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 ثَى هللا انوؽًٍ انوؽٛى

 

1 

 ثبرغبْبرّ َؾٕ ؽقٕق ا٠ََبٌ نجٛئخ ا٠ع٣يٛخ نهقبئى ثب٢رٖبلع٣قخ ا

2 

 أيوٚكب ٔانزَٕٚق انَٛبٍٙ نهلًٚقواٛٛخ

3 

 ا٠ع٣يٌٕٛ انعوة ٔيَأنخ انلًٚقواٛٛخ

4 

 انقلهاد ا٠ثلاعٛخ فٙ انًؤٍَبد ا٠ع٣يٛخ ركٍٕٚ ٔرًُٛخ

5 

 ثٍٕبئم ا٠ع٣و  انُقجخ اٞكبكًٚٛخ انَُبئٛخ  ع٣قخ

6 

 اعزًبك انْجبة عهٗ ٍٔبئم ا٠ع٣و

7 

 ا٠ع٣يٌٕٛ انًَهًٌٕ ٔ انؾٕاه يع اٜفو
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 انعوة ٔيَأنخ انلًٚقواٛٛخا٠ع٣يٌٕٛ 
 

رعدددل اّدددكبنٛخ انلًٚقواٛٛدددخ ٔع٣قزٓدددب ثٍٕدددبئم ا٠عددد٣و اّدددكبنٛخ عًٛقدددخ ٔيزإٔدددهخ 

فدددٙ ان كدددو ا٠ع٣يدددٙ ٔانَٛبٍدددٙ عهدددٗ ؽدددل ٍدددٕاائ ا٢ أَدددّ يدددٍ ان٣ًؽددد  كائًدددب  

روكددددي ا٢رغبْددددبد انجؾضٛددددخ ٔاٞكبكًٚٛددددخ فددددٙ رُددددبٔل ْددددنِ ا٠ّددددكبنٛخ َؾددددٕ انجعددددل 

ى كٔه ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ َْدددو قدددٛى انلًٚقواٛٛدددخ انًزعهدددق ثكٛ ٛدددخ ر عٛدددم ٔرقٛدددٛ

 ٔاٍزٛعبثٓبئ

فددددٙ انٕقددددذ انددددن٘ َددددوٖ ْددددنِ انلهاٍددددبد رجزعددددل عددددٍ كهاٍددددخ انقددددبئى ثب٢رٖددددبل 

ٔارغبْددددددّ َؾددددددٕ انلًٚقواٛٛددددددخ كعُٖددددددو هئددددددٌٛ فددددددٙ عًهٛددددددخ َْددددددو انددددددٕعٙ 

 انلًٚقواٛٙ، ٔانقٛبو ثبنلٔه انً زوٗ نٍٕبئم ا٠ع٣و فٙ ْنا انٖلكئ

ٕقدددن عُدددل ْدددنا انؾدددل فضًدددخ رقٛدددواد هاُْدددخ عًٛقدددخ اٞصدددو ٢ٔ ّدددن أٌ اٞيدددو ٢ ٚز

 رورجٜ ثٓنِ ا٠ّكبنٛخ عهٗ يَزٕٖ انعبنى انعوثٙئ

ٔٚدددددأرٙ عهدددددٗ هأً ْدددددنِ انزقٛدددددواد ؽبندددددخ انؾدددددوا  انَٛبٍدددددٙ اندددددن٘ رْدددددٓلْب 

انًُطقددددخ، ْٔددددنا انؾددددوا  قددددل اىكاك ٔفددددق انؾبعددددبد انًؾهٛددددخ انًزغددددلكح ٔثددددؤى 

هددددع كضٛددددو يددددٍ انْددددعٕة انعوثٛددددخ   انًزقٛددددواد انلٔنٛددددخ ٔانٚددددقٕٛ انعبنًٛددددخ، ٔرط

 فٙ ا٢رغبِ َؾٕ انزعلكٚخ ٔانلًٚقواٛٛخئ

نقددددل ٕددددٕه ثعدددد٘ انًعهقددددٍٛ انقددددوثٍٛٛ انعددددبنى انعوثددددٙ عهددددٗ أَددددّ يُطقددددخ هاكددددلح 

ٍدددجزًجوئ ْٔدددنا  11ٍٛبٍدددٛب  ٔأفدددبق فغدددأح عهدددٗ فكدددوح انزقٛٛدددو فدددٙ أعقدددبة أؽدددلاس 

ثعددد٘ كٔل انزٖدددٕٚو  ٛدددو ٍدددهٛى رًبيدددب ئ يدددع ا٢ٍدددزضُبا، ؽزدددٗ اٌٜئ فقدددل ٍدددعذ 

انقهدددٛظ ٔاندددلٔل انعوثٛدددخ يدددٍ أعدددم ا٠ٕددد٣ػ انَٛبٍدددٙ فددد٣ل انقدددوٌ انعْدددوٍٚئ 

ٔيددددع عقددددل٘ انضًبَُٛٛددددبد ٔانزَددددعُٛٛبد، ٔثًُٛددددب ثددددلأد اَٞ ًددددخ رٕاعددددّ رؾددددلٍٚٛ 

علٚددددلٍٚ ًْددددب ا٢َكًددددبُ ا٢قزٖددددبك٘ ٔانؾوكددددبد ا٠ٍدددد٣يٛخ انَٛبٍددددٛخ،  ٓددددو 

ؾكدددبو ٚزقجهدددٌٕ رٛدددبه نٛجواندددٙ ٚو دددت فدددٙ اٙددد با انْدددوعٛخ، ٔثدددلأ انعلٚدددل يدددٍ ان

فكدددددوح ا٢َزقبثدددددبد ٔانزعلكٚدددددخ، ٔهفعدددددٕا ثعٚدددددب  يدددددٍ ٍدددددٛطورٓى عهدددددٗ انُْدددددبٛ 

ا٢قزٖددددبك٘ئ ٔثددددلأد ثعدددد٘ اّٞددددكبل انغلٚددددلح ر ٓددددو فددددٙ انًُطقددددخ فدددد٣ل رهددددن 

انَددددُٕاد يضددددم انًُ ًددددبد انًلَٛددددخ ٔانلًٚقواٛٛددددخ ٔيُ ًددددبد ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ 

ٔيؾطبد انزهٛ يٌٕٚ انعوثٛخ ٔان ٚبئٛبد
(i)

ئ
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ٍدددجزًجو ٔيدددب  11نؾوكدددبد ا٠هْبثٛدددخ انًزدددٕاى٘ يدددع أؽدددلاس ٢ّٔدددن أٌ  ٓدددٕه ا

عهددددٗ انًَددددزٕٖ انًعهددددٍ عهددددٗ  -ثعددددلْب ٍددددوم يددددٍ اعزًددددبك انقٛددددبه انددددلًٚقواٛٙ 

يدددٍ قجدددم اَٞ ًدددخ انعوثٛدددخ، كجدددلٚم عدددٍ ردددو  اَٞ ًدددخ انَٛبٍدددٛخ عوٙدددخ  -اٞقدددم 

 نهزقٛٛو عٍ ٛوٚق انعُنئ

انلًٚقواٛٛدددخ  ٔعهدددٗ يَدددزٕٖ لفدددو ثدددبني اًْٞٛدددخ ٚدددأرٙ انًْدددؤم اٞيوٚكدددٙ نُْدددو

فددٙ انعددبنى انعوثدددٙ يٖددؾٕثب  ثعدددلك يددٍ انغٓدددٕك انَٛبٍددٛخ ٔا٠ع٣يٛدددخ، ٚددأرٙ ْدددنا 

كهدددددّ كعُٖدددددو يؾ دددددي اٙدددددبفٙ )اٌ ندددددى ٚكدددددٍ إٔدددددجؼ أٍبٍدددددٛب ( نؾبندددددخ انؾدددددوا  

اندددلًٚقواٛٙ فدددٙ انًُطقدددخ، يًدددب فدددزؼ يغدددب٢د علانٛدددخ ٔاٍدددعخ ثدددٍٛ انً كدددوٍٚ ثدددم 

ٌ ْدددنا انًْدددؤم ْٚدددكم ٔؽزدددٗ فدددٙ اٍٞٔدددبٛ انْدددعجٛخ قجددد٢ٕ  ٔهفٚدددب ، ٢ٔ ّدددن أ

 أؽل انًزقٛواد انًًٓخ فٙ اّكبنٛخ انلًٚقواٛٛخ فٙ انعبنى انعوثٙئ

ٔصبندددددش انًزقٛدددددواد انوئَٛدددددخ انًؾ ددددديح نٓدددددنا انًْدددددؤم ْدددددٕ  ٓدددددٕه ٔاَزْدددددبه 

ٔرقهقدددددددم اٍدددددددزقلاو ٍٔدددددددبئٜ ا٢رٖدددددددبل انؾلٚضدددددددخ انًزًضهدددددددخ فدددددددٙ ان ٚدددددددبئٛبد 

 ٛدددو يًكدددٍ  ٔا٠َزوَدددذ، ْٔدددٕ يدددب ععدددم ؽبندددخ انٕٕدددبٚخ ا٠ع٣يٛدددخ نهلٔندددخ أيدددو

 يًب هفع ٍقن انطًٕؽبد انعوثٛخ رغبِ انؾوٚخ ٔانزعلكٚخئ

ام أكد صدددٕهح ا٠عددد٣و ٔا٢رٖدددبل اندددٗ ثدددؤى فدددبعهٍٛ عدددلك عهدددٗ انَدددبؽخ انلٔنٛدددخ، 

ٔىٚدددبكح كٔه فددددبعهٍٛ كددددبَٕا يٕعددددٕكٍٚ ثبن عددددمئ ٔٚزًضددددم ْددددؤ٢ا ان ددددبعهٌٕ نددددٌٛ 

كددددٍ فقددددٜ فددددٙ انْددددوكبد انًزعددددلكح انغَُددددٛبد ٔانًُ ًددددبد  ٛددددو انؾكٕيٛددددخ، ٔن

أٚٚددددب انددددوأ٘ انعددددبو انعددددبنًٙئ ٔإٔددددجؼ ْددددؤ٢ا ٚهعجددددٌٕ كٔها  ْبيددددب  فددددٙ رؾلٚددددل 

اٞٔنٕٚدددبد انلٔنٛدددخ، ٔرٕعٛدددّ ٍٛبٍدددبد انؾكٕيدددبد انُٕٛٛدددخ، ثلهعدددخ أكجدددو ثكضٛدددو 

يدددٍ أ٘ فزدددوح يٚدددذ، ٢ٍٔدددًٛب فدددٙ انقٚدددبٚب انًزعهقدددخ ثدددبنؾوة ٔاٞيدددٍ ٔانَددد٣و 

 عهٗ انَبؽخ انلٔنٛخ، ٔكننن انقٚبٚب ا٠ََبَٛخئ

صددددٕهح ا٠عدددد٣و ٔا٢رٖددددب٢د فهقددددذ ٙددددقٕٛب  اٙددددبفٛخ عهددددٗ انًغزًددددع ٔه ددددى أٌ 

اندددلٔنٙ نهزدددلفم فدددٙ انٖدددواعبد ا٠قهًٛٛدددخ ٔانلافهٛدددخ انعُٛ دددخ، ا٢ أٌ ْدددنا انزدددلفم 

كدددبٌ ٚدددزى فدددٙ اٞ هدددت ٔفدددق انْدددؤٛ انقبٕدددخ ثدددبنقٕٖ انلٔنٛدددخ انًعُٛدددخ، ٔثًدددب 

ٚزٕافددددق يددددع يٖددددبنؾٓب انقٕيٛددددخ، ٔنددددٌٛ ؽَددددت ان ددددؤ  انًٕٙددددٕعٛخ نٓددددنِ 

عبد، ْٔدددٕ يدددب ٚدددلفع اندددجع٘ اندددٗ انُ دددو اندددٗ انعٕنًدددخ ثبعزجبهْدددب يؾبٔندددخ انٖدددوا

نٖدددددُع أٔ اعددددددبكح ٕددددددُع انعدددددبنى، فددددددٙ كبفددددددخ يغدددددب٢د انزغددددددبهح ٔانًعهٕيددددددبد 

ٔا٢رٖدددددب٢د ٔانَٛبٍدددددخ، يدددددٍ فددددد٣ل هلٚدددددخ يعُٛدددددخ رؾدددددلكْب يٖدددددبنؼ انقدددددٕٖ 

انلٔنٛخ انًًُٓٛخ
(ii)

 ئ

د انقددددبئًٍٛ ٔعهددددٗ ْددددنا اٍٞددددبً رددددأرٙ ْددددنِ انلهاٍددددخ نزعددددبنظ اّددددكبنٛخ ارغبْددددب

ثب٢رٖدددددبل فدددددٙ انعدددددبنى انعوثدددددٙ َؾدددددٕ انلًٚقواٛٛدددددخ فدددددٙ يؾبٔندددددخ ٠كها  انجعدددددل 

ا٠ع٣يدددٙ ٔان كدددو٘ نهلًٚقواٛٛدددخ ندددلٖ ْدددنِ ان ئدددخ انزدددٙ رَدددٓى ثدددلٔه يٓدددى فدددٙ 

 رْكم ان كو ٔانٕعٙ انعبو نلٖ انغًبْٛو انعوثٛخئ

 

 ٍٔبئم ا٠ع٣و َْٔو قٛى انلًٚقواٛٛخ:
اَٚدددبط عًهٛدددخ ا٢َزقدددبل اندددٗ انلًٚقواٛٛدددخ نهقدددٛى انلًٚقواٛٛدددخ كٔه يؾدددٕه٘ فدددٙ 

 ٔرٕفٛو ّؤٛٓب اٍٞبٍٛخئ ٔٚزطهت منن اَغبى ص٣صخ يٓبو أٍبٍٛخ ْٙ:
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 اّبعخ انضقبفخ انًلَٛخ انلًٚقواٛٛخ فٙ انًغزًعئ -

ا٢ْزًدددبو ثزوثٛدددخ انًدددٕاٍُٛٛ نزًضدددم ْدددنِ انضقبفدددخ ٔقًٛٓدددب فدددٙ ؽٛدددبرٓى انٕٛيٛدددخ  -

 ٔفٙ ع٣قزٓى ثبٜفوٍٚئ

ٍٛ عًهٛددددب  عهددددٗ انًًبهٍددددخ انلًٚقواٛٛددددخ، ٔاكزَددددبثٓى فجددددوح رددددلهٚت انًددددٕاُٛ -

ْددددنِ انًًبهٍددددخ يددددٍ فدددد٣ل انُْددددبٛ انٛددددٕيٙ انددددن٘ ٚقٕيددددٌٕ ثددددّ فددددٙ يقزهددددن 

يغدددب٢د انؾٛدددبحئ ٔرعزجدددو يؤٍَدددبد انًغزًدددع انًدددلَٙ ا٠ٛدددبه اٞيضدددم نهقٛدددبو ثٓدددنِ 

انًٓدددددبو َٞٓدددددب رقدددددٕو أٚٚدددددب عهدددددٗ انقدددددٛى انلًٚقواٛٛدددددخ، َٔٞٓدددددب رغزدددددنة اندددددٗ 

ٔاٍددددعخ يددددٍ انًددددٕاٍُٛٛ انددددنٍٚ َٚددددعٌٕ انددددٗ ا٢ٍددددز بكح يددددٍ  عٚددددٕٚزٓب كائددددوح

فدددددليبرٓب أٔ يًبهٍدددددخ َْدددددبٛ عًدددددبعٙ نهدددددلفبم عدددددٍ يٖدددددبنؾٓى، أٔ نًًبهٍدددددخ 

أَْدددددطخ اََدددددبَٛخ يزُٕعدددددخئ فكٛدددددن رقدددددٕو يؤٍَدددددبد انًغزًدددددع انًدددددلَٙئ ثٓدددددنا 

انددلٔه، ٔيددب ْددٙ ع٣قددخ انًغزًددع انًددلَٙ ثبنلًٚقواٛٛددخ، ٔيددب ْددٕ كٔهْددب انًؾددلك 

؟فٙ ثُبا انلًٚقواٛٛخ
(iii)

 ئ

ؽدددددٕل اثدددددلام انًٛدددددلٚبئئ  Starrفدددددٙ يقبنزدددددّ انُقلٚدددددخ نكزدددددبة  Scheuerٔٚعجدددددو

إٞدددددٕل انَٛبٍدددددٛخ نٍٕدددددبئم ا٢رٖدددددبل انؾلٚضدددددخ عدددددٍ أٌ ع٣قدددددخ انلًٚقواٛٛدددددخ 

ٍٔٔددددبئم ا٠عدددد٣و ع٣قددددخ علنٛددددخ يزْددددبثكخ، يؤكددددلا  عهددددٗ ٙددددؤهح ا٢عزددددوا  

 ثؾزًٛددددبد يؾددددلكح أًْٓددددب: عددددلو انقددددلهح عهددددٗ ان ٖددددم انًجبّددددو ثددددٍٛ ا٢قزُددددبم

ثًجدددبكل انلًٚقواٛٛدددخ ٔانَدددعٙ َؾدددٕ َْدددوْب، ْٔدددٕ يدددب ٚعُدددٙ أٌ انقدددبئى ثب٢رٖدددبل 

ُٚجقدددٙ أٌ ٚكدددٌٕ عهدددٗ اًٚدددبٌ ردددبو ثبنلًٚقواٛٛدددخ نَٛدددزطٛع اندددلعٕح انٛٓدددب، كًدددب أكدددل 

عهددددٗ اهرجددددبٛ انلًٚقواٛٛددددخ ثبنٖددددؾبفخ انؾددددوح ٔانقٕٚددددخ، ٔاعزجددددبه أٌ ا٠عدددد٣و ما 

ٙ ٔندددٌٛ فقدددٜ يعٚدددلا  كٔه يدددٕاىل نهزعهدددٛى فدددٙ عًهٛدددبد َْدددو اندددٕعٙ اندددلًٚقواٛ

ندددّ، ْٔدددٕ يدددب ٚؤكدددل عهدددٗ ٙدددؤهح رٚدددبفو عٓدددٕك انزعهدددٛى ٔانزوثٛدددخ ٔا٠عددد٣و فدددٙ 

رأٌٍٛ ا٢رغبْبد َؾٕ انلًٚقواٛٛخ
 (iv)

 ئ

 اّكبنٛبد ع٣قخ ٍٔبئم ا٠ع٣و ثبنًًبهٍخ انلًٚقواٛٛخ:

يدددٍ انٕاٙدددؼ فدددٙ أكثٛدددبد انلهاٍدددبد ا٢رٖدددبنٛخ انعوثٛدددخ يُٓدددب ٔاٞعُجٛدددخ ٔعدددٕك 

نهلًٚقواٛٛدددخ، ٔأَدددّ يدددٍ انٕاعدددت عهدددٗ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و انَدددعٙ اندددللٔة إٔدددٛم 

َؾددددٕ رًكددددٍٛ انلًٚقواٛٛددددخ فددددٙ انًغزًعددددبد، ٔمنددددن عجددددو ك بنددددخ ؽوٚددددخ انزعجٛددددو، 

 ٔؽًبٚخ انزعلكٚخ، ٔانؾ ب  عهٗ كٛبٌ انلٔنخ، ٔكعى انًْبهكخ انَٛبٍٛخئ

ُْددب ٢ ًٚكددٍ اعددبكح انؾددلٚش يددٍ علٚددل ؽددٕل ْددنِ اٞيددٕه، ثددم اٌ يددب ٚعُُٛددب  ُْٔددب

ْددددٕ انزعددددو  ان عهددددٙ عهددددٗ أكاا ٍٔددددبئم ا٠عدددد٣و نٓددددنِ انٕ ٛ ددددخ انًٕعددددٕكح فددددٙ 

 أ هت انلٍبرٛو انُٕٛٛخ ٔانًٕاصٛق انلٔنٛخئ

ٔاٞيددو ان٣فددذ نهُ ددو ُْددب   ثعٛددلا  عددٍ انًضبنٛددبد ٔثددبنزوكٛي عهددٗ انٕاقددع انعًهددٙ 

 دد ٔعددٕك ؽبنددخ يزعب ًددخ يددٍ انزٚددبهة ثددٍٛ يددب ْددٕ كددبئٍ ٔيددب ْددٕ ٔاعددت، ٔىٚددبكح 

 ا٢َزقبكاد ؽٕل انلٔه انن٘ رهعجّ ٍٔبئم ا٠ع٣و فع٣ ئ

ٔعهددددٗ ْددددنا اٍٞددددبً ًٚكددددٍ روكٛددددي أْددددى ي٣يددددؼ انع٣قددددخ ثددددٍٛ ٍٔددددبئم ا٠عدددد٣و 

 ٔانًًبهٍخ انلًٚقواٛٛخ فٙ ص٣صخ يَزٕٚبد:

 :فٙ انًغزًعبد انقوثٛخ  ٍٔبئم ا٠ع٣و ٔانًًبهٍخ انلًٚقواٛٛخ اٞٔل:
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نقوثدددٙ ؽدددٕل انًٖدددهؾخ، ٔانَدددعٙ ٔهاا رزًؾدددٕه ا٠ّدددكبنٛخ انكجدددوٖ فدددٙ ان كدددو ا

انًٖدددددهؾخ ًٚضدددددم اندددددلافع اندددددوئٌٛ ٔهاا انؾدددددوا  ا٢عزًدددددبعٙ فدددددٙ انًغزًعدددددبد 

انهٛجوانٛدددخ ٔفدددق هلٚدددخ عدددٌٕ ندددٕ  ٔفهَددد زّ، ُْٔدددب رجدددلٔ انع٣قدددخ ثدددٍٛ انزطجٛدددق 

اندددلًٚقواٛٙ اٞيضدددم ٢ رزٖدددبهم يدددع انَدددعٙ ٔهاا انًٖدددهؾخ كًُطهدددق أٔل ؽٛدددش 

ؽدددددبفيِ انًٖدددددهؾخ اننارٛدددددخ  ٍ أٔنًٓدددددب:ٚدددددوٖ كٛزْدددددبو أٌ انًٕاُٛدددددخ ماد ثعدددددلٚ

ٔأٌ ًَددددٕمط ا٢ْزًددددبو ثبنٖددددبنؼ انعددددبو ئ ٔاٜفددددو ٚلفعددددّ ْددددبعٌ انٖددددبنؼ انعددددبو

ٚزطهدددت يدددٍ انًدددٕاٍُٛٛ اندددنٍٚ ندددلٚٓى يٖدددبنؼ فبٕدددخ أٌ ًٚهكدددٕا أٚٚدددب  ٔٚعدددلنٕا 

ئ ٔأيدددو انع٣قدددخ ثدددٍٛ ا٢صُدددٍٛ ٔرقهٛدددت أؽدددلًْب عهدددٗ اٜفدددو اكهاكدددب  نهٖدددبنؼ انعدددبو

ٚزعهدددق ثعًهٛدددخ رعهًٛٛددددخ يَدددزًوح رؾ ددددٗ فٛٓدددب ٍٔدددبئم ا٠عدددد٣و ثبنغبَدددت اٞكجددددو 

انقدددبكه عهدددٗ انزًٛٛدددي ثدددٍٛ أٔنٕٚدددبد انًٖدددهؾخ اننارٛدددخ  انًَدددئٕلنزُدددزظ انًدددٕاٍٛ 

ٔانعبيخ
(v)

 ئ

و ٢ٔ ّددددن أٌ ْدددددنا اٞيدددددو ٢ ًٚكدددددٍ أٌ ٚزؾقدددددق ٍدددددٕٖ فدددددٙ يُدددددبؿ اع٣يدددددٙ ؽددددد

، ْٔددددٕ يددددب ٚغعددددم َ وٚددددخ انًَددددؤٔنٛخ ا٢عزًبعٛددددخ ْددددٙ انًوكددددي فددددٙ يَددددئٕل

 انلهاٍبد انزٙ رُبٔنذ انزوثٛخ انَٛبٍٛخئ

ٔاٞيددو مارددّ رؤكددلِ ْٛددٕو ؽٛددش رددوٖ أٌ ُْددب  فبهقددب  كجٛددوا  ثددٍٛ انٖددؾبفخ انؾددوح 

ٕٔدددؾبفخ انًٖدددبنؼ، فبنٖدددؾبفخ انؾدددوح ْدددٙ انزدددٙ رٚدددطهع ثعدددلك يدددٍ انًَدددؤٔنٛبد 

 ْٙ:رغبِ ان وك ٔانًغزًع ٔ

 انقٛبو ثلٔه انوقبثخ عهٗ أعًبل انؾكٕيخئ ئ1

 رَهٜٛ انٕٚا عهٗ انقٚبٚب انٓبيخئ ئ2

 رضقٛن انًٕاٍُٛٛئ ئ3

اقبيخ انزٕإم ثٍٛ انُبً ئ4
(vi)

 ئ

ٔفدددٙ ؽدددٍٛ رؤكدددل ْٛدددٕو عهدددٗ انز وقدددخ ثدددٍٛ انٖدددؾبفخ انؾدددوح ٕٔدددؾبفخ انًٖدددبنؼ، 

 Machesneyٚدددوٖ ثعددد٘ انجدددبؽضٍٛ أٌ ْدددنِ انز وقدددخ َ وٚدددخ ثؾزدددخ ؽٛدددش ٚدددوٖ 

فدددٙ كزبثدددّ )انًٛدددلٚب انقُٛدددخ ٔانلًٚقواٛٛدددخ ان قٛدددوح( أٌ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و قدددل اثزعدددلد 

رًبيددددب  عددددٍ رًكددددٍٛ انلًٚقواٛٛددددخ ٔانؾوٚددددخ فددددٙ انًغزًعددددبد، ثددددم آَددددب اَؾوفددددذ 

نزكدددٌٕ قدددٕح يعبكٚدددخ نهلًٚقواٛٛدددخ فدددٙ ان٢ٕٚدددبد انًزؾدددلح اٞيوٚكٛدددخ َ َدددٓب ٔعهدددٗ 

أٌ أْدددى ا٠ّدددكبنٛبد انزدددٙ يَدددزٕٚبد يزْدددبثٓخ فدددٙ ثقٛدددخ كٔل انعدددبنىئ ٔأّدددبه اندددٗ 

أصدددود عهدددٗ اَؾدددوا  اندددلعى ا٠ع٣يدددٙ نهلًٚقواٛٛدددخ رزًضدددم فدددٙ: رطدددٕه رقُٛدددبد 

ا٢رٖددددبل، ًَٔددددٕ ا٢ؽزكددددبهاد ٔا٢َددددليبعبد ثددددٍٛ انقددددٕٖ ا٠ع٣يٛددددخ اٞيوٚكٛددددخ 

ٔانعبنًٛدددددخ، ٔفَدددددبك اٞكاا ا٠ع٣يدددددٙ اندددددن٘ ثدددددبد ٚيٚدددددن انؾقدددددبئق نًٖدددددهؾخ 

م ا٠عددد٣و فدددٙ ريٚٛدددن ي دددبْٛى عًبعدددبد يعُٛدددخ، ٔاٞيدددو اٞفطدددو ْدددٕ ٍدددعٙ ٍٔدددبئ

انلًٚقواٛٛددددددخ نٛجددددددلٔ ان َددددددبك ٔا٢ؽزكددددددبه ٔانٖددددددٕد انٕاؽددددددل ٔانَددددددعٙ ٔهاا 

انًٖبنؼ يٍ انقٛى انلًٚقواٛٛخ ْٕٔ أفطو اٞيٕه
(vii)

 ئ

ٔعهدددٗ ْدددنا ًٚكدددٍ انقدددٕل ثٕعدددٕك ي ٓدددوٍٚ هئَٛدددٍٛ نع٣قدددبد نهًٖدددهؾخ 

 ٔا٠ع٣و ٔانلًٚقواٛٛخ ًْب:
 اٞٔل: 

 عُّ أ هت انلهاٍبد انُ وٚخ ٔرؤط نّئ انً ٓو انً زوٗ، ْٕٔ يب رعجو   
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 انضبَٙ: 

انً ٓددددو ان عهددددٙ، ؽٛددددش ٢ ًٚكددددٍ فٖددددم كٔه ٍٔددددبئم ا٠عدددد٣و فددددٙ انَددددعٙ ٔهاا 

انًٖددددهؾخ فددددٙ رعددددلٚم ٔرهددددٍٕٚ انوٍددددبئم ا٠ع٣يٛددددخ نزز ددددق يددددع ْددددنِ انًٖددددهؾخ، 

ؽزددددٗ نددددٕ أكٖ منددددن انددددٗ رقهٛددددت انًٖددددهؾخ انْقٖددددٛخ عهددددٗ انًٖددددهؾخ انعبيددددخ، 

ّددددو يددددع انً ددددبْٛى انلًٚقواٛٛددددخ انَددددهًٛخ انزددددٙ ْٔددددٕ يددددب ٚزُددددبق٘ ثْددددكم يجب

 رزأٌٍ عهٗ انًٕٕٙعٛخ ٔانؾٕاه ٔاؽزواو اٜفوئ

قددددل أّددددبها فددددٙ كهاٍددددزًٓب ؽددددٕل انٖددددؾبفخ  Glasser & Craftٔاما كددددبٌ 

انعبيدددخ ٔانجؾدددش عدددٍ انًضبنٛدددبد انلًٚقواٛٛدددخ اندددٗ أٌ أؽدددل أْدددى انعٕائدددق أيدددبو قٛدددبو 

عهٛدددخ ٚزعهدددق ثٕعدددٕك ؽبندددخ يدددٍ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ثدددلعى انًًبهٍدددخ انلًٚقواٛٛدددخ ان 

 ٛدددبة انقدددلهح عهدددٗ اندددزؾكى اندددنارٙ ندددلٖ انٍٕدددٛهخ ا٢رٖدددبنٛخ مارٓدددب فدددٙ انوٍدددبئم 

انزددددٙ رٖددددله عُٓددددب، ْٔددددٕ يددددب ٚعُددددٙ أٌ انٖددددؾبفخ انقبٕددددخ رقٚددددع نَددددٛطوح 

عًبعددددبد انًٖددددبنؼ نددددنا فٓددددٙ  ٛددددو كًٚقواٛٛددددخ ٔيُؾددددبىح فددددٙ اٍٞددددبً، أيددددب 

ًٛٛدددخ كافهٛدددخ رؾغدددى يدددٍ انعبيدددخ فٓدددٙ رقٚدددع نزدددلف٣د ٍٛبٍدددٛخ ٔاع٣َٛدددخ ٔرُ 

قدددددلهارٓب عهدددددٗ اٞكاا اٞيضدددددم رغدددددبِ انلًٚقواٛٛدددددخ، ْٔدددددٕ يدددددب ٚعُدددددٙ أٌ يجدددددبكل 

انًًبهٍدددخ انلًٚقواٛٛدددخ مارٓدددب ؽدددٍٛ رُز دددٙ كافدددم انٍٕدددٜٛ ا٠ع٣يدددٙ فددد ٌ ْدددنا 

ٚعُدددٙ أٌ قدددلهح ْدددنا انٍٕدددٜٛ عهدددٗ انقٛدددبو ثبندددلٔه انعدددبو َؾدددٕ انلًٚقواٛٛدددخ ٖٚدددٛو 

ٙعٛ ب  
(viii)

 ئ

انًزعهقددددخ ثبنًًبهٍددددخ انلًٚقواٛٛددددخ ثددددٍٛ انقددددبئًٍٛ ٢ٔ ّددددن أٌ ْددددنِ ا٠ّددددكبنٛخ 

ثب٢رٖدددبل كافدددم انٍٕدددٛهخ ا٠ع٣يٛدددخ، ركدددٌٕ ماد أثعدددبك فطٛدددوح نهقبٚدددخ فدددٙ اندددلٔل 

انزدددٙ رعدددبَٙ يدددٍ ٙدددعن انًًبهٍدددخ انلًٚقواٛٛدددخ انعبيدددخ، ٔعهدددٗ هأٍدددٓب اندددلٔل 

 انعوثٛخ ٔكٔل انعبنى انضبنشئ

 ًٚقواٛٛبد انؾلٚضخ:ٍٔبئم ا٠ع٣و ٔانًًبهٍخ انلًٚقواٛٛخ فٙ انل انضبَٙ:

رأٍَدددذ انعلٚدددل يدددٍ اندددلًٚقواٛٛبد فدددٙ انعدددبو عقدددت ٍدددقٕٛ انُ دددبو انْدددٕٛعٙ فدددٙ 

أٔهٔثددددب انْددددوقٛخ، ٔ ٛوْددددب يددددٍ كٔل انعددددبنى، ٔاما كددددبٌ انًْددددٓل انقوثددددٙ ٚزَددددى 

ثقدددله يدددٍ انزعقٛدددل ؽٛدددبل ان ٖدددم انًجبّدددو ثدددٍٛ انًٖدددهؾخ ٔانلًٚقواٛٛدددخ ٔاٞكاا 

ٛددددلح فبٕددددخ انزددددٙ اعزًددددلد عهددددٗ ا٠ع٣يددددٙ، فدددد ٌ انزغددددبهة انلًٚقواٛٛددددخ انٕن

رطجٛدددق انًُدددٕمط انقوثدددٙ عبيدددخ، ٔاٞيوٚكدددٙ فبٕدددخ رًضدددم ؽدددب٢د عٛدددلح ًٚكدددٍ 

 يٍ ف٣نٓب انزٛقٍ يٍ َزبئظ انلهاٍبد اٞيوٚكٛخ ٔانقوثٛخئ

انزدددٙ رُبٔندددذ انع٣قدددخ ثدددٍٛ انلًٚقواٛٛدددخ ٍٔٔدددبئم ا٠عددد٣و   Deppeف دددٙ كهاٍدددخ 

 ًخ نهقبٚخ ْٔٙ:فٙ هٍٔٛب أكلد انلهاٍخ عهٗ علك يٍ انُزبئظ انًٓ

أٌ انًدددل اندددلًٚقواٛٙ ثطجٛعزدددّ ٚ دددزؼ انجدددبة أيدددبو  ٓدددٕه كٛبَدددبد اع٣يٛدددخ  ئ1

 يزُٕعخ كًب  ٔكٛ ب ئ

اٌ ٍدددددعٙ عًبعدددددبد انًٖدددددبنؼ ثإَٔاعٓدددددب ا٢قزٖدددددبكٚخ ٔانَٛبٍدددددٛخ َؾدددددٕ  ئ2

انَدددٛطوح ٚغعهٓدددب رَدددزقلو ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ثْدددكم  ٛدددو كًٚقواٛدددٙ، ْٔدددٕ 

واٛٙ، ٔفدددٙ ردددلعٛى يدددب أٍددد و عدددٍ ؽبندددخ يدددٍ انزواعدددع فدددٙ اٞكاا اندددلًٚق

 انؾوٚخ فٙ ٍٔبئم ا٠ع٣و فٙ هٍٔٛبئ
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اٌ انقدددٕاٍَٛ ٢ رك دددٙ فدددٙ ؽًبٚدددخ ؽوٚدددخ انزعجٛدددو كٌٔ ٔعدددٕك أٍدددبً يدددٍ  ئ3

 انزوثٛخ انَٛبٍٛخ انَهًٛخ نلٖ أفواك انْعتئ

اٌ انزددددلفم انَٛبٍددددٙ فددددٙ انوٍددددبنخ ا٠ع٣يٛددددخ ٔؽ ددددو ثعدددد٘ انوٍددددبئم  ئ4

انْْٛدددبٌ يضدددم قٛدددلا  انًزعهقدددخ ثب٢َزقبثدددبد ٔاٞؽدددلاس ا٠هْبثٛدددخ ٔأؽدددلاس 

يًٓدددب  فدددٙ ؽوٚدددخ ا٠عددد٣و فدددٙ  دددم َ دددبو اع٣يدددٙ َْدددأ عهدددٗ انزدددلفم فدددٙ 

انوٍددددبئم ا٠ع٣يٛددددخ، ْٔددددٕ يددددب أٍدددد و ثددددلٔهِ ؽبنددددخ يددددٍ فقددددلاٌ انضقددددخ 

 ثبنزغوثخ انزعلكٚخ ككمئ

أصدددددو ان َدددددبك انَٛبٍدددددٙ ٔا٢قزٖدددددبك٘ ثْدددددكم يجبّدددددو فدددددٙ كٔه ٍٔدددددبئم  ئ5

قدددٙ أٌ رقدددٕو ثدددلٔه ا٠عددد٣و فدددٙ كعدددى رُ ًٛدددبد انًغزًدددع انًدددلَٙ انزدددٙ ُٚج

يواقجخ اعزًبعٛخ ٞكاا ٍٔبئم ا٠ع٣و
(ix)

 ئ

ٔانزدددٙ رُبٔندددذ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ ٍدددُقبفٕهح فقدددل أّدددبهد  Juanأيدددب كهاٍدددخ 

اندددٗ ٔعدددٕك اهرجدددبٛ قدددٕ٘ ثدددٍٛ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ٔاندددلعٕح نهلًٚقواٛٛدددخ يدددٍ عٓدددخ، 

ٔثدددٍٛ اندددلعٕح نهلًٚقواٛٛدددخ ٔاندددلعٕح اندددٗ انعٕنًدددخ يدددٍ عٓدددخ أكجدددو، ٔٚدددوٖ أٌ 

ا٠عدد٣و ؽددٍٛ رزجُددٗ انددلعٕح نهلًٚقواٛٛدددخ ف َٓددب  بنجددب  يددب ركددٌٕ يلفٕعدددخ  ٍٔددبئم

ثدددلٔافع اقزٖدددبكٚخ هأٍدددًبنٛخ، ٔٚزَدددبال: نًدددبما ٢ ٚدددزى انؾدددلٚش عدددٍ انلًٚقواٛٛدددخ 

ٍدددٕٖ فدددٙ اٞيدددبكٍ انزدددٙ ًٚكدددٍ فٛٓدددب ؽٖدددل اٞهثدددبػ ٔعُدددٙ انًكبٍدددت؟ ٔٚدددوٖ أٌ 

لٔافع انًعبنغدددددبد ا٠ع٣يٛدددددخ نهلًٚقواٛٛدددددخ فدددددٙ انْدددددوق اٞقٖدددددٗ قدددددل رًدددددذ ثددددد

هاٍدددًبنٛخ، ٔأَدددّ كدددبٌ ٚدددزى كائًدددب  انزقبٙدددٙ عدددٍ انًًبهٍدددبد  ٛدددو انلًٚقواٛٛدددخ 

عُددددددل ٙددددددًبٌ انغٕاَددددددت ا٢قزٖددددددبكٚخ، ثًُٛددددددب كددددددبٌ ٚددددددزى اٍددددددزقلاو ّددددددعبهاد 

انلًٚقواٛٛدددخ كَدددجٛم نهٕندددٕط ٔانُ دددبم كافدددم اندددلٔل ٔانًغزًعدددبد انزدددٙ رَزعٖدددٙ 

اٞقٖدددٗ عهدددٗ انوأٍدددًبل انقوثدددٙ، ٔٚؤكدددل أٌ انًًبهٍدددخ ا٠ع٣يٛدددخ فدددٙ انْدددوق 

قدددل ردددأصود ثْدددلح ثٓدددنا انجعدددلئ ٔأكدددل أٌ مندددن ٢ ًٚكدددٍ أٌ ٚكدددٌٕ ٍدددججب  فدددٙ انزقهدددٙ 

عددددٍ انقٛددددبه انددددلًٚقواٛٙ انعددددبو، ٔأَددددّ يددددٍ انٕاعددددت عهددددٗ يُ ًددددبد انًغزًددددع 

انًددددلَٙ، ٍٔٔددددبئم ا٠عدددد٣و ثبعزجبهْددددب عددددياا  يددددٍ ْددددنِ انًُ ًددددبد أٌ رًددددبهً 

واٛٛدددخ ٢ ردددلفم ٙدددًٍ كٔها  هقبثٛدددب  ٚزدددٛؼ نٓدددب عهدددٗ اندددلٔاو انزأكدددل يدددٍ أٌ انلًٚق

انٖ قبد ا٢قزٖبكٚخ
(x)

 ئ

 انضبنش:

 ٍٔبئم ا٠ع٣و ٔانًًبهٍخ انلًٚقواٛٛخ فٙ فزواد انزؾٕل ٔا٢َزقبل:

 ٔيُٓب انعبنى انضبنش ٔانعبنى انعوثٙئ

ٔهفبقدددّ اندددٗ أٌ صًدددخ عٕايدددم هئَٛدددخ ْدددٙ انؾبكًدددخ فدددٙ  Hydenرْدددٛو كهاٍدددخ 

عًهٛدددبد انزؾدددٕل اندددلًٚقواٛٙ فدددٙ انعدددبنى انضبندددش، ٔرْدددٛو انلهاٍدددخ اندددٗ أٌ ْدددنِ 

انعٕايدددددم ْدددددٙ انزدددددٙ رؾدددددلك يَدددددزٕٖ عًهٛدددددخ ا٠ؽددددد٣ل اندددددلًٚقواٛٙ ٔا٠ٕددددد٣ػ 

انَٛبٍدددٙ ٔاندددلٔه اندددن٘ ُٚجقدددٙ أٌ رقدددٕو ثدددّ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ ْدددنا انٖدددلكئ ام 

نزدددٙ رزجعدددذ ربهٚقٛدددب  يَدددزٕٚبد انزؾدددٕل اندددلًٚقواٛٙ فدددٙ أفوٚقٛدددب رْدددٛو انلهاٍدددخ ا

 انٗ أٌ ْنِ انعٕايم ْٙ:

 انقٕاٍَٛ انًُ ًخ نهًًبهٍخ ا٠ع٣يٛخ فٙ يواؽم انزؾٕلئ ئ1

 ٛجٛعخ يهكٛخ ٍٔبئم ا٠ع٣و ٔاَزًبئٓب نهَهطخ انؾبكًخئ ئ2



 

9 

 

 يَزٕٖ انٕعٙ انضقبفٙ ثٚؤهح انلًٚقواٛٛخئ ئ3

 بوئانًَزٕٖ ا٢قزٖبك٘ ٔا٢عزًبعٙ انع ئ4

َٔقدددددلد انلهاٍدددددخ انجؾدددددٕس انقوثٛدددددخ ؽدددددٕل اٞكاا اندددددلًٚقواٛٙ فدددددٙ كٔل انعدددددبنى 

انضبنددددش ؽٛددددش أكددددلد عهددددٗ ٔعددددٕك يَددددزٕٖ ٔاٍددددع نهزطجٛددددق انددددلًٚقواٛٙ انعددددبو 

اندددن٘ قدددل ٢ ُٚطهدددق يدددٍ رقهٛدددل اٞكاا اندددلًٚقواٛٙ انقوثدددٙ، ْٔدددٕ يدددب َٚددد و عدددٍ 

يدددددع رؾٛدددددي يٚدددددبك رغدددددبِ أ٘ رغوثدددددخ إددددد٣ؽٛخ فدددددٙ انعدددددبنى انضبندددددش ٢ رزطدددددبثق 

انًعطٛدددبد انقوثٛدددخ، يْدددٛوح اندددٗ أٌ ٔعدددٕك يقبٔيدددخ ّدددعجٛخ ٙدددل انًُدددبمط انقوثٛدددخ 

يزًٓخ اٚبْب ثب٠يجوٚبنٛخ ٔانُ عٛخ
(xi)

 ئ

ٔرْدددٛو انجبؽضدددخ أيدددم عًدددبل اندددٗ أٌ أىيدددخ ا٠عددد٣و فدددٙ انعدددبنى انعوثدددٙ رزَدددى فدددٙ 

ٔعدددددٕك صددددد٣س قدددددٕٖ يزٖدددددبهعخ ماد ي دددددبْٛى يقزه دددددخ عدددددٍ انلًٚقواٛٛدددددخ ْدددددنِ 

 انقٕٖ ْٙ:

 جوانٛخ )انعهًبَٛخ(ئانقٕٖ انهٛ

 انقٕٖ ا٣ٍ٠يٛخ )ثْقٛٓب انًزْلك ٔانًُ زؼ(ئ

 انقٕٖ انقٕيٛخ انعؤثٛخ )ماد ا٢رغبِ انَٛبه٘  بنجب (ئ

ٔفدددٙ كهاٍدددزٓب ؽدددٕل ٔٙدددعٛخ ا٠عددد٣و ٔانلًٚقواٛٛدددخ فدددٙ فهَدددطٍٛ أّدددبهد اندددٗ 

أٌ افددددز٣  يَددددزٕٚبد انَددددٛطوح عهددددٗ انٍٕددددٜٛ ا٢رٖددددبنٙ، ٔاَعددددلاو انًَددددبٔاح 

ض٣س فدددٙ رعدددبيهٓى يدددع ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ْدددٕ يدددب ٚ دددوى ؽبندددخ يدددٍ ثدددٍٛ ان ئدددبد انددد

انجهجهددخ فددٙ انً ددبْٛى، َٔزٛغددخ نددننن ٖٚددم انغًٓددٕه انددٗ ؽبنددخ يددٍ اَعددلاو انولٚددخ 

انزددٙ ٢ رًكُددّ يددٍ ارقددبم انقددواه انَددهٛى، ٔيَددبَلح ا٢رغددبِ انًددواك ٔفددق انوٍددبئم 

ه ا٢رٖدددبنٛخ، ْٔدددٕ يدددب ٚغعدددم أٍدددٌ رْدددكٛم اندددٕعٙ اندددلًٚقواٛٙ ندددلٖ انغًٓدددٕ

ان هَدددطُٛٙ ُٚجدددع يدددٍ يٖدددبكه اع٣يٛدددخ  ٛدددو عًبْٛوٚدددخ ٔعهدددٗ هأٍدددٓب ا٢رٖدددبل 

انْقٖٙ
(xii)

 ئ

 

  

 انٕٓايِ:

( 
1
 ) Amy Hawthorne: Reform in the Arab World: a 

New Ferment. Carnegie Papers, Middle East Series 

No.52, October 2004 

 (
1
ئ قَدددددى انز دددددبع٣د انلٔنٛدددددخ 2003/2004( انزقوٚدددددو ا٢ٍدددددزوارٛغٙ انعوثدددددٙ  

)انقددددددددبْوح: يؤٍَددددددددخ اْٞددددددددواو، يوكددددددددي اْٞددددددددواو نهلهاٍددددددددبد انَٛبٍددددددددٛخ 

 ئ2005ٔا٢ٍزوارٛغٛخ( 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB59.H

TM 

 (
1
ن(، ٔصٛقدددخ ٕدددبكهح عدددٍ يدددؤرًو )قٚدددبٚب ا٠ٕددد٣ػ انعوثدددٙ: انولٚدددخ ٔانزُ ٛددد(  

 ، يكزجخ اٍٞكُلهٚخ، يٖوئ2004يبهً  12 - 14

 (
1
 ( عجل انق به ّكو: يوعع ٍبثقئ 
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 Broad band( فٕٛنٛدددذ كا دددو: ؽدددٕل ي ٓدددٕو انلًٚقواٛٛدددخ انؾقٛقٛدددخئ  1) 

Blogs , Germany 2006 

http://hem.bredband.net/dccls/veo1.htm 
1
ْٛئدددخ اٞيدددى انًزؾدددلح: ا٠عددد٣ٌ انعدددبنًٙ نؾقدددٕق ا٠ََدددبٌئ اكاهح ّدددئٌٕ ا٠عددد٣و  

 ،2003 

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm 
1
 انًٖله انَبثق 
1
يؾًدددل ّدددوٚن ثَدددَٕٛٙ، انٕصدددبئق انلٔنٛدددخ انًعُٛدددخ ثؾقدددٕق ا٠ََدددبٌ، انًغهددددل  

 ئ2003انضبَٙ، كاه انْؤق، انقبْوح، 
1
 نًيٚل يٍ انز بٕٛم هاعع: 

  يُٖددددٕه انعددددوٚ٘: انْددددٕهٖ فددددٙ كٔنددددخ انجؾددددوٍٚئ )انًُبيددددخ: يُْددددٕهاد

 ئ61-9( ٓ 1996يغهٌ انْٕهٖ، انطجعخ اٞٔنٗ، 

  عجدددلانعيٚي ثدددٍ عضًدددبٌ انزدددٕٚغو٘: انلًٚقواٛٛدددخ فدددٙ انًُ دددٕه ا٠ٍددد٣يٙئ

)يُْددددٕهاد انًُ ًددددخ ا٠ٍدددد٣يٛخ نهزوثٛددددخ ٔانضقبفددددخ ٔانعهددددٕو اََٚٛددددكٕ، 

 ئ(1426-2005

  فدددددوكًٔ انًٍٕدددددٕ٘: ا٠ٍددددد٣و ٔانلًٚقواٛٛدددددخ كهاٍدددددخ رؾهٛهٛدددددخ نزعبيدددددم

ا٠ٍددددددددددددددددددددددددددددد٣و يدددددددددددددددددددددددددددددع انُ دددددددددددددددددددددددددددددبو اندددددددددددددددددددددددددددددلًٚقواٛٙ 

 http://www.cdhrap.net/text/bohoth/32.htmئ

  َدددددلٔح انْدددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛدددددخ ٔانؾكدددددى انوّدددددٛل: يوكدددددي انًهدددددن فٖٛدددددم

ٍددددبد ا٠ٍددد٣يٛخ، انوٚددددبٗ، ثبنزعدددبٌٔ يددددع يوكدددي كهاٍددددخ نهجؾدددٕس ٔانلها

 ئ2005كًَٚجو  20-19ا٣ٍ٠و ٔانلًٚقواٛٛخ ٔاُّطٍ، 

  ٕددددد٣ػ اندددددلٍٚ عٕهّدددددٙ: روٍدددددٛـ انلًٚقواٛٛدددددخ يًٓدددددخ علٚدددددلح نه كدددددو

ا٠ٍددد٣يٙ )انكٕٚددددذ، انًغهددددٌ اندددُٕٛٙ نهضقبفددددخ ٔان ُددددٌٕ ٔاٜكاة، يغهددددخ 

 (ئ1/8/1997،  465انعوثٙ انعلك: 

 يٛخ : انْدددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛدددددخ ٍدددددًبد ٔفدددددؤق، ّدددددجكخ اٞيدددددخ ا٠ٍددددد٣

30/5/2003 

 http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopic=

PHPSESSID=f523145&catnum=18&subcat=78&

772750efc94766f1b8bc07cd6db2 

  عجدددددل هللا انعدددددبه : أًٚٓدددددب ندددددّ ؽدددددق انَدددددٛبكح انْدددددٕهٖ أو انلًٚقواٛٛدددددخئ

، يهزقدددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ انجؾدددددددددددددددددددددددددددددددددددوٍٚ ا٠نكزؤَدددددددددددددددددددددددددددددددددددٙ 2001

http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t

=1487 

 هٛدددددٌٕ: انْدددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛدددددخ هلٚدددددخ عٖدددددوٚخئ )انًدددددؤرًو ثوْدددددب  ٌ

( 1423ّدددددددعجبٌ  23-21اٞٔل نًؤٍَدددددددخ ان كدددددددو انعوثدددددددٙ، انقدددددددبْوح، 

-sociale.blogspot.com/2002/10/blog-http://critique

post.html 

http://hem.bredband.net/dccls/veo1.htm
http://www.cdhrap.net/text/bohoth/32.htm
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopic=145&catnum=18&subcat=78&PHPSESSID=f523772750efc94766f1b8bc07cd6db2
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopic=145&catnum=18&subcat=78&PHPSESSID=f523772750efc94766f1b8bc07cd6db2
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopic=145&catnum=18&subcat=78&PHPSESSID=f523772750efc94766f1b8bc07cd6db2
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopic=145&catnum=18&subcat=78&PHPSESSID=f523772750efc94766f1b8bc07cd6db2
http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=1487
http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=1487
http://critique-sociale.blogspot.com/2002/10/blog-post.html
http://critique-sociale.blogspot.com/2002/10/blog-post.html
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 ئ2000، فجواٚو 42وٚخ: يغهخ انُجأ، انعلك انْٕهٖ ٔؽلٔك انؾ 

  6/8/2005فددددبفو انَددددهطبٌ: فددددٙ انزجددددبٍٚ ثددددٍٛ انْددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛددددخئ 

http://www.metransparent.com/texts/fakher_al_s

en_shura_and_democracy.htmultan_betwe 

  يؾًدددددل عًدددددبهح: انْدددددٕهٖ ا٠ٍددددد٣يٛخ ٔانلًٚقواٛٛدددددخ انقوثٛدددددخئ )يدددددؤرًو

ا٠ٍددددد٣و ٔانقدددددوة فدددددٙ عدددددبنى يزقٛدددددو، يوكدددددي انلهاٍدددددبد ا٠ٍدددددزوارٛغٛخ، 

 (15/12/2003-13انقوٕٛو، 

  ٕددددبنؼ ثددددٍ عجددددلهللا ثددددٍ ؽًٛددددل: انْددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛددددخ هلٚددددخ عٖددددوٚخ

ؤٍَدددخ ان كدددو انعوثدددٙ، انقدددبْوح ، ، ٔرغوثدددخ انًًهكدددخئ )انًدددؤرًو اٞٔل نً

 (ئ1423ّعجبٌ  21-23

  ٘يؾَددددٍ ثددددبقو انًٍٕددددٕ٘: انْددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛددددخ )ثقددددلاك: كاه انٓددددبك

 (ئ2003نهطجبعخ ٔانُْو ٔانزٕىٚع، 

  عدددبيو اٞيٛدددو: انًَددددهًٌٕ ثدددٍٛ انْدددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛددددخئ )يغهدددخ انؾددددٕاه

( 4/2/2005، 1099انًزًدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلٌ، انعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلك 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=3

1101 

  ّدددبكو انُبثهَدددٙ: نًدددبما َٖدددو عهدددٗ انلًٚقواٛٛدددخ ٢ انْدددٕهٖ، ٔيدددب ان دددوق

ثددددٍٛ انْددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛددددخئ ّددددجكخ ا٠َزوَددددذ ن١عدددد٣و انعوثددددٙ )أيددددٍٛ( 

19/1/2004 

http://www.amin.org/views/shaker_nabulsi/2004/j

an19.html 

  هٙددددٕاٌ ىٚددددبكح: ٍددددؤال انزغلٚددددل فددددٙ انقطددددبة ا٠ٍدددد٣يٙ )ثٛددددؤد: كاه

 (2004انًلاه ا٣ٍ٠يٙ ، 

 خئ اٍددد٣و أٌٔ ّدددٛوٍٚ ؽبيدددل فًٓدددٙ: ا٠ٍددد٣و ندددٌٛ ََدددقخ يدددٍ انلًٚقواٛٛددد

http://www.islamonline.net/iol-٢9/7/2000ٚدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍ 

a.asp-2000/qpolitic9-jul-arabic/dowalia/qpolitic 

 زدددددواقئ ٍٔددددبو فدددددؤاك: انْدددددٕهٖ ٔانلًٚقواٛٛددددخئئ يَدددددبؽبد ا٢نزقدددددبا ٔا٢ف

 26/11/2005ّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجكخ اٞؽدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواه، 

http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=to

pic&tid=2994&PHPSESSID=cd442738e63a7730d

dabe34711b82367 

 يدددددؤرًو َ دددددبو انؾكدددددى ا٠ٍددددد٣يٙ ٔانلًٚقواٛٛدددددخئئ ان دددددؤق  يُْدددددٕهاد

 (ئ21/8/2004ٔايكبَٛخ انزعبِٚ )عًبٌ 

  يْدددٛو عًدددو انًٖدددو٘: انًْدددبهكخ فدددٙ انؾٛدددبح انَٛبٍدددٛخ فدددٙ  دددم أَ ًدددخ

انؾكددددى انًعبٕددددوح ) دددديح: يوكددددي انْددددوق نهجؾددددٕس ٔانلهاٍددددبد، انطجعددددخ 

 (ئ2005اٞٔنٗ 

http://www.metransparent.com/texts/fakher_al_sultan_between_shura_and_democracy.htm
http://www.metransparent.com/texts/fakher_al_sultan_between_shura_and_democracy.htm
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=31101
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=31101
http://www.amin.org/views/shaker_nabulsi/2004/jan19.html
http://www.amin.org/views/shaker_nabulsi/2004/jan19.html
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-jul-2000/qpolitic9-a.asp
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-jul-2000/qpolitic9-a.asp
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-jul-2000/qpolitic9-a.asp
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=2994&PHPSESSID=cd442738e63a7730ddabe34711b82367
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=2994&PHPSESSID=cd442738e63a7730ddabe34711b82367
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=2994&PHPSESSID=cd442738e63a7730ddabe34711b82367
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=2994&PHPSESSID=cd442738e63a7730ddabe34711b82367
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 (
1
ُدددبا انلًٚقواٛٛدددخئ يُْدددٕهاد ( عجدددلانق به ّدددكو: كٔه انًغزًدددع انًدددلَٙ فدددٙ ث 

 27/10/2004نغددددددددددددبٌ اؽٛددددددددددددبا انًغزًددددددددددددع انًددددددددددددلَٙ فددددددددددددٙ ٍددددددددددددٕهٚبئ 

-society/01-http://www.mowaten.org/pivot/civil

01.htm-15012005-society-05/civil 

( 
1
 ) Jeffrey Scheuer : Democracy and Media . Dissent 

Magazine , Summer , 2004 . 

http://www.dissentmagazine.org/article/?article=356 
1
هاندددن كٛزْدددبو: انًٕاُٛٛدددخ ٔانؾكدددى اندددلًٚقواٛٙ انوّدددٛلئ قٚدددبٚب انلًٚقواٛٛدددخئ  

قبهعٛدددخ يغهدددخ انكزؤَٛدددخ رٖدددله عدددٍ يكزدددت ثدددوايظ ا٠عددد٣و انقدددبهعٙ ثدددٕىاهح ان

 ، انَُقخ انعوثٛخئ 2005اٞيوٚكٛخ، علك: أٌٍ انلًٚقواٛٛخ، كًَٚجو 

http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1205/ijda/ketcha

m.htm 
1
انددددٍٛ ْٛددددٕو: ؽوٚددددخ انٖددددؾبفخئ قٚددددبٚب انلًٚقواٛٛددددخئ يغهددددخ انكزؤَٛددددخ رٖددددله  

ك: أٍدددٌ عدددٍ يكزدددت ثدددوايظ ا٠عددد٣و انقدددبهعٙ ثدددٕىاهح انقبهعٛدددخ اٞيوٚكٛدددخ، عدددل

 ، انَُقخ انعوثٛخ2005انلًٚقواٛٛخ كًَٚجو 

http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1205/ijda/hume.h

tm 

( 
1
 ) Robert Machesney: Rich Media Poor Democracy. 

Illinois University Press . USA .1999. Review Article 

on web 

http://www.press.uillinois.edu/f99/mcchesney.html 

( 
1
 ) Theodore L. Glasser, Stephanie Craft : Public 

Journalism and the Search for Democratic Ideals . 

Stanford University . 2000 

( 
1
 ) Kendra M. Deppe: The Media and Democracy in 

Russis . MA , Naval Postgraduate School , University 

of Monterey , Canada , June 2005 

( 
1
 ) Chee Soon Juan: Media in Singapore . The 

Research Institute for Asia and the Pacific , University 

of Sydney . 2000 

http://www.usyd.edu.au/riap/research/publications/ch

ee.htm 

( 
1
 ) Goran Hyden, Michael Leslie, and FoIu F. 

Ogundimu: Media and Democracy in Africa. Uppsala: 

Nordiska Afrikainstitutet, 2002. published at African 

Studies Review , April 2004 . p 260 

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/01-05/civil-society-15012005-01.htm
http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/01-05/civil-society-15012005-01.htm
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( 
1
 ) Amal Jamal : Media Politics and democracy in 

Palestine .. Political Culture , Phralism and the 

Palestine authority . Middle east Studies , Sussex 

Academic Press , London . 2005 
1
يْدددددك٣د انزؾدددددٕل اندددددلًٕٚقواٛٙ فدددددٙ اندددددلٔل انعوثٛدددددخ: فدددددٙ ؽهقدددددخ َقدددددبُ  

انزؾدددددد٢ٕد انلًٕٚقواٛٛددددددخ ٔرأصٛوْددددددب عهددددددٗ ْٛبكددددددم انددددددلٔل انًُعقددددددلح ثزددددددبهٚـ 

)انقدددددددبْوح: يؤٍَدددددددخ اْٞدددددددواو، يوكدددددددي انلهاٍدددددددبد انَٛبٍدددددددٛخ  23/8/2005

 ٔا٢ٍزوارٛغٛخ(ئ

 (
1
( يكزددددت ثددددوايظ ا٠عدددد٣و انقددددبهعٙ ثددددٕىاهح انقبهعٛددددخ اٞيٛوكٛددددخ: هاٚددددٌ  

 ، 2006أثوٚم  2رقٕل: ٢ رعبهٗ ُْب  ثٍٛ ا٣ٍ٠و ٔانلًٚقواٛٛخ ئ 

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washf

ile-

arabic&y=2006&m=April&x=20060402211846xmivot

rap0.9895441&t=livefeeds/wfab-latest.html 
1
يكزدددددت ثدددددوايظ ا٠عددددد٣و انقدددددبهعٙ ثدددددٕىاهح انقبهعٛدددددخ اٞيٛوكٛدددددخ: هاٚدددددٌ:  

انجعٛدددلئ  انزدددؤٚظ نهلًٚقواٛٛدددخ ٔانؾوٚدددخ ًٚضلدددم اندددوك عهدددٗ ا٠هْدددبة فدددٙ انًدددلٖ

 2005/يبهً 29َْوح ٔاُّطٍ، 

http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2006/Mar/29-

797953.html 

 
1
هٚزْدددددبهك ْدددددبً )يدددددلٚو كائدددددوح انزقطدددددٜٛ انَٛبٍدددددٙ فدددددٙ ٔىاهح انقبهعٛدددددخ  

اٞيوٚكٛددددخ(: يؤٍَددددبد ان كددددو ٔانددددوأ٘ ٍٔٛبٍددددخ ان٢ٕٚددددبد انًزؾددددلح اٞيوٚكٛددددخ: 

ٔعٓددددخ َ ددددو أؽددددل ٕددددبَعٙ انَٛبٍددددخئ أعُددددلح انَٛبٍددددخ انقبهعٛددددخ اٞيوٚكٛددددخ، 

 ئ2002َٕفًجو 

http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpa/haass.ht

m 
1
ل٘ ا٘ ْددددٕاهك: َؾددددٕ قٛددددبو كًٚقواٛٛددددبد كٍددددزٕهٚخ ؽددددٕل انعددددبنى: ٔعٓددددخ َ ددددو  

 2004أ َددددددطٌ  4أيٛوكٛددددددخئ يُْددددددٕهاد ٔىاهح انقبهعٛددددددخ اٞيوٚكٛددددددخ ، 

http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2004/Aug/03-

258806.html 

ؽَددددٍُٛ رٕفٛددددق اثددددواْٛى: ان٢ٕٚددددبد انًزؾددددلح اٞيوٚكٛددددخ ٔقٚددددٛخ انلًٚقواٛٛددددخ  1

ٍٕٛ انعوثدددٙئ )انقدددبْوح : يؤٍَدددخ اْٞدددواو: يوكدددي انلهاٍدددبد انَٛبٍدددٛخ فدددٙ انددد

ٔا٠ٍددددددزوارٛغٛخ، ٍهَدددددددهخ كواٍددددددبد اٍدددددددزوارٛغٛخ، انًغهددددددل انضبندددددددش عْدددددددو ، 

 (ئ2003
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 انقلهاد ا٠ثلاعٛخ فٙ انًؤٍَبد ا٠ع٣يٛخ ركٍٕٚ ٔرًُٛخ

 

رأفددددن يؤٍَددددبد اٞعًددددبل يَددددأنخ اا٠ثددددلاما ثغلٚددددخ ثبنقددددخ ثددددلاا يددددٍ عًهٛددددخ 

ركددددٍٕٚ اٞفددددواك ٔاٍددددزقطبثٓى ٔافزٛددددبه إٞددددهؼ يددددُٓى ٔاثددددواى ٔرعيٚددددي ا٠ثددددلام 

نؾٛدددبح انًؤٍَدددخ فدددٙ  دددم  يهؾدددخ  ندددلٚٓى، فٖٕٕدددب  ٔأٌ ا٠ثدددلام إٔدددجؼ ٙدددؤهح

 انًُبفَخ انْوٍخ  فٕٓ ٚؾقق نٓب:

 انؾٕٛٚخ ٔانًُٕئ -

 انقلهح عهٗ يٕاعٓخ انًْك٣د انزٙ رٕاعّ انعًمئ -

  ؤ  انًُبفَخئ انقلهح عهٗ يٕاعٓخ انزقٛو انَوٚع فٙ -

 انقلهح عهٗ ا٢ٍز بكح يٍ ان وٓ انًزبؽخ فٙ يغبل عًهٓبئ -

فكهًدددب كبَدددذ انًؤٍَدددخ أكضدددو اثدددلاعب  فدددٙ يغدددبل عًهٓدددب كبَدددذ فوٕدددٓب أكجدددو فدددٙ 

(ئ ٢ٔ ّدددن 1انجقدددبا، فدددبنًُٕ، ٕٔددد٢ٕ  نهًُبفَدددخ عهدددٗ ٕدددلاهح يغبنٓدددب ا٠َزدددبعٙ)

م: َٞٓددددب فددددٙ أٌ انًؤٍَددددخ ا٠ع٣يٛددددخ يددددٍ أكضددددو انًؤٍَددددبد اؽزٛبعددددب  ن١ثددددلا

اٍٞدددددبً يؤٍَدددددبد اثلاعٛدددددخ، ٔنٚدددددقبيخ هأً انًدددددبل انًَدددددزضًو فدددددٙ ْدددددنِ 

انٖددددُبعخ، ٌٔٞ انًُبفَددددخ فددددٙ انًغددددبل ا٠ع٣يددددٙ أكضددددو ؽددددلح، ّٔواٍددددخ ٌٔٞ 

َْدددبٛٓب ْدددٕ اٍٞدددوم رقٛدددوا  ٔرطدددٕها  ٍدددٕاا فدددٙ يغدددبل انزقُٛدددبد انًَدددزقليخ، أٔ 

 فٙ انوٍبنخ ا٠ع٣يٛخئ

زؾدددلٚبد انزدددٙ رٕاعدددّ يؤٍَدددبد اٞعًدددبل اٌ ٛجٛعدددخ انُْدددبٛ ا٠ع٣يدددٙ ٔكدددننن ان

انًعبٕددددوح ر ددددوٗ عهددددٗ انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ ييٚددددلا  يددددٍ ا٢ْزًددددبو ثً ٓددددٕو 

ا٠ثدددلام ٔردددٕفٛو انجٛئدددخ ان٣ًئًدددخ نجدددؤىِ، ٔرًُٛزدددّ يدددٍ فددد٣ل اٍدددزقطبة ٔافزٛدددبه 

انْقٖددددٛخ انًجلعددددخ ٔرددددٕفٛو انعٕايددددم انًؾ دددديح عهددددٗ ا٠ثددددلام ٔاىانددددخ انعٕايددددم 
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ٛددددبد نزًُٛزددددّ، ْٔددددنا نددددٍ ٚزددددأرٗ ا٢ ثزطددددٕٚو صقبفددددخ انًعٛقددددخ ن١ثددددلام ٔٔٙددددع لن

(ئ ٢ٔ ُٚجقدددٙ أٌ ٚقدددن ْدددنا ا٢ْزًدددبو عُدددل انغبَدددت ا٠كاه٘، 2علٚدددلح نهًؤٍَدددخ )

 ثم ٢ ثل أٌ ٚزعلاِ انٗ انغبَت انًُٓٙئ

 

 

اٌ َ دددوح ٍدددوٚعخ عهدددٗ يؾٛطُدددب ا٠ع٣يدددٙ ٍدددٕ  رجدددٍٛ ٔقدددٕم قطبعدددبد كجٛدددوح 

 ٔا٢ثزكبه ٔا٠ثلامئيُّ رؾذ فٜ انوربثخ ٔانزقهٛل نقٛبة انزغلٚل 

 يٖطهؾبد انلهاٍخ:

يددددٍ أْددددى ٔ ددددبئن انًددددلٚوٍٚ ركددددٍٕٚ ٔرًُٛددددخ انك ددددبااد، ْٔددددنِ انٕ ٛ ددددخ رزعهددددق 

ثزؾلٚددل َٕعٛددخ اٞفددواك انًطهددٕثٍٛ فددٙ انًؤٍَددخ ٔكٛ ٛددخ اٍددزقطبة يددب ٚهدديو يددٍ 

ك ددددبااد ٔكٛ ٛددددخ انً بٙددددهخ ثددددٍٛ انًزقددددليٍٛ نْددددقم انٕ ددددبئن ٢فزٛددددبه أك ددددأْى 

كا  يدددٍ انعٕايدددم انزدددٙ ريٚدددل أٔ رقهدددم انٖدددعٕثبد انزدددٙ (، ٢ٔ ّدددن أٌ ُْدددب  عدددل3)

رٕاعٓٓددددب انًؤٍَددددبد فددددٙ انؾٖددددٕل عهددددٗ أفٚددددم انعُبٕددددو انجْددددوٚخ انًزبؽددددخ، 

 يُٓب:

 ؽلح انًُبفَخ عهٗ انعُبٕو انًزًٛيحئ -

 َلهح انعُبٕو انًزًٛيحئ -

 انزكه خ انعبنٛخ نزهن انعُبٕوئ -

فبنًُبفَددددخ ْٔددددنِ ركددددبك ركددددٌٕ عًٛعٓددددب يزددددٕافوح فددددٙ انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ، 

ثبنقددددخ انؾددددلح ٔانعُبٕددددو ا٠ع٣يٛددددخ ٢ رهجددددٙ ؽبعددددبد انَددددٕق انًزُبيٛددددخ، ُْٔددددب  

 اّكبنٛخ أكجو رزًضم فٙ َلهح انعُبٕو ا٠ع٣يٛخ انًزًٛيح اانًجلعخائ

فوٙدددذ ؽدددلح انًُبفَدددخ ٔانٖدددوام ا٠ع٣يدددٙ عهدددٗ انًؤٍَدددخ ا٠ع٣يٛدددخ ٙدددؤهح 

أٌ رًدددبهً ْدددنِ  انجؾدددش عدددٍ انك دددبااد انًزًٛددديح، ْٔدددٕ يدددب ٚؤكدددل انؾبعدددخ اندددٗ

انٕ ٛ دددددخ فدددددٙ انًؤٍَدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ ٔفدددددق أٍدددددٌ عهًٛدددددخ يُٓغٛدددددخئ اٌ اكاهح 

انًددددٕاهك انجْددددوٚخ إٔددددجؾذ يددددٍ أْددددى ٔ ددددبئن ا٠كاهح  ٌٞ ااٞفددددواك ٚعزجددددؤٌ 

إٔددد٢ٕ  صًُٛدددخ نهًؤٍَددددخ ًٚكدددٍ اٍدددزضًبهْب، ٔثبنزددددبنٙ ُٚجقدددٙ أٌ رور دددع قًٛزٓددددب 

 (ئ4ٔنى رعل يغوك ركبنٛن يزقٛوحا )

انًبٙدددٙ ٔؽزدددٗ انٛدددٕو رطدددٕه ي ٓدددٕو اكاهح انًدددٕاهك انجْدددوٚخ،  يُدددن ثدددلاٚبد انقدددوٌ

فهدددى رعدددل يغدددوك اكاهح نْدددؤٌٔ انعدددبيهٍٛ رزدددٕنٗ إدددلاه قدددواهاد انزعٛدددٍٛ ٔان ٖدددم 

ٔيزبثعدددخ انعدددبيهٍٛ ٔانزأكدددل يدددٍ يدددلٖ انزددديايٓى ثجُدددٕك عقدددل انعًدددم انًجدددوو يعٓدددى، 
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ن ثددم رطددٕه كٔهْددب، فٓددٙ انٛددٕو رْددبه  فددٙ رددلهٚت ٔرطددٕٚو انعددبيهٍٛ، ٔىاك كددنن

فددددٙ يغددددبل اٍددددزقطبة ٔافزٛددددبه انعددددبيهٍٛ انددددٗ أٌ ٕددددبه كٔها  اٍددددزوارٛغٛب  ثددددبني 

اًْٞٛددددخ نهًؤٍَددددخ، فٓددددٙ انزددددٙ رٚددددع فطددددٜ انًددددٕاهك انجْددددوٚخ ا٠ٍددددزوارٛغٛخ 

نهًؤٍَدددخ ٔرؾدددلك اٍٞدددٌ انزدددٙ عهدددٗ ٙدددٕئٓب ٚدددزى ا٢ٍدددزقطبة، ٔرَدددٓى ثْدددكم 

 فبعدددم فدددٙ ٔٙدددع لنٛدددبد ا٢فزٛدددبه ٔرزدددبثع كدددننن انؾبعدددبد انًَدددزًوح نهًؤٍَدددخ

يدددٍ انعُٖدددو انجْدددو٘ ٔانًزغدددلكح ثْدددكم ٛجٛعدددٙ َزٛغدددخ ن٣ٍدددزقب٢د أٔ انزقبعدددل، 

ٔكددددننن رَددددبعل عهددددٗ رددددٕافو انعُبٕددددو انجْددددوٚخ نهؾبعددددبد انٕ ٛ ٛددددخ انطبهئددددخ، 

ٔثددد٣ ّدددن ْدددٙ انًَدددؤٔنخ عدددٍ أْدددى يدددٕاهك انًؤٍَدددخ، ؽٛدددش رٓدددزى ثدددبٞفواك يدددٍ 

ُبفَدددٛخ أعدددم انؾٖدددٕل عهدددٗ انقًٛدددخ انًٚدددبفخ يدددُٓى، ٔثبنزدددبنٙ رؾقٛدددق انقًٛدددخ انز

 (ئ5نهًؤٍَخ)

انٓددددل  انددددوئٌٛ ٠كاهح انًددددٕاهك انجْددددوٚخ ركددددٍٕٚ قددددٕح عًددددم يَددددزقوح ٔفعبنددددخ، 

ٔانعًددددم عهددددٗ رددددٕافو ا٢ٍددددزقلاو اٞيضددددم نهًددددٕاهك انجْددددوٚخ، ْددددنا يددددٍ ىأٚددددخ 

انًؤٍَددددخ، أيددددب يددددٍ عبَددددت اٞفددددواك فدددد ٌ نٓددددنِ ا٠كاهح ٔ ٛ ددددخ ثبنقددددخ اًْٞٛددددخ، 

ٚٚدددددب  ٢فدددددز٣  انٕ دددددبئن فُ دددددوا  ٢فدددددز٣  قدددددلهاد ٔيَدددددزٕٚبد اٞفدددددواك، ٔأ

ٔيزطهجبرٓددددب، فدددد ٌ اكاهح انًددددٕاهك انجْددددوٚخ رقددددٕو ثعًهٛددددخ انزٕفٛددددق ثددددٍٛ اٞفددددواك 

(، 6ٔانٕ ددددبئن، ثًعُددددٗ لفددددو ٔٙددددع انوعددددم انًُبٍددددت فددددٙ انًكددددبٌ انًُبٍددددت )

ٔانؾ دددب  عهٛدددّ ٔؽضدددّ عهدددٗ ييٚدددل يدددٍ اٞكاا ٔا٠ثدددلام، ٔثًعُدددٗ لفدددو فددد ٌ اكاهح 

ن انًعبكندددخ انٖدددعجخ، ٢ثدددل أٌ رقدددٕو انًدددٕاهك انجْدددوٚخ ٔؽزدددٗ رَدددزطٛع رؾقٛدددق رهددد

ثزؾهٛددددم انٕ ددددبئن يددددؤها  ثزٖددددًٛى ْٛكددددم اٞعددددٕه ٔأَ ًددددخ انؾددددٕافي ٔيعددددبٚٛو 

رقٛدددددٛى اٞكاا ٔلنٛدددددبد انزطدددددٕٚو ٔانزدددددلهٚت ٕٔددددد٢ٕ  اندددددٗ اٍدددددزقطبة انك دددددبااد 

 ٔافزٛبه أفٚهٓبئ

 ا٢ٍزقطبة:

 عُدددليب َوٚدددل أٌ َٚدددع فطدددخ نهًدددٕاهك انجْدددوٚخ انزدددٙ رزطهجٓدددب انًُ ًدددخ، ٢ ثدددل يدددٍ

انقٛدددددبو ثض٣صدددددخ أَدددددٕام يدددددٍ انزُجدددددؤادئ اٞٔل: ٚزعهدددددق ثؾغدددددى ا٢ؽزٛبعدددددبد يدددددٍ 

اٞفددددواكئ انضددددبَٙ: ٚؾددددلك ؽغددددى انًعددددؤٗ انقددددبهعٙ يددددٍ انك ددددباادئ ٔانضبنددددش: 

 (ئ8ٚؾلك ؽغى انعوٗ انلافهٙ يٍ انك بااد انجْوٚخ )

اٌ انًُ ًدددبد انكجٛدددوح ردددٕنٙ عًهٛدددخ ا٢ٍدددزقطبة نهك دددبااد انًجلعدددخ ٍدددٕاا يدددٍ 

أٔ يدددٍ فبهعٓدددب عُبٚدددخ فبئقدددخ ْٔدددٕ يدددب ٚزطهدددت أٌ ٚكدددٌٕ ندددلٚٓب  كافدددم انًؤٍَدددخ
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يوكدددددي يعهٕيدددددبد يزكبيدددددم، ٚوٕدددددل عًٛدددددع انك دددددبااد ا٠ع٣يٛدددددخ ٔيؤ٣ْرٓدددددب 

 ٔقلهارٓب انًقزه خ ثْكم ًٚكٍ اٍزلعبلْب )أ٘ انًعهٕيبد( فٙ أ٘ ٔقذئ

ُٚ ددو كضٛددو يددٍ انجددبؽضٍٛ نعًهٛددخ ا٢ٍددزقطبة عهددٗ أَٓددب رْددكم هكُددب  يددٍ اٞهكددبٌ 

(، ٔيددددع ْددددنا فدددد ٌ 8عًهٛددددخ انزٕ ٛددددن اٙددددبفخ انددددٗ ا٢فزٛددددبه ٔانزعٛددددٍٛ )انض٣صددددخ ن

َْدددبٛ ا٢ٍدددزقطبة يًٓدددم يقبهَدددخ ثبنُْدددبٛ انقدددبٓ ثب٢فزٛدددبه َْٔدددبٛ انزعٛدددٍٛ، 

(، 9يدددع أٌ ْدددنٍٚ انُْدددبٍٛٛ رزٕقدددن ك بارًٓدددب عهدددٗ ك دددباح عًهٛدددخ ا٢ٍدددزقطبة)

ندددننن َغدددل أٌ كه دددخ انزٕ ٛدددن فدددٙ رهدددن انًؤٍَدددبد أعهدددٗ يدددٍ انًؤٍَدددبد انزدددٙ 

 هً َْبٛ ا٢ٍزقطبةئرًب

 عًهٛخ ا٢ٍزقطبة روكي عهٗ:

 رؾلٚل ٍٕق انعًم انًَزٓل ئ -

 انجؾش عٍ انك بااد انًطهٕثخئ -

 عنة انك بااد انًطهٕثخئ -

 ْٕٔ يب ٚعُٙ أٌ عًهٛخ ا٢ٍزقطبة رَٓى فٙ:

 ىٚبكح فوٓ َغبػ عًهٛخ ا٢فزٛبه، ٔفعبنٛزٓبئ -

 ىٚبكح فوٓ اٍزقواه انًؤٍَخئ -

ة فعددددب٢ ، ْٔددددٕ يددددب ٚ ددددوٗ عهددددٗ انًؤٍَددددبد يددددٍ انًٓددددى أٌ ٚكددددٌٕ ا٢ٍددددزقطب

انعُبٚددددخ ثعًهٛددددخ ا٢ٍددددزقطبة، ٔانؾددددوٓ عهددددٗ أٌ رددددزى ٔفددددق ا٠عددددواااد انعهًٛددددخ 

انَددهًٛخ، ٔيدددٍ أًْٓدددب: هثددٜ أْدددلا  انًُ ًدددخ يدددٍ ا٢ٍددزقطبة يدددع أْدددلا  ان دددوك 

انًَددددزقطت، ٔاعطددددبا عًهٛددددخ ا٢ٍددددزقطبة عُبٚددددخ كجٛددددوح ثغعددددم ا٢ٍددددزقطبة يددددٍ 

(، فُٓددددب  كهاٍددددبد عدددلح، أكددددلد اٞصددددو 10نكجٛدددوح )ٔ دددبئن انقٛددددبكاد انزُ ٛنٚددددخ ا

 (ئ11انجبني انن٘ ٚزوكّ انقبئًٌٕ ثب٢ٍزقطبة عهٗ اٞفواك انًَزٓلفٍٛ)

فددٙ انٕقددذ انددن٘ رُقهددق فٛددّ يؤٍَددبد عهددٗ مارٓددب فزؾددوو يددٍ يٛدديح انزغلٚددل فددٙ 

قٕاْدددب انعبيهدددخ، َغدددل يؤٍَدددبد أفدددوٖ ٢ رغٛدددل انُ دددو اندددٗ كافهٓدددب، فٓدددٙ كائًدددخ 

هط، ْٔددنِ أٚٚددب  رقددع فددٙ اّددكبنٛخ قددل ركددٌٕ أكضددو فطددٕهح عهددٗ انزطهددع انددٗ انقددب

يَدددزقجهٓب ماردددّ، ؽٛدددش اٌ عدددلو ا٢ْزًدددبو ثدددبنقٕٖ انعبيهدددخ كافدددم انًؤٍَدددخ ٚٓدددلك 

انقجدددواد انزواكًٛدددخ انزدددٙ ُٚجقدددٙ أٌ رًٛدددي كدددم يؤٍَدددخ، ٔٚعدددوٗ يجدددلأ انددد٢ٕا 

فدددٙ انًؤٍَدددخ نهقطدددو، فدددبٞفواك عدددبكح ٢ ٚهز زدددٌٕ نًَدددبئم انددد٢ٕا اما يدددب رعدددوٗ 

يدددددُٓى اندددددٕ ٛ ٙ نهقطدددددو أٔ ًٛدددددٕؽٓى اندددددٕ ٛ ٙ نهٚدددددوه، ٢ّٔدددددن أٌ ّدددددٕٛم أ
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ا٢ٍدددزقطبة يدددٍ اندددلافم يدددٍ أْدددى انعٕايدددم انًْدددغعخ عهدددٗ انددد٢ٕا، ْٔدددٕ أٍدددبً 

 (12يٓى نهَهٕ  ا٠ثلاعٙ نهعبيهٍٛئ )

 

 

 

 

 

 ا٢فزٛبه:

ٚعددل ا٢فزٛدددبه انددوكٍ انضدددبَٙ يددٍ أهكدددبٌ عًهٛددخ انزٕ ٛدددن، انزددٙ ٚغدددت أٌ رًدددبهً 

عهدددٗ ٍدددجٛم  -ؽزدددٗ فدددٙ ؽدددب٢د َدددلهح انك دددبااد، فبنٕ ٛ دددخفدددٙ عًٛدددع اٞؽدددٕال 

اما نددددى ٚزقددددلو نٓددددب ا٢ ّددددقٔ ٚغددددت أٌ ًٚددددو ثددددبنطوق انعهًٛددددخ انًزجعددددخ  -انًضددددبل

نزقددددددٕٚى يؤ٣ْرددددددّ، ٔيددددددلٖ نٛبقزددددددّ اننُْٛددددددخ ٔانجلَٛددددددخ، ٕٔدددددد٣ؽٛزّ نهٕ ٛ ددددددخ 

 ٔاْٞلا  انًزٕقعخ يُٓب، ْٕٔ يب ٚعو  إط٣ؽب  ثعًهٛخ ا٢فزٛبهئ

هٛددددخ ا٢فزٛددددبه رًضددددم انٍٕددددٛهخ انزددددٙ رَددددزطٛع يددددٍ ف٣نٓددددب ًٔٚكددددٍ انقددددٕل اٌ عً

انًُ ًدددبد أ٢ٔ : رقهدددٛٔ ؽغدددى انًوّدددؾٍٛ، ٔصبَٛدددب : رؾلٚدددل يدددلٖ ٕددد٣ؽٛخ ان دددوك 

نْدددقم انٕ ٛ دددخ أٔ انٕ دددبئن انْدددب وح، ٔصبنضدددب : قدددلهح انًُ ًدددخ عهدددٗ انً بٙدددهخ 

ثددددٍٛ اٞفددددواك انًقزه ددددٍٛ نهٕٕددددٕل نٖدددد ٕح انًزقددددليٍٛ أٔ انًَددددزقطجٍٛ، َٔعُددددٙ 

نٕٕدددٕل اندددٗ انْدددقٔ اندددن٘ رزدددٕافو فٛدددّ يقٕيدددبد ٔيزطهجدددبد انٕ ٛ دددخ ثدددننن ا

 (ئ13أكضو يٍ  ٛوِ، ٔيٍ أًْٓب انًزطهت ا٠ثلاعٙ )

 ا٠ثلام:

ا٠ثددددلام يطهددددت أٍبٍددددٙ نهًؤٍَددددخ انؾلٚضددددخ، ثددددم إٔددددجؼ انزطهددددع انٛددددّ ٙددددؤهح 

ؽٛدددبح نجقدددبا انًؤٍَدددخ ًَْٕٔدددب، ٔثدددبنو ى يدددٍ ْدددنِ اًْٞٛدددخ ّٔدددٕٛم انًٖدددطهؼ، 

انًٖدددطهؾبد  ًٕٙدددب  نزعدددلك رعوٚ بردددّ ٔنزعدددلك انًٖدددطهؾبد ف َدددّ ٚعدددل يدددٍ أكضدددو 

 انًواكفخ أٔ انًَبٔٚخ نّ يضم ا٢ثزكبه ٔانًْٕجخ ٔاننكبائ

(14ُٚطهق انجبؽش فٙ ا٠ثلام فٙ ْنِ انلهاٍخ يٍ انؾقبئق انزبنٛخ: )
 

ا٠ثددددلام نددددى ٚعددددل هكٚ ددددب  نهعجقوٚددددخ فقددددٜ، اًَددددب ْددددٕ َزددددبط قددددلهاد عقهٛددددخ  -

ٍ انجْدددو ٔا٠ثدددلام ٚزطهدددت ٔعدددٕك انؾدددل يزدددٕافوح ندددلٖ عًٛدددع اٍٞدددٕٚبا يددد

اٞكَددٗ يددٍ انددنكبا فهددى ٚعددل يددٍ انًَددهى ثددّ يقٕنددخ اٞكضددو مكددبا ْددٕ اٞكضددو 

 اثلاعب ئ
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ا٠ثددلام، ثددبنو ى يددٍ أَددّ فددٙ اٍٞددبً قددلهح عقهٛددخ نٟفددواك ف َددّ ٢ ٚقددن  -

 فقٜ عُل ؽلٔك ان وك، ثم ٚزعلاِ انٗ انغًبعخ ٔانٗ انًُ ًخئ

 عهًٓبئاٌ انًٓبهاد ا٠ثلاعٛخ ًٚكٍ ر -

 ا٠ثلام ٚزأصو ثبنجٛئخ انًؾٛطخ ثبٞفواك ٔانًؤٍَبدئ -

ا٠ثدددلام ًٚكدددٍ رًُٛزدددّ ٔرعيٚددديِ يدددٍ فددد٣ل انجٛئدددخ ان٣ًئًدددخ ٔيدددٍ فددد٣ل  -

 انزلهٚتئ

 ا٠ثلام صقبفخ يؤٍَٛخ رورجٜ ثبنعًهٛخ ا٠َزبعٛخ نهًؤٍَخئ -

ًٚكدددٍ أٌ َعدددو  ا٠ثدددلام فدددٙ انًؤٍَدددخ ا٠ع٣يٛدددخ ثأَدددّ قدددلهح ان دددوك فدددٙ انًؾدددٜٛ 

ٙ عهددددٗ ا٠َزددددبط انغلٚددددل ٔإٞددددٛم نًددددبكح أٔ يددددٕاك اع٣يٛددددخ يددددٍ يكددددٌٕ انغًددددبع

علٚدددل أٔ قدددلٚى ٍدددٕاا كدددبٌ فدددٙ انًٚدددًٌٕ أٔ فدددٙ انْدددكم أٔ فدددٙ انزٕقٛدددذ، ٔيدددٍ 

فددد٣ل ْدددنا انزعوٚدددن َؤكدددل عهدددٗ أٌ كهاٍدددبد ا٠ثدددلام ندددى رعدددل رقدددن عُدددل ؽدددلٔك 

انزعدددو  أٔنئدددن اٞكضدددو مكدددبا ٔعجقوٚدددخ، ثدددم رُطهدددق يدددٍ انجؾدددش عدددٍ عدددلك يدددٍ 

انكبيُدددخ ندددلٖ يع دددى انُدددبً، ٔاٌ كبَدددذ ثَُدددت يقزه دددخ ًٚكدددٍ اثواىْدددب انَدددًبد 

 ٔرطٕٚوْب ٔٚزًضم أًْٓب فٙ:

 انط٣قخ )ان كوٚخ ٔانه  ٛخ(ئ -

 انًؤَخ فٙ انز كٛوئ -

 إٞبنخئ -

 انؾَبٍٛخ نهًْك٣دئ -

 روكي ا٢َزجبِئ -

 انجٛئخ ا٠ثلاعٛخ:

ردددؤصو  ْٔدددٙ انعٕايدددم انلافهٛدددخ ٔانقبهعٛدددخ انزدددٙ ٚزْدددكم يُٓدددب يُدددبؿ انعًدددم ٔانزدددٙ

ٍدددهجب  أٔ اٚغبثدددب  عهدددٗ اٞكاا ان دددوك٘ ٔانغًدددبعٙ ثًدددب ٚدددؤصو ثْدددكم يجبّدددو ٔ ٛدددو 

يجبّدددو فدددٙ رًٛدددي انًُدددزظ ا٠ثدددلاعٙ فدددٙ انْدددكم أٔ انًٚدددًٌٕ أٔ فدددٙ انزٕقٛدددذ، 

 ٔيٍ انعٕايم انلافهٛخ انًؤصوح:

ٍٛبٍددددبد انزقددددٕٚى  -أًَددددبٛ انقٛددددبكحئ  -أٍددددبنٛت ا٠كاهح ٔؽغددددى انزًٕٚددددمئ  -

 انوٙب انٕ ٛ ٙئ -خئ ًٕٛػ انًؤٍَ -ٔانزؾ ٛيئ 

 ٔيٍ انعٕايم انقبهعٛخ:

 انٕٚاثٜ انلُٚٛخ ٔا٢عزًبعٛخئ -انٕٙع انَٛبٍٙئ  -

 ٕٙاثٜ ٔقٕٛك انعًم ا٠ع٣يٙئ -
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 ٛجٛعخ ٔؽلح انًُبفَخئ -

 (ئ15انجٛئخ ا٠ثلاعٛخ ْٙ منن ا٠ٛبه انًْغع أٔ انقبرم ن١ثلام )

كهاٍدددبد كضٛدددوح  ا٠كاهح ْدددٙ يطبنجدددخ ثزدددٕفٛو انجٛئدددخ ا٠ثلاعٛدددخ ٔرًُٛزٓدددب، فُٓدددب 

عدددٍ كٛ ٛدددخ كعدددى يُدددبؿ انعًدددم ا٠ثدددلاعٙ ٔانزدددٙ يدددٍ أًْٓدددب كهاٍدددبد )عدددٕهكاٌ 

 (:16اٚك بل( ٔ)ٍكٕد أَٚبكٍٛ(، ٔروكي رهن انلهاٍبد اٞثعبك انزبنٛخ )

انزؾدددل٘ ٔا٢َدددليبط، انؾوٚدددخ، انٕقدددذ، كعدددى اٞفكدددبه، ؽدددلٔك انٖدددوام ٔانق٣فدددبد، 

انًقددددبيوح، فقددددل أصجزددددذ رهددددن انًُددددب واد، انًددددياػ ٔانًددددوػ، انضقددددخ ٔا٢َ زددددبػ، 

 انلهاٍبد اهرجبٛ رهن انعٕايم ثب٠ثلام ٔا٠َزبطئ

 انلافعٛخ ن١ثلام:

ٚقزهدددن انُدددبً فدددٙ رورٛدددت ٍدددهى اندددلافع ن١ثدددلام ا٢ أَٓدددى ٚز قدددٌٕ عهدددٗ أٌ أًْٓدددب 

(17:) 

انًُدددٕ فدددٙ انعًدددمئ  -رؾقٛدددق انَددد٣يخئ  -رؾقٛدددق ا٢َزًدددبائ  -رؾقٛدددق اندددنادئ  -

 د انعًمئؽبعب-انعبئل انًبك٘ئ    -

 انْقٖٛخ ا٠ثلاعٛخ:

ُْدددب  ٍدددًبد عدددلح نهْقٖدددٛخ ا٠ثلاعٛدددخ رُطهدددق يدددٍ َ دددوح انًعدددو  نٓدددب، ٔيدددع 

ْدددنا ًٚكدددٍ انقدددٕل اٌ انْقٖدددٛخ ا٠ثلاعٛدددخ ْدددٙ انزدددٙ ٚزدددٕافو ندددلٚٓب انؾدددل اٞكَدددٗ 

 (:18يٍ انًَبد انزبنٛخ )

ٍدددددوعخ  -انضقدددددخ ثدددددبنُ ٌئ  -رقجدددددم انُقدددددل انجُدددددبائ  -انقدددددلهح عهدددددٗ انزقٛدددددمئ  -

 -انقدددلهح عهدددٗ ان ٓدددىئ -انلقدددخئ  -ا٢ٍدددزُجبٛئ -انع٣قدددبد   –ا٢عزًبكٚدددخئ  -انجلٚٓدددخئ

انقدددلهح  -انًدددوػئ -انزؾدددل٘ئ -انزْدددكنئ  -نًضدددبثوحئ  -ا٠َغدددبىئ  -اندددزعهىئ -انز دددبللئ 

انغدددلح ٔانزغلٚدددلئ  -انًؤَدددخ ٔا٢َٚدددجبٛئ  -إٞدددبنخ فدددٙ اٞفكدددبهئ  -عهدددٗ انزكٛدددنئ

انَدددددعٙ  -انط٣قدددددخ انه  ٛدددددخئ  -ا٢ردددددياٌ انؾوكدددددٙئ  -ا٠ؽَدددددبً ثبنًَدددددئٕنٛخئ -

 -يعدددددلل عدددددبلل يدددددٍ انُغدددددبػئ  -انًعبٕدددددوح ٔا٢ٍدددددزق٣نٛخئ  - رعلك اٞفكبهئ -نهكًبلئ

 انضقبفخئ

 ًٔٚكٍ رُٖٛن رهن انًَبد عهٗ اٌٍٞ انزبنٛخ:

 فٖبئٔ يعوفٛخئ -فٖبئٔ اعزًبعٛخئ   -فٖبئٔ ّقٖٛخئ 

ّدددقبٓ ندددلٖ ٔرعدددل رهدددن انَدددًبد أٍبٍدددب  يعزًدددلا  نقٛدددبً انقدددلهاد ا٠ثلاعٛدددخ نٟ

انعهًدددبا انًٓزًدددٍٛ ثب٠ثدددلام ٔانْقٖدددٛخ ا٠ثلاعٛدددخ ٔانزدددٙ رؾدددلك كهعدددخ رؾققٓدددب 
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يَدددزٕٖ ا٠ثدددلام ندددلٖ ان دددوك، ايدددب أٌ ٚكدددٌٕ عدددبنٙ ا٠ثدددلام أٔ يزٍٕدددٜ ا٠ثدددلام أٔ 

 يؾلٔك ا٠ثلام أٔ يُعلو ا٠ثلامئ

رٓددددل  ْددددنِ انلهاٍددددخ انددددٗ انزعددددو  عهددددٗ يددددلٖ اْزًددددبو انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ 

اَط٣قدددددب  يدددددٍ ركدددددٌٕ انقدددددٕٖ ا٠ثلاعٛدددددخ يدددددٍ فددددد٣ل ا٢ْزًدددددبو ثًَدددددأنخ ا٠ثدددددلام 

ثبٍدددددزقطبة أفٚدددددم انقدددددٕٖ ٔافزٛدددددبه إٞدددددهؼ يُٓدددددب ٔكدددددننن رعيٚدددددي ٔردددددلعٛى 

 انقلهاد ا٠ثلاعٛخ نهعبيهٍٛ فٛٓبئ

 ٔانًزقٛواد انًؤصوح عهٛٓب: أ٢ٔ : انزعو  عهٗ يكَٕبد انجٛئخ ا٠ثلاعٛخ

 رؾلٚل انًؾ يادئ -

 رؾلٚل انًعٕقبدئ -

 ٙب نلٖ انعبيهٍٛئرهًٌ يَزٕٖ انو -

صبَٛدددددب : انزعدددددو  عهددددددٗ اندددددلٔافع انًُبٍددددددجخ ن١ثدددددلام نددددددلٖ انقدددددٕٖ ا٠ع٣يٛددددددخ 

 ٔانًزقٛواد انًؤصوح عهٛٓبئ

صبنضدددددب : انزعدددددو  عهدددددٗ انًَدددددزٕٖ ا٠ثدددددلاعٙ انًزدددددٕافو ندددددلٖ انقدددددٕٖ ا٠ع٣يٛدددددخ 

 ٔانًزقٛواد انًؤصوح عهٛٓبئ

 انلهاٍبد انَبثقخ:

 انلهاٍبد انعوثٛخ:

ٍدددبثقخ يجبّدددوح فدددٙ عُدددٕاٌ انلهاٍدددخ، اًَدددب ُْدددب  عدددلك ٢ رٕعدددل كهاٍدددبد عوثٛدددخ 

يؾددددلٔك يددددٍ انلهاٍددددبد انزددددٙ اقزوثددددذ ثْددددكم أٔ ثدددد فو ثًكددددٌٕ يددددٍ يكَٕددددبد 

انلهاٍدددددخ، فٖٕٕدددددب  انوٙدددددب اندددددٕ ٛ ٙ ٔأٍدددددبنٛت انزؾ ٛدددددي فدددددٙ انًؤٍَدددددبد 

 ا٠ع٣يٛخ، ٔيٍ ْنِ انلهاٍبد:

( انوٙدددددب اندددددٕ ٛ ٙ ندددددلٖ انعدددددبيهٍٛ ثبنع٣قدددددبد 1992كهاٍدددددخ ّدددددعجبٌ ّدددددًٌ )

(ئ ؽٛدددش اْزًدددذ انلهاٍدددخ 20خئئ كهاٍدددخ يقبهَدددخ ثدددٍٛ يٖدددو ٔانَدددعٕكٚخ )انعبيددد

ثزقٛددددٛى يؾددددبٔه انوٙددددب انددددٕ ٛ ٙ فددددٙ أثعبكْددددب انض٣صددددخ انوٙددددب انددددنارٙ، ٔانوٙددددب 

ا٢عزًدددددبعٙ، ٔانوٙدددددب ا٠كاه٘، ٔاٍزكْدددددب  انعٕايدددددم انًدددددؤصوح عهدددددٗ انوٙدددددب 

اندددٕ ٛ ٙ عدددٍ انعًدددم ٔانًزًضهدددخ فدددٙ انوٙدددب عدددٍ اٞعدددو، انوٙدددب عدددٍ يؾزدددٕٖ 

انوٙددب عددٍ فددوٓ انزوقددٙ، انوٙددب عددٍ ا٠ّددوا  )انقٛددبكح(، انوٙددب عددٍ انعًددم، 

عًبعددددخ انعًددددم )اندددديي٣ا( انوٙددددب عددددٍ ٍددددبعبد انعًددددم، انوٙددددب عددددٍ  ددددؤ  

انعًددددم، ٔمنددددن ثبنًقبهَددددخ ثددددٍٛ انقطددددبعٍٛ انعددددبو ٔانقددددبٓ فددددٙ كددددم يددددٍ يٖددددو 

 ٔانَعٕكٚخئ
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ٔكددبٌ يدددٍ أْددى َزدددبئظ انلهاٍدددخ أٌ انوٙددب اندددٕ ٛ ٙ فدددٙ انًغددب٢د انؾكٕيٛدددخ أقدددم 

يدددٍ َ ٛددددوِ فدددٙ انًؤٍَددددبد انقبٕدددخ، أٌ كهعددددخ انوٙدددب انددددٕ ٛ ٙ فدددٙ عبَجٓددددب 

ا٢عزًددددبعٙ يُق ٚددددخ، أٌ رددددٕافو فددددوٓ انزغلٚددددل ٔا٢ثزكددددبه ريٚددددل يددددٍ انوٙددددب 

 انٕ ٛ ٙئ

( أٍدددٌ ٔيجدددبكل رقدددٕٚى ٔؽ دددي انٖدددؾ ٍٛٛ فدددٙ 1996كهاٍدددخ عجدددل هللا انوفدددبعٙ )

ٔٛدددوق (، ٔقدددل هكددديد انلهاٍدددخ عهدددٗ أٍدددبنٛت 21انًًهكدددخ انعوثٛدددخ انَدددعٕكٚخ )

انزقدددٕٚى ٔانزؾ ٛدددي انًزجعدددخ فدددٙ انًؤٍَدددبد انٖدددؾ ٛخ انَدددعٕكٚخ، ٔكدددبٌ يدددٍ أْدددى 

َزددددبئظ انلهاٍددددخ:  ٛددددبة انً ٓددددٕو ٔانًًبهٍددددخ انعهًٛددددخ فددددٙ عًهٛددددبد انزقددددٕٚى 

 ٔانزؾ ٛي يًب ٚؤك٘ انٗ ؽبنخ يٍ علو انوٙب نلٖ انٖؾ ٙ انَعٕك٘ئ

( انوٙددددب انددددٕ ٛ ٙ نددددلٖ انقددددبئًٍٛ ثب٢رٖددددبل فددددٙ 1997ٔكهاٍددددخ ؽَددددٍ يكددددٙ)

(، ْٔددددلفذ ْددددنِ انلهاٍددددخ انزعددددو  عهددددٗ يَددددزٕٖ 22ٍٔددددبئم ا٠عدددد٣و انكٕٚزٛددددخ)

انوٙددددب انددددٕ ٛ ٙ نددددلٖ ا٠ع٣يددددٙ انكددددٕٚزٙ، ٔكددددبٌ يددددٍ أْددددى َزددددبئظ انلهاٍددددخ أٌ 

انٖددددؾ ٍٛٛ ْددددى اٞكضددددو رعجٛددددوا  ثًدددددلٖ هٙددددبْى عددددٍ ثٛئددددخ انعًددددم، ٔرٕٕدددددهذ 

انلهاٍددددخ انددددٗ أٌ رددددلَٙ انعبئددددل انًددددبك٘ ٔانزقددددلٚو ا٢عزًددددبعٙ يددددٍ أْددددى أٍددددجبة 

 ن انًًبهٍخ ا٠ع٣يٛخئٙع

(انعٕايددددم انًددددؤصوح عهددددٗ انوٙددددب انددددٕ ٛ ٙ نددددلٖ 1999كهاٍددددخ ثطددددوً انؾدددد٣ق)

(، ٔقدددددل اْزًدددددذ ثلهاٍدددددخ انعٕايدددددم 23انعدددددبيهٍٛ فدددددٙ انًؤٍَدددددبد ا٠ع٣يٛدددددخ )

انًدددؤصوح فدددٙ انوٙدددب اندددٕ ٛ ٙ ٔرؾلٚدددل انع٣قدددخ ثدددٍٛ انوٙدددب ٔاٞكاا، ٔرًضهدددذ أْدددى 

ًٖدددو٘ ٚدددورجٜ ثعدددلح أيدددٕه يدددٍ َزدددبئظ انلهاٍدددخ فدددٙ أٌ انوٙدددب ندددلٖ ا٠ع٣يدددٙ ان

 أًْٓب:

انْددددعٕه ثزًٛددددي انًُٓددددخ ا٠ع٣يٛددددخ ٔانْددددعٕه ثب٠َغددددبى ٔرؾقٛددددق انددددناد ٔٛجٛعددددخ 

 انع٣قبد كافم يؾٜٛ انعًم ًَٜٔ انقٛبكح ٔانْكم ا٠كاه٘ انَبئلئ

قٛددددبً اكها   2000كهاٍددددخ فبًٛددددخ ؽَددددٍ لل فهٛ ددددخ ٔعٖددددبو ٍددددعل انوثٛعددددبٌ 

(ئ رُدددبٔل 24ٕيٙ فدددٙ كٔندددخ انكٕٚدددذ )انًدددلهاا نهددد٢ٕا ٔا٠ثدددلام فدددٙ انعًدددم انؾكددد

انجؾددددش هٕددددل اكها  انًددددلٚوٍٚ نع٣قددددخ اندددد٢ٕا ٔا٠ثددددلام فددددٙ انعًددددم انؾكددددٕيٙ، 

ؽٛدددش ٚزؾدددلك انددد٢ٕا فدددٙ ع٣قدددخ اندددوئٌٛ ثدددبنًولًٔ فدددٙ ٍدددزخ عٕاَدددت نهعًدددم 

ْددددٙ: ا٢فزٛددددبه، ٔانزعٛددددٍٛ، ٔانزوّددددٛؼ نلهعددددخ يبنٛددددخ أعهددددٗ، ٔانزوّددددٛؼ نددددلٔهح 

عًدددددم، ٔر دددددٕٚ٘ انقدددددواه، ٔانزوّدددددٛؼ رلهٚجٛدددددخ، ٔا٢ٍدددددزئناٌ نهقدددددؤط يدددددٍ ان
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نًُٖدددددت أعهدددددٗ، ٔٚؾدددددبٔل انجؾدددددش أٌ ٚوٕدددددل انعٕايدددددم اٞكضدددددو ردددددأصٛوا  عهدددددٗ 

 انًلٚوٍٚ عُل ارقبمْى نهقواهاد انًزعهقخ ثبنغٕاَت انًْبه انٛٓبئ

ٔٚقهدددٔ انجؾدددش اندددٗ ٔعدددٕك فدددؤق ثدددٍٛ انًدددلٚوٍٚ فدددٙ رؾلٚدددل انعٕايدددم اٞكضدددو 

ثددددٍٛ ْددددؤ٢ا انًددددلٚوٍٚ فددددٙ رددددأصٛوا  عهددددٗ قددددواهارٓى، كًددددب رٕعددددل فددددؤق فوكٚددددخ 

 يًبهٍخ اٞعًبل ا٠ثلاعٛخ فٙ رهن انغٕاَت انَزخئ

 انلهاٍبد اٞعُجٛخ:

انًززجددددع نهلهاٍددددبد اٞعُجٛددددخ انَددددبثقخ ٚغددددل كًددددب  ْددددبئ٣  فددددٙ كهاٍددددبد ا٠ثددددلام 

ٔرًُٛدددخ انقدددلهاد ا٠ثلاعٛدددخ ندددلٖ انطددد٣ة ثًدددٍ فدددٛٓى ٛددد٣ة ا٠عددد٣و ٔا٢رٖدددبل، 

هقدددخ ثزقٛدددٛى اٞثعدددبك انًدددؤصوح عهدددٗ انقدددلهاد ثًُٛدددب ٚدددوٖ يؾلٔكٚدددخ انلهاٍدددبد انًزع

ا٠ثلاعٛدددخ ندددلٖ انقدددبئًٍٛ ثب٢رٖدددبل أَ َدددٓى، أٔ كهاٍدددخ ٛجٛعدددخ انجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ 

 يٍ ؽٛش كَٕٓب يْغعخ ن١ثلام أٔ ٢، يٍ ْنِ انلهاٍبد انًؾلٔكح:

 Charles Whitney & James S. Ettema (1982)رعدددل كهاٍدددخ 

( أْددددى انلهاٍددددبد انزددددٙ رُبٔنددددذ ْددددنا انجعددددل، ٔقددددل عددددباد رؾددددذ عُددددٕاٌ ا 25)

اٞفدددواك فدددٙ يؤٍَدددبد ا٠عددد٣و انغًدددبْٛو٘: اثدددلام أو قَدددوا ٔانزدددٙ ٍدددعذ اندددٗ 

كهاٍدددخ ٛجٛعدددخ انعًدددم كافدددم انًؤٍَدددبد ا٢رٖدددبنٛخ انغًبْٛوٚدددخ، ٔانزوكٛدددي عهدددٗ 

ٔيدددلٖ يدددلٖ انؾوٚدددخ انًزبؽدددخ نه دددوك ثٕٕددد ّ قبئًدددب  ثب٢رٖدددبل فدددٙ ْدددنِ انجٛئدددخ 

 ؽلٔكِ ٔقلهرّ عهٗ يًبهٍخ ا٠ثلامئ

ٔقدددل رُدددبٔل انكبردددت ْدددنِ اٞثعدددبك ٔفدددق يغًٕعدددخ يدددٍ انًدددؤصواد انزدددٙ عدددلد أْدددى 

انًزقٛددددددواد ان بعهددددددخ فددددددٙ ْددددددنا انٖددددددلك ْٔددددددٙ: انٓٛكددددددم ٔانجُددددددبا انزُ ًٛددددددٙ 

نهًؤٍَدددددخ، ٔانزكُٕنٕعٛدددددب ثٕٕددددد ٓب أكاح انغًدددددع ٔانًعبنغدددددخ ٔا٠َزدددددبط ٔانجدددددش، 

كح انًُزغدددخ اندددٗ انغًٓدددٕه، انزؾٛدددي ا٠ع٣يدددٙ َ دددبو انزَدددٕٚق اندددن٘ ٚؾًدددم انًدددب

نهًؤٍَددددخ ٔرددددأصٛوِ عهددددٗ اٞكاا، رددددأصٛو انًؤٍَددددخ فددددٙ ٍددددهٕ  انقددددبئى ثب٢رٖددددبل 

 ٔفق َ وٚخ ؽبهً انجٕاثخئ

ْٔددددنِ انًزقٛددددواد انًًٓددددخ انزددددٙ هكددددي عهٛٓددددب انكزددددبة رًددددذ يعبنغزٓددددب فددددٙ أؽددددل 

عْددددددو فٖدددددد٣  رُبٔنددددددذ انعلٚددددددل يددددددٍ انًؤٍَددددددبد انًٍٕددددددٛقٛخ، ٔكٔه انُْددددددو، 

زًضٛدددددم، ٔانزه يٚدددددٌٕ انزغدددددبه٘، ٔانَدددددٛبق انزُ ًٛدددددٙ ن١ثدددددلام فدددددٙ يؾطدددددبد ٔان

انزه يٚددددٌٕ انعبيددددخ، ٔانجددددوايظ  ٛددددو انزقهٛلٚددددخ انٓبكفددددخ نهزددددؤٚظ فددددٙ انزه يٚددددٌٕ 

انزغدددبه٘ يدددٍ ٔعٓدددخ َ دددو رُ ًٛٛدددخ، ٔرقٛدددٛى انًُدددزظ انزه يٚدددَٕٙ، ٔا٠ثدددلام فدددٙ 
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لٚددددددخ ٍٔددددددبئم ا٠عدددددد٣و انًطجٕعددددددخ، ٔثُددددددبا أفجددددددبه انؾًدددددد٣د ا٢َزقبثٛددددددخ، ٔه

 نًَزقجم كهاٍبد ا٢رٖبل فٙ ْنا انًغبلئ

ٔعهددددٗ انددددو ى يددددٍ انُقددددل انددددن٘ ٔعددددّ نٓددددنا انكزددددبة فددددٙ انعلٚددددل يددددٍ انددددلٔهٚبد 

( انزددددٙ أهععددددذ َقددددلْب نعددددلو قٛددددبو انكزددددبة ثدددد ٚواك أ٘ ؽهددددٕل نهؾبنددددخ 26انعهًٛددددخ)

انزدددٙ كهٍدددٓب ٔثؾضٓددددب، ف َدددّ ًٚكددددٍ انقدددٕل ثددددأٌ عًٛدددع انلهاٍددددبد انزدددٙ ّددددًهٓب 

صٛو قَدددو٘ نهًزقٛدددواد انًدددنكٕهح ٔعهدددٗ هأٍدددٓب انٓٛكدددم انكزدددبة أكدددلد ٔعدددٕك ردددأ

انزُ ًٛددددٙ، ٔٛجٛعددددخ اكاهح ٔرَددددٛٛو انعًددددم، ٔعٕايددددم انَددددٕق ٔانًُبفَددددخ عهددددٗ 

انؾبندددخ ا٠ثلاعٛدددخ نهقدددبئى ثب٢رٖدددبل ٔرؾغًٛٓدددب، ؽزدددٗ فدددٙ انجٛئدددبد ا٢رٖدددبنٛخ انزدددٙ 

 رعزًل فٙ اٍٞبً عهٗ انعُٖو ا٠ثلاعٙ كبنًَُٛب ٔانًٍٕٛقٗئ

( عهدددٗ َقطدددخ يًٓدددخ 27) Blumler & Spicer( 1990)ثًُٛدددب رؤكدددل كهاٍدددخ 

نهقبٚدددخ، ْٔدددٙ رؾدددبٔل فٓدددى يَدددزقجم ا٠ثدددلام ؽٛدددش ردددأرٙ رؾدددذ عُدددٕاٌ ارٕقعدددبد 

ا٠ثدددلام فدددٙ انَدددٕق انزه يَٕٚٛدددخ انغلٚدددلحئئ ك٢ئدددم يدددٍ ٕدددبَعٙ انجدددوايظا ْدددنِ 

انُقطددددخ انًًٓددددخ ْددددٙ أٌ ا٠ثددددلام ًٚضددددم َقطددددخ ؽوعددددخ نهًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ، 

ى رْدددغٛعّ ٕٔدددقهّ ٔهعبٚزدددّ اما يدددب كدددبٌ انعبئدددل يُدددّ قدددبث٣  ثًعُدددٗ أٌ ا٠ثدددلام ٚدددز

نهزؾٕٚدددم اندددٗ عٕائدددل يبنٛدددخ ٔرقدددلو فدددٙ انًُبفَدددخ، ثًُٛدددب ا٠ثدددلام فدددٙ ؽدددل ماردددّ 

ٔانْقٖددددٛخ انًجلعددددخ ثبنزجعٛددددخ ٚكَٕددددبٌ كائًددددب  فددددبهط َطددددبق انَددددٛطوح ٔانددددزؾكى 

ٔانٚددجٜ انزُ ًٛددٙ، ْٔددٕ يددب ٢ ًٚكددٍ قجٕنددّ فددٙ ثٛئددخ رَددعٗ يددٍ أعددم انًُبفَددخ 

وثؼ، ٔعهٛدددّ فددد ٌ انْقٖدددٛبد انًجلعدددخ  بنجدددب  يدددب ٚدددزى ٔٙدددعٓب فدددبهط اٛدددبه ٔانددد

ارقددبم انقددواه، ثًُٛددب ٚددزى ر عٛهٓددب فقددٜ عُددل انؾبعددخ انددٗ رعددلٚم انقطددٜ انجوايغٛددخ 

أٔ يٕاعٓدددخ يُبفَدددخ ّوٍدددخ، يدددع رأكٛدددل ٙدددؤهح ٔٙدددعٓب رؾدددذ اكاهح يُٚدددجطخ 

 ٔؽبىيخ ف٣ل ْنِ انًوؽهخئ

نوٙدددددب اندددددٕ ٛ ٙ ٔاندددددًُٜ ( ا28) nur Gryskiewicz (1995)كهاٍدددددخ 

ا٠ثددددلاعٙئئ َزددددبئظ رطجٛقٛددددخ  ٛددددو يزٕقعددددخئ ْٔددددٙ يددددٍ انلهاٍددددبد انوائددددلح انزددددٙ 

رُبٔندددذ ع٣قدددخ انوٙدددب اندددٕ ٛ ٙ ثدددبنًُٜ ا٠ثدددلاعٙ عهدددٗ عُٛدددخ يدددٍ انًدددلهاا فدددٙ 

ي ددددوكح فددددٙ ان٢ٕٚددددبد انًزؾددددلح فددددٙ  8621أٔهٔثددددب ٔان٢ٕٚددددبد انًزؾددددلح ثهقددددذ 

زٛغددخ  ٛددو يزٕقعددخ ؽٛددش أصجزددذ فددٙ أٔهٔثددبئ ٔقددل أ ٓددود انلهاٍددخ َ 127يقبثددم 

عددددلو ٔعددددٕك ع٣قددددخ يؤكددددلح ثددددٍٛ انوٙددددب انددددٕ ٛ ٙ ٔا٠ثددددلام، ٔقددددل اٍددددزُزغذ 

انلهاٍددخ أٌ يًبهٍددخ ا٠ثددلام فددٙ ؽددل مارٓددب رٚدد ٙ ؽبنددخ يددٍ ا٠ّددجبم ٔانْددعٕه 

 ثب٠َغبى ٢ رزعهق ثًلٖ انوٙب انٕ ٛ ٙ انًزؾققئ
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Daniel. Rubenson Mark A. Runso (1995) (29 )أيدددب كهاٍدددخ 

اقزٖددددبكٚخ نهعًددددم ا٠ثددددلاعٙ فددددٙ انغًبعددددبد ٔانًُ ًددددبد، ؽٛددددش  –خ ٍددددٛكٕ هلٚدددد

ٍددددعذ ْددددنِ انلهاٍددددخ انددددٗ رجُددددٙ يُ ددددٕه ي ددددبًْٛٙ ٚؾكددددى انع٣قددددخ ثددددٍٛ أفددددواك 

انغًبعدددبد ٔانًُ ًدددبد ثُدددبا عهدددٗ ا٠ثدددلام، ؽٛدددش رٕٕدددهذ انلهاٍدددخ اندددٗ عدددلح 

يعدددبٚٛو ٔي دددبْٛٛى ْٔدددٙ: ي دددبْٛى ٔيعدددبٚٛو رزعهدددق ثبنغًبعدددخ ا٠ثلاعٛدددخ ٔرًضهدددذ 

ٙدددؤهح يواعدددبح ان دددؤق ان وكٚدددخ فًٛدددب ٚزعهدددق ثبنعًدددم ا٠ثدددلاعٙ، ٙدددؤهح فدددٙ 

انزغددددبٌَ ثددددٍٛ أفدددددواك انغًبعددددخ ا٠ثلاعٛددددخ ٔقٛدددددبً ْددددنا انزغددددبٌَ، ٔيواعدددددبح 

 فؤق انقجوحئ

يعددددبٚٛو ٔي ددددبْٛى رزعهددددق ثددددبن وك انًجددددلم ٔرزًضددددم فددددٙ انقجددددوح، انًؤَددددخ فددددٙ 

 انز كٛو، انقلهح عهٗ انز بعم يع اٜفوٍٚئ

انُزٛغدددخ عُدددليب قدددبو انجبؽضدددبٌ ثددد عواا كهاٍدددخ ي ٖدددهخ ثطوٚقدددخ  ٔقدددل رجهدددٕهد ْدددنِ

يددددٍ ٕددددبَعٙ انجددددوايظ فددددٙ انًؾطددددبد انزه يَٕٚٛددددخ اٞيوٚكٛددددخ  150انًقبثهددددخ يددددع 

ٍدددعٛب  ٔهاا انزعددددو  عهددددٗ ٛجٛعدددخ ٔيَددددزقجم انعًددددم ا٠ثدددلاعٙ فددددٙ  ددددم رٖددددبعل 

انًُبفَدددددخ يدددددٍ يدددددٕفو٘ فدددددليبد ان ٛدددددلٕٚ انًُيندددددٙ اندددددنٍٚ ٍدددددٕ  َٚدددددزقطجٌٕ 

انًْددددبْلٍٚ، ٔفددددٙ  ددددم ر زددددذ انغًددددبْٛو اٞيوٚكٛددددخ يددددٍ  ّددددوائؼ كجٛددددوح يددددٍ

 يْبْل٘ انزه يٌٕٚئ

ٔثددددد٣ ّدددددن أٌ ْدددددنِ انلهاٍدددددخ رْدددددٛو اندددددٗ أٌ انجٛئدددددبد ا٠ثلاعٛدددددخ فدددددٙ انعًدددددم 

ا٠ع٣يددددٙ ٢ ردددديال رقٚددددع نولٚددددخ ثواعًبرٛددددخ ر وٙددددٓب انؾبعددددخ نهقددددؤط يددددٍ 

 يٛخئاٞىيبد أٔ نز عٛم انًُبفَخ، أكضو يٍ كَٕٓب أكاا  عبيب  نهٍٕٛهخ ا٠ع٣

( رؾدددددذ عُدددددٕاٌ ااكاهح 30) Davis ،and Scase( 2000ٔردددددأرٙ كهاٍدددددخ )

ا٠ثددددلام ؽٕٛٚددددخ انعًددددم ٔانزُ ددددٛىا نزَددددعٗ ٔهاا كْددددن انعٕايددددم ٔانًزقٛددددواد 

انًؾٛطددددخ ثعًهٛددددخ انزعبيددددم يددددع ا٠ثددددلام عهددددٗ يَددددزٕٚبد رَددددٛٛو انعًددددم ٔاٞثعددددبك 

 انزُ ًٛٛخ انزٙ رؾكى انعًم ا٠ثلاعٙئ

ٔقددددل هكدددديد انلهاٍددددخ فددددٙ اٍٞددددبً عهددددٗ انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ كددددبنزه يٌٕٚ 

ٔانواكٚدددٕ ٔانٖدددؾبفخ ٔانُْدددو ٔا٠عددد٣ٌ ٕٔدددُبعخ انًٍٕدددٛقٗ، ٔقدددل اَزٓدددذ ْدددنِ 

انلهاٍدددخ اندددٗ أٌ ٕدددُبعخ ا٠ثدددلام ٔهعبٚزدددّ رعدددلاٌ عُٖدددوا  اقزٖدددبكٚب  يًٓدددب ، فدددٙ 

زكْدددب  انٕقدددذ اندددن٘ رًدددض٣ٌ فٛدددّ قدددٕح صقبفٛدددخ يدددؤصوح، ٔقدددل ٍدددعٗ انجبؽضدددبٌ ٢ٍ

انؾددددوا  انزُ ًٛدددددٙ فدددددٙ انًؤٍَدددددخ ا٠ع٣يٛددددخ ثدددددلاا  يدددددٍ ْٛبكهٓدددددب انزُ ًٛٛدددددخ، 

ٔقدددلهرٓب عهدددٗ افددددواك يَدددبؽخ يددددٍ ا٢ٍدددزق٣نٛخ نهقدددبئى ثب٢رٖددددبل انًجدددلم نهقٛددددبو 
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ث ثلاعدددددّ، فدددددٙ انٕقدددددذ اندددددن٘ ردددددى ثؾدددددش أٍدددددٌ اندددددزؾكى ٔانزَُدددددٛق ٔانزعدددددبٌٔ 

 ٔانزكبيم ثٍٛ أْلا  ا٠كاهح ٔانًؤٍَخ ٔيقوعبد انًجلمئ

عٗ انجبؽضدددبٌ اندددٗ ا٠عبثدددخ عهدددٗ رَدددبلل كدددبٌ ٚدددزى رغبْهدددّ ٙدددًٍ أكثٛدددبد ٔقدددل ٍددد

عهدددٕو ا٠كاهح ٔانَدددهٕ  انزُ ًٛدددٙ ْٔدددٕ: يزدددٗ ُٚجقدددٙ اٍدددزجلال ي دددبْٛى ٔيجدددبكل 

ٔيًبهٍدددددبد ا٠كاهح ؽدددددٍٛ رعٛدددددق انَدددددهٕ  ا٠ثدددددلاعٙ، ٔيزدددددٗ ٚزؾدددددٕل انعًدددددم 

ا٠ثدددلاعٙ يدددٍ عُٖدددو يدددؤهق نددد١كاهح اندددٗ عُٖدددو ٚدددله هثؾدددب  اقزٖدددبكٚب  ٔيكَدددجب  

 كٚب  نٓب؟يب

ٔفدددٙ ْدددنا ا٠ٛدددبه ؽبٔندددذ انلهاٍدددخ اٍزكْدددب  انًزقٛدددواد انًدددؤصوح فدددٙ ؽدددلٔس 

ْدددنِ انعًهٛدددخ انزدددٙ رؾدددلكد فدددٙ ي ٓدددٕو ا٠كاهح ا٠ثلاعٛدددخ، ٔانعًهٛدددبد انزُ ًٛٛدددخ 

نٓدددب، ٔكٛ ٛدددخ رؾدددٕل انٖدددُبعخ ا٠ع٣يٛدددخ اندددٗ ٕدددُبعخ اثلاعٛدددخ ٔردددأصٛو مندددن عهدددٗ 

قبفددددخ انزُ ًٛٛددددخ انواعٛددددخ انددددوثؼ، ٔأٍددددٌ رُ ددددٛى انعًددددم ا٠ثددددلاعٙ، ٔرًُٛددددخ انض

ن١ثدددلام، ٔارغبْدددبد انزُ دددٛى ا٠ثدددلاعٙ، ٔرقدددٕٚى ارغبْدددبد ٔقدددٛى انقدددبئى ثب٢رٖدددبل 

انًجددددلم، ٔرقٛددددٛى انزؾددددلٚبد ا٠ثلاعٛددددخ، ٔثٓددددنا فدددد ٌ ْددددنِ انلهاٍددددخ قددددل هٍددددًذ 

انقطددددٕاد انٕاعددددت ارجبعٓددددب ن٣َزقددددبل يددددٍ ثٛئددددخ  ٛددددو اثلاعٛددددخ رزَددددى ثددددبنزُ ٛى 

ثلاعٛدددددخ رزقدددددن يدددددٍ قدددددلهارٓب ا٠ثلاعٛدددددخ يُ دددددنا  ٔا٠كاهح انزقهٛدددددلٍٚٛ اندددددٗ ثٛئدددددخ ا

 نهوثؾٛخ ٔانًُبفَخئ

( انزددددٙ 31) Becker ،Hollifield and Kosicki( 2001أيددددب كهاٍددددخ )

عدددباد رؾدددذ عُدددٕاٌ اانضقبفدددخ انزُ ًٛٛدددخ فدددٙ يقبثدددم انضقبفدددخ انًُٓٛدددخ فدددٙ  دددو  

اٞفجددددددبه: قددددددواهاد رٕ ٛددددددن يقوعددددددٙ أفجددددددبه انزه يٚددددددٌٕ ٔيؾددددددوه٘ أفجددددددبه 

انددددٗ اٍزكْددددب  انعٕايددددم انكبيُددددخ ٔهاا ارقددددبم قددددواهاد انٖددددؾنائ فقددددل ٍددددعذ 

رٕ ٛددددددن انقددددددبئًٍٛ ثب٢رٖددددددبل فددددددٙ يغددددددبل اٞفجددددددبه فددددددٙ انٖددددددؾن يقبهَددددددخ 

ثدددبنزه يٌٕٚ، ٔقدددل قَدددى انجبؽدددش ْدددنِ انعٕايدددم اندددٗ عدددبيهٍٛ هئَٛدددٍٛ ًْدددب صقبفدددخ 

انزُ دددٛى ٔصقبفدددخ ا٠ثدددلام، ؽٛدددش رعُدددٙ صقبفدددخ انزُ دددٛى يدددلٖ رًكدددٍ انقدددبئى ثب٢رٖدددبل 

ؤ٣ْد ٔكٔهاد، ٔقلهاردددددددّ انهقٕٚدددددددخ ٔا٢رٖدددددددبنٛخ، يدددددددٍ انؾٖدددددددٕل عهدددددددٗ يددددددد

ٔانَددددوعخ، ٔقبثهٛزددددّ نهعًددددم رؾددددذ  ددددؤ  يقزه ددددخ، ٔمنددددن فددددٙ يقبثددددم انضقبفددددخ 

انًُٓٛدددددخ انزدددددٙ رعزًدددددل فدددددٙ اٍٞدددددبً عهدددددٗ انقدددددلهاد ا٠ثلاعٛدددددخ ٔانًٓدددددبهاد 

ٔانًٕاْددددت، ٔ ٛددددو منددددن يددددٍ انقددددلهاد انزددددٙ رًكددددٍ ٕددددبؽجٓب يددددٍ اَزددددبط يددددبكح 

 يزًٛيحئ
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يؾطدددخ ره يٚدددٌٕ  1131ة ا٢ٍزقٖدددبا انجوٚدددل٘ نعدددلك ٔقدددل رًدددذ انلهاٍدددخ ثأٍدددهٕ

ٕدددددؾٛ خ، ٔقدددددل رًدددددذ يقبهَدددددخ انُزدددددبئظ ثُزدددددبئظ  1539رغبهٚدددددخ ثب٠ٙدددددبفخ اندددددٗ 

 انلهاٍبد انَبثقخ فٙ ْنا انًغبلئ

ٔقددددل رجددددٍٛ يددددٍ َزددددبئظ انلهاٍددددخ أٌ انزه يٚددددٌٕ أكضددددو رقددددلٚوا  نهجعددددل انًُٓددددٙ يددددٍ 

قٕٚدددددخ ثٕٕددددد ٓب انٖدددددؾبفخ، ٔأٌ انٖدددددؾبفخ رٓدددددزى  بنجدددددب  ثَددددد٣يخ انقدددددلهاد انه

أٔنٕٚدددخ أٔندددٗ نهعدددبيهٍٛ فٛٓدددب، ٔأٌ ي ٓدددٕو انجٛئدددخ ا٠ثلاعٛدددخ ٢ ٚددديال ثؾبعدددخ اندددٗ 

رطددددٕٚو، ٔأٌ كدددد٣  يددددٍ انٖددددؾبفخ ٔانزه يٚددددٌٕ ٢ ٚدددديا٢ٌ ٚعًدددد٣ٌ رؾددددذ انًعددددبٚٛو 

مارٓددب انزددٙ كبَددذ يزجعددخ فددٙ عًهٛددبد ا٢فزٛددبه ٔانزٕ ٛددن فددٙ انضًبَُٛٛددبد، ْٔددٕ 

م انجعددل انزُ ًٛددٙ، ٔقددل أكددل انجددبؽضٌٕ يددب ٚؤكددل رقهددٔ يَددزٕٖ انًُٓٛددخ فددٙ يقبثدد

أٌ اٍددددزًواه ْددددنِ انؾبنددددخ ثبنًَددددزٕٚبد مارٓددددب قددددل ٚددددؤصو ثبنَددددهت يَددددزقج٣  عهددددٗ 

 يَزٕٖ انوٍبنخ ا٠ع٣يٛخ ٔعٕكرٓبئ

 Jozee Lapierre ،Vincent-Pierre كهاٍددددددددددددخ 

Giroux(2003)(32 ا٠ثددددددددلام ٔثٛئددددددددخ انعًددددددددم فددددددددٙ ٍددددددددٛبق يؤٍَددددددددبد )

ذ انلهاٍدددخ انزعدددو  عهدددٗ انقدددلهاد ا٠ثلاعٛدددخ انزكُٕنٕعٛدددب ان بئقدددخئ ؽٛدددش اٍدددزٓلف

ٔرأصوْددب ثجٛئددخ انعًددم فددٙ ْددنِ انًؤٍَددبد انزددٙ رعددل فٛٓددب يٖددلها  عْٕوٚددب ئ ٔقددل 

رٕٕدددهذ انلهاٍدددخ اندددٗ اثددددواى ًَدددٕمط يدددٍ ٍدددزخ أثعددددبك رْدددٛو اندددٗ ثٛئدددخ انعًددددم 

( انزْدددبه  انوأٍدددٙ يدددٍ انقٛدددبكح اندددٗ 2( انغدددٕ انعدددبو نهعًدددم 1ا٠ثلاعٛدددخ ْٔدددٙ: 

( انزددددددٕاى٘ فددددددٙ 5( ا٢ؽزددددددواو 4ا٢ٍددددددزق٣نٛخ ٔانؾوٚددددددخ  (3انعبيددددددم ٔانعكددددددٌ 

 (انزعبٌٔ انًْزو  ثٍٛ فوٚق انعًمئ6انًَؤٔنٛبد 

ا٠ثددددلام فددددٙ ا٢رٖددددبل: اٛددددبه  Stephan Sonnenburg (2004)كهاٍددددخ 

(، ؽٛدددش اْزًدددذ انلهاٍدددخ ثبنزإٔدددٛم 33عًدددم َ دددو٘ َؾدددٕ فهدددق يُدددزظ رعدددبَٔٙ )

ن٘ ٚقددددٕو عهٛددددّ يغًٕعددددخ انُ ددددو٘ نهعًددددم ا٠ثددددلاعٙ انزْددددبهكٙ أٔ انزعددددبَٔٙ اندددد

 يٍ اٞفواك، ٔرإٔٛم كٔه عًهٛبد ا٢رٖبل فٙ فهق ْنا انًُبؿئ

ٔأّددبهد انلهاٍددخ انددٗ ٔعددٕك َقددٔ ؽددبك فددٙ اٍٞددٌ انُ وٚددخ فددٙ عهددى ا٠ثددلام، 

أٔ عهددى ا٢رٖددبل انزُ ًٛدددٙ فددٙ ْددنا انًغدددبل، ٍٔددًعذ انلهاٍددخ اندددٗ كْددن أثعدددبك 

ٔقدددل أ ٓدددود انُزدددبئظ أٌ  ْددنِ انعًهٛدددخ ثدددلاا  يدددٍ قٛدددبً فًٓٓدددب ٔأٍدددبنٛت قٛبٍدددٓب،

 ددددبْوح ا٢رٖددددبل فددددٙ انعًددددم ا٠ثددددلاعٙ انزعددددبَٔٙ رجهددددٕهد كقددددٕح كافعددددخ نهعًددددم 

انزْدددددبهكٙ ا٠ثدددددلاعٙ ٔقدددددل قدددددبو انجبؽدددددش ثبنَدددددعٙ عجدددددو رقدددددلٚى ًَدددددٕمط نهعًدددددم 

 انزْبهكٙ ا٠ثلاعٙ انًجُٙ عهٗ ا٢رٖبل عهٗ ص٣صخ أٌٍ:
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ؽٛدددش رجدددٍٛ ٔعدددٕك اٞٔل: انزْدددبه  ا٠ثدددلاعٙ فدددٙ انُْدددبٛبد ا٠ثلاعٛدددخ انَدددبثقخ، 

 افز٣  ٔفهٜ فٙ فٓى انعًهٛخئ

انضددددبَٙ: قٛددددبً أثعددددبك انًُددددٕمط انددددن٘ اقزوؽزددددّ انلهاٍددددخ انًجُددددٙ عهددددٗ ًَددددٜ 

ا٢رٖدددبل، يَدددزٕٖ اٞكاا، أٍدددهٕة انعًدددم، انع٣قدددخ ثدددٍٛ ٛجٛعدددخ انًْدددكهخ 

 ٔأٍبنٛت انؾمئ

 

 انضبنش: انولٚخ انًَزقجهٛخ نزطجٛق ْنا انًُٕمط انجؾضٙئ

( فقددددل عددددباد رؾددددذ عُددددٕاٌ 34) Bear ،Jay ،Mark (2006)أيددددب كهاٍددددخ 

ا ثُددددبا ٔرعيٚددددي صقبفددددخ كعددددى ا٢ثزكددددبها ٔقددددل اعزًددددلد انلهاٍددددخ عهددددٗ َزددددبئظ 

فدددٙ َدددٕفًجو ٔكَٚدددًجو  HRIا٢ٍزقٖدددبا اندددن٘ قدددبو ثدددّ يعٓدددل انًدددٕاهك انجْدددوٚخ 

 اٍزغبثخ يٍ انْوكبد انعبنًٛخ ثإَٔاعٓبئ 1356ؽبى عهٗ  2005

% يدددٍ ا٢ٍدددزغبثبد عدددلد 6ئ71أٌ ٔقدددل رٕٕدددهذ انلهاٍدددخ اندددٗ أَدددّ ثدددبنو ى يدددٍ 

أٌ ا٢ثزكدددبه ٔا٠ثدددلام ًٚدددض٣ٌ أًْٛدددخ قٖدددٕٖ ٞ٘ يؤٍَدددخ، فددد ٌ رؾهٛدددم انُزدددبئظ 

أصجددذ ٔعددٕك قددله كجٛددو يددٍ انزُددبق٘ ثددٍٛ ْددنا ا٢رغددبِ ٔانزطجٛددق، ؽٛددش نددى ر ٓددو 

انُزددددبئظ ٔعدددددٕك أ٘ ّددددكم يدددددٍ أّددددكبل ا٠عًدددددبم عهددددٗ أٍدددددهٕة رقٛددددٛى اٞفكدددددبه 

ٕاد انٕاعددددت ارجبعٓددددب نغعددددم انًؤٍَددددخ انغلٚددددلح، أٔ رؾلٚددددل اٍٞددددبنٛت ٔانقطدددد

أكضدددو اثدددلاعب ، ثًُٛدددب أكدددل اندددجع٘ أٌ انعلٚدددل يدددٍ يجدددبكهاد انزطدددٕٚو ا٠ثدددلاعٙ فدددٙ 

 يؤٍَبرٓى قل فْهذئ

كًددب أكددل انعلٚددل يددٍ انًجؾددٕصٍٛ أٌ انقددلهح عهددٗ انٕٕددٕل انددٗ انًجزكددو أٔ ان كدددوح 

انًجلعددددخ ٢ رددددزى ٔفددددق أٍددددٌ صبثزددددخ ٔاٍددددزوارٛغٛبد ٔاٙددددؾخ ٔاعزٛبكٚددددخ، ثددددم 

 زًل  بنجب  عهٗ انًٖبكفخئرع

ْدددنا فدددٙ انٕقدددذ اندددن٘ أكدددلد فٛدددّ انْدددوكبد اٞيوٚكٛدددخ أٌ انًَدددزٓهن ٚعدددل انعدددبئق 

اٞٔل ٔهاا انزطدددٕٚو ٔا٢ثزكدددبه، ؽٛدددش ٢ رًزهدددن انًؤٍَدددبد انقدددلهح عهدددٗ رقٛٛدددو 

ٛجٛعدددخ اَزبعٓدددب اما يدددب كدددبٌ اَزبعٓدددب انؾدددبنٙ ٚؾقدددق يكبٍدددت يعقٕندددخ، ْٔدددنا فدددٙ 

جٛعددددخ ا٠َزددددبط انؾددددلٚش انقددددبئى عهددددٗ انددددزؾكى فددددٙ هأ٘ انجددددبؽضٍٛ ٢ ٚددددز٣او يددددع ٛ

 انًُزظ نٖبنؼ انطجبئع انًقزه خ نهًَزٓهكٍٛئ

ٔقدددل أكدددلد انلهاٍدددخ أٌ انقٛدددبكح رهعدددت اندددلٔه اٞكضدددو ردددأصٛوا  فدددٙ عًهٛدددخ ا٠ثدددلام 

ثددددلاا  يددددٍ ٔٙددددع ا٠ٍددددزوارٛغٛبد ٔاْٞددددلا ، ٔٔٙددددع ًَددددبمط انَددددهٕ  ا٠كاه٘ 

ٔيكبفدددأح انًجدددلعٍٛ، ٔرًُٛدددخ  انًو دددٕة فٛدددّ، ٔانَدددًبػ ثَُدددجخ يدددٍ انًقدددبٛوح،
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ّددددعٕه انًْددددبهكخ انغًبعٛددددخ عجددددو فددددوق انعًددددم، ٔانعًددددم عهددددٗ رددددٕافو انًددددٕاهك 

انكبفٛدددخ نوعبٚدددخ ا٠ثدددلام، ٔاندددزؾكى فدددٙ يَدددزٕٚبد انؾوٚدددخ انًًُٕؽدددخ نهًجدددلعٍٛ 

ٔرْدددغٛعٓى فدددٙ انٕقدددذ ماردددّ، ٔثددد٣ ّدددن فددد ٌ ْدددنِ رًضدددم أٍدددهٕة انقٛدددبكح ٔا٠كاهح 

 ئانُبعؾخ نوعبٚخ انجٛئخ ا٠ثلاعٛخ

 يْكهخ انلهاٍخ

انًؤٍَدددددبد ا٠ع٣يٛدددددخ رٖدددددُن ٙدددددًٍ انًؤٍَدددددبد ا٠ثلاعٛدددددخ، أ٘ أٌ انعًهٛدددددخ 

ا٠َزبعٛدددخ فٛٓدددب رزطهدددت ا٠ثدددلام انًَدددزًو، ْدددنا يدددٍ ىأٚدددخ انًُدددزظ، ٔكدددننن اٞيدددو 

اما َ وَدددددب نهًؤٍَدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ يدددددٍ ىأٚدددددخ ٛجٛعدددددخ انزقٛدددددواد فدددددٙ انُْدددددبٛ 

ّٔددددلرٓب، كددددم منددددن  ا٠ع٣يددددٙ ٍٔددددوعزٓب، ٔكددددننن يددددٍ ىأٚددددخ ؽددددلح انًُبفَددددخ

ٚ ددددوٗ عهددددٗ انًؤٍَددددخ ا٠ع٣يٛددددخ انعُبٚددددخ ثبنغٕاَددددت ا٠ثلاعٛددددخ عهددددٗ عددددلح 

 يَزٕٚبد:

 اٞٔل: يَزٕٖ ثٛئخ انعًم ا٠ثلاعٛخئ

 انضبَٙ: يَزٕٖ انقلهاد ان وكٚخ ا٠ثلاعٛخئ

 انضبنش: رًُٛخ ٔرؾ ٛي ا٠ثلام فٙ انًؤٍَخئ

 ْٔنا ٚزطهت كهاٍخ:

 يؾ ياد ا٠ثلام نلٖ انعبيهٍٛئ -

 يعٕقبد ا٠ثلامئ -

 أٍجبة هف٘ أٔ قجٕل اٞفكبه ا٠ثلاعٛخئ -

 يَزٕٖ انوٙب انٕ ٛ ٙئ -

 كافعٛخ اٞفواك عهٗ ا٠ثلام فٙ انًؤٍَخ ا٠ع٣يٛخئ -

اَط٣قددب  يددٍ َزددبئظ انلهاٍددبد انَددبثقخ، فدد ٌ يْددكهخ انلهاٍددخ رزؾددلك فددٙ انزعدددو  

ًدددم عهدددٗ لنٛدددبد ركدددٍٕٚ انقدددٕٖ انعبيهدددخ انًجلعدددخ ٔكهاٍدددخ يدددلٖ ردددأصٛو ثٛئدددخ انع

عهدددٗ اثدددلام ا٠ع٣يدددٙ ٔانزعدددو  عهدددٗ يؾ دددياد ٔيعٕقدددبد ٔكٔافدددع ا٠ثدددلام عُدددل 

ا٠ع٣يدددددٙ، ٔانزعدددددو  عهدددددٗ أْدددددى انَدددددًبد انزدددددٙ ركدددددٌٕ انْقٖدددددٛخ ا٠ثلاعٛدددددخ 

ن١ع٣يٛدددددٍٛ، ٔانزعدددددو  عهدددددٗ يَدددددزٕٖ اْزًدددددبو انًؤٍَدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ ثًَدددددأنخ 

 ا٠ثلام ٔانجٛئخ ا٠ثلاعٛخ ٔٛوق رًُٛخ ا٠ثلامئ

 ن ؤٗ انزبنٛخ:رَزٓل  انزَبل٢د ٔا

انزعدددددو  عهدددددٗ أْدددددى يكَٕدددددبد انجٛئدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ انلاعًدددددخ أٔ انًعٕقدددددخ  -

 ن١ثلامئ
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 انزعو  عهٗ رأصٛو انجٛئخ ا٠ع٣يٛخ عهٗ ا٠ثلام ا٠ع٣يٙئ -

 انزعو  عهٗ أْى انلٔافع ن١ثلام نلٖ ا٠ع٣يٍٛٛئ -

 كْن ع٣قبد انزأصٛو ٔانزأصو انًزجبكل ثٍٛ يزقٛواد انلهاٍخئ -

 انلهاٍخ:رَبل٢د 

 يب انقٖبئٔ انًزعهقخ ثكٛ ٛخ ركٍٕٚ انقٕٖ انعبيهخ ا٠ثلاعٛخ؟ (1)

 يب انقٖبئٔ انلًٕٚعوافٛخ ٔانٕ ٛ ٛخ نعُٛخ انلهاٍخ؟ (2)

 يب فٖبئٔ انجٛئخ ا٠ثلاعٛخ فٙ انًؤٍَخ ا٠ع٣يٛخ؟ (3)

 يب فٖبئٔ انلافعٛخ ن١ثلام نلٖ ا٠ع٣يٍٛٛ؟ (4)

 نَعٕك٘؟يب انًَبد انقبٕخ ثبنْقٖٛخ ا٠ثلاعٛخ نلٖ ا٠ع٣يٙ ا (5)

 فؤٗ انلهاٍخ:

 ثُٛذ فؤٗ انلهاٍخ عهٗ علح يَزٕٚبد ْٙ:

انًَددددزٕٖ اٞٔل: قٛددددبً ٛددددوق ركددددٍٕٚ انقددددٕٖ ا٠ثلاعٛددددخ يددددٍ فدددد٣ل انزعددددو  

 عهٗ:

لنٛددددبد اٍددددزقطبة انك ددددبااد ا٠ثلاعٛددددخ يددددٍ كافددددم أٔ فددددبهط انًؤٍَددددبد  -

 ا٠ع٣يٛخئ

 ا٢فزٛبه ثٍٛ انك بااد انًَزقطجخئ -

ٔيدددددددلٖ يواعبرٓدددددددب نهؾبعدددددددخ  اعددددددواااد ٔٛدددددددوق انزٕ ٛدددددددن انًزجعدددددددخ -

 ا٠ثلاعٛخئ

 ٔقل ثُٙ ان وٗ انًزعهق ثٓنا انًَزٕٖ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ عُددددل ا٢ٍددددزقطبة ٔا٢فزٛددددبه ٔانزٕ ٛددددن رعًددددل نزؾلٚددددل 

 ا٢ؽزٛبعبد ا٠ثلاعٛخ، ٔقٛبً انقلهاد ا٠ثلاعٛخ، ٔرقٕو ثوعبٚزٓب ٔرًُٛزٓبئ

 عٛخ ٔاّزًم ْنا انًَزٕٖ عهٗ:انًَزٕٖ انضبَٙ: قٛبً انجٛئخ ا٠ثلا

 رأصٛو انعًم عهٗ انزًٛي ٔا٠ثلام ا٠ع٣يٙئ -

 انوٙب عٍ ثٛئخ انعًمئ -

 يؾ ياد ٔيعٕقبد ا٠ثلام ا٠ع٣يٙئ -

 قجٕل أٔ هف٘ اٞفكبه ا٠ثلاعٛخئ -

 ٔقل ثُٙ ان وٗ انوئٌٛ انًزعهق ثٓنا انًَزٕٖ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:
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نٍٕدددٛهخ ا٠ع٣يٛدددخ فدددٙ انًًبهٍدددخ ردددؤصو ثٛئدددخ انعًدددم ٔيكَٕبرٓدددب انًقزه دددخ َٔدددٕم ا

ا٠ثلاعٛددددخ فددددٙ انًؤٍَددددخ ا٠ع٣يٛددددخ، ٔرزددددأصو أٚٚددددب ثددددبنًزقٛواد انلًٕٚعوافٛددددخ 

 ٔانٕ ٛ ٛخ نهقبئى ثب٢رٖبلئ

 

 

 

انًَدددزٕٖ انضبندددش: قٛدددبً انلافعٛدددخ ن١ثدددلام ندددلٖ ا٠ع٣يٛدددٍٛ يدددٍ فددد٣ل انزعدددو  

 عهٗ:

 يَزٕٖ رؾقٛق اننادئ -

 انًُٕ فٙ انعًمئ -

 انعبئل انًبك٘ئ -

 ا٠ٛواا ٔانضُبا انْقٖٙ )انعبئل انًعُٕ٘(ئ -

 ٔقل ثُٙ ان وٗ انًزعهق ثٓنا انًَزٕٖ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

رزددددأصو انلافعٛددددخ ن١ثددددلام نددددلٖ ا٠ع٣يٛددددٍٛ ثددددبنًزقٛواد انلًٕٚعوافٛددددخ ٔانٕ ٛ ٛددددخ 

َٔددٕم انٍٕددٛهخ ا٠ع٣يٛددخ ٔثٛئددخ انعًددم ثًددب رزٚددًُّ يددٍ عٕايددم رؾ ددي أٔ رعٛددق 

 ا٠ثلامئ

ع: قٛدددددددبً انَدددددددًبد انزدددددددٙ ركدددددددٌٕ انْقٖدددددددٛخ ا٠ثلاعٛدددددددخ انًَدددددددزٕٖ انواثددددددد

ن١ع٣يٛددٍٛ، ٔٚٓدددل  ْدددنا انقٛدددبً اندددٗ انزعددو  عهدددٗ يَدددزٕٖ ا٠ثدددلام فدددٙ أفدددواك 

 انعُٛخئ

 ٔقل ثُٙ ان وٗ انًزعهق ثٓنا انًَزٕٖ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

رقزهددددددددن انْقٖددددددددٛخ ا٠ثلاعٛددددددددخ عُددددددددل ا٠ع٣يٛددددددددٍٛ ثددددددددبفز٣  انًزقٛددددددددواد 

انٍٕدددٛهخ ا٠ع٣يٛدددخ، ٔثٛئدددخ انعًدددم ثًدددب رزٚدددًُّ انلًٕٚعوافٛدددخ ٔانٕ ٛ ٛدددخ َٔدددٕم 

 يٍ عٕايم رؾ ي أٔ رعٛق ا٠ثلامئ

 أكٔاد انلهاٍخ:

 اٍزقلو انجبؽش فٙ عًع ثٛبَبد انلهاٍخ ا٠عواااد انزبنٛخ:

أ٢ٔ : يَددددؼ ٍٞددددبنٛت ٔٛددددوق انًًبهٍددددخ ا٠كاهٚددددخ فددددٙ انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ 

 عُٛخ انلهاٍخ فٙ يغب٢د:

 ٛوق اٍزقطبة انعبيهٍٛئ -1

 افزٛبه انعبيهٍٛئ ٛوق -2
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 ٛوق ٔاعواااد انزٕ ٛنئ -3

 أٍبنٛت انزؾ ٛي انًزجعخئ -4

 انًؤَخ فٙ انًؤٍَخئ -5

 

 

 

 ٔمنن يٍ ف٣ل:

عًددددع انًعهٕيددددبد انعبيددددخ عددددٍ كددددم يؤٍَددددخ ٔهٕددددل عًٛددددع انًُددددبمط  -

 ٔا٠عواااد انقبٕخ ثبنزٕ ٛن انًزجعخ ثٓبئ

أٍدددهٕة ان٣ًؽ دددخ ثبنًْدددبهكخ ؽٛدددش أربؽدددذ نهجبؽدددش ٕددد٣رّ ا٢ؽزوافٛدددخ  -

بم ا٠ع٣يددددددٙ أٌ ٚعددددددبِٚ عٕاَددددددت يددددددٍ انًًبهٍددددددخ ا٠كاهٚددددددخ ثبنقطدددددد

 ا٠ع٣يٛخ فٙ يٕاقع انًؤٍَبد عُٛخ انلهاٍخئ

 نقبااد ي زٕؽخ يع علك يٍ انقٛبكٍٚٛ فٙ رهن انًؤٍَبدئ -

انهقدددددبااد انًقُُدددددخ يدددددع عدددددلك يدددددٍ ا٠ع٣يٛدددددٍٛ انَدددددعٕكٍٚٛ انعدددددبيهٍٛ  -

فٖٕٕدددددب  إٔدددددؾبة انقجدددددوح يدددددٍ  ٛدددددو انًًبهٍدددددٍٛ نهُْدددددبٛ ا٠كاه٘، 

ا نٓدددددى ي٣ؽ دددددبد يًٓدددددخ عهدددددٗ ّدددددكم يًبهٍدددددخ انعًدددددم ا٠كاه٘ فٓدددددؤ٢

 ٔيلٖ رأصٛوِ ثب٠كاهح ا٠ع٣يٛخ فٙ رهن انًؤٍَبدئ

صبَٛدددب : اعزًدددبك أٍدددهٕة ا٢ٍزقٖدددبا ؽٛدددش ردددى رٖدددًٛى اٍدددزًبهح فبٕدددخ ثبنعدددبيهٍٛ 

ا٠ع٣يٛددددددٍٛ )انقٛددددددبكٍٚٛ ٔ ٛددددددو انقٛددددددبكٍٚٛ( يددددددٍ انغَُددددددٍٛ، ٔقددددددل اّددددددزًهذ 

 لًٕٚعوافٛخ عهٗ انًؾبٔه انزبنٛخ:ا٢ٍزًبهح اٙبفخ انٗ انًزقٛواد ان

قٛدددبً انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ، ٔاّدددزًم ْدددنا انًقٛدددبً عهدددٗ عدددلك يدددٍ انًقدددبٌٚٛ  -1

 انزٙ رقٌٛ:

 أ( يلٖ رأصٛو انعًم عهٗ رًٛي انعًم ا٠ع٣يٙئ

 ة( يلٖ انوٙب عٍ ثٛئخ انعًمئ

 ط( يؾ ياد ٔيعٕقبد ا٠ثلام فٙ ثٛئخ انعًم:

 انعٕايم ا٠ٚغبثٛخئ 

 انعٕايم انَهجٛخئ 

 ك( يلٖ قجٕل أٔ هف٘ اٞفكبه ا٠ثلاعٛخئ
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قٛدددبً رغًٛعدددٙ نهلافعٛدددخ ن١ثدددلام، اّدددزًم ْدددنا انقٛدددبً عهدددٗ يغًدددٕم اندددلٔافع  -2

ن١ثددددلام انزددددٙ ٍددددجق رؾلٚددددلْب فددددٙ يٖددددطهؾبد انلهاٍددددخ ٔانزددددٙ رعطددددٙ أٔىآَددددب 

 يغزًعخ يؤّوا  نًَزٕٖ انلافعٛخ ا٠ثلاعٛخ نلٖ عُٛخ انلهاٍخ:

 -انًُدددٕ فدددٙ انعًدددمئ  -ُدددبا فدددٙ يؾدددٜٛ انعبئهدددخئ انض -رؾقدددق اندددناد فدددٙ انعًدددمئ  -

ا٠ٛددددواا كافددددم يؾددددٜٛ  -ا٠َغددددبىئ  -انعبئددددل انًددددبك٘ئ  -رقددددلٚى ّددددٙا نهًغزًددددعئ  

 انعًمئ

(35قٛددددبً رغًٛعددددٙ نَددددًبد انْقٖددددٛخ ا٠ثلاعٛددددخ، ) -3
 

ٔاّددددزًم ْددددنا انقٛددددبً 

 عهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ أْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى انَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًبد 

)انْقٖدددددددٛخ ٔانًعوفٛدددددددخ ٔا٢عزًبعٛدددددددخ( انزدددددددٙ ٍدددددددجق ا٠ّدددددددبهح انٛٓدددددددب فدددددددٙ 

هؾبد انلهاٍدددددخ ٔانزدددددٙ رعطدددددٙ يغزًعدددددخ ٔىَدددددب  ًٚكدددددٍ ا٢ًٛئُدددددبٌ انٛدددددّ يٖدددددط

 نًَزٕٖ ا٠ثلام نلٖ ا٠ع٣يٍٛٛئ

 ي وكاد قٛبً انْقٖٛخ ا٠ثلاعٛخ:

انعجددددبهاد انزددددٙ ٍددددجق ا٠ّددددبهح انٛٓددددب ٍددددبثقب  فددددٙ يٖددددطهؾبد انلهاٍددددخ  -

 ( عجبهح يٚبفب  نٓب عْو عجبهاد يؾبٚلحئ30ٔعلكْب )

 انًقٛبً يكٌٕ يٍ فًٌ كهعبدئ -

 كهعخئ 30انؾل اٞكَٗ نهًقٛبً  -

 كهعخئ 150انؾل اٞعهٗ نهًقٛبً  -

 كهعخئ 150ٔ 120يلٖ انقٛبً: يب ثٍٛ  -

 صجبد انًقٛبً:

ؽٛددددش اَددددّ رددددى رٖددددًٛى يقٛددددبً رغًٛعددددٙ عددددباد أٔىاٌ عًٛددددع انعجددددبهاد ٔفددددق 

انقٛبٍددددٙ انجددددبني  Alphaا٠ؽٖددددبئٙ أعهددددٗ يددددٍ قًٛددددخ يعبيددددم  Alphaيعبيددددم 

ٔعددددٕك ارَددددبق كافهددددٙ ٞٔىاٌ انعجددددبهاد انزددددٙ ْٔددددٕ يددددب ْٚددددٛو انددددٗ  8138ئ0

 رقٌٛ انْقٖٛخ ا٠ثلاعٛخئ

 يقٛبً انلافعٛخ ن١ثلام:

انعجدددبهاد انزدددٙ ٍدددجق ا٠ّدددبهح انٛٓدددب ٍدددبثقب  فدددٙ يٖدددطهؾبد انلهاٍدددخ ٔعدددلكْب  -

 ٍجع عجبهاد يٚبفب  نٓب فًٌ عجبهاد يؾبٚلحئ

 انًقٛبً يكٌٕ يٍ فًٌ كهعبدئ -

 انؾل اٞكَٗ نهًقٛبً ٍجع كهعبدئ -

 كهعخئ 35انؾل اٞعهٗ نهًقٛبً  -
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 كهعخئ 35ٔ 28يلٖ انقٛبً يبثٍٛ  -

 صجبد انًقٛبً:

ؽٛددددش اَددددّ رددددى رٖددددًٛى يقٛددددبً رغًٛعددددٙ عددددباد أٔىاٌ عًٛددددع انعجددددبهاد ٔفددددق 

انقٛبٍددددٙ انجددددبني  Alphaا٠ؽٖددددبئٙ أعهددددٗ يددددٍ قًٛددددخ يعبيددددم  Alphaيعبيددددم 

انزددددٙ  ْٔددددٕ يددددب ْٚددددٛو انددددٗ ٔعددددٕك ارَددددبق كافهددددٙ ٞٔىاٌ انعجددددبهاد 7955ئ0

 رقٌٛ انلافعٛخ َؾٕ ا٠ثلام

 عُٛخ انلهاٍخ:

 أعوٚذ انلهاٍخ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

أ٢ٔ : ردددى افزٛدددبه عُٛدددخ يدددٍ عْدددو يؤٍَدددبد اع٣يٛدددخ ٍدددعٕكٚخ )يؾهٛدددخ ٔكٔنٛدددخ( 

 (ئ36)

صبَٛدددب : ردددى افزٛدددبه عُٛدددخ عْدددٕائٛخ يدددٍ ا٠ع٣يٛدددٍٛ انَدددعٕكٍٚٛ انعدددبيهٍٛ فدددٙ رهدددن 

ٔنٚدددًبٌ ّدددًٕنٛخ رًضٛدددم انعُٛدددخ، ردددى انًؤٍَدددبد ٔرؾلٚدددلا  فدددٙ يلُٚدددخ انوٚدددبٗ، 

 :كًب ٚهٙرًًٖٛٓب 

 انًؤٍَبد ا٠ع٣يٛخ:

 افزبه انجبؽش فًٌ يؤٍَبد ٕؾ ٛخ ْٙ: -1

 يقوْب نُلٌئ –كاه انؾٛبح  -

 يقوْب انوٚبٗئ –يؤٍَخ انًٛبيخ انٖؾ ٛخ  -

 يقوْب علحئ –يؤٍَخ عكب  نهٖؾبفخ  -

 يقوْب انليبوئ –يؤٍَخ انٕٛو نهٖؾبفخ  -

 ثٓبئيقوْب أ –يؤٍَخ عَٛو  -

 افزبه انجبؽش فًٌ يؤٍَبد اماعٛخ ٔره يَٕٚٛخ ْٙ: -2

 يقوْب انوٚبٗئ –اماعخ انًًهكخ انعوثٛخ انَعٕكٚخ  -

 يقوْب كثٙئ – mbc FMاماعخ  -

 يقوْب انوٚبٗئ –انقُبح ا٠فجبهٚخ انزه يَٕٚٛخ  -

 يقوْب كثٙئ – mbcقُبح ره يٌٕٚ  -

 يقوْب انوٚبٗئ –قُبح انًغل  -

 ا٠ع٣يٌٕٛ:
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ي ددددوكح ثٕٕدددد ٓب رًضددددم َٖددددن انعُٛددددخ  200انؾٖددددٕل عهددددٗ اٍددددزٓل  انجبؽددددش 

انًضهدددٗ ٞ٘ يغزًدددع ي زدددٕػ عهدددٗ انًَدددزٕٖ ا٠ؽٖدددبئٙ، ٔعهٛدددّ فقدددل ردددى رٕىٚدددع 

 (ئ37اٍزًبهح نكم يؤٍَخ ٕؾ ٛخ) 20

 

 

 

 

 

 

 

 انٕٓايِ:

ٛدددددبهق انَدددددٕٚلاٌ ٔيؾًدددددل انعدددددلنٌٕ، يجدددددبكل ا٠ثدددددلام )انكٕٚدددددذ: ا٠ثدددددلام  (1)

 33 – 29(  ٓ ٓ 2004انقهٛغٙ، 

اكٔهك ك٘ ثَٕدددٕ، ا٠ثدددلام انغدددبك، رعوٚدددت ثبٍدددًخ انُدددٕه٘ )انوٚدددبٗ:  -

 46( 2005ٓيكزجخ انعجٛكبٌ، 

يبٚددن فددبٌَ ٔكٚددبٌ كٚكددٌٕ، انز كٛددو فددبهط انٖددُلٔق )انوٚددبٗ، يكزجددخ عوٚددو،  (2)

 ئ84ٓ( 2006

 ئ24ٓعبه٘ َٔٚهو، اكاهح انًٕاهك انجْوٚخ )انوٚبٗ: كاه انًوٚـ(  (3)

( 2004يْٛددددددٛم اهيَددددددزؤَظ، رقُٛددددددبد ا٠كاهح)انوٚبٗ:يكزجددددددخ عوٚددددددو،  (4)

 ئ96ٓ 

 هعع انجبؽش انٗ: (5)

ٍٕٚدددددددن انطددددددددبئٙ ٔلفدددددددؤٌ، اكاهح انًددددددددٕاهك انجْدددددددوٚخ يددددددددلفم  -

( ٓ ٓ 2006اٍدددددزوارٛغٙ يزكبيدددددم )عًدددددبٌ: يؤٍَدددددخ اندددددٕهاق، 

55-67 

ٍددددددًٛو عجددددددلانْٕبة ٔنٛهددددددٗ انجواكعددددددٙ، اكاهح انًددددددٕاهك انجْددددددوٚخ  -

 (ئ2006بد ٔاٍزْبهاد  ا٠كاهح، )انقبْوح: يوكي كهاٍ

 (ئ2005)انوٚبٗ:يكزجخ عوٚو،  MBAٍزٛ ٍ ٍزوانو،  -

أؽًددددددل يددددددبْو، اكاهح انًددددددٕاهك انجْوٚخ)ا٠ٍددددددكُلهٚخ: انددددددلاه انغبيعٛددددددخ،  (6)

 ئ25-21ٓ( ٓ 2004
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 ئ190عبه٘ َٔٚهو، يوعع ٍبثق، ٓ  (7)

فبنددددل عجددددل انددددوؽٛى انٓٛزددددٙ، اكاهح انًددددٕاهك انجْددددوٚخ )عًددددبٌ: كاه ٔائددددم  (8)

 ئ127-133ٓ( ٓ 2005نهُْو،  

 اَ و: (9)

 ئ167عبه٘ كَٚهو، يوعع ٍبثق، ٓ  -

فٚدددددٛو كدددددب ى يؾًدددددٕك ٔٚبٍدددددٍٛ كبٍدددددت انقوّدددددّ، اكاهح انًدددددٕاهك  -

 91ٓ (2007انجْوٚخ )عًبٌ: كاه انًَٛوِ، 

يٖدددددط ٗ ّدددددبِٔٚ، اكاهح انًدددددٕاهك انجْدددددوٚخ)عًبٌ:كاه انْدددددؤق،  -

 ئ152 -139ٓ( ٓ 2005

نعًددددم ٔانَددددهٕ  ا٠ثددددلاعٙ يؤٚددددل ٍددددعٛل انَددددبنى، انع٣قددددخ ثددددٍٛ رٖددددًٛى ا (10)

، ٓ 1انعدددددلك، 26يغهدددددلنهعدددددبيهٍٛ، يغهدددددخ كهاٍدددددبد انغبيعدددددخ اٞهكَٛدددددخ، 

 ئ10

(11) A schuler ،R. ،(1995) “managing human resource” 

5
th

 ed. ،puplishing company ،N. Y ،P332. Wes. 

(12) Denis ،A ،S. and Griffin ،R.W " Human Resource 

management" Houghton Misslin company Boston 

2000. 

(13) Cheng. Angline. ،and Brown ،Alan international 

journal of     Human Resource management vol.9 ،

No1 ،1998. Pp43-149 

يؾًل فدبنؼ ٕدبنؼ، اكاهح انًدٕاهك انجْدوٚخ )عًدبٌ: كاه انؾبيدل نهُْدو ٔانزٕىٚدع،  -

2004) ٓ87 

 اَ و: (14)

 ئ19 – 16ٛبهق انَٕ ٚلاٌ، يوعع ٍبثق، ٓ ٓ  -

هفعددذ ان ددبعٕه٘، اكاهح ا٠ثددلام انزُ ًٛددٙ )انقددبْوح: انًُ ًددخ انعوثٛددخ نهزًُٛددخ  -

 ئ7– 3( ٓ ٓ 2005ا٠كاهٚخ،

، 144انكَددُله هّٔددكب، ا٠ثددلام انعددبو ٔانقددبٓ، ٍهَددهخ عددبنى انًعوفددخ، انعددلك  -

 ئ125ٓ، 1989
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ل٢ٌ هٔ، اندددنكبا ا٠ثدددلاعٙ: ا٠يكبَدددبد ٔانقدددلهاد، روعًدددخ عدددبكل يؾًدددل انوّدددٛل  -

 ئ5ٓ( 2007)انقبْوح: انًُ ًخ انعوثٛخ نهزًُٛخ ا٠كاهٚخ،

عٛددٕفو٘ ثٛزددٙ، كٛددن رًُددٙ قددلهرن عهددٗ انز كٛددو ا٠ثددلاعٙ )عًددبٌ، ثٛددذ اٞفكددبه  -

 ئ11ٓ( ْ 1422انلٔنٛخ، 

يؾًددل عجددلانقُٙ ْدد٣ل، يٓددبهاد انز كٛددو ا٠ثددلاعٙ )انقددبْوح: يوكددي رطددٕٚو اٞكاا  -

 ئ57– 51( ٓ ٓ 2007ٔانزًُٛخ ا٠كاهٚخ،

 اَ و: (15)

( ٓ ٓ 2002عهددٙ انَددهٙ، اكاهح انزًٛددي )انقددبْوح: كاه  وٚددت نهطجبعددخ انُْددو، -

 ئ29– 19

 ئ24ٓ( 2004ىٚل انٕٓٚل٘، ا٠ثلام )انعٍٛ: كاه انكزبة انغبيعٙ،) -

( ٓ ٓ 2003ٍٓٛهخ عجدبً، انقٛدبكح ا٢ثزكبهٚدخ )عًدبٌ: كاه ٔائدم نهُْدو ٔانزٕىٚدع، -

 ئ155– 145

 103ٓ( 2004كاه ٔائم نهُْو ٔانزٕىٚع،َغى عجٕك َغى، اكاهح ا٢ثزكبه )عًبٌ:  -

 ئ113–

 199( ٓ ٓ 2005عب٘ ك٣كَزٌٕ ٔثٛم نٕكبً، كٍ يجلعب  )انوٚبٗ: يكزجدخ عوٚدو،  -

 ئ222-

(16) Charles W. Prather ،lisa K ،Gundry ،Blue print for 

innovation: How creative processes can make you 

and your company mor competitive ،IMA ،2003 ،

pp 40-60. 

 اَ و: (17)

 ئ225ٓعٕٛفو٘ ثٛزٙ، يوعع ٍبثق  -

 ئ22-20ٛبهق انَٕٚلاٌ، يوعع ٍبثق ٓ ٓ  -

 ئ22ٓل٢ٌ هٔ، يوعع ٍبثق،  -

 ئ4ٓ( 2004عٛم ٢َل فٛهل، رؾ ٛي انناد )انوٚبٗ: يكزجخ عوٚو، -

 اَ و: (18)

يددلؽذ أثددٕ انُٖددو، رًُٛددخ انقددلهاد ا٢ثزكبهٚددخ نددلٖ ان ددوك ٔانًُ ًددخ )انقددبْوح:  -

 ئ100-94( ٓ ٓ 2004انعوثٛخ، يغًٕعخ انُٛم

 ئ98-79هفعذ ان بعٕه٘، يوعع ٍبثق ٓ ٓ  -
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 ئ44-36ىٚل انٕٓٚل٘، يوعع ٍبثق ٓ ٓ  -

ٍددعل انددلٍٚ فهٛددم عجددل هللا، رًُٛددخ انقددلهاد ا٠ثلاعٛددخ )كيٛددبٛ: ك٢ٔهً نددٝكاة  -

 ئ46-42( ٓ ٓ 2006ٔان ٌُٕ ٔا٠ع٣و، 

 ئ131ٓ( 1995ًٍٛو ؽٍَٛ، ثؾٕس ا٠ع٣و )انقبْوح: عبنى انكزت، (19)

( انوٙب اندٕ ٛ ٙ ندلٖ انعدبيهٍٛ ثبنع٣قدبد انعبيدخئئ 1992ّعجبٌ أثٕ ىٚل ًٌّ ) (20)

 كهاٍخ يقبهَخ ثٍٛ يٖو ٔانَعٕكٚخئ

عجدل هللا انوفددبعٙ، أٍدٌ ٔيجددبكل رقدٕٚى ٔرؾ ٛددي انٖدؾ ٍٛٛ فددٙ انًًهكدخ انعوثٛددخ  (21)

 (ئ1996انَعٕكٚخ)انوٚبٗ: كاه انًعواط انلٔنٛخ نهُْو، 

اندٕ ٛ ٙ ندلٖ انقدبئًٍٛ ثب٢رٖدبل فدٙ ٍٔدبئم ا٠عد٣و اثواْٛى ؽٍَ يكدٙ، انوٙدب  (22)

 (ئ1997(، 33انكٕٚزٛخ )عبيعخ انًُٖٕهح: يغهخ كهٛخ انزوثٛخ، انعلك)

ثطوً عوعٌ ؽد٣ق، انعٕايدم انًدؤصوح عهدٗ انوٙدب اندٕ ٛ ٙ )عبيعدخ انقدبْوح:  (23)

 (ئ1999هٍبنخ ككزٕهاِ  ٛو يُْٕهح،

ً اكها  انًددلهاا ( قٛددب2000فبًٛددخ ؽَددٍ لل فهٛ ددخ ٔعٖددبو ٍددعل انوثٛعددبٌ ) (24)

نهدد٢ٕا ٔا٠ثددلام فددٙ انعًددم انؾكددٕيٙ فددٙ كٔنددخ انكٕٚددذ: انًغهددخ انعوثٛددخ نهعهددٕو 

 ئ3انعلك  7ا٠كاهٚخ، يغهٌ انُْو انعهًٙ، عبيعخ انكٕٚذ، انًغهل 

(25) D. Charles Whitney & James S. Ettema (Ed) (1982) 

Individuals in mass media organizations: 

Creativity or constraints ،(pp. 145-162). Beverly 

Hills ،CA: Sage Publishing. 

(26) for example: 

*G. Ray Funkhouser (Individuals in Mass Media 

Organizations: Creativity and Constraint review 

article. The Public Opinion Quarterly ،Vol. 46 ،

No.4 (Winter ،1982) ،pp. 601-603. 

(27) Jay G. Blumler، Carolyn Martin Spicer (1990) 

Prospects for Creativity in the New Television 

Marketplace: Evidence from Program-Makers. 

Journal of Communication. Volume: 40. Issue: 4. 

Publication Year: 1990. Page Number: 80. 
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(28) Nur Gryskiewicz Ph.D. Sylvester Taylor ، John 

Fleenor Ph.D. (1995) Job Satisfaction and 

Creativity Style: An Unexpected Empirical 

Finding ،Creativity and Innovation Management 

4 (4) ،258-261. 

(29) Daniel L. Rubenson ،Mark A. Runco (1995) The 

Psychoeconomic View of Creative Work in 

Groups and Organizations ،Creativity and 

Innovation Management 4 (4) ،232-241. 

(30) Davis ،Howard ،and Sease ،Richard (2000) 

Managing Creativity: The Dynamics of Work and 
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نددٗ عددلك يددٍ انًقددبٌٚٛ انًزبؽددخ نهْقٖددٛخ ا٠ثلاعٛددخ فددٙ انًواعددع هعددع انجبؽددش ا (35)

 انزبنٛخ:

 ئ109-80، 51-36ىٚل ْٕٚل٘، يوعع ٍبثق، ٓ ٓ  -

( 2002فزؾددٙ عددؤاٌ، ا٠ثددلام )عًددبٌ: كاه ان كددو نهطجبعددخ ٔانُْددو ٔانزٕىٚددع،  -

 ئ219ٓ، 187ٓ، 151ٓ

 ئ63– 42ٍٓعل انلٍٚ فهٛم عجل هللا، يوعع ٍبثق، ٓ  -

 ئ85ٓيؾًل عجل انقُٙ ؽٍَ ٣ْل، يوعع ٍبثق،  -

 ئ255ٓعٕٛفو٘ ثٛزٙ، يوعع ٍبثق،  -

 يعٛبه افزٛبه انًؤٍَبد عُٛخ انلهاٍخ: (36)

 ايب أٌ ٚكٌٕ روفٖٛٓب ٍعٕكٚب ئ -

 ٔأٌ ٚكٌٕ نٓب يقو هئٌٛ فٙ انوٚبٗئ -

 ٔأٌ ٚكٌٕ رًٕٚهٓب ٔيهكٛزٓب ٍعٕكٚخئ -

ه عدٍ ا٢رؾدبك انٖدبك و2006ؽَت رقوٚدو انؾوٚدبد انٖدؾ ٛخ فدٙ اندٍٕٛ انعوثدٙ  (37)

عددلك انٖددؾ ٍٛٛ انَددعٕكٍٚٛ  و17/5/2007انعددبو نهٖددؾ ٍٛٛ انعددوة فددٙ انقددبْوح 

 750انًز و ٍٛ انًَغهٍٛ فدٙ ْٛئدخ انٖدؾبفخ انَدعٕكٚخ عهدٗ يَدزٕٖ انًًهكدخ 

 130أعٚددبا  ٛددو يز ددو ٍٛئ رعزجددو انعُٛددخ  ٕددؾ ٛب  1297عٚددٕا  اٙددبفخ انددٗ 

عزجدددبه أٌ رقدددلٚواد ٕدددؾ ٛب  يز و دددب  فدددٙ يلُٚدددخ انوٚدددبٗ يُبٍدددجخ عدددلا  عهدددٗ ا

عٚدٕ َغدل أٌ انعُٛدخ  200انٖؾ ٍٛٛ انًز دو ٍٛ فدٙ يلُٚدخ انوٚدبٗ فدٙ ؽدلٔك 

 يًضهخ ثْكم عٛل نهٖؾ ٍٛٛ فٙ يلُٚخ انوٚبٗئ

 

 يٖبكه انلهاٍخ ٔيواععٓب:

 )أ( انًواعع انعوثٛخ ٔانًعوثخ:

أؽًددددددل يددددددبْو، اكاهح انًددددددٕاهك انجْددددددوٚخ )ا٠ٍددددددكُلهٚخ: انددددددلاه انغبيعٛددددددخ،  ئ1

 و(2004



 

41 

 

ثَٕدددٕ، ا٠ثدددلام انغدددبك، روعًدددخ ثبٍدددًخ انُدددٕه٘ )انوٚدددبٗ: يكزجدددخ  اكٔاهك ك٘ ئ2

 (2005انعجٛكبٌ، 

ل٢ٌ هٔ، انددددددنكبا ا٠ثددددددلاعٙ:ا٠يكبَبد ٔانقددددددلهاد، روعًددددددخ عددددددبكل يؾًددددددٕك  ئ3

 (ئ2007انوّٛل )انقبْوح: انًُ ًخ انعوثٛخ نهزًُٛخ ا٠كاهٚخ، 

 ئ1989، 144أنكَُله هّٔكب، ا٠ثلام انعبو ٔانقبٓ، ٍهَهخ عبنى انًعوفخ، انعلك  ئ4

عددبه٘ َٔٚددهو، اكاهح انًددٕاهك انجْددوٚخ روعًددخ: يؾًددل عجددل انًزعددبل )انوٚددبٗ، كاه  ئ5

 انًوٚـ(ئ

عدددددب٘ ك٣كَدددددزٌٕ ٔثٛدددددم نٕكدددددبً، كدددددٍ يجدددددلعب  )انوٚدددددبٗ: يكزجدددددخ عوٚدددددو،  ئ6

 (ئ2005

 (ئ2004عٛم ٢َل فٛهل، رؾ ٛي انناد )انوٚبٗ: يكزجخ عوٚو،  ئ7

ٙ، روعًدددخ ٍدددبيٙ عٛدددٕفو٘ ثٛضدددٙ: كٛدددن رًُدددٙ قدددلهرن عهدددٗ انز كٛدددو ا٠ثدددلاع ئ8

 ْ (ئ1422ٍهًٛبٌ )عًبٌ: ثٛذ اٞفكبه انلٔنٛخ، 

فبندددددل عجدددددل اندددددوؽٛى انٓٛزدددددٙ، اكاهح انًدددددٕاهك انجْدددددوٚخ )عًدددددبٌ: كاه ٔائدددددم  ئ9

 (ئ2005نهُْو، 

فٚدددٛو كدددب ى يؾًدددٕك ٔٚبٍدددٍٛ كبٍدددت انقوّدددّ، اكاهح انًدددٕاهك انجْدددوٚخ  ئ10

 (ئ2007)عًبٌ: كاه انًَٛوح، 

)انقددبْوح: انًُ ًددخ انعوثٛددخ نهزًُٛددخ  هفعددذ ان ددبعٕه٘، اكاهح ا٠ثددلام انزُ ًٛددٙ ئ11

 (ئ2005ا٠كاهٚخ، 

 (ئ2004ىٚل ْٕٚل٘، ا٠ثلام )انعٍٛ: كاه انكزبة انعوثٙ،  ئ12

انطجعددددددددددخ اٞٔنددددددددددٗ )انوٚددددددددددبٗ، يكزجددددددددددخ  MBAٍددددددددددزٛ ٍ ٍددددددددددزوانو،  ئ13

 (ئ2005عوٚو،

ٍدددعل اندددلٍٚ فهٛدددم عجدددل هللا، رًُٛدددخ انقدددلهاد ا٠ثلاعٛدددخ )كيٛدددبٛ: ك٢ٔهً  ئ14

 (ئ2006نٝكاة ٔان ٌُٕ ٔا٠ع٣و، 

 (ئ1995ًٍٛو ؽٍَٛ، ثؾٕس ا٠ع٣و )انقبْوح: عبنى انكزت،  ئ15

ٍددددًٛو يؾًددددل عجددددل انْٕددددبة ٔنٛهددددٗ يٖددددط ٗ انجواكعددددٙ، اكاهح انًددددٕاهك  ئ16

انجْدددددوٚخ )انقدددددبْوح: يوكدددددي كهاٍدددددبد ٔاٍزْدددددبهاد ا٠كاهح انعبيدددددخ، عبيعدددددخ 

 و(ئ2006انقبْوح، 

ٍدددٓٛهخ عجدددبً، انقٛدددبكح ا٠ثزكبهٚدددخ )عًدددبٌ: كاه ٔائدددم نهُْدددو ٔانزٕىٚدددع،  ئ17

 (ئ2003
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ٛددددبهق انَددددٕٚلاٌ ٔيؾًددددل انعددددلنٌٕ، يجددددبكل ا٠ثددددلام )انكٕٚددددذ: ا٠ثددددلام  ئ18

 (ئ2004انقهٛغٙ، 

عهدددددٗ انَدددددهًٙ، اكاهح انزًٛدددددي )انقدددددبْوح: كاه  وٚدددددت نهطجبعدددددخ ٔانُْدددددو،  ئ19

 (ئ2002

فزؾٙ عجل انوؽًٍ عؤاٌ، ا٠ثلام )عًبٌ: كاه ان كدو نهطجبعدخ ٔانُْدو ٔانزٕىٚدع،  ئ20

 (ئ2002

يبٚدددن فدددبٌَ ٔكٚدددبٌ كٚكدددٌٕ، انز كٛدددو فدددبهط انٖدددُلٔق )انوٚدددبٗ: يكزجدددخ  ئ21

 (ئ2006عوٚو، 

يؾًددددل عجددددل انقُددددٙ ْدددد٣ل، يٓددددبهاد انز كٛددددو ا٠ثددددلاعٙ )انقددددبْوح: يوكددددي  ئ22

 (ئ2007رطٕٚو اٞكاا ٔانزًُٛخ ا٠كاهٚخ، 

يؾًدددل فدددبنؼ ٕدددبنؼ، اكاهح انًدددٕاهك انجْدددوٚخ )عًدددبٌ: كاه انؾبيدددل نهُْدددو  ئ23

 (ئ2004ٔانزٕىٚع، 

ثددددٕ انُٖددددو، رًُٛددددخ انقددددلهاد ا٠ثزكبهٚددددخ نددددلٖ ان ددددوك ٔانًُ ًددددخ يددددلؽذ أ ئ24

 (ئ2004)انقبْوح يغًٕعخ انُٛم انعوثٛخ، 

يٖدددددط ٗ ّدددددبِٔٚ، اكاهح انًدددددٕاهك انجْدددددوٚخ، انطجعدددددخ انضبنضدددددخ )عًدددددبٌ:  ئ25

 (ئ2005كاه انْؤق، 

يؤٚددددل ٍددددعٛل انَددددبنى، انع٣قددددخ ثددددٍٛ رٖددددًٛى انعًددددم ٔانَددددهٕ  ا٠ثددددلاعٙ  ئ26

 ئ98، 1ٓ، انعلك26خ اٞهكَٛخ، يغهل نهعبيهٍٛ، يغهخ كهاٍبد انغًبع

يْٛددددٛم أهيَددددزؤَظ، رقُٛددددبد ا٠كاهح، انطجعددددخ اٞٔنددددٗ )انوٚددددبٗ: يكزجددددخ  ئ27

 (ئ2004عوٚو، 

َغددددى عجددددٕك َغددددى، اكاهح ا٢ثزكددددبه )عًددددبٌ: كاه ٔائددددم نهُْددددو ٔانزٕىٚددددع،  ئ28

 (ئ2004

ٍٕٚددددن انطددددبئٙ ٔلفددددؤٌ، اكاهح انًددددٕاهك انجْددددوٚخ يددددلفم اٍددددزوارٛغٙ  ئ29

 (2006ٕهاق، يزكبيم )عًبٌ: يؤٍَخ ان
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ع٣قدددددخ انجٛئدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ نهقدددددبئى ثب٢رٖدددددبل انعوثدددددٙ ثبرغبْبردددددّ َؾدددددٕ ؽقدددددٕق 

 ا٠ََبٌ

 كهاٍخ يٛلاَٛخ عهٗ عُٛخ فٙ ص٣س ثٛئبد اع٣يٛخ يقزه خ

 

 يقليخ:

رعددددل قٚددددٛخ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ يددددٍ انقٚددددبٚب انزددددٙ ٚزٖددددبعل ثٓددددب ا٢ْزًددددبو عهددددٗ 

إٞددعلح انَٛبٍددٛخ ٔا٠ع٣يٛددخ ؽزددٗ  ددلد ْددنِ انقٚددٛخ رقددوط يددٍ ؽٛددي انزجُددٙ 

انُقجددددٕ٘ فددددٙ انعددددبنى انعوثددددٙ انددددٗ ؽٛددددي ا٢ْزًددددبو انْددددعجٙئ ٔيددددٍ انًؤكددددل أٌ 

غدددبل ؽقدددٕق انًُطقدددخ انعوثٛدددخ قدددل عبَدددذ يدددٍ عدددلك يدددٍ ا٢َزٓبكدددبد انًدددؤصوح فدددٙ ي
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ا٠ََدددبٌ، فٖٕٕدددب  فًٛدددب ٚزعهدددق ثؾوٚدددخ انزعجٛدددو ْٔدددٕ يدددب ععدددم انقدددبئى ثب٢رٖدددبل 

انعوثدددٙ يدددٍ أثدددوى ٙدددؾبٚب ْدددنِ ا٢َزٓبكدددبد، ْٔدددٕ اٞيدددو اندددن٘ كفدددع اندددجع٘ يدددٍ 

انقددددبئًٍٛ ثب٢رٖددددبل انددددٗ انجؾددددش عددددٍ ثٛئددددبد اع٣يٛددددخ أفٚددددمئ ا٢ أٌ اٞيددددو ٢ 

ى ٚعدددبٌ يدددٍ اَزٓبكدددبد ٚزٕقدددن عُدددل ْدددنا انؾدددل ثدددم اٌ انقدددبئى ثب٢رٖدددبل اندددن٘ نددد

ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ أٔ ركٛدددن يعٓدددب إٔدددجؼ هقًدددب  يًٓدددب  فدددٙ انؾدددوا  انًزعهدددق ثؾقدددٕق 

ا٠ََدددبٌ فدددٙ انعدددبنى انعوثدددٙ ثدددم إٔدددجؼ يطبنجدددب  ثُْدددو صقبفدددخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ عجدددو 

انوٍدددبئم ا٢رٖدددبنٛخ انزدددٙ ُٚزغٓدددب، ْٔدددٕ يدددب ٚؤكدددل عهدددٗ أًْٛدددخ ٔٙدددؤهح قٛدددبً 

 يلٖ اًٚبَّ ثٓنِ انقٚٛخئ

ْزًدددبو ثؾقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ اندددٍٕٛ انعوثدددٙ كقٚدددٛخ ٚوعدددع اندددٗ اٌ رٖدددبعل ا٢

 علح عٕايم أًْٓب:

رَدددٌٛٛ قٚدددٛخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ انًغدددبل اندددلٔنٙ، ؽٛدددش ٕدددبهد ؽبندددخ  ئ1

ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ كٔندددخ يدددب عُٖدددوا  نهٚدددقٜ انَٛبٍدددٙ اندددلٔنٙ عهدددٗ 

ْددنِ انلٔنددخ، ْٔددٕ يددب هفددع يعددل٢د ا٢ْزًددبو ثٓددب يددٍ قجددم ٍٔددبئم ا٠عدد٣و 

 ٔل مارٓب يٍ عٓخ أفوٖئيٍ عٓخ، ٔانل

ثددددؤى رٖددددبعل َْددددبٛبد يُ ًددددبد انًغزًددددع انًددددلَٙ انعبيهددددخ فددددٙ يغددددبل  ئ2

 ؽقٕق ا٠ََبٌ فٙ انًُطقخ انعوثٛخئ

رياٚدددل اْزًدددبو انًُ ًدددبد انلٔنٛدددخ ٔيُ ًدددبد انًغزًدددع انًدددلَٙ فدددٙ يغدددبل  ئ3

ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ثٍٕدددبئم ا٠عددد٣و ثبعزجبهْدددب رًضدددم يؾدددٕها  أٍبٍدددب  نعًدددم 

روكددددديد ََدددددجخ كجٛدددددوح يدددددٍ َْدددددبٛبد ْدددددنِ ْدددددنِ انًؤٍَدددددبد، ٔقدددددل 

انًؤٍَددددبد فددددٙ اقبيددددخ كٔهاد رلهٚجٛددددخ نهقددددبئًٍٛ ثب٢رٖددددبل فددددٙ يغددددبل 

 َْو صقبفخ ؽقٕق ا٠ََبٌئ

ثًُطقدددخ  -اْزًدددبو انًُ ًدددبد انلٔنٛدددخ انعبيهدددخ فدددٙ يغدددبل ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ  ئ4

فددددٙ رقبهٚوْددددب انَددددُٕٚخ انلٔهٚددددخ ثْددددأٌ ؽبنددددخ  -انْددددوق اٍٞٔددددٜ رؾلٚددددلا  

ى، ْٔددٕ يددب ٍددهٜ انٚددٕا عهددٗ اَزٓبكددبد ؽقددٕق ؽقددٕق ا٠ََددبٌ فددٙ انعددبن

 ا٠ََبٌ فٙ انًُطقخ انعوثٛخ ثْكم كجٛوئ

كفعددددذ انعٕايددددم انَددددبثقخ انؾكٕيددددبد انعوثٛددددخ ن٣ْزًددددبو ثقٚددددبٚب ؽقددددٕق  ئ5

ا٠ََددددبٌ  يًددددب ععهٓددددب رَددددبْى فددددٙ اَْددددبا يُ ًددددبد ؽكٕيٛددددخ ٔٔىاهاد 

 أؽٛبَب  يعُٛخ ثوٕل ٔيواقجخ ؽبنخ ؽقٕق ا٠ََبٌئ

٢ٔ ّددن أٌ رهددن انعٕايددم قددل ٍددبًْذ ٔثْددكم عهددٙ فددٙ هفددع ؽبنددخ ا٢ْزًددبو انعددبو 

ثقٚددددٛخ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ رؾلٚددددلا ، ٔيددددع منددددن ٢ثددددل يددددٍ قددددوااح قٚددددٛخ ؽقددددٕق 

 يًب ٚطوػ أؽٛبَب  اَط٣قب  يٍ: عًقب  ا٠ََبٌ ًٍٙ اٛبه أكضو 

أٌ قٚدددٛخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ ؽدددل مارٓدددب قٚدددٛخ يوكجدددخ ماد أثعدددبك صقبفٛدددخ  ئ1

ٔرزعهدددددق ثبنضقبفدددددخ، ٔانًًبهٍدددددخ، ٔيدددددلٖ انؾوٚدددددبد، ٔيدددددلٖ ٔؽٚدددددبهٚخ، 

   رطجٛق انلًٚقواٛٛخئ

 أٌ ٍٔبئم ا٠ع٣و ْٙ اٞقله عهٗ َْو صقبفخ ؽقٕق ا٠ََبٌئ ئ2

 أٌ انقبئى ثب٢رٖبل فٙ ٍٔبئم ا٠ع٣و انعوثٛخ ْٕ انًعُٙ ثٓنا انلٔهئ ئ3
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فٖٕٕددددٛخ انقددددبئى ثب٢رٖددددبل عهددددٗ انًَددددزٕٖ انددددنارٙ انددددن٘ قددددل ٚقزهددددن  ئ4

قددٕق ا٠ََددبٌ ٔفددق هلٚزددّ اننارٛددخ انًجُٛددخ عهددٗ صقبفددخ، أٔ ارغبْددّ َؾددٕ ؽ

يعزقدددل، أٔ رغوثدددخ ٍدددبثقخ، ٔقدددل ٚقدددع ْدددٕ ماردددّ ٙدددؾٛخ ٢َزٓبكدددبد ؽقدددٕق 

 ا٠ََبٌئ

انضقبفددددخ انًؤٍَددددٛخ انًزجُددددبح فددددٙ يكددددبٌ انعًددددم، ٢ٔ ّددددن أٌ انًؤٍَددددخ  ئ5

ا٠ع٣يٛدددخ رزدددلافم فٛٓدددب أثعدددبك انضقبفدددخ انلافهٛدددخ انَدددبئلح ٔعٕايدددم انقدددٕح، 

ع  ٛوْدددددب يدددددٍ عُبٕدددددو انجٛئدددددخ انقبهعٛدددددخ: انَٛبٍدددددٛخ، ٔانَدددددٛطوح يددددد

ٔا٢قزٖددددبكٚخ، ٔانضقبفٛددددخ  يًددددب ٚغعهٓددددب رَددددبْى فددددٙ رددددأٛٛو هلٚددددخ ْددددنا 

 انقبئى ثب٢رٖبل فٙ كضٛو يٍ اٞيٕه، ٔيُٓب يَأنخ ؽقٕق ا٠ََبٌئ

اٌ ع٣قدددخ انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ فدددٙ انعدددبنى انعوثدددٙ ثطجٛعدددخ انقٚدددبٚب انزدددٙ رطوؽٓدددب 

َٛبٍدددددبد انعوثٛدددددخ فدددددٙ يغدددددبل ا٢رٖدددددبل، ٔٛجٛعدددددخ ع٣قدددددخ يؤكدددددلح، فطجٛعدددددخ ان

انًًبهٍدددددبد، ٔٛجٛعدددددخ َ دددددى اندددددزؾكى، ٔانَدددددٛطوح، ٔيَدددددزٕٖ اٞكاا انًُٓدددددٙ، 

ٔأٍدددبنٛت رأْٛدددم انقدددبئى ثب٢رٖدددبل، كدددم ْدددنِ أيدددٕه ردددؤصو فدددٙ انًقدددوط ا٢رٖدددبنٙ 

 فٙ كم ثٛئخ ارٖبنٛخ عوثٛخئ

( 2001فعهدددددٗ يَدددددزٕٖ انَٛبٍدددددبد ٚدددددوٖ )انغًدددددبل 
(xiii)

أٌ انجٛئدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ  

    ة : انعوثٛخ رزَى

عدددلو كيدددظ ٍٛبٍدددبد ا٢رٖدددبل يدددع فطدددٜ انزًُٛدددخ، ْٔدددٕ يدددب أٔعدددل اَ ٖدددب٢   ئ1

ثدددٍٛ ه جدددبد اٞفدددواك ٔاندددُ ى فدددٙ انزطدددٕٚو، ٔقدددلهح ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و عهدددٗ 

 اّجبم ْنِ انو جبدئ

عدددلو انقدددلهح عهدددٗ ٕدددٛب خ أْدددلا  ارٖدددبنٛخ ٕٛٚهدددخ اٞيدددل، ٔردددو  ْدددنِ  ئ2

 انَٛبٍبد نهًَزغلاد انَٛبٍٛخ ٔا٢قزٖبكٚخئ

ٙدددددعن انزقطدددددٜٛ انقدددددبئى عهدددددٗ انًعهٕيدددددبد ٔانلهاٍدددددبد انَدددددهًٛخ، يًدددددب  ئ3

 ٚغعم ٍٔبئم ا٠ع٣و رعًم فٙ اٛبه  ٛو صبثذئ

ارغددددبِ انَٛبٍددددبد ا٠ع٣يٛددددخ انعوثٛددددخ انددددٗ كعددددى ٍددددهطخ انُ ددددبو انقددددبئى  ئ4

 ٔفليخ رٕعٓبرّ، يع رقهٔ ٔاٙؼ نٕ ٛ خ انًواقجخ ٔانُقلئ

 ٛخ ٔانضقبفٛخئاَعيال انَٛبٍبد ا٢رٖبنٛخ عٍ انَٛبٍبد انزعهًٛ ئ5

رَددددعٗ ٍٔددددبئم ا٢رٖددددبل انعوثٛددددخ انددددٗ رأكٛددددل انقددددٛى ا٢عزًبعٛددددخ انَددددبئلح  ئ6

كٌٔ ٛوؽٓدددددب نهُقدددددل ٔا٢فزجدددددبه، ٔرجدددددلٔ يزْدددددككخ كائًدددددب  فدددددٙ أ٘ فكدددددوح 

 علٚلحئ

رزغددددّ ٍٛبٍددددبد ا٢رٖددددبل انددددٗ انددددلافم كٌٔ رٕاعددددل فعهددددٙ عهددددٗ انَددددبؽخ  ئ7

 انعبنًٛخ يًب ٚيٚل يٍ ؽبنخ انزقٕقع فٙ انلافم انعوثٙئ

َددددزٕٚبد انًهكٛددددخ، ٔانددددزؾكى، ٔانَددددٛطوح، ًٚكددددٍ هٕددددل ٔعددددٕك ٍددددٛبكح ٔعهددددٗ ي

نؾبنددددخ انًهكٛددددخ انؾكٕيٛددددخ نٍٕددددبئم ا٠عدددد٣و، رقبثهٓددددب ؽبنددددخ يددددٍ يهكٛددددخ انقطددددبم 

 انقبٓ انًٕانٙ نهُ ى انَٛبٍٛخ، أٔ انًُبْ٘ نٓبئ

 ؽقٕق ا٠ََبٌ ٔؽوٚخ انزعجٛو:

ش اٌ ع٣قدددددخ ؽقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ ثؾوٚدددددخ انزعجٛدددددو ع٣قدددددخ إٔدددددٛهخ ٔيزغدددددنهح، ؽٛددددد

ٙددًبٌ ٔك بنددخ ؽددق انزعجٛددو عددٍ انددوأ٘ ْددٕ يددٍ ٕددًٛى ؽقددٕق ا٠ََددبٌ، ْددنا فددٙ 
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انٕقدددذ اندددن٘ ٢ ًٚكدددٍ أٌ رجبّدددو فٛدددّ انًؤٍَدددبد ا٢رٖدددبنٛخ، ٔانقدددبئى ثب٢رٖدددبل 

كٔهْددب فددٙ َْددو صقبفددخ ؽقددٕق ا٠ََددبٌ فددٙ  ٛددبة ٙددًبَبد رك ددم ؽوٚددخ انزعجٛددوئ 

صقبفدددخ ؽقدددٕق ٔصقبفدددخ ؽوٚدددخ ا٠عددد٣و ْدددٙ عددديا يدددٍ صقبفدددخ انلًٚقواٛٛدددخ، ٔكدددننن 

ا٠ََدددبٌ، فكٛدددن ٚزَدددُٗ نًؤٍَدددخ اع٣يٛدددخ رعًدددم فدددٙ  دددم َ دددى كٚكزبرٕهٚدددخ أٌ 

 رلافع عٍ ؽقٕق ا٠ََبٌ ٔرُْو قًٛٓبئ

ٔعهدددٗ يَدددزٕٖ انؾوٚدددخ ا٠ع٣يٛدددخ ْٚدددٛو رقوٚدددو يُ ًدددخ )يواٍدددهٌٕ ثددد٣ ؽدددلٔك( 

و انددددٗ أٌ ٔٙددددع انؾوٚددددبد ا٠ع٣يٛددددخ فددددٙ انعددددبنى انعوثددددٙ يٓددددٍٛ 2006نهعددددبو 

كٕٚدددذ فدددٙ انًورجدددخ اٞٔندددٗ عوثٛدددب ، ٔانضبنضدددخ ٔانَدددجعٍٛ نهقبٚدددخ  ؽٛدددش عدددباد ان

عبنًٛ ب، رهزٓب ا٠يبهاد، صى قطو )عُٛخ انلهاٍخ ( 
(xiv)

 

ٕٔٚٙددددؼ انغددددلٔل انزددددبنٙ رورٛددددت أفٚددددم عْددددو كٔل عوثٛددددخ يددددٍ ؽٛددددش يددددلٖ 

 انؾوٚخ انًًُٕؽخ نٍٕبئم ا٠ع٣و فٛٓب:
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ٔعهددددٗ يَددددزٕٖ ٍددددغ٣د اَزٓبكددددبد ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ فددددٙ انعددددبنى أّددددبه رقوٚددددو 

 2006يُ ًددددخ انع ددددٕ انلٔنٛددددخ نهعددددبو 
(xv)

انددددٗ أٌ انًُطقددددخ انعوثٛددددخ يددددٍ أكضددددو  

 انًُبٛق فٙ انعبنى اَزٓبكب  نؾقٕق ا٠ََبٌئ

ٔثُدددبا  عهدددٗ يدددب ٍدددجق ٚزٚدددؼ أٌ انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ انعوثٛدددخ رؾ دددم ثبنعلٚدددل يدددٍ 

ٔان بعهددددخ، ٔانًزُبقٚددددخ ثْددددكم كجٛددددو، ْٔددددٕ يددددب ٚ ددددوى انًزقٛددددواد انًزلافهددددخ، 

انؾبعددخ انددٗ رعيٚددي انلهاٍددبد انزددٙ رزُددبٔل رددأصٛو ْددنِ انجٛئددخ عهددٗ يعبنغددخ انقددبئى 

ثب٢رٖدددبل، ٔرْدددكٛم ي بًْٛدددّ، ٔارغبْبردددّ َؾدددٕ يقزهدددن انقٚدددبٚب ثٖددد خ عبيدددخ، 

 ٔقٚٛخ ؽقٕق ا٠ََبٌ ثٖ خ فبٕخئ

 خ يٍ ثعلٍٚ ًْب:ٔيٍ ُْب رأرٙ ْنِ انلهاٍخ نزعبنظ ْنِ ا٠ّكبنٛ

اٞٔل: أٌ انجٛئددددخ ا٠ع٣يٛددددخ نهقددددبئى ثب٢رٖددددبل ماد ع٣قددددخ يددددب ثزْددددكٛم ٔرعيٚددددي 

ٔاربؽدددددخ ان وٕدددددخ ندددددلٖ انقدددددبئى ثب٢رٖدددددبل فدددددٙ يًبهٍدددددبرّ نؾقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ 

 ٔيعبنغزّ نقٚبٚبْبئ

انضددددبَٙ: أٌ انجٛئددددخ ا٠ع٣يٛددددخ رددددؤٛو انزُددددبٔل ٔانولٚددددخ ٔانً ددددبْٛى نددددلٖ انقددددبئى 

 هِ فٙ َْو صقبفخ ؽقٕق ا٠ََبٌئثب٢رٖبل فٙ قٛبيّ ثلٔ

 انع٣قخ ثٍٛ ؽقٕق ا٠ََبٌ ٔا٠ع٣و:

 رزًضم ا٠ّكبنٛخ انٓبيخ فٙ انع٣قخ ثٍٛ ؽقٕق ا٠ََبٌ ٔا٠ع٣و فٙ أيوٍٚ:

اٞٔل: اّددددكبنٛخ ؽٖددددٕل انقددددبئى ثب٢رٖددددبل عهددددٗ ؽقٕقددددّ انزددددٙ ٚك هٓددددب ا٠عدددد٣ٌ 

ٗ أٌ انعددددددبنًٙ نؾقددددددٕق ا٠ََددددددبٌ ٔانًٕاصٛددددددق انلٔنٛددددددخ، ْٔددددددٕ يددددددب ْٚددددددٛو اندددددد

ا٠ع٣يٛددددٍٛ يددددٍ ان ئددددبد انزددددٙ رعددددبَٙ يددددٍ اَزٓبكددددبد يَددددزًوح نؾقددددٕق ا٠ََددددبٌ 

انقبٕددددددخ ثٓددددددىئ ٔرزًضددددددم أْددددددى رهددددددن ا٢َزٓبكددددددبد فددددددٙ انؾددددددجٌ، ٔا٢عزقددددددبل، 

ٔانًؾبٍددددجخ عهددددٗ انددددوأ٘، ٔانؾويددددبٌ يددددٍ يٖددددبكه انًعهٕيددددبد، ٔا٢ٙددددطٓبك، 

 ٔا٠عجبه عهٗ انكْن عٍ انًٖبكه، ٔ ٛو مننئ

بل ٍٔٔددددبئم ا٠عدددد٣و عبيددددخ فددددٙ َْددددو قددددٛى ؽقددددٕق انضددددبَٙ: كٔه انقددددبئى ثب٢رٖدددد

ا٠ََدددبٌ فدددٙ انًغزًدددع ثبعزجبهْدددب رًضدددم قًٛدددب  أف٣قٛدددخ ٔاََدددبَٛخ هفٛعدددخ، ْٔٚدددًم 

منددددن انددددلعٕح انددددٗ انزَددددبيؼ َٔجددددن انعُددددن، ٔقجددددٕل اٜفددددو، ٔكْددددن اَزٓبكددددبد 

ؽقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ ثٓدددددل  رعجئدددددخ اندددددوأ٘ انعدددددبو رغدددددبِ هفددددد٘ ْدددددنِ ا٢َزٓبكدددددبدئ 

ثٓدددنا اٞيدددو رقدددٕو ثٕ ٛ زٓدددب إٞدددهٛخ فدددٙ يواقجدددخ  ٍٔٔدددبئم ا٢رٖدددبل فدددٙ قٛبيٓدددب

انجٛئدددخ، ٔانزٕعٛدددخ، ٔا٠هّدددبك، ٔعهدددٗ ْدددنا اٍٞدددبً فددد ٌ اّدددكبنٛخ ع٣قدددخ ؽقدددٕق 

 ا٠ََبٌ ٔا٠ع٣و رجلٔ يٍ أْى ا٠ّكبنٛبد انغلٚوح ثبنلهاٍخئ

 ٔفًٛب ٚهٙ ر ٖٛم اٞيوٍٚ:

 ؽقٕق ا٠ََبٌ فٙ انًغبل ا٠ع٣يٙ:

انٖددددؾ ٍٛٛ ٔا٠ع٣يٛدددٍٛ، ْٔددددنِ انؾقددددٕق ٔانلهاٍدددخ يعُٛددددخ ُْددددب ثوٕدددل ؽقددددٕق 

 رًْم علح أيٕه يٍ أًْٓب:

 أ٢ٔ : ك بنخ ًٔٙبٌ ؽوٚخ انزعجٛوئ

ؽٛددددش رؤكددددل انًٕاصٛددددق انلٔنٛددددخ انعبيددددخ ٔانقبٕددددخ اؽزددددواو ؽددددق انزعجٛددددو عددددٍ 

اندددوأ٘، ٔانؾدددق فدددٙ ا٢رٖدددبل، ٍٔدددوٚخ انًٖدددبكه، ٔؽوٚدددخ ٔرعلكٚدددخ ٍٔدددبئم 

 ا٠ع٣وئ
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ؾقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ انٖدددددبكه عدددددبو ٔيدددددٍ ْدددددنِ انًٕاصٛدددددق ا٠عددددد٣ٌ انعدددددبنًٙ ن

: أٌ نكددددم ّددددقٔ ؽددددق انزًزددددع ثؾوٚددددخ 19و، انددددن٘ ٚددددُٔ فددددٙ يبكرددددّ 1948

اندددددوأ٘ ٔانزعجٛدددددو، ْٔٚدددددًم ْدددددنا انؾدددددق ؽوٚزدددددّ فدددددٙ اعزُدددددبق اٜهاا كٌٔ 

يٚدددبٚقخ، ٔفدددٙ انزًدددبً اَٞجدددبا ٔاٞفكدددبه، ٔرهقٛٓدددب، َٔقهٓدددب اندددٗ اٜفدددوٍٚ، 

ثأٚخ ٍٔٛهخ ٔكًَٔب اعزجبه نهؾلٔكئ 
(xvi) 

اندددلٔنٙ انقدددبٓ ثدددبنؾقٕق انًلَٛدددخ ٔانَٛبٍدددٛخ انٖدددبكه فدددٙ كًدددب َدددٔ انعٓدددل 

عهددددٗ أٌ نكددددم اََددددبٌ ؽددددق ؽوٚددددخ انزعجٛددددو، ثًددددب 20، 19و فددددٙ يبكرٛددددّ 1966

فدددٙ مندددن ؽوٚدددخ انٕٕدددٕل نهًعهٕيدددبد، ٔرقًٛٛٓدددب، َٔقهٓدددب ثدددأ٘ ّدددكم ٍدددٕاا 

كبٌ منن فٙ ّكم يطجٕم، أٔ ينامئ
(xvii)

 

زًبعٛددددددخ كدددددننن ٔٙدددددع  انعٓدددددل انددددددلٔنٙ انقدددددبٓ ثدددددبنؾقٕق ا٢قزٖدددددبكٚخ ٔا٢ع

و رٕٙدددددٛؾبد ركًٛهٛدددددخ ثْدددددأٌ ؽوٚدددددخ انزعجٛدددددو 1966ٔانضقبفٛدددددخ انٖدددددبكه عدددددبو 

ٔانضقبفدددخ ٔان كدددو، ٔأٍدددٌ انقبعدددلح انقبََٕٛدددخ نهًهكٛدددخ ان كوٚدددخ، ٔيُدددع أٚدددخ قٛدددٕك 

قددل رًبهٍددٓب أٚددخ كٔنددخ يددٍ ّددأَٓب ؽغددت أٚددخ رقُٛددخ ؽلٚضددخ عددٍ يٕاُٛٛٓددب ٔعهددٗ 

 هأٍٓب انزقُٛبد ا٠ع٣يٛخئ

ََٕٛددددكٕ انٖددددبكهح فددددٙ قواهارٓددددب انًزعددددلكح انددددٗ كًددددب أّددددبهد رقددددبهٚو يُ ًددددخ ان

و ؽددددٕل 1978ك بنددددخ ؽوٚددددخ انزعجٛددددو فددددٙ اع٣َٓددددب انٖددددبكه فددددٙ ثددددبهٌٚ عددددبو 

انًجدددبكل اٍٞبٍدددٛخ ثًَدددبًْخ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ كعدددى انَدددهى اندددلٔنٙ  ٔرعيٚدددي 

ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ، ٔيكبفؾددددخ انعُٖددددوٚخ، ٔان ٖددددم انعُٖددددو٘، ٔانزؾددددوٚ٘ عهددددٗ 

قدددددواهادئ أًْٓددددب: ا٢ٍدددددزوارٛغٛخ انغلٚدددددلح انؾددددوة، ٔيدددددب رددددد٣ِ يددددٍ اع٣َدددددبد ٔ

 و، ٔانزٙ َٖذ عهٗ:1989ن٣رٖبل 

رعيٚددددي َْددددو انًعهٕيددددبد عهددددٗ َطددددبق أٍٔددددع ٔعهددددٗ َؾددددٕ أفٚددددم  ئأ 

 رٕاىَب ، كٌٔ أ٘ عبئق أيبو ؽوٚخ انزعجٛوئ

رًُٛددخ عًٛددع انٍٕددبئم انك ٛهددخ ثزعيٚددي قددلهاد ا٢رٖددبل فددٙ انجهدددلاٌ  ئة 

 انُبيٛخ نيٚبكح يْبهكزٓب فٙ عًهٛخ ا٢رٖبلئ

ٔأكددددل يددددب ٍددددجق كددددننن ا٠ع٣َددددبد انزبنٛددددخ كدددد ع٣ٌ )ُٔٚددددلْٕ (، ٔاعدددد٣ٌ )لنًددددب 

لرب(، ٔاع٣ٌ )ُٕعبا(، ٔاع٣ٌ )ٍبَزٛبعٕ(ئ 
(xviii)

 

 صبَٛب : انؾًبٚخ يٍ ا٢ٙطٓبك ٔانزُكٛم:

رعدددديى اْزًددددبو انًُ ٕيددددبد انلٔنٛددددخ، ٔانًُ ًددددبد  ٛددددو انؾكٕيٛددددخ انًعُٛددددخ 

 ٍٛٛ انُدددددبرظ عدددددٍ ثؾقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ ثقٚدددددبٚب ا٢ٙدددددطٓبك، ٔانزُكٛدددددم ثبنٖدددددؾ

انقٛدددددٕك انوقبثٛدددددخ، ٔانزْدددددوٚعٛخ انزدددددٙ رغعدددددم ا٠ع٣يدددددٙ فدددددٙ ؽبندددددخ رٓلٚدددددل 

يَدددزًو، ٔٙدددؤهح هثدددٜ ؽوٚدددخ انزعجٛدددو ثبنقٚدددبا عهدددٗ انوقبثدددخ، ٔانُٖدددٕٓ 

انًقٛدددلح نهؾوٚدددبدئ ٔقدددل عدددبا فدددٙ انعلٚدددل يدددٍ يدددنكواد انز دددبْى انلٔنٛدددخ يدددب 

 ْٚٛو انٗ ٙؤهح ؽًبٚخ انٖؾ ٍٛٛ يٍ ا٢ٙطٓبك، ٔانزُكٛم ثٓىئ

ْٔٚدددٛو رقوٚدددو ؽوٚدددخ انٖدددؾبفخ انعدددبنًٙ انٖدددبكه عدددٍ يُ ًدددخ ٕدددؾ ٍٛٛ ثددد٣ 

 63  ؽٛدددش قزدددم 1995كدددبٌ أٍدددٕأ اٞعدددٕاو يُدددن عدددبو  2005ؽدددلٔك أٌ عدددبو 
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ٕدددددؾ ٛب  قدددددل  1300يدددددٍ انطدددددٕاقى انًعبَٔدددددخ، ٔأٌ أكضدددددو يدددددٍ  5ٕدددددؾ ٛب ، ٔ 

ٕدددددددؾٛ خ ٔيغهدددددددخ ٔقُدددددددبح رهٛ يَٕٚٛدددددددخ  1000رعوٙدددددددٕا ٞمٖ ثدددددددلَٙ، ٔأٌ 

 ، ٔانزْددددّٕٚ نهوٍددددبنخ ا٠ع٣يٛددددخ، ٔأٌ اٙددددطٓبك رعوٙددددذ نهوقبثددددخ، ٔانؾددددن

%ئ 60ثَُجخ  2004فبق انعبو  2005انٖؾ ٍٛٛ فٙ عبو 
(xix)

 

كًدددب َدددٔ اعددد٣ٌ انوثدددبٛ انقدددبٓ ثجُدددبا انضقدددخ ٔانزٚدددبيٍ ثدددٍٛ ارؾدددبك انٖدددؾ ٍٛٛ 

 ئ عهٗ يب ٚهٙ:2003أثوٚم  12انلٔنٙ ٔارؾبك انٖؾ ٍٛٛ انعوة انٖبكه فٙ 

 ٍٛٛ قدددبكهٍٚ عهدددٗ انعًدددم فدددٙ ٍددد٣و،  ا٠ٕدددواه عهدددٗ أٌ ٚكدددٌٕ كدددم انٖدددؾ

 ٔفٙ  ؤ  ليُخئ

  يطبنجددددخ عًٛددددع انؾكٕيددددبد ث ىانددددخ عًٛددددع انًعٕقددددبد، ٔانعقجددددبد انقبٕددددخ

 ثؾوٚخ انٖؾبفخ، ٔيًبهٍخ ؽوٚخ انزعجٛوئ

  ا٠ًٚددددبٌ ثددددأٌ انٖددددؾ ٍٛٛ فددددٙ عًٛددددع كٔل انعددددبنى ُٚجقددددٙ أٌ ٚعًهددددٕا يعددددب

 نجُبا رٚبيٍ كٔنٙ ٔفق يجبكل انزعلكٚخ ٔانلًٚقواٛٛخئ

 ٔفبٕدددخ -انًطهقدددخ نكدددم أّدددكبل انزدددلفم فدددٙ أعًدددبل انٖدددؾ ٍٛٛ  انًعبهٙدددخ

عهدددٗ  ددددواه يدددب عدددوٖ أصُددددبا انؾدددوة انزددددٙ  -قدددزهٓى ٔردددوْٛجٓى انٕؽْددددٙ

ُّذ عهٗ انعواقئ
(xx)

 

 

 صبنضب : ر عٛم ثوايظ رلهٚت انٖؾ ٍٛٛ نهزعو  عهٗ ؽقٕقٓى:

رَددددعٗ يُ ًددددخ انََٕٛددددكٕ ٔ ٛوْددددب يددددٍ انًُ ًددددبد انًعُٛددددخ ثددددب٠ع٣و عهددددٗ 

رلهٚجٛددددخ نهقددددبئًٍٛ ثب٢رٖددددبل  نزعددددوٚ ٓى ثؾقددددٕقٓى، ٔكٔهْددددى فددددٙ اقبيددددخ ثددددوايظ 

يغدددبل ؽقدددٕق ا٠ََددددبٌئ ؽٛدددش ٚؾددددلك ارؾدددبك انٖددددؾ ٍٛٛ اندددلٔنٙ أٌ أْددددى اٞكٔاد 

 انزٙ ٚؾزبعٓب انٖؾ ٙ ْٙ:

   ؽوٚخ انٕٕٕل انٗ انًعهٕيبدئ1

  انزلهٚت عهٗ كزبثخ انزقبهٚو عٍ ؽقٕق ا٠ََبٌئ 2
(xxi)

 

ٖدددبكهح عدددٍ انُدددلٔح انعوثٛدددخ ؽدددٕل ا ْٔدددنا يدددب أكلردددّ أٚٚدددب  انزٕٕدددٛبد ان

 2003ا٠ع٣و ٔؽقٕق ا٠ََبٌ ا 
(xxii)

 ئ

 

 كٔه ا٠ع٣و فٙ انزٕعٛخ َْٔو قٛى ؽقٕق ا٠ََبٌ:

 أ٢ٔ : ر عٛم ٔرعيٚي َْو قٛى انزَبيؼ َٔجن انعُن:

ْٔددددٕ اٞيددددو انددددن٘ َٖددددذ عهٛددددّ انعلٚددددل يددددٍ انًٕاصٛددددق انلٔنٛددددخ ٍددددٕاا انًعُٛددددخ 

اٞكاا اٞيضدددددم نٍٕدددددبئم ا٠عددددد٣و فدددددٙ ثؾقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ أٔ رهدددددن انزدددددٙ رُبٔندددددذ 

 انًغزًع، ٔقل ٕلهد قواهاد يٍ اٞيى انًزؾلح ؽٕل انزَبيؼ َٔجن انعُنئ

 ٔقل عبا فٙ اع٣ٌ انََٕٛكٕ نًجبكل انزَبيؼ فٙ يبكرّ اٞٔنٗ يب ٚهٙ:

 دددد أٌ انزَددددبيؼ ٚعُددددٙ ا٢ؽزددددواو، ٔانقجددددٕل، ٔانزقددددلٚو نهزُددددٕم انضددددو٘ نضقبفددددبد 1 

، ٔنهٖدددد بد ا٠ََددددبَٛخ نددددلُٚبئ ٔٚزعدددديى ْددددنا انزَددددبيؼ انزعجٛددددو عبنًُددددب، ّٔٞددددكبل 

ان كددددو، ٔانٚددددًٛو، ٔانًعزقددددلئ اَددددّ  ثبنًعوفددددخ، ٔا٢َ زددددبػ، ٔا٢رٖددددبل، ٔؽوٚددددخ 

ٔاعدددت  ا٢فدددز٣ ئ ْٔدددٕ ندددٌٛ ٔاعجدددب  أف٣قٛدددب  فؾَدددت، ٔاًَدددب  انٕئدددبو فدددٙ ٍدددٛبق
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دددو قٛدددبو انَددد٣و، َٔٚدددٓى فدددٙ  َل ٍٛبٍدددٙ ٔقدددبََٕٙ أٚٚدددب ، ْٔدددٕ ان ٚدددٛهخ انزدددٙ رٛ

  صقبفخ ان٣َو يؾم صقبفخ انؾوةئ اؽ٣ل 

 ددد أٌ انزَدددبيؼ ٢ ٚعُدددٙ انًَدددبٔيخ، أٔ انزُدددبىل، أٔ انزَدددبْمئ ثدددم انزَدددبيؼ يدددٍ 2 

يٕقددددن اٚغددددبثٙ فٛددددّ اقددددواه ثؾددددق اٜفددددوٍٚ فددددٙ انزًزلددددع  قجددددم كددددم ّددددٙا ارقددددبم 

عبنًٛدددب ئ ٢ٔ ٚغدددٕى ثأٚدددخ ؽدددبل  ثؾقدددٕق ا٠ََدددبٌ ٔؽوٚبردددّ اٍٞبٍدددٛخ انًعزدددو  ثٓدددب 

زجوٚددددددو انًَددددددبً ثٓددددددنِ انقددددددٛى اٍٞبٍددددددٛخئ ٔانزَددددددبيؼ ا٢ؽزغددددددبط ثبنزَددددددبيؼ ن

  يًبهٍخ ُٚجقٙ أٌ ٚ أفنْب اٞفواك ٔانغًبعبد ٔانلٔلئ 

أٌ انزَددددبيؼ يَددددؤٔنٛخ رْددددكم عًددددبك ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ، ٔانزعلكٚددددخ )ثًددددب فددددٙ  -3 

انضقبفٛددددخ(، ٔانلًٕٚقواٛٛددددخ، ٔؽكددددى انقددددبٌَٕئ ْٔددددٕ ُٚطددددٕ٘ عهددددٗ  منددددن انزعلكٚددددخ 

ٔٚضجدددددذ انًعدددددبٚٛو انزدددددٙ ردددددُٔ عهٛٓدددددب انٖدددددكٕ   َجدددددن انلٔ ًبرٛدددددخ ٔا٢ٍدددددزجلاك، 

  انلٔنٛخ انقبٕخ ثؾقٕق ا٠ََبٌئ

٢ٔ رزعدددبهٗ يًبهٍدددخ انزَدددبيؼ يدددع اؽزدددواو ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ٔندددننن فٓدددٙ ٢  -4 

ا٢عزًددددبعٙ، أٔ رقهددددٙ انًددددوا عددددٍ يعزقلارددددّ، أٔ انزٓددددبٌٔ  رعُددددٙ رقجددددم ان هددددى 

ٚقجدددم أٌ ٚزًَدددن ثًعزقلاردددّ، ٔأَدددّ  ثْدددأَٓبئ ثدددم رعُدددٙ أٌ انًدددوا ؽدددو فدددٙ انزًَدددن 

انًقزه دددٍٛ ثطدددجعٓى  اٜفدددؤٌ ثًعزقدددلارٓىئ ٔانزَدددبيؼ ٚعُدددٙ ا٠قدددواه ثدددأٌ انجْدددو 

فددددٙ ي ٓددددوْى، ٔأٔٙددددبعٓى، ٔنقددددبرٓى، ٍٔددددهٕكٓى، ٔقددددًٛٓى، نٓددددى انؾددددق فددددٙ 

أٌ ٚطدددبثق ي ٓدددوْى يقجدددوْى، ْٔدددٙ رعُدددٙ أٚٚدددب  أٌ لهاا  انعدددِٛ ثَددد٣و، ٔفدددٙ 

ان وك ٢ ُٚجقٙ أٌ ر وٗ عهٗ انقٛوئ
(xxiii)

  

ْدددنِ انولٚدددخ ًٚكدددٍ انقدددٕل: اٌ انزَدددبيؼ ٢ ًٚكدددٍ قجٕندددّ ثًعددديل عدددٍ  ٔثُدددبا  عهدددٗ

َجدددن انعُدددن ٍدددٕاا كدددبٌ انعُدددن ٚدددؤك٘ اندددٗ ا٠هْدددبة، أٔ كدددبٌ عًددد٣  َبرغدددب  عدددٍ 

انزعدددوٗ ان دددبئق نٍٕدددبئٜ ا٢رٖدددبل انزدددٙ رقدددٕو فدددٙ انكضٛدددو يدددٍ يًبهٍدددبرٓب ثدددلعى 

انعُددددن ؽدددد٣ ٔؽٛددددلا  نهًْددددك٣د، ْٔددددٕ اٞيددددو انددددن٘ ٢ ٚز ددددق يددددع انزَددددبيؼ أٔ 

نؾ ددددب  عهددددٗ انكوايددددخ ا٠ََددددبَٛخ ٔؽقددددٕق ا٠ََددددبٌئ ٔقددددل عددددبا قددددواه انغًعٛددددخ ا

انًعزًدددل فدددٙ اندددلٔهح انضبيُدددخ ٔانعْدددوٍٚ، ٔانٖدددبكه  5ئ4انعبيدددخ نهََٕٛدددكٕ هقدددى 

ندددٛعهٍ عدددٍ يَدددبَلح اَْٞدددطخ انضقبفٛدددخ، ٔانزوثٕٚدددخ انزدددٙ رٚدددطهع ثٓدددب  1995عدددبو 

ل يددددٍ انعُددددن انٓٛئددددبد انعبيددددخ ن١ماعددددخ ٔانزهٛ يٚددددٌٕ، ٔاٍٞٔددددبٛ انًُٓٛددددخ نهؾدددد

انًعؤٗ فٙ ٍٔبئم ا٠ع٣وئ 
(xxiv)

 

ٔثددد٣ ّدددن فددد ٌ َجدددن انعُدددن ٔاعددد٣ا قدددٛى انزَدددبيؼ ٚدددؤك٘ اندددٗ اٚغدددبك ؽبندددخ يدددٍ 

اؽزدددواو انزُدددٕم انضقدددبفٙ اندددن٘ رزٖدددبعل ؽٕندددّ انغدددلا٢د ثْدددلح، ٔٚددديكاك ا٢ْزًدددبو 

ثْدددأَّ ثبعزجدددبهِ انًؾدددو  اندددوئٌٛ ٢ؽزدددواو ثقٛدددخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ يضدددم ؽقدددٕق 

زًٛٛددددي، ْٔددددٕ اٞيددددو انددددن٘ اعزجددددوِ رقوٚددددو انزًُٛددددخ انجْددددوٚخ اٞقهٛددددبد، َٔجددددن ان

انعُٖو انوئٌٛ فٙ اؽزواو ؽقٕق ا٠ََبٌ ككمئ 
(xxv)

 

ٔاندددلٔه ا٠ع٣يدددٙ ُْدددب ْدددٕ اندددلٔه ان عدددبل ٔانًدددؤصو  فدددبنزُٕم ٔانزقجدددم انضقدددبفٙ ٢ 

ًٚكدددددٍ أٌ ٚدددددزى ا٢ عجدددددو أكٔاد صقبفٛدددددخ ردددددأرٙ عهدددددٗ هأٍدددددٓب ٍٔدددددبئٜ ا٢رٖدددددبل 

 ثإَٔاعٓبئ
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 نزؾوٚ٘ عهٗ انكواْٛخ:صبَٛب : َجن ا

ْٔدددددنا اٞيدددددو ُٚطهدددددق ثْدددددكم كجٛدددددو يدددددٍ انعُٖدددددو انَدددددبثق  فدددددبنزؾوٚ٘ عهدددددٗ 

انكواْٛددددخ ْددددٕ انددددن٘ ٚددددؤك٘ انددددٗ امكددددبا هٔػ انزطددددو  ٔا٠هْددددبة، ٔىعيعددددخ 

انَددهى ٔاٞيددٍ فددٙ اندددلافم ٔانقددبهط، ٔعهٛددّ ُٚجقددٙ عهدددٗ انقددبئى ثب٢رٖددبل رغُدددت 

قددددبئق انددددن٘ ٢ فطددددبة انكواْٛددددخ ثْددددكم كهددددٙ، ٔاًَددددب انعددددوٗ انًٕٙددددٕعٙ نهؾ

ًٚكدددٍ أٌ ٚدددزى ا٢ فدددٙ  دددم ٔعدددٕك أَ ًدددخ ارٖدددبنٛخ ؽدددوح ٔفعبندددخ، ٔردددأيٍٛ هٔافدددل 

 انًعهٕيبد نهعبيهٍٛ ثٍٕبئم ا٠ع٣وئ

انددددن٘ إٔددددلهِ انًددددؤرًو انعددددبو  -ٔقددددل َددددٔ اعدددد٣ٌ يُ ًددددخ انََٕٛددددكٕ اّٞددددٓو

نًُ ًدددخ اٞيدددى انًزؾدددلح نهزوثٛدددخ ٔانعهدددى ٔانضقبفدددخ فدددٙ كٔهردددّ انعْدددوٍٚ، َدددٕفًجو 

انًجدددبكل اٍٞبٍدددٛخ انقبٕدددخ ثًَدددبًْخ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ كعدددى  ثْدددأٌ -و1978

انَددددد٣و ٔانز دددددبْى اندددددلٔنٙ، ٔرعيٚدددددي ؽقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ، ٔيكبفؾدددددخ انعُٖدددددوٚخ، 

ٔان ٖددددم انعُٖددددو٘، ٔانزؾددددوٚ٘ عهددددٙ انؾددددوة، َددددٔ فددددٙ يبكرٛددددّ: انضبَٛددددخ، 

ٔانضبنضدددخ عهدددٗ اندددلٔه انًُدددٕٛ ثٍٕدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ انؾ دددب  عهدددٗ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ 

كددددبد، ٔأٌ انكضٛددددو يددددٍ ْددددنِ ا٢َزٓبكددددبد ٚكددددٌٕ يٖددددلهْب فطددددبة ٙددددل أٚددددخ اَزٓب

انكواْٛدددددخ اندددددن٘ رقدددددٕو ثدددددّ ٍٔدددددبئم ا٠عددددد٣و انزدددددٙ ُٚجقدددددٙ أٌ رزؾدددددوٖ انلقدددددخ 

ٔانًٕٙددددٕعٛخ، ٔأٌ رؾزددددوو كوايددددخ انْددددعٕة ٔصٕاثزٓددددب، ٔأٌ رقددددن ٙددددل انزؾٛددددي 

ٔانغٓمئ
(xxvi)

 

نقددددل أ ٓددددود انزغددددبهة انَددددبثقخ أٌ فطبثددددبد انكواْٛددددخ انزددددٙ قددددل رَددددزقلو فددددٙ 

خ، ٔ ٛوْدددب يدددٍ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ عدددلك يدددٍ انقٚدددبٚب ًٚكدددٍ ر٣فٛٓدددب انٖدددؾبف

عجدددو عًهٛدددخ انٚدددجٜ اندددنارٙ ٔان عدددبل نهٖدددؾبفخئ ؽٛدددش َٚدددزطٛع انٖدددؾ ٌٕٛ يدددٍ 

فددد٣ل اؽزدددوايٓى نَٟ ًدددخ انزدددٙ ٔٙدددعٓب ا٢رؾدددبك اندددلٔنٙ نهٖدددؾ ٍٛٛ ثقٖدددٕٓ 

ٍدددهٕ  انٖدددؾ ٍٛٛ، ٔرغُدددجٓى انقٛدددبو ثددددأ٘ عًدددم يدددٍ ّدددأَّ اصدددبهح انكواْٛددددخ، أٔ 

انقددددٕيٙ، أٔ انددددلعٕح انددددٗ انكواْٛددددخ انعوقٛددددخ ٔانلُٚٛددددخئ ٢ٔ ّددددن أٌ  انزؾددددوٚ٘

اؽزددددواو ْددددنِ اَٞ ًددددخ ٍددددٛؾٕل كٌٔ اٍددددزقلاو ْددددنِ انعجددددبهاد كددددنهائع نزددددلفم 

انَدددهطبد ٔيواقجزٓدددب نٍٕدددبئم ا٠عددد٣و، ٔندددٌٛ ْدددنا فؾَدددت ثدددم ثدددبد رغُدددت َْدددو 

انٖدددؾ ٍٛٛ ٞ٘ عًدددم قدددل ٚ َدددو ثأَدددّ ٙدددوة يدددٍ ٙدددؤة انزؾدددوٚ٘ ٔانكواْٛدددخ 

ٍب  ٚغت عهٗ انٖؾ ٍٛٛ اؽزوايّ، ٔرغُت يقبن زّئ ّوٛب  أٍب
(xxvii)
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 صبنضب : اٞكاا انًٕٕٙعٙ نهوٍبنخ ا٢رٖبنٛخ:

ْٔدددٕ اندددوكٍ إٞدددٛم اندددن٘ رُجُدددٙ عهٛدددّ يُ ٕيدددخ ا٠عددد٣و فدددٙ رُبٔنٓدددب نقٚدددبٚب 

ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ، فبن ددددبهق ثددددٍٛ انزؾددددوٚ٘ عهددددٗ انكواْٛددددخ ٔامكددددبا انًقبٔيددددخ 

انزؾهدددد٣ٛد ٔ ٛددددو منددددن، ٔانزُددددٕم ٚكًددددٍ فددددٙ انزددددلأل انًٕٙددددٕعٙ نٟفجددددبه ٔ

انضقدددبفٙ ٢ ًٚكدددٍ أٌ ًُٚدددٕ فدددٙ ثٛئدددخ يزؾٛددديح صقبفٛدددب ، كًدددب أٌ اَعدددلاو انًٕٙدددٕعٛخ 

يدددٍ ّدددأَّ أٌ ٚ قدددل انغًٓدددٕه انضقدددخ فدددٙ يٖدددلاقٛخ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و اٞيدددو يًدددب 

 ٚؤك٘ عهٗ انًلٖ انًزٍٕٜ انٗ فقلآَب نغًٕٓهْب، ٔاَعلاو رأصٛوْبئ

 انجٛئخ انلاعًخ نؾقٕق ا٠ََبٌ:

ٔيدددٍ انعدددوٗ انَدددبثق ٚزٚدددؼ أٌ ُْدددب  انعلٚدددل يدددٍ انًزطهجدددبد انزدددٙ ًٚكدددٍ انقدددٕل 

دددٍ يدددٍ كعدددى ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ٔٚقهدددق ثبنزدددبنٙ ثٛئدددخ ٕدددبنؾخ  ثدددأٌ رٕافوْدددب ًٚكد

 كاعًخ نؾقٕق ا٠ََبٌ، ٍٕاا ثبنَُجخ نهقبئًٍٛ ثب٢رٖبل، أٔ نهغًٕٓهئ

 ٔرزًضم أْى ي٣يؼ ْنِ انجٛئخ فًٛب ٚهٙ:

 جٛو ٔنٕاىيٓبئك بنخ ًٔٙبٌ ؽوٚخ انزع ئ1

 ؽًبٚخ ؽقٕق انٖؾ ٍٛٛئ ئ2

 َْو ٔروٍٛـ قٛى ٔيجبكل ؽقٕق ا٠ََبٌ فٙ انًُبْظ انزعهًٛٛخئ ئ3

 

 ا٠ٛبه انًُٓغٙ نهلهاٍخ:

 ْل  انلهاٍخ:

رٓدددل  ْدددنِ انلهاٍدددخ اندددٗ انزعدددو  عهدددٗ ردددأصٛو انجٛئدددبد ا٠ع٣يٛدددخ انًقزه دددخ انزدددٙ 

ؽددددٕل قٚددددٛخ ٚعًددددم فٛٓددددب انقددددبئى ثب٢رٖددددبل انعوثددددٙ فددددٙ رددددأٛٛو ي بًْٛددددّ ٔهلاِ 

ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ٔاٍزكْدددب  انًزقٛدددواد فبعهدددخ انزدددأصٛو فدددٙ ارغبْبردددّ َؾدددٕ ْدددنِ 

انقٚددددددددٛخ، ٔرقٛددددددددٛى يًبهٍددددددددزٓب عهددددددددٗ انًَددددددددزٕٖ ان ددددددددوك٘، ٔانًؤٍَددددددددٙ، 

ٔانًغزًعدددٙئ ٔمندددن ثُددددبا  عهدددٗ اهرجددددبٛ انً دددبْٛى اننارٛدددخ نهقددددبئى ثب٢رٖدددبل َؾددددٕ 

نهقٚدددٛخ، ٔهلٚدددخ انقٚدددبٚب انزدددٙ ٚعبنغٓدددب، ٔٛجٛعدددخ يًبهٍدددزّ نٓدددب ثولٚزدددّ اننارٛدددخ 

انًؤٍَدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ نهقٚدددددٛخ، ٔهلٚدددددخ انجٛئدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ انًزدددددأصوح ثبنجُدددددبا 

 انَٛبٍٙ، ٔا٢قزٖبك٘، ٔانضقبفٙ، ٔان كو٘ نهًغزًع َؾٕ ْنِ انقٚٛخئ
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 أًْٛخ انلهاٍخ ٔكٔافع افزٛبهْب:

 ؽلاصخ يغبل ؽقٕق ا٠ََبٌ فٙ انلهاٍبد ا٠ع٣يٛخئ ئ1

نا انًٕٙددددٕم عهددددٗ انجعددددل رٕقددددن انلهاٍددددبد انعوثٛددددخ انزددددٙ عبنغددددذ ْدددد ئ2

انُ دددو٘ كٌٔ انقٛدددبً انزطجٛقدددٙ  ؽٛدددش قبيدددذ ثعددد٘ انلهاٍدددبد ثطدددوػ يدددب 

 ٚغت عًهّ عهٗ انقبئى ثب٢رٖبل رغبِ قٚٛخ ؽقٕق ا٠ََبٌئ

اعزًدددددلد انلهاٍدددددبد اٞعُجٛدددددخ انزدددددٙ هٕدددددلد ع٣قدددددخ ا٠عددددد٣و ثؾقدددددٕق  ئ3

ا٠ََددددبٌ عهددددٗ هٕددددل انًًبهٍددددخ انعًهٛددددخ نٓددددنِ انؾقددددٕق، فددددٙ ؽددددٍٛ نددددى 

ب٢رٖددددددبل، ٔهلٚزددددددّ اننارٛددددددخ، ٔٛجٛعددددددخ رددددددأصٛو انجٛئددددددخ رقٚددددددع انقددددددبئى ث

ا٠ع٣يٛدددخ فدددٙ ْدددنِ انولٚدددخ نهجؾدددش، ٔاَطهقدددذ يدددٍ ي دددبْٛى هأرٓدددب ي دددبْٛى 

 يعٛبهٚخ عهٗ انًَزٕٖ انعبنًٙئ

نددى رقددى أ٘ يددٍ انلهاٍددبد انعوثٛدددخ ثقٛددبً ارغبْددبد انقددبئى ثب٢رٖددبل َؾدددٕ  ئ4

ْدددنا  ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، فٚددد٣  عدددٍ قٛبيٓدددب ثلهاٍدددخ انعٕايدددم انًدددؤصوح عهدددٗ

ا٢رغدددبِئ ْٔدددٕ يدددب ٚكَدددت ْدددنِ انلهاٍدددخ أًْٛدددخ نَدددل ْدددنا ان دددوا  انعهًدددٙ 

 فٙ ْنِ انُقطخئ

عددددلو قٛددددبو انلهاٍددددبد انعوثٛددددخ ثبعزًددددبك انجٛئددددخ ا٠ع٣يٛددددخ يزقٛددددوا  هئَٛددددب   ئ5

 فٙ انلهاٍبد، ٔقٛبً ع٣قبرٓب ثبرغبْبد انقبئى ثب٢رٖبلئ

جٛئدددددخ قبثهٛددددخ انُزدددددبئظ نهزعًدددددٛى عهددددٗ يَدددددزٍٕٚٛ ًْدددددب: اكزْددددب  ردددددأصٛو ان ئ6

ا٢رٖددددددبنٛخ عهددددددٗ ي ددددددبْٛى انقددددددبئى ثب٢رٖددددددبل ٔيًبهٍددددددبرّ ا٢رٖددددددبنٛخ، 

ٔاكزْدددددب  ا٢رغدددددبِ َؾدددددٕ ؽقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ ثٕٕددددد ٓب قٚدددددٛخ ٚزٖدددددبعل 

 ا٢ْزًبو ثْأَٓب كم ٕٚوئ

 

 َٕم انلهاٍخ ٔيُٓغٓب:

رُزًدددٙ ْدددنِ انلهاٍدددخ اندددٗ انلهاٍدددبد انٕٕددد ٛخ انزدددٙ رَدددزٓل  رٖدددٕٚو، ٔرؾهٛدددم، 

يٕقدددددن يعدددددٍٛ ٚقهدددددت عهٛدددددّ ٕددددد خ  ٔرقدددددٕٚى فٖدددددبئٔ يغًٕعدددددخ يعُٛدددددخ، أٔ

انزؾلٚددددل، أٔ كهاٍددددخ انؾقددددبئق انواُْددددخ انًزعهقددددخ ثطجٛعددددخ  ددددبْوح، أٔ يٕقددددن، أٔ 

يغًٕعدددخ يدددٍ انُدددبً، أٔ يغًٕعدددخ يدددٍ اٞؽدددلاس، أٔ يغًٕعدددخ يدددٍ اٞٔٙدددبم  

ٔمندددن ثٓدددل  انؾٖدددٕل عهدددٗ يعهٕيدددبد كبفٛدددخ ٔكقٛقدددخ عُٓدددبئ 
(xxviii)

ؽٛدددش ردددزى  

بئى ثب٢رٖددددددبل انعوثددددددٙ، كهاٍددددددخ انجٛئددددددخ ا٢رٖددددددبنٛخ انزددددددٙ ٚعًددددددم فٛٓددددددب انقدددددد

ٔانقٖددددبئٔ انعبيددددخ نهقددددبئى ثب٢رٖددددبل، ٔانزعددددو  عهددددٗ ارغبْبرددددّ َؾددددٕ ؽقددددٕق 

ا٠ََددددبٌ، ٔكهاٍددددخ انع٣قددددبد ٔانًزقٛددددواد ٔانًؤّددددواد ٔانعٕايددددم ماد انٖددددهخ 

 كًب ْٕ يٕٙؼ ث ؤٗ انلهاٍخئ

 

 ا٠ٛبه انُ و٘ ٔانلهاٍبد انَبثقخ:

رعددددلكد انلهاٍددددبد ٔانًددددلافم انزددددٙ رُبٔنددددذ انجٛئددددخ ا٠ع٣يٛددددخ مارٓددددب، ٔانعٕايددددم 

انًدددؤصوح فٛٓدددب ٍدددٕاا أكبَدددذ ْدددنِ انلهاٍدددبد رزوكدددي ثْدددكم كبيدددم عهدددٗ اٞثعدددبك 

انُ وٚدددددخ انعبيدددددخ، أو ثدددددبنزطجٛق عهدددددٗ ثٛئدددددبد اع٣يٛدددددخ يؾدددددلكح، أٔ رهدددددن انزدددددٙ 
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ق رُبٔندددددذ قٚدددددبٚب يؾدددددلكح كؾقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ، ٔٛجٛعدددددخ رُبٔنٓدددددب فدددددٙ انَدددددٛب

 ا٢رٖبنٙ ٔر بعهٓب يعّئ

كًدددددب رعدددددلكد انُ وٚدددددبد انزدددددٙ رُبٔندددددذ ردددددأصٛو انجٛئدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ عهدددددٗ انقدددددبئى 

ثب٢رٖددددبل فددددٙ رؾلٚددددل ي بًْٛددددّ ٔارغبْبرددددّ، ٔرزوكددددي فددددٙ ْددددنِ انلهاٍددددخ عهددددٗ 

، ٔ َ وٚدددخ  Framing in Organizationsَ وٚزدددٙ انزدددأٛٛو انزُ ًٛدددٙ 

 ئ Gatekeepingؽواٍخ انجٕاثخ 

 ثعوٗ أثعبك ْنا انزأصٛو عهٗ انُؾٕ انزبنٙ: ٍٕٔ  ٚقٕو انجبؽش

رُدددددبٔل انُ وٚدددددبد انً َدددددوح نًْدددددكهخ انجؾدددددش، ْٔدددددٙ َ وٚدددددخ انزدددددأٛٛو  ئ1

 َٔ وٚخ ؽواٍخ انجٕاثخئ

رُدددددبٔل انلهاٍدددددبد انزدددددٙ اْزًدددددذ ثلهاٍدددددخ انجٛئدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ ٔٛجٛعدددددخ  ئ2

 انَٛطوح عهٛٓب ثْكم عبوئ

ثٛددددخ رُددددبٔل انلهاٍددددبد انزددددٙ هكدددديد عهددددٗ ٛجٛعددددخ انجٛئددددخ ا٢رٖددددبنٛخ انعو ئ3

 رؾلٚلا ئ

رُددددبٔل انلهاٍددددبد انزددددٙ هكدددديد عهددددٗ ع٣قددددخ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ ثطجٛعددددخ  ئ4

 انًًبهٍخ ا٠ع٣يٛخ فٙ علح كٔلئ

 ٔٚأرٙ ْنا انزورٛت ثٓل  رؾقٛق أيوٍٚ هئٍَٛٛ:

رؾلٚدددل انجعدددل انُ دددو٘ انً َدددو ن دددبْوح انلهاٍدددخ، ٔاٚٚدددبػ أثعدددبك رطجٛدددق  ئ1

 فوٙٛبد ْنِ انُ وٚبد عهٗ  بْوح انلهاٍخئ

بد انَددددبثقخ ثًددددب َٚددددبْى فددددٙ ثهددددٕهح ٔرؾلٚددددل يْددددكهخ اٍددددزعواٗ انلهاٍدددد ئ2

 انلهاٍخ ثْكم كقٛقئ
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 انُ وٚبد انً َوح ن بْوح انلهاٍخ:

 َ وٚخ انزأٛٛو ا٠ع٣يٙ:

ْدددٙ انُ وٚدددخ اٞكضدددو قبثهٛدددخ نهزعبيدددم يدددع  دددبْوح  Framingرعدددل َ وٚدددخ انزدددأٛٛو 

انلهاٍدددخ، ٔيدددؤكٖ ْدددنِ انُ وٚدددخ انعدددبو ْدددٕ أٌ عًهٛدددخ انزدددأٛٛو ْدددٙ َْدددبٛ َقدددل٘ 

عٗ نجُدددبا انؾقٛقدددخ ا٢عزًبعٛدددخئ ْٔدددنِ انؾقٛقدددخ ا٢عزًبعٛدددخ نَٛدددذ يغدددوكح، َٚددد

ثدددم آَدددب رقدددٕو عهدددٗ ٔعٓدددخ َ دددو انًؤٍَدددبد انعبيهدددخ فدددٙ يغدددبل ٕدددُع انؾقٛقدددخ 

ٔيُ ٕهْب ٞثعبك انقٕح ا٢عزًبعٛخ، ٍٔبثق فجورٓب فٙ انزعبيم يعٓبئ 
(xxix)

 

ًبعٛددددخ، ٔرقدددٕو ْدددنِ انًؤٍَددددبد ثبندددلٔه انز َدددٛو٘ اندددد٣ىو ن ٓدددى انؾقٛقدددخ ا٢عز

ٔقدددل كدددبٌ انُْدددبٛ اٞثدددوى نٓدددنِ انُ وٚدددخ ٚدددلٔه ؽدددٕل قدددلهح ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و عهدددٗ 

كفدددع انغًدددبْٛو نهز كٛدددو فدددٙ يٕٙدددٕم يعدددٍٛ، ٔاكَدددبثٓى انًدددلف٣د انزدددٙ ٚ كدددؤٌ 

يددددٍ ف٣نٓددددب، ٔثبنزددددبنٙ ٚددددزى انز كٛددددو كافددددم اٛددددبه يؾددددلك يددددٍ قجددددم انًؤٍَددددخ 

 ا٠ع٣يٛخئ

ٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ مارٓددددب، عهددددٗ أٌ انلهاٍددددبد انزددددٙ رُبٔنددددذ انًُ ًددددبد، ٔانًؤ

هأد أٌ انًؤٍَدددددخ ا٠ع٣يٛدددددخ رقدددددٕو ثؾبندددددخ يدددددٍ انزدددددأٛٛو نً دددددبْٛى انقدددددبئًٍٛ 

ثب٢رٖدددبل كافهٓدددب  ٔأٌ ْدددنِ انًؤٍَدددخ مارٓدددب ٢ رعًدددم فدددٙ ان دددوا ، ثدددم ردددورجٜ 

ثً دددبْٛى ٔيزقٛدددواد أعهدددٗ ٔأعدددى، رجدددلأ يدددٍ قٕاعدددل رُ دددٛى انعًدددم كافدددم انًؤٍَدددخ 

ثبنضقبفدددخ انَدددبئلح فدددٙ انًغزًدددعئ ْٔدددٕ مارٓدددب، ٔانَدددٕق اندددن٘ رعًدددم فٛدددّ، ٔرُزٓدددٙ 

يددددب أفددددوى رعددددل٣ٚ  فددددٙ يغددددب٢د انجؾددددش فددددٙ ْددددنا انًغددددبل  ؽٛددددش ارغٓددددذ ثعدددد٘ 

انلهاٍدددبد َؾدددٕ رُ ٛدددو ْدددنِ انؾبندددخ ٙدددًٍ انًؤٍَدددبد، ٔقدددلهرٓب عهدددٗ ردددأٛٛو 

 هلٚزٓب عهٗ انعبيهٍٛ ثٓبئ

ْٔددددنا انجعددددل انكددددبيٍ ٔهاا ع٣قددددخ انًؤٍَددددخ ثبنجٛئددددخ انعبيهددددخ فددددٙ اٛبهْددددب هكددددي 

Fairhurst, G. & Star, Rعهٛددّ فٛوْٛوٍددذ ا ٍددزبه 
 (xxx)

كًددب أكددلِ كددم  

يدددٍ كٚزدددي ٔرواٍدددٙ ًٍَٔٛدددٌٕ 
(xxxi)

Deetz, S.A., Tracy, S.J. & 

Simpson, J.Lئ 

ثبنجٛئدددخ  ؽٛدددش ار قدددٕا عهدددٗ أٌ َ وٚدددخ انزدددأٛٛو انًؤٍَدددٙ ردددورجٜ اهرجبٛدددب  يجبّدددوا  

 ٔأٌ عُبٕوْب انوئَٛخ ْٙ ص٣صخ عُبٕو:انزٙ رعًم انًؤٍَخ فٙ اٛبهْب، 

انهقدددخ: ؽٛدددش ْدددٙ انٍٕدددٜٛ انُبقدددم نهًعُدددٗ، ْٔدددٙ ردددورجٜ ثبنضقبفدددخ، ٔك٢ندددخ  ئ1

 انه   انهقٕ٘ نهً بْٛى ْٙ انزٙ رؾلك ا٠ٛبهئ

انز كٛددددو: ؽٛددددش ثُددددبا عهددددٗ انً ٓدددددٕو انهقددددٕ٘ م٘ انل٢نددددخ رزؾددددلك أٛدددددو  ئ2

 ٍٔهجب ئانز كٛو اٚغبثب  أ

: ْٔدددددٕ ْٚدددددٛو انددددٗ انقدددددلهح عهدددددٗ انزُجدددددؤ، ٔاكها  forethoughانزددددلثو  ئ3

 عٕاقت انز كٛو ًٍٙ ا٠ٛبه انل٢نٙ انهقٕ٘ئ

ٍدددجعخ يَدددزٕٚبد نهزدددأٛٛو ٙدددًٍ انًؤٍَدددبد   Hallahanٔقدددل ؽدددلك ْب٢ْدددبٌ

 ا٠ع٣يٛخ ْٙ:

 رأٛٛو انًٕقن: ؽٛش ٚزى رأٛٛو انًٕقن انن٘ ٚزى فّٛ عًهٛخ ا٢رٖبلئ ئ1

ؽٛدددش ٚدددزى ٔٙدددع ٍدددًبد يؾدددلكح اٚغبثٛدددخ ٍٔدددهجٛخ ؽدددٕل  ردددأٛٛو انَدددًبد: ئ2

 ي ٕٓو يب، أٔ يٕقن يبئ
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رددأٛٛو انقٛددبهاد انقطددوح: ؽٛددش ٚددزى رؾلٚددل انقٛددبهاد ٙددًٍ يددب ْددٕ فطددو  ئ3

 ٔيب ْٕ ليٍئ

رددددأٛٛو ان عددددم: ؽٛددددش ٚددددزى رددددأٛٛو فٛددددبهاد ان عددددم انًزبؽددددخ، ٔانًقجٕنددددخ،  ئ4

 ٔانًوفٕٙخئ

ٙدددًٍ اٛدددبه ردددأٛٛو انقٚدددٛخ: ؽٛدددش ٚدددزى ٔٙدددع كدددم قٚدددٛخ ردددزى يعبنغزٓدددب  ئ5

 نهًعبنغخ ا٠ع٣يٛخ قج٢ٕ  ٔهفٚب ئ

ردددددأٛٛو انًَدددددئٕنٛخ: ؽٛدددددش ٚدددددزى ٔٙدددددع اٛدددددبه ٚؾدددددلك ؽدددددلٔك انًَدددددئٕنٛخ  ئ6

 ٔانٕاعجبد ًٍٙ انعًم ا٠ع٣يٙئ

رددددأٛٛو اٞفجددددبه: ْٔددددٕ ٔٙددددع اٛددددبه ن ٓددددى اٞفجددددبه عهددددٗ يَددددزٕٖ انقددددبئى  ئ7

ثب٢رٖبل، ٔيٍ صى َقهّ انٗ انغًٕٓهئ
(xxxii)

 

 هاٍخ ٚزٚؼ يب ٚهٙ:ٔثزطجٛق ْنِ انُ وٚخ عهٗ  بْوح انل

أٌ انقددددبئى ثب٢رٖددددبل ٚعًددددم ٙددددًٍ يؤٍَددددخ، ْددددنِ انًؤٍَددددخ رعًددددم فددددٙ  ئ1

اٛدددبه ثٛئدددخ ارٖدددبنٛخ رزْدددبثن يدددع عُبٕدددو انجٛئدددخ ا٢عزًبعٛدددخ اٞعهدددٗ يضدددم 

انجٛئددددددددددددخ انزْددددددددددددوٚعٛخ، ٔانقًٛٛددددددددددددخ، ٔانَٛبٍددددددددددددٛخ، ٔا٢قزٖددددددددددددبكٚخ، 

 ٔان كوٚخئئانـئ

َدددجٓب ك٢ندددخ أٌ انجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ رؾدددلك اٛدددبها  ن ٓدددى ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ٔرك ئ2

يدددب، ٔأٌ ْدددنا انً ٓدددٕو ٚدددورجٜ ثطجٛعدددخ انز كٛدددو ٔيَدددزٕٖ يَدددبَلح ان كدددوح، 

 ٔٛجٛعخ رٕقع انزأصٛو ا٢عزًبعٙ نًضم ْنِ ان كوحئ

أٌ أٛددددو انً ددددبْٛى رؾددددلك يَددددزٕٚبد انًًبهٍددددخ ا٠ع٣يٛددددخ ؽًُٛددددب رزُددددبٔل  ئ3

 قٚٛخ ؽقٕق ا٠ََبٌ اٚغبثب  أٔ ٍهجب ، يَبَلح أٔ هفٚب ئ

لفع َؾددددٕ رقددددٕٚى ؽبنددددخ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ فددددٙ أٌ يَددددزٕٚبد انًًبهٍددددخ ردددد ئ4

 انجٛئخ ا٠ع٣يٛخ ٔيلٖ رطجٛقٓبئ

 َ وٚخ ؽواٍخ انجٕاثخ:

رْددددٛو رهددددن انُ وٚددددخ انددددٗ انعًهٛددددخ انزددددٙ ٚددددزى يددددٍ ف٣نٓددددب روّددددٛؼ، ٔاَزقددددبا 

انًعهٕيبد ٔاٞفكبه انقبثهخ نهُْو أٔ انجش عجو ٍٔبئم ا٠ع٣وئ 
(xxxiii)

 

 1947عدددبو   Kurt Lewinٔقدددل أٍدددٌ ْدددنِ انُ وٚدددخ كٛدددود نٛ دددٍٛ 
(xxxiv)

 

ٔف٣ٕددددخ انُ وٚددددخ أٌ انًعهٕيددددبد رًددددو ثًغًٕعددددخ يددددٍ انجٕاثددددبد انًزًضهددددخ فددددٙ 

انقدددبئى ثب٢رٖددددبل مارددددّ ٔهلٚزددددّ اننارٛددددخ نهؾددددلس، صددددى انًؤٍَددددخ ا٠ع٣يٛددددخ عجددددو 

عدددلك يدددٍ انعٕايدددم انًدددؤصوح فدددٙ رْدددكٛم ٍٛبٍدددزٓب رغدددبِ اٞؽدددلاس، ْٔدددٕ يدددب ُٚدددزظ 

يعبنغخ ارٖبنٛخ يقزه خ ثَُجخ يب عٍ انؾقٛقخئ 
(xxxv) 

ٔعهددددٗ انددددو ى يددددٍ ثَددددبٛخ ْددددنِ انُ وٚددددخ ٔاعزجبهْددددب أيددددوا  ثددددلٚٓٛب  فددددٙ ا٠ٛددددبه 

انُ ددددو٘ انؾددددبنٙ، ا٢ أٌ صًددددخ رقٛٛددددواد ٍددددعذ انددددٗ رعًٛددددق انُ وٚددددخ، ٔاكَددددبثٓب 

 Lynda Leeؽٛدددش رَدددزعوٗ نُٛدددلا ندددٙ كبٚدددل أثعدددبكا  أكضدددو عًقدددب  ٔك٢ندددخ، 

Kaid 2004  
(xxxvi)

انغٓددددٕك انُ وٚددددخ نزطددددٕٚو ْددددنِ انُ وٚددددخ ٔهثطٓددددب  

ثبنَدددٛبقبد انعبيدددخ فدددٙ انجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ انؾلٚضدددخ، ٔقدددل رٕٕدددهذ انجبؽضدددخ اندددٗ أٌ 

عًهٛددددخ ؽواٍددددخ انجٕاثددددخ ا٠ع٣يٛددددخ ْددددٙ َزددددبط ر ددددبعهٙ ٞهثعددددخ عٕايددددم هئَٛددددخ 

ْٙ: 
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 انؾٌ ٔا٢رغبِ انْقٖٙ نهقبئى ثب٢رٖبلئ ئ1

كاا انقددددددبئى ثب٢رٖددددددبل، يعددددددبٚٛو انًؤٍَددددددخ ا٠ع٣يٛددددددخ فددددددٙ رقًٛٛٓددددددب ٞ ئ2

 ٔع٣قخ انقبئى ثب٢رٖبل ثٓبئ

انٚدددقٕٛ انزدددٙ رًدددبهً عهدددٗ انًؤٍَدددخ ٔرزدددلفم فدددٙ يعبنغزٓدددب ا٠ع٣يٛدددخ  ئ3

 نهقٚبٚبئ

 انزقُٛبد انؾلٚضخ انزٙ رَٓم عًع َٔقم انًعهٕيبدئ ئ4

 

ٔفًٛددب ٚهددٙ عدددوٗ ْٞددى ا٢رغبْدددبد انجؾضٛددخ انزدددٙ عبنغددذ  دددبْوح انلهاٍددخ عهدددٗ 

 عًٛع يَزٕٚبرٓب:

 ْزًذ ثلهاٍخ انجٛئخ ا٠ع٣يٛخ ٔٛجٛعخ انَٛطوح عهٛٓب ثْكم عبوكهاٍبد ا

 Hallin and Mancini(2004)ؽدددددبٔل ْدددددبنٍٛ ٔيبََدددددُٛٙ 
(xxxvii )

ٔٙدددع أٍدددٌ علٚدددلح رٕٙدددؼ ٛجٛعدددخ اندددُ ى ا٢رٖدددبنٛخ انؾلٚضدددخ ٔعٕايدددم انَدددٛطوح 

أٚ  دددب أٌ انزطدددٕهاد انَٛبٍدددٛخ انؾلٚضدددخ قدددل أفدددوىد صددد٣س  ٔيكدددبيٍ انقدددٕٖ فٛٓدددب ٔه 

روكدددديد فددددٙ صدددد٣س َ ددددى نٛجوانٛددددخ ْددددٙ: انُ ددددبو انهٛجوانددددٙ انعددددبو، َ ددددى هئَٛددددخ 

ٔرًضهددددّ كُدددددلا ٔان٢ٕٚدددددبد انًزؾدددددلح اٞيوٚكٛددددخ ٔثوٚطبَٛدددددب، انُ دددددبو اندددددلًٚقواٛٙ 

انزْدددددبهكٙ ؽٛدددددش نهلٔندددددخ كٔه فدددددٙ ٔٙدددددع انقٕاعدددددل انًؤٍَدددددخ نعًدددددم ٍٔدددددبئم 

ا٠عددددد٣و ثًدددددب ٢ ٚقدددددم ثؾوٚزٓدددددب ٔنٛجوانٛزٓدددددب ٔرًضهدددددّ كٔل اٍدددددكُلَبفٛب، ّٔدددددًبل 

انُ دددددبو ا٢ٍدددددزقطبثٙ انزعدددددلك٘ ٔاندددددن٘ رقٚدددددع فٛدددددّ ٍٔدددددبئم ا٠عددددد٣و  أٔهثدددددب،

نٟؽدددددياة انَٛبٍدددددٛخ ٔيواكدددددي انقدددددٕٖ ا٢عزًبعٛدددددخ، ٔرًضهدددددّ كدددددم يدددددٍ فوََدددددب، 

 ٔاٍجبَٛب، ٔاٚطبنٛب، ٔانَٕٛبٌ ْٕٔ يُزْو فٙ كٔل انجؾو انًزٍٕٜ اٞٔهثٛخئ

 ٔقل ؽلكا يغًٕعخ يٍ انًزقٛواد انؾبكًخ نهجٛئخ ا٢رٖبنٛخ ْٔٙ:

عهدددٛى ٔانزطدددٕه انزدددبهٚقٙ نهجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ ثًدددب ٚدددٕفو فجدددواد يَدددزٕٖ انز (1

 ٍبثقخ قبثهخ نهزعبيم يع عًٛع إَٔام انًزقٛواد

انَدددددٕق ا٢رٖدددددبنٙ: ٔيدددددلٖ ردددددأصٛوِ فدددددٙ اَزدددددبط انوٍدددددبئم ا٢رٖدددددبنٛخ  (2

 ٔرقٛٛلْب

انزعددلك ٔانزُددٕم انَٛبٍددٙ: ْٔددٕ يددب ٚغعددم أ هددت انقٚددبٚب قبثهددخ نهُقددبُ  (3

فددددددٙ اٍددددددزقطبة ا٢رغبْددددددبد ٔانطددددددوػ كٌٔ قٛددددددٕك، اٙددددددبفخ  نزددددددأصٛوِ 

 ا٠ع٣يٛخ نقليخ أْلا  كم عًبعخ ٍٛبٍٛخئ

كٔه انلٔنددددخ: ؽٛددددش رددددلفم انلٔنددددخ فددددٙ انعًددددم ا٠ع٣يددددٙ ٚزؾددددلك ٔفددددق  (4

أعُددددلح كًٚقواٛٛددددخ، أٔ نٛجوانٛددددخ، ٔهعبٚددددخ انلٔنددددخ نًجددددبكل انلًٚقواٛٛددددخ 

ٔانزُدددٕم ٔؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ريٚدددل يدددٍ فعبنٛدددخ انُ دددبو ا٠ع٣يدددٙ ٔانعكدددٌ 

 ٕؾٛؼ

ا  انًُٓددددٙ نٍٕددددبئم ا٠عدددد٣و: ؽٛددددش انقددددلهح انًُٓٛددددخ يَددددزٕٖ ا٢ؽزددددو (5

أ٢ٔ ، ٔٔعددددٕك انزقبنٛددددل انًُٓٛددددخ صبَٛددددب  رؾددددلكاٌ ٛجٛعددددخ اٞكاا ا٢رٖددددبنٙ 

 انكنا يٍ  ٛوِئ
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  Curran 2002كهاٍددخ كددٕهاٌ
(xxxviii)

ْٔددٙ انزددٙ هكدديد فددٙ ٔٙددع أٍددٌ  

انع٣قدددددخ ثدددددٍٛ يٖدددددبكه انقدددددٕح فدددددٙ انًغزًدددددع ٔرأصٛوْدددددب عهدددددٗ اٞكاا ا٠ع٣يدددددٙ 

انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ انقوثٛدددخ  ٔقدددل ؽدددلك أْدددى انًزقٛدددواد ان بعهدددخ فدددٙ  ثدددبنزوكٛي عهدددٗ

 انجٛئخ ا٢رٖبنٛخ فٙ ٍجعخ يزقٛواد ْٙ:

انًزقٛددددو انضقددددبفٙ: ؽٛددددش انضقبفددددخ انًَددددزقوح ٔانًزُٕعددددخ ٔانًُ زؾددددخ أقددددله  ئ1

 فٙ انزعبيم يع كبفخ انقٚبٚب ٔانً بْٛىئ

يزقٛددددواد اٞيددددٍ انددددُٕٛٙ ٔانًزقٛددددواد انزأصٛوٚددددخ: ؽٛددددش رطددددوػ َ َددددٓب  ئ2

 ثٕٕ ٓب عٕايم يؤصوح فٙ يهكٛخ ٍٔٛهخ ا٠ع٣و، ٔٛجٛعخ اكاهرٓبئ

يزقٛدددددو ا٢ٍدددددزقواه ا٢عزًدددددبعٙ: ؽٛدددددش أكاا ٍٔدددددبئم ا٠عددددد٣و، ٔرُبٔندددددّ  ئ3

نهقٚددددبٚب، ٔٛجٛعددددخ انًهكٛددددخ، ٔانزُ ددددٛى رددددورجٜ ثٓددددنا انًزقٛددددو انددددن٘ ر ددددوٛ 

ثعدددد٘ انٍٕددددبئم فددددٙ اٍددددزقلايّ ثٓددددل  رضجٛددددذ اٞٔٙددددبم عهددددٗ يددددب ْددددٙ 

 عهّٛئ

 ٢قزٖبك: ٍٔجق ا٠ّبهح انٛٓبئيزقٛواد انَٕق ٔا ئ4

يزقٛددددواد انعٕنًددددخ: ؽٛددددش رقٛددددو انٕٓٚددددخ انُٕٛٛددددخ انددددٗ انٕٓٚددددخ انًعٕنًددددخ  ئ5

ٚ دددددوٗ أعُدددددلح عبنًٛدددددخ نهقٚدددددبٚب ٔانً دددددبْٛى ٔانًعدددددبٚٛو انزدددددٙ رزُبٔنٓدددددب 

 ٍٔبئم ا٠ع٣و ًٍٙ انَٛبق انًعٕنىئ

يزقٛدددددواد ا٠عددددد٣ٌ: ؽٛدددددش رقزهدددددن ٛجٛعدددددخ انٚدددددقٕٛ ا٠ع٣َٛدددددخ عهدددددٗ  ئ6

ٔفدددددق قدددددلهارٓب انًبنٛدددددخ، ٔاٍدددددزق٣نٛزٓب، ٔعٕايدددددم انٍٕدددددٛهخ ا٠ع٣يٛدددددخ 

 انًُبفَخئ

 انًزقٛو انزكُٕنٕعٙ: ْٕٔ انن٘ ًَٚؼ نهزقٛٛو أٌ ٖٚجؼ أكضو ٍوعخئ ئ7

 Baker 2001ثًُٛدددب هكددديد كهاٍدددخ ثٛكدددو 
(xxxix)

عهدددٗ أهثعدددخ أثعدددبك هئَٛددددخ  

ْدددٙ انزددددٙ رؾددددلك ٛجٛعدددخ انًُددددزظ ا٢رٖددددبنٙ، ٔيواكدددي انَددددٛطوح عهٛددددّ، ٔانددددزؾكى 

 يٍ أثعبك اقزٖبكٚخ ماد رقه٣د  ٛو اقزٖبكٚخ ْٔٙ :فّٛ، ٔعًٛعٓب رُطهق 

أٌ انًُددددزظ ا٢رٖددددبنٙ يُددددزظ ٚؾًددددم ي ددددبْو انًُزغددددبد انعبيددددخ، ٔي ٓددددٕو  ئ1

انًُدددزظ انعدددبو يدددٍ انجعدددل ا٢قزٖدددبك٘ ْدددٕ مندددن انًُدددزظ اندددن٘ ٢ ٚزدددأصو ثقٛدددبو 

ّددددقٔ لفددددو ثبٍددددزقلايّ، ْٔددددٕ فددددٙ ْددددنا انٖددددلك يضددددم فددددليبد اٞيددددٍ 

نا انُدددٕم يدددٍ انقدددليبد ٢ ًٚكدددٍ رؾًدددم انعدددبو، ٔانًٛدددبِ، ٔانقدددبىئئانـ، ْٔددد

َ قبردددّ، ٔثبنزدددبنٙ ٚكدددٌٕ عوٙدددّ نهَدددٛطوح ا٢ؽزكبهٚدددخ يدددٍ عبَدددت انقدددٕٖ 

انزدددددٙ رَدددددزطٛع رؾًدددددم ركه زدددددّ ْٔدددددٙ ايدددددب قدددددٕٖ اقزٖدددددبكٚخ كجدددددوٖ، أٔ 

 ؽكٕيبدئ

أٌ انًُدددزظ ا٢رٖدددبنٙ ْدددٕ أكضدددو انًُزغدددبد ا٢قزٖدددبكٚخ عوٙدددخ نهددددزقه٣د  ئ2

ضقبفٛدددددخ، ٔا٢قزٖدددددبكٚخ، ٔانزدددددلاف٣د يدددددع ثقٛدددددخ انًُزغدددددبد ان كوٚدددددخ، ٔان

ٔانؾٛبرٛدددخ، ْٔدددٕ ثدددننن ٚقٚدددع نَدددٛطوح انقدددٕٖ انزدددٙ رَدددعٗ نغعدددم رُبٔندددّ 

نٓدددنِ انْدددئٌٕ رُدددب٢ٔ  اٚغبثٛدددب  أٔ ٍدددهجٛب ،يًب ٚغعهدددّ أكضدددو انًُزغدددبد قبثهٛدددخ 

 ن٣ٍزقطبة ٔانزٕعّٛئ

أٌ هثدددددددؼ انعًهٛدددددددخ ا٢رٖدددددددبنٛخ ٢ ًٚكدددددددٍ انؾٖدددددددٕل عهٛدددددددّ يدددددددٍ قجدددددددم  ئ3

انًَددددددزٓهكٍٛ، ٔنكددددددٍ ٚددددددزى يددددددٍ فدددددد٣ل يواكددددددي انقددددددٕٖ ا٢قزٖددددددبكٚخ أٔ 
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انَٛبٍددددٛخ، ٔيددددٍ ُْددددب فدددد ٌ انقددددبئى ثب٢رٖددددبل ٚجٛددددع ان كددددوح، أٔ انً ٓددددٕو 

 نهغًبْٛو، ٔٚزقبٙٗ ٍعوْب يٍ ْنِ انقٕٖئ

ب رٚدددد ٙ أٌ ٍٔددددبئم ا٢رٖددددبل ْٔددددٙ رجٛددددع عًٕٓهْددددب نٓددددنِ انقددددٕٖ ف َٓدددد ئ4

قًٛدددخ يدددب عهدددٗ انًُدددزظ، ْدددنِ انقًٛدددخ قدددل ركدددٌٕ ٍدددهًٛخ، أٔ  ٛدددو ٍدددهًٛخ 

 ٔنكُٓب فٙ كم اٞؽٕال رجلٔ ٔفق هلٚخ يواكي انقٕٖئ

ٔٔفدددق ْدددنِ انولٚدددخ ًٚكدددٍ انقدددٕل: اٌ يواكدددي انقدددٕٖ انًْدددبه انٛٓدددب رٚدددع يعدددبٚٛو 

يؤٍَدددددٛخ رؾكدددددى عًهٛدددددخ اٙددددد با انقًٛدددددخ عهدددددٗ انًُدددددزظ ا٢رٖدددددبنٙ م٘ انطدددددبثع 

رعهٛٓدددب أٔ رقهدددٔ يدددٍ أًْٛزٓدددب، ٔفدددٙ كدددم اٞؽدددٕال فددد ٌ يواكدددي ان كدددو٘، ف يدددب 

انقددٕٖ ْددنِ رعًددم ٔفدددق َ ددى أعهددٗ رْددوٚعٛخ، ٔفكوٚدددخ، ٔأٚلٕٚنٕعٛددخ، ْٔددٙ فدددٙ 

 يغًٕعٓب رًضم انجٛئخ ا٢رٖبنٛخ انعبيخئ

 

ٔانًُطهددددق ا٢قزٖددددبك٘ مارددددّ ْددددٕ يددددب اَطهددددق يُددددّ كددددم يددددٍ أنكَددددُله ٔكبهفددددش 

 ,Alexander, Carveth, Greco)ٔعٛوٍددددددٕ ْٕٔنٛ ٛهددددددل ٔأٔهى 

Hollifield, Owers 2004)  
(xl) 

ؽٛدددش ؽدددلكٔا عدددلح أيدددٕه اقزٖدددبكٚخ رًضدددم اندددلٔهح ا٢قزٖدددبكٚخ نهًُدددزظ ا٢رٖدددبنٙ 

 ٔيلٖ رلاف٣د ثقٛخ انعُبٕو انًغزًعٛخ فّٛ ْٔٙ:

ا٢ٍدددز٣ٓ : ؽٛدددش رقزهدددن ٛجٛعدددخ اٍدددز٣ٓ  انًُدددزظ ا٢رٖدددبنٙ عدددٍ ثقٛدددخ  ئ1

اندددددٗ انُقٖدددددبٌ، انًُزغدددددبد ا٢قزٖدددددبكٚخ، ف دددددٙ ؽدددددٍٛ ٚدددددؤك٘ ا٢ٍدددددز٣ٓ  

 ٚؤك٘ ا٢ٍز٣ٓ  فٙ انًغبل ا٠ع٣يٙ انٗ انزطٕٚو ٔانيٚبكحئ

 ا٢ٍزضًبه: ؽٛش ٛجٛعخ ا٢ٍزضًبه ا٠ع٣يٙ يكه خ، ٔقبثهخ ن٣ؽزكبهئ ئ2

انوقبثدددخ ٔانزُ دددٛى ٔردددلفم انلٔندددخ: ؽٛدددش انًُدددزظ ا٢رٖدددبنٙ ندددٌٛ ؽٛدددبك٘  ئ3

خ، انقًٛددخ ثددم ْددٕ يزؾٛددي انقًٛددخ، ْٔددٕ يددب ٚ ددزؼ يغددب٢  نهزددلف٣د انَٛبٍددٛ

ٔانزْدددوٚعٛخ، ٔا٢قزٖدددبكٚخ، فدددٙ يؾبٔندددخ رؾٛٛدددل انقًٛدددخ انًعؤٙدددخ عجدددوِ 

 أٔ ععهٓب يزؾٛيح نٓنِ انقٕٖئ

ا٢قزٖدددبكٚبد انلٔنٛدددخ: ؽٛدددش أٌ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و اٌٜ رزؾدددوه يدددٍ قجٚدددخ  ئ4

انعٕائدددددق انلٔنٛدددددخ انًزًضهدددددخ فدددددٙ انغًدددددبه  ٔف٣فدددددّ، ندددددنا فٓدددددٙ أٍدددددٓم 

عدددتا رُ ًٛدددبد  انًُزغدددبد فدددٙ انٕٕدددٕل ٍٞدددٕاقٓب انقبهعٛدددخ كٌٔ رؾًدددم

 كافهٛخ اٙبفٛخئ

انًَددددددزٓهن: ؽٛددددددش ْددددددٙ ٍددددددهعخ عبيددددددخ َٚددددددزقليٓب انًَددددددزٓهن ٔفددددددق  ئ5

اؽزٛبعبرددّ، ْٔددنِ ا٢ؽزٛبعددبد قددل رُجددع يددٍ فددبهط ٍٔددبئم ا٠عدد٣و، أٔ قددل 

 رقهقٓب ْنِ انٍٕبئم فٙ َ َٛخ انًَزٓهنئ

انًؤٍَدددددبد: ؽٛدددددش رقدددددٕو انًؤٍَدددددبد ا٠ع٣يٛدددددخ ثٕٙدددددع اعدددددواااد،  ئ6

انًُددددددزظ ا٠ع٣يددددددٙ ٔفددددددق هلٚزٓددددددب ٔإددددددلاه قددددددواهاد رؾددددددلك ٛجٛعددددددخ 

 ا٢قزٖبكٚخ، ٔاَزًباارٓب ان كوٚخ ٔانَٛبٍٛخئ

انَدددٕق: ؽٛدددش ٚقهدددت عهدددٗ انَدددٕق ا٠ع٣يدددٙ انؾوٚدددخ ٔانًُبفَدددخ، ْٔدددٕ  ئ7

يددب َٚددزهيو ارقددبم رددلاثٛو يؤٍَددٛخ اٙددبفٛخ نزؾًددم ْددنِ اٞعجددبا، ٔرزًضددم 

 ْنِ انزلاثٛو فٙ اعبكح رْكٛم انًؾزٕٖ ا٠ع٣يٙئ
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ٗ انكزددددبة انددددٗ انًٕاقددددن ا٢قزٖددددبكٚخ انزددددٙ رعزددددوٗ ْددددنا ثب٠ٙددددبفخ انددددٗ رعددددو

يَددددٛوح انًؤٍَددددخ ا٠ع٣يٛددددخ يضددددم انعددددوٗ ٔانطهددددت، ٔرْددددِٕ انَددددٕق، اٙددددبفخ 

اندددٗ رؾهددد٣ٛد ي ٖدددهخ نٓٛكهدددخ انًؤٍَدددبد ا٠ع٣يٛدددخ ٔعًٛعٓدددب ٚدددزى يعبنغزدددّ يدددٍ 

 ف٣ل رطٕٚو انًؾزٕٖ أٔ ان كوح أٔ انًُزظ ا٢رٖبنٙئ

 ,Price)وْهَدددددددذ ٔقدددددددل قدددددددبو كدددددددم يدددددددٍ ثدددددددواٌٚ ٔهٔىيٛهدددددددٕفٛزِ ٔفٛ

Rozumilowicz, Verhulst 2002) 
 (xli)

ثلهاٍدددددخ عًهٛدددددبد ا٠ٕددددد٣ػ  

ا٠ع٣يدددددٙ فدددددٙ عدددددلح كٔل ْدددددٙ انٖدددددٍٛ ٔأٔىثكَدددددزبٌ ٔاَلََٔٛدددددٛب ٔانجٍٕدددددُخ 

 ٔاٞهكٌ ٔأٔ ُلا ٔاٞٔهعٕا٘ئ ٔقل فهٖذ انلهاٍخ انٗ يب ٚهٙ:

أٌ انزقٛدددو ا٢عزًدددبعٙ ُْٚددد  ؽبندددخ يدددٍ انؾدددوا  َؾدددٕ انزقٛدددو انَٛبٍدددٙ،  ئ1

 ٔا٢قزٖبك٘ئ ٔانزْوٚعٙ

أٌ انًزقٛددددواد انزْددددوٚعٛخ، ٔا٢قزٖددددبكٚخ، ٔا٢عزًبعٛددددخ، ْددددٙ انزددددٙ رددددؤصو  ئ2

 عهٗ انزقٛو فٙ انًغبل ا٠ع٣يٙئ

أٌ ٛجٛعدددخ ْدددنِ انزقٛدددواد ردددؤصو فدددٙ ْٛكهدددخ انًؤٍَدددبد ا٠ع٣يٛدددخ، ٔرؾدددلك  ئ3

 نٓب أكٔها  علٚلح، ٔيًبهٍبد يقزه خ، ٔأٍبنٛت عًم يقبٚوحئ

واد انعبنًٛدددخ فدددٙ انًغدددبل ا٢رٖدددبنٙ أٌ انزٖدددبق انزقٛدددو ا٠ع٣يدددٙ ثدددبنزقٛ ئ4

عهددددٗ يَددددزٕٖ اَزددددبط انوٍددددبنخ، أٔ عهددددٗ يَددددزٕٖ اٞفكددددبه انًطؤؽدددددخ 

 ٚعيى يٍ ك باح ْنا انزقٛٛوئ

أٌ اهرجدددبٛ ا٠عددد٣و ثًُ ًدددبد انًغزًدددع انًدددلَٙ ٚدددلفع َؾدددٕ رعيٚدددي انقدددٛى  ئ5

 انغلٚلح ٔٚعيى ؽبنخ انزقٛٛو َؾٕ اٞفٚمئ

ح نطجٛعددددخ ك ددددباح انعًددددم أٌ انًزقٛددددواد انزكُٕنٕعٛددددخ رعددددل يزقٛددددواد يؾددددلك ئ6

 ا٠ع٣يٙ عهٗ انًَزٕٖ ا٠َزبعٙ، ٔا٠ثلاعٙ، ٔانزُ ًٛٙئ

 

 Raymond)ٔعهددددٗ انغبَددددت انًقبثددددم ٚطددددوػ هإًَٚددددل كددددٌٕ ٔاهٚددددن َٛ ددددٙ 

Kuhn, Erik Neveu 2002) 
(xlii)

ٛجٛعددددخ ا٢هرجددددبٛ ٔانزقٛددددو فددددٙ  

انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ انٖددددؾ ٛخ انجوٚطبَٛددددخ ٔع٣قزٓددددب ثبنًؤٍَددددخ انَٛبٍددددٛخ، 

اٌ أٌ ٍٔدددددبئم ا٠عددددد٣و انٖدددددؾ ٛخ انجوٚطبَٛدددددخ فدددددٙ قبثهٛزٓدددددب انْدددددلٚلح ٔٚؤكدددددل

يددددٍ انًًكددددٍ أٌ  -يددددع مكددددو ًَددددبمط نٓددددنِ ا٢ٍددددزقطبثبد-ن٣ٍددددزقطبة انَٛبٍددددٙ 

رقدددددٕو ثدددددلٔه ْدددددلاو فدددددٙ انًغزًدددددع انجوٚطدددددبَٙ ٙدددددل انزعلكٚدددددخ ٔانلًٚقواٛٛدددددخ، 

ٔٚؤكدددددددلاٌ أٌ يَدددددددزٕٚبد انزعقٛدددددددل ٔانزْدددددددبثن فدددددددٙ انًٖدددددددبنؼ ا٢قزٖدددددددبكٚخ، 

انٖدددؾن انَٛبٍدددٛخ، ٔانغًبعدددبد انَٛبٍدددٛخ كافدددم ثوٚطبَٛدددب قدددل  ٔانَٛبٍدددٛخ ثدددٍٛ

 ٕبهد ك ٛهخ ثٓلو اٌٍٞ انلًٚقواٛٛخ فٙ انًغزًع انجوٚطبَٙئ

 

كهاٍدددبد اْزًدددذ ثطجٛعدددخ ردددأصٛو انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ انعوثٛدددخ عهدددٗ انعًدددم ا٠ع٣يدددٙ 

 انعوثٙ

اندددن٘ ٚددددوٖ أٌ ًَددددٜ انًهكٛددددخ نددددٌٛ ْددددٕ انًعٛددددبه   Rugh 2004كهاٍدددخ هٔ

م فدددٙ يواكدددي انقدددٕٖ انًدددؤصوح فدددٙ انجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ، ٔاًَدددب ْدددٕ انٕؽٛدددل نه ٖددد

ا٢هرجدددددبٛ ثطجٛعدددددخ انُ دددددبو انَٛبٍدددددٙ، ٔانًًبهٍدددددخ انَٛبٍدددددٛخ، ٔيدددددلٖ ردددددٕافو 
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انؾوٚدددبد انعبيدددخ  ام ْدددٙ انزدددٙ رْدددكم ي٣يدددؼ انُ دددبو ا٠ع٣يدددٙ، ٔٚٚدددع رٖدددُٛ ب  

ٕٚٙدددؼ هلٚزدددّ نعدددبنى ا٢رٖدددبل انعوثدددٙ ٔع٣قزدددّ ثدددبنُ ى انَٛبٍدددٛخ عهدددٗ انُؾدددٕ 

 ٚطوؽّ انغلٔل انزبنٙ: انن٘

 فوٚطخ انُ ى ا٠ع٣يٛخ انعوثٛخ 
(xliii)

 

أثعددددددددددددددبك انُ ددددددددددددددبو  َٕم انُ بو

 انزعجٕ٘ انًٕانٙ انًزُٕم ا٢َزقبنٙ ا٠ع٣يٙ

 انًهكٛخ انُ بو فبٕخ فبٕخ يقزهطخ

 انزُٕم  ٛو يزُٕم  ٛو يزُٕم يزُٕم يزُٕم

 رأٚٛل يطهق يؤٚلح يؤٚل ٔيعبهٗ يؤٚل ٔيعبهٗ
انًعبنغدددددددددخ نولٚدددددددددخ 

 انُ بو

 انًُٜ ٔانًعبنغخ َْٜ عبيلح ٍهجٛخ يزُٕعخ

 ان ؤ  انَٛبٍٛخ 

 عًبعبد انؾكى صٕهٚخ رقهٛلٚخ يزُٕعخ يزُٕعخ

 انغلا٢د انعبيخ يُعليخ يُعليخ َْطخ َْطخ

 انًعبهٙخ انعبيخ  ٛو يٕعٕكح  ٛو يٕعٕكح يؤٍَخ ّٔوعٛخ يؾلٔكح

 

انددددلٔل انًًضهددددخ نٓددددنِ 

انددددُ ى ٔفددددق أٔٙددددبم 

 2003عبو

 ٍٕهٚب انجؾوٍٚ نجُبٌ انغيائو

 نٛجٛب عًبٌ انًقوة يٖو

 انَٕكاٌ فهَطٍٛ انكٕٚذ اٞهكٌ

 قطو انًٍٛ رٌَٕ

 
 

 انَعٕكٚخ انعواق

 ا٠يبهاد 

 

 ٕٔٚٙؼ انغلٔل انَبثق علح أيٕه:

ْٔدددٙ أَ ًدددخ  أَ ًدددخ رعجٕٚدددخ:أٌ انجبؽدددش قدددل قَدددى اَٞ ًدددخ انعوثٛدددخ اندددٗ  ئ1

رًزهددددن ٍٔددددبئم ا٠عدددد٣و ثْددددكم اؽزكددددبه٘، ٔر زقددددل انزُددددٕمئ ٔيًبهٍددددبد 

ْددددنِ انٍٕددددبئم رُدددديم كائًددددب  انددددٗ رأٚٛددددل انُ ددددبو ثْددددكم يطهددددق، ٔأٌ ْددددنِ 

اَٞ ًددددخ ْددددٙ أَ ًددددخ صٕهٚددددخ ٚقز ددددٙ فٛٓددددب انؾددددٕاه، ٔانغددددلال انَٛبٍددددٙ، 

ٔأَ ًددددخ ٔرقز ددددٙ فٛٓددددب انًعبهٙددددخ، ٔرًضهٓددددب ٍددددٕهٚب ٔنٛجٛددددب ٔانَددددٕكاٌئ 

، َٔٚدددٕك فٛٓدددب ًَدددٜ انًهكٛدددخ انقدددبٓ، ٔر زقدددل انزُدددٕم ٔ ٢ٔئٛدددخيٕانٛدددخ أ

فددددٙ رُبٔنٓددددب نٟؽددددلاس، ٔرعًددددم عهددددٗ رأٚٛددددل انُ ددددبو انَٛبٍددددٙ، ٔرزَددددى 

ثبنوٍدددٕؿ ٔانضجدددبد، ٔرَدددٕك فٛٓدددب أَ ًدددخ ؽكدددى ك٣ٍدددٛكٛخ، ٔر زقدددل ٔعدددٕك 

عًبعدددددبد يعبهٙدددددخ، ٔرًضهٓدددددب انجؾدددددوٍٚ، ٔعًدددددبٌ، ٔفهَدددددطٍٛ، ٔقطدددددو، 

َٚددددٕك فٛٓددددب ًَددددٜ انًهكٛددددخ  زُٕعددددخٔأَ ًددددخ ئانَددددعٕكٚخ، ٔا٠يددددبهادئ 

انقدددبٓ، ٔرزَدددى ثدددبنزُٕم فدددٙ عًهٓدددب ا٠ع٣يدددٙ، كًدددب رزَدددى ثبنَدددهجٛخ فدددٙ 

يعبنغبرٓدددددب ا٠ع٣يٛدددددخ، ْٔدددددٙ رُزًدددددٙ َٞ ًدددددخ رزُدددددٕم فٛٓدددددب انغدددددلا٢د 

انعبيددددخ، ٔعًبعددددبد انًعبهٙددددخ، ٔرًضهٓددددب نجُددددبٌ، ٔانًقددددوة، ٔانكٕٚددددذ، 
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انًهكٛدددخ، ٔرزَدددى رزُدددٕم فٛٓدددب أَ ًدددخ  ٔأَ ًدددخ اَزقبنٛدددخٔاندددًٍٛ، ٔانعدددواقئ 

يعبنغبرٓدددددب ثدددددبنزُٕم ٔرزُدددددٕم فٛٓدددددب انًعبنغدددددبد ا٠ع٣يٛدددددخ ثدددددٍٛ يؤٚدددددل 

ٔيعدددددبهٗ، ٔرُْدددددٜ فٛٓدددددب انغدددددلا٢د انَٛبٍدددددٛخ، ُٔٚؾَدددددو فٛٓدددددب كٔه 

 انًعبهٙخ نهُ بو، ٔرًضهٓب انغيائو، ٔيٖو، ٔاٞهكٌ، ٔرٌَٕئ

 Kamalipour, Mowlana 1994ٔرددددأرٙ يؾبٔنددددخ كًددددبنٛجٕه ٔي٢َٕددددب   
(xliv)

ر ٖدددددٛهٛخ نؾبندددددخ ا٠عددددد٣و فدددددٙ انعدددددبنى انعوثدددددٙ، ٔكٔل  فدددددٙ ٔٙدددددع هلٚدددددخ 

انْدددددوق اٍٞٔدددددٜ، ٔقٛدددددبً فعبنٛزٓدددددب، ًَٔدددددٜ يهكٛزٓدددددب، ٔكٔهْدددددب فدددددٙ عًهٛدددددخ 

انزًُٛددددخ، ْٔددددٙ ه ددددى قددددليٓب انَُددددجٙ ا٢ أَٓددددب رؤكددددل ؽبنددددخ انز بعددددم انُْددددٜ فددددٙ 

انعدددبنى انعوثدددٙ ثدددٍٛ انُ دددبو انَٛبٍدددٙ ٔا٢عزًدددبعٙ يدددٍ عٓدددخ، ٔا٠ع٣يدددٙ يدددٍ 

لٔه ْددددنِ انددددُ ى فددددٙ انزددددأصٛو عهددددٗ ٕددددٛب خ انوٍددددبنخ عٓددددخ أفددددوٖ ٔرأكٛددددلْب ندددد

 ا٠ع٣يٛخئ

 

  Katulis 2005عهدددٗ ؽدددٍٛ ٚؤكدددل كدددبرٛهٌٛ 
(xlv)

أٌ انعٕايدددم انًعٛقدددخ نزقدددلو  

 ا٠ع٣و انعوثٙ ثْكم عبو رزًضم فٙ ص٣س يْك٣د هئَٛخئ ْٙ:

ٙدددعن انُ دددبو انقٚدددبئٙ انقدددبكه عهدددٗ ان ٖدددم فدددٙ انًُبىعدددبد ماد انطدددبثع  ئ1

ٛجٛعددددخ انًًبهٍددددخ ا٠ع٣يٛددددخ، ٔٚجقٛٓددددب فددددٙ  ا٠ع٣يددددٙ، ْٔددددٕ يددددب ٚؾددددلك

 ؽلٔك ثعٛلح عٍ انُقل انغبك ٔانٓبك ئ

ٛجٛعدددخ اندددُ ى انَٛبٍدددٛخ، ٔانجٛئدددخ انَٛبٍدددٛخ انزدددٙ رزَدددى فدددٙ أ هدددت اندددلٔل  ئ2

انعوثٛددددخ ثددددبنقًع، ٔهفدددد٘ انًعبهٙددددخ، ْٔددددٕ يددددب ٚغعددددم انقددددبئى ثب٢رٖددددبل 

 ٚعًم كائًب  رؾذ انزٓلٚلئ

يدددٙ  ْٔدددٕ يدددب ٚغعدددم أ هدددت ٙدددعن اقزٖدددبكٚبد انَدددٕق فدددٙ انًغدددبل ا٠ع٣ ئ3

يٖدددبكه انزًٕٚدددم يدددٍ عٓدددبد  ٛدددو اع٣يٛدددخ ثعٛدددلح عدددٍ انًدددٕاهك انطجٛعٛدددخ 

٢قزٖددددبكٚبد انعًددددم ا٠ع٣يددددٙ، ْٔددددٕ يددددب ٚغعددددم انًؤٍَددددبد ا٠ع٣يٛددددخ 

 رعًم كائًب  رؾذ ٕٔبٚخ انقبئى ثبنزًٕٚمئ

 2006كًددددب ٚؤكددددل ؽَددددٍ 
(xlvi)

أٌ انزقددددبهٚو انلٔنٛددددخ رٖددددُن ؽبنددددخ انؾوٚددددخ فددددٙ  

أٔٙددددبم يزددددأفوح كضٛددددوا  ثددددٍٛ كٔل انعددددبنى، ٔأٌ انع٣قددددخ ثددددٍٛ  انعددددبنى انعوثددددٙ فددددٙ

انًزقٛدددددددددددواد ا٢قزٖدددددددددددبكٚخ، ٔانَٛبٍدددددددددددٛخ، ٔا٢عزًبعٛدددددددددددخ، ٔانًؤٍَدددددددددددٛخ، 

ٔانزُ ًٛٛدددخ، ٔانزْدددوٚعٛخ يدددٍ عٓدددخ، ٍٔٔدددبئم ا٠عددد٣و فدددٙ انعدددبنى انعوثدددٙ يدددٍ 

عٓدددخ أفدددوٖ رجدددلٔ يقزهدددخ اندددٗ ؽدددل كجٛدددو، فددد٣ ْدددٙ ثبن بعهدددخ ثْدددكم يجبّدددو، ٢ٔ 

انُْدددبٛبد ا٠ع٣يٛدددخ انعوثٛدددخ، ْٔدددٕ يدددب ْٚدددٛو اندددٗ ٔٙدددع  ْدددٙ ثبنًزدددأصوح يدددٍ

 ّلٚل انزعقٛل، ٕٔعت ان ٓىئ

 ٔقل رٕٕم انٗ علح َزبئظ نعم أًْٓب يب ٚهٙ:

أ٢ٔ: أٌ ؽوٚدددخ انٖدددؾبفخ فدددٙ انعدددبنى انعوثدددٙ رأفدددن ٛوٚقدددب يعبكَدددب نزطدددٕه ؽوٚدددخ 

انٖدددؾبفخ فدددٙ ا٠عددد٣و انقوثدددٙئ ؽٛدددش  ٓدددود ؽوٚدددخ انٖدددؾبفخ فدددٙ انقدددوة 

ثبعزجبهْدددب َزبعدددب ٛجٛعٛدددب نؾوٚدددخ انز كٛدددو ٔانزعجٛدددو ٔانزدددٙ كبَدددذ رزددديايٍ 

يدددع  ٓددددٕه قدددٕٖ اقزٖددددبكٚخ يٕاىٚدددخ نقددددٕح انؾكٕيدددخ ؽزددددٗ أعجدددود رهددددن 

ٗ انزقهدددٙ عدددٍ ٍدددٛطورٓب عهدددٗ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ثبعزجدددبهِ انؾكٕيدددبد عهددد
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فٛدددبها ٛجٛعٛدددب نًغزًدددع رًُدددٕ ٔرزطدددٕه أَ ًزدددّ ثْدددكم يزددديايٍ ٔيزدددٕاىٌئ 

اٌ  –أيددب فددٙ انعددبنى انعوثددٙ فقددل ثددلأَب انطوٚددق يددٍ َٓبٚزددّئ ٕددؾبفخ رعًددم 

يددددٍ اعددددم ؽوٚددددخ انز كٛددددو ٔانزعجٛددددو نزددددلعى قددددٕح اقزٖددددبكٚخ  -اٍددددزطبعذ 

ؾكٕيٛددددخ، ٔرددددلعى  ٓددددٕه كٛبَددددبد ٍٛبٍددددٛخ يٕاىٚددددخ نهقددددٕح ا٢قزٖددددبكٚخ ان

 يٕاىٚخ نُ ٕم انؾكٕيخ انَٛبٍٙئ

صبَٛددب: اٌ قٛدددبو ٍٔددبئم اعددد٣و يَددزقهخ رغدددل هعبٚددخ يَدددزقهخ عددٍ انؾكٕيدددخ ٚزطهدددت 

ٔعددددٕك اقزٖددددبك يَددددزقم ْددددٕ اٜفددددو عددددٍ انزددددلفم انؾكددددٕيٙ، ْٔددددنا  ٛددددو 

 يزؾقق ثبنقله انكبفٙ فٙ كضٛو يٍ انلٔل انعوثٛخئ

انعوثددددٙ ؽبنددددخ يددددٍ انزغيئددددخ ا٢قزٖددددبكٚخ نقلهارددددّ انزددددٙ صبنضددددب:    ٚعددددبَٗ ا٠عدددد٣و 

رعٕقددددّ عددددٍ انًُددددٕ ٔانًُبفَددددخئ فٖددددُبعخ ا٠عدددد٣و فددددٙ انعددددبنى انعوثددددٙ 

ٕدددددُبعخ فبٍدددددوح ؽزدددددٗ اٌٜ ثَدددددجت انًهكٛدددددخ انؾكٕيٛدددددخ انَدددددبئلح انزدددددٙ 

اكاهح  ٛدددددو اقزٖدددددبكٚخ نزهدددددن  -ثب٠ٙدددددبفخ اندددددٗ قٛدددددٕك انؾوٚدددددخ-ر دددددوٗ 

خ يدددٍ انًُٓٛدددخ ٔؽزدددٗ انًؤٍَدددبد ثًدددب ٚدددؤصو عهدددٗ كبفدددخ عٕاَدددت انٖدددُبع

 انقلهح عهٗ انًُٕئ

هاثعددددب:  اٌ ٕددددُبعخ ا٠عدددد٣و إٔددددجؾذ ٔاؽددددلح يددددٍ انٖددددُبعبد انوأٍددددًبنٛخ انزددددٙ 

رزطهدددددت اٍدددددزضًبهاد عبنٛدددددخ ََدددددجٛ ب فدددددٙ  دددددم انًُبفَدددددخ انعبنًٛدددددخ ثدددددٍٛ 

انٍٕدددددبئم ا٠ع٣يٛدددددخ انًقزه دددددخئ  ٔرٕاعدددددّ ٕدددددُبعخ ا٠عددددد٣و فدددددٙ انعدددددبنى 

 انعوثٙ يْك٣د انزًٕٚم نَججٍٛ هئٍَٛٛٛ:

أٌ ْٛبكددم انزًٕٚددم فددٙ ٕددُبعخ ا٠عددد٣و انعوثددٙ ثددلٌٔ اٍددزضُبا ْٛبكددم ُٔٛٛدددخ  -1

ٍددددٕاا أكبَددددذ ؽكٕيٛددددخ، أو فبٕددددخ، أو يْددددزوكخ، عهددددٗ انددددو ى يددددٍ أٌ 

عددلكا كجٛددوا يددٍ ٍٔددبئم ا٠عدد٣و انعوثٛددخ ٚعًددم عهددٗ أٍددبً عددبثو نهؾددلٔك 

PAN ARAB  ٢ٔ ريال ماد يهكٛخ قطوٚخئ 

انعوثددددٙ ٙددددعٛ خ ٍٞددددجبة ٍٛبٍددددٛخ،  أٌ فددددوٓ انزٚددددبيٍ انًددددبنٙ فددددٙ انعددددبنى -2

عهددٗ انددو ى يًددب ًٚكددٍ أٌ ٚددٕفوِ يددٍ اَزددبط ثوايغددٙ ٚقهددم يددٍ انددٕاهكاد 

انجوايغٛددددخ، ٔٚيٚددددل يددددٍ ايكبَٛددددبد انزٚددددبيٍ ثددددٍٛ انٖددددؾن انعوثٛددددخ فددددٙ 

 رقلٚى رقطٛخ افجبهٚخ أكضو رًٛيا ٔاٍزق٣نٛخئ

فبيَددددب: ُْددددب  ٍددددٛطوح ٔاٙددددؾخ يددددٍ انقددددٕٖ انًؾبف ددددخ عهددددٗ ا٠عدددد٣و انعوثددددٙ 

قددددٕٖ ٢ رقددددم فطددددٕهح ٔأًْٛددددخ فددددٙ يغددددبل ؽوٚددددخ انزعجٛددددو عددددٍ ْٔددددٗ 

 انَٛطوح انؾكٕيٛخئ

ٍبكٍدددب:  اٌ انُزددددبئظ انُٓبئٛددددخ نؾوٚددددخ انٖددددؾبفخ يوَْٕددددخ ثزطددددٕه لفددددو يزدددديايٍ 

ٔيزددددٕاىٌ فددددٙ ثقٛددددخ اَٞ ًددددخ انعبيهددددخ فددددٙ انًغزًددددع انعوثددددٙئ فبنكْددددن عددددٍ 

ثدددّ ْٔدددٕ يدددب ٚ زدددوٗ أٌ رقدددٕو  -ا٢َؾدددوا  ٔان َدددبك ٔيواقجدددخ اٞكاا انؾكدددٕيٙ 

ٚزطهدددت رقٛٛدددوا فدددٙ انع٣قدددخ ثدددٍٛ انَدددهطبد، ٔر عٛدددم كٔه كدددم يُٓدددب فدددٙ  -انٖدددؾبفخ

 اٛبه يٍ انزٕاىٌ فًٛب ثُٛٓب، أٔ ا٢ٍزق٣ل عٍ ثعٚٓب انجع٘ئ

 

كهاٍدددبد هكددديد عهدددٗ ع٣قدددخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ثطجٛعدددخ انًًبهٍدددخ ا٠ع٣يٛدددخ فدددٙ 

 علح كٔل ٔأقبنٛىئ
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ا٠ََدددبٌئ ٔيُٓدددب عهدددٗ ْٔدددٙ كهاٍدددبد اْزًدددذ ثع٣قدددخ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ثؾقدددٕق 

 ٍجٛم انًضبل:

(2005كهاٍددددخ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ ٔانٖددددؾبفخ فددددٙ انعددددبنى انعوثددددٙ )
 (xlvii)

ْٔددددٙ  

انٖدددبكهح عدددٍ ارؾدددبك انٖدددؾ ٍٛٛ اندددلٔنٙ ثبنزعدددبٌٔ يدددع ا٢رؾدددبك اٞٔهثدددٙ ، ٔقدددل 

رعوٙدددذ ْدددنِ انلهاٍدددخ اندددٗ ع٣قدددخ ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و ثؾقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ انعدددبنى 

يددددٍ انَددددٕكاٌ، ٔفهَددددطٍٛ، ٔعددددوة  انعوثددددٙ، ٔقددددل رٚددددًُذ كهاٍددددخ ؽبنددددخ كددددم

كافددددددم انكٛددددددبٌ انٖددددددَٕٓٛٙ، ٔعًٕٓهٚددددددخ نجُددددددبٌ، ٍٔددددددٕهٚب، ٔاٞهكٌ،  1948

 ٔيٖوئ

ٔقددددل فهٖددددذ انلهاٍددددخ انددددٗ أٌ انددددلٔل انعوثٛددددخ رقزهددددن فددددٙ ؽًبٚزٓددددب نؾقددددٕق 

ا٠ََددددبٌ عبيددددخ، ٔثقبٕددددخ فددددٙ انًغددددبل ا٠ع٣يددددٙ عهددددٗ كهعددددبد يز بٔرددددخ ثددددٍٛ 

ًًُٕؽددددخ نهٖددددؾبفخ، ا٢ أَٓددددب ا٢ٍددددزجلاك ٔانقٓددددو، ٔثددددٍٛ ََددددجخ يددددٍ انؾوٚددددخ ان

هٕدددلد ثْددددكم ٔاٙددددؼ ٔيجبّددددو ؽبنددددخ اَزٓبكدددبد فطٛددددوح نؾقددددٕق ا٠ََددددبٌ فددددٙ 

عًٛددددع ْددددنِ انددددلٔل كًددددب هٕددددلد رٓلٚددددلاد، ٔيًبهٍددددبد ٙددددل ؽوٚددددخ انزعجٛددددو 

ثبعزجبهْدددب يدددٍ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ انًغدددبل ا٠ع٣يدددٙ، ٔمندددن ثقددد٘ انُ دددو عدددٍ 

نُٕٛٛددددخ، ٔيددددلٖ يددددلٖ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ انًًُٕؽددددخ فددددٙ انلٍددددبرٛو، ٔانقددددٕاٍَٛ ا

 انؾوٚخ ا٠ع٣يٛخ انًًبهٍخ كافم كم كٔنخئ

 ْٕٔ يب ٚعُٙ انزبنٙ:

ٔعددددٕك اَ ٖددددبل ثددددٍٛ انزْددددوٚع ٔانًًبهٍددددخ فددددٙ يغددددبل ؽقددددٕق  ئ1

 ا٠ََبٌ، ٔانؾوٚبد ا٠ع٣يٛخئ

يعبَددبح انددلٔل اٞكضددو ؽوٚددخ فددٙ انًغددبل ا٠ع٣يددٙ يضددم نجُددبٌ يددٍ  ئ2

اندددٗ يًبهٍدددبد ٢ٙدددطٓبك انٖدددؾ ٍٛٛ ٔا زٛدددبنٓى، ْٔدددٕ يدددب ْٚدددٛو 

 ٔعٕك قٖٕه فٙ ؽًبٚزٓى ثْكم ٔاٙؼئ

ٔعددددٕك قٛددددٕك ٔاَزٓبكددددبد عَددددًٛخ نؾقددددٕق ا٠ََددددبٌ فددددٙ عًٛددددع  ئ3

 انلٔل انًلهٍٔخ كٌٔ اٍزضُبائ

 ٛدددبة ا٠ٛدددبه انً دددبًْٛٙ نهدددوثٜ ثدددٍٛ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ٔاؽزوايٓدددب  ئ4

 كغيا يٍ انجُبا انلًٚقواٛٙ انًأيٕل فٙ انلٔل انعوثٛخئ

ٙ يغدددبل ؽقدددٕق يؾبٕدددوح َْدددبٛبد يُ ًدددبد انًغزًدددع انًدددلَٙ فددد ئ5

 ا٠ََبٌ، ٔؽوٚخ انٖؾبفخئ

 

 .Xigen Li and Charles Stكهاٍددخ رَددبٚغٍ نددٙ ٔرْددبهني ٍددبَزكٛو 

Cyr 1998
(xlviii)

ؽٛددددش قددددبو انجبؽضددددبٌ ثزؾهٛددددم يٚددددًٌٕ ٕددددؾٛ خ انُٕٛٚددددٕه   

ردددبًٚي فدددٙ رقطٛبرٓدددب نقٚدددبٚب ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ فدددٙ انٖدددٍٛ، ٔقدددل أٍددد ود انلهاٍدددخ 

ًعبنغدددخ قٚدددبٚب ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ عدددٍ أٌ انزدددبًٚي قدددل ٔٙدددعذ أعُدددلرٓب انقبٕدددخ ث

ثْددددكم ُٚ ٖددددم عددددٍ أعُددددلح يؤٍَددددخ انوئبٍددددخ اٞيوٚكٛددددخ فددددٙ يعبنغزٓددددب نٓددددنِ 

انقٚددددبٚب فددددٙ ثعدددد٘ اٞؽٛددددبٌ  ف ددددٙ ؽددددٍٛ رٓددددزى يؤٍَددددخ انوئبٍددددخ ثبر بقٛددددبد 

انزغدددددبهح يدددددع انٖدددددٍٛ رطدددددوػ انزدددددبًٚي يعبنغزٓدددددب انقبٕدددددخ ثؾقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ 

دددب هئبٍدددٛ ب، ٔعهدددٗ يدددلٖ عْدددو ٍدددُٕاد ر جدددٍٛ ٔعدددٕك ؽبندددخ يدددٍ ثبعزجبهْدددب اْزًبي 
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انْددد بفٛخ فدددٙ يعبنغدددبد انزدددبًٚي نٓدددنِ انقٚدددبٚب ثعٛدددلا  عدددٍ اٞعُدددلح انَٛبٍدددٛخ يدددع 

ٔعدددٕك ؽبندددخ يدددٍ ان ٖدددم انًُٓدددٙ نهزدددبًٚي ثدددٍٛ ْدددنِ انقٚدددٛخ، ٔقٚدددبٚب انَٛبٍدددخ 

 انقبهعٛخ اٞيوٚكٛخئ

٢ٔ ّدددن أٌ ْدددنا ان ٖدددم ثدددٍٛ انَٛبٍدددخ انعبيدددخ، ٔانَٛبٍدددخ انقبٕدددخ نهًؤٍَدددخ 

أٌ ٚدددزى ا٢ فدددٙ اٛدددبه ثٛئدددخ اع٣يٛدددخ يؤْهدددخ ندددننن يضدددم انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ ٢ ًٚكدددٍ 

 اٞيوٚكٛخئ

 

 David J. Park 2002كهاٍدددخ كٚ ٛدددل ثدددبه   
(xlix)

ٔانزدددٙ رُبٔندددذ ٍٔدددبئم  

ا٠عدددد٣و، ٔانلًٚقواٛٛددددخ، ٔؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ فددددٙ اٞهعُزددددٍٛ، ٔانزددددٙ رًددددذ يددددٍ 

، ٔانزددددٙ ركبيددددم فٛٓددددب انجعددددل انًٛددددلاَٙ 1997فدددد٣ل يْددددؤم ثؾضددددٙ فددددٙ عددددبو 

هددددق ثلهاٍددددخ قددددلهح يُ ًددددبد انًغزًددددع انًددددلَٙ انعبيهددددخ فددددٙ يغددددبل ؽقددددٕق انًزع

ا٠ََدددبٌ عهدددٗ انٕٕدددٕل نهًعهٕيدددبد فدددٙ يغبنٓدددب  اٙدددبفخ اندددٗ كهاٍدددخ رؾهٛهٛدددخ 

ٞعُددددلح ٍٔددددبئم ا٠عدددد٣و اٞهعُزُٛٛددددخ فددددٙ يعبنغزٓددددب نقٚددددٛزٙ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ، 

ٔانلًٚقواٛٛدددخئ ٔقدددل أٍددد ود انلهاٍدددخ عدددٍ عدددلك يدددٍ انُزدددبئظ انًزعهقدددخ ثؾقدددٕق 

ََدددبٌ ؽٛدددش أصجزدددذ انلهاٍدددخ أٌ يُ ًدددبد انًغزًدددع انًدددلَٙ انعبيهدددخ فدددٙ يغدددبل ا٠

ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ٢ رزدددٕافو ندددلٚٓب انقدددلهح عهدددٗ انٕٕدددٕل نهًعهٕيدددبد عجدددو ٍٔدددبئم 

ا٠عدد٣و  كًددب أٌ ٍٔددبئم ا٠عدد٣و نددى رقددى ثزقطٛددبد ؽقٛقٛددخ فددٙ ْددنا انًغددبل ثْددكم 

هدددٗ أٌ عدددبو، َْٔٞدددطخ ْدددنِ انًؤٍَدددبد ثْدددكم فدددبٓئ ٔقدددل هكددديد انلهاٍدددخ ع

أْدددى انعٕائدددق أيدددبو َْدددو صقبفدددخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ٔرقطٛبرٓدددب عجدددو ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و، 

ٔأٌ أْدددى انعٕايدددم انًدددؤصوح فدددٙ ٔٙدددع أعُدددلح ٍٔدددبئم ا٠عددد٣و رغدددبِ ْدددنِ انقٚدددٛخ 

ثبنزؾلٚددددددل قددددددل رًضهددددددذ فددددددٙ ٕدددددد٣د انًؤٍَددددددخ ا٠ع٣يٛددددددخ ثًواكددددددي انقددددددٕٖ 

ٔعُددددن انُ ددددبو ا٢قزٖددددبكٚخ، ٔانَٛبٍددددٛخ، ٔانًهكٛددددخ اٞعُجٛددددخ نٍٕددددبئم ا٠عدددد٣و، 

رغددددبِ انٖددددؾبفخ انؾددددوح، ٔانعٕائددددق انزددددٙ ٔٙددددعزٓب لنٛددددبد انَددددٕق انؾددددوح أيددددبو 

رغوثدددخ انزؾدددٕل اندددلًٚقواٛٙ فدددٙ اٞهعُزدددٍٛ، كدددم ْدددنِ انعٕايدددم ؽغجدددذ رقطٛدددبد 

 ؽقٕق ا٠ََبٌ عٍ انوأ٘ انعبو فٙ اٞهعُزٍٛئ
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 ا٠عواااد انًُٓغٛخ نهلهاٍخ:

 رؾلٚل يْكهخ انلهاٍخ:

وٚددددبد انَددددبثقخ ٔانًعبنغددددبد انجؾضٛددددخ نٓددددب ََددددزطٛع ٔثُددددبا  عهددددٗ فوٙددددٛبد انُ 

 رؾلٚل يْكهخ انلهاٍخ فًٛب ٚهٙ:

أٌ انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛددددخ ثْدددكم عددددبو رزددددلافم فٛٓدددب انعلٚددددل يدددٍ انًزقٛددددواد انًددددؤصوح 

عهدددددٗ ردددددأٛٛو انً دددددبْٛى ٔانًعبنغدددددبد ا٠ع٣يٛدددددخ نقٚدددددٛخ ؽقدددددٕق ا٠ََدددددبٌ، ٔاٌ 

انزجبُٚدددبد عهدددٗ يَدددزٕٖ انجٛئدددخ ا٠ع٣يٛدددخ انعوثٛدددخ رؾًدددم فدددٙ كافهٓدددب انكضٛدددو يدددٍ 

يْددددكهخ انلهاٍددددخ ان ٓددددى ٔانًًبهٍددددخ نٓددددنِ انقٚددددٛخ ثبنزؾلٚددددل، ٔثبنزددددبنٙ فدددد ٌ 

رزؾددددلك فددددٙ كهاٍددددخ رددددأصٛو انجٛئددددبد ا٠ع٣يٛددددخ انًقزه ددددخ فددددٙ رددددأٛٛو انً ددددبْٛى، 

ٔانقٛدددٕك، ٔٛجٛعددددخ انزقٛدددٛى ؽددددٕل ْدددنِ انقٚددددٛخ كًزقٛدددواد هئَٛددددخ، اٙدددبفخ انددددٗ 

وثدددٙ قٛدددل ا٢فزجدددبه  نلهاٍدددخ رأصٛوْدددب ٔٙدددع اٞثعدددبك ان وكٚدددخ نهقدددبئى ثب٢رٖدددبل انع

 ئعهٗ انًزقٛواد انوئَٛخ

 أٍبنٛت انًعبنغخ انجؾضٛخ

ٔعهدددٗ ْدددنا اٍٞدددبً فددد ٌ ْدددنِ انلهاٍدددخ رقدددٕو عهدددٗ يعبنغدددخ يْدددكهخ انلهاٍدددخ 

 ٔفق انقطٕاد انزبنٛخ:

 ٔٙع علك يٍ انجٛئبد ا٠ع٣يٛخ قٛل ا٢فزجبهئ ئ1

رٖدددبل فدددٙ ْدددنِ قٛدددبً ا٢رغدددبِ انعدددبو َؾدددٕ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ندددلٖ انقدددبئى ثب٢ ئ2

انجٛئدددبد، ٔيدددٍ صدددى اٍزكْدددب  عُبٕدددو انزدددأٛٛو انًدددؤصوح فدددٙ ْدددنا ا٢رغدددبِ 

 ٔانزٙ رزًضم فٙ:

 رؾلٚل ا٠ٛبه انً بًْٛٙ نؾقٕق ا٠ََبٌ فٙ كم ثٛئخئ ئأ 

 رؾلٚل اٛبه انقٕٛك انًعٛقخ نؾقٕق ا٠ََبٌ فٙ ثٛئبد انلهاٍخئ ئة 

رؾلٚدددل انجعدددل انزقدددًٕٚٙ نزطجٛدددق يجدددبكل ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ عهدددٗ صددد٣س  ئط 

يَدددزٕٚبد ْدددٙ: كافدددم انًؤٍَدددخ، ٔعهدددٗ يَدددزٕٖ انًغزًدددع اندددن٘ 

 رعًم فّٛ انًؤٍَخ، ٔعهٗ يَزٕٖ انعبنى انعوثٙ كهّئ

ٔٙدددع انعُبٕدددو انلًٕٚعوافٛدددخ ٔانٕ ٛ ٛدددخ قٛدددل ا٢فزجدددبه كعٕايدددم يدددؤصوح  ئ3

 فٙ انزأصو ثب٠ٛبه انًٕٕٙم يٍ قجم انجٛئخ ا٢رٖبنٛخ يٍ عليّئ

انلهاٍدددخ انزدددٙ عدددباد كًدددب ٔعهدددٗ ْدددنا اٍٞدددبً ردددى ٔٙدددع رَدددبل٢د ٔفدددؤٗ 

 ٚهٙ:
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 رَبل٢د انلهاٍخ ٔفؤٙٓب:

 رَزٓل  انزَبل٢د ٔان ؤٗ انٗ أيوٍٚ ًْب:

انزعددددو  عهددددٗ ي٣يددددؼ ٍٔددددًبد انجٛئددددخ ا٠ع٣يٛددددخ، ٔفٖددددبئٔ ٍٔددددًبد  ئ1

انقدددبئى ثب٢رٖدددبل، ٔقٛدددبً يَدددزٕٚبد ا٢رغدددبِ َؾدددٕ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ْٔدددٕ 

 يب رقٕو عهّٛ رَبل٢د انلهاٍخئ

نزدددأصٛو ٔانزدددأصو انًزجدددبكل ثدددٍٛ يزقٛدددواد انلهاٍدددخ، كْدددن أثعدددبك ع٣قدددبد ا ئ2

ْٔددددٕ يددددب رٓددددل  انٛددددّ فددددؤٗ انلهاٍددددخ عهددددٗ ص٣صددددخ يَددددزٕٚبد ْٔددددٙ 

 انًٕٙؾخ ثعلئ

 أ٢ٔ : رَبل٢د انلهاٍخ:

 يب فٖبئٔ ثٛئخ انعًم ا٠ع٣يٙ انزٙ ٚعًم فٛٓب انقبئى ثب٢رٖبل ؟ ئ1

 يب انقٖبئٔ انلًٕٚعوافٛخ نعُٛخ انلهاٍخ ؟ ئ2

 عُٛخ انلهاٍخ ؟يب انًَبد انٕ ٛ ٛخ ن ئ3

 يب ارغبْبد عُٛخ انلهاٍخ َؾٕ ؽقٕق ا٠ََبٌ ؟ ئ4

 صبَٛب  فؤٗ انلهاٍخ:

 ثُُٛذ فؤٗ انلهاٍخ عهٗ علح يَزٕٚبد، ْٙ:

انًَدددزٕٖ اٞٔل: ٔٚقدددٌٛ ع٣قدددبد ٍدددًبد انقدددبئى ثب٢رٖدددبل يدددع انجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ 

 انزٙ ٚعًم فٛٓب انًجؾٕصٌٕئ

ئددددخ ا٢رٖددددبنٛخ ٔانقددددبئى ٔٚٓددددل  ْددددنا انًَددددزٕٖ انددددٗ كْددددن انع٣قددددخ ثددددٍٛ انجٛ

ثب٢رٖدددبل عهدددٗ انًَدددزٕٖ اندددلًٕٚعوافٙ، ٔاندددٕ ٛ ٙ، ثًعُدددٗ كْدددن أ٘ انجٛئدددبد 

ا٠ع٣يٛددددخ انًلهٍٔددددخ أكضددددو اْزًبيددددب  ثبنْددددجبة، ٔأ٘ انجٛئددددبد ا٠ع٣يٛددددخ كبَددددذ 

ْدددٙ اٞكضدددو رٕاىَدددب  عهدددٗ يَدددزٕٖ رٕ ٛدددن اندددنكٕه ٔا٠َدددبس، ٔأٚٓدددب كبَدددذ رْدددزًم 

ٍ انقجدددددوح، ٔٛجٛعدددددخ انزٕىٚدددددع عهدددددٗ قدددددبئًٍٛ ثبرٖدددددبل مٔ٘ يَدددددزٕٖ يعدددددٍٛ يددددد

انددٕ ٛ ٙ انقٛددبك٘ ٔ ٛددو انقٛددبك٘ فددٙ كددم ثٛئددخ، ٔ ٛددو منددنئ ٔقددل رًضددم ْددنا اٞيددو 

 فٙ فوٍٙٛ هئٍَٛٛ ًْب :

ان ددددوٗ اٞٔل: رقزهددددن انًزقٛددددواد انلًٕٚعوافٛددددخ نهقددددبئى ثب٢رٖددددبل ٔفددددق انجٛئددددخ 

 ا٠ع٣يٛخ انزٙ ٚعًم ثٓبئ

ثب٢رٖددددبل ٔفددددق انجٛئددددخ  ان ددددوٗ انضددددبَٙ: رقزهددددن انًزقٛددددواد انٕ ٛ ٛددددخ نهقددددبئى

 ا٠ع٣يٛخ انزٙ ٚعًم ثٓبئ

انًَدددزٕٖ انضدددبَٙ: ٔٚقدددٌٛ ع٣قدددبد ٍدددًبد انقدددبئى ثب٢رٖدددبل يدددع ارغبْبردددّ َؾدددٕ 

 ؽقٕق ا٠ََبٌئ

ؽٛدددش ٚٓدددل  ْدددنا انًَدددزٕٖ اندددٗ انزعدددو  عهدددٗ ردددأصٛو انًزقٛدددواد انلًٕٚعوافٛدددخ، 

، ٔانٕ ٛ ٛدددخ فدددٙ رْدددكٛم ارغبْدددبد انقدددبئى ثب٢رٖدددبل َؾدددٕ قٚدددٛخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ

فزكْدددن عدددٍ ردددأصٛو انُدددٕم، ٔانَدددٍ، ٔردددأصٛو انًَدددزٕٖ اندددٕ ٛ ٙ، َٔدددٕم انٍٕدددٛهخ 

 انزٙ ٚعًم ثٓب انٗ  ٛو منن عهٗ ارغبْبرّ َؾٕ ْنِ انقٚٛخئ

 ٔقل رًضم منن فٙ فوٍٙٛ هئٍَٛٛ ًْب:

ان دددوٗ انضبندددش: رزدددأصو ارغبْدددبد انقدددبئى ثب٢رٖدددبل َؾدددٕ قٚدددٛخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ 

 ٔفق يزقٛوارّ انلًٕٚعوافٛخئ
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انواثدددع: رزدددأصو ارغبْدددبد انقدددبئى ثب٢رٖدددبل َؾدددٕ قٚدددٛخ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ ان دددوٗ 

 ٔفق يزقٛوارّ انٕ ٛ ٛخئ

انًَدددزٕٖ انضبندددش: ٔٚقدددٌٛ ع٣قدددبد اٞٛدددو انً بًْٛٛدددخ، ٔأٛدددو انقٛدددٕك انًعٛقدددخ، 

 ٔأٛو انزقٛٛى يع انجٛئخ ا٢رٖبنٛخئ

ؽٛددش ٚٓددل  ْددنا انًَددزٕٖ انددٗ كهاٍددخ رددأصٛو انجٛئددخ ا٢رٖددبنٛخ فددٙ رؾلٚددل اٞٛددو 

ًقزه دددخ َؾدددٕ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، انًزًضهدددخ فدددٙ ي ٓدددٕو ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ٔانقٛدددٕك ان

انًعٛقدددخ نؾقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ٔرقٛدددٛى يَدددزٕٚبد رطجٛدددق ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌئ ٔقدددل رًضدددم 

 ْنا فٙ ص٣صخ فؤٗ هئَٛخ ْٙ:

ان دددوٗ انقدددبيٌ:  ردددؤصو انجٛئدددخ ا٢رٖدددبنٛخ فدددٙ رؾلٚدددل ي دددبْٛى انقدددبئى ثب٢رٖدددبل 

 َؾٕ ؽقٕق ا٠ََبٌئ

انَدددبكً: رقزهدددن أَدددٕام انقٛدددٕك انًعٛقدددخ نؾقدددٕق ا٠ََدددبٌ يدددٍ ٔعٓدددخ ان دددوٗ 

 َ و انقبئًٍٛ ثب٢رٖبل ٔفق انجٛئخ ا٢رٖبنٛخ انزٙ ٚعًهٌٕ ثٓبئ

ان ددددوٗ انَددددبثع: رزددددأصو انولٚددددخ انزقًٕٚٛددددخ نًَددددزٕٚبد رطجٛددددق ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ 

 نهقبئًٍٛ ثب٢رٖبل ثبنجٛئخ ا٢رٖبنٛخ انزٙ ٚعًهٌٕ فٛٓبئ
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 أكاح انلهاٍخ:

زًدددبك أٍدددهٕة ا٢ٍزقٖدددبا كدددأكاح ثؾضٛدددخ، ؽٛدددش ردددى رٖدددًٛى اٍدددزًبهح ّدددًهذ ردددى اع

يزقٛددددواد انجؾددددش، ٔثعددددل اعددددواا افزجددددبهاد انٖددددلق ٔانضجددددبد رددددى رطجٛقٓددددب عهددددٗ 

 عُٛخ انلهاٍخئ

انٖدددلق:  ؽٛدددش ردددى عدددوٗ ا٢ٍدددزًبهح عهدددٗ عدددلك يدددٍ انًؾكًدددٍٛ اندددنٍٚ  ئ1

أقؤا ث٣ٖؽٛزٓب نهزطجٛق، ٔقلهرٓب عهٗ رؾقٛق أْلا  انلهاٍخئ 
(l)

 

 انضجبد: ٔقل رُٕم قٛبً انضجبد ثٍٛ أيوٍٚ ًْب: ئ2

: ؽٛدددش ردددى قٛددبً انضجدددبد ثأٍدددهٕة اعددبكح ا٢فزجدددبه عهدددٗ صجددبد اٞكاح ئأ 

أٚددددبو يددددٍ يددددما  10% يددددٍ ي ددددوكاد انعُٛددددخ ثعددددل 10عُٛدددخ يضهددددذ 

ْٔددددٙ ََددددجخ  2ئ91ا٢ٍددددزًبهح اٞٔنددددٗ، ٔقددددل ثهقددددذ ََددددجخ انضجددددبد 

 رْٛو انٗ صجبد ا٢ٍزًبهحئ

يقٛددددبً رغًٛعددددٙ نعددددلك يددددٍ  : ؽٛددددش رددددى رٖددددًٛىصجددددبد انًقٛددددبً ئة 

انعجدددبهاد انزدددٙ قبٍدددذ ا٢رغدددبِ َؾدددٕ ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، ٔقدددل عدددباد 

ا٠ؽٖدددبئٙ أعهدددٗ يدددٍ قًٛدددخ  Alphaعًٛدددع انعجدددبهاد ٔفدددق يعبيدددم 

ْٔدددٕ  7832ئ0انقٛبٍدددٙ نهًقٛدددبً انزدددٙ ثهقدددذ   Alphaيعبيدددم 

يدددب ْٚدددٛو اندددٗ ٔعدددٕك ارَدددبق كافهدددٙ ٞٔىاٌ انعجدددبهاد انزدددٙ رقدددٌٛ 

 ٌئا٢رغبِ َؾٕ ؽقٕق ا٠ََب

 عُٛخ انلهاٍخ:

رؾدددلكد عُٛدددخ انلهاٍدددخ فدددٙ انقدددبئًٍٛ ثب٢رٖدددبل انعدددوة فدددٙ انٍٕدددبئم ا٠ع٣يٛدددخ 

انًقزه ددخ )ٕددؾبفخ   اماعددخ ) هاكٚددٕ ٔرهٛ يٚددٌٕ ( فددٙ صدد٣س ثٛئددبد اع٣يٛددخ ْددٙ 

انجٛئدددددخ انقطوٚدددددخ، ٔانجٛئدددددخ ا٠يبهارٛدددددخ، ٔانجٛئدددددخ انجوٚطبَٛدددددخ، ٔقدددددل ردددددى اعدددددواا 

 يجؾٕصب ئ 280انلهاٍخ عهٗ عُٛخ ثهقذ 

 كٔافع افزٛبه انعُٛخ:

ثًددب أٌ انجبؽدددش ٚٓدددل  اندددٗ انٕٕدددٕل ٞفٚددم رًضٛدددم عوثدددٙ نهقدددبئى ثب٢رٖدددبل، فقدددل 

أعددددوٖ يَددددؾب  اٍددددزط٣عٛب  نهزعددددو  عهددددٗ أكضددددو انجٛئددددبد ا٠ع٣يٛددددخ انزددددٙ رٚددددى 

فهٛطددددب  عوثٛددددب  يددددٍ انقددددبئًٍٛ ثب٢رٖددددبل، ٔقددددل رٕٕددددم انجبؽددددش انددددٗ أٌ انجٛئددددبد 

زًب٢  عهددددٗ انغَُددددٛبد انعوثٛددددخ، ؽٛددددش انددددض٣س انًددددنكٕهح ْددددٙ أكضددددو انجٛئددددبد اّدددد

 عَُٛخ عوثٛخئ 15اّزًهذ عُٛخ انلهاٍخ عهٗ 

 ٔقل عبا ٔٙع ْنا ثُبا عهٗ يعٛبهٍٚ ًْب:

انًعٛدددددددبه اٞٔل: ٙدددددددؤهح عدددددددلو ردددددددأصو انًجؾدددددددٕس ثطجٛعدددددددخ ٔ دددددددؤ   ئ1

انًًبهٍددددخ ا٢رٖددددبنٛخ كافددددم كٔنزددددّ انزددددٙ قددددل رددددُق ٘ فٛٓددددب يَددددزٕٚبد 

ٕدددلقٛخ انًجؾدددٕصٍٛ أصُدددبا اؽزدددواو ؽقدددٕق ا٠ََدددبٌ، يًدددب قدددل ٚدددؤصو عهدددٗ 

اعددواا انلهاٍددخ كافددم ْددنِ انددلٔل، ْٔددٕ يددب ععددم اعددواا انلهاٍددخ فددبهط 

ؽَددددت انزقددددبهٚو انًْددددبه انٛٓددددب -انددددلٔل اٞكضددددو اَزٓبكددددب  نؾقددددٕق ا٠ََددددبٌ 

 أيوا  ٔاعجب ئ -ٍه ب  فٙ يقليخ انلهاٍخ
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انًعٛدددبه انضدددبَٙ: ٔٚقدددٕو عهدددٗ ٙدددؤهح فهدددٕ ٍدددغم انلٔندددخ انَُدددجٙ يدددٍ  ئ2

٠ََددددبٌ فبٕددددخ فًٛددددب ٚزعهددددق ثٚددددًبٌ ؽوٚددددخ انزعجٛددددو اَزٓبكددددبد نؾقددددٕق ا

 انًزًوكي فٙ انًًبهٍخ ا٠ع٣يٛخئ

٣َٔؽددد  فهدددٕ ٍدددغم ا٠يدددبهاد انعوثٛدددخ انًزؾدددلح، ٔقطدددو )ثبٍدددزضُبا ا٠ّدددبهح اندددٗ 

(،  1979نَدددُخ  8ثعددد٘ انقٛدددٕك انًزعهقدددخ ث َْدددبا انٖدددؾن ٔفدددق انقدددبٌَٕ هقدددى 

روكدددديد أْددددى  ٔثوٚطبَٛددددب يددددٍ أٚددددخ قٛددددٕك عهددددٗ ؽقددددٕق ا٠ََددددبٌ انعبيددددخ، ؽٛددددش

انزؾ  دددبد عهدددٗ اندددلٔنزٍٛ انعدددوثٛزٍٛ فدددٙ أٍدددبنٛت يعبيهدددخ انعًبندددخ اٞعُجٛدددخ 
(li)

 ،

ٔاهركيد فٙ ثوٚطبَٛب عهٗ يب ٚزعهق ث ٚونُلا انًْبنٛخئ 
(lii)

 

اٍدددزًبهح نكدددم كٔندددخ، ؽٛدددش أيٚدددٗ انجبؽدددش  150ٔقدددل قدددبو انجبؽدددش ثزٕىٚدددع عدددلك 

عدددلك ا٢ٍدددزًبهاد أٍدددجٕعٍٛ فدددٙ كدددم كٔندددخ ٠عدددواا انلهاٍدددخ انًٛلاَٛدددخ، ٔقدددل ثهدددي 

اٍدددزًبهح فقدددٜ، ردددى اٍدددزجعبك ثعٚدددٓب ٞفطدددبا فدددٙ يدددما انجٛبَدددبد  323انًَدددزوععخ 

 ي وكحئ 280يًب ٕٔم ثؾغى انعُٛخ انٗ 

 انزؾهٛم ا٠ؽٖبئٙ نهجٛبَبد:

 SPSSاعزًدددل انجبؽدددش فدددٙ عًهٛدددبد انزؾهٛدددم ا٠ؽٖدددبئٙ عهدددٗ ثوَدددبيظ 

v.11  ا٠ؽٖددددبئٛخ ؽٛددددش رددددى اكفددددبل انجٛبَددددبد عهددددٗ انكًجٛددددٕرو، ٔرًددددذ انًعبنغددددخ

نٓدددنِ انجٛبَدددبد عجدددو رطجٛدددق انعلٚدددل يدددٍ انًعدددبي٣د ا٠ؽٖدددبئٛخ انزدددٙ عدددباد عهدددٗ 

 انُؾٕ انزبنٙ:

 

 

 انًقبٌٚٛ انٕٕ ٛخ ٔرًْم: -أ٢ٔ  

انغدددلأل ٔانزٕىٚعدددبد انزكواهٚدددخ: ؽٛدددش قدددبو انجبؽدددش ثعدددوٗ يزقٛدددواد انلهاٍدددخ 

فدددٙ عدددلأل رٓدددل  اندددٗ انكْدددن عدددٍ انزكدددواهاد ٔانَُدددت فقدددٜئ ْٔدددٕ يدددب ٚدددٕفو 

 انًؤّواد انكًٛخ انًطهٕثخ نهزعو  عهٗ يغزًع انجؾشئ

 رًٖٛى انقٛبً انزغًٛعٙ: -صبَٛب  

ؽٛدددش ردددى رٖدددًٛى يقٛدددبً يدددٍ يغًٕعدددخ يدددٍ انعجدددبهاد انزدددٙ قبٍدددذ ا٢رغدددبِ َؾدددٕ 

 ؽقٕق ا٠ََبٌئ

 ا٢فزجبهاد ا٠ؽٖبئٛخ: -صبنضب  

أيدددب عهدددٗ ٕدددعٛل ا٢فزجدددبهاد ا٠ؽٖدددبئٛخ انزدددٙ رقدددٌٛ يدددلٖ ٔعدددٕك فدددؤق 

ٔٔىَٛدددخ  Nominalثدددٍٛ يزقٛدددواد انلهاٍدددخ فقدددل رُٕعدددذ ثدددٍٛ يزقٛدددواد اٍدددًٛخ 

Scale  ِماد انًٖدددلاقٛخ اٞعهدددٗ ثدددٍٛ ا٢فزجدددبهاد ا٠ؽٖدددبئٛخئ ٔرًضهدددذ أْدددى ْدددن

 ا٢فزجبهاد فٙ:

 افزجدددددبه كدددددب
2
 Pearson Chi

2
: ٔٚقدددددٕو ثبنكْدددددن عدددددٍ ان دددددؤق ثدددددٍٛ 

انزكددددددواهاد ثددددددٍٛ يزقٛددددددوٍٚ ٍددددددٕاا اّددددددزًهذ ْددددددنِ انًزقٛددددددواد عهددددددٗ 

 يغًٕعزٍٛ، أٔ أكضو يٍ مننئ

  ٘يعبيدددم فدددبPhi ٙٔٚقدددٕو ثقٛدددبً يدددلٖ ّدددلح انع٣قدددخ ثدددٍٛ يزقٛدددوٍٚ فددد :

 ئ2X2انغلأل انضُبئٛخ 
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  يعبيددددم انزٕافددددقContingency  ٔٚقددددٕو ثقٛددددبً يددددلٖ ّددددلح انع٣قددددخ :

 ثٍٛ يزقٛوٍٚ فٙ انغلأل  ٛو انضُبئٛخئ

 ه افزجبT.Test  نقٛبً ان ؤق انٕىَٛخ ثٍٛ يغًٕعزٍٛ فقٜئ 

  افزجددبهF  One Way ANOVA   نقٛددبً ان ددؤق انٕىَٛددخ ثددٍٛ أكضددو

 يٍ يغًٕعزٍٛئ

اعزًدددل انجبؽدددش عهدددٗ يَدددزٕٖ ك٢ندددخ  يَدددزٕٖ انل٢ندددخ انًعزًدددل فدددٙ ْدددنِ انلهاٍدددخ:

 ٔمنن ٢عزجبه فؤق ماد ك٢نخ اؽٖبئٛخ يٍ عليّئ 05ئ0ٚجهي 
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 نموذج 
4 

 أمريكا والتسويؽ السياسي لمديمقراطية
 دراسة تحميمية لم طاب اإلعبلمي األمريكي الرسمي في الشرؽ األوسط

 
التسويؽ السياسي أحد األسس التي ت تمدها النظـ واألحزاب السياسية والمرشحيف 
السياسييف لتسويؽ ش رياتاـ وبرامياـ ومبادئاـ السياسية، وهو ي تمد عمى 

 مف االتراالت المتكاممة لتحقيؽ هذا الغرض. ميموعة
وتموػػػؿ وسػػػائؿ االترػػػاؿ اليمػػػاهيرح ال نرػػػر األساسػػػي الػػػذح يػػػتـ االعتمػػػاد عميػػػ  
لتحقيؽ موؿ هذا الغػرض،  رورػًا عمػى مسػتون الػنظـ السياسػية حػيف تر ػب فػي 

 تسويؽ مبادئاا وأفكارها سواء عمى المستوييف الدا مي أو ال اريي.
األمريكيػػة هػػػي أكبػػر الػػػدوؿ ترسػػي ًا لتكػػػرة التسػػويؽ السياسػػػي، الواليػػات المتحػػػدة 

وباعتبارهػػا القػػوة ال ظمػػى األكبػػر فػػي ال ػػالـ، فنناػػا تسػػ ى لتنويػػع قنػػوات االترػػاؿ 
 ال اريية في محاولة لتسويؽ أفكارها ومشروعاتاا.

و قاػػية الديمقراطيػػة هػػي القاػػية األهػػـ فػػي األينػػدة الم منػػة لمسياسػػة األمريكيػػة، 
تمػػاـ الواليػػات المتحػػدة بنشػػر الديمقراطيػػة عمػػى اعتبػػار أف النرػػر الػػذح ويػػئتي اه

تحقػػؽ فػػي الحػػرب البػػاردة كػػاف مري ػػ  الػػرئيس إلػػى االعتمػػاد عمػػى الديمقراطيػػة فػػي 
مواياػػة األنظمػػة الشػػمولية، وعمػػى هػػذا األسػػاس فقػػد شػػكمت الديمقراطيػػة اإلطػػار 

شػػروع سياسػػي  ػػاريي الشػػرعي لسػػيطرة الواليػػات المتحػػدة عمػػى ال ػػالـ، وبػػات أح م
يتطمب االعتماد عمى قاعدة أساسػية مػف المبػادئ والسياسػات واإلسػتراتيييات التػي 

 تستماـ الديمقراطية سواء عمى مستون االدعاء أو الت ؿ الحقيقي.
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وبالتالي فنف الديمقراطيػة شػكمت محػورًا رئيسػًا تتبنػام الواليػات المتحػدة فػي  طاباػا 
فػي إطػار السػ ي لتحقيػؽ أهػدافاا عمػى المسػتون االترالي الرسمي و ير الرسػمي 

 ال المي.
وقد ركزت الواليات المتحدة عمػى الشػرؽ األوسػط منػذ أمػد ب يػد عمػى اعتبػارم يموػؿ 
أهميػػة إسػػتراتييية لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تتموػػؿ فػػي الموقػػع اليغرافػػي الػػذح 

سػية دائمػة يتحكـ فػي طػرؽ الموارػبلت الرئيسػة حػوؿ ال ػالـ، وهػي أهميػة ييوسيا
ومستمرة، كما يتموؿ في أن  المػورد الػرئيس لمطاقػة فػي ال ػالـ المتمومػة فػي الػنتط، 
والتي تموؿ بالنسػبة لمواليػات المتحػدة مرػدرًا ال يمكػف االسػتغناء عنػ ، إاػافة إلػى 
أف منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط مومػػت المنطقػػة القائػػدة لبلتياهػػات المناهاػػة لمواليػػات 

نقاػػاء فتػػرة الحػػرب البػػاردة والتػػي ات ػػذت أشػػكااًل عديػػدة المتحػػدة فػػي ال ػػالـ ب ػػد ا
 ـ.2001ورمت إلى ذروتاا في أحداث الحادح عشر مف سبتمبر 

وهػػو مػػا دفػػع الواليػػات المتحػػدة لتبنػػي مشػػروعات فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط تبػػرر 
وتسيِّر سياساتاا  ارة ب د احػتبلؿ كػؿ مػف ال ػراؽ وأفغانسػتاف، وتمومػت أهػـ هػذم 

فػػػػي مشػػػػروع اإلرػػػػبلح السياسػػػػي أو مػػػػا ارػػػػطم  عمػػػػى تسػػػػميت  المشػػػػروعات 
)بالدمقرطػػة(، ومشػػروع الحػػرب عمػػى اإلرهػػاب، ومشػػروع الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر، 
ومشروع حقوؽ اإلنساف، ومشروع السبلـ. وتمحورت يميع هذم المشػروعات حػوؿ 

 فكرة أساسية هي تبني الديمقراطية ومبادئاا وآليات تنتيذها.
يات المتحدة عمى تسويؽ هذم األفكػار عمػى النشػاطات االترػالية ولقد اعتمدت الوال

الرسمية و ير الرسمية، وهو ما  مؽ اهتمامػًا يميػًا بتكػرة الديمقراطيػة فػي المنطقػة 
بؿ يمكف القوؿ إف هذم النشاطات االترالية مترافقة مع الاغوط السياسػية فراػت 

مػػػات ووسػػػائؿ نتسػػػاا عمػػػى دوؿ الشػػػرؽ األوسػػػط عمػػػى مسػػػتون الشػػػ وب والحكو 
االتراؿ حتى رارت قاية الديمقراطية مسػئلة يدليػة ومحػور اهتمػاـ دوؿ الشػرؽ 

 األوسط.
ذا كانت وسائؿ االتراؿ األمريكية  يػر الرسػمية قػد تتسػـ م الياتاػا لمديمقراطيػة  وا 
بػػب ض اال ػػتبلؼ نتييػػة لبلسػػتقطابات السياسػػية والتكريػػة والحزبيػػة، فػػنف اإلعػػبلـ 
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بنػػى  طابػػًا متسػػقًا لمديمقراطيػػة باػػدؼ نشػػرها والتػػرويخ لاػػا األمريكػػي الرسػػمي قػػد ت
 عمى مستون الشرؽ األوسط، ويتموؿ اإلعبلـ الرسمي األمريكي في شقيف:

الشػػػػؽ الرػػػػادر عػػػػف هيئػػػػة االسػػػػت بلمات األمريكيػػػػة وياػػػػـ: قنػػػػاة الحػػػػرة  .1
ذاعة روت أمريكا الشاممة راديو سوا الناطؽ بالمغة ال ربيػة،  التميتزيونية، وا 

وؿ  طابًا رسميًا في إطار  ير م مف، ويت ذ أشكااًل  يػر مباشػرة فػي وهو يم
الترويخ لمسياسة األمريكية، ويدعي اتسام  بالم الية المواوعية لممحتػون 

 االترالي.
الشػػؽ الرػػادر عػػف وزارة ال ارييػػة األمريكيػػة والػػذح يموػػؿ ال طػػاب الرسػػمي  .2

ل ديػد مػف اإلرػدارات الرري  والم مف لئلدارة األمريكية، والذح يردر عنػ  ا
المكتوبػة ػ  البػػًا ػ ويػتـ تويياػػ  لم ػػالـ عبػر السػػتارات األمريكيػػة، ومكاتػػب 
االترػػاؿ بػػوزارة ال ارييػػة، وعبػػر شػػبكة اإلنترنػػت، وت ػػد نشػػرة واشػػنطف أهػػـ 
اإلردارات الموياة بال ربية وهي نشرة يومية كانت تويػ  فػي األسػاس إلػى 

ة األمريكيػة إاػافة إلػى قيػاـ السػتارات الستارات ال ربية فػي الواليػات المتحػد
األمريكية بتوزي اا عمى المؤسسات اإلعبلمية والرسػمية فػي الػدوؿ ال ربيػة، 
حتى رارت ذات مدن أوسع عنػد ظاورهػا عمػى شػبكة اإلنترنػت عمػى موقػع 

 وزارة ال اريية األمريكية.
 
تػرويخ لاػا ال طاب اإلعبلمي الرسمي األمريكي حيف يتناوؿ الديمقراطيػة ويسػ ى لم 

 يقوـ عمى مستوييف رئيسيف:
 األوؿ: المستون الم يارح:

وهػػو المبػػادئ التػػي يػػتـ اإلعػػبلف عناػػا كػػئطر مري يػػة لسياسػػة الواليػػات المتحػػدة  
 األمريكية.

 الواني: مستون الممارسة أو التطبيؽ:
والذح يتيمى في الت بير اليومي لم طػاب اإلعبلمػي الرسػمي عػف ممارسػات اإلدارة  

 األمريكية. 
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وعمػى هػػذا تػػئتي هػػذم الدراسػػة لتحػاوؿ تحميػػؿ ال طػػاب اإلعبلمػػي الرسػػمي األمريكػػي 
عمى مستون التطبيؽ وقياس مرداقيت  واتساق  مع المستون الم يػارح الستكشػاؼ 

توييف، ولتقيػػػيـ أسػػػاليب التسػػػويؽ السياسػػػي مػػػدن االتتػػػاؽ واال ػػػتبلؼ بػػػيف المسػػػ
 األمريكي في  طاباا اإلعبلمي الرسمي.

تادؼ هذم الدراسة إلى إ ااع ال طاب اإلعبلمي الرسػمي األمريكػي لمدراسػة عمػى 
كؿ مف المستون الم يارح الذح يموؿ اإلطار المري ي لمسياسػة األمريكيػة ومسػتون 

الت مػػي لتطبيػػؽ المبػػادئ واإلسػػتراتيييات الممارسػػة أو التطبيػػؽ والػػذح يموػػؿ اإلطػػار 
الواردة في المستون الم يارح الستكشاؼ مػدن تماسػؾ أسػاليب التسػويؽ السياسػي 
الػػػػذح تتب اػػػػا الواليػػػػات المتحػػػػدة فػػػػي  طاباػػػػا اإلعبلمػػػػي بػػػػالتطبيؽ عمػػػػى قاػػػػية 
الديمقراطيػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط، باػػدؼ الت ػػرؼ عمػػى التػػروؽ بػػيف المبػػادئ التػػي 

ا اإلدارة األمريكية فيما ي ص الديمقراطية، والسموؾ الت مػي الػذح يػتـ ت مناا وتتبناه
الت بير عنػ  فػي النشػرة اإلعبلميػة الرسػمية الرػادرة عػف وزارة ال ارييػة األمريكيػة 

 المسماة نشرة واشنطف.
 لذلؾ تـ تحديد متغيرات الدراسة في ب ديف رئيسيف هما:

ة االترػػػػالية الرسػػػػمية األب ػػػػاد المت مقػػػػة بطبي ػػػػة رػػػػناعة محتػػػػون الرسػػػػال .1
 األمريكية.

 األب اد الم برة عف السموؾ األمريكي تيام القاايا محؿ الدراسة. .2
ا تبػػػار ال بلقػػػات بػػػيف متغيػػػرات الدولػػػة، والقاػػػية، والش رػػػية مػػػف  ػػػبلؿ 

 المستادفة مع كؿ مف:
دريػػػة االتتػػػاؽ مػػػع المبػػػادئ الديمقراطيػػػة الم منػػػة فػػػي الرسػػػالة  -أ 

 األمريكية.
 الذح تتبنام اإلدارة األمريكية.المشروع  -ب 
 مستون تحرؾ اإلدارة األمريكية تيام القاية. -ج 

 وكذلؾ ا تبار ال بلقة بيف كؿ مف المتغيرات الوبلث سالتة الذكر.
 تكتسب هذم الدراسة أهميتاا مما يمي: 
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نػػدرة البحػػوث والدراسػػات التػػي عاليػػت اإلعػػبلـ األمريكػػي الرسػػمي الرػػرؼ  .1
 وزارة ال اريية.المتموؿ في إردارات 

إف المشروع األمريكػي لمديمقراطيػة فػي الشػرؽ األوسػط قػد حػاز عمػى نسػبة  .2
عاليػػة مػػف التشػػكؾ فػػي المحػػيط ال ربػػي ال ػػاـ، وهػػو مػػا يسػػتدعي إ اػػاع 
ال طاب اإلعبلمي األمريكي لمدراسة المت مقة لمكشػؼ عمػا إذا كانػت بواعػث 

 التشكؾ في محماا أـ ال.
 تبلفػػػػات أو االتسػػػػاقات بػػػػيف المسػػػػتوييف إف الكشػػػػؼ عػػػػف التناقاػػػػات واال .3

الم يػػارح ومسػػتون الممارسػػة لم طػػاب اإلعبلمػػي الرسػػمي األمريكػػي يحػػدد 
ف اليػػة أسػػاليب التسػػويؽ السياسػػي األمريكػػي لمديمقراطيػػة، ممػػا يمكػػف م ػػ  

 إرساء الب د التقييمي لاذا ال طاب.
 التسويؽ السياسي

ة وفيمػػا يمػػي أهػػـ الت ريتػػات: تطػػور متاػػوـ التسػػويؽ السياسػػي عبػػر ال قػػود األ يػػر 
أنػ   (lii) (Gronroos 1990 In O’Shaughnessy, N. 2001)حيػث يػرن 

ي ني: الس ي نحو تئسيس، والت امؿ مع، وت زيز ال بلقػة مػع اليماػور المسػتادؼ 
)المسػػتامكيف( عمػػى مػػدن طويػػؿ، والػػذح يمكػػف مػػف  بللػػ  تحقيػػؽ المنت ػػة لميتمػػع 
مػػا، بمػػا ينػػتخ فػػي الناايػػة تبلقػػي المرػػال  لكػػؿ مػػف الساسػػة كػػئفراد، والمؤسسػػات 

بئنػػ   Clemente, M. N. (1992 )(lii))السياسػية، واليماػور. بينمػا ي رفػ  
تسويؽ األفكار واآلراء المت مقة بالقاايا ال امة السياسية والتي يتـ ت ميماا إلقنػاع 

 اليماهير بات اذ سموؾ سياسي ما.
بئنػػ  ي نػػي تحميػػؿ وت طػػيط وتنتيػػذ، والػػتحكـ فػػي  (lii) (O'Cass 1996)ويػػرن 

مػػؿ مػػع حالػػة تبػػادؿ البػػرامخ السياسػػية واالنت ابيػػة وذلػػؾ عبػػر ترػػميـ وبنػػاء والت ا
 المنت ة بيف الساسة واليماور بغرض تحقيؽ أهداؼ سياسية مشتركة.

في رفاناػػا بئناػػا تمػػؾ النشػػاطات الم نيػػة  (lii) (lock & Harris 1996)أمػػا 
باإلسػػػػػتراتيييات، واألسػػػػػاليب التػػػػػي يمكػػػػػف مػػػػػف  بللاػػػػػا تحقيػػػػػؽ الػػػػػوعي باػػػػػذم 

كساباا األور عمى مستون بناء االتيا هات، و مػؽ الػوعي، وتحديػد اإلستراتيييات وا 
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دريػػة اسػػتيابة اليماػػور المسػػتادؼ، ومػػدن إشػػ ارم بالتقػػاء تمػػؾ النشػػاطات مػػع 
 ر بات .

ويموػػػؿ هػػػذا الت ريػػػؼ األ يػػػر أقػػػرب الت ريتػػػات لحالػػػة الدراسػػػة، حيػػػث إف ال طػػػاب 
رسػػػػاء المبػػػػادئ  اإلعبلمػػػػي الرسػػػػمي األمريكػػػػي يسػػػػتادؼ واػػػػع االسػػػػتراتيييات وا 

الم يػػارح، ويقػػػـو بتوييااػػػا عبػػر ممارسػػػات إعبلميػػػة  الديمقراطيػػة عمػػػى المسػػػتون
محددة تتموؿ في نشرة واشنطف عمى مستون الممارسة بادؼ تحقيػؽ الػوعي وبنػاء 
شػػ ار المػػواطف فػػي الشػػرؽ األوسػػط بالتقػػاء هػػذم النشػػاطات مػػع ر باتػػ   االتيػػام وا 

 وآمال .
 آليات التسويؽ السياسي وأب ادم:

اآلليػػات وال مميػػات المتاػػمنة فػػي  (lii) (Hughes & Dann, 2007 )يحػػدد 
عمميػػات التسػػويؽ السياسػػي والتػػي تحػػددت فػػي ميمػػوعتيف رئيسػػتيف مػػف ال مميػػات 

 هما:
  إنػػػ  يموػػػؿ ميموعػػػة مػػػف ال مميػػػات التػػػي تسػػػتادؼ  مػػػؽ وتورػػػيؿ القيمػػػة

 لممستامكيف.
وعميػ  فػنف  مػػؽ القيمػة ي ػد عمميػػة أساسػية تتحػد حولاػػا النشػاطات االترػػالية 

ييب أف تكوف هذم القيمة وابتػة وراسػ ة وحسػب، ولكػف ينبغػي  لتنتخ أورها، وال
أف ترتبط هذم القيمة بش ور المستامؾ بقابميتاا لمتطبيؽ واالرتباط بحياتػ  عمػى 
المسػػتون ال ممػػي، وعميػػ  فػػنف اعتمػػاد الديمقراطيػػة مػػف قبػػؿ الواليػػات المتحػػدة 

 األمريكية كاف يستادؼ عدة مراحؿ وفؽ هذم الرؤية:
 ـ الديمقراطي.ترسيخ المتاو  .1
 إكساب القيمة عمى المتاوـ. .2
التئكيد عمى قدرة الواليات المتحدة عمى الاغط لتحقيػؽ هػذا المتاػـو  .3

 في شكؿ ممارسة ف مية ليماهير الشرؽ األوسط.
  يموؿ ميموعة مف ال مميات التي تستادؼ إدارة ال بلقة عمى أساس المنت ة

 .(lii)بيف الساسة )أفرادًا ومؤسسات( والمستامكيف
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وعمي  فنن  ينبغي ربط قيمة الديمقراطية عمى أساس قابميتاا لتحقيػؽ منت ػة 
مباشػػػرة ويوهريػػػة ليمػػػاهير الشػػػرؽ األوسػػػط، كمػػػا ينبغػػػي أف تكػػػوف إدارة 
ال بلقة بيف الواليات المتحدة والشرؽ األوسػط قائمػة عمػى المنت ػة المباشػرة 

 النحو التالي:لكبل الطرفيف. وقد قامت الواليات المتحدة باذا األمر عمى 
 ربط الديمقراطية بمشروعات ذات منت ة محددة وشممت: -1
 منت ة اقترادية: كمشروع الشرؽ األوسط الكبير. 0أ 
 منت ة سياسية: كاإلربلح السياسي.0ب 
 منت ة أمنية: كالحرب عمى اإلرهاب والسبلـ. 0ج 

 د. منت ة ايتماعية: كحقوؽ اإلنساف والمرأة واألقميات.
ذم المشػػروعات بحػػوافز اقترػػادية أو عػػدـ تطبيقاػػا ب قوبػػات ربػػط تطبيػػؽ هػػ .1

 اقترادية أو أساليب قسر سياسية بئنواعاا.
وهكذا يتا  أف الواليات المتحدة قد اتب ت أسػاليب التسػويؽ السياسػي عمػى أعمػى 
مستون ممكف مف الحرفية والتنظيـ الناتيػة عػف  براتاػا السػابقة فػي هػذا الميػاؿ، 

 يب ناي ة وف الة عمى المستون النظرح حتى اآلف.ولكف تظؿ هذم األسال
 
 
 
 الب د الم يارح: 
 الديمقراطية في ال طاب اإلعبلمي األمريكي الرسمي 

تحػػددت الديمقراطيػػة فػػي ال طػػاب اإلعبلمػػي األمريكػػي الرسػػمي المنشػػور فػػي موقػػع 
 وزارة ال اريية األمريكية عمى مستوييف هما:

يمقراطيػة ذاتػ ، حيػث تػرن الواليػات المتحػدة أف أواًل: أسس عامة تت مػؽ بمتاػوـ الد
 (lii)كؿ نظاـ ي رج عف هذم األسس ال امة ي د نظامًا  ير ديمقراطي وهي: 

 حكومة ممومة عف طريؽ االقتراع المباشر مف يموع المواطنيف. .1
 الديمقراطية مؤسسة لمحرية وحامية لاا. .2
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مقابػػؿ تشػػييع تحػػوؿ الديمقراطيػػة دوف ظاػػور أنظمػػة الحكػػـ المركزيػػة، فػػي  .3
 إنشاء ومن  سمطات واس ة لحكومات إقميمية ومحمية.

حماية حقوؽ اإلنساف وعمى رأساا حريػة الت بيػر واالعتقػاد والمسػاواة وحػؽ  .4
 إقامة تنظيمات ايتماعية. 

تتئسػػػس الديمقراطيػػػة عمػػػى االنت ابػػػات الحػػػرة التػػػي تتمتػػػع بويػػػود منافسػػػة  .5
 حقيقية ومتوازنة بيف قون متكافئة.

 األفراد في المشاركة ودعـ النظاـ الديمقراطي.مسؤولية  .6
 االلتزاـ بقيـ التسام  وانتااج الحموؿ الوسط. .7

 وانيًا: مبادئ الديمقراطية وآلياتاا التتريمية: 
 تتحدد المبادئ ال امة لمديمقراطية وآلياتاا التتريمية في ال نارر التالية:

ادئ الرئيسػػػػة حاكميػػػػة الدسػػػػتور وقمػػػػة احتمػػػػاالت تغييػػػػرم، وتاػػػػمين  المبػػػػ .1
 لمديمقراطية والحرية عمى أساس الترؿ بيف السمطات.

 التيدرالية. .2
تػػدرج آليػػات سػػف القػػوانيف مػػف الميػػالس المحميػػة وميػػالس الواليػػات حتػػى  .3

 الميالس القومية.
 استقبلؿ القااء والرقابة عمى تنتيذ الدستور. .4
تمكػػػيف الػػػرئيس مػػػف ممارسػػػة سػػػمطات موازيػػػة لسػػػمطات الميػػػالس النيابيػػػة  .5

 لقاائية، بما يغاير النموذج الديمقراطي البرلماني.وا
 حرية وسائؿ اإلعبلـ، والتئكيد عمى دورها الرقابي. .6
حػػؽ الشػػ ب فػػي المشػػاركة فػػي النشػػاطات السػػيادية )المحمتػػيف فػػي النظػػاـ  .7

القاػػػائي، يمسػػػات المشػػػاركة واالسػػػتماع ال امػػػة فػػػي الميػػػالس النيابيػػػة، 
 التقرير الرئاسي األسبوعي(.

اعػػات المرػػال  مػػف ال مػػؿ بحريػػة بػػيف اليمػػاهير، والتئكيػػد عمػػى تمكػػيف يم .8
 الدور السياسي لمنظمات الميتمع المدني.

 .liiالسيطرة المدنية عمى المؤسسات ال سكرية .9
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 المبادئ واآلليات التتريمية كما وردت بموقع وزارة ال اريية األمريكية:
 :الدستورية

 بػػد أف تكػػوف هنػػاؾ أسػػاليب القػػوانيف اػػمف أمطػػر م ينػػة  فػػبل ينبغػػي أف يػػتـ رػػنع
ولت ػػديماا، وهنػػاؾ ب ػػض الميػػاالت، كحقػػوؽ األفػػراد  موافقػػًا عمياػػا لواػػع القػػوانيف

أهػواء حكػـ األكوريػة. الدسػتور هػو قػانوف،  تحديدًا، ينبغي أف تكوف في منػئن عػف
ولكن  في الوقت نتس  أكور مف ذلؾ بكوير. إن  الوويقة األساسية لمحكػـ، هػي التػي 

السمطة. مػف أبػرز مميػزات  ت م تمؼ سمطات الحكـ، كما ترسـ حدودتحدد ربلحيا
بسػػاولة وفقػػًا لر بػػات  الحكػػـ الدسػػتورح أف هػػذا اإلطػػار األساسػػي ال ييػػوز ت ديمػػ 

برػػورة يمليػػة  األكوريػػة. فموػػؿ هػػذا األمػػر يتطملػػب راػػا المحكػػوميف الم بلػػر عنػػ 
 1787 فقط منذ ال اـمرة  27ووااحة. فتي الواليات المتحدة، تـ ت ديؿ الدستور 

وقػػد ي ػػؿ وااػػ و الدسػػتور عمميػػة ت ديمػػ  رػػ بة، لكناػػا  يػػر مسػػتحيمة. م ظػػـ 
التػػي طاولػػت الدسػػتور األميركػػي زادت مػػف الديمقراطيػػة بتوسػػي اا مػػدن  الت ػػديبلت

لغائاا لمتوارؽ التي كانػت قائمػة بػيف النػاس عمػى أسػاس ال ػرؽ  الحقوؽ التردية وا 
ـل تبنلياا، كانت كماا  أيلاً  أو الينس. لـ يتـ تناوؿ مف هذم الت ديبلت ب تة، وعندما ت
 .كبيرة مف الش ب قد حظيت بتئييد أكورية

 :الديمقراطية االنت ابات * 
الحكػػػـ ييػػػدًا، ال يمكػػػف اعتبػػػارم ديمقراطيػػػًا إالل إذا كػػػاف  مامػػػا كػػػاف ترػػػميـ نظػػػاـ

طنيف الحكػػـ ذاؾ منت بػػيف بحريػػة مػػف قبػػؿ المػػوا المسػػؤولوف الػػذيف يقػػودوف نظػػاـ
ت تمػؼ آليػات االنت ابػات بػيف بمػد وآ ػر،  وبطريقة تم تبر حرة ومنرتة لميميع. قػد
الميتم ػات الديمقراطيػة، وهػي: تمكلػف كػؿ  ولكف األمػور اليوهريػة تبقػى واحػدة لكػؿ

النػاس مػف ممارسػة أح نتػوذ عمػياـ  المػواطنيف ذوح األهميػة مػف االقتػراع، وحمايػة
تتسـ بالرراحة والرػدؽ.  عدل األروات بطريقةلدن ممارستاـ حؽ االقتراع، وفرز و 

أل طػػاء، وربمػػا  وبمػػا أف عمميػػة الترػػويت تت ػػرلض دائمػػًا، وعمػػى نطػػاؽ واسػػع،
وهكػذا،  لتزوير، ينبغي بذؿ ما يمكف مف الياود لتحاشي حروؿ ذلؾ قدر اإلمكػاف،

 إذا حرمت مشكمة في هػذا الميػاؿ أو كانػت النتػائخ متقاربػة يػدًا، كمػا حرػؿ فػي
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، سػػػيدرؾ النػػػاس أنػػػ  ر ػػػـ موػػػؿ هػػػذم 2000ابػػػات الرئاسػػػية األميركيػػػة عػػػاـ االنت 
 .يممكف لمنتائخ أف تظؿ مقبولة وممزمة لاـ الر وبات

 
 

 :المحمية التدرالية.. حكومات الواليات.. والحكومات  *
في نظاـ حكماا التػدرالي، حيػث تتشػارؾ فػي قػدرة وممارسػة  الواليات المتحدة فريدة

حكومػات لمواليػات، وحكومػات محميػة. وفػي حػاؿ  حكومة قومية، معالحكـ والسمطة 
في  دروس يمكف االستتادة مناػا. فبقػدر مػا  لـ يبلئـ هذا النموذج دواًل أ رن، تبقى

ف اليتاػا، وبقػدر مػا تقػؿ الوقػة باػا.  تكوف الحكومة ب يدة عف الش ب، بقدر ما تقؿ
ميػػركييف رؤيػػة ب ػػض لؤل لكػػف ويػػود حكومػػات لمواليػػات وحكومػػات محميػػة، يسػػم 

مباشػرة بالريػاؿ  مسؤولياـ المنت بيف عػف كوػب. ويمكػناـ ربػط السياسػات والبػرامخ
ال مركزيػة السػمطة  والنساء الذيف وا وها والذيف يطبقوناا. إاافًة إلى ذلؾ، تي ؿ

بويػوب  مف األر ب بكوير تػولي السػمطة بطريقػة  يػر مشػروعة. إف المبػدأ القائػؿ
 سؤوليات فػي األنظمػة الديمقراطيػة برػتة البلمركزيػة قػد الأف تتميز السمطات والم

ياػػـ كويػػرًا فػػي البمػػداف الرػػغيرة المتيانسػػة السػػكاف نسػػبيًا، ولكنػػ  يمكػػف أف يكػػوف 
 .وقاية مامًا في البمداف الكبيرة المتنوعة السكاف عنرر

 :سف القوانيف  *
ؿ التاريخ أف البشر بػدأوا بسػفل قػوانيف رسػمية منػذ  مسػة آالؼ  سػنة. ولكػف يسيل

تتبايف بشدة األساليب التػي ت تمػدها الميتم ػات الم تمتػة فػي واػع األنظمػة التػي 
ظماا، وذلؾ بدءًا مف فرض مشػيئة ممػوؾ يترػرلفوف كةلاػة إلػى ترػويت  ت يش في

أهػالي القػرن. فػي الواليػات المتحػدة، يػتـ واػع القػوانيف عمػى  األكورية اليتماعػات
المحميػػة فػػي البمػػدات والقػػرن، إلػػى الايئػػات الميػػالس  مسػػتويات عػػدة، بػػدءًا مػػف

لػػى كػػونغرس الواليػػات المتحػػدة. ولكػػف فػػي كػػؿ مػػف هػػذم  التشػػري ية فػػي الواليػػات، وا 
المسػػتويات، يكػػوف لممػػواطنيف إسػػااـ كبيػػر، إمػػا مباشػػرة أو برػػورة  يػػر مباشػػرة. 
  فايئات رنع القوانيف ت رؼ أناا مسؤولة أماـ نا بياا، وأناا إذا لـ تشرلع بمػا فيػ
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االنت ابػات المقبمػة. األمػر األهػـ فػي  مرػمحة الشػ ب، فنناػا سػتواي  الازيمػة فػي
رنع القوانيف بطريقة ديمقراطية ليس اآللية التي يتـ فياا، وال المكاف الذح يحرؿ 

 .وارورة تمبية ر بات الش ب في ، لكف الش ور بال اوع إلى محاسبة المواطنيف
 :القااء المستقؿ *

 1789و 1788هاممتوف في مقاالت كتباا في ميمة التدرالي عػامي ذكر ألكسندر 
المحػػاكـ، التػػي ال تسػػيطر ال عمػػى القػػوات ال سػػكرية وال عمػػى اإلنتػػاؽ، هػػي  أف

 طرًا" بيف سمطات الحكـ. ر ـ هذا، يمكػف لممحػاكـ أف تكػوف شػديدة  "السمطة األقؿ
ة التػي يػتـ بواسػطتاا الديمقراطيػة، وتم تبػر بطػرؽ عػدلة الوسػيم التػئوير فػي األنظمػة
الدسػػتورية وتطبيقاػػا. بوسػػع المحػػاكـ فػػي الواليػػات المتحػػدة، أف  تتسػػير التقييػػدات

قػوانيف ترػدر عػف الكػونغرس وعػف الايئػات التشػري ية فػي  تم مػف بطػبلف قػرارات أو
لمدسػتور، كمػا فػي وسػ اا منػع تطبيػؽ إيػراءات يت ػذها  الواليات باعتبارها م التػة
المػدافع األكبػر عػف حقػوؽ النػاس فػي الواليػات  .اس أياػاً الرئيس عمى نتس األسػ

المتحدة هو النظاـ القاائي  وهذا ممكػف ألف م ظػـ القاػاة يم يلنػوف فػي منارػباـ 
القانونية دوف أف ترػرفاـ األمػور  لمدن الحياة، وبذلؾ يمكناـ التركيز عمى األمور

تماومػة، ينبغػي أف كماا م السياسية عف ذلؾ. في حيف أف المحاكـ الدستورية ليست
متى تتيػاوز سػمطات  تكوف هناؾ هيئة لاا سمطة تحديد ما يقول  الدستور، وتحديد

 .الحكـ الم تمتة ربلحياتاا
 :ربلحيات الرئاسة  *

 ال بد أف يكوف لكؿ الميتم ات ال ررية رئيس تنتيذح قادر عمى القياـ بمسؤوليات
ى قيػادة القػوات المسػمحة لمػدفاع الحكـ، بدءًا مف اإلدارة البسػيطة لبرنػامخ مػا، وحتػ

الوطف أياـ الحرب. لكف ييب التنب  إلػى ويػوب إعطػاء موػؿ هػذا المسػؤوؿ مػا  عف
الرػبلحيات لمقيػاـ بماامػ ، وفػي الوقػت نتسػ ، الحػد مػف سػمطت  كػي ال  يكتػي مػف

يرػػب  دكتػػاتورًا. يرسػػـ الدسػػتور فػػي الواليػػات المتحػػدة، حػػدودًا وااػػحة لرػػبلحيات 
يمشكلؿ منرب  أحد أقون المنارب في ال الـ، فنف قوت  تنبع مف  الرئيس. وفي حيف

راى المحكوميف ومف قدرة شا ؿ البيت األبيض عمػى ال مػؿ بانسػياـ مػع سػمطتي 



 

97 

 

                                                                                                                         

لػيس كيتيػة تنظػيـ عمػؿ الرئاسػة، ولكنػ   الحكـ األ رييف. األمر الماػـ، هنػا أياػًا،
مبػدأ "الترػؿ بػيف متلب ػة موػؿ  القيود المترواة عمى ذلػؾ المنرػب بمويػب مبػادئ

مم تمػػدًا عمػػى مااراتػػ   السػػمطات". فػػي الحكػػـ الػػديمقراطي، عمػػى الػػرئيس أف يحكػػـ
فػي المقػاـ األوؿ  السياسية، ليقيـ إطار عمؿ لمت اوف مع السمطة التشػري ية، ولكػف

القيػود  مع الش ب نتس . في نتس الوقت، ييب أف يش ر المواطنوف بالوقة مػف أف
 سيلدم. الرئيس، أو رئيس الوزراء،  ادمًا لمش ب الالدستورية تامف أف يكوف 
 :دور وسائؿ اإلعبلـ الحرة

مػػا يػػرتبط ارتباطػػًا وويقػػًا بحػػؽ النػػاس فػػي الم رفػػة هػػو وسػػائؿ اإلعػػبلـ الحػػرة، أح 
أعماؿ الحكـ ونشر  الرحؼ وشبكات اإلذاعة والتمتزيوف، التي يمكناا التقرلي عف

أح انتقػاد  القػانوف ال ػاـ البريطػاني ي تبػرأ بارهػا دوف  شػية مػف المبلحقػة. كػاف 
عمػى  لمممؾ )وتب ًا لذلؾ الحكومة بكامماا( يريمػة تم ػرؼ بيريمػة تشػاير لمتحػريض

التتنػػػة. ألغػػػت الواليػػػات المتحػػػدة هػػػذم اليريمػػػة، وأرسػػػت مكاناػػػا نظريػػػة  ارػػػة 
كػوف أفادت الديمقراطية كويرًا. في دولة تكور فياا ت قيدات الحياة، قد ال ي بالرحافة
مواطف ما أف يترؾ عمم  لمذهاب إلى إحدن المحاكـ وحاور المحاكمػات،  في وسع

ػػي عػػف كيتيػػة عمػػؿ برنػػامخ  أو لحاػػور مناقشػػات الايئػػات التشػػري ية، أو التقرل
بموابػة وكيػؿ عػف المػواطف، بحيػث تنقػؿ إليػ   حكومي مم ػيلف. ولكػف الرػحافة ت مػؿ

مسموعة مػا تتبيلنػ  مػف هػذم األمػور وال بواسطة وسائؿ اإلعبلـ المنشورة، والمرئية،
كػػي يرػػب  بنمكانػػ  الترػػرؼ وفػػؽ مػػا حرػػؿ عميػػ  مػػف م مومػػات. فػػي األنظمػػة 
الديمقراطيػػة، ي تمػػد المواطنػػوف عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ لمػػت ملص مػػف التسػػاد، وكشػػؼ 

يمكػف  سػوء تطبيػؽ ال دالػة، أو عػدـ كتػاءة وف اليػة عمػؿ ياػاز حكػومي م ػيلف. ال
دوف وسائؿ إعبلـ حرة، وي تبر إسكات روت وسػائؿ اإلعػبلـ ألح بمد أف يكوف حرًا 

 .دالئؿ قياـ حكـ دكتاتورح مف
 :دور يماعات المرال   *

  بلؿ القرف الوامف عشر، ويػزء ال بػئس بػ  مػف القػرف التاسػع عشػر، كػاف رػنع
القػػوانيف بموابػػة حػػوار بػػيف النػػا بيف وممومػػياـ المنت بػػيف فػػي الكػػونغرس، أو فػػي 
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ت والحكومػػات المحميػػة. وحيػػث كػػاف عػػدد السػػكاف قمػػيبًل، والبػػرامخ الواليػػا حكومػػات
محدودة، واالترػاالت بسػيطة، لػـ يكػف المواطنػوف بحايػة إلػى مؤسسػات  الحكومية

لمسػػاعدتاـ عمػػى إيرػػاؿ آرائاػػـ إلػػى مػػف يريػػدوف. ولكػػف فػػي  أو منظمػػات وسػػيطة
مػة أكوػر أكوػر ت قيػدًا، كمػا أرػب  دور الحكو  القػرف ال شػريف، أرػبحت الميتم ػات

التػي يريػد النػا بوف التحػدث عناػا، ومػف  اتسػاعًا. هنػاؾ اليػوـ الكويػر مػف القاػايا
المواطنػوف ميموعػات لػوبي،  أيؿ إسماع أرػواتاـ فػي رػدد قاػايا م يلنػة، ينشػ 

وميموعػػات تػػدافع عػػف مرػػال  عامػػة أو  ارػػة وت مػػؿ عمػػى تحقيقاػػا، ومنظمػػات 
مم يلنة. هناؾ الكويػر مػف االنتقػاد   ير حكومية تمكرلس نتساا لم مؿ في سبيؿ قاية

 دا ػػؿ الػػببلد لاػػذم الناحيػػة مػػف الديمقراطيػػة األميركيػػة، ويػػدلعي الػػب ض أف تمػػؾ
الميموعػػات مػػف أرػػحاب المرػػال  التػػي لػػدياا الكويػػر مػػف المػػاؿ يمكناػػا إسػػماع 

أفاػػؿ ممػػا تسػػتطي   ميموعػػات مرػػال  أ ػػرن محػػدودة المػػوارد.  رػػوتاا برػػورة
الواقػػع هػػو أف هنػػاؾ مئػػات مػػف هػػذم الميموعػػات  محػػؽ، ولكػػفب ػض هػػذا االنتقػػاد 

تساعد في توعية الناس وران ي السياسة عف أمػور م ينػة، وبػذلؾ تسػاعد الكويػر 
لممشػرلعيف فػي عرػر يسػودم  مف الناس ممف ال تتوفر لدياـ الموارد لت ريؼ آرائاـ

وستسػاعد األرػوات،  الت قيد. اآلف، وقد ورػمنا عرػر اإلنترنػت، سػيزداد عػدد هػذم
 .ف لالة هذم المنظمات  ير الحكومية عمى تحسيف وتركيز مرال  المواطف بطريقة

 :حؽ الش ب في أف ي رؼ *
إلػى  قبؿ هذا القرف، إذا أراد الناس أف ي رفوا كيؼ ت مؿ حكوماتاـ، كانوا يتوياوف
 مقػػػر االيتماعػػػات لئلرػػػغاء إلػػػى المنػػػاظرات والمناقشػػػات. أمػػػا اليػػػوـ، فانػػػاؾ

ت اػػ مة م قلػػدة، وقػػوانيف وأنظمػػة يقػػع ب اػػاا فػػي مئػػات الرػػتحات، بيروقراطيػػا
تشػري ية، حتػى ولػو كانػت  ااػ ة لممحاسػبة مػف قبػؿ الشػ ب، قػد تكػػوف  وعمميػة

مبامة ليسم  ألكورية النػاس بتاماػا. فػي النظػاـ الػديمقراطي، عمػى أعمػاؿ الحكػـ 
كػػوف ممتاحػػة أف تكػػوف شػػتافة قػػدر اإلمكػػاف، أح أف المػػداوالت والقػػرارات ييػػب أف ت

لتدقيؽ الناس. مف الواا  أن  ال ييوز أف تكوف كؿ أعماؿ الحكومة عمنية، ولكػف 
الاػرائب التػي تيبػى مػناـ، ومػا إذا  لممواطنيف الحؽ في م رفة كيؼ تمررؼ أمػواؿ
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كانػػػت المحػػػاكـ تتمتػػػع بالكتػػػاءة والت اليػػػة، ومػػػا إذا كػػػاف المسػػػؤولوف المنت بػػػوف 
بػػيف حكومػػة  فير موػػؿ هػػذم الم مومػػات ت تمػػؼيترػػرفوف بمسػػؤولية. إف كيتيػػة تػػو 

 .وأ رن، ولكف ما مف حكـ ديمقراطي بوس   ال مؿ بسرية تامة
 :حماية حقوؽ األقميات

إذا كانػػت "الديمقراطيػػة" ت نػػي حكػػـ األكوريػػة، تبقػػى كيتيػػة م اممػػة األقميػػات مػػف أهػػـ 
ئز أو رػػوتوا اػػد الحػػزب التػػا مشػػاكماا. ال ن نػػي بت بيػػر "األقميػػات" النػػاس الػػذيف

الياة التائزة في االنت ابات، بؿ أولئػؾ الػذيف ي تمتػوف برػورة يميلػة عػف األكوريػة 
الواليػات المتحػدة  بسػبب ال ػرؽ، أو الػديف، أو األرػؿ اإلونػي. المشػكمة الكبػرن فػي
دموية، ومػف وػـ لػـ  هي مشكمة ال رؽ  فمـ يتـ تحرير ال بيد السود إال بحرب أهمية

قػرف مػف  حقوقاـ الدسػتورية بحريػة إال ب ػد انقاػاء يتورؿ الممونوف إلى ممارسة
الواليػات  الزمف عمى ذلؾ. ما زالت قاية المساواة ال رقية مف القاػايا التػي تحػاوؿ
الطبي ػػة  المتحػػدة ياهػػدة م اليتاػػا حتػػى اليػػوـ. ولكػػف هػػذا األمػػر يممولػػؿ يػػزءًا مػػف
شػػمواًل، وفػػي المتطػػورة لمديمقراطيػػة بػػدءًا مػػف ال مػػؿ فػػي سػػبيؿ ي ػػؿ الميتمػػع أكوػػر 

سبيؿ من  أولئؾ الذيف ي تمتػوف عػف األكوريػة، ال الحمايػة مػف االاػطااد فحسػب، 
التررة لممشاركة في حياة الميتمع كمواطنيف كاممي المواطنية ومتساويف  بؿ أيااً 

مع  يرهـ. وهناؾ ال ديد مف األمومة عػف الػدوؿ التػي عاممػت، أو تم امػؿ، مواطنياػا 
والمحرقة النازيػة لمياػود ليسػت سػون الرػورة األواػ  عػف ورهيبة،  بطريقة دموية

يمكن  أف يطمػ  ألف يمسػمي نتسػ  ميتم ػًا ديمقراطيػًا إذا  ذلؾ. ولكف ما مف ميتمع
يماعػػات م يلنػػة مػػف سػػكان  مػػف الحمايػػة الكاممػػة  كػػاف يسػػتوني برػػورة منتظمػػة

 .لمقوانيف
 :*السيطرة المدنية عمى المؤسسة ال سكرية

لمقائػػد تتموػػؿ فػػي قيػػادة القػػوات  ة، كانػػت المسػػؤولية الرئيسػػيةفػػي األزمنػػة القديمػػ
إل ااع ميتمع آ ػر. و البػًا،  ال سكرية لميتم  ، إما لمدفاع عف ذلؾ الميتمع أو

نحػو السػيطرة عمػى الحكػـ  ما كانت ش بية القائد ال سكرح الناي  تقودم إلى الس ي
اآل ريف يانبًا. لقد  زاحةبالقوة  ومف يسيطر عمى القوات ال سكرية يمكن  بساولة إ
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ينػػرااًل فػػي القػػوات  شػػادنا فػػي الػػزمف الم ارػػر، ولمػػرلات عديػػدة يػػدًا، عقيػػدًا أو
المػدني. أمػا فػي  المسمحة يست دـ سػطوة هػذم القػوات لمقيػاـ بػانقبلب يطػي  الحكػـ

السػمطات  النظػاـ الػديمقراطي، فينبغػي أال تكػوف القػوات ال سػكرية  ااػ ة لسػيطرة
 ؿ ينبغػػي أف تكػػوف لػػدياا أياػػًا وقافػػة تؤكػػد أف دور القػػواتالمدنيػػة فحسػػب، بػػ

المسمحة هو  دمة الميتمع ال حكم . يرب  هذا األمر أساؿ تحقيقػًا عنػدما يكػوف 
يػيش مػواطنيف، أح عنػدما يكػوف أفػرادم مػف كػؿ فئػات الميتمػع ين رطػوف  الييش

ى هػو نتسػ : ي ػودوف ب ػدها إلػى الحيػاة المدنيػة. ولكػف المبػدأ يبقػ في  لمدة مم ينػة
ال سػػكرية  ااػػ ة لمسػػمطة المدنيػػة  ومامتاػػا هػػي حمايػػة  ييػػب أف تكػػوف القػػوات
 .الديمقراطية ال الحكـ

وأهماػا، هػو أف  يمكننػا اسػتنتاج ب ػض األفكػار الرئيسػية مػف هػذم المقػاالت. أولاػا
ي مػػف  الشػ ب هػػو المرػدر األساسػػي ليميػػع السػمطات. ودسػػتور الواليػػات المتحػدة

 ؿ كمماتػ : "نحػف شػ ب الواليػات المتحػدة.. ناػع ونمنشػ  هػذاذلػؾ بواػوح فػي أو
الدسػتور". كػػؿ سػػمطات الحكػػـ ييػػب أف تنبػػع مػػف الشػػ ب، وييػػب أف تكػػوف مقبولػػة 

سمطات مشروعة. هذم المشروعية تتحقؽ بطرؽ متنلوعػة، مناػا عمميػات  من  بئناا
 .واالنت ابات الحرة النزياة رنع القوانيف

لمنػع ازديػاد  مبدأ الترؿ بػيف السػمطات الػذح ياػدؼ هناؾ مبدأ عاـ واٍف هو ويوب
الػرئيس  قوة يزء مف الحكـ لدرية تمكلن  مف تقويض إرادة الش ب. ومع أف منرػب

 يم تبر دائمًا أقون منرب في الحكومة األميركية، فنف الدستور يحػدل مػف رػبلحيات
التػػي  الػرئيس ويتػرض عميػ  أف ي مػؿ بالت ػاوف مػػع السػمطتيف األ ػرييف ومػع القػوة

أروات النا بيف. ومع أن  يبدو أف السيطرة المدنية عمػى القػوات ال سػكرية  تشكلماا
مف السمطة لمػرئيس، فػنف الوقافػة التػي تسػتند إلياػا القػوات ال سػكرية  ت طي الكوير
الػديمقراطي تحػوؿ دوف إسػاءة اسػت داـ تمػؾ القػوة. كمػا أف المحػاكـ  فػي الميتمػع

التنتيذيػػة فحسػػب، بػػؿ ألعمػػاؿ السػػمطة التشػػري ية  تاػػع حػػدودًا، ال ألعمػػاؿ السػػمطة
الػديمقراطي، ييػب أف يكػوف الحكػـ متوازنػًا، وييػب أف تمقػدلر كػؿ  أياػًا. فػي النظػاـ

 .ذلؾ التوازف وارورت  أيزاء الحكـ الحكمة مف
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األكوريػة لقوتاػا  والوًا، ويوب احتراـ حقػوؽ األفػراد واألقميػات، وعػدـ يػواز اسػت داـ
أح نظػاـ  مف حريات  األساسية. قد يكوف هػذا األمػر رػ بًا فػي كي تحـر أح إنساف

 ديمقراطػػي فػػي أ مػػب األحيػػاف،  ارػػًة إذا كػػاف سػػكاف الميتمػػع الم نػػي متنػػوعي
االنتماءات )ال رقية، واإلونيػة، والدينيػة( وت تمػؼ آراؤهػـ فػي رػدد موااػيع هامػة. 

حقػػوؽ كػػؿ مػػا أف تحػػـر الحكومػػة فئػػة م ينػػة مػػف النػػاس مػػف حقوقاػػا، فػػنف  ولكػػف
 . طر الناس تمرب  في

هػذم المبػادئ  كؿ هذم األفكار تتامناا أوراؽ الديمقراطية، وكؿ مف موااي اا يؤيػد
وبواسػطة  ال امة. إف إرادة الش ب تتحقؽ عف طريػؽ إيػراء انت ابػات حػرة ونزياػة،

إنشاء القوانيف، وقياـ رحافة حرة تتقرى أعماؿ الحكومة، وتئميف حؽ النػاس فػي 
تقػػوـ بػػ  الحكومػػة. ت بلػػر إرادة الشػػ ب عػػف نتسػػاا مػػف  ػػبلؿ ميموعػػات م رفػػة مػػا 
المرال ، ولو كانػت هػذم الميموعػات  يػر متوازنػة قمػيبًل. إف الترػؿ بػيف  أرحاب

الواليػػات المتحػػدة هػػو أمػػر يتراػػ  الدسػػتور، وهػػو وويقػػة أساسػػية  السػػمطات فػػي
ود المترواػػة عمػػى تقريبػػًا. كمػا أنػػ  أمػػر يتبػػيلف مػف القيػػ يقدلسػاا الشػػ ب األميركػػي

القػػوات ال سػػكرية، والحكػػـ التػػدرالي. تكػػوف يميػػع  الحكػػـ، والسػػيطرة المدنيػػة عمػػى
 .مف السبؿ، وأهماا القااء المستقؿ حقوؽ األقميات مامونة مف  بلؿ ال ديد

بسػيط  لكف هؿ يمكف اعتماد هذم المبادئ في وقافات أ رن؟ لػيس هنػاؾ مػف يػواب
حكػػـ ي تمػػد عمػػى الكويػػر مػػف المزايػػا المتدا مػػة. لاػػذا السػػؤاؿ، ألف نيػػاح أح نظػػاـ 

 بلؿ المرحمة االستيطانية مف التاريخ األميركي، لـ يكف في وسع الحكـ اإلمبريػالي 
لنػػدف أف يمػػارس سػػيطرة ممحكمػػة عمػػى مسػػتوطنات  األميركيػػة الب يػػدة، ولاػػذا  فػػي

نظػػاـ  إلػػى الايئػػات التشػػري ية المحميػػة. أدن هػػذا بػػدورم إلػػى قيػػاـ انتقمػػت السػػمطة
دسػػتور عكػػس الواػػع التػػاري ي ال ػػاص لشػػ ب الواليػػات  فػػدرالي تاػػمف أحكامػػ 

التي كانػت تمنسػب إلػى الممػؾ البريطػاني أدت  المتحدة في ذلؾ الوقت. إف التياوزات
نػت تيربػة مميشػيا المػواطنيف  قيػود عمػى السػمطة التنتيذيػة، فػي إلى فػرض حػيف كول

 .سكريةال  أساس مبدأ السيطرة المدنية عمى القوات
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تطػػور  أمػػا اػػماف حقػػوؽ األفػػراد فتبػػيلف أنػػ  كػػاف أمػػرًا أشػػد رػػ وبة، ولكػػف لػػدن
الديمقراطية في الواليات المتحدة، توسػع نطػاؽ حقػوؽ النػاس مػف حقػوؽ محرػورة 

مػػف الريػػاؿ أرػػحاب األمػػبلؾ إلػػى حقػػوؽ تشػػمؿ الريػػاؿ والنسػػاء مػػف كػػؿ  بػػالبيض
كػػاف يم تبػػر فػػي األرػػؿ مشػػكمة والم تقػػدات. والتنلػػوع، الػػذح  األعػػراؽ، واأللػػواف،

مكامف قوة الديمقراطية. بسبب ويود هػذا التنػوع الكبيػر  لمحكومة، أرب  أحد أعظـ
فػػي البمػػداف الديمقراطيػػة الكبػػرن، فػػنف أح محاولػػة  مػػف النػػاس واألديػػاف والوقافػػات

يؤدح إلى كاروة. وبداًل مػف مكافحػة التنػولع،  لترض نمط واحد مف الحياة كاف سوؼ
 (lii).الزاوية إليماناـ الديمقراطي األميركي هذم الميزة حير ي ؿ الش ب

 هوامش الدراسة
 

lii)  O’Shaughnessy, N. (2001) “The marketing of 
political marketing”, European Journal of 

Marketing, 35 (9/10), 1047-1057. 
 

( lii)  Clemente, M. N. (1992) "The Marketing Glossary" 
Amacon, New York, NY 

 
( lii)  O’Cass, A. (1996a,) “Political Marketing and the 

marketing concept”, European Journal of 
Marketing, 30 (10/11) 21-31.  

And : O’Cass (1996b), “Political Marketing: marketing, 
politics and ethical issues”, in Riquier, C. 
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( lii)  Lock, A. and Harris, P. (1996), “Political Marketing 
– vive la difference”, European Journal of Marketing, 30 

(10/11) 21-31. 
 

( lii)  Andrew Hughes, Stephen Dann, (2007) ''Political 
Marketing 2006: Direct Benefit, Value and Managing the 
Voter Relationship " The Australian National University .  

 
( lii)  Ibid 

(lii  مكتب برامخ اإلعبلـ ال اريي، وزارة ال اريية األمريكية: ما هي الديمقراطية )
 .2005 

http://usinfo.state.gov/arabic/principles/1what.pdf 
(lii  ،ممتيف يوروفسكي: المبادئ األساسية لمديمقراطية. سمسمة أوراؽ الديمقراطية )

  2003منشورات وزارة ال اريية األمريكية ، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy1.htm 

 (lii . المريع السابؽ نتس ) 
 نموذج
5 

 الس وديةعبلقة الن بة األكاديمية النسائية 
 اإلعبلـبوسائؿ 

تم ب الن ب بئنواعاا دورًا كبيرًا ومامًا في عمميات التغيير االيتمػاعي اسػتنادًا إلػى 
قدرتاا التريدة عمى ات اذ القرار والتئوير في محيطاا االيتماعي، وسواء كانت هػذم 
الن ػػب سياسػػية أو اقترػػادية أو أكاديميػػة أو دينيػػة فنناػػا تمػػارس قػػدرًا مامػػًا مػػف 

 ؿ وت ديؿ اتياهات مف ي ا وف تحت تئويرها.التئوير عبر تشكي
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وعبلقة الن ب بوسائؿ اإلعبلـ عبلقة أريمة متتاعمة، إذ تحدد ب ػض أنػواع الن ػب 
أينػػدة وسػػائؿ االترػػاؿ، كمػػا تسػػت يف وسػػائؿ االترػػاؿ باػػذم الن ػػب فػػي إكسػػاب 
رسائماا االترالية مستون مػف المرػداقية والتػئوير، وفػي الوقػت ذاتػ  تقػوـ الن ػب 

لية الرسائؿ االترالية المبوووة عبر وسائؿ اإلعػبلـ عبػر منػاظير نقديػة لتقػـو بم ا
بنعادة بواا عمػى اليمػاهير ال ااػ ة تحػت سػيطرتاا بمػا ي ػزز مػف تػئوير الرسػالة 

 اإلعبلمية أو يحد مف هذا التئوير.
مومػػت عبلقػػة الن ػػب بوسػػائؿ اإلعػػبلـ إشػػكالية يػػديرة بالدراسػػة عمػػى المسػػتوييف  

ينبي استنادًا إلى أهمية الن ب كقادة رأح مف ياػة، وقػدرة الن ػب عمػى ال ربي واأل
تقيػػػيـ األداء االترػػػالي بمػػػا يسػػػم  بالتػػػالي مػػػف ت ػػػديؿ وتوييػػػ  وت طػػػيط األداء 

 االترالي في المؤسسات اإلعبلمية.
وتئتي هذم الدراسة لتتناوؿ يانبًا مامًا في دراسات الن ػب حيػث تركػز عمػى الن بػة 

ائية فػػػي الميتمػػػع السػػػ ودح وا  اػػػاع عبلقتاػػػا بوسػػػائؿ اإلعػػػبلـ األكاديميػػػة النسػػػ
 الس ودية لمدراسة.

 متاوـ الن بة:
الم نػػي المتظػػي: ي ػػرؼ م يػػـ لسػػاف ال ػػرب الن بػػة بئناػػا:مف مػػادة ن ػػب: وانت ػػب 
بمػػتمامـ:  يػػارهـ، وقػػاؿ  بمػػة القػػوـ، ونم م بمػػة: مػػا ا تػػارم منػػ ، ونم : الشػػيء: ا تػػارم، والنم :

بمةم القػوـ باػـ النػوف وفػت  ال ػاء. قػاؿ أبػو منرػور و يػرم:  األرم ي: يقاؿ هـ نم م
ِب  بمة، بنسكاف ال اء، والمغة الييدة ما ا تارم األرم ي. ويقاؿ: ياء في نم م يقاؿ نم :

 .(lii)أرحاب  إح في  يارهـ
بئناػػا: الشػػريحة  Eliteالم نػػى االرػػطبلحي: وت ػػرؼ الموسػػوعة البريطانيػػة الن بػػة 

األفاػػؿ فػػي كػػؿ طبقػػة، أو أناػػا يػػزء يتسػػـ بػػالتتوؽ االيتمػػاعي دا ػػؿ ميتمػػع مػػا 
ووفؽ م اييرم، أو أناا ميموعة مف األش اص الذيف حازوا قػدرًا مػف القػوة والتػاوير 

 (.lii)بتاؿ مكانتاـ االيتماعية أو مستوياتاـ الت ميمية
قػػاة التػػي ت ػػد بموابػػة أفاػػؿ بئناػػا الميموعػػة المنت websterكمػػا ي رفاػػا قػػاموس 

 .(lii)عنارر أح ميتمع مف الميتم ات
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بئناػا: ميموعػة  ارػة أو طبقػة ايتماعيػة مػف النػاس  Wikiبينما ي رفاا قاموس 
 .(lii)لاا السطوة التكرية أو االيتماعية أو االقترادية عمى ميتمع ما

الماتمػيف  وي رفاا أحد الباحويف ال رب بئناا: هي ميموعة األفراد ذوح المكانػة مػف
بالوقافػػػة ورػػػناعة التكػػػر مػػػف الكتػػػاب واألدبػػػاء والتنػػػانيف والتبلسػػػتة وال ممػػػاء مػػػف 
أرػػحاب الرؤيػػة الشػػاممة لقاػػايا الميتمػػع، والػػذيف ي بػػروف بػػوعياـ ووقػػافتاـ عػػف 
امير األمة تيام أهـ القاايا باػدؼ التػئوير عمػى السػمطة وتشػكيؿ قػيـ واتياهػات 

 .(lii)أفراد الميتمع

باحث آ ر مف منظور إعبلمي بئناا: ميموعة موقتػة وواعيػة مػف أفػراد كما ي رفاا 
الرأح ال اـ تتميز باالطبلع وال برات وحسف التررؼ، حيث تقوـ بقيادة الػرأح ال ػاـ 

 .(lii)في مياالت عديدة مما يكسباا أهمية كبيرة في الميتمع
دياـ القػدرة وعمى هذا األساس فنف الن بة تموؿ ميموعة مف األفػراد الػذيف تتػوافر لػ

عمى القيادة والتويي  وات اذ القرار، وعمي  فنناـ ياطم وف بػدور تيػام ميتم ػاتاـ 
 في تكويف اآلراء واالتياهات والمواقؼ.

 عبلقة الن بة بوسائؿ االتراؿ: 
ف  لما كانت وسائؿ االتراؿ فػي الميتم ػات الحديوػة ت ػد هػي الرافػد الػرئيس والمكػول

تػػئطير االتياهػػات، فػػنف عبلقػػة هػػذم الن بػػة بوسػػائؿ لمػػرأح ال ػػاـ وتشػػكيؿ الػػوعي، و 
االترػػاؿ ت ػػد عػػامبًل مامػػًا ومػػؤورًا فػػي تحديػػد اتياهػػات اليمػػاهير بشػػكؿ عػػاـ عمػػى 

 اعتبار أف هذم الن بة تموؿ قادة الرأح.
وبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػوؿ إف دراسػػة عبلقػػة الن ػػب بوسػػائؿ اإلعػػبلـ تتمحػػور فػػي 

 أمريف:
ات الت ػػرض والتتاعػػؿ مػػع وسػػائؿ اإلعػػبلـ، حيػػث إف األوؿ: طبي ػػة االسػػت داـ وعػػاد

وسائؿ اإلعبلـ تقوـ بتت يؿ وظيتة نشر الوعي ال اـ بقاايا الميتمع، وبالتالي فػنف 
اطبلع الن ب عمى ما تقدم  وسائؿ اإلعبلـ والتتاعؿ م اا يسػتوير بػدورم حالػة مػف 

تمػػع. بينمػػا تكامػػؿ األدوار فػػي تحقيػػؽ الوظػػائؼ اإلعبلميػػة بمػػا يتتػػؽ وأهػػداؼ المي
اتسػػاع التيػػوة بػػيف مػػا تقدمػػ  وسػػائؿ اإلعػػبلـ، ومػػا تقػػـو بػػ  الن ػػب مػػف نشػػاطات 
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اترػػالية يػػؤدح بػػالميتمع إلػػى ويػػود حالػػة مػػف التنػػاقض فػػي الػػرؤن وهػػو مػػا يتػػرز 
 بالتالي حالة مف حاالت ال مؿ الوظيتي في تحقيؽ أهداؼ االتراؿ في الميتمع.

ت الت رض واالست داـ تتػئور بمسػتون تحقػؽ الواني: تقييـ األداء: فببل شؾ أف عادا
إشباعات ت رض الن ب لاذم الوسػائؿ مػف ياػة ومسػتون تتػاعماـ م اػا مػف ياػة 
أ رن، وبالتالي فنف الرؤية التقويمية مف يانػب الن ػب ألداء وسػائؿ اإلعػبلـ يػؤدح 
بالاػػرورة إلػػى أف ناػػع أيػػدينا عمػػى يوانػػب ال مػػؿ الػػوظيتي فػػي ميػػاؿ االترػػاؿ، 

ويات هذا ال مؿ الوظيتي ومكامنػ ، بمػا يسػم  لمم ططػيف اإلعبلميػيف ويوا  مست
بواػػػع ال طػػػط واالسػػػتراتيييات الكتيمػػػة بتقريػػػب وياػػػات النظػػػر وتحقيػػػؽ التكامػػػؿ 

 االترالي المريو مف الوسائؿ اإلعبلمية.
 اتياهات ال بلقة:

 الن بة كمردر لم مومات وسائؿ االتراؿ:
التي تناولت إعػادة قػراءة وبحػث نمػاذج  Herman 2003 (lii)حيث أشارت دراسة 

، وحػػرب 1991الدعايػػة فػػي التسػػ ينيات، وطبقػػت عمػػى أزمػػة حػػرب تحريػػر الكويػػت 
، وقػػد أكػػدت الدراسػػة أف محتػػون 1999حمػػؼ شػػماؿ األطمنطػػي عمػػى يويوسػػبلفيا 

الرسػػائؿ التػػي تبواػػا وسػػائؿ االترػػاؿ ارتبطػػت بويػػود تػػئويرات متزايػػدة ومترػػاعدة 
اكمة ويماعات المرال  والاغط بئشكالاا الم تمتة، وأف هػذم لمن ب السياسية الح

التئويرات حددت شكؿ الماموف ومحتوام وويات  في كويػر مػف األحيػاف ممػا يمكػف 
م ػػػ  القػػػوؿ إف ال طػػػاب اإلعبلمػػػي األمريكػػػي قػػػد تشػػػكؿ وفػػػؽ رؤن هػػػذم الن ػػػب 

 .(lii)الحاكمة
فػػي  Heering and Robinson (2002) (lii)والتكػػرة ذاتاػػا أرػػماا كػػؿ مػػف 

دراسػػتاما التػػي تتب ػػت التػػراث ال ممػػي النظػػرح واإلمبريقػػي فػػي دراسػػة تحميميػػة مػػف 
المستون الواني لتوبػت تػئوير الن ػب بئنواعاػا والسػيما الن ػب السياسػية فػي تحديػد 
أولويػػػات اهتمػػػاـ وسػػػائؿ االترػػػاؿ وتحديػػػد أينػػػدتاا  ارػػػة فيمػػػا يت مػػػؽ بقاػػػايا 

بيػػر فػػي تحديػػد اتياهػػات الم اليػػة نحػػو السياسػػة ال ارييػػة، كمػػا وبػػت تئويرهػػا الك
التئييد أو الرفض لمقاايا الموارة بالت ػؿ عمػى الػرأح ال ػاـ، ودف اػا لوسػائؿ اإلعػبلـ 
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لتبنػػػي وياػػػات نظػػػر محػػػددة ت ػػػدـ أهػػػداؼ هػػػذم الن بػػػة ومرػػػالحاا، وهػػػو مػػػا رآم 
 الباحواف مسئلة تشير إلى أف حرية اإلعبلـ األمريكي ما هي إال أسطورة.

لن ب السياسػية تحديػدًا تتػد ؿ بشػكؿ كبيػر فػي توييػ  وسػائؿ اإلعػبلـ وال شؾ أف ا
عمى مستون الدوؿ المتقدمة والنامية، بينمػا يتتػاوت تػئوير الن ػب االقترػادية وفػؽ 
المنػػػاخ االقترػػػادح وتػػػدا ؿ هػػػذم الن ػػػب مػػػع رػػػان ي القػػػرار، السػػػيما أف الن ػػػب 

بما يسم  لاا بالتػد ؿ  االقترادية في الدوؿ المتقدمة تمتمؾ أ مب وسائؿ االتراؿ
 في ريا ة الماموف االترالي ل دمة األهداؼ االقترادية لاا.

ف كانت ال تحظػى بموػؿ هػذم السػطوة أو التػئوير، فنناػا  عمى أف الن ب األكاديمية وا 
تتسـ بسمة ال تتوافر لمن بتيف السابقتيف أال وهي أف رسائماا االترالية ينظر إلياا 

تقبؿ اليداؿ أو الشؾ، بينما يتمقى المتمقي رسائؿ الن ػب عمى أناا حقيقة عممية ال 
االقترادية والسياسية في إطػار مػف الحػذر مػف نوايػا كػؿ منامػا ومػدن مرػداقيت ، 
ونظػػرة واحػػدة لمػػا تمومػػ  الن ػػب األكاديميػػة الدينيػػة عمػػى سػػبيؿ الموػػاؿ فػػي ال ػػالـ 

يقػاؿ هػو مػف ال ربي يتا  األمر في  بيبلء أكبػر، حيػث يػرن كػؿ متمػؽ أف كػؿ مػا 
رحي  الديف وما حظي بنيماع ال مماء عمي  وفي أوقات كويرة ال يكوف األمر أكبػر 

 مف أف يت دن ايتاادًا ش ريًا لاذا الباحث األكاديمي.
 الن بة كناقؿ نقدح لرسائؿ وسائؿ االتراؿ:

في دراست  التاري ية التي تناولػت بحػث ال طػاب  Domke 2000 (lii)حيث يشير 
ء الكػػػونيرس إلػػػى أف الن ػػػب األمريكيػػة قػػػد ت اممػػػت مػػػع وسػػػائؿ السياسػػي ألعاػػػا

اإلعبلـ ورسائماا باعتبارها تموؿ مردرًا لمم مومات التي يمكف عمى أساساا تشػكيؿ 
ال طاب السياسي وتوظيت  لتحقيؽ أهداؼ الن بة السياسية، وهو األمر الذح يتػرز 

التتاعؿ الديناميكي بػيف  في المقابؿ مع التغطيات المقابمة ألحاديث الن بة حالة مف
طروحات وسائؿ اإلعػبلـ وطروحػات الن ػب، وهػو مػا ي ػزز تػئوير اسػت داـ الرسػائؿ 
التي تطرحاا وسػائؿ االترػاؿ فػي ال طػاب الن بػوح مػف ياػة، ويزيػد مػف فاعميتػ  
ومرػػداقيت  مػػف ياػػة أ ػػرن، ويرػػؿ فػػي الناايػػة إلػػى عبلقػػة تتاعميػػة مؤكػػدة بػػيف 

 ن الذح تقدم  وسائؿ االتراؿ.الن ب بئنواعاا وبيف المحتو 
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 ال بلقة التتاعمية بيف الن ب ووسائؿ االتراؿ:
فػػػي دراسػػػت  التػػػي تناولػػػت عبلقػػػة الن ػػػب  (lii) 1998حيػػػث يشػػػير هشػػػاـ عطيػػػة 

السياسػػية المرػػرية بالرػػحافة وتئويرهػػا فػػي أنمػػاط األداء الرػػحتي فػػي التسػػ ينيات 
ونائيػة االتيػام، فتػي حػيف  إلى أف عبلقة الن ب بوسائؿ اإلعبلـ هي عبلقة تتاعمية

ت طػػػي الن ػػػب السياسػػػية أولويػػػة كبػػػرن لمرػػػحافة فػػػي تمبيػػػة احتياياتاػػػا الم رفيػػػة 
والتوييايػػة مقارنػػة بغيرهػػا مػػف وسػػائؿ اإلعػػبلـ، واتسػػاـ الرػػحافة بالمواػػوعية فػػي 
التنػػاوؿ والنقػػد لمقاػػايا السياسػػية وتنػػوع اآلراء وفػػؽ وياػػة نظػػر هػػذم الن ػػب  فػػنف 

ي المقابؿ عمميػة تػئوير مرتػدة مػف قبػؿ ميموعػات الن ػب ذات هذم الن ب تمارس ف
التئوير عمػى أدوار وأداء الرػحافة المرػرية عبػر آليػات السػيطرة والػتحكـ والتوييػ  
والتػػد ؿ فػػي سياسػػات التحريػػر فػػي الرػػحؼ التػػي يرتبطػػوف باػػا تنظيميػػًا أو التػػي 

ة عمػػى يسػػتطي وف التػػد ؿ فػػي شػػؤوناا، وذلػػؾ باػػدؼ تحقيػػؽ مسػػتون مػػف الم اليػػ
رػػ يد الكػػػـ والكيػػؼ يحقػػػؽ أهػػدافاـ ويبػػػرز أدوارهػػـ السياسػػػية ويحيػػـ  رػػػوماـ 

 ووياات نظرهـ.
إلػػى أف هنػػاؾ عبلقػػة Callaghan & Schnell 2001(lii )حيػػث تشػػير دراسػػة 

نظاميػػة بػػيف األطػػر التػػي ي ػػرض فياػػا الن ػػب لمقاػػايا وتنػػاوؿ وسػػائؿ اإلعػػبلـ لاػػا، 
القاػايا وتنػاوؿ ال طػاب السياسػي الن بػوح واألطر التي ت رض باا وسائؿ اإلعبلـ 

، 1988لاػػا، فقػػد قامػػت الدراسػػة لتبحػػث قاػػية حيػػازة األسػػمحة فيمػػا بػػيف عػػامي 
، وتبيف مف  بلؿ الدراسة أف هذم القاية قد تـ تناولاا فػي وسػائؿ اإلعػبلـ 1996

وفػػؽ األطػػر التػػي واػػ تاا فياػػا الن بػػة السياسػػية حػػيف ناقشػػت مشػػروع القػػانوف 
، عمى حيف أف وسائؿ اإلعبلـ فيما ب ػد طػورت أطػرًا يديػدة اسػت دمتاا المت مؽ باا

الن ب السياسية عند إعادة عرض القػانوف مػرة أ ػرن، وهػو مػا يؤكػد ويػود عبلقػة 
 تتاعمية بناءة بيف أساليب عرض وتئطير كؿ مف وسائؿ اإلعبلـ والن ب لمقاايا.

فػػي سػػ ياا الكتسػػاب  وهػػذا األمػػر يشػػير إلػػى نقطػػة مامػػة وهػػي أف وسػػائؿ اإلعػػبلـ 
المرػػداقية تسػػت يف بػػرؤن الن ػػب، والن ػػب فػػي سػػ ياـ لئلقنػػاع يسػػت ينوف بػػرؤن 

 وسائؿ اإلعبلـ.
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  رورية الن بة األكاديمية:
تتسـ الن بة األكاديمية بئناػا ػ فػي الغالػب ػ ال تتػوافر لػدياا فررػة الورػوؿ لمركػز 

اهػات الن بػة المسػيطرة الن بة المسيطرة، بؿ هي ن بة) قائدة( تبرر أو ت ػارض اتي
وترير عنررًا فاعبًل في تئييدها أو مواياتاا عمى المسػتون األعػـ، كمػا أف دورهػا 
عمػػػػى المسػػػػتون األ ػػػػص يزيػػػػد أو يقمػػػػص مػػػػف فاعميػػػػة بػػػػرامخ التنميػػػػة والتقػػػػدـ 
االيتماعييف وفؽ مدن تتاعماا مع وسائؿ الت بير المتمومة فػي االترػاؿ الش رػي 

 وسائؿ اإلعبلـ باعتبارها أدوات اتراؿ يماهيرية. مع الطبلب والباحويف وأيااً 
والن ب األكاديمية ت د ن بًا تتسـ بال مـ، وبالتالي فنف مرػداقيتاا لػدن الػرأح ال ػاـ 
أكبػػر مػػف الن ػػب السياسػػية واالقترػػادية فػػي أح ميتمػػع يقػػدر ال مػػـ، وهػػذم الن ػػب 

ير فػػي المحػػيط عػػبلوة عمػػى اتسػػاماا بالمكانػػة االيتماعيػػة التػػي تسػػم  لاػػا بالتػػئو
االيتماعي ال اـ، فنف تئويرها في محيطاا األكاديمي ال ػاص أشػد وق ػًا،  ارػة إذا 
واع في االعتبار طبي ة اليماور الذح يت رض لرسػائؿ هػذم الن بػة وهػو يماػور 
الشػػباب فػػي ميػػاؿ الت مػػيـ ال ػػالي، وهػػي فئػػة تتسػػـ بالتيػػانس وقابميتاػػا الشػػديدة 

شػكيماا، وبالتػالي فػػنف تػئوير هػذم الرسػػائؿ ت ػد كػػذلؾ لتغييػر االتياهػات وت ػػديماا وت
التي ت اطػب يمػاهير  يػر متيانسػة  أكبر مف رسائؿ الن ب االقترادية والسياسية

 وت تمؼ ا تبلفًا كبيرًا في قابميتاا لمتئور بماموف الرسائؿ االترالية.
ذا ياز هذا األمر وفؽ األسػباب المطروحػة سػمتًا فػنف الن ػب األكاديميػة ال نسػائية وا 

في ميتمػع موػؿ المممكػة ال ربيػة السػ ودية تموػؿ أهميػة أكبػر وأعمػؽ، حيػث تشػير 
ودالئػؿ المرػدر: التحػرؾ  رسػائؿ الرػتوة Domke , et., al 2000 (lii)دراسػة 

فيما وراء التحزب. والتي استادفت الت ػرؼ عمػى مسػتويات ال مميػات الم رفيػة لػدن 
اليماػػور إذا مػػا كػػاف المرػػدر يموػػؿ فػػردًا ن بويػػًا، والتػػي اسػػت دـ الباحػػث األسػػموب 
التيريبػػي لقيػػاس تمويػػؿ الم مومػػات لػػدن اليماػػور فػػي سػػياؽ عػػرض ميموعػػة مػػف 

ن ب والواردة في وسائؿ اإلعبلـ، تشير إلػى أف شػ ور التػرد الرسائؿ الرادرة عف ال
باالنتماء لميماعة االيتماعية التػي ينتمػي إلياػا التػرد الن بػوح تػؤور تػئويرًا مباشػرًا 
فػػػي الشػػػ ور برػػػدقية الم مومػػػات وبالتػػػػالي إدراكاػػػا وتػػػذكرها، وقػػػد تمومػػػت هػػػػذم 
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ل امػػة( والنػػوع حيػػث اليماعػػات فػػي اليماعػػات ال رقيػػة والدينيػػة والسياسػػية ) يػػر ا
الترد أكور نزعػًا نحػو تقبػؿ األفكػار الػواردة مػف نتػس النػوع عػف األفكػار الػواردة مػف 

 النوع اآل ر.
 الن بة األكاديمية ومكانتاا في الميتمع:

% مف 40تشير إحدن الدراسات المررية إلى أف الن بة األكاديمية في مرر تبمغ 
عمػػى حػػيف تشػػير دراسػػة سػػ ودية إلػػى أف  (lii)الن بػػة المركزيػػة الحاكمػػة فػػي الػػببلد 

الن ب ال ممية ليست امف الن ب المؤورة، وال تتػد ؿ فػي رػناعة القػرار السياسػي 
 .(lii)واالقترادح  وااليتماعي في الببلد

ويشير عدد مف الباحويف الس ودييف إلى أف ال وامؿ الرئيسة فػي تحديػد الن ػب فػي 
والمناطقيػة، فػي الوقػت الػذح يؤكػد فيػ  أحػد المممكة تتمحور حػوؿ ال ائمػة والقبميػة 

البػػاحويف عمػػى ظاػػور ن ػػب يديػػدة فػػي المممكػػة تمحػػورت حػػوؿ وبلوػػة أب ػػاد حيػػث 
اسػػتطاع الميتمػػع السػػ ودح أف يتػػرز ن ًبػػا كػػاف وراءهػػا باألسػػاس متغيػػر الت مػػيـ، 
ومتغير النتط واإلرادة السياسية. وتشير أهـ نتائخ هذم الدراسة إلػى أف هػذم الن ػب 

الونائيػات القديمػة ونزعػات  تتم  في أف تكوف ريادية، بؿ هي عامؿ يغذح أحياًنػالـ 
البدو والحار، مػع مػا لبلسػتتباعات  التتا ر اإلقميمي أو المناطقي، والمتاامة بيف

االسػػتابلكي، والبػػذخ التتػػا رح وعبلقػػات  ال طيػػرة التػػي  ػػذاها الػػنتط: كالسػػموؾ
ف ال قد األ يػر، بمػا تاػمن  مػف اػغط السمسرة والمحسوبية مف أور حاسـ،  ير أ

والمالية، وما يحدث فػي دوؿ اليػوار مػف تحػوالت  حرب ال ميخ وتب اتاا االقترادية
 .(lii)مراي ة مقوالتاا وسموكاا قد يدف اف هذم الن ب إلي

وال شػػؾ أف ابت ػػاد الن بػػة األكاديميػػة عػػف الن بػػة المركزيػػة ياػػ اا اػػمف الن ػػب 
اناا امف الن ب الوسػيطة التػي تػؤور بشػكؿ مباشػر الوانوية، واألر  أف يكوف مك

وماػػـ فػػي الحػػراؾ االيتمػػاعي السػػ ودح، وهػػو مػػا ال ينتػػي تنػػامي تئويرهػػا وترػػاعد 
 دورها في الميتمع.

وفػػي المقابػػؿ يبػػدو واػػع المػػرأة السػػ ودية فػػي تحسػػف مترػػاعد مػػف حيػػث فػػرص 
د مػف الت ررػات الت ميـ وال مؿ عمى الر ـ مف المشكبلت وال وائؽ الكبيرة التي تح
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، وال وائػؽ التػي تقػؼ أمػاـ عمػؿ (lii)المتاحة أماـ التتاة الس ودية في مياؿ الت مػيـ 
. وفػػي هػػذا اإلطػػار فػػنف دور الن بػػة األكاديميػػة (lii)المػػرأة فػػي الميتمػػع السػػ ودية 

النسػػائية فػػي تحقيػػؽ عمميػػة التنميػػة االيتماعيػػة يرػػير أكوػػر ف اليػػة حيػػث تػػتقمص 
اليتمػػػاعي المؤسسػػػي أمػػػاـ التتػػػاة السػػػ ودية باسػػػتوناء فػػػرص التوارػػػؿ والتتاعػػػؿ ا

المياؿ األكاديمي الذح ت د في  الن بة النسائية مف قادة الرأح الذيف يشكموف تئويرًا 
مباشػػرًا عمػػى المسػػتويات ال قميػػة والويدانيػػة والسػػموكية لمتتػػاة السػػ ودية، كمػػا أف 

يميػػة و رائرػػاا تاػػطمع الن بػػة األكاديميػػة النسػػائية وفػػؽ انتمائاػػا لمن بػػة األكاد
بػدور ايتمػاعي عبػػر التتاعػؿ مػػع وسػائؿ اإلعػبلـ الم تمتػػة بمػا يسػػرع مػف  طػػوات 
تنميػػة واػػع المػػرأة فػػي المممكػػة مػػف ياػػة، والتنميػػة الميتم يػػة الشػػاممة مػػف ياػػة 

 أعـ.
 نظريات الن ب:

حظيػت الن ػػب بئنواعاػػا باهتمػػاـ ال ديػػد مػػف الدراسػػات االيتماعيػػة واإلعبلميػػة عمػػى 
اء، وهو ما يي ؿ تتبع التػراث النظػرح والدراسػات السػابقة التػي ارتبطػت بكػؿ حد سو 

 مف الن بة وعبلقتاا بوسائؿ اإلعبلـ تئتي في محاور رئيسة هي:
تحديػػػد النظريػػػات المتسػػػرة لطبي ػػػة التكػػػويف الن بػػػوح وحركػػػة الن ػػػب فػػػي  .1

 الميتمع.
ن ػب ووسػائؿ تحديد النظريات القابمة لمتطبيؽ في إطار تحديد ال بلقة بيف ال .2

 اإلعبلـ.
 أواًل: النظريات المتسرة لمن ب:

كػػاف أهػػػـ مػػف بػػػدأ التحػػدث عػػػف الن ػػب وعبلقتاػػػا بالنظػػاـ االيتمػػػاعي هػػو ال ػػػالـ 
وقػػد تطػػور  والػػذح بػػدا مسػػاندًا لمنظػػاـ التاشػػي فػػي إيطاليػػا،Pareto (lii )اإليطػػالي 

فػػي كتابػػ   1916متاومػػ  لمن بػػة عبػػر عػػدد مػػف الكتابػػات التػػي ظاػػر أولاػػا عػػاـ 
مقالة في ال مـ االيتماعي ال ػاـ، وػـ تطػورت نظريتػ  حػوؿ تػداوؿ الن ػب والتػي تػـ 
تاػػػميناا مػػػع الكتػػػاب األوؿ فػػػي النسػػػ ة اإلنيميزيػػػة إلسػػػاامات  المسػػػماة "ال قػػػؿ 

 .(lii)والميتمع"
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فػي  Moscaعمى أن  لـ يكف أوؿ مف تحدث عػف الن ػب إذ سػبق  ال ػالـ اإليطػالي 
تطوير رؤية نظرية نحو الن بػة بػدءًا مػف كتابػ  نظريػة الحكػـ وحتػى كتابػ  الشػاير 

، وشػكبل م ػًا مػا يمكػف أف نطمػؽ عميػ  النظريػة اإليطاليػة (lii)تاريخ ال مػـ السياسػي 
فػػي  1956عػػاـ  Millsالتػػي أرسػػاها  لمن بػػة، والتػػي شػػكمت مػػع النظريػػة األمريكيػػة

والتي تناولت ب مؽ عبلقة الن ب بوسائؿ االترػاؿ،  (lii)كتاب  الشاير ن بة السمطة 
 ما عرؼ فيما ب د بالنظرية التقميدية لمن بة.

 النظرية التقميدية لمن بة:
بالطبقػػػػة الحاكمػػػػة، واسػػػػتندوا إلػػػػى منػػػػاظير اقترػػػػادية  Moscaو Paretoاهػػػػتـ 

وسياسية وسيكولويية. إذ يبلحظ في إساامات باريتو أن  انتقى متاوـ الن بػة مػف 
عػالـ االقترػػاد والتيػػارة حيػػث التمػػايز بػػيف السػمع الييػػدة والرديئػػة، ليؤكػػد فيمػػا ب ػػد 

لتػي تي ػؿ عمى الب د السيكولويي الذح يػرن أف ومػة سػمات ش رػية وذاتيػة هػي ا
ش رػػًا مػػا اػػمف الن بػػة، وقمػػؿ هنػػا مػػف األهميػػة المترطػػة التػػي واػػ اا مػػاركس 
لمواػػػ ية االيتماعيػػػة كسػػػبيؿ لمقيػػػادة. فالش رػػػية القياديػػػة والكاريزميػػػة تسػػػتطيع 
الورػػوؿ إلػػى القيػػادة دوف أف يكػػوف هػػذا مري ػػ  ل وامػػؿ اقترػػادية أو سياسػػية أو 

 ايتماعية.
ألقمية السياسية المسيطرة عمػى األ مبيػة وأف فاػـ بينما يرن موسكا أف الن بة هي ا

طبي ػػة الحػػراؾ االيتمػػاعي فػػي أح ميتمػػع يسػػتمـز بالاػػرورة فاػػـ طبي ػػة الن بػػة 
 الحاكمة والمسيطرة عمى السياسة إف كانت دينية أو عسكرية أو اقترادية.

وعمى الر ـ مف أف رؤية باريتو قد تقمرت إباف هزيمة إيطاليا فػي الحػرب ال الميػة 
في إيراد رؤيػة أكوػر ت قيػدًا  Karl Mannheimالوانية بدأ عالـ االيتماع األلماني 

حػػوؿ الن بػػة وتشػػكماا، حيػػث يػػرن فػػي كتابػػ  اإلنسػػاف والميتمػػع فػػي عرػػر إعػػادة 
أف حركػة االقترػاد المسػتمرة والم قػدة تتػرز حايػة  (lii) 1940البناء الرػادر عػاـ 

يػة، هػذم الكتػاءات هػي التػي تسػتطيع متزايدة لػدن النظػاـ االقترػادح لكتػاءات إدار 
التحكـ بئدوات اإلنتاج، وهػو مػا يسػتتبع السػيطرة عمػى االقترػاد الػذح ي ػد المحػرؾ 

 األوؿ ألح نظاـ رأسمالي.
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حيػث أكػد فػي كتابػ   Millsوهذم الرؤية االقترادية لـ تكػف كافيػة مػف وياػة نظػر 
السابؽ اإلشارة إلي ، إلى أف الن بػة األمريكيػة السياسػية  1956ن بة السمطة عاـ 

ليست سياسية فقط، بؿ هي ترتبط ارتباطًا عاػويًا باالقترػاد والمكانػة االيتماعيػة، 
كما أناا تشكؿ حولاا ميموعة مف الن ب الوقافيػة والتنيػة، وهػي ت مػد فػي سػبيماا 

التػػئوير عمػػى اليمػػاهير بػػامتبلؾ وتوييػػ  والسػػيطرة عمػػى وسػػائؿ لتشػػكيؿ الن ػػب و 
اإلعػػبلـ اليماهيريػػة، وهػػو مػػا يي ػػؿ النظػػاـ الرأسػػمالي عبػػارة عػػف إياػػاـ اليمػػاهير 
بويود ظاهرة لمرأح ال اـ في الوقت الػذح تكػوف ال يػارات المتاحػة أمػاـ الػرأح ال ػاـ 

 قد حددتاا الن بة، وعمى اليماهير تبنياا.
 وؿ الن بوح:نظرية التدا

وقػػد شػػكمت النظريػػة التقميديػػة لمن ػػب مػػا ارػػطم  عمػػى تسػػميت  بنظريػػة التػػداوؿ 
وتقاي هػذم النظريػة أف الن ػب ب ػد فتػرة  Circulation of Elites (lii)الن بوح 

مػػف السػػيطرة تتقػػد القػػدرة عمػػى االترػػاؿ بمػػف حولاػػا مػػف الن ػػب الناشػػئة، وتتسػػـ 
ر مرور مدن زمني مػا أو بسػبب تغيػرات باليمود النسبي، وهو ما يي ماا تسقط عب

وورية أو عنيتة لتحؿ محماا الن ػب الناشػئة، وأف هػذا األمػر يتكػرر باسػتمرار، وأف 
الدافع الػرئيس وراء وبػات ميموعػة ن بويػة هػو قػدرتاا عمػى تيديػد نتسػاا ورؤاهػا 

 واحتواء الن ب الراعدة.
 ب:النظرية الت ددية لمن 

منترػػؼ السػػتينيات لتؤكػػد عمػػى ويػػود هرميػػة  وهػػي تمػػؾ النظريػػة التػػي بػػدأت منػػذ
ن بوية، وأف هػذم الن ػب الارميػة عمػى المسػتون الرأسػي تترػارع فيمػا بيناػا عمػى 
المستون األفقي بيناا وبيف الن ب المسػاوية لاػا، وحػيف تتتػوؽ تنتقػؿ إلػى الطبقػة 

إلػػى استكشػػاؼ ال بلقػػات بػػيف الن ػػب الم تمتػػة مػػف  Kellerوقػػد سػػ ت ( lii)األعمػػى 
ر وظيتػػي حيػػث رأت أف الن بػػة السياسػػية تموػػؿ ن بػػة تحقيػػؽ الاػػدؼ، بينمػػا منظػػو 

الن بػػػة األكاديميػػػة واالقترػػػادية وال سػػػكرية تموػػػؿ ن بػػػة تحقيػػػؽ وظيتػػػة التكيػػػؼ 
االيتماعي، أمػا ن ػب التبلسػتة وريػاؿ الػديف فاػي ن بػة تحقيػؽ وظػائؼ االنػدماج 
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وحػػدة النتسػػية وال اطتيػػة والتكامػػؿ، بينمػػا الن بػػة التنيػػة والريااػػية تحقػػؽ وظيتػػة ال
 .(lii)لمميتمع

 وانيًا: النظريات ال ارة في عبلقة الن ب بوسائؿ اإلعبلـ:
 نظرية انتقاؿ الم مومات عمى مرحمتيف:

مومت تمؾ النظرية الحالة الوسطى بيف دراسػات التػئوير المباشػر لمرسػالة االترػالية 
عمػػػى أهميػػػة االترػػػاؿ ودراسػػػات الوظتيػػػة الترديػػػة، وحاولػػػت هػػػذم النظريػػػة التئكيػػػد 

الش ري ك نرر متمـ لتحقيؽ تػئوير الرسػالة االترػالية اليماهيريػة، وترتكػز هػذم 
النظرية التػي طورهػا الزرسػتيمد عمػى أف الم مومػات تنتقػؿ مػف وسػائؿ اإلعػبلـ إلػى 

 اليماور عبر مرحمتيف:
 األولى: مف وسائؿ اإلعبلـ إلى قادة الرأح والذيف يتميزوف بن بويتاـ.

ة: مف قادة الرأح إلى اليماور ب د أف ياتوف عمػى الرسػالة االترػالية أب ػاد الواني
رؤاهػـ الذاتيػػة وقناعػاتاـ الش رػػية كسػػبيؿ ل مػؽ اتيػػام مشػاب  التياهػػاتاـ اػػمف 
اليماهير في ظػؿ ويػود حالػة مػف الوقػة المتبادلػة بػيف الطػرفيف، حيػث تم ػب أدوار 

مامة في تحديد مكانة قائػد الػرأح فػي  موؿ المكانة االيتماعية، الت ميـ، السف أدوراً 
 .(lii)ل ممية االترالية

ومما ال شؾ فيػ  أف قػادة الػرأح لػدياـ القػدرة عمػى تكػويف وت ػديؿ وتغييػر اتياهػات 
اليماور وفػؽ مػا يمتمكونػ  مػف أدوات تػئوير تتموػؿ فػي مرػداقيتاـ ومكػانتاـ لػدن 

أف الن بػػػػة  الػػػرأح ال ػػػاـ. وبتطبيػػػؽ هػػػذم النظريػػػة عمػػػى مشػػػكمة الدراسػػػة يتاػػػ 
األكاديميػػػة النسػػػائية ذات تػػػئوير عمػػػى يماورهػػػا المتموػػػؿ فػػػي الطالبػػػات، وأف هػػػذم 
الن بػػة حػػيف تنقػػؿ ماػػموف الرسػػائؿ اإلعبلميػػة فنناػػا ترػػبغاا باتياهاتاػػا الذاتيػػة 
مستغمة الدور والمكانة االيتماعييف وعوامؿ المرداقية والوقة لمورػوؿ إلػى تكػويف 

لطالبات، وهو ما يي ؿ دراسػة طبي ػة اسػت داـ وتقيػيـ أو ت ديؿ أو تغيير اتياهات ا
هذم الن بة لوسائؿ االتراؿ السػ ودية أمػرًا مامػًا إذ يحػدد بالتػالي طبي ػة ومسػتون 

 وحتمي. التئوير المتوقع عمى الطالبات كب د تاؿٍ 
 مد ؿ االست دامات واإلشباعات:
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أف األفػراد هػـ والتػي تتتػرض  (lii)وهو مد ؿ نظػرح يتئسػس عمػى الوظيتيػة الترديػة 
الػػذيف يسػػت دموف وسػػائؿ اإلعػػبلـ لتحقيػػؽ حايػػاتاـ االترػػالية عبػػر نمػػاذج نتسػػية 

محػدديف أف عبلقػة  1974وايتماعية م قدة. وقد طور النموذج بموممر وكاتز عاـ 
التػػرد بوسػػائؿ اإلعػػبلـ تتػػدا ؿ فياػػا ال ديػػد مػػف المتغيػػرات التػػي تشػػكؿ فػػي الناايػػة 

 نموذج في:نموذيًا وتتموؿ عنارر هذا ال
األرػػػوؿ النتسػػػية وااليتماعيػػػة لميماػػػور اعتمػػػادًا المتغيػػػرات الديمويرافيػػػة  .1

 والتروؽ التردية.
 مستون نشاط اليماور في الت امؿ مع وسائؿ اإلعبلـ. .2
 أنماط وعادات الت رض لوسائؿ اإلعبلـ. .3
 دوافع الت رض لوسائؿ اإلعبلـ باعتبارها إشباعات متوق ة. .4
 الت رض لوسائؿ اإلعبلـ.اإلشباعات المتحققة مف  .5

وبنػػاء عمػػى نتييػػة ال مميػػات السػػابقة تتحػػدد دريػػة توقػػع اإلشػػباع وبالتػػالي أنمػػاط 
الت ػػرض وعاداتػػ ، وهػػو مػػا يشػػكؿ فػػي الناايػػة عبلقػػة وااػػحة بػػيف التػػرد ووسػػائؿ 

 .(lii)اإلعبلـ 
 نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ:

تطػويرًا  (lii)هػا ديتميػر وروكيػتش تموؿ نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ التي طور 
إلػى التغمػب عمػى االنتقػادات لمد ؿ االست دامات واإلشباعات، حيث س ى الباحواف 

التي ويات لمػد ؿ االسػت دامات واإلشػباعات والتػي تركػزت عمػى فرديتػ  الشػديدة، 
 فحاوال إكساب هذا الب د التردح أب ادًا تت مؽ بالنظاميف االيتماعي واالترالي.

اهتـ الباحواف ب امميف رئيسيف رأيػا أنامػا يحػدداف كػذلؾ مسػتويات اسػت داـ  لذا فقد
 وسائؿ اإلعبلـ، كما يحدداف طبي ة ال بلقة مع الوسيمة اإلعبلمية وهما:

النظػػاـ اإلعبلمػػي: وقدرتػػ  عمػػى تػػوفير بػػدائؿ وظيتيػػة، حيػػث رأيػػا أف ال بلقػػة  .1
بػدائؿ اترػالية أ ػرن بالوسيمة اإلعبلمية ال تكوف حياديػة إال فػي ظػؿ ويػود 

تقػػـو بتحقيػػؽ الوظيتػػة ذاتاػػا، ممػػا يي ػػؿ ال بلقػػة بالوسػػيمة عبلقػػة طوعيػػة 
 وليست إيبارية.
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النظاـ االيتماعي: وي ني مدن اتسػاؽ األداء اإلعبلمػي مػع م طيػات النظػاـ  .2
االيتماعي، وهو ما يموؿ الب د التقييمي ألداء وسػائؿ االترػاؿ وفػؽ تحقيػؽ 

 وظيتتاا االيتماعية.
د الباحواف في مسئلة تحقؽ اإلشباعات ترنيتًا يديدًا تمحػور حػوؿ دراسػة زا .3

طبي ة التئوير الناتخ عف عممية االعتماد عمى وسػائؿ اإلعػبلـ وقسػماها إلػى 
 .(lii)تئويرات م رفية وويدانية وسموكية

وبػػالتوفيؽ بػػيف نظريتػػي االسػػت دامات واإلشػػباعات واالعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ، 
 حاور الدراسة في شقيف رئيسيف هما:يمكف تحديد م

الت رؼ عمى طبي ة االست داـ ومستون تحقؽ اإلشباعات، ومستون التتاعؿ  .1
مػػػػع الوسػػػػائؿ اإلعبلميػػػػة، وعوائػػػػؽ هػػػػذا التتاعػػػػؿ، ومػػػػدن تػػػػوافر البػػػػدائؿ 

 االترالية.
الت ػػرؼ عمػػى الب ػػد التقػػويمي ألداء وسػػائؿ االترػػاؿ السػػ ودية لم رفػػة مػػدن  .2

ـ رسػػائؿ اترػػالية تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ الوظػػائؼ قػػدرتاا عمػػى عػػرض وتقػػدي
 االيتماعية المنتظرة مف وسائؿ اإلعبلـ عمى ا تبلفاا.

 الدراسات السابقة: .3
يمكػػف تقسػػػيـ الدراسػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػت عبلقػػػة الن بػػة) الرػػػتوة ( بوسػػػائؿ 

 اإلعبلـ إلى محوريف رئيسيف هما: 
اسػت داـ الرػتوة لوسػائؿ االترػاؿ المحور األوؿ: الدراسات الم نية بدراسػة طبي ػة 

 واعتمادها عمى هذم الوسائؿ، وال وامؿ المؤورة في عمميتي االست داـ واالعتماد.
 ومف هذم الدراسات:

( است دامات الرتوة المررية لمراديو والتميتزيػوف 1995دراسة عادؿ عبد الغتار )
ة فػػػي متػػػردة مػػػف الرػػػتو  150حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بن اػػػاع  (lii)المحمػػػي والػػػدولي 

المياالت السياسية والتكرية لمبحث بتطبيؽ نظريػة االسػت دامات واإلشػباعات، وقػد 
تورمت الدراسة إلى أف عوامؿ موػؿ الحيػدة والمرػداقية والوقػة والسػرعة تم ػب دورًا 
هامًا في ت ػرض الرػتوة لمقنػوات والمحطػات الدوليػة فػي مقابػؿ القنػوات والمحطػات 
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ن ػػب تػػزداد لػػدياـ تقػػدير القػػيـ المرػػاحبة لم مػػؿ الوطنيػػة، وهػػو مػػا يشػػير إلػػى أف ال
اإلعبلمي وت د عامبًل ياذبًا في الت رض ب بلؼ اليماور ال اـ الػذح تػن تض لديػ  
هذم ال وامؿ، والذح قد ينيذب لمواد إعبلمية دوف النظر إلى موػؿ هػذم القػيـ بػدافع 

 االعتياد أو اإلباار.
األردنيػة والسػ ودية ل ػدمات إدراؾ الن ػب  Al-Habib Saleh 1995 (lii)دراسة 

 الراديو المحمي والدولي. 
حيػػػػث اسػػػػتادفت الدراسػػػػة مقارنػػػػة إدراؾ الن ػػػػب ال ربيػػػػة بالمقارنػػػػة بػػػػيف األردف 
والس ودية لما يقدم  الراديو المحمي الوطني، و دمات الراديػو الدوليػة المتمومػة فػي 

تمػػت الدراسػػة  إذاعػػات رػػوت أمريكػػا ومونػػت كػػارلو وهيئػػة اإلذاعػػة البريطانيػػة، وقػػد
 متردة في كؿ دولة. 150عمى عينة متساوية بمغت 

وقػػد  مرػػت الدراسػػة إلػػى أف األردنيػػيف أكوػػر ت راػػًا ل ػػدمات الراديػػو عامػػة مػػف 
الس ودييف، كما تبيف أف الن ب األردنية كذلؾ أعمى في ت راػاا لم ػدمات المحميػة 

الن ػػػػب مػػػػف الن ػػػػب السػػػػ ودية، وأف شػػػػ ورها بمرػػػػداقية هػػػػذم ال ػػػػدمات يتػػػػوؽ 
 الس ودية.

وفي المقابؿ اتا  أف الن ب السػ ودية أعمػى ت راػًا لمراديػو الػدولي عمػى مسػتون 
المحطات عينة الدراسة، ويئتي عمى رأساا هيئة اإلذاعة البريطانية فػي ظػؿ ارتتػاع 
م دالت مرداقيتاا لدن الس ودييف، بينما تبيف أف الن ب األردنيػة يتاػموف إذاعػة 

ياػػا، ويػػاءت رػػوت أمريكػػا كئقػػؿ المحطػػات اسػػتماعًا فػػي مونػػت كػػارلو عػػف مويمت
 البمديف.

( مدن اعتماد الرتوة المررية عمى التميتزيػوف فػي 1998دراسة سوزاف القميني )
حيث انطمقػت الباحوػة مػف فراػيات نظريػة االعتمػاد عمػى وسػائؿ  (lii)وقت األزمات 

ديمية والسياسػية اإلعبلـ لمت رؼ عمى مستون وكوافة اعتماد الرتوة المررية األكا
واإلعبلمية عمى التميتزيوف المررح في وقت األزمات فػي مقابػؿ البػدائؿ االترػالية 
يػػػػراء  األ ػػػػرن كالرػػػػحؼ واإلذاعػػػػات والشػػػػبكات التاػػػػائية ال ربيػػػػة واألينبيػػػػة، وا 
المقارنػات بػيف هػذم النوعيػات مػف الن ػب وبػيف البػدائؿ االترػالية المتػوافرة لػػدياـ، 
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ث األقرر، وقػد  مرػت الدراسػة إلػى أف الن بػة السياسػية وذلؾ بالتطبيؽ عمى حاد
كانػػت هػػي أكوػػر التئػػات تنوعػػًا فػػي مرػػادر الم رفػػة واألكوػػر اعتمػػادًا عمػػى البػػدائؿ 
االترػػالية المحميػػة والدوليػػة، بينمػػا كانػػت أاػػ تاا الن بػػة األكاديميػػة. كمػػا كانػػت 

وطني ب ػػبلؼ الن بػػة األكاديميػػة هػػي أكوػػر الن ػػب وقػػة فػػي التميتزيػػوف المرػػرح الػػ
الن بة السياسية التي كانػت م ػدالت وقتاػا متدنيػة يػدًا، كمػا اتاػ  أف التميتزيػوف 
الوطني كاف هو المبادر لبث الحادث وتكػويف الب ػد الم رفػي األوؿ عنػ ، وقػد شػكؿ 
هػػذا محتػػزًا نحػػو االسػػتزادة مػػف المرػػادر اإلعبلميػػة األ ػػرن الوطنيػػة والدوليػػة ممػػا 

، كمػػا اتاػػ  أف عمػػؽ التغطيػػة وشػػمولاا ومرػػداقية عمػػؽ الب ػػد الم رفػػي ووياػػ 
الوسػػيمة تم ػػب الػػدور األساسػػي فػػي التػػئوير وهػػي تػػئتي فػػي مرحمػػة الحقػػة لم رفػػة 
الحدث، وقد تتوقت فياا وسائؿ اإلعبلـ األينبية، وقد عػزز هػذم النتييػة أف طبي ػة 
التػػػئويرات الناتيػػػة عػػػف الت ػػػرض لرسػػػائؿ التميتزيػػػوف المرػػػرح كانػػػت ويدانيػػػة وػػػـ 
سموكية وـ م رفية، وهو ما يشير إلى فشؿ التميتزيوف المررح في القيػاـ بالوظيتػة 

 الم رفية ال قبلنية عمى وي  مناسب.
دور الرػحافة فػي المشػاركة السياسػية  (lii) 2001دراسة يماؿ عبػد ال ظػيـ أحمػد 

لػػدن قػػادة الػػرأح.. دراسػػة ميدانيػػة بػػالتطبيؽ عمػػى انت ابػػات ميمػػس الشػػ ب عػػاـ 
 ار نموذج االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ.في إط 2000

حيث هدفت هذم الدراسة إلى الت رؼ عمى الدور الذح تقوـ ب  الرػحافة فػي تت يػؿ 
المشاركة السياسية لدن قادة الرأح باعتبػارهـ يمومػوف ن بػة ميتم يػة تنقػؿ أفكارهػا 

 متردة. 260ورؤاها إلى اليماهير. وقد أيريت الدراسة عمى عينة قواماا 
سػػػترت الدراسػػػة عػػػف أف م ػػػدالت االعتمػػػاد عمػػػى الرػػػحؼ كمرػػػدر لمم رفػػػة وقػػػد أ

السياسػػػية يزيػػػد مػػػف إييابيػػػة عمميػػػة المشػػػاركة السياسػػػية والتتاعػػػؿ مػػػع األحػػػداث 
ف كانػت بم ػدالت ارتبػاط تتسػـ بالاػ ؼ  السياسية فػي الميتمػع لػدن قػادة الػرأح وا 

لوسػػائؿ اإلعػػبلـ النسػػبي، كمػػا اتاػػ  أف الػػدافع وراء ترػػاعد اسػػت داـ قػػادة الػػرأح 
تيام القاية مواوع الدراسة هو ر بتاـ في ال مؿ مف أيؿ الرال  ال اـ. واتاػ  
كذلؾ أف االعتماد عمى الرحؼ كمردر لمم مومات السياسػية يػرتبط بشػكؿ إييػابي 
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مع الم رفة السياسية لدن المبحوويف، وهو ما يشير إلػى أف الرػحؼ تموػؿ مرػدرًا 
 لمحروؿ عمى الم رفة السياسية لدن عينة الدراسة. م موماتيًا مبلئمًا ومناسباً 

حيػػػػث اسػػػػتادفت الدراسػػػػة تطبيػػػػؽ مػػػػد ؿ  (lii) 2002دراسػػػػة محمػػػػد عبػػػػد الغنػػػػي 
االسػت دامات واإلشػػباعات لمت ػػرؼ عمػػى مرػادر م مومػػات الن بػػة المرػػرية كاػػدؼ 
أوؿ، وعبلقػػػتاـ بالرػػػحافة المرػػػرية وال ربيػػػة والدوليػػػة كاػػػدؼ تػػػاؿ. وقػػػد أيريػػػت 

متػردة توزعػت بػيف الن ػب السياسػية واألكاديميػة  200عينػة قواماػا  الدراسة عمػى
 واالقترادية والوقافية والتنية.

وقد أسترت الدراسة عف احتبلؿ الرحافة القومية المررية المرتبػة األولػى كمرػدر 
لمم مومات عف األحداث الياريػة تبلهػا التميتزيػوف المرػرح وػـ التاػائيات ال ربيػة، 

كؿ مػف الرػحؼ الحزبيػة وال ربيػة والدوليػة كمرػادر لمم مومػات كما تراي ت مكانة 
 لدن الن ب المررية بئنواعاا.
ت ػػرض الرػػتوة المرػػرية لبػػرامخ الػػرأح فػػي (lii) 2003دراسػػة وليػػد فػػت  اهلل بركػػات 
 القنوات التميتزيونية ال ربية.

حيػث اسػػتادفت الدراسػػة ررػػد ت ػػرض الرػػتوة المرػػرية لاػػذم النوعيػػة مػػف البػػرامخ 
متػػردة مػػف الرػػتوة  200مػػ  لاػػا. وقػػد أيريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قواماػػا وتقيي

 6األكاديميػػػة مػػػوزعيف عمػػػى أربػػػع يام ػػػات هػػػي يام ػػػة القػػػاهرة، األزهػػػر، المنيػػػا، 
 أكتوبر.

وتورػػمت الدراسػػة إلػػى أف هػػذم النوعيػػة مػػف البػػرامخ تػػئتي فػػي المرتبػػة الراب ػػة مػػف 
اػػػ  أف التميتزيػػػوف المرػػػرح حيػػػث قوالػػػب البػػػرامخ المتاػػػمة لػػػدن ال ينػػػة، كمػػػا ات

بقنوات  األراية والمت ررة والتاائية وال ارة يػاء فػي مقدمػة القنػوات ال ربيػة 
التي يشاهدها المبحوووف، يمي  قنػاة اليزيػرة. وقػد تػبف ويػود تػئوير لنػوع اليام ػة، 
والدراسة في ال ػارج لمحرػوؿ عمػى الػدكتورام فػي مسػتويات المشػاهدة، وفػي تقيػيـ 

 مف حيث مواوعاتاا ومساحة الحرية فياا.هذم البرامخ 
المحػػػور الوػػػاني: الدراسػػػات الم نيػػػة بدراسػػػة تقيػػػيـ الن بػػػة )الرػػػتوة( ألداء وسػػػائؿ 

 اإلعبلـ وال وامؿ المؤورة في هذا التقييـ.
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 ومف هذم الدراسات:
حػوؿ اسػتطبلع رأح عينػة مػف الن بػة السياسػية  (lii) 2001دراسة هويدا مرػطتى 

. حيػث 2000واإلعبلمية حوؿ التغطية التميتزيونية النت ابات ميمس الشػ ب ل ػاـ 
اسػػتادفت الدراسػػة الت ػػرؼ عمػػى الب ػػد التقييمػػي لمن بػػة السياسػػية واإلعبلميػػة نحػػو 
أداء وسػػائؿ اإلعػػبلـ وتغطياتاػػا ألحػػداث انت ابػػات ميمػػس الشػػ ب المرػػرح لم ػػاـ 

2000. 
وقد أسترت الدراسة عف عدة نتائخ كاف مف أهماا، أف أ مب ال ينة عمى الر ـ مف 
ن بويتاػػا كانػػت اػػ يتة الت ػػرض لممػػواد اإلعبلميػػة التػػي قامػػت بتغطيػػة االنت ابػػات 

% مػف 90وذلؾ بسبب عدـ مبلءمة توقيتات اإلذاعة كسبب رئيس، كمػا اتاػ  أف 
ح لكػؿ حػزب ل ػرض برناميػ  االنت ػابي فػي ال ينة قد أفادوا ب دـ كتاية الوقت المتػا

ظؿ ويود حالة مف افتقاد التوازف بيف األحزاب في التوايد عمى شاشػة التميتزيػوف، 
كما تبيف أف هذم التغطيات لـ تني  في إبراز ويوم حزبية يديدة أو تت يؿ االهتمػاـ 
اليمػػػػاهيرح بنشػػػػاط األحػػػػزاب الم تمتػػػػة، وبشػػػػكؿ عػػػػاـ فقػػػػد اتاػػػػ  أف الم اليػػػػة 

ميتزيونية لبلنت ابات فاػبًل عػف اتسػاماا ب ػدـ المبلءمػة فػي التوقيتػات وأسػاليب الت
 ال رض، فقد اتسمت باليتاؼ وان داـ التوازف وا ؼ المرداقية.

رأح الن بػػػة حػػػوؿ دور اإلعػػػبلـ فػػػي  (lii) 2002دراسػػػة عػػػادؿ عبػػػد الػػػرازؽ اػػػيؼ 
ت ػرؼ عمػى تحسيف رورة ال رب والمسمميف بال ارج حيث س ت هذم الدراسة إلى ال

رأح الن بة تيام قدرات اإلعبلـ فػي تحسػيف الرػورة الذهنيػة لم ػرب والمسػمميف فػي 
ال ػػارج، وتقيػػيـ الػػدور اإلعبلمػػي الحػػالي والمسػػتقبمي فػػي هػػذا اإلطػػار، وقػػد تمػػت 

متػػػردة مػػػف األكػػػاديمييف واإلعبلميػػػيف والن ػػػب  150الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قواماػػػا 
نوعيػػػة الن بػػػة تػػػؤور فػػػي رؤيػػػتاـ حػػػوؿ  التكنوقراطيػػػة، وتورػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف

مسؤولية الغرب تيام تشوي  رورة ال ػرب والمسػمميف، كمػا ا تمتػت وياػات نظػرهـ 
في قاية رراع الحاارات وكيتية الت امؿ م اا، وقدرة اإلعػبلـ فػي تحسػيف رػورة 
ال رب والمسمميف فػي ال ػارج، وتحػدد الػدور التقييمػي فػي اػرورة أف تقػوـ وسػائؿ 
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رها في إطار مف التوازف والمواوعية في عرض وياات النظر يمي اػا اإلعبلـ بدو 
 دوف التركيز عمى وياة نظر أحادية.

اتياهػات الرػتوة المرػرية نحػو تغطيػة اإلعػبلـ  (lii) 2002دراسة هويدا مرػطتى 
سػػػبتمبر وتػػػداعياتاا.. دراسػػػة اسػػػتطبلعية عمػػػى عينػػػة مػػػف  11المرػػػرح ألحػػػداث 
 الرتوة المررية.
دراسة الت رؼ عمػى طبي ػة اسػت دامات الرػتوة المرػرية لوسػائؿ حيث استادفت ال

سػبتمبر، وتػئوير اعتمػادهـ  11اإلعبلـ الم تمتة في استقاء الم مومات عف أحػداث 
عمػػى هػػذم الوسػػائؿ فػػي تشػػكيؿ اتياهػػاتاـ ومػػواقتاـ إزاء األحػػداث، والت ػػرؼ عمػػى 

لياتاػػا تيػػام هػػذم الب ػػد التقييمػػي ألداء وسػػائؿ اإلعػػبلـ المرػػرية فػػي تناولاػػا وم ا
متػردة، وتورػمت الدراسػة إلػى  72األحداث، وقد أيريت الدراسة عمى عينة قواماػا 

أف الرتوة المررية ت تمد بنسبة عالية عمى وسائؿ اإلعبلـ المررية في متاب تاػا 
لاذم األحداث، كما تبيف أف الرػتوة يػروف أف الم اليػة اإلعبلميػة المرػرية تػئورت 

الغربية لؤلحداث، وعمى الر ـ مف هذا فقد تبيف عمػى المسػتون بالم اليات ال ربية و 
التقييمػػي اػػ ؼ الوقػػة فػػي أداء وسػػائؿ اإلعػػبلـ المرػػرية ومػػا تبوػػ  مػػف م مومػػات 
وأ بار وتحميبلت عف األحداث إاافة إلػى اػ ؼ ال قبلنيػة والحياديػة والتػوازف فػي 

األ بػار، هذم الم اليػات، كمػا اتاػ  اػ ؼ عمػؽ التنػاوؿ فػي عػرض الم مومػات و 
و ياب األطر التتسيرية لاذم األحداث، كما اتاػ  أف م يػار المواػوعية قػد ارتػبط 

 بم دالت االعتماد عمى الوسائؿ اإلعبلمية المررية بشكؿ طردح.
اتياهػػات الرػػتوة المرػػرية نحػػو  (lii) 2002دراسػػة أحمػػد عومػػاف وسػػامي النيػػار 

 ربية.رورة اإلنساف ال ربي في الرحؼ وقنوات التميتزيوف الغ
حيػػث اسػػتادفت الدراسػػة الت ػػرؼ عمػػى اتياهػػات الرػػتوة المرػػرية نحػػو الرػػورة 
اإلعبلمية لئلنساف ال ربي في الرحؼ وقنوات التميتزيوف الغربية، وأيريت الدراسػة 
عمى وبلوة أنواع مف الرتوة المررية هي الرػتوة اإلعبلميػة، والرػتوة السياسػية، 

 متردة. 150سة والرتوة األكاديمية، وبمغت عينة الدرا
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وقػػد أسػػترت نتػػائخ الدراسػػة عػػف ويػػود اتياهػػات رافاػػة قويػػة لمرػػورة اإلعبلميػػة 
لئلنساف ال ربي في وسائؿ اإلعبلـ األينبية، كما اتا  أف هذم االتياهات ال تتػئور 
بكوافػػة الت ػػرض لاػػذم الوسػػائؿ، وهػػو مػػا يشػػير إلػػى رسػػو اا، كمػػا تبػػيف عػػدـ تػػئور 

 ربػي بنػوع الرػتوة التػي ينتمػي إلياػا المبحووػوف ممػا الرورة اإلعبلمية لئلنساف ال
يؤكد ويود اتساؽ بيف المكونات الم رفية والويدانيػة واإلدراكيػة لممبحػوويف، إاػافة 
إلى ويود اتيام وابت وراسػخ نحػو تحيػز وعػدـ مواػوعية وسػائؿ اإلعػبلـ األينبيػة 

 في ت امماا مع الش رية ال ربية في رسائماا اإلعبلمية.
اعتمػػاد الن بػػة المرػػرية عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي  (lii)2003مػػاف فػػاروؽ دراسػػة إي

 أوقات األزمات..دراسة مقارنة بيف الوسائؿ المررية والدولية.
حيػػث قامػػت الباحوػػة بتطبيػػؽ نظريػػة االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ باػػدؼ الت ػػرؼ 

الت عمػػى تػػئوير االعتمػػاد عمػػى الوسػػائؿ اإلعبلميػػة الدوليػػة وقػػت األزمػػات عمػػى م ػػد
اعتمادهـ الكمية والكيتية عمػى وسػائؿ اإلعػبلـ المحميػة، وقػد أيريػت الدراسػة عمػى 

 متردة مف الن ب السياسية واألكاديمية واالقترادية. 120عينة بمغت 
وقد تورمت الدراسة إلى أف وسائؿ اإلعػبلـ الدوليػة كانػت هػي األكوػر ف اليػة وقػدرة 

دير عنرر التورية في نقؿ الحدث كاف عمى تغطية أ بار األزمات والكوارث، وأف تق
مرتت ًا لمغاية باا في مقابؿ وسائؿ اإلعبلـ المحمية، وهػو مػا رفػع م ػدالت االعتمػاد 
عمياا، وقد تورمت الدراسة إلى إوبات التراية الرئيسة وهي ويػود عبلقػة عكسػية 

زمػات بيف االعتماد عمى الوسائؿ األينبية في مقابؿ الوسائؿ الوطنية إزاء أ بػار األ 
والكوارث، وحظيت هيئة اإلذاعة البريطانية عمى أعمى مرتبػة تمتاػا قنػاة اليزيػرة وػـ 

 األمريكية. CNNشبكة 
تػػئوير المرػػداقية عمػػى عبلقػػة الن بػػة بالرػػحافة ( lii) 2003دراسػػة سػػااـ نرػػار 

 المررية.
حيث استادفت الدراسة الت رؼ عمى تقييـ الن بة ل نرػر المرػداقية فػي الرػحافة 

ة، وقيػػاس تػػئوير هػػذا التقيػػيـ عمػػى عبلقػػة الن بػػة بالرػػحؼ، وقػػد أيريػػت المرػػري
 متردة مف الن ب السياسية والتكرية واالقترادية. 150الدراسة عمى عينة قواماا 
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وقد تورمت الدراسة إلى أف متاوـ المرداقية يرتبط ب دة عوامؿ مامة هػي سػم ة 
 مػػؽ بم اليػػة الرسػػػالة الرػػحيتة، ودريػػة االعتمػػاد عمياػػا، إاػػافة إلػػى عوامػػؿ تت

اإلعبلمية المتمومة في الشمولية، والحداوة، واالهتماـ بمرػمحة اليمػاهير، والتنػوع، 
 والتحيز، والمبالغة والتاويؿ.

وقد تبيف أف الرحؼ القومية كانت أعمػى فػي مرػداقيتاا فيمػا يت مػؽ بوػراء المػادة 
حزبيػػػة أكوػػػر وشػػػموليتاا واهتماماػػػا بمرػػػال  اليمػػػاهير، بينمػػػا كانػػػت الرػػػحؼ ال

مرداقية في عرض االتياهات المتنوعػة، فػي مقابػؿ اتسػاـ م الياتاػا بػالتحيز فػي 
عػػػرض الم مومػػػات واالنتقػػػاء الم ػػػؿ، بينمػػػا اتسػػػمت الرػػػحؼ ال ارػػػة بالتاويػػػؿ 
والمبالغة، واكتسبت مرداقيتاا عبر مرداقية مف يكتبوف فياا. وبشكؿ عاـ يػاءت 

 لت رض لاا واالعتماد عمياا.الرحؼ القومية كئعمى الرحؼ في م دالت ا
اتياهػات الن بػة المرػرية نحػو إدارة القنػوات  (lii) 2004دراسة  الد ربلح الػديف 

 التميتزيونية اإل بارية لؤلزمات ال ربية في إطار مد ؿ إدارة الرراع.
حيث تستادؼ الدراسػة ررػد وقيػاس اتياهػات الن بػة المرػرية نحػو إدارة القنػوات 

)النيؿ لؤل بار واليزيرة وال ربية( لمرػراعات واألزمػات التػي تمػس اإل بارية ال ربية 
األنظمػة والشػػ وب والمقػدرات ال ربيػػة عمػػى المسػتون ال ػػاـ والترعػي بػػالتطبيؽ عمػػى 
أزمػػة ال ػػراؽ وأزمػػة اليػػدار ال ػػازؿ فػػي فمسػػطيف. وقػػد ركػػزت الدراسػػة عمػػى الب ػػد 

وأطػر رػيا تاا، وعبلقتاػا  التقويمي المت مؽ بالت امؿ المانػي مػع المػادة اإل باريػة
بالبيئات المحيطة، إاافة إلى الب د التقويمي المت مؽ بالقيـ اإل بارية المتمومػة فػي 
التػػوازف والمواػػوعية والحيػػاد والمرػػداقية وااللتػػزاـ بال رورػػية الوقافيػػة ال ربيػػة، 

 ووعي القائـ باالتراؿ باذم المتغيرات.
ريػة قػد وظتػت الاويػة ال ربيػة بورػتاا وقد تورػمت الدراسػة إلػى أف القنػوات اإل با

مري يػػة رئيسػػية حػػاؿ إدارتاػػا لؤلزمػػات مػػف وياػػة نظػػر الن بػػة، كمػػا تبػػيف عمػػى 
مستون القاايا الترعية المت مقة باألزمة ال راقية واليدار ال ازؿ أف الن بػة قػد رأت 
أف القنوات ال ربيػة الػوبلث قػد دأبػت عمػى توظيػؼ نمػط الرػراع المرػيرح فػي إدارة 

زمة ال راقية في مقابػؿ نمػط الرػراع الوػانوح بالنسػبة ألزمػة اليػدار ال ػازؿ. كمػا األ 
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رأن أفػػراد الن بػػة المرػػرية أف القنػػوات الػػوبلث قػػد وظتػػت نمػػط نظريػػة المػػؤامرة فػػي 
 م الياتاا اإلعبلمية نحو األزمات ال ربية عمى مستويياا ال اـ والترعي.

لمرػػػرية نحػػػو واقػػػع ومسػػػتقبؿ اتياهػػػات الرػػػتوة ا (lii) 2005دراسػػػة حنػػػاف سػػػميـ 
 القنوات اإل بارية ال ربية.

وقػػػػد اسػػػػتادفت الباحوػػػػة الت ػػػػرؼ عمػػػػى اتياهػػػػات الرػػػػتوة المرػػػػرية األكاديميػػػػة 
واإلعبلمية والسياسية نحو واقع ومستقبؿ قنوات النيؿ لؤل بار، واليزيػرة، وال ربيػة، 

أنػػواع  متػػردة موزعػػة بالتسػػاوح عمػػى 150وقػػد طبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة قواماػػا 
 الرتوة الوبلث.

 وقد أسترت نتائخ الدراسة عف عدة أمور مامة هي:
ويػػود اتيػػام إييػػابي لػػدن الرػػتوة المرػػرية نحػػو مكونػػات األداء اإلعبلمػػي  .1

لمقنوات الوبلث، حيث احتمت قناة اليزيرة المرتبة األولػى مػف حيػث التوريػة، 
عية، بينمػا مومػت واليرأة، والمرداقية، والدقػة، والتػوازف، والحيػاد، والمواػو 

أعمى دريات المبالغة والتاويؿ. وقد تمتاا في القيـ اإلييابية قناة ال ربية وـ 
 النيؿ لؤل بار التي تبيف فياا ا ؼ التورية والمواوعية واليرأة.

عكسػػػػت النتػػػػائخ كػػػػذلؾ تياهػػػػؿ قنػػػػاة اليزيػػػػرة لئلييابيػػػػات وتركيزهػػػػا عمػػػػى  .2
م اليػات ال ربيػة والنيػؿ المواوعات السػمبية بسػمت انت ػالي، بينمػا يػاءت 

 لؤل بار أكور نمطية ووباتًا.
تبػػػيف أف قنػػػاة النيػػػؿ لؤل بػػػار هػػػي األكوػػػر  اػػػوعًا لماػػػغوط والتوياػػػات  .3

 السياسية لمحكومة المررية.
رأت ال ينة أف قناتي اليزيرة وال ربية هما األكور قدرة عمى منافسة ال ػدمات  .4

 اإل بارية األينبية.
عينػػة الدراسػػة اػػرورة ترػػ يد سػػقؼ االلتػػزاـ عمػػى اليانػػب المسػػتقبمي رأت  .5

الماني بيودة الم الية، واػرورة التئكيػد عمػى الاويػة ال ربيػة، إاػافة إلػى 
ارورة االهتماـ بتوويؽ األحداث بشػكؿ ممػناخ، واػرورة أف ت مػؿ القنػوات 
 ال ربية عمى ترحي  رورة اإلنساف ال ربي، ودعـ التقاليد والقيـ ال ربية.
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 اسة:تحديد مشكمة الدر 
وبناء عمى فرايات النظريات السالتة والم اليػات البحويػة السػابقة تحػددت مشػكمة 

 الدراسة فيما يمي:
أف الن ػػػب تموػػػؿ قػػػادة رأح تػػػؤور فػػػي محيطاػػػا االيتمػػػاعي وتشػػػكؿ اتياهاتػػػ ، وأف 
عبلقتاا بوسائؿ اإلعبلـ تحدد بالتالي طبي ة هذا التئوير. وعمي  فقد تحػددت مشػكمة 

رؼ عمػػػى عبلقػػػة الن بػػػة األكاديميػػػة النسػػػائية بوسػػػائؿ اإلعػػػبلـ الدراسػػػة فػػػي الت ػػػ
السػػػ ودية وتقييماػػػا ألدائاػػػا االترػػػالي كمتغيػػػرات رئيسػػػة والت ػػػرؼ عمػػػى ال بلقػػػات 
التبادلية بيف هذم المتغيرات، إاافة إلى دراسة المتغيرات ذات الرػمة وواػ اا قيػد 

رها عمى عبلقػة هػذم الن بػة اال تبار كالمتغيرات الديمويرافية والوظيتية ودراسة تئوي
 بوسائؿ االتراؿ.

 أساليب الم الية البحوية:
وعمػػى هػػذا األسػػاس فػػنف هػػذم الدراسػػة تقػػـو عمػػى م اليػػة مشػػكمة الدراسػػة وفػػؽ 

 ال طوات التالية:
 الت رؼ عمى المتغيرات الديمويرافية والوظيتية ل ينة الدراسة. .1
عبػػػػر تحديػػػػد الت ػػػػرؼ عمػػػػى سػػػػمات ال بلقػػػػة بوسػػػػائؿ االترػػػػاؿ السػػػػ ودية  .2

است دامات الن بة األكاديمية النسائية لاػذم الوسػائؿ واإلشػباعات المتحققػة 
 مناا ومستويات التتاعؿ م اا.

ا تبار عبلقػة المتغيػرات الديمويرافيػة والوظيتيػة باالسػت دامات واإلشػباعات  .3
 ومستويات التتاعؿ.

 ا تبػػػػار عبلقػػػػة تقييمػػػػات أداء اإلعػػػػبلـ السػػػػ ودح بكػػػػؿ مػػػػف االسػػػػت دامات .4
 واإلشباعات ومستويات التتاعؿ.

 تساؤالت الدراسة وفروااا:
 أواًل تساؤالت الدراسة:

تستادؼ تساؤالت الدراسة الت رؼ عمػى طبي ػة ال رػائص الديمويرافيػة والوظيتيػة 
 ل ينة الدراسة، وطبي ة است داماتاا لوسائؿ االتراؿ الس ودية:
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 تية؟ وتشمؿأواًل: ما  رائص عينة الدراسة الديمويرافية والوظي
 مف حيث نوع الت رص األكاديمي. 

 .مف حيث الدرية ال ممية 
 .مف حيث السف 
 .مف حيث الحالة االيتماعية 

لوسػػػائؿ اإلعػػػػبلـ السػػػػ ودية  ائيةوانيػػػًا: مػػػػا اسػػػت دامات الن بػػػػة األكاديميػػػة النسػػػػ
 وطبي تاا ؟ وتشمؿ: 

 أ ػ مرادر الم رفة اإلعبلمية.
 ب ػ كوافة الت رض.

 اإلشباعات المتحققة.ج. نوع 
 د. مستون تحقؽ اإلشباعات.

 هػ نوع التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ.
 وػ مستون التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ.
 زػ عوائؽ التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ.

 والوًا: ا تبار فروض الدراسة:
تسػػػػتادؼ فػػػػروض الدراسػػػػة الت ػػػػرؼ عمػػػػى ال بلقػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػرات الديمويرافيػػػػة 
والوظيتية ومستويات الت رض واإلشباعات والتتاعؿ، واألب اد التقييمية ألداء وسائؿ 

 اإلعبلـ الس ودية. 
وقػػد تػػـ بنػػاء التػػروض الرئيسػػة عمػػى وبلوػػة مسػػتويات، تتػػرع عناػػا عشػػرة فػػروض 

 فرعية عمى النحو التالي: 
 ترض الرئيس األوؿ: ال

تويػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحرػػػػػائية بػػػػػيف المتغيػػػػػرات الديمويرافيػػػػػة والوظيتيػػػػػة 
واسػػت دامات الن بػػة األكاديميػػة النسػػائية لوسػػائؿ اإلعػػبلـ السػػ ودية واإلشػػباعات 

 المتحققة مناا.
 الترض الترعي األوؿ:
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يػػؤور الت رػػص األكػػاديمي فػػي طبي ػػة مرػػادر الم رفػػة اإلعبلميػػة، وكوافػػة 
لت ػػرض، ومسػػتون تحقػػؽ اإلشػػباعات، ومسػػتون التتاعػػؿ، وطبي ػػة عوائػػؽ ا

 التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ الس ودية.
 الترض الترعي الواني:

تؤور الدرية ال ممية في طبي ة مرادر الم رفة اإلعبلمية، وكوافػة الت ػرض، 
ومستون تحقؽ اإلشباعات، ومسػتون التتاعػؿ، وطبي ػة عوائػؽ التتاعػؿ مػع 

 عبلـ الس ودية.وسائؿ اإل
 الترض الترعي الوالث:

تػػػؤور الحالػػػة االيتماعيػػػة فػػػي طبي ػػػة مرػػػادر الم رفػػػة اإلعبلميػػػة، وكوافػػػة 
الت ػػرض، ومسػػتون تحقػػؽ اإلشػػباعات، ومسػػتون التتاعػػؿ، وطبي ػػة عوائػػؽ 

 التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ الس ودية.
 الترض الترعي الرابع:

ية، وكوافة الت رض، ومسػتون يؤور السف في طبي ة مرادر الم رفة اإلعبلم
تحقػػؽ اإلشػػباعات، ومسػػتون التتاعػػؿ، وطبي ػػة عوائػػؽ التتاعػػؿ مػػع وسػػائؿ 

 اإلعبلـ الس ودية.
 الترض الرئيس الواني:

تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف كوافة الت ػرض، ومسػتون تحقػؽ اإلشػباعات،  
 ومستون التتاعؿ. 

 الترض الترعي ال امس:
 يتئور مستون تحقؽ اإلشباعات بكوافة الت رض.  

 الترض الترعي السادس:
 يتئور مستون التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ بكوافة الت رض.  

 الترض الترعي السابع:
 يتئور مستون التتاعؿ بمستون تحقؽ اإلشباعات.  

 الترض الرئيس الوالث:
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تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف كوافة الت ػرض، ومسػتون تحقػؽ اإلشػباعات،  
 ومستون التتاعؿ، وبيف األب اد التقييمية لوسائؿ اإلعبلـ الس ودية.

 الترض الترعي الوامف:
تتػػػئور التقييمػػػات المت مقػػػة بتػػػوازف التغطيػػػة اإلعبلميػػػة بكػػػؿ مػػػف كوافػػػة الت ػػػرض، 

 التتاعؿ.ومستون تحقؽ اإلشباعات، ومستون 
 الترض الترعي التاسع:

تتػػػئور التقييمػػػات المت مقػػػة بكتػػػاءة ال ػػػرض المواػػػوعي بكػػػؿ مػػػف كوافػػػة الت ػػػرض، 
 ومستون تحقؽ اإلشباعات، ومستون التتاعؿ. 

 الترض الترعي ال اشر:
تتئور التقييمات المت مقة بم اليػة الرسػالة اإلعبلميػة )المرػداقية، الدقػة، المبالغػة، 

 افة الت رض، ومستون تحقؽ اإلشباعات، ومستون التتاعؿ.اليرأة( بكؿ مف كو
 أداة الدراسة: 

تـ اعتماد أسموب االستقراء كئداة بحوية، حيث تـ ترميـ استمارة شممت متغيرات 
 البحث، وب د إيراء ا تبارات الردؽ والوبات تـ تطبيقاا عمى عينة الدراسة. 

ف الػػذيف أقػػروا الرػػدؽ: حيػػث تػػـ عػػرض االسػػتمارة عمػػى عػػدد مػػف المحكمػػي .1
 .(lii)بربلحيتاا لمتطبيؽ، وقدرتاا عمى تحقيؽ أهداؼ الدراسة

 الوبات: وقد تنوع قياس الوبات بيف أمريف هما: .2
وبػػات األداة: حيػػث تػػـ قيػػاس الوبػػات بئسػػموب إعػػادة اال تبػػار عمػػى  -أ 

% مػػػف متػػػردات ال ينػػػة بواقػػػع عشػػػر متػػػردات ب ػػػد 11.8عينػػػة مومػػػت 
% 93.2ولػى، وقػد بمغػت نسػبة الوبػات أسبوعيف مػف مػؿء االسػتمارة األ 

 وهي نسبة تشير إلى وبات االستمارة.
وبػػات المقيػػاس: حيػػث تػػـ ترػػميـ عػػدد مػػف المقػػاييس التيمي يػػة  -ب 

شػػممت مقياسػػًا لمسػػتون الت ػػرض، ومقياسػػًا لمسػػتون تحقػػؽ اإلشػػباعات، 
ومقياسػػػػًا لمسػػػػتون التتاعػػػػؿ، وقػػػػد يػػػػاءت يميػػػػع المتػػػػردات الدا ميػػػػة 

اإلحرػػػائي أعمػػػى مػػػف قيمػػػة م امػػػؿ  Alphaامػػػؿ لممقػػػاييس وفػػػؽ م 
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Alpha  القياسي لكػؿ مقيػاس حيػث تراوحػت نسػب الوبػات الم يػارح بػيف
وهو ما يشير إلى ويود اتساؽ دا مي قوح بػيف  0.9268و  0.8133

 المتردات الدا مية لكؿ مقياس.
 عينة الدراسة:

الحارػبلت عمػى الػدكتورام تحددت عينة الدراسة في الن بة األكاديمية النسائية مػف 
 المقيمات في منطقة الرياض بالمممكة.

إلػػػى أف ميمػػػوع أعاػػػاء هيئػػػة التػػػدريس فػػػي  (lii) وتشػػػير اإلحرػػػاءات الرسػػػمية
 384اليام ات الس ودية مف حممة الدكتورام مف اإلناث في مدينػة الريػاض يػبمغف 

 متردة يتوزعف عمى وبلث يام ات هي:
 (.199يام ة الممؾ س ود ) -
 (.169م ة الرياض لمبنات )كميات التربية سابقًا( )يا -
 (.16يام ة اإلماـ محمد بف س ود اإلسبلمية ) -

% وفػؽ التمويػؿ النسػبي لكػؿ 25وقد اسػتادؼ الباحػث الورػوؿ إلػى عينػة قواماػا 
اسػتمارة، إال أنػ   96يام ة، وعمي  فقد تـ توزيع االستمارات بادؼ الحروؿ عمى 

مارات لويود  مؿ في البيانات الش رػية ول ػدـ اسػتكماؿ قد تـ استب اد ب ض االست
متػػردة بنسػػبة  85ب ػػض األسػػئمة ممػػا ورػػؿ بميمػػوع االسػػتمارات القابمػػة لمتطبيػػؽ 

 % وهي نسبة تتي  قابمية لت ميـ النتائخ. 22.14
 التحميؿ اإلحرائي لمبيانات:

تػـ حيػث  SPSS v.11اعتمد الباحث في عمميات التحميؿ اإلحرائي عمى برنامخ 
إد ػػاؿ البيانػػات عمػػى الكمبيػػوتر، وتمػػت الم اليػػة اإلحرػػائية لاػػذم البيانػػات عبػػر 

 تطبيؽ ال ديد مف الم امبلت اإلحرائية التي ياءت عمى النحو التالي:
 أواًل: المقاييس الورتية وتشمؿ:

اليداوؿ والتوزي ات التكرارية: حيث قاـ الباحث ب رض متغيرات الدراسة في يػداوؿ 
الكشػػؼ عػػف التكػػرارات والنسػػب فقػػط. وهػػو مػػا يػػوفر المؤشػػرات الكميػػة تاػػدؼ إلػػى 

 المطموبة لمت رؼ عمى ميتمع البحث.
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متوسط الوزف المري : ويستادؼ الت رؼ عمػى القػيـ الوزنيػة لمتػردات كػؿ مقيػاس 
 بادؼ الت رؼ عمى ترتيب تمويؿ كؿ مناا لدن عينة الدراسة.

 وانيًا: ترميـ المقاييس التيمي ية:
حيث تـ ترميـ عدد مف المقاييس التي شػممت مقيػاس الت ػرض، ومقيػاس تحقػؽ  

 اإلشباعات ومقياس التتاعؿ مع وسائؿ اإلعبلـ.
 والوًا: اال تبارات اإلحرائية: 

أما عمى ر يد اال تبارات اإلحرػائية التػي تقػيس مػدن ويػود فػروؽ بػيف متغيػرات 
ات المرػػداقية األعمػػى بػػػيف ذ Scaleالوزنيػػة الدراسػػة فقػػد تمومػػت فػػي المتغيػػػرات 

 اال تبارات اإلحرائية وتمومت أهـ هذم اال تبارات في:
  ا تبارT.Test .لقياس التروؽ الوزنية بيف ميموعتيف فقط 
  ا تبػػارF One Way ANOVA  لقيػػاس التػػروؽ الوزنيػػة بػػيف أكوػػر مػػف

 ميموعتيف.
اللػة يبمػغ اعتمػد الباحػث عمػى مسػتون د مستون الداللة الم تمػد فػي هػذم الدراسػة:

 وذلؾ العتبار التروؽ ذات داللة إحرائية مف عدم .  0.05

 مرادر الدراسة ومراي اا
 أواًل:المرايع ال ربية:

أحمػد أحمػػد عومػػاف وسػامي السػػ يد النيػػار: اتياهػات الرػػتوة المرػػرية نحػػو  .1
رػػورة اإلنسػػاف ال ربػػي فػػي الرػػحؼ وقنػػوات التميتزيػػوف الغربيػػة )بحػػث مقػػدـ 

ي الوامف لكمية اإلعبلـ يام ة القاهرة المن قد تحت عنواف " إلى المؤتمر ال مم
 .504-457( ص  2002اإلعبلـ وتحسيف رورة ال رب والمسمميف، مايو 

إيماف فاروؽ الرياد: اعتماد الن بة المررية عمى وسائؿ اإلعبلـ فػي أوقػات  .2
األزمات..دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف الوسػػػائؿ المرػػػرية والدوليػػػة )مايسػػػتير،  يػػػر 

ة، يام ػػة عػػيف شػػمس، كميػػة اآلداب، قسػػـ اإلعػػبلـ وعمػػـو االترػػاؿ، منشػػور 
2003.) 



 

131 

 

                                                                                                                         

يمػػاؿ عبػػد ال ظػػيـ أحمػػد: دور الرػػحافة فػػي المشػػاركة السياسػػية لػػدن قػػادة  .3
 2000الػرأح.. دراسػة ميدانيػة بػالتطبيؽ عمػػى انت ابػات ميمػس الشػ ب عػػاـ 

 فػػي إطػػار نمػػوذج االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ. )الميمػػة المرػػرية لبحػػوث
الرأح ال اـ، كمية اإلعبلـ، يام ػة القػاهرة، الميمػد الوػاني، ال ػدد األوؿ، ينػاير 

 .227-161( ص  2001مارس  –
حنػػاف أحمػػد سػػميـ: اتياهػػات الرػػتوة المرػػرية نحػػو واقػػع ومسػػتقبؿ القنػػوات  .4

اإل باريػػة ال ربيػػة )بحػػث مقػػدـ إلػػى المػػؤتمر ال ممػػي السػػنوح الحػػادح عشػػر 
هرة، تحت عنواف " مستقبؿ وسائؿ اإلعبلـ ال ربيػة " لكمية اإلعبلـ، يام ة القا

 .185-127( ص  2005مايو  5-2في التترة مف 
 الد ربلح الػديف حسػف عمػى: اتياهػات الن بػة المرػرية نحػو إدارة القنػوات  .5

التميتزيونيػػة اإل باريػػة لؤلزمػػات ال ربيػػة فػػي إطػػار مػػد ؿ إدارة الرػػراع )بحػػث 
كمية اإلعػبلـ يام ػة القػاهرة تحػت عنػواف " مقدـ إلى المؤتمر ال ممي ال اشر ل

( ص  2004مػػايو  6-4اإلعػػبلـ لم ارػػر والاويػػة ال ربيػػة، فػػي التتػػرة مػػف 
 .1027 – 943ص 
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 نموذج 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الشباب الس ودح عمى وسائؿ اإلعبلـ
 بيف القديـ والحديث 

 
تشغؿ المستحدوات االترالية يانبًا مامًا مف الدراسات االترػالية، فتػي ظػؿ تنػامي 
وػػورة الم مومػػػات، وفػػي ظػػػؿ تنػػػامي القػػدرات المتاحػػػة لموسػػائط اإلعبلميػػػة الحديوػػػة 

عمى التقنيات الرقمية في اإلنتاج والتوزيػع واالسػتقباؿ، وفػي ظػؿ التاػاء المستندة 
اإلعبلمي المتتوح، رار أماـ المتمقي عشرات ال يارات المسػتحدوة التػي اسػتطاعت 

 ال روج ب  مف الحيز التقميدح لوسائؿ االتراؿ.
ولـ يتوقؼ األمر عند هذا الحد بؿ إف هذم الوسائؿ المستحدوة قد استحدوت  
رها وظػػػائؼ وماػػػاميف يديػػػدة رػػػارت ذات ياذبيػػػة حقيقيػػػة لممتمقػػػي بحيػػػث بػػػدو 

http://en.wiktionary.org/wiki/elite
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استطاعت إلى حد كبير تمكيف نتساا امف البيئة االترالية، وحيز مكاناػا اػمف 
 أولويات التمقي اإلعبلمي.

وال شػػؾ أف الشػػباب بكػػؿ مػػا لديػػ  مػػف تحػػرر نػػاتخ عػػف عػػدـ التقيػػد ب ػػادات  
محددة، وب ػد حػوالي أكوػر مػف عشػر ت رض محرورة امف وسائؿ إعبلـ تقميدية و 

سػػػنوات عمػػػى اسػػػتقرار الوسػػػائؿ االترػػػالية المسػػػتحدوة المتمومػػػة فػػػي اإلنترنػػػت، 
والتاػػائيات اإلذاعيػػة والتمتزيونيػػة، كػػؿ ذلػػؾ ي مػػ  ال نرػػر األكوػػر قربػػًا مػػف هػػذم 
الوسػػائؿ اإلعبلميػػة المسػػتحدوة مػػف ياػػة، واألكوػػر اسػػت دامًا لمػػا تسػػتحدو  هػػذم 

ؼ وماػػاميف يديػػدة وذلػػؾ عمػػى النحػػو الػػذح سيتاػػ  اػػمف الوسػػائؿ مػػف وظػػائ
  أدبيات هذم الرسالة.

وهؤالء الشباب هـ أنتساـ أكور ال نارر تئورًا بالمستحدث، حيث نيػد نسػبة  
كبيرة مف الدراسات تحذر دائمًا مف الطابع االستاوائي لاذم المستحدوات ومػا يمكػف 

 أف تحمم  مف تئويرات سمبية عمى هؤالء الشباب.
كمػػا أف إشػػكالية التػػئوير والتػػئور المتبػػادؿ فػػي االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػبلـ  

الوطنيػػة فػػي مقابػػؿ الوسػػائؿ المسػػتحدوة ومػػا تحممػػ  مػػف وظػػائؼ وماػػاميف يديػػدة 
إشكالية باتت تشػغؿ حيػزًا كبيػرًا مػف أدبيػات الرسػالة االترػالية، حيػث رػارت هنػاؾ 

ى المسػتويات الكميػة والكيتيػة فػي قناعة تامة بئف المستحدوات االترػالية تػؤور عمػ
الت رض لموسائؿ اإلعبلمية التقميدية والوطنية، وهو األمر الذح رار مف الارورح 

 كشؼ أب ادم الكيتية دوف التوقؼ فقط عند إوبات التئوير الكمي لاذا التئوير.
ومػػف هنػػا تػػئتي هػػذم الدراسػػة لتحػػاوؿ م اليػػة هػػذم اإلشػػكاليات االترػػالية بػػالتطبيؽ 

 لشباب الس ودح.عمى ا
تادؼ هذم الدراسة إلى الت رؼ عمػى عبلقػة اعتمػاد الشػباب السػ ودح عمػى  

وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ الوطنيػػػة ومسػػػتون اسػػػت دام  لممسػػػتحدوات االترػػػالية، وال وامػػػؿ 
المػػؤورة فػػي هػػذم ال مميػػة موػػؿ نػػوع ودريػػة تحقػػؽ اإلشػػباعات الوظيتيػػة بنػػاء عمػػى 

تحديد المتغيػرات الديمويرافيػة المػؤورة فػي مستون االعتماد واالست داـ، إاافة إلى 
 عمميتي االعتماد واالست داـ لموسائط التقميدية والمستحدوة.
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 ويمكف تتريؿ هدؼ مشكمة الدراسة وفؽ المحددات التالية:
الت رؼ عمى مستون اعتماد الشباب الس ودح عمى وسائؿ اإلعبلـ التقميديػة  .1

 عة، والمرئية.الس ودية بيميع أشكالاا المطبوعة، والمسمو 
الت ػػرؼ عمػػى أنػػواع اإلشػػباعات المتوق ػػة ومسػػتون تحققاػػا وفػػؽ مسػػتون  .2

 االعتماد عمى الوسائؿ التقميدية.
الت ػػػػرؼ عمػػػػى أنػػػػواع المسػػػػتحدوات االترػػػػالية التػػػػي يسػػػػت دماا الشػػػػباب  .3

السػػ ودح والتػػي انقسػػمت إلػػى وسػػائؿ اترػػاؿ مسػػتحدوة شػػممت ) الرػػحافة 
القنوات التاائية التمتزيونية( ومسػتحدوات  اإللكترونية، اإلذاعات التاائية،

وظيتية ذات عبلقة بوظائؼ يديدة وتمومت في األل ػاب اإللكترونيػة ورسػائؿ 
المحموؿ ( ومستحدوات ذات عبلقة بالماػموف اإلعبلمػي ) تمتزيػوف الواقػع 

.) 
الت ػػرؼ عمػػى أنػػواع اإلشػػباعات المتوق ػػة ومسػػتون تحققاػػا وفػػؽ مسػػتون  .4

 االترالية المستحدوة. االعتماد عمى الوسائؿ
قياس ال بلقة بيف ال وامؿ الديمويرافية لممبحوويف ومستويات االعتماد عمػى  .5

 الوسائؿ التقميدية الوطنية واست داـ المستحدوات االترالية.
قياس ال بلقة بيف اإلشباعات المتحققة وفؽ مستون االعتماد عمػى الوسػائؿ  .6

 وات االترالية.التقميدية الوطنية ومستون است داـ المستحد
قيػػػاس ال بلقػػػة بػػػيف مسػػػتون االعتمػػػاد عمػػػى الوسػػػائؿ التقميديػػػة الوطنيػػػة  .7

 ومستون است داـ المستحدوات االترالية.
 

 أسموب الم الية البحوية:
 قسـ الباحث المتغيرات التي تشمماا مشكمة الدراسة إلى عدة مستويات هي: 

و والتمتزيػػوف فػػي شػػكماا أواًل: مسػػتون وسػػائؿ االترػػاؿ: وتشػػمؿ الرػػحافة والراديػػ
التقميػػدح، والرػػحافة اإللكترونيػػة واإلذاعػػة التاػػائية والتمتزيػػوف التاػػائي بورػػتاا 

 مستحدوات اترالية.
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وانيػػًا: تػػـ قيػػاس مسػػتويات االعتمػػاد وعبلقتاػػا بنػػوع اإلشػػباعات ومػػدن تحققاػػا لكػػؿ 
هػػذم الوسػػائؿ منتػػردة وميتم ػػة، عبػػر ترػػميـ مقيػػاس تيمي ػػي لمسػػتون االعتمػػاد 

 االست داـ لموسائؿ اإلعبلمية التقميدية والمستحدوة.و 
والوػػًا: تػػـ قيػػاس المسػػتحدوات االترػػالية المت مقػػة بالوظػػائؼ اليديػػدة والماػػاميف 
المسػػػتحدوة التػػػي تمومػػػت فػػػي عينػػػة الدراسػػػة فػػػي األل ػػػاب اإللكترونيػػػة، ورسػػػائؿ 
م المحمػػػػوؿ، وتمتزيػػػػوف الواقػػػػع وفػػػػؽ م ػػػػدالت االعتمػػػػاد عمياػػػػا، ونظػػػػرًا ألف هػػػػذ

المستحدوات تت مؽ بئب اد محددة تتمحور أ مباا حوؿ الب ػد الترفياػي، لػذا لػـ يكػف 
مف الميدح قياساا وفؽ اإلشباعات، ولكف كانت المسئلة األهـ هي قيػاس مسػتون 
اسػػػت داماا وفػػػؽ مسػػػتون االعتمػػػاد عمػػػى كػػػؿ مػػػف الوسػػػائؿ اإلعبلميػػػة التقميديػػػة 

 والمستحدوة.
االترػػػػالية المت مقػػػػة بالوسػػػػيمة والوظيتػػػػة  راب ػػػػًا: تػػػػـ دمػػػػخ يميػػػػع المسػػػػتحدوات

والماػػموف إليػػراء اال تبػػارات التػػي تسػػتادؼ كشػػؼ ال بلقػػة بيناػػا وبػػيف المتغيػػرات 
الديمويرافية وال بلقة بمستون االعتماد عمى الوسائؿ التقميدية، كما تػـ دمػخ يميػع 

هرة الوسػػػائؿ التقميديػػػة إليػػػراء اال تبػػػارات ذاتاػػػا عمياػػػا لموقػػػوؼ عمػػػى أب ػػػاد الظػػػا
 وال نارر المكونة لاا والمؤورة فياا.

 
 
 
 

 أهمية الدراسة ودوافع ا تيارها:
تركز اهتماـ الدراسػات ال ربيػة واألينبيػة عمػى قيػاس تػئوير اإلنترنػت تحديػدًا  .1

 عمى الت ػرض لوسػائؿ االترػاؿ التقميديػة دوف بقيػة المسػتحدوات االترػالية

(lii). 
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عمػػى قيػػاس ال بلقػػة بػػيف اإلنترنػػت تركػػز اهتمػػاـ الدراسػػات ال ربيػػة واألينبيػػة  .2
والوسائؿ التقميدية دوف النظر إلى طبي ة الوسػائؿ التقميديػة وطنيػة كانػت أـ 

  ير وطنية.
 يػػػاب دراسػػػة المسػػػتحدوات االترػػػالية الحديوػػػة موػػػؿ األل ػػػاب اإللكترونيػػػة  .3

ورسائؿ المحموؿ وتمتزيوف الواقع وقيػاس مػدن توايػدها وعبلقتاػا ب مميػات 
 لوسائؿ التقميدية والمستحدوة.االعتماد عمى ا

اػػػرورة القيػػػاس الت ميمػػػي لكشػػػؼ أب ػػػاد ال بلقػػػة بػػػيف مسػػػتويات االعتمػػػاد  .4
واالست داـ لمتقميد والمستحدث وهو ما لـ يتوافر في الدراسات السابقة عمػى 

 حد عمـ الباحث.
 

 تساؤالت الدراسة وفروااا:
 دية والوطنية؟ما درية اعتماد الشباب الس ودح عمى وسائؿ اإلعبلـ التقمي

 ما درية است داـ الشباب الس ودح لممستحدوات االترالية واعتمادم عمياا؟
 الريا ة اإلحرائية لتروض الدراسة:

  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف درية االعتماد عمػى الوسػائؿ التقميديػة
 ونوع اإلشباعات الوظيتية ومستون تحققاا.

  ية است داـ المسػتحدوات االترػالية تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف در
 ونوع اإلشباعات الوظيتية ومستون تحققاا.

  تويػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحرػػػػائية بػػػػيف مسػػػػتون اسػػػػت داـ المسػػػػتحدوات
االترػػالية المت مقػػة بالوظيتػػة والماػػموف ومسػػتون االعتمػػاد عمػػى الوسػػائؿ 

 التقميدية والوسائؿ المستحدوة.
 رية االعتماد عمػى الوسػائؿ التقميديػة تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف د

 والمتغيرات الديمويرافية لممبحوويف.
  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف درية است داـ المسػتحدوات االترػالية

 والمتغيرات الديمويرافية لممبحوويف.
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  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف درية االعتماد عمػى الوسػائؿ التقميديػة
 مستحدوات االترالية.ومستون است داـ ال

 
 نوع الدراسة ومناياا:

تنتمي هػذم الدراسػة إلػى الدراسػات الورػتية التػي تسػتادؼ ترػوير وتحميػؿ  
وتقػػويـ  رػػائص ميموعػػة م ينػػة أو موقػػؼ م ػػيف يغمػػب عميػػ  رػػتة التحديػػد أو 
دراسة الحقائؽ الراهنة المت مقة بطبي ة ظاهرة أو موقؼ أو ميموعة مػف النػاس أو 

ألحػػػداث أو ميموعػػػة مػػػف األواػػػاع وذلػػػؾ باػػػدؼ الحرػػػوؿ عمػػػى ميموعػػػة مػػػف ا
،كما ت تمد هذم الدراسة عمى المناخ المسحي عبػر (lii)م مومات كافية ودقيقة عناا 

مس  ميتمع الدراسة مف الشباب يتـ عمياػا قيػاس المتغيػرات المؤديػة لئليابػة عػف 
 التساؤالت وا تبارات التروض.

 
 أداة الدراسة:

االستقرػاء أداة بحويػة، حيػث تػـ ترػميـ اسػتمارة شػممت تـ اعتماد أسػموب  
متغيػػرات البحػػث، وب ػػد إيػػػراء ا تبػػارات الرػػدؽ والوبػػات تػػػـ تطبيقاػػا عمػػى عينػػػة 

 الدراسة.
الرػػػدؽ: حيػػػث تػػػـ عػػػرض االسػػػتمارة عمػػػى عػػػدد مػػػف المحكمػػػيف الػػػذيف أقػػػروا  -1

 (lii) بربلحيتاا لمتطبيؽ وقدرتاا عمى تحقيؽ أهداؼ الدراسة.
 ر ا تيار متردات البحث يتـ وفؽ محدد رئيس هو:وقد كاف م يا

" أف يكػػػػػوف المبحػػػػػوث ممػػػػػف يسػػػػػت دموف وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػبلـ التقميديػػػػػة الوطنيػػػػػة 
 والمستحدوات االترالية م ًا دوف االقترار عمى واحدة مناا".

 وقد تمت الدراسة عمى مرحمتيف هما:
 ألقسػػاـ، أواًل: اليام ػػات: حيػػث تػػـ ا تيػػار الكميػػات بطريقػػة عشػػوائية، وػػـ ا

والترؽ الدراسية بطريقة عشوائية بسيطة، وـ االنتقاؿ لتطبيػؽ الدراسػة عمػى 
 كؿ مف انطبؽ عمي  م يار البحث.
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   وانيػػًا:  ػػارج اليام ػػات حيػػث وايػػ  الباحػػث مشػػكمة تتموػػؿ فػػي عػػدـ ويػػود أمػػاكف
تيم ػػات لمشػػباب مػػف اإلنػػاث فػػي مقابػػؿ ويػػود أمػػاكف تيم ػػات لمشػػباب مػػف الػػذكور 

اا القياـ بالدراسة وفؽ األسموب السابؽ ذات ، وعمي  قػد قػاـ الباحػث يساؿ مف  بلل
 بالتالي:

  أمػاكف تيم ػػات الػػذكور: تػـ تقسػػيـ منػػاطؽ مدينػػة الريػاض، وػػـ ا تيػػار عػػدد
مف األحياء وفؽ أسموب عشوائي، وتطبيؽ الدراسة عمى الشباب وفؽ م يار 

 البحث.
 ة ليػام ي البيانػات مػع اإلناث: تػـ االعتمػاد عمػى شػبكة ال بلقػات االيتماعيػ

مبلحظة تغطية مناطؽ الرياض يمي اا لمحروؿ عمى هػذا اليػزء مػف عينػة 
 اإلناث.

وقػػػد راعػػػى الباحػػػث االتتػػػاؽ بػػػيف تمويػػػؿ اإلنػػػاث والػػػذكور فػػػي ال ينػػػة، واسػػػتادؼ 
متػػردة بورػػتاا تموػػؿ ال ينػة المومػػى ألح ميتمػػع متتػػوح عمػػى  400الحرػوؿ عمػػى 

استمارة عمى يام ي البيانات عمػى  500توزيع  المستون اإلحرائي، وعمي  فقد تـ
أف توزع بالتساوح بيف الذكور واإلناث ودا ؿ و ارج اليام ػة، ويػاءت االسػتمارات 

 المستردة عمى النحو التالي: 
متػػردة فقػػط فػػي عينػػة اإلنػػاث التػػي يػػاءت يمي اػػا مطابقػػة تمامػػًا لم ػػايير  170

فػػي حالػػة ويػػود مباشػػر ليػػامع البحػػث و مػػت تمامػػًا مػػف األ طػػاء نتييػػة إيراءهػػا 
 البيانات مع المبحووات.

اسػػتمارة مناػػا أل طػػاء فػػي مػػؿء  29متػػردة فػػي عينػػة الػػذكور تػػـ اسػػتب اد  202
متردة، وعمي  فقد بمغ ميموع متردات البحث  173البيانات، بحيث رار ميموعاا 

 ( متردة.343)
 التحميؿ اإلحرائي لمبيانات:

 SPSS v.11اإلحرػائي عمػى برنػامخ  اعتمد الباحث فػي عمميػات التحميػؿ 
حيث تـ إد اؿ البيانات عمػى الكمبيػوتر، وتمػت الم اليػة اإلحرػائية لاػذم البيانػات 

 عبر تطبيؽ ال ديد مف الم امبلت اإلحرائية التي ياءت عمى النحو التالي:
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 أواًل: المقاييس الورتية وتشمؿ:
 غيػرات الدراسػة فػي اليداوؿ والتوزي ات التكرارية: حيث قاـ البحث ب ػرض مت

يػػػداوؿ تاػػػدؼ إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف التكػػػرارات والنسػػػب فقػػػط، وهػػػو مػػػا يػػػوفر 
 المؤشرات الكمية المطموبة لمت رؼ عمى متغيرات الدراسة.

  متوسػػػط الػػػوزف المػػػري : وذلػػػؾ لقيػػػاس م ػػػدالت االعتمػػػاد عمػػػى الرػػػحؼ
والميػػبلت واإلذاعػػات والقنػػوات التمتزيونيػػة، عبػػر قيػػاس المتوسػػط الحسػػابي 

يات االعتمػػاد عمػػى كػػؿ متػػردة مػػف متػػردات الوسػػائؿ السػػابقة مقارنػػة لمسػػتو 
 باأل رن.

 وانيًا: ترميـ المقياس التيمي ي:
حيث تـ ترميـ مقياس تيمي ػي لكػؿ مػف مسػتويات االعتمػاد عمػى الوسػائؿ  

التقميدية والوسائؿ المسػتحدوة، ومقيػاس تيمي ػي لممسػتحدوات االترػالية بكامماػا، 
إيػػراء ا تبػػػارات مباشػػرة لقيػػاس م ػػػدالت االعتمػػاد واالسػػػت داـ وذلػػؾ لمػػتمكف مػػػف 

 ومقارنتاا ورواًل إلى إنتاج نتائخ قابمة لمت ميـ.
 والوًا: اال تبارات اإلحرائية:

أمػػا عمػػى رػػ يد اال تبػػارات اإلحرػػائية التػػي تقػػيس مػػدن ويػػود فػػروؽ بػػيف  
ذات  Scale ووزنيػة Ordinalمتغيرات الدراسػة فقػد تنوعػت بػيف متغيػرات ترتيبيػة 

 المرداقية األعمى بيف اال تبارات اإلحرائية وتمومت أهـ هذم اال تبارات في:
  ا تبػارKruskal-Wallis Test  لقيػاس التػروؽ الترتيبيػة بػيف أكوػر مػف

 ميموعة.
  ا تبارT- Test .لقياس التروؽ الوزنية بيف ميموعتيف فقط 
 ( ا تبػارF )One Way AVONA أكوػر مػف  لقيػاس التػروؽ الوزنيػة بػيف

 ميموعتيف.
اعتمػد الباحػث عمػى مسػتون داللػة يبمػغ  مستون الداللة الم تمػد فػي هػذم الدراسػة:

 وذلؾ العتبار التروؽ ذات داللة إحرائية مف عدم . 0.05
 اإلطار النظرح لمدراسة:
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ت د نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ النظرية األكور حداوة بيف النظريات  
ؼ عمػػى تػػئوير وسػػائط االترػػاؿ اليمػػاهيرح اػػمف مػػا ي ػػرؼ التػػي اسػػتادفت الت ػػر 

 بالمد ؿ الوظيتي لوسائؿ اإلعبلـ.
حيث اتيات الدراسات الوظيتيػة إلػى التركيػز عمػى اليماػور منػذ بدايػة السػتينيات، 
وياءت أهـ نظرياتاا في السػب ينيات متمومػة فػي نظريػة االسػت دامات واإلشػباعات 

يماػػور وسػػائط االترػػاؿ، وػػـ تمتاػػا بسػػنوات التػػي ت ػػد حيػػر الزاويػػة فػػي دراسػػات 
نظريػػػة االعتمػػػاد عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ لتتئسػػػس عمػػػى فراػػػياتاا وتاػػػيؼ عمياػػػا 

 وتتتادن النقد الذح وي  إلياا.
 تاريخ النظرية وأب ادها األولى:

تنتمي هذم النظرية إلى المد ؿ الوظيتي في نظريات االتراؿ، وهو المػد ؿ  
 Charles وتشػارلز رايػت  Laswellالػذح نشػئ وتطػور عمػى يػد هارولػد السػويؿ 

Wright(lii)  وقد بني هذا المد ؿ عمى فراية رئيسة هي أف وسائؿ االترػاؿ تقػـو
ي، وأف النظػاـ االترػالي بئدوار محددة في الميتمع، وأناا ترتبط بالسياؽ االيتمػاع

نظػػػاـ متبػػػادؿ االعتماديػػػة مػػػع بقيػػػة الػػػنظـ السياسػػػية واالقترػػػادية والوقافيػػػة، وقػػػد 
تحػػددت  مػػس وظػػائؼ رئيسػػة يقػػوـ باػػا االترػػاؿ وهػػي: مراقبػػة البيئػػة، التماسػػؾ 

 االيتماعي، نقؿ الميراث الوقافي، الترفي ، والت بئة أو الحشد.
الكوير مف الباحويف ممف أساموا في تطػويرم  وقد حاز المد ؿ الوظيتي عمى اهتماـ

كروبرت ميرتوف والزرستيمد، وكاتز، وبمومر، وقد س وا يمي ًا لتطويرم ليرػير قػاببًل 
لمت امؿ مع المتغيرات االترالية الحديوة، ومرتكزًا في دراسات  عمػى أسػس إمبريقيػة 

(lii). 
 

عمػػػى تقيػػػيـ أداء وقػػػد تحػػػوؿ اهتمػػػاـ الدراسػػػات الوظيتيػػػة فيمػػػا ب ػػػد مػػػف التركيػػػز 
بالوظيتية الترديػة  Mcquailالمؤسسات إلى التركيز عمى الترد فيما أسمام ماكويؿ 

(lii) التػػي تتتػػرض أف وسػػائؿ اإلعػػبلـ تحقػػؽ الوظػػائؼ ال امػػة لمميتمػػع مػػف  ػػبلؿ ،
االسػػتقباؿ الطػػوعي الػػذح يقػػررم األفػػراد لمػػا تقدمػػ  وسػػائؿ اإلعػػبلـ، وهػػذا االسػػتقباؿ 



 

146 

 

                                                                                                                         

مػػػف الحايػػػات اإلنسػػػانية ومػػػا يشػػػب اا، وهػػػذا ي نػػػي أف ينشػػػئ مػػػف نمػػػاذج  م قػػػدة 
 الميتمع ال يمكف أف تتحقؽ وظائت  إال مف  بلؿ تمبية وظائؼ الترد.

لذا فقد تحولت النظرية الوظيتية إلػى ال مػؿ عمػى اليماػور، وتمومػت أهػـ نظرياتاػا 
  (lii) ـ1974في نظرية االسػت دامات واإلشػباعات التػي رػا اا بمػوممر وكػاتز عػاـ 

 لتي تتم ص فيما يمي:وا
نما نشط. .1  أف يماور وسائؿ اإلعبلـ ليس يماورًا سمبيًا وا 
 أف اليماور لدي  حايات يس ى إلى تحقيقاا عبر وسائؿ اإلعبلـ. .2
 هذم الحايات تتشكؿ وت تمؼ وفؽ األروؿ االيتماعية والنتسية لؤلفراد. .3
 توير الحايات توق ات مف وسائؿ اإلعبلـ. .4
 في تمبيتاا لاذم الحايات.تتنافس وسائؿ اإلعبلـ  .5
يػػزداد ت ػػرض اليماػػور لموسػػيمة التػػي تشػػبع حاياتػػ  ويقػػؿ ت راػػ  لموسػػيمة  .6

 التي ال تشبع هذم الحايات كميًا أو نسبيًا.
  (lii) تتحدد درية توقع اإلشباع وفؽ ما تحقق  الناشئة مف تيارب سابقة. .7

متػػػرط عمػػػى وقػػػد انتقػػػدت نظريػػػة االسػػػت دامات واإلشػػػباعات بنػػػاًء عمػػػى تركيزهػػػا ال
اليماػػور مػػع إهمػػاؿ المحتػػون، وتياهػػؿ البيئػػة االترػػالية ال امػػة ومكانتاػػا دا ػػؿ 
النظاـ االيتماعي، وهو ما دفع الب ض إلى عدِّها نظريػة متميػزة يػدًا عمػى مسػتون 
كشؼ الظواهر االترالية المت مقة باالست داـ لدن اليماور ولػيس ربػط االسػت داـ 

 ة االترالية ودا ؿ الميتمع.بالمنظومات األ رن دا ؿ ال ممي
هػذا التطػور سػالؼ الػػذكر هػو مػا دفػػع ديتميػر وروكيػتش إلػػى تطػوير نظريػة يديػػدة 
تتئسػػس عمػػى أب ػػاد االسػػت دامات واإلشػػباعات الرئيسػػة، وتاػػيؼ عمياػػا المتغيػػرات 
المرتبطة بالوسيمة االترالية وبالميتمع، وتحاوؿ استيبلء هذم ال بلقة ذات األب اد 

 الم قدة.التركيبية 
 

 المتاوـ ال اـ لمنظرية:
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عمى يد ديتمير وروكيتش حيث دميت بػيف عػدة  1976نشئت النظرية عاـ  
منػػاظر بحويػػة هػػي: النظريػػات االيتماعيػػة مػػع النظريػػات النتسػػية السػػموكية، دمػػخ 
نظريػػات الػػػنظـ مػػػع االسػػت داـ، ودمػػػخ نظريػػػة االسػػت دامات واإلشػػػباعات وبحػػػوت 

 والنظريات االيتماعية.التئوير مع نظريات النظـ 
والتراػػية األرػػمية لمنظريػػة هػػي: " أف هنػػاؾ عبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف التػػرد ووسػػائؿ 
اإلعػػبلـ والنظػػاـ االيتمػػاعي ال ػػاـ، وأف التػػرد حػػيف يت ػػرض لوسػػائؿ اإلعػػبلـ فاػػو 
يسػ ى إلػى اال تيػػار بػيف بػدائؿ وظيتيػػة يحػددها لػ  النظػػاـ االيتمػاعي، وأف إشػػباع 

شػػئ فػػي األسػػاس عمػػى عػػامميف مامػػيف همػػا: األوؿ: ف اليػػة الوسػػائؿ الحتياياتػػ  ين
الوسيمة اإلعبلمية في إشباع هذم الحايات، الوػاني: مػدن قبػوؿ النظػاـ االيتمػاعي 
لنوع اإلشػباعات التػي يحتاياػا التػرد، وأسػموب تحقيقاػا عبػر وسػائؿ اإلعػبلـ، هػذم 

بلميػة م ينػة فػي ال وامؿ هي التي تؤور في النااية في اعتماد الترد عمى وسيمة إع
إشباع حايات ، وهي كذلؾ التي تحدد سػبب تحػوؿ التػرد مػف االعتمػاد عمػى وسػيمة 

 ما إلى بديماا الوظيتي وفؽ مدن ونسبة تحقؽ اإلشباع في هذا البديؿ 
 

  (lii) والتي ال بد أف تزيد عف الوسيمة األرمية.
 تتاريؿ النظرية وأسساا:

 تتئسس النظرية عمى عدة عنارر رئيسة هي: 
وهو الذح يحدد مدن إتاحة الوسائؿ اإلعبلمية وتنوعاػا، بم نػى  النظاـ االيتماعي:

أف قيػػاس االعتمػػاد ال يمكػػف أف يػػتـ فػػي ظػػؿ بيئػػة ايتماعيػػة ال تتػػي  سػػون وسػػيمة 
إعبلمية حكومية واحدة كما كاف الحاؿ قبؿ ظاػور المسػتحدوات االترػالية المتمومػة 

نتتػػي هػػذم البػػدائؿ الوظيتيػػة التػػي يتحػػدد فػػي التاػػائيات واإلنترنػػت و يرهػػا، حيػػث ت
عمى أساساا مستون االعتماد، كما يحدد النظػاـ االيتمػاعي بػدورم نػوع اإلشػباعات 

 المقبولة ايتماعيًا.
وهػػػو الػػػذح يحػػػدد وفػػػؽ طبي ػػػة النظػػػاـ السياسػػػي واالقترػػػادح  النظػػػاـ االترػػػالي:

إلػى اليماػور، وااليتماعي، وهو الذح يحدد أساليب التدفؽ االترالي مف المرػدر 
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ويؤسس ال ادات االترالية التي ت تمؼ مف ميتمع إلى آ ر، فالميتم ات البدائيػة 
ال يػػزداد اعتمادهػػا عمػػى االترػػاؿ الش رػػي فػػي مقابػػؿ االترػػاؿ اليمػػاهيرح مػػوبًل، 
وهذا النظاـ االترالي تتحػدد ف اليتػ  وفػؽ أمػريف همػا: مسػتون تحقيػؽ اإلشػباعات 

 نظاـ االيتماعي و دمت  ل .لميماهير، ومستون مبلئمت  لم
 
 

وهػػو الػػذح يحػػدد اإلشػػباعات المتوق ػػة، ودريػػة تحققاػػا، ويتحػػوؿ بػػيف  اليماػػور:
وسػػػػائؿ االترػػػػاؿ المتنوعػػػػة سػػػػ يًا وراء أكوػػػػر بػػػػدائماا قػػػػدرة فػػػػي إشػػػػباع حاياتػػػػ  

 (lii) االترالية، والتي يتـ عمى أساساا نشوء واستقرار االعتماد، أو تغيرم.
حيث تتنوع التئويرات بيف م رفية وسػموكية وويدانيػة ويمي اػا تموػؿ  طبي ة التئوير:

الم رج الناائي لم ممية التي يتحدد عمى أساساا استقرار ووبات النظػاـ االيتمػاعي 
 واالترالي أو اهتزازم وا ت .

 ويوا  الشكؿ التالي طبي ة و طوات عممية االعتماد:

 
 



 

149 

 

                                                                                                                         

ت ػػػرض لمحتويػػػات الوسػػػائؿ االترػػػالية اال تيػػػار االنتقػػػائي لم ال طػػػوة األولػػػى:. 1
المت ددة، وت مؿ في هػذا اإلطػار عػدد مػف المتغيػرات مناػا طبي ػة الت ػرض إذا كػاف 
يتـ عبر المبلحظػة السػببية أو الت ػرض بالمرػادفة ومسػتون تت يػؿ حالػة االعتمػاد 

 عبر عمميات الت رض والتي ال بد أف تتـ حتى تكتمؿ ال ممية أو تتوقؼ. 
كممػا زادت كوافػة وتركيػز المسػت دـ زادت حالػة اإلوػارة الم رفيػة  انية:ال طوة الو. 2

 أو اإلوارة الويدانية.
 . كمما زادت حالة اإلوارة زاد التورط في عممية م الية الم مومات.3
. كمما زاد التورط زادت احتماالت التئور الم رفي والويداني والسموكي عبػر رسػائؿ 4

 هذم الوسائؿ االترالية.
يتاػػ  أف قػػدرة وف اليػػة الوسػػيمة االترػػالية فػػي اإلوػػارة الم رفيػػة والويدانيػػة  وباػػذا

والسموكية عبر تحقيؽ إشػباعات التػرد بػئعمى مسػتون مػف الكتػاءة هػي التػي تحػدد 
بالتالي مستون اعتمادم عمى وسيمة اترػالية أو انتقالػ  لبػدائؿ وظيتيػة تحقػؽ هػذم 

 اإلشباعات وفؽ هذا المستون مف اإلوارة.
 
 عتماد والبدائؿ الوظيتية:اال

سبقت اإلشارة إلى أف نظرية االعتمػاد ال تػتـ إال فػي ويػود عػدد مػف البػدائؿ  
الوظيتية التي تستطيع تحقيؽ اإلشباع ذات  لميماور، والبدائؿ الوظيتيػة تتػئور هػي 
األ رن بطبي ة النظاـ االيتماعي واالترالي حيث أناا هي التػي تحػدد مػدن إتاحػة 

 أو من اا. هذم البدائؿ
إال أف ومة دراسات قد ركزت في أب اد أكور عمقًا في دراسػة طبي ػة عبلقػة االعتمػاد 
بالبدائؿ الوظيتية وركزت تحديدًا عمى التترقة بيف نوع اإلشباعات المتوق ة والبػدائؿ 
الوظيتية المتاحة، حيث أكدت عمػى أف اإلشػباعات الترفيايػة والاروبيػة تتػئور بنػوع 

وقدرتاا الذاتية و رائراا، فالترد يس ى إلى تحقيؽ اإلشباعات الترفياية الوسيمة 
عبػػر التمتزيػػوف والسػػينما أكوػػر مػػف الراديػػو والرػػحؼ، وهػػذا لػػيس راي ػػًا لقػػدرة هػػذم 
الوسائؿ عمى القياـ باإلشباع فقط ولكن  يريع ل رائص الوسػيمة ذاتاػا التػي تتػي  
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تر اء أكوػر مػف الرػحؼ التػي تتطمػب في التمتزيوف والسينما حالة المشػاهدة واالسػ
 تركيزًا ذهنيًا، والراديو الذح ال يقدـ الرورة التي تدعـ حالة الترفي .

بينمػػػا اإلشػػػباعات الم رفيػػػة ي تمػػػد فياػػػا اليماػػػور عمػػػى الكتػػػاءة الذاتيػػػة لمرسػػػالة 
االترػػالية حيػػث قػػد يسػػ ى التػػرد إلػػى اسػػت داـ الراديػػو إذا مػػا تاػػمف م مومػػات ال 

زيػػػوف دوف النظػػػر إلػػػى التػػػروؽ اليوهريػػػة بػػػيف سػػػمات و رػػػائص يتاػػػمناا التمت
 الوسيمة.

كمػا أف طبي ػة الظػروؼ النتسػية وااليتماعيػة المحيطػة بػالترد حيػاؿ سػ ي  إلشػباع 
 (lii) حاية اترالية ما قد تحدد بدورها البديؿ الوظيتي األنسب وفؽ كؿ حالة.

 
 
 
 
 

 تئوير اإلعبلـ الحديث عمى اإلعبلـ القديـ:
ركػزت عػدة دراسػات عمػى ويػود تػئوير مباشػر السػت داـ وسػائؿ اإلعػبلـ وقد  

 التقميدية، وقد تنوعت هذم التئويرات بيف تئويرات كمية وكيتية.
وقد أشارت ال ديد مػف الدراسػات التػي تناولػت تػئوير اإلنترنػت بتطبيقاتاػا المت ػددة عمػى 

كػزت عمػى التػئوير ال ػاـ است داـ وسائؿ االتراؿ التقميديػة التػي تنوعػت بػيف دراسػات تر 
لئلنترنػػت عمػػى اليماػػور ال ػػاـ فػػي مسػػئلة الت ػػرض لموسػػائؿ التقميديػػة ومومتاػػا دراسػػة 

،ودراسات تركػزت عمػى تػئوير اإلنترنػت عمػى ت ػرض الشػباب لوسػائؿ (lii)( 2003)حماد 
 Ebersole) (lii)( فػػػي مرػػػر1999االترػػػاؿ التقميديػػػة ومناػػػا دراسػػػة )الطرابيشػػػي 

( فػػي Krishnatary & Kulshresta 2002) (lii)متحػػدة( فػػي الواليػػات ال2000
( دراسػة مقارنػة فػي ال مػيخ 2004)عػزح  (lii)( في الكويػتWeeler 2003، )(lii)الاند

(lii)  فػػي سػػياؽ دراسػػتاـ السػػت دامات اإلنترنػػت بػػئف اإلنترنػػت بػػئف اإلنترنػػت يػػؤور تػػئويرًا
 مباشرًا عمى وسائؿ االتراؿ التقميدية كمًا وكيتًا.
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الدراسات الم نية بتئوير الت رض لمرحؼ اإللكترونية عمػى قػراءة  كما أشارت ب ض
 Alsherif & Gunterالرػحؼ الورقيػة إلػى األمػر ذاتػ  وهػو مػا أكدتػ  دراسػتا )

2000) (lii)  ( 2003ودراسة ) بيت الماؿ(lii). 
كمػػػا كانػػػت هنػػػاؾ دراسػػػات مت ررػػػة فػػػي قيػػػاس التػػػئوير المباشػػػر بػػػيف اإلنترنػػػت 

فػي  IT & Societyوالت ػرض لموسػائط التقميديػة اػمنت فػي عػدد  ػاص لميمػة 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددها الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 (lii) .2002 ريؼ 
التػػئوير الكمػػي: أوبتػػت الدراسػػات السػػابقة يمي اػػا أف هنػػاؾ تػػئويرًا كميػػًا ينػػتخ عػػف 

رػػػالي يتموػػػؿ فػػػي تقمػػػص الت ػػػرض لموسػػػائؿ االترػػػالية الت ػػػرض لممسػػػتحدث االت
 التقميدية عمى مستون است داـ اإلنترنت تحديدًا.

( أف اإلنترنت تموػؿ مكانػًا متميػزًا لػدن 2003التئوير الكيتي: أوبتت دراسة )حمادح 
مست دماا في القياـ بالوظائؼ اإل باريػة والترفيايػة بمػا يتػوؽ الوسػائط التقميديػة، 

دراسة أف م ػدالت الوقػة ودريػة المرػداقية فػي أ بػار الشػبكة مرتت ػة، كما أوبتت ال
( وهػػو األمػػر الػػذح أري ػػ  ) 1999وهػػو مػػا اتتػػؽ مػػع نتييػػة دراسػػة ) الطرابيشػػي، 

( إلػػى الب ػػد التتػػاعمي الػػذح يحػػدد اإلشػػباع الػػوظيتي، وال شػػؾ أف هػػذم 2004عػػزح 
إلياػا فػي أف عمميتػي  الدراسات ونتائياا وبتت التراية النظرية التي سػبؽ اإلشػارة

االسػػت داـ واالعتمػػاد ترتبطػػاف بشػػكؿ مباشػػر بمسػػتون تحقيػػؽ إشػػباعات وظيتيػػة، 
( إلى أف قػدرة المسػتحدث االترػالي عمػى إزاحػة الوسػائؿ 2003حيث يشير )حماد،

 التقميدية تريع إلى ب ديف رئيسيف هما:
 ويود سمات  ارة بالمستحدث ال يمكف توافرها في الوسيط التقميدح. -1
قدرة المستحدث عمى القياـ بنشباع الوظائؼ التقميديػة بشػكؿ أفاػؿ   -2

 كمًا وكيتًا.
 

 الشباب األكور است دامًا لممستحدث:
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أ مب الدراسات أكدت أف فئة الشباب هي أكور التئات اسػت دادًا وقبػواًل ف ميػًا  
لممسػػػتحدث االترػػػالي، ومناػػػا الدراسػػػة المامػػػة التػػػي أرػػػدرتاا يم يػػػة الرػػػحؼ 

تشػػير إلػػى أف  2007وميتمػػع محػػررح الرػػحؼ األمػػريكييف فػػي ينػػاير  األمريكيػػة
 (lii) م دالت است داـ الوسائؿ االترالية التقميدية والمستحدوة وفؽ التئات ال مرية.

حيث تشير هذم الدراسة إلى أف فئة الشباب هػي األعمػى دائمػًا فػي اسػت داـ  
عبػػر اإلنترنػػت، وفػػي الرسػػائؿ عبػػر المحمػػوؿ، وفػػي اسػػت داـ ال ػػدمات الترفيايػػة 

ممارسػػة األل ػػاب اإللكترونيػػة، وأناػػا األكوػػر اعتمػػادًا عمػػى المسػػتحدوات االترػػالية 
لتمبيػػة احتياياتاػػا االترػػالية، فػػي الوقػػت الػػذح يػػاءت فيػػ  نسػػب االعتمػػاد عمػػى 
التمتزيوف بادؼ الترفي  متقاربة مع  يرها مف التئات ال مرية، بينمػا تئكػد انرػراؼ 

لمرػػحؼ التقميديػػة بتػػروؽ مرتت ػػة يػػدًا عػػف التئػػات ال مريػػة الشػػباب عػػف الت ػػرض 
% لتئػػة 25فػػي مقابػػؿ  29-18% لتئػػة 23األكبػػر حيػػث بمغػػت م ػػدالت القػػراءة 

إلػػى  1994%  عػػاـ 33، كمػػا تبػػيف كػػذلؾ تقمػػص قػػراءة الميػػبلت مػػف 50-64
، كما تبيف كذلؾ أف التئات ال مرية األكبػر هػي األكوػر وباتػًا فػي 2004% عاـ 25

 عامًا. 29-18% لتئة 28% في مقابؿ 47ـ  دمات الراديو حيث بمغت است دا
وكػػؿ هػػذم المؤشػػرات تؤكػػد أف فئػػة الشػػباب هػػي التئػػة األيػػدر بالدراسػػة لػػدن  

التطرؽ إلى عمميات است داـ المسػتحدوات واالعتمػاد عمػى كػؿ مػف وسػائؿ اإلعػبلـ 
 ف األمريف.التقميدية والمستحدوات االترالية ومقارنة التئوير المتبادؿ بي

وممػػا سػػبؽ قػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ المسػػتحدوات االترػػالية التػػي يت ػػرض لاػػا  
 الشباب الس ودح والتي تـ إ ااعاا لمدراسة إلى عدة أقساـ هي:

 مستحدوات تت مؽ بالوسيمة: -
 وتشمؿ الرحافة اإللكترونية واإلذاعات التاائية والقنوات التاائية. 

 مستحدوات تت مؽ بالوظيتة:  -
 شمؿ األل اب اإللكترونية ورسائؿ المحموؿ.وت 

 مستحدوات تت مؽ بالمحتون اإلعبلمي: -
 تـ ا تيار نمط تمتزيوف الواقع. 
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 نموذج
7 

 اإلعبلميوف المسمموف و الحوار مع اآل ر
 الحوار مع الغرب نموذيا
 دولة إسبلمية 19دراسة التياهات القائـ باالتراؿ في 

 
 

 مقدمة : 
بالر ـ مف أف قاية الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي ال ت د يديدة في 
فكرتاا أو الممارسات المرتبطة باا ، اال إف مب ث االهتماـ المتراعد باا في 
السنوات األ يرة ياء نتيية لتشابؾ ال ديد مف الظروؼ ال المية التي أعادت طرح 

مباشرة عممية وبحوية ، وسياسية  هذم القاية مف مناظير يديدة حممت إساامات
 ودينية ، ووقافية وحاارية . 

 ول ؿ بواعث الطرح اليديد ل ممية الحوار يكمف في أمريف رئيسيف هما : 
انتااء الحرب الباردة مما عزز مف الرؤن المستقبمية التي س ت   .1

الستكشاؼ ال الـ ب يدًا عف االستقطابية الونائية لمم سكريف الشرقي 
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، وقد حممت هذم الرؤن إساامات كويرة حوؿ إشكالية رراع والغربي 
الحاارات عمى النحو الذح طرح  هنتنيتوف مف أف ال دو القادـ هو 
الحاارتيف اإلسبلمية والكونتوشية الرينية ، أو ما طرح  فوكوياما حوؿ 
نااية التاريخ ، واعتبار أف انترار الم سكر الغربي ي ني سيادت  الوقافية 

وهذم الطروحات استقبمت بحتاوة  (lii)عمى الديمقراطية والميبرالية . القائمة 
بالغة في مناقشاتاا عمى كافة األر دة السياسية والوقافية والدينية، ومومت 
أساسًا فكريًا لمموية اليديدة مف اإلساامات التكرية في مياؿ الحوار 

 الوقافي بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي . 
التي مومت تطبيقًا عمميًا مستتزًا  2001أحداث الحادح عشر مف سبتمبر   .2

لحالة الرراع الحاارح السالؼ ذكرها ، وب يدًا عف تداعياتاا ال سكرية 
والسياسية فقد أسست لحالة مف االستنتار التكرح حوؿ قاية الحوار بيف 

نبياا الحاارتيف الغربية واإلسبلمية ، كما أناا نقمت هذم القاية بيا
المتموميف في الحوار أو الرراع مف دائرة االهتماـ الن بوح إلى دائرة 
االهتماـ الش بي ، وهو ما فت  المياؿ عمى مرراعي  لوسائؿ االتراؿ في 
 وض  مار هذم اإلشكالية م ززة بتقنياتاا اليديدة المتمومة في توسع 

يتماعية ، القنوات التاائية ، وازدهار اإلنترنت ، وشيوع الشبكات اال
لتساـ عمى نحو  ير مسبوؽ في هذم القاية ، وتمنحاا أب ادًا يديدة 

 تمامًا . 
 

عمى أف قاية الحوار في هذا اإلطار اليديد لـ تمن  ذاتاا فررة لمت رؼ عمى 
يوهر قاية الحوار ، بؿ إناا است ادت ولؤلسؼ ذات المتاهيـ والترورات ال اطئة 

ة ال طاب الن بوح المستقطب في الحوار الديني السابقة ، ولـ تتحرر مف إشكالي
كمحور وقافي ، والحوار الحكومي كمحور سياسي اقترادح ، وهكذا رارت 
اإلشكالية أف إدارة الحوار رارت تتـ في بيئة يديدة ، وبيف يماور يديد ، 
وبةليات يديدة ، واهتماـ عالمي  ير مسبوؽ ، لكناا في الوقت ذاتاا تقوـ عمى 
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مبنية عمى االسترداد التاري ي ألروؿ ويوهر حالة الرراع الوقافي  أسس قديمة
بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي ، وهذا الواقع أستر عف ارورة مباشرة إلعادة 

 النظر في هذم القاية عمى نحو يديد . 
ال تس ى هذم الدراسة إلى إعادة بناء التاـ الواا  لمقاية عمى هذم األسس  

اتـ بررد الممارسة اإلعبلمية التي عاليت هذم القاية مف اليديدة قدر ما ت
عادة طرح االتاامات التاري ية المتبادلة ، هذم  منظور التئييخ الش بي لممشاعر وا 
الممارسة التي نقمت حيز القاية إلى الش وب ، هي نتساا المسئولة عف إعادة 

التتاهـ المتبادؿ  ترحي  المسار ، والس ي نحو إيياد حالة مف الحوار القائـ عمى
 ورواًل إلى تحقيؽ الت اوف البناء بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي . 

وال شؾ أف المؤسسات االترالية التي تقوـ عمى ياود منظمة وم ططة في تناوؿ 
هذم القاية هي التي يقع عمياا هذا ال بء األكبر ، وهذم المؤسسات تنطمؽ مف 

ل امميف باا ، ولاذا فنف دراسة القائـ أسس فكرية تحكـ القائميف عمياا وا
باالتراؿ باعتبارم رانع الرسالة اإلعبلمية الحقيقي والمؤور في شكماا الناائي ل 
هي األكور يدارة بالنظر واالعتبار ال سيما إذا ما أيريت الدراسة عمى نطاؽ واسع 

ة التئور يراعي تنوع المشارب الوقافية والتكرية في دوؿ عديدة لم روج مف احتمالي
 المباشر والوحيد باالتيام السائد في دولة ما حوؿ هذم القاية .

إف الدراسات التطبيقية التي س ت لتناوؿ هذم الظاهرة ب يدًا عف التوقؼ عند حدود 
التنظير  التكرح أو التئريؿ  ال ممي ا يتة لمغاية  ارة في ال الـ اإلسبلمي ، 
 وهذا أمر ليس بيديد في سياؽ هذم النوعية مف اإلشكاليات عمى وي  التحديد . 

ي عممية الحوار ال يكاد المتتبع التاحص أف إذ أن  بالنظر إلى الياود السابقة ف
 ييد لاا أورًا في الدراسات التطبيقية  ارة عمى الر يد اإلعبلمي . 

،  1972فمنذ رعاية المممكة ال ربية الس ودية لمحوار مع التاتيكاف في مارس 
والتي استمرت منذ هذا الوقت حتى اليوـ في ياود ولقاءات منظمة نشئ عناا 

بلمي ال المي لمحوار ور ـ إنشاء لينة االتراؿ اإلسبلمي الكاووليكي المنتدن اإلس
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، إال أف ان كاس هذم النشاطات في التناوؿ اإلعبلمي أو البحوي  1995في عاـ 
 ظمت ا يتة لمغاية . 

ور ـ توازح هذم النشاطات مع نشاطات أ رن كتئسيس لينة الحوار اإلسبلمي 
الكنيسة األسقتية في بريطانيا ، أو لينة  المسيحي في األزهر بمرر بالت اوف مع

الحوار بيف األدياف بالميمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية التابع لوزارة األوقاؼ 
المررية ، أو المينة الدائمة لحوار األدياف بميمع البحوث اإلسبلمية باألزهر ، أو 

النشاطات لينة الحوار اإلسبلمي المسيحي برابطة ال الـ اإلسبلمي ، فنف يؿ هذم 
لـ تحظ بالتداوؿ اإلعبلمي الكافي عمى ر يد التغطية اإلعبلمية أو الدراسة ال ممية 

 المترمة . 
 وعمى اليانب اآل ر فنف ياود الحوار تمومت في وبلوة أشكاؿ رئيسة هي : 

الحوار الديني الذح رعام التاتيكاف بتئسيس الميمس البابوح لحوار األدياف  .1
 .  1964منذ عاـ 

ر االقترادح السياسي : والذح تموؿ في الحوار ال ربي األوربي الذح الحوا .2
حيث بدأت المبادرة  1973ت زز كمحاولة نظامية لمتاـ والت اوف ب د حرب 

في شكؿ لقاءات نظامية سنوية  1974األوربية لمحوار أعمالاا منذ عاـ 
 (lii)في الدوؿ ال ربية بادؼ الت اوف االقترادح والسياسي . 

لوقافي والحاارح : والذح تموؿ في دعوات األمير تشارلز ولي عاد الحوار ا .3
 بريطانيا إلى فاـ اإلسبلـ كحاارة ووقافة ذات رؤية كمية لئلنسانية . 

 
 تطور االهتماـ اإلعبلمي بمبادرات الحوار : 

بيد أف أبرز المبادرات التي استقطبت اهتماـ وسائؿ اإلعبلـ في م اليتاا لقاية 
 في حدويف رئيسيف هما : الحوار تمومت 

  مبادرة الممؾ عبد اهلل لمحوار : والتي بدأت بدعوة يبللت  لمحوار بيف األدياف
والتي دعا  2007السماوية الوبلث عقب زيارت  التاري ية لمتاتيكاف عاـ 
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فياا لتكاتؼ األدياف الوبلث اد اإللحاد ، والتي ت ززت بميموعة مف 
 مممكة . المؤتمرات الدولية تحت رعاية ال

  مبادرة الرئيس أوباما لمحوار : والتي عبر عناا في زيارت  التاري ية لمقاهرة
حيف  اطب ال الـ اإلسبلمي داعيًا إلى فت  رتحة يديدة مف  2009

ال بلقات بيف ال الميف اإلسبلمي والواليات المتحدة مؤكدًا عمى ارورة 
ية واإلنسانية المشتركة الحوار بيف الحاارتيف ، ومشددًا عمى الروابط الوقاف

 بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي . 
إف هذا االهتماـ اإلعبلمي  ير المسبوؽ بااتيف المبادرتيف يدؿ عمى تراعد 
مطموب في الطرح اإلعبلمي لقاية الحوار ينقماا مف الحيز الن بوح إلى الحيز 

لبناء ب يدًا الش بي ، ولكف عمى أساس التاـ المشترؾ ، وتطبيؽ آليات الحوار ا
 عف التداوؿ الش بي لمرور النمطية بيف الوقافتيف . 

 مد ؿ إلى مشكمة الدراسة : 
ت د قاية الحوار بيف الحاارات والوقافات هي المظار الرئيس لحالة االتراؿ 
الوقافي التي تت زز اإلساامات البحوية المرتبطة باا يومًا ب د يوـ ، والواقع يشير 
إلى أف الياود االترالية التي كانت تتـ بيف الوقافات والدوؿ تتغير باطراد ، إذ 

اة تستادؼ التئوير عمى اآل ر ، إلى تتحوؿ مف حالة م ططة ونشاطات موي
حالة منظمة ونشاطات تشاركية ت زز حالة التتاهـ المشترؾ ، وهذم الحقيقة تترز 

 بالتب ية ميموعة مف اإلشكاليات الرئيسة ومف أهماا : 
أف حالة االتراؿ الوقافي قد أربحت ذات اتياهيف تتموؿ في عمميات  .1

 الحوار المؤدية إلى التاـ المشترؾ . 
ناا حالة طوعية ال تقوـ في حقيقتاا عمى استاداؼ التئوير في اآل ر ، أ .2

 بقدر ما تقوـ عمى اإلقناع القااي بارورة الت اوف المشترؾ . 
أف الياود القائمة في هذا المياؿ تاطمع باا منظمات وهيئات دولية  .3

 ومدنية بديبًل عف الحكومات والدوؿ . 
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أف مدار هذم النشاطات والمحتز لاا يتموؿ في وسائؿ االتراؿ بكافة  .4
 أشكالاا التقميدية والحديوة . 

أف داف ية التشارؾ الوقافي والحوار الحاارح مسئلة يوهرية في هذا اإلطار  .5
 . 
وعمى هذا يمكف القوؿ أف حالة الحوار بيف ال الـ اإلسبلمي والوقافات األ رن       

 ما الوقافة الغربية ينبغي أف ي اد تقييماا مف عدة أوي  وهي : ، ال        سي
اتساؽ حالة الحوار القائمة حاليًا بم طيات ومحددات االتراؿ الوقافي ك مـ  .1

 . 
تنوع النشاطات القائمة عمى الحوار والتاـ المتبادؿ وتنوع الياات ال اممة  .2

 في إطارها . 
 نتائخ حالة الحوار عمى الر يد ال ممي .  .3
  وقات حالة الحوار التكرية والوقافية والحاارية . م .4
 داف ية القائـ باالتراؿ وتقييم  الذاتي لحالة الحوار مع اآل ر .  .5
 ال وامؿ المؤورة عمى القائـ باالتراؿ في اتياهات  نحو الحوار .  .6

 وعمي  تئتي هذم الدراسة في يانبيف أحدهما نظرح واآل ر إمبريقي :
شكاليات  ، وال وامؿ اليانب النظرح في ر    ض إلى أهمية الحوار ، ومستويات  وا 

المؤورة في ف اليت  ، واألب اد الذاتية والغيرية الم يقة ل ممية الحوار بيف ال الـ 
اإلسبلمي واآل ر ، واألب اد النظرية المت مقة بممارسة عممية الحوار مع الغرب 

ا ية القائـ باالتراؿ متمومة في نظرية ف الية االتراؿ الوقافي ، ودراسة و 
وال وامؿ المؤورة عمى داف يت  في عممية الحوار ، باإلاافة إلى التطرؽ نحو 

 الياود التي س ت لتمكيف حالة الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي. 
في حيف تركز الدراسة اإلمبريقية الميدانية عمى دراسة ال وامؿ المؤورة عمى داف ية 

 1016تراؿ بحالة الحوار مع الغرب ، وذلؾ بالتطبيؽ عمى واقتناع القائـ باال 
( دولة توزعت عمى وبلث قارات 19متردة مف القائميف باالتراؿ المسمميف في )

 هي أفريقيا وآسيا وأوربا. 
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 الدراسات السابقة : 
ن رض فيما يمي لميموعة مف الدراسات التي تناولت حالة الحوار اإلسبلمي الغربي 

مف المناظير البحوية ، وقد قاـ الباحث ب رااا عمى سبيؿ وفؽ ميموعة 
استكشاؼ االتياهات البحوية التي تطرقت لم الية هذم القاية ، وقد أمكف 
تقسيماا إلى وبلوة اتياهات رئيسة هي الدراسات التي تناولت الحوار اإلسبلمي 
الغربي مف منظور حقوقي ، ومف منظور سياسي ، ومف منظور ديني وقافي 

اارح ، عمى أف التطرؽ إلى الدراسات التي تتناوؿ الب د األعمى المت مؽ ح
باالتراؿ الوقافي ي د ارورة بحوية لموروؿ إلى تكويف رؤية متاومة  لممارسة 
فكرة االتراؿ الوقافي التي ت د التكرة اليام ة ليميع نشاطات الحوار بيف اإلسبلـ 

 التالي :  والغرب ، وقد ياء ت هذم الدراسات عمى النحو
 دراسات تناولت االتراؿ الوقافي مف واقع التنظير والممارسة : 

وقد تناولت هذم الدراسات ميموعة مف األطر و المتاهيـ ، وتقييمًا لب ض 
 الممارسات التي تتـ بيف ميموعة مف الوقافات كنشاطات اتراؿ وقافي . 

اؿ الوقافي ، المناظير الحالية لظاهرة االتر Milton (1998)حيث يست رض 
مؤكدًا عمى ميموعة مف النظريات والتقسيمات واالعتبارات والم ايير التي يمكف 
عمى أساساا فاـ هذم الظاهرة عمى نحو واا  ويمي . حيث يتطرؽ إلى متاوـ 
االتراؿ الوقافي باعتبارم يموؿ حالة تستادؼ الس ي لتاـ اال تبلفات الناشئة عف 

اليماعات استنادًا إلى وقافتاـ . مواحًا أف  سموكيات ميموعة مف األفراد أو
هدؼ االتراؿ الوقافي هو إيياد ديناميكية وااحة لمت امؿ مع هذم اال تبلفات . 
وفي هذا اإلطار فقد قسـ الوقافات إلى وقافات عميا تتسـ بالمواوعية واال تبلؼ 

لرئيس أماـ والتنوع ، ووقافات دنيا تتسـ بالذاتية والتترد . كما أكد أف ال ائؽ ا
االتراؿ الوقافي يتموؿ في الرورة النمطية والت ميـ الذح يتـ تناوؿ وقافة ما في 
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إطار وقافة أ رن ، مواحًا أف أهـ عنارر عممية االتراؿ الوقافي تتموؿ في المغة 
، ونسبية ال برة الوقافية ، والنسبية اإلدراكية ، والسموؾ دا ؿ و ارج الوقافة 

راؿ المست دـ ، وم يارية القيـ ، والقدرة عمى التكيؼ الوقافي األرمية ، ونمط االت
 (lii)لؤلفراد . 

 
 ستة عوائؽ رئيسة لبلتراؿ الوقافي وهي :  Barna (1997)بينما حدد 

افتراض التشاب  : حيث أف الوقافات التي تتترض ويود قاعدة ممتدة  .1
لمتشاباات الوقافية بيف الوقافات الم تمتة استنادًا إلى أف يميع الوقافات 
هي وقافات إنسانية  البًا ما تقع فريسة لئلحباطات المتوالية ، حيث أولى 

األطر المتشاباة ال طوات هي فاـ اال تبلفات بيف الوقافات ال فاـ القواعد و 
 والمشتركة . 

المغة : حيث المغة وأساليب الت بير المتظية هي أداة الت امؿ الرئيسة بيف  .2
البشر ، وهذم المغة تتسـ بتحيزها الوقافي في التراكيب والم اني ، وبالتالي 
فنف الس ي نحو فاـ اآل ر دونما التمكف المغوح والتاـ الواسع لطبي ة 

هي مياؿ واسع لتحقيؽ سوء التاـ المتبادؿ بيف االست دامات المغوية 
 الوقافات . 

أنماط الت بير  ير المتظية : فكؿ سموؾ  ير لتظي أو إشارة أو ف ؿ يطرح  .3
عند مف يدرك  مدلواًل وقافيًا ، وا تبلؼ هذم المدلوالت هو ما ي زز الرور 

 النمطية بديبًل عف التاـ الواعي والمدقؽ . 
لنمطية : حيث أف نتائخ االحتكاكات الوقافية التاـ المسبؽ والرورة ا .4

السابقة  البًا ما تؤدح إلى ت ميؽ الرورة النمطية لكؿ وقافة ، بحيث ت يؽ 
 هذم الرور اإلدراؾ المواوعي لموقافات األ رن . 

النزوع نحو التقييـ الوقافي : حيث أف الغالب في عمميات االتراؿ الوقافي  .5
وقافة األ رن مف منظورها الوقافي ، وهو ما هو نزوع كؿ وقافة نحو تقييـ ال

يؤدح إلى اعتبار اال تبلفات الوقافية عوائؽ في طريؽ الت اوف والتبادؿ 
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الوقافي ، وذلؾ بديبًل عف احتراـ اال تبلفات وتوظيتاا لتحقيؽ التكامؿ 
 الوقافي . 

التوتر واالنزعاج والاغط : حيث أف إدرة عمميات االتراؿ الوقافي في  .6
لتنافس واعتبارات النرر والازيمة ، يويد مع أح حالة احتكاؾ سياؽ ا

وقافي حالة مف التوتر التي تورث يمودًا مركبًا في ف الية هذا االتراؿ . 
(lii) 

ولـ تتوقؼ الدراسات فقط عند حدود التنظير والتقييـ وواع المتاهيـ ، بؿ إف 
ات اإلمبريقية ال ديد مف الدراسات قد قامت عمى نحو واا  ومباشر بالتطبيق

 لدراسة الترايات النظرية ، وتطبيؽ األب اد المتاهيمية لبلتراؿ الوقافي . 
فكرة ال بلقة بيف ف الية االتراؿ  Redmond , Bunyi (1993)حيث عالخ 

عمى عينة مف  Bernaالوقافي والاغط الوقافي المشار إلي  ك ائؽ في دراسة 
بالواليات المتحدة األمريكية ، وقد الطبلب الدولييف في يام ات الغرب األوسط 

أظارت النتائخ أف الاغوط الوقافية قد أسترت عف حالة مف التكيؼ االيتماعي 
مع الحياة األمريكية كئبرز أشكاؿ التكيؼ ، وأف الاغوط الواقتية قد أسترت عف 
قابمية الطبلب الدولييف في الت اطي مع طبي ة الحياة األمريكية بساولة ، بيد أف 

قبؿ الوقافي الكامؿ عمى المستون التكرح لـ يتحقؽ بالدرية ذاتاا ، ومومت الت
 (lii)الوقافة األرمية المري ية الرئيسة لؤلفكار والقيـ . 

ومف الدراسات التي تناولت عمى نحو واا  ومباشر ظاهرة االتراؿ الوقافي بيف 
 Cohenسة ال الميف الغربي واإلسبلمي مف واقع الممارسة والتقييـ ، تئتي درا

(1987)(lii)  والتي تناوؿ فياا مشكبلت االتراؿ الوقافي في ال بلقات الوقافية بيف
مرر والواليات المتحدة ، والتي قاـ فياا بدراسة ميدانية مع ميموعة مف  براء 
السياسة والدبموماسية في البمديف باإلاافة لميموعة مف المشاركيف المستقميف 

لتي تورؿ في نتائياا أف ال بلقات المررية األمريكية مف المراقبيف والمحمميف ، وا
،  1985وحتى  1955اتسمت بالتناقض الشديد ر ودًا وهبوطًا عبر التترة مف 

حيث اتسمت أحيانًا بالواوح في مقابؿ عدـ الشتافية ، وبارتباطاا بئش اص في 
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 مقابؿ ارتباطاا بمؤسسات ، وبالسمت الرسمي في مقابؿ السمت  ير الرسمي ،
والتقبؿ الوقافي في مقابؿ ال داء الوقافي ، مؤكدًا في النااية أف التذبذب الشديد في 
طبي ة هذم ال بلقات يؤكد أف االتراؿ الوقافي بيف الوقافات األعمى واألدنى ال يتـ 

 (lii)عمى نحو ناي  . 
عمى دراسة المناظير اإلسبلمية  Dick, Robinson (1997)وقد قامت دراسة 

مناظير ال المية لمقيـ في سبيؿ س ياا لواع أسس لبلتراؿ الوقافي في مقابؿ ال
القائـ عمى القيـ بيف ال الـ اإلسبلمي والميتمع ال المي ، وقد قاـ الباحواف 
باست راض القيـ الم رواة في وسائؿ اإلعبلـ السنية والشي ية ، وقد تورؿ 

حيث أكدا أف القيـ الباحواف إلى ميموعة مف النتائخ الاامة في هذا اإلطار ، 
اإلسبلمية في إطارها التقميدح تقوـ عمى اليم ية والمساواة والقدرية والتناقؿ 
الشتاي لمقيمة ، بينما يمكف إدراؾ تئويرات االست مار الغربي في تغيير القيـ 
اإلسبلمية وتقريباا نحو القيـ ال المية ، وذلؾ باستوناء القدرة عمى فرؿ 

مؤسسات الرسمية ، إال أن  وبشكؿ عاـ فنف مساحة المؤسسات الدينية عف ال
التراغ بيف القيـ اإلسبلمية وال المية ائيمة لمغاية ، ويمكف لنشاطات االتراؿ 
الوقافي أف تترز نتائياا الوااحة إذا ماتمت بناء عمى ميموعة مف الميادئ التي 

 (lii)تتموؿ في االنتتاح، والتقمص الويداني ، والمساواة . 
بدراسة أنماط االتراؿ الوقافي ال ربي ، منطمقة مف  Feghali 1997وقد قامت 

اإلقرار بحاية ال الـ لمت رؼ عمى أنماط االتراؿ الوقافي في كؿ وقافة لمت رؼ عمى 
 روريتاا وطبي ة ممارساتاا لاذا النمط االترالي ، وقد ركزت الدراسة عمى 

بدءًا مف تحديد القيـ  ميموعة مف هذم األنماط المنتشرة في ال الـ ال ربي ،
الوقافية المتامنة في عمميات االتراؿ ، والسمات المتظية والمغوية و ير المتظية 
في عمميات االتراؿ الوقافي ال ربي متردة قائمة مطولة مف هذم األنماط الشتاية 
وااليتماعية واليماهيرية ، مؤكدة عمى قدرة هذم األنماط عمى الت اطي مع أنماط 

 (lii)وقافي في ال الـ . االتراؿ ال
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بدراسة الدبموماسية ال امة التي تقوـ باا الواليات  Zaharna (2001)بينما قاـ 
المتحدة األمريكية في ال الميف ال ربي واإلسبلمي مف واقع التحميؿ االترالي 
الوقافي مؤكدًا عمى ويود الكوير مف عوائؽ التاـ التي أعاقت التوارؿ الت اؿ مع 

( أحادية ال طاب األمريكي وان داـ 1بي واإلسبلمي وعمى رأساا : ال الميف ال ر 
( ظاور 3( سيادة عدـ التاـ لمقيـ والوقافة ال ربية واإلسبلمية 2التشاركية 

المسئوليف األمريكييف ونشاطاتاـ االترالية عمى نحو يوحي بترض القرار 
ترالية عمى ( اقترار النشاطات اال 4األمريكي عمى ال الـ ال ربي واإلسبلمي 

 (lii)القادة والزعماء والمؤسسات الوطنية . 
 دراسات تناولت الحوار اإلسبلمي الغربي مف منظور حقوقي: 

وقد تناولت هذم الدراسات قاية الحوار مف منظور قابمية حقوؽ اإلنساف ال امة 
أف تكوف مردرًا لمتنافر أو الت ايش الحاارح بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي ، 

ت هذم الدراسات ميموعة مف نقاط اال تبلؼ واالتتاؽ في الرؤية الحقوقية وأورد
 لموقافتيف اإلسبلمية والغربية . 

لتركز عمى قاية حرية التتكير  Moosa (2000) (lii)حيث ياءت دراسة 
واإلبداع والبحث ال ممي في ال الـ اإلسبلمي مقارنة بال الـ الغربي ، وأشارت إلى 

 ب دورًا رئيسيًا في تقييد حرية التكر في ال الـ اإلسبلمي ، أف القيود الدينية تم
وعمى الر ـ مف أف الباحث استشاد أف المنظومة الحقيقية الم يارية في التكويف 
الوقافي الوابت لئلسبلـ ذات طابع متحرر ، إال أن  أكد أف ممارسات تقييد حريات 

، مري ًا هذا األمر إلى تزايد  التتكير واإلبداع في الواقع تزيد عف المستون الطبي ي
نتوذ المؤسسات ذات الطابع األرولي ، مؤكدًا أف ومة ال ديد مف النماذج عمى 
هذم الممارسات التي شوهت الرؤية الغربية لتكرة احتراـ حقوؽ الت بير في ال الـ 

 اإلسبلمي . 
عمى حقوؽ المرأة   Daniela , Bruce M. (2004)بينما ركزت دراسة 

ا دليبًل عمى عدـ القدرة عمى التزاوج القيمي بيف ال الميف ال ربي واإلسبلمي باعتباره
، وربطت هذم الدراسة بيف أوااع المرأة في ال الـ اإلسبلمي وبيف ويود األنظمة 
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السمطوية مؤكدة عمى ويود عبلقة ارتباطية قوية بيف القيود المترواة عمى حرية 
ولكناا في الوقت ذات  أكدت عمى أف ومة  المرأة وبيف مدن سمطوية هذم األنظمة ،

اتياهات متراعدة نحو من  المرأة حقوقاا في ال الميف ال ربي واإلسبلمي ، وأف 
هذا الحراؾ مب و  هو الس ي التدرييي لتطبيؽ قيـ الديمقراطية والميبرالية ، مؤكدة 

في عمى أف ال الـ اإلسبلمي اآلف يتبع نتس  طى ال الـ المسيحي الكاووليكي 
التطور الديمقراطي الذح أدن في النااية إلى من  المرأة حقوقاا عمى نحو يقترب 

 (lii)مف الكماؿ . 
حيث   Sechzer (2004)وهذم اإلشكالية ذاتاا هي ما تطرقت إلياا دراسة 

وا ت القيـ الغربية لحالة المرأة باعتبارها سندًا مري يًا لتقييـ وا ية المرأة في 
، مؤكدة عمى أف الحداوة في الميتم ات اإلسبلمية مسئلة  الميتم ات اإلسبلمية

منافية لمتقاليد المت ارؼ عمياا في هذم الميتم ات ، واست دمت أسموب التتبع 
التاري ي إلوبات عبلقة وا ية المرأة بالحداوة والتقدـ في الميتم ات اإلسبلمية ، 

بلمية وبيف الحداوة مشيرة إلى أف ال بلقة المت اراة بيف اتباع التقاليد اإلس
الميتم ية هي ما تشكؿ ال ائؽ األكبر نحو القبوؿ المشترؾ بيف اإلسبلـ وال الـ 

 (lii)الغربي. 
 al-Hibri (2000)وهذم الرؤية عارات عمى نحو واا  ما أسترت عن  دراسة 

والتي س ت الستكشاؼ وا ية المرأة في تسع دوؿ إسبلمية حيث تورمت الدراسة 
إلى أف ومة تقدـ ممحوظ في أوااع المرأة عمى سبيؿ تمكيناا واحتراـ حقوقاا ، 
وأف هذم المحاوالت تتـ عمى نحو توفيقي بيف القيـ االيتماعية السائدة في ال الـ 

لتقدـ التكنولويي واالنتتاح الوقافي عمى اإلسبلمي ، وبيف التطورات التي يترااا ا
ال الـ الغربي ، حيث ارتئت الباحوة أف االحتكاؾ الوقافي بيف ال الميف اإلسبلمي 
والغربي ممكف ومومر ، وأن  يدفع بالتقدـ البشرح نحو احتراـ حقوؽ اإلنساف في 

 (lii)الدوؿ المبحووة . 
الحكومات القائمة عمى رؤية تحاممية مشيرًا أف   Price 2002في حيف يقدـ 

أساس فكرح ديني ت ني بالتب ية المباشرة تمييز أبناء هذا الديف اد بقية األدياف 
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أو الم تمتيف م اا فكريًا ، بؿ إناا تمارس نوعًا مف القار اد كؿ مف ي التاا 
الرأح ، مؤكدًا أف هذا الواقع المنتشر في ال الـ اإلسبلمي ي زز مف انتااؾ حقوؽ 

دولة إسبلمية منطمقًا مف  23ى نحو واسع ، وقد قاـ بنيراء دراسة في اإلنساف عم
التكرة التي تتردد أف النظاـ اإلسبلمي يقوـ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف ، وقد 
تورؿ إلى عدـ ويود فروؽ دالة إحرائيًا بيف الحكومات اإلسبلمية ذات ال متية 

 (lii)الدينية وتطبيؽ واحتراـ حقوؽ اإلنساف . 
إلى مسئلة مامة إذ س ى لممقارنة بيف أوااع حقوؽ  Naim 2000رؽ وقد تط

اإلنساف وعبلقتاا بالاوية اإلسبلمية في كؿ مف فرنسا وأوزبكستاف حيث تموؿ 
فرنسا دولة عريقة في تطبيؽ حقوؽ اإلنساف بينما تموؿ أوزبكستاف دولة ذات 

ي الدولتيف ر ـ كون  طابع انتقالي ، مشيرًا إلى أف الت بير عف الاوية اإلسبلمية ف
مف الحقوؽ اإلنسانية الرئيسة إال أن  يياب  بقيود شديدة في كمتا الدولتيف ، 
ومؤكدًا أف مسئلة التمييز متوايدة في الدوؿ اإلسبلمية و ير اإلسبلمية عمى 
السواء في ت امماا اد الاوية اإلسبلمية ، داعيًا في النااية إلى ريا ة نموذج 

لمتطبيؽ لحقوؽ اإلنساف باعتبارم السبيؿ الوحيد إلن اش عالمي تنتيذح قابؿ 
التبلق  الحاارح بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي ، حيث التمييز واالحتقار هو 
ال نرر األكور ت زيزًا لتكرة عدـ المساواة والظمـ األمر الذح يقمص مف ف الية أح 

 (lii)نشاطات مشتركة .
 ي مف منظور سياسي: دراسات تناولت الحوار اإلسبلمي الغرب

وقد ركزت هذم الدراسات عمى التئـز السياسي بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي 
وعبلقتاا بنشوء وتطور حالة عدـ التاـ التي أسترت عف حالة مف ال داء أحيانًا 
بيناما ، متطرقة في هذا اإلطار لظاهرة اإلرهاب وقاية الرراع ومظاهرة السياسية 

 دية . وال سكرية واالقترا
لتحدد ميموعة مف األسس التي ينبغي  Peterson (2002)حيث ياءت دراسة 

اتباعاا لمقااء عمى اإلرهاب ، وذلؾ مف منظور إربلحي شامؿ في ال الـ 
اإلسبلمي ، حيث أكدت هذم الدراسة عمى دور الدبموماسية ال امة كقوة رئيسة في 
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باحث في هذم الدراسة عمى أف مكافحة اإلرهاب عمى المستون ال المي ، وقد أكد ال
السبيؿ الوحيد لدرء م اطر اإلرهاب والقااء عمي  يكمف في إقناع ال الـ اإلسبلمي 
بارورة الحوار والتقارب مع ال الـ الغربي ، وأف هذا األمر ال يتحقؽ مف دوف 
نشاطات اترالية مكوتة تقوـ عمى التقريب بيف القيـ اإلسبلمية ونظيرتاا ال المية 

دًا عمى ف الية الدبموماسية ال امة في تئسيس نشاطات ومؤسسات تقوـ عمى ، مؤك
 (lii)التنسيؽ المتبادؿ بيف الياات اإلسبلمية والغربية . 

أف الطبي ة السمطوية لؤلنظمة في ال الـ اإلسبلمي تشكؿ  Fish 2002بينما يرن 
ديمقراطية ت د ال ائؽ األبرز أماـ ت زيز الت اوف والحوار مع الغرب ، مواحًا أف ال

الوابت الرئيس في النظـ السياسية الغربية ، والتي ال يمكن  التنازؿ عناا ، 
مست راًا ميموعة مف النماذج السمطوية في ال الـ اإلسبلمي ، ومؤكدًا أف التحوؿ 
الديمقراطي في ال الـ اإلسبلمي هو السبيؿ الوحيد لبناء قاعدة وابتة لمت اوف مع 

 (lii)ال الـ الغربي . 
إلى قاية هامة لمغاية حيث يدرس ال مماني  Salvatore 2006ويتطرؽ 

األوربية مف حيث مستويات قوتاا وسمطتاا وارتباط هذيف األمريف بتراعد الويود 
اإلسبلمي في أوربا ، وقد است دـ منايًا تتب يًا لم ممانية األوربية منذ عرر 
النااة حتى اآلف ، مشيرًا إلى أف تراعد ظاور يماعات اقترادية أو سياسية 

و وقافية كاف دائمًا مف م ززات انتتاح الوقافة ال ممانية األوربية عمى اآل ريف ، أ
وعزز هذا التنوع دائمًا مف فرص الحكومات الميبرالية في التوز بالحكـ ، بينما 
كانت الحالة م تمتة إزاء المد اإلسبلمي في الغرب ، فالتراعد المتنامي لاذا 

مظاهر المباس اإلسبلمي وال ادات اإلسبلمية الويود ال سيما عمى مستون انتشار 
عزز في المقابؿ مف حاالت التقييد والاغط ، وأستر عف وروؿ حكومات راديكالية 
إلى الحكـ ، بؿ واتيات ب ض البمداف إلى ات اذ إيراءات ت ستية اد هذا الظاور 

تمامًا اإلسبلمي ، مؤكدًا أف حالة التقبؿ ال مماني األوربي لئلسبلـ حالة م تمتة 
عف التيارب األوربية السابقة ، مشيرًا أف هذا األمر ال يمكف تتسيرم إال في سياؽ 

 (lii)استدعاء حالة ال داء التاري ي بيف أوربا وال الـ اإلسبلمي . 
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 دراسات تناولت الحوار اإلسبلمي الغربي مف منظور ديني أو وقافي حاارح: 

وهي الدراسات التي س ت وراء تقري األسس التكرية التي تحدد أطر الحوار أو 
الرراع بيف اإلسبلـ واآل ر ، متطرقة إلى التاريخ والديف وال ادات والتقاليد..الخ ، 
ولكف دوف التركيز عمى قاية محددة ب يناا كحقوؽ األقميات أو المرأة أو 

 الديمقراطية . 
لتطرح ترورًا متميزًا حوؿ فكرة الوقافة  Zechenter (1997)حيث تئتي دراسة 

ال المية التي تمن  ألفرادها الحرية والتنوع والت ددية ، وتحافظ عمى حقوؽ 
اإلنساف ، وتنتي التمييز بيف البشر ، وترن الباحوة أف إشكاليات النسبية الوقافية 

الت اؿ في تحقيؽ ، والت ددية الوقافية ، وممارسات ما ب د الحداوة لـ تقـ بدورها 
وت زيز هذم الوقافة ال المية ، مؤكدة عمى أف ال بلقة بيف اإلسبلـ وال الـ الغربي 
تموؿ أقرى دريات هذا التشؿ ، حيث ال تزاؿ قيـ  الوقافة ال المية  ائبة في ال الـ 
اإلسبلمي في ظؿ هيمنة الوقافة الدينية التي تحمي  رورية الميتم ات 

الذح تقابؿ في  الوقافة اإلسبلمية عمى وي  التحديد بالحظر  اإلسبلمية ، في الوقت
والتقييد والمنع والتشكؾ في ممارساتاا في الميتم ات الغربية ، وبالتالي فنف 
تمسؾ كؿ طرؼ بوقافت  الذاتية ، وعدـ س ي  نحو قبوؿ وقافة اآل ر هو ما يقوض 

 (lii)د . متاـو الوقافة اإلنسانية ال امة المشتركة عمى وي  التحدي

فكرة بناء الوقة بيف اإلسبلـ وال ممانية مركزًا عمى  Turam 2004وقد عاليت 
التيربة التركية التي قامت بريا ة مناخ حوارح متميز بيف حكومة ذات  متية 
إسبلمية ، ودولة ذات نظاـ عمماني ، مشيرًا إلى أف هذم التيربة يمكف النظر إلياا 

حوارية تقوـ عمى بناء الوقة المتبادلة بيف اإلسبلـ باعتبارها نموذيًا لريا ة حالة 
والغرب ال مماني ، مواحًا أف الت ايش بيف اإلسبلـ وال ممانية أمر ممكف شريطة 

 (lii)بناء الوقة بيف الطرفيف . 
بدراسة مامة لمغاية في سبيؿ تمكيف عمـ  Ghorbani et, al 2004وقد قامت 

ف اإلسبلمية والغربية ، وقد قامت الدراسة االيتماع مف ت زيز الحوار بيف الوقافتي
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عمى اساس المقارنة بيف السمات الوقافية في كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية 
يراف ، مرتكزة عمى قوؿ فوكوياما أف الش ور بالنريسية هو ش ور فردح ويم ي  وا 
عمى السواء ، وأف هذا الش ور يتئتى مف اإلحساس بالنرر والغمبة ، وأف هذا 
اإلحساس هو الذح يولد حالة الغرور وعدـ القدرة عمى تقبؿ اآل ر ، وقد اشتممت 
الدراسة عمى رؤية مطولة لتكرة النريسية التردية واليم ية ، ودراسة القيـ التردية 
والميتم ية والدينية في كمتا البمديف بالتطبيؽ عمى ميموعة مف الطبلب اليام ييف 

اسة في النااية إلى أف كمتا البمديف يتزايد فياما في كمتا البمديف ، وتورمت الدر 
هذا الش ور بالنريسية واألفامية والت الي عمى اآل ريف ، وهي ال وائؽ الرئيسة 
أماـ ت زيز حالة الحوار الوقافي مع أح كياف آ ر ، مؤكديف بالتب ية عمى قدرة عمـ 

وعوائق  ال تية . االيتماع عمى تحديد مشكبلت الحوار الوقافي واستكشاؼ  بايام 
(lii) 

 مبلحظات عمى الدراسات السابقة : 
شيوع الم اليات أحادية الرؤية التي ترؼ عوائؽ الحوار مف منظور  يرح  .1

 في الغالب األعـ ب يدًا عف النقد الذاتي . 
أف الدراسات ذات الطابع الحقوقي هي الدراسات األكور شيوعًا في ال الـ  .2

ي ال الـ اإلسبلمي يتـ تقييماا مف الغربي وهي تركز عمى ممارسات ف
منظور  ربي محض دونما الس ي وراء التاـ األعمؽ لمش رية اإلسبلمية 

 . 
أف هذم الدراسات س ت في أ مباا إلى النظر إلى الحكومات واألنظمة  .3

اإلسبلمية ب يدًا عف الش وب اإلسبلمية ، م تبرة أف حكومات ال الـ 
 وهو أمر  ير قابؿ لمت ميـ في الواقع. اإلسبلمي م برة دائمًا عف ش وباا 

أف الدراسات التي قاـ باا مسمموف تقوـ عمى ات اذ وا ية الدفاع والتبرير  .4
 أكور مف تقديـ رؤن مواوعية وطروحات وقافية يادة . 

 أف أ مب الدراسات س ت إلى التش يص دوف إيياد الحموؿ .  .5
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أف الب د اإلعبلمي عمى مستون التطبيؽ والممارسة  ائب في أ مب  .6
 الدراسات التي تناولت قاية الحوار ر ـ كوناا قاية اترالية باألساس . 

 
 

 هدؼ الدراسة : 
تادؼ هذم الدراسة إلى بناء رؤية وااحة التياهات القائـ باالتراؿ في دوؿ 

تحديد ال وامؿ المؤورة في ال الـ اإلسبلمي نحو قاية الحوار مع الغرب ، و 
اتياهات  باعتبارم المنتخ لمرسالة اإلعبلمية ، وذلؾ في إطار الس ي نحو إيياد 
رؤية وااحة تمكف الباحويف مستقببًل مف واع إطار عمؿ واا  ومحدد إلدارة 

 عمميات االتراؿ الوقافي بيف ال الـ اإلسبلمي واآل ر عمى وي  ال موـ . 
 

 : تحديد مشكمة الدراسة 
تحددت مشكمة الدراسة في تقري ال وامؿ المؤورة في اتياهات القائـ باالتراؿ في 
دوؿ ال الـ اإلسبلمي نحو قاية الحوار مع الغرب ، ونوعية هذم ال وامؿ ، ودرية 
ارتباطاا بب ااا الب ض ، وعبلقتاا بنوع الدولة وطبي تاا ويغرافيتاا وسمتاا 

غيرات الديمو رافية والوظيتية لمقائـ باالتراؿ الوقافي ، باإلاافة إلى تاميف المت
 ودورها في تحديد هذم ال وامؿ وتشكيؿ هذم االتياهات . 

 أهمية هذم الدراسة : 
 تتموؿ أهمية هذم الدراسة في ميموعة مف ال نارر التالية : 

( 19( متردة في )1016أناا دراسة موس ة أيريت عمى عينة قواماا ) .1
دولة إسبلمية في وبلث قارات مف ال الـ ، مما يي ؿ نتائياا أكور واق ية 

 وقبواًل لمت ميـ . 
أناا ت رج بقاية الحوار مف إطارها التكرح ال اـ إلى واق اا التطبيقي  .2

 رالية نحو هذم القاية . المتموؿ في إدراؾ اتياهات ران ي الرسائؿ االت
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أناا تس ى لمتئكيد عمى أف قاية الحوار مع اآل ر هي قاية وقافية  .3
 باألساس وليست دينية أو سياسية فقط . 

أناا تس ى لمتئكيد عمى أف قاية الحوار مع اآل ر ينبغي أف تتـ في إطار  .4
 ش بي يماهيرح ب يدًا عف الحوار الن بوح . 

 االتراؿ الوقافي النادرة في المكتبة ال ربية . أناا تساهـ في مياؿ دراسات  .5
 
 
 

 فروض الدراسة وتساؤالتاا : 
 تشتمؿ الدراسة عمى ميموعة مف التروض والتساؤالت  ياءت عمى النحو التالي : 

 أواًل : تساؤالت الدراسة : 
طارهـ الوقافي ال اـ ،  .1 ما  رائص عينة الدراسة مف حيث ينسيتاـ ، وا 

  وموق اـ اليغرافي ؟
ما ال رائص الوظيتية لمقائـ باالتراؿ في ال الـ اإلسبلمي مف حيث  .2

مستوياتاـ الوظيتية ، وسنوات  برتاـ ، ونوعية الوسائؿ اإلعبلمية التي 
 ي مموف باا ؟ 

ما ال رائص التردية ل ينة الدراسة مف حيث النوع وال مر والمستون  .3
 االقترادح االيتماعي ؟ 

 ورة الحوار مع اآل ر ؟ ما مستون اقتناع ال ينة بار  .4
 ما مستون ممارسة ال ينة لنشاطات اترالية مع الغرب ؟  .5
ما مستويات التقييد ونوعيات القيود التي توايااا عممية الحوار مع الغرب  .6

 ؟ 
ما مستون إدراؾ القائـ باالتراؿ ألهمية الدور اإلعبلمي في عممية الحوار  .7

 ؟ 
 زاء عممية الحوار مع الغرب ؟ ما مستون تقييـ ال ينة لمسمات السمبية إ .8
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 وانيًا فروض الدراسة : 
اشتممت الدراسة عمى ميموعة مف التروض الرئيسة التي اشتممت عمى فروض 

 فرعية وياءت عمى النحو التالي : 
 : الترض الرئيس األوؿ 
   تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس والمتغيرات

 ال امة .
o األوؿ : تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف  الترض الترعي

 مقاييس الدراسة ال مس وينسية المبحوث.
o  الترض الترعي الواني : تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف

 مقاييس الدراسة ال مس واإلطار الوقافي ال اـ لممبحوث.
o  الترض الترعي الوالث : تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف

 مس واإلطار اليغرافي لممبحوث .مقاييس الدراسة ال 
 
 

 : الترض الرئيس الواني 
   تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس والمتغيرات

 الوظيتية
 : الترض الترعي الرابع 
   تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس والمستون

 الوظيتي .
  : الترض الترعي ال امس 
  ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس ونوع  تويد فروؽ

 الوسيمة اإلعبلمية التي ي مؿ باا . 
  : الترض الترعي السادس 
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   تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس وعدد
 سنوات ال برة في المياؿ اإلعبلمي .

  : الترض الرئيس الوالث 
 قاييس الدراسة ال مس والمتغيرات تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف م

 الديمو رافية .
o  : الترض الترعي السابع 
o  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس والنوع

 . 
o  : الترض الترعي الوامف 
o  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس

 وال مر . 
o  : الترض الترعي التاسع 
o اللة إحرائية بيف مقاييس الدراسة ال مس تويد فروؽ ذات د

 والمستون االقتراديمم ينة.
  : الترض الرئيس الرابع 
  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مستويات االقتناع بارورة الحوار وكؿ

مف مستويات الممارسة ، مستويات التقييد ، مستويات الدور اإلعبلمي ، 
 مستويات تقييـ السمبيات . 

 
  : الترض الرئيس ال امس 
  : تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مستويات الممارسة وكؿ مف

 مستويات التقييد ، مستويات الدور اإلعبلمي ، مستويات تقييـ السمبيات .
 : الترض الرئيس السادس 
   تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مستويات التقييد وكؿ مف مستويات

 الدور اإلعبلمي ، مستويات تقييـ السمبيات .
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  : الترض الرئيس السابع 
  تويد فروؽ ذات داللة إحرائية بيف مستويات الدور اإلعبلمي ومستويات

 تقييـ السمبيات .
 

 نوع الدراسة ومناياا : 
الدراسات الورتية التي تستادؼ تروير وتحميؿ وتقويـ تنتمي هذم الدراسة إلى 

 رائص ميموعة م ينة أو موقؼ م يف يغمب عمي  رتة التحديد أو دراسة 
الحقائؽ الراهنة المت مقة بطبي ة ظاهرة أو موقؼ أو ميموعة مف الناس أو 
ميموعة مف األحداث أو ميموعة مف األوااع وذلؾ بادؼ الحروؿ عمى 

كما ت تمد هذم الدراسة عمى المناخ المسحي  (lii)قيقة عناا . م مومات كافية ود
عبر مس  ميتمع الدراسة مف القائميف باالتراؿ في ال الـ اإلسبلمي بحيث يتـ 

 قياس المتغيرات المؤدية لئليابة عف التساؤالت وا تبارات التروض . 
 

  أداة الدراسة :
ميـ استمارة شممت متغيرات تـ اعتماد أسموب االستقراء كئداة بحوية، حيث تـ تر

 الدراسة، وب د إيراء ا تبارات الردؽ والوبات تـ تطبيقاا عمى عينة الدراسة . 
 
 
 
 

 عينة الدراسة : 
( دولة إسبلمية مامة يسيمة ، حيث تحدد ميتمع البحث في 19مومت دراسة )

القائميف باالتراؿ الذيف يحمموف ينسية إسبلمية وي مموف عمى نحو دائـ في 
مؤسسات اإلعبلمية ، وقد س ى الباحث لموروؿ إلى أفاؿ نسبة لتمويؿ كؿ ال

دولة وفؽ حيـ ال امميف باا وحيـ وسائماا اإلعبلمية قدر اإلمكاف ، وقد راعى 
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الباحث التنوع في وسائؿ اإلعبلـ قدر اإلمكاف ، وقد بمغت نسبة استيابات ال ينة 
التي لـ تبلئـ م ايير قبوؿ  ( استيابة ، وب د استب اد ب ض االستمارات1122)

( متردة ، وقد أيريت الدراسة عمى مدن زمني بمغ 1016االستمارات بمغت ال ينة )
 . 2010وانتات بنااية يناير  2007سنتيف ووبلوة اشار بدأت مف نوفمبر 

 التحميؿ اإلحرائي لمبيانات : 
 SPSS v.17اعتمد الباحث في عمميات التحميؿ اإلحرائي عمى برنامخ 

حيث تـ إد اؿ البيانات عمى الكمبيوتر ، وتمت الم الية اإلحرائية لاذم البيانات 
 عبر تطبيؽ ال ديد مف الم امبلت اإلحرائية التي ياءت عمى النحو التالي : 

 أواًل : المقاييس الورتية وتشمؿ : 
  اليداوؿ والتوزي ات التكرارية : حيث قاـ الباحث ب رض متغيرات الدراسة

في يداوؿ تادؼ إلى الكشؼ عف التكرارات والنسب فقط . وهو ما يوفر 
 المؤشرات الكمية المطموبة لمت رؼ عمى متغيرات الدراسة . 

  متوسط الوزف المري  : وذلؾ لقياس متوسطات االتيام نحو مقاييس
 .  الدراسة ال مس

 وانيًا : ترميـ القياس التيمي ي :
 حيث تـ ترميـ  مسة مقاييس اشتمؿ كؿ مناا عمى ميموعة مف ال بارات  
 
 
 
 
 
 

 والوًا : اال تبارات اإلحرائية : 
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أما عمى ر يد اال تبارات اإلحرائية التي تقيس مدن ويود فروؽ بيف 
ذات المرداقية األعمى  Scaleالوزنية  متغيرات الدراسة فقد تمومت في المتغيرات

 بيف اال تبارات اإلحرائية وتمومت أهـ هذم اال تبارات في : 
  ا تبارT.Test   .لقياس التروؽ الوزنية بيف ميموعتيف فقط 
  ا تبارF  One Way ANOVA   لقياس التروؽ الوزنية بيف أكور مف

 ميموعتيف . 
عمى مستون داللة يبمغ : اعتمد الباحث مستون الداللة الم تمد في هذم الدراسة 

 وذلؾ العتبار التروؽ ذات داللة إحرائية مف عدم  .  0.05
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 اإلطار النظرح لمدراسة : 
 

 أهمية  دور االتراؿ في الحوار 
تبرز أهمية دور االتراؿ في دعـ عممية الحوار وهي أهمية ذات طبي ة  ارة 
تحتماا المتغيرات الدولية مف ياة ، وتحتماا الس ي لمحتاظ عمى المرال  
المشتركة بيف ال الميف ال ربي والغربي ، وي زز الدافع لاا قوؿ اهلل ت الى في كتاب  

وأنوى وي مناكـ ش وبًا وقبائؿ لت ارفوا  ال زيز " يا أياا الناس إنا  مقناكـ مف ذكر
 إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ " 

ومف هنا وعمى هذا األساس يكوف الحوار مع الغرب ارورة حتمية دينية وسياسية 
واقترادية، والواقع يؤكد أف هذم الارورات إذا ما تـ االستناد إلياا عمى نحو 

ح   ال تؤدح دورها المنوط منترؿ ب يدا عف الدور االترالي  رورا اليماهير 
باا ، فما يدون أف يكوف الحوار لبواعث دينية مع آ ر ال يؤمف باذا الديف ، وما 
يدون أف يكوف الحوار لبواعث اقترادية أو سياسية في ظؿ رفض  ال امة مف 
شكاليات  أمتنا أو مف اآل ر لتكرة الت امؿ االقترادح والسياسي ألسباب تاري ية وا 

 حتى يومنا هذا سيئتي تتريماا الحقًا . عامة ومستمرة 
ما يود الباحث التئكيد عمي  هانا هو أف اإلشكالية الحقيقية في عممية الحوار مع 
الغرب هي إشكالية وقافية باألساس ، فالوقافة التي ت د اإلطار اليامع لممنظومات 

التقاليد االيتماعية والسياسية واالقترادية ، والتي تستمد مف الديف وال ادات و 
والتاريخ   هذم الوقافة هي التي ت كس كافة هذم المنظومات وتحركاا ، وبالتالي 
 فنف ت زيز وقافة الحوار هو ما يؤدح بالتب ية إلى تت يؿ الحوار بكافة مظاهرم   . 

وفي حيف أف الوقافة قد تشير إلى ما هو وابت كالديف وما هو متغير كال ادات 
مي  عمى المستون اإلعبلمي ليس التاويف مف شئف االيتماعية، فنف الم وؿ ع

الووابت والمقدسات مف أيؿ تت يؿ عممية حوار مع الغرب ألح باعث كاف ، ولكف 
مف أيؿ الحتاظ عمياا واستقرار نظماا ، في حيف أف ما تحتوي  الوقافة مف أطر 
مسبقة ورور نمطية وأمور  ير حقيقية ترور دائمًا عمى أناا تموؿ السمت 
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قافي الواا  لحاارة أو وقافة ب يناا   فنف هذا هو الدور المنوط باالتراؿ مف الو
 أيؿ ت ديم  وتغييرم حتى يتسنى التتاعؿ الحاارح الوقافي المومر بيف الحاارات . 

 
 
إف أبرز ما يواي  إشكالية الحوار عمى المستون االترالي ل يمكف ترنيت  وفؽ   

 إطاريف رئيسيف هما : 
 ي لمحوار : الب د الذات

والذح يشير إلى الواع الحالي لتكرة االتراؿ الوقافي المتموؿ في عممية الحوار 
مع الغرب في ال الـ اإلسبلمي ، وهذا الب د يشمؿ ال ديد مف األب اد الترعية التي 
تتامف ، محتزات عممية االتراؿ وم وقات  ، وال نارر المؤورة في تبني فكرة 

تراؿ نحو فاعمية ويدون الحوار ، ومستون الحوار ، والرؤية الذاتية لمقائـ باال 
تطبيؽ الحوار ذات  كمناخ اترالي عمى مستون المؤسسة االترالية أو الدولة أو 

 الش وب . 
 الب د الغيرح لمحوار : 

وهو ذلؾ الب د المرتبط عمى نحو مباشر باآل ر مف حيث قناعات  ب ممية الحوار 
 .  وممارست  لاا في عبلقات  بال الـ اإلسبلمي

 وعمى هذا فنف هذا اليزء النظرح يتكوف مف وبلوة أب اد رئيسة هي : 
    : إشكاليات الحوار 

o  إشكاليات الحوار ال امة 
o  ) إشكاليات الحوار مع الغرب )رؤية ذاتية 
o  . إشكاليات الحوار المنظور الغربي 

   : دور اإلعبلـ في بناء وت زيز وقافة الحوار 
o  االتراؿ الوقافي ومحددات عممية الحوار 

  ف الية االتراؿ الوقافي 
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o  ال وامؿ المرتبطة بالقائـ باالتراؿ باعتبارم منتيًا لمرسالة االترالية
 الوقافية 

  النظريات والمدا ؿ التكرية المرتبطة بدور اإلعبلـ الوقافي 
  أنواع ال وامؿ المؤورة ومستوياتاا 

 
 
 

 :  إشكاليات الحوار ال امة
تشكؿ عممية الحوار بذاتاا محبًل لميدؿ عمى الر يديف اإلسبلمي والغربي عمى 
السواء ، واألمر بميمم  يتوقؼ عمى رؤية كمية تشير إلى القاعدة الحاكمة ل ممية 
الحوار ذاتاا ، فتي حيف أف  طاب الرراع قد يكوف مايمنًا ال سيما  بلؿ األزمات 

ض ذات  كذلؾ عمى المشاد االترالي الوقافي ، فنف  طاب الت اوف والتكامؿ يتر 
بيف الغرب واإلسبلـ ، والواا  أف ومة إشكاليات مرتبطة بالحوار ييمع عمياا كؿ 

 طرؼ ، ويتاـ اآل ر باالتاامات ذاتاا وتتموؿ أهـ هذم اإلشكاليات فيما يمي :  
 : استراتييية أـ تكتيؾ

كتيكية هي أمر يقمؽ كافة إف قاية كوف عممية الحوار عممية استراتييية أـ ت
الماتميف ب ممية الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي ، فتي حيف ي زو الب ض 
عممية الحوار كئداة إلدارة الرراع بيف اإلسبلـ والغرب ، وفي حيف يراها آ روف 
تشكؿ أداة فاعمة لمت مص مف فكر رراع الحاارات ، فنف الب ض يرن أف فكرة 

مذكوريف ال تشكؿ أساسًا لمحوار البناء بؿ إف الحوار البد أف الرراع بشقياا ال
ينبني عمى أسس وااحة ت مد إلى تت يؿ فكرة التكامؿ والت اوف البناء الذح تتيمى 

 في  فكرة ال ولمة المتتراة . 
وعمى هذا األساس فنف التتكير في كوف الحوار أداة استراتييية يشير إلى عدـ 

ألح أحداث عاراة في الوقت الذح ال يزاؿ يرمـ في   توقؼ عممية الحوار نتيية
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الكوير مف الباحويف عمى أف عممية الحوار إنما هي عممية تكتيكية يتـ تت يماا في 
 أوقات األزمات أو عند نشوء مرال  مشتركة بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي . 

أف السائد في ال طاب المت مؽ بالحوار مع  Asadulla 2009 (lii)حيث يرن 
الغرب هو الب د المؤقت ، والذح يرتبط بميموعة مف الكيانات المؤسسية دوف 
ال روج مف إطارها إلى اإلطار الوقافي ال اـ عمى المستوييف اإلسبلمي والغربي ، 
ي ويرن أف ومة أمريف يمكناما تحويؿ نشاط الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي والغرب

( الت اوف : حيث ينبغي أف تقوـ ال بلقة بيف 1إلى نشاط مستديـ ومستمر وهما : 
اإلسبلـ والغرب عمى الت اوف السياسي واالقترادح والت مي عف أساليب القار 

( االتراؿ : حيث 2والقسر المتب ة في السياسات الغربية تيام ال الـ اإلسبلمي 
ترالية ذات طابع يماهيرح ومستقر ينبغي أف تتئسس عمميات الحوار عمى أطر ا

. ويشير إلى نتيية هامة ورئيسة مؤداها أف النشاطات االترالية التي ت يؽ 
عممية الحوار مردها الرئيس إلى الممارسات اإلعبلمية الغربية التي تتئسس 
م الياتاا اإلعبلمية عمى االنطباعات الذاتية والرور النمطية ، في الوقت الذح 

تراؿ المستمر والمستقر ال ينبني إال في إطار دعـ البحوث ال ممية يرن في  أف اال 
 والدالئؿ الواق ية كمرادر لمت بير عف اآل ر . 

 وقتي أـ مستمر متغير أـ مستقر : 
تنبع هذم اإلشكالية كذلؾ مف منبع التكرة السالتة ذاتاا ، فالمراقبوف لنشاطات 
الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي يروف أف هذم النشاطات يتـ تت يماا في 
ب ض األوقات في حيف أناا تتوقؼ في كوير مف األحياف لتشير إلى حالة متقط ة 

  Bowker 2007وف اؿ ، حيث يشير  ال يمكف الت ويؿ عمياا في بناء حوار ياد
lii  في كتاب  الااـ إلى أف عبلقة الم سكريف الشرقي والغربي بال الـ اإلسبلمي إباف

الحرب الباردة اتسمت بحالة نشطة مف الس ي لمتحالؼ مع ال الـ اإلسبلمي 
وتمكيف أسس الحوار والت اوف االستراتييي بيف بمداف ال الـ اإلسبلمي وكبل 

وت ددت مظاهر الحوار مف الحوار الديني إلى التحالؼ السياسي  الم سكريف ،
وال سكرح ، إلى الترويخ القيمي لمم اني المشتركة بيف االشتراكية واإلسبلـ مف 
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ياة ، والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف مف ياة أ رن ، وقد تمت هذم األنشطة 
االست مار  يمي اا عمى الر ـ مف قرر المدة البينية بيف هذا ال رر وعرور

الغربي لم الـ اإلسبلمي ، إال أف ال الـ اإلسبلمي رار ي اني حالة مف التياهؿ 
والتشكؾ عند نااية الحرب الباردة ، وتوقتت مظاهر الحوار وتـ استبدالاا 
باتتاقيات أمنية وعسكرية وس ي لتمكيف الايمنة األمريكية في ال الـ اإلسبلمي ، 

سبلمي ليكوف هو ال دو اليديد في تحوؿ دراماتيكي بؿ إف هنتيتوف رش  ال الـ اإل
ل بلقة المسمميف بالغرب التي دعمت عبر سنوات الحرب الباردة في شكؿ حوار 
وتحالؼ وت اوف بناء ، األمر الذح يؤكد في النااية أف حالة الحوار التي تبناها 

ولت الغرب وس ى  بللاا لمتحالؼ مع ال الـ اإلسبلمي اد الويود السوفيتي تح
في النااية لحالة عداء وس ي لمايمنة ما يدعـ فراية أف الحوار الغربي اإلسبلمي 

 كاف حوارًا وقتيًا لـ يتسـ باالستقرار والديمومة . 
كذلؾ فنف الواقع يشير إلى أف االهتماـ الغربي ب مميات الحوار يزداد وينقص تب ًا 

وهو ما ي زز بالتب ية لؤلحداث السياسية وال سكرية التي تمس كبل الطرفيف ، 
الش ور ال اـ بئف عممية الحوار ال تشير عمى عبلقة قائمة ومستقرة قدر ما تشير 

 إلى عبلقة عابرة و ير مؤكدة . 
ول ؿ ما تبع أحداث الحادح عشر مف سبتمبر عمى المستويات ال سكرية 

ب ممية  والسياسية واالقترادية وال ممية واألكاديمية واإلعبلمية مف اهتماـ مزدوج
الحوار ، والس ي لتاـ اآل ر وفاـ دوافع سموك  هو ما يؤكد عمى هذم التراية ، 
وهو ما تؤكدم عشرات بؿ مئات الدراسات التي تمت لتؤسس المتاهيـ التي ينبغي 

في عرض  Geaves 2004 liiأف يقوـ الحوار عمى أساساا ، وقد أفاض 
سس السميمة التي يقوـ عمياا النظريات التي تس ى لتاـ طبي ة الحوار وتمكيف األ

التي تشير إلى أف أساس عممية  Lindbeckب د هذم األحداث في رض رؤية 
الحوار بيف الغرب واإلسبلـ ري اا الرئيس هو ال بلقة بيف الديف ومكانت  الروحية 
في مقابؿ الميبرالية الديمقراطية ، وأف هذا اإلطار في الحوار هو ما يمكف مف التاـ 

أف هذم الرؤية في حد ذاتاا تاع قيودًا عمى  Geaves، في حيف يرن والتويي  
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التاـ ومف وـ أسس الحوار ، فالواقع أف واع ال الـ اإلسبلمي ال يمكف أف يتاـ 
من  مف الذح يموؿ القيمة الروحية الدينية األريمة في اإلسبلـ ومف ال يموماا ، 

إلطار الميبرالي الغربي كما أف فكرة فرؿ المرمحة السياسية وال سكرية عف ا
 الديمقراطي مسئلة مست رية كذلؾ .

وال شؾ أف هذم الرؤية تستوير إشكالية ت ود بنا إلى نقطة الرتر حيث ينحرر 
الحوار في المؤسسات ذات الطابع األكاديمي وال يتحوؿ إلى حوار ش وب أو 

 وقافات أو حاارات. 
 
 
 
 
 
 
 

 إشكاليات الحوار مع اآل ر رؤية ذاتية : 
ومة حقائؽ ينبغي إدراكاا أواًل قبؿ ال وض في رؤية ال الـ اإلسبلمي ل ممية الحوار 
مع اآل ر وفاعميتاا وهذم الحقائؽ هي التي تشكؿ مف وياة نظر الباحث عنارر 
ف قؿ االهتماـ باا مف أ مب الباحويف ال سيما مف عالخ  حاكمة في هذم المسئلة وا 

 مية مرتبطة بالمبدأ واإلستراتييية ، و هي : مناـ قاية الحوار باعتبارها قاية ك
أف ال الـ اإلسبلمي ال يشكؿ وحدة واحدة متيانسة، فالدوؿ اإلسبلمية  .1

ت تمؼ أنظمتاا السياسية واالقترادية وااليتماعية، واف هذا اال تبلؼ في 
البيئة واألوااع يورث بالتب ية ا تبلفًا في الرؤن والمتاهيـ، ومف وـ فنف 

  ممي م الية قاية الحوار بم زؿ عف هذم اال تبلفات. مف ال طئ ال
أف طرح عمميات الحوار ال ينبغي أف يتـ في سياؽ ديني قدر ما ينبغي أف  .2

يتـ في سياؽ حاارح وقافي ، حيث أف ال الـ اإلسبلمي في النااية يكتسب 
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وحدت  دائمًا مف وحدة حاارت  ووقافت  ، بينما المري يات الدينية تت دد ، 
السميـ دوف  والمذاهب اإلسبلمية تترارع ، والكؿ يدعي أن  راحب المناخ

 اآل ريف . 
أف الدوؿ اإلسبلمية ال تحتؾ بال الـ الغربي احتكاكًا متساويًا بما يؤكد ويود  .3

اتيام واا  ويامع في هذم الدوؿ نحو ال الـ الغربي ، ومف وـ فنف الدوؿ 
األكور قربًا يغرافيًا واألكور احتكاكًا وقافيًا ، واألكور ارتباطًا بالغرب سواء 

تية است مار طويؿ أو مرال  مشتركة ال ترن عممية كاف ذلؾ عمى  م
 الحوار بالرؤية ذاتاا التي تراها الميتم ات األقؿ احتكاكًا بالغرب . 

أف ال الـ الغربي كذلؾ ال يشكؿ وحدة واحدة فئوربا تنظر إلى اإلسبلـ  .4
باعتبارم يادد كياناا وويودها عمى المستون الديمويرافي قبؿ المستون 

حيف ال نرن هذم المشكمة متيسدة في الواليات المتحدة بالقدر الوقافي ، في 
ذات  ، ومف وـ فنف أولويات وأهداؼ الحوار مع ال الـ اإلسبلمي تتبايف 

 كذلؾ مع تبايف هذم الدوؿ . 
أف التقارب والحوار اإلسبلمي المسيحي ال يحظى بتقدير كاؼ في تدعيـ  .5

  عممانيًا ليبراليًا ديمقراطيًا ، عممية الحوار في ال الـ الغربي الذح يرن نتس
كذلؾ فنف الحساسيات التي تنشئ مف هذم ال ممية في ال الـ اإلسبلمي ت يث 
عمميات الحوار الوقافي الحاارح أكور مما تتيد ، ومف وـ ييب فرؿ حوار 

 األدياف عف حوار الحاارات . 
 

أف يتحدد  أف الحوار المحبذ في اإلسبلـ هو حوار عالمي ، ومف وـ ال ينبغي .6
في الحوار مع الدوؿ األوربية واألمريكية فقط ، ولكف ينبغي أف تنشط 
عمميات الحوار مع بقية دوؿ ال الـ ، وهذم التكرة تتقاطع مع الرؤية 
القاررة في ال الـ اإلسبلمي التي تنظر إلى أمريكا البلتينية وشرؽ أوربا 

 هذم الرؤية .  باعتبارهما كيانات  ربية في حيف أف الحقيقة ال تدعـ
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وعمى هذا فنف هذم القواعد إذا ما وا ت في الحسباف عند التطرؽ ل مميات 
االتراؿ الوقافي ومتاب ة عمميات الحوار فنناا قد تغير مف األفكار واألهداؼ 

 وأساليب ال مؿ التي تحكـ عممية الحوار برمتاا . 
مية الحوار يمكف القوؿ وعمى ر يد الرؤية الذاتية السائدة في ال الـ اإلسبلمي ل م

 بئناا تتسـ ب دة سمات رئيسة تتا  فيما يمي: 
 أواًل : الش ور ب دـ التوازف: 

إف ال بلقة بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي ال زالت ترطبغ بتكرة رئيسة هي تشكؾ 
ال الـ اإلسبلمي في نوايا الغرب نظًرا لم متية االست مارية مف ياة ، وش ور ال الـ 

ي بوقوؼ الغرب اد مرالح  وحقوق  المشروعة ، عمى أف مري ية هذا اإلسبلم
الش ور ال يتئتى فقط مف ال متيات التاري ية أو المواقؼ السياسية بؿ إف الواقع 
الذح يؤكد أف ال الـ اإلسبلمي يتسـ بالا ؼ الوقافي أماـ وقافة طا ية مايمنة 

 تكتسب أدوات القوة والايمنة والقسر كؿ يوـ . 
أف كتة الحوار بيف الطرفيف  ير مت ادلة حيث أف الطرؼ  2009ويرن بف دريدح 

اإلسبلمي )بن ب  ويماهيرم( تت امؿ مع الحوار مع الغرب مف منطمؽ "الا ؼ" 
بم نى االنباار الحاارح باآل ر.عمى ال كس مف ذلؾ فنف التطور الاائؿ لمغرب 

 كاف والادؼ والوسيمة. مكن  مف ا تيار آليات الحوار مف حيث الزماف والم
-وتظار أولى الم وقات التي ترهف التوارؿ بيف الطرفيف في الوا ية السوسيو

تاري ية والحاارية لمطرفيف.فال رب والمسمموف ي يشوف حالة وهف كبيرة دامت 
لم ديد مف القروف، في مقابؿ تتوؽ كبير لمحاارة الغربية وتطورها المتنامي. كما 

ربية عف الميتم ات "األ رن" قد تيد لاا أربل في ترور أف  متية الحاارة الغ
الحاارة الرومانية لمش وب التي تتماس م اا. إذ ترسخ تمؾ الحاارة ترورًا 
ينطمؽ مف مبدأ تطبيؽ الحوار عمى المستون الدا مي وتطبيؽ ال نؼ والحرب عمى 

 المستون ال اريي. 
تدؿ عمى عدـ فاعميتاا، فالحوار  كما أف وسيمة الحوار التي يتـ تبنياا إلى حد اآلف

الن بوح لـ يستطع أف يحؿ إشكاليات ال بلقة بيف الطرفيف ، كما أف وسائؿ 
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االتراؿ المست ممة تبقى بدائية مقارنة بالتطور التكنولويي الكبير الذح شادت  
 تمؾ الوسائؿ. 

مرة إذ ال يمكف التحدث عف حوار وأطراؼ الحوار تمتمؾ شحنات عاطتية إقرائية مد
لب ااا الب ض، وحتى الدعوات "االنسانوية الوقافية الكونية" التي تتترض احتراـ 
التنوع الوقافي اإلنساني وال روريات التي تمتمكاا الوقافات المتنوعة، لـ تستطع 

 liiأف تؤور في مسار األحداث ال المية. 
يانب حيث يرن أف ما ي يؽ عممية الحوار عمى ال Asadullaواألمر ذات  يؤكدم 

اإلسبلمي هو ش ور ال الـ اإلسبلمي بالا ؼ إزاء الغرب راحب الحاارة 
المسيطرة، وما ينتخ عن  مف دالالت تؤكد هذم الحقيقة والمرتبطة بالايمنة 

 liiال سكرية والوقافية والسياسية عمى ال الـ اإلسبلمي 
 وانيًا : التشكؾ الدائـ والمستمر في النوايا: 

ًا مع ال نرر السابؽ تبلزمًا كبيرًا فالش ور بالا ؼ يولد وي د هذا ال نرر متبلزم
دارة الرراع  ش ورًا بال وؼ حيث يتتقد ال الـ اإلسبلمي ألدوات السيطرة والايمنة وا 
، وحتى ال يتحقؽ هذا ال وؼ عبر المواياات السياسية وال سكرية التي أوبتت 

، هذا الحذر الذح يولد تتوؽ الغرب الت مي فنف البديؿ الوحيد والسميـ هو الحذر 
منايية فكرية متشككة دائمًا في طروحات الحوار وفيمف يقوـ عمي  مف اليانبيف ، 
فحيف يدعو الغرب لمحوار فنف ال الـ اإلسبلمي يروف أف هذا الحوار يموؿ تكتيكًا 
مف أيؿ تحقيؽ استراتييية واحدة لدن الغرب هي استراتييية السيطرة واإلقراء ، 

 الـ اإلسبلمي لمحوار نرن أف المتحمسيف لمحوار يواياوف دائمًا وحيف يدعو ال
بتشكؾ مستمر مف الش وب هذا التشكؾ الذح يتراوح بيف االتاامات بالتتاؤؿ الزائد 

 مرورًا بدعوات ال مالة ورواًل إلى ال يانة . 
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أف الحوار يقوـ عمى انتقاؿ األفكار ويحدد في بحو  شرطيف  2008ويرن ال طيب 
 تقاؿ االفكار:      الن

األوؿ: التتاعؿ اإلييابي النايز الذح ينطمؽ في ت امم  مع الوقافات األ رن مف 
 بلؿ مرتكزات تشكؿ حقيقة الاوية والمري ية ال قدية، وهذا المناخ ي ني الت بير 
 عف ال رورية والذاتية لكؿ ميتمع.

الترويخ لوقافة مغايرة والواني: االستبلب التكرح واالنراار الوقافي، والذح ي ني 
في إطار مف اإلحساس بالدونية  في الوقت الذح يغيب في هذا المناخ وقافة 
الذات والتكر الم بر عف هوية المتمقي، ويرت  ال طيب بئن  "التيار التغريبي" 
والمويود في ساحة التكر ال ربي واإلسبلمي الحديث والم ارر، وفي مياديف 
 االيتماع والسياسة و يرها.
ويحاوؿ ال طيب تحميؿ الغرب ما ورؿ إلي  ال قؿ المسمـ مف استبلب فكرح يظار 
في  طاب ، ألف الغرب عمى حد قول  قاـ با تزاؿ الحاارة البشرية كماا في إطار 
التاريخ األوروبي، فالحاارة ولدت عمى يد اإل ريؽ، وانتشرت بتاؿ الروماف، 

 النااة في الرواج والتطور. وانتكست في ال رور الوسطى، وـ بدأت منذ عرر
ويرنؼ الواقع التكرح اإلسبلمي أماـ النااة الغربية في طريقة الت امؿ م اا إلى 
رنتيف أساسييف  األوؿ: التيار التغريبي أو "االستبلبي" وهو الذح أويد المئزؽ 
الحاارح لؤلمة المتموؿ في التب ية الوقافية والتكرية لمتاهيـ وترورات الغرب 

 كـ "الازيمة الحاارية".وذلؾ بح
والواني االتيام التوفيقي: وقد ا تمتت دريات التوفيؽ، بيف ما هو إسبلمي و ربي، 
مف الدمخ والتكيؼ والمواءمة، إلى االنزالؽ المنايي في إطار ال يار االستبلبي 
أماـ وقافة الغرب، وياءت حركة اإلربلح التوفيقي لتموؿ األسموب اآل ر في 

مي لمياباة التحدح فقد اتا  أف التحدح في يوهرم حاارح، التقميد اإلسبل
 وليس ب سكرح أو ديني أو سياسي.
ويشير ال طيب إلى ميموعة مف ال وامؿ دا ؿ النظاـ الم رفي اإلسبلمي ساعدت 
عمى تحقيؽ "التواقؼ الحاارح" بيف اإلسبلـ والحاارات األ رن برورة أكور 
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د، اإليماف بتكرة التنوع دا ؿ الوحدة، التسام  إييابية وتتاعمية مناا: حرية االعتقا
والت ايش، الوحدة اإلنسانية، دعوة اإلسبلـ الممحة لمتبلـز بيف ال قؿ واإليماف، 

 وي ؿ األوؿ طريقا لمواني.
والواقع الم ارر يشير إلى أف حركة الت امؿ مع التكر الغربي تنقسـ إلى وبلث 
مراحؿ  األولى: مرحمة الردمة، واالنباار واالستبلب، والوانية تياوز مرحمة 
االنباار إلى مرحمة المقارنة وااللتقاء بيف الوقافتيف اإلسبلمية والغربية، والمرحمة 

وهي مرحمة الوعي بالذات أو اكتشاؼ الذات، الوالوة: مرحمة الرحوة اإلسبلمية 
وهذم األ يرة هي ما يؤكد عمياا ال طيب وي تبرها طريقا لمنااة اإلسبلمية، وذلؾ 
ألف يوهر األزمة التي ي يشاا ال الـ اإلسبلمي أن  متتقد لذاتيت  الوقافية وموروو  

 liiالتكرح 
ؿ إال أناا تؤكد أف وعمى الر ـ مف عدـ اتتاؽ الباحث مع هذم الرؤية بشكؿ كام

التشكؾ في نوايا الحوار أيًا كاف مب و  قد تحوؿ إلى أيديولويية فكرية تؤطر 
التوياات اإلسبلمية ومساحات الت ؿ اإلسبلمي المت مقة بالحوار ، وهذا الش ور 
بالنتي واإلقراء وعدـ االعتراؼ باإلسااـ الحاارح لممسمميف هو ما يؤيخ هذا 

 لحوار . الش ور بان داـ يدون ا
 والوًا : عدـ ظاور بوادر لتحسيف الرورة النمطية لممسمميف في الغرب   : 

إف الساعيف إلى إيراء حوار بناء ومومر مع الغرب  البًا ما ت ترااـ فكرة عدـ 
القدرة عمى تبرير تتاؤلاـ بنتائخ هذا الحوار ، إذ أف مف الماـ عمى الر يد 

تحقيؽ اإلقناع بنتائخ الممارسة ، وبالتالي  االترالي تحقيؽ اإلقناع بالتكرة قبؿ
فنف هؤالء المتحمسوف لمحوار توايااـ  البًا حالة مف البلمباالة مف اليانب 
الغربي مف ياة ، ومف ياة أ رن يواياوف بحالة مستمرة مف س ي الغرب 
لمتئكيد عمى الرورة النمطية المرفواة مف قبؿ المسمميف عف ذاتاـ ، وببل شؾ 

رورة النمطية متكررة وتكاد تكوف مف ووابت اإلعبلـ والتكر الغربييف ، أف هذم ال
وي زز موقؼ الرافايف لمحوار مف المسمميف إطبلعاـ المستمر عمى النتاج 
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الوقافي واإلعبلمي الغربي الذح ي زز هذم الرورة بما يدمر مساعي إقناعاـ 
 بيدون الحوار مع الغرب . 

ة فالرورة النمطية لممسمميف ت زز حالة قياماـ وال يتوقؼ األمر عند هذم المسئل
بتنميط رور ذهنية لمغرب في المقابؿ لتتحوؿ المسئلة في النااية إلى حرب 
إعبلمية يتـ فياا تسويؽ الرور النمطية عمى أناا حقائؽ ، مما ي زز حالة 
الكراهية المتبادلة بيف الطرفيف ويؤكد بالتالي عمى حالة الرراع الحاارح التي 

 مر أح ياد حوارح بيف الطرفيف . تد
 

حيث يرن بف دريدح أف تشابؾ ميموعة مف الظروؼ واألحداث والتئريبلت 
"التكرية" المؤدلية وظاور شحنة عاطتية مف ال وؼ وحب االنتقاـ والبحث عف 
يديولوييا عف الغرب بئن   كبش فداء وترور اآل ر الم تمؼ عقديا وفكريا وا 

" ومت مؼ ومادد لمحاارة الغربية ، واالعتقاد بويود "بربرح" و"شرير" و"إرهابي
عالـ يتكر بدال عف ال الـ كم ، وترور الويود بئن  مقسـ بيف مف يممؾ الحقيقة 
كؿ الحقيقة وآ ر ي يش عمى هامش التاريخ أو ما قبؿ التاريخ عمى حسب ت بير 

كؿ تتت   فوكوياما، كماا أنتيت تمؾ األفكار النمطية المت ستة التي تت ارض مع
 liiذهني يقود إلى الحوار. 

 إشكاليات الحوار رؤية  ربية 
يبدو مشاد الحوار عمى اليانب اآل ر كذلؾ وااحًا يشير إلى ميموعة م روفة 
مف التحتظات الش بية واألكاديمية والتمستية حوؿ دعـ حالة الحوار مع ال الـ 

الحوار مف  اإلسبلمي أحيانًا وحوؿ يدواها مف األساس ، وتنحرر م وقات
 المنظور الغربي في وبلث أسباب رئيسة هي : 

 أواًل : الرراع الحاارح وتاري   : 
 البًا ما يتـ طرح حالة الرراع بيف الغرب وال الـ اإلسبلمي في األدبيات الغربية 
باعتبارم رراعًا بيف الحداوة الغربية بما تحمماا مف قيـ، وبيف اليمود اإلسبلمي ، 

سبقة لمرراع هي التي تحدد بالتب ية االتيام نحو الحوار وفاعميت  وهذم الرؤية الم
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، هذا في الوقت الذح ال يمكف في  نتي أور ال متيات التاري ية لمرراع الحاارح 
 بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي . 

إلى أف اليواب المطروح دائمًا إزاء إمكانية  Stepanyants 2007إذ تشير 
سبلمي هو الرفض ، بؿ إف مؤتمر التبلستة السنوح المن قد الحوار مع ال الـ اإل

في هونولولو أيمع الحااريف ب  عمى ر وبة بؿ استحالة الحوار مع اإلسبلـ 
ألب اد يروناا مرتبطة بالتكر اإلسبلمي وطبي ة الحياة في ال الـ اإلسبلمي ، 

والقار  فالمسمموف ي راوف أنتساـ باعتبارهـ الم مروف لاذا ال الـ مف الظمـ
واالست باد ، ويروف في اإلسبلـ كديف أن  الحؿ الناائي لكؿ مشكبلت ال الـ ، وهذم 
الرؤية الحاارية التي تنتي اآل ر تموؿ رؤية اقرائية لكؿ الياود واإلنيازات 
البشرية الحاارية في ال الـ ، ال سيما إذا ما توازت مع الواقع المؤلـ لمميتم ات 

ما يدعي  ال طاب اإلسبلمي مف تحقيؽ ال دؿ والكرامة  اإلسبلمية الذح يؤكد أف
اإلنسانية  ير متحقؽ ، وهو ما ي ني بالتب ية أف ال الـ اإلسبلمي يست دـ أساليب 
دعائية لبث  طاب الكراهية مع الحاارات األ رن األمر الذح يي م  يست دـ 

 liiاستراتيييات إعبلمية دعائية ت اد تتردم بال بلص اإلنساني 
أف يقارف بيف القيـ الوقافية الحاارية اإلسبلمية  Mazuri 1999ؿ ويحاو

والغربية في عرر ال ولمة ، فيرن أف مستويات التقارب الحاارح وم طياتاا 
متوفرة إلى حد كبير بيف الحاارتيف اإلسبلمية والغربية ، حيث يرن أف التاريخ 

ار اإلسبلمي عمى اإلسبلمي ال سيما الحقبة ال باسية مومت أهـ مستويات التح
الر يديف التكرح والوقافي واالنتتاح عمى الوقافات ال المية األ رن ، إال أن  يرن 
أف األزمة الكبرن هو انتراؿ الواقع اإلسبلمي الحالي عف هذم الوا ية التاري ية 
، فتي حيف تئ ر المسمموف عف هذا المستون فئربحوا أقؿ وقافة وأقؿ انتتاحًا 

عبلء قيمة وأقؿ تقببًل لآل  ر ، س ى الغرب إلى تبني قيـ االنتتاح ونبذ الكراهية وا 
ال مـ ، وأف اإلشكالية اليوهرية بالنسبة لممسمميف ال تتموؿ في تبني القيـ الغربية 
قدر الس ي نحو إحياء قيـ الحاارة اإلسبلمية ذات  في عرور ازدهارها ، ويؤكد 

الوقافي والحاارح كتيمة بتقريب  الباحث أف الترص التي تمنحاا ال ولمة لمتشارؾ
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المساحات بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي شريطة س ي المسمميف نحو إحياء 
 liiحاارتاـ الزاهرة . 

كذلؾ يموؿ حقيقة ينبغي عمى ال الـ اإلسبلمي الت امؿ  Mazuriإف ما أوردم   
دراكاا في الواقع ، إال أف ما ينبغي التركيز عمي  كذلؾ أف ال  الـ الغربي في م اا وا 

حقب تاري ية م ينة س ى إلى الرراع الحاارح أكور مف س ي  لمتشارؾ الحاارح 
فتي حيف تتاعمت حاارة ال باسييف مع الحاارة الاندية والرينية والتارسية ، 
فنف الغرب في الوقت ذات  س ى لمحاربة الدولة ال باسية في حقبة الحروب 

التوارؿ الحاارح واإلنساني ، ول ؿ فكرة الرميبية دوف أف يس ى إلى التشارؾ و 
الرراع مع المسمميف باعتبارهـ قوة هددت مكانة الدولة البيزنطية ، وطردتاا مف 
مست مراتاا ، و زت أوربا اكتسبت ز مًا إاافيا في حقبة التتوحات اإلسبلمية 
ف الوانية إباف الدولة ال ومانية ، وهو ما أكد حقيقة تاري ية هي أف ال بلقة بي

اإلسبلـ والغرب هي عبلقة رراع دوف أف تكوف حاارة تشارؾ واتراؿ ، وفي 
الحقب الزمنية التالية فنف ال الـ الغربي س ى لتتكيؾ الدولة ال ومانية واحتؿ أرااي 
ال الـ اإلسبلمي ، وهو ما نقؿ مساحات الرراع ال سكرح إلى مساحات الرراع 

ست مار في القرف ال شريف ، بؿ إف الحاارح والوقافي الذح لـ ينت  بزواؿ اال
ال الـ الغربي س ى إلى دعـ عمميات االحتبلؿ والسيطرة عمى ال الـ اإلسبلمي ب د 
الحرب الباردة كذلؾ حيث ال تويد دوؿ محتمة في ال الـ إال الدوؿ اإلسبلمية بدءًا 

  liiمف فمسطيف مرورًا بال راؽ وأفغانستاف .
بدت في ال قد األ ير مف القرف ال شريف ويرن الباحث أف ومة فررة تاري ية 

كانت كتيمة ببدء حالة يديدة مف نبذ فكرة الرراع إلى الت اوف والحوار إال أناا لـ 
تستومر مف الطرفيف عمى نحو ييد وهي التد ؿ الغربي في يو وسبلفيا السابقة ، 
اا وبغض النظر عف تئ ر هذا التد ؿ وكيتيت  ، فنف المرة األولى التي تد ؿ في

الغرب عسكريًا لنررة الحؽ اإلسبلمي في البوسنة وكوسوفا كاف حقيؽ أف يبدأ 
سبتمبر و زو  11مرحمة يديدة مف الت اوف بداًل مف الرراع ، إال أف أحداث 
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أفغانستاف وال راؽ قد محيا أية فررة مف أيؿ تحويؿ فمستة الرراع إلى فمستة 
 الحوار . 

 وانيًا : ال نؼ واإلرهاب : 
يستند الغرب دائمًا إلى أف الوقافة اإلسبلمية هي وقافة عنيتة ذات طابع إرهابي ، 
وهذا ال طاب الذح يحظى بش بية ال بئس باا في أدبيات اإلعبلـ الغربي ي د هو 
ال ائؽ األساسي أماـ االقتناع بيدون الحوار مع ال الـ اإلسبلمي فيقررم دا ؿ 

ال يتياوزها ليرير استراتييية ذات طابع  المؤسسات األكاديمية والن بوية بحيث
 ش بي ت كس مطالب يماهيرية بارورة التاـ والحوار مع ال الـ اإلسبلمي . 

ول ؿ سمسمة التتييرات اإلرهابية اد ال الـ الغربي ومرالح   عمى نحو ما حدث 
 في دورة أل اب ميونخ األوليمبية مرورًا بتتيير ستارتي الواليات المتحدة في كينيا

سبتمبر وتتييرات لندف ومدريد، كماا عززت الش ور  11وتنزانيا وانتااء بئحداث 
لدن ال الـ الغربي ب دـ يدون الحوار ودعمت المطالبة بالمواياات ال سكرية 

 liiوالمبلحقات األمنية لممسمميف . 
أف ما أيخ حمبة الرراع الحاارح بيف ال الميف  Senghass 2002إذ يرن 

اإلسبلمي والغربي هو وا ية ال الـ اإلسبلمي التكرية الم تمدة عمى التترد 
Monolithic  وهو ما تزامف مع ويود رراعات ييووقافية باألساس حيث تس ى

مراكز القون في ال الـ اإلسبلمي لبسط سيطرتاا التكرية عمى المحيط اليغرافي لاا 
يراف في الوقت الذح تقوـ في  ال ديد مف الدوؿ بتشييع  موؿ تركيا ومرر وا 
اليماعات األرولية لمقياـ بدورها عمى المستون الش بي ال اـ لتدعيـ وتئسيس 
فكر نبذ اآل ر ، وهذم اليماعات هي التي تقوـ بال مميات اإلرهابية التي تنسحب 

 الـ الغربي التي مف المتترض أف آوارها عمى ال بلقات بيف ال الـ اإلسبلمي وال
تقودها الدوؿ ذات القوة التكرية والحاارية في ال الـ اإلسبلمي كالس ودية 
يراف وتركيا ، وبالتالي فنف أف اؿ المنظمات األرولية رارت  وباكستاف ومرر وا 
هي التي تترض رؤيتاا وواق اا عمى الياود ذات الطابع المنظـ لمحوار مع مراكز 

 liiبلمية مما يي ؿ الحوار  ير ماموف النتائخ . القون اإلس
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وببل شؾ فنف هذم الرؤية التحميمية تشير إلى أف الحوار مع ال الـ اإلسبلمي 
ي تمؼ با تبلؼ مري يات الدوؿ المركزية في ال الـ اإلسبلمي ورؤيتاا الوقافية 

في ومرالحاا الذاتية ، ور ـ ما يحتوح الحوار مع هذم الدوؿ مف ر وبات تكمف 
الس ي لواع أيندة محددة لمحوار ، وبداًل مف دعـ الياود في هذا اإلطار ، فنف 
اليماعات اإلرهابية هي التي تحدد في الواقع اتيام الحوار ، حيث أف عممياتاا 
المستمرة تدعـ فكرة عدـ الر بة في الحوار لدن الطرؼ الغربي كما أناا تتناقض 

لرئيس لمحوار لدن ال الـ الغربي مدعام مع مرالح  الذاتية . أح أف الدافع ا
الرئيس يتموؿ في تقميص الكراهية التي تتموؿ في عمميات إرهابية ، وهذا الدافع ال 
يمكف تحقق  مف  بلؿ الحوار مع الدوؿ اإلسبلمية ، فبالتالي ال يدون مف هذا 

لت مي الحوار مف األساس ، إذ أف ما ينتخ عن  مف نتائخ ال يستر أورًا في الواقع ا
وال ي تؼ تاديد اليماعات اإلرهابية ، وهو ما يي ؿ الحوار يتوقؼ عند نقطة 
البداية بداًل مف تطويرم لموروؿ لحوار يم ي ياـ مراكز التئوير في ال الـ 

 اإلسبلمي ويقرب الواقع الوقافي بيف الحاارتيف . 
 والوًا : الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف : 

راع الحاارح ب دًا تاري يًا قد يمكف االعتماد عمي  في الوقت الذح ي د في  الر
باعتبارم فمستة استراتييية لمنع فكرة الحوار ، كذلؾ االعتماد عمى اإلرهاب 
كاستراتييية ش بية لمنع أية محاوالت حوارية مف الظاور ، فنف االدعاءات 

سبلمية في المرتبطة بابت اد الوقافة اإلسبلمية والممارسات التي تقوـ باا الدوؿ اإل
انتااؾ حقوؽ اإلنساف وتمكيف التكر األوتوقراطي بديبًل عف الديمقراطية هي التي 
يتـ االعتماد عمياا دومًا عمى المستون الن بوح في تقميص االهتماـ وتتتير ال زائـ 
اد عممية الحوار أو نياعتاا في حؿ المشكبلت المست رية بيف ال الميف الغربي 

 واإلسبلمي . 
أف الواقع يؤكد أف م دالت تبني الديمقراطية في ال الـ اإلسبلمي ا يتة  وفي حيف

لمغاية األمر الذح يي منا نقر برحة الدعاون المرتبطة باذا األمر دوف تاويؿ ، 
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فنف واقع انتااؾ حقوؽ اإلنساف ومحاربة األقميات وقار المرأة ال يمكف قبول  ال 
 liiت الغربية عند تناولاا لاذم المسئلة . سيما في اإلطار ال اـ الذح تطرح  األدبيا

إلى أف الوقافة السائدة في ال الـ الغربي عف  Jagger 2005 liiحيث تشير 
ال الـ اإلسبلمي أن  عنررح مناهض لحقوؽ اإلنساف السياسية والمدنية ، وأف 
احتتاء الغرب بالماطاديف في ال الـ اإلسبلمي ي ؿ ال طاب السائد يميؿ نحو 

ربي عمى ال الـ اإلسبلمي والوقافة اإلسبلمية ، وأف اإلبراز اإلعبلمي التحامؿ الغ
لاذم الممارسات دوف  يرها ي زز بالتب ية فكرة رراع الحاارات ويؤسس الرورة 

 النمطية ال امة المرتبطة بئف اإلسبلـ ديف عسكرح . 
في مقاؿ ماـ اسمام "اليااد  Barber 1992هذا في الوقت الذح يؤكد في  

والذح حظي باحتتاء بالغ في  Jihad VS. McWorld liiعالـ ماؾ"  مقابؿ
األوساط التكرية والش بية األمريكية أف اإلشكالية الرئيسة في الرراع بيف ال الميف 
الغربي واإلسبلمي هي في التناقاات اليوهرية بيف الوقافتيف حيث يدعي أف ال الـ 

ية ، التطور مقابؿ التقميدية ، الغربي يتسـ بال ولمة في مقابؿ القبمية اإلسبلم
الديمقراطية في مقابؿ األوتوقراطية ، االنتتاح التكرح مقابؿ التزمت الديني ، 
 التحرر االقترادح مقابؿ االحتكار والتساد ، احتراـ حقوؽ اإلنساف مقابؿ انتااكاا. 
 وعمى الر ـ مف هذم الرؤية شديدة التحيز إال أن  في نااية مقال  يرن أف الغرب
الساعي دائمًا إلى السيطرة عمى مقدرات ال الـ السياسية واالقترادية والتكرية 
وااليتماعية كذلؾ ال الـ اإلسبلمي الموسوـ بالقبمية والتزمت الديني وانتااؾ حقوؽ 
اإلنساف كبلهما ال ير  أف يكوف عنررًا فاعبًل في دعـ الديمقراطية الحقيقية التي 

 تادؼ إلى ارتقاء البشرية . 
واف السبيؿ إلى الديمقراطية الحقيقية هي تت يؿ المؤسسات المدنية ذات األب اد 

 والمري يات الم تمتة التي بنمكاناا ت ميص ال مـ مف سيطرة هاتيف الوقافتيف . 
ف كاف مدعاها هو ما تم ص في السطور األ يرة إال أناا  وال شؾ أف هذم الرؤية وا 

ال الـ اإلسبلمي في الذهف الغربي حيث هو  تميط المواـ عمى التكرة السائدة عف
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ميتمع عنيؼ فاسد قبمي متزمت دينيًا ، وببل يداؿ فنف رورة ال الـ اإلسبلمي 
 عمى هذا النمط تقمص مف االقتناع بئهمية الحوار وارورت  .

 
 

 دور اإلعبلـ في بناء وت زيز وقافة الحوار: 
يؿ لاا لموروؿ واقتناع اليماهير ال شؾ أف الحوار يموؿ وقافة ، هذم الوقافة ال سب

باا سون النشاطات االترالية ، حيث يموؿ اإلعبلـ ال نرر الرئيس في إدارة 
عمميات الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي والغربي ، والواقع يؤكد أف النشاطات 
اإلعبلمية كانت راحبة الدور الرئيس حتى اآلف في إعاقة عممية الحوار وترويخ 

إلى أف القون المتطرفة  Sullivan 2005 liiهدماا ، حيث يشير بواعث رفااا و 
في ال الـ اإلسبلمي تموؿ يماعات رغيرة ال يمكف اعتبارها ممومة ل موـ ال الـ 
اإلسبلمي ، وأف وسائؿ اإلعبلـ المنتمية والمستقطبة مف قبؿ المحافظيف 

سائؿ التي المسيحييف المؤمنيف بتكرة الحروب الرميبية هي التي دعمت كافة الر 
تتامف رفض الحوار وقامت بتنميط رورة المسمميف وال رب عمى النحو الذح يبدو 

 م   الحوار وكئن  ترفًا فكريًا . 
هذا االعتراؼ ال طير يقودنا لتحميؿ وا ية اإلعبلـ في اإلشكاليات المرتبطة 

بيف ب ممية الحوار   فالوابت فيما سبؽ أف اإلعبلـ اتسـ بدور سمبي في كبل اليان
اد فكرة الحوار أو ت زيز إمكاناتاا ، لذا فنف ما ينبغي التركيز عمي  هو التتكير 
في تحويؿ النشاط اإلعبلمي إلى نشاط محتز وم زز ل ممية الحوار ، بحيث ينتقؿ 

  طاب الحوار مف السياؽ الن بوح إلى السياؽ ال اـ . 
 واألمر هنا يتطمب منا التئكيد عمى أمريف : 

 بياف طبي ة االتراؿ الوقافي ودورم في تحديد عممية الحوار وتئطيرها. األوؿ : هو 
الواني : بياف ال وامؿ المرتبطة بالقائـ باالتراؿ باعتبارم منتخ الرسالة االترالية 

 إزاء عممية الحوار . 
 أواًل : االتراؿ الوقافي ومحددات عممية الحوار . 
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يقوـ االتراؿ الوقافي الم ارر عمى أسس فمستية تحدد األطر ال امة ل ممية 
الحوار بيف الوقافات، حيث تموؿ هذم األطر ال امة المحددات الرئيسة التي ينبغي 

 أف تحيط بئح عممية حوار لاماف نياحاا . 
اال تبلفات التي حكمت فمستة االتراؿ الوقافي  Senghass 2002 liiويحدد 
لى ال رر الحديث حيث يؤكد أف األسس التمستية ل ممية الحوار ينبغي أف ورواًل إ

 تقـو عمى إدراؾ ميموعة مف الحقائؽ المتمومة فيما يمي : 
إدراؾ التغير التكرح ونتائخ الممارسة في عالـ ي اد بناؤم : حيث تتغير  .1

األفكار المت مقة باألوااع السياسية واالقترادية حوؿ ال الـ ، وهي ما 
بغ األب اد االيتماعية بئفكار يديدة هذم األفكار تتـ إعادة ريا تاا في تر

قوالب سياسية لتدعـ القيـ اليديدة لمميتمع ، وتقوـ ب ممية إدارة الحياة 
بكافة يوانباا بالتب ية . وال شؾ أف هذم التغيرات تزيد مف عوامؿ التغيير 

البنيوية لمتكر ، وهو المستمر عمى المستويات ال قمية الذهنية والمستويات 
ما يزيد بالتب ة مف الحاية لممشاركة السياسية لمسايرة هذم التغيرات 
لمحتاظ عمى الحقوؽ المويودة وتدعيـ فرص الوروؿ لحقوؽ أعمى ، وهو 

 ما يي ؿ ال ممية دائرية ويرمي بالكرة في مم ب السياسة مف يديد . 
تغيرات ال المية اليديدة : إدراؾ األب اد الحاارية لمذات واآل ر في ظؿ الم .2

والتي تشمؿ إدراؾ اتيام الميتم ات نحو التحار والحداوة في التتكير 
والممارسة ، وزيادة دور وسائؿ اإلعبلـ في الت بئة والحشد االيتماعييف ، 
دراؾ عمميات االنتقاؿ والتحوؿ الحاارح ، واستي اب المتغيرات المؤسسة  وا 

در  اؾ عمميات التتاعؿ بيف هذم ال نارر لحركات التطور والتغيير ، وا 
 يمي اا . 

إدراؾ ترايع الحتمية الوقافية : وهي ال نرر األهـ حيث احتكار الحقيقة  .3
أرب  مرفواًا ، وبالتالي فنف االقتناع بئف وقافة ما هي التي تحتكر 

 الحقيقة دوف  يرها أمر مرفوض في واقع ال الـ الم ارر . 
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االعتماد عمى األب اد ال ممية في إدراؾ الذات واآل ر بما ي زز مف قياـ  .4
 الحوار عمى أسس منطقية وفمستية سميمة . 

وال شؾ أف إدراؾ هذم األمور عمى نحو قاطع واعتبارها محددات تؤطر عممية 
الحوار وتابط مسيرتاا هو السبيؿ المناسب إلنياح عمميات الحوار واالتراؿ 

 الحاارات . الوقافي بيف 
 
 

 ف الية االتراؿ الوقافي : 
ال ي مؿ االتراؿ الوقافي في فراغ دوف إدراؾ األسس التي يقوـ عمياا هذا الحوار 
والم ايير التي تحدد نياح  وف اليت  مف عدماا ، فالواقع أف ومة نشاطات اترالية 

مي لاذم وقافية مستمرة بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي ، إال أف الب د التقوي
النشاطات يظار  البًا فشماا وعدـ نياحاا ، وهو ما يستدعي الت رؼ عمى 

 األسس التي تنبني عمياا ف الية االتراؿ الوقافي . 
وت رؼ ف الية االتراؿ الوقافي بئناا : القدرة عمى تسايؿ ومباشرة النشاطات 

ابية لحالة االترالية الوقافية بما ينتخ عن  تحقيؽ نتائخ مراية وتقييمات إيي
 (lii)التتاعؿ ذاتاا وبيف المتتاعميف أنتساـ . 

أف ومة فارؽ يوهرح بيف تئوير االتراؿ الوقافي وف اليت  ،  lii 2006ويرن حماد 
حيث التئوير قد يكوف إييابيًا أو سمبيًا بينما الت الية تشير إلى مستون تحقؽ 

التتاعبلت الوقافية  هدؼ القائـ باالتراؿ مف عممية االتراؿ ، وأف نسبة كبيرة مف
تنتخ آوارًا لكف التارؽ بيف المستادؼ والمتحقؽ قد يكوف كبيرًا بؿ أحيانًا ما يكوف 

 عكسيًا كذلؾ . 
ويرن أف نظريات ف الية االتراؿ الوقافي حددت وبلوة عوامؿ رئيسة تحكـ تحقؽ 

 الت الية مف عدماا وهي : 
 ( الماارة االترالية 3 ( الداف ية 2 الم رفة  (1
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اقع ممارسة الحوار عبر نشاطات االتراؿ الوقافي تؤكد أف توافر ال نارر وو 
 الوبلث يموؿ أمرًا ر بًا لمغاية . 

فمف حيث الم رفة فنف نشاطات الحوار المتبادؿ بيف ال الميف الغربي واإلسبلمي 
ي ترياا سوء التاـ المتبادؿ ، وسوء التاـ هذا مردم الرئيس إلى الياؿ بحقيقة 

ات واآل ر ، وما تـ ذكرم سمتًا عف م وقات الحوار بيف ال الميف اإلسبلمي وواقع الذ
والغربي يؤكداف أف حالة سوء التاـ مست رية لمغاية نتيية لمتراكمات الوقافية 
والحاارية التي تدعـ توبيط حالة الحوار بداًل مف ت زيزها ، أما مف تتوافر لدياـ 

ف الطبي ي أف ينحرر الحوار الغربي الم رفة فنناـ يموموف الن بة لذا كاف م
اإلسبلمي في أوساط الن ب دونما انطبلؽ إلى مستويات ش بية وميتم ية وأممية 

 . 
ومف حيث الداف ية فيبدو أف داف ية الحوار لمف توافرت لدياـ الم رفة داف ية 
ا يتة ، وهذم الداف ية  البًا ما ترتبط بدواع سياسية واقترادية قريرة األمد ، 

ع  ياب الداف ية لدن الدوؿ والمؤسسات في ت زيز عممية الحوار وي ماا تتسـ وم
بئب اد استراتييية مستمرة مستقرة فنف هذا يقمص بالتب ية حتى مف حاالت الحوار 
الن بوح ، ويي ؿ حماس مف يتردن مف وسائؿ اإلعبلـ والقائميف باالتراؿ لتكرة 

 . االتراؿ الوقافي يتتر ويا ؼ عمى نحو كبير 
أما مف حيث الماارة فنف انحرار عمميات الحوار في إطار الن بة والمؤسسات 
الدينية والياات األكاديمية يي ؿ هذم النشاطات  ير منظمة وم ططة عمى 
مستون اترالي احترافي يكتؿ نياحاا ، حيث أف عمميات االتراؿ الوقافي ينبغي 

دارة موؿ هذم ال مميات ، أف يتردن لاا اإلعبلميوف المدربوف المؤهموف عمى إ
ومع  ياب الماارة يغيب االستغبلؿ األموؿ لمترص المتاحة لت زيز حالة الحور 
ونقماا لمستويات متقدمة ، ويزيد بالتب ية مف حالة التردية وا ؼ القدرة عمى 

 تسويؽ منيزات الحوار عف حدوت. 
عنرريف آ ريف هما  Samovar, Porter, McDaniel 2009بينما يايؼ 

القدرة عمى الش ور والتقمص الويداني ، وش رية القائـ باالتراؿ وكاريزميت  ، 
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ويروف أف هذم ال نارر ال مس هي التي تحدد قدرة النشاطات االترالية عمى 
 (lii)تحقيؽ أهدافاا عمى نحو واا  ومباشر . 

وقافي تقوـ عمى أف ف الية االتراؿ ال Greene, Burleson 2003بينما يؤكد 
في األساس عمى الممارسة التردية إذ تتمحور حوؿ القائـ باالتراؿ وقدرات  
ومستون قناعات  وفام  ال ميؽ لمطرؼ اآل ر ، وقدرت  عمى التقمص الويداني 
لمواقؼ الطرؼ اآل ر ، وعمي  فنف ال نرر الرئيس في هذم ال ممية هو القائـ 

 (lii)باالتراؿ كترد . 
نموذيًا إطاريًا عامًا لت الية االتراؿ  Chen , Starota 2008بينما يحدد 

( المنظور 1الوقافي حيث يحددوف أب اد هذم ال ممية في وبلوة مناظير هي : 
( المنظور السموكي Cognitive 3( المنظور الم رفي Affective 2الش ورح 

Behavioral  وأف ت ااد هذم اليوانب الوبلث هي التي تحدد درية ف الية
 (lii)راؿ الوقافي . االت

وعمى هذا فنف الوقع يؤكد أف ف الية عمميات االتراؿ الوقافي مف المنظور 
االترالي المحض ا يتة إلى حد كبير ، وتكاد تكوف ياود الحوار  ير ميدية إذ 
تتـ في إطار  ير ممناخ اتراليًا وال ي مؿ عمى ترويخ وتسويؽ الحوار كتكرة 

 ايتماعية أو استراتييية وقافية . 
 

 لمتبادؿ : عوائؽ التاـ ا
رؤية شاممة لم وقات التاـ بيف الوقافات إذ ترن أف  Novinger 2001تطرح 

محاولة االتراؿ الوقافي مع اآل ر تبدأ في األساس بدرية مف الوعي القائـ عمى 
إدراؾ مساحات اال تبلفات الوقافية ، حيث هذم اال تبلفات الوقافية هي التي تحدد 

مكف أف يبدأ االتراؿ الوقافي عمى أساساا ، بالتب ية مساحة االتتاؽ التي ي
وبالتالي فنف األدراؾ المستمر لبل تبلفات الوقافية هو ما يمكف عمى أساس  تحديد 
أولويات االتراؿ وأب ادم وممارسات  ، وقد قامت باالستناد إلى ميموعة مف 
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ة التي الدراسات االيتماعية والنتسية واألنوروبولويية واالترالية لم وائؽ الرئيس
 تحيب عممية التاـ وحددتاا في عدة عنارر رئيسة تنقسـ إلى قسميف هما : 

 أواًل : عوائؽ التاـ المشكَّمة وقافيًا : 
 وتشمؿ : 

 التاـ المسبؽ  .1
 التاـ التردح في مقابؿ التاـ اليم ي  .2
 التراكـ والتراتب  .3
 التاريخ وال برة الذاتية  .4
 الرموز األساسية  .5
 القوة  .6
 األدوار  .7
 القواعد  .8
 التنظيـ االيتماعي  .9
 نماذج التتكير  .10
 القيـ  .11
 االنتتاح الدولي  .12

 وانيًا : ال وائؽ الش رية المتامنة في اإلطار الوقافي ال اـ وتشمؿ : 
 الشؾ وعدـ اليقيف  .1
 االتيام  .2
 التكيؼ  .3
 (lii)المركزية ال رقية  .4

والواقع أف هذم الرؤية مامة في تحديد عوائؽ التاـ ، حيث الواا  أف النسبة 
الكبرن مف عوائؽ التاـ بيف ال الـ اإلسبلمي واآل ر تتمحور كما ذكر سمتًا حوؿ 
فكرة القوة ، والتاريخ ، وتراكـ  برات الرراع المشترؾ ، وا تبلؼ األطر القيمية 

لؾ عمى المستون الوقافي ال اـ ، وعمى ال امة المشكمة لكمتا الوقافتيف ، وذ
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المستون الوقافي الش ري نرن سيادة التشكؾ في نوايا اآل ر ، وا تبلؼ 
االتياهات والداف ية نحو الحوار ، والتمركز ال ميؽ حوؿ الذات وأحقيتاا في 

 السيادة والتتوؽ . 
 وانيًا : ال وامؿ المرتبطة بالقائـ باالتراؿ  

راؿ يموؿ المتردة الرئيسة لاذا البحث مف حيث كون  رانع إذا كاف القائـ باالت
الرسالة االترالية إال أف الوقوؼ فقط عند حدود القائـ باالتراؿ وتكوين  الماني 
ودرية احترافيت  وداف يت  وم رفت  وماارت  في إدراؾ وممارسة أب اد االتراؿ 

القاية   إذ أف ومة عوامؿ الوقافي ت د أمرًا قاررًا لمغاية ال يتناسب مع أهمية هذم 
كويرة تحدد كؿ مف الم رفة والداف ية والماارة ، وهي ما يمكف إيمال  في ب د نظرح 
عادة تحميؿ ال وامؿ التي  يتموؿ في نظرية حراسة البوابة اإلعبلمية مف ياة ، وا 

 تقؼ وراء كؿ مف الم رفة والداف ية والماارة وهو ما يتناول  الباحث فيما يمي : 
 ية القائـ باالتراؿ نحو الحوار : داف 
محددات داف ية القائـ باالتراؿ في عدة  Spitzberg (2008) (lii)  يحدد

 مسممات هي : 
أف زيادة الداف ية ي ني زيادة الت الية ، حيث أف داف ية القائـ باالتراؿ  .1

نحو االتراؿ الوقافي والحوار تحدد ر بات  وسموكيات  التي ت مؿ في إطار 
موحد ومتكامؿ س يًا نحو إنياح عممية االتراؿ الوقافي بئكور ف الية ممكنة 

 ، وهذا يشمؿ : 
عمى إنياز عمميات االتراؿ أف وقة القائـ باالتراؿ في قدرات   -

الوقافي يزيد مف داف يت  نحو االتراؿ . وهو ما ي ني أف تئوير 
الممارسات االترالية السابقة ين كس عمى تقديرم لذات  في إنياز 

 المااـ االترالية . 
أف اقتناع القائـ باالتراؿ بكتاءة وتئوير ونتيية االتراؿ الوقافي  -

أف إيمان  بقدرت  عمى إنياز  يزيد مف داف يت  لبلتراؿ . حيث
ميموعة مف السموكيات االترالية ذات اليدون والنتع المباشر ، 



 

216 

 

                                                                                                                         

يمان  بئف نشاطات  االترالية تحدث تئويرًا نحو التتاهـ ، واقتناع   وا 
بئف مياودات  تستر عف النتائخ التي استادفاا يزيد بالتالي مف 

 داف يت  نحو مباشرة نشاطات االتراؿ الوقافي . 
أف قدرة القائـ باالتراؿ عمى التررؼ في المواقؼ الم تمتة تزيد  -

مف داف يت  نحو االتراؿ الوقافى ، حيث أف االتراؿ الوقافي عممية 
مت ددة السياقات ، وم تمتة األب اد ، وبالتالي فنف سمات القائـ 
باالتراؿ الش رية وقدرت  عمى األداء في هذم السياقات يزيد مف 

 داف يت  . 
عوائد االتراؿ المتوق ة ومقارنتاا بالياود والتكمتة المبذولة أف  -

يزيد مف داف ية القائـ باالتراؿ ، وهو ما ي ني أف توقع ال وائد 
الوقافية المستادفة مف عممية االتراؿ هي المحؾ الرئيس في 
مباشرة عمميات االتراؿ الوقافي ، إذ ال اتراؿ ببل عائد متوقع ، 

 بال برات السابقة وتقييـ عوائدها المتحققة . وتوقع ال وائد يرتبط 
وعمى هذا يمكف القوؿ بئف ولوج القائـ باالتراؿ إلى عممية االتراؿ الوقافي مف 
األساس يرتبط بقدرات  الذاتية ، وتقديرم لمياود المبذولة ، وتقييم  لمتيارب 

يمان  بقدرت  عمى تحقيؽ عوائد تتوؽ ما يبذل  مف ياود .   السابقة ، وا 
والواقع أف نسبة كبيرة مف الياود االترالية في عممية الحوار بيف ال الـ اإلسبلمي 
واآل ر لـ تكف ف الة بنسبة كبيرة ، إذ لـ يستطع كبل الطرفيف أف يؤسس واق ًا 
تئويريًا يمكف قياس  وتممس  عمى نحو واا  وبيف ، وهو بالتالي ما عرقؿ داف ية 

د الحوار مف يديد أو استئناؼ ياود حوار القائـ باالتراؿ نحو مباشرة ياو 
 توقتت قبؿ ذلؾ . 

واألمر الماـ في هذا اإلطار هو ارورة إكساب هذم الياود أح قدر مف النياح ، 
بحيث يولد هذا النياح داف ية نحو استمرارية الت ؿ االترالي الوقافي مف يديد ، 

ر الت الة التي ينبغي أف فتشؿ أو ت ور ، أو ن بوية النتائخ ت ني وأد عمميات الحوا
تت زز في سياقات يماهيرية يقوـ عمياا القائـ باالتراؿ ، بداًل مف أف تتوقؼ عند 
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حدود التئويرات الن بوية التي ال تتريـ إلى حالة فاـ وااحة ومباشرة ومستمرة 
 ومتراعدة .

سة عمى أف داف ية القائـ باالتراؿ وحدها ال تشكؿ ال نرر الوحيد في مشكمة الدرا
ر ـ تبوءها لردارة هذم ال نارر ، إذ أف ومة عوامؿ رئيسة أ رن تحددها عبلقة 
القائـ باالتراؿ بالمؤسسة اإلعبلمية التي تتشكؿ مف ب ديف رئيسيف أولاما : 
تحكـ المؤسسة اإلعبلمية في الماموف )نظرية حراسة البوابة (  التي تقوـ عمى 

يندة( ، وعبلقة القائـ باالتراؿ واع ميموعة مف األولويات )نظرية واع األ
بطبي ة ال طاب السائد في وسائؿ اإلعبلـ )نظرية التئطير ( والتكويف النتسي 
االيتماعي الوقافي لمقائـ باالتراؿ وتئويرات  عمى االتيام نحو ت زيز وتت يؿ حالة 

 الحوار) نظرية الن بة (. 
 عبلقة القائـ باالتراؿ بالمؤسسة اإلعبلمية: 

 اسة البوابة اإلعبلمية :نظرية حر 
تشير تمؾ النظرية إلى ال ممية التي يتـ مف  بللاا ترشي ، وانتقاء الم مومات 

  (lii)واألفكار القابمة لمنشر أو البث عبر وسائؿ اإلعبلـ. 
و بلرة  (lii) 1947عاـ   Kurt Lewinوقد أسس هذم النظرية كيرت ليتيف 

النظرية أف الم مومات تمر بميموعة مف البوابات المتمومة في القائـ باالتراؿ 
ذات  ورؤيت  الذاتية لمحدث، وـ المؤسسة اإلعبلمية عبر عدد مف ال وامؿ المؤورة 
في تشكيؿ سياستاا تيام األحداث، وهو ما ينتخ م الية اترالية م تمتة بنسبة 

 (lii)ما عف الحقيقة. 

مف بساطة هذم النظرية واعتبارها أمرًا بديايًا في اإلطار النظرح  وعمى الر ـ
كساباا أب ادًا أكور عمقًا  الحالي، إال أف ومة تغييرات س ت إلى ت ميؽ النظرية، وا 

الياود  Lynda Lee Kaid 2004  (lii)وداللة، حيث تست رض ليندا لي كايد 
في البيئة االترالية  النظرية لتطوير هذم النظرية وربطاا بالسياقات ال امة

الحديوة، وقد تورمت الباحوة إلى أف عممية حراسة البوابة اإلعبلمية هي نتاج 
 تتاعمي ألرب ة عوامؿ رئيسة هي: 
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 الحس واالتيام الش ري لمقائـ باالتراؿ.  .1
م ايير المؤسسة اإلعبلمية في تقييماا ألداء القائـ باالتراؿ، وعبلقة  .2

 القائـ باالتراؿ باا. 
ط التي تمارس عمى المؤسسة وتتد ؿ في م اليتاا اإلعبلمية الاغو  .3

 لمقاايا. 
 التقنيات الحديوة التي تساؿ يمع ونقؿ الم مومات.  .4

 ويوا  الشكؿ الحالي طبي ة عمؿ النظرية 

  White , Op., Citالمردر 
 نظرية واع األيندة

تقوـ نظرية واع األيندة استنادًا إلى افتراض رئيس هو أف المؤسسة اإلعبلمية 
عطاء ب ااا أهمية عف  يرها استنادًا إلى  تقوـ بانتقاء األ بار وترتيباا وا 
توق اتاا بئهمية هذم المواوعات لميماور . إال أف هذم النظرية ال تتوقؼ عند 

مر قدرة وسائؿ االتراؿ عمى نقؿ هذا الطرح المبسط بؿ إناا ت كس في حقيقة األ
أيندتاا اإلعبلمية إلى أيندة اليماور ال امة ، حيث أف انتقاء األ بار وتركيز 
القائميف باالتراؿ عمى مواد ب يناا بادؼ التئوير في إدراؾ اليماور ألهمية 

  liiقاايا محددة هو اليوهر الحقيقي لاذم النظرية . 
هو المؤسس الت مي لاذم النظرية التي ت رض لاا ال ديد مف   McCombsوي د 

المنظريف مف أسبلف  ممف أكدوا عمى قوة وسائؿ اإلعبلـ في تحديد أولويات 
، وقد ازدهرت هذم النظرية في سب ينيات   Lippmanاليماو وعمى رأساـ 

 liiالقرف المااي وتقـو عمى ميموعة مف التروض الرئيسة هي : 
ي كس الواقع كما هو بؿ يقوـ في الواقع عمى انتقاء ب ض أف اإلعبلـ ال  .1

 أحداو  والتركيز عمياا بادؼ تشكيؿ الوعي ال اـ . 
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أف تركيز وسائؿ اإلعبلـ عمى قاايا محددة تكسباا أهمية متراعدة لدن  .2
 اليماور ت تمؼ عف مستون أهميتاا الواق ية . 

ا السياسة ال امة أف هذم األيندة تواع بناء عمى م ايير متشابكة تحدده .3
لممؤسسة اإلعبلمية وتتئور فياا بالمتغيرات السياسية واالقترادية 

 وااليتماعية عمى ر يد المؤسسة والميتمع . 
أف واع األيندة عممية دائرية تقوـ عمى ربط استيابات اليماور  .4

 باأليندات المستقبمية . 
مي  التركيز أف الميتمع بحاية إلى مف يويا  نحو القاايا التي ينبغي ع .5

 عمياا ورواًل إلى تحقيؽ التماسؾ التكرح والم رفي لمميتمع . 
 ويوا  الشكؿ التالي طبي ة عمؿ النظرية : 

 
Source: McQuail & Windahl (1993)lii 

 
وفيما ي ص إطار هذم الدراسة يمكف القوؿ أف القائـ باالتراؿ يتحرؾ في 
ممارسات  االترالية الوقافية وفؽ ميموعة مف الم ايير وامف أطر مف القيود 
التي تحدد ما ينبغي التركيز عمي  وما ينبغي إهمال  ، وفي حيف أن  يممؾ القدرة 

القرار الناائي لطرح هذم  عمى طرح أيندات وأحداث محددة لمتركيز عمياا فنف
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األيندات بيد المؤسسة اإلعبلمية والتي تقوـ بتويي  عمم  وفؽ ميموعة مف 
 القيود والم ايير . 

وفي حيف أف هذم النظرية تؤكد عمى قدرة القائـ باالتراؿ عمى اإلعبلء مف اهتماـ 
اليماور بقاية الحوار مع اآل ر في ال موـ ، وتؤكد عمى قابمية تحوؿ هذم 
القاية إلى قاية ش بية يماهيرية لت رج مف أطرها الن بوية ، فنف تبلـز هذم 
الياود مع إرادة المؤسسة اإلعبلمية في من  هذم القاية أولوية في أيندتاا 
اإلعبلمية يرير هو ال نرر الحاسـ في هذم المسئلة ، حيث المؤسسة اإلعبلمية 

اـ اليماور باذم القاية ، هذا تحدد أيندتاا وفؽ تروراتاا التي تررد عدـ اهتم
الترور الذح ال يزاؿ مرتبطًا بممارسات سالتة ال تتسؽ في الواقع مع التوياات 

 الحالية الماتمة باذم القاية . 
ول ؿ هذا هو ما يقودنا إلى الممارسات السالتة التي أطرت قاية الحوار بيف 

الديني أو المرال   اإلسبلـ واآل ر باعتبارها قاية ن بوية ، تنحرر في الب د
السياسية التي تقوـ عمياا الحكومات ، مع ت زيز التشكؾ الدائـ في حالة الحوار 
ويدواها ، فابًل عف تداوؿ الرور النمطية باعتبارها وسيمة رئيسة لت زيز هذم 
الترورات . وبالتالي فنن  يكوف مف الوايب التطرؽ لنظرية التئطير باعتبارها 

ائـ باالتراؿ في تحديد زاوية الرؤية التي يرن اليماور تكشؼ عف سموكيات الق
مف  بللاا األحداث التي تنتقياا وسائؿ اإلعبلـ ، وبالتالي ال تتوقؼ المسئلة عند 
ا تيار القاية ووا اا امف األولويات ، بؿ ترؿ إلى إمداد اليماور بالزوايا 

 والمناظير التي ينبغي أف يرن القاية عبرها ومف  بللاا . 
 ظرية التئطير : ن

عمى فراية رئيسة مؤداها أف وسائؿ  Framing Theoryتقوـ نظرية التئطير 
االتراؿ حيف تنقؿ الحدث فنناا تحدد الزاوية التي ينبغي أف يدرؾ اليماور الحدث 

 عبرها . 
 liiوتقوـ هذم النظرية عمى ميموعة مف الترايات الرئيسة هي : 

 ي تحدد طبي ة إدراك  . أف كؿ حدث ل  ميموعة مف الزوايا الت .1



 

211 

 

                                                                                                                         

أف وسائؿ اإلعبلـ تركز عمى زاوية واحدة يتـ ترديرها لميماور بادؼ  .2
 تشكيؿ االتيام أو الوعي نحو الحدث . 

 أف هذا اإلطار يتـ التحكـ ب  وفؽ االتياهات التكرية لموسيمة اإلعبلمية .  .3
ظرية أف هذم األطر تتشكؿ في إطار ميموعة مف االعتبارات والقيود تماوؿ ن .4

 واع األيندة . 
أف األطر قد تكوف وااحة ومدركة في ذاتاا ، لكف عمميات اإلدراؾ والوعي  .5

الذاتي مف قبؿ اليماهير ال تدركاا في حقيقة األمر س يًا وراء اتساؽ 
 الرسالة االترالية . 

 أف  البية األطر المركبة تكوف ماممة و ير واق ية وسمبية .  .6
وهكذا يمكف القوؿ أف الت امؿ مع قاية الحوار مسئلة مركبة تمامًا ، فاي تتـ 
وفؽ أطر تشكؿ الوعي واإلدراؾ الذاتي لميماور ، ووفؽ أيندة لوسائؿ اإلعبلـ 
عبلنية وايتماعية ودينية ، ووفؽ مرشحات  تحددها اعتبارات سياسية واقترادية وا 

  الية المادة اإلعبلمية عبرها . لمرسائؿ االترالية التي تشكؿ بوابات تتـ م
وبناء عمى ما سبؽ يطرح الباحث فيما يمي رؤيت  لم وامؿ الدقيقة التي يراها تؤور 
عمى نحو مباشر في إدارة عمميات االتراؿ الوقافي ممومة في الحوار بيف ال الميف 
،  الغربي واإلسبلمي والتي يمكف عبرها تممس مستويات الداف ية والم رفة والماارة

 وفي الوقت ذات  ت كس فرايات النظريات سالتة الذكر وهي: 
 ال وامؿ الذاتية الراس ة :  (1

حيث ومة عوامؿ ترتبط بالووابت التكرية واألسس المري ية لدن القائـ 
باالتراؿ موؿ الديف واالتياهات األيديولويية والتنشئة االيتماعية ، كؿ 

ائـ باالتراؿ تياوزها أو القتز هذم ال وامؿ تموؿ عوامؿ راس ة ال يمكف لمق
عمياا س يًا وراء الحوار ، هذم ال وامؿ هي التي تحدد مستويات قبول  لتكرة 
الحوار مع الغرب في األرؿ مف عدماا ، فمف يرن أف عداوت  لمغرب تموؿ 
 التزامًا دينيًا ال يس   سون أف يرفض ممارسة عممية الحوار مف األساس . 
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الحوار تموؿ وقافة ميتم ية قبؿ أف تكوف فكرة وير بف دريدح أف فكرة 
ش رية، فقد يكوف الش ص مؤمنا بتكرة الحوار والمناقشة ولكف أنماط 
التنشئة االيتماعية التي تربى عمياا ومحيط  االيتماعي الذح يحيا في  قد 

كما إف فكرة الحوار عمى الر ـ مف  .يقودان  إلى تبديؿ قناعات  ومبادئ 
ا البلمع الذح ي بر عف مستويات عميا مف التحار ياذبيتاا وبريقا

والمدنية، تبقى فكرة ميردة و يالية إف لـ تطبؽ في دا ؿ الدوؿ ال ربية 
ف لـ تيد لنتساا قوة تسندها وفكرة تقودها في حوارها مع الغرب  lii.ذاتاا، وا 

 ال وامؿ الذاتية المتغيرة )مستون االقتناع ( :  (2
رؤية الذاتية لمقائـ باالتراؿ ليدون عممية وهي تمؾ ال وامؿ المرتبطة بال

الحوار ، وقد تحكـ هذم الرؤية قناعات  التكرية الدائمة أو مستون ممارست  
الذاتية ل ممية الحوار ، والقائـ باالتراؿ في هذم الحالة ي اع لممؤورات 
اليم ية السائدة في الميتمع ، فيرن أف الغرب ال يقتنع بالحوار وال يدعم  

يرن أمورًا موؿ عدـ التوازف في القون ، وتكرار الغرب لمرور النمطية ، كما 
عف المسمميف ، وفي حيف أف هذم األمور قد تكوف م يقة ل ممية الحوار 
في مظارها ، إال أف هذم القناعات قابمة لمتغيير والتبديؿ عند ويود 
ي مؤشرات مبلئمة تشيع حالة االتراؿ الوقافي بيف الحاارتيف ، وبالتال

فنف مستويات االقتناع تتغير وتتبدؿ وفؽ م طيات الواقع كذلؾ فنف قناعة 
القائـ باالتراؿ بئف الحوار ن بوح أو ال يرتبط بالش وب أو يتـ مف أيؿ 
تنتيذ أيندات  ربية أو تقوـ عمي  مؤسسات مشكوؾ في هويتاا كؿ هذم 

التالي إلى عوامؿ تستوير اقتناع  ب دـ يدون الحوار بينما تقميراا يؤدح ب
 تبديؿ القناعات واالتياهات وتحويماا لنشاط وقافي حوارح مستقر . 

 ال وامؿ المرتبطة باتيام المؤسسة والميتمع :  (3
قد يكوف القائـ باالتراؿ منتتحًا متقببًل ل ممية الحوار عمى مستوام 
الش ري في حيف أف المؤسسة التي ي مؿ باا ترفض الحوار أو الميتمع 
الذح يقيـ في  أو ينتمي إلي  ينظر إلى الحوار نظرة رافاة أو  ير مكتروة ، 
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ـ ، وكم بر وباعتبار وا ية القائـ باالتراؿ كم بر عف اتياهات الرأح ال ا
عف قيـ واتياهات ووقافة الوطف الذح ينتمي إلي  ، أو باعتبارم  اا ًا 
عمى المستون الوظيتي لمؤسسة إعبلمية ال تولي الحوار أهمية أو ترفا  
، فنن  ال يرن في النااية سبيبًل لتحويؿ اهتمام  الذاتي ب ممية الحوار إلى 

يات االتراؿ الوقافي ممارسة اترالية عمى أرض الواقع مما يياض عمم
تمامًا لتتحوؿ إلى قناعات ش رية ال عبلقة لاا بوا يت  ومسئوليات  

 كقائـ باالتراؿ . 
 
 
 
ال وامؿ المرتبطة بالممارسة الت مية الذاتية والمؤسسية والميتم ية ل ممية  (4

 الحوار:
تؤور التيربة في االتيام والممارسة ، هذم حقيقة ال يمكف إنكارها ، 

فقد يكوف القائـ باالتراؿ مؤمنًا ب ممية الحوار وينتمي لمؤسسة وبالتالي 
تسم  ل  بممارسة هذا الحوار إال أف هذم الممارسة التي قاـ باا قد تتشؿ 
ألسباب ما ، مما يقمص مف داف يت  لتكرار التيربة ، كما أف قياـ المؤسسة 

عـ لدي  أو الميتمع الذح ينتمي إلي  القائـ باالتراؿ بتيارب مشاباة يد
الش ور ب دـ الر بة في  وض التيربة مف األساس وهو ما يؤور في 
عزيمت  لممبادرة بتيربة يديدة ، كذلؾ فنف ا ؼ ماارة القائـ باالتراؿ في 
إيراء عمميات االتراؿ الوقافي أو ا ؼ  برة المؤسسات في هذا الردد 

ولة وتدف   تورث بالتب ية حالة مف الش ور بال يز عف االستمرار في المحا
 ل دـ تكرارها .

 ال وامؿ المرتبطة بش رية الدولة التي ينتمي إلياا القائـ باالتراؿ :  (5
لكؿ دولة ش ريتاا الوقافية وتراواا التكرح والحاارح وعبلقاتاا ال ارة 
بالغرب ، هذم ال وامؿ تترض نتساا عمى ممارسة القائـ باالتراؿ لتيربة 
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ترتبط وقافيًا ولغويًا ويغرافيًا بالغرب الحوار بشكؿ كمي ، فالدوؿ التي 
تؤسس قناعات وطنية تت مؽ باالتيام نحو الغرب سمبًا أو إييابًا ، هذا 
االتيام الذح يتئسس عمى تيارب ف مية وممارسات واق ية ومدن زمني 
وتاري ي طويؿ ، بينما الدوؿ ا يتة االحتكاؾ تكوف أكور تئورًا بالرور 

تاا مع الغرب ، هذم الرور التي ال تدعماا النمطية والذهنية في عبلق
التيربة الواق ية تؤكد ا ؼ الم رفة التي قد يغيب م اا القدرة عمى 
تئسيس داف ية وااحة حتى إف توافرت الماارات والقدرات االحترافية في 

 تئسيس ومباشرة عممية الحوار . 
 أف هذم النظريات ور ـ أف دراسة الواقع الحالي توير حالة مف التشاؤـ النسبي إال

ذاتاا تؤكد عمى أن  إذا ما توافرت إرادة حقيقية لدن القائـ باالتراؿ والمؤسسة 
اإلعبلمية في تسويؽ قاية الحوار عمى المستون الش بي فنف هذم الياود يمكف 

 أف تتكمؿ بالنياح . 
 
 
lii  ( ) ( نااية التاريخ تحت ميار التكر 2007انظر : عبد ال زيز قاسـ )محرر
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