ما ًجب ؤن ًٝشؤه ؤو  بن سظل ؤلِا

ذ . ٌؽاهذه ؤو ٌعمّه ُٙت هزا الذوس راث وبُّت مضدوظت، ٘داسط البىابت في الٜى وألن ٌو

ذ ًدشمهم و ٜشاءة ؤو  الزي اخخاس ؤن ًيؽش لهم ؼِئا مُّىا اظخدعىه، وفي هٙغ الٜى

. مؽاهذة ؼِئا آخش

بي  الُت ما، هى الزي ًٝشس وؽش خبر ًِ اِخذاء اِل ش صخُٙت ٍس ٘مشال سثِغ جدٍش

ذ ًذجب خبر امخشا٥ هٙغ  بخذي الٙٛش ِلى خ٢م في مباسة ل٢شة الٝذم،  و في هٙغ الٜى

م مً ِذم صخت بّن هزه  ٞ في مباساة ؤخشي لٝشاساث الخ٢م، ِلى الٔش بي هزا الٍٙش اِل

. الٝشاساث 

اث ؤن الخؽىهت الضاثذة مً  ؤو ٜذ ًفٚ ؤخذ اإلادشسًٍ في حّلُٝه ِلى بخذي اإلاباٍس

٠ما ؤن اإلادشس هٙعه ٌعخىُْ ؤن ٌُّذ ـُأت . ظاهب بّن الالِبحن ِلى ؤهه لّب سظىلي

هزا الخّلُٞ، خُض ٌّخبر خؽىهت هاالء الالِبحن ِىٚ ٔحر مٝبى٥، و ٌّخبره ؤًما خشوط 

الُت  . ًِ الشوح الٍش

المي مازش في الجمهىس مً الىاخُخحن  : بن دوس خاسط البىابت ؤلِا

مً خال٥ ما ٌّشله ِلحهم، بىاءا ِلى اِخباساث شخفُت بدخت ٜذ ج٣ىن جل٤  : ألاولى-

خباساث الصخفُت ظُاظُت بِالمُت مٝفىدة ًشاد مً خاللها بخذار حُٕحر زٝافي ؤو  الِا

خباساث وظهت هٍش ؤملتها جيؽئت هزا  اظخماعي بالجمهىس اإلاعتهذٗ، و ٜذ ج٣ىن جل٤ الِا

. الخاسط الاظخماُِت و الشٝاُ٘ت 

ب ؤو  خباساث، ٘ةجها ٜذ ال ٣ًىن لها ِالٜت بمفلخت الجمهىس مً ٍٜش و مهما ١اهذ جل٤ الِا

. بُّذ 

المي في الجمهىس مً خال٥ ما ًذجبه ِجهم  : الثانية- .  ٣ًىن جإزحر خاسط البىابت ؤلِا

المُت اإلاُّىت، ٘ةهه بالخإ٠ُذ ٜذ مىْ ِجهم ؤخشي ٜذ ٣ًىهىا في  ٘ةرا ظمذ بمشوس الشظاثل ؤلِا

ألا٠ثر ؤهمُت لِغ : خاظت بلحها ؤ٠ثر مً التي ِشلذ ِلحهم، و هىاٟ مٝىلت بِالمُت جٝى٥ 

.  الزي جم ِشله ِلى الجمهىس، بل رل٤ الزي لم ًخم ِشله

و لزا ٘ةن الٙشد ًجب ِلُه ؤن ال ٌّخمذ في اظخٝاء مّلىماجه وؤخباسه ِلى وظُلت 

بِالمُت واخذة، بل ِلُه ؤن ًخابْ و ًىالْ ١ل ما ًفذس في ال٢شحر مً هزه الىظاثل، ٘الزي 

ومً هاخُت ؤخشي ًجب ؤن ًخدلى سظا٥ . ًيؽش في صخُٙت ما ٜذ ال جيؽشه صخُٙت ؤخشي 

الُت التي  اث الٍش ُت في جىاولهم لؤلخذار و اإلاىلِى اض ي باألماهت ؤو اإلاىلِى الم الٍش ؤلِا
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جدذر في اإلاجا٥، و ولْ ألامىس في هفابها الصخُذ بما ًممً جٝذًم خذمت بِالمُت مخمحزة 

. جدٍى بشٝت و جإًُذ الجمهىس 

   :نظسية الاطحخدامات و إلاشباع-18-7

اض ي و ظمهىسه بؽ٣ل مخخلٚ ًِ  الم الٍش ت جىٍش بلى الّالٜت بحن ؤلِا هزه الىٍٍش

اث العابٝت اض ي هى الزي ًدذد للجمهىس هُى الشظاثل . الىٍٍش الم الٍش ت ؤلِا ٘ٙي هزه الىٍٍش

باجه ًخد٢م  المُت التي ًخلٝاها، بل بن اظخخذام الجمهىس لخل٤ الشظاثل إلؼباُ ٔس ؤلِا

اض ي الم الٍش المُت التي ٌّشلها ؤلِا . بذسظت ٠بحرة في مممىن الشظاثل ؤلِا

باث  الُت إلؼباُ ٔس المُت الٍش ت ؤن الجمهىس ٌعخخذم اإلاىاد ؤلِا لزا جشي هزه الىٍٍش

مشا٥ رل٤ الصخق اإلاُا٥ للّىٚ واإلإامشاث حعتهىٍه مؽاهذة ؤخذار الّىٚ . مُّىت لذًه

ىن، ؤو ٜشاءة جٙاـُلها مً الصخٚ  الُت مً خال٥ الخلٍٙض التي ٌؽاهذها في اإلاالِب الٍش

.  واإلاجالث، ِ٘ععى ظاهذا الظخخذامها إلؼباُ هزا اإلاُل

ْ الاظدشاسة ًجذ راجه وساخخه الىٙعُت في اإلاؽاهذة التي  و٠زل٤ الالِب الّفبي ظَش

، وهزا ٌؽّشه بإهه لِغ وخذه الزي ًماسط هزا العلٟى مما  ًٍهش ٘حها مشل هزا العلٟى

. ًذِم الخىظه بلُه ؤ٠ثر وؤ٠ثر

ت الاظخخذام وؤلاؼباُ جىىلٞ مً مٙهىم ؼاجْ في ِلم الاجفا٥، وهى مبذؤ  ٘ىٍٍش

ا إلافذس اإلاّلىماث  الم  )الخّشك الاخخُاسي، وجٙعحره ؤن ؤلاوعان ٌّشك هٙعه اخخُاٍس ؤلِا

اض ي  ٝخه في الخ٢ٙحر (الٍش خٙٞ ووٍش باجه، ٍو . الزي ًلبي ٔس

ت ٜذ ًفبذ مىىُٝا في مجخمْ  بن مٙهىم الخّشك الاخخُاسي الزي جٝىم ِلُه هزه الىٍٍش

ت  مت بلى ؤلاباخُت والؽزور الجيس ي باظم خٍش ٌعمذ بّشك ١ل ش يء مً الّىٚ والجٍش

. ال٢ٙش والخّبحر

اض ي ت الاظخخذاماث وؤلاؼباُ ٣ًىن لها جإزحر بًجابي في اإلاجخمْ الٍش . ٠ما ؤن هٍٍش

ّمل ِلى  اض ي في هزا اإلاجخمْ خالي مً الّىٚ والّذوان، َو الم الٍش واإلاا ؤهما ًٝذمه ؤلِا

ت مت ؤو اإلاىد٘ش .  ٠بذ الخُاالث اإلاٍشمت، بمّنى ِذم معاًشتها للعلى٠ُاث اإلاٍش

 :أنواع ثترثر إلاعالم السياض ي-19

اض ي في الجمهىس ورل٤ ١الخالي الم الٍش :  هىاٟ ؤهىاُ مً الخإزحراث ًم٢ً ؤن ًدذثها ؤلِا

: جغيثر املوقف أو الاثجاه السياض ي -19-1

لى هزا  ٚ سئٍت ؤلاوعان لٝمُت ؤو شخق ما وؼّىسه ججاهه، ِو ٝفذ باإلاٜى ٍو

ٚ ًبني ؤلاوعان ِلى ؤظاظه خ٢مه ِلى ألاشخاؿ الزًً ًفاد٘هم والٝماًا التي  اإلاٜى
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ما ؤو ٜبىال، خبا ؤو ٠شها، ورل٤ بىاء .ًخّشك لها ٚ ٜذ ًخٕحر ظلبا ؤو بًجابا، ٘س هزا اإلاٜى

. ِلى اإلاّلىماث ؤو الخُصُاث التي جشد لئلوعان 

الُت ِلى حُٕحر  اض ي لذًه الٝذسة مً خال٥ ما ًبشه مً مّلىماث ٍس الم الٍش وؤلِا

ذ مً خال٥  الت، خُض ٌّخبروجها ممُّت للٜى الىٍشة المُٝت مً ظاهب البّن للٍش

الُت اإلاّاـشة،  الُحن والٝماًا الٍش ٜذسجه ِلى حُٕحر مىاٜٙهم ججاه بّن ألاشخاؿ الٍش

.  ُ٘خٕحر بالخالي خ٢مهم ِلى هاالء ألاشخاؿ وجل٤ الٝماًا

اض ي بّؽشاث ألاخذار واإلاىاٜٚ ًِ ؤخذ الٙٛش  الم الٍش ٘مشال خُىما ًمذها ؤلِا

ٞ مً ِىٚ داخل اإلالّب والزي ٜذ ًخمشل في  الُت، والتي ًٍهشها ؤِماء هزا الٍٙش الٍش

ٞ آلاخش، ؤو  بي الٍٙش خذاء ِلى اِل خذاء ِلحهم، ؤو الِا تراك ِلى ٜشاساث الخ٣ام، ؤو الِا الِا

. ٔحر رل٤ مً مٍاهش الّىٚ 

ٞ له  فبذ هزا الٍٙش ٞ، ٍو ٙه مً هزا الٍٙش ج٣ىن الىدُجت ؤن الٝاست ٜذ ٌٕحر مٜى

ٝترن اظمه ب٣ل ؤخذار الّىٚ ؤو الؽٕب داخل اإلاالِب . ظمّت ٔحر وُبت، ٍو

ٚ الاهخٝا٥ مً خا٥ الّذاء بلى خا٥ اإلاىدة، ؤو  ومً ألامشلت ألاخشي ِلى حُٕحر اإلاٜى

اض ي لخل٤ ألاهذًت واإلاخمشلت في  الم الٍش ال٢ّغ بحن ظماهحر بّن ألاهذًت، خُض ًٝىم ؤلِا

ٚ الجمهىس لذ ظمهىس الىادي آلاخش، معخٕلت  ذة ١ل هادي بذوس ٠بحر في حؽ٢ُل مٜى ظٍش

ٞ مً هزا الىادي بلى الىادي آلاخش  بي الٍٙش . في رل٤ ِلى ظبُل اإلاشا٥ اهخٝا٥ ؤخذ اِل

ومشا٥ رل٤ ما خذر ِىذما اهخٝل الالِب سلا ِبذ الّا٥ مً هادي الضمال٤ بلى 

ٚ 93/1994الىادي ألاهلي في مىظم  ذة هادي الضمال٤ ؤن حٕحر مٜى ، خُض اظخىاِذ ظٍش

ظمهىس هادي الضمال٤ ججاه هزا الالِب، ٘خدىلذ مً حصجُّها وهخا٘ها اإلاعخمش له بلى 

ل بلى خذ الٝزٗ والعب لهزا الالِب  . الهخاٗ لذه، بل ـو

الُت ٘ٝي،  ٠ما ؤن حُٕحر اإلاىاٜٚ والاججاهاث ال ًٝخفش ِلى ألا٘شاد والٝماًا الٍش

الُت، ٢٘شحرا ما ٜبل الىاط ظلى١ا ١اهىا ًإهٙىهه  بل ٌؽمل بّن الُٝم وؤهماه العلٟى الٍش

ؽمئزون مىه، و٠شحرا ما جخلى الىاط ًِ ُٜم ١اهذ ساسخت واظدبذلىا بها ُٜما دخُلت  َو

. ١اهذ مىلْ اظخهجان ُ٘ما ظبٞ 

ومً خال٥ الّشك العابٞ ًدبحن لىا لشوسة ؤال ٌعخٝي الٙشد مّلىماجه مً مفذس 

واخذ ختى ال ًشي ألامىس مً خال٥ وظهت هٍش واخذة، والتي ٜذ ج٣ىن هاٜفت ؤو مىداصة 

. لىٗش ِلى خعاب آلاخش

  



 
38 

 :جغيثر املعسفة السياضية -19-2

الُت التي لذي الٙشد وحؽمل الُٝم  الُت هي مجمُى ١ل اإلاّلىماث الٍش ت الٍش اإلاّ٘ش

اض ي، ٘هي  اض ي، و٠زل٤ العلٟى الٍش واإلاّخٝذاث واإلاىاٜٚ وآلاساء التي جخق اإلاجا٥ الٍش

ٚ ؤو الاججاه . بزل٤ ؤِم وؤؼمل مً اإلاٜى

ان ما ًضو٥ بضوا٥ اإلاازش، ؤما الخٕحر اإلاّشفي  اسك ظِش بن الخٕحر في اإلاىاٜٚ واست ِو

اض ي في  الم الٍش ال، ُ٘ازش ؤلِا ٘هى بُّذ الجزوس ًمش بّملُت جدى٥ بىُئت حعخٕٛش صمىا وٍى

لت اإلاذي له، باِخباسه  الُت لؤل٘شاد، مً خال٥ ِملُت الخّشك الىٍى ت الٍش ً اإلاّ٘ش ج٣ٍى

ُت الٝاثمت لٝفت  ى٥ اإلاّ٘ش الُت، ُ٘ٝىم باظخشار ألـا مفذس مً مفادس اإلاّلىماث الٍش

الُت لذي ألا٘شاد،  اث الٍش ت مً الٝماًا واإلاىلِى اض ي، ؤو إلاجمِى الُت ؤو مىلُى ٍس ٍس

الُت ظذًذة بذال مجها ُت ٍس . وبخال٥ ؤـى٥ مّ٘ش

ٝت ج٢ٙحرها وؤظلىب جُُٝمىا لؤلؼُاء مً خال٥ ما  اض ي في وٍش الم الٍش بن جإزحر ؤلِا

الُت،  الُت، ًادي بلى جدى٥ في ٜىاِاجىا ومّخٝذاجىا الٍش هخلٝاه مىه مً مّلىماث ٍس

الُت التي ا٠دعبىاها، ؤي ؤن ُِٝذجىا في ش يء هي  ت الٍش الُت خفُلت اإلاّ٘ش ٘الّٝاثذ الٍش

. هخاط ما ِلمىاه ًِ رل٤ الص يء 

ت  اض ي بما ًمل٢ه مً بم٣اهُاث ٌعخىُْ ؤن ًدذر حُٕحر في اإلاّ٘ش الم الٍش ٘اإِل

ٚ بّن اإلاخٕحراث، ٠صخفُت ؤلاوعان  الُت لذي الجمهىس متى اظخىاُ ؤن ًٌى الٍش

الُت، وحؽ٢ُله الشٝافي، وهٙىر ٜىي المٕي الاظخماعي  وخبرجه في بُئخه الاظخماُِت والٍش

الُت خعب  ت الٍش ىظهها ِلى بًٝاُ واخذ مخىأم ٌعجل بخُٕحر اإلاّ٘ش اإلامادة في اإلاجخمْ ٍو

ذه، ظىاء لذ ما هى ٜاثم ومىاهن له، ؤو مْ ما هى ٜاثم وداِم له . الاججاه الزي ًٍش

: الحنشئة الاجحماعية في املجال السياض ي -19-3

الُا،  هىاٟ ماظعاث مُّىت في ١ل مجخمْ، ٜذ جٝىم بخيؽئت ألا٘شاد وجشُٝٙهم ٍس

وحّلُمهم العلٟى اإلاٝبى٥ اظخماُِا وسٍالُا، بلا٘ت بلى جلُٝجهم اإلاّاٗس والّٝاثذ 

الت، ومً هزه اإلااظعاث اإلاجز٥  ت هدى الٍش الُت التي حؽ٣ل بِئتهم الشٝاُ٘ت والخماٍس الٍش

الُت ١األهذًت ومشا٠ض الؽباب  واإلاذسظت واإلاشا٠ض الذًيُت، هزا باإللا٘ت بلى اإلااظعاث الٍش

حرها . والعاخاث الؽّبُت ٔو

اض ي الزي لم ٌّذ مجشد معاهم ـٕحر في ِملُت الخيؽئت،  الم الٍش زم ظاء ِفش ؤلِا

اض ي ١ل بِذ وخاوب  الم الٍش بل ؤـبدذ ِامل هام ومازش في هزه الّملُت، لٝذ دخل ؤلِا
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الت اإلاخخلٙت مشوسا بالشٝا٘ت  اليص ىء والؽباب وال٢باس، واٜخدم ١ل مُذان مً مُادًً الٍش

اض ي  الُت بلى التروٍذ الٍش . الٍش

ان الشظاثل  ٛش الخلٝي ألاخشي، ؤمام و٘ى لٝذ جماء٥ دوس مفادس اإلاّلىماث ٘و

ل بلُه الّٝل البؽشي مً  اض ي، التي اظخخذمذ ؤٍِم ما جـى المُت لئلِالم الٍش ؤلِا

ج٢ىىلىظُا في مجا٥ الاجفا٥، اظتهذ٘ذ بإظلىب ظزاب الّٝى٥ والىظذان، في اإلاٝابل 

. اظخلم ؤلاوعان وظلم ؤوٙاله لهزا اإلاشبي الزي ـاس ًٝىم بذوس ألاب وألام في بّن ألاخُان

ُه ؤو مفذس  اض ي ِلى ؤهه مجشد ؤداة ج٘ش الم الٍش ٠شحرا مً الىاط ًخّامل مْ ؤلِا

ُه بشيء وال  الُت لِغ ؤ٠ثر، بن هزه الىٍشة حّذ هٍشة لُٝت بر لِغ هىاٟ ج٘ش لؤلخباس الٍش

اض ي ال ًخشط ًِ بصالت ُٜمت  الم الٍش ؤخباس مداًذة، بن ١ل ما وعمّه ؤو هشاه ؤو هٝشؤه في ؤلِا

اض ي، وجشبُذ ؤخشي مدلها اًجابُت، ؤو جشظُخ ش يء ٜاثم  مً الُٝم العلبُت في اإلاجا٥ الٍش

اض ي  . والخفذي آلخش ٜادم، وهزا هى اإلاٝفىد بالخيؽئت الاظخماُِت في اإلاجا٥ الٍش

م٢ً جىبُٞ رل٤ ِلى اإلاشا٥ الخالي  :  ٍو

ىهُت ظاخشة حّشك مىاٜٚ مطخ٢ت لصخق  بن مؽاهذة الٙشد مشال لخمشُله جلٍٙض

ٞ ما، والٙشد اإلاؽاهذ ٜذ ًٙشه في الطخ٤ ألن ما ًشاه ّ٘ال ًشحر  مخّفب في حصجُّه لٍٙش

خه . الطخ٤ لى٘ش

الُٝمت اإلاصخىهت في سظالت بِالمُت ٠هزه ال ًشاها رل٤ الصخق وهى ًخٙشط ِلى ما 

ٙا ؤو  ٌّخٝذ ؤهه حعلُت ؤو جشوٍذ ًشي جل٤ الُٝمت هي التي جدعلل بلى الالؼّىس لدؽ٣ل مٜى

. اججاها مً الخّفب

المُت التي جٝى٥ له بؽ٣ل مباؼش  بن الٙشد ظ٣ُىن ؤٜل ججاوبا مْ الشظالت ؤلِا

ت: ٠مٝالت في صخُٙت مشال . بن الٕمب ؤظلىب ٔحر خماسي وؤمش مضعج ومشحر للسخٍش

.  في خحن ؤهه ٜبل هزا الشؤي خُىما جم ِشله ِلُه مً خال٥ جل٤ الخمشُلُت

الم  الم اإلاخخلٙت بفٙت ِامت، وؤلِا ٘ةهه مً المشوسي الخيعُٞ بحن ؤظهضة ؤلِا

اض ي خاـت في مّالجت الٝماًا الّامت التي حؽٕل الشؤي الّام، وجمغ ألامً الٝىمي  الٍش

ووخذة الؽّب، ختى ال ًدذر جىاٜن بحن ما ًٝذم في هزه ألاظهضة وما ًشاه الٙشد في 

البِذ، وبحن ما ًخّلمه في اإلاذسظت ؤو الىادي ؤو مش٠ض الؽباب، وبحن ما ٌعمّه في اإلاسجذ، 

تراب  ُ٘دذر هُى مً البلبلت والدؽدذ في ٢٘ش وظلٟى هزا الٙشد ٜذ ًفل به بلى خذ الٔا

ت والاهخماء، وبالخالي لجىءه بلى وظاثل الّىٚ وؤلاسهاب، واظخٕالله للخؽىد  ٝذان الهٍى ٘و
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الُت إلزاسة الّىٚ والُٝام بإِما٥ الؽٕب  ت التي جخىاظذ إلاؽاهذة اإلاىا٘عاث الٍش الجماهحًر

 .
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ى٥ بلى ٜىاُ ٠بحر مً الجمهىس،  اض ي ٜذسجه ِلى الـى الم الٍش مً خفاثق ؤلِا

اض ي، بال ؤن الىظه العلبي له ًخمشل في  وهزا ًمشل وظه مً الىظىه ؤلاًجابُت لئلِالم الٍش

. بظاءة اظخخذام رل٤

اض ي بمهمت الخؽذ الجماهحري  الم الٍش الُت الذولُت ًٝىم ؤلِا ٘ٙي البىىالث الٍش

ها الٝىمُت، خُض حّمل ِلى اظخجهاك الخغ الىوني ؤو الؽّىس الٝىمي  لممان مااصسة ٜ٘ش

ٞ مً ؤظل جدُٝٞ الٙىص هزا ما ٌعمى باإلزاسة  للجماهحر لذّ٘ها بلى الالخٙاٗ خى٥ الٍٙش

. الجماُِت 

ذ،  اض ي ًم٢ً ؤن جدذر في ؤي ٜو الم الٍش ملُت ؤلازاسة الجماُِت التي ًٝىم بها ؤلِا ِو

مت بّن  ذ ألاصماث ١السخي الجماهحري الزي ًدذر هدُجت هٍض ل٢جها ؤهجر ما ج٣ىن في ٜو

الٙٛش وخاـت الٙٛش الٝىمُت وخشوظها مً بخذي البىىالث الذولُت، ١الخفُٙاث الجهاثُت 

ل٢إط الّالم ل٢شة الٝذم الزي ١ان ٌّذ بمشابت الخلم لهزه الجماهحر هدُجت للخٝفحر 

ذ هم ١اهىا ُ٘ه ؤٜشب للٙىص  الىاضر في ؤداء الالِبحن وألاخىاء الٙادخت في الدؽ٢ُل، في ٜو

. مً الٙٛش ألاخشي، وخاـت وبن ١اهذ هزه البىىلت مٝامت ِلى ؤسله ووظي ظمهىسه 

شوٗ جل٤  اث ألاصمت والٝذسة ِلى الخّامل مْ مّىُاث ٌو بن خعً الخفٗش في ؤٜو

اض ي للخإزحر في  الم الٍش ُٚ ؤلِا هزه ألاصمت ٌعمى ً٘ بداسة ألاصماث، ًذخل في هزا الًٙ جٌى

٢ها  الجماهحر، ودّ٘ها في الاججاه الزي ًشاد لؤلصمت ؤن حعحر ُ٘ه ؤي بزاسة الجماهحر وجدٍش

. لخخ٢ُٚ مْ ٌشوٗ هزه ألاصمت 

ُت في جٝذًمه  اض ي باإلاىلِى الم الٍش وختى ًم٢ً ججىب مشل هزه ألاصماث البذ ؤن ًخمحز ؤلِا

المُت، وؤن ًمْ ألامىس في هفابها الصخُذ بّذم اإلإاالة واإلابالٕت ٘حها، وؤن  للمادة ؤلِا

مت، وختى  الت ٘ىص وهٍض ٌّمل ِلى تهُئت الجماهحر إلاشل هزه ألاصماث ِلى ؤظاط ؤن الٍش

الت مجا٥ للخىا٘غ الؽٍشٚ جدض  ٣ًىن هىاٟ ٔالب البذ وؤن ٣ًىن هىاٟ مٕلىب، ٘الٍش

ُٞ دوس ٠بحر ٘حها، وهزا هى الهذٗ  ِلى ال٢ٙاح وبز٥ الجهذ، ؤما الىدُجت ٣ُ٘ىن للخ٘ى

الت  . ألاظمى للٍش
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ه  ٙه مً اإلاشحراث الخعُت ؤو اإلاىبهاث الزهىُت التي جىاظهه بدىاِص ؤلاوعان في مٜى

اإلاؽاِش والّىاوٚ ؤو اإلاىىٞ والّٝل، ووعخىُْ ؤن هخدذر ًِ ِٝل ومىىٞ واخذ : ؤمشان 

ذد مً الّىاوٚ – الخضن والعّادة – هىاٟ الخب وال٢شاهُت : ل٢ً هىاٟ ِذة مؽاِش ِو

حرها مً اإلاؽاِش – الشلا والٕمب  . ٔو

الّٝل هى ِذم الاظخجابت الخلٝاثُت إلاا ٌّترك ؤلاوعان مً مشحراث، خُض ًخمْ 

العلٟى ؤلاوعاوي اظخجابت إلاشحر ما بلى خعاباث دُٜٝت ًٝذس ٘حها الشبذ والخعاسة ، 

والّىاوٚ ١امىت داخل الٙشد ًخم اظدشاستها خُىما ًٙٝذ الّٝل ؤو اإلاىىٞ دوسه في العُىشة 

ِلحها و٠شحرا ما ًدذر رل٤ ، وؤلاوعان مهما بلٖ مً ظهذ ال ٌعخىُْ داثما العُىشة ِلى 

ِىاوٙه مً خال٥ جد٢ُم ِٝله، ٘لى اظخىاُ لبي مؽاِش الٕمب، ٘ةهه ال ٌعخىُْ ؤن 

. ًخد٢م في مؽاِش الخضن ؤو ال٢شاهُت، ؤو الخب ِلى ظبُل اإلاشا٥ 

اض ي ًخمخْ بٝذسة ٘اثٝت في الخّامل مْ ِىاوٚ ؤلاوعان، مً خال٥  الم الٍش وؤلِا

اظخخذامه ألظالُب الّشك بما جمل٢ه مً بم٣اهُاث جخاوب ال٢ٙش والىظذان، ٘مشال 

اض ي ؤن ًجّلىا هخّاوٚ مْ الطخُت بل وهب٣ي مّها ،خُىما حّشك لىا  الم الٍش ٌعخىُْ ؤلِا

اث مما  مؽاهذ اإلاّاهاة وألالم التي حّشلذ لها ١اِخذاء الجمهىس ِلى خ٢م بخذي اإلاباٍس

ؤودي بدُاجه، ؤو ١التي خذزذ في ١ىلىمبُا ِىذما ٜام ؤخذ ؤ٘شاد الجمهىسٍت بةوالٛ الىاس 

ٝه مً ٠إط الّالم  ِلى ؤخذ الالِبحن إلهذاسه لشبت ظضاء ١اهذ ظببا في خشوط ٍ٘ش

ب .1994 وفي ؤخُان ؤخشي وؽّش بالخضن وألاس ى خُىما هٝشؤ في بخذي الصخٚ ًِ اِل

اض ي بما ًٝذمه لىا مً  الم الٍش ؤـِب بـابت خىحرة جمىّه مً اللّب مذي الخُاة، ٘اإِل

ذ  . مّلىماث ًجّلىا هدب ؤو ه٢شه وصجب ؤو هخمامً هذًً ؤو هٍا

ٝىا الٝىمي وخشوظه مً بىىلت ألامم  مت ٍ٘ش اض ي مبرساث لهٍض الم الٍش ٘مشال ٜذ ًٝذم لىا ؤلِا

م مً ؤن هزه اإلابرساث ٜذ ال جٝىم ِلى ظىذ  ُٝت هدُجت لٍلم الخ٣ام ِلى الٔش ؤلاٍ٘ش

ذ هٙعه وبىاء ِلى جل٤ اإلاّلىماث واإلابرساث الخاوئت،  ٜذ ه٢شه  صخُذ، ٠ما ؤهىا في الٜى

خ٣ام هزه اإلاباساة وال هدضن لؤلري الزي ٜذ ًخّشلىا له مً الجماهحر، وججاهله إلداهت ؤو 

مت  اض ي مً ظاهب هزه الجماهحر، بذجت ؤجهم العبب في هٍض شجب هزا العلٟى ٔحر الٍش

ٞ وخشوظه مً البىىلت  . الٍٙش
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: الضبط الاجحماعي في املجال السياض ي -19-6

جمشل ِملُت المبي الاظخماعي بلى ظاهب اإلااظعاث ألامىُت والاظخماُِت ِىفشا 

ت  الُت، مما ًدُذ الٙـش مهما في اإلاداٍ٘ت ِلى الىٍام والاظخٝشاس داخل اإلاالِب الٍش

الُت  . لالِبحن للخىا٘غ الؽٍشٚ وبٌهاس ٜذساتهم وببذاِاتهم الٍش

اض ي، هي العلىت ٔحر اإلاشثُت التي ًدعب  ٝفذ بالمبي الاظخماعي في اإلاجا٥ الٍش ٍو

با ؤو مؽاهذا ؤو مذسبا، ؤو ٔحر رل٤ ؤزىاء بظشاء اإلاىا٘عت  الٙشد خعابها ظىاء ١ان اِل

ىاهحن مىٍمت  ٝت مخٙٝت مْ الىٍام الٝاثم مً ٜىاِذ ٜو الُت، ٘خجذه ًخفٗش بىٍش الٍش

للّبت، بٕن الىٍش ًِ سلاه ؤو ٜىاِخه بزل٤ في ٌل ِذم سئٍت الخ٢م له باليعبت لالِب 

. ؤو اإلاذسب، ؤو في ٌل ُٔاب سظل ألامً باليعبت للجمهىس 

خذاء بالمشب  اث ٠شة الٝذم ؤن ًٝىم بّن الالِبحن بااِل ٘إخُاها ًدذر في مباٍس

. ِلى الالِب اإلاىا٘غ مً خلٚ ٌهش الخ٢م

ذساث ٠بحرة ًم٢ىه مً الخإزحر ؤلاًجابي  اض ي بما ًمل٢ه مً بم٣اهُاث، ٜو الم الٍش ٘اإِل

اض ي،  والّٙا٥ في الجمهىس والالِبحن، ُ٘دٝٞ لىا المبي الاظخماعي اإلايؽىد في اإلاجا٥ الٍش

ت لالِبحن للخىا٘غ وؤلابذاُ، والجمهىس باإلاؽاهذة والاظخمخاُ  . بما ًدُذ الٙـش

: وللضبط الاجحماعي في املجال السياض ي رالرة أنواع هي

اض ي وجٝالُذه-1 .  ِٗش اإلاجخمْ الٍش

ىاِاجه بها-2 الُت للصخق ٜو  .المبي الاظخماعي الذاخلي وهى مشجبي بالُٝم الٍش

ً ومىا٘ٝتهم-3  .المبي الاظخماعي الخاسجي وهى مخّلٞ بٝبى٥ آلاخٍش

الُت التي ٜبلها :ألاو٥  - شاٗ الٍش  ًخدٝٞ مً خال٥ مشاِاة الُٝم والخٝالُذ وألِا

خه، ٘مشال ُٜمت لبي الىٙغ برا حّشك الالِب لخؽىهت  اض ي ِلى مش جاٍس اإلاجخمْ الٍش

الُت ؤلاظالمُت مً حّالُم ؤلاظالم،  صاثذة مً الالِب اإلاىا٘غ التي هٝلتها اإلاجخمّاث الٍش

ت ل٢ً الٝىي مً ًمل٤ هٙعه  )٠دذًض الشظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم  لِغ الٝىي بالفِش

ذ الٕمب   . (ٜو

ىذس  الُت في جل٤ اإلاجخمّاث،  ٍو ُّا في مىٍىمت الُٝم الٍش هزه الُٝمت جإخز ظضء ٘س

. ؤن هجذ شخفا مهما لّٚ دًىه ؤن ًخجاهل هزه الُٝمت وال ًُٝم لها اِخباسا

الُت التي ًلضم الٙشد بها هٙعه ٘مشال:الشاوي-  :  ًخدٝٞ ِلى لىء اإلاّاًحر والُٝم الٍش

ٝت ؤو ؤظلىب للخّامل مْ الٙٛش  الُت في ٠شة الٝذم وٍش بي بخذي الٙٛش الٍش ٜذ ًدبنى اِل

ب  ت لّالط اِل ىاء الٙـش ألاخشي، ٠ةخشاط ال٢شة خاسط خي الخماط وهى معخدىر ِلحها إِل
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ا مً المبي الاظخماعي في  ىن بها ختى جفحر هِى ٞ آلاخش اإلاىا٘غ، ُّ٘٘ش ؤـِب مً الٍٙش

اض ي الزي ًماسظه الالِب ِلى هٙعه مهما اخخلٙذ الٍشوٗ واإلاىاٜٚ، بمّنى  اإلاجا٥ الٍش

مت  . ؤهه ًماسظه وهى في خالت الٙىص ؤو الهٍض

ٝت هٙعها التي ًخفٗش :الشالض  -  ًخدٝٞ مً خال٥ التزام ؤلاوعان بالخفٗش بالىٍش

ٝت، وبال اِخبر خاسظا ًِ  بها آلاخشون، خُض ال ٌعخىُْ الٙشد ؤن ًخالٚ هزه الىٍش

الُت  شاٗ الٍش . الخٝالُذ وألِا

اض ي بما ًمل٢ه مً بم٣اهاث ؤـبذ مً ؤهم ؤدواث ِملُت المبي  الم الٍش وؤلِا

اض ي ت، وزاهُا: ؤوال . الاظخماعي في اإلاجا٥ الٍش خماد الىاط ِلُه : ل٣ىهه رو وبُّت ظماهحًر اِل

الُت لٝىاُ ٠بحر مً الجمهىس  ظّله . ٠مفذس ٜذ ٣ًىن هى الىخُذ لل٢شحر مً اإلاّلىماث الٍش

ٜادس ِلى ؤن ًجمْ الىاط بن لم ًدذد لهم ما ًصر وما ال ًصر الُٝام به مً ظلى٠ُاث 

الُت الُت، وخاـت ُ٘ما ًخّلٞ بالُٝم واإلاّخٝذاث الٍش . ٍس

الُت مُّىت، والخّخُم ِلى ما ًخالٙها  اض ي ألساء ؤو ؤ٣٘اس ٍس الم الٍش بن جشوٍج ؤلِا

دارس الىاط  اض ي، الزي ًخٙٞ الجمهىس ِلى ٜبىله، بل ٍو ًجّلها جخلٞ ما ٌؽبه الّٗش الٍش

اض ي ِلى ؤن ًجّله بظماِا  الم الٍش . مً مخالٙت ما ِمل ؤلِا

اض ي بها، وببشاصها وبلٝاء المىء  الم الٍش ٘مشال ٠شة الٝذم اليعاثُت واهخمام ؤلِا

ِلحها، واخخاللها إلاعاخاث ٠بحرة ظىاء في الصخا٘ت، ؤو ؤلاراِت لئلِالن ِجها، والذِاًت لها، 

. ورل٤ مً ؤظل حؽ٢ُل سؤي ِام وبظماُ ًٝبل مماسظت الٙخاة ل٢شة الٝذم

:  اياغة الواقع -19-7

ٝذمه للجمهىس ٠ما هى  اض ي ٍو اض ي بفُأت الىاْٜ الٍش الم الٍش خُض ًٝىم ؤلِا

ٝفذ بالىاْٜ هى  اض ي خى٥ ألاخذار : ٍو الم الٍش رل٤ الجضء الزي ٌّشله ؤو ًيؽشه ؤلِا

اض ي، خُض ًبذو و٠إهه واٜعي  الُت اإلاّاـشة داخل اإلاجخمْ الٍش اث الٍش والٝماًا واإلاىلِى

اض ي، ول٢ً في  الم الٍش ووبُعي، ومّبر ًِ الخُٝٝت، وهزا ما ًجب ؤن ٣ًىن ِلُه ؤلِا

اض ي ـُأت هزا الىاْٜ، ٘مشال ٜذ ٣ًىن اهخمام  الم الٍش ؤخُان ؤخشي ٜذ ًخجاهل ؤلِا

اض ي مً خال٥  الم الٍش الت هى العمت العاثذة في مجخمْ ما، ل٢ً ؤلِا الىاط بىُى مً الٍش

الت ٌّىي اهىباِا مخخلٙا ًِ  جش٠حزه ِلى ظضء ـٕحر مً اإلاجخمْ  حهخم بهزا الىُى مً الٍش

المُت لئلِالم  الىاْٜ الخُٝٝي العاثذ في هزا اإلاجخمْ، ومشل هزا الىُى مً العُاظت ؤلِا

اض ي ٜذ ج٣ىن ِىاٜبه وخُمت ومشا٥ رل٤ : الٍش
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ٞ الًٝهش، وحسخش  ٞ و٠ُٚ ؤهه ٍ٘ش اض ي واْٜ الٍٙش الم الٍش ِىذما ًفٓى لىا ؤلِا

ٞ الٙىُت والبذهُت والخىىُت، ول٢ً في ؤو٥ اخخ٣اٟ  بم٣اهُاجه في ببشاص ٜذساث هزا الٍٙش

بُه ظيئ، وبزل٤ ا٠خٙذ  مت زُٝلت و١ان ؤداء اِل ٞ هٍض سظمي له في بىىلت ما اجهضم الٍٙش

الم  ٞ لم ٢ًً بال واّٜا ٔحر صخُذ ـأه ؤلِا الجماهحر ؤن ما ُٜل ًِ واْٜ هزا الٍٙش

ىفٗش ًِ مخابّت ما ًٝذمه مً  اض ي وبالخالي ًٙٝذ مفذاُٜخه لذي هزه الجماهحر، ٍو الٍش

الت بؽ٣ل ِمىمي ذ ًٙٝذ اهخمامه بالٍش الُت، بل ٜو . سظاثل بِالمُت ٍس

الت وخشط بها ًِ هىاٛ جدُٝٞ سظالخه،  اض ي ٜذ ؤلش بالٍش الم الٍش وبالخالي ٣ًىن ؤلِا

اض ي ؤن ًٝىمىا بفُأت الىاْٜ ٠ما هى دون  الم الٍش ٘لزا ًجب ِلى الٝاثمحن ِلى ؤلِا

اض ي  ٙٝذ الشٝت في اإلاجخمْ الٍش ، ٍو مضاًذة ؤو هٝفان، ختى ال ًفِب الجمهىس بالخمٛض

لي بفٙت ِامت .  بفٙت خاـت، ومجخمّه ألـا

 :شسوط ثترثر إلاعالم السياض ي-20

اجه  ٝا لىٍٍش اض ي ؤن ًدذر الخإزحر الزي ظبٞ ؤلاؼاسة بلُه ٘و ختى ًم٢ً لئلِالم الٍش

ٚ رل٤ ِلى مذي جىا٘ش بّن الّىامل والؽشوه جل٤ الّىامل هي التي ًم٢ً . وؤهىاِه، ًخٜى

اض ي في الجمهىس  الم الٍش . في ٌلها ؤن ًازش ؤلِا

و٠ما ظبٞ ؤلاؼاسة ؤًما ؤن ؤلاوعان لِغ خاله ظلبُت ًخإزش بخلٝاثُت ظارظت ب٣ل 

المُت التي ًخّشك لها، بهما جإزشه جخذخل ُ٘ه مخٕحراث ٠شحرة بّمها هٙس ي له  الشظاثل ؤلِا

اض ي  ِالٜت بصخفُت ؤلاوعان، وبّمها اظخماعي له ِالٜت ببِئخه الاظخماُِت، وبّمها ٍس

الت،  الُت ظىاء ١ان مماسظا للٍش ًخّلٞ بالٙترة الضمىُت التي ٜماها ؤلاوعان في اإلاالِب الٍش

ت  . ؤو مؽاهذا لها، وما ـاخب رل٤ مً خبراث مخىِى

هزه الؽشوه ؤو . هزه اإلاخٕحراث هي الؽشوه التي ًجب جىا٘شها لخذور الخإزحر

  : الّىامل جىٝعم بلى ِذة ؤهىاُ  وهي ١الخالي 

المُت التي ًخّشك لها الٙشد في اإلاجا٥  .1  ؼشوه لها ِالٜت باإلافذس ؤي هُى الىظُلت ؤلِا

اض ي  .(اإلاشظل)الٍش

المُت  .2  . ؼشوه لها ِالٜت بالبِئت اإلادُىت التي جبض ٘حها الشظالت ؤلِا

الُت  .3 المُت الٍش  . ؼشوه لها ِالٜت بمممىن الشظالت ؤلِا

. (اإلاعخٝبل) ؼشوه لها ِالٜت بالجمهىس  .4
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الُت-20-1 المُت الٍش : الؽشوه التي لها ِالٜت بمفذس الشظالت ؤلِا

الُت ٜذسة : خبرة اإلافذس-ؤ المُت الٍش خُض جمٙي الخبرة التي ًخمخْ بها مفذس الشظالت ؤلِا

ت ـاخب الشظالت  ه ِلى سظالخه، والخبرة ًٝفذ بها مذي مّ٘ش باإلاىلُى  (اإلاشظل  )جإزحًر

المُت التي  (اإلاشظل)الزي ًخدذر ِىه، ٣٘لما ١ان الصخق  ملما بمىلُى الشظالت ؤلِا

. ؤ٠بر وال٢ّغ صخُذ (اإلاعخٝبل)ًىظهها ١لما ١ان جإزحره ؤو جإزش اإلاخلٝي ِىه 

ب مشال ج٣ىن  الُت ًِ حؽ٢ُل خمل الخذٍس ٘مشال خُىما ًخدذر ؤظخار ب٣لُت التربُت الٍش

ذ ًىّذم  ٜذسجه ؤؼذ في الخإزحر ِلى الجمهىس، ؤما لى ١ان اإلاخدذر والبا في راث ال٣لُت ٜو

اض ي (اإلاخدذر)خُىما ٣ًىن اإلافذس  ب الٍش . ال ِالٜت له بالخذٍس

خُض جضداد ٜىة جإزحر اإلافذس ١لما اظخدىر هزا اإلافذس ِلى زٝت الجمهىس : اإلافذاُٜت- ب

ٝل هزا الخإزحر جبّا لمّٚ هزه الشٝت ؤو اإلافذاُٜت بلى ؤن ٜذ جخالش ى  بمفذاُٜخه مّه، ٍو

. جماما 

الُت- ط الم الٍش الُت في دسظت جإزحرها ِلى : وظُلت ؤلِا الم الٍش خُض جخٙاوث وظاثل ؤلِا

الجمهىس بّٙل ِىامل ٠شحرة وبٝا لٝذساث وبم٣اهُاث ١ل وظُلت مجها، ٘اإلراِت ٔحر 

ىن  . الصخا٘ت ٔحر الخلٍُٙض

الُت- د الم الٍش الُت بلى ؤخادًت : اخخ٣اس وظُلت ؤلِا الم الٍش خُض ًادي اخخ٣اس وظُلت ؤلِا

هزه ألاخادًت جازش في الٙشد مً خُض ؤجها جلٝي الخىُى في آلاساء وألا٣٘اس . في مفذس الخلٝي

الُت، الزي ِلى ؤظاظه ٌعخىُْ الٙشد ؤن ٌؽ٣ل جفىسا مداًذا مً  ووظهاث الىٍش الٍش

. خال٥ الاخخُاس بحن ِذة بذاثل

الُت مً ٜبل بّن ألا٘شاد ؤو  الم الٍش بن الزي ًدذر في خالت اخخ٣اس وظاثل ؤلِا

المُت  الُت ١األهذًت مشال، هى حّشك ؤلاوعان لىٙغ الشظالت ؤلِا الهُئاث ؤو اإلااظعاث الٍش

الُت بىٛش وؤؼ٣ا٥ مخخلٙت ٠ما ًشاها هاالء ألا٘شاد، ؤو جل٤ اإلااظعاث، ٘ةجها ظخّبر  الٍش

ًِ هٙغ الخىىس ظىاء وؽشث في الصخٚ ؤو بصذ في ؤلاراِت، ؤو ختى ِشلذ في 

ىن  . الخلٍُٙض

  :(اإلادُي الاظخماعي)الؽشوه التي لها ِالٜت بالبِئت اإلادُىت -20-2

اض ي ل٣ي ًدذر  بن البِئت التي ٌِّؾ ٘حها ؤلاوعان جمشل ِامال معاِذا لئلِالم الٍش

 ٞ ْ ُ٘ه، ورل٤ ًِ وٍش : الخإزحر اإلاخٜى

اض ي-ؤ : ٜادة الشؤي وؤصخاب اإلا٣اهت الاظخماُِت في اإلاجا٥ الٍش
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خُض ؤن مٍّم الىاط في مدُىهم الاظخماعي ًُٝمىن اِخباسا لشؤي بّن ألا٘شاد 

هم  اض ي، هزه اإلا٣اهت ٜذ ج٣ىن بعبب جٜٙى الزًً ًخمخّىن بم٣اهت خاـت في اإلاجخمْ الٍش

اض ي، ؤو ؼهشتهم ٠الِبي ٠شة الٝذم اض ي ؤو الّلمي في اإلاجا٥ الٍش . الٍش

الم  وبرا خذر ؤن هاالء ألا٘شاد بّمهم اظخدعىىا ؼِئا مما ٌّشك ؤو ًيؽش في ؤلِا

ً ْ ؤن ًجذ سؤحهم هزا ٜبىال لذي آلاخٍش اض ي، ٘ةهه مً اإلاخٜى . الٍش

الن  وهزا ٌّلل ُٜام الؽش١اث باالظخّاهت بالِبي ال٢شة اإلاؽهىسًٍ في الذِاًت وؤلِا

 .ًِ مىخجاتهم 

: الخالت التي ِلحها اإلاجخمْ-ب

اض ي ِلى الخإزحر في الجمهىس،  الم الٍش الُت في ٜذسة ؤلِا خُض جازش خالت اإلاجخمْ الٍش

الُت ل٣ي ًازش البذ وؤن ٢ٌّغ واْٜ اإلاجخمْ بؽ٣ل ؤو  المُت الٍش ألن مممىن الشظالت ؤلِا

. بأخش

الاث لها ؼّبُت ٠بحرة في مجخمّاث مُّىت، ال ٣ًىن لها هٙغ  ٘هىاٟ مشال ٍس

. الؽّبُت ؤو الاهخمام بها في مجخمّاث ؤخشي 

٢ُت ال ججذ هٙغ الاهخمام والؽّبُت مشل  ٘مشال ٠شة الٝذم في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ت الشحران في اظباهُا حعخدىر ِلى اهخمام ٔالبُت الؽّب  الت البِعبى٥، ومفاِس ٍس

. الاظباوي

٣ا  الت البِعبى٥ في ؤمٍش الُت التي جخدذر ًِ ٍس المُت الٍش لزا ٘الشظالت ؤلِا

ت الشحران في اظباهُا، ججذ ـذاها لذي ظمهىس ٠ال مً هاجحن الذولخحن، ورل٤  ومفاِس

. باإلاٝاسهت بجماهحر البالد ألاخشي التي ٜذ ال ججذ هزه الشظالت ؤي ـذي ًز٠ش لها

المُت هي او٣ّاط لىاْٜ هزه الجماهحر وحّبر ًِ اهخماماتهم  . ٘الشظالت ؤلِا

الُت- 20-3 المُت الٍش  :الؽشوه التي لها ِالٜت بمممىن الشظالت ؤلِا

الُت ،برا ما جىا٘شث  المُت الٍش ًخإزش الجمهىس بيعب مخٙاوجت بمممىن الشظالت ؤلِا

:  ٘حها الّىامل آلاجُت

  الُت حؽٕل الشؤي الّام الُت ًخّلٞ بٝمُت ٍس المُت الٍش ؤن ٣ًىن مممىن الشظالت ؤلِا

اض ي  . الٍش

 الُت المُت الٍش  .ج٢شاس ِشك الشظالت ؤلِا

  الُت المُت الٍش ٝت ِشك الشظالت ؤلِا  .وٍش

 الُت المُت الٍش ٝت ـُأت الشظالت ؤلِا  .وٍش
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الُت حؽٕل الشؤي الّام - ؤ الُت ًخّلٞ بٝمُت ٍس المُت الٍش ؤن ٣ًىن مممىن الشظالت ؤلِا

اض ي : الٍش

الُت التي ٌِّؽها الجمهىس في خُاتهم الّامت والخاـت، هي التي حؽذ  ٘الٝماًا الٍش

الُت  اض ي ٜمُت مً هزه الٝماًا الٍش الم الٍش خٙاِلىن مّها، ٘ةرا ما جبنى ؤلِا اهدباههم ٍو

اض ي، ٘ةجها حعخدىر ِلى اهخمامهم وظِخابّىن  اإلاّاـشة والتي جمغ هبن الؽاُس الٍش

ا برا ١ان  جٙاـُلها، وظِخإزشون باإلاّلىماث التي جٝذم لهم خى٥ هزه الٝمُت، خفـى

اض ي هى اإلافذس  الىخُذ وألاظاس ي لهزه اإلاّلىماث  الم الٍش ؤما برا ١ان مممىن هزه .ؤلِا

الشظالت بُّذا ًِ اهخماماث الجمهىس ٘ةهه في هزه الخالت ظِىفٗش ًِ مخابّت ما ًٝذمه  

اض ي  الم الٍش . ؤلِا

الُت ؤن جدٝٞ الخإزحر ؤلاًجابي في هٙىط الجماهحر،  الم الٍش وختى ًم٢ً لشظالت ؤلِا

الُت في خُجها،  اض ي بدىاو٥ ومّالجت الٝماًا واإلاؽ٢الث الٍش الم الٍش ًجب ؤن ًٝىم ؤلِا

ورل٤ ؤزىاء اظخدىارها ِلى اهخماماث الجماهحر، وال ًيخٍش ختى جخشط مً داثشة اهخمام 

. الجماهحر بها، وبالخالي ال جدٝٞ ؤدوى جإزحر ِلى هزه الجماهحر 

الُت -ب المُت الٍش : ج٢شاس ِشك الشظالت ؤلِا

: يحترس إلانظاو بالسطالة إلاعالمية من خالل أزبع مساحل مخظلظلة وهي مالحالي

الخَٙ  - الخّٗش           ط- ؤ

الاظترظاُ - الخٙعحر         د- ب

٘الٙشد الزي ًخّشك إلاّلىمت ٌععى بلى الخّٗش ِلحها زم جٙعحرها مً خال٥ مٝاسهتها 

. بما لذًه مً خبراث، زم ًدٍٙها في را٠شجه، وبالخالي ًم٢ً اظترظاِها خُىما ًدخاط بلحها

المُت  إلاشاث ِذًذة ججّله ًىدبه  (اإلاّلىماث)بن ج٢شاس حّشك ؤلاوعان للشظالت ؤلِا

. ٢ًدعبها ٠مّلىمت ومً زم ًم٢ىه الخإزش بها. بلحها وبّذ مشوسها باإلاشاخل العابٞ ؤلاؼاسة بلحها

اض ي اظدشماس هزه الخاـُت في الخإ٠ُذ ِلى العلى٠ُاث  وبالخالي ًم٢ً لئلِالم الٍش

اث التي ًخدلى ٘حها الالِبحن  الُت، مً خال٥ ج٢شاسه ِشك اإلاباٍس ؤلاًجابُت في اإلاالِب الٍش

الُت، ١االلتزام بٝشاساث الخ٣ام، وجمحز الالِبحن بالّب الىٍُٚ، والتزام الجمهىس  بالشوح الٍش

اث  حرها مً العلى٠ُاث الىُبت ؤو الخمُذة، ظىاء ١اهذ هزه اإلاباٍس بالدصجُْ اإلاشالي ٔو

هزا مً ؼإهه ٌّمل ١ل ا٠دعاب الالِبحن والجمهىس ل٢شحر مً هزه . مدلُت ؤو دولُت

الت . العلى٠ُاث الىُبت والتي جخمص ى مْ الهذٗ مً الٍش

الُت-ط المُت الٍش ٝت ِشك الشظالت ؤلِا : وٍش
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اض ي ودخىله اإلاجا٥ الخ٢ىىلىجي الخذًض،  هدُجت للخىىس الهاثل لئلِالم الٍش

جماِٙذ إلاشاث ِذًذة الخإزحراث التي جدذثها جل٤ الشظاثل في الجمهىس، ٘لم ٌّذ الٙشد 

المُت ؤـبدذ  الُت مجشدة وبؽ٣ل مباؼش، ٘الشظالت ؤلِا المُت الٍش ًخّامل مْ الشظالت ؤلِا

ت، وؤـبذ ؤلاخشاط ت ب٢شحر مً اإلاازشاث الىٙعُت والعمُّت و البفٍش ٝت )جإجُه مدٙ٘ى وٍش

٘ىا ٜاثما بزاجه له مجاالجه الّلمُت والٙىُت وألا١ادًمُت، وله ؤٜعام خاـت  (الّشك

ت للّٝى٥ ألن جبذُ ُ٘ه ؤِماال خالٜت  . لذساظخه باإلاّاهذ الٙىُت اإلاخخلٙت، مما ؤِىى الٙـش

ُٚ الفىسة وألالىان، وحجم الخىىه  اض ي الصخٙي جم جٌى الم الٍش ٘ٙي ؤلِا

الُت  والشظىم الخىلُدُت والخلُٙت اإلاٍللت، وم٣ان اليؽش في الصخُٙت ؤو اإلاجلت الٍش

الُت، ؤما في  المُت الٍش حرها مً ِىاـش ؤلاخشاط لذِم ِىفش جإزحري في الشظالت ؤلِا ٔو

الُت ٘ٝذ ١ان الخٝذم في اظخخذام الخ٢ىىلىظُا الخذًشت واإلاخىىسة،  ىهُت الٍش البرامج الخلٍٙض

الُت مزهال المُت الٍش ُٙها في ِشك الشظالت ؤلِا ش البرامج .وجٌى لٝذ خشظذ ِذظت جفٍى

ىهُت مً الٕٗش الُت الخلٍٙض ، بلى الٙماء الشخب لخٕىُت ألاخذار (ألاظخذًىهاث)الٍش

، وؤما٠ً الّمل لُٝاط هبن الجماهحر  الُت في خُجها والاخخاله بالجماهحر في الؽاُس الٍش

الُت اإلاشاسة ؤو اإلاّاـشة، بل وجىحر مّهم ِبر الٙماء  ججاه هزه ألاخذار، و الٝماًا الٍش

الُت الّاإلاُت في خُجها ؤًما، ٘إـبذ ١ل ش يء خُا ٠ما ٜامذ . لخٕىُت ألاخذار الٍش

ُٚ ألالىان واإلاازشاث الفىجُت، ٣٘ادث ؤن ججّل ١ل ش يء خُٝٝت، ٘إـىاث الجماهحر  بخٌى

المُت  حرها مً اإلاؽاهذ ججّل اإلاؽاهذ ًخٙاِل مْ الشظالت ؤلِا والالِبحن وحّبحراث الىظه، ٔو

الُت، ٠ما لى ١ان ظضءا مجها ٌِّؽها لخٍت بلخٍت ٠ما ولى ١اهذ جدذر في بِخه . الٍش

المُت جإجُه  لٝذ ـاس الىاْٜ الىٙس ي ِلى ؤلاوعان ؼذًذة خُض لم حّذ الشظالت ؤلِا

ئت مباؼشة، بل جإجُه لمً خؽذ ضخم مً اإلاازشاث التي حعتهذٗ ِٝله وظمّه وبفشه  بٍش

ب اإلاىا٥  ضجه، وججّل الىاْٜ الفّب ٍٜش ىاوٙه، ٘خدٟش ١ىامً هٙعه و١ىامً ٍٔش ِو

.  واإلاعخدُل مم٢ىا

الُت- د المُت الٍش ٝت ـُأت الشظالت ؤلِا : وٍش

الُت ِامال مً الّىامل التي حعهم في جإزحر هزه  المُت الٍش جدخل ـُأت الشظالت ؤلِا

ٝت الّشك ًخّامل مْ الخغ، ؤي مْ . الشظالت ِلى الجمهىس  ٘ةرا ١ان الّامل العابٞ وٍش

ماهى ٌاهش ومعمُى جبفشه الّحن وحعمّه ألارن، ٘ةن ِامل ـُأت الشظالت ًخاوب 

. الّٝل وال٢ٙش والخُا٥
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ٝت التي جٝذم مً خاللها ال٢ٙشة التي جٝىم  ٘الفُأت برن اإلاٝفىد بها هى الىٍش

ؤو هي الٝالب التي جفآ ُ٘ه ؤ٣٘اس الشظالت مً خال٥ الاظخخذام . ِلحها الشظالت هٙعها 

الُت اظم  ىلٞ ِلُه في الصخا٘ت الٍش اجْ وألاخذار، ٍو الز١ي للٕت، والترجِب اإلاىىٝي للٜى

ى ىهُت اظم العِىاٍس الُت ؤلاراُِت والخلٍٙض . ألاظلىب، وفي البرامج الٍش

ٝت ظزابت ومازشة، ٘لى ١اهذ  الُت بىٍش المُت الٍش ُ٘جب ؤن حّشك الشظالت ؤلِا

ٝت  ت جإزحرها ِلى الجمهىس، ولى ظٝىا مشاال ِلى الىٍش الفُأت سدًئت ٘ةهه ًمّٚ مً ٘ـش

الُت في الجمهىس مً خال٥ ٜفت ٘خاة، خُض  المُت الٍش التي جازش ٘حها ـُأت الشظالت ؤلِا

الت اليعاثُت، ورل٤ في  تهذٗ هزه الشظالت بلى التروٍج لُٝم مُّىت لها ِالٜت بمٙهىم الٍش

شاٗ الخاـت  ّخبره ؤمشا خاسط ًِ الخٝالُذ وألِا الت لليعاء، َو ن مماسظت الٍش مجخمْ ً٘ش

لهزا اإلاجخمْ، ٘لِغ مً العهل ِشك سظالت بِالمُت مباؼشة جذِى اإلاشؤة بلى الخمشد ِلى 

الت . الُٝم العاثذة وحصجُّها ـشاخت ِلى مماسظت الٍش

هىا جخذخل الفُأت ٘خٝذم ٜفت ٘خاة ظا٘شث في سخلت بلى مجخمْ ٌعمذ بمماسظت 

الت واظخىاِذ ؤن جخٕلب ِلى ٠شحر مً اإلاىاٜٚ اإلادشظت واإلادبىت بّذ ظلعلت مً  الٍش

الت التي جماسظها، ٘ىالذ بها  ألاخذار و اإلإامشاث اإلاشحرة وخٝٝذ هجاخا ٠بحرا في الٍش

مت جٝهش اإلاعخدُل، زم هي ؤًما ب٣ل  ٛى ١ل رل٤ ؤزبدذ ؤن الٍّض بعجاب ١ل مً ٜابلها، ٘و

. جىالْ جشوي ججشبتها لبىاث ظيعها

المُت ب٢ٙشتها هزه وبمممىجها الزي لم جفشح به، ٘ةجها ٜذ جادي بلى  الشظالت ؤلِا

هخاثج ٢ِعُت لى ٜذمذ مباؼشة للٝاست، ؤو اإلاؽاهذ ؤو اإلاعخمْ، ل٢ً مً خال٥ جٝذًمها 

. بهزا ؤلاًٝاُ اإلاشحر، وبخل٤ الفُأت الز٠ُت جدذر ألازش اإلاىلىب 

الُت مً خال٥ هزا ألاظلىب جىهم الجمهىس بإجها ال جذِىهم  المُت الٍش الشظالت ؤلِا

لى ١ل  لّٙل ما جّٙله الٙخاة ـاخبت الٝفت، بجها ٘ٝي جٝذم لهم ٜفت جل٤ الٙخاة ِو

ٝت التي جىاظبه، وؤن ًٙهم مجها ما ًىاظبه هزه الٙخاة ا٠دعبذ اخترام . شخق ًٙهمها بالىٍش

وجٝذًش ١ل مً اولْ ِلى ٜفتها، بل ؤـبدذ ٜذوة ومشل ل٣ل ٘خاة مً بىاث ظيعها، خُض 

ؤلِغ هىاٟ ظٙش واظخمخاُ، وحٕلب ِلى اإلاىاٜٚ اإلادشظت .جمىذ ١لً مجهً ؤن ج٣ىن م٣اجها

مت الفلبت لهزه  هش اإلاعخدُل مً خال٥ ؤلاسادة والخدذي و الٍّض ً، ٜو وهُل بعجاب آلاخٍش

. الٙخاة 

هزا هى . بجها باخخفاس مٕامشة مشحرة الًٝٚ في وظهها بال الُٝم والّاداث والخٝالُذ

بخلّها  الزي اظخٝش في الّٝل الباوً، ؤما اإلإامشة واللزة واإلاىاٜٚ اإلامخّت، ٘ةجها جخالش ى ٍو
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هى ما ًىلٞ ِلُه ؤلاصاخت الّٝلُت والتي جخشظها ًِ داثشة . ما ٌعخجذ مً ؤخذار ًىمُت

ىب  المُت مً خال٥ هزه الفُأت الخإزحر اإلأش اهخماماث الٙشد، وبالخالي جدٝٞ الشظالت ؤلِا

.  ُ٘ه، وبما ًخىا٘ٞ مْ ؤهذاٗ هزه الشظالت

  :(اإلاعخٝبل)الؽشوه التي لها ِالٜت بالجمهىس - 20-4

بن الجمهىس خلُي مخباًً مً ألا٘شاد ًخخلٚ ١ل ٘شد ُ٘ه ًِ آلاخش بال٢ُُٙت التي 

شها  الُت، وهىاٟ ِىامل لها ِالٜت بالجمهىس ًجب ج٘ى المُت الٍش ٌعخٝبل ٘حها الشظالت ؤلِا

اض ي، وهزه الّىامل هي الم الٍش ْ مً ؤلِا : ختى ًدٝٞ الخإزحر اإلاخٜى

ْ الاظخماعي للٙشد (2.          )هُى الجمهىس  (1) .     اإلاٜى

المُت (4.     )مّخٝذاث الجمهىس  (3) .  بدساٟ اإلاخلٝي للشظالت ؤلِا

 :هُى الجمهىس - 1

الُت باخخالٗ اإلالخٝي ؤو اإلاعخٝبل لها المُت الٍش الىاؼئحن . ًخخلٚ جإزحر الشظالت ؤلِا

ًخإزشون ؤ٠ثر مً ال٢باس، واإلاشاهٝحن ؤ٠ثر مً الشاؼذًً، ٠ما ًخخلٚ ؤًما الشظا٥ ًِ 

اليعاء بال٢ُُٙت التي ًخلٝىن بها هزه الشظالت، هٍشا لىظىد ال٢شحر مً اإلاخٕحراث 

.  الٙعُىلىظُت والىٙعُت التي جمحز ١ل مشخلت ًِ ألاخشي، و١ل ظيغ ًِ آلاخش

الُت التي  ٝت حّامله مْ اإلاّلىماث الٍش ٠ما ؤن وى٥ ججشبت الٙشد وظّتها جازش ٠شحرا في وٍش

الُت، لزل٤ هجذ ؤن ألاوٙا٥ ؤو الىاؼئحن هم ؤ٠ثر الٙئاث  المُت الٍش جٝذمها له الشظالت ؤلِا

لت خبرتهم في الخُاة بالُٝاط  الم، بعبب ِذم هطج ٜذساتهم الّملُت ٜو جإزشا بىظاثل ؤلِا

. لئلوعان البالٖ

المُت  اإلاّلىماث )٘ىُى الجمهىس مخٕحر ظىهشي في ِملُت الخإزحر، ألن الشظاثل ؤلِا

الُت مخخلٙت، ٘ما ًفلر لهم ال ًفلر لٕحرهم، والشظاثل التي جخاوب اليعاء ال  (الٍش

اض ي جخخلٚ ًِ مخاوبت الشظل الّادي  جىاظب الشظا٥، ومخاوبت اإلاخخفحن في اإلاجا٥ الٍش

. وه٢زا

لى هزا ٘هىاٟ بّن الشظاثل التي وظهذ لم جدٝٞ الهذٗ اإلايؽىد مجها، خُض  ِو

ؤجها وظهذ بلى ظمهىس لم ًٙهمها، ١الشظالت التي جىظه بلى الشظا٥ ًِ آلازاس الىٙعُت للذوسة 

ت ِلى معخىي ألاداء في ٠شة العلت مشل هزه الشظالت ًجذ الشظا٥ ـّىبت في . الؽهٍش

. اظدُّاب ؤو ٘هم ما جٝذمه هزه الشظالت مٝاسهت باإلاشؤة 

المُت مً جدُٝٞ الخإزحر اإلاىلىب ِلى ظمهىس اإلاخاوبحن،  وختى ًم٢ً للشظالت ؤلِا

البذ مً مشاِاة الخفاثق والعماث الىٙعُت واإلاضاظُت والٙعُىلىظُت ل٣ل مشخلت ظيُت 
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مُّىت، ومخىلباث ١ل مشخلت مجها، و٠زل٤ الخفاثق التي جمحز ١ل ظيغ ًِ آلاخش، 

. وجٝذًمها للجمهىس بؽ٣ل مخىاصن، ولِغ لخعاب ٘ئت ِلى ؤخشي 

ْ الاظخماعي للٙشد -2  :اإلاٜى

جازش اإلا٣اهت الاظخماُِت للٙشد داخل مجخمّه ِلى دسظت ج٢ُٙه وجٙاِله مْ الشظالت 

اض ي الم الٍش المُت التي ًٝذمها ؤلِا اض ي هٙعه . ؤلِا الم الٍش هزا الخإزحر ًإحي مً ١ىن ؤن ؤلِا

ٌّذ ماظعت اظخماُِت لها دوسها داخل هزا اإلاجخمْ، خُض جٝىم بخىصَْ ألادواس الاظخماُِت 

الم )التي حّشلها ِلى ؤ٘شاد هزا اإلاجخمْ، ُ٘زوب الٙشد هٙعه داخل هزه العلعلت  ؤلِا

اض ي خٝمق شخفُاتها  (الٍش . ٍو

ب ٠شة وؽإ في بِئت  الُت التي جخممً الخذًض ًِ اِل المُت الٍش ٘مشال الشظالت ؤلِا

ٝه، واإلاىخخب  ب ؤن ًدخل م٣اهت باسصة داخل ٍ٘ش ه و٠ٙاخه وبمىاـلت الخذٍس اظخىاُ بّٜش

هزه الشظالت جازش في رل٤ الؽاب الٙٝحر الزي ًخىلْ . الٝىمي لبلذه خُض ألالىاء و الؽهشة

ت راث الىٙىر  . بلى دوس ؤ٘مل في مجخمّه ؤ٠ثر مما جازش بابً ألاظشة الثًر

ْ مً الشظالت  ْ الاظخماعي للٙشد هىا ١ان ِامال مهما في جدُٝٞ الخإزحر اإلاخٜى بن اإلاٜى

الُت ؤو ظضء مىه المُت الٍش بن ِملُخا الخٝمق واإلادا١اة هي ظىهش ِملُت الخإزحر التي . ؤلِا

اض ي خُىما ٌعتهذٗ الخإزحر في مىٍىمت الُٝم، ؤو ؤظلىب الخُاة العاثذ  الم الٍش ًٝىم بها ؤلِا

اض ي بٕشك بخال٥ م٣اجها . في الىظي الٍش

اض ي لهزا ألاظلىب الممني ألهه  في ؤخُان ٠شحرة ٜذ ال ًجذي  الم الٍش لجإ ؤلِا ٍو

ن ومٝاومت ١ل ما  ىب ُ٘ه، ألن ؤلاوعان ًٝىم ب٘ش ألاظلىب اإلاباؼش في بًٝاُ الخإزحر اإلأش

. ٌعتهذٗ حُٕحر ٜىاِاجه وما اِخاد بلُه

اض ي ؤن ًدشؿ ِلى جٝذًم الىمارط الىُبت في اإلاجا٥  ومً زم البذ لئلِالم الٍش

اض ي التي ًٝخذي بها الؽباب اإلافشي، و التي جدشه ِلى بز٥ الجهذ والّٛش والدعلر  الٍش

الت التي ًخخفق ٘حها ى٥ بلى معخىي البىىلت في الٍش وبالخالي ج٣ىن . بال٢ٙاح مً ؤظل الـى

المُت جدُٝٞ الخإزحر  هزه الىمارط مدل جٝلُذ لهاالء الؽباب، وبالخالي ًم٢ً للشظالت ؤلِا

ىب ُ٘ه هدى هاالء الؽباب . اإلأش

 :مّخٝذاث الجمهىس -3

ٚ ِلى اإلاّخٝذاث  الُت ًخٜى المُت الٍش بن جٙاِل الجمهىس مْ الشظالت ؤلِا

بت مً مّخٝذاجه وميسجمت مْ ما  والٝىاِاث الخاـت به، ٣٘ل ما ١اهذ هزه الشظالت ٍٜش

. ًامً به، ١لما ١ان ٜبىلها لذًه ؤدعى، وجإزحرها ُ٘ه ؤؼذ
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الُت ِلى الجمهىس ِىذما جدباًً ؤو  المُت الٍش و باإلاٝابل جمّٚ ٜذسة جإزحر الشظالت ؤلِا

جخخلٚ مْ ما ٌّخٝذ هزا الجمهىس ؤهه ـىاب، وهزا ال ٌّني ؤن هزا الخإزحر ال ًدذر بال برا 

الُت ال بذ ؤن جخىا٘ٞ مْ  المُت الٍش ش هزا الؽشه، ول٢ىه ًُٙذ في ؤن الشظالت ؤلِا ج٘ى

ىذام بالٝىاِاث الٝاثمت للجمهىس  . الٝاِذة الىٙعُت التي جدض ِلى ِذم الـا

اض ي ١الخّفب،  اض ي ظلى١ا اظخماُِا ًدذر في اإلاجا٥ الٍش الم الٍش ٘دحن ٌّالج ؤلِا

ذ وبإظلىب خىابي مباؼش . ٘ةجها ال جىٝذ هزا العلٟى بؽ٣ل ـٍش

الُت وببذالها بإخشي  اض ي في ظُّه لخُٕحر الّٝاثذ واإلاىاٜٚ والاججاهاث الٍش الم الٍش ٘اإِل

في اإلاجخمّاث اإلاداٍ٘ت، والٕحر مداٍ٘ت، ٘ةجها في ظبُل رل٤ جلجإ بلى اظخخذام ؤظالُب 

الُت بؽ٣ل مباؼش لٝىاِاث  المُت الٍش ٔحر مباؼشة، جدشؿ ٘حها ؤن ال جخّشك الشظاثل ؤلِا

. الجمهىس 

ن رل٤ الىُى مً اإلاماسظت،  الت في مجخمْ ً٘ش ٘مشال الذِىة بلى مماسظت اإلاشؤة للٍش

الت وجدُٝٝها لل٢شحر مً اإلا٣اظب  ل٢ً مً خال٥ جٝذًم همارط لىجاح اإلاشؤة في مماسظت الٍش

الذولُت في اإلادا٘ل ألاوإلابُت ١البىلت اإلإشبُت  هىا٥ اإلاخى١ل ؤو٥ ٘خاة ِشبُت جدفل ِلى 

مُذالُت رهبُت في دوسة ؤوإلابُت، والبىلت العىسٍت ٔادة ؼّاُ التي اظخىاِذ هزه البىلت 

خ ألاوإلابي لعىسٍا في ؤولىىا  ، 1996العىسٍت ؤن جدٝٞ ؤو٥ مُذالُت رهبُت ؤوإلابُت في الخاٍس

خ ألاوإلابي في ظىسٍا وختى آلان . في خحن عجض الشظا٥ ًِ جدُٝٞ مشلها ِلى مذاس الخاٍس

اض ي خُىما ًلجإ بلى هزا ألاظلىب ٘ةجها ٜذ حعخىُْ ؤن حٕحر ال٢شحر مً  الم الٍش ٘اإِل

اإلاّخٝذاث والٝىاِاث الخاـت بجمهىسها دون ؤن جفذم بها، بل ؤجها جبذو و٠إجها جٝٚ في 

ـٙه خُىما حّىُه الخُاس، لُخخاس مً بحن ِذد مً الذالثل، دون ؤن جخذخل ٘خدذد له ما 

. ًفلر

المُت  اض ي ججىب جٝذًم الشظاثل ؤلِا الم الٍش ولزا ًجب ِلى الٝاثمحن ِلى ؤلِا

الُت العاثذة في مجخمّىا  ألاظىبُت التي ٜذ ال جخٙٞ مْ الّاداث، والخٝالُذ والُٝم الٍش

اإلافشي، والتي ٜذ جخّاسك ؤًما مْ الخُاة الىاُّٜت التي ٌِّؽها الؽباب، والتي ٜذ جادي 

ت هدُجت  ٝذان الهٍى بلى اـىذام هاالء الؽباب بالىاْٜ، مما ٜذ ًفُبهم بالخمٛض ٘و

. لخمشدهم ِلى هزا اإلاجخمْ

 :بدساٟ اإلاخلٝي للشظالت-4

الُت،  هم ألا٣٘اس والٝماًا واإلاؽ٢الث الٍش          ًخخلٚ ألا٘شاد ُ٘ما بُجهم في بدساٟ ٘و

الُت، باِخباسها ؤخذ اإلاشحراث الزهىُت التي  المُت الٍش والتي جٝذم لهم مً خال٥ الشظاثل ؤلِا
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ً ٝت جخخلٚ ًِ آلاخٍش ٙهمها بىٍش خٙاِل مّها، ٍو . ًخّشك لها ؤلاوعان ِ٘عخجُب لها، ٍو

هزا الخباًً ًدذر هدُجت لىظىد ال٢شحر مً اإلاخٕحراث الىٙعُت والٙعُىلىظُت، والتي جمحز 

ً الشٝافي ووظاثل التربُت التي ًمش بها ألا٘شاد، وبالخالي  ١ل مشخلت ًِ ؤخشي، و٠زل٤ الخ٣ٍى

. ًخخلٚ ؤًما خ٢مهم ِلحها اخخال٘ا واضخا

اض ي اهدشا٘ا ٠بحرا ًِ العلٟى  الم الٍش ٘ٝذ ًشي ؤخذهم في بّن ما ٌّشله ؤلِا

الُت العاثذة، بِىما ٜذ ًشاه آخش ؤهه مجشد خىإ بعُي  اض ي الّام والُٝم الٍش . الٍش

٘مشال اإلاؽادة ال٢المُت التي ٜذ جدذر بحن بّن الالِبحن، والتي جخممجها سظالت بِالمُت 

ً ؤهه  الُت، ًم٢ً ؤن ٌّخبرها البّن ؤجها مجشد خماط لّب، في خحن ٌّخبرها آلاخٍش ٍس

. ظىء ظلٟى

٠ما ؤن العماث الىٙعُت واإلاضاظُت التي ًخدلى بها الٙشد لها ؤًما دوس في خ٢مه ِلى 

ىن وؤلاراِت، ؤو ؤن ًٝشؤ  الُت التي ٌؽاهذها، ؤو ٌعمّها في الخلٍٙض اإلاىاٜٚ والٝماًا الٍش

الُت ٜذ ًشاها . ِجها في الصخٚ ٘مؽاهذ الؽٕب والّىٚ التي ٜذ جدذر في اإلاالِب الٍش

شخق رو الىبُّت اإلاعاإلات خىشا ِلى ؤبىاءه اإلاشاهٝحن، وبالخالي ججذه ًدمل بُجهم وبحن 

ؤما رل٤ الصخق الزي وبُّت شخفِخه خب مؽاهذة اإلاىاسداث والّىٚ . مخابّت رل٤

. والاٜخخا٥ ٘ال ًشي ٘حها ظىي لٝىاث ممخّت مً الًٙ وؤلازاسة

اض ي،  الم الٍش و٠زل٤ ؤًما اإلافالر الصخفُت جازش في بدساٟ ألا٘شاد إلاا ٌّشله ؤلِا

٘الخاظش الزي ًتربذ مً بُْ السجاثش ججذه ٌّاسك ال٢ٙشة الٝاثلت بإن ٌهىس بّن اإلاذسبحن 

اض ي وهم ًذخىىن ٌصجْ اإلاشاهٝحن ِلى الخذخحن الم الٍش اث ال٢شة التي ًىٝلها ؤلِا . في مباٍس

اض ي، مشاِاة الذٜت في اهخٝاء ماًٝذم  الم الٍش لزا ًجب ِلى الٝاثمحن بّملُت الاجفا٥ في ؤلِا

الُت  شاٗ الٍش الُت، بما ال ًخّاسك مْ الُٝم والخٝالُذ وألِا للجمهىس مً سظاثل بِالمُت ٍس

ٝا آلساء وؤمضظت واظخدعان ومفالر  العاثذة، مخبّا في رل٤ ألاظلىب الّلمي، ولِغ ٘و

اض ي باظخخذام  الم الٍش البّن، ول٢ً مً خال٥ الُٝام بالذساظاث الّلمُت في مجا٥ ؤلِا

جدلُل اإلاممىن، ؤو مً خال٥ الذساظاث اإلاُذاهُت الظخىاُل ؤساء الجمهىس خى٥ ماًٝذم لهم 

الر هزا الجمهىس، وبالخالي ًم٢ً لئلِالم  الُت مُّىت جخٙٞ ـو مً سظاثل بِالمُت ٍس

اض ي اض ي مً جدُٝٞ سظالخه في خذمت اإلاجخمْ الٍش .  الٍش
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:  مجاالت ثترثر إلاعالم السياض ي-21

اض ي ؤن ٣ًىن له دوس ٠بحر في الخإزحر  هىاٟ ال٢شحر مً اإلاجاالث التي ًم٢ً لئلِالم الٍش

اض ي، و ٠زل٤ الّىٚ الزي ًدذر في اإلاالِب  ِلحها، ١الخيؽئت الاظخماُِت في اإلاجا٥ الٍش

اض ي ًم٢ىه الخإزحر في ١ل ماله ِالٜت بالعلٟى  الم الٍش الُت، بل بهه ًم٢ً الٝى٥ ؤن ؤلِا الٍش

اض ي . ؤلاوعاوي في اإلاجا٥ الٍش

: وظٗى ًخم جىاو٥ مجالحن مً هزه اإلاجاالث هما 

الُت، و رل٤ لآلزاس  اض ي، و الّىٚ في اإلاالِب الٍش الخيؽئت الاظخماُِت في اإلاجا٥ الٍش

الُت، و خاـت اليص ىء  الّمُٝت التي ٜذ ًتر٠ها ١ل مً مجهما ِلى ٠شحر مً ٘ئاث اإلاجخمْ الٍش

. و الؽباب

: الحنشئة الاجحماعية في املجال السياض ي - 21-1

اض ي في الخيؽئت الاظخماُِت ِلُىا ؤن هىضر ؤوال  الم الٍش ٜبل الخدذر ًِ دوس ؤلِا

. مٙهىم الخيؽئت الاظخماُِت 

٘ةرا هٍشها بلى هزه الّملُت لىمحز ؤبّادها و لىخّٗش ِلى خذودها، لىظذها حّذدا في آلاساء 

: التي جٙعشها، وبن ١اهذ ظمُّا جلخٝي ِىذ هزًً الخذًً وهما 

ا الظخمشاسها و بٝائها (1) . امخفاؿ و جمشل ما جشاه الجماِت لشوٍس

لمان الخماظ٤ والخىاصن داخل الجماِت، بخدُٝٞ ٜذس مؽتٟر مً الدؽابه ًِعش  (2)

ٝلل مً الخىا٘ش والخفادم، ؤو ٌعاِذ ِلى خله ِىذما ًيؽإ في داخلها .  الخّامل والخٙاِل ٍو

ها  ٙاث للخيؽئت الاظخماُِت ُّ٘٘ش شوها ُ٘جحرظذ "٠ما جىظذ هىاٟ ال٢شحر مً الخٍّش م٢جٍى

ت، ومّها ظضاءاث بًجابُت و ظلبُت، : "بإجها  (1971) ِملُت جٝذًم وٛش ظلٟى ٘شدي اخخُاٍس

جادي بلى ٜبى٥ البّن و هبز البّن آلاخش، ٘هى جى٠ُذ لخإزحر الجماِاث سظمُت و ٔحر 

.  سظمُت في شخفُت الٙشد

شي  ؤن ِملُت الخىبُْ الاظخماعي هي ِملُت حّلم جم٢ً اإلاخّلم  (1974)ظىوعىن "ٍو

  .مً ؤداء ؤدواسا اظخماُِت مُّىت

ت بإظالُب و وظاثل  ٘الخيؽئت الاظخماُِت هي هٝل للخاظاث واإلاىالب الخماٍس

. مخّذدة، لخدُٝٞ هخاط مّحن مً الصخفُت، وهي ِملُت دًىامُت جخممً الخٙاِل والخٕحر

ُت، لخ٣ىن ٜىي ٘شدًت داخلُت  ت الخاسظُت اإلاىلِى وؤًما هي ِملُت هٝل للٝىي الخماٍس

.  شخفُت
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ٙاث العابٝت وعخىُْ ؤن وعخخلق ؤن الخيؽئت الاظخماُِت  و مً خال٥ الخٍّش

ِملُت معخمشة مذي الخُاة مْ اخخالٗ في الذسظت، ٘خّلم ؤ٣٘اس ظذًذة و مّاًحر ظذًذة و 

ٚ مْ ٘ترة مُّىت، ؤو مْ جهاًت ٘ترة الذساظت اإلاذسظُت،  ا٠دعاب اهّٙاالث ظذًذة، ال ًخٜى

. ول٢ً هزا الخّلم ٌعخمش مْ ؤلاوعان وىا٥ خُاجه

٘ال ؼ٤ ؤن هىاٟ ؤدواسا ظذًذة ٢ًدعبها ؤلاوعان، و ًترجب ِلحها ؤهىاُ ظذًذة مً 

. العلٟى جدىاظب و وبُّت الّفش الزي ٌِّؾ ُ٘ه هزا ؤلاوعان 

الم، و مْ الخٝذم الّلمي و  ٚ بها ؤهه ِفش ؤلِا وهزا الّفش ؤبشص ـٙت ًم٢ً ؤن ًـى

الم، ٘مٝذسة ؤلاوعان ِلى الاجفا٥ بٕحره  الخ٢ىىلىجي الهاثل جماِٙذ ّ٘الُت و ؤزش هزا ؤلِا

اث الخُت  . حّذ ؤهم ما ًمحز البؽش ًِ ٔحرهم مً اإلاخلٜى

٘اإلوعان ١ان داثما في خاظت بلى وظُلت جشاٜب له الٍشوٗ اإلادُىت به، و جدُىه 

وظُلت جٝىم بيؽش الٝشاساث التي جخخزها . ِلما باألخىاس اإلادذٜت به ؤو الٙشؿ اإلاخاخت له

الجماِت ِلى هىاٛ واظْ، جٝىم بىٝل خ٢مت ألاظُا٥ العابٝت و الخىلّاث  العاثذة في 

ه ًِ الىاط و جيعحهم اإلاّاهاة و الفّىباث التي  اإلاجخمْ بلى ألاظُا٥ الىاؼئت، و وظُلت ج٘ش

. ًىاظهىجها في خُاتهم الُىمُت 

الم بما ًمل٢ه مً بم٣اهُاث ج٢ىىلىظُت مخىىسة ًم٢ىه الُٝام بهزا الذوس ِلى  و ؤلِا

الم حعخىُْ آلان ؤن جفل بلى ١ل ظ٣ان الّالم ظمُّا، بل و جازش . ؤ٠مل وظه  ٘ىظاثل ؤلِا

اث ألا٘شاد و ؤظلىب خُاتهم  . في آساء و جف٘ش

ت، خُض ١ان لعاهه  الم بفىسة ٍِٙى ٘ةرا ١ان ؤلاوعان ٜذ ماسط مىز الٝذم ؤلِا

المُت ت والعُاظُت و . وظُلخه ؤلِا الم ٜىة لها ؼإجها في الفشاِاث ال٢ٍٙش ٘الُىم ٔذا ؤلِا

الاٜخفادًت، وظالخا ّ٘اال في الخشوب الىٙعُت، وبخاـت برا ١ان وساءه خبراء و ؤخفاثُىن 

ت واإلاشثُت ىن في اظخخذام وظاثله اإلاٝشوءة و اإلاعمِى   .باِس

الم هىا  جل٤ الّملُت التي ًترجب ِلحها وؽش ألاخباس الذُٜٝت التي جشج٢ض : و ًٝفذ باإِل

ِلى الفذٛ و الفشاخت و مخاوبت ِى٥ الجماهحر و ِىاوٙهم العامُت و الاسجٝاء بمعخىي 

 . الشؤي

الم هى ً٘ هٝل اإلاّلىماث و آلاساء و الاججاهاث مً شخق بلى آخش و رل٤ ًِ  ٘اإِل

ٞ الفىسة ؤو الفىث ؤو الزٛو ؤو الم و ٔحر رل٤ مً خىاط ؤلاوعان  . وٍش
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اض ي ب٣ا٘ت وظاثله هى ؤ٘مل وظاثل الاجفا٥ بالجمهىس ٘هى ِلم ًخاوب  الم الٍش و ؤلِا

ِٝىلهم و خٝاثٞ جدٟش ٘حهم ؤظمى مّاوي ؤلاوعاهُت و لزل٤ ٘ةن جإزحره ٣ًىن ؤٜىي و ؤِمٞ 

ٝت ّ٘الت و ٜادسة  ىا ٠ُٚ وعخخذم ؤظلىبه بىٍش . برا ِ٘ش

ٞ ؤو بأخش هدى الخمع٤ بأساء  اض ي ٌّمل ِلى بًجاد سؤي ِام ًىظه بىٍش الم الٍش و ؤلِا

. و اججاهاث اظخماُِت مُّىت و الخخلي ًِ آساء و اججاهاث اظخماُِت ؤخشي 

٘هى ًٝىم بذوس زىاجي ٘مً هاخُت ًخممً ِملُت المبي الاظخماعي و مً هاخُت ؤخشي ٘ةهه 

ش الجى اإلاىاظب إلخذار الخٕحر الاظخماعي العلغ اإلايسجم ؤي ؤهه ٌععى داثما بلى  ً٘ى

الُت التي حعىد اإلاجخمْ و مّخٝذاجه  . الخبؽحر بالُٝم الٍش

٠ما ؤهه ٌعاِذ ِلى بخذار الخُٕحر الشٝافي و في ج٣ىًٍ الشٝا٘اث خحن ًيؽش و ٌؽشح و 

.  ًٙعش و ٌّلٞ ِلى ألا٣٘اس و آلاساء

ت  مً صواًا خُاة اإلاجخمْ و ؤ٘شاده  اض ي ًمخذ لُفل بلى ١ل صاٍو الم الٍش لهزا هشي ؤلِا

ذ الٙشآ و الدعلُت باإللا٘ت بلى ٜذسجه ِلى جٝذًم  لخ٣ل مفذسا سثِعُا في ملء ٜو

الُت في اإلاجخمْ  الُت بؽ٣ل واظْ ٠ما ًٝذم جٙعحر ل٢شحر مً الٍىاهش الٍش اإلاّلىماث الٍش

اض ي ظذًذ ً واْٜ ٍس اض ي و التي حعاهم في ج٣ٍى .. الٍش

اض ي ال ٌّمل في ٘شآ و ال ًخىىس في ٘شآ ٘هى ظضء مً خش٠ت  الم الٍش ٠ما ؤن ؤلِا

اإلاجخمْ ٣٠ل جى٢ّغ ُ٘ه وبُّخه ٠ما ًازش و ًخإزش بالىٍم الاظخماُِت و العُاظُت و 

  .الاٜخفادًت اإلاىظىدة داخل اإلاجخمْ 

الُت ججّل مىه ٜىة  اض ي جإزحراث هامت ِلى ألا٘شاد و اإلااظعاث الٍش و لئلِالم الٍش

  .اظخماُِت خُُٝٝت

اض ي هى حّذًل اإلاىاٜٚ  و ًخٙٞ ال٢شحر مً الباخشحن ِلى ؤن ألازش ألا٠بر لئلِالم الٍش

ض و بِادة جشبُذ  اض ي ٌّمل ِلى حٍّض الم الٍش ؤ٠ثر مً جٙعحرها و مً هاخُت ؤخشي ٘ةن ؤلِا

الُت  . الُٝم و اإلاٙاهُم و ألاهماه العلى٠ُت الٍش

ُٙت حّلُمُت باإللا٘ت بلى مهمت ٔشط ؤ٣٘اس و ُٜم و  اض ي ٌو ٠ما ؤن لئلِالم الٍش

ُٙت هي هٝل الترار  اض ي العىي لذي الجمهىس هزه الٌى ؤهماه مُّىت مً العلٟى الٍش

الُت و  ت الٍش اض ي و الشٝافي مً ظُل بلى الجُل الزي ًلُه بما ًخممىه مً اهخٝا٥ اإلاّ٘ش الٍش

الُت  . الُٝم الٍش

و ٌعاهم ؤًما في جىظُْ ؤ٘اٛ هزا الجُل و جدعحن مذي بدسا٠هم للمدُي الزي 

.  ٌِّؽىن ُ٘ه
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المي ِامت و  اض ي اهخماما بالٕا مً الباخشحن و الذاسظحن في اإلاجا٥ ؤلِا الم الٍش لزا ها٥ ؤلِا

اض ي خاـت و رل٤ هدُجت لالهدؽاس ال٢بحر له و ٠زل٤ هدُجت للخىظْ في اظخخذام  الم الٍش ؤلِا

ألاظالُب الخ٢ىىلىظُت اإلاّاـشة و بالخالي اصداد حجم الذوس الزي ًم٢ً ؤن ًلّبه في اإلاجخمْ 

اض ي  . الٍش

الم وبخاـت ألاوٙا٥ ًجّلهم " باهذوسا"اظخيخج  ؤن حّشك الجمهىس لىظاثل ؤلِا

ًخّلمىن مجها ؤؼُاء ٠شحرة مً بُجها الّىٚ، وؤجهم ًخخاسون مً بحن شخفُاث وظاثل 

خّلمىن مىه ٠ما خذر ألوٙا٥ الخجشبت الزًً ٜلذوا الشظل  الم همىرظا  ًدا١ىهه ٍو ؤلِا

عبها . الزي ١ان ًمشب الذمُت َو

م مً الىخاثج التي خشط بها  بلى ؤن الخّلُم مً خال٥ اإلاؽاهذة " باهذوسا" ِلى الٔش

:  واإلاالخٍت جدذده ؤسبْ ِىاـش هي

. الاظدُّاب.2.   الاهدباه.1 

. وظىد الذاْ٘.4.      الخٝلُذ واإلادا١اة. 3 

:  الاهدباه-1

ازش في ِملُت الاهدباه ِىامل ٠شحرة مجها  ٘اإلوعان ًخّلم برا ١ان اهدباهه خالشا، ٍو

ٜىة اإلاالخٍت لذي الٙشد، ٣٘لما ١ان الٙشد ٜىي اإلاالخٍت، ١لما ١اهذ ٜذسة جش٠حزه واهدباهه 

ذ ٜذسجه ِلى الخّلُم، والصخق لُّٚ اإلاالخٍت ًدخاط بلى مشحراث  ؤِلى، ومً زم جٍض

 .رهىُت ؼذًذة ختى حعخذعي اهدباهه

: الاظدُّاب-2

جإحي ِملُت الاظدُّاب بّذ ِملُت الاهدباه، ٘ال ٢ًٙي ؤن ًىدبه ؤلاوعان للشظالت 

بها ختى ٣ًىن ٜادسا ِلى حّلمها، ٘بّذ خذور الاهدباه للشظالت  المُت، بل البذ وؤن ٌعخِى ؤلِا

ىس  جها واظدُّابها في ِٝله مً خال٥ اظخخذام سمىص ٠المُت، ـو المُت، ًٝىم الٙشد بخخٍض ؤلِا

بها متى اخخاط بلحها عخِى .  رهىُت زم ًدخَٙ بها في را٠شجه َو

: الخٝلُذ واإلادا١اة-03

الُت، زم ًٝىم  المُت الٍش اض ي ؤو الشظالت ؤلِا خُىما ًىدبه الٙشد بلى الخذًض الٍش

اث ومىاظباث مُّىت بلى اظخذِاء ماٜام  باظدُّابها واختزاجها في را٠شجه، ٘ةهه ٌّمذ في ؤٜو

ىه في را٠شجه مً ظلٟى زم جٝلُذ ومدا١اة هزا العلٟى . بخخٍض

٠ما ؤن مدا١اة ؤو جٝلُذ هزا العلٟى اإلاخضون في الزا٠شة ال ًخم بخلٝاثُت ؤو ظهىلت 

. مباؼشة، ول٢ً ٌّخمذ ِلى ِذة ؤمىس ؤظاظُت مجها ال٢ٙاءة الّٝلُت والبذهُت للٙشد
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وبالخالي ٘ةن ٜادة الشؤي بما لذحهم مً بم٣اهُاث في الخإزحر ِلى الجمهىس ًم٢ً ؤن 

ًلّبىا دوسا باسصا في هزا اإلاجا٥، مً خال٥ ُٜامهم بالذوس ؤلاًجابي هدى ؤ٘شاد اإلاجخمْ في 

الُت،  خثهم ِلى مدا١اة ؤو جٝلُذ العلى٠ُاث التي جخٙٞ والُٝم والّاداث والخٝالُذ الٍش

. وججىب العلى٠ُاث التي جخشط ًِ رل٤

 

: وظىد الذاْ٘- 04

ٝا إلاا الخٍه واهدبه بلُه، زم  اض ي باإلادا١اة ؤو الخٝلُذ ٘و ال ًٝىم الٙشد في اإلاجا٥ الٍش

به في را٠شجه بال برا ١ان العلٟى الزي ظٗى ًٝىم بمدا١اجه ؤو جٝلُذه ظٗى ًٝىم  اظخِى

. بةؼباُ خاظت داخل الٙشد

ىذ ُٜامه بهزا العلٟى وظذ الذِم والدصجُْ ممً خىله ١الىالذًً ؤو ألاظشة ؤو  ِو

اض ي الزي ًيخمي بلُه برا ١ان ٠بحرا . اإلاذسب، ورل٤ برا ١ان وٙال ؤو هاؼئا، واإلاجخمْ الٍش

هزا الذِم والدصجُْ ًإخز ـٙت اإلا٣ا٘إة، والتي ٜذ جخمشل قي حعامذ ؤ٘شاد اإلاجخمْ 

، وسلاهم ِىه، ؤو ختى ظ٣ىتهم ِلى ظلى٠ه راٟ، ؤو  اض ي مْ ما ًٝىم به مً ظلٟى الٍش

. ججاهل الخ٣ام اخدعاب ؤخىاء الالِبحن لذ مىا٘عحهم

ذ جخمشل اإلا٣ا٘إة في الٝذسة ِلى ؤلا٘الث مً الّٝاب، ٘ةرا وظذ الٙشد ِلى ظبُل  ٜو

اض ي ؤن ًخٙادي الّٝاب في ١ل مشة ًٝىم بهزا  اإلاشا٥ ؤهه باإلم٣ان برا اسج٢ب ظلى١ا غي ٍس

اض ي ومماسظخه ١لما  ذّ٘ه بلى ج٢شاس هزا العلٟى ٔحر الٍش ، ٘ةن هزا ظِصجّه ٍو العلٟى

بي ال٢شة ِلى مىا٘عحهم مً خلٚ ٌهش الخ٢م . ؤجُذ له رل٤ ، ١اِخذاء اِل

  :العنف في املجال السياض ي- 21-2

ُلت  الُت ألـا الُحن ًِ الخٝالُذ الٍش لٝذ لىخَ في آلاوهت ألاخحرة خشوط بّن الٍش

اض ي ب٣ل ـىسه ظىاء مً الالِبحن ؤو  الُت، ٘إـبذ الّىٚ الٍش وسوح اإلاىا٘عت الٍش

حن ؤو اإلاذسبحن، والزي ًخمشل في ؤهىاُ الّىٚ اإلاخخلٙت والتي مجها : الجمهىس ؤو ؤلاداٍس

الّىٚ الىظُلي لخدُٝٞ هذٗ، والّىٚ الخى٠ُذي باظخخذام الخٞ الٝاهىوي، 

ً، ١ل هزه ألاهىاُ والتي جخمشل في  والّىٚ الّذواوي الزي حهذٗ ِلى بًٝاُ المشس باآلخٍش

تراك ِلى ٜشاساث الخ٣ام، وبزاسة الجماهحر، وخٛش  ال٢شحر مً الفىس، والتي مجها الِا

.  الجشاثذ، وجدىُم اإلاذسظاث، ٜزٗ الىىب، جباد٥ الؽخاثم وألالٙاً البزًئت
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الت وجخشظها ًِ ؤهذا٘ها  ١ل رل٤ ؤـبذ ـىسة ِامت وماظٙت تهذد معحرة الٍش

ٝلُا واظخماُِا واهّٙالُا، باإللا٘ت بلى  الخُُٝٝت في خلٞ اإلاىاوً الفالر بذهُا وهٙعُا ِو

. ١ىجها مخىٙعا للتروٍذ ومخّت الجماهحر

اض ي ٌّخبر ماؼشا ِلى خالت الّىٚ وؤلاسهاب الزي  ٘ةن اظخمشاس ٌاهشة الّىٚ الٍش

الت في ظمُْ مُادًجها اض ي بسهاب ؤًما ل٢ىه حهذد معحرة الٍش . ٌؽهذه الّالم، ٘الّىٚ الٍش

ت  ولم ٌّذ الّىٚ ًٝخفش ِلى لّبت مُّىت، ٠ما ؤهه حهذد معخٝبل ألاظشة اإلافٍش

عمّها  والّشبُت خاـت مْ ؼُُى ألالٙاً الىابُت التي ًشددها الجمهىس وجذخل ١ل بِذ َو

ت و الّشبُت ًِ مخابّت  ألاوٙا٥ واليعاء، مما ًدعبب بؽ٣ل مباؼش في بحجام ألاظشة اإلافٍش

اض ي، بّذ ؤن ١اهذ جدشؿ ِلى رل٤ الم الٍش الُت التي ًٝذمها ؤلِا . اإلاىا٘عت الٍش

الم  اض ي بحن ظمهىس ؤلِا ٘ٝذ ؤ٠ذث بخذي الذساظاث ؤن جىامي ٌاهشة الّىٚ في اإلاجا٥ الٍش

اض ي وبخاـت الىاؼئحن و ألاوٙا٥، ًشظْ بؽ٣ل مباؼش وؤظاس ي بلى حّشك رل٤  الٍش

اث ال٢شة التي جخممً ٠شحرا مً مىاٜٚ الّىٚ  الُت، ٠مباٍس الجمهىس بلى سظاثل بِالمُت ٍس

اللٍٙي والجعذي، الزي ًخمشل في اِخذاء بّن الالِبحن ِلى مىا٘عحهم ؤو ِلى خ٢م 

.  اإلاباساة

ذ  اض ي هى بمشابت ِىٚ واٜعي، ٜو الم الٍش ٘هزا الّىٚ الزي ٌؽاهذه الجمهىس مً خال٥ ؤلِا

.  ؤزبدذ بخذي الذساظاث ؤن هزا الّىٚ ًمُل الجمهىس بلى جٝلُذه

اث  ت الخىِٙغ وهي بخذي هٍٍش ٠ما ؤؼاسث بخذي الذساظاث في جٙعحرها لىٍٍش

ل بلى ٠شحر مً ؤلاخباواث  المي، بلى ؤن ؤلاوعان ًخّشك خال٥ ًىمه الىٍى الّىٚ ؤلِا

ً، جادي هزه ؤلاخباواث في الجهاًت بلى مماسظت  اإلاخخلٙت هدُجت حّامله مْ هٙعه ومْ آلاخٍش

. الّىٚ

اض ي حعاِذ ؤلاوعان ِلى وعُان  الم الٍش ٚ الّىٚ ِبر ؤظهضة ؤلِا ٘مؽاهذة مٜى

ت الخىِٙغ، بر ؤن مؽاهذة الٙشد إلاىاٜٚ الّىٚ ومّاٌؽخه  بخباواجه، وهزا مممىن هٍٍش

اوُٙا ٌعاِذه ِلى جىِٙغ رل٤ الّىٚ . ِٝلُا ِو

اض ي ٜذ ًيس ي الٙشد  الم الٍش والىاْٜ ؤن مؽاهذة مىاٜٚ وؤخذار الّىٚ ِبر ؤلِا

ذ لم جٝذم له خلىال لهزه اإلاؽ٢الث،  بخباواجه ججاه مؽ٢الجه الخاـت، ول٢ىه في هٙغ الٜى

ذ، بل ٜذ ًادي به بلى جشا٠م هزه  وبالخالي وعُاهه لهزه ؤلاخباواث ٜذ ًخم ول٢ً بؽ٣ل مٜا

. ؤلاخباواث ِىذه
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 ْ اض ي ًادي بلى ٘س الم الٍش بن مؽاهذة ؤخذار الّىٚ وبؽ٣ل معخمش في ؤظهضة ؤلِا

معخىي ؤلازاسة الىٙس ي والّاوٙي ِىذ الجمهىس، مما ًادي بلى اخخما٥ خذور العلٟى 

الّذواوي، الظُما برا ١ان الّىٚ الزي ؼاهذه مبرسا، ٘ٙي هزه الخالت ًفبذ الخإزحر ٠بحرا و 

. خىحرا

دبْ رل٤ ؤمش البذ مىه وهى ظهىلت حّلم الجمهىس للعلٟى الّذواوي مً خال٥  ٍو

اض ي الم الٍش .  الخّشك اإلاعخمش ألخذار الّىٚ في ؤلِا

بر ًٝىم الجمهىس وخاـت الىاؼئحن، ؤو ألاوٙا٥ بخٝلُذ الالِبحن الىجىم والزًً 

ذ ال ًٝىم الىاش ئ بخٝلُذ رال٤ في خُىه، ول٢ىه  ًمشلىن الٝذوة التي ٜذ جدذر مجهم، ٜو

ًخضجها في را٠شجه، وجمشل باليعبت له بواسا مشظُّا، زم ًٝىم باظخذِائها في هٙغ اإلاىاٜٚ 

. اإلاؽابهت

ٝت الخفٗش ِىذه بر ؤن مؽاهذة  بن اظخجابت ؤلاوعان إلاا ٌؽاهذه جى٢ّغ ِلى وٍش

اض ي، ًازش في ِملُت ـىْ الٝشاس لذي الٙشد بؽ٣ل ال ٌؽّش  الم الٍش ؤو مخابّت ما ًٝذمه ؤلِا

اض ي ٜذ ٣ًىن  مً خال٥ بّن . به الم الٍش خباس ؤن جإزش الجمهىس باإِل مْ ألاخز بّحن الِا

الم  ذ ًلّب ؤلِا اض ي ِىفش معاِذ، ٜو الم الٍش الّىاـش واإلاازشاث الىظُىت، ٣ُ٘ىن ؤلِا

ل، وفي بِادة جىٍُم  اض ي دوسا ٠بحرا في جفمُم سئٍت الٙشد وبىائها ِلى اإلاذي الىٍى الٍش

الُت ظذًذة، جازش بىبّت الخا٥ ِلى  الفىسة الّٝلُت لذًه لدؽ٢ُل آساء ومّخٝذاث ٍس

الُت اجه في خُاجه الٍش . ظلى٠ه وجف٘ش
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