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وقدوة الدزاسة:
ٖقًٕ االعالً بزٔص وّي ٔوؤخض فى تٕزّاح الضأى العاً ٔادباِاتْ ٔصٗاغة وٕاقفهْ
ٔعمٕكٗاتْ ,وَ خهاله اخخاهاص ٔالعمٕوهاح الثهى تهظٔرٓ بّها ٔعهامن االعهالً الدثمفهة  ,اس ال
ٖغثطٗع الؾدص تكَٕٖ وٕقف وعني أٔ تاٍى فكضة وعٍْٗ اال وَ خاله العمٕواح ٔالاٗاٌهاح
الثى ٖثي تٕفريِا لْ  ,مما ٖؤكز قزصة االعالً بكافة صٕصٓ ٔأؽكالْ عمى اضهزار تغهٗرياح
فى الفاِٗئ ,الىاصعاح الفضرٖة ٔاجملثىعٗة  ,عَ طضٖق تعىٗي العضفهة ٔالثٕعٗهة ٔالثٍهٕٖض
ٔتكَٕٖ الضأى ٌٔؾض العمٕواح ٔالقضاٖا الدثمفةٔ ,لٕ ٌظضٌا اىل ٔاقع اعالوٍا العضبى لٕزهزٌا
أٌْ خبطاباتْ ٍٖقغي عمى ٌفغْ اطاء العالقة وع اآلخض اىل:
 .1إعالً ٖزافع عَ اسبزاخة ٔخقافة االٌفثاح عمى اآلخض  ,وقابهن الثطهضو ٔاالٌغهالل عمهى
الشاح ٔضباصبة اآلخض  ِٕٔ ,اعالً بالغ -فى فرتاح كدرية -فهى زمهز الهشاح ٔفهى تقهزٖض
اآلخض ٔضضاصتْ ٔقٕتْ .
 .2إعالً ّٖارُ اآلخهض باعهي اخٌظىهة ضفا ها عمهى بقامّها ِٔهٕ ٖهثغري ٔفهق االدباِهاح
اخوضٖكٗة ٔالغضبٗة فى ضضبّا عمى االصِاة  ,عٕاء أكاُ االصِاة لهْ أعهاابْ ٔرٔافعهْ أٔ
ٖثي تٕ ٗفْ كشصامع لضضة أعزاء الٕالٖاح الثطزٓ اخوضٖكٗة ٔالغضة .
 .3إعالً وغثقن ؼبأه أُ ٖزافع عَ اهلٕٖة العضبٗهة ٔاالعهالوٗة ٖٔ ,هزفع تّىهة الثطهضو
ٔاالصِاة ٔ ,أعىاه العٍف عَ العضة ٔالغمىني ٔ ,ضصض االصِاة فى فئة ضبهزرة ال تعه
عَ تٕزّاح اجملثىعاح ٔالؾعٕة العضبٗة ٔاالعالوٗة .
 .4إ عالً عمىاٌى ؼبأه الثصهزى لمثٕزهْ الهزٍٖى فهى الٍطقهة بعهز ظبهاح بعهت الدهٕصاح
العضبٗة ٖٔ ,ضى ضثىٗة الصزاً وع الغضة ٔ ,تأطً فهى العالقهاح الغٗاعهٗة ٔاالقثصهارٖة
وعْ مبا ٖؤخض عمى وغثٕى وعٗؾثْ ٔأوٍْ ٔاعثقضاص رٔه الٍطقة .
 .5إ عالً ٖعى الؾهضٔ الغضبهى ازبزٖهز ٍٖٔ ,هاِت الهؤاوضة الثهى تثاٍاِها الٕالٖهاح الثطهزة
ٔالغههضة ههز العههضة لمغههٗطضة عمههى الصههاا اسبٕٖٗههة فههى الٍطقههة العضبٗههة ٔ ,عههٕرة
االعثعىاص الااؽض ٔاهلٗىٍة العغكضٖة وَ ززٖز بأؽكاه ٔصٕص طبثمفة .
 .6إعالً ٖزافع عَ الثطضو ٔاالصِاة وَ الااطَ ٔ ,ؽبؾى غضب الٕالٖاح الثطزة اخوضٖكٗة
ٔالغضة ٔضضبّا عمْٗ ٔ ,وَ خي فّٕ ؼبأه أُ ٖثاٍى خطابا ززٖزا وٍفثطها اِضٖها ,
ٖٔغعى لمقإه الغٗاعى باخعالٗب الزميقضاطٗة لثفارى اهلسًٕ عمْٗ.
كىا اٌقغي اشبطاة االعالوى العضبى عمى وغثٕى تٕزّهاح الفكهض العاصهض اطاء اآلخهض عمهى
الٍطٕ الثاىل:
 -1ادبآ ٖضفت الغضة بضوثْ ٖٔزعٕ اىل العهٕرة اىل صهزص الضعهالة االعهالوٗة  ,وثىدمهة فهى
القضآُ الكضٖي ٔالغٍة الٍإٖة الطّهضة ٔعهرية اخمىهة ٔالصهطابة; ِٔهشا االدبهآ ٖهضى أُ
الغمىني " لَ ٖصمح آخضِي اال مبا صهمح بهْ أٔهلهي " ٔأُ عهاب تهأخض الغهمىني ِهٕ عهزً
وعضفثّي بأوٕص رٍّٖي ٔ ,قز متدن ِشا االدبهآ فهى بعهت اسبضكهاح الغهمفٗة ٔالثٗهاصاح
اخصٕلٗة فى الزٔه العضبٗة ٔاالعالوٗة .

وسائن اإلعالً وقطايا اإلزِاب

11

أ.د /أمحد أمحد حمىد شازع

 -2ادبآ ٖؤوَ بالثقزً الغضبى ٖٔعثقز بضضٔصة أُ ٌازأ مما اٌثّى الْٗ اآلخضُٔ ٔ ,أُ الٍثاص
الغضبى ِٕ ٌثاص ضٕاص ضضاصى ٔ ,كاٌج اسبضاصة االعهالوٗة وكٌٕها أعاعهٗا وهَ وكٌٕاتهْ ,
لكٍْ فى زظء وٍْ ٖعثقز أُ اسبضاصة االعهالوٗة اٌهزخضح ٔوها عهارح وقٕالتّها تٍطاهق
عمى عامل الًٕٗ ٔ ,اخززص تضك الا ى " الهرتار " ٔااللثفهاح اىل اسبا هض " الثقهزً " الهشى
ميدمْ الغضة بكن اوكاٌٗاتْ العمىٗة ٔالثقٍٗة ٖٔغىى ِهشا االدبهآ ة" الغهرتة " ٔميدمهْ
أغمب اسبضكاح ٔاالدباِاح العمىاٌٗة ٔالالرٍٖٗة فى الفكض العضبى العاصض .
 -3االدبآ الثٕفٗقى ٖ ِٕٔ :عثقز بضضٔصة الثٕفٗق بني وعطٗاح اسبضاصة الغضبٗة العاصهضة ,
ٔوعطٗاح اسبضاصة االعالوٗة ٔميٗن ِشا االدبآ اىل أُ تكُٕ الازاٖة ِهى تأعهٗػ الغهمي
فى ٕء االعهالً اخٔه الهشى ال ٖثعهاصع وهع الثقهزً ٔالعقهن  ,بٕصهفّىا وهَ وٍثسهاح
اسبضاصة االعالوٗة  ,فالقضآُ الكضٖي زاء لٗؤٖز العقن ٔال ٖثعهاصع وعهْٔ ,بالثهاىل فهاُ
كن وٍثساح العقن الاؾضى الثى ربزً االٌغاٌٗة ِى وَ وقثضٗاح الٍص الزٍٖى ( القهضآُ
الكضٖي ٔالغٍة الٍإٖة الؾضٖفة ) ٔميدن ِشا االدبآ تٗاص الزٍٖى االصالضى أوداه " مجاه
(.)1
الزَٖ اخفغاٌى " ٔضبىز عازٓ " ٔالؾٗذ ضبىز الغظاىل " ٔغريِي

احملوز األوه
وذلك مً خالل عدة أبعاد :

أوال  :التشويش عمى وٍظووة القيي  ,وتوجيْ اخلياه وقولبة السموك.
اُ خقافة االخرتال كىا تؾري اخربٗاح تعٍى الغٗطضة عمى االرصاك ٔاخضا الٍفػ ,
ٔتعطٗن فاعمٗة العقن ٔتكٗٗف الٍطق ٔ ,الثؾهٕٖؿ عمهى ٌظهاً القهٗي ٔ ,تٕزٗهْ اشبٗهاه ,
ٔتٍىٗط الشٔل ٔ ,قٕلاة الغمٕك
أوا فى ازباٌب الغٗاعى ٔالدقافى ٔالعقامزى فطزر ٔال ضضص ٔ ,تؾهّز سلها المقهاءاح
ٔاسبٕاصاح الثمٗفظٌٖٕٗة الفضامٗة ساح الٍىط االعالوى الهشى مل تألفهْ اجملثىعهاح العضبٗهة
ٔاالعالوٗة ٔ ,الثىدن فى ال اوش اسبٕاصٖة الااؽضة الثى أخشح القٍهٕاح الفضهامٗة تثغهابق
فى بدّا لمىؾاِز العضبى ٔالغمي  ,فى ضبألة لمثزخن فى تؾكٗن الفكهض ٔالغهمٕك المهشَٖ
ٖعزاُ وَ أعاعٗاح العىن الرتبٕى ٔالثعمٗىى ,مما ٖغهاعز فهى الرتكٗهب العضهٕى ٔالٍفغهى
لزواغ االٌغاُ حبٗذ ػبعمْ وطٕاعا قابال لمثكٗف  .فعاراتْ ٔأمناط تفكهريٓ لٗغهج صاعهدة

ٔخابثة (. )2
ٔوَ ٍِا فاُ تّزٖز اخوَ ٔاالعثقضاص ال ٖازأ اال بظعظعة اخفكاص ٔالقهٗي ٔبضصبثّها
ٔفق اخِهٕاء الضهالة ِٔهى أٔىل وضاضهن الصهعٕر اىل عهمي االعبهضاو الفكهضى ٔأٔىل خطهٕاح
االصِاة فغٗاة الثٕاطُ ٔالطضح الٕ ٕعى ٔالقٗىى فى الضعالة االعالوٗهة ,كىها أُ الثٕزٗهْ
االعالوى الكدف وَ قان االعالً اشباصزى لظعظعة الدقة بالدظُٔ القٗىى ٔالفكضى الغمٗي
لزى ازبىّٕص ٔخباصة الؾااة كاُ وَ عٕاون الثطضو ٔاإلصِاة (.)3
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ثاٌيا :التّويَ وَ قيىة الجقافات الوطٍية وفسص ثقافة القوى الكربى:
إُ االعالً ٔخباصة االعالً ازبزٖز ٖكهضؼ بصهٕصة وااؽهضة ٔغهري وااؽهضة لقضهٗة
خطريةِٔ ,ى الثَّٕٖ وَ قٗىة الدقافة الٕطٍٗة ٔخباصة الدقافهة االعهالوٗة  ,باعثااصِها
خقافة وا ٕٖة ال تٕاكب وثطمااح العصض ٔ ,فضع خقافهة أخهضى باعهثدزاً عٕاوهن ازبهشة
ٔاالبّاص ِٔ ,ى خقافة القٕى الثطكىة فى ضضكهة االعهالً الهزٔىل  ,فىهَ العهضٔو أُ العٕلهة
ذبىن فى طٗاتّا وؾهضٔعا خوضكهة العهامل خُ القهٗي الٍفغهٗة ٔالغهمٕكٗة أوغهج فهى هن
اآللٗاح االعالوٗة ازبزٖزة ِى الّٗىٍة فى ن خٕصة العمٕواح ٔتغٗري وعارلة االعهالً فهى
العامل فى عصض االعالً ازبزٖز ِٔ .شا كمْ ٖعز اغثصابا خقافٗا ٔعزٔاٌٗا صوظٖها فسها عمهى
عامض الدقافهاح اخخهضى ٔاخرتاقها تقٍٗها ٖغهثدزً ٔعهامن االتصهاه هلهزص عهٗارة خقافهاح
الؾههعٕة ٔفههضع الدقافههة الغضبٗههة ٔ .الثىدمههة فههى اؽههاعة الههشٔل الغضبههى فههى االعههثّالك
ٔالثىكني لمؾضٓ االعثّالكى ٔ ,كشلا تٍىٗط الؾدصٗة االٌغاٌٗة عىٕوا ٔالغمىة خصٕصا
 ,حبٗذ ميكَ اعارة ِٗكمة ادباِاتّا ٔعٕاطفّها كهن ضهني كىها لهٕ كاٌهج طٖها فهى الالبهػ "
الٕ ة " ٔقص الؾعض ٔوا اىل سلا (.)4
ٔفى ِشا الصزر وها ٖعهضو باؽهاعة خقافهة العٍهف  ,ضٗهذ ضمهج عمٍٗها وهَ اخفهالً
اخزٍاٗة ع فضامٗاح الغضة ٔآلٗاتْ االعالوٗة ازبزٖزة الثهى وهَ ؽهأٌّا تٍؾهئة أزٗهاه
كاومة تؤوَ بالعٍف كأعمٕة لمطٗآ ٔ ,كظاِضة عارٖة ٔطاٗعٗة ٔوألٕفة ٔ ,وها ٖرتتهب عمهى
سلا وَ اٌثؾاص لمضسٖمة ٔازبضمية ٔالعٍف فى اجملثىعاح االعالوٗة

ثالجا  :شيوع خطاب الكساِية فى االعالً العسبى.
اخوضاع الثهى ازثاضهج الكهدري وهَ ٔعهامن االعهالً كاشبالٖها الغهضطاٌٗة تكهاخضح
ٔتفؾج ٔاٌثؾضح كالغٕؼ فى االعالً  ,غبض العظي ٔٔصهن ضثهى ازبهشٔص ٔ ,ال ٖعهضو كٗهف
ميكَ وقأوثْ ! فقان خٕصاح الضبٗع العضبى كاُ االعالً فى غالاْ وغثماا وَ ضضٖثهْ ٔكهاُ
وثّىا بأٌْ صٕح اسبكٕواح ال صٕح الٍاؼ ٔ ,لكَ اسباه ٔالصٕصة العاوة مل تكهَ لثصهن اىل
أُ ٖصاح االعالً وٍصة لمثأطٖي ٔاالضرتاة ٔقٍامة تّزر الغمي اخِمى .
الًٕٗ باح االعالً ِٕ عٍٕاُ الؾكمة ٖصزص لمىسثىع الكضاِٗهْ ٔؼبهت عمهى الفثٍهة

ٔالطامفٗة (.)5
فمقز بضطح خطاباح الثطضٖت عمى الكضاِْٗ بؾكن ٔا هح فهى الؾهّز الغٗاعهى
العضبههى ٔاالعههالوى بعههز خههٕصاح الضبٗههع العضبههى  .فمقههز أخاثههج رصاعههاح رٔلٗههة أُ خطههاة
الكضاِْٗ اصتفع وٍغٕبْ بؾكن كاري ززا فى اضزار الضبٗع العضبى ٔٔ ,فقها لزصاعهة وضكهظ "
بٕٗ لألحبار " فاُ تٍاوى الكضاِٗة الزٍٖٗة فى العامل ميدن تّزٖزا لمسٍػ الاؾهضى بكاومهْ
(ٔ )6فى ِشا ازبٕ العزامى ٔاالتّاوى منا " خطاة الكضاِٗة " ٔتعزرح أٔزّْ ٔأرٔاتْ ٔغاٖاتهْ
ٔأِزافْ ضثى أصاح الًٕٗ ٍِاك وا ٖغىى بضاعة الكضاِٗهْ ِٔ ,هى صهٍاعة تثهزخن فّٗها
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اسبضة القٕلٗة ٔاالفرتاء عمى الثاصٖذ بن ٔتظٖٗفْ بني ازبىاعاح الدثمفهة ٔ ,وها أُ تهزخن
الكضاِْٗ فى صبثىع ضثى متظقْ اصبا اىل ؽٗع ٔمجاعاح وثٍافضة ٔوثضارة .

زابعا  :مسات املعاجلة االعالوية لقطايا االزِاب .
اُ الثأون فى طاٗعة الثغطٗة االعالوٗة لظاِضة االصِاة ٖالضظ اخثالفاح كهدرية
تصن ضز الثٍاقت أضٗاٌا  ,عٕاء كاُ سلا عمى وغثٕى الثٍأه أٔ عمى وغهثٕى الؾهكن ِٔ ,هٕ
وا أصزعْ عزر وَ الااضدني فهى صبهاه االعهالً اىل غٗهاة خطهة و صبهة ٔوٍّسٗهة لهزى
ٔعامن االعالً العضبٗة لٕازّة ِشٓ الظاِضة .
فقز لٕضظ أُ مساح العازبة االعالوٗة هلشٓ الظاِضة تضكظح عمى اسبزر أكدض وَ
الرتكٗظ عمى الثطضو ٔاالصِاة كظاِضة هلها أعهاابّا ٔعٕاومهّا  ,ضٗهذ تثهٕاصى فهى الغالهب
وعازبههة زههشٔص ِههشٓ الظههاِضة ٔأعههاابّا العىٗقههة الغٗاعههٗة ٔاالزثىاعٗههة ٔاالقثصههارٖة
ٔالزٍٖٗة  ,مما ػبعمّا تازٔ ٔكأٌّا صبضرة ٔوطمقة ضٗذ تغٕر فى الغالهب وعازبهة العىمٗهة
االصِابٗة كطزر وٍعظه ٔلٗػ كعىمٗهة دبهضى فهى عهٗال وعهني ٔذبهزر فهى بٗئهة وعٍٗهة .
ا افة اىل ِٗىٍة الطابع االخااصى عمى الثغطٗة االعالوٗة العضبٗة ٔتغٗهب الثغطٗهة ساح
الطابع الثطمٗمى ٔالثفغريى  ,اخوهض الهشى ٖهؤرى اىل بقهاء العازبهة االعالوٗهة عمهى عهطح
اسبزر مما ٖضعف قزصتّا عمى االقٍها ٖٔفقهزِا الثهأخري الفاعهن ٔالمىهٕؼ; ( )7فاالطهاص
احملزر ٖغىح اىل ضز كاري بعظه اسبزر عَ عٗاقْ االزثىاعى ٔالغٗاعى ٔالدقافى ٌثٗسة
االِثىاً بثطقٗق اخخااص ٔاالعالً أكدض وَ ذبقٗق الهٕعى ٔاالرصاك ٔالفّهي ٔتطهضح تمها
الٍثٗسة عؤاال وّىا ِهن ودهن ِهشٓ الىاصعهاح االعالوٗهة ميكهَ أُ ذبقهق اخوهَ االعالوهى
القٕوى ؟ ِٔن لٍا أُ ٌمًٕ ازبىّٕص كمْ أٔ بعضْ عمى االٌصضاو عَ ٔعاممْ القٕوٗة لٕعهامن
أخضى قز دبز فّٗا اٖضاضا ٔفّىا أكدض ؟ ضثى اُ كاُ هلا أزٍزة خاصة تضغب فهى متضٖضِها
اىل عقٕه ازبىاِري ( )8فغٗاة أطض العازبة وَ الٍٕاضى اخخالقٗة ٔاسبقٕقٗهة ٔازبٍامٗهة
ٔالقإٌٌٗة ٖ ,فغض لٍا زاٌاا كاريا وَ ضالة االضثقاُ ٔاالعثقطاة الغٗاعهى ٔاالزثىهاعى
الشى ٖؾّزٓ اجملثىع وَ زاٌب  ,كىا أٌْ ٖعٗز طضح طاٗعهة ٔضهزٔر الغهؤلٗة االزثىاعٗهة
ٔالٍّٗة لٕعامن االعالً وهَ زاٌهب آخهض  ,بصهضو الٍظهض عهَ منهط ومكٗثّها عهٕاء أكاٌهج
ضكٕوٗة خالصة أً خاصة " وقٍعة " .

خاوسا  :التطمين االعالوى:
ٖٔكُٕ االعالً راعىا لالصِهاة ضهني ٖكهشة ٖٔضهمن الٍهاؼ أٔ ضهني ؼبهأه تظٖٔهض
اسبقامق ٔتضمٗن الضأى العاً  ,فاسا خضص االعالً عَ رٔصٓ الضمٗػ الٕ ٕعى ٔالصارل ٔواصؼ
الثضمٗن فى خزوة فئة عٗاعهٗة عمهى ضغهاة وصهمطة الؾهعب ,أٔ ضهني ؽبهضص عهَ الهشٔل
ٔاخخههالل العاوههة ( )9ضٗههذ تعثىههز عىمٗههة الثضههمٗن عمههى عزٖههز وههَ الثقٍٗههاح العضٔفههة
ٔالغههثطزخة  ,ودههن تغههضٖب العمٕوههاح اشباطئههة ٔ ,االؽههاعاح الكاسبههة ٔالثالعههب بالصههارص
ٔبالصٕص ٔ ,العازباح الصطفٗة الثطٗظة ٔاالّٖاً بالٕ ٕعٗة (ٔ )10كشلا اعهثدزاً اخلفها
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بصٕصة خاطئة فألفا االعالوٗني الغثدزوة فى ٔعامن االعالً ذبزر قٍاعاح ٔصرٔر أفعاه
ازبىاِري ٔ ,وَ الغّن الثالعب باخلفا لثغٗري القٍاعاح ٔصرٔر اخفعاه  ,فٗسب أُ تكهُٕ
المفظة ِى المفظة الصطٗطة الع ة عَ ضقٗقة الؾىء ,فالمغة ِى خاروة العٍى فالمفظهة
ِى عٍصض المغة اخٔه فاسا رخمج كمىة أٔ اعرت ج العٍى عٍز عض هْ قصهة خ ٖهة فهاُ
العٍى ٖثطٕه عَ اهلزو الصطٗح  ,فاسا اعثدزوج كمىة بؾكن خاطىء ٔاسا ؽهِٕج القصهة
االخااصٖة أٔ بٕلغ فّٗها عمهى اخغمهب فهاُ بعهت الهٕاطٍني عهٕو ٖعمىهُٕ اخوهٕص بؾهكن
خاطىء(. )11

سادسا  :الرتويج لغايات االزِاب:
اُ ٔعههامن االعههالً تقههًٕ أضٗاٌهها – ٔبههزُٔ قصههز – بههالرتٖٔش لغاٖههاح االصِههاة
ٔاعطامْ ِالة اعالوٗة ال ٖغثطقّا ,خُ عضع الٍا ض ٔالؾاِز الأعهأٖة ٔتصهٕٖض اخ هضاص
بؾكن وثكضص ٔواالغ فْٗ ,ا افة اىل بذ ٔزّاح ٌظض الثطهضفني ٔاالصِهابٗني الثهى ٖقصهز
وٍّا اخاصة اشبٕو  ,تؾكن خطٕصة ٔتٍطٕى عمى صرٔر فعهن عهماٗة وهَ ؽهأٌّا خزوهة العىهن
االصِابى خاصة فهى هن تٍهافػ ٔعهامن االعهالً الدثمفهة عمهى الٍقهن الفهٕصى لألضهزار
الثعمقة باسبٕارر االصِابٗة  ,وَ أزن ذبقٗق الغاق العثقطاة أعزارا وثظاٖزة وَ مجّٕص
القضاء أٔ الغثىعني أٔ الؾاِزَٖ أٔ الغثدزوني  ,مبا قز ٖكُٕ عمى ضغاة القهٗي اخخالقٗهة
ٔا الٌغاٌٗة الثى تضفت الغاعزة فى ٌؾض العٍف ٔالثطضو ٔ ,قز سكض الكدري وهَ اخؽهدا
الٍدضطني فى العىن االصِابى الشَٖ ألقى القات عمّٗي فى العضال أٌّهي تهأخضٔا مبها كاٌهج
تعض ْ " قٍاة ازبظٖضة " أٔ غريِا فى ِشا اجملاه فقهضصٔا االلثطهال بالٍظىهاح الثهى ذبهضع
عمى القٗاً بالثفسرياح ٔالعىمٗاح االٌثطاصٖة .

سابعا  :استخداً االٌرتٌت وَ قبن اجلىاعات واملٍظىات االزِابية:
الثى تثغرت ذبج وغىٗاح رٍٖٗة لزعي الفثٍة الطامفٗة فى بعت الهاالر أٔ اقٍها
الؾااة باعت أِزاو ِشٓ ازبىاعاح ٔدبٍٗزِي ,أٔ تزصٖب الؾااة عمهى القٗهاً باخعىهاه
االصِابٗة ذبج وغىى الزَٖ  ,أٔ مجع الث عاح أٔ ذبزٖهز الٕاقهع ٔاخِهزاو اسبٕٖٗهة فهى
الزٔه الثى ال تثٕافق وع ِشٓ ازبىاعاح  ,فٗؤرى اعثدزاوّا لالٌرتٌهج اىل طٖهارة اٌثؾهاصِا
ٖٔظٖز وَ اوكاٌٗة ذبقٗق أِزافّا  .ففى رصاعة ٌؾضِا وضكظ اخحبار ال ٖطاٌى " كٕبمٗهاً "
الثدصص فى وكافطة الثطضو  ,أُ وا ٌؾضٓ تٍظهٗي راعهؿ االصِهابى خهاله الفهرتة وهَ 17
ٖٕلٗههٕ اىل  15أغغههطػ  2015بمههغ  1146وههارة بههذ بؾههكن أعاعههى عهه ٔعههامن الثٕاصههن
االزثىاعى ٔ ,تٕطعج بني صٕص ٔتغسٗالح فٗزٖٕ ٔأخضى صٕتٗة ٔوقاالح ٔوؾهاِز العٍهف
الفضط وٕزٕرة فٗىا بدْ الثٍظٗي ٔلكَ اهلزو ِٕ تضِٗب الغهكاُ لهٕأر أى ٌظعهة لمثىهضر أٔ
االٌؾقال (. )12
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لقز تطٕص ازبّاط االعالوهى لمطضكهاح االصِابٗهة  ,وهَ صبهضر تّضٖهب فٗهزِٖٕاح
لقٍاة ازبظٖضة طوَ بَ الرُ  ,اىل اعثدىاص كافة أؽهكاه االتصهاه اسبهزٖذ  ,العهٗىا االعهالً
ازبزٖز ٔ ,وا ٖٕفضٓ وَ وٕاقع لمثٕاصن االزثىاعى ٔوزٌٔاح ٔغضو رصرؽة .

ثاوٍا  :عدً التخصص وضعف اخلمفية املعسفية لمقائىني باالتصاه الريَ:
ٖثعاومُٕ وع اِضة الثطهضو ٔالعٍهف أخهض عهماا فهى اػبهار اسبمهٕه الٍاعهاة هلها ,
ٔضٕهلا اىل صبضر تغطٗة عططٗة ٔأضٗاٌا ذبضٖضٗة ٔاتّاوٗة تٍطٕى عمى اتّاواح ٔأضكاً
عههٗئة ٔصمبهها واٗثههة زعمههّا عههازظة عههَ فّههي خطههاة ازبىاعههاح الثطضفههة االعالوههى
ٔوٍظٕواتّهها ٔ ,وضزعٗاتّهها الفكضٖههة ٔالثٍظٗىٗههة ٔ ,فههى ضههاالح كههدرية متٗههن العازبههة
االعالوٗة لظهاِضة الثطهضو ٔاالصِهاة اوها اىل الثّهَٕٖ ٔاوها اىل الثّٕٖهن  ,ممها ٖهؤخض فهى
صزقٗة ِشٓ الثغطٗة ٔذبز وَ قزصتّا عمى الثأخري بغهاب طغٗهاُ الاعهز الهزعامى عمهى
الاعز االعالوى الٕ ٕعى (. )13
ففى تقزٖضٌا أُ قمة اشب اح االعالوٗهة الٕزهٕرة فهى الغهاضة العضبٗهة ٔ ,غٗهاة
الكفاءاح الفاعمة فى الثعاون وع ِشٓ الظهاِضة ٔ ,قمهة الثظاوّها باٍهٕر العىهن الصهطفى وهَ
سلا الثظاً الثسضر ٔالعىق ٔاالبثعار عَ االٌطااعٗة ٔالشاتٗة  ,فاحملضك اخعاعى لكن عىن
اعالوى البز أُ ٖثضىَ اعالوٗا زٗزا ٔضبمال عٗاعٗا كفؤا قارصا عمى ذبمٗن اخضزار اآلٌٗة
ٔ ,صبطّهها بغههٗاقاتّا الدثمفههة  ,وههَ أزههن اعطههاء صههٕصة وثكاومههة لمثٍظٗىههاح االصِابٗههة
الٍاؽطة ضالٗا  .لكَ وا ٌضآ فى زن ٔعامن اعالوٍا ٖثٍافى وع زِٕض العىن االعالوى الٍّى
 ,ففضال عَ عططٗة الثغطٗهة االخااصٖهة ٔ ,كهشلا ٌالضهظ تّافثها فهى وغهثٕى " احملممهني
الغٗاعٗني " ضثى أُ ِشا المقب أصاح ٖطمق اعثااطا عمهى هٕٗو الٍؾهضاح االخااصٖهة رُٔ
الثزقٗق فى صباه خ ة الضٗف ٔصباه ربصصْ ٔوؤِالتْ الٍّٗة .

احملوز الجاٌى
األساليب االعالوية ملقاووة اإلزِاب؛ وذلك وَ خاله عدة أبعاد:

 ) 1اعادة الٍظس فى اخلطاب االعالوى العسبى بشأُ قطايا االزِاب:
إُ وثابعة وٕاقف االعالً العضبى بصفة عاوة ٔالصضى بصفة خاصهة  ,تؾهري اىل
غٗاة صؤٖا تكاومٗهة لهزٔص االعهالً فهى اطهاص اعهرتاتٗسٗاح الٕازّهْ الغٗاعهٗة ٔالثعمٗىٗهة
ٔالدقافٗة ٔاخوٍٗة  ,مثهة اخثهظاه العهرتاتٗسٗاح الٕازّهْ الضمسٗهة زبىاعهاح الثطهضو
ٔاالصِاة فى االعثىار عمى االعرت اتٗسٗة اخوٍٗهة ٔ ,الثهى متكٍهج بهال ؽها وهَ ربفهٗت
وعزالح العٍف فى عقٕر الدىاٌٍٗهاح ٔالثغهعٍٗاح وهَ القهضُ الا هى ٔالعؾهضٖة اخٔىل وهَ
القضُ اسبارى ٔالعؾهضَٖ ٔبعهز ٍٖ 25هاٖض عهٍة ٔ 2011اىل اآلُ ٔ .وهَ الالضهظ أُ هعف أرٔاح
الثعاون اخخضى الدقافٗة ٔالثعمٗىٗة ٔاالعالوٗة أرح اىل اٌثقاه صأمساه العٍف باعي الهزَٖ
ٔخقافثْ وَ اجملاه الغٗاعى اخوٍى اىل اجملهاه االزثىهاعى ( ,)14فاالصِهاة وثعهزر اخعهااة
ٔالزٔافع  ,طبثمف ازبشٔص  ,وثٍٕ اخصٕه  ,صبّٕه اهلٕٖة ٔالكاُ ٔالظوهاُ  ,باال هافة اىل
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أٌْ ال ميكَ اعثااصٓ وؾكمة عٗاعٗة حبثة  ,أٔ أوٍٗة حبثة  ,أٔ عغكضٖة أٔ ازثىاعٗة أٔ رٍٖٗة
أٔ ٌفغٗة حبثة  ,بن ِٕ وظٖش وَ كن ِشٓ الؾكالح صبثىعة  ,مما ٖضدي وَ أعاهاء االعهالً
لٕازّثْ (.)15
فقضٗة الثطزى االعالوى تعز وغألة وّىة  ,تغهثزعى الضازعهة ٔالثقٗهٗي ٔبمهٕصة
الٕعامن ازبزٖزة هلشٓ الضضمة  ,الثى باتج وَ اشبطهٕصة  ,وها ؼبهثي أُ تكهُٕ هلها وعطٗهاح
ٔوٍطمقههاح ربههزً ِههشٓ الضضمههة بكههن ذبههزٖاتّا الضاٍِههة ٔالغههثقامٗة فههى ههن الضههغٕط
اشباصزٗة ٔالثطزٖاح القامة  ,الثى أصاطج تفضع قغضا ٔلهٗػ اخثٗهاصا ساتٗها  ,خصٕصها أُ
عالٍا العضبى ضبط اخٌظاص ٔالثٕزغاح ٔاالعثّزاو أٖضا وهَ اآلخهض بعهز أضهزار اسبهارى
عؾض وَ عاثى  . 2001فهال ٖكفهى الثطهشٖض ٔالثدٕٖهف ٔالثهٍظري الكالوهى غهري الهٕاقعى
لٕازّههة ذبههزٖاح االصِههاة ٔ ,امنهها ػبههب أُ تههثي الٕازّههة بضعههي اشبطههط ٔاػبههار الٕعههامن
اسبزٖدة ٔاعزار ال اوش اخكدهض تؾهٕٖقا ٔزاسبٗهة شبزوهة قضهاٖا اجملثىهع بصهفة عاوهة
ٔأِىّا وٍاقؾة قضاٖا االصِاة ٔوا ٖضتاط مبؾهكالح الهٕاطَ ِٔىٕوهْ  ,بصهضاضة ٔضضٖهة
بعٗزا عَ الاالغة ٔالثّٕٖن  ,أٔ الارت ٔالثطٕٖن  ,خُ ِشٓ الضضمة ٔوا ػبثاضّا وهَ طبهاطض
خقافٗة ٔفكضٖة ٔازثىاعٗة تغثزعى إعطاء صٔضا ززٖزة لمٕعامن االعالوٗة العضبٗة(.)16
ٔوَ ٍِا كاٌج ضٔصة اعارة الٍظهض فهى اشبطهاة االعالوهى العضبهى ٔالصهضى اشبها بؾهأُ
قضاٖا االصِاة فاشبطهاة اسبهاىل ال ٖغهاعز ٔال ٖهزعي تكهَٕٖ صأى عهاً وٕ هٕعى  ,خٌهْ
ٖعثىز عمى وعمٕواح وٍقٕصة ٔواثٕصة تقزً وَ خهاله أطهض ضبهزرة  ,فالبهز وهَ ا هطال
ٔعامن االعالً مبغؤلٗثّا فى تٕفري العمٕواح لمسىّهٕص عهَ قضهاٖا االصِهاة فهى خطهاة
وثٍٕ ٔطبثمف ٔوثكاون  ,خُ اشبطاة االقصامى ال ميكَ أُ ؼبقق اهلهزو وٍهْ (ٍِٔ ,)17ها
تأتى ضٔصة الزٔص الشى تقًٕ بْ ٔعامن االعالً فى وٕازّة ِشا اشبطض بغاب قزصتّا عمهى
الٕصٕه اىل الٍاؼ ٔتٕعٗثّي ٔالثأخري فى عقٕهلي ٔأفكاصِي ٔاقٍاعّي بأعالٗاّا الثعزرة
ٔالثٍٕعة  ,مما ميكَ أُ ٌطمهق عمٗهْ بالرتبٗهة االعالوٗهة الثهى تغهثّزو تٍىٗهة الفكهض
الاؾضى الشى ٖغثّزو تطٕٖض اجملثىع ٔاكغابْ اشب اح العمىٗة ٔالعىمٗة ٔوّاصاح الثفكري
العمىى الٍاقز ٔ ,أِىٗة وقٕواح القهزصة عمهى تغهدري العضفهة ٔاعهثغاله اوكاٌهاح الثهزاخن
ٔالرتابط العضفى فى ضبألة الثعاون وع الؾكالح العقزة (.)18
ٔ ضٔصة خٕع ضضة اخفكاص بكن قٕة ٔبغالة لثقهٕٖت أصكهاُ االصِهاة وهَ خهاله
بذ وٕار اعالوٗة وٕزّْ لمؾااة (.)19
لٍؾض القٗي ٔاسبقامق بال تظٖٗف ٔ ,وٍاقؾهة الثفغهرياح الزٍٖٗهة بؾهكن واغهط
ٖثٗح القزصة عمى الثٕاصن وع ازبىاِري وَ خمفٗاح ازثىاعٗة ٔخقافٗهة طبثمفهة ٔرٔصِها
الثطشٖضى لعضع اخفكاص ٔالٕاقف الثعاص ة وع الزَٖ (.)20
فالثٕعٗة الزٍٖٗة الغمٗىة فى االعالً عَ طضٖق تعمٗي الؾااة الهثفكري الٍقهزى
ٔالكؾف عَ ضقامق الهزَٖ ٔالعضفهة الغهمٗىة بثعالٗىهْ  ,ميكهَ وهَ جاٖهة أزٗالٍها وهَ
عىمٗاح غغٗن الذ ٔاالظبشاة عبٕ الؾعاصاح ال اقة الثى ٖضفعّا الفكض الثطضو  ,فاالصِهاة
فى العارة ٖعثىز عمى فكض خاطىء ٔتفغرياح وغمٕطة لمزَٖ ٔ .وهَ ٍِها فهاُ أبمهغ صر عمهى
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ِ شا الفكهض ٖثىدهن فهى ابهضاط اخفكهاص االػبابٗهة الثهى تعهز أفضهن الغهان لٕازّهة اخفكهاص
اشباطئة ٔالفاِٗي الغمٕطة ٔ ,سلا عهَ طضٖهق االقٍها الهشى ٖعثىهز عمهى وقهضصاح العقهن
الغمٗي ٔالٍصٕ الزٍٖٗة الٕا طة الثى ال ذبثىن الثأٖٔن( )22أ ف اىل سلا القٗاً بالهزٔص
الثعمٗىى ٔالثٕزّٗى لٕعامن االعالً فى تٍىٗة ٔتعظٖظ زٕاٌب اشبري ٔالفضٗمة فى ٌفٕؼ
أبٍاء اجملثىع ٔ ,سلا وهَ خهاله الهزعٕة اىل االلثهظاً بهالقٗي الزٍٖٗهة الغهىطة ٔبالعهاراح
ٔالثقالٗز اسبىٗزة الثى متٍع االٌغاُ أٍٖىا كاُ وَ الٕقٕ فى ؽضاك االصِاة(. )23
ٔوَ ِشا الٍطمق البز أُ ٖقًٕ االعهالً بثٕ ٗهف ٔعهاممْ مبها ميكهَ الزٔلهة وهَ وٕازّهة
اِضة االصِاة وَ خهاله ضبهٕصَٖ أعاعهٗني  :اخٔه :العىهن عمهى تٍىٗهة اجملثىهع ٔتٍظهٗي
قزصاتْ لمىغاِىة فى وٕازّة ِشٓ الظاِضة وَ خاله تٕعٗة الؾعب ٔاخاصة جاعْ لمثعهأُ
وع أزّظة اخوَ الضااط طبططاح مجاعاح العٍف فى اطاص قٗي الزَٖ الغهىطة ٔ ,الدهاٌ٘:
اسبصٕه عمى العمٕواح الالطوة الضااط الدطط اشباصزى الزاعي لعٍاصض ٔمجاعاح العٍهف
راخههن الههاالر ٔخاصزّهها ٔ .عمههى ِههشا ٖعههز الٍؾههاط االعالوههى عمههى رصزههة كههارية فههى ههن
االعههرتاتٗسٗة اخوٍٗههة الؾههاومة ٔاسبزٖدههة ِٔههشٓ االعههرتاتٗسٗة ال تكثفههى مبالضقههة
الٍطضفني الشَٖ ٖعٗدُٕ فى اخصع فغارا ٖٔضٔعُٕ الٍاؼٔ ,امنها أصهاطج تأخهش بعهزا آخهض
ٖؾثىن عمى الزصاعة ٔالثطمٗن لكافة الثغرياح االقمٗىٗهة ٔالعالٗهة ٔأخضِها عمهى وغهثقان
اخوَ الٕطٍى ٔ ,الثطضك وَ أزن وٕازّة عماٗاتّا ٔتأخرياتّها احملثىمهة عمهى أوهَ الهٕطَ
ٔالٕاطَ(.)24
فاِثىاً ٔعامن االعالً بثقزٖي وٕار اعالوٗة ذبمٗمٗة ٌٔقزٖهة  ,تثٍهأه طبثمهف
اخبعار الغٗاعٗة ٔالفكضٖة ٔاالزثىاعٗة الثى تضتاط بقضاٖا االصِاة ٔ ,سلها باالعثىهار
عمى آصاء اشب اء ٔاحملممني باال افة اىل االعثفارة وَ ٌثامش الزصاعاح ٔالاطٕر الثى أعهزح
فى ِشا اجملاه  ,متكَ وَ الضر الفٕصى عمى كن الؾامعاح الضامسة عٕاء أكاُ وصهزصِا راخمٗها أٔ
خاصزٗا  ,كىا متكَ وَ الؾضح القهإٌٌى الضكهظ الهشى ٖثٍهأه طبثمهف العقٕبهاح القإٌٌٗهة
الضارعة زبضامي االصِاة  ,فضال عَ االصؽاراح اشباصة بزٔص الٕاطٍني فى وٕازّهة االصِهاة
ٔذبضكاح االصِابٗني (.)25
ٔتكىَ رٔص ٔعامن االعالً االػبابى أٖضها فهى تٕعٗهة ازبىهاِري ٔابهضاط الثٕاصهن
اخوٍى  ,وَ خهاله عهضع خمفٗهة ضٗاتٗهة لمىثهٕصطني فهى اخعىهاه االزضاوٗهة ٔ ,كٗفٗهة
وعٗؾثّي ٔ ضٔفّي قان ٔبعز الزخٕه فى رامضة االصِهاة ضثهى تثضهح لكهن أعهضة ٔلكافهة
اخز ّظة العٍٗة اخعااة ٔالظضٔو اسبٗاتٗة الدثمفة الثى كاٌهج ٔصاء تهٕصط ِهؤالء الؾهااة,
ٔوَ خي ٌضع أٖزٍٖا عمى اخعااة ٔالٍثامش بقصز الٕصٕه اىل خطط عهمٗىة فهى وٕازّهة
ٔوكافطة ٔالٕقاٖة وَ تهٕصط عٍاصهض ززٖهزة ٔ ,غمهق الاهاة أوهاً اٌغهٗاة ٔرخهٕه عٍاصهض
ززٖزة ٔ ,وَ خي اعارة الضممني لضؽزِي ٔرخٕهلي كأعضاء صاسبني لثهزعٗي اجملثىهع وهَ
ززٖز (ٔ )26كشلا تٕ ٗح ٔبٗاُ الفٕامز ٔالظاٖا الثى ؼبققّا االٌغاُ وَ الثظاوْ باخٌظىة
ٔالقٕاٌني ٔخطٕصة اشبضٔص عٍّا ٔاخ ضاص الرتتاة عمى طبالفثّها ٔاآلخهاص الغهٗئة الٍادبهة
عَ اصتكاة ازبضامي االصِابٗة عمى اخفضار ٔاخعض ٔاجملثىعاح.
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كىا ٖعز وَ الضضٔصى أُ تكُٕ ٍِاك عالقة قٕٖهة بهني ٔعهامن االعهالً ٔاخزّهظة
اخوٍٗة الثى ٖقع عمى كاِمّا ضباصبة االصِاة ٔاالعثفارة وٍّا فهى وعضفهة طهضل الكافطهة
ٔاشبطط االزضاوٗة لالصِابٗني  ,حبٗذ تقًٕ ٔعامن االعالً بزٔصِا فى الكافطة ِٔى عمهى
بصرية وَ أوضِا ٔ ,فى ٌفػ الٕقج ٍٖاغى االِثىاً بالٍثساح االعالوٗة ٔالهٕار الثٕعٕٖهة
الثى تقًٕ باعزارِا ِشٓ اخزّظة  ,وَ خاله اراصاتّا الثدصصة ٌٔؾضِا فى ٔعامن االعالً,
ودن الفالؽاح الثمٗفظٌٖٕٗة ٔ ,االصؽاراح االساعٗة ٔالصطفٗة  ,الثهى تٕ هح ٔتهاني خطهٕصة
االصِاة ٔوا ٖرتتب عمْٗ وَ آخاص عماٗة عمهى االٌغهاُ ٔممثمكاتهْ ٔأوٍهْ ٔاعهثقضاصٓ  ,ضٗهذ
تثضافض زّٕر الكافطة اخوٍٗة ٔاالعالوٗة (.)27

 - 2االٍتناو باملعاجلة االعالمية املتعنكة لكضايا اإلزٍاب:
إُ لٕعامن االعالً رٔصا كاريا فى تغطٗة ٔوعازبة قضهاٖا االصِهاة مبٍّٗهة ضٗهذ
تقًٕ بزٔص فاعن فى تٕزْٗ الىاصعاح الٍّٗة القٍا ازبىّٕص خبطٕصة اخضزار االصِابٗة
ٔ ,وا ػبب ارباسٓ لمثعاون وع ِشٓ اخضزار ٔتزاعٗاتّا (.)28
ٖٔثطمب سلا ٔ هع اعهرتاتٗسٗة إعالوٗهة ٌازعهة الهٕعى بهأُ العضفهة باالصِهاة
لٗغج ضباٖزة  ,بن اٌّا ػبب أُ تزعي قٗي اجملثىهع ٔأُ تهزافع عهَ االعهثقضاص ٔ ,أُ تعكهػ
أٖضهها اخٔلٕٖههاح ٔ ,الصههاا االزثىاعٗههة  ,خههي اُ الههضٔص وههَ العضفههة الٍظضٖههة اىل اجملههاه
الثطاٗقى ٖقثضى فّىا لمٕاقع العٗؿ ٔ ,لمؾدٕ الثى متاصؼ االصِاة عَ قٍاعة صاعهدة
ٔاعارة الٍظض فى بعت الغامن  .فٗسب عمى االعالوٗني أُ ال ٖقهزوٕا ذبمهٗالح أٔ آصاء ربهزً
االصِابٗني بشص ٖعة اعثىار اسبٗار أٔ ضضٖة الثعاري  ,فال ضٗار فى وٕازّة االصِاة  .كىا أٌْ
ٖثعني عمّٗي عزً الثعاون وع اخضزار االصِابٗة عمى أٌّا قصهة وهدرية أٔ عهاق اعالوهى ,
امنا ِى اعثزاء عمى الزٔلة ٔاجملثىهع ٔ ,هلهشٓ االعثاهاصاح بهاح وهَ الضهضٔصى االٌثقهاه وهَ
خقافة الث ٖض اىل خقافة اعثؾضاو الغثقان ٔبٍاء اشبطهط الزصٔعهة ٔفهق قاعهزة عمىٗهة
تٕ ف آخض الٕعامن الثقٍٗة ( )29الثى ٍٖاغى أُ تقًٕ عمى أعاؼ الزٔص احملٕصى الشى ٖثعني أُ
تقههًٕ بههْ ٔعههامن االعههالً مبدثمههف إٌٔاعّهها حملاصبههة االصِههاة فكضٖهها ٔأٖههزٖٕلٕزٗا
ٔعٗكٕلٕزٗا  ,فاالصِاة ِٕ فكض ٔارصاك ٔاقٍا قان كن ؽهىء ٔ ,وهَ ٍِها ػبهب عمهى ٔعهامن
االعالً أُ ذباصة االصِاة فى أسِاُ ٔقٍاعاح ٔوعثقزاح الاؾض ٔتاثعز عَ الثّٕٖن ٔاالخاصة
ٔالثضدٗي ٔاالعثغاله ٔالثالعب (.)30
ٔسلا باسبض عمى العازباح الثعىقة فهى وٕازّهة اخضهزار االصِابٗهة ٔعهزً االكثفهاء
بالٕازّة المطظٗة (.)31
فاعت اإلصِابٗني ٖقٕوُٕ بعىمٗاتّي ٌثٗسة ذبضٖت وَ رٔلة أٔ ِٗئة أٔ مجاعة
أٔ أفضار ال عَ إمياُ بقضٗة وا ٔ ,كدريا وا تقع ضٕارر اصِابٗة ؼباص فى تفغهريِا ٔال تظٖهز
عَ كٌّٕا ضضكاح اعثعضا ٗة بّزو تغمٗط اخ هٕاء االعالوٗهة عمهّٗي  ,ضثهى أُ بعهت
القارة ٔالغٗاعٗني ٔاالعالوٗني أعمٍهٕا أُ اشبطهض اسبقٗقهى ِهٕ أُ االصِهابٗني ال ؽبطفهُٕ
الطامضاح فقط ٔلكٍّي ؽبطفُٕ أٖضا ٔعامن االعالً ٔ ,وَ ٍِا ت ط عزة ٌقاط وّىة :
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البز وَ تٕاطُ ازبضعة اإلعالوٗة الثى تغطى اخضزار االصِابٗهة حبٗهذ تعطّٗها
ضسىّا اسبقٗقى .
ال ميكَ الثعاوهن وهع االصِهابٗني اعالوٗها كىها ؼبهزر عٍهز الثعاوهن وهع وضتكاهى
طبثمف ازبضامي اخخضى فثٍؾض ٔتعضع صٕصِي ٔتثااصى أزّظة االعالً فهى اسبصهٕه عمهى

أخااصِي ٔخططّي .
كىا ال ميكَ الٕصٕه اىل تٕاطُ ازبضعة االعالوٗة حبٗذ تثٍاعب وع ضسي العىمٗة
االصِابٗة اال اسا تٕضزح الفاِٗي ٔفثطج قٍٕاح الغاعة ٔالقارة ٔصزاه اخوَ ٔعمىاء الٍفػ
ٔعمىاء الزَٖ ٔغريِي عمى قٍٕاح االعالً ,حبٗذ ال ٖشا ٔال ٍٖؾض وا ٖغهاعز االصِهابٗني
عمى الفضاص وَ ٖزى العزالة ِٔ .شٓ ِى العارلة الصعاة فاالعالً ميكهَ أُ ٖكهُٕ الضمهة الثهى
ٖثٍفػ بّا االصِابُٕٗ ٔفى الٕقج ٌفغْ الطمٕة وٍْ اضاطة ازبىّهٕص بكافهة الثفاصهٗن
ٔاخٌاههاء تطاٗقهها لاههزأ اسبضٖههة ٔالزميقضاطٗههة ٔتههزفق العمٕوههاح ِٔ .كههشا ٖضههع االصِههاة
االعالوٗني ٔكافة القارة ٔالغاعة عمهى الغهٕاء فهى وٕقهف غاٖهة فهى الصهعٕبة  ,وهَ ضٗهذ
االتفال عمى صٗغة ضبزرة ٖثٍألُٕ بّا ِشٓ الظاِضة اعالوٗا ٔذبقٗق الثٕاطُ فى الغٗاعة
الثى ٖثٕز ُّٕ بّا لداطاة ازبىاِري ٔتؾكٗن الضأى العاً ٔ ,تعائثّي ٌفغٗا ٔوعٍٕٖا لٍاش
العٍف االصِابى بكافة صٕصٓ ٔذبقٗق الثكاتف ٔالثعأُ الطمٕة لٕازّثْ (. )32
ٔكشلا البز وَ الرتكٗظ عمى العازبة الثهى ته ط أعهااة اٌثؾهاص هاِضة االصِهاة
ٔالعٍف ٔ ,كشلا الثصزى لٕعامن االعالً الثهى متهاصؼ أرٔاصا ذبضٖضهٗة وهزوضة تّهزو اىل
الثأخري فى عقٕه الؾااة ٔتّزٖز أوَ الؾهعٕة ٔاجملثىعهاح  ,ممها ٖقثضهى فهثح الفضهاءاح
االعالوٗة أواً الفقّاء ٔقارة الفكض ٔالضأى البضاط صٕصة االعالً الغىطة الزاعٗة اىل الثغاوح
ٔالٕعطٗة ٔاالعثزاه (ٔ ;)33االعثىار عمى آصاء اشب اء ٔعمي االزثىا ٔالغٗاعة ٔاالقثصهار
لزصاعة ٔذبمٗن وضىُٕ فكض وضتكاى زضامي االصِاة ٔتٕ ٗح عماٗاتّا (.)34
كىا ٍٖاغى أُ تثىٗظ العازبهة االعالوىهة بالٕ هٕعٗة ضٗهذ تقهًٕ عمهى تقهزٖي
العمٕواح الدثمفة ٔ ,ابضاط وٕاقهف اخطهضاو الفاعمهة فهى اخطوهة ٔاتاضهة الفضصهة لمسىّهٕص
بغٗة اسبصٕه عمى اسبقامق الثعمقة بّشٓ القضهاٖا ٔ ,الغهعى اىل لفهج اٌثااِهْ ٔاِثىاوهْ
بالعازباح االعالوٗة لقضاٖا االصِاة وَ خاله وا تقزوْ ٔعهامن االعهالً وهَ وهٕار تهزفع
ازبىّههٕص اىل الثفاعههن االػبههابى وههع ِههشٓ العازبههاح باعههثدزاً الههزاخن االقٍاعٗههة
ٔالعاطفٗة(.)35
فاإلعهضا فهى تغطٗههة اسبهزر ٔتقزميهْ فههى أقهضة اآلزهاه وههع تهٕفري العمٕوههاح
ٔالاٗاٌاح الكافٗة عٍْ  ,مما ٖغىح بعزً اتاضة الفضصة لالعهالً العهارى وهَ أزهن تضهدٗي
اخضزار ٔتضٖٔش العمٕواح الكاسبة الثى ؼبقق وهَ ٔصامّها االصِهابُٕٗ الزعاٖهة خعىهاهلي
( ,)36كىا ػبب اتاا عٗاعة اعالوٗة تٍىهى الهٕعى اخوٍهى لهزى ازبىهاِري خبطهٕصة ٔأ هضاص
االصِاة وَ خاله بهضاوش ربضهع لمىثابعهة ٔالثقٗهٗي ٔالثطهٕص عمهى هٕء وها ٖغهفض عٍهْ
الثٍفٗش الفعمى هلهشٓ اله اوش (ِٔ ,)37هشا وهَ ؽهأٌْ أُ ٖهؤرى اىل تٕعهٗع الؾهاصكة الؾهعاٗة
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ٔاالعّاواح الطٕعٗة وَ اخفضار ٔوٍظىاح اجملثىهع الهزٌى فهى الثصهزى لظهاِضة االصِهاة
ٔمبا ٖضىَ تفعٗن رٔص ٔعامن االعالً فى صفع وغثٕى الٕعى مبداطض االصِاة (.)38
ٔإسا كاُ الثفأح فى الثغطٗة االعالوٗة وَ طبثمهف ٔعهامن االعهالً أوهضا وعمٕوها ,
فاُ الااضدني فى صباه االعالً الغٗاعى ٔاعالً اخطواح قز أمجعٕا عمى أُ لمٕعٗمة القضٔءة
و ٗظة تكار تثفضر بّا عَ باقى ٔعامن االعالً الضمٗة ٔالغىٕعة  ,فالصطفُٕٗ وَ الفرتع
أٌّههي ميمكههُٕ الٕقههج الكههافى لمههثفكري فههى أودههن الطههضل لثفكٗهها اخضههزار ٔاالعههثعاٌة
باشب اء لفّي اخعااة أٔ الغالح العثىز اىل غري سلا وَ العطٗاح (.)39
ٔوَ ِشا الٍطمق ت ط أِىٗة رٔص ٔعامن االعالً عٕاء أكاٌهج صمسٗهة أً خاصهة فهى
وعازبة اِضة االصِاة وَ ٔاقع الغهؤلٗة االزثىاعٗهة الثهى متاصعهّا ِهشٓ الٕعهامن ِٔهى
الغؤلٗة الثى ذبأه الثٕفٗق بني اعثقاله ٔعامن االعهالً ٔ ,بهني الثظاواتّها دبهآ اجملثىهع
ضٗذ تغعى ٌظضٖة الغؤلٗة االزثىاعٗة لٕعامن االعالً اىل الثٕفٗق بهني خالخهة واهارىء
أعاعٗة ِى اسبضٖة ٔ ,االخثٗاص الفضرى وَ زّة ٔ ,ضضٖهة ٔعهامن االعهالً وهَ زّهة خاٌٗهة
ٔالثظاً ٔعامن االعالً دبآ صبثىعّا ٔقٗىْ وَ زّة خالدة (.)40

 - 3االٍتناو بضسوزة تدزيب الكائنني باالتصال الريً يتصدوٌ لكضايا اإلزٍاب:
تقثضى وعازبة اِضة االصِاة االِثىهاً الكهافى باعهزار االعالوهٗني ٔتأِٗمهّي
تأِٗال وٍّٗا زٗزا لمثعاون وع ِهشٓ الظهاِضة فىهَ الّهي تهٕفري الثهزصٖب الكهافى ٔالالمهي
ٔالالطً فى تغطٗة أضزار قضاٖا االصِاة  ,مبها ٖثىٗهظ بهْ وهَ تضكٗهب ٔتعقٗهز ٔضغاعهٗة
بالغة خاصة فى صبهاه الصهطافة االعثقصهامٗة ( ;)41فالثهزصٖب ازبٗهز ٌٔؾهض الهٕعى بهني
االعالوٗني ؼبٕه رُٔ اعثفارة االصِابٗني وَ االتصاه أٔ دبٍٗز كٕارص ززٖزة (.)42
ٔفى ِشا االطاص أٖضا وَ اخِىٗة مبكاُ اقاوة اتصهاالح ٔرٔصاح تزصٖاٗهة وؾهرتكة
بني ممدمى ازبّاح الضمسٗهة ٔخباصهة تمها العٍٗهة بالثعاوهن وهع هاِضة االصِهاة ٔ ,بهني
ممدمى الصطافة ٔاالعالً عمى كٗفٗة وعازبة اسبٕارر االصِابٗة اعالوٗها ( ;)43خُ الثهزصٖب
أ طى أِي وَ سى قان ٌ ,ظضا لمثغرياح الثى ٖؾّزِا االعالً ٔالثى تقثضى بالٍغاة هلهشٓ
الظاِضة أُ ٖز االعالوى احملرتو  ,الشى ٖثىثع بالطالعة العىقة ٔالٕاععة فى آُ ٔاضهز فهى
ؽثى الٕ هٕعاح ٔالعهٗىا فهى عصهض العٕلهة الهشى ميطضٌها بٕابهن وهَ العمٕوهاح الكثٕبهة
ٔالضمٗة ٔالغهىٕعة ٔاالفرتا هٗة ٔ ,الثهى تثطمهب اتظاٌها ٌٔضهٕزا لغضبمثّها ٔٔ هعّا فهى
الغٗال الطمٕة  ,فضال عَ قزصة االعالوى احملرتو فى الثىٗٗظ بني اشب ٔالثطمٗن ٔالضأى ,
ٔقزصتْ فى الثطمى بقزص كاري وَ الغؤلٗة لئال تثغاب تقاصٖضٓ مبؾكالح ٔوآؼ ( ,)44فضهال
عَ سلا فاُ عمى االعالوى الشى ٖثصزى هلشٓ الظاِضة أُ ٖغز الدغضاح فى وغثٕى الثكَٕٖ
اسا كاُ سلا عمى وغثٕى العضفة بثاصٖذ ٌؾأة ِشٓ ازبىاعهاح االصِابٗهة ٔ ,أربٗاتّها ٔطهضل
ذبضكّا ,أٔ االطال عمى طبثمف الٍاِش العثىزة فى رصاعاح االصِاة ٔرصاعاح العٍف ٔ ,عمهي
االزثىا ٔالثطمٗهن الٍفغهى ٔغهريٓ; ٔلهَ ٖثغهٍى لهْ أُ ٖصهٕغ صؤٖهة ٔا هطة ٔرقٗقهة اال
بالثىكني ِٕٔ أضز الفاِٗي الغهثطزخة الثهى ت تهزأهلا ٔتٕ ٗفّها بكدهضة فهى عهزر وهَ
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اجملاالح ٔاسبقٕه العضفٗة  ,ضٗذ دبز الثىكني االقثصهارىٔ ,الهثىكني الغٗاعهىٔ ,الهثىكني
االزثىاعىٔ ,الهثىكني الهزٍٖىِٔ ,هٕ قهامي عمهى تٕعٗهة اخفهضار بقهزصاتّي ٔضهدّي عمهى
تطٕٖضِا لٗصاطٕا وؤِمني لثقزٖي اخفضن.
فىٕازّة الغاال الدقافى الهشى ِهٗىَ عمٗهْ الثؾهزرُٔ ٖقثضهى وقاصبهة عمىٗهة
طبثمفة ربضع اِضة االغبضاط فى العىمٗاح االصِابٗة لمثفكٗا ٔفق وٍا ري وثعزرة ٔوَ
بني ِشٓ الٍا ري رصاعاح العٍهف ٔ ,رصاعهاح الثّىهٗؿٔ ,رصاعهاح االصِهاة ٔ ,عٕعهٕٗلٕزٗا
اخرٖاُ ٔ ,ذبمٗن اشبطاة الزٍٖى فضال عَ تاصٖذ اخفكاص ٔالزصاعاح الزٍٖٗة القاصٌٗة (.)45

 - 4وجوب تفعيل مواثيل الشسف االعالمي ة واصداز التشسيعات لضبط املنازسات االعالمية
املختلفة:
وَ الصعب ازضاء وغح وقهاصُ بهني قهٕاٌني االعهالً فهى العهامل العضبهى وهَ ضٗهذ
أخالقٗاح الٍّة  ,خُ وفّٕوّا ؽبثمف وَ بمهز اىل آخهض خهي اُ ٍِهاك وها قهز ٖعهز وٍافٗها
لمقإٌُ فى بمز ٖعث ؽٗئا طاٗعٗا ٔوقإال فى بمز آخض ,طر عمى سلها الؾهح فهى وٕاخٗهق
الؾضو االعالوٗة أٔ ٔزٕرِا ٔلكَ مبفاِٗي قزمية قز ال تثىاؽى وع العصض بهن ال تعثىهز
وَ قان الؤعغاح االعالوٗة  ,بن صمبا تكُٕ وٍظلة وَ اسبكٕوهاح لثدهزً وصهاا الغهؤلني
فّٗا(.)46
فمي تعز قٕاٌني الصطافة ,أٔ الاذ الثمٗفظٌٖٕى ,أٔ زّاح االصزاص تغثٕعب الثطهٕص
الضاَِ فى االتصاه االعالوى ,كىا ال ٖٕزهز قهٕاٌني لالعهالً االلكرتٌٔهى ٔتطاٗقاتهْ فهى
ٌظي االعالً ازبزٖز ,اٌعكغهج عمهى فٕ هى االصهزاصاح لمىٕاقهعٔ ,الٕعهامن االلكرتٌٔٗهة
االعالوٗة صغي ٔاقعٗة ٔضقٗق ة ِشا اجملهاه  ,ممها ٖثطمهب وضازعهة كافهة القهٕاٌني الٍظىهة
لمعىن االعالوى ٔالعمٕواتى ٔ ,اُ كاٌج الزٔلة فى وصض ودال قهز عٍٗهج بهاالعالً فهى وهٕار
رعثٕص ِٔ 2014ى وٕار  , 2013 , 2012 , 2011بؾأُ تٍظٗي االعهالً ٔاٌؾهاء خهالر ِٗئهاح ٔطٍٗهة
لمصطافة ٔاالعالً الغىٕ ٔالضمى ٔصبمهػ أعمهى لثٍظهٗي االعهالً  ,اال أُ تهأخري االٌؾهاء
اٌعكػ عماا عمى اخراء االعالوى ٔاٌثؾضح ضالة وَ العؾٕامٗة ٔالفٕ ٕٖة فى اخراء (.)47
ٖٔعث الٍقار أُ عٕء الثعاون وع اِضة االصِاة ٖعٕر فى زظء كاري وٍْ اىل حبذ
عزر وَ ٔعامن االعالً عَ اخضزار االصِابٗة الثى ذبقهق االخهاصة  ,ضثهى ٔاُ أرى سلها اىل
الثضههطٗة بالاههارىء اخعاعههٗة الثههى ٖقههًٕ عمّٗهها العىههن االعالوههى ٔالثٍههاطه عههَ القههٗي
اخخالقٗة(.)48
صغي أُ االلثهظاً بأخالقٗهاح العىهن االعالوهى أوهض وثفهق عمٗهْ فهى كهن اخعهضاو
ٔالقٕاٌني  ,ضٗذ تكثغب أِىٗة خاصة لا لالعالً وَ صعالة بالغة اخِىٗة رباطب االٌغاُ
أعاعا ٔتقًٕ بزٔص وّي فى تؾكٗن قٗىْ ٔادباِاتْ ٔوعاصفهْ  ,فّهى صعهالة ذبقهق الثٕاصهن
ٔالرتابط بني الؾعٕة ٔاسبضاصاح ٔالدقافهاح الدثمفهة  ,فاخخالقٗهاح االعالوٗهة تثدطهى
ضزٔر أخالقٗاح العىن ٔالٍّة لثىثز ٔتؾىن اخخالقٗاح االٌغاٌٗة بصفة عاوة (. )49
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ٔوَ ِ ٍا ػبب ٔ ع صهٗغ ززٖهزة خخالقٗهاح الاهذ االعالوهى تٕاكهب صٔح العصهض
ٔوعطٗاتههْ خاصههة فههى صبههاه الغههثطزخاح ٔالههثغرياح ازبزٖههزة "اإلعالوٗههة ٔالعمٕواتٗههة
ٔالثكٍٕلٕزٗة" ٔأُ ٖضاعى فهى ِهشٓ الصهٗغ ٔزهٕر ٌصهٕ ٔا هطة تؤكهز عٍصهض االلثهظاً
باخخالقٗاح  ,الٍّٗة ٔواارمّا اخعاعٗة ٔاضرتاً اٌغهاٌٗة االٌغهاُ ٔوؾهاعضٓ ٔوعثقزاتهْ
وع الثأكٗز عمى أِىٗة اسبصٕه عمى عاق صهطفى أٔ ذبقٗهق االخهاصة فهى الضهىُٕ ػبهب أال
ٖكُٕ و صا اللغاء وازأ االلثظاً اخخالقى الٍّى الشى ٖعاص ْ كن وا ميكهَ أُ ٖؾهكن اعهاءة
لمىثمقى ٔكن وا ميدن خطضا عمى ٔزٕرٓ (. )50
ٔفى ِشا اإلطاص ٍِاك وَ ٖضى أٌْ البز وَ الثصزى لمىعمٕواح اهلزاوة الثى بهضطح
عمى ؽاكة االٌرتٌج ٔوعازبثّا وَ خاله الثؾهضٖعاح الكفٗمهة بهاغالل ِهشٓ الٕاقهع الثهى
تضٔص لمعٍف ٔاخفكاص الثطضفة ٔالعٗىا الٕاقع الثى تٍغب ٌفغّا اىل االعالً ٔتقزً صهٕصة
وؾِٕة عَ الزَٖ اسبٍٗف (.)51

وتأكيدا للتخوفات السياسية واألخالقية مً االىرتىت ظَست عدة وسائل للتيظيه والسيطسة
وتدوز حول أزبعة ىظه:
 -1القٕاٌني اسبكٕوٗة راخن كن رٔلة  ,ضٗذ تغَ الزٔه قٕاٌني ٔطٍٗهة ذبهأه بّها مماصعهة
االضثكاص ٔالغٗارة ٔالضاط القضامى عمى الضاوني الثى تضاِا الة .
 -2العاِزاح الزٔلٗة الثى ذبأه ٔ ع قٕاعز رٔلٗة قابمة لمثطاٗق .
 -3الٍظىاح الزٔلٗة اخِمٗة الثى تعثىز عمى كٕارصِا ٔالضأى العاً .
 -4القضاصاح الشاتٗة الثى تمثظً بّا – طٕعها – الكاتهب الغهثدزوة لالٌرتٌهج ٔتعثىهز عمهى
صغاهة أعضههامّا ٔذبزٖههز القٕاعههز المظوههة الثههى قههز تكههُٕ أكدههض فامههزة وههَ الثههزخالح
اسبكٕوٗة .
وَ العضٔو أٌْ مل ٖصزص فى وصض تؾضٖع خا لالٌرتٌج ٔزضامىهْ غهري أُ زهضامي
االٌرتٌج ٔالثؾّري االلكرتٌٔى بصفة عاوة ٖثي الثعاوهن وعّها طاقها لقهإٌُ العقٕبهاح
الصضى فكن الٕار القإٌٌٗة الثصمة بالٍؾض " وعظي الٕار وَ  171اىل  " 201تكٗف فّٗا زهضامي
االٌرتٌج (. )52
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العضبٗة  ,اذبار اساعاح الزٔه العضبٗة . 48 , 2014 , 4 ,
 . 23رِ /اٖن ٔرعاُ الزعسة  ,وضزع عابق . 4 ,
 . 24ر /خضٖا الغٍٕعى ٔ ,وضٔة ععٗز  ,وضزع عابق . 46 ,
ٌ . 25اٗن عاز الفثاح  ,االعالً ٔاالصِاة اعرتاتٗسٗة الٕازّة . 57 ,
 . 26ضٍاُ زٍٗز  ,رٔص االعالً فى تكهَٕٖ تصهٕصاح الٍداهة ضهٕه وفّهًٕ االصِهاة  ,زاوعهة
اخطِض  ,صبمة الاسٕر االعالوٗة  , 18 ,أكثٕبض . 441 , 2002
 . 27عاز اهلل عمى العمٗاُ  ,االعالً العضبى ٔذبزى الكمىة الفاعمة  ,صبمة ضٕاص العضة  ,الغٍة
الداٌٗة  ,العزر  , 13رٖغى  , 2005وؤعغة الفكض العضبى  ,برئح  ,لاٍاُ . 81 ,
 . 28وضكظ ازبظٖضة لمزصاعاح  ,أطض العازبة االعالوٗة لظاِضة االصِهاة فهى االعهالً الصهضى ,
وضزع عابق .
 . 29ر /أجز عمى عمٗىاُ  ,صبمة اخطِض  ,وضزع عابق . 799 ,
ِ . 30ؾاً بَ عاز اهلل العااؼ  ,رٔص الٍثزٖاح االلكرتٌٔٗة ٔوٕاقع الثٕاصن االزثىاعى فهى
ضباصبة االصِاة  ,وَ أعىاه وؤمتض اخطِض العالى لٕازّة الثطضو ٔاالصِهاة ( القهاِضة
 12 – 1100صفض ِ 1436سضْٖ  4 – 3 /رٖغى . 253 , ) ً 2014
 . 31رِ /زٖن وصطفى اشبٕىل  ,االصِاة ع الؾاكة العٍكإتٗهة  ,وكثاهة اخعهضة  ,اهلٗئهة
الصضٖة العاوة لمكثاة  ,القاِضة . 52 , 2015
ٔ . 32طاصة اخٔقههاو  ,ههاِضة االصِههاة  ,اخبعههار ٔالدههاطض ٔآلٗههاح العازبههة  ,عمغههمة تصههطٗح
الفاِٗي  ,صقي  , 7القاِضة ِ 1431سضٖا . 16 , ً 2010 ,
 . 33ر /صبزى ضبىز الزاغض  ,الغؤلٗة االزثىاعٗة لمصطافة الزٍٖٗة لٕازّة اِضة العٍف
اجملثىعى فى وصض بعهز خهٕصة ٍٖهاٖض  , 2011رصاعهة عمهى القهامي باالتصهاه بالصهطف
االعالوٗة الطإعة ٔااللكرتٌٔٗة  ,فى كثاة أعىاه الؤمتض العمىى الزٔىل اخٔه لكمٗة
االعالً زاوعة اخطِض  ,الٍّٗة االعالوٗهة ٔالثطهٕه الهزميقضاطى  ,ص 17 – 14 , 1ابضٖهن
361 , 2013
 . 34رٌ /صههرية تههاوى  ,العازبههة االعالوٗههة لظههاِضة االصِههاة وههَ خههاله االعههالً الفضههامى
االخااصى  ,رصاعة وقاصٌهة بهني قٍهاتى ازبظٖهضة ٔالعضبٗهة  ,صبمهة االساعهاح العضبٗهة ,
وضزع عابق .40 ,
 . 35أجهز ابهضاِٗي وصهطفى  ,رٔص ٔعههامن االعهالً ٔوؤعغهاح اجملثىههع الهزٌى فهى تفعٗههن
الؾضاكة اجملثىعٗة وَ أزن الثصزى لمسضمية  ,وضكظ االعالً اخوٍى . 4 , 2008 ٌٕٕٖٗ ,
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 . 36ر /ضبىز أجز القاعزى ٔ ,عامن االعالً العضبٗة ٔأزّظة االعهالً اخوٍهى ؽهضٖكاُ فهى
وكافطة االصِاة  ,صبمة االساعاح العضبٗة  ,وضزع عابق . 88 ,
ٌ . 37صرية تاوى  ,وضزع عابق ,

. 30

 . 38ر /آواه قضاوى  ,الثغطٗة االعالوٗة لالصِاة فرتة االٌثقهاه الهزميقضاطى تهٌٕػ ودهاال ,
صبمة االساعاح العضبٗة  ,وضزع عابق . 67 ,
 . 39ر /ضبىههز قههرياط  ,ؽههاِز أً وثههٕاطىء تعههاطى االعههالً وههع االصِههاة  ,صبمههة االساعههاح
العضبٗة  ,وضزع عابق . 19 ,
 . 40رٌ /صرية تاوى  ,وضزع عابق ,
 . 41ضٍاُ زٍٗز  ,وضزع عابق ,

. 40
. 441

 . 42رِ /اٖن ٔرعاُ الزعسة  ,وضزع عابق ,
 . 43ضٍاُ زٍٗز  ,وضزع عابق ,
 . 44رٌ /صرية تاوى  ,وضزع عابق ,
 . 45الضزع الغابق ٌفغْ ,

.7

. 483
. 40

. 35

 . 46ر /أجز ابضاِٗي وصطفى  ,رٔص ٔعامن اإلعالً ٔوؤعغاح اجملثىع الزٌى  ,وضزع عابق ,
.8
 . 47رِ /اٖن ٔرعاُ الزعسة  ,وضزع عابق ,

.8

 . 48ر /آواه قضاوى  ,الثغطٗة اإلعالوٗة فى فرتة اإلٌثقاه الزميقضاطى تٌٕػ وداال ,
 . 49رٌ /صرية تاوى  ,وضزع عابق ,

63

. 35

 . 50وضكظ ازبظٖضة لمزصاعاح  ,أطض العازبة االعالوٗة لظاِضة االصِاة فهى االعهالً الصهضى ,
وضزع عابق .
 . 51ر /جارة اهلٍٗزى  ,العٍف ٔاإلصِهاة بهني فعالٗهاح الكافطهة ٔآلٗهاح الٕازّهة  ,زاوعهة
فاصٔؼ  ,كمٗة اإلعالً ٔفٍُٕ اإلتصاه باإلعكٍزصٖة .
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ِ . 52ؾاً بَ عاز اهلل العااعى  ,وضزع عابق ,

 . 53واززة أبٕ فا ن  ,وا ؼبثازْ اإلعالً العضبهى  ,صبمهة ضهٕاص العهضة  ,وضزهع عهابق ,
92,93
 . 54ر /آواه قضاوى  ,وضزع عابق ,

. 65
. 93

 . 55واززة أبٕ فا ن  ,وضزع عابق ,

 . 56ر /الغههٗز الغههعٗز  ,العههاٖري الغاماههة إعههالً الفٕ ههى ٔصههٍاعة اخطوههاح  ,وضكههظ اخِههضاً
لمزصاعاح اإلزثىاعٗة ٔالثاصؽبٗة  ,فى صؤى وصضٖة  ,الغٍة اخٔىل العزر , 2015 ٌٕٕٖٗ , 5
. 16
 . 57ر /آواه قضاوى  ,وضزع عابق ,

. 63

 . 58إمياُ عظ الزَٖ ضبىز رٔابهْ  ,رٔص القٍهٕاح الفضهامٗة الزٍٖٗهة العضبٗهة فهى الثدقٗهف
الزٍٖى لمسىّٕص الصضى  ,صعالة ركثٕصآ  ,غري وٍؾٕصة  ,كمٗة الرتبٗة الٍٕعٗة  ,زاوعة
الٍصٕصة . 130 , 2009 ,
 . 59ر /إمساعٗن ضبىٕر عاز الضجَ  ,وضزع عابق ,
 . 60رِ /اٖن ٔرعاُ الزعسة  ,وضزع عابق ,

. 301

.7

 . 61ر /ص ا عكاؽة  ,عبٕ أخالقٗاح لمىىاصعة الٍّٗة  ,اإلعالً ٔالقإٌُ  ,ط , 2الكثاة العالٗة
لمٍؾض ٔالثٕطٖع  ,وزٍٖة  6أكثٕبض . 113 , 112 , 2012 ,

