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إٕ ٚسسسل٥ٌ عالمسس٬ّ م سسلآ٠ مسسٔ ا٫  َٚوسس ع  ٚاقٚع  ٚاٚآعم     

 ًع ، يهسٔ تمُٝسه ٖساٙ عيٛسسل٥ٌ     ٚاصٛع  ٫ خترج مٔ ذيو اب

بأْٗل ذلسٓل  َٚٛص٬  ملل ٜ صٌ فٝٗل َٔ افهسلآ ٚنملبسل  ; فلسسمض عّ    

عحلرن١ يف عيصٛآ٠ ٚعسمض عّ ع٭يٛعٕ يف عجمل١ً ٚعيصخٝف١ ٚعسمض عّ عهللٟ 

فلٟ ٚعي جملٍ يمخسني عيصٛ  ، نٌ ذيو م سلآ٠ مسٔ ذلسسٓل   هسٔ إ     

س عيك آ عياٟ  هٔ إ تسمض ّ تسمض ّ يم مِٝ برْلَج اٚ دل١ً ق١ٜٝٓ بٓف

يم مِٝ برْلَج آعقص اٚ برْلَج سٝلسٞ اٚ فًِ قآعَٞ . ٚياع حرص صسلح   

نٌ فهر ٜرٜ  عسمض عّ ٚسل٥ٌ عالم٬ّ إ ٜ خث مٔ نٌ ج ٜ  يف ململ 

ٖاٙ عيٛسل٥ٌ عيٛعسع نُٝل صلاب انرب ق آ َٔ عجلُٗٛآ ملشسلٖ ٠ فًُس٘ اٚ   

لآمت عيشرنل  عيولمل١ٝ عملصٓو١ برْلدل٘ اٚ قرع٠٤ نملب٘ اٚ صخٝفم٘ . ٚتس

هلسساٙ عيٛسسسل٥ٌ يف إصسسرعج نسسٌ ج ٜسس  حمسس٢ اصسس ذ ضلسسٍٛ عحلسسٍٛ مًسس٢ جٗسسل      

عيفٝ ٜٛ اٚ عيمًفل  اٚ عيرعقٜٛ ٚق  اْسمج احس م َٓس٘ حرعحسٌ صس٬ٍ ذيسو عيوسلّ        

 فكط .

ٚحرصسست عيسس ٍٚ عيسس  توُسسٌ ٖسساٙ عيشسسرنل  عيولملٝسس١ عملصسسٓو١ يٛسسسل٥ٌ      

جٝ٘ صٓلم١ ٖساٙ عيٛسسل٥ٌ ٚتٛ ٜوٗسل مًس٢     عالم٬ّ فٝٗل إ تهٕٛ هلل ٜ  يف تٛ

 مقدمة
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قٍٚ عيولمل بشهٌ ملّ ٚقٍٚ عيولمل عيثليث بشهٌ صلص . فلالم٬ّ اصس ذ  

عيّٝٛ َع ع٫قمصلق ٚجتلآ٠ بٝسع ع٭سسًخ١ احس  اٖسِ ع٭مُس ٠ عيس  تكسّٛ مًٝٗسل         

سسسسٟٝٛ ٚعجلٓسسسٛب ٯبٝسسس١ َسسسع م٬قسسسل  عيشسسسرم ع م٬قسسسل  عيشسسسُلٍ ب ٚيسسس٘ عي ر

 عالفرٜكٞ .

ٓخلٍٚ نشف اِٖ ع٫سرتعتٝجٝل  عي  عسمض َمٗل ٚيف ٖاٙ عي آعس١ س

عيسسس ٍٚ عي ربٝسسس١ يف تٛاٝسسسف لكلفسسسل  قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث بشسسسهٌ مسسسلّ ٚقٍٚ 

 عيشرم عملسًِ بشهٌ صلص.

 اس لب عصمٝلآ عملٛضٛع :

ًٜو  عالم٬ّ قٚآًع ن ريًع يف ْكسٌ عيثكلفسل  ٚع٭ص سلآ بسني  سوٛب عيوسلمل       

اٚ َ٪يفسل  َرتةس١ ، َٚسٔ    َٔ ص٬ٍ ا سهلٍ برعدلٝس١ اٚ َكسل٫  صسخف١ٝ     

عملفرتض إ تهسٕٛ حرنس١ عيٓكسٌ عيثكسليف َمٛع ْس١ بسني ع٭َسِ حمس٢ ٫ ت  س٢          

لكلف١ م٢ً لكلف١ ٚحمس٢ اسلفا ع٭َسِ مًس٢ َٛآٚللتٗسل عحلطسلآ١ٜ ٚعيفهرٜس١        

 ٚع٭ص٬ق١ٝ ، إ٫ّ إ عيٛعقع ٜهاب ٖاٙ عملولقي١ عملمسل١ٜٚ . 

تٛ ع بسٌ تأصسا بسس      فلملسلحل  عالم١َٝ٬ يف حرن١ عيٓكٌ عيثكليف ٫

عيكٓلمسس١ ٚعيكسس آ٠ ٚعيريف سس١ يف ْشسسر عيثكلفسس١ جملُٛمسسل  قٚيٝسس١  نسس ٍٚ عي سسرب 

َسسث٬ًي ٜكلبًسسٗل مسس ّ عيكٓلمسس١ ٚمسس ّ عيكسس آ٠ ٚنسسايو مسس ّ عيريف سس١ يف ْشسسر         

 عيثكلف١ جملُٛمل  قٚي١ٝ اصر٣  ن ٍٚ عيولمل عيثليث َث٬ًي .

يكسس آ٠ مًسس٢ ٖسساٙ عيكٓلمسس١ بسسسُٛ عيثكلفسس١ عيسس  اًهٗسسل ٖسساٙ عيسس ٍٚ َسسع ع 

عَم٬ى عيٛسل٥ٌ عالم١َٝ٬ عخللص١ بٓكٌ عيثكلف١ ٚتسسٜٛكٗل َسع ٚجسٛق عيريف س١     

اصس٬ً يف ْكسٌ حطسلآ٠ ٚلكلفسس١ ٖساٙ عيس ٍٚ إخ قٍٚ اصسسر٣ اٚجس   سس٬ًٝ َسسٔ        

 سسسسمك لٍقٓسسسٛع  ع٫ْفمسسسلش مًسسس٢ ٖسسساٙ عجملمُوسسسل  ، ٚبسسسل  عملسسسٛع ٔ يف قٍٚ ع٫

، ٚمل ٜوسس  عخلًسسط بسسني  َمسسسكًل يف ترنٝ مسس٘ عيثكلفٝسس١ َسسع عيثكلفسس١ عملسسسمك ١ً    
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    ٍ اٜٗسِ ًٜس س    : عيثكلفمني عملٛآٚل١ ٚعملسمك ١ً اَرًع ٜش ٌ بليس٘ بسٌ اصس ذ عيسس٪ع

 ؟ ٚاِٜٗ طلًع يف ذعى عملٛقف ؟ملٛقف ٚاِٜٗ طلًع يف ذعى عملٛقف يف ٖاع ع

إخ ٖسساٙ عحلليسس١ َسسٔ عيمسسسل٩ٍ ٜهسسٕٛ    سسسمك لٍإذع ٚصسسٌ َسسٛع ٔ قٍٚ ع٫

ف لكلفم٘ يم ٝري ملقع  ٚسسًٛنٝل   عالم٬ّ عملرسٌ ق  حكل ْمل٥ج٘ يف تٛاٝ

 دلمُول  اصر٣ إخ ملقع  ٚسًٛنٝل  عجملمُول  عملرس١ً .

اٌٜٛ لكلفل  اَِ إخ لكلفل  اصر٣  عيسٗٛي١ إ ٜمِيهٔ ٌٖ ٖٞ بٗاٙ 

، ٖٚسٌ  ٕٚ عسموُلآ مسسهرٟ اٚ فسرض سٝلسسٞ ؟   بوٝ ٠ مٓٗل ا٫ف ع٭َٝلٍ ق

ٍِ إٕ نسسلٕ ع٭َسسر ا سسٗر م ٜسس ٠ اّ مكسسٛق َسسٔ عيسسسٓٛع  ؟ ،   َسسسأي١ عملسسسأي١ لسس

 نايو فُل ٖٛ عحلٌ ؟ .

ٚعيس    مٓٗسل ٖاٙ بوض اِٖ ع٭س١ً٦ عي  سسمخلٍٚ ٖساٙ عي آعسس١ عالجلبس١     

نلْت س  ًل يف عصمٝلآ ٖاع عملٛضٛع ، فلالم٬ّ اص ذ ٫م سًل انسرب يف يو س١    

تٛاٝسسف عيثكلفسسل  بوسس  إ نسسلٕ ع٫سسسموُلآ عيوسسسهرٟ يف عيكسسرٕ عمللضسسٞ       

ع٭نرب  َثسلٍ عجلهع٥سري ٚنسايو نسلٕ عيس ٚآ       عي٬م  عحلليٞ ٚب ع١ٜ عيكرٕ

ي٬ْكٝلق عيسٝلسسٞ الحس ٣ عيهمًسمني عيشسرق١ٝ ٚعي ربٝس١ بوس  عحلسرب عيولملٝس١         

عيثلْٝسس١ عيسس ٚآ ع٭نسسرب يف فسسرض لكلفسس١ إحسس ٣ عيهمًسسمني مًسس٢  سسوٛب قٍٚ        

ُلسٌ    ،عيولمل عيثليث  ٚملل صًت عيسلح١ َٔ عيولًَني عيسلبكني إخ ح  نس ري حم

عيٛعف  عيثكليف ، ٚصلآ عيس٪عٍ َٔ  عسمك لٍي ٚآ ع٭نرب يف عملٛع ٔ عيولقٟ ع

 ؟ .سٝٛاف َٔ يصلحل٘ 

عيٛعفسس ٠ تٛاسسف عملسسٛع ٔ يصسسلا لكلفمٗسسل اّ إ عملسسٛع ٔ ٜٛاسسف      عيثكلفسس١

 ؟عيثكلف١ عيٛعف ٠ يم ٝري ختًفل  عجمُلم١ٝ ٚلكلف١ٝ َٛجٛق٠ يف َٛ ٓ٘ 

يف بسث   ٚسٝص ذ عخل ر انرب مٓ َل ت  ا ذل ل  عيمًفهْٜٛل  عي رب١ٝ

بليً ل  عحمل١ًٝ يس ٍٚ عيوسلمل عيثليسث نُسل فوًست ٖساٙ        ١ُٗقٓٛع  فطل١ٝ٥ َٛج

عملٛج١ٗ بليً ل  عحملًٝس١ نذذعمس١ بسٞ بسٞ      عالذعمل عي ٍٚ َٔ ق ٌ مٓ َل بثت 

 سٞ  يٓ ٕي ٚصٛ  اَرٜهل َْٚٛت نلآيٛ .
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ٚسسسٝخلٍٚ عي لحسسث َسسٔ صسس٬ٍ ٖسساٙ عي آعسسس١ عسمٝطسسلش عالسسسرتعتٝجٝل     

 ك ط١ م٢ً ٚسل٥ٌ عالم٬ّ يف قٍٚ عيولمل عيثليث . عي رب١ٝ يف إحهلّ عي

اُٖٝس١   ٚذ سمشرعف١ٝ اٌَر٫فلي لحث ٜر٣ إ تٓلٍٚ َثٌ ٖاٙ عملٛضٛمل  ع

يني مسٔ عالمس٬ّ يف قٍٚ   ٪ٚملسمك ٌ قٚيٓل ٚإ َثٌ ٖاٙ عي آعسل  سسمٓ ٘ عملسس  

عيولمل عيثليث إخ إ عخل ر سٝهٕٛ انرب َٔ دلرق ايف١ٝٓ اٚ آقص١ صًٝو١ 

س لكلفسسس١ ٚفهسسسر ٚت سسسٝري مسسسلقع  ٚسسسسًٛى عجمُسسسلمٞ جملمُوسسسل  فسسسل٭َر يفسسسر

ٚقٚآ عيمًفهٜٕٛ ٚتألريٙ فلم عيٛسسل٥ٌ عالم٬َٝس١ ع٭صسر٣ يف ت سٝري      ،بأنًُٗل 

 عيولقع  ٚعيسًٛى .

تمخ ق َشسه١ً عي آعسس١ يف دلُٛمس١ َسٔ عيفرضسٝل       

 ٜومك  عي لحث إ عي آعس١ سمث مٗل اٚ تٓفٝٗل ٖٚٞ :

تٝجٝل  ملَسس١ تمفسسل مًٝٗسسل عيسس ٍٚ   تفسسرتض عي آعسسس١ إ ٖٓسسلى إسسسرتع   -

عي ربٝسسس١ عملمك َسسس١ تهٓٛيٛجٝسسسًل يف عيسسسمخهِ يف ْشسسسر تهٓٛيٛجٝسسسل ٚسسسسل٥ٌ      

 عالم٬ّ إخ قٍٚ عيولمل عيثليث .

تفسسسسرتض عي آعسسسسس١ إ عيشسسسسرنل  عملليهسسسس١ يٮقُسسسسلآ عيصسسسسٓلم١ٝ اٚ   -

عيٛنل٫  عحله١َٝٛ عيس  يس ٜٗل صسٛعآٜط إ س٬م ع٭قُسلآ عيصسٓلم١ٝ يس ٜٗل        

فر عملسسلٍ عٚإ َ سس ا تسسٛ ،يمولَسسٌ َسسع قٍٚ عيوسسلمل عيثليسسث سٝلسسسل  صلصسس١ يف ع

ٜسس٪قٟ بليطسسرٚآ٠ إخ اًسسو ٖسساٙ عي ٚيسس١ اٚ تًسسو  َسسٔ قٍٚ عيوسسلمل         عيسس٬ ّ ٫

عيثليسسثي قُسسرًع صسسٓلمًٝل اٚ عيسسسُلش هلسسل بذ ٬قسس٘ مًسس٢ صسسٛعآٜط إحسس ٣ عيسس ٍٚ   

 عملليه١ ملٓصل  إ ٬م عيصٛعآٜط .

لملٝس١ يف بسث ع٭ص سلآ    تفرتض عي آعس١ إ سٝلسس١ ٚنسل٫  ع٭ْ سل٤ عيو    -

إخ عيصسسسخف ٚعالذعمسسسل  ٚعيمًفهْٜٛسسسل  يف قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث بهسسسِ ٖل٥سسسٌ  

 هسسٔ َٓلفسسسم٘ ٜٗسس ف إخ إضسسولف ٚنسسل٫  ع٭ْ سسل٤ عحملًٝسس١ يف    ٚبسسسور ٫

 قٍٚ عيولمل عيثليث ٚعحمهلآ سٛم ْكٌ ع٭ص لآ .

 مشكلة الدارسة 
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تفسسرتض عي آعسسس١ إ عممُسسلق عيفًسسِ ع٭َرٜهسسٞ مًسس٢ عيسسسٛم عحملًسسٞ       -

 عحلصسسٍٛ مًسس٢ عيربٝسس١ سسسلم  يف ْشسسر عيفًسسِ ع٭َرٜهسسٞ يف   ع٭َرٜهسسٞ يف

ٚعسسسسم لع بسسسايو  ،ةٝسسسع قٍٚ عيوسسسلمل بسسسسور آصسسسٝص ٫  هسسسٔ َٓلفسسسسم٘   

عحلصٍٛ م٢ً ْصٝ  ع٭س  يف َوظِ تًفهْٜٛسل  عيوسلمل ٚقٍٚ عيوسلمل عيثليسث     

 م٢ً ٚج٘ عخلصٛص .

تفسسسرتض عي آعسسسس١ إ عيكٓسسسٛع  عيفطسسسل١ٝ٥ عي ربٝسسس١ عملٛجٗسسس١ بليً سسسل       -

قٍٚ عيوسلمل عيثليسث يٛجسٛق     مل تٓجذ يف عسمك لب عملشلٖ  عيوسلقٟ يف  عي رب١ٝ

، ع٭ٍٚ عصسسم٬ف عيً سس١ ٚعيثسسلْٞ ٚجسسٛق قٓسسٛع  فطسسل١ٝ٥ إقًُٝٝسس١ ْل كسس١  مسسلًَني

 بليً ل  عحمل١ًٝ ي ٍٚ عيولمل عيثليث .

تفسسرتض عي آعسسس١ إ عي آعسسسل  ع٭ٚيٝسس١ عيسس  اجرتٗسسل عيسس ٍٚ عي ربٝسس١     -

عحمل١ًٝ ي ٍٚ عيولمل عيثليث ٚعيس  انس      ي ث قٓٛع  فطل١ٝ٥ يفرب١ٝ بليً ل 

زللش ٖاٙ عيكٓٛع  ٚتفٛقٗل مًس٢ عيكٓسٛع  عحملًٝس١ ، قآعسسل  َٓ كٝس١ َٚ ٓٝس١       

 م٢ً صرب٠ سلبك١ يف دللٍ عالذعمل  عملٛج١ٗ بليً ل  عحمل١ًٝ .

 ع٭س١ً٦ عي خث١ٝ عي  تٗ ف عي آعس١ إخ عالجلب١ مٓٗل :

  يس ع ع٫فرتعضسل  َسٔ    هٔ عسمض٬ص دلُٛمس١ َسٔ ع٭سس١ً٦ عي خثٝس١    

 اسًفٓلٖل ٖٚٞ : 

ٖسسسسسٌ ٖٓسسسسسلى إسسسسسسرتعتٝجٝل  يفربٝسسسسس١ يف عيسسسسسمخهِ يف بٝسسسسسع ْٚشسسسسسر     -

 عيمهٓٛيٛجٝل ي ٍٚ عيولمل عيثليث.

ٌٖ ٖٓلى اهِ يف تٛ ٜع َٛجل  عي ث عالذعمٞ بني عيس ٍٚ عي ربٝس١    -

 ٚقٍٚ عيولمل عيثليث. 

َسسسٔ  مًسسسو ع٭قُسسسلآ عيصسسسٓلم١ٝ ، ٖٚسسسٌ ٜسسسمخهِ يف بٝوٗسسسل اّ اْٗسسسل      -

 ؟١ يًورض ٚعي ً  َرتٚن
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نٝسسف ٜسسمِ عسسسم٦جلآ عيكٓسسٛع  عيفطسسل١ٝ٥ ، ٖٚسسٌ ٜسسرفض  ًسس  تسسأجري  -

 ؟٭س لب سٝلس١ٝ اٚ ق١ٜٝٓ اٚ يفريٖل 

نٝف اصس ذ عيوسلمل ٜومُس  مًس٢ مس ق ذلس ٚق َسٔ ٚنسل٫  ع٭ْ سل٤           -

 ؟عيولمل١ٝ  عي رب١ٝي ٚنٝف الر ذيو سً ًل م٢ً ٚنل٫  ع٭ْ ل٤ عحمل١ًٝ 

نل  إْملج ع٭ف٬ّ ع٭َرٜه١ٝ يف ٖٞ عيسٝلسل  عي  عت ومٗل  ر َل -

 ؟ تسٜٛل عيفًِ ع٭َرٜهٞ ذلًًٝل ٚململًٝل

مللذع ترةت  رنل  اف٬ّ عيهرتسٕٛ اف٬َٗسل إخ عيً سل  ع٭صسر٣      -

 ؟ص٬ٍ عيوك  عمللضٞ بو  إ نلْت ت لع بليً ١ عالزلًٝه١ٜ 

ٖسسٞ ع٭ٖسس عف عملوًٓسس١ يًكٓسسٛع  عيفطسسل١ٝ٥ عي ربٝسس١ عملٛجٗسس١ يسس ٍٚ        َسسل -

 ؟بً ل  عي ٍٚ عملرس١ً  عيولمل عيثليث

ٖسسٞ ع٭ٖسس عف عملوًٓسس١ يًكٓسسٛع  عيفطسسل١ٝ٥ عي ربٝسس١ عملٛجٗسس١ يسس ٍٚ        َسسل -

 ؟عيولمل عيثليث بليً ل  عحمل١ًٝ 

مللذع اسرص عيس ٍٚ عي ربٝس١ مًس٢ تٛسسٝع ْ سلم بثٗسل عالذعمسٞ يف قٍٚ          -

 ؟عيولمل عيثليث 

ٖاٙ عي آعس١ قل١ُ٥ م٢ً عملٓٗج ع٫سمكرع٥ٞ ٚعياٟ ٜومُس   

ُٛم١ عيٛلل٥ل ٚعمل٪يفل  يف دللٍ اْظُس١  م٢ً َرعجو١ دل

عيسسمخهِ يف ْشسسر عيمهٓٛيٛجٝسسل عالم٬َٝسس١ َسسٔ عيسس ٍٚ عي ربٝسس١ يسس ٍٚ عيوسسلمل   

عيثليث ٚنايو َرعجو١ اسليٝ  ْشر عيفًِ ع٭َرٜهٞ ٚعي آعسسل  عخللصس١   

بمألري عالذعمل  عي رب١ٝ عملٛج١ٗ ي ٍٚ عيولمل عيثليث نُسل سسمانر عي آعسس١    

نسس  زلسسلش عي سسث عيفطسسل٥ٞ عي ربسسٞ عمل ل سسر بليً سسل    دلُٛمسس١ عٯآع٤ عيسس  ت٪

 عحمل١ًٝ ي ٍٚ عيولمل عيثليث .

نٌ ذيو سٝهٕٛ َٓٗج عي لحث يف عسمكرع٤ ع٫سمض عّ عالم٬َٞ 

ممل سٝوين بليطرٚآ٠  ،يٛسل٥ٌ عالم٬ّ ص٬ٍ عيوكٛق عمللض١ٝ  عي ربٞ

 منهج الدراسة
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عحل ٜث مٔ عيم ٛآ عيملآطلٞ ي وض ٖاٙ عيٛسل٥ٌ عالم١َٝ٬ اٚ عيم ٛآ 

 ملآطلٞ ٫سمض عّ عالسرتعتٝجٝل  بٗ ف ع٫سمورعض عيملآطلٞ.عي

لِ سٝكّٛ عي لحث بلسمض عّ عملٓٗج ع٫سمكرع٥ٞ يف عيٛصٍٛ إخ تأنٝ  

 فرضٝل  عي آعس١ اٚ ْفٝٗل بو  اًٌٝ عيٓمل٥ج .
  

ٖٓلى عيو ٜ  َٔ عي آعسل  عي  ت رقت إخ اجهع٤  

رلمًف١ إم١َٝ٬ ،   َٔ مٓٛعٕ عي خث َٔ َٓ ًكل

َٔ حٝث  اح  مل ٜم رم ٚيهٔ م٢ً ح  مًِ عي لحث ،ٝلس١ٝ ٚق١ٜٝٓ ٚس

عيسٝلسٞ عي ٜين َوًل . نُل إ ٖاٙ عي آعس١ سرتنه  عالم٬َٞعجملُٛع 

عي ربٞ يف قٍٚ  يإلم٬ّم٢ً عسمض عّ عمللضٞ يف عسمشرعف عملسمك ٌ عملمٛقع 

ٖٚاٙ َٝه٠ إضلف١ٝ هلاٙ عي آعس١ مل صل ٖل عي لحث يف  ،عيولمل عيثليث 

 يفريٖل َٔ عي آعسل  م٢ً ح  مًُ٘ .

ع ًع عي لحث م٢ً عيو ٜ  َٔ عي آعسل  عي  ت رقت إخ جٛعْ  َٔ  

ٖاٙ عي آعس١ ٚسٝكّٛ عي لحث بلسمورعض عي آعسل  عيٛعآق٠ يف عملٛضٛع 

 ٜٚٛضذ عيفلآم بٝٓٗل ٚبني ٖاٙ عي آعس١ َٔ حٝث ع٫تفلم ٚع٫صم٬ف :

 :ي4 ٍٚ عيولمل عيثليثقطلٜل عيم و١ٝ عالم١َٝ٬ ٚعيثكلف١ٝ يف ق -4

قآعس١ ا لت فٝٗل ق. مٛع ف م   عيرمحٔ مٔ عخلرٜ س١ عالم٬َٝس١ يف   

ٚعالم٬َٝس١ ٚعيثكلفٝس١ يف تًسو     ع٫قمصسلق١ٜ قٍٚ عيولمل عيثليث َٚ آس١ عيم و١ٝ 

عيسس ٍٚ . نُسسل قآسسست ت  ٝكسسل  عيم وٝسس١ مًسس٢ عيصسسخلف١ عيوربٝسس١ ٚعالفرٜكٝسس١     

عيثليسسث يف اسسٌ عيٓظسسلّ عالم٬َسسٞ  ٚافسسلم ع٫سسسمك٬ٍ عالم٬َسسٞ يف قٍٚ عيوسسلمل

 عيولملٞ عجل ٜ  .

َسسسٔ جٛعْسسس  عيو٬قسسس١ بسسسني  ًعٚعي آعسسسس١ يف ْظسسسر عي لحسسسث ملجلسسست نسسسثري

                                                           

عالم٬َٝس١ عيثكلفٝس١ يف قٍٚ عيوسلمل عيثليسث، مسلمل عملورفس١، عيهٜٛست،         ق. مٛع ف م  عيرمحٔ، قطلٜل عيم و١ٝ  ي4 

 ٖس .4444

 الدراسات السابقة
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عيشسسُلٍ ٚعملُثسسٌ فٝسس٘ قٍٚ عي سسرب ٚعجلٓسسٛب ٚعيسساٟ ضلسسٟٛ قٍٚ عيوسسلمل عيثليسسث  

ٚق  آنه  عي آعس١ م٢ً عيصخلف١ ٚاب مت يف تصسٛآ م٬قس١ ع٫آت سلني بسني     

عيٓسسلَٞ يف قٍٚ عيوسسلمل عيثليسسث صصٛصسسًل يف عجملسسلٍ  عالمسس٬ّ عي ربسسٞ ٚعالمسس٬ّ

 . 4444عيصخفٞ . ٚعي آعس١ توٛق إخ ملّ 

ٚسسسرتنه قآعسسس١ عي لحسسث مًسس٢ عالسسسرتعتٝجٝل  عيولَسس١ جلُٝسسع ٚسسسل٥ٌ       

عالمسس٬ّ ٚيسسٝس عيصسسخلف١ فكسسط نُسسل إ عي لحسسث سسسٝخ م بوسسض عملوًَٛسسل   

 عي  ٚآق  يف ٖاٙ عي آعس١ .

2- KNOWLEDGE TRANSFER  4ي 

د ٚعيساٟ مكس  يف   ْكسٌ عملورفس١   آعسل  عيس  ضسُٗل مٓسٛعٕ َس٪ار ر    ٖاٙ عي

 يف عجملل٫  عيملي١ٝ: بثًل 82يف يٓ ٕ ٚعياٟ تطُٔ  4996صٝف 

LOGIC CHAOS& INFORMATION 

CYBERNETICS 

EDUCATION 

ENGINEERING 

INTER DISCIPLINARITY 

INFORMATION TECHNOLOGY 

MANAGEMENT 

MULTI-MEDIA 

SOCIETY MEDIA 

VISUALICATION & GRAPHICS 

 

                                                           

(4) - A. Behrooz (ed. ) , Knowledge Transfer, A Division of Pacific & 

Middle East Center of Research, University of  London, UK 1995. 
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ٚسٝفٝ  عي لحث َٔ ح عل١ عملوًَٛل  يف ع٭بلم عملك ١َ صصٛصًل 

عملموًك١ بلالم٬ّ ٚعجملمُع ٚتهٓٛيٛجٝل عملوًَٛل  . مًًُل بإٔ ٖاٙ عي آعسل  

عيولمل عيثليث اٚ عي ٍٚ  قٍٚ يف دلًُٗل تمخ م مٔ قٍٚ بوٝٓٗل ٚيٝس مٔ

 عي رب١ٝ بشهٌ ملّ.

3-MEDIA EFFECTS-ADVANCES IN THEORY AND 

RESEARCH    4ي 

ُِٓٗل مٓٛعٕ تألري عالم٬ّ ٚتمخس م   ًلبث 46ٖاٙ دلُٛم١ َه١ْٛ َٔ  ض

دلُسسسٌ ٖسسساٙ عي آعسسسسل  مسسسٔ عٯلسسسلآ عالصللبٝسسس١ ٚعيسسسسً ١ٝ يًمًفهٜسسسٕٛ ٚٚسسسسل٥ٌ  

عجلُسلٖريٟ ع٭صسر٣ مًس٢ عجملمُسع بشسهٌ مسلّ ٚع٭فسرعق ٚع٭ فسلٍ          صل٫ٍتع

  مًسسس٢ تسسسألري عالمسسس٬ّ عيرتفٝٗسسسٞ   بشسسسهٌ صسسسلص . ٚقسسس  آنسسسه  عي آعسسسسل  

 د ٚنايو عيموًُٝٞ.َٔ حٝث عجلر ١ ٚعيوٓفر ٚع٫جمُلمٞٚعيصخٞ 

ع٭بلم ٚإٕ آنه  م٢ً عي٫ٜٛسل  عملمخس ٠ ع٭َرٜهٝس١ فسذٕ رلرجلتٗسل      

 هسسٔ إ تفٝسس  عي لحسسث يف دلُٛمسس١ َسسٔ َ لحسسث عي آعسسس١ صصٛصسسًل ٚاْٗسسل 

 . 4994تومرب َٔ عي آعسل  عحل ٜث١ 

                                                           

 Jennings Bryant and Dolf Zillman (ed.) , Media Efficts Advances - ي4  

in theory and Research , Lawrence Erlbaum Associates Inc , 
Hillsdale, NewJersey, USA, 1994. 

 Lynne Schafer Gross (ed.), The International World of Electronic - ي2 

Media , California State University, Fullerton, McGraw- Hill, Inc . 
USA, 1995. 
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4 - THE INTERNATIONAL WORLD OF ELECTRONIC MEDIA  
 ي4 

د . ٖٚٞ م لآ٠ مٔ  ٞعاليهرتْٚعيولمل١ٝ يف عالم٬ّ ٖاٙ عي آعس١ بوٓٛعٕ ر 

 :  ٖٞٚ مشر٠ قٚي١  ل٬ل١ مشر بثًل حٍٛ علٓ

، ةٗٛآٜسسس١  امللْٝسسل عي٫ٜٛسسل  عملمخسس ٠ ، عيربع ٜسسسٌ ، عملًُهسس١ عملمخسسس ٠ ،    

    ٛ ق١ٜ ، ْٝجرٜسسل ، عهلٓسس  ،  سسسًٛفلنٝل ٚةٗٛآٜسس١ عيمشسسٝو ، آٚسسسٝل ، عيسسسو

 سرتعيٝل .اعيصني ، عيٝلبلٕ ، ٚ

ت سٛآ اجٗسه٠ عالمس٬ّ يف ٖساٙ عيس ٍٚ ٚعملوٛقسل         ٕٛٚق  عسمورض عي سلحث 

 عي  صلقفت ت ٛآ ٖاٙ عيمهٓٛيٛجٝل يف ٖاٙ عي ٍٚ .

يً لحسسسث يف عسسسسمورعض عيم سسسٛآ   ١ًٚتومسسسرب قُٝسسس  4995ٚعي آعسسسس١ ح ٜثسسس١  

عيسٝلسل  عي  ٚضوت يمًو عيٛسل٥ٌ  عيملآطلٞ هلاٙ عيٛسل٥ٌ عالم١َٝ٬ ٚاِٖ

 يف نٌ قٚي١ .

5- CULTURE, MEDIA, LANGUAGE 2ي 

م سسلآ٠ مسسٔ مشسسرٕٚ  ي عيثكلفسس١ ، عالمسس٬ّ ، عيً سس١   ٖسساٙ عي آعسسس١ بوٓسسٛعٕ

 بثًل ا لت مٔ قآعسل  يف :

                                                           

 

 Stuart Hall and others (ed. ) Culture , Media , Language , Center - ي4  

for Cantemporary Cultural Studied, University of Birmingham , 
Koutedge , London, UK, 1992. 
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ETHNOGRAPHY 

MEDIA STUDIES 

LANGUAGE 

ENGLISH STUDIES 

 ٖاٙ عي آعس١ ٖٚٛ قآعسل  ِٜٚٗ عي لحث َلٚآق يف عيفصٌ عيثلْٞ يف  

ابلم تمخ م مٔ قآعسل  يف عالم٬ّ  ١إم١َٝ٬ حٝث ق َت فٝ٘ سم

 .  ع٫جمُلمٞ ع٫تصلٍٚعيمشفري ٚقٚآ ع٭ص لآ يف  ع٫تصلي١ٝٚعيرسلي١ 

ٚسٝفٝ  عي لحث َٓٗل يف ع٭ ر عيٓظر١ٜ  4992ٚعي آعس١ توٛق إخ ملّ 

 عَٗل يف عيمألري عالم٬َٞ َٚ ٣ عسمض عيوٓلٜٚٔعملسمض ١َ يف برٜ لْٝل هلاٙ 

 عي ربٞ م٢ً قٍٚ عيولمل عيثليث.

6- TO BE CONTINUED…SOAP OPERAS 

AROUND THE WORLD  4ي 

ٖسساٙ عي آعسسس١ رسسسمهٌُ ٫حكسسًل ... عملسًسسس٬  عيمًفهْٜٛٝسس١ حسسٍٛ عيوسسلملد   

م لآ٠ مٔ مثل١ْٝ مشسر بثسًل يف عملسًسس٬  عيمًفهْٜٛٝس١ يف قٍٚ عيوسلمل . ٚقس        

 ٕ ٚ   ت سسرم عي سسلحثٛ مًسس٢  عجمُلمٝسسًلللآٖسسل اإخ ْشسسأ٠ عملسًسسس٬  عيمًفهْٜٛٝسس١ 

يف عي آعسسسل  عخللصسس١ بلي٫ٜٛسسل   ًلٚحطسسلآٜ ًلٚسسسًٛنٝ ًلص٬قٝسساعملشسسلٖ ٜٔ ٚ

عملمخ ٠ ع٭َرٜه١ٝ . نُل ت رقت عي آعسل  ع٭صسر٣ يف اَرٜهسل عي٬تٝٓٝس١    

ٚعسسسسمض عّ عملسًسسسس٬  يف  تًفل ٜسسس٘إخ اسسسٍٛ عيكصسسسص إخ امُسسسلٍ قآعَٝسسس١ 

مللضٞ يف تًو عي ٍٚ . ٚقآعسملٕ مسٔ عملسًسس٬  يف عيصسني ٚآٚسسٝل     تصٜٛر ع

                                                           

 Robert C. Allen (ed.), To be Cuntenued.. Soap Operas Around the-  ي4  

World , Routledge , London, UK , 1995. 

 ٖس .4446ق. َص ف٢ عملصُٛقٟ عيٓظلّ عالم٬َٞ عجل ٜ ، ململ عملورف١، عيهٜٛت،   ي2 
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 MAHABHARATAٚقآعس١ ١َُٗ مٔ تألري عملسًسسٌ عيس ٜين عهلٓ ٚسسٞ    

 م٢ً مل١ً٥ ٖٓ ٚس١ٝ توٝش يف يفرب يٓ ٕ .

ٖٚسساٙ عي آعسسسل  سسسٝفٝ  عي لحسسث َٓٗسسل َسسٔ ايٝسس١ اٜٛسسٌ ع٭فهسسلآ إخ        

عملسًسس٬    قصص لسِ إخ َسًسس٬  يف قٍٚ عي سرب ٚنٝسف زلخست بوسض      

ٚاًست توسرض مًس٢ َسس ٣ مكسٛق َسٔ عيسهَٔ بشسسهٌ اسس ٛمٞ َٓسمظِ . نُسسل         

سٝفٝ  عي لحث َسٔ عي آعسس١ ع٭صسري٠ يف اٜٛسٌ عيفهسر عيس ٜين إخ َسًسسٌ        

 سًِ يف إقٓلع عملشلٖ  حومك عت٘ .عملقآعَٞ َٚ ٣ زللش عيفهر عي ٜين يفري 

 :ي4 عيٓظلّ عالم٬َٞ عجل ٜ  -7

صس١ لكلفمس٘ ٚمُسرٙ يف عيس فلع مسٔ حسل       قآعس١ بساٍ فٝٗسل َ٪يفٗسل ص٬    

قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث ململٝسسسًل يف َسسسسلح١ ملقيسسس١ يف عالمسسس٬ّ . فكسسس  عسسسسمورض   

عي لحث عملفلِٖٝ عملضمًف١ يًٓظسلّ عالم٬َسٞ عيوسلملٞ َسٔ ٚجٗس١ ْظسر قٍٚ مس ّ        

ع٫سلٝسسل  ٚعجملمُوسسل  عي ربٝسس١ ٚعجملمُوسسل  ع٫ سسرتعن١ٝ َٚٛقسسف عملٓظُسسل        

ضمًف١ . لِ ت سرم عي لحسث إخ ابوسلق ٖساع عيٓظسلّ      عي ٚي١ٝ َٔ ٚجٗل  عيٓظر عمل

عيولملٞ عجل ٜ  َٔ عيٓلح١ٝ عيكل١ْْٝٛ ٚع٫قمصلق١ٜ ٚعيمك١ٝٓ ٚعيرتب١ٜٛ ٚعيثكلفٝس١  

ٚاصريًع ذنر عي لحث ابولق عيٓظلّ عيوربسٞ يإلمس٬ّ ٚصسٛآ يف     ،ٚع٫جمُلم١ٝ 

 عيورب١ٝ .ذيو ع٭بولق عالق١ًُٝٝ ٚإَهل١ْٝ عالفلق٠ َٓٗل يف عحلفلا م٢ً عهل١ٜٛ 

إ٫ إ عي لحسسث سسسٝفٝ  َسسٔ   4985ٚبسسليريفِ َسسٔ إ عيهمسسلب صسس آ مسسلّ   

بسسني عالمسس٬ّ عي ربسسٞ ٚعالمسس٬ّ يف قٍٚ    ٠عهلسسٛجتربسس١ ق. عملصسسُٛقٟ يف إٜطسسلش  

عي  مت إصس عآٖل    عيكرعآععيولمل عيثليث نُل سٝفٝ  عي لحث َٔ دلُٛم١ 

  ٕ عملسس٬ٝقٟ  َسسٔ ق سسٌ َٓظُسس١ قٍٚ مسس ّ ع٫سلٝسسل  يف عيسسس وٝٓل  َسسٔ ٖسساع عيكسسر

بٛضٛش عيمفلٚ  عيٓٛمٞ ٚعيهُٞ بني ٚسل٥ٌ عالم٬ّ يف عي رب   ٚعي  ح ق
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نُسسل سسسٝكّٛ بمخسس ٜث عالحصسسل٤ع  ٚعيكسسرعآع  عيسس        ،ٚبسسلقٞ قٍٚ عيوسسلمل  

 ٚحم٢ عٯٕ . 4985ٚآق  يف ٖاٙ عي آعس١ َٔ عيفرت٠ 

  ي4 يفهٚ ج ٜ  :اقُلآ عيفطل٤ -8

     َ ٛضسٛع عي خسث فٗسٛ    يفهٚ ج ٜ  ٖٚاع عملرجسع َسٔ افطسٌ عملرعجسع يف 

ٚقًس١ مس ق صسفخلت٘ إ٫ اْس٘ َسٔ حٝسث عملطسُٕٛ         4984آيفِ مٛق٠ تلآطلس٘ إخ  

قآعسسسس١ عسمشسسسرعف١ٝ يف ٚقمٗسسسل مل ٜسسس آى ع٭فسسسرعق ٫ٚ عحلهَٛسسسل  عملوسسسلْٞ       

عخل ري٠ عي  ْ ٘ هلسل عمل٪يسف يف ذيسو عيمسلآٜط . فكس  اس م مسٔ  س٧ مل ٜكسع          

٤٬ حجسِ عخل سر   ٚمل ٜ آى عيٓلس ص رٙ بليريفِ َٔ إ ق.  سلْٞ اٚضسذ  س   

ٚق  نلٕ َٔ انثر عيٓلس صرب٠ يف ذيو عجمللٍ ، فك  نلٕ ٚ ٜرًع يإلمس٬ّ  

. ٚسٝفٝ  عي لحث َٔ عملٓٗج١ٝ عي  ٚضذ بٗسل عيهلتس  حجسِ عخل سر عيكسلقّ      

يف إٜطلش حجِ ص ر عيكٓٛع  عي ربٝس١ عيفطسل١ٝ٥ عيٓل كس١ بليً سل  عحملًٝس١ يف      

 عي ٍٚ .   قٍٚ عيولمل عيثليث مٓ َل ت  ا يف بثٗل هلاٙ

سسسسٛف ترنسسسه ٖسسساٙ عي آعسسسس١ مًسسس٢ قٚآ عالمسسس٬ّ يف   

تٛاٝسسسسف عيثكلفسسسسل  ٚصصٛصسسسسًل يف عيوسسسسلمل عيوربسسسسٞ     

 . ٚعحلًٍٛ عملكرتح١ حلُل١ٜ عجملمُول  َٔ ص ر عيمٛاٝف عيثكليف

ع٫سرتعتٝجٝل  عي رب١ٝ يف إحهلّ عيك ط١ م٢ً ٚسل٥ٌ عالم٬ّ ٚبليمليٞ 

 تٛاٝف عيثكلفل  يف قٚيٓل :

ٔ ع٫سسسرتعتٝجٝل  ٚضسسوت مًسس٢ فسسرتع   َٓٝسس١ رلمًفسس١  ٖٓسسلى دلُٛمسس١ َسس

ٚبوطسسٗل ٚجسس  َسسٔ صسس٬ٍ َ٪سسسسل  قٚيٝسس١ تلبوسس١ يٮَسسِ عملمخسس ٠ ٚبوطسسٗل َسسٔ  

صسسس٬ٍ َٓظُسسسل  إقًُٝٝسسس١ اٚآبٝسسس١ يفربٝسسس١ ٚاٚآبٝسسس١  سسسرق١ٝ ، نُسسسل إ ٖٓسسسلى 

                                                           

 ٖس .4444ق. ذلُ  م  ٙ  لْٞ، اقُلآ عيفطل٤ يفهٚ ج ٜ ، جٗل  تًفهٜٕٛ عخلًٝج، عيرٜلض، عيسوٛق١ٜ،   ي4 

 حدود الدراسة
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عسرتعتٝجٝل  ٚضوت َٔ ص٬ٍ َ٪سسل  إم١َٝ٬ ململ١ٝ صلص١ نٛنسل٫   

عيولملٝس١ ٚذل سل  عالذعمس١ عيولملٝس١ عملٛجٗس١ ،       ع٭ْ ل٤ ٚذل ل  عي ث عيمًفل ٜس١ 

بلالضسسسلف١ إخ ذيسسسو ٖٓسسسلى سٝلسسسسل  ٚضسسسوت َسسسٔ ق سسسٌ قٍٚ ذلسسس ق٠ امًسسسو  

 .تكّٛ بٛضع َل ٜٓلس ٗل َٔ سٝلسل مٓلصر تهٓٛيٛج١ٝ ٫  ًهٗل يفريٖل ٚ

 عيمخهِ يف َٛجل  عي ث عالذعمٞ َٔ ص٬ٍ عملٓظُل  عي ٚي١ٝ : -4

وسس  حسسرب ارٜسسر عيهٜٛسسست    مٓسس َل صسسرش عيسسر٥ٝس ع٭َرٜهسسٞ بسسٛ  ب     

سمسرٟ قٛعْٝٓ٘ م٢ً  ًعج ٜ  ًلململٝ ًلإ ٖٓلى ْظلَ ع٫ْمضلب١ٝٚص٬ٍ مح٬ت٘ 

عي ٍٚ أ عيٓلس إ عيولمل سسُٝر حرحًس١ ج ٜس ٠ الَسًل يسٝس هلسل اٟ م٬قس١        

حلضسسسٞ عي سسسرب ٚتولًَسسس٘ َسسسع قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث ، يهسسسٔ عيسسسهَٔ مل  ٗسسسٌ  

ا ًسل مًٝس٘ ْظسلّ مسلملٞ ج ٜس       عير٥ٝس بٛ  فًك  تهشسفت عحلكسل٥ل إ َسل    

إمنسسل ٖسسٛ َرحًسس١ ْمجسست مسسٔ َرعحسسٌ سسسلبك١ ٚاْٗسسل جسسه٤ َسسٔ ص سس١  ًٜٛسس١ يف       

عسسسمض عّ عيو سسل٠٤ عي ٚيٝسس١ يف بسسسط عيٓفسسٛذ عيسٝلسسسٞ مًسس٢ عيسس ٍٚ ع٭ضسسوف .  

ض َت ع٭َسسسِ عملمخسسس ٠ ٚٚنل٫تٗسسسل عملمضصصسسس١ يف ةٝسسسع عيفٓسسسٕٛ فًكسسس  عسسسسمم

َسسٔ يف فسسرض ع٭ًسسس ٚعيوًسسّٛ يًُسسسل١ُٖ يف ٖسساع عيسس ٚآ فهُسسل عسسسمض ّ دل  

عيشرم١ٝ عي ٚي١ٝ ي ٚي١ إسرع٥ٌٝ َسٔ صس٬ٍ عيفٝمسٛ ع٭َرٜهسٞ يهسٌ قسرعآع        

. عسسسمض َت َٓظُسس١  إسسسرع٥ٌٝعجلُوٝسس١ عيوَُٛٝسس١ يٮَسسِ عملمخسس ٠ عيسس  تسس ٜٔ   

عيْٝٛسسسهّٛ يفسسرض عهلُٝٓسس١ مًسس٢ عيوسسرعم َٚٓظُسس١ عيصسسًٝ  ع٭محسسر عيسس ٚيٞ   

رسو ٚعيسسٛقعٕ ٚي ٓسلٕ   يمُرٜر جرع٥ِ عيٓصلآ٣ ض  عملسًُني يف عي ٛس١ٓ ٚعهل

ٚنايو عحللٍ بليٓس ١ يً ٓو عي ٚيٞ عيساٟ اسسِٗ يف سٝلسس١ إيفٓسل٤ عيشسُلٍ      

ٚإفكلآ عجلٓٛب َٔ ص٬ٍ قرٚض٘ عملسمخ١ًٝ عيس عق َٚ٪ارع  ع٭َِ عملمخس ٠  

ٛيسسس١ ملشسسسه٬  قٍٚ عيوسسسلمل يًُسسسرا٠ ٚعي فٛيسسس١  سسسلٖ  مًسسس٢ عحلًسسسٍٛ عي٬َوك 

 .عيثليث
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٬سسسسسًه١ٝ منسسسسٛذج هلسسسساٙ ي١ ٚععيسسسس ٚيٞ ي٬تصسسسسل٫  عيسسسسسًهٝ ع٫اسسسسلقٚ

عي ٚيٞ ي٬تصسل٫  عيسسًه١ٝ ٚعي٬سسًه١ٝ م سلآ٠      ل٫القعالسرتعتٝجٝل  . ف

مٓسس َل عجمُسسع  4865مسسٔ ٚآٜسسث ٫اسسلق عيمً سسرعف عيسس ٚيٞ ٚعيسساٟ ٚجسس  مسسلّ   

يمٓظسِٝ ٚاسسني    ع٫اسلق ٖساع   ٚاْشس٦ٛع َٓ ٚبٕٛ َٔ مشرٜٔ قٚيس١ يف بسلآٜس   

عيس ٚيٞ   ع٫اسلق ا ًسل مًٝس٘ عسسِ     4934ص ١َ عيمً رعف بني قٚهلِ . ٚيف مسلّ  

. ٚيف مسلّ   4932ي٬تصل٫  عيسسًه١ٝ ٚعي٬سسًه١ٝ بوس  عتفسلم َ آٜس  مسلّ       

ٚع٭َسسِ عملمخسس ٠ يٝهسسٕٛ ٚعحسس ًع َسسٔ   ع٫اسسلقمت إبسسرعّ عتفسسلم بسسني ٖسساع   4947

 .ي4 ٚنل٫تٗل 

عجلٝسسس ٠ يف تكسسس ِٜ عخلسسسربع  ٚاسسسسني ع٭قع٤     ع٫اسسسلقٚبسسسريفِ اٖسسس عف  

ٛ ٚعهلسسسسلتف ٚعيمً سسسسرعف ٚذللٚيسسسس١ صفسسسسض اجسسسسٛآ  يًوسسسسلًَني يف دلسسسسلٍ عيرعقٜسسسس

إخ اقٌ ح  إ٫ اْس٘ اصس ذ اقع٠ عسسرتعتٝج١ٝ يف ٜس  عيس ٍٚ ع٭نثسر        ع٫تصل٫ 

د َسٔ  33 ًو عحلل َٔ صس٬ٍ عملسلق٠ ر   ع٫القفذٕ  ع٫تصل٫ تك ًَل يف دللٍ 

يف تٓظسسسِٝ عسسسسمض عّ عي ٝسسسف عمل ٓ ٝسسسسٞ ٚعصمٝسسسلآ َٛجسسسل   ع٫اسسسلققسسسسمٛآ 

بلمم لآٖسسل َصسسلقآ قٚيٝسس١   ٝوٝسس١ ذلسس ٚق٠ . ٚقسس  مت     عيرعقٜسسٛ يف نسسٌ قٚيسس١   

 اقسلّ . ١إخ ل٬ل ع٫القتكسِٝ عيولمل َٔ ص٬ٍ 

 بل ٚافرٜكٝل ٚاٚآ - ا

 اَرٜهل عيشُلي١ٝ ٚعجلٓٛب١ٝ   - ب

 اسٝل   -ج

ٚمًسس٢ ةٝسسع عيسس ٍٚ تسسسجٌٝ َٛجلتٗسسل عملسسسمض ١َ يسس ٣ عالقعآ٠ عي ٚيٝسس١       

د 4992ل مسسلّ رٚعيسس  ت سسري ع ٗسس دIFRBريمسسسجٌٝ عملٛجسسل  عيهٗرَ ٓ ٝسسس١ٝ

 ع٫اسسلقٜٚ ًسسع مسس ق عيسس ٍٚ ع٭مطسسل٤ يف   RRB إخ عالقعآ٠ عيمٓظُٝٝسس١ يًرعقٜسسٛ

                                                           

 . ١4444 عحل ٜث١ ، تٗل١َ ، ج ٠ ، ي حسني مُر ، عملٓظُل  عي ٚي١ٝ ٚعيم ٛآع  ع٫قمصلق4ٜ 
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د  سسسرن١ ٚذيسسسو حمسسس٢ ْٗلٜسسس١  644د قٚيسسس١ ٚمسسس ق عهل٦ٝسسسل  ٚعيشسسسرنل  ر 489ر

 د .4999ر

اسسلٖر٠ عْوسس عّ  4973ٚيكسس  اقآى آ٩سسسل٤ قٍٚ مسس ّ ع٫سلٝسسل  يف َسس٪ار   

ٍُسسًل إم٬َٝسسًل   ، فليسس ٍٚ عيصسسٓلم  ي4 ع٫تصسسل٫ عيمسسٛع ٕ يف َٝسس عٕ   ١ٝ تطسسط ن

ن ري َكلآًْل حل ت ث٘ عيس ٍٚ عيٓلَٝس١ . حمس٢ إٕ إحس ٣ تٛصسٝل  ذيسو عملس٪ار        

ٕ َسسٔ ٚعجسس  بًسس عٕ مسس ّ ع٫سلٝسسل  ت سسٝري عيٛضسسع عملٓخسسل  ٚارٜسسر عالمسس٬ّ     إ»

اقسسر َسس٪ار   4976. ٚيف مسسلّ  ي2 «ٚٚضسسع تصسسٛآ بٓظسسلّ إم٬َسسٞ مسسلملٞ ج ٜسس   

فض حجِ عيفلآم بني عالمس٬ّ عيٓسلَٞ   ْريٚبٞ ي ٍٚ م ّ ع٫سلٝل  برْلدلًل طل

ٚعالم٬ّ عملٛج٘ َٔ قٍٚ عي رب . لِ تٛعيت عمل٪ارع  ٚعيًجلٕ يف اآٚقس١ ع٭َسِ   

عملمخسسسس ٠ بسسسسني قٍٚ تسسسسسٝ ر مًسسسس٢ عيمهٓٛيٛجٝسسسسل ٚاًسسسسو آاس عملسسسسلٍ ٚقٍٚ      

 َسمًٗه١ يًفهر ٚعيمهٓٛيٛجٝل ٚيٝس هلل ق آع  َلي١ٝ نلف١ٝ .

، حٝث اقسر   4978وشرٜٔ ملّ ٚعْمصر عيطوفل٤ يف َ٪ار عيْٝٛسهٛ عي

عمل٪ار بوض عمل لق٨ ع٭سلسس١ٝ عيس  ختس ّ قطسلٜل قٍٚ عيوسلمل عيثليسث . ٚقس         

عيْٝٛسسسهٛ َ مٝسس١ إ  ع٭َرٜهٝسس١اق٣ ذيسسو إخ إ ت سسلقآ عي٫ٜٛسسل  عملمخسس ٠  

ٖسساٙ عملٓظُسس١  سس ٜ ٠ عيموسسل ف َسسع قٍٚ عيوسسلمل عيثليسسث ، ٚعَمٓوسست مسسٔ قفسسع    

 حصصٗل عمللي١ٝ .

ِٖ َوٓل عيه لآ مٓ  عمل لي ١ بسأق٢ْ حسل َسٔ حكٛقٓسل ،     بٗاع عملٓ ل ٜمفل

بمضفٝض عيفلآم عيه ري بسني َسل ت ثس٘     إ٫َع إ قٍٚ عيولمل عيثليث مل ت لي  

 قٍٚ عيشُلٍ َكلبٌ َل ت ث٘ قٍٚ عجلٓٛب .

                                                           

 ، َرجع سلبل.ي ق.َص ف٢ عملصُٛقٟ ، عيٓظلّ عالم٬َٞ عجل ٜ 4 

 ي ْفس عملص آ .2 
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ٖٓسسلى مسس ّ َسسسلٚع٠ يف تٛ ٜسسع  ٝسسف عيابسسابل     »:  ي4 ٜكسسٍٛ ق.عملصسسُٛقٟ

% َسٔ  94فسل٭ٚخ تسسٝ ر مًس٢ حسٛعيٞ      عالذعم١ٝ بني عي ٬ق عملمك ١َ ٚعيٓل١َٝ،

اصسسسٌ عي ٝسسسف بُٝٓسسسل ٫ امًسسسو عي ًسسس عٕ عيٓلَٝسسس١ عيٛسسسسل٥ٌ عيسسس  اُٝٗسسسل َسسسٔ  

ٚعيسسس ٬ق ».  «عالذعمسسسل  ع٭جٓ ٝسسس١ ، ٚنسسسثريًع َسسسل ٜصسسسو  مًٝٗسسسل إ تٓلفسسسسٗل    

عيٓل١َٝ، ٚإٕ نلْت ت  سٞ َسسلح١ اٚسسع عَمس عقًع إ٫ اْٗسل اًسو قٓسٛع  اقسٌ         

اَل نثلف١ عي لق١ يهٌ نًٝٛ َسرت َربسع فٗسٞ    ممل اًه٘ عي ٬ق عملمك ١َ . 

 .«اقٌ حك عآ اآبع َرع  يف عي ٬ق عيٓل١َٝ َٓٗل يف عي ٬ق عملمك ١َ

ٚ سسسوٛبٗل َكلآْسسس١ بسسس ٍٚ  ، مل عيثليسسسث انثسسسرلصسسسخٝذ إ مسسس ق قٍٚ عيوسسس

َمضًفس١ مسٔ قٍٚ عيشسُلٍ     ع٫تصسل٫  عيشُلٍ انرب م قًع ٚيهٓٗل يف دلسلٍ  

إ عي ٍٚ عيٓلَٝس١ ٜ ًسع مس ق     ي2 عيْٝٛسهٛحرعحٌ . فذذع مًُٓل َٔ إحصل٤ع  

يف حسسني ٜ ًسسع مسس ق سسسهلٕ عيسس ٍٚ       4995د مسسلّ  444ز646ز462ز4سسسهلْٗل ر 

د يف ْفسسسس عيوسسسلّ فًٓسسسل إ ْمصسسسٛآ حجسسسِ عيفسسسلآم      444ز568ز224ز4عملمك َسسس١ ر

 َٔ ص٬ٍ ٖاٙ ع٭آقلّ . ع٫تصل٫ عيه ري يف عيمولٌَ َع تهٓٛيٛجٝل 

عي سسث عالذعمسسٞ سسسٛع٤   عسسسمك لٍيف ٜ ًسسع مسس ق اجٗسسه٠ عيرعقٜسسٛ عملسسسمض ١َ  

 4997اٚ يف عيسسسسسسسسٝلآ٠ اٚ يف ع٭َسسسسسسسلنٔ عيولَسسسسسسس١ مسسسسسسسلّ  ١ًنلْسسسسسسست َٓهيٝسسسسسسس

. اٟ ًعد َسسٔ نسسٌ ايسسف  سسضص جٗسسل ًع ٚعحسس 245د جٗسسل   ًسسو ر4424444444ر

% َسسسٔ سسسسهلٕ قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث ٜمورضسسسٕٛ يً سسسث عالذعمسسسٞ   5ز24حوسسس ٍ 

 ٘ .عسمك ليٚ مًهٕٛ اجٗه٠ 

عي سث عالذعمسٞ يف عيس ٍٚ عي ربٝس١ يف      ك لٍعسسم يف حني ٚصٌ مس ق اجٗسه٠   

د جٗل  يهٌ ايسف  سضص اٚ   4464د جٗل  حو ٍ ر4348444444ْفس عيولّ ر

                                                           

 .42ي ْفس عملص آ ص 4 

 :عملسمض ١َ يف ٖاع عي خث َأصٛذ٠ َٔ  عالحصل٤ع ةٝع   ي2 

- UNESCO Statistic Year Book, UNESCO, Paris, France,1999.  
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ٍ % َٔ سهلٕ ٖاٙ عيس ٍٚ  مًهسٕٛ اجٗسه٠    444بو لآ٠ اصر٣  يً سث   عسسمك ل

 عالذعمٞ .

 عسسسمك لٍٚنسسايو عحلسسلٍ يف عي سسث عيمًفسسل ٟ حٝسسث ٚصسسٌ توسس عق اجٗسسه٠   

د 457د جٗسسسل   مًسسسو ر 724444444عيثليسسسث رعي سسسث عيمًفسسسل ٟ يف قٍٚ عيوسسسلمل   

%د َسٔ دلُسٛع عيسسهلٕ يف حسني     7ز45حوس ٍ ر  ًعجٗسل    ضص َٔ نسٌ ايسفُ  

عي سسث عيمًفهٜسسْٛٞ يف عيسس ٍٚ عملمك َسس١     سسسمك ل٫ٍد جٗسسل  675444444ٜٛجسس  ر

%د َسسٔ 55اٟ حوسس ٍ ر عسسسمك لٍَسسٔ نسسٌ ايسسف جٗسسل      ًلد  ضصسس548 مًسسو ر

  عي ث عيمًفل ٟ . عسمك لٍعيسهلٕ  هِٓٗ 

تٛضذ حجِ عملأسل٠ بني قٍٚ اًو عيمهٓٛيٛجٝسل ٚتسسضرٖل    ع٭آقلّٖاٙ 

ٚفهسسر يفريٖسسل . إٕ  لتهٓٛيٛجٝسسخل َسس١ َصسسلحلٗل ٚبسسني قٍٚ تسسسمًٗو بوسسسر 

ٖاٙ ع٭آقسلّ  هسٔ إ تمطسذ َأسسلتٗل إذع مًُٓسل إ عيس ٍٚ عيوربٝس١ ٚحس ٖل         

ٔ عي ث عالذعمٞ بسليريفِ َس   سمك ل٫ٍ%د َٔ عيسهلٕ اجٗه٠ 9ز26 مًو فٝٗل ر

ٚعشلفلض اسولآ ٖاٙ ع٭جٗه٠ . ٚيو إ تمصسٛآ عملأسسل٠ َسٔ     آعيرتعْهسمٛآ٠ ٛل

%د َسسسٔ َسسسسلح١ 44إ قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث ٖسسساٙ ٫ امًسسسو إ٫ ر  ع٭ٚخجٗسسسمني 

عيساٟ  هٓٗسل َسٔ بسث إذعمسٞ ٚعضسذ ٜٚصسٌ إخ         ٞعيهٗرَٚ ٓل ٝسعجمللٍ 

ري٠ عملسُٛش هلسل  ٚعيثل١ْٝ اْٗل يف عملسلح١ عيص  ،عملسلح١ عجل رعف١ٝ عي  ترٜ  

%د ِٖٚ عيسهلٕ عيأٜ  ًهٕٛ 5ز24عيمخرى فٝٗل مل تسمثُرٖل إ٫ حو ٍ ر

 عي ث . عسمك لٍاجٗه٠ 

 ي عيمخهِ يف ْشر  بٝعي عيمهٓٛيٛجٝل ي ٍٚ عيولمل عيثليث :2

مل ٜوسس  سسسرًع إ توًسسٔ قٍٚ عيشسسُلٍ حربسسًل تهٓٛيٛجٝسس١ مًسس٢ قٍٚ عيوسسلمل     

ولمل عيثليسث تصس ذ سس١ًٗ إٕ نلْست     عيثليث ، فليسٝ ر٠ م٢ً عقمصلق قٍٚ عي

فٗسٞ بسايو    Made in Europeاٚ   Made in U.S.Aةٝسع عٯ٫   
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تهمس  دلُٛم١ َٔ عحملص٬  عيسٝلسس١ٝ ٚعالم٬َٝس١ ٚع٫قمصسلق١ٜ.  ف ٝسع     

َٔ عٯ٫  اٚ ع٭جٗسه٠ اٚ عملوس ع  ٜٓس ين مًٝس٘ عتفلقسل        ًلَوٝٓ ًلقٚي١ َو١ٓٝ ْٛم

يً ٚيسسس١ عي ل٥وسسس١ . فشسسسرٚني   ٠َٓكسسسلق١ تلبوسسس١ جتوسسسٌ َسسسٔ عي ٚيسسس١ عملشسسسرت١ٜ قٚيسسس   

ع٫سمض عّ ٚاْٛعم٘ ٚاحجلَ٘ نًٗل اص خت ا ق َسٔ ق سٌ عي ٚيس١ عي ل٥وس١ .     

ٚصلآ  ق ع عي ٝلآ اقع٠ تسمض ّ ض  نسٌ َسٔ طلسرج مسٔ  سرٚني عيوكس  اٚ       

 ضللٍٚ ع٫سمك٬ٍ مٔ عي ٚي١ عي ل٥و١ . 

لٍ بريفِ إ عملولقي١ ٜفرتض فٝٗل إ  ًٞ عملشرتٟ  رٚ ٘ فٗٛ صلح  عمل

ٚعٯصر ٖٛ عملسمفٝ  إ٫ إ قلم ٠ ع٫حمهلآ عي ربٞ َع تك َ٘ عيمهٓٛيسٛجٞ  

 سلٛ آيف ل  عي ٚي١ عي ل٥و١ . ٠َٓكلقصلوٌ َٔ قٚيٓل ق٫ًٚ 

ٚاليكل٤ صٛآ٠ انثر ٚضٛحًل يف ٖساع عجملسلٍ مًٝٓسل عيٓظسر إخ اسلسسٝل       

َسسٔ اجٗسسه٠   عف سس ٤ً ؟تهٓٛيٛجٝسسل ٚسسسل٥ٌ عالمسس٬ّ اٜسسٔ تصسسٓع ٚنٝسسف تسسٛ ع      

ٚعْمٗل٤ بل٭قُسلآ عيصسٓلم١ٝ ٚقٛعمس      عيمًفل ٟعالذعمٞ  ٛٚع٭سمٛقٜ رٛتعيهُ ٝ

عيصٛعآٜط عي  تكّٛ بذ ٬قٗل يف عيفطل٤ ، ٚيف دلسل٫  عي  لمس١ ٚعيمصسٜٛر    

ٚتك١ٝٓ ع٭ف٬ّ عيفٛتٛيفرعف١ٝ ٚعيسُٝٓل١ٝ٥ نًسٗل ت س ا َسٔ قٍٚ عيشسُلٍ . ٖساع      

 ًٜٛس١ َسٔ عيسهَٔ     عي  ٤ مل ٜٛي  ص٬ٍ فرت٠  ١َٝٓ قصري٠ بٌ تٛي  ص٬ٍ مكٛق

آعفكس٘ َرعنسه ابسلم ٚجلَوسل  َٚٝهعْٝسل  ضسض١ُ تٓفسل يف دلسلٍ عي خسسث         

عيوًُٞ ، يف حني تكسع قٚع٥سر عٖمُسلّ قٍٚ عيوسلمل عيثليسث صسلآج قع٥سر٠ عي خسث         

 عيوًُٞ ٚعيمهٓٛيٛجٞ . 

قٚيٓل تمج٘ سلٛ تٛسٝع قع٥ر٠ عيمسًذ ٚ ٜلق٠ عيرفل١ٖٝ ٚ ٜلق٠ اكٝل َهٜ  

َٔ ، ٫ٚ تسر٣ يف عي خسث ٚتشسجٝو٘ قٚآًع فسلم٬ً يف     َٔ عي ولّ ٚعيهسل٤ ٚع٭

ت ٝري نٝلْٗل ٚاًٜٛٗل َٔ قٍٚ َمضًف١ إخ قٍٚ َمك ١َ ففسٞ حسني ٜٛجس  يف    

د مسسلمل َٚٗٓسس س َمفسسريفني يً خسسث عيوًُسسٞ َسسٔ نسسٌ ًَٝسسٕٛ        6349عيٝلبسسلٕ ر
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د ململ َٚٗٓ س َٔ نٌ ًَٕٝٛ ، ٚيف 3732ٚيف اَرٜهل ر 4994َٛع ٔ ملّ 

د مسلمل  2447َٗٓ س َٔ نسٌ ًَٝسٕٛ ، ٚيف برٜ لْٝسل ر   د ململ 3744ٚعيسٜٛ  ر

 د ململ َٚٗٓ س يهٌ ًَٕٝٛ  .2843َٚٗٓ س يهٌ ًَٕٝٛ . ٚيف امللْٝل ر

ا ل٤ نثري٠ َٔ قٍٚ عيولمل عيثليث َسٔ قل٥ُس١ عيس ٍٚ     عصمفل٤ٜكلبٌ ذيو 

   ٛ فر٠ َسسٔ َصسسلقآ  ععيسس  ترمسس٢ عيمهٓٛيٛجٝسسل ٚتٓمجٗسسل ففسسٞ عالحصسسل٤ع  عملمسس

مل ٜصسسسٌ دلُسسسٛع عيوًُسسسل٤ ٚعملٗٓ سسسسني عملمفسسسريفني  ي4 نليْٝٛسسسسهٛ ذللٜسسس ٠

د 458يف ت سٜٛر عيمهٓٛيٛجٝسل إ٫ إخ ر   َمضصصس١ يً خث عيوًُٞ يف َرعنسه  

د مسلمل َٚٗٓسس س  457مسلمل َٚٗٓس س يهسٌ ًَٝسسٕٛ يف َصسر ٚيف عملهسسٝو ر     

د مسسلمل َٚٗٓسس س يهسسٌ ًَٝسسٕٛ ٚيف عيصسسني     468يهسسٌ ًَٝسسٕٛ ٚيف عيربع ٜسسٌ ر  

د مسلمل َٚٗٓس س يهسٌ    264 ترنٝسل ر د ململ َٚٗٓس س يهسٌ ًَٝسٕٛ ٚيف   354ر

 . ًَٕٛٝ 

ٚع٫سمثٓل٤ عيٛحٝ  يف  ٜسلق٠ مس ق عيوًُسل٤ يف قٍٚ عيوسلمل عيثليسث ٖسٛ قٍٚ       

عيسٛفٝ  عيسلبك١ عي  اص خت ةٗٛآٜل  َسمك١ً حٝسث ٜ ًسع مس ق     ع٫الق

د مسلمل  4489عيسٛفٝ  عيسسلبل يف ٫تفٝسل ر   ع٫القعيوًُل٤ فٝٗل بفطٌ سٝلس١ 

 ٛ د مسسسلمل َٚٗٓسسس س يهسسسٌ ًَٝسسسٕٛ،   4278ر ٚيمٛعْٝسسسلٕ، َٚٗٓسسس س يهسسسٌ ًَٝسسس

د ململ 749ر ٕ لجلنسملد ململ َٚٗٓ س يهٌ ًَٕٝٛ ،4764اٚ بهسملٕ ر

عيسسٛفٝ  عيسسلبل    ع٫اسلق َٚٗٓ س يهٌ ًَٕٝٛ . َع عيوًِ إ َوظِ ابلم 

نلْسسست يف مسسسلمل ع٭سسسسًخ١ ٚعيفطسسسل٤ ٚمل ٜمكسسس ّ عي خسسسث عيوًُسسسٞ يف دلسسسلٍ   

ْسسسلٕ يف حٝلتسس٘ عيَٝٛٝسس١ نُسسل ٜفوسسٌ مًُسسل٤   عيمهٓٛيٛجٝسسل عيسس  ضلملجٗسسل عال 

 عيٝلبلٕ ٚاٚآبل. 

                                                           

 آ .ْفس عملص  ي4 
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ٚتٓفسسل مًسس٢ ٖسساٙ عملرعنسسه اآقسسلّ فًهٝسس١ َسسٔ ع٭َسسٛعٍ يف عسسسمثُلآع           

َ آٚس١ اكل عيمفسٛم عيمهٓٛيسٛجٞ مًس٢ عيس ٍٚ ع٭صسر٣ يوس ٠ مكسٛق ٚيسٝس         

 سٓٛع  .

َسسٔ َٝهعْٝسس١ عي ٚيسس١    4995فلي٫ٜٛسسل  عملمخسس ٠ ع٭َرٜهٝسس١ اْفكسست مسسلّ     

د ق٫ٚآ 444ز444ز444ز474ر 4995لص مًس٢ عي خسث عيوًُسٞ مسلّ     ٚعيك لع عخلس 

د َسلآى املسلْٞ ٚاْفكست    444ز444ز724ز76ر4993اَرٜهٞ ٚاْفكت امللْٝسل مسلّ   

د جٓٝسسسسسسسس٘ ٚاْفكسسسسسسسست عيٝلبسسسسسسسسلٕ    444ز444ز43.829ر 4993برٜ لْٝسسسسسسسسل مسسسسسسسسلّ   

اَسسل قٍٚ عيوسسلمل عيثليسسث فذْفلقٗسسل     4994د ٜسسٔ ٜلبسسلْٞ مسسلّ   444ز524ز774ز43ر

خث عيوًُٞ قًٌٝ َكلآْس١ بجسِ إْفلقٗسل مًس٢ ع٫سسم٬ٗى      عحلهَٛٞ م٢ً عي 

عيَٝٛٞ يشوٛبٗل عي  تولْٞ َٔ ق١ً عيموًِٝ ٚعيصسخ١ َٚسسم٣ٛ عملوٝشس١ إضسلف١     

 إخ ْهعملتٗل عحل ٚق١ٜ َع جلآعتٗل عي  ترٖل َٝهعْٝلتٗل يف عيمسًذ . 

ٚبليريفِ َٔ َول١ْٚ عيس ٍٚ عي ربٝس١ يس ٍٚ عيوسلمل عيثليسث بمخُسٌ جسه٤ َسٔ         

١ فكسسط فسسذٕ  ٝسس  عي خسسث عيوًُسسٞ عملٛجسس٘ يف عيكطسسلٜل عالْسسسل١ْٝ ٚعي ٦ٝ  َٝهعْٝسسل

بشسسهٌ مسسلّ ٜوسس  ذلسس ٚقًع ٫ٚ  هسسٔ إ ٜرقسس٢ بٗسساٙ عملرعنسسه إخ     عالْفسسلم

 َسم٣ٛ ململٞ يف عي خث ٚعيمهٓٛيٛجٝل .

د فرْو فرْسٞ 444ز444ز477ز22ر 4995ففٞ حني اْفكت َ يفشكر ملّ 

%  فو٢ً  هٌ َوْٛل  7ز89 %  فكط اَل عي ليف7ز8تمخٌُ عي ٚي١ َٓٗل  

 اجٓ ١ٝ .

% 34َٓٗل  4993د قآعمخل ملّ 444ز444ز464ز444ٚيف قربص مت إْفلم ر 

 د يريٙ ترن١ٝ .444ز549395ز28ر 4995َوْٛل  اجٓ ١ٝ ٚاْفكت ترنٝل ملّ 

ٖسساٙ ع٭آقسسلّ تٛضسسذ حجسسِ عيفسسلآم بسسني ا ٜسس  عهلسس ف يف عيٛصسسٍٛ إخ       

انرب يسسٛم  ًهس٘ َسٔ  ًسو      عتهٓٛيٛجٝل انثر تك ًَل ٚبليمليٞ عحمهلآ
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ٚبني قٍٚ تومرب عي خث عيوًُٞ دلل٫ للًْٜٛل َٔ عالْفسلم ٜسس ك٘ عيموًسِٝ     م٘تكٓٝ

 ٚعيصخ١ ٚعيمسًذ ق ٌ ذيو .

تٛجٝٗٗل ٚا ٜ ٖل ٚٚص ر عملوْٛل  ع٭جٓ ١ٝ يف َرعنه عي خث عيوًُٞ 

فٗٞ مسلق٠ َسل تهسٕٛ يف دلسل٫  عيصسخ١ ٚعي ٦ٝس١ ٚعي آعسسل         اٌَر يفري صلُف 

مُلمٝسس١ ٫ٚ  هسسٔ إ تصسسٌ إخ عيمهٓٛيٛجٝسسل اٚ عيفطسسل٤ ٚبسسليريفِ َسسٔ    ع٫ج

ص َمٗل هلاٙ عيك لمل  إ٫ إ ٚسل٥ٌ عالمس٬ّ عي ربٝس١ تفلج٦ٓسل َسر٠ بوس  َسر٠       

بذجرع٤ جتلآب م٢ً يكلحل  ض  اَرعض َسموص١ٝ مت جتربمٗل بوس  عيف٦سرعٕ   

 م٢ً إْسلٕ قٍٚ عيولمل عيثليث ٚيف افرٜكٝل ٚعهلٓ  بشهٌ صلص . 

ٙ عيفطسسسل٥ذ عالْسسسسل١ْٝ ٫  هسسسٔ إ تفسسسسر إ٫ بسسسإٔ َليسسسو عي خسسسث  ٖٚسسسا

َٚولَسسٌ ترنٝسس  ع٭قٜٚسس١ يف عي سسرب عسسسم ًت َسسل تك َسس٘ َسسٔ قمسسِ ملٝهعْٝسسل      

َرعنه عي خث عيوًُٞ يف قٍٚ عيولمل عيثليث ٚقلَت َسٔ صس٬ٍ ذيسو بمجربس١     

اقٜٚمٗسسل مًسس٢  سسوٛب ٫  ًسسو عالْسسسلٕ فٝٗسسل َفسسلتٝذ عملورفسس١ يٝسس آى حجسسِ         

صلرب٘ َكلبٌ ق٫ٚآع  َوس ٚق٠ ٫ٚ ٜٛجس  فٝٗسل َسٔ صسٓلع عيكسرعآ        عخل ر فُٝل

 َٔ ٜ آى حجِ عملأسل٠ .

ْكسسس٬ً مسسسٔ احسسس  آجسسسلٍ    سسسسس ي4 عيسسسسُٝط ٔم سسس ع يسسسرمح  عيسسس نمٛآٜكسسسٍٛ 

يسس ٍٚ عيوسسلمل   اَرٜهسسلإٕ نسسٌ ق٫ٚآ آخسس٘  »: سسسس ع٭َرٜهسسٞعيهسسٛزلرس 

تسس ين  اَرٜهسسلٜٚفسسسر ذيسسو بسسإٔ  «عيثليسسث ٜوسسٛق مًٝٗسسل بث٬لسس١ ق٫ٚآع  سسسٜٓٛلً 

ذل ١ إذعم١ ي ٚي١ إفرٜك١ٝ َث٬ً ٚآخٗل هلل لِ تكّٛ ٖاٙ عي ٚي١ بشرع٤ ق سع  

عيسس   ع٭َرٜهٝسس١عي ٝسسلآ ٚإمسسلق٠ تسس آٜ  عيوسسلًَني ٚع٫يمسسهعّ بمكٓٝسس١ عيشسسرن١   

                                                           

ي ق.م سس عيرمحٔ عيسسسُٝط  آ٥سسٝس جلٓسس١ َسسسًُٞ عفرٜكٝسسلي ذللضسسر٠ يف َسس٪ار آعب سس١ عيشسس لب عملسسسًِ عيوربسسٞ          4 

 ، اٚن٬َٖٛل ، عَرٜهل .4988
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قلَت برتنٝ  عحمل ١ ، ممل ٜ٪قٟ إخ إ ت فع َكلبٌ ٖاٙ ع٫يمهعَل  ل٬ل١ 

 اضولف ق١ُٝ عحمل ١ ْفسٗل .

لتا٠ بهًٝس١ عي سس  يف جلَوس١ مربٝسس١ افرٜكٝس١ اْٗسسِ    ذنسر يسسٞ احس  ع٭سسس   

عسم لمٛع ص٬ٍ ب عٜس١ عيثُلْٝٓسل   آعمس١ عيهًس٢ ٚنسلٕ ذيسو ٜوس  فمخسًل يف         

دللٍ  آعمس١ ع٭مطسل٤ يف قٍٚ عيوسلمل عيثليسث . فكسلَٛع بهٜسلآ٠ يسر٥ٝس عي ٚيس١         

يٝضربٚٙ مٔ ٖاع عالزلل  عيوظسِٝ ، فسرق مًسِٝٗ : قٚيمٓسل يٝسست يف حلجس١ إخ       

، سلسسسسٔ يف حلجسسسس١ إخ  آعمسسسس١ آ  ؟ي بٗسسسساٙ عيوكًٝسسسسل  فكسسسس ْل   آعمسسسس١ نًسسسس٢ 

عيمهٓٛيٛجٝل بثًل ٚقآعس١ ٚت  ٝكًل . ٚبٗساٙ عيوكًٝسل  صسرْل ْمسسٍٛ عملٛعفكس١      

 م٢ً  ً ل  عيشرع٤ بريفِ تك ِٜ نلف١ عيطُلْل  عمللي١ٝ .

إٕ عيسسمخهِ يف تهٓٛيٛجٝسسل ٚسسسل٥ٌ عالمسس٬ّ قسس ّ يسس ٍٚ عي سسرب ل سسٛآًع       

  عملٛجٗس١ مًس٢ َس ٣ عيسسمني ملَسًل عمللضس١ٝ جوًست        َ لح١ يف قٓلتٓسل فلالذعمسل  

لْٝس٘ ٫ٚمسس   فٍٓ ٚاص سلآ عي فسٌ عيشسرقٞ ٜوسرف تفلصسسٌٝ َسل ضلس م يف عي سسرب      

ٔ ٚعسسسم لمت ٖسساٙ عالذعمسسل    ٜعيهسسر٠ ٚآ٩سسسل٤ عيسس ٍٚ ٚعيهمسسلب ٚعملفهسسر   

عملٛجٗسسس١ إ تشسسسهٌ مكسسسٍٛ عيٓض سسس١ َسسسٔ َثكفٝٓسسسل ٚبليمسسسليٞ َسسسٔ قْٚٗسسسِ يف        

 ٚيٓل . عجللَول  ٚعملرعنه عيوًٝل يف ق

لِ بس ا عي سث عيفطسل٥ٞ ٜشسهٌ تٗ ٜس ًع انثسر هلٜٛمٓسل ٚلكلفمٓسل ٚسسٝمًٛٙ          

اهِ انثر يف بث قٓٛعتٓل عحمل١ًٝ . نٌ ذيسو بسس   عيسمخهِ يف تصسٓٝع     

 ٚتش ٌٝ تهٓٛيٛجٝل ٚسل٥ٌ عالم٬ّ ، لِ عيمخهِ يف بٝوٗل ملٔ ٚبهِ .

 ي عيمخهِ يف ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ :3

٠ ٚعيسسسٛ ٓٝني إ َسسسسأي١ ع٭قُسسسلآ  ٜمصسسسٛآ بوسسسض عملمخُسسسسني َسسسٔ عيسسس مل  

عيصسسٓلم١ٝ َسسسأي١ َليٝسس١، فلي ٚيسس١ َسسٔ قٚيٓسسل إٕ اآعق  إ تٓشسسر عخلسسري اٚ إ   

تٓشر فهر لٛعآٖل فُل مًٝٗل سس٣ٛ قفسع آسسّٛ عيمشس ٌٝ يًشسرنل  عي ربٝس١       
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عملليه١ هلاٙ ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ يمخصٌ م٢ً قٓٛع  تكّٛ َٔ ص٬هلسل ب سث َسل    

 ٝذ .ترٜ  ، ٖٚاع يف عيٛعقع يفري صخ

فل٭قُسسلآ عيصسسٓلم١ٝ يٝسسست َ لحسس١ يهسسٌ َسسٔ  ًسسو َسسل٫ً بسسٌ اهُٗسسل     

 ضٛعبط ٚقٛعم  َٓ ًك١ َٔ عسرتعتٝجٝل  ا١َٝٓ ٚسٝلس١ٝ ٚمكل٥ ١ٜ . 

ف٬  هسٔ إ تسسُذ عيس ٍٚ عيس  تكسع ٖساٙ عيشسرنل  قعصسٌ حس ٚقٖل          

بذم سسسل٤ قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث عحلرٜسسس١ يف عسسسسمض عّ ٖسسساٙ عيكٓسسسٛع  عيفطسسسل١ٝ٥  

تصٛآ حلر١ٜ عالم٬ّ م٢ً اْٗل ْمٝجس١   ٝوٝس١ حلرٜس١    »فٗٓلى نٝفُل تشل٤ ، 

عيمو ري ، يهٓٗل يف عيٛعقع فُٗت مًس٢ اْٗسل حرٜس١ عيكسل٥ِ بسلالم٬ّ ، ْٚمٝجس١       

هلاع اص خت اقع٠ يًسٝ ر٠ يف اٜ ٟ عيسأٜ ٜمخهُسٕٛ يف ٚسسل٥ٌ عالمس٬ّ ،     

 .ي4 «ٚبً ١ عيكلْٕٛ فك  زلِ مٓٗل تك ٜس حلكٛم عملشم ًني بلالم٬ّ

 بسس   عيصسسٛآ٠ تمطسسذ صسس٬ٍ عيوكسس  عمللضسسٞ يف قطسس١ٝ عيسسمخهِ يف   ٚقسس  

ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ ، فٗٓلى تصٓٝف اَرٜهٞ ي ٍٚ عيوسلمل ، َٚسٔ بٓسٛق ٖساع     

عيمكسِٝ إ ٖٓلى ق٫ًٚ قعم١ُ يإلآٖلب َٚٓٗسل : إٜسرعٕ ٚعيسسٛقعٕ ٚبلنسسملٕ     

 ٚسٛآٜل ، ٚيٝ ٝل ٚنٛبل ٚنٛآٜل عيشُلي١ٝ . 

ٜهٝسسس١ عملليهسسس١ هلسسساٙ ع٭قُسسسلآ   فٗسسسٌ ٜوكسسسٌ إ تو سسسٞ عيشسسسرنل  ع٭َر  

عيصسٓلم١ٝ عَمٝسل ع  عسسمض عّ ع٭قُسلآ عيصسٓلم١ٝ يًكٓسٛع  عيفطسل١ٝ٥ ٚيفريٖسسل        

َٔ ع٫سمض عَل  عيس١ًُٝ يس ٍٚ نٗساٙ قٕٚ َٛعفكس١ عحلهَٛس١ ع٭َرٜهٝس١      

؟ي ٫ اأ ذيو ممهًٓل، إ٫ إ تؤً ٖاٙ عي ٍٚ تٛبمٗل عيٓصٛش ٜٚمك ًٗل َٓٗسل  

لٍ بليٓس ١ يفرْسل ٚيفريٖل َسٔ قٍٚ  ٚنايو عحل  ،عيهٛزلرس ع٭َرٜهٞ 

 اٚآبل.
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ٚ سرم مًُس٘    ع٫حمهسلآ ٚب ع١ٜ قص١ ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ تٛضسذ يٓسل حجسِ    

َع قٍٚ عيهمًمني عي رب١ٝ ٚعيشسرق١ٝ لسِ َٛقسف ٖسلتني عيهمًسمني عيشسُليٝمني       

 َٔ قٍٚ عجلٓٛب .

َرٜهسسٞ ٜسسس٢ُ اعي سسل٥ر مت إ سس٬م اٍٚ قُسسر صسسٓلمٞ ا 4965ففسسٞ مسسلّ 

 Early Birdعمل هرا اٚ 

ٖٚسساع عيكُسسر ٖسسٛ عجلٝسسٌ ع٭ٍٚ ممسسل مت عيموسسلآف مًسس٢ تسسسُٝم٘ فُٝسسل بوسس      

ا .. ٚنسسلٕ ٖسساع عيكُسسر ٖسسٛ اٍٚ قُسسر ٜسسسمض ّ يف ْ سسلم      إْمسسٌ سسسل بأقُسسلآ ا

عيسسسسٛفٝ  قُسسسر  ع٫اسسسلقجتسسسلآٟ ٚمل اسسسض سسسس و١ مشسسسر َٜٛسسسًل حمسسس٢ ا ًسسسل 

 عي٬سًه١ٝ . ع٫تصل٫ ا يٓكٌ عيربعَج عيمًفه١ْٜٝٛ 4ٚ-اَٛيٝٓل

ٚ لسسِ تسسٛ  4967عيسسسٛفٝ  ، ففسسٞ مسسلّ   ع٫اسسلقعخ عيسسس لم بسسني اَرٜهسسل 

إْمسٌ  ا ًل جٌٝ اقُسلآ ا  4968ا لِ ملّ  2–  إْمٌ سلا ًل عجلٌٝ عيثلْٞ َٔ ا

ٚنايو عحللٍ بليٓس ١ ي٬الق عيسٛفٝ  عياٟ يف س٢   ،ا ٖٚهاع 3–  سل

 ص٬ٍ عيسمٝٓٝل  ةٝع ح ٚقٙ بش ه١ َٔ ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ .

عيسسسسسًه١ٝ ٚعي٬سسسسسًه١ٝ ٚع٭قُسسسسلآ  ع٫تصسسسسل٫ ١ ٚتومسسسسرب ْشسسسسأ٠ َٓظُسسسس

يف عي٫ٜٛسسسسسل  عملمخسسسسس ٠  4964ايفسسسسسس س  24د يف  سسسسسسل  إْمسسسسسٌ عيصسسسسسٓلم١ٝ ر

ع٭َرٜهٝسس١ ب عٜسس١ هلسساع عيسسس لم بسسني عيهمًسسمني ٚقسس  مت اًٜٛسسٗل إخ َٓظُسس١     

مسرب   ع٫تصل٫ جلوًٗل َٓظ١ُ قٚي١ٝ جتلآ١ٜ يمك ِٜ ص َل   4974قٚي١ٝ ملّ 

 ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ . 

عيسسس ٚيٞ ي٬تصسسسل٫   ع٫اسسسلقمت قمسسس٠ٛ ةٝسسسع عيسسس ٍٚ ع٭مطسسسل٤ يف  فكسسس 

 ع٫تصسسل٫  عيسسسًه١ٝ ٚي٬سسسًه١ٝ ي٬ْطسسُلّ هلسساٙ عملٓظُسس١ عيسس  سسسمض ّ       

عي٬سسًه١ٝ ٚصس َل  عي سث عيمًفسل ٟ ٚعالذعمسٞ ٚعهلسلتف ٚيفريٖسل . ٚمت ٚضسع         

سٝلسل  ٖاٙ عملٓظ١ُ ٚ رم قمُٗسل َليٝسًل ٚفٓٝسًل ٚٚضسع تصسٛآ يمُٓٝس١ اجٝسلٍ        

 عيصٓلم١ٝ .  اقُلآٖل
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ٚبلي  ع ُٖٝٓت عي٫ٜٛل  عملمخ ٠ م٢ً عملٓظ١ُ َع قٍٚ عي سرب ٚصسلآ قٚآ   

ِ   إْمسٌ سسل  عي ٍٚ ع٭صر٣ قعمُسًل َٚسسمفٝ ًع َسٔ صس َل       َسٔ ٚجسٛق    ف سليريف

قٚيسسس١ يف ٖسسساٙ عملٓظُسسس١ إ٫ إ عي٫ٜٛسسسل  عملمخسسس ٠ تكسسسّٛ بسسسذ ٬م ع٭قُسسسلآ   425

  إ َٓظُسل  َثسٌ   ٚعي رٜ ،عيصٓلم١ٝ َٔ ص٬ٍ صٛعآطلٗل ٚفرْسل نايو 

سل  سمظٌ آ١ٖٓٝ يصٛعآٜط عال ٬م يف اَرٜهل ٚإٜرٜسلٕ   مرب سل  ٚ ٜٛتٌ

ٖسٞ عيرع٥س ٠ يف َثسٌ ٖساٙ عملٓظُسل        ليًمهٓٛيٛجٝس عي رب١ٝ فكلمس ٠ عملسسمًٗو   

 عي  ٫ اًو صٓع عيمهٓٛيٛجٝل .

سسسل  نضسس َل  إْمسسٌ بسسٌ إٕ دلُٛمسس١ َسسٔ عيسس ٍٚ عسسسمض َت صسس َل    

ٖسسل ٚيف ذيسسو ص سسر عسسسرتعتٝجٞ نسس ري حٝسسث ٚ ٓٝسس١ يًسسٗلتف ٚعيفسسلنس ٚيفري

تظسسٌ ٖسساٙ عيسس ٍٚ َُٗسسل نسسلٕ َرنهٖسسل ٚاسسسُٗٗل يف ٖسساٙ عملٓظُسس١ ح ٝسسس١     

ع٫سسسم٬ٗى ٚيسسٝس ع٫َسسم٬ى يًمهٓٛيٛجٝسسل ٚسسسمظٌ بسسايو اَرٜهسسل ٚفرْسسسل  

 .يٛجًٝل يف حلي١ عيو ع٤ اٚ عحلربقلقآتني م٢ً عيط ط م٢ً ٖاٙ عي ٍٚ تهٓٛ

 عملٓظُسسس١ تكسسس ّ عيسسس مِ عملسسسليٞ إٕ ع٭َسسسر عمل٪سسسسف إ عيسسس ٍٚ ع٭مطسسسل٤ يف

ٚع٫سم٬ٗنٞ ملٓمجل  ٖاٙ عملٓظ١ُ يف حني تهٜ  عي٫ٜٛل  عملمخس ٠ َسٔ مس ق    

 ٌ سسسسل  َسسسٔ ابٓسسسل٤  سسسو ٗل ٚتسسسهقعق قٛتٗسسسل   عيوًُسسسل٤ ٚعيفٓسسسٝني عيوسسسلًَني يف إْمسسس

 عيمهٓٛيٛج١ٝ م٢ً حسلب تًو عي ٍٚ .

ٕ ٖٓسسلى َوًَٛسسل  تفٝسس  بسسإٔ َوسس ٍ إآسسسلٍ ع٭قُسسلآ      إ»ٜٚكسسٍٛ ق. سسلْٞ:  

قُسسسرًع مًسسس٢ ع٭قسسسٌ نسسسٌ مسسسلّ    424يصسسسٓلم١ٝ صسسس٬ٍ عيثُلْٝٓسسسل  سسسسٝهٕٛ  ع

. ًٜٚضسسص ق. سسلْٞ قصسس١  ي4  «٭يفسسرعض إم٬َٝسس١ ٚمسسسهر١ٜ ٚمًُٝسس١ ٚيفريٖسسل  

ْٗسسِ اٚع٭َسسر عيسساٟ ٜسسسمٟٛ فٝسس٘ عملُٗٝٓسسٕٛ ٖسسٛ      »ع٭قُسسلآ عيصسسٓلم١ٝ بكٛيسس٘ :   

ٜشلآنٕٛ يف مملآسسل  عسسموُلآ١ٜ بهسٌ َسل يف ٖساٙ عيهًُس١ َسٔ َوٓس٢ ،         

                                                           

 . 9ص ، َرجع سلبل،ي ق.ذلُ   لْٞ ، اقُلآ عيفطل٤ يفهٚ ج ٜ  4 
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ٍ إ ٜسمورض مط٬ت٘ ٜٚفرض ٖٝ م٘ ، ٜٚ ٛآ س ٖٚاع ٖٛ  ٚنٌ  رف ضللٚ

 .ي4  «عملِٗ س ٚسل٥ً٘ ع٫سرتعتٝج١ٝ ملٛعج١ٗ اٟ حرب َك ١ً

ٚإذع اصاْل يف ع٫مم لآ إ ٖاٙ ع٭ص سلآ يف عيسسًِ َٚسٔ صس٬ٍ عيسمخهِ      

يف ع٭قُسسلآ عيصسسٓلم١ٝ عملٛجسس٘ يٮيفسسرعض عيسسس١ًُٝ فكسس  اٚضسسخت يٓسسل حسسرب       

 ّ ٚص سسرٙ يٮقُسسلآ عيصسسٓلم١ٝ عملمضصصسس١ يف   عخلًسسٝج عيثلْٝسس١ حجسسِ ع٫سسسمض ع

عيمجسسسسس مًسسس٢ عيوسسسرعم ٚقٍٚ عخلًسسسٝج ٖٚسسسٞ صسسسٛآ٠ َهسسسرآ٠ ملسسسل  هسسسٔ إ  

 تسمض َ٘ قٚي١ ًَهت ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ نُٓٛذج ٫َم٬ى عيمهٓٛيٛجٝل.

 ي عيمخهِ يف تأجري عيكٓٛع  عيفطل١ٝ٥ :4

إٕ ْظرٜسس١ عيوسسرض ٚعي ًسس  مل توسس  ذع  قُٝسس١ ذلٛآٜسس١ يف دلسسلٍ تسسأجري     

قُسسلآ عيصسسٓلم١ٝ ٚتسسأجري عيكٓسسٛع  عيفطسسل١ٝ٥ ، فٗٓسسلى ذلسسلٚآ عسسسرتعتٝج١ٝ    ع٭

 اصر٣ تمسل٣ٚ اٚ تهٜ  يف اُٖٝمٗل يف قط١ٝ عيورض ٚعي ً  . 

فليشرنل  عملليه١ هلاٙ عيكٓٛع  تطع يٓفسٗل دلُٛم١ َٔ عيسٝلسل  

ٚعيشسسرٚني عمل ًٛبسسس١ َسسسٔ عيسسس ٍٚ اٚ عيشسسرنل  عيرعيف سسس١ يف عسسسسم٦جلآ قٓسسسٛع    

هلسل سٝلسسل    اصسر٣   اٙ عيشرنل  عملليه١ توُسٌ يف قٍٚ  ٖٚ ،فطل١ٝ٥ فٝٗل 

ٚ سسرٚني يف عملسسسمأجرٜٔ هلسساٙ ع٭سسسًخ١ عالم٬َٝسس١ ، ٚيسساع فُسسٔ عيو سسث عيظسسٔ 

عياٟ ٜسرعٙ بوسض عيس مل٠ عملمخُسسني بسإٔ عملسسأي١ َسسأي١ َسلٍ ٚمه س١ ، َسلٍ           

تسمأجر ب٘ ٖاٙ عيكٓسٛع  ٚمه س١ قٍٚ ترٜس  ْشسر عالسس٬ّ ٚتمخُسٌ عخلسسل٥ر        

ٓسسل إ ْٓشسسر عالسسس٬ّ يسسٝوِ    ٦جلآ ٖسساٙ عيكٓسسٛع  ، ٚبسسايو  هٓ  عملليٝسس١ ٫سسسم 

 .عي ْٝل
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إٕ عملسسسأي١ يف عحلكٝكسس١ امسسلج إخ قآعسسس١ ٚاخسسٝص ، فلملسسلٍ ٚعيوه سس١     

اَرعٕ ذلٛآٜلٕ ي  ع١ٜ َشرٚع اٟ قٓل٠ فطل١ٝ٥ سٛع٤ نسلٕ يٓشسر عالسس٬ّ اٚ    

 .  عملسٝخ١ٝ اٚ حم٢ يٓشر عجلٓس

كٓسسل٠ اٚ تًسسو ، َٚسسٔ ٖسسٞ  سسسمأجر ٖسساٙ عيتٖسسٞ عيشسسرن١ عيسس    ليهسسٔ َسس

عي ٚيسسس١ عيسسس  سمسسسسُذ بفسسسمذ ل ٛآٖسسسل ٭مسسس ع٥ٗل ؟ يٓمصسسسٛآ عيوًُٝسسس١ بشسسسهٌ    

مهسسسٞ ، يسسٛ نلْسست عيسسسوٛق١ٜ ٖسسٞ عملليهسس١ هلسساٙ عيكٓسسٛع  فٗسسٌ سمسسسُذ     

 بمأجريٖل يكٓل٠ تلبو١ يًفلتٝهلٕ ؟ .

َٔ ص٬ٍ عيمخهِ يف تأجري عيكٓٛع  عيفطل١ٝ٥ اص ذ ٖٓسلى َفلضس٬    

ٚيساع   ،اٜ يٛجٝل  اصر٣  ٢ًٚ٭ٜ يٛجٝل  م رنل  اصر٣  ٢ًيشرنل  م

فسٓج  يف عيكرٜ  قٓٛع  انثر إبلح١ٝ َٛج١ٗ ي ٍٚ عيوسلمل عيثليسث يهسسر    

عجلُٛق عياٟ تفمضر ب٘ ٖاٙ عي ٍٚ  يف َٓظٛآ عي ربي ٚعياٟ توسرب مٓس٘ بأْٗسل    

 قٍٚ ذللفظ١ . 

فل٭ٚيٜٛسس١ تو سس٢ جملُٛمسس١ َسسٔ ع٭فهسسلآ ٚعيشسسرنل  يمخكٝسسل سٝلسسسل   

ٚعحملسسسهٕ آْسسسل يف يفُسسسر٠ ٖسسساع عيمكسسس ّ عيسسسسرٜع يف دلسسسلٍ   ، قٚيٝسسس١ ٚمكل٥ ٜسسس١

عيكٓٛع  عيفطل١ٝ٥ َل  يٓل ْمسٍٛ عسمض عّ ٖاٙ عيكٓٛع  فط٬ً مسٔ تصسٓٝوٗل   

اٚ  رع٤ َل  هٔ  سرع٩ٙ َٓٗسل . بسٌ حمس٢ تٜٓٛسع ع٫سسم٦جلآ ايففًٓسل اُٖٝمس٘ .         

فليسس ٍٚ عي ربٝسس١ ٖسسٞ عيسسسٛم ع٭ٚحسس  عيسساٟ ْورفسس٘ َسسع إ ٖٓسسلى ق٫ًٚ اصسسر٣      

 . ي4 ٚعيٝلبلٕ ٚآٚسٝل تك َت يف ٖاع عجمللٍ نليصني

 ي عيمخهِ يف ْشر ع٭ص لآ َٔ ص٬ٍ ٚنل٫  ع٭ْ ل٤ :5

                                                           

ق. جٝٗسسلٕ آ سس ، عيمٓسسسٝل ٚعيموسسلٕٚ يف دلسسلٍ عيمًفهٜسسٕٛ ململٝسسًل ٚمربٝسسًل، جٗسسل  تًفهٜسسٕٛ عخلًسسٝج، عيرٜسسلض،         ي4 

 ٖس .4443عيسوٛق١ٜ،  



                         االستراتيجيات الغربية في توظيف الثقافات                                          
555   

 

ٜٛجسس  عمل٦سسل  َسسٔ ٚنسسل٫  ع٭ْ سسل٤ عحملًٝسس١ ٚعالقًُٝٝسس١ ٚعي ٚيٝسس١ يف ململٓسسل 

% َسٔ ع٭ص سلآ عيس     94عيّٝٛ، إ٫ إ مخس ٚنل٫  فكط اٛ  م٢ً دلُٛع 

 .  ي4 ٚصخف ٚدل٬  عيولملتاعع ٚتهم  يف تًفهْٜٛل  ٚإذعمل  

١ عيٓشسسسسسأ٠ ٚعيمُٜٛسسسسسٌ ٚعيمٛجسسسسس٘ ٖٚسسسسسٞ    بٝسسسسسٖسسسسساٙ عيٛنسسسسسل٫  ٖسسسسسٞ يفر  

إْرتفسلنس   ٚتسلس عيسسٛفٝم١ٝ   ع٭َسرٜهمني ٚعيْٝٛلٜمس برس    م برس ٝسٛع٭

 آٜٚرت عيربٜ ل١ْٝ .ٚ ٚٚنلي١ ع٭ْ ل٤ عيفرْس١ٝ حليًٝل

ٚعيس  عْ ثكست َسٔ عيٛنليس١ عيس  اسسسٗل        ٜسرس س ْٚاق َٗل ٚنليس١ فسرع  

فصسًٗل مسٔ عحلهَٛس١     4957حٝسث مت مسلّ    4835س ٖلفسلس مسلّ    لآٍ يٜٛ

٬يٝمٗل َٚٛضسٛمٝمٗل فأصس ذ   كعيفرْس١ٝ ٚٚضع هلل ْظلّ قعصًسٞ ٜمطسُٔ عسسم   

 . ي2  ًهٗل دلُٛم١ َٔ عملسلُٖني

َصسسٛآ َسسٛ مني مًسس٢   ٚ د صسسخفٞ َٚرعسسس2444ٌٜٚوُسسٌ يسس ٣ عيٛنليسس١ ر 

ٚ 465ر عالْهًٝهٜسس١ د قٚيسس١ ٚتكسس ّ َٜٛٝسسًل ًَٝسسْٛٞ نًُسس١ بسسست ي سسل  عيفرْسسس١ٝ 

د صسسسٛآ٠ َٜٛٝسسسًل 244ٚعيوربٝسسس١ ٚع٭مللْٝسسس١ ٚع٭سسسس ل١ْٝ ٚعيربت ليٝسسس١ نُسسسل تكسسس ّ ر

يًصسسخف َٚسسع قصسسٍٛ عالْرتْسست اصسس خت عيٛنليسس١ تكسس ّ صسس َلتٗل مسسٔ  رٜسسل 

ٚتكسسس ّ  ،عيشسسس ه١ بوسسس  إ نلْسسست تكسسس َٗل مسسسرب ع٭قُسسسلآ عيصسسسٓلم١ٝ فكسسسط 

رلمًفس١  عيٛنلي١ ص َل  صلصس١ آٜلضس١ٝ ٚعقمصسلق١ٜ ٚلكلفٝس١ ٚمًُٝس١ بً سل        

 ملٓل ل ٚق لمل  ذل ق٠ نليولمل عيوربٞ ٚاَرٜهل عي٬ت١ٝٓٝ ٚيفريٖل .

ٚعيس    م برس ٝسٛع٭مأسٝس ٚنلي١ يٚللْٞ ٖاٙ عيٛنل٫  َٔ حٝث ع

يف عي٫ٜٛسسسل  عملمخسسس ٠ ع٭َرٜهٝسسس١ ٚتومسسسرب َسسسٔ انسسسرب       4848اسسسسست مسسسلّ  

د 5444. ٚختسسس ّ ٖسساٙ عيٛنليسسس١ انثسسر َسسسٔ ر   ي3 عيٛنسسل٫  عيولملٝسسس١ ٚاقسس َٗل  
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د صسخٝف١ اَرٜهٝس١   4744آعقٜٛ ٚتًفهٜٕٛ يف عي٫ٜٛل  عملمخ ٠ فكسط ٚر  ذل ١

د قٚيس١ ٜٚوُسٌ   442د صسخٝف١ ٚذل س١ آعقٜسٛ ٚتًفهٜسٕٛ يف ر    8544بلالضلف١ إخ ر

د 95د َهمس  يف ر 244د صسخفٞ َٚرعسسٌ ٜوًُسٕٛ يف ر   3544يف ٖاٙ عيٛنلي١ ر

 ًلاف٬َسسس د ذل سسس١ تًفهْٜٛٝسسس334١ر دلُسسسٛع قٚيسسس١ يف عيوسسسلمل . ٚتكسسس ّ عيٛنليسسس١

نُسسسسل تكسسسسّٛ بمكسسسس ِٜ اص لآٖسسسسل بلالزلًٝهٜسسسس١ ٚع٭مللْٝسسسس١   ،إص لآٜسسسس١ َصسسسسٛآ٠ 

ٚعيفرْس١ٝ ٚع٭س ل١ْٝ لسِ ٜسمِ ترةمٗسل إخ ي سل  اصسر٣ . ٜٚ ًسع        ٚعي منرن١ٝ

د 4444د ًَٕٝٛ ن١ًُ ًَٜٛٝل ٚتصس آ ر 24م ق عيهًُل  عي١َٝٛٝ عي  تٓشرٖل ر

 صٛآ٠ ًَٜٛٝل .

ث عيمأسسٝس ٚع٭نسرب َسٔ    ١ َسٔ حٝس  يثس عيٛنليس١ عيثل  آٜٚسرت ٚتومرب ٚنليس١  

يف يٓس ٕ   4854ع٭ملسلْٞ مسلّ    آٜٚسرت ٚق  اسسٗل بٍٛ جسٛيٝس   ي4 ع٫ْمشلآحٝث 

ٚبسس ا  بٓكسسٌ اسسسولآ ع٭سسسِٗ يف عي ٛآصسس١ بسسني يٓسس ٕ ٚبسسلآٜس لسسِ عَمسس   إخ     

ع٭ص لآ حٝث اص خت تسهٚق انسرب عيصسخف ع٭ٚآبٝس١ بل٭ص سلآ صصٛصسًل َسل        

سسرقٜٓٝل يف عفممسلش عيربملسلٕ     عْفرق  ب٘ يف تك ِٜ اص لآ ململ١ٝ نهًُس١ ًَسو  

فرْسل ٚسرقٜٓٝل ٚفرْسل ٚعيُٓسسل   بنيٚعي  عممرب  ب ع١ٜ عحلرب  4859ملّ 

ٚعيسسسس  اق  إخ  4865مسسسسلّ  يٝٓهسسسسٛئْٚ سسسسأ عيفمٝسسسسلٍ عيسسسسر٥ٝس ع٭َرٜهسسسسٞ  

عض رعب اسٛعم عمللٍ ع٭ٚآبٝس١ ٚإذعمس١ ْ سأ عهل ْس١ عيس  اْٗست عحلسرب عيولملٝس١         

 .  4948ع٭ٚخ ملّ 

يمضسسس ّ  ١عيربٜ لْٝسسسيطسسس ٛني َسسسٔ عحلهَٛسسس١   آٜٚسسسرتضسسست ٚبوسسس  إ تور

عملصلا عيربٜ لْٝس١ يف عحلسرب عيولملٝس١ ع٭ٚخ ٚيمفسلقٟ عيطس ٛني عحلهَٛٝس١       

إخ  سسرن١ صلصسس١  4964مسسلّ  آٜٚسسرتق سسٌ عحلسسرب عيولملٝسس١ عيثلْٝسس١ مت اٜٛسسٌ  

قصًسسست  4974ٚعيكَٛٝسسس١ عيربٜ لْٝسسس١ ٚيف مسسسلّ   عالقًُٝٝسسس١اًهٗسسسل عيصسسسخلف١ 
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ع٭سسرتعي١ٝ   ٜرس ٓشٔ عيٓٝٛ ٬ْٜ ١ٜ ٚٚنلي١ عسٛ ٝم  اسٛسٝ ٜرسٚنلي١   

 . آٜٚرتنُسلُٖني يف ٚنلي١ 

دلُٛمسس١ َسسٔ اْظُسس١ ْكسسٌ اسسسولآ عي ٛآصسس١      آٜٚسسرتٚنليسس١  ا ًكسستٚقسس  

 Stockبٓظسلّ   4964ٚعيو٬ُ  مرب   هل  عيهُ ٝٛتر عيولمل١ٝ َٓسا مسلّ   

Master  ّٚحم٢ ْظلDealing 2000-2   ّآٜٚسرت نُل ا ًكت  4997مل 

يمٛفري ت  ١ٝ ح١ٝ يًُمولًَني يف اسٛعم  4994عملليٞ ملّ  آٜٚرتتًفهٜٕٛ  ص ١َ

َسسٔ انسسرب عيشسسرنل  عيولملٝسس١ اآبلحسسًل حٝسسث بً سست   آٜٚسسرتعملسسلٍ ٚيسسايو تومسسرب 

ٜٚصسٌ   ،%د اآبسلش  25َٓٗسل ر  إسسرتيٝين د ًَٝلآ جٓٝ٘ 2882ر 4997إٜرعقعتٗل ملّ 

ني مًسس٢ د صسسخفٞ َٚرعسسسٌ َٚٛاسسف َسسٛ م   46444ر آٜٚسسرتمسس ق عيوسسلًَني يف  

د نًُسس١ ٚصسس َل  ذلًٝسس١  444ز944د قٚيسس١ ت سسث َٜٛٝسسًل ر 98د َهمسس  يف ر463ر

 ٚمشرٜٔ   ي ١ . ٣ح ذب

د 396444د قٚيسس١ بوسس ق  ل سسل  ر 463عملليٝسس١ ر آٜٚسسرتبُٝٓسسل ختسس ّ  سس ه١  

تومسسرب ٚنليسس١ تسسلس عيسسسٛفٝم١ٝ سسسلبكًل ٚعيسس  ٚآلمٗسسل ٚنليسس١ إْسسرت         ،   ل سس١

آعبسسع انسسرب  عيسسسٛفٝ  ع٫اسسلقفسسلنس عيرٚسسس١ٝ حليٝسسًل نُسسل ٚآلسست آٚسسسٝل  

 .  ي4 ٚنل٫  ع٭ص لآ

 ع٫اسسلقٚنسسلٕ هلسسل ق سسٌ عْٗٝسسلآ   4925تأسسسست ٚنليسس١ تسسلس مسسلّ   فكسس 

عيولمل ٚنسلٕ هلسل    اسلل٤بلقٞ ٚعيسٛفٝ   ع٫القد َهم ًل يف 564عيسٛفٝ  ر

ٚبسسليريفِ َسسٔ إ عيٛنليسس١ نلْسست ختسس ّ عيٓظسسلّ   ،د ًَٝسسٕٛ نًُسس١ َٜٛٝسسًل 5ز2ر

حٝسس١ عيفهرٜسس١ إ٫ اْٗسسل نلْسست تكسس ّ صسس َل  ع٭ص سسلآ يف   عيسسسٛفٝ  َسسٔ عيٓل

ع٭صر٣ حٝث ٚصسٌ   ١عيشٝٛمٝعجلُٗٛآٜل  عيملبو١ ي٬الق عيسٛفٝ  ٚعي ٍٚ 

ٚذل سسسل   ، ٚإذعمسسسل  ، د َشسسسرتى َسسسٔ صسسسخف744مسسس ق عملشسسسرتنني إخ ر
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 ، ٚعالسسسسس ل١ْٝ،  ٚعيفرْسسسسس١ٝ ،ٚعالزلًٝهٜسسسس١ ، تًفهْٜٛٝسسسس١ بليً سسسسل  عيرٚسسسسس١ٝ 

 ١ٝ .ٚع٭مللْ ، ٚعيورب١ٝ

عيسسٛفٝ  اصس خت ٚنليس١ إْسرت فسلنس عيٛنليس١        ع٫القٚبو  سكٛني 

اسلق  ٬ع٭ٚخ يف آٚسٝل  ٚعسم لمت إ ت  ٞ ةٝسع عجلُٗٛآٜسل  عيسسلبك١ ي   

عيسسسٛفٝ  فُهلت ٗسسل عملٓمشسسر٠ يف ٖسساٙ عجلُٗٛآٜسسل  ٚت  ٝمٗسسل ٭ص سسلآ ٖسساٙ   

٭جٗسسه٠  عسسمض عَٗل ٚعجل ٜسس  يف ٖساٙ عيٛنليسس١   ،عجلُٗٛآٜسل  ت٪نسس  ذيسو   

د قصسس١ 4544عحل ٜثسس١ َسسٔ إْرتْسست ٚاقُسسلآ صسسٓلم١ٝ ٚاصسس خت ت سسث ر ٫تصسسلٍع

ٕ ٛد صسخفٞ َٚرعسسٌ ٚهلسل َشسرتن    4444إص لآ١ٜ ًَٜٛٝل ضلرآٖسل انثسر َسٔ ر   

د قٚيسس١ ٚهلسسل َهلتسس  يف اَرٜهسسل ٚاٚآبسسل بلالضسسلف١ إخ َهلت ٗسسل يف  444يف ر

 .عيكلآع  ع٭صر٣ 

ٜطسًل َسٔ انسرب    إْرتْل ْٝٛلٍ ع٭َرٜه١ٝ فٗسٞ ا  ٜرساَل ٚنلي١ ْٜٛلٜم  

ٚ لٖل ةوٝس١   4947. فك  اسسٗل سهربس ملّ ي4 ٚنل٫  ع٭ْ ل٤ عيولمل١ٝ

عاسس   ٖسساٙ عيٛنليسس١ َسسع ٚنليسس١ ًٜٚسسِ      4958عيصسسخلف١ عملمخسس ٠ ٚيف مسسلّ   

آعْس ٚيف ٖريتسس إْسرت ْل سْٝٛلٍ يًضس َل  عالص لآٜس١ يٝهْٛسل بسايو ٚنليسس١         

 إْرت ْل ْٝٛلٍ .  ٜرسعيْٝٛلٜم  

تٗل َٔ عيمٛصٌٝ مرب عيمً رعف إخ عيرعقٜٛ إخ ٚق   ٛآ  عيٛنلي١ ص َل

إ اٚج   ْظلّ اقُلآ صٓلم١ٝ قٚيٞ يممسع بسايو صس َلتٗل ٚتصسٌ إخ افسلم     

 انثر لِ  ٛآ  ص َلتٗل بو  ذيو مٔ  رٜل   ه١ عالْرتْت .

د 6544د َهم سسًل حسسٍٛ عيوسسلمل ٚيسس ٜٗل انثسسر َسسٔ ر 264ٚامًسسو عيٛنليسس١ ر

عيرعقٜسسسٛ ٚعيمًفهٜسسسٕٛ قعصسسسٌ   َشسسسرتى يف صسسس َلتٗل َسسسٔ عيصسسسخف ٚذل سسسل     

 عي٫ٜٛل  عملمخ ٠ ٚصلآجٗل.
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ٚبليريفِ َٔ سسٝ ر٠ ٚنسل٫  ع٭ْ سل٤ عخلُسس مًس٢ تٛ ٜسع عخلسرب يف عيوسلمل         

فكسسس  ْشسسسأ  ٚنسسسل٫  اصسسسر٣ ذع  تسسسألري نسسس ري صصٛصسسسًل يف دلسسسلٍ عيم  ٝسسس١  

ٚٚنلي١ فٝه ْٝٛ  عيمًفه١ْٜٝٛ عي  اًهٗسل عيس  بٞس     ، عيمًفل ١ٜ َثٌ : سٞ إٕ إٕ

ٚعيمًفهٜسٕٛ ع٭سسرتعيٞ    ، لي١ آٜٚرت ٚسٞ بٞ إس عيمًفه١ْٜٝٛ عيهٓ ١ٜٚٚن ، سٞ

 .د ذل ١ تًفه١ْٜٝٛ يف عيولمل484ر ٚعي  تٛ ع إْملجٗل إخ انثر َٔ

ٕ ف عالص لآٜسس١ ع٭َرٜهٝسس١ ٚعيسس  اٗسسر  قٛتٗسسل صسس٬ٍ      شسس ه١ سسسٞ إٕ إ

َثلٍ  حرب عخلًٝج عيثل١ْٝ ٚص٬ٍ اح عم عي ٛس١ٓ ٚنٛسٛفل ٚتُٝٛآ عيشرق١ٝ

 . ويذم٢ً 

ٚبسسسليريفِ َسسسٔ اْٗسسسل  سسسرن١ جتلآٜسسس١ صلصسسس١ إ٫ اْٗسسسل عسسسسم لمت بسسسريفِ   

 صسلآتٗل عملمهرآ٠ َلقًٜل يف عيسٝ ر٠ م٢ً ْشر عخلرب عيمًفهْٜٛٞ قٚيًٝل .   

ٚق  اص خت ٖاٙ عيٛنل٫  عخلُس ذلمهر٠ يٮص لآ يف عيولمل 

 ٚيو ٠ مٛعٌَ َٓٗل :

عيولمل ،  ٍم ق عملرعسًني هلاٙ عيٛنل٫  عملٛ مني يف ةٝع قٚ  اي

بلالضلف١ إخ تولق ِٖ َع َرعسًني ذلًٝني يف عي ٍٚ عي  ٫  هِٓٗ 

ت  ٝمٗل يًخصٍٛ م٢ً ع٭ص لآ بأسرع عي رم ٚبايو تص ذ عيٛنل٫  

عالق١ًُٝٝ اٚ عحمل١ًٝ اضوف َٔ إ تٓشر عخلرب ململًٝل بٓفس سرم١ ٖاٙ 

ذ عيٛنل٫  بٌ إٕ عيصخف ٚعالذعمل  ٚذل ل  عيمًفل  عملشرتن١ تص 

آ١ٖٓٝ ٖاٙ عيٛنل٫  يهثر٠ ع٭ص لآ عي  تصًٗل َٓٗل ٚجلٛقتٗل 

 ٚحم٢ عيرٜلض١ ٚعيفٔ . ٚع٫قمصلقَٔ عيسٝلس١  ًعٚتٓٛمٗل ب ٤

قمِ عي ٍٚ ع٭آبو١ هلاٙ عيٛنل٫  حل ٜسلم ٖل يف ع٫ْمشلآ  بي

ٚبسط عيس ٌ ملرعسًِٝٗ ٚمحلٜمِٗ َٔ ص٬ٍ سفلآع  ٖاٙ عي ٍٚ يف 

ٝ  ٖاٙ عي ٍٚ َٔ عملرعسًني يف عيشل عالص لآٟ ةٝع قٍٚ عيولمل . ٚتسمف

فرم يف   ٝو١ عيوٌُ بني عملرعسٌ يٛنلي١ اْ ل٤  ٚعيشل عيمجسسٞ إذ ٫
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ٚعملضرب اٚ عجللسٛس ي ٚي١ َو١ٓٝ ، فه٬ُٖل ٜ خث مٔ عملو١ًَٛ إ٫ إ 

عملرعسٌ ٜرسًٗل بٗ ف عيٓشر ٚعيثلْٞ ٜرسًٗل نُو١ًَٛ سر١ٜ .ٚق  

 ه١ سٞ إٕ إٕ َٔ ص٬ٍ َرعسًٝٗل يف ٫حا عملشلٖ  عيولقٟ قٚآ  

و١ عمل لْٞ عي  قصفت بصٛعآٜط نرٚ  لِ ْشر َلقَر بعيورعم يف َمل

َٓٗل َٚل بكٞ . ٚام ت بايو فرص١ انرب َٔ ع٭قُلآ عيصٓلم١ٝ ملمضا 

 حل مت . ع٫نمفل٤عيكرعآ يف إملق٠ ضرب عمل ٢ٓ عملكصٛق اٚ 

ًف١ يف ةوٗل بٝع ع٭ص لآ بأآصص ع٭سولآ ْظرًع يك١ً عيمه جي

 فر٠ ٚحجِ عيسٛم هلاٙ عيٛنل٫  .عَكلآ١ْ بلالَهلْل  عملمٛ

بلالضلف١ إخ إ بٝع ع٭ص لآ بأسولآ آصٝص١ سٝ٪قٟ إخ إَلت١ قٚآ 

عيٛنل٫  عالق١ًُٝٝ لِ عحمل١ًٝ َٔ ص٬ٍ ص ١ عقمصلق١ٜ َمٛس ١ اٚ 

  ١ًٜٛ عمل ٣ .

٫  ق ي مسس ّ ٚجسسٛق عيرقلبسس١ عيسٝلسسس١ٝ عملفرٚضسس١ مًسس٢ ٖسساٙ عيٛنسسل   

 نُل ٖٛ عحللٍ يف ٚنل٫  ع٭ْ ل٤ عحمل١ًٝ .

ٖسي سرم١ ْكسٌ عخلسرب ٚذيسو يهثسر٠ مس ق عملرعسسًني ٚعْمشسلآِٖ لسِ         

 . ع٫تصل٫ ٫سمض عّ ٖاٙ عيٛنل٫  ٭ح م ع٭جٗه٠ يف دللٍ 

ٕ ٯبو  إ مرفٓل اهِ ٖاٙ عيٛنل٫  يف ْشر ع٭ص لآ  هٓٓل ع

ٗٓلى قلم ٠ فٚ إَلتم٘ . عحل ٜث مٔ قٚآٖل يف تٛجٝ٘ عخلرب ٚاٜٛرٙ ا

ْشرٙ ٚبايو  َّورٚف١ مٔ عالم٬َٝني ; إ اٟ صرب ٜرعق إَلتم٘ ٜمِ ذيو بو 

 .ي4 ئ ٜمخ م مٓ٘ عيٓلس 

                                                           

 .ٖس4443آ عيشرٚم، ج ٠، عيسوٛق١ٜ، عيسوٛق١ٜ ٚعيولمل١ٝ، قع : ْشأ٠ ٚسل٥ٌ عالم٬ّ  ٜ  مهفر ْظر ق. ذلُ ع ي 4 
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ٖاٙ عيٛنل٫  قٚآًع ن ريًع يف إَلت١ عيهثري َسٔ عيكطسلٜل    تٚبٗاع يو 

يف حني ابر   ا٫ف ع٭ص سلآ مُسل ضلس م     عحل١ٝ بليٓس ١ ي ٍٚ عيولمل عيثليث

ٚاَرٜهل . فُسٔ َوس ٍ َسل ترسسً٘ إخ إذعمسل  ٚتًفهْٜٛسل  ٚصسخف         يف اٚآبل

% فكط َٔ اص لآ قٍٚ عيولمل عيثليسث يف حسني   34%  إخ 24عيولمل تٛج  ْس ١ 

ِ   عي سسسلقٞ  ثسسسٌ اص سسسلآ اٚآبسسسل ٚاَرٜهسسسل .    إ اٚآبسسسل ٚاَرٜهسسسل ٫   َسسسع عيوًسسس

 .ي4 % َٔ دلُٛع قٍٚ عيولمل 24ٜشه٬ٕ سهلًْٝل س٣ٛ  

 ي2 لى ْظرٜس١ إم٬َٝس١ تسس٢ُ ْظرٜس١ حسلآس عي ٛعبس١      اَل اٜٛر عخلسرب فٗٓس  

ٚعي  تمطسذ َولملٗسل يف ٚنسل٫  ع٭ْ سل٤ بليساع  . فليٓظرٜس١ تسر٣ إ َرعسسٌ         

ٚنلي١ َو١ٓٝ يف َ ١ٜٓ بَٛ لٟ َسث٬ً يف عهلٓس  ، مٓس َل ٜسر٣ حلقلسًل ٜٓكًس٘ إخ       

آ٥ٝس فرع عيٛنليس١ يف عهلٓس  بسس  َسل آاٙ اٚ بسس  ق آتس٘ مًس٢ عيٛصسف         

ًَٛل  عي  عسم لع ةوٗل . ٫ٚ ٜٓس٢ إٕ نلٕ يًخسلقم عآت سلني   ٚبس  عملو

بوكٝ ٠ اٚ ي ١ اٚ ق ١ًٝ عملرعسٌ ْفسس٘ َٚسل يسايو َسٔ تسألري يف  رٜكس١ صسٝليف١        

عخلرب اٚ إضلف١ اٚ حاف جه٤ َٓس٘ لسِ ٜٓكسٌ عخلسرب إخ آ٥سٝس عيفسرع يف عهلٓس         

عيسساٟ ٜكسسّٛ بسس ٚآٙ بسسربط عخلسسرب ضسسُٔ اص سسلآ اصسسر٣ اٚ إجسسرع٤ توسس ٬ٜ  يف       

فر يًُرعسٌ حني نملب١ عخلرب . لِ ٜكسّٛ  عيصٝليف١ اٚ إضلف١ َوًَٛل  مل تمٛع

بذآسلٍ عخلرب إخ َكر عيٛنلي١ عير٥ٝس١ٝ يف اٚآبسل اٚ اَرٜهسل ٖٚٓسلى اٜطسًل     

ٜرتجسسِ عخلسسرب ٚتوسسلق صسسٝليفم٘ ٚقسس  تطسسلف َوًَٛسسل  اٚ اسساف اصسسر٣ يوسس ّ     

 اُٖٝمٗل لِ ٜرسٌ إخ عملشرتنني . 

عخلرب ٜمِ ص٬هلل تو ٌٜ اٚ اسٜٛر اٚ إضسلف١   ٖاٙ عيسًس١ً عي  َر مًٝٗل 

اٚ حاف جه٤ اٚ اجهع٤ َٔ عخلرب َٔ صس٬ٍ ٖس٪٤٫ عحلسرعس عيسأٜ تفرتضسِٗ      

 عيٓظر١ٜ .

                                                           

 . ، َص آ سلبلعملصُٛقٟعْظر ق. َص ف٢ ي  4 

 295ق. جٝٗلٕ آ  ، ع٭سس عيو١ًُٝ يٓظرٜل  عالم٬ّ، قعآ عيفهر عيوربٞ، عيكلٖر٠، َصر، ص   ي3 
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ٚ٭ٕ عيٛنل٫  ةٝوٗل يفرب١ٝ فُٝهٓٓل إ ْمصٛآ َ ٣ ترنٝهٖل م٢ً 

قطسسلٜل ذلسس ق٠ َطسسلق٠ يً سسرب َٚسس ٣ ترنٝهٖسسل مًسس٢ قطسسلٜل اصسسر٣ يصسسلا  

  ١ٝ اص لآ اف لْسسملٕ صس٬ٍ عحلسرب َسع عيشسٝٛمٝني      عيٓفٛذ عي ربٞ . َٚثلٍ ت

ٚعيصسسسرب  بسسسني  ٚت  ٝسسس١ ع٭ص سسسلآ صسسس٬ٍ عملوسسسلآى بسسسني عيصسسسرب ٚعملسسسسًُني        

عيهسرٚع  ٚعملسسًُني ، نسٌ ذيسو م سلآ٠ مسٔ اَثًس١ تٛضسذ         بني ٚعيهرٚع  ٚ

ص سسٛآ٠ عحمهسسلآ تٛ ٜسسع ع٭ص سسلآ ٚةوٗسسل َسسٔ صسس٬ٍ مخسسس ٚنسسل٫  يفربٝسس١  

 ل  يف عي ٍٚ عملسمك ١ً .ٚبليمليٞ قٚآ ذيو يف تشهٌٝ عيثكلف

 ي ْشر ع٭ف٬ّ ٚعملسًس٬  عي رب١ٝ بأآصص ع٭سولآ :6

نسسسلٕ َسسسٔ عي  ٝوسسسٞ يف فسسسرت٠ عْمشسسسلآ عيمًفهٜسسسٕٛ يف قٍٚ عيوسسسلمل عيثليسسسث 

 ٛ فر عالْمسسلج عحملًسسٞ يف تًسسو  عع٫سسسمول١ْ بسسل٭ف٬ّ ٚعملسًسسس٬  عي ربٝسس١ يوسس ّ تسس

قٍٚ عيولمل عيثليسث إخ  عحلك ١ ، ٚق  اق٣ ٖاع ع٫ْمشلآ إخ ْظر٠ عملشلٖ  يف 

ٖٚسساع   Modelاسسًٛب إْمسسلج ٖسساٙ ع٭فس٬ّ ٚعملسًسسس٬  مًسس٢ اْس٘ َثسسليٞ اٚ    

َمٛقع ٭ٕ عيمًفهٜٕٛ ٚعيسُٝٓل يف عي ٍٚ عي رب١ٝ ق  سس ل عيمًفهٜسٕٛ ٚعيسسُٝٓل    

يف قٍٚ عيولمل عيثليث بو ٠ مكسٛق . ٚقس  حسلٍٚ عالْمسلج عحملًسٞ دلسلآع٠ عالْمسلج        

هٓسسسس٘ مل ٜفًسسسسذ يف دللآعتسسسس٘ يف اسسسسسليٝ    عي ربسسسسٞ يف عيكصسسسس١ ٚعملطسسسسُٕٛ ي  

ٚإَهلْل  عالْملج ٚعي  تطط الزللحٗل آ٩ٚس اَٛعٍ ضض١ُ َسٔ َ٪سسسل    

 عالْملج.  عالْملج َٚٔ عي ٓٛى عملسمثُر٠ يف دلل٫

ٚبسسريفِ عيٓجسسلش عيسساٟ حككسس٘ عالْمسسلج عحملًسسٞ َومُسس ًع مًسس٢ مٓصسسر عيً سس١       

ق م٢ً اْٗسل ق ًس١ عيفسٔ    عحمل١ًٝ يف عحلٛعآ ، إ٫ إ عملشلٖ  اٌ ٜٓظر إخ ٖٛيٝٛ

٫ َٓل ع يف ذيسو . ٚ٭ٕ فًسسف١ عالْمسلج يف ٖٛيٝسٛق قل٥ُس١ مًس٢ عحلصسٍٛ مًس٢         

تهًف١ عيفًِ اٚ عملسًسٌ ْٚس ١ جٝ ٠ َٔ ع٭آبلش َٔ عيمسٜٛل عحملًٞ يًفًِ اٚ 

بسس  إحصسل٤ع     عملسًسٌ قعصٌ اَرٜهل فك  بًع م ق قٚآ عيسُٝٓل عيثلبمس١ 
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د سسسُٝٓل  23662ر ٠4994 ع٭َرٜهٝسس١ مسسلّ  يف عي٫ٜٛسسل  عملمخسس   ي4 عيْٝٛسسسهٛ

د سُٝٓل عيسسٝلآع  رٖٚسٞ َٝسلقٜٔ ضسض١ُ ٜس صٌ فٝٗسل عملمفسرج        948ٜطلف هلل ر

بسسسٝلآت٘ ملشسسلٖ ٠ ع٭فسس٬ّد ٚيف ْفسسس عيوسسلّ بًسسع مسس ق عملرتسسلقٜٔ هلسساٙ عيسس ٚآ        

د َشسلٖ  اٟ إ عملسٛع ٔ   444ز444ز984عيسُٝٓل١ٝ٥ عيثلبم١ ٚسسُٝٓل عيسسٝلآع  ر  

يسُٝٓل اآبسع َسرع  يف تًسو عيسس١ٓ إذع قسسِ ٖساع عيوس ق        ع٭َرٜهٞ قصٌ قعآ ع

 م٢ً دلُٛع عيسهلٕ .

إٜسرعقع  ٚصسًت    4994ٚق  حككت  سرنل  عالْمسلج عيسسُٝٓل٥ٞ يف مسلّ     

د ق٫ٚآ اَرٜهٞ ، فك  سسلم  ذيسو مًس٢ ْشسر عيفًسِ اٚ      444ز444ز843ز4إخ ر

 عملسًسٌ ع٭َرٜهٞ صلآج اَرٜهل بأسولآ  ٖٝ ٠ َكلآ١ْ بمهًف١ إْملج٘ .

تو  عهلٓس  عي ٚيس١ عيٛحٝس ٠ عيس  حلفظست مًس٢ تفٛقٗسل عيوس قٟ يف إْمسلج          ٚ

ع٭فسس٬ّ ٚإٕ مل تسسسم ع إ تمجسسلٚ  حسسلجه عيً سس١ يف ْشسسر اف٬َٗسسل يف عيوسسلمل      

ٚحلجه عملٝهعْٝل  عيطض١ُ عي  ترص  الْملج ع٭ف٬ّ . ٚعت وست عهلٓس  سٝلسس١    

ٛ  ع٫ممُلقٖٛيٝٛق يف  ٜل عحملًسٞ لسِ   م٢ً اصٌٝ ق١ُٝ عيفًِ ٚاآبلح٘ َٔ عيمسس

 عيمٛ ٜع بأسولآ اآصص صلآج عهلٓ .

د سسُٝٓل  43275ر 4994فك  بً ت م ق قٚآ عيسُٝٓل عيثلبمس١ يف عهلٓس  مسلّ    

 د َٝلقٜٔ مرض سُٝٓل عيسٝلآع  .3د سُٝٓل َمخرن١ ٚ ر474بلالضلف١ إخ ر

د َشسلٖ  ٖٚسٛ ٜٛضسذ    444ز544ز297ز4ٚبًع م ق عملرتلقٜٔ يف ذيسو عيوسلّ ر  

اضسسولف  ١امًسس٢ َسسٔ عي٫ٜٛسسل  عملمخسس ٠ حٝسسث بً سست مخسسس   ٠إ ْسسس ١ عملشسسلٖ 

 عيسسسُٝٓل مخسسس َسسرع  يف ذيسسو   توسس عق عيسسسهلٕ اٟ إ عيفسسرق قسس  قصسسٌ إخ   

 .عيولّ

                                                           

 جع سلبل.عْظر نملب عيْٝٛسهٛ عالحصل٥ٞ عيسٟٓٛ، َر  ي4 
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ٚق  عسم لمت ٖٛيٝٛق ع٭َرٜه١ٝ إ تفرض عيفًِ ع٭َرٜهٞ يف ةٝع 

 اسلل٤ عيولمل َٔ ص٬ٍ عسرتعتٝج١ٝ تمخ ق َولملٗل يف ٖاٙ عيسٝلسل  :

ملسًسسسسٌ ع٭َرٜهسسسٞ يف ةٝسسسع قٍٚ عيوسسسلمل َسسسٔ   ْشسسسر عيفًسسسِ ٚع      -ا

اقصسس٢ عيٝلبسسلٕ إخ آٚسسسٝل ٚحمسس٢ جٓسسٛب إفرٜكٝسسل . فذم٬ْسسل  ٖسساٙ ع٭فسس٬ّ        

ٚعملسًس٬  ٚاب لهلل ذلفٛآ٠ يف ج آعٕ ٚقًٛب ٚمشسلم ع٭فس٬ّ ع٭َرٜهٝس١    

يف نٌ َهلٕ. ٚيٓأصسا اَثًس١ َموس ق٠ يس٬ٓحا حجسِ عخل سر عيساٟ  سهً٘         

 عيفًِ ع٭َرٜهٞ.

%د 5ز١68 َثٌ امللْٝل بً ت ْس ١ عيفًِ ع٭َرٜهٞ عملسسمٛآق ر فلي ٍٚ عي ربٝ

َٔ حجِ ع٭ف٬ّ عملسمٛآق٠ إةل٫ً. ٚيف فرْسسل يف ْفسس عيوسلّ بًسع      4995ملّ 

%د 64%د َٔ حجسِ ع٭فس٬ّ عملسسمٛآق٠. ٚيف إٜ ليٝسل ر    57عيفًِ ع٭َرٜهٞ ْس ١ ر

فسس٬ّ %د َسسٔ حجسسِ ع٭59ٚيف آٚسسسٝل ر 4995َسسٔ حجسسِ ع٭فسس٬ّ عملسسسمٛآق٠ مسسلّ 

%د َٔ حجِ ع٭ف٬ّ عملسمٛآق٠ ملّ 7ز59عملسمٛآق٠ يف ْفس عيولّ . ٚيف عيٝلبلٕ ر

ٖٚسساٙ منسسلذج يسس ٍٚ ع قٖسسر  فٝٗسسل صسسٓلم١ عيسسسُٝٓل َٚ عآسسسٗل . بسسٌ إٕ   4993

َسسسٔ قصسسسص نملبٗسسسل   ْسسسس ١ ٫ بسسسأس بٗسسسل َسسسٔ ع٭فسسس٬ّ ع٭َرٜهٝسسس١ صسسسٛآ 

 . نيع٭ٚآبٝ

ِ ع٭َرٜهٞ َٔ حجِ اَل قٍٚ عيولمل عيثليث فليٓس  عي  ٜشهًٗل عيفً

ع٭فسسس٬ّ عملسسسسمٛآق٠ نسسس ري ، ففسسسٞ َصسسسر بً سسست ْسسسس ١ ع٭فسسس٬ّ ع٭َرٜهٝسسس١    

%د َٔ حجسِ ع٭فس٬ّ عملسسمٛآق٠ ٚيف بربسلقٚس     9ز74ر 4994عملورٚض١ فٝٗل ملّ 

ٚيف نٛبسسل عيوسس ٚ ع٭نسسرب   4994%د َسسٔ حجسسِ ع٭فسس٬ّ عملسسسمٛآق٠ مسسلّ    8ز97ر

ٚيف  4993ٛآق٠ مسسسسلّ %د َسسسسٔ حجسسسسِ ع٭فسسسس٬ّ عملسسسسسم 9ز44ي٫ًٜٛسسسسل  عملمخسسسس ٠ ر

%د 83ٚيف ي ٓسسلٕ ر 4995%د َسسٔ حجسسِ ع٭فسس٬ّ عملسسسمٛآق٠ مسسلّ 9ز76قريفٝسسسملٕ ر

%د َسسٔ حجسسِ  4ز58ٚيف بلنسسسملٕ ر 4993َسسٔ حجسسِ ع٭فسس٬ّ عملسسسمٛآق٠ مسسلّ     



                         االستراتيجيات الغربية في توظيف الثقافات                                          
565   

 

%د َسٔ حجسِ ع٭فس٬ّ عملسسمٛآق٠     4ز86ٚيف سٛآٜل ر 4995ع٭ف٬ّ عملسمٛآق٠ ملّ 

%د َسٔ  3ز72 يٮفس٬ّ تسسمٛآق ر  بٌ حم٢ عهلٓ  انرب َٓسمج يف عيوسلمل   4993ملّ 

 .  4994حجِ ع٭ف٬ّ عملسمٛآق٠ َٔ اَرٜهل ملّ 

ا ِٝ عالْملج عحملًٞ يف ةٝع قٍٚ عيولمل حم٢ يف اٚآبل . ٚيو      -ب

تكرٜر عيْٝٛسهٛ عالحصسل٥ٞ عيسسٟٓٛ مسٔ َوس ٍ إْمسلج ع٭فس٬ّ        م٢ًإ ت ًع 

ٌ رلٝسف يف  يهٌ قٚي١ َٔ قٍٚ عيولمل يرت٣ َو ٍ ْسهٍٚ ٖساٙ ع٭فس٬ّ بشسه    

اسسٌ  ٜسسلق٠ إْمسسلج عيفًسسِ ع٭َرٜهسسٞ . ٚمل ٜسسسًِ َسسٔ ٖسساٙ عيكلمسس ٠ سسس٣ٛ عيفًسسِ 

 . ي1 عهلٓ ٟ عياٟ َل  عٍ ذللفظًل م٢ً سٛق٘ ٚحجِ إْملج٘

آٚ فًت  ًس  يف عجمُسلع َسع آ٩سسل٤      ع٭َرٜهٕٞ عير٥ٝس إٜكلٍ     -ج

نرب٣  رنل  عالْملج يف ٖٛيٝٛق إ ٜر ٛع يًولمل َٔ ص٬ٍ صٓلم١ عيفًسِ  

ضص١ٝ عيرجٌ ع٭َرٜهٞ م٢ً اْٗسل عيشضصس١ٝ عيس  ٫ تكٗسر . ٚقس  ٜهسٕٛ        

. ٟ  رضل١ َٔ  رع٥ذ عيفًِ ع٭َرٜهٖٞاع عيه٬ّ صخٝخًل إذع ْظرْل إخ ا

فليهلٚبٟٛ اٚ آعمٞ عي كر  ضص١ٝ اس ٛآ١ٜ ٜم ً  مًس٢ ا٫ف عهلٓسٛق    

عحلُر ٚنايو عجلٓ ٟ ع٭َرٜهٞ يف اف٬ّ نَٛ ت ٜكمٌ مشرع  عجلٓسٛق  

 ، ٚآعَ ٛ عيوظِٝ ًِٖٚ جرع . ع٭مللٕ

ٚعيصٛآ٠ ْفسٗل قعصٌ عجملمُع ع٭َرٜهٞ فرجٌ عيشر ١ ٚع٭ف٬ّ 

عي ٛيٝس١ٝ نًٗل قل١ُ٥ م٢ً فهر٠ عيرجٌ عيسٛبر عياٟ ٫ ٜكٗر. ٚياع ف٬ 
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مج  إ ٜم ٛآ عخلٝلٍ ع٭َرٜهٞ يف فًسف١ عيرجٌ عياٟ ٫ ٜكٗر حم٢ يف 

 اف٬ّ سٛبرَلٕ ٚعيٛ ٛعني ٚحم٢ اف٬ّ عيرم  .

ٚي٦ٔ آا٣ عي وض إ ٖاٙ عيفًسف١ ٫ م٬ق١ يًُشلٖ  بٗل ٚاْٗل فًسف١ 

فٗاع يف عحلكٝك١ ق١ُ عخل أ .  سسطرٚآ٠ عْمكلهلل يًُشلٖ  ليب سسعملٓمج ٫ٚ توين 

فلالْسلٕ ب  ٝوم٘ َمكُص ملل ٜرعٙ يف حٝلت٘ َٔ ا ضلص ٚق ٚع  سٛع٤ 

 نلٕ ذيو يف صفل  عخلري اٚ عيشر . 

ٛ    لبٓل ٚفمٝلتٓل ٖٝلًَل حلٜهٌ جلنسٕٛ ٚياع فُٔ عي  ٝوٞ إ  

ٚ َلقْٚل يف عي ٓل٤ ٚ جٕٛ ترعفٛيمل يف عيرقص ٚ َلآعقْٚل يف عيهر٠ ٚآعَ ٛ 

يف عيوط٬  ، فًك  آاٚع ٖ٪٤٫ عيفٓلْني ٜراٞ بني اٜ ِٜٗ ٬َٜني عي شر 

ِٖ اٜطل ؟ي . إٕ ْهم١ عيمكُص عملٛجٛق٠ يف ْفٛسٓل  ٕٜهْٛٛ فًُلذع ٫

 و .ت فوٓل إخ ذي

َرٜهٞ مل ٜو  ص رًع م٢ً عيفهر فكط بٌ ٭إٕ عيفًِ ٚعملسًسٌ ع

. فٗٛ اآصص مثًٓل  اص ذ َلسخًل جلُٝع عملسلحل  عيربعدل١ٝ يف قٓٛعتٓل

 ٚاجٛق إْملجًل ، لِ بليمليٞ انثر  و ١ٝ . 

ٚيو إ تمصٛآ عملطلَني ٚعيوكل٥  عي   هٔ إ ٜٓشرٖل ٖاع عيفًِ 

يك  اص ذ ملقًٜل إ طلرج عيفم٢ َع ص ٜكم٘  ٚذعى عملسًسٌ يف ا١َ تموشك٘ .

يف اٌ  اٚ عيوهس َ٘ ٚجَم يًسٗر َوٗل لِ اص ذ ملقًٜل يًهٚج إ ٜمورف يفرَي

 . عيرتنٝه عملمٛعصٌ عمل رٚش يف ٖ ٙ ع٭ف٬ّ يف دلمُولتٓل عيشرق١ٝ عحمللفظ١

 ْشر اف٬ّ عيهرتٕٛ -7
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 ،ل٤ عيوسلمل  تو  اف٬ّ عيهرتٕٛ اح  اِٖ برعَج عيمًفهٜٕٛ يف ةٝع اسلس 

ي٬ممهسسٔ عٚقسس  ت سسري  صسسٛآ٠ افسس٬ّ عيهرتسسٕٛ َسسٔ فسسٔ ٜومُسس  مًسس٢ تصسسٛآ   

 َوكٍٛ إخ قصص َٔ عيرتعم عيولملٞ ٚع٭ٚآبٞ . ٚعي٬

ٚإٕ نسسلٕ ٚعيسست قٜهْسسٞ حجسسر عيهعٜٚسس١ يف ٖسساٙ عيصسسٓلم١ فسسذٕ  سسرنل     

إ تكمسسسِ عملسسسلحل   عسسسم لمتاصسسر٣ َثسسٌ ٚعآْسسر ٚحٍٓسسل ٚ سسرنل  ٜلبلْٝسس١   

  رن١ ٚعيت قٜهْٞ  بأف٬َٗل .  َٮتٗل عيه١َٝٓ عي   لملل

ٚيسسسٓل ٖٓسسل يف دلسسلٍ تٛضسسٝذ تسسلآٜط ٖسساٙ عيصسسٓلم١ اٚ تكٓٝمٗسسل ٚيهٓٓسسل      

بص ق عحل ٜث مسٔ ص رٖسل عيفهسرٟ ٚعْمشسلآٖل يف تًفهْٜٛسل  قٍٚ عيوسلمل       

 عيثليث بشهٌ ن ري . 

إٕ انرب  رضل١ َٔ عملشلٖ ٜٔ تموسرض ٭فس٬ّ عيهرتسٕٛ ٖسِ ع٭ فسلٍ      

. لِ ام  بوس  ذيسو  سرضل١ اصسر٣ َسٔ عملسموًكني        ًلملَ 46بني سٔ سٓمني إخ 

ٕ فًسسف١ ٖساع عيفسٔ قل٥ُس١     بٗاع عيفٔ إخ امُلآ اصر٣ يفري ذلس ق٠ . ْٚظسرًع ٭  

ممهٔ ٚعي٬َوكٍٛ فذْٗل تفسمذ يف ع٭ فسلٍ بسلب عخلٝسلٍ إخ اقصس٢      م٢ً عي٬

َسس عٙ . ٚتصسسٛآ هلسسِ َشسسلٖ  َطسسخه١ ٫  هسسٔ عيموسس ري مٓٗسسل َسسٔ صسس٬ٍ        

 .  ممثًني اٚ ق٢َ

هلسل اٚ   ضٚعخل ر عيهلَٔ يف اف٬ّ عيهرتٕٛ ٖٛ عيكصص عيس  تموسر  

فليكصسص عيس  مت إْملجٗسل مًس٢  سهٌ افس٬ّ        ، ع٭فهلآ عي  ت ٓس٢ مًٝٗسل  

  ١ًٜٛ اٚ قصص َسًس١ً ت ٚآ قع٥ًُل حٍٛ قصص عحل  َٚ لَرعت٘ . 

ٚقسس  زلخسست  سسرنل  عالْمسسلج يف تصسسٜٛر قطسس١ٝ عحلسس  بأسسسًٛب ص سسري   

ول كني م٢ً اْٗل َثلي١ٝ ٚقصسص سسٓ آ٬ٜ ٚمس٤٬ عيس ٜٔ     ٜصٛآ عيو٬ق١ بني عي

ٚيفريٖل َثلٍ م٢ً ذيو . ٚعخل ر ٜهُٔ يف ْٛع عجلُٗٛآ عملمًكٞ فِٗ ا فسلٍ  

د سسس١ٓ ٖٚسساع عيسسسٔ  هسسٔ تكسسسُٝ٘ إخ لسس٬م َرعحسسٌ َسسٔ    46-2َسسٔ سسسٔ ر
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د س١ٓ حٝسث  42-9د سٓٛع  حٝث عي ٓل٤ يًُوًَٛل  ٚع٭فهلآ لِ َٔ ر9-2ر

د سس١ٓ حٝسث   46-42عيٛعقع عحملٝط ب ١٦ٝ عي فٌ لِ َسٔ ر عملكلآ١ْ بني َل بين ٚ

قمٓسلع بصس ق٘ اٚ نابس٘ َسٔ     ٫عيريف ١ يف مملآس١ َل مت توًُ٘ اٚ م٢ً ع٭قسٌ ع 

عحملٝ سس١ .ٚيسسو إ تمصسسٛآ حجسسِ     ع٫جمُلمٝسس١قٕٚ مملآسسسم٘ بسسس   عيوٛعَسسٌ   

ْمشلآ عيهس ري ملفٗسّٛ عجلسٓس ٚعيو٬قسل  ٚعيصس عقل  بسني عجلٓسسني عيس          ٫ع

يًجٌٝ عجل ٜ  يف عي رب ٚعي  ٜوٛق جه٤ َٓٗل إخ َسل ذنرْسلٙ   اص خت آَهًع 

َٔ إ عيٓشأ٠ ٚعيموٛق م٢ً َشلٖ ٠ قصسص مل فٝس١ َٓسا عيصس ر ٚحمس٢ سسٔ       

إذع  عملرعٖك١ سٝٛي  حمًُل َثٌ ٖاٙ ع٭فهلآ ي ٣ ع٭جٝلٍ يف عي رب صصٛصًل

مًُٓل إ حجِ َشلٖ ٠ ع٭ فسلٍ ٭فس٬ّ عيهرتسٕٛ َكلآْس١ بسليربعَج ع٭صسر٣       

 عملشلٖ ٠ . ِ%د َٔ حج64مٔ ر ٜهٜ 

اَل عخل ر عيثلْٞ عياٟ تكسّٛ مًٝس٘ افس٬ّ عيهرتسٕٛ فٗسٛ ع٭فهسلآ عيس         

حٝسث ترتنسه فهسر٠ عيوٓسف مًس٢       ،ت ٓس٢ مًٝٗسل صصٛصسًل ع٭فس٬ّ عيكصسري٠      

ٚترتنسه فهسر٠ عيفطسٛي١ٝ يف افس٬ّ َثسٌ       دلُٛم١ َٔ ع٭فس٬ّ َثسٌ رَلسسود   

مصسلآ عيطسوٝف بسأٟ ٚسس١ًٝ     ربٓو بلْثرد ٚرٚقٟ بٝهرد نُل ترتنه فهر٠ عْ

م٢ً اف٬ّ َثٌ رتّٛ ٚجريٟدٚنايو فهر٠ عاليفرع٤ عجلٓسسٞ يف افس٬ّ ربسلبٞ    

 َٚٝهٞ َلٚسد –

. ٖٚٓسسلى ص سسر انسسرب يف ع٭فسس٬ّ عيسس  تصسسٛآ عيسسرب رجسٌس ع  مُسسل ٜصسسفٕٛد 

سل ري عيْٝٛلْٝس١  ع٭ٚعمل٥٬ه١ ٚعيشٝ لٕ ٚاهل١ عيسخ  ٚعي خلآ ٚعيرٜلش نُل يف 

ََس   ٞ الٓسل٤ قآعسسمِٗ يف عي سرب يف  سرش ص سأ ٖساع عملفٗسّٛ        ٖسِ َثًس   ٔٚنِ مسل٢ْ 

 َثٌ ٖاٙ ع٭ف٬ّ يف عي رب.   ع٭بٓل٥ٓل قٕٚ سٔ عخللَس١ مٓ َل  لٖ ٚ

ٚتكسسسّٛ عيكٓسسسٛع  عملسسسسٝخ١ٝ بمصسسسٜٛر افسسس٬ّ نرتسسسٕٛ مسسسٔ ع٭ْ ٝسسسل٤ ْسسسٛش     

ٚإبرعِٖٝ َٚٛسس٢ ٚمٝسس٢ ٜٚٛسسف مًسِٝٗ عيسس٬ّ ٚيفريٖسِ بمصسٛآع  ٜس صٌ         
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زلٌٝ ٚيهٔ آٜشس١ عيفٓسلٕ ٚقًسِ نلتس  عيسسٝٓلآٜٛ      فٝٗل َل ٚآق يف عيمٛآع٠ ٚعال

ٜطسسٝفلٕ مًسس٢ عيكصسس١ ربجسس١ عيفسسٔد يك سسل  مل فٝسس١ ٚتكرٜسس  يصسسٛآ٠ عيسسرب     

رتولخ ع  مُل ٜصفٕٛد اَل عخل ر م٢ً ململٓل عيثليث فٗٞ نسايو َشسه١ً   

ع٫سسسم٬ٗى فٗسساٙ عيصسسٓلم١ بسسليريفِ َسسٔ قٝسسلّ جسسه٤ نسس ري َٓٗسسل مًسس٢ عيمُٜٛسسٌ 

 ٛ صسسسص إ٫ آْسسسل َسسسسمًٗهني يإلْمسسسلج ع٭َرٜهسسسٞ   فر عيكععملسسسليٞ يف حسسسلٍ تسسس

 ٚعيٝلبلْٞ . 

ٚيمكرٜسس  صسسٛآ٠ عخل سسر اذنسسر اْسسٞ حطسسر  ذللضسسر٠ يًسس نمٛآ جٝسسف 

مسٔ   4989َٓجِ آ٥ٝس قسِ ع٭بلم يف قسِ عيصخلف١ يف جلَو١ ًٜٚسه مسلّ   

ص سسر عيفًسسِ ع٭َرٜهسسٞ مًسس٢ عملشسسلٖ  عيربٜ سسلْٞ . ٚنسسلٕ اٖسسِ َسسل قليسس٘ رإٕ   

َشسسلٖ تِٗ ٭فس٬ّ عيهرتسٕٛ اصس خت هلجسسمِٗ    ا فليٓسل عيربٜ سلْٝني يهثسر٠    

اَرٜهٝسس١ ٚافهسسلآِٖ جتسسلٙ عملٛضسس١ اَرٜهٝسس١ ٚآيف سسمِٗ يف عيوٓسسف انسسربد إْسس٘     

ٜمخ م مٔ قٚيمني يفربٝمني تمخ للٕ ْفس عيً ١ ٚيهٔ بًسٗجمني رلمًفسمني َٚسٔ    

دلسمُوني احسس ُٖل برٜ سسلْٞ ذلسلفا قًٝسٌس عجلر سس١ َسع اصسسر اَرٜهسٞس َمخسسرآ    

 .إ عخل ر ٜمٗ ق عجلٌٝ عجل ٜ  يف برٜ لْٝليو ٜر٣ ذَع  ٚنثري عجلر ١

ٚإٕ نسسلٕ  سسٛق٠ اقسسٌ َسسٔ     عيٝلبلْٝسس١ٚيكسس   عق إْمسسلج افسس٬ّ عيهرتسسٕٛ     

ع٭فسس٬ّ ع٭َرٜهٝسس١ ع٭َسسر عيسساٟ جوسسٌ عيمٓسسلفس مًسس٢ اسسسٛعم عيوسسلمل عيثليسسث     

انرب . ْٚظرًع ٭ٕ فًسف١ إْملج ٖاٙ ع٭ف٬ّ يف اَرٜهسل ٚنسايو يف عيٝلبسلٕ    

 عيسٛم عحملًٞ ا٫ًٚ بذصرعج تهليٝف عملشرٚع ٚاآبلحس٘  قل٥ِ م٢ً ع٫سمثُلآ يف

َٓسس٘ لسسِ ْشسسرٙ صسسلآج عحلسس ٚق بأسسسولآ اقسسٌ ٚنسسايو إْمسسلج عيفًسسِ سسسُٝٓل٥ًٝل يف  

عي ليسس  يًكصسسص عي ًٜٛسس١ ٚ رحسس٘ يف عيسسسُٝٓل يوسس ٠ امسسٛعّ لسسِ مًسس٢  سسهٌ     

ا سسسر ١ فٝسسس ٜٛ فكسسس  اتلحسسست ٖسسساٙ عيسٝلسسسس١ عسسسسمثُلآع  ٚمل٥سسس ع  ضسسسض١ُ  

 يشرنل  عالْملج . 
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ٜسسمِ بٝسسع حكسسٛم مرضسس٘ يف تًفهْٜٛسسل  قٍٚ عيوسسلمل عيثليسسث بوسس  ذيسسو  ٚيساع 

عيٓجسسلش بسس ٫ٚآع  َوسس ٚق٠ يهسسٌ سسسلم١ إْمسسلج . ٚبسسايو ضلكسسل عيكسسل٥ُٕٛ مًسس٢  

تًفهْٜٛل  قٍٚ عيولمل عيثليث َهلس  عقمصلق١ٜ ح٤ٌ سلمل  عي ث بسربعَج  

آصٝصسس١ عيسسثُٔ َٚهلسسس   سسو ١ٝ حٝسسث حسس  عجلُٗسسٛآ ٚع٭ فسسلٍ مًسس٢ ٚجسس٘  

 عيربعَج. عخلصٛص هلاٙ

ٚقسس  توًسسل ا فسسلٍ عيوسسلمل عيثليسسث بٗسساٙ ع٭فسس٬ّ بسسليريفِ َسسٔ حسسلجه عيً سس١    

ف وطسسٗل بلالزلًٝهٜسس١ اٚ عيفرْسسس١ٝ اٚ عيٝلبلْٝسس١ . ٚيهسسٔ ع٭ فسسلٍ عسمضًصسسٛع   

َسسٔ ٖسساٙ ع٭فسس٬ّ فهرٖسسل ٚفًسسسفمٗل . ٚمل تشسسٗ  ذلسسل٫ٚ  جسسلق٠ يف ترةسس١ 

ا  عسمٝ ٜٖٛل  بسريٚ   ٖاٙ ع٭ف٬ّ إ٫ يف ب ع١ٜ عيثُلْٝٓل  عمل٬ٝق١ٜ حٝث ب 

 يف ترة١ ٖاٙ عيكصص َثٌ ٖلٜ ٟ ٚعي ٪سل٤ ٚيفريٖل .

ٚبليريفِ َٔ إ عيرتة١ تومرب قٓل٠ يمصف١ٝ ع٭فهسلآ ٚع٭ سل٤ ٚعملشسلٖ     

عيسس  ٫ تمٓلسسس  َسسع عجملمُسسع إ٫ إ عملرتةسسني ع٭ٚع٥سسٌ نسسلْٛع َسسٔ ْصسسلآ٣        

ٖٚلٜسس ٟ  عالسسس١َٝ٬ اٚ ا سسل٤ يسسٛآعْس   عهلٜٛسس١ عيوسسرب عيسسأٜ ٫ اثسسٌ قطسس١ٝ   

 ٚجٛآج مك ٠ مٓ ِٖ .

ٌ آٚحًل ق١َٝٛ مرب١ٝ ٖٞ ترة١ َسًسٌ  ٚاٍٚ ذللٚي١ يف عيرتة١ نلْت اُ

نلبنت َلج  عيٝلبلْٞ . فكس  ٫قس٢ عْمشسلآًع ٚعسسوًل ٚتوًسل ب٘س ع٭ فسلٍ حمس٢ اصس ذ          

١ ٬َٚبسس عيرٜلضس١ ٚاحساٜمٗل ٚقفسلتر عي س٬ب          آَهًع ًٜصل مًس٢ عحلكل٥س  عمل آسٝس

ٍ  سسرنل    َٚسسسل رِٖ ٚيف اسسين إ  ٍ يف قصسٛس ٖسساع عملسًسسٌس نسسلٕ ْك سس١ اسٛس

 عالْملج عيسٛآ١ٜ ٚع٭آق١ْٝ يف حً ١ عيرتة١ ٭ف٬ّ عيهرتٕٛ عيٝلبل١ْٝ . 

َٚٔ حسٔ عي ليع إ عيكل٥ُني مًٝٗل َٔ عيكَٛٝني اٚ عيسٛ ٓٝني عملسسًُني   

عيسسأٜ حرفسسٛع بوسسض عيٓصسسٛص ٚيفسسريٚع ع٭ سسل٤ إخ ا سسل٤ مربٝسس١ ٚ سسٛق٠ يف 

 ع٭قع٤ جٝ ٠ .
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اٙ عيرتةسس١ صففسست َسٔ حجسسِ عخل سسر عيكسسلقّ َسٔ ٖسساٙ ع٭فسس٬ّ حٝسسث   ٖٚس 

إ٫ اْٗسسل  ،ٖسسل نسسلٕ افطسسٌ ٚعيمصسسرف يف عيرتةسس١ صفسسف َسسٔ ص رٖسسل  ٩عْمكل

سلُٖت يف  ٜلق٠ ةٗٛآ اف٬ّ عيهرتٕٛ بشسهٌ انسرب َسٔ ذٟ ق سٌ ْمٝجس١      

 نسر حلجه عيً ١ . 

ٚاسسسٌ عيفًسسسِ عيهرتسسسْٛٞ ع٭َرٜهسسسٞ ح سسسٝس عيً سسس١ عالزلًٝهٜسسس١ إخ إ       

ع٭َرٜهٝسس١ سسسخ  عيفًسسِ عيٝلبسسلْٞ يً سسسلني َسسٔ    عالْمسسلجنت  سسرنل  تسس عآ

امٗسسل بسسإٔ قلَسست برتةسس١ اف٬َٗسسل إخ عيوربٝسس١ ٚيفريٖسسل ٚيهسسٔ َسسٔ صسس٬ٍ        

فرٜكٗل ٚقٕٚ ارٜف يف قصصٗل اٚ ا ل٤  ضصٝلتٗل . ٚق  ح م َل نسلٕ  

 َمٛقوًل . 

ف ليريفِ َٔ عيرتةس١ بليًٗجس١ عملصسر١ٜ بس ٫ً َسٔ عيً س١ عيوربٝس١ عيفصسخ٢         

فكسس  عنمسسسذ سسسٛم ٖسساٙ ع٭فسس٬ّ سسسٛم عيسس ٍٚ عيوربٝسس١ بشسسهٌ نسس ري ٚمل      

٘ ٚتٓسسٛع َٓمجلتسس٘ ٚعشلفسسلض سسسور    ٥سسٜصسسُ  عيفًسسِ عيٝلبسسلْٞ إ٫ بهثسسر٠ ا ل   

 ٘ .٥ رع

ٖٚسساع عخل سسر يف  ٜسسلق٠ عْمشسسلآ ٖسساٙ ع٭فسس٬ّ بليً سسل  عحملًٝسس١ يف قٍٚ عيوسسلمل      

هٜ  َسٔس حجسِس توسسرض ابٓل٥ٗسس    مًفسس١ ٭فهسسلآ ٚفًسسسفل  دلمُوسسل  رل  لعيثليسسث سسٝس

 ٚسم٪قٟ ٫ ذللي١ إخ ت ٝري يف سًٛى ع٭جٝلٍ سلٛ قطلٜل عجلٓس ٚعيوٓف ٚعي ١٦ٝ . 

نُسسل إ عخل سسر ع٭نسسرب عيكسسلقّ ٖسسٛ افسس٬ّ عيهرتسسٕٛ عملٓمجسس١ يًه سسلآ    

ٚعي  عْمشر  ص٬ٍ عيوك  عمللضٞ يف اَرٜهل ٚاٚآبل ٚت سث يس٬ًٝ ملسل امٜٛس٘     

ليريفِ َٔ نْٛ٘ َٔ َٔ َٓلار فلضخ١ ٚافهلآ ٚاص٬م َ ماي١ ٚةٗٛآٖل ب

عي لي ني إ٫ إ ْهٚهلل ع٭سسٛعم مًس٢  سهٌ ا سر ١ فٝس ٜٛ سسٝهٜ  َسٔ حجسِ         

 تورض ع٭ فلٍ هلل .

عيكٝسلّ   مًس٢ ْٚرجٛ إ ٫ تمجرا ذل ل  تًفه١ْٜٝٛ يف قٍٚ عيوسلمل عيثليسث   

بورض ٖاٙ ع٭ف٬ّ ٜٚٓ  ٞ إ ٫ ْ فٌ ذلل٫ٚ   رنل  ذلًٝس١ يف عيس صٍٛ   
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يف ترنٝسسل ٚعيسسسوٛق١ٜ ٚسسسٛآٜل ٚعيهٜٛسست فٗسسٞ  يف دلسسلٍ إْمسسلج ٖسساٙ ع٭فسس٬ّ

ذلسسل٫ٚ  جسسلق٠ ٚامسسلج إخ قمسسِ فهسسرٟ َٚسسلقٟ يمخسسسني جسسٛق٠ إْملجٗسسل         

 ٚعْمكلهلل َٔ عحمل١ًٝ إخ عيولمل١ٝ .

 : ١عمل  بًجعملسًس٬    -8

ذنرْسسل سسسلبكًل إ ترةسس١ ع٭مُسسلٍ عيفٓٝسس١ إصللبٝسس١ يف تصسسف١ٝ ع٭فهسسلآ    

ف٬َسًل سسُٝٓل١ٝ٥ اٚ افس٬ّ نرتسٕٛ اٚ     عيٛعآق٠ يف ٖاٙ ع٭مُلٍ سسٛع٤ نلْست ا  

عملسس  .. إ٫ إ عيوكسس  عمللضسسٞ  سسٗ  ت سسٛآ سسسً ًٝل يف ع٭مُسسلٍ  تًفل ٜسس٘اثًٝٝسسل  

. إٕ ٖسساع عيم سسسٛآ   ي4 ٜشسسهٌ ص سسسرًع حكٝكٝسسًل مًسسس٢ عيفهسسر ٚع٭صسسس٬م    ١بًجسس 

ٜهُٔ يف ترة١ ٚقبًج١ َسًسس٬  َسٔ اَرٜهسل عجلٓٛبٝس١ ٚعملهسسٝو إخ      

و يف قٍٚ اصسسسر٣ نرتنٝسسسل ترةسسس١ ٚقبًجسسس١ عيً سسس١ عيوربٝسسس١ ٚقسسس  مت ق سسسٌ ذيسسس

 عيهثري َٔ ع٭مُلٍ عيف١ٝٓ ع٭َرٜه١ٝ .

ب ا  عيفهر٠ يف إ ٖاٙ ع٭مُلٍ ذع   و١ ٚق ٍٛ ةسلٖريٟ يف قٚهلسل   

بلالضسسلف١ إخ عشلفسسلض سسسورٖل ٚ سسٍٛ حًكلتٗسسل عيسس  تصسسٌ يف بوطسسٗل إخ        

 عيهسثري َسٔ سسلمل  عي سث     ٮيو إ اس انثر َٔ ل٬مثل١٥ حًك١  هٓٗل بسا 

نُل اْٗل   ي2 ام٢ً رفًٓٝلد َٔ إْملجٓل يف دللٍ عملسًس٬   ٛق٠يف ذل لتٓل 

حًكسسل  َمملبوسس١ ٫ تٓمٗسسٞ نُسسل ٖسسٛ عحلسسلٍ يف َسًسسس٬تٓل عيسس  عممسسلق عيٓسسلس 

 م٢ً اآقلّ حًكلتٗل عيث٬م مشر٠ اٚ عيث٬لني يف عملسًس٬  عيرَطل١ْٝ . 

 ملبٓسل ٝع نٚع٭ِٖ َٔ ذيو َٛضٛملتٗل فٗٞ تٓلقش َٛضسٛمل  ٫ ٜسسم   

ْسسل يف عملرحًسس١ عحلليٝسس١ تكسس  ٗل جلُٗٛآْسسل عحملسسلفا نُٛضسسٛع       ٫ٚٛ رلرج

                                                           

ي4    Marie Gillespie, Sacred serials devotional viewing, and domestic 

wership, Roberte Allen (ed) .َص آ سلبل 

(2) Jesus Barber, Memory and form in the Later American Sope Opera , 

Ana Lapez, Our Welcomed gest ; Tele novellas in Latin America, 
1999. 
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عحلُسسٌ بسس ٕٚ  ٚعج َٚصسسلقق١ َٚول سسر٠ ع٭ّ ٚع٫بٓسس١ يف ْفسسس عيٛقسست يسسٓفس        

عيرجٌ َٚٛضٛمل  عيشاٚذ عجلٓسٞ إخ يفري ذيو نُل إ عمل٬بس عيكصسري٠  

عيٓسسّٛ َسسع  ٚبسسرٚ  عملُسسثًني يف اٚضسسلع َسسثري٠ جٓسسس١ٝ يف يفسسرف    يًُُسسث٬جسس ًع 

عملُث٬  ، نٌ ذيو َٔ ع٭َٛآ عيس  جوًست هلساٙ عملسًسس٬  اسسًٛبًل صلصسًل       

 يف ع٭قع٤ ٚعي رش .

 ٠ٚيًخسسس ٜث مسسسٔ ص سسسر ٖسسساٙ عملسًسسسس٬  مًٝٓسسسل عيمسسسانري بسسسإٔ فهسسسر    

 ٘تًفه١ْٜٝٛ قل١ُ٥ م٢ً تصٜٛر َسل ٜوٝشس٘ عالْسسلٕ يف حٝلتس     ٠عملسًس٬  فهر

رض َشسه٬  نسٌ دلمُسع    عي١َٝٛٝ يف ذلٝط اسرت٘ اٚ مًُ٘ نُل اْٗل تو

ٚت رش عحلًسٍٛ عيس  ٜرعٖسل عيهمسلب بسس  صًفٝسلتِٗ عيفهرٜس١ ٚعيوك ٜس١ .         

  ع٫جمُلمٝس١ ٫ٚ ٜٛج  هلساٙ عملسًسس٬  قسلْٕٛ ٚعحس  يف عيمولَسٌ َسع عيكطسلٜل        

عيول١َ نرتبٝس١ ع٭بٓسل٤ ٚعيو٬قس١ بسني عيسهٚج ٚعيهٚجس١ اٚ عيو٬قسل  َسع ذلسٝط          

يو عحلسلٍ يف تولًَسِٗ َسع اَسرعض     يف عحلسٞ ٚعمل آسس١ ٚعيوُسٌ ٚنسا    ٚع٭سر٠ 

عجملمُسسسع نليشسسساٚذ ٚعيو٬قسسسسل  صسسسلآج عيسسسهٚعج ٚعير سسسس٠ٛ ٚعيهسسسس  يفسسسسري      

 ي4 شرٚع.عمل

ففسسٞ عي ٚيسس١ عيٛعحسس ٠ يف عي سسرب اٚ اَرٜهسسل عجلٓٛبٝسس١ جتسس  َسًسسس٬ً        

ٜمخ م مٔ َٛضٛع نرتب١ٝ ع٭بٓسل٤ َسٔ ٚجٗس١ ْظسر عحملسلفظني َثسٌ َسًسسٌ        

LITTILE HOUSE   عيهسسساب ٚعيهسسسسٌ  يٝمخسسس م مسسس عي ٝسسست عيصسسس ري ٔ

ٚعجلر سس١ حسسل ٜمٓلسسس  َسسع ع٭صسس٬م عيولَسس١ ، يف حسسني زلسس  َسًسسس٬ً اصسسر       

ٜمخ م مٔ عيرتبٝس١ ب رٜكس١ َ سلٜر٠ الَسًل َثسٌ َسًسسٌ بٝفريسٞ ًٖٝسه ٚعيساٟ          

 ٜمخ م مٔ ترب١ٝ ع٭بٓل٤ يف جٛ َٓفمذ م٢ً ةٝع َو ٝل  عجملمُع ٚ اٚذٙ .
                                                           

 Robert C. Allen (ed.), To be Cuntenued.. Soap Operas Around the -  ي4  

World َص آ سلبل 
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عحملسلَٞ َمأنس ًع    وٌجتٚنايو عحللٍ بليٓس ١ يٮفهلآ ع٭صر٣ عي  

َسسٔ قمسسٌ َٛنًسس٘ يًطسسخ١ٝ يهٓسس٘ ٜسسسمض ّ نسسٌ اسسسًٛب يٝٓمصسسر يف إصسس عآ 

حهِ عيربع٠٤ ي٘ َٔ عحمله١ُ َربآًع ذيو بأْ٘ جه٤ َٔ مًُ٘ حم٢ ٚإٕ نسلٕ  

 فٝ٘  ُس عحلكل٥ل .

إٕ ٖاع عيم  ٍ عخل ري يف تك ِٜ عيشساٚذ مًس٢ اْس٘   ٝوسٞ يس ٣ ف٦س١ َسٔ        

اٚ ع٭صسسس٬م قسسس ّ منسسسلذج  عيٓسسسلس سسسسٛع٤ نسسسلٕ ذيسسسو يف عجلسسسٓس اٚ عيهسسسس 

جملمُول  عي رب ترب٢ مًٝٗل اجٝلٍ َٔ ابٓل٥ِٗ ٚبٓلتِٗ ، سلُٖت َسع يفريٖسل   

َسسٔ عيوٛعَسسٌ يف عْمشسسلآ عيفسسسلق ع٭ص٬قسسٞ ٚعملسسليٞ ٚعجلٓسسسٞ يف دلمُوسسلتِٗ . 

ٚع٭ص سسر إ ٖسساٙ عملسًسسس٬  بوطسسٗل  مسس  إخ انثسسر َسسٔ مخسسس ٚمشسسرٜٔ   

 ٚ ْٝربٍ د. سرتبتس١ٓ َثٌ رذٟ نٛآْٝشٔ 

ٓٓل ْكٍٛ قع٥ًُل إ ٖساٙ ع٭فهسلآ بٓسل  دلمُولتٗسل ٚيسٝس يٓسل قٚآ يف       يه

اسسٝٓٗل اٚ تو ًٜسسٗل يهسسٔ عخل سسر بسس ا ٜمطسسذ عٯٕ مٓسس َل ٚصسسًت يٓسسل بوسسض  

 ٖاٙ عملسًس٬  َ بًج١ إخ عيورب١ٝ ٚق ًٗل إخ عيرتن١ٝ . 

ٖٓسسل بسس اْل ٬ْحسسا حجسسِ عخل سسر حٝسسث قسسلّ بليرتةسس١  سسرنل  ي ٓلْٝسس١  

ٚب ا بثٗل يف عي  عٜس١ َسٔ    ، رش ٖاٙ عيكطلٜل ٚترةمٗلَسٝخ١ٝ ٫ الْع يف  

عيً ٓلْٝسسسس١ عملسسسسسٝخ١ٝ ٚبسسسسايو مرضسسسست قٕٚ تصسسسسف١ٝ يًفهسسسسر ٫ٚ  LBCقٓسسسسل٠ 

يًشسسهٌ ٚاسست عيمجربسس١ ٚ عق حجسسِ عجلُٗسسٛآ هلسساٙ عملسًسسس٬  َسسٔ عيشسس لب    

ٕ ٜكرمسسٕٛ عي  سسٌ نسسٌ بأسسسًٛب٘ يٝٛضسسخٛع     ٕٛ ٚعيهَٛٝسس ٜٛٚبسس ا عيصسسخفٝ 

ٜك١ مرضٗل ًَٚسٌ عملشسلٖ  َسٔ عالْمسلج     ص رٖل .ٚيهٔ فهرٖل عجل ٜ  ٚ ر

لِ بلقٞ ذل سل    MBC  عحملًٞ  عق َٔ م ل٤ ٖاٙ عملسًس٬  ف  ا  قٓل٠  

عيمًفهٜسسسٕٛ عحلهَٛٝسسس١ َثسسسٌ سسسسٛآٜل ٚعجلهع٥سسسر ٚعالَسسسلآع  يف مسسسرض ٖسسساٙ       

 عملسًس٬  .
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 ع٭قُلآ  ْشر عيكٓٛع  عيفطل١ٝ٥ عي رب١ٝ ضُٔ َٓظَٛل س 9

 عيصٓلم١ٝ يف قٍٚ عيولمل عيثليث: 

ٚيفريٖسل   CNN  ٚBBCَٔ عملسَِّ ب٘ إ عيكٓٛع  عالص لآ١ٜ عي رب١ٝ َثسٌ  ٚ

يف حجِ عملشسلٖ ٠ ْمٝجس١ يوس ق َرعسسًٝٗل َٚملبومٗسل يًضسرب        ي4 ذع  ْفٛذ ململٞ

١ُ ٚسس١ًٝ ٭صسخلب عيكسرعآ يف قٍٚ    حلظ١ ٚقٛم٘ . يسايو اصس خت ٖساٙ عملسسَّ    

ت سث ضسُٔ    عيولمل عيثليث يف جوٌ ٖاٙ عيكٓٛع  ضُٔ دلُٛم١ عيكٓٛع  عي 

 ع٭قُلآ عملسمأجر٠ اٚ عملًُٛن١ َثٌ مرب سل  ٚيفريٖل .

ٚاص خت ٖساٙ عيكٓسٛع  بمٛفريٖسل يًضسرب ٚسس١ًٝ اصسر٣ يف صسٝليف١ عيسراٟ         

ٚتشهٌٝ مكسٍٛ عيٓض س١ ٚحملبوس١ سسرٜو١ ملكسل٫  نمسلب صسخفٓل يف         ي2 عيولّ

عيشسسرم ع٭ٚسسسط  هٓٓسسل بسسسرم١ ٬َحظسس١ تسس ين افهسسلآ ٖسساٙ عيكٓسسٛع  َسسٔ    

عيٞ ٚعْمكلقٖل عيش ٜ  َٔ عيمٝلآ عحمللفا ٚحم٢ ٫ اتِٗ بليو١َُٝٛ عيمٝلآ عيًٝرب

ٚعيسسس خ١ٝ فهسسر َوسسٞ يف َٛقسسف عيمٝسسلآ عيًٝربعيسسٞ َسسٔ مًُٝسس١ عيسسس٬ّ َسسع         

 إسرع٥ٌٝ ٌٖٚ خترج  رٚحلتِٗ مٔ عي رش عملورٚض يف ٖاٙ عيكٓٛع .

ٚقس م٢ً ذيو قط١ٝ ع٫قمصلق عحلر ٚٚضع عملرا٠ يف اف لْسملٕ يف اٌ  

ٚعملٛقف َٔ عيورعم ٚنٛبل ٚنٛآٜسل عيشسُلي١ٝ . إْٗسل ترةسل       حهِ  لي لٕ

يهًُل  َٚص ًخل  َٚطلَني ْشر  يف ٖاٙ عيكٓٛع  ٚمت إملق٠ صٝليفمٗل 

بً لتٓل عحمل١ًٝ ٚاسني ٚجٗٗل بذضلف١ ْك  صفٝسف اٚ ةسٌ عمرتعضس١ٝ يشسرش     

 بوض عملص ًخل  ٚعملطلَني .

طسًل ، ٚاسٍٛ ٫ إآعقٜسًل    ٚيف عملكلبٌ تسألر عيمٝسلآ عحملسلفا بٗساٙ عيكٓسٛع  اٜ     

٘ إخ َملبع اٍٚ يهٌ َل ت ر بجس١ عيس فلع مسٔ عيكسِٝ عيٛ ٓٝس١ ٚعي ٜٓٝس١ ،        حس

                                                           

ي4   Maxwell McCombs, News influence on our pictures of the World, in 

Bryant and Zillmann (ed)1994.  

ي2   Marina Heck, The ideological dimension of media messages, in 

Stuart Hall and others1992 
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ٚإيٝو َثل٫ً اصر يٝٛضذ عيصٛآ٠ ، فوٓ َل تمخ م ٖساٙ عيكٓسٛع  مسٔ اص سل٤     

ٕ ٛ لي لٕ يف عيمولٌَ َسع عملسرا٠ َسٔ عملٓظسٛآ عي ربسٞ ٜٚكسّٛ عيهمسلب عيًٝربعيٝس        

ل ٜ رش ٜٓربٟ عحمللفظٕٛ يًس فلع مسٔ  لي سلٕ    ٕ بلملسل١ُٖ يف ترة١ َٛعحملًٝ

ٚمسسسٔ َهلْسسس١ عملسسسرا٠ يف عالسسسس٬ّ ًَ سسسسني عيٛعقسسسع يف اف لْسسسسملٕ بذصللبٝلتسسس٘  

ٚسسسً ٝلت٘ مًسس٢ عالسسس٬ّ . فٝكسس َٕٛ يٓسسل صسسٛآ٠ عملسسرا٠ يف اف لْسسسملٕ مًسس٢ اْٗسسل 

 عيُٓٛذج عملفرتض َٔ عملرا٠ عملس١ًُ إ تمكُص٘ ... إخل .

ل عيموًُٝٞ ٚعيسٝلسٞ بج١ اْٗل عَم عق ٚقس م٢ً ذيو عي فلع مٔ ختًفٓ

 يًمصٛآ عالس٬َٞ يف عيموًِٝ ٚعحلهِ .

    ٛ جملسرق عهلجسّٛ ٖسٛ     ّإٕ ٖاع ع٫زلرعف سلٛ عيس فلع جملسرق عيس فلع ٚعهلجس

ٗسسساٙ عيكٓسسسٛع  ، ففرٜسسل ٜٓظسسسر إخ عي سسسرب مًسسس٢ اْسسس٘  بْمٝجسس١ يً سسسرش عي ربسسسٞ  

عب عيفهر١ٜ عحلطلآ٠ عيٛعقو١ ٚإ عيًخلم بٗل صل  إ ٜهٕٛ َٔ ةٝع ع٭بٛ

 عيسٝلس١ٝ ٚع٫قمصلق١ٜ ٚع٫جمُلم١ٝ ٚعيمو١ًُٝٝ .

ٚعيفرٜسسل عٯصسسر َكمٓسسع بجسسِ عيفشسسٌ عيسٝلسسسٞ ٚع٫قمصسسلقٟ ٚعيموًُٝسسٞ   

عياٟ ْوٝش٘ ٚحجِ عيمك ّ عيساٟ ٜوٝشس٘ عي سرب يهٓس٘ ٜسر٣ إ عحلفسلا مًس٢        

عيٛعقسسع يف قٚيٓسسل بأص ل٥ٗسسل افطسسٌ َسسٔ عيسسمفهري يف عيم سسٝري ٭ٕ قمسسل٠ عيم سسٝري  

يٝني يٝس ي ِٜٗ اَث١ً م٢ً ا١ُٖٝ عيم ٝري إ٫ عي  ٛقرع ١ٝ يف عيسٝلس١ عيًٝربع

 ٚعحلر١ٜ يف ع٫قمصلق ٚارٜر عملرا٠ يف عملسل٥ٌ ع٫جمُلم١ٝ .

ٚملورف١ تألر عيفرٜكني بٗاٙ عيكٓٛع  سً ًل عْظسر ملسل اح لمس٘ قٓسل٠ عجلهٜسر٠      

    ٟ  عيفطسسل١ٝ٥ َسسٔ ت سسٝري يف صرٜ سس١ عيفهسسر عيوربسسٞ مٓسس َل آفوسست  سسولآ عيسسرا

ٚعيسسسراٟ عٯصسسسر ، فكسسس  عتُٗسسست بهسسسٌ اْسسسٛعع عيسسسمِٗ َسسسٔ عيفسسسرٜكني عيًٝربعيسسسٞ   

 ٚقيٌ م٢ً ذيو بهٌ َل ٜسسم ٝع  - ٚعحمللفا ، فهٌ ٚعح  َِٓٗ اسٓ ٖل

إخ عملوسسسهر عملوسسلقٟ يسس٘، فكسس  عتُٗٗسسل عيًٝربعيٝسسٕٛ بأْٗسسل حهسسر مًسس٢        -
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 ُ َسسسٔ عيشسسسٝط عيكرضسسسلٟٚ ٚحللقسسسًل بسسس وض َسسساٜوٝٗل     ٤ًع بسسس نيعالصسسسٛعٕ عملسسسسً

 لَٓصسسٛآ َٚرعسسسًٝٗل نأسسسو   سس٘ ٚيفسسريٙ ، ٚآق عحملسسلفظٕٛ بأْٗسس    نأمحسس  

صٓٝو١ إسرع٥ٌٝ ٚايفٛع هلل اقي١ ت٪ن  اْٗل ممٛي١ َسٔ إسسرع٥ٌٝ ٜٚٗسٛق عيوسلمل     

، ٚقلَٛع بمخًٝسٌ برعدلٗسل َسٔ صس٬ٍ ْظسلآ٠ ذع  يسٕٛ ٚعحس  ، تسر٣ إ ٚجٗسًل          

ّ   يٛجس٘ ، ٚيًٓسسسل٤ فكسط ، ٚعيسسراٟ عٯصسر    عيسس  اسسلٍٚ  إمنسسل ٖسٞ اَثًسس١ يًسسُٛ

جلهٜسر٠ تكس  ٗل ضسُٔ عيوسسٌ عالص سلآٟ عيساٟ تك َس٘ ، يهسٔ عيوجٝسس  إ         ع

عجلُٝسع ٜملبوٗسسل ٚعجلُٝسسع ضللآبٗسل ٖٚسسٞ ق٫يسس١ ٚعضسخ١ حلجسسِ عيمسسألري عي ربسسٞ    

مًسسس٢ عيفهسسسر عحملًسسسٞ ، فكسسس  اق  ْظرتٓسسسل إخ عي سسسرب ٚقٓٛعتسسس٘ ٚسٝلسسسسلت٘     

بو ّ إَهل١ْٝ ت ٛآْسل بليٛصسٍٛ إخ قٓسل٠ مربٝس١  هٓٗسل إ ت سرش        عقمٓلمٓل

 عيراٟ ٚض ٙ.

ِِ عجلهٜسسر٠ َسسٔ ٖسسأٜ عملوسسسهرٜٔ إ٫ ذللآبسس١ اَرٜهسسل عيوًٓٝسس١     ٚمل ضلسس

يكٓل٠ عجلهٜر٠ ٚح ٜث عملمخ م بلسِ عي ٝت ع٭بسٝض مٓٗسل ٚ ً س٘ عيصسخفٝني     

ع٭َرٜهسٞ َسٔ اَسري     ١ع٭َرٜهٝني م ّ ع٭صا مٓٗل لسِ  ًس  ٚ ٜسر عخللآجٝس    

 ا قٚيسسس١ ق سسسر عيسسسمخهِ فٝٗسسسل لسسسِ حسسس ٜث اٚآبسسسل مٓٗسسسل مٓسسس  ذيسسسو فكسسسط بسسس    

 ٕ ٜٓظرعٕ إيٝٗل ْظر٠ اقٌ ح ٠ َٔ عيٓظر٠ عيسلبك١ .ععملوسهر

ٚنُسسل اقسس ّ اصسسخلب عيكسسرعآ يف ع٭قُسسلآ عيصسسٓلم١ٝ عحملًٝسس١ مًسس٢  سسرش     

قٓٛع  ع٭ص لآ نطرٚآ٠ ضُٔ َٓظَٛس١ قٓسٛعتِٗ  رحسٛع َوٗسل قٓسٛع  ملَس١       

مسسٔ َسسٛع ين اٚ َمخسس لٞ ي سسل     يٝسسست إص لآٜسس١ َسسٔ بسسلب عيمفسسرٜج ٚعيرتفٝسس٘     

ٚعيكٓسل٠ ع٭مللْٝس١ ٚعيكٓسل٠ عيٝلبلْٝس١ ٚعالٜ ليٝس١       ٠TV5 عيفرْسس١ٝ  ، فليكٓلبوٝٓٗل

ٚع٭س ل١ْٝ ٚعهلٓ ١ٜ نًٗل قٓٛع  مت عصمٝلآٖل م٢ً اْٗل قٓٛع  خت ّ َسٛع ين  

 ٖاٙ عي ٍٚ يف ب٬قْل .
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ٚإ ٖاٙ عيكٓٛع  ملَس١ ٚيٝسست رلصصس١ يًجسٓس اٚ عيمٓصسري ، ٚيهسٔ       

بٌ عملسأي١ ١ٜٖٛ  ًعاٚ تٓصري ًلٖ٪٤٫ يف قرعآِٖ فلملسأي١ يٝست ممرٜ أنِ اص 

َم  .ٚ و  َمًلٍّ ٍلًْٚلكلف١ تٛاف ٚ و  

ملسسلذع مل ٜفهسسر ٖسس٪٤٫ آْسسل ٫ ْسسسم ٝع  سسرش مسسرض قٓٛعتٓسسل  آيفسسِ آقع٠٤  

 رحٗسسسلي يف َٓظَٛسسسل   سسسسملآي يف اٚآبسسسل اٚ مشسسسرع  عملٓظَٛسسسل  يف قٓسسسٛع   

ٛ   ؟عيهٝ سسٌ يف اَرٜهسسل   ٚع٭َرٜهسسلٕ مًسس٢   ٕبسسٌ ملسسلذع ٫ ضلسسرض عيربٜ سسلْٝ

 ؟عيٝلبلْٝني ٚع٭مللٕ ٚعالٜ ليٝني بورض قٓٛعتِٗ يف ٖاٙ عي ٍٚ  وٛآ 

س  إْشل٤ قٓٛع  فطل١ٝ٥ يفرب١ٝ تمخ م بليً ل  عحملًٝس١ َٛجٗس١ يس ٍٚ    44

صسٛ  اَرٜهسل     BBC  ٚVOAعيوسلمل عيثليسث ممللًس١ يإلذعمسل  عملٛجٗس١      

RMC . ٛآعقٜٛ َْٛمهلآي 

١ٗ َٔ عيشُلٍ ملًَل يف عالذعمل  عملٛج 64بو  زللش م٢ً َ ٣ انثر َٔ 

إخ عجلٓٛب ، ٚبو  إ اص خت َكٛي١ عملُثٌ قآٜ  حللّ يف إح ٣ َسرحٝلت٘ 

م٢ً يٓ ٕ يٓورف َل ضل م مٓ ْلي حكٝكس١ ، حٝسث فكس  عملسٛع ٔ لكمس٘       فمذع 

ٍٚ عيسساٟ ٪يف حهَٛلتسس٘ ٚإذعملتسس٘ َٚسسٌ ٖٚسسٛ ٜ خسسث مسسٔ عسسسِ عملصسس آ عملسسس    

، ٖساع عملسٛ ٔ   ٜصرش ٫ٚ ٜورف َٔ ٖسٛ ٜٚسأتٞ تصسرضل٘ بوس  اٜسلّ َسٔ عخلسرب        

١ ٖسساٙ عالذعمسسل  اصسس ذ عيٝسسّٛ  َسسٔ برْلدلسس٘ عيٝسسَٛٞ َملبَوسس  عيسساٟ اصسس ذ جسسه٤ٌ

 .١ٝ بليً ل  عحمل١ًٝانثر َٔ اٟ ٚقت َط٢ جلٖهًع يمك ٌ قٓٛع  فطل١ٝ٥ يفرب

بسريفِ مجسهٙ     CNN  ٚBBCعيكٓسٛع  عي ربٝس١ عيفطسل١ٝ٥ َثسٌ      ٢فك  تًكَّس 

      ٝ ج عيثلْٝسس١ ٚحسسرب  مسسٔ فٗسسِ عيً سس١ عالزلًٝهٜسس١ يف َملبوسس١ احسس عم حسسرب عخلًسس

اف لْسملٕ عيثلْٝس١ نُسل إ عيكٓسٛع  عيوربٝس١ عملٛمسٛق٠ مل تصسٌ إخ َسل تٛقوس٘         

َٔ عخلرٚج َٔ قع٥ر٠ قٓلت٘ عيٛ ١ٝٓ إخ قٓٛع  رلمًف١ مٔ جريعٕ ٚ ٓ٘، فك  

 ٚج  عجلُٝع يف ْفس عملسم٣ٛ َٔ عيمضًف ٚعيمأصر . 
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آقٕ ٚقٍٚ ٚيو إ تفمذ قٓسل٠ عيوسرعم  سرقًل لسِ مسرج مًس٢ قٓسل٠ سسٛآٜل ٚع٭        

عخلًٝج ٚعيُٝٔ ٚعمرب عي خسر إخ َصسر ٚعيسسٛقعٕ لسِ يٝ ٝسل  عيوظُس٢ي ٚتسْٛس        

 ٚعجلهع٥ر ٚعمل رب ٚقف يف َٛآٜملْٝل ٚتأٌَ . 

َسسل ٖسسٛ عجل ٜسس  يف ٖسساٙ عيكٓسسٛع  َسسٔ عيٓلحٝسس١ عيسٝلسسس١ٝ ؟ عيهسسٌ  جسس   

آ٩سسسل٤ٙ ٚحهَٛلتسس٘ ٜٚكسس ّ  سسرش اص سسلآِٖ عملُٗسس١ احٝلْسسًل ٚيفسسري عملُٗسس١ قع٥ُسسًل  

ِ  سل٥ر٠   ُّعحمُلٍ ْش٤ٛ صرعع ْٟٛٚ بني بلنسملٕ ٚعهلٓ  ٚصرب ام٢ً صرب 

جسسسلَ ٛ َٚصسسسرع ةٝسسسع آنلبٗسسسل ٚصسسسرب عْفجسسسلآ يف عيكسسس س ٚعْٗٝسسسلآ بٛآصسسس١ 

 َليٝهٜل ٚيفري ذيو .

بسسٌ إٕ ةٝسسع ٖسساٙ عيكٓسسٛع  اجسس  يف ايفلْٝٗسسل  سسضص عيسسر٥ٝس ٚيسسٝس        

عيٓظلّ عيسٝلسٞ اٚ عيفهرٟ عياٟ تكسّٛ مًٝس٘ عي ٚيس١ سسٛع٤ نلْست َسٔ قٍٚ       

 عيثٛعآ اٚ َٔ عي ٍٚ ع٭صر٣ .

ٚإذع سأيت مٔ عجل ٜ  يف ٖاٙ عيكٓٛع  يف ْٛم١ٝ عيسربعَج فسسريت  إيٝسو    

َسسسلبكل  ٚبسسرعَج  ، رفسسو صلسسس٦ًل ، فسس٬ فسسرم بٝسسِٓٗ حمسس٢ يف ْسسٛع عيسسربعَج  

ا فسسلٍ تكًٝ ٜسس١ لسسِ بسسرعَج عيرٜلضسس١ ٚاصسسريًع ٚا٫ًٚ َسًسسسٌ َصسسرٟ تفمسسمذ بسس٘    

 عيكٓل٠ ٚختممِ ب٘.

 إ جت  عملسًسٌ عيٛعحس  َثسٌ  مل٥ًس١ عحلسلج َمسٛيٞي      يك  ٚصٌ ع٭َر إخ

 ٜورض يف انثر َٔ مشر قٓٛع  يف ْفس عيّٝٛ ص٬ٍ  ٗر آَطلٕ .

ٚ  LBCٚمل طلسسسرج َسسسٔ ٖسسساٙ عيسسس ع٥ر٠ إ٫ عيكٓسسسٛع  عيمجلآٜسسس١ َثسسسٌ قٓسسسل٠    

يف ع٭ص سسلآ ٚعيسس  ختصصسست يف تكسس ِٜ عملسسرا٠ عيً ٓلْٝسس١ يف   MBCعملسسسمك ٌ ٚ 

يف ع٭ص لآ ٚعيرعقص١ يف عيفٝ ٜٛ نًٝس  َٚاٜوس١   صٛآٖل ، فٗٞ عملاٜو١  ااسٛ

ع  َسسع عيفٓلْسس١ ٚقلآ٥سسس١ عي كسسس ٚذلسسٛآ بسسرعَج عملسسسسلبكل  ٫ٚ      ٤بسسرعَج عيًكسسل  

  هٔ إ ْٓس٢ اْٗل فمل٠ عالم٬ٕ .

ٖاٙ عيصٛآ٠ عي  ق َمٗل ٖاٙ عيكٓٛع  عيث٬م صصٛصًل ٚيفريٖل بشهٌ 

 ٝس١ هلسل بأْٗسل    ملّ مٔ عيفمل٠ عيً ٓل١ْٝ  عملسسٝخ١ٝ صصٛصسًلي آ ست صسٛآ٠ من    
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يوٛب يفري جلق٠ ٚإ عهل ف ع٭ٍٚ يف عصمٝلآٖسل  سهًٗل ٚت ٓجٗسل ٚتهسسرٖل     

ق ٌ قآعسمٗل ٚحرفٝمٗسل ، ٚيسو إ تسسُع ابٓسل٤ عخلًسٝج ٖٚسِ ٜمخسلٚإٓٚ َوٗسٔ         

مخطسر يف عحلس ٜث   عمليمورف حجِ عملأسل٠ يف ختًفٓل ع٫جمُلمٞ بشكٝ٘ يفسري  

 ٖ ٔ يًجُٗسسٛآ بسس ٫ً َسسٔ َسسع عيفمٝسسل  ٚختًسسف ٖسس٪٤٫ عيفمٝسسل  يف تكسس ِٜ اجسسسلق

 عيربعَج عي  عفرتض هلٔ تك  ٗل .

ٚعخل سسر ع٭نسسرب سسسٝهٕٛ قرٜ سسًل مٓسس َل ت سس ا عيكٓسسٛع  عي ربٝسس١ ب سسث          

برعدلٗل بليً ل  عحمل١ًٝ فٗ٪٤٫ عيفمٝل  سٝهٔ يف اٍٚ قل١ُ٥ عملساٜول  ٚاَسل   

ع٭ص سسلآ اٚ عيسسربعَج عجلسسلق٠ فًسسٔ طلرجسسٛع مسسٔ قع٥سسر٠ َسساٜوٞ عيكسسسِ      ٛ َكسس َ

 ٚيفريٖل . BBC  ٚVOA  ٚRMCذعمل  عيوربٞ يف إ

ٚبسسايو سسسٝهٕٛ عملوسس  يفربٝسسًل نُسسل ٖسسٛ عحلسسلٍ يف ٖسساٙ عالذعمسسل  عٯٕ     

ٚعملكسس ّ مربٝسسًل اٚ ترنٝسسًل اٚ بلنسسسملًْٝل اٚ يفسسري ذيسسو ، ٚسسسمرتجِ ع٭فسس٬ّ       

ٚعملسًسسسس٬  اٚ تسسس بًج إخ عيً سسسل  عحملًٝسسس١ نُسسسل ضلسسس م َسسسع عملسًسسسس٬       

١ يف اسسسفٌ عيشل سس١ بهًُلتٗسسل عملهسسسٝه١ٝ ٚتكسس ّ ع٭يفسسلْٞ عي ربٝسس١ َرتةسس

عيفلضسسخ١ ٚسسسمك ّ فمٝسسل  قٓسسٛع  ي ٓسسلٕ َوظسسِ بسسرعَج عيرتفٝسس٘ ، ٚسسسٝ ليوٓل   

ٚعي فلع ٚيفريٖل يف اٚآبل ٚاَرٜهل يٝمخس لٛع   ١ٚيٕٛ يف ٚ عآع  عخللآجٝ٪عملس

يٓل مٔ َٛعقفِٗ جتلٙ قطسلٜلْل يف بسرعَج إص لآٜس١ َس٪لر٠ ٚسسمهمٌُ عيصسٛآ٠       

ض اقبٝلتِٗ ٚتك ِٜ برعَج مٔ اٚ لْٓل بلحل ٜث َع َفهرٟ عي رب ٚعسمورع

 بصٛآ٠ ج ٜ ٠ م٢ً منط  عيسٝلس١ بني عيسل٥ٌ ٚعجملٝ ي .

نٌ ذيو سٝٛفر ٬َذًع آًَل ملٛع ٓٝٓل بوٝ ًع مٔ قٓٛعتٓل عحمل١ًٝ ٚعحل ٜث 

  عيهمُل٤ ٚٚقعمِٗ ٚسٝٛفر مرًٜل انثر يسرعيف  َشسلٖ ٠ ٖساٙ    عسمك ل٫مٔ 

ٚعملسسسمك ٌ ، ٚيمكرٜسس   LBC  ٚMBCعيسسربعَج انثسسر ممسسل ٜوسسرض يف قٓسسٛع  

 LBCٚبليًٌٝ ٜسلمني يف   MBCعيصٛآ٠ سمهٕٛ عيُٓلذج اقرب إخ آٚ عْل يف 

 م٢ً عهلٛع٤ يف عملسمك ٌ .  ٞٚآٚي

ٚيف عجملسسلٍ عالص سسلآٟ سسسممفٛم مًسس٢ قٓسسل٠ عجلهٜسسر٠ يف تكسس ِٜ عير٩سسسسل٤        

ٚعيٛ آع٤ ع٭ٚآبٝني ٚع٭َرٜهلٕ ًَٜٛٝل يًخ ٜث َع َشلٖ ٜٓل نُل سمهسر 
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عيسٝلسٞ عياٟ مل تسم ع إ تهسرٙ قٓل٠ عجلهٜر٠ يف عحل ٜث مسٔ   عحللجه

ًَٛى ٚآ٩سل٤ عي ٍٚ يف عخلًٝج ٚعيولمل عيوربٞ ٚحلجه ْكس  عيس ٜٔ عالسس٬َٞ    

 َٔ ص٬ٍ ْك  عيم رف عالس٬َٞ .

ٚع٭ص سسسسر َسسسسٔ ذيسسسسو إ تصسسسسٓف ٖسسسساٙ عيكٓسسسسٛع  عيٓسسسسلس ٚعيسسسس ٍٚ إخ       

عْ٘ ، نُل سسمك ّ  َوسهرع  عخلري عيشُليٞ ٚات لم٘ ٚعيشر عجلٓٛبٞ ٚامٛ

ج ٜس ٠ َسٔ عيشساٚذ عحملُسٛق      ًليٓل َفسلِٖٝ ج ٜس ٠ يًو٬قسل  ع٭سسر١ٜ ٚامنل س     

يًخل ٫ ٜٓ ًسل َسٔ عيس ٜٔ     ًعج ٜ  ًلٚعحلر١ٜ ع٫جمُلم١ٝ ، ٚسٝخ ق يٓل َفَٗٛ

ٚإمنسسل َسسٔ عيكسس٠ٛ ، ٚسسسٓورف مٓسس ٖل إ لكلفمٓسسل جسسه٤ َسسٔ عمللضسسٞ ٚإ ذيسسو      

هٍ عي ربسسٞ ٚعيسٝلسسسٞ عي ربسسٞ   َهلْٗسسل عي  ٝوسسٞ ٚإ عيثكلفسس١ عي ربٝسس١ ٚعملٓسس    

 ٔ .ٜٚعيوشرلقٟ ٚآجٌ ع٭مُلٍ عي ربٞ منلذج عيكرٕ عحل

َٜٛٗل سٓورف حجِ َأسل٠ عيفً ٝٓٝني عيأٜ َسضت لكسلفمِٗ ٚعسسم  يت   

يثكلف١ عي رب١ٝ ٚاص ذ نسٌ  س٤ٞ يف حٝسلتِٗ يفربسٞ عيشسهٌ ٚعملطسُٕٛ       ع لٗب

  هلسسِ سسس٣ٛ  َسسٔ عيسس ٜٔ إخ عيً سسلس ٚعي ٓسسل٤ ٚعيفهسسر ٚعيثكلفسس١ ٚمل ٜوسس      ًعبسس ٤

 عيشهٌ عٯسٟٝٛ ٚيٛ عسم لمٛع ت ٝريٙ ملل تأصرٚع مٔ ذيو .

فًكسس  آصسس   إٕ ٖسساع عيهسس٬ّ يسسٝس ترفسسًل فهرٜسسًل ٚيهٓسس٘ ٚعقسسع قسسلقّ       

ّ َل١٥ ًَٕٝٛ ق٫ٚآ يوٌُ قٓل٠ تًفه١ْٜٝٛ بليً ١ عيورب١ٝ 2442عيهٛزلرس ملّ 

ٚنايو فوًست إسسرع٥ٌٝ ٖٚسٞ تمخس م عٯٕ مسٔ قٓسل٠ تًفهْٜٛٝس١          قٓل٠ عحلر٠ي

 سسٌ مسس ٠ سسسٓٛع  لسسِ تسسأصر َٛمسس     بثٗسسل عيمجسسرٜ  ق  BBCمربٝسس١ ٚقسس  بسس ا   

 ، ٚنايو فرْسل ت آس عملشرٚع .عي  ٤

صسسسٛ   AOLٚيسسسو إ تسسس آى حجسسسِ عخل سسسر إذع مًُسسست إ َٝهعْٝسسس١   

اَرٜهل ٚعال رعف عمل ل ر مًٝٗسل َسٔ ٚ عآ٠ عخللآجٝس١ ع٭َرٜهٝس١ ٚنسايو      

يٝسسست ضسسُٔ ٥٫خسس١   حسسٍٛ عيوسسلمل ٚإ عملسسسأي١  BBCعحلسسلٍ بليٓسسس ١ الذعمسس١  
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عيورض ٚعي ًس  ع٫قمصسلقٜني ٚإمنسل عسسرتعتٝج١ٝ َصسلا عقمصسلق١ٜ سٝلسس١ٝ        

 مسهر١ٜ ي ٍٚ عيشُلٍ ٜمِ تٓفٝاٖل يف قٍٚ عجلٓٛب .

 

 الخاتمة

ٖسسساٙ   ژ   ﮶ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ژ  قسسسلٍ توسسسلخ: 

 سس٬م عيسس١ٓ يف عيسسم ري اس م عخلسسري ٚعيشسر يف دلمُولتٓسسل فُسٔ آيفسس  يف ع٫ْ    

سلسسٛ عيوسس٬ فوًٝسس٘ إ ٜ سسلقآ بسسليم ٝري َٚسسٔ  أ سسأ آاسسس٘ يف عي  عٜسس١ يًسسرٜذ فًسسٔ   

 ٜرفوٗل اب ًع .

ٙ ٚمكسسٍٛ ابٓل٥سس٘ َٚكسس آع   سسو ٘ ٚعيشسسوٛب عيسس    ٤يكسس  بسساٍ عي سسرب قَسسل 

عملصلا بوٝس ٠ مسٔ   ٚعسموُرٖل يٝٓمج يٓل حطلآ٠ َلق١ٜ قل١ُ٥ م٢ً ع٫حمهلآ 

ُل ْهمِ ٫ٚ جلٛم٢ افرٜكٝسل اٚ  عيطُري ن عيكِٝ ٚعملثٌ ٫ٚ ٜسُع فٝٗل صٛ م

اٖل  ْسل٤ فًس ني، َٚل ذنرْلٙ يف ٖاع عي خث مسٔ عسسرتعتٝجٝل  تٛضسذ    

ٖسساع عملفٗسسّٛ ، فًكسس  ٚيسس   ٚسسسل٥ٌ عالمسس٬ّ ٚفْٓٛسس٘ يف عي سسرب ٚعسسسمك ًٓلٖل      

بسسأفٛعٙ فسسليفر٠ ٚقًسسٛب فلآيفسس١ ف٦ًُسست قًٛبٓسسل ح سسًل يً سسرب َسسٔ صسس٬ٍ اف٬َسس٘         

آٙ ٚعحرتفٓسسل ع٫سسسم٬ٗى فسسسٌٗ  ٚبرعدلسس٘ ٚسسسلق  َسسٔ صسس٬ٍ إذعملتسس٘ ٚاص سسل   

 مًِٝٗ ع٫حمهلآ.

ٚمٓسسس َل صرجسسست جٝسسسٛ  عملسسسسموُر بكسسسٞ فهسسسرٙ ٚلكلفمسسس٘ يف عيموًسسسِٝ       

ٜ خسث مسٔ ٖٜٛمس٘  سرقٞ      ًلٚعالم٬ّ ٚعيسٝلس١ ٚع٫قمصلق فأْمج ذيو دلمُوس 

عيشسسهٌ يفربسسٞ ع٫جتسسلٙ ، ٚتهمسسٌ عملسسسموُرٕٚ يف َوسسسهر عيشسسُلٍ ٚبكسسٞ   

َُر  ٕ يف َوسهر عجلٓٛب .ٚعملسمو
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 ًسسو عملسسلٍ ٚعيمهٓٛيٛجٝسسل ٚفهسسرًع ٜريفسس  يف ْشسسرٙ يف عجملسسل٫   مشسسل٫ً

ٜ خسسث  ًلعيسٝلسس١ٝ ٚع٫قمصسلق١ٜ ٚع٫جمُلمٝس١ ٚعيموًُٝٝسس١ ، ٚجٓٛبسًل َسسمًٗه     

 مٔ ٖٜٛم٘ بو  إ خت٢ً مٔ َلضٝ٘ ٚتلٙ يف حلضرٙ .

يهسسٔ ٖسسٌ نسسٌ  سس٤ٞ نُسسل ص  سسٛع سسسٝهٕٛ ؟؟ عجلسسٛعب ا٫ا فٗٓسسلى    

لنرٜٔ . يسساع ٚجسس  مًٝٓسسل عيسس فع   َهسسرِٖ ٖٚٓسسلى َهسسر ع  ٚع  صسسري عملسس  

ٚعيمٛنٌ م٢ً ع  ٚعخلرٚج َٔ قع٥ر٠ عيمٛعنسٌ ٚعيرنسٕٛ إخ َسل عقمٓوٓسل بس٘      

بأْٓل اقٌ َٔ عيك آ٠ م٢ً عيم ٝري ، َٜٛٗل سٓ ري ٫ٚ ْم ري ٚسٓهآع عيس ْٝل ح سًل   

 ٚإ لًْل بو  إ  آمٗل عي رب إحللقًع ٚفسلقًع .
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