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 يرازم ظٕٓر ٔحطٕر االػالو انؼربٙ ٔحأثٛرِ ػهٗ انرا٘ انؼاو

 فٛصم صبسٙ يصباذ اسهٛى

 

 

 انًهخص:

ػٓ كٚه األػالَ ثشىً ػبَ ٚػٓ أ١ّ٘خ األػالَ رزؾلس ٘نٖ اٌلهاٍخ  

ٚرطٛه اإلػالَ اٌؼوثٟ ، وّب اٌؼوثٟ ثشىً فبص ، ٚػٓ ِواؽً ظٙٛه 

ػوػذ اٌلهاٍخ ثؼغ اٌّفب١ُ٘ اٌّورجطخ ثٗ ، ٚػوػذ ا٠ؼب اٌزظبي 

اٌغّب١٘وٞ ثٍٛبئً االػالَ ٚاهرجبؽٗ ثٙب ، ٚػاللخ اٌضمبفخ ثبالػالَ ٚأٛاع 

اٌضمبفبد اٌّزٛاعلح ٚرٛػ١ؼ ثؼغ اٌّفب١ُ٘ اٌّورجطخ ثبالػالَ ٚاٌواٞ اٌؼبَ 

 َ اٌغل٠ل ِٚورىيارٗ ٚػٕبطوٖ .ٚرؾلصذ اٌلهاٍخ ػٓ ٍٚبئً االػال

وّب رُ ػوع اٌّٙبَ األٍب١ٍخ ٌٍٛبئً االرظبي ، ٚو١ف١خ ا١ٌَطوح ػٍٝ 

ٍٚبئً االػالَ ٚو١ف ٠زُ ري١٠ف اٌؾم١مخ ِٓ ؽوف االػالَ ٚرؾلصذ ػٓ 

 ٔظو٠بد االػالَ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌؾل٠ضخ .

ٚاف١وا رُ اٌؾل٠ش ػٓ اٌواٞ اٌؼبَ اٌؼوثٟ ٚػٓ ٍٚبئً االػالَ 

 ظٙٛه اٌفؼبئ١بد ٚرأص١و٘ب فٟ اٌواٞ اٌؼبَ اٌؼوثٟاٌؼوث١خ ٚ
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Abstract: 

This study discussion about how is the media is 

important as general and the Arabic media in particular, and 

the stage of how is state and how is development the a rabid 

media , and the study shows concepts of media, and showing 

how is the the media linked with the public and how is 

connected to gather . And the relationship between cultures 

and media in a different way. The study talks about the new 

media and showing the main functions for the commission out 

late and how to deal with it and how to falsify the true facts 

from the media And the study talk about how is Arab public 

opinion and the Arabic media and appearance of the satellite 

television and impact media the general opinion. 
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 انًقذيت:

ٌمل أطجؼ ٌإلػالَ كٚه أٍبٍٟ فٟ ٔٙٛع األُِ ٚرملَ اٌشؼٛة ٔؾٛ 

رؾم١ك أ٘لافٙب فٟ اٌزؾوه ٚاٌجٕبء ٚاٌزط٠ٛو فٟ ِقزٍف ِٛالغ اٌؾ١بح ٚاٌّغزّغ. 

 ًَ ٚٚطً األِو ثبإلػالَ اٌؾل٠ش ئٌٝ َِزٜٛ كل١ك ٚفط١و ثؾ١ش أطجؼ اٌفبػ

ٚااللزظبك٠خ ٚاإلَٔب١ٔخ ػٍٝ ٚعٗ اٌؼَّٛ، ٚاٌّإصَو األلٜٛ فٟ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ 

٠ٚظٙو مٌه ِٓ فالي اٌزأص١و اٌؾبٍُ ٌٍّبكح اإلػال١ِخ اٌّؼبطوح ػٍٝ ؽ١بح اإلَٔبْ، 

ِٚغو٠بد ٚالؼٗ االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ، فٟ ١ٍبق شجىخ اإلٔزبط اٌظٕبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ 

 ٚاٌضمبفٟ اٌوا٘ٓ.

ثبٌٍَت ػٍٝ اٌوأٞ ٌٚإلػالَ ٍٍطخ ال ٠َزٙبْ ثٙب فٟ اٌزأص١و ثبإل٠غبة أٚ 

اٌؼبَ؛ ٌٚنٌه ٠َُؼلُّ لٛحً أٍب١ٍخ ِٓ لٜٛ صجبد هوبئي أهوبْ إٌُظُ ا١ٌَب١ٍخ 

ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ ٚاٌضمبف١خ، أٚ اٌؾغ ػٍٝ رم٠ٛؼٙب ػٓ ؽو٠ك ِب ٠ُىزت 

فٟ اٌظؾبفخ اٌّإ٠لح ٌٍُٕظُ اٌؾبوّخ أٚ اٌّؼبهػخ ٌٙب؛ ِٓ فالي رواوّبد اٌىزبثخ 

ؾوع ػٍٝ صجبد اٌوأٞ اٌؼبَ فٟ رأ١٠لٖ ١ٌَبٍبد لبئّخ أٚ ٚاٌجش اٌّإ٠ل أٚ اٌّ

اٌزؾو٠غ ػٍٝ رى٠ٛٓ هأٞ ػبَ ِؼبهع ٌٙب؛ ٚاٌَّأٌخ ال رقوط ثؾبي ػٓ 

األٚػبع ٚاٌّّبهٍبد االلزظبك٠خ ٚاٌضمبف١خ؛ ئم ال ٠َزط١غ إٌبظو فٟ ؽ١برٕب اٌؼبِخ 

٘وحٌ روعغ أْ ٠طّئٓ ئٌٝ ٚعٛك هأٞ ػبَ ثبٌّؼٕٝ اٌّفَٙٛ فٟ ثالك اٌؼوة. ٚرٍه ظب

 ف١ّب ٠جلٚ ئٌٝ ػب١ٍِٓ وج١و٠ٓ، أٌّٚٙب الزظبكٞ ٚاٌضبٟٔ صمبفٟ.

٘نٖ اٌلهاٍخ رؾبٚي رزجغ ا١ٌَّوح االػال١ِخ اٌؼوث١خ ِٕن ٔشأرٙب ٚاٍزمظبء 

اٌلٚه اٌنٞ لبَ ثٗ اإلػالَ اٌؼوثٟ فٟ اٌز١ّٙل ٌٍزؾٛالد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ رفغود فٟ 

ئٍمبؽ ػلك ِٓ أػزٝ األٔظّخ ا١ٌَب١ٍخ؛ ٚوبْ ٌٙب كٚه وج١و فٟ  1999ٔٙب٠خ اٌؼبَ 

ٍٛاء كٚه اإلػالَ اٌزم١ٍلٞ اٌّؼبهع ١ٌَبٍبد اٌٍَطبد اٌؾبوّخ، أٚ اإلػالَ فٟ 

ظً رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلٔزبط اٌّؼٍِٛبرٟ ٚاٌّؼوفٟ اٌّزلفك ٚاٌّزالؽك ػجو 

اٌفؼبئ١بد ٚاٌشجىبد اٌؼٕىجٛر١خ ٚاٌّٛالغ اإل١ٌىزو١ٔٚخ ِٚٛلغ اٌزٛاطً 

 ػٟ.االعزّب
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 : فرضٛت انذراست   

رفزوع اٌلهاٍخ أْ االػالَ اٌؼوثٟ ٘ٛ اػالَ ِورجؾ اهرجبؽ وٍٟ ثبٌٍَطٗ 

اٌؾبوّخ اٚ ثبٌغٙخ اٌٌّّٛخ ، ٚال ٠ظً ٌلهعخ اٌشفبف١خ ٚاٌّظلالخ فٟ رزجغ اٌؾلس 

 ٚاٌٛطٛي اٌٝ اٌؾم١مخ .

 :يشكهت انذراست 

ٛعٙبً ، ال٠ىزوس رأرٟ ِشىٍخ اٌلهاٍخ ثبْ االػالَ اٌؼوثٟ الىاي اػالِبً ِ

ٌٍؾم١مخ ٚال ٠ؼٕٟ ثٙب ،ِٚغ ظٙٛه اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ؽل٠ضبً ٟٚ٘ رؾزبط ٌّظبكه 

ر٠ًّٛ ػب١ٌخ ،فبطجؾذ ٘نٖ اٌمٕٛاد ربثؼٗ ثبؽلاصٙب ٚافجبه٘ب اٌٝ اٌغٙخ اٌٌّّٛخ 

 ٌٍمٕبح ٠ٚزفوع ػٓ اٌّشىٍخ اٌزَبؤي اٌزبٌٟ ؟

ٌؼوث١خ رٕمً ً٘ وبٔذ لٕبح اٌغي٠وح ثظفزٙب اؽلٜ اٌمٕٛاد االفجبه٠خ ا

االؽلاس اٌغبه٠خ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ ثشفبف١خ ِٚٛػٛػ١خ ؟ ًٚ٘ اٍزطبػذ اْ رغ١و 

 اٌواٞ اٌؼبَ اٌؼوثٟ ٚرإصو ف١ٗ ؟

 

 يُٓدٛت انذراست :

 انًُٓح انٕصفٙ : -9

٠مَٛ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ػٍٝ ٚطف اٌٛلبئغ ٚرف١َو٘ب ثٕبًء ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

ٚفظبئض ِغزّغ  اٌّٛعٛكح، ٚ٘ٛ ِٕٙظ ٠ووي ػٍٝ ٚطف ؽج١ؼخ ٍّٚبد

ِؼ١ٓ أٚ ِٛلف أٚ عّبػخ أٚ فوك ٚرؾ١ٍٍٙب، وّب ٠ٙزُ ثلهاٍخ اٌؾمبئك اٌوإ٘خ 

اٌّزؼٍمخ ثظب٘وح أٚ ِٛلف ِٓ ِغّٛػخ ِٓ األؽلاس ٌٍؾظٛي ػٍٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌلل١مخ ػٕٙب فالي فزوح ى١ِٕخ ِؾلكح.

ٕ٘ب ٠ؼًّ اٌجبؽش ػٍٝ ٚطف ؽج١ؼخ االػالَ اٌؼوثٟ ٚشىٍٗ ٚو١ف١زٗ ٚآ١ٌبد 

 رأص١وٖ ػٍٝ اٌزؾٛالد ا١ٌَب١ٍخ اإلل١ّ١ٍخ ػِّٛبً. 

 يذخم حسهٛم انًضًٌٕ:  -1

ػّٓ اٌّلفً اٌٛطفٟ ٠أرٟ ِلفً رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ، ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾ١ًٍ 

َ اٌجواِظ ٚاإلطلاهاد ٚاٌٛصبئك. ٍٚٛف رؼًّ اٌلهاٍخ ػٍٝ رؾ١ًٍ االػال

 اٌؼوثٟ ِٚواؽً ظٙٛهٖ ٚرأص١وٖ فٟ اٌواٞ اٌؼبَ . 
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 أْذاف انذراست:

 ِلٜ رأص١و رغط١خ االػالَ اٌؼوثٟ  ػٍٝ اٌواٞ اٌؼبَ . -9

 ِلٜ رأص١و اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ فٟ رٛع١ٗ اٌغّب١٘و اٌؼوث١خ . -1

اٌزؼوف ػٍٝ ِلٜ اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌؾ١بك٠خ اٌزٟ رّزؼذ ثٙب لٕبح اٌغي٠وح  -9

 ١ٍّخ اٌزغ١١و ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ.اٌفؼبئ١خ فالي رغط١زٙب ٌؼ

اٌىشف ئٌٝ أٞ ِلٜ ٚظفذ اٌمٕبح ثواِغٙب ٚرمبه٠و٘ب ٚفلِبرٙب فالي  -4

ٌقلِخ فطبثٙب االػالِٟ، ٚو١ف  1994االٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ اٌّظو٠خ 

 أصود رٍه اٌجواِظ ٚاٌزمبه٠و ٚاٌزغط١بد.

 

 زذٔد انذراست: 

 : رزّضً فٟ اٌؾلٚك اٌغغواف١خ ٌٍٛؽٓ اٌؼوثٟ زذٔد يكاَٛت  -

 1992ؽزٝ  1999: فٟ اٌفزوح اٌٛالؼٗ ِبث١ٓ زذٔد زياَٛت  -

 

 :  االػالو انؼربٙ )َظرة شًٕنٛت ( انًبسث االٔل

 أٔال : انًفاْٛى انًرحبطت باإلػالو

افزٍطذ ثؼغ اٌّظطٍؾبد ٚاٌّفب١ُ٘ فٟ اٌؾمً اإلػالِٟ، ِضً اٌىٍّخ 

ٚغ١و٘ب، ٚوّب رالىِذ ثؼغ اٌؼجبهاد رالىِبً ػؼ٠ٛبً ثٙنا ٚاٌّظلال١خ ٚاٌضمبفخ 

اٌؾمً ـ ِضً ري١٠ف اٌٛػٟ ٚاٌزغ١١و ٚاٌؾ١بك٠خ ٚغ١و٘ب ـ ٌزشىً ثّغّٛػٙب 

 َِبهاد اإلػالَ ثأشىبٌٗ اٌّقزٍفخ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌؾل٠ضخ.

 انكهًت: -1

٠مٛي اٌجبؽش اٌٍغٛٞ ك. رّبَ ؽَبْ فٟ وزبة "اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب" 

ُٓ ؽووخٍ، ػٕل ر فو٠مٗ ث١ٓ اٌىالَ ٚاٌٍغخ ئْ اٌىالَ "ِؼب١٠ُو رُواػٝ، ١ِٚبك٠

 ٌُّ ١ٍٍٚٚخُ ؽ١بٍح فٟ اٌّغزّغ، فٟٙ ػًّ ٍٍٚٛن ٚٔشبؽ ٚؽووخ، ٚ٘ٛ ٠َُؾ

ثبٌَّغ ٔطمبً، ٚثبٌجظو وزبثخً. فبٌىالَ ٘ٛ إٌّطٛق ٚ٘ٛ اٌّىزٛة". ٚثٕبء 

ىزٛثخ ٠ُزبػ ػ١ٍٗ فاْ اٌىٍّخ اٌزٟ ٔؼ١ٕٙب ٕ٘ب ٟ٘ وً هٍبٌخ ِٕطٛلخ أٚ ِ

ٔشو٘ب ٌٍغّٙٛه ػجو ٍٚبئً اإلػالَ اٌغّب١٘و٠خ، ٚ٘نا ٠شىً وً ِب رٕشوٖ 

ٍٚبئً اإلػالَ اٌّموٚءح ِٓ طؾف ِٚغالد ٚوزت ٚٔشواد ٚغ١و٘ب، 
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٠ٚشًّ ونٌه ِب ٠زُ ثضٗ ػجو ٍٚبئً االرظبي اٌَّّٛػخ أٚ اٌَّّٛػخ 

اٌّوئ١خ وبإلماػخ ٚاٌزٍفي٠ْٛ ٚا١ٌَّٕب
.

 

 انًصذاقٛت: -2

ل١خ ٕ٘ب اٌزياَ اٌىٍّخ ثبٌظلق فٟ اٌزؼج١و ػٓ اٌؾم١مخ. ٕٚ٘بن رؼٕٟ اٌّظلا

صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌىٍّبد اٌزٟ رٕمٍٙب ئ١ٌٕب ٍٚبئً اإلػالَ ٟٚ٘: اٌىٍّخ 

 اإلثلاػ١خ، ٚاٌىٍّخ اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌىٍّخ اإلػال١ِخ. 

 فبٌىٍّخ اإلثلاػ١خ ِضمٍخ ثبٌّشبػو ٚثبٌق١بي. -

 ٚاٌىٍّخ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ وٍّخ اٌؼمً ٚاٌٛالغ.  -

ٚاٌىٍّخ اإلػال١ِخ ٟ٘ ِي٠ظ ِٓ اٌّشبػو ٚاٌؼمً، ِي٠ظ ِٓ اٌق١بي  -

ٚاٌٛالغ ٌٚىً ِٕٙب ِظلال١زٙب اٌقبطخ
 .

 

 انثقافت: -3

ِظطٍؼ اٌضمبفخ ِٓ اٌّظطٍؾبد اٌزٟ رؾًّ كالالد رزظف ثبٌؼ١ِّٛخ ؽ١ٕبً 

ٚثبٌقظٛط١خ ؽ١ٕبً آفو. ٚث١ٓ اٌلالالد األٔضوٚثٌٛٛع١خ االعزّبػ١خ ٌٍضمبفخ 

 ٚاٌلالالد األكث١خ ٌٍّظطٍؼ طٍخ ٚص١مخ. 

٠ؼوف ثو٘بْ غ١ٍْٛ اٌضمبفخ ثبػزجبه٘ب "عٍّخ األّٔبؽ )اٌم١ُ ٚاٌمٛاػل 

ٚاٌقطؾ...( اٌـ، اٌزٟ رُجلع ٚرُٕظُ ٌلٜ عّبػٍخ ِب ؽمً  ٚاألػواف ٚاٌزمب١ٌل

اٌلالالد )اٌؼم١ٍخ ٚاٌوٚؽ١خ ٚاٌؾ١َخ( ٚرؾلك ثبٌزبٌٟ ٌلٜ ٘نٖ اٌغّبػخ 

أٍٍَٛة اٍزقلاِٙب إلِىب١ٔبرٙب )اٌجشو٠خ ٚاٌّبك٠خ( ٚٔٛػ١خ اٍزٙالوٙب ٌج١ئزٙب"
 .

 

ظٍخ فبٌىٍّخ ؽَت ٘نا اٌزؼو٠ف رلفً ػّٓ ؽمً اٌلالالد، ِٚٓ ٕ٘ب فاْ اٌ

 ٚؽ١لح ث١ٓ اٌىٍّخ ٚاٌضمبفخ. 

 انثقافت ٔانخغٛٛر: -4

ئْ اٌزغ١١و ِٓ اٌظفبد اٌالىِخ ٌىً اٌضمبفبد. ٚفٟ ػظؤب اٌؾبٌٟ، ػظو 

االرظبالد ٚأفزبػ اٌضمبفبد ػٍٝ ثؼؼٙب أطجؼ اٌزغ١و أوضو ٚػٛؽبً ٚأٍوع 

 ؽلٚصبً. ٌمل وبْ ٌالٍزؼّبه كٚهٖ اٌىج١و فٟ اٌزأص١و فٟ كٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌزٟ

هػقذ ٌالٍزؼّبه ػمٛكاً ؽ٠ٍٛخ، ٚ٘نا ِّب أكٜ ئٌٝ أشىبي ِٓ اٌزغ١١و 

ٚاٌزجلي ٚاٌزؾًٍ فٟ ثؼغ اٌضمبفبد اٌزٟ أط١جذ ثأفطبه رٙلك ٠ٛ٘زٙب، ثؾ١ش 

ثبرذ اٌضمبفبد اٌزم١ٍل٠خ ِؾبطوح ئىاء صمبفبد اٌَّزؼّو٠ٓ ٚاٌضمبفبد اٌٛافلح. 



              

89 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مراحل ظهور وتطور االعالم العربي وتأثيره على الراي العام
 فيصل صبحي مصباح اسليم

 
أص١و فٟ اٌضمبفبد ِٚٓ ٕ٘ب ثبرذ ٍٚبئً اإلػالَ رٍؼت كٚهاً هئ١َبً فٟ اٌز

 اٌٛؽ١ٕخ.

 

 ثاَٛا :انؼالقت بٍٛ انثقافت ٔٔسائم االحصال

االرظبي ٘ٛ اٌؼٕظو األٍبٍٟ فٟ اٌؾ١بح اٌجشو٠خ، اٌنٞ ٠غؼٍٙب ِّىٕخ. 

ٚ٘ٛ ٚػبء اٌضمبفخ ٚٔبلٍٙب، ٚ٘ٛ أ٠ؼبً أٍٍٛة اٌزؼج١و ػٕٙب. ٍٚٚبئً االرظبي ٌٙب 

اٌلٚه األٍبٍٟ فٟ ؽّب٠خ اٌضمبفخ ٚٔمٍٙب ٚرغ١و٘ب أ٠ؼبً. ٍٚٚبئً االرظبي ـ وّب 

بػل ػٍٝ كػُ اٌّٛالف أٚ اٌزأص١و ٠وا٘ب رمو٠و ا١ٌَٛٔىٛ ـ ٟ٘: "أكٚاد صمبف١خ رَ

ف١ٙب. ٚػٍٝ ؽفي ٚرؼي٠ي ٚٔشو األّٔبؽ اٌٍَٛو١خ ٚرؾم١ك اٌزىبًِ االعزّبػٟ. 

ٟٚ٘ رٍؼت ـ أٚ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٙب أْ رٍؼت ـ كٚهاً أٍب١ٍبً فٟ رطج١ك ا١ٌَبٍبد اٌضمبف١خ 

 ٚفٟ ر١َ١و ئػفبء ؽبثغ ك٠ّمواؽٟ ػٍٝ اٌضمبفخ. 

 

 افتثانثا : ٔسائم اإلػالو ٔإَٔاع انثق

٠فوق اٌجبؽضْٛ فٟ ِغبي اٌضمبفخ ث١ٓ صالصخ أٔٛاع ِٓ اٌضمبفخ: اٌضمبفخ اٌوال١خ، 

 ٚاٌضمبفخ اٌشؼج١خ، ٚاٌضمبفخ اٌغّب١٘و٠خ، ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

ٍُغٍذ فٟ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاألكث١خ  فانثقافت انراقٛت: ٟ٘ صمبفخ اٌظفٛح ٚاٌزٟ 

 ٌٍٕقجخ اٌّزؼٍّخ. ٚاٌف١ٕخ، ٚفٟ األػّبي اٌف١ٕخ اٌوال١خ، اٌزٟ أٔزغذ 

فٟٙ رزَُ ثبٌزٍمبئ١خ اٌزٟ ٠ظٕؼٙب اٌشؼت ٚرّٕٛ ّٔٛاً ِٓ أٍفً،  أيا انثقافت انشؼبٛت:

رظٕؼٙب اٌغّب١٘و ٌزؼجو ثٙب ػٓ ٔفَٙب ِٓ فالي ِٛا٘ت ؽج١ؼ١خ ٌلٜ اٌفٕبْ 

 اٌشؼجٟ.

فٟٙ اٌزٟ رَزّل ِؼّٛٔٙب ِٓ اٌضمبفخ اٌوال١خ ِٚٓ اٌضمبفخ  أيا انثقافت اندًاْٛرٚت:

ٕزَظ ِٓ ِٕزغبد ٍٚبئً االرظبي اٌغّب١٘وٞ اٌواك٠خ ٚاألفالَ ٚوزت اٌشؼج ُِ ١خ. ٟٚ٘ 

اٌز١ٍَخ ٚاٌمظض اٌزٍفي١ٔٛ٠خ ٚا١ٌَّٕب. ٟٚ٘ ِؼلح ٌالٍزٙالن اٌغّب١٘وٞ، ٚرزَُ 

ثبٌزّبصً، ٚرؼًّ ػٍٝ ئهػبء أمٚاق اٌغّب١٘و ٚرؼًّ ػٍٝ رٛؽ١ل٘ب. ٟٚ٘ صمبفخ 

ٌضمبفخ اٌغّب١٘و٠خ: ٟ٘ اٌٍٛبئً ُِظََّٕؼخٌ ِفوٚػخ ػٍٝ اٌغّب١٘و ِٓ أػٍٝ. فب
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االرظب١ٌخ اٌزٟ رجضٙب ٍٚبئً اإلػالَ اٌغّب١٘وٞ، غ١و اٌّٛعٙخ ئٌٝ ؽجمخ ِؾلكح ٚال 

 ئٌٝ أٞ َِزٜٛ صمبفٟ أٚ رؼ١ٍّٟ ِؾلك.

 

 انًبسث انثاَٙ : حطٕر ٔسائم االػالو

 أال: خصائص ٔسائم اإلػالو اندذٚذة

ٕٔزمً ِٓ آالد رؼزّل ػٍٝ رشٙل رىٌٕٛٛع١ب االرظبي رؾٛالً وج١واً ٠غؼٍٕب 

اٌزّبصً ئٌٝ أفوٜ هل١ّخ؛ ِٓ آالد ٌٙب ٚظ١فخ ٚؽ١لح ئٌٝ آالد ِزؼلكح اٌٛظبئف، 

ٚ٘ٛ ِب ٠غؼً ٍٚبئً االرظبي اٌغّب١٘وٞ رٍّه فظبئض روفغ ِٓ وفبءرٙب ِٚٓ 

فؼب١ٌزٙب فٟ اٌم١بَ ثبألكٚاه اٌزٟ ُطٕؼذ ِٓ أعٍٙب. ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ فظبئظٙب ٠ّىٓ 

 :اإلشبهح ئٌٝ ِب ٠ٍٟ

ألٔٙب رزٛافو ػٍٝ ؽٛا١ٍت ٔسائم اإلػالو اندذٚذة ٔسائم "ركٛت": 

طغ١وح ِلِغخ ف١ٙب، ٚمٌه ؽزٝ ثبٌَٕجخ ئٌٝ االٍزؼّبالد اٌشقظ١خ، ٚ٘ٛ ِب ٠ٛفو 

ٌٍَّزؼًّ ئِىب١ٔخ اٌزشف١و ٚفه اٌزشف١و، ٚرقي٠ٓ اٌّؼٍِٛبد، ِزغبٚىاً االٍزؼّبي 

اٌج١َؾ اٌنٞ وبْ ١ّ٠ي ِب ٍجمٙب ِٓ ٍٚبئً االرظبي. فبٌٙبرف إٌمبي فٟ َٔقٗ 

َ فمؾ ٚظ١فخ االرظبي، ٚئّٔب ٠ّىٓ اٍزؼّبٌٗ أ٠ؼبً فٟ ِؼبٌغخ اٌؾب١ٌخ ال ٠مل

 إٌظٛص، ٚاالهرجبؽ ثشجىخ اإلٔزؤذ، ٚثوِغخ اٌّٛاػ١ل ٚاٌّىبٌّبد....ئٌـ. 

 

 ثاَٛا: ثٕابج ٔيرحكساث اإلػالو

َ كٍزٛه االرؾبك اٌؼبَ ٌٍظؾف١١ٓ 9894شجبؽ/ فجوا٠و  19طله ثزبه٠ـ 

ٍٝ ١ِضبق اٌؼًّ. ٚ٘نا ا١ٌّضبق ٠ّضً اٌؼوة ٚاٌفموح )ة( ِٓ اٌلٍزٛه رشزًّ ػ

ٔظو٠بً أٍبٍبً ٌٍضٛاثذ اٌزٟ ٠غت أْ ٠ٍزيَ ثٙب اٌظؾف١ْٛ اٌؼوة، ٕٚ٘ب ٍٛف ٔش١و 

ئٌٝ اٌؼٕبطو اٌزٟ رورجؾ ثّظلال١خ اٌىٍّخ، ٟٚ٘ رزّضً ثبٌضٛاثذ ا٢ر١خ :
 

 ؽو٠خ اٌظؾبفخ:  -9

 ػٍٝ اٌظؾفٟ أْ ٠زٛفٝ األِبٔخ ٚاٌظلق . -1
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ٝ أال ٠شٖٛ أٚ ٠قفٟ ثأ٠خ ؽو٠مخ ِٓ ػٍٝ اٌظؾفٟ أْ ٠ىْٛ ؽو٠ظبً ػٍ -9

 اٌطوق ػّلاً اٌٛلبئغ اٌظؾ١ؾخ. 

٠ؾزُ شوف ِياٌٚخ إٌّٙخ اٌظؾف١خ ػٍٝ اٌظؾفٟ أال ٠َؼٝ ِطٍمبً ٚهاء  -4

 ِٕفؼخ شقظ١خ، فبالفزواء أٚ اٌزش١ٙو اٌّزؼّل أٚ اٌزُٙ اٌزٟ ال رَزٕل ئٌٝ ك١ًٌ

بً أٞ أصو ِٓ أْ ٠ٍزيَ اٌظؾف١ْٛ ثبؽزواَ اٌؾمٛق األكث١خ ٌٍٕشو ٚػلَ الزج -9

 آصبه اٌغ١و كْٚ ئشبهح ئٌٝ ِظلهٖ. 

ال ثل أْ رزؼؼ اٌزفولخ ث١ٓ اٌوأٞ ٚاإلػالْ، ٚال ثل أْ ٠َُٕض فٟ اٌغوائل  -9

 ٚاٌّغالد ػٍٝ اإلػالٔبد اٌزؾو٠و٠خ ثٛػٛػ ٚرؾل٠ل.

 

 ثانثا: انًٓاو األساسٛت نٕسائم االحصال ًٔٚكُُا حصُٛفٓا كًا ٚهٙ: 

 فٟ اٌّغبي اٌجشوٞ. -9

 اٌؾو٠بد.فٟ ِغبي  -1

 فٟ اٌّغبي االلزظبكٞ ٚاٌزّٕٛٞ.  -9

 فٟ اٌّغبي اٌضمبفٟ.  -4

 فٟ ِغبي اٌم١ُ. -9

 فٟ اٌّغبي اٌٛؽٕٟ ٚاٌمِٟٛ. -9

 

 رابؼا: انسٛطرة ػهٗ ٔسائم اإلػالو ٔػالقخٓا بخذفق انًؼهٕياث ٔاألفكار 

رٍؼت ٍٚبئً اإلػالَ فٟ ِقزٍف أٔؾبء اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ أكٚاهاً ِزشبثٙخ ٚأْ 

عؼخ ٌّب رملِٗ ٍٚبئً اإلػالَ اٌَّّٛػخ ٚاٌّوئ١خ ِٓ ثواِظ، وبٔذ ِزفبٚرخ. ٚثّوا

فاْ أٞ ِوالت ِؾب٠ل ١ٍالؽع ؽغُ اٌزوف١ٗ ف١ّب رملِٗ ٘نٖ اٌٍٛبئً، ١ٍٚالؽع 

ونٌه ؽغُ ِب ٠ُملََّ ِٓ ثواِظ غوث١خ رإكٞ ئٌٝ اٌٍَج١خ ٚاالٔؼياي، ٚرإكٞ ئٌٝ 

اٌّغزّؼبد  رغن٠و إٌّؾ االٍزٙالوٟ ػٕل إٌبً، ٚئٌٝ غوً أّٔبؽ غوث١خ فٟ

اٌؼوث١خ، ٠ُواك ٌٙب أْ رشىً ِضال أػٍٝ ّٚٔبمَط ٌٍزفٛق األٍطٛهٞ، رإكٞ ئٌٝ فٍك 

 صمبفخ اٌٙوٚة ٚاٌؼيٌخ. 
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 خايسا: كٛف حسٚف ٔسائم اإلػالو انسقٛقت؟

ًُ اإلػالَ فٟ ري١٠ف  ِٓ األِٛه اٌزٟ رض١و اٌغلي، اٌلُٚه اٌنٞ رٍؼجٗ ٍٚبئ

ِقزٍفخ فٟ ا١ٌَبٍخ، ٚاٌوأٞ اٌؼبَ، ٚاإلػالْ، اٌؾم١مخ. ٚ٘نا اٌلٚه ٠شًّ ِغبالد 

 ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ.

ٌمل كهً ثبؽش أ١ِووٟ كٚه ٍٚبئً اإلػالَ فٟ فٍك ِب ٍّبٖ ثبألؽلاس 

اٌّقزٍََمخ )اٌىبمثخ(، ِضً
: 

 اٌّمبثالد اٌظؾف١خ ٟٚ٘ ؽو٠مخ عل٠لح ٌظٕغ األفجبه. -9

 اٌّإرّواد اٌظؾف١خ اٌزٟ ٠ؼمل٘ب اٌَّإٌْٚٛ  -1

إٌّزظّخ، اٌزٟ ٟ٘ أشجٗ ثّإرّواد طؾبف١خ رَزؼ١ف اٌجواِظ ا١ٌَب١ٍخ  -9

 ا١ٌَب١١ٍٓ، ِٓ أِضبي اٌجواِظ األ١ِوو١خ ٚثواِظ اٌّٛاعٙخ.

اٌج١بٔبد اإلفجبه٠خ اٌزٟ رظله٘ب اٌغٙبد اٌّقزٍفخ، ٍٛاء أوبٔذ ١ٍب١ٍخ أَ  -4

طبكهح ػٓ ِإٍَبد الزظبك٠خ أٚ ٔمبث١خ أٚ غ١و٘ب. ٚاٌج١بْ ٘ٛ فجو ِطجٛؿ 

 عخ. َِجمب ٚعب٘ي ػٕل اٌؾب

 

 حسٚٛف انٕػٙ:  –حسٚٛف انكهًت 

 رطغٝ األؽلاس اٌّقزٍفخ ػٍٝ األؽلاس اٌؼف٠ٛخ ٌؼلح أٍجبة:

األؽلاس اٌّقزٍفخ أوضو كها١ِخ ِٓ األؽلاس اٌؼف٠ٛخ، ِٚضبٌٙب اٌغلاي ث١ٓ اٌّوشؾ١ٓ 

 ٌالٔزقبثبد. 

ٚألْ األؽلاس اٌّقزٍفخ لل ُفطؾ ٌٙب، فأٙب ٍوػبْ ِب رٕشو ٌىٛٔٙب رجلٚ 

٠زُ افز١به اٌّشبهو١ٓ ف١ٙب، ثبػزجبهُ٘ ــ ٌٙنا اٌَجت أٚ مان ــ عل٠و٠ٓ  ؽ٠ٛ١خ. وّب

ثبٌظٙٛه، ٌٚىٛٔٙب ماد ا٘زّبِبد ثبٌّٛػٛػبد اٌزٟ رزَُ ثبٌطج١ؼخ اٌلها١ِخ. 

٠ّٚىٓ ئػبكح األؽلاس اٌّقزٍفخ ػٕل اإلهاكح )اٌوغجخ( ِٚٓ صُ فاْ االٔطجبع اٌنٞ 

 رقٍمٗ ٠ّىٓ ئػبكح رؼي٠يٖ.

اٌّقزٍفخ أِٛالً ؽبئٍخ، ِٚٓ صُ فاْ شقظبً أٚ عٙخ  ٠ٚىٍف طٕغ األؽلاس

ِب ٌل٠ٙب ِظٍؾخ فٟ ٔشو٘ب ٚرؼق١ّٙب، ٚاإلػالْ ػٕٙب ٚاٍزغالٌٙب؛ وأؽلاس 
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رَزؾك اٌّشب٘لح، أٚ االلزٕبع ثٙب. ٌٚنا فأٗ ٠زُ االػالْ ػٕٙب َِجمب، ٠ٚزُ ئػبكرٙب 

 كٚه٠بً، ِٓ أعً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ األِٛاي. 

قزٍفخ ِقطؾٌ ٌٙب ثٛػٛػ، فأٙب رىْٛ أوضو ٚػٛؽبً، ٚألْ األؽلاس اٌ ُّ

ِٚٓ صُ أوضو رأو١لاً. ٚاألؽلاس اٌّقزٍفخ أوضو اعزّبػ١خ، ٚئصبهح ٌٍغلي، ٚأوضو هاؽخ 

 ٌٍّشب٘لح وّب فطؾ ٌٙب. 

ٚ٘ىنا رظجؼ ِزبثؼخ األؽلاس ٟ٘ ػجبهح ػٓ ِؼوفخ ماد ؽم١مخ غبِؼخ، 

أْ ٔؼٍُ، ٚأْ ٔؾظً ػٍٝ ع١ّغ ٚرّٕٛ ػٍٝ ؽَبة هغجزٕب اٌظبكلخ فٟ وٕٛٔب ٔو٠ل 

اٌؾمبئك، ٚؽزٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌؾمبئك أوضو ِّب ٟ٘ فٟ اٌٛالغ، ٚ٘نٖ 

 األؽلاس رمَٛ ثبٍزلػبء ٚاٍزضبهح هغجزٕب فٟ اٌزضم١ف ٚفٟ ِزبثؼخ وً ِب ٘ٛ عل٠ل. 

 ٔسائم اإلػالو ٔانخأثٛر فٙ انٕػٙ بخهق انصٕر انًُطٛت ٔزرع قٛى خذٚذة:

ٟ٘ رٍه اٌظٛه اٌزٟ رٕطجغ فٟ األم٘بْ ػٓ أشقبص أٚ شؼٛة، : انصٕر انًُطٛت

ؽبٍِخ ِؼٙب ٍّبٍد ِٛػٛػخً فٟ لبٌت مٕٟ٘، ٠ؾل ِٓ اٌزفى١و فٟ رظٛه ٘إالء 

 األشقبص، أٚ اٌشؼت، ثظٛهح ِقبٌفخ ٌٍظٛهح إٌّطجؼخ فٟ اٌن٘ٓ. 

ٚرمَٛ ٍٚبئً اإلػالَ ثلٚه ُِٙ فٟ طٕغ ٘نٖ اٌظٛه إٌّط١خ، ِٓ فالي 

ٌشقظ١خ ِب وبٌّؼٍُ، اٌش١ـ، اٌشوؽٟ، اٌفٕبْ، اٌؼبًِ، اٌفالػ... ػوع طٛهح 

اٌـ، ٚ٘نٖ اٌظٛه رؾًّ ٍّبد ٠زُ رىواه٘ب فٟ ٍٚبئً االرظبي اٌّقزٍفخ، ِّب 

٠إكٞ ئٌٝ هٍٛؿ ٘نٖ اٌَّبد ػٓ رٍه اٌشقظ١بد، ٚونٌه ٠زُ طٕغ اٌظٛه 

١١ٕ١ٓ إٌّط١خ ػٓ اٌشؼٛة، ِضً اٌظٛهح اٌزٟ هٍّٙب اإلػالَ اٌغوثٟ ػٓ اٌفٍَط

 واه٘بث١١ٓ.

ِٓ فالي ِب اٍزؼوػٕبٖ ٕ٘ب ٠ّىٕٕب أْ ٔالؽع أْ اٌزؼوع اٌَّزّو 

ٌزؾو٠ف اٌٛالغ، اٌنٞ رملِٗ ٍٚبئً اإلػالَ ػجو اٌىٍّخ ٚاٌظٛهح، ٍوػبْ ِب 

٠إكٞ ئٌٝ أْ رّٕٛ ٌلٜ إٌبً ل١ُ ٚارغب٘بد ِٚؼزملاد ِي٠فخ غ١و ٚالؼ١خ. ٠ٚمَٛ 

فٟ اٌزؾىُ ثبٌٍٛبئً  -ًِ ١ٍطوحاٌّؼٍٓ وّظله كفً ٚػب -اٌؼبًِ االلزظبكٞ

اإلػال١ِخ، ٚهٍبئٍٙب اٌّي٠فخ، ِٓ أعً رؾم١ك ِٕبفغ أٌٚئه اٌّزؾى١ّٓ ثٍٛبئً 

 اإلػالَ الزظبك٠بً ١ٍٚب١ٍبً. 
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 انًبسث انثانث : انرا٘ انؼاو

 أال : يفٕٓو انرأ٘ انؼاو

اٌوأٞ اٌؼبَ ٘ٛ "ِووت األفؼ١ٍبد أٚ االفز١بهاد اٌزٟ ٠ؼجو ػٕٙب ػلك 

 .فواك ثبٌَٕجخ ٌمؼ١خ ماد أ١ّ٘خ ػبِخوج١و ِٓ األ

 ثاَٛا : أركاٌ انرأٖ انؼاو 

-اإلثلاي —اٌزؼو٠غ —ٚرزّضً رٍه االهوبْ ف١ّب ٠ٍٝ ٟٚ٘: )اٌلػب٠خ

-اٌزج١َؾ —اٌزمّض أٚ اٌزّبصً —اإلشبػخ–اإلٍمبؽ —اٌزجو٠و -اٌضجبد ٚاٌزمٍت

 ػشر ركُا:غٛر أَّ ػُذ انخؼرض نخفسٛرْا حصم إنٗ اثُخٙ  اٌزطبثك أٚ االرفبق(

 —اٌز٠ٛٙٓ ٚاٌز٠ًٛٙ —اٌزّبصً —اإلؽالي —ئصبهح اٌل٘شخ-)اٌؾش ػٍٝ اٌزم١ٍل 

 اٌزجو٠و اإلشبػخ(:-اإلثلاي —اإلٌّبَ ٚاٌزىواه —اإلففبء ٚإٌشو-اٌّجبٌغخ اٌؼى١َخ

 ٠ّٚىٓ رٕبٚي ٘نٖ األهوبْ ثشٟء ِٓ اٌزفظ١ً ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 

 ثانثا: َظرٚاث انخأثٛر اإلػاليٙ

 خأثٛر انًباشر أٔ قصٛر انًذٖ )َظرٚت انرصاصت(:َظرٚت ان -أ

رؼٛك األفىبه األٌٚٝ، إٌّلهعخ ػّٓ ئؽبه ِوؽٍخ االرظبي اٌغّب١٘وٞ، 

ئٌٝ إٌظف األف١و ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو. ٚلل ر١ّي اٌىزبة إٌّزّْٛ ئٌٝ ٘نا 

اٌّمزوة ثبٌزشبؤَ، ؽ١بي ِب ٠ّىٓ أْ رإكٞ ئ١ٌٗ ٍٚبئً االرظبي ِٓ َِبٚب، 

ٌٕظبَ االعزّبػٟ اٌمبئُ ٚاٌّإٍَبد اٌل٠ّمواؽ١خ، ٚرٙل٠ل صمبفخ ٚل١ُ وزم٠ٛغ ا

إٌقجخ آٔنان )صمبفخ اٌّغزّغ اٌموٚٞ، اٌنٞ شٙل ؽواوبً اعزّبػ١بً، ثفؼً أزمبي ِووي 

اٌضمً ِٓ اٌمو٠خ ئٌٝ اٌّل٠ٕخ، ٔز١غخ ل١بَ اٌضٛهح اٌظٕبػ١خ فٟ اٌّلْ ٚرٛف١و فوص 

١بكح ٔٛع ِٓ اٌزفبؤي، ثشأْ ٍٚبئً اٌؼًّ( ٘نا اٌزشبؤَ إٌظوٞ افزٍؾ ِغ ٍ

االرظبي اٌغّب١٘وٞ، وأكاح ٠ّىٓ أْ رَُزؼًّ ِٓ أعً ئػبكح رو١ُِ إٌظبَ اٌّغزّؼٟ 

 اٌمل٠ُ، أٚ ثٕبء آفو عل٠ل.
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 َظرٚت انخأثٛر انًسذٔد:  -ب

فٍض إٌّظّوْٚ ٌٙنا اٌّمزوة ـ ٚػٍٝ هأٍُٙ الىاهٍف١ٍل ـ ئٌٝ أْ إٌبً 

ًَ ِٛالفُٙ  ٠ّزٍىْٛ آ١ٌبٍد ػل٠لحً ٌّمبِٚخ ٍٚبئً االرظبي اٌغّب١٘وٞ، ٚئٌٝ أْ رََشىُّ

٠قؼغ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ، ِضً األٍوح ٚاألطللبء ٚاٌغّبػبد اٌل١ٕ٠خ. ٚثلالً ِٓ 

ِلِوح، وّب م٘جذ ئٌٝ مٌه ٔظو٠بد  أْ رىْٛ ٍٚبئً االرظبي لًٛح اعزّبػ١خ

اٌّغزّغ اٌغّب١٘وٞ اٌَبثمخ؛ ٠جلٚ أٔٙب رٕؾٛ ئٌٝ رؼي٠ي االرغب٘بد االعزّبػ١خ 

 اٌمبئّخ. 

 َظرٚت انخأثٛرطٕٚم انًذٖ أٔانخراكًٙ: -ج

رش١و٘نٖ إٌظو٠خ ئٌٝ أْ رأص١وِبرؼوػٗ ٍٚبئً اإلػالَ ػٍٝ اٌغّٙٛه، 

فالي ػ١ٍّخ رواو١ّخ ِّزلح ى١ِٕبً، ٠ؾزبط ئٌٝ فجوح ؽ٠ٍٛخ ؽزٝ رظٙوآصبهٖ، ِٓ 

رمَٛ ػٍٝ رغ١١واٌّٛالف ٚاٌّؼزملاد ٚاٌمٕبػبد، ١ٌٌٚ ػٍٝ اٌزغ١١واٌّجبشوأٚا٢ٟٔ. 

وّب   روٜ إٌظو٠خ أْ اإلَٔبْ ٠ؾزبط ئٌٝ ىِٓ ؽ٠ًٛ ١ٌغ١ؤّؾ رفى١وٖ ٚأٍٍٛة 

ؽ١برٗ ٚؽو٠مخ رؼبٍِٗ،ٚأْ اٍزّواهرؼوػٗ ػجو ٍٚبئً اإلػالَ ئٌٝ أفىبه ٚل١ُ 

ٚأفىبهٖ ٚأٍٍٛة ؽ١برٗ اٌنٞ اػزبك ػ١ٍٗ؛ ٠إكٞ ثٙا ٌزجٕٟ ثؼغ رٍه رقزٍف 

األفىبهأٚاٌم١ُ،ثلهعخ رقزٍف ِٓ فوك ٢فوؽَت ؽج١ؼخ اٌفوك ٚؽج١ؼخ ا١ٌٍٍٛخ 

اإلػال١ِخ اٌزٟ ٠زؼوع ٌٙب ِٚبرؾٍّٗ ِٓ أ٘لاف ِٚؼّْٛ
.

 

 َظرٚت فراَكفٕرث: -د

 لبَ أٔظبه ٘نٖ اٌّلهٍخ ـ ِٚٓ أثوىُ٘ ر١ٛكٚه أكٚهٔٛ، ِٚبوٌ

٘ٛهوب٠ّو ـ ثفؾض اٌظٕبػبد اٌضمبف١خ، وشىً ِٓ أشىبي ئكِبط اٌطجمخ اٌؼبٍِخ فٟ 

اٌّغزّؼبد اٌوأٍّب١ٌخ. ٌمل وبٔذ ِلهٍخ فوأىفٛهد ٚاؽلح ِٓ ِغّٛػبد 

اٌّبهو١َخ اٌغل٠لح، اٌزٟ كهٍذ آصبه اٌضمبفخ اٌغّب١٘و٠خ، ٚظٙٛه اٌّغزّغ 

أٔٙب أكاحٌ ٌٍضٛهح، ٚفك أكث١بد  االٍزٙالوٟ فٟ اٌطجمبد اٌؼبٍِخ، اٌزٟ رٕظو ئ١ٌٙب ػٍٝ

اٌّبهو١َخ اٌىال١ٍى١خ. ٚلل ؽًٍ أٔظبُه ٘نٖ اٌّلهٍخ أ٠ؼبً اٌى١ف١خَ اٌزٟ رَبُ٘ 

اٌظٕبػبد اٌضمبف١خ ٚاٌّغزّغ االٍزٙالوٟ ثٛاٍطزٙب، فٟ اٍزمواه اٌوأٍّب١ٌخ 

اٌّؼبطوح. ٍٚؼٛا ئٌٝ رؾل٠ل االٍزوار١غ١بد اٌغل٠لح ٌٍزغ١١و ا١ٌَبٍٟ، فٟ أفك 
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زؾوه ا١ٌَبٍٟ. ٚػالٚح ػٍٝ ِب ٍجك، هويد ِلهٍخ فوأىفٛهد رؾم١ك اٌ

ا٘زّبِٙب ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌضمبفخ، ِش١وح ئٌٝ رؾٛي اٌزىٌٕٛٛع١ب ئٌٝ لٛح هئ١َ١خ 

 ٌزى٠ٛٓ اٌزٕظ١ُ االعزّبػٟ ٚئٔزبعٗ ١ٌٍَٚطوح ػ١ٍٗ. 

 ِ: َظرٚت انخطؼٛى أٔ انخهقٛر:

َ ػ١ٍٙب اٌزطؼ١ُ ػل رمَٛ فىوح ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍٝ اٌفىوح ٔفَٙب اٌزٟ ٠مٛ

األِواع: فبٌغوػبد اٌّززب١ٌخ ِٓ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌم١ُ ٚاألفىبه، اٌزٟ ٠زٍمب٘ب اٌفوك ِٓ 

ٍٚبئً اإلػالَ، رشجٗ األِظبي اٌزٟ ٠ُؾمٓ ثٙب اإلَٔبْ، اٌزٟ ئْ ىاكد ػٍٝ ؽل٘ب 

اٌّؼمٛي، لٍذ للهرٙب ػٍٝ اٌزأص١و فٟ عَّٗ. فبٍزّواهرؼوع اٌغّٙٛهِضالً 

زً ٚاٌغو٠ّخ، ٚرىواهِشب٘ل اٌلَ، ٠قٍك ٌل٠ٗ ؽبٌخ ِٓ اٌالِجبالح ٌّشب٘ل اٌؼٕف ٚاٌم

رغب٘ٙب، ٚإٌفٛهِٓ ِشب٘لرٙب أٚ االؽالع ػ١ٍٙب
.

 

 :َظرٚت انًاركسٍٛٛ اندذد فٙ اإلػالو -ٔ

اٌّبهو١َْٛ اٌغلك ِغّٛػخ ِٓ إٌّظو٠ٓ إٌّز١ّٓ ئٌٝ ر١بهاد 

ّزؾلح ثؼل اٌؾوة االشزواو١خ األٚهٚث١خ، اٌن٠ٓ ٘بعّٛا ثشلح ١ّٕ٘خ اٌٛال٠بد اٌ

اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ. ٍٚٚبئً االرظبي ـ فٟ ٔظو٠زُٙ ـ رّىٓ إٌقت االعزّبػ١خ ا١ٌّّٕٙخ 

ِٓ فٍك ٍٍطزٙب ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٍزّواه٠زٙب، ِٓ فالي اٍزضّبه اإلِىبٔبد اٌزٟ 

 رقٌٛٙب رٍه اٌٍٛبئً، ٚاٌّزّضٍخ ف١ّب ٠ٍٟ .

 َظرٚت انخأثٛرػهٗ يرزهخٍٛ: -ز

٠ُمظل ثٙب أزمبي اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ِوؽٍز١ٓ:ؽ١ش روٜ إٌظو٠خ أْ 

رأص١وٍٚبئً اإلػالَ ػٍٝ اٌغّٙٛه ٠زُ ثشىً غ١وِجبشو، ٠ّٚوثّوؽٍز١ٓ: 

ٟ٘ ِب رٕشوٖ ٍٚبئً اإلػالَ ٌٍغّٙٛه،ٚاٌنٞ لل ال ٠إصوفٟ إٌبً  انًرزهتاألٔنٗ

اٌغّٙٛه ٌٍّؼٍِٛبد وض١ًوا، ثً للال٠ؼ١وٚٔٗ أكٔٝ ا٘زّبَ. ٚرٕزٟٙ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثزٍمٟ 

، ف١جلؤ٘ب لبكح اٌوأٞ فٟ اٌّغزّغ، ؽ١ش انًرزهتانثاَٛتِٓ ٍٚبئً اإلػالَ. أِب 

٠ىْٛ لبكح اٌوأٞ لل شب٘لٚا ٔفٌ ٘نا اٌنٞ شب٘لٖ اٌغّٙٛه، ٌٚىُٕٙ ٠جلأْٚ ثبٌؾل٠ش 

ػٕٗ ثطو٠مخ رٕجٗ اٌغّٙٛهئٌٝ أش١بء ٌُ ٠فطٓ ٌٙب، ثأٍٍٛة أوضو ئلٕبًػب ِٓ أٍٍٛة 
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ؽ١ش ٠ىْٛ ٌمبكح اٌوأٞ ٔفٛم ِبكٞ ِٚؼٕٛٞ ٠غؼً اٌغّٙٛه٠زمجً  ١ٍٍٚخ اإلػالَ،

 رف١َوٖ ٠ٚزأصوثٗ.

 َظرٚت زارش انبٕابت: -ذ

روٜ ٘نٖ إٌظو٠خ أْ األشقبص اٌؼب١ٍِٙٓ فٟ اإلػالَ ٠زؾىّْٛ ف١ّب ٠ظً 

ئٌٝ اٌغّٙٛه ِٓ ِٛاك ئػال١ِخ،ٚأْ ٘نا اٌزؾىُ ٠مَٛ ثٗ هعً اإلػالَ، وؾبهً 

اٌنٞ ٠َّؼ ثزّو٠وِٛاك ئػال١ِخ ِؼ١ٕخ ٌُٙ. ٚؽبهً ٠مف ػٍٝ ثٛاثخ اٌغّب١٘و، 

اٌجٛاثخ ِٓ فالي ٘نا اٌلٚه ٠ؾلك ٌٍغّٙٛه ِب ٠غت أْ ٠شب٘لٖ أ٠َّٚؼٗ أٚ ٠موأٖ. 

ِٓ ٕ٘ب ٠ىْٛ رأصو ؽبهً اٌجٛاثخ ِيكًٚعب، ِٓ فالي ِب٠َّؼ ثؼوػٗ ِٚٓ فالي 

 ِب ٠ؾغجٗ.

 َظرٚتاالسخخذاياث ٔاالشباػاث:  -ٌ

لخ ث١ٓ ٍٚبئً اإلػالَ ٚاٌغّٙٛهػٍٝ ٔؾٛ رٕظو٘نٖ إٌظو٠خ ئٌٝ اٌؼال

َُ ٘ٛ اٌنٞ ٠ؾلك  ِقزٍف ػٓ إٌظو٠بد اٌَبثمخ: ففٟ ٘نٖ إٌظو٠خ اإلػال

ٌٍغّٙٛهَٔٛع اٌوٍبئً اإلػال١ِخ اٌزٟ ٠زٍمب٘ب. مٌه أْ اٍزقلاَ اٌغّٙٛهٌزٍه 

اٌوٍبئً إلشجبع هغجبرٗ، ٠زؾىُ ثلهعخ وج١وح فٟ ِؼّْٛ اٌوٍبئً اإلػال١ِخ اٌزٟ 

ػالَ،ٌنا روٜ ٘نٖ إٌظو٠خ أْ اٌغّٙٛه ٠َزقلَ اٌّٛاك اإلػال١ِخ. ٠ؼوػٙب اإل

إلشجبع هغجبد ِؼ١ٕخ ٌل٠ٗ،ٚ٘نا االٍزقلاَ ٘ٛ اٍزقلاَ افز١بهٞ ٌّظله 

 .اٌّؼٍِٛبد اٌنٞ ٠ٍجٟ هغجبرٗ ٠ٚزفك ٚؽو٠مخ رفى١وٖ

 االحداْاث انُظرٚت انسانٛت )َظرٚت اإلطار(: -ك

ٙٛه ٔظو٠بد عل٠لح ؽٛي أصو ٠ّىٓ اٌمٛي ئٕٔب ا١ٌَٛ فٟ ثلا٠خ ١ٍبق ظ

ٍٚبئً االرظبي اٌغّب١٘وٞ، ٍٛاء فٟ شىٍٙب اٌزم١ٍلٞ أٚ فٟ شىٍٙب اٌغل٠ل. ِٚٓ 

أِضٍخ ٘نٖ إٌظو٠بد اٌزٟ رؾبٚي ِمبهثخ ٍٚبئً االرظبي ثطو٠مخ ِقزٍفخ ػٓ 

اٌّمبهثبد اٌَبثمخ، ٔظو٠خُ اإلؽبه، اٌزٟ رٕؾٛ ئٌٝ رف١َو ا١ٌَوٚهح اٌزٟ ٠ّزٍه ِٓ 

اٌزظٛهاد ؽٛي لؼ١خ ِب، أٚ ٠ؼ١لْٚ رٛع١ٗ رفى١وُ٘ ؽٌٛٙب، ثؾ١ش  فالٌٙب األفواك

٠ش١و اإلؽبه ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّغوكح، اٌزٟ ٠َزؼٍّٙب األفواك ٌزٕظ١ُ 

١٘ٚىٍخ اٌّؼٕٟ االعزّبػٟ ٌألؽلاس ٚاٌوٍبئً. ٚٚفك ٘نٖ إٌظو٠خ، ٠زٌٛٝ اإلؽبُه ـ 
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ٌل٠ٗ، ٚمٌه ِٓ فالي ئػطبء  اٌّىْٛ ِٓ لجً وً شقض ـ رٕظ١ُ ٚالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ

ِؼٕٝ ٌّب ٠مغ ِٓ أؽلاس، ٚرؼي٠ي رؼو٠فبد ٚرف١َواد ِؼ١ٕخ ٌٍمؼب٠ب ا١ٌَب١ٍخ. أِب 

أ١ّ٘خ كهاٍخ األؽو، فززّضً فٟ وٛٔٙب رإصو فٟ ِٛالف اٌغّٙٛه ٍٍٚٛوبرٗ، ٚ٘ٛ 

رأص١و رفَوٖ رٍه إٌظو٠خُ ثىْٛ األؽو اٌزٟ رَزقلِٙب إٌقت ـ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي: 

ٙب ا١ٌَب١ٍْٛ َِ ، ٍٚٚبئً اإلػالَ، ٚعّبػبد اٌّظبٌؼ... ئٌـ ـ ٠ؼ١ل اٌغُّٙٛه اٍزقلا

ػبكحً، ِزقناً ِب رٛؽٝ ثٗ، ِٚب رإكٞ ئ١ٌٗ رٍه األؽو، ِٓ ِٛالف ٚلواهاد 

 ٍٍٚٛوبد 

 

 رابؼا :اإلػالو انؼربٙ )َظرة حارٚخٛت(

ظٙود اٌظؾبفخ فٟ ٚلذ ِجىو ِٓ ربه٠ـ اٌجشو٠خ، وؼوٚهح ِالىِخ 

ثبػزجبه٘ب أؽل ِظب٘و اٌزؼج١و ػٓ اٌوأٞ ٚٔشبؽ اٌفىو فٟ ئؽبه ٌؾ١بح وً ِغزّغ، 

ػٍُ االعزّبع. فمل ارفك ِؼظُ اٌؼٍّبء فٟ رؼو٠فُٙ ٌٍظؾبفخ، ػٍٝ أٔٙب: "فٓ رأه٠ـ 

اٌٍؾظخ". ٚال شه فٟ أْ اٌلٚه اٌنٞ رمَٛ ثٗ اٌظؾبفخ ٠أفن اٌشىً اٌّإصو ٌٍٛػٟ 

ب األٍٚغ أزشبهاً ئٌٝ االعزّبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌوٚؽٟ، ئػبفخ ئٌٝ أٔٙ

عبٔت ٍٚبئً اإلػالَ األفوٜ، ِوئ١خ َِّٚٛػخ. ٚوّب ػوفٙب اٌجؼغ ثأٔٙب 

 اٌٍَطخ اٌواثؼخ أٚ طبؽجخ اٌغالٌخ...اٌـ

أِب ػٍٝ طؼ١ل رؼو٠ف اإلػالَ ثبٌّؼٕٝ اٌشٌّٟٛ ٌٍّظطٍؼ، فٙٛ وً ِبٌٗ 

مٌه ػاللخ ثأزبط اٌقجو ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رقض اٌّغزّؼبد اٌجشو٠خ، ٍٛاء وبْ 

األٔجبء ٍٚٚبئً ػجو اٌظٛد أٚ اٌظٛهح )ِوئٟ َِّٚٛع( أٚ ػجو ٚوبالد 

 االرظبي اٌؾل٠ضخ،

ٌمل أطجؾذ اٌظؾبفخ ئٌٝ عبٔت اإلػالَ طوؽبً ؽؼبه٠بً ِّٙبً، ٚؽمبً 

أٍب١ٍبً ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ. ٚهغُ مٌه فّب ِبىاٌذ رٕلهط ػّٓ اٌزؼو٠ف اٌزم١ٍلٞ. 

ئال أْ صّخ عٙٛكاً ٚأفىبهاً رؼطٟ ا١ٌَٛ رؼو٠فبً ِغب٠واً ٠زفك ِٚفب١ُ٘ اٌؾلاصخ ٚاٌزطٛه 

ٌظؾبف١خ، ثؾ١ش ٠زٛافك رؼو٠فٙب ِغ اٌَو٠غ، اٌنٞ هافك ا١ٌَّوح اإلػال١ِخ ٚا

 لفياد اٌزم١ٕخ. 
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 خايسا :انخهفسٌٕٚ انفضائٙ انؼربٙ فٙ انًسٛظ انؼربٙ ٔخارخّ

شٙل اٌجش اٌفؼبئٟ اٌؼوثٟ فٟ إٌَٛاد األف١وح ري٠لاً ٍِؾٛظبً فٟ ػلك 

اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ، ٚفظٛطبً فٟ ِغبي اٌمطبع اٌقبص، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ٚعٛك 

ِزغ١واد وض١وح ِٚزلافٍخ، ٍبّ٘ذ ئٌٝ ؽل وج١و فٟ ٘نا اٌزؾٛي ٚاٌزطٛه، ِٕٙب ِب 

األلطبه اٌؼوث١خ،  ؽلس ٠ٚؾلس ؽب١ٌبً ِٓ ؽوان اعزّبػٟ ١ٍٚبٍٟ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ

األِو اٌنٞ أكٜ ة اٌؾىِٛبد ئٌٝ اٌَّبهػخ فٟ فزؼ لطبع اٌَّؼٟ ـ اٌجظوٞ، 

ٚئػبكح إٌظو فٟ اٌزشو٠ؼبد اإلػال١ِخ، ِٓ فالي رؾل٠ضٙب ثّب ٠زّبشٝ ِغ ٘نٖ 

 اٌزؾٛالد ٚاٌزغ١واد اٌزٟ رؾلس كافً األَٔبق االعزّبػ١خ. 

فٟ أؽلاس اعز١بػ اٌى٠ٛذ  ِضٍذ اٌزغط١خ اإلفجبه٠خ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌفؼبئ١خ،

َ ـ ئٌٝ عبٔت اٌلٚه اٌنٞ أكرٗ لٕٛاد 9889َ ٚؽوة اٌق١ٍظ ػبَ 9889ػبَ 

( ـ ِٕؼطفبً فٟ ١ٍبق اٌزٛعٗ اٌؼوثٟ ٔؾٛ ئٔشبء اٌّؾطبد CNNػب١ٌّخ، ِضً )

( MBCاٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌفؼبئ١خ، ٚوبٔذ ِؾطخ رٍفي٠ْٛ اٌشوق األٍٚؾ اٌفؼبئ١خ )

ٌٚٝ، اٌزٟ فوعذ ثؼ١لاً ػٓ اإلؽبه اٌؾىِٟٛ، ٚؽطذ اٌمٕبحَ اٌفؼبئ١خَ اٌَّزمٍخ األ

َ. ٟٚ٘ وبٔذ 9889فبهط اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ، ٌزجلأ ػٍّٙب ِٓ ٌٕلْ فٟ أ٠ٍٛي/ ٍجزّجو 

رطّؼ ئٌٝ أْ رىْٛ َٔقخ ِقزٍفخ ِٓ اٌمٕٛاد اٌؼوث١خ، ٚػٍٝ غواه اٌمٕٛاد 

د اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌفؼبئ١خ األِو٠ى١خ اٌىجوٜ. صُ رأٍَذ ثؼل مٌه ؽيِخٌ ِٓ اٌمٕٛا

اٌفؼبئ١خ اٌؼوث١خ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبطخ، ٌٍجش ػجو األلّبه اٌظٕبػ١خ. ٚأػؾذ ثؼل 

ٍٕٛاد ِزؼلكح ِٓ ؽمجخ اٌزَؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌّبػٟ ِشبه٠ُغ ئؽالق اٌّؾطبد 

اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌفؼبئ١خ ظب٘وحً ٠زٕبفٌ فالٌٙب اٌمطبع اٌوٍّٟ اٌؾىِٟٛ ٚاٌمطبع 

اد أٚ ثبٌّئبد ِٓ اٌمٕٛاد اٌقبص ٚاٌّقزٍؾ، ٌشغً اٌفؼبء اٌؼوثٟ ثبٌؼشو

اٌفؼبئ١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚغ١و٘ب، ٌٚزإٌف الؽمبً ِب ٠ّىٓ أْ ٔلػٖٛ ثبٌفؼبء اٌزٍفي٠ٟٛٔ 

اٌؼوثٟ ٌمل أولد اٌىض١ُو ِٓ اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ أْ َٔجخ ِشب٘لح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ 

اٌؼوث١خ اهرفؼذ ثؾغُ وج١و فٟ إٌَٛاد األف١وح، ٔظواً ئٌٝ رؼلك ٚرٕٛع ثواِغٙب. 

هغُ ِب ل١ً ػٓ رؼلك ٚظبئف اٌجش اٌفؼبئٟ اٌؼوثٟ، ئال أْ إٌّٛ اٌّزَبهع ٌىٓ 

فٟ اٌمٕٛاد ا١ٌٍّٛم١خ ٚاٌغٕبئ١خ ٚاٌغبِؼخ ٚاٌٍََّالد، ٚاألفالَ ٚلٕٛاد 
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اإلػالٔبد، ٠ؼطٟ ٔظوح ألً ِب ٠مبي ػٕٙب ثأْ ٘نٖ اٌمٕٛاد ال رٍجٟ ؽّٛػ اٌّشب٘ل 

ٌه ٌؾم١مخ ٍؼٟ أوضو٘ب ٌٍوثؼ اٌؼوثٟ، ٚال رؼىٌ أثلاً ِزطٍجبرٗ ٚئشجبػبرٗ، ٚم

 اٌَو٠غ ٚاٌشٙوح ٚإٌغ١ِٛخ ِٓ فالي اإلػالٔبد اٌزغبه٠خ. 

ٚٚفود شجىخ األلّبه اٌظٕبػ١خ فٟ فلِبرٙب اٌزىب١ٍِخ اٌزٛاط١ٍخ فٟ 

اٌفؼبء، فوطبً وض١وح ٌٍمٕٛاد اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌؼوث١خ، ٌز١ٍٛغ رغط١زٙب، فززغبٚى 

اإلل١ٍّٟ اٌّغبٚه، فٟ اٌجلا٠خ، ر١ّٙلا  اٌؾلٚك اٌغغواف١خ ٌٍٛؽٓ اٌؼوثٟ ٔؾٛ اٌّؾ١ؾ

ٌالٔزمبي ئٌٝ لبهاد اٌؼبٌُ األفوٜ، ٚثٛعٗ فبص أٚهٚثب ٚأِو٠ى١ب اٌشّب١ٌخ. ٚفٟ 

اٌٛلذ ٔفَٗ اىك٘ود اٌقبهؽخ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌّزقظظخ ثّقزٍف عٛأت اٌؼًّ 

اإلػالِٟ أٚ اٌّٙٓ ٚاٌؾوف اٌو٠بػ١خ. ٚثزىبصو اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ اٌقبطخ، أزٙذ 

بً ١ٍطود اٌلٌٚخ ػٍٝ اٌجش اٌزٍفي٠ٟٛٔ، ٚأػؾٝ اٌزٍفي٠ْٛ اٌفؼبئٟ، ١ٍٍٚخً ػ١ٍّ

ئػال١ِخ أشجٗ ثبٌظؾف اٌقبطخ، فٟ ِطٍغ اٌموْ اٌّبػٟ. وّب أػؾذ اٌمٕٛاد 

اٌفؼبئ١خ ِٕبثَو ئػال١ِخً ِزٕٛػخ األ٘لاف ٚاٌّٛالف، ٚشل٠لحَ اٌزؼج١و ػٓ اٌقبهؽخ 

 خ اٌَبئلح فٟ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ. ا١ٌَب١ٍخ ٌٍمٜٛ ٚاٌزٛعٙبد اٌفىو٠خ ٚاالعزّبػ١

 

 انخهفسٌٕٚ انفضائٙ ٔانسراك انشؼبٙ:

ٚفٟ ئؽبه ٘نا اٌىُ اٌىض١و ٚاٌّزٕٛع ِٓ إٌّبثو اإلػال١ِخ إٌّطٍمخ ػجو 

اٌفؼبء، ٚفٟ ١ٍبق ٔظبَ رٛاطٍٟ ٍّؼٟ ـ ثظوٞ شل٠ل اٌفبػ١ٍخ ٚاٌزأص١و، وٕظبَ 

طبهد إٌقت اٌؼوث١خ  ِزٕٛع فٟ ِبكرٗ ٚرٛعٙبرٗ ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌفىو٠خ،

رٛعل ثىضبفخ ٚفبػ١ٍخ ػٍٝ اٌشبشخ، وّؾ١ؾ فظت ٌزجبكي ا٢هاء ٚاألفىبه، 

 ٌّّٚبهٍخ كٚه٘ب فٟ اٌزأص١و اٌّجبشو. 

٘نا ٚلل عبء فؼً اٌؾوان اٌشؼجٟ اٌّؼجو ػٓ أزفبػخ اٌشبهع اٌؼوثٟ 

ا٢ٌخ رؾل٠بً ٌٍّشٙل اإلػالِٟ اٌؼوثٟ ثأٍوٖ، ئم ٌُ رؼل األعٕلاد اٌزم١ٍل٠خ ألكاء 

اإلػال١ِخ ثىً ٍٚبئٍٙب ِّٚىٕبرٙب فبهط اٌيٌياي اٌىج١و. ٕ٘ب ؽلس اٌزؾٛي اٌغنهٞ 

فٟ رٛاٌٟ اٌٙياد االهرلاك٠خ فٟ ِٛالف إٌقت اٌؼوث١خ، ئىاء اٌزّوكاد اٌفىو٠خ 

ٚأؼىبٍبرٙب اٌؼف٠ٛخ فٟ طفؾبد اٌّشٙل اإلػالِٟ. ٌُٚ رؼل لؼ١خ ئشجبع اٌؾبعبد 
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االٍزغبثخ ٌفؼً اٌزغ١١و ػجو اٌؾوان، فىبْ ػٍٝ  اٌّؼوف١خ ٌٍٍّزمٝ وبف١خ ٌزٍج١خ

إٌقت اٌؼوث١خ أْ رقزبه ث١ٓ اٌجمبء فٟ طٛاِؼٙب اٌزم١ٍل٠خ )اٌز١بهاد اٌزم١ٍل٠خ 

ٚاألؽياة ٚغ١و٘ب ِٓ أشىبي اٌزٕظ١ُ( أٚ رظٙو ػٍٝ ٍبؽخ اإلػالَ ٚاإلػالَ 

اٌفؼبئٟ ثٛعٗ فبص، مٌه اإلػالَ اٌنٞ رٛؽل ِغ اٌؾوان ٚأػؾٝ عيءاً ِٓ 

ؼٗ ا١ٌِٟٛ ِٚؼجواً ػٓ ٔجؼٗ ٚفؼٍٗ ٚؽّٛؽٗ. ٚوبْ االٔؾ١بى اٌَو٠غ لل ؽلس ٚال

ؽ١ٓ وَود إٌقت عّٛك٘ب، ٚشمذ ػظب اٌطبػخ ػٍٝ رمب١ٌل٘ب ٚآ١ٌبرٙب اٌَبثمخ، 

ٚافزبهد اٌزفبػً ِغ ؽووخ اٌغّب١٘و ػجو كفك اٌظٛهح اٌزٍفي١ٔٛ٠خ اٌؾ١خ 

 ٚاٌّجبشوح.

٠ه فبػً فٟ وً ِواؽً ٘ىنا رؾٛي اٌزٍفي٠ْٛ اٌفؼبئٟ اٌؼوثٟ ئٌٝ شو

اٌؾوان، ٚأٔزظ ال ِغوك طٛه ِمزجَخ ِٚغٍمخ ِٓ اٌٛالغ، ثً ٍبُ٘ فٟ ثٕبء ِغَُ 

ؽٟ ٌٍظواع ث١ٓ لٜٛ اٌؾوان اٌشؼجٟ ثىً ػٕبطو٘ب، ٚاٌمٜٛ اٌّؼبكح ٌٍزغ١١و 

ِٓ اٌؾىبَ ٚاٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ األٚػبع اٌَبثمخ. ٚوبٔذ اٌزغط١خ اٌّجبشوح ٚا١ِٛ١ٌخ 

أؾ١بى اٌزٍفي٠ْٛ ٌٍؾوان اٌشؼجٟ. ٚشىً ٚعٛك اٌزٍفي٠ْٛ ٚاٌّزٛاطٍخ رؼج١واً ػٓ 

اٌفؼبئٟ اٌؼوثٟ ث١ٓ إٌبً ١ًٌ ٔٙبه ػبًِ ؽّب٠خ ِٓ )غله( اٌمٜٛ األ١ِٕخ 

ٌٍٍَطبد اٌؾى١ِٛخ، اٌزٟ وبٔذ ٚثىً اٌٍٛبئً رَؼٝ ئٌٝ فغ اٌّؾزغ١ٓ ٚرفو٠مُٙ 

َِإ١ٌٚخً ٚئٔٙبء اػزظبِبرُٙ، فأثلٜ اٌزٍفي٠ْٛ ػجو ػ١ٓ اٌىب١ِوا اٌزٟ ال رٕبَ 

وج١وح فٟ ئٔغبػ فؼً اٌؾوان، ٚٚاوت ١َِورٗ فٟ وً فطٛارٗ ؽزٝ رؾم١ك اٌٙلف 

 إٌٙبئٟ ثاٍمبؽ ؽىِٛبد االٍزجلاك ٚاٌمّغ. 

 

 انًبسث انرابغ : ٔاقغ االػالو انؼربٙ

 أال :اإلػالو انؼربٙ انًشخرك

رمزؼٟ اػزجبهاد ػل٠لح ٚػغ رؼو٠ف ِؾلك ٚكل١ك ٌّفَٙٛ اإلػالَ 

اٌؼوثٟ اٌّشزون: فاٌٝ عبٔت االػزجبهاد األوبك١ّ٠خ، ٌُ رزؼّٓ ٚصبئك اإلػالَ 

اٌؼوثٟ اٌّشزون رؼو٠فبً كل١مبً ٚشبِالً ٌّفِٙٛٗ؛ ٚئْ رؼلكد اإلشبهاد ئٌٝ ٚظبئفٗ، 

ػٍٝ مٌه، فاْ وضوح  ِّب فٍك فٍطبً ٚاػؾبً ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚاٌٛظبئف. ٚػالٚح



              

999 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مراحل ظهور وتطور االعالم العربي وتأثيره على الراي العام
 فيصل صبحي مصباح اسليم

 
االٔزمبكاد اٌّٛعٙخ ئٌٝ اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون، ٌُ رفوق ث١ٓ ئػالَ األلطبه 

اٌؼوث١خ ٚاإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون، ئم أؽٍمذ ٘غّبرٙب ػٍٝ اإلػالَ اٌؼوثٟ ػٍٝ 

ًّّ اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون األٔشطخ اإلػال١ِخ ٌٍؼوة.   ئؽاللٗ، ِّب ؽ

٠ّىٓ رؼو٠ف اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون ثأٔٗ: "اٌٛظ١فخ اإلػال١ِخ اٌزٟ ٔ

رّبهٍٙب عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ ـ ثبٍُ، ١ٔٚبثخ ػٓ، ٚثبالشزوان ِغ، األلطبه اٌؼوث١خ 

 ـ رؾذ اشوافٙب ٌظبٌؼ اٌٛؽٓ اٌؼوثٟ فٟ ِغّٛػٗ".  

 

 ثاَٛا :أخٓسة رسى انسٛاست ٔصُغ انقرار

ال١ِخ فٟ ٔطبق اإلػالَ اٌؼوثٟ رزؼلك أعٙيح هٍُ ا١ٌَبٍبد اإلػ

اٌّشزون، ٟٚ٘ ٚئْ وبٔذ رزلهط فٟ َِزٛا٘ب ٚلٛح لواهارٙب، فأٙب فٟ اٌغبٌت 

رّبهً اٌٛظبئف ٚاٌّٙبَ ٔفَٙب، ِّب ٠ط١ً ػ١ٍّخ اٌزقط١ؾ ٚهٍُ ا١ٌَبٍبد، 

٠ٚٛفو ٌٍّظبٌؼ ٚإٌيػبد اٌمُطو٠خ أْ رواعغ أٚالً ثأٚي ػ١ٍّخَ هٍُ ا١ٌَبٍبد، 

 اٌزبٌٟ ٌٙنٖ األعٙيح:٠ٚزؼؼ مٌه ٠بٌؼوع 

 ِإرّواد اٌمّخ اٌؼوث١خ.   -9

 ِغٌٍ اٌغبِؼخ.  -1

 ِغٌٍ ٚىهاء اإلػالَ اٌؼوة. -9

 اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌإلػالَ اٌؼوثٟ.  -4

 اٌّىزت اٌلائُ ٌٍلػٛح اٌؼوث١خ.  -9

 اإلكاهح اٌؼبِخ ٌإلػالَ  -9

 ِىبرت اٌغبِؼخ فٟ اٌقبهط  -2

 اٌٍغبْ اإلػال١ِخ ِٚغبٌٌ اٌَفواء اٌؼوة. -9

 ١خ.طٕلٚق اٌلػٛح اٌؼوث -8

 اٌظٕلٚق اٌقبص ٌإلػالَ. -99
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 ثانثا :ٔاقغ اإلػالو انؼربٙ  

ال ٠غ١ت ػٓ ثبٌٕب أْ اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون، ظً كِٚبً ٠ٕمً ِؼٗ 

أِواع اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌمُطوٞ، ٚاٌنٞ ٠زٛعٗ كِٚب فٟ ِقبؽجخ اٌوأٞ اٌؼبَ 

 اٌّؾٍٟ ٚاٌقبهعٟ ثبىكٚاع١خ الفزخ ٌالٔزجبٖ. 

ٚث١ّٕب ٔزٛلغ ِٓ االػالَ اٌؼوثٟ اٌقبهعٟ اٌّشزون أْ ٠ىْٛ ِىّالً 

ٚاِزلاكاً ؽج١ؼ١بً ٌٍٛظ١فخ االرظب١ٌخ، ٌٍّإٍَبد اإلػال١ِخ اٌؼوث١خ اٌّشزووخ، 

ٌٕٚشبؽ اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ ِٚىبرجٙب اإلػال١ِخ ِٓ اٌقبهط، ئال أٔٗ أ٠ؼب ٠غت أْ 

١ِخ ٌٍلٚي اٌؼوث١خ. ٚ٘نا ٠فزوع ٠ىْٛ ٘نا اإلػالَ اٌّشزون اِزلاكاً ٌألٔشطخ اإلػال

أْ اٌوٍبٌخ اإلػال١ِخ اٌزٟ رٛعٙٙب ِإٍَخ ئػال١ِخ ػوث١خ ِشزووخ، ٠غت أال 

رزٕبلغ ِغ هٍبٌخ ئػال١ِخ ِٓ كٚي ػوث١خ أفوٜ، فبطخ فٟ اٌوٍبئً ماد 

 اٌطج١ؼ١خ اٌم١ِٛخ. 

  

 رابؼا : ٔظائف اإلػالو فٙ ضٕء انخسٕل انذًٚقراطٙ

ػوٚهح رٛافو أهثؼخ  Jurgen Habermas ٠فزوع عٛهعٓ ٘بثوِبً

شوٚؽ أٚ ِؾلكاد هئ١َخ ؽزٝ رزّىٓ ٍٚبئً االرظبي ِٓ اٌم١بَ ثٛظبئفٙب 

 اٌل٠ّمواؽ١خ، 

 اٌملهح ػٍٝ رّض١ً االرغب٘بد اٌّقزٍفخ كافً اٌّغزّغ:  -9

 ؽّب٠خ اٌّغزّغ -1

 .رٛف١و اٌّؼٍِٛبد ٌٍغّٙٛه -9

 اٌَّبّ٘خ فٟ رؾم١ك اٌٛؽلح االعزّبع -4

 

  



              

999 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 مراحل ظهور وتطور االعالم العربي وتأثيره على الراي العام
 فيصل صبحي مصباح اسليم

 
 انخاحًت :

اٌلهاٍخ ِفَٙٛ االػالَ اٌؼوثٟ ِٚواؽً  ظٙٛهٖ ،ٚرطولذ اٌٝ رٕبٌٚذ 

اٌّفب١ُ٘ اٌّورجطخ ثبالػالَ ٚػاللخ اٌزطٛه اٌضمبفٟ ثبٌظٙٛه االػالِٟ اٌؼوثٟ 

،ِٚبٟ٘ ٍٚبئً ارظبي االػالَ اٌؼوثٟ ثبٌواٞ اٌؼبَ اٌؼوثٟ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ث١ُٕٙ ، 

 ِٚلٜ رأص١و االػالَ فٟ اٌواٞ اٌؼبَ .

هاٍخ ا٠ؼب ١ٍطوح ٍٚبئً االػالَ اٌؼوثٟ ػٍٝ ِظله ٘نا ٚرٕبٌٚذ اٌل

اٌّؼٍِٛخ ٚري٠ف اٌؾمبئك ، ٚػاللخ رلفك اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ٚهثطٙب ثبٌواٞ اٌؼبَ 

 ، ٚرطولذ ٌّفَٙٛ اٌواٞ اٌؼبَ ، ٚإٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّورجطخ ثبٌزبص١و االػالِٟ .

 

 

 انُخائح:

ػٍٝ اٌّزغ١واد االل١ّ١ٍخ ، ٚ٘ٛ ِب  ٌالػالَ اٌؼوثٟال ٠ٛعل أٞ رأص١و ٌزغط١خ  -9

 ٠ؼٕٟ فشً االػالَ فٟ رغط١خ االػال١ِخ

فملاْ ٌٍضمخ اٌؼب١ٌخ اٌزٟ ٠زّزغ ثٗ االػالَ اٌؼوثٟ ، ٚػلَ رؾم١ك االػالَ  -1

 أل٘لافٗ ٚأعٕلارٗ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ.

ػلَ رّزغ االػالَ اٌؼوثٟ ثبٌّٛػٛػ١خ ٚاٌؾ١بك٠خ فالي رغط١زٗ االػال١ِخ  -9

 اٌغبه٠خ فٟ إٌّطمخ اصٕبء اٌضٛهاد اٌؼوث١خ.ٌالؽلاس 
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انًراخغ

:- 

أثٛ أطجغ، طبٌؼ: رؾل٠بد اإلػالَ اٌؼوثٟ،هاَ هللا :كاه اٌشوٚق ٚاٌزٛى٠غ  -9

9888 . 

 . 9899أثٛ أطجغ، طبٌؼ: لؼب٠ب ئػال١ِخ، كثٟ: كاه اٌج١بْ،  -1

، اٌمب٘وح، كاه اٌّؼبهف، 9اٌزٙبِٟ، ِقزبه: اٌوأٞ اٌؼبَ ٚاٌؾوة إٌف١َخ، ؽ -9

9824. 

كهاٍخ فٟ اإلػالَ اٌلٌٟٚ  -اٌغّبي، هاٍُ ِؾّل: اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون -4

 .9899اٌؼوثٟ، ث١وٚد: ِووي اٌلهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، 

اٌؼبئلٞ، ػٍٟ: اإلػالَ اٌؼوثٟ أِبَ اٌزؾل٠بد اٌّؼبطوح، اإلِبهاد، ِووي  -9
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ا١ٌبفٟ، ١ٍٍُ: اإلػالَ اٌؼوثٟ اٌّشزون ِٓ فالي عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌّغٍخ  -9

 .9822(، 9(، اٌؼلك )9اٌؼوث١خ ٌالهاكح، اٌّغٍل )

ػالَ ٚرشى١ً اٌوأٞ اٌؼبَ ٚطٕبػخ اٌم١ُ، رؾو٠وٚرمل٠ُ :ثٍم١ي ثٕٙالي، ِؾّل: اإل -8

 .1999ػجل االٌٗ ،ث١وٚد،ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،

 .9881رشو٠ٓ اٌضبٟٔ/ ٔٛفّجو  9(، 9998عو٠لح اٌوأٞ، اٌؼلك ) -99

فٍؾٛؽ، طبثو، اٌغبىٞ، ٍغبك: االرؾبك اٌؼبَ ٌٍظؾف١١ٓ اٌؼوة: رأ١ٍَٗ،  -99

 .9891الرؾبك اٌؼبَ ٌٍظؾف١١ٓ اٌؼوة، ِإرّوارٗ، لواهارٗ، ثغلاك: ا

(، 9ِوىٚق، ثله: أصو االػالَ اٌؾو فٟ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ، ِغٍخ اٌطفٌٛخ، ِغٍل ) -91

 .1994(، االٍىٕله٠خ، رشو٠ٓ أٚي/ أوزٛثو 19اٌؼلك )

ِوٚح، أك٠ت: اٌظؾبفخ اٌؼوث١خ ٔشأرٙب ٚرطٛه٘ب: ٍغً ؽبفً ٌزبه٠ـ فٓ اٌظؾبفخ  -99

 .9899، كاه ِىزجخ اٌؾ١بح، اٌؼوث١خ لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً، ث١وٚد
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