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 :ثيَشةكي
ثًَؼهُوتين خًَشا و َُُٖاليٍُُْ ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا و ثُيىَْذيهشدٕ صًٍََُٓ ُٓوٍَ 

 يُباسنشد ُٓو ٓاَشاصاُْ تىاْاٍ طىصاسػتهشدًْإ ُٖبًَت يُ سؤح و طًُاٍ دوًْاٍ ْىَّ.
تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ بُ ثًَهٗاتُ فشَواُْنُيُوَ بىوَ يُنًَو يُ نُسَطتُناٌْ 

بُ طىْذيَهٌ بضىوى و بطشَ نشدٍ بُ َاَيًَهٌ ػىػُيٌ, دًٗاْطُسايٌ, دًٗاٌْ نشد 
ًٖض طىض و طؤػُيُنٌ ػاساوَ ًُْ يُواٌْ ديهُ, بُسبُطتُناٌْ طٓىس و سيَطشَ ػىئَ 

 ناتًُناٌْ بُ سِادَيُنٌ صؤس ناَيهشدَوَ.
ًَذياٍ ْىَّ ُٖس ػؤسِػًَو ُْبىو يُ بىاسٍ تُنُٓيؤريادا, بَُيهى طؤسِاًَْهٌ بُٓسَِتٌ 

س ثًَهٗاتُ و فُصاّ طؼتِ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ يُ ًَْشَس و وَسطشَوَ تا ًَٖٓا بُطُ
دَطاتُ ثُياّ و فًذبانًؼُوَ, بُ سِادَيُى وَسطش يُ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدْذا وَسطشيَهٌ 
ُْسيَين ًُْ, بُ تُْٗا ُٓسنٌ وَسطشتٔ و ثًَؼىاصيهشدٕ بًَت يُ ْاوَسِؤنٌ ثُياٌَ ًَْشَس, 

سيًَهشدٕ يُ ٓاطتًَهٌ بُسصدايُ, وَسطش دَسفُتٌ ُٓوٍَ يُ بَُيهى يُو ثشؤطُيُدا نا
 بُسدََذايُ بُ ػًَىٍَ دًادًا بؤضىوٌْ ُٖبًَت يُباسَياُْوَ.

ًَذياٍ ْىَّ دَسفُتٌ ُٓوٍَ سَخظاْذوَ وَسطشيَهٌ ٓاطايٌ بُػذاسٍ يُ 
بُسًََُٖٗٓاٌْ صاًْاسٍ بهات, بُطىيَشٍَ ُٓو تىاْا و يًَٗاتىويًاٍُْ ُٖيُتٌ ُٖواٍَ و 

يُدلؤسَ  صاًْاسٍ يُباسٍَ سِووداوَ طشْطُناٌْ دَوسوبُسٍ بطُيًَُْت, بَُُؾ خُسيهُ
ًَذيايًُ ضَُهٌ ٖاووآلتٌ سِؤرْاَُوإ طُسَُٖيذَدات, ًٓذٍ بُسًََُٖٗٓاٌْ صاًْاسٍ و 
بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ تُْٗا ناسٍ سِؤرْاَُوإ ًُْ وَى يُ ًَذياٍ نالطًهًذا 

ووٍ سِيَهدشاوَيٌ و بُسدَواٌَ و ٓاطيت ثًؼُيٌ بىوٕ دَبًٓشيَت, ُٓطُسضٌ يُ سِ
 دًاواصيًُنٌ بُسضاو ُٖيُ يُ ًَْىإ ُٓو دوو ٓاسِاطتُيُدا.
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ًَذياٍ ْىَّ بىوَ نُسَطتُيُنٌ ناسيطُس بُ دَطت ُٓواٍُْ بُ دواٍ ٓاصاديٌ 
سِادَسبشئ و ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواًْذا دَطُسِئَ و دَياْىيظت دووس يُ ضاوٍ طاْظؤس و 

اسَ تُْاًًُٖناُْوَ سِاطتًًُنإ بطُئُْ و سَخُٓ يُو واقًعُ طًاطٌ و نؤَُآليُتًٌ فؼ
و ٓابىوسيُ ُْخىاصساواُْ بطشٕ طريؤدَٕ بُ دَطتًًُوَ و ًٖض دَالقُيُنًؽ يُ 
بُسدًََاْذا َُْاوَ طىصاسػيت ثًَبهُٕ و دَْطٌ ْاسَِصايٌ و خىاطيت طؤسِاْهاسيًإ بُ 

 دَطُآلتٌ طًاطِ بطُيًَُْت.
ًذياٍ ْىَّ بىوَ ُٖويَين طؤسِاْهاسيًُنٌ طًاطٌ و نؤَُآليُتًٌ طُوسَ, بىوَ َ

ْاوَْذيَهٌ ناساٍ دسوطتهشدٕ و بضواْذٕ و ٓاسِاطتُنشدٌْ ساٍ طؼيت و يُ صؤس وآلتٌ وَى 
تىْع و ًَظش و يَُُٕ و طىسيا خاَيٌ يُنٌَُ دَطت ثًَهشدٌْ ػؤسِػًَهٌ دَُاوَسٍ 

يُ ناتًَهذا بىو سريَُُ تؤتايًتاسيًُنإ بُٖؤٍ  بُسفشَواٌْ بٌَ ويَُٓ بىو, َُُٓ
سِاوَدووْاُْ تُْاِٖ و ُٖواَيطشٍ و ضُواػُناسيًُناٌْ ًَذياٍ سَمسٌ, تُواوٍ دىَطُ 
طًاطٌ و سِووْانبرييًُناٌْ وَى صاْهؤ, سًضب, ًَذيا, َضطُوت, سِيَهدشاوَناٌْ 

باَيٌ نشدبىوٕ تا ُْبٔ بُ نؤََُيٌ َُدٌَْ خاَيٌ نشدبىو يُ َاْاناًْإ يإ الًْهُّ ثُسِو
 َايٍُ ُٖسَِػُ بؤٍ.

يًَشَدا طشْطًذإ بُ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ و ًَذياٍ ْىَّ و قظُنشدٕ يُطُسٍ يُ 
يُوباسَيُوَ  ضىاسضًَىٍَ نتًَبًَو دا بُ صَاٌْ نىسدٍ و ْىيَرتئ تًَشِوآًُْ تًؤسيًُنإ

قىتابًاٌْ بُػُناٌْ  خباتُ سِوو, ُّٖ ثًَىيظتًًُنٌ ُٓنادميٌ و ُّٖ ثًؼُيؼُ بؤ
 سِاطُياْذٕ يُ ثُمياْطُ و صاْهؤنإ يُ اليُى و ُٓو سِؤرْاَُواْاُْؾ نُ دَياُْوٍَ

 يُوباسَيُوَ صاًْاسٍ صياتشيإ دَطتبهُوٍَ.
ًَذياٍ ُٓيًهرتؤٌْ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت و ًَذياٍ ْىَّ بُ تايبُتٌ بؤتُ ُٓو 

َُيطُ ْاتىأْ يُ ٓاَشاصَ طشْط و ثشِ بايُخٍُ دىَطُ و نايُناٌْ نؤَ
خضَُتطىصاسيًُنإ و طىودَ صؤسَناٌْ بًًَٓاص بٔ ُْ سهىَُتُنإ, ُْ سًضبُ 
طًاطًًُنإ, ُْ سِيَهدشاوَناٌْ نؤََُيَطٍُ َُدٌَْ, نؤَجاًْا و ْاوَْذَ باصسطاٌْ و 
ٓابىوسيُنإ, ًَذيانإ بىوُْتُ ٓاويَُٓيُى َُٖىو َُٓاُْ بُػًَو يُ طىود و 

اٌْ تًَذا دَبًًَٓتُوَ, يَُُ طشْطرت ُٓوَيُ ًَذيانإ بىوُْتُ بُسرَوَْذيًُناٌْ خؤي
ثشديَو بؤ بُيُنطُياْذٌْ سِواْني و داواٍ ُٖسيُى يُو دىَطاُْ بُواٌْ ديهُ و 
يُباسنشدٌْ صًََُٓيُنٌ طىجناو بؤ طفتىطؤ و ناسيًَهشدٌْ ضُْذ اليُُْ, ُٖس بؤيُ 
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نُٕ ٖاوػًَىٍَ خىيَين دُطتُ, ػاسَصاياٌْ بىاسٍ نىًَىًْهُيؼٔ بُوَ وَطفٌ ًَذيا دَ
 خؤساى و ٓؤنظذني يُ دَيُوَ دَطُيًَُْتُ تُواوٍ ُْٓذاَُناٌْ دُطتُ.

ٖاتين ًَذياٍ ْىَّ تاى بىو بُ ضُقٌ سِووداو و طؤسِاْهاسيًُنإ, داسإ بُٖؤٍ  بُ
ُٓو ػىسَ نؤْهشيتًاٍُْ سريَُُ طًاطًًُ طتَُهاسَنإ دسوطتًًإ نشدبىو بُدَوسٍ 

َُواٌْ و ٓاصاديٌ سِادَسبشيٓذا, ًٖض َُودا و دَآلقُيُى َُْا بىو يُ ٓاصاديٌ سِؤرْا
بُسدَّ تاى تا وَنى دَْطٌ خؤٍ بطُيًَُْتُ ُٓواٌْ ديهُ, بُآلّ يُ ًَٓظتادا ُٓو َؤتُنُ 
و طاْظؤسَ طًاطٌ و ًٓذاسٍ و تُْاًّٖاُْ تًَهؼهإ يُ بُساَبُس تايبُمتُْذيٌ و 

ًذياٍ ْىَّ تاى بىو بُ ناسَنتُسٍ طُسَنٌ و خضَُتطىصاسيًُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ, يُ َ
ُٖس خؤٍ سِووداوَنإ دسوطت دَنا و ُٖس خؤػٌ دَبًَتُ ْاوَْذٍ طىاطتُٓوَ و طُياْذٌْ 
سِووداوَنإ, ًَذياٍ ْىَّ بىو بُو ْاوَْذٍَ يًَىَيُوَ بضاظُ دَُاوَسٍ و َُدٌَْ و 

اسٍ يًَذَدا, ُٓو ُٖواٍَ طًاطًًُنإ سيَو دَخشإ و صَْطٌ ُْٖطاوَ بُسايًُناٌْ طؤسِاْه
و سِووداواٍُْ دَنُوتُٓبُس َكُطيت طاْظؤسَ دؤسبُدؤسَنإ و يُطُس سِووثُسٍِ سِؤرْاَُ 
و ػاػٍُ تُيُفضيؤُْنإ سِووْانًإ ُْدَبًين, ُٖس ُٓو سِؤرَ يُ ًَذياٍ ْىَّ و تؤسَِ 

ُس َُٖىو نؤَُآلتًًُنإ بُ تُواوٍ وسدَناسٍ و صاًْاسيًُناًًُْوَ بآلودَنشاُْوَ, يُب
َُٓاُْ ًَذياٍ ْىَّ بىو بُثًَىيظتًًُنٌ ساػاَُٖيُٓطش و تُْاُْت ًَذيا 
نالطًهًًُناًْؼٌ ْاضاس نشد دإ بُو تايبُمتُْذٍ و خضَُتطىصاسياٍُْ بًَٓت و طىوديإ 

 يًَىَسبطشيَت. 
بؤ ُٖس طُسْر و تًبًًُٓنًؽ طُباسَت بُْاوَسؤنِ ُّٓ نتًَبُ التإ دسوطتذَبًَت, 

يُسيَطُّ ُّٓ ًًَُٓالُْوَ ثًَؼىواصّ يُ سَخُٓ و ثًَؼًٓاسَناْتإ دَنُّ و  بىطىثاطُوَ
 دَخيُيُٓ طُسضاوإ و طىثاطِ ٖاوناسيتإ دَنُّ :

- bakhtawar78@yahoo.com 

- abdulkhaqebrahim@gmail.com 

 

 عُبذوخلايل ًٓرباًِٖ

٦/٢/٢١٠٢ُٖويًَش 

  

mailto:bakhtawar78@yahoo.com
mailto:abdulkhaqebrahim@gmail.com
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 بةشي يةكةم
 

 تةكهةلؤذياي ذمازةيي
بُ دسيَزايٌ ًََزووٍ َشؤظايُتٌ ضُْذَٖا ػؤسِؾ ٖاتىوُْتُٓاسا, ػؤسِػٌ  

ثًؼُطاصٍ, تُنُٓيؤرٍ و َُعشيفٌ, يُ ًَٓظتاػذا يُ بُسدَّ ػؤسِػًَهٌ ديهُدائ 
ؤرياٍ رَاسَيًُ ى يُ تؤسَِناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ و ًٓٓتُسًَْت و ُٓويؽ ػؤسِػٌ تُنُٓي

 ُْٓرتاًَْتذا.
ػؤسِػٌ رَاسَيٌ خُسيهُ َُٖىو بىاسَناٌْ ريإ دَطشيَتُوَ, صاًْاسٍ رَاسَيٌ 
طؼت طىض و طؤػُيُنٌ رياٌْ َشؤظ داطريدَنات, وَى دَسَجناٌَ ُٓو ػؤسِػُ 

بُطُسدا ٖاتىوَ, ػًَىَ و ٓاَاجنٌ رَاسَيًُؾ ثشِؤطٍُ خىيَٓذٕ و ثُسِوَسدَ طؤسِاٌْ 
داَُصساوَ فًَشناسيًُنإ ػًَىاص و ٓاَشاصٍ تاصَ بُناسدًََٖٓٔ يُ ثًَطُياْذٌْ تانُناْذا 

ٍ ثًَذاويظيت و ثًَؼهُوتُٓناٌْ ُّٓ وَآلَذاُْوَتاوَنى تىاْاٍ خؤطىجناْذٕ و 
ٕ بُ طُسدََُيإ ُٖبًَت, َُُٓؾ بؤتُ ٓاَاجنًَهٌ طُسَنٌ و ُٖوَيذإ بؤ طُػُدا

ناساَُيًُناٌْ برينشدُْوَ يُ ًَْى تىيَزٍ خىيَٓذَواس و فًَشخىاصإ يُ ثًَٓاو بُػذاسبىوٕ 
 يُو ثًَؼهُوتُٓ خًَشا و طُسطىسًَُِٖٓساُْ. 

 ثًَهٗاتُ طُسَنًًُناٌْ ػؤسِػٌ رَاسَيٌ: 
 ( و بشيتًًُ يُ: Infrastructureريَشخإ ) .1
 .ٕتؤسٍِ ثُيىَْذيًُ بُ تٍُ و بًَتُيُنا 
 Hardware 
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 .َٕاْطُ دَطتهشدَنا 
 .ٌسَطُصٍ َشؤي 
 .ٕخضَُتطىصاسيًُناٌْ ًٓٓتُسًَْت و َاَيجُسَِ ُٓيًهرتؤًًُْنا 
 (. Electronic BusinessProcessingثشؤطٍُ باصسطاًًُْ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ) .2
 

 تايبةمتةندييةكاني تةكهةلؤذياي ذمازةيي
ُوَ يُ ٓاَشاصَ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ ضُْذ تايبُمتُْذيًُنٌ ُٖيُ دًايذَنات 

 تُنُٓيؤريًُناٌْ ديهُ يُواُْ: 
  رَاسَيُنٌ صؤسٍ طُسضاوٍَ صاًْاسٍ خظتؤتُ بُسدَطت بؤ منىوُْ نتًَيب

 ُٓيًهرتؤٌْ ْىوطشاو و دَْطٌ, نتًَبداُْ رَاسَيًُنإ و ناسطُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ.
  طُػُ بُ برينشدُْوٍَ سَخُٓطشاُْ دَدات الٍ ُٓو خىيَٓذَواساٍُْ بريوسِا و

سضاوَ صاْظيت و صاًْاسيًُنإ يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْت وَسدَطشٕ, ُٖسوَى طُ
 بُسثشطًاسيًُتًًُنٌ خىدٍ بؤ فًَشبىوٕ الٍ ُٓو نُطاُْ طُػُثًَذَدات.

  ناسدَنات بؤ بشَودإ بُ ناساَُيًُناٌْ فًَشبىوٌْ خىدٍ و ٖامنإ دَدات بؤ
ُ و دَطتدظتين طُسضاوَ طُسبُخؤيٌ و ثؼتبُطنت بُ خؤَإ يُ طُسِإ بُ دواٍ َُعشيف

 دًاواصَناٌْ فًَشبىوٕ.
 .ٌْثاػُنُوتهشدٌْ نات و نؤػؼًَهٌ صؤس يُ ثشؤطٍُ فًَشبىوٕ و ضاالنًًُنا 
  ,ٓاطاْهشدٌْ طىاطتُٓوَ يُ ػىيًََٓو بؤ ػىيًََٓهٌ ديهُ يُ خًَشاتشئ ناتذا

رت بَُُؾ تىاْاٍ ثُيىَْذٍ يُ ًَْىإ تانُنإ يُ نات و ػىيَُٓ دًاواصَنإ فشَواْ
 دَنات.
  ٓاطاْهشدٌْ َُٖيطشتٔ و خُصْهشدٕ و دووباسَ بُناسًَٖٓاُْوٍَ بُبٌَ بىوٌْ ًٖض

 بُسبُطتًَو.
  طىجناٌْ يُطٍَُ بىاسَ صاْظتًًُ دًاواصَناٌْ وَى ثضيؼهٌ و ثًؼُطاصٍ و

 ٓابىوسٍ و باصسطاٌْ.
 ٍَُٓاطاٌْ ٓاَيىطؤسِنشدٕ و بآلوبىوُْوَ و خًَشا ضاسَطُسنشدٌْ صاًْاسيًُنإ, يُط 

 تىاْاٍ طؤسِيين يُ ػًَىَيُى بؤ ػًَىَيُنٌ ديهُ.
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  ياسيذَدَسبىوَ بؤ ُٓوٍَ ريٓطٍُ فًَشنشدٌْ صياتش فُساَُٖبًَت وَى صاْهؤ و
 نؤيًزَ طشمياُْيًُنإ ياخىد ُٓيًهرتؤًًُْنإ.

  ٕفُساَُٖهشدٌْ ٓاَشاصَناٌْ ثُيىَْذيهشدٌْ ٖاونات و ْاٖاونات يُ ًَْىا
 إ فًَشخىاصَنإ خؤػًاْذا.فًَشخىاص و فًَشناس, يُ ًَْى

  ٕفُساَُٖهشدٌْ دَسفُتٌ ٓاَيىطؤسِنشدٌْ سِاوبؤضىوٕ و ُٓصَىوُْنإ يُ ًَْىا
ػاسَصا و ثظجؤسِإ يُ وآلتُ دًاواصَنإ, وادَنات َُعشيفُ يُ ْىيَبىوُْوَ و 

 ثًَؼىوَضىوٌْ بُسدَواَذا بًَت.
 ناسيًُنإ ياسيذَدَسبىوَ بؤ ضاسَطُسنشدٌْ ُْٖذٍَ طشفيت داَُصساوَ فًَش

 يُواُْ: 
  ٍنٌَُ باَيُخاٍُْ خىيَٓذٕ, بُٖؤٍ فُساَُٖهشدٌْ داَُصساوٍَ فًَشناس

 طشمياُْيٌ )ُٓيًهرتؤٌْ( بُبٌَ بىوٌْ ديىاس و باَيُخاُْ.
  ُضاسَطُسٍ ُٓو نَُىنىسِياٍُْ نشدوَ يُ تاقًطُ و ناسطُنإ ُٖيُ ب

 ْٔ طىودٍ يًَىَسطشٕ.فُساَُٖهشدٌْ ناسطٍُ ُٓيًهرتؤٌْ طشمياُْيٌ فًَشخىاصإ دَتىا
  ٌْضاسَطُسٍ نٌَُ فًَش ناسدَنات بُ ٓاَادَنشدٌْ بُسْاٍَُ فًَشنشد

 دَُاوَسٍ.
  ٕضاسَطُسٍ نًَؼٍُ قُسَباَيغٌ ْاو ٖؤَيُناٌْ خىيَٓذٕ دَنات و سِيَطٍُ خىيَٓذ

 يُ دووسَوٍَ فُساَُٖهشدوَ. 
 

ئملاىطةئدةضتكسدةكلاٌئ
ٌ ُٓو تُُْ ٓامساًُْيُ بُدَوسٍ صاساوٍَ َاْط يُ سِووّ دىطشافًًُوَ َُبُطت يًَ 

تًَُْهٌ ٓامساٌْ طُوسَتش يُ خؤٍ دَطىسِيَتُوَ, طُسباسٍ َاْطُ طشْػتًًُنإ يُنًَو 
( بؤ Satelliteيُ بُسَُُٖناٌْ تُنُٓيؤرياٍ ْىَّ بشيتًًُ يُ َاْطُ دَطتهشدَنإ )

 َُبُطيت ُٖواَيطشٍ, صاْظيت و ثُيىَْذيهشدٕ بُناسديَت.
نُػتًُ ٓامساًُْيُ بؤ َُبُطتًَهٌ دياسيهشاو يُ ٓامساْذا َاْطٌ دَطتهشد ُٓو  

 Nileَُيُدَنات, ُْٖذيَهًإ بؤ خضَُتطىصاسيًُناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ وَى َاْطٌ )

sat( ُْٖذيَهًؼًإ يُ تىيَزيُٓوٍَ صاْظيت طىودٍ يًَىَسدَطريٍَ وَى ,)Goes ,)
(, ُٓسنُ Kit satت وَى )بُػًَهًإ بؤ دؤصيُٓوَ و دَطتًٓؼاْهشدٕ يُ دووسَوَ بُناسديَ
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ٓامساًًُْنإ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت بؤ طٌَ ثًَهٗاتٍُ طُسَنٌ دابُػذَبًَت ُٓواًْؽ: 
(, ويَظتطٍُ صٌََُْ بؤ األطالقصارٔخ )َاْطٌ دَطتهشد, َىػُنٌ ٖاويؼنت )

 وَسطشتين صاًْاسٍ يإ ثُيىَْذيًُنإ يُ َاْطٌ دَطتهشدَوَ(.
ناٌْ ثٌَ دَٖاويَزسٍَ بؤ ٓامسإ ضُْذ ُٖسضٌ ُٓو َىػُنُػُ َاْطُ دَطتهشدَ

دؤسيَهٌ دياسيهشاو ُٖٕ بؤ َُٖيطشتين َاْطٌ دَطتهشد و َُٖيطشتين يُ صَويُوَ بؤ 
خىيطُّ َاْطٌ دَطتهشد يُ دَوسٍ صَوٍ ثاػإ يًٌَ دًادَبًَتُوَ و بُدًًَذًًًََََٖت 

ٖاويؼنت تاوَنى يُ دَوسٍ صَوٍ بظىسِيَتُوَ, ُّٓ َىػُناُْ يُ ضُْذ ويَظتطُيُنٌ 
( ويَظتطُيُ, يُ 19دَسدَضٔ, يُطُساْظُسٍ دًٗإ بىوًْإ ُٖيُ و رَاسَيإ )

بُْاوباْطرتئ ُٓو َىػُناُْ بؤ ٖاويؼتين َاْطُ دَطتهشدَنإ بُناسديَت َاْطٌ 
 )ٓاسيإ(ٍ فُسَْظٌ, )نؤصَؤغ(ٍ سِوطٌ يُ.

هُوُْ َاْطُ دَطتهشدَنإ دواٍ دًابىوُْوَيإ يُ َىػُنٌ ٖاويؼنت بٌَ ُٓوٍَ ب
خىاسَوَ بُ ٖؤٍ ًَٖضٍ نًَؼهشدٌْ ًَْىاًْإ بُ دَوسٍ صَويذا دَطىسِيَُٓوَ, ُّٓ َاْطاُْ 
بُ خًَشايًُنٌ طىجناو بُدَوسٍ صَويذا دىَيُدَنُٕ, تًَهشِاٍ ُٓو دىَيُ خًَشايُؾ بُ 
ػًَىَيُنٌ ثًَضُواُْ طؤسِاٌْ بُطُسداديَت بُطىيَشٍَ دووسنُوتُٓوٍَ َاْطُنُ يُ 

بؤ منىوُْ ُٓطُس ويظرتا َاْطًَهٌ دَطتهشد َُٖيبذسٍَ يُ خىيطُيُنذا  طُْتُسٍ صَوٍ,
( نِ يُ سِووٍ صَوٍ بُسصبًَت ُٓوا ثًَىيظتذَنات خًَشايٌ َاْطُ دَطتهشدَنُ 500)
( نِ بُسص 100( نِ بًَت يُ ضشنُيُنذا, بُآلّ ُٓطُس ويظرتا َاْطًَو َُٖيبذسٍ )6,7)

دَنات يُ ضشنُيُنذا, نُضٌ دَبًٓني ُّٓ  (ن35,7ِبًَت يُ سِووٍ صَوٍ ثًَىيظت بُ )
خًَشايًُ صياتش دَبًَت يُ خًَشايٌ خىالُْوٍَ صَوٍ ُٓطُس بُسصٍ خىيطٍُ َاْطُنُ يُ 

( نِ, بُآلّ ُٓطُس صياتش بىو يإ ْضيهٌ بىو ُٓوا َاْطُ 36000صَوٍ نَُرتبًَت يُ )
َ بُ دًَطريٍ دَطتهشدَنُ بُ َُٖإ خًَشايٌ دىآلُْوٍَ صَوٍ دىَيُدَنات, يُبُسُٓو

 دًًََََٓتُوَ يُ خاَيًَهٌ دياسيهشاو يُطُس سِووٍ صَوٍ.
وا باوَ ُٓو َاْطُ دَطتهشداٍُْ بُ َُبُطيت ثُيىَْذيًُنإ بُناسدئَ, يُو بُسصيُ 
دابٔ بُ َُٖإ ػًَىٍَ َاْطُ دَطتهشدَنإ دَنشٍَ ثاسضُ بُسديَو بُ دَوسٍ صَويذا 

 يُ ضشنُيُنذا َُٖيبذسٍَ.( نِ 9,7بظىسِيَتُوَ ُٓطُس بُ خًَشايٌ)
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ئ
ئبةكلازٍَبيلاىةكلاىيئملاىطةئدةضتكسدةكلاٌئ

 نؤنشدُْوٍ صاًْاسٍ يُطُس صَوٍ و خؤس و طىاطتُٓوٍَ بؤ صَوٍ. .1
 يًَهؤَيًُٓوَ يُ باسٍ نُػىُٖوا. .2
 ثُيىَْذيًُ بُ تٍُ و بًَتُيُنإ. .3
 بؤ َُبُطيت طُسباصٍ و ويَُٓطشتين ػىيَُٓناٌْ دورَٔ. .4
 

َقدهىيئملاىطةئدةضت ئكسدةكلاٌضةزٍة
( سِوطُنإ طُملاْذيإ دَنشٍَ تًَُْو بُ خًَشايٌ َُٖيبذسٍَ و يُ 1993يُ طاَيٌ )

( ْىوطُسيَهٌ بُسيتاٌْ 1945خىيطٍُ دَسَوٍَ صَوٍ يُ ٓامسإ بظىسِيَتُوَ, يُ طاَيٌ )
يُ بىاسٍ خُياَيٌ صاْظيت يُ وتاسيَهٌ بُ ْاوٍ )طاَيٌ بًَتٍُ( باطٌ يُوَنشدبىو دَنشٍَ 

شديؽ ُٖبٌَ, تًًَذا باطٌ يُ ضؤًُْتٌ َُٖيذإ و طىسِاُْوٍَ يُ دَوسٍ َاْطٌ دَطته
صَوٍ نشدبىو, ٓاَارٍَ بُ بىاسَناٌْ بُناسًَٖٓإ و طىود يًَىَسطشتين دابىو, بُ تايبُتٌ 

 يُ بىاسٍ ثُيىَْذيًُناْذا.
( صاْانإ سِاطيت ُّٓ بؤضىوٕ و بريدؤصَيإ طُملاْذبىو بُ 1948يُ طاَيٌ )
اقًعٌ, دواٍ صجنريَيُى طفتىطؤٍ تًَشوتُطٍُ طُباسَت بُ ُٓطُس و طشمياُْيُنٌ و

صًََُٓناٌْ بُديٗاتين دَطهُوتًَهٌ يُّ ضُػُٓ دَطتًاْهشد بُ ُْٖطاوَ 
طُسَتايًُناٌْ طؤسِيين ُّٓ خُوُْ بؤ سِاطيت, ًٓذٍ َُطُيٍُ َُٖيذاٌْ َاْطُ 

ؼٍُ ُٓو دَطتهشدَنإ بىوَ َُطُيٍُ نات بُ تايبُتٌ دواٍ ضاسَطُسنشدٌْ نًَ
َىػُناٍُْ دَتىأْ َاْطُ دَطتهشدَنإ َُٖيبطشٕ بؤ ٓامسإ, يُطُس دَطيت صاْا 

( ثُسَثًَبذَٕ, َُُٓ يُ تىاْاٍ V1ُٓملاًًُْنإ تىاًْإ ُْوٍَ دووٌََ َىػُنٌ )
( سِوطُنإ تىاًْإ يُنُّ 1957(دا بىو ُّٓ ناسَ ُٓجناّ بذات, يُ طاَيٌ )V1َىػُنٌ )

ٍُ بؤػايٌ ٓامسإ بهُٕ بُ ْاوٍ )طبىتًٓو(, دواٍ ُٓويؽ َاْطٌ دَطتهشد سَِواْ
رَاسَيُى َاْطٌ دَطتهشد َُٖيذسا, ًٓذٍ بؤػايٌ ٓامساًْؽ بىوَ طؤسَِثاًَْهٌ ديهٍُ 
نًَربِنٌَ يُ ًَْىإ يُنًَيت طؤظًُتٌ داسإ و وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها, ُٓوطا 

سيهًُنإ طُسنُوتىو بىوٕ يُ َُٖيذاٌْ ( 1962َُُٓبُ ػُسٍِ طاسد ْاودَبشا, يُ طاَيٌ )
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يُنُّ َاْطٌ دَطتهشد بُ ْاوٍ )طهىس( بُناسًَٖٓشا يُ طىاطتُٓوٍَ ثُخؼٌ 
تُيُفضيؤٌْ يُ ًَْىإ َُُٓسيها و ُٓوسوثا, بَُُؾ صَْطٌ طُسَتاٍ قؤْاغًَهٌ ْىَّ يُ 

ًاواص ػؤسِػٌ دًٗاٌْ ثُيىَْذيًُنإ يًَذسا, دواٍ ُٓوَ رَاسَيُنٌ صياتش بُ َُبُطيت د
 يُ َاْطٌ دَطتهشد َُٖيذسا.

 
ئثَبكَلاتةكلاىيئملاىطيئدةضتكسد

َاْطٌ دَطتهشد يُ نؤََُيًَو نُسَطتُ و ٓاًََشٍ دًاواص ثًَهذيَت, ثًَىيظيت ثًًَإ 
دَبًَت يُ دًَبُدًَهشدٌْ ُٓسنُناٌْ, ضُْذ ثًَهٗاتُيُنٌ طُسَنٌ ُٖيُ يُ َُٖىو 

 َاْطًَهذا ُٓواًْؽ: 
  ٕ( نُ وصٍَ ثًَىيظت دَدات بُ ٍحٛ اخلالٖا الصىضٗٛ)اجباَيِ خاُْ خؤسيًُنا

 َاْطُنُ بؤ ناسنشدٕ.
  ٕثاتشيُنٌ ٖايذسؤدًين يُدَط يإ ًْهٌ يإ ناديؤّ بؤ ساَيُتٌ ْآاطايٌ يا

 يُ ناتٌ خؤسطرياْذا.
  َُٓٓاًََشٍ ثُيىَْذيهشدٌْ َاْطُنإ بُ ويَظتطُناٌْ صَوٍ و ثُخؼهشدٌْ وي

 و داتا, وَسطشتين سِيَُٓايًُنإ.

  ناًََشا رَاسَيًُ صؤس وسدَنإ بُ تايبُت يُ َاْطُ طًدىسيًُنإ, نُػىُٖوا
و تىيَزيُٓوَ صاْظتًًُنإ, وسدٍ ُّٓ ناًََشايُ بُ سِادَيُنُ دَتىاٌَْ ويٍَُٓ 

 ٓؤتؤَبًًًََهٌ دىآلو بُ َُٖىو وسدَناسيُناًُْوَ يُ طُسصَوٍ بطشيَت.
  ٌْثُخؼٌ نُْاَيُ ٓامساًُْنإ طىيَضَسَوَنإ وَى ُٓوٍَ يُ َاْطُ دَطتهشدَنا

و ثُيىَْذيًُناْذا ُٖيُ, يُّ َاْطاُْدا نُْاَيُ ٓامساٌْ و تُيُفضيؤًُْنإ َُٖيذَطريئَ, 
ُٓو َاْطاُْ بُوَ يُ َاْطُ دَطتهشدَناٌْ ديهُ دًادَنشيَُٓوَ بُ بىوٌْ ٓاًََشٍ 

دَدات  ُٖوايٌ صؤس طُوسَ نُ سِيَطُ بُ طىاطتُٓوٍَ ويَُٓ و داتا و ثُيىَْذيًُناٌْ
 يُطُس سِووٍ صَوٍ يُ ػىيًََٓهُوَ بؤ ػىيًَََٓهٌ ديهُ.

( نُ بُسطٌ دَسَنٌ BUSَُٖىو َُٓاُْؾ يُ ثًَهٗاتُيُنٌ دَسَنًذإ بُْاوٍ ) 
َاْطُ دَطتهشدَنُ يإ ثُيهُسٍ طُسَنًُنٍُ نؤََُيًَو ٓاًََش, تىيَزاَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ, 

 ُيىَْذيهشدٕ يُ خؤيذَطشيَت.نؤَجًىتُسٍ تايبُت, بُسًََُٖٗين وصَ و نُسَطتٍُ ث
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ئملاىطةئدةضتكسدةكلاٌئوئخوَطةكلاىبلاٌ

خىيطُ ُٓو ػىيَُٓيُ َاْطٌ دَطتهشد يُ بؤػايٌ ٓامسإ يُ دَوسٍ صَوٍ يًٌَ  
دًَطري دَبًَت, خىيطٍُ ُٖس َاْطًَو يُواٌْ ديهُ بُطىيَشٍَ طشوػيت َاْطُنُ و 

إ يًًَُوَ بُ دَوسٍ صَوٍ ُٓسنُناٌْ دًاواصَ, ضُْذ خىيطُيُى ُٖيُ َاْطُ دَطتهشدَن
 دَطىسِيَُٓوَ يُواُْ: 

 
ئ(Polar Orbitingخوَطةيئجةمطةزيئ)

(, تًًَذا َاْطٌ دَطتهشد يُ ػىيًََٓهٌ ْضيو يُ LEOدؤسيَهُ يُ خىيطُناٌْ ) 
صَوٍ دًَطري دَبًَت وػًَىٍَ طىسِاُْوٍَ يُ بانىوس بؤ باػىوس دَبًَت و بُ ػًَىَيُى 

 ًٍُ يُطُس صَوٍ داواٍ يًَهشاوَ داثؤػًَت. ناسدَنات تاوَنى ُٓو ثاْتاي
 

ئملاىطةكلاىيئخوَطةيئجةمطةزي
ُّٓ خىيطُيُ ياسَُتٌ َاْطُ دَطتهشدَنإ دَدات يُ َاوَيُنٌ صؤس نَُذا 
سِووثًَىٍ طؤٍ صَوٍ بهُٕ و ويَُٓ و داتاناًْإ بُ وسديُنٌ صؤسَوَ تؤَاسبهُٕ, ُٖس 

بُناسديَٓٔ بُ تايبُت يُ بىاسٍ ريٓطُ, بؤيُ َاْطٌ تايبُت يُ تىيََزيُٓوَ صاْظتًًُنإ 
 نُػىُٖوا, يًَهؤَيًُٓوٍَ بًابإ, ٓاوٍ ريَش صَوٍ و طُسِإ بُ دواٍ ُْوت و طاصدا.

 
ئئ(Orbit LEO –Low Earthَبوئ)ئ–خوَطةيئىصوئ

ناتًَو َاْطًَهٌ دَطتهشد يُ خىيطُيُنٌ ػًَىَ باصُْيٌ ْضّ و ْضيو يُ سِووٍ صَوٍ  
( ًٌَ 500( تا)200( يإ ْضّ, نُ )LEO) ُيُ ثًًَذَوتشيَت يًىدَطىسِيَتُوَ, ُّٓ خىيط

يُ سِووٍ صَوٍ دووسَ, بُٖؤٍ ْضيهٌ يُ سِووٍ صَويُوَ َاْطُ دَطتهشدَناٌْ ُّٓ 
خىيطُيُ بُ خًَشايًُنٌ صؤس بُ دَوسٍ صَويذا دَطىسِيَُٓوَ و بُسَو بُسطٌ صَوٍ بُٖؤٍ 

( 27ًَشايٌ ُّٓ َاْطاُْ دَطاتُ )ًَٖضٍ نًَؼهشدٌْ صَويُوَ نَُُْذنًَؼًإ دَنات, خ
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( نًًؤَُتش يُ ناتزًََشيَهذا, َاْطُ دَطتهشدَناٌْ ُّٓ خىيطُيُ 359ُٖصاس و )
 ( خىيُنذا بُ دَوسٍ صَوٍ بظىسِيَُٓوَ.90دَتىأْ يُ َاوٍَ )

ئ
ئملاىطةكلاىيئيةوئخوَطةية

 ُّٓ خىيطُيُ ياسَُتٌ َاْطُنإ دَدات ويَُٓيُنٌ ْضيهٌ ثاْتايًُنٌ بُسفشَواٌْ 
سِووٍ صَوٍ بطشٕ طىودٍ يًَىَسدَطريٍَ يُ تىيَزيُٓوٍَ دىطشافًٌ, ُْخؼٍُ سِووثًَىيٌ, 

 ناْضايٌ, طًظتَُِ ٖاتىوضؤٍ ٓامساٌْ و دَسيايٌ, صؤسبٍُ َاْطُنإ َاْطٌ صاْظتني.
ئ

ئ(Orbits Geostationaryخوَطةيئٍلاوكلاتئ)
 بُ ػًَىَيُنٌ طُسَنٌ َاْطُ دَطتهشدَنإ دابُػذَبٔ بؤ: 

 َطتهشدٍ ثُيىَْذيًُنإ بؤ طىاطتُٓوٍَ صاًْاسٍ بُناسدئَ.َاْطٌ د 

  َاْطٌ دَطتهشدٍ ثُخؼٌ ٓامساٌْ بؤ ثُخؼٌ نُْاَيُ تُيُفضيؤٌْ و
 ًَٓضطُيًُنإ.

  ٍَاْطٌ دَطتهشدٍ ضاوَديَشيهشدٕ و نؤنشدُْوٍَ صاًْاسٍ يُباسَّ بُسطٌ صَو
 و ثًَؼبًًًُٓناٌْ نُػىُٖوا.

 ُٖ واَيطشٍ بؤ َُبُطيت تُْاِٖ و َاْطٌ دَطتهشدٍ بىاسٍ طُسباصٍ و
 بُسطشٍ.

  َٕاْطٌ دَطتهشدٍ بىاسٍ صاْظيت يُ تاقًهشدُْوَ و صاْظتُ دًاواصَنا
 بُناسدئَ.

ئ
ئضبطتةمىئكلازكسدىيئملاىطةئدةضتكسدةكلاٌئ

 َاْطٌ دَطتهشد يُ نؤََُيًَو طًظتَُِ طُسَنٌ ثًَهذيَت: 
 ُدَّهشدٌْ ُٓو طًظتَُِ باسَُٖيطشٍ ٓامساٌْ: ُّٓ طًظتَُُ بُسثشطُ يُ دًَب

َُبُطتُ طُسَنًًٍُ َاْطُ دَطتهشدَنٍُ بؤ َُٖيذساوَ, سَِْطُ ُٓو طًظتَُُ 
ٓاًََشيَهٌ ويَُٓطشتٔ يإ طًظتَُِ ثُيىَْذيًُنإ بًَت بؤ ثًَؼىاصيهشدٕ يُو 

 ثُيىَْذيًاٍُْ يُ صَويُوَ سَِواُْدَنشئَ و دووباسَ دًََْشدسيَُٓوَ بؤ ػىيَين َُبُطت.
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 ًظتَُُ بُسثشطُ يُ دابًٓهشدٌْ وصَ بؤ َاْطُنُ و طًظتَُِ وصَ: ُّٓ ط
نؤْرتِؤَيهشدٌْ ضؤًُْتٌ دابُػهشدٌْ ُٓو وصَيُؾ بُطُس طًظتَُُ دًاواصَنإ, َاْطٌ 
دَطتهشد يُ ناسنشدًْذا ثؼت بُ وصٍَ خؤس دَبُطتًَت, خاٍُْ خؤسٍ بُناسديَت بؤ 

ؤ بُناسديًََٓت و طؤسِيين وصٍَ خؤس بؤ وصٍَ ناسَبايٌ, ُْٖذيَو يُو وصَيُ سِاطتُوخ
ُْٖذيَهٌ ديهُؾ ثاػُنُوت دَنات يُ ثاتشٍ تايبُت دواتش يُو ناتاٍُْ وصٍَ خؤس 
بُسدَطت ْابًَت و ُٓوناتُؾ َاْطٌ دَطتهشد يُبُس طًَبُسٍ صَوٍ خؤس بُدياسْانُوٍ 

 طىودّ يًَىَسدَطشيَت.
  ُّٓ ٍُطًظتَُِ نؤْرتِؤَيهشدٌْ ٓاسِاطتٍُ َاْطٌ دَطتهشد: يُ سِيَط

ُ َاْطِ دَطتهشد سِووبُسِووٍ ناستًَهُسَ دَسَنًُنإ دَبًَت و ٓاسِاطتُنٍُ طًظتَُ
ثًَذَطؤسِيَت, بًَطىَإ ثاسيَضطاسيهشدٕ يُ ٓاسِاطتٍُ َاْطُنُ بُ دؤسيَو بُسدَواّ سِوو يُ 
صَوٍ بًَت ناسيَهٌ ثًَىيظتُ يُ ثًَٓاو ُٓجناَذاٌْ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ و طىاطتُٓوٍَ 

 وٍ بُ ػًَىَيُنٌ دسوطت.صاًْاسيًُنإ بؤ صَ
  ُطًظتَُِ ثُيىَْذيًُنإ: بُسثشطُ يُ طُياْذٌْ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيًُنإ ب

ويَظتطٍُ صَوٍ يُ نشؤنٌ َاْطُ دَطتهشدَنإ و يُ سِيَطٍُ ُٓو ويظتطاٍُْ صَوٍ 
فُسَإ و سِيَُٓايٌ بؤ َاْطُنُ سَِواُْدَنشٍَ و يُ سِيَطٍُ ُّٓ طًظتَُُ ثًَؼىاصٍ 

َى َاْطٌ صاًْاسٍ تايبُت بُ سَِوػٌ َاْطُ دَطتهشدَنُ و ٓاطيت يًَذَنشٍَ, ُٖسو
 ناسنشدٌْ ُٖسيُى يُ طًظتَُُنإ ٓاسِاطتٍُ ويَظتطُناٌْ صَوٍ دَنات.

  ٍطًظتَُِ ثاَيٓإ: ُّٓ طًظتَُُ سَِْطُ يُ ُْٖذٍَ َاْطٌ دَطتهشد
بضىونذا ُْبًَت, بُٖؤٍ ثًَىيظت ُْبىوٌْ, بُآلّ يُو َاْطُ دَطتهشداٍُْ ُّٓ 

ًظتَُُ يُخؤيذَطشٍَ بُناسديَت بؤ طىاطتُٓوٍَ َاْطُنُ يُ خىيطُنُيُوَ بؤ ط
 يُنًَهٌ ديهُ يإ سِاطتهشدُْوٍَ ػىيَين َاْطُنُ يُ ْاو خىيطُنُيذا.

  ٌَْاْطُ دَطتهشدَنإ يُ قُباسَدا يُ يُى دًاواصٕ, نًَؼُنٍُ يُ َاْطُنا
دٕ يُ دووسَوَ نًَؼُنٍُ ثُيىَْذيهشدْذا دَطاتُ طٌَ تُٕ, َاْطٌ دؤصيُٓوَ و ُٖطتهش

نطِ, يُ َاْطُ دَطتهشدَ ُٓصَىًُْنإ يُ ضُْذ نًًؤطشاًََو تًَجُسِْانات, 250دَطاتُ
ُٓواٍُْ َاْطُ دَطتهشدَنإ دسوطتذَنُٕ صؤسداس نؤَجاًْا تايبُمتُْذَنإ يإ 

 داَُصساوَ صاْظتًًُنإ ياخىد صاْهؤنأْ.
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ئ
ئويََطتطةئشةمبيببةكلاٌ

ًُنإ سِؤر بُ سِؤر يُ صيادبىوًَْهٌ خًَشادايُ, صؤسيَو يُو رَاسٍَ ويَظتطُ صًًََٓ
 ّ(َ.30ويَظتطاُْ طُسًَٓهٌ طُوسٍَ ثًَىَ بُطرتاوَ تريَنٍُ )

, صؤسبٍُ ُٓو ويَظتطاُْ بهشٍَُّٓ طُسُٓ دَنشٍَ بُ َُٖىو ٓاسِاطتُيُنذا دىَيٍُ ثٌَ 
دَْط و َاددَ  ناسيإ وَسطشتٔ و ْاسدٌْ ًَُٖا بًَتُيُناُْ يُ طفتىطؤٍ تُيُفؤٌْ و

 تُيُفضيؤٌْ و ًَٓضطُيًُناٌْ َُٖيطشتىَ.
ويَظتطُ صًًََُٓنإ دوو دؤسٕ, دؤسيَهًإ بُناسديَت بؤ ثُيىَْذيهشدٕ بُ َاْطُ  

دَطتهشدَنُ و ٓاَيىطؤسِنشدٌْ فُسَإ و صاًْاسيًُناٌْ تايبُت بُ ناسٍ َاْطُ 
ؤ بُدًَطُياْذٌْ ُٓسنُ دَطتهشدَنُ, دؤسٍ دووَّ صاًْاسٍ و ثُيىَْذيًُ ثًَىيظتُنإ ب

 ٓامساًًُْنُ وَسدَطشٍَ.
ئ

ئملاىطةئدةضتكسدةكلاٌئَةئملنالىَبيئوآلتةئشهلَبصةكلاىده
( َوَ ْضيهٍُ 1957بُطىيَشٍَ صاًْاسيًُناٌْ ٓاراْظٌ ْاطا يُوَتٍُ طاَيٌ) 

( يإ يُ 3000( َاْطٌ دَطتهشد سَِواٍُْ ٓامسإ نشاوَ, تآًَظتا يُو رَاسَيُ )6000)
بُآلّ يُطٍَُ طُسَُٖيذاٌْ طًظتًََُهٌ طؼتطريٍ ْىَّ بؤ دياسيهشدٌْ  ناسنشدْذايُ,

 Globalػىيَُٓنإ يُطُس صَوٍ ُٓويؽ طًظتَُِ دًٗاِْ دياسيهشدِْ ػىيَُٓ )

Positioning System ُنُ صياتش بُ ْاوَ نىستهشاوَنٍُ ْاوباْطٌ دَسنشدوَ ب )
(GPSٍُْوَى صؤسيَو يُو طًظتَُُ ُٓيًهرتؤٌْ و رَاسَيًا ) ( ُطاَيِ سِابشدوو 30ي )

( يُ سَمحٌ دَصطا طُسباصٍ و ُٖواَيطشيُناٌْ GPSطُسَتاٍ ٖاتؤتُٓاسا, طًظتَُِ )
َُُٓسيها يُدايهبىو, بُ ػًَىَيُنٌ طُسَنٌ ثؼت بُ تؤسِيو يُ َاْطُ دَطتهشدَنإ 

 دَبُطتًَت.
 يُ طُسَتادا وَى ضُنًَهٌ ثًَؼهُوتىوٍ ًَْٗين تُْٗا طىثاٍ َُٓشيهٌ بؤٍ ُٖبىو

بُناسيبًًَََٓت, وَى ًٓٓتُسًَْت يُ تاقًطُناٌْ يًَهؤَيًُٓوَ ثًَؼهُوتىَناٌْ ثًَٓتاطؤٕ 
دآًَٖشا, ُّٓ طًظتَُُ بؤ ٓاسِاطتُنشدٌْ َىػُنُ بايًظتًًُنإ بُناسًَٖٓشا بُ تايبُت 
)تؤَاٖؤى( نُ يُضُْذ دُْطًَهٌ طُوسَدا بُناسٖات, يُ )يىطىطالظًا( بُس يُ 
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( يُ طُسدٌََ طُسؤنايُتٌ 2003( و )1991شام يُ طاَيٌ )َُٖيىَػاُْوٍَ, يُ عًَ
 ( يُ خضَُتطىصاسيُ ًًَُْٗٓنإ بُناسًَٖٓشا.GPS)بًٌ نًًٓتؤٕ( طًظتَُِ )

رَاسٍَ َؤبايٌ يُ دًٗإ يُ دوو بًًؤٕ و ًْى تًَجُسِيهشدوَ و دابُػبىوَ بُطُس 
و تؤسَِناٌْ  ْاوضُ دووسَ دَطتُنإ و ػاسَ ثًَؼهُوتىَنإ يُيُى ناتذا, نؤَجاًْا

َؤبايٌ نؤػؼٌ صؤس دَنُٕ بؤ ُٓوٍَ َؤبايٌ طًظتَُِ ثُيىَْذيهشدٕ بُ َاْطُ 
دَطتهشدَنإ يُ خؤيبطشيَت بؤ دَطتًٓؼاْهشدٌْ ػىيَُٓنإ يُطُس صَوٍ, يُ ًَٓظتادا 

 صؤسبٍُ َؤبايًُ ثًَؼهُوتىَنإ ُّٓ تُنُٓيؤريايُ يُخؤدَطشٕ.
يُطٍَُ َاْطُ دَطتهشدَنإ دَتىاٌَْ دوو بًًؤٕ َشؤظ يُ ثُيىَْذٍ سِاطتُوخؤدإ 

ػىيَين دىَيُيإ دياسٍ بهات بُ دسيزايٌ سِؤر, دوو بًًؤٕ و ًْى ثُيىَْذٍ بُ َاْطٌ 
دَطتهشد دَنُٕ بُ َُبُطيت دًادًا و يُ بُساَبُسيؼذا ثاسَ دَدَٕ, ُٓوَ َُٖىو 
باصاسَنُ ًُْ, بَُيهى ًَٓظتا نؤَجاًْاناٌْ َؤبايٌ طُسطُسٌَ دسوطتهشدٌْ 

تًََُهٔ بؤ ٓاسِاطتُنشدٌْ ٓؤتؤَبًٌَ يُ ناتٌ يًَدىسيين بؤ ياسَُتًذاٌْ يُ طًظ
 ْاطًُٓوَ و طُيؼنت بُ ٓاَاجنُنٍُ و خؤالدإ يُ ػُقاَُ قُسَباَيغُنإ.

( بًًؤٕ ٓؤتؤَبًٌ ُٖيُ و رَاسَيُنٌ صؤسٍ ُّٓ 52يُطُس ٓاطيت دًٗإ ْضيهٍُ)
ا ثاَيًَىساوٕ بؤ طىودوَسطشتٔ يُّ ٓؤتؤَبًَالُْ يُ َاوٍَ ضُْذ طاَيًهٌ نٌَُ داٖاتىود

 طًظتَُُ ْىيًَُ.
, بُ بُناسبًَٗٓشٍَ ُّٓ طًظتَُُ بُسيُوٍَ يُ خضَُتطىصاسيًُ َُدًَُْنإ 

ػًَىَيُنٌ ضشِوثشِ يُ َىػُنُ طرتاتًزيُنإ وَى )بريػًٓط(ٍ َُٓشيهٌ و )تىبىٍ(ٍ 
ُمتُْذَنإ يُ سِوطٌ و فشِؤنُ ُٖواَيطشيًُناٌْ وَى )ُٓوانع( و فشِؤنُ دُْطًُ تايب

بىاسٍ راوَراو دسوطتهشدٕ يُطُس طًظتَُِ ثُيىَْذيًُنإ بُناسًَٖٓشاوَ, يُ 
( يُ فشِؤنُخاُْ, فشِؤنُ GPSخضَُتطىصاسيًُ َُدًَُْنإ ُٖس صوو طًظتَُِ )

َُدٌَْ, باصسطاًًُْنإ, نُػتًُ دَسيايًُنإ و ػَُُْذَفُس بُناسٖات, بَُُ 
ٕ دسوطتبىو بُ دَوسٍ ُّٓ طًظتَُُ تُنُٓيؤرياٍ باصاسِيَهٌ طُوسَ يُطُس ٓاطيت دًٗا

َاْطُ دَطتهشدَنإ دَخاتُبُسدَطيت َُٖىواليُى بؤ دؤصيُٓوَ و دياسيهشدٌْ ُٓو 
ػىيَٓاٍُْ دَبٔ بُ سِووطُ و ٓاَاجنٌ َشؤظ و طشْخ و نؤَجاًْانإ, ُّٓ طًظتَُُ بؤ 

بًظت تا طٌ  بُطُسِخظتين ثًَىيظيت بُ تؤسِيَهٌ فشَواٌْ َاْطُ دَطتهشدَناُْ يُ
َاْطٌ دَطتهشد, ُٓو َاْطُ دَطتهشدَناُْ طُسضاوٍَ ًَُالًًَُْنٌ ُْبشِاوَٕ يُ ًَْىإ 
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( دَنات, GPS( صهلًَضٍ دًٗاٌْ, يُ ًَٓظتادا َُُٓسيها ثاَيجؼيت يُ طًظتَُِ )3)
يُنًَيت ُٓوسْثا طُسطُسٌَ بُناسًَٖٓاٌْ طًظتًََُهٌ سِنابُسَ بُ ْاوٍ )طايًًؤ(, 

ذيَهٌ صؤسيإ ضًٓىَ يُطُس طًظتَُِ )طًؤْاغ( بَُيًَين صؤس دساوَ يُ سِوطُنإ ٓىًََ
 وسدَناسيذا يُ ثًَؽ طًظتَُُ سِنابُسَناٌْ بذاتُوَ.

ًَُالًٌَْ ُّٓ ًَٖضاُْ يُطٍَُ َُٖيذاٌْ يُنُّ َاْطٌ دَطتهشد دَطتًجًَهشد يُاليُٕ 
َُُٓسيها ( بُ ْاوٍ )طبىتًٓو(, يُوطاوَ 1957يُنًَيت طؤظًُتٌ داسإ يُ طاَيٌ )

تؤسِيهٌ داَُصساْذ بؤ ضاوَديَشيهشدٌْ بؤػايٌ ٓامسإ بُ ْاوٍ تؤسٍِ َُٓشيهٌ بؤ 
(, ُّٓ SSN) (US Space Surveillance Networkضاوَديَشيهشدٌْ بؤػايٌ ٓامسإ )

( 10تؤسَِ طُس بُ )طُسنشدايُتٌ طرتاتًزٍ َُٓشيهٌ(يُ, ضاوَديَشٍ ُٖس تًََُْو دَنات )
( ُٖصاس تٌُْ ٓامساٌْ 26, بُ دسيَزايٌ ناسنشدٌْ صياتش يُ)طاْتًُُتش صياتش بًَت

دَطتًٓؼاْهشدوَ و ضاوَديَشٍ نشدوَ, بُطىيَشٍَ َاَيجُسٍِ ُٓيًهرتؤٌْ تؤسٍِ ْاوبشاو يُ 
 ( تٌُْ ٓامساٌْ دَوسَدساوَ.8000ًَٓظتادا صَوٍ بُ صياتش يُ )

آًَظتا رَاسٍَ َاْطُ دَطتهشدَ ناسانإ )َُُٓ بؤ دًانشدُْوٍَ يُواٍُْ ت 
( َاْط دَبًَت, ُّٓ َاْطاُْ ضاوَديَشٍ َُٖىو ػتًَو 900ناساُْنشاوٕ( ْضيهٍُ )

دَنُٕ يُطُس صَوٍ سِوودَدَٕ, بؤ سِووْهشدُْوَ منىوُْ بُّ ُٖواَيَُ ديًَُٓٓوَ يُ َاَيجُسٍِ 
( بآلونشايُوَ, يُ ُٖواَيُنُ ٖاتىوَ يُ بًاباٌْ دُصآري Marefa.Orgَُعشيفُ )

ثًَٓطٌ بًاباٌْ دؤصسايُوَ ثًَؼرت طىَإ دَبشا يُ ْاوضىوبًَت, بُآلّ  دؤسيَهٌ دَطٌُُْ
وَى يُ ُٖواَيُنُ ٖاتىوَ, دواٍ ُٓوٍَ يُ سِيَطٍُ ُٓو َاْطُ دَطتهشداٍُْ بًاباٌْ 

( ناًََشا ضاوَديَشٍ ُٓو ْاوضُ فشَواُْ دَنُٕ, 3000دُصآري دادَثؤػٔ, يُ سِيَطٍُ )
اًََشاُْ بُ دؤسيَهٔ ُٖس دىَيُيُى بُديبهُٕ طًظتَُِ ناسنشدٕ و ويَُٓطشتين ُٓو ن

 ويٍَُٓ دَطشٕ.
َاْطُ دَطتهشدَنإ ناسيإ بُ ػًَىَيُنٌ طُسَنٌ بشيتًًُ يُ طىاطتُٓوٍَ  

ثُخؼٌ تُيُفضيؤًٌْ و ثُيىَْذيًُ تُيُفؤًًُْنإ, ضاوَديَشيهشدٌْ سَِوػٌ نُػىُٖوا, 
نإ, سَوٍ ثؤيٌ باَيٓذَ, دَسيا, ٓؤقًاْىغ, با, ٖاتىوضؤ ٓامساٌْ, دَسيايٌ وػهاًًُْ

َاطٌ, نؤضٌ بُ نؤََُيٌ خَُيو, ٓارٍََ, ضاوَديَشٍ ثًٍُ طُسَا و ثًَهٗاتٍُ بُسطٌ 
 صَوٍ دَنات.
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بُطىيَشٍَ َاَيجُسِيََهٌ ُٓيًهرتؤٌْ صاْظيت َُٓشيهٌ طُس بُ )يُنًَيت صاْاياٌْ 
ضاالنًُؾ  ( ضاالنٌ ضاوَديَشيهشدًْإ ُٖيُ بؤ صَوٍ, 80000ُّٓخاوَٕ بايُخ( سِؤراُْ)

( Google Earthتُْٗا بشييت ًُْ يُ ويٍَُٓ فؤتؤطشايف وَى ُٓوٍَ يُطُس َاَيجُسٍِ )
دَسدَنُويَت بَُيهى ػشييت ويَُٓيٌ و فًًٌُ دسيَز دَطشيَتُوَ يُ سِيَطٍُ ُٓو ناًََشاياٍُْ 
بُ تًؼهٌ ريَشطىوس ناسدَنُٕ, ُٖسوَٖا ػشييت ويَُٓطشتين دىَيٍُ ػُثؤٍ و باو و ٖتذ 

تُوَ, ُّٓ ناسَ سِؤراُْ ُٖػتا ُٖصاس داس دووباسَدَبًَتُوَ. يًَشَوَ دَنشٍَ ويَٓاٍ دَطشيَ
ُٓو قُباسَ طُوسَيٍُ صاًْاسٍ و بُسرَوَْذٍ و دصيهشدُْ بهُئ يُ َاْطاُْوَ 
دَسدَضًَت, َُُٓ ٓاطيت ًَُالًًَُْنٍُ يُ ًَْىإ ُٓو صهلًَضاُْ بُسفشَواْرت نشدوَ بؤ 

 إ.َُٖيذاٌْ َاْطُ دَطتهشدَن
وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها خاوٌَْ صؤستشئ سِيَزٍَ َاْطٌ دَطتهشدَ ُٖصاس 

( َاْطُ دَطتهشدَنٍُ ديهُ دابُػذَبٌََ بُطُس طٌَ 1300َاْطٌ دَطتهشدَ, )
نؤَاسَنٍُ بىوُْ َرياتطشٍ يُنًَيت طؤظًُتٌ داسإ ُٓواًْؽ ) سِوطًا, ٓؤنشاًْا, 

(, بُسيتاًْا 30(, ًٖٓذ )40(, فُسَْظا )50(, ضني )100ٓؤصبُنظتإ(, راثؤٕ )
ًًَََٓشيَت.20(, بُػٌ ُٖسيُى يُ ٓىطتىسايًا و ًٓظشآًٌ بُ )25)  ( َاْط دَخُ

َاْطُ دَطتهشدَنإ دابُػذَبٔ بؤ طٌَ خىيطٍُ طُسَنٌ ُٓواًْؽ خىيطٍُ ْضّ يًى 
( َاْط, خىيطُّ 56ًَى ) –( َاْطٌ دَطتهشدٍ ناسا, خىيطٍُ َآَاوَْذ 43)

 ( َاْط.4000ى )بُسص يً
 

 كؤمثانيا تايبةمتةندةكاني بوازي مانطة دةضتكسدةكان
رَاسٍَ نؤَجاًْا تايبُمتُْذَنإ يُ بىاسٍ طُتُاليت و َاْطُ دَطتهشدَنإ و 

( نؤَجاًْاٍ دًٗاًُْ, بُآلّ دياستشئ ُٓو نؤَجاًْاياُْ يُ 400ثُيىَْذيًُنإ ْضيهٍُ )
 طىسَيا(.–يؤّ, طًؤباٍ طتاس, ًًٓؤ سِووٍ طُسَايُ و دؤسَوَ بشيتًني يُ )ٓريد

ئ
ئدةضتكسدةكلاٌ ئملاىطة ئِزَيطةي ئَة ئِزهضتةوخؤ  Satellite Direct) ثةخػي

Broadcast) 
( ُٓفظُسيَو يُ ًَٖضٍ ٓامساٌْ ػاٖاٍُْ بُسيتاٌْ وتاسيَهٌ 1945يُ طاَيٌ )

( ثًَؼًٓاسٍ ُٓوٍَ نشدبىو Wireless Worldبآلونشدَوَ يُ طؤظاسٍ )دًٗاٌْ بًَتٍُ( )
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( يُ ًًٌََٖ ْاوَسِاطت 22300َيذاٌْ َاْطٌ دَطتهشد و دًَطرينشدٌْ يُ دووسٍ )ُٖ
دَبًَتُ ناسيَهٌ منىوُْيٌ بؤ ثُخؼهشدٌْ بُسْاَُ تُيُفضيؤًًُْنإ, بَُُؾ دَنشٍَ 
طًًَُنٌ ثاْتايٌ طؤٍ صَوٍ يُ سِيَطٍُ ثُخؼٌ تُيُفضيؤًًُْوَ دابجؤػًَت, بَُُ دَنشٍَ 

 ًُنإ و ثُخؼٌ َاوَ دووس دَنشٍَ نَُبهشيَتُوَ.ُٓو خُسدًُ صؤسٍَ يُ ثُيىَْذي
ضُْذ طاَيًو تًَجُسٍِ بٌَ ُٓوٍَ ًٖض نُغ دَطتجًَؼدُسٍ بهات بؤ ناسنشدٕ يُطُس 
ُٓو ثًَؼًٓاسَ, بُآلّ دواٍ ُٓوٍَ يُنًَيت طؤظًُت يُنُّ َىػُنٌ سَِواٍُْ ٓامسإ نشد 

(Sputnik( ٌيُ طاَي )قؤْاغًَهٌ ْىَّ يُ سِنابُسٍ دسوط1957 ) تبىو يُ ًَْىإ يُنًَيت
( 1974طؤظًُت و َُُٓسيها بؤ داطرينشدٌْ بؤػايٌ ٓامسإ, َُُٓسيها يُ طاَيٌ )

( سَِواٍُْ بؤػايٌ ٓامسإ نشد, يُ نؤتايٌ Westarيُنُّ َاْطٌ دَطتهشدٍ بُْاوٍ )
طاآلٌْ سُفتاٍ طُدٍَ سِابشدوو ُٓسنٌ َاْطُ دَطتهشدَنإ تُْٗا ثُخؼٌ تُيُفضيؤٌْ 

هى بؤ دَطتُبُسنشدٌْ طفتىطؤ تُيُفؤًًُْ دووس َُودانإ و ضُْذئ ُٓسنٌ ُْبىو, بَُي
 ديهُؾ بىو.

بُو ثًًَُ َاْطُ دَطتهشدَنإ يُبُسضاوٍ خَُيهُوَ دووسٕ, يُبُسُٓوَ سِؤٍَ و بايُخُ 
صؤسَنٍُ يُ ػؤسِػٌ ثُيىَْذيًُنإ ُٖقٌ خؤٍ ثًَُٓدساوَ, وَى ُٓوٍَ يُطٍَُ 

تهشدَنإ ضُْذئ ناسيطُسٍ سِاطتُوخؤٍ يُطُس نؤَجًىتُس سِوويذا, َاْطُ دَط
 ثًَؼهُوتُٓنإ ُٖبىو.

  ٍَدابُصيين خُسدٌ ثُيىَْذيًُ تُيُفؤًُْ دووس َُودانإ, صيادبىوٌْ رَاس
 ُٓو نُْاَيُ تُيُفضيؤًًْاٍُْ يُ بُسدَطنت.

  ,ٕدَسفُتٌ سَخظاْذ بؤ سِؤرْاَُنإ بؤ صاَيبىوٕ بُطُس طشفيت دووسٍ ػىيَُٓنا
بىوٕ يُ طُيؼتين ُٖواٍَ و صاًْاسيًُنإ بُ خىيَُٓس يُ ناتٌ طىجناودا, بُآلّ صؤسداس سيَطش

سِؤرْاَُنإ ًَٓظتا دَتىأْ الثُسَِناًْإ يُ سِيَطٍُ َاْطٌ دَطتهشدَوَ يُيُى ناتذا 
سَِواٍُْ ضُْذئ ػاس و وآلت بهُٕ و يُ ضُْذئ ػىييَن دًادًا يُ يُى ناتذا 

طرتيت دؤسْاٍ( و )ًْىيؤسى تاميض( و )يى ًٓع تىدٍَ( ٍ  ضاثبهشئَ, يُو سِؤرْاَاُْ )ووٍََ
 ٍ يُْذٌَْ.(األٔصط)الصزق َُٓشيهٌ و سِؤرْاٍَُ 

  طىاطتُٓوٍَ خًَشا و سِاطتُوخؤّ ُٖواٍَ و سِووداوَ ًَْىدَوَيُتًُنإ, بُ دؤسيَو
 ُٖواَيُنإ يُ طاتٌ سِووداٌْ سَِواٍُْ ػىييَن َُبُطت و ثُخؼهشدٌْ بؤ بًُٓس دَنشٍَ.
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ئ
ئِزهديؤيئذملازةيي

خضَُتطىصاسيًُناٌْ سِاديؤٍ نالطًهٌ بُسَو ُٓوَ دَضًَت بُ ػًَىَيُنٌ فشَواْرت 
( سِوو يُ Low-Power-Stationببًَتُ ويَظتطٍُ سِاديؤيٌ خاوَٕ ًَٖضٍ ْضّ )

رَاسَيُنٌ طٓىسداسّ طىيَطش و طشوثُ بضىونُنإ دَنات, بُ َُٖإ ػًَىَ ويَظتطُ 
( دَنُٕ, َُُٓ طٓىسٍ دىطشايف FMا سِوو يُ طًظتَُِ )سِاديؤيًُنإ يُ ًَٓظتاد

, يُ بشٍ ُٓوَ ٓاسِاطتُنُ بُسَو دواْذٌْ رَاسَيُنٌ نَُذَناتُوَ ثُخؼٌ سِاديؤيٌ
 نَُرتَ يُ دَُاوَس نُ خاوَٕ تايبُمتُْذيٌ ٖاوبُػٔ.

بُٓسَتذا ثؼت بُ سِاديؤٍ  ػاسَصايإ باغ يُ ضَُهًَهٌ ْىيٌَ سِاديؤ دَنُٕ يُ
(, ُّٓ ضَُهُ ٓاَارَيُ بؤ ُٓو Narrow –Castُستُطو دَبُطتًَت )طٓىسداس و ب

سِاديؤياٍُْ رَاسَيُنٌ نَُرت يُ طىيََطش دَدويًََٓت, بُآلّ ٓاطيت ٖاسَؤٌْ و 
 َُٖاُْٖطًإ صياتشَ.

( تُنُٓيؤرياٍ ثُخؼٌ سِاديؤٍ رَاسَيٌ Digital Radioُٖسضٌ سِاديؤٍ رَاسَيًُ )
بىاسدَدات بُ ْاسدٌْ ضُْذ نُْاَيًَهٌ  ًٌ رَاسَيٌ,وَى تُنُٓيؤرياٍ ثُخؼٌ تُيُفضيؤْ

دَْطٌ يُ ضُْذ ػُثؤيًَهٌ نَُذا, بُسْاَُناٌْ يُ سِيَطٍُ طًَشظُسيَهٌ تايبُتُوَ 
َيًذَنشيَت, بُ َاْايُنًرت ُّٓ تُنُٓيؤريايُ سِووبُسيَهٌ بضىونرت يُ ػُبُْطِ  ثًَؼىاصٍ

يؤٍ ُُْٓيؤطٌ سَِْطُ ْضيهٍُ ( سِاد7( داطريدَنات بؤ منىوُْ )Spectrumسِووْانِ )
(MH29 ٌبُناسبًًََٓت, يُ ناتًَهذا َُٖإ رَاسٍَ سِاديؤ ُٓطُس بطؤسِدسئَ بُ ثُخؼ )

 بُناسديًََٓت. MH5) ,21رَاسَيٌ ُٓوا ) 
ويَظتطُ رَاسَيًُنإ ثُخؼٌ خؤٍ يُ سِيَطٍُ ُٓو ػُثؤالُْ دًََْشٍَ بؤ ُٖس ػىيًََٓو 

َنات, تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ َُٖيذَطتًَت بُ بُػًَو يُ ػُبُْطِ سِووْانِ داطريد
نؤنشدُْوٍَ نؤََُيًَو نُْاٍَ يُُٖس بُػًَو يُ بُػُناٌْ ػُبُْطِ سِووْانِ يُ سِيَطٍُ 
دَطتُبُسنشدٌْ ُٓو نُْاآلُْ يُ ػًَىٍَ رَاسَ, دواتش ُٓو نُْاآلُْ بُ ػًَىَّ رَاسَيٌ و 

يُطٍَُ طُيؼتين بُ طىيَطش نؤد يُ ػًَىٍَ ػُثؤٍ ثُخؼذَنشئَ, دواداس ُٓو نؤداُْ 
دَنشيَُٓوَ, بُ ػًَىٍَ دَْط دَسدَنُوٕ, َُُٓ َاْاٍ وايُ يُطُس َُٖإ فشيهىيَٓظٌ 
ٓاويَتُيُى يُ ويَظتطٍُ سِاديؤيٌ رَاسَيِ ُٖٕ ْانشٍَ سِيَطٍُ يًَبطريٍَ تُْٗا يُ سِيَطٍُ 

شاوَ بُ ( يإ ُٓوٍَ ْاطDe Coderٓاًََشيَهٌ تايبُت ُْبًَت بُ نشدُْوٍَ نؤدَنُ )
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رَاسَيٌ تُيُفضيؤٌْ, يُ ساَيُتٌ سِاديؤ ٓاًََشٍ نشدُْوٍَ نؤد  ثًَؼىاصيهشدِْٓاًََشٍ 
( 9تا  8يُ ْاو دَصطاٍ سِاديؤيُنُ خؤيذا دَبًَت, ػُثؤيُ رَاسَيًُناٌْ سِاديؤ دَتىاٌَْ )

 ويَظتطُ يإ نُْاٍَ َُٖيبطشٍَ. 
( IBOCتاصَٕ بُ ْاوٍ ) يًَهؤَيًُٓوَنإ طُسطُسٌَ ثُسَثًَذاٌْ تُنُٓيؤريايُنٌ 

دَنشٍَ ثُخؼٌ رَاسَيٌ بُسْاَُ سِاديؤيًُنإ يُ سِيَطٍُ نُْاَيُ تُقًًذيًُناٌْ ْاسدٕ و 
( َ FM,AM, ًَُٖا رَاسَيًُنإ يُ ًَْى نُْاَيُناٌْ ثُخؼٌ )بهشٍَثُخؼُوَ 

تُقًًذيًُنإ سَِواُْدَنشئَ, بَُُ دَنشٍَ ًَُٖا ًَْشدساوَنإ بطؤسِدسئَ بؤ ػًَىٍَ 
َاسَيٌ, يُ ساَيُتٌ طُسنُوتين ُّٓ ُٓطُساُْ بؤ وَسطشتين ػُثؤيٌ سِاديؤٍ رَاسَيٌ ر

ثًَىيظت بُ نشِيين ٓاًََشٍ تايبُت بُ ثُخؼٌ سِاديؤٍ رَاسَيٌ ْانات, يُ َُُٓسيها 
ويَظتطُناٌْ سِاديؤ دَطتًاْهشدوَ بُ ثُخؼهشدٌْ بُسْاَُنإ يُ سِيَطٍُ َاْطُ 

( نُ AM)(FM( ْاودَبشئَ يُ بُساَبُس ػُثؤيٌ )S) دَطتهشدَنإ, ُٓو ويَظتطاُْ بُ
طاَيٌ ضًُناٌْ طُدٍَ سِابشدوو دَطتًاْجًَهشدوَ. ُّٓ تُنُٓيؤريايُ دَسفُتٌ سَخظاْذووَ 
ثُخؼٌ سِاديؤٍ رَاسَيٌ بطاتُ سِووبُسيَهٌ يُنذاس فشَوإ بُ بُساوسد يُطٍَُ ثُخؼٌ 

 نالطًهٌ سِاديؤ.
ئ

 ذمازةييتايبةمتةندييةكاني ثةخشي ِزاديؤي 
فُساَُٖهشدٌْ ْاسدٌْ دَْط بُ ػًَىَيُنٌ سِووٕ ٖاوػًَىٍَ سِووٌْ ُٓو دَْطاٍُْ 
يُطُس طٌ دٍ و دٍ ظٌ دٍ تؤَاسنشاوَ, ُٖسوَٖا دَْطٌ سِاديؤٍ رَاسَيٌ دووسَ يُو 

 راوَراوٍَ يُطُس دَْطٌ سِاديؤٍ نالطًهٌ دسوطتذَبًَت.
 يٌ بزاسدٍَ صياتش دَطتُبُسنشدٌْ رَاسَيُنٌ صياتش يُ ويَظتطٍُ سِاديؤ

 دَخاتُبُسدَطيت طىيَطش بؤ طىيَطشتٔ يُ سِاديؤٍ تايبُمتُْذ.
  ٌْوَسطشتين داتا و صاًْاسيًُنإ يُطُس ػاػٍُ سِاديؤٍ رَاسَيٌ و ثُخؼهشد

صاًْاسيًُ رَاسَيًُنإ يُباسٍَ ٖاتىوضؤ, نشِئ و فشؤػتين ُٓيًهرتؤٌْ, باصاسَ 
ووٌْ بؤ نشِياسَنإ, يُ َُٖإ ناتذا سِاديؤ ُٓيًهرتؤًًُْنإ و ثًَؼهُػهشدٌْ بُسضاوسِ

 بُطرتاوَتُوَ بُ ٓاًََشيَهٌ تُيُفؤٕ نشداسٍ نشِيين نُيىثُيُنُ دًَبُدٌَ دَنات.
 
ئ
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ئ
 (Internet Radio) ِزهديؤيئيبيتةزىَبيت

يُ ًَٓظتادا رَاسَيُنٌ صؤسٍ سِاديؤ بُسْاَُناًْإ يُ سِيَطٍُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت 
ُٓدلؤسٍَ ثُخؼٌ سِاديؤيٌ, دَسضىوٌْ نؤثٌ  َ بؤ صيادبىوٌْثُخؼذَنُٕ, ُٓوَ ٖاْذَس

( ٓايهؤٌْ تايبُت بُ Browsersتاصٍَ بُسْاَُناٌْ بُناسًٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت )
 Radioطىيَطشتٔ يُ سِاديؤ يُ خؤيذَطشٍَ, ُٖسوَى ًَٓظتا نؤَجًىتُسَنإ سِاديؤ ناست )

Card) َبًَت, بُآلّ بُ ػًَىَيُنٌ ّ تًَذايُ, ُٓطُسضٌ بُطىيَشٍَ خىاطيت نُطُنإ د
طؼيت بُسدَطتُ بؤ َُٖىإ, ُّٓ طًظتُّ و بُسْاَاُْ بُ ػًَىَيُى داْشاوٕ ثُخؼٌ 

يُ  ثًَؼىاصٍ بهشٍَسِاديؤٍ ُُْٓيؤطٌ وَسبطشٕ, بُآلّ يُ تىاْادا ُٖيُ بُوػًَىَيُ ديضائ 
 ثُخؼٌ رَاسَيٌ سِاديؤ بهات.

بُ تايبُتٌ يُ ْىوطًٓطُ  بآلوبىوُْوٍَ بُسفشَواٌْ ًٓٓتُسًَْت و نؤَجًىتُس
باصسطاًًُْنإ, ُٓطُسٍ ػىيَٓطشتُٓوٍَ سِاديؤٍ ُُْٓيؤط صياتش دَنات بُ َؤطًكا و 
ُٖواَيُنإ يُ سِاديؤٍ رَاسَيٌ دَنشٍَ يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُس و ًٓٓتُسًَْت طىيٌَ بؤ 

اديؤ بطريٍَ, يُ ٓايٓذَيُنٌ ْضيهذا نؤَجًىتُس يُ َاٍَ يإ ْىوطًٓطُ بؤ طىيَطشتٔ يُ سِ
 بُناسديَت. 

(BBC ُثالًَْهٌ ساطُياْذووَ بؤ فُساَُٖهشدٌْ خضَُتطىصاسٍ ًٓٓتُسًَْيت ن )
سَطُصَناٌْ ََُيتًًُذيا يُ خؤٍ بطشٍَ, ُّٓ خضَُتطىصاسيًُ بُ صؤسبٍُ صَاُْ 

( يُ ثًَؼهُػهشدٌْ BBCصيٓذووَناٌْ دًٗإ دَبًَت, بَُُ يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْتُوَ )
ًًُ سِاطتُوخؤنإ ثًَؼُْط دَبًَت, بُدَطتُبُسنشدٌْ بُناسًَُٖٓس خضَُتطىصاسيًُ ُٖواَي

يُى ناتذا طىودَُْذبًَت يُ ْاوَسِؤنٌ َاَيجُسَِنُ و بُسْاَُناٌْ سِاديؤنُ,  دَتىاٌَْ يُ
بُ َُٖإ ػًََىَ بُناسًَُٖٓسإ طىودَُْذدَبٔ يُ بًًٓين ويَُٓ ظًذيؤيٌ و ثُخؼُ 

سَِنُ, دَسفُتًإ بؤ دَسَِخظًَت ناسيًَو بهُٕ سِاطتُوخؤنٍُ تُيُفضيؤٕ يُطُس َاَيجُ
يُطٍَُ بابُتُنإ, بُػذاسٍ طفتىطؤ صيٓذووَنإ بهُٕ يُ سِيَطٍُ ثُيىَْذٍ تُيُفؤٌْ يإ 
ثؤطيت ُٓيًهرتؤًًُْوَ, دواٍ تُواوبىوٌْ ثُخؼٌ بُسْاَُناًْؽ بريوسِا طؤسِيُٓوَ يُطُس 

 َاَيجُسَِنُ بُسدَواّ دَبًَت.
نٓؤيؤريًُنإ يُو بىاسَدا بشيتًًُ يُ بُسًََُٖٗٓاٌْ ٓاًََشيَهٌ دوايني ثًَؼهُوتُٓ تُ

بضىوى بؤ طىيَطشتٔ يُو سِاديؤياٍُْ يُطُس ًٓٓتُسًَْت ُٖٕ يُدًاتٌ بُناسًَٖٓاٌْ 
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نؤَجًىتُس, يُثاٍَ َُُٓدا ُٖوَيُنإ بُسدَوأَ بؤ صاَيبىوٕ بُطُس طشفيت ُْبىوٌْ 
ات بؤ طًَشِاُْوٍَ ُٓو بُسْاَُ و بابُتاٍُْ تُنُٓيؤرياوَ, بُسْاَُيُى ياسَُتٌ طىيَطش بذ

ٕ, يُ صؤسبٍُ ساَيُتُناْذا ُٓو ثًَؼهُػهشاوضُْذ ُٖفتُيُى يإ َاْطًَو بُس يُ ًَٓظتا 
( ًُْ ُٓطُس ُٖبٌَ يُ Transcriptsبُسْاَاٍُْ ثُخؼذَنشئَ نؤثٌ تؤَاسنشاو يإ )

جاًْاناٌْ ثُخؽ ػًَىٍَ بابُتٌ ْىوطشاودايُ بُ طُسِإ يُ ْاويذا, ُٓطُسضٌ نؤَ
َُٖيذَطنت بُخُصْهشدٌْ ُٓو بُسْاَاُْ بُآلّ ُٓو بُسْاَاُْ تُْٗا ْاو و سِيَهُوتِ 

( تُنُٓيؤريايُنٌ ْىَّ يُطُس 2000ثًَؼهُػهشدٌْ يُ يًظتًَو تؤَاسنشاوَ, يُ طاَيٌ )
( يَو بىو صياتش يُ Indexًٓٓتُسًَْت بؤ يُنُّ داس تاقًهشايُوَ, ُٓويؽ ْاوَسِؤى)

( بُسْاٍَُ 6613تزًََشٍ بُسْاَُ نؤُْناٌْ يُخؤّطشتبىو يُ نؤٍ )( نا7195)
( ثًَؼهُػهشابىوٕ, ُّٓ ْاوَسِؤى 1999سِاديؤيٌ, ُْٖذيَو يُو بُسْاَاُْ َاْطٌ ٓاصاسٍ )

و ثًَشِطتُ سِؤراُْ ْىَّذَنشيَتُوَ, ُٓوٍَ ثًَىيظتُ طىيَطش بًهات ُٓوَيُ بضًَتُ طُس 
ًًًًُنإ بُ دواٍ ُٓو بابُتٍُ دَيُوٍَ بطُسِيَت, َاَيجُسَِنُ, بُ بُناسًٖٓاٌْ وػُ نً

ُٓونات خضَُتطىصاسيًُنٍُ بؤ ُٓجناَذَدسيَت, ُٓو ثاسضُ دَْطًاٍُْ بؤ دًََٖٓشيَتُ 
 طُس ػاػٍُ نؤَجًىتُس داوايهشدبىو.

ئ
 HD (High Defination Tv) تةَةفصيؤىي

يها بُناسديَت ُٓو طًظتَُُ تُيُفضيؤًٍُْ ًَٓظتا يُ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓس
( يُ National Television System Committe) (NISCبشيتًًُ يُ طًظتَُِ )

طًًُنإ و ضًُناٌْ طُدٍَ سِابشدوو ثُسَيجًَذسا, يُ ْاوَسِاطيت طُدٍَ سِابشدوو 
طًظتَُِ سَِْطٌ بؤ صيادنشا, ُّٓ طًظتَُُ تُْٗا يُ وآلتاٌْ َُُٓسيهاٍ بانىوس و 

 Phase (PALيٍُٓ وآلتاٌْ دًٗإ يإ طًظتَُِ )راثؤٕ بُناس دًََٖٓشا, صؤس

Atternating Line) َُِبُناسدًََٖٓا نُ طًظتًََُهِ ُٓوسوثٌ بىو يإ طًظت )
(Sequential Color Secam With Memory ُٕبُناسدًََٖٓشا ُٓو طًظتَُُ يُالي )

ْاوَسِاطت و  فُسَْظاوَ ثُسَيجًَذسِا, يُ يُنًَيت طؤظًُت و بُػًَو يُ وآلتاٌْ سِؤرُٖآلتٌ
بانىوسٍ ُٓفشيكًا بُناسياْذًََٖٓا, ُّٓ طًظتَُاُْ يُ دؤس و ناسنشدًْاْذا دًاواصٕ بُآلّ 
َُٖىويإ يُ ْضٌَ ٓاطيت نىايًَيت سِووٌْ ويَُٓ و سَِْطذا ٖاوبُػٔ, ُّٓ نَُىنىسِياُْ 

 بُ ٓاػهشا دَسدَنُوٕ ناتًَو ػاػٍُ طُوسٍَ ثًؼاْذإ بُناسدًََٖٓشيَت.
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صًََُٓيإ خؤػهشد بؤ دآًَٖاٌْ تُيُفضيؤًَْهٌ خاوَٕ سِووًًُْنٌ صؤس ُّٓ طشفتاُْ 
( يُنًَهُ يُ تُنُٓيؤريا ُٖسَ ثًَؼهُوتىوَناٌْ تُيُفضيؤٕ يُوَتٍُ HDTVبُسص )

دآًَٖاٌْ تُيُفضيؤٌْ سَِْطاوسَِْط يُ طُدٍَ سِابشدوو, يُ ًَٓظتادا ناسدَنشَّ ُّٓ 
خؤيبطشٍَ ُٓواًْؽ تُنُٓيؤرياٍ تُيُفضيؤٕ و تُنُٓيؤريا ْىيًَُ ضُْذ تُنُٓيؤريايُى يُ

نؤَجًىتُس و فًًُُ, بُ دؤسيَو ببًَتُ تُيُفضيؤٌْ نؤَجًىتُسٍ ََُيتًًُذيايٌ, ضاوَسٍَِ 
( ضُْذ HDدَنشٍَ يُ ٓايٓذَيُنٌ ْضيهذا سِووْانٌ ببًًََٓت, تُيُفضيؤٌْ )

 تايبُمتُْذيًُنٌ ُٖيُ ُٓواًْؽ: 
 ٍَ( ًٌََٖ ثًَهذيَت, بُ 110ويَُٓنٍُ يُ ) ٓاطتًبُسصٍ سِووًًُْنٍُ, يُبُسُٓو

 (PAL( ًٌََٖ, يُ طًظتَُِ )522( يُ )NISCبُساوسد يُطٍَُ طًظتَُِ )

(SECAM( ُي )ثًَهذيَت.625 ًٌََٖ ) 

 (ٍَصياتشَ, بُوثًًٍَُ 500% تا 400نىايًَيت و وسدٍ ويَُٓنٍُ بُ سِيَز )%
( 192( × )1080يُ ) ( دابُػذَنشيَت بؤ تؤسِيَو ثًَهذيَتHDػاػٍُ تُيُفضيؤٌْ )

( × 340( تُْٗا يُ )NISC( بُ بُساوسد يُطٍَُ طًظتَُِ )Pixelخاَيٌ سِووْانٌ )
 ( ثًَهذيَت.Pixel( خاَيٌ سِووْانٌ )420)

 ( ُبُوثًًٍَُ ٓاطيت سِووٌْ ويَُٓنإ يHD TV ٍُبُسصَ, بؤيُ دَنشٍَ ػاػ )
 اتُطُس ٓاطيت سِووًُْنٍُ.قُباسَ طُوسَ بُناسبًَٗٓشيَت بَِ ُٓوٍَ ناسيطُسٍ ُْسيَين به

 ( ٌْدىَيٍُ ويَُٓ يُ تُيُفضيؤHD بُ ػًَىَيُنٌ ٖاسَؤًْرت و سِيَهىثًَهرت )
( ضىاسضًَىَيُ يُ طًظتَُِ 60ُٓجناَذَدسيَت بُوثًًٍَُ ُّٓ ويَٓاُْ يُ ضشنُيُنذا بُ )

(NISC.) 

  ُويٍَُٓ ػُبُْطِ سِووْانًُنُّ طًَبُسٍ ًُْ نُ يُ تُيُفضيؤُْ ٓاطايًُنإ ب
 سدَنُويَت.دَ

  ٍٓاطيت سِووٌْ دَْطُنٍُ بُسصَ ٖاوػًَىٍَ سِووٌْ ُٓو دَْطاٍُْ يُطُس طًذ
 و دٍ ظٌ دٍ تؤَاسنشاوٕ..

  ُتُنُٓيؤريايُ وايهشد سَِْطُنإ باػرت بطىاصسيَتُوَ و ثًؼاْبذسيَت, ب ُّٓ
 دؤسيَو صؤستش سِووٕ و يُ طشوػيت خؤٍ

ُيُفضيؤُْ ناسيَهٌ ضًَزبُخؼُ, ْضيهرتَ, بؤيُ ثشؤطٍُ طُيشنشدٌْ ويَُٓ يُدلؤسَ ت
 ٖاوػًَىٍَ طُيشنشدٌْ فًًُُ طًَُٓايًُناُْ يُ ٖؤَيُناٌْ طًَُٓا.
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يُاليُنٌ ديهُوَ يُو ناتٍُ ًَٖؼتا صؤسيَو يُ ًَُُٓ خُسيهٌ برينشدُْوَيُ يُ بُ  
(, نُضٌ راثؤًُْنإ ثُسِدَيإ الدا HD TVدَطتًَٗٓاٌْ تُيُفضيؤٌْ بُسصَ سِووِْ )

يايُنٌ ْىيٌَ تُيُفضيؤٕ بُْاوٍ تُيُفضيؤٌْ طُسووٍ بُسصَ سِووٕ يُطُس تُنُٓيؤر
(Ultra-defition TV) (UD TV ُصياتش ي ,)نؤَجاًْا و سِيَهدشاو باغ يُ  100

بُناسدًًَََٖٓت  ( 2000ًٌََٖبُسًََُٖٗٓاٌْ ُٓو تُنُٓيؤريا رَاسَيًُ صؤس بُسصَ دَنُٕ )
 ناسديَت.( بHD TVَُُُٓ دوو ًَٖٓذٍَ ُٓو رَاسَيُيُ يُ )

ئ
ئتةَةفصيؤىيئذملازةيي

طُسدََاًَْهٌ ْضيو ثُخؼٌ بُسْاَُناٌْ تُيُفضيؤٕ ثؼيت دَبُطت بُ طؤسِيين 
دَْط و سَِْط بؤ ضُْذ ًَُٖايُنٌ ػُثؤيٌ يُ سِيَطٍُ ُٖوايٌ يإ طًَشظُسيَهٌ بضىوى 

يًَذَنشا, بُآلّ تُيُفضيؤٕ و سِاديؤٍ رَاسَيٌ  ثًَؼىاصٍيُ َاَيُناْذا دًَطريدَنشا 
 ؤسِاًَْهٌ طُوسَيإ ًَٖٓا ٓاساوَ بُ خًَشايًُنٌ صؤسَوَ بآلوبىوَوَ.ط

ُّٓ تُنُٓيؤريايُ يُطٍَُ خؤٍ نؤََُيًَو تايبُمتُْذيٌ و خضَُتطىصاسٍ ًََٖٓا يُواٍُْ 
ثًَؽ خؤيذا بىوٌْ ُْبىو, يُ طُسووٍ َُٖىويإ ناسيًَههشدٕ و خضَُتطىصاسيًُناٌْ 

اتُ بُسدَطت, ُٖس يُ داوا نشدٌْ خىاسدٌْ ناسيًَهشدٕ نُ تُيُفضيؤٌْ رَاسَيٌ دَخي
خًَشا و بشيين بًًيت طُػت نشدٕ و بُدواداضىوٌْ ْشخٌ ثؼهُنإ و ُٖواَيٌ ٓابىوسٍ و 
طًاطٌ و وَسصؾ, طُسباسٍ ضىوُْ ًَْى ًٓٓتُسًَْت يُ سِيَطٍُ تُيُفضيؤٕ و يُ بشٍ 

 نؤَجًىتُس.
دَطتهشدَنإ يإ تؤسَِناٌْ تُيُفضيؤٌْ رَاسَيٌ يُ سِيَطٍُ ثُخؼٌ َاْطُ 

تُيُفضيؤٌْ نًَبًٌَ يإ يُ سِيَطٍُ ثُخؼٌ ويََظتطٍُ صًََين, بُناسًَٖٓاٌْ تُنُٓيؤرياٍ 
( دَتىاٌَْ رَاسَيُنٌ صؤسٍ بُسْاَُ يُطُس َُٖإ ػُثؤيٌ Compressingثاَيُثُطتؤ )

 ُٖوايٌ بًَٓشٍَ تُنُٓيؤرياٍ ُُْٓيؤطٌ بُناسيذًََٖينَ, بُآلّ يُ ُُْٓيؤطذا دَنشٍَ يُى
نُْاٍَ بًَٓشدسٍَ, َُُٓ طُسباسٍ ُٓوٍَ نىايًَيت دَْط و سَِْطٌ تُيُفضيؤٌْ رَاسَيٌ بُ 

 بُساوسد يُطٍَُ تُيُفضيؤٌْ ُُْٓيؤطذا طُيًَو بُسصَ.
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 تايبةمتةندييةكاني تةلةفصيؤني ذمازةيي

 بُسصٍ و دؤسايُتٌ دَْط و ويَُٓنٍُ يُضاو ُٓوٍَ يُ تُيُفضيؤٌْ ُُْٓيؤطذا ُٖيُ,
نشدٍَ طُيشنشدٌْ تُيُفضيؤٌْ رَاسَيٌ ٖاوػًَىٍَ ٖؤَيُناٌْ طًَُٓا  وادَنات

 تاَىضًَزٍ خؤٍ ُٖبًَت بُٖؤٍ سِووٌْ دَْط و ويَُٓناًُْوَ.
رَاسَيُنٌ صياتش يُ نُْاٍَ و بُسْاَُ دَخاتُبُسدَطت يُ يُى باْذٍ ثُخؼذا 

(band withُْٓ َُِيُ ناتًَهذا تُْٗا يُى بُسْاَُ يإ نُْاٍَ يُ طًظت ,) ُيؤط
 دَنشٍَ يُو باْذَ ثُخؼبهشٍَ.

تُيُفضيؤٌْ رَاسَيٌ تىاْاٍ ثًَؼهُػهشدٌْ ُٓو خضَُتطىصاسيًٍُ ُٖيُ  
ََُيتًًُذياٍ دؤساودؤس يُخؤيذَطشٍَ, بىاسٍ بُناسًَٖٓاٌْ ثؤطيت ُٓيًهرتؤٌْ و 
ًٓٓتُسًَْت دَسَِخظًَينَ, خضَُتطىصاسٍ ناسيًَهشدٕ يُ ًَْىإ بًُٓس و بُسْاَُ 

, الثُسَِ تُيُفضيؤًًُْنإ, دَقُ ْىوطشاوَناٌْ ُٖواٍَ ثًؼاْذَدات و يُ ثُخؼهشاوَنإ
 ًَٓظتادا دؤسٍ دًاواصٍ ُٖيُ, دَنشٍَ ويٍَُٓ يُطٍَُ دابٓشٍَ يُثاٍَ يًٓهٌ ُٓيًهرتؤٌْ.

دَطتهُوتين ويَُٓيُنٌ نىايًَيت بُسص بؤ تُيُفضيؤٌْ دىآلو وَى ُٓو تُيُفضيؤْاٍُْ 
بُ ثًَضُواٍُْ تُيُفضيؤٌْ ُُْٓيؤطٌ َاآلٕ, بُ َُٖإ  يُ ْاو ٓؤتؤَبًًَُنإ داْشاوٕ,

 ػًَىَ ُٓو تُيُفضيؤُْ بضىوناُْ بُدَطت َُٖيذَطريئَ.
 

 (Cable TV) تةَةفصيؤىيئكَببلقي

تُيُفضيؤٌْ نًَبًٌَ يُ ضًُناٌْ طُدٍَ سِابشدوو يُ َُُٓسيها بُناسٖات, بُٖؤٍ 
بُ ٖؤٍ طُيؼتين ًَُٖاٍ ُْطُيؼتين ًَُٖاّ تُيُفضيؤٕ بؤ ْاوضُ دووسَنإ, يإ 

بًُٓس بُ ػًَىَيُنٌ سِووٕ يإ  وادَناتتُيُفضيؤٌْ بُ ػًَىَيُنٌ الواص بؤ ُٓو ػىيَٓاُْ, 
 بُسدَواّ طىود يُ ْاوَسِؤنٌ بُسْاَُ تُيُفضيؤًًُْنإ وَسُْطشٍَ.

بُ َُبُطيت باػرتنشدٌْ خضَُتطىصاسيًُ تُيُفضيؤًًُْنإ, يُنُّ طًظتَُِ نًَبًٌَ 
( داْشا, بُ ٖاتين طاَيٌ 1946سٍ وياليُتٌ بُْظًًعاًْا يُ طاَيٌ )يُ بُػٌ باػىو

( نؤَجاًْا, يُ طاَيٌ 70( رَاسٍَ نؤَجاًْاناٌْ نًَبٌَ يُ َُُٓسيها طُيؼتُ )1950)
( َاْطُ دَطتهشدَناٌْ بُناسًَٖٓا (H.B.O( نؤَجاًْاٍ )ٖؤّ بؤنع ٓؤفًع( 1975)
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ُخؼٌ ٓامساٌْ, يُ طُسَتاٍ ُٖػتاناٌْ بؤ ٓاويَتُنشدٌْ ثُخؼٌ تُيُفضيؤٌْ نًَبًٌَ بُ ث
 طُدٍَ سِابشدوو رَاسٍَ ُٓو وآلتاُْ صياديهشد نُ تُيُفضيؤٌْ نًَبًٌَ بُناسًَٖٓا.

( طُيؼتُ دوو بًًؤٕ و ًْى دؤالس, 1982داٖاتٌ تُيُفضيؤُْ نًَبًًًَُنإ يُ طاَيٌ )
فضيؤٌْ ( طىودَُْذبىوٕ يُ خضَُتطىصاسٍ تُي1987ُرَاسٍَ ُٓو َاآلٍُْ يُ طاَيٌ )

%(, ُّٓ 97( سِيَزَنُ صياديهشد و طُيؼتُ )1997%( يُ طاَيٌ )46نًَبًٌ طُيؼتُ )
خضَُتطىصاسيًُ تُْٗا يُ وآلتُ ثًَؼهُوتىوَناٌْ وَى َُُٓسيها و ُٓوسوثاٍ خؤسٓاوا 
بآلوبىوَوَ, بُآلّ دابًٓهشدٌْ ُّٓ خضَُتُ يُ وآلتُ دوانُوتىوَناٌْ وَى وآلتاٌْ 

يُ بشٍ ُٓوَ ناس بُ  بهشٍَُ صؤسَنٍُ ُْتىاْشا ناسٍ يُطُس دًٗاٌْ طٌَ بُٖؤٍ خُسدً
 طًظتَُِ نًَبًٌَ ُٖوايٌ نشا.

ئ
ئيبيتةزىَبتئ

صؤس صوو  ,دادَْشيَت ًَذيا, بُ تاصَتشئ ٖؤناسٍ بىو ًٓٓتُسًَْت ػؤسِػًَهٌ طُوسَ
ُوَ بُ واتاٍ ًسِووٍ صَاُْواًْ يُ( | internet) وػٍُ هشد.بآلوبىوَوَ و طُػُي

, ضىْهُ ًٓٓتُسًَْت يُ رَاسَيُنٌ صؤسٍ نؤَجًىتُس ديَت ًَىإ تؤسَِنإٌ ْيثُيىَْذ
و ًَثًَهٗاتىوَ يُ َُٖىو دًٗاْذا بُيُنُوَ بُطرتاوَتُوَ, ُّٓ تؤسِاُْ بُثشؤتؤنؤَي

َنٍُ بُثًيت هشاوٌ ْاَُْاسدٌْ ًٓٓتُسًَْت و نىستنؤْرتِؤَيهشاوَ ثًٌَ دَوتشيَت ثشؤتؤنؤَي
يُ َُٖإ ناتذا َُتشطًذاسَ,  ,. ُّٓ تؤسَِ صؤس طشْطُ(TCP\IP)ًٓٓطًًضٍ بشيتًًُ يُ 

بُناسًَُٖٓساٌْ سِؤر يُ دواٍ سِؤر , ناتذا ُٖيُ ؤ جُسِاْذٌْ بُطُس ػىيَضىْهُ تىاْاٍ تًَ
 ىإ تؤسٍِ طُياْذُْ دًٗاًًُْناْذا ًٓٓتُسًَْت بُصيادبىوْذايُ يُ دًٗاْذا. يُ ًَْ يُ

ت, بُآلّ دَطتهُوتٌ ىيَبضىوٕ و ناتٌ نٌَُ دياستشئ تُنًٓو دادَْشيَت بؤ َشؤظ نُ تًَ
ت بُٖؤٍ ُٓو َُٖىو خضَُتطىصاسيًُ ؼًَصؤسَ و طُسجنٌ بُناسًَُٖٓساٌْ سِادَنًَ

طىاطتُٓوٍَ , (E-mail)هرتؤٌْ ًدؤساودؤسَوَ ثًَؼهُػٌ دَنات, وَى ثؤطيت ُٓي
 ُٖواٍَ و باصسطاٌْ ,ثٌ تايبُتو, طش(Web) ؤنُيٌتؤسٍِ داَيذاَي ,(FTP) فايًُنإ

 نٌ َشؤظذا. ثُيىَْذيهشدٕ يُ بىاسَ دؤسبُدؤسَناٌْ ضاالو  هرتؤًٌُْٓي
يُنُّ ُْٖطاوٍ ُّٓ دآًَٖاُْ ْىيًَُ, بُطتُٓوٍَ دوو نؤَجًىتُس بىو بُٖؤٍ  

نًَبًًَهُوَ, نُ ضىاس َُتش و ًْى يُ يُنرتَوَ دووس بىوٕ. َُٓشِؤ طُدإ ًًَؤٕ نُغ يُ 
ُسًَْت بُناسديَٓٔ, صاًْاسٍ و ُٖواٍَ و َؤصيو َُٖىو طؤػُيُنٌ ُّٓ دًْايُوَ تؤسٍِ ًٓٓت
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( دا, يُ يُنًَو 969( ٍ طًَجتَُبُسٍ )2و ويَُٓ يُ ًَْىاٌْ خؤياْذا ٓاَيىطؤسِدَنُٕ. يُ )
 Lein(ٍ نايًفؤسًْادا, ثشؤفًظؤس )Uclaيُ البؤسا تؤسَِناٌْ صاْهؤٍ يؤغ ُٓجنًؤغ )

Kreinrock) ( يُطٍَُ خىيَٓذناسَناًْذاStephenCrocker )( وVinton Cerf )
 تىاًْإ ُْٖذآ صاًْاسٍ يُ نؤَجًىتُسيَهُوَ بطىيَضُْوَ بؤ نؤَجًىتُسيَهًرت.

ناتًَو ثًَٓتاطؤٕ بىددٍُ بؤ يُنَُني ُْٖطاوٍ ُٓو ُٓصَىوُْ صاْظتًًُ تُسخاْهشد,  
وَصاسَتٌ بُسطشٍ َُُٓسيها بُدواٍ طًظتًََُهِ ْىيٌَ ثُيىَْذيهشدْذا دَطُسِا بتىاْآ 

ًَهٌ ُٓتؤٌَ بطشيَت و طُالَُت بًَت. يُ قؤْاغٌ ُٖسَ ُٖطتًاسٍ بُسطٍُ ًَٖشػ
دُْطٌ طاسددا, خٌَُ ُٖسَ طُوسَ دسْطتهشدٌْ طرتانضُسيَهٌ )ْاطًَٓرتاٍَ( 
الَُسنُصٍ بىو, يإ سِاطترت بًًََني, طرتانضُسيَو بُ يُدَطتذإ و َُْاٌْ بُػًَهًؼٌ 

ًَْت ثُجنُسَيُنٌ فشَوآلت و بتىاْآ دسيَزَ بُ ناسَناٌْ خؤٍ بذات. َُٓشِؤ ًٓٓتُس
فشَُْتُوٍَ ٓاوَآليُ بُسِووٍ دًٗاْذا, ٖؤيُنٌ خًَشا و طشْطُ بؤ ثُيىَْذيًُناٌْ خًَضإ, 
طُنؤ و ٖؤَيٌ طفتىطؤٍ طًاطُمتُداسَ ناْذيذنشاوَناُْ, دًَزواٌْ يُباس و دَيًٓاٍ سؤسُ 

 تًُْا و دٍَ صطىستًًُناُْ.

(Crocker( و )Cerf)َتآًَظتا بُسدَواّ يُطٍَُ , ُٓو دوو خىيَٓذناس ٍ
دآًَٖشاوَنٍُ خؤياْذا ناسدَنُٕ.. يُو باوَسَِدإ طُسنًَؼٌ و دآًَٖاُْ سِاطتُقًُٓنُ 

دا وَى ٖاوناس ناسدَنات,  (Nasa( نُ يُطٍَُ )Cerfًَٖؼتا يُ طُسَتاٍ سِيَطادايُ. )
ٌْ ْاو ُْٖذآ طًظتَُِ ْىيٌَ يُ ًََؼهذايُ بؤ بُطتُٓوٍَ ًٓٓتُسًَْت بُ ٓاًََشَنا

َاَيُوَ, ُٓو ٓاًََشاٍُْ سِؤراُْ بُناسياْذيَٓني, تُْاُْت بؤ بُطتُٓوٍَ طُطُنامنإ, يإ 
 بؤ ثُيىَْذيًُنٌ سِاطتُوخؤ بُ ويَظتطُ ٓامساًًُْناُْوَ. 

يُ ساَيٌ ساصسدا, صؤساْباصيٌ ُٖسَ درواس يُ درٍ طُػُنشدٌْ ٓاػهشاٍ تاواُْ 
ٌ يُبُسدَمماْذا دسوطتذَنُٕ, ُْى تُْٗا ًٓٓفؤسَاتًهًُناُْ, نؤََُيًَو طشفيت ْىيَ

( دا, ُٓجنىٌَُْ ثريإ 2003طشفيت تُنًٓهٌ, بَُيهى ياطايٌ. يُ َاْطٌ ديظَُبُسٍ )
نُغ ًٓٓتُسًَْت  (167750000)طًَٓات( ٍ َُٓشيهٌ بُٖؤّ ُٓوَّ يُ َُُٓسيها )

يت تًَذايُ. بُناسدًََٖٓٔ. واتُ يُنُّ وآلتُ يُ دًْادا صؤستشئ رَاسٍَ نُطاٌْ ًٓٓتُسًَْ
( on- lineياطايُنٌ ْىيٌَ ثُطٓذنشد بؤ طضاداٌْ صؤس تىْذّ ُٓو نُطاٍُْ تاواٌْ )

ثظجؤسِاٌْ بىاسٍ ًٓٓفؤسَاتًهُ, بُسدَواّ ُٓجناَذَدَٕ, بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَؾ ػاسَصايإ و 
( ُٓو دآًَٖاُْ Internet2طُسقاَيٌ باػهشدٕ و خًَشانشدٌْ ثُيىَْذيًُنأْ. طًظتَُِ )
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ُيُ دَتىاْآ وَآلٌَ ثًَذاويظتًًُ دذيًُناٌْ باػرتنشدٕ و خًَشانشدٌْ ْىيًَ
ثُيىَْذيًُنإ بذاتُوَ, ُٓو طًظتَُُ تاصَيُ, طُدداس يُّ طًظتَُُ خًَشاتشَ ًَٓظتا يُ 

( خُياٍَ ًُْ و ثشِؤرَيُنٌ ْىآ Internet2دًْادا بُناسدًََٖٓشآ.طًظتَُِ )
نٌ تايبُمتُْذٍ بىاسٍ ًٓٓفؤسَاتًهُدا طُسنُوتىوَ. تآًَظتا تًُْا يُضُْذ صاْهؤيُ

ناسٍ ثًَذَنشيَت. طُسَسِاٍ َُٖىو َُٓاُْ, تآًَظتا ضُْذئ سيَطش و ٓاطتُْطٌ بًَُٖض يُ 
بُسدَّ تىيَزيُٓوَ صاْظتًًُ ْىيًَُناْذإ, طُيًَو نؤَجاًْاٍ ًٌُٖٓ يُدرٍ طُػُنشدٌْ 

طىاطتُٓوٍَ بُسَُُٖ  دياسدٍَ ثًَؼًًَهشدٌْ َافُناٌْ دآًَُٖسٕ, بُٖؤٍ نؤثًهشدٕ و
ظًذيؤيٌ و َؤصيهًُناُْوَ, خٌَُ صؤسيإ يُ دآًَٖاُْ ْىيًَُنإ يًًَٓؼتىوَ. يُاليُنٌ 

(, دُْطٌ درٍ تريؤس طُيؼتؤتُ 2001تشَوَ ثاؾ سِووداوَناٌْ ياصدٍَ طجتَُبُسٍ )
 ًَْى دًْاٍ ًٓٓتُسًَْتُوَ, داَىدَصطا دَُاوَسيًُنإ و ٓؤسطاُْ دَوَيُتًُ دؤساودؤسَنإ

صؤس بُ صَمحُت دَتىأْ ضاوَديَش و ثؼهُٓسٍ بُسدَواٌَ ُٓو بابُتاُْ بٔ يُّ تؤسَِدا 
بآلودَنشيَُٓوَ, خٌَُ طُوسَيإ ُٓوَيُ تاواُْنإ تاديَت صياتش دَبٔ و صؤسيُٓيإ بآ 

 طٓىس ثًَؼًًَهاس و درَ ياطا و درَ دَوَيُتٔ.
تٌ ْاوَسِاطتذا, بُناسًَُٖٓسٍ تىيَزيُٓوَناٌْ ًٓٓتُسًَْت ٖاتىوَ يُ سِؤرُٖآليُ دوايني 

دَبات بُ بُساوسدٍ ُٓوناتٍُ يُ  ًٓٓتُسًَْت ناتًَهٌ صياتش يُطُس ًٓٓتُسًَْت بُطُس
 طُيشنشدٌْ تُيُفضيؤْذا بُطُسٍ دَبات.

بُناسًَُٖٓسٍ ًٓٓتُسًَْيت يُ ْاوضٍُ سِؤرُٖآلتٌ  (2500) سِاثشطًًُنُ صياتش يُ
ٍ %( 88) بُ سِووٌْ ُٓوَ ثًؼاْذَدات ْاوَسِاطت و بانىوسٍ ُٓفشيكًا طشتؤتُوَ,

سِيَزَيُنٌ  ,بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ ْاوضُنُدا سِؤراُْ دَضُٓ ْاو تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت
 بُساَبُس ُٓوناتٍُ يُ يُٕ ُطُوسَ يُوإ ناتًَهٌ صياتش يُطُس ًٓٓتُسًَْت بُطُسدَب

 .نشدٌْ تُيُفضيؤٕ بُطُسٍ دَبُٕطُيش

دََيًَت: ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ   ىدًًفٌ(ٓ)بشيٓذووٕ ُ جاًْاننؤَ دًَبُدًَهاسٍطُسؤنٌ 
, دَدات خَُيو يُ ناتُناٌْ سِؤر و ػُودا بُ ػًَىَيُنٌ صؤس سِووٕ و ٓاػهشا ثًؼاٌْ

يُناتًَهذا نُْاَيُناٌْ سِاطُياْذٌْ تشٍ وَنى سِؤرْاَُ و سِاديؤ , ًٓٓتُسًَْت بُناسدًََٖٓٔ
اٍ ُٖسوَٖا دََيًَت: طُسَسِ, بُناسًَٖٓاًْإ ُٖيُ ضُْذ ناتًَهٌ دياسيهشاوٍ, و تُيُفضيؤٕ

بُ بُسدَواّ رَاسَيُنٌ صياتشٍ خَُيو ٓاسَصووٍ بُناسًَٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت دَنُٕ , َُُٓ
نشدُْوٍَ َُٖسوَى ُٓوإ ناتًَهٌ صؤستش يُ طُسِإ و تاص,  سِؤراُْ ػًَىَيُنِ
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بُساوسد  بُ, طُس دَبُٕصاًْاسيًُناًْإ بُ يُى ٓاطت يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُ
يُطٍَُ ُٓوناتٍُ يُ بُناسًَٖٓاٌْ ٖؤناسَناٌْ سِاطُياْذٌْ تُقًًذٍ بُطُسيذَبُٕ. ُّٓ 
ُٓجناَاُْ ٓاَارَٕ بؤ طؤسِاًَْهٌ نشدَيٌ يُ سِيَطُ و ػًَىاصٍ بُدَطتًَٗٓاٌْ صاًْاسيًُنإ 

 .يُاليُٕ خَُيهٌ ُّٓ ْاوضُوَ

, سِؤراُْ طُيشٍ بُػذاسبىوٕثشطًًُنُ سِايُ ٍ ُٓواٍُْ (%71) : نُدََيًَتُٖسوَى 
َوَ تا ًْىٍَ (8) %( يُناتٌ ًَٓىاسَ يُ ًَْىإ ناتزًََش80صؤسبُػًإ ) ,تُيُفضيؤٕ دَنُٕ

ٍ  00: 6يُناتٌ بُياًْإ )ناتزًََشبُيإ يُناتًَهذا صؤس, دَنُٕ ُيُفضيؤٕػُو طُيشٍ ت
 ؤرْاَُنإ دَخىيَُٓٓوَ.ؤ( طىٍَ يُ سِاديؤ سِادَطشٕ و سٍِ دواٍ ًْىَس00ِ: 3بُياٌْ و 

ذاوَ ُٓو نُطاُْ بُ ػًَىَيُنٌ سِيَزَيٌ بُ يُنظاٌْ يُ سِؤردا ًسِاثشطًًُنُ ثًؼاْ
( ناتزًََش سِؤراُْ 3تا  1ٍ نُطُنإ )يُ ( %60)ناتًَو  يُ, ًٓٓتُسًَْت بُناسدًََٖٓٔ

( 6تا  1 ناتًَهٌ صياتش )يُ ( يُوإ%68) ,,يُ طُيشنشدٌْ تُيُفضيؤٕ بُطُسدَبُٕ
 ٕ.ُتزًََش يُ بُناسًَٖٓاٌْ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت بُطُسدَبنا

ديظإ يُ سِاثشطًًُنُدا ُٓوَؾ بُدياسنُوتىوَ نُطُنإ ناتًَهٌ نَُرت يُ  
ٍ ُٓوإ سِؤراُْ تُْٗا ( %80)صياتش يُ , خىيَٓذُْوٍَ سِؤرْاَُ و طؤظاسَناْذا بُطُسدَبُٕ

  ضاالنًًاُْ بُطُسدَبُٕ.ُٓدلؤسَ  خىيُى تانى يُى ناتزًََش( يُ ُٓجناَذاٌْ 30)

نُ, َاَيجُسٍِ ثًَىَاٌْ سِووبُػذاسيىوٍ (%70) ٓاَارَ بُوَػهشاوَ نُ صياتش يُ
ُٓيًهرتؤًٌْ ناسٍ  ِطُيشنشدٌْ ثؤطت( ُٓوإ %73) ,)فُيظبىوى( بُناسدًََٖٓٔ

هإ دياستشئ ضاالنًًاُْ يُطُس ًطىتىياُْ تؤسَِ نؤَُآليُتًً (%41, )طُسَنًًاُْ
 ًٓٓتُسًَْتذا.

 (42)%  ٕناسٍ طُسِإ بُ دواٍ صاًْاسيًُناٌْ ثُيىَطت بُ يُوا
 .ٓاسَصووَناًْاُْوَ ُٓجناَذَدَٕ

  ُبُدواٍ ْطُسِاطُسطُسَِ صؤسبٍُ نات  بُػذاسبىوإٍ ( %40)صياتش ي ٔ
هٌ نشِيين خُسييإ بُسدَواّ , ضُْذ بُسًََُٖهٌ دياسيهشاو يُباسَّ صاًْاسٍ

 .يُطُس ًٓٓتُسًَْت ٔبُسَُُٖناْ

ٍ (12-9) ٍ "إفهتًف ًَذش" "طبىت أوٕ" يُ َاوٍَ ًَْىإثًَىنشدُْسِووُّٓ 
 َاَيجُسٍِ ُٓيًهرتؤٌْ يُ 100) َ( يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْتُو2010) َاْطٌ تُممىصٍ

بُٖؤٍ تُنُٓيؤرياٍ سِووَاَيهشدٌْ تايبُت بُ  , ْاوضٍُ سِؤرُٖآلتٌ ْاوَسِاطت(
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َجًَُنُ طُيؼتؤتُ ااسٍَ تًَهشِايٌ طقُب, نؤَجاًْاٍ "إفهتًف ًَذش" َوَ ُٓجناَذساوَ
 .نُغ (2587)

 ٓاَاسَنإ يُباسٍَ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيًُوَ
 َثُخؼٌ  ,شاتشئ بآلوبىوُْوٍَ ُٖيُخًَ ثُيىَْذيًُ ًّٓٓتُسًَْت ُٓو ٓاَشاص

بؤ خؤّ  ( ًًَؤٕ طىيَطش5تاوَنى )بىو طاٍَ  (38) ُٖوايٌ سِاديؤ ثًَىيظيت بُ
( طاَيذا. بُآلّ 13ًٓين تُيُفضيؤٕ يُ َاوٍَ )َُٖإ رَاسَ بؤ بً ثُيذابهات,

 ( ًًَؤٕ بُناسًَُٖٓس.50) َُاوٍَ نَُرت يُ ضىاس طاٍَ طُيؼت يُ بُناسبشدٌْ ًٓٓتُسًَْت
 ( ًًَاس َُصَْذَ 1.08َاسٍَ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ دًٗاْذا بُ )ر

يُ ناتًَهذا  ( ًًَؤٕ نُغ بىو400( دا تُْٗا )2000) طاَيٌدَنشيَت,ُٓو رَاسَيُ يُ 
 .( ًًَؤٕ نُغ بىو20( تُْٗا )1995)

 ( ٌدا تىاْشا رَاسَي2001يُ طاَي ) ٌيُى  صؤس بشوطهٍُ صاًْاسٍ يُُن
( دا ُٓو بشَِ ثًَىيظيت بُيُى 1997بشوطهٍُ ًٓٓتُسًَْت دا سَِواُْ بهشيَت بُآلّ يُ )

 .َاْطٌ تُواو بىو

  نُّ بىوَوَ يُ طاَيٌ بشٍ تًَضىوٌْ ْاسدٌْ صاًْاسيًُنإ بُ ػًَىَيُنٌ صؤس
وَ بؤ )يؤغ ٓاجنًؤغ(  ( دا بشٍ ًًَاس تشثُ يُ صاًْاسيًُنإ يُ )بؤطنت(1970َ)

( طُْتُ, ْاسدٌْ بشِواْاَُيُنٌ 12( ُٖصاس دؤالس بُآلّ َُٓشِؤ تُْٗا )150دَطُيؼتُ )
( طُْت نُ َُٖإ ػت بُ 10ا( نَُرت يُ )ًًًٌ(يُوَ بؤ )نًٓضٌ يُ )ي( الثُس40َِ)

 .( دؤالسٍ تٌَ دَضًَت50ٌ )يؤالسَ و بُ ثؤطيت ٓاطا( د10فانع)

 ِ( 20ُى َاْط و )ييٌَ تُيُفؤُْوَ بؤ َاوٍَ سِانًَؼاٌْ ًًٌََٖ ًٓٓتُسًَْت يُ س
 دَضًَت بُآلّ يُ وياليُتُ ( دؤالسٍ َُٓشيهٌ ت60ٌَناتزًََش يُ ُٓفشيكًا ْضيهٍُ )
 .( دؤالس22َيُطشتىوَناٌْ َُُٓسيها تًُْا )

 ًًَٖٓٓتُسًَْت ُٓواٍُْ صَاٌْ ًٓٓطًًضٍ وَى صَاًَْهٌ بُٓسَِتٌ اٌْ ُٓسبُناس
%( ٍ داًْؼتىاٌْ دًٗإ صَاٌْ 10%( ُٖسضُْذَ ْضيهٍُ )35ُ )بُناسدًََٖٓٔ دَطات

دَطاتُ  ُٖيُُٓواُْؾ نُ صَاٌْ ضًين دَدوئَ سِيَزٍَ دووٌََ , ٔيَٓد بُناسديهُ 
(16%.) 

 ًَٖٓباآلناٌْ  ُْاغؤًََٖٓٔ يُ قٌ ُٓواٍُْ ًٓٓتُسًَْت بُناسدًٌْ ضًًُسابُناس
%( يُ 70%( و يُ ضني )65%( ُّٓ سِيَزَيُ يُ طشيالْها )89دَطاتُ )نُ  دإ ٓذٕخىيَ
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طتني ُيُ%( و يُ ف80سدوٕ )ى%( و 36ٓ%( وَاَيًضيا )56التُ يُطشتىوَنإ )يثاػإ و
 (.0.1( و تادًهظتإ )%0.6) ( و ْادنرييا4%)

 ِ ًٓٓتُسًَْت دافانتُسَ نؤَُآلتًُنإ يُ بُناسًَٖٓاْ

  ضًين ًَْش وأْ و يُ سَطُصٍ طُجنتىيَزٍ صؤسبٍُ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت 
 ٕ.نؤََُيطُ ناٌْدَوَيَُُْذَ

 يُ دًٗاْذا ُّٓ سِيَزَيُ بُ  %(42دا ) سِيَزٍَ رْإ يُ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت
سِيَزَيُ ّ ُٓ نَُبىوُْوٍَ اِْ تشدإ يُ وآلت و َُٓيُاًْا %( يُ ًٓتاَيًا37بشٍ )

تُ ياليُ%( و يُ و49%( َ يُ تايالْذ )47بُديذَنشيَت بؤ منىوُْ يُ بُساصيٌ )
 .ُأْ%( ُٓو وآلتاُْ صؤسبُيإ َىط51ًَيُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها و نُُْدا ُٓطاتُ )

 ( ناس4تًُْا  .ًََٖٓٔ طٌَ يُنٌ ٓافشَتاٌْ َُغشينبد%( رْاٌْ عُسَب ًٓٓتُسًَْت ُب
 ( ٍُبُناس16ْضيه )%دا ُٖٕ ُّٓ سِيَزَيُؾ يُ  ًَُٖٓس يُ خؤسُٖآلتٌ ْاوَسِاطت

 .%( بُسص بىوَتُو39َ( بُ سِيَزٍَ )2005-2000ًَْىإ طاآلٌْ )
 (8.39) رْاٌْ نؤَجىتُس بُناسدًََٖٓٔ بُساَبُس%( 5.31)يُ فُيُطتني% 

 ثًَو( 4 ,9) و ثًاواًْؽ (%7,23) يُثًاواٌْ بُآلّ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت رْإ يُ
 .دًََٖٓٔ
  وآلتُ دايؼتىاٌْ عُسَبذا يُى تُيُفؤٕ بُناسديَت بُآلّ يُ (10)يًَُْى

 .( بؤ ُٖس نُطًَو تُيُفؤٕ بُناسديَت1\107ثًَؼهُوتُونإ )

  ( ُيُ دًٗاٌْ عُسَب1000( نؤَجًىتُس بؤ )18نَُرت ي )  دا بُناسديَت
 .(يُ%3 ,78) يُضاو دًٗاْذا

 ٓ ُُنإ ًٓٓتُسًَْت ًَآَاوَْذي و سدوٕ طٌَ يُنٍُ داَىدَصطا بضىوىىي
ُٖوَيٌ %( 66) يإ نؤَجًىتُس بُناسديَت و ْضيهٍُ%(  78) بُناسدًََٖٓٔ و يُواُْؾ

ٌْ ًٓٓتُسًَْت دَدَٕ تُْٗا ضاسَنًَهٌ نؤَجاًْانإ خاوٌَْ الثُسٍَِ تايبُتُ ًَٖٓابُناس
 .يُ تؤسَِنُدا

 ( ُٕٖصاس بُػذاس977( ُٖصاس نُغ خاوٌَْ تُيُفؤُْ بُساَبُس )267يُ عُمما) 
 .بىو يُ ًًٌََٖ ًٓٓتُسًَْت ُٖصاس بُػذاس( 48بىوٍ يُ ًًٌََٖ َؤبايٌ و ْضيهٍُ )

 فؤٕ دا ُب ُُي ؽ دَطاتُ )ساًَظش خاوٌَْ َُٖإ سِيَزَُي ُي ت  .ٕؤ( 9.7ًًََبُس َؤبايًً
 ٌٓ(.3.4دا نُ دَطاتُ ) ُفغاْظتإ َُٖإ سِيَزَ يُ تُيُفؤٕ و َؤباي% 
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ئ
 :ئبؤغلاييئذملازةيي

 ُدا يُ ُٓوسوثا و وياليُتُ يُطشتىوَناٌْ َُُٓسيها ٌ طُدٍَ بًظتيؤتان ي 
 .ٍ داتاناًْإ طُباسَت بُ ُٓفشيكًا نؤنشدَوَ (90%)

 (ٍ %18)ٌ بؤ ٖاسيهاسٍ و طُػُ ثًَذإ تُْٗا ثوآلتاٌْ سِيَهدشاوٍ ُٓوسو
 ذايُ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ دًٗاْ%( 79)ْضيهٍُنُضِ  ,ثًَو دًًَََٖٓتدًٗاٌْ 

 يُخؤّ دَطشيَت.
  (34 ّ)% ُبُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ وآلتُ تاصَ ثًَؼهُوتىوَنإ دا ُٖي

 وآلتاُْيُ. و( يُ%81)داًْؼتىاٌْ دًٗإ بُ سِيَزٍَ  تًَهشِاّيُطٍَُ ُٓوٍَ 
 ( ٍَُٓوَْذَ يُ وآلتُ ثًَؼهُوتىوَنإ دا 5ًًٌََٖ تُيُفؤٕ و َؤبايٌ بُ سِيَز )
( 11)س جًىتَُُٖبىوٌْ نؤ, وآلتُ تاصَثًَطُيؼتىوَنإٍَُ يُط بُ بُساوسدَ تشبُسص

 ,ُٓوسوثاٍ خؤس ٓاواَ, يُ ُٓوَْذَ صياتش (8ٌ ًٓٓتُسًَْتًؽ )ًَٖٓآُْوَْذَ صياتشَ و بُناس
  .وياليُتُ يُطشتىوَناٌْ َُُٓسيها, ًْىصيُْذا, ٕراثؤنُُْدا, , ٓىطرتايًا

 ( 8-5ُي ًَْى ُٖس)  ٕناسًَُٖٓسٍ ًٓٓتُسًَْت يُ ( ًًَؤٕ 2ْضيهٍُ )نُغ دا ًًَؤ ُب
ؾ يُ بانىوس يا باػىوسٍ ُٓفشيكًا ,ُٓفشيكًا دا ُٖيُ ًَْى نُغ واتُ يُى  ,ٕدا َُٓاُْ ُي

يُى  نُ ُيسِيَزَ, ( نُغ دا400-250) ًَْى دوو نُغ دا.نُغ ُٓوسوثا يُنظاُْ ُب  ُي
 هإ ًيُ نؤَاسٍ دووًَٓ, يًُْىٍَ طؤٍ باػىوسيؽ دا سِيَزَنإ يُنظإ ْني

يُ ضني بُناسًَُٖٓسإ يُ , ٍ بُناسًَُٖٓسٍ ًٓٓتُسًَْت داًْؼتىاٌْ ثايتُخنت(% 80)
ّ ( ػاسٍ ديه15ُو بًَذني يُنظاُْ بُرَاسٍَ بُناسًَُٖٓسإ )ٍ( ػُْطُٖا)ػاسَناٌْ
يُ ًٖٓذطتإ نُ , ( ًًَؤٕ نُط600ُو رَاسَيإ ) نُ ثُيىَْذيًإ الواصَ ُٓو وآلتُ

( نُغ ًٓٓتُسًَْت 0,45ىوُْوَ يُ دًٗاْذا تًُْا)بيَيُنًَهُ يُ طشيٓطرتئ دَُظُسٍ ْى
 .بُناسدًََٖٓٔ

 ( ًًٌَؤٕ 816( يًَُْى)2001طاَي ) دا ُّٓ داتايُ  يُ ُٓفشيكًانُغ
 .تُوَوَاشنؤن

 (نُغ خاوٌَْ تُيُفضيؤ1ُْ( نُغ دا )39يُ ًَْى ). 
 ( 35يًَُْى) غ َؤبايًٌ ُٖيُُ( ن1) نُغ دا. 
 ( تُيُفؤٌْ 1ٖ( نُغ دا )40يًَُْى )ُُي. 



 
39 

 ( نُغ نؤَجًىتُسٍ ُٖي1ُ( نُغ دا )30يًَُْى ). 
 ( ًٓٓتُسًَْت بُناسدًًَََٖٓت1( نُغ دا )60يًَُْى ). 

 
 : تُيُفؤٕ

 ًُٖض ػًَىَيُى تُيُفؤٌْ بؤ ثُيىَْذيهشدٕ  طٌَ يُنٍُ داًْؼتىاٌْ دًٗإ ب
 .بُناسًَُْٖٓاوَ

 ( ُدًٗإ ثًَو%10ُٓفشيكًاٍ ًُْضُ بًاباٌْ ن ٍ ) ُْٗادًًَََٖٓت خاوٌَْ ت 
 .تًًَذايُ ًًٌٌََ تُيُفؤُْٖيُفؤُْ يُ دًٗاْذا يُى ًًَاس ( ت0,2)

 ( ٍُ20ْشخٌ بُنشيَذاٌْ ًًٌََٖ تُيُفؤٕ يُ نًؼىَسٍ ُٓفشيكًا ْضيه% ٍ )
( يُ %9دًًَََٖٓت بُ بُساووسد يُطٍَُ سِيَزٍَ دًٗاٌْ نُ ) داٖاتٌ ًْؼتُاٌْ تاى ثًَو

 .داٖاتٌ بُسصيؽ دَطاتُ يُى يُ )طُد( دا
 ًٖٓ ُ( تُيُفؤٕ ُٖيُ.5( نُطًَو تُْٗا )100ذطتإ بؤ َُٖىو )ي 
 ( ًًَُاس 1,2ًًٌََٖيُدًٗاْذا صياتش ي ) ُ( ًًَاس بُػذاس1.3) تُيُفؤٕ ُٖي 

دَقًكُ ثُيىَْذٍ يُ تُيُفؤٌْ  ( ًًَاس140آلُْؾ )اطُٖيُ, بىو يُ ًًٌََٖ َؤبايٌ 
 .دا ًَْىدَوَيُتٌ

 
ئ:مؤبلايل

 (ٌرَاسٍَ بُػذاسبىواٌْ 2002َطاَي )ًًََُٖناٌْ  ,ؤبايٌ يُ تُيُفؤٕ صياتش بىو
و و داٖات و تَُُٕ  ُوَ بُثًٌَ ػىئَ و نؤََُيطُْصؤس خًَشا يُ دًٗاْذا بآلوبىو َؤبايٌ

 .اواص دَبًَتًإ دُنباسٍ ٓابىوسٍ نُط
 ( 450رَاسٍَ بُػذاسبىواٌْ يُ بُساصيٌ وَى ضُْذئ وآلتٌ ُٓفشيكٌ و ٓاطًا )

دوو نًؼىسٍ  دَطاتُ دوو ُٓوَْذٍَ بُػذاسبىواٌْ ُٖس بىوٍ تًًَذايُ نُ ًًَؤٕ بُػذاس
ْضيهٍُ , َُُٓسيها يُ وآلتاٌْ ًَْى سِيَهدشاوٍ ٓابىوسٍ بؤ ٖاسيهاسٍ و طُػُ ثًَذإ

 .بىوٍ َؤبايٌ ُٖيُ ( ًًَؤٕ بُػذاس836.5)
 ( ًًٍَُؤٕ بُػذاسبىوٍ َؤبايٌ يُ وياليُتُ يُطشتىَنإ 199ُٖسضُْذَ ْضيه )

ايٌ باٌْ َؤو( وآلتُ يُنَُاُْ ْني نُ رَاسٍَ بُػذاسبى10ُٓو ) آلّ َُٓاُُْب ,دا ُٖيُ
 .ؼتىاٌْ وياليُتُ يُطشتىوَنإ نُ خاوٌَْ َؤبائًً( يُ داْ%55ذا دَطاتُ )ًتًَ
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 دًََٖٓٔ يُ َاوٍَ  إ يُ دًٗإ ثًَووبُػذاسبىٍ  (%3) ُٓفشيكًا تُْٗا
بُسص  (%1600رَاسٍَ بُػذاسبىواٌْ َؤبايٌ بُ سِيَزٍَ )( 2002-1997)طاآلٌْ

 .بىوَتُوَ
 ُاْطىا رَاسٍَ بُػذاسبىواٌْ َؤبايٌ طٌَ ُٓوْذٍَ خاوَٕ تُيُفؤُْنايُ ًْهاس, 

 .( ُٖصاس نُغ414( ُٖصاس بُساَبُس )739واتُ )
 ( ٌنُغ يُ ضاو داًْؼتىاٌْ 120يؤنظُبؤسط رَاسٍَ بُػذاسبىواٌْ َؤباي )

( يُ 3ُيُطتني و )( يُ ف13( نُغ ُٓسدَٕ و )24( يُ َاَيًضيا )44نُغ و )(100)
 .يُ تادًهظتإ (7, 0ًْذرييا و )

 
ئ:ئيةَبكرتؤىييلامَبسىئثلامشلاوةيئ

 ( ًًَؤٕ نؤَجًىتُسٍ نؤٕ فشِيَذَدسيَت 200َنإ )وطاآلُْ يُ وياليُتُ يُنطشتى
 تش.يُطٍَُ ٓاًََشٍ 

 (11تُْٗا%) َٕسِيَزٍَ طىسِاوٍ تُيُفضيؤٕ يَُُ نَُرتَ, نؤَجًىتُسٍ طىسِاو. 
 رتؤٌْ هىوَنإ يُ َُٖىو وآلتًَهٌ ديهُ صياتش ثامشاوٍَ ُٓيًوياليُتُ يُنطشت

 .يًَذَنُويَتُوَ
 ( ٍُثامشاوَ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ وياليُتُ يُنطشتىوَنإ % 50-80ْضيه ٍ)

ثانظتإ بُآلّ ٓاًََشَ  ًٖٓذ و و دَنشيَت وَى ضني ديهُ سَِواٍُْ ػىيَين
ىسِاو سَِواٌْ وآلتُ تُٓوَ يُ تًَضىوٌْ طوبُناسُْٖاتىوَنإ يُبُس دووسنُ

 بُخؼني. ٕتاصَثًَؼهُوتىَنإ دَنشيَت ض بُ فشؤػنت يا
يُنًَو يُو خضَُتطىصاسياٍُْ ًٓٓتُسًَْت بؤ بُناسًَُٖٓساٌْ دَطتُبُسٍ دَنات  

 ُٖيُ, َاَيجُسٍِ خىيَُٓسٍ صؤستشئ َاَيجُسِيَو ض ُٓوٍَ صاًْين بشيتًًُ يُضؤًُْتٌ
 دَنشيَتُوَ صياتش َاَيجُسٍِ ناّ ُٓوٍَ صاًًْين بؤ تُتايبُ دًٗاٌْ ُٓيًَهظا, َاَيجُسِيَهٌ

 بُطىودَ َاَيجُسَِ ُّٓ. طُسداٌْ دَنشيَت صؤستشئ داس َاَيجُسِ ناّ , خىيَُٓساُْوَ يُاليُٕ
 صؤستشئ َوَ نُبهشيَتبآلو َاَيجُسِيَو ض يُ ٓاطاداسيًُنإ و بابُت  بضاْشيَت بؤ ُٓوٍَ
 ُٓدسَطٌ طُسِاُْنٍُ دا ػشييت يُ بهُيتُوَ هظآُيًَ َاَيجُسٍِ ُٓطُس .ُٖيُ خىيَُٓسٍ
 : ٓاػهشا دَنات, يُواُْؾ بؤ طشْطت صاًْاسٍ ضُْذئ بٓىوطًت, ُٓوا َاَيجُسِيَو



 
41 

 ضُْذََني واتُ دًٗاْذا يُ طايتُنُ سِيضبُْذٍ :(Alexa Traffic Rank) - أ
 .خىيَُٓسَوَ و طُسدإ  صؤسٍ يُ سِووٍ طايتُ

 سِيضبُْذٍ ْىوطًُٓدا ُّٓ ساَبُسيُ بُ نُ :(Traffic Rank in IQ) - ب
 طايتُ ُٓو واتُ بًَت نُّ رَاسَنُ ُٖتا بًَطىَإ, دَْىطًَت عًَشام دا بؤ يُ طايتُنُت

 عًَشام دا ُٓيًَهظا, يُ َاَيجُسٍِ سِيضبُْذٍ بُثًٌَ بؤ منىوُْ .ثًَؼُوَيُيُ سِيضٍ يُ
 طؤطًَُ, طًًَُّ ووَّد ,ُٖيُ بُناسًَُٖٓسٍ صؤستشئ نُ طايتُ يُنُّ فُيظبىوى َاَيجُسٍِ

 نًًو يىتًىبُ, ُّٓ سيضبُْذَؾ بُ ػًَىَيُنٌ بُسدَواّ طؤسِاٌْ بُطُسدا ديَت. ُٓطُس
 صؤستشئ عًَشام دا يُ نُ سيضدَنات بؤ ُٓو َاَيجُسِاُْت َُٖىو ( ُٓواIQيُ ) بهُيت
 تبٓىطً ديهُ َاَيجُسٍِ ُٓدسَطٌ دَتىاًَْت .داس دَنشيَُٓوَ صؤستشئ و  دَنشئَ طُسدإ

 ُٓو سِيضبُْذٍ صاًْاسٍ ٓايهؤٌْ طُسِإ, يُ بهُ نًًو ثاػإ و طُسِاُْنٍُ دا  خاٍُْ يُ
 .دَخاتُبُسدَطت بؤ َاَيجُسَِت

ئ
ئدةزوهشةيةكيئتبؤزيئبؤئمبديلايئىوَى

ٓاَاْر يُّ ْىوطًُٓ ُٓوَيُ تًؼو خبُيُٓ طُس ضَُهِ ًَذياٍ ْىَّ و تًَطُيؼتِٓ 
سدَ و طُسدًَََهٌ ْىَّ دَنُٕ ُْى تُْٗا يُ اليُُْ ثشانتًهًًُناٌْ طىصاسػت يُ ديا

صاْظيت ْىيٌَ ثُيىَْذيهشدْذا, بَُيهى يُ صؤسيَو يُو ضَُو و دَطتُواراٍُْ ثُيىَطنت 
بُدلؤسَ تاصَيٍُ ًَذيا, يُطٍَُ بُُْٖذ وَسطشتين ُٓو سِاطتًٍُ صؤسبٍُ خُطًَُتُناٌْ 

ًًََىَ و وَنى ثًَىيظت دَسُْنُوتىو  ٕ.ُّٓ دياسدَيُ ًَٖؼتا ُْخُ
ُٖوَيذساوَ بُ ػًَىَيُنٌ فشَوإ ضَُهُ ثُيىَْذيذاسَنإ بُ ًَذياٍ ْىٍَ خبشيَُٓسِوو  

يُ ًَٓظتادا تًَشوآًًَْهِ دياسيهشاو يُباسَياُْوَ ُٖيُ, يُ ًَْىياْذا ُٓو ثًَٓاطاٍُْ يُ 
ًٓٓظهًؤثًذيا و فُسُْٖطُ تايبُتُنإ بُ تُنُٓيؤريا ٖاتىوَ, يُثاٍَ خظتُٓسِووٍ 

نٌ تًؤسٍ بؤ ًَذياٍ ْىَّ يُ سِواْطٍُ تًَشِواًْين رَاسَيُى يُو ثظجؤسِاٍُْ ضىاسضًَىَيُ
 Nicholasطُسطُسٌَ يًَهىَيًُٓوَٕ يُو دياسدَيُ, ُٓواًْؽ ًْهىالغ ًْطشؤثؤْيت

Negroponte)) ,( دؤٕ ثاظًًوJohn Pavlik)( ظني نشؤطيب ,Vin Crosbie) ,
دٕ يُ َُٖبُس ُٓو ػؤسِػُ ( بُ َُبُطيت َُٖيىَطتُنشSteve Jonesطتًغ دؤْض )

َُصٍُْ ًَذياٍ ْىَّ بُسثايهشدوَ و دَطتًٓؼاْهشدٌْ ُٓو اليُٕ و دَسٖاويؼتاٍُْ 
 يُطٍَُ خؤيذا دَيًًََٗٓت. 
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 :سةرةتا
بُسَوثًَؼضىوٌْ دَسواصَطُيًَو ُٖٕ بؤ يًَهىَيًُٓوَ يُ ضَُهٌ ًَذياٍ ْىَّ و 

يًُناْذا, بؤ منىوُْ )ثاظًًو( نُسَطتُ و ٓاَشاصَناٌْ يُاليُُْ ًََزوويٌ و تُنُٓيؤر
ًَذياٍ ْىَّ يُ سِواْطٍُ ػؤسِػٌ رَاسَيٌ و ًٓٓتُسًَْت و ثشانتًو نشدًْإ يُّ ثُجنا 

و ٓؤوئ  Davis طاَيٍُ دوايًذا دَبًًَٓت, ُْٖذآ يُ يًَهؤَيُسَِوإ وَى )ديعًع
Owenُس ( دَطتجًَهٌ ُّٓ بابُتُ يُ ػًَىَ تاصَناٌْ ًَذيا دَبًٓٔ نىدَتايُنٌ بُط

( و ثشِؤطشاَُ show talkًَذياٍ نؤْذا ًَٖٓا وَى ثشؤطشاَُناٌْ طفتىطؤٍ تُيُفضيؤٌْ)
( تايبُت بُ ًَىصيو, بؤ منىوُْ M T Vَُُٖسَِْط و صيٓذووَناٌْ نُْاَيٌ ًَِٓ تٌ ظٌ )

ُّٓ ثشؤطشاَاُْ طؤسِاًَْهٌ طُوسٍَ بُطُس ػاػٍُ تُيُفضيؤًْذا ًَٖٓا, ُٖسيُى يُ ديعًع 
ُوَ باطٌ سِؤَيٌ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ و ثُيذابىوٌْ ًٓٓتُسًَْت دَنُٕ و ٓؤوئ بُ بايُخ

يُ طُآليُبىوٌْ ًَذياٍ ْىَّ, ُّٓ دوو يًَهؤَيُسَ بؤضىوٌْ دًاواصيإ ُٖيُ يُطٍَُ 
 يًَهؤَيُسَوَناٌْ ديهُ يُباسٍَ طُسَتا و ًََزووٍ طُسَُٖيذاٌْ ًَذياٍ ْىَّ.

( طُسَتاٍ pingree( و ثًٓطشٍ )Gitelmanُْٖذآ تىيَزَسٍ ديهُ وَى طًتًُإ )
ثُيذابىوٌْ ًَذياٍ ْىآ دَطُسِيَُٓٓوَ بؤ ُٓوناتٍُ تُيُطشاف ثُيذابىو يُ طاَيٌ 

(, ُٓوإ بريؤنُنُيإ بًٓانشدبىو يُطُس بَُٓاٍ )ساَيُتٌ سِاطىصَسٍ ًَذيا( 1740)
( media in transition conferenceبَُذوايًُ يُ نؤْطشَيُى بُ َُٖإ ْاوًْؼإ )

صنشا, تاوتىيٌَ ضَُهٌ ًَذياٍ ْىيٌَ نشد, يُاليُٕ ثُمياْطاٍ َاطًىػًٓتظٌ طا
 َُُٓسيهِ بؤ تُنُٓيؤريا سيَهدشابىو. 

يُّ يًَهؤَيًُٓوَيُ نؤََُيًَو ثًَٓاطٍُ بُٓسَِتٌ و ثشانتًهٌ بؤ واتاٍ ًَذياٍ ْىآ 
ٍَ دَخُيُٓسِوو, دواتش ػُٕ و نُوٍ دَسواصَ دؤساودؤسَناٌْ دَنُئ بؤ سِووْهشدُْو

سَُِْٖذ و اليُُْناٌْ ُٖسوَى طشْطرتئ نُسَطتُ و ٓاَشاصَناٌْ بًٓاتٓإ و 
 ُٓدلؤسَ ْىيًٍَُ ًَذيا دَخُيُٓ سِوو. ثًَؼهُػهشدٌْ

دَبآ يُ طُسَتاوَ داْبًٓنَي بُوَدا ُّٓ ًَذيايُ صادٍَ ٓاويَتُبىوًَْهُ 
(convergenceيُ ًَْىإ تُنُٓيؤريا نؤٕ و تاصَناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ يُط ) نؤَجًىتُس ٍَُ
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و تؤسَِناٌْ, طُسباسٍ ْاويًَٓاُْ صؤسَناٌْ ًَٖؼتا دوا خُطًَُتُناٌْ بُ سِووٌْ 
دَسُْنُوتىوٕ, ناتًَو ُّٓ ْاوٍَ يًَذَْشيَت يُبُسُٓوَيُ يُ صؤس سِووَوَ دًاواصَ يُ 

يُدلؤسَ ًَذيايُدا يُ يُى ناتذا يُ  ٓاَشاصَ تُقًًذيًُناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ, بؤ منىوُْ
ىٍَ ثُياًََهٌ سِاطُياْذْذا دَتىاْشٍَ دَقًَهٌ ْىوطشاو, ويٍَُٓ دىوآلو, فؤتؤ و ضىاسضًَ

 دَْط خبشيَتُ بُسدَطيت خىيَُٓساٌْ.
ُّٓ ْاواٍُْ يُ ًَذياٍ ْىَّ ْشاوَ ُٖسيُنُيإ بؤ صًََُٓ و سَُِْٖذَ ْىيًَُناٌْ 

وَطفهشدٌْ ( بؤ digital media)دَطُسيَتُوَ, بؤ منىوُْ ْاوبشدٌْ بُ ًَذياٍ رَاسَيٌ )
بُٓسَتذا ثؼيت بُ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ وَى تُيُفضيؤٕ و  اليُُْ ثشانتًهًًُناًُْتٌ يُ

سِاديؤٍ رَاسَيٌ ٖتذ بُطتىوَ, يإ بُ َُبُطتِ ٓاَارَنشدٕ بُُٖس طًظتًََُو يإ 
ٓاَشاصيَهٌ ًَذيايٌ يُطٍَُ نؤَجًىتُس يُ يُى بذسٍَ, ُٖسوَى ثًًَذَطىتشٍَ ًَذياٍ 

َاداّ دؤسيَو يُ ساَيُتٌ ناسيًَهشدٕ و  (interactive media)ناسيًَهشدٕ 
ٓاَيىطؤسِنشدٌْ صاًْاسٍ و ُٓصَىوُْ دًاواصَنإ فُساَُٖذَنات يُ ًَْىإ بُناسًَُٖٓساٌْ 

 تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت و تُيُفضيؤٕ و سِاديؤٍ رَاسَيٌ و سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ و ٖتذ.
تُسًَْتًؼٌ ثٌَ دَطىتشيَت يُطُس ُٖسوَٖا ًَذياٍ سِاطتُوخؤ و صيٓذووٍ ًٓٓ

 ًًََُٖناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ 
 (online media ,يُ سِواْطٍُ طشْطًذإ بُ اليُُْ ثشانتًهًًُناٌْ ًٓٓتُسًَْت )

( يُ دَسبشِيين بؤػايٌ cyber media) ُٖسوَٖا ثًَؼًذَطىتشٍَ ٓاَشاصَ طايبُسووًًُْنإ
ْاوَ ْىوطُسٍ سِؤَآْىطٌ ُّٓ  (cyberspace)ٓامساٌْ طايبُسووًُْوَ ٖاتىوَ 

( يُ سؤَاُْنٍُ ْاوٍ يًَٓاوَ (William Gibsonُْٓذيَؼٍُ صاْظيت ويًُّ طًبظؤٕ 
(ّ بُناسًَٖٓا نُ يُ صاْظيت طايبُسووًْتًو (Neuromancerْاوٍ  (1984طاَيٌ )

( بُ نىسدّ ثًًَذَطىتشيَت )صاْظيت نؤْرتِؤَيهشدٌْ ٓاًََشٍ(, cybernetics)وَسطرياوَ 
 )طايبُسًَذيا( طىصاسػتُ يُو دًٗاٍُْ دسوطتهشاوَ يُ صاًْاسيًُنإ, ُٓو دَسبشِيين

صاًْاسيًاٍُْ ػًَىٍَ َاددَ وَسدَطشٕ بُوثًًٍَُ يُطُس ٓاطيت ًْؼتُاٌْ و ًَْىدَوَيُتٌ 
باصاسيَهٌ طُوسَ ثًَهذًََٖٔ, بؤتُ طُسضاوَيُنٌ طشْطٌ ًَٖض و داٖاتٌ داسايٌ و 

تُ ثًَؼهُوتىوَنإ, ُٖسوَى طىصاسػتُ بؤ َُعشيفٌ صؤسيَو يُ نؤَجاًْا و وآل
بُناسًَٖٓاُْ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ػىيَين ناس و ناساَُيًُناٌْ ٓادًََضاديإ طشتؤتُوَ, 

 بُآلّ يًَشَ صياتش بؤ وَطفٌ فُصاٍ صاًْاسيًُنإ يُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت ديَت. 
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انشدٕ بؤ ( وَى info mediaًَُٖ)ْاودَبشٍَ  ًَذياٍ ْىَّ بُ ًَذياٍ صاًْاسيًُنإ
ٓاويَتُبىوٌْ ًَْىإ نؤَجًىتُس و ًَذيا, دواداس ثُيذابىوٌْ طًظتًََُهِ ًَذيايٌ ْىَّ 
طىود يُ ثًَؼعُضىوٌْ تُنُٓيؤرياٍ صاًْاسيًُنإ وَسدَطشيَت و يُطَُيٌ تًَهَُيذَبًَت, 

( َُُٓ يُبُسُٓو hyper media)ثًًَذَطىتشيَت ًَذياٍ ٓاَشاصَ تًَهضشِراوَنإ 
بُديذَنشٍَ تىاْاٍ دسوطتهشدٌْ تؤسِيهٌ  يُدلؤسَ ًَذيايُ بُيُنذاضىوٍُْتًَهضشِرإ و 

صاًْاسٍ بُيُنُوَ بُطرتاوٍ ُٖيُ يُ سِيَطٍُ داْاٌْ ضُْذئ يًٓهٌ دؤساودؤس يُ ْاو 
( ًَُُٓ يًَشَ يُ بُسدَّ يُنًَو يُ تايبُمتُْذيٌ و hyperlinksدُطتٍُ يُى بابُتذا )

ذائ بُ ًٖض ػًَىَيُى يُ تىاْاٍ ًَذيا خُطًَُتُ طُسَنًًُناٌْ ًَذياٍ ْىيَ
نالطًهًًُناٌْ ديهُ ًُْ, ُٖسوَى ُْٖذٍَ يُاليُُْ ثشانتًهًًُناٌْ ُٓو ًَذيايُ 

( بُوثًًٍَُ يُ يُى بابُتٌ ًَذيايٌ نُ multimediaثًًَذَطىتشٍَ ََُيتًًُذيا )
بآلودَنشيَتُوَ دَم و ويَُٓ و ظًذيؤ و دَْط و سَطُصَ تايجؤطشافًًُناٌْ دٍ 

 تًَهُآلونشاوٕ.
تًَبًين ُٓوَ دَنُئ ُْٖذٍَ يُو ْاواُْ ثُيىَطنت بُ بُناسًٖٓاُْناٌْ نؤَجًىتُس,  

ُْٖذيَهًإ دَسضىوُْ يُ طشوػيت ٓاَشاصيَهٌ ثُيىَْذيهشدٕ, ُْٖذيَهؼًإ طٓىسٍ 
ُٓصَىوٕ و ػاسَصايٌ سِؤػٓبرييإ تًَجُسِاْذووَ و ُٓطتَُُ ْاويَهٌ ٖاوتاٍ بؤ دابٓشٍ يُ 

ُٓو ريٓطُيٍُ يًٌَ ثُيذابىوَ, ُْٖذآ يُ ْاوَنإ ٓاَارَٕ بؤ اليًَُْهٌ  دَسَوٍَ
بُناسًَٖٓاُْناٌْ ًَذياٍ ْىآ يإ يُنًَو يُ خُطًَُتُناٌْ, ُٓو ْاواٍُْ خُطًَُتُناٌْ 
تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت دَسدَخُٕ, بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت صًٍََُٓ ثًَٓاطُنشدٌْ ًَذياٍ ْىآ 

 فشَوإ دَنات.
 طُسَتايٌ بؤ ًَذياٍ ْىَّ: ُْٖذٍَ ثًَٓاطٍُ 

( ًَذياٍ ْىآ بَُؼًَىَيُ high-tech dictionary)فُسُْٖطٌ تُنُٓيؤرياٍ باآل 
ثًَٓاطُدَنات "ثًَهُوَ بُطتُٓوٍَ نؤَجًىتُس و تؤسَِناٌْ نؤَجًىتُسَ يُطٍَُ 

 ََُيتًًُذيا". 
ٍ ( "ًَذياٍ ْىَّ بشيتًًُ يُو تُنُٓيؤرياlesterُْبُطىيَشٍَ ثًَٓاطٍُ يًظتُس )

ثُيىَْذيهشدٕ يُ ُٓجناٌَ ٓاويَتُبىوٌْ ًَْىإ نؤَجًىتُس و ٓاَشاصَ تُقًًذيًُناٌْ 
 سِاطُياْذٕ وَى ضاثٌَُُْ و ويَُٓطشتين فؤتؤطشايف و دَْط و ظًذيؤ ثُيذابىوَ". 

 ( بُ دوو اليُٕ ثًَٓاطٍُ دَنات: computimg dictionaryفُسُْٖطٌ نؤَجًىتُس )
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ناسًَٖٓاُْناٌْ ثُيىَْذيهشدٌْ رَاسَيٌ و ًَذياٍ ْىآ تًَهَُيًَهُ يُ بُ" .1
بآلونشدُْوٍَ ُٓيًهرتؤٌْ يُطُس طًذٍ و دٍ ظٌ دٍ بُ طؼت دؤسَناٌْ و تُيُفضيؤٌْ 
رَاسَيٌ و ًٓٓتُسًَْت. ٓاَارَيُ بؤ بُناسًَٖٓاٌْ نؤَجًىتُسَ نُطًًُنإ و الثتؤخ, 

تُس خضَُت بُ دطُ يُ بُناسًَٖٓاٌْ ثُيىَْذٍ بًَتٍُ و َؤبايٌ يُّ بىاسَدا, نؤَجًى
 Digital)يُ سِيَطٍُ ٓاويَتُنشدٌْ رَاسَيٌ وادَنات بُناسًَٖٓاٌْ ًَذياٍ ْىَّ دَنات,

convergence يُ َُٖإ ناتًؼذا ضاسَطُسٍ  بهشٍَ( دَتىاْشٍَ ناس بُ دَْط و ظًذيؤ
دَقُ ْىوطشاوَنإ و ُٓجناَذاٌْ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٌْ تُيُفؤٌْ سِاطتُوخؤ يُُٖس 

 ." بهشيَتذا نؤَجًىتُسيَه

ٓاَارَيُ بؤ سِيَطا ْىيًَُناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ يُ فُصايُنٌ رَاسَيًذا بُوٍَ  " .2
سِيَطا دَدات بُ طشوخ و نؤََُيُ بضىونُناٌْ تش بؤ بُيُنطُيؼنت و نؤبىوُْوَ يُطُس 
ًٓٓتُسًَْت, ٓاَيىطؤسٍِ طىود و صاًْاسٍ يُ ًَْىإ يُنرت بهُٕ, ُٖسوَى ريٓطُيُنُ 

 ."َُٖىوإ دَْطٌ خؤيإ و نؤََُيطُناًًْإ بُ دًٗإ بطُئُْ سِيَطادَدات بُ 

( ًَذياٍ ْىآ بُوَ condensed net glossary)فُسُْٖطٌ بضىونٌ ًٓٓتُسًَْت 
بشيتًًُ يُ ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ رَاسَيٌ, يإ دسوطتهشدٌْ  "ثًَٓاطُدَنات 

ؤًْؽ دَنات, سِؤرْاَُواٌْ يُطُس ًٓٓتُسًَْت, ٓاَارَ بؤ ٓاًََشَناٌْ ًَذياٍ ن
دَسبشِيًٓهُ بؤ وَطفهشدٌْ ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ نؤٕ: ضاثٌَُُْ, تُيُفضيؤٕ, سِاديؤ, 

 ."طًَُٓا 

( ًَذياٍ webopediaبُثًٌَ ًٓٓظهًؤثًذياٍ ًٓٓتُسًَْيت ْاطشاو بُ ويَبؤثًَذيا )
دؤسَِٖا ػًَىٍَ تاصَدآًَٖشاو يُ طًظتٌَُ ثُيىَْذيهشدٌْ "ْىَّ ٓاَارَيُ بؤ 

وايًًَٗاتىوَ بُسدَطتبًَت بُٖؤٍ نؤَجًىتُس, ُٖسوَى ًَذياٍ ْىَّ  ُٓيًهرتؤٌْ
ثُيىَطتُ بُطًظتَُُ سِاطُياْذُْ نؤُْنإ, ُٓطُس بُساوسديَو بهُئ يُ ًَْىإ 
سِؤرْاَُواٌْ نؤٕ يُ دَم و ويَُٓناًْذا طًفُتٌ بٌَ دىَيُيٌ دَبًٓشٍَ, يُ بُساَبُسدا يُ 

نُئ, ًَذياٍ ْىَّ يُ طؤسِاْهاسٍ و ًَذياٍ ْىَّ ُٖطت بُ دايٓاًَهٌ بىوٕ دَ
ْىَّبىوُْوَيُنٌ بُسدَواَذايُ, يُطٍَُ تىاْاٍ ُٓجناَذاٌْ ثُيىَْذيهشدٕ بُ ٓاَشاصَ 
دًاواصَنإ, يُ سِيَطُيُوَ دَتىاْشيَت صاًْاسٍ بطىاصسيَتُوَ ُْٖذيَهًإ بُ سِيَطاٍ 

منىوُْ  (, بؤPOINT-TO –POINTثُيىَْذيهشدٕ يُ نُطًَهُوَ بؤ يُنًَهٌ ديهُ )
(, POINT TO MANYثُيىَْذيهشدٕ بُ تُيُفؤٕ, يإ يُ نُطًَهُوَ بؤ نؤََُيًَو )
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بؤ منىوُْ تُيُفضيؤٕ و سِاديؤ, ُٖسضٌ ًَذياٍ ْىَّ و بُناسًَٖٓاُْناًُْتٌ بُ تايبُتٌ 
ُٓدلؤسَ طؤسِاْطاسيًٍُ بُ ػًَىَيُنٌ سيؼُيٌ بُطُسدا ٖاتىوَ,  ًٓٓتُسًَْت, ُٓوا

 تىاٌْ بطاتُ طؼت ػًَىَناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ. بُوثًًٍَُ ًٓٓتُسًَْت
( داْذًََْت بُوَّ ًٖض وَآلًََهٌ نؤتايٌ بؤ ُٓو ثشطًاسَ jonesُٓطُسضٌ دؤْض )

ًًُْ دََيًَت:)ًَذياٍ ْىَّ ضًًُ?(, ُٖس بؤيُ وَآلَُناٌْ يُطُس ُٓوَ بًٓاتذًََْت دََيٌَ 
صاساوَيُنُ بؤ ًَذياّ ْىَّ يُ طُسَتاٍ قؤْاغٌ دسوطتبىوًْذايُ, ًَذياٍ ْىَّ 

وَطفهشدٌْ ػًَىٍَ ُْٖذٍَ يُ دؤسَناٌْ ثُيىَْذيهشدٌْ ُٓيًهرتؤٌْ بُ بُناسًَٖٓاٌْ 
نؤَجًىتُس يُ ًَذياٍ نؤٕ نُ بشييت بىو يُ سِؤرْاَُواٌْ ْىوطشاو يُ سِؤرْاَُ و 

(. دًاواصٍ ًَذياٍ ْىَّ Staticتُيُفضيؤٕ و سِاديؤ و ُْٖذٍَ يُ ٓاَشاصَ ُْدىآلوَنإ )
ٕ يُ بىوٌْ تىاْاٍ طفتىطؤ و قظُنشدُْ يُ ًَْىإ ُٖس دووالٍ ثشؤطٍُ يُطٍَُ نؤ

ثُيىَْذيهشدٕ )ًَْشَس و وَسطش(. يُطٍَُ ُٓوَؾ َُودانإ يُ ًَْىإ ًَذياٍ ْىَّ و نؤٕ 
صؤس نَُبؤتُوَ يُبُسُٓوٍَ خىدٍ ًَذياٍ نؤٕ طُسيُْىَّ يُريَش سِؤػٓايٌ ُٓو طؤسِاُْ 

وٍَ بؤ نشا تاوَنى يُطٍَُ ًَذياٍ ْىَّ يُ ُْٖذٍَ اليًُْذا ْىيًَاُْ بًٓاتٓشاوَ و ثًَذاضىوُْ
 يُى بطشيَتُوَ. 

( ثًَٓاطُيُنٌ ثشانتًهٌ بؤ ًَذياٍ ْىَّ Sheridanنؤيًزٍ ػشيذاٌْ تُنُٓيؤرٍ )
َُٖىو دؤسَ سِاطُياْذًَْهٌ رَاسَيٌ بُ ػًَىٍَ رَاسَيٌ و ناسيًَهشدٕ "دادٌََْ بُوٍَ 

 ."ثًَؼهُػذَنشيَت
ًَذياٍ ْىَّ و نؤٕ يًَو دًادَنُُْوَ, يُنُّ دَسباسٍَ ضؤًُْتٌ  دوو ساَيُت ُٖٕ 

بآلونشدُْوٍَ بابُتٌ ًَذياٍ ْىَّ, دووَّ طُباسَت بُ ضؤًُْتٌ طُيؼنت بُ 
دَقُ ْىوطشاو  تًَهَُيهشدٌُْٓدلؤسَ ًَذيايُ ثؼت بُ  خضَُتطىصاسيًُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ,

ْاَُواًْذا دَبُطتًَت, دطُ يُ و ويَُٓ و ظًذيؤ و دَْط يُ دُطتٍُ يُى بابُتٌ سِؤر
بُناسًَٖٓاٌْ نؤَجًىتُس وَى ٓاًََشيَهٌ طُسَنٌ يُ نشداسٍ بُسًََُٖٗٓإ 
وثًَؼهُػهشدٕ.بُآلّ ٓاطت و َُوداٍ ناسيًَهشدٕ دًاواصٍ طُسَنًُ دًايذَناتُوَ وَى 

 يُنًَو يُ طشيٓطرتئ خُطًَُتُناٌْ.
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ئ
ئبةغةكلاىيئمبديلايئىوَى

  ًَذياٍ ْىَّ بهُئ بُ ضىاس بُػُوَ َُٓإُْ: يُطُس ُٓو بَُٓايُ دَتىاْني
( بُناسًَٖٓاٌْ ONLINEًَذياٍ ْىَّ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت ) -1

ُٓدلؤسَ طُسيُبُسٍ ْىيًَُ و بٌَ ثًَؼًُٓيُ, صؤس بُ خًَشايٌ ُْػىمنا  تايبُمتُْذيًُناٌْ
 دَنات و نؤََُيًَو بُناسًَٖٓاٌْ بٌَ طٓىسٍ يٌَ دسوطتذَبًَت.

ْىَّ يُطُس بٓضًٍُٓ ٓاَشاصَ َُٖيطرياوَنإ دسوطتذَبًَت, ُٓويؽ ًَذياٍ  -2
ٓاَشاصَناٌْ خىيَٓذُْوٍَ ثُسِتىى و سِؤرْاَُنإ دَطشيَتُوَ نُ صؤس بُخًَشايٌ 
طُػُدَنات و صؤس دؤسٍ بُناسًَٖٓاٌْ يٌَ دسوطت دَبٌَ, يُطُس دؤسَِٖا ٓاًََشٍ 

 ديهُ.َُٖيطرياوٍ وَى َؤبايٌ و ٓاَشاصَ ُٓيًهرتؤًًُْناٌْ 
دؤسيَهٌ ديهٍُ ًَذياٍ ْىَّ ثؼت بُ ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ نؤٕ دَبُطتًَت,  -3

ٍ وَآلَذاُْوَُْٖذٍَ تايبُمتُْذيٌ ْىيٌَ بؤ صيادنشاوَ وَى ناسيًَهشدٕ و رَاسَيٌ بىوٕ و 
 داواناسٍ.

ُٓدلؤسَ يُ سِيَطٍُ تؤسَِناٌْ  (Offlineًَذياٍ ْىَّ ثؼتبُطتىو بُ نؤَجًىتُس ) -4
بُناسديَت ياخىد يُ سِيَطٍُ ٖؤيُناٌْ ثاساطنت و خُصْهشدُْ دؤساودؤسَناٌْ  نؤَجًىتُس

 وَى طًذٍ و دٍ ظٌ دٍ و ٖتذ.
بــُ طــادَيـٌ دَتىاْني ًَذياٍ ْىَّ يـإ ًَذياٍ ٓـُيًـهـرتؤٌْ بٓـاطًًَٓـٔ 

بُو ُٖواٍَ و صاًْاسيًاٍُْ بُ ػًَىَيُنٌ ٓـُيًـهـرتؤٌْ دَطــىاصسيَتـُوَ بــُ "
 "ًَــٓـاٌْ ًٓٓتُسًَْت يـإ يُنًَـو يـُ خضَـُتطىصاسيًُنــاْـٌبـُنـاسٖ

 تايبُمتُْذيًُتُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ
 .ٌخًَــشايــ 
 .َطــُسبــُخؤيــٌ يُ بًــشنشدُْو 
 .سِووْــٌ يُ دياسيهشدٕ و بُ دَطتًَٗٓاْـٌ ٓـاَـاْر 
 .ٓـُسػًـفهشدٕ و صاًْاسٍ قىٍَ و بُسبآلو 
 .ُطــُسِاٌْ صيــشَنــاْــ 
 ًَؼــهـُوتٓــٌ خًَـشا و خًَـشايــٌ يـُ داًَٖــٓـإ يـإ دًَبُدًَهشدٕ.ث 
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دَسنــُوتٓــٌ ٖـُس ٓاَشاص و سِيَطايـُنــٌ ْىيٌَ ثُيىَْذيهشدٕ يــُ ًََــزوودا يُ 
بايُخ و سِيَطا نــؤْـُنـاٌْ ثًَــؽ خــؤٍ نــَُٓــانـاتُوَ, ضىْهُ دَسنــُوتٓــٌ 

ٌ سِؤرْاٍَُ ْىوطــشاو, دَسنــُوتٓــٌ تــُيـُفضيؤٕ سِاديؤ ُْبىوَ ٖــؤٍ ْـَُـاْـ
سِاديؤٍ ووٕ ْــُنـشد, دَسنـُوتٓــٌ ًٓٓتُسًَْت ُْبىوَ ٖؤٍ ْـَُـاْـٌ 
نـُْـاَيــُنـإ, بـُآلّ ًَٓظــتا يُوَ دَيــًٓـا بىوئ ٖــُس سِيَطايـُنــٌ ْىيٌَ 

ـُ بـؤ خــؤٍ سِاطُياْذٕ بـُػًَـهـٌ صؤس بًٓــُساْــٌ سِاطُياْذُْ نـؤْـُنـ
 سِادَنًَؼًَــت.

يُّ َُٖىو ثًَٓاطاٍُْ سِابشدوو طُختُ بتىاْني ثًَٓاطُيُنٌ طؼتطري بؤ ًَذياٍ ْىَّ 
دابًٓنَي يُبُس ضُْذ ٖؤيُى. ُٓويؽ ُٓوَيُ ُّٓ سِاطُياْذُْ يُ سِاطتًذا طىصاسػتُ يُ 

إ و قؤْاغًَهٌ سِاطىصَس و ًَٖؼتا تًَشِواْني يُباسٍَ ٓاَشاص و بُناسًَٖٓاُْن
تايبُمتُْذيًُنإ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت سِووٕ ْني و تًَطُيؼتين تُواو يُباسَياُْوَ 

ُٓدلؤسَ ًَذيايُ تانى ًَٓظتا بُخًَشايًُنٌ صؤس ُٖس يُ باسٍ ثُسَطُْذٕ و  طُآلَيُُْبىوَ.
بُسَوثًَؼضىوُْ, بُدؤسيَو ُٓوٍَ َُٓشِؤ ْىيًَُ بؤ بُياٌْ نؤٕ دَبًَت. ُٓطُس مباُْويَت 

يُى بؤ ًَذياٍ ْىَّ دابًٓنَي يُطُس بَُٓاٍ ٓاَشاصَ تاصَناٌْ ُٓوا يُطٍَُ ثًَٓاطُ
دآًَٖاٌْ ُٖس ٓاَشاصيَهٌ ْىَّ ُٓو ثًَٓاطُيُ بُػًَهٌ صؤس َاْا و ْاوَسِؤنُنٍُ يُ 
دَطتذَدات, بَُُؾ داْاٌْ ثًَٓاطُيُنٌ يُنالنُسَوَ و طؼتطري صؤس درواسَ, بُآلّ 

اطُنُ يُطُس بَُٓاٍ تايبُمتُْذيًُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ ناسَنُ ٓاطاْرت دَبًَت ُٓطُس ثًَٓ
بًٓاتبًٓنَي نُ ًَذياٍ ْىَّ دًادَناتُوَ بُ تايبُت ًُْضُ سِيَههُوتًَٓو ُٖيُ يُطُس 

 نؤََُيًَو يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ, دواتش بُدسيَزٍ يُطُسٍ دَوَطتني. 
طؼتطري نُ  دَنشٍَ نؤٍ ُٓو ثًَٓاطاٍُْ خظتُاُْ سِوو يًَشَدا يُ يُى ثًَٓاطٍُ

ٓاويَتُ "ًُْضُ سِيَههُوتًَٓهٌ يُطُسَ ثىخت بهُيُٓوَ بُوٍَ ًَذياٍ ْىَّ ٓاَارَيُ بؤ 
و َُُٖ ضُػًًُٓى يُ ػًَىَ و تُنُٓيؤريا و تايبُمتُْذٍ نُ ٓاَشاصَ ْىيًَُنإ يُطٍَُ 

(, Individualityخؤياْذا ًَٖٓاوَ بُ تايبُتٌ صَقهشدُْوٍَ باسّ تانايُتٌ )
(, نُ ُٖسدوونًإ بُسَجناٌَ customization) تانُنُطِيبُمتُْذٍ سَِضاونشدٌْ تا

يُنًَو يُ خُطًَُتُ طُسَنًًُناٌْ ًَذياٍ ْىيًَُ ُٓويؽ )ناسيًَهشدٕ(َ", يُبُسُٓوَ 
( بُ ًَذياٍ طُدٍَ بًظتُّ ْاودَبشا, ُٓوا Mass mediaُٓطُس ًَذياٍ دَُاوَسٍ )

ُسًَْت يُنًَهُ يُ ٓاَشاصَ ًَذياٍ طُدٍَ بًظت ويُنُ, ًٓٓت تانُنُطًَِذياٍ 
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طُسَنًًُناٌْ ُّٓ ًَذيايُ وايهشدوَ يُ تىاْاٍ َُٖىو نُطًَهذا بًَت, بطُسِيَت بُدواٍ 
ُٓو طؤساٌْ و بُسْاَُ تُيُفضيؤٌْ و فًًُُ طًُٓايٌ و صاًْاسيًُ سِؤرْاَُواٌْ و 

 صاْظتًًٍُ دَيُوٍَ و ثًَىيظتًُتٌ و دَطتدظتًَٓيت يُ َُٖإ ناتذا. 
ُوَ ثًَىيظت دَنات سِيَههُوئ يُطُس ُٓوٍَ ًَذياٍ ْىَّ تُْٗا بُآلّ بُسي

ًٓٓتُسًَْت ًُْ, يُبُسُٓوٍَ بُػًَو يُ بُناسًَٖٓاُْناٌْ ًَذياٍ ْىَّ تُواو دووسَ يُو 
بَُٓاياٍُْ يُطُس تُنُٓيؤرياٍ ًٓٓتُسًَْت بًٓاتٓشاوَ, ًَذياٍ ْىَّ يُ دووتىيًَذا 

ؤيذَطشيَت دواٍ دَسنُوتين يُنُّ رَاسَيُى تُنُٓيؤرياٍ ثُيىَْذيهشدٕ يُخ
بُناسًَٖٓاٌْ بآلونشدُْوٍَ ُٓيًهرتؤٌْ يُ دَم و ويَُٓ ُْدىآلوَنإ يُ طًظتَُِ 
نؤَجًىتُس و تؤسَِ دآًَٖشاوَنإ تادَطاتُ بُناسًَٖٓاُْ بٌَ ثًَؼًُٓناٌْ بىاسٍ 

 ثُيىَْذيهشدٕ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت.
متُْذيًاُْ ثىختذَنُيُٓوَ ًَذياٍ ْىَّ يًَشَدا نؤََُيًَو يُو خُطًَُت و تايبُ

دًادَناتُوَ يُواٍُْ ثًَؽ خؤٍ, يُ دياستشئ ُٓو خُطًَُتاُْؾ ٓاويَتُنشدٌْ ٓاَشاصَ 
نؤٕ و ْىيًَُناُْ يُ يُى ػىيَٓذا, يُطُس نؤَجًىتُس و تؤسَِناٌْ صاًْاسٍ, ُٓو 

ثُيىَْذيهشدٕ ٓاويَتُنشدٍُْ نىدَتايُنٌ بُطُس ػًَىَ و نايُ تُقًًذيًُناٌْ ثشِؤطٍُ 
ًَٖٓا, بُدؤسيَو بىاسٍ يُ بُسدَّ تاى سَخظاْذ ثُياَُناٌْ بطُيٌَُْ بُو نُطاٍُْ 

, بُ سِيَطاٍ فشَٓاسِاطتُ, ُْوَى يُطُسَوَ بؤ دياسيذَنات دَيُوٍَ يُو ناتٍُ خؤٍ
خىاسَوَ نُ َؤديًٌَ نالطًهٌ ثُيىَْذيهشدٌْ يُطُس بًٓاتٓشا بىو, طُسباسٍ ُٓوٍَ ُّٓ 

َبُطتًَت بُ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيٌ و ناسيًَهشدٕ و ٖايجُسيًٓو و ًَذيايُ ثؼتذ
بُناسًَٖٓاٌْ واقًعٌ طشمياُْيٌ, بُناسًَٖٓاٌْ سَطُصَناٌْ ََُيتًًُذيا, يُبُسضاوطشتين 

و تًَجُسِاْذٕ و ناَيهشدُْوَّ ضَُو و  تانُنُطًًُنإتايبُمتُْذٍ و ٓاسِاطتُ 
 و طٓىسٍ ًَْىإ دَوَيُتإ.تًَطُيؼتُٓناٌْ طُسوَسّ دَوَيُتٌ ًْؼتُاٌْ 

 ضىاسضًَىَيُنٌ تًؤسٍ بؤ تًَطُيؼنت يُ ًَذياٍ ْىَّ
يًَشَدا نؤََُيًَو تًَشِواًْين تًؤسٍ دَسباسٍَ ًَذياٍ ْىَّ دَخُيُٓسِوو بؤ تًَطُيؼنت 
يُ دَسواصَ و ٓاساطتُ طُسَنًُناٌْ, بُػًَو يُو تًَشِوآًْاٍُْ يًَشَ خظتىوَاُْتُسِوو 

ُيىَْذيذاسَناٌْ ثًَؼهُوتين تُنُٓيؤرياٍ ثُيىَْذيهشدٕ داوَ, بايُخٌ بُ اليُُْ ث
بُػًَهٌ ديهُ يُ ثظجؤسِإ يُ سِواْطٍُ يًَهؤَيًُٓوَ نؤَُآليُتًٌ و طًاطًًُنإ و ٖتذ 
طُيشٍ بابُتُنُ دَنُٕ, َُٖىو ُٓو بؤضىوْاُْؾ وَى دَسواصَيُى وايُ بؤ تًَطُيؼنت يُ 
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هؤَيًُٓواٍُْ يُو بىاسَدا نشاوٕ, بؤضىوُْناٌْ تايبُمتُْذيًُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ و ُٓو يًَ
 ًْطشؤثؤْيت و ثاظًًٌ و طشؤطجٌ و َاْؤظًض و ديعًع و ٓؤوئ باطذَنُئ.

 سِواْطٍُ ًْطشؤثؤْيت بؤ تًَطُيؼنت يُ ًَذياٍ ْىَّ
( ُٓو تايبُمتُْذيًاٍُْ ًَذياٍ ْىَّ دًادَناتُوَ يُ Negroponteًْطشؤثؤْيت )

ٓاَيىطؤسِ نشدٌْ يُنُ َاددٍ و  "نىستًذَناتُوَ يُ ٓاَشاصَ نؤُْناٌْ ًَذيا و 
 Bits notُُْٓيؤطًًُنإ بُ رَاسَيٌ, يإ ٓاَيىطؤسِنشدٌْ طُسد و صَسَِنإ بُ بايت )

Atoms ُوَى ٓاَشاصٍ طُسَنٌ بؤ َُٖيطشتين صاًْاسيًُنإ و دواداس طُياْذٌْ ي ,)
ذٍ وػُ و ويَُٓ و دَْط و ػًَىَيُنٌ ُٓيًهرتؤٌْ ُْى بُ ػًَىَ فًضيايًُنٍُ داسإ, ًٓ

ظًذيؤ و ٖتذ بُّ سِيَطُ ْىيًَُ بآلودَنشيَُٓوَ و دابُػذَنشئَ يُ بشٍ دابُػهشدٌْ يُ 
 سِيَطٍُ ناغُص و يُ ضىاسضًَىٍَ طٓذوقُ داخشاوَناْذا.

 Digital) دوواليُُْطُباسَت بُ تىاْاٍ ًَذياٍ ْىَّ يُطُس دواْذٌْ رَاسَيٌ 

Address abilityُيُ َؤديًًََهٌ ثًَؼهُوتىو يُ ثشِؤطٍُ طىاطتُٓوٍَ  (, نُ طىصاسػت
رَاسَيٌ صاًْاسيًُنإ يُ نؤَجًىتُسيَو بؤ نؤَجًتُسيَهٌ ديهُ يُوَتٍُ بُ رَاسَيٌ 
نشدٌْ خىدٍ نؤَجًىتُس يُدواٍ دُْطٌ دًٗاٌْ دووَّ ثُيذابىوَ, بُآلّ دواتش ُّٓ 

يهٌ بُسفشَوإ يُ ًَْىإ اليُُْ ثًَؼهُوتًَٓهٌ طُوسٍَ بُخؤوَبًين بؤ دسوطتهشدٌْ تؤسِ
رَاسَيُنٌ بًُْٔذاصَ يُ نؤَجًىتُس, َُُٓ يُاليُى يُ ٓاطت خىاطت و ٓاسَصووَ 

(, يُاليُنٌ تشَوَ تًَشنشدٌْ ثًَىيظيت و Individual Interestدَبًَت ) تانُنُطًًُنإ
خىاطتُ طؼتًًُنإ, َُُٓ َاْاٍ ُٓوَ دَطُيًَُْت ًَذياٍ ْىَّ تىاْاٍ دواْذٌْ 

ٍ ثًَىيظيت و ٓاسَصووَ نُطٌ و طؼتًًُناٌْ ُٖيُ, ناسيَهٌ وَٖا ُْدَتىاْشا ُدوواليُْ
 يُ ًَذياٍ نؤٕ بُ ُٓجناّ بطُيُْشيَت.

تايبُمتُْذيًُنٌ ثشِ بايُخٌ ُّٓ ًَذيايُ دَسضىوًُْتٌ يُ ًَْى نؤتىبُْذٍ دَطُآلتِ 
يايُ طًاطِ نُ خؤٍ يُطُسنشدَناٌْ نؤََُيطُ و دَوَيُت دَبًًَٓتُوَ, ًٓذٍ ُّٓ ًَذ

يُدَطيت خَُيهذايُ, ُٖسنُطٌَ بًُوٍَ بُناسيبًَٗينَ و طىودٍ يًَىَسبطشٍَ و دَْطٌ 
ببًظرتٍَ, بُ ثًَضُواٍُْ ًَذياٍ نؤٕ تا طُسدََاًَْهٌ ْضيو يُاليُٕ دَوَيُت و سًضب 
و نُطُ دَطت سِؤيؼتىوَنإ قؤسخهشابىو بؤ ٓاسِاطتُنشدٌْ سِاٍ طؼيت بُطىيَشٍَ 

 ٕ.بُسرَوَْذَيًُناٌْ خؤيا
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ُٓو ػؤسِػُ طُوسَيُّ يُ بىاسٍ ًَذيايًذا يُ ُْٖطاوٍ يُنًَُذا بُ ػًَىَيُنٌ 
الوَنٌ يُ دآًَٖاٌْ طؤتٓبًَشط بؤ ضاثداُْ دَطتًجًَهشد, دواتش بُ دآًَٖاٌْ تُيُطشاف 
ًََرتٍ وَسطشت, بُ نؤنشدُْوَيإ يُ يُى  و طُسَُٖيذاٌْ ًٓٓتُسًَْت طًُايُنٌ نا

 تُدَُعًذا.ثشِؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٌْ دَط
ئ

 كسؤضثي و مؤدَيلَيكي نوَيي ثةيوةنديكسدن
ظني نشؤطجٌ ٖاوسِايُ يُطٍَُ ًْطشؤثؤْيت, بُساوسديَهٌ طٌَ اليُُْ دَنات يُ ًَْىإ 
ًَذياٍ ْىَّ و ًَذياٍ نؤٕ طُباسَت بُ َؤديًَُ نالطًهًًُناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ, ُٖس 

ًَىإ صيٓذَوَساٌْ ديهُؾ نُ بُ يُ َؤديًٌَ ثُيىَْذيهشدٕ يُ ًَْىإ َشؤظ تُْاُْت يُ ْ
( ُّٓ ٓاطتٍُ Interpersonal Communicationثُيىَْذيهشدٌْ نُطٌ ْاودَبشيَت )

ثُيىَْذيهشدٕ ثًَىيظيت بُ ٓاَشاصَ تُنُٓيؤريًُنإ ًُْ بؤ ُٓجناَذاٌْ, دوو ساَيُتٌ دًا 
 نُسَوٍَ ُٖيُ: 

 
ئمؤدَيليئيةكةو:ئثةيوةىديكسدىيئكةضي

  ُنٍُ ثُيىَْذيهشدٕ يُنظأْ يُ تىاْاٍ نؤْرتِؤَيهشدٌْ ُدوواليُُْٖس تانًَو ي
 ثُيىَْذيًُنُ و ثُياَُ ٓاَيىطؤسِنشاوَنإ يُ ًَْىإ ُٖسدووال.

  ٌثُياّ و ْاوَسِؤنُنُ َُٖيطشٍ ُٓو ًَُٖاياُْيُ دُخت يُطُس ساَيُتٌ تانايُت
َٖا دَنُُْوَ, ثًَىيظيت و بُسرَوَْذيًُناٌْ خاوٌَْ ثُياَُنُ دَطتُبُسدَنُٕ, ُٖسو

 قاصاْر و صياُْنإ يُ ًَْىاًْإ.

 ٌنَُذَبًَتُوَ يُ  يُنظإ بىوٕ يُ ًَْىإ نؤْرتِؤَيهشدٕ و خُطًَُتٌ تانايُت
 ساَيُتٌ صيادبىوٌْ رَاسٍَ بُػذاسبىوإ يُ ثشِؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ.

يُبُس َُُٓ ُّٓ َؤديًَُ تُْٗا بؤ ثُيىَْذيهشدٌْ تُْٗا دوو نُغ طىجناوَ, بؤيُ 
ُيىَْذيهشدٕ ْاويإ يُّ َؤديًَُ ْاوَ ثُيىَْذيهشدٕ يُ خاَيًَو بؤ يُنًَهٌ ػاسَصاياٌْ ث

 (.one – to – oneتش )
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ئمؤدَيليئدووةو:ئثةيوةىديكسدىيئبةئكؤمةَل

ُّٓ ثُيىَْذيهشدُْ دَُاوَسيُ, صؤسيَو ُٖٕ بُ َُٖيُ واٍ بؤ دَضٔ ُّٓ َؤديًٍَُ 
ين تُنُٓيؤرٍ, يُبُسُٓوٍَ ُّٓ ثُيىَْذيهشدٕ يُنًَهُ يُ دَسٖاويَؼتُناٌْ ثًَؼهُوت

َؤديًَُ ٖاوػًَىٍَ َؤديًٌَ ثُيىَْذيهشدٌْ نُطٌ بُس يُ ػؤسِػٌ تُنُٓيؤريا ُٖبىوٕ, 
طُسَتاٍ ُّٓ َؤديًَُ دَطُسِيَتُوَ بؤ سِيَطا و ػًَىاصٍ ثُيىَْذيهشدٌْ طُسنشدٍَ 

ُٖسضٌ  نؤََُيطُ نؤُْنإ و ػا و ثًَؼُوا ٓايًًُٓنإ بُريَشدَطتُ و ػىيَٓهُوتىاًْإ,
 تُنُٓيؤريايُ ُٓوا َُوداٍ ثُيىَْذيهشدُْنٍُ طُياْذَ ٓاطتًَهٌ دًٗاٌْ.

يُ نُسَطتُ نالطًهًًُناٌْ ًَٓضطُ و تُيُفضيؤٕ و طًَُٓا و ٖاوػًَىَناٌْ 
ثُيىَْذيهشدٌْ خاَيًَو يإ تانًَو بُ نؤََُيًَو, بؤ منىوُْ يُ يُ سِواْطٍُ دسوطتذَبًَت 

بؤ رَاسَيُى يُ خَُيو نُ دَنشآ ضُْذئ ْاويإ  ثًاويَهٌ ٓايًِٓ يإ طُسنشدَيُى
يًَبٓشيَت وَى طىيَطش, خىيَُٓس, بًُٓس, َُُٓ وايهشدوَ ثظجؤسِإ ْاو يُّ ثُيىَْذيهشدُْ 

( نُ ضُْذ تايبُمتُْذيًُنٌ One – to – many mediaبًَٓٔ يُ تاى بؤ نؤٍََُ )
  -ُٖيُ:
 .َُُٖإ ثُياّ دَطاتُ َُٖىو دَُاوَسَن 
 ْاوَسِؤنٌ ثُيىَْذيهشدُْنُ بُدَطت ًَْشَسٍ ثُياَُنُيُ.نؤْرتِؤَيهشد ٌْ 

 َُُٓ َاْاٍ وايُ بُطىيَشٍَ ُّٓ َؤديًَُ: 
 .ٕسرَوَْذٍ ُٖسيُى ُي تانُنا ديًَٗٓاٌْ خىاطت و ُب  ْانشٍَ ثُياّ دًابهُيُٓوَ ُي ُب
 .تاى دَبًَت نؤْرتِؤَيٌ ُٓو ثُياّ و ْاوَسِؤنُ بهات نُ ثًًَذَطات 
ئ

ئديلايئىوَىمؤدَيليئضَببةو:ئمب
 -ًَذياٍ ْىَّ بُطىيَشٍَ بؤضىوٌْ )نشؤطجٌ( ُّٓ تايبُمتُْذيًاٍُْ ُٖيُ:

 .َُيو َُْٔذاصَ يُ خ  ثُياَُ تانُنُطًًُنإ دَنشٍَ يُ يُى ناتذا بطاتُ رَاسَيُنٌ ًب
  ٌُٖسيُى يُوإ َُٖإ تىاْاٍ نؤْرتِؤَيهشدٌْ ُٖيُ بؤ ثُياَُنإ و دَسفُت

 سيهشدٕ يُ ثُياَُ ٓاَيىطؤسِنشاوَنإ.يُنظاًْإ يُ بُسدََذايُ يُ بُػذا
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بُ طىصاسػتًَهٌ ديهُ, ًَذياٍ ْىَّ دًاواصَ يُ دوو َؤديًَُنٍُ تشٍ )نُطٌ و 
دَطتُدَُعٌ(, بًَُٔوٍَ خُطًَُتُ ُْسيًًَُٓناٌْ ُٓوإ َُٖيبطشيَت, يُطٍَُ ُٓوَؾ يُ 

َوَ بهات و ًَذياٍ ْىيَذا ًٖض سيَطشيُى ًُْ يُ بُسدَّ تاى نُ ثُيىَْذٍ بُ نُطًَهٌ تش
ثُياًََهٌ ٓاسِاطتُبهات, ُٖسوَى ًٖض سيَطشٍ ًُْ يُ بُسدَّ تاى نُ ثُياًََو 
ٓاسِاطتٍُ نؤََُيًَو خَُيو بهات,يُطٍَُ تىاْاّ بُخؼًِٓ تايبُمتُْذيِ بُ ْاوَسِؤنٌ 

 ثُياَُنُ بؤ ُٖسيُى يُوإ.
ئ

ئبؤضووىةكلاىيئكسؤضجيئبؤئتوهىلاكلاىيئمبديلايئىوَى
ُٖرَىوٌْ ًَذياٍ ْىيَذا  وٍَ يُو تىاْاياُْ تًَبطُئ يُبؤ ُٓ "نشؤطجٌ دََيًَت: 

ُٖٕ, ثًَىيظتُ ُٓوََإ يُ بريبًَت ًًَؤُْٖا نؤَجًىتُسٍ بُطرتاو بُ ًٓٓتُسًَْت 
ناسدَنُٕ بؤ دَطتدظتين صاًْاسٍ و دًانشدُْوَ و طىاطتُٓوٍَ بؤ رَاسَيُنٌ بًَؼىَاس 

يُنرتَوَ بهُٕ  يُ خَُيو, ُٓواًْؽ دَتىأْ يُ يُى ناتذا ثُيىَْذٍ بُ
(Simultaneously يُ ريٓطُيُنذا بُ ػًَىَيُنٌ يُنظإ دَسفُت دَداتُ َُٖىو ,)

 بُػذاسبىويُى, ًَْشَس بًَت يإ وَسطش بؤ نؤْرتِؤَيهشدٌْ ثُياّ و بُػذاسيهشدٕ.
ناتًَو ُٖسيُى يُ ًَُُٓ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت طُسداٌْ َاَيجُسِيَو يُ سِؤرْاَُيُنٌ 

َنات, يُو سِؤرْاَُيُدا تُْٗا ُٖواٍَ و بابُتٌ طؼتِ بُديٓانُئ, بَُيهى ُٓيًهرتؤٌْ د
ناِْ تانُنُطًًُبُػًَو يُ َاَيجُسَِنُ تُسخاْهشاوَ بؤ ثشِنشدُْوٍَ ثًَىيظتًًُ 

بُناسًَُٖٓس, َُُٓ بؤ ُٓو نُطُ ًُْ بُتُْٗا, بَُيهى بُخؼًِٓ ُّٓ تايبُمتُْذيًُ بؤ 
َدسيَت, ُٓو ناسٍَ ُْدَنشا يُ طًظتَُُناٌْ ًًَؤُْٖا نُغ يُ يُى ناتذا ُٓجناَذ

ثُيىَْذيهشدٕ يُ سِابشدوودا دَطتُبُسبهشابايُ, يُ داٖاتىوٍ ْضيهًؽ َُٖيهؼاٌْ ًَٖض و 
ُٖرَىوٌْ ًَذياٍ ْىَّ خؤٍ يُ دآًَٖإ و بآلونشدُْوٍَ ًَهاًْضٌَ تُواو ْىَّ 

َُيًَو تًَطُيؼتين ْىَّ دَبًًَٓتُوَ بؤ بُسًََُٖٗٓإ و دابُػهشدٕ, سَِْطُ طُسيُْىَّ نؤَ
 بؤ فؤسَُِناٌْ ًَذيا و ْاوَسِؤنُنٍُ بًًََٓتُنايُوَ.



 
54 

ئ
ئِزوهىطةيئدَيعبظئوئيؤويًئوئثؤَقنيئكسدىيئمبديلايئىوَى

ُٓو بؤضىوْاٍُْ خظتُاُْسِوو يُ سِواْطٍُ ًْطشؤثؤْيت و نشؤطجٌ و ُٓو  بُ ثًٌَ
اٍ ْىَّ يُ ًَْىإ دوو ساَيُت ثًَٓاطاٍُْ يُ طُسَتاوَ ٓاَارََإ ثًًَاْهشد, ثؤَيًين ًَذي

نشابىو, ْىَّ بُساَبُس نؤٕ, يُ ًَْىإ ُُْٓيؤى و رَاسَيٌ, يُ ًَْىإ قؤْاغٌ بُس يُ 
ًٓٓتُسًَْت و دواّ ًٓٓتُسًَْت, ُّٓ ثؤَيًٓهشدُْ دؤسيَو يُ ْاواقعًُتٌ ثًَىَدياسَ, 

نؤٕ و ْىَّ,  بُوثًًٍَُ َُٖيىَطتٍُ ُْنشدوَ يُطُس سِووَ يُيُنضىوَناٌْ ًَْىإ ًَذياٍ
ُٓو ػًَىَ دَسبشيُٓ يًَهضىاٍُْ طىصاسػت يُ ُٖسدوونًإ دَنات, ُٓو تُنُٓيؤريايُؾ 
يُ ُٖسدوو دؤس بُناسٖاتىوَ, َاداّ يُ ًَٓظتادا بُػًَهٌ صؤسٍ ٓاَشاصَ طُسَنًًُناٌْ 
سِابشدوو َُٖإ ُٓو ٓاَشاصَ طُسَنًًاٍُْ ًَذيا ثًَهذًََٖٓٔ, بُ تايبُت دواٍ ُٓوٍَ 

ُو ٓاَشاص و ًَذياُْ َُٖيطشٍ ُْٖذٍَ خُطًَُتُناٌْ ًَذياٍ ْىئَ يُ سِووٍ بُػًَو ي
ُٓسى و ٓاَاْر و تُنُٓيؤرياٍ بُناسٖاتىوَوَ, بؤ منىوُْ سِاديؤ و تُيُفضيؤُْنإ تُْٗا 
ُْطؤسِدساوُْتُ طُس طًظتَُِ رَاسَيٌ و بُ َاْطُ دَطتهشدَنإ و تؤسٍِ ػُثؤيُ 

ُ دوو خُطًَُتٌ ًَذياٍ ْىئَ, بَُيهى بىوُْتُ دوو سِووْانًًُنإ ُْبُطرتاوُْتُوَ ن
ٓاَشاصٍ ناسيًَهشدٕ و يُطُس نؤَجًىتُس ناسدَنُٕ, َُُٓ خُطًَُتًَهٌ طُسَنٌ ًَذياٍ 
ْىيًَُ, طُسباسٍ ُٓوٍَ بُٖؤٍ ٓاَادَبىوِْ ًَذياّ ْىَّ و طىاطتُٓوٍَ سِاطتُوخؤ و 

اَيًَهٌ وَسضُسخاٌْ َُصٕ يُ صيٓذوو يُ ػىيَين سِووداٌْ سِووداوَ طُوسَنإ نُ بىوَ خ
 نؤتايٌ طُدٍَ سابشدوو بُ تايبُتِ يُ دُْطِ ُٓفغاْظتإ و عًَشاقذا.

بُ َُٖإ ػًَىَ سِؤرْاَُواٌْ ضاثهشاو ػًَىاصٍ بُسًََُٖٗٓاٌْ خؤٍ طؤسِيىَ بُ 
دؤسيَو ثؼت بُ طًظتَُِ رَاسَيٌ دَبُطتًَت يُ ُْٖطاوَناٌْ ْىوطًين سِؤرْاَُواٌْ 

يَُٓ و قؤْاغُناٌْ بُس يُ ضاثذإ, بُ َُٖإ ػًَىَ سِيَطٍُ ْىوطًين و ضاسَطُسنشدٌْ و
ُٖواٍَ و دَسًَٖٓإ و بُناسًَٖٓاٌْ سَِْطُنإ و ضاثٌَُُْ طؤسِاٌْ بُطُسدا ٖاتىوَ, يُ 
ضاثذاٌْ رَاسَيٌ وايهشدوَ يُى ضاثٌ سِؤرْاَُيُى يُ ضُْذ ػىيًََٓهٌ دوًْا يُ يُى 

ُٓوٍَ دًًََََٓتُوَ بشيتًًُ يُ خؤ سصطاسنشدٕ يُ وَ, بهشيَتُو بآلو بهشئَناتذا ضاخ
ناغُص, ُٓوَ ُٓطُسيَهٌ نشاوَ دَبًَت يُ طايٍُ ُٖوَيُ بُسدَواَُنإ بؤ دآًَٖاٌْ 

 ناغُصٍ ُٓيًهرتِؤٌْ و ٓاًََشَناٌْ تايبُت بُ خىيَٓذُْوٍَ وسد.
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( يُ Diana Owen( و دياْا ٓؤوئ )Richard Davisُٖسيُى يُ سيضاسد ديَعًع )
بُ ٖاوبُػُنُيإ )ًَذياٍ ْىَّ و طًاطُتٌ َُُٓسيها( ثؤيًَين ًَذياٍ ْىَّ دَنُٕ نتًَ

 بؤ طٌ دؤس: 
 .ًَٕذياٍ ْىَّ بُ تُنُٓيؤرياٍ نؤ 
 .ًََّذياٍ ْىَّ بُ تُنُٓيؤرياٍ ْى 

 .ًٍََُذياٍ ْىَّ بُ تُنُٓيؤرياٍ تًَه 
ئ

ئيةكةو:ئمبديلايئىوَىئبةئتةكيةَؤذيلايئكؤٌ:ئ
َؤديًٌَ ًَذياٍ ْىَّ بُطىيَشٍَ ُّٓ ثؤَيًُٓ خؤٍ يُ ضُْذ  ُٖسدوو يًَهؤَيُس وايذَبًٓٔ

ػًَىَيُنٌ وَى سِاديؤ, تُيُفضيؤٕ, سِؤرْاَُ دَبًًَٓتُوَ, منىوُْ ديًََٓتُوَ بُ طفتىطؤّ 
سِاديؤ و تُيُفضيؤٌْ طُسَتاٍ طُسَُٖيذاٌْ دَطُسِيَتُوَ بؤ دَيٍُ طًًٌََُ طُدٍَ 

طاٍ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها سِابشدوو, )فشاْهًني سؤصفًًََت( طُسؤنٌ ُٓو
سِاديؤٍ بُناسدًََٖٓا وَى ٓاَشاصيَهٌ طُسَنٌ طفتىطؤنشدٕ يُطٍَُ خَُيو, طىتاس و 
طفتىطؤناٌْ يُطُس ٓاطتًَهٌ فشَوإ طىيٌَ بؤ دَطريا. تُيُفضيؤٕ وَى سِاديؤ طؤسِاْهاسٍ 

( Talk showصؤسٍ بُطُس خؤٍ دآًَٖا يُ سِيَطٍُ بُسْاَُ صيٓذووَناٌْ طفتىطؤ )
 60( و )Date Line( وَى )Television news magazineطؤظاسٍ ُٖواَيٌ )

Minutes( ٌُٖسوَٖا بُسْاَُ صيٓذووَناٌْ ُٖواَي ,)Live show ٌْبُسْاَُنا )
(, بُسْاَُ بُْاوباْطُناٌْ بُياًْإ وَى بُياٌْ باؾ Night Lineًَٓىاسإ وَى )

( Inside Editionاٍَُ تابًؤيذ وَى )(, بُسGood Morning Americaَُُْٓسيها )
صياتش يُ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ قُباسَ تابًؤيذ دَضىو, طؤسِاْهاسيًُنإ صؤس بىاسٍ طشتُوَ, 
وَى بُسْاَُنٍُ ٓؤثشا و نُْاَيُناٌْ وَى ًَِٓ تٌ ظٌ تايبُمتُْذ يُ بىاسٍ َؤطًكا يُ 

 بُ ػًَىَيُنٌ بُسدَواّ.ًَٓظتادا ٓاطؤٍ ناسنشدٌْ فشَواْهشدوَ بؤ سِووَاَيهشدٌْ ُٖواٍَ 
( دَطُسِيَتُوَ بؤ Todayُْٖذيَو يُو بُسْاَاُّْ باطهشإ بؤ منىوُْ تىدٍَ ) 

ثُجناناٌْ طُدٍَ سِابشدوو, بُآلّ يُ ًَٓظتادا وَى ػًَىاصيَهٌ ْىيٌَ سِاطُياْذٕ خؤٍ 
دَْىيَينَ, صؤسيَو يُو بُسْاَاُْ دَطتجًَؼدُسيإ نشدوَ بؤ بُناسًَٖٓاٌْ تُنُٓيؤرياٍ 
ْىَّ وَى نؤَجًىتُس و تؤسَِ دًاواصَنإ, ػًَىاصٍ ْىيًَإ ثُيشَِونشد يُ بًٓاتٓإ و 
ثًَؼهُػهشدٌْ بابُتُناًْإ, ُْٖذٍَ يُ سِووَاَيهشدُْنإ بىوَ طُسَتاٍ قؤْاغًَهٌ ْىَّ 
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يُ ناسٍ ًَذيا وَى سِووَاَيهشدٌْ نًَؼٍُ وَسصػىاٌْ بُْاوباْط ٓؤ.دٍُ طًبظىٕ و 
مسًع و تًُىثـٌ َانفٌ باَيُخاٍُْ ػاسَِواٌْ يُ ٓؤنالٖىَا  نًَؼٍُ ويًًاّ نًٓذٍ

بُطُس داٖات يُ ػًَىَ و سِيَطٍُ  طًيت تُقاْذَوَ, ُّٓ سِووَاَيهشدْاُْ طؤسِاٌْ طُوسٍَ
بُ دواداضىوٕ و بُناسًَٖٓاٌْ ٓاَشاصَناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ و ثُخؽ و طشافًو و ٓاَاس 

 بُٖؤٍ نؤَجًىتُسَوَ.
ئ

ئةئتةكيةَؤذيلايئىوَى:ئدووةو:ئمبديلايئىوَىئب
يُدلؤسَ صؤسبٍُ ُٓو ًَذياياُْيُ يُ ًَٓظتادا يُطَُيًذا دَرئ و  َُبُطت

بُناسيذًََٖٓني, ُٓواٍُْ يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُسَوَ بُناسدئَ, تؤسَِ دًاواصَناٌْ 
نؤَجًىتُس يُ طُسووٍ َُٖىويإ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت و ثؤطيت ُٓيًهرتؤٌْ و ٖتذ, ُّٓ 

طُيإ خؤػهشد بؤ ُٓجناَذاٌْ ٓاَيىطؤسٍِ سِاطتُوخؤ و خًَشاٍ صاًْاسٍ, ٓاَشاصاُْ سِيَ
ثُيىَْذيهشدٌْ صيٓذووّ ًَْىإ ُٖسدوو اليُِْ )ًَْشَس و وَسطش( دَسفُتٌ سَِخظاْذ بؤ 
ٖاووآلتٌ ٓاطايٌ دَْطٌ خؤٍ بطُيًَُْتُ دًٗإ, بُٖؤيُوَ تىاْشا ٓاَشاص و تُنُٓيؤريا 

و طٓىس و بُسبُطتُ ػىئَ ناتًًُنإ يُ ًَْىإ وآلتإ  ٔبهشيَدًاواصَنإ تًَهٍَُ بُيُى 
تًَجُسِيًََٓت نُ داسإ سِيَطشيًُنٌ طُوسَ بىو يُ بُسدَّ ًَذياٍ نؤٕ, ُّٓ ًَذيايُ 
سِؤَيًَهٌ ناساٍ يُ بُديًَٗٓاٌْ ناسيًَهشدٌْ, بُسدَطتهشدٌْ طُسضاوَ و رَاسَيُنٌ صؤس 

 يُ.يُ ػًَىَ و بُناسًَٖٓاُْناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ ُٖ
ئ

ئضَببةو:ئمبديلايئىوَىئبةئتةكيةَؤذيلايئتَبكةَل:ئ
يًَشَدا دؤسيَو يُ بُ يُنطُيؼنت و ٓاَيىطؤسِنشدٌْ طىود و قاصاْر يُ ًَْىإ ًَذياٍ 
ْىَّ و نؤٕ دَبًٓشٍَ, صؤسيَو يُو سِؤرْاَُواْاٍُْ ًَٓظتا يُ ٓاَشاصَ تُقًًذيًُناٌْ ًَذيا 

ؤ تُواونشدٕ و ُٓجناَذاٌْ ناسَ ناسدَنُٕ ٓاَشاصَ ْىيًَُنإ بُناسدًََٖٓٔ ب
سِؤرْاَُواًًُْناًْإ, بُو َاْايٍُ ُٓو سِؤرْاَُواْاُْ ُٖسدوو دؤسٍ ًَذيا يُيُى ناتذا 
بُناسدًََٖٓٔ, ُٖسوَى ضؤٕ تانُنإ بُ بايُخُوَ دَسِوآُْ ًَذياٍ ْىَّ, بُ َُٖإ 

و َُٖيظىسِاواٌْ ػًَىَ داَُصساوَ نؤُْناٌْ ًَذيا دإ بُ بايُخٌ ًَذياٍ ْىَّ دادًََْٔ 
ُٓو بىاسَِ ناسدَنُٕ بؤ طُيؼنت بُ تُنُٓيؤريا و بُناسًَٖٓاُْ دًاواصَناٌْ ًَذياٍ ْىَّ, 
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بؤ منىوُْ صؤسيَو يُ سِؤرْاَُ طُوسَناٌْ وَى واػٓتؤٕ ثؤطت و ٖاوػًَىَناِْ يُطُس 
يُ  تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت َاَيجُسِيَهٌ طُوسَ و دَوَيَُُْذيإ ُٖيُ, بُ َُٖإ ػًَىَ صؤسيَو

بُسْاَُناٌْ تُيُفضيؤٕ و بآلونشاوَ ُٖواَيًًُنإ ُٖوَيذَدَٕ يُ سِيَطٍُ نُسَطتُناٌْ 
ًَذياٍ ْىَّ ثُيىَْذٍ يُطٍَُ دَُاوَسَناًْإ بطشٕ و يُ سِيَطُيُوَ ناسَ ًَذيايًُناٌْ 

 تُواودَنات و سِاثشطٌ بُسدَواّ يُ سِيَطٍُ ٓاَشاصَ ْىيًَُناًْاُْوَ ُٓجناَذَدَٕ.
ئ

ئلاىؤظبضئبؤئمبديلايئىوَىِزوهىطةيئم
بؤ ُٓوٍَ يُ طشوػيت ًَذياٍ ْىَّ تًَبطُئ,  "( دََيًَتManovichيًف َاْؤظًض )

ثًَىيظت بُوَ دَنات تًَطُيؼتُٓ باوَنإ تًَجُسِيَٓني نُ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت 
نىستذَبًَتُوَ يُ بُناسًَٖٓاٌْ نؤَجًىتُس بؤ دابُػهشدٕ و منايؼهشدٌْ صاًْاسيًُنإ, 

ىيظت دَنات بشِوآًُْ ُٓو سِؤَيُ تُواوناسيًاٍُْ نؤَجًىتُس ُٖيُتٌ يُ بَُيهى ثًَ
ثشِؤطٍُ بُسًََُٖٗٓإ و يُ تُواوٍ ٓاَشاصَناٌْ سِاطُياْذْذا, بُو ٖؤيُوَ 
طؤسِاْهاسيًُنٌ طُوسٍَ ًَٖٓايُٓاساوَ يُ طشوػت و َاًُٖتٌ ثُيىَْذيهشدٕ, بُ َُٖإ 

اَُ ْىيًَُنإ يُّ ثشِؤطٍُ ثُيىَْذيهشدُْ ػًَىَ ثًَىيظت دَنات بشِوآًُْ طشوػيت ثُي
ْىيًَُ دا بُسًََُٖٗٓشا, ػًَىَ طشافًهٌ و دؤسَ دًاواصَناٌْ ويَُٓ و ًْطاس و ًًََٖهاسٍ و 
دَْط و ظًذيؤ و ًٓفًَهت و دَقُ ْىوطشاوَنإ َُٖىويإ يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُسَوَ 

اسيًُنإ نؤََُيًَو ضاسَطُس دَنشئَ, َاْؤظًض باغ يُوَ دَنات تُنُٓيؤرياٍ صاًْ
ٓاَشاص و ثًؼُطاصٍ دًاواص يُ يُنرتٍ يُ بؤتٍُ يُى فؤسِّ ٓاويَتُنشدوَ وَى نؤَجًىتُس 

 و ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا و طًظتَُُناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ.
 َاْؤظًض اليُُْ طُسَنًًُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ يُ ضُْذ خاَيًَهذا نؤدَناتُوَ:

 ( ٌْىاْذٌْ رَاسَيNambercal represention) . 
 ( َساَيُتٌ طىاطتُٓوModularity.) 

 ( ٕساَيُتٌ بُ ٓاًََشنشدAutomation.) 

 ( ٕقابًًُتٌ طؤسِاVariability .) 

 ( ٍبُسََضنشدٌْ نًتىسCultural Transcoding.) 
ُٖسيُى يُ ثشَِْظًجُناٌْ ْىاْذٌْ رَاسَيٌ طىصاسػتُ يُ طشوػيت رَاسَيٌ ًَذيا 

(Digital Nature Of Mediaُٖسضٌ سا ,) َُيُتٌ طىاطتُٓوَيُ َُبُطت يًٌَ ُٓوَي
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بًَُٔوٍَ بُػًَو يُ خُطًَُت و  بهشئَنايُ ًَذيايًُنإ يُطٍَُ يُى ٓاويَتُ
تايبُمتُْذيًُناٌْ خؤيإ يُ دَطتبذَٕ, َُُٓ نشؤنٌ خُطًَُتُ طُسَنًًُناٌْ ًَذياٍ 

ا دَضًَتُ ْىيًَُ, دواتش دوو ساَيُتُنٍُ تش دئَ, ساَيُتٌ بُ ٓاًََشنشدٕ تًًَذا ًَذي
ريَشباسٍ ضاسَطُسٍ رَاسَيِ يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُسَوَ, ساَيُتٌ دووًََؽ قابًًُيُتٌ 
طؤسِاُْ تًًَذا ًَذيانإ سِوخظاس و ػًَىٍَ َُُٖضُػٔ وَسدَطشٕ, دوا بَُٓا بشيتًًُ يُ 
سََضنشدٌْ نًتىسٍ يُسِواْطٍُ تايبُتٌ َاْؤظًض َُبُطت يًٌَ ثشِؤطٍُ ُٓو ناسيطُسيًُ 

 ُيُ يُ بُناسًَٖٓاٌْ نؤَجًىتُس دَنُويَتُوَ.نًتىسياْ
 (ٌْىاْذٌْ رَاسَيNambercal represention) 

, َاْاٍ وايُ ُّٓ بهشٍََادَّ ضاسَطُسٍ دَْط و سَِْط بُ ػًَىَيُنٌ رَاسَيٌ 
ضاسَطُسنشدُْ تُْٗا يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُس دَنشٍَ, بُو ثًًَُ طًظتَُِ ُُْٓيؤط بؤ 

سَِطُصَ طشافًهًًُ دًاواصَنإ  تًَهَُيهشدٌْ, نُ وايهشدوَ ػًَىٍَ رَاسَيٌ دَطؤسِدسٍَ
 يُطٍَُ يُنرت ناسيَهٌ ٓاطإ بًَت و بىاسٍ طُسَُٖيذاٌْ ََُيتًًُذيا خؤػبهات.

 (َساَيُتٌ طىاطتُٓوModularity ) 
دَنشٍَ ثًَهٗاتُناٌْ ًَذيا يُ يُنٍُ دًادًا ناسبهُٕ, بُآلّ دَػهشٍَ يُ يُى ناتذا 

ٍَ ػىْاغ و خُطًَُتٌ خؤيإ يُدَطتبذَٕ بؤ منىوُْ: دَنشٍَ ضاسَطُسٍ وَ بًَُٔوبهشيَتُنؤ
( Adobe photo shopويَُٓيُنٌ فؤتؤطشايف بهُئ بُ بُناسًَٖٓاٌْ ُٓدؤبٌ فؤتؤػؤخ )

يُيُنبذسٍَ يُطٍَُ ضني و اليُسٍ ديهُ نُ ُٖسيُى يُو ضًٓاُْ بُػًَهٌ دًا يُ ويَُٓنُ 
ُٓو ضني و اليُساُْ يُيُى  بهشٍَهُ ضاسَطُسيُخؤيذَطشٍَ, دَنشٍَ دواتش داسيَهٌ دي

وَ بُبٌَ ُٓوٍَ ستىؾ و ناسيطُسيًُنٌ يُطُس بُدًَُابًَت, َُٖإ نشداس يُطٍَُ بهشيَُٓدًا
 تشانُ دَْطٌ و ظًذيؤيٌ و سَمسُ دىآلوَنإ و ٖتذ دَنشيَت بُناسبًَت.

 ( َساَيُتٌ بُ ٓاًََشنشدٕ و ْىيَبىوُْوAutomation) 
ًَذياٍ ْىَّ بُ ػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ, يُ تُواوٍ ثشِؤطٍُ  تُواوٍ ٓاَشاصَناٌْ

ناسنشدٌْ يإ بُػًَهًذا دَضًَتُ ريَشباسٍ ساَيُتٌ دىَيُ و ْىيَبىوُْوَ يُ سِيَطٍُ 
طًظتًََُهِ رَاسَيِ يُنذاس ٓاَيؤص و درواس يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُس, ُّٓ ساَيُتٌ 

داواناسٍ و ثًَىيظتًُ صؤس و صَبُْذَناٌْ  ٍوَآلَذاُْوَْىيَبىوُْوَ و دىَيُنشدُْ بؤ خًَشا 
بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْتُ, بؤ منىوُْ طىطٌَ بُ خًَشايٌ وَآلَذَداتُوَ بُ ثؼتبُطنت بُ 

 طًظتًََُهِ رَاسَيِ تايبُت بؤ داواناسٍ ُٓواٍُْ بُ دواٍ صاًْاسٍ دَطُسِئَ.
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 (ٌقابًًًُتٌ طؤسِإ و سَِْطاَيُيVariability ) 
ُنُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ, َُبُطت يًٌَ نؤٍ ُٓو داتاياُْيُ دَنشٍَ يُنًَهُ يُ نؤَي

ُٖسيُى يُ بُناسًَُٖٓساٌْ ًَذياٍ ْىَّ بُطىيَشٍَ خىاطت و ٓاسَصووَناٌْ خؤيإ 
( و Individualizeضاسَطُسيإ بهات, َُُٓ بؤ ْىيَهشدُْوٍَ ساَيُتٌ تانايُتٌ )

, بؤ منىوُْ ناتًَو طُسداٌْ ( بُو داتاياPersonalizedُْثًَذاٌْ طًُاٍ نُطًَيت )
( خشاوَتُ بُسدَطت بؤ Optionطىطٌَ دَنُئ ُٖسيُنَُإ نؤََُيًَو َُٖيبزاسدٌْ )

سِيَهدظنت و ديضايٓهشدٌْ الثُسٍَِ طىطٌَ تايبُت بُخؤٍ بُو ػًَىٍَ سُصٍ يًَذَنات و 
 ثًَىيظتًًُناٌْ بؤ دابًٓذَنات.

 ساَيُتٌ طؤسِإ و سَِْطاَيُيٌ َُٓاُْ دَطشيَتُوَ
 ( تىاْاٍ يُيُى دًانشدُْوٍَ ْاوَسِؤىDelinking of content ُبؤ منىوُْ سَِْط )

سِؤرْاَُيُى ضاثًَهٌ ناغُصٍ و ضاثًَهٌ ًٓٓتُسًْيَت بُدًا بآلوبهاتُوَ, بُدؤسيَو ضاثُ 
ًٓٓتُسًَْتًًُنُ بُ ػًَىَيُنٌ فشَواْرت صاًْاسٍ يُ خؤبطشٍَ و ُٖوَيٌ ساصيهشٌْ خىيَُٓس و 

 بذات. ثًَىيظتًًُناٌْ
 ( ٕتىاْاٍ دَطتهاسيهشدPotential scalability َُٓدَطتهاسيهشدٌْ قُباسٍَ وي )

 و ًْطاس و الثُسَِنإ يإ دىآلْذٕ و خىَيكاْذٌْ دًٗاٌْ طشمياُْيٌ و طٌَ سَُِْٖذيًُنإ
 يُدلؤسَ ًَذيايُدا ناسيَهٌ ٓاطإ و ٓاطايًُ.

 ُْٖذيَو صاًْاسٍ تىاْاٍ ْىيَهشدُْوَ: يُ طًظتَُُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ دَنش ٍَ
يُخؤيبطشٍَ بُ ػًَىَيُنٌ سيَهىثًَو ْىيَذَنشيَُٓوَ, َُُٓ يُبُسُٓوٍَ طشوػيت ناسَنُ 

 وا دَخىاصيَت بؤ منىوُْ ْشخٌ ثؼهُنإ.
  تايبُتهشدٕ و ناسيًَهشدٕ: يُنًَهُ يُ بُسَجناَُناٌْ ساَيُتٌ طؤسِإ, تًًَذا

 .بُناسًَُٖٓس نؤََُيًَو َُٖيبزاسدٌْ يُبُسدَطتذايُ
ئ

ئِزوهىطةيئثلاظلبكئبؤئمبديلايئىوَى
دؤٕ ثاظًًو وايذَبًين طًُاٍ ًَذياٍ ْىَّ دَطؤسِيَت بُ ُْٓذاصٍَ ُٓو خًَشايًٍُ 
تُنُٓيؤرياٍ ًَذياٍ ْىَّ بُسَوثًَؽ دَضًَت, بُ بؤضىوٌْ ُٓو طؤسِاًَْهٌ سِيؼُيٌ 

ػًَىَيٍُ ديًََٓتُٓاساوَ بؤ ػًَىاصٍ ثُيىَْذيهشدٕ بُػت و نُطُناٌْ دَوسوبُسَإ, بُو
نُطُنإ ثُيىَْذيٌ بُيُنُوَ دَنُٕ, بُ َُٖإ ػًَىَ طُسيُبُسّ سِووخظاسَناٌْ 



 
60 

ريامنإ طؤسِيىَ ُٖس يُ دسوطتهشدٌْ ثُيىَْذيًُ نُطًًُنامنإ ثُيذانشدٌْ طُسضاوٍَ 
 داٖات و ضاوَديَشٍ تُْذسوطيت و ٖتذ.

ثًَؼهُوتين بُسدَواّ يُ َُٖىو طاَيًَهذا باصداٌْ طُوسَ سِوودَدات يُ بىاسٍ 
 تُنُٓيؤرٍ تُْاُْت َُٖىو بُياًًُْى دآًَٖاًَْهٌ ْىيَُإ بُطىيَذا دَدَٕ.

ُّٓ ناسَ دووطُد طاَيٌ خاياْذ ُٖس يُ دآًَٖاُْنٍُ طىتُْبًَشط بؤ ضاثٌَُُْ طاَيٌ 
(, طُدٍَ سِابشدوو ثشِ بىو يُ 1693( تاوَنى ُٓوٍَ طُيؼتُ َُُٓسيها يُ طاَيٌ )145)

ٍ طُسطىسًَُِٖٓس, ُٖسيُنُيإ ػؤسِػًَهٌ طُوسٍَ يُ بىاسٍ دآًَٖاٌْ تُنُٓيؤر
 ثُيىًَْهشدٌْ َشؤيًُوَ بُسثانشد.

ثاظًًو ثًًَىايُ دَبًَت ُْخؼُ سِيَطايُى يُبُسضاوبطشئ بؤ تًَطُيؼتين سَُِْٖذَناٌْ 
تُنُٓيؤرياٍ ًَذياٍ ْىَّ, نُسَطتُيُنٌ طُسَى بؤ ويَٓانشدٕ و نًَؼاٌْ ُّٓ ُْخؼُيُ 

ًَطُيؼنت يُ ُٓسنُ طُسَنًًُناٌْ ًَذياٍ ْىَّ, ُٓواُْ بُسًََُٖٗٓإ بشيتًًُ يُ ت
(Production( ٕدابُػهشد ,)Distribution( ٕثًؼاْذا ,)Display ٕخُصْهشد ,)
(Storage ٌصاًْاسيُ, طُسَسِاٍ ُٓوٍَ ُّٓ دَسواصَيُ طٓىسداسَ بُٖؤٍ ساَيُت ّ)

ٍ يُ ًَْىإ ًًََُٖناٌْ ٓاَشاصَ ( و ُٓو يًًٌََ و ْاسِووConvergenceًُْبُيُنطُيؼنت )
َُُٖضُػُٓناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ ُٖيُ, بُآلّ ناسيَهٌ باؾ دَبًَت ُٓطُس ًًََُٖ سِووُْناٌْ 

 تُنُٓيؤرياٍ ْىَّ بَُؼًَىَيُ خبُيُٓسِوو: 
طًظتٌَُ بُسًََُٖٗٓإ: تُنُٓيؤرياناٌْ بُسًََُٖٗٓإ بُناسدٍَ يُ  -1

ُ َُٓاُْ دَطشيَتُوَ )نؤَجًىتُس, نؤنشدُْوَ و ضاسَطُسنشدٌْ صاًْاسيًُنإ, ن
ويَُٓطشتين ُٓيًهرتؤٌْ, طهاُْس و... ٖتذ(, ُّٓ تُنُٓيؤرياياُْ ُٖس تُْٗا ياسَُتٌ 
ُْدائ بؤ سِيَطاطُيًَهٌ تاصَ بؤ نؤنشدُْوَ و ػشؤظُنشدٌْ صاًْاسيًُنإ, بَُيهى 

ؼُ نؤٕ ياسَُتًُإ دَدات دَطتُإ بطات بُ دؤسٍ ْىيٌَ صاًْاسٍ و ضاسَطُسنشدٌْ نًَ
و ْىيًَُنإ بُ ػًَىَيُنٌ خًَشاتش, ُٓطُسضٌ ُّٓ تُنُٓيؤريايُ ػىيَين دَطتهاسٍ َشؤيٌ 
طشتؤتُوَ, َايف تايبُمتُْذٍ رياٌْ نُطُنإ سِووبُسِووٍ ُٖسَِػُ دَنات, ُٖسوَى 
ثشطًاسطُيًَهٌ وسوراْذووَ طُباسَت بُوٍَ نٌَ صاًْاسيًُناٌْ بُدَطتُ و خاوًَُْتٌ? 

ًَٖٓاُْ تُنُٓيؤرياُْ تىاْاٍ َشؤظُناٌْ تًَجُسِ نشدوَ يُ طُيؼنت بُوٍَ دطُ يُوَ ُٓو دا
 فًَشٍ بًَت و بُ ػًَىَيُنٌ تُواو يًٌَ طىودَُْذبًَت.
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طًظتَُِ دابُػهشدٕ: تُنُٓيؤرياناٌْ دابُػهشدٕ ُٓوإُْ ثُيىَْذيًإ بُ  -2
ظتَُُ ثشِؤطُناٌْ منايؼهشدٕ و دىَيُ بؤ صاًْاسيًُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ُٖيُ, ُّٓ طً

 طُسَنًاُْ دَطشيَتُوَ: 

 (.Over – the airثُخؼٌ ُٖوايٌ ) - أ

 .(Land based tele communicationتُنُٓيؤرياٍ ثُيىَْذيهشدٌْ صًََين ) - ب

 ( تُيُفضيؤٌْ نًَبًٌَ دَطشيَتُوَ.Coaxial cableنًَبًٌَ ثُيىًَْهشدٕ )  - ت

وَ ) - خ  (.Satellitecommunicationثُيىَْذيهشدٕ يُ سِيَطٍُ َاْطُ دَطتهشدَناُْ

 (.Direct broad casting satelliteثُخؼٌ تُيُفضيؤٌْ سِاطتُوخؤ ) - ز

ثُيىَْذيهشدٌْ بًَتٍُ, خضَُتطىصاسيًُناٌْ ثُيىَْذيهشدُْ نُطًًُنإ و  - ح
 ٖاوػًَىَناٌْ يُّ بىاسَ دَطشيَتُوَ.

ُيؤريا ْىيًَاُْ وَى ضؤٕ اليٌُْ ُٓسييَن صؤسٍ ُٖيُ, بُ َُٖإ   ُ ُّٓ تُنٓ طىَاٌْ تًًَذاًْ
ُيؤريايُ  ػًَىَ ػىيَُٓواسّ ُْسييَن يُ بىاسَ ٓابىوسٍ و نؤَُآليُتًًًُنُ ُٖيُ, ُّٓ تُنٓ
بُسدَطتذايُ  سدَطتُإ, تُنُٓيؤرياٍ ظًذيؤ ُي خًَشايًُنٌ طُسطىسًَُِٖٓس صاًْاسٍ دَخاتُُب ُب

(Video on demand ٔناسيَهٌ ٓاطايٌ و خُطًَُتٌ تايبُتهشدٕ و تانايُتٌ و ضُْذي )
َ ُي َُٖإ اليٌُْ ُٓسييَن  ديهُ وايهشد ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا صياتش ٓاطإ و نشدَيِ بٔ, وٌَي

اسٍ بُ ػًَىَيُنٌ  واُْ نشدَناٌْ ضُتٍُ صاًْ ناتذا ضُْذئ طشفتِ نؤَُآليُتًٌ خىيكاْذووَ ُي
سِاٍ صؤسيَو يُ ػاسَصايإ ُّٓ تُنُٓيؤرياياُْ بؤػايٌ رَاسَيٌ  تشطٓاى ثُسَيظُْذووَ, ُب

َُيطُ دَوَيَُُْذ و ُٖراسَنإ صياتش نشدوَ.( الفجٕٚ الزقىٗٛ)  ُي ًَْىإ نؤَ
طًظتَُِ ثًؼاْذإ: : ٓاَشاصَناٌْ منايؽ و ثًؼاْذإ ٓاَارَيُ بؤ ُٓو  -3

تُنُٓيؤريايٍُ يُ بىاسٍ ثًَؼهُػهشدٌْ صاًْاسيًُنإ بُ بًُٓس و بُناسًَُٖٓس بُناسدًََٖٓشئ 
ُٓيًهرتؤٌْ يُ ػًَىٍَ دًادًادا يُواُْؾ نؤََُيًَو ٓاًََشٍ تايبُت بُ ثًؼاْذاٌْ صاًْاسٍ 

ويَُٓ و دَم و ظًذيؤ و ََُيتًًُذيا, ُْٖذيَو يُو ٓاًََشاُْ صاًْاسٍ بُػًَىٍَ طٌَ سَُِْٖذٍ 
( و Personal digital applianceثًؼاْذَدات, ُّٓ ٓاًََشاُْؾ ٓاًََشٍ نُطٌ رَاسَيٌ )

تُوَ وَى ٓاًََشَناٌْ دواسِؤر ( دَطشيFlat Panel screensَػاػُ تُختُناٌْ منايؼهشدٕ )
طُيشيإ دَنشٍَ بؤ ثًؼاْذاٌْ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ, دواتش ديًَُٓ طُس باطهشدًْإ, دطُ يُ 

 ػاػُناٌْ تايبُت بُ ثًؼاْذاٌْ َؤبايٌ.
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ُّٓ ٓاًََشاُْ طُيؼنت بُ صؤستشئ بشٍِ صاًْاسيإ نشدوَ بُ ناسيَهٌ ٓاطإ, يُ  
ُٖبىوَ يُ بىاسٍ نؤَُآليُتًٌ و تُْذسوطيت بُ سِادَيُى  بُساَبُسدا ػىيَُٓواسٍ خشاثًإ

يُ ُْٖذٍَ اليُُْوَ بُ ٖؤناسٍ تىػبىوٕ بُ ضُْذئ ُْخؤػٌ تشطٓانٌ دُطتُيٌ و 
عُقًٌَ دادَْشئَ و ُْٖذيَهًرت بُ ٖؤناسٍ صيادبىوٌْ سِيَزٍَ ُْخىيَٓذَواسٍ و دابُصيين 

 ٓاطيت سِؤػٓبريٍ و صاْظيت دَصأْ.
هشدٕ: َُبُطت ُٓو تُنُٓيؤرياياُْيُ نُ بُناسديَت بؤ طًظتَُِ خُصْ -4

َُٖيطشتٔ و ثاساطتين صاًْاسيًُنإ يُ ُْٖذٍَ ػًَىَ و ثًَهٗاتٍُ ُٓيًهرتؤٌْ نُ ضُْذئ 
ػًَىٍَ وَى طٌ دٍ و دٍ ظٌ دٍ و ًَُؤسٍ دَطشيَتُوَ, بُدؤسيَو َُٖيطشتين بشيهٌ 

 صؤس صاًْاسٍ يُطُسيإ بؤتُ ناسيَهٌ ٓاطإ.
ًَٖٓاٌْ ٓاَشاصٍ قُباسَ دًاواص َُودا و تىاْايُنٌ طُوسَيإ ُٖيُ بؤ دطُ يُ دا

( نُطًَهٌ ثًؼُطُس بُوٖؤيُوَ دَتىاٌَْ Video serversمنىوُْ طًَشظُسٍ ظًذيؤ )
ويَظتطُيُنٌ تُيُفضيؤٕ دسوطتبهات بُبٌَ بىوٌْ ناطًَت, يُبُسُٓوٍَ ُّٓ ٓاًََشَ 

ُٓوٍَ تايبُمتُْذٍ )ظًذؤيٌ بُسدَطت(  بشيهٌ صؤس ظًذيؤٍ يُطُس َُٖيذَطريٍَ, طُسباسٍ
 (ٍ يُخؤدَطشيَت.Video on demandيإ )
 

ئِزوهىطةيئبوَتةزئوئطِسوضني
( يُ سِواْطٍُ ْىيَبىوُْوٍَ تُواوَتٌ Grusin( و طشِوطني )Bolterبىيتُس )

(Refashioning ًََْٔوَ طُيشٍ تُنُٓيؤرياناٌْ ًَذياٍ ْىَّ دَنُٕ, ُٓوإ ْاو يُوَ د )
(, دََئًَ بريؤنٍُ ضانظاصٍ ُٓو دَسضُ و Remediationيإ دوا ضانظاصٍ ) ضاسَطُسٍ

يؤريهُ طُسَنًًُيُ يُ سِيَطُيُوَ تُنُٓيؤرياٍ ًَذياٍ ْىَّ ثشِؤطٍُ ْىيَهشدُْوٍَ 
ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ ْىَّ داْاوَ يُ ضىاسضًَىٍَ تايبُمتُْذيًُناًْذا وَى ٓاطيت 

(, ُّٓ ٓاسَصوونشدُْ بؤ Hypermediacyٓو )( و ٖايجُسيImmediacyًُْٖىونُيًبىوٕ )
 ساَيُتٌ ُْٖىونُيًبىوٕ طىصاسػتُ يُ خىاطيت ػُفافبىوٌْ ًَذيا يُّ طُسدََُ.

بىيتُس و طشِوطني يُطُس بَُٓاٍ ضاسَطُسٍ و ضانظاصٍ دَسِوآُْ ًََزووٍ 
ٍ بُسَوثًَؼضىوٌْ ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا ُٖسيُنُ بُدًا دَسِوآُْ ُٓو ثشِؤطُ خىدضانظاصيُ

ُٖسيُى يُّ ٓاَشاصاُْ بُطُس خؤياْذا ًَٖٓاوَ, بؤ منىوُْ ويَُٓ دىآلوَناٌْ نؤَجًىتُس 
طىودٍ يُ ُٓصَىُْناٌْ طًَُٓا وَسطشتىوَ, طًَُٓا طىودٍ بًًٓىَ يُ ويَُٓ 
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دىآلوَناٌْ نؤَجًىتُس, يُنًَهٌ ديهُ يُو منىوْاٍُْ بريدؤصَنُيإ سِووْذَناتُوَ ُٓو 
ىإ تُيُفضيؤٕ و ًٓٓتُسًَْتذا سِوودَدات, ًٓٓتُسًَْت َؤديًٌَ ثشِؤطٍُ ضانظاصيُيُ يُ ًَْ

ناسنشدٌْ بًٓانشدوَ يُطُس ُٓو ُٓصَىْاٍُْ تُيُفضيؤٕ ثًًَطُيؼتىوَ يُ َاََُيُنشدٕ 
يُطٍَُ بًُٓس, دواٍ َُُٓ دَبًٓني تُيُفضيؤٕ ناسدَنات بؤ ُٓوٍَ طرتاتًزَ تاصَناٌْ 

يُو منىوْاُْ بُناسًَٖٓاٌْ ثُجنُسَناُْ بًٓات بًَٓت يُطُس ُٓصَىُْناٌْ ًٓٓتُسًَْت 
(Windowing( ٕو بُناسًَٖٓاٌْ نُسَطتُناٌْ دىآلْذ )Scrolling.و ٖتذ ) 

ئ
َقةزئبؤئتَبطةيػنتئَةئمبديلايئىوَى ئِزوهىطةيئفبد

طُس َؤديًَُ Fidlerفًذَيُس ) ٓانشدوَ ُي ُيؼنت ُي ًَذياٍ ْىَّ ًب َط نٍُ بؤ ًت ( سِواْطُ تًؤسُي
( Pawl saffo( و ثؤٍَ طافؤ )Everet Rogersُي ًٓعشت سؤدُسص )نالطًهًُنٍُ ُٖسيُى 

ََئًَ  َُيطُ, سؤدُسص و طافؤ د َىٕا نؤَ وٍَ ُي ًْ ًَٓاُْ تاصَنإ و ٓاطيت دًَبىوُْ طُباسَت ُب دٖا
َى نًتىسٍ تاى  ًْ بري و دآًَٖاُْ تاصَنإ ثًَىيظتًإ ُب ْضيهٍُ طٌَ طاٍَ ُٖيُ تاوَنى وسدَ وسدَ ُي

َُيطُ دًَ َهٌ و نؤَ وَ, فًذَيُس ثًًَىايُ ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا ُي باسٍ طؤسِاًْ ُُْ طٍُ خؤيإ دَن
( َٔ و ثشِؤطُُي ْاودًَْ ُيًذا ُٓ نُدلاس ُي Media morphosisسيؼ (, ُّٓ صاساوَُي فًذَيُس بؤ ُي

طُس  ٍ ُب و طؤسِاُْ طُستاطُسُي ناسيًَٗٓا بؤ ٓاَارَ نشدٕ ُب وَدَناٌْ طُدٍَ سِابشدوو ُب طُسَتاٍ ُْ
َىإ ثًَىيظتًًُ طُسَنًًُنإ ٓاَش َهٌ ٓاَيؤصٍ ًْ ٖؤٍ ناسًي اصَناٌْ ثُيىَْذيهشدْذا طُثًَٓذساوَ ُب

ُيؤريا خًَشا و طُسطىسًَُِٖٓنإ. نٓ تًًُنإ و ُٖسوَٖا دآًَٖاُْ ُت  و طىػاسَ طًاطٌ و نؤَُآلُي
ئ

ئفبدَقةزئغةؽئبيةملايئضةزةكيئدةخلاتةِزووئبؤئيةوئثِسؤضةيئطؤزِهىكلازيبةئكةئيةوهىبؼ:ئ
 ( ٕثًَهُوَرياCoexistense( ٕثًَهُوَطُػُنشد,)Coevolution ٍيُ ًَذيا )

 نؤٕ و ْىَّ.
 .َّطؤسِاًَْهٌ سيؼُيٌ ثًُبُْذٍ نايُ ًَذيايًُنإ يُ نؤُْوَ بؤ ْى 

 .بآلوبىوُْوٍَ خُطًَُتُ باوَناٌْ نايُ ًَذيايًُنإ يُ ًَْىإ يُنرتدا 

 ٓطُيُنٌ طؤسِاودا.َاُْوٍَ ُْٖذيَو نايُ و داَُصساوٍَ ًَذيايٌ يُ ري 

  ٕٖاتُٓثًَؼُوٍَ ُْٖذيَو باسودؤخ و ثًَىيظتًًُ بابُتًًُنإ بؤتُ ٖؤّ سِوونشد
 يُ ًَذياٍ ْىَّ.
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  ٌْساَيُتٌ دوانُوتٔ يُ ثُيشَِونشدٌْ ضَُهُنُ و دواتش بآلوبىوُْوٍَ فشَوا
 ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ ْىَّ.

ُس ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ بُطىيَشٍَ بؤضىوُْناٌْ فًذَيُس يُو طؤسِاُْ سيؼُيًٍُ بُط 
ْىَّ و قؤْاغُناٌْ ثُيىَْذيهشدٌْ َشؤيٌ دا ٖاتىوَ طٌَ نُسَطتٍُ طُسَنٌ ُٖٕ 

(, صَاٌْ ْىوطني Spoken languageُٓواًْؽ: صَاٌْ قظُنشدٕ )
(writinglanguage( ٌصَاٌْ رَاسَي ,)Digital language.) 

إ خؤػهشد و صَاٌْ قظُنشدٕ سِيَطٍُ بؤ طُسَُٖيذاٌْ نؤََُيطُ َشؤيًُن 
طُػُنشدٌْ تىاْا و ناساَُيًُنإ نًَؼُ ٓاَيؤصَنإ ضاسَطُسدَنُٕ, ثًَؼُوَبشدٌْ 
ػًَىَناٌْ ثُخؼهشدٕ و بآلونشدُْوَ وَى طًَشِاُْوٍَ ضريؤى و ُٓجناَذاٌْ طشودَ 
دَْطًًُنإ نُ نؤََُيطٍُ دَنشدَ طٌَ بُؾ بًَزَس و دَسطاوإ و طىيَطش, دواٍ ُٓوَ 

دَسواصَيُى بؤ ثًَؼُوَضىوٌْ بَُيطُْاَُ طىاصساوَنإ و ٓاًََشٍ صَاٌْ ْىوطني بىوَ 
ضاثٌَُُْ و ًَذياٍ دَُاوَسٍ, ُٖسضٌ صَاٌْ رَاسَيًُ بُ ثًَضُواٍُْ صَاٌْ قظُ و 

 ْىوطني ُٓوا ثشِؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٌْ يُ ًَْىإ ٓاًََش و َشؤظ بًَُٖضتش نشد.
ُتٌ طُسَنٌ نىستًذَناتُوَ دنتؤس طعًذ ناتب يُباسٍَ ًَذياٍ ْىَّ يُ دوو خُطًَ 

ُٓواًْؽ طؤسِيين يُ ػًَىٍَ سَفتاسنشدٕ و ٓاويَتُبىوٌْ ٓاَشاصَناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ, 
ثًًَىايُ تُنُٓيؤرياٍ ًَذياٍ ْىَّ ٓاصاديٌ ًَذيا و سِادَسبشِيين يُ دسوػِ و طٓىسَ 

 تُطهُناُْوَ نشدَ سِاطتًًُنٌ ساػاَُٖيُٓطش يُ واقًعذا.
تُنُٓيؤرياٍ  "فتاسٍ بُناسًَُٖٓس دنتؤس طعًذ دََيًَتطُباسَت بُ طؤسِيين سَ

ًَذياٍ ْىَّ طؤسِاًَْهٌ طُوسٍَ ًَٖٓا بُطُس ػًَىٍَ سَفتاسنشدٕ يُطٍَُ ٓاَشاصَناٌْ 
ثُيىَْذيهشدٕ, بُوثًًٍَُ ثًَىيظيت بُ ٓاطتًَهٌ بُسصٍ ٓاطايٌ و وسيايٌ ُٖيُ, دَبًَت 

ياسيهشدٕ و َُٖيبزاسدٌْ ُٓو بُناسًَُٖٓس ُٖطت بهات بُتىاْا و ناسايِ خؤّ يُ د
ْاوَسِؤنٍُ دَيُويَت, صؤسيَو يُو تىيَزيُٓواٍُْ يَُُسِ دؤسَناٌْ سَفتاسٍ بُناسًَُٖٓساٌْ 
ًَذياٍ نؤٕ نشاوٕ ُٓوَ دَسدَخُٕ نُ صؤسيَو يُ بُناسًَُٖٓساٌْ ُٓو ًَذيايُ بُ 

ٌ بؤ دَطشٕ ٓاطايًُنٌ نَُُوَ بُدياس ُٓو ٓاَشاصاُْ داًْؼتىوٕ و طُيشٍ دَنُٕ يإ طىيَ
يإ دَخيىيَُٓٓوَ, ُٖسوَى ػيت صؤسيؼٌ يًَىَ فًَشْابٔ بُ ػًَىَيُنٌ سِوونُػاُْ َاََُيُ 
يُطٍَُ ْاوَسِؤنٌ ٓاَشاصَ نالطًهًًُناٌْ ًَذيا دَنُٕ بًَُٔوٍَ بُ طشيٓطٌ و بُ 
تُسنًضَوَ يُ ْاوَسِؤنٌ ووسدببُٓوَ, بؤ منىوُْ بًُٓسٍ تُيُفضيؤٕ سَِْطُ ضُْذ ناتزًََشيَو 
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ُطُيشنشدٌْ بُسْاَُناٌْ تُيُفضيؤٕ بُطُسدَبُٕ بُآلّ صؤسبٍُ داس ُٓو طُيشنشدُْ ي
( بُ سِادَيُى ُٓطُس دواٍ َاوَيُنٌ نُّ Passiveػًَىَيُنٌ ُْسييَن وَسدَطشيَت )

طُباسَت بُوٍَ بًًٓىيُتٌ ثشطًاسٍ يٌَ بهُئ ُٓوا رَاسَيُنٌ نُّ يُوإ يُيادٍ 
هٌ طُوسٍَ بُطُس سَِفتاسٍ بُناسًَُٖٓس ًَٖٓاوَ و َاوَ, بُآلّ ًَذياٍ ْىَّ طؤسِاًَْ

 ٓاطتًَهٌ بُسضاوٍ يُ ناسيًَهشدٕ يُ ًَْىإ ٓاَشاص و بُناسًَُٖٓس فُساُّٖ نشدوَ.
َىإ ٓاَشاصَ دؤسبُدؤسَناٌْ   و تًَهَُيٌ و يًًًًََُ دَنات ُي ًْ ُٖسوَٖا ناتب باغ ُي

َشاصَ دًاواصَناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ ًَذياٍ ْىَّ ٖاتؤتُٓاسا, ُّٓ تُنُٓيؤريايُ وايهشدوَ ٓا
خؤبىوٕ و ثُيىَْذيًإ  بهشئَتًَهٍَُ يُنرتٍ  داسإ ُٖسيُنُيإ داَُصساوَ و ٓاَشاصٍ طُسُب

بىو, بُآلّ ًَٓظتا ُّٓ طٓىساُْ يُ ًَْىاًْإ َُْاوَ بؤ منىوُْ سِؤرْاٍَُ  يُنذيُوَ ُْ )الصزق ُب
ُيًهرتِؤٌْ سِاطتُقًُٓ,  (االٔصط ُٓو سِؤرْاَُيُ ًَٓظتا َاْطُ بؤتُ سِؤرْاَُيُنٌ ٓ

ناسدًًَََٖٓت بؤ ْاسدٌْ الثُسَِناٌْ بؤ ) دَطتهشدَنإ طُساْظُسٍ دًٗإ و 12ُب ( ػاس ُي
فضيؤٕ و  نؤَجًىتُس طُس ًٓٓتُسًَْت خبىيَٓذسيَتُوَ. تُُي , دَنشٍَ ُي ناسَناٌْ ناسدًًَََٖٓت ُي ُب

يُى نشاوٕ و ثًَؼب وَ دَنُٕ ُّٓ ًٓٓتُسًَْت ُب ػًَىَيُنٌ فشَوإ تًَهٍَُ ُب ًًًُٓنإ ٓاَارَ ُب
فضيؤٕ  تًَهَُيهشدُْ ػًَىَيُنٌ طُستاطُسٍ وَسدَطشٍَ يُ ٓايٓذَيُنٌ ْضيهذا, يُ ًَٓظتادا تُُي
ناسًَٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت  ناسديَت ُي َُٖإ ناتذا بؤ ُب ُيُفضيؤًًُْنإ ُب سْاَُ ت بؤ طُيشنشدٌْ ُب

ناسديَت, ًَٓ ظتا ٓاًََشٍ نؤَجًىتُس دَنشٍَ بؤ و وَسطشتٔ و ْاسدٌْ ْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ ُب
فضيؤٕ و سِاديؤ , نؤَجاًْاناٌْ نًَبًٌَ بُناسبًَٗٓشٍَ وَسطشتٔ و طُيشنشدٌْ بُسْاَُناٌْ تُُي

طنت يُ ثُخؼهشدٌْ  سِؤر صياتش ثؼت بُ َاْطُ دَطتهشدَنإ دَُب ُيُفضيؤٌْ سِؤر ُب ت
ٍ ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ دَُاوَسٍ ياخىد سْاَُناٌْ, دَبًٓني صؤسُب ًَذياٍ نؤٕ يُ ًَٓظتادا  ُب

ُيًهرتؤٌْ. تُ ٓاَشاصٍ ٓ  ُب ػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ بىوُْ
دنتؤس طعًذ يُطُس دَسٖاويؼتُيُنٌ ديهٍُ تُنُٓيؤرياٍ ْىَّ َُٖيىَطتُدَنات  

ُٓويؽ ٓاصاديٌ سِاطُياْذٌْ نشدَ ُٖقًكُتًَهٌ ساػاَُٖيُٓطش يُطُس ُٓسصٍ واقًعذا, 
ُٖسنُطًَو تىاْاٍ بُناسًَٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْيت ُٖبًَت تؤسٍِ صاًْاسٍ ًٓٓتُسًَْت وايهشد 

(, ُٖس ثُياًََو بًُوٍَ ٓاسِاطتٍُ دًٗاٌْ بهات Publisherبتىاٌَْ ببًَتُ ثُخؼهاس )
بُ تًَضىوًَْهٌ صؤس نُّ, يُطُس تؤسَِنُ ُٖصاسإ طشوثٌ ُٖواَيٌ ُٖيُ دَسفُت دَدات بُ 

ًاْذا ديَت يإ بُالياُْوَ طشْطُ يُطٍَُ بُناسًَُٖٓسَ تاوتىيٌَ ُٖس بابُتًَو بهات بُخُياَي
 رَاسَيُنٌ بًَؼىَاسٍ بُناسًَُٖٓس يُطُساْظُسٍ دوًْا.



 
66 

ئ
ئئ"بلازيئِزهطوشةزيئمبديلا"ِزوهىطةيئ

( بشيتًًُ يُ Project Media in Transitionثشِؤرٍَ ساَيُتٌ سِاطىصَسٍ ًَذيا )
تؤبُسٍ ٍ َُٓشيهٌ يُ طُسَتاٍ ٓؤن"طاطىطتًع"دَطتجًَؼدُسيُنٌ ثُمياْطٍُ

( ضاثداٍُْ ثُمياْطٍُ ْاوبشاو, نتًَبًَهٌ 2003(دَطتًجًَهشدوَ, يُ طاَيٌ )1999)
بآلونشدَوَ رَاسَيُى يًَهؤَيُس بُػذاسيًإ يُ ْىوطًٓذا نشدبىو يُواُْ طًتًُإ 

(Gitelman( ٍو ثٓطش )Pingree ََُٖيىَطتُ يُطُس َُٖإ بريؤنُ دَنات يُباسَيُو ,)
طتجًَؼدُسيٌ طاصدساوٕ, ُٓو يًَهؤَيُساُْ دُخت يُطُس رَاسَيُى يُ نؤْطشَ و دَ

سِاطتًًُى دَنُُْوَ ًَذيا يُ ساَيُتًَهٌ بُسدَواٌَ سِاطىصَسيذايُ يُ سِابشدوو, يُ 
داٖاتىوػذا ُٖسوا بىوَ و ُٖسوا دَبًَت, ُٓوإ دََئًَ ُٖس ٓاَشاصيَو ثُيذابىوَ طُسَتا تاصَ 

ُصٍ تاصَيٌ و ْىَّ بىوُْوٍَ بُسدَواٌَ بىوَ, بؤيُ ثشِؤرَنُ تًؼو دَخاتُ طُس سَط
 ٓاَشاصَناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ بُ دسيَزايٌ قؤْاغُ ًََزووَناٌْ طُسَُٖيذإ و بآلوبىوُْوَيإ.

يُّ نتًَبُ باغ يُوَدَنشيَت طاتُوَخيت سِاطىصَسنشدٕ يُ ٓاَشاص و طًظتًََُهِ نؤٕ 
نشاوَ و ُْْاطًَٓشاوَ, يُّ بؤ ًَذياٍ ْىَّ بُ ػًَىَيُنٌ سِووٕ و وسد تآًَظتا دياسٍ ُْ

نتًَبُ ضُْذئ منىوُْ بُ ٓاَشاصَناٌْ وَى تُيُفضيؤٕ و تُيُطشاف دًََٖٓشيَتُوَ نُ يُ 
طُسَتاٍ ثُيذابىوٌْ وَى دآًَٖاًَْهٌ بٌَ ثًَؼًُٓ ْاودَبشإ, بُآلّ يًَُٓظتادا وَى دوو 

شدُْوٍَ نُسَطتٍُ ٓاطايٌ طُيشيإ دَنشٍَ, خظتُٓسِووٍ ُٓو منىوْاُْ بؤ سِووْه
تًَطُيؼنت و تًَشِوآًُْ ًََزوويًُنُيُ طُباسَت بُ ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا ُٖسيُنُيإ 
يُطاتٌ ثُيذابىوًْذا نىدَتايُنٌ طُوسٍَ بُطُس ػًَىاصٍ رياٌْ َشؤظــ و نؤٍ 

 طًظتَُِ ثُيىَْذيهشدْذا ًَٖٓا.
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 بةشي دووةم
 

 تؤِزة كؤمةآليةتييةكان ضيية?

نُوا طشوثًَو خَُيو بُيُنُوَ يُ  بهشيَتتؤسٍِ نؤَُآليُتًٌ دَنشٍَ بُوَ ثًَٓاطُ 
سِيَطاٍ يُى طُسضاوٍَ دياسَوَ ثُيىَْذيًإ ُٖيُ. طُسضاوَنُ دَنشٍَ ناسيَو بًَت, 

ُآليُتًًًإ ناسَُْذَنإ يإ نشيَهاسَناٌْ ُٓو ناسَ نؤبىوُْتُوَ و تؤسِيهٌ نؤَ
 .ثًَهًَٗٓاوَ

ُّٓ دوايًٍُ ًٓٓتُسًَْت وايهشدوَ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُ بُسَوثًَؼضىوٌْ 
ػًَىَيُنٌ يُ خُياٍَ بُدَس فشَوإ بًَت. يُ سِيَطٍُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناُْوَ خَُيهٌ 

وَ. تؤ دَبٔ بُ ُْٓذاّ و الثُسٍَِ تايبُت بُخؤيإ دسوطت دَنُٕ بُ ْاو و ويٍَُٓ خؤياُْ
دَتىاًَْت الثُسٍَِ تايبُتٌ نُطاٌْ ديهُ ببًًٓت نُ دَيآْاطًت و بًاْهُيت بُ 
ٖاوسِيٌَ خؤت.دَتىاًَْت يُ َاَيجُسَِنُدا بُ دواٍ ْاوٍ نُطاًْرتدا بطُسِيًَت و دواتش 
بًاخنُيتُ ًَْى يًظيت ٖاوسِيًَاْتُوَ, بُ نشدٌْ َُُٓ تؤ دَتىاٌَْ تؤسِيَو دسوطتبهُيت يُو 

دَتىاًَْت بُ ٓاطاٌْ ثُيىَْذيًإ ثًَىَبهُيت. يُطٍَُ ُٓوَػذا دَسفُتٌ  نُطاٍُْ
دسوطتهشدٌْ ثُيىَْذيت يُطٍَُ نُطاٌْ ْىٍَ ُٖيُ. ُْٖذيَو منىوٍُْ ُٓو َاَيجُسِاُْ 

 ,... ٖتذبشيتًني يُ فُيظبىوى, َاٍ طجُيع و يىتًىب
طُسنشدٌْ ُٓو َاَيجُسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ دَتىأْ ياسَُتٌ خَُيهٌ بذَٕ بؤ ضاسَ

نًَؼُ و ثشطًاساٍُْ نُ صَمحُت و طشأْ, َاَيجُسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بؤ َُبُطتًَهٌ 
تايبُت داْشاوٕ, وَى ُٓو نُطاٍُْ دؤسَ ٓؤتؤَبًًًََهٌ تايبُت يإ دؤسَ ثشؤطشاًََهٌ 
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ُٓدلؤسَ َاَيجُسِاُْ بًَُٖضٕ, ضىْهُ دَتىأْ يُ  نؤَجًىتُسٍ تايبُت بُناسدًََٖٓٔ.
َاَيجُسَِنُوَ ياسَُتٌ ُٓو نُطاُْ بذَٕ ُٓدلؤسَ ٓؤتؤَبًَالُْ بُناسدًََٖٓٔ, بُ  سِيَطٍُ

ثُيىَْذيهشدٕ بُ يُنرتَوَ نُطُنإ يُ ًَْىإ خؤيإ دَتىأْ صاًْاسٍ ٓاَيىطؤسِبهُٕ 
 .يُطُس دؤسٍ ٓؤتؤَبًًَُنُيإ بُبٌَ ُٓوٍَ يُ ثًَؼرتدا يُنرتيًإ بًًٓبًَت

ًذَسٕ بؤ ُٓوٍَ ًَُُٓ بُ ٓاطاْرت يُطٍَُ يُنرتدا يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ ياسَُت
ثُيىَْذيذا مبًًَُٓٓوَ, ُّٓ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًاُْ ٓاطاْهاسيت بؤ دَنُٕ تؤ ثُيىَْذيت 
مبًًََٓتُوَ يُطٍَُ ُْٓذاَاٌْ خًَضاُْنُت و ٖاوسِيَهاْت ُٓطُس يًَؼًاُْوَ دووس بًَت.ُّٓ 

َُٔ يُوٍَ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ دَتىأْ منىوْاٍُْ ًَٖٓاَاُْوَ ضُْذ منىوُْيُنٌ ن
ياسَُتًذَسبٔ, يُ سِاطتًذا صؤس ػتًرت ُٖٕ نُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ يُباسَياُْوَ 

 .ٓاطاْهاسيت بؤ دَنُٕ

ئ
ئتؤِزةئكؤمةآليةتبببةكلاٌئوئىةوةيئىوَى

 ْىيًَُتٌ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ وايهشدوَ صؤسبٍُ بُناسًَُٖٓساٌْ بُ تايبُتٌ
(MySpace.com )و (Facebook.com )( 25ُٓوإُْ بٔ نُ تًَُُْإ يُخىاس )

طاَيًذا بًَت, واتُ ُٓواٍُْ تًًَُُْإ طُيؼتىوَتُ ُٓوٍَ بضٔ بؤ صاْهؤ, بؤيُ ناتًَو 
 باطٌ ُّٓ تؤسِاُْ دَنُئ بُ صؤسٍ َُبُطت يًًَإ ُْوٍَ ْىيًَُ.

ويٍَُٓ َٓذاَيُناًْإ داسداس دايهإ و باونإ الثُسٍَِ تايبُت دسوطت دَنُٕ تا 
( طاَيًذايُ. صؤسبُػًإ 25ثًؼاْبذَٕ, بُآلّ تًُْا سِيَزَيُنٌ نُّ تًَُُْإ يُ طُسووٍ )

 ٖىُْسَُْذٕ يُّ سيًَُوَ ُٖوٍَ بؤ سَِوادذإ بُ بُسَُُٖناًًْإ دَدَٕ. 
ُْٖذٍَ يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُ بضىونُنإ, وَى نؤسِبُْذَ ٓؤْاليُٓناٌْ ٓؤتؤَؤبًٌَ, 

سًَُٖٓساًْإ دَنشٍَ ُٖس نُطًَو بٌَ, َاداّ خاوَٕ ٓؤتؤَؤبًًًََو بٌَ يُو دؤسٍَ بُنا
ُٓدلؤسَ بُناسًَُٖٓساُْ دَنشٍَ ُٖس نُطًَو بٔ و  ُٓوإ, طشيٓط ًًُْ تٌَُُْ ضُْذَ.

يُُٖس تًََُُْهذا بًَت, بُآلّ صؤسيٍُٓ بُناسًَُٖٓسإ بشيتًني يُ تٌَُُْ ًَْىإ ُٖردَ تا 
 . بًظت و ثًَٓر طاأل

ُٓو َاَيجُسَِ نؤَُآليُتًًًاُْ تاسِادَيُى بريؤنُيُنٌ ْىئَ, بُآلّ ُٓوَْذَ سِؤضىوُْتُ 
ْاو خَُيهُوَ تا ُٓو سِادَيٍُ طُسنُوتًَٓهٌ طُوسٍَ بُدَطتًَٗٓاوَ. ُّٓ َاَيجُسِاُْ 

ُٓو سِيَهالَُ  .نؤدَنُُْوَ و ناس بؤ خَُيهًَهٌ صؤس دَدؤصُْوَ طاآلُْ ًًَؤْإ دؤآلس
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ٍُْ ُّٓ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًاُْ بآلويذَنُُْوَ, ُْى ُٖس خؤيإ ثاسَيُنٌ باصسطاًْا
يُسِادَبُدَسيإ دَطتذَنُويَت, بَُيهى ُٓو نؤَجاًْايٍُ سِيَهالَُنٍُ نشدوَ ضاْظٌ 
 بُسصبىوُْوٍَ فشؤػًًُناٌْ ُٖيُ. ًَُٖؼُ ُّٓ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًاُْ يُ صؤس سِووَوَ

 ياسيذَسدَسٍ خَُيو بىوٕ. 
ئ

َقجةِزةئتؤِزةئكؤمةآليةتبببةكلاٌمنووى  ةيئملا
ُٓدلؤسَ َاَيجُسِاُْ يُ  ًٓٓتُسًَْت َاَيجُسٍِ نؤَُآليُتًًٌ دؤساودؤس يُخؤدَطشيَت,

سِواْطٍُ بُناسًَٖٓاًْاُْوَ َُُٖ ضُػٓٔ. ُْٖذٍَ يُو َاَيجُسِاُْ يُُٖس سِؤريَهذا ًًَؤْإ 
و يىتًىبٔ, َُٓاُْ بُناسًَُٖٓسٍ ُٖيُ. منىوٍُْ ُٓواُْ َاٍ طجُيع و فُيظبىوى 

 .بشيتًني يُ بُسبآلوتشئ ُٓو تؤسِاٍُْ ُٖٕ

ُٖسوَى ثًَؼرت بامسإ نشد ُٓو نُطاٍُْ ُٓو َاَيجُسِاُْ بُناسدًََٖٓٔ يُ تَُُْذا  
َُُٖدؤسٕ, ُٖس يُ َٓذاَيٌ تاصَ يُدايهبىو دا دايو و باونٌ الثُسَِيُنٌ تايبُت 

 . ( طاَي90ٌُوَ تا نُطًَهٌ )دسوطت دَنُٕ, ويَُٓناٌْ ُٓوٍ تًًَذا بآلودَنُْ

ُٖسيُى يُو طٌَ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُ ُْٓذاَبىوٕ يًٌَ بُخؤسِايًُ.َُُٓ تانُ ٖؤناسٍ 
طُسَنًٌ نَُُْذنًَؼهشدٌْ ُّٓ َاَيجُسِاُْيُ. ضُْذ ثشطًاسيَهٌ صؤس يُاليُٕ خَُيهُوَ 

إ دَطتذَنُويَت? دَنشئَ بشيتًًُ يُوٍَ ُّٓ َاَيجُسَِ نؤَُآليُتًًًُ بُ خؤسِايًاُْ ثاسَي
 نٌَ خاوٌَْ ُّٓ َاَيجُسِاُْيُ? 

ئ
 MySpace.comملايئضجةيظئ

ُّٓ َاَيجُسَِ يُاليُٕ )نشيع دٍ وؤيف( و )تؤّ ٓاْذَس طٔ( َوَ داْشاوَ,  
( ًًَؤٕ دؤالس فشؤػتُ )ًْىغ 580ُٖسدوونًًإ َافُناًْإ بؤ )َاٍ طجُيع( بُ بشٍِ )

 نؤسثؤسَِيؼٔ(.

( ًًَؤٕ دؤالس بُدَطت دًًَََٖٓت, طُسَسِاٍ 100))َاٍ طجُيع( ُٖس طاَيًَو  
ُٓوٍَ )ًْىغ نؤسثؤسَِيؼٔ( طاآلُْ بُ دَطيت دًًَََٖٓت, دَسنُوتىوَ صؤسيٍُٓ 

 . ( طاَيًذاي25ُتا  14بُناسًَُٖٓساٌْ )َاٍ طجُيع( تًَُُْإ يُ ًَْىإ )

ئ
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ئ
ئ

 YouTube.com يوتبوب

دًاواصَ بُوٍَ بشيتًًُ يُ يىتًىب نًََُو يُ َاَيجُسَِ نؤَُآليُتًًًُناٌْ تش  
َاَيجُسِيَهٌ ٖاوبُػٌ ظًذيؤيٌ و بُخؤسِايًؼُ, يُ ناتًَهذا يُ )فُيظبىوى( و )َاٍ طجُيع( 

( يُاليُٕ )داد 2005دا صياتش ٓاَيىطؤسِ يُ ًَْىإ نُطُناْذا ُٖيُ. يىتًىب يُ طاَيٌ )
)َاٍ طجُيع(  ًَٖشيٌ( و )طتًغ ضًَٔ( و )داويذ نُسيِ(َوَ داْشاوَ. يىتًىب يُوَدا يُ

( طاَيٌ. يًَهضىوًَْهٌ 16دَضًَت تًَهشِاٍ ُٓو تٌَُُْ ُٓواُّْ بُناسيذًََٖٓٔ بشيتًًُ يُ )
( يىتًىب 2006يُ طاَيٌ ). تشٍ ًَْىإ)يىتًىب( و )َاٍ طجُيع( بشيتًًُ يُ قاصاجنُنٍُ

 .( ًًَاس دؤالس نشِدسا1.65يُاليُٕ نؤَجاًْاٍ طىطًَُوَ بُ بشٍِ )

ئ
  Facebook.com فةيطبووك

فُيظبىوى نًََُو دًاواصتشَ يُ َاٍ طجُيع و يىتًىب, بُوٍَ فُيظبىوى يُ  
بُٓسَِتُوَ بؤ قىتابًاٌْ نؤيًَز و صاْهؤ داْشابىو. ُٖسضُْذَ يُ طاَيٌ سِابشدوودا فُيظبىوى 
ٍَُُٓ طؤسٍِ و ُٖسنُطًَو بًَت دَتىاًَْت ببًَتُ ُْٓذاّ ُٓطُس ُٓدسيظٌ ًُُٓيًٌَ 

سبًَشط( داَُصسيَُٓس و بُسِيَىَبُسٍ طؼتًٌ فُيظبىونُ. داٖاتٌ ُٖبًَت. )َاسى صونُ
ًًَََََٓشيَت50فُيظبىوى طاآلُْ بُ )  .( ًًَؤٕ دؤالس دَخُ

 

َقجةِزهىةئضؤٌئقلاشهىجئدةكةٌ?ئ  يةوئملا
طُوسَتشئ ثشطًاس صؤسبٍُ خَُيهٌ ُٖياُْ ُٓوَيُ ضؤٕ ُّٓ تؤسَِ نؤَُآليُتًًاُْ  

سِيَهالَُ باصسطاًًُْنإ طُسَنًرتئ داٖاتٌ ُّٓ  ثاسَ بُدَطتذيَٓٔ و قاصاْر دَنُٕ.
َاَيجُسِإُْ, ُٓو سِيَهالَُ ض يُاليُٕ ٖىُْسَُْذيَهُوَيُ دَيُويَت يُ َاٍ طجُيظُوَ 
دَْطٌ ببًظرتيَت يإ ُٓوَتا نؤَجاًْايُنٌ ٓؤتؤَبًًَُ دَيُويَت قىتابًُنٌ صاْهؤ 

 . بهشيَتٓؤتؤَبًًًََهٌ ُٓو 

طُس ُْسييت سِاطُياْذْذا ٖات, سِيَهدشاو و طشوثُ قاصاْر ٍ بُ و طؤسِاُْ يُطٍَُ ُٓ 
ُْويظتُنإ صياتش سِووياْهشدَ ٓاَشاصَ بُديًُنإ بؤ طُيؼنت بُ خَُيو, يُ َُٖإ ناتذا, 
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بآلونشدُْوٍَ خىدٍ و ثُيىَْذٍ وناسيًَهٌ سِاطتُوخؤٍ تاى و طشوثُنإ يُ سِيَطٍُ ُٓو 
ٌ صياتش دَضًَت, بُسصبىوُْوٍَ سِيَزٍَ ُٓصَىُْ تؤسِاُْ يُطُس ًٓٓتُسًَْت بُسَو َُٖيهؼاْ

خىدٍ وُْٖذٍَ داسيؽ ُٖسََُنًًُنإ يًَُْى بُناسًَُٖٓسإ, ثُيىَْذٍ ْىيٌَ طشْط و 
سواَيُتٌ ُٓسيَين و ُْسيَين صؤسٍ ًَٖٓاوَتُ ًَْى ُٓو دًٗاُْ فشَوإ و ْادياسَ, بُ تايبُت 

سيَهالَهشدٕ و طاغهشدُْوٍَ  يُ ًَٓظتادا بىوَتُ طؤسَِثاًَْهٌ طُوسٍَ ٓابىوسٍ و
ناآلنإ, بؤتُ نُسَطتُيُنٌ تاصٍَ طًدىسيهشدٕ بُطُس تاى وطشوخ و دَوَيُتُناُْوَ, 
ُٖس بؤيُؾ ٓاَارَنإ بُو ٓاسِاطتُيُٕ ًٓٓتُسًَْت و ًَذياٍ ْىَّ و تؤسَِ 
نؤَُآليُتًًًُنإ يُٓايٓذَيُنٌ ْضيهذا ببُٓ طُوسَتشئ طؤسَِثاٌْ نًرَبنًٌَ صهلًَضَنإ 
يُ بىاسٍ بُسًََُٖٗٓاٌْ تُنُٓيؤرياٍ ثُيىَْذيًُنإ و صاًْاسٍ و طًدىسيهشدٕ و 
ضُتُطُسٍ صاًْاسٍ, خُسيهُ ُٓو تؤسَِ نؤَُآليُتًًًاُْ دَبُٓ ٓاَشاصيَهٌ طشْطٌ 
طُيؼنت بُ َُساَُ طًاطًًُنإ يُطُس ٓاطيت يؤناَيٌ و ًَْىدَوَيُتًذا, وَى ُٓوٍَ يُ 

( دا بًًُٓإ و بُو ٖؤيُوَ 2008تٌ َُُٓسيهاٍ طاَيٌ )َُٖيُُتٌ َُٖيبزاسدٌْ طُسؤنايُ
باساى ٓؤباَاٍ طُياْذَ نؤػهٌ طجٌ, يُ َُٖإ ناتذا ْابًَت ُٓوَ يُ بريبهُئ يُو 
دًٗاُْ ْادياس و طشمياُْيًُدا ٓاطايؼٌ صاًْاسٍ و َايف تايبُمتُْذٍ تانُنُطِ بُسدَواّ 

سَ, بُآلّ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت ًَُُٓ ثًَؼًٌَ دَنشٍَ يُو اليُُْوَ بؤتُ ُٖسَِػُيُنٌ طُو
يُ بُسدَّ ػؤسِػًَهٌ طُوسَدائ يُ بىاسٍ ٓاَيىطؤسٍِ صاًْاسٍ و بآلونشدُْوٍَ ُٖواٍَ و 
ًَُْٖؼتين بُسبُطتُ تُقًًذيًُنإ يُ بُسدَّ تاى و طشوثُنإ يُ ثُيىَْذيهشدٕ بُ يُنرت 

ُ وايهشدوَ يُ َُٖىو و بُطتين سِايَُيٌ ثُيىَْذٍ يُطٍَُ دًٗاٌْ دَسَوَدا, ُٖس َُٓ
و دُخت يُطُس سُمتًُتٌ  بهشٍَاليُنُوَ بُ بايُخُوَ باغ يُو تُنُٓيؤريا تاصَيُ 

وَ يُ ثًَٓاو َاُْوَ و داُْبشِإ و ثُسِاويَض ُْبىوٕ يُو دًٗاُْدا بهشيَتُطىودوَسطشتٔ يًٌَ 
 نُ يُ طؤسِاًَْهٌ بُسدَواّ و صؤس خًَشادايُ. 

َٔ دَصامن سِؤرْاَُ و ًَذيانإ باػرتئ "دََيٌ:  باساى ٓؤباَاٍ طُسؤنٌ َُُٓسيها
ٓاَشِاصٕ بؤ َُٖيُاَيًين دسؤ و دَيُطُ و ُٓفظاٍُْ طًاطًًُنإ, دَتىأْ بنب بُُٖسَػٍُ 

. ثاوٍَ نشيطُإ يُ "سِاطتُقًُٓ بؤ َُٖىو ُٓواٍُْ دَياُْوٍَ سِيَطشٍ يُُٖقًكُت بهُٕ
فُت دَسباسٍَ ُّٓ طُسدٍََُ طُوسَتشئ دَس"سِؤرْاٍَُ ًْىيؤسى تاميض دََيًَت: 

سِؤرْاَُنإ بشيتًًُ يُوٍَ خَُيو بُ سِاطيت ػتًَو يُباسٍَ بابُتًَو دَصأْ بُخًَشايٌ 
دَتىأْ بشِياسبذَٕ بُبٌَ ُٓوٍَ يُ سِيَطاٍ دَطُآلتُوَ بُػًَىاوٍ و ْاسِاطيت ثًًَإ 
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ُوَ دَيًٓابني ًَُُٓ دَبٌَ ي". َاسنؤغ َؤيًظاغ يَُاَيجُسٍِ دَيًٌ نؤغ دََيًَت: "بطات
طشوثُ ناساَُ و يًَٗاتىوَنإ تىاْاٍ نؤْرتِؤَيهشدٌْ تايبُتًًإ دَبٌَ يُ تاوتىيَهشدٌْ 
نًَؼُنإ بُ تايبُت نًَؼٍُ طًاطٌ, نًتىسٍ, َؤطًكا, ٖىُْس و ٖتذ... ُٓوٍَ 
سِوودَدات تُنُٓيؤريايُ نُ سِيَطُ بُ خَُيو دَدات يُ طُستاطُسٍ وآلت و دًٗإ بؤ 

ُٓواُْ. ناتًَو دَسباسٍَ ُّٓ بابُتاُْ دَطت  طشْطًذاِْػتُنإ َايٍُ  تاوتىيَهشدٌْ
دَنُٕ بُ قظُنشدٕ, صؤسبٍُ ناتُنإ, ُٓوإ يُطُس ُّٓ نًَؼاُْ ناسدَنُٕ و 

 ."َُٖيىيَظتًإ دَبٌَ
ئ

ئيلاضلايػيئشهىبلازيئوئملايفئتلايبةمتةىدييئكةضةكلاٌئَةئتؤِزةئكؤمةآليةتبببةكلاٌ
  , دياسدَيُنٌ تُنٓؤيؤرٍ  ْىيٌَ  دياسدَيُنٌُٖس   ٖاتينطىَاٌْ تًًَذاًُْ  

  تؤسٍِ , فُيظبىوى بُ يُطٍَُ خؤيذا دًََٖينَ  طًاطٌ  و َؤديًًََهٌ  نؤَُآليُتًٌ
  فُصاٍ  ُٓوٍَ  , يُبشٍ يًَىَسدَطريٍَ  طًاطٌ نَُيهٌ  و بؤ نايٍُ ْاطشاوَ  نؤَُآليُتًٌ

ًٖض دؤسَ ضاوَديَشيًُنًإ  ٌ ضىْهُ تشطيُ, بُ ثًَضُواُْوَنُضٌ  , طؼتًٌ خبىَيكًَينَ
إ خىَيكاْذوَ, ُٖسوَى ضؤٕ ًوَسدَطشٕ و فُصايُنً يٌَ  ًًُْ, خُسيهٔ خشاخ نَُيهٌ

  َؤبايٌ يُ طُسَتاٍ ٖاتًٓذا طُوسَتشئ نًَؼٍُ  ثًَؼرتيؽ خشاخ بُناسًَٖٓاٌْ
يُ  ٓاطاْهاسّ و دَسفُتًَو بىو بؤ ُٓواُّْ دَياْىيظتتاسِادَيُى  ,خىَيكاْذ  نؤَُآليُتًٌ

  و طشتٍُ ُوَ ويَُٓطبًىتى  نُ يُ سِيَطٍُ  ُٓوٍَ , ُٖسخشاثُ و ػُسِاْطًَضيذا بُناسيبًَٓٔ
  بىوُْ قىسباٌْ  نىسدٍ  بُدبُخت و خًَضاٌْ  و ضُْذئ رٌْ دسؤيُٓ بآلودَنشايُوَ  ظًذيؤيٌ

نُطاِْ ُْخؤؾ و و ديظإ  طشتؤتُوَ  ُٓو ناسَ ُْػًاوَ, ًَٓظتاؾ فُيظبىوى دًَطٍُ
 يًَىَسطشتىوَ.  طىوديإ  داسيؽ باْذّ تاواْهاسّ ُْٖذَّ

بايُخٌ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ يُ نُغ ػاساوَ ًُْ يُ ًَٓظتادا صؤسبٍُ 
بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت سِؤراُْ ناتًَهٌ صؤس بُ دياس ُٓو تؤسِاُْوَ دادًَْؼٔ و سِؤَيًَهٌ 

ؾ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ طُوسَ دَبًًَٓت يُ ثُيىَْذيهشدٌْ نؤَُآليُتًٌ, دطُ يَُُ
بىوُْتُ طؤسَِثاًَْهٌ ْىيٌَ باْطُػُنشدٕ بؤ بريوباوَسَِ طًاطٌ و ٓايًين و نؤنشدُْوٍَ 
اليُْطش و ػؤيَٓهُوتىإ, سيَهالَهشدٕ بؤ ناآل و نؤَجاًًْانإ, ُٖسوَى بؤتُ ْاوَْذيَو 

 بؤ ضًَز وَسطشتٔ و بُطُسبشدٌْ ناتًَهٌ خؤؾ.



 
75 

ُْ ًَْى ُٓو تؤسَِ نؤَُآليُتًًًاُْ ناسيَهُ دووس ًُْ يُ يٌَ يُديىَنٍُ ديهُيذا ضىو
َُتشطٌ, بُٖؤٍ ُٓوٍَ يًَُْى طُدَٖا ًًَؤٕ بُناسًَُٖٓسٍ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ 
رَاسَيُنٌ صؤس يُ تًَهذَس و دص و ضُتٍُ ُٓيًهرتؤٌْ يُو فُصا ُٓيًهرتؤًًُْ ضاالناُْ 

ًُٓ بؤ طُس صاًْاسيًُ نُطٌ و داتا ناسدَنُٕ و بىُْتُ طُسضاوٍَ ُٖسَِػُيُنٌ سِاطتُق
و ديهؤًَٓيت طُس بُ سِيَهدشاو و نؤَجاًْا و داَُصساوَ سَِمسًًُنإ, بؤيُ طُيش ًُْ 
يًَشَ يُوٍَ طىيَبًظيت ُْٖذٍَ يُواُْ بني داواٍ دووسنُوتُٓوَ و بُناسًَُْٖٓاٌْ تؤسَِ 

ُناِْ نُغ و نؤَُآليُتًًًُنإ دَنات يُو سِواْطُيُوَ طُسْيت ٓاطايؼٌ صاًْاسيً
داَُصساوَنإ يُو دًٗاُْ طشمياُْيًُدا يُ ٓاطيت ثًَىيظتذا ًُْ و َُٖىو ُٓو سِيَىػىئَ و 
ثشؤطشاَاٍُْ دادًََٖٓشئَ بؤ ثاساطتين صاًْاسيًُنإ, بُسدَواّ يُاليُٕ ٖانهُس و ضُتُ 

 ُٓيًهرتؤًًُْنإ ناسيطُسيًُناًْإ يُناسخشاوَ.
سِادَيُنٌ صؤس ْاواقًعًُ وْانشٍَ َشؤظايُتٌ يُدلؤسَ تا بًَطىَإ داواناسيًُنٌ

دَطتبُسداسٍ ُٓو َُٖىو ٓاطاْهاسٍ و خضَُتطىصاسيًُ صؤس و صَبُْذاُْ بًَت يُ سِيَطٍُ 
تؤسٍِ صاًْاسٍ ًَْىدَوَيُتٌ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت و تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُ ػًَىَيُنٌ 

ًَٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت و تؤسَِ تايبُتٌ خشاوَتُبُسدَطت, بُآلّ دَبًَت يُ ناتٌ بُناسٖ
نؤَُآليُتًًًُناْذا ُٓو َُتشطٌ وُٖسَِػاُْ بُُْٖذوَسبطشٕ ض يُ سِووٍ ياطايًُوَ يإ 

(, ياخىد يُ سِووٍ احلق يف اخلصٕصُٗٛٓطُسٍ ثًَؼًًَهشدٌْ َايف تايبُمتُْذٍ )
 تُنًٓهُناٌْ ثاساطتين صياتشٍ صاًْاسيًُنإ بًَت.

ٌ و يو طشتُ ظًذيؤ ُٓو ُٖواٍَ و ويَُٓ  دُْوٍَضاوَديَشيًُى بؤ بآلونش  ُْبىوٌْ
صؤس   ساَيُتًَهٌبُناسًَُٖٓسٍ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بًَت, ُٖس نُطًَو  ٍ اُْصاًْاسي

نُطًَو, َُتشطًًُنُ   و ْاوصسِاْذٌْػؤسَت   خىَيكاْذووَ, بؤ منىوُْ سِووػاْذٌْ  ْاػرييين
سِووداوّ ُْخىاصساو تؤَاس  ئضُْذ ؾوسِابشدو  َاوٍَبُ دسيَزايِ تانًَو,  طُس ُٖس بؤ

  يَهذا صؤسبٍُباس طُس ٓاصاديٌ تاى, َُُٓ يُ سِاطتُوخؤ بىو بؤ  ثًَؼًًَهاسيُنِ,  نشاوٕ
و سِؤػٓبري دَصأْ, بُآلّ  ٓاصاديًدىاص فُيظبىوى بُناسدًََٖٓٔ خؤيإ بُ  ُٓواٍُْ

فُيظبىونُوَ   نَُضاْني دَنُٕ, بؤيُ يُ سِيَطٍُ ُٓوَيُ ُٖطت بُ  سِاطتًًُنٍُ
 خؤيإ ثشِدَنُُْوَ.  رياٌْ  نُيًَُٓناٌْ

ُٓوَيُ نُطاًَْو ُٖٕ  تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ  خشاخ بُناسًَٖٓاٌْ  ديهٍُ  ساَيُتًَهٌ
, ويَُٓ يإ  بُساَبُس قُبىَيًُتٌ  َؤَيُت بهُٕ يإ بضأْ نُطٌ  داواٍ  ُٓوٍَ  بُبٌَ
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  َ, يَُُػذا منىوُّْ ُٖيُ نُطاًَْهٌبآلودَنُُْو نُطِ  نؤًََٓت يإ ُٖس بابُتًَهٌ
خؤيإ نُ ٓاديإ نشدووٕ   بشِادَسَناٌْ  َؤبايًُوَ قظٍُ  ْابُسثشغ يُ سِيَطٍُ

  ًٓٓتُسًَْتُوَ ًًُْ, بٌَ  دوًْاٍ ًٖض ثُيىَْذيًُنًإ بُ  بآلويذَنُُْوَ يإ ُٓو نُطاٍُْ
  طًاطٌ و  آليُتًٌنؤَُ و  تُْاِٖ دؤخًَهِ ُْخىاصساوّ َسابهُُْوَ ُٓو ن بري  ُٓوٍَ

 , دؤسيَو يُ دسوطتذَنات, ُّٓ دياسدَيُ ُٓطُس بُسْاَُ بؤداسِيَزساويؽ ُْبٌَ
  دواداس طًظتَُِ , فُيظبىوى بضاٌَْ  بُناسًَُٖٓسٍ  ُٓوٍَ  تانُ بُبٌَ  ضاوَديَشيهشدٌْ

  ِٖتُْا  ضاوَديَشٍ يًَىَسدَطشٕ, بؤيُ َُُٓ يُ  نَُيهٌ  و تُْاِٖ  نؤَُآليُتًٌ  ضاوَديَشٍ
 . طؼتًٌ دَخٓهًيَنَ  و فُصاٍ خؤيًُنإ خشاثرتَاوَدَصطا ْ

بُناسدًََٖٓٔ, ُْى ُٖس دًَطُيإ  تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ  نُطاٍُْ صؤس يُو  بُػًَهٌ
بطشَ  ,ْىوطني و سِؤرْاَُواٌْ  يإ دوًْاٍ  نؤَُآليُتًٌ  ثُيىَْذٍ  ًَْى تؤسٍِ ْابًَتُوَ يُ

  باصاسٍِ  و قظٍُ  ْايؤريهٌ  , ْىوطني و بؤضىوٌْنىسدطتإ ُٖيُ ُٓو طًاطُتُؾ يُ
ْىوطني و   يُطُس دَْىوطشيَت, يُساَيًَهذا بآلونشدُْوٍَ  و نؤًََٓتًؼٌ بآلودَنُُْوَ

ًًُْ, بَُيهى  بريوباوَسِ و سادَسبشئٓاصاديٌ   بؤضىوٕ, تُْٗا بُناسًَٖٓاٌْ
ْىوطني و سِؤرْاَُواٌْ بؤ   بُسثشطًاسيًُتًُ بُٖاٍ  بُسثشطًاسيًُتًؼُ, ُّٓ ُْبىوٌْ

نىسديذا   فُيظبىونٌ  بُناسًَٖٓاٌْ  دوًْاٍ يُ ثاػاطُسداًًُْيؽ ًَُْٖؼتؤتُوَ, ُّٓ ددذ
بابُتًَهُ ػاياِْ تىيَزيُٓوَ و قظُ يُطُسنشدِْ صياتشَ بؤ ُٓوَّ يُ ٖؤناسَ ُٖيُ, 

 .ساطتُقًُٓنإ و ػًَىاصّ ضاسَطُسنشدِْ دَطتًٓؼاِْ وسد و صاْظتًاُْ بهشَّ

, ُٓوَيُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ  بُناسًَٖٓاٌْ  ْابُسثشطًاسيَيت  ديهٍُ  تًَهٌساَيُ
نُ   يإ ُٓوٍَ  نُطُنُ بضاٌَْ  ُٓوٍَ  نُطًَهُوَ دسوطتهشاوَ, بُبٌَ  ْاوٍ داس بُ ُْٖذٍَ

و دواتش  نُطًَهُوَ دادَْشا  ْاوٍ وًًَُُٖ, ُٖسوَى ضؤٕ ثًَؼرت ًًٌَُٓ بُالثُسَِيُنٌ 
ضُْذئ   َُُٓ ضُْذئ منىوُْ ُٖيُ بُناسًَُٖٓس ُٖيُ خاوٌَْ كاْذ, بؤدَخىَي  نًَؼٍُ
, ُٓطُس دياسدَنُ بُو  خؤٍ  ًَُٖؼُيٌ  بُناسٍ  نشدوويُتٌ ,يُودؤسَيُ الثُسٍَِ

بُسيُى  ُٖيُ يُ  و فُسُْٖطٌ  نؤَُآليُتًٌ  بُٖاٍ  , ُٖسضٌ ٓاسِاطتُيُ دسيَزَبهًَؼٌَ
 َُٖيذَوَػًًََٓتُوَ.

ُ َايف تايبُمتُْذٍ دَنُئ يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ و يُّ بُػُدا باغ ي
طُسَنًرتئ َُتشطًًُنإ و بُسْاَُ و ثشؤطشاَُ صياْبُخؼُنإ, سِيَطاناٌْ فًًََهشدٕ و 
طؤسِيين نُطًَيت, بُناسًَٖٓاٌْ ْاو و نُطًَيت نُطاٌْ ديهُ, يُطٍَُ ُْٖذٍَ يُو 
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دَدَٕ بؤ ُٓوَّ ثاسيَضساو بًَت يُو ٓاَؤرطاسٍ و سِيَُٓايًاٍُْ ياسَُتٌ بُناسًَُٖٓس 
َُتشطٌ و ُٖسَِػاُْ و طٓىسٍ ُٓو صاًْاسيًاٍُْ ٓاطايًُ بُناسًَُٖٓس يُو تؤسِاُْ 
بآلويبهاتُوَ, تا َاََُيُيُنٌ ٖؤػًاساُْ بهات يُطٍَُ اليٌُْ ُٓسيَين و ُْسييَن تؤسَِ 

 نؤَُآليُتًًًُنإ.
ئ

ئ ئتلايبةمتةىدي ئملايف ئضةز ئبؤ ئمةتسضببةكلاٌ ئتؤِزةئطسىطرتيً َة
ئكؤمةآليةتبببةكلاٌ

 ثشؤطشاَُ صياْبُخؼُنإ -1

ظايشؤطُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ يُنًَهُ يُو ُٖسَِػاُْ, 
َ "نىوبفُيع"يُنًَهُ يُطُسَنًرتئ نشَُناٌْ نؤَجًىتُس, ْاطشاوتشئ نشًَؽ 

(koobfaceصؤستشئ رَاسٍَ نؤَجًىتُسٍ داَُصساْذووَ بؤ َُبُطيت تًَه ) ُذَساُْ ي
 ُْوٍَ دووٌََ ويَبذا.

يُ الثُسٍَِ بُناسًَُٖٓساٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناٌْ وَى  "نىوبفُيع"نشٌَ
فُيظىى, َاٍ طجُيع بآلودَبًَتُوَ و دَضًَتُ ْاو يًظيت ٖاوسِيًَاٌْ بُناسًَُٖٓس, بٌَ 

ًَشيَت ٓاطاداسٍ و ويظيت ُٓو بُناسًَُٖٓسَ ُٖواٍَ و نؤًََٓت بؤ ُٓو ٖاوسِيًَاٍُْ دَْ
يًٓهٌ الثُسَِيُنٌ وٌَُٖ َاَيجُسٍِ يىتًىب يُخؤيذَطشٍَ, داواػًإ يًَذَنات بؤ 

دابُصيًََٓت,  "فالؾ ثاليُ"نشدُْوٍَ يًٓهُنُ بُسْاٍَُ بُناسًَُٖٓسٍ َُيتًًُذياٍ 
دادَبُصيَت بؤ  "نىوبفُيع"نشٌَ "فالؾ ثاليُس"ُٓونات يُ بشٍ دابُصيين بُسْاٍَُ 

هاْت و, يُويَؼُوَ دووباسَ دَطتذَناتُوَ بًَُٖشػهشدُْ طُس طُس نؤَجًىتُسٍ ٖاوسِيَ
يًظيت ْاوٍ ٖاوسِيًَاٌْ ُٓو بُناسًَُٖٓسٍَ نؤَجًىتُسَنٍُ تىوػٌ ُٓو ظايشؤطُ 

 ٖاتىوَ.
 ْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ  -2

يُ ًَْىيؼًاْذا ُٓو ْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ ٓاسِاطتٍُ بُناسًَُٖٓساٌْ تؤسَِ 
تًًَذا داواٍ يٌَ دَنشيَت طُسداٌْ َاَيجُسِيَهٌ طاختُ و نؤَُآليُتًًًُنإ دَنشٍَ و 

يُتؤسٍِ فُيظبىوى نُ  " "FB Actionوٌَُٖ بهات, يُو منىوْاُْؾ ْاٍَُ 
(, FBIباْطُػٍُ ُٓوٍَ دَنشد يُ ْىوطًٓطٍُ يًَهؤَيًُٓوٍَ فًذساَيٌ َُٓشيهًًُ )
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بىوى تىوػٌ ناسَنُ بُوَ نؤتايٌ ٖات نُ نؤَجًىتُسٍ رَاسَيُى بُناسًَُٖٓسٍ فُيظ
ُّٓ ظايشؤطُ بىو, بُآلّ ناسداُْوٍَ تؤسَِنُ خًَشابىو بُوٍَ ْاوٍ ُٓو َاَيجُسٍَِ خظتُ 

, وَيٌَ بىوَ طُسَتا و ثًَؼًُٓيُنٌ خشاخ بؤ دواتش "black list "ًَْى يًظيت سَِػُوَ
 نُ ضُْذ ُٖوَيًَهٌ ٖاوػًَىٍَ ُٓو ْاَُيُ يُ فُيظبىوى ضُْذ داسيَو دووباسَ بىَتُوَ.

 ٌ تُسِوادَُٓطج -3
بشيتًًُ يُ نؤديَهٌ بضىوى يُْاو يُنًَو يُو ثشؤطشاَاُْ َُٖيذَطرييَت بُ ػًَىَيُنٌ  

بُسفشَوإ بُناسدًََٖٓشيَت, ُٓو نؤدَ بُضُْذ ُٓسنًَهٌ ػاساوَ َُٖيذَطيت بُ تايبُتٌ 
ناسدَنات يُطُس الواصنشدٌْ طًظتَُِ بُسطشٍ يُ نؤَجًىتُسٍ بُناسًَُٖٓس, بُ 

ًَْى داتا و صاًْاسيًُناٌْ ًَْى نؤَجًىتُسَنُ و دصيين ُٓو صاًْاسيًاُْ, ٓاَاجنٌ ضىوُْ 
يُطٍَُ صيادبىوٌْ رَاسٍَ بُناسًَُٖٓساٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ, ُٓو بُسْاَُ 
صياْبُخؼُ بؤ َُبُطيت خشاخ يُداسإ صياتش طىودٍ يًَىَسدَطرييَت بؤ دصيين داتا و 

ؤطًًُ ُٖطتًًاسَنإ يُ سِيَطٍُ تؤسَِ صاًْاسيًُنإ, دصيين سًظابٌ باْهٌ, د
نؤَُآليُتًًًُنإ, َُُٓ بُٖؤٍ ْاطني و ػاسَصايٌ نُطٌ تًَهذَس بُ ػىْاطِ ُٓو 

 نُطاٍُْ دَياْهاتُ ٓاَاْر.
 يًٓهُ ُٓيًهرتؤًًُْ نىستُنإ -4

ُّٓ نًَؼُيُؾ صياتش يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُ دَسدَنُوٍَ بُٖؤٍ سِيَطُُْداٌْ 
يُبُسُٓوَ بُناسًَُٖٓس ْاضاسدَبًَت  "تىيتُس"سَِٖاّ وػُ, بؤ منىوُْ  بُ بُناسًَٖٓاٌْ
نىستهشاوَنإ بُناسبًًََٓت بؤ ْاوًْؼاٌْ َاَيجُسَِ ُٓيًهرتؤًًُْنإ وَى  خضَُتطىصاسيًُ

(tinyurl)  ُبُ َُبُطيت ضشِنشدُْوٍَ ْاوًْؼاُْ دسيَزَنإ يُ ثاْتايًُنٌ نَُذا, بؤي
تُواوٍ تىاْاناًًْإ بُطُس دَخُٕ بؤ ُٓوٍَ بُناسًَُٖٓسٍ  ُٓو دص و ضُتُ ُٓيًهرتؤًًْاُْ

ٓاطايٌ يًٓهُ ظايشؤطاويُنُ ُْْاطًَتُوَ و دًايُٓناتُوَ يُ يًٓهُ سِاطتُقًُٓنإ, 
بُناسًَُٖٓس ُٖس ُٓوَْذَ دَصاٌَْ نًًهٌ يُطُس ثشؤطشاًََهٌ تًَهذَساُْ نشدوَ, ُّٓ 

ىيًََٓو بُسدَطتُ, صؤسيَو يُ يًٓهُ نىستاُْ بُناسًَٖٓاٌْ ٓاطاُْ و يُ َُٖىو ػ
ٍ نىستهشدُْوَبُ ػًَىَيُنٌ ٓؤتؤَاتًهٌ َُٖيذَطنت بُ "تىيتُس"بُناسًَُٖٓساٌْ 

 يًٓهُنإ و ُٓواًْرت َُٖيذَطنت بُ نًًههشدٕ يُطُسٍ وبًًٓين ْاوَسِؤنُنٍُ.
 دصَنشدٌْ صاًْاسيًُ نُطًًُنإ و بَُيطُْاَُ ًًًَُْٗٓنإ -5
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ًَْىإ بُناسًَُٖٓساٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ  بُٖؤٍ ُٓو ٖؤطشٍ و َتُاُْيٍُ يُ
دسوطتبىوَ, يُبُسُٓوَ يُ ُْٖذٍَ ساَيُتذا دَبًٓني ُٓو ٖاوسِيًَُتٌ و ٖاوبُػًًُ صياتش يُ 
ثًَىيظت تًَهُآلوٍ دسوطتهشدوَ, ُٓوٍَ ثُيىَْذٍ ُٖيُ بُناسوباسَ نُطًًُنإ, يإ 

داٖاتٌ نُطُنُ و ُٓو  ُٓوٍَ ثُيىَْذٍ بُػىيَين ناسنشدٕ و اليٌُْ داسايٌ و
ٓابشِووضىوٕ و طؤسِاْهاسيًاٍُْ يُ فُسَاْطُ و داَُصساوَنٍُ سِوودَدَٕ, َُُٓ نًَؼٍُ 
صؤسٍ يًَذَنُويَتُوَ ض يُ سِووٍ طشفيت نؤَُآليُتًٌ ياخىد بُدواداضىوٌْ ياطايٌ, بؤ 
منىوُْ تُْٗا بُْىوطًًَٓو يُطُس ديىاسَنُت يُ فُيظبىوى بُوٍَ ُٖفتٍُ داٖاتىو 

 َيُتُنُت يُ تىسنًا بُطُسدَبُيت ُٓوا َاَيُنُت سِووبُسِووٍ دصيهشدٕ دَنُيتُوَ.َؤ

 ْىاْذٌْ نُطًَيت نُطاٌْ ديهُ  -6
يُ سِيَطٍُ بُناسًَٖٓاٌْ طاخٍُٓ ْاو ثًَطٍُ ُْٖذٍَ يُ نُطايُتًُ ٓايًين و 
طًاطًًُ بُْاوباْطُنإ نُ طُدإ و ُٖصاسإ ػىيَٓهُوتىويإ ُٖيُ, تىاْشاوَ الثُسٍَِ 
تايبُتٌ ُٓو نُطايُتًًاُْ تًَهبذات, ُٓو نُطايُتًًاُْ تىوػٌ ػُسَُصاسٍ و 
ػُسَٔاوَسٍ صؤس بهات بُٖؤٍ بآلونشدُْوٍَ ْىوطني و ْاوَسِؤنٌ ُْػًاو بُ ثًَطُ و 

 نُطًَيت ُٓوإ.
ُٓوٍَ تًَبًين دَنشٍَ خاَيٌ ٖاوبُؾ يُ ًَْىإ َُٖىو ُٓو َُتشطٌ و ُٖسَِػاُْ 

شاٍُْ بُناسًَُٖٓس ُٖيُتٌ يُ بُناسًَٖٓاُْ نؤَُآليُتًًًُناًْذا بشيتًًُ يُو َتُاُْ نىيَ
يُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْتذا وَى ثؤطيت ُٓيًهرتؤٌْ و بُسْاَُناٌْ ضات يُ بُسدَطيت 
َُٖىواليُنُ, صؤسبَُإ بُ َتُاُْوَ نًًهذَنُئ يُطُس ُٓو يًٓو و ويَُٓ و 

 نشئَ. ظًذيؤياٍُْ يُاليُٕ ٖاوسِيَهامناُْوَ بؤَإ سَِواُْدَ
ئ

ئضؤٌئثلازَيصطلازيئَةئتلايبةمتةىديبةكلاىتئدةكةيئَةئتؤِزةئكؤمةآليةتبببةكلاٌ?ئ
بؤ ُٓوٍَ ثاسيَضطاسٍ يُ صاًْاسيًُناْت بهٍُ يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناْذا ثًَىيظتُ 

 ُّٓ خاآلُْ بُُْٖذ وَسبطشٍ: 
 ُبُ وسيايًُوَ َاََُيُ به 

ٕ يإ ُٖس ػًَىَيُنٌ ًٖض ػتًَو َُْىوطُ يُطُس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنا
بآلونشدُْوٍَ ُٓيًهرتؤٌْ يُ ًٓٓتُسًَْت؛ نُ سِووبُسِووٍ َُتشطٌ دصيين ْاطٓاَُ و 
صاًْاسيًُ نُطًًُناْت بهاتُوَ, بُ وسيايًُوَ َاََُيُ يُطٍَُ ْىوطًين صاًْاسيًُ 
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تايبُتًًُناْت بهُ يُواٍُْ ثُيىَْذٍ ُٖيُ بُ ْاوٍ نُطٌ, باصسطاٌْ, ْاوًْؼإ و 
ُيُفؤٕ و َؤبايٌ و ثؤطتُ صاْظيت و ًٓذاسيًُنإ و سِيَهُوتِ يُدايهبىوٕ, رَاسٍَ ت

ُٖسوَٖا خؼتٍُ ناسْاٍَُ سِؤراٍُْ خؤت و ُٓو صاًْاسيًاٍُْ ثُيىَطنت 
بُخًَضاُْنُتُوَ, بؤيُ باػرت وايُ ُّٓ صاًْاسيًاُْ الٍ خؤت ثاسيَضطاسٍ يًَبهٍُ ُْوَى 

 دواتش يُ درٍ خؤت بُناسبًَٗٓشيَتُوَ.
 َإ بُ بُطى 

سِاطتُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ ثشيُتٌ يُ صاًْاسيًُ باصسطاٌْ و بًَبُساْبُسَ بُ 
طىودَنإ, يُ َُٖإ ناتذا بشِيهٌ صؤسٍ يُ صاًْاسٍ طاختُ وَُٖيطشٍ ثشؤطشاّ و 
ظايشؤطُ صياْبُخؼُنإ, بؤيُ بُ برييَهٌ وسد و واقًعًاُْ طُيشٍ ُٓو ػتاُْ بهُ يُ تؤسَِ 

و ًٓٓتُسًَْت دَتُوٍَ بًدىيًَٓتُوَ, ُٓطُس ٓاَؤرطاسٍ بًَت بؤ خاوَٕ  نؤَُآليُتًًًُنإ
ثؼهُنإ يإ ُٖواَيٌ بُثُيُ ياخىد ٓابشِووضىوٌْ طًاطٌ و ثشِوثاطُْذَ و واتُوات بىو, 
يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ صؤسٕ ُٓواٍُْ دسؤدَنُٕ بؤ بُدَطتًَٗٓاٌْ بُسروَْذٍ 

ُٓساًْؽ وَى تىوتٌ وإ تُْٗا ػتُنإ دََيًَُٓوَ تايبُتٌ خؤيإ, ُْٖذيَو يُ بُناسًَٖ
 بًَُٔوٍَ دَيًٓابٔ يُ سِاطت ودسوطيت ُٓو صاًْاسيًاُْ.

 ُخاوَٕ برينشدُْوٍَ قىٍَ ب 
نُغ ًُْ يُ ًَُُٓ سُص بُو نُطاُْ بهات صؤس دََئًَ يإ باغ يُ ػتًَو دَنات 

ا ًُْتٌ, يُ ػاسَصايٌ يًًَُٓ ياخىد باْطُػٍُ ُٖبىوٌْ ػتًَو دَنات يُ واقًعذ
ًٓٓتُسًَْتذا بُ تايبُتٌ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ خَُيهاًَْو ُٖٕ يُثُْاٍ ْاوٍ 
خىاصساوَوَ دَطتذَنات بُ بآلونشدُْوٍَ دسؤ و ػيت صياْبُخؽ بُ بُٖا و ثُيىَْذيًُ 
نؤَُآليُتًًًُناُْوَ ياخىد بُبٌَ بَُيطُ و بَُٓاٍ سِاطت بُ دًَٓى و ْاوصسِاْذٕ و 

ًَٖشؾ دَناتُ طُس ُْٖذٍَ نُغ و اليُٕ, يًَشَدا دَبًَت بُناسًَُٖٓس دوو خشاثُداُْثاٍَ 
يُوباسَوَ بٓىوطٌَ, دواتش بًداتُ خاٍُْ ُْٖذٍَ  داس بريبهاتُوَ بُسيُوٍَ بؤضىوٌْ خؤٍ
 نًَؼُ و طشفت نُ ُٓو يًٌَ بًًَٓاص بىو.

  ُبُ ُٓتُنًَت و سِيَضَوَ َاََُيُ به 
خىد ْاَُيُى يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ ُٓطُس ويظتت ويَُٓ يإ ظًذيؤيُى يا

بآلوبهُيتُوَ ُٓوا دَيًٓابُ يُوٍَ ُٓو ػتٍُ بآلويذَنُيتُوَ يُ دىاْرتئ ػًَىَ بُ 
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دَسدَنُوٍَ, ضىْهُ ُٓو ػتاُْ طىصاسػت يُ تؤ و بريوبؤضىوُْناْت دَنُٕ, بؤيُ يُ 
 ػًَىٍَ نُطٌ بٌَ سيَض يإ طاَيتُداسِ خؤت بُدَس َُخُ.

 نشاوَ بُبُ ٓاطا و ضاو 
يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ خَُيهاًَْو بُ ػًَىَيُنٌ دًاواص بطشَ ثًَضُواُْ يُطٍَُ 
واقًعذا خؤيإ دَسدَخُٕ, بؤ منىوُْ ُٓطُس يُطٍَُ نُطًَو ضات بهٍُ باْطُػٍُ ُٓوَ 
دَنات بُسِيَىبُسٍ نؤَجاًْايُنٌ طُوسَيُ, بُآلّ سَِْطُ يُ واقًعذا َٓذاَيًَهٌ ُٖسصَناس 

ذاًًُْنٌ سىنُذساو بًَت بُ صيٓذاٌْ ُٖتاُٖتايٌ, يُبُسُٓوَ ًَُٖؼُ يُ يإ صيٓ
ْاطٓاٍَُ نُطُنإ دَيًٓاببُوَ نُ َاََُيُيإ يُطَُيذا دَنٍُ, بُدواياْذا بطُسٍَِ و يُو 

 صاًْاسيًاُْ بهؤَيُوَ بؤتٌ سَِواُْدَنُٕ.
 ٌضاو خبؼًَُٓوَ بُطًاطُت و سِيَُٓايًُناٌْ تايبُمتُْذي 

ؤَُآليُتًًًُنإ نؤََُيًَو بَُٓا و سِيَظايإ دياسيهشدوَ بؤ سِيَطُدإ َُٖىو تؤسَِ ن
بُو صاًْاسيًاٍُْ تًًَذا بآلودَنشيَُٓوَ, سَِْطُ ُٓو بَُٓاياُْ بُ طىجناو ببًين ياًْؽ 
بُدَيت ُْبًَت, بؤيُ ناتٌ تُواو تُسخاْبهُ بؤ خىيَٓذُْوٍَ ُٓو بَُٓا و سِيَظاياُْ, 

اًْاسيًاُْ دَنات يُباسٍَ تؤ ٓاػهشادَنشيَت يإ ضىْهُ بُ سِووٌْ باغ يُو ص
دَفشؤػشيَتُوَ بُاليٌُْ ديهُ, َُٖىو ُٓو ػتاُْ بُ سِووٌْ دياسيبهُ ناَُت بُدَيُ و 
 ناَُػت بُدٍَ ًُْ و يُطُس ُٓو بَُٓايُؾ َاََُيُ يُطٍَُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بهُ. 

ئ
َقوودةبووٌئبةئتؤِزةئكؤمةآليةتبببةكلاٌ ئيلا

ديهٍُ بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بشيتًًُ يُ سَُِْٖذَ  اليًَُْهٌ
دَسووًًُْناٌْ و ُٓو دَسٖاويؼتُ ُْسيًَٓاٍُْ يُ وابُطتُبىوٌْ صياد يُ ثًَىيظت بُ 
ًٓٓتُسًَْت دَنُويَتُوَ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت و تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُ تايبُتٌ يُ 

تؤسَِ وٕ( ْاودَبشيَت, ًَذياٍ ْىَّ و سِووَ صاْظتًًُنُيُوَ بُ )ٓاَيىودَبى
 ونؤَُآليُتًًًُنإ ٖؤناسيَهٌ تُنُٓيؤريايٌ ْىيًَُ وَى ًٖض ٖؤناسيَهٌ ديهُ ًُْ يُوَ

 طُسجنشِانًَؽ ٌ بُ ػًَىَيُنٌ صؤسدؤسٍ صاًْاسيًُناْ ثًَؼرت بًًٓبًَتُإ, ضىْهُ ٓاطت و
ْشاوَ ٓاَيىودَبىوٌْ ُوٕ نُ ْاون, بؤيُ ُٓو ًْؼاْاُْ يُطُس تاى دَسدَبُسصنشدؤتُوَ

ْاوٍ )ًٓفإ دىيذ  دَطُسِيَتُوَثضيؼهُ  ُٓو ًٓٓتُسًَْت. ُّٓ صاساوَيُ بؤ يُنُدلاس بؤ
تُيُى يُطُس ضات ناتًَو طفتىطؤٍ يُ سِيَطٍُ تؤسَِ بريز( بىو وَى طاَي
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ًَهضىوًَْهٌ بًين يُ ًَْىإ ٓاَيىودَبىوٕ و ثؼتبُطنت بُ ينؤَُآليُتًًًُناُْوَ دَنشد, 
ْاويٓا , بُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناُْوَثُيىَطتبىوٕ  ُسَنإ و يُطٍَُ سَفتاسٍبؤػَاددَ ٖ

 تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ(.ًٓٓتُسًَْت ياخىد )ٓاَيىودَبىوٌْ 
ئ

َقوودةبووٌ ئىبػلاىةكلاىيئيلا
ُّٓ ٓاَيىودَبىوٕ بُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُوَ ثًَٓاطُ دَنشيَت بُناسًَٖٓاًَْهٌ 

سوطتاٍُْ ًٓٓتُسًَْت و تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناُْ و دَبًَتُ دسوطت ْاٖاوطُْط و ْاتُْذ
 بىوٌْ ػًَُراٌْ دَسووٌْ و نؤَُآليُتًٌ, صياتش يُّ سِواَيُتاٍُْ خىاسَوَ دَسدَنُويَت: 

صيادَسِؤيٌ: بُناسًَُٖٓس بُسدَواّ ٓاسَصوو دَنات بؤ ناتًَهٌ صياتش بُدياس  -1
ناٌْ نُ داسإ بُناتًَهٌ نَُرت دَطُيؼتُ ًٓٓتُسًَْتُوَ بًَت بؤ تًَشنشدٌْ ٓاسَصووَ

 ساَيُتٌ تًَشبىوٕ.

وابُطتُبىوٕ: يُُٓجناٌَ صيادَسِؤيٌ نشدٕ يُ بُناسًَٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت,  -2
وابُطتُبىوًَْهٌ ْآاطايٌ يُ ًَْىإ بُناسًَُٖٓس و ًٓٓتُسًَْتُوَ دسوطتذَبًَت, بُ 

ُٓطُس بؤ َاوَيُنٌ نًَُؽ بًَت سِادَيُى ُٖس دابشِإ و دووسنُوتُٓوَيُى يُ ًٓٓتُسًَْت 
باسيَهٌ دَسووٌْ و دُطتُيٌ ْايُباسٍ بؤ دسوطتذَنات, تىوػِ دَيُسِاونٌ و ػًَُراٌْ 
دَنات, خؤ ُٓطُس َاوٍَ دووسنُوتُٓوَنُ دسيَزَبهًَؼًَت ُٓوا اليُُْ دَسووًُْنٍُ 

 دَطاتُ ٓاطيت خَُؤنٌ و دَيتُْطٌ يُ سِادَبُدَس.

نات يُ نُطٌ تىػبىو دَطتبُسداسٍ ُٓسنُ طؤػُطريٍ: ٓاَيىودَبىوٕ وادَ -3
 خًَضاٌْ و نؤَُآليُتًٌ و وَصيفًًُناٌْ ببًَت.

ٓاسَصووٍ بُسدَواَبىوٕ يُ بُناسًَٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت طُسباسٍ ُٓو نًَؼُ و  -4
طشفتاٍُْ بؤٍ دسوطتبىوَ وَى تًَهضىوٌْ ثُيىَْذيًُ نؤَُآليُتًًًُنإ يإ دوانُوتٔ 

 يُ ضىوُْ طُسناس.

َاوٍَ خُو و صؤسبىوٌْ ساَيُتٌ خُوتٔ بُ داًْؼتُٓوَ و  نَُبىوُْوٍَ -5
بُٓاطاٖاتين يُ ْاناو و نشدُْوٍَ ًٓٓتُسًَْت وطُيشنشدٌْ ثؤطيت ُٓيًهرتؤٌْ و تؤسَِ 

 نؤَُآليُتًًًُنإ تا بضاٌْ نٌَ ثُيىَْذيهشدوَ.

نُطٌ ٓاَيىودَبىو بُسدَواّ قظُ يُباسٍَ ًٓٓتُسًَْت دَنات و ٓاسَصووٍ ُٓوَ  -6
 ػتاٍُْ بًًٓىيُتٌ و طُسجنٌ سِانًَؼاوَ بؤ دَوسوبُسَنٍُ باطٌ بهات. دَنات ُٓو
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ئ
َقوودةبووٌ ئٍؤكلازةكلاىيئيلا

ٓاَيىودَبىوٕ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت نؤََُيًَو ٖؤناسٍ خىدٍ وبابُتٌ ُٖيُ نُ دَنشٍَ 
 بؤ ٓاَيىودَبىوٕ بُ ًٓٓتُسًَْت و تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناًْؽ سِاطت بًَت يُواُْؾ: 

و بُطُسبشدٌْ ناتًَهٌ صؤس بُبٌَ ُٓجناَذاٌْ ناسيَو ُٓو نُطُ دَطتبُتاَيٌ  -1
تىوػِ بًَضاسٍ و وَسِطبىوٕ دَنات و بُدواٍ ػتًَو دَطُسِيَت ُٓوناتُ صؤسٍَ بؤ 

 ثشِبهاتُوَ.

تًُْايٌ و ُْبىوٌْ ٖاوسٍَِ يإ دَطرتِاُْطُيؼنت بُ ٖاوسِيَهإ ياخىد سُصُْنشدٕ  -2
 ُ نؤَُآليُتًًًُنإ.بُٖاوسِيًَُتٌ و دسوطتهشدٌْ ثُيىَْذيً

بىوٌْ نًَؼُ و طشفيت ٓابىوسٍ وَى بًَهاسٍ و ُٖراسٍ سِووبُسِووٍ فؼاسٍ  -3
دَسووٌْ صؤسٍ دَنات و ْاضاسدَبًَت بُُٖس ػًَىَيُى بًَت يُ سِيَطٍُ بُناسًَٖٓاٌْ 

 ًٓٓتُسًَْتُوَ خؤٍ يُو نًَؼُ و فؼاسُْ بذصيَتُوَ.

و بٌَ  طُسجنشِانًَؽ ُتطىصاسيًُٖؤناسيَهٌ ديهٍُ ٓاَيىودَبىوٕ بشيتًًُ يُو خضَ -4
 ػىَاساٍُْ ًٓٓتُسًَْت و تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُسدَطتًاْهشدوَ بؤ بُناسًَُٖٓسإ.

ُْٖذٍَ ُْخؤػٌ دَسووٌْ و ْاتُواوٍ دُطتُيٌ ثاَيُٓسٕ بؤ ُٓوٍَ بُناسًَُٖٓسٍ  -5
ًٓٓتُسًَْت ُٓو خُّ و َُيُٓتًاٍُْ بُو ٖؤيُوَ تىوػِ بىوَ ُٓطُس بُ ػًَىَيُنٌ 

 ناتًؽ بًَت يُبرييإ بهات. 
ئ

 كازيطةزيية نةزَيهييةكاني ئاَلوودةبوون
ئَةاليةىيئتةىدزوضتببةوة:ئ

نَُبىوُْوٍَ َاوٍَ خُوتٔ و بُسدَواّ ُٖطتهشدٕ بُ َاْذوويُتٌ و داًَٖضسإ  -1
 و خُواَيىيٌ.

صياْطُيؼنت بُ اليٌُْ دُطتُيٌ وَى دَطت بُٖؤٍ صؤس ْىوطني وبُناسًَٖٓاٌْ  -2
ؤٍ ُٓو تًؼهُ صياْبُخؼاٍُْ يُ ػاػٍُ نؤَجًىتُسَوَ دَسدَضًَت, َاوغ, ضاو بُٖ

 بشِبشٍَِ ثؼت بُٖؤٍ صؤسٍ َاوٍَ داًْؼنت و دىوَيُُْنشدٕ.
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ٓاَيىودَبىوٌْ ًٓٓتُسًَْت نُطٌ تىػبىو سِووبُسِووٍ ُٓطُسٍ قَُيُوبىوٕ  -3
 دَناتُوَ يُطٍَُ ُٓو ُْخؤػًاُْؾ بُو ٖؤيُوَ تىوػًإ دَبًَت. 

ئ
ئبةوة:ئَةاليةىيئدةزووىب

ضىوُْ ًَْى ُٓو دًٗاُْ وٌَُٖ و طشمياُْيًٍُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت ثًَؼهُػٌ  -1
دَنات, نُطٌ ٓاَيىودَبىو بُ سِادَيُى دَنُويَتُ ريَش ناسيطُسيًُناٌْ, ْاتىاٌَْ ُٓو 

 دًٗاُْ وًَُُٖ يُدًٗاٌْ واقًعٌ يُيُى دًابهاتُوَ.

سووٌْ دسوطت, الواصبىوٌْ تىاْاناٌْ تاى بؤ دسوطتهشدٌْ نُطًَتًًُنٌ دَ -2
 بتىاٌَْ بُ ػًَىَيُنٌ ٓاطايٌ يُطٍَُ نؤََُيطُ و واقًعذا ناسيًَو بهات.

 
ئَةاليةىيئكؤمةآليةتبببةوة:ئ

ٓاطيت ناسيًَهٌ نؤَُآليُتًٌ تاى بُسَو نَُبىوُْوَ دَضًَت و صياتش سُص بُ  -1
 طؤػُطريٍ دَنات.

 نَُبىوُْوٍَ ٓاطيت ضاوَديَشٍ خًَضاٌْ بُطُس َٓذاٍَ -2

يَزٍَ يُ يُى َُٖيىَػاُْوَ وثضشِاٌْ ػرياصٍَ نؤَُآليُتًٌ و صيادبىوٌْ سِ -3
 خًَضاٌْ.

دصَنشدٌْ ُٓو بُٖا نؤَُآليُتًًُ خشاثاٍُْ تاى يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْت و  -4
ناسيًَهشدٕ يُطٍَُ دًٗاٌْ دَسَوَ وَسيذَطشيَت, بَُُؾ بُٖا و دياسدٍَ ُٓوتؤ 

 بآلودَبُٓوَ بُ نؤََُيطُ ْاَؤ و ُْطىجناوَ.
نُّ نُغ وَى ضَُهًَهٌ صاْظيت ناسٍ يُطُس ضَُهٌ ٓاَيىودَبىوٌْ بُآلّ يُ

 ْطد.نًُربيٌ يىَ نشد صاْاٍ دَسووْٓاطٌ َُٓشيهٌ (internet addiction) ًٓٓتُسًَْت
(Kimberly Young) ُيُ ووآلتُ  يُتىيَزيُٓوٍَ يُطُس ُّٓ دياسدَ (1994)طاَيٌ بىو ي

ؼًَىَيُ ثًَٓاطٍُ ُّٓ ضَُهٍُ نشدوَ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها دَطتجًَهشد, يؤْط بَُ
ناتزًََش يُ ( 38)صياتش يُ بؤ َاوٍَ  ًٓٓتُستًَت بشيتًًُ يُ بُناسًَٖٓاٌْ "

ُٖسوَٖا طُْتُسيَهٌ ضاسَطُسنشدٕ و تىيَزيُٓوٍَ تايبُت بُّ دياسدَيٍُ " ُٖفتُيُنذا
 داَُصساْذ.
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ؤسَِ ت ًٓٓتُسًَْت و دَطتًٓؼاْهشدٌْ واتاٍ ٓاَيىودَبىوٕ يُ بىاسٍ يُ 
دًاواص ُٖيُ ُْٖذيَو يُ صاْانإ دََئًَ ٓاَيىودَبىوٕ بؤضىوِْ نؤَُآليُتًًًُناْذا 

ثاػإ ْاتىاًَْت واصيإ يًَبًًََٗٓت, بُآلّ  ,ٓاَارَيُ بؤ ُٓو َادداٍُْ َشؤظ وَسياْذَطشيَت
إ يُطٍَُ ُّٓ بؤضىوُْدا ْني وايذَبًٓٔ ٓاَيىودَبىوٕ ُْتىاًْين َشؤظُ بؤ هُيُْٖذيَهٌ دي

بُسدَواٌَ,  َاددَيُ ببًَت و بُ وَُسدٍُ صياتش ثًَىيظيت بُ وػتًَو بُ اصًَٖٓإ يُو
خىيًايُ بُسطشٍ  وُْٖذيَهٌ ديهُ دََئًَ بُناسًَٖٓاٌْ صؤسٍ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ ُٓ

 : دَنُٕ يًَٓانشيَت. صاْانإ دوو دؤس ٓاَيىودَبىوٕ دَطتًٓؼإ
خاُْناٌْ َشؤظ يُ ناسنشدٕ دَوَطتًَت ُٓطُس  تًًَذا :يؤرٍؤيُنُّ: ٓاَيىودَبىوٌْ فظً

 وَسُْطشيَت, يُّ باسدَدا ُْخؤؾ دؤسَِٖا ًْؼاٍُْ بُ ٓاصاس و ٖؤػبُسَُٓو َاددَ 
 دَبًَت. ْاسَِسُتِ

َُُٓ بشيتًًُ يُ خىويُنٌ بًَُٖض دَطت بُطُس : دووَّ: ٓاَيىودَبىوٌْ طايهؤيؤرٍ 
ُآلتٌ دَنات يُ بُسدَّ خىيًايُنٌ تىْذ واص و بٌَ دَطالَشؤظذا دَطشيَت و بٌَ ٓريِادَ و 

شبىوٌْ ُٓو خىوَ بُُٖس سِيَطُيُى بًَت, َُتشطًًُناٌْ ٓاَيىودَبىوٌْ طايهؤيؤرٍ بؤ تًَ
ُٖسدوونًاْذا َشؤظ  ًٖضٌ نَُرت ًًُْ يُ َُتشطًًُناٌْ ٓاَيىودَبىوٌْ فظًؤيؤرٍ, يُ

دْاُْ بًَت ُٓوا دَبًَتُ نؤيًٍُ بٌَ دَطُآلتٌ خىويُى. نُواتُ بُثًٌَ ُّٓ سِاظُنش
ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ دؤسيَهُ يُ ٓاَيىودَبىوٌْ طايهؤيؤرٍ. خشاخ 
 بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ ثؼتبُطتين دَسووٌْ بؤ ًٓٓتُسًَْت دسوطتذَنات,

تٌ ُنٌ ناًو بًَت ناَُسآًُْدلؤسَ وا يُ تاى دَنات ٓاَيىودَبىوٌْ سَِفتاسيَو يإ ُٖطتًََ
نٌ ٓاطايٌ ت بؤ دووباسَنشدُْوَ و ضاالؼًَُ ناتًُ سِايذَنًًَت, ُّٓ ناَُساًْثًَببُخؼًَ

خىيُى, وَى صؤس خىاسدٕ, طُيشنشدٌْ بُ سِؤراُْ ُٓطُس صؤس دووباسَبىوَوَ دَبًَت 
ُ ثًَىيظتُناٌْ سِؤراُْؾ ًنًضاالتُيُفضيؤٕ, نُواتُ يُواُْيُ ٓاَيىودَبىوٕ يُطُس 

ُٓوَ فانتُسَ  (Simith)ًع تشٍَ ثؼىوٍ ٓاَيىودَبىوٕ. بُسِاٍ مسدسوطتببًَت, ثًًَذَو
, بَُيهى نُطٌ ٓاَيىودَبىو ُٖيُ دَنُٕتانُنإ تىوػٌ ٓاَيىودَبىوٕ  ُنإ ْنيًدَسَنً

(Addictiv) Personalities) صياتش  ٕعٌ سِادَنُٕ, ُٓو نُطآًُُْواٍُْ يُ رياٌْ واق
 دََيًَت ديضايين( Kelly) بُآلّ نًًٌ دَبىوٕ.تىوػبىوٕ بُ ٓاَيىو دَبُٓ ٓاَاْر بؤ صووتش

 بُسْاَُناٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ وَى ثشؤطشاٌَ ياسيُنإ ُٓوَْذَ بُ ػًَىَيُنٌ
شبىوٌْ وٌَُٖ و دسوطتذَنشئَ ُٓوَ دَبًَتُ ٖؤناسٍ وسوراْذٌْ خُياٍَ و تًَ طُسجنشِانًَؽ
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ًَٓت ُٖطت بُ بًَُٖضٍ دَنات ًَٗٓاٌْ خىد, ُٓو نُطٍُ بُناسيذًََٖيضًَزوَسطشتٔ و بُد
ُٖس نُطًَو بُثًٌَ , دَنات و تىاْاٍ طُسنًَؼًهشدٌْ ُٖيُوادَصاًَْت خؤٍ ػُسِو 

ثًُوثايُ و طشْطٌ خؤٍ  ُناٌْ, ُٖطت بًُتًظُناٌْ و قُسَبىونشدُْوٍَ ْىػًثًَىيظتً
وايهشدوَ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ خؤٍ  ُٓدلؤسَ ثشؤطشاَاُْ دَنات, َُُٓيُ يٌَسِ يُ
  بًَتُ ُٓو َاددَيٍُ ُٓطُسٍ ٓاَيىودَبىوٌْ ُٖيُ.ب

تُثًَؼُوَ: ٓايا ُٓوَ طشوػيت ٍ ُّٓ دوو بؤ ضىوٍُْ طُسَوَ ثشطًاسيَو ديَسِواْطُ يُ
ُُ خؤَإ تانُنإ ? يإ ًَٓ دَبىوٕ دسوطتذَناتوتؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ خؤيُتٌ ٓاَيى

بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ بُ ( ٓاَيىودَ يًَطرياو ٓاَيىودَبىو يإ ٓاَاْر يت)نُطًَ
نؤَُآليُتًًًُنإ دَبني? صؤس تىيَزيُٓوَ ُٓجناَذساوَ يُ سِواْطٍُ بؤضىوٌْ دووًََاُْوَ 

( بؤ ػًُراِْ ٓاَيىودَبىوٍ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ و سِانشدٕ يًَطرياويت بُ ٓاَاْر )نُطًَ
( ٓاَارٍَ 2010)وَى تىيَزيُٓوٍَ )َىسيظؤٕ و ُٓواٌْ دٍدَطُسِيَتُوَ يُ واقًعُنُ 

نؤَُآليُتًًًُناْذا,  يُ ًَْىإ خَُؤنٌ و ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ ُنشدوَ ثُيىَْذٍ ُٖيبُوَ
ُٖسوَٖا تىيَزيُٓوَيُنٌ ديهُ يُ ثُمياْطاٍ تىيزيُٓوٍَ ػًَىاصٍ ريإ و ٓاَيىودَبىوٕ يُ 

-15)نُغ يُ ًَْىإ تٌَُُْ (512) ُْذَ يُ ْاوضٍُ سِؤتشداّ ُٓجناَذساوَ يُطُسٖؤَي
ذا, ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ بُوَطُيؼت بُناسًَٖٓاٌْ صؤس و بُ ْاضاسٍ بؤ تؤسَِ طاَي (14

نؤَُآليُتًًًُنإ ًْؼاُْيُ بؤ ٓاطيت بُسصٍ خَُؤنٌ. ُٖسوَٖا تىيَزيُٓوٍَ يىْط و 
( ٓاَاجنٌ دؤصيُٓوٍَ ثُيىَْذٍ ًَْىإ خَُؤنٌ و Young & Rojers1998) سؤدُسص

ٕ بىو, ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ ُٖطتا بُ نؤنشدُْوٍَ ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنا
, بُو بىو طاٍَ (32إ )وَْذٍ تًَُُْانُطٌ ٓاَيىودَبىوٍ ًٓٓتُسًَْت ْ( 259) ثشؤفايًٌ

صيادبىوٌْ ٓاطيت  هشاو بُْذَ بُدياسيُٓجناَُ طُيؼت خَُؤنٌ نًًًٓهٌ بُ ػًَىَيُنٌ 
ُٓوَيُنٌ ديهُؾ تىيَزي ,بُناسًَٖٓاٌْ نُطُنُوَ بؤ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ

 ُٓجناَذساوَ دُخت يُ طشوػيت تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ خؤٍ دَناتُوَ بؤ ٓاَيىودَبىوٕ,
 ٖؤٍ, بُبؤ ٓاَيىودَبىوٕ هٌ ياسيذَدَسَدًٗاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بؤ خؤٍ فانتُسيَ

 . يُوَطشوػتُ تايبُتُنُ
ٓذناسَ ؤٕ خىيَبىو ض ٓاَاجنٌ صاًْين ُٓوَ (Bergerس )وَى تىيَزيُٓوٍَ بشطُ

ْاو تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناْذا وَى  ٔ بُيَبُٖشََُْذَناٌْ قؤْاغٌ ٓاَادَيٌ دَطُسِ
بابُتٌ بريناسٍ و صاْظتذا.  جؼتًَو بؤ بُ دَطتًَٗٓاٌْ ثًَؼهُوتٔ يُٖاْذَس و ثاَي
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ٍ خىيَٓذناساٌْ صاْهؤ ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ ال( Ritter & Lernk) زيُٓوٍَ يريْو و سِيرتتىيَ
ْطاْذووَ, وَى ُْظًجٌ بؤ باؾ بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ َُٖيظَثشسُوت 

ًَْىإ  ثُيىَْذٍ ٌ خىيَٓذناس بُ صاْهؤناًْاُْوَ, دسوطتهشدٌْيضؤًُْتٌ ثُيىَْذ
ُ دَسووًًُْناُْ يُ ًٍ ُْخؤػًد.ْاطإ ػابري( ثظجؤسِ)خىيَٓذناسإ خؤيإ... ٖتذ. 

ٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُ بُسدَواٌَ ػًُراًُْ َُُٓسيها باوَسٍِ وايُ صؤس بُناسًَٖ
ُيُ ُّٓ باسَ يُ خؤ نؤْرتِؤَيهشدْذا ُْى ٓاَيىودَبىوٕ وَى خىيًاٍ دصيهشدٕ, َُٖي

 ؤ, ٓاَيىودَبىوًْؽ بَٔ بهُئ ًَٖؼتا وَى ػًُراِْ ُْخؤػٌ ُْْاطشاوٓاَيىودَبىوُْ ثؤيًَ
ثًَؼًٓاسٍ , ْاوبشاو ُنإًضادًَخؤٍ ًْؼاُْيُنُ يُ ًْؼاُْناٌْ ػًَُراُْ دَسووٌْ و 

واتُ ُٖسَطٌ تؤسَِ  ًٓتؤَاًْا()يإ (ُْٓتُسْتىَا)نشدوَ ُّٓ باسَ ْاو بٓشيَت 
ٓاَارٍَ بُوَػهشدوَ نًًًٌ ضاسَطُسٍ ُّٓ , نؤَُآليُتًًًُنإ يُ دًاتٌ ٓاَيىودَبىوٕ

دٌْ ٌ يُ ُْخؤػُنُدا و ضاسَطُسنشدواٍ دياسدٍَ ديهٍُ ػًُراِْ ُٓقًَ باسَ طُسِاُْ بُ
ُنٌ دياسيهشاوَوَ تىوػٌ دَبًَت ًُتُ يُ ُٓجناٌَ ػًُراْساَي ّبُ تايبُت يُ ناتًَهذا ُٓ

و ٖاٌْ دَدات بؤ صياد بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ. بُ ثؼتبُطنت بُو 
سيهٌ بؤ ثضيؼهٌ دَسووٌْ ٍُُ َُٓثًَؼهُؾ بُ نؤْطشٍَ نؤََُي دصيؤْط()سِاثؤستٍُ 

دا يُ تىيَزيُٓوَيُنذا بُ ْاوٍ دَسنُوتين ػًُراِْ نًًًٓهٌ  (1996) نشاوَ يُ طاَيٌ
 دَطتًٓؼإ ٌٍُ ْاوبشاو يُ سِيَُٓايْىَّ يإ ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ نؤََُي

تُوَ, ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ دَطتًٓؼإ ؤنىستهشد ٍنشدْذا ُّٓ ًْؼاْاُْ
 َاْط بُ (11) ًْؼاْاُْ ُٖبٔ يُنُطُنُدا بؤ َاوٍَإ صياتش يُّ ي دَنشيَت ُٓطُس طٌَ

بًَت بؤ َاُْوَ يُطُس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ  ناتًَهٌ صؤستش يًُْهَُُوَ ثًَىيظيت بُال
هشدٕ هبُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ خؤ خُسي ,بهات ,تا ُٖطت بُ سُواُْوَ

ت يُ ًْؼاُْناٌْ دووسَثُسِيَضٍ دَسووٌْ يإ خؤدووسخظتُوَ بًَ ًٍهشدُْوَبًَت بؤ خاَي
صؤس صياتش يُو ناتُ مبًًََٓتُوَ يُطُس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ نُطُنُ دايٓاوَ بؤ خؤٍ 

نًُ خؤػُناٌْ ضااليُ صبًًََٗٓت او بُٖؤٍ صؤس بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناُْوَ
َْذيًُنإ يُ ٌ يإ نؤَُآليُتًٌ طشْط, صياْجًَهُوتين ثُيىينٌ ثًؼُديهُ وَى ضاال

ًذا بُ ٖؤٍ صؤس بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ ييَٓذْذا يإ يُ بىاسٍ ثًؼُىناسدا يإ يُ خ
 نؤَُآليُتًًًُناُْوَ و ُٖبىوٌْ دوو يإ صياتش يُ ًْؼاُْناٌْ دووسَثُسِيَضٍ

(Withdrawal symptoms يُ َاوٍَ سِؤريَو تا َاْطًَهذا دسوطتبىوبًَت وَى )
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جًَهُوتين نؤَُآليُتًٌ يإ نُطٌ يإ ثًؼُيٌ نُ يإ صياْ (distress) غَُباسٍ
بًٓني بُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناُْوَ و دىَيٍُ ْاضاسٍ يُ  وسورإ و يُسصئ وَِٖ و خُوٕ

 ثُجنُناْذا دسوطتهشدبًَت. 
ًٓهٌ بؤ ًدََيًَت: باػرتئ سِيَطٍُ نً (Fenichel) ًَدآًٌ فًٓدٌ 

ُآليُتًًًُنإ ُٓوَيُ نُ بُساوسدبهٍُ بُ دَطتًٓؼاْهشدٌْ صؤس بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَ
ْىوطشاوَ بؤ ( DSM-4), يُو ًْؼاْاٍُْ يُ سِيَُٓايٌ وًْؼاُْناٌْ ديهٍُ ٓاَيىودَبى

ُْخؤػٌ قىَاس دَبًًٓت صؤس ْضيهُ يُ ًْؼاُْناٌْ ٓاَيىودَبىوٕ يُطُس تؤسَِ 
سز ًُْ َُ ,نؤَُآليُتًًًُنإ بشيتًًُ يُ ػًُرإ يُ نؤْرتِؤَيهشدٌْ ثاَيُٓسَناْذا

ُسَنإ بًَت. بؤ دياسيهشدٌْ ًْؼاُْناٌْ ػًُراِْ بٓاَيىودَبىوٕ تًُْا يُطُس َاددَ ٖؤػ
يُ ُٖػت ثشطًاس ثًَهٗاتىوَ, َُٖإ ُّٓ ثشطًاساُْ ُْٖذيَو  َى داسيَزساوًُقىَاس سِاثشط

ٖاتىوٕ بؤ ُٓوٍَ وَى ٖؤناسيَو دا  (DSM-4)ٌ يطؤسِاٌْ تًَذانشاوَ يُواٍُْ يُ سِيَُٓا
ًَت بؤ دًانشدُْوٍَ ُٓو نُطاٍُْ صؤس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بُناسدًََٖٓٔ بُناسب
 ٍ خىاسَوَٕ: ثشطًاسَناًْؽ َُٓاٍُْ ال ,ٓٔصؤس بُناسٍ ْاًَٖ ٍيُواُْ
. ٓايا صؤس بري يُ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ دَنُيتُوَ, وَى برينشدُْوَ يُوٍَ ضًت 1

 وَ طُسٍ ُٓدلاسَ دَبًَت ضٌ بهُيت? نشدوَ ناتًَو بُناستًَٗٓاوَ, يإ ُٓطُس بضًتُ
, بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ بًًَٓت واص يُ تذاوَ نُداس ُٖوَيًٖض . ٓايا 2

 ُْبىوبًت?  وبُآلّ طُسنُوتى
. ٓايا ُٖطت دَنُيت ثًَىيظتت بُ ناتًَهٌ صؤستش ُٖيُ بؤ بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ 3

 بًَت? بشتًَ يًٌَنؤَُآليُتًًًُنإ تا سِاصٍ بًت و
دَنُيت ناتًَو دَتُويَت  ٌضاز و تىسَِيً. ٓايا ُٖطت بُ ْآاساٌَ و ػًَُراٌْ 4َ

 طًت يُطُس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ?وىٓب
. ٓايا صياتش يُو ناتٍُ بؤ خؤتت داْاوَ يُطُس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ 5

  ?دًًَََٓتُوَ
ُْنُت خُسيهُ يُ . ٓايا تؤ ثُيىَْذيًُ طشْطُناْت يإ ناسَنُت يإ خىيَٓذ6

 دَطت بذَيت يإ يُ دَطتذاوَ بُٖؤٍ بُناسًَٖٓاٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناُْوَ? 
َنإ دسؤدَنُيت و َاوٍَ ُسطٖاو. ٓايا تؤ يُطٍَُ دايو و باونت يإ يُطٍَُ 7

 داًْؼتٓت يُطُس تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ دَػاسيتُوَ? 
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 يإ بؤ نشدٕ يُ نًَؼُنإابؤ سِ . ٓايا تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ وَى سِيَطايُى8
 بُناسدًًََٖٓت ?  ٍ ُٖطيت تىسَِيٌ و دَيُسِاونٌَ و تاوإ و خَُؤنٌنَُهشدُْوَ

ذاتُوَ ُٓوَ بُ نُطًَهٌ بٌَ وَآلٌَ ُّٓ ثشطًاساُْ بُ بَُيُٓو نُطٍُ ثًَٓر خاَي 
ٍ ٓاَيىودَبىوٍ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناْذادَْشيَت. بُثًٌَ ُٓو بؤضىوٕ و ُٓجناَاُْ

باطهشإ, دياسدٍَ ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ وَى صؤسبٍُ دياسدَناٌْ ديهُ 
ًُى ًصؤس بؤضىوٌْ دًاواصٍ يُطُس ُٖيُ, ُْٖذيَو يُطٍَُ ُٓوَدإ وَى دؤسَ ػًُراْ

دابٓشيَت نُ ْضيهُ يُ ُْخؤػٌ قىَاس يإ ُٖس دؤسَ ٓاَيىودَبىوًَْهٌ ديهُ, ُْٖذيَهًؽ 
ْاٌْ بُ ٓاَيىودَبىوٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُنإ, واتُ تىيَزيُٓوَنإ ْاسِاصئ يُطُس ْاو

ببًَتُ بابُتًَو ػايٌُْ  وادَنات َُُٓ ,هُوتًَٓو يَُباسَيُوَيَُْطُيؼتىُْتُ سِ
 ًُٓوَ و تىيَزيُٓوَ بًَت.يًَهؤَي
ئ

َقجةِزي ئفةيطبووكئملا
 فُيظبىوى ضًُ ? َاَيجُسٍِ  

ت, دَنشٍَ طؤسِاْهاسٍ تًًَذا ُٓجناّ بذسيَ, َالثُسٍَِ فُيظبىوى الثُسَِيُنٌ دًاواص
ُنإ بُ ًضاالنً ديهَُناٌْ سسِيَطا بؤ بُناسًَُٖٓس خؤػذَنات يُطٍَُ بُناسًَُٖٓ

بذسئَ, يُ سِيَطاٍ الثُسٍَِ فُيظبىوى دَتىاْشيَت ناسٍ باصسطاٌْ يُ  سِيَطايُنٌ ْىَّ ُٓجناّ
باصسطاًًُْوَ ُٓجناّ بذسيَت.  ًَْىإ باصسطإ و بُناسًَُٖٓساٌْ فُيظبىوى بُ ًْؼاٍُْ
ٌ ُنإ يُ سِيَطاٍ نُْاَييَىبُناسًَُٖٓس يُ فُيظبىونذا دَتىاٌَْ ُٖواٍَ و مجىد

بُّ ٖؤيُػُوَ دَتىاًْت فُيظبىونُنُت تايبُمتُْذ بهُيت  ,تُنُٓيؤرياوَ بطىاصيَتُوَ
, سؼرت دابُصيَٓذساو وَى فالؾ ثًُيُو يؤطؤٍ ثًَ بُ بابُتٌ تايبُت بُخؤت و ًْؼاُْ

 ويَُٓداْإ و ضُْذئ َُٖيظُْطاْذٌْ ديهُ.
ئ

َق ئةئَةطةَلئفةيطبووكئدةكلات?ئضؤٌئبةكلازٍَبيةزئملامة
بُناسًَُٖٓساٌْ فُيظبىوى بُ سِيَطاٍ دؤساودؤس َاََُيُ يُطٍَُ الثُسٍَِ  

نٍُ تؤدا دَنُٕ بؤ منىوُْ دَبُٓ ُٖواداسٍ الثُسٍَِ بضْع يإ طُيشنشدٌْ ُفُيظبىون
شدساو و بُناسًَٖٓاٌْ داواناسيُنإ ًَُسَُُٖنُت يإ ويٍَُٓ ْظًذيؤ يإ بًُٓسٍ ب
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آلُْ صاًْاسٍ و ُٖواٍَ بُ ٖاوسِيًَاٌْ بُناسًَُٖٓس دَبُخؼٌَ و ىو...ٖتذ. َُٖىو ُٓو مجىد
رتئ نَُجُيين نشِئ و فشؤػنت بآلودَنشيَتُوَ. ثشِؤفايًٌ بُناسًَُٖٓسإ يَُٖس يُويَىَ ْى

يُطُس بَُٓاٍ سِاطتًُ بؤيُ  ديهٍَُُ بُناسًَُٖٓساٌْ سِاطتُقًُٕٓ و ثُيىَْذيًإ يُط
ًَٖضٍ ٓاَؤرطاسٍ و دؤصيُٓوَ و ثؼتبُطنت بُ يؤطؤ و بُسَُُٖ تاصَنإ يُ سِيَطاٍ 

 ٖاوسِيَىَ بُ طُوسَنشاوٍ دَبًٓشيَت.
نؤَجاًْاو خاوَٕ يؤطؤ باصسطاًًُْنإ ُٓو دَسفُتُيإ يُبُسدَطتُ بُػذاسبىوٍ صياتش 

ضاالنًُناًْإ يُ  و بذَٕ يُ بآلونشدُْوٍَ ناس ؤبهُُْوَ و ياسَُتًإيُ الثُسَِناًْإ ن
سِيَطاٍ فُيظبىوى, يُطٍَُ صيادبىوٌْ بُػذاسبىوإ يُ الثُسَِيُى ًَٖٓذَ صاًْاسٍ 
نؤَُآليُتًٌ نؤَجاًْانإ و خاوَٕ يؤطؤ باصسطاًًُْنإ صياد دَبًَت و سِاطُياْذٕ و 

 دَضًَت. ثًَطٍُ نؤَُآليُتًًؼًإ بُسَو َُٖيهؼإ
ئ

ئبةكلازٍَبيةزئضؤٌئالثةِزةيئفةيطبووكئدةدؤشَيتةوة
بُسٍ طُسِإ و يَبُناسًَُٖٓس دَتىاٌَْ الثُسٍَِ فُيظبىوى بذؤصيَتُوَ يُ سِيَطاٍ سِ 

سِاطُياْذٌْ نؤَُآليُتًٌ دؤسيَهٌ ٖاْذاٌْ فُيظبىونُ طٌَ , سِاطُيُْشاوٍ نؤَُآليُتًٌ
ضريؤنٌ اليًَُْهُ,  داسايٌ ّبُ طجؤْظُسٍ اُْضريؤنُٓو ػًَىٍَ ُٖيُ وَى 

َُٖىو َُٓاُْ وَى ُٖواٍَ , ٌ نؤَُآليُتًٌ, ضريؤنٌ نؤَُآليُتًٌيثاَيجؼتًهشاوٍ داسا
دسوطتهشاوٕ ُٓوناتٍُ ٖاوسِيَهاٌْ بُناسًَُٖٓس  ُنإدَسدَنُوٕ. ضريؤنُ نؤَُآليُتًً

ؤنٌ ضاالنًُى ُٓجناَذَدَٕ يُطُس الثُسٍَِ فُيظبىوى. الثُسَِناٌْ فُيظبىوى ْاوَسِ
طشْط و دَسفُتٌ ٓاويَتُبىوٍ تًًَذايُ ُٓوثُسٍِ تىاْاٍ دسوطتهشدٌْ دَسفُتٌ 

 بآلونشدُْوٍَ ظايشؤطٌ يُ ناتٌ بآلونشدُْوٍَ سِاطُياْذٌْ نؤَُآليُتًٌ ُٖيُ.
يُ فُيظبىونذا ُٖواَيٌ خُواسصًٍَُ ٓاَيؤص بُناسدًََٖٓشيَت بؤ دياسيهشدٌْ صؤستشئ 

 و ُٓسيَو و دياسيهشدٌْ ُٓو ٖاوسِيًَاٍُْ بُ ناسضريؤنٌ ثُيىَْذيذاسٍ ُٖس بُناسًَٖ
نًُناًُْوَ ناسيطُسبىوٕ. سِاطُياْذٌْ نؤَُآليُتًٌ ُٖواَيٌ ٓاَادَنشاوٍ يُ ضاال

 ُٓجناٌَ ضاآلنٌ بُناسًَُٖٓس صياددَنات بُٖؤٍ وَسطشتين ًْؼاٍُْ باصسطاٌْ.
ئ
ئ
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ئ
ئكيئفةيطبووكئضبة?ئةضووديئضةز

ًؤدنشدٌْ ويَُٓ يُ فُيظبىوى و ُثثؤطت و ٓ صاًْاسٍ صياتشٍ بُناسًَُٖٓس وَى ؤٍَ -
بؤ  بُناسبًَٗٓشيَت دسوطتهشدٌْ )ضريؤنٌ نؤَُآليُتًٌ ُْٓذاٌَ( دَتىاْشيَت

  .دسوطتهشدٌْ صاًْاسٍ نؤَُآليُتًٌ
 .ْاسدٌْ ْاَُ بؤ ٖاواداسإ يُ ناتٌ ثًَىيظت -

 .ٓاطاٌْ بُناسًَٖٓاٌْ يُ بىاسٍ ػًهاسٍ و ٓاَشاصٍ سِاثؤستهشدٕ -

طىجناوَ  ,طىودٍ تًَذا داْشاوَ ًََٓيت بُهىَيفُيظبىوى صاًْاسٍ و دالثُسَِناٌْ  -
 يُطٍَُ تايبُمتُْذيًُناٌْ تؤدا.

ئ
ئدهوهكلازيئيلاملادةكسهوٌئبةئيلاضلاىيئدةتوهىسَيتئَةئالثةِزةيئ يةوهىةيئخوهزةوة

ئفةيطبووكئالبارَيت
 .ٌ خؤسانٌ ضريؤنٌ طادَاْْانًُناٌْ دضاال, ضريؤنُُٖواٌٍَ اْْاضاآلنٌ د 

ٍُ ُٓسيَين دَبُٓ ُٖواداس صيادنشدٌْ فالػٌ داخىاصيٓاَُ يُاليُٕ نؤََُي
 .طُسثُسػتًاس )ُٓدَني(

ٕ طُسثُسػتًاس )ُٓدَني( الُي ػٌ و ْاسدٌْ الثُسَِ ُي ناسًَُٖٓس ٖاوُب ٕ ُب الُي  .ؤٍَ ثؤطت ُي
 ضاوثًَدؼاْذُْوَ يُاليُٕ بُناسًَُٖٓس ْاسدٌْ ُٖواٍَ و يًَذوإ يُاليُٕ طُسثُسػتًاس.

 نشدٌْ ويَُٓ يُاليُٕ بُناسًَُٖٓس تًَبًًًُٓناٌْ طُسثُسػتًاس.ُٓبًؤد 
ناسًُٖٓسَوَ اليُٕ ُب اليُٕ ُٓدَني ,ُٓبًؤد نشدٌْ ظًذيؤ ُي اسٍ ثشِؤفايٌ ُي  .ضانهشدٌْ صاًْ

  .ناسيًَهشدٕ يُطٍَُ داخىاصيٓاَُنإ
ئ

ئوئِزةطةشةكلاىيئفةيطبووكئخةضلقةت
ىَبُس دَتىاْشيَت يُ ٌ يُاليُٕ بُسِيَالثُسٍَِ فُيظبىوى ُْسَىًْاُْ بُ ٓاطاْ خُطًَُتٌ

سِيَطاٍ َُٖيطشتٔ و داْإ )دسِاط, دسؤخ( ضىاسطؤػُنإ بُطىيَشٍَ ٓاسَصوو دابٓشئَ و 
و  عضُْذئ بىاسٍ تًَذا يُ ثًَٓاو تُْظًكٌ بُناسًُٖٓسإ دًَطرينشاوَ وَى ويٍَُٓ بضْ

 واداسإ و ًَين فًذ.ُٖ
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ئ
ئبةغةئبةزدةضتةكلاٌ

( 3X)و بُسصيُنُيؼٌ  (396)ٔ قُباسٍَ ثاًُْنٍُ طُوسَتشي عويٍَُٓ بضْ - أ
 ثاٌْ.
صاًْاسٍ طُسَنٌ )صاًْاسٍ صياد دَسباسٍَ ًْؼاٍُْ باصسطاٌْ, دًَطانإ ثؤيًين  - ب

 تايبُتٔ بؤ طتىُْنُت و دَتىاْشيَت بُ بُتاَيٌ بُدًَبًًَٗشيَت.

 ذا بُ ناسًَُٖٓسإ دَتىأْ ْاَُت بؤ بًَٓشٕ.َييُ ؤ - ت

ٌ بُسٌَُٖ تاصَ و يَإ دَتىأْ تاوتىوىبُػذاسب: ُٓجنىٌَُْ طفتىطؤ - خ
 خضَُتطىصاسٍ و ثًٍُ بُسصٍ ريإ بهُٕ.

 بهُ يإ تىاْاناٌْ ُٓدَني.( edit) نًًو يُطُس: ثُيىَْذٍ - ز

 ًَهٔ.ظُٖواداس: ُٓو بُناسًَُٖٓساُْ ثًؼاْذَدات نُ ُٖواداسٍ بضْ - ح

 ظًذيؤ: ُٓدَني دَتىاٌَْ ُٓبًؤدٍ بهات بؤ ٖاوبُػًهشدٕ. - خ

تىاٌَْ ويَُٓ ُٓبًؤدبهات و بُناسًَُٖٓسيؽ دَتىاٌَْ بًظشيَتُوَ ويَُٓ: ُٓدَني دَ - د
 .(تاط)يُ سِيَطاٍ 

سِووداوَنإ: ناتًَو سِووداويَو دادَبُصيَٓشيَت يُ تؤَاسٍ بُناسًَُٖٓسَنُ  - ر
 َُٖيذَطرييَت.

ئ
 FBML دهخوهشييلامةي

 داخىاصيٓاَُناْت وَى صاًْين يُ بؤ بشَودإ بُذاسِيَطايُيهٌ سِووْاى يُ بُسدََ -
 ؼربِنٌَ و طُسِاٌْ بُسُّٖ و ُْخؼُو ٖتذ..ًَثسِاٍ خَُيو, ياسيُنإ و 

 .(CSS) و فالؾ و( HTML)ثؼتًىاًْهشدٌْ  -

ثًَهظٌَ  (200)ثًَهظٌ بؤ نؤيُطٍُ سِاطت و  (396)ؤسٍ صثاًُْنٍُ بُاليٌُْ  -
 .تثاٌْ بًَ( 3x)بؤ ضُخ و بُسصيهُػٌ تُْٗا دَبًَت 

ٍَ ٓاٍ ْانات ىداظاطهشيجت و ضىاسضًَ)ؼيت ُٓوػًَىَيٍُ ًَٓظتا يُبُسدَطتُ ثاَيج -
 (FBJS. )ٓذَ ُٓو ثاَيجؼتًُ بهُُٕٖسضُْذَ يُواُْيُ ػًَىَ بُسَُٖٗاتىوَناٌْ ًَٖ

 بشَوثًَذَسَنإ بًَُٖضتش دَنات و بُ َُٖإ فُسَاٌْ داظاطهشيجت ثاَيجؼيت دَنات.
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ئ
ئ?ضؤٌئدةضتئثَبدةكةيت

 www.facebook.comبٓىوطُ 
 .edit pageدَطتبهُ بُ دسوطتهشدٌْ الثُسَِنُت بُ نًًههشدٕ يُطُس  -1
ويَُٓيُى بؤ ثشِؤفايًُنُ ُٓبًؤدنُ, ًٓٓذا ويَُٓيُنٌ بضىوى يُ بؤنظٌ  -2

 ُٓجناٌَ طُسِإ دَسدَنُويَت.يُ ُٖواداساٌْ بُناسًَُٖٓس و الثُسَِناٌْ ديهُ ُٖسوَى 

, ْىوطشاوٍ ُٓو ضىاسطؤػاُْ يُطُس سِووٍ ثشِنشدُْوٍَ طؤػٍُ صاًْاسيًُنإ -3
وػٍُ طُسَنٌ دَطُسِيَت.يَُُ طشْطرت  الثُسَِ دَسدَنُوٍَ ناتٌَ بُناسًَُٖٓس يُ

بُناسًُٖٓس بُ ضاوتشوناًَْو  وادَنات طُسَوٍَ الثُسَِ دَسدَنُويَت يُ ُْىوطشاوَن
 يُ.ُبضاًَْت ًْؼاُْ باصسطاًًُْنُ يإ بُسَُُٖنُ ناَ

طؤ, ُٖسوَٖا ُّٓ ناسَ ىو ظًذيؤ بؤ ُٓوٍَ دَطتبهشيَت بُ طفتُٓبًؤدنشدٌْ ويَُٓ -4
 سَِْط و دىاٌْ بُ الثُسَِنُ دَدات.

ضُْذ ؤٍَ ثؤطت و بابُتًَهٌ طفتىطؤ دسوطتبهُ بؤ ُٓوٍَ ياسَُتٌ  -5
 بُناسًَُٖٓسإ بذات ُٖطت بُٓاطىودَيٌ بهُٕ ناتٌَ طُسجنًَهت بؤ دًََْشٕ.

يُ بؤػايٌ الثُسٍَِ  FBMLداْاٌْ فالؾ ثًُيُس و بؤنظٌ دًَطريٍ  -6
ُٓو داخىاصيٓاَُيُ ياسَُتًذَس دَبًَت بؤ َُٖيطشتين , داخىاصيٓاٍَُ ثاَيجؼتًهشاو

 دآًَٖشاوَنإ بؤ الثُسَِنُ.

الثُسَِنُ و بُسطشيهشدٕ يُ  بُطُسِخظتين نَُجُيين سِاطُياْذٕ بؤ بشَودإ بُ -7
 ًْؼاٍُْ باصسطاٌْ و بىوٕ بُ ُٖواداس.

 ًُناٌْ بُسُّٖسِيَُٓايٌ و تايبُمتُْذي
 ُطتىٌْ الٍ ضُخ داْشاوَ بؤ دؤصيُٓوٍَ ٓاسِاطت 
  ٍَثًَهظًَُ( 396)طتىٌْ ْاوَسِاطت ُٓوثُسٍِ قُباس 
 ثًَهظًَُ (200)طت ُٓوثُسٍِ قُباسٍَ اِطتىٌْ الٍ س 

 ظًذيؤ /دَْط
 دَبًَت بُناسًَُٖٓس دَطتجًَؼدُس بًَت. 
 ُٓ ًٍََطابايت بًَت (10) ًؤد دَبًَت يُ خىاسَوٍَثظًذيؤ. 

http://www.facebook.com/
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 ظًذيؤٍ فُيظبىوى و داخىاصيٓاٍَُ ًَىصيو ثًُيُسٍ دَخشيَُٓطُس ْاوَسِؤى, 
دَتىاْشيَت بُناسبًَٗٓشيَت بؤ خظتُٓطُس ْاوَسِؤنٌ ػىييَن ( rd3)بُػٌ داخىاصيٓاٍَُ 

 .ديهُ
 ياسيذَدَسٍ فؤسَِاتٌ ظًذيؤ بشيتًًُ يُ نىيو تايِ و ويٓذؤص ًَذيا و فالؾ و 

(MPEG )و (MPEG-4 ) و(AVI )سَيُى فؤسَِاتٌ ديهُ.و رَا 
ئفالؽ

  دَبًَت بُناسًَُٖٓس دَطتجًَؼدُسٍ بهات 
  ٍبُطُْذنشاوَ 8ْىطدٍُ دؤس 
 ًَٓاٍ و بُبٌَ داظا طهشيجتىبُبٌَ ضىاسض ٍَ 

 ُس طبشِؤو
  دَبًَت بُ ضانٌ ناس بهات 
 IE V6 and V7 

  فايُس فؤنعV1.5 and V2.0 

  ٍطاسفُسV2 
  ّطؤطٌ نشؤ 

 ْاسدٕ ْاَُ
  ُضُْذ ْاَُ بؤ ُٖواداساْت دًََْشيتًٖض طٓىسيَو ًُْ ن.  
 ٓايتِ )ٓاَشاص( يُ َاْطًَهذا ًَُْْشيت دوودَنُئ صياتش يُ  تٓاَؤرطاسي. 
 ُيُنًهاْذٕ )ُٓتاضًَُٓت(ٍ فشًََذيايٌ وَى ظًذيؤ يإ يًٓهٌ ويَُٓيٌ وب 
ٌ و ويَبظايت دَيهًَٓشيَت, دؤسٍ ُٓو ًَذيايٍُ نُ دَتُويَت ُٓتاضٌ بهُيت يظًذيؤ

 ُصساْذووَ.متس ُٓو داخىاصيٓاَُيٍُ يُطُس الثُسَِنُت دابُْذَ يُطُ
 سِيَُٓايٌ طؼيت

 ُٖس ُٓيكُيُنٌ فُيظبىوى دَبًَت طُسَتاٍ نشدُْوٍَ ثُجنُسَيُنٌ ْىَّ بًَت 
 ٌَدَسنُوتٔ و ووْبىوٌْ يُ ْاناو ْاب 
 ٌْبُآلّ تُْظًكٌ بُناسًَُٖٓسإ يُّ بشِطاُْ يَىمجىد الثُسَِ فشَ خُطًَُتُنا ُ

 .ًَين فًذ و ُٖواداسإ, ٌظويٍَُٓ بضْ وٕ:اذسقفًَ
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ئ
ئ            Twitterتويتةزئ

( 2008( و طُسَتاٍ طاَيٌ )2007يُ َاوٍَ ًَْىإ نؤتايٌ طاَيٌ ) 
خضَُتطىصاسيًُنٌ ْىيٌَ ٓاَيىطؤسِنشدٌْ ًَذياٍ نؤَُآليُتًٌ طُسيَُٗيذا يُ ًَْى 

ٍ نؤَُآليُتًٌ, يُو ناتُوَ ثشِ يُ دؤؾ و خشؤػٌ سيَبُسإ و اليُْطشاٌْ ًَذيا ثًَؼىاصٍ
طشوثُ ضاالنُنإ يُطُساْظُسٍ دًٗإ دَطتًاْهشد بُ بُناسًٖٓاٌْ تىيتُس 

(www.Twitter.com ًًُيُّ ْىوطًُٓدا ثًَٓاطُيُنٌ ُّٓ َاَيجُسَِ نؤَُآليُت )
 دَنُئ يُطٍَُ سِووْهشدُْوٍَ ُٓو خضَُتطىصاسياٍُْ ثًَؼهُػٌ بُناسًَُٖٓساٌْ دَنات.

ئ
ئتويتةزئضبة?ئ

تىيتُس خضَُتطىصاسٍ ْىوطًين بضىوى و طٓىسداسَ, بُناسًَُٖٓس تًًَذا دَتىاًَْت بُ  
( وػُ ْاَُ بآلوبهاتُوَ, يُ ضاالنًُنٌ ُٖواَيًَٓشٍ نُطًذا دَتىاًَْت 140دسيَزايٌ )

صاًْاسيًُ بآلونشاوَنإ ْىَّ بهاتُوَ سِاطتُوخؤ يُ سِيَطٍُ َاَيجُسٍِ تىيتُس, ُٖسوَى 
ُاليُُْ ثشانتًهًُ َُنتُبًُنإ يإ َؤبايٌ وَسبطشٍَ يُ ًَْىيؼًاْذا دَتىاًَْت طىود ي

 ْاَُْاسدٕ.
بؤ طُيؼنت بُّ ضاالنٌ و ْاوَسِؤنُ ُٖواَيًاُْ دَنشٍَ سِاطتُوخؤ يُ سِيَطٍُ الثُسٍَِ  

بُناسًَُٖٓسٍ تىيتُس, ُٖس يُ سِيَطٍُ ُٓو َاَيجُسَِوَ بُناسًَُٖٓس دَتىاٌَْ طىودَُْذبًَت 
وٍَ ْاوَسِؤنُ ُٖواَيًُنإ يُ سِيَطٍُ َؤبايٌ يإ ُٖس ػًَىاصيَهٌ ديهٍُ يُ ْىيَهشدُْ

خضَُتطىصاسٍ بُناسًَُٖٓس َُٖيًذَبزيَشيَت, ُّٓ ثشؤطُيُؾ يُ بآلونشدُْوَدا بُ 
)بُدواداضىوٕ( ْاودَبشيَت بؤ منىوُْ ُٓطُس بُناسًَُٖٓس بُدواٍ ضاالنٌ بآلونشدُْوٍَ 

َتىاٌَْ بُ بُسدَواٌَ ٓاطاٍ يُ ْىيَهشدُْوٍَ ُٖواَيٌ نُطًَهٌ ديهُدا ضىو ُٓوا د
ضاالنٌ ُٓو نُطُ بًَت يُ سِيَطٍُ الثُسٍَِ تايبُت بُ خؤٍ يإ ُٖس اليُٕ و 
خضَُتطىصاسيًُنٌ َُنتُبٌ يإ َؤبايٌ بُناسًَُٖٓس َُٖيًذَبزيَشيَت, ُٓو نُطُ 

ٍ نىستُ داًْؼتىٍ َُُٓسيها يإ نُُْدا يإ ًٖٓذطتإ بًَت دَتىاٌَْ يُ خضَُتطىصاس
ْاَُ طىود وَسطشيَت يُّ طُسدََُدا بىوَتُ ٓاَشاصيَهٌ ناسيطُسٍ ثُيىَْذيهشدٕ و 

 بآلونشدُْوٍَ صاًْاسٍ.
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طُسباسٍ ُّٓ اليُُْؾ تىيتُس سوخظاسيَهٌ نؤَُآليُتًًؼٌ ُٖيُ بُوٍَ يُثاٍَ  
بآلونشدُْوٍَ ضاالنٌ ُٖواَيًَٓشٍ بُناسًَُٖٓسدا, ضاالنٌ ُٖواَيًَٓشٍ نُطاٌْ ديهُ و 
ُٓواُْؾ بُدواداضىوٕ دَنُٕ بؤ ُٓو ضاالنًُ ُٖواَيًَٓشيُ بآلودَناتُوَ, َُُٓ دَسفُت 
دَسَخظًَينَ يُ بُسدَّ بُناسًَُٖٓساْذا بُدواٍ ُٖواَيٌ ُٓو نُطاُْدا بضٔ ٖاوخىيًإ و 

 طشْطٌ بُ َُٖإ بىاسٍ ُٓو دَدَٕ.
)ًَٓظتا ضٌ ٍ ُٓو ثشطًاسٍَ وَآلَذاُْوَيُ طُسَتادا تىيتُس ُٖوَيًَو بىو بؤ  

ٍ ثشطًاسَنُؾ ٖاوسِيًَُ بُناسًَُٖٓسَناٌْ تىيتُس وَآلَذاُْوَدَنُيت?( يُ سِيَطٍُ 
دَسفُتٌ ُٓوَيإ ُٖبًَت ُٖواَيُ دؤسبُدؤسَناٌْ خؤيإ بآلوبهُُْوَ و ٖاوسِيًَُناًْإ 

 ٓاطاداس بهُُْوَ.
تا ًٓظتاؾ ُٓو خضَُتطىصاسيًُ بايُخٌ خؤٍ يُ دَطتُٓداوَ, يُنًَهُ يُ  
اسَناٌْ طُسنُوتين َاَيجُسٍِ تىيتُس و بآلوبىوُْوٍَ بُو خًَشايًُ يُ َُٖىو ٖؤن

 دًٗاْذا.
ُٖسوَى تىيتُس ُٓوَػٌ دَسخظت ُٖس طًظتُّ و ثشؤطشاًََو ُٖسضُْذَ طادَ و  

بضىونًؽ بًَت سَِْطُ بُناسًَُٖٓس بُ ٓاسِاطتُيُنٌ ضاوَسوإ ُْنشاوٍ ديهُ 
ضُْذئ َُبُطيت دًادًا بُناسًٖٓشاوَ يُ بُٓسَتذا بُناسيبًًََٗٓت, بؤ منىوُْ تىيتُس بؤ 

بؤ ُٓو ناسَ دسوطتُٓنشاوَ, بُآلّ بُناسًَُٖٓس تىاًْىيُتٌ طىود يُ تىاْاو 
خضَُتطىصاسيًُناٌْ وَسبطشٍَ يُو اليُُْدا, ُٓو منىْاٍُْ خىاسَوَ اليُُْناٌْ 

 . سِووْذَنُُْوَطىودوَسطشتٔ يُ خضَُتطىصاسيًُناٌْ تىيتُس 
ئ

ئيئتويتةزشهزهوةكلاى
 وػُ يُخؤيذَطشيَت. 140* ْاٍَُ تىيتُس 

 * ضاالنٌ ُٖواَيًَٓشٍ يُو سِيَطُيُوَ بُناسًَُٖٓس ُٖواَيُناٌْ خؤٍ بآلودَناتُوَ.
 * بُناسًَُٖٓسٍ تىيتُس ُٖسنُطًَهُ تىيتُس بُناسبًًََٓت.

* بُدواداضىوٕ يُ سِيَطُيُوَ دَتىاٌَْ بُ دواٍ ضاالنٌ و ُٖواَيٌ بُناسًَُٖٓسٍ 
 تُسدا بضًت.تىي

* بُدواداضىو ُٓوإُْ نُ بشِياسياْذاوَ بُ دواٍ ضاالنٌ و ُٖواَيُ بآلونشاوَناٌْ تؤدا 
 بضٔ.
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نُوتٌ, ُٓوا ُٓو وػُ  #* ًَُٖاٍ ٖاوبُؾ يإ يًَهذساو ُٓطُس بُ دواٍ ًُٖاٍ 
نًًًًُ دَسفُت دَسَخظًَينَ يُ بُسدَّ بُناسًَُٖٓسدا ْاَُناٌْ يُ ضىاسضًَىَيُنٌ 

آلوبهاتُوَ و ياسَُتٌ تُواوٍ بُناسًَُٖٓساًْؽ دَدات ُٓواٍُْ طشْطٌ دَدَٕ فشَواْرت ب
بُ بابُتًَهٌ دياسيهشاو يإ وػُيُنٌ نًًًٌ دياسيهشاو يُوٍَ ْاوَسِؤنُ ٖاوبُؾ و 

 ثُيىَطتُنإ بذؤصُْوَ.
* ضاالنٌ ُٖواَيٓىطٌ: ضاالنٌ ُٖواَيٓىطٌ نؤََُيًَو ْاٍَُ ْىيًَُ, ْاَُنإ يُ 

( و الثُسَِيُنٌ RSSؤْرت بُدَسدَنُوٕ, ُٓو ْاَاُْ يُ سِيَطٍُ طًظتَُِ )ْىيَىَ بُسَو ن
 تايبُتٌ ًٓٓتُسًَْت بُديىاسٍ دابُػذَنشٍَ.

* فُصاٍ تىيتُس ُٓو ثاْتايًُيُ نُ بُناسًَُٖٓسَنإ ُٖواَيٌ تًًَذا بآلودَنُُْوَ و 
 يُطٍَُ بُناسًَُٖٓسَناٌْ ديهُ بُيُنذَطُٕ.

 ٍ وػُ: بآلونشدُْو1َبُناسًَٖٓاٌْ 
يُنًَو يُ بُسبُطتُ طُوسَناٌْ بُسدَّ طًاطُمتُداساٌْ ُّٓ طُسدََُ ُٓوَيُ 
ثًَىيظتُ ُٖواَيٌ تايبُت بُو ثشغ و بابُتاٍُْ دانؤنٌ يًَذَنُٕ بُ ػًىاصيَهٌ دًاواص 

 .بآلوبهُُْوَ يُ ٓاَشاصَ نؤُْناٌْ ًَذيا
 اسإ دَياُْوٍَصؤس نات ُٖيُ ًَذيا بايُخٌ ُٓوتؤ ْادات بُو ضريؤناٍُْ طًاطُمتُد

, بُآلّ تىيتُس دَسفُتًَهٌ سِاطتُقًٍُٓ يُ بُسدَّ ُٓواُْدا سَخظاْذ بؤ بآلويبهُُْوَ
بآلونشدُْوٍَ ُٓو ضريؤى و ُٖواآلُْ يُطُساْظُسٍ دًٗاْذا تُْاُْت ُٓطُس ُٖواَيُنُ يُ 

 قؤْاغُناٌْ طُسَتايًذابًَت.
ٌ ثاستٌ طُيٌ ( بُْاصيش بؤتؤ ُٓونات طُسؤنايُت2007يُ ناْىٌْ يُنٌَُ )

ثانظتاٌْ بُسَُٖيظتهاسٍ سهىَُتٌ دَنشد يُ ًَْى طُسٍَُ خؤثًؼاْذاًَْهٌ 
دَُاوَسيذا تريؤسنشا, ُّٓ سِووداوَ ُٖس بُتُْٗا يُ بًؤطُنإ بايُخٌ ثًَُٓدسا, بَُيهى يُ 
سِيَطٍُ بُدواداضىوُْ ُٖواَيًُناٌْ تىيتُسيؽ تًؼو خشايُ طُس سِووداوَنُ و 

ًُناٌْ َاَيجُسِ يُواُْؾ د.ُٓواب ُٓيفٌ و ديٓا َٗتا ساويزناسٍ بُناسًَُٖٓسَ ثانظتاْ
ًَذياٍ نؤَُآليُتًٌ دَطتًاْهشد بُ ضاوَديَشيهشدٌْ طُسضاوَ سِؤرْاَُواًُْ ْاوخؤيٌ و 
ًَْىدَوَيُتًُنإ و بآلونشدُْوٍَ ُٖواٍَ و يًَذواُْناًْإ يُ ْاَُناٌْ تىيتُس و 

ُسٍ ْاطشاوٍ وَى )دَيغ وًُْس()يؤسا بًؤطُناًْاْذا, ُٖسوَٖا ُْٖذٍَ بُناسًَٖٓ
فًٓتؤٕ()ديًٓع ٖاوَيت( يُ الثُسٍَِ تايبُت بُ خؤيإ يُ تىيتُس ضُْذئ طشتٍُ 
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ظًذيؤيٌ و دَْطًإ بآلونشدَوَ يُطُسضاوَ ُٖواَيًُ دًاواصَنإ وَسياْطشتبىو بَُُؾ 
ايني تىيتُس ثًًَٓايُ قؤْاغًَهٌ ْىيٌَ بُناسًَٖٓإ يُ ضؤًُْتٌ سِووَاَيهشدٌْ دو

 سِووداوَناٌْ ػاسٍ سَِواَيبُْذٍ و دَسَجناَُ ثًَؼبًًٓهشاوَناٌْ تريؤسنشدٌْ بؤتؤ.
ئ

ئ:ئٍةملقةتةكلاىيئمبديلايئكؤمةآليةتبيئ2بةكلازٍَبيلاىيئ
 )َُُٓسيها( ثشطٌ ساثؤستٌ دَْطذاٌْ تىيتُس و ُٖملُتٌ در بُ َىتشئ

ًُنإ بشيتًًُ يُ يُنًَو يُ نًَؼُ بُسدَواَُناٌْ ضاالنىإ و سِيَهدشاوَ ْاسهىَ 
سِوونشدُْ ًَذيا نؤَُآليُتًًًُنإ ناتًَو ًَذياٍ نالطًهٌ ضاالنٌ و ُٖواَيُناًْإ 
فُساَؤؾ دَنات, ضؤٕ دَتىاٌْ فؼاس دسوطتبهٍُ يُطُس سهىَُت و نؤَجاًْانإ? 
ُْٖذٍَ طشوخ يُ سِابشدوويُنٌ ْضيهذا ُٓصَىًَْهٌ طُسنُوتىويإ ُٖبىو يُ ضؤًُْتٌ 

تىيتُس بُ ػًَىَيُنٌ طُسنُوتىو بؤ طُيؼنت بُ ٓاَاجنُنإ و بؤ ُٓوٍَ طىودوَسطشتٔ يُ 
 ضريؤى و ُٖواَيُناًْإ سَُِْٖذيهٌ فشَواْرت وَسبطشٍَ.

يُوباسَوَ ساثؤستٌ دَْطذاُْنٍُ تىيتُس بىو دَسفُتٌ  يُنًَو يُو منىوْاُْؾ 
ُس سَخظاْذ يُ بُسدَّ رَاسَيُنٌ صؤسٍ خؤبُخؼُ ْاسًضبًًُنإ َاَيجُسٍِ تىيت

(, 2008بُناسبًَٓٔ بؤ دَْطذإ يُ َُٖيبزاسدُْ طُسؤنايُتًُناٌْ َُُٓسيهاٍ طاَيٌ)
ُٖسوَٖا ضاوَديَشيهشدٌْ ًَهاًْضٌَ دَْطذإ يُو َُٖيبزاسدُْ, َُُٓ يُو ناتُدا 
دَطتًجًَهشد ُٖسيُى يُ )ْاْظٌ طهؤال( و )ُٓيًظؤٕ فائ( بريؤنُيُنًإ يُ تىيتُس 

ٓاٌْ َاَيجُسَِنُ بُ طىودوَسطشتٔ يُ )خضَُتطىصاسٍ ًَُٖا خظتُسِوو بؤ ُٓطُسٍ بُناسًَٖ
ٖاوبُػُنإ( بؤ ضاوَديَشيهشدٌْ ثشؤطٍُ دَْطذإ يُو َُٖيبزاسدُْدا, يًَشَوَ ُْٖذٍَ يُ 
خؤبُخؽ و ػاسَصاياٌْ ًٓٓتُسًَْت ثشؤطشاًََهًإ دسوطتهشد بؤ نؤنشدُْوَو َُٖيطشتين 

دْذا, دواتش ْاوْشا بُ )ساثؤستٌ تىيتُس بؤ ْاَُ ٖاوبُػُناٌْ دَْطذإ يُ سِؤرٍ َُٖيبزاس
دَْطذإ(, ُٓو ضاالنًُؾ دَْطذاُْوَيُنٌ فشَواٌْ ُٖبى يُاليُٕ سِؤرْاَُو ًَذياناٌْ 
َُُٓسيها يُ ثًَٓاو فُساَُٖهشدٌْ دَسفُتٌ يُنظإ يُ بُسدَّ دَْطذَساْذا يُُٖس 

 نىيًَُنذابٔ.
ئ
ئ
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ئ
َقده3بةكلازٍَبيلاىيئ ئ:ئٍةملاٍةىطيئَةئكلازيئبةكؤمة

 ثشطٌ ٓاطشنُوتُٓوَناٌْ ػاسٍ طإ ديطؤ يُ )َُُٓسيها(
يُُٖس ناسيَهٌ دَطتُدَُعًذا بُسدَواّ سيَهدُسَنإ سِووبُسِووٍ صَمحُتٌ و  

 بُسبُطت دَبُٓوَ تُْاُْت يُ ناتٌ ثُسَطُْذٌْ سِووداوَناْذا.
نٌَ دَبٌَ ضٌ بهات و يُ نىٍَ ضٌ سِوويذا و ضؤٕ ُٓجناٌَ ثالُْنُ طؤسِاٌْ  

يُوباسَوَ تىيتُس ضاسَطُسيَهٌ طىجناو طُباسَت بُو نًَؼُيُ  ٖات?بُطُسدا
 ثًَؼهُػذَنات.

( ػاسٍ طإ ديطؤ بىوَ قىسباٌْ 2007يُ َاْطٌ تؼشيين يُنٌَُ ) 
ٓاطشنُوتُٓوَيُنٌ طُوسَ, ُٖسَِػُيُنٌ طُوسٍَ يُطُس داًْؼتىاٌْ ػاسَنُ دسوطتهشد, 

نُيًُنإ بؤ ٓاطاداسبىوٕ يُ طؤسِاٌْ ْاضاسبىوٕ ثؼتببُطنت بُ ُٖواٍَ و صاًْاسيًُ ُْٖى
ٓاسِاطتٍُ ٓاطشَنُ, دوايني سيَىػىيَُٓناٌْ تًُُ فشيطىصاسيُنإ, بُآلّ ُٓو طُسضاواٍُْ 
دَصطا سِؤرْاَُواًُْ تُقًًذيُنإ ُٓو ثًَىيظتًٍُ داًْؼتىاًْإ ثشُْدَنشدَوَ بؤ بُ 

ٌْ ػاسَنُ ُٓواًْؽ دواداضىوٌْ صاًْاسيًُ بُ ثُيُنإ, ُٓوَبىو دوو نُغ يُ داًْؼتىا
ْايت سيتُس ودإ تاْتًُس دَطتًاْهشد بُ بآلونشدُْوٍَ ْىيرَتئ صاًْاسٍ طُباسَت بُ 
ٓاسِاطتٍُ ٓاطشَنُ و ُْٖطاوَناٌْ فشياطىصاسٍ يُطُس الثُسٍَِ تايبُت بُ خؤيإ يُ 
تىيتُس, ُٓو دوونُطُ طىوديإ يُ تُواوٍ ُٓو صاًْاسيًاُْ وَسطشت سِاطتُوخؤ يُ دساوطٌَ 
و ٖاوسِيَهاًْإ وَسدَطشت نُ يُطُس ػُقاّ و ػىيَُٓ بُسصَنإ ضاوَديَشٍ سَِوػٌ 
ٓاطشنُوتُٓوَنُيإ دَنشد, بَُُؾ تىيتُس يُ طاتُوَخيت ناسَطاتًَهٌ َُتشطًذاس بىوَ 

 نؤَيُطُيُنٌ طُسَنٌ دَطتدظتين صاًْاسٍ.
ئ

ئ:ئكؤكسدىةوةيئشهىبلازيئَةئجةملاوةز4بةكلازٍَبيلاىيئ
 دواداطُساٌْ تىيتُسٍ يؤَؤس )فشْظا(ثشطٌ بضويَُٓسٍ بُ 

صؤس ْىوطشاوَ طُباسَت بُ تىاْا ػاساوَناٌْ ًَذياٍ نؤَُآليُتًٌ و يُّ نتًبُػذا  
َُٖيىَطتُ يُطُس ُّٓ اليُُْ نشاوَ, بُ دؤسيَو ًَذياٍ نؤَُآليُتًٌ دَسفُت بشَخظًيَنَ 

نشدُْوٍَ صاًْاسٍ يُ بُسدَّ بُناسًَُٖٓسإ بؤ ضاسَطُسنشدٌْ نًَؼُناًْإ يُ سِيَطٍُ نؤ
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يُ دَُاوَسو وَسطشتين ٓاَؤرطاسٍ و صاًْاسٍ بُ طىود يُاليُٕ نُطاٌْ خؤبُخؽ و 
 ُٓواٍُْ باغ يُ ُٓصَىٌْ خؤيإ دَنُٕ طُباسَت بُ نًَؼٍُ ثشطًاسٍ يُ باسَوَ نشاوَ.

( بًؤطُسو باصسطاٌْ ْاطشاوٍ فُسَْظٌ )يىيو 2008ٍ ناْىٌْ يُنٌَُ )27يُ  
ُسص طىصاسػيت يُ بؤضىوٕ و بريؤنُناٌْ نشد يُ الثُسٍَِ تايبُتٌ يؤَؤس( بُ دَْطًَهٌ ب

خؤٍ يُ تىيتُس و يُ بًؤطٌ تايبُت بُ خؤٍ طُباسَت بُوٍَ تا ضُْذ دَنشٍَ 
, دواٍ بهشٍَخضَُتطىصاسٍ بُدواداطُسإ يُ ْاوَسِؤنٌ تىيتُس ثًَؼهُػٌ بُناسًَُٖٓساٌْ 

يُ بًؤطُنٍُ يؤَؤس طفتىطؤيُنٌ َُُٓ سِاطتُوخؤ بُ َاوَيُنٌ نُّ يُ بُػٌ نؤًََٓت 
يُوباسَوَ دسوطتبىو, تًًَذا بًؤطُسَناٌْ ديهُ يُ بًؤطُناٌْ خؤيإ و  تًَشوتُطٍُ

الثُسَِناًْإ يُ تىيتُس وَآلٌَ بريؤنُ و ثًَؼًٓاسَناٌْ يؤَؤسيإ دايُوَ, دواٍ نَُرت 
بًؤطُنٍُ  ناتزًََش نُطًَو بُ ْاوٍ )طؤغ ويتًٌ(, يُنًَو يُو بُناسًَُٖٓساٍُْ 12يُ 

يؤَؤسٍ خىيَٓذبىوَوَ دَطتًهشد بُ دسوطتهشدٌْ ثشؤطشاًََهٌ طُسَتايٌ بضويَُٓسٍ 
 بُدواداطُسإ يُ تىيتُس خباتُ بُسدَطت بُناسًَُٖٓسإ.

ُٓطُسضٌ ُّٓ ثشِؤرَيُ سِووبُسِووٍ سَخٍُٓ صؤس بىوَوَ, بُآلّ يُاليُنٌ تشَوَ تىاْاٍ  
خظتين ُٓصَىٕ و ػاسَصايٌ دَُاوَس, يُ تىيتُس دَسدَخات يُ بىاس سَخظاْذٕ بؤ دَس

ناتزًََش بابُتًَو دَخشيَتُ ريش باغ و تاوتىيَهشدٕ يُ دًٗاٌْ تىيتُس و  12َاوٍَ تُْٗا
)فُصاٍ بًؤطُنإ( دا, طُسَجناّ بُ ٖاوبُػٌ و بُػذاسٍ تانُناٌْ ُٓو نؤََُيطُيُ 

ًَهٌ طُسَتايٌ ُٓو ُٖسيُنُيإ بُ سيَض و ػًاوٍ طُيشٍ سِؤَيٌ خؤٍ دَنشد تىاْشا َؤديًَ
 .بهشٍَبضويَُٓسَ طُآلَيُ

ئ
ئ:ئيلاضلايػيئتلاكةكةضى5بةكلازٍَبيلاىيئ

 ثشطٌ دَطتطرينشدٌْ سِؤرْاَُواْإ و سِاطُياْذٌْ يُ تىيتُس)ًَظش(
يُنًَو يُ بُسبُطتُناٌْ بُسدَّ ضاالنىاُْ طًاطًًُنإ بشيتًًُ يُ ٓاطاداسبىوٌْ  

ُنُيإ بُ تايبُتٌ يُو نؤََُيطُياٍُْ تُواو و بُسدَواّ طُباسَت بُ سَِوػٌ نؤََُيط
طًظتَُُ طًاطًًُناًْإ ْادميىنشاتٌ و طتَُهاسٕ, تُْاُْت ُٓطُس خؤػًإ سِووبُسِووٍ 
باسودؤخٌ ْاَُٖىاس ٖاتٔ ْاتىأْ طشوخ و ٖاوسٍَِ و خًَضاُْناًْإ ٓاطاداسبهُُْوَ, 

 ناسًَُٖٓساٌْ.يًَشَدا تىيتُس بُػًَو يُو تىاْاو خضَُتطىصاسيًٍُ خظتُبُسدَطيت بُ
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( يُ ًَاٍُْ خؤثًؼاْذاٌْ ْاسَصايٌ يُ درٍ سهىَُتٌ 2008يُ ًْظاٌْ طاَيٌ ) 
ًَظش, ثؤيًظٌ ًَظش سِؤرْاَُواًَْهٌ َُٓشيهٌ بُ ْاوٍ )داميض ناسٍ باى( و 
وَسطًَشَنٍُ )ذلُذ َشعٌ( دَطتطرينشد, )باى( تىاٌْ يُ سِيَطٍُ بُناسًَٖٓاٌْ 

و يُ الثُسٍَِ خؤٍ يُطُس تىيتُس ُٖواَيٌ تايبُت بُ  َؤبايًُنٍُ نىستُْاَُيُى بًَٓشٍَ
خؤٍ بآلوبهاتُوَ تُْٗا بُ دوو وػُ "دَطتطرينشاّ" ٖاوسِيَهاٌْ )ناسٍ( بُ دواٍ ْاَُ 
ُٖواَيًُناٌْ )باى( دا ضىوٕ يُ تىيتُس و تىاًْإ يُ َاوٍَ ضُْذ ناتزًََشيَهذا 

 ؤَُتش يًٌَ دووس بىوٕ. ٖاوسِيَهُيإ يُ صيٓذإ ٓاصادبهُٕ ُٓطُسضٌ ُٖصاسإ نًً
بُ َُٖإ ػًَىَ وآٌ عُباطٌ ضاالنىاٌْ ًَظشٍ يُ سِيَطٍُ تىيتُسَوَ باطٌ يُ  

نشدٍَ دَطتطرينشدٌْ خؤٍ نشد بُ وسدَناسٍ صياتش يُ سِيَطٍُ ْىيَهشدُْوٍَ ُٓو 
 ْاَاٍُْ بآلويذَنشدَوَ.

تىيتُس  دَنشٍَ ضاالنىاُْ طًاطًًُنإ بُ طىودوَسطشتٔ يُ خضَُتطىصاسيًُناٌْ 
ٓاطاداسٍ ضاالنًُناٌْ يُنذٍ بٔ بُبٌَ ُٓوٍَ ثًَىيظت بهات َُٖىويإ يُ يُى ػىئَ 

 ٓاَادَبٔ و يُ ْضيهٌ يُنذٍ بٔ.
ئئ

ئٍَبنلاكلاىيئتويتةز
 D  ,ُٓطُس بُناسًَُٖٓس ْاَُيُنٌ تايبُتٌ بؤ بُناسًَُٖٓسيَهٌ ديهُ ْاسد

بُ ػًَىَيُنٌ طىجناو بُ  ( دَطيت ثًَهشدبىو ْاوٍ بُناسًَُٖٓسَنdُْاَُنٍُ بُ ثًيت )
 (d mehtaدوايذا ديَت, منىوُْ: )

 #  ُُٓطُس بُناسًَُٖٓس ويظيت وػُيُنٌ نًًًٌ بؤ ْاَُنٍُ دابًَٓت ثًَؽ وػ
 (.#Twitter-for activistsنًًًًُنُ ُٓو ًَُٖايُ دادًََْت, بؤ منىوُْ )

 Rt ( ٍَنىستهشاوٍَ دَطتُوارre-twit ٌُٓطُس بُناسًَُٖٓسيَو ْاَُيُن ,)
طُسجنشِانًَؼِ خىيَٓذَوَ و ويظيت بؤ بُناسًَُٖٓساٌْ ديهُ بًَٓشٍ بُدواٍ ْاَُ و 

( و ْاوٍ ُٓو بُناسًَُٖٓسَ دادٌََْ @Rtْىوطًُٓناًْذا دَضٔ, بُس يُ ْاَُنُ )
 RT@Mehtaْاَُنٍُ ْىطًىَ منىوُْ: 

 H/t ( ٍَنىستهشاوٍَ دَطتُوارhat tip ُٓطُس بُناسًَُٖٓسيَو ويظيت سِؤٍَ و )
سٍ بُناسًَُٖٓسيَهٌ ديهُ ثًؼاْبذات طُباسَت بُ بًَشؤنُ و ثًَؼًٓاسيَو ُّٓ بُػذا

 ( يُ ثًَؽ ْاوٍ بُناسًَُٖٓسَنُ دادًََْت.@H/tًَُٖايُ )
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 هةنطاوةكاني زَيكخطتين هةمَلةتَيكي كازا و ضةزكةوتوو لة تويتةز

ئٍةىطلاويئيةكةوئ/ئيلاملاجنةكلاىتئديلازيئبكة
اٌْ تىيتُسدا ثًَىيظتُ َُبُطتُناْت سِووٕ و بُس يُُٖس ُْٖطاويَو يُ بُناسًَٖٓ

دياسيهشاو بًَت, ٓايا دَتُويَت يُ سِيَطٍُ تىيتُسَوَ ْاَُيُى بطُيًُْت, يإ ناسيطُسيت 
صياتش بهُيت يإ يُطٍَُ طشوخ و نؤََُيطُنُت يُ ثُيىَْذٍ بُسدَواّ و 

ٍُ دًاٍ َُٖاُْٖطًذابًت, ُٖسيُى يُو ٓاَاجناُْت يُ تىيتُس ُٓجناّ و دَسٖاويؼت
يًَذَنُويَتُوَ, سِيَطٍُ سِاطت و َُٖيُ ًُْ يُ بُناسًَٖٓاٌْ تىيتُس, بُآلّ تانُ سِيَطُ بؤ 
َُٖيظُْطاْذٌْ ناس و ضاالنًُناْت يُ فُصاٍ تىيتُس بشيتًًُ يُ سِووٌْ ٓاَاجنُنُت بُس 

 يُ دَطتًٓؼاْهشدٕ.
ئالثةِزةيةكئَةئتويتةزئبكةزةوةئ:ٍةىطلاويئدووةوئ
داضىوٕ سِيَطُيُى يُوَ باػرت ًُْ بؤ ْاطًين تىيتُس دطُ يُ دَطتبهُ بُ بُدوا 

بُناسًَٖٓاٌْ ُْبًَت, بؤيُ باػرت وايُ طُسداٌْ بهٍُ و تًًَذا بُػذاسبًت, بؤ ُٓوَؾ 
بضاًْت ضؤٕ تىيتُس بُناسدًََٖٓشٍَ دَطتبهُ بُ بُدواداضىوٌْ نُطاٌْ ديهُ و 

 طشوثُناٌْ ْاو َاَيجُسَِنُ دًَطٍُ بايُخٌ تؤيُ.
ئ

ئدةضتبكةئبةئىووضبينئىلامةئ:طلاويئضَببةوٍةى
ُٓو الثُسَِ طجًُ تشطت ال دسوطت ُْنات و دَطتبهُ بُ ْىوطًين يُنُّ ْاٍَُ  

نتًَبًَو دَخىيًَٓتُوَ ? سَِْطُ بتُوٍَ ُْٖذٍَ اليٌُْ  ?تىيتُس, ًَٓظتا خُسيهٌ ضًت
بهُ يُ  نُطًََيت خؤت دَسخبُيت, ُٓطُس سُص يُ ضًَؼت يًَٓإ دَنُيت ُٓوا باغ يُوَ

خىيَٓذووَتُوَ يُ ْاَُيُنٌ تىيتُس  طُسجنشِانًَؼت الثُسَِ و ْاَُنُت, ُٓطُس نتًَبًَهٌ
باطٌ بهُ, ُٓطُس دَتُوٍَ خضَُت بُ ٓاَاجنًَهٌ سِووْبهُيت يُ سِيَطٍُ تىيتُسَوَ, 
يُوَ وسدبُوَ ُٓواٍُْ بُ دواٍ ْاَُناْت دَضٔ ض ػتًَو طُسجنًإ سِادَنًَؼًت, ُٓطُس 

نُوتُ بُسضاو بُ ْاَُيُى يُ تىيتُس ثًَطُنٍُ خبُ بُسدَطتًإ,  ُسجنشِانًَؼتط وتاسيَهٌ
ٓايا بُناسًَُٖٓسيَهٌ ديهٍُ تىيتُست بُسضاونُوتىَ سَِْطُ طُسجنًإ وَى تؤ سابهًَؼًت 

 ? يُوَ ٓاطاداسيإ بهُوَ.
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ئ
ئضوهزةو ئٍةىطلاوي َقجةِزَيكيئ: ئملا ئبة ئبكة ئيةضتوز ئثػت ئتويتةز ئَة ىلامةكلاىت

ئةتئبةئخؤت.دةزةكيئتلايب
تايبُمتُْذيٌ تىيتُس يُوَدايُ دَتىاٌَْ يُ سِيَطُيُوَ طىود يُ ْاَُنإ وَسبطشٍَ يُ  

ثشؤطشاّ و طًظتَُِ ديهُ, دَنشٍَ طىودٍ يًَىَسطشئ بؤ ْىيَهشدُْوٍَ ْاوَسِؤنٌ 
الثُسَِنُت يُ فُيظبىوى, ُٖسوَى دَتىاٌَْ سِاطتُوخؤ يُ بًؤطُنُتذا بآلوٍ بهُيتُوَ, 

ناتت تُسخاْبهُ بؤ ُٓوٍَ بضاٌْ ٓاخؤ دَتُوٍَ الثُسَِنُت يُ تىيتُس بُػًَو يُ 
 ببُطتًتُوَ يُ ضاالنٌ و ٓاَادَطًت يُطُس ًٓٓتُسًَْت.

ُٓطُس يُطٍَُ طشوثًَو ناسدَنٍُ يًًَإ بجشطُ تىيتُس بُناسديَٓٔ يإ ْا, ُٖوَيبذَ 
 بُ خؤت. طىود يُ ْاَُ و ضاالنًُ ُٖواَيًُنإ وَسبطشٍَ يُ َاَيجُسٍِ تايبُت

ئ
ئثةيوةىديئبكةئبةئضلاالكوهىيئديكةئَةئتويتةزئ:ٍةىطلاويئثَبيجةو

يُ تىيتُس بُ رَاسَيُنٌ صؤس يُ بُناسًَُٖٓس دَطُيت, ثُيىَْذيًإ ثًَىَ بهُو  
 بُدواٍ ضاالنًُ ُٖواَيٌ و ْاَُناًْإ بهُوَ.

ئ
ئيلازمةتبدهىيئيةوهىةيئوةكئئ:ٍةىطلاويئغةغةو وغةكلبلبةكلاٌئبةكلازبَبيةئبؤ

ئريدةكةىةوةتؤئب
دَسفُت بشَخظًَُٓ بؤ بُناسًَُٖٓساٌْ تىيتُس ضاالنٌ و ْاوَسِؤنٌ ْاَُناْت بُ  

ٓاطاٌْ بذؤصُْوَ بُ تايبُتٌ ُٓواٍُْ وَى تؤ ٖاوخىيًإ و بُ طشْطًُوَ دَسوآُْ ُٓو 
 بابُتُ بُ بُناسًَٖٓاٌْ وػٍُ نًًًٌ بُ ػًَىَيُنٌ ضشِوثشِ.

ئ
ئطسةئبؤئطةيلاىدىيئدةىطت.ئضوودئَةئتويتةزئوةزبئ:ٍةىطلاويئحةفتةو

تىيتُس بُناسبًَُٓ بؤ بآلونشدُْوٍَ ُٖواَيٌ تايبُت بُ ضاالنًُناْت, ٓايا بًؤطًَهٌ  
تاصَت ْىطًىَ يإ بآلونشاوَيُنٌ تاصَت دَسنشدوَ ? ٓايا دَتُوٍَ ناتٌ ضاالنٌ و 
سِووداويَهٌ دياسيهشاو بآلو بهُيُوَ, تىيتُس بُ ناسبًَُٓ بؤ طُياْذٌْ ُٖواٍَ و 
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اطاداسنشدُْوٍَ ُٓو طشوخ و نؤََُيطُيٍُ ٖاو خىيًاو ٖاوبُػتُ يُ برينشدُْوَو ٓ
 طشْطٌ ثًَذإ دا.

ئ
َقيئبةزدةوهوئبؤئفَبسبووٌئ:ٍةىطلاويئٍةغتةو َقيةدهٌئوئٍةو ئكؤ

ًٖض ػتًَو يُ خؤسِا و بُيُى ُْٖطاو سِووْادات, ُٖوَيبذَ بُسدَواّ خؤت فًَشبهُ,  
ْهاسيُنإ ُْنُيت, ٓاَاجنت يُ ضاالنٌ ْىاْذٕ يُطُس سَِْطُ يُ طُسَتادا ُٖطت بُ طؤسِا

تىيتُس بُ سِووٌْ دياسيبهُ, رَاسٍَ ُٓو نُطاُْ ضُْذَ دَتُوٍَ يُ سِيَطٍُ تىيتُسَوَ 
ثًًَاْبطٍُ? رَاسٍَ ُٓو بُدواداضىوُْ ضُْذَ دَتُوٍَ بُػذاسيإ ثًَبهٍُ يُ ثشطًَهذا? 

ؤرَ و ُٖملُتًَهذا يُ سِيَطٍُ تىيتُس رَاسٍَ ُٓو نُطاٍُْ دَتُوٍَ ضاالنًإ بهٍُ يُ ثشِ
 طىود يُو ثشطًاساُْ وَسبطشَ و ناس يُطُس وَآلَُنإ بهُ.

ئ
ئيلامؤذطلازيئبؤئبةكلازٍَبيةزهىيئتويتةز

  َُٖس يُ طُسَتاوَ بُدواٍ ُٓو نُطاُْدا بشِؤ دًَطٍُ طُسجنٔ, ْاَُيإ بؤ بًَٓش
بُ دواٍ ضاالنٌ و و ٓاطاداسيإ بهُوَ يُوٍَ ضؤٕ ُٓواْت دؤصيُوَ و دَتُوٍَ 

ْاَُناًْاْذا بشؤٍ, بَُُؾ طُسَتاٍ طفتىطؤناْت يُطَُيًاْذا دَطتًجًَهشد و وسدَ وسدَ 
ػيت تاصَ يُ بُناسًَٖٓاٌْ تىيتُس فًَشدَبٌ يُ سِيَطٍُ ناسيًَهشدٕ يُطٍَُ بُناسًَُٖٓساٌْ 

 ديهٍُ تىيتُس.

 .َُٖسََُِنًاُْ بُ دواٍ ْاَُو ضاالنًُناٌْ نُطاٌْ ديهُ َُضى 
 ُٓ طُس بُدواٍ نُطًَهذا ضىويت يُ تىيتُس بضاُْ بؤضٌ ُٓو ناسَ دَنُيت, ٓايا

ُٓو ناسٍَ ُٓوإ دَيهُٕ بُالٍ تؤوَ طشْطُ, تُْٗا وَى خىيًا و خؤػٌ ُٓو ناسَ 
َُنُ, ضىْهُ ُٓونات نُطًَيت تىيتُست يُدَطت دَدَيت و صوو بًَضاس دَبًَت و دَطت 

 َُٖيذَطشيت.

 ٍَُطُباسَت بُوٍَ خُسيهٌ ضًت يإ طىيَت يُ ضٌ بٓىوطُ  طُسجنشِانًَؽ ْا
-Reخىيَٓذوَتُوَ, ثؼت بُ ) طُسجنشِانًَؼت بىوَ, ْاَُيُى بٓىوطُ ُٓطُس ػتًَهٌ

Twittببُطتُ ُٓطُس ْاٍَُ بُناسًَُٖٓسيَهٌ ديهُت نُوتُبُسضاو بُالتُوَ دىإ و ) 
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ُ بُػذاساٌْ بىو, ُٓطُس دَتُوٍَ نُطاٌْ ديهُؾ يًٌَ ٓاطاداسبٔ, سَِْط طُسجنشِانًَؽ
 نؤََُيطُنٍُ تؤ يُطُس تىيتُس يُنرت ُْْاطٔ و ٓاػٓاٍ يُنرت ُْبٔ.

  ٌتىيتُس بُ تُْٗا بُناسًََُُٖٓ بؤ ٓاطاداسنشدُْوٍَ نُطاٌْ ديهُ يُ ْاوَسِؤن
بًؤط و َاَيجُسَِ نُطًُنُت, سَِْطُ بتُوٍَ طىود يُ تىيتُس وَسبطشٍَ بؤ ُٓوٍَ 

ا ضًت بآلونشدوَتُوَ يُ بًؤطُنُت, بُآلّ ُّٓ ناسَ ٓاطاداسيإ بهُيُوَ يُوٍَ يُ ًَٓظتاد
بُ طىود ْاطُسيَتُوَ بؤ الثُسَِنُت يُ تىيتُس يُبُسُٓوٍَ تىيتُس تُْٗا ضاالنًُنٌ 
ُٖواٍَ و بآلونشدُْوَ ًُْ بَُيهى َُودايُنُ بؤ دسوطتهشدٌْ ناسيًَو و طفتىطؤ يُ ًَْىإ 

ُناْت دَضٔ ُٓوإ ضاوَسيٌَ دَنُٕ بُناسًَُٖٓسإ, يُواُْ بجشطُ بُدواٍ ْاَُو ضاالنً
 يُو ْاَُو ضاالنًاُْ, ُٖوَيبذَ بُػذاسيإ بهٍُ يُ طفتىطؤيُنٌ نشاوَ.

  ٌبُ بُسدَواٌَ ْاَُبًَٓشَ, سَِْطُ يُ طُسَتادا ُْتىاٌْ بيب بُ بُناسًَُٖٓسيَه
ػاسَصا بُآلّ يُ سِيَطٍُ دووباسَ ْاَُْىوطني و طىودوَسطشتٔ يُ بُناسًَٖٓاٌْ تىيتُس, 

سوَٖا دياسيهشدٌْ ُٓو ػتاٍُْ ثًَىيظيت تؤ ثشِدَنُُْوَ, ُٓصَىْهشدٌْ بُسدَواٌَ ُٖ
تىيتُس ياسَُتًت دَدات يُوٍَ َُٖيُناْت نَُبهُيتُوَ و تىاْاٍ طىودوَسطشتين 

 تُواوت ُٖبًَت يُو َاَيجُسَِ نؤَُآليُتًًُ.

 يُطُس سِيَطَُُدَ َاوَيُنٌ صؤس تًَجُسِيَت بُ طُستذا بُبٌَ ُٓجناَذاٌْ ضاالن ٌ
 تىيتُس.

  ٓاطاداسٍ ٓاًََشيبىوٕ بُ: يُ تىيتُس ُْٖذٍَ يُ طهشيت خشاوَتُ بُسدَطيت
بُناسًَُٖٓس ياسَُتًذَسَ بؤ ُٓجناَذاٌْ يُخؤوٍَ )تًكآٌ( بُػًَو يُ بُناسًَٖٓاُْنإ 
وَى بُدواداضىوٌْ يُخؤوٍَ ْاٍَُ بُناسًَُٖٓسإ يإ بُدواداضىوٌْ يُخؤوٍَ ُٓوإ بؤ 

ُناْت, ُّٓ ناسَ طُسباسٍ اليُُْ ُٓسيًَُٓنٍُ سَِْطذاُْوٍَ ُْسيَين ُٖيُ ْاَُو ضاالنً
يُوٍَ دًَجُجنٍُ نُغ بُطُس ُْٖذٍَ يُ بُناسًَٖٓاُْنإ ْايَُيًَت نُ دَنشٍَ بىتشٍَ 
سَُِْٖذٍ نُطًبىوٕ يُ طشْطرتئ خُطًَُتُناٌْ تىيتُسَ, بؤيُ ثؼتبُطنت بُو طهشيتاُْ 

 دَطُسيًََٓتُوَ بُآلّ سَِْطُ دَُاوَست يٌَ دووسخباتُوَ.يُطٍَُ ُٓوٍَ ناتًَهٌ باػت بؤ 

  ْاٍَُ سِاطتُوخؤٍ يُخؤوَ َُْىوطُ, ديضايين طهشيتُ يُخؤوَيًُناْت
ُٖسضؤًَْو بًَت, سَِْطُ ًٖض ناّ يُ بُناسًَُٖٓسإ و بُدواداضىوٌْ ضاالنًُناْت طىودٍ 

يَهالّ بؤ ػتًَو دَنُٕ يًَُٓبًٓٔ بُّ ناسَت َُٖإ َُٖيٍُ ُٓواُْ دووباسَ دَنُيتُوَ س
 يإ ُٓواٍُْ يُ ُٖسٌََ نؤَجاًْا و داَُصساوَنإ ْاَُ بؤ خىاسَوٍَ خؤيإ دًََْشٕ.
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ئ

َقجةِزي  You Tube ملا
طىَاٌْ تًَذا ًُْ دًٗاٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ َُٓشِؤدا طُيؼتؤتُ ُٓوثُسٍِ ثًَؼهُوتٔ,  

و َاُْوَ و سِنابُسٍ تًًَذا تؤسَِنُ بُ سِادَيُى يُطُس ٓاطيت دًٗاٌْ فشَواْبىوَ طُسنُوتٔ 
ُٖسوا ٓاطإ ًُْ, يىتًىب ْاويَهُ يُ َاوَيُنٌ صؤس نَُذا يُ ٓامساٌْ تؤسٍِ داَيذايؤنُيٌ 
دسَوػايُوَ و بؤتُ يُنًَو يُ طُوسَتشئ ُٓو َاَيجُسِاٍُْ طشتُ ظًذيؤيًُنإ 

اوَ, بُسًََُٖٗٓش تانُنُطِبآلودَناتُوَ,صؤسبٍُ ُٓو طشتُ ظًذيؤيًاُْؾ يُطُس ٓاطيت 
 يىتًىب بؤتُ يُنًَو يُ نؤَجاًْا تُنًٓهًُ طُوسَناٌْ دًٗاٌْ ًٓٓتُسًَْت.

ئ
َقدهىي  (You Tube) ضةزٍة

( يُ سِيَطٍُ طٌَ فُسَاْبُس 14/2/2005يىتًىب وَى َاَيجُسِيَهٌ طُسبُخؤ يُ ) 
بُْطايٌ( نُ -تايىاٌْ(, )داو نشيِ -َُٓشيهٌ(, )ضني-داَُصسا ُٓواًْؽ )ضاد ٖرييٌ

( ٍ تايبُمتُْذ يُ بىاسٍ باصسطاٌْ ُٓيًهرتؤٌْ دَنشد, Pay palنؤَجاًْاٍ )ناسيإ يُ 
)داو نشيِ( ٖاوسِيَهاٌْ بُ دًًَٗؼت بؤ بُدَطتًَٗٓاٌْ بشواْاٍَُ صاْظيت يُ نؤيًزٍ 
طتاْفؤسد, بَُُؾ ُٖسيُى يُ )ضاد ٖرييٌ و ضني( تىاًًْإ َاَيجُسَِنُ بطُيُُْٓ ُٓو 

تُ يُنًَو يُ طُوسَتشئ سِووطٍُ بُناسًَُٖٓساٌْ تؤسٍِ ٓاطتٍُ ًَٓظتا ثًًَطُيؼتىَ و ببًَ
( بىو يُ Menlo Parkصاًْاسٍ, طُسَتاٍ دَطتجًَهشدٌْ َاَيجُسَِنُؾ يُ ػاسٍ )

وياليُتٌ نايًفؤسًْا يُ َُُٓسيها و يُ َاْطٌ ٓاياسٍ َُٖإ طاٍَ خضَُتطىصاسيًُناٌْ 
ُٓوَ داَُصساْذٌْ  َاَيجُسَِنُ خشايُ بُسدَطيت تُواوٍ بُناسًَُٖٓسإ, دواٍ

نؤَجاًْانٍُ بُدواداٖات, يُ َاْطٌ ناْىٌْ يُنٌَُ َُٖإ طاٍَ خضَُتطىصاسيًُناٌْ 
 خشايُ بُسدَطيت بُناسًَُٖٓسإ.

( َاَيجُسَِنُ يُ سيضبُْذٍ ثًَٓذُّ ٖات يُطُس ٓاطيت دًٗإ يُ 2006يُ طاَيٌ ) 
( 2006ين دووٌََ )سِووٍ رَاسٍَ بُناسًَُٖٓساٌْ, دواٍ ُٓو طُسنُوتٓاُْؾ يُ تؼشي

( ًًَاس دؤالسٍ َُٓشيهٌ, بىوَ 6.1نؤَجاًْاٍ طىطٌَ َاَيجُسَِنُ دَنشيَتُوَ بُ بشٍ )
دووَّ طُوسَتشئ طشيَبُطت طىطٌَ ُٓجناٌَ بذات و يىتًىبًؽ بىوَ نؤَجاًْايُى طىطٌَ 

 خاوَٕ و ناسطًَشَنُيُتٌ.
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ئ
 (You Tube) تلايبةمتةىديئوئخصمةتطوشهزيبةكلاىي

و بآلونشدُْوٍَ ظًذيؤٍ رَاسَيٌ بؤ  ثًَؼىاصيهشدٕطُسَنًُنٍُ يُ  طُسَساٍ ُٓسنُ 
ُٓواٍُْ ٓاسَصووٍ بُػذاسيهشدٕ دَنُٕ يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْت, يىتًىب نؤََُيًَو 
تايبُمتُْذٍ و خضَُتطىصاسٍ خظتؤتُ بُسدَطيت بُناسًَُٖٓساٌْ يُ ثًَٓاو نًرَبنًَهشدٕ 

ٖاتىوُْتُ طُس ًٌََٖ, يىتًىب  يُطٍَُ ُٓو َاَيجُسِاٍُْ ٖاوػًَىٍَ يىتًىب
خضَُتطىصاسيًُناٌْ بُ خؤسِايٌ ثًَؼهُػذَنات طُسضاوَناٌْ داٖاتًؼٌ بُ ػًَىَيُنٌ 
طُسَنٌ ثؼت بُ سيَهالّ و طجؤْظُسَنإ و ثشِوثاطاْذَ و سيَهالَُ ْىوطشاوَنإ 
 دَبُطتًَت, يُ ًَٓظتاػذا سيَهالٌَ ظًذؤيٌ وَى بىاسيَهٌ ْىَّ و نشدَيِ يُ سيَهالٌَ
 رَاسَيًذا ثاْتايًُنٌ فشَواٌْ داطرينشدوَ و سِؤر بُ سِؤر داواناسٍ يُطُسٍ صياد دَبًَت.

سفشَواٌْ دَُاوَسٍ ُي دًٗإ و دَسفُتٌ   ُّٓ َاَيجُسَِ ظًذيؤيًُ طُيؼتىَتُ ٓاطتًَهٌ ُب
طُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت  سَخظاْذ بؤ ُٖس نُطًَو بًُوٍَ ثاسضُ ظًذيؤيُنٌ تايبُت ُب خؤٍ ُي

َ ب ٌب ناسًَُٖٓس دَتىاٌَْ ُٖس ثاسضُ ظًذيؤيُى يُ نؤسِ و ُب صييَن طُسباسٍ ُٓوٍَ ُب ُساَبُس داُب
طًًُٓاس و فًًِ و ػاْؤ و طفتىطؤ وَسبطشٍَ, بًداتُطُس نؤَجًىتُسَنٍُ يُ سِيَطٍُ 

سْاٍَُ ) طىيَشٍَ َاَيجُسٍِ )Adob Flashطىودوَسطشتٔ يُ ُب ( بؤ ٓاَاسَناٌْ Alexa(, ُب
ًُنإ, َاَيجُسٍِ يىتًىب ُب طًًَُّ َاَيجُسٍِ دَُاوَسٍ ديَت دواٍ ُٖسيُى َاَيجُسَِ ُٓيًهرتؤ ًْ

( ًًَؤٕ نُغ 100( بُسثشطاٌْ َاَيجُسَِنُ دََئًَ سِؤراُْ ْضيهٍُ )Yahoo),(Googleُي )
( 79(, )2008ُي سِيَطٍُ ُٓو َاَيجُسَِ طُيشٍ فًًِ دَنُٕ, يُ َاْطٌ ناْىٌْ دووٌََ طاَيٌ )

ناسًَُٖٓس  طُس َاَيجُسٍِ ْاوبشاو.3طُيشٍ )ًًَؤٕ ُب  ( ًًَاس فًًًُإ نشدوَ ُي
( نُ The Wall Street Journal( سِؤرْاٍَُ )2006يُ َاْطٌ ٓابٌ ) 

يُ  ثًَؼىاصٍتايبُمتُْذَ يُ بىاسٍ باصسطاٌْ و داسايٌ باطٌ يُوَنشدوَ َاَيجُسٍِ يىتًىب 
( تريابايت 600ػُؾ ًًَؤٕ و طُد ُٖصاس تشانٌ ظًذيؤيٌ نشدوَ قُباسَنُيإ )

 ( طًَطابايت بىوَ. 600000)
( َاَيجُسَِنُ بشيهٌ صؤس يُ بآلوبىوُْوٍَ داتا بُ خُسدذاوَ بُ 2007يُ طاَيٌ ) 

ُْٓذاصٍَ بُناسًَٖٓاٌْ َُٖىو دًٗإ بؤ طُسدُّ َاَيجُسَِناٌْ ًٓٓتُسًَْت يُُٖس خىيُنًَهذا 
( 2008ًؤد دَنشٍَ, يُ طاَيٌ )( ناتزًََش يُ فايًٌ ظًذيؤيٌ يُ َاَيجُسَِنُ داو13ْْضيهٍُ )

 ( بُ ْضيهٍُ يُى ًًَؤٕ دؤالس خًًَََُٓذساوَ.YouTubeتًَضىوٍ سِؤراٍُْ َاَيجُسٍِ )
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ئ
 (YouTube) مةزجةكلاىيئخصمةتطوشهزي

  ْٕابًَت ُٓو ظًذيؤ و فًًُاٍُْ يُ َاَيجُسَِنُ بآلودَنشيَُٓوَ َايف بآلونشدُْوَيا
 ثاسيَضساوبًَت بؤ نُغ و اليًَُْو.

 ُسَِنُ سِيَطُ بُ بآلونشدُْوٍَ فًًٌُ سِووت ْادات.َاَيج 
  سِيَطُ بُ بآلونشدُْوٍَ ُٓو فًًُاُْ ْادات صيإ بُ نُطايُتًُنٌ دياسيهشاو

 دَطُيًَُْت, ُٖسوَٖا فًًٌُ ٓابشِووبُس يإ سيَهالٌَ باصسطاٌْ.
 .َٕسِيَطُ ْادسٍَ بُ بآلونشدُْوٍَ ُٓو فًًُاٍُْ ٖاٌْ تاوإ دَد 
 إ صؤسبُيإ يُ دَ خىيُى نَُرت ْني و يُ يُى طًَطابايت ظًذيؤ بآلونشاوَن

 ( ًََطابايت صياتش ُْبًَت.1024)
 .ٌَاَيجُسَِنُ سِيَطُ بُ ُْٖذٍَ فايٌ دَدات يُ دَْط و ظًذيؤي 

تآًَظتا ُّٓ َاَيجُسَِ يُ ضُْذ ووآلتًَو قُدَغُنشاوَ بُ ٖؤٍ بآلونشدُْوٍَ ُٓو 
وَ يإ بُ ٖؤٍ صياْطُياْذٕ بُ نُطايُتًُ ػتاٍُْ يُطٍَُ طًظتَُِ ُٓخالقٌ ُْطىجنا

 دياسَناٌْ سهىَُت يُو وآلتاُْ.
يُبُسُٓوَ دَبًٓني ضاالنًُناٌْ َاَيجُسَِنُ يُ َُٖىو ػىيًََٓو بُ ًٓذابًُوَ  

( 2006) ( ٍ ناْىٌْ دوو3ٌََيًَُٓنشا, يُ ًَٓشإ َاَيجُسَِنُ بًؤنهشاوَ, يُ ) ثًَؼىاصٍ
( 3ظًذيؤياٍُْ بُ سِوخًَُٓس وَطفًهشدوَ, ُٖسوَى يُ ) بُ ثاطاوٍ سيَطشيهشدٕ يُو فًًِ و

( يُ تايالْذ بًؤنهشاوَ بُ ثاطاوٍ بآلونشدُْوٍَ ثاسضُ ظًذيؤيٌ 2007ٍ ًْظاٌْ )
ُٓوتؤ يُ نُطايُتٌ ثاػاٍ وآلتٌ نَُهشدؤتُوَ و وَصيشٍ طُياْذٌْ تايالْذٍ سايطُياْذ 

سضُ ظًذيؤيًاُْ الُْبشئَ بًَشِيَضٍ بًؤنهشدُْنُ يُطُس َاَيجُسَِنُ الْاضًَت تاوَنى ُٓو ثا
 بُ ثاػاٍ وآلت دَنُٕ.

( Morocco Telecom( يُاليُٕ نؤَجاًْاٍ )2007يُ َُغشيب يُ ٓاياسٍ ) 
َاَيجُسَِنُ بًؤنهشا بُبٌَ سِاطُياْذٌْ ًٖض ٖؤناسيَو بُآلّ بُطىيَشٍَ ُْٖذٍَ بؤضىوٕ 

آلونشاوَتُوَ اليُْطريٍ بُسٍَ ٓاَارَ بُوَ دَنُٕ يُ َاَيجُسَِنُ ُْٖذٍَ تشانٌ ظًذيؤيٌ ب
ثؤيًظاسيؤٍ نشدوَ و ُْٖذيَهٌ ديهُؾ بًَشِيََضيًإ نشدوَ بُ خىدٍ ػاٍ َُغشيب, بُ 
َُٖإ ػًَىَ تىسنًا َاَيجُسَِنٍُ بًؤنهشد بُ ٖؤٍ بآلوبىوُْوٍَ ُٓو فًًُاٍُْ 



 
109 

طىنايُتٌ بُ تىسى و نَُاٍَ ُٓتاتىسى دَنُٕ و يُاليُٕ يؤْاًُْنإ داْشاوَ بُ ٖؤٍ 
 ْانؤنٌ ًَْىإ يؤْإ و تىسنًا يُطُس دووسطٍُ قىبشغ.

ئ
ئبلؤطيئيةَبكرتؤىي

سِؤرطاسٍ َُٓشِؤ ثًَؼهُوتًَٓهٌ خًَشا يُ بىاسٍ ثُيىَْذيهشدْذا بُخؤوَدَبًًَٓت بُ  
ػًَىَيُنٌ بُسضاو يُ َُيذاٌْ ًَذيا بُ طؼيت و سِؤرْاَُواًٌْ ْىوطشاو بُ تايبُتٌ 

َاسَيٌ تىاًْىيُتٌ تُنُٓيؤرياٍ صاًْاسٍ و سَِْطًذاوَتُوَ, َُٓشِؤ طًظتَُِ ر
تُنُٓيؤرياٍ ثُيىَْذيهشدٕ بُيُنُوَ ببُطتًَتُوَ, َُُٓ بؤتُ ُٖويَين طُسَُٖيذاٌْ 
باصاسيَهٌ سِاطتُقًٍُٓ َُيتًًُذيا, سِيَطادَدات يُ يُى ثُياٌَ سِؤرْاَُواًْذا ضُْذئ 

نإ يُ ػًَىَيُنٌ بؤ ُٓوٍَ َُيتًًُذيا ناسيًَهًُ بهشئَسَطُص ٓاويَتٍُ يُنرت 
طُسجنشِانًًؽ ودىإ خبشيَتُ بُسدَطيت بُناسًَُٖٓس, داسإ بُناسًًٖٓاٌْ ُّٓ تُنُٓيؤريايُ 
نىستُٗآلتبىو يُ ًَذياٍ نؤٕ, تىيَزٍ طُْر دَطتجًَؼدُسبىوٕ يُّ تُنُٓيؤريا ْىيًَُ, 

ىاسٍ ٓاَادَيًُنٌ صياتشيإ تًَذا بىو بؤ ناسيًَهشدٕ يُطٍَُ ُّٓ ػؤسِػُ ْىيًٍَُ يُ ب
ًَذياٍ ْىَّ ٖاتُٓاساوَ يُ ثًَؼُوٍَ َُٖىوػًإ ًَذياٍ ُٓيًهرتؤٌْ يُطُس تؤسٍِ 

 ًٓٓتُسًَْت.
ُٖس يَُباسَيُوَ دَتىاْني ٓاَارَ بُوَ بهُئ ثًَؼهُوتين تُنُٓيؤرياٍ ًَذياٍ ْىَّ 
بىو بُدَسفُت و نُسَطتُيُنٌ ناسيطُس بؤ بُديًَٗٓاٌْ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ و ٓاصاديٌ 

سبشئ, تآًَظتا يُ صؤس يُ وآلتاٌْ تاصَثًَؼهُوتىو ُْبىوٌْ ٓاصاديًُنإ بؤتُ نؤطح سِادَ
يُ بُسدَّ ًَذيا, طُسباسٍ َُٖىو ُٓو ثُميآْاَُ و بشِياسَ دَوَيُتًاٍُْ بىوٌْ ُّٓ 
ٓاصاديًاُْ بَُايف تانُناٌْ نؤََُيطُ دادًََْٔ, بُآلّ ُٓصَىٌْ طًاطٌ ُٓو وآلتاُْ 

سَنإ بُغ ْني بؤ ثاسيَضطاسيهشدٕ يُ َايف َشؤظ و ٓاصاديًُنإ يُ دَسخيظت ياطا و بشِيا
 بىاسٍ ًَذيادا. 

طُسَتاٍ ُٖصاسٍَ طًَُّٗ طُسَُٖيذإ و ثًَؼهُوتًَٓهٌ خًَشاٍ بُخؤوَبًين يُ  
دَسٖاويؼتُ َُعشيفٌ و تُنُٓيؤريُناُْوَ, نشدُْوٍَ طٓىسَ داخشاوَنإ و 

َُ نؤتايٌ بُ ػًَىَ نؤُْناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ صًََُٓطاصنشدٕ بؤ سِادَسبشِيين ٓاصاد, ُٓ
يُاليٌُْ َشؤظُوَ ًَٖٓا, يُو سِواْطُيُوَ ثُيىَْذٍ ًَْىإ نؤََُيطُ و ًَذيانإ 
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ثُيىَْذيًُنٌ دُدَيًُ و ثًَؼىوَضىوٌْ ُٖس ناًََهًإ طُس دَنًَؼًَت بؤ 
 ثًَؼىوَضىوٌْ ُٓوٍ ديهُ.

ًَذاويظتًُناٌْ ُٖس باطىخىاطًَو َُٓشِؤ دَسبشِيين سِاٍ ٓاصاد بىوَ بُ يُنًَو يُ ث 
يُباسٍَ ًَٓظتا و ٓايٓذٍَ نؤََُيطُنإ بُ تايبُتٌ ُٓواٍُْ عُياًََهٌ دووس ودسيَزَ 

 طشفتاسٕ بُدَطت تانشَِوٍ و طتَُهاسيُوَ.
صؤسيَو يُ طُسنشدٍَ وآلتُ ديهتاتؤسَِنإ باْطُػٍُ ُٓوَ دَنُٕ وآلتُناًْإ بُ  

ّ ُٖس صوو ثشِوثىضٌ ُٓو باْطُػُيُ دَسدَنُويَت ناتًَو ُٖػيت ٓاصاديٌ سِادَسبشِيُٓ, بُآل
يُ ضىاسضًَىٍَ وتىيَزيَهٌ ٓاصاد و سِاطتُقًُٓدا بُ بُناسًَٖٓاٌْ نُسَطتٍُ ثًَىاُْنشدٌْ 

 طُسَتايٌ, سِادَسبشِيين ٓاصاد و سِادَسبشِيين ْآاصاد يُ يُى دًادَبُٓوَ.
ٓإ و بآلونشدُْوٍَ صاًْاسٍ و نؤََُيطٍُ َُعشيفُ يُو ناتُوَ دسوطتذَبًَت بُسًََُٖ 

َُعشيفُ و دابُػهشدٌْ دووس يُ طاْظؤس و طٓىسداسنشدٕ ُٓجناَذَدسيَت بؤ بُناسًَٖٓإ و 
طىود يًَىَسطشتين يُ َُٖىو بىاسَناٌْ ضاالنٌ َشؤيٌ, بُوثًًٍَُ بآلونشدُْوٍَ َُعشيفُ 

دادثُسِوَسٍ, يُنظاٌْ,  سِيَطاٍ طُيؼتُٓ بُ ٓاَاجنُ باآل و بُٖا ًٓٓظاًُْناٌْ وَى ٓاصاديٌ,
ػهؤٍ َشؤظ و ٖتذ, بًٓاتٓاٌْ نؤََُيطٍُ َُعشيفُؾ ناسيَهٌ ُٓطتَُُ بَِ واآلنشدٌْ 

 دَسطاناٌْ دآًَٖإ و ٓافشِاْذٕ يُ بُسدَّ تانُناٌْ نؤََُيطُ.
ناسيطُسيًُناٌْ تُنُٓيؤريايٌ ْىَّ طُيؼتُ بىاسٍ بُسًََُٖٗٓإ و ْىوطني, بُ  

ٍ ُٓيًهرتؤٌْ( نؤََُيًَو ضَُهٌ تاصَ يُدايهبىوٕ, طؤسِاًَْهٌ يُدايهبىوٌْ )بآلونشدُْوَ
طُوسٍَ بُطُس ثًَىَسَ تُنًٓهٌ و نشدَيًُناٌْ ًَذيادا ًَٖٓا, يُو ًَْىَْذَػذا صؤستشئ 
َؼتىَشِ يُباسٍَ ًٓٓتُسًَْت و ناسيطُسٍ و دَسٖاويؼتُ َُُٖضُػُٓناٌْ نشا, ًٓٓتُسًَْت 

اْهاسٍ طُسطىسًَُِٖٓسٍ ًَٖٓا يُ بىاسٍ ًَذياٍ نؤٕ دا, يُطٍَُ خؤٍ دا ضُْذئ سِواَيُتٌ طؤسِ
و سِؤرْاَُواْإ باوَؾ بؤ ُّٓ تُنُٓيؤرياياٍُْ صاًْاسٍ  ْىوطُس َُُٓ وايهشد ُْوٍَ ْىٍَ يُ

بهُُْوَ, بضُٓ ًَْى ُٓصَىًَْهٌ ْىَّ ٓاصاديٌ ْىوطني و بآلونشدُْوَ ثًَؼرت سِؤػٓبري و 
ٕ, طُسَتا ضُْذ َاَيجُسِيَهٌ طادَ ٖاتُٓ طؤسَِثاُْنُ سِؤرْاَُواْاٌْ ثًَؽ خؤٍ ٓاػٓاٍ ُْبىو
َنإ تا يُ قاوغُ تُقًًذيُناٌْ ًَذيا و ْىوطُس و صًََُٓ و ثاَيُٓسيَهٌ بًَُٖضبىوٕ بؤ

سِؤرْاَُواٌْ بًَُٓدَسَوَ, خضَُتطىصاسٍ صاًْاسٍ باػرت و ٓاطاْرت يُ سِيَطٍُ تؤسٍِ 
َُرتئ تًَضىو ُٖس يُ ثؤطيت و بآلونشدُْوٍَ ًُٓٓسًَْتُوَ خبُُْ بُسدَطيت خىيَُٓساُْوَ بُ ن

ُٓيًهرتؤٌْ تا دَطاتُ َاَيجُسَِناٌْ بُدواداطُس ِإ, َُٖىو َُٓاُْ ػىسِػًَهًإ بُسثانشد 
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يًََُزووٍ ًَذيا دا, ُٓطُس داسإ ديىاسَناٌْ ًَذيا بُسصبىوٕ و تُْٗا تايبُت بىو بُ 
بُ دَُاوَسٍ بطُئُْ, ُٖسضٌ ًَذياٍ ْىخبٍُ سِؤػٓبريٍ و سِؤرْاَُواْإ ُٓوٍَ دَياُْوٍَ 

ْىيًَُ بُ ًَذياٍ دًَطشَوَ ْاودَبشٍَ, طٌَ خُطًَُتٌ طُسَنٌ ُٖيُ ُٓواًْؽ: سصطاسبىوٌْ يُ 
دَطُآلتٌ طًاطٌ و دَسضىوٌْ يُريَش دَطُآلتٌ ٓابىوسٍ و يُ طُسووٍ ُّٓ دوو خُطًَُتُؾ 

سًََُٖٗٓإ و بآلونشدُْوٍَ ٖاووآلتٌ ٓاطايٌ وَى سِؤرْاَُوإ ٖاتُ طؤسَِثاُْنُ, ًٓذٍ بُ
ثُياٌَ سِؤرْاَُواٌْ تُْٗا يُ سِؤرْاَُوإ نىست ُْبؤتُوَ, ُّٓ ًَذيايُ دَسطاٍ واآلنشدوَ 
بؤ َُٖىوإ ُٓوٍَ ٓاسَصووٍ دَنُٕ بًٓىوطٔ يُ دميىنشاتًًُتًَهٌ ًَذيايٌ ْاواصَ دا, 

ُ تىاًْىياُْ صياتش يُُٖس صؤسيَو يُ خىيَُٓسإ بُٖؤٍ ٓاَيىودَبىوٕ يُطُس ْىوطني يُو َاَيجُسِاْ
سِؤرْاَُواًَْهٌ ديهُ ناسيطُسٍ دسوطتبهُٕ, يُنًَو يُو خضَُتطىصاسياُْؾ يُ سِيَطٍُ 

 ًَذياٍ ْىٍَ ثًَؼهُؾ دَنشيَت بشيتًًُ يُ بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ.
بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ الٍ صؤسيَو يُ ثظجؤسِإ و ػاسَصاياٌْ ُٓو بىاسَ بُ ًَذياٍ  

ُٖؤٍ ُٓو ٓاصاديًُ سَِٖايٍُ بُديذَنشيَت يُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْتذا, دًَطشَوَ ْاودَبشيَت ب
يُناتًَهذا صؤسيَو يُ ٓاَشاصَناٌْ ًَذيا يُو وآلتاٍُْ طٓىسٍ ٓاصاديًُنإ بُستُطو 
دَنُُْوَ ًَذيا بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت و ًَذياٍ سَمسٌ بُ تايبُتٌ نَُرت َتُاُْ ُٖيُ 

 ىَيُنٌ بُسْاَُداسيَزسِاو طٓىسداسنشاوَ.بُ ػًَ تانُنُطًًُنإالٍ وَسطش, ٓاصاديًُ 
ديَت ُّٓ  ْىوطُس ( بُ َاْاBloggersٍ( بُ َاْاٍ ْىوطني و )Blogوػٍُ ) 

نىستهشاوٍَ  (Blogوَسطًَشِاُْؾ صياتش وَطفًُ ُْى وَسطًَشِاًَْهٌ سُسيف, ضىْهُ وػٍُ )
(, Blog) ( و بىوَ بlogُ( يهًَٓذساوَ بُ )B( الدساوَ و )We(, ثًيت )Weblogوػٍُ )

 يُ ُْٖذٍَ طُسضاوٍَ ديهُ بُ َاَيجُسٍِ نُطٌ يإ سِؤرْاٍَُ نُطًٌ ْاويذَبُٕ.
ئ

ئثَبيلاضةيئبلؤطيئيةَبكرِتؤىي
( بُ َاْاٍ Web Blogبًؤط يُنًَهُ يُ ثشانتًهُ ْىيًَُناٌْ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت, ) 

بؤ  تؤَاسٍ تؤسَِنُ ديَت, دَسفُتٌ طُيؼنت بُ ويَُٓيُنٌ طادٍَ الثُسَِناٌْ ويَب
بُناسًَُٖٓسإ دَسَخظًًََٓت, ُٓو وتاساُْ بآلودَنشيَُٓوَ ْاودَبشئَ بُ بًؤط, 
سيضبُْذنشدًْإ يُطُس بَُٓاٍ ناتٌ بآلونشدُْوَ دَبًَت, بُآلّ ُٓو ثًَٓاطُيُ ُْٖذٍَ يُ 
خُطًَُتُناٌْ بًؤطٌ فُساَؤػهشدوَ ُٓو خضَُتطىصاسياُْػٌ يُ بُسضاوُْطشتىوَ ويَب 

 طيت بُناسًَُٖٓساٌْ.بًؤط دَخياُْ بُسدَ
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بُٓسَتذا  يُ سِووٍ صاساوَيٌ بُ َاْاٍ تؤَاسٍ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت ديَت يُ 
يَُُسِ سِووداو و بابُتُناٌْ دَوسوبُس, ُٖوَيذاُْ بؤ  تانُنُطًًُطىصاسػتًَهٌ خىدٍ و 

خؤْاطاْذٕ و دَسخظتين تىاْا و ناساَُيًُنإ, ُٖآلتُٓ يُ فؼاس و طَُاسؤٍ طًاطٌ و 
نؤَُآليُتًٌ و ٓابىوسيُناٌْ رياٌْ سِؤراُْ, بًؤط ُٖوَيذاُْ بؤ باصدإ يُطُس  طُسقاَيًُ

طٓىس و ػتُ سُساَهشاوَنإ, ْىوطًين بًؤط دَبًَتُ دًَطشَوَيُنٌ ُٓسييَن بؤ 
طؤػُطريبىوٕ و ُْسيًَٓبىوٌْ خىد و بًَبانٌ و بًَذَْطبىوٕ يُ ٓاطت سِووداو و طؤسِاْهاسيُ 

بُت نؤََُيطُ دوانُوتىوَنإ يُ ٓاطيت طًاطٌ و طشْطُناٌْ نؤََُيطُ, بُ تاي
نؤَُآليُتًٌ و ٓابىوسٍ طريؤدٍَ ضُْذئ طشفيت بىوًْادئ, تاى ُٓو بىاسٍَ يُ بُسدَّ 
واآلُْنشاوَ يُ ٓاطيت دَسبشئ و نشدَيًذا سِؤَيٌ ػايظتُ ببًًَٓت يُ َُٖبُس 

 سِووداوَناْذا.
ْىيٌَ ويَبُ يإ سِؤرْاٍَُ ثًَٓاطٍُ ويَب بًؤط بُوَ دَنشيَت سِؤرْاَُواٌْ  

( يُ سِيَطٍُ داْإ و بآلونشدُْوٍَ وتاس و Amateur Reportingٓاسَصووَُْذاُْ )
بابُت يُطُس ويَبذا, ُٖصاسإ نُغ طىوديإ يُو ثشِانتًهٍُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت 

 Onlineوَسطشتىوَ, ُٓصَىوٕ و بريوبؤضىوٌْ خؤيإ يُ نؤسبُْذَ ُٓيًهرتؤًًُْنإ )

Forumsسيَدؤػهُسَ بؤ ُٓوٍَ بطاتُ رَاسَيُنٌ صؤسٍ بُناسًَُٖٓس.( ن ُ 
بًؤط يإ الثُسَِنُ نُطًًُنإ ثشانتًهًَهُ يُ ثشانتًُنُناٌْ ًٓٓتُسًَْت,  .1

ناسدَنات يُ طًظتَُِ ْاوَسِؤى, َُُٓ يُ طادَتشئ ويَُٓدا بشيتًًُ يُ الثُسَِيُنٌ 
يُطُس بَُٓاٍ سِيَهُوتِ  ويَب, نؤََُيًَو ْىوطني و بابُتٌ تًَذا بُ دَسدَنُويَت

بآلونشدُْوٍَ سيضبُْذ و ُٓسػًف دَنشٍَ, يُطُس ضُْذ دَسواصَ و ْاوًْؼاًَْهٌ دًَطري 
 دابُػذَنشئَ.

بًؤط يادَوَسٍ نُطًًُ, يإ ثاْتايًُنُ بؤ طىصاسػتهشدٕ يُ بؤضىوٌْ طًاطٌ  .2
ُيٌ و ٓايين و نؤَُآليُتًٌ, ُٖسوَى يُ ُْٖذٍَ ويَب بًؤطذا نؤََُيُيُنٌ طشمياْ

دسوطتذَبًَت بُ نؤنشدُْوٍَ رَاسَيُى ٓاسَصووَُْذ يُ بىاسيهٌ تايبُمتُْذ يإ 
 طُباسَت ثشِؤرَيُنٌ ُٓنادميٌ يإ تىيَزيُٓوَيُنٌ صاْظيت.

ُٓو سوخظاسَيُ تًًَذا طىصاسػت يُ خىد دَنشيَت بُُٖسدوو سِووَ باؾ و  .3
هٌ دٍ ُٖوَيذَدات خشاثُنُّ, بُو َاْايٍُ بًؤط ضُنًَهٌ دووطُسَ وَى ُٖس ٓاَشاصيَ

 سَِواز بُ ٓايذيايُنٌ سِؤػٓطُساُْ يإ تاسيو بذات.
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بًؤط دؤسيَهٌ دًاواصٍ سِؤرْاَُيُ و بُ فشَواٌْ ثاْتايٌ ٓاصاديٌ و  .4
َُُٖسَِْطبىوِْ ْاوَسِؤنُنٍُ دَْاطشيَتُوَ, ُٖسوَى دَنشٍَ بطىتشٍَ سِؤرْاَُيُنٌ 

ُسدَواٌَ ُٖواٍَ و سِووداوَناٌْ رَاسَيًُ و بُوَ دَْاطشيَتُوَ تىاْاٍ بُدواداضىوٌْ ب
ُٖيُ, سِووداوَنإ يُطاتٌ سِووداًْذا بآلودَنشيَتُوَ و سِووَاَيذَنشئَ, خىيَُٓسإ دَسفُت 
و ٓاصاديٌ تُواويإ ُٖيُ بؤ دسوطتهشدٕ,ثؼرتِاطتهشدُْوَّ يإ بُدسؤخظتُٓوٍَ 

دًانُسَوَناٌْ ُٖواَيُنُ, ْىوطًين نؤًََٓت, طفتىطؤٍ ٓاػهشا يُ ًَْىإ خىيَُٓسإ يُ 
ُّٓ سِؤرْاَاُْيُ. يُ بًؤطذا بُ ػًَىَيُنٌ ٓاطإ و خًَشاتش بًؤطُنإ ساوبؤضىوٕ و ُٖواٍَ 
بآلودَنُُْوَ, ُٖسيُنُيإ ُٓو سِووداواٍُْ بًًٓىيُتٌ يإ بُػذاسٍ تًَذانشدوَ 
سِووَاَيذَنُٕ و تاوتىيٌَ ُٓو بابُتاُْ دَنُٕ و وَآلٌَ ُٓو ػتاُْ دَدَُْوَ يُ 

 .بآلونشاوُْتُوََناٌْ ديهُ َاَيجُسِ

ضُػًَٓهٌ نؤَُآليُتًًُ, طىصاسػتُ يُ سِؤرًََشيَهٌ ُٓيًهرتؤٌْ يُطُس تؤسٍِ  .5
ًٓٓتُسًَْت, طُجنإ بُ ُٖسدوو سَطُصَنُوَ, ٓافشَت و ثًاو ُٖسيُنُ ُٓصَىوٌْ 
تانُنُطِ خؤٍ بُ ٓاصاديٌ و دووس يُ طاْظؤس و سِاوَدووْإ و سِيَطُ ثًَطشتٔ 

بىاسَ نؤَُآليُتًًُتٌ و ٓابىوسٍ و طًاطًًُناْذا, بىاسيؽ يُ بُسدَّ  دَْىطًَتُوَ يُ
دَُاوَس و ٖاوسِيًَاٌْ بًؤطُسَنُ نشاوَيُ تًَبًين خؤيإ طُباسَت بُ ْاوَسِؤنُ 
بآلونشاوَنإ بٓىوطٔ, صؤسداس بُصَاٌْ قظُنشدٌْ سِؤراٍُْ ْاو خَُيو دَْىوطشٍَ بُ 

 ُْضٓاًََض و طاَيتُداسِ.و ُْٖذٍَ داسيؽ ت طُسجنشِانًَؽ ػًَىَيُنٌ

بًؤط دآًَٖاًَْهٌ ْىيٌَ ثُيىَْذيهشدُْ بُ طىودوَسطشتٔ يُ تُنُٓيؤرياٍ  .6
صاًْاسيًُنإ دابُؾ بًَت بُطُس رَاسَيُنٌ صياتشٍ خَُيو و  وادَنات رَاسَيٌ,

يُدَطيت ضُْذ نُغ و طشوخ و دَصطايُى ًًَََُْٓتُوَ, نؤََُيطُيُنٌ ْاوَخؤيٌ 
 .طشمياُْيٌ دسوطت ببًَت

يًَشَوَ ثًَىيظت دَنات وا بشِوآًُْ بًؤط ضَُهًَهُ سَطًَهٌ قىٍَ و ػاساوٍَ  
فُيظُيف ُٖيُ, ُٓو سِواْطُيُؾ ٖاْذَسَ بؤ صيادبىوٕ و فشَواْبىوٌْ بًؤط, بُ تايبُت 
ُٓواٍُْ سَُِْٖذيهٌ ُٓسيًَٓإ ُٖيُ و بُسدَواّ ناس يُطُس ثُسَثًَذاٌْ ٓاطت و ػًَىاصٍ 

ُيىَْذيهشدْذا دَنُٕ يُ طفتىطؤ و سِادَسبشِيين سِاطتطؤياُْ و بىاس ْىوطًين بًؤطُنإ و ث
دسوطتذَنات, بؤيُ بًؤط  دوواليُُْسَخظاْذٌْ ناسيًَهشدٕ دؤسيَو يُ سيَض و َتُاٍُْ 

تُْٗا طادَتشئ و خًَشاتشئ سِيَطا ًُْ بؤ ثُيىَْذيهشدٕ يُطٍَُ رَاسَيُنٌ صؤسٍ 
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وبىوُْتُوَ, بَُيهى يُ َُٖىو ػتًَهذا طادَ و دَُاوَس يُ ػىيَُٓ دًادًاناٌْ دًٗإ بآل
خًَشايُ و تؤسِيو يُ بًؤطُنإ بابُتٌ ْىوطشاو و ويَُٓ و ظًذيؤ و دَْط يُيُى بابُتذا 
ٓاويٍَُٓ يُنرت دَنشئَ, بَُُؾ صاًْاسٍ و ناسيًَهشدٕ تًَهٍَُ بُيُى دَبٔ و ٓاطتًَهٌ 

 ناساٍ ثُيىَْذيهشدٕ دسوطتذَبًَت.
َوَ ُٓوََإ بؤ دَسدَنُويَت بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ بشيتًًُ يُ يُّ ثًَٓاطاٍُْ طُس 

َاَيجُسِيَهٌ ُٓيًهرتِؤٌْ بؤ ْىوطني, تًًَذا ضُْذئ ضُػين ْىوطني وَى ريآْاٍَُ 
, يًَشَدا بآلونشاوُْتُوَبًؤطُس و ُٖواٍَ و صاًْاسٍ و سِاوبؤضىوٕ بُ ػًَىَيُنٌ دًادًا 

سيطُسٍ يُطُس ٓاسِاطتُ و ْاوَسِؤنٌ ُٓو ثاَيُٓسَ خىدٍ و طًاطًًُناٌْ بًؤطُسَنإ نا
َاَيجُسِاُْ دَبًَت, ُّٓ فُصا ٓاصادٍَ يُ ُْوَدَناٌْ طُدٍَ بًظت دسوطتبىوَ, يُ 

بُديذَنشٍَ ببًَتُ ًَذيايُنٌ دًَطشَوَ بؤ ًَذياٍ نؤٕ,  ْاواخًٓذا ُٓو سَطُصاٍُْ تًًَذا
بُسُْداوَ, بُآلّ يُ  نُ ًَٖؼتا يُ سِووٍ ُٖرَىوٕ و دَُاوَسَوَ ثًُ يُنُ و ثًَؼُْطٌ

طايٍُ ُٓو فؼاسَ طًاطٌ و َاددَيٍُ ًَذياٍ نؤٕ سِووبُسِووٍ دَبًَتُوَ, بُٖؤٍ 
ثًَىيظيت تاى بُ فُصايُى طىصاسػت يُخؤٍ بهات, خىاطت و ثًَىيظتًُناٌْ ثشِ 
بهاتُوَ, طُسباسٍ ُّٓ دوو ٖؤناسَؾ, يُ بًؤط و ًَذياٍ ْىَّ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت 

يُ َىَاسَطُنشدٌْ ناسٍ سِؤرْاَُواٌْ فُساَُٖهشدوَ, َُٖىو  ضُْذئ ػًَىٍَ ْىَّ
ُٓدلؤسٍَ ًَذيايُ تىاْاٍ سِنابُسٍ ًَذيا  ُٓواُْ وادَنُٕ يُ ٓايٓذَيُنٌ ْضيهذا

 و نشدَيًرت بًَتُبُسضاو. طُسجنشِانًَؽ نؤُْنُّ ُٖبًَت,
ٓاطيت بآلوبىوُْوٍَ بًؤطُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ ضُْذ طاَيٌ نٌَُ سِابشدوودا يُطُس  

طًاطٌ و ًَذيايًذا بؤتُ دياسدَيُنٌ بُسبآلوٍ ناسا, بُٖؤٍ ُٓو ناسيطُسيًٍُ 
بًؤطُناُْ دسوطتًاْهشدوَ يُطُس سِووداوَنإ و طُياْذٌْ ُٓو صاًْاسٍ و بؤضىوْاٍُْ 
دَبُٓ ُٖويَين دسوطتبىوٕ و بضواْذٕ و سيَهدظتين ساٍ طؼيت ْاوَخؤيٌ يُ 

 بابُتُ ٖاوبُؾ و بايُخذاسَنإ. نؤََُيطُيُنذا طُباسَت بُ سِووداو و
ُٓو بًؤطاُْ يُو ووآلتُ دوانُوتىاُّْ ثاْتايٌ ٓاصاديٌ تًًَذا طٓىسداسَ يإ ُٖس ًُْ,  

صياتش طًُايُنٌ طًاطٌ وَسطشتىوَ و بؤتُ طُسضاوَيُنٌ طُسًَٓؼُ و ًْطُساٌْ 
دَطُآلتذاسإ, دَصطا تُْاِٖ و ُٖواَيطشيُنإ يُوَ دَتشطٔ ُّٓ بًؤناُْ ٖاٌْ 

َاسَيُنٌ صياتشٍ خَُيو بذَٕ سِاٍ خؤيإ يُّ سِيَطُيُوَ دَسبربِٕ, ُْٖطاو و ناسَ ر
ْاياطايٌ و ػاساوَناٌْ بُسثشطإ سيظىابهُٕ, ُّٓ بًؤطُساُْ بىوُْ سؤػٓهُسَوٍَ 
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سِيَطايُنٌ ْىَّ بؤ ُٓواٍُْ دَياُْوٍَ يُّ سِيَطُيُوَ دووس يُ طاْظؤس و سِاوَدووْإ باغ 
ؼُنإ بهُٕ, طُيشيؽ ًُْ ُٓطُس بًًَنَي ُٓو بًؤطاُْ ناسيطُسٍ يُ ثشطُ تايبُتٌ و نًَ

بُسضاويإ ُٖبىو يُ َُٖيطريطاْذٌْ صؤسيَو يُ ػؤسِػُناٌْ وآلتاٌْ عُسَبٌ دواتش بُ 
بُٖاسٍ عُسَبٌ ْاوبشا, تًًَذا بًؤط و بًؤطُسَنإ ثًَؼُْط بىوٕ يُ ٖاْذإ و 

اسَِصايٌ دَسبشئ يُطُس خشاثٌ سَِوػٌ سيَبُسايُتًهشدٌْ ُٓو مجىدؤَيُ دَُاوَسياٍُْ بؤ ْ
طًاطٌ و نؤَُآليُتًٌ و ٓابىوسٍ نؤََُيطُ سراُْ طُس ػُقاّ, يُطٍَُ ػهاْذٌْ 
بُسبُطتُ دَسوًُْنإ و ديىاسَناٌْ تشغ يُاليُٕ خؤثًؼاْذَسإ ُٓو مجىدؤَيُ 
 دَُاوَسياُْ ثُسَيظُْذ يُ ػًَىٍَ ػؤسِؾ و سِاثُسِيين دَُاوَسٍ دَسنُوتٔ, نؤتايًإ

ًَٖٓا بُ طُسطُخترتئ سريَُُ تانشَوناٌْ سريٌَُ صئ ايعابذئ بٔ عًٌ يُ تىْع وذلُذ 
سظين َباسى يُ ًَظش و َىعَُُس قُصايف يُ يًبًا, بُآلّ خاَيٌ دًانُسَوٍَ ُٓو 
ػؤسِػاُْ ُٓوَ بىو يُاليُٕ ُٓو طُجناٍُْ ُٖواداسٍ ًَذياٍ ْىئَ ثًَؼُْطٌ دَنشا يُ 

ًَْت بُيُنطُيؼنت, يُويَىَ بريؤنٍُ َُٖيطريطاْذٌْ ػؤسِؾ و دًٗاٌْ طشمياُْيٌ ًٓٓتُس
سراُْ طُسػُقاّ طُآلَيُبىو, ُٖس يُوٍَ طُعاتٌ طفشٍ ػؤسِػُنُيإ داْا و بىوُْ ُٖويَين 

 يُنًَو يُطُسطاَرتئ طؤسِاْهاسيُنإ يُ ًََزووٍ ٖاوضُسخذا.
ئ

َقدهىيئبلؤطيئيةَبكرتؤىي ئقؤىلاغةكلاىيئضةزٍة
بؤ طٌَ قؤْاغ  بهشٍَسَُٖيذاٌْ بًؤطٌ ُٓيًهرتِؤٌْ دابُؾدَنشٍَ قؤْاغُناٌْ طُ

 َُٓإُْ: 
قؤْاغٌ يُنُّ: بشيتًًُ يُ ْاوَسِاطيت ُْوَدَناٌْ طُدٍَ بًظتُّ, يُطٍَُ بًؤطُسٍ 

( يُطٍَُ َاَيجُسٍِ )دساٖط سيجؤست( ُٖس ُٓويؽ 1994َُٓشيهٌ )دؤسز باس( طاَيٌ )
طهشتًَشٍ تايبُتٌ طُسؤنٌ ثًَؼىوٍ  بىو يُ دواٍ ٓابشِووضىوُْنٍُ )َؤًْها يىًْظهٌ(

(.دَسطاّ واآلنشد بُسِووّ فشَواْرتئ َؼتىَشِ و سِا و 1994)بًٌ نًًٓتؤٕ( يُ طاَيٌ )
 سِاّ دًاواص يُوباسَوَ.

قؤْاغٌ دووَّ: سِيَهُوتِ يُ دايهبىوٌْ سِاطتُقًٍُٓ بًؤطُ تايبُتًُنإ بىو دواٍ 
دا صؤسيَو يُ سِؤرْاَُواْإ ٖاتُٓ  , يُّ قؤْاغ2001ُسِووداوَناٌْ ياصدٍَ ُٓيًىيٌ 

َُيذاٌْ بًؤط ْىوطني, ًٓذٍ سِؤر بُ سِؤر بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ ناسيطُسٍ و سِؤَيٌ صياتش 
دَبىو, بُ تايبُتٌ دواٍ بشِياسٍ ًٓذاسٍَ َُُٓسيها بُ ػُسِ درٍ عريام يُ طاَيٌ 
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ٍ (, ٖؤناسيَهٌ ديهُ بىو, ُٓوطا بًؤطُنإ ْاويآْا يُ ػُسَِنُ ػُس2003ِ)
سَطُصثُسِطيت, يُو ناتُوَ بًؤط صياتش بآلوبؤوَ و بىو بُ ٓاَشاصيَهٌ ثُيىَْذيهشدٌْ 
دَُاوَسٍ ناسيطُس, يُ بُساَبُسيؼذا بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ ُٓوتؤؾ ثُيذابىو اليُْطشٍ يُ 

 ػُسِ دَنشد وَى بًؤطٌ )ٓاتظتا بؤْذٕ(.
نٌ صؤسٍ خَُيو ( بًؤط بىوَ ٓاَشاصيَهٌ ثُيىَْذيهشدٌْ رَاسَي2003ُيُ طاَيٌ ) 

يُ خؤسٓاوا بؤ درايُتًهشدٌْ ػُسِ و طىصاسػتهشدٕ يُ بؤضىوُْ طًاطًًُناًْإ, يُ 
ًَْىياْذا نُوسَ طًاطُمتُداسَناٌْ َُُٓسيها يُواُْ )ُٖواسدئ( بىو, بُسدَواّ طؤظاسَ 
بُْاوباْطُناٌْ وَى )فؤسيع( ُٓو وتاس و بابُتاٍُْ ُٖواسدٍ دووباسَ بآلودَنشدَوَ, 

ُناسًَٖٓاٌْ بًؤط يُاليُٕ ثُمياْطٍُ )ٓادَّ مسًح(ٍ بُسيتاٌْ سِؤَيٌ ُٖبىو يُ ُٖسوَى ب
 صياتش بآلوبىوُْوَ و يُطُس ثًىَطتاٌْ بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ.

ًََبىوُْ, طُسَتاناٌْ ُّٓ قؤْاغُ يُ ًْىٍَ  قؤْاغٌ طًًَُّ: قؤْاغٌ ثًَطُيؼنت و نا
دياسدَيُنٌ دًٗاٌْ, طُسَتاٍ  ( دَطتًجًَهشد, ناتًَو بًؤط بىو ب2004ُدووٌََ طاَيٌ )

( بىو ُٓوناتٍُ نؤََُيًَو َاَيجُسٍِ 2005تُقًُٓوَ و بآلوبىوُْوٍَ طُسَتاٍ طاَيٌ )
ًٓٓتُسًَْت ثُيذابىوٕ دًاواصبىوٕ يُ َاَيجُسَِ نالطًهًُنإ و َاَيجُسَِناٌْ ضاتهشدٕ و 

ٍ يُ خؤطشتبىو, بُ َاَيجُسَِ نُطًًُناٌْ ديهُ, ُّٓ َاَيجُسَِ ْىيًَاُْ يًٓهٌ ٖاوبُػٌ صؤس
( 2000ػًَىَيُى خًَشا بآلوبؤوَ و صياديهشد, بُ سِادَيُى يُ تؼشيين دووٌََ طاَيٌ )

( ًًَؤٕ بًؤط بىو بُطىيَشٍَ ٓاَاسٍ َاَيجُسٍِ تايبُت 2, 1رَاسٍَ بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ )
بُبًؤطُنإ, ُّٓ َاَيجُسَِ طُيؼتؤتُ ُٓو ُٓجناٍَُ سِيَزٍَ طُػُ و صيادبىوٌْ ُٓو 

جُسِاُْ صؤس صياتشبىوٕ يُطُػٍُ َاَيجُسَِناٌْ ديهٍُ ًٓٓتُسًَْت, ٓاَاسَناٌْ طاَيٌ َاَي
 ( ًًَؤٕ بًؤط يُ دًٗاْذا ُٖٕ.50( ٓاَارَ بُوَدَنُٕ صياتش يُ )2006)

(ٍ َُٓيُاٌْ رَاسٍَ ُٓو َاَيجُسَِ نُطًًاُْ zdnetبُطىيَشٍَ َاَيجُسٍِ ) 
دوايني ٓاَاسَنإ باغ يُوَدَنُٕ يُطُسٓاطيت دًٗإ صؤس بُخًَشايٌ صياددَنات, 

( ًًَؤٕ بًؤطٌ نُطٌ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت يُ دًٗإ ُٖبٔ, صؤسبُيإ 27ْضيهٍُ )
يُ ػًَىٍَ ياداوَسٍ سِؤراُْ و سِؤرًََشٍ تانُنُطني رَاسَيُنٌ خىيَُٓس بُالٍ خؤيذا 

 سِادَنًَؼًَت.
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ئ
َقدهىيئبلؤطيئيةَبكرتؤىي ئٍؤكلازةكلاىيئضةزٍة

  ًذيا:دًٗاْطُسٍ َ -1
ثًَؼهُوتين تُنُٓيؤرياٍ صاًْاسٍ و ثُيىَْذيهشدٕ وايهشد سِؤَيٌ ٖاووآلتٌ و وتاى 
صياتش بًَت يُو بىاسَ و ُٓوٍَ ثًًَذَطىتشا ثُيىَْذيهشدٌْ دَُاوَسٍ نُ طُسَتاناٌْ 
ثًؼُطاصٍ ًَذيا بىو ثاػُنؼُبهات.ًَذياٍ دَُاوَسٍ طُسباسٍ سِووَ طُؾ و 

ناتذا وَى ٓاَشاصيَهٌ ضُواػُنشدٕ و نىػتين عُقٌَ و ُٓسيًَُٓنٍُ, يُ صؤس ػىئَ و 
ٓاصاديًُنإ بُناسدًََٖٓشا, ُٓطُس يُ سِواْطُيُنٌ فشَواْرت يَُُ طُيشٍ ثًؼُطاصٍ 
سِؤػٓبريٍ بهُئ يُ دوًْاٍ طُسَايُداسٍ سِؤرٓاوادا ُٓوا يُاليُٕ ضُْذ نؤَجاًْا و 

سٍ و طًاطًًُنإ, سَِْطاَيُيٌ طُسَايُداسيَهُوَ قؤسخهشاوَ, بُٖؤٍ بُسرَوَْذيًُ ٓابىو
و فشَٓاسِاطتُيٌ يُو بىاسَدا يُ طٓىسيَهٌ بُستُطو ًَٖؼتؤتُوَ, بُ سِادَيُى بُناسًَُٖٓس 
ْاتىاًَْت دًاواصٍ بهات يُ ًَْىإ بُسْاَُ يُيُنضىَنإ, بُوثًًٍَُ يُى نؤَجاًْاٍ 

ًاطُتٌ طُوسٍَ فشَسَِطُص خاوٌَْ ضُْذئ داَُصساوٍَ ًَذيايُ و َُٖىويإ يُ ط
( نؤَجاًْا 50( ْضيهٍُ )1999ْىوطًٓذا يُطُس يُى ًًٌََٖ طؼيت دَسِؤٕ, يُ طاَيٌ )

( 2001%( نُستٌ ًٓٓتُسًَْت بىوٕ, بُآلّ بُٖؤٍ ُٓو قؤسخهاسيُ يُ طاَيٌ )60خاوٌَْ)
( نؤَجاًْا, ُّٓ طُْرتاَيبىوٕ و دَُظُسطشتُٓ سِيَطشٕ يُ بُسدَّ تىاْاٍ 14بىو بُ )

ا ْاوَسِؤنًهٌ َُُٖسَِْط و دًاواص يُيُنذٍ ثًَؼهُػبهُٕ بُٖؤٍ داَُصساوَناٌْ ًَذي
ُْبىوٌْ فشَيٌ يُ خاوَْذاسيَيت ُٓو داَُصساواُْ, يًَشَوَ طُسَُٖيذاٌْ بًؤط ُٖوَيًَو بىو 
بؤ ثشِنشدُْوٍَ ُٓو نُيًٍَُٓ ُّٓ قىسخ ناسيُ دسوطيت نشدوَ, بًؤطُسيَو ثًًَىايُ 

و, بُٖؤيُوَ تاى دَتىاًَْت بُبٌَ ًٖض ٓاَشاصيَو دآًَٖاًَْهٌ طُسطىسًَُِٖٓس بى "بًؤط"
ناسيًَهبهات يُطٍَُ سِووداو و نُطُنإ, بَُُ بًؤط ٓاَشاصيَهٌ َشؤيًاٍُْ ٓاصادَ, 
ٓاَارَيُنُ بؤ ٓاوابىوٌْ خؤسٍ ًُٓجشاتؤسِيُتٌ ثُيىَْذيهشدٕ و ًَذياٍ دَُاوَسٍ نؤٕ, 

تُواوَتٌ دَطيت يُ وآلتُ دوانُوتىوَنإ ًَذيا و طُسضاوَناٌْ ُٖواٍَ بُ 
 بُطُسداطرياوَ.

 نَُبىوُْوٍَ َتُاُْ بُ سِؤرْاَُواٌْ تُقًًذٍ  -2
دابُصيين ٓاطيت َتُاٍُْ دَُاوَسٍ بُ ًَذياّ نؤٕ دَسَجناًََهٌ طشوػيت  

دياسدٍَ دًٗاْطُسايٌ ًَذيا و طُسَُٖيذاٌْ ضُْذئ دَُظُسٍ ًَذياٍ ًَْىدَوَيُتًُ 
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َدَبشٍَ يُطُس بَُٓاٍ بُسرَوَْذيُ طًاطٌ و يُاليُٕ نؤَجاًْا صَبُالسُنإ بُسِيَى
 داسايًُنإ ُٓطتَُُ سِووناسَناٌْ وَنى خؤٍ خبشيَتُسِوو.

بًؤط سَِْطُ ُْٖطاويَهٌ ُٖسََُنٌ ٖؤػًاساُْ بىوبًَت يُ طُسَتادا بُٖؤٍ َُْاٌْ  
صًٍََُٓ ٓاَادَيٌ تاى يُو ثشطاٍُْ ثُيىَطنت بُ بُسرَوَْذٍ و ضانٍُ طؼيت, يُ 

ٓاَارَيُنُ بؤ ُٓو طىَإ و بًَُتُاُْيًُ يُ ٓاطت سِؤرْاَُواٌْ تُقًًذٍ َُٖإ ناتذا 
دسوطتبىوَ, بُ تايبُت يُاليُٕ ُْوٍَ ْىيٌَ بُناسًَُٖٓسٍ ًٓٓتُسًَْت و ًَذياٍ ْىَّ, 
بًؤط تىاٌْ سِنابُسٍ ُٓو صاًْاسيًُ فُسًَاُْ بهات ًَذياٍ نؤٕ بآلويذَناتُوَ, ْىوطني 

ؤطُوَ ٓاطاْرتَ يُ سِووٍ طايهؤيؤريُوَ وَى يُوٍَ يُ و بآلونشدُْوَ يُ سِيَطٍُ بً
سِؤرْاَُ و تُيُفضيؤٕ و ًَٓضطُ بًَت, ضىْهُ ْىوطُس يإ بًؤطُس يُ سىنُُ ثًَؼىَختُنإ 
ْاتشطٌَ بُ تايبُت ُٓطُس ٓاَاْر يًٌَ ثُيىَْذيهشدٕ بًَت بُ نُطاٌْ ديهُ, بؤيُ وَى 

و خًَشاتشَ بؤ ثُيىَْذيهشدٕ يُ ًَْىإ  ثًَؼرت ٓاَارََإ ثًَهشد بًؤط ٓاَشاصيَهٌ ٓاطإ
ٓاسِاطتُناٌْ ػُقاّ و طًاطُت و سِيهالَذا, يُوَتٍُ َشؤظايُتًؼُ ٓاَشاصيَهٌ يُّ 
ضُػُٓ ٓاطإ ُْنُوتؤتُ بُسدَطيت َشؤظ بؤ طىصاسػتهشدٕ يُخؤيٌ و طىاطتُٓوٍَ 

َنٌ سِووداوَنإ يُ سِواْطٍُ خؤيُوَ, بُبٌَ بىوٌْ ًٖض فؼاس و ناسيطُسيًُنٌ دَس
 يُطُسٍ, دووس يُضاو و َكُطٌ ضاوَديَش و طاْظؤس.

, ضىْهُ ُٖس ًَذيايُ دَبًَتُ ٖاووآلتٌ واٍ يًَٗاتىوَ َتُاُُْْنات بُ ًَذياّ نؤٕ 
يُنًَو يُ ٓاَشاص و ضُنُناٌْ َُٖيُُتُناٌْ َُٖيبزاسدٕ, ُٖس ُٓوَ بُ دواٍ قاصاْر و 

بُساَبُس نَُبىوُْوٍَ دَطُسِيَت يُطُس سًظابٌ بُسرَوَْذيٌ طؼيت, يُ  داٖات
َتُاٍُْ ٖاووآلتًإ و الواصبىوٌْ َظذاقًُتٌ ًَذيادا, سِؤرْاَُواٌْ بًؤط بؤ 
ٓاػهشانشدٌْ سِاطتًُنإ ناسدَنات, ُٓو ػتاُْ بآلودَناتُوَ سِؤرْاٍَُ تُقًًذٍ 
ٓاَادًَُْ يإ ْاتىاًَْت بآلويبهاتُوَ, بُٖؤٍ وابُطتُبىوٌْ بُسَُِْٖذ و دَُظُسطرييُ 

ٓابىوسيُنإ, سِؤرْاَُواٌْ بًؤط ثًَىيظيت بُ تًَضىوٍ َاددٍ ًُْ, صؤسبٍُ طًاطٌ و 
نات بُسرَوَْذٍ خىديٌ و ُٖوَيذإ بؤ طُيؼنت بُ ثؤطيت طًاطٌ يُ ثؼتًُوَ ًُْ يإ 
بًُوَّ بُسطشٍ يًَبهات, ُْ طُسَايٍُ ُٖيُ يُوَ برتطًَت يُ دَطتًبذات يُ باصاسٍِ 

ًُ يُ سِؤرْاَُواٌْ تاى وَى ٖاووآلتًُى ٖاتؤتُطؤ ثؼهُناْذا, سِؤرْاَُواٌْ بًؤط بشيتً
دواٍ ُٓوٍَ نُغ ُْبىو طىيٌَ بؤ بطشٍَ, بىاسٍ ُْبىوَ دَْط و بؤضىوُْناٌْ يُ سِيَطٍُ 

 ًَذياٍ نؤُْوَ بطُيًَُْتُ نُطاٌْ ديهُ. 
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 سِؤَيٌ طُجنإ:  -3
َنٌ دياسدٍَ بًؤط يًَُْى تىيَزٍ طُجنذا بآلوَ, ُٓوإ ثاَيُٓس و ناسَنتُسٍ طُس 

بآلوبىوُْوٍَ ُّٓ ضُػٍُٓ ثُيىَْذيهشدٕ بىوٕ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت, ُٓطُس َُْيًنَي 
بُناسًَٖٓاٌْ بًؤط بُ تُْٗا يُوإ ثًَهٗاتىوَ, بُ سِادَيُى ُّٓ دياسدَيُ ياسيذَدَسيَهٌ 
باؾ بىو بؤ دياسيهشدٕ و طُآليُبىوٌْ دميؤطشافًاٍ ًٓٓتُسًَْت بُ تايبُتٌ يُ بُساَبُس 

بُناسدًًَََٖٓت نُ  طًاسَ ٓاَيؤص و نؤٍُْ دََيًَت: ناّ تىيَز صياتش ًٓٓتُسًَْتُٓو ثش
 فُصايُنٌ طشمياُْيًُ و َُٖيظُْطاْذٕ و بُدواداضىوٌْ ُٖسوا ٓاطإ ًُْ.

يَهٌ ناسا ثًؼاْذا باغ يُ ْىوطُس بًؤطٌ ُٓيًهرتؤٌْ طُجناٌْ طُس ًٓٓتُسًَْيت وَى 
ظت و بؤضىوٕ و ضريؤى, داوا يُ خَُيو دَنات رياٌْ سِؤراٍُْ خؤيإ دَنُٕ يُ َُٖيىيَ

ٖاوبُػٌ بهُٕ يُ دَسبشئ و بآلونشدُْوٍَ وسدَناسيُناْذا, بًؤط طىصاسػتًَهٌ ْىيَبىو 
يُ دميىنشاتًًُتٌ ْىوطني, داسإ و ًَٓظتاػِ يُطَُيذا بًَت َاٍَ بىو بُطُس خاوَٕ 

ُطُس ْىخبُّ سِؤػٓبري, بشِواْاَُ بُسصَنإ, بُوثًًٍَُ ْىوطني ضاالنًُنُ تاثؤنشاوَ ب
بؤيُ بًؤط بىو بُ ًْؼاُْيُى بؤ دميىنشاتًًُتٌ ْىوطني دواٍ بُسثابىوٌْ دميىنشاتًًُتٌ 
خىيَٓذُْوَ بُ تايبُت يُ وآلتاٌْ سِؤرٓاوا, يُبُسُٓوٍَ طُالٌْ سِؤرٓاوا بُ بُساوسد يُطٍَُ 

( 2011طاَيٌ ) وآلتاٌْ دًٗاٌْ طٌَ صياتش دَخىيَُٓٓوَ, بُطىيَشٍَ ٓاَاسيَو يُوباسَوَ
بآلونشايُوَ, تانٌ سِؤرٓاوايٌ يُ طاَيًَهذا بُ تًَهشِا دووطُد ناتزًََش بُدياس نتًَب 
خىيَٓذُْوَ بُطُس دَبات, يُ بُساَبُسدا تاى يُوآلتاٌْ دًٗاٌْ طًَذا يُ طاَيًَهذا تُْٗا 
ػُؾ خىيُى دَخىيًََٓتُوَ, ُٖسبؤيُؾ خىيَٓذُْوَ ُٖوييَن طُسَُٖيذاٌْ سَِفتاس و 

ؤسٌَِ ْىيٌَ ْىوطًُٓ, ناتًَهًؽ ًٓٓتُسًَْت ُٓو دَسفُتٍُ بؤ طُْض سَِخظاْذ بًَُٓ ًَْى ف
دوًْاٍ ْىوطني و طىصاسػتهشدٕ يُ ثشطُ طؼيت و تايبُتًُنإ, ثُياًََهًإ ٓاسِاطتُنشد 
بشيتًبىو يُوٍَ: ببىسٕ يُ بًؤط صياتش ٓاَشاصيَهٌ ديهُ بُديٓانُئ طىصاسػت يُ خؤَإ 

 نُّ دَسفُت و دوا دَسفُتٌ بُسدَمماُْ.بهُئ, بًؤط يُ
 ثاَيُٓسٍ قاصاْر و باصاسِطًَشٍِ  -4
دَطتُبُسنشدٌْ خضَُتطىصاسٍ بًؤط ثاَيُٓسٍ قاصاْر و باصاسِطًَشيٌ يُ ثؼتُوَيُ,  

نؤَجاًْاناٌْ ثُيىَْذيهشدٕ و ًٓٓتُسًَْت دَياُْوٍَ يُو سِيَطُيُوَ بُديبًَٗٓني, بًؤط 
و دسوطتهشدِْ بُخؤسِايًُ, بؤتُ ٖؤناسيَو بؤ ُٓوٍَ خَُيو طُسباسٍ ُٓوٍَ بُناسًَٖٓإ 

صياتش ًٓٓتُسًَْت بُناسبًَٗينَ و بُ دوايٌ صاًْاسٍ و ُٖواٍَ بطُسِيَت يُبىاسَ دًادًانإ 
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دا, ُٖسوَى بًؤط بىاس يُ بُسدَّ ُٓو نؤَجاًْاياُْ دَسَخظًًََٓت سِيهالٌَ ٓاسِاطتُنشاو 
سبٍُ وَبُسًَٖٓاُْناٌْ طُدٍَ ْىَّ يُ بىاسٍ بؤ بًؤطُسَنإ دابًَٓٔ, ٓاػهشاػُ صؤ

صاًْاسيًُنإ و تُنُٓيؤرياٍ صاًْاسيذايُ, ُّٓ وَبُسًَٖٓإ و سِنابُسيُ سِيَطُ خؤػذَنات 
بؤ دآًَٖإ و سَِْطاَيُيٌ صياتش يُ خضَُتطىصاسيًُناٌْ ًٓٓتُسًَْت تاوَنى قاصاْر و 

باصاسِطًَشٍِ ُٖيُ و يُنًَهُ يُ داٖاتٌ صياتش سِابهًَؼًَت, بؤيُ بًؤط بانطشاوْذيَهٌ 
 بىاسَناٌْ ٓابىوسٍ ًٓٓتُسًَْت.

 ناسَطات و قُيشاُْنإ -5
يُنًَو يُٖؤناسَ ْاسِاطتُوخؤنإ يُخًَشانشدٌْ بآلوبىوُْوٍَ دياسدٍَ بًؤط, دَنشٍَ  

طُسْر و بايُخٌ بًؤطُسَناٌْ يُ وياليُتُ  بهشٍَباغ يُ ػُسٍِ در بُ عًَشام 
ا بُالٍ خؤيذا سِانًَؼا, ناتًَو يُنًَو يُ طُسباصاٌْ طىثاٍ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيه

َُٓشيهٌ )داطىٕ( يُ سِيَطٍُ بًؤطُوَ يادَوَسيُناٌْ خؤٍ يُو ػُسَِدا بآلودَنشدَوَ و 
يُثاٍَ َُُٓدا نؤََُيًَو ويٍَُٓ يُو بًؤطُ داْابىو ديىٍ َُسطُطات و ويَشاْهاسٍ ُٓو 

و بًؤطُ َُيُٓتٌ و ًٖىاناِْ يُو سِيَطُيُوَ ػُسٍَِ دَخظتُسِوو, ُٓو طُسباصَ تىاٌْ يُ
بطىاصيَتُوَ و طُسنُوتىو بىو يُ ثًَؼهُػهشدٕ و طُياْذٌْ ُٓو سِاطتًاٍُْ ًَذياٍ 
َُٓشيهٌ بُاليذا ُْضىوبىو, ُٓويؽ طشْطًذإ بىو بُ بؤضىوٌْ ٖاووآلتًاٌْ عًَشاقٌ و 

 َُيُٓتٌ و َُسطُطاتُناًْإ يُناتٌ ػُسَِنُدا.
اٌْ ػُسِ رَاسَيُى بًؤط داْشإ ثؼتطرييإ دَنشد يُو سِيَهدشاواٍُْ بُس يُ َُٖيطريط 

بُسَُٖيظتًإ يُ ػُسِ دَنشد و دانؤنًإ يُ َافُناٌْ َشؤظ دَنشد بُ تايبُتٌ ُٓواٍُْ 
وَى قَُيغاٌْ َشؤيٌ يُو ػُسَِدا بُناسدًََٖٓشإ, يادَوَسٍ و نؤًََٓيت ُٓو بًؤطُساُْ 

ؼٗاتُناٌْ ػُسِ يُ عًَشام دَطُيؼتُ َُٖىو دًٗإ و طُباسَت بُْىيَرتئ سِووداو و ثًَ
صؤسٍ يًَهشا, ًٓذٍ وايًًَٗات يُو بًؤطاُْ ُٖواَيٌ ػُسِ بُ ػًَىَيُنٌ  ثًَؼىاصيًُنٌ

طُسبُخؤ و دًا يُ ٓاَشاصَناٌْ ًَذياٍ نالطًهٌ بآلودَنشايُوَ, تُْٗا يُ ُٖفتٍُ 
 ُو َاَيجُسِاُْ بىوٕ سِووَاَيًَهٌيُنٌَُ ػُسِ در بُ عًَشام َاَيجُسَِناٌْ بًؤط باػرتئ ٓ

ػُسِيإ ثًَؼهُػهشد, بُ بُساوسد يُطٍَُ ُٓو اليُٕ و َاَيجُسَِ ًَذياياٍُْ  طُسجنشِانًَؼِ
ديهُ, ُْٖذيَو يُو بًؤطاُْ تؤَاسيَهٌ ًََزوويًإ ثًَؼهُػذَنشد بؤ ػُسَِنُ بُ 

بُػذاسبىواٌْ ْاو ػًَىَيُنٌ سِؤراُْ بُ ثؼتبُطنت بُ يادَوَسٍ و صاًْاسٍ ػايُحتاٍَ و 
 سِووداوَنإ.
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و ناسيطُسٍ بًؤط يُ ناسَطاتُنٍُ تظؤْاٌَ باػىوسٍ سِؤرُٖآلتٌ  طُسجنشِانًَؼِ 
ٓاطًا, ُٓوناتٍُ ْىوطُساٌْ بًؤط تىاًْإ سِووَاَيٌ قؤْاغُناٌْ ُٓو ناسَطاتُ بهُٕ يُ 

تُْاُْت  سِيَطٍُ ويَُٓ و صاًْاسٍ طُباسَت بُو ويَشاْهاسيٍُ يُو ناسَطاتُ نُوتؤتُوَ,
صؤسيَو يُنُْاَيُ تُيُفضيؤُْنإ بُػًَو يُ صاًْاسٍ وسدَناسيُناٌْ تايبُت بُ 
سِووداوَنُيإ يُو بًؤطاُْ دَطىاطتُوَ, دطُ يَُُ بًؤطُنإ سِؤَيًَهٌ َشؤظذؤطتاُْيإ 
ببًين يُ ٖاْذاٌْ خَُيو بُ بُخؼني و ياسَُتًذاٌْ يًَكُوَاوإ, ُٓو دؤؾ و خشؤؾ و 

طُنإ وايهشد يُ سهىَُتٌ بُسيتاًْا ٓاطيت ياسَُتًُناٌْ بؤ نًرَبِنًًٍَُ بًؤ
يًَكُوَاوإ بُسصبهاتُوَ, ُّٓ ثًَؼذَطيت سِؤرْاَُواًًٍُْ بًؤطُنإ يُ ًَاٍُْ صسياٌْ 
)ناتشيٓا( دووباسَبؤوَ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيهاٍ طشتُوَ, بَُؼًَىَيُ 

اُْ بُسدُطتُبىوَْٓهٌ ُٖطتِ و دآًَُٖس طُسجنشِانًَؽ بًؤطُنإ بُ ػًَىَيُنٌ
َشؤظايُتًًإ ثًَؼهُػذَنشد, بىو بُ منىوُْيُنٌ ثشانتًهٌ بؤ ضؤًُْتٌ طىودوَسطشتٔ 
يُ تُنُٓيؤرياٍ ثُيىَْذيهشدٌْ ْىَّ وَى ٓاَشاصيَو بؤ ياسَُتًذاٌْ سِاٍ طؼيت بُ 

 يُ سِيَطٍُ طىصاسػتهشدٌْ يُ ُٖطت و بؤضىوُْناٌْ طُسجنشِانًَؽ, ػًَىَيُنٌ ناسا و
 طُباسَت بُ ػُسِ و ناسَطات و ثشطُ َشؤيًُناٌْ ديهُ.

ُّٓ ٖؤناسَ سِاطتُوخؤ و ْاسِاطتُوخؤياُْ واياْهشد بًؤط وَى سِؤرْاَُيُنٌ  
ُٓيًهرتؤٌْ دَسبهُوَّ, ُّٓ دياسدَيُ ْىيًَُ ػىْاطٌ ًٓٓتُسًَْتِ بؤ دَسخظتني, بُ 

تُوَ نُ ًَْٗين و ضُثًَٓشاو و دؤسيَو يُو تؤسَِدا ُٓو ػتاُْ صياتش دَسدَنُوٕ و بآلودَنشيَ
ثُسِاويَضخشاو و درَ يُطٍَُ سِاٍ صؤسيُٓ يإ ْىخبٍُ دَطُآلتذاس, بُػًَو يُناسيطُسٍ 
بًؤط يُوَدايُ وَآلَذَسَوٍَ خىاطت و ثًَىيظتًُناٌْ بُػًَهٌ بُسفشَواٌْ 

 بُناسًَُٖٓساًُْتٌ.
ئ

ئجؤزةكلاىيئبلؤطيئيةَبكرتؤىيئ
نىست ُْبؤتُوَ, بَُيهى دؤس و ػًَىٍَ دًادًاٍ بًؤط تُْٗا يُيُى دؤس و ػًَىَدا  

ُٖيُ, يُ سِووٍ ْاوَسِؤنُوَ بًؤطٌ ٓابىوسٍ, ُٖواَيٌ, وَسصػٌ, ٓايًين, ضًَزبُخؼني, 
طًاطٌ, ٖىُْسيٌ و تُنُٓيؤريٌ ُٖيُ, بُ ْاوباْطرتئ ُٓو دؤساُْؾ طًاطًٌ و 

بًؤطُنإ يُ  وَسصػًًُ بُ ثًٍُ طًًَُّ بًؤطٌ تُنُٓيؤريٌ ديَت, بؤيُ رَاسَنٌ صؤسٍ
دًٗاْذا باغ يُ ثشطُ طًاطًًُنإ دَنات, صؤسبُيإ بؤضىوٌْ ْىوطُسَناًُْتٌ, ُْوَى 
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ُٖواٍَ و صاًْاسٍ, ُْٖذٍَ يُ بًؤطُنإ باغ يُ َُٖىو ػت دَنُٕ و ثُيىَطتٓني بُ 
ٓاسِاطتُ و بابُتًَهٌ دياسيهشاو بُ دؤسيَو يُواُْيُ يُبًؤطًَهذا ُٖواَيًَهٌ طًاطٌ 

َ يُ تًُْؼت ُٖواَيُنُؾ يًٓو و بابُتًَو داْشابًَت باغ يُ يادَوَسيُ بآلونشاوَتُو
سِؤراُْناٌْ بًؤطُسَنُ بهات, يًٓو و بابُتًَهٌ تشٍ داْابًَت باغ يُ ُْٓذاصياسٍ 

يُوباسَوَ يُنذاس صؤسٕ, ٖؤناسٍ َُُٓ دَطُسِيَتُوَ بؤ  دَسووٌْ دَنات, منىوُْؾ
ُدا, ُْبىوٌْ تىاْاو ػاسَصايٌ تُواو بؤ ُٓوٍَ ْاثظجؤسٍِ بًؤطُسَنُ يُ يُنًَو يُو بىاساْ

طشيٓطٌ تُْٗا بُيُى يُو بىاساُْدا بذات و تًؼهٌ خباتُطُس, بؤيُ بًؤطُس ْاضاسدَبًَت 
قظُ يُطُس َُٖىو ػت بهات و َاَيجُسَِنٍُ ثشِبهاتُوَ بُو ػتاٍُْ خؤٍ بُ طىجناوٍ 

 ُٖيُ يُواُْ:  دَبًًَٓت, يُ سِووٍ ػًَىَػُوَ ضُْذ دؤسيَهٌ دًادًا يُ بًؤط
( ُٓو بًؤطاُْ link blogsُٓو بًؤطاٍُْ خضَُتطىصاسٍ يًٓو فُساَُٖذَنُٕ ) -1

( يُنُّ دؤسٍ بًؤط بىوٕ يُطُس تؤسٍِ web link blogsيًٓهٌ صاًْاسٍ يُخؤيذَطشٍَ )
(, ُّٓ بًؤطاُْ رَاسَيُنٌ web blogs, يًَشَوَ ْاوْشإ بُ )بآلونشاوُْتُوًَٓٓتُسًَْت 

َطشٍَ طُباسَت بُ َاَيجُسَِناٌْ ًٓٓتُسًَْت نُ خاوَُْنٍُ وايذَبًينَ صؤسٍ يًٓو يُخؤيذ
ػايٌُْ ُٓوَيُ بُناسًَُٖٓس طُسداٌْ بهات, َُُٓ طُسباسٍ سِووْهشدُْوَيُنٌ نىستِ 

 ُٓو َاَيجُسِاُْ نُيًٓهُنُ ٓاَارٍَ بؤ دَنات.
 (ondiary blogsبًؤطٌ يادَوَسٍ سِؤراُْ ) -2

ياٌْ خاوَُْناٌْ يُخؤيذَطشيَت, ضٌ نشدوَ و ُٓو ُّٓ بًؤطاُْ يادَوَسٍ سِؤراٍُْ ر
سِؤرَ سِووبُسِووٍ ضٌ بؤتُوَ و نًٌَ بًًٓىَ, َُسدًؽ ًُْ ُٓو بًؤطاُْ يًٓهٌ 

 َاَيجُسَِناٌْ ديهٍُ ًٓٓتُسًَْت يُخؤيبطشيَت.
 ( article blogsبًؤطٌ وتاس ) -3

, نَُرت خشيَتُسِوودَيُّ بًؤطاُْ صياتش يًَذوإ و بؤضىوٕ يَُُس ُٖواٍَ و سِووداوَنإ 
 باغ يُ رياٌْ سِؤراٍُْ خاوَُْنٍُ دَنات. 

 (photo blogsبًؤطٌ ويَُٓيٌ ) -4
 ُٓدلؤسَ يُ بًؤط طشْطٌ بُ ويَُٓ دَدات وَى ويٍَُٓ ُٓو سِؤرَ و ػيت تشيؽ. 
 (pod casts blogsبًؤطٌ ثُخؼٌ ًَٓضطُيٌ ) -5

ًَٓاطُ بهشآ نُ ( بُوَ ثpod castsدَنشآ ثاسضٍُ دَْطٌ و ثُخؼٌ ًَٓضطُيٌ )
بُسْاٍَُ ًَٓضطُيٌ نىستٔ و تؤَاسنشاوٕ يُ سِيَطٍُ خاوَُْنُيُوَ تؤَاس و ٓاَادَنشاوَ, 
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( I pad( يُ ٓاًََشٍ )pod castsبُناسًَُٖٓس دَتىاْآ داوًْؤدٍ بهات, صاساوٍَ )
(, دَتىاْآ mp3وَسطرياوَ بُناسديَت بؤ طىيَطشتٔ يُ تشانُ دَْطًُناٌْ يُ ػًَىٍَ )

 ( بُناسبًًََٓت.pod castsاٌْ )بُسْاَُن
 ( video casts blogsبًؤطٌ ثُخؼٌ ظًذيؤيٌ ) -6

بُ َُٖإ ػًَىٍَ دؤسٍ ثًَؼىو, ُّٓ بًؤطاُْ صياتش طشتٍُ ظًذيؤيٌ يُخؤدَطشٕ, 
 َُُٓ ْىيَرتئ دؤسَناٌْ بًؤطُ.

 بًؤطٌ َُُٖسَِْط  -7
 َُُٓ َُٖىو ضُػُٓناٌْ ثًَؼىوّ بًؤط تًًَذا سَِْطًذاوَتُوَ.

 بًؤطٌ بُنؤٍََُ -8
بُ ٖاوبُػِ ناسٍ يُطُس دَنشٍَ  ْىوطُس ُّٓ بًؤطُؾ يُاليُٕ رَاسَيُى

 اُْ دَبًَت ُْى يُى نُغ بُتُْٗا.ْىوطُس ْاوَسِؤنُنٍُ بُسٌَُٖ ُٓو
ئ

ئتلايبةمتةىديبةكلاىيئبلؤطئ
دواٍ خظتُٓسِووٍ تايبُمتُْذيًُ تُنًٓهًًُناٌْ بًؤط, ُٖوَيذَدَئ باغ يُ 

 ُئ يُ سِووٍ ثُيىَْذيهشدٕ و بُناسًَٖٓاُْوَ: تايبُمتُْذيًُناٌْ به
بًؤط ٖؤناسيَهٌ ناساٍ ثُيىَْذيهشدٌْ ًَْىإ تًٌُ ناسنشدٕ و ُْٓذاَاٌْ يُى -

نؤَجاًْايُ, بًؤط سِيَطُدَدات بُ ُْٓذاَاٌْ تًُُنُ بُ داْاٌْ يًٓو, بابُت و 
يُى خًَضإ نؤًََٓتُناًْإ, بًؤط دَسفُتٌ ٓاَيىطؤسنشدٌْ ُٖواَيٌ خًَضاٌْ ًَْىإ 

دَسَِخظًًََٓت, ُٖسوَى طشوثُ ظىنُناًْؽ بؤ ثُيىَْذيهشدٕ طىود يُ بًؤط وَسدَطشٕ 
 بُ ػًَىَيُنٌ ٓاطإ و خًَشاتش يُ ثؤطيت ُٓيهرتؤٌْ يإ تُْاُْت نؤسِبُْذَناًْؽ.

بًؤط ياسيذَدَسَ بؤ ُٓوٍَ َُٖىوال بُ بُسدَواٌَ ٓاطاداسٍ طؤسِاْهاسيُناٌْ  .1
ٕ بابُتًَو بٔ, ٖؤناسيَهًؼُ بؤ بآلونشدُْوٍَ نًتىسٍ طشوخ و ثُيىَطت بُ سِووداو يا

نؤََُيطُيُى, بىاس سَِخظاْذٕ يُ بُسدَّ ُٖسيُنًَو يُوإ طىصاسػت يُ سِاوبؤضىوٌْ 
 خؤيإ بهُٕ.

بُناسًَٖٓاٌْ ٓاطاُْ ض بؤخاوٌَْ بًؤط يإ بُناسًَُٖٓس, بًؤطُس دَتىاٌَْ بُ  .2
دواٍ ُٓوَ ثشِؤطٍُ ْىوطني ثًَىطيت بُ  ضُْذ خىيُنًَهٌ نُّ بًؤطُنٍُ دسوطتبهات,

نؤػؽ و َاْذوو بىوٌْ صؤس ًُْ, ُٖسضٌ ُٓونُطاٍُْ طُسداٌْ بًؤطُنُ دَنُٕ بُ 
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ٓاطاٌْ دَتىأْ طُيشٍ ْاوَسِؤنُنٍُ بهُٕ يُبُسُٓوٍَ يُطُس بَُٓايُنٌ سِووٕ سِيضبُْذ 
داسيؽ  و سِيَهدشاوَ, ثشؤطٍُ نؤًََٓت ْىوطني بُو ػًَىَيُ صَمحُت ًُْ و صؤسبٍُ

ثًَىيظت بُ تؤَاسنشدٕ و ْىوطًين ًُُٓيٌَ و ثاطىيَشد ًُْ بؤ ُٓوٍَ بؤضىوٌْ خؤت 
 يَُُس بابُتُنإ بٓىوطًت.

بًؤط ثاْتايُنٌ فشَوإ يُ بُسدَّ بًؤطُس واآلدَنات بؤ دَسبشِيين بريوبؤضىوٕ و  .3
 تًَطُيؼتُٓناٌْ دووس يُ َكُغ و ساوَدووْاٌْ ضاوَديَش, سَِْطُ بُناسًَُٖٓس بُو

بريوبؤضىوْاُْ سِاصٍ ُْبًَت و داسيَهٌ ديهُ ُْطُسِيَتُوَ بؤ ُٓو بًؤطُ, بىاسٍ ُٖيُ يُطٍَُ 
 بًؤطُسَنُ وتىيَز بهات بُآلّ ْاتىاٌْ بؤضىوُْناٌْ بُطُس بًؤطُسَنُ ثظُثًًََٓت.

بىوٌْ َُٖىو ناس و بُسَُُٖناٌْ بًؤطُس يُيُى ػىيَٓذا, يُبشٍ ُٓوٍَ ُٓو  .4
 اَيجُسِيَو ثُسػىبآلو بًَتُوَ, َُٖىوٍ يُ بًؤطُنٍُ دادًََْت.ناس و بُسَُٖاُْ يُضُْذ َ

ئ
ئاليةىةئيةزَييبةكلاىيئبلؤطئ

بًؤط ٓاَشاصيَهٌ طشْطٌ بآلونشدُْوَيُ و يُ سِيَطُيُوَ ثًَطٍُ ًٓٓتُسًَْت صياتش  .1
 بىوَ وَى ٓاَشاصيَهٌ سِادَسبشئ و ثُيىَْذيهشدٕ.

دُْ بؤ ثشِؤرَ و َُٖيُُتُ ٓاَشاصيَهِ بآلونشدُْوَ, ثشِوثاطُْذَ و سيَهالَهش .2
 دًاواصَنإ.

ٓاَشاصيَهٌ ٓاطإ و بُخؤسِايًُ, صًََُٓيُنٌ باػُ بؤ دآًَٖإ و خؤطَُيُاْذٕ و  .3
 ٓافشِاْذٕ.

ٓاَشاصيَهٌ نايطُسٍ بُصاْذٌْ نؤتىبُْذَ دسوطتهشاو و ضاوَديَشَناُْ, بُوثًًٍَُ  .4
 ًَٗٓاوَ.ًٓٓتُسًَْت دميىنشاتًًُتٌ صاًْاسٍ يُطُس ٓاطيت دًٗإ فُساَُٖ

نُسَطتُيُنٌ طشْطٌ طىصاسػتهشدُْ يُ خَُُ تايبُتٌ و طؼتًًُنإ, بؤيُ  .5
بًؤط بؤتُ نُسَطتُيُى بؤ ٓاػهشانشدٌْ ُٓو ػتاٍُْ دانؤنًهاسيإ ًُْ و يُ ٓاطتًاْذا 

 بًَذَْطٌ ُٖيُ.

بُسدُطتُنشدٌْ ٓاصاديٌ سِادَسبشئ بُ ػًَىَيُى وػُ و ثُيعُنإ صياتش يُ خَُيو  .6
و صاًْاسيًُنإ صؤسداس يُوٍَ يُ ًَذياٍ نؤٕ بآلودَنشيَتُوَ وسد و  ْضيهٔ, ُٖواٍَ

 سِاطتطؤتشٕ.
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بًؤط بُساِػهاويُنٌ صؤسَوَ باغ يُ خٌَُ َشؤظٌ ػُقاّ و طُجنًَهٌ ٓاطايٌ  .7
 دَنات, يُ سِيَطُيُوَ دَنشيَت ُٖطت بُ خىاطت و َُيُٓتٌ ُٓو تىيَزَ بهشيَت.

ودَبًَتُوَ, يُ سِيَطُيُوَ دَنشآ بًؤط بُخًَشايُنٌ صؤس يُ ًَْى طُجناْذا بآل .8
خضَُتطىصاسٍ ثًَؼهُؾ بُ نؤََُيطُ بهشآ يُبُسُٓوٍَ بُصَاًَْهٌ طادَ و طُجناُْ 
دَدوَّ, بًؤطُنإ طُسباسٍ ُٓوٍَ طادَ و خًَشإ, يًٓهٌ بًؤطُ ٖاوػًَىَناٌْ ديهُ 

ًَت بُ يُخؤيذَطشيَت بؤ ياسَُتًذاٌْ بُناسًَُٖٓس طُسداٌْ ُٓو بًؤطاُْ بهات و ٓاػٓاب
 ْاوَسِؤنُناًْإ.

ئ
ئاليةىةئىةزَييببةكلاىيئبلؤطئ

ُٓو ٓاصاديًُ بآ طٓىسٍَ يُ بًؤط ْىوطًٓذا باْطُػٍُ بؤ دَنشيَت, ُْٖذيَذاس  .1
يُطُس سًظابٌ ٓاناس و بُٖا باآلناٌْ نؤََُيطُ دَبًَت, ُٓطُسضٌ يُّ خاَيُدا نُطًَيت 

ضؤًُْتٌ َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ  و برينشدُْوٍَ بًؤطُس و خىيَُٓس سِؤَيٌ خؤٍ دَبًًَٓت يُ
 بًؤط وتُواوٍ اليُُْ ثشانتًهًُناٌْ ديهٍُ تؤسٍِ صاًْاسٍ دًٗاٌْ.

بًؤط يُ ًَٓظتادا بىوَتُ طُسضاوَيُنٌ ًْطُساٌْ و بًَضاسٍ سهىَُتُ تانشَِو  .2
وديهتاتؤسَِنإ, يُوَ دَتشطٔ بًؤط ببًَتُ نُسَطتٍُ دَطيت ٖاووآلتًاٌْ ٓاطايٌ بؤ 

 انشدٌْ ناسَناٌْ سهىَُت و دَطُآلتٌ طًاطٌ.سِادَسبشئ و سِيظى

صؤسداس يُو بًؤطاُْ بًؤطُس بُبآ طًًََُُٓوَ و سَِضاونشدٌْ طٓىسَنإ,  .3
دَطتُوارٍَ ُٓوتؤ بُناسدًًَََٖٓت صياتش يُ دىئَ و بشيٓذاسنشدٕ ْضيهُ يُ درٍ يُنذٍ 

 يإ يُ درٍ بُثشطُ سَِمسًُنإ.

َطُصثُسِطيت دََاسطريٍ دَنات, ُْٖذآ بًؤط ُٖيُ ناس يُطُس ضاْذٌْ تؤوٍ سِ .4
ٖاٌْ سم و نًُٓ و تىْذوتًزٍ دَدات, ُْٖذآ يُو بًؤطاُْ دطُ يُ دىيَٓذإ ػيت ديهٍُ 
يٌَ بُديٓانشيَت. بُوثًًٍَُ بًؤط يُ سِواْطٍُ خاوَُْنٍُ تانُ دَسفُتُ يُ بُسدٌََ بؤ 

 . دَسبشِيين سِاٍ خؤٍ بُبآ يُبُسضاوطشتين ًٖض ثًَىَس و طٓىسيَو بؤ ْىوطني
ئ
ئ
ئ
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ئ
ئبلؤطةئكوزديةكلاٌئغوىلاعئوئبةزبةضتئ

قظُنشدٕ يُباسٍَ ػىْاطٌ بًؤطُ نىسديُنإ, بُ َاْاٍ طؤساخهشدٌْ ُٓو سِوايُت و  
طًُاياُْ ديَت دًايذَناتُوَ يُواٌْ ديهُ, طُسِإ و دَطتًٓؼاْهشدٌْ دىطشافًاٍ بًؤط 

ػىْاغ و و بًؤطُسَ نىسديُناُْ, نُ َُٖيطشٍ ُّٓ خُطًَُتُٕ بًهاتُ خاوٌَْ 
 تايبُمتُْذيٌ طُسبُخؤ. 

بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت طُباسَت بُ بًؤطُ نىسديُنإ ًَٖؼتا ويَُٓنُ تُواو سِووٕ ًُْ, 
يُ سِووٍ ثاَيُٓس و ٓاَاجنُوَ تًَهُآلوٍ و بُيُنذاضىوٕ ُٖيُ, سَِْطُ َُُٓ بطُسِيَتُوَ بؤ 

 ضُْذ ٖؤناسيَو: يُواُْ: 
ًٓتُسًَْت يُ نىسدطتإ و طىودوَسطشتٔ تاصَيٌ و نىستٌ تٌَُُْ بآلوبىوُْوٍَ ٓ-1

 يُاليُُْ ثشانتًهًُناٌْ ُٓو ٓاَشاصَ يُ ًَْىيؼًاْذا بًؤط.
ريَشخاٌْ ثًَىيظت بؤ دابًٓهشدٌْ ُٓو خضَُتطىصاسيًُ ناسٍ دذدٍ بؤ ُْنشاوَ,  -2

و  تانُنُطًِبُ تايبُتٌ يُطُس ٓاطيت سَِمسٌ, ُٓو ُٖوآلُْؾ نُ ُٖٕ صياتش ُٖوَيٌ 
 ُستٌ تايبُتُ.نؤَجاًْاناٌْ ن

بُٖؤٍ باسودؤخٌ ٓابىوسٍ و نؤَُآليُتًٌ, بُػًَهٌ صؤس يُ خًَضاُْنإ, دسَْط  -
ْىيَهشدُْوٍَ طًظتُّ و ثشِؤطشاَُناٌْ خىيَٓذٕ, ًَٖؼتا سِؤػٓبريٍ ُٓيًهرتؤٌْ الٍ 
تانُنإ يُواُْيُ بُوػًَىَيُ سَِْطًُٓداوَتُوَ, بؤيُ يُ ًَٓظتادا رَاسٍَ بُناسًَُٖٓساٌْ 

ًَت يُ وآلتُ تاصَثًَطُيؼتىَنإ بُوػًَىَيُ ُْبًَت, ُٓطُسضٌ ٓاَاسَنإ ٓاَارَ ًٓٓتُسْ
بُوَدَنُٕ سِيَزٍَ بُناسًَُٖٓسإ بُٖؤٍ طؤسِاْهاسيُ طًاطًًُنإ و َُْاٌْ بُػًَو يُ 
سِريَُُ دنتاتؤسَِنإ و باػبىوٌْ ٓاطيت بزيَىٍ خَُيو, رَاسٍَ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت 

 ودا صياتش دَنات.يُ قؤْاغٌ داٖاتى
ُْبىوٌْ داتا و ٓاَاسٍ سَِمسٌ و باوَسِثًَهشاو يُ ُٖسيٌَُ نىسدطتإ طُباسَت  -

بُ بُناسًَٖٓاٌْ بًؤط و سِيَزٍَ بُناسًَُٖٓس و ػىْاطٌ بًؤطُس و ْاوَسِؤنُناًْإ, ُّٓ 
طشفتُ تُْٗا ثُيىَطت ًُْ بُ بًؤط, بَُيهى بُػًَو يُ طشفتُ طُوسَناٌْ ُّٓ ُٖسيَُُ 

طُباسَت صؤس بابُت و بىاس و دياسدٍَ طشْط سِووبُسوٍ طشفيت ُْبىوٌْ داتا و  ُٓوَيُ
 ٓاَاسٍ سَمسٌ ثًَىيظت دَبًُٓوَ.



 
127 

بُُٖس ساٍَ بًؤطُ نىسديُنإ بُٖؤٍ ُٓو ٖؤناساٍُْ طُسَوَ وَنى ثًَىطت طُػٍُ  
ُْنشدوَ وَى ُٓوٍَ يُ دوًْاٍ خؤسٓاوا ٓاَارََإ ثًَهشدوَ, بًؤطُ نىسديُنإ يُ 

ًَهٌ سِاطىصَسٍ ُٖطتًاس و طؤسِاودا دسوطتبىوٕ, يُ طُسَتادا صياتش يُو نُطاُْ قؤْاغ
نىستبىوَوَ يُ سِووٍ تُنًٓهُوَ تىاْا و ػاسَصايًإ ُٖبىو يُ بىاسٍ نؤَجًىتُس و 
ًٓٓتُسًَْت, بُآلّ دواتش ُْٖذآ يُ نُطايُتٌ طًاطٌ و سِؤرْاَُواٌْ و ٓايين و 

ٌ تايبُت بُ خؤيإ داْا, يُ سِيَطُيُوَ سِاوبؤضىوٌْ نؤَُآليُتًًُناًْؽ, َاَيجُسٍِ نُطً
خؤيإ دَسدَبشٍِ طُباسَت بُو ثشغ و بابُتاٍُْ بُالياُْوَ دًَطٍُ طشْطٌ بىو, بُٖؤٍ 
تاصَيٌ دياسدٍَ بًؤط صَمحُتُ بتىاْشآ بُ سِووٌْ دَطتجًَو و طُسَتاٍ بًؤطُ نىسديُنإ 

اُْ يُ سِووٍ ْىيَهشدُْوٍَ ْاوَسِؤى دَطتًٓؼإ بهشآ, ُٓوَ دطُ يُوٍَ صؤسيَو يُو بًؤط
و ػًَىاصٍ ػًهشدُْوَ, ُٖراسٍ صؤسٍ ثًَىَ دياسَ, نُ سَِْطُ بطُسِيَتُوَ بؤ نٌَُ 
ػاسَصايٌ تُنًٓهٌ خاوَُْنٍُ يُو بىاسَ يإ ُٓوٍَ بًؤط و ناس يُطُسنشدٌْ يُاليُٕ 

بًؤطُ خاوَُْنٍُ وَنى ثًَىيظت طشْطِ ثًَُٓدساوَ, ُٓطُسضٌ يُُْٖذآ سِواَيُتذا 
نىسديُنإ دًاواصيُنٌ ُٓوتؤيإ ًُْ يُطٍَُ بًؤطُ عُسَبٌ و بًاًُْنإ, وَيٌَ ُٓوٍَ يُ 
صؤسيٍُٓ بًؤطُ نىسديُنإ بُديذَنشيَت صاَيبىوٌْ سَِوتٌ سَِخُٓطشاُْيُ يُو دؤخُ طًاطٌ 
و نؤَُآليُتًٌ وًٓذاسٍ و ٓابىوسيٍُ ُٖسيٌَُ نىسدطتإ, طشْطًذإ بُ ناس و بشِياسَ 

اتٌ و طُْذََيًُناٌْ نُغ و داَُصساوَ سَِمسًُناٌْ دَطُآلتٌ طًاطٌ و سًضبُ ْادميىنش
فُسَاْشَِواناٌْ ُٖسيَِ, بُ ُْفُطًَهٌ تىسَِ و َُٖيضىو ْىوطشاوَ, يُ صؤس ػىيَٓذا 
بَُٓاناٌْ ْىوطني, ًٓتًهِ سِؤرْاَُواٌْ, طفتىطؤ و سَِخُٓطشتين بُصاْذووَ و دىئَ و 

ؤس يُخؤيذَطشيَت, َُُٓ يُ ثًَؼرت وَى يُنًَو يُاليُُْ بشيٓذاسنشدٕ و ْاوصسِاْذٌْ ص
 ُْسيًًَُٓناٌْ ًٓٓتُسًَْت و بًؤط باطٌ يًَىَ نشا.

وَنى باطهشا بُٖؤٍ ُٓو دؤخٍُ يُ ُٖسيَِ ُٖيُ, ًَٖؼتا بُسبُطيت صؤس ُٖيُ يُ  
بُسدَّ بُناسًَٖٓاٌْ بًؤط يُاليُٕ خاوَُْناًْإ بُبآ بىوٌْ تشغ و فؼاس, سَِْطُ 

يُ بًؤطُسَنإ بؤ صاَيبىوٕ بُطُس ُٓو فؼاس و تشطاُْ يُريَش ْاويَهٌ خىاصساوَوَ بُػًَو 
بؤضىوُْناٌْ يُ بًؤطُنُيذا بآلوبهاتُوَ, يإ ٓافشَت ُْتىأْ ػىْاغ و نُطًَيت خؤيإ 
ٓاػهشابهُٕ بُٖؤٍ نًتىس و سِيَطشَ نؤَُآليُتًًُنإ, بُآلّ ْاوَسِؤنٌ ُٓو بًؤطاُْ 

تُقًٍُٓ بُػٌ ُٖسَصؤسٍ ُٓو ضني و تىيَزاُْ دَنُٕ نُ طىصاسػت يُ سَِوػٌ سِاط
 بًؤطُسَنإ ْىيَُٓسايُتٌ دَنُٕ.
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يُو سِواْطُيُوَ برينشدُْوَ و نًتىسٍ دميىنشاتٌ وَنى ثًَىيظت ػؤسُِْبؤتُوَ بُْاو  
داَُصساوَ تُْاًًُٖناٌْ ُٖسيٌَُ نىسدطتإ, بؤيُ ُْٖذيَذاس يُ دَسَوٍَ سيَهاسَ 

طٍَُ خاوٌَْ ُْٖذٍَ يُو بًؤطاُْ نشاوَ, يُ سِيَطٍُ ُٖسَِػُ و ياطايًُنإ َاََُيُ يُ
تشطاْذٕ و صيٓذاًْهشدٕ ُٖوَيذساوَ سِيَطُ يُو ػُثؤيٍُ دَْطُ ْاسِاصيِ و سَخُٓطشَ 

 .بهشيَتبطرييَت و بًَذَْط 
بًؤطُ طًاطًًُنإ صاَيرتئ دؤسٍ بًؤطُ نىسديُناُْ, َُُٓ دَسٖاويؼتُيُنٌ  

طًُيُ, ُٖسيٌَُ نىسدطتاٌْ ثًَذا طىصَسدَنات, ثشطُ طشوػيت ُٓو باسودؤخُ طًا
بُ بُسرَوَْذٍ َُٖىواليُى و سَِْطذاُْوٍَ  ثُيىَطتبىوِْ طًاطًًُنإ بُٖؤٍ طشْطٌ و

ٓؤثؤصطًؤٌْ طًاطٌ  ناسابىوٌْبُطُس َُٖىو بىاسَناٌْ ريإ, طُسباسٍ ُٓو طؤسِاٍُْ يُ 
وطتبىوَ, َُٖىو َُٓاُْ و ًَذياٍ ًٌُٖٓ و سِيَهدشاوَناٌْ نؤََُيطٍُ َُدٌَْ دس

تُناًَْهٌ صياتش دَدَٕ بؤ بُناسًٖٓاٌْ تُنُٓيؤرياٍ صاًْاسٍ ْىآ, ٓاسِاطتُنشدٌْ سَخُٓ 
و ْىاْذٌْ فؼاس و طُياْذٌْ خىاطت و داواناسيُنإ يُو سِيَطُيُوَ. يُّ بُيُٓػذا 
بُسبُطتُ طًاطٌ و تُْاِٖ و نًتىسٍ و دواداس تُنًٓهًُ ثُيىَطتُنإ بُتىاْا و 

 َصايٌ نُطُنإ بُو بىاسَ تاصَيٍُ تؤسٍِ صاًْاسٍ ٖؤناس و سِيَطش دَبٔ يُػاس
 ٍ ٓاطيت ناسايٌ و ناسيطُسٍ بًؤط يُ بىاسَ دؤسبُدؤسَناْذا.نَُهشدُْوَ
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  بةشي سيَيةمبةشي سيَيةم
 

 ِزؤذنامةواني ئةليكرتؤني
ئدةضتجَبك

سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ طىصاسػتُ يُ قؤْاغًَو يُ قؤْاغُناٌْ ثًَؼهُوتين 
يا و ثُسَطُْذُْ خًَشاناٌْ ٖؤناسٍ ثُيىَْذيهشدٕ, ُّٓ سِؤرْاَُواًُْ يُ تُنُٓيؤر

ثشؤطٍُ طُياْذٌْ ُٖواٍَ و صاًْاسٍ بُ دَُاوَس ثؼت بُ ٖؤناسَ ُٓيًهرتؤًًُْنإ 
 دَبُطتًَت.

سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ُٓطُسضٌ يُ ٓاَاجنذا يُطٍَُ سِؤرْاَُواٌْ ناغُصّ 
تين سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ بُ تُنُٓيؤرياٍ ْىَّ ضاثهشاودا ٖاوبُػُ, بُآلّ ثؼت بُط

خاَيٌ دًانُسَوَيُ يُ ًَْىاًْإ دا, َُُٓ وايهشدوَ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ طؤسِاًَْهٌ 
طُستاطُسٍ بُطُس ثًَهًَُٗٓسَناٌْ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدْذا بًًََٓتُٓاساوَ, بُ دؤسيَو 

شَس و وَسطش و فًذباى و ػًَىاصَناٌْ طؤسِاًَْهٌ بُسضاوٍ بُطُس ٖؤناس و ثُياّ و ًَْ
 باصاسِطًَشٍِ و ٖىُْسَناٌْ سيَهالَهشدٕ دآًَٖاوَ.

سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ نُػىُٖوايُنٌ ثُيىَْذيهشدٌْ دًاواص يُ ًَذياٍ نؤٌْ 
دَطتُبُسنشدوَ, يُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ َُُٖسَِْطًُنٌ بُسفشَوإ يُ ٖؤناس و 

ت, سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ثابُْذ ًُْ بُ قُباسَ و ثاْتايًُنٌ ْاوَسِؤى دا بُديذَنشيَ
 دياسيهشاو, بؤيُ يُ تىاْايذايُ ٓاطت و خىيًاو بايُخجًَذاُْ دًاواصَنإ سِاصٍ بهات,
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يُدلؤسَ سِؤرْاَُيُدا َشوُْتًَهٌ صؤس يُ َُٖيبزاسدٕ و منايؼهشدٕ و تًَطُيؼنت و 
 ٓشٍ.ػًهشدُْوٍَ صاًْاسٍ و ديهؤًََٓتُنإ دَبً

ئ
ئثَبيلاضةيئِزؤذىلامةوهىيئيةَبكرتؤىي

يُبُسُٓوٍَ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ يُ طُسَتاٍ ُْوَدَناٌْ طُدٍَ سِابشدوو 
طُسيَُٗيذاوَ بُ بُساوسد يُطٍَُ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ تًََُُْهٌ نٌَُ ُٖيُ, ُٖس بؤيُ يُ 

و ػاسَصايإ سِووٍ ضَُو و بَُٓاٍ تًؤسٍ تايبُت بُخؤيُوَ, تًَشواًْين تىيَزَسإ 
يُباسَيُوَ سِؤػٔ ًُْ, يُطٍَُ ُٓوَػذا ُٖوَيٌ بُسدَواّ يُ ٓاسادايُ ضىاسضًَىَيُنٌ طؼيت 
و ثًَٓاطٍُ تايبُتٌ بؤ دًانشدُْوٍَ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ يُ سِؤرْاَُواٌْ ناغُص بؤ 

 .بهشيَتدياسٍ 
ُٖؤٍ ثًَٓاطُنشدٌْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ناسيَهٌ ُٖسوا ٓاطإ ًُْ, ب

ثًَؼهُوتُٓ خًَشايًُنُيٌ و فشَيٌ يُ دؤسٍ ُٓو ٖؤناساُْؾ نُ يُ سِيَطُيُوَ ْاوَسِؤنُ 
وَطفهشدًْذا ضُْذئ صاساوَ و دَطتُوارٍَ دًادًا  سِؤرْاَُواًًُْنإ بآلودَنشيَُٓوَ, يُ

 بُناسدًََٖٓشيَت يُواُْ: 
 (.Electronic Journalismسِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ) -
 (.Internet Journalism)اٌْ ًٓٓتُسًَْت سِؤرْاَُو -
 (. Web journalism)سِؤرْاَُواٌْ ويَب  -
 (. Online journalism)سِؤرْاَُواٌْ ٓؤْالئ  -
  (Interactive Journalism)سِؤرْاَُواٌْ ناسيًَهٌ  -

يُطٍَُ ضُْذئ صاساوٍَ ديهُ نُ َُٖىو َُٓاُْ بُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ 
بُآلّ يُ ػًَىاص و ٖؤناسٍ بآلونشدُْوَدا دًاواصٍ يُطٍَُ سِؤرْاَُواٌْ  ُٓرَاسدَنشيَت,

ناغُصدا ُٖيُ, دَنشٍَ بًًَنَي سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ بآلونشاوَيُنٌ بٌَ ناغُصَ و 
يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت و ٖؤناسٍ ديهُ منايؽ دَنشيَت نُ َُٓاٍُْ خىاسَوَ 

 دَطشيَتُوَ: 
 ناغُصيُنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت. *ضاثٌ ُٓيًهرتؤٌْ سِؤرْاَُ

 *سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ نُ ضاثٌ ناغُصيإ ًُْ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت.
 *َاَيجُسٍِ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت.
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 تُيُفضيؤٕ و ٓاراْظُناٌْ ُٖواٍَ. *َاَيجُسٍِ سِاديؤ و
 *َاَيجُسَِ ُٖواَيًًُنإ

 ؤَُآليُتًًًُنإ.*َاَيجُسٍِ تؤسَِ ن

يًَشَدا ضُْذ ثًَٓاطُيُى دَخُيُٓ سِوو نُ يُاليُٕ تىيَزَسَِواُْوَ بؤ سِؤرْاَُواٌْ 
 ُٓيًهرتؤٌْ نشاوَ:

سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ُٓو سِؤرْاَإُْ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت دَسدَضٔ و 
دَسدَنُوٕ, بآلودَنشيَُٓوَ و بُ ػًَىٍَ سِؤرْاٍَُ ضاثهشاو يُطُس ػاػٍُ نؤَجًىتُس 

 بابُت و الثُسَِناٌْ ثًَهذيَت يُ ْىوطني و ويَُٓو ًًََٖهاسٍ و دَْط و ويٍَُٓ دىآلو.
سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ُٓو سِؤرْاَإُْ نُ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت و تؤسَِناٌْ  -

ديهٍُ صاًْاسٍ دَسدَضٔ و بآلودَنشيَُٓوَ, ُٓو سِؤرْاَُيُ دَػًَت ضاثٌ ُٓيًهرتؤٌْ 
اَُيُنٌ ناغُصٍ بًَت يإ سِؤرْاَُيُنٌ ُٓيًهرتؤٌْ بٌَ و ضاثٌ ناغُصٍ ُْبًَت, سِؤرْ

سِؤرْاَُيُنٌ طؼيت بًَت يإ تايبُتٌ, نؤثًُنٌ دَقاودَقٌ سِؤرْاَُ ناغُصيُنُ بًَت 
ياخىد ثىختُنشاوٍ بابُتُ بآلونشاوَناٌْ بًَت, َاداّ بُ ػًَىَيُنٌ سيَهىثًَو دَسدَضًَت 

ْاوَسِؤنُنٍُ بُسدَواّ تاصَ دَنشيَتُوَ يُ ناتًَهُوَ بؤ  َُبُطت يَُُػذا ُٓوَيُ
 ناتًَهٌ ديهُ بُطىيَشٍَ تىاْا تُنًٓهٌ و َشؤيٌ و ثًؼُيًُناٌْ اليٌُْ ثُخؼهاس.

سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ بشيتًني يُ سِؤرْاَُ ْاناغُصيُنإ نُ يُطُس تؤسٍِ  -
ُيشنشدٕ و خىيَٓذُْوٍَ الثُسَِناٌْ ًٓٓتُسًَْت بآلودَنشيَُٓوَو خىيَُٓس َُٖيذَطتًَت بُ ط

طُسِإ بُ ْاويذا, طُسباسٍ َُٖيطشتين ُٓو بابُتاٍُْ ثًَىيظتًُتٌ و ضاخ نشدٌْ ُٓو  و
 بابُتاٍُْ نُ ٓاسَصووٍ ضاخ نشدًْإ دَنات.

دنتؤس عًُاد بُػري بَُؼًَىَيُ ثًَٓاطٍُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ دَنات "ُٓو 
ْاَُيُنٌ سِؤراٍُْ ناغُصٍ يٌَ بُديذَنشيَت يُ سِووٍ ناتٌ سِؤرْاَُيُيُ طًفُتُناٌْ سِؤر

دَسضىوٕ و َُُٖسَِْطٌ بابُتُناٌْ و بُناسًَٖٓاٌْ ٖىُْسَ سِؤرْاَُوايُناٌْ وَى ُٖواٍَ, 
طفتىطؤ, ػًهشدُْوَ, سيجؤستار و وتاسٍ سِؤرْاَُواٌْ, بُآلّ ُٓوٍَ دًاٍ دَناتُوَ يُ 

اًُْنُيُ يُ ػًَىٍَ دَقًَهٌ ُٓيًهرتؤٌْ نُ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ بىوٌْ بابُتُ سِؤرْاَُو
و دابشيَزسيَتُوَ دواٍ  بهشٍَدَنشٍَ يُ ًٓٓتُسًَْت يًٌَ بطُسينَي و دووباسَ دَطتهاسٍ 

داوانشدٕ و َُٖيطشتين وَى بابُتًَهٌ سِؤرْاَُواٌْ ْىَّ, يُنًَهٌ ديهُ يُ 
 يُ سِيَطُيُى ". دًانُسَوَنإ خًَشايٌ طُيؼتُٓ بُ بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنُ بُ صياتش
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 Internetصايطٔ يٌ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ بُ سِؤرْاٍَُ ًٓٓتُسًَْت ْاودَبات )

newspaper ُو دََيًَت:"ُٓو بآلونشاوَيُ نُ يُ تؤسٍِ صاًْاسٍ دًٗاٌْ دَطتذَنُوٍَ ي )
( دَنشٍَ خبىيَٓشيَتُوَو الثُسَِناٌْ Navigation softwareسِيَطٍُ بُسْاَُناٌْ طُسإ )

بذسيَتُوَ, ُّٓ َاَيجُسَِ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ تايبُت بُو سِؤرْاَاُْ دسوطتذَنشئَ يُ َُٖي
 Hypertext Markupسِيَطٍُ بُناسًٖٓاٌْ داْاِْ نؤد بؤ دَقٌ ثًَؼهُوتىو )

Language HTML و ٓاَشاصٍ ديهٍُ ُْخؼُطاصٍ نُ ثؼت بُ نؤَجًىتُس )
ُس ػاػُناٌْ نؤَجًىتُس و دَبُطتًَت و بابُتٌ سِؤرْاَُواٌْ يُخؤيذَطشيَت يُط

 ًٓٓتُسًَْت.
دنتؤس ذلُذ داطِ يُ ثًَٓاطُناٌْ طُسَوَ دووستش دَسِوات و طُسبُخؤيًُنٌ صياتش 
دَداتُ ُٓو سِؤرْاَاُْ بُوٍَ ُٓو سِؤرْاَإُْ نُ تُْٗا ضاثٌ ُٓيًهرتؤْني و يُاليُٕ 

ؤٍَ و ُٓسنٌ داَُصساوَيُنٌ سِؤرْاَُواًُْوَ دَسدَضٔ, بؤ ُٓوٍَ ُٖس يُ طُسَتاوَ سِ
 سِؤرْاَُواٌْ ببًًَٓت و ُّٓ خاآلٍُْ خىاسَوَ يُ خؤدَطشيَت: 

 . بىوٌْ ُٖيهُيًَهٌ ناسطًَشٍ سيَهىثًَو.1
 . بىوٌْ سِؤرْاَُواٌْ ثًؼُطُس.2
 . بايُخ دَدات بُ ثًَؼهُػهشدٌْ بابُتٌ سِؤرْاَُواٌْ يُ قاَيبًَهٌ سِؤرْاَُواٌْ.3

يَت و تىاًْىيُتٌ سِووْرت طٓىسَناٌْ ُٓو ثًَٓاطُيُ بُُٖوَيًَهٌ دًذٍ دادَْش
سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ دياسٍ بهات و دًاٍ بهاتُوَ يُُٖس دؤسيَهٌ ديهٍُ 

 سِؤرْاَُواٌْ نالطًهٌ. 
بُآلّ يُ تًَهشاٍ ُٓو ثًَٓاطاُْدا سَطُصيَهٌ طشْط و دًانُسَوٍَ سِؤرْاَُ 

ًَهشدُْ )ايتفاعٌ ُٓيهرتؤًُْنإ فُساَؤػهشاوَ و ٓاَارٍَ ثًَُٓنشاوَ ُٓويؽ ناسي
Interactive َ( ُٓو خاَيٍُ نُ يُ ثًَٓاطٍُ )َٓاس فتشٌ( بُ سِووٌْ باطٌ يًَىَنشدو

ناتًَو يُ ثًَٓاطٍُ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ دََيًَت "َُٖىو بآلونشاوَيُنٌ 
ُٓيًهرتؤٌْ ٓؤْاليُٓ نُ يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْتُوَ ثُخؽ دَنشيَت, بُ ٖؤٍ يُنًَو يُ 

ًَُٖاطاصٍ ديضائ نشاوَ, تاوَنى خىيَُٓس بُ بُناسًَٖٓاٌْ بُسْاَُناٌْ طُسِإ صَاُْناٌْ 
بًاخنىيًََٓتُوَو يُطُس ػاػٍُ نؤَجًىتُس ناسيًَهًإ يُطٍَُ بهات, ُّٓ بآلونشاواُْ 
طشْطٌ دَدَٕ بُ بُناسًَٖٓاٌْ تُواوٍ ٖىُْسَناٌْ سِؤرْاَُواٌْ و قاَيبُ نالطًو و 

 اٌْ".تاصَناٌْ ْىوطًين سِؤرْاَُو
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يُ ًَاٍُْ ُّٓ ثًٓاطاٍُْ طُسَوَ دَنشٍَ دُخت يُطُس ضُْذ خاَيًَهٌ طُسَنٌ 
 بهُيُٓوَ نُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ دًادَناتُوَ يُواُْؾ: 

. نؤََُيًَو بابُتٌ سِؤرْاَُواٌْ طًاطٌ و ٓابىوسٍ و نؤَُآليُتًٌ وٖىُْسٍ و 1
ىيًا َُُٖ ضُػُٓناٌْ وَسصػٌ و ٖتذ يُخؤيذَطشيَت و يُ تىاْايذايُ سُص و خ

 خىيَُٓساٌْ يُ ٓاطت و تَُُُْ دًاواصَنإ تًَشبهات.
. قاَيبُ سِؤرْاَُواًُْ دؤسبُ دؤسَناٌْ وَى ُٖواٍَ, ساثؤست, سيجؤستار, وتاس 2

 يُخؤيذَطشيَت.
 . يُ سِوٍْ دَسضىوُْوَ ثابُْذَ بُ ناتًَهٌ دياسيهشاو. 3
و بؤ سِؤريَهٌ ديهُ يإ يُ ناتًَو . بُ بُسدَواٌَ بابُت و ْاوَسِؤنُنٍُ يُ سِؤري4َ

 بؤ ناتًَهٌ ديهُ ْىَّ دَنشيَتُوَ. 
( بىاس دَسَخظًًََٓت يُ بُسدَّ خىيَُٓسإ دا سِاطتُوخؤ Interactive. ناسيًَهشدٕ )5

يًَذوإ و بؤضىوٌْ خؤيإ طُباسَت بُ بابُتُ دؤسبُدؤسَنإ بًَٓشٕ و داوا و 
 ايف سِؤرْاَُنُ. يُوباسَوَ بطُئُْ بُ طت ثًؼًٓاسَناًْإ

. يُثاٍَ ْىوطني و دَقُ ْىوطشاوَنإ, ويَُٓو ًًََٖهاسٍ و ُْخؼُ و ويٍَُٓ دىآلويؽ 6
 يُخؤيذَطشيَت.

. داْاٌْ يًٓهٌ صاًْاسٍ و بابُتٌ ثُيىَْذيذاس يُْاو دُطتٍُ بابُتُ 7
 سِؤرْاَُواًًُْنإ.

ديهُ دَْاطشئَ بُآلّ يُ ًَٓظتادا سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُ تايبُمتُْذيًُنٌ 
ُٓويؽ قىوَيٌ ُٓو صاًْاسيًُ صؤس و فشَواُْيُ دَخيُُْسِوو يُ سِيَطٍُ دَطتُبُسنشدٌْ 

 صؤستشئ يًٓهٌ صاًْاسٍ ثُيىَْذيذاس بُو بابُتاُْ. 
يًَشَػُوَ دَنشٍَ ثًَٓاطُيُنٌ طؼتطري بؤ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ بهُئ و بًًََني: 

ؤسٍِ ًٓٓتُسًَْتُوَ بآلودَنشيَتُوَو يُ سِووّ ناتٌ َُٖىو بآلونشاوَيُنُ يُ سِيَطٍُ ت
دَسضىوٕ و بآلونشدُْوٍَ بابُت و قاَيبُ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ 

( HTMLدَضًَت, بُآلّ دًاواصَ يُ ديضائ نشدٕ و صَاٌْ طًُبىٍ طاصٍ )
ُطَُيٌ ناسيًَو بُناسدًََٖٓشيَت تا خىيَُٓس بُ ٓاطاٌْ طُيشٍ بهات و بًدىيًََٓتُوَ و ي

بهات ؛ يُوَدا دًاواصَ نُ سِؤرْاَُنُ يُثاٍَ ويَُٓو ًًََٖهاسٍ و ُْخؼُو ويٍَُٓ دىآلو 



 
136 

ضُْذئ يًٓهٌ صاًْاسٍ تايبُت بُ نُغ و بابُتُنإ يُ دووتىيٌَ بابُتُناْذا 
 دَخاتُبُسدَطيت خىيَُٓس. 

ئ
َقدهىيئِزؤذىلامةوهىيئيةَبكرتؤىي ئمَبروويئضةزٍة

اناٌْ طُدٍَ سِابشدوو نؤََُيًَو تىيزيُٓوٍَ صاْظيت و َُيذاٌْ يُ ْاوَسِاطيت سُفت
( و Publisherُٓجناَذسإ بُ َُبُطيت صًََُٓ خؤػهشدٕ يُ بُسدَّ بآلونشاوَنإ )

سِؤرْاَُواْإ, بؤ طىودوَسطشتٔ يُو ثًَؼهُوتُٓ طُوسَيٍُ يُ بىاسٍ ًٓٓتُسًَْت و تؤسٍِ 
ػتاناٌْ طُدٍَ سِابشدوو بُسٌَُٖ ُٓو صاًْاسٍ ٖاتؤتُٓاسا, ُٓوَبىو يُ طُسَتاٍ ُٖ

تىيَزيُٓواُْ دَسنُوتٔ و تىاْشا سِؤرْاَُ سِؤراُْناٌْ وَى واػًٓتؤٕ ثؤطت و يؤغ 
 (َوَ خبشيَُٓ بُسدَطت خىيَُٓسَناٌْ.Onlineُٓجنًؤغ تاميض يُ سِيَطٍُ خضَُتطىصاسٍ )

ًهرتؤٌْ يُوَ بُطىيَشٍَ ُْٖذٍَ طُسضاوٍَ تش, ًََزووٍ طُسَُٖيذاٌْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓي
نؤْرتَ, بؤ صياتش يُ ثُجنا طاٍَ بُس يُ ًَٓظتا دَطُسِيَتُوَ, ُٓوناتٍُ سِؤرْاَُنإ يُ 
سِيَطٍُ ػُثؤيُناٌْ سِاديؤوَ سَِواُْ دَنشإ بؤ دَيإ ُٖصاس َاٍَ يُ سِيَطٍُ ٓاًََشٍ 
فانظُوَ, ُٖس نؤثًُنًؽ خُسدًُنٍُ ثُجنا تا طُد دؤالسٍ َُٓشيهٌ بىو, ُٖسوَى 

يُ طُسَتاٍ طاآلٌْ  Video textسا بؤ ْاسدٌْ سِؤرْاَُ يُ سِيَطٍُ ظًذيؤ تًَهظت ُٖوَيذ
يُ  ثًَؼىاصٍُٖػتاٍ طُدٍَ بًظت ُٓويؽ بُ بُناسًَٖٓاٌْ ًًََُٖناٌْ تُيُفؤٕ 

و بُػذاسبىوإ بتىأْ يُطُس ػاػٍُ تُيُفضيؤٕ  بهشٍَْاوَسِؤنٌ ُٓو سِؤرْاَُ ناغُصياُْ 
بىوُْيُنٌ َاْطاُْدا بًاخنىيَُٓٓوَ, بُآلّ بُ ٖؤٍ يإ نؤَجًىتُس يُ بُساَبُس ٓا

ْاسؤػين ويَُٓنإ وطظيت خظتُٓسِووّ بابُتُنإ وايهشد خىيَٓذُْوٍَ ُٓو سِؤرْاَاُْ 
 compuناسيَهٌ صَمحُت بًَت. يُو َاوَيُػذا بىو نؤَجاًْايُنٌ نؤَجًى طريظ )

serveَيُنٌ ُٓصَىوٌْ ضاثٌ ( يُ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها ُٖوَيًذا بُ ػًَى
ُٓيًهرتؤٌْ بؤ سِؤرْاَُ ُْتُوَيًُنإ خباتُ بُسدَطت, بُآلّ ُّٓ ُٖوَيُ بُ ٖؤٍ تًَضىوَ 

 بُسصَنٍُ و ُْبىوٌْ بُػذاسبىوٍ ثًَىيظت طُسنُوتىو ُْبىو.
طُػُ و بآلوبىوُْوٍَ ًٓٓتُسًَْت يُ طُسَتاٍ ُْوَدَناٌْ طُدٍَ سِابشدوو دَسطاٍ بُ 

طتُقًٍُٓ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ و ضاثٌ ُٓيًهرتؤٌْ سِؤرْاَُ سِووٍ طُسَُٖيذاٌْ سِا
 ناغُصيُنإ يُطُس تؤسٍِ صاًْاسٍ دًٗاًٌْ واآلنشد.
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بُطىيَشٍَ تىيَزيُٓوَيُنٌ تىيَزَسٍ َُٓشيهٌ )َاى ديىيض( يُباسٍَ ًََزووٍ 
سًَْت سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤًْذا, يُنُّ سِؤرْاَُ يُ َُُٓسيها ضاثٌ ُٓيًهرتؤٌْ يُ ًٓٓتُ

( يُثاٍَ نؤثًُ 1992بآلوبهاتُوَ سِؤرْاٍَُ )ػًهاغؤ تشيبًىٕ( بىو طاَيٌ)
(, يُوناتُوَ َاَيجُسٍِ ُٖواَيٌ و سِؤرْاَُواًًُْنإ ػًهاغؤ ٓؤْالئُٓيًهرتؤًًُْنٍُ )

يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت صيادّهشد صؤسيَو يُواُْ يُاليُٕ سِؤرْاَُ ناغُصٍ و نُْاَيُناٌْ 
جُسَِ ُٖواَيًُ طُسبُخؤنإ دَسدَضىوٕ, بُ بؤضىوٌْ ػاسَصايإ ُٓو تُيُفضيؤٕ و َاَي

 َاَيجُسَِ ُٖواَيًاُْ دَنشٍَ بُ نُْاَيًَهٌ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ طُسبُخؤ يُ قَُيُّ بذسئَ.
يُباسٍَ دياسيهشدٌْ يُنَُني سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ تىيَزَسإ يُ ًَْىإ خؤياْذا 

اٍُْ بؤضىوُْناٌْ )ديىيض(, )دنتؤس ذلُذ عًِ ايذئ( واٍ ٖاوسِاْني, بؤ منىُْ بُ ثًَضُو
ٍ طىيذٍ يُنَُني سِؤرْاَُيُ نُ يُطُس تؤسٍِ "ٖبًضبٓىسط داطبالد"دَبًين سِؤرْاٍَُ 

 ًٓٓتُسًَْت بآلونشاوَتُوَ.
ًٓذٍ يًَشَوَ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ صَْطٌ طُسَتاٍ طُسدًَََهٌ ديهٍُ 

ا, طشْطرتئ طًُاناٌْ يُوَدا دَسنُوت بُسبُطت و ثُيىَْذيهشدٕ و سِاطُياْذٌْ يًَذ
طٓىسَ دىطشايف و طًاطًًُنإ يُ بُسدَّ بآلوبىوُْوٍَ ػُثؤيٌ صاًْاسيًُنإ و 
تاسَايًُناٌْ طاْظؤسٍ دَوَيُت و سهىَُتُنإ ُٖسَطًإ ًَٖٓا, ُٓطُس ُْػًًَنَي َُْا 

َطيت ْاضاسنشدوَ ُٓوا بُ ػًَىَيُنٌ بُسضاو ناَيبؤتُوَ و ْاوَْذَناٌْ بشِياسبُد
بُدؤسيَهٌ دٍ بريبهُُْوَ و سَفتاس بهُٕ يُ َُٖبُس ُّٓ ًَىاُْ تاصَ و ُْخىاصساوَ نُ 
َُٖىو دَسطاناٌْ يُ بُسدَّ ٖضس و برينشدُْوَ و طىصاسػتهشدٕ يُ بريوبؤضىوُْ 

 دًاواصَنإ واآلنشد.
يهشد طُسَُٖيذاٌْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ و طُػُنشدٌْ يُ َاوَيُنٌ نَُذا وا

ببًَتُ سِنابُسيهٌ سِاطتُقًٍُٓ سِؤرْاَُواٌْ ناغُص بُ تايبُتٌ يُو ناتٍُ طؤظاسٍ 
(ٍ َُٓشيهٌ نُ يُ طُساْظُسٍ دًٗاْذا خاوَٕ تريارو News weekًْىصويو )

خىيُٓسيَهٌ صؤسَ, يُ سِيَطٍُ َاَيجُسَِنٍُ بُدواداضىوٌْ سِؤرْاَُواٌْ بُسدَواٌَ 
ُْنٍُ )بًٌَ نًًٓتؤٌْ( طُسؤنٌ ثًَؼىوٍ َُُٓسيها بآلودَنشدَوَ يُباسٍَ ٓابشِووضىو

 يُطٍَُ )َؤًْها يىيٓظهٌ( بُس يُ دَسضىوٌْ ضاثٌ ناغُصٍ طؤظاسَنُ نُ ُٖفتاُْ بىو.
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(ْضيهٍُ بًظت سِؤرْاَُو رَاسَيُنٌ نٌَُ طؤظاسَنإ ضاثٌ 1993يُ طاَيٌ )
ؤسيٍُٓ سِؤرْاَُنإ ُٓيًهرتؤًًْإ ُٖبىو, بُ تًَجُسِبىوٌْ نات يُ ْاوَسِاطيت ُْوَدَنإ ص

 بىوٕ بُ خاوٌَْ َاَيجُسِ يُطُس تؤسٍِ صاًْاسٍ.
( سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ ُٖبىو. يَُاْطٌ 154( ْضيهٍُ)1996يُ طُسَتاٍ طاَيٌ )

( سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ و 1562(ُّٓ رَاسَيُ طُيؼتُ)1996تؼشيين يُنٌَُ طاَيٌ)
ٍُ ُٓيًهرتؤٌْ و يُ نؤتايٌ ( سِؤرْا3622َ( طُيؼتُ)1997يُ ْاوَسِاطيت طاَيٌ )

( و يُ 4000( رَاسٍَ سِؤرْاَُنإ يُطُس ًٓٓتُسًَْت طُيؼتُٓ )1997طاَيٌ)
 ( سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ.5000( رَاسَنُ بُسصبىوَوَ بؤ ْضيهٍُ)2002طاَيٌ)
ئ

ئتلايبةمتةىديبةكلاىيئِزؤذىلامةيئيةَبكرتؤىي
اوػًَىَ ناغُصيُنٍُ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ بُضُْذ طًُاو تايبُمتُْذيًُى يُ ٖ

 دًادَنشيَتُوَ يُواُْ: 
. ناسيًَهشدٕ: سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُوَ دًادَنشيَُٓوَ بىاس دَسَِخظًَٓٔ يُ 1

بُسدَّ خىيَُٓسَناًْإ سِاوبؤضىوٌْ خؤيإ طُباسَت بُ بابُتُ بآلونشاوَنإ بؤ سِؤرْاَُنُ 
َسبشِيين يًَذوإ وطُسْر يُاليُٕ بٓىوطٔ يُ سِيَطٍُ ُٓو يًٓهاٍُْ تُسخإ دَنشئَ بؤ د

خىيَُٓسَوَ, بَُُؾ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ يُ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ وَى سِؤرْاٍَُ 
يُدلؤسَ سِؤرْاَاُْ وَسطش بؤٍ  ناغُصٍ يُناليُُْ ًُْ تُْٗا يُ ًَْشَسَوَ بؤ وَسطش, بَُيهى

ُٓوَ دَطُيًَُْت ثشِؤطٍُ  ُٖيُ سِؤَيٌ ًَْشَس ببًًَٓت و ًََْشَس دَبًَتُ وَسطش, َُُٓ َاْاٍ
ثُيىَْذيهشدٕ يُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ثشؤطُيُنٌ دوواليُُْيُ يُ ًَْشَسَوَ بؤ وَسطش 

 و يُويؼُوَ بؤ ًَْشَس ناسيًَهشدٕ يُّ سِؤرْاَاُْ دوو ػًىاص وَسدَطشيَت: 
أ. ثُيىَْذيًُ ناسيًََهُ سِاطتُوخؤنإ: وَى بُػذاسٍ خىيَُٓسإ يُ رووسَناٌْ ضات 

( و بآلونشدُْوٍَ ْاوَسِؤنٌ ُّٓ ضات نشدْاُْ يُاليُٕ ُْٖذٍَ يُ Chattingنشدٕ )
( سِيَطُ خؤػذَنات يُ Messengerسِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ, ُٖسوَٖا خضَُتٌ )

 و ثُيآًََشَنإ.ْىوطُس بُسدَّ ثُيىَْذيهشدٌْ سِاطتُوخؤ يُاليُٕ بُسثشطاٌْ سِؤرْاَُو
اطتُوخؤنإ: وَى ثؤطيت ُٓيًهرتؤٌْ و ساثشطٌ و ب. ثُيىَْذيًُ ناسيًَهزَ ْاسِ

طُنؤٍ ديايؤط و يًٓهٌ يًَذوإ و طُسْر و ثًَؼًٓاسٍ تايبُت بُ خىيَُٓسإ, يُ َُٖىو 



 
139 

َُٓاُْؾ خىيَُٓس دَطُآلت و ثًَطُيُنٌ صياتش وَسدَطشيَت يُوٍَ نُ يُ سِؤرْاَُواٌْ 
 ناغُصٍ بُديذَنشيَت.

اٍُْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ثًَؼهُػٌ . قىآليٌ َُعشيفٌ: ُٓو خضَُتطىصاسي2
دَنُٕ بُ قىَيٌ و طؼتطريٍ دَْاطشيَُٓوَ, ُّٓ تايبُمتُْذيًُ يُو ثاْتايًُ فشَوإ و 
دياسيهشاوَ بُسدُطتُدَبًَت يُ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْناْذا ُٖيُ, بؤيُ بىاسٍ يُ 

ٍ سِووداوَنإ و بُسدََذايُ خضَُتطىصاسٍ صيادَ ثًَؼهُؾ بهات طُباسَت بُ بانطشاوْذ
 طشيَذاُْوٍَ بُ سِووداوَ ثُيىَْذيذاس و ٖاوػًَىَنإ يُ سِيَطٍُ: 

 أ. خظتُٓسِوٍْ بابُتُ ثُيىَْذيذاسَنإ بُو بابُتٍُ خىيَُٓس دَخيىيًََٓتُوَ.
 ب. سَخظاْذٌْ دَسفُتٌ طُساُْوَ بؤ ُٓسػًفٌ سِؤرْاَُ.

 وَسطشتين صاًْاسٍ صياتش.ز. طُيؼنت بُ طُْتُسٍ صاًْاسٍ تايبُت بُ سِؤرْاَُنُ بؤ 
د. فُساَُٖهشدٌْ ُْٖذٍَ ضاثٌ ديهُ نُ سِؤرْاَُنُ دَسيذَنات بؤ منىوُْ ضاثٌ 

 ًَْىدَوَيُتٌ.
. ْىيَهشدُْوٍَ بُسدَواّ: َُبُطت يًٌَ خضَُتطىصاسٍ ُٖواَيٌ دَطتبُدٌَ و 3

إ بؤ ُٓوٍَ خىيَُٓسٍ ُٓو سِؤرْاَُيُ طات بُ طات ٓاطاداسٍ طؤسِ Onlineسِاطتُوخؤيُ 
و ثًَؼٗاتُنإ بًَت يُ بىاسَ دًادًاناْذا, ُّٓ تايبُمتُْذيًٍُ سِؤرْاَُ ُٓيهرتؤًُْنإ يُ 
ْىيَهشدُْوٍَ بُسدَواٌَ خضَُتطىصاسيًُ ُٖواَيًُنإ يُ تايبُمتُْذيٌ ًٓٓتُسًَْت 
طُسضاوٍَ طشتىَ نُ سِاطتُوخؤيٌ و دَطتبُدًٌَ بىوٕ يُ طًُا طُسَنٌ و 

 طشْطُناًُْتٌ.
َطُآلتٌ خىيَُٓس: فشَيٌ و فشَواٌْ بىاسَناٌْ بآلونشدُْوٍَ . فشَواٌْ د4

ُٓيًهرتؤٌْ دَسفُتٌ سِاطتُقًٍُٓ يُ بُسدَّ نُغ و طشْثُ َشؤيًُنإ سَخظاْذووَ ُٖس 
ضُْذَ رَاسَيإ نُّ بًَت و خىيًا و ٓاسَصووَناًْإ طٓىسداسبًَت ُٓوٍَ ثًَىيظتًاُْ يُو 

يُو سِؤرْاَاُْ دَخيُُْ بُسدَطيت  خضَُتطىصاسياُْ دَطتًإ بهُوٍَ نُ ُْٖذٍَ
خىيَُٓساًْإ, بُطىيَشٍَ ُٓو ػتاٍُْ داواٍ دَنُٕ, ُٓو سِؤرْاَاُْ ثًًَاْذَطىتشٍَ 

(, ُٖسوَى ثًًَاْذَطىتشٍَ سِؤرْاَُ Newspaper on Demandسِؤرْاٍَُ داوانشاو )
( بُو سِؤرْاَاُْ دَطىتشٍَ ُٓو بابُتاٍُْ Virtual Newspaperطشمياُْيًُنإ )

 بآلويذَنُُْوَ يُطُس بَُٓاٍ ثًَىيظيت خىيَُٓساٌْ دياسٍ دَنشٍَ.
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. ٓاطاٌْ دَطتدظتين سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ: ٓاطاٌْ طُيؼنت بُو سِؤرْاَاُْ 5
يُنًَهُ يُ طشْطرتئ ُٓو خُطًَُتاٍُْ ثًٌَ دًادَنشيَُٓوَ و يُنًَهًؼُ يُو ٖؤناساٍُْ 

ْذٌْ ثٌَ باػرت بًَت يُ يُنًَهٌ ديهُ, نُوا يُ خىيَُٓس دَنات ٖؤناسيَهٌ سِاطُيا
يُبُسُٓوَ بُناسًَٖٓاٌْ وَسطش صياتش دَبًَت بؤ ُٓو ٖؤناساٍُْ سِاطُياْذٕ نؤػؽ و 
تًَضىوٌْ نَُرتٍ ثًَىيظتُ, صؤسبٍُ ُٓو خضَُتطىصاسياُْؾ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ 

ٓإ و طىود دَخياتُ بُسدَطت خىيَُٓسَناٌْ َُبُطت يًٌَ ٓاطاٌْ طُيؼنت و بُناسًَٖ
 يًَىَسطشتًُٓتٌ.

ناتزًََش يُبُسدَطيت  24. ْاوَسِؤنٌ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ: بُ دسيَزايٌ 6
خىيَُٓساًْذايُ, يُ ناتًَهذا سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ دَبًَت سِؤريَهٌ تُواو خىيَُٓس ضاوَسٍَ 

 بهات بؤ دَطتدظتين رَاسَيُنٌ ْىيِ سِؤرْاَُنُ.
ناٌْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ُٓوَيُ يُ طاتُوَخيت . يُنًَهٌ ديهُ يُ خُطًَُت7ُ

(, بُ ثًَضُواٍُْ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ Real Timeْىوطني و داسػتًٓذا دَسدَضًَت )
ثشؤطٍُ دَسضىوٕ و طُيؼتين بُ خىيََُٓس ناتًَهٌ صؤسٍ دَوٍَ يُ سِيَطٍُ نُْاَيُناٌْ 

 دابُػهشدٕ و طُياْذٌْ سِؤرْاَُ.
ٌ: تاوَنى ْاضاس ُْبًَت بابُتُنإ نىست بهاتُوَ و بُ . ُْبىوٌْ طشفيت ثاْتاي8

ْاضاسٍ صاًْاسيًُنإ بُ ثضشِ ثضشٍِ ثًَؼهُؾ بهات بُ ثًَضُواٍُْ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ 
 ُٓو طشفتٍُ صؤسَ.

. داْاٌْ نًًٌ و نؤدٍ تايبُت: ُٓو بابُتُ سِؤرْاَُواًْاٍُْ ٓاَادَدَنشئَ بؤ 9
بُوٍَ ُٓو  بهشئَدواٍ بآلونشدُْوَؾ ٓاَادَ بآلونشدُْوَ, ثًَىيظت بُوَ دَنات بؤ 

 بطىجنٌ يُطٍَُ طشْػيت بآلونشدُْوَ يُ ًٓٓتُسًَْت. بهشئَبابُتاُْ ثؤيًًََٓهٌ طىجناو 
دطُ يُ ثؤيًَٓهشدٕ, بىَتُ ناسيَهٌ ثًَىيظت نُ بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ نًًٌ و 

ٌْ ضُْذ وػُيُنٌ نًًًٌ ( ُٓويؽ يُ سِيَطٍُ ثًَذاTagنؤديهٌ تايبُتًإ بؤ دابٓشٍَ )
بُو بابُتاٍُْ ُٖواَيُنُ يإ بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنُ باطٌ يًَىَدَنات, بؤ ُٓوٍَ يُ ناتٌ 

( دا خىيَُٓس بُ ٓاطاٌْ دَطتًبهُوٍَ, باػرت وايُ يُ ناتٌ داْاٌْ نًًٌ و Searchطُسإ)
سيذًََٖٓٔ يُ نؤدَنإ ُٓو وػاُْ دابًٓنَي نُ ثًَؼبًين دَنشٍَ صؤسبٍُ خىيََُٓسإ بُنا

 ُٖوَيًاْذا بؤ دؤصيُٓوٍَ بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ طُباسَت بُ ثشطًَهٌ دياسيهشاو.
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. بُػذاسيهشدٕ: َُُٓ قؤْاغًَهٌ ثًَؼهُوتىتشَ يُ ناسيًَهشدٕ و ْىيَرتئ 10
ػًَىاصَناٌْ سيَهدظتين ثُيىَْذيًُ يُ ًَْىإ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ و خىيُٓسَناٌْ, 

اَيجُسَِ سِؤرْاَُواًًُْنإ ثاْتايًُنٌ تُسخاْهشدوَ بؤ خىيَُٓساًْإ تاوَنى ُْٖذٍَ يُ َ
ساثؤست و طشتٍُ ظًذيؤيٌ ْ ويٍَُٓ فؤتؤطشايف بًَٓشٕ و ببًَتُ بُػًَو يُ ْاوَسِؤنٌ 

 سِؤرْاَُنُ, ُٓطُس ُٓو َُسداٍُْ تًًَذا بًَت سِؤرْاَُنُ بؤ ُٓو َُبُطتُ دايٓاوَ.
نإ ثًًَاْذَطىتشٍَ َاَيجُسٍِ ْاوَسِؤنُ نشاوَنإ ضىْهُ تُْاُْت ُْٖذٍَ يُ َاَيجُسَِ

ثؼت بُو خىيَُٓساُْ دَبُطنت طُسداٌْ ُٓو َاَيجُسَِ دَنُٕ و بابُتُنإ دَْىوطٔ و 
 دَوَيَُُْذٍ دَنُٕ و تاصٍَ دَنُُْوَ. 

)د. ٖٓذ بذاسٍ( ٓاَارَ بُضُْذ خاَيًَهٌ ديهُ دَنات يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ 
 ٌْ يُواُْ: سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤ

 .Global Reach. بآلونشدُْوَ يُطُس ٓاطيت دًٗاٌْ 1
. ْادَُاوَسٍ بىوٕ و ثُسػىبآلوٍ دَُاوَسٍ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ 2

Demystification 
  Changeability. بىاسٍ طؤسِاْهاسٍ صؤسَ 2
ئ

ئجؤزةكلاىيئِزؤذىلامةوهىيئيةَبكرتؤىي
ٍُْ ثؼيت ثًَذَبُطتًَت سِؤرْاَُ دَنشٍَ بُطىيَشٍَ ُٓو ٓاَشاص و ٖؤناسٍ ثُيىَْذيهشد

 بُّ ضُْذ دؤسٍَ خىاسَوَ: 
 . سِؤرْاَُ ناغُصيُ ضاثهشاوَنإ.1
. سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْ ضاخ ُْنشاوَنإ يُ بُٓسَتذا ثؼت بُ نؤَجًىتُسو ٖؤناسَ 2

ُٓدلؤسَ ضُْذ ػًَىَيُى  ُٓيًهرتؤًًُْنإ دَبُطتًَت يُ ثشؤطٍُ ْاسدٕ و وَسطشتٓذا,
 شيَت: وَسدَط

: خىيَُٓس  Online Journalism* سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ سِاطتُوخؤ و دَطتبُدٌَ 
دَتىاٌَْ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت يُ سِيَطٍُ ٖاوبُػًهشدٕ بُ خؤسِايٌ دَطتًبهُوٍَ, ُٓو 
سِؤرْاَاُْ بُضُْذ خُطًَُتًَو دَْاطشيَُٓوَ يُواُْ ناسيًَهشدٕ و ْىيَهشدُْوٍَ بُسدَواٌَ 

 ُنُيٌ و بُناسًَٖٓاٌْ صَاٌْ ٖايجُستًَهظت.ْاوَسِؤن
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: ُٓو سِؤرْاَإُْ رَاسَناًْإ Offline Journalism* سِؤرْاَُواٌْ ْاسِاطتُوخؤ 
 .DVDو  CDبُ ػًَىَيُنٌ ُٓيًهرتؤٌْ يُطُس 

* ُْٖذٍَ ػًَىاصٍ ديهُ, بَُذوايًُ ناسٍ يُطُسنشاوَ, ُٓويؽ ُٓو سِؤرْاَُ 
َيُى سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ ٓاَادَدَنشئَ بُطىيَشٍَ ُٓيًهرتؤًًْإُْ نُ يُاليُٕ رَاس

 داواناسٍ و ثًَىيظتًُناٌْ نُطٌ وَسطش و يُ سِيَطٍُ ٓاًََشٍ فانظًٌَُ وَسدَطريئَ,
 ُٓدلؤسَ يُ سِؤرْاَُ ثًًَذَطىتشٍَ )سِؤرْاٍَُ فانظًٌَُ(.

 ثًَىيظتُ ُٓوَ بًًَنَي سِؤرْاٍَُ ٓؤْالئ وَسطش يُ سِيَطٍُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْتُوَ
وَسيذَطشٍَ يُ َُٖىو دؤسَناٌْ ديهُ صياتش يُ ضَُهٌ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ْضيهُ 

 نُ ُّٓ بُػٍُ نتًَبُنُ يُطُسٍ دَدوٍَ.
 بؤ ضُْذ دؤسيَو:  بهشٍَدَنشٍَ سِؤرْاٍَُ سِاطتُوخؤ و ٓؤْاليًٓؽ دابُؾ 

ُ يُنُّ: دؤسَناٌْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ سِواْطٍُ بىوٕ و ُْبىوٌْ ضاث
 ناغُصيُنٍُ: 

, ُٓويؽ يُطُس دوو Online Newspaper. سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ تُواو 1
 ػًَىَيُ: 

أ. ُٓو سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ ثُيىَْذٍ ًًُْ بُ ًٖض سِؤرْاَُيُنٌ ضاثٌ ناغُصٍ 
 و تُْٗا يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت ُٖيُ. 

بُآلّ يُ ْاوَسِؤى دا ب. سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ نُ ضاثٌ ناغُصيإ ُٖيُ, 
يُدلؤسَ  دًاواصٕ و تُْٗا يُ ْاودا ٖاوبُػٔ و طُس بُيُى دَصطاٍ سِؤرْاَُواْني, و

منىوٍُْ صؤس ُٖٕ يُ سِؤرْاَُ َُٓشيهٌ و ُٓوسوثًُنإ, ُّٓ دًاواصيُ يُ ْاوَسِؤى دا 
 دَطُسِيَتُوَ بؤ دًاواصٍ تايبُمتُْذيًُناٌْ دَُِاوَسٍ ُٖسيُى يُو دوو سِؤرْاَُيُ و

 ُٖسوَٖا دًاواصٍ خىدٍ ٖؤناس ْ ٓاَشاصَنُ.
بُٓسَتذا َاَيجُسٍِ سِؤرْاَُ  . ضاثٌ ُٓيًهرتؤٌْ سِؤرْاَُ ناغُصيًُنإ, ي2ُ

 ُٓدلؤسَ بُ دوو ػًَىَ بُ دَسدَنُوٍَ:  ناغُصيُناُْ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت,
ُؾ * ُٓو سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ ْاوَسِؤنٌ ضاثُ ناغُصيُنُ وَنى خؤٍ ثًَؼه

 دَنُٕ دواٍ طؤسِيين بؤ ػًَىٍَ ُٓيًهرتؤٌْ.
* ُٓو سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ بُػًَو يُ ْاوَسِؤنٌ سِؤرْاَُ ناغُصيُنُ ثًَؼهُؾ 

 دَنُٕ.
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 : دؤسَناٌْ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ يُ سِواْطٍُ دؤسٍ ُٓو تُنًٓهٍُدووَّ

 بُناسيًَٗٓاوَ يُ َاَيجُسَِنٍُ: 
ٍ دَم دَْاطشيَتُوَ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت و ُسِوْخظتٓبُ دؤسَناٌْ طىاطتُٓوَو 

 سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ دابُؾ دَبٔ بؤ ضىاس دؤس: 
 Graphic Interchange. ُٓو سِؤرْاَاٍُْ تُنًٓهٌ طشافًهُ ٓاَيىطؤسِنشاوَنإ )1

Formatَٔٓبىاسدَدات بُ طىاطتُٓوٍَ نؤثٌ و ويَُٓيُنٌ وَنى خؤٍ بابُتُ  ( بُناس دي
َُ ناغُصيُنإ و بآلونشدُْوٍَ يُطُس َاَيجُسٍِ سِؤرْاَُنُ يُ ًٓٓتُسًَْت, َُُٓ سِؤرْا

 تُنًٓهٌ باؾ ًُْ يُبُسُٓوٍَ دَسفُتٌ ناسيًَهشدٕ يُ بُسدَّ خىيَُٓس ْاًًًَََٖتُوَ.
 Portable Datagram. ُٓو سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ تُنًٓهٌ دَقٌ باسنشاو )2

Format) (PDFُٓوَّ ْاطشاوَ ب )ُٓدلؤسَيإ ْضيهُ  بُناسدًًَََٖٓت, ُ ثِ دّ ًَٓف
بىاسدَدات بُ طىاطتُٓوٍ دَم و ػًَىَ و ويَُٓو ًًَٖهاسٍ و الثُسَِنإ بُ  يُوٍَ ثًَؼىو,

تُواوَتٌ يُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنُوَ بؤ َاَيجُسٍِ سِؤرْاَُنُ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت, 
 ًَىٍَ ضاثُ ناغُصيُنُيُ.ُٓوٍَ يُ َاَيجُسَِنُ بآلودَنشيَتُوَ تُواو ٖاوػ

 Hypertext. ُٓو سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ تُنًٓهٌ دَقٌ ثًَؼهُوتىو )3

Markup Format) (HTML,َٔٓبُناس دي ) َبىاسدَدات بُ داْاٌْ دَقُناٌْ  ُٓدلؤس
سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ بُ ػًَىَيُنٌ دًا و طُسبُخؤ يُ دَم و بابُتُناٌْ سِؤرْاٍَُ 

دا طىودٍ صؤس وَسدَطرييَت يُ تايبُمتُْذيًُ طُسطىسًَُٖٓس و بٌَ يُدلؤسَ  ناغُص,
ػىَاسَناٌْ ًٓٓتُسًَْت نُ طشْطرتيًٓإ بشيتًًُ يُ نؤنشدُْوٍَ بُ يُنُوٍَ دَم, 
ويَُٓ, دَْط, طشتٍُ ظًذيؤ, فُساَُٖهشدٌْ خضَُتطىصاسيٌ بُدواداطُسإ, ُٓسػًف 

 ودَسفُتٌ نؤثٌ نشدٌْ دَقُنإ.
( و HTMLيًهرتؤًًْاٍُْ ُٖسدوو دؤسٍ دَقٌ ثًَؼهُوتىو ). ُٓو سِؤرْاَُ 4ُٓ

طىودوَسطشتٔ يُ باػًُناٌْ ُٖسدوو  نؤدَنُُْوَ بؤ ( بُيُنُوPDFَدَقٌ باسنشاو )
طًظتَُُنُ, يُ دَقٌ ثًَؼهُوتىو دَسفُتٌ ناسيًَهشدٕ و ثًَؼهُػهشدٌْ بابُتُنُ يُ 

ويَُٓيُنٌ دَقاودَقٌ سِيَطٍُ ٖؤناسَ دؤسبُدؤسَنإ دَسَخظًَين, دَقٌ باسنشاويؽ 
سِؤرْاَُ ناغُصيُنُ دَطىاصيَتُوَ, َُُٓ يُبُسُٓوٍَ ُْٖذٍَ يُ خىيَُٓسإ بُالياُْوَ 
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خؤػرتَ سِؤرْاَُنُ بُوػًَىَيُ ببًٓٔ نُ يًٌَ ساٖاتىوٕ, صؤسيَو يُ سِؤرْاَُناٌْ 
 يُدلؤسَٕ وَى سِؤرْاٍَُ خُبات و نىسدطتاٌْ ْىَّ و ٓاويَُٓ. نىسدطتإ

ئ
ئىَبوهٌئِزؤذىلامةيئكلاغةشيئوئِزؤذىلامةيئيةَبكرتؤىيجبلاوهشيةكلاىيئ

 دَنشٍَ ُٓو دًاواصياٍُْ يُ ًَْىإ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ و سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ
 بُديذَنشٍَ يُّ ضُْذ اليُُْ دياسيإ بهُئ.

 . يُ سِووٍ ػًَىَو ديضايُٓوَ: 1
شيَُٓوَ بُ أ. سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُ ػًَىٍَ طتىوٌْ يإ ٓاطؤيٌ دَخىيَٓ

َُبُطيت ثًؼاْذاٌْ يُطُس ػاػٍُ نؤَجًىتُس, يُ ناتًَهذا سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ 
يُطُسَوَ بؤ خىاسَوَيُ و يُطُس الثُسٍَِ طُوسَ, َُٓؼًَىَيُؾ يُطُس ػاػُ صَمحُت و 

بُدووسطشتىَ يُ  ُْطىجناو دَبًَت ُٖس بؤيُ دَبًٓني سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ خؤيإ يًٌَ
ٌ ُٓو يًظتاٍُْ يُُٖس دوو الٍ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنأْ و صياتش وَى سِيَطٍُ داْاْ

نىستهشاوٍَ ُٖواَيُناُْ يُطُس  ثًَشطتًَو وايُ بؤ فايٌ و بُػُناٌْ سِؤرْاَُنُ و
 الثُسٍَِ طُسَنٌ َاَيجُسَِنُ.

ب. تىاْاٍ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُطُس ناسانشدٌْ سَطُصَناٌْ ََُيتًًُذيا 
(Multimediaو )  ٌْيُنإ بُ ضُْذئ دؤطًًُو يًٓهٌ ضريؤنُُٖواٍَدَوَيَُُْذنشد

ٖؤناسْ ٓاَشاصَ دؤسبُدؤسَنإ, َُُٓ يُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ بُسضاو ْانُوٍَ, يُطٍَُ 
ُٓوَؾ تًَطُيؼنت و طىودوَسطشتٔ يُ سِيَطاناٌْ بُناسًَٖٓاٌْ سَطُصَناٌْ ََُيتًًُذيا 

 ًهرتؤًًُْنإ يُ ٓاطيت ثًَىيظتذا ًُْ.ًَٖؼتا طٓىسداسَ و يُ سِؤرْاَُ ُٓي
بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ  وادَنات بُناسًَٖٓاٌْ سَطُص و نُسَطتُناٌْ ََُيتًًُذيا

يُ بابُتُ ثُخؼهشاوَناٌْ وَى سِاديؤ ْ تُيُفضيؤٕ بضًَت, بُسِاٍ ُْٖذٍَ يُ ػاسَصاياًْؽ 
َناتُوَ, ُٖسوَى بىاسٍ ناَيذ َُُٓ يُ تايبُمتُْذيٌ و خُطًَُتُ تايبُتُناٌْ سِؤرْاَُ

سِنابُسٍ و نًرَبنًَهشدٕ دَطاصيًََٓت يُ ًَْىإ دَصطا سِؤرْاَُواًًُْنإ و ُٓو َاَيجُسِاُْؾ 
خضَُتطىصاسٍ دَْطٌ و ظًذيؤيٌ يُ سِيَطٍُ ًٓٓتُسًَْتُوَ ثًَؼهُؾ دَنُٕ وَى 

 ويظتطُناٌْ سِاديؤ.
ٍ ًٓٓتُسًَْيت دَنشئَ بُ دوو ويَُٓ دىوآلوَنإ يُ سِووّ بُناسًَٖٓاًْاُْوَ يُ سِؤرْاَُ

 بُػُوَ: 
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 ويَُٓ دىوآلوَ طؤسِاوَنإ:  -
يُ رَاسَيُى بؤ رَاسَيُنٌ تشٍ سِؤرْاَُنُ بُطىيَشٍَ دؤس و طشْػيت بابُتُ 
بآلونشاوَنإ يُ َاَيجُسٍِ سِؤرْاَُنُ طؤسِاًْإ بُطُس داديَت, بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت 

 ؤ: سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُناسيذًََٖٓٔ ب
 . منايؼهشدٌْ َاْؼًَيت ُٖواٍَ و بابُتُنإ يُ الثُسَِناٌْ ْاوَوَ.1
. منايؼهشدٌْ نؤََُيًَو ويَُٓ طُباسَت بُ يُى سِووداو وَى بُناسًَٖٓاٌْ بؤ 2

منايؼهشدٌْ ويٍَُٓ ثاَيًَىساوَناٌْ طُسؤنايُتٌ يإ منايؼهشدٌْ ويٍَُٓ ياسيضاْاٌْ تؤثٌ 
 سنشدوَ.ثٌَ نُ يُ ياسيُنذا طؤَيًإ تؤَا

. منايؼهشدٌْ َاْؼًَتُ طشْطُنإ يُيُنُّ الثُسَِدا خىيَُٓس دَتىاٌَْ طُيشٍ بهات 3
 يُ سِيَطٍُ دىآلْذٌْ الثُسَِنُ بؤ خىاسَوَ.

. سِانًَؼاٌْ طُسجنٌ خىيَُٓس يُ سِيَطٍُ طىودوَسطشتٔ يُ دىوَيٍُ ويَُٓ و 4
 َاْؼًَتُنإ.

ايإُْ يُ َُٖىو رَاسَيُنٌ سِؤرْاَُنُ . ويَُٓ دىآلوَ ُْطؤسَِنإ: ُٓو ويَُٓ و 5ًَُٖ
يُواًْرت  وَنى خؤيأْ و طؤسِاًْإ بُطُسدا ْايُت, نُطايُتٌ ُٓو سِؤرْاَُيُ

 دًادَناتُوَ, يُ بُناسًَٖٓاْذا سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ دَياُْوٍَ ُّٓ َُبُطتاُْ
 بُديبًَٓٔ: 

تُسًَْت يُ سِيَطٍُ . دسوطتهشدٕ و دًانشدُْوٍَ نُطايُتٌ سِؤرْاَُنُ يُطُس 1ًٓٓ
 ُٓو ويَٓاُْوَ, يُ سِؤرْاَُ و َاَيجُسَِناٌْ ديهٍُ طُس ًٓٓتُسًَْت ْاضًَت.

 خىيَُٓسٍ سِؤرْاَُنُ بُالٍ خؤيذا. طُسجنشِانًَؼاٌْ .2
 . ياسَُتًذاٌْ خىيَُٓس يُ بريًَٖٓاُْوَ و ْاطًُٓوٍَ سِؤرْاَُنُ.3
 ُ الٍ خىيَُٓس.. دسوطتهشدٌْ تًَشوآًًَْهٌ تايبُت بُ سِؤرْاَُنُ ي4
 (: Content. يُ سِْوٍ ضُْذيَيت ْاوَسِؤنُوَ )2

سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ ضاو سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ تىاْايُنٌ صياتشيإ ُٖيُ يُ 
 بآلونشدُْوٍَ بشيهٌ صؤسٍ ْاوَسِؤى و رَاسَيُنٌ دياسيُٓنشاو يُ بابُت بُ ٖؤٍ

ُٖسوَٖا خضَُتطىصاسٍ ُٓسػًفٌ ثابُْذبىوٕ بُ ثاْتايٌ و ناتٌ بآلونشدُْوَوَ, 
ضُْذيَيت ُٓو ْاوَسِؤنٍُ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ثًَؼهُػٌ دَنُٕ بُ بُساوسد يُطٍَُ 
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ُٓو بشَِ ْاوَسِؤنٍُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ تىاْاٍ بآلونشدُْوَيإ ُٖيُ ًَٖٓذٍَ ديهُ 
 صياتش دَنات.

 (: Accessibility. يُ سِووٍ خًَشايٌ طُيؼتُٓوَ )3
اَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُوَ يُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ دًادَنشيَُٓوَ خىيَُٓس صؤس سِؤرْ

بُٓاطاٌْ و يُُٖس نات و ػىيًََٓو بًُويَت دَتىاٌَْ بًطاتٌَ, ُٖسضٌ سِؤرْاٍَُ 
ناغُصيًُ ػىيَين دياسيهشاوٍ بؤ نشِئ و فشؤػنت ُٖيُ, يُ َُٖإ ناتذا ُٓطُسٍ ُٓوَ 

سدا تُواو بيبَ و خىيَُٓس دَطيت ُْنُوٍَ, بُآلّ سِؤرْاٍَُ ُٖيُ تريارٍ ُٓو سِؤرٍَ يُ باصا
ُٓيًهرتؤٌْ بؤ ُٓوٍَ خىيَُٓس دَطيت بًطاتٌَ ثًَىيظيت بُ بىوٌْ نؤَجًىتُس ْ تؤسٍِ 
ًٓٓتُسًَْت ُٖيُ, َُُٓ يُُْٖذٍَ ناتذا طشفيت تًَذَنُوٍَ بُ تايبُتٌ يُ ناتٌ ثضشِاٌْ 

تىوػبىوٌْ  دابُصاْذٌْ سِؤرْاَُنُ, ًًٌََٖ ًٓٓتُسًَْت يإ خاوٍ ًًََُٖنُ, طظيت
نؤَجًىتُسَنُ بُ ظايشؤغ ثًَىطت بُ فؤسَاتهشدٌْ نؤَجًىتُس دَناتُوَ, َُٓاُْ 
 بُػًَهٔ يُ طشفيت خىيَُٓسٍ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ يُُْٖذٍَ ناتذا سِووبُسِووٍ دَبًَتُوَ.

 (: Immediacy. سِاطتُوخؤيٌ و ُْٖىونُيٌ بىوٕ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت )4
 ناتزًََش سِووَاَيٌ سِاطتُوخؤ و 24. سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ دَتىأْ بُ دسيَزايٌ 1

َُُٖاليٌُْ سِوْداوَنإ بهُٕ, َُُٓ يُ سِؤرْاَُ ناغُصيُناْذا ناسيَهٌ ُٓطتَُُ, 
يُبُسُٓوٍَ ثًَىيظت بُدَسنشدٌْ ضاثًَهٌ تاصٍَ سِؤرْاَُنُ دَنات و ْاضاسدَبًَت 

 تش بهات بؤ دَسنشدٌْ رَاسٍَ تاصٍَ سِؤرْاَُنُ.ضاوَسِيٌَ سِؤرٍ دوا
يُوباسَوَ نؤََُيٍُ دًٗاٌْ سِؤرْاَُناٌْ وآلتاٌْ ُٓوسْثا تًَبًين ُٓوَيإ نشدوَ  

طُسباسٍ ُٓوٍَ طؤظاسَنإ ترياريإ يُ سِؤرْاَُ سِؤراُْنإ صياتشَ, بُآلّ يُطُس تؤسٍِ 
ُالٍ خؤياْذا سابهًَؼٔ و صياتش ًٓٓتُسًَْت سِؤرْاَُنإ تىاًْىياُْ صؤستشئ خىيَُٓس ب

يُطٍَُ ُّٓ ٓاَشاصَ ْىيًَُدا خؤيإ بطىجنًَٓٔ, َُُٓ بؤ ُٓوَ دَطُسِيَتُوَ خًَشايٌ تؤسٍِ 
ًٓٓتُسًَْت ْضيهُ يُ نًتىس و تايبُمتُْذيٌ سِؤرْاَُ يُ بُٓسَتذا ثؼيت بُطتىوَ بُ 

ًنَي سِؤرْاَُ خًَشايٌ طُياْذٌْ ُٖواٍَ و سِووداوَنإ, يًَشَدا ثًَىيظتُ ُٓوَ بًَ
ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُ خًَشايٌ يُ سِووَاَيهشدٕ و بآلونشدُْوٍَ ُٖواٍَ يُطُس سًظابٌ 

يُوباسَيُوَ صؤسداس ُٖطت بُوَ  بآلويهشدؤتُوَ, ووسدٍ و دسْطيت ُٓو صاًْاسيًاُْ بىوَ
دَنشٍَ طىودوَسطشتٔ يُ تايبُمتُْذيٌ خًَشايٌ يُ بُساَبُس ضاوثؤػٌ نشدٕ بىوَ يُ 

دَيًٓابىوٕ يُ سِاطيت و دسوطيت صاًْاسٍ, بُ بُسدَواّ ُٓو ثشطًاسَ يُ  وسدّ وبَُٓاٍ 
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سِؤرْاَُواْإ دَنشٍَ و سِؤرْاَُواْاًْؽ خؤيإ يُيُنذٍ دَنُٕ ٓايا بؤ سِؤرْاَُوإ 
ناَُيإ يُثًَؼرت و ثًَىيظت تشَ يُ ناتٌ سِووَاَيهشدٌْ سِووداوَ طُسَُنإ خًَشايٌ يإ 

( دََيًَت: يُ طايٍُ ُٓو نًَربنٌَ تىْذٍَ Patricia and other) ووسدٍ و دَيًٓايٌ? وَى
يُ ًَْىإ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ُٖيُ يُطُس ثًَؼهُػهشدٌْ طات بُ طاتٌ صاًْاسيًُ 

دَيًٓابىوٕ يُ سِاطيت و  تاصَنإ بىاسيَهٌ يُ بُسدَّ ُٓو سِؤرْاَاُْ ًَُْٖؼتىَتُوَ بؤ
ُنٍُ ُٓوَيُ نُ نشؤنٌ ناسٍ سِؤرْاَُواٌْ بشيتًًُ دسوطيت صاًْاسيًُنإ, بُآلّ سِاطتً

دَيًٓابىوٕ يُ سِاطيت و  يُ ثابُْذبىوٕ بُ ٓاناسٍ سِؤرْاَُواٌْ و دُخت نشدُْوَ يُطُس
بُ قىسباٌْ َُٖيجٍُ سِؤرْاَُوإ بؤ  بهشٍَدسوطيت صاًْاسيًُنإ, سِيَطُُْدإ بُوَّ 

 (. )الضبق الصحف٘اٌْنًرَبنًَهشدٕ و بُ دَطتًَٗٓاٌْ ثًَؼذَطتِ سِؤرْاَُو
 (: Hyper Linking. ٖايجُسيًٓو )5

َُُٓ يُ بُػُناٌْ ثًَؼىو بامسإ يًَىَنشد, بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُ سِؤرْاَُ 
ُٓيًهرتؤًًُْنإ بىاسٍ صياتش دَسَخظًَٓٔ يُ بُسدَّ خىيَُٓساْذا بؤ ُٓوٍَ بُ ػًَىَيُنٌ 

 ُطايُتًُ طُسَنًُناٌْ ْاو سِووداوَنُقىَيرت ْ فشَواْرت بُ بانطشاوْذٍ سِووداو و ن
ٓاػٓابًَت يُ سِيَطٍُ يًٓهٌ ُٓو بابُتُ صياداٍُْ يُ ْاو دُطتٍُ ُٖواٍَ و بابُتُ 
سِؤرْاَُواًًُْنإ دَخياتُ بُسدَطيت خىيَُٓس يإ يُ سِيَطٍُ يًٓهٌ بابُت و سِووداوَ 

ُنٍُ, اليًَُْهٌ ثُيىَْذيذاسَنإ بُو بابُتُوَ, ُّٓ خاَيُؾ يُطٍَُ اليُُْ ُٓسيًَٓ
ُْسيًَٓؼٌ ُٖيُ يُوٍَ خىيَُٓس وا يًَذَنات يُ ثًَٓاو نؤنشدُْوٍَ صاًْاسٍ صؤس يُ 
 بابُتًَهُوَ بشوات بؤ بابُتًَهٌ ديهُ يُ بابُتٌ يُنُّ دووسٍ خباتُوَ و تُسنًضٍ

نَُذَبًَتُوَ يُ تًَطُيؼنت و برينُوتُٓوٍَ ُٓو صاًْاسيًاُْ بُ ػًَىَيُنٌ باؾ, ُٖسوَى 
ووضىوٌْ خىيَُٓس يُ ًَْى بشيهٌ صؤسٍ صاًْاسٍ سَِْطُ وَسِطٌ بهات و تىوػٌ صؤس سِ

 بًَضاسٍ بًَت, واٍ يًَبهات دَطت يُ خىيََٓذُْوٍَ تُواوٍ سِؤرْاَُنُ َُٖيبطشيَت.
 . ناسيًَهشدٕ: 6

 خىيََُٓس و سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْناٌْ بَُؼًَىَيُ دَبًَت:  ناسيًَههشدِْ ًَهاًْضٌَ
 ًهرتؤٌْ تايبُت بُ سِؤرْاَُنُ.. ثؤطيت ُٓي1
 . طشْثُناٌْ ضات و طفتىطؤ.2
و بُسثشطٌ  ْىوطُس . خىيَُٓس دَتىاٌَْ يُ سِيَطٍُ ثؤطيت ُٓيًهرتؤٌْ تايبُت ب3ُ

 .ثًَىَبهات فايًُنإ ثُيىَْذيًإ
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 . ساثشطًًُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت. 4
 سإ سِا و طُسجنٌ خؤيإ يُطُسٍ دَسدَبشِٕ.. ُٓو بآلونشاوَ ُٓيًهرتؤًًْاٍُْ خىي5َُٓ
. طؤسِيُٓوٍَ ْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ يُطٍَُ ُٓو نُطاٍُْ ثُيىَْذيًإ بُبابُتٌ سِووداوَنُوَ 6
 ُٖيُ.
. داْاٌْ يًٓهٌ َاَيجُسٍِ تش نُ صاًْاسٍ صياتشٍ ْىوطًىَ يُطُس ُٓو بابُتُ, 7

 بآلويهشدؤتُوَ. سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنُ
( يُ بآلونشاوَ ُٓيًهرتؤًًُْنإ االػرتاىَ ٖاوبُػبىوٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ). بىاسٍ ثًَى8

 دا.
 . بىاسٍ بُػذاسيهشدٕ يُ طشوثُناٌْ ضات.9

 . تؤسَِ نؤَُآليُتًًُنإ.10
 . بًؤط و تىيتُس.11

 . يُ سِووّ تًَضىوٕ و تىاْاٍ دَطتهاسٍ نشدٌْ ْاوَسِؤى: 7
ثًَىيظتًإ بُ نُسَطتُ و  يُ سِووّ خُسدٌ و تًَضىوُْوَ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ

ٓاَشاصٍ صياتش ْ طشاْرت ُٖيُ, ُٖسضٌ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْناُْ ثًَىيظتًإ بُ ضاثهشدٕ 
, بُآلّ سَِْطُ ُٓو خىيَُٓسٍَ ثًَىيظيت بُ نَُذَناتُوَ ًُْ َُُٓ تًَضىوٍ سِؤرْاَُنُ

هات و بًداتُ بابُتًَو يإ ضُْذ بابُتًَهٌ ُٓو سِؤرْاَُيُ ُٖبًَت ْاضاسدَبًَت ضاثٌ ب
طُس ناغُص, يُطٍَُ ُٓوَػذا خىيَُٓسٍ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ ٓاصاديٌ صياتشٍ ُٖيُ 

ثًَىيظيت ثًًَُتٌ َُُٓ ياسَُتٌ دَدات  دياسيذَنات يُوٍَ بىاسٍ ُٓو صاًْاسٍ و ُٖواَيُ
 ٍ تًَضىوٍ ضاثهشدُْنُ.نَُهشدُْوَ يُ

ئ
ئبيةملاكلاىيئىووضنيئَةئِزؤذىلامةوهىيئيةَبكرتؤىبده

ػًَىاصٍ ْىوطني يُ سِؤرْاَُواٌْ رَاسَيًذا وَنى  ثًًَاْىايُ ٍَ يُ تىيَزَسإُْٖذ
سِؤرْاَُواٌْ ناغُصيًُ يُ سِووّ دَطتدظنت و بآلونشدُْوٍَ ُٖواٍَ و بابُتُنُ, بُآلّ بُ 
ٖؤٍ ُٓو تايبُمتُْذيًاٍُْ ًٓٓتُسًَْت ُٖيُتٌ, بَُٓاناٌْ ْىوطني يُ سِؤرْاٍَُ 

متُْذيًاُْيُ طشْػيت ٓاَشاصَ ْىيًَُنُ و خًَشايٌ بىوٕ و ُٓيًهرتؤٌْ صادٍَ ُٓو تايبُ
دوواليٌُْ بىوٌْ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ و ُْبىوٌْ ثاْتايٌ و ضُْذئ خُطًَُتٌ ديهُيُ 
و ثًَؼرت بامسإ يًَىَيإ نشدوَ, ُٖسيُى يُو خُطًَُتاُْؾ سَِْطشيَز و سَِْطذاُْوٍَ دَبًَت 
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ُٕ بَُٓا و قاَيبُ ٖىُْسيُناٌْ ْىوطني يُ يُوٍَ تىيَزَسإ بُو ٓاسِاطتُيُ ناسبه
سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ دًاواص ببًٓني يُ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ, ُٓطُسضٌ ُّٓ ناسنشدٕ و 
دًانشدُْوَيُ يُ قؤْاغُ طُسَتايًُناٌْ دايُ و يُ سِووٍ تًؤسٍ و ثشانتًهًُوَ بُ 

 تُواوَتٌ طُالَيُ ُْبىوَ.
ٓتُسًَْت ٓاويَتُيُنُ يُ ْىوطًين ْىوطني يُ ًٓ")دؤْاطإ ديىب( دََيًَت: 

سِؤرْاَُواٌْ ْىوطشاو و سِؤرْاَُواٌْ بًٓشاو و بًظرتاْ ْ دُختًؽ يُطُس ُٓوَ دَناتُوَ 
ػًَىاصٍ طادَيٌ و نىستربٍ بُالٍ ناسَُْذاٌْ دَصطا سِاطُياْذُْ بًٓشاو و بًظرتاوَناُْوَ 

ُْ بضًَت يُطُس خىيَُٓس بُ ٓاطاٌْ بُ دواٍ ُٓو ػتا وادَنات طىجناو و باػرتَ,
ًٓٓتُسًَْت بآلودَنشيَتُوَ, طُسباسٍ ُٓوٍَ صؤسيَو يُ َاَيجُسَِ ُٓيًهرتؤًًُْنإ سِيَظا 

, )طهؤت ُٓتهًظؤٕ( بُسيَىَبُسٍ ُٖواَيٌ فُساَؤػذَنُٕ طُسَنًُناٌْ ْىوطًين باؾ
تُيُفضيؤٌْ ٓاَؤرطاسٍ ُٓواُْ دَنات بؤ ًٓٓتُسًَْت دَْىوطٔ بُوٍَ ضؤٕ ْاَُيُنٌ 

ٌْ بؤ ٖاوسِيًَُنًإ دًََْشٕ, ٓاواؾ بؤ سِؤرْاَُواٌْ ًٓٓتُسًَْيت بٓىوطٔ, بُ ُٓيًهرتؤ
َُُٓ َاْاٍ ُٓوَ ًُْ يُ ْىوطًٓذا َُٖيُبهُيت و ضاوثؤػٌ يُوَبهُيت "وتٍُ ْاوبشاو 

بىوًْاديَهٌ باؾ و دياسيهشاو بُ ضريؤى و طًَشِاُْوَنُت بذَيت, يإ يُ طًاقٌ طؼيت 
ُ ْىوطًين بابُتُنُت ػًَىاصيَهٌ دؤطتاُْ بُناسبًَين بُو دَسبضًت, بُآلّ بُو َاْايُ ي

 ."ُْٓذاصَيٍُ دَتىاٌَْ
بُوثًًٍَُ َاَيجُسَِناٌْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ و َاَيجُسَِ ُٖواَيًُنإ يًٓو و 

إ خؤيإ ببىيَشٕ يُ ْىوطُس َُٖيبزاسدٌْ صؤس دَخاتُبُسدَطيت خىيَُٓساٌْ, بؤيُ دَبًَت
نُ ْاًًٌَََٖ خىيَُٓس بُ خًَشايٌ بضاٌَْ بابُتُنُ باغ يُ ضٌ دَنات,  دووسودسيَز ثًَؼُنٌ

َُسدٌ ثًَؼُنٌ باؾ ُٓوَيُ خىيَُٓس سِابهًَؼًَت بؤ الٍ تُواوٍ بابُتُنُ و بُسدَواّ 
بًَت يُطُس خىيََٓذُْوَ, دووسًُْ ُٓو ثًَؼُنًُ دسيَزَ خىيَُٓس وَسِغ بهات و دواداس 

 بابُتًَهٌ دٍ.دَطيت يٌَ بُس بذات و بضًَتُ طُس 
بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت ُٓو بابُتٍُ بؤ ًٓٓتُسًَْت دَْىوطشٍََ نىسترتَ يُوٍَ بؤ 
سِؤرْاَُنإ دَْىوطشٍَ, يُنًَو يُو سِيَُٓايًاُْؾ طُباسَت بُ ْىوطني يُ ًٓٓتُسًَْت 

وػُ تًَجُسُِْنات و َُٖىو بابُتُنُ يُطُس يُى الثُسَِ  800ُٓوَيُ دسيَزٍ بابُتُنُ يُ 
يُوباسَوَ دَسنُوتىوَ ُٓواٍُْ طُسداٌْ َاَيجُسَِ  , بُطىيَشٍَ دوايني تىيزيُٓوَبٓىوطشٍَ

ُٓيًهرتؤًًُْنإ دَنُٕ ٓاسَصووٍ خىيَٓذُْوٍَ الثُسَِنُ تا نؤتايًُنٍُ دَنُٕ و ًٖض 



 
150 

ثًَىيظتًؽ بُوَ ْانات ْاضاسيإ بهُئ بضٔ بؤ الثُسَِناٌْ تش بؤ تُواونشدٌْ َُٖإ 
 ُس بُٓاطاٌْ يُدَقُ ْىوطشاوَنُ تًَبطات, )ديىب( ٓاَؤرطاسٍبابُت ؛, بؤ ُٓوَّ خىيَٓ

اٌْ ًٓٓتُسًَْت دَنات بُوٍَ دَقٌ بابُتُنُ بؤ ضُْذ بشِطُيُى دابُؾ بهُٕ و ْىوطُس
ضُْذ ْاوًْؼاًَْهٌ الوَنٌ بُناسبًَٓٔ و بابُتُنُ بؤ ضُْذ خاٍَ و تُوَسيَهٌ دياسيهشاو 

ضىوُْنإ بُ دًانشدُْوَيُنٌ صياتش دابُػبهُٕ بُ َُبُطيت طُياْذٌْ بريؤنُ و بؤ
 يُوٍَ يُ سِؤرْاٍَُ ناغُصيذا بُسضاو دَنُويَت.

خاَيٌ دُوُٖسٍ دًاواصٍ ًَْىإ ثُياٌَ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ و سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ 
يُوَدايُ ثُياّ يُ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ بُسًََُٖهٌ ٖاوبُػٌ ًَْىإ سِؤرْاَُوإ و 

اتًَهذا ْاوَسِؤنٌ ثُياّ يُ سِؤرْاَُواٌْ ناغُصٍ بُػٌ ُٖسَ بُناسًَُٖٓسَ, َُُٓ يُ ن
( Blogصؤسٍ يُاليُٕ سِؤرْاَُوإ ٓاَادَدَنشٍَ و دَْىوطشٍَ, يًَشَدا يُواُْيُ بًؤطُنإ )

يُنًَو بٔ يُ سْاَيُتُناٌْ ُٓو بُسَُُٖ ٖاوبُػٍُ ًَْىإ بُناسًَُٖٓس و سِؤرْاٍَُ 
او دَنُوٕ, بُآلّ دياستشيين ُٓو دؤساُْ ُٓوَيُ ُٓيًهرتؤٌْ يُػًَىَ و دؤسٍ دًادًا بُسض

 سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤًًُْنُ سِيَطُ بُ بآلوبىوُْوٍَ بًؤطٌ خىيَُٓساٌْ بذات.
ُٓدلؤسَ يُ سِؤرْاَُواٌْ بُ ٖؤٍ  "سِؤرْاٍَُ َؤديَشُْ"(Blogباػرتئ ثًَٓاطُؾ بؤ )

ُس بؤيُ ُْٖذٍَ نُغ تايبُتًبىوٌْ, خاوٌَْ تىمخُناٌْ سِيَهدشاوَيٌ يُ ْىوطًٓذا ًُْ, ٖ
 ( ٍ سِؤرْاَُواٌْ ًُْ.طتاْذاسدَنإاليإ وايُ نُ خاوَٕ ثًَىداْطُ )

 بُآلّ ُٓواٍُْ نُ ثًَذاطريٍ دَنُٕ يُطُس سِؤرْاَُواًْبىوٌْ بًؤط باوَسيإ وايُ نُ: 
بًؤط وَنى تابًؤيُنٌ ثشْثاطاْذَ يإ باػرت وايُ بًًَنَي وَنى بآلونشاوَيُنٌ تايبُتٌ 

ًٓٓتُسًَْت وايُ, ُٓو نُطُ دَتىاٌَْ ٓاصاداُْ ُٖس بابُتًَهٌ تًًَذا بٓىوطًَت, نُطًَو يُ 
طهاآل بهات و وتاس بٓىوطًَت, سِواْطُناٌْ خؤٍ سابطُيًَُْت و نُطاٌْ ديهُؾ 

 دَتىأْ سِاوبؤضىوٌْ خؤيإ يُ بًؤط بٓىوطٔ.
اوَ طُوسَ اليُْطشاٌْ بؤضىوٌْ سِؤرْاَُواًْبىوٌْ بًؤط دََئًَ: صؤسيَو يُ سِيَهدش

سهىًَُنإ و تايبُتًُنإ سِووياْهشدوَتُ بًؤط ْىوطني, تُْاُْت ُْٖذٍَ يُ سِؤرْاَُ 
 (ٕ.بًؤطخاوٌَْ ) "ًْىيؤسى تاميض"و  "طاسديإ"طُوسَناٌْ دًْا وَى 

دطُ يُ بًؤط داسإ بُسًََُٖٗٓاٌْ ظًذيؤ تُْٗا يُ تىاْاٍ سِؤرْاَُواْإ دا بىو 
هرتؤٌْ سِيَطُ بُ بُناسًَُٖٓساٌْ دَدات فًًُُ ُٖسضٌ َُٓشِؤيُ سِؤرْاٍَُ ُٓيً

, َُُٓ ُٓوَ دَطُيًَُْت بآلويبهُُْوَ نُطًًُنإ بُسُّٖ بًَٓٔ و يُ َاَيجُسَِناٌْ ًَذيا
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بُناسًَُٖٓسٍ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت واٍ يًَٗاتىوَ بُػذاسٍ بهات يُبُسًََُٖٗٓاٌْ ُْٖذٍَ 
يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ سِؤرْاَُوإ  دؤسٍ ْاوَسِؤى ثًَؼرت قؤسخ بىو يُطُس سِؤرْاَُوإ و

 بىوَ.
يُوَتٍُ طُسَُٖيذاٌْ ًٓٓتُسًَْت و بآلْبىوُْوٍَ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ 
رَاسَيُنٌ صؤسٍ تىيَزيُٓوَو يًَهؤَيًُٓوَ ُٓجناَذساوَ بُ ٓاَاجنٌ ٓاػٓابىوٕ بُ 

ُ تايبُمتُْذيٌ و خُطًُتُناٌْ نًتىسٍ خىيٓذُْوَ و خىيَُٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت, ي
ًَْىيؼًاْذا ُْسيت و َُٖيظىنُوتٌ بُناسًَُٖٓسإ يُ ناتٌ طُسدإ و خىيَٓذُْوٍَ 

( ْاطشاوَ بُ ضُْذ Usability Studiesَاَيجُسَِ دًادًانإ, ُّٓ تىيَزيُٓواُْ نُ بُ )
دَسَجناًََهٌ طشْط طُيؼتىوٕ و ياسَُتٌ ُٓواُْ دَدات نُ يُ بىاسٍ سِؤرْاَُواٌْ 

ثالًَْهٌ منىوُْيٌ دابشيَزٕ بؤ ثًَؼهُػهشدٌْ ْاوَسِؤى بُ ُٓيًهرتؤٌْ ناسدَنُٕ ضؤٕ 
باػرتئ ػًَىَ بُ خىيَُٓساًْإ, يُ طُسِووّ َُٖىو َُٓاُْػُوَ بًَطىَإ ػًَىاص و 

 سِيَطُناٌْ ْىوطًُٓ بؤ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ. 
دياستشئ ُٓو تىيَزيُٓواُّْ نشاوٕ بؤ ْاطًين خىاطت و تايبُمتُْذيٌ خىيَُٓساٌْ 

( يُ وياليُتُ John Markes & Jacob Nielsonًٓٓتُسًَْت, تىيَزيُٓوَناٌْ )
دَطتًجًَهشدوَ طاآلُْ بُ ػًَىَيُنٌ 1994يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها بىو, يُ طاَيٌ 

بُسدَواّ ُٓجناّ دَدسٍَ, ُّٓ تىيَزيُٓواُْ بُضُْذ دَسَجناًََو طُيؼتىوٕ طشْطرتيًٓإ 
 َُٓإُْ: 

%( 47%( بؤ)27بَُؼًَىَيُ) صياديهشدوَ جُسِيَهٌ دياسيهشاوسِيَزٍَ طُسداٌْ َاَي -
( و تىاْاٍ طشِيُٓوَ و طُيشنشدٕ Concise%(, دواٍ ُٓوٍَ سَضاوٍ نىستربٍ)58بؤ)

(Scan( ٕو بابُتًبىو )Objective نشاوَ يُ ناتٌ ْىوطًين )ٍَيُنإ يُ ضريؤنُُٖوا
 َاَيجُسَِنُ.

انُٕ, وَسِغ دَبٔ يُ نشداسٍ ْ دووسودسيَز خىيَُٓسإ سُص بُ الثُسٍَِ -
(Scrolling.ثًًَإ باػرتَ دَقُنُ نىست و سِاطتُوخؤ بًَت ,) 

بُناسًَُٖٓسإ سقًإ يُ صَاٌْ ثُخؼاُْ و ُٓوَ بُ باػرت دَصأْ سِاطتُوخؤ قظُ يُ  -
 . بهشٍَبابُتُنُ 

ٓاسَصووٍ ُٓوَ دَنُٕ ًَهاًْضٌَ بُدواداطُسإ باؾ بًَت بُ َُبُطيت طُيؼتين  -
 إ بُ بابُتُ دياسيهشاو و داوانشاوَنإ.ٓاط
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ُٓجناَُناٌْ بُدواداطُسإ بًَضاسيإ دَنات و بُ يُ نًظضىوٌْ ناتٌ  ضاوَسِيَهشدٌْ -
 دَبًٓٔ.
ئ

َقجةِزةكلاىيئيبيتةزىَبت ئغَبوهشةكلاىيئىووضبينئِزؤذىلامةوهىيئَةئملا
دابُؾ ( Web Style of Writingػًَىاصٍ ْىوطني بؤ َاَيجُسَِ ًٓٓتُسًَْتًًُنإ )

 دَبًَت بؤ دوو دؤسٍ طُسَنٌ ُٖسيُنُيإ بُ ػًَىٍَ دًادًا بُناسدًََٖٓشيَت: 
 يُنُّ/ ػًَىاصٍ دسيَزدادس و ْاسِؤػٔ: 

يُّ ػًَىاصَدا خىيَُٓس ْاضاسدَبًَت بُ دواٍ َُٖىو وػُ و دَطتُوارَيُنذا بشوات 
َناٌْ دسْطتهشدٌْ تاوَنى بتىاًَْت يًٌَ تًَبطات, بؤ منىوُْ يُ بابُتًَو دا باطٌ ُْٖطاو

 يُطُس ًٓٓتُسًَْت. بهشيَتَاَيجُسِيَو 
 ػًَىاصٍ نىسترب و واقًعًاُْ:  :دووَّ

يُّ ػًَىاصَدا بابُتُنُ بُ ػًَىَيُنٌ طادَو طاناس دَخشيَتُ بُسدَطت و يُ ػًَىٍَ 
 ضُْذ ُْٖطاو و قؤْاغًَهٌ سِوْٕ و ٓاػهشا تًَطُيؼنت يًٌَ ٓاطإ دَنات. 

و ثشِ يُ  طُسجنشِانًَؽ تًُنإ بؤ ُٓوٍَ دَقًَهٌ سِؤرْاَُواٌْْىوطُسٍ دَقُ ًٓٓتُسًَْ
 ْاوَسِؤى بٓىوطًَت باػرت وايُ سَِضاوٍ ُّٓ سِيَُٓايًاٍُْ خىاسَوَ بهات: 

. بُناسًَٖٓاٌْ وػُو دَطتُوارَنإ بُ ثًٌَ ثًَىيظيت بابُتُنُو بُ دؤسيَو خضَُت 1
دَيًٓا بًَت ُٓو دَقٍُ دَيٓىطًَت بُ ٓاَاجنًَهٌ دياسيهشاو بهات, ْىوطُس دَبًَت يُوَ 

 بايُخٌ بؤ خىيَُٓس ُٖيُ.
(: َُبُطيت دَقُنُ سِؤػٔ Stick Of the Pointبُ ٓاَاجنًَو )ثُيىَطتبىوٕ  .2

بًَت و يُ سِيَطٍُ دَطتُوارَ و بشطٍُ طادَوَ خىيَُٓس يُو َُبُطتاُْ تًَبطات, 
 ُ سابهًَؼًَت.ْاوًْؼاُْنإ بُ ووسدٍ دابٓشئَ تا خىيَُٓس بُالٍ بابُتُن

(: خىيَُٓس Cultivate a voice. خىيَُٓس ُٖطت بُ تايبُمتُْذيٌ خؤٍ بهات )3
ًَُٖؼُ ٓاسَصوو دَنات سيَضبطريٍَ يُ نُطايُتٌ و بىوٌْ, يُ ًَْى دَقُ 
سِؤرْاَُواًًُْنإ بُوٍَ يُ سِيَطٍُ ْىوطًُٓنُ ُٓو بذوويَين و باْطُػٍُ خىيَُٓس 

و َؼتىَشَنإ طُباسَت بُ ثشطُ طشْطُنإ و بىاسٍ  بهُيت بؤ بُػذاسبىوٕ يُ طفتىطؤ
 .خباتُسْْ يُوباسَوَ بؤضىوُْناٌْ خؤٍ بؤ بشَخظًَٓشٍَ
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. طىتاسٍ سِؤرْاٍَُ ُٓيهرتؤٌْ, طىتاسيَهٌ دًٗاًًُْ: سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ 4
يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت منايؽ دَنشئَ َُٖىو دًٗإ يُ سِيَطٍُ ُٓو تؤسَِوَ ثُيىَْذٍ 

ُيُنُوَ دَنُٕ, بؤيُ صَاٌْ ْىوطني و طىتاسَ سِؤرْاَُواًُْنُ صَاًَْهٌ ًٓٓظاٌْ و ب
دًٗاٌْ دَبًَت و تاوَنى ُٓوٍَ طىصاسػيت يًَذَنٍُ َُٖىو نُغ يُُٖس ػىيًََٓهٌ دًْا 

 يًٌَ تًَبطُٕ.
 قؤْاغُناٌْ ٓاَادَنشدٌْ بابُتٌ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ: 

ٌ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت بُضُْذ قؤْاغًَهٌ ٓاَادَنشدٌْ بابُتٌ سِؤرْاَُواْ
طُسَنٌ تًَجُسِدَبًَت يُباسٍ ْىوطًين ُٓيًهرتؤًْؼذا ُْٖذٍَ سَِطُصٍ تاصَ دَسدَنُوٕ 
)َُيتًًُذيا( نُ ثُيىَْذيًإ ُٖيُ بُ طشوػت و تايبُمتُْذيٌ ْىوطًين ُٓيًهرتؤٌْ, 

 اغاُْ: باغ يُو سَطُصاُْ دَنُئ يُ ناتٌ خظتُٓسِووٍ ُٖسيُى يُو قؤْ
 . ثالْذاْإ: 1

سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْ طُوسَنإ يُّ قؤْاغُدا ثؼت بُ تًًَُهٌ ناسنشدٕ دَبُطنت 
( Staff( و تًًَُهٌ تُنًٓهٌ )Editor(, بُسثشطٌ الثُسَِ)Writerثًَهذيَت يُ ْىوطُس )

( يُ خؤدَطشيَت. يُّ قؤْاغُدا Multimedia Specialistثظجؤسٍ بىاسٍ َُيتًًُذيا )
يظت دَنات وَآلٌَ ضُْذ ثشطًاسيَو بذَيتُوَ بؤ ُٓوٍَ بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنُ بُ ثًَى

 باػرتئ ػًَىَ ٓاَادَبهُئ: 
ٓايا ثًَىيظت دَنات بانطشاوْذٍ بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنُ ببُطتًُٓوَ بُ ُْٖذٍَ  -

 َاَيجُسِ و طُسضاوٍَ صاًْاسٍ دَسَنٌ? 
و قؤْاغُناٌْ طُػُنشدٌْ سِووداوَنإ ٓايا ثًىيظت دَنات بانطشاوْذٍ بابُتُنُ -

 ? خبُيُٓسِوو بُ ػًَىٍَ خؼتٍُ صٌََُْ يإ ػًَىَ طشافًهًُناٌْ ديهُ
ٓايا ثًَىيظت دَنات طىود وَسطشئ يُ بابُت و ٖؤناسَ سِؤرْاَُواًًُْناٌْ  -

 ديهُ? 
ٓايا بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنُ ُٓو ثشطًاساُْ يُ خؤدَطشٍَ صًٍََُٓ طفتىطؤ و  -
 هشدٕ يُطٍَُ خىيَُٓس دَسَخظًَينَ? ناسيًَ

ُْخؼُ, ويُٓ, يُ بابُتُنُ ) بُناسبًَٗٓشٍَ ناّ يُ سَطُصَ سِووْهُسَوَنإ دَنشٍَ
 (? ظًذيؤ....ٖتذ
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 (: Gathering Information. نؤنشدُْوٍَ صاًْاسٍ )2
يُناتٌ نؤنشدُْوٍَ صاًْاسٍ ثًَىيظتُ طٌَ ٓاطيت طُسَنٌ يُ ثًَؼهُػهشدٌْ بابُتُ 

 : سَضاوبهشٍَؤًًُْنإ ُٓيًهرت
 (.نىستربٍ و ضش نشدُْوَٓاطتًَهٌ سِوونُؾ ) -
 (.وسدَناسٍ, بانطشاوْذ, بؤضىوُْ دًاواصَنإٓاطتًَهٌ قىوٍَ ) -
نؤنشدُْوٍَ صاًْاسيًُ ُْٖىنُيًُنإ بؤ بُدواداضىوٌْ ٓاطيت ْىيَهشدُْوَ) -

 (.سِووداوَنُ طات بُ طات
 
 (: Organization Information. سيَهدظتين صاًْاسٍ )3

يُ بابُتُ سِؤرْاَُواًُْ  بُناسٖاتىوَنإ بُ ٖؤٍ فشَيٌ و َُُٖدؤسٍ سَطُصَ
ُٓيًهرتؤًًُْنإ بايُخٌ ثالٕ و سيَهدظنت صياتش دَسدَنُويَت يُ سِووَاَيهشدُْ 
ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت بُ بُساوسد يُطٍَُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ يُّ 

ُصاُْ دياسٍ دَنشئَ يُْاو بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنُ بايُخًَهٌ صؤسيإ قؤْاغُدا ُٓو سَط
َوَ و يُ ناتٌ بهشئَُٖيُ طُباسَت بُ خىيَُٓس بؤُٓوٍَ بُطىيَشٍَ ثًَىيظت صَم 

منايؼهشدٌْ ُٓو سَطُصاُْ طىود يُ تايبُمتُْذيًُ صؤسَناٌْ ًٓٓتُسًَْت وَسبطريٍَ يُ 
 بابُتُنُ.ثًَٓاو نَُُْذنًَؼهشدٌْ خىيَُٓس بُالٍ 

 قاَيبُناٌْ ْىوطني يُسِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ
بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت ضىاسقاَييب طُسَنٌ ُٖيُ يُ ْىوطًين بابُتُناٌْ سِؤرْاٍَُ 

 ُٓيًهرتؤٌْ: 
 (Inverted Pyramid. قاَييب ُٖسٌََ َُٖيطُسِاو )1

ؤًًُْنإ بُ طىجناوتشئ قاَيبُناٌْ داسػتين بابُتُ سِؤرْاَُواًُْ ناغُصٍ و ُٓيًهرت
 .يُنذَطشيَتُوَ دادَْشيَت يُطٍَُ بريؤنٍُ دوو ٓاسِاطتُيٌ يُ بىوًْادٍ بابُتٌ ُٓيًهرتؤٌْ

يُّ قاَيبُدا طُسَتا ثًَؼُنًُنٌ نىست دَخشيَتُسِوو, دواتش نؤََُيًَو ْاوًْؼإ يإ 
تُوَسٍ طُسَنٌ يُ ًَْى دُطتٍُ بابُتُنُ دادَْشيَت بُ ػًَىَيُنٌ طُسبُخؤ يُيُنرت, 

, بؤضىوٌْ سِووْذَنُُْوَُى يُّ ْاوًْؼإ و تُوَساُْ اليُٕ و سَُِْٖذيهٌ بابُتُنُ ُٖسي
صؤسيَو يُ تىيَزَسإ دُخت يُوَ دَناتُوَ قاَييب ُٖسٌََ َُٖيطُساو صؤس طىجناوَ بؤ 

 يُنإ.ضريؤنُُٖواٍَْىوطًين ُٖواٍَ و 
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(Jacob Nielsonيؽ باغ يُ بايُخٌ ُٓو قاَيبُ دَنات بؤ خىيَُٓسٍ سِؤ) َُرْا
ُٓيًهرتؤًًُْنإ بُوثًًٍَُ يُ طشْطرتئ صاًْاسيًُوَ دَطتجًَذَنات بَُُؾ خىيَُٓس 

 ناتًَهٌ صؤس بُ فريؤْادات تاوَنى ُٓو صاًْاسيًاٍُْ دَطتهُويَت.
 
 (: Serial Narrative Model. قاَييب طًَشاُْوٍَ ٓاطايٌ )2

اَيبُػذا سِووداوَنإ ثؼت دَبُطتًَت بُ دابُػهشدٕ بؤ ضُْذ بشِطُيُنٌ نىست, يُّ ق
 بُطىيَشٍَ ناتٌ سِووداًْإ سيضبُْذدَنشئَ و دَطًَشِدسيَُٓوَ و ُٖس بشطُيُنًؽ نؤتايًُنٌ

بؤ دادَْشيَت, ُّٓ قاَيبُ صياتش بؤ ُٓو بابُتاُْ طىجناوَ طشوػيت ضريؤى و  طُسجنشِانًَؼِ
 دساَايإ ُٖيُ.

 (: Screen-Size Chunk Model. قاَييب دَقُ ٖاوقُباسَناٌْ َؤًْتُس )3
, ُٖسيُنُيإ بُ دَخشيَتُسِوويُّ قاَيبُدا بابُتُنُ يُ ػًَىٍَ ضُْذ يُنُيُى 

ُْٓذاصٍَ قُباسٍَ ػاػٍُ َؤًْتُسَنُ دَبًَت, ثُيىَْذيٌ و يًٓو يُ ًَْىإ ُٓو يُناُْ 
( يُ يُنًَهُوَ بؤ يُنًَهٌ ديهُ صطُٖ٘يُ, بُآلّ بُناسًَُٖٓس بُ ػًَىٍَ ًًَََُٖنٌ)

(, ُٖسناّ يُو يُناُْ دسيَزنشاوٍَ ُٓوٍَ ثًَؽ Preview-nextػًَىٍَ )دَسِوات بُ 
خؤيُتٌ و صًََُٓ خؤػهُسيؼُ بؤ ُٓوٍَ دواٍ خؤٍ, بؤيُ نؤتايًُنٌ دياسيهشاوٍ ًُْ, 
سَِْطُ يًٓهٌ ُْٖذٍَ بابُت و َاَيجُسٍِ ديهُؾ داْشابًَت, ُّٓ قاَيبُ يُطٍَُ ُٓو بابُتاُْ 

و دَنُٕ و ثُيىَْذيًُنٌ يؤريهٌ يُ ًَْىإ ُٓو دَطىجنًَت باغ يُ ضُْذ سِووداويَ
 سِووداواُْدا ُٖيُ.

  Scrolling Stories. قاَييب دَقُ دسيَزَنإ 4
ُٓطُسضٌ صؤسيَو يُ خىيَُٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت و بآلونشاوَ ُٓيًهرتؤًًُْنإ سُص بُ 

ًُنإ بابُتٌ دسيَز ْانُٕ, بُآلّ رَاسَيُنٌ صؤس يُ سِؤرْاَُو َاَيجُسَِ ُٓيًهرتؤًْ
 ثُْادَبُُْ بُس ُّٓ قاَيبُ.

يُّ طٌَ قاَيبٍُ دوايًذا تًَبًين دَنُئ صياتش طشْطٌ بُ بًَشؤنٍُ ًًََُٖنٌ و 
سيضبُْذنشدٌْ سِووداْ ْ صاًْاسيًُنإ دَدات و تُْٗا يُ ػًَىٍَ منايؼهشدٕ دًاواصٕ, بُو 

ُْٓذاصٍَ  بؤ ضُْذ بشطُيُنٌ دياسيهشاو يإ بُ بهشٍََاْايٍُ دَقٌ بابُتُنُ دابُؾ
ػاػٍُ َؤًْتُسَنُ بًَت ياخىد يُ ػًَىٍَ دَقًَهٌ دسيَز بٓىوطشٍَ, يُبُسُٓوَ ُّٓ 
قاَيباُْ طىصاسػت ْانُٕ يُ ٓاسِاطتُ تاصَناٌْ ْىوطًين سِؤرْاَُواٌْ يُطُس تؤسٍِ 
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ًٓٓتُسًَْت, بَُيهى صؤسبٍُ تىيَزَساٌْ بىاسٍ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ و سِؤرْاَُواْاًْؽ 
ُسٌََ َُٖيطُساو بُ طىجناو دَبًٓٔ نُ ُْسًًَُنِ صياتشٍ تًَذايُ و يُطٍَُ قاَييب ٖ

 طشْػيت خًَشايٌ و سِاطتُوخؤبىوٌْ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت دَطىجنًَت.
)دىْاطإ ديىب( يُ تىيَزيُٓوَناٌْ طُباسَت بُ ٓاسِاطتُ باوَناٌْ ْىوطني يُ 

, )ديىب( يُو خاَيُوَ دَخاتُسِووسِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ ضُْذئ ػًَىَ و قاَييب ْىوطني 
دَطتجًَذَنات ُْبىوٌْ بُسبُطت يُطُس ُٓو ثاْتايًٍُ بابُتُ سِؤرْاَُواًُْنٍُ يٌَ 

وػُ  50وػُ بًَت يإ  5000بآلودَنشيَتُوَ, بُ بؤضىوٌْ ُٓو تًَضىوٍ بابُتُنُ ُٓطُس 
بابُتاُْ  َُٖإ ػتُ, َُُٓ سِؤرْاَُنُ ٓاصاد دَنات يُوٍَ وسدَناسٍ صياتش يُطُس ُٓو

 خباتُ بُسدَطيت خىيَُٓس, طشْطرتئ ُٓو ػًَىاُْ بشيتًني يُ: 
 (: Print Plus. ثًَؼهُػهشدُْوٍَ ْاوَسِؤنٌ سِؤرْاَُ ناغُصيًُنُ )1

َُٓؼًَىَيُ يُاليُٕ صؤسيٍُٓ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت 
ُٓو بابُتاٍُْ بُ ضاثهشاوٍ  بُناسدًََٖٓشيَت, ُٓويؽ بُ دووباسَ ثًَؼهُػهشدُْوٍَ

( يُثاٍَ بُ تايبُتٌ بؤ بآلونشدُْوٍَ ُٓيًهرتؤٌْ ٓاَادَُْنشاوٕ )  بآلونشاوُْتُوَ
ْاوَسِؤنُ ناغُصيُنُؾ ٖؤناسَ دؤسبُدؤسَناٌْ وَى ويَُٓ و ظًذيؤ و ُْخؼُ و... ٖتذ 

 .يُطَُيًذادَْشٍَ,, طُسباسٍ يًٓهٌ بابُت و َاَيجُسٍِ ثُيىَْذيذاس ُٓطُس ُٖبًَت
 (Clickable Interactive. ػًَىٍَ ناسيًَهٌ )2

بىوًْادٍ طًَشاُْوٍَ ًًََُٖنٌ  تًَهَُيهشدٌْبُ ػًَىَيُنٌ طؼيت ثؼت دَبُطتًَت بُ 
خىيَُٓس بؤ َاََُيُنشدٕ و  سِيَُٓايًهشدٌْيُطٍَُ  الغري صط٘(( و ْاًًََُٖنٌ )صط٘)

ٕ و بابُتُ دَْطًُنإ و طشتُ ناسيًَهشدٕ يُطٍَُ بابُتُنُ, يَُؼًَىَيُدا ويَُٓ دىوآلوَنا
ظًذيؤيًُنإ و سَطُصَ ناساناٌْ دّ بُناسدًََٖٓشئَ بؤ بًَُٖضنشدٌْ ْاوَسِؤنٌ 

 ٍ و بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ.ضريؤنُُٖواٍَ
َُٓؼًَىَيُ ُٓطُسضٌ بُسًََُٖٗٓاٌْ ناتًََهٌ صؤسٍ ثًَىيظتُ, بُآلّ بُناسًَُٖٓساٌْ 

ت و ػًَىَ سِؤرْاَُواًُْ دَنُٕ, يُبُسُٓوٍَ ُٓو يُدلؤسَ بابُ ًٓٓتُسًَْت صياتش سِْْ
بابُتاُْ يُ تىاْاياْذايُ ثًَىيظيت و داواناسٍ صؤسيَو يُ بُناسًَُٖٓسإ تًَش بهُٕ, ُٖسوَى 

 طىصاسػت دَنات يُ سِووَ ناسيًَهًُنٍُ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت و سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ.
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 (Slide-show. ثًَؼهُػهشدٌْ ويَُٓ )3
هُ يُ ػًَىَ ناسيطُسَنإ يُ ثًَؼهُػهشدٕ و منايؼهشدٌْ بابُتُ يُنًَ 

ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت, يَُؼًَىَيُدا بُتُْٗا ويٍَُٓ سِووداويَهٌ 
تايبُت منايؽ ْانات, بَُيهى طىود يُ ويَُٓ طؤساوَنإ و سَطُصَ طشافًهًُ دًادًانإ 

 ًاٍُْ يُطٍَُ ويَُٓنإ ثًؼإ دَدسئَ.وَسدَطشيَت يُثاٍَ ُٓو ناثؼٔ و صاًْاسي
و  بهشئَثًَىيظتًؽ دَنات ثًَؼهُػهشدٌْ ويَُٓو سَطُصَ طشافًهًُنإ سيضبُْذ

 .سَضاوبهشٍَدؤسيَو يُ طىجناوٍ و َُٖاُْٖطٌ تًًَذا 
 (Audio Stories. ضريؤنُ دَْطًُنإ )4

هشدٌْ بايُخٌ ُّٓ بابُتُ دَْطًاُْ يُوَدايُ, ُٓطُس ٖاتىو يُثاٍَ ثًَؼهُػ
و بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ َاْايُنٌ تاصٍَ دَبُخؼًُ بابُتُنُ ُْدَنشا يُ  ضريؤنُُٖواٍَ

 . بهشٍَسِيَطٍُ وػٍُ ْىوطشاو ثًَؼهُؾ 
باػرت وايُ بابُتُ ْىوطشاوَنُ بُ بابُتُ دَْطًُنُ ببُطرتيَتُوَ يُطٍَُ داْاٌْ ويٍَُٓ 

متُْذٍ و تىاْاناٌْ ويَب طُسضاوَ قظُنُسَنُ بؤ ُٓوٍَ طىودٍ تُواو يُ تايبُ
 وَسبطريٍَ, ُْوَى بُتُْٗا َُبُطتُإ ُٓجناَذاٌْ ناسيَهٌ سِوونُؾ و تُنًٓهٌ بًَت.

 (Narrative Slide show.طًَشاُْوَ ويَُٓيٌ و دَْطًًُنإ )5
َنُ بشييت دَبًَت ُي تًَهَُيًَو ُي سَطُصَ دَْطٌ و ثًَؼهُػهشاويُّ قاَيبُدا بابُتُ  

تُ سِؤرْاَُواًُْنُ ُي قاَيبًَهٌويَُٓيٌ و ظًذيؤيً طيت ثًَؼهُػهشدٌْ باُب  ُنإ, ُب َُُب
َُيذَبزيَشٍَ, طُسجنشِانًَؽ تٌ دَْطٌ ٖ طتُ سِؤرْاَُوإ رَاسَيُى ويَُٓ و باُب , بؤ ُّٓ َُُب

ُٖسيُنُيإ ُٓوٍ ديهُ تُواو دَنات, ويَُٓنإ بُ ػًَىَيُنٌ ٓؤتؤَاتًهٌ ُب دواٍ يُنذا دئَ 
تُ َُيًذا باُب ط دَْطًُنإ داْشاوٕ بُ دؤسيَو يُ ػًَىٍَ فًًًَُهٌ تُواو دَنُويَتُ بُسضاو,  و ُي

َُٓؼًَىَيُ صياتش يُ فًًٌُ ديهؤًََٓتاسٍ دَضًَت, نُصياتش يُ ثًَؼهُػهشدٌْ ُٓو ضريؤناُْ 
 طىودٍ يًَىَسدَطريٍَ سَطُصَ ويَُٓيٌ و فًًُ دَْطًُ ناسيطُسَنإ يُ خؤدَطشٕ.

 (Live Chats. طفتىطؤٍ صيٓذوو )6
َُٓؼًَىَيُ صياتش يُ ثشطًاس و وَآلّ خؤٍ دَبًًَٓتُوَ, يُ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ بؤ 
ثًَؼهُػهشدٌْ ُْٖذٍَ بابُت بُناسدًََٖٓشيَت, يُ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤًْؽ دَنشٍَ 

و بُ ػًَىَيُنٌ ناسيطُسيؽ دادَْشٍَ بؤ  بهشٍَيُ ثشطًاسَناٌْ دَُاوَس  ثًَؼىاصٍ
 ىيَهشدٌْ ثشطُ دًادًانإ.ثًَؼهُػهشدٌْ صاًْاسٍ و تاوت
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 ( Animate Stories. ضريؤنُ ويٍَُٓ طاَيتُداسٍِ )7
دَنشٍَ طىود يُ ويَُٓ نؤًَذٍ و طاَيتُداسِيُنإ وَسبطريٍَ بؤ ثًَؼهُػهشدٕ و 
منايؼهشدٌْ بابُت و ضريؤنُ دًاواصَنإ, بُ تايبُتٌ ُٓطُس ٖاتىو ويَُٓ و طشتٍُ 

 بابُتُ دابٓشٍَ.ظًذيؤيٌ يُبُسدَطت ُْبىو يُطٍَُ ُٓو 
 (Interactive Multimedia. ََُيتًًُذياٍ ناسيًَهٌ )8

دَنشٍَ يُ ناتٌ ثًَؼهُػهشدٌْ ضريؤنُ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت 
 , بُ دؤسيَو بُ تًهٍَُ نشدًْإ بايُخًَهٌبهشئَنؤََُيٌَ ػًَىَو سَطُص تًَهٍَُ بُيُى 

ص و فشَسَُِْٖذ خباتُ بُسديذٍ خىيَُٓس بؤ منىوُْ دَنشٍَ و يُناْطريٍ فشَسَطُ طُسجنشِانًَؽ
ويَُٓ نؤًَذيُنإ + سَطُصَ طشافًهًُناسانإ بابُتًَو يُ َاٍُْ خىاسَوَ ثًَهٗاتبًَت )

( بَُُؾ يُ ضُْذ ٓاطتًَهٌ دًا بُ + بابُتُ دَْطًُنإ + ويَُٓو طشتٍُ ظًذيؤيٌ
ؼهُؾ دَنُئ نُ يُ سِؤرْاٍَُ َُُٖسَِْطًُنٌ صؤسَوَ بابُتًََهٌ سِؤرْاَُواٌْ ثًَ

 ناغُصٍ و نالطًهٌ دًايذَناتُوَ.
 (Side Bare.ضريؤنُ الوَنًًُنإ )9

يُنإ, ُٓوَ دَخىاصٍ ُْٖذٍَ سَطُصٍ ضريؤنُُٖواٍٍَ بابُت و نىستهشدُْوَثًَىيظيت 
الوَنٌ و اليٌُْ دًادًاٍ سِووداوَ طُسَنًُنُ يُ ػًَىٍَ ضريؤنٌ الوَنٌ خبُيُٓ 

ًَُٓس ُٓطُس بًُوٍَ بًاخنىيًَٓتُوَ, ُّٓ ضريؤناُْ يُ َُٖإ ناتذا يُ بُسدَطت بُناسٖ
بؤ ُٓوٍَ ُْبًَتُ سيَطش يُ بُسدَّ خًَشايٌ  دًانشاوُْتُوَضريؤنُ طُسَنًُنُ 

 بُدواداضىوٌْ خىيَُٓس بؤ ضريؤنُ طُسَنًُنُ.
 (Trans cripts. ثًَؼهُػهشدٌْ ديهؤًََٓت و نؤثًُ سَطُُْنإ )10

ثاٍَ ُّٓ ػًَى  ؾ )ُي ًُنإ دَم و Herbertَ و قاَيباُْ ُيًهرتؤًْ ًَٓت دَنشٍَ َاَيجُسَِ ٓ ( وايذًَب
سدَطيت خىيَُٓس و  وَ طؼتًًُنإ خبُُْ ُب نإ طُباسَت ُب ديذاس و نؤبىوُْ َُيطُ سَطُُْ ب

ًُنإ. ُْاَُ و نؤٌث سَطٌُْ نؤْطشَ سِؤرْاَُواًْ َُيط ؾ ب واُْ إ ُي ناسًَُٖٓساًْ  ُب
 

 ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ
ٍ ُٓو خُطًَُت و تايبُمتُْذيًاٍُْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ُٖيُتٌ, يُ بُٖؤ

طُسَتاٍ ُّٓ بُػُ يُطُسيإ َُٖيىَطتُنشا, ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ ُْٖذٍَ سِووٍ دًاواصٍ 
سِاطتُوخؤ ُٖيُ يُ ُٖواَيٌ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ, بؤ منىوُْ بُٖؤٍ خُطًَُتٌ خًَشايٌ و 
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ىْع ػهشخاَ( يًَهؤَيُس ْ سِؤرْاَُوإ دُخت يُوَ دَناتُوَ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت )د.ي ووٌْ
دَبًَت ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ نىست بًَت وداواؾ دَنات يُ ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ 
ووسدَناسٍ سِووداوَنُ تُْٗا بُ وػٍُ ْىوطشاو باغ ُْنُئ, بَُيهى طىود وَسبطريٍَ يُ 

دَطت سِؤرْاَُوإ, بؤ ُٓوٍَ ٓاطاْهاسٍ و تىاْاٍ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت خظتىيًُتًُ بُس
خىيَُٓس يُ سِيَطٍُ بًٓني و بًظنت و تُواوٍ ُٖطتُوَسَناٌْ ُٖواَيُنُ خبىيًَٓتُوَ و 

 ناسيًَو بهات يُطَُيًذا.
يُنؤََُيٍُ ُٖواَيًَٓشٍ ًٓٓتُسًَْتًذا بَُؼًَىَيُ باغ يُ بَُٓاناٌْ ْىوطًين ُٖواٍَ 

 دَنات: 
يُ ٓاطيت خىيَٓذٌْ خىيَُٓسإ, ٓاطيت  . با ٓاطيت ْىوطشاوَناْتإ ْضَرت بًَت1

خىيَٓذٌْ خَُيهٌ ٓاطايٌ يُ َُُٓسيها ثًَٓذٌ طُسَتايًُ, ٓاطيت خىيَٓذٌْ نُطاٌْ 
 ثظجؤسِ يُ َُُٓسيها ػُػٌ ٓاَادَيًُ.

, َاْاٍ ُّٓ ناسَ ثىختُ طُسجنشِانًَؽ . طىودوَسطشتٔ يُ ثُسَِطشايف نىست و2
 ."ًَُٖا ْىوطٌ"ْىوطًُٓ ُْى 

طجٌ ْاودَقُنُ طىودوَسطشٕ, فُصاٍ طجٌ فُصايُى ًًُْ خُطاس بىو . يُ فُصاٍ 3
 بًَت, بَُيهى بؤ تًَطُياْذٕ و سِووٌْ بابُت ياسَُتًذَسَ. 

. دَبٌَ يُ َُٖيبزاسدٌْ وػُنإ دا صؤس وسيا و ووسد بني, وػُنإ يُ طىتاسَ 4
 ُٓيًهرتؤًًُْنإ دا يُ طىتاسَناٌْ ديهُ بُ بايُخرتٕ. 

يُيُى ناتذا تُْٗا يُ سُوت بابُت تًَبطُٕ, ُّٓ خاَيُ . خَُيو دَتىأْ 5
يُثُسَِطشافُناٌْ خؤتاْذا سَضاوبهُٕ, ْابٌَ تىوػِ ٓاَيؤصٍ يُ صَإ و ػًُراِْ يُ 

 داسػتٓذا بٔ. 
طىودتإ وَسطشت  نىستهشدُْوٍَ صؤس خؤ ببىيَشٕ, ُٓطُس يُ نىستهشدُْوَ. يُ 6

نُ ُْبًَتُ ٖؤٍ نىستهشدُْوَو َاْايٍُ دَبٌَ بُ ػًَىَيُنٌ تًَشوتُطٍُ ػًبهُُْوَ, بُ
 ْاسؤػين بابُتُنُ و تًَُٓطُيؼتين خىيَُٓس يًٌَ. 

. سطتٍُ ْادياس, طًيب و ثشطًاسٍ, ناتًَهٌ صؤستشٍ دَويَت ُٖتا خىيَُٓس يًًَإ 7
يُدلؤسَ سِطتاُْ خؤ ببىيَشٕ. يُ بريتإ ُْضًَت سِطتٍُ ْادياس طُس يُ  تًَبطات, ُٖسبؤيُ

ًَٓت و سِطتٍُ طًيب باغ يُ سِووُْداٌْ سِووداو دَنات نُ خؤٍ يُ خؤيذا خىيَُٓس دَػًَىيَ



 
160 

دؤسيَو يُ بٌَ ُٖواَيًُ, خشاثرت يُوَؾ سِطتٍُ ثشطًاسيُ, ُٓوَ َايف خىيَُٓسَ ثشطًاس 
 بهات, ُٖواَيًَٓش دَبٌَ وَآلٌَ ثشطًاس بذاتُوَ.

 . ناس يُطُس ُٓوَ بهُٕ َُٖيُ ُْنُٕ.8
 رتؤٌْثًَهٗاتُناٌْ ُٖواَيٌ ُٓيًه

 ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ يُ ثًَٓر بُػٌ طُسَنٌ ثًَهذيَت: 
: سِووداوَنإ بُػًَهٌ طشْطٌ ُٖواَئ يُسِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤًْذا و . سِووداو1

َناٌْ سِووداوَنُدا بايُخذاسدَسواصَيُنٌ طشْػتًُ بؤ ُٓوٍَ دواتش يُ دواٍ صاًْاسيًُ 
نٌَ, نٍُ, بُ ْاوباْطُنٍُ ُٖواٍَ )ٍ ػُؾ ثشطًاسَ وَآلَذاُْوَبشِؤئ يُ سِيَطٍُ 

 (.يُنىٍَ, ضٌ, بؤضٌ, ضؤٕ
ثًَىيظتُ ُٖواَيًَو خبُيتُ بُسدَطيت خىيَُٓسإ نُ بىوًْاديَهٌ . صاًْاسيًُنإ: 2

ُٖبًَت و اليُٕ و سَُِْٖذَناٌْ سِؤػٔ بًَت, ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ صاًْاسٍ صؤس  تًَشوتُطُىل
بُ َُبُطيت تًَطُيؼتين قىوٍَ يُ ُٖواَيُنُ,  و وسدَناسيُناٌْ سِووداوَنُ يُخؤيذَطشٍَ

ُٓو صاًْاسيًاُْ دَدسئَ بُ خىيَُٓس ياسَُتٌ بذات يُ ػًهشدُْوٍَ سِووداوَنُ, ُّٓ 
 صاًْاسيًاُْؾ يُ ػًَىٍَ دًادًا دَدسئَ بُ خىيَُٓس يُواُْ: 

 أ. ثًَٓاطُ و ْاطاْذٌْ اليُُْناٌْ سِووداوَنُ.
 ُٓسٍ سِووداٌْ سِووداوَنُ بىوٕ.ب. ػًهشدُْوٍَ ُٓو ٖؤناساٍُْ ثاَي

ز. ناسيًَو يُ ًَْىإ خىيَُٓس و ُٖواٍَ و صاًْاسيًُنإ يُ سِيَطٍُ سِادَسبشئ و ْىوطًين 
 يًَذوإ و بُػذاسيهشدٕ يُ سِاثشطًُ ثُيىَْذيذاسَنإ بُ ُٖواَيُنُ.

ئ
ئَةئغَبوةكلاىيئخطتيةِزوويئشهىبلازيئوئثَبػكةغكسدىي:ئ

ٍ بُ دواٍ بشِطُ طُسَنًُناٌْ ُٖواَيُنُ دئَ, ُٓطُس ُٓو بانطشاوْذ و فالػاُْ -
 َُٖيطُساو بٓىوطشٍَ. ُٖسٌََُٖواَيُنُ بُ قاَييب 

( يُْاو دَقٌ ُٖواَيُنُ, بؤ ْاطاْذٌْ اليُٕ و ناسَنتُسَناٌْ يًٓووػُ ناسانإ ) -
 ٍ ْسدَناسيُ طشْطُنإ.خظتُٓسِوْسِووداوَنإ و 

 ُْخؼُ و ويَُٓو خؼتٍُ داتانإ. -
: طُسباسٍ ُٓوٍَ ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ طشْطٌ صؤس بُ وسدَناسٍ ووٌْ و وسدٍ. س3ِ

سِووداو و بانطشاوْذَناٌْ دَدات, يُطٍَُ ُٓوَؾ ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ ْابٌَ صاًْاسٍ 
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ْاسؤػٔ يُ خؤٍ بطشٍَ طُباسَت بُ نات و ػىئَ و نُطُنإ, بَُيهى ثًَىيظتُ بُ ووسدٍ 
 .بهشٍَُّٓ صاًْاسيًاُْ دياسٍ 

يُنًَو يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ ُٓوَيُ بَُيطُو ديهؤًََٓت:  .4
ديهؤًَٓتًَهُ دًًََََٓتُوَ, بُ نؤتايًٗاتين منايؼهشدٌْ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت 
نؤتايٌ ْايُت يُبُسُٓوَ ثًَىيظتُ بايُخٌ صؤس بذسيَت بُ ثؤيًَٓهشدٕ و ُٓسػًف نشدٌْ و 

 ؤيًَٓهشدٌْ بذسيَت.طشْطٌ بُ ووسدَناسيُناٌْ ث
: يُبُسُٓوٍَ ُٖواَيُ ُٓيًهرتؤًًَُْإ دًَََُٓٓوَ, بؤيُ ُٓطُسٍ ُٓوَ . طُسِيَُٓسَو5َ

( داواٍ Searchُٖيُ بُناسًَُٖٓساٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ سِيَطٍُ ٓاَشاصٍ بُدواداطُسإ )
ٕ, بهُٕ و دَطيت خبُُْوَ, ُٖسوَى دووباسَ بُناسدًََٖٓشيَُٓوَ يُطٍَُ سِووداوَ تاصَنا

نُوا ثًَىيظت دَنات نًًٌ و نؤدٍ طىجناوٍ بؤ دابٓشٍَ دَطرتاطُيؼتين خىيَُٓس بُ 
 ُٖواَيُنُ ٓاطإ بهات يُ سِيَطٍُ بُ دواداطُسإ.

ئ
َقيئيةَبكرتؤىي َقبةكلاىيئىووضبينئٍةوه ئقلا

 يًَشَدا طٌَ قاَييب طُسَنٌ دَخُيُٓ سِْْ بؤ ْىوطًين ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ: 
 (: Nonlinearٌ ). قاَييب ْاًًََََُٖن1

يُّ قاَيبُدا ُٖواٍَ دَنشٍَ بُضُْذ ثُسَِطشافًَو, ثًَهذيَت يُ ْاوًْؼإ و ثًَؼُنًُى يُ 
( خىيَُٓس Hyper Linksالثُسٍَِ يُنٌَُ سِؤرْاَُنُ دادَْشيَت يُطٍَُ نؤََُيًَو )

َُنُ دَطُيًَُْتُ وسدَناسٍ و بانطشاوْذَناٌْ سِووداوَنُ و يُ الثُسَِناٌْ ْاوَوٍَ سِؤرْا
دادَْشيَت, يَُُػذا خىيَُٓس ٓاصادَ ناّ يُو ٖايجُسيًٓهاُْ َُٖيذَبزيَشٍَ و بُض سِيَضبُْذيَو 

 و ناَُيإ ثًَؽ ناَُيإ دَخىيًََٓتُوَ.
 (: Bulletin Boarded Technique. قاَييب تابًؤٍ ديضائ )2

نُ بُ يُنًَهُ يُ قاَيبُ طىجناوَناٌْ داسِػتين ُٖواٍَ يُطُس تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت 
( ْاطشاوَ, يُّ قاَيبُدا ُٓوَ يُ بُسضاوطرياوَ ُٖواَيٌ ُٓيًهرتؤٌْ Story Boardقاَييب)

 بُوَ دًادَبًَتُوَ يُ ُٖواَيٌ نالطًهٌ و ضاثهشاو, َُٖىو ُٓو سَِطُص و نُسَطتاُْ
بُناسدًًَََٖٓت ريٓطٍُ ناسٍ سِؤرْاَُواٌْ ًٓٓتُسًَْيت بُسٌَُٖ ًَٖٓاوَ يُ 

ًُوَ, يُّ قاَيبُدا دَْط و ويَُٓو فًذباى و سَِطُصَناٌْ ديهُ ََُيتًًُذياٍ ناسيًَه
 نُوَ.ضريؤنُُٖواَيُدَخشيَُٓ ًَْى 
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 . قاَييب ُٖسٌََ َُٖيطُساو: 3
يُ طُسَتاٍ ُّٓ بُػُ يُ قاَيبُناٌْ ْىوطًين بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ بامسإ  

ُطٍُ يُباسٍَ سِووداوَنُ يًَىَنشد, يُّ قاَيبُدا دواٍ َاْؼًَت ثًَؼُنٌ و يًذيَهٌ تًَشوت
ثًَؼهُؾ دَنشٍَ طشْطرتئ صاًْاسٍ يُ خؤيذَطشٍَ, دواٍ يًذ ُٖواَيُنُ دابُؾ دَبًَت بؤ 
طُس ضُْذ بشطُيُى ُٖسيُنُيإ صاًْاسيًُنٌ طشْط يُ خؤيذَطشٍَ بُ ػًَىٍَ تا يُ 

ُْؾ نؤتايٌ ْضيو بًُٓوَ ثُسَِطشافُنإ بايُخًإ نَُرتدَبًَتُوَ, دواٍ ُٓو ثُسَِطشافا
 نؤََُيًَو صاًْاسٍ وَى بانطشاوْذٍ ُٖواَيُنُ دَخشيَُٓ بُسدَطيت خىيَُٓس.

ئ
ئِزؤذىلامةوهىيئيةَبكرتؤىيئكوزدي

ُٖصاسٍَ طًًََُُوَ وسدَ وسدَ ضَُهٌ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ خشايُ  يُ طُسَتاٍ 
ًْادٍ بُ تًَجُسِبىوٌْ سِؤرطاس بىوَ بُػًَو يُ بىو ًَْى دوًْاٍ سِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ و

سِؤرْاَُواًُْإ وَى ُْٖطاويَو بؤ طُيؼنت بُو ثًَؼهُوتُٓ خًَشايٍُ تُنُٓيؤرياٍ 
طُياْذٕ و سِاطُياْذٕ بُ خؤيُوَ دَبًًَٓت, ُٓو ثًَؼهُوتُٓ طُسطىسًَُٖٓساٍُْ يُ 
طُسووٍ ثًَؼبًين و ضاوَسواْهشدٕ بىو, بُ سِادَيُى دًٗإ تُواو خؤٍ ٓاَادَُْنشدبىو 

دآًَٖاُْ صؤساٍُْ يُ بىاسٍ ثُيىَْذيهشدٕ, ًٓٓتُسًَْت, َؤبايٌ,  يُو ثًَؼىاصيهشدٕبؤ 
َاْطُ دَطتهشدَنإ و ثُخؼٌ نُْاَيُ ٓامساًُْنإ ٖاتىُْتُٓاساوَ, ًَٖؼتا ُٓو ػؤى و 
طُسطىسَِاًُْ بُسيُٓداوَ, خؤٍ يُ َاوَيُنٌ نىستذا يُ بُساَبُس ػُثؤيًَهٌ 

 بُسفشَواٌْ تُنُٓيؤريا بًًُٓوَ.
يظىسِيَُٓساٌْ سِؤرْاَُواٌْ يُ نىسدطتإ يُ خٌَُ طىودوَسطشتٓذا بٔ ٓاطايٌ بىو ُٖ 

يُو ثًَؼهُوتٓاٍُْ يُطُس ٓاطيت سِؤرْاَُواٌْ و ًَذيا ٖاتؤتُٓاسا و صًََُٓطاصٍ 
بهُئ بؤ يُ دايهبىوٌْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ نىسدٍ, بؤ ُٓوَؾ خىيَُٓسٍ نىسد يُ 

 ْذبًَت. طًُا ٖاوضُسخُناٌْ سِؤرْاَُواٌْ بُٖشََُ
بُ تًُْا يُ سَُِْٖذَ  بُسضاودَنُوآُٓو طؤسِاْهاسيُ َُصْاٍُْ يُ ناسٍ سِؤرْاَُواًْذا 

َوَ, بَُيهى بُ بؤضىوٌْ ػاسَصاياٌْ بىاسٍ ثُيىَْذيهشدٕ بهشيَتتُنُٓيؤريُنُ نىست 
طؤسِاْهاسيُنإ طُستاثاٍ ثًَهٗاتٍُ طًظتٌَُ سِؤرْاَُواٌْ طشتؤتُوَ, ُٖس يُو 

اسدًََٖشآ و يًَٗاتىوٍ ًَْشَس و ٓاَادَيًُناٌْ وَسطش و ُٓو فُصايُ تُنُٓيؤرياٍ بُن
تاصَيٍُ يُ ًَْىإ سَِطُصَ طُسَنًُناٌْ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ دسوطتبىوَ و صيادبىوٌْ 
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سِؤٍَ ناسيطُسٍ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ يُطُس نايُ طًاطٌ و نؤَُآليُتًٌ و 
 فُسُْٖطًُنإ.

يًهرتؤٌْ يُ نىسدطتإ دَطُسِيَتُوَ بؤ طُسَتاٍ طاَيٌ طُسَتاناِْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓ
(, طُسباسٍ خشاثٌ خضَُتطىصاسيًُناٌْ تؤسٍِ صاًْاسٍ دًٗاٌْ و ُْبىوٌْ 2000)

 يُبُسدَطيتثًَذاويظتًُ طُسَنًُنإ بؤ سايًهشدٌْ ناسَنُ, يٌَ بُو تىاْا طٓىسداسٍَ 
و ٖىُْسٍ و تُنًٓهٌ و سِؤرْاَُواْاٌْ نىسدطتإ ُٖبىو يُ سِووٍ ناساَُيٌ ثًؼُيٌ 

َادديُوَ, ُّٓ اليُُْ طشْطٍُ ناسٍ سِؤرْاَُواٌْ طُػُثًَذا, ًَٓظتا يُ سِووّ ٓاطيت 
دؤسايُتٌ و ضُْذايُتٌ ُْٖطاوٍ باػٌ بشيىَ, ُٓطُسضٌ ُّٓ ُْٖطاوْاُْ يُ ٓاطيت 

 ثًَىيظيت و ضاوَسواًْذا نَُرتَ. 
ىودا بىوُْتُ ٖاوػاٌْ سِؤرْاَُ َُٓشِؤ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ وآلتاٌْ ثًَؼهُوت

ناغُصيُنإ و بطشَ يُ ُْٖذآ ػىيَٓذا ُٓو بُسبُطتُيإ تًَجُسِاْذووَ و بىوُْتُ سِنابُسٍ 
طُسَنٌ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ, يُ ٓاَاسَ تاصَناٌْ ثُيىَطت بُ صيادبىوٌْ سِيَزٍَ 

ُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ خىيَُٓساٌْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُ َُُٓسيها دَسنُوتىوَ سِؤرْاَ
صياتش يُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ دَخىيَٓشيَُٓوَ, بُػٌ ُٖسَ صؤسٍ ٖاووآلتًاٌْ َُُٓسيها 
وَى طُسضاوٍَ يُنٌَُ بُ دَطتًَٗٓاٌْ صاًْاسٍ بُناسيذًََٖٓٔ, ُّٓ وَسضُسخاُْ يُ 
بايُخجًَذاٌْ خىيَُٓسٍ َُُٓسيهِ صؤسيَو يُ سِؤرْاَُ طُوسَناٌْ ْاضاسنشد َؼىسٍ 

سِؤرْاَُنُيإ خبؤٕ, بري يُوَ بهُُْوَ خضَُتطىصاسيًُ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُطُس  تريارٍ
 .بآلوبهُُْوَ تؤسٍِ ًٓٓتُسًَْت بُ ػًَىَيُنٌ باػرت و بُسفشَواْرت

نُواتُ ًَُُٓ باغ يُ سِوخظاسيَهٌ ْىيٌَ ناسٍ سِؤرْاَُواٌْ دَنُئ سِؤر بُ سِؤر 
ُس بُ دَوسٍ خؤٍ نؤ دَناتُوَ, بُآلّ طُػاوَتش دَبًَت, رَاسَيُنٌ صياتش يُ خىيَٓ

دميُُْنُ يُُٖسيٌَُ نىسدطتإ ًَٖؼتا ُْطُيؼتؤتُ ُٓو ٓاطتُ, سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ 
طُسباسٍ دابُصيِٓ سِيَزٍَ خىيَُٓساًْإ, يُطٍَُ ُٓوَػذا بُالٍ خىيَُٓسٍ نىسد بُوػًَىَيُ 

بُ بُديًًَو بؤ سِؤرْاَُ ثؼيت تًَُٓنشاوَ و سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْ نىسديُناٌْ ُْنشدوَ 
 ناغُصيُنإ.

ثًَُٓطُيؼتين سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ نىسدٍ ٖاوػاٌْ ُْبىوٕ يُ سِنابُسيهشدِْ 
سِؤرْاَُ تُقًًذيُنإ, ضُْذئ ٖؤناسٍ خىدٍ و بابُتٌ ُٖيُ, يًَشَدا ُٓو ٖؤناساُْ 

 ٓاَارَ ثًَذَنُئ :
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تُ ثُيذابىوٕ سِؤرْاَُ يُنُّ: يُ خؤسٓاوا سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُو نا
ناغُصيُنإ يُ طاتُوَخٌ خؤسٓاوابىوٕ و ثاػُنؼآ بىوٕ, بُآلّ يُ نىسدطتإ ُٓو 
سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًْاُْ ٖاونات بىوٕ يُطٍَُ طاتُوَخيت ُٖآلتين خؤسٍ سِؤرْاَُ 
ًًُُٖٓنإ و ُٓو بضاوت و ضاالنًٍُ نُوتُ ًَْى دُطتٍُ سِؤرْاَُواٌْ نىسديُوَ, بؤيُ 

 ٍَ ثًَىيظت ُْيتىاٌْ خؤٍ وَى َرياتطشٍ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ بظُثًَٓآ.بُطىيَش
دووَّ: نًتىسٍ خىيَٓذُْوَ الّ تانٌ نىسد ًَٖؼتا نًتىسٍ ناغُصيُ و ُْطؤسِاوَ بؤ 
نًتىسيَهٌ ُٓيًهرتؤٌْ, بُو َاْايٍُ خىيَٓذُْوَ يُ سِيَطٍُ نؤَجًىتُسَوَ ُْبىوَ بُ 

ػًَىَيُنٌ تُواو يُ ٖضس و دَسووِْ خىيَُٓس ُْسيت و صًََُٓ و ٓاَادَيًُناٌْ بُ 
ًًَََىَ, َُُٓ وايهشدوَ سِيَزٍَ خىيَُٓساٌْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ طٓىسداس بًَت و  ُْخُ
يُ ٓاطيت بزاسدَ َابًَتُوَ, ُْٖطاوّ صؤس َاوَ يُوَّ يُ سِؤرْاٍَُ بزاسدَ ببآ بُ 

َُٕ و خىيَٓذَواسيذا سِؤرْاَُيُنٌ دَُاوَسٍ, يُ َُٖىو ٓاطتُناِْ سَطُص و تُ
خبىيَٓذسيَتُوَ, بُ تايبُتٌ ُٓطُس ُٓوَ بُ بريخؤَإ بًًَُٗٓٓوَ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ 
يُ تىاْاياْذا ُٖيُ ثًَىيظيت و ٓاسَصووٍ ضني و تىيَز و ٓاطتُ دًاواصَنإ تًَشبهُٕ بُ 

صاًْاسٍ يُ  ٖؤٍ بىوٌْ ثاْتايٌ صؤس, ُٖسوَٖا ُٓو سَطُصَ تايجؤطشافًاٍُْ صؤستشئ بشٍ
خىيإ دا َُٖيذَطشٕ, سِووداٌْ ُٖس طؤسِاْهاسيُى يُ نًتىسٍ خىيَٓذُْوٍَ تانٌ نىسد 

 -يُواُْ: بهشيَتثًَىيظيت بُوَ ُٖيُ يُطُس ضُْذ اليًَُْو ناس 
بُسَ ثًَؼضىوٌْ ٓابىوسٍ يُ نىسدطتإ و سَِْطذاُْوٍَ يُطُس بُسصبىوُْوٍَ  -1

يَٓذَواس يُ َاَيُنُيذا تىاْاٍ دابًٓهشدٌْ داٖاتٌ تانُنُغ, تا ُٓو ػىيٍَُٓ نُطٌ خى
 نؤَجًىتُس و ًًٌَٖ ًٓٓتُسًَْيت ُٖبًَت.

باػرتنشدٌْ خضَُتطىصاسيًُناٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ نىسدطتإ دَبًَتُ ٖؤناسيَهٌ  -2
ياسيذَدَس بؤ ُٓوٍَ صياتش ثؼيت ثٌَ ببُطرتٍَ و يُاليُٕ خَُيهُوَ بُناسبًَٗٓشآ, 

ًَشايًُوَ صؤس خشاثٔ و طظتبىوٌْ نشدُْوٍَ َاَيجُسِ و ًًَُٖناٌْ ًٓٓتُسًَْت يُ سِووٍ خ
يًٓهٌ ظًذيؤيٌ سَِطُصَناٌْ دٍ يُ ناتٌ بُناسًَٖٓاٌْ ًٓٓتُسًَْت و سِؤرْاَُ 
ُٓيًهرتؤًًُْنإ, بىوُْتُ ٖؤناسيَو بؤ وَسِغ بىوٌْ بُناسًَُٖٓس و الواصبىوٌْ سُص و 

سَِْطُ ثًَىيظت بُوَ بهات  ثاَيُٓسٍ بُناسًَٖٓإ و طىودوَسطشتٔ يُو خضَُتطىصاسياُْ
سهىَُت و اليُُْ فُسًَُناٌْ وَى وَصاسَتٌ طىاطتُٓوَ و طُياْذٕ سِؤَيٌ ُٖبًَت 
يُوٍَ نؤَجاًْاناٌْ بىاسٍ ثُيىَْذٍ و ًٓٓتُسًَْت ْاضاسبهات خضَُتطىصاسيُناًْإ 
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باػرتبهُٕ يُ سِيَطٍُ طُثاْذٌْ ياطا و سِيَُٓايٌ و َُسدٌ تايبُتُوَ, سيَهدظتين ُّٓ 
اليٍُُْ ناسٍ نؤَجاًُْنإ و َايف بُناسًَُٖٓسإ بُ ػًَىَيُنٌ طُسَنٌ دَنُويَتُ 
ُٓطتؤٍ اليُُْ فُسًَُ ثُيىَْذيذاسَنإ, ْانشآ بؤ سُصو بُسرَوَْذٍ ضُْذ نُغ و 

 نؤَجاًْايُى دٌَ بًًَٗٔ.
يُّ ُٖسيَُُ طُسضاوَناٌْ صاًْاسٍ و َايف ٖاووآلتٌ و سِؤرْاَُوإ يُ ٓاصاديٌ  -3

بُدَطتًَٗٓاٌْ صاًْاسٍ تُطًًٌُ ًَضادٌ ػُخظٌ و ثُيىَْذيًُ طُيؼنت و 
ػُخظًُناٌْ سِؤرْاَُوإ و طُسضاوَناٌْ صاًْاسٍ نشاوَ, سِؤرْاَُواٌْ يُ طايٍُ نٌَُ 
و طٓىسداسٍ صاًْاسٍ طُباسَت بُ ُْٖذآ ثشغ و بابُتُ طشْط و ُٖطتًاسَنإ, بىوَ بُ 

ًْاسٍ, سِؤرْاَُواٌْ ٓاسِاطتُنشدٕ و صياتش سِؤرْاَُواًٌْ سِاوبؤضىوٕ ُْى سِؤرْاَُواٌْ صا
ناس يُطُس َُٖيٓإ و ٖاْذإ بهات, بَُُطت يإ بٌَ َُبُطت, بُ ويظت يإ بٌَ ويظتِ 
خؤٍ بًَت, ٖؤناسَنُّ ُٖسضًُى بًَت يُ دُوُٖسٍ ناسٍ سِؤرْاَُواٌْ ْابًَت 

 دووسبهُويَتُوَ ُٓويؽ بشيتًًُ يُ نؤنشدُْوَّ صاًْاسٍ و بآلونشدُْوَّ.

ُواتُ يُ بُٓسَتذا ًَذيا بُ طؼيت و سِؤرْاَُواٌْ ناغُصٍ بُ تايبُتٌ ُْبؤتُ ن
طُسضاوَيُنٌ صاًْاسٍ وَسطشتٔ بؤ خىيَُٓس و َُٖإ ُٓو ُْخؤػًُؾ يُ سِؤرْاَُواٌْ 

بُديذَنشٍَ, ُٓوٍَ دَبًٓشآ ُٖواَيُنإ صياتش يًَذوإ وَسطشتُٓ نُ صؤسبٍُ داس يُ  ُٓيًهرتؤٌْ
َطرييَت و نَُرت داتا و صاًْاسٍ دسوطت يُخؤيذَطشآ وَى ُٓوَّ سِيَطٍُ تُيُفؤٕ وَسد

سِؤرْاَُوإ بُ ػًَىَيُنٌ َُيذاٌْ يُ ُٓجناٌَ بُدواداضىوٌْ بُسدَواّ دَطتًهُوتيبَ, بؤيُ 
صيادَسِؤيٌ ًُْ ُٓطُس بًًنَي ًَذيا و سِؤرْاَُواٌْ ًَُُٓ طُسباسٍ داخظتين دَسطاناٌْ 

ُيًهرتؤًًُْوَ سِؤرْاَُواًُْنٌ تَُبَُيُ, ٓاَادَيٌ و صاًْاسٍ بُسِوويذا بُ تُقًًذٍ و ٓ
 ثاَيُٓسَناٌْ طُسِإ و بُدواداضىوٌْ صاًْاسٍ يُ ْضَرتئ ٓاطتًذايُ.

َُُٓ بؤ خؤٍ وايهشدوَ صؤسيَو يُ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ يُيُنرت بضٔ وَى ضؤٕ 
صاًْاسٍ و بؤضىوٕ  صؤسيَو سِؤرْاَُ ناغُصيُ نىسديُنإ يُيُى دَضٔ, بآلونشدُْوٍَ َُٖإ

 بًَت بُ نؤََُيًَو سِتىؾ و ُْػتُسطُسٍ نُ يُطٍَُ ٓاسِاطتُّ طًاطًًاْذا بطىجنًَت.
دَسُٓجناّ ُٓوَيُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ُْبؤتُ ثًَىيظيت سِاطتُقًُٓ و طُسضاوٍَ 
طُسَنٌ بؤ دابًٓهشدٌْ ُٓو ثًَذاويظتًاُْ و صؤسيٍُٓ َُٓإُْ وَى طُسضاوٍَ يُنُّ 

 ُ يُطٍَُ ُٓو سِؤرْاَاُْ ْانُئ.َاََُي
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طًًَُّ: بُٖؤٍ نٌَُ خىيَُٓس سِنابُسيُنٌ سِاطتُقًُٓ يُ ًَْىإ ُٓو سِؤرْاَُ 
ُٓيًهرتؤًًْاُْ دسوطت ُْبىوَ, يُوَؾ صياتش ُْيتىاًْىَ َتُاٍُْ طُسَايُداس و باصسطإ 

ذا و نؤَجاًْانإ بُدَطتبًَٓٔ بؤ سيهالَهشدٕ بؤ بُسُّٖ و ناآلناًْإ, يُوَػ
سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ يُنًَو يُ طًُاناٌْ سِؤرْاٍَُ طُسدَّ و ٖاوػًَىَناٌْ يُ 

 ثُسَثًَذاٌْوآلتاٌْ ثًَؼهُوتىو يُدَطتذاوَ و طُسضاوَيُنٌ داٖاتٌ دَنشا يُ 
 سِؤرْاَُنُ و ٖاْذاٌْ سِؤرْاَُواُْناٌْ طىودٍ يًَىَسبطشٍَ.

دايُ, يُنًَهًإ دوواليًَُُْهِ ضىاسَّ: سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ يُ ًَْىإ طشفت
ْآاَادَيٌ داَُصساوٍَ سِؤرْاَُواًٌْ طُسبُخؤٍ تايبُت بُ سِؤرْاَُيُنٌ ُٓيًهرتؤٌْ 
خىدإ طتاف و طُسَايُ و ٓاَاْر و طًاطُتًَهٌ سِؤرْاَُواٌْ طُسبُخؤ بًَت و 

طريؤدَيُ, وَى ثاػهؤيُنٌ سِؤرْاَُ ناغُصيُنُ يإ  فُساَؤػهشدٕيُوالػُوَ بُدَطت 
 ناسابىوٌْسِيَهدشاوَ طًاطٌ و َُدًَُْنُ ُٓسى و ٓاَاجنٌ طٓىسداسَ و صًٍََُٓ طُػُو 

 يُ بُسدََذا داخشاوَ. 
سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ طُسنُوتىو ُْبىوٕ يُوٍَ يُو َاَيجُسِاٍُْ ُٖياُْ طىودوَسطشٕ, 
بًهُُْ ٖؤناسيَهٌ بًَُٖضبىوٕ و صيادنشدٌْ خىيَُٓسَناًْإ, رَاسٍَ ُٓو نُطاٍُْ 

ُسداٌْ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤٌْ و َاَيجُسَِ ُٖوايًُ نىسديُنإ دَنُٕ بُ بُساوسد يُطٍَُ ط
سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ و يُطٍَُ رَاسٍَ داًْؼتىاٌْ ُٖسيَِ, رَاسَيُنٌ نَُُ و ٓاَارَيُنُ 

 بؤ ُٓو بؤضىوْاٍُْ َُٖيىَطتَُإ يُطُسياْهشد.
ُنإ باػرت دسى بُ طشْطٌ ُٓو و َُٖيظىسِيَُٓساٌْ سِؤرْاَُ ناغُصي ْىوطُسدَبًَت طُس

اليُُْ بهُٕ و ُٓو تايبُمتُْذٍ و خاَيُ بًَُٖضاٍُْ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤٌْ ُٖيُتٌ 
يُ يُنًَو يُطُسثُسػتًاساٌْ َاَيجُسٍِ يُنًَو يُ سِؤرْاَُ سِؤراُْناٌْ ُٖسغ بهُٕ, 

 سْاطشٕ يُصؤسوصَبُْذٍَ ًٓٓتُسًَْت وَ نىسدطتامن ثشطٌ بؤضٌ طىود يُو تايبُمتُْذيًُ
دَوَيَُُْذنشدٕ و بًَُٖضنشدٌْ َاَيجُسَِنُ? بؤ منىوُْ يًٓو يُ ْاوَسِؤنٌ بابُت و 
ُٖواَيُنإ داْأًَْ تاوَنى صؤستشئ صاًْاسٍ يُ بُسدَطتذابًَت, بؤ نؤًََٓت و سِاثشطٌ و 
ُٓسػًفٌ ثُيىَْذيذاس بُ بابُتُ بآلونشاوَنإ و دَيإ خضَُتطىصاسٍ ديهُ ُٖٕ طىودٍ 

ْاطشٕ? ُٓو يُ وَآلَذا باطٌ يُوَنشد يُ طُسووٍ خؤياُْوَ داوايإ يًَُٓنشاوَ, يًَىَس
 ُٓوا داْاٌْ ُٓو خضَُتطىصاسيُ ناسيَهٌ ٓاطاُْ. يًَبهشيَتُٓطُس داوايإ 
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و بىوٌْ نُطاًَْو تىاْا و ػاسَصايُنٌ  طشْطًذاُْثًَٓذُّ: بُسَجناٌَ ُْبىوٌْ ُٓو 
ا ُْبىو, ُّٓ نُّ ُٓصَىٌْ و ػاسَصايًُؾ بُضُْذ ُٓوتؤيإ يُ سِؤرْاَُواٌْ ُٓيًهرتؤًْذ

ػًَىَ سَِْطًذاوَتُوَ بُطُس ػًَىَ و ْاوَسِؤنٌ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ و يًَشَدا يُ 
 -ضُْذ خاَيًَو ٓاَارَيإ ثًَذَنُئ:

الواصٍ و بىوٌْ َُٖيٍُ صَم يُ داسِػتين ُٖواٍَ و بابُتُ سِؤرْاَُواًًُْنإ, -1
اَيبُ ٖىُْسيُ طىجناوَنإ و تايبُمتُْذيًُناٌْ سِؤرْاَُواٌْ بُدؤسيَو سَِضاوٍ ق

 ُٓيًهرتؤٌْ ْانات.
يُ سِووٍ ػًَىاص و ديضايُٓوَ, بُ ػًَىَيُنٌ دسوطت و سَِضاونشدٌْ بَُٓا -2

 طايهؤيؤريُنإ طىود يُ سَِْط و ُٓو فُصاياُْ وَسُْطرياوَ نُ ياسَُتٌ صياتش
بابُتُ طشْط و تاصَنإ,  ضاويًَهشدٌْبهات بؤ  خىيَُٓس و ٓاطاْهاسٍ بؤ طُسجنشِانًَؼاٌْ

يُ ُْٖذآ َاَيجُسِ و سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤٌْ صؤس داس قُسَباَيغًُنٌ صؤس دَبًٓشآ طُس يُ 
 ٕ.بُناسٖاتىو , يُ ُْٖذيَهًإ سَِْطِ صؤس ُْطىجناو يُطٍَُ يُنرتتًَهذَداتخىيَُٓس 

ى ويٍَُٓ دىآلو و فؤتؤ و يُ سِووٍ بُناسًَٖٓاٌْ سَِطُصَ تايجؤطشافًُناٌْ وَن-3
ُْخؼُو ًًََٖهاسٍ و دَْط, سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْ نىسديُنإ ُٖراسٕ بُ ػًَىَيُنٌ 

 طٓىسداس ُْبٔ بُناسْايُٕ.
خضَُتطىصاسيًُناٌْ ناسيًَهشدٌْ وَى داْاٌْ )نؤًََٓت, طشوثُناٌْ ضات, -4

ُناسدًََٖٓشيَت, ًًٌََُٓ, ساثشطٌ( يُ سِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ طٓىسداسَ و صؤس بُنٌَُ ب
بَُُؾ بُ َُٖإ عُقًًُتٌ سِؤرْاٍَُ ناغُصٍ, ناسدَنشيَت يُ سِؤرْاَُواٌْ 

 ُٓيًهرتؤٌْ.
ُٓو قىَيًًُ َُعشيفًٍُ بشِياسَ يُ سِؤرْاٍَُ ُٓيًهرتؤًْذا ُٖبًَت وَى داْاٌْ -5

يًٓو يُ ْاوَسِؤنٌ بابُت, بىوٌْ يًٓهٌ بابُت, َاَيجُسٍِ ثُيىَْذيذاس, ُٓسػًفٌ ُٖواٍَ 
بابُتُ ٖاوػًَىَنإ يُ نَُرتئ ٓاطتذا بُناسدًََٖٓشئَ بؤيُ سِؤرْاَُ ُٓيًهرتؤًًُْنإ  و

بُٓسَتذا ُٓو  يُو سِووَوَ دًاواصيُنٌ ُٓوتؤيإ ًُْ يُطٍَُ سِؤرْاَُ ناغُصيُنإ نُ يُ
 دَطُآلت و تايبُمتُْذيًاُْيإ ًُْ.
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 بةشي ضوارةم
 

 ثةيوةنديي نَيوان ئاشاديي ِزؤذنامةوانيي و كازايي ميديا 

ًَٔ ُٓوٍَ ػؤسِؾ و سِاثُسِيُٓنإ دسوطتذَنات طتَُهاسٍ ًُْ, بَُيهى دََي
ُٖطتهشدٌْ نؤََُيطُيُ بُو طتَُهاسيُ, يُ طُسدٌََ تُنُٓيؤرياٍ رَاسَيًذا 
ناسيطُستشئ ٖؤناسٍ ٓاػهشانشدٕ و بُسدُطتُنشدٌْ ُٓو طتَُهاسيُ ٓاَشاصَناٌْ 

ٌ, ًَذياٍ ْىَّ بُسَِنٍُ يُريَش ًَذيإ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت و ًَذياٍ ْىيًَُ بُ تايبُت
ثًٌَ سهىَشاُْنإ دَسًَٖٓا, بىو بُ ًَذياٍ خَُيو و طُسَىطىسِتشئ ْاوَْذٍ دسوطتبىوٕ 
و بضواْذٕ و سيَهدظنت و ٓاسِاطتُنشدٌْ سِاٍ طؼيت, داسإ ًَذيا ٓاَشاصيَو بىو تُْٗا 

ُناسيذًََٖٓا, بُدَطت دَطُآلتُوَ بىو بؤ ٓاسايؼتهشدٌْ طًاطُت و بشِياسَناٌْ خؤٍ ب
سِاّ طؼتِ ضُواػُدَنشد بُػًَىاْذٌْ صاًْاسٍ و سِاطتًُنإ, بُآلّ ًَٓظتا دًَُوٍ 
دَطتجًَؼدُسيُنُ نُوتؤتُ دَطت ٖاووآلتًُنٌ ٓاطايٌ و سِؤرْاَُواًَْهٌ ثًؼُطُس نُ 
دَنشٍَ بُ ناًََشاٍ بضىونٌ َؤبايًُنٍُ سِاطتًُنٌ طُوسَ تؤَاسبهات, بُخًَشايًُنٌ 

تُ َُٖىو ػىيًََٓهٌ دوًْا, بَُُؾ طُسنىتهشدٕ و داخشإ و ثُسِدَثؤؾ صؤس بًطُيًَُْ
نشدٕ نُ خاَيٌ ًَٖضٍ طًظتَُُ طتَُهاسيُنإ بىو يُ بُساَبُس ناسيطُسٍ ًَذيا و 
ًَذياٍ ْىيَذا طًششٍ داساٌْ َُْا و يُطَُيًذا عُيب وعاس و ثًَؼًًَهاسيُناًْإ 

 بُدَسنُوت. 

 بُ سَُّنٌ طُوسَ دَدًطشْطً دا نإتايًتاسيَُو و تؤشِنتايُ طًظتَُُ طًاطًُ 
يؤريو و باوَس بُكًٓٔ نُ اٍ طؼيت ُٓوتؤ خبىَيسِيُو سِيَطُيُوَ  سِؤرْاَُواٌْ ضىْهُ دَتىأْ
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 و بُسدَواّ دسوطتذَنات يُ ًَْىإ ناس ثُيىَْذٍ سِؤراُْ و بهاتٓايذؤيؤرياٍ ُٓوإ 
 .شاو ديٓاًَهًٌَىَيُنٌ خًَُ فشَواُْنُ بُ ػًبُدَطتاٌْ باآلو بٓهُ نؤَُآليُتًً

يُ ثشؤطٍُ طىاطتُٓوٍَ نؤَُآليُتًٌ  سِؤرْاَُواٌْ سِؤَيًَهٌ طُْرتايًضّ دَبًينَ
اٍ طؼيت بُو طًفُتٍُ سِ, "نؤََُيطُ"وَى طشدبىوُْوَيُنٌ داًْؼتىإ بؤ نؤََُيطُ

نشدٌْ ُْوعًاٍُْ  ُنٌ ناساٍ ُٖيُ يُ بزاسدًٌَ سِؤرْاَُ بُػذاسييبُ واتا, ناسيطُسَ
ُنٌ ًواقًعذا ٖؤػًاسي ٍ يَُُ نَُيُنُبىوًُْخىيَٓذَواسي و سصطاسبىوٌْ يُو َُيطُنؤَ

بُسَ ثًَؼضىوٌْ بهُئ نُ قؤْاغُناٌْ  ُٓوَؾ يُبري ْابٌَ كاْذووَ.دوانُوتىوٍ خىَي
ثابُْذبىوًَْهٌ سِاطتُوخؤٍ دَويَت بُ ُٖقاًًُْت و ػُسعًُتٌ  ػاسطتاٌْ يُ بُٓسَتذا

ىَبشدٌْ ناسوباسَناٌْ خؤيإ و بُ ٓاصاديًُنٌ بُسفشَواْرت, خىاطيت نؤََُيطُنإ يُ بُسيَ
نُسَطتٍُ طىصاسػتهشدُْ يُ ُٖقاًًُْت و ٓاسَصووٍ  سِؤرْاَُواٌْ بؤيُؾ دَوتشٍَ

 .دا نؤََُيطُنإ يُ فؤسٌَ دًادًا
ًُنٌ ًبَُؼًَىَيُ سِؤرْاَُواٌْ بىوَ بُ طًُبىَيًَهٌ ٖاوضُسخاُْو ثًَىيظت 

 ُنإديهتاتؤسِيً َُت و نؤََُيطُنإ و تُْٗا سهىَُتُػاسطتاًْاٍُْ َُصٕ بؤ سهى
خؤياٌْ  وػُنإ يُ وُّ ٍ قَُيو ناسيطُسيُ يُ سِادَبُدَسَ ًَٖضُٓو درايُتٌ دَنُٕ بُٖؤٍ 

و  ٌ ديهتاتؤسَِ بضىونُنإ دَوسورييَنًَُٓو َُْشيٍُ وػٍُ ْىوطشاو ُٖيُتٌ ًْطُساْ ,دَطشٕ
 ٌ بريوبؤضىوُْنإ.يدَتشطٔ يُ َُْش

يُ باغ يُو تشطُ دَنات  طُسنشدَناٌْ ثًَؼىوٍ ظُْضويًال ؤ( يُنًَهُ يُ)ناطرت 
و طُوسَيٌ ناسَناٌْ دَنات  ىصاسػت يُ بًَُٖضٍ سِؤرْاَُبُٓاػهشا ط, سِؤرْاَُ ُٖيُتٌ

يُ  آذـًََوَ بُآلّ يُسصّ يبهشيَتو دََيٌَ: "يُ دَسواصٍَ دؤصَخ ْاتشطِ ُٓطُس بُ سِووَذا 
ٍ طُسؤى نؤَاسٍ َُنظًو (دياص)بُ َُٖإ ٓاسِاطتُ . ًَْو "ٌَُ سِؤرْاَُواٍَ قَُيدريِ

تًَِٓ وببُُ خاوٌَْ ناسطُناٌْ َُسَنُب و ناغُص بؤ ُٓوٍَ بًاْظى َُوٍَدَ: دََيٌَ
ذص بطُسيَُُوَ ًَذيؽ دواٍ يُ ناسالداٌْ دََيًَت: "ُٓطُس بؤ يَُيُبذوحلُ"طىَيتإ ع

 .ُٖسضٌ سِؤرْاَُوإ ُٖيُ دَخيَُُ قاوغٌ ػكاستُيُى"
َُٓشِؤ ًٖض , ؾهُيدًَذ و ُٓواٌْ ُبذوحلُقظُناٌْ طىَيتإ ع دا يُطٍَُ َُُٓ

دؤسَناْذا, ٖؤناسَنُػٌ بُدؤس ْاوَْذَ يُ آْانشـٌَ َُْاوَ و اليُْطشٍ ي ًإطُدايُن
بىوٕ و ناسيطُسيذا صياتش سَطٌ  يُ َ,بىو بؤ ُٓوَ دَطُسِيَتُوَ سِؤرْاَُواٌْ بًَُٖض

 ٌ ٖاوضُسخ, وَى ياطايُنٌ بُٓسَِتٌ و سُمتٌ ُٖسَغدانىتاوَ و ٖاتىوَتُ ْاو رياْ
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ٌ نشيين َُٖىو ُٓو بًُٓنإ ُٖوَي نىست َُُٓ وايهشدوَ سهىَُتُ ديهتاتؤسَِ ,ْاًَٖين
ػتاُْ بذَٕ ثُيىَْذيًإ بُ سِؤرْاَُواًًُْوَ ُٖيُ, ضىْهُ يُ طُنؤٍ تايبُت بُخؤٍ 

اليُٕ و طُسبُخؤ ًَب ,و بُسَِْطاسٍ َُٖىو سِؤرْاَُيُنٌ بُ ًَظذاقًُت دَطُسٍَ
دَبًَتُوَ سَِْطذاُْوٍَ ٓريِادٍَ دَُاوَسو خىاطتُناًًُْتٌ بؤ ٓاصادٍ, بُآلّ ُٓو سِاطتًُ 

ضىوًَْهٌ عُبٓاغٍُ َاددٍ ُٖس ثًَؼ ,ُٓوَيُ بابُتًٍُ يُ ثًَؼُوٍَ سِاطتًُناُْوَ دٍَ
ُ يُ سِؤرْاَُواٌْ بشيتًًنُ  ,ضىوٌْ سِاّ طؼتِعُثًَؼ بُبٌَنؤَُآليُتًٌ سِووْادات 

خؤٍ البذا يُ  ًٖض دَوَيُتًَو ْاتىاٌَْ, اٍ طؼيتطشْطرتئ فانتُسَناٌْ دىآلْذٌْ سِ
 .َاداّ سًظاب بؤ سِاّ طؼتِ و ٓاسِاطتُناٌْ دَنات ,بىوٌْ سِؤرْاَُ سُمتًُتٌ

 ,يُ طًظتَُِ دميىنشاتٌ دا ُٓوثُسٍِ ٓاصاديٌ و طُسبُخؤيٌ دَدسآ بُ سِؤرْاَُواٌْ 
يُ سِيَطاٍ ُٓو نُْاآلُْوَ  ,ٍ ًَذيا صَاحناَيٌ طُئديهُناٌْ و نُْاَيُ ضىْهُ سِؤرْاَُ

طٍُ طىصاسػت يُ بريوسِاٍ خؤٍ دَنات. بؤيُ بُ ػًَىَيُنٌ طُسَنٌ ُٓسنٌ سِيَهدظتين 
تُْٗا ناسٍ دذٍ سِؤرْاَُواْاُْ, ُٓو ثًؼُيُ بؤ ُْٓذاَإ و ناسَُْذاٌْ ُٓو ثًؼُيُ 

تشئ بًَُٖض دَبًَتاطاوَ سِيَهذَخشآ, ضُْذ اليًَُْهٌ نٌَُ ُْبًَت نُ يُ سِيَطٍُ ي
ثًَؼًًَهاسيُناٌْ يُ دَطتىَسدإ و  بؤ ُٓوٍَهشآ بسْيت ياطايٌ بؤ دَطتُبُس ُط

 . او بًَتثاسيَضس طًظتَُِ طًاطٌ
 و اطتًَهٌ بُسصاُْ طُيؼتؤتُ ًٓيُ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها ُٓو طُسْت 

(, 1791) طاَيٌ دا يُ َىاسنشدٌْيُيُنَُني ُٖ (1798) دَطتىسٍ َُٓشيهٌ طاَيٌ
تًًَذا ٖاتىوَ:  دَطُآلتدسيَزٍ  يُ دَطتىَسدإ و دَطت ثاسِاطتىَ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ

 ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ طٓىسداسنُ " نؤْطشيَع بؤٍ ًًُْ ًٖض ياطايُى دَسبهات 
 ". بُسيُوٍَ باطٌ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ يُ دَطتىسٍ َُُٓسيهِ بهُئ ضُْذبهات

ثشطًاسيَو يُ خؤَإ دَنُئ و دَثشطني ٓايا ٓاصاديٌ سَِٖا ُٖيُ تانى ٓاصاديٌ 
سِؤرْاَُواٌْ ُٖبًَت? ُٓطُس ُٖيُ, دَبآ ُّٓ ٓاصاديًُ يُ نىآ بًَت و سِوخظاسَناٌْ 

و دَطتىس نُفايُتٌ دَنات و  ضني? ٍُٓ سِاطتُ يُ َُُٓسيها سِؤرْاَُ ٓاصادَ
هشدٌْ طٓىسٍ ُّٓ ٓاصاديًُ? ٓايا يت بؤ دياسنؤْطشيَظًؽ بؤٍ ًًُْ ياطايُى دَسبها

َبآ ػىيَين ُٓو دَطُآلتُ يًَُْى دَُُٓ ُٓوَ ْاطُيُْآ سِؤرْاَُواٌْ يُو وآلتُ دَطُآلتُ? 
ياطاداْإ, دًَبُدًَهشدٕ, دادوَسٍ يُ نىآ بًَت  –طآ دَطُآلتُ طؼتًًُ تُقًًذيًُنإ 
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ٕ و ضؤٕ سِيَهدشاوَو ًَهُضٌ ض ? ُٓطُس وايُ, نًَٔ ُٓواٍُْ ُّٓ دَطُآلتُ بُسِيَىَدَبُ
 و سِيَظايُنُ ?  بَُٓا
ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواًُْنًَهُ يُ ٓاصاديًُ طؼتًًُنإ و يكًَهُ يُ يكُناٌْ َايف َشؤظ  

 ,ذا َايف طشوػتني و يُطٍَُ طشوػيت َشؤظايُتٌ َشؤظ دَطىجنًَٔبُٓسَتُٓو َافاُْؾ يُ 
ٕ و ُٖس يُطٍَُ يُ دايهبىوًًُْوَ بُسيُوٍَ َشؤظ بًَتُ ْاو دَوَيُت ُّٓ َافاٍُْ ُٖ

يُو ناتٍُ نؤسثُيُيُو يُ ْاو طهٌ دايهٌ  و تُْاُْت ُْٖذيَو يُو َافاُْ ُٖس دَيبآ
ثًٌَ دَبُخؼًَت وَى َايف ريإ. بُآلّ دوابُدواٍ ٖاتُٓسِيضٍ نؤٍََُ,  خىاّ طُوسَدايُ 

ذسيَزٍ َشؤظ بؤ سِيَهدظتين َاف و ٓاصاديًُناٌْ بَُُبُطيت ثاساطتًٓإ يُ دَطت
تش ثًَىيظيت بُ سِيَههُوتًَٓهٌ نؤَُآليُتًٌ ُٖيُ, ضىْهُ ثشؤطُنشدٌْ ُّٓ  نُطاٌْ

 ضىوًْإ, َاف و ٓاصاديًاُْ بُبآ سِيَهدظنت دَبًَتُ ٖؤٍ سِووبُسِووبىوُْوَ و بُطزيُنذا
بُسرَوَْذيٌ ُٖسيُنًَو يُو ُْٓذاَاٍُْ نؤٍََُ, خؤٍ يُخؤٍ دا ْانؤنُ  يُبُسُٓوَّ

تش. سِاطتًإ وتىوَ ٓاصاديٌ ُٖسنُطًَو يُو ػىيَُٓوَ  ْذٍ ُٓوٍيُطٍَُ بُسرَوَ
بُساَبُسَنٍُ يٌَ نؤتايٌ ديَت. بَُؼًَىَيُ بريؤنٍُ ديايؤى  دَطتجًَذَنات نُ ٓاصاديٌ

ُٓطُس دوو نُغ  ًتًهُؾٌ قظُنشدٕ دسوطتبىوَو بُثًٌَ ُّٓ ًٓتًهو يًَهشاَيًبىوٕ و ٓ
ٍ بُساَبُسٍ قظٍُ خؤٍ َطش بآ تا ُٓونُوتُٓ بُساَبُس يُى, دَبآ يُنًَهًإ طىيَ

طؤسِيُٓوَ  رت طىيَطش بًَت و بَُؼًَىَيُ بريوسِايبهات و ُٓو ذا ُٓو قظًُٓتُواو دَنات, ٓ
 .دسوطتذَبًَت

وٍ خؤٍ دَطيت يُ ُْٖذيَو َاف و ٓاصاديًُناٌْ خؤٍ َُٖيطشتىوَ وٓاسَص َشؤظ بُ 
و  ا دَبىوَ ثاػاطُسداٌَُْبُطيت صآَهشدٌْ بُػُنٍُ تشٍ. ُٓطُس وَٖاٍ ُْنشدب بُ

ثًَؼُوَ ومتإ بُسرَوَْذٍ ُٖستانًَو يُ  نُطًؽ خاوَٕ َاف ُْدَبىو. ُٖسوَنى يُ
بُ  \ضىْهُ ُٖسنُطًَو يُواُْ ,تانُناٌْ نؤٍََُ يُطٍَُ بُسرَوَْذٍ ُٓويرت ْانؤنُ

طشوػت نؤََُيًَو غُسيضٍَ ُٖيُ وَى غُسيضٍَ خؤويظيت و ضاويًَهُسٍ و ػُسِاْطًَضٍ 
و دَطُآلتٌ ُّٓ غُسيضاُْؾ بُطُس نُطايُتًٌ َشؤظُوَ يُ  تش, سِادَ ٌْو ضُْذا

ىإ طشوػيت ُّٓ دًاواصيًٍُ ًَْ ,تش بُ طشوػت يًَو دًاواصَ ًَهٌيُنَشؤظًَهُوَ بؤ 
و دووس يُ سىنٌُ ياطا و ُٓقٌَ  إ وا يُ َشؤظ دَنات يُ ساَيُتٌ طشوػيتُننُط

رَوَْذٍ خؤٍ خباتُ ثًَؽ بُسرَوَْذٍ ًَهُضٌ ُّٓ غُسيضاٍُْ خؤٍ بًَت و ُٖسدَّ بُس
نُواتُ , تش يُ ناتٌ ْانؤى بىوٌْ بُسرَوَْذيًُنٍُ يُطٍَُ بُسرَوَْذيٌ ُٓواْذا نُطاٌْ
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 ,بؤُٓوٍَ نؤََُيطُيُنٌ ٓاطىودَو طُقاَطري يُ ٓاسادا بًَت نُ ًٖىاو ٓاواتٌ َشؤظُ
 .دَطتبُسداسٍ ْابًَت, دَبآ ُّٓ َاف و ٓاصاديًاُْ سِيَهبدشئَ

ُتُ ُّٓ سِيَهدظتُٓؾ يُ سِيَطاٍ طٓىسداسنشدٌْ ُٓو َاف و ٓاصاديًاُْوَ َُٖيب
َشؤظًَو بؤ ثشؤطُنشدٌْ ُٓو َاف و  دَبًَت, ويَشِاٍ داْاٌْ نؤََُيًَو ُٓسى دَبآ ُٖس

 ًٖض َاف و ٓاصاديًُى بُبآ ُٓسى ًًُْ. بؤيُ ٓاصاديًاٍُْ يُ ُٓطتؤٍ خؤٍ بطشيَت. 
ُْ يُ َُٖىو نؤََُيطُيُى وَنى يُى ْني, يُ ثاْتايٌ ُّٓ َاف و ٓاصاديٌ و ُٓسنا 

و  تش دَطؤسِئَ بُثًٌَ طؤسِاٌْ فُيظُفٍُ طًاطٌ نؤََُيطُيُى بؤ نؤََُيطُيُنٌ
نؤََُيطُ َُبُطت نؤََُيطٍُ  ٓابىوسٍ و نؤَُآليُتًٌ ُٓو نؤََُيطُيُ. نُ دََيًنَي

 طًاطًًُ واتُ وآلت. 
َشؤظ دَنُٕ و بُناسيذًََٖٓٔ بؤ  , بُضاوٍ نؤيًُ تَُاػاٍذاسَناْايُ وآلتُ طُسنىته

نُ  ًٖض طُْطًَو بؤ َاف و ٓاصاديًُناٌْ داْأًَْ, بؤيُ ُٓوَْذٍَ ,خضَُتٌ سىنُشِاْإ
, بؤ خضَُتٌ خؤياْذاًْإ ثًَذاْاوَ ُْى خاوَُْناًْإسِواَيُتًًُ داًْؼٌ ثًاْشاوَ ػتًَهٌ 

ضاوٍ سِيَضَوَ طُيشٍ َشؤظ  و بُ بُآلّ يُ وآلتُ دميىنشاتٌ َناْذا, ُّٓ تًَشِوآًُْ دًايُ
 تُقُاليُى بؤ ٓاطىودَيٌ ٍ دادًََْٔ, بؤيُ طؼت ُٖوٍَ وطُدَنُٕ و بُ بٓضًٍُٓ نؤََُي
دَخىاصآ نُ دإ بُ َاف و ٓاصاديًُناٌْ يُ  طُس. َُُٓ وا و بُختُوَسٍ ُٓو دَخشيَتُ

 بٓشيَت.  ٓاطتًذاتشئ صسبُ
دًاواصٕ, يُيُنًَُإ َاف  ٍَُُٓ طُسَوَ منىوٍُْ دوو نؤََُيطٍُ طًاطًٌ يُيُى 

دووََذا بىاسٍ  طؼتًًُنإ بُ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ ػُوَ بىوًْإ ًًُْ, يُ و ٓاصاديًُ
نُ َُساَيُ يُّ  صيادَسؤيِو طُيؼتؤتُ سِادٍَ  ُٓو َاف و ٓاصاديًاُْ ًَٖٓذَ فشَواُْ

 ُدٍ بًَٗٓذسيَت. بو ٓاَيؤصيًُدا  طُسدََُ ثشِ طشفت و نًَؼُ
َُٓشِؤنُ ًٖض َافًَو سَِٖا ًًُْ تانى ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ سَِٖا  بؤيُ دَبًٓني, 

باآلناٌْ ُٖس  بًَت. بُ َيهى يُ سِواْطٍُ ُٓخالقٌ ثًؼُو دابىُْسيت و بُسرَوَْذيًُ
و دَبآ سِؤرْاَُوإ ثابُْذيإ بًَت. نُواتُ,  نؤََُيًَو طٓىس بؤ ُّٓ ٓاصاديًُ داْشاوَ

 صاديٌ سِؤرْاَُواٌْ يُّ طُسدََُدا بشيتًًُ يُ ًَهُضدَتىاْني بًًَنَي سِوخظاسَناٌْ ٓا
باآلناٌْ  و سَِضاونشدٌْ دابىُْسيت و بُسرَوَْذيًُنًَربنَِ نشدٕ بىوٕ بؤ بَُٓاناٌْ 

 نؤٍََُ و ُٓخالقٌ ثًؼٍُ سِؤرْاَُواٌْ.



 
174 

بُثًٌَ ُّٓ بؤضىوُْ ًٖض ٓاصاديًُى سَِٖا ًًُْ بَُيهى ُٓسى و بُسثشطًَتًٌ 
َطتجًَبهات و بُسثشطًاسيًُتٌ دخؤيُوَ  دَبآ يُُٖس تانًَو  و ايُنؤَُآليُتًٌ يُطَُيذ

تًًُنٌ طشمياُْنشاوَ. نُواتُ اسسِؤرْاَُواًْؽ يُ ضىاسضًَىٍَ ُّٓ بؤضىوُْدا بُسثشطً
بُثًٌَ ُّٓ بؤضىوُْ, سِؤرْاَُواٌْ َايف ُٓوٍَ ُٖيُ سَِخُٓ يُ سهىَُت و 

بُسثشطًاسيًُتٌ بٓضًُٓيٌ  داَىدَصطانإ بطشيَت, بُآلّ يُ َُٖإ ناتذا ضُْذئ
, و طُقاَطرييٌ نؤٍََُ دَبآ سَِضاويإ بهــات دياسيهشاويٌ يُ ُٓطتؤيُ بؤ ٓاطىودَيٌ

يُ ٓاناٌَ ُّٓ بؤضىوُْدا نُ سَِوادًَهٌ باػٌ يُالٍ سهىَُتُ طُسَايُداسَناُْوَ 
ٌ تش, بؤ داْإ و دياسيهشدٌْ ُٓخالق و ُْٖذآ وآلتٌ و َُُٓسيها بُسيتاًْاُٖبىو, يُ 

نشدٌْ ُٓجنىٌَُْ باآلٍ سِؤرْاَُواٌْ داَُصسا.  ثًؼٍُ سِؤرْاَُواٌْ و طُسثُسِػيت
و يىبٓإ و طىوداًْؽ ُٖسضُْذَ وآلتٌ طُسَايُداسٍ ْني و  ُٖسوَٖا ًَظش

ُْبىوَ بُآلّ طُسَسِاٍ َُُٓ  دميىنشاتًًُت و َايف َشؤظًؽ تًًَذا وَنى ثًَىيظت بُسقُساس
و ًُْضُ طُسبُخؤ بؤ بُسِيَىَبشدٕ و  ٌْ وَى ُٓو وآلتآُُْجنىًََُْهٌ باآلٍ سِؤرْاَُوا

 طُسثُسِػيت ثًؼٍُ سِؤرْاَُواٌْ داَُصساوَ تًًَذا. 
 تًؤسَناٌْوَنى يُ ثًَؼرت ٓاَارََإ ثًَهشد, َُٓشِؤنُ باػرتئ تًؤس يُ  ُٖس 

سِؤرْاَُواٌْ )تًؤسٍ بُسثشطًاسيَتًٌ نؤَُآليُتًٌ(يُ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ يُ وآلتُ 
ًُْ, ُٖسوَنى  سِيَهدشاوَ.طىَاًْؼٌ تًَذا تًؤسَميىنشاتٌ َناْذا يُبُس سِؤػٓايٌ ُّٓ د

بُُٖوٍَ و تُقُيالٍ يًزٍُْ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ و يُ ٓاناٌَ  تًؤسَضؤٕ ُّٓ 
يُ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها  (ويًُّ نٓر و دؤٕ ًَتؤٕ)ْىوطًُٓناٌْ 

بىوَ يُ ػؤسِؾ درٍ داطرينُسٍ ًٓٓطًًضو  تجًَؼدُسطُسيَُٗيذا, ُٓوٖاؾ ُٓو وآلتُ دَط
يُّ طُدَيُدا ثًَؼشَِويَتًٌ  ,ثًَؽ فُسَِْظاؾ ثُياٌَ َافُناٌْ َشؤظٌ دَسنشدوَ

نؤََُيطٍُ ًَْىدَوَيُتٌ يُّ سِووَوَ دَنات و داسِيَزَسٍ طًظتَُِ دًٗاٌْ ْىيًَُ, ُٓو 
َ, ُٖسبؤيُ ػتًَهٌ ٍَُ يُطُس بَُٓاٍ َايف َشؤظ و دميىنشاتًًُت داَُصساوُطًظت
ًُْ دَطتىسٍ َُٓشيهٌ دإ بُّ ٓاصاديًُ بًَٓت و نُفايُتًؼٌ بهات. ُٖسضُْذَ, طُيش 

وايُ, َُُٓسيها ُٓوَْذٍَ بُ ثُسِؤػُ بؤ دابًٓهشدٌْ صؤستشئ بشٍ ُٓو  ًَُُٓ ثًَُإ
 تش ًُْ. فؼاس خظتُٓ ٓاصاديًاُْ بؤ ٖاووآلتًاٌْ خؤٍ ًَٖٓذَ باوَسٍِ بُ ٓاصاديٌ طُالٌْ

و نُْاَيٌ ٓامساٌْ دُصيشَ بؤ دووسخظتُٓوٍَ فُيظٍَُ قاطِ يُ  ُس َُٓريٍ قُتُسط
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نشدٌْ ثُخؼهشدٌْ  ثشؤطشاَُناٌْ يُ نؤتايًُناٌْ طُدٍَ سِابشدوو ُٖسوَٖا قُدَغُ
 وتاسَناٌْ ٓىطاَُ بٔ الدٕ ُّٓ بؤضىوَُْإ دَطُملًَٓٔ.

طتىسَنُيذا يُ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها يُ يُنَُني َُٖىاسنشدٌْ دَ
دا  ٍ (1)يُريَش ْاوًْؼاٌْ بَُيطُْاٍَُ َافُناٌْ َشؤظ يُ َاددَ  (1791) طاَيٌ

ًُْ ًٖض ياطايُى  داْاوَ بُ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواًْذا وتًًَذا ٖاتىوَ )نؤْطشيَع بؤٍ
دَسبهات.. طٓىس بؤ ٓاصاديٌ وػُ دابٓآ, يإ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ, يإ َايف خَُيو بؤ 

يُ نُػىُٖواٍ ٓاػتًذا, ُٖسوَٖا يُ بُسصنشدُْوٍَ طهاآل بؤ سهىَُت بؤ  نؤبىوُْوَ
 البشدٌْ ُٓػهُجنُ(. 

وياليُتُ  بُسضاو يُ ُٓطُس طُسجنٌ ُّٓ دَقُ دَطتىسيًُ بذَئ, يُنُدلاس واديَتُ
يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها ٓاصاديًُنٌ سَِٖاٍ وػُو سِؤرْاَُواٌْ ُٖبًَت و بُ 

 تًَشِاَإ وقىٍَ دا ُّٓ ٓاصاديًُ ُْبًَت. نُضٌ بُديهُ آ وآلتٌثًَضُواٍُْ ُٓويؽ يُ ُْٖذ
دَسدَنُوآ  و َُبُطيت ياطاداُْسٍ َُٓشيهٌ, بؤَإ بُ بىوُْوَ يُ ٖؤٍ ُّٓ سىنُُ

ٓاصاديٌ ُٖيُ يإ ًًُْ وَآلٌَ  ُخًَش,يإ ْبَُيٌَ ٓاطإ ًًُْ تا بُ  َُطُيُنُ وا
طٓىسيَو يُ  ,اْإ بُّ ٓاصاديًُداْجًَبذَيُٓوَ. بَُيهى يُ َُٖىو وآلتًَهذا طُسَسِاٍ 

داًْؼٌ ثًاْشاوَ يُ  بُسدَّ ثشؤطُنشدًْذا دادَْذسٍَ وَُسز ًًُْ تُْاُْت ُٓو بشَِ َافٍُ
ًاواصٍ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ د. بُآلّ بهشيَتَُٖىو نات و طاتًَهذا ناسٍ ثٌَ

تىسٍ َُٓشيهٌ, بُثًٌَ سىنُُناٌْ دَط ,سِووَوَ يُوَدايُو يُ دٍ َُُٓسيهاو وآلتاٌْ
ًُْ بُ ٓاسَصووٍ خؤٍ نؤتىبُْذ بُطُس ُّٓ ٓاصاديًُدا بظُثًَٓآ, بَُيهى  سهىَُت بؤٍ

 و يُ تُطهرتئ ضىاسضًَىَدا بؤٍ ُٖيُ َُُٓ ُٓجناّ طٓىسٍ دَطُآلتٌ يُّ باسَيُوَ دياسَ
ًًُْ ًٖض ياطايُى دَسنات.. طٓىس بؤ  بذات. نُواتُ دَطتُوارٍَ )نؤْطشيَع بؤٍ

ًُْ ًٖض  و سِؤرْاَُواٌْ دابٓآ..( ُٓوَ دَطُيُْآ نُ سهىَُت بؤٍٓاصاديٌ وػُ
 نؤتىبُْذيَهٌ ثًَؼني يُ بُسدَّ ٓاصاديٌ وػُ دابٓآ. 

ُٓوٍَ بطُسِيَتُوَ بؤ  بهاتُوَ بُبآ بآلو بٓىوطآ و ضٌ بُّ ثًًَُ َشؤظ ٓاصادَ ضٌ 
اتُوَ. دَن سهىَُت و سَِصاَُْذٍ ُٓو وَسبطشآ يُطُس ُٓوٍَ نُ دَيٓىوطآ يإ بآلوٍ

بُآلّ يُ َُٖإ ناتذا ُّٓ ٓاصاديًُ ُٓوَ ْاطُيُْآ دووسَ يُ يًَجشطًُٓوَ. بَُيهى 
َُٖىوناتًَو دَبآ ُٓوٍَ يُ خُياٍَ بًَت بُسثشطُ يُطُس َُٖىو قظُيُى نُ دَيهات 
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و دَبآ خؤٍ  ُّٓ بُسثشطًاسيًُتًُػٌ طشمياُْنشاوَ ,دَناتُوَ يإ دَيٓىوطآ يإ بآلوٍ
 ُٖطيت ثًَبهات. 

نُتايبُتُ بُ  (1791)ٍ طاَيٌ  ُثًٌَ يُنَُني َُٖىاسٍ دَطتىسٍ َُُٓسيهِب 
 بَُيطُْاٍَُ َافُناٌْ َشؤظ, ُٖس يُو سِؤرَوَ سِؤرْاَُواٌْ بىوَ ًَٖض و خاوَٕ سِاٍ

خؤٍ. َُٓشِؤنُؾ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ يُ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها صؤسداسإ 
يَت و ُٖسبُّ ْاوَؾ دَْاطشيَت, ُّٓ ْاوَ ُٓوَ بُ دَطُآلتٌ ضىاسَّ ْاوٍ ُٓبشدس

تش بُػذاسٍ  دَطُآلتُنٍُ دَطُيُْآ, نُ سِؤرْاَُواٌْ يُو وآلتُدا ػاْبُػاٌْ طآ
تُسطًَت( باػرتئ منىوٍُْ ًَٖضٍ ؤدَنات يُ سىنُشِاًَْيت وآلت. نًَؼُ ٓابشِووبُسَنٍُ )

وَناٌْ َُُٓسيها. ُّٓ سِؤرْاَُواًُْ وَى دَطُآلتًَهٌ ضىاسَّ يُ وياليُتُ يُنطشتى
نًَؼُيُ, دوو سِؤرْاَُواٌْ َُُٓسيهِ يُ سِؤرْاٍَُ ))واػٓتؤٕ ثؤطت(( وسوراْذيإ و 

ٍ طُسؤنٌ ثًَؼىوٍ َُُٓسيهِ َنًَؼاُْو ٖؤٍ دَطت يُناس ٓاػهشايإ نشد, بىوَ
 ًْهظؤٕ, و دَسضىوٌْ يُ نؤػهٌ طجٌ بُسيُوٍَ َاوٍَ طُسؤنايُتًًُنٍُ تُواوبًَت. 

ياطاٍ َُٓشيهٌ طُباسَت بُ داْاٌْ يُ بذَئ ٌ ُٓو بشِطُ دًادًايآُُْطُس طُسجن 
بُساوسدٍ بهُئ يُطٍَُ ثاْتايٌ ُٓو ًَُالْآ  ,نؤتىبُْذ يُ بُسدَّ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ

ُٓوٍَ سِووبُسِووٍ يًَجشطًُٓوَ  دسيَزخايٍُُْ سِؤرْاَُواٌْ يُطٍَُ سهىَُت دَيهات بآ
تًَهٌ طُسبُخؤ, ُٖسوَنى يُ َاددَ طًٌَ دَطتىسٍ بًَت, دَبًٓني دادطا وَى دَطُآل

و باػرتئ  ذا ٖاتىوَ, ًَُٖؼُ ثاَيجؼتًَو بىوَ بؤ دَطُآلتٌ سِؤرْاَُوآًٌَُُْسيه
 بىوَ بؤ ُّٓ ٓاصاديًُ.  صََإ
سِيَطا خؤػهُسبىوٕ بؤ  ,نًَؼُ طشيٓطاٍُْ بُسصبىوُْتُوَ بؤ بُسدَّ دادطا ُٓو 

و  بُدواداضىوٌْ صاًْاسٍبُ تايبُت بىوٕ ثتُونشدٌْ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ, 
 بآلونشدُْوٍَ بَُيطُْاَُ سهىًًَُنإ يإ ُٓو صاًْاسيًاٍُْ

بُسضاوٍ خَُيو دادَبُصيَٓآ. بؤ منىوُْ, دادطاٍ باآلٍ  طؼتًًُنإ يُ نُطايُتًُ
َُُٓسيهِ خؤٍ خظتُثاٍَ سِؤرْاَُواٌْ درٍ سهىَُت يُ َُطُيٍُ سِيَطادإ بُ 

ًاٍُْ نُ دواتش بُ بُ ًونشدُْوٍَ ُٓو بَُيطُْاَُ سهىَسِؤرْاَُنإ بؤ بآل
 بَُيطُْاَُناٌْ )ثٓتاطؤٕ( ْاطشإ. 

ُٓوٍَ بُ  سِؤرْاَُ َُُٓسيهايًُنإ ُّٓ بَُيطُْاَُ ًًَْٗٓاٍُْ ػُسٍِ ظًَتٓاّ دواٍ
سهىَُت بآلوياْهشدَوَ. ُٖسوَٖا  بىوِْ طُسَسِاٍ السٍ ,ػًَىَيُنٌ ْاسَِمسٌ دَطتهُوت
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ياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها بُثًٌَ يُنَُني َُٖىاسٍ دَطتىس بشِياسٍ دادطاٍ باآلٍ و
دَصطاناٌْ ًَذيا  و ُٓوٍَ سِؤرْاَُوإ يُطُس ضُْذ سُطاُْتًَو يُ ياطاناٌْ ْاوصسِاْذْذا, بؤ

طؼتًًُنإ بؤ  َُٗيطشٕ يُ بآلونشدُْوٍَ تُواوٍ ُٓو سِاثؤستاٍُْ تايبُتٔ بُ ناسوباسَتدَط
ُٓوٍَ  قُسَبىوٍ داسايٌ. بؤ داِْو ُٓطُسٍ  ووبُسِووبىوُْوٍَ داواٍ دادطايٌسِصطاسبىوٕ يُ سِ

ْاوصسِاْذٕ يُ سِؤرْاَُيُى يإ ُٖس نُْاَيًَهٌ ًَذيا بباتُوَ,  طهاآلّنُطايُتًًُنٌ طؼيت 
 دَبآ بىوٌْ )ًْاصخشاثٌ( يُ ثؼت ُّٓ بآلونشدُْوَيُ بظُملًَٓآ. 

( يُ ثؼت بآلونشدُْوَنُدا دَبآ بابُتُنٍُ دادطانإ بشِياسياْذا ُٓوناتُ )ًْاصخشاثٌ 
نشدووُْتُوَ دسؤيُ يإ يُ ُٓجناٌَ  بآلونشدؤتُوَ بضاْآ ُٓو صاًْاسيًاٍُْ بآلوٍ

نَُتُسخٌَُ ُٓو سِؤرْاَُيُ يإ نُْاَيُوَ بىوَ نُ يُ بآلونشدُْوٍَ ُٓو بابُتُ 
. َُٖيبُتُ تُٓهًذٍ ُْنشدوَ نُ ٓايا ُٓو صاًْاسيًاُْ سِاطت و دسوطنت يإ ْادسوطت

ُٓسنٌ طُملاْذٌْ )ًْاصخشاثٌ( سِؤرْاَُو نُْاَيُنإ يُ بآلونشدُْوٍَ صاًْاسيًُنإ 
يُخؤيذا  و داْاٌْ ُّٓ ُٓسنُ يُ ُٓطتؤٍ نُطايُتًًُ طؼتًًُنإ خؤٍ ُٓسنًَهٌ قىسطُ

 و ثاساطتًُٓتٌ يُ دَطُآلتٌ سهىَُت.  خضَُتهشدٌْ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ
سَِطُصيَهٌ طُسَنًًُ بؤ , ٌ يُ َُُٓسيهادادوَساٌْ فًذساَيٌ سِاطتُقًٍُٓ يطُسبُخؤ 

 و نُْاَيُناٌْ تشٍ ًَذيا طىودٍ يٌ ثُسَثًَذاٌْ ُٓو سُطاُْتُ ياطايًاٍُْ سِؤرْاَُوإ
ٌ بُ وَسدَطشٕ. طُسؤنٌ وياليُتُ يُنطشتىوَناٌْ َُُٓسيها دادوَساٌْ فًذساَي

اٍ دَسضىوٌْ سَِصاَُْذٍ يُطُس سَِصاَُْذٍ ُٓجنىٌَُْ ثريإ دادََُصسيَٓآ. بُآلّ دو
داَُصساْذًْإ, ُٓونُطاُْ تانى َشدٕ يُ ثًُوثايٍُ خؤيإ دًَََُٓٓوَ, ثاسيَضساويؼٔ يُ 

يُاليُٕ بُسثشطًَهٌ سهىَُت يإ  ُُٓطُسٍ ُٖس ثاَيُثُطتؤيُنٌ دَسَنٌ سَِْط
تُوَ و دَسَاَيُيإ نَُبهشيَ دَطُآلتٌ ياطايًُوَ خبشيَتُ طُسيإ, ُٖسوَٖا ْابآ َىوضُ

 ْذسيَتُوَ. ُبظ ٌَيإ يُبُس ُّٓ َُٖيىيَظتُيإ ثًُوثايُيإ ي
طُسَسِاٍ ُٓوٍَ يُ دَطتىسٍ َُُٓسيها ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ وَى دَطُآلتًَهٌ 

و  (1791) طؼيت ْاوٍ ُْٖاتىوَ, بُآلّ دوابُدواٍ يُنَُني َُٖىاسٍ طاَيٌ
ٓىسداسنشدٕ و داْاٌْ نؤتىبُْذ دَطتُبُسنشدٌْ طشيَٓيت بؤ سِيَطاطشتٔ يُ نؤْطشيَع بؤ ط

ُٖسوَٖا دَطتُبُسنشدٌْ سُطاُْتٌ دادوَسٍ يُاليُٕ  ,يُ بُسدَّ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواًْذا
تشٍ َُُٓسيهِ, دَتىاْني بًًَنَي ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ ًٖضٌ يُ ٌ دادطاٍ باآلو دادطاناْ

بَُيهى يُ  ,ًًُْطؼتًًُنٍُ ياطاداْإ و دًَبُدًَهشدٕ و دادوَسٍ نَُرت  طآ دَطُآلتُ
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و ناسيطُستشَ, ضىْهُ ضؤٕ ضاوديَشَ بُطُسياُْوَ ُٓوٖاؾ  ُْٖذآ ناتذا يُواًْؽ ناساتش
و  و ٓابىوسٍ و دسوطتهشدٌْ بشِياسَ طًاطٌ طؼيت طُسٍ ُٖيُ يُ دسوطتهشدٌْ سِاٍيناس

و ياطايًُناٌْ وآلت, ُٖسبؤيُ ُْٖذآ نُغ تُْاُْت بُ دَطُآلتٌ دووَّ  نؤَُآليُتًٌ
ُٕ. دوابُدواٍ ُٓوٍَ نُ بؤَإ دَسنُوت يُ َُُٓسيهاو ُٓو وآلتاٍُْ باوَسِيإ ْاوٍ دَب

بُ دميىنشاتًًُت يَهٌ سِاطتُقًُٓو تُواو ُٖيُ, ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ دَطُآلتًَهٌ 
بضاْني نًَٔ ُٓواٍُْ ُٓو  طُسبُخؤو دًاواصَ يُ طآ دَطُآلتُ طؼتًًُنٍُ تشٍ وآلت, با

 ُو بَُٓاياُْ ناَإُْ نُ ناسٍ ُّٓ دَطُآلتُ سِيَهذَخُٕ. دَطُآلتُ بُسِيَىَدَبُٕ و ٓ
يُ َُُٓسيهاو ُٓو وآلتاٍُْ نُ سِيَضهٍُ ُٓويإ طشتؤتُبُس بؤ دَطتُبُسنشدٌْ 

و سِؤرْاَُواٌْ, ُٖسوَٖا بَُُبُطيت ثاساطتين  صؤستشئ بشٍ ٓاصاديٌ بؤ وػُ
و دَطتُبُسنشدٌْ  سِؤرْاَُواٌْ يُ دَطت تًَىَسداٌْ سهىَُت و دَطُآلتٌ ياطاداْإ

ٍ ٓاصاديٌ بؤ ثشؤطُنشدٌْ سِؤرْاَُواٌْ, يُ سِيَطاٍ ُٓجنىًََُْهٌ باآلٍ صؤستشئ بشِ
دَضآ, ُٖسوَٖا يُ سِيَطاٍ داْاٌْ نؤََُيًَو  سِؤرْاَُواًُْوَ ُّٓ دَطُآلتُ بُسِيَىَ

بٓضًٍُٓ ُٓخالقًًُوَ نُ ثًٌَ دَوتشآ )بَُيطُْاٍَُ ػُسَيف سِؤرْاَُواٌْ( يُاليُٕ 
ىٌَُْ باآلٍ سِؤرْاَُواًُْوَ دادَْذسئَ بؤ ثشؤطُنشدٌْ ُّٓ ثًؼُيُ, ناسٍ ُٓجن

 سِؤرْاَُواٌْ سِيَهذَخشآ. 
  

ئمبديلائوةكئثسديئثةيوةىدييئىَبوهٌئِزهىئطػتىئوئضبطتةمىئضبلاضي
و طًظتَُِ طًاطٌ ُٖس وَنى تىيَزيُٓوَناٌْ بىاسٍ  ٌ ًَْىإ سِؤرْاَُواٌْيثُيىَْذ

شدٌْ طًاطٌ و نؤََُيٓاطٌ طًاطٌ, دُخيت يُطُس ثُيىَْذيه ,صاْظيت طًاطٌ
يُ, طشْطٌ ُٓو ثُيىَْذيُ دوواليُُْو ناسيًَهشدٌْ  تُوثُوَ ثُيىَْذيًُنٌ ُْدَن

بُ  ُيُنطُياْذٌْ دَطُآلتُ بُدَُاوَس, ُٓو ثُيىَْذي يُوَدايُ سِؤرْاَُواٌْ َُٓيكٍُ بُ
و نشؤنٌ ُٓو طشفتُ  ذاٌْ سِؤرْاَُواٌْ بٌ طشفت ُْبىوَدسيَزايٌ ًََزووٍ طُسَُٖي
َ بًَٓذطؤٍ طًاطُت, يإ بُ ثًَضُواُْوَ ببًَتُ بهشيَتدَنشٍَ  يُوَدايُ ٓايا سِؤرْاَُواٌْ

 بًَٓذطؤٍ ًًًَُت بؤ يًَجًَضًُٓوَ يُ دَطُآلت? 
َناٌْ سِؤرْاَُواٌْ بُ ثًٍُ يُنُّ ويظتىياُْ طشوػيت ُٓو تًؤسَُٖىو 

و يُريَش ناسيطُسٍ ُٖيىَُسدٌ ثُيىَْذيًُ دياسٍ بهُٕ ُٖسيُى يُ طؤػًُْطايُى 
طًاطٌ و ٓابىوسٍ ُٓوناتُ, تًؤسٍ دَطُآلت و ًٓؼتريانًُت بُ ٓاسِاطتُيُى دَسوات 
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و بُسرَوَْذٍ و  سِؤرْاَُواٌْ ٓاَشاصيَهٌ دَطيت طًاطُت و سَِْطذاُْوٍَ طرتاتًز
ٓايذؤيؤرياٍ طًظتَُِ طًاطٌ بًَت بؤ دؤػذإ و ٓاسِاطتُنشدٌْ دَُاوَس 

وَى  ودواتش ٓاسِاطتُيُى ثُيذابى, َطُآلتٌ طًاطٌ دَيُوٍَبُوػًَىَيٍُ د
باْطُػٍُ يًرباَيًُتٌ سَِٖاٍ  ,َنٍُ ثًَؼىوتًؤسناسداُْوَيُى بىو يُ بُساَبُس 

دَنشدَوَ يُاليُٕ طًظتَُِ طًاطٌ,  هٌ سَِٖاٍ سَتو َُٖىو طٓىسداسنشدًَْ دَنشد
شدٌْ ُٓو ٓاصاديًٍُ ُٖوَيٌ ٖاوطُْطٌ و طٓىسداسن ثُيذابىو نُ ديهُثاػإ تًؤسٍ 

 دَدا يُ ثًَٓاو تُوصيفهشدٌْ بؤ خضَُتٌ بُسرَوَْذٍ طؼيت.
يُ ناسيًَهشدٌْ  دًاواصَناًْاْذا ٓاطتُيُ داَُصساوَ طًاطٌ و سِؤرْاَُواًًُْنإ 

ُٓطُسضٌ ُٖسدوو , َُبُطيت طاصداٌْ ثُياٌَ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٕ ًذإ بُيٓاطؤ
, طُسبُخؤٕ و دىدا ٔ و ٓاَاجنٌ ناسَوَ يُ يُنرتداَُصساوَنُ يُ سِووٍ طشوػيت ثًَهٗات

يُدلؤسَ ٖاوسايًُى دسوطتذَبًَت يُ  بُآلّ ناتًَو ديًَُٓ طُس باطٌ ثشؤطُيُنٌ
و بُطُسِخظتين صاًْاسيًُنإ بؤ دَُاوَس, ناسيًَهشدٌْ بُسدَواٌَ ًَْىإ  بآلونشدُْوَ

ضٍ ُٓو ثُيىَْذيًاُْ, ثًَهٗاتُ طُسَنًًُناٌْ ُّٓ ثشؤطُيُ ثُيىَطتُ بُ سِادٍَ بُ ًَٖ
نؤََُيُ ُٓسنًَهٌ طشْط و ٓاػهشا َُٖيذَطنت يُْاو  يُوَ طُسضاوٍَ طشتىوَ ُٖسدووال بُ

 .نؤََُيطُ
ُٓطُس بًَُٖضٍ و ضُطجاوٍ داَُصساوَ طًاطًًُنإ يُ نؤََُيطُدا َُطُيُيُنٌ 

ُٓوا ُْٖذيَو ُٖٕ يُ بًَُٖضٍ داَُصساوَ , و دًَطاٍ طىَإ ُْبًَت يُنالنُسَوَ
يُو طؤْطُيُوَ , ؤرْاَُواًًُْنإ و ضُطجاويإ يُْاو نؤََُيطُدا طىَإ دَنُٕسِ

داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْنإ داَُصساوٍَ الوَنني و ًَُٖؼُ ثؼت بُغُيشٍ خؤيإ 
دَبُطنت يُ داَُصساوَ ٓابىوسٍ و طًاطًًُناٌْ تش بؤ دَطتدظتين طُسَايُو ُٖسوَٖا 

طُ و دَطُآلتُناٌْ ُٓو داَُصساوَيُ طٓىسداسنشاوَ يُبُسُٓوَ َىَاسَ, صاًْاسٍ ُٖواٍَ و
ٓابىوسٍ و تُنُٓيؤرٍ و نىيتىسٍ يُ  يُ فانتُسٍ طًاطٌ و بُ رَاسَيُنٌ صؤس

نؤََُيطُ, طبظُٓس دََيًَت "ثًَؼهُوتىوتشئ قؤْاغٌ ثًَؼعُضىوٌْ نؤََُيطُ ُٓوناتُيُ 
ناتًؽ  ُٖس, بٔتاى و نؤٍََُ و داَُصساوَنإ يُ سِووٍ طًاطٌ و ٓابىوسيُوَ ٓاصاد

نؤََُيطُ ٓاصاديٌ طًاطٌ و ٓابىوسٍ بُدَطتًَٗٓا ُٓوا بًَطىَإ دَطُآلتٌ دَوَيُت 
 بُطُس تاى و داَُصساوَنإ طٓىسداستش دَبًَت"
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يُوَ ُٓطُس داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُ سِووٍ ٓابىوسٍ و طًاطًًُوَ سِواْطُيُّ 
و داَُصساوَ  يَو يُ نؤَجاًْاُٖسوَى صؤس, ناسياْهشد طُسبُخؤبىوٕ و ٓاصاداُْ

و ناسيطُس يُ ٓاسِاطتُنشدٌْ  صَبُالسُناٌْ ًَذيا يُ دًٗاْذا, ُٓوا دَتىأْ سِؤَيٌ طُوسَ
و طؤسِاْهاسيًُناٌْ نؤََُيطُ بطًَشِٕ و ُٓو وَختُؾ ْاتىاْني بُ داَُصساوٍَ  دَُاوَس

اصاديًُ دَسواصٍَ طُسَنٌ و ُٖويَين يُ دايهبىوٌْ ُٓو ٓ .الوَنٌ وَطفٌ بهُئ
و  يُ فًهش بؤتُوَ طًاطٌ و ٓابىوسيًُ يُو نىيتىوسَ طًاطًًُ صاٍَ و باوَ نىست

بُ  .تٌُو طُسضاوٍَ ٓاسِاطتُنشدًْ َىَاسَطٍُ طًظتَُِ طًاطًذا دًَطري بىوَ
تؤتايًتاسيذا ٓاػهشايُ سِؤٍَ و  ديىَنٍُ تش دَتىاْني بًًَنَي يُ طايٍُ نىيتىسٍ داخشاو و

طُسَتايًُ, بَُيهى  و ْاَُواًًُْنإ ُْى ُٖس تُْٗا الوَنٌثًَطٍُ داَُصساوَ سِؤر
 و ضُواػُنشدًْؼُ. و باْطُػُ و ًَهاًْضًََهٌ ثشِوثاطُْذَ نُسَطتُ

ٌ دواٍ ُْٓطُس قظُ يُطُس داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْناٌْ نىسدطتإ بهُئ يُ طاآل
اسنشدًْإ بُ ثًٍُ بُػٌ ُٖسَ صؤسٍ سِؤرْاَُنإ طُسضاوٍَ ثاسَد ذاوَطتاٌْ ػُسٍ ْاوخؤيً

يُبُسُٓوٍَ يُ بٓضًُٓدا ُٓو , يُنُّ يُ سًضبُوَ بىوَ بُ ثًُيُنٌ نَُرتيؽ سهىَُت
سِؤرْاَاُْ بؤ ُٓوَ دَسدَضٔ تا يُ ضىاضًَىَيُنٌ دياسيهشاودا خضَُت بُ ٓاَاْر و 

تا ُٓو ػىيَُٓ ٓاصادٕ يُ طُياْذٌْ ُٖواٍَ و صاًْاسٍ  ,طًاطُتُناٌْ سًضب و سهىَُت بهُٕ
, سًضب و سهىَُت ُْدات ػؤسَتِتُٓسِووٍ تًَشِواًْين دًاواص صيإ يُ بُسرَوَْذيذا و و خظ

يُبُسُٓوَ سِؤرْاَُناٌْ نىسدطتإ تىاْاٍ ُٓوَيإ ُْبىوَ ضاوَديَشٍ ناسَناٌْ سهىَُت 
بهُٕ و دَطُآلت ْاضاسبهُٕ ػُفاف بًَت و سِووبُسِووٍ يًَجًَضًُٓوٍَ بهات يُ ناتٌ خشاخ 

طُآلت و داٖاتٌ طؼيت ياخىد يُ ناتٌ ثًَؼًًَهشدٌْ َافُناٌْ َشؤظ يإ بُناسًَٖٓاٌْ دَ
بؤيُ يُّ ضُْذ  .اٍ طؼيت يُاليُٕ دَطُآلتُوَ فُساَؤؾ دَنشٍَيُوناتٍُ ٓاسِاطتُناٌْ سِ

َ و ذا بىوسِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ ًَٖؼتا يُ باصٍُْ داَُصساوَيُنٌ الوَنً طاَيٍُ سِابشدوو
 ُٖيىَُسدٌ طًاطٌ و ٓابىوسٍ و فُسُْٖطٌ ُٖيُ تا بتىاٌَْثًَىيظيت بُ نشاُْوٍَ صياتشٍ 
 واداسد, ٌْ طًظتَُِ طًاطٌ سِؤٍَ و ُٓسنُناٌْ ثًادَبهاتويُ دَسَوٍَ خىاطت و ُٖرَى

 .ناسيطُسٍ يُطُس ناس و بشِياسَناٌْ دَطُآلتٌ طًاطٌ دسوطتذَنات
ٓاطيت  بُ طُسَُٖيذاٌْ سِؤرْاَُواٌْ ًٌُٖٓ و صيادبىوٌْ رَاسَ و فشَواْبىوٌْ

خىيَُٓس و ناسيطُسيإ, طؤسِاًَْهٌ طُوسَ بُطُس ريَشخإ و نىٍ طًظتَُِ سِؤرْاَُواٌْ 
نىسدّ ٖات, ُٓطُسضٌ ُٓو طؤسِاُْ يُ ُْٖطاوَ طُسَتاناًْذايُ, يُريَش فؼاسٍ طىَإ يُ 
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طُسبُخؤيٌ بىوٕ و ُٖسَِػُ و ثًَؼًًَهاسٍ دَطُآلت و ُٓو نَُىنىسِياٍُْ يُ ُٓداٍ 
ؤرْاَاُْدا بُ دَسدَنُوٍَ, ًَٖؼتا طًُا و سوخظاسٍ سِؤرْاَُواٌْ ًٌُٖٓ ثًؼُيٌ ُٓو سِ

 بُ تُواوَتٌ طُآلَيُبىوَ.
ئ

ئضسوغيتئثةيوةىديئىَبوهٌئِزؤذىلامةوهٌئوئضبلاضةمتةدهزئ
دواٍ ٓاَارَ نشدٕ بُ سِؤَيٌ داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُ ثشؤطٍُ طًاطٌ بُ 

يُبُس سؤػٓايٌ ُٓو , اَُواًًُْناٌْ نىسدطتإػًَىَيُنٌ طؼيت و سِؤَيٌ داَُصساوَ سِؤرْ
ٓاَارَيُؾ ثًَىيظت دَنات قظُ يُطُس طشوػيت ُٓو ثُيىَْذيًُ بهُئ سِؤرْاَُوإ و 

 طشوػيت ُٓو ثُيىَْذيُؾ يُ وآلتُ.داس بُيُى دَبُطتًَتُوَُطًاطُمت
بىوَ وَ بابُتٌ ضُْذئ يًَهؤَيًُٓوَ و تىيَزيُٓوَ ُتاصَثًَطُيؼتىوَناْذا بُ نىسدطتاْ

, دوو منىوُْيإ بؤ ػشؤظُنشدٌْ ُٓو ثُيىَْذيًُ (طىسيفتؽ و بًىَُس و ًٓتضويَين) واُْيُ
 ثًَؼهُػهشدوَ : 

منىوٍُْ يُنُّ ُٓوَيُ داَُصساوَ سِؤرْاَُواٌْ و طًاطًًُنإ يُ باسٍ  ـ1
ناسيًَهشدًَْهٌ بُسدَواَذإ بؤ بُطُسخظنت وبآلونشدُْوٍَ صاًْاسٍ يُ دَُاوَسَوَ بؤ 

 س.دَُاوَ
ٌ سِؤرْاَُوإ و ُٓىوٍُْ دووَّ منىوٍُْ ًٓتضؤيًًَُٓ باغ يًَُهُضٌ و طىيَشايَُيـ 2

ظىنُوتُناًْذا بؤ طًاطُتُناٌْ سهىَُت و داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْنإ دَنات يُ َُٖي
ُّٓ ًَهُضًُؾ يُ سِيَطٍُ ٖؤناسَ َاددٍ و سََضيًُناْذا , داَُصساوَ طًاطًًُنإ

  ديَتُنايُوَ.
اٍُْ ثًَؼىو يُطُس صؤسبٍُ وآلتُ تاصَثًَطُيؼتىوَناْذا يًَهذاُْوًذا ُٓو يُ سِاطت

و  ضىْهُ ُٖس نؤََُيطُيُى ُٖيىَُسز, ُدَِ ْابًَتبثًُ دًَ وَنى يُى بُ َُٖإ سِيَزَ و
 ثًَىَسٍ تايبُت بُ خؤٍ ُٖيُ يُ ضىاسضًَىَيذا طشوػيت ُٓو ثُيىَْذيًُ طُآلَيُدَبًَت.

وػًَىَيُ وَطفٌ ُٓو ثُيىَْذيًُ دَنات يُ ًَْىإ ( بwilliamsُبُآلّ ويًاَض )
 mediaسِؤرْاَُواْإ و طًاطُمتُداسإ بُوٍَ ثُيىَْذيًُنٌ باونظاالسيُ )

paternalism تًَطُػتًَٓهٌ َآَاوَْذيُ يُ ًَْىإ تًَطُيؼتين َُُٓ )
باغ يُ طاْظؤسٍ دَطُآلت يُطُس سِؤرْاَُواٌْ دَنات يُطٍَُ  ( نsiebertُطًبريت)

 ًَذيا,تًَطُيؼتٍُٓ باغ يُ دَطتىَسُْداٌْ سهىَُت دَنات يُ ٖؤناسَناٌْ ُٓو 
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ني ُٓو ثُيىَْذيًٍُ يُ ًَْىإ سِؤرْاَُوإ و طًاطُمتُداس تاسِادَيُنٌ صؤس دَتىاْني بًًََ
ًُ و ساَيُتًَهُ يُ ًَْىإ طاْظؤسٍ يسُٖيُ يُ نىسدطتإ ثُيىَْذيًُنٌ باونظاال

 بُسفشَوإ و ٓاصاديٌ تُواودا.
ئ

َقيئجةملاوةز  ِزؤذىلامةوهٌئوئضبلاضةمتةدهزئئيئبةيوئثةيوةىدئِزؤ
 " Audience rolesسِؤَيٌ دَُاوَس " 

يُ  ,دَُاوَس دَيبًًََٓت يُ ٓاطت ثُياّ و ْاوَسِؤنٌ سِؤرْاَُواٌْ ُُّٓو سِؤَي
ضىاسضًَىٍَ ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٌْ طًاطٌ ػًَىٍَ دًاواص وَسدَطشٕ, دَنشٍَ بُ 

 ىاس دؤس ثؤيًًَٓإ بهُئ: ػًَىَيُنٌ طؼيت بؤ ض

 "partisanرِؤَلي حسبيي بوون " -0

إ بُدواٍ ُٓو ثُياَاٍُْ بريوباوَسَِ ٓاَاجنٌ طُسَنٌ ُٓو نُطُ بشيتًًُ يُ طُسِ
 طًاطٌ و ٓايذيؤيؤريًُناٌْ بًَُٖضتش دَنُٕ.

 "Liberalرِؤَلي ليربالَ و شةربةخؤ " -4

 و تًَشِوآًُْ طًاطًًُناًُْتٌ يُ ثًَذاٌْ خىيَٓذُْوَ ٓاَاجنٌ ُٓو نُطُ ٓاسِاطتُ
 ثُياَُناٌْ سِؤرْاَُواًُْوَ. سِيَطٍُ

 "  Monitarرِؤَلي ضاوديَر "  -3

ٍَ بُدواٍ صاًْاسٍ ُٓوتؤ طُباسَت بُ تايبُمتُْذيًُناٌْ ريٓطٍُ ُٓو نُطُيُ دَطُسِ
نشاوَنإ و بريوبؤضىوٌْ  يُواُْ نًَؼُ ُْٖىنُيًُنإ و طًاطُتُ ثًَؼًٓاس ,طًاطٌ

 ُمتُداسَنإ.طًاط

 "Spectatorرِؤَلي شةيركةر ياخود بيَباك " ـ 2

صؤس  ,ُٓو نُطُيُ صياتش خٌَُ تًَشنشدٌْ سُصو ٓاسَصووَ نُطايُتًًُناٌْ خؤيُتٌ
طشْطٌ ْادات بُ ُٖواٍَ و صاًْاسٍ طُباسَت بُ ثًَؼٗاتُناٌْ سَِوػٌ طًاطٌ ْاوخؤ و 

  دَسَوَ.
ًاطٌ بُطىيَشٍَ تًؤسٍ سِؤٍَ دَسوات بُسيَىَ, بؤ دَتىاْني بًًَنَي ثشؤطٍُ ثُيىَْذيهشدٌْ ط 

منىوُْ يُواُْيُ سِؤَيُ دًاواص و ثًَؼىوَختُناٌْ دَُاوَس ٖاوػًَىٍَ ُٖبًَت يُو سِؤَيٍُ 
او ٖاوآلتٌ سضبًٌ نُ ٓاسَصووٍ بًَُٖضنشدٌْ بريوسِ .سِؤرْاَُوإ و طًاطُمتُداس دَيبًًََٓت

ٓاطيت سِؤرْاَُواٌْ ٖاودؤسَنٍُ بُدٍ  ٓايذيؤيؤرياٍ سضبُنٍُ دَنات دَتىاْني يُطُس
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بهُئ نُ سِؤرْاَُ سًضبًُنأْ و سِؤَيٌ ٓاسِاطتُنشدٕ و سيَجًؼاْذإ دَبًٓٔ و يُ بُساَبُسيذا 
ٖاوػًَىٍَ ُٓو سِؤَيُ يُطُس ٓاطيت طًاطُمتُداسَنإ ُٖيُ, ُٓو طًاطُمتُداسإُْ سِؤَيٌ 

دَبًٓٔ و ُٖوَيٌ سَِواز ثًَذاٌْ دَدَٕ  تُبًُْهشدٌْ نًَؼُيُى يإ ٓايذؤيؤريايُنٌ دياسيهشاو
يُ يُنضىوٕ و َُٖاُْٖطٌ سِؤَيٌ دَُاوَس يُطٍَُ سِؤَيٌ سِؤرْاَُوإ و  .ْاو دَُاوَس يُ

ذاقًُتٌ داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْنإ يُاليُى و ظدَسخظتين َ طًاطُمتُداس ثًَىَسيَهُ بؤ
هذا دووسٍ و ُْبىوٌْ ثاْتايٌ يُ ناتًَ, طًاطُمتُداسإ يُاليُنٌ ديهُوَ َتُاُْبىوٕ بُ

ٖاوبُؾ يُ ًَْىإ سِؤَيُناٌْ دَُاوَس يُطٍَُ سِؤَيُناٌْ طًاطُمتُداس و سِؤرْاَُوإ ثًَىَسو 
ٓاَارَيُ بؤ ػهظيت ُٖسدوو داَُصساوٍَ سِؤرْاَُواٌْ و طًاطٌ يإ الٌْ نُّ يُنًَهًإ يُ 

يُطٍَُ خىاطت و  بطىجنًَت نُ, إ بُ ػًَىَيُىطشْطًذاِْ ,بًًٓين سِؤَيٌ خؤيإ
  .ثًَىيظتًًُناٌْ دَُاوَس

سِؤرْاَُوإ صياد يُ ٕ, َُ سِؤرْاَُواًْاٍُْ يُ ٓاطتًَهٌ بُسصٍ طُسبُخؤيذاُيُو طًظت 
ُّٓ فشَ سِؤٍَ بًًٍُٓٓ سِؤرْاَُواًْؽ ناسيطُسٍ , ٓاصاديٌ ػُ يُ بًًٓين, سِؤَيًَو دَبًًَٓـت

ناّ يُّ  ُسدَّ دَُاوَس بؤ بًًٓين ُٖسسِاطتُواٍُْ دَبًَت يُطُس صيادبىوٌْ سِيَطاناٌْ ب
, يًَشَدا طًاطُمتُداسَنإ ْاضاسدَبٔ .ُْ نُ يُطٍَُ َُيٌ و ٓاسِاطتُناٌْ ُٓودا دَطىجنًَتاسِؤَي

يُ ضىاسضًَىَيُنٌ فشَيٌ و نشاُْوَ دا َاََُيُ يُطٍَُ ٓاطتُ دًاواصَناٌْ رياٌْ طًاطٌ و 
 سِؤرْاَُوإ و طًاطُمتُداس.دًاواصٍ دَبًين يُ ًَْىإ  َاُُْيُّ طًظت ,فًهشٍ

ٓاَاجنٌ داَُصساوَ  بُطُس ناتًَو خضَُتطىصاسٍ طؼيت باٍَ دَنًَؼٌَ
نُٖاْذَسٍ صياتشٍ , سِؤرْاَُوإ صياتش َُيًٌ ضاوَديَشٍ دَنات, سِؤرْاَُواًًُْنإ

فؼاس يُطُس  وادَنات .و طُسِإ بُدواٍ َُعشيفٍُ طًاطًذا دَُاوَسَ, بؤ ضاوَديَشٍ
بُدواٍ  دَُاوَس نُ اد بًَت و ْاضاسٍ بهات صاًْاسٍ صياتش بذات بُطًاطُمتُداس صي

 دادَطُسِئَ. 
ناتًَهًؽ داَُصساوَ طًاطًًُنإ دَطت دَطشٕ بُطُس داَُصساوَ  

طشتُٓ تُْٗا سِؤَيًَو دًًََََٓتُوَ يُ بُسدَّ طًاطُمتُداس ُٓويؽ , سِؤرْاَُواًًُْناْذا
سَِواز ثًَذاٌْ ُٓو ٓايذؤيؤريايُ يُْاو  ,و ٓايذيؤيؤريايُنٌ دياسيهشاو باوَسِ بُسّ

اٍ طؼيت ناسيطُسٍ يُطُس سِؤَيُناٌْ سِؤرْاَُوإ دَبًَت يُ ٓاسِاطتُنشدٌْ سِ, دَُاوَس
يُ سِيَطٍُ وتاسَ ْىوطشاوَنإ يُ ضىاسضًَىٍَ ُٓو ٓايذؤيؤريايُوَ سِؤَيٌ دَُاوَسيؽ 

بؤيُ ناتًَو خؤطُثًيَن  .سِؤَيٌ سضبٌ و اليُْطشٍ طًظتَُِ طًاطٌ دَبًَت ثُيشَِونشدِْ
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, ُٓطُس دائ دَنات يُ بُسدَّ دوو دَطُآلت يُطُس داَُصساوَ سِؤرْاَُواًًُْنإ صياد
ُْ دَبًَت نُ سِؤرْاَُوإ ثًَؼهُػٌ ادَُاوَس ػىئَ نُوتىوٍ ُٓو سِؤَي: يُنًَُإ

 دَُاوَس سَتٌ ُٓو سِؤَيُ بهات و ًَُالٌَْ: دووًََؽ, دَنات بُ تايبُتٌ سِؤَيٌ سضبٌ
ّ دسوطت بهات. يُ نىسدطتإ ٓاَاس و ساثشطٌ ُٓوتؤَإ ُيُ ًَْىإ سَطُصَناٌْ طًظت

يُ بُسدَطت ًًُْ دَُاوَسٍ نىسدٍ بُ ػًَىَيُنٌ طؼيت ناّ سِؤٍَ دَبًًَٓت بُآلّ 
ٓاسِاطتُيُنٌ دياس ُٖيُ يُاليُٕ دَُاوَس بؤ طشْطًذإ بُ سِؤرْاٍَُ طُسبُخؤ و 

ريَش فؼاسٍ ُّٓ ٓاسِاطتُيُؾ بىو صؤسيَو يُ سِؤرْاَُ يُ, دَطتدظتين ُٖواٍَ و صاًْاسٍ
اٍ دًاواص بذَٕ سًضبٌ و سَمسًُناًْؽ يُ طٓىسيَهٌ دياسيهشاو طشْطٌ بُُٖواٍَ و بريوسِ

 ُٓطُسضٌ يُ ٓاطيت ثًَىيظت و خىاصساو دا ًًُْ. 
ئ

ئبةزذةوىديئطػيتِزؤذىلامةوهىيئيلاشهدئوئ
يطُو بُسرَوَْذٍ طؼيت دا يُنًَو بُسدَواّ بُسثشطًاسيًُتٌ ًَذيا يُ بُسدَّ نؤَُ

بىوَ يُو بابُتاٍُْ دًَطٍُ َؼتىَشٍ ػاسَصاياٌْ بىاسٍ ًَذيايٌ بىوَ, ٓايا دَنشٍَ 
داَُصساوَ ًَذيايٌ و سِؤرْاَُواًًُْنإ وَى نُسَطتُيُنٌ ثشِوثاطُْذٍَ دَطُآلتٌ 
طًاطٌ نُ ٓاَاجنٌ يُنٌَُ بشيتًًُ يُخضَُتهشدٌْ طًاطُت و بشِياسَناٌْ ُٓو 

نُدَطتًَٗٓاٌْ  بهشٍَطُآلُْ يإ وَى نؤَجاًْايُنٌ باصسطاٌْ نُستٌ تايبُت طُيش دَ
َىػتُسٍ  قاصاْر و بآلونشدُْوٍَ سيَهالّ يُ طُسووٍ ٓاَاجنُناًُْوَ بًَت? وَسطشَنإ

, بَُيهى ُٓوإ ٖاووآلتني و بهشيَتوثٍُ بُٓايؽ  ْني يُ باصاسدا ُٖتا وػُيإ وَى نٍُ
ضاوَديَشيهشدٌْ طؤسِاْهاسيًُ طًاطًًُنإ ُٖيُو َايف خؤياُْ َافًإ يُ سِؤػٓبريٍ و 

يُبُسُٓوَ ثًَىيظتُ ثاسيَضطاسٍ , بُػذاس بٔ يُ ثًؼُطاصٍ دسوطتهشدٌْ سِاوبؤضىوُْنإ دا
يَتُوَ بُ بضْظُإ و وَبُسًَٖٓإ و بُطرتو ُْ بهشيَتُنإ ًُطُسضاوٍَ صاًْاسيًُ ًًًَي

 political) طًاطًذا ثُيىَْذيهشدٌٍْ يُ بىاسٍ نُستٌ سِيَهالَُوَ.. سِؤرْاَُواٌْ دذد

communication سِؤَيًَهٌ ناسيطُس و طُْرتاَيٌ ُٖيُو تُْاُْت بىاسَناٌْ ديهُؾ )
هٌ ٓاَشاصيَُٖس بؤيُ ُٓطُس , وَى سِاديؤ و تُيُفضيؤٕ ثًَىَْذٍ بُو ضىاسضًَىَيُ ُٖيُ

ًَهُضٌ بَُٓاٍ سٍ بُْاضآُوا , وَبُسًَٖٔ و بضْظُاُْنإ ُ دَطيتيَتًَذيا بهُو
ُْى ُٓو بَُٓاياٍُْ نُ سِؤرْاَُواٌْ دذدٍ يُطُسٍ , دَبٔقاصاْر و داٖات 

يُّ ساَيُتُدا برينشدُْوَ ٓاسِاطتُسٍ سِؤرْاَُواٌْ سُطِ دَنات ُْى , بُسِيَىَدَضًَت
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َُُٓ َاْاٍ ُٓوَ ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ و َايف ٖاووآلتٌ بؤ صاًْين , ُٖواَيٌ بابُتٌ
ت يُباس دَبشيَت و سِؤرْاَُواٌْ ؾ سَُِْٖذَ سَِخُٓيًُنٍُ خؤٍ وٕ دَنات ُٖواَيٌ سِاط

ٌ ثؤيًظٌ و ُٖرَىوْنُ ًٖض بُديًًَهٌ ًًُْ.. ُٖس بؤيُ يُ ثًَٓاوٍ سِووبُسِووبىوُْوٍَ 
ُْخؤػًُ ٓايذؤيؤريًُنإ نُ يُ يُنًَو يُ قؤْاغُنإ دا سِووبُسِوووٍ نؤََُيطُنَُإ 

دميىنشاتًًُت , سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد و دذدٍ و سَِخُٓيٌُٓوا بُبٌَ بىوٌْ , دَبًَتُوَ
منىوُْ ُٓطُس دَوَيُت  الواصدَبًَت و تُْاُْت تىاْاٍ بُسطشٍ يُخؤنشدٌْ ْآًًَََت, ُٖسبؤ

نؤََُيطُ,  ناسوباسٍوَسبذات يُ ُْنشدٌْ وصَدا دَطت بتىاًَْت يُناتٌ تُْطزٍَ دابني
, بُسدَواّ دَطتىَسدإ بهات, ٌْ دذدٍُٓوا ثًَىيظتُ يُطُسٍ بؤ ٖاسيهاسٍ سِؤرْاَُوا
ًًُ بؤ ٖاووآلتًإ و َُْاٌْ ٍ و ػاسطتاْيُبُسُٓوٍَ سِؤرْاَُواٌْ دذديؽ وصَيُنٌ رياس

 .ُّٓ وصَيُ ناسيطُسٍ ُْسيَين صؤس طُوسٍَ يُطُس دميىنشاتًًاٍُْ دَبًَت

, ثًَطُيؼتىوَ تاصَ نًَؼٍُ طُسَنٌ وآلتاٌْ ريَشخاٌْ ًَذياٍ دذدٍ و ٓاصاد الواصٍ
ٌ دميىنشاتٌ و ْاُْٖس بؤيُ ناتًَو نؤََُيطُ دَطت دَنات بُ ثشِؤطٍُ بىوًْاد

ُٓوا يُبُسُٓوٍَ يُ صؤسبٍُ ُٓو , بُ ٓاصاديٌ سِادَسبشِيًٓؼُوَ, دابًٓهشدٌْ ٓاصاديًُنإ
 فُساَؤػذَنُٕ تًَذَثُسِٕ ريَشخاٌْ ًَذياٍ ٓاصاد دا نؤََُيطُياٍُْ بُ قؤْاغٌ ًٓٓتكايٌ

ديًٌَ سِؤرٓاوا بُ باصاسٍِ دَطجًَشٕ و دَخيُُْ بُس ناسيطُسٍ ثؼتطريٍ و سِاطتُوخؤ وَى َؤ
سِيَهدشاوَ ْاسهىًَُ ًَْىدَوَيُتًُنإ و ثؼتبُطنت بُ داٖاتٌ سِيَهالّ و ٖاسيهاسٍ 

يُ َُٖإ ناتذا وَى وآلتٌ خؤَإ رَاسَيُنٌ ًَٓذطاس صؤس , نؤَجاًْاو بضْظُاُْنإ
ثظجؤسٍِ ًَْىدَوَيُتٌ  (ناسِؤٍَ دانؤبًض)ؤفًظؤس بؤيُ وَى ثشِ, ًَذياٍ سضبٌ بىوٌْ ُٖيُ

ثُخؽ و ُْٓذاٌَ يًزٍُْ ًَذياٍ طُسبُخؤ يُ نؤطؤظؤ يُ تىيَزيُٓوَيُى دا بُ 
ٓاَارٍَ  دا ًَذيا يُ نؤََُيطُناٌْ ثؤطت نؤَؤًْظت( ثُسَثًَذاٌْْاوًْؼاٌْ )

سِؤرْاَُواٌْ ُّٖ نؤََُيطُياٍُْ ثًَذا تًَجُسِدَبًَت ٓاصاديٌ  ثًَهشدوَ, )يُو قؤْاغٍُ ُٓو
( Laughing Gasٓؤنظذًين دميىنشاتٌ بُسُّٖ دًًَََٖٓت و ًَُٖؽ طاصٍ ثًَهُْني )

باصسطاٌْ, َُُٓ َاْاٍ ُٓوَيُ ُٖوَيذإ  قاصاجنٌنُدَبًَتُ ٖؤناسيَو بؤ نات بُطُسبشدٕ و 
نشدُْوٍَ ػًَىاصٍ سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاديٌ وآلتاٌْ دميىنشاتٌ سِؤرٓاوا بؤ وآلتُ  بؤ نؤثٌ

ُٓطُس يُ سِوويُنُوَ ٖؤناس بًَت بؤ ثؼتطريٍ بىوًْادٍ دميىنشاتٌ, , اصَثًَطُيؼتىوَنإت
 ُٓوا بُسِووَنٍُ ديهُ دا ٖؤناسيَهُ بؤ دسوطتهشدٌْ ٓاطتُْط بؤ بًٓادٍ دميىنشاتٌ,

َُُٓ يُطٍَُ ُٓوٍَ بؤ دميىنشاتًُناٌْ سِؤرٓاواؾ طًاطُتٌ ثؼت بُطنت بُ باصاس وَى 
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خاٌْ ًَذياٍ ناسيطُس وَى بريَُْذٍ ٖاوضُسخ)يؤسطٔ ٖابشَاغ( بضْع بؤ بىوًْادٍ ريَش
ًَٖٓذٍَ بايُخ بُ  ٓاَارٍَ ثًَذَنات, ديظإ ناسيَهٌ َُتشطٌ داسَو ًَذيا ْاضاسدَنات

ًَٖٓذٍَ بايُخ يُ ُٖواَيٌ بابُتٌ و اليٌُْ ٖؤػًاسٍ نؤََُيطُ , قاصاجنٌ وػُ بذات
ُطُس ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ ُٖس بؤيُ يُّ سِاطتُوَ َُٖيىَطتُ نشدٕ ي, ُْدات

سِؤرْاَُواٌْ ٓاصا و دذدٍ و سَِخُٓيٌ, وَى سِاَاًَْو يُّ ديَشِاُْ ٓاَارٍَ ثًَهشاوَ 
بؤُٓوٍَ ُٓو ثشطًاسَ بىسوريًَٓت ٓايا ضؤٕ ُٓو ٓاطتُْطاُْ البُسئ و سِؤرْاَُطُس 

ّ ٍَبهشُٓطُس طُس ثؼو " بهُيُٓوَ بُو تىمخُ ناسيطُسٍَ وَى تؤَاغ دًفشطؤٕ دََيًَت
يُ ًَْىإ سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد و ثُسِيَُاٌْ ٓاصاد دا, ُٓوا َٔ سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد 

يُواُْيُ ُْٖذيَو يإ سِاػهاواُْتش بُسثشطاٌْ داَُصساوَناٌْ دَوَيُت يُ " بزيَشََُّٖيذ
وآلتٌ تاصَثًَطُيؼتىو يإ قؤْاغٌ ًٓٓتًكايٌ, ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ سِؤرْاَُواٌْ دذدٍ 

سِؤرْاَُواْإ و بًاُْويَت بُو دؤسٍَ سِاٍ  خبُُْ ُٓطتؤٍ خىدٍ, سَِخُٓيٌ و ٓاصاد و
نُ سِؤرْاَُواْاٌْ ُٓو وآلتاُْ يُو ٓاطتُ ْني نُ بتىأْ , طؼيت ٓاسِاطتُ بهُٕ

سِؤرْاَُواٌْ يُوػًَىَيُ َُٖيبظىسِيَٓٔ يإ بتىأْ بُ ػًَىَيُنٌ بُسثشطاُْ بايُخ بُ 
إ ُٓوَيُ باصسطاٌْ بُ وػُوَ بهُٕ و ضاويإ يُ تًُْا خًَُ, بذَٕ ُٖواَيٌ بابُتٌ

قاصاجنٌ بًَت, طُباسَت بُّ بؤضىوُْ نُ بُ ػًَىَيُنٌ صَين يُ َُٖيىيَظيت داَُصساوَ 
دَوَيُتًُناٌْ قؤْاغٌ ًٓٓتكايٌ صؤسبٍُ دَوَيُتاٌْ تاصَ ثًَطُيؼتىو )نُ وآلتٌ ًَُُٓؾ 

اتُ ُٓو قُْاعُتٍُ نُ بًًََت ضاوَديَشٍ بًاَليُٕ دَط, بُػًَهُ يُوإ( دَخىيًَُٓٓوَ
دَطُآلتٌ طًاطٌ )داَُصساوَ طؼتًًُناٌْ دَوَيُت( ثًَىيظيت بُوَ ًًُْ نُ 

بًَطىَإ نُ دََيًنَي دَطُآلتٌ , سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد و دذدٍ و سَِخُٓيٌ بىوٌْ ُٖبًَت
َُٖىو بُػذاساٌْ داَُصساوَ طؼتًًُناٌْ دَوَيُت دََئًَ نُ بشيتًني , طًاطٌ دَوَيُت

يُ دَطُآلتُناٌْ )ياطاداْإ, بُسِيَىَبشدٕ, دادووَسٍ( يُّ ساَيُتُؾ دا ًٖض سضبًَهٌ 
طًاطٌ )فُسَاْشَِوا بًَت يإ ٓؤثؤصطًؤٕ( ْانُويَتُ دَسَوٍَ دَطُآلتٌ 

سِاػهاواُْتش واتُ سضبُ طًاطًًُنإ بُ ٓؤثؤصطًؤٕ و , طًاطًذاَُصساوَناٌْ دَوَيُت
ُٖس بؤيُ , ابًَت ُٓودؤسَ َاغ ًََذيايُ بىوٌْ ُٖبًَتفُسَاْشَِواوَ يُ بُسرَوَْذيذاإ ْ

يُطُس َُٖىوػتًَو ثًَذادَطشٕ يُطُس ٖاوناسٍ سهىَُت بؤ بًٓادٍ ريَشخاٌْ ًَذياٍ 
ٓاصاد و طُسبُخؤ و دذدٍ و سَِخُٓيٌ ثًَذاْاطشٕ, ُٓطُس ثًَؽ دابشٕ يُ ضىاسضًَىٍَ 

 بُسرَوَْذٍ طًاطٌ سضبُنًُْإ صياتش ْابًَت.
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 سخلاىيئِزؤذىلامةوهىيئبةغَبكةئَةئثِسؤضةيئبووىبلاديئدميوكسهتيبووىبلاديئذَي
ُٓطُس ثشِؤطٍُ بىوًْادٍ دميىنشِاتٌ يُطُس ُٖسدوو ٓاطيت طًاطٌ و ٓابىوسٍ 

دميىنشاتٌ بشيتًًُيُ دابًٓهشدٌْ , ُٓوا يُطُس ٓاطيت طًاطٌ, َُٖيبظُْطًَٓني
يُطُس ٓاطيت , ُوَٓاصاديًُنإ بُ ٓاصاديٌ سِادَسبشئ و ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ ػ

ٓابىوسيؽ واتُ سِيَهدظتين ٓابىوسٍ يُطُس بَُٓاٍ ًَُالًٌَْ باصاسِ و دابًٓهشدٌْ ٍُٖ و 
, بُآلّ يُطُس ُٖسدوو ٓاطيت طًاطٌ و ٓابىوسٍ, دَسفُتٌ يُنظإ يُ بُسدٌََ َُٖىوإ

ُتُوَ ثشِؤطٍُ بىوًْادٍ دميىنشِاتٌ نُ يُُْٖذيَو وآلتذا ثًًَذَطىتشيَت ثشِؤطٍُ بىوًْادٍ ْ
و سِيَهدظتُٓوٍَ ريَشخاٌْ وآلت  يإ ثشِؤطٍُ بىوًْادٍ دَوَيُت, ثًَىيظيت بُبىوًْاد

يُطٍَُ  ناسيًَوُٖيُ بؤ ُٓوٍَ ُٓو تىمخاٍُْ دَبُٓ فانتُسٍ ثشؤطٍُ بىوًْادٍ دميىنشاتٌ 
يُى بهُٕ و بُ ػًَىَيُنٌ ٖاوطُْط ثشؤطُنُ بضًَتُ ثًَؼُوَ بؤ ُٓوٍَ 

, نُواتُ ُّٓ ٓاسِاطتُيُ ُٓوََإ ثًَذََيًَت, تًَجُسِيَٓشيَتبُطُسنُوتىويٌ ُٓو قؤْاغُ 
ُٓسنٌ طُسػاٌْ داَُصساوَناٌْ دَوَيُتُ نُ ُٖوَيُناٌْ يُ ثشؤطٍُ دميىنشاتٌ َُٖىو 

َُ دميىنشاتًُنُ ُريَشخاُْناٌْ ُٓو تىمخاُْ بطشيَتُوَ نُدَبُٓ نؤَيُطُ بؤ ُٓوٍَ طًظت
بىاسَ طؼتًًُناُْ نُ داَُصساوَ نُ ثًَؽ َُٖىويإ دًانشدُْوٍَ , سِابطشيَت

ُٖسوَٖا بىاسَ تايبُتُناُْ نُ خىاطيت تاى و , طؼتًًُناٌْ دَوَيُت دَطشيَتُوَ
سِيَهدشاوَناٌْ نؤََُيطٍُ َُدٌَْ و بُآلّ دًانشدُْوٍَ ُّٓ دوو بىاسَ بُو َاْايُ ًًُْ 

و  بَُيهى ُٖسدوو بىاسٍ طؼيت, يُطٍَُ يُى ُْنُُْوَ ناسيًَوًٓذٍ ثًَو ُْطُٕ و 
تايبُتٌ يُباصُْيُنٌ فشَوإ دا يُنذَ طشُْوَ و ثًَهُوَ َىْاقُػُ دَنُٕ و دَطُُْ 

 ُّٓ باصُْ فشَواُْ ٖابشَاغ ْاوٍ يًَٓاوَ ُٓمتؤطفريٍ طؼيت, يًَهتًَطُػتًَٓهٌ ٖاوبُؾ
(Public Sphere) ُُّٓمتؤطفًَشَ دا ٖؤيُناٌْ ًَذيا سِؤَيًَهٌ ناسيطُس دَطًَشٕ بؤ , ي

هٌ ًَْىإ بىاسٍ طؼيت و بىاسٍ تايبُتٌ دا بؤ ُٓوٍَ يُطُس بَُٓاٍ دسوطتهشدٌْ ناسيًَ
يًَو تًَطُيؼنت سِاٍ طؼيت وَى سِاطتًُى دسوطت بًَت و ُّٓ سِاٍ طؼتًُ ببًَتُ بَُٓاٍ 

َُُٓ َاْاٍ ُٓوَيُ تانُناٌْ نؤََُيطُ و ضاالنىاْاٌْ , بشِياس دسوطتهشدٕ يُ دَوَيُت دا
ُطٍَُ داَُصساوَ طؼتًًُناٌْ دَوَيُت بؤ ُٓوٍَ دَنُٕ ي طفتىطؤنؤََُيطٍُ َُدٌَْ 

نؤََُيطُ بؤ  اناٌْاْىبطُُْ ساَيُتٌ يًَهطُيؼنت بؤ ضؤًُْتٌ بُناسًَٖٓاٌْ ت
ٍُ يُبُسدَطنت بؤ ضؤًُْتٌ ضاسَطُسنشدٌْ اياْاْىتسِيَطُ وخؤػطىصَساٌْ نؤََُيطُو ُٓو 
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ُْذ( ٓاَارَ يُ نتًَيب )َشؤظٌ تاى سَِٖ غًَٖشبُست َاسنؤ وباسَوَُينًَؼُنإ, 
َُطُيُنُ ُٓوًَُْ نُ نؤََُيطُيُى يُ نؤََُيطُيُنٌ ديهُ دَوَيَُُْذتشَ , بُوَدَنات

و َُٖىو  تٌنُ يُ نؤََُيطُ ُٖيُ تىاْايُيَُُطُيُنُ ُٓو  , بَُيهىيإ ُٖراستشَ
بؤيُ ثًَؼهُوتين نؤََُيطُ ثُيىَطتُ , تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُ تىاْاٍنؤََُيطُيُنًؽ 

, بىوٕ طُسنُوتىو ُيإ, ُٓطُس يَُاياُْاْىٕ و سِيَهدظتين ُٓو تبُضؤًُْتٌ َُٖيظىسِا
ُٓطُس , نؤََُيطُيُ بُسَو نؤََُيطُيُنٌ خؤػطىصَسإ ُْٖطاو َُٖيذَطشيَتُٓو ُٓوا 

دََيًَت  ًَت, َُُٓ ثًَُإْنؤََُيطُ بُسَو تُْطُرَ ُْٖطاودَ ُٓوا, طُسنُوتىوؾ ُْبىوٕ
ُئ, ثًَىيظتُ تًؤسٍ بيُنٌ خؤػطىصَسإ ببؤُٓوٍَ بتىاْني نؤََُيطُ بُسَو نؤََُيطُ

سَِخُٓ ببًَتُ تًؤسٍ نؤََُيطُ, بُآلّ ثشطًاس يًَشَدا يُوَ دَنشيَت ٓايا َُبُطت يُ تًؤسٍ 
يُنإ بؤ ضاسَطُسنشدٕ, طىَإ تًؤسٍ سَِخُٓ واتُ ثًؼاْذاٌْ نَُىنىسِسَِخُٓ ضًُ? بًَ

سوطتهشدٌْ يًَهطُيؼنت يُ ? بًَطىَإ بُػًَىاصٍ د بُض ػًَىاصيَو و ضاسَطُسنشدٕ ناّ
نؤََُيطٍُ َُدٌَْ, ُْى سَِت  سِيَهدشاوَناًٌَْْىإ داَُصساوَ طؼتًًُنإ و تاى و

ػتًَو ُّٓ يًَهطُيؼتُٓ  ُٓوَيُ ض ؽثشطًاسيئ طشْطرتبُساَبُسَنامنإ,  نشدُْوٍَ
ٌْ سِؤػٓبريإ بُ ػًَىَيُنٌ ثشانتًهٌ وَناٌْ ًَذيا وبىٓاَشاصدسوطتذَنات, بًَطىَإ 

ٍ دَطيت ًَذيا و سِؤػٓبرياًْؽ بؤ دسوطت بىوٌْ ُّٓ نُسَطتٍُ طؼيت داو, فُصاْاو يُ
يًَهطُيؼتُٓ صَاُْ, بًَطىَإ صَإ وَى ٖؤناسيَو بؤ يًَهطُيؼنت ُْى صَإ خؤٍ 
ٓاَاْر بًَت, َُُٓ واتُ بُناسًَٖٓاٌْ صَإ بؤ تًَطُيؼتًَٓهٌ ُٓقآلٌْ. ُّٓ تًَطُيؼتُٓ 

ًاسٍ سِاطت و يُ بُسضاوطشتين بُسرَوَْذٍ طؼيت ُٓقآلًُْؾ يُطُس بَُٓاٍ صاْ
دسوطتذَبًَت نُ تًًَذا تانُنإ و سِيَهدشاوَناٌْ نؤََُيطٍُ َُدٌَْ و داَُصساوَناٌْ 
دَوَيُت دَطُُْ تًَطُيؼتًَٓهٌ ٖاوبُؾ, بؤيُ يُطُس ُّٓ بَُٓايُ ثًَىيظتُ ُٓوَافُ 

ٍ دسوطتهشدٌْ سِاّ يُ ثًؼُطاصُٖبًَت يُتاى صَوت ُْنشيَت نُبُرداسيُنٌ ناساٍ 
طؼتِ دا يُطُس بَُٓاٍ يًَهطُيؼنت. ُٓطُس يًَشَوَ بطُسِيًَُٓوه بؤ ناسيطُسٍ ًَذيا يُ 
دسوطتهشدٌْ بُسدَواٌَ ديايؤطٌ طًاطٌ يُ ًَْىإ داَُصساوَ طؼتًًُنإ و تاى و 

ُٓوا ًَذيا ْاتىاًَْت ُٓو سِؤَيُ طشْطُ سَِخُٓيًُ بطًَشِيَت و , سِيَهدشاوَناٌْ َُدٌَْ
 ٍُُّٓ طُسبُخؤيًبؤ ُسدَواٌَ بُو ديايؤطُ طًاطًُ بذات ُٓطُس طُسبُخؤ ُْبًَت, ب

طًظتَُِ ًَذياؾ يُ نؤََُيطُ ثًَىيظتُ خؤسِيَهدظتًَٓهٌ خىدٍ 
(self_regulation)  ُٖ بًَت ُّٓ خؤسِيَهدظتُٓ خىديٍُ طًظتَُِ ًَذيا ثًَىيظيت
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بَُٓاٍ داٖاتٌ سِيَهالّ و  َناٌْ ًَذيا ْاضاس ُْبٔ تًُْا يُطُسناسبُوَ ُٖيُ نُ ٖؤ
قاصاجنٌ وػُ ًٓؼبهُٕ وتًُْا ٓاَاجنًإ ُٓوَبًَت وػُناًْإ يُباصاسِ دا بفشؤػشيَت و 
سظاب بؤ ُٓو ُٓسنُ طشْطُ ُْنُٕ يُو قؤْاغُ دا نُيُطُس ػاًْاُْ, ُٖس بؤ منىوُْ 

يُ  طُباسَت بُ طًاطُتٌ ناسٍ وَبُسًَٖٔ و بضْظُاُْناٌْ دَوَيُتاٌْ سِؤرٓاوا يُنًَو
نُ ًٖض بضْظُإ و نؤَجاًْايًُى ثشِؤرَيُى دًَبُدٌَ , تىيَزيُٓوَنإ ٓاَارَ بُوَدَنات

%( نَُرت بًَت, بُآلّ ُٖس ُٓو تىيَزيُٓوَيُ 10ـــ  15) يُ ْانات ُٓطُس سِيَزٍَ قاصاجنٌ
%( تًَجُسِ 3ــــ  4دَنات, باػرتئ نؤَجاًْاٍ ًَذيا سِيَزٍَ قاصاجنٌ) ٓاَارَ بُوَ
ُ ثشطًاس ُٓوَيُ ضؤٕ بضْظُاًَْو يإ نؤَجاًْايُى ثشِؤرَيُنٌ ًَذيا ْانات, بؤي

 ? بُسِيَىَدَبات طًاطُتٌ خؤٍ سَِْطذاُْوٍَ يُْاو ُٓو ثشِؤرَيُ ُْبًَت
ئ

 وئبلاشزطلاىبىئوئضبلاضةتئمبديلائ
بؤ ُٓوٍَ ًَذيا تًُْا ًَهُضٌ ًٓتًهٌ سِؤرْاَُواٌْ و ياطاٍ سِؤرْاَُواٌْ بًَت, 

باػرتئ ياطاناٌْ باصاسِ يُطُس بَُٓاٍ ًَُالًٌَْ و  سِ نُ يُُْى ًَهُضٌ ياطاٍ باصا
ُٓوا دَبًَت تًَطُيؼتًَٓو يُطُس دوو ٓاطت يُ ًَْىإ سهىَُت و , و داوايُ منايؼهشدٕ

 سِؤرْاَُوإ و ًَذياناساْذا ُٖبًَت: 

ُٓطُس ًَذيا بُ َاْاٍ طُسبُخؤبىوٕ و ثؼت بُخؤ بُطنت ثًٌَ بطىتشيَت  -1
ُّ باصسطاًًُْ بُ تايبُتٌ بؤ وآلتًَهٌ وَى وآلتٌ ًَُُٓ قابًًٌ قاصاْر باصسطاٌْ, ُٓوا ٓ

 دَنات. صيإ ًًُْ و

ثًَىيظتُ ُّٓ باصسطاًًُْ بُ تايبُتٌ بؤ وآلتٌ ًَُُٓ و ٖاوػًَىٍَ ًَُُٓ  -2
دَنات, دَبًَت باصسطاًًُْنٌ طُسبُخؤ بًَت. ُّٓ باصسطاًًُْ  صيإثًَؼىوَختُ دَصاْشيَت 

  نظذني بؤ نؤََُيطٍُ دميىنشات ثًَىيظتُ.ُْذَؾ وَى ٓؤصيامن
بًاْىوٍ ُٓوٍَ سهىَُت دَطت يُو بىاسَ  بىاسٍ سِؤرْاَُواٌْ بُ فُساَؤػهشدِْ

بؤتُ ٖؤناسٍ ُٓوٍَ بؤػايًُنٌ طُوسَ , وَسْادات و بشِواٍ بُٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ ُٖيُ
دميىنشاتٌ يُّ يُ ًَْىإ سِؤرْاَُواٌْ دذدٍ و سهىَُت دسوطتبًَت, بُآلّ بُسرَوَْذٍ 

قؤْاغُ وا ثًَىيظت دَنات ضًذيهُ ُٓو بؤػايًُ دسيَزٍَ ُْبًَت, بًَطىَإ ثشِنشدُْوٍَ 
ُْى  يًَهطُيؼنتتًَطُيؼتين دوواليُُْ ُٖيُ بُ َاْاٍ  ُّٓ بؤػايًُؾ ثًَىيظيت بُ

( واتُ دَبًَت سهىَُت يُو يًَهطُيؼنت, يُبُسُٓوٍَ تًَطُيؼنت بُ َاْاٍ )ٓاػتُوايٌ
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بطات نُ بُبٌَ سِؤرْاَُواٌْ دذدٍ و سَِخُٓيٌ ثشؤطٍُ دميىنشاتٌ بىوٌْ سِاطتًُ تًَ
ًًُْ, دَبًَت سِؤرْاَُواْإ يُو سِاطتًُ تًَبطُٕ َاْاٍ سَِخُٓ واتُ خظتُٓسِووٍ 

سِيَطٍُ يًَهطُيؼتين  ُيياُْ نَُىنىسِيًُنإ و ُٖوَيذإ بؤ ًَُْٖؼتين ُٓو نَُىنىسِ
ٌ ْاوَْذيَو بًَت بؤ يًَهطُيؼنت ًَْىإ خَُيو و ًَْىإ خَُيو و سهىَُت, سِؤرْاَُواْ

اليًَُْهٌ , ُْنشدًْإ ضاسَطُس يُنإ وُْى بؤ نَُيُنُبىوٌْ نَُىنىسِ, سهىَُت
سٍ دميىنشاتٌ تىديهٍُ بؤػايٌ ًَْىإ سهىَُت و سِؤرْاَُواٌْ بؤتُ ٖؤٍ الواصنشدٌْ نً

ُوٍَ سِؤر يُدواٍ سِؤر سَ, َُُٓ َاْاٍ ُٓوَيُ يُبشٍ ٓتىالسِيَذابشدٌْ ُٓو نً يإ بُ
َوَ, بهشيَتسٍ دًانشدُْوٍَ دَطُآلتُنإ و بؤػايٌ ًَْىإ خَُيو و سهىَُت نُّتىنً

, بُآلّ بُ ثًَضُواُْيُ, اليًَُْهٌ ديهٍُ بؤػايٌ ًَْىإ سهىَُت و سِؤرْاَُواٌْ
فُساَؤػهشدٌْ باصاسِ و ثشِؤرَناٌْ نُستٌ تايبُتُ يُاليُٕ سِؤرْاَُواًُْوَ وَى خٌَُ 

يُى بًَبُسٍ و فُساَؤػهشاوَ و, يَُُؾ خشاثرت نُستٌ تايبُت يُ َُٖىو نَُىنىسِخَُي
َُُٓ يُناتًَهذا ثًَىيظتُ سِؤرْاَُواٌْ دذدٍ سَِخُٓ يُ َُٖىو ُٓو نؤَجاًْاٍُْ , نشاوَ

سَِخُٓ يُو , يُ ُْى بُػًَهٌنُستٌ تايبُت بطشيَت نُ ناسَناًْإ َُٖىوٍ نَُىنىسِ
بؤيُ ُٓطُس ُٓو بؤػايًُ , َ يُطٍَُ ُٓو نؤَجاًْاُْ ْانُٕسهىَُتُؾ بطشٕ يًَجشطًُٓو

 خظتُٓسِووٍ صاًْاسيًُنإ بؤ خَُيو و بُ ُٓوا سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد بُ, َوَبهشيَتثشِ
 تًَطُيؼنت يُطٍَُ سهىَُت دَتىأْ بُػًَهٌ صؤسٍ ٖاونًَؼُنُ سِاطت بهُُْوَ.

ئئ
َقيئمبديلاي ئضبلاضبدهئضلاكطلاشيئَةئكوزدئِزؤ
 يُ رياٌْ طًاطًذا بايُخٌ ًَذيا

 و ناسا ٓاَشاصَ يُ يُنًَو بُ بُسدُطتُدَبًَت يُوَدا ًَذيا ٖؤناسَناٌْ بايُخٌ
 تُْٗا طىاطتُٓوٍَ طًاطًذا, ُٓسنٌ ًَذيانإ يُ بىاسٍ ُٓرَاسدَنشيَت طشْطُناٌْ

 و طؤسِئ دَُاوَس, بَُيهى بؤ طًاطًًُناُْوَ داَُصساوَ يُ صاًْاسيًُنإ ًُْ و ثُياّ
 ُْٖطاوَناٌْ و ثشِؤطُ يُ سِيَطٍُ دًادًا ػًَىٍَ بؤ صاًْاسيًاُْ ُٓو ٌْفؤسَُيُنشد

 دياسيهشاو. َُبُطتًَهٌ و ٓاَاْر بُديًَٗٓاٌْ ثًَٓاو ُٖواٍَ, يُ دسوطتهشدٌْ بُ تايبُت
(B.MCNAIR )ُثشِؤطٍُ و ًَذيا ًَْىإ يُ ُٖيُ دُدَيٌ ثُيىَْذيًُنٌ ثًًَىاي 

 طىاطتُٓوَ و بؤ ناسدَنُٕ ًَذيانإ ٍَبهش ويَٓا بُوػًَىَيُ طًاطًذا.دَنشٍَ
ثشِؤطٍُ  يُ بُػًَو وَى ناتذا َُٖإ بُدؤسَنإ, يُ دؤس طًاطًُ ضاالنًُ ػًهشدُْوٍَ
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 صاًْاسٍ دَطتدظتين بُناسيذًًَََٖٓت بؤ طًاطُمتُداس طُسضاواٍُْ يُو طًاطٌ, يُنًَهُ
اطُتُناٌْ, طً و ناس َُٖبُس يُ دَُاوَس ناسداُْوٍَ و ٓاػٓابىوٕ بَُُٖيىيَظت و

بشِياسّ  يُ دسوطت بىوٌْ صآًِْ قًذباى و ناسدُْوَّ دَُاوَسيؽ طُسضاوَيُنِ طشْطُ
 يُ دَبُطتًَت ًَذيا بُ ثؼت طُسَنٌ بُ ػًَىَيُنٌ دَُاوَس يُوَ طًاطًذا, دطُ

 ُٓو بُسَُبٓاٍ سِووداو و طؤسِاْهاسيُناْذا, يُ ٓاطت بريوبؤضىوُْناًْإ ثًَهًَٗٓاٌْ
 يُ دَبًَت ناسداُْوَّ بُسضاوسِووٕ و ٖؤػًاساٍُْ و َيىيَظتُٖ بريوبؤضىوْاُْ

رياِْ طًاطِ  يُ بُ دَسدَخات ًَذيانإ َُصٌْ ناسيطُسٍ و سِؤٍَ بُساَبُسياْذا, َُُٓ
 طًاطًذا. ضانظاصٍ و ثشِؤطٍُ

 وَسضُسخاٌْ و طًاطٌ ضانظاصٍ ثشِؤطٍُ يُ ًَذيا ٓاَشاصَناٌْ بايُخٍُ و سِؤٍَ ُّٓ
 تايبُتٌ, يُواُْ طشوػتِ و خىدٍ فانتُسٍ نؤََُيًَو بُ ُيُوابُطت دميىنشاتًذا
 يُ دًاواصٍ و فشَيٌ بىوٌْ و ٓاصاديًُنإ نؤََُيطُ, َُوداٍ يُ ًَذيا ُٓسنُناٌْ

 طًظتَُُ ُٓو طشوػيت ًَذيادا, يُطٍَُ دَصطاناٌْ ٓاسِاطتُ طًاطًُناِْ و بؤضىوٕ
 .ناسدَنات ضىاسضًَىٍَ دا يُ طًاطًٍُ

 بَُٓاناٌْ يُثاَيجؼيت نشدٌْ دَدسئَ قَُيُّ يُ ناسا صيَهٌٓاَشا بُ ًَذيانإ
 ديهتاتؤسِيُنإ و تؤتايًتاسّ طًظتَُِ سِابشدوودا يُ نؤََُيطُياٍُْ دميىنشاتًًُت يُو

 تُنُٓيؤرياٍ ثًَؼهُوتين طايٍُ يُ ًَذيانإ ًَٓظتادا تًًَذانشدوَ, يُ سىنًُإ
 بُ بنب دَتىأْ ٓىسَنإ, ٓاطاْرتط َُْاٌْ و ٓامساُْنإ نشاُْوٍَ و ثُيىَْذيهشدٕ

ثًَؼهُوتىوَنإ,  نشاوَ و نؤََُيطُ دميىنشاتٌ يُ خظتُٓسِووٍ ُْسيتُناِْ بؤ ٓاويَُٓيُى
 طًظتَُُ ديىَناٌْ يُ صَقهشدُْوٍَ يُو سِووَوَ بشيتًًُ ديىّ دووََِ سؤَيِ ًَذيا

 .ْادميىنشاتًُنإ
 ناس دَتىأْ باػرت طُنؤََُي ديهٍُ داَُصساوَيُنٌ نايُو َُٖىو يُ ًَذيانإ

 بهُٕ, يُ سِيَطٍُ تانُنإ طًاطٌ تًَطُيؼتين و ًٓذساى ثًَهًَٗٓاٌْ يُطُس
 و طُسْر سِانًَؼاٌْ طًاطًًُنإ, بابُتُ و ثشغ بُ طُباسَت صاًْاسٍ دَطتُبُسنشدٌْ

 دَنُٕ ثًَؼهُػٌ ًَذيانإ بابُتاُّْ و ثشغ ُٓو ناسيطُسٍ و بايُخ بؤ تًَطُيؼتًٓإ
 و دَسنُوتُ ثًَؼبًًٓهشدٌْ اليُُْ ػاساوَنإ, ػشؤظُنشدٌْ و سَُِْٖذ دَسخظتين يُ

يُ َُٖبُسياْذا,  َاََُيُنشدِْ تاى بؤ دسوطت و سِاطت ػًَىاصٍ دَسٖاويَؼتُنإ,
دَُاوَس بُ  بايُخجًَذاٌْ دَتىأْ ناسبهُٕ يُطُس بُسصنشدُْوٍَ ٓاطيت باػرت ًَذيانإ
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 طًاطًًُنإ َُٖيىيَظتُ سِووداو و بتىأْ ٕبهُ دَُاوَس بؤ ٓاطاْهاسٍ سِووداوَنإ,
 واقًعًاُْ, يُّ و يؤريهٌ دَسَجناًََهٌ ببُطتُٓوَ بُيُنرت, دواداس يُ باسَياُْوَ بطاتُ

 َُصٕ ًَذيانإ ناسيطُسيًُنٌ باوَسٍَِ ُٓو دَطُيُٓ خًَشايُدا, و دَسواصَ ثًَؼُنٌ
 طؼتًذا. سِاٍ ٓاسِاطتُنشدٌْ و ثًَهًَٗٓإ بُطُس ُٖيُ

ٓاصاديٌ  ًَْىإ يُ دَنُُْوَ ُْٓذاَِ ثُيىَْذيًُنٌ يُطُس دُخت زيُٓوَنإتىيَ
 يُاليُنُّ تشيؼُوَ بىوٌْ صاًْاسٍ يُاليُى, ًَذيا بؤ دَطتدظتين تىاْاٍ و ًَذيا

 فُسَاْشَِوايُتٌ يُ ناسايٌ دميىنشاتًًاُْ, ٖاْذاِْ و عُقالٌْ فُسَاْشَِوايُتٌ صًٍََُٓ
 .طُْذََيًذا ٌَُوداناْ و ٓاطت نَُبىوُْوٍَ و

 يُ ًَذيا ٓاَشاصَناٌْ سِؤَيٌ وايذَبًٓٔ( Art.Sliverblatt and Zlobin)يُ ُٖسيُى
 طًظتَُِ خىدٍ بُ طًاطًذا, ثُيىَطتُ ضانظاصٍ ثشِؤطُيُنٌ ُٖس ضىاسضًَىٍَ

 بُبٌَ داَُصساوَناٌْ نشاوَبًَت, دميىنشات و طًاطٌ طًظتَُِ طًاطًُوَ, ُٓوناتٍُ
 نُػىُٖواٍ باػرت دَتىأْ ًَذيانإ بطشٍَ, نؤََُيطُ يُناٌْطىٍَ بؤ داواناس دًاواصٍ

 ناسٍ يُندظتين بهُٕ, يُ سِيَطٍُ فُساُّٖ طًاطٌ ثشِؤطٍُ ضانظاصٍ طُسخظتين
 بُٖا و بآلونشدُْوٍَ دميىنشاتًًاُْ, طفتىطؤٍ صًََُٓ خؤػهشدٕ بؤ و طًاطٌ

 طاس بىوُْوٍَبُسَِْ طًاطٌ و بُػذاسٍ بٓهٍُ فشَواْهشدٌْ دميىنشاتٌ, بَُٓاناِْ
 .طُْذََيٌ

 و نُغ خضَُتٌ يُ داَُصساوَناٌْ و طًاطٌ طًظتَُِ ناتٌَ ثًَضُواُْػُوَ بُ
ُٓوإ خبشيَتُ طُسِووّ  تايبُتٌ بُسرَوَْذٍ بٔ, دياسيهشاودا طًاطٌ طشوثًَهٌ

 فشَواْهشدٌْ يُ دَبًَت ُْسييَن سِؤَيًَهٌ ًَذيا سِؤَيٌ طؼتًُوَ, ُٓونات بُسرَوَْذٍ
 و بًَبانٌ ٖاٌْ دَبًَت ٖاووآلتًإ,ٖؤناسيَو و طًاطٌ طًظتَُِ ًَْٕىا َُوداٍ

 ُٓوٍَ يُبشٍ دَدات, سِؤرْاَُوإ طًاطٌ و ًْؼتُاٌْ الواصبىوٌْ ُٖطت و ًٓٓتًُاٍ
 يُ دَبًَت ُٓسنٌ بشييت بًُٓسيَو وَى ببًًَٓت, تُْٗا طًاطٌ ناسٍ ٓاسِاطتُنشدٌْ سِؤَيٌ

 ا. و ًٖضًرت ْ سِووداوَنإ بًًٓين و وَسطشتٔ
ػُفافًًُتٌ  سيُوَ ُٓطُس طًظتَُِ طًاطٌ بُ ٓاسِاطتٍُؤالًْهُّ يُ سِووٍ تً

صياتش ثابُْذٍ  اتوا يُو طًظتَُُ طًاطًًُ به َِدَتىاْ ًَذيآُوا , ناسبهات طًاطٌ
باػرت تًَبطُٕ يُ ثشؤطُ  اتو بذُٖيُ ياسَُتٌ خَُي يُ تىاْايذا .ًَذياػُفافًًُت بًَت

بُسثشطُ سهىًًَُنإ خبشيَُٓ  ,يُ بشِياسَ طًاطًًُنإسهىًًَُنإ و بُػذاسيهشدٕ 
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َُُٖ ضُػٔ  يُدلؤسَؾ يَهِيُ سِاطتًؼذا ٓاناَُناٌْ ناسِ ,بُسدَّ يًَجشطًُٓوٍَ ياطايٌ
 ,كًَينىيَظت و ناسيطُسٍ دَخىَينؤََُيطُيُنٌ صيٓذووٍ خىدإ َُٖي , يُوَّدَبًَت

ظاًْإ دَنات يُ بُسدَّ ُتُناٌْ و يُنًَُٖىوال دَخاتُبُسدَّ َاف و بُسثشطًاسي
 ياطادا. 

ئِزةٍةىدةكلاىيئوئضبلاضيئضلاكطلاشيئضةمكي
 تاصاٍُْ ضَُهُ يُو يُنًَهُ (political reformطًاطٌ ) ضانظاصٍ ضَُهٌ

 صاْظتُ دَبًٓني طُسيَُٗيذاوَ, بؤيُ ٖاوضُسخ طًاطٌ ُٓدَبًاتٌ يُ ًُْ صؤس َاوَيُنٌ
 ُّٓ دياسيهشاوٍ و وسد اطُيُنٌثًَٓ ساًَاسٍ صاْظيت بُ تايبُت نؤَُآليُتًًًُنإ

 بؤ نؤََُيطُيُى يُ طًاطٌ ضانظاصٍ َُوداٍ و ْاوَسِؤى ُْنشدوَ.بُوثًًٍَُ ضَُهُيإ
 طؤسِإ خىدّ يُى نؤََُيطُدا ْاو ناتًَهٌ تش دًاواصَ, يُ بؤ يُناتًَو, دٍ يُنًَهٌ

 يشاْاٍُْقُ نًَؼُو ُٓو قُباسٍَ و طشوػت ديَت, بُطىيَشٍَ َاْاناًْذا و سَُِْٖذ بُطُس
 .دَبًَتُوَ نؤََُيطُنُ سِووبُسوٍ

 َشوُْتًَهٌ ضَُو وَى طًاطٌ ضانظاصٍ بىتشٍَ دَنشٍَ سِاطتًُ بُسَُبٓاٍ ُٓو
 قظٍُ دًادًادا دعاتٌ و ٓايذؤيؤرٍ و فهشٍ يُ ضىاسضًَىٍَ دَتىاْشٍَ ُٖيُ, صؤسٍ

 .بهشيَت يُطٍَُ َاََُيٍُ و بهشٍَ يُباسَوَ
 يُو بشيتًًُ" طًاطٌ ضانظاصٍ َُهُ نشاوَ,ض بؤ ُّٓ ثًَٓاطاٍُْ يُو يُنًَو

 ُٖسيُى ُٓطتؤٍ دَنُويَتُ ُٓجناَذاًْإ ُٓسنٌ ْاسِاطتُوخؤياٍُْ و سِاطتُوخؤ ُْٖطاوَ
 طُياْذٌْ ثًَٓاو تايبُت, يُ نُستٌ و َُدٌَْ نؤََُيطٍُ سِيَهدشاوَناٌْ و سهىَُت يُ

 "دميىنشاتٌ طًظتَُِ بىًْاتٓاٌْ سَوتِ بُ نؤََُيطُ
 ثشِؤطٍُ ُْٖطاوَ بُسايًُناٌْ طًاطٌ ضانظاصٍ ثًَٓاطُيُ ُّٓ بُطىيَشٍَ
 ُٖيُ بًَُٖض ثُيىَْذيًُنٌ بؤيُ ,(democratic transition)دميىنشاتًُ  وَسضُسخاٌْ

 وَسضُسخاٌْ بؤ خؤػذَنات صًََُٓ طًاطٌ ُٖسدوو ضَُهُنُدا, ضانظاصٍ ًَْىإ يُ
 و تؤتايًتاسٍ طًظتَُِ يُ ُنؤََُيط دميىنشاتًذا وَسضُسخاٌْ قؤْاغٌ يُ دميىنشاتٌ,
 يُو ديَتُٓاسا سيؼُيٌ طؤسِاْهاسٍ بُ دؤسيَو دميىنشِاتٌ, طًظتَُِ بؤ دَطؤسٍَِ تانشَِويذا

 َىَاسَطُنشدٌْ و دابُػهشدٕ بُطُس ُٖيُ ناسيطُسيإ ثشِؤطاٍُْ و ٓاَاْر و ريَشخإ
 .طًاطٌ دَطُآلتٌ
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 بُديٓايُت طًاطٌ ٍضانظاص دَضٔ بؤ واٍ ساًَاسٍ صاْظيت بىاسٍ يُ ػاسَصايإ
 و ُٓسى و داَُصساوَنإ بىوًْادٍ و يُ ريَشخإ سِاطتُقًُٓ و دُوُٖسٍ طؤسِاْهاسٍ بُبٌَ

 طًظتَُِ ياسَُتٌ نُ ياطايًُنإ ٓاَشاصَ سِيَطاٍ يُ ناسنشدًْإ, ػًَىاصٍ و ٓاَاْر
 طشفتُ و طؤسِاْهاسيُنإ يُطٍَُ َاََُيُ صؤسَوَ ناسايًُنٌ و بُ تىاْا دَدَٕ طًاطٌ
 .بهات تاصَنإ

 political طًاطٌ طؤسِاٌْ واتاٍ َاْاناًْذا يُ يُنًَو يُ طًاطٌ ضانظاصٍ

change ,و ٓاَاْر داَُصساوَ, بىوًْادٍ يُ طؤسِاٍُْ يُو نُ بشيتًًُ دَطُيًَُْت 
 َىَاسَطُنشدٌْ و دابُػهشدٕ بُطُس دَبًَت قىَيٌ سَِْطذاُْوٍَ ديَتُدٍ, ثشِؤطُنإ
 يُ دووس ٓاػتًاُّْ بُ ػًَىَيُنٌ نؤََُيطُ, يُ فُسَاْشَِوانإ ًَٖضَ يُاليُٕ دَطُآلت

 .نىدَتانإ و ػؤسِؾ ثًَضُواٍُْ تىْذوتًزٍ, بُ
 يُ سيؼُيًُ ثُسَثًَذاًْهٌ و َُٖىواسنشدٕ ثشِؤطٍُ طًاطٌ ضانظاصٍ ُٖسوَى

 ُٓو ضىاسضًَىٍَ يُ وآلتًَهذا يُ نؤَُآليُتًًًُنإ ثُيىَْذيًُ و فُسَاْشَِوايٌ ػًَىٍَ
 فُساٌَُٖ ٓاَشاصاُْ نُسَطتُ و بُو دَنات, فُسَاْشَِوايُتٌ طًاطًٍُ ُآلتُدَط

 ثًُبُْذ. بُ ػًَىَيُنٌ دَنات
 طشوثًَهٌ و نُغ ضُْذ يُ بشِياسدإ دَطُآلتٌ نُ بُديذيَت ناتًَو طًاطٌ ضانظاصٍ

 ْاو ناسيطُسَناٌْ طشوثُ و ًَٖض تُواوٍ بؤ خىاسَوَ ديَتُ دَطُآلت ُٖسٌََ طُسَوٍَ
 طُسَجناَُنٍُ ضانظاصٍ ُْٖطاوَناٌْ ثشِؤرَو َاْايُ ديَت بُو طُ, َُُٓنؤََُي

 سِاطتُقًٍُٓ طًاطٌ بُػذاسيُنٌ بُبٌَ بىوٌْ دَبًَت, طُػبني بٓبُطت بُ و ػهظت
 طًاطًذا. بشِياسٍ دسوطت بىوٌْ ثشؤطٍُ يُ خَُيو

 يُ نىسدطتإ نًَؼُيُنٌ ُٓوتؤَإ ًُْ يُ بىوٌْ ديذطاٍ سؤػٔ, ثشِؤرٍَ تؤنُُ و
َُُٖاليٌُْ بؤ ضؤًُْتِ ُٓجناَذاِْ ضانظاصٍ طًاطٌ, ًَٖٓذٍَ طشفتُنُ ُْبىوٌْ 

 ٓريِادَ طًاطًُنُيُ يُبُنشدَيِ نشدِْ ُٓو ديذطا و ثشؤراُْيُ.
ًَُٖؼُ قُيشاُْنإ يُ بشِياس و ُْٖطاويَهٌ ُْػاصَوَ دَطتجًَذَنُٕ, 

دَبًًَٓتُوَ, ُٓوٍَ ضاسَطُسَناًْؽ يُ بشِياس و ُْٖطاويَهٌ دًذدٍ و ساطتطؤياُْ خؤّ 
قُيشاُْنإ قىَيرتدَنُُْوَ ُٓو ًَٖضإُْ يُ طُسٍَُ قُيشإ و دؤخُ ُْػاصَناْذا ثًَذَطشٕ 
و طُػُدَنُٕ.قُيشإ ضًُ دطُ يُ وْبىوٌْ ياطا و صاَيبىوٌْ سؤسٌ تانشَوٍ بُطُس نؤٍ 

ىيظتُ, دَصطا و داَُصساوَناْذا? ُٓو دَصطاياٍُْ صياد يُ دَْط و سَِْط و ُٓقًًََهٌ ثًَ
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ُٓو قُيشاْاٍُْ يُ ًَٓظتادا ُٓطتَُُ تًَجُسِيَٓشيَت بشيتًني يُ ٓاطتُْطٌ بٓربِنشدٌْ 
طُْذََيٌ يُ دىَطُناِْ دَطُآلتذا, ًَٖضيَهٌ بشِياسبُدَطتِ سِاطتُقًُٓ ًُْ ثُجنُخباتُ 

بؤ ُٓواٍُْ بُو ناساُْ َُٖيذَطنت ُٖسوا طىى و  "يًَدىسَ دَػتُ"طُس ٓاصاسَنإ, ًٓذٍ 
بؤيإ َُيظُس دَبًَت دَطُآلت و داٖات يُ طُسِووّ ياطا بُخشاخ بُناسبًَٓٔ يُ ٓاطإ 

بُسرَوَْذّ طشوخ و تاقًَُهِ طًاطًذا, ُٓوٍَ بُ سِووٌْ دياسَ يُ ًٓظتادا نًَؼٍُ 
طُْذََيٌ بىوَ بُ طًظتُّ, تًًَذا دىَطُ طُسَنًُناٌْ ُٖسيُى يُ سًضب و ثُسِيَُإ و 

ْاتىاْني ُٓو سِاطتًُ فُساَؤؾ بهُئ قُيشاٌْ طُْذََيٌ  سهىَُت ثًَهُوَ دَبُطتًَتُوَ,
يُّ ُٖسيَُُدا وَى ػادََاسيَهٌ ٖاوبُؾ و طُسَنٌ بُ دُطتٍُ سًضبذا دَسوات, يُنُّ 
ُْٖطاوّ ضانظاصيؽ يُ بشِئ و وػههشدِْ ُٓو ػادََاسَ دَطتجًَذَنات سَِْطذاُْوَّ 

 ا.ناسَطاتباسّ ُٖبىوَ بُطُس ُٓداّ نؤّ دَطُآلتِ طًاطًذ
َُٓشِؤ يُ بُسدَّ دَسفُتًَهٌ ًََزوويٌ دائ بؤ بُخؤداضىوُْوَيُنٌ طؼتطري و 
دَيظؤصاُْ بُ نؤٍ نايُ طًاطٌ و ًٓذاسٍ و ٓابىوسٍ و نؤَُآليُتًًًُنُ, يُ ثًَٓاو 
بًٓاتٓاٌْ ُْتُوَ و ًْؼتُاًَْهٌ ٖاوضُسخ و نشاوَ, يُطُس بَُٓاٍ سيَضطشتٔ يُ 

ٕ, َايف ٖاووآلتًبىوٕ, بُ داَُصساوَيٌ و َافُناٌْ َشؤظ, ٓاصاديًُ طؼتًًُنا
ياطايًهشدٌْ ثشؤطُّ ػُفافًًُت و يًَجشطًُٓوَ يُ دَطُآلت, دًا يُوٍَ خَُيهاًَْو 
ُٖٕ باوَسيإ وايُ ثشؤطٍُ ضانظاصٍ طًاطٌ وابُطتُ ًُْ بُ دَسفُت و قؤْاغًَهٌ 

ُسطشتٔ يُوَّ دياسيهشاو, بَُيهى ًَهاًْضّ و ثًَىيظتًُنٌ بُسدَواٌَ نؤََُيطُناُْ بؤ ب
طُْذََيٌ و ُٖس ُٖيظىنُوتًَهٌ دَسَوٍَ ياطا ببًَت بُ َؤديٌ و دياسدَيُنٌ 

 .بهشٍَ"طًظتُّ"دسيَزخايُٕ, يُوَ تشطٓانرت بُ 
ئئ

َقي ئضبلاضبدهئضلاكطلاشيئَةئمبديلائِزؤ
 تُنُٓيؤرياٍ بىاسٍ طُسطىسًَُِٖٓسَناٌْ ثًَؼهُوتُٓ طايٍُ يُ ًَذيا

 ًُٓجشِاتؤسِيُتًَهٌ بُ بىوَ دسوطتهشدوَ, ُٓفظاُْيٌ ٌرَاسَيًذا, ًَٖضيَه ثُيىَْذيهشدٌْ
 بآلونشدُْوٍَ و يُ دَطتدظنت َُصٍُْ ػؤسِػُ ُٓو دًٗاٌْ, بُ سِادَيُى طُوسٍَ

 وايهشدوَ نُْاَيُناٌْ سِاطتُوخؤ ثُخؼٌ تُنُٓيؤرياٍ دَطاتُ تا ٖاتؤتُٓاسا صاًْاسيًُنإ
 ًٌُٖٓ, سَمسٌ, دََُصساوَ ت,دَطُآل خَُيو, صاًْاسٍ طُسضاوٍَ طُسَنٌ بُ ًَذيا ببَِ

 و ٖاوطُْطٌ يُ طؤسِاٌْ ثًُ يُى فانتُسٍ بؤتُ تُْاُْت ًَْىدَوَيُتًُنإ, و يؤناَيٌ
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 بُسفشَواٌْ ثاْتايًُنٌ داسِػتُٓوٍَ طُسيُ ْىَّ و ًَْىدَوَيُتًُنإ ثُيىَْذيًُ ٖاونًَؼٍُ
 و طًاطٌ ٌرياْ بؤ تانُنإ تًَشِواًْين و نؤَُآليُتًًًُنإ ثُيىَْذيًُ نًتىس,

 .طًاطًًُنإ طًظتَُُ ػُسعًُتٌ و نؤَُآليُتًٌ
 و طُقاَطريٍ طاتُوَخيت يُ دَيبًين و ًَذيا بًًٓىيُتٌ ناسيطُسيًٍُ و سِؤٍَ ُٓو

 و ضاسَْىوغ طاص سِؤَيًَهٌ ػؤسِػُناْذا و ػُسِ و ًَُالٌْ ناتٌ يُ ياخىد ٓاساًَذا
 بؤ ٓاػهشإ و سِووٕ ٍُمنىوْ يًبًا و ًَظش و تىْع يُنالنُسَوَيُ, ػؤسِػُناٌْ

 ًٓٓتُسًَْت تؤسَِ نؤَُآليُتًًًُناٌْ طٓىسٍَ بٌَ ناسيطُسيًُ ُٓو دَسخظتين
 (new media)ْىَّ  ًَذياٍ نؤَيُطُناٌْ بُ نُ (يىتًىب و تىيتُس فُيظبىوى,)

 .ُٖواَيًُنإ ًَذيا ُٓواًْؽ يُثاٍَ دَْاطشئَ,
 بُ ثًَىيظت دَنُٕ, يُخؤيإ باغ خؤيإ ناسيطُسيُناٌْ و ًَذيا يُبُسُٓوَ

 سِؤَيٌ بهُئ يُطُس َُٖيىَطتٍُ ثًَىيظتُ يًَشَدا ْانات, ُٓوٍَ صؤس سِووْهشدُْوٍَ
يُُٖسيَِ ثًَىيظت  طًاطٌ دَطُآلتٌ نُ ضانظاصٍ, ثشِؤطُيُنٌ يُُٖس نىسديُ ًَذياٍ

دَنات بُ ثُيُ يُ ضىاسضًَىٍَ بُسْاَُيُنٌ ًْؼتُاِْ طرتاتًزٍ ناسّ يُطُس بهات, 
يُ سِيَطٍُ دَطتُ و  بًَٓت, بؤ َاٍ ٓريِادَيُنٌ طًاطٌ سِاطتُقًُٓ ُْٖطاوٍيُطُس بُٓ

 .بؤ بًَٓت ناسَنتُس و ثشؤطًَظُ ناسا و دٌَ باوَسَنإ ُْٖطاوٍ
 ُٖس طًاطًذا, ُْوَى ضانظاصٍ ُْٖطاوَناٌْ يُ نىسدٍ ًَذياٍ بُػذاسٍ بُبٌَ
 بُٓاناّ بؤ ٓاسا ْابًَت يُ ُٓطُسيَو ًٖض بَُيهى ْانشٍَ, ثشِؤطُيُ ُٓو طُسنُوتين طُسَْيت

 تُواوٍ يُ بًبًًَٓت ًَذيا دَنشٍَ ناسيطُسيًٍُ و ُٓسى بُٖؤٍ ُٓو طُيؼتِٓ,
 خاَيًَهذا ضُْذ طؼيت ُٓو سؤَيُّ ًَذيا يُ ًًًَََٖهٌ وَى ثشِؤطُيُدا, ُٓو قؤْاغُناٌْ

 ضشدَنُيُٓوَ: 
 ػُفافًًُت يُنُّ : بُديًَٗٓاٌْ

 و سهىَُت ضاوَديَشيهشدٌْ سِؤَيٌ ًَذيا دميىنشِاتُنإ, نشاوَ و نؤََُيطُ يُ
ُٖواَيٌ و  سِووَاَيهشدٌْ يُ سِيَطٍُ دَبًينَ, طًاطٌ دَطُآلتٌ داَُصساوَناٌْ
بآلو  سهىَُت ناسَناٌْ بُ طُباسَت صاًْاسٍ سِؤرْاَُواٌْ صؤستشئ بُدواداضىوٌْ

 و بُطتطشيَ سيَهُوتٔ و بشِياس و ُٓو خَُيو, بُ تايبُت بُ دَيطُيًَُْت و دَناتُوَ
 بؤ يًَبهشيَت ُٓوٍَ ُٓطُسٍ و طىَإ نؤََُيطُ, بؤ ُٖبًَت تايبُتٌ بايُخٌ ثشِؤراٍُْ

 .بكؤصسيَتُوَ و نؤَُآليُتًٌ طًاطٌ طشوثًَهٌ يإ نُطًَو تايبُتٌ بُسرَوَْذٍ
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 ًَذيا ُٓوٍَ بؤ بًَتُٓاساوَ نىسدطتإ يُ سِاطتُقًُٓ طًاطٌ ٓريِادَيُنٌ بؤ ُٓوَّ
 يُطُس ياطاداْإ و دًَبُدًَهشدٕ دَطُآلتٌ ثًَىيظتُ بًًٓتب ُٖطتًاسَ سِؤَيُ ُٓو

 ُٓواًْؽ: ناسبهات طشْط دووٓاطيت
 نشاوَ, بُ سهىَُتٌ نًتىسٍ بآلونشدُْوٍَ يُطُس سهىَُت دذدٍ ناسنشدٌْ.1

 ناسَناٌْ و بشِياس ٓاػهشانشدٌْ و ػُفافًًُت سهىَُت ناسنشدٌْ يُ ُٓطٌَ دؤسيَو
بًَت,  طٓىسداس صؤس ْاػًَت بؤ بآلونشدُْوَ اُْػٌُٓو ًَذيانإ, و خَُيو بؤ بًَت

 و سَمسٌ سِيَهدشاوَ و نؤَجاًْا ٓاطيت يُطُس خؤػذَنات يُدلؤسَ, صًََُٓ سهىَُتًَهٌ
 بًَتُ بآلو ببًَتُوَ, نًتىسَ ُّٓ طًاطًذا و ًٓذاسٍ يُنٍُ بضىونرتئ تُْاُْت ْاسَمسٌ,

 .َإسِؤراُْ رياٌْ َىَاسَطُنشدٌْ برينشدُْوَ و يُ بُػًَو
 نىسدطتإ و سؤرْاَُوإ و سِيَهدشاوَناِْ نؤََُيطُّ َُدَِْ ثُسِيَُاٌْ دَبًَت.2

صاًْاسيًُنإ نُ  بُ ٓاصاديٌ طُيؼنت ياطاٍ بؤ ُٓوَّ ضًرت صووَ بًَُٓدَْط ُٖسضٌ
َاوَيُنِ صؤسَ يُخىىل طًًََُِ ثُسيَُإ ثُطُْذنشاوَ, يُاليُٕ سهىَُت و 

 ٖاووآلتًإ و سِؤرْاَُوإ َايف يُ ثًَٓاو ثاساطتين َّ,دَطُآلتِ دادوَسيُوَ دًَبُدَِ بهش
 بُبٌَ بآلويبهُُْوَ, و خبُٕ دَطيت بُٓاطاٌْ ثًًَُتٌ ثًَىيظتًإ صاًْاسيًاٍُْ ُٓو يُوٍَ
 ُٓوتؤٍ سِؤَيًَهٌ بتىاًَْت ًَذيا ُٓطتَُُ ياطايًُ و ناسانشدِْ, صًََُٓ ُّٓ بىوٌْ

 نًَؼٍُ طُْذََيٌ, ووبُسِووبىوُْوٍَسِ و ػُفافًًُت و ضانظاصٍ ثشِؤطٍُ يُ ُٖبًَت
و  بَُٓا بٌَ ثاطاوٍ بُ ْاطات, صاًْاسيًُنإ بُ دَطتًإ يُوَدايُ سِؤرْاَُواْاٌْ طُوسٍَ

 يُو دَنشئَ بًَبُؾ سِؤرْاَُواْإ و ٖاووآلتٌ الطتًهًُنإ, بىوِْ دَطتُوارَ
 .صاًْاسيًاُْ

 ٍ(35)نىسدطتإ رَاسَ يُ سِؤرْاَُطُسٍ ياطاٍ ُٓوٍَ يُطُس بَُيطُيُ َُُٓيإ
 يُ ُٓوَْذَ بُناسًَٖٓشاوَ, ًَذيا و سِؤرْاَُواْإ درٍ يُ , ُٓوَْذٍَ(2008) طاَيٌ

 َادٍَ دووٌََ بشِطٍُ يُ ياطايُدا بُناسًَُْٖٓشاوَ, يُّ يُ ثًَٓاو سِاطتًذا و بُسرَوَْذٍ
 ٍبآلونشدُْوَ و دَطتُبُسنشدوَ يُ دَطتدظنت سِؤرْاَُوإ بؤ َافٍُ ُٓو دووََذا,
 يإ ياطايُ, ثابُْذُْنشدوَ بُو داَُصساوَناٌْ و سهىَُت بٌَ ُٓوٍَ بُآلّ صاًْاسٍ,

 سِؤرْاَُوإ ٖاوناسٍ اليُْاُّْ و نُغ ياطايٌ بظُثًََِٓ بُطُس ُٓو سيَهاسيَهٌ طضاو
 .ْانُٕ
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 بُٖا و ناسيطُسيُنٌ يُدلؤسَ ياطايُنٌ بىوٌْ نشاُْوَ و نًتىسٍ بآلونشدُْوٍَ.3
 و دَطتىَسدإ يُ بُ دووسُْطرييَت ناساُْنشيَت, طؼيت داواناسٍ ُطُسٓ ْابًَت, ُٓوتؤٍ

 طًاطٌ ضانظاصٍ يُ ُْٖطاويَو ْاتىأْ َُٓاُْ َُٖىو ثُندظتِٓ, ُٖوَيُناِْ و فؼاس
 يُ سًضب ُٖرَىوٌْ و دًاُْنشيَُٓوَ يُيُى دَطُآلتُنإ ُٓطُس بهُُْوَ, ْضيهُإ

 ضاوَديَش طُسبُخؤ, ثُسِيَُاًَْهٌ وَسٍداد طٓىسّ بؤ داُْْشيَت, دَطُآلتًَهٌ سهىَُت
 طًاطٌ طشوثًَهٌ ُْٓذاَاٌْ ُْى َُٖىوإ بًَت, ُْيُتُ ٓاساوَ بؤ سهىَُتًَو و

 نُ دَتىأْ يُدلؤسَٕ ُٖس ثشِؤطُيُنٌ ٓاطتُْطُناٌْ بُسدَّ دياسيهشاو, َُٓاُْ
 سِؤرْاَُواٌْ و ياطايٌ يًجشطًُٓوٍَ و دادثُسِوَسٍ و ػُفافًًُت بَُٓاناٌْ

 بُسدَّ يُ بُسرَوَْذيًُنإ و دَطُآلت قؤسخهشدٌْ َُوداناٌْ ُساسبهُٕ,بُسق
 بهُُْوَ. طٓىسداس و بُستُطو بشِياسبُدَطتُنإ

 يًَجشطًُٓوَ بَُٓاٍ دووَّ: بًَُٖضنشدٌْ
ضاوطىسنشدُْوَ, يُ ثًَٓاو  يُطاْظؤسِ و ٓاصاديٌ دووس طُنؤيُنٌ فُساَُٖهشدٌْ

 و سهىَُت يُ ناسوباسَناٌْ ساُْبًٓاتُٓ و ٓاصاد سَخٍُٓ َىَاسَطُنشدٌْ
 سِؤرْاَُواًُْوَ طُنؤٍ يُطُس بؤضىوْاٍُْ سَخُٓ و ُّٓ ديهُ, بُ دؤسيَو دَطُآلتُناٌْ

 يُُٖس طُيشبهُئ, طؼيت سِاٍ ٓاسِاطتُناٌْ و( feedback) فًذباى وَى دَخشيَُٓسِوو
 .بهشيَتثٌَ ناسيإ و بطريئَ يُ بُسضاو دواتش ياطايُنٌ و بشِياس

 تُيكني خؤيإ نىسدطتإ بشِياسبُدَطتاٌْ ثًَىيظتُ طًاطًذا ضانظاصٍ ٍُيُ ثشؤط
 ٓاصاديٌ ناستًَهشدٕ َايف ًُْ, بَُيهى ٓاصاديٌ سِادَسبشِيين َايف تُْٗا ًَذيا بُوٍَ بهُٕ

 بؤ طىيٌَ ُٓطُس ْابًَت بُٖايُنٌ ًٖض ًَذيا ُٖيُ, يُبُسُٓوٍَ ْىاْذًْؼٌ ناسيطُسٍ و
 .ُْطريٍَ

 يُبُسدَطيت صاًْاسيًاُْيُ ُٓو دَنات, ُْٓذاصٍَ صياتش سَخٓاُْ وُٓ ناسيطُسٍ ُٓوٍَ
 خاَيُ دوو طًاطٌ, بؤيُ ُّٓ دَطُآلتٌ ناسَناٌْ يُباسٍَ ٖاووآلتًاُْ و سِؤرْاَُوإ
 .داْابشِئَ يُنذٍ يُ و يُنرتٕ تُواونُسٍ

 ًْؼتُاٌْ طفتىطؤٍ طًًَُّ: قىَيهشدُْوٍَ
 بُ دَُاوَس, بشِياسبُدَطتُ دَطُآلتٌ ٌْيُنطُياْذ بُ َُٓيكٍُ ًَذيانإ بُوثًًٍَُ

يُ  دَبًَت بشييت قؤْاغُ يُّ ًَذيا دَبًَت, ُٓسنٌ يُنذٍ يَُُٖيىيَظيت طىيًَإ ُٖسدووال
 و ثظجؤسِ نُطاٌْ و خَُيو ًَْىإ يُ ساػهاواُْ و دذدٍ قىَيهشدُْوٍَ طفتىطؤٍ
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 و ياسبُدَطتإبشِ يُاليُى, طًاطًًُنإ اليُُْ و َُدٌَْ نؤََُيطٍُ سِيَهدشاوَناٌْ
 .تشَوَ يُاليُنٌ ضانظاصٍ ثشِؤطٍُ َُٖيظىسِيَُٓساٌْ

 ُْٖطاوَناٌْ دَوَيَُُْذنشدٌْ بُ خضَُت بُسدَواَُ نشاوَ و طفتىطؤ ُّٓ بىوٌْ
 دَنات, ُْٖطاوَناٌْ َُٖيظُْطاْذٌْ و ٓاسِاطتُناٌْ سِاطتهشدُْوٍَ طًاطٌ, ضانظاصٍ

 بؤ ناس سِيَطُيُوَ يُو خظًَينَدَسَِ دَطُآلتذاسإ بؤ سِاطتُقًُٓ ثاْتايًُنٌ
 و ناس طًاطٌ ػُسِعًُتٌ بًُٖضنشدٌْ بؤ بهُٕ طؼيت سِاٍ َتُاٍُْ دَطتُبُسنشدٌْ

 .بشِياسَناًْإ
 خؤيإ طًاطًًُناٌْ و طشوػيت َافُ نشداسٍ َىَاسَطُيُنٌ نؤََُيطُ تانُناٌْ

 مجىدؤَيُ يَُُسِ بؤضىوُْناًْإ و خىاطت طُياْذٌْ يُ بُػذاسيهشدٌْ طًاطٌ, يُ دَنُٕ
 نؤَُآليُتًًًُنإ. طؤسِاْهاسيُ و طًاطًٌ

 صاًْاسيًُنإ َايف دَطتدظتِٓ ياطاٍ 
 يُطُس وارووٍ عًَشاقًؽ عًَشام, يُ بُػًَهُ نىسدطتإ ُٖسيٌَُ بُوثًًٍَُ

 واروو ثُميآْاَُيُ ُٓو وآلتًَهًؽ نشدوَ, ُٖس طُْذََيٌ ثُميآْاٍَُ بُسَتطاسبىوُْوَّ
 بؤ بهات ياطايًُناٌْ و دَطتىسّ بىوًْادَ يُ طؤسِاْهاسٍ يُطُسٍ ثًَىيظتُ بهات

 ناسيَهذا, بؤيُ وَٖا يُ ُٖبًَت سِؤَيًإ دَتىأْ داَُصساواٍُْ ُٓو ناسٍ ٓاطاْهشدٌْ
يُ  ًْؼتًُاًْذإ و ًَْىدَوَيُتٌ يًَىَػاًَْهِ يُ بُسدَّ نىسدطتإ ُٖسيٌَُ و عًَشام
 و دَطدظنت و طُيؼنت َايف هشدٌْصاَاْ بؤ تًَشوتُطٍُ و سِووٕ ياطايُنٌ داْاٌْ

 .صاًْاسٍ بآلونشدُْوٍَ
 بُ ٓاطا ٖاووآلتٌ و دميىنشات نؤََُيطٍُ دوواٍُْ يًربايًؽ دا فًهشٍ بىوًْادٍ يُ
 يُياطاناٌْ دًٗاٌْ ثظجؤسٍ بشتشاْذ( ٍ نًَؤد )دإ دًاْانشيَُٓوَ, يُوباسَوَ يُيُى
بُػذاسيهشدٌْ  َايف ووآلتًُىٖا َُٖىو ُٓوَيُ َاْاٍ دََيًَت: "دميىنشاتًًُت ًَذيا

 ثًَىيظيت ٖاووآلتًُى ناسَ َُٖىو ُّٓ نؤََُيطُ, بؤ ُٓجناَذاٌْ يُ سِيَهدظتين ُٖبًَت
 بىوٌْ بُبٌَ تش سِوودَدات, بُ دَسبشِيًٓهٌ ضٌ يُوَبًَت ٓاطاٍ بُ باػٌ دَبًَت بُوَ

 بىوٌْ سِاطتُقًُٓ دميىنشاتًًُتٌ ُٓطتَُُ ُٖواَيٌ, يًَُذياّ باؾ خضَُتطىصاسيًُنٌ
 َؤديًَُناٌْ يُ باغ بُسيتاٌْ طًاطٌ ثظجؤسٍِ ًًََٖذ(ٍ )ديعًذ ُٖبًَت", ناتًَهًؽ

 طشوػيت بُطىيَشٍَ دَنات دميىنشاتٌ دؤسٍ و َؤديٌَ ْؤ يُ دَنات, باغ دميىنشاتًًُت
 َؤديَالُْ يُّ يُنًَو ٖاووآلتًاُْوَ, دَطُآلت بُ ثُيىَْذيٌ فُسَاْشَِوايُتِ و
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 دَصاًَْت ثًَىيظت بُ هشدٌْ ثًَذَوتشيَت, يُّ َؤديًَُ ُٓوَبُػذاسي دميىنشاتًًُتٌ
 ٓاطتُ يُطُس ُٖبًَت خؤٍ دَوسوبُسٍ طؤسِاْهاسيُناٌْ سِووداو و يُ ٓاطاٍ ٖاووآلتٌ

 .بىاسَناْذا يُ َُٖىو و دًاواص
 خىاطتًَهٌ و داواناسٍ نىسدطتإ, ُٖسيٌَُ طًاطًِ رياٌْ طاتُوَختٍُ يُّ

 سِاطتُقًٍُٓ ثشِؤطُيُنٌ ًَْى ضىوُْ صووتش ُٖسضٌ طُسيُ ُٖيُ بُسفشَوإ دَُاوَسٍ
 ثُسِيَُاٌْ دَنات بُوَ بطشيَتُوَ, ثًَىيظت داَُصساوَناِْ و دَطُآلت نؤّ ضانظاصٍ

 ْاوَْذَ َُدٌَْ, نؤََُيطٍُ سِيَهدشاوَناٌْ ًَذيا, طًاطًًُنإ, ًَٖضَ نىسدطتإ,
 طُيؼنت َايف ياطاٍ ُدَّهشدِْدًَب يُ ثُيُنشدٕ يُطُس ثًَذاطريٍ فًهشيُنإ و ُٓنادميٌ

نىسدطتإ ثُطُْذنشاوَ,  َاوَيُنٌ صؤسَ يُاليُٕ ثُسِيَُاٌْ بهُُْوَ, صاًْاسيًُنإ بُ
ًٓؼِ دذدّ يُطُس  نُضِ ًَٖؼتا ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ يُو ياطايُ ٓاَارَّ بؤ نشاوَ

 ُْنشاوَ.
ىوَ بُ بىوٌْ بُسدواّ طُيؼنت بُ صاًْاسٍ و سِاطتًُنإ و بآلونشدُْوَيإ ثُيىَطت ب

ٓاصاديٌ, بؤيُ ُٓوٍَ يُ نىسدطتإ ُٖيُ ٓاصاديٌ سِادَسبشِيُٓ ُْوَى ٓاصاديٌ طُيؼنت بُ 
صاًْاسٍ و سِاطتًُنإ, بؤيُ بُ دسيَزايٌ ُٓصَىٌْ ُٖسيَِ ْاوضُ تاسيهُنإ سِؤر بُ سِؤر 
 ثاْتايٌ صياتشيإ داطريدَنُٕ و تًَشواًْين بُػًَهٌ بُسفشَوإ يُ خَُيو و ًَذيا بؤ

 دَطُآلت يُ طىَاًَْهٌ قىٍَ خؤٍ منايؼذَنُٕ.
طُسَْتًهشدٌْ َايف ٖاووآلتٌ و سِؤرْاَُوإ يُ ٓاصاديٌ طُيؼنت بُ صاًْاسيًُنإ 
طُسَْتًهشدِْ بىوٌْ تانٌ ٖؤػًاس و بُٓاطايُ, طُسَْتًُ بؤ بُػذاسٍ طًاطٌ 

ذََيٌ و سِاطتُقًٍُٓ تاى, طُسَْتًُ بؤ طُػٍُ طًظتَُِ دميىنشاتٌ و بُسطشتٔ يُ طُْ
 قؤسخهاسٍ طًاطٌ.

ُٓطُس ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ بجًَىئ يُطُس بَُٓاناٌْ دميىنشاتًًُت نُ سًضبُ 
دَطُيُٓ ُٓو سِاطتًًٍُ  ُٕ,ندَ باْطُػُّ ثُيشَِونشدِْدَطُآلتذاسَناٌْ ًَٓشَ 

بُآلّ  يُ,دياسدَيُنٌ تُْذسوطت و ًٓذابٌ ُٖيُ ُٓويؽ "ٓاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ"
 , بُ َاْاٍ ٓاصاديًُى يُدَسُْضًَت سًضب بُسرَوَْذيًُناِْ ىاسضًَىٍَٓاصاديًُى يُ ض

ذساوَ ُٓو ٓاصاديًُ سِيَطٍُ ثًَ ,سًضب تًَجُسُِْنات ٓاَاجنُناِْطٓىسَناٌْ برينشدُْوَو 
, بُآلّ ُٓطُس باغ يُ بُسدُطتُبهاتٍ سًضب وو ًَزو بُ ػًَىَيُنٌ ًٓذابٌ يُطُس ْاو

يُ نىسدطتإ  دَنشَّ بًًَنَيُٓوا  ,ٓاصاد و طُسبُخؤ ْاّبًَت بُ َآاصاديٌ سِؤرْاَُواٌْ 
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ًَذياّ ًُِٖٓ و طُسبُخؤ ُْٖطاوَ طُسَتايًُناِْ طىصَساْذوَ,طُسباسّ ٓاطتُْط و 
فؼاسَ صؤسَناِْ بُسدََِ, ُٓو سؤرْاَُواًُْ قؤْاغِ نؤسثُيُيِ دًََّٗؼتىَ و ًٓذّ 

َُيًَو سؤرْاَُواِْ ناس و تشطِ يُباسضىوٕ ياخىد يُباسبشدِْ يًَٓانشَّ, ًَٓظتا نؤَ
ثًؼُطُس بُ دَوسيُوَ ًَٓؼهطشٕ و بُ دياسيُوَ ػُوخنىِْ دَنُٕ, بُسطُّ ػُم و 
تًَُٗيذإ و قظُ تاٍَ و تشػُناِْ دَطُآلت دَطشٕ بطشَ قىسباِْ بُ طًاِْ خؤػًاْذاوَ 
تاوَنى َؤَِ ُٓو نايُ ٓىًََذبُخؼُ ُْنىريَتُوَ, ُٓطُسضِ ُٓصَىِْ ًَذياّ ًُِٖٓ 

سدطتإ بَِ نَُىنىسِّ ُْبىوَ, ىلَ ديىَ دىإ و طُػُنُّ صؤس صياتشَ و يُ نى
بُساوسدْانشَّ بُو نَُىنىسِياُْ, ُٓو سؤرْاَُواًُْ َاْا و سَُْٖذيَهِ قىٍَ و 
ساطتُقًُّٓ بُ سؤرْاَُواِْ نىسدّ بُخؼِ, ٓاطؤيُنِ طُوسَّ بُسِوودا نشديُٓوَ, ُٓو 

و ضُواػُناسيُناِْ دَسًَٖٓا, َُُٓ  بشَِ نَُُّ ُٖقًكُت َابىو يُضٓطِ طًاطُت
واتاّ ُٓوَ ْاطُيَُِْ قظُ يُطُس نَُىنىسِيُنإ ُْنشَّ يإ مباُْوَّ ثُسدَثؤػِ بهُئ, 
ُْخًَش ُٓصَىِْ ًَذياّ ٓاصاد ضؤتُ قؤْاغِ بُسثشطًاسيُتِ بُساَبُس بُخؤيِ و 

اتش دَبَِ وَسطشاِْ و ُٓو دؤخُ طًاطًُّ ًَٓظتاّ نىسدطتإ, ًَٓظتا يُ َُٖىو نات صي
ناس يُطُس بزاسنشدِْ ُٓو نَُىنىسِياُْ بهات بؤ بُسدَواَبىوِْ وػُّ ٓاصاد و سَخُّٓ 
دذدّ,يُ َُٖىو نات صياتش ثًَىيظتُإ بُو ٓؤنظذًُّٓ ٓاصادّ ُٖيُ يًَُْى ُٓو 
ًُٓجشاتؤسيُتُ سؤرْاَُواًْاُّْ يًَشَ و يُوَّ بُثاسَ و تىاْايُنِ صَبُالح قىتذَنشيَُٓوَ 

يُنِ ْاسِؤػٔ, يُوَ دَتشطًَِ قىتهشدُْوَّ ُٓو ًُٓجشاتؤسيُتاُْ َُبُطت يًَِ بُ ُٓدًٓذا
ناَيهشدُّْ ناسيطُسّ ُٓو ًَذيا ٓاصادَ بًَت و دسوطتهشدِْ راوَراو بًَت يُطُس ثُياّ 

 وْاوَسِؤنُنُّ, ًٖىاداسّ يُو تشغ و ًْطُساًُّْ بُ َُٖيُدا ضىومب و َُْجًَهابَِ. 
رْاَُواٌْ" وَى يُنًَو يُ دؤسَناٌْ ٓاصاديٌ, ضَُهٌ يُثاٍَ ضَُهٌ "ٓاصاديٌ سِؤ 

بُو َاْايٍُ َُٖىو تانًَو َاف و تىاْاٍ ُٓوٍَ ُٖبًَت  ,"سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد"ُٖيُ
بُ ػًَىَيُى َىَاسَطٍُ ثًؼٍُ سِؤرْاَُواٌْ  ,سِؤرْاَُيُنٌ تايبُت بُ خؤٍ ُٖبًَت

يإ  ؤرْاَُواٌْ سًضبٌنُ ًٓٓتًُاٍ ُْبًَت بؤ ًٖض داَُصساوَيُنٌ سِ بهشيَتٓاصاد 
سهىَِ,بىوِْ ًَذياّ ٓاصاد يُنىسدطتإ ببُ َُٖىو دؤسَناًُْوَ يُ سِووّ ضُْذيَتِ و 

 ضؤًُْتًُوَ سؤر بُ سؤر يُ صياديىوٕ و ثُسَطُْذْذايُ. 
 ,دَسوأْ و ٓاصادًٌُٖٓ ًَذياّ  ُٓطُسضٌ ُْٖذيَو بُ ضاوٍ طىَإ و ثاػهؤيُتٌ بؤ

ٍ ًٌُٖٓ يُطُس ًَذياتين سِؤرٓاوايٌ طُباسَت بُ ُْٖذيَهٌ تشيؽ دََئًَ تًَطُيؼ
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 و ًَذيايُُٓوَيُ ُٓ بُآلّ ُٓوٍَ يُطُس ُٓسصٍ واقًع دَبًٓشٍَ, ْابًَت بُدٌَدًَ
بُ واقًعٌ  ٔتايبُت ُّْبابُتُ سؤرْاَُوًْاثاْتايًُنٌ فشَواًْإ تُسخاْهشدوَ بؤ ُٓو 

ُٓصَىِْ ىسيًُنإ يُ دَخاتُ طُس نَُىن تًؼو ,رياٌْ خَُيو و خىاطت و سَخُٓناًْإ
تُطو ُْبًَت يُ سِؤرْاَُ س, ُّٓ ناسَؾ بُ ػًَىَيُنٌ بُسىنُشاًُْتِ نىسديذا
يُبُسُٓوَؾ دَبًٓني تريارٍ ُّٓ سِؤرْاَاُْ يُ ًَْىإ , ٓادسٍَسًضبًًُنإ سِيَطاٍ ثًَ

وَ, يُطٍَُ ُٓوَؾ ؤتُ"دايُ ُٖسوَى ُٓو سِؤرْاَاُْ خؤيإ بآلوياْهشد9000-16000"
يُو قُيشاُْ نُّ ْاناتُوَ سِؤرْاَُواٌْ  ُٓطُس ساطت و دسوطت و وسد بًَت يُُّٓ رَاسَ

ُٓطُس ُٓو رَاسَيُ بُساوسد بهُئ بُ رَاسٍَ داًْؼتىاٌْ  تنىسدٍ تًًَذا دَريَ
نىسدطتإ و سِيَزٍَ خىيَٓذَواسإ, ُّٓ سِؤرْاَاُْ تىاًْىياُْ يُ سِؤرْاَُ سًضبٌ و 

تُ ُٓو ٓاطتٍُ ؤبُآلّ ُٓويؽ ُْطُيؼت ,ُٖبًَتسهىًًَُنإ سِؤَيًَهٌ بُسضاوتشيإ 
ُٓواًْؽ يُ  ِ ديهُ,سِؤرْاَُواٌْ بهاتُ دَطُآلتًَهٌ نشدَيٌ يُ بُساَبُس دَطُآلتُناْ

يُواُْ داخظتين  ,طايٍُ ُّٓ سَوػُ طًاطًًُ تُطُسٍَ صؤسيإ دَخشيَتُ بُسدَّ
ْاوَْاوَؾ  ,ػهؤيُتٌثا ًإ بُباسنشدْتؤَُت ,صاًْاسٍ بُسِووياْذا طُسضاوَناٌْ ُٖواٍَ و

 ًإ.و صيٓذاًْهشدْ دادطا َّدبُسبؤ و طُسْىوطُسَناًْإ  ساثًَضهشدٌْ ْىوطُس
ئ

ئثةيوةىدييئىَبوهٌئمبديلايئكوزديئوئىلاوةىدةكلاىيئبِسيلاز
و ثشؤطٍُ طًاطٌ يُطُس  ًَذياٌ ًَْىإ ييُ َُٖىو َُٓاُْ طشْطرت ُٓوَيُ ثُيىَْذ

ى سَِوػٌ طًاطٌ و طًظتَُِ طًاطٌ يُ تاوَن ,بَُٓايُنٌ تُْذسوطت طُآليُ ْابًَت
دَطُآلتٌ داوَسيؽ  ,نىسدطتإ سَُِْٖذٍ دَطتىسٍ و داَُصساوَيٌ وَسُْطشيَت

طُسبُخؤ ُْنشيَت, ُْبىوٌْ دَطتىسيَهٌ  و دًاُْنشيَتُوَ يُ دوو دَطُآلتُنٍُ تش
ًَُٖؼُيٌ و ُْبىوٌْ طًظتَُِ داَُصساوَيٌ يُ بُسيَىَبشدٌْ دَوَيُت سِيَطا 

 ,بؤ ثاػاطُسداٌْ ًٓذاسٍ و بآلوبىوُْوٍَ طُْذََيٌ يُطُس َُٖىو ٓاطتُنإخؤػذَنات 
 و تُطههشدُْوٍَ سوبُسٍ ٓاصاديًُنإ. طُسوَسُْبىوٌْ ياطا

فانتُسيَهٌ  ,بىوٌْ ُٖيُ يُ طًظتَُُ دميىنشاتًًُناْذا فشَسًضبٌ سِاطتُقًُٓ
واْطُيُوَ نُ يُو سِ ,ًٓذابٌ و ثشَْظًبًَهٌ طُسَنٌ بُسدُطتُنشدٌْ دميىنشاتًًُت َ

ُّٓ فشَسًضبًُ فانتُسيَهٌ بًَُٖضنشدٌْ سِؤَيٌ سِؤرْاَُواًُْ يُ سِيَطٍُ ٖؤػًاسنشدُْوَ و 
اٍ طؼيت يُ ٓاطت ثابُْذُْبىوٌْ دَطُآلتٌ طًاطٌ بُو بُسْاَُيٍُ صووتش يُ بضواْذٌْ سِ
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 بزاسدُْنإ بَُيًَين دًَبُدًَهشدٌْ دابىو بُ دَْطذَساٌْ ياخىد يُ ناتٌ ثًَؼٌََُٖي
دَْطٌ , يهشدٌْ ياطانإ و َافُناٌْ َشؤظ و بُ نُطًهشدٌْ طًظتَُِ طًاطٌ

. بُآلّ يُ ًَذيااٍ طؼيت و سِؤَيٌ بىوٌْ سِ ثاَيُٓسٍ ٓانتًغ دَبًَتُ إُنايٌ سًضبصْاسَِ
ٍ تايبُتٌ خؤٍ ًَذياُٖسيُى يُو سًضباُْ  ,نىسدطتإ طُسباسٍ سواَيُتُناٌْ فشَسًضبٌ

 ىو يُبطشت طاَيٌ سِابشدوو بُ بُسدَواٌَ خؤيإ بُ دووس ْذئبُ دسيَزايِ ضُُٖيُ بُآلّ 
بؤ سِووبُسِووبىوُْوٍَ دَطُآلتٌ طًاطٌ و دوو  ادَنًَؼيإ وسوراْذٌْ ُٓو ثشطاٍُْ طُس

بُ دسيَزايِ ُٓو ُٓداٍ فشَسًضبٌ  ُّٓ ًُْضُ ًٓفًًر بىوُْؾ يُ .سًضبُ دَطُآلتذاسَنُ
ًَذياّ سًضبِ ُٓو سًضباُّْ يُ دَسَوَّ ؤَيٌ وَ يُطُس سِيًَُْطُتًعاُْ سَِْطًذا َاوَيُ

 .دَطُآلت بىوٕ يإ بُػذاسيُنِ سواَيُتًاُْيإ ثًَهشابىو يُ سهىَُتذا
طُسَتاّ ُٖصاسَّ دووَّ طُسَتاّ نشدُْوَّ طشَّ نىيَشَّ ًَذياّ نىسدّ بىو نُ 
داًْؼتبىو بُدياس دَْطُ خاَؤؾ و ضشا نضَنُّ ًَذياّ سًضبِ, بُ يُدايهبىوِْ 

ّ ًُِٖٓ و طُسبُخؤ دَسفُتًَهِ َُصٕ ٖاتُ ثًَؽ بؤ بُسدُطتُ و ٓاويَتُنشدِْ ًَذيا
سؤسِ سؤرْاَُواِْ ساطتُقًُٓ بُ دُطتُ ػُنُتُنُّ ًَذياّ نىسدّ, يُوطاوَ وسدَ 

رَاسَّ ُٓو ًَذيايُ يُ صيادبىوْذا بىو, بُ سِووخاِْ سريَُِ بُعع يُ عًَشام يُ  وسدَ
يُطُس ٓاطتِ عًَشام دسوطتبىو بُ ُٓسيَِٓ سَتطِ  ( ُٓو طؤسِاُْ طًاط2003ًُّطاَيِ )

دايُوَ بُطُس ُٓصَىِْ ًَذياّ ٓاصاد و طُسثًَهُوتِٓ, يُطٍَُ ٖاتُٓ َُيذاِْ 
بضوتُٓوَّ طؤسِإ وَى سَوتًَهِ طًاطِ بُسَُٖيظتهاس, بُسيُويؽ نؤَاًْاّ وػُ و 

تاسّ ٓاَشِاصَ سِؤرْاَُواًُْناِْ, َُٖىو َُٓاُْ تُناًَْهِ طُوسَيإ بُ طى
 سَخُٓطشاُْدا, نُ ًَذيا ًًُُٖٓنإ و ًَذياناِْ ٓؤثؤصطًؤٕ َُٖيطشّ بىوٕ. 

دَوَيُت , دََيًَت: يُُٖس ُْٖطاو و وَسضُسخاًَْهٌ دميىنشاتٌ (غُطإ طُالَُ)وَى  
اليًَُْهِ  بشيتًًُ يُاليٌُْ طُسَنٌ و ُٓسنٌ طُوسَ دَنُويَتُ طُسػاٌْ, صياتش يُُٖس

 ُٓو فانتُساُْ دَنُويَت. سِؤَيٌ دَوَيُت ثًَؽ ديهُ,
 سِؤرْاَُواٌْ سَِْطذاُْوٍَ طشوػيت دَوَيُت و نييُُٖس نؤََُيطُيُى دَنشٍَ بًًََ

 ,ُْبىو ُٖس ناتًَو سِؤرْاَُواٌْ ٓاصاد و طُسبُخؤ .َُ طًاطًًُنُيُتٌُطًظت
ضىْهُ , َُ طًاطًًُُدَنات يُ ٓريِادَو بشِياسٍ طًاطٌ ُٓو طًظت سِاطتُوخؤ طىصاسػت

 و طًظتَُِ طًاطٌ يُ نؤََُيطُيُنذا ٓاسِاطتُيُنٌ دميىنشاتًًاٍُْ ُٖبًَتُٓطتَُُ 
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نُضٌ يُوالوَ , يُوثُسٍِ ػُفافًًُتٌ طًاطًًُوَ َاََُيُ يُطٍَُ نؤََُيطُ بهات
 .بًَت تشطٓؤى خاوٌَْ سِؤرْاَُواًُْنٌ ْآاصاد و

هٌ بُدَطت طشفتًَ يُقؤْاغُ بُسايًُناٌْ وَسضُسخاٌْ دميىنشاتًذا نىسدطتإ يُ
ِ ُٓويؽ ُٓوَيُ ُٓطُس دميىنشاتًًُت يُ خؤسٓاوا وَى صَسوسَتًَه يُ,بىوًْاديُوَ طريؤدَ

يُ ٓاناٌَ صجنريَيُى ػؤسِػٌ  ,نشدوَ بُ ضُْذئ قؤْاغٌ ًََزوويٌ طُػٍُ رياسّ
ُٓو ُنُ طُسَنًًُناٌْ تايبُمتُْذٍ و نؤَي يُوَفًهشٍ و ٓابىوسٍ و ثًؼُطاص

 ببُ َُٖىوو ٓاصاديًُ طؼتًًُنإ  ًًُتدميىنشات و نىيتىسٍ خىيكاوَدميىنشاتًًُتُ 
صًََُٓ طاصنشدٕ بؤ طُسَُٖيذاٌْ دَوَيُتٌ  ٖؤٍبؤتُ  وَ,تُؤبػؤسِنؤََُيطُ  ناٌْنايُ

بُ ًَْىَاَيِ نشد  سيَََهُوت خؤٍ بُ ػًَىيَٓشاو الٍ ًَُُٓ دميىنشاتًًُتًَهٌ, َؤديَشٕ
ًَٖٓذٍَ دطتإ ُٓو دميىنشاتًًُتُ ُْخؤؾ و سواَيُتًُّ نىس طًاطًُاْذا,

طىجناْذٕ دىاْهشدٕ و ثًَذاويظتًًُناٌْ طُسدَّ و خؤ  سِوونُػاُّْ ٌهَىَاسَطُنشدًْ
بىو يُطٍَُ دوًْاٍ يًرباٍَ يُ خؤسٓاوا, ًَٖٓذَ طىصاسػت ُْبىو يُ برينشدُْوَو ٓريِادٍَ 

 طًاطٌ دَطُآلت. 
بُ بُسصتشئ نُوتُٓإ بُطُس دميىنشاتًًُت و ثًَذاويظتًًُناٌْ نشاُْوَ, نؤََُيطٍُ 

ُراُْ دطُ يُوٍَ ُّٓ ػؤى و ػًَ ,ثًَهٗاتُناًًُْوَ خظتُ بُسدَّ ػؤى وػًُراًَْو
يُو  ,و نُيًَين خظتُ ًَْى يُناْطريٍ نؤََُيطُ دسص ,ػُسيَهٌ ْاوخؤيٌ يًَهُوتُوَ

ًَْىَْذَػذا طًاطُتٌ دابُػهشدٌْ دَطتهُوتُنإ ٖاتُٓاسا, دابُػهشدٌْ نؤََُيطُ بىو 
ٓاَاْر و دوو  ,طشوثٌ طًاطٌ دوو ,تًُا بؤ دوو ٓايذؤيؤريايُطُس بَُٓاٍ ًٓٓ

 ,ثشطُناٌْ نشاُْوَ ,بىوًٕٖاوآلت ,يُ طايُيذا ضَُهُناٌْ ًْؼتُإ, بُسرَوَْذٍ
ًضَ نشدٌْ نؤََُيطُ و طُسَُٖيذاٌْ ٓاصاديًُنإ ُْى ُٖس ثاػُنؼُيإ نشد, تدميىنشا

ُراُْ يُ ُٓو ػؤى و ػًَ .بَُيهى َىَاسَطُيُنٌ تانشَِواٍُْ تاى سًضبٌ ٖاتُ ػىيَين
دايُوَ نُ بُ ػًَىَيُنٌ  ثشؤطٍُ طًاطٌ سِاطتُوخؤ يُ سِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ سَِْطٌ

بُ دسيَزايٌ طاآلٌْ سِابشدوو سِؤرْاَُواٌْ بُ , طؼيت دياسدَو نُسَطتُيُنٌ سًضبٌ بىو
 ّثًٍُ يُنُّ نُْاَيًَو بىو بؤ طُياْذٌْ طىتاسَ طًاطًًُ طىاوَنإ و بآلونشدُْوَ

 طٍَُيُ ضىاسضًَىَيُنٌ صؤس تُطو يُتُػشيفاتًُناِْ طُسنشدَ طًاطًُنإ,  ُُٖواَي
ُٓو سًضبُ يُ سِواْطٍُ فُيظُفٍُ , نُ ٓاصاديٌ ْىوطني و بآلونشدُْوَ َاََُيُيإ دَنشد

ُراٌْ ثشؤطٍُ طًاطٌ يُنىسدطتإ ثُياًََهٌ طًاطٌ خؤيُوَ باوَسٍِ ثًًَُتٌ, ػًَ
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, سَخٍُٓ طًاطٌ ياخىد وسوراْذٌْ ثشطًاسَ دًذيًُنإ نُ ًَذيانإٌ طُياْذ بُ ططًا
سِؤرْاَُنُو ُٓو اليُُْؾ نُ سؤرْاَُوإ و ٓاناٌَ خشاثٌ يًَذَنُويَتُوَ بؤ ضاسَْىوطٌ 

تاسَايِ سَؾ و طُداّ ُٓو ثُياَُؾ ًَٖؼتا ُٖسَِػُ يُ ٓاصادّ و طًاِْ دَسيذَنات.
ئ قَُيُّ بُدَطت بىوُْتُ خؤسَّ سؤرْاَُواْإ دَنات, بُ دسيَزايِ طاآلِْ سابشدوو ضُْذ

 ُٓو ثُياّ و عُقًًُتُ ػىّ و تاسيهجُسطتُ.
 ًُى دَْاطشيَتُوَيتايبُمتُْذبُ دسيَزايِ ُٓو َاوَيُؾ ًَذياّ نىسدّ بُ ضُْذ  

 يُواُْ: 
ناسنشدٕ يُ سِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ دطُ يُوٍَ صَسوسَتًَهٌ : ٍـ ُْبىوٌْ ثظجؤسِ 1

بؤ بىو ؽ بُ ثاَيُٓسٍ ٓاسَصووٍ تانُنُطِ ناسٍ سًضبٌ بىو, يُ َُٖإ ناتً
و ُٓديب و تُْاُْت طًاطُمتُداسَ  ْىوطُس , صؤسيَو يُهشدٌْ ناسٍ سِؤرْاَُوآٌُْصَىْ

 طُسُّٓ ناسَؾ بُ خشاثٌ و الواصيٌ يُ ,ًَْى دوًْاٍ سِؤرْاَُواًُْوَ ُٖٓاتسًضبًًُنإ 
ُوَ, ُّٓ ساَيُتُ يذادسوطتهشدٌْ ثُياٌَ سِؤرْاَُواًُْوَ سَِْطً ٖىُْسٍ وثًؼُيِ, 

ُٖسيُى يُ طًًَُاٌْ و  و تاوَنى ضُْذ ُٓنادميًايُنٌ سِؤرْاَُواٌْ يُ نًَؼا دسيَزٍَ
, دًَطاٍ خؤػشاَيٌ سِؤرْاَُواْإ بىو ,و ثُمياْطا داَُصسا ُٖويًَش يُطُس ٓاطيت صاْهؤ

 بُآلّ بُ داخُوَ دواٍ ُٓوٍَ ُٓو ُٓنادميًايُ ثؤيًَو قىتابٌ ُٓنادميًإ يُ بىاسٍ
نىسدطتإ  ًَذياناِْوإ دَنشا يُاليُٕ بُو ػًَىٍَ ضاوَسِ ضىاْذ.سِؤرْاَُواٌْ دَس
 دُطتٍُ سِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ.  يُببُٓ خىيًََٓهٌ تاصَ تا  ,ثًَؼىاصٍ يًَُٓنشا

 ًٓتًهًُوَـ طُسباسٍ ُٓوٍَ يُطُس ٓاطيت ٖىُْسٍ و صاْظيت و ياطايٌ و  2
ََيٌ بُ وناسٍ سِؤرْاَُواٌْ ُٖيُ,  ُت بُنؤََُيًَو سِيَظاو ضىاسضًَىٍَ طؼيت تايب

ثُيشَِوٍ يًَٓانشيَت,  ى ثًَىيظتوَن ,سِيَظاياُْ فُساَؤػهشاوٕ ُّٓػًَىَيُنٌ بُسفشَوإ 
بهُويَتُ  ًٓتًهًُوَيُ سِووٍ تُنًٓهٌ و ياطايٌ و  ًَذيانإ ْاوَسِؤنٌ َُُٓ وايهشد وَ

و بابُتُ  داسػتين ُٖواٍَ ُٓو ُٖآلُْؾ سِؤراُْ دووباسَدَبُٓوَ, يُ ,ٍُ بُسضاوَُٖي
  ديهُ. ًٌُناْسِؤرْاَُواْ

يُ دًْاٍ سِؤرْاَُواٌْ ًَُُٓ تا َُٓشِؤنُؾ  ًُنِ ٓاويَتُ بُ ٖاوطُْطِـ بىيَشي 3
ُ سَخُٓ و ػُفافًًُتٌ يين دَطُآلتٌ طًاطٌ شتنُوتؤتُ ًَْىإ بُسداػٌ سِيَط, وُْو

ػُوَ وَنى بُ ػًَىَيُنٌ يُوال ,طًاطٌ و سَِْطذاُْوٍَ يُطُس الثُسٍَِ سِؤرْاَُنإ
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ْذٕ اِصؤسداس دَطؤسٍَِ بؤ دًَٓىدإ و ْاوصس ,ثًؼُيًاُْ َاََُيُ يُطٍَُ سَخُٓ ْانشٍَ
 .بُ دَطُآلتِ طًاطِ و دَطُآلتِ دادوَسّو ُْبىوٌْ َتُاُْ  ُٖيضىوٕيُريَشباسٍ 

يُ ثًؼٍُ سِؤرْاَُواٌْ خاوَٕ  نيًاليٌُْ نُ بَُٓاٍ طُسَنـ بابُتًبىوٕ و بًَ 4
ديظاُْوَ بُٖؤٍ فانتُسٍ سًضبًبىوٌْ ثاْتايًُنٌ بُسفشَواٌْ , قًُتًَظذا

ذَدا خىيَٓذُْوَ بؤ ػتُنإ ًطؤػًُْطايُنٌ يُناليُُْ ُٖوَي يُ, سِؤرْاَُواٌْ نىسدٍ
ياًْؽ سِؤرْاٍَُ ًٌُٖٓ و طُسبُخؤنإ طُسَساٍ ُٓوٍَ  ,بهات و سىنٌُ يُطُس بذات

سيجؤستار و بابُتُ دؤسبُدؤسَنإ باطٌ صؤسيَو يُو بابُتاٍُْ يُ دووتىيٌَ ُٖواٍَ و 
 ,يًَىَدَنُٕ سِاطتُوخؤ ثُيىَْذٍ بُ رياٌْ و َُيُٓتٌ و خىاطتُناٌْ ٖاوآلتًإ ُٖيُ

ًَٖشػهشدُْ طُس نُغ و بُػًَو يُو ْاوَسِؤنُ نشدٕ و بآلونشدُْوٍَ  بُآلّ ػًَىٍَ باغ
و  ٌ بَُيطُيإ بُدَطت ُْبىوْذا, وَطفهشدْصاًْاسّ و يُ ِ تًَذايُصيادَسؤيهشدْ

وايهشدوَ صؤسداس يُ دادطانإ طريؤدَيُ, َُُٓ  ديهؤًَٓيت ثًَىيظت يُطُس بابُتُنُ
بُآلّ سِووبُسِووٍ  ,طُسباسٍ ُٓوٍَ ُٓو ثشطاٍُْ دَخشيَُٓسِوو سَِوايُتٌ ُٖيُ

 يًَجًَضًُٓوٍَ ياطايٌ و طضادإ و غُساَُنشدٕ دَبُٓوَ. 
ساُْ و ضُْذ فانتُسيَهٌ تشيؽ وايهشدوَ  ُّٓ فانتُنيًَُّٓ تايبُمتُْذيًاُْ ياخىد بًَ

و  طًاطٌ دسوطتذَبًَت يُريَش ْاو دَطُآلتِ نىسدٍ ًَذيآُو ثُيىَْذيًٍُ يُ ًَْىإ 
ني يُو تآًَظتا خاوٌَْ سِؤرْاَُواًُْنٌ تًَهَُي ,بًَتُْػىْاطًَهٌ دياسيهشاو طُآليُ 

باغ  ,سهىَُتو  ًَذياٌ يثُيىَْذ نشدويُتِ طُباسَت )طانظُإ( ثؤيًٓهاسيٍُ نُ
ػًَىٍَ ُٓواًْؽ  ,يُوَ بهات ُٓو ثُيىَْذيًُ يُ دوو ػًَىَ دا بُ دَسدَنُوٍَ

دورَٓهاساُْ يإ ػًَىٍَ ٖاسيهاسياُْ, طانظُإ دََيًَت: ػًَىٍَ دورَٓهاساُْ يُ 
يُ دَطُآلتذا فُيظُفٍُ  تُْٗا يُو وآلتاُْ دَبًٓشٍَ ًَذياثُيىَْذٍ ًَْىإ سهىَُت و 

يُطُس بَُٓاٍ ٓاصاديٌ سِادَسبشئ و َايف خىيَُٓس يُ صاًْين  ,َنُٕد ثُيشَِو يًرباَيٌ
 بؤضىوٌَْ تانى تاى بتىاًٌَْإ ْشاوَ.ناسوباسٍ وآلت و دًٗإ يُ طُسدُّ بىاسَناٌْ رياْ

 بُ ػًَىَيُنٌ ًٓذابٌ بتىاٌَْ ,و سِووداوَنإ ُس نًَؼُبَُٖ تايبُت بُ خؤٍ ُٖبًَت يُ
تُْٗا يُ سِيَطٍُ سِيَطُثًَذاٌْ  ُتَاُْ بُدَطت ْايُٓ .يُ رياٌْ طًاطٌ بُػذاسٍ بهات

ُْى ُٖس ُٓوَؾ بَُيهى يٌ و بآلويبهاتُوَ, صاًْاس طُسضاوَناُِْ اتبُ ٓاصاديٌ بط ًَذيا
يُ  تًَبفُيظُفٍُ يًرباَيٌ يُطُس ُٓوَ بًٓاتٓشاوَ َايف َُٖيظُْطاْذٕ و سَِخُٓطشتين ُٖ

هاسياٍُْ يُ ًَْىإ سِؤرْاَُواٌْ و َُُٓ ثُيىَْذيًُنٌ دورَٓ, ضاالنًًُناٌْ سهىَُت
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و  يُ سِووداو كًَينَسهىَُت دسوطتهشدوَ و ْانؤنٌ يُ ًَْىإ ُٖسدووال دَخىَي
 .نًَؼُطُيًَهٌ صؤس

يُوالػُوَ ًَذياّ ٖاسيهاس ُٓوَيُ يُ خضَُت دَطُآلتِ طًاطًذا بًَت و بُسدَواّ 
ًَذيايُ صياتش يُ وآلتُ ُٓدلؤسَ  يُ خَُِ ٓاسايؼتهشدِْ طًاطُت و بشِياسَناًْذا بًَت,

تهشَِو و دوا نُوتىَنإ بُدّ دَنشَّ ـًُنىسدطتاْذا ُٖس دوو دؤسَنُّ ًَذيا دَبًٓشَّ 
 و ْانشَّ ُٓو ثؤيًَُّٓ طانظُاِْ بُطُسدا دًَبُدَِ بهُئ.
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 سةرضاوةكاني بةشي ضوارةم

، وزكش 1امحذ ٖٕصف امحذ ٔآصزُٔ، كٗف ٖصٍع القزار يف االٌعىٛ العزبٗٛ، ط -
 .6212صات الٕحذٚ العزبٗٛ، برئت، درا

ع٘ يف  - ٔاثزٓ يف تصلٗن إل وات عرب االٌرتٌت  ه املعٕم باصن عبذاحملضَ القاض٘، تذٔا
ٛ املفتٕحٛ يف الذمنارك، بال،   .6227عصز العٕملٛ، االكادميٗٛ العزٗب

، ٔاملصاركٛ الضٗاصٗٛٔالضٗاصٛ... ٔصاصن اإلتصاه  اإلعالً، ثزٔت ول٘ .د -
 .6225القاِزٚ،  -، عامل اللتب1ط

دار املصزٖٛ المبٍاٌٗٛ ، 3ط، د.حضَ عىاد امللأٙ، أصالقٗات العىن اإلعالو٘ -
 .6223، القاِزٚ–

الضٗاص٘ ٔ دراصٛ يف وحمٗن اخلطاب،  صالحد.عٗض٘ عبذ الباق٘، الصحافٛ ٔاإل -
 .6221، القاِزٚ -، دار العمًٕ لمٍصز1ط

، عامل 1ٔصمطٛ اإلعالً، ط إعالً الضمطٛ -اإلعالً ٔ الضمطٛ، فارٔق أبٕ سٖذ.د -
 .6227، القاِزٚ -اللتب

طٗٛ يف قاإلعالً ٔالذميقزا، د.ذلىذ حضَ العاوزٙ، د.عبذالضالً ذلىذ الضعذٙ -
 .6212، القاِزٚ –، العزب٘ لمٍصز ٔ التٕسٖع 1الٕطَ العزب٘،، ط

 الفلز ، دار1ط، ذلىذ صعذ ابٕ عاوٕد، اإلعالً ٔالضٗاصٛ يف عامل جذٖذ -
 .6221ذرٖٛ، االصلٍ -اجلاوع٘

دار الفلز ، 1، طذلىذ صعذ أبٕ عاوٕد، الزأٙ العاً ٔالتحٕه الذميقزاط٘ -
 .وصز -اجلاوع٘

, سِؤَيٌ سِؤرْاَُواٌْ يُ دسوطت بىوٌْ بشِياسٍ طًاطًذا, ابشاًِٖعبذاخلايل  -
 , ُٖويًَش.2009ضاثٌ يُنُّ, دَصطاٍ تىيَزيُٓوَ و بآلونشدُْوٍَ َىنشياٌْ, 
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 بةشي ثيَهجةم
       كوزدي   ميدياي   كازاكسدني بؤ نوَى   ضرتاتيريةتَيكي زةوبة
 يُ   نىسدٍ   ًَذياٍ   سِؤَيٌ   ناسانشدٌْ بؤ ْىَّ   طرتاتًزيُتًَهٌ   طُآلَيُنشدٌْ و داسِػنت بؤ

 تانَد َوُب تظيىًَث , يذانىسد   نؤََُيطٍُ  ُي  طُػرت ًٌَهواقًع   بىوًْادْاٌْ ثشؤطٍُ
 بُطُس   سيؼُيًاٍُْ و َُصٕ طؤسِاُْ ُٓو بؤ ُٖبًَت ُإيَْى  ٌ نُيَوُْذٓيَىخ و ٕاَاشًَِت

 بؤ بهُئ ْىَّ خىيَٓذُْوَيُنٌ  ديهُوَ,    يُاليُنٌ  . ٖاتىوَ َشؤظايُتًذا   نؤََُيطٍُ
 دًاواصَناْذا نايُ يُ ضىوْاٍُْعُبجًَؼ و طؤسِإ ُٓو و نىسدٍ   نؤََُيطٍُ   سَِوػٌ

 وَى ,دياسَ ثًَىَ   بُسضاوٍ  ٌ ينَُىنىسِ   نىسدٍ   ًَذياٍ طتُنُدآا يُُٖسدوو  , ٖاتؤتُٓاسا
 و تاوتىيَهشدٕ بؤ بهات ًٌسِؤرْاَُواْ و بابُتٌ   ُْيتىاًْىَ َاََُيُيُنٌ ثًَىيظت

 وَى ًَذيا ُّٓوَ بؤ طؤسِاْهاسيًُنإ,  و سِووداو   َُُٖاليٍُُْ و قىٍَ   ػًهشدُْوٍَ
ت دواُْنُويَ   خؤٍ   طُسَنٌ   سِؤَيٌ يُ ناسا   طًاطٌ و   ًٌنؤَُآليُت و   َُعشيفٌ   نايُيُنٌ

 و ثشغ بُو طُباسَت تاى    ٓاطايٌ و  ٌ يٖؤػًاس  بُ بشَودإ دسوطتهشدٕ و يُ بشيتًًُ
 دسوطت   َاََُيُنشدٌْ بؤ   ياسَُتًذاٌْ   و دَطىصَسئَ دَوسوبُسيذا يُ   طشْطاٍُْ سِووداوَ

                                                                                    . بُساَبُسياْذا يُ

 و بذات دًٗاًًُْنإ بابُتُ و ثشغ بُ بايُخ قىَيرت فشَواْرت و دَبٌَ   نىسدٍ   ًَذياٍ
 قُتًظٌ  ٌ ًطُسثًَ و خًَشا   ُٖواَيًَهٌ ضُْذ يُ تُْٗا ,بهات تُسخإ بؤ   صياتشٍ  ٌ ثاْتاي

  دًاواصَناٌْ بُطُس دَبًَت سَِْطذاُْوٍَ و  ٌ يناسيطُس   بابُتاٍُْ ُٓو   بُتٌُْنات, بُ تاي
, دووَّ   ثًٍُ بُ ْاوَسِاطت   سِؤرُٖآلتٌ  و عًَشام ,يُنُّ   ثًٍُ بُ   نىسدٍ   نؤََُيطٍُ   رياٌْ 
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 وُٓ سَِْطُ  نشاوَ,    ناسَنتُسَناِْ و  ثشؤطُ ُٓو   طُيشٍ   طًاطٌ   ضاويًهٍُ بُ ًَُٖؼُ
 و ٓايذيا و َُٖيضىوٕ بُ تًهٍَُ بابُتًُنُيإ اليُُْ يُوإ بُػًَو ,بًَت سِاطت قظُيُ

 ثًَىيظتُ يًَشَدا   ُٓوٍَ بًَت ضؤًْو ُٖس نشدوَ,  خؤيإ   طًاطًًُناٌْ و   خىدٍ بانطشوْذَ
  ثاػُنؼٍُ ْانشٍَ ُٖس ُْى  ,يُخىد سَِخُٓطشتٔ   ثشؤطٍُ ُٓوَيُ ,بهشٍَ يُطُس   ثًَذاطريٍ

 ,نؤََُيطُ   خظتين ثًَؽ   فانتُسيَهٌ و سىنًت بُ بهشيَت دَبًَت ىهبَُي  , بهشيَت يٌَ 
 ُْسيًًٓاٍُْ َُٖيىيَظتُ و نُغ و باسودؤخ يُو   سصطاسنشدٌْ و بزاسنشدٕ   ناساٍ   ٓاَشاصيَهٌ

نًتىسٍ    بُسًََُٖهٌ وَى يُخىد سَِخُٓطشتٔ   . دَطُئُْ   طؼيت   بُسرَوَْذٍ بُ صيإ
 بؤ سَخظاْذوَ   صًٍََُٓ و سَِْطًذاوَتُوَ خؤسٓاوا   ًَذياناٌْ يُ سٓاوايٌ, سِووْرتخؤ  

 دَطُآلتُ  ,َوُتاهب ساًػؤٖ يتؼط ٍاسِ ٕانُطْشط ُطشث ُي  ضىاسَّ دَطُآلتٌ وَى ًَذيا
 واجنىط  يُناتٌ ,خؤيإ   دَطتىسٍ و   ياطايٌ   بُسثشطًاسيًُتٌ بُسدَّ بُسثشطًاسَنإ خباتُ

  َىَاسَطُنشدٌْ  ببًينَ,  َُٖيُنإ بشِياسَ و َُٖيىيَظت   سيَشَِوٍ   اطتهشدُْوٍَسِ  ٌ نسُٓ
  ًَذياٍ و خؤسٓاوا   دميىنشاتًًاٍُْ   يُُٓصَىٌْ يُخىد سَِخُٓطشتٔ   ًَتؤدياٍُْ 
 دََيًنَي نُ  ٖاتؤتُدٍ,  يُوٍَ ضىوُْيُعُثًؼ ُٓو   سِاطتُوخؤٍ   هٌٖؤناسيَ  خؤسٓاوايًذا,  

 و نايُ ,سيهدشاوَ و  ٍ ًتؤدَ   ثشؤطُيُنٌ َاْايُ بُو  يُخىد, َخُٓطشتٔسِ   ثشؤطٍُ
 ,دَطُآلت  يُ دَنُٕ تًًَذا   بُػذاسٍ   بُطؼيت نؤََُيطُ   طُسَنًًُناٌْ ناسَنتُسَ
 ,صاْظيت تىيَزيُٓوٍَ و ُٓنادميًُنإ ْاوَْذَ ,طًاطًًُنإ ثاستُ   طُسنشدٍَ

 و نُغ ,َُدٌَْ نؤََُيطٍُ سِيَهدشاوَناٌْ ,طؼيت اٍثًَىاُْنشدٌْ سِ طُْتُسَناٌْ
                                                                                                                                   .بُطؼيت سِؤرْاَُواْإ و سِؤػٓبرييُنإ اليُُْ

 بُ ثًَىيظت ُ, ُٓواًنىسدي   نؤََُيطٍُ   ُْٖىونُيٌ   سَِوػٌ   يًَهؤَيًُٓوٍَ   ُٖسضٌ
 ٌ نُيَساَر ّاوَدسُب ُْاتخُبػؤخ , دَنات بابُتٌ و   صاْظيت   يًَهؤَيًُٓوٍَ ضُْذئ

 بآلونشدُْوَ و ضاخ   ْاوَْذَناٌْ يُاليُٕ نتًَب  ٌ دووتىيَ يُ يًَهؤَيًُٓوَ   بُسضاوٍ 
  سَخُٓيٌ و   ػًهاسٍ   ويَهٌضا بُ ُٖوَيذساوَ ًَذياناُْوَ بُػًَو يُاليُٕ دَسدَضٔ,

  َؤيُقبىوٌْ ,قؤْاغُنُ   ُٖطتًاسٍ  ُٓوَؾ يُطٍَُ  تُوَ, ًَٓخبىيَ   نؤََُيطُ  ٌ خؤدوساب
 و فُسًًَُنإ و   طًاطٌ داَُصساوَ  صياتشٍ و بُسدَواّ ثًَىيظيت ,نىسد   طًاطٌ   ثًَطٍُ 

                                                            . تاهب رتْاوَشف ِْانُْاذًَجخُياب  ٓاطيت   ًَذيا دَخىاصيَت  ْىَّ,   صاًْاسٍ بُ   نىسدٍ   تانٌ

 بىاسَ يُ ُنإهاسيًطؤسِاْ سِابشدوو   طاَيٌ ضُْذ   يَُاوٍَ ْاوَخؤدا   ٓاطيت يُطُس
 بُ و  نيْ  ُٓسيَين   َُٖىوٍ ُٕناطؤسِاْ تًَذاًُْ   طىَاٌْ  ناسيطُسٕ,  و خًَشا صؤس دًادًانإ
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 ديَتُ   نىسدٍ   ًَذياٍ   سِؤَيٌ يًَشَوَ  ْاػهًَتُوَ,  طؼيت   بُسرَوَْذٍ و نؤََُيطُ طىودٍ
                            . خىد يُ سَِخُٓطشتٔ يُ ثًَؼُوَ

  طًاطٌ   ًَُالًًَُْنٌ   ٖاتؤتُٓاسا, نىسدطتاْذا يُ   طًاطًٍُ باسودؤخُ ُٓو  بُداخُوَ, 
 سَِخُٓطشتٔ   ثشؤطٍُ   يُباسبىوٌْ يُ بُسدَّ بىوَ سيَطش ,بُسًََُٖٗٓاوَ   ْاتُْذسوطيت 

 و طشْط نايُ بُ ثُيىَطنت   ثشطاٍُْ ُٓو   نؤٍ يُطٍَُ سَخُٓطشاُْ   َاََُيُيُنٌ و يُخىد
  ثشدٍ وَى ًَذيا ًَْىَْذَدا يُو  نؤََُيطُ   ٌ ْاريبٓػؤسِ . نؤََُيطُ   ُٖطتًاسَناٌْ

 بؤ طىجناو   فُصايُنٌ   دسوطتهشدٌْيُ دَبًٓٔ, اليُْاُْ ُٓو   ْذٌْبُيُنطُيا   ثُيىَْذٍ 
بُ    بابُتاٍُْ ُٓو طُس تُاخب تًؼو ُٓوَؾ يُثاٍَ  .َ بًينب   خؤٍ   سِؤَيٌ ًْاتُٓس    طفتىطؤٍ
  تا بهات   ثُسِدَثؤػٌ دَيُويَت اليًَُْو يإ  ،ٕ فُساَؤػهشاو ػًَىَنإ يُ ػًَىَيُى

                                                                  .ََ  ٍ َشهب وُنو ُٕػ ٌْانَذَُْٖسِ ٌياشهػآُب  طؼيت   طفتىطؤٍ   بابُتًَهٌ ُْنشيَتُ 

 دسوطتبىو صؤس   َؼتىَشِيَهٌ يُبُسيتاًْا عًَشام   سصطاسنشدٌْ   دُْطٌ   دواٍ  منىوُْ,  بؤ
 ساثؤستُ بُو   نشدٌْ باوَسِ يُ تًًَهُوت بُسيتاًْا   سهىَُتٌ   َُٖيُيٍُ ُٓو يَُُٖبُس

 بُ َُٖإ  نؤََُيهىر,    ضُنٌ بؤ دَنشد عًَشام   خاوَْذاسيُتٌ يُ باطًإ   ُٖواَيطشياٍُْ
 بُ دَنشٍَ َُُٓسيها   تشٍوؼىثًَ   دَسَوٍَ   وَصيشٍ  ( سايظٌ يًضا نؤْذا)  يًَذواًْهٌ ػًَىَ

  ُْنشد َُٖيَُإ طرتاتًزدا يُ "  طىتٌ ناتًَو ,ًُٓٓوَبَب يُخىد سَِخُٓطشتٔ   منىوُْيُنٌ
  يتطُبَُ)  نشد تُنًٓو يُ َُٖيَُإ بُآلّ  ,   (عًَشاقُ   داطرينشدٌْ   يُبشِياسٍ   َُبُطيت) 
                                                                  ." ( ُنُدُْط   ٖاتين نؤتايٌ   دواٍ عًَشام  ٌ دؤخ بؤ بىو وسد   طًٓاسيؤيُنٌ   يُداْاٌْ 

         دًٗإ  طًاطٌ  ُْخؼٍُ يُ  طؤسِاْهاسٍ : يُنُّ

  طًظتَُِ  ٌ ْوىباوآ , طؤطًايًظيت   بًؤنٌ   تىاُْوٍَ و  طؤظًُت   يُنًُتٌ   سِووخاٌْ
, ّدَُظُس يُى    دًٗاٌْ   ْىيٌَ   هًٌَطًظتَُ بُ   دًَطشتُٓوٍَ و   دَُظُسٍ دوو 

  تريؤسيظتًُناٌْ ًَٖشػُ ,دًٗإ   طًاطٌ   يُُْخؼٍُ بىو طُوسَ   طؤسِاًَْهٌ   طُسَتاٍ
  ٖاتين ُٓوَؾ   دواٍ ,ُٓفغاْظتإ و عًَشام   داطرينشدٌْ ,َُُٓسيها طُس بؤ قاعًذَ 
 ,سِؤرُٖآلت   تُميىسٍ وَى ْىَّ   دَوَيُتٌ ضُْذئ   دسوطت بىوٌْ بُ ٕطُال   بُٖاسٍ 

 وُي ويَذُُْٖي ينتوُنسُط و  عُسَبٌ   طُالٌْ   ػؤسِػٌ  ,إطىود   باػىوسٍ ,نؤطؤظؤ
 يتطآ سُطُي اسآُتؤتاٖ ُْٕاْصَُ ُْوىضُعؼًَث و ٕاسِؤط وُٓ رتطْشط ؾُْاَُي ,ُْاتآلو
 ,ٕاتطدسىن ٌْانُضساث ٍُبسؤص ُي دسىن ٌطشثُب تَسابُط ٌتُيَوَدىًَْ و ٌيؤخَواْ
                                                           .ٕامنانًُيَوُتُْ ُتطاىخ و ٕوُخُي ويَسؤص ينتظدتطَد ؤب ؾُط ٌنُيؤطآ ينتوُنسَد
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  نىسدٍ   هٌطرتاتًزيُتًَ و ُّطًظت   بىوٌْ   صَسوسَتٌ بُسدَّ ُاتدََاخن َُٓاُْ َُٖىو
 يُ ٓاطت ,ْىَّ   واقًعًَهٌ   بىوًْادْاٌْ   يُطُسَسِيٌَ ًَذيا   سِؤَيٌ   يُ ثًَٓاو ناسانشدٌْ 

 ُٖس   داسِػتين , يُتبًَ داُُْتُوَيًُن و   ًْؼتُاٌْ ضاوَسِواًًُْ و خىاطت
   ًَْىدَوَيُتِ   نؤََُيطٍُ   بىوًْادٍ يُ طؤسِاْاُْ ُٓو يُنُّ   ثًٍُ بُ دَبًَت هذاطرتاتًزيُتًَ

, ػاسطتاًُْنُيُوَ و   رياسٍ سَُِْٖذَ يُ   تايبُتٌ بُ ,شئًََبط بُسضاو يُ   ٖاتؤتُدٍ 
  يَُؤديًٌ تُوَدَبًًََٓ وَسضُسخاُْ   ثشؤطٍُ يُو   خؤٍ سَُِْٖذَؾ ُٓو   سواَيُتٌ طشْطرتئ

 ؤب ٕدشهػؤخ ًََُٓص , دًٗاٌْ   صاًْاٍ   نؤََُيطٍُ   َؤديًٌ بؤ   ثًؼُطاصٍ   نؤََُيطٍُ 
 ُّٓ   َُعشيفُيُ, ُٓطُسضٌ   نؤََُيطٍُ   َؤديًٌ نُ ُٓوَ   دواٍ  ٌ ًيدؤَ ىًَْ ُْوىض

                                                                            . دًَطريٕ   ُْٖطاوَناٌْ دَسِوات, بُآلّ   طظيت بُ ُديًَؤ

 دًٗاْطُسايٌ   دياسدٍَ يُ  دَبًًَٓتُوَ خؤٍ رياسيُ سَُِْٖذَ ُّٓ   ديهٍُ   سواَيُتًهٌ
  دسوطت بىوٌْ بؤ واآلنشد   دَسطاٍ سدَيُديا ُٓو   ُٓوٍَ   ٓابىوسٍ, طُسباسٍ و   طًاطٌ

  يُ سِيَطٍُ ًَُالًًَُْ يُو بُػًَو ,نًتىسٍ و   فُسُْٖطٌ   َُُٖاليٍُُْ    ًَُالًًَُْنٌ 
                              .َ بىو بُسدُطتُ ًَذياوَ   ًُناًٌَْْىدَوَيُتً تؤسَِ و ًَذيا 

  ٓاَيؤصٍ   ثشؤطُيُنٌ   ُ ًَٓظتادا يُ ضىاسضًَىٍَي   َشؤظايُتٌ بًًَنَي ُٓطُس ًُْ صيادَسِؤيٌ
 دًٗاًْذايُ, يُريَش   ْىيٌَ   نؤََُيطُيُنٌ   طُآليُ بىوٌْ   يُطُسوبُْذٍ تًَهضشراودا 

ٖاتؤتُٓاسا,  صاًْاسيذا ثُيىَْذيهشدٕ و   يُ بىاسٍ   بىو طُسدووًُْ ػؤسِػُ ُٓو   ناسيطُسٍ
  َشؤظايُتٌ ػؤسِػاُْيُ ُٓو   ًََزوويٌ   ُبىوٌْنَُيُن   بُسٌَُٖ  طُسدووًُْ ػؤسِػُ ُٓو

  ػؤسِػٌ بُ ػؤسِػُ دَطتجًَذَنات, ُٓو ثًؼُطاصيًُوَ   ػؤسِػٌ يُ بًًٓىَ, ُٖس   بُخؤٍ 
 و   طُسَنٌ   هًٌَٖضيَ بىوُْ دآًَٖاُْنإ و صاْظت ,ْاوْشا   تُنُٓيؤرٍ و   صاْظيت 

 و طُسَايُ و   صَوٍ وَى   ُسضاوَناٌْط بُسًََُٖٗٓإ, يُثاٍَ   بُٓسَِتٌ   طُسضاوَيُنٌ
 ثًؼُطاصيُ وآلتُ   طًُاٍ وسدَ وسدَ   ثًؼُطاصٍ   ػؤسِػٌ ناسنشدٕ, يُطٍَُ

 ,ريإ   طتايًٌ يُ يُريَشخاًْذا, بَُيهى ُٖس بُطُس داٖات, ُْى   طؤسِاٌْ ثًَؼهُوتىوَنإ
  طًظتَُِ و َىَاسَطُ   فؤسٌَ ,ُْسيتُنإ و بُٖا   َاًُٖتٌ ,برينشدُْوَ   دؤسٍ

 خؤسٓاوا   نؤََُيٓاطٌ   صاْاياٌْ يُ بُػًَو بًظتذا   طُدٍَ   يُػُطتُناٌْ  . ٖتذ ... طًاطٌ 
  ػؤسِػٌ   ُْٖاوٍ يُ   ْىيًٍَُ نؤََُيطُ ُٓو   وَطفهشدٌْ بؤ بُناسًَٖٓا ْىيًَإ   صاساوَيُنٌ

  نؤََُيطٍُ "  اوٍَصاس بىو (بًٌ داًْاٍ) صاْاياُْ ُٓو دياستشئ دسوطتبىو, يُ   ثًؼُطاصٍ 
 صاساوَيُ ُٓو   نَُىنىسٍِ نات   تًَجُسِبىوٌْ بُ بُناسًَٖٓا, يٌَ  " ثًؼُطاصٍ   دواٍ 
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 دسوطتبىوَ, يًَشَوَ   ضؤْايُتًاٍُْ طؤسِاُْ يُو بهات طىصاسػت ْاتىاٌَْ   يُوٍَ ,دَسنُوت
بىو,   " صاًْاسٍ   ٍُنؤََُيط "  ُٓويؽ بُناسًَٖٓا ديهُيإ   صاساوَيُنٌ نؤََُيٓاغ   صاْاياٌْ

 طًُا طشْطرتئ يُوَدا طُسجنًإ ناتًَو ,بىو سِواْطُيُوَ يُو صاساوَيُ ُّٓ   بُناسًَٖٓاٌْ
 و   صاًْاسٍ   بُسًََُٖٗٓاٌْ يُ بشيتًًُ ْىيًَُنُ نؤََُيطُ   تايبُمتُْذيًُناٌْ و

نؤَجًىتُس,  يُ بىو بشييت  ُن  وىتوُهؼًَث  سِيَطٍُ يُ   بآلونشدُْوَيُتٌ و ٓايىطؤسِنشدٕ
 ُٓيًهرتؤًًُْ ٓاًََشَ ُٓو   يُنُناٌْ   يُدواٍ يُى ُْوَ   بُسدَواٌَ   ضىوٌْعُثًَؼ

 ,بُسًََُٖٗٓإ   يُ بىاسٍ   فًهشٍ   َُصٌْ   ػؤسِػًَهٌ   ُٖوييَن ُْبىو طُسطىسًَُِٖٓسَ
  اٌَُْصُْن دآًَٖاُْ ًَُٓؼذا َشؤيًُنإ, يُثاٍَ َُعشيفُ   بُناسًَٖٓاٌْ و دابُػهشدٕ

 بُناسًَٖٓاُْ و دَطتهشدَنإ َاْطُ   يُ بىاسٍ   ثُيىَْذيهشدٕ بُ تايبُتٌ   تُنُٓيؤرياٍ 
 ُٓو   دَسٖاويؼتُناٌْ و   ناسيطُسٍ ديهُ   تُيُفضيؤٌْ, ًَٖٓذٍَ   ثُخؼٌ يُ   فشَواُْناٌْ

 يًُنإصاًْاس و ويَُٓ, دىطشافًا و طٓىس   بُْاوٍ َُْا ػتًَو   نشد, ًٓذٍ َُصْرت   ػؤسِػٍُ
 ُْسيتُ و بُٖا و نًتىس و طَُينؤَُ بُ ُٖطاسَيُ ُّٓ   قىربين و نىٕ دووستشئ طُيؼتُٓ

                                                                                                                                                                                        . دًاواصَناًْاُْوَ
 يُطُس ُٖيُتٌ ًَذيانإ   ْاوَسِؤنٌ و ثُياّ   ناسيطُسياٍُْ ُٓو   بُسضاوطشتين يُ بُ
  طُسوبُْذٍ يُ ًَُُٓ دَنُئ بُوَ دسى  , دًاواصَنإ نًتىسَ و ٓاسِاطتُ ,دابىُْسيت ,بُٖا

يُ ًَٓظتادا  ىيَني, نؤََُيطُيُىْ ثًَؼًٍُٓ بٌَ    دًٗاٌْ   نؤََُيطُيُنٌ   فؤسَُيُ بىوٌْ 
 ُٓو   قُباسٍَ و ٓاطت ًَوبُناسديَت, طىصاسػت بؤ  ٍ"ُ نُنوىضب ًُيَد"  طىصاسػيت

                                  . ثُيىَْذيهشدٕ دسوطتبىوَ   تُنُٓيؤرياٍ و   صاًْاسٍ   ػؤسِػٌ يُ دَسدَخات ناسيطُسيًُ

   ,تًُْىَ   ثُيىَْذيهشدٌْ و َُعشيفُ   بىاسٍ َُّصُْ ثًَؼهُوتُٓ ُٓو   يُ طايٍُ
, دَبات صاًْاسٍ   نؤََُيطٍُ بؤ ثًؼُطاصيُوَ   نؤََُيطٍُ يُ   َشؤظايُتٌ   نؤََُيطٍُ 

َُُٓ  ,دسوطتذَبًَت   بُدًطريٍ ًَٖىاؾ, بُآلّ   ُْٖطاوٍ بُ   صاًْاسٍ   نؤََُيطٍُ
 ٖؤػًاسيُ , ُّٓ " طُسدووٌْ   ؤػًاسٍٖ "  بًٓنَي   ْاوٍ دَنشٍَ دياسدَيُى بُسدَّ دََاخناتُ

 تًَجُسِاْذووَ, يُ ًَْىياْذا   ٖؤػًاسٍ   ديهٍُ   دؤسَناٌْ و ٓاطت َُٖىو طُسدووًًُْ
  ٖؤػًاسٍ يُ بُسدُطتُناًُْوَ سواَيُتُ و دَسٖاويؼتُ َُٖىو بُ   ًْؼتُاٌْ   ٖؤػًاسٍ

  تًَجُسِاْذٌْ و   طُسدووٌْ   ًاسٍٖؤػ   دايهبىوٌْ ُْتُوَيٌ, يُ و   ضًٓايُتٌ   و   نؤَُآليُتًٌ 
  طؼيت ًٓٓظاًًُْ بُٖا   يُ طُسَُٖيذاٌْ طىصاسػتُ  ٍؤخ ؤب  ٖؤػًاسٍ   ديهٍُ   ٓاطتُناٌْ 
  داسِػتين   ضؤًُْتٌ ,ًَُالًْهإ   طىسطٍُ يُ ًَٓظتادا بؤتُ   طُسدووًًُْنإ, ُٓوٍَ و 
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 وايذَبًٓٔ بىاسَ ُٓو  ٌ ْاياصَساػ ,ٌتًُْدشنُتطاسِآ و ٕانًُْودسُط و ٌْاظًٓٓ اُٖب
 دسوطت بُٖاياُْ ُّٓ يُطُس    ًَْىدَوَيُتِ   نؤدَْطًُنٌ ْضيهذا   يُٓايٓذَيُنٌ دَبًَت
                                                                                          . ببًَت

 درواسَ ًَُالٌَْ و ػُسِ ُٓو   ًْٗين يُ دَنشٍَ طُسَوَ   سِاطتًًٍُ ُّٓ   بُسَُبٓاٍ
  ًَٖٓاٌْ ُٖسَغ   دواٍ , " دًٗاٌْ   ْىيٌَ   طًظتَُِ "  يُباسٍَ يُ ٓاسادايُ ًَٓظتا تًَبطُئ

يُ  ,بطشٍَ طُسدا بُ   دَطيت دَيُوٍَ يُنطشتىوَنإ   دَُظُسٍ, وياليُتُ دوو    طًظتَُِ 
  بُٖؤٍ   ُٓطُسضٌ   ,ٌتُيُٖ  َُصٍُْ ُتُنُٓيؤري و   طُسباصٍ و   ٓابىوسٍ ًَٖضَ ُٓو سِيَطٍُ

  ضٍبىوَ, ًَٖ   تىوػٌ سِابشدوو   طاَيٌ يُ ضُْذ   نىػٓذٍَ داسايًُ و   ٓابىوسٍ قُيشاُْ ُٓو 
  نتًَبُنٍُ ُٖسوَى ,يًَذَنشٍَ  ٌ ْاخووسِاد  تشطًٌ و دايُ ثاػُنؼٌَ يُ َُُٓسيها   ٓابىوسٍ 
 نشدوَ, ُّٓ ُٓوٍَ   تًَبًين  " صهلًَضَنإ  ٌ دانؼاْ و َُٖيهؼإ "  بُْاوٍ   "نًٓذٍ ثؤٍ" 

 ُٓو   ْاوَخؤيٌ   صؤسٍ   َؼتىَشِيَهٌ   يُ ًَٓظتادا دًَطٍُ خشاوَتُسِوو نتًَبُدا يُّ   باطٍُ
                                                                                . وآلتُيُ

 يُ َُٖىواليُى   بًَت, ُٓطُسضٌ دسوطت  "طُسدووٌْ   صاًْاسٍ  ٌ نُيُطيََُؤن"  خُسيهُ
 ,ْني ٓاطتذا يُيُى   يًٌَ طىودوَسطشتٔ و بآلونشدُْوَ و دَطتدظنت ,بُسًََُٖٗٓإ
 فُساُّٖ َُٖىوإ بؤ   يُنظاٌْ بُ   يًَىَسطشتين طىود و بُسًََُٖٗٓإ   دَسفُتُناٌْ

                    . ُْنشاوَ
     طُسدووٌْ   صاًْاسٍ   نؤََُيطٍُ

 بُ قؤْاغاُْ يُو ُٖسيُى  . تًَجُسِيىَ ذاًثًَ   َشؤظايُتٌ   زووًٍََ قؤْاغاُْيُ ُٓو دوائ
  ثًَىيظتًًُناٌْ   صادٍَ دَنشيَتُوَ دًا دٍ   يُواٌْ   تُنُٓيؤرٍ   ثًَؼهُوتًٓهٌ و دآًَٖإ

 اوسِ   تُنُٓيؤرياٍ   َشؤظايُتٌ   نؤََُيطٍُ يُسِابشدوودا  ُ ْوىمن ؤب ,َوىب ٍؤخ ٌََدسُط
 ات , ثًؼُطاصٍ   تُنُٓيؤرياٍ ثاػإ نؼتىناٍَ,    تُنُٓيؤرياٍ دآًَٖاوَ, دواتش   نشدٌْ

                                      . صاًْاسٍ  ٍ ايرؤيُٓنُت ًُٓتؼيُط

 يُو طشتىوَ   طُسضاوٍَ   صاًْاسٍ   نؤََُيطٍُ   تايبُمتُْذيًُناٌْ بطىتشٍَ دَنشٍَ
  نؤٍ طُسَنًذا   خاَيٌ طٌ يُ دَنشٍَ ,ُٖيُتٌ   صاًْاسٍ   تُنُٓيؤرياٍ   ُمتُْذيًاٍُْتايب

                       : بهُيُٓوَ 
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, ْني َُٖيىَػاْذُْوَ يإ   طؤسِاْهاسٍ يإ   بُناسبشدٕ   قابًًٌ صاًْاسيًُنإ  : يُنُّ
  ٖاوبُػٌ و   طؼيت   بُناسًَٖٓاٌْ   َايف ٖاووآلتًإ و ُٖيُ   نَُيُنُبىوٌْ   خُطًَُتٌ ضىْهُ

                        . ُٖيُ صاًْاسيًُناًْإ 

  َشؤظايُتٌ   ْاًًًََٖت, ياسَُتٌ   ْاسؤػين و طىَإ يُوَدايُ   صاًْاسٍ   بُٖاٍ  : دووَّ
                    . بذات   بشِياسَناٌْ ناسا   بُ ػًَىَيُنٌ دَدات 

 دسوطيت   صاًْاسٍ   تُنُٓيؤرياٍ   قىَيٍُ نؤَُآليُتًًًُ ناسيطُسيًُ ُٓو   ًَْٗين  : ًُّطًَ
 ناس   صاًْاسٍ   تُنُٓيؤرياٍ .  ُٓقًٌَ و   ٖضسٍ   ناسٍ دَناتُوَ يُ دُخت يُوَدايُ, نشدوَ
  ضاسَطُسنشدٌْ و َُعشيفُ   دآًَٖاٌْ   يُ سِيَطٍُ ُٓقًًًُنإ ناسَ   طُػُثًَذاٌْ يُطُس

  يُ سِيَطٍُ ُٖسوَٖا ذإ,َشؤظ يُ بُسدَّ   دَسفُتاٍُْ ُٓو   شدٌْفشَواْه ,نًَؼُنإ 
                                        .نؤَُآليُتًًًُنإ نايُ و ثشغ   طُػُثًَذاٌْ 

     صاًْاسٍ  نؤََُيطٍُ  طًُاناٌْ

 خاَيُدا ذضُْ يُّ   صاًْاسٍ   نؤََُيطٍُ   ضىاسضًٍٍٍٍَََىٍَ يًَهؤَيُسإ و ػاسَصا يُ بُػًَو
           : سِوو دَخُُْ

  طُسَنٌ  ٌ نُيَىًَػ ُب  صاًْاسٍ   ريَشخاٌْ   بًٓاتٓاٌْ  ٍ ُطيَسِ ُي  صاًْاسٍ   طىودٍ  -1
 ٔيذُْض ويسؤدُب. طؼيت   بُناسًَٖٓاٌْ بؤ دَبًًَٓتُوَ يُدابًٓهشدٌْ نؤَجًىتُس   خؤٍ 

 بُ دَبٔ َُٓاُْ ,بُسدَطتذإ يُ   صاًْاسٍ   باْهٌ ضُْذئ ,فُساَُٖهشاوَ   صاًْاسٍ  ٍ سِؤت
                                  .صاًْاسيًُ ّنؤََُيطُ ُٓو   طىَبىَيٌ

 بُطُس دَطتًطشتىوَ, ثًؼُطاصيُنإ   ثًَؼُْطٌ بؤتُ   صاًْاسٍ   ثًؼُطاصٍ   -2
            .ٕانُطيََُؤن  ثًؼُطاصٍ   بىوًْادٍ

  بُسِووٍ صياتش دَنات ْاضاس   طًاطٌ   طًظتَُِ   صاًْاسٍ   تُنُٓيؤرياٍ -3
                .َوَبهشيَت   طًاطًذا   بُػذاسٍ و دميىنشاتًًُت 

بُ  طُْتُسَنإ فشَ   يؤناَيًُ  يُ نؤََُيطُ ثًَهذيَت   نؤَُآليُتًٌ   بىوًْادٍ -4
          .دَنُٕ تُواو يُنرت  خؤويظتاُْ   ػًَىَيُنٌ

 يُ ,ًَُُعشيف   دآًَٖاٌْ  ٌ غاْؤق  سٍصاًْا   نؤََُيطُناٌْ   ٓاطيت بُسصتشئ -5
  دسوطت بىوٌْ يُ بشيتًًُ   نؤتايٌ   ٓاَاجنٌ دَُاوَس,   ناساٍ   بُػذاسيُنٌ   ًَاٍُْ

                              .طُسدووٌْ   صاًْاسٍ   نؤََُيطٍُ  ٌ تَواوُت
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صياتش يُخُوٕ سَِْطُ ُٓو ويَُٓيٍُ ًَٓظتا دَيهًَؼني يُباسٍَ نؤََُيطٍُ طُسدووٌْ 
واقًع دََاْطُيًَُْتُ ُٓو دَسَجناٍَُ يُو سِووَوَ  و تًَشاَإ يُ بضًَت, بُآلّ وسدبىوُْوَ

نؤََُيطٍُ طُسدووٌْ صاًْاسٍ يُ ًَٓظتادا بىوَ  ,َشؤظايُتٌ قؤْاغٌ خُوٌْ تًَجُسِاْذووَ
دَبًَتُ دوا قؤْاغًؽ يُ قؤْاغُناٌْ  ,بُ ضَُهًَهٌ واقًعًاٍُْ ًُْضُ بُسدُطتُ

ؼهُوتين نؤََُيطٍُ صاًْاسٍ, يًَشَدا طٌَ بَُيطُ دَخُيُٓ سِوو سِاطيت ُّٓ بؤضىوُْ ثًَ
 دَطُملًَٓٔ: 

( دَبًَتُ سؤح و نشؤنٌ طُسدَّ يُ GLOBALISMبىوٕ ) ًٌيُنُّ: طُسدووْ
نؤٍ ُٓو قُيشاُْ طُسدووًٍُْ  نؤََُيطٍُ صاًْاسٍ ٓايٓذَ, ٖؤناسَنُؾ ثُيىَطتُ بُ

 ,ُْ دابُصئ و ثاػُنؼٍُ داٖات و بُسوبىَُ طشوػتًُنإيُوا ,دًٗاٌْ طُسقاَيهشدوَ
ثًظبىوٌْ ريٓطٍُ طشوػيت و تًَهضىوٌْ نُػىُٖواٍ صَوٍ, صيادبىوٌْ خًَشاٍ رَاسٍَ 
داًْؼتىاٌْ صَوٍ, ُٓو دًاواصيُ ٓابىوسٍ و نؤَُآليُتًًُ صؤسٍَ يُ ًَْىإ بانىوس و 

 باػىوسٍ صَويذا ُٖيُ.
اسٍ طُسدووٌْ يُ سِيَطٍُ بُناسًَٖٓاٌْ ُٓو دووَّ: طُػُنشدٌْ تؤسَِناٌْ صاًْ

نؤَجًىتُساٍُْ يُطُس ٓاطيت دًٗاٌْ بُيُنُوَ بُطرتاوٕ, َاْطُ دَطتهشدَنإ 
نشدٌْ ثشؤطٍُ ٓاَيىطؤسنشدٌْ صاًْاسٍ و  ياسَُتًذَسيَهٌ ناسيطُسٕ يُ باػرت

ذيُ دَدَٕ, بُ سِادَيُى بُسرَوَْ قىَيهشدُْوٍَ تًَطُيؼنت يُو طؤسِاْهاسيًاٍُْ سِوو
ُٖيُ  ذاًْؼتًُاًُْناٌْ وآلتًَو و ُٓو ْانؤنٌ و دًاواصياٍُْ يُ ًَْىإ وآلتاْ

 تًَجُسِيًََٓت.

بُسًََُٖٗٓاٌْ ناآل  يُثًَؽٓاطيت بُسًََُٖٗٓاٌْ ناآلناٌْ صاًْاسٍ : ًُّطًَ
تًَهشاٍ بُٖا ٓابىوسيًُنٍُ يُ بُسضاو بطشئ, بَُُ طؤسِاًَْهٌ ُٓطُس , ُوَيَُادديُناْ

هٌ نًرَبنًَهشدٕ يُطُس بَُٓاٍ ًَيُطًظتَُ ,ًَتٍَ ْطًظتَُِ ٓابىوسيذا د طُوسَ بُطُس
و  ُٖيُطًُايُنٌ دَطتُدَُعٌ  ,بؤ طًظتَُِ ٖاوبُؾ دَطؤسٍَ َقاصاْر دسوطتبىو

 دَنُٕ. َُٖىوال ٖاوبُػٌ تًًَذا
 يُطٍَُ َُٖىو َُٓاُْ طُآليُ بىوٌْ نؤََُيطٍُ صاًْاسٍ طُسدووٌْ ثشؤطُيُنٌ ُٖسوا

نؤََُيًَو بُسبُطت و َُيذاخنىاصٍ َُصٕ يُ بُسدََذايُ, يُ طُسِووّ  ,ٓاطإ ًُْ
ُٓو دُْطٍُ يُ ٓاسادايُ طُباسَت بُ دميىنشاتًًُت ٍ صاًْاسٍ, َُُٓ َُسدٌ  يإَُٖىو
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دؤسيَو  طُسَنٌ و بُٓسَِتًُ يُ ثشؤطُيُنٌ يُّ ضُػُٓدا يُ ثًَٓاو خؤ بُدووسطشتٔ يُُٖس
 َوٍ.يُ خؤطُثاْذٕ و تانشِ

ئ
ئببةتئيئشهىبلازيئضوهزئبيةملايئضةزةكيئٍةيةئيةوهىبؼ:ئدميوكسهت

ثاساطتين َايف تايبُمتُْذٍ تانُنإ, بُ َاْاٍ َايف ًٓٓظاًْاٍُْ تاى يُ : يُنُّ
 ثاساطتين رياٌْ تايبُتٌ خؤٍ و دووس يُ ضاوٍ نُطاٌْ ديهُ.

 يُ َُٖىوَايف بُ دَطتًَٗٓاٌْ َُعشيفُ, بُ واتاٍ تاى َايف ُٖبًَت ٓاطاٍ : دووَّ
ناسيطُسٍ سِاطتُوخؤٍ ُٖيُ يُطُس ضاسَْىغ و ٓايٓذٍَ  ,اًْاسيًُ سهىًَُنإ بًَتص

 .رياٌْ
َايف بُناسًَٖٓاٌْ صاًْاسٍ, بُو َاْايٍُ ُٖس تانًَو َايف بُناسًَٖٓاٌْ : طًًَُّ

باْهُناٌْ  تؤسَِناٌْ صاًْاسٍ ُٖبًَت يُبُسدَطتذإ, َايف طىودوَسطشتين ُٖبًَت يُ
 صإ يُ َُٖىو نات و ػىيًََٓهذا.ْشخًَهٌ ُٖس صاًْاسٍ بُ
بُػذاسيهشدٌْ سِاطتُوخؤٍ تاى يُ بُسيَىَبشدٌْ ريَشخاٌْ ًَذياٍ طُسدووٌْ, : ضىاسَّ

يُ ًَْىياْذا بُػذاسيهشدٕ يُ ثشؤطٍُ دسوطتبىوٌْ بشِياس يُطُس َُٖىو ٓاطتُناٌْ 
يًُيُ , َُُٓ يىتهٍُ دميىنشاتًًُتِ ًَذيايٌ و صاًْاسذايؤناَيٌ و سهىٌَ و طُسدووًْ

 يُ نؤََُيطٍُ صاًْاسيذا ثًٌَ دَطُئ.
 ,سِووبُسِووٍ نؤََُيطٍُ صاًْاسٍ طُسدووٌْ دَبًَتُوَ ,دطُ يَُُ بُسبُطتًَهٌ ديهُ

يُ  ُ, ريشٍ طُسدووٌْ َاْاٍ تىاْاٍ خؤطىجناْذٌْ تانُناُْطُػُثًَذاٌْ ريشٍ طُسدووًْ
ًٍُْ صؤس بُ خًَشا طؤسِاٌْ سِووبُسِووبىوُْوَ و َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ ُٓو باسودؤخُ طُسدوو

 تىاْاٍ َُٖيبزاسدٌْ بشِياسٍ عُقآلًُْ يُ بهشٍَريشٍ دَنشٍَ بُوَ ثًَٓاطُ  بُطُسدا ديَت.
 سَفتاسٍ َشؤظُنإ بؤ ضاسَطُسنشدٌْ نًَؼُنإ.

دَبًَتُوَ بؤ ػؤسِدَنات  ُوَ دَطتجًَذَنات, دواتش طُػُيتانُنُطِريشٍ يُ ٓاطيت 
 دَطتُدَُعٌ ريشٍ تانُنإ بُ َُٖاُْٖطٌ و ٓاطيت دَطتُدَُعٌ, يُطُس ٓاطيت
بُديًَٗٓاٌْ ٓاَاجنُ طؼتًًُنإ و بُسثانشدٌْ  تُواوناسٍ بُسدَواّ سِؤٍَ دَبًٓٔ يُ

طؤسِاْهاسٍ نؤَُآليُتًٌ, َُُٓ ثًًَذَطىتشٍَ ريشٍ نؤَُآليُتًٌ, ثُسَطُْذٌْ ُٓو ريشيُ 
سِيَطٍُ  يُ ,ٍ طُسدووٌْدَنات بؤ دسوطتبىوٌْ ريش نؤَُآليُتًًُ بؤ خؤٍ صًََُٓ يُباس

طُيؼتًَٓهٌ طُسدووٌْ بؤ ضاسَطُسنشدٌْ نًَؼُ طُآلَيُبىوٕ و ٓاَيىطؤسنشدٌْ تًَ
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دَسدَنُوٍَ بؤ دسوطتهشدٌْ  طُسدووًُْنإ, ُٖسوَى يُّ ُٖوآلٍُْ دوايًذا بُ
تًَشوآًًَْهٌ طُسدووٌْ بؤ سِووبُسِووبىوُْوٍَ قُيشاٌْ ثًظبىوٌْ ريٓطٍُ صَوٍ و 

 وا.طؤسِاٌْ نُػىُٖ
طُباسَت بُ  ,ُٓو ًْطُساًْاٍُْ يُطُس ٓاطيت نؤََُيطُناٌْ دوًْا دسوطتبىوَ

, دواٍ ٓاناَُ يُتًَهضىوٌْ ريٓطٍُ صَوٍ منىوُْيُنٌ صَقٌ ُٓو ٖؤػًاسيُ طُسدووًُْ
 صَويذا بُ ٍىُٖوانُػُٓو ثًظبىوٍُْ يُ  ,ُْسيًًَُٓناٌْ نؤََُيطٍُ ثًؼُطاصٍ

دَنُٕ يُطُس ٓاطيت يؤناَيٌ و  َُتُنإ داواو سهى نؤََُيطُ دَسنُوتىَ, صؤسيَو يُ
 ّبؤ سيَطشتٔ يُو دَسٖاويؼتُ خشاثاُْ بهشٍَياطاٍ ثًَىيظت دَس ًَْىدَوَيُتًًذا

و ٓاَشاصَناٌْ بُسًََُٖٗٓإ بطؤسٕ  , ياطانإ نُسَطتٍُبُسًََُٖٗٓإ و ثًؼُطاص
 خضَُتٌ َشؤظ و ريٓطُنُيذا بًَت. تاوَنى يُ

طُسباسٍ ُٓوٍَ سَُِْٖذَ  ,سيُنٌ طُسدووٌْ دَنُئنُ باغ يُ دسوطتبىوٌْ ٖؤػًا
طُسدا صاَيُ, بُآلّ يُ َُٖإ ناتذا ٓاَارَ بُسايًُناٌْ يُطُس ُٓسصٍ  ُنٍُ بًُتًؤسي

و طؤسِاٌْ نُػىُٖوا تُْٗا ثشطًَو ُْبًَت  واقًع دَسنُوتىَ, سَِْطُ ثشطٌ ريٓطُ
 ِيُثشطٌ ضُن ٖؤػًاسيُنٌ طُسدووٌْ يُ ٓاطتًذا دسوطتبىوَ, بَُيهى َُٖإ ػت

 نٌ دَبًٓشٍَ.وُٓتؤٌَ و ْاو, نؤََُيهىر
ئ

ئبةزةوئضرتهتبريةتَبكيئمبديلاييئىبػتبنلاىيئوئىةتةوةييئ
 ,يُريَش سؤػٓايٌ ُٓوٍَ باطهشا دَنشٍَ ثًؼًٓاصٍ ضُْذ طرتاتًزيُتًَو بهُئ

ٌُ و ٓاسِاطتٍُ ْاوَْذَ ًَذيايٌ و سِؤرْاَُواًًُْنإ يُُٖسيَ طُسباسٍ دًاواصٍ ضاوطُ
 طتإ ُٓواًْؽ: نىسد

طؤسِاُْ دًؤ طًاطًاٍُْ  ,دياسيهشدٌْ ُْخؼٍُ طًاطٌ و ٓايذؤيؤرٍ يُُٖسيَِيُنُّ : 
 ْاوضُنُ نُ ثُيىَْذيذاسٕ بُ نىسد.

يُ  َُْخؼُيُنٌ َُعشيفٌ وسد بُثًَىيظتِ  ,ٌْ طرتاتًزيُتٌ ناساٍ ًَذياوبى
ُٓواٍُْ  ريُنإ,ٓاسِاطتُ طًاطٌ و ٓايذؤيؤ و ٓاَادَيٌ سَوت ,دَطتًٓؼاْهشدٌْ قُباسَ

و  ناسيطُسٕ يُطُس ثشؤطٍُ طًاطٌ يُُٖسيٌَُ نىسدطتإ يُاليُى, يُو ُْخؼُيُ ثًَطُ
ٌْ و, دياسَ بايُخٌ بىبهشيَتقىسطايٌ طًاطٌ ُٖسيُنُ بُ ػًَىَيُنٌ سِيَزَيٌ دياسٍ 
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ياسَُتًذَس دَبًَت بؤ ٓاػٓابىوٕ بُو اليُْاٍُْ نؤََُيطٍُ نىسدٍ  ٓاواُْخؼُيُنٌ 
 يإ يُقؤْاغٌ طؤسِاْذإ. ُبُ طؤسِاْثًَىيظتًإ 

بايُخًَهٌ ديهٍُ ُّٓ ُْخؼُ طًاطًُ يُوَدايُ يُُٖس سِووَاٍَ و ناسيَهٌ 
 ,ٓاَاس ,رَاسَ ,صاًْاسٍ ,سِؤرْاَُواًْذا ياسَُتًذَس دَبًَت بؤ خؤ دووسطشتٔ يُ طؼتاْذٕ

اطاْذَيٌ صؤس داس بُ ثاَيُٓسٍ طًاطٌ و ثشوث ,ػًهشدُْوَ و ثًَؼبًًٓهشدٌْ ْاواقًعًاُْ
 باْطُػٍُ بؤ دَنشٍَ.

ًٓظالٌَ و ,ُْتُوَيٌ ,بؤ منىوُْ يُو ُْخؼُيُدا ثًَطُو قُباسٍَ سَوتُ يًرباٍَ
و بُدواداضىوٌْ بُسدَواّ, بؤ ُٓوٍَ يُو  ضُثُنإ خبشيَتُ ريَش يًَهؤيًُٓوَ

بًَت يُطُس ًَضادٌ ػُقاٌَ طًاطٌ  طؤسِاْهاسيًاُْ ٓاطاداس بني سَِْطُ سِووياْذا
ٕ يُ ٓايٓذَ سِووبذَٕ,بؤ منىوُْ ًَذياٍ ًَُُٓ نُّ قظُ يُطُس ُٓوَ دَنات نىسدٍ يا

ُٖياُْ سَوتُنُّ تش ٕ يإ ُٓو دَْطُ بُسصٍَ داسَوتًَهٌ طًاطٌ بؤ يُ ثاػُنؼُ
تاضُْذ طىصاسػت دَنات يُ طُػُو فشَواْبىوٕ, ْاوضٍُ ضاالنٌ و قىسطايٌ 

  دَُاوَسيإ يُ نىيَذايُ?
دَبًَت بُ  ويُدلؤسَ ناتًَو طُسنُوتى ًذيايٌُٖوٍَ و ُْٖطاويَهٌ َُٖس 

ػًَىَيُنٌ ٖاوطُْط و بابُتًاُْ سِووَاَيٌ سِاطتًُنإ بهُئ و سِاطتطؤياُْ 
صاًْاسيًُنإ بطىاصيُٓوَ, بَُؼًَىَيُ دَتىاْني ويَُٓيُنٌ بابُتًاُْ طُباسَت بُ 

ُ ًًْبذَئ, دطُ يُوَ ُٓسنٌ سِؤرْاَُوا ناسيًَهُ طًاطًًُنإ يُُٖسيَِ ثًؼإ
بُضاويَهٌ بابُتٌ و سَخُٓيًاُْ قظُ يُطُس بَُٓاٍ فًهشٍ و ٓايذؤيؤرٍ سَوتُ 

و ثشَْظًبُ  تايبُت ُٓو بَُٓا بُ ,طًاطًُ ناسيطُسَناٌْ نىسدطتإ بهات
 دوانُوتىويٌ و ضُم ,ٓايذؤيؤرٍ و فًهشياٍُْ طىصاسػت يُّ طُسدََُ ْانُٕ

ضىوٕ و نشاُْوٍَ عُثًَؼسيَطشٕ يُ بُسدَّ  ,بُطتىيٌ طًاطٌ بُسُّٖ دًََٖٓٔ
 صياتشٍ نؤََُيطٍُ نىسدٍ.

ٓايٓذَ(, بؤ  وخىيَٓذُْوَيُنٌ تُْذسوطت و صاْظتًاُْ بؤ )سِابشدوو, ًَٓظتا: دووَّ
خىيَٓذُْوَيُنٌ صاْظتًاُْ بهُٕ بؤ ُٖسطٌَ  ُٓوٍَ َاََُيُيُنٌ تُْذسوطت و

يُ  ٌ دياسيهشاو,ُنبطشئَ يُضىوُْ ريَشباسٍ ٓايذؤيؤرياي صََُُْنُ, ثًَىيظتُ خؤ بُدووس
سِيَطُيُوَ خىيَٓذُْوَ بؤ سِابشدوو بهُئ يإ بُ بانطشاوْذيَهٌ طًاطٌ سِووتُوَ سىنِ 

 َإ بذَئ.ويُطُس قؤْاغ و ويَظتطُناٌْ ًََزو
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 بؤ و باْطُػُنشدٕ يًَِذيا دَتىاٌَْ سِؤَيًَهٌ طشْط ببًًَٓت يُ صًََُٓ طاص
ًٖض ػًَىَيُى طٓىس يُ بُسدَّ  ْابٌَ بُ سِابشدوو بهُئ, ّيًَهؤَيًُٓوَيُنٌ صاْظتًاُْ

ُى بًَت, َُٖيظُْطاْذٕ بؤ ثو بًاْى ريَش ُٖس ثاطا ُٖوَيٌ خىيَٓذُْوٍَ سِابشدوو دابٓشيَت يُ
و سِؤَيٌ نُغ و  طُثًَ بٌَ ُٓوٍَ ُٓو َُٖيظُْطاْذُْ يُ, بهشٍَػهظت و طُسنُوتُٓنإ 

ُْطٌ بهات بؤ طُآلَيُنشدٌْ ثًَىيظتُ ًَذيا ثًَؼ اليًَُْهٌ دياسيهشاو نُّ بهاتُوَ.
طًُايُنٌ تُواوناسٍ  ىٌ و سَخُٓيٌ بؤ ًَٓظتا, خىيَٓذُْوَيًًَُتؤديَهٌ صاْظت

تًَشوآًًَْهٌ طؼتطريياُْ بهات بؤ ًَٓظتاٍ ٓابىوسٍ, طًاطٌ, نؤَُآليُتًٌ و  ,ُٖبًَت
ديذيَهٌ  نًتىسٍ نؤََُيطُ, ًَتؤديَو اليُُْ ُْسيًًَُٓنإ دَطتًٓؼإ بهات و بُ

 طشاُْوَ ػٌ بهاتُوَ.سَخُٓ
 ,دَبًَت يُ ًَْى ٓاثؤساٍ طؤسِاُْ خًَشاناٌْ ْاوضُنُ و وآلتاٌْ دَوسوبُسطًًَُّ: 

 ٌ بُيُٓوٍَ ثُيىَْذ بني, ٌ نشدٌْ طًٓاسيؤناٌْ ٓايٓذًَبُسدَواّ يُ ُٖوَيٌ ثًَؼبًٓ
 ?ىيٌَ طؤسِاْهاسيُنإ دائننشاوَنُيذا, يُ  ضىاس ثاسضُ دابُؾ نىسدطتإ ُٖيُ يُُٖس

خىيَٓذُْوٍَ قىَيُإ ُٖبًَت بؤ  ?ضًُإ يٌَ دَخىاصٕ ?و طؤسِاْاُْ بُسَو نىيَُإ دَبُُٕٓ
بُو طاَاُْ طشوػتًُ دَوَيَُُْذٍَ ُٖيُتٌ , دًٗإ و نىسدطتإ سَُِْٖذٍ ٓابىوسٍ يُ

ضؤٕ بتىاْني طًاطُتًَهٌ ٓابىوسٍ ُٓوتؤَإ  ,ضؤٕ دَتىاًَْت يُو سِووَوَ سِؤٍَ ببًًَٓت
 ًَٖضتش بهات. اطت و ٓاسِاطتُ طًاطًًُنامنإ بُُٖبًَت ثًَطٍُ خى

ٓاطيت سِووَاَيهشدٌْ ًَذياٍ نىسدٍ بؤ ثشغ و  ضىاسَّ: فشَواْهشدٌْ
بابُتُناٌْ دَسَوٍَ ُٖسيَِ و ثاسضُناٌْ ديهٍُ نىسدطتإ, سِووَاَيهشدٌْ ثشغ و 
طؤسِاْهاسيُناٌْ ْاوَخؤيٌ وآلتاٌْ دساوطًٌَ ُٖسيَِ و دؤسٍ طًظتَُِ طًاطٌ, 

و سَوتُ سهىَشِاُْنإ, تًؼو خظتُٓ طُس طشيَبُطت و سيَهُوتُٓ طُسباصيٌ نُغ 
و ٓابىوسيٌ و طًاطًًُناًْإ, بؤ ٖىػًاسٍ تانٌ نىسد و بشِياسبُدَطتإ 

 يُُٖسيَُذا ثشِ بايُخٔ.
ثًَٓذُّ: دابشِاٌْ ثاسضُناٌْ نىسدطتإ يُ يُنرت و داطرينشدٌْ يُاليُٕ وآلتاٌْ 

ىطشايف, طًاطٌ, دَسووٌْ, صَاُْواًٌْ و ديايًَهتًهٌ دساطٌَ, ضُْذئ بُسبُطيت د
دسوطتهشدوَ. ُٓسنٌ تًَهؼهاْذٌْ ُٓو بُسبُطتاُْ يُ بُػًَهٌ طُسَنًذا دَنُويَتُ 
ُٓطتؤٍ ًَذيا, يُ سِيَطٍُ ْاطاْذٕ و دسوطتهشدٕ و بًَُٖضنشدٌْ ثُيىَْذيًُ ويزداٌْ و 

 نىسدطتاْذا.نًتىسٍ و نؤَُآليُتًًًُنإ يُ ًَْىإ ػاس و ثاسضُناٌْ 
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نىسدطتإ ثشطُ طًاطًًُنإ صاَيُ بُ طُس ثُياّ و سيضبُْذٍ  ػُػُّ: يُ
ُٓويُويُتُناٌْ ًَذيا, يٌَ بابُتطُيًَهٌ ُٖطتًاس ُٖٕ بًُٖض ثاطاويَو ْانشٍَ 

, يُواُْ َُٖيهؼاٌْ خًَشاٍ نًَؼُ نؤَُآليُتًًًُنإ, صيادبىوٌْ سِيَزٍَ بهشئَفُساَؤؾ 
نُستٌ تُْذسوطيت و ثُسِوَسدَ و خىيَٓذٌْ  ضاٌْ, نًَؼُناِْخؤنىػنت و تىْذووتًزٍ خًَ

باآل, ضاوَديَشيهشدٌْ نُستٌ تايبُت و َُٖيظُْطاْذٕ بؤ ناس و سِؤَيًإ يُ ريإ وٓابىوسٍ 
 نىسدطتإ دا. 
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