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 كلمة اىل القاريء

 باز٤ٟ عٌُ ٚغا٥ٌ األعالّططأ ع٢ً َس٣ ايعكسٜٔ املانٝني ؼٍٛ دصضٟ ع٢ً َ
، يتهٓٛيٛدٝا األتكاالت ٚاملعًَٛات، ٚبسأ ٖصا ايتشٍٛ ْتٝذ١ يًتطٛض املتػاضع اؿسٜج١

، األدٗع٠ ايًٛس١ٝ ٚاشلٛاتـ ايصن١ٝٚاْتؿاض ٚايتعُِٝ ايطقُٞ يف فاالت اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ 
، ٥ٌ اؾسٜس٠ بأؾهاٍ َتٓٛع١ ٚدصاب١اتاست إَها١ْٝ اغتدساّ فُٛع١ َٔ ايٛغا اييت

تهاز   -عط١ٜ ، س٠ ٚايكطا٠٤ ٚاألغتُاع، ناملؿاٖس٠ يف ٚقت ٚاسسَٔ ساغ١ ٚاس ٚبأنجط
ٚتعاٜس ٚتٓٛع َكازض اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٛثك١ ٚتهًؿ١ ظٖٝس٠  -تهٕٛ  نا١ًَ 

 ٚسسٜج١ بػٗٛي١ ٜٚػط ٚغطع١ ؾا٥ك١ .
 هٓٛيٛد١ٝ ع٢ً َس٣ ايتأضٜذ ايبؿطٟ، ٚيهَٔٔ أِٖ األلاظات ايته١ األْذلْٝت بؾ

، ٚال أسس ميهٔ إ ٜتٓبأ رل َؿ١َٛٗ متاَاَػاض تطٛضٖا ايالسل غال تعاٍ اَهاْاتٗا ٚ
. ؾكس ناْت يف ايبسا١ٜ ٢ ٚد٘ ايسق١ مبا ؼًُ٘ َٔ َؿادآت، ست٢ يف املػتكبٌ املٓعٛضعً

اىل دٗاظ آخط فطز أزا٠ يٓكٌ ايبٝاْات ايطق١ُٝ َٔ دٗاظ نُبٝٛتط عذِ غطؾ١ نبرل٠ 
ٍّٛ بػطع١ ٚغ١ًٝ ؾعاي١ يًتعبرل ايصاتٞ بأؾهاٍ  اىل بٓؿؼ اؿذِ تكطٜبّا، ٚيهٔ ؼ

اض ٚتعزاز تعكٝسا َٔ ّٜٛ اىل . ٖٚٞ تبسٚ غرل َاز١ٜ ٚيهٓٗا تتطٛض بأغتُطَتٓٛع١
 .آلٕ ْسضى َس٣ تأثرلٖا ع٢ً عاملٓا، ٚبسأْا اآخط. ٚؼٌُ ايؿٛا٥س ٚايؿطٚض َعا
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ؾ٢ نٌ ؿع١ ٦َات املالٜني َٔ ايبؿط ىًكٕٛ ٜٚتبازيٕٛ ٚوكًٕٛ ع٢ً نُٝات 

،  ٛاقع اٟ سسٚز دػطاؾ١ٝ اٚ غٝاغ١ً١ٝ َٔ املعًَٛات يف ؾها٤ سط ال ؼسٙ يف ايٖا٥
. ٚبؿهٌ االَهاْات اْني ايٛط١ٝٓ شلصٙ ايسٚي١ أٚ تًويصا ٜتعصض اخهاع ايؿبه١ يًكٛ

ٗس األؾذلانٞ اؾسٜس٠ يًتعبرل اؿط عٔ ايطأٟ ٚايتسؾل املعًَٛاتٞ اشلا٥ٌ ْؿأ املؿ
  .املعكس املعطٚف يٓا

ْٚٝا ظضت؟ٗا ايكاضمتّعٔ ٜا  ١ أضغًت أٚ تًكٝت؟ ، ٚن٤ِٟ نِ َٛقعا ايهذل ْٝٚ ، ضغاي١ ايهذل
ٚايككل ٚايتكاضٜط ٚاملكاالت قطأت؟، ٚنِ َٔ اؿكا٥ل اؾسٜس٠ عطؾت؟، ٚنِ ٚنِ َٔ االخباض 

؟. نٌ شيو بؿهٌ ٖصٙ ٚنِ َٔ األسالّ ٚيست ٖٓا ٚؼككت ؟،َٔ عالقات دسٜس٠ أْؿأت
 املٓك١ ايؿا١ًَ .
نإ عًٝٓا إٔ ْٓتعط  :نٓا ْعٝـ يف ْٛع َٔ سكب١ ظال١َٝإلْذلْت، قبٌ ظٗٛض ا

أ عٓٗا يف ايكشـ يف ايّٝٛ طٜٛال يػُاع األخباض َٔ ايطازٜٛ اٚ ايتًؿعٜٕٛ أٚ ْكط
، يؿطا٤ أيبَٛات دسٜس٠ املٛغٝك١ٝ  يًتػذٝالت . ْٚهطط يًصٖاب إىل َتذطايتايٞ

 .٢ً األغاْٞ ٚاملٛغٝك٢ اييت مبٗاؼتٟٛ ع
نٓا ْتٛد٘ اىل –املعًَٛات اييت متادٗا   س ؼت ٜسْا َكسضا ٜتهُٔٚاشا مل ل

 بطٕٛ ايهتب َهتب١ عا١َ ْٚكهٞ ٚقتا طٜٛال َٔ ادٌ ايعجٛض ع٢ً َا ْبشح عٓ٘ يف
 .ٚاملدطٛطات املػدل٠

نٌ َا ، مٔ ْعطف ايّٝٛ به١ األْذلْٝت سٝاتٓا ٚغرلت نٌ ؾ٤٢ ؾٝٗااقتشُت ؾ
، ْػتطٝع إ ْػرل عٔ ايعالظٍ قبٌ إٔ تكٌ ايٝٓاعطف ، ْوسخ يف ايعامل ؿع١ بًشع١

ْطًع ع٢ً األخباض أٚال بأٍٚ ٚع٢ً ، ميهٓٓا إ أٟ َكاٍ يف األْػهًٛبٝسٜا اؿط٠ بأْؿػٓا
ًع عًٝٗا ايكطا٤ يف . ميهٓٓا ْؿط َكاالتٓا بػطع١ يّٝطاآلضا٤ املدتًؿ١ ٚايتعًٝل عًٝٗا

. نٌ شيو ببهع ض َع َٔ ْؿا٤غا٥ٌ ٚايكٛؾت٢ اما٤ ايعامل ْٚتبازٍ املعًَٛات ٚايط
 ْكطات املاٚؽ.
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ع٢ً ادابات ألٟ غؤاٍ ، ؾٓشٔ ايّٝٛ مكٌ ع٢ً ايؿٛض اإلْذلْت غرلت ثكاؾتٓا
ٚقس ْتًكٞ َِٓٗ ٓا إ ْٛد٘ األغ١ً٦ ست٢ اىل ايطؤغا٤ ٚايععُا٤ ىطط ببايٓا. ميهٓ
طنعٟ ع٢ً ع َٔ ايتٛدٝ٘ املٚيف ايٛقت شات٘ ، ؾإٔ عسّ ٚدٛز أٟ ْٛ األدابات اسٝاّْا.

يف  ٖابٝني ْؿط زلّٛ ايهطا١ٖٝ ٚايعٓـ، أتاح ايؿطم يًعٓكطٜني ٚاملتططؾني ٚ األضايؿبه١
َٚع تٛغع ٖصا ايؿها٤ غٛف تتػرل تكٛضاتٓا عٔ نٌ  .ايعامل ع٢ً مٛ غرل َػبٛم

١ َٔ ايتؿاقٌٝ اي١َٝٛٝ اىل املؿاِٖٝ األغاغٝ - األْػا١ْٝ  اٍ َٔ فاالت اؿٝا٠ف
، ٚست٢ غالَتٓا ايؿدك١ٝ . ٚؼت ٚايعالقات َع اآلخطٜٔ املتعًك١ بايؿدك١ٝ،

ٝس١ٜ ع٢ً ططٜل االتكاٍ بني ايهػط ايؿسٜس يًتهٓٛيٛدٝا اؾسٜس٠ تٓٗاض اؿٛادع ايتكً
ٜٚبسأ قعٛز  –، قسٚز١ٜ ؾطم اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايبؿط: املػاؾات، ايًػات

س از٣ ايتٛغع اشلا٥ٌ . ٚقطاقات ايبؿط١ٜ ايها١ََٓٛد١ دسٜس٠ َٔ االبساع ٚت١ُٝٓ اي
يجكاؾ١ٝ ٚ ايػٝاغ١ٝ األنجط اثاض٠ يإلْذلْت إىل ٚاسس٠ َٔ ايتشٛالت االدتُاع١ٝ ٚا

مل وسخ  ،ٚاآلٕ، ع٢ً عهؼ األٜاّ اـٛايٞ، سسثت تػرلات عامل١ٝ سكا .يًسٖؿ١ يف ايتاضٜذ
شلا٥ٌ َٔ ايٓاؽ ملجٌ ٖصا ايعسز ا ؾطم اٚ اَهاْات اٚ خٝاضات  ظٗطت َٔ قبٌ قط إ

 يف تاضٜذ ايبؿط١ٜ ، يٝػت األٚىلكتًـ ايبًسإ. ضغِ إٔ ٖصٙ ايجٛض٠ ايتهٓٛيٛد١َٝٔ 
٢ ؾا٤ إٔ ىًل ، ٚيهٔ ألٍٚ َط٠ يف ايتأضٜذ ميهٔ ألٟ ؾدل أُٜٓا نإ َٚتبطبٝع١ اؿاٍ

ٚازت  ميتًهٗا ٜٚٛظعٗا يف ايٛقت اؿكٝكٞ، زٕٚ إؾطاى ٚغطا٤. َعًَٛات إيهذل١ْٝٚ، اٚ
اؽ ٓ، ٚععٚف ايدصضٟ يف أمناط ايتؿهرل ٚعازات ايكطا٠٤تػٝرلاىل ايجٛض٠ ايطق١ُٝ 

ؾ١ اؿكٍٛ اجملاْٞ ، ٚؾٝٛع  ثكااب خكٛقا عٔ قطا٠٤ ايكشـ ايٛضق١ٝعَُٛا ٚايؿب
يف نٌ َهإ تعكـ بايكشـ  ، ٚأخصت األظَات املاي١ٝ املتالسك١ ع٢ً املعًَٛات

عاؾ١ ايكشؿ١ٝ باألخطاز ايؿين ٚتػٝرل أغايٝب امل تعاٜس، ضغِ اٖتُاَٗا املايٛضق١ٝ
 . ١ًْٛ ايهبرل٠ ٚايعٓاٜٚٔ اؾصاب١ٚاألٖتُاّ بايكٛض امل

ٚأنططت تًو ايكشـ اىل ايتٛد٘ مٛ اقساض ْػذ ايهذل١ْٝٚ بتطبٝكاتٗا  
، يهػب أندل عسز ممهٔ َٔ ايكطا٤ مبٛاظا٠ ايٓػذ ايٛضق١ٝ أٚ بسْٚٗاايتؿاع١ًٝ املتعسز٠ 

 . ِٝٗ أُٜٓا ناْٛا يف أضدا٤ ايعاملٚايٛقٍٛ اي
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اٖس٠ ٚاألغتُاع زٕٚ سػٝب أٚ ضقٝب، ٚيهٓ٘ اؾٌٝ اؾسٜس ال ٜهتؿٞ بايكطا٠٤ ٚاملؿ 
ات ٚاملسْٚات عٔ نٌ َا ٜؿػٌ يف َٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاعٞ ٚاملٓتسٜ ٜهتب أٜهّا

ٚبٗصا ٜعس َؿاضنا ، ٜٚٓؿطٖا ع٢ً املأل  ؾٛض ٚقٛعٗا ٜٚكٛض األسساخ ايػاخ١ٓ باي٘
 .ؾعاال يف ايؿها٤ األعالَٞ

ت ٝـ يف عكط ثٛض٠ َعًَٛات١ٝ زا١ُ٥ ٚايػؤاٍ يٝؼ عٔ ايتػرلامٔ ْع
ٌ األعالّ يف بٌ عٔ ايتػرل يف ايسٚض األدتُاعٞ يٛغا٥ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايهجرل٠ املتالسك١،

يف  . ست٢ قبٌ بهع١ عكٛز ناْت ٖصٙ ايٛغا٥ٌ تعهؼ َا وسخعكط ايجٛض٠ ايطق١ُٝ
اق١ً يف زاخٌ تًو ايٛغا٥ٌ ايتػرلات اؿ ، أَا ايّٝٛ ؾأْٗا تعهؼ أٜهّا،اجملتُع
عاَال . ٚغا٥ٌ األعالّ ايّٝٛ ال تعهؼ َا وسخ يف اجملتُع سػب بٌ أْٗا باتت ْؿػٗا

 .  يتػٝرل ايػٝاغٞ ٚاألدتُاعٞ ٚايجكايفض٥ٝػٝا يف ا
، ات،  بايبشح ٚايسضاغ١ٖٚصا ايهتاب ايصٟ بني ٜسٟ ايكاض٤ٟ ٜتٓاٍٚ تًو ايتػرل

ّا عٔ املعتاز، ؾٗصا ايهتاب يٝؼ )َْٛٛغطاؾٝا( تكٓٝؿ٘ ْٗذّا كتًؿٚيهٔ أْتٗذت يف 
ألغتططازات ٚاألقتباغات ٚاشلٛاَـ، ٜؿكً٘ ايهاتب ٚوؿٛٙ با سٍٛ َٛنٛع نٝل

، امنا عٛخ َطنع٠ ػُعٗا ٚسس٠ املٛنٛع ٖٚٞ ٚنٌ شيو َبعح ًٌَ ٚغأّ يًكاض٤ٟ
 ، ٚيهٔ ميهٔ قطا٠٤ نٌ عحٞ باملع٢ٓ ايؿاٌَ ملؿّٗٛ ايكشاؾ١قشاؾ١ ايعكط ايطقُ
 .ٔ اآلخط نًُا تٝػط ايٛقت يًكاض٤ٟع٢ً مٛ َػتكٌ ع

سػب  -اَّا ٚبعه٘ مل ٜتططم ايٝ٘ أسس دسٜس مت ٚاعتكس إ َععِ َباسح ايهتاب
ُاّ ، ؾإٔ لشت يف اثاض٠ اٖتإ ٜتعطف ايكاض٤ٟ عًٝ٘ أٚال بأٍٚٚضغبت  –عًُٞ 
ت اشلسف َٔ سكك انٕٛ قس ،بايتػرلات ايعاقؿ١ يف ايؿها٤ األعالَٞ ايعاملٞ ايباسجني

 .٘ ايٝ٘ ألٕ يف شيو اغٓا٤ حملتٛاٙ. ٜٚػعسْٞ تًكٞ أٟ ْكس ٜٛداخطاز ٖصا ايهتاب
 

 5102تعريو أول / نوفنرب  52 –أربيل 

 جــودت يوظيار     
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 من هو الصحفي ؟

. يف ْعط ايبعض اآلخط عض َٚػتػطبَاقس ٜبسٚ ٖصا ايتػاؤٍ غاشدَا يف ْعط ايب
ٚيهٔ أضدٛ َٔ ايكاض٤ٟ إ ال ٜػاضع اىل اقساض سهُ٘ ٚ ٜػُح يٞ بإٔ أبسٟ ضأَٜا قس 

املٗٔ ٚال تساْبٗا  إ ١َٓٗ ايكشاؾ١ ٖٞ غٝس٠ ٜٛاؾكين عًٝ٘ ايكشؿٞ ايصٟ ٜعتكس، ال
؟ ٌٖٚ (1)، َاٖٞ ايٛظٝؿ١ األغاغ١ٝ يًكشؿٞزعٓا ْتػا٤ٍ أٚاّل . ٚأٟ ١َٓٗ أخط٣

 ؟ ١ َٔ غا٥ط ايٛظا٥ـ ٚاملٗٔ األخط٣ُٖٝٞ أنجط أٖ
املٗٓسؽ ٜكُِ ٜٚٓؿص أب١ٝٓ دسٜس٠ يؿت٢ االغطاض َٔ أبػط  بٝت غهين اىل 
اع٢ً بطز أٚ ْاطش١ غشاب أٚ ٜكّٓع َٓتٛدات دسٜس٠ أٚ ٜبتهط آالت أٚ أدٗع٠ ؽسّ 

ٞ . أشٕ َا ٖٜعًِّ ٜٚطب٢ اؾٌٝ ايكاعس ..اخل ، ٚاملعًِ، ٚايطبٝب ٜعاجل املطن٢األْػإ 
 ؟يٛغ١ًٝ األعال١َٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗاٚظٝؿ١ أٚ ١َُٗ ايكشؿٞ بكطف ايٓعط عٔ ا

 -ايٛظا٥ـ ٚاـسَات اييت تٓٗض بٗا ايكشاؾ١ ٚ املٗاّ اييت ٜؤزٜٗا ايكشؿٞ 
اال أْٓا ميهٓٓا  ،تتٛغع َٜٛا بعس آخط  -مل املٛانب يًتطٛض األعالَٞ املتػاضع يف ايعا
اييت تػطٞ نٌ َا ٜتبازض اىل ايصٖٔ َٔ ايكٍٛ إ ايٛظٝؿ١ األغاغ١ٝ يًكشؿٞ ٚ

نٛغٝط  بني اجملتُع ٚبني َكازض املعًَٛات عٔ ٖٞ ايعٌُ  ٚظا٥ـ ٚ َٗاّ ٚخسَات،
ٔ ٖٞ مجع ْٚؿط املعًَٛات عأٟ إٔ ١َُٗ ايكشؿٞ  ،ٖصا اجملتُع َٚا وسخ ؾٝ٘

، ٚاالػاٖات ٚقهاٜا ايٓاؽ ٚعٌُ ضٜبٛضتادات ٚ تكاضٜط يٓؿطٖا اٚ األسساخ ايطا١ٖٓ
اعتٗا يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًؿ١ َجٌ ايكشـ ٚاجملالت ايٛضق١ٝ ٚاأليهذل١ْٝٚ  إش

يًٓاؽ عٔ أْؿػِٗ ٚنٌ َا ي٘ ا١ُٖٝ يف  . ٚبتعبرل آخط إ ٜػطزٚايتًؿعٜٕٛ ٚاإلشاع١
ض ملاشا ع٢ً ايكشؿٞ إ ٜؿعٌ شيو؟ . ٚ قس ٜتػا٤ٍ ايبعِسٝاتِٗ اٚ َا ٜجرل اٖتُاَٗ

ا٥ِٗ ٚاختٝاض تٛدٗاتِٗ يف اعس ايٓاؽ يف تؿهٌٝ آض، ألٕ املعًَٛات ايكازق١ ٜػؾٓكٍٛ
. ٚيهٔ، ملاشا ٜعتدل كسض األَهإ ٚؼكٝل ايٓذاحباؿٝا٠. ٚػٓب اضتهاب األخطا٤ 

 ايكشؿٞ ٚغٝطّا ؟
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قشٝح إ ايكشاؾ١ ٖٞ ١َٓٗ املتاعب أسٝاْا عٓسَا ٜتعًل األَط بتػط١ٝ 
. ٚضغِ إ بعض كا١ٝ٥عٌُ يف فاٍ ايكشاؾ١ األغتكاألسساخ ايػاخ١ٓ َٝساْٝا أٚ اي

بايكٍٛ أْ٘ ساٌَ ضغاي١ غا١َٝ أِٖ  ػاال٠ يف تكِٝٝ زٚضٙ يف اجملتُعايكشؿٝني ميٌٝ اىل امل
امل١ُٗ األغاغ١ٝ . ٚيهٔ يف ٚاقع األَط ؾإٔ أٟ ضغاي١ أٚ ١َٓٗ أٚ ٚظٝؿ١ أخط٣ َٔ

يًكشؿٞ ٖٛ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٚعاؾتٗا ٚتكسميٗا أٚ عطنٗا يًكطا٤ أٚ 
أٚ املؿاٖسٜٔ عٌ ؾهٌ ْتاز اعالَٞ ٚؾل ؾطٚط  ٚخكٛقٝات ايٛغ١ًٝ املػتُعني 

 .األعال١َٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا
ال بس َٔ  –سػب فاٍ عًُ٘  –َٚٔ أدٌ اغتذال٤ املٗاّ اييت ٜكّٛ بٗا ايكشؿٞ 

مما  ٜػاعس ع٢ً  ؾ١ أٚ ٚغا٥ٌ األعالّ  يف اجملتُع،زضاغ١ ايٛظا٥ـ األغاغ١ٝ يًكشا
 تًكٞ ع٢ً َا تكسَ٘ ايكشاؾ١ .ؾِٗ اٚنح يسٚاؾع اطالع امل

ّٛ بٗا ثالخ ٚظا٥ـ  اغاغ١ٝ تك (2)(lasswell)سسز ٖاضٚيس الغٌٜٛ 1948يف عاّ 
 . ٚغا٥ٌ االعالّ يف اجملتُع

 .ت َٔ خالٍ َطاقب١ ايب١٦ٝ احملٝط١ابكا٤ اؾُٗٛض ع٢ً عًِ بايتطٛضا -أٚال
٢ً ؾِٗ ػتًٗهني ععطض االدعا٤ املدتًؿ١ يًب١٦ٝ احملٝط١ ٚايصٟ ٜػاعس امل –ثاَْٝا 

 تًو االدعا٤ ٚتهٜٛٔ قٛض٠ اٚنح يتًو ايب١٦ٝ . بٓٝتٗا نهٌ ٜٚتٝح شلِ ضبط
 

ٝؿ١ ، ٖٚٞ ٚظ االدٝاٍ اؾسٜس٠ َٔ املػتًٗهنيْكٌ ايذلاخ االدتُاعٞ اىل –ثايجا 
، ألْٗا ايػس املٓٝع اَاّ ايػعٚ ايجكايف أٚ ؾطض اغًٛب سٝاتٞ خاضدٞ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ

 . تطاث٘ األدتُاعٞ ٖٜٚٛت٘ ايجكاؾ١ٝٓاقض َع ع٢ً فتُع َعني ٜت
ٚقس أؾاض عسز َٔ ايباسجني ايػطبٝني اىل ٚظا٥ـ أخط٣ َجٌ ايتٛدٝ٘ ٚايتٛع١ٝ 

ٜس األغذلغاٍ يف عطض ٚال ْط .١ٝ(١ْ األعالايٛظٝؿايذلٜٚر يًػًع ٚاـسَات ايتذاض١ٜ )ٚ
 :  كٗا يف ايٛظا٥ـ ايط٥ٝػ١ٝ ايتاي١ٝ، بٌ ْؿهٌ تًدٖٝصٙ اآلضا٤
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 :الٕظٗفٛ األعالوٗٛ ٔاألخبارٖٛ – 1

تعٜٚس املتًكٞ باألخباض ٚايتكاضٜط عٔ األسساخ احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ َع َطاعا٠ َعاٜرل  
، بٌ إ ًٝس١ٜكس سهطا ع٢ً ايكشاؾ١ ايتاملٛنٛع١ٝ ٚاألَا١ْ. ٖٚصٙ ايٛظٝؿ١ مل تع

ٛت ٚبايك -فاْا يف َععِ األسٝإ  -ايكشاؾ١ ايطق١ُٝ اؾسٜس٠ أغطع يف تكسميٗا 
 ٚايكٛض٠ قٞ إٓ ٚاسس 

 التٕعٗٛ ٔ التٕدٗٛ:أٔ    الٕظٗفٛ التٍٕٖرٖٛ – 2
ٚدٗات  ٚ ٤ ٚ األػاٖات ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝتكسِٜ دٛاْب ؾت٢ َٔ املعطؾ١ ٚاآلضا 

 .از٠ َعًَٛات٘ يف ؾت٢ اجملاالتٜييت تػاعس ايكاض٤ٟ ع٢ً تجكٝـ شات٘ ٚظايٓعط ا
 :ٔظٗفٛ ٔظٗفٛ التصمٗٛ ٔالرتفٗٛ  – 3

ظٝؿ١ ١َُٗ تسٍ ع٢ً إ ايعسٜس َٔ اؾطاز اجملتُع ٜػتدسّ ٚغا٥ٌ االعالّ  ٖٚٞ ٚ
 . شكٝل ايتٛاظٕ ايٓؿػٞ ٚايعكًٞ شلِٚغ١ًٝ يت ٚايذلٜٚح عٔ ايٓؿؼ ٚيألغتُتاع 

يكشـ ايؿعب١ٝ( ٚضمبا ايٛسٝس٠ يـ) ا ػ١ًٝ ٖٞ ايٛظٝؿ١ ايط٥ٝػ١ٝ،ايذلؾ١ٝ ٚايت 
يهٔ ٖصا ال ٜعين إ ٖصٙ )ايـكشـ ايكؿطا٤( ٚ ، ْاٖٝو عٔٚقشـ )ايتابًٜٛس(

ال تتطًب دٗسا  اييت ٖصٙ األؾهاٍ َٔ ايكشاؾ١ اـؿٝؿ١، ع٢ً ايٛظٝؿ١ تكتكط
، بٌ إ ايكشاؾ١ اؾاز٠ ٚايطق١ٓٝ تكسَٗا أٜهّا ٚيهٔ ظطعات شٖٓٝا َٔ املتًكٞ
 .٢ً ٚظا٥ؿٗا األعال١َٝ ٚايتٜٓٛط١ٜقسز٠ ال تػطٞ ع

 : الٕظٗفٛ األعالٌٗٛ  – 4
يًًكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ ( أٚ ػ١ٝ يًكشاؾ١ ايتذاض١ٜ )األعال١ْٝٝؿ١ ايط٥ٖٝٚٞ ايٛظ 

. ٚاسس٣ ٚظا٥ـ ل اقك٢ َا ميهٔ َٔ َطزٚزات َاي١ٝ، اييت تػعٞ يتشكٝايذلؾ١ٝٗٝ
 ايكشـ ايطق١ٓٝ 

 .ؾؿٞ ظطٚف اقتكاز ايػٛم
إٔ تعٝـ اال اشا ناْت  تًك٢ ايطٚاز ٚشلا َٛاضز ناؾ١ٝ َٔ  ال ميهٔ ألٟ قشٝؿ١ 

 يقل بسعر القارئ الي لتصل أقساضٖا، تكاليف تغطية في يسهماألعالٕ ايصٟ 
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 ٚايكٓٛات ايكشـ َععِ ايٛدٛز َٔ ألختـؿ٢ األعالٕ ٚيٛال. الفعلية تكلفتها عن
 .أخط٣ د١ٗ أٟ أٚ ايسٚي١ َٔ َايّٝا املسع١َٛ غرل اـاق١ ايتًؿع١ْٜٝٛ

 ٚيهٔ أزا٤ أٟ ٚظٝؿ١ َٔ ٖصٙ ايٛظا٥ـ أٚايعٌُ ايكشؿٞ ٜتطًب مجع املعًَٛات
َٚٔ ثِ تكسميٗا نٓتاز قشؿٞ يف منط َعني َٔ  عاؾتٗا مبٛنٛع١ٝ ٚأَا١ْ ٚؾؿاؾ١َٝٚ

  .أمناط ايكشاؾ١
ايعٌُ ايكشؿٞ اؿكٝكٞ ٜتطًب َٖٛب١ ٚ أسٝاْا ؾذاع١ عٓس ايتػط١ٝ املٝسا١ْٝ 

١ٝ٥. َٚع شيو يألسساخ يف املٓاطل ايػاخ١ٓ اٚ ايكٝاّ بتشكٝكات قشؿ١ٝ أغتككا
ٚ تكسّ عطنا ؿاي١ ايطكؼ أ ؾاملصٜع١ اييت .ٚضسب ؾإٔ َكطًح " ايكشؿٞ" َطٕ

، ؾامل١ٓٗ َٔ سكٗا إ تكٍٛ اْٗا قشؿ١ٝ أٜهأ أغِٗ ايؿطنات أٚ أخباض ايطٜان١
 .ٛع١ اجملاالت ٚايتدككات ٚاألؾهاٍايكشؿ١ٝ ٚاغع١ َتٓ

 ؟ " اييت تطًل ع٢ً ايكشاؾ١َاشا عٔ َكطًح "ايػًط١ ايطابع١ ٚيهٔ
. ٚاض٣ إ غًط١ ٓاغِ ايػًط١ َع زٚض ايٛغٝطإ تتسكا إ َٔ ايكعٛب١ مبهإ 

ايكشؿٞ ٚٚغا٥ٌ االعالّ عَُّٛا ٖٞ ايتأثرل يف ايطأٟ ايعاّ ٚاألغٗاّ يف تؿهًٝ٘ ٚ 
ٚيهٔ ال ٜٓبػٞ بأٟ ساٍ . قًٛب ٚعكٍٛ ايٓاؽ، ٚ ٜا شلا َٔ ١َُٗ ْب١ًٝ ايٓؿاش اىل

ٕ أل. األسٛاٍ يًكشؿٞ إ ٜؿِٗ َكطًح "ايػًط١" باملع٢ٓ ايؿعًٞ يًه١ًُ َٔ
 .ٔ أدٌ ؼٌٜٛ نًُات٘ اىل أَط ٚاقعايكشؿٞ ال ميتًو غًط١ أٚ أيٝات َ
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 بني صحافتني جيدة وسيئة

إ ايٛادب األغاغٞ " ايًٓس١ْٝ ٜكٍٛ: ايتاميع نتب ض٥ٝؼ ؼطٜط دطٜس٠ 1852غ١ٓ  يف
َات عٔ األسساخ ْٚؿطٖا ع٢ً ايؿٛض، يًكشاؾ١ ٖٛ اؿكٍٛ ع٢ً أسسخ ٚأزم املعًٛ

( غ١ٓ ع٢ً ٖصٙ املكٛي١ ؾأْٗا َا 162. ٚضغِ َطٚض )١َ بأغطٖا"عٝح تكبح ًَهّا يأل
ٛاع أخط٣ عسٜس٠ ظايت قشٝش١ ٚتؿهٌ سسّا ؾاقاّل بني ايكشاؾ١ امل١ٝٓٗ ايٓانذ١ ٚبني أْ

، اييت أتاست جط أ١ُٖٝ يف عكط عٛمل١ األتكاالت، ٚأقبشت أنَٔ ايكشاؾ١ ايال١َٝٓٗ
 .١ َتطٛض١٠ بًشع١ عدل ٚغا٥ٌ تكْٓٝؿط أسسخ املعًَٛات ؿع

زق١ َٚكساق١ٝ املعًَٛات املٓؿٛض٠، ، ٖٛ َس٣ ؾاحملو اؿكٝكٞ أل١ٜ قشاؾ١ 
، ٚتجكـ مجٗٛض ايكطا٤ مبا َٔ َكازضٖا ، تتشط٣ اؿكا٥ل ٚتتأنسؾايكشاؾ١ اؾٝس٠

 . ٝالت ٚآضا٤ ٚؼكٝكات ٚأغتككا٤اتتٓؿطٙ َٔ ؼً
  

 الصحافٛ املٍّٗٛ ٔصحافٛ الربٔباغاٌدا :
تًو اييت تًكٞ األنٛا٤ ع٢ً َا  َٛٗا اؿسٜح، ٖٞايكشاؾ١ امل١ٝٓٗ مبؿٗ

ٚتطاقب وسخ يف اجملتُع ٚايعامل َٔ اسساخ ٚتطٛضات أٚاّل بأٍٚ ٚبهٌ َٛنٛع١ٝ 
، بٌ األزا٤ اؿهَٛٞ ٚتهؿـ عٔ َهأَ اـًٌ ؾٝ٘، يٝؼ َٔ أدٌ ايٌٓٝ َٓ٘

ايٝٗا ٚتٓؿط ايتشًٝالت املتعُك١  يؿت أْعاض اؿه١َٛ ٚايطأٟ ايعاّ يف غبٌٝ
، قشاؾ١ ؾؿاؾ١ ؼذلّ ط َتبا١ٜٓ ٚيٝؼ يٛد١ٗ ْعط ٚاسس٠ؿٝس٠ يٛدٗات ْعٚامل

مجٗٛضٖا ٚتًتعّ باملعاٜرل األخالق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يًعٌُ ايكشؿٞ ٚتطادع أعُاشلا 
 .ح َػاضٖا اشا زعت اؿاد١ اىل شيوٚتكش
ع ْؿؤ ٚتطٛض ايسميكطاط١ٝ ، ْؿأت ٚتطٛضت َكشاؾ١ امل١ٝٓٗ ٚيٝس٠ ايسميكطاط١ٝاي

، ٚايكها١ٝ٥ عٔ بعهٗا ٚؾكٌ ٚاغتكالٍ ايػًطات ايتٓؿٝص١ٜ، ٚايتؿطٜع١ٝ ايػطب١ٝ
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ال ميهٔ تكٛض ٚدٛز قشاؾ١  جالخ املػتك١ً. َٚٔ زٕٚ ٚدٛز ٖصٙ ايػًطات ايايبعض
 ١َٝٓٗ سط٠ َٚػتك١ً.

أَط دٖٛطٟ يًػا١ٜ . ؾؿٞ ايٓعِ ايؿُٛي١ٝ ٖٓاى غًط١  ٖصا ايؿكٌ بني ايػًطات 
ٚايكها١ٝ٥ ، اييت تُٗٝٔ ع٢ً ايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ ٚاسس٠ ؾكط ٖٞ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ 

ٝاغ١ٝ يطأؽ بطٚباغاْسا( أٚ زعا١ٜ غٚإ ٚدست ؾٗٞ )  ٚال تٛدس قشاؾ١ سكٝك١ٝ،
 .ايٓعاّ ٚيًشعب اؿانِ

ٖهصا نإ األَط يف أملاْٝا اشلتًط١ٜ ٚ ضٚغٝا ايػتاي١ٝٓٝ ٚايعطام ايكساَٞ 
عِ اؾُٗٛضٜات ايػٛؾٝت١ٝ ٚيٝبٝا ايكصايف، ٖٚصا ٖٛ ساٍ ايكشاؾ١ ايّٝٛ يف َع

 ٚيف ضٚغٝا ايبٛت١ٝٓٝ ْؿػٗا.  ايػابك١
ايكشاؾ١ باملؿّٗٛ ايعًُٞ شلصا املكطًح ال ميهٓٗا إ تعٝـ اال يف أدٛا٤ 

 اؿط١ٜ ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚايع١ًٝٓ.
ٜني ( تتباٖٞ بأْٗا تطبع ٚتٛظع َالظٌ ايٓعاّ ايػٛؾٝٝيت ناْت مث١ )قشـ ؾؿٞ

يكشٝؿ١ ( اييت ناْت تعتدل ْؿػٗا ا( أٟ )اؿكٝك١ؾساايٓػذ َّٜٛٝا َٚٓٗا قشٝؿ١ )ايدلا
. ٚعٓسَا نٓت يف َٛغهٛ خالٍ ايػتٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ األنجط تٛظٜعّا يف ايعامل

ٜتٗهِ ايكطا٤ ايطٚؽ ع٢ً  نٓت أض٣ ٚأزلع غايبا نٝـ  ٚيف ظٜاضاتٞ ايتاي١ٝ شلا،
ٚمل تهٔ ايكشـ  ،كٝك١ال سكٝك١ يف قشٝؿ١ اؿ اؿكٝك١( قا٥ًني: إ –قشٝؿ١ )ايدلاؾسا 

( ٚال أسس َٔ ايكشؿٝني خط٣ اال تٜٓٛعّات ع٢ً َا تٓؿطٙ )ايدلاؾساايػٛؾٝت١ٝ األ
ًػٛا ٚبِٝٓٗ عسز نبرل َٔ ايكشؿٝني ايؿطؾا٤ املدًكني ملٗٓتِٗ ٚايصٜٔ ب –ايػٛؾٝٝت 

، ٕ قازضّا ع٢ً قٍٛ اؿكٝك١ نُا ٖٞ، ٚإ ؾعٌ شيونا - َطتب١ ضؾٝع١ َٔ األسذلاؾ١ٝ
. ٚيف أؾهٌ األسٛاٍ نإ َكرل َا ٝؿت٘ أٚ ًٜك٢ ب٘ يف غٝاٖب ايػذٕٛظٜؿكٌ َٔ ٚ

 .  غ١ً املُٗالتٜهتب٘ اىل
 ، إ مل تهٔ أغٛأ بهجرل .هٔ قشاؾ١ قساّ أؾهٌ َٔ )ايكشاؾ١( ايػٛؾٝت١ٝٚمل ت 

إ َسٜطا ملهتب بٛيْٛٞ َجكـ ن  ، قاٍ يٞ قسٜليف ايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ
ٖٚٞ ايؿطن١ اييت ٚنعت ايتكُِٝ   -١ٝ يف ايعطام ( ايبٛيْٛؾطن١ )بٍٛ غرلؾؼ
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، قاٍ ظٝؿت٘ َا تٓؿطٙ ايكشاؾ١ ايعطاق١ٝعهِ ٚ  ٚنإ ٜتابع  -األغاغٞ ملس١ٜٓ بػساز 
ٚاسس٠ ؾكط  يٞ ٖصا ايكسٜل : " أْا ال أؾِٗ ملاشا ال تكسض اؿه١َٛ قشٝؿ١ ١َٜٝٛ

ٕ ، َتؿاب١ٗ احملت٣ٛ ، ألٕ ايكشـ اي١َٝٛٝ اـُؼ اييت تكسض اآلتٛؾرلّا يًذٗس ٚاملاٍ
، ٚنًٗا تتشسخ عٔ قساّ ٚ تعٜٔ ازمتاَا ٚال ؽتًـ اال َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاألخط

 ."قؿشاتٗا ايط٥ٝػ١ٝ بكٛضٙ
ٚقؿ٠ٛ ايكٍٛ إ ايتعسز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚسط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل نطٚض١ٜ  

 .١١ يكشاؾ١ ال تػتطٝع قٍٛ اؿكٝكناشلٛا٤ يألْػإ ٚال قُٝ  يًكشاؾ١ امل١ٝٓٗ
تعتاف ع٢ً ايتهًٌٝ   ، قشاؾ١ٚباغاْسا ( بهاؾ١ أؾهاشلا ٚقٛضٖاقشاؾ١ ) ايدل

ٚتًُٝع   املتعُس يًذُٗٛض ٚسذب اٚ تؿٜٛ٘ اؿكا٥ل ٚػٌُٝ ايٓعاّ ايؿُٛيٞ اؿانِ
ٚتدلٜط اؾعاي٘ َُٗا ناْت   -سػب اٚضٌٜٚ  -قٛض٠ ايكا٥س ايهطٚض٠ أٚ األر األندل

يكشاؾ١ ايطزل١ٝ يألْع١ُ ككٛض٠ ع٢ً اَ ٖصا ايٓٛع َٔ ايكشاؾ١ يٝػت .ؾٓٝع١
زؾ١ خاق١ يف ، بٌ تؿٌُ ايكشاؾ١ األ١ًٖٝ املٓشاظ٠ ٚقشاؾ١ املعاضن١ املؤايؿُٛي١ٝ

، عٓسَا تٓتٗر خطا اٜسٜٛيٛدٝا ٚاسسا ٚقسّأ ٚتؿػط نٌ ؾ٤ٞ بًسإ ايؿطم األٚغط
س كٚتٓت  .ْعطٖا ، َتذا١ًٖا اآلضا٤ األخط٣ مبكتهاٙ ، ٚال تٓؿط اال َا ٜؤٜس ٚد١ٗ

ٚاسسّا َٔ اعُاشلا، ٖٚٛ اؾاْب ٚال تط٣ اال داْبّا  ايػًط١ بأغتُطاض ٚتتشاٌَ عًٝٗا
ٚيهٔ   .َجٌ ٖصٙ ايكشاؾ١ تسعٞ األغتكالي١ٝ بصضٜع١ أْٗا غرل تابع١ يًسٚي١ .ب٢ايػً

، بٌ عسّ امٝاظٖا يف ط عسّ تبعٝتٗا يًسٚي١ اٚ د١ٗ َااغتكالي١ٝ ايكشاؾ١ ال تعين ؾك
  .غٝاغتٗا ايتشطٜط١ٜ

بعض ايكشـ اييت ، أنجط َٛنٛع١ٝ َٔ سٝاْا إ ايكشاؾ١ اؿعب١ٝ اؾاز٠ْٚط٣ أ
أٚ سعب١ٝ ٚقشاؾ١  ، يصا ؾإٔ تكػِٝ ايكشاؾ١ اىل قشاؾ١ سه١َٝٛتسعٞ األغتكالي١ٝ

ألٕ احملو اؿكٝكٞ يًكشاؾ١ ٖٞ َس٣ األيتعاّ  أ١ًٖٝ )َػتك١ً(، أَط غرل قا٥ب،
 باملعاٜرل امل١ٝٓٗ ٚاألخالق١ٝ يًكشاؾ١ .
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 الصحافٛ اجلادٚ ٔالصحافٛ الصعبٗٛ :
 ٜط٣ بعض خدلا٤ َٚٓعطٟ ايكشاؾ١ إٔ مث١ ْٛعني َٔ ايكشاؾ١ ُٖا :

( ١Tabloid ايؿعب١ٝ أٚ قشاؾ١ ايتابًٜٛس )ايكشاؾ١ اؾاز٠ أٚ ايطق١ٓٝ ٚايكشاؾ  
، َتكاضب١ َٚتؿاب١ٗ َٔ سٝح ايجالث١ األخرل٠  ٖٚصٙ األيٛإ .أٚ ايكشاؾ١ ايكؿطا٤

 ( .ٚإ أختًؿت يف أخطادٗا ٚزضد١ )اقؿطاضٖا   احملت٣ٛ
١ املعاؾات ايكشؿ١ٝ ايتش١ًًٝٝ )املكاالت، تكاضٜط بػًب ؾاز٠تتُٝع ايكشاؾ١ ا

ٜعين أْٗا ال تٗتِ  . ٖٚصا العطض ايهتب، ايتًعًٝكات ،املطاغًني، ايٓكس األزبٞ ٚايؿين
 خ َباؾط٠، أناؾ١ اىلايعاز٠ َٔ َٛاقع األسسا ، ؾتكاضٜط املطاغني تهٕٛ يفبآخط األخباض

، ٖٚٞ تًتعّ املعاٜرل األخالق١ٝ يًعٌُ ايكشؿٞ ٚتتٛد٘ امل١َٝا تبج٘ ٚناالت األْبا٤ ايع
ِٖٚ يف األغًب األعِ َٔ املجكؿني  -يف اجملتُع  أغاغّا اىل أؾطاز ايٓدب١ ايٛاع١ٝ

ْعط٠ َتعُك١ يًعٛاٖط   سٝح تكسّ شلِ -داٍ األعُاٍ ٚاملسٜطٜٔ ... اخل ٚايػاغ١ ٚض
يف تؿهٌٝ قٓاعاتِٗ ٚآضا٥ِٗ  ػتٓس اىل َعًَٛات َٛثٛق١ تػاعسِٖاألسساخ تٚ

ٚتػُح شلِ بأؽاش قطاضات قا٥ب١ يف فاالت عًُِٗ ٚيف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ ٚتػاعسِٖ يف 
  تهٜٛٔ قٓاعاتِٗ خالٍ األْتدابات ٚاألغتؿتا٤ات.

١ املتكس١َ ٚخاق١ يف بطٜطاْ ٚٝب ٢ً اقتٓا٤ ايكشـ ٝا ؼطم عايٓدب املجكؿ١ يف ايسٍٚ األٚض
ٜٛس، اؾاز٠  .ست٢ ال تكٓـ ْؿػٗا نُٔ ايباسجني عٔ ثكاؾ١ اإلثاض٠ ٚيٝؼ قشـ ايتاًب

از٠ اىل داْب ( ايدلٜطا١ْٝ منٛشدّا ضؾٝعّا يًكشاؾ١ اؾٚتعس قشٝؿ١ )ايػاضزٜإ
  .قشـ ألًٝع١ٜ أخط٣

( ايطق١ٓٝ اييت ساظت ثك١ األٚغاط Le Mondeٚيف ؾطْػا ٖٓاى قشٝؿ١ يَْٛٛس )
ٝالتٗا َٔ جكاؾ١ٝ ٚاألنازمي١ٝ مبا تٓؿطٙ َٔ َعًَٛات َٛثٛق١ َٚا تتُٝع ب٘ ؼًاي

ٕ ، اىل زضد١ إ أغاتص٠ ٚطًب١ اؾاَعات ايؿطْػ١ٝ ٜػتدسََٛٛنٛع١ٝ ١َٝٓٗٚ ضؾٝع١
ٚاخطادٗا ايكشؿٞ  ، نُا تتػِ خكا٥كٗا ايطباع١َٝٛازٖا املٓؿٛض٠ نُطادع زضاغ١ٝ
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يكٛض ٌ غايبّا ايتعًٝكات ايٓك١ٝ ع٢ً امبػت٣ٛ عاٍ َٔ اؿطؾ١ٝ ايؿ١ٝٓ ٖٚٞ تؿه
  .(А2املجرل٠ ٚتكسض عذِ )

، ؾأْٗا تٗسف يف ؾ١ ايتابًٜٛس اٚ ايكشاؾ١ ايكؿطا٤قشا ايكشاؾ١ ايؿعب١ٝ أٚ أَا
املكاّ األٍٚ اىل ؼكٝل أقكٞ َا ميهٔ َٔ أضباح بكطف ايٓعط عٔ املعاٜرل األخالق١ٝ 

يػتٗا ايكشؿ١ٝ املبتصي١ ٖٚٞ تتُٝع ايكشؿ١ٝ ٚتتُٝع بػٝاغتٗا ايتشطٜط١ٜ اشلابط١ ٚ
 عٝح، سطٚؾٗا املطبع١ٝ ايهبرل٠بكطعٗا ٚؾهًٗا املػتطٌٝ غايبّا، ٚتكُِٝ أخطادٗا ٚ

 قشاؾ١ تسغسؽ َؿاعط ايكطا٤ ٚتهجط َٔ ْؿط ٜعطؾٗا ايكاضئ َٔ ايٓعط٠ ايعذ٢ً،
ىل ، ٚمتٌٝ إاٜٚٔ اـازع١ ٚاغتعُاٍ املدتكطاتٚايعٓ ايكٛض امل١ًْٛ اؾصاب١ يًُؿاٖرل

َعاؾ١ املٛنٛعات املجرل٠. ٖٚٞ َٛد١ٗ أقال اىل اؾُٗٛض ايعاّ ايصٟ ٜٓؿس ايذلؾٝ٘ 
، ٚتٛاؾ٘ ططا٥ـ ايٓٛازض، ٚ ٚاؾطا٥ِ ايؿاش٠ ٚغطا٥ب األخباض ٚػصب٘ ؾها٥ح املؿاٖرل

  .املعاضف
ٚقس تطٛض ٖصا ايٓٛع َٔ ايكشـ مبطٚض ايعَٔ ٚاقبح أقػط سذُّا َٔ ادٌ 

ٜس ٚقطاضات األْؿام ٚاؿاؾالت ألٕ ايكشـ ايتكًٝس١ٜ ادتصاب َػاؾطٟ ايػهو اؿس
بني ٜسٟ ايكاضئ ٚضمبا ٜهاٜل بصيو اآلخطٜٔ يف املكاعس اجملاٚض٠ أٚ ٜجرل  تأخص سٝعّا نبرلا 

 ؾهٛشلِ يكطا٠٤ ايكشٝؿ١ اييت أقتٓاٖا ايطانب يٓؿػ٘ .
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 صحافٛ دٗدٚ ... صحافٛ ش٠ٗٛ :

" يف نتاب٘ David Randallاٍ "ايباضظ زٜؿٝس ضاْس  ٜط٣ ايكشؿٞ ايدلٜطاْٞ
 .إٕ ٖٓاى ْٛعني ؾكط َٔ ايكشاؾ١: دٝس٠ ٚغ١٦ٝايكِٝ " ايكشؿٞ ايؿاٌَ" 

، ٚال قشاؾ١ أَرلن١ٝ يٝػت ٖٓاى قشاؾ١ غطب١ٝ اٚ ؾطق١ٝ ٜٚكٍٛ يف ٖصا ايكسز "
 أٚ ضٚغ١ٝ أٚ ؾطْػ١ٝ أٚ بطٜطا١ْٝ أٚ بٛي١ْٝٛ أٚ عطب١ٝ.

١ٜ أٚ زميكطاط١ٝ، ٚ قاؾع١ أٚ مجٗٛضنُا ال تٛدس قشاؾ١ يٝدلاي١ٝ أٚ َاضنػ١ٝ ا 
، ٚنًتاُٖا عابط٠ يًكاضات ٚال تعطف سسٚزّا مث١ ؾكط قشاؾ١ دٝس٠ ٚأخط٣ غ١٦ٝ

 دػطاؾ١ٝ ٚميهٔ إٔ تهٕٛ بأ١ٜ يػ١ َٔ يػات ايعامل .
املعاٜرل األخالق١ٝ يًعٌُ ، كًل ملٗٓت٘ ًَٚتعّ بَٚكابٌ نٌ قشؿٞ دٝس

ا ٜطنٞ ضؤغا٥٘ ال ات ٜٚعاؾٗا مب، مث١ قشؿٞ ٜٓتكٞ األخباض ٚاملعًَٛايكشؿٞ
 .اؿكٝك١، ٚنالُٖا ٜتػِ بطابع عاملٞ، أٟ اُْٗا َٛدٛزإ يف نٌ أما٤ ايعامل

. ٚيهٔ ٚتكايٝسٙ ٚيهٌ يػ١ قٛتٗا املُٝع ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٔ يهٌ ؾعب ثكاؾت٘
  .َا ٜٛسس ايكشؿٝني اؾٝسٜٔ يف مجٝع أما٤ ايعامل أنجط عُكّا ٚأ١ُّٖٝ مما ٜؿطقِٗ

، ؾؿٞ بًسإ املدتًؿ١ َٚٔ بًس اىل بًسٚف عٌُ ايكشؿٝني تتبأٜ يف ايظط إٔ
األْع١ُ ايؿُٛي١ٝ ٜعٌُ ايكشؿٕٝٛ يف ظٌ ايطقاب١ اؿه١َٝٛ ع٢ً ٚغا٥ٌ األعالّ 

اال بؿل   وكًٕٛ ع٢ً املعًَٛات اؿكٝك١ٝٚبهُٓٗا ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ ٚال
قبشت ايطقاب١ يف يف سني أ ،غتدطاز سبات ايصٖب َٔ ضَاٍ ايٓٗط، نُا ااألْؿؼ

ٌ يًُعًَٛات َٔ سٝح ايتسؾل اؿط اشلا٥ يسٍٚ ايسميكطاط١ٝ َٔ تطاخ املانٞ،ا
  . زٕٚ قٝٛز أٚ سسٚز

شٝؿ١ ق كسض بأضبع قؿشات ٚايبعض اآلخط يفايبعض ٜهتب يف قشٝؿ١ ت
ٚيهٔ  ايكاض٤ٟ عًُٗا ْاٖٝو عٔ قطا٤تٗا.ٜٓؤ  تكسض مبا١٥ قؿش١ َع املالسل،

ؾ١ ، قشاٜػعٕٛ زا٥ُّا اىل إ تهٕٛ قشؿِٗ ُا ناْٛا، أٜٓاؾٝسٜٔ ايكشؿٝني
ك١ : اؿكٝقازق١ املككس ٚؽسّ ٖسؾّا ٚاسسّا: قشاؾ١ ١َٝٓٗ شن١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً اؿكا٥ل
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، َُٚٗا ناْت قشاؾ١ ؽاطب ايكطا٤ أٜا ناْٛا .زٕٚ ؼطٜـ أٚ تؿٜٛ٘ أٚ َبايػ١
  اْتُا٤اتِٗ ٚتٛدٗاتِٗ .

ٜٚٛثل بِٝٓٗ أٚاقط ايعَاي١ اؿك١  ٖصا اشلسف ايعاّ هُع ايكشؿٝني اؾٝسٜٔ
. ٜٚػتجين َٔ شيو ايصٜٔ آخط َجٌ قٌ ايٛالز٠ أٚ األقا١َ أنجط َٔ أٟ ؾ٤ٞ

عٔ َكاؿِٗ بسال ٜتعذًٕٛ اؿهِ بساّل َٔ انتؿاف اؿكٝك١، ٖؤال٤ ال ٜبشجٕٛ اال 
. اٚي٦و ايصٜٔ ٜؿهًٕٛ ايتعًٝل ٚايتأٌٜٚ ع٢ً املع١ًَٛ ايسقٝك١ َٔ َكاحل ايكطا٤

، ٚاملعاؾ١ ايكشؿ١ٝ ٜرل املكبٛي١ ع٢ً املجٌ ٚاملبازئِ ٚاألْا١ْٝ ٚخطم املعاٚايتٗه
 .ع٢ً ايعٌُ ايؿام ٚاملتعب يف ايبشح عٔ اؿكٝك١  ايهش١ً

شن١ٝ ٚممتع١، َٚٛثٛق١ يف َعًَٛاتٗا ٚال ؽسّ غ٣ٛ اؿكٝك١،  إ ايكشاؾ١ اؾٝس٠
ٗٞ شاؾ١ ايػ١٦ٝ ؾأَا ايك. ؾ١، ٚايًػ١، ٚايعطٚف، ٚايجكاٚبػض ايٓعط عٔ ايكطا٤

( أٚ قشاؾ١ نٌ َا عساٖا َٔ أْٛاع ايكشاؾ١، غٛا٤ أناْت قشاؾ١ )ايدلٚباغاْسا
 .ايذلؾٝ٘ ٚايتػ١ًٝ بؿت٢ َػُٝاتٗا
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بني اخرتاق التابوهات وتزييف الواقع األثارةصحافة   

  
ٜككس ايبعض قس  ،١ٓ ايٓاؽتعبرل ٜذلزز نجرلّا ع٢ً أيػ "ايكشاؾ١ ايكؿطا٤"

أٚ ز١ٜٝٓ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ دٓػ١ٝ، غٛا٤ ناْت اإلثاض٠ غٝاغ١ٝ  ثاض٠"بصيو "قشاؾ١ اإل
الث١ ". ٖٚٞ ث" أٚ قشـ "ايتابًٜٛسؾ١ ايؿعب١ٝايكشاٚقس ُٜككس ايبعض اآلخط "
، ألْٗا تتؿاب٘ اىل سس " ٜكعب ٚنع سسٚز ؾاق١ً بٝٓٗاأؾهاٍ َٔ ايكشاؾ١ "اـؿٝؿ١

 . َٔ سٝح املهاَني ٚاألخطاز ايؿين نبرل
ز ٜتؿل ع٢ً إٔ " ايكشاؾ١ كطًشات ٚ املؿاِٖٝ ؾإٕ اؾُٝع ٜهاأٜا ناْت امل

تؿتكط اىل ايكسق١ٝ ٚاملٛنٛع١ٝ ٚاملكازض املٛثٛق١ ٚال ٜهًـ ايعإًَٛ ؾٝٗا  ايكؿطا٤"
تًك٢ ٣ٖٛ   -ضغِ شيو  –أْؿػِٗ عٓا٤ ايتشكل َٔ املعًَٛات املٓؿٛض٠ ٚيهٓٗا 

 ٚضٚادا يس٣ ايكطا٤.
الٜات ظٗطت يًُط٠ األٚىل يف ايٛ يكؿطا٤"ٜط٣ َععِ ايباسجني، إ "ايكشاؾ١ ا

 New York(، سني أقسض قشٝؿ١ )Ervin Wardmanاملتشس٠ األَرلن١ ع٢ً ٜس )

Press( ّيف أٚاخط عا )ٚيهٔ "ايكشاؾ١ ايكؿطا٤" مل تًس عٔ ططٜل 1896 .)ّ
ؼٛالت أقتكاز١ٜ  ايؿذل٠ اييت ؾٗست ؾٝٗا أٚضٚبا، بٌ إ دصٚضٖا متتس اىل املكازؾ١

، َٚٓٗا زَكطط١ ّ(1799 – 1789اؾ١ٝ ندل٣ عكب ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ )١ ٚثكٚأدتُاعٝ
ٚتكسّ   ايعُاي١ٝ ؿاض ايكٓاع١ ْٚؿؤ َطانع ايتذُعاتاجملتُع ٚايكشاؾ١ اثط أْت

تٜٛات ايسخٌ ٚظٗٛض ايطبك١ ٚاضتؿاع َػ ٓٛيٛدٝا ايطباع١ ٚاألْتاز ايكشؿٞته
ٛاٌَ فتُع١ ازت اىل . نٌ ٖصٙ ايعايكها٤ ع٢ً ْػب١ نبرل٠ َٔ األ١َٝٚ ايٛغط٢

ظٗٛض قطاعات عطٜه١ َٔ أؾباٙ املجكؿني ٚأْكاف املتعًُني ايصٜٔ مل تعس ايكشاؾ١ 
ازض٠ ع٢ً تًب١ٝ ضغباتِٗ ٚاشٚاقِٗ، مما َٗس يعٗٛض َا تػ٢ُ ايتكًٝس١ٜ ايطق١ٓٝ ق

اييت تعهؼ اؿٛازخ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكاض٤ٟ َٔ ايطبك١  ".ؾ١ ايؿعب١ٝايكشا"
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ايػٝاغ١ٝ  سهطّا ٚأَتٝاظّا يًٓدب ايكشـ إٔ تهٕٛايٛغط٢. ٚتٛقؿت قطا٠٤ 
ض٤ٟ قسٚز ايجكاؾ١ ٚنٝل األؾل ٖٚٛ قا –ٚيهٔ ايكاض٤ٟ ايعاّ  ٚاألدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ،

مل ٜهٔ ٜتكبٌ املكاالت اؾاز٠ يًكشـ ايطق١ٓٝ، اييت ناْت تبسٟ اٖتُاَا َهجؿا   -
ٗٛض ٜطغب يف ايذلؾٝ٘ ، يف سني نإ اؾُيكشاؾ١ األغاغ١ٝ يف املكاّ األٍٚبٛظا٥ـ ا
  ٚايتػ١ًٝ..

 ٚتأضٜذ ايكشاؾ١ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، َٚٓص شيو اؿني عطف تأضٜذ ايجكاؾ١ عَُُٛا 
طيف" ٚ"األػاٙ ايذلؾٝٗٞ األػاٙ املعَٚتساخًني يف أسٝإ نجرل٠ ُٖٚا "اػاٖني َتؿاعًني 

 .األعال١َٝؾٝٗٞ ع٢ً سػاب ايٛظٝؿ١ " اىل تػًٝب األػاٙ ايذل"ٚمتٌٝ"ايكشاؾ١ ايكؿطا٤
يكس تطٛض ٖصا ايُٓط اؾسٜس َٔ ايكشاؾ١ يف ايؿذل٠ ايالسك١ ٚ أنتػب َالق٘ 

متتاظ ب٘ ّ( ، ٚأِٖ َا ١1850 ايكشؿ١ٝ األَرلن١ٝ َٓص ايعاّ )ٚزلات٘ املتُٝع٠ يف ايتذطب
٢ً ايٛظٝؿ١ املعطؾ١ٝ " ٚعسّ اقتكاضٖا عٖصٙ ايتذطب١ تٛغع "ٚظا٥ـ ايكشاؾ١

اييت تػِٗ  ؾُاي١ٝ ٚ األبساع١ٝ ٚ ايذلؾ١ٝٗٝتعاٜس بايٛظا٥ـ ا، ٚاألٖتُاّ املٚاألعال١َٝ
ٖٚطٚب٘ َٔ َؿانً٘ ايؿدك١ٝ ٚتأَني  ضغبات ايكاض٤ٟ ٚأَتاع٘ ٚاغذلخا٤ٙيف تًب١ٝ 

 .١ يف ع١ًُٝ األتكاٍاملؿاضن١ ايؿطزٜ
" اىل أغتُاي١ ٚدصب اندل عسز َٔ ايكطا٤ بٓؿطَٛاز تػع٢ "ايكشاؾ١ ايكؿطا٤

ع٢ً  قطاألثاض٠ ٚايتؿٜٛل اٚايططاؾ١ ٚايػطاب١ ٚايذلنٝعبعٓا  قشؿ١ٝ خؿٝؿ١ تتػِ
( ٚاألخباض اجمل١ًٗ ٚايؿا٥عات ٚايؿها٥ح ٚاؾطا٥ِ ٚايككل اـدل١ٜ احملطَات )ايتابٖٛات

٘ أنجط ؿمث١ َا ٜجرل اٖتُاّ ايكاض٤ٟ ٚتًٗ، ٚيٝؼ يعٓاٜٚٔ ايكاضخ١ أٚ امله١ًًاملًؿك١ ٚا
١ُٝ َٔ سٝا٠ املؿاٖرل. ٚبطبٝع١ اؿاٍ َٔ األؾاعات ٚاألقاٌٜٚ ٚايؿها٥ح ٚ تؿاقٌٝ مح

 ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ يف َجٌ ٖصٙ ايكشـ ايهجرل َٔ اؾٓؼ ٚايٛقا٥ع ايػاخ١ٓ ٚايعٓـ.
ـ إ ٖصٙ اؾطمي١ أٚ تًو املأغا٠ مل ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٜؿعط ايكاض٤ٟ بايؿطح سني ٜهتؿ

 .ؼسخ َع٘ ؾدكٝا
ٚ األخطاز ايؿين مبا  باغتدساّ اغايٝب دصاب١ يف ايتشطٜط ٚتتُٝع ٖصٙ ايكشاؾ١ 

، تبصٍ نٌ ٖٚٞ قشاؾ١ ضخٝك١ ايجُٔ. ٚام ٚاٖتُاَات اؾُٗٛض ايعاّٜتال٥ِ ٚاش
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اَهاْٝاتٗا َٔ ادٌ أغتُاي١ اؾُٗٛض ٚظٜاز٠ ايتٛظٜع ايصٟ ٜهٕٛ زاؾعا يًشكٍٛ ع٢ً 
ٚميهٔ ايكٍٛ إ  .ٓعط يعا٥س بٝع ْػذ ايكشٝؿ١ شاتٗاعٛا٥س اعال١ْٝ ند١ُ ٚزٕٚ اي

  ."٤" أغُٗت يف ؼٍٛ "ايكشاؾ١" اىل "قٓاع١"ايكشاؾ١ ايكؿطا
ٚاؿل إ غايب١ٝ ايٓاؽ ال تٗتِ نجرلّا بايػٝاغ١ ايعامل١ٝ ٚال بايٛنع االقتكازٟ 

ُاٍ ايساخًٞ ٚتطنع يف األغاؽ ع٢ً املٛانٝع ايؿدك١ٝ املجرل٠. ٚقس اغتؿاز ضداٍ األع
ٔ زضٚا األَٛاٍ ع٢ً ، نُا أغتؿاز َٓ٘ ضداٍ ايػٝاغ١ ايصَٜٔ ٖصا ايتػٝرل ؾين األضباح

أقشاب ايكًِ يهتاب١ َكاالت تعٚض اؿكا٥ل ٚتكًب املعًَٛات ضأؽ ع٢ً عكب بٗسف 
 ايٌٓٝ َٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايػٝاغ١ٝ أٚ تًو.

َٓا ٖصا  ٚانش١ بني "ايكشيف ٜٛ دس سسٚز ؾاق١ً ٚ ٚ"ايكشاؾ١   اؾ١ ايكؿطا٤"ال ٛت
ـ   ٚا شاى ؿطا٤ اىل ٖصا اؿس، سٝح تعٗط بعض َالَح ايكشـ ايكايطق١ٓٝ" يف "ايكش

ؿانٌ ايطخٝك١ " ايكشـ "ٚقس تجرل .ايطق١ٓٝ" اييت ؽاطب املجكؿني  َ ْا ادتُاع١ٝ   اسٝا
 خطرل٠.

 
  :ألثارٚ فٜ العراق ٔأقمٗي كردشتاُصحف ا

تسض ًَٝاضات ايسٚالضات غّٜٓٛا   قٓاع١ َتطٛض٠ "ايكشاؾ١ ايكؿطا٤" يف ايػطب 
املجرل٠  ي١ٝ ٚبٛغعٗا تٓاٍٚ ؾت٢ املٛنٛعاتٚاغع١ يف ظٌ األْع١ُ ايًٝدلا ٚتتُتع عط١ٜ

ٚيف َكسَتٗا ايعالقات اؿ١ُُٝ يًُؿاٖرل ٚلّٛ اجملتُع ٚتكَٝس أخباضِٖ ٚأغطاضِٖ عٔ 
، قسٚز ايجكاؾ١. نٌ َا ًٜٗب خٝاٍ ايكاض٤ٟ ططٜل ايتًكل ع٢ً سٝاتِٗ اـاق١ ْٚؿط

" ؾ١ قؿطا٤عطاق١ٝ ٚايهٛضز١ٜ ْط٣ عسّ ٚدٛز "قشاَٚٔ خالٍ َتابعتٓا يًكشاؾ١ اي
، ٚامنا ٖٓاى ضزغتإ يف ايٛقت ايطأٖباملع٢ٓ ايسقٝل يًُكطًح يف ايعطام ٚ أقًِٝ نٛ

 بعض ايعٓاقط ٚاملالَح ايكؿطا٤، اييت مل تأخص َساٖا ايهاٌَ ْعطأ يًب١٦ٝ ايؿطق١ٝ
تكايٝس ٚاألعطاف احملاؾع١، اييت ؼٍٛ زٕٚ أخذلام ايتابٖٛات أٚ ػاٚظ ايعازات ٚاي

 .ايطاغد١ يًُذتُع
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اييت تكتكط ع٢ً عسز َٔ ايكشـ  -املالَح ايكؿطا٤  ٚيعٌ َٔ أبطظ ٖصٙ 
 ؾٝٛع ظاٖط٠ اـدل اجملٌٗ أٚ اـدل غرل قسز املكسض ٚاسٝاُْا اـدل -األ١ًٖٝ أٚ اـاق١ 

ٌ ٚاملبايػ١ يف َٚٔ تًو املالَح أٜهّا ايًذؤ اىل ايتٜٗٛ .غرل ايكشٝح أٚ ايهاشب
ايعٓاٜٚٔ امله١ًً يألخباض ٚايتكاضٜط ٚتهُٝٓٗا  ٚنصيو اغتدساّ .املعاؾ١ ايكشؿ١ٝ

اييت ؼتٌ َػاسات  – خ١ ، أٟ إ ايعٓاٜٚٔ ايكاضاندل مما متتًه٘ ايكشٝؿ١ َعًَٛات
قس ال تهٕٛ شلا اال  – َكس١َ ايكؿش١ األٚىل ٚست٢ يف ايكؿشات ايساخ١ًٝ  نبرل٠ يف

 .ٚ ٚا١ٖٝ مبهاَني املٛاز املٓؿٛض٠عالق١ طؿٝؿ١ أ
ع٢ً ايكشاؾ١  ٖصٙ ايعٓاقط ٚاملالَح اييت أخصت تطػٞ تسضهٝا ؾإٔٚع٢ً ا١ٜ ساٍ 

اـاق١ ايعطاق١ٝ ٚايهٛضز١ٜ َٔ ادٌ ظٜاز٠ أضقاّ تٛظٜعٗا َٚطزٚزاتٗا املاي١ٝ زيٌٝ 
يًكشاؾ١  تكًٝسّا غرل ْانر  سذلاؾ١ٝ امل١ٝٓٗ شلا قبٌ إٔ تهٕٛٚانح ع٢ً تسْٞ األ
 ايكؿطا٤ يف ايػطب .
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 الصحفي والشياسة   

ّٕ مّث١ ايّٝٛ ثالخ َساضؽ يف ايكشاؾ١ ايعامل١ٝ سٍٛ عالق١  ميهٔ ايكٍٛ أ
 ايكشؿٞ بايػٝاغ١ :

: " املسضغ١ األَرلن١ٝ " اييت تط٣ عسّ دٛاظ األمٝاظ ايػٝاغٞ يًكشؿٞ اىل األٚىل
ايعسٜس َٔ املؤغػات االعال١َٝ األَرلن١ٝ متٓع ايكشؿٝني ايعاًَني ؾٝٗا َٔ زضد١ إٔ 

غ١ٝ خاضز اطاض ايعٌُ بٗسف اؿؿاظ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايهؿـ عٔ َٝٛشلِ ايػٝا
ؾإ ايعسٜس َٔ  ػب ف١ً " ايٜٓٝٛٛضنط" األَرلن١ٝ،ٚاغتكالي١ٝ املؤغػ١ ٚع

يف ايٛالٜات املتشس٠ ال تػُح يًكشؿٝني بايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ ايعا١َ أٚ   ايكشـ
 ِ،١ٝ أٚ ًَككات ع٢ً خًؿ١ٝ غٝاضاتٗاملؿاضن١ يف تعاٖطات أٚ تعًٝل ضَٛظ اْتداب

عبٝا اٚ سز عٓسَا ٜػطٞ َعاٖط٠ اٚ َؤمتطا ٚتط٣ إ ع٢ً ايكشؿٞ ايتعاّ داْب اؿٝا
١ٗ اٟ ْؿاط غٝاغٞ آخط ٚ إ ٜهٕٛ َتٛاظّْا ٜٚٓؿط اآلضا٤ املدتًؿ١ ألْ٘ يٛ أماظ اىل د

 .شٟٚ األْتُا٤ات ايػٝاغ١ٝ األخط٣ َٔ ٥َ٘ا ؾأْ٘ ٜؿكس َكساقٝت٘ ٚقطا
( يف ٖصا Washington Post -ٓطٔ بٛغط ايٛاؾٚيكس بايؼ ض٥ٝؼ ؼطٜط قشٝؿ١ )

يهٞ ال ٜٓتٗو  ٤ بكٛت٘ يف األْتدابات ايط٥اغ١ٝاألَط نجرلّا اىل زضد١ أْ٘ ضؾض األزال
، َؤنسّا إ ايسٚض االعالَٞ ايصٟ ًٜعب٘ بسأ عسّ األْتُا٤ ايػٝاغٞ يًكشؿَٞ

ٔ ؾطق١ أٚغع َ  ٥٘ايكشؿٞ وٍٛ بٝٓ٘ ٚبني األمٝاظ ايػٝاغٞ يٝٛؾط يٓؿػ٘ ٚيكطا
 .غرل تسخٌ املٍٝٛ ٚاملعاز ايػٝاغٞايتشًٌٝ املٛنٛعٞ يؿت٢ األسساخ ٚاملٛاقـ َٔ 

إ ايعٌُ األعالَٞ ٖٛ أسس َٝازٜٔ ايتشًٌٝ ٚاؿهِ ايسقٝل  ٚتط٣ ٖصٙ املسضغ١،
، ؾٗٛ نايكها٤ املػتكٌ بطبٝعت٘  انجط مما ٖٛ ؾ٦ٟٛ أٚ أٜسٜٛيٛدٖٞٚٛ عاملٞ ٚٚطين

 .ُا٤ ايػٝاغٞ احملسٚزا٢ٖ َع األْتايساخ١ًٝ ٜطؾض إ ٜتُ
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: "املسضغ١ األٚضٚب١ٝ" اييت ال متاْع إٔ ٜهٕٛ يًكشؿٞ اْتُا٤ غٝاغٞ خاضز  ايجا١ْٝ
ٜٔ َٔ أؾطاز ، ألٕ ايهجرلعاٜرل امل١ٝٓٗ يًكشاؾ١ املػتك١ً، ع٢ً إ ًٜتعّ باملاطاض ايعٌُ

غٝاغٞ ، ٚال نرلإ ٜهٕٛ يًكشؿٞ أٜهّا ضأٟ يسِٜٗ ٍَٝٛ غٝاغ١ٝ  - اٟ فتُع -اجملتُع 
سساخ يٝؼ نُا أٚ ست٢ اْتُا٤ غٝاغٞ ٚيهٔ ايعٝب ٚاـطا ٖٛ إٔ ٜتِ تػط١ٝ االخباض ٚاال

، ٚامنا نُا ٣ٜٛٗ ايكشؿٞ َٚا وكل َٔ خالٍ تػطٝت٘ يًذ١ٗ اييت تكع ع٢ً اضض ايٛاقع
، ؾاملطًٛب اشٕ ٚعٞ ايكشؿٞ ألزٚات ًٛغ١ًٝ األعال١َٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗآٜتُٞ ايٝٗا اٚ ي
ايكشؿٞ ٚأزضان٘ يسٚض ايكشاؾ١ ٚايتعاَ٘ باملكساق١ٝ ٚاؿٝاز١ٜ أٟ إ ٜهٕٛ َٚعاٜرل ايعٌُ 

 االْتُا٤ ايػٝاغٞ خاضز ايعٌُ االعالَٞ املٗين.
  
 :مل١ٝ" تكػِ ايكشاؾ١ اىل ْٛعنيَسضغ١ عا: ٖٞ"ايجايج١  
ييت ال تعدل عٔ اػاٙ غٝاغٞ ، ا: قشاؾ١ بال َٛقـ غٝاغٞ: ٖٚٞ ايكشاؾ١األٍٚ 
يهٌ اآلضا٤ ٚاألػاٖات  ، ٚأمنا تؿتح قؿشاتٗاٗاسٜٛيٛد١ٝ بعٝٓ، أٚ تتب٢ٓ أَٜعني

. ٚتطنع ع٢ً هٌ أقشاب ايطأٟ ع٢ً أختالف ضؤاِٖ، ٚاألدتُاع١ٝ ٚيايػٝاغ١ٝ
 ، ناؾطا٥ِٟ ٚؽاطب عٛاطؿ٘ بايسضد١ األٚىلاملٛنٛعات اييت تِٗ ايكاض٤ٟ ايعاز

 .ايػطٜب١ ٚاملػ١ًٝططٜؿ١ ٚٚاؾٓؼ ٚايطٜان١ ٚأخباض اجملتُع ٚؾها٥ح املؿاٖرل ٚاألسساخ اي
   

عٔ سذِ  يهٌ قشٝؿ١ بكطف ايٓعط: قشاؾ١ شات َٛقـ غٝاغٞ :ايجاْٞ
ط١ٜ ًٜٚعب متٌٜٛ ايكشٝؿ١ زٚضا يف ؼسٜس غٝاغتٗا ايتشطٜ ،اْتؿاضٖا غٝاغ١ َا

ايكازض٠ يف أٚضٚبا ايؿطق١ٝ ، ٚتٓتُٞ غايب١ٝ ايكشـ َٚٛاقؿٗا َٔ قهاٜا اجملتُع
كشـ ايػطب١ٝ ، ع٢ً خالف اييٓٛع َٔ ايكشاؾ١ ؼسٜساٖصا ا ٚايبًسإ ايٓا١َٝ اىل
ٌ ، ب١ ٚال ؽًط بني ايكشاؾ١ ٚايػٝاغ١تتػِ باملٗٓٝ  ، اييتشات األػاٙ ايػٝاغٞ

، قشاؾ١ ايٓدب املؤثط٠ يف اجملتُع ، ٚيف َكسَتٗا تًتعّ بأخالقٝات ايعٌُ ايكشؿٞ
باألتعإ   خٚتتكـ َعاؾتٗا يألسسا تػِ َٛنٛعاتٗا بايسق١ ٚاملٛنٛع١ٝاييت ت

١ًٝ ٚايسٚي١ٝ ٚتتذٓب ْؿط ٚمتٌٝ اىل ايتشًٌٝ املعُل يألسساخ ايػٝاغ١ٝ احمل
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ٚيعٌ خرل  غٝاغ١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ، ، اال اشا ناْت شلا أ١ُٖٝايؿها٥ح
ٓٛع َٔ ايكشـ، قشٝؿ١ " ايػاضزٜإ" ايدلٜطا١ْٝ، اييت ٜط٣ َجاٍ ع٢ً ٖصا اي

اال أْٗا أْتكست بؿس٠  ، دلاي١ٝ األٚىل يف ايعاملٜس٠ ايًٝ، أْٗا اؾطخدلا٤ ايكشاؾ١
" ٚدػست بصيو ايك١ُٝ ١ٝ ايًٝدلاي١ٝ عٓس ْؿطٖا ٚثا٥ل "غٓٛزٜٔاألزاض٠ األَرلن

األنجط أ١ُٖٝ يف ايعٌُ ايكشؿٞ ٖٚٞ األَا١ْ امل١ٝٓٗ .. ٚأْٗا ع٢ً اغتعساز إلؿام 
احل ايػٝاغ١ٝ ٝؼ عٔ املكايهطض بايتٝاض ايصٟ متجً٘ باغِ اؿكٝك١. ٖٚٞ تساؾع ي

ٚ سل ايؿعب يف  ٔ املػا٤ي١ ٚايؿؿاؾ١ٝ يف اؿه١َٛ، ٚتٛاظٕ ايػًط١، بٌ عؿًؿا٥ٗا
  .ع٢ً عسّ أْتٗاى اـكٛق١ٝ ايؿدك١ٝإٔ ٜعطف َع اؿطم 

 
 :احلٗاد األعالو٘
غاغٞ َٔ َباز٤ٟ ايكشاؾ١ املػتك١ً، متاَا ناؾٗاظ ايكها٥ٞ، قؿ١ اؿٝاز َبسأ أ

دل غرل دسٜط مبُاضغ١ ايكه١ٝ تٓتؿٞ قؿ١ اؿٝاز َٓ٘ ٚ ٜعتاملٓشاظ ألسس ططيف  ؾايكانٞ
 .ٝك١ ٚاقا١َ ايعسٍ ٚاْكاف املعًّٛ، ألٕ ٖسف ايكانٞ ٖٛ ايتشطٟ عٔ اؿك١َٓٗ ايكها٤

١ ٚزق١ يهُإ األخالقٝات امل١ٝٓٗ تتطًب تطبٝل ايكِٝ األعال١َٝ ايط٥ٝػ١ مبكساقٝ
ز٠ ٚع٢ً مٛ َتٛاظٕ ٚايتشكل ٚٚدٗات ايٓعط املتعس تػطٝات قاٜس٠ تعهؼ تٓٛع اآلضا٤

ٜػ٤ٞ اىل قػِ . ٚػٓب َا ١ٗ مل ٜتِ عهؼ آضا٥ٗا بؿهٌ َٓكـَٔ عسّ ٚدٛز د
َع َكازض املعًَٛات ٚاتاس١ ايؿطق١ يًطز َٔ  َٔ اؾُٗٛض املتًكٞ، ٚايتعاٌَ بأَا١ْ

 قبٌ َٔ ميػِٗ املٛنٛع.
اٍ ؾإٔ اجمل سٍٛ َػأي١ غٝاغ١ٝ د١ٗ ْعطٙ اـاق١أبسا٤ ٚ ٚاشا اضاز ايكشؿٞ

َؿتٛح أَاَ٘ َٔ خالٍ َٛاز ايطأٟ اؿط٠ أٚ املٛد١ٗ اييت قس تهٕٛ ع٢ً ؾهٌ 
١ٝ َكاالت أٚ أعُس٠ قشؿ١ٝ تتٝح يهاتبٗا سط١ٜ أنؿا٤ َٛاقؿ٘ األٜسٜٛيٛد

 .ٚاْطباعات٘ ايؿدك١ٝ ع٢ً اؿسخ
ال ٜسع فاال يًؿو إ  إٔٚيهٔ املُاضغات ايكشؿ١ٝ يف ؾت٢ أما٤ ايعامل تجبت ب

از إٔ ٜهٕٛ غرل قابٌ يًتطبٝل َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ، ست٢ إ بعض ٖصا املبسأ ٜه
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، ؾإٔ يهٌ ٚغ١ًٝ عال٢َ أقاّل . ٚنُا أؾطْا آْؿّااؿٝاز اإلَٓعطٟ األعالّ ٜٓؿٞ ٚدٛز 
إعال١َٝ غٛا٤ ناْت سه١َٝٛ أٚ سعب١ٝ اٚ خاق١ غٝاغتٗا ايتشطٜط١ٜ ايت٢ تعدل عٔ 

يف ظٌ ٚدٛز َكًش١  الميهٔ تٛاؾطٙ ٚاؿٝاز ًش١ َايهٗا أٚ اؾ١ٗ املُٛي١ شلا. َك
  َاز١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ .

، يٝؼ َٔ  ٚبكسض تعًل األَط بايكشؿٞ ْؿػ٘، ايصٟ ٜػطٞ األسساخ ايػٝاغ١ٝ
اؿؼ األدتُاعٞ ٚايطؤ١ٜ اؾٗٛ يٝؼ فطزا َٔ  .يػٌٗ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ قاٜسّا زا٥ُاا

ـ اؿسخ ؾدل ٜعاٜ، بٌ ٖٛ اْػإ آيٞ ٜكّٛ بٓكٌ األخباض ؾكط، ٚيٝؼ بايػٝاغ١ٝ
  .أنجط َٔ اآلخطٜٔ

ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٔ اؿٝاز األعالَٞ املٓؿٛز ٚثٝل ايك١ً مبس٣ اؿط١ٜ اييت ٜتُتع 
، ؾٗٛ ال ميهٔ إ ساخ أٚ تٓاٍٚ أٟ َٛنٛع ٜطاٙ َُٗابٗا ايكشؿٞ يف تػطٝت٘ يألس

، َع ٚدٛز خطٛط محطا٤ ال ميهٓ٘ ايػٝاغ١ٝ ٜهٕٛ سٝازٜا عٓس تػطٝت٘ يألسساخ
 .َكًش١ تؿطض عًٝ٘ سذب بعض اؿكا٥لٗا أٚ األقذلاب َٓ

 ؟ٌٖ عؿا ايعَٔ ع٢ً قاعس٠ )اـدل َكسؽ ٚايطأٟ سط( 
ٟ ْعط١ٜ األعالّ قاعس٠ تكٍٛ إٔ )اـدل َكسؽ ٚايطأٟ سط( ٜٚتبػٞ ايؿكٌ ايتاّ ف

ٔ ٚاقعٝت٘، ٚسكٝك١ سسٚث٘، ٚال بس َٔ ايتشطٟ ، َقؿ١ ايكسغ١ٝ ؾاـدل ٜهتػب بُٝٓٗا،
كاي٘ يًُتًكٞ ٕ زٚض ايكشؿٞ ٖٛ تػط١ٝ اـدل بكسم ٚأَا١ْ ٚ اٜ، ألايسقٝل قبٌ ْؿطٙ

يٛغ١ًٝ األعال١َٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا، يػٝاغ١ ازٕٚ تؿٜٛ٘ اٚ ؼطٜـ اٚ قاٚي١ تطٜٛع٘ 
ٝات٘، هب إ ٜعطؾ٘ املٛاطٔ، ، َُٗا ناْت زضد١ خطٛضت٘ أٚ تأثرل تساعؾطاملا ٖٓاى سسخ

 . إٓ ٚاسسٚٚادب ايكشاؾ١ يف ؾٗصا سل َٔ سكٛق٘ )املٛاطٔ(
يف عكطْا  ٚأقبشت باي١ٝ ٚيهٔ ايبعض هازٍ بإٔ ٖصٙ ايكاعس٠ قس عؿا عًٝٗا ايعَٔ

نٌ األخباض  ٜتكٝس ب٘ َععِ األعالَٝني سايٝا، بٌ ع٢ً ايٓكٝض َٔ شيو، ٚال ايطأٖ
قٝػ١   ، ٚنٌبكٝؼ كتًؿ١  ض يف ٚغا٥ٌ األعالّ، ٚإ اؿسخ ايٛاسس ٜعطؼٌُ ايّٝٛ ضأّٜا
 .ٚ تٛدٗا تػٛؽ اـدل سػب ضؤ١ٜ ايٛغ١ًٝ األعال١َٝ يًشسختػتبطٔ ضأّٜا أ
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ٛض غرل َتذاْؼ يف ، ألٕ اؾُٗال وٌُ ضأٜا ال هصب األْتباٙ ٚاؿل إ اـدل ايصٟ
 ،١ٝ ٚغرل قاٜس نُا ٚغا٥ٌ األعالّٚخًؿٝات٘ ايجكاؾ َٝٛي٘ ايػٝاغ١ٝ، ٚتٛدٗات٘ ايؿهط١ٜ،

، ٚتتؿل َع تٛدٗات٘ ٘ ايػٝاغ١ٝعال١َٝ اييت تسعِ َٝٛيؾٗٛ ٜبشح عٔ ايٛغ١ًٝ األ
َٔ اؾُٗٛض ٚتهٕٛ  األٜسٜٛيٛد١ٝ. ٚأٟ ٚغ١ًٝ اعالّ تعٌُ مببسأ اؿٝاز غتًك٢ األعطاض

 .بهاعتٗا ناغس٠
دلاَر ايٓكاؾ١ٝ إٕ ػطٜس اـدل عٔ قسغٝت٘ يكاحل ايطأٟ ٜتذ٢ً بأٚنح قٛضٖا يف اي

١ تٛدٗاتِٗ ايػٝاغٝ ذِاحملًًني ايػٝاغٝني ايصٜٔ تٓػ ، عدل اغتهاؾ١يًكٓٛات ايؿها١ٝ٥
اٍٚ اـدل ايٛاسس َٔ ، سٝح ْط٣ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜتٓٚايؿهط١ٜ َع غٝاغ١ تًو ايكٓٛات

اض اؾسٍ أٚ ست٢ ، ٚقس ٜكٌ األَط بِٗ اىل ايتكًٌٝ َٔ ا١ُٖٝ اـدل َسظا١ٜٚ َع١ٓٝ
ا ايٓشٛ إ ايطأٟ ٜطػ٢ ع٢ً اـدل، ٚتهٝع ْٚط٣ ع٢ً ٖص ايتؿهٝو يف قشت٘.

َٔ ٚقتّا أندل بهجرل  ٚايؿها٥ٝات متٓح يًطأٟ َػاس١ ٚ يتشًٌٝ.يف خهِ ا  اؿكٝك١
 .عطٖا يف اؿسخ ع٢ً مٛ غرل َباؾط، ٚبصيو تعدلعٔ ٚد١ٗ َْػاس١ ٚٚقت عطض اـدل
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 العالقة امللتبصة بني األعالم واألرياب
األيهذل١ْٝٚ ٚع٢ً ضأغٗا ؾبهات  تٓعُٝات األضٖاب١ٝ ٚغا٥ٌ األعالّتػتػٌ اي

( نُٓكات يبح ، تٜٛذل، ٜٛتٝٛبػبٛىؾُٝاعٞ ايتؿاع١ًٝ اييت ْعطؾٗا )دتايتٛاقٌ األ
األْتؿاض ايٛاغع ملٛاقع ايتٛاقٌ ٚغٗٛي١  ، بػببأؾهاضٖا ٚأخباضٖا ٚتٓؿٝص أدٓستٗا

يف ع١ًُٝ األتكاٍ اجملاْٞ اؿٛادع ايػٝاغ١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ  ٢ؽط اغتدساَٗا ٚاَها١ْٝ
ٓػٝل ؾُٝا بِٝٓٗ ٚايهِ اشلا٥ٌ َٔ بني اعها٤ ايتٓعُٝات األضٖاب١ٝ ٚايت ايؿٛضٟ

ٝتٗا األعال١َٝ اغذلاتٝذ ، ٖصٙ ايتٓعُٝات تسضى دٝسّا إاملعًَٛات اييت ميهٔ تبازشلا
  .تػاعسٖا يف ؼكٝل أٖساؾٗا اؾ١ُٝٓٗ اؿطؾ١ٝ املتُٝع٠

ؼكٝل عس٠  األضٖاب ٜتػًح باألعالّ اؾسٜس عَُّٛا ٚاألدتُاعٞ َٓ٘ خكٛقّا َٔ ادٌ
 : س ٖٚٞأٖساف يف إٓ ٚاس

ايٛقٍٛ إىل ايطأٟ ايعاّ ٚايذلٜٚر ألٜسٜٛيٛدٝت٘ ٚايسعا١ٜ يؿهطٙ ايعالَٞ  -1
   .املتططف

اغتعطاض قٛت٘ ٚانؿا٤ ٖاي١ َعٜؿ١ ع٢ً ؾعايٝات٘ األدطا١َٝ ٚتهدِٝ قسضات٘  -2
ف ٚايطعب بني اؾُاٖرل ْٚؿط أدٛا٤ اـٛ، اضٖا بؿهٌ أندل َٔ سذُٗا اؿكٝكٞٚاظٗ

 .املػتٗسؾ١
عذع اؿه١َٛ  ٚنؿـ نعـ اٚ، أؽ ٚاألسباط بني عٓاقط ق٣ٛ األَٔبح ايٝ -3 

 .طٓٝٗا ٚعٔ نُإ األَٔ ٚاألغتكطاضاملػتٗسؾ١ عٔ محا١ٜ َؤغػاتٗا َٚٛا
 .تًـ أما٤ ايعامل يسمي١َٛ بكا٤ٖاسؿس املٓاقطٜٔ ٚػٓٝس ايؿباب َٔ ك -4
دٝذ ْؿط اضؾازات تؿطح ٚغا٥ٌ االتكاالت ايػط١ٜ ٚططم قٓع املتؿذطات ٚتؿ -5

 .ايهُٝٝا١ٜٚايػٝاضات ٚظضع األيػاّ ٚاألغًش١ 
مجع ايتدلعات عٔ ططٜل األْذلْٝت َٔ املػتدسَني شٟٚ املٍٝٛ املتططؾ١ اٚ  – 6
 .آلخطٜٔ بأغايٝب اـساع ٚاألستٝأٍَ ا
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، ؾع٢ً غبٌٝ عطا٤ األٚي١ٜٛ شلصا اشلسف اٚ شاىٚؽتًـ اؾُاعات األضٖاب١ٝ يف ا
طنع ع٢ً اغتعطاض قٛت٘ ٚقسّ ايٓاؽ ٚتطٜٚعِٗ بٛسؿٝت٘ املجاٍ ْط٣ إ تٓعِٝ زاعـ ٜ

ٚأغايٝب٘ ايس١َٜٛ ٚايٌٓٝ َٔ َعٜٓٛات ايكٛات األ١َٝٓ ايعطاق١ٝ ٚاغتسضاز ايؿباب 
املػًِ أُٜٓا نإ ٚغػٌ عكٛشلِ ٚسؿٖٛا بايػٝبٝات ٚاـطاؾات ٚاألباطٌٝ َٔ قبٌٝ 

سس َِٓٗ باضبعني ٍٛ اؾ١ٓ سٝح غٝػِٓ نٌ ٚاتطغٝب ٚؼبٝب املٛت ايِٝٗ نططٜل يسخ
 .سٛض١ٜ ٚعس بٗٔ

 
 :رتٖٔر لداعض ٔبح الرعب يف الٍفٕسدٔر األعالً العرب٘ يف ال

، يف بح زلّٛ زاعـ،ٜ عٓسَا ٜكّٛ  بٓكٌ أخباض  ػِٗ قطاع عطٜض َٔ األعالّ ايعطٞب
ٚباداْسا ٚبح َا تٓتذ٘ َان١ٓ ايدل ايساعؿ١ٝ َٔ َٛاز  ايتٓعِٝ ع٢ً مٛ غرل َٛنٛعٞ 

ني َجٌ زعا١ٝ٥ َٓشاظ٠ ايععٍ ٚتسَرل  ايكٛض َٚكاطع ايؿٝسٜٛ عٔ قطع ايطؤٚؽ ٚقتٌ املسْٝ
، بأغِ اؾٗات  املػاْس٠ يساعـ ؾكط. ٚمٔ ال ْككس ٖٓا األعالّ ايٓاطل املعابس ٚاألنطس١

اؾاع١ ايٝأؽ ٚاألسباط يف ايٓؿٛؽ، بٌ أٜهّا اعالّ األثاض٠  اييت تؿٔ سطبّا اعال١َٝ ٖسؾٗا
يٓؿػٞ ايػ٤ٞ ملا ٜٓؿطٙ كٍٛ ع٢ً املاٍ ٚال ٜٗتِ نجرلّا بايتأثرل ا، ايصٟ ٜٗسف اىل اؿايتذاضٟ

ٞ يًُؿاٖسٜٔ ٚايكطا٤ إ ، أٚ َا ٜطٚز ي٘ َٔ قت٣ٛ اعالَٞ عٓٝـ ٚايصٟ ٜٛسَٔ اؾاعات
، يف سني ضأٜٓا نٝـ إ محا٠  خطرل ٜكعب اٚ ٜػتشٌٝ ايكها٤ عًٝ٘ٚ زاعـ غٍٛ قٟٛ ٚغين

ٛباْٞ ايبط١ً تكسٚا يس س٠ قػرل٠ َجٌ  ن اعـ ٚزبابات٘ ٚقٛاضى٘ َٚساؾع٘ ٚغالس٘ ًب
، شيو ألٕ ٛا بعٓاقطٙ ٚآيٝات٘ خػا٥ط ؾازس١ٚأؿك ُٝاٟٚ بأغًش١ بػٝط١ ٚععّ ال ًٜنيايهٝ

. اشٕ ؾإٔ ألغًش١ املػتدس١َ يف أضض املعطن١املعٜٓٛات ايعاي١ٝ يًُكاتًني ال تكٌ أ١ُٖٝ عٔ ا
اضٖابٞ ميهٔ زسطٙ عػهطٜا يف ، بٌ تٓعِٝ عـ يٝؼ شيو ايتٓعِٝ اـطايف ايصٟ ال ٜكٗطزا

اعـ زعاٜت٘ املػ١َُٛ َٝازٜٔ ايكتاٍ ٚاعالَٝا ع٢ً ْؿؼ ايؿبهات اييت ٜبح عًٝٗا ز
ايعال١َٝ َٚٓٗذ٘ ايتسَرلٟ بؿهح زٚاؾع٘ ٚ اغايٝب٘ اجملطز٠ َٔ نٌ ايكِٝ  ٚزسض أؾهاضٙ

١ ٚاألخالق١ٝ ٚخٓك٘ أعالَٝا بعسّ ايذلنٝع ع٢ً َا ٜكّٛ ب٘ َٔ دطا٥ِ بؿع  ١ تكؿعطاألْػاْٝ
 . شلا األبسإ
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 :ٍٜ لألرِاب وَ دُٔ ٔشاٟن األعالًال وع 

ٍ ع٢ً إٔ اشلسف األٍٚ يإلضٖابٝني ٖاب ايسٚيٞ ساؾٌ بأَج١ً نجرل٠ تسإٕ تأضٜذ اإلض
ٖٛ ايٛقٍٛ إىل ٚغا٥ٌ األعالّ ٚايتأثرل ايٓؿػٞ يف اؾُٗٛض ايعطٜض ٚاإلعالٕ عٔ 

ايك١َٝٛ اىل ايطأٟ ايعاّ يف بًساِْٗ  أْؿػِٗ ٚاٜكاٍ أقٛاتِٗ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ أٚ
ْٚكٌ َطايبِٗ ٚتٗسٜساتِٗ إىل اؾٗات املع١ٝٓ يف اغتعطاض ضخٝل يػالسِٗ ايٛسٝس 

ابٕٝٛ أِْٗ ٖٚٛ اـطـ ٚايكتٌ ٚايصبح زٕٚ ا٣ اعتباض يًكِٝ ايس١ٜٝٓ إىل ٜععِ اإلضٖ
 ٚقس يٛسغ إٕ ايتدطٝط يع١ًُٝ اؿازٟ عؿط َٔ أًٍٜٛ يف. )هاٖسٕٚ يف غبًٝٗا(

ايٛالٜات املتشس٠ األَرلن١ٝ، قس دط٣ بؿهٌ ٜتٝح ايؿطق١ يعسغات َكٛضٟ ايتًؿعٜٕٛ 
ٚغا٥ٌ األعالّ األخط٣ يتػذٌٝ نٝؿ١ٝ اخذلام ايطا٥ط٠ ايجا١ْٝ يٓاطش١ ايػشاب  ٚ

نُا إٕ ايعسٜس َٔ اإلضٖابٝني ايصٜٔ قاَٛا باستالٍ ايػؿاضات أٚ َكطات  ايجا١ْٝ،
، قس اعذلؾٛا بإٔ ٖسؾِٗ األٍٚ نإ استذاظ املسْٝنيٚ املٓعُات ايسٚي١ٝ أٚخطـ ايطا٥طات

ايعٗٛض ع٢ً ؾاؾات ايتًؿعٜٕٛ َٔ ادٌ ْؿط بٝاْاتِٗ َٚطايبِٗ ٚقس اغتػًُٛا بعس 
ايبشٛخ ٚايسضاغات .اإلزال٤ ببٝإ إىل ٚغا٥ٌ األعالّعكس َؤمتط قشؿٞ غطٜع أٚ 

يإلضٖاب َٔ ٢ ال َعَٓعاٖس َتدكك١ يف ايػطب تؤنس إ "ايع١ًُٝ اييت ادطٜت يف 
ٚخكٛقّا  ا تٓتذ٘ َان١ٓ ايسعا١ٜ األضٖاب١ٝ، شيو ألٕ عطض َزٕٚ ٚغا٥ٌ األعالّ"

َا ٜٓؿطٙ زاعـ ع٢ً مٛ َتعُس َٔ بٝاْات َٚكاطع ؾٝسٜٛ بؿع١ تطنع ع٢ً األدػاز 
، ٜعس اغٗاَا فاّْٝا َباؾطّا يف اؿطب ال٤ املتٓاثط٠ ٚاآليٝات احملذلق١املُعق١ ٚاألؾ

ع٢ً اضتهاب املعٜس َٔ اؾطا٥ِ  ا ٖصا ايتٓعِٝ األضٖابٞ ٚتؿذٝعّاايٓؿػ١ٝ اييت ٜؿٓٗ
( )زاعـ .َؿاقٌ اؿٝا٠ يف ايبًس املػتٗسف بٗسف ايتأثرل يف ايطأٟ ايعاّ ٚاضباى بعض

ايت٢ ال ٜؿتكط اىل َٓكات اعال١َٝ تكًٝس١ٜ َجٌ ايكشـ ايٛضق١ٝ ٚال اىل ؾها٥ٝات 
ٝات ايعطب١ٝ ايك١َٝٛ ؿها٥، ٚمث١ ايعسٜس َٔ ايكشـ ٚايتطٚز يًؿهط ايعٓٝـ

تػِٗ بؿهٌ َباؾط أٚ َػتذل يف ايسعا١ٜ يساعـ عٔ ططٜل  ٚاألغال١َٜٛ، اييت
ٌٜ اْتكاضات٘ اؿكٝك١ٝ ٚامل١َٖٛٛ،  ٚيهٔ تأثرل ايذلنٝع ع٢ً ؾعايٝات٘ ٚابطاظ ٚتٗٛ



 

38 

، مل ٜعس نُا نإ يف املانٞ بٌ آخص يف ايتها٤ٍ َّٜٛا َع األنؿاض ايكشـ ايٛضق١ٝ
 ، ٚايؿها٥ٝات يٝػت َٓكات َال١ُ٥ يتذٓٝس اؾٗازٜني أٚز قطا٤ٖااملػتُط يعس

، يصا ؾإٔ غذلاتٝذ١ٝ زاعـ األعال١َٝ قا١ُ٥ ع٢ً  ايتٛاقٌ بني أعها٤ ايتٓعِٝ
 ايٓاؽ اغتػالٍ األْذلْٝت ٚ ؾبهات ايتٛاقٌ األدتُاعٞ ٚاشلٛاتـ ايصن١ٝ يًٛقٍٛ إىل

م اإلعال١َٝ يبعض ايسٍٚ ا، ع٢ً ؾت٢ املػتٜٛات .األبٛٚايتٓػٝل بني األضٖابٝني
ؿٗا ٚتهطضت َكا 2003سخٌ األَرلنٞ يف ايعطام عاّ اييت عاضنت ايت ،األدٓب١ٝ

، تػِٗ أٜهّا ع٢ً مٛ ؾعاٍ يف تٌٜٗٛ َا هط٣ يف بعس غكٛط ايٓعاّ ايسنتاتٛضٟ
ايعطام ايّٝٛ ٚتتشسخ عٔ ايػعٚ ايساعؿٞ يٝؼ ألظٗاض ٚسؿٝت٘ بٌ تؿٜٛ٘ قٛض٠ 

ت١ُ مل٢ ٢ٖٚ َٗتهًٌٝ ايطأٟ ايعاّ احمل٢ً ٚايعا ٖصٙ األبٛام يف، ٚبصيو تػِٗ الّاألغ
أنجط َٔ اٖتُاَٗا بأَٔ ٚاغتكطاض ايعطام ٚ سٝا٠ َٚكرل  مبكاحل ايسٍٚ ايٓاطك١ بأزلٗا،

ؾعب٘.ٚال ؾو إٕ سذب سػابات األضٖابٝني أٚ اظاي١ احملت٣ٛ األيهذلْٚٞ، ايصٟ ٜبجْٛ٘  
اىل سس نبرل  تٓؿٝص أدٓستِٗ ٚغٝؤز٣ إىل ، غتعطقٌ َٞ األيهذلْٚٞيف ايؿها٤ األعال

سكط اآلثاض ايٓؿػ١ٝ يًعًُٝات اإلضٖاب١ٝ يف ْطام نٝل ٚتؿٜٛت ايؿطق١ عًِٝٗ يتشكٝل 
، إٕ ١ٝ اؾسٜس٠ اييت ادطٜت يف ايػطب كططاتِٗ ايؿطٜط٠.ٚتؿرل بعض ايبشٛخ األعالَ

تٗتِ بٗا ٚغا٥ٌ  اؿطب ايٓؿػ١ٝ اييت تؿٓٗا ايعَط اإلضٖاب١ٝ، تؿكس تأثرلٖا، عٓسَا ال
األعالّ. ٚؾ٢ ايٛقت ْؿػ٘ ؾإٔ ايذلنٝع املتعُس ٚايعطض املتهطض يًُؿاٖس ايس١َٜٛ 

، ٜعتاز عًٝٗا املؿاٖس يعًُٝات ايكتٌ ٚايصبح ٚاييت تجرل ايطعب ٚاألغ٢ ألٍٚ ١ًٖٚ
تسضهٝا ٜٚؿكس اٖتُاَ٘ باآلّ اآلخطٜٔ ٚتعاطؿ٘ األْػا٢ْ َع ايهشاٜا إىل سس بعٝس 

٘ ايؿدكٞ ٚأَٔ عا٥ًت٘ ٚ ٜعٌ ْٗبا يًكًل ٚاشلٛادؼ ألْ٘ ىؿ٢ إٕ ٜٚطنع ع٢ً أَٓ
ٜتعطض ؿازخ اضٖاب٢ يف ا٣ َهإ َٔ املس١ٜٓ اييت ٜػهٔ ؾٝٗا، ٖٚصا َا ٜٗسف إيٝ٘ 

 ا٣ ْػٝإ آالّ ايهشاٜا ٚعصاباتِٗ ٚاالغتٗا١ْ باألضٚاح ايبؿط١ٜ . األضٖابٕٝٝٛ،
ي١ نساألضٖاب ٚاؿس َٔ إٕ ايعٓكطايهطٚض٣ أل١ٜ غٝاغ١ ؾعا ،ٜتهح مما تكسّ

األعالّ َٔ قبٌ ظَط اإلضٖاب ٚايتعاّ ٖصٙ  اططٙ ٜهُٔ يف َٓع اغتػالٍ ٚغا٥ٌك
 ايٛغا٥ٌ باملٛنٛع١ٝ ٚاؿٝس٠ ٚ املعاٜرل امل١ٝٓٗ يف تػطٝتٗا يًعًُٝات اإلضٖاب١ٝ.
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 :األرِاب ٔحرٖٛ األعالً

ٝاْات٘ َٚا ضمبا ٜكٍٛ ايبعض إٕ َٓع زاعـ َٔ اغتػالٍ ٚغا٥ٌ األعالّ ٚػاٌٖ ب
ٜبج٘ َٔ َكاطع ؾٝسٜٛ ٜتعاضض ٚسط١ٜ األعالّ ٚإ َٔ سل املٛاطٔ اؿكٍٛ ع٢ً 
املعًَٛات ايٛاؾ١ٝ عٔ اؿٛازخ اييت تكع يف ايبالز ٚشلا َػاؽ عٝات٘ َٚػتكبً٘ ٚيهٔ 
َٔ د١ٗ أخط٣ َٔ سل اجملتُع أٜها إٕ و٢ُ ْؿػ٘ َٔ اآلثاض ايػًب١ٝ اـطرل٠ يًشطب 

 أَٓ٘ ٚاغتكطاضٙ َٚػتكبً٘ .ايٓؿػ١ٝ إيت٢ تػتٗسف 
يط٥ٝؼ األَرلنٞ )ؾطاًْهني ٚ َٔ املؿٝس إٕ ْػتصنط ٖٓا ايٛعس ايصٟ قطع٘ ا

طٜات األغاغ١ٝ َٚٓٗا ايتشطض َٔ ، بهُإ اؿضٚظؾًت( يؿعب٘ عٓس تٛيٝ٘ ايػًط١
اَا َع ايتشطض اـٛف(. ٚيهٔ عطض املؿاٖس املطٚع١ يًعًُٝات اإلضٖاب١ٝ ٜتعاضض مت)

تُع َٔ ، ال بس َٔ ايتٛقٌ إىل تٛاظٕ بني ٚقا١ٜ اجملٖصا ايتٓاقضَٔ اـٛف، ٚؿٌ 
، شيو ألٕ أ١ٜ غٝاغ١ ؾعاي١ ملهاؾش١ اإلضٖاب ٚاؿس َٔ كاططٙ اـٛف ٚبني سط١ٜ األعالّ

، ال غالسا ايبايػ١ تػتسع٢ إٕ ٜهٕٛ األعالّ عْٛا يًُذتُع ٚتأثرلات٘ ايٓؿػ١ٝ
 ٜػتدسَ٘ اإلضٖابٕٝٛ نسٙ.
ٚيهٔ   إٕ املتًكٞ ْؿػ٘ ٜطغب يف َؿاٖس٠ قٛض ايعٓـ،ٜععِ بعض  اإلعالَٝني

ٖصا ايععِ غرل قشٝح، ألٕ زضاغات نجرل٠ أخط٣ أؾاضت إىل إٕ ٚغا٥ٌ األعالّ ٖٞ 
خًل ضغبات  اييت ؽًل َجٌ ٖصٙ ايطغبات يس٣ اؾُٗٛض املؿاٖس ٚإ االغتُطاض يف

ها ايطؾض ايكاطع ًٜشل األش٣ باجملتُع ٚإ َٔ سل اجملتُع أٜ -إٕ قح ايتعبرل -غًب١ٝ
يتشٌٜٛ ايطعب إىل غًع١ تتادط بٗا ٚغا٥ٌ األعالّ ٚػ٢ٓ َٔ ٚضا٥ٗا إضباسا طا١ً٥ 
ٜٚهؿ٢ إٕ ْؿرل إىل إٕ ؾطٜطا ٜتهُٔ بٝاْا يًبػسازٟ أٚ ايعضقا٣ٚ أٚ َؿاٖس 

غ٣ٛ بهع  ال ٜػتػطم عطن٘ ، ِٖٚ ٜٓشطٕٚ اٚ ٜكتًٕٛ نشاٜاِٖ يًُكاتًني املًجُني
بعض ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ بططم َؿب١ٖٛ ٚؼتهط  ٚاييت ؼكٌ عًٝٗازقا٥ل )

-150ًَهٝتٗا( ٜباع يًؿها٥ٝات األخط٣ ٚٚناالت األْبا٤ ايعامل١ٝ بػعط ٜذلاٚح بني )
ا٣ إٕ املٓؿع١ املاز١ٜ َتبازي١ بني األضٖابني ٚايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ،  ( إيـ زٚالض، 250
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 ، ؾأْٓا الطط١. ٚبطبٝع١ اؿاٍَجٌ ٖصٙ األؾ اييت ال تبايٞ بايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً عطض
، ٚيهٓٓا ْط٣ نطٚض٠ األيتعاّ باملػؤٚي١ٝ األدتُاع١ٝ ْسعٛ إىل اؿس َٔ سط١ٜ األعالّ

 .شل ايهطض باجملتُع ٚاألَٔ ايٛطينٚػٓب نٌ َا ًٜ
 

 : ٍّٛ يف التعاون وع أخبار األرِاباخالقٗات امل
١ اؿٛازخ بأغًٛب ْعتكس إٕ االيتعاّ بأخالقٝات امل١ٓٗ ٚايؿطف ايكشؿٞ ٚتػطٝ

غٞ ايبؿط١ٜ ال تتعاضض آسهاضٟ، بعٝسا عٔ اإلثاض٠ ايكشؿ١ٝ ٚاالغتػالٍ ايتذاضٟ يًُ
أبسا َع سط١ٜ األعالّ ٚسل املٛاطٔ يف َعطؾ١ اؿكا٥ل اييت شلا َػاؽ عٝات٘ 
َٚػتكبً٘.ٚمث١ زضؽ بًٝؼ قسَت٘ ايؿها٥ٝات األَرلن١ٝ األنجط ؾٗط٠ ٚاْتؿاضا، عٓسَا 

عطض عسٚز٠ َٔ سٛازخ اؿازٟ عؿط َٔ أًٍٜٛ عسّ إعاز٠ قطضت بعس أٜاّ َ
، اَتٓعت ٖصٙ ، ٚ َاعسا بعض االغتجٓا٤ات ايك١ًًٝايطٜبٛضتادات عٔ ٖصٙ اؿٛازخ

ايؿها٥ٝات عٔ عطض قٛض ايٓاؽ ايصٜٔ ناْٛا ٜطَٕٛ بأْؿػِٗ َٔ ْٛاؾص ْاطشيت 
ٝات مبشض ) اييت أقسَت عًٝٗا تًو ايؿها٥ٚناْت ٖصٙ اـط٠ٛ  .ايػشاب يف ْٜٝٛٛضى

، شيو ألٕ عطض اإلسػاؽ باملػؤٚي١ٝ ػاٙ اجملتُعَجاال دٝسا ع٢ً  إضازتٗا(
ايطٜبٛضتادات املكٛض٠ عٔ ٖصٙ اؿٛازخ، خالٍ ٚبعس سسٚثٗا َباؾط٠ أؿل نطضا بايػا 
باؿاي١ ايٓؿػ١ٝ ملالٜني األَرلنٝني ٚأز٣ إىل ضؾع َعٜٓٛات األضٖابني، ٚبعس إزضاى ٖصٙ 

بعض ايًكطات املتؿطق١ ايجابت١  بعض ايؿها٥ٝات األَرلن١ٝ بعطض اؿكٝك١ املط٠، قاَت
ًٜشل ايهطض بأَرلنا  ( َٚٔ زٕٚ قٛت. ٚاَتٓعت عٔ عطض نٌ َا)غرل املتشطن١

.ٚال ؾو يف إٕ ٚغا٥ٌ األعالّ األَرلن١ٝ تتُتع مبػاس١ ٚاغع١ َٔ ٚاألَرلنٝني
ٕ أَ اجملتُع ، ؾأٚغا٥ٌ األعالّ ايعطب١ٝ، َٚع شيو اؿط١ٜ تؿٛم َا تتُتع ب٘

األَرلنٞ ٚاملعاٜرل امل١ٝٓٗ ٚاألخالق١ٝ ٖٞ أنجط أ١ُٖٝ يسٜٗا َٔ َكاؿٗا ايهٝك١، 
ؾُت٢ تػتٝكغ نُا٥ط املػ٦ٛيني يف ايؿها٥ٝات ايعطب١ٝ ٚبعض ايؿها٥ٝات 
)ايعطاق١ٝ( املؿب١ٖٛ ٚوذلَٕٛ أخالقٝات امل١ٓٗ َٚؿاعط املٛاطٓني ايعطاقٝني ٚأَ 

 اٖتُاَِٗ باإلثاض٠ ٚاالْتؿاض ٚاملاٍ. ٚاغتكطاض ايعطام، أنجط َٔ
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 حرية الصخافة بني التعريع والتطبيق                                        

احملو اؿكٝكٞ يًشطٜات  أؾهاٍ سط١ٜ ايطأٟ ٚ ايتعبرل ٖٚٞ سط١ٜ ايكشاؾ١ أسس أِٖ
ٚاؿط١ٜ  ،ٝص١ٜقاب١ ع٢ً ازا٤ ايػًط١ ايتٓؿاالخط٣ ٚأزا٠ اغاغ١ٝ يف ايٓكس ٚاملتابع١ ٚايط

، ٖٞ تًو اييت تػُح بايٓكس املٛنٛعٞ ٚؼطٟ ايٛقا٥ع ٚتككٞ ايكشؿ١ٝ اييت ْككسٖا
. ٖٚٞ ايك٠ٛ اييت تكٛؽ أنجط َٔ أٟ ق٠ٛ ال ألهاز اؿًٍٛ ملؿانٌ اجملتُعاؿكا٥ل ٚقٛ

ايٓعط  إ سط١ٜ ايكشاؾ١ ميهٜٔٚط٣ بعض ايباسجني أخط٣ اآلضا٤ ٚ األشٚام ٚايػًٛى، 
 :ظٚاٜا ٖٚٞ ايٝٗا َٔ ثالخ

: ٖٚٞ اؿل يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايالظ١َ يتٓعِٝ سٝاتٓا سط١ٜ املعطؾ١
 .ٚاؿكٍٛ ع٢ً قسض َٔ املؿاضن١ يف اؿهِ، ٖٚٛ سل ادتُاعٞ يعا١َ اؾُاٖرل

يف أٟ َٛنٛع،  ، ٚتهٜٛٔ ضأٟ: ٖٚٞ اؿل يف ْكٌ املعًَٛات، عط١ٜسط١ٜ ايكٍٛ
تؤزٜ٘ عٓ٘  ايكشاؾ١" ٖٚٛ بسٚضٙ سل اجملتُع ١ٚاملٓاقؿ١ سٛي٘. ٖٚٛ َا ٜككس ب٘ "سطٜ

 .ٚغا٥ٌ األعالّ

مبكازض املعًَٛات، اييت هب  ٖٚٞ اؿل يف اتكاٍ ٚغا٥ٌ األعالّ: سط١ٜ ايبشح
 .األعالَّعطؾتٗا، ْٚؿطٖا. ٖٚٛ سل يًُذتُع نصيو، تؤزٜ٘ عٓ٘ ٚغا٥ٌ 

نٌ اؿطٜات ايجالخ نس إٕ املػؤٚي١ٝ األغاغ١ٝ يًكشاؾ١، ٖٞ ايسؾاع عٔ ٖصٙ 
 زاخٌ ثط٠، يفايك٣ٛ املؤ ، َُٗا نإ َكسضٙ غٛا٤ َٔ داْب اؿه١َٛ أٚتسخٌ خاضدٞ

. إ تجبٝت سط١ٜ ايكشاؾ١ يف ْكٛم ايسغتٛض أٚ ايكإْٛ، املؤغػات األعال١َٝ ْؿػٗا
 .ٓبػٞ تٛاؾط نُاْات تسعِ ٖصا اؿلال ٜعين، بايهطٚض٠، تٛاؾط سط١ٜ ايكشاؾ١، ٚإمنا ٜ

غاق١ يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ ٌ األْع١ُ ايسميكطاط١ٝ ٚ ٚتٓل قٛاْني ايكشاؾ١ يف ظ
زٚضٟ   طبٛعيف أقساض امي َٛاطٔ ناٌَ األ١ًٖٝ ، ع٢ً َٓح اؿط١ٜ يهٌ املتكس١َ

ٚنصيو  ،سكا اخطاض اؾٗات املع١ٝٓ بصيوؾطٜط١ إ ٜتِ ال زٕٚ أشٕ َػبل
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 أعطا٤ايكشؿٞ سل ايتعبرل عٔ ضأٜ٘ عط١ٜ زٕٚ ضقاب١ ٚنُإ سل املٛاطٔ يف
ؼ سٝات٘ يألغٗاّ يف اؽاش ايكطاض ايصٟ مي ٍ ع٢ً املعًَٛات ايهطٚض١ٜاؿكٛ

 .ٚاجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘

ست٢  ؿط١ٜ ايكشؿ١ٝ ْػب١ٝ ٚ غرل َطًك١اَا ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١ ٚايتطبٝل ؾإ ا
يف أنجط ايسٍٚ زميكطاط١ٝ ٚاييت تهع خطٛطا محطا٤ أَاّ ايعسٜس َٔ املٛنٛعات 

بأغايٝب ؾسٜس٠  ٕ نػط أٚ أنطاٙ َباؾطٜٔ بٌ تؿعٌ شيواؿػاغ١ بايٓػب١ ايٝٗا زٚ
اَا االْع١ُ . ست٢ يتبسٚ ٚنأْٗا ال تتسخٌ يف ؾؤٕٚ ايكشاؾ١ ،٤اايؿعاي١ٝ ٚايصن

األغتبساز١ٜ  ؾأْٗا ال تهتؿٞ بٛنع ايكٝٛز اجملشؿ١ ايٛاضز٠ يف قٛاْني ايكشاؾ١ 
يف تًو  ان١سٝإ اىل ٚنع َٛاز ٚبٓٛز ؾهؿٚاملطبٛعات بٌ تًذأ يف نجرل َٔ اال

ايكٛاْني ميهٔ تؿػرلٖا بأؾهاٍ كتًؿ١ َجٌ ايؿكطات اـاق١ مبكاحل ايبًس ايعًٝا ٚ األَٔ 
  َٚا ؾاب٘ شيو.  ايٛطين ٚتكايٝس اجملتُع ٚ عازات٘

ايكشاؾ١ ضغاي١ قبٌ إ تهٕٛ ١َٓٗ ٚ قٓاع١ ٚ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تًعب زٚضّا 
 .سّ املػاؽ بٗاتٜٓٛطّٜا يف ْبص تًو ايعازات ٚيٝؼ اؿؿاظ عًٝٗا ٚع

تٓل ع٢ً نُإ  ٓػًك١ ٚضغِ إ قٛاْني ايكشاؾ١ ست٢ يف ظٌ االْع١ُ امل
اال إ ٖصٙ اؿط١ٜ ؾه١ًٝ اىل سس نبرل ٚتبك٢ سدلا ع٢ً ٚضم أٚ  ،سط١ٜ ايٓكس

. ؾع٢ً غبٌٝ ٙ زٕٚ ايٛقٛع ؼت طا١ً٥ املػا٤ي١ٜٛنع شلا غكـ قسز الميهٔ ػاٚظ
، تػُح بأْتكاز املػؤٚيني َٔ ا٤ زميكطاطٞ ظا٥ـ١ُ املػًّؿ١ بػؿاملجاٍ لس إ األْع

شٟٚ املٓاقب ايسْٝا أٚ املتٛغط١ ٚ ؼعط تٛدٝ٘ ايٓكس اىل ض٥ٝؼ ايسٚي١ اٚ ض٥ٝؼ 
يف ظٌ ايٓعاّ ايكساَٞ أٚ متٓع املػاؽ  أٚ ايٛظضا٤ نُا نإ األَط َجاّل، ايٛظضا٤

ظاملّا ٚ تًذأ باألزا٤ اؿهَٛٞ عَُّٛا ٚ إ نإ ٖصا األزا٤ ؾاؾاّل أٚ ؾاغسأ أٚ 
اؿهَٛات ايكُع١ٝ اىل ؾت٢ اغايٝب ايذلٖٝب ٚايذلغٝب ملٓع ايهاتب اٚ ايكشؿٞ 

َٚٔ تػذٌٝ ايٛقا٥ع ٚاالسساخ َٔ ايتعبرل عُا ٜعتٌُ يف شٖٓ٘ اٚ ٜؿػٌ باي٘ 
ٚ ايكشاؾ١ يف  ،ا تتعاضض َع ٚد١ٗ ايٓعط ايطزل١ٝٚاَا١ْ اشا ناْت زالالتٗ بكسم

ظات ٚ األهابٝات ؾكط ٚ تعُس يعاز٠ عٔ األلاظٌ َجٌ ٖصٙ األْع١ُ تتشسخ يف ا
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اقُٗا ٚ ، مما ٜؤزٟ اىل تؿٚ األخطا٤ َٚٛاطٔ اـًٌ ٚ ايعيٌ أغؿاٍ ايػًبٝات اىل
ايتؿطٜع ٚايتطبٝل يف أٟ  . إ اشل٠ٛ اييت تؿكٌ بنيقعٛب١ َعاؾتٗا َػتكباّل

 . املػُٛح ب٘ يًكشاؾ١ ، تهٝل اٚ تتػع سػب ٖاَـ اؿط١ٜ اؿكٝك١ٝ بًس
طملإ َٔ إٔ ْهٕٛ بال سط١ٜ : خرل يٓا إٔ ْهٕٛ بسٕٚ ب((3"ؾطٜسإ" ٜط٣
، األؾهٌ إٔ مطّ َٔ املػؤٚي١ٝ ايٛظاض١ٜ َٚٔ اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ َٚٔ سل قشاؾ١

يكشاؾ١ ٚشيو اْ٘ ميهٔ بٗصٙ إٔ مطّ َٔ سط١ٜ اايتكٜٛت ع٢ً ايهطا٥ب ع٢ً 
تًعب سط١ٜ  دال. سٝحآاؿط١ٜ ٚسسٖا إٔ تعٝس اؿطٜات األخط٣ إٕ عادال أّ 

ايكشاؾ١ زٚضا نبرلا يٝؼ يف ايٛقٍٛ إىل اؿكٝك١ ؾشػب بٌ أْٗا تؿعط ايكشؿٞ 
 .باالضتٝاح ٚايطُأ١ْٓٝ ، ٚتهٕٛ مبجاب١ ايػصا٤ بايكٝاؽ إىل أدػاّ ايبؿط
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 املعايري األخالقية للعنل الصخفي

 
، ٚ يصيو ٜذلى األَط ٛعٞ ملا ال ميهٔ إٔ ٜؿطض بايك٠ٛاألخالقٝات ٖٞ األختٝاض ايط

 .ًطات ألٕ ٜهعٛا املعاٜرل ملٗٓتِٗيًكشؿٝني أْؿػِٗ ال يًشهَٛات أٚ ايػ

 

 ز.ضؾٛضت أٜسض  
 

   أألخالقٗات العاملٗٛ معهد
ِٔ ، بعض ايكشؿٝني أْ٘ ع٢ً سل زا٥ُّا ٜعتكس ِِٜ٘ َٚال َِ ِِٝٔ َٜسَ ِٔ بَ ال َِٜأتِِٝ٘ اِيبَاطٌُِ َِ

ًِؿِِ٘ ُّا ٜؿا٤تػ ٔ ايطأٟ، ٜٚعٔ إ سط١ٜ ايتعبرل عخَ . ٚ ُح ي٘ إٔ ٜهتب َا ٜؿا٤ ع
، بٌ ٚ انجط َٔ شيو ٜعتكس اْ٘ ػتشل ايهتاب١ أٚ َا ال هٛظ ْؿطٜٙهتب اسٝاْا َا ال ٜ

 .َُٗا أؾتط يف نتابات٘ ،١  ٚإ َا ٜهتب٘ ٖٛ عني اؿكٝك١َعٝاضاؿكٝك
، ٚ ؾإٔ أ١ٜ غًط١ أخط٣ َؿػس٠ –طابع١ ٚ ٖٞ ايػًط١ اي –بٝس إٔ ايكشاؾ١ 

يف  يهجرل مما ٜٓؿط يف قشاؾتٓا ال ٜتػِ بتًو املعاٜرل اييت ٜعٌُ بٗا ايكشؿٕٝٛا
قاض١َ يف ايكشاؾ١  ، اييت تطغدت ؾٝٗا َعاٜرل اخالق١ٝايبًسإ ايسميكطاط١ٝ ايعطٜك١

 .امل١ٝٓٗ اؿك١
 اؾهاضٙ اىل مجٗٛض إ َا ميٝع ايكشؿٞ عٔ غرلٙ َٔ املٛاطٓني ٖٛ اَها١ْٝ تٛقٌٝ

ؿٗرلا  تأشا ناْت ٖصٙ األؾهاض تتهُٔ أغا٠٤ أٚ اتٗاَّا اٚ ٚ .عطٜض َٔ ايكطا٤
عًَٛات ٚ ٚ تعٜٚطا يًُاٚ تؿٜٛٗا ُٛع١ اؾدام اٚ ملٓع١ُ اٚ ؾطن١ أيؿدل اٚ جمل

 .ًٜشل ايهطض مئ ٜتشسخ عٓ٘ ايهاتب، ؾإٔ ْؿطٖا اؿكا٥ل  اٚ ست٢ خطأ َا
املؤغػات  يف   -َجٌ ٖصٙ اؿاالت ؾإٔ ايكشؿٝني ٚ ايٓاؾطٜٔ  ٚ َٔ ادٌ تؿازٟ 

ايكشاؾ١ ٚ املػؤٚي١ٝ األخالق١ٝ يًكشؿٞ ٚنعٛا ، اييت تؤَٔ عط١ٜ ايكشؿ١ٝ ايطق١ٓٝ
يًػًٛى املٗين  ملعاٜرل األخالق١ٝ يألزا٤ ايكشؿٞ"، املٓع١ُاطٛاع١ٝ فُٛع١ َٔ "
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 ، اييت ؼسز َا ٖٛ قشٝح هب اتباع٘ ٚ َأَ املباز٤ٟ ٚ املُاضغات اؾٝس٠ ٚتتأيـ
بايهتاب١  ؾُٝا ٜهتب أٚ بتعبرل آخط َا ٖٛ  َػُٛح -ايكإْٛ ٜعاقب عًٝ٘  -ٖٛ َهط

 عٓ٘ ٚ َا ٖٛ قعٛض .
اىل ٖصا اؿس أٚ شاى بني اجملتُعات قس تتبأٜ َطًك١ ٚ  ٖصٙ ايكٛاعس يٝػت 

. يصا ؾإٔ يهٌ َؤغػ١ ُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايعطٚف احمل١ًٝاملدتًؿ١ ْعطا يتبأٜ ايكِٝ األدت
َٝجام ؾطف قشؿٞ" خام بٗا اض يف ايػطب "قشٝؿ١ ٚاغع١ األْتؿقشؿ١ٝ أٚ 

، ٚقس ؽتًـ ؾًػؿات املؤغػات ٚ َباز٥ٗا اييت تعٌُ ع٢ً أغاغٗاٜتهُٔ ؾًػؿتٗا 
اؿٝاز ٚ املػؤٚي١ٝ  األيتعاّ باؿكٝك١ ٚايسق١ ٚاملٛنٛع١ٝ ٚايكشؿ١ٝ اال اْٗا ػُع ع٢ً 

َات ٚ تكِٝٝ ٚ ٜٓبػٞ اتباع تًو األخالقٝات خالٍ اؿكٍٛ ع٢ً املعًٛ .اَاّ ايكطا٤
 .اىل اؾُٗٛض أُٖٝتٗا ثِ تٛقًٝٗا

ًسإ ايسميكطاط١ٝ ػعٌ َٔ إ ايكٛاْني اـاق١ بايعٌُ ايكشؿٞ يف ايعسٜس َٔ ايب
عسّ ايتشطٜض عًٞ ، "االَتٓاع عٔ ْؿط االؾذلا٤اتعض ٖصٙ ايكٛاعس ًَعَا بتطبٝل 

ٚأعتكس إ  خط ؿػٔ ١ْٝ ٚ ؾط١ٓ ايكشؿٞ ْؿػ٘ٚتذلى اؾع٤ اال "كايؿ١ ايكإْٛ اخل
 –قاغٗا ايٓاؾط ايدلٜطاْٞ زٜؿٝس ضاْساٍ ايت٢ اؾهٌ قٝػ١ شلصٙ ايكٛاعس ٖٞ تًو 

ٚ وؼ نٌ قشؿٞ قذلّ ا ١ ايكٛاعس اييت هب إ ًٜتعّ بٗافُٛعاْٗا "سٝح قاٍ 
 ."باـذٌ عٓسَا ال ًٜتعّ بٗا

ا٤ ٚ ، بٌ ع٢ً ايهتاب ٚ األزبكٛاعس ال ٜكتكط ع٢ً ايكشؿٝني ؾكطٚ ٖصٙ اي
ٛع١ ، سٝح الهٛظ ألسس َِٓٗ األغا٠٤ يؿدل أٚ جملُا٤ األيتعاّ بكػِ َٓٗاايؿعط

 .أؾدام أٚ َؤغػ١ ٚ َا اىل شيو
ٚ ٜعطف قسض ْؿػ٘ ٚ َها١ْ  ، ايصٟ ٜتشًٞ باملػؤٚي١ٝإ ايكشؿٞ املٗين  

، مما هٓب٘ داٖسا يعسّ األخالٍ بٗصٙ ايكٛاعس، زٕٚ تؿطٜعات أٚ قٛاْنيٜػع٢  قشٝؿت٘
. سذلاّ ايصات ٚ أسذلاّ اآلخطٜٔ يَ٘ٔ ؾأْ٘ يف عٕٝٛ ايكطا٤ ٚ وع٢ بأاملؿانٌ ٚ ٜطؾع 

 تط٣ َا ٖٞ ٖصٙ ايكٛاعس؟ 
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"املعاٜرل األخالق١ٝ يًعٌُ ايكشؿٞ نُا اؾطْا ؾُٝا تكسّ ًَع١َ  ـي " ال تٛدس ال٥ش١ َٛسس٠ 
ٚ يهٔ مث١ َعاٜرل أخالق١ٝ عسٜس٠ َؿذلن١ تعٌُ مبٛدبٗا املؤغػات ايكشؿ١ٝ ٚ ايكشؿٕٝٛ يف 

:١ سٕا ايعامل ميهٔ سكطٖا يف ايبٓٛز ايتاٝي  ًب
 
 :قٛ ٔحق اجلىّٕر يف وعرفٛ احلقٗقٛاحرتًا احلقٗ - 1

كشؿٞ ٚسذط اٖصا  ِ ٚادب ًي ١ٜ يف أخالقٝات ١َٓٗ ايكشاؾ١املبسأ ٖٛ أٍٚ ٖٚأ . ٕا يعٚا
ٛثٛق١  دٖٛط عٌُ ايكشؿٞ ٖٛ تككٞ اؿكٝك١ ٚ دل ايكشٝح َٔ َكازضٙ امل ٚـا تٛقٌٝ املع١ًَٛ 

.يًكا ٜٛ٘ أٚ ؼطـٜ ٚاملػتُع زٕٚ تؿ ٚاملؿاٖس   ض٤٣ 
ككل . ٚ اشا نإ ايكشؿٞ ٜٛز إ ىذلع اياؾ١ ٚ ال قشؿٞ َٗين َٔ زٕٚ سكا٥لال قش

١ ٘ إ ٜهتب ايككل اـٝاٝي ا اشا نإ ٜطٜس اقٓاع ايٓاؽ ٚ ايتاثرل يف ععًٝ ٘ ، َا ٛاطؿِٗ ؾإٔ عًٝ
ٛا٤  األسذلاؾ١ٝ.ايكشاؾ١ االعالٕ ٚا ايعالقات ايعا١َ ٚ يٝؼ يف  إ ٜعٌُ يف فاٍ ايكشؿٞ غ

ٚبا ّا قطضا ّا ْاقسا ضٜانٝا ؾأْ٘ ٜتعاٌَ َع اؿكا٥ل قبٌ نٌ ؾ٤ٞ.  انإ َطاغال ّا َٓس
هصبتكٍٛ ْه ٚايهصب١  -، ت١ ضٚغ١ٝ ٕا مث١ مخؼ زضدات ًي ٚايهصب١ ايكاضخ١  ايهصب١ ايعاز١ٜ 

صب١ نبرل٠ أغٛأ َٔ " غايبا َا ٜهٕٛ ناإلسكا٤ ٚاالقتباؽ. "ْكـ اؿكٝك١ايكاضخ١ دسا ٚ
أغتدسّا بب ايسمياغٛد١ٝ اييت تػُح بايهصب األؾذلا٤ أٚ األختالم. ٖٓاى ايعسٜس َٔ األغايٝ

١ٜٛ ٚ ايكام ايتِٗ ـ اؿكٝك١ ٚ باألقتباؽ األْتكا٥ْٞك . ٚ ايذلنٝع ع٢ً بعض ايتؿاقٌٝ ايجاْ
ٗا يف  ٚاألْتكاٍ يًتذطٜح ايؿدكٞٚاألغتٓاز اٝي  ّٛ يف  –ايكشؿٞ  . ٚٔي ٜهٕٛ َا ٜهتب٘اشلذ
 قشاؾ١ ٌب ؾ٦ٝا آخط. -َجٌ ٖصٙ اؿاالت 

كـ اؿكٝك١ ٚ يصيو ؾايكشؿٞ ايصٟ ٜؿعط باملػؤٚي١ٝ ال ول ي٘ قاْْٛا إ ٜهتب ْ
، َٚٔ سل ايكطا٤ األطالع ع٢ً املعًَٛات ايسقٝك١ ايها١ًَ َٔ ٜتذاٌٖ ايٓكـ اآلخط

َٚٔ زٕٚ ٖصٙ ايجك١ ال ٚ األستؿاظ بجك١ اؾُٗٛض ادٌ تؿهٌٝ ايكٛض٠ اؿكٝك١ٝ يألسساخ 
 تٛدس قشاؾ١ دسٜط٠ بٗصا األغِ .
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 :األلتسًا باملٕضٕعٗٛ – 2
ِ ايكِٝ يف ايعٌُ االعالَٞ  ٚاملكساق١ٝ ٚ  اييتاملٛنٛع١ٝ ٖٞ اسس٣ ٖا تهُٔ ايتٛاظٕ 

١ ٛب١ ٚضغِ. اؿٝاز ٚ ايٓعٖا ٜهٕٛ إٔ  ٜػتطٝع ايكشؿٞ ٕا اال املٛنٛع١ٝ، أبعاز نٌ ؼكٝل قع
  .ٚغع٢ َٔ أدٌ شيو أضاز، َٛنٛعّٝا إشا
ّٛ مثٔ أثبات ٚأ ، عًٝ٘ ٕا ال واٍٚ بأٟ شؿٞ ظُع املعًَٛات سٍٛ َٛنٛع َاايك سني ٜك

ٚي١ زسض ٚد١ٗ ْعط َع١ٓٝ ّٛ ظُع األزي١ يف قا . ٚ ٖصا ال ٜعين بإٔ ايهاتب ال ٜػتطٝع إ ٜك
س ٚ األزي١ألثبات ؾطن١ٝ َع١ٓٝ  ٘ ، اييت مجعٗا ؽاـي ؾطنٝٚ يهٔ اشا ناْت ايؿٖٛا ت٘، عًٝ

 .اٍٚ تعسٌٜ اؿكا٥ل يتتٓاغب َع ٚد١ٗ ْعطٙايتدًٞ عٔ ضأٜ٘ املػبل ٚ إٔ ال و
ٚايكشؿٞ ْؿػ٘ ٜٛ٘ قٛض٠ ايكشاؾ١  ٚاؾٗاظ اإلعالَٞ  ٟأ إخالٍ باملهُٕٛ َٔ ؾأْ٘ تؿ

 .ايصٟ ٜعٌُ ؾٝ٘
 
 عدً اخلمط بني الرٙأ ٔ اخلرب: -3

ٚاملكاٍ ًَو ـدلعسّ خًط ايطأٟ باـدل، إسس٣ أظسٜات ايعٌُ ايكشؿٞ ، ؾا ًَو ايكاضئ،   
عط اىل اؿكٝك١ قاسب٘ ا آي ٜٚا ١ٜٚ َٔ ظ ا يًشكٝك١ ٚ ايجاْٞ فطز ضٟأ أٚ ظا ، باعتباض األٍٚ عْٓٛا

 أٚ اؿسخ.

ٚايكشاؾ١ امل١ٝٓٗ ٖٞ اييت تصنط أٚاّل األخباضاملعتُِس٠ ع٢ً املكازض املٛثٛق١ ٚؾٗازات 
الت ٕا ٚدس ، َع  ٚايتشًٝ نٝـ ْؿطم  اؿطم ع٢ً تكسِٜ آضا٤ َتعسز٠.ايعٝإ، ثِ تٓؿطاآلضا٤ 

ٚايطأٟ؟ دل   بني ـا

دل سط .. ٚايطٟأ َػؤٍٚ"، مبع٢ٓ إٔ ا" ، ؾاحملطض ًَُّع ـدل ًَو يًشكٝك١ ٚ َعٝاضٙ ايسق١ـا
كً٘ زٕٚ ت ٚاسسّا عٔ اؿسخٚ  ؿٜٛ٘ ٚا ؼطـٜ ٚأ سصف أٚ أناؾ١ٓب ُّٛضّا  . أَا ايطٟأ ؾٗٛ ٜعتُس تك
ِ ٚ تكٛضاتِٗ. ٚىٛنٛع١ٝ ايهاتبَعٝاضٙ َ ٚاسس ٜط٣ اؿسخ  تـً ايٓاؽ يف آضا٥ٗ ألٕ نٌ 

ٛاؾط يسٜ٘ َٔ َعًَٛات. ٜٚت٘ ٖٛ، ٚمما ٜت  ٜٚؿػطٙ َٔ ظا
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وات: - 4  عدً المذؤ اىل طرق ومتٕٖٛ يف احلصٕه عٜم املعٕم

ٛانح إ املعًَٛات اييت ذسٍ. ٚ َٔ اي ٗا  ٖصٙ ايؿكط٠، ضمبا ٖٞ األنجط أثاض٠ ًي وكٌ عًٝ
١ ٖٜٛت٘ ٚ ـ عٔايكشؿٞ عٓسَا ٜهؿ ٘ ميجٌ اؾطٜس٠ ايؿالْٝ و ٜعًٔ ْأ ، ؽتًـ نجرلأ عٔ ًت

تشٌ ١ٜٖٛ ؾدك١ٝ أخط٣ اييت وكٌ ٗا ٛي ْأ ػإ   -. ؾاألْػإ عًٝ عٓسَا ٜتشسخ  -ٟأ ْا
ع٢ً  ، سطٜكّاؿٞ ٚ ٜعطف ٕا َا ٜتشسخ عٓ٘ غٝٓؿط، واٍٚ إٔ ٜبسٚ َٛنٛعٝااىل ايكش

١ عٔ ْؿػ٘ ٚقس  ٞي ؾدل آخط ؾأْ٘ ٜكٍٛ َا وًٛ ٘يٛ ؼسخ ا، يف سني أْ٘ يتكسِٜ قٛض٠ اهاٝب
ٔ األعتُاز . ٚ بتعبرل آخط ؾإٔ املعًَٛات املػتكا٠ َٓ٘ ٔي تهٕٛ َٛثٛق١ ٚ ال ميهٚا ٜبايؼٜهصب 

ٗا ٚال هٛظ ْؿطٖا  . عًٝ
، ايتدٜٛـ أٚ املهاٜك١ أٚ املالسك١نُا ال هٛظاؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات أٚ قٛض َٔ خالٍ 

صٙ املتطًبات.ٚميٓع ْؿط َٛاز قشؿ١ٝ َ  ٔ َكازض أخط٣ ال تًتعّ ٗب
ع املٛاز ٚ عَُٛا ؾإٔ ايكشؿٞ املٗين ٜكسّ ْؿػ٘ بكؿت٘ ايكشؿ١ٝ ٚ ٜكطح بأْ٘ هُ

، ٚ ست٢ يف الت األغتككا١ٝ٥ عٔ ؾدل اٚ َؤغػ١، َا عسا اؿاملكاي١ أٚ ؼكٝل قشؿٞ
ُٗٝس يعٌُ ٌ ايت، بٌ ألدتدساّ املعًَٛات املتشك١ً َباؾط٠َجٌ ٖصٙ اؿاالت ال ٜتِ أغ

 .السل ٚ يٝؼ يًٓؿط
 
 التعاون املّين وع وصادر املعمٕوات . -5

ٚاألؾعاٍ إىل َكازض َع١ًَٛ  ْٚػب١ األقٍٛا  ل املعًَٛات،  ٛٝث االيتعّا بتشطٟ ايسق١ يف ت
 .١ٝ ١ُ اييت تطاع٢ سػٔ آي  نًُا نإ شيو َتاسا ٚأ ممهٓا طبكا يألقٍٛ امل١ٝٓٗ ايػًٝ

ػط١ٜ يًٓاؽ ٚأ اي ، ٚ عسّ أؾؿا٤ األخباضَكازض َعًَٛا٘ت األيتعّا عُا١ٜ ٚ ع٢ً ايكشؿٞ
، أٚ هعًٗا ؼذِ عٔ ايهالّ ٜؤزٟ اىل بعض ايهطض شلصٙ املكازض، ألٕ شيو قس يعَال٤ امل١ٓٗ

. ٚ تأضٜذ ايكشاؾ١ ظاخط عاالت مت ؾٝٗا ٣ غطٜإ املعًَٛات اىل اجملتُعَػتكباّل، مما ٜهط مبػتٛ
ِ.َكانا٠ ايكشؿٝني ٚ يهِٓٗ مل ٜه ٛا عٔ َكازض َعًَٛاٗت  ؿؿ
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 ٘ ٚ اشا نإ ايكشؿٞ قس اتؿل َع َكسض املعًَٛات ع٢ً ؾطط َعني ٚا انجط ؾإٔ عًٝ
.أسذلّا األتؿام ٚ ع عسّ ٚ اشا نإ َكسض املعًَٛات اؾذلط  سّ أْتٗان٘ بأٟ ساٍ َٔ األسٍٛا

ؿط كشؿٞ آي ت َعني ، ٚ ست٢ عٓسَا ٜطًب املكسض ْؿط املعًَٛات ؾ٢ تٛقْٝؿطٖا ؾال هٛظ ًي
 .ٛعس َٔ أدٌ األستؿاظ بجك١ املكسضؾع٢ً ايكشؿٞ إٔ وذلّ ٖصا اي

 
 عدً اخلمط  بني الٍصاط الصٗاش٘ ٔ العىن الصحف٘: –6

١ ٚظٝؿ١ أخط٣ ال ٜٓبػٞ كشؿٞ ايعٌُ يف ٜأ ، إشا ناْت تؤزٟ إىل اإلخالٍ بأَا١ْ ًي
ٛاايكشؿٞ ٚقشٝؿت٘ ِ اـاق١ بططٜك . ٚايكشؿٞ ٚضؤغاؤٙ هب إٔ ٜعٝؿ ١ ؼُِٝٗ َٔ سٝاٗت

 ١ٜٛ ٚي تِٗ ػاٙ اؾُٗٛض شلا األ تهاضب املكاحل، غٛا٤ أنإ شيو سكٝكٝا أّ ظاٖطٜا. إٕ َػ٦ٛٝي
 قطعا. ٖٚصٙ ٖٞ طبٝع١ َٗٓتِٗ.

ضنط" ؾإٕ ايعسٜس َٔ اؾطا٥س يف ايٛالٜات املتشس٠ "ال تػُح  ٜٛ ٛٝ ٚعػب ف١ً "آي
عا١َ، أٚ املؿاضن١ يف ايت ِ ًي كشؿٝني بايتعبرل عٔ آضا٥ٗ ١ ٚأ ًي تداٝب عاٖطات أٚ تعًٝل أظاض ْا

ِ".َٚٔ د١ٗ آخط٣، ٖٓايو ايعسٜس َٔ املؤغػات اإلعال١َٝ  ًَككات ع٢ً خًؿ١ٝ غٝاضاٗت
سٍٛ ايعامل  ٜعٌُ ؾٝٗا قشؿٕٝٛ ْاؾطٕٛ يف األسعاب ايػٝاغ١ٝ ٚيف بعض األسٝإ ٜتِ تعٝني 

ِ ايػٝاغٞ. تُا٥ٗ ٤ ايػٝاغٞ هب إٔ ، ؾإٔ االْتُاٚ يف نٌ األسٍٛاٖؤال٤ ايكشؿٝني بػبب ْا
 ٜهٕٛ خاضز ْطام ايعٌُ اإلعالَٞ.

١ ايكشؿٞ االدتُاع١ٝ عٓس تػط١ٝ قهاٜا غاخ١ٓ، متجٌٝ ايتٓٛع يف اجملتُع،  َٚٔ َػؤٚٝي
ٚتٛع١ٝ املٛاطٓني بألسساخ اؾاض١ٜ. ٚاسس٠ َٔ األدٓسات ايػٝاغ١ٝ   ٚايبكا٤ ع٢ً َػاؾ١ 
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 تصحٗح األخطٞا -7

ػإ آخط َعطض ألضتها ايكشؿٞ ناٟ أٚ تػطع  . ٚ اشا أخطأ ٚا سّطف اؿكا٥لب األخطا٤ْا
كا٤ ْؿػ٘ اىل تكشٝح شيو قبٌ ٟأ ؾدل يف أغتدالم األغتٓتادات ، عًٝ٘ ٕا ٜبازض َٔ ًت

ؿط ايتكشٝح يف املهإ ْؿػ٘ ايصٟ . ضمبا ٜعذلض ْؿطت ؾٝ٘ املاز٠ َٛنٛع١ ايتكشٝح آخط ٚإٔ ٜٓ
ؼ ايتشطٜط ع٢ً شيو ٚ يهٔ ع٢ً ايكشؿٞ ٕا واٍٚ ْؿ  .ميإط ايتكشٝح ٚ ٖصا أنعـ األض٥ٝ

 
 عدً اشتددًا املٍّٛ كصالح. -8

سّا ، ميٌٝ بعض ايكشؿٝني اىل اغتدٛز أٟ ْعاع َع ؾدك١ٝ أٚ َٓع١ُ َايف ساي١ ٚد
ٍٛا  ٜٓبػٞ ٘ي إٔ ٜؿعٌ شيو بأٟ ساٍ َٔ َٗٓت٘ نػالح يًتدٛـٜ اسٝاْا، َٚع شيو، ال األس

بتعاظ ٚ ٖصا ٜسخٌ ٜػتدسّ ايكشؿٞ َٛقع٘ يأل ، ٚ األغٛأ َٔ شيو سنيَُٗا نإ األغطا٤ قّٜٛا
 .يف باب اؾطا٥ِ

ؿطٙ. ا ؿط سكا ٜٓبػٞ ايهتاب١ عٓ٘ ٚ يٝؼ ايتٗسٜس ٓب دل ٚا اؿسخ ٜػتشل آي َا ٚ اشا نإ ـا
ؿط ، ؾُٔ ايهطٚضٟ عسّ ايًذؤ اىل ايتٗسٜس، ايصٟ  ٜػ٤ٞ ببػاط١ اشا نإ اؿسخ ال ٜػتشل آي

  .ىل ايكشؿٞ ْؿػ٘ ٚ قشٝؿت٘ ٚ َٗٓت٘ا
 

 عدً اشتػاله املٍّٛ لمحصٕه عمٜ ولاشب شدصٗٛ: - 9
١ أٚ ع١ٝٓٝ  وعط ع٢ً ايكشؿٞ اغتػالٍ َٗٓت٘ يف اؿكٍٛ ع٢ً ٟأ ٖبات ٚأ تدلعات َاٝي
أٚ َػاعسات أخط٣ َُٗا نإ ْٛعٗا ٚأ قٛضتٗا ، َٔ دٗات أدٓب١ٝ ٚأ ق١ًٝ بططٜك١ َباؾط٠ 

 أٚ غرل َباؾط٠.
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ٚاجملاَالت،  ا،  ١ًَ اـاق١ أٚ االَتٝاظات َٔ إٔ ايطؾ٢ ٚ اشلسٜا ٚاملعا  ،١ ٚايطسالت اجملاْٝ
ؿط أٚ إلخؿا٤ املعًَٛاتأ اظٍ ايكشؿٞ عٔ أَاْت٘ ٚعٔ ، دٌ آي نٌ ٖصا ميهٔ إٔ ٜؤزٟ إىل ٓت

 أَا١ْ قشٝؿت٘. ٚال هب ع٢ً ايكشـ قبٍٛ ٟأ ؾ٤ٞ ي٘ ق١ُٝ َاز١ٜ فاْا. 
٘ غٝػتؿٝس َٓٗا ٖٛ ٚ ع٢ً ايكشؿٞ ػٓب ايهتاب١ عٔ االغِٗ ٚا ايػٓسات اييت ٜعً ِ ْأ

 .أٚ أقاضب٘ املباؾطٕٚ
١ أٚ يسٚاؾع أخط٣ غرل إٕ ايكشؿٞ ايصٟ ٜػتدسّ  ٚنع٘ املٗين ألغطاض ؾدك١ٝ ٚأ أْاْٝ
ٜٚؿكس ثك١ اؾُٗٛض  .دسٜط بامل١ٓٗ 

 
ٔاملادٚ التحرٖرٖٛ: – 11  عدً اخلمط بني املادٚ االعالٌٗٛ 

ـًط بني امل ١ ٚاملاز٠ ايتشطٜال هٛظ ا ٕ ٜتهح ايؿطم بني ايطٟأ ، ٚال بس أط١ٜاز٠ االعالْٝ
١ يف قٛض٠ َٛاز ؼطٜط١ٜٚاالعالٕ ٚهب ، ، ؾال تٓسؽ ع٢ً ايكاضئ آضا٤ ٚأؾهاض غٝاغ١ٝ ٚزعا٥ٝ
١إٔ ٜتِ   ، )غٛا٤ ايتشطٜط١ٜ أٚ غرلٖا( بأْٗا اعالٕ.ايٓل قطاس١ ع٢ً املاز٠ األعالْٝ
 
 أحرتًا األشداص ٔ خصٕصٗاتّي : – 11

١ مجع اٜتعني ع٢ً ايكشؿٞ خالٍ  ًُٝ ِ ألخباض ٚتكسميٗاع ، اسذلّا األؾدام ٚخكٛقٝاٗت
١ٝ ٚأ عسّ اـٛض ؾٝٗا ٚعسّ ْؿط أغطاضِٖب اٍ َٔ  ايعا٥ً ٚاألخباض ايهاشب١ عِٓٗ، اييت ٓت امل١ٝٓٗ ا

ْتٝذ١ خالف يف ايطٟأ أٚ ؼطٜض َٔ  َهاْتِٗ األدتُاع١ٝ ٚأ ايػٝاغ١ٝ،ٚنطاَتِٗ ٚأ  زلعتِٗ
.١ٗ َا ٚأ َٔ أدٌ االبتعاظ املد تٗاى سل ايؿدل يف االستؿاظ  اٞي ٚع٢ً ايكشؿٞ ال واٍٚ ْا

َا  عٝات٘ اـاق١ بعٝسا عٔ األخباض. ألٕ ايتطؿٌ ع٢ً اؿٝا٠ اـاق١ يألؾدام َطؾٛض متا
 .إ مل ٜهٔ يف نٌ زٍٚ ايعامل  ايسٍٚٚواغب عًٝ٘ ايكإْٛ يف َععِ 



 

53 

 اهلٕاوض :
٘ أٟ ايصٟ مياضؽ ايعٌُ ، املع٢ٓ ايٛاغع ياملككٛز مبكطًح )ايكشؿٞ( ٖٓا(1)

 ...ايكشؿٞ يف أٟ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ األعالّ 

 Harold Dwightٖاضٚيس زٚاٜت الغٌٜٛ )( زضؽ 1978 -1902) (2) 

Lasswell ٞ٠ اإلعالّ ع٢ً تهٜٛٔ ايطأٟ ايعاّتأثرل أدٗع( عامل ادتُاع أَطٜه. 

ض اٜطيٓسٟ َؿٗٛ( ناتب ٚ ؾاعط ٚ قشايف 1873-1814) يٛؾاْٛ ؾطٜسإ (3)   
. ٚنجرّلا َا يف ف١ً داَع١ زبًٔ ٚضا٤ ايطبٝع١، ْؿط قكّكا عُا بككك٘ عٔ األؾباح

 .ّ( َٔ بني أؾهٌ ايطٚاٜات1846) تٛضيٛز أٚبطأٜتُعس ضٚاٜت٘ 
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 القسه الجاني
 الصحافة الورقية يف عامل متغري
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 الطريق اىل القاريء يبدأ مو العهواى !

، اش ٣ يهبط اْػذاّ ايٓل، ٚؾِٗ َا غُض َٓ٘يٓا َع١ْٛ ندلايعٓٛإ ٜكسّ 
قشت املؿاب١ٗ مبجاب١ ، ؾٗٛ إ ٜتٛايس ٜٚتٓا٢َ ٜٚعٝس اْتاز ْؿػٖ٘ٛ احملٛضايصٟ 
 .ايطأؽ يًذػس

 
 املػرب٘ حمد وفتاح الكاتب

، مل يتسؾل األعالَٞ املتٛاقٌيف خهِ ايتػٝرلات املتػاضع١ يًتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ٚا
دع٤ ٜػرل َٔ املكاالت  ػع َٔ ايٛقت يكطا٠٤ ٚيٜٛعس يس٣ ايكاض٤ٟ ايعازٟ َت

ع٢ً املٛاقع األيهذل١ْٝٚ ٚبهُٓٗا  ، غٛا٤ يف ايسٚضٜات ايٛضق١ٝ املطبٛع١ أٚاملٓؿٛض٠
ٚمل ٜعس ست٢ ايكاض٤ٟ املتدكل يف  َٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاعٞ ع٢ً ؾبه١ األْذلْٝت.

يكشٝؿ١ َٔ ايػالف طأ ا، ٜكّ أٚ ايهاتب ايػٝاغٞ، ْاٖٝو عٔ ايكاض٤ٟ ايعازٟاألعال
، بٌ ميط ع٢ً قؿشاتٗا بعٝٓٝ٘ ٚال نُا نإ األَط قبٌ ايعكط ايطقُٞ ،الفػاىل اي

، ايصٟ ٜتال٥ِ َع خًؿٝت٘ رل يألْتباٙ اٚ اؾصاب أٚ ايكاضرٜػتٛقؿ٘ اال ايعٓٛإ املج
ت٘ األزب١ٝ ْٚطام أٖتُاَات٘ ٜٚكطض بٝٓ٘ ٚبني ْؿػ٘، أٟ ايجكاؾ١ٝ ٚآضا٥٘ ايؿهط١ٜ ٚشا٥ك

 .َا ٜٓاغب٘  ٌُٜٚٗ بك١ٝ املكاالت ، ؾٝدتاضٜػتشل ايكطا٠٤َكاٍ 
يف ايعامل ٚتؿرل ْتا٥ر األغتبٝاْات ايكشؿ١ٝ يعسز َٔ َطانع ايبشٛخ األعال١َٝ 

ٜكطأ ْل َكاٍ ٚاسس َٔ بني نٌ مخؼ َكاالت ٚميط َطٚض  اىل إ ايكاض٤ٟ ايعازٟ
أٚ ألْٗا غرل  ،هطاّ ع٢ً عٓاٜٚٔ املكاالت األخط٣، يٝؼ بػبب نٝل ايٛقت ؾكطاي

ؾٗٞ تبسٚ ي٘ اَا  اٜٚٓٗا ال تؿذع ع٢ً قطا٠٤ ْكٛقٗا،، بٌ ألٕ عٓدسٜط٠ بايكطا٠٤
، اييت ال تعٗط ع٢ً قؿشاتٗا ايط٥ٝػ١ٝ ١ خكٛقّا يف املٛاقع األيهذل١ْٝٚممً ضنٝه١ أٚ

غ٣ٛ عٓاٜٚٔ املكاالت أٚ بهع مجٌ اؾتتاس١ٝ شلا، ٜٚٓبػٞ ايٓكط ع٢ً ايعٓٛإ يكطا٠٤ 
 ١ دسٜس٠ .املنت يف قؿش
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ملسٍ بهًُات٘ ايعٓٛإ ٚاد١ٗ املكاٍ أٚ بطاقت٘ ايتعطٜؿ١ٝ َٚؿتاح ايسخٍٛ اىل ايٓل ٚا
. َٔ ٖٓا ٜتبني يٓا إ ٚظٝؿ١ ايعٓٛإ ايط٥ٝػ١ٝ ٖٞ اغتُاي١ ٚقٝاغت٘ ع٢ً َهُْٛ٘

ملكاٍ أٜهَا دصاب١ ٚؾا٥ك١ ، ٜٚٓبػٞ إ تهٕٛ بسا١َٜ ااملكاٍ ايكاض٤ٟ ٚؼؿٝعٙ ع٢ً قطا٠٤
، اييت ١ُٖٝ َٔ ٦َات ايهًُات اييت تًٝٗا، ألٕ ايبسا١ٜ ايػ١٦ٝانجط أ ، َٖٚٞٚػط١ٜ

، نالُٖا ال أٚ ضأُٜا دسٜسُا نايعٓٛإ املٌُ ال تكسّ يًكاض٤ٟ ؾهط٠ أٚ َع١ًَٛ دسٜس٠
 .ع ع٢ً األغتُطاض يف قطا٠٤ املكاٍٜؿذ

ملجرل يألْتباٙ ٚايبسا١ٜ اشٕ ؾإٔ لاح أٟ َكاٍ ٜعتُس اىل سس نبرل ع٢ً ايعٓٛإ ا
، سٝح ىٌَٝ اىل ايكاض٤ٟ إ ْل املكاٍ غٝهٕٛ ؾا٥كّا ٚقَُٝا. ٚال ؾو إ دٛز٠ ايؿا٥ك١

ػٞ إ ٜهٕٛ . ٜٚٓبيهاتب ٚغع١ ثكاؾت٘ ٚضؾاق١ أغًٛب٘ايٓل ٜعتُس ع٢ً َٖٛب١ ا
كت٘ . اَا اشا نإ ايٓل كٝبّا يعٔ ايكاض٤ٟ ؾإٔ األخرل ٜؿكس ثايٓل دٝسا َجٌ عٓٛاْ٘

 .بايهاتب ٚايكشٝؿ١ يف إٓ ٚاسس
ٜٔ " أختٝاض عٓاٚايكشـ ايعطب١ٝ ٚايهطز١ٜ تتٛىل " ١٦ٖٝ ايتشطٜطيف 

األخباض ٚايتكاضٜط ٚايتشكٝكات ٚ تذلى عٓاٜٚٔ املكاالت يهتابٗا، أَا يف 
، ؾج١ُ اػاٙ ٜط٣ نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى قطض َتدكل ايكشـ ايػطب١ٝ ايهدل٣
املعتاز  قطا٠٤ املٛنٛعات ٚٚنع عٓاٜٚٔ شلا، ٖٚٛ يفيف ايعٓاٜٚٔ َُٗت٘ 

َٔ ؾطاؽ ٚيهٔ ٚيٝس٠ . ألٕ َٗاض٠ اختٝاض ايعٓاٜٚٔ ال تأتٞ قشؿٞ َتُطؽ
 ط١ًٜٛ يف املعاؾ١ ايكشؿ١ٝ .  ػاضب ٚخدلات
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 : اختٗار عٍُٕا املقاه

ًٜعب ايعٓٛإ زٚضّا َُُٗا ٚأغاغّٝا يف ؼكٝل ايٓذاح ألٟ َعاؾ١ قشؿ١ٝ ٚغاق١ 
، ٚايعٓٛإ ايكشؿٞ ٝتََ٘ٚٗٓكاالت ايطأٟ ٖٚٛ ٜعهؼ شا٥ك١ ايهاتب ايكشؿٞ 

اؾاشب ٖٛ ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ تهطاض يًكؿات ٚاألسٛاٍ ٚسطٚف اؾط ، اييت يٝؼ شلا زاع  
أٚ ال تهٝـ بعسّا َعًَٛاتُٝا ٚمجايّٝا اىل املنت. ٚيهٌ ناتب ططٜكت٘ اـاق١ يف نتاب١ 

 .كاٍ ٚأختٝاض ايعٓٛإ املٓاغب ي٘امل
أٟ إ ايعٓٛإ وسز يًهاتب  تاب١ املنت.ن، ثِ ٜؿطع يف ؾايبعض ىتاض ايعٓٛإ اٚال 

ب ٚتسؾل أؾهاضٙ بأْػٝاب١ٝ ٚغالغ١، األطاض ايعاّ ملكاي٘ ٖٚٛ اطاض َكٝس ؿط١ٜ ايهات
األغاغ١ٝ يًُكاٍ ٚعسّ  ع٢ً ايؿهط٠ ( ٜػاعس ايهاتب يف ايذلنٝعضغِ أْ٘ )أٟ األطاض

 بأغتططازات ظا٥س٠ عٔ اؿاد١ .  خطٚد٘ عٓ٘
ٌ األْتٗا٤ َٔ نتاب١ ايٓل ١ اختٝاض ايعٓٛإ قبٚايبعض اآلخط ٜؿعط بكعٛب

 !بٌ إ ٜػتكط ضأٜ٘ ع٢ً عٓٛإ قسزٚقس ٜػرل ايعٓٛإ َطات عسٜس٠ ق .بأنًُ٘
ػطم َٔ بهع١ أٜاّ اىل عس٠ ٚيهٔ نتاب١ َكاٍ دٝس ع١ًُٝ ط١ًٜٛ ْػبٝا ٚقس تػت 

تؿّتت يهٞ ال ت ملؿهٌ إ ىتاض ايهاتب عٓٛاّْا )َؤقتُا(. ٚشلصا ايػبب َٔ اأغابٝع
ططأت يف شٖٓ٘ ؾهط٠  ، ثِ ٜؿطع بهتاب١ َكاي٘ ٚنًُاأؾهاضٙ ٜٚؿكس تطنٝعٙ ع٢ً املٛنٛع

ٜسقل  ْتٗا٤ َٔ نتاب١ املكاٍ ٚقٝاغت٘،، ثِ ٜػتُط يف عًُ٘ ٚبعس األدسٜس٠ ٜسْٚٗا
، ٜٚتُعٔ ي١ اييت ٜٛز اٜكاشلا اىل ايكاض٤ٟقت٣ٛ ايٓل ٜٚػتدًل اشلسف َٓ٘، ٚايطغا

، ًٜٚذأ اىل تػٝرل ايعٓٛإ األٚيٞ َطات عسٜس٠  )املؤقت( يًُنتايعٓٛإيف َس٣ َال١ُ٥ 
، ؾطٜط١ إ ٜهٕٛ ايعٓٛإ ٢ عٓٛإ قسز َٔ بني بسا٥ٌ عسٜس٠قبٌ إ ٜػتكط ضأٜ٘ عً

 .قاغٔ ايططٜكتني األٚىل ٚايجا١ْٝ. ٖٚصٙ ايططٜك١ ػُع ع٢ً َا يف زاخٌ املنت َساّل
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، ٚيتشكٝل ٖصا اؾاشب١ٝ ٚاألثاض٠تػِ ايعٓٛإ بٚيهٔ يف نٌ األسٛاٍ ٜٓبػٞ إ ٜ
قٝػ١ ممه١ٓ يف أقكط  عٔ قت٣ٛ املٛنٛع ، ٜعدلسف هب إ ٜهٕٛ كتعاّل َٚهجؿّااشل

 .ٚال ٜتذاٚظ بهع نًُات
 
ٕاع العٍأَٖ التحرٖرٖٛ    :يف الصحافٛ التقمٗدٖٛ ٔأ الرصٍٗٛأٌ

ٛإ اؾٝس هب إٔ ٜعطٞ ايكاضئ غرل املتدكل ؾهط٠ عٔ قت٣ٛ املكاٍ ب ٜٚػطايعٓ ٛي١   ػٗ
 .٘ ٜٚتكٌ بايؿهط٠ األغاغ١ٝ يًُكاٍأٚ وٌُ َعًَٛات دسٜس٠ عٔ املٛنٛع املكاسب ي

 :مث١ أْٛاع نجرل٠ َٔ ايعٓاٜٚٔ، غٓتططم أىل اُٖٗا يف َا ًٜٞ
 
ٜعدل عَُٛا يف املكاالت ٚايسضاغات ٚايبشٛخ ٚ : ٜٚػتدسّايعٓٛإ ايتعطٜؿٞ – 1

 ت٘ ايٓٗا١ٝ٥.عٔ ايؿهط٠ األغاغ١ٝ يًٓل أٚ ًٜدل اغتٓتادا
 .عٝح هصب األْتباٙ يكطا٠٤ املنت، : ٚقـ َطنع يًُٛنٛعايعٓٛإ ايٛقؿٞ – 2
 .ط ؾٝٛعا يف اجملالت بؿت٢ أْٛاعٗاايٓٛع األنجٖٚٛ 
ؾهٌ غؤاٍ َِٗ ، ٜٚعطض املٛنٛع يف أقٌ ؾٝٛعا :ايعٓٛإ األغتؿٗاَٞ – 3

 .َٚجرل ِٜٚٗ اؾُٗٛض
اتب َٛقؿّا َٔ األسساخ ٜٚػتدسّ يف : ٜٚؿرل اىل اؽاش ايهايعٓٛإ ايٓكسٟ – 4

 .كٝكات ايكشؿ١ٝ ٚاملكاالت ايٓكس١ٜاملعتاز يف اؿٛاضات ٚايتش
، ٜٚعتُس اؽ املؿان١ً بني االؾهاض ٚاالضا٤: ٜٚهٕٛ ع٢ً اغايعٓٛإ املكاضٕ - 5

 .١ باملٛنٛعع٢ً عٓكط املكاب١ً بني سكٝكتني اٚ انجط َٔ اؿكا٥ل املتكً
َعطٚؾ١ اَٚجٌ َعطٚف  : ٜٚهٕٛ ع٢ً ؾهٌ  سه١١ُايعٓٛإ املجٌ اٚ اؿهُ –6

 .ٚطبٝع١ املهُٕٛ ايصٟ وًُ٘ املنت، ؾطٜط١ إٔ ٜٓػذِ يسٟ ايكاض٤ٟ
عٝح ٜجرل شيو اٖتُاّ  ع: ٜٚٗتِ باؾاْب ايططٜـ يف املٛنٛايعٓٛإ ايططٜـ – 7

 ٠٤.اايكطا٤ ٚدصبِٗ يًكط
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الت ايكشؿ١ٝ تاز يًشٛاضات ٚاملكاب: ٜٚػتدسّ يف املعايعٓٛإ املكتبؼ –8

أٚ  َٔ تكطٜح املػؤٍٚ اٚ ايؿدك١ٝ اييت ٜتِ ادطا٤ اؿٛاض َعٗا. ٜٚهٕٛ َكتبػّا
، يعٌ َعدل٠ َٔ ْل املكاٍ نعٓٛإ ي٘، ٖٚصا األختٝاض ي٘ قاغٔ عسٜس٠اختٝاض مج١ً 

خؿٝؿ١ َٔ ، تهتٓؿ٘ غالي١ ؿـ قت٣ٛ ايٓلهإ يف ايٛقت ايصٟ ٜأُٖٗا إ ايعٓٛ
 .ايػُٛض احملبب أسٝاّْا

 ٍٖبػ٘ جتٍبْ يف أخٍٗار العٍأَٖ : وا
 .يف ايهتابات ٚاملعاؾات ايكشؿ١ٝ ايهًٝؿات اييت تذلزز بهجط٠ – 1
غطط ٚاسس ٚا عؿط نًُات نشس  ايعٓٛإ ايطٌٜٛ ٜٚؿهٌ اال ٜعٜس ايعٓٛإ عٔ - 2
 .أقك٢
ايصٟ ال ٜسٍ ع٢ً َهُٕٛ املكاٍ  ايعٓٛإ ايػاَض،" ٖٚٛ "ايعٓٛإ األع٢ُ -3

 .ملٛنٛع ايصٟ ٜتشسخ عٓ٘ ايهاتب. َجٌ )ضغاي١ إىل اـدلا٤(٘ اٚال ٜؿِٗ َٓ
 .َعاْٞ أندل مما ٜتهُٓ٘ ْل املكاٍتهُني ايعٓٛإ َعًَٛات ٚ  – 4
ايعٓٛإ ايطْإ ايصٟ ٜسعٛ ايكاض٤ٟ النتؿاف َا ٜطٜس ناتب املكاٍ إٔ ٜٛقً٘  - 5

 . ػساز" َٚا ؾاب٘ شيوبَجٌ "ٖب١ َٔ ايػُا٤" أٚ "زض٠  يًكطا٤ َٔ ضغا٥ٌ،
 .ايهًُات اييت تعطٞ أنجط َٔ زالي١ – 5
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 كيف اصبخت الصورة القوة احملركة للصخافة ؟

 

ٕ تؿاٖس َط٠ َٔ إ تػُع َا١٥ َط٠". ٜٚكابً٘ َٔ األؾهٌ اٜكٍٛ املجٌ ايطٚغٞ: "
( أٟ إ "قٛض٠ A picture paints a thousand words، املجٌ األلًٝعٟ )يف املعين

 " .ٚاسس٠ تػاٟٚ ايـ ن١ًُ
 

 الصٕرٚ يف الصحافٛ الٕرقٗٛ :
ػطز ايٓل املكاسب شلا  ، بٌ ططٜك١ أخط٣ ييكٛض٠ يف ايكشٝؿ١ يٝػت فطز قٛض٠ا

. يصا ع٢ً ايكشٝؿ١ األٖتُاّ ظٛز٠ ايكٛض ٚاختٝاض األؾهٌ َٓٗا ٚاييت ٚتأنٝسٖا
 .ايتكطت بصٚم ؾين ضؾٝع َٚٗاض٠ سطؾ١ٝ

هٕٛ ألٟ ْل  إ تايكٛض٠ ٚغ١ًٝ ضا٥ع١ ؾصب األْتباٙ ٚيهٔ ٖصا ال ٜعين
أٚ املٛاز اييت ، بٌ تهٕٛ َكاسب١ يًُٛانٝع ايػاخ١ٓ َٓؿٛض قٛض٠ َكاسب١ ي٘

 .تعاجل قهاٜا ١َُٗ
ايكٛض اييت تعٗط اؿطن١ ٖٞ زا٥ُا َجرل٠ يالٖتُاّ انجط بهجرل َٔ ايًكطات 

. ٜٚٓبػٞ ع٢ً اؽ ع٢ً خًؿ١ٝ االسساخ اؾهٌ زا٥ُايصا ؾإ قٛض ايٓ ،ايػان١ٓ امل١ًُ
يكشؿٞ إ ٜعٗط تساعٝازت اؿسخ اٚ ايعاٖط٠ اٚ املؿه١ً اييت ٜػطٝٗا  املكٛض ا

 .ٚتاثرلٖا يف ايٓاؽ ايعازٜني
ٛغطاؾ١ٝ بسا١ٝ٥ يف ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ تا نإ األَط َٓص ْؿط اٍٚ قٛض٠ ؾٖٛهص  

عاي١ٝ َٔ ايسق١ ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا، اييت بًػت ؾٝ٘ تهٓٛيٛدٝا ايتكٜٛط زضد١  كًٝس١ٜايت
ٚقشاؾ١ ايتابًٜٛس ٚقشاؾ١ األثاض٠، ايكشاؾ١ ايؿعب١ٝ  . َٚٓص ظٗٛضٍٚاؾُا ٕٚاألتكا

ع٢ً ايكٛض   -رل اىل سس نب –ؾٗٞ تعتُس  اخصت ايكٛض٠ ؼتٌ َهإ ايكساض٠ ؾٝٗا،
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، ٜطايع اٍٚ َا ٜطايع ١ باؿطن١ ٚاؿ١ٜٛٝ يًؿت األْعاض، ألٕ ايكاض٤ٟامل٦ًٝ املجرل٠ اؾصاب١،
 َٔ قشٝؿت٘ ايعٓاٜٚٔ ٚايكٛض.

ميهٔ املكاسب يًكٛض٠ ٜؤزٟ زٚضٙ ناَال اشا نإ ال ٜهطض املعًَٛات اييت  يعٓٛإإ ا  
تعًٝكات شن١ٝ  اٚ اغتدالقٗا َٔ ايكٛض٠ ٚسسٖا بٌ  ٜهٝـ ايٝٗا َعًَٛات دسٜس٠

ك٢ َا ، إ ٜهُٔ ايعٓٛإ اقٕ ع٢ً املطاغٌ اٚ احملطض املػؤٍٚٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾا .ملاس١
 . ميهٔ َٔ املعًَٛات املطنع٠

اٚ َكاٍ ؾأْٗا تهٕٛ غاَه١ َٔ زٕٚ  كٛض٠ املكاسب١ الٟ تػط١ٝ اخباض١ٜاياَا 
 –يف شٖٔ ايكاض٤ٟ  أ، اييت قس تططشلا َٚٔ زٕٚ االداب١ ع٢ً األغ١ً٦ٚدٛز عٓٛإ 

، ٚاييت تعذع ست٢ ألٟ غبب؟ ٚغرلٖا ؟ .َٔ؟، أٜٔ؟، َت٢؟، نٝـ؟، ٚملاشا .املؿاٖس
 أنجط َٔ قٛض٠ األداب١ عٓٗا.

ق١ بني ايكٛض٠ ٚايٓل ٚاملػاس١ اييت ٜؿػالْٗا يف ايكشٝؿ١ ٜعتُس إ طبٝع١  ايعال
 .٢ ْٛع املطبٛع ٚاشلسف َٔ ايٓؿطبطبٝع١ اؿاٍ عً

إ قٛض٠ بعٝٓٗا ميهٔ تأًٜٚٗا ع٢ً مٛ كتًـ سػب ايٓل املكاسب شلا ٚ 
 .يف ٖصٙ ايٛغ١ًٝ األعال١َٝ أٚ تًوتكُُٝٗا اؾطاؾٝهٞ اٚ ططٜك١  ْؿطٖا 

 
 األللرتٌٔٗٛ :  الصٕرٚ يف الصحافٛ

ايكٛض٠ ا١ُٖٝ َتعاٜس٠ ٚتًعب زٚضا ال ٜكٌ  عٗٛض ايكشاؾ١ األيهذل١ْٝٚ أنتػبتٚب 
. ؾاملتكؿح ميط بعٝٓٝ٘ ٝح احملت٣ٛ ٚأغٓا٤ٙ، يف تٛنٔ زٚض املعاؾ١ ايكشؿ١ٝ ايٓك١ٝع

شل ايكطا٠٤. يصا َٔ ايهطٚضٟ يًكشٝؿ١ تاٚ اـدل قاٚال ازضاى إ نإ ٜػع٢ً املكاٍ 
 –، ٚانجط ايٛغا٥ٌ ؾعاي١ٝ ْتباٙ املتكؿح ع٢ً ايؿٛض بؿ٤ٞ َا١ ادتصاب ااأليهذلْٚٝ

 .ايكٛض٠ اؾصاب١ املجرل٠ يألْتباٖٙٞ 
املتكؿح ٜكطف يف ، ألٕ ؾعاي١ٝ َٔ َكطع )ايؿٝسٜٛ( ٚايكٛض٠ أؾس ٚقعا ٚأنجط 

، ثِ  إ ٜتُهٔ َٔ َؿاٖس٠ بسا١ٜ املكطعثا١ْٝ يف األقٌ قبٌ  20 –15ايعاز٠ سٛايٞ 
. ٖصا اشا ناْت غطع١ األْذلْٝت ٕ غٝػتُط يف َؿاٖست٘ ست٢ ايٓٗا١ٜنا يٝكطض إ
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. ٚيهٞ ٜتشٌُ ٘عسّ األْتعاض يتشًُٝ ناؾ١ٝ ملٛاق١ً املؿاٖس٠ زٕٚ اْكطاع اٚ
، اَا ايكٛض٠ ؾأْٗا ٕ ٜهٕٛ َكطع ايؿٝسٜٛ َُٗا ٚممتعااملتكؿح نٌ شيو هب ا

 س ٜصنط.تتشسخ عٔ ْؿػٗا بٓؿػٗا ٚال ؼتاز َٔ املتكؿح بصٍ أٟ دٗ
خدل٠  ، ْط٣ إ نتاب١ ايٓل اؾٝس تتطًب َٖٛب١ ٚٚيسٟ َكاض١ْ ايكٛض٠ بايٓل

ٛاعس ايًػ١ٜٛ َذلان١ُ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ َٚعطؾ١ بسقا٥ل ايًػ١ ٚاغطاضٖا اٚ َعطؾ١ ايك
ٚيف . اَط يف غا١ٜ ايبػاط١ ٚايػٗٛي١ ؾ٢ سني إ ايتكاط ايكٛض ،ٚاألَال٤ يف األقٌ

املُتاظ٠ بٛاغط١ اشلٛاتـ  ايتكاط ايكٛض شات ايٓٛع١ٝ ُهٔٚقتٓا ايطأٖ اقبح َٔ امل
، ؾٗٞ زا١ُ٥ األتكاٍ بايؿبه١ ٜهّا ع١ًُٝ اضغاٍ اٚ تبازٍ ايكٛضاييت تػٌٗ ا ايصن١ٝ،

 اييت تٛؾط ٖصٙ اـس١َ. 
يتٛاقٌ ؾُٛاقع ا ،نُا إ ؾبه١ األْذلْت خًكت ؾطقا نجرل٠ يًتؿاعٌ ٚيٓؿط ايكٛض

تعتُس يف املكاّ االٍٚ ع٢ً  ناْت بسا١ٜ تطٛضٖا( األدتُاعٞ ٚبهُٓٗا َٛقع )تٜٛذل
. ٚاقبشت ايكٛض٠ ضنٓا َٔ اضنإ اقتكاز ٖصٙ املٛاقع بعس ظٗٛض اشلٛاتـ ايٓل

 ايصن١ٝ ٚاْتؿاضٖا ٚاييت تتٛؾط ؾٝٗا اَها١ْٝ ايتكاط قٛض شات ْٛع١ٝ ممتاظ٠ .
َٛاقع يًتٛاقٌ األدتُاعٞ َتدكك١ يف ْؿط ٚتبازٍ ايكٛض َجٌ  ٚمث١ ايّٝٛ

ايكٛض٠ انجط ايٛغا٥ٌ بػاط١ ٚسلٛي١ٝ يٓكٌ ضغاي١ َع١ٓٝ ع٢ً  ،(Instagramقع )َٛ
َعطؾ١ ايًػ١ ٚاسٝاْا ،  يف سني ٜتطًب ضغاي١ ْك١ٝ اىل اندل عسز ممهٔ َٔ ايٓاؽ ايؿٛض

،  ْذلْت املؿتٛح ع٢ً ايعامل بأغطٙ. ٚشلصا ؾإٔ ايكٛض٠ ٖٞ االْػب يالست٢ ايذلمج١
َعطؾ١ ا١ٜ يػ١. ٚاملٛاقع اييت تعتُس ع٢ً ايكٛض٠ ٚايكٛض٠ َؿ١َٛٗ زٕٚ اؿاد١ اىل 

   .عًك١ بٗا َطع١ اقتكازٜاّ  أٜهّاٚايتطبٝكات املت
ٚتتطًب األْتباٙ َٔ قبٌ اسٝاْا  املهتٛب ع٢ً ايؿاؾ١ ع١ًُٝ َتعب١ قطا٠٤ ايٓل

األخط٣ يػاعات َٔ أَا ايكٛض ؾُٝهٔ تكًٝبٗا َٚؿاٖستٗا ايٛاسس٠ بعس  .املػتدسّ
ايصٜٔ ٚأناؾ١ اىل شيو املػتدسَٕٛ  .َٚٔ زٕٚ ايتؿهرل طٜٛال سٛشلا زٍٚ ًٌَ أٚ نًٌ

 َٔ زٕٚ أٟ َكابٌ َازٟ. غًٕٛ يًُٛاقع قٛضا يٓؿطٖا فاّْاٜط
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 لػٛ التصٕٖر :
١ْٝ ايكٛض اييت ٜطغًٗا املػتدسَٕٛ َٔ ناؾ١ اما٤ ايعامل اىل املٛاقع األيهذلٚ 

٘ َٔ ملٓا ايّٝٛ بهٌ َا ؾٝتؿهٌ قٛض٠ عا املدتًؿ١ ٚيف َكسَتٗا َٛقع )ايؿٝػبٛى(
( SELFظاٖط٠ ) ظاٖط٠ دسٜس٠ متتاظ بٗا عكطْا ٖٚٞٚمث١  .امناط اؿٝا٠ يف ؿع١ َع١ٓٝ

ؾعٓسَا ًٜتكط ايؿدل يٓؿػ٘ قٛض٠  .يت تعهؼ اسس٣ زلات عكطْا االْاْٞاي
  .املدتًؿ١ عٔ اآلخطٜٔ اىل ايعامل بهاَطت٘ ؾأْ٘ ٜٛز تكسِٜ ْؿػ٘ ٚؾدكٝت٘

، ٜتػا٤ٍ ايعسٜس َٔ صٟ تًعب٘ ايكٛض٠ يف ايعٌُ ايكشؿٞظِ ايْٚعطّا يًسٚض املتعا
خدلا٤ األعالّ عُا اشا نإ َٔ ايٛادب ع٢ً ايكشؿٞ إ ٜتكٔ َٗاض٠ ايتكٜٛط أٜهّا 

  ٚال ٜهتؿٞ باملعاؾ١ ايكشؿ١ٝ ايٓك١ٝ .
ٚخالؾا يًٛقـ ايٓكٞ اٚ ايهالَٞ ايساخٌ اىل ايٛعٞ االْػاْٞ بتػًػٌ َٓطكٞ 

بؿهٌ ٚنٛسٗا ٚخكٛقٝتٗا  إٔ املع١ًَٛ املط١ٝ٥ )ايكٛض٠(ؾ ب٢ػَتتابع ٚببطأ ْ
 –، ؾٗٞ قازض٠ ع٢ً ايتاثرل بك٠ٛ عاطؿ١ٝ نبرل٠ يف ايكاض٤ٟ تٓطبع يف ايصٖٔ ع٢ً ايؿٛض

( طٚف دٝسا إ ايكٛض٠ ايػتاتٝه١ٝ )املػتكط٠، ايجابت١املؿاٖس ٚعال٠ٚ ع٢ً شيو َٔ املع
  ايصانط٠ ايبؿط١ٜ.متتًو خاق١ٝ االْطباع ع٢ً مٛ عُٝل ٚيعَٔ طٌٜٛ يف

ٜٚبسٚ إ ٖصٙ املُٝعات ٚغرلٖا زؾع ايبعض َٔ َٓعطٟ االعالّ اىل ايكٍٛ إ يػ١ 
 .ػ١ عامل١ٝ ؾُٝع ايؿعٛب ٚايبًسإايتكٜٛط ي

) Edward)ٚمث١ َكٛي١ َؿٗٛض٠ يًُكٛض االَرلنٞ املؿٗٛض ازٚاضز غتٝٗني 

( 1879 - 1973 ; Steichen  إ قٛض٠ ٚاسس٠ ميهٔ إ ؼٌ قٌ عؿط٠ "ٜؤنس ؾٝٗا
 "بؿطط إ ٜهٕٛ َكشٛبا بعؿط نًُات االف ن١ًُ

ٛع ٚاغتٝعاب٘ ع٢ً نإ ٚدٛز ْل اىل داْب ايكٛض٠ ٜػاعس ع٢ً قطا٠٤ املٛ
. بأغتجٓا٤ ايكٛض ايؿ١ٝٓ املعدل٠ املًتكط١ َٔ قبٌ َكٛضٜٔ مٛ اعُل ٚاؾهٌ

عٔ ايؿهط٠ َٔ زٕٚ اؿاد١  قذلؾني ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ املٗاض٠ ٚاألتكإ ٚاييت تعدل
 .اىل اٟ ْل تؿػرلٟ

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1879
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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 اٌتّاك ٔحدٚ املعين بني الٍص ٔالصٕرٚ : 
غؤ ايؿِٗ ايٓادِ عٔ اْتٗاى  ٚ يًبؼ ٚايػُٛضظاخط٠ باَج١ً ع٢ً اتاضٜذ ايكشاؾ١ 

ٚسس٠ املعين بني ايكٛض٠ ٚايٓل املكاسب ي٘ ٚبتعبرل آخط، بني َا تٛسٞ ب٘ ايكٛض٠ َٔ 
ٚاألغٛأ َٔ شيو تعٜٚط َع٢ٓ ايكٛض٠ ع٢ً مٛ  ،ع٢ٓ ٚبني قت٣ٛ ايٓل املكاسب يَ٘

يسٜٓا ٚ .ا تٛسٞ ب٘ ايكٛض٠َتعُس عٔ ططٜل ْل َكاسب شلا ىتًـ يف َعٓاٙ عُ
ط ايطاسٌ ازٚاضز غعٝس يف نتاب٘ "تػط١ٝ : ٜكٍٛ املؿهَجٌ قاضر ع٢ً ٖصا األْتٗاى

 :األغالّ"
 1979ابطٌٜ  16تاِٜ " َٛنٛعٗا ايط٥ٝػٞ يالغالّ بتاضٜذ "خككت ف١ً" 

ٚظٜٓت غالؾٗا بًٛس١ يًؿٓإ ايؿطْػٞ درلّٚ تكٛض َؤشْا ًَتشٝا ٜكـ ع٢ً ٦َص١ْ  
، ٚناْت ايًٛس١ تتُٝع بايتُٓٝل ايؿسٜس ٚاملبايػ١ ٠سعٛ املؤَٓني بٛقاض اىل ايكالٜٚ

، َٚٔ زال٥ٌ طام اييت ؾٗسٖا ايكطٕ ايتاغع عؿطايكاضخ١ َجٌ مجٝع ؾٕٓٛ االغتؿ
 ١ٜٓ بهًُات ال عالق١ شلا بٗا ٖٚٞايتٓاقض ايعَين إ تهٕٛ ٖصٙ ايًٛس١ ايٛقٛض٠ َع

بني َٛقـ اٚضٚبا  " ٚمل ادس اؾهٌ َٔ ٖصا ايػالف يًسالي١ ع٢ً ايؿطم"اسٝا٤ األغالّ
، ناْت تعتدل َٚٛقـ اَطٜها ػاٙ َٛنٛع االغالّ، اش سٛيت اجمل١ً يٛس١ ٖاز١٥ ظخطؾ١ٝ

بؿهٌ ايهًُتني  –، اىل قٛض٠ قازض٠ اٚضٚبا دع٤ّا َٔ ايجكاؾ١ ايعا١َ ال انجط يف
 ."ٞ ؿس اشلٛؽع٢ً ايسالي١ ع٢ً َا ٜؿػٌ ايعكٌ األَطٜه –املهاؾتني 

ٛض٠ ميهٔ إ ٜؤزٟ اىل تػٝرل اٚ ست٢ قًب َع٢ٓ يصا ؾإٔ ايٓل املكاسب يًك
 .٠ اؿكٝك١ٝ اييت ال تؿٛبٗا ؾا٥ب١ايكٛض

مث١ ايتشٝع ايٓـادِ عٔ نٝؿ١ٝ اختٝاض يـشع١ ٚظاٜٚـ١   ٚاىل داْب ايتهًٌٝ املتـعُس،
 .ٛتٛ ؾٛبايتكٜٛط اٚ ؼطٜـ ايكٛض٠ بايطتٛف اٚ املْٛتاز عٔ ططٜل ايؿ
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 : صحف بال صٕر

كًت ايػًطات اؾٛضد١ٝ ثالث١ َكٛضٜٔ َؿٗٛضٜٔ بت١ُٗ قبٌ بهع غٓٛات اعت
يًط٥ٝؼ اؾٛضدٞ  ،  بِٝٓٗ املكٛض ايؿدكٞيتذػؼ ؿػاب األغتدباضات ايطٚغ١ٝا

. ٚاستذادا ع٢ً ٖصا األعتكاٍ قسضت قشـ املعاضن١ يف ايّٝٛ ايػابل غهاؾؿًٝٞ
، ايعاز٠ٚظًت املػاسات املدكك١ شلا خاي١ٝ، ع٢ً غرل ، يكٛضايتايٞ ٖٚٞ خاي١ٝ َٔ ا

غطٜب١ ايؿهٌ ٚنإٔ ، ألٕ تًو ايكشـ بست ى ايكطا٤ أ١ُٖٝ ايكٛض يف ايكشاؾ١ٚازض
 .٢ َٔ أ١ُٖٝ ايٓكٛم املٓؿٛض٠ ؾٝٗا، ٚغٝاب ايكٛض قًًت ستؾ٦ٝا َا ٜٓككٗا

" ايؿطْػ١ٝ اييت سذبت نٌ اغٕٝٛيٝدلقس تهطضت ٖصٙ ايتذطب١ يف قشٝؿ١ "ٚ
استذادا ع٢ً ٖهِ سكٛم  2013انتٛبط غ١ٓ  14ٖا ايكازض يف ايكٛض َٔ عسز
. ٚنُا نإ األَط يف دٛضدٝا تكِٝٝ دٗٛزِٖ ع٢ً ايٓشٛ املٓؿٛز املكٛضٜٔ ٚعسّ

أناْت قشاؾ١ ٚضق١ٝ  ، غٛا٤اضغ١ َس٣ ا١ُٖٝ ايكٛض يف ايكشاؾ١أظٗطت األطاضات ايؿ
 . أّ ايهذل١ْٝٚ
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 دروط وعرب مو جتربة صخفية ناجخة

 ؾ٢ قشٝؿ١ سعب١ٝ َؤزؾ١ أٚ يٝؼ َٔ ايػٌٗ ع٢ً أ٣ قشؿ٢ سط َٚػتكٌ ايعٌُ
قشٝؿ١ ضزل١ٝ َٛد١ٗ تٓطل بأغِ سعب سانِ ؾ٢ ظٌ ْعاّ سلٛىل اٚاغتبساز٣، ال تٓؿط 
اال َا ٜٛاؾل غٝاغ١ اؿعب َٔ أخباض َؿ١ٖٛ َٚٓشاظ٠ ٚاسهاّ داٖع٠ ٚآضا٤ َػبك١ إ 

تعٌُ داٖس٠ يتبٝٝض عٌُ اؿه١َٛ ٚػٓب نٌ َا ٜتػبب  ناْت قشٝؿ١ سعب١ٝ اٚ
 ىايـ َكاؿٗا ٚتًُٝع قٛض٠ )ايكا٥س ايهطٚض٠( إ ناْت قشٝؿ١ سه١َٝٛ.  بأقالقٗا أٚ

ٚمما ٜعٜس ايطني ب١ًّ اؿصض ايؿسٜس يًُؿطؾني ع٢ً ايكشـ اؿعب١ٝ ٚاؿه١َٝٛ َٔ 
ايتططم اىل َٛنٛعات قط١َ َٚا  اؿه١َٛ اٚ تٓاٍٚ أ٣ ْكس بٓا٤ ٜٛد٘ اىل اؿعب اٚ

يؿػاز ٚاْتٗاى سكٛم اإلْػإ ٚغٝاب أنجطٖا ؾ٢ ظٌ األْع١ُ ايكُع١ٝ َجٌ قهاٜا ا
اؿطٜات ايعا١َ ٚغرلٖا ٚشيو سؿاظا ع٢ً َٓاقبِٗ ٚاَتٝاظاتِٗ ِٖٚ ؾ٢ ايعاز٠ 

يكشـ ٜهٕٛ اَاَ٘ ًَهٕٝٛ أنجط َٔ املًو. ٚايكشؿ٢ ايؿطٜـ ؾ٢ َجٌ ٖصٙ ا
: اَا إ ٜػتػًِ ملؿ١٦ٝ ايػًط١ ٚىػط بصيو ْؿػ٘ ٚسط١ٜ ايتعبرل عٔ خٝاضإ نالُٖا

َكسض ضظق٘ ايٛسٝس َٚٗٓت٘ احملبب١ ايت٢  ٜذلى ايعٌُ ايكشؿ٢ ٖٚٛ ؿ٘ اٚآضا٥٘ َٚٛاق
 نطؽ سٝات٘ َٔ ادًٗا. 

ٚيهٔ عٓسَا ٜؿعط ايٓعاّ اؿانِ بإٔ األغتُطاض ؾ٢ تهُِٝ األؾٛاٙ ٚقُع املعاضن١ 
ٚاْتؿاض األغتٝا٤ ٚايتصَط بني أبٓا٤ ايطبكات املػشٛق١ ٜؿهٌ خططا ع٢ً اغتُطاضٙ 

طا٤ ٖاَـ َٔ سط١ٜ ايٓكس يًكشاؾ١ اؿه١َٝٛ َٚٓح اَتٝاظات ؾ٢ اؿهِ ًٜذأ اىل اع
اقساض قشـ دسٜس٠ )َػتك١ً( ؾهال ٚممٛي١ َٚٛد١ٗ َٔ قبٌ اؿه١َٛ ؾعال، ٚشيو 

ٍ األَتكام ايػهب ايؿعب٢ ؾ٢ ايساخٌ ٚػٌُٝ قٛض٠ ايٓعاّ ؾ٢ اـاضز. ٚيسٜٓا َج
اقساض عسز َٔ ح ؾأ ايٓعاّ ايكسا٢َ ؾ٢ أعٛاَ٘ األخرل٠ اىل ٝح ع٢ً شيو، سقاض

تتٓاٍٚ بايٓكس أعُاٍ  ايكشـ األغبٛع١ٝ ايت٢ تتططم اىل َٛنٛعات قط١َ اٚ
 ٚقطاضات َػؤٚيني سهَٛٝني َٔ ايكـ ايجايح )زضد١ َسٜط عاّ ؾُا زٕٚ(.
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ٖٚهصا نإ ايٛنع ؾ٢ ضٚغٝا ؾ٢ ؾذل٠ َا بعس )شٚبإ اؾًٝس( سٝح انططت  
سطن١ املٓؿكٝني اىل اعطا٤  ايػًط١ ايػٛؾٝت١ٝ ؼت ايهػط ايؿعب٢ ٚاؾتساز عٛز

ٖاَـ َٔ سط١ٜ ايتعبرل اىل ايكشـ ايجكاؾ١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ألٕ املجكؿني 
 ايػٛؾٝٝت ناْٛا ؾ٢ طًٝع١ َٔ نإ ٜتكس٣ يًٓعاّ ايؿُٛىل ايػٛؾٝٝت٢.

ٚايؿطم اؾٖٛط٣ ٖٓا بني ايكشاؾ١ )األ١ًٖٝ( ايكسا١َٝ ايػب١ٝ ٚبني ايكشاؾ١ ايطٚغ١ٝ  
ايعاًَني ؾ٢ قشـ قساّ ناْٛا َٔ املطتعؾ١ ايصٜٔ زدِٓٗ ايٓعاّ ايطق١ٓٝ ايصن١ٝ، إ 

ايؿاؾ٢، اَا ايعإًَٛ ؾ٢ عسز َٔ ايكشـ ايػٛؾٝت١ٝ ايٛاغع١ األْتؿاض، ؾكس ناْٛا َٔ 
 ايهتاب ٚايكشؿٝني املتعطؿني اىل اؿط١ٜ ٚاملتطًعني اىل َػتكبٌ اؾهٌ يؿعبِٗ. 

ِٗ ؾ٢ خا١ْ )املعاضنني( نإ ٖؤال٤ ايهتاب ايطٚؽ َٔ ايصنا٤ عٝح ٜكعب ٚنع
١ ايكاض١َ عٔ اهاز يًٓعاّ ايكا٥ِ َٚٔ املٗاض٠ امل١ٝٓٗ عٝح تعذع َعٗا ايطقاب١ اؿهَٛٝ

االت ٚايتشكٝكات املٓؿٛض٠ ؾ٢ قشؿِٗ. ٚغٓتططم ؾ٢ ايؿكطات ايالسك١ كَآخص ع٢ً امل
٠ ظَإ آخط ٚيهٓٗا ظاخط يتذطب١ قشؿ١ٝ ْادش١ ٚؾطٜس٠، ضمبا ال تتهطض ؾ٢ ا٣ َهإ أٚ

بايسضٚؽ ٚايعدل. ؾإىل ايكشؿٝني ايعطاقٝني ٚايعطب األسطاض ايصٜٔ أضغُتِٗ ايعطٚف ع٢ً 
 ايعٌُ ؾ٢ ايكشاؾ١ اؿعب١ٝ ٚاؿه١َٝٛ ؾ٢ بالزْا أٖس٣ ٖصا املكاٍ.

 
 صحٗفٛ رٔشٗٛ أشّىت فٜ صٍع األحداخ ٔتػٗري الٕاقع 

أُٖٝتٗا ْٚؿٛشٖا َٔ غع١ اْتؿاضٖا  –أ٣ قشٝؿ١  –ال تهتػب ايكشٝؿ١ 
سهٛضٖا ؾ٢ ايػاس١ األعال١َٝ ؾشػب، ٚامنا أٜها ٚضمبا ؾ٢ املكاّ األٍٚ َٔ َس٣ ٚ

تأثرلٖا ؾ٢ اػاٖات ايطأ٣ ايعاّ ٚتعبرلٖا عُا ٜؿػٌ اشٖإ ايكطا٤ َٔ قهاٜا متؼ 
سٝاتِٗ َٚػتكبًِٗ َٚس٣ اغٗاَٗا ؾ٢ تػٝرل ايٛاقع مٛاألؾهٌ. ٚاْطالقا َٔ ٖصٙ 

قشٝؿ١ "يٝذلاتٛضْاٜا غاظٜتا" أ٣ يعبٗا  اؿكا٥ل، ميهٓٓا ايكٍٛ إ ايسٚض ايص٣
األزب١ٝ" ايطٚغ١ٝ ؾ٢ ايتشٛالت اؾصض١ٜ ايت٢ ؾٗسٖا اجملتُع ايطٚغ٢ خالٍ "ايكشٝؿ١ 

 مل١ٝ. ْعرل ي٘ ؾ٢ تأضٜذ ايكشاؾ١ ايعاايعكٛز ايجالث١ املان١ٝ، ال
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نكشٝؿ١ متجٌ األزب ايػٛؾٝٝت٢  1926تأغػت " يٝذلاتٛضْاٜا غاظٜتا " ؾ٢ عاّ 
" بعس ك١ بأغِ "اؼاز ايهتاب ايػٛؾٝٝتِ اقبشت ايكشٝؿ١ املطنع١ٜ ايٓاطايٛيٝس، ث

. ٚقس ظًت طٛاٍ أنجط َٔ ضبع قطٕ قسٚز٠ ايتأثرل 1934تأغٝؼ األؼاز املصنٛض ؾ٢ عاّ 
ٚايٓؿٛش ؾ٢ ظٌ ايطقاب١ األٜسٜٛيٛد١ٝ املتعَت١. ٚبعس املؤمتط ايعؿطٜٔ يًشعب ايؿٝٛع٢ 

ٚخطاب خطٚؾٛف ايؿٗرل ؾ٢ ٖصا املؤمتط سٍٛ  1956اّ ايػٛؾٝٝت٢ ايص٣ اْعكس ؾ٢ انتٛبطع
اؾطا٥ِ ايس١َٜٛ يًعٗس ايػتاي٢ٓٝ، ٚؾ٢ أدٛا٤ األْؿتاح ايٓػب٢ ؾ٢ ؾذل٠ َا عطف ب)شٚبإ 
اؾًٝس( سسخ ؼٍٛ َِٗ ؾ٢ غٝاغ١ اؾطٜس٠ ٚتٛدٗاتٗا ٚططأ تػٝرل نبرل ؾ٢ ؼطٜطٖا 

 . 1957بسا١ٜ عاّ  ٚاخطادٗا. ٚقسض أٍٚ عسز َٔ ايكشٝؿ١ ؾ٢ عٗسٖا اؾسٜس َع
يكس اضاز املدططٕٛ اآلٜسٜٛيٛدٕٝٛ ؾ٢ قٝاز٠ اؿعب آْصاى اهاز )قُاّ أَإ( يتكطٜـ 
غاض ايػًٝإ ايص٣ طاٍ استباغ٘ ٚكاطب١ املجكـ ايصن٢ ٚاملػتكٌ ايتؿهرل ايص٣ تٓتاب٘ 
ايؿهٛى سٍٛ َكساق١ٝ ايكشاؾ١ ايطزل١ٝ َٚا تٓؿطٙ سٍٛ األلاظات املتتاي١ٝ ؾ٢ ؾت٢ 

ازٜٔ. ٚيهٔ ايٛاقع أضسب زا٥ُا مما ٜؿهط ؾٝ٘ املدططٕٛ، ؾكس ؼٛيت ايكشٝؿ١ تسضهٝا املٝ
اىل َٓتس٣ ؾهط٣ يًُجكؿني ايطٚؽ ٚاقبشت قؿشاتٗا َٝساْا يًشٛاض ايؿهط٣ اـكب بني 
ٖؤال٤ املجكؿني ٚأخصت تٓؿط ْتادات ايهتاب املػتكًني ؾهطٜا ايصٜٔ مل تهٔ ايػًط١ تٓعط 

 تتٓاٍٚ بايٓكس ٚايتشًٌٝ َا ؼذِ ايكشاؾ١ ايطزل١ٝ عٔ اـٛض ؾٝ٘ أٚايِٝٗ بعني األضتٝاح ٚ
ايتططم ايٝ٘ ٚتجرل قهاٜا تتشاؾاٖا تًو ايكشاؾ١ ٚتٓعط اىل َا ٚضا٤ األؾل َٔ ؾٛم 

 ضؤٚؽ ايطقبا٤ ايصٜٔ مل ٜهٔ ٜؿاضقِٗ ايتؿاؤٍ اؿعب٢ ايػطش٢. 
املباؾط٠ اؿؿاظ ع٢ً  " مبعاؾاتٗا ايصن١ٝ ٚيػتٗا غرلٚاغتطاعت "يٝذلاتٛضْاٜا غاظٜتا

خط ايتٛاظٕ ايسقٝل بني املػُٛح ٚاملُٓٛع ٚخانت َػاَط٠ َعكس٠ ٚدط١٦ٜ ؾ٢ إٓ َعا 
ٛضْاٜا غاظٜتا( ظًت قشٝؿ١ ٚاْتكطت ع٢ً ايطقاب١ ؾ٢ ْٗا١ٜ املطاف. ٚضغِ إ )يٝذلات

تٓطل بأغِ اؼاز ايهتاب ايػٛؾٝٝت ٚمل تهٔ قازض٠ إٔ ال تهٕٛ نصيو ٚبكطف  ١غٛؾٝتٝ
 ٔ ازلٗا، اال أْٗا أقبشت َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ يػإ ساٍ املجكؿني ايطٚؽ بهٌايٓعط ع

دساض٠. ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖصٙ ايكشٝؿ١ ٖٝأت األدٛا٤ يًتػٝرلات ايت٢ سسثت ؾ٢ األؼاز 
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ايػٛؾٝٝت٢ ؾ٢ َا بعس ْٚع٢ٓ بصيو "ايدلٜػذلٜٚها" َٚا أعكبٗا َٔ ؼٛالت دصض١ٜ 
 ُٓط ايػٛؾٝٝت٢ اىل ايطأزلاي١ٝ ايًٝدلاي١ٝ. ٚاألْتكاٍ َٔ ايٓعاّ ايؿُٛىل ع٢ً اي

ٚبعس اْٗٝاض األؼاز ايػٛؾٝٝت٢ ٚظٗٛض قشـ َٓاؾػ١ نجرل٠ ٚتطز٣ ايٛنع األقتكاز٣ 
ؾ٢ ايبالز ٚامٝاظ " يٝذلاتٛضْاٜا غاظٜتا " ايهاٌَ اىل ايتٝاض ايًٝدلاىل، تكًل تٛظٜعٗا 

١ ست١ُٝ، يٝؼ ألٕ َٔ مخػ١ َالٜني اىل اقٌ َٔ ضبع ًَٕٝٛ ْػد١. ٚنإ ٖصا ْتٝذ
ٖٝو عٔ اقتٓا٤ ايكشٝؿ١، بٌ ألٕ ْا ايكاض٤٣ ايعاز٣ مل ٜهٔ قازضا ع٢ً ؾطا٤ اـبع،

يٝذلاتٛضْاٜا غاظٜتا " أْػاقت نجرلا ٚأٚغًت ؾ٢ ايتأٜٝس املطًل يًٓدب١ اؿان١ُ اؾسٜس٠ "
ض٣ ايت٢ ضؾعت ؾعاضات ايسميكطاط١ٝ ايًٝدلاي١ٝ ٚاألقتكاز اؿط، ؾ٢ ٚقت نإ ايؿػاز األزا

ٜػتؿط٣ ؾ٢ أدٗع٠ ايسٚي١. ٜٚعا٢ْ ؾٝ٘ املٛاطٕٓٛ َٔ نٓو ايعٝـ ْتٝذ١ يذلادع األْتاز 
ض٥ٝؼ ؼطٜط  -ايكٓاع٢ ٚايعضاع٢ ٚاضتؿاع أغعاض ايػًع ايهطٚض١ٜ ٚاـسَات.  ٚقس اعذلف 

( عاَا ع٢ً قسٚض ايكشٝؿ١ بؿهًٗا 50كاي٘ األؾتتاس٢ ملٓاغب١ َطٚض )ؾ٢ َ –ايكشٝؿ١ 
طٜط ايكشٝؿ١ مل تًشغ ع٢ً ايؿٛض أمطاف ايًٝدلايٝني ٚمل تؿتح قؿشاتٗا اؾسٜس، بإٔ ١٦ٖٝ ؼ

يآلضا٤ األخط٣ ٚٚعس بتكشٝح ٖصا اـطأ  –نُا نإ األَط ؾ٢ أٚاخط ايعٗس ايػٛؾٝٝت٢  –
ايؿازح ٚشيو ظعٌ ايكشٝؿ١ َؿتٛس١ َٔ دسٜس يهٌ املجكؿني، داَعا ع٢ً قؿشاتٗا نتابا 

غ١ٝ ٚاألٜسٜٛيٛد١ٝ ٚاألزب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ َٚعدل٠ عٔ نٌ َٔ ؾت٢ األػاٖات ٚايتٝاضات ايػٝا
 تعكٝسات املطس١ً ايطا١ٖٓ ايت٢ ميط بٗا اجملتُع ايطٚغ٢. 

: إ سط١ٜ ايه١ًُ ال تع٢ٓ، سط١ٜ ؾطض ضأ٣ َعني ع٢ً اآلخطٜٔ، بٌ اتاس١ ٚأضزف قا٥ال
ايؿطق١ يهٌ اْػإ إٔ ٜعدل عٔ ضأٜ٘ اـام سٍٛ نٌ َا هط٣ سٛي٘ ٚي٘ َػاؽ َباؾط 

" إٔ تهٕٛ قاٚضا شنٝا يهٌ َؿهط َٚجكـ ً٘ ٚع٢ً "يٝذلاتٛضْاٜا غاظٜتاات٘ َٚػتكبعٝ
 تعٌ ايكشٝؿ١ فطز أٚضام َٝت١ ال ق١ُٝ شلا ع٢ً األطالم. َٚٔ زٕٚ ٖصا اؿٛاض
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 يل تعلل الصخافة املدنية خطرا على الصخافة التقليدية؟

 
 ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ

ا ايًٝدلاي١ٝ ايػطب١ٝ ايٓانذ١، تًتعّ ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ ايطق١ٓٝ يف قٛضتٗ
املٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز ؾ٢ ْؿط املعًَٛات ٚتتدص زٚض املطاقب اـاضدٞ، ايصٟ ٜكـ ؾٛم 
ايتٌ ٚال ٜٗتِ نجرلا مبا وسخ يف اؿٝا٠ ايعا١َ ٚال ٜكشِ ْؿػ٘ يف َعاؾ١ املؿانٌ 

َٔ  ٚايٓعاعات ايكا١ُ٥ يف اجملتُع، اييت ٜتشسخ عٓٗا. أٟ إ تسؾل املعًَٛات
ايكشؿٞ اىل املتًكٞ ٖٛ بإػاٙ ٚاسس. ٚال ٜٛدس أٟ إتكاٍ َباؾط أٚ تؿاعٌ سكٝكٞ بني 

 ايططؾني، إال يف ساالت ْازض٠.
ٚايسٚض اؿكٝك٢ شلصا ايٓٛع َٔ ايكشاؾ١ ٖٛ زٚض ايٓاقٌ يًددل اٚ املددل ٚاملتؿطز فػسا 

 ػشاب بعس شيو.املجٌ ايعطبٞ املعطٚف: َٚا ع٢ً ايطغٍٛ اال ايبالؽ املبني، ثِ اإلْ
 –األنجط تطٛضا ٚإْتؿاضا ؾ٢ ايعامل  -ممج١ً بُٓٛشدٗا األَرلنٞ –ٖصٙ ايكشاؾ١ 

تطادع زٚضٖا ٚأمػط تأثرلٖا، يف أٚاخط ايعكس ايجأَ َٔ ايكطٕ املانٞ ٚػ٢ً ٖصا 
 ايذلادع ؾ٢ إعطاض ايكطا٤ عٓٗا ٖٚبٛط أضقاّ تٛظٜعٗا.

١َٝ املتدكك١ يف ايٛالٜات ٚؾطعت املؤغػات ايكشؿ١ٝ َٚعاٖس ايبشٛخ اإلعال
املتشس٠ األَرلن١ٝ بإلاظ َؿاضٜع عج١ٝ ٚإغتككا١ٝ٥ بٗسف ايٛقٛف ع٢ً األغباب 
اؿكٝك١ٝ شلصا ايذلادع. ٚتبني إ ايػبب ايط٥ٝؼ ٜعٛز اىل عسّ ايتٛاقٌ بني ايكشاؾ١ 

اؿٝات١ٝ املًش١ ٝني عٔ ُّٖٛ املٛاطٓني َٚؿانًِٗ ٚبني ايطأٟ ايعاّ ٚإبتعاز ايكشؿ
 ُاٍ زٚضِٖ ٚآضا٥ِٗ.إٖٚ

ايكشؿٞ ايتكًٝسٟ ٜكتكط زٚضٙ ع٢ً تكسِٜ املع١ًَٛ، ٚمبا إ َكازض املعًَٛات 
أقبشت نجرل٠، َٚتٓٛع١ يًػا١ٜ، سٝح إ اإلْػإ املعاقط ٜٛاد٘ َٜٛٝا ؾٝهّا َٔ 
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املعًَٛات، اييت ال عالق١ شلا ع٢ً مٛ َباؾط، مبا ٜؿػٌ ؾهطٙ ٚباملؿهالت اييت 
١ُ ٖصٙ املعًَٛات يٝػت نبرل٠ يسٜ٘، مما ٜهعـ زٚض ايكشؿٞ ٜعاْٝٗا، يصا ؾإٕ قٝ

ٚتاثرلٙ ؾ٢ اجملتُع ٜٚؤزٟ يف غايب األسٝإ اىل إعطاض ايكطا٤ عٔ أقتٓا٤ ايكشـ، 
شلصا ايػبب ؼسٜسا ٚيٝؼ ألٟ غبب آخط، خاق١ إٔ، أغعاض ايكشـ يف ايػطب، أغعاض 

قساضٖا، بٌ ع٢ً ضَع١ٜ، ؾٗٞ ال تعتُس ع٢ً املبٝعات َٔ أدٌ تػط١ٝ تهايٝـ إ
 اإلعالْات يف املكاّ األٍٚ، ٚمث١ ايعسٜس َٔ ايكشـ، ٚاغع١ اإلْتؿاض تٛظع فاْا.

ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ يف ايػطب، تطتبط مبكاحل ايٓدب ايػٝاغ١ٝ ٚاإلقتكاز١ٜ، ٚتٓكٌ 
آضا٤ ٚأخباض ٖصٙ ايٓدب أٚال بأٍٚ. ٜكٍٛ أسس ايكشؿٝني األَرلنٝني: "إٕ املؤغػات 

٢ٖ ايت٢ تػص٣  - ٜطًل عًٝٗا أغِ "ايكسض ايهْٛهطٜت٢ األععِ" ٚاييت -ايطزل١ٝ 
. سكا إ املٛاطٔ "َٜٛٝا ايكشؿٝني، ايصٜٔ ال ٜٗتُٕٛ نجرلا مبا ٜكٛي٘ املٛاطٔ ايعازٟ

ايبػٝط، قس ال ٜكٍٛ ؾ٦ٝا َُٗا ٚيهٔ ع٢ً ايكشؿٞ إ ٜكػٞ ايٝ٘ دٝسا، يٝؼ َٔ 
 غبٌٝ ؾِٗ دٖٛط املؿه١ً اييت ادٌ اؿكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ ؾكط، بٌ األِٖ َٔ شيو، يف

 ٜعاْٞ َٓٗا.
 

 ايكشاؾ١ املس١ْٝ
ظٗطت خالٍ ايعكسٜٔ األخرلٜٔ، مماضغات قشؿ١ٝ دسٜس٠، ؽتًـ اىل سس نبرل عٔ 

أٚ قشاؾ١ اجملتُع  (Civic Journalismايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ َٓٗا، ايكشاؾ١ املس١ْٝ )
(، Public Journalism( أٚ ايكشاؾ١ ايعا١َ  )Community Journalismاملسْٞ )

ٖٚٞ َػُٝات يُٓط دسٜس َٔ ايكشاؾ١، ظٗط ألٍٚ َط٠ ؾ٢ ايٛالٜات املتشس٠ 
األَرلن١ٝ قبٌ سٛاىل عؿطٜٔ عاَا ٚأْتكٌ ؾ٢ َا بعس اىل ايعسٜس َٔ ايبًسإ 
املتكس١َ. ٚتتؿاب٘ َؿاِٖٝ ٖصٙ األزلا٤ يف ْعط خدلا٤ ايكشاؾ١ يف ايٛطٔ ايتأضى٢ 

يف سني أْٗا تتبأٜ اىل ٖصا اؿس أٚ شاى يف  –األَرلن١ٝ  ايٛالٜات املتشس٠ –يعٗٛضٖا 
ايبًسإ األخط٣، ٚمل تتشٍٛ بعس اىل َكطًشات َػتكط٠ متاَا، ْعطا يتبأٜ تطبٝكاتٗا 
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يف ايبًسإ املدتًؿ١، بػبب طبٝع١ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايكا٥ِ ٚغكـ اؿط١ٜ ايكشؿ١ٝ 
 املتاس١ ٚايتطٛض ايجكايف يف ٖصا ايبًس أٚ شاى.

ٖٚٞ قشاؾ١  -ط بعض ايهتاب ايعطب ٚايعطاقٝني بني ايكشاؾ١ املس١ْٝ ٚىً
(، اييت Citizen Journalism) ٚبني قشاؾ١ املٛاطٔ -أْتؿطت قبٌ ظٗٛض األْذلْٝت 

تعس أسس أؾهاٍ ايكشاؾ١ األيهذل١ْٝٚ ٚاييت ظٗطت اىل ايٛدٛز بؿهٌ ايؿبه١ 
إ قح  –ا٥ل اؾاٖع٠ ايعٓهبٛت١ٝ. ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ تهتؿٞ باؿكٍٛ ع٢ً اؿك

ٚؼسٜس املٛاقـ َٓٗا. أَا يف ايكشاؾ١ املس١ْٝ، ؾإٔ ايكطا٤ ٚايكشؿٝني َعا،  –ايتعبرل
 ِٖ ايصٜٔ وسزٕٚ قت٣ٛ ايكشٝؿ١.

ٖصا ايُٓط ايكشؿٞ اؾسٜس ال ٜهتؿٞ بتػط١ٝ األسساخ ٚاملؿانٌ ايكا١ُ٥ يف اجملتُع، 
شيو بهجرل ٖٚٛ ايتؿاعٌ  نُا تؿعٌ ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ، بٌ ٜهطًع بسٚض أِٖ َٔ

املتعسز اؾٛاْب يًكشؿٝني َع اؾُٗٛض ايكاض٤٣، عٔ ططٜل األغتطالعات ٚاملػٛح 
ٚفُٛعات ايٓكاف ٚتٓعِٝ ايٓسٚات ٚاألدتُاعات ٚؼًٌٝ ايبٝاْات َٔ ادٌ ؼسٜس 
األبعاز اؿكٝك١ٝ يًكهاٜا ايػٝاغ١ٝ ٚاألقتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، اييت تِٗ اجملتُع 

٥ر ايكشٝش١ بؿأْٗا، ٚططح اؿًٍٛ املٓاغب١ شلا. ٖٚصا ال ٜع٢ٓ إ ٚأغتدالم ايٓتا
 ايكشؿٝني ٜؿكسٕٚ سكِٗ يف ايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ، ألِْٗ ططف أغاؽ يف ٖصٙ ايعًُٝات.

نجرلا، اؿسٜح عٔ اؿطؾ١ٝ  -ايعاًَني يف ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ  –ٜطٚم يًكشؿٝني 
 تػرل َػتُط، ٚأِٖ ٖصٙ ايتػٝرلات ٚامل١ٝٓٗ يف ايعٌُ ايكشؿٞ، ٚيهٔ امل١ٓٗ ايكشؿ١ٝ يف

ٖٛ األْتكاٍ َٔ ايكشاؾ١ ايالَػؤٚي١ اىل ايكشاؾ١ املػؤٚي١، َٔ زٚض ايكشؿٞ ايتكًٝسٟ 
املتؿطز ع٢ً األسساخ ٚايٓاقٌ ملؿانٌ اجملتُع اىل ايكشؿٞ املًتعّ بكهاٜا اجملتُع، ايصٟ 

١ اىل تععٜطاجملتُع ٜتشٌُ َػؤٚي١ٝ أدتُاع١ٝ ١َٝٓٗٚ ٚأخالق١ٝ ٜٚػِٗ يف اؾٗٛز ايطاَٝ
املسْٞ. ٖٚصا ال ٜعين بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ، اإلمٝاظ أٚ ايتدًٞ عٔ املٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز، 

ٖٛ تٓؿٝط اجملتُع  -ايكشٝؿ١ ٚاؾُٗٛض  –ألٕ اشلسف املؿذلى ايصٟ ٜػع٢ ايٝ٘ ايططؾإ 
أٚ  املسْٞ ٚتععٜع ايطٚح اؾُاع١ٝ ٚتطغٝذ ايسميكطاط١ٝ، زٕٚ َٛقـ َػبل َٔ ٖصٙ ايكه١ٝ

 تًو أٚ اإلمٝاظ اىل أ١ٜ د١ٗ ناْت.
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يٝؼ يسٜٓا ال يف ايعطام ٚال يف زٍٚ ايؿطم  -ٚأضدٛ إٔ أنٕٛ كط٦ّا  –سػب عًُٞ 
األٚغط ؿس اآلٕ قشاؾ١ َٔ ٖصا ايٓٛع ٚيهين ع٢ً ثك١ أْٗا غتعٗط إٕ عادال أّ آدال، 

 ط١ًٜٛ. إٕ نٓا ْعٝـ سكا يف عكطْا ايطأٖ ٚيػٓا ع٢ً ٖاَؿ٘، نُا نٓا طٛاٍ زٖٛض
ايكشاؾ١ املس١ْٝ، قشاؾ١ داز٠ َٚػؤٚي١، تهع نٌ ططف أَاّ َػؤٚيٝات٘ 

ايػًط١( مما ٜػِٗ ؾ٢ إهاز اؿًٍٛ ايػطٜع١ يكهاٜا  –ايكشاؾ١  –)اؾُٗٛض 
 اجملتُع املًش١ ٚاملؿاضن١ يف قٓع ايكطاضات.

ايكاض٤٣ ايعطاقٞ ايعازٟ، ٜعطف ايّٝٛ عٔ ايػاغ١ ٚايتطٛضات ايػٝاغ١ٝ انجط مما 
عطف عٔ داضٙ اٚ َٓطكت٘ اٚ َهإ عًُ٘. مٔ َٓػُػٕٛ يف َطبذ ايػٝاغ١ انجط َٔ ٜ

األْسَاز ٚايتؿاعٌ َع فتُعٓا. يكس تٛقـ نجرل َٔ ايٓاؽ عٔ اإلٖتُاّ باألؾٝا٤ اييت 
متؼ سٝا٠ نٌ َٓا، تٛقؿٛا عٔ يعب زٚضِٖ اإلدتُاعٞ ايؿاعٌ، ٚضمبا نإ أسس أغباب 

 عاضف عًٝ٘ عاملٝا شلصا املكطًح .١ٝ باملع٢ٓ املتشيو، عسّ ٚدٛز قشاؾ١ َس١ْٝ عطاق
َٔ ايكطا٤ املٛاظبني ع٢ً قطا٠٤ ايكشـ اؾاز٠  -أٜٗا ايكاض٤٣ ايععٜع –اشا نٓت 

ٚأضزت ايتُٝٝع بني ايكشاؾ١ املس١ْٝ ٚايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ، ؾُا عًٝو اال إٔ ؽتدل 
ؾعٛض بأْو إسػاغو يف ّٜٛ مل ٜتػٔ يو ؾٝ٘ قطا٠٤ قشٝؿتو املؿه١ً، غٝداؾو 

تؿتكسٖا، ٚاْو أقبشت خاضز أسساخ اجملتُع ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘ ٚتتؿاعٌ َع٘، ضغِ 
ٚدٛز ٚغا٥ٌ اعال١َٝ أخط٣ نجرل٠ يف َتٓاٍٚ ايٝس، َجٌ ٖصٙ ايكشٝؿ١ نطٚض١ٜ يًٓاؽ 
ٚيتععٜع ٚتعُٝل ايسميكطاط١ٝ. أَا اشا مل ٜػاٚضى َجٌ ٖصا ايؿعٛض، ؾإٕ قشٝؿتو، ال 

١ٜ أخط٣، ؾٗٞ ال تؤثط يف اجملتُع ٚال تتأثط ب٘، ٚٚدٛزٖا ؽتًـ عٔ أ١ٜ قشٝؿ١ تكًٝس
 اٚ إختؿا٥ٗا غرل َِٗ يو ٚيآلخطٜٔ.
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 يل انتًى زمو الصخافة الورقية ؟

 

 :ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ يف أظ١َ  –1 
ت تتؿاقِ  َٔ غ١ٓ الٍ ايػٓٛات األخرل٠ اظ١َ سكٝك١ٝ، أخصؾٗست ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ خ

ض٠ األتكاالت ٚاملعًَٛات ايػطب١ٝ املتكس١َ ْتٝذ١ يجٛاىل اخط٣ ؾ٢ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ 
َٔ ايكطا٤ عٔ أقتٓا٤ أٚ  ه١ األْذلْٝت . ٚتتُجٌ ٖصٙ األظ١َ  ؾ٢ ععٚف ايهجرلبٚظٗٛض ؾ

، ٚ يف تػّٝط أمناط مل ٜعس ٜتعاٌَ َع ايٛضمٚ ْؿؤ دٌٝ دسٜس َطايع١ ايكشـ ايٛضق١ٝ 
نٌ ٖصا اؿكٍٛ اجملاْٞ ع٢ً املع١ًَٛ.  ٚؾٝٛع  ثكاؾ١ ،األٖتُاّ ٚايكطا٠٤ يس٣ فتُع املعطؾ١

أز٣ اىل ايذلادع املتٛاقٌ ملبٝعات ايكشـ ايٛضق١ٝ ٚانؿاض عا٥ساتٗا َٔ األعالْات، 
 .اييت تتشطى بػطع١ قٛب ؾبه١ اإلْذلْت

اىل تكًٝل أضقاّ  تٛظٜعٗا ٚ ٚقس ؾأت فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايكشـ شا٥ع١ ايكٝت  
، ٚاغع١ ، بٝٓٗا قشـَٔ ايعاًَني ؾٝٗا تػطٜح عسز نبرلآالف ايٛظا٥ـ ٚايػا٤ 

، ٚ ست٢ َجٌ "ؾٝـهاغـٛ تـطبٝـٕٛ"، "بـٛغـطٔ غـًٛب" ٚ "الًٛؽ تاميع" األْتؿاض
ٚ مث١ قشـ اخط٣،  " األَرلن١ٝ ايؿٗرل٠ .ع أْتؿاضّا ؾ٢ ايعامل ٢ٖٚ ف١ً "تاِٜاجمل١ً األٚغ

بعتٗا نطٜػتٝإ غآٜؼ َْٛٝتٛض" ايت٢ ايػت طؼٛيت اىل قشـ ضق١ُٝ، َجٌ "
 .ع٢ً َٛقعٗا ع٢ً ؾبه١ األْذلْٝت ٚانتؿت بٓػد١ ضق١ُٝ 2008ايٛضق١ٝ َٓص ايعاّ 

األغبٛع١ٝ األَرلن١ٝ ايؿٗرل٠ تٛقـ ْػدتٗا ايٛضق١ٝ  ٚ اعًٓت ف١ً "ْٝٛظٜو"  
عٔ ايكسٚض َٓص ْٗا١ٜ ايعاّ املانٞ ٚ اقتكاضٖا ع٢ً ْػدتٗا األيهذل١ْٝٚ ايت٢ محًت 

نُا تٛقؿت ف١ً "ٜٛ أؽ ْٝٛظ أْس  .ا١ٜ ايعاّ اؿايٞ"ْٝٛظٜٚو غًٛباٍ" َٔ بس عٓٛإ
 ،2010ا ؾ٢ تؿطٜٔ ايجا٢ْ َٔ ايعاّ " ٢ٖٚ ايجايج١ األٚغع أْتؿاضّا ؾ٢ أَرلنضٜبٛضت

 اناؾ١ اىل امل٦ات َٔ ايكشـ احمل١ًٝ األَرلن١ٝ، ايت٢ اختؿت عٔ ايٛدٛز ْٗا٥ّٝا.
ألَرلن١ٝ قس تكًل ٚتؿرل األسكا٤ات اىل إ عسز ايٛظا٥ـ يف ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ ا
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بٛتا٥ط أغطع ؾ٢ ٖصٙ ايع١ًُٝ َٚٔ املتٛقع إ تػتُط   2008% َٓص عاّ 30عٛايٞ 
 .املػتكبٌ املٓعٛض

شٟ يٓسٕ $إغالم قشٝؿ١ ، ؾؿ٢ بطٜطاْٝا مت تكط األظ١َ ع٢ً ايٛالٜات املتشس٠ٚ مل تك
َع ظطٚف يؿؿًٗا يف ايتهّٝـ  ا١٥ قشٝؿ١ ق١ًٝبعس اإلعالٕ عٔ إغالم أنجط َٔ َ# بٝبرل

ايػاضزٜإ"  اي١َٝٛٝ، ٚاغع١ ٜٚبسٚ إ قشٝؿ١ " املٓاؾػ١ اؿاز٠ َع اإلعالّ اإليهذلْٚٞ.
 َٔ ايكشٝؿ١ ٚ ًَشكٗا األغبٛع٢"األٚبعٜطؾط" ع٢ً ٚؾو اٜكاف ايكطاع املطبٛع األْتؿاض

 ًَٕٝٛ زٚالض غٜٓٛا . (44)ْعطا يتهبس ٖصا ايكطاع خػاض٠ تكسض عٛاىل 
س١ٜ ندل٣ يف يٓسٕ اىل إٔ تعتُس َكاغات أقػط ٚقس ضندت ثالخ قشـ تكًٝ

يكشؿٗا، تٓاؾػا َع باقٞ ايكشـ األخط٣ اييت اعتُست َكٝاؽ أقطب إىل َكاٜٝؼ 
قشـ ايتابًٜٛس ايٓكؿ١ٝ، نُا أنططت ٖصٙ ايكشـ إىل إٔ تعٝس ايٓعط يف تبٜٛباتٗا 

 .ايكشاؾ١ٝ يتٛانب استٝادات غٛم اؾُٗٛض َٔ ايكطا٤
، 2011ص ؾٗط ْٛؾُدل عٔ ايكسٚض َٓ "ؾطاْؼ غٛاض" ٚ يف ؾطْػا تٛقؿت دطٜس٠

، عٌُ  عٗس قطٜب َؤغػ١ إعال١َٝ َطَٛق١ٚناْت اىل ،ايٜٛبٚانتؿت بٓػد١ ع٢ً 
 .ؾٝٗا فُٛع١ نبرل٠ َٔ اإلعالَٝني ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل

" عٔ تٛظٜع طبعتٗا ايٛضق١ٝ ؾ٢ ايجايح ٚؾ٢ اغطا٥ٌٝ تٛقؿت قشٝؿ١ "َعاضٜـ
 .األيهذل١ْٝٚ ع٢ً ؾبه١ األْذلْٝت اغتُطاض ْػدتٗا َٔ اًٍٜٛ ايعاّ  املان٢ َع

 ْٛع قسز َٔ املطبٛعات ايسٚض١ٜ ٚ أظ١َ ايطباع١ ٚ ايٓؿط ؾا١ًَ ٚ ال تكتكط ع٢ً
ايتٛقـ عٔ ْؿط  أنططت أؾٗط َٛغٛع١ عامل١ٝ ٢ٖٚ "املٛغٛع١ ايدلٜطا١ْٝ" اىل ؾكس

أضقاّ َبٝعات  ادعت. نُا تطاألقتكاض ع٢ً ْػدتٗا األيهذل١ْْٝٚػدتٗا املطبٛع١ ٚ 
، ؾ٢ سني إٔ ايهتب األيهذل١ْٝٚ تًك٢ ضٚادّا نبرلّا ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً ايهتب ايٛضق١ٝ

 .ايٓؿط ايٛضق٢ اىل ايٓؿط األيهذلْٚٞ  ايتشٍٛ ايػطٜع ٚايٛاغع َٔ
ٚقس أؽص ٖصا ايتشٍٛ اؾهاال عسٜس٠ ؾٗٓايو قشـ ايهذل١ْٝٚ تعس ْػد١ نا١ًَ  

ايٓؿط األيهذلْٚٞ ؾٝٗا ع٢ً أدعا٤ كتاض٠ َٔ  َٛاظ١ٜ يطبعاتٗا ايٛضق١ٝ ٚ أخط٣ ٜكتكط
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ٜكتكط ع٢ً ٚ هذل١ْٝٚ يٝؼ شلا ْػذ ٚضق١ٝ ضزٜؿ١. ٚيهٔ َععِ ايكشـ األياحملت٣ٛ
 .ايٓؿط األيهذلْٚٞ ٚسػب

 -، ايصٟ ميًو أندل اَدلاطٛض١ٜ اعال١َٝ يف ايعامل ضٚبطت َٛضزٚىٜٚط٣ املًٝاضزٜط 
تالؾ٢ يف ايكطٜب تيف املًُه١ املتشس٠ غإٔ نجرلا َٔ ايكشـ اؿاي١ٝ  -إ قح ايتعبرل 

ايعادٌ، ٚئ ٜتشٌُ غٛم ايكشـ أنجط َٔ قشٝؿ١ ٚاسس٠ يف نٌ غٛم قشاؾ١ٝ. ٚقس 
 بٝٓت األسكا٥ٝات ٚاألغتبٝاْات األخرل٠ قش١ َا شٖب ايٝ٘ َٛضزٚى.  

يف ايبًسإ ايٓا١َٝ تؿٗس  ايػطب١ٝ، ؾإٔ ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝٚ ع٢ً ايٓكٝض َٔ ايسٍٚ 
 ٚآغٝا اؾٓٛب١ٝ أَطٜها ٚيف ،٪14.2بٓػب١  ؾؿٞ أؾطٜكٝا، اضتؿع تٛظٜعٗا ٝك١ٝطؿط٠ سك

 .األخرل٠ ايجالخ ايػٓٛات خالٍ.٪16 َٔ ألنجط
، ٚ ٜتٛقع إ ٜتٛقـ ٖصا  قسٚز١ٜ أْتؿاض األْذلْٝت ؾٝٗاٜٚطدع ايػبب ؾ٢ شيو اىل 

 .ٓاَٞع٢ً ْطام ٚاغع يف ايعامل اي األظزٖاض ٜٚذلادع عٓسَا ٜتِ أغتدساّ األْذلْٝت
يف . ٚيهٔ ًَٝاض ؾدل 1,7ايعامل سايّٝا مٛ ٜٚبًؼ عسز قطا٤ ايكشـ ايٛضق١ٝ يف 

ًَٝاض َٔ ايبؿط ٜتعإًَٛ َع اإلْذلْت  2.5َكابٌ ٖؤال٤ ؾإٕ ٖٓاى سٛايٞ 
  .َٔ  اؾُٗٛض ايكاض٤ٟ مبهٞ ايعََٔعٜسا ٚقشاؾت٘ اإليهذل١ْٝٚ، اييت تهتػب  

سض٠ ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ ١ٝ ٖٚٞ َس٣ قإ ٖصٙ األظ١َ تططح قه١ٝ  يف غا١ٜ األُٖ
ٚايتعاٜـ َع ايتطٛضات املتػاضع١ يف  ثٛض٠ أألتكاالت ٚ املعًَٛات  ع٢ً ايتهّٝـ
 . ألخرل٠ ع٢ً مماضغات ايعٌُ ايكشؿٞٚأْعهاغات ا

 
 :عازات ايكطا٠٤ اؾسٜس٠ - 2

،  يٝؼ مبععٍ عٔ ًكشاؾ١ ايٛضق١ٝ َٔ تطادع ٚأمػاضٜعتكس ايبعض إ َا وسخ ي
املاي١ٝ ايعامل١ٝ اؿاي١ٝ، اييت قس تهٕٛ َؤقت١ ٚعابط٠، ٚيهٔ ايتشس٣ اؿكٝك٢  األظ١َ

ٖٛ ايتػٝرلات اؾصض١ٜ يف  يكشاؾ١ املطبٛع١ يف ايعكط ايطقُٞ،، ايص٣ تٛادٗ٘ ااملتٛاقٌ
د٘ بك٠ٛ قٛب ايكشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ، ، اييت تتٛم األدٝاٍ اؾسٜس٠عازات ايكطا٠٤ ٚأشٚا

، ايصٜٔ ناْٛا ٜٛاظبٕٛ ع٢ً قطا٠٤ قشؿِٗ املؿه١ً َع ق٠ٛٗ سٝح إ ايهجرل َٔ ايكطا٤



 

81 

أسسخ  ؾبه١ األْذلْٝت ملتابع١ األخباض اي١َٝٛٝ ٚ َعطؾ١ ايكباح، ؼٛيٛا اىل اغتدساّ
 .قع ايتٛاقٌ األدتُاع٢ ٚاملٓتسٜات، ٚخاق١ ؾ٢ َٛااملعًَٛات َٔ َكازض َتعسز٠

بػطع١، نُا ٜأنٌ ؾ٢ اؾٌٝ اؾسٜس ؾ٢ عامل ايّٝٛ ٜطٜس اؿكٍٛ ع٢ً األخباض 
ٖٚصا ايتشٍٛ ؾ٢ عازات ايكطا٠٤ تؿهٌ دٖٛط األظ١َ ايت٢ . َطاعِ "ايؿاغت ؾٛٚز"

 تعا٢ْ َٓٗا ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ ؾ٢ ايعامل .
ٗا أغٌٗ بهجرل َٔ ٚايٛقٍٛ إيٝ ،تهًؿ١أقٌ  إ تكؿح ايكشـ األيهذل١ْٝٚ

ت يف بٝتو غٛا٤ نٓ إٔ تتكؿح َا تؿا٤ َٔ قشـ ايعامل بإَهاْو. ايكشـ ايٛضق١ٝ
 ؼتػٞ ق٠ٛٗ ايكباح أٚ يف َهإ عًُو أٚ أٟ َهإ آخط تتٛؾط ؾٝ٘ خس١َ األْذلْٝت. 

ضٜط املطٛي١ ، ال ٜٗتُٕٛ نجرلّا باملكاالت اؾاز٠ ٚايتكاعِ املتكؿشني َٔ ايؿ١٦ ايؿباب١َٝع
. ٖٚصٙ ٠ ع٢ً ايعٓاٜٚٔ ؾ٢ ايكؿش١ األٚىل، بٌ ًٜكٕٛ ْعط٠ عابطٚال بتؿاقٌٝ األخباض

 ،"ْو زٟ ايٝٛظٟ" ٣ ؾ٢ ايػابع١ عؿط٠ َٔ ايعُط ٜسع٢زضنٗا ؾت٢ الًٝعسكٝك١ ا
 .ٚؼٍٛ اىل ًَْٝٛرل يف ؾذل٠ ٚدٝع٠ايص٣ ٚنع بطْافّا يتًدٝل األخباض 

، سطف 400ِ ؼًٜٛ٘ اىل ْل َهٕٛ َٔ ايتطبٝل اؾسٜس ٜكّٛ بتشًٌٝ اـدل َٚٔ ث
ٓا٠ "بٞ بٞ غٞ" ٜؿرل ٚسػب ق عٝح وكٌ املػتدسّ ع٢ً اـالق١ املؿٝس٠ َٔ اـدل.

إٔ قطا٠٤ ايتكاضٜط اإلخباض١ٜ املطٛي١ ع٢ً ؾاؾ١ اشلاتـ ايصنٞ  ،" إىل أْ٘ ٚدس"ْو
 ايكػرل٠ أَط غرل َطٜح، َٔ ٖٓا قاّ بدلف١ ٖص ايتطبٝل.

 
 قشاؾ١ تؿاع١ًٝ دسٜس٠  – 3

ٖٚٛ ايكشؿٞ املعطٚف  يكشاؾ١ ايٛضق١ٝ يف ايعامل ايعطبٞنتب اسس أبطظ املساؾعني عٔ ا
 : يف دطٜس٠ ايؿطم األٚغط ٜكٍٛ ؾٝٗاتاش عبس ايطمحإ ايطاؾس َكاال األغ

ٌٖ غٝكبح َكرل ايكشـ ايٛضق١ٝ َجٌ َكرل اؿُرل ٚايبػاٍ ٚاـٍٝٛ يف ظَٔ " 
ظٗٛض ايػٝاض٠؟ ٌٖ ؾعال سإ َٛعس تؿهٝو املؤغػات ايكشاؾ١ٝ ٚاالْتكاٍ إىل 

ت َٔ املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ ضغِ استؿا٤ ايعَٝال ايٛغ١ًٝ اؾسٜس٠، املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ؟
بأْبا٤ ٚؾٝات ايكشـ املٓتؿط٠ يف أما٤ ايعامل، نُا يٛ إٔ ٚبا٤ قس أقابٗا، ؾإْٗا 
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. ٖٚٓا إٔ ايكشـ ايٛضق١ٝ باق١ٝ يهٔ بال ٚضمقطا٠٤ خاط١٦ يف ْعطٟ، ٚغتجبت األٜاّ 
ؾايكشٝؿ١ ؾهال ٜكع خًط، ٚضمبا تسيٝؼ َتعُس، بإناؾ١ ن١ًُ ايٛضق١ٝ إىل ايكشـ. 

غٛا٤ نإ ١ يهٓٗا يف ٚاقع األَط قت٣ٛ، أٟ األخباض ٚاآلضا٤، أٟ املٓتر املهتٛب ٚضقٝ
ع٢ً ٚضم أٚ دسضإ، نُا نإ ٜؿعٌ ايكٕٝٓٝٛ يف املانٞ، سٝح تعًل ٚضق١ ع٢ً يٛح 
يف اؿٞ يٝكطـ ايٓاؽ يف طابٛض يكطا٤تٗا بػبب ْكل ايٛضم ٚنجاؾ١ ايػهإ، أٚ َجٌ 

ئ متٛت ايكشاؾ١. عبسايطمحٔ  يهذل١ْٝٚ. )ايكشٝؿ١ ايّٝٛ َٔ خالٍ ايكؿشات اإل
 (  2010 ْٜٛٝٛ 2ايكازض يف  11509ايعسز  ،ايطاؾس، دطٜس٠ ايؿطم األٚغط

، ألٕ ايكشاؾ١ األيهذل١ْٝٚ غرل قشٝح –ب ضغِ اسذلآَا يًهات –ٖصا ايطأٟ 
تكسِٜ املاز٠ ايكشؿ١ٝ اٚ ؽتًـ عٔ ايٛضق١ٝ يٝؼ ؾكط َٔ سٝح ايٛغ١ًٝ املػتدس١َ ي

املٓتر ّا ، ؾايكشاؾ١ األيهذل١ْٝٚ ال تكتكط ع٢ً بٌ َٔ سٝح احملت٣ٛ أٜه، يًكطا٠٤
ٓكٌ ، ايت٢ تَٔ ططم عطض اـدل َجٌ ايؿٝسٜٖٛاتاْٛاع دسٜس٠  ، بٌ قسَتاملهتٛب

ايكاضئ َباؾط٠ اىل َٛقع اؿسخ بايكٛت ٚايكٛض٠ يف ايٛقت ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايكشٝؿ١ 
ٚقس تهٕٛ أسساخ أخط٣ قس دطت بعس  غاع١ يطبع اـدل 24ايٛضق١ٝ َهطط٠ الْتعاض 

اح ٖٚٛ َا شيو، ٚبٗصا تهٕٛ ايكشـ ايٛضق١ٝ قس ؾكست اِٖ عٓكط َٔ عٓاقط ايٓذ
 (.ٜػ٢ُ بـ) ايػبل ايكشؿٞ

ٚيعٌ ابًؼ زيٌٝ ع٢ً قسض٠ ايكشاؾ١ األيهذل١ْٝٚ ع٢ً ْؿط األخباض بؿهٌ ؾٛض٣ 
باضاى أٚباَا اختاض َرلنٞ ، ٖٛ إ ايط٥ٝؼ األأٚغع ْطام اىل مجٝع أما٤ ايعاملٚع٢ً 

َؤٜسٜ٘ بعس ؾٛظٙ بٛال١ٜ ثا١ْٝ يٝهٕٛ أٍٚ ض٥ٝؼ أَطٜهٞ ٜعًٔ " يٝؿهط َٛقع "تٜٛذل
ؾٛظٙ يف تأضٜذ غبام ض٥اغ١ ايٛالٜات املتشس٠ عدل َٛقع يًتٛاقٌ االدتُاعٞ. ٚقاٍ 

 ؾهطا يهِ.. يكس سسخ ٖصا بػببهِ"." تػطٜسٙ ع٢ً َٛقع٘ يف "تٜٛذل", اٚباَا عدل
ـ ايٛضق١ٝ فاضا٠ ايكشـ األيهذل١ْٝٚ نٛغٝط ْكٌ دسٜس يًُع١ًَٛ ال تػتطٝع ايكش

ات اييت ػتصب ٦َ -ٚايتٓاؾؼ َع َٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاعٞ ع٢ً األْذلْٝت  ٚاإلعالٕ.
ؾ٢ غطع١ ْؿط اـدل   -" ، " ايؿٝػبٛى " ٚ غرلُٖا املالٜني َٔ املتكؿشني  َجٌ "ايتٜٛذل

، ٚاتاس١ يف ظَٔ ٜتكازّ ؾٝ٘ اـدل بػطع١ بايػ١، ٤ ٚقت سسٚث٘ ٚ ؼسٜج٘ ؿع١ بًشع١يًكاض٣
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بهٌ  آضا٥ِٗ ٚ َٓاقؿتٗا َع قطا٤ آخطٜٔاجملاٍ يًكطا٤ يًُؿاضن١ ؾ٢ ؼطٜطٖا ٚايتعبرل عٔ 
   .سط١ٜ ع٢ً مٛ مل ٜػبل ي٘ َجٌٝ

، تكسَ٘ ٔ قت٣ٛ َط٠ ؾ٢ ايّٝٛ اٚ األغبٛعَ نٌ َا تكسَ٘ ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ
ٚيعٌ ؾٛظ ايكشٝؿ١ اإليهذل١ْٝٚ "ٖؿٓذتٕٛ  .ايطق١ُٝ فاْا ٚ ؾٛضا بهٌ غٗٛي١ ايكشـ

بعس إٔ ؽّطت قشؿّا عطٜك١ يتٓاٍ اؾا٥ع٠  2012يًكشاؾ١ يعاّ  بٛيٝتعض"  ظا٥ع٠ بٛغت
 .تؿٛم ايطقُٞ ع٢ً ايٛضقٞ ايتكًٝسٟ، ٖٛ أعذلاف قطٜح باياألِٖ يف اإلعالّ األَطٜهٞ

يٛغ١ًٝ املػتدس١َ يٓكٌ اؾتني  ع٢ً غطع١ ايٓؿط ٚاٚ ال ٜكتكط األختالف بني ايكش
عٓٗا  ؾايكشاؾ١ ايطق١ُٝ تكسّ خسَات اعال١َٝ نجرل٠ تعذع احملت٣ٛ نُا ٜعٔ ايبعض،

، اناؾ١ اىل ايٛضق١ٝ َٓٗا ايٓسٚات ٚبطاَر احملازث١ )ايؿات( ٚ ؾطٜط األخباض املتشطى
ف ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ . ٚع٢ً خالدٛز قسزات ؿذِ املٛاز املٓؿٛض٠ ٚظَٔ ايعطضعسّ ٚ

. اؾسٜس٠ باؿذِ ايهاٌَ يف أٟ ٚقتؾإٔ ايكشٝؿ١ األيهذل١ْٝٚ بأَهاْٗا تكسِٜ املع١ًَٛ 
سال َٔ اٜطاز . ٚ بانِ املعًَٛات ٚسؿعٗا ٚ أضؾؿتٗانُا تػُح ؾبه١ األْذلْٝت بذل

، ؾإٔ ايٓؿط األيهذلْٚٞ ٜػُح يًهاتب بٛنع ضٚابط ملكازض َكتطؿات َٔ املكازض
ٚ بصيو  ،اي١ اٚ زضاغ١ اٚ ست٢ نتابا ناَالاز٠ املٓؿٛض٠ غٛا٤ اناْت َكَٚطادع امل

  .ٜكتكس ايباسح اٚ ايهاتب  نجرلأ يف سذِ ايبشح أٚ ايسضاغ١
ايٞ األشاعات ٚمث١ اَهاْٝات ؾ١ٝٓ اخط٣ يًكشـ األيهذل١ْٝٚ َٓٗا خس١َ األْتكاٍ 

باملٛاقع األخط٣  ، أيطبطٚ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥، ٚ خسَات )ايتعًٝكات، ايطزٚز اآل١ْٝ
ايكطا٤ات يهٌ َاز٠ قشؿ١ٝ ٚتٛظٜع  ٚاألسكا٥ٝات اـاق١ باملٛقع األيهذلْٚٞ )عسز

، تشكٌٝ ايعًُٞ ٚغرلٖا َٔ ايبٝاْات(سػب ايبًسإ ٚ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ ٚاي ايكطا٤
يف عًُٗا َٔ ادٌ  اييت تتٝح يًكشٝؿ١ األيهذل١ْٝٚ َعطؾ١ َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚ ايهعـ

 .ايتطٜٛط ايالسل
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 :مشتقبل الصحافة الورقية  –4

ملػتكبٌ ايكشـ ٚاجملالت املطبٛع١. ٜٚط٣ ٜتب٢ٓ خدلا٤ األعالّ ضؤ١ٜ َتؿا١ُ٥ 
 2020إٔ ايكشاؾ١  ايٛضق١ٝ غٛف ؽٓؿٞ عًٍٛ عاّ  َطزٚى ضٚبرلتعُالم ايكشاؾ١ 

إ آخط  ؾًٝٝب َاٜرلظ" َؤيـ نتاب "ايٓٗا١ٜ اؿت١ُٝ يألعالّ ايٛضق٢ ٜٚكٍٛ
 .2043ؾ٢ عاّ َطبٛع ٚضق٢ غٝكسض  

نُا تؿرل ايسضاغات اـاق١ مبػتكبٌ ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ  إىل إٔ ايكشاؾٝني أْؿػِٗ 
 ٜعتكسٕٚ إٔ أْٗا غتهٕٛ أقٌ أ١ُٖٝ يف اؿٝا٠ ايعا١َ يف ايػٓٛات ايكاز١َ.  

، ال ٜعين بأٟ ساٍ َٔ ق٠ٛ ٚؾاع١ًٝ ايكداؾ١ األيهذل١ْٝٚٚيهٓٓا ْعتكس إ تعاٜس 
، ؾُا وسخ غايبّا إٔ ١ٝ املطبٛع١ يف املػتكبٌ املٓعٛضيٛضقاألسٛاٍ اْكطاض ايكشاؾ١ ا

ؾايكشاؾ١  .ٚض٠ إىل اْكطاض ايٛغا٥ٌ ايكسمي١ايٛغا٥ط األنجط اؿساث١، ال تؤزٟ بايهط
ايطق١ُٝ ال تًػٞ زٚض ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ ٚأُْٗا ميهٔ إ ٜتعاٜؿا َع بعهُٗا ايبعض، 

 َٚٔ َتابعتٓا تكا٤ االخباض.خاق١ ٚإ يهٌ َُٓٗا قاض٥٘ اـام ب٘ َٚكسضٙ يف إغ
سب  ،  مما ٜؤزٟ اىل قُعٚدسْا إٔ اؾع٤ األندلَٔ قتٛاٖا، غطشٞيًكشاؾ١ ايطق١ُٝ 

عًَٛات َٔ زٕٚ ، ألِْٗ ٜػبشٕٛ ع٢ً غطح عط املاألغتطالع ايص٢ٖٓ يس٣ ايؿباب
أَا قاض٤٣ ايكشـ ايٛضق١ٝ ؾٗٛ ٜبشح عٔ  .ْعٍٚ اىل األعُام، سٝح املعطؾ١ اؿكٝك١ٝ

مل ٜٓت٘  .تؿهرلٙ ٜٚجطٟ ثكاؾت٘ َُٓٞات املعُك١ ٚايتؿاقٌٝ ايسقٝك١ ٚنٌ َا ٜاملعًٛ
 ٓتٗٞ قطٜبّا نُا ٜععِ املتؿا٥ُٕٛ،، ظَٔ ايكشـ ايٛضق١ٝ يف ايعكط اؿانط ٚئ ٜبعس

بٓػذ ٚيهٔ ع٢ً ايكشـ تأٌٖٝ ْؿػٗا يًعكط ايطقُٞ ٚ األطالي١ ع٢ً ايعامل  
. ق١ٝ يًكطا٤االيهذل١ْٝٚ ٖٞ ْاؾص٠ ايكشاؾ١ ايٛض، ألٕ املٛاقع إيهذلْٚٝ٘ شلا ع٢ً األْذلْت

إ نجرلّا َٔ ايكشـ ٚ مث١ َؿاضق١ بايػ١ ايسالي١ ع٢ً س١ٜٛٝ ايكشـ ايٛضق١ٝ ٖٚٞ 
دٗت بعس شيو إىل ايطباع١ ايٛضق١ٝ، ٜٚبسٚ إ اييت بسأت بسا١ٜ إيهذل١ْٝٚ ؾكط، تٛ

س َٔ ايتذػرل بني ايٛغًٝتني ايٛضق١ٝ ٚايطق١ُٝ َان١ٝ اىل َعٜ ايعالق١ املتبازي١
 ٚايتهاٌَ ضغِ املٓاؾػ١ ايؿسٜس٠ ايكا١ُ٥ سايٝا بُٝٓٗا. 
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اسس اؾٗط املٛاقع األيهذل١ْٝٚ ايعامل١ٝ زيٌٝ آخط  ٚػطب١ َٛقع "ٜٚهًٝهؼ" ٖٚٛ
، ضغِ نٌ َا ٜكاٍ عٔ غط٠ٛ األْذلْٝت كشاؾ١ ايٛضق١ٝ َا ظايت َؤثط٠ دساع٢ً إ اي
ٛقع ايٛثا٥ل ايػط١ٜ اييت ْؿطٖا امل، ؾيتٛاقٌ األدتُاعٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛمَٚٛاقع ا

" إىل ندلٜات ؾؤ قاسب املٛقع "دٛيٝإ أغاْر ، بعساملصنٛض اتػع تأثرلٙ نجرلّا
١ املؤغػات ايكشؿ١ٝ يف مجٝع زٍٚ ايعامل يٓؿط َا عٛظت٘ َٔ ٚثا٥ل يف قشؿٗا املطبٛع

نذ١ ندل٣ اٖتعت شلا  بؿهٌ ٚضقٞ الغُٝا يف بطٜطاْٝا، ٚقس اسسخ ٖصا ايٓؿط
ٚغاق١ ايؿاغس٠ َٓٗا. ٖٚصا زيٌٝ آخط ع٢ً إٔ  ايعاملهَٛات يف ؾت٢ اما٤ اؿ

١ يف املػتكبٌ املٓعٛض ع٢ً ايكشاؾ١ ايطق١ُٝ ئ تهٕٛ بسٜال عٔ ايكشاؾ١ ايٛضقٝ
 ، ٚإ ايٛقت َا ٜعاٍ َبهطأ يًشسٜح عٔ اختؿا٤ ايكشـ املطبٛع١ قطٜبا.األقٌ

ٍٚ ايعامل ٚيف َكسَتٗا زٍٚ ايعامل ضا٥ذ١ يف ايهجرل َٔ ز ايكشاؾ١ املطبٛع١ َا ظايت
ًٌٝ َٔ ؾأْٗا ايٓاَٞ. ٚتبك٢ َػأي١ دٖٛط١ٜ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ ال ميهٔ ػاًٖٗا أٚ ايتك

ايكشاؾ١ األيهذل١ْٝٚ تؿتكط اىل ايسمي١َٛ ايت٢ تتكـ ، ٖٚٞ إ بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ
تًؿ١ بٗا املطبٛعات ايٛضق١ٝ. ٚإ َععِ َاْعطؾ٘ عٔ َان٢ ايبؿط١ٜ َسٕٚ بططم ك

: األختاّ األغطٛا١ْٝ ٚأٚضام ايدلز٣ ٚاألسذاض ٚ اؾًٛز ٚ َٔ ثِ ا٤ املاز١ٜع٢ً األؾٝ
و طالغِ ايٛضم ٚ يٛال ٖصا ايتسٜٚٔ يهاع تأضٜذ ايبؿط١ٜ ٚ مل ٜهٔ بٛغع ايعًُا٤ تؿهٝ

  -إ قح ايتعبرل  –. ٚ األغٛأ َٔ شيو إ ايذلاخ ايطق٢ُ ايًػات ايكسمي١ املٓسثط٠
ٚ مث١ اَها١ْٝ يًٛقٛف  .، خالؾا يآلثاض املاز١ٜ يًتأضٜذطٜؿ٘ بػٗٛي١ميهٔ تػٝرلٙ اٚ ؼ

، أَا يف ايٓكٛم اآلثاض املهتٛب١ َٚٓٗا املطبٛع١ ع٢ً أٟ تػٝرل أٚ ؼٜٛط أٚ تؿٜٛ٘ يف
ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ عك١ٝ ع٢ً املٛت، ٚال ٜعاٍ األيهذل١ْٝٚ ؾال ميهٔ انتؿاف شيو أبسا. 

 ع ايعكٍٛ ايبؿط١ٜ ٚخرل٠ املجكؿني،قشاب أملايٓاؽ ٚبهُِٓٗ أ ٖٓاى عسز غؿرل َٔ
ايصٜٔ تطبطِٗ عالق١ عاطؿ١ٝ بايٛضق١ ٚ ايكًِ ٚال ميهِٓٗ األغتػٓا٤ عٔ ايكشاؾ١ 

، أناؾ١ اىل ٦َات املالٜني َٔ ايكطا٤ ايصٜٔ مل سٝاتِٗ املطبٛع١ ٚ ايٓؿط ايٛضقٞ ط١ًٝ 
 .يطقُٞ ٚال ٜتعإًَٛ اال َع ايٛضمٜهتؿؿٛا بعس ايعامل ا
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 حنٕ وفًّٕ ددٖد لمرشالٛ األعالوٗٛ

 َاضؾاٍ َهًٖٛإتٓعرل األعال٢َ بعض املؿهطٜٔ ٚ ؾ٢ َكسَتِٗ ضا٥س اي ٜط٣
، ٚ إٔ ٛ تأضٜذ أتكاٍ ٚ اعالّ بني ايٝؿط( ّ إٔ تأضٜذ ايبؿط١ٜ 1980ٖ- 1911)

ؿهٌٝ ٚ تطٛض ألٍٚ ؾ٢ تايتكسّ ايع٢ًُ ايتهٓٛيٛد٢ ٖٛ ايص٣ ٜػِٗ ؾ٢ املكاّ ا
ت٢ تعٌُ ٚ غا٥ٌ األتكاٍ ، ٚ أْٓا َٔ زٕٚ ؾِٗ األغايٝب اياجملتُعات األْػا١ْٝ

يت٢ تططأ ، ئ ْهٕٛ قازضٜٔ ع٢ً أزضاى ايتػرلات األدتُاع١ٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ امبكتهاٖا
 .ع٢ً اجملتُعات املعاقط٠

 ٌ املجاٍ،ألْػإ. ؾع٢ً غبٝٚ إٔ ايٛغا٥ٌ اؾسٜس٠ تؿهٌ أَتسازا ألعها٤ دػِ ا
تٓا ٚ ايتًؿعٜٕٛ ألشآْا ٚ املٝهطٚؾٕٛ أَتسازا أليػٓ ٜعتدل اشلاتـ ايٓكاٍ أَتسازا

 .ايص٢ٖٓ ٚ تؤز٣ اىل اَتساز ايٛع٢ ، ٚ أدٗع٠ ايهَٛبٝٛتط تٛؾط اؾٗسأَتسازا يعْٝٛٓا
" ايكازض ؾ٢ َهًٖٛإ ؾ٢ نتاب٘ ايؿٗرل "نٝـ ْؿِٗ ٚغا٥ٌ األتكاٍ ٚ ٜكٍٛ

ؾ٢ عًُٝات األتكاٍ   -إ أ١ُٖٝ ايطغاي١ " املٓكطّ إ غط ايػتٝٓات َٔ ايكطٕأٚا
تهُٔ يف ٚغ١ًٝ ْكًٗا"، مبع٢ٓ إٔ طبٝع١ نٌ ٚغ١ًٝ ٚ يٝؼ َهُْٛٗا  -األعال١َٝ 

 .غاؽ ؾ٢ تؿهٌٝ اجملتُعات اؿسٜج٢ٖ١ األ
األغاغ١ٝ ؾ٢ ، نُا إٔ ايطغاي١ ٢ ايتًؿعٜٕٛ ٢ٖ ايبح  ايتًؿع٢ْٜٛاألغاغ١ٝ ؾ ؾايطغاي١

ِٗ ٖٛ ايٛغ١ًٝ ، بٌ املغرل َِٗ -سػب ضأٜ٘  -إٔ املهُٕٛ ، يصا ؾعايهتاب ٢ٖ املطبٛ
ُا إٔ يهٌ ٚغ١ًٝ مجٗٛضا َٔ ايٓاؽ، ٜؿٛم سبِٗ يًٛغ١ًٝ اٖتُاَِٗ ، نايت٢ تٓكٌ احملت٣ٛ

 .مبهُْٛٗا
ٚ ايتًؿعٜٕٛ نٛغ١ًٝ تػتكطب أٖتُاّ مجٗٛض عطٜض َٔ املؿاٖسٜٔ بؿهٌ ايؿاؾ١ 

. نُا وب ايٓاؽ األيٛإ ؾ٢ إٓ ٚاسس َعا ؿطن١ ٚ ايت٢ تعطض ايكٛض٠ ٚ ايكٛت ٚ ا
 .َٔ ادٌ األغتُتاع بتذطب١ املطبٛعايكطا٠٤ 

تػتطٝع ايٛغ١ًٝ  ، ٚ ضمبااألعال١َٝ ؾ٢ املهُٕٛ ايص٣ تٓكً٘ٚ تؤثط ٚغ١ًٝ األتكاٍ 
، عٓسَا ٍٚ ايتدًـايؿها٥ٝات ايطزل١ٝ  ؾ٢ ز إٔ تؿٛٙ املهُٕٛ، ٚ ٖصا َا تؿعً٘ َجال
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، ايت٢ تؿٛٙ الاظات يًكا٥س ايهطٚض٠ أٚ  ايؿها٥ٝات اؿعب١ٝبا٥ؼ اىل ؼٍٛ ايٛاقع اي
 .مٛ ٜتطابل َع أٜسٜٛيٛد١ٝ اؿعب َهُٕٛ َا تعطن٘ ٚ ؼطؾ٘ ع٢ً
 عٓس ظٗٛضٙ ؾ٢ أستٛا٤ ايطازٜٛ . -يكس ػًت أ١ُٖٝ ايتًؿعٜٕٛ 

تػع٢ اىل زَر اـسَات أَا ايّٝٛ ؾإٔ ايؿطنات ايطا٥س٠ ؾ٢ فاٍ تكٓٝات األتكاٍ 
اظات ايتهٓٛيٛد١ٝ يعكطْا ايطأٖ ؾ٢ فاٍ ه١ األْذلْٝت شض٠ٚ األلبؾ ٚ تعس ،األعال١َٝ

 .األتكاٍ ٚ األعالّ 
ْٗا تط٣ٛ بساخًٗا ايٛغا٥ٌ " ألبٌ إ ايبعض ٜعتدلٖا "ٚغ١ًٝ ايٛغا٥ٌ األتكاي١ٝ

، اىل داْب اغتدساَاتٗا املعطٚؾ١ ؾ٢ تبازٍ املًؿات ٚ تكؿح قٛاعس ايبٝاْات األخط٣
َٔ ٚ أؾالّ ايؿٝسٜٛ ٚ ؾ٢ ايذلؾٝ٘ ٚ ايسعا١ٜ نُا تؤ دلٜس األيهذل٢ْٚعدل ايؿبه١ ٚ اي

١ أ٣ اؿٛاض بني ػ٢ُ غس١َ املؤمتطات ٚ غطف احملازثٜايتؿاعٌ بني املؿذلنني ؾ٢ َا 
 ،ّ األساز٣ اؾاْب، أ٣ إ ؾبه١ األْذلْٝت سًت قٌ األتكاٍ أٚ األعالأػاٖني أٚ أنجط

س٠ ؾ٢ ططٜكٗا اىل األْتؿاض يسَر األْذلْٝت ٚ دسٜ ايّٝٛ الاظات تهٓٛيٛد١ٝ ٚ مث١
. ٚ نصيو زَر ؿع ـس١َ عسز أندل َٔ املػتدسَنيايتًؿعٜٕٛ ايطق٢ُ أٚ األْذلْٝت املتً

 .ٝٛتط ايؿدك٢ ايٓكاٍ ؾ٢ دٗاظ قػرلاشلاتـ ٚ ايتًؿعٜٕٛ ٚ األْذلتٝت ٚ ايهَٛب
َٔ " ٚ ال ْككس بصيو ؼٌُٝ ايهتب ىل ظٗٛض "ايهتاب األيهذل٢ْٚاناؾ١ ا

حملتٜٛات ايهتب ايٛضق١ٝ ؾ٢  األْذلْٝت ٚ سؿع٘ ؾ٢ ايهَٛبٝٛتط، بٌ اـعٕ األيهذل٢ْٚ
دٗاظ ايهذل٢ْٚ دسٜس ال تعٜس ابعازٙ عٔ أبعاز نتاب ٚضق٢ خؿٝـ ٚ قػرل ٚ ميهٔ محً٘ 

خالٍ ثِ قطا٤تٗا ؾ٢ أ٣ َهإ ٚظَإ )ؾ٢ اؾٝب ٚ ٜتػع ؿؿغ ٦َات ايهتب ٚ َٔ 
 بسال َٔ محٌ ايهتب ايجك١ًٝ . .َهإ آخطط اٚ ع٢ً ايؿاط٤٢ اٚ أ٣ ايػؿ

ا اؾٗاظ أؾب٘ مبكباح َٓهس٣ ٚ ايططٜـ ؾ٢ األَط إ األْاض٠ ؾ٢ ؾاؾ١ ٖص
بتك١ٝٓ اؿدل اإليهذلْٚٞ )بٛضٍ( ايصٟ ٜؿب٘ ايٛضم ؾٝدؿـ َٔ سس٠  ، نُا ٜتُٝعكؿ٢

إدٗاز ايعني ٚال ٜؤثط غًبا ع٢ً ايّٓٛ يف املػا٤. ٚميهٔ أٜها اغتدساَ٘ خاضدا يف 
٤٣ ٜؿعط . أ٣ إ ايكاضبايٓػب١ إىل ايكطا٤ات خالٍ ايعطٌايؿُؼ، ٖٚٛ أَط َِٗ 
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تًـ ظاٖطٜا عٔ ، ال ىألٕ ايكطا٠٤ عٔ ططٜل ٖصا اؾٗاظ ،ٚ نأْ٘ ٜكطأ نتابا عازٜا
 .قطا٠٤ أ٣ نتاب آخط

ىل أتكاٍ أٚ أعالّ َطبٛع ٚ اتكػِٝ ٚ غا٥ٌ األتكاٍ ٚ ؾ٢ نؤ َا تكسّ مل ٜعس  
ؾ٢ ططٜك٘ اىل ايعٚاٍ، ٚ مل تعس "قاسب١ اؾالي١" أٚ "  ٚ ٖٛ َػُٛع ٚ َط٢٥ َكبٛال

، ىتًـ سذُٗا َٔ ا ٚاسسا زاخٌ املٓع١َٛ األعال١َٝ" ؼتٌ اال داْبايػًط١ ايطابع١
 .فتُع اىل آخط

" تػع٢ اىل أنؿا٤ ايطابع ايؿدك٢ ع٢ً ع١ًُٝ سمي١ايكناْت ايٛغا٥ٌ " ٚ أشا
، ؾإٔ ف ٚاسس ؾ٢ تٛقٝتات قسز٠ني َٔ ططايتًك٢ ٚ تؿطض ع٢ً املتًك٢ َهاَ

األعال١َٝ َٔ سٝح  -ايٛغا٥ٌ اؾسٜس٠ تتٝح يًُتًك٢ أختٝاض ضغايت٘ األتكاي١ٝ 
 .ايؿهٌ ٚ املهُٕٛ ٚ ٚقت األغتكباٍ

، املدتًؿ١، يٝػت َػأي١ تهٓٛيٛد١ٝ ؾشػب ع١ًُٝ األْسَاز املتٛاق١ً بني ايٛغا٥ٌ
 . ألدتُاع١ٝ ٚ ايجكاؾ١ٝٔ األمناط ابٌ شلا أٜها  ؾاعًٝتٗا املؤثط٠ ؾ٢ تهٜٛ

تػِٗ ع٢ً األطالم  يت٢ ال تػِٗ اال بكسض ن٦ٌٝ أٚ الاجملتُعات املتدًؿ١ ا
ملا  ايتهٓٛيٛد٢ يعكطْا ايطأٖ، ؽهع ؾا٤ت أّ أبت -ع٢ًُ ؾ٢ ايتكسّ اي
ؿػٔ طٖا  املتػاضع١ ٚ ٢ٖ ثايتكسّ َٔ تػٝرل ؾ٢ أمناط اؿٝا٠ ٚ ٚتا ٜٓذِ عٔ ٖصا

( إٔ تػِٗ ؾ٢ تطٜٛط ٚ َٛا، ميهٔ )يٛ أسػٔ اغتدساَٗااؿغ تػٝرلات اهاب١ٝ عُ
، اال باألزضاى ايٛاع٢ ٚ ايؿِٗ ايعُٝل ؾٖٛط  سٜح تًو اجملتُعات، ٚ ئ ٜتِ شيوؼ

 .طايتهٓٛيٛد٢ املعاق -ايع٢ًُ  ايتكسّ
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مو املهافصة احملنومة اىل اإلندماج  األنرتنيت والتلفسيوى،
 والتلامل

ٜذ ٚغا٥ٌ األعالّ، يتبني يٓا إٔ ظٗٛض ٚغا٥ٌ إعال١َٝ يٛ أيكٝٓا ْعط٠ ع٢ً تأض
دسٜس٠ ال ٜعين بايهطٚض٠، إمػاض أٚ ظٚاٍ غابكاتٗا، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ، مل ٜؤز ظٗٛض 
ايتًؿعٜٕٛ اىل اختؿا٤ ايطازٜٛ أٚ ايػُٝٓا. ٚايتًؿعٜٕٛ مل ىتـ بعٗٛض ايؿبه١ 

ايطق١ُٝ يف عامل ايّٝٛ مل ٜهٔ ايعٓهبٛت١ٝ )األْذلْٝت(، ٚايتأثرل ايكٟٛ يٛغا٥ٌ االتكاٍ 
ع٢ً سػاب ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ ٜٚبسٚ إ ايٛغا٥ٌ ايكسمي١ ٚاؾسٜس٠، ميهٔ إٔ تتعاٜـ 

 ٚتتؿاعٌ َعا ٚإ تهٌُ ايٛاسس٠ َٓٗا األخط٣ ٚتػاعسٖا ع٢ً إْتؿاض أٚغع.
َهطط٠ اىل ايتهّٝـ َع  –يهٞ ؼاؾغ ع٢ً َهاْتٗا –ٚيهٔ ايٛغا٥ٌ ايكسمي١ 

تهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ، ؾايتًؿعٜٕٛ ايّٝٛ مل ٜعس نُا نإ باألَؼ ايكطٜب، ايتطٛض ايػطٜع يً
ٚإنطط اىل إزخاٍ تػٝرل دصضٟ يف ايدلاَر اييت ٜكسَٗا، َٔ أدٌ إدتصاب املؿاٖسٜٔ 

 ٚايكُٛز أَاّ املٓاؾػ١ ايك١ٜٛ املتٓا١َٝ يألْذلْٝت.
ػ١ ٜعطف ع٢ً ٚد٘ ايسق١ ْتا٥ر ٖصٙ املٓاؾ –بني خدلا٤ اإلعالّ  –ٚال أسس 

احمل١َُٛ، اييت غتهٕٛ َٔ زٕٚ ؾو ط١ًٜٛ ٚؾاق١. أٚ بتعبرل آخط، ٌٖ غٝتُهٔ 
ٚغا٥ٌ األعالّ ايطق١ُٝ األخط٣، اييت تتكسض  ايتًؿعٜٕٛ َٔ ايكُٛز أَاّ األْذلْٝت ٚ

ايّٝٛ املؿٗس األعالَٞ ٚأقبشت تػتشٛش ع٢ً إٖتُاّ اؾُٗٛض ع٢ً مٛ َتعاٜس 
ُٓٗا اجملاالت املتٓٛع١ يألعالّ ٚايتجكٝـ ٚتكتشِ مجٝع فاالت ايٓؿاط ايبؿطٟ ٚبه

 ٚايذلؾٝ٘؟
األغتبٝاْات اييت أدطٜت َؤخطّا يف بًسإ َتبا١ٜٓ ايتطٛض ٚايجكاؾات تؿرل اىل 

 ْتا٥ر كتًؿ١:
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ؾؿٞ ايسٍٚ ايٓا١َٝ، اييت َا ظاٍ اْتؿاض األْذلْٝت ؾٝٗا قسٚزاّّ ٚبهُٓٗا ايعطام، 
ٜٚعس املكسض ايط٥ٝؼ يألخباض ٚتػط١ٝ  ْط٣ إ ايتًؿعٜٕٛ ؾعاٍ ٚوع٢ بؿعب١ٝ ٚاغع١،

األسساخ ايػٝاغ١ٝ ٚايطٜان١ٝ ايػاخ١ٓ ٚعطض األؾالّ ايػُٝٓا١ٝ٥ ٚاملػًػالت 
ايسضا١َٝ ٚايهَٛٝس١ٜ ْٚكٌ ٚقا٥ع ايٓسٚات ٚاملؤمتطات ٚاؿؿالت ٚغرلشيو ايهجرل. أَا 

يٓتا٥ر يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ املتكس١َ، ؾإٔ ايكٛض٠ َػاٜط٠ اىل سس نبرل، سٝح تؿرل تًو ا
اىل إ ؾبه١ اإلْذلْٝت تتؿٛم ع٢ً ايتًؿعٜٕٛ يف ايٓكٌ ايؿٛضٟ يألخباض ٚؼسٜجٗا ع٢ً 
َساض ايػاع١ ٚايٓؿط ايؿٛضٟ يآلضا٤ ٚايتعًٝكات ٚعطض املهاَني املط١ٝ٥ اييت ٜٓتذٗا 
ٚىطدٗا َالٜني َٔ َػتدسَٞ األْذلْٝت، أناؾ١ اىل أدطا٤ املهاملات اشلاتؿ١ٝ اجملا١ْٝ 

ٖٝس٠ ٚتكسِٜ خسَات نجرل٠ يًُؿاٖسٜٔ ٚبهُٓٗا بطاَر احملازث١ )ايؿات( يكا٤ ادٛض ظ
 ٚايدلٜس األيهذلْٚٞ، ٚخسَات أخط٣ نجرل٠ َٚٓٛع١.

 
 أظزٖاض أّ تهدِ؟

خالٍ ايػٓٛات ايك١ًًٝ املان١ٝ تهاعـ عسز ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ يف ايعامل سٛايٞ 
ض. ٖٚصا ٜعين إ قطاع عؿط َطات ٜٚتٛقع إٔ ٜػتُط ٖصا ايُٓٛ يف املػتكبٌ املٓعٛ

ايتًؿعٜٕٛ عَُٛا ٜؿٗس اظزٖاضّا أٚ بتعبرل أزم تٛغعّا أؾكّٝا. ٜٚسٍ ع٢ً ظٜاز٠ ايطًب 
عًٝ٘. ؾعسز املؿاٖسٜٔ يألسساخ ايػٝاغ١ٝ ٚايطٜان١ٝ ايػاخ١ٓ ٖا٥ٌ يًػا١ٜ ٚقس تكٌ 

 اىل عؿطات ٚضمبا اىل ٦َات املالٜني َٔ ايبؿط.
ع األستؿاظ مبهاْت٘ بإعتباضٙ ايٛغ١ًٝ ٚنُا قًٓا آْؿّا ؾإٔ ايتًؿعٜٕٛ أغتطا

اإلعال١َٝ األنجط ؾعب١ٝ يف ايعامل ايٓاَٞ ٚايكُٛز أَاّ املٓاؾػ١ ايك١ٜٛ يألْذلْٝت يف 
ايسٍٚ املتكس١َ ٚمل ٜهٔ ٖصا ايكُٛز أَطا تًكا٥ّٝا أٚ ّٖٝٓا، ؾكس انطط اىل ادطا٤ تػٝرل 

 تكسِٜ ايدلاَر املدتًؿ١.نبرل، غٛا٤ يف قت٣ٛ ايطغاي١ اإلعال١َٝ أٚ يف قٝؼ ٚأؾهاٍ 
إ ْؿطات األخباض اييت تكسَٗا ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ َا ظايت شلا مجٗٛض نبرل ٚيهٔ 

ٓا ؾٛض ٚقٛعٗا عٔ ططٜل ايؿطم ٖٛ إ املؿاٖسٜٔ ٜعطؾٕٛ ايّٝٛ نٌ َا هطٟ يف عامل
ٚ مل تعس ْؿطات األخباض يف ايتًؿعٜٕٛ، املكسض ايط٥ٝؼ يألخباض ايعامل١ٝ،  ،األْذلْٝت
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ؾاألْذلْٝت أغطع يف ْكٌ األخباض أٚاّل بأٍٚ. ٚأخصت ايدلاَر األخباض١ٜ يًتًؿعٜٕٛ يف 
فاضا٠ األْذلْٝت ٚايًذ٤ٛ اىل أغايٝب أنجط تؿٜٛكّا يف تكسِٜ األخباض ٚايتكاضٜط ٚاؾطاى 

يف ايتعًٝل ع٢ً األسساخ ايػاخ١ٓ  –َٚا أنجطِٖ ٖصٙ األٜاّ  –احملًًني ايػٝاغٝني 
 احملت١ًُ. َٚٓاقؿ١ تساعٝاتٗا

 
 ْٗا١ٜ ايطقاب١:

زلشت ؾبه١ األْذلْٝت بٛنع ْٗا١ٜ يًطقاب١ اؿه١َٝٛ ع٢ً َهاَني املٛاز 
اإلعال١َٝ. ٚمل ٜعس بأَهإ ايتًؿعٜٕٛ إٔ ًٜعّ ايكُت اٚ ٜتذاٌٖ بعض األخباض 
ٚاؿٛازخ اؿػاغ١، اييت تِٗ اؾُٗٛض، يف سني تعخط بٗا املٛاقع األيهذل١ْٝٚ 

 بؿت٢ يػات ايعامل.
إْتؿطت بػطع١ ايدلم ٚمث١ ايّٝٛ ٦َات املٛاقع اييت # ايٜٛهًٝٝهؼ$اٖط٠ ظ

وسخ ٚضا٤ نٛايٝؼ  تكسّ بأؾهاٍ كتًؿ١ )ْكٛم، قٛض، ؾٝسٜٛات( نٌ َا
ايػٝاغ١ ٚاملاٍ. ٚال ميهٔ يًتًؿعٜٕٛ بعس ايّٝٛ إ ٜتػان٢ عٔ ْكًٗا، ٚايؿ٤ٞ 

مٛ دعٌ نٌ املسٖـ يف ؾبه١ األْذلْٝت ٖٛ قسضتٗا ع٢ً ؽطٞ اؿسٚز ع٢ً 
قاٚالت ايطقاب١ اؿه١َٝٛ بال َع٢ٓ، ٚيهٔ ٖصا ال ٜعين إ ايطقاب١ اْتٗت متاَا، 
ٚمث١ أْع١ُ سلٛي١ٝ ؼاٍٚ سذب ايؿبه١ نًّٝا أٚ دع٥ّٝا )َٛاقع ايهذل١ْٝٚ َع١ٓٝ( 

 ٚيهٓٗا ئ تٓذح يف َػعاٖا يػببني:
ٔ اجملتُع ايسٚيٞ أٚشلُا إ شيو ٜعس خطقّا ؾانشا ؿط١ٜ ايتعبرل ًٜٚك٢ األغتٗذإ َ

يف َكط سني ساٍٚ ْعاّ  2011ؾباط / ؾدلاٜط  25ٖٚصا َا ؾاٖسْاٙ خالٍ ثٛض٠  -
 َباضى قطع ؾبه١ األْذلْٝت يبهع١ أٜاّ ٚأنطط ؼت نػط اجملتُع ايسٚيٞ اىل

. ٚثاُْٝٗا إٔ ايؿبه١ ْؿػٗا يسٜٗا ايٛغا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بتدطٞ اؿٛادع ٚايٛقٍٛ اعازتٗا
 .اىل أ١ٜ ْكط١ يف ايعامل

ألْٗا َعٜر َٔ ثالخ ٚغا٥ٌ  -إ ؾبه١ األْذلْٝت ٖٞ ايٛغ١ًٝ اإلعال١َٝ ايؿا٥ك١ 
اييت أنشت ايّٝٛ تؤثط يف املُاضغات  –إعال١َٝ )َكط٠٤ٚ، َػُٛع١، َط١ٝ٥( 
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اإلعال١َٝ ٚايػًٛى ايبؿطٟ، سٝح مل تعس مث١ ا١ٜ سسٚز بني ايعاّ ٚاـام. ٚغاضع 
اْع ٚايكٝٛز األدتُاع١ٝ داْبّا ٚنٌ ؾ٤ٞ أخص ايتًؿعٜٕٛ اىل ضنٛب املٛد١ ٚأظاس١ املٛ

 ٜتشٍٛ اىل ايذلؾٝ٘. ٖٚصا تػٝرل دسٟ يًػا١ٜ.
ؾبه١ األْذلْٝت أظايت أٜهّا ايؿٛاقٌ اييت ناْت قا١ُ٥ بني اإلعالَٝني ٚبني ايكطا٤ 
ٚاملػتُعني ٚاملؿاٖسٜٔ. ٚبؿهٌ األْذلْٝت اقبح املتًكٞ َػاُٖا يف املهُٕٛ 

ٕٛ يف ايػطب )َٔ قطضٜٔ َٚكٛضٜٔ(، بإٔ ؽككاتِٗ األعالَٞ. ٜٚكٍٛ اإلعالَٝ
 تتالؾ٢ ٜٚٓتكٌ زٚضِٖ اىل ايٓاؽ ايعازٜني.

ٚال ٜكتكط األَط ع٢ً ؾبه١ األْذلْٝت، بٌ إٔ نٌ َٔ ٜعٗط ع٢ً ؾاؾ١ 
ايتًؿعٜٕٛ ٜػسٚ َٗٓٝا ٚمل ْؿاٖس َٔ قبٌ قط ٖصا ايعسز ايهبرل َٔ احملًًني 

 .ايصٜٔ ٜتهاثطٕٚ نايؿطط بعس املطط٠، ايػٝاغٝني ٚاـدلا٤ يف ؾت٢ فاالت اؿٝا
 

 أْسَاز ٚتهاٌَ
ميهٓو ايّٝٛ َؿاٖس٠ ايدلاَر ايتًؿع١ْٜٝٛ َٔ زٕٚ ايتًؿعٜٕٛ، تػتطٝع تؿػٌٝ 
دٗاظ ايهَٛبٝٛتط َٚؿاٖس٠ ايدلاَر ايتًؿع١ْٜٝٛ املؿه١ً يسٜو يف ايٛقت املٓاغب يو. 

يف ايؿبه١، مما ٜسٍ َٚٔ اٟ َهإ تؿا٤، َٔ خالٍ تكٓٝات ايبشح ٚايتكؿ١ٝ املتٛؾط٠ 
ع٢ً إ ايتًؿعٜٕٛ، ال ٜعاٍ قٟٛ ايتأثرل يسضد١ اْ٘، ست٢ أٚي٦و ايصٜٔ ال وبٕٛ اؾًٛؽ 
أَاّ ايتًؿعٜٕٛ، ٜؿاٖسٕٚ ايدلاَر ايتًؿع١ْٜٝٛ ع٢ً ؾبه١ اإلْذلْٝت ٚع٢ً اشلٛاتـ 

 ايصن١ٝ.
ٝ٘ ٚيهٔ ايتًؿعٜٕٛ انطط اىل أدطا٤ تػٝرل نبرل يف احملت٣ٛ األعال٢َ ايصٟ ٜٛدس ؾ

اآلٕ اٜكاع انجط ٚقالت َع َٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاعٞ، سٝح ميهٔ َجاّل َؿاٖس٠ 
مجٝع بطاَر ايتًؿعٜٕٛ ع٢ً ايتٜٛذل. ٚؼٌُٝ األؾالّ ايػُٝٓا١ٝ٥ َٚؿاٖستٗا ست٢ بعس 
أْتٗا٤ عطنٗا يف زٚض ايػُٝٓا أٚ ع٢ً ؾاؾات ايتًؿعٜٕٛ. ٚاؿكٝك١ ٖٞ إٔ ؾبه١ 

 ٜٕٛ، ٚبعجت ؾٝ٘ زَا٤ دسٜس٠.اإلْذلْٝت أعطت زؾع١ ق١ٜٛ يًتًؿع
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 كيف سيكون تلفزيون الغد؟

تعٌُ عسز َٔ ؾطنات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ايػٓٛات األخرل٠ ع٢ً ايتٛقٌ 
اىل تك١ٝٓ دسٜس٠ تػُح بايتعاٚز بني ايتًؿعٜٕٛ ٚاألْذلْٝت ٚبهُٓٗا ؾطن١ )غٛغٌ( 

َٔ بني َا مت قس تهٕٛ األلح # Google TV$اييت قاَت بططح تك١ٝٓ دسٜس٠ إزلٗا 
ايتٛقٌ ايٝ٘ ست٢ اآلٕ. َٚٔ املتٛقع إ تطًل ايؿطن١ ابتهاضٖا اؾسٜس قبٌ ْٗا١ٜ 
ايػ١ٓ اؿاي١ٝ ع٢ً ؾهٌ عًب١ قػرل٠ تٛقٌ دٗاظ ايتًؿعٜٕٛ باألْذلْٝت َٚػتكبال 
غٝتِ اْتاز تًؿعْٜٛات تتهُٔ ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٚشيو يف اطاض تعإٚ ثالثٞ بني ؾطنات 

(Sony,Intel Logitech)  ْػتدًل َٔ شيو نً٘ إ يٝؼ مث١ تعاضض بني اإلْذلْٝت
 ٚايتًؿعٜٕٛ، بٌ تؿاعٌ ٚتهاٌَ ٚضمبا غٝٓسفإ يف ايٓٗا١ٜ.
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 مسرات العصر الرقمي

ٚايكٝاّ بأزٚاض  غطٚضا ٜتطًع األْػإ زا٥ُا اىل تػٝرل سٝات٘ ٚدعًٗا انجط بٗذ١ ٚ
، تتٝح ي٘ اَها١ْٝ ؾطٜس٠ ٚاغع وًِ بٗا ٚايعاب ايهَٛبٝٛتط ايؿا٥ع١ ايّٝٛ ع٢ً ْطام

 .اف٢ عامل ؽ٢ًٝ بعٝس عٔ ايٛاقع املؾ يتشكٝل شيو ٚاألسػاؽ بأْ٘ بطٌ خاضم ٚإ نإ

 ؾ٢ نتاب٘ املُتع (johan huizinga) ٜكٍٛ ايباسح اشلٛيٓس٣ ٜٖٛإ ٖٜٛعٜٓػا

 يٝؼ ايًعب ساد١ َباؾط٠: )(1938( ايص٣ قسض ؾ٢ عاّ )ايالعب -األْػإ (

 .طٚض٣اي ، ٖٚٛ بٗصااؿٝا٠ ٜٚهؿ٢ عًٝٗا س١ٜٛٝ ٚمجاالؾ٢ ٜجط٣ يألْػإ، بٌ ؾ٤٢ انا

( املٛغّٛ )ايٓاؽ ٚايًعب ، ؾكس سسز ؾ٢ نتاب٘اَا ايهاتب ايؿطْػ٢ ضٚدٝ٘ ناٜٛا
بعهٗا يهْٛٗا خكا٥ل َذلابط١،  يًعب ٚايت٢ ال ميهٔ ؾكًٗا عٔ اـكا٥ل األغاغ١ٝ

ضؾض املعاٜرل ايتكًٝس١ٜ  –ايٛاقع املعاف  ايتُاٜع عٔ -سط١ٜ األختٝاضٚؾ٢ َكسَتٗا )
اَها١ْٝ ايتهٗٔ بايٓتا٥ر َػبكا( َٚٔ ٚد١ٗ ايٓعط  عسّ –غٝاب املٓؿع١ املاز١ٜ  –

 .                                      ١ٚظٝؿ١ ثكاؾ١ٝ َُٗ ايًعب ٜؤز٣ ؾإٔ ٖصٙ

، ٚيهُٓٗا ٜعهػإ بسق١ خكا٥ل ايعاب يٓتادني قسضا قبٌ عكط ايهَٛبٝٛتطنال ا
 .                                                اٜها ؾ٢ َٜٛٓا ايطأٖ ايهَٛبٝٛتط

ْتا٥ر  اعتكاز غا٥س بإٔ األطؿاٍ ٚاملطاٖكني ِٖ ايصٜٔ تػتِٜٗٛٗ ٖصٙ األيعاب، ٚيهٔ مث١
 Interactive Digital Software) (IDSA) ١ايبشٛخ ايت٢ ْؿطتٗا مجعٝ

Association)  ٛٚإ  َبٝٛتط، ِٖ َٔ ايبايػني ٚايهباضتجبت إ َععِ ٖٛا٠ ايعاب ايه
  %).                                                        40( تبًؼ سٛاىل ْػب١ ايٓػا٤ بِٝٓٗ

شلصٙ األيعاب َجاض ْكس َطٜط ؾ٢ ايكشاؾ١ ايػطب١ٝ، ملا ؼٜٛ٘  ٚقس اقبح األْتؿاض ايٛاغع
. ٚيهٔ ٖصا ُذتُعات اؿسٜج١ٜرل األخالق١ٝ يًتتؿل ٚاملعا ال َٔ يكطات َٚؿاٖس

 إ قح - ( يألْػا١ٕ َٛدٛز ؾ٢ اغاؽ ايػًٛى )ايًعب٢املعاٜرل ايتكًٝسٜ ايتٓاقض َع
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ٚايالعب  ، قس تهٕٛ غرل َكبٛي١ خاضدٗاشيو ألٕ يأليعاب قٛاعس خاق١ بٗا –ايتعبرل 
  .٤٢ؾ ٖٓا ٜتكُل زٚضا َعٝٓا يؿذل٠ ظ١َٝٓ قسٚز٠ ٚبأْتٗا٤ ايًعب١ ٜٓت٢ٗ نٌ

ايسضاغ١، ؾإٔ ٖصٙ  عِ بإٔ ايعاب ايهَٛبٝٛتط تكتٌ يس٣ األطؿاٍ ايطغب١ ؾ٢اَا ايع
األطؿاٍ ايص١ٖٝٓ، ؾطٜط١  ت٢ُٓ قسضات –اشا مت اختٝاضٖا ع٢ً مٛ قا٥ب  –األيعاب 

  ٘.ٜكعب َعاؾت ، يه٢ ال تتشٍٛ اىل ازَإمماضغتٗا يؿذل٠ َع١ٓٝ

ٛتط، بٌ إ ْعط١ٜ ايًعب ايهَٛبٝ إ فاالت ايًعب ؾ٢ اؿٝا٠ اٚغع بهجرل َٔ ايعاب
 .تًعب ايّٝٛ زٚضا خطرلا ؾ٢ سٝا٠ ايبؿط ، ٢َِٖٚٗ َٔ ؾطٚع ايطٜانٝات املتكس١َ ؾطع

 ؾ٢ عاّ اٚغهاض َٛضغٝٓػترلٕ ٚدٕٛ َْٝٛإ ٍ ( َٚٓص قسٚض نتاب ) ْعط١ٜ ايًعب

املٛاقـ ايتٓاؾػ١ٝ ٚايتهٗٔ باملٛاقـ احملت١ًُ يألخطٜٔ  يتشًٌٝ ٚايص٣ نطؽ  ( 1944)
، ْكٍٛ يالعب َٔ اختٝاض ايبسٌٜ األؾهٌ )بايٓػب١ ايٝ٘(متهني ا اتِٗ، َٔ ادٌٚاختٝاض

ايٛقت تطٛضت ٖصٙ ايٓعط١ٜ بٛتا٥ط َتػاضع١ ٚاْتؿطت تطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ ؾ٢  َٓص شيو
 عٛخ –ايعًّٛ ايعػهط١ٜ  –ايػٝاغ١  –فاالت ايٓؿاط األْػا٢ْ ) األقتكاز  ؾت٢

 .   ١ايطٜان–ايتذاض٠–ايكإْٛ–ايبٝٛيٛدٝا–ايعًُٝات

 ، باملكاض١ْ َعبط١٦ٜ ٚاسس٣ َػطات ايعكط ايطق٢ُ ايعاب ايهَٛبٝٛتط تػ١ًٝ ٚتعس

ايػذلاتٝذ٢  َػاضات ايتؿهرل ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يٓعط١ٜ ايًعب ايت٢ ؼسز اىل سس نبرل
 . نٛنبٓا ؾ٢ ايعسٜس َٔ ايكهاٜا شات ايعالق١ عانط َٚػتكبٌ األْػإ ع٢ً
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 شوبرماى العصر الرقنى

ر ) ٕا أغْا ٛٝي ٢ْٚ Julian Assangeزؾٔ األغذلاىل د ( قاسب املٛقع األيهذل
(WikiLeaks( ٕٛبطَا ع دسٜس ؾ٢ ايعكس  (Superman( ظٗٛض غ ْٛ َٔ ٚ ٛاسس  األٍٚ َٔ ايكطٕ اي

ٍ َط٠ ؾ٢ ايتأضٜذ ايبؿط٣ ألْػإ عاز٣ ايعؿطٜٔ ح ألٚ ٚ  -، سٝح أٝت ٜتُتع بأ٣ قؿات دػس١ٜ ا ال
ٚ ادتُاع٢ ضٚس١ٝ خاضق١ ٚا غشط ؾدك ؿٛش غٝاغ٢ ٚا َاىل ا  ْ ؼ ٘ي ا٣ غًط١ ٚا ١َٝ ٚ ٝي ع ١ٝ ناٜض

ٝا  - ٜات املتشس٠ األَرلن١ٝ ٚ بطٜطْا ال ٝٓٗا اٛي ع املؤغػات ايػٝاغ١ٝ ٚ ايعػهط١ٜ يعس٠ زٍٚ ب ٕا ٜٗ
ٚاسس٠  ٛثا٥ل ايبايػ١ ايػط١ٜ زؾع١  ف َٔ اي ؿط ٦َات األٛي ػتإٚ  ايعطامٚ  شيو عٔ ططٜلْ  ٚ أؾػْا

ٛي١ٚ أألستؿاظ بآي َانٔ غط١ٜ فٗ ١ًٝ ؾ٢ أ س٣ ايػًطات ػذ األق ١ٓٝ ال تطاشلا ٜأ ؾ٢ ٚ سك  ٚ.
 ٍ ؿطٖا تتعًل بسٍٚ ندل٣ ٌَج ؾطْػا ٚ ضٚغٝاٚ  ضمبا بسٚ ٚثا٥ل نجرل٠ أخط٣ ٚعس ٓب ر  دعب١ أغْا
ٖا  ٛا غسا ع٢ً قٓاٌب ايؿها٥ح ايت٢ ٜؿذط كش ٓإ ٝي إٚ  أط٦ُ ّٛ ؾ٢ َأ ٗا اٝي ٜٓاّ سهَا أخط٣ 

شٌٝ ؾ٢ٚ  طغُِٗ ع٢ً َطادع١ ايػٝاغات ايت٢ ٖصا ايؿاب آي ِ ضاس١ ايبٍا ٜٚ  ػًٗب دِٖٛٗ ٝؾ
ٗانات سكٛم األْػٕا ٚ ا ت ٜا ْا ل ؾ٢ قها اٚ  ايتشٝك ْٗٛ ٓاٜتبع ِ عً ِٚ  خطاٜٖا  .ألعذلاف بأخطا٥ٗ

٢اْ٘ األْػإ ايعاز٣ ًٝػٛف األملْا َإ ايؿ ٛبط َا يػ ٛبطَٕا َٓاقض متا ٝتؿ١ ، غ ْ  ٕ أ٣ األْػا
ـا ٚ ا ١ٝٓضم ؾ٢ قسضا٘ت اؾػس١ٜ  دٝا املتطٛض٠ ايصٖ ٛٛي ٘ ايتهٓ ًكت ٕ ايعكط ايطق٢ُ ايص٣ خ ٛبطَا ، أْ٘ غ

 ٙ ٝت٘ٚ  تأثرل ُ ػتدسَٗاٚ ٜػتُس ٖأ ١ًٝ ايت٢ٜ  غ ٔ اٛي َ ٌ  .اشلا٥
عطض سٝا٠   ٜ ٛثا٥ل ايؿها٥ش١ٝ ألْ٘ قس ؿط اي  ْ ْا ـاضد١ٝ األَرلن١ٝ أزا ض ٚ ا ايبٝت األٝب

ًٝني  ِ احمل ٚ  عُال٥ٗ ٚ ايعػهطٜني األَرلنٕا ػتٕا طط.ٚ  ايبٓتا ؾ٢ أؾػْا ٕٛ ْاؾس غايعطام اىل ـا
ؿط بأعاز٠ ٚ ثا٥ل اؾٝـ األَرلن٢ )املتػطب١ أغاْر ٛثا٥ل ( ٚ ايهـ عْٔ  َا تبك٢ َٔ َجٌ ٖصٙ اي

نح يسٜ٘ ؿٛض٠ٚ  يهٔ ايكٛضٚ  أؾطط١ ايؿٝسٜٛ ٛت ٛثا٥ل امٓل ٔ اي ر سصف األزلا٤َ  . عًُا ٕا اغْا
ِ املتٛضطٕٛ ؾ٢ ٗا اىل دط ظال٤ َٖٔ   .ا٥ِ سطبدطا٥ِ ٜطق٢ بعه

ا ايعامل١ٝ  ػإ ؾ٢ ا٣ ضنٔ َٔ اضنإ قطٜٓت غع ا٣ ْا ر تؿرل اىل ٕا ٛب ٕا ٜػتعني  –ظاٖط٠ اغْا
ٛ٘ت األستذاد٢ اىل  ١ٝ ألٜكاٍ ق ا ٚغا٥ٌ األتكاٍ ايطُق َكسَٗت دٝا املتطٛض٠ ٚ ؾ٢  ٛٛي بايتهٓ
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َني  هعؿا٤ ٚ املهطٗسٜٔ ٚ املعًٛ ٠ٛ ًي ٚ ايعامل بأغطٙ َت٢ ؾا٤. ٖصا ايكٛت املس٣ٚ بات ق اؾطازا 
. ّ ٛ ٛبا ؾ٢ عامل اٝي  ؾع

ٚاغع١  ٝات  هاْ ت َا جٌ األْذلْٝ  َ ١ٚ  يهٓٗا بػٝط١ األغتعٍُا ػٜا عكس٠ ًي  َ يكس أتاست ٚ غا٥ٌ
 ٔ اؽ َ ١ قالت بني ْا َاتٚ  تبازشلا ٚ أقَا ملالٜني األؾطاز ؾ٢ اما٤ ايعامل ؾ٢ اؿكٍٛ ع٢ً املعًٛ

ساف قسز٠ َجٌ األس خمجٝع أما٤ ايعامل َٔ ادٌ ؼكٝل ٖأ ّ  تذاز ع٢ً ايتًٛ عا ايب٢٦ٝ ٚأ آي
 .ايسٚىل اؾسٜس

ٗا ألٖساف غ ١ غالح شٚ سسٜٔ ٚ ميهٔ اغتدسَا ْٝٚ دٝا األيهذل ٛٛي ١ٝ ٚا عػهط١ٜ . ٕا ايتهٓ ًُ
ْٛس َ ر )( ٚ تكٍٛ قشٝؿ١ )ٛي َْا ، ٜباع (Sky Grabberايؿطْػ١ٝ ؾ٢ اسس اعسازٖا األخرل٠، ٕا بط

ٚ زٚالض ؾكط ٚ يهٓ٘  25,95ؾ٢ األْذلْٝت يكا٤  ُتُطزٜٔ األؾػإ  ر َِٗ ٚ قس أتاح ًي بطَْا
ني ايػٝطط٠ رلن١ٝ بال طٝاض ناْت ؼاٚ ايعطاٝق سف ايكها٤ ع٢ً طا٥طات َأ ٛاقعِٗ ٗب ٍ قكـَ 

ِ ٚ  ػتدسّ ٚغا٥ٌ األعالّٚ  األتكاالتنُا ٕا ايك٣ٛ املتططؾ١ ت .عًٗٝ ات  جٌ  ايؿها٥ٝ ٜج١َ  اؿس
طاؾات ٚ ايسدٌ  ١ٖٝٚ  ـا ّٛ ايهطا ت يبح زل ٢ٚ  ايطا٥ؿ٢ ٚ ايعطق٢ ٚاألْذلْٝ ٝٝع ايسٜٓ َعازا٠  ٚ ايتُ

ٝا٠ َا ٖٛ مجٌٝ ؾ٢ اؿ ا عكابات اؾطمي١ املٓع١ُ .نٌ  ٙ  َا دست يف ٖص اٚ  ٚ ػاض٠ املدسضات ؾأْٗ
غا٥ٌ نايتٗا ُا اٛي ٚ ايتٓػٝل ايػطٜع  ٝؾ ٛاقٌ  ًت ٝٓٗا ألٖساف ؾطٜط٠. ي  ب

ًٜ ػإ ٕأ  غع أ٣ ْا ٝا اؾسٜس٠ ؾٕأ ٛب د ٛٛي ٚ ٚ بؿهٌ اغتدسّا ايتهٓ شل األش٣ بك٣ٛ عع٢ُ ا
ٝا  د ٛٛي ١ ٚ فاالت أخط٣ نجرل٠ تػتدسّ األْذلْٝت ٚ تهٓ ْٝٚ ٜؿٌ سطن١ ايطرلٕا ٚ ايتذاض٠ األيهذل

َات ؾ٢ أعُاشلا .  املعًٛ
سٝس يألَٔ ايك٢َٛ َا نٕا ايتٗسٜس اٛي ١ عَُٛا قبٌ عؿطٜٔ عا ٍٚ ايػطٝب ٛ األَرلن٢ ٚ ايس ٖ ،

ٝٝت٢ ّٛ ضمبا ٚ ،األؼاز ايػٛؾ ت فاٚض ٚأ ست٢ زاخٌ ايهٔ ايعسٚ اٝي ٚ ٜعٝـ ؾ٢ ٝب يعُاض٠ ْؿػٗا 
 .يهٔ ؾ٢ طابل أع٢ً
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ؾ٢ َكاٍ ْؿطت٘ قبٌ سٛاىل عؿط غٓٛات ؾ٢ ف١ً )نٛالٕ ايعطب٢( ايت٢ ناْت 
إٕ  ،س املٓاٖهٕٛ يُٓط ايعٛمل١ اؿايٜٞعتكتكسض ؾ٢ أضبٌٝ، قًت ؾٝ٘ سطؾٝا َا ٢ًٜ "

( ؾس٠ ٚاملطايبات املػتُط٠ ٚاملًش١ٚاملػرلات اؿا ايؿعايٝات اؾُاٖرل١ٜ )ايتعاٖطات
عاٖطات َذأ املٓاٖهٕٛ يًعٛمل١ اىل تٓعِٝ . ًٜٚاـكّٛ ع٢ً ايذلادع ميهٓٗا إدباض

مبؿاضن١ ٦َات األيٛف َٔ ايؿبٝب١ َٔ ؾت٢ اما٤ ايعامل(، ؾ٢ ا٣ ) استذاد١ٝ قاخب١
. ايكٓاع١ٝ املتكس١َضٚب٢ اٚ ايسٍٚ َهإ ٜعكس ؾٝ٘ ادتُاع ايك١ُ يسٍٚ األؼاز األٚ

اسس.....  ٚوسخ اسٝاْا إ ؽطز َطاٖطات استذاد١ٝ ندل٣ ؾ٢ عس٠ عٛاقِ ؾ٢ إ ٚ
: عؿطات األيٛف َٔ ايتٓعُٝٞ ايطؾٝع ملٓاٖهٞ ايعٛمل١املػت٣ٛ  ،ٚمما ٜجرل ايسٖؿ١ سكا

نإٔ عكا" غشط١ٜ ؼطنِٗ ايؿباب َٔ ؾت٢ بكاع ايعامل ٜتشطنٕٛ مٛ ْكط١ قسز٠ ٚ
ٚايتٓعِٝ ٚضمبا ٜهُٔ ايػط يف إٔ تعاٖطاتِٗ تتػِ عػٔ ايتٓػٝل سٝح  ،ٚتٛدِٗٗ

أسس أِٖ الاظات ايعٛمل١  –ٜٚايًُؿاضق١  –إٔ َٓاٖهٞ ايعٛمل١ ٜػتدسَٕٛ  ،شيو
 ( يف إتكاالتِٗ ."بصيو ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات )األْذلْٝتْٚعين 

ْطام  ع٢ً ( قس أْتؿطت٢ ٚقت مل تهٔ خس١َ )األْذلْٝتنتبت ٖصٙ ايهًُات ؾ
ت تكتكط ع٢ً  مجٗٛض قسٚز يًػا١ٜ. ٚ يهٔ  أغتدساّ ، بٌ ناْٚاغع ؾ٢ ايسٍٚ ايعطب١ٝ

ػاضع١ يٝؼ ؾ٢ ايسٍٚ املتكس١َ ؾكط، بٌ ؾ٢ ( أخص ُٜٓٛ ٚ ٜٓتؿط بٛتا٥ط َت)األْذلْٝت
( يعبت زٚضا ض٥ٝػٝا ؾ٢ األْذلْٝت. ٚ قس ضأٜٓا نٝـ إ  ؾبه١ )ايسٍٚ ايٓا١َٝ أٜها
ا ٚ أٚنطاْٝا ٚ دٛضدٝ َٛيساؾٝا ٚ ٢ ايعسٜس َٔ بًسإ ايعامل َج١ٌ ؾاألْتؿانات ايؿعبٝ

 .أٜطإ  ٚ تْٛؼ ٚ َكط ٚ يٝبٝا
بايػ١ ايكٍٛ بإٔ ؾبه١ األْذلْٝت ٚضا٤ ٖصٙ ايجٛضات؟ ٚ اشا نإ ٚ يهٔ أيٝؼ َٔ امل

تػتدسّ ايؿبه١ ت املعاضن١ ؾ٢ زٍٚ نجرل٠ )، نٝـ ْؿػط بكا٤ أستذادااألَط نصيو
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( قكٛض٠ ايعامل ايعطب٢ َجٌ ضٚغٝا ٚايكني أٚغع بهجرل َٔ ايعٓهبٛت١ٝ ع٢ً ْطام
 ؟ به١ ع٢ً ايطأ٣ ايعاّ أٚ  ايؿاضعزاخٌ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚ ال تٓعهؼ خاضز ايؿ

صا اـدل ، غطعإ َا اْتؿط ٖاىل سطم ْؿػ٘  قُس ايبٛ ععٜع٣عٓسَا ؾأ ايؿٗٝس 
ٚ نإ ي٘ ألدتُاع٢ األْذلْٝت ؾ٢ تْٛؼ. عٔ ططٜل َٛاقع ايتٛاقٌ ا بني َػتدس٢َ

عاضّ ٚ زع٠ٛ  اىل غهب ايكس١َ ع٢ً دٌٝ ايؿباب. ثِ ؼٛيت ايكس١َٚقع 
ايؿٛاضع بعؿطات  مل متض غ٣ٛ غاعات ق١ًًٝ ست٢ غكت . ٚيألستذاز ؾ٢ ايؿاضع

ًـ ايؿطا٥ح األيٛف َٔ احملتذني ايصٜٔ أْهُت ايِٝٗ مجٛع غؿرل٠ َٔ ايتٛاْػ١ َٔ كت
 . األدتُاع١ٝ ٚ األعُاض

( زٚضا بايؼ األ١ُٖٝ ؾ٢ تُاع٢ )ؾٝػبٛى ٚ تٜٛذل ٚ ٜٛتٝٛبملٛاقع ايتٛاقٌ األدٚ نإ  
ػًطات املكط١ٜ ملس٠ ط١ًٜٛ  . ٚ مل تسضى ايٓاٜط ؾ٢ َكط نس ايٓعاّ ايبٛيٝػ٢ٜ 25ثٛض٠ 
س غدط َٔ اس مجاٍ َباضىٖصا ايسٚض اؾسٜس ايععِٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ست٢ إ  أبعاز

 عٔ ضأٜ٘ ؾ٢ َٛقع ايؿٝػبٛى ٚ عاّ، عٓسَا غأي٘ ايؿاب ايؿبإ املكطٜني ؾ٢ ادتُاع
٢ نشه١ ؾَٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاع٢ األخط٣، ٚ مل ٜهًـ مجاٍ ْؿػ٘ عٓا٤ ايطز، بٌ غطم 

مل ٜهتؿـ ْعاّ َباضى أ١ُٖٝ . ٚ َٔ أسس أقسقا٥٘ ايطز ع٢ً ايػؤاٍ ، ثِ طًبط١ًٜٛ
زٍ ٚ تٛسٝس اآلضا٤ ٚ  تبا ٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاع٢ خكٛقا ؾ٢ٚ َ األْذلْٝت عَُٛا

دتاست ايت٢ أ ٜٓاٜط 25 يًتكس٣ يٓعاَ٘ ايبٛيٝػ٢ ايؿاغس اال ؾ٢ شض٠ٚ ثٛض٠ سؿس اؾُاٖرل
األْذلْٝت يعس٠ أٜاّ ٚ يهٓ٘ أنطط اىل  ؾكطع خس١َ ،َكط َٔ أقكاٖا اىل أقكاٖا

بكطع خس١َ األْذلْٝت ٚ  ٖٝالض٣ نًٝٓتٕٛاعازتٗا ؼت  ايهػط األَرلن٢ ، سٝح ْسزت 
 بأعازتٗا ع٢ً ايؿٛض .طايبت 

عاض١َ ؾ٢ ايبًسإ ايعطب١ٝ اغِ )ثٛض٠  مث١ َٔ ٜطًل ع٢ً ايجٛضات ايؿعب١ٝ اي
ٌ ( ْعطا يًسٚض املؿٗٛز شلصٜٔ املٛقعني األيهذلْٚٝني ؾ٢ تػٗٝايؿٝػبٛى( ٚ )ثٛض٠ ايتٜٛذل

األْذلْٝت ملا سكًت تًو ، ٚ ٜكٍٛ ايبعض أْ٘ يٛال ايتٛاقٌ ٚ ايتٓػٝل بني ظٚاضُٖا
ؼطٜو ٚ اؿكٝك١ إٔ األْذلْٝت أزا٠  ؾعاي١  ؾ٢  ،ت!! ٚ ٖصا قٍٛ َبايؼ ؾٝ٘ نجرلاايجٛضا

اؾُاٖرل ايػانب١ ٚ ؾ٤ٛ األْع١ُ ايؿُٛي١ٝ ؾ٢ أٜطإ ٚ تْٛؼ ٚ َكط اىل 
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قطع األْذلْٝت ٥ؤنس ايسٚض ايؿعاٍ شلصٙ األزا٠ ايجٛض١ٜ سكا ٚ يهٔ يٝؼ 
ٛع١ٝ ألْسالع ٚ ايعٛاٌَ املٛنإ ايعطٚف .ْٝت ايجٛض٣ ٚسسٙ تٓسيع ايجٛضاتباألْذل

ؾ٢ تْٛؼ ٚ َكط باألَؼ ٚ ؾ٢ ايُٝٔ ٚ يٝبٝا ٚ ايبشطٜٔ ٚ عُإ ٚ  األستذادات ايؿعب١ٝ
ٚ  غرلٖا َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايّٝٛ قس ْؿأت ٚ ْهذت قبٌ األغتدساّ ايٛاغع يألْذلْٝت

ؿاضع .ٚ ْعتكس إ سؿس ٦َات األيٛف َٔ احملتذني ؾ٢ ايظٗٛض َٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاع٢
ألظاس١ تطًب ْهٛز ايب١٦ٝ األستذاد١ٝ ٚإ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚ سسٖا ال تهؿ٢ ٜ

زٕٚ ٚ ئ تهٕٛ ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ  ،يػًط١ ٚ أغكاط األْع١ُ ايؿُٛي١ٝايطػا٠ عٔ ا
. رل عٔ ايطأ٣ ٚ ايتٓؿٝؼ عٔ اشلُّٛغ٣ٛ َٓؿصا يًتعب ،ايب١٦ٝ اؿان١ٓ يألستذادات

ٝا٤ ايؿعب٢ ٚ ٜكٌ غدط ايٓاؽ ع٢ً ايٓعاّ ايكا٥ِ اىل األغت ٚعٓسَا ٜتعُل ٚ ٜٓهر
األْتدابات ٚ أْتٗاى سكٛم األْػإ ٚ ؾطض  ٝإ ) بػبب  قٝاّ ايػًط١  بتعٜٚطزضد١ ايػً

ٚ تؿاقِ َؿانٌ ايؿكط ٚ  ؿػاز ايػٝاغ٢ ٚ األزاض٣ ٚ املاىلقٝٛز ع٢ً اؿطٜات ٚ أغتؿطا٤ اي
 (، تتشٍٛ ؾبه١ األْذلْٝت اىل أزا٠ ثٛض١ٜرلٚقطاط١ٝ ٚ تطز٣ اـسَات ايعا١َايبطاي١ ٚ ايب

ؾعاي١ يًتٓعِٝ عدل تبازٍ ٚ تكطٜب اآلضا٤ ٚ سؿس ايتأٜٝس يؿهط٠ األستذاز ايع٢ًٓ ٚ نػط 
تتشٍٛ  اٖرل٣ ٚ َهاْ٘، أقٍٛ عٓس شيو ؾكطسادع اـٛف ٚ ؼسٜس َٛاعٝس ايتشطى اؾُ

ـ باألْع١ُ ايؿُٛي١ٝ  عكؾبه١ األْذلْٝب اىل  ق٠ٛ تٓع١ُٝٝ متاضؽ تأثرلا غٝاغٝا ٖا٥ال ت
. َٓص أنجط َٔ أيـ عاّ ٚ ايؿعٛب ايعطب١ٝ ت٦ٔ ؼت غٝاط سهاّ دا٥طٜٔ أشاقٛا ايؿاغس٠

ػرل ٚ مٔ ْعٝـ ايّٝٛ . ٚ يهٔ ايعَٔ تـبع َٔ اؾٝاعؾعٛبِٗ ايصٍ ٚ اشلٛإ ٚ غطقٛا يك١ُ ا
ا٠ إٔ استهطٖا اؿهاّ ايطػ ( َتاس١ يًذُٝع بعسعكطا دسٜسا، اقبشت ؾٝ٘ )املع١ًَٛ

بؿط ايػطا٤ ٚ ، ٚ ْؿأ ألٍٚ َط٠ ؾ٢ ايتأضٜذ ايبؿط٣ فتُع أْػا٢ْ ٜتكاغِ ؾٝ٘ ايطٜٛال
ٚ  وذب اؿكٝك١، ؾؿُؼ اؿط١ٜٚ مل ٜعس بٛغع سانِ دا٥ط إ  ايهطا٤ اىل سس نبرل

َتًو ، َُٗا أَهإ َٔ عاملٓا )ايكػرل( ٚ مل ٜعس بٛغع طاغ١ٝايسميكطاط١ٝ تػطع ؾ٢ نٌ 
ا٥ُ٘ عل ؾعب٘ عٔ دط ع ٚ ٚغا٥ٌ ايتهًٌٝ ٚ اـساع إٔ  ىؿ٢َٔ أزٚات ايبطـ ٚ ايكُ

س٠  أَتًو . ٚ بؿهٌ ايتهٓٛيٛدٝا ايجٛض١ٜ اؾسٜايعامل اـاضد٢ أٚ إ ٜػتُط ؾ٢ اؿهِ
 ايت٢ ال تكٗط. املهطٗسٕٚ ٚ املػشٛقٕٛ ق٠ٛ خاضق١. أْٗا )ق٠ٛ ايهعؿا٤(
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ُاعٞ َٓابط سط٠ يًتعبرل عٔ ايطأٟ املسْٚات ٚاملٓتسٜات ٚؾبهات ايتٛاقٌ األدت
ٚغ١ًٝ  ، ْٚٝتٚايتٛاقٌ َع اآلخطٜٔ يهٌ َٔ ٜتعاٌَ َع ايهَٛبٝٛتط ٚيسٜ٘ أتكاٍ باألْذل

ظُٝع ايٛغا٥ٌ ايتعبرل١ٜ املتاس١ ع٢ً ايؿٛضٟ ألخباض اؿٛازخ َٔ َٛاقعٗا َباؾط٠ يًٓكٌ 
سٕٚ اٚ املٛاطٔ ا ٜػبل املٚاسٝاْ اإلْذلْت )ْل، قٛض، َكاطع قٛت١ٝ، َكاطع ؾٝسٜٛ(،

دسٜس٠ غرل . ٚايتسٜٚٔ ٚغ١ًٝ اعال١َٝ العالّ ايتكًٝس١ٜ يف ْكٌ األخباضٚغا٥ٌ ا ايكشؿٞ
، غ٣ٛ ايطقاب١ ايصات١ٝ عطف اـطٛط اؿُطا٤ أٚ ايتابٖٛاتتكًٝس١ٜ ال ؽهع يًطقاب١ ٚال ت

 . اييت ٜهعٗا املسٕٚ بٓؿػ٘ يٓؿػ٘
طا٤ األْذلْٝت ٚبني أٚي٦و ايصٜٔ أٜ ٖٛ اؿس ايؿاقٌ بني املسْٚني اشلٛا٠ ْٚؿ ،اشٕ
 .عاّل؟. ٌٖٚ ٖصا اؿس َٛدٛز ؾ١َٓٗ شلِ أٟ ايكشؿٝني؟ ْكٌ األخباضدعًٛا 

تسضه١ٝ ٚيهٔ َتػاضع١  غطٛات ظاس١ ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ عٔ عطؾٗايكس دطت ا
نإ األْذلْٝت يعب١ غاي١ٝ ايجُٔ يًُٝػٛضٜٔ ٚمل  قبٌ سٛايٞ عؿط غٓٛات .َٚتٛاق١ً 

، اؾ١ ايٛضق١ٝ ٚايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛض بأْٗا غتهٕٛ َٓاؾػ١ داز٠ يًكشٜهٔ أسس ٜتكٛ
طع اقبح ايسخٍٛ اىل ايؿبه١ اغٌٗ ٚاغ ٛدٝا االْذلْٝت،ٚيهٔ نًُا تطٛضت تهٓٛي

يًُعًَٛات ال وسٙ سسٚز اٚ َكسض عاملٞ دسٜس  ٚأضخل ٚدط٣ االعتُاز انجط ع٢ً
به١ بتأغٝؼ ع١ اىل ايؿٚقٓٛات ايتًؿعٜٕٛ ٚاالشا ضقاب١، ٚزخًت ايكشـ ٚاجملالت

. ٚيهٔ ظٗٛض َػاسات َؿتٛس١ يًتعبرل عٔ ايطأٟ يف املسْٚات ٚ َٛاقع ايهذل١ْٝٚ شلا
، اخصت تٓتعع ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا َٔ ٚغا٥ٌ ػتك١ً َٚٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاعٞتسٜات املٓامل

نطب١ أخط٣  ( يٝػسزweb 2.0االعالّ ايتكًٝس١ٜ قػُا َٔ اؾُٗٛض. ٚدا٤ َؿطٚع )
املؿاٖس٠ ع٢ً ايؿبه١  ق١ُ اسكا٤اتعالّ ايتكًٝس١ٜ ٚأخص وتٌ يٛغا٥ٌ األ
ٓٝات ٚايتطبٝكات ايؿبه١ٝ فُٛع١ َٔ ايتكتهٕٛ َٔ ٜاملؿطٚع  ٖٚصا .ايعٓهبٛت١ٝ

اييت أزت إىل تػٝرل غًٛى ايؿبه١ ايعامل١ٝ ٚشيو بايػُاح يًُػتدسّ   اؾسٜس٠،
ضت٘ ع٢ً ايتشهِ بٗا بأَتالى قاعس٠ بٝٓات خاق١ ب٘ ع٢ً املٛقع باإلناؾ١ إىل قس
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َع املسْٚني  ٚتعٜٚسٙ بأْع١ُ تؿاع١ًٝ تػُح مبؿاضنت٘ يف تؿاعٌ ادتُاعٞ ٚاغع ايٓطام
 .ط٣ عسٜس٠ ال ْط٣ ساد١ يًدٛض ؾٝٗا، َٚٝعات أخٚاملتكؿشني اآلخطٜٔ
أْٗا أْتكًت اىل املطتب١ ، ٚنيتكٓٝات اٖتعت ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜبعٗٛض ٖصٙ ا

، مما طٖا بأغتُاي١ اؾُٗٛض بٛغا٥ٌ ؾت٢تعٜٛض عٔ خػا٥. ٖٚٞ ؼاٍٚ ايّٝٛ ايايجا١ْٝ
اىل  ؾٝ٘ طٛاٍ ايػٓٛات ايعؿط املان١ٝ، سسا بهجرل َٔ َٓعطٟ األعالّ ٚايعاًَني

ايتٓبؤ بأْتٗا٤ عكط ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ َٚٛتٗا ايتسضهٞ خالٍ ايعكٛز ايكطٜب١ ايكاز١َ 
 ٚبعٚؽ ؾذط ايٛغا٥ط املتعسز٠. 

، ألٕ ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ يتٓبؤات غٛف تتشكل عصاؾرلٖاصٙ اٚيهٓٓا ال ْعتكس بإٔ ٖ
، اؾسٜس املؿطٚض عًٝٗا بٛغا٥ٌ ؾت٢عك١ٝ ع٢ً املٛت ٚأخصت تتهٝـ َع ايٛاقع 

َٓٗا األْتكاٍ اىل ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ نًّٝا اٚ اقساض ْػذ ايهذل١ْٝٚ مبٛاظا٠ ْػدٗا 
ا اٚ ايتشٍٛ  زميَٛتٗايٛضق١ٝ أٚ ايتشٍٛ اىل قشاؾ١ فا١ْٝ تعتُس ع٢ً األعالْات يف

 .٣ ٚضٚادّا يس٣ ايكطا٤، ايت٢ َا ظايت تًك٢ ٖٛاىل قشاؾ١ ايتابًٜٛس
، ؾٌٗ ٖصا ٜعين إ ايتسٜٚٔ شاؾ١ ايتكًٝس١ٜ ؾكست بعض َٛاقعٗاٚاشا ناْت ايك

. َٚا ايؿطم ايط٥ٝػٞ  املسٕٚ إ وٌ قٌ ايكشؿٞ املٗين؟غٝشٌ قًٗا ٌٖٚ ٜػتطٝع 
 بني ايتسٜٚٔ ٚايكشاؾ١.؟

املسٕٚ ال وتاز  .١َٕٓٗٚ يعسز دس قًٌٝ َِٓٗ ؿس اآل سٜٚٔ ٖٛا١ٜ ملععِ املسْٚنيايت 
ؿاٍ بايٓػب١ اىل ايكشؿٞ احملذلف. اٟ ؾدل ميهٔ إ اىل زضاغ١ ايكشاؾ١ نُا ٖٛ ا

 َٖٛب١ ايهتاب١ ٚايكسض٠ ع٢ً ايٓعط عٔ اَتالن٘ اؿس االز٢ْ َٔ. بكطف ٜهٕٛ َسّْٚا
ٖٛاالؾذلاى يف اسس املٛاقع اييت تتٝح  نٌ َا وتاد٘ ايتعبرل ايػًِٝ ايطًل عٔ آضا٥٘.

، ألٕ املس١ْٚ يٝػت أ بهتاب١ ؾ٤ٞ َا بني آ١ْٚ ٚأخط٣اجملاٍ يًُسْٚني بايهتاب١ ٚايبس
املِٗ ٖٓا ٖٛ  غذٌ َصنطات اٚ َٜٛٝات عاز١ٜ بٌ ْؿطات ايهذل١ْٝٚ غرل زٚض١ٜ، ٚاألَط

ميهٔ أعتباض َٔ ٜهتب يٓؿػ٘  . ٚالتب٘ املسٕٚ َتاسا ملتكشؿني آخطٜٔإ ٜهٕٛ َا ٜه
 .ؾكط َسّْٚا
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املس١ْٚ ؾهٌ اعالَٞ غرل تكًٝسٟ ٚاملسٕٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ سط يف َا ٜٓؿطٙ ٚال 
ٚال  ،(أٚ تٛدٝٗ٘ أٚ ؾطض أٟ قٝٛز عًٝ٘ )َا عسا َطاعا٠ قٛاْني بًسٙميهٔ ايتشهِ ؾٝ٘ 

اسس ٚال  ،ٜؿا٤ايهتاب١ ؾٗٛ ٜهتب يف أٟ ٚقت ًٜتعّ املسٕٚ ظسٍٚ ظَين َعني ألٚقات 
. ٚاشا ناْت ٖٓاى تعًٝكات ع٢ً َا ٜهتب٘ ت٣ٛ املس١ْٜٚؿطض عًٝ٘ ؾطٚطا اٚ ٜكِّٝ ق

أَا ايكشؿٞ املٗين ؾأْ٘ ًَعّ مبطاعا٠  اـٝاض يف ْؿط أٟ تعًٝل أٚ سذب٘، ؾإٔ ي٘
زض٠ ايٝ٘ ، ٚتٓؿٝص ايتٛدٝٗات ايكاايكشٝؿ١ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا املٛاعٝس ايسٚض١ٜ يكسٚض

 .ايكشٝؿ١ َٔ ض٥اغ١ ؼطٜط
 ،ب٘املسٕٚ غرل ًَعّ بايهتاب١ ٚؾل ؾهٌ َعني اٚ ايتؿهرل بػال١َ يػت٘ ٚاْاق١ اغًٛ

، ٚست٢ ٚال ٜػأٍ عٔ قت٣ٛ َٚكساق١ٝ َا ٜهتب٘. ٖٚٛ سط يف غطز نٌ َا وًٛ ي٘
 ؾها٥ح اٚ ٚقا٥ع مل تجبت قشتٗا.

ع  املسٕٚ ميهٔ إ ٜكطف ٚقتا طٜٛال يف ايتسٜٚٔ ٚيهٓ٘ ست٢ ٚإ تططم اىل َٛنٛ
، ألٕ ال اسس ٜسؾع ي٘ َاال يكا٤ عًُ٘ ٖٚٛ ض اضازت٘ادتُاعٞ َِٗ ؾأْ٘ ٜؿعٌ شيو مبش

َٔ ادٌ  ٞ ٜسؾع٘ يٓؿط َا ُٜٗ٘ ٜٚؿػٌ بايٜ٘ٓػُؼ يف ايتسٜٚٔ الٕ مث١ ٖادؼ ؾدك
 .عًٝ٘ ٚوؼ باملتع١ َٔ  ٚضا٤ شيو اطالع اآلخطٜٔ

كٌٝ زضاغٞ يف هٕٛ يسٜ٘ ؼاَا ايكشؿٞ ؾإٔ عًٝ٘ إ ٜجبت قسضات٘ امل١ٝٓٗ ٚإ ٜ
 قشاؾتٓا . قشٝح آْا لس يفاغاغ١ٝ يف اجملاٍ ايصٟ ٜعٌُ ؾٝ٘ َٚعاضف ايكشاؾ١

ؼكٝال زضاغٝا ، ايصٜٔ، مل ٜتًكٛا ٚقشاؾ١ ايبًسإ األخط٣،  ايعسٜس َٔ أبطظ ايكشؿٝني
،  ٚيهٔ ز شلِ بايهؿا٠٤ ٚامل١ٝٓٗ ايعاي١ٝأقبشٛا قشؿٝني َؿٗٛ يف َٗٓتِٗ َٚع شيو

اؿكٝكٞ ست٢ يٛ مل ٜهٔ ساقال  ايكشؿٞ. اغتجٓا٤ا َٔ ايكاعس٠ اؿاالت تعٌٖصٙ 
١ٝ  ع٢ً ؾٗاز٠ يف َٗٓت٘ ؾإٔ يسٜ٘ يف َععِ األسٝإ ؾٗاز٠ زضاغ١ٝ يف ؽكل َا ٚقابً

. ٚيهٔ ٖصا ال ٜعين بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ إ أٟ ؾدل يًهتاب١ ايكشؿ١ٝ مبػت٣ٛ دٝس
. ألٕ ايكشؿٞ شؿّٝا ؽكل آخط ٜكًح إ ٜهٕٛ قساقٌ ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ يف

، َا ازلٝ٘ ب)ٖادؼ ايكشاؾ١( ٚعٓسَا ٜتٛؾط ٞ ي٘ إ ميتًو أناؾ١ اىل ايؿٗاز٠ٜٓبػ
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ػطبت٘ عٓسٙ ٖصا اشلادؼ ايسا٥ِ ؾأْ٘ ٜهتػب َٗاضات نتاب١ٝ باؾٗس ٚايتعب َٔ خالٍ 
 .ايط١ًٜٛ يف ايعٌُ ايكشؿٞ

ػتطٝع ؾطح أٚ ال ٜ بٝعت٘ نٝل األؾل َٚتٛانع ايجكاؾ١ٚيهٔ اشا نإ ايؿدل بط 
بٝػط ٜٚهتب بٛنٛح ٚغالغ١ ٚاهاظ اٚ غرل قازضع٢ً ايتعاٌَ املطٕ َع ايٓاؽ  اضٙاؾه

هٌ اٖتُاَّا ب ًَٛات املطًٛب١ يًُعاؾ١ ايكشؿ١ٝ اٚ ال ٜبسَٟٔ ادٌ اؿكٍٛ ع٢ً املع
 .َا ٖٛ َِٗ ٚممتع يف ٖصا ايهٕٛ، ؾأْ٘ ئ ٜهٕٛ قشؿٝا ْادشّا

شؿٞ يٝؼ ؾكط إ ٜهٕٛ ٢ً ايكايعكط ايطقُٞ ٜؿطض ع ايعٌُ ايكشؿٞ يف
، ٚاغع املعطؾ١ ٚيهٔ ٜٓبػٞ ي٘ إ ٜعطف يػ١ ادٓب١ٝ ٚاسس٠ يف األقٌ ٚ ٜتكٔ َجكؿّا

 .يتعاٌَ َع ايهَٛبٝٛتط ٚاألْذلْٝتا
ب١ عٔ أٟ َٛنٛع ىطط بباي٘ أٚ يٝؼ سطّا يف ايهتا -غالف املسٕٚ   -ايكشؿٞ 

١ٝ ٚيهٔ ست٢ ٖؤال٤ ضمبا بأغتجٓا٤ نتاب األعُس٠ ايكشؿعٔ أٟ قه١ٝ ٜؿا٤ )
 (.ايكشٝؿ١ ٚال واٚيٕٛ اـطٚز عٓٗاًٜتعَٕٛ يف ايعاز٠ بػٝاغ١ 

قػِ َعني أٚ ٜهًـ بأدطا٤ سٛاضات اٚ ايكٝاّ  ايكشؿٞ ٜعٌُ يف سكٌ اٚ 
ٚغرل شيو َٔ أؾهاٍ ايعٌُ ايكشؿٞ ٖٚٞ نًٗا تتِ  بتشكٝكات قشؿ١ٝ قسز٠

سز املٛنٛعات امل١ُٗ اٚ ؼ بتهًٝـ َٔ ض٥اغ١ ؼطٜط ايكشٝؿ١ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا ٚاييت
 . ٜٓبػٞ تػطٝتٗا يف ايعسز اؾسٜس، اييتايػاخ١ٓ

ات اييت ٜتهُٓٗا املاز٠ ثِ إ ايكشؿٞ َػؤٍٚ عُا ٜهتب٘ ٚعٔ َكساق١ٝ املعًَٛ
 ٜعٌُ ؾٝٗا بٌ اٜها . ٖٚٛ َػؤٍٚ يٝؼ ؾكط اَاّ ايٛغ١ًٝ االعال١َٝ اييتاملٓؿٛض٠

 .يف َا ٜٓؿطٙ خ عِٓٗٚاَاّ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜتشس اَاّ ايكطا٤
ٞ ي٘ إ بطبٝع١ اؿاٍ ؾإٔ َٔ سل ايكشؿٞ إ ٜهٕٛ ي٘ ضأٜ٘ اـام ٚيهٔ ٜٓبػ 

. نٌ إ ٜؤنس ؾ٦ٝا اٚ ٜتِٗ اسسا دعاؾا. ٚال ول ي٘ ٜهٕٛ َٛنٛعٝا يف نتابات٘
أٟ  ،ٕ تهٕٛ َسع١َٛ باؿكا٥ل ٚ االزي١االغتٓتادات اييت ٜتٛقٌ ايٝٗا ٜٓبػٞ ا

ٗاَ٘ ٜهًؿ٘ ٚايكشٝؿ١ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا غايّٝا. اُٖاٍ اٚ عسّ دس١ٜ يف تٓؿٝص َ
. سٝح إ اٟ ١ٜٛ ؾكط بٌ االنطاض املاز١ٜ اٜهاٚاؿسٜح ال ٜسٚض عٔ االنطاض املعٓ
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، ميهٔ إ ٜكانٞ ايكشؿٞ ٚض٥اغ١ ؼطٜط عٓ٘ َػاغا ب٘ ؾدل ٜعتدل َا ْؿط
 . هِ ي٘ احمله١ُ بتعٜٛض َايٞ نبرلايكشٝؿ١  ٜٚطبح ايسع٣ٛ ٚؼ

ٚ ٜبصٍ دٗٛزا أندل ٚيسٜ٘  .إ ايكشؿٞ اقٌ سط١ٜ َٔ املسٕٚح مما تكسّ، ٜته
، يصا ؾإٔ َٔ سل ايكشؿٞ إٔ  ٜػتًِ عًٝ٘ َػؤٚيٝات ادتُاع١ٝ ٚاخالق١ٝايتعاَات ٚ

 .َع ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ يف اجملتُعضاتبا اٚ ادطا يكا٤ عًُ٘ ٚايصٟ قس ال ٜتٓاغب زا٥ُا 
١ اىل ايكشؿٞ اؿكٝكٞ، شاؾ١ بايٓػبايكشؿٞ  ٜتعًِ َٗٓت٘ طٛاٍ سٝات٘ ٚ ايك

 .أنجط َٔ ١َٓٗ ، أْٗا ضغاي١
إ ٜتٛقـ عٔ ايهتاب١ املسٕٚ ميهٔ  إ ايكشاؾ١ ١َٓٗ ٚايتسٜٚٔ ٖٛا١ٜ .ٚقؿ٠ٛ ايكٍٛ 

 .ٝا َتكاعسا الْ٘ ٜهتب َس٣ اؿٝا٠، اَا ايكشؿٞ ؾكًُا لس قشؿمبشض اضازت٘
ْٚات َٚٔ ايططٜـ إ ْصنط ًَدكا عٔ  بعض ايػذاالت اييت زاضت ع٢ً املس

 .سْٚني اشلٛا٠ ٚايكشؿٝني املٗٓٝنيَٚٛاقع ايتٛاقٌ األدتُاعٞ بني امل
ٚإ َا ٜسْٚ٘ ال تتٛؾط  ملسٕٚ هٌٗ اغاغٝات ١َٓٗ ايكشاؾ١ٜعتكس ايكشؿٞ إ ا

أَا املسٕٚ ؾأْ٘  ٜعتدل ايكشؿٞ َٛظؿا يس٣  ٘ ؾطٚط املعاؾ١ ايكشؿ١ٝ ايكشٝش١،ؾٝ
.، أٟ إ أسسُٖا ال زلايٞ أٚ ايػٝاغٞ.ايطأ أٚ تابعّا يكاْع ايكطاض َايو ايكشٝؿ١

، ألٕ ايتعاٜـ بني قشاؾ١ املسْٚات ٚايكشاؾ١ ٜعذلف باآلخط، ٖٚصا أَط َؤغـ
ًذُٗٛض اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات ؾا١ًَ أنجط انتُاال عٔ األسذلاق١ٝ امل١ٝٓٗ ٜػُح ي

 .األسساخ
ّ ألعالايتسٜٚٔ ٚايكشاؾ١ ٚدٗإ يألعالّ املعاقط ٚاشا سصؾٓا اسسُٖا ألقبح ا 

 .أؾكط ٚأقٌ س١ٜٛٝ ٚتؿاعاّل اىل سس نبرل
ع ْؿطٙ يف قس ٜهٕٛ يًكشؿٞ َسْٚت٘ اـاق١ اييت ٜٓؿط ؾٝٗا َا ال ٜػتطٝ

، ؾكس أغتدسّ قشؿٞ كهطّ َسْٚت٘  يًتؿٛم ع٢ً قشٝؿت٘. ايكشٝؿ١ اييت ٜعٌُ بٗا
ز األٚضٚبٞ يف بطنػٌ ؾؿٞ ايٓس٠ٚ اييت عكست َؤخطا يف املطنع ايكشؿٞ جملًؼ األؼا

 دإ نٛاتطميطقاٍ ايكشؿٞ  ٌ األعالّ األدتُاع١ٝ يف ايكشاؾ١"أثط ٚغا٥ت عٓٛإ "ؼ
تطٝع أخص َٛاز أغ": ٚنػٌطايؿطْػ١ٝ يف ب يٝدلاغٕٝٛايصٟ ٜعٌُ َطاغال  يكشٝؿ١ 
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ٕٛ ، ألثبت يكشٝؿيت إٔ ايٓاؽ ٜطغبْٚؿطٖا ع٢ً َسْٚيت، ثِ يف ايؿٝػبٛى ٚتٜٛذل
  ."بايكطا٠٤ سٍٛ ٖصا املٛنٛع

إٔ َسْٚت٘ أشلُت يف بعض األسٝإ قشٝؿت٘ ع٢ً ْؿط َكاالت  طميطنٛاتٚأناف 
 .نٝع ناْت ايكشٝؿ١ قس ضؾهتٗا أٚالعٔ َٛا

٘ اؾهاضا ملكاالت ٚأناف إ ايتؿاعٌ َع ايكطا٤ ٚاملعًكني ع٢ً املس١ْٚ ٜعطٝ
 .ٜٚػاِٖ يف عًُ٘

خ اشا ناْت قاسب١ اؾالي١ ايكشاؾ١ غًط١ ضابع١ تطاقب ٚتكِّٝ أزا٤ ايػًطات ايجال
، ؾإٔ تٓكٌ املعًَٛات اييت تِٗ اجملتُعاألخط٣ ٚتٓؿط َا ٜػِٗ يف تطٜٛط ٖصا األزا٤ ٚ

ضبع فتُع١ بكطاس١ ٚؾؿاؾ١ٝ ايتسٜٚٔ قس أقبح عل غًط١ خاَػ١ تطاقب ايػًطات األ
 .ٚدطأ٠

 
 األمية األلكرتونية

 
 الفذٕٚ الرقىٗٛ :

أقبح  ، سٝحٛمل١ ٚثٛض٠ األتكاالت ٚاملعًَٛاتمٔ ْعٝـ ايّٝٛ يف عكط ايع
١ يتشسٜح اجملتُعات ايتعُِٝ ايطقُٞ يف ؾت٢ دٛاْب اؿٝا٠ أسس أِٖ ايعٛاٌَ ايط٥ٝػٝ

تعزاز   Digital Divide)، أخصت ايؿذ٠ٛ ايطق١ُٝ )ٚتكسّ األَِ. ٚيف ايٛقت شات٘
، اييت تػتدسّ ألاظات ايجٛض٠ ايطق١ُٝ ع٢ً أٚغع ْطام يف اتػاعا، بني ايسٍٚ املتكس١َ

كش١ ٚايتعًِٝ ٚفاالت ٚيف ايبشٛخ ايع١ًُٝ َٚٝازٜٔ األقتكاز ٚاياؿٝا٠ اي١َٝٛٝ 
، اييت أخؿكت ؿس اآلٕ يف تٛظٝـ ٖصٙ األلاظات ٚؾل عسٜس٠ أخط٣، ٚبني ايسٍٚ املتدًؿ١

 خطط ع١ًُٝ َسضٚغ١ يف تطٜٛط فتُعاتٗا.
ُع. ؾؿٞ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ، مث١ ؾذ٠ٛ ضق١ُٝ أخط٣ زاخٌ نٌ فتٚعال٠ٚ ع٢ً شيو

لس إٔ األغًب١ٝ ايػاسك١ َٔ ايػهإ متتًو َٗاض٠ أغتدساّ ايهَٛبٝٛتط  ،املتكس١َ
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ايعامل١ٝ  ايسخٍٛ اىل ايؿبه١ ٚايدلاَر ٚايتطبٝكات املتك١ً بٗا، ٚتتٛؾط شلا اَها١ْٝ
( بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١ ٚزٚمنا أْكطاع ٚيف ؾت٢ ايعطٚف ٚاألَه١ٓ يًُعًَٛات )األْذلْٝت

غٓتططم ايٝٗا يف ايؿكطات يٞ ايؿبه١ ألغباب َع ٚدٛز أق١ًٝ ن١ًٝ٦ ال ؼبص ايسخٍٛ ا
 .ايالسك١

 
 األوٗٛ األللرتٌٔٗٛ : 

، ؾإٔ اغتدساّ ايهَٛبٝٛتط ايؿدكٞ ٚايسخٍٛ اىل األْذلْٝت أَا يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ
، أَا اغًب١ٝ ايػهإ ؾأْٗا ٚإ ملٝػٛض٠ٜكتكطع٢ً ؾ١٦ قسٚز٠ َٔ ايطبك١ املتع١ًُ ا

ْطام ٚاغع، اال أْٗا َا تعاٍ تعاْٞ َٔ )األ١َٝ ّ اشلٛاتـ ايٓكاي١ ع٢ً ناْت تػتدس
)األ١َٝ األيـ ( ٚقطاع ال ٜػتٗإ ب٘ َٔ ٖصٙ األغًب١ٝ ٜعاْٞ أٜها َٔ األيهذل١ْٝٚ

َٔ هٌٗ ايكطا٠٤  ؾإٔ َؿّٗٛ األ١َٝ ايّٝٛ ال ٜكتكط ع٢ً ، ٚبتعبرل آخط،(با١ٝ٥
 .ٝتف اغتدساّ ايهَٛبٝٛتط ٚاألْذلْال ٜعطَٔ ، بٌ ٜؿٌُ أٜهّا ٚايهتاب١

 
 :األوٗٛ املركبٛ
َكبٛي١ يف ايعامل ايطقُٞ  مل تعس بؿكٝٗا األيـ با٥ٞ ٚاأليهذلْٚٞ، )األ١َٝ املطنب١ (

ُٛس١ بطاَر ط عُات ايسٚي١ٝ األخط٣ شات ايعالق١،، ٚيس٣ َٓع١ُ ايْٝٛػهٛ ٚاملٓاؾسٜس
 ، يف ظَٔ اقبشت ؾٝ٘اييت تعطقٌ تكسّ ايبًسإ ايٓا١َٝ يًكها٤ ع٢ً )األ١َٝ املطنب١(

تط . ٚمل ٜعس أغتدساّ ايهَٛبٝٛايكاعس٠ األغاغ١ٝ جملتُع املعطؾ١تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
، بٌ اقبح نطٚض٠ ًَش١ ٚعٓكطا اغاغٝا ال غ٢ٓ عٓ٘ يف َع بعٚؽ األيؿ١ٝ ايجايج١ تطؾّا

اقط ٜعٝـ يف عكطٙ ٚيٝؼ يف املانٞ، إٔ ميتًو َٗاض٠ . ٚع٢ً نٌ اْػإ َع٠اؿٝا
شلِ األغتؿاز٠ َٔ ثٛض٠ ساز األَٝني ايصٜٔ ال ٜتٝػط ، ٚبعهػ٘ ٜعس يف عأغتدساَ٘
 .ٚنأِْٗ خاضز عكطْا ايطقُٞ اؾسٜس، املعًَٛات
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 :األوٗٛ الٕظٗفٗٛ
ٚاملٗٔ اشلٓسغ١ٝ ، ْط٣ إ األْؿط١ األقتكاز١ٜ ٚايتدككات ايع١ًُٝ يف عامل ايّٝٛ
، تتطًب اىل ٖصا اؿس اٚ شاى اَتالى َٗاض٠ اغتدساّ بطاَر ٚايطب١ٝ ٚغرلٖا

تط ٚاداز٠  ايتعاٌَ َع االْذلْٝت. ٚنٌ خطٜر َعٗس أٚ داَع١ أٚ أٟ ؾدل يهَٛبٝٛا
، عًٝ٘ َعطؾ١  ٢ً عٌُ اٚ ٚظٝؿ١ يف ؽكك٘ ايعًُٞ أٚ املٗينٜأٌَ يف اؿكٍٛ ع آخط
 ؾاع -، َكطًح آخط ٚقس ظٗط يف ايػٓٛات األخرل٠ ،باز٤ٟ األغاغ١ٝ شلصا األغتدساّامل

ال ىتًـ يف َؿَٗٛ٘ نجرلا عٔ )األ١َٝ  -أغتدساَ٘ يس٣ ايباسجني يف ايػطب
( ٚ ٜؿرل اىل Functional illiteracy -األ١َٝ ايٛظٝؿ١ٝ االيهذل١ْٝٚ(  ٖٚٛ َكطًح )

تًو املعاضف ٚاملٗاضات ال مت -أٟ زٚي١  –َؤغػات ايسٚي١ ؾ١٦ َٔ املٛظؿني يف  ٚدٛز
اؿسٜج١ يف ٖصا  املعاٜرل ، اييت ال غ٢ٓ عٓٗا يألزا٤ ايٛظٝؿٞ اؾٝس ع٢ً ٚؾلايهطٚض١ٜ

. ٚتؿرل ايبشٛخ املٝسا١ْٝ ايٞ إ أنجط َٔ ْكـ ٚقت ايعٌُ ايٛظٝؿٞ  يف اجملاٍ
، مبع٢ٓ إٔ اـطهني اؾسز ملعًَٛاتا تطٛض٠ ٜكطف ع٢ً َعاؾ١ ْٚكٌ ٚخعٕاجملتُعات امل

 ئ هسٚا ٚظٝؿ١ اٚ اَعات ٚاملعاٖس يٝؼ يف ايػطب ؾكط، بٌ ست٢ يف بالزْا،َٔ اؾ
نتابٝا َٔ زٕٚ اتكإ ايتعاٌَ َع ايهَٛبٝٛتط ٚاألْذلْٝت ٜٚٓتٗٞ  ست٢ عُال شٖٓٝا اٚ

 .ِبِٗ األَط اَا اىل ايبطاي١ أٚ ايكبٍٛ بأٟ عٌُ دػس٣ بعٝس عٔ ؽككاتٗ
ٖٚٛ َٔ أؾس املٓازٜٔ بهطٚض٠   -ٚنإ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ايطٚغٞ زميٝذلٟ َٝسؾٝٝـ  

سٚي١ ع٢ً ٚدٛب األملاّ قس سح َٛظؿٞ اي –اؿٝا٠ ايتعُِٝ ايطقُٞ يف مجٝع َؿاقٌ 
، بػٞ األغتػٓا٤ عٔ خسَات املٛظؿني" ٜٓ: بأغاغٝات )تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات( قا٥ال

؟ إ املٛظـ ايصٟ ال ٜػتطٝع الاظ ٚثٝك١ هَٛبٝٛتطايصٜٔ ال ٜعطؾٕٛ أغتدساّ اي
ػتػ٢ٓ عٔ بؿهًٗا األيهذلْٚٞ أٚ ايصٟ ىؿ٢ أغتدساّ ايهَٛبٝٛتط ٜٓبػٞ إ ٜ

آْا ال ْعني َٛظؿني اَٝني يف املؤغػات اؿه١َٝٛ ٚاغتعُاٍ  .يسٚي١خسَات٘ يف زٚا٥ط ا
 ايهَٛبٝٛتط اقبح دع٤ا َُٗا َٔ َعطؾ١ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ اؾسٜج١. 
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 باحجُٕ يف بركٛ شباحٛ : 
( عسٜس٠ إ األغباب ايها١َٓ ٚضا٤ )األ١َٝ األيهذل١ْٝٚ( ٚ )األ١َٝ ايٛظٝؿ١ٝ

، ٚقس زيت ايتذاضب ايع١ًُٝ إٔ قسض٠ ١ٜٓ١ يس٣ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ املدتًؿَٚتبا
قعٛب١  بتكسّ ايعُط ٚإ نباض ايػٔ هسٕٚٚاَهاْٝات األْػإ يف ايتعًِ تكٌ تسضهٝا  

املعًَٛات  اغاغٝات تهٓٛيٛدٝا ًّٛ ٚاتكإ َٗاضات دسٜس٠ ٚبهُٓٗايف ؼكٌٝ ع
 .ٚأغتدساّ ايهَٛبٝٛتط

،  بِٝٓٗ ا َٔ نباض ايػٔ املتعًُنيزا نبرليصا  لس يف بالزْا نُا يف ايبالز األخط٣ إ عس
ػتطٝعٕٛ ٜزات ايعًٝا ٚست٢ اغاتص٠ اؾاَعات، ال عسز ال ٜػتٗإ ب٘ َٔ أقشاب ايؿٗا

اغتدساّ  ايهَٛبٝٛتط ٚاألْذلْٝت يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات اييت تُِٗٗ اٚوتادٕٛ ايٝٗا  
أِْٗ يف شيو ؾإٔ ٖؤال٤ ؾ ٚإ نإ نٌاي١َٝٛٝ اٚ اعُاشلِ اٚ يف عٛثِٗ، غٛا٤ يف سٝاتِٗ 

ٜػتدسَٕٛ  اب١ ٚأؾباِٖٗ َٔ أْكاف املتعًُني، ايصٜٔ ال ٜعطؾٕٛ ايكطا٠٤ ٚايهتاألَٝني
 . ي١ بؿعاي١ٝاشلٛاتـ ايٓكا

املؿتػًني باألعُاٍ ايؿهط١ٜ ٚايص١ٖٝٓ تعتكس إ ايهَٛبٝٛتط  ايؿ١٦ األندل غٓا َٔ
ٝب١ ٖٛ األبتعاز عٔ اشلٚاألْذلْٝت شلٛ ٚيعب ال ًٜٝل بٗا ٚإ َٔ َػتًعَات ايٛقاض ٚ

ٚتؿهٌ ايًذؤ اىل َكازض  .ٜعذع َععِ أؾطازٖا عٔ ؾو ضَٛظٖا ، اييتٖصٙ ايبسع
يًشكٍٛ ع٢ً  طبٛعات ايسٚض١ٜ ٚايٛثا٥ل ايٛضق١ٝ(ايهتب ٚ املس١ٜ )املعًَٛات ايتكًٝ

ض ايتكًٝس١ٜ يًُعًَٛات ٚاشا ناْت املكاز ،، اييت تتطًبٗا أعُاشلِ ٚعٛثِٗاملعًَٛات
، ؾإٔ َكازض املعًَٛات اؾسٜس٠ ْٚعين بٗا ايؿبه١ ست٢ عرل٠ قػرل٠ سٛض غباس١ أٚ

 . امل١ٝ يًُعًَٛات عط ال ْٗا١ٜ ي٘ايع
 

 : أشباب أخرٝ ملقاطعٛ األٌرتٌٗت
تُع ال ٜجرلاألْذلْٝت أٖتُاَٗا، ْعطّا ألغًٛب سٝاتٗا، سٝح إ مث١ ؾطا٥ح يف اجمل

، ٖٚٞ يف ايعاز٠ تتُتع مبها١ْ اىل ايتكايٝس ٚايعازات ٚاألعطاف تػتٓس ططٜك١ عٝؿٗا
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ٚال ًٜعب  ٚثٝك١ ٚ ط٠ ٚيسٜٗا عالقات ادتُاع١ٝ ٚاغع١ادتُاع١ٝ ٚظطٚف َػتك
 .ت زٚضا ًَشٛظا يف سٝاتٗا اي١َٝٛٝاألْذلْٝ

ايصٜٔ  غهإ األضٜاف يف ايبًسإ ايٓا١َٝ،نُا ال ٜؿهٌ األْذلْٝت نطٚض٠ سٝات١ٝ يس٣ 
ٖٚصٙ ايعاٖط٠  ،ط ثكاؾتِٗ أغتدساّ األْذلْٝتٚمن ال ٜتطًب ْؿاطِٗ ايعًُٞ ٚططٜك١ سٝاتِٗ

، بعض ٚيهٔ بسضد١ أقٌ بطبٝع١ اؿاٍ تؿٌُ غهإ األضٜاف ست٢ يف بعض ايبًسإ املتطٛض٠
، ٚايبعض ض اغتدساّ األْذلْٝت مبشض أضازتٖ٘ؤال٤ ٜطٜس ايعٝـ بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ ٜٚطؾ

أٟ إ  .تػطٞ َٓاطكِٗ ؾبهات األتكاالت ال، ألٕ اآلخطال تكٌ ايٝ٘ خس١َ األْذلْٝت
 .ايػبب تهٓٛيٛدٞ ٚيٝؼ ؾدكٞ

ؾإٔ َتٛغط غطع١  ّا مبا ؾٝٗا ايعطام،( بًس185ٚؾكا يسضاغ١ سسٜج١ سلًت )ٚ
، ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ بًؼ أىل آخط ٚست٢ زاخٌ ايبًس ايٛاسس األْذلْٝت َتؿاٚت َٔ بًس

 –َجال  َٝػاباٜت يف ايجا١ْٝ يف ْٖٛؼ نْٛؼ 49.2َتٛغط غطع١ االتكاٍ باإلْذلْت 
لس إ ايعطام قس سٌ نايعاز٠ يف شٌٜ ايكا١ُ٥ ٚيف  –ٖٚٞ أغطع خس١َ إْذلْت يف ايعامل 

 َٝػاباٜت يف ايجا١ْٝ. 0.75بػطع١ تٓعٌٜ بًػت  179املطتب١ 
، ألْٗا يٝػت اال غببا ملبايػ١ يف ا١ُٖٝ غطع١ األْذلْٝتٚع٢ً ا١ٜ ساٍ ال ٜٓبػٞ ا 

عطام أٚ يف أٟ بًس آخط يف غٛا٤ يف اي طام ٚاغع،أْتؿاض األْذلْٝت ع٢ً ْ ثاْٜٛا يف عسّ
، ()األ١َٝ األيهذل١ْٝٚ ٚ ()األ١َٝ االيـ با١ٝ٥. ٚاألِٖ َٔ شيو ٖٛ ايعالق١ بني ايعامل

ْػإ يف َكتبٌ عُطٙ خالٍ ألٕ اغتدساّ األْذلْٝت ٜتطًب َعاضف وكٌ عًٝ٘ األ
 .ٜتطًب تعًُٝا َػبكّابهجرل ٚال   ، يف سني إٔ اغتدساّ اشلٛاتـ ايٓكاي١ أبػطزضاغت٘
 –كسّ ايعًُٞ تٛانب األػاٖات ايط٥ٝػ١ٝ يًتسسٜج١ األؾتكاض ألْع١ُ تع١ًُٝٝ إ  

ٚيٝؼ تطزٟ  (األ١َٝ األيهذل١ْٝٚايتهٓٛيٛدٞ املعاقط، ٖٛ ايػبب ايط٥ٝػٞ يـ )
. َٚٔ أدٌ أؾاع١ ايٛعٞ يعازات ٚايتكايٝس االدتُاع١ٝ ؾكطاألٚناع االقتكاز١ٜ اٚ ا

ٛدٝا، ، ال بس َٔ تسضٜؼ أغاغٝات ٖصٙ ايتهٓٛي١ٝ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتتُعٞ بأُٖاجمل
. سٝح ٜتِ  ا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف ايسٍٚ املتكس١َ، نَُٓص املطاسٌ ايسضاغ١ٝ األٚيٞ

 .طض أغاغٞ اىل داْب ايعًّٛ األخط٣تسضٜػٗا نُك
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ٍاِطٛ لألٌرتٌٗت :  حركات ٔتٗارات و

ات َٔ َكَٛات ؼسٜح اجملتُعات ٚقؿ٠ٛ ايكٍٛ، إٔ اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛ
ػتدسَٕٛ األْذلْٝت. ؾٌٗ ٜعين ٖصا أِْٗ َععٚيني عٔ ٚيهٔ مث١ زا٥ُا أؾدام ال ٜ

 ؟ ايعامل
ٜؿهٌ ؾٝٗا االْذلْٝت  ال –ال ؾو إٔ َجٌ ٖؤال٤ ٜٓتُٕٛ اىل اٚغاط  َع١ٓٝ 

 .تعاٍ َٛدٛز٠ يف نٌ اما٤ ايعامل ، ٖٚٞ أٚغاط َاق١ُٝ عاي١ٝ
، تطؾض ايعامل نب ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ، يف ايبًسإ املتكس١َٚعال٠ٚ ع٢ً شيو، مث١ 

اييت  ئ ػس ؾٝٗا  -ٚقس ظٗطت يف تًو ايبًسإ  األؾذلانٞ عٔ ٚعٞ ٚازضاى ٚقٓاع١ 
سطنات ادتُاع١ٝ ٚتٝاضات  –، اال َا ْسضيٝؼ ؾٝٗا خس١َ األْذلْٝت ايػطٜع بكع١

ايطاس١ ٚوطّ ايٓاؽ ، ايصٟ ٜػتشٛش ع٢ً اٚقات هط١ٜ تسعٛ اىل  َكاطع١ األْذلْٝتؾ
َٔ ايتٛاقٌ األدتُاعٞ اؿٞ َع األقاضب ٚاملعاضف ٚظَال٤ ايؿهط ٚامل١ٓٗ ٚ ٜػبب  

ايهَٛبٝٛتط  . نُا إ قها٤ غاعات ط١ًٜٛ أَاّّْا ايععي١ عٔ اجملتُع أٚايهآب١أسٝا
اسس٣ األغباب ايط٥ٝػ١ٝ  –نُا ٜكٍٛ األطبا٤  –، اييت تؿهٌ ٜؤزٟ اىل ق١ً اؿطن١

 .اض ؾت٢ ٚيف َكسَتٗا أَطاض ايكًبطيألقاب١ بأَ
ؼ َؿتاح ايػعاز٠ ٚايٓذاح يٝ ْتؿاض ايٛاغع ٚايؿاٌَ يألْذلْٝت، اال أْ٘ٚضغِ األ

أقٓاع ايٓاؽ ع٢ً ايٓكٝض   ضغِ إ ايؿطنات اييت تٛؾط خس١َ األْذلْٝت ؼاٍٚ زا٥ُّا،
 . َٔ شيو
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 ؟هِن اللتابٛ الٗدٖٔٛ يف طرٖقّا اىل السٔا

، أظاست ايهتاب١ ايٝس١ٜٚ داْبّا. ٚنٌ َٔ ٜتعاٌَ َع املعًَٛات ٚغا٥ٌ األتكاٍ ايطق١ُٝ
١ٜ اال ْازّضا ، مل ٜعس عاد١ اىل ايهتاب١ ايٝسٚيٛغا٥ٌ يف عًُ٘ اٚ سٝات٘ اي١َٝٛٝٚ ٜػتدسّ ٖصٙ ا

ايتٛقٝع ع٢ً َػتٓس أٚ   زؾذل املالسعات أَٚجٌ نتاب١ بهع١ أغطط يف ٚعٓس ايهطٚض٠  ؾكط،
، ٖٚٞ عاز٠ َتأق١ً ـ َٚالسعات ع٢ً نتاب خالٍ قطا٤ت٘قو أٚ قٛض٠ أٚ نتاب١ ٖٛاَ

 عٓس ايعسٜس َٔ املؿهطٜٔ ٚ ايهّتاب.
، ٚيف نٌ فاالت اؿٝا٠ تكطٜبا ألٚضام ايطزل١ٝ يف أعُاٍ اؿه١َٛؾكس سٌ ايهَٛبٝٛتط قٌ ا

١ املتكس١َس َٔ اجملتُعات ايف ايعسٜ ، ٚمث١ ايّٝٛ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَرلن١ٝ ٚايسٍٚ يػطٝب
١  َؤغػات ٚٝب ، َٚعاٖس َٚساضؽ ال ٜػتدسّ ٚزٚا٥ط ضزل١ٝ َٚٓعات غرل سه١َٝٛ األٚض

ايٝس١ٜٚ اَط َِٗ سكّا يف  .ٚ يهٔ ٌٖ ايهتاب١ٛضم يًهتاب١ ايٝس١ٜٚ ع٢ً األطالمؾٝٗا ايكًِ ٚاي
ؿعطا٤ ٚ ايباسجني ع٢ً َُّٛا ٚاملبسعني َٔ ايهتاب ٚاي، ٌٖٚ ٖٞ نطٚض١ٜ يًبؿط عسٝاتٓا؟

؟ ٌٖٚ ٜؿهٌ أختؿاؤٖا ايتسضهٞ نٝاع ْٛع محِٝ َٔ ايتٛاقٌ األْػاْٞ عدل ٚد٘ اـكٛم
قسقا٤ ٚ املعاضف ٚملتع١ ال تعٛض يًُشبني، ٚملعاضف قس ايطغا٥ٌ املتبازي١ بني األقاضب ٚ األ

. ٌٖ ايعَٔرل يف اؿٝا٠ ٜٚتطٛض مبهٞ ؟ ؾؿٞ ْٗا١ٜ املطاف نٌ ؾ٤ٞ ٜتػٜطٜٛٗا ايٓػٝإ
ضام ايدلزٟ، ٜتشػط أسس ايّٝٛ ع٢ً أختؿا٤ ططم  ايهتاب١ ايكسمي١ ع٢ً أيٛاح ايطني، ٚٚا

، ٚ ايتكـ ع٢ً ايكدٛض أٚ ٜتشػط ع٢ً أْتؿا٤ اؿاد١ اىل ايؿانؼ ٚا األغطٛاْات ٚاؾًٛز
اضغاي٘ بايٝس يٝؼ غٗال  ، ٚ َا ٖٛ َهتٛباملِٗ ٖٛ احملت٣ٛ ٚيٝؼ ايٛغ١ًٝ املٛغٝك١ٝ ؟سكا إ

،  ايكٍٛ ٚ يهٔ َٔ املبهط ايّٝٛ .و ؾإٔ ايهتاب١ ايٝس١ٜٚ يٝػت غ١ًٗ. ٚاناؾ١ اىل شيأٚ خعْ٘
ؿسٜج١ تػاعسْا ع٢ً .قشٝح إ األدٗع٠ ايطق١ُٝ اب١ ايٝس١ٜٚ يف ططٜكٗا اىل ايعٍٚابإٔ ايهتا

بعض َا ٖٛ  ع١ ٜؿكسْاٚيهٔ اؾطٟ ٚضا٤ ايػط َٛانب١ ايعكط، ٚألاظ األعُاٍ ع٢ً مٛ أغطع،
، ناْت ايهتاب١ بايٝس تعس تطٜٛطا يًصات ٚ ست٢ املانٞ ايكطٜب.! مجٌٝ ٚضا٥ع يف سٝاتٓا

. نإ ايبعض ٜعتكس إٔ ايهتاب١ ايٝس١ٜٚ اؾ١ًُٝ ٚ ؿِٗ اآلخطٜٔ ٚ ايسخٍٛ اىل عٛاشلَِؿتاسّا ي
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قس تبسٚ  . َجٌ ٖصٙ األؾهاضكشٝش١ عاٌَ َػاعس يًتكسّ ايٛظٝؿٞ، ٚايٓذاح يف اؿٝا٠اي
تبازٍ ايّٝٛ عتٝك١ ملٔ أعتاز ع٢ً أغتدسّا ايهَٛبٝٛتط ٚاشلٛاتـ ايصن١ٝ يف ايهتاب١ ٚ 

عات ال ، ٚيهٔ ايتذاضب ايع١ًُٝ أثبتت إٔ يًهتاب١ ايٝس١ٜٚ ممٝايطغا٥ٌ ٚ املًؿات ٚ ايكٛض
٠ يكسض، ٜػِٗ يف تطٜٛط اكٍٛ ايعًُا٤ إٔ ايهتاب١ ايٝس١ٜٚ  نُا ايطغِ.ٜتتٛؾط يف ايهتاب١ ايطق١ُٝ

٢ٓ أْ٘ ال ، مبع٢ يٛس١ املؿاتٝح ؾٗٞ ع١ًُٝ غًب١ٝ، أَا ايسم عًايعك١ًٝ ألْٗا  َطتبط١ بايسَاؽ
، ألٕ األقابع تتشطى ع٢ً يٛس١ املؿاتٝح بؿهٌ عؿٛا٥ٞ بال أٜكاع  ٜٓؿط ايتؿهرل األبساعٞ

 اَّاٚايسَاؽ ٜتًك٢ ؾكط ايهٛنا٤ ايصٟ ميٓع ايتؿهرل . .. ايهتاب١ ايٝس١ٜٚ أبطأ ٚتتٓاغب مت
 . يألْػإ َعطؾ١ أعُل ٚأنجط ضغٛخا ، ألْٗا تتٝحَع غطع١ ايتؿهرل ٚنطٚض١ٜ يًتعًِ

٘ ٜتِ تٓؿٝط أدعا٤  ٚأثبتت ايتذطب١ اييت قاّ بٗا ؾطٜل عح "ؾٝالٟ" يف َطغًٝٝا ْا
، عٔ تًو اييت ًُٓاٖا َٔ خالٍ ايهتاب١ غط ايٝسكتًؿ١ َٔ ايسَاؽ عٓسَا ْكطأ سطٚؾا تع

ْتعطف ع٢ً سطٚف تعًُٓاٖا َٔ خالٍ نتابتٗا بٛاغط١ يٛس١ املؿاتٝح. ٜتِ تؿعًٝٗا عٓسَا 
، يف اؾع٤ اؿػٞ اؿطنٞ َٔ ايسَاؽعٓس ايهتاب١ بايٝس، تذلى اؿطنات املع١ٝٓ شانط٠ سطن١ٝ 

ايصٟ ٜػاعسْا ع٢ً ايتعطف ع٢ً اؿطٚف. ٖٚصا ٜعين ٚدٛز عالق١ بني ايكطا٠٤ ٚايهتاب١، 
ايتعطف ايبكطٟ يف أثٓا٤  ػٞ اؿطنٞ ًٜعب زٚضا يف ع١ًُٜٝٚؤنس ؾطٜل ايبشح، إٔ ايٓعاّ اؿ

" إ بعض املساضؽ يف داَع١ "ؾطدٝٓٝا 1989ح عًُٞ ألع عاّ ٚ دا٤ يف ع.ايكطا٠٤
، ٖٚصا ٤ٟ يعسز َٔ طالبٗا ٚ لشت يف شيواألَرلن١ٝ قاَت مبشاٚي١ ؼػني اـط ايطز

٠ ايطالب ع٢ً ايكطا٠٤ ايكشٝش١، قسض، ٚتععٜع ع١ًُٝ ايتعًِايتشػٔ أز٣ يف ايٛقت ْؿػ٘ اىل 
ػط .ايهتاب١ ايٝس١ٜٚ َٓص ايكٚاؾٌُ ٚ تصنط ايٓكٛم بؿهٌ أؾهٌ ،ٚتؿهٌٝ ايعباضات

ّٛض قسضات األْػإ ، ٚتط ٟٚ ِٜٓ عٔ ؾدك١ٝ . ٚاـط ايٝستػِٗ يف تؿهٌٝ ايطبع األْػاْٞ
املٝع٠  ا، متاثٌ متاَٝرلٙ ألْ٘ َٝع٠ ؾطز١ٜ، إ مل ٜهٔ َٔ املػتشٌٝ تػناتب٘ َٚٔ ايكعب

 . ايؿطز١ٜ يبكُات األقابع
ْٚعاؾ١ ايهتاب١ َٔ ْعاؾ١ ايطٚح اـط اؾٌُٝ زل١ يألْػإ ايٛاثل  .ايهتاب١ ٖٓسغ١ ايطٚح، 

٘ ْؿكس نٌ ضٚع١ ٚ مجاٍ األسطف ايت٢  تؿهٌ اؾع٤ األِٖ َٔ تطاخ َٔ ْؿػ٘ ٚ بؿكسْا
 .ايؿعٛب
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  كٗف تؤثر تلٍٕلٕدٗا املعمٕوات يف قدرٚ األٌصاُ عمٜ التفلري

دٝا املعًَٛات، ٜؤثط يٝؼ ؾكط يف ططم  ٛٚا ايتػرل املػتُط يٛغا٥ٌ األعالّ ؼت نػط ثٛض٠ تهٓ
ال، لس إ  ضا٤ قًٝ هّا. ٚاشا ضدعٓا اىل اٛي ١ ايتؿهرل ٜأ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات، ٌب يف عًُٝ
دلؽ )1398- 1468ّ(، قس غرل  اخذلاع آي١ ايطباع١ غ١ٓ 1450ّ، َٔ قبٌ ٜٖٛإ غٛٓت

ٚايصٟ نإ  ٚاددل ايٓاؽ ألٍٚ َط٠ ع٢ً ايذلنٝع ع٢ً اؾهاض قسز٠.  أغًٛب تؿهرل اجملتُع بأغطٙ. 
، اَا بعس ظٗٛض ايطباع١ ؾكس أقبح  دب ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚضداٍ ايسٜٔ غابكّا سهطّا ع٢ً آي
شيو َٝػٛضا يهٌ اجملتُع. آي١ ايطباع١ يعبت زٚضا بايؼ األ١ُٖٝ يف تطٛض مناشز تؿهرل دسٜس٠ 

 .    غرلت اجملتُع يف ايكطٕٚ ايالسل

١ُٝ عٔ اخذلاع ايطباع١ يف تػٝرل اجملتُع عب زٚضا ال ٜكٌ ٖأ ت ًت ّٛ لس إٔ ؾبه١ األْذلْٝ   . ٚاٝي
ٚايتًؿعٜٕٛ، يٝؼ  ت عٔ ٚغا٥ٌ األعالّ األخط٣ َجٌ ايطازٜٛ  ِ َا تتُٝع ٘ب ؾبه١ األْذلْٝ ٕا ٖأ

ًٜعب زٚضّا دس َِٗ يف  ل املهتٛب  ٚآي هّا.  تاز ايٓل ٜا ْكٌ ايكٛت ٚايكٛض٠ ؾكط، ٌب ْا
ل ٜٓتؿط بؿهً٘ املطبٛع، ٚنإ  ٚايجكايف يألْػإ. ٚست٢ ٚقت قطٜب نإ آي ايتطٛض ايؿهطٟ 
ل ٜٓتؿط بؿهً٘  ٚبعٗٛض األْذلتٝت أخص آي ايكاض٤ٟ ٜػطم يف عامل املؤـي ٚ ٜتأٌَ أؾهاضٙ ، 
ٚبٗصا ضدع األْػإ اىل عاز٘ت ايكسمي١ أٟ اىل ايتؿهرل  ، نُا ايكٛت ٚايكٛض٠ ،  ْٞٚ األيهذل

ٚتًكٞ املعًَٛات ع٢ً مٛ غطٜع ٚغطشٞ   .ايعؿٛا٥ٞ ، 
١ْٚ عاي١ٝ؟ ٜكٍٛ ايعًُا٤ ٕا ملاشا وسخ نٌ شيو ٜٚػتطٝع ايتهٝـ َع  زَاؽ األْػإ ٜتُتع مبط

 ٖٛإَانً َاضؾاٍ - ايهٓسٟ - اؾُاٖرلٟ االتكاٍ ٚغا٥ٌ عامل ٚنا٠ٕ. ايعطٚف املػتذس
َٔ نٝـ أ1980ـ  1911) ٍ َٔ ٝب ٛيٛدٝا ٜػَّٝ( ٚا   .ط ٚعٝٓا ببطأ ٚيهٔ بجباتٕ ايتهٓ

دٝا اؿسٜج١ ٚغاق١  ٚقس أدطٜت ٛٛي خالٍ ايػٓٛات األخرل٠ عٛخ نجرل٠ سٍٛ تأثرل ايتهٓ
ت يف ايسَاؽ  ٓٗااإلْذلْٝ   The، نتاب " املٝاٙ ايهش١ًايبؿطٟ ٚظٗطت نتب عسٜس٠ َٔ ٝب

Shallows   "ٜٚعس ايعًُا٤ ٖصا ايتأثرل َػأيٓٝهٛالؽ ناضض  :ي١ ١َُٗ ٚداز٠ يػببني. 
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ٚتًكٞ :األٍٚ   عٔ ططٜل  ،نِ ٖا٥ٌ َٓٗا َٚعاؾتٗا تعاظِ قسض٠ ايبشح عٔ املعًَٛات 
ٚبطا، ٜاْسٜهؼ ٚغرلٖا نجرل يف  قطنات ايبشح ت )غٛغٌ، ٜاٖٛ، ا  (.اإلْذلْٝ

ا  ٛتط ٚ أقبشٓا قازضٜٔ ع٢ً ايكٝاّ بعس٠ َٗاّ يف إٓ ٚاسس بأغتد :ٚثاْٝ سّا ايهَٛبٝ
، تبازٍ ا٤ سٛاضات عدل ايؿات يف ايؿٝػبٛىإدط ،ن١ٝ، َجٌ نتاب١ ٚقٝاغ١ ْكٛماألدٗع٠ ايص

ٜٛذل ايطغا٥ٌ عدل ٓا ٚيهٔ يف ايٛقت ْؿػ٘. اإلميٌٝ، ٚقطا٠٤ آخط األخباض يف ايت ، ْؿكس َععِ قسضات
ٚايتشًٌٝ املعُل عًٞ األْتباٙ ٚ ايذلنٝع سؤ سٍٛٚ.، ٚايتأٌَ  ط  ٔي ٜهٕٛ بٛغعٓا ايتؿهرل ٗب َأ

ٚاسس ١ًٜ يف تكؿح املٛاقع  ،قسز  َٚٔ ٜعٝـ يف ايعامل األؾذلانٞ ٚأ ٜكهٞ غاعات طٛ
ْٛٚ  ١ ْٝٚ ٚابطٗا املتعسز٠األيهذل تهٕٛ يسٜ٘ ايطغب١ يف قطا٠٤ ايهتب اؾاز٠ ٚ ، ٔي اؾصٖا ايهجرل٠ ٚض
ا  .تأٌَ قتٖٛا

اضات غعٜط٠ َٚتٓٛع١ َٓٗا إ اؿكٍٛ ايؿٛضٟ ع٢ً املعًَٛات ٚ اتسؾل ٝت ؾص نجرل٠ ، عدل ْٛ
١ًٜقس از٣ اىل انؿاض ايكس - ٔ ططٜل قطنات ايبشحع - . ٚمل ض٠ ع٢ً تصنطٖا ٚسؿعٗا ملس٠ طٛ

ٛي١ٜعس ي كٛم املط قت ايهايف ٚايطغب١ يف قطا٠٤ آي ، ٚشلصا ايػبب ؾأ بعض س٣ املتكؿح اٛي
١ األدٓب١ٝ اىل ْؿ ْٝٚ ٛاقع األيهذل ا عٔ )امل ( سطؾّا. َٚع نٌ 400ط  ْكٛم ال ٜعٜس طٍٛ اسسٖا

ٛيٛدٝا املعًَٛات ب٢ثرل ايػًٖصا ايتأ ت ، ؾإٔ َٔ ايكعبيتهٓ ، ايعٝـ مبععٍ عٔ ؾبه١ األْذلْٝ
اييت أخصت تكتشِ نٌ فاالت اؿٝا٠ ٚ أقبشت ايٓاؾص٠ اييت ٜطٌ َٓٗا األْػإ املعاقط ع٢ً 

ايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚ َا وسخ يف ايعامل َٔ سٛيٓا يف ؾت٢ اجملاالت ايؿهط١ٜ ٚ ايع١ًُٝ ٚ
ؾطٙ ايؿبه، ْاألدتُاع١ٝ  .١ َٔ ؾت٢ أؾهاٍ ايتػ١ًٝ ٚايذلؾٝ٘اٖٝو عُا ٛت

ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل تعين يف املكاّ األٍٚ اغتدسّا املعاضف املتٛؾط٠ يًتٛقٌ اىل اغتٓتادات 
دات ايؿهط١ٜ ايكٍٛ إ ْٛع١ٝ األغتٓتا شا أضزْا تبػٝط األَط، ميهٓٓا، ٚآَطك١ٝ أنجط تعكٝسّا

ُعطؾ١ يف ايكسض٠  ٚبتعبرل آخط ال ميايتؿهرل١ٜٖٞ ساقٌ نطب ًي هٓو اؿكٍٛ ع٢ً اغتٓتادات . 
ًَني َعّا ع٢ً سس غٛا٤،، اال بأغتدساقشٝش١ اشا ناْت يسٜو َعطؾ١ ٚاغع١  ٚست٢ ّ نال ايعا

عُٝٗا بؿهٌ قشٝح َٔ زٕٚ  ؾأْو ؿؼ املػت٣ٛٔي تهٕٛ قازضّا ع٢ً ٓت ، ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل ٓب
ٚيهٔ َهسغ١ يف َٗه ْٗا١ٜ املطاف ؼكٌ ع٢ً ن١َٛ َٛازٚيف  ١َٛ اىل ٖصا اؿس ٚا شاى 
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١ عع١ُٝ ؾإٔ عًُو ايؿهطٟ ن١َٛ غرل َتذاْػ١  ١ َُٗا ناْت قسضاتو ايعكًٝ ، َٚٔ د١ٗ ثاْٝ
 ،  اشا مل ٜػتٓس اىل املعطؾ١ .أٟٔي ٜهٕٛ انجط َٔ فطز تعبرل عٔ ايط

ٚايػٝاض٠ ٚ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ األٚىل أزت اىل ٚؾطت يألْػإ ٚغا٥ط ْكٌ دسٜس٠ َجٌ ايكطاض 
ٚاىل تػٝرل َعٗطٙ اـاضدٞ انعاف ٚاؿطن١ٝ  تب٘ ايٓاؽ اىل   ، ٚقسقسضات األْػإ اؾػس١ٜ  ْا

ٚايطنض  ب٢ايتأثرل ايػً ِٗ ٚ ؾأ ايهجرل َِٓٗ اىل مماضغ١ ضٜان١ املؿٞ  شلصٙ ايٛغا٥ط ع٢ً أبسْا
ٚايتػًب ع٢ً ايهعـ ايصٟ ؿل ٘ب ّٛ يتسضٜب اؾػِ  ٛٛي. َا وسخ اٝي دٝا ْتٝذ١ يجٛض٠ تهٓ

ٚايتؿهرل، ألْ٘ وطاملعًَٛات، ضمبا أؾس خطٛض٠ ١ً َٓا ايكسض٠ ع٢ً ايذلنٝع  ٚبعس غٓٛات قًٝ  ،
 . غتهٕٛ اؿاد١ َاغ١ اىل ٚغا٥ٌ دسٜس٠ يتسضٜب ايسَاؽ األْػاْٞ
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ٔابدأ احلٗاٚ  اغمق التمفسُٖٕ 
( ايؿٗرل )زع ايكًل ٚابسأ اؿٝا٠ ْٝذ٢زٌٜ ناضصا ايعٓٛإ تعسٜال يعٓٛإ نتاب يٝؼ ٖ

ع٘ ٖٚسف تػع٢ اىل ؼكٝك٘ َٓع١ُ )ٚاٜت نُا ٜتبازض اىل ايصٖٔ ألٍٚ ١ًٖٚ امنا ؾعاض تطؾ
تتدص َٔ ايعاق١ُ األَرلن١ٝ َكطا شلا  ،سه١َٝٛ ايسٚي١ٝ ٖٚٞ َٓع١ُ غرل (زٚت

 ٚتٛدس شلا ؾطٚع يف زٍٚ عسٜس٠ ٚ َٓٗا املًُه١ املتشس٠ .
ٜٕٛ ٚاالَتٓاع ٓاع ايٓاؽ يف نٌ َهإ بعسّ اقتٓا٤ ادٗع٠ ايتًؿعٚؼاٍٚ املٓع١ُ اق
ملا تذلن٘ َٔ آثاض غًب١ٝ ع٢ً سٝا٠ االْػإ ٚقشت٘ ايبس١ْٝ  ،عٔ َؿاٖس٠ بطاف٘

اييت ٜعٛز ايٝٗا ايؿهٌ األندل  –ٚايعك١ًٝ ٚع٢ً سٝات٘ االدتُاع١ٝ ٚتكٍٛ دني يٛتٛؽ 
اق١ اييت ؾكسٖٚا بػبب ؽ سٝاتِٗ اـآْا ماٍٚ إ ْعٝس اىل ايٓا –يف تأغٝؼ املٓع١ُ 

 . عٔ األقاضب ٚاألقسقا٤ ٚاؾرلإ بسٜالٖصا اؾٗاظ ايصٟ اقبح  ،ايتًؿعٜٕٛ
ايتًؿعٜٕٛ  ،ؿع١ْٜٝٛ ٚال ْعطف أزلا٤ درلآْامٔ ْعطف أزلا٤ ابطاٍ املػًػالت ايتً

, ٚايٓاؽ يف مثٝٓا اتٓا ٚال ٜكسّ يٓا باملكابٌ ؾ٦ٝأَ سٝ َُٗا ٜٓتعع َٓا دع٤ا
َاّ ؾاؾ١ َٔ نٝل ايٛقت ٚيهِٓٗ هًػٕٛ ا زا٥ُات املتشس٠ األَرلن١ٝ ٜؿهٕٛ ٛالٜااي

: إ املٛاطٔ االَرلنٞ ٜكهٞ يف ايتًؿعٜٕٛ يػاعات ط١ًٜٛ. ٚ تكٍٛ االغتبٝاْات
ٜاّ يف ايؿٗط اٚ املتٛغط اضبع غاعات اَاّ ايتًؿعٜٕٛ نٌ ّٜٛ اٟ َا ٜعازٍ مخػ١ ا

ألٕ  ،َٔ ؾباى ٖصا ايكٓسٚم ايبالغتٝهِٖٞ ٚمٔ ْػع٢ اىل ؼطٜط ،ؾٗطٜٔ يف ايػ١ٓ
ايتًؿعٜٕٛ وطّ ايٓاؽ ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل املػتكٌ ٚهعًِٗ أغط٣ يًتػ١ًٝ ْٚٗبا 

 .يألْؿعاٍ املػتُط ٚايكًل ٚايتٛتط
زَإ ايتًؿعْٜٛٞ ٚتعطنا باالؾطاظات ايػًب١ٝ يأل” ٚاالطؿاٍ ِٖ االؾس تأثطا

وطّ ايكػاض َٔ  ،٠ غاعات نٌ ّٜٛأَاّ ايؿاؾ١ يعس شيو ألٕ اؾًٛؽ ،ملداططٙ
اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ايٓؿط١ ايهطٚض١ٜ يُِٖٓٛ ٚقشتِٗ ايبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٜٚؿٛٙ ع١ًُٝ 

تًؿعٜٕٛ . ايايػٓٛات املبهط٠ َٔ سٝا٠ االْػإتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ اييت تتؿهٌ يف 
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نٝع االْتباٙ ال ٜطغبٕٛ يف االيعاب ٚهسٕٚ قعٛب١ يف تط ،هعٌ االطؿاٍ اْععايٝني
 .ؿطٕٚ َٔ ايكطا٠٤ٜٚٓ

ٚال ٜكسّ نطٚضٜا يًٛدٛز األْػا٢ْ ” : إٔ ايتًؿعٜٕٛ يٝؼ دع٤اٜٚط٣ عًُا٤ ايٓؿؼ
ٔ بٓا٠ بٌ ٜعٌُ ع٢ً تؿٜٛٗٗا ٚتػطٝشٗا ٚوٍٛ اؾطاز اجملتُع َ ،َا ٜجطٟ ايجكاؾ١ اؿك١

 .َبسعني اىل َطاقبني غًبني
ؾكس  –ٞ ٖٚٛ قشؿ –( زٜؿٝس باضى اَا ض٥ٝؼ ؾطع بطٜطاْٝا ملٓع١ُ )ٚاٜت زٚت

” تًؿعٜٕٛ عاطٌ َٓسزابسأ محًت٘ املٓاٖه١ يًتًؿعٜٕٛ بايٛقٛف ٚغط يٓسٕ ؾٛم دٗاظ 
االْعاض اىل آثاضٙ ايػًب١ٝ ٚطايب بتدكٝل اغبٛع َٔ نٌ عاّ ” الؾتا ،بايتًؿعٜٕٛ

( اٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ ٚاطًل عًٝ٘ اغِ )اغبٛع ايتًؿعٜٕٛ املػًلٜتد٢ً ؾٝ٘ ايٓاؽ عٔ َؿ
ؾ٢ ايعاّ املان٢ خالٍ ١ عَُٛا ٖصٙ ايؿهط٠ ٚمت تطبٝكٗا ٚقس تبٓت ايكشاؾ١ ايػطبٝ

, سٝح قاَت آالف املساضؽ ”( ْٝػإ ع٢ً ْطام ٚاغع ْػبٝا28 – 22ايؿذل٠ )
األَرلن١ٝ ٚايدلٜطا١ْٝ عح ايتالَٝص ٚأغطِٖ يألغتذاب١ شلصٙ ايسع٠ٛ ٚقاَت املساضؽ 

ٖساٜا  ( ٚقسَتلؾعايٝات ضٜان١ٝ ٚادتُاع١ٝ خالٍ )أغبٛع ايتًؿعٜٕٛ املػًبتٓعِٝ 
ٚقس السغ املعًُٕٛ إ االطؿاٍ ٜبسٕٚ خالٍ ٖصٙ االغبٛع  ،ٚدٛا٥ع تؿذٝع١ٝ يًتالَٝص

 .”ٚانجط س١ٜٛٝ َٚطسا” ْٚؿاطااْهط ٚاٚؾط قش١ 
ٚيف فتُعاتٓا األغال١َٝ املتدًؿ١ ٜػتشٛش ايتًؿعٜٕٛ يٝؼ ع٢ً ٚقت ايؿطاؽ 

ل يًعٌُ ٚاالْؿط١ ؾشػب بٌ ٜػتأثط اٜها ظع٤ ال ٜػتٗإ ب٘ َٔ ايٛقت املدك
بػبب ؾش١ ٚغا٥ٌ ايتػ١ًٝ االخط٣ ٚخاق١ ؾ٢ ظطٚف  ،االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٜان١ٝ

يعطام َالظ١َ بٝٛتِٗ سٝح ٜؿهٌ غهإ املٓاطل املهططب١ ؾ٢ ا ،ٚاألَإؾكسإ األَٔ 
ٚيٝؼ مث١ ا٣ اسكا١ٝ٥ عٔ عسز ايػاعات ايت٢ ٜكهٝٗا ايؿطز ايعطاق٢ اَاّ  ،ملععِ ايٛقت

، سٝح استًت ( غاعات ؾ٢ ايّٝٛ ؾ٢ األق6ٌيهٔ ميهٔ ايكٍٛ اْ٘ ال ٜكٌ عٔ )ٕ ٚايتًؿعٜٛ
ٖصٙ ايٛغ١ًٝ األعال١َٝ ٚايذلؾ١ٝٗٝ َهإ ايكساض٠ ؾ٢ اجملتُع ايعطاق٢ ٚغاق١ بعس غكٛط 
ايٓعاّ ايؿاؾ٢ ٚاألقباٍ ايؿسٜس ايٛاغع ايٓطام ع٢ً اقتٓا٤ ادٗع٠ ايػتالٜت ايت٢ ناْت 
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قطا٠٤  ٚقس از٣ شيو اىل ععٚف ايعطاقٝني عٔ ،ايبػٝض قط١َ طٛاٍ ايعٗس ايكسا٢َ
 .ايهتب ٚايكشـ اىل سس نبرل

ٚال دساٍ ؾ٢ إ ايؿطز ايعطاق٢ ٜتعطض اىل كاطط نبرل٠ َٔ دطا٤ األزَإ ايتًؿع٢ْٜٛ، 
ْعطا ملا تكسَ٘ ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ  ،اخط ؾ٢ ا٣ بًس َٔ بًسإ ايعامل انجط َٔ ا٣ ؾطز

بطاَر تتٓاٍٚ األظَات اي١َٝٛٝ ٚاملعاْا٠ املطٜط٠ يًُٛاطٔ ايعطاق٢ ايعطاق١ٝ ٚايعطب١ٝ َٔ 
، ٢ٖٚ بطاَر تجرل يعطام ع٢ً املػامن ٚاملهاغبٚايتٓاسط بني اَطا٤ ايػٝاغ١ اؾسز ؾ٢ ا

ايعطض اي٢َٛٝ املتهطض ، سباط ٚاـٝب١ ٚايكٓٛط ؾ٢ ايٓؿٛؽ. ٚمما ٜعٜس ايطني ب١ًَؿاعط األ
سٝح ٜتعاطـ  .ع١ َٔ تؿذرل ٚقتٌ ٚاختطاف ٚشبحبؿملؿاٖس ايعًُٝات األضٖاب١ٝ اي

املؿاٖس َع ايهشاٜا ؾ٢ بسا١ٜ األَط ٜٚعتكط قًب٘ سعْا ٚأملا ٚنُسا ع٢ً اظٖام اضٚاح اْاؽ 
. َُٗا ناْت بؿع١ اٚ غ١٦ٝ ٚ تاز مبطٚض ايٛقت َجٌ ٖصٙ املؿاٖسأبطٜا٤ ٚ يهٔ األْػإ ٜع

ٖا اَطا عازٜا ٕ َعا ٜٚعتدلآ عب١ ؾ٢ٜتها٤ٍ اٖتُاَ٘ بكٛض اؿٛازخ اي١َٝٛٝ املؿذع١ ٚاملط
ألٕ َجٌ ٖصٙ املؿاٖس ٚايكٛض تذلى اثاضا غًب١ٝ بايػ١ اـطٛض٠ ؾ٢ ، ٖٚٓا َهُٔ اـطٛض٠

ْؿٛؽ اؾٌٝ ايعطاق٢ ايكاعس ٚغًٛنِٗ ٚتعطنِٗ اىل ؾت٢ اْٛاع ايعكس ٚاألمطاؾات 
 .ا١ْٝتٗا١ْ باألضٚاح ٚايكِٝ األْػ، ٚاألغؿػ١ٝ. ٚتؿذعِٗ ع٢ً ايعٓـ ٚايكػ٠ٛايٓ

أْٗا َػأي١ تػتشل ٚقؿ١ تأٌَ ٚزضاغ١ َٔ أدٌ محا١ٜ املٛاطٔ ايعطاق٢ َٔ اآلثاض 
 .ٓسٚم ايػاسطايػًب١ٝ شلصا ايك
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 ؟وَ املصتفٗد وَ أحتلار املعمٕوات

ؼاٍٚ األْع١ُ ايؿُٛي١ٝ أستهاض املعًَٛات ٚ سكطٖا ؾ٢ ْطام نٝل نُٔ ايٓدب١ 
ؿا٤ أٚ َٔ ٚضا٤ ايػتاض يٝتػ٢ٓ شلا متطٜط اؿان١ُ ٚ أزاض٠ ؾؤٕٚ ايبالز ٚ ايعباز ؾ٢ اـ

سٝإ قطاضات ١َُٗ ، ٚتتدص ؾ٢ نجرل َٔ األاتٗا بعٝسا عٔ أْعاض ايطأ٣ ايعاّغٝاغ
( أٚ اؿانِ املطًل َٔ زٕٚ ايطدٛع اىل آضا٤ اـدلا٤ ٚ ش٣ٚ يكاحل اؿعب )ايكا٥س

 األختكام أٚ أسذلاّ ايطأ٣ ايعاّ ٚ َطاعا٠ َكاحل ايبالز ايعًٝا.

 –ٚ َا ٜعاٍ اىل َٜٛٓا ٖصا  –إ استهاض املعًَٛات ع٢ً َس٣ ايتأضٜذ ٚ قس ن
ستؿاظ بايػًط١ غالسا َانٝا ٚ أزا٠ ؾعاي١ بٝس نٌ ايطػا٠ يتهًٌٝ اؾُاٖرل ٚ األ

زميكطاط١ٝ بكطف ١ ايال، ٚ ٖصا األستهاض ٖٛ ايػ١ُ املؿذلن١ بني األْعُألطٍٛ ؾذل٠ ممه١ٓ
 .عٔ األغايٝب املتبع١ يتشكٝل شيو ايٓعط

ٜٚٓط٣ٛ سذب املعًَٛات عٔ ايطأ٣ ايعاّ ٚ عسّ أؾطان٘ ؾ٢ َٓاقؿ١ ايكهاٜا 
امل١ُٗ ٚ ؾ٢ اؽاش ايكطاضات بؿأْٗا ٚايت٢ متؼ املؿاقٌ األغاغ١ٝ ؿٝا٠ اجملتُع ٚ 
َػتكبٌ أبٓا٥٘ ع٢ً أظزضا٤ زؾني يًذُاٖرل ٚعسِٖ ضعاٜا يًسٚي١ ٚ عًِٝٗ إ ٜػُعٛا ٚ 

، ال َٛاطٓني ٜػُٕٗٛ ؾ٢ سهِ ايبالز ٚ َٔ سكِٗ ِٝعٛا ٚ ٜٓؿصٚا َا ٜأَط ب٘ اؿانٜط
إٔ وكًٛا ع٢ً املعًَٛات ايهاؾ١ٝ عُا وسخ ؾ٢ ٚطِٓٗ ٚ ٜٓاقؿٖٛا يٝتػ٢ٓ شلِ 

 .ضأ٣ ْٗا٢٥ بكسز ايكهاٜا املططٚس١ايٛقٍٛ اىل 

، سٝح تسضى األْع١ُ ايسميكطاط١ٝ اؿكٝك١ٝٚ ىتًـ األَط أختالؾا دصضٜا ؾ٢ ظٌ 
٘ ٚؼطم ع٢ً ، تعدل عٔ أضازتأ٣ ايعاّ ٚ خاز١َ ايؿعبٚيٝس٠ ايطاؿه١َٛ أْٗا 

، يصا ؾأْٗا ال ؽؿ٢ َكاضس١ ايؿعب باؿكا٥ل ٚ املعًَٛات َكاؿ٘ ٚ ؼ٢ُ سطٜت٘
املتٛؾط٠ يسٜٗا عٔ نٌ َا ِٜٗ ايطأ٣ ايعاّ َعطؾت٘ ٚ يهُإ سل املٛاطٔ ؾ٢ األطالع 

 .غ١ٝ ٚاألقتكاز١ٜ٘ ايؿدك١ٝ ٚايػٝاع٢ً املعًَٛات ايت٢ متؼ سٝات٘ ٚسطٜت٘ ٚسكٛق

ٚ تٓل زغاترل ايسٍٚ ايسميكطاط١ٝ ٚ قٛاْني سط١ٜ املعًَٛات املٓبجك١ عٓٗا ع٢ً 
نطٚض٠ َطاعا٠ ايؿؿاؾ١ٝ ؾ٢ عٌُ املؤغػات اؿه١َٝٛ ٚ سل املٛاطٔ ؾ٢ اؿكٍٛ ع٢ً 
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١َٛ ٚ َطاغالتٗا املعًَٛات ٚ ْؿطٖا بأ٣ ٚغ١ًٝ قا١ْْٝٛ ٚبهُٓٗا ٚثا٥ل اؿه
ايػط١ٜ شات  تهُٔ تًو ايكٛاْني ال٥ش١ قسز٠ باجملاالت، نُا تٚؾل نٛابط َع١ٓٝ

، سٝح ٜكتكط تساٚشلا ع٢ً األدٗع٠ اـاق١ ٚيهٔ ميهٔ ايعالق١ بأَٔ ايسٚي١
٢ أَط األطالع عًٝٗا أٚ ْؿطٖا عٓس اؿاد١ َٔ قبٌ ايًذإ ايدلملا١ْٝ أٚ بٓا٤ا عً

أٚ  . ٚايػطض َٔ ٚدٛز ٖصٙ ايال٥ش١ ٖٛ عسّ تعػـ ايػًط١ ؾ٢ تؿػرلقها٢٥
 10تًو ايكٛاْني ؾذلات تذلاٚح بني ). ٚقس سسزت أعتباض َا ٖٛ غط٣ ع٢ً ٖٛاٖا

( ّٜٛ يتًب١ٝ طًبات املٛاطٓني ٚقاغب١ املٛظؿني ايصٜٔ ميتٓعٕٛ عٔ تكسِٜ 30 –
 املعًَٛات أٚ ٜكسَْٛٗا بؿهٌ ْاقل مما قس ٜؤز٣ اىل اؿام األنطاض مبكاحل

 .املٛاطٔ أٚ ٜٓتٗو سكٛق٘ ٚسطٜت٘

قت ْؿػ٘ ؾإٔ قٛاْني سط١ٜ املعًَٛات ؾ٢ تًو ايسٍٚ تكٝس سط١ٜ ٚ ؾ٢ ايٛ
ٓني ٚتساٚشلا أٚ اؿه١َٛ ٚ ايؿطنات ؾ٢ مجع املعًَٛات ايؿدك١ٝ عٔ املٛاط

 . اتاستٗا يآلخطٜٔ

ٜتهح مما تكسّ إ املبسأ ايص٣ تعتُسٙ ايٓعِ ايسميكطاط١ٝ هُع بني نُإ محا١ٜ 
١ ٚ اتاس١ املعًَٛات ايهطٚض١ٜ ملؿاضن١ املعًَٛات ايػط١ٜ شات ايعالق١ بأَٔ ايسٚي

. ٜٚهتػب ٖصا املٛنٛع أ١ُٖٝ اؽاش ايكطاضات ايت٢ متؼ سٝاتِٗ املٛاطٓني ؾ٢
، سٝح ٜعٝـ املٛاطٔ َٓص غكٛط قت ايطأٖ بايٓػب١ اىل ايعطاقٝنيقك٣ٛ ؾ٢ ايٛ

ايٓعاّ ايػابل ؾ٢ زٚا١َ َٔ ايتؿٜٛـ املعًَٛات٢ ٚ خًط األٚضام ٚ ايتكطوات 
١ يًُػؤٚيني اؾسز ٚ غط تهًٌٝ أعال٢َ ٚاغع تكّٛ ب٘ أدٗع٠ األعالّ املتٓاقه

اؿه١َٝٛ ٚ اؿعب١ٝ ؿذب اؿكا٥ل ٚ املعًَٛات عٔ املٛاطٓني َٔ أدٌ ايتػذل 
ع٢ً ايؿػاز ايؿاٌَ ايص٣ ٜٓدط ؾ٢ دػس األزاض٠ اؿه١َٝٛ املتدًؿ١ ٚ ع٢ً 

يػٓا٥ِ ٚ ِ املٓاقب ٚاايكؿكات ايػٝاغ١ٝ ايت٢ تتِ ٚضا٤ ايػتاض يتكاغ
 . األَتٝاظات

ا٠ ايعطاقٝني ٚ قهاٜاِٖ إ ايػُٛض ٜهتٓـ دٛاْب دٛاْب نجرل٠ َٔ سٝ
، ْاٖٝو ١ٝ شات ايعالق١ ايكا٤ ايهؤ عًٝٗا، زٕٚ إٔ ؼاٍٚ اؾٗات ايطزلاملكرل١ٜ
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عٔ غُط سكٛم املٛاطٔ ايعطاق٢ ؾ٢ سط١ٜ تساٍٚ املعًَٛات ٚ سكٛي٘ ع٢ً 
ٛاثٝل ايسٚي١ٝ املعًك١ ٚ ايت٢ ْكت عًٝٗا املاملعًَٛات ايت٢ متؼ سٝات٘ ٚ قهاٜاٙ 

 .ٚ ايسغتٛض ايعطاق٢

، ؾإٔ ع٢ً ايعٗس ١ ْعاّ زميكطاط٢ سكٝك٢ ؾ٢ ايعطامٚاشا نٓا ْطٜس سكا أقاَ
اؾسٜس َكاضس١ ايطأ٣ ايعاّ ؾ٢ ايكهاٜا امل١ُٗ ٚ أتاس١ ايؿطق١ يًُٛاطٔ 

ا٤ ايعطام ٙ َٚػتكبً٘ َٔ أدٌ بٓيألغٗاّ ؾ٢ أؽاش ايكطاضات ايت٢ متؼ سانط
 .)اؾسٜس( سكا
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 اإلعالم مًهة وأخالق ميارشًا اإلعالمي

 ٢ً تعطٜؿات قسمي١ مل تػب َٜٛا عٔايتؿطٜعات ٚايكٛاعس باألغاؽ تعتُس ع
ايٛغا٥ٌ اإلعال١َٝ ايهالغٝه١ٝ يتهٕٛ األخالم ٚاآلزاب ٚايهُرل ٚايطقاب١ ايصات١ٝ 
أغاؽ تكطؾات اإلعالَٞ ٚاملؤغػات اإلعال١َٝ ْؿػٗا. َٚٔ ٖٓا تهُٔ أ١ُٖٝ 

غًٛن١ٝ ٚأخالق١ٝ عامل١ٝ تطغِ طبٝع١ َػًو  ايبشح ٚايٛقٍٛ إىل قٛاعس ؼسزٖا
اإلعالَٞ يف مماضغ١ امل١ٓٗ ٖٚصٙ ايكٛاْني ضمبا تهٕٛ غٝؿا شٚ سسٜٔ ؼُٞ اإلعالَٞ َٔ 
ايٛقٛع يف أخطا٤ امل١ٓٗ اييت ٜسؾع مثٓٗا غايٝا، ٚنصيو محا١ٜ اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ يًٓاؽ 

ٞ، يف أؾهاي٘ َٔ اغتدساَٗا نُاز٠ يًٓؿط َٔ قبٌ اإلعالَٝني، ٚيصيو اإلعالَ
ٚإؾهايٝات٘ َٚٛاثٝك٘. عٔ ٖصٙ األخالم اييت تؿطض خاضط١ ططٜل يهٌ اإلعالَٝني 

َٚصاٖبٗا تطبطٗا مجٝعا َؿّٗٛ  إلعال١َٝ مبدتًـ يػاتٗا ٚقَٛٝتٗاٚاملؤغػات ا
امل١ٝٓٗ ٚاإلعال١َٝ ٚأخالم اإلعالَٞ ايؿدك١ٝ يف مماضغ١ امل١ٓٗ، وسثٓا عٔ ٖصا 

 :ايهاتب ٚاإلعالَٞ ايهطزٟ دٛزت ٖٛؾاض َٔ ايعطام يف اؿٛاض ايكطٜح  املٛنٛع

 ساٚضٙ ز. خايس ممسٚح ايععٟ

 ٖال ؽدلْا عٔ دٛزت ٖٛؾٝاض؟ 

َٗٓسؽ اغتؿاضٟ ٚناتب ٚباسح عطاقٞ، ي٘ عؿطات ايبشٛخ ٚايسضاغات ايؿهط١ٜ 
 املٓؿٛض٠ يف اجملالت ٚايكشـ ايعطاق١ٝ ٚايعطب١ٝ.  ٚاإلعال١َٝ ٚاألزب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ

 َٔ ايهتب َٓٗا : أقسض ايعسٜس

 ايذلاخ شخا٥ط ،″1973ٚظاض٠ ايجكاؾ١، بػساز،  ،غٝهٛيٛد١ٝ اإلبساع ايطٚا٥ٞ
 .2011 أضبٌٝ، ،بططغبٛضؽ خعا٥ٔ يف ايهطزٟ
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قشاؾ١ ايعكط ايطقُٞ، ايك٠ٛ ايٓاع١ُ، ايعطام يف  َٔ نتب٘ املدطٛط١ 
 َؿذلم ططم.

 ؟نٝـ متاضؽ ١َٓٗ اإلعالّ

َات. أنتب عٔ نٌ َا ٖٛ دسٜس يف ايؿهط أْا ناتب سط َٚػتكٌ، َتعسز االٖتُا
اؾط٠ عٝاتٓا ٚثكاؾتٓا املعاقط عَُٛا ٚيف فاٍ اإلعالّ خكٛقا ٚي٘ عالق١ َب

 .َٚػتكبًٓا

 ؟َاشا ٜعين اإلعالّ سايٝا بعس ايطؿط٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١

بكسض تعًل األَط باألعالّ، مٔ ْعٝـ ايّٝٛ ثٛض٠ َعًَٛات١ٝ دسٜس٠، تتساخٌ 
ا٥ٌ األعالّ املكط٠٤ٚ ٚاملػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥، سٝح تتٓاؾؼ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ؾٝٗا َععِ ٚغ

يف َا بٝٓٗا َٔ د١ٗ ٚتهٌُ ايٛاسس٠ َٓٗا األخط٣ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ. ٚيهٔ ايطؿط٠ 
ال تكتكط   -ايتهٓٛيٛد١ٝ ـ ٚاعتكس اْو تككس بصيو ايجٛض٠ املعًَٛات١ٝ ؼسٜسّا 

إلْػإ ٚاآلي١ ٚبني ات بني اع٢ً ٚغا٥ٌ األعالّ، بٌ تؿٌُ أٜهّا، تبازٍ املعًَٛ
 .اآلالت ْؿػٗا

 ؟نٝـ تكـ يٓا ساي١ اإلعالّ يف ايعطام

بعس عكٛز َٔ قُع سط١ٜ ايتعبرل ٚؼٌٜٛ ٚغا٥ٌ األعالّ إىل أبٛام يتُذٝس )ايكا٥س 
ايهطٚض٠( ٚايسعا١ٜ يًشعب اؿانِ، ظٗطت إىل ايٛدٛز بعس )ايتػٝرل( عؿطات ايكشـ 

ؿع٠ احمل١ًٝ ٚايؿها١ٝ٥ ٚقطات اإلشاع١ األ١ًٖٝ اي١َٝٛٝ ٚاألغبٛع١ٝ ٚقٓٛات ايتً
)اـاق١( ٚؾب٘ اؿه١َٝٛ، ست٢ بات ايبعض ٜتشسخ عٔ ايؿٛن٢ اإلعال١َٝ أٚ 
االْؿالت األعالَٞ. ٚأضدٛ إٔ ال ٜتبازض إىل ايصٖٔ، إٔ شيو ظاٖط٠ قش١ٝ أٚ زيٌٝ 

ايّٝٛ ع٢ً ٚدٛز سط١ٜ ايتعبرل، ألٕ األغًب١ٝ ايػاسك١ َٔ ٚغا٥ٌ األعالّ يف عطام 
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َؤزؾ١ َٚتشعب١ أٚ ممٛي١ غطا َٔ قبٌ ايػًط١ ٚفٓس٠ يًذلٜٚر يػٝاغاتٗا. ٚايعسٜس 
َٓٗا تتًك٢ متٜٛال خاضدٝا َٔ َٓعُات َؿب١ٖٛ. ٚال ٚدٛز ؿط١ٜ ايطأٟ ٚايتعبرل، إال 

٘ يف أنٝل اؿسٚز. ٚاىل داْب ٖصٙ اؾٛق١ اإلعال١َٝ ايطا٥ؿ١ٝ اؾا١ًٖ، اييت ال تؿك
ٜعٌُ ؾٝ٘  عٌُ ايكشؿٞ، مث١ إعالّ يٝدلايٞ ْانر ٚضقني،ؾ٦ٝا يف أغاغٝات اي

، ٚيهٔ ْعاّ اؾٌٗ املعُِ ٚادبِٗ املٗين بكسم ٚأَا١ْ ٚؾطف إعالَٕٝٛ ؾذعإ ٜؤزٕٚ
 واٍٚ ايتهٝٝل عًٝ٘ ٚخٓك٘ بهٌ ايٛغا٥ٌ املتاس١.

اإلعالَٝني.   ٜٚعطف ايكاقٞ ٚايساْٞ إٔ ايعطام َٔ أخطط ايبًسإ بايٓػب١ إىل
سم بِٗ، يٝؼ َكسضٙ اإلضٖاب األع٢ُ سػب، بٌ، ايػًط١ املػتبس٠، اييت ٚاـطط احمل

ؼاضب األعالّ ايًٝدلايٞ املٗين، بػبب زٚضٙ ايؿعاٍ يف ايهؿـ عٔ قهاٜا ايؿػاز 
ايػٝاغٞ ٚاملايٞ ٚاإلزاضٟ. ٚضغِ نٌ ٖصا ؾإٕ األقٛات اإلعال١َٝ اؿط٠، ع٢ً قًتٗا، 

ض ايعطاقٞ، ٚيعٌ خرل زيٌٝ ع٢ً شيو، أخصت ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا تػتشٛش ع٢ً اٖتُاّ اؾُٗٛ
اىل ايك١ُ يف ْػب١  املطايب ايؿعب١ٝ تكؿع خالٍ أٜاّ إٔ أٟ ؾها١ٝ٥ عطاق١ٝ تتبين

املؿاٖس٠، مبعين إٔ ايؿعب ايعطاقٞ مل ٜعس ٜكسم األعالّ ايعطاقٞ املؤزجل ـ بؿكٝ٘ 
ٚعٞ . ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً ملعطؾ١ اؿكٝك١ َٔ األعالّ اؿط ٜٚتطًع –اؿهَٛٞ ٚاـام 

 ايؿعب ايعطاقٞ.

 ؟أٜٔ ٜتُٛنع اإلعالّ ايعطاقٞ بعٌ االْكػاّ األؾكٞ ٚاملٓاطكٞ يًؿعب ايعطاقٞ

َتدًؿ١  ، بٌ غًط١١ باملؿّٗٛ اؿكٝكٞ شلصا املكطًحال تٛدس يف ايعطام ايّٝٛ زٚي
تتادط بايسٜٔ، ٚال تػتطٝع ايبكا٤ يف اؿهِ، إال بتأدٝر ايٓعط٠ ايطا٥ؿ١ٝ  ٚدا١ًٖ،

ات يإلشلا٤ ايؿعب عٔ َعاْات٘ ايكاغ١ٝ، نُا إٔ أسعاب اإلغالّ ٚاؾتعاٍ األظَ
ايػٝاغٞ األخط٣، املؿاضن١ يف اؿهِ ؾهًّٝا، ال تكٌ عٔ سعب ايسع٠ٛ اؿانِ يف عٌُ 
نٌ َا َٔ ؾأْ٘ تعُٝل االْكػاّ ايطا٥ؿٞ. ٚال أزٍ ع٢ً شيو إٔ أٚقاٍ ايعاق١ُ 

 .ىل )غٝتٛات( سػب ايتكػِٝ املصٖيببػساز َكطع١ ايّٝٛ إ
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األعالّ ايطا٥ؿٞ اشلابط ٚايطخٝل، بات أسس أِٖ أزٚات ايكطاع ايػٝاغٞ ع٢ً 
ايػًط١ ٚايٓؿٛش ٚاملاٍ، ٜٚػِٗ َٔ زٕٚ أٟ ٚاظع َٗين ٚأخالقٞ يف تعُٝل االْكػاّ 

 .ملٓاطكٞ يف ايبالزاملصٖيب ٚا

 ؟اخدلْا عٔ اإلعالّ ايهطزٟ

عا٤ ايعطام، ؾٗٓاى األٚناع ايعا١َ يف إقًِٝ نطزغتإ كتًؿ١ متاَا عٔ بك١ٝ أد
طؿط٠ عُطا١ْٝ ٚخس١َٝ ٚإزاض٠ َس١ْٝ ٚإعالّ أنجط ١َٝٓٗ، قٝاغا إىل بك١ٝ أدعا٤ 

 :أضبع١ اػاٖات يف اإلعالّ ايهطزٟايعطام. ٚميهٔ َالسع١ 

األعالّ اؿعبٞ ٚؾب٘ ايطزلٞ ؿعبٞ ايػًط١، ٖٚٛ إعالّ ضقني ٜٓكٌ َا وسخ : االٍٚ
ع٢ً َا ٜعاْٝ٘ َٔ ٚد١ٗ ْعط اؿعبني بطبٝع١ يف اجملتُع أٚال بأٍٚ ٜٚعهؼ األنٛا٤ 
 .اق١ يف ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ اؿػاغ١اؿاٍ .ٚال ٜطسب نجرلا بايطأٟ اآلخط ٚخ

)سعب املعاضن١ ايط٥ٝؼ يف اإلقًِٝ(، ٚمما ٜؤخص ع٢ً  إعالّ سطن١ ايتػٝرل: ايجا٢ْ
َٔ زٕٚ إعالّ اؿطن١ أْ٘ ٜطنع نجرلا ع٢ً َعاٖط اـًٌ ٚايهعـ يف األزا٤ اؿهَٛٞ، 

ايتعُل يف زضاغ١ تًو املعاٖط ٚتكسِٜ َعاؾات سكٝك١ٝ شلا. إعالّ ال ٜط٣ غ٣ٛ 
ايػًبٝات ٚال ٜتشسخ قط عٔ أٟ الاظ سهَٛٞ. إْ٘ بٗصٙ ايٓعط٠ األساز١ٜ ٜهعـ 

 نجرلا َٔ تأثرلٙ ع٢ً ايطأٟ ايعاّ .

تدًـ املعاضن١ ـ ٖٚٛ إعالّ َ  يألسعاب ايس١ٜٝٓ –: األعالّ ايػًؿٞ املؤزجل ايجايح
َٚٓشاظ، ٜؿٛٙ اؿكا٥ل ٚوطف األخباض ٜٚطنع ع٢ً ايػًبٝات اييت ال ؽًٛ َٓ٘ أٟ 
فتُع َٔ اجملتُعات ٚاألخطط َٔ شيو نً٘ أْ٘ إعالّ ؼطٜهٞ، ميذس اإلضٖاب باغِ 
اؾٗاز، ٜٚهؿٞ ايكٍٛ إٔ بعض ايؿباب ايهطز املٓتُني أٚ املتعاطؿني َع تًو األسعاب 
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اييت تكتٌ أبٓا٤ دًستِٗ نطز غٛضٜا. ٚأض٣ إٔ ٖصٙ  ايتشل باؾُاعات ايتهؿرل١ٜ
 األسعاب ٚإعالَٗا ايتشطٜهٞ خطط ع٢ً سانط َٚػتكبٌ ايؿعب ايهطزٟ .

األعالّ األًٖٞ أٚ اـام أٚ بتعبرل أنجط زق١ )األعالّ ايتذاضٟ(، ايصٟ ٜسعٞ : ايطابع
آخط. ٖٚٛ االغتكالي١ٝ ٚيهٔ ايكػِ األندل َٓ٘ َطتبط باألسعاب ايػٝاغ١ٝ بؿهٌ أٚ ب

إعالّ ٜعتُس األخباض اجمل١ًٗ ٚايعٓاٜٚٔ امله١ًً ٚايكاضخ١ ٚايذلنٝع ع٢ً ايؿها٥ح اؿكٝك١ٝ 
ٚامل١َٖٛٛ ٚايتابٖٛات االدتُاع١ٝ ٚخاق١ اؾٓؼ بكٛضٙ املدتًؿ١. ٜٚعٌُ ؾٝ٘ ٦َات 
اإلعالَٝني، ايصٜٔ اؽصٚا َٔ اإلعالّ َكسض ضظم َٔ زٕٚ إٔ ميتًهٛا اؿس األز٢ْ َٔ 

 .ًٛب١ يًعٌُ يف ٖصا اجملاٍ اؿٟٝٛاملطاملؤٖالت 

 َا أ١ُٖٝ اإلعالّ ايهطزٟ يف زٍٚ اْتؿاض ايهطز؟

َا عسا ايعطام، قسٚز ايتأثرل ْعطا  ايهطزٟ يف زٍٚ )ايتكػِٝ( األخط٣ األعالّ
ع٢ً عهؼ   يتهٝٝل اـٓام عًٝ٘، يف نٌ َٔ تطنٝا ٚاٜطإ أٚ قًٞ نُا يف غٛضٜا

طام، ايصٟ مياضؽ زٚضا نبرلا ٚتأثرلا ٖا٥ال ع٢ً ايهطز األعالّ ايهطزٟ يف نطزغتإ ايع
إعالّ قٟٛ ؿعب ايعُاٍ ايهطزغتاْٞ يف ايسٍٚ  بك١ٝ أدعا٤ نطزغتإ. ٚمث١ أٜهّا يف

األٚضٚب١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم. إناؾ١ إىل األعالّ ايهطزٟ يف مجٗٛضٜات َا ٚضا٤ 
 .ٖٚٛ إعالّ ثكايف يف املكاّ األٍٚايكؿكاؽ، 

 ؟أٚ املٗين ايكَٛٞ  هطز١ٜ ايّٝٛ ع٢ً املؿّٗٛاي نٝـ تعٝـ ايكشاؾ١

َٓص ايتكػِٝ األٍٚ يهطزغتإ بني ايسٚيتني ايعجُا١ْٝ ٚايؿاضغ١ٝ مبٛدب اتؿاق١ٝ 
بعس اؿطب ايعامل١ٝ األٚيٞ إىل  َٚٔ ثِ ايتكػِٝ ايجاْٞ 1514عاّ  )دايسٜطإ( يف

ايهطز قسّ  بٝهٛ( ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا، –)غاٜهؼ  أضبع١ أدعا٤ مبٛدب اتؿاق١ٝ
ؾعب آخط يف ايعامل، يصا َٔ ايطبٝعٞ  غد١ٝ يًػا١ٜ، ضمبا مل ٜكسَٗا أٟ تهشٝات
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ٚايبسٜٗٞ إٔ ٜعٌُ ايهطز ايّٝٛ ع٢ً تععٜع ٚإبطاظ ٖٜٛتِٗ ايك١َٝٛ، اييت ساٍٚ 
أعسا٥ِٗ طُػٗا، ٚايكشاؾ١ ايهطز١ٜ تػِٗ بكػط ٚاؾط يف ايذلنٝع ع٢ً ايكهاٜا 

ٚأضدٛ إٔ  ٟ يف أدعا٤ نطزغتإ األخط٣.ايهطزايك١َٝٛ املًش١ ٚزعِ ْهاٍ ايؿعب 
ال ٜصٖب ايعٔ بايبعض إيٞ املكاض١ْ بني االػاٙ ايكَٛٞ ايعطبٞ ايؿٛؾٝٝين ٚبني 

، شيو ألٕ ايهطز ناْٛا نش١ٝ ايؿٛؾ١ٝٓٝ ايكَٛٞ يًشطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ ايطابع
كٛقِٗ، ع سلًِٗ ٚتهُٔ سايعطب١ٝ ٚايذلن١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٚال تٛدس شلِ ؿس اآلٕ زٚي١ ػُ

يًعطب اثٓإ ٚعؿطٕٚ زٚي١ ٚضغِ إٔ االػاٙ ايكَٛٞ ٖٛ ايػايب ع٢ً  يف سني إٔ
األعالّ ايهطزٟ عَُٛا ٚيهٓ٘ َٔ زٕٚ أز٢ْ ؾو أنجط ١َٝٓٗ َٚكساق١ٝ َٔ 

 األعالّ ايعطاقٞ ايعطبٞ.

 ؟أْت تتٛقـ بهتابتو عٔ أخالقٝات امل١ٓٗ اإلعال١َٝ ملاشا

األعالّ ايعطاقٞ   سٜس األغـ ـ يفألٕ مث١ ظاٖط٠ ٚاغع١ يالْتؿاض ـ َع ؾ
اؿايٞ، ٖٚٞ ظاٖط٠ األخباض املًؿك١ ٚايتؿٗرل ٚايتذطٜح بصضٜع١ ايٓكس، ٖٚٞ أبعس 
َا تهٕٛ عٔ ايٓكس ايٓعٜ٘ ايبٓا٤، ٜٚهؿٞ ايكاضئ ايهطِٜ إٔ ٜؿاٖس ؾها١ٝ٥ 
عطاق١ٝ، غٛا٤ تًو اييت تبح َٔ خاضز ايعطام أٚ َٔ زاخً٘، يٝتبني إىل أٟ 

عالّ ايعطاقٞ: َٗاتطات ٚتػكٝط غٝاغٞ ٚاتٗاَات َتبازي١ سهٝض امسض األ
بني ايػاغ١، َا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطإ. ٖٚصٙ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يألٚناع ايعا١َ 
املذلز١ٜ يف ايعطام: إضٖاب سهَٛٞ ًَٚٝٝؿٝاٟٚ ٚأدٓيب أٜها ٚدطا٥ِ َٓع١ُ 
ٚتعاطٞ يًُدسضات ٚايتسخٌ ايؿغ يف أخل األَٛض ايؿدك١ٝ ٚؾطض اؿذاب 
بايك٠ٛ ع٢ً ايٓػا٤ ست٢ ع٢ً بٓات يف عُط ايٛضٚز ٚايؿكٌ بني اؾٓػني يف 
املساضؽ ٚظٚاز املتع١ ٚاملػٝاض َٚا اىل شيو َٔ ايبسع اييت ٖٞ عالَات امساض 

 خًكٞ ٚغٝاغٞ ٚاألبٛام اإلعال١َٝ تطٚز يهٌ ٖصٙ األَٛض بسال َٔ إٔ ؼاضبٗا .
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يكؿطا٤ ٌٖ ٖصا ٚاقع ايعطام اٚ يف َكايو تتٛقـ أَاّ زٚض ايكشايف ٚايكشاؾ١ ا
 ؟املٓطك١ نًٗا

ٓاَٞ ٜطتبط ظٗٛض ايكشاؾ١ ايكؿطا٤ يف ايػطب مبطس١ً تاضى١ٝ َع١ٓٝ َع ظٗٛض ٚت
بعس ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ. املٛظـ أٚ ايعاٌَ ايعا٥س اىل بٝت٘  ايطبكتني املتٛغط١ ٚايعا١ًَ

ٛ ، ٚع٢ً ٖصٙ ايٓش، نإ ٜبشح عُا ٜػًٝ٘ ٜٚطؾ٘ عٓ٘بعس ّٜٛ عٌُ ؾام
، ٖٚصا ال ٜعين إ شاؾ١ ٖٚٞ ٚظٝؿ١ ايتػ١ًٝ ٚايذلؾٝ٘ٚظٝؿ١ دسٜس٠ اىل ايك  أنٝؿت

 .يف بطٕٛ ايهتب  يهٓٗا ناْت كبأ٠ايجكاؾ١ ايذلؾ١ٝٗٝ مل تهٔ َٛدٛز٠ َٔ قبٌ ٚ

، ٚال تٛدس قشاؾ١ قؿطا٤ عطب١ٝ اّ نطز١ٜ ، بٌ يكؿطا٤ قٓاع١ غطب١ٝايكشاؾ١ ا
ا٤(، ٖٚٞ عٓاقط، تؿهٌ تٛابٌ يًكشاؾ١ قشاؾ١ ػاض١ٜ تتػِ ببعض ايعٓاقط)ايكؿط

ضٖا املجرل٠ ، ٚػصب ايكاضئ ايبػٝط بكٛبط١ اـاي١ٝ َٔ أٟ َهُٕٛ شٟ ق١ُٝاحمل١ًٝ اشلا
. ٚست٢ بعض اجملالت اييت تع٢ٓ باؾٓؼ ٚاييت ظٗطت يف َٚاْؿٝتاتٗا ايكاضخ١

اض٠ تٗسف ، ؾأْٗا ػايعطب١ٝ ٚيف إقًِٝ نطزغتإ أٜهّاايػٓٛات األخرل٠ يف بعض ايبًسإ 
قؿطا٤ بهٌ َا ٜعٓٝ٘ ٖصا  اىل ايطبح عٔ ططٜل زغسغ١ ايػطا٥ع قبٌ إ تهٕٛ قشاؾ١

، ألٕ تابٖٛات اؿٝا٠ ايؿطق١ٝ ٚاإلغال١َٝ ؼسٜسا ال ٜذلى فاال ٚاغعا شلصٙ املكطًح
ايكشاؾ١ إ تأخص َساٖا ايٛاغع ٚتتشسخ عٔ املػاَطات اؾٓػ١ٝ يٓذّٛ اجملتُع 

ٚتتشٍٛ اىل قٓاع١ شات ؾإٔ نُا ٖٛ   اتِٗ اـاق١ًٛٚتتًكل ع٢ً سٝاتِٗ يف خ
 .اؿاٍ يف ايػطب
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أْت تكـ املسْٚات بأْٗا ايػًط١ اـاَػ١ اييت تطاقب ايػًط١ ايطابع١ ٚتعٌُ ع٢ً 
 ؟تكشٝح َػاضٖا

، ٖٛ إ األٚيٞ قٓاع١ ١ٜ ٚبني ايكشاؾ١ ايطق١ُٝ اؾسٜس٠ايؿطم بني ايكشاؾ١ ايتكًٝس
١ٝ ؾٗٞ ؾها٤ َؿتٛح يهٌ َٔ ٜتعاٌَ َع ايهَٛبٝٛتط ٜعٌُ ؾٝٗا قذلؾٕٛ، اَا ايجاْ

. ايكشاؾ١ اؾسٜس٠ قشاؾ١ تؿاع١ًٝ، ١ ٚايصن١ٝ ٚيسٜ٘ اتكاٍ باالْذلْتاٚ األدٗع٠ ايًٛسٝ
. ٚاملػاُٖٕٛ يف ٖصا ايؿها٤ ايٛاغع أنجط ايعابط٠ يًشسٚزٚؾها٤ َؿتٛح يآلضا٤ اؿط٠ 

ٕٛ . ٚايٓاؾطؾا َهاعؿ١أنعا -ع٢ً َػت٣ٛ ايعاملَٔ ايكشؿٝني احملذلؾني  –عسزا 
يػًطات األضبع األخط٣ ٜٚطاقبٕٛ أزا٤ ا َِٓٗ ٜؿدكٕٛ َؿانٌ فتُعاتِٗ

. قشٝح إ َععِ ٖؤال٤ ايٓؿطا٤ ٖٛا٠ َتطٛعٕٛ ٚيهٔ شلِ تأثرل ععِٝ ٜٚٓتكسْٚٗا
، ِٖٚ اغطع َٔ ايكشاؾ١ ايٛضق١ٝ مبهٞ ايعَٔ  ٜٚعزاز ٖصا ايتأثرل  ع٢ً ايطأٟ ايعاّ

ايؿٝسٜٛ َٔ عٜٕٛ يف ْكٌ األخباض ٚايتكاضٜط ٚايكٛض َٚكاطع ٚست٢ َٔ اإلشاع١ ٚايتًؿ
 يف اْسالع ثٛضات ايطبٝع ، ٚقس نإ شلؤال٤ ايٓاؾطني ؾهٌ نبرلَٛاقع األسساخ َباؾط٠

 ، ٚسككٛا ْتا٥ر تأضى١ٝ عع١ُٝ عذعت عٓٗا ايكشاؾ١ ايتكًٝس١ٜ.ايعطبٞ

اضغ١ ملاشا ٜتشٍٛ ايكشايف يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ اىل غٝاغٞ ٜٚبتعس عٔ مم
 ؟َٗٓٝت٘ االعال١َٝ

ع١ُ ايػطب١ٝ ايسميكطاط١ٝ ايعطٜك١، ال ٜٛدس قشؿٞ قاٜس غٝاغٝا متاَا، سيت يف األْ
ا٥ح لّٛ ايػُٝٓا عٔ آخط ؾه هتبٚال ٜ ؾايكشؿٞ، اشا نإ ٜعاجل قهاٜا غٝاغ١ٝ

. عٌ نتابات٘ اىل ٖصا اؿس أٚ شاى بس إ تٓعهؼٚاجملتُع َجال، ؾإٔ آضا٥٘ ايؿدك١ٝ ال
كشؿٞ ايػطبٞ . ؾايعٔ املٛنٛع١ٝ ٚاالمٝاظ ايػٝاغ١ٞ زضدات َٔ االبتعاز ٚيهٔ مث

، ثِ إ ٖصا األخرل ٜهػب ٜٚبسٚ َكٓعا يف َعاؾات٘ ايكشؿ١ٝ ىؿٞ امٝاظٙ مبٗاض٠
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، ٚيٝؼ َهططا اىل فا١ًَ َٗٓت٘ ٚعامل ايكشاؾ١ َؿتٛح أَاَ٘ايهجرل َٔ املاٍ َٔ 
 .ضا٥٘، نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايعطام َجاّلٌُ ٚال ىؿ٢ قطع ضظق٘ بػبب آض٥ٝػ٘ يف ايع

، إ ٝا٠ ايكشؿٞ َٚػتكبً٘ ٚال ميهٔ ي٘بًسآْا شلا عالق١ َباؾط٠ ع  ايػٝاغ١ يف
. ٚإناؾ١ اىل اخ غاخ١ٓ ٚتطٛضات غٝاغ١ٝ َتالسك١ٜتذاٌٖ َا وسخ سٛي٘ ممٔ اسس

رل عسز نب اـانع يػًط١ سعب ايسع٠ٛ اؿانِ ، مث١ يف ايعطامٖصا ايكٓـ َٔ ايكشؿٝني
ايصٜٔ ال ميتًهٕٛ ثكاؾ١ ، َٔ ايطاض٥ني ع٢ً ١َٓٗ ايكشاؾ١، ٚأقشاب األقالّ املأدٛض٠

 ، ٚؼٛيٛا اىل أبٛام يًسدٌ ٚايؿعٛش٠ ٚأزٚات يًُٗاتطات ايػٝاغ١ٝ.أٚ َٖٛب١

--------------- 

، ٖٚٛ ألغتاش ايسنتٛض خايس ممسٚح ايععٟ، اْل اؿٛاض ايكشؿٞ، ايصٟ أدطاٙ َعٞ 
ٚقس ْؿط اؿٛاض يف عس٠ ٚغاا٥ٌ اعالّ . ْٞ َتدكل يف األعالّش داَعٞ يبٓااغتا

 2014عطاق١ٝ ٚعطب١ٝ يف أٚا٥ٌ آشاض 
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 الصخافة اللردية بني األمض واليوم
اٍ ب٘ يف ايجاْٞ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜعٛز ايؿهٌ يف ؼسٜس ّٜٛ ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ ٚاألستؿ

، ايصٟ عجط يف عْساضَعطٚف خميٞ ايطاسٌ ايسنتٛض ْٝػإ َٔ نٌ عاّ اىل األناز ؾٗط
ملانٞ ع٢ً ْػد١ أق١ًٝ َٔ دطٜس٠ "نطزغتإ" اييت أٚا٥ٌ ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ ا

 َكساز َسست( َٔ قبٌ 1898 -4-22قسضت يف ايعاق١ُ املكط١ٜ ايكاٖط٠ يف )
، ٖٚٛ ضقِ نبرل ايتأضٜذ، ٚناْت تطبع بأضبع١ اآلف ْػد١ نأٍٚ دطٜس٠ نطز١ٜ يف بسضخإ
 .ز١ٜ يف َٜٛٓا ٖصآػب١ يًكشـ ايهطسيت باي

، زٚضا تأضىٝا ٚع٢ً َس٣ أنجط َٔ قطٕ يعبت ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ َٓص ظٗٛضٖا
فٝسا ؾ٢ اٜكاظ ايٛع٢ ايك٢َٛ ٚبًٛض٠ أٖساف اؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ ٚايتعبرل عٔ 

س٠ ٚايسع٠ٛ اىل اؾاع١ األَا٢ْ ايك١َٝٛ ٚايتطًعات أألْػا١ْٝ أل١َ فعأ٠ َٚهطَٗ
ُت ع٢ً مٛ َؤثط ٚؾعاٍ ؾ٢ ْؿط املعاضف اؿسٜج١ ٚاألؾهاض ايسميكطاط١ٝ، نُا اغٗ

اؿطٜات األغاغ١ٝ ٚغٝاز٠ األقالس١ٝ َجٌ ايعساي١ األدتُاع١ٝ ٚاملػاٚا٠ ٚنُإ 
، ٚتٛغٝع قاعس٠ ايتعًِٝ اجملا٢ْ ٚايسؾاع عٔ سكٛم املطأ٠ َٚػاٚاتٗا بايطدٌ ايكإْٛ
 .ح اجملتُع ؾ٢ ناؾ١ فاالت اؿٝا٠ٚؼسٜ

ا ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ خالٍ قطٕ ٛط١ٝٓ ٚاألْػا١ْٝ ايت٢ ْٗهت بٗإ ايطغاي١ اي
، ضأ٣ ؾ٢ املكاّ األٍٚ، ؾأْٗا ؾ٢ شيو، ناْت تػتسع٢ إ تهٕٛ قشاؾ١ ْٚٝـ

ؾإٔ ايكشاؾ١ املعدل٠ عٔ طُٛسات ٚتطًعات ايؿعٛب املٓان١ً األخط٣ َٔ ادٌ 
ٛضت ب١ٝ ايت٢ ْؿأت ٚتطٌْٝ سكٛقٗا املؿطٚع١ ٚ ع٢ً ايٓكٝض َٔ ايكشاؾ١ ايػط

 .نكشاؾ١ خدل
ناْت ايكشـ ٚاجملالت ايهطز١ٜ ؾ٢ بسا١ٜ ْؿأتٗا ٚست٢ عٗس قطٜب بػٝط١ ؾ٢ 
ؼطٜطٖا ٚاخطادٗا، تٗتِ بايطأ٣ قبٌ املعٗط ٚايؿهٌ ٚتعدل بكٛض٠ َباؾط٠ عٔ ضأ٣ اؾ١ٗ 
ايت٢ متجًٗا اٚ تٓطل بأزلٗا اٚ ضأ٣ ْاؾطٖا ايص٣ نإ ؾ٢ َععِ األسٝإ اسس٣ 
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اٚ ايجكاؾ١ٝ ايهطز١ٜ املعطٚؾ١ )أبٓا٤ األَرل بسضخإ،  ألدتُاع١ٝايؿدكٝات ايػٝاغ١ٝ اٚ ا
ال بأؽ ب٘ َٔ األزبا٤  (، ٚنإ عسز٢ ٚنٝٛ َٛنطٜا٢ْ...اخلاألخٜٛٔ سعْ ،برلٙ َرلز
، ٜعًُٕٛ ؾ٢ تًو ايكشـ ٚاجملالت اٚ ٜػُٕٗٛ ؾ٢ ؼطٜطٖا َٔ زٕٚ أدط اٚ املتطٛعني

ايتعبرل عٔ ٚدٗات ْؿط املباز٤٣ ٚ َهاؾأ٠ ٚنإ ايعٌُ ايكشؿ٢ دٗازا سكٝكٝا َٔ ادٌ
، ايت٢ ناْت غايبا َا تتعاضض َع ايػٝاغات ايطدع١ٝ ٚايؿٛؾ١ٝٓٝ ايٓعط املدتًؿ١

، يصا ؾكس ؼٌُ ايكشؿٕٝٛ ايهطز ايطٚاز كاطط هَٛات ايسٍٚ ايت٢ تتكاغِ نطزغتإؿ
ٛف امل١ٓٗ بهٌ دساض٠ ٚقسَٛا ايتهشٝات اؾػاّ ٚتعطنٛا اىل املالسك١ ٚايكُع ٚؾت٢ قٓ

ايذلٖٝب. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ َكل ايطقٝب نإ َػًطا ع٢ً ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ ؾ٢ 
، اال إ َكرل ألسٝإ، ٚ ناْت ايطقاب١ َعاد١ٝ، سٝح تػُح اٚ متٓع ْؿط َا تؿا٤َععِ ا

  نجرل َٔ تًو املطبٛعات ايسٚض١ٜ ، نإ ايػًل يؿذلات كتًؿ١ اٚ ايػا٤ األَتٝاظ.
اؾطٜس٠ ايهطز١ٜ األٚىل )نطزغتإ( تأغػت ؾ٢  زؾ١ إ، يٝؼ َٔ قبٌٝ املكايصا
( ؼسٜسا ٚانططت ؼت نػط ايػًطات ايعجُا١ْٝ ايتعػؿ١ٝ )ايكاٖط٠ ٚيف َس١ٜٓ ،املٓؿ٢

، سٝح ٝـ اٚال ثِ اىل َسٕ اٚضٚب١ٝ اخط٣اىل ْكٌ َكطٖا َٔ ايعاق١ٓ املكط١ٜ اىل دٓ
١ ْؿٛشٖا ناْت ايػًطات ايعجُا١ْٝ تالسل اؾطٜس٠ َٔ زٚي١ اىل اخط٣ َػتدسَ

 .املهٝؿ١ يًذطٜس٠ ايهطز١ٜ األٚىل ايػٝاغ٢ ٚايسبًَٛاغ٢ يس٣ ايسٍٚ
( عسزا َٔ دطٜستِٗ 31ٍ بسضخإ قس اغتطاعٛا ٚبؿل األْؿؼ اقساض )آٚاشا نإ 

َٓٗا غ٣ٛ عسز ايطا٥س٠، اال إ مث١ عؿطات ايكشـ ٚاجملالت ايهطز١ٜ، ايت٢ مل ٜكسض 
املاز١ٜ اٚ قاضب١ ايػًطات شلا ْٚسض٠ ، بػبب نعـ األَهاْات ٚاسس اٚ بهع١ اعساز

 ايهٛازض ايكشؿ١ٝ املؤ١ًٖ ألزاضتٗا.
خهِ اؿطن١ ايتشطض١ٜ  إ ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ ٚيست ٚتطٛضت ؾ٢ ٚغ٢ٓ عٔ ايبٝإ،

ا٥ُا ؾ٢ خس١َ ، ٚناْت ز عٔ َباز٤٣ ٖصٙ اؿطن١ ٚاٖساؾٗاايهطز١ٜ ٚعدلت اقسم تعبرل
ا أزت ايت٢ ضاؾكت ْؿأتٗا ٚتطٛضٖا، اال اْٗ، قهاٜا ايؿعب ٚايٛطٔ، ٚضغِ ايعطٚف ايؿاش٠

 .زٚضا تأضىٝا بايؼ األ١ُٖٝ
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، ؾإٔ ايتذطب١ ايسميكطاط١ٝ ايت٢ ميط بٗا ؾعبٓا ؾ٢ نطزغتإ ايعطام اَا ايّٝٛ
ٚايتطٛض املًشٛظ ؾ٢ تك١ٝٓ ايكشاؾ١ ٚ تػرل َؿّٗٛ ايطغاي١ ايكشؿ١ٝ، قس أز٣ اىل 

رل ايعامل َٔ سٛيٓا نجرلا ؾ٢ ٚنع قشاؾتٓا أَاّ ؼسٜات دسٜس٠ ٚداز٠، ؾكس تػ
كاٍ اؾُاٖرل٣ ٚظٗطت ايعكسٜٔ املٓكطَني ٚسسثت تطٛضات َص١ًٖ ؾ٢ ٚغا٥ٌ األت

ٚاألْذلٜت ٚ ايكشاؾ١ ، ؾ٢ َكسَتٗا ايبح ايتًؿع٢ْٜٛ ايؿها٢٥ ٚغا٥ٌ دسٜس٠
، ايت٢ تػتكطب ايّٝٛ اٖتُاّ املؿاٖسٜٔ ٚ تػتشٛش ع٢ً اؾع٤ األندل َٔ األيهذل١ْٝٚ

ٚ تٓاؾؼ ٚغا٥ٌ األعالّ ايتكًٝس١ٜ َٚٓٗا ايكشاؾ١ املكطؤ٠ ٚتتؿٛم اٚقات ضاستِٗ 
  .ٓكٌ اآل٢ْ اؿ٢ يًشسخ ؿع١ ٚقٛع٘عًٝٗا َٔ سٝح ايكسض٠ ع٢ً اي

ٖصٙ ايٛغا٥ٌ اؾسٜس٠ ايت٢ تٓكٌ املهاَني ٚاألؾهاض ٚاألسساخ عٔ ططٜل ايكٛت 
، سٛيت ١ٝط١ٝ اؿٛادع اؾػطاؾ١ٝ ٚايػٝاغ، َتد٤ٕٛ َعا ٚبػطع١ ايهآٚايكٛض٠ ؾ٢ 

ٚدعًت  -سػب تعبرل ايعامل ايهٓس٣ َاضؾاٍ َانًٖٛإ  –نٛنبٓا اىل قط١ٜ عامل١ٝ 
ايبكط٣ ق٠ٛ َؤثط٠ تػِٗ ؾ٢ تهٜٛٔ ٚتػٝرل قٓاعات ايطأ٣  –َٔ األعالّ ايػُع٢ 

َٔ ٚغا٥ٌ ايعاّ ٚأزا٠ نػط ٖا٥ٌ ع٢ً اؿهَٛات ٚ قاْع٢ ايكطاضات ٚٚغ١ًٝ 
تدساّ ايتًؿعٜٕٛ ايؿها٢٥ ٚاألْذلْٝت ؾ٢ اغتذال٤ ايت٢ تتُٝع بأغايسميكطاط١ٝ املباؾط٠ )

ػاغ١ ٚاؽاش اضا٤ ايٓاؽ ٚضزٚز ؾعًِٗ اظا٤ األسساخ امل١ُٗ ٚايكهاٜا ايكهاٜا اؿ
 .(ايكطاضات ؾ٢ نؤ شيو

ٚقس انططت ايكشاؾ١ املطبٛع١ ؾ٢ ايسٍٚ املتكس١َ اىل تػٝرل غٝاغاتٗا ٚتٛدٗاتٗا 
ات ايعكط ايطأٖ، ٚاغتطاعت إ ٛد٢ ٚظطٚف َٚتطًبؼت تأثرل ايتطٛض ايتهٓٛي

 -ضات اؾسٜس٠ ؾ٢ فاٍ األتكاٍ اؾُاٖرل٣ بأتباع ٚغًٝتني :ٛتتهٝـ َع ايتط
غٛا٤ انإ ع٢ً  –، سٝح اخص نٌ َطبٛع زٚض٣ : ايًذؤ اىل ايتدكلاألٚىل

ىاطب مجٗٛضا َعٝٓا ي٘ ٖٛاٜات ٚاٖتُاَات قسز٠ اٚ ٜتٛد٘  –ؾهٌ دطٜس٠ اٚ ف١ً 
َجٌ  –اقشاب َٗٔ َتؿاب١ٗ اٚ  –سٝح اؾٓؼ ٚايعُط َٔ  –اىل ؾ١٦ َع١ٓٝ 

 َٔ فاالت ٜتدكل ؾ٢ فاٍ َعني اٚ –، ضداٍ األعُاٍ ٓسغني، احملاَني، املٗاألطبا٤
 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، َٚا اىل شيو
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ايت٢ تِٗ ايكطا٤  ا٥ع احمل١ًٝ امل١ُٗ ٚع٢ً األخباضٚايجا١ْٝ : ايذلنٝع ع٢ً األسساخ ٚايٛق
تػاعسِٖ ع٢ً تهٜٛٔ ٚبًٛض٠ اضا٥ِٗ ٚقٓاعاتِٗ بأغايٝب َٚعاؾات تتػِ  ٚاملعًَٛات ايت٢

، مبا تكسَ٘ َٔ تؿػرلات تؿك١ًٝٝ يًٛقا٥ع ايتؿٜٛل ٚقازض٠ ع٢ً اثاض٠ ؾهٛشلِباؿ١ٜٛٝ ٚ
عٓكطا  ، ٚبصيو اقبشت ايكشاؾ١ املطبٛع١زضد١ عاي١ٝ َٔ ايسق١ ٚاملٛنٛع١ٝ األ١ْٝ ع٢ً

ظ َا تبج٘ احملطات األشاع١ٝ ٚايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ َٔ ، سٝح تععَهُال يألشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ
  .ٚ بطاَر كتًؿ١ اخباض

كتًؿ١  ٚ تؿٗس ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ املطبٛع١ ايّٝٛ اْتعاؾا نبرلا ٚتعٌُ ؾ٢ ادٛا٤
، ٜٚتُجٌ شيو ؾ٢ ٖصا ايهِ اشلا٥ٌ َٔ ايكشـ ٚاجملالت متاَا عٔ ايعٗٛز ايػابك١

، نُا ٜتذ٢ً ؾ٢ تك١ٝٓ ت قط اْعاض ظٚاض نطزغتإيت٢ باتايسٚض١ٜ ايكازض٠ ؾ٢ األقًِٝ ا
، ٚإ نإ ٖصا ايتطٛض ب ايتكُِٝ ايؿ٢ٓ ٚاألخطاز ايكشؿ٢ايطباع١ اؿسٜج١ ْػبٝا ٚاغايٝ

ملٓطك١ ٚغاق١ َتٛانعا قٝاغا اىل ايتطٛض اؿاقٌ ؾ٢ ايسٍٚ املتكس١َ ٚعسز َٔ زٍٚ ا
عتباض ْسض٠ ايهٛازض ايهطز١ٜ ، ٚيهٓ٘ تطٛض ًَشٛظ اشا اخصْا بعني األزٍٚ اـًٝر ٚيبٓإ

 .اٍ تك١ٝٓ ايكشاؾ١ املتكس١َايؿ١ٝٓ املؤ١ًٖ ؾ٢ ف
 بٝس إ ٖصا ايتٛغع األؾك٢ ٚايتطٛض ايتك٢ٓ مل ٜتشٛال بعس اىل تطٛض ْٛع٢ ؾ٢

ايكشؿ١ٝ ايكسمي١ ، ؾ٢ٗ َا تعاٍ أغرل٠ ايتكايٝس املػت٣ٛ امل٢ٓٗ يًكشاؾ١ ايهطز١ٜ
، قبٌ إ تهٕٛ ٚ بتعبرل ازم قشاؾ١ َكاالتضأ٣ ا ، ا٣ اْٗا قشاؾ١ٚاألضا٤ اؾاٖع٠

، ؾ٢ ظَٔ اخص ٖصا ايٓٛع َٔ ايكشـ ٚاجملالت ٜذلادع بٌ ىتؿ٢ ست٢ ؾ٢ ١ خدلقشاؾ
ألٕ قشـ ايطأ٣ اقبشت عادع٠ عٔ  -ْاٖٝو عٔ ايسٍٚ املتكس١َ  -ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

ٚغا٥ٌ ، ٚ غرل قازض٠ ع٢ً َٓاؾػ١ ّ اؾُٗٛض ايكاض٣ ٚايتؿاعٌ َع٘اغتكطاب اٖتُا
 .ايبكط١ٜ –األعالّ ايػُع١ٝ 
ايكشاؾ١ األ١ًٖٝ  ، ٜطتبط بعٗٛضٕ ايتطٛض ايالسل يًكشاؾ١ ايهطز١ٜٜكاٍ اسٝاْا ا

،  داْب ايكشاؾ١ ايطزل١ٝ ٚاؿعب١ٝ، اىل)قشاؾ١ ايكطاع اـام( ؾ٢ األقًِٝاملػتك١ً 
ٚيهٔ عًٝٓا إ ال ْٓػ٢ إ ايكشؿٝني ؾ٢ ايػطب ْانًٛا طٜٛال َٔ ادٌ ايتشطض َٔ 

ضأؽ املاٍ املٛظـ ؾ٢ ايكشاؾ١ ٚإ ايكٝٛز ايت٢ ناْت تؿطنٗا اؾٗات املُٛي١  غٝطط٠
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، مل تهٔ بأ٣ ساٍ َٔ األسٛاٍ اٖٕٛ َٔ قٝٛز يًكشـ ع٢ً َا ٜٓؿط ؾٝٗا َٔ َٛاز
، ٚيكس امثط ْهاٍ ات ايكُع١ٝ ٚاألْع١ُ األغتبساز١ٜايكشاؾ١ املٛد١ٗ َٔ قبٌ اؿهَٛ

، َػا١ُٖ ايكشؿٝني ؾ٢ ؾ٢ َكسَتٗا ايكشؿٝني ؾ٢ ايػطب عٔ َهاغب ١َُٗ، يعٌ
ازاض٠ املؤغػات ايكشؿ١ٝ ٚاغتكالٍ ١٦ٖٝ ايتشطٜط عٔ األزاض٠ ٚاقشاب ايكشـ. ٚقس 

ط ع٢ً سط١ٜ ايتعبرل ٚابسا٤ از٣ شيو اىل تػٝرل َؿّٗٛ سط١ٜ ايكشاؾ١ ايت٢ ال تكتك
، بٌ ٜؿٌُ اٜها نطٚض٠ اعالّ املٛاطٔ ع٢ً انٌُ ٚد٘ ممهٔ بهٌ َا ميؼ سٝات٘ ايطأ٣

َٚػتكبً٘ ٚتٛؾرل املعًَٛات ايت٢ متهٓ٘ َٔ ايٛقٍٛ اىل قٓاعات قسز٠ بؿإٔ قطاضات 
، األْتدابات ايعا١َ اؿط٠ ايٓع١ٜٗايػًط١ ٚايتعبرل عٓٗا عدل ؾت٢ ايٛغا٥ٌ ٚبهُٓٗا 

، اىل َبسأ سل املٛاطٔ ؾ٢ األعالّ ٖٚصا ؼٍٛ بايؼ األ١ُٖٝ َٔ َبسأ سط١ٜ ايكشاؾ١
، ٚؾ٢ ن٤ٛ ٖصٙ س٠ ؾ٢ َعطؾ١ ايٛقا٥ع، نٌ ايٛقا٥ع امل١ُٗطغب١ املتعاٜٖٚٛ سل ٜعهؼ اي

َععِ اؿكا٥ل ميهٓٓا إ ْسضى األغباب اؿكٝك١ٝ ٚضا٤ ععٚف ايكاض٤٣ ايهطزغتا٢ْ عٔ 
، عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى َا ٜٓؿط ؾ٢ قشاؾتٓا احمل١ًٝ، َا عسا بعض اؿاالت احملسز٠
غاق١ َا ٜتعًل َٓٗا اسساخ باضظ٠ اٚ قطاضات شلا عالق١ بَُٗٛ٘ ٚسٝات٘ اي١َٝٛٝ ٚ

  . ١ُ اـس١َ ٚايتكاعس َٚا ؾاب٘ شيوباـسَات ٚايػهٔ ٚايتعًِٝ ٚاألغعاض ٚاْع
ع١، قشاؾ١ َكط٠٤ٚ ٕا ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ ٚسسٖا غرل ناؾ١ٝ ؾعٌ ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ املطبٛ

ٚايبعضع٢ً ْطام ٚاغع ٚاملجكؿني ايهطز .  ٌ ايكشاؾ١  ٛازض َٔ ٖا ، ٜععٚ شيو اىل ق١ً ايه
ُٛاطٓني عَُٛايكشؿ ٚاملتدكك١ ٚتس٢ْ ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ ًي  ١ًٖ ٚاملجكؿني َِٓٗ ع٢ً ٚد٘ ١ٝ املؤ ا 

كٛم ا يكاض٤٣ األندل يكشاؾتٓا املطبٛع١ايصٜٔ ٜؿهًٕٛ اؾُٗٛض ا ، ـا ، ٖٚصا قشٝح دع٥ٝ
١ًٖ،ٚبكسض تعًل األَ سض٠ ايهٛازض ايكشؿ١ٝ املؤ ّٛ نجرلّا  ط ٓب ١ ؾكس أضتؿعت اٝي أَا ايكسض٠ ايؿطا٥ٝ

ع١ ايكشـ عَُٛا َا عسا ايػٓٛات األخرل٠ َٚع شيو ال لس أقبااّل نبرلأ ع٢ً قطا٠٤ َٚتاب يف
ِ اييت ،بعض ايكشـ تُاّ ايكطا٤ ٚاغع١ األْتؿاض ؾ٢ األقًٝ ؿط تػتكطب ٖا ، خاق١ سني ٓت

ٚاملٛنٛعات احمل١ًٝ ايػاخ١ٓبعض األ ١َٝ خباض  ٛ ب اؿٝا٠ اٝي ، شات املػاؽ املباؾط ببعض دْٛا
ُٛاطٓني  تُاَِٗ ٚؾهٛشلِٚا ًَي ، ؾ٢ٝ سني إ ايهجرل َٔ ايكشـ ٚاجملالت األخط٣ ا ٜجرل ٖا

ٚاملهتبات ز تُاّ يس٣ ايكطا٤، َٚع شيوتتهسؽ ؾ٢ األنؿاى  َػتُط٠  ، ؾٗٞ ٕٚ إ تجرل ا٣ ٖا
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ًٜٗا، ٖٚصا األَبايكسٚض ٜٚكاٍ ٕا ايبعض ط ٜجرل تػاؤالت عٔ َكازض متٛ  ! ١ َٓٗا قشـ سعٝب
١  .تسعٞ األغتكالٝي

ِكاي ْٗٚ اق١ ؾ٢ اض٤٣ ايهطزغتا٢ْ قاض٤٣ شن٢  ٚاضا٥٘ ـا  ١ ٚاؿٝاٝت تُاَا٘ت ايؿهط١ٜ  ٚي٘ ٖا  ،
١َٝٛ َٚػت ٛ٘ي ٚبً٘ ٚؾ٢ َا هكنٌ َا ٜتعًل عٝات٘ اٝي ، يصا ؾٕأ ؾ٢ ايعامل َٔ اسساخ ط٣ َٔ س

ٚايبعٝس٠ عٔ َٝٛ  ١ًُ ٌ ايٛغا٥ ٘ي َُٖٚٛ٘ َٚؿانً٘ ال تُٗ٘ نجرلا، نُا ٕااملٛاز ايكشؿ١ٝ امل
تاألع ٕ، األْذلْٝ اضد١ٝ بؿهٌ ال١َٝ األخط٣ )األشاع١، ايتًؿعٜٛ ( قازض٠ ع٢ً تػط١ٝ األسساخ ـا

١ املطبٛع١ ١ َٔ ايكشاؾ١ احملًٝ ٚانجط تؿٜٛكا ٚداشٝب ، . يصا ؾإٔ ايكاض٤٣ ع٢ً سل زا٥ُااغطع 
ٜٚؿبع ؾهٛ٘ي ني ٜكت٢ٓ ا٣ قشٝؿ١ ٚا ف١ً ق١ًٝألْ٘ س تُاَ٘  ، ٜتٛقع ٕا هس ؾٝٗا َا ٜجرل ٖا

ٛاقع املعافكٝكٜػِٗ ؾ٢ اعطا٤ قٛض٠ س َٚا  .١ٝ ًي
ٛع٢  ّٛ غط٢ سجٝج١ مٛ َعٜس َٔ ايتطٛض آي ١ تتطٛض اٝي قشٝح إ قشاؾتٓا ايهطزغتاْٝ

ٛا٤ ٖاز١٥ َٚػتكط٠ اىل سس نبرل ٚؾ٢ اطاض املكًش١ ايعا١َ ا  ٚتعٌُ ؾ٢ اد ٚايكِٝ ايعًٝ
ُذتُع ايهطزغتا٢ْ ٚال ؽهع أل١ٜ ضقاب١ ٚا قٝٛز ٚيهٓضزل١ٝ ًي ٗا ايكؿ١ ٗا قشاؾ١ تػًب ،  عًٝ

١ ١ًٝ َػتك١ً ؾعاّل، ٚال ٜطدع شيو اىل اغباب ، ٚال تٛدس ااؿه١َٝٛ ٚا اؿعٝب ١ًٖٝ قً ال قشـ ا
١ًٖٝ قشـ خاغط٠ ػاضٜا )َٔ ، ألٕ اىل اغباب ػاض١ٜ ؾ٢ املكاّ األٍٚ، ٌب اغٝاغ١ٝ يكشـ األ

(، ٚيهٔ َع شيو يٝسٖا ايٛط١ٝٓ ٚؾ١ٝ يتكا ، ؾإٔ ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ َا ظايتزٕٚ ايسعِ اؿعٞب
١ اجملٝس٠ هاٝي ها قشاؾ١ َعاقط٠ ٚآي ٚيهٓٓا ْطُح إ تهٕٛ ٜا قشاؾ١ خدل ٚضأ٣ ؾ٢ ٕا  –، 

ٗض بسٚض أندل  َعا ٚازا٠ ؾعاي١ يًطقاب١ ايؿعب١ٝ املػتك١ً ع٢ً ْؿاطات ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚإ ٓت
ٜٛط  . ايتذطب١ ايسميكطاط١ٝ ؾ٢ نطزغتإ ؾ٢ تط
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ٍ فُٛع١ َٔ طًب١  1959يف خطـٜ ايعاّ  ػؿط اىل َٛغهٛ نُٔ ٚا عٓسَا نٓت أتٗٝأ ًي
، طًب َين ايكسٜل ٛظ اجملٝس٠ اىل األؼاز ايػٛؾٝيتمت 14ايبعجات اييت أٚؾستٗا سه١َٛ ثٛض٠ 

ا تاظٙ" أٟ "ايططٜل بأْتعاّ ْػدّا َٔ دطٜس٠ "ضٜايطاسٌ ايؿٗٝس َٗٝب اؿٝسضٟ إٔ أبعح ي٘ 
ْٚػُع " عاق١ُ مجٗٛض١ٜ أضَٝٓٝا ايػٛؾاؾسٜس" ايهٛضز١ٜ، اييت ناْت تكسض يف"ٜطٜؿإ ٝت١ٝ 

ٌ  .عٓٗا نجرلّا يف أضٝب
َٔ قٓسٚم ايدلٜس  ٛٞي اىل َٛغهٛ أؾذلنت يف اؾطٜس٠، ٚنٓت أتًكؿٗاٚبعس أٜاّ َٔ ٚق

ػ١ٝ  ٗا ايط٥ٝ ٚايكٞ ْعط٠ عذ٢ً ع٢ً عٓاٜٚٓ ابعجٗا اىل ايكسٜل قبٌ إٔ بؿٛم ٚشلؿ١ 
تعط آخط  ، ايطاسٌ  .عسز َٔ اؾطٜس٠ ع٢ً أسط َٔ اؾُطايصٟ نإ ٜٓ
ٜٛس  ٚتكناْت اؾطٜس٠ عذِ )ايتاًب . ٚمل تهٔ ؽتـً سض َطتني يف األغبٛع بأضبع قؿشات( 

ا ايؿهط١ٜ ػ١  نجرلّاعٔ ايكشـ ايػٛؾٝت١ٝ األخط٣ َٔ سٝح تٛدٗاٗت ٗا باًي ٚاألعال١َٝ، غ٣ٛ ْأ
ٚايٛسٝس٠ يف  شيو  ، َٚعايهطز١ٜ ناْت شلا ْه١ٗ خاق١ ألْٗا ناْت اؾطٜس٠ ايهٛضز١ٜ األٚىل 

 األؼاز ايػٛؾٝٝيت.
 

 : أٍٚ دطٜس٠ نٛضز١ٜ ضزل١ٝ
ػ١ ايهطز١ٜ ) 1930آشاض  25ٍٚ َٔ اؾطٜس٠ يف قسض ايعسز األ ايهطَال١ٝ يف ٜطٜؿإ باًي

١ ١ٝٓ اييت ٚنعٗا ايهاتبايؿُاٝي ٚباؿطٚف ايالٝت يف ايعاّ  عطب ؾاَٛزٟ ايؿٗرل ايطٚا٥ٞ ايهط ( 
ٚي١ يف تأضٜذ اؾطٜس٠ ايهٛضز١ٜ ايطزل١ٝ ايٛسٝس٠ ايت٢ اقسضتٗا  ضٜا تاظٙ . ٚ تعس1929 ايس

، ؾكس ناْت يػإ ساٍ ايًذ١ٓ املطنع١ٜ يًشعب ايؿٝٛعٞ األضَين ٚفًؼ ايكشاؾ١ ايهطز١ٜ
ظضا٤ايػٛؾٝت األع٢ً  اؾطٜس٠ ايطابع١ ايتابع١ ٚناْت  .يف مجٗٛض١ٜ أضَٝٓٝا األؾذلان١ٝ ٚفًؼ اٛي

١ ذاْٝ ػات األض١َٝٓ ٚايطٚغ١ٝ ٚاألشضٝب ٚي١ يف أضَٝٓٝا اىل داْب ثالخ دطا٥س أخط٣ تكسض باًي  يًس
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شعب ايؿٝٛعٞ ؼسزت َُٗات"ضٜا٠ تاظٙ ذ١ٓ املطنع١ٜ ًي " يف ضغاي١ ايتش١ٝ اييت ٚدٗتٗا اًي
ٚاملٓؿٛض٠ ( تٛىل ض٥اغ١ 1934 – 1930يف عسزٖا االٍٚ. ٚخالٍ ايؿذل٠ ) االضَين اىل اؾطٜس٠ 

ػ١ ايهٛضز١ٜ ُٖاناتبإ أض ط اؾطٜس٠ بايتعاقبؼطٜ ٖٚٛ يف  - " "غطادٝا نٛداض َٓٝإ ٜتكٓإ اًي
ٕٛ َهطػٝإ"–َٔ تطنٝا  االقٌ أضَين ٚقس بطضت ايػًطات االض١َٝٓ ٖصا االَط  .ِث "اضٝت

قت،بعسّ ٚدٛز قشؿٝني نطز قذلؾني   1934ايعاّ َٓص  ٚيهٔ َٚؤًٖني شلصا ايعٌُ يف شيو اٛي
ػا يًتشطٜط اقبح ايهاتب ايهطزٟ "داضزٟٚ غٝٓذٛ" ، ٚمل ٜهٔ شلصا ايتػٝرل أثط ٜصنط ع٢ً ض٥ٝ

ر اؾطٜس٠ ٚغٝاغتٗا اييت ناْت تطزلٗا ايكػِ األٜس دٞ يف اؿعب ايؿٝٛعٞ األضَينْٗ ٛٛي ٜ. 
 

 : ادتىاعٗٛ ٔثقافٗٛ ٌّطٛ
تٗمل ٜهٔ اقساض "ضٜا تاظٙ يت ذٗا اؿعب ايؿٝٛعٞ ايػٛؾٝٝ" مبععٍ عٔ ايػٝاغ١ اييت ْا

ات ايك١َٝٛ ػب١ اىل األقًٝ ٗا بآي ، ؾكس غبل أقساض اؾطٜس٠ عس٠ خطٛات يف غا١ٜ األ١ُٖٝ َٓ
١ َٚطانع قٛ األ١َٝأؾتتاح عسز َٔ املسا ٚايكط٣ اييت تكطٓٗا غايب١ٝ  ضؽ األبتسا٥ٝ يف ايبًسات 

ػ١ ايهٛضز١ٜٚنا -نٛضز١ٜ  تب املسضغ١ٝ اييت ٚنعٗا املجكؿٕٛ ، مبا ؾٝٗا ايهْت ايسضاغ١ ؾٝٗا باًي
، ايصٟ ؽطز ؾٝ٘ أٍٚ َعٗس نٛضزٟ ألعساز املعًُني ٚتأغٝؼ  -ٚايهتاب ايهٛضز ايػٛؾٝٝت 

 .ؾُٝا بعس نتابّا ٚؾعطا٤ َؿٗٛضٜٔ ايعسٜس َٔ املعًُني ايصٜٔ أقبشٛا
 ، متجٌؾٝٝيت ؾٗس تطٛضا ادتُاعٝا َؿٗٛزاٚميهٔ ايكٍٛ امجاال إٔ اجملتُع ايهٛضزٟ ايػٛ 

ٚايتكايٝس يف ؼطٜط املطأ٠ ٚأغٗاَٗا ايؿعاٍ يف ايعٌُ دٓبّا اىل دٓب َع ايطدٌ ٚق اضب١ ايعازات 
١ نح قٛض٠، ايباٝي ه١ ثكاؾ١ٝ، ػًت ع٢ً ٚا يف ظٗٛض عسز نبرل َٔ  نُا ؾٗس مبٛاظا٠ شيو ْٗ

ٚايجكاؾ١ٝ ، ٚقسٚض عؿطات ايهتب ايؿهط١ٜ ضز يف ؾت٢ فاالت اآلزاب ٚايؿٕٓٛاملبسعني ايهٛ
ػ١ ايهٛضز١ٜ غٜٓٛا.با طٛط اؿُطا٤  ًي ٛا ـا ٚي٦و ايهتاب ٚايؿعطا٤ ٚايؿٓاْني مل ىطق قشٝح إ ا

ذب١ٗ  غعِٗ ػاٚظ ايػٝاغ١ املطغ١َٛ َٔ قبٌ اؿعب ًي ٛاقع١ٝ األؾذلان١ٝ ٚمل ٜهٔ ٛب ً ـي
د١ٝاألٜسٜ و ايٓتادات ناْت نٛضز١ٜ خايك١ تتشسخ عٔ سٝا٠ ايهٛضز ٛٛي ، ٚ َع شيو ؾإٔ ًت

ِ ايؿعٚتعهؼ ثكاؾتٗ ُٞ يػتِٗ ٚػُع تطاٗث ٚٓت  . يف اطاض ؾهطٟ ٚؾًػؿٞ َاضنػٞ ب٢ِ 
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ِ األبساع١ٝ ع٢ً ٚبعٗٛض " ؿط ْتاداٗت ضٜا تاظٙ " أقبح اجملاٍ ٚاغعا أَاّ املجكؿني ايهٛضز ٓي
ٛا ٚايت اّل بأٍٚ  لقؿشاتٗا ٚأ ٚٝث  .قٌ َع ايكطا٤ ع٢ً مٛ ٚاغع ٚ

 
 ضػٕط تركٗٛ : 

ٚايجكاؾ١ٝ ايهٛضز ١ٜ يف َٓاطل ايكؿكاؽ ايكطٜب١ َٔ نطزغتإ أظعذت ايٓٗه١ األدتُاع١ٝ 
ٗه١ املباضن١ ع٢ً َٛاطٓٝٗا َٔ   ايسٍٚ اييت تتكاغِ نٛضزغتإ، يٝؼ ؾكط بػبب تأثرل ٖصٙ آي

ا٤ دًستِٗ يف ايٛطٔ األّ  -ايهٛضز  ععٍا ايهٛضز ايػٛؾٝٝت عٔ أٓب ضغِ ٚدٛز ايػتاض اؿسٜسٟ ْٚا
و ايسٍٚ ٚخكٛقّا تطنٝا ايهُاي  - ٗا ١ٝ ناْت تعتدل ٟأ لٌب ألٕ ًت سٜسّا ألَٓ اح نٛضزٟ ٗت

 .يت َٓع ٖصا ايتأثرل بؿت٢ ايٛغا٥ٌيصا ساٚ . ايكَٛٞ
َٛاغ١ٝ املٓ  ٛثا٥ل ايسًب ، إٔ تطنٝا ٖسزت ؿٛض٠ بعس تؿهو األؼاز ايػٛؾٝٝيتٚتؿرل اي
ا٥ٌ ايعاّ األؼا َٛاغ١ٝ بني ايبًسٜٔ 1935ز ايػٛؾٝٝيت يف ٚأ عط يف ايعالقات ايسًب اشا  بأعاز٠ آي

ملكسّ اىل ايهٛضز ايػٛؾٝت يف مل تكِ ايػًطات ايػٛؾٝت١ٝ املع١ٝٓ مبٓع ٚا يف األٌق ؼذِٝ ايسعِ ا
ػ١ ٚاألٜؼس ٚتطٜٛط اًي  .زب ايهطزٜنيح اجملتُع ايهٛضزٟ يف مجٗٛضٜات َا ٚضا٤ ايكؿكاؽ 

بعض ايٓذاح ٚمتهٓت َٔ َٓع اؾطٜس٠ َٔ  ٜٚبسٚ إٔ تطنٝا ايهُاي١ٝ سككت 
ٚنإ أسس  ،تُٝٛض خًٌٝ، ٚنُا ٜكٍٛ ع٢ً سٝا٠ ايهٛضز يف اـاضزنٛا٤ ايكا٤ األ

ٗا١ٜ ايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ: إ أعها٤ ١٦ٖٝ ؼطٜط اؾطٜس٠ ست٢ ْ
إ  –ٚقٌ اىل زضد١ إ ايسبًَٛاغٝني األتطاى نإ بٛغعِٗ  ايهػط ايذلنٞ

اىل  األطالع ع٢ً قت٣ٛ ايعسز ايسٚضٟ َٔ اؾطٜس٠ قبٌ اضغاي٘  -أضازٚا شيو 
 ين. ٚيهَٓٓع أ١ٜ َاز٠ َٔ ايٓؿط املطبع١ ٚ أبسا٤ َالسعاتِٗ سٛي٘ أٚ

، ألْٗا تعس تسخاّل غاؾطّا ا١ٜ ايطقاب١ ايذلن١ٝ ع٢ً اؾطٜس٠ؾدكّٝا ال أقسم سه
ٚمٔ ْعطف دٝسّا سػاغ١ٝ  ،يف ؾؤٕٚ زٚي١ عع٢ُ َجٌ األؼاز ايػٛؾٝٝيت

. ٚيهين أقسم اَؿّٝايف ؾؤٕٚ بالزٙ َُٗا نإ ٖ غتايني َٔ أٟ تسخٌ أدٓيب.
أَطّا آخط شنطٙ احملطض املصنٛض ٖٚٛ َٓع ايهطزٚيٛدٝني ايعاًَني يف أقػاّ 
ايهطزٚيٛدٝا ايتابع١ ألنازمي١ٝ ايعًّٛ ايػٛؾٝت١ٝ يف مجٗٛضات األؼاز 
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بأٟ ؾهٌ َٔ  ب يف اـاضز َٔ األتكاٍ بعَال٥ِٗ ايهٛضز ٚاألداْ ػٛؾٝٝيتاي
َٔ اضغاٍ ْػدٗا اىل ايسٍٚ األخط٣، ٚمل  األؾهاٍ. نُا مت َٓع ازاض٠ اؾطٜس٠

ٜكتكط املٓع ع٢ً اؾطٜس٠ ٚسسٖا بٌ سلٌ ايهتب ايهٛضز١ٜ سٝح َٓع ايهتاب 
، ٚايؿعطا٤ ايهٛضز ايػٛؾٝٝت َٔ أضغاٍ ْػذ َٔ ْتاداتِٗ اىل خاضز ايبالز

ٓع خطم ٖصا امل سادٞ دٓسٟايدلٚؾٝػٛض ؾُٝا بعس ( )  ٚيهٔ ايعامل ٚايهاتب ايهطزٟ
١ٜ ايكازض٠ يف " َع بعض ايهتب ايهطزضغٌ ْػذ َٔ دطٜس٠ "ضٜا تاظٙسني قاّ بأ

ض٥ٝؼ ؼطٜط اؾٗط ف١ً نطز١ٜ يف شيو ايٛقت  دالزت بسضخإاألؼاز ايػٛؾٝٝيت اىل 
عطنا  1932ازض يف ايعاّ . ٚقس ْؿطت اجمل١ً يف عسزٖا ايجأَ ايكٖاٚاض"ٖٚٞ ف١ً "

١ بأغِ َػتعاض ٖٚٛ "ٖطنٍٛ تٝ" ٚيبعض ايهتب ايهٛضز١ٜ ايػٛؾٝؾطٜس٠ "ضٜا تاظٙ
اال أْٓا  -ٚسػٓا ؾعًت شيو  –" مل تصنط اغِ املطغٌ ععٜعإ". ٚضغِ إ ف١ً "ٖاٚاض

إ سادٞ دٓسٟ قس  يو. نُا ْعطف أٜهّاْعطف إ سادٞ دٓسٟ ٖٛ ايصٟ غاَط بص
ٓتكـ ايجالثٝٓات َٔ تعطض اىل األعتكاٍ ٚاحملان١ُ بت١ُٗ " ايهٛضزاٜيت " يف َ

ٚايهتب " ِ املٛد١ٗ ايٝ٘ ٖٛ تػطٜب دطٜس٠ "ضٜا تاظٙ. ٚناْت اسس٣ ايتٗايكطٕ املانٞ
 . ايهٛضز١ٜ اىل خاضز ايبالز

 
 شتالني ٖتدخن شدصًٗا : 

طٜس٠ عٔ ايكسٚض تٛقؿت اؾ  ،بأَط َباؾط َٔ غتاينيٚ 1938يف ايعاّ 
َٔ ادٌ ؼٌٜٛ ايهتاب١ ايهٛضز١ٜ ؾٝٗا َٔ  –ٚقت٦ص  نُا قٌٝ –َؤقتّا 

ٚقت بطض املػؤٚيٕٛ األضَٔ ٖصا  .١ اىل اؿطٚف ايطٚغ١ٝٚف ايالتٝٓٝاؿط
ايتشٌٜٛ بأْ٘ َٔ ادٌ تكطٜب ايهطز َٔ ايجكاؾ١ ايطٚغ١ٝ ٚثكاؾات ايؿعٛب 

عاَا ٚمل ٜػتاْـ اقساض  18زاّ  ٚيهٔ ٖصا ايتٛقـ املؤقت خط٣األ ايػٛؾٝت١ٝ
ٖٚٞ  ،ٞ ْٝهٝتا خطٚتؿٛف َكايٝس اؿهِاؾطٜس٠ اال بعس ٚؾا٠ غتايني ٚتٛي

" يف اؾاض٠ اىل اغِ ضٚا١ٜ قسضت يف ذل٠ اييت تعطف بؿذل٠ "شٚبإ ايجًٛزايؿ
( 1967 – 1895ايطٚغٞ ايؿٗرل اًٜٝا اٖطْبٛضؽ ) يًهاتب 1953عاّ 
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تعطنٛا شلا يف ايؿذل٠ تكٛض سٝا٠ املجكؿني ٚايتهٓٛقطاط ايه٦ٝب١ ٚاملعامل اييت 
 . ايػتاي١ٝٓٝ

١ يف ٖصٙ ايؿذل٠ ؼسٜسّا أخص ايهٛضز ايػٛؾٝت ًٜت كطٕٛ أْؿاغِٗ ٚعاز اىل َٛاطِٓٗ األقًٝ
، ٚأخصت اؿٝا٠ تكاٍ ٚاألؾػاٍ ايؿاق١ يف غٝبرلٜا٦َات املٓؿٝني ايهٛضز َٔ َعػهطات األع

 .ىل املاطل ايهٛضز١ٜ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝاايطبٝع١ٝ تعٛز ا
 

 : عٕدٚ "رٖا تازٓ" حبمٛ رٔشٗٛ
ٚاؾكت ايػًطات ايػٛؾٝت١ٝ شات بعس َطايبات املجكؿني ايهٛضز  ع٢ً أغت٦ٓاف  الق١ ايع، 

ػ١  ٚيهٔ ٖصٙ املط٠ 1955ٓٗا يف ؾباط ". سٝح قسض ايعسز اؾسٜس َأقساض دطٜس٠ "ضٜا تاظٙ باًي
ٚاقبح "َرلٟٚ أغسايهٛضز١ٜ  ١ْٚ باؿطٚف ايطٚغ١ٝ  ػا يتشطٜطٖا ٚايصٟ ظٌ يف ٖصا  " املس ض٥ٝ
 -الز ايػٛؾٝٝت ضغِ ايتكًبات ايػٝاغ١ٝ يف ب - عاَا 34ملس٠   ٟأ 1989اىل ايعاّ املٓكب 

 .ٖٚٞ َس٠ قٝاغ١ٝ دسٜط٠ بايتػذٌٝ
ًَشٛظّا ٖٚصا أَط طبٝعٞقشٝح ٕا َػت٣ٛ اؾطٜس٠ ؾٗ ، ْعطّا يتطٛض اجملتُع س تطٛضّا 

ؼ ايتشطٜط املدهطّ نإ نٛضزّٜا َتعَتّا اىل أب ايهٛضزٟ ايػٛؾٝٝيت ْؿػ٘  عس اؿسٚز ٚيهٔ ض٥ٝ
ٜٚكٍٛ ظَال٥٘ يف ١٦ٖٝ ؼطًَٚهّٝا أنجط َٔ املًو  . ١ ػا١ٜ ٚىؿ٢ َٔ ٜأ ٘ نإ سصضّا ًي ٜط اؾطٜس٠ ْأ

١ ست٢ َٔ ايطقاب١ ايػٛؾٝت١ٝ ْؿػٗا اييت  َالسع١ تبسٜٗا ايػًط١ األض١َٝٓ ٚنإ أؾس قطَا
ٛيٛد١ٝ "ناْت تعتدل ايكشؿٝني دٓٛ  .زّا ع٢ً " اؾب١ٗ األٜسٜ

 ١ ذطٜس٠ ٕا ض٥ٝؼ ايتشطٜط اؿسٜسٟ ؾطض ضقاب١ ثاْٝ ع٢ً  ٚنُا ٜجبت االضؾٝـ ايساخًٞ ًي
١ َٔ ايطقاب١ ايطزل١ٝاملٛاز املٓؿٛض٠ ميهٔ أعتباضٖا ضقاب١ شات ، ٚ ٜسٍ ع٢ً شيو ١ٝ أؾس قطَا

تادات ا يك١ُٝ يؿعطا٤ ٚنتاب األضؾٝـ ايساخًٞ يًذطٜس٠ ايصٟ ٜهِ كطٛطات نجرل َٔ آي
ؿط  .نٛضز َطَٛقني، سذبٗا ض٥ٝؼ ايتشطٜط عٔ آي

ٜعس َكبٛاّل " ايصٟ مل سخالٍ ؾذل٠ "ايدلٜػذلٜٚها" أٖتع نطغٞ "َرلٟٚ أغ
، ٚنإ ال بس ي٘ إ ٜطسٌ غرل َأغٛف عًٝ٘ يٝشٌ قً٘ يف يس٣ املجكؿني ايهٛضز

ايهاتب ٚاألعالَٞ ايهٛضزٟ  1991ٚست٢ َٓتكـ ايعاّ  1989ايعاّ 
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ز " ٚنإ ١٦ٖٝ ؼطٜطٖا تهِ نب١ ممتاظ٠ َٔ ايهتاب ٚاألزبا٤ ايهٛضتٝتايٞ أؾٛ"
. أَا آخط اَٝين عبساٍ، ناداغٞ َطازبِٝٓٗ ايعامل اؾًٌٝ سادٞ دٓسٟ، 

" ايصٟ ضأَاضٜهٞ غطزاؾٗٛ " ٠ ٚأنجطِٖ اْؿتاسا ْٚؿاطا ض٥ٝؼ ؼطٜط يًذطٜس
. ٖٚصا ايهاتب ٚاألعالَٞ (2006 - 1991ؾػٌ ض٥اغ١ ايتشطٜط خالٍ ايؿذل٠ )

نٛضزغتإ بعس َؿاضنت٘ يف َؤمتط ايالَع َعطٚف اىل سس َا يف أقًِٝ 
 .2006 أضبٌٝ يف ايعاّ ايصٟ عكس يف" "ايهٛضزٚيٛدٝا

 
ٌاٚ داٟىٛ :  أزدِار وؤقت ٔوعا

تٛظٜع اؾطٜس٠ يف ايجالثٝٓات ال ٜتذاٚظ أيـ ْػد١ ؾاْ٘ قؿع  اشا نإ ضقِ
 .ايدلٜػذلٜٚها أدٛا٤ اؿط١ٜ ايٓػب١ٝ خالٍ ؾذل٠ْػد١ يف  اىل غت١ آالف 

ٖا اؾسٜس تٛظع يف نٌ َٔ اضَٝٓٝا، ٚاشضبٝذإ، ٚأخصت اؾطٜس٠ يف عٗس
ٓسا ٚايٛالٜات ٚبعض ايسٍٚ االٚضٚب١ٝ ٚن ٝا، ٚناظاخػتإ، ٚضٚغٝاٚدٛضد

يف اشضبٝذإ ٚدٛضدٝا  ، ٚنإ يًذطٜس٠ َطاغًٕٛاملتشس٠ االَرلن١ٝ
 . ٚناظاخػتإ

٢ ٚبعس تؿهو األؼاز ايػٛؾٝٝيت ٚسكٍٛ مجٗٛضٜات َا ٚضا٤ ايكؿكاؽ عً 
طٜس٠ ٚيف ، مت قطع ايتٌُٜٛ اؿهَٛٞ عٔ اؾ1991األغتكالٍ يف ْٗا١ٜ ايعاّ 

ِٖٚ يف غايبٝتِٗ َٔ ايكػِ األندل َٔ ايػهإ ايهٛضز )ايٛقت ْؿػ٘ أخص 
َٔ مجٗٛضٜات َا ٚضا٤ ايكؿكاؽ ايجالخ اىل ضٚغٝا، بػبب   ايكطٜٚني ( بايٓعٚح

ٕ َِٓٗ اشلذط٠ اىل ، يف سني ؾهٌ املجكؿٛايػٝاغات ايؿٛؾ١ٝٓٝ يًشهاّ اؾسز
 يف إٓ ٚاسس أٚشلُا قطع ايسعِ أٟ إ اؾطٜس٠ ٚادٗت َعهًتني ايسٍٚ ايػطب١ٝ.

ا األغاغ١ٝ َٔ ايكطا٤ ايهٛضز، املايٞ اؿهَٛٞ عٓٗا ٚثاُْٝٗا ؾكسإ قاعستٗ
ٚبؿل األْؿؼ ٚتعتُس  ضغِ ؼٛشلا اىل دطٜس٠ َػتك١ً، ٚ أقبشت تكسض ؾٗطّٜا

ٚمما ظاز ايطني ب١ً  .يف متًٜٛٗا ع٢ً تدلعات املجكؿني ٚضداٍ األعُاٍ ايهٛضز
( ١ يف تًو األٜاّ ايعكٝب١ ٚاْسالع ْعاع )قطٙ باؽٜسٜغٝاب اـسَات ايدل
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يهٛضز ؾٝٗا قػُا نبرلا َٔ أضَٝٓٝا ٚأشضبٝذإ ٖٚٞ املٓطك١ اييت ٜؿهٌ ا  بني
، ٚيهٔ ْػدٗا بأْؿػِٗ فاّْا تٛظٜع ايعإًَٛ يف اؾطٜس٠ اىل ايػهإ، ٚأنطط

اىل  ، ٚنإ َٔ ايكعب عًِٝٗ أٜكاشلاايتٛظٜع أقتكط ع٢ً َس١ٜٓ ٜطٜؿإ ٖصا
غِ َعاْاتِٗ املٓاطل ايعضاع١ٝ سٝح ٜعٝـ ايهٛضز ايصٜٔ ؾهًٛا ايبكا٤ ض

 .ايؿسٜس٠
 

ٔالجقايفدٔراجلرٖ ٗاش٘ ٔ األدتىاع٘   :دٚ الص
دطٜس٠ تٓطل باغِ  ، ملا ناْت "ضٜا تاظٙ" سيت تؿهو األؼاز ايػٛؾٝٝيت

" َػاس١ ٚاغع١ ؾٝٗا ناْت تؿػًٗا "ايدلٚباداْسا اؿعب ٚاؿه١َٛ ؾإ
١ٝ ضغِ أْٗا ناْت تتشسخ أٜهّا عٔ سٝا٠ ايكطٜٚني ايهٛضز ايعاًَني يف ايػٛؾٝت

 .يف املكاْع اؿه١َٝٛ ٚايعُاٍ ايهٛضز  ١ َٚعاضع ايسٚي١املعاضع اؾُاعٝ
ك١ً اثط تؿهو األؼاز " اىل دطٜس٠ َػتٚبعس ؼٍٛ "ضٜا تاظٙ

بسأت يف عٗسٖا اؾسٜس تهتب عط١ٜ عٔ سٝا٠ ٚ ثكاؾ١ اجملتُع  ايػٛؾٝٝيت،
 يهطزٟ يف اضَٝٓٝا ٚاؿطن١ ايتشطض١ٜ ايهطز١ٜ.ا

طًشات اؾسٜس٠ يف فاالت يف ظٗٛضايعسٜس َٔ املك  ـ"ضٜا تاظ٠ "زٚض ًَشٛظي
ٚايطب، ٚايؿؤٕٚ ايعػهط١ٜ ايػٝاغ١، ٜٛط األَال٤ ايهطزٟ ٚاالقتكاز، ٚايؿها٤،  ، اخل . ٚيف تط

" ايًصٕا ْؿطا ع باناٜٝـٚ"درلنٝ  ٌ ايًػٜٛٔ ايهٛضز ايباضظٜٔ َجٌ "قٓاتٞ نٛضزٜٝـ"َٔ قب
 . زضاغات ق١ُٝ عٔ األَال٤ ايهٛضزٟ ع٢ً قؿشاتٗا

١ ٚايؿ١ٝٓ، ٚميهٔ ايكٍٛ نُا غاُٖت ا ب األزٝب ؾطٜس٠ بكػط ٚاؾط يف تؿذٝع أقشاب املٖٛا
ٚا ٕا ٚا يؿعطا٤ ٚايهتاب املػطسٝني ايهٛضزَععِ ايهتاب  ٛاتِٗ ع٢ً قؿشاتٗا.  بسأ أٚىل خط

ٚا٥ع  .ًػ١ ايهطز١ٜ ٚألٍٚ َط٠األزب ايطٚغٞ ٚايعامٞل باي اناؾ١ اىل ْؿط تطمجات يط
١ األخط٣، َعاؾ١ ا ٚيهٔ ايسٚض ايتأضىٞ ٍ"ضٜا تاظٙ" ال ٜكتكط ع٢ً ١ أٚ ايكٛٝي يؿٕٓٛ األزٝب

هّا األزب ايؿع  ٌب تؿٌُ جكاؾ١ ٚيف ٖصا اجملاٍ ؼسٜسّا قسَت "ضٜا تاظٙ ،ايؿؿاٖٞ ب٢ٜأ " ًي
 ١ً ، سٝح أضٜذ ايكشاؾ١ ايهٛضز١ٜع نٛضزٟ آخط يف تأنجط َٔ أٟ َطبٛ ايهٛضز١ٜ خسَات دًٝ
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ؿط بؿهٌ زٚضٟ من . ٚع٢ً قؿشات اؾطٜس٠ ْؿطت اشز َٔ االبساع األزٞب ايؿؿاٖٞناْت ٓت
ْٚكٛم قكا٥س ايؿعطا٤ ايهطز  ٛتاتٗا املٛغٝك١ٝ  ُط٠ االٚىل األغاْٞ ايؿعب١ٝ ايهطز١ٜ َع ْ ًي

 . ضزٛ زٚضٟ َكاالت املٛغٝكٝني ايهٛاملػٓا٠ نُا ْؿطت ع٢ً م
ٚي١ ايػٛؾٝت١ٝ ع٢ً اؾطٜس٠ يف ايعاّ ا يسٚض "ضٜا تاظٙٚتكسٜط عُت ايس  1980" ايتأضىٞ ْأ

ٚي١ ايتكسٜطٟ   .عاَا ع٢ً قسٚضٖا 50ملٓاغب١ َطٚض بٛغاّ ايس
إىل اؿطٚف ايالت١ٝٓٝ، ع٢ً ايطغِ َٔ  ؼٛيت اؾطٜس٠ 2000.َع سًٍٛ عاّ 

ٖصا اَاّ  يًػًطات االض١َٝٓ اييت ٚنعت عطاقٌٝ ب٢املٛقـ ايػً
، يهٞ ال ٜٓععٍ َا ايصٟ نإ ٜٗسف اىل تٛسٝس ايهتاب١ ايهٛضز١ٜ ايتشٍٛ،

ٕ ٚيف ايعامل. نُا نإ تبكٞ َٔ نطز اضَٝٓٝا عٔ َا هطٟ يف ٚطِٓٗ نطزغتا
، غٛا٤ يف نٛضزغتإ اٚ ايؿتات يكطا٠٤ ٜٗسف اىل اتاس١ ايؿطق١ يًكطا٤ ايهطز

 .ام ٚاغعطاؾطٜس٠ باؿطٚف ايالت١ٝٓٝ املػتدس١َ ع٢ً ْ
" نٓع ثطٟ يًُؤضخني ٚال ميهٔ ألٟ باسح إ أضؾٝـ "ضٜا تاظٙ

ع٢ً غبٌٝ  –ٚلعّ  .ؿطتٗا اؾطٜس٠ خالٍ عُطٖا ايطٌٜٛاملٛاز اييت ْ ٜتذاٌٖ 
ٛاقع َٛغٛع١ سٝا٠ أْٗا يف اي -ٙ ايتتبع ايسقٝل ملػاض اؾطٜس٠ ايٝكني ايصٟ ٜؤنس
 قبٌ اْٗٝاض االؼاز ايػٛؾٝاتٞ. ايهٛضز ايػٛؾٝت

تبكٞ َػأي١ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ ٖٚٞ إٔ ايػًطات األض١َٝٓ ٚخاق١ بعس ٚ
ساٚيت ٚؼاٍٚ ؾل  يٞ ايكَٛٝني األضَٔ َكايٝس اؿهِ،اغتكالٍ أضَٝٓٝا ٚتٛ

قؿٛف ايهٛضز يف أضَٝٓٝا ٚيف اؾُٗٛضٜات األخط٣ ٚشيو عٔ ططٜل األوا٤ 
١، َٚا ايهٛضزٜ يًهٛضز األٜعٜس١ٜ أِْٗ ٜؿهًٕٛ ق١َٝٛ َػتك١ً غرل ايك١َٝٛ

" أْٗا تكست بهٌ ق٠ٛ ٚدطأ٠ ملجٌ ٖصٙ احملاٚالت ايٝا٥ػ١ يـ"ضٜا تاظٙ وُس 
ْٚؿطت ع٢ً قؿشاتٗا عؿطات املكاالت ٚايسضاغات ٚايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ 
ٚاألدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت تدلٖٔ إ األخ٠ٛ األٜعٜسٜني ِٖ نٛضز أقشاح ٚإ 

 ايػٓٛات َا يف اؾطٜس٠ يفناْٛا ٜؤَٕٓٛ بسٜٔ عطٜل آخط ٚناْت 
  ."سكٌ ثابت ؼت عٓٛإ "مٔ أ١َ ٚاسس٠ ايدلٜػذلٜٚها بعس
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َٔ   -ل ايكٍٛ نُا غب -عاْت اؾطٜس٠ يف ايػٓٛات األخرل٠ َٔ عُطٖا 
ٚإ ناْت  2006 ،  ٚتٛقؿت عًُٝا عٔ ايكسٚض َٓص عاّنا٥ك١ َاي١ٝ خاْك١
ز٠ أقساضٖا أٚ عسزٜٔ يف ايػ١ٓ ايٛاسس٠ ٖٚٓاى قاٚالت ألعا تكسض عسزّا ٚاسسا

ٚمٔ ْٓاؾس . ٝٗا ألْكاشٖا َٔ ايتٛقـ ايٓٗا٥ٞبأْتعاّ ٚتٓتعط ٜسّا نطمي١ متتس اي
ٚظاض٠ ايجكاؾ١ يف األقًِٝ إ تًتؿت اىل َكرل ايكشٝؿ١  ، َٔ ٖصا املٓدل ايهطِٜ

 .عُطّا يف تأضٜذ ايكشاؾ١ ايهٛضز١ٜاألطٍٛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 


