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سٍاب فأ اللعاش المشثأ الؾاذٕش ِّ النمبفاش   ٕنيعاش اسرجابه ٍازا ُ إّه الجبؽش فٔ رابسٕ  ىؾا ح المانبىّٖاخ ُرر

غٖبة  الزبسٕ  ثبلّذُس الزٓ امرامذ ثٌ مؤّعغبد الّذُلخ الؾذٕضخ، الزٔ اٍزّنذ ثزؾذٕش الجيْ الزٍيّٖخ لانغزنع فٔ

انبىّٖاخ فأ اللعاش المشثأ،  اليخت النضقلخ أُ مام  ر صٖشٍاب فأ الجنياْ ا عزنب ّٖاخ الزقاٖذّٕاخ، فذساعاخ ربسٕخّٖاخ الم 

سٍب فٔ عٖبق  القخ الّذُلخ ثبلنغزنعُ رغزِعت ريضٕل ربسٕ  ىؾ رَب ِّ ِّ د.ُ رر  مب رمشفٌ ٍزً المالقخ مو رؾ

د المشثٖخ ثيٖاخ مزغبىغاخ. اناب أّه مؾاشُد الّذُلاخ الِهيّٖاخ الزأ لٖغذ الجيٖخ الضقبفّٖخ النغٖرشح فٔ النغزنمب

  ٔ ىؾاا د إثّاابه ا عاازقالال  ااو ا عاازمنبس لااا ٕعااو مزغبىغااب، فقااذ اىخشهااذ دُال اضٖااشح فاأ مغاابس رؾااذٕش هال ماا

 لانغزنع  جش فّك اسرجبهٌ  و الجنيْ الضقبفّٖخ القذٕناخ الزأ ارخازد النبمأ ىنِرعاب لَاب رزّجماٌ. فأ ؽاٖو اىزَغاذ

ب. دُال أخشّ ىَغب ؽمجًِّّٕب فغبٕشد الجنيْ الضقبفّٖخ الّغب ذح ثل عمذ لزقذٕشٍب  ىنِرعًّ

عابسد فأ رلاك  ااْ ىَاظ الّذُلاخ ُ ُافاذ اضٖش ماو الاّذُال الِهيّٖاخ مَّناخ إققابن الجياْ الضقبفٖاخ الزقاٖذٕاخ

المانّٖخ الؾذٕضخ مع القرع ماع  ابه رلك ثزشاٖض أعظ رماٖا  قشٓ ٕمزنذ النيبٍظُ الاّٖجشالّٖخ/ ا عزمنبسّٕخ قجاَب،

الزشاٖض  اْ مب ٕغنْ ثبلماِم الّؾاش ّٖخ. ُ الزّماٖا الّذٕئ الزٓ ابه ٕقزقش فٔ ميبٍغٌ  اْ رذسٕظ الاغخ المشثٖخ

ابىذ الّذُلخ الِهيّٖخ فٔ اضٖش مو فمبلٖبرَب الؾبمٖخ الِؽٖذح لالعش الزّقاّذمٔ فأ غٖابة النضقلاٖو الراّل مٖاٖو أُ قاّاخ 

م  ر صٖشٍا  اْ الجيْ ا عزنب ٖخ الزقاٖذّٕاخ، لعاو ٍازً الّذُلاخ ىلغاَب امارشد إلاْ ثمال النِاقا  مُ  ذدٍا

الخبسعّٖاخ الزأ عمااذ النشعمّٖاخ الّذٕيّٖاخ رخاشط ماو النِاقاع الّذفب ّٖاخ الزأ ُ الؾمجِّٕخ ثز صٖش النزغٖشاد الّذاخاّٖخ

ب المابلا المشثأ. فعغاجذ مِاقاع  ااْ ؽغابة امرشد إلْ ا ؽزنبن ثَب لازِقٔ مو عش خ الزغّٖشاد الزأ ؽاَذٍ

انبىّٖخ.  النشعمّٖخ الم 

النشعمّٖااخ الّذٕيّٖااخ خبّفااخ مااو ؽبلااخ ُ رناابفش  اابماله مؾااّذداه اصياابه أخشعااب الجيااْ الضقبفٖااخ الزقاٖذٕااخ  بّمااخ

لَنااب اصدٕاابد القااذساد الزي ٖنّٖااخُ الغنااِد ُّ  غااخ لاااذٕو،اإل المّٖااخ لاغنب اابد اإلعااالمّٖخ النغّٖ ُ الزّقِقااع اللعااشٓ. أ

 –اعازيعب  الّذُلاخ المشثّٖاخ الِهيّٖاخ »صبىَٖنب ؽغت " ضٕض الم نخ" فٔ ازبثاٌ "المانبىٖاخ ماو مي اِس مخزاا  ُ

ىضُ َاب إلاْ ُ  و ا مرالد ثنغؤُلٖبرَب رغبً مؾبُ د إقبمخ عااربد مِاصٕاخ، -ٍُٔ دُلخ  انبىّٖخ انب سإٔيب

(. ثذال الجؾش 303، ؿ1992، )الم نخ، « بُّ اإلعالمّٖخ ارقب َب الذّ ُ الز بٍش ثذسعبد مزلبُرخ مو الزنؾٖ ،

اليّ اش فأ الؾااِال النيبعاجخ لاؾاّذ ماو ُ الغـّذٓ  و األعجاـبة الزأ أّدد إلاْ وَاـِس ٍازً الؾاـشابد النبمإِّخ،

لذ الّذُلاخ الِهيّٖاخ فأ اضٖاش ماو األؽٖابه  او مِقاع الزِعٖاٌ ِّ ق  ااْ ُ ىض زَب ا ىقالثٖخ  اْ الّذُلخ، فزؾ ِّ الزلا

.ُ لنغزنع إلْ مِقع القٖبدح ىؾِ الزخا ا ّٓ  الز بٍش ثذسعبد مزلبُرخ مو الزّنؾٖ  اللعش

لمّل اليبوش فٔ الّذعبرٖش المشثّٖخ الزٔ ُممذ ثماذ ا عازقالال ٕنعاو لاٌ أه ٕقا   ااْ اليّاضُد الاّذٕئ لعضٖاش 

غشثاأ هنااظ مماابلا ٍِّٕااخ اإلعااالمّٖخ سّدا  اااْ مؾاابُ د ا عاازمنبس الُ ميَااب. فقااذ أاااذد  اااْ الَِّٕااخ المشثّٖااخ



 

  

 

ـّ اللقـل الّشاثـع مو الّذعزِس الغضا شٓ الّقبدس عيخ  اإلعاالم ٍاِ » اْ أّه  3691النغزنمـبد المشثّٖخ. فقذ ى

، «دٕو الّذُلخ  ّٓ ، اللقل الشاثع(. ُىّقذ عناخ مو اللقِال األخشّ  ااْ أّه س اٖظ 1963، )الذعزِس الغضا ش

ب ااضم فأ القاِاىٖو اااْ ُ الغنَِسّٕاخ ٕغات أه ٕعاِه مغاانًّ القااشاساد الزأ ٕزخزٍاـب ثابؽزشام رمابلٖا الااّذٕو ُ أىّاٌ من

. ثل إّه اللقل الخبمظ ّٔ ـّ  ااْ أىّاٌ   ٕنعاو ألٓ قابىِه ماو قاِاىٖو 195الزغمٖو ثماذ النب اخ )ُ اإلعالمـ ( ٕاي

ـّ القبىِه األعبعٔ الّغامِدٓ القابدس عايخ  ال  ااْ فأ فقااٌ األ 3661النشاعمخ أه ٕنظ دٕو الّذُلخ، انب ى ُّ

مو ُ ٕؾّذد ٍزا القبىِه أٍذا  الي بم الؾبااُ «.عيّخ سعِلٌُ ازبة هللا»أّه دعزِس النناعخ المشثّٖخ الّغمِدّٕخ ٍِ 

ـّ فأ اللقال الّشاثاع ماو مقّذمزاٌ  3661ثٖيَب ىؾش الّذ ِح اإلعالمّٖخ. ثل إّه الّذعزِس الّغِداىٔ القبدس عيخ  ٕاي

الّغاٖبدح فَٖاـب لؾامت الّغاِداه النغازخا ، ُ الؾبانّٖخ فأ الّذُلاخ ّ  خابلل الجؾاـش،»"النجبدا النِّعَخ"  اْ أّه 

« ٕي نَاب الّذعزاـِس ُالقابىِه.ُ الؾاِسّ،ُ ثغاـرب لاؾّشٕاـخُ  نابسح لاِهاـوُ ؽنال لألمبىاـخُ ٕنبسعَب  جبدح ّ  

ـّ فاأ مبّدرااٌ الضبىٖااخ  ؾااشح )ُ  الزقااُِّ ع ىؾااـِ قااٖا الزااذّٕورغاامْ لزشقٖااـخ النغزنااـ»... (  اااْ أّه الّذُلااخ 12ٕااي

 العزابة ُالغايخ،»... ثل إّه ىلظ ٍزا الذعزِس ِٕفأ المابماٖو فأ مؤّعغابد الّذُلاخ ثنالصماخ « المنل الّقبلؼُ

 األ ناـبال الّشعنّٖاـخُ القاـِاىٖو ُالّغٖبعاـبدُ ]مشا اـبح[ رااك الاّشُػ فأ الخراوُ ]ؽلظ[ الغنٖع ليٖبد الزّذٕو،ُ

ُلنجرَب ىؾِ  ا عزنب ٖخ ُالضقبفّٖخ لذفع الؾٖبح المبّمخ ىؾِ أٍذافَبُ بعّٖخ ُا قزقبدٕخرلك فـٔ النغــب د الّغُٖ

ـّ «. رِعََٖااب ىؾااِ سمااِاه هللّا فاأ الااّذاس اٗخااشحُ ا عاازقبمخُ المااذال ا مااو الّذعاابرٖش المشثّٖااخ رااي انااب أّه  ااذدًّ

فشاؽخ  اْ أّه الؾشٕمخ ٍٔ النقذس األعبعأ لازؾاشٕع 
(1)

ـّ ثناـِاصاح سغاا أّه أغاات الذّ   عبرٖاـش المشثّٖاـخ راي

ـّ ُ رلك  ااـْ أىَّاب رنانو الؾّشٕابد األعبعاّٖخ مانيَب ؽشّٕاخ ا  زقابد الزأ ٕنانيَب الي ابم الاّذٕنقشاهٔ، إر ىا

« ؽشٕخ ا  زقبد مقاِىخ ُرؾزاشم الذُلاخ عنٖاع األدٕابه»الذعزِس الّغِسٓ فٔ مبدرٌ الخبمغخ ُالضالصٖو  اْ أّه 

ـّ  اْ أّه الّذُلـخ )الذعزِس « ؽشٕخ القٖبم ثغنٖع الؾمب ش الذٕيٖخ  اْ أه   ٕخل رلك ثبلي بم المبم»رعلل  انـب ى

(. فقذ ابىذ الّذعبرٖش المشثّٖخ رغنع فٔ أعغَب اإلٕذِٕلِعٖخ ثٖو مشعمّٖزٖو اصيزٖو، مشعمّٖاخ دٕيّٖاخ غٖجّٖاخ ّٓ  الغِس

ٍزا مب هجمَب ثرابثع رالٖقأ ُاماؼ اعازغاٌ د ابح ُ أخشّ دىِّٖٕخ  انبىّٖخ   رقل إلْ ؽّذ إقشاس   ٖعّٖخ الّذُلخ.ُ

اإلعالم الّغٖبعٔ فٔ المقش الؾذٕش لانضٕذ مو رذ ٖا ؽش ٖزَا، إر غاذد لَاا ثنِعات ٍازً الّذعابرٖش النشاُغاخ 

اللقل الّشاثع مو مقّذمزٌ ؽش ّٖخ قبىِىّٖخ أقِّ مو ؽش ّٖخ الّذُلخ، فجنب أّه "الؾبانّٖخ فٔ الّذُلخ ّ  خبلل الجؾش" )

(1998النجبدا النِّعَخ" لاّذعزِس الّغِداىٔ القابدس عايخ "
 

رقاجؼ الّذُلاخ سا ٖاخ لانجابدا اإللَّٖاخ الزأ رؤّعاظ 

 ّٔ ٕؤااذ ٍياشٓ عِىغاِه ُ خبدمخ لانؤّعغاخ الزبسٕخّٖاخ الننضااخ لَازً النجابدا "النؤّعغاخ الذٕيّٖاخ".ُ لاذٕو اإلعالم

Henri Sanson  فأ ازابة لاٌ ثمياِاهLaïcité islamique en Algérie  ااْ خراِسح ٍازا ا صدُاط 

                                                           
1
ـّ الّذعزِس النقـشٓ القبدس فٔ  - ، ُدعزِس اإلمبساد المشثّٖخ النزّؾذح القبدس 1791ىِفنجش  11الّذعزــِس العِٕزٔ القبدس فٔ ُ ،1791عجزنجش  11ٕي

 ، ُالّذعزِس الّغِسٓ  اْ أّه الؾشٕمخ مقذس أعبعٔ مو مقبدس الزؾشٕع.1791دٕغنجش  1فٔ 



 

  

 

ال ثنِعجاٌ الّذُلاخ الِهيّٖاخ المانبىّٖاخ إلاْ دُلاخ دٕيّٖاخ رغمال النشعمّٖاخ  ِّ النشعمٔ لاذعابرٖش المشثّٖاخ، اصدُاط رزؾا

ـب لؾش ٖزَـب فزغـذُ الّذُلخ مضٖاـخ   Sanson, 1983, P، )«لؾخـ مميِٓ ٕؤمو ثذٕو: اإلعالم »الّذٕيّٖـخ أعبعًّ

انبىّٖاخ ُاخزقبفاابد  قاذ عاجّت ٍاازاُ (   الزاذاخل النشعماأ راذاخال مااو ىاِد  خاش ثااٖو اخزقبفابد الّذُلااخ الم 

النؤّعغخ الّذٕيّٖخ فقذ أفجؼ منضاٍِب فٔ المقش الؾذٕش "د بح اإلعالم الّغٖبعٔ" ثمذ فاؾِرَا النض ِماخ ثلمال 

ِّ د الزاأ ؽااَذرَب النغزنماابد المشثّٖااخ، ٕؾاابُلِه اعاازشعبد النِاقااع الزاأ خ غااشٍُب ثلماال  ناٖاابد عااش خ الزؾاا

انبىّٖخ سا ٖخ لَب، فِعذُا فٔ ُ الّضؽضؽخ النزِافاخ النزِالٖخ الزٔ ابىذ الّذُلخ الؾذٕضخ النزغاّؾخ ثبإلٕذُلِعٖب الم 

عِدٍا الزٓ ٕشقْ مو ُعَاخ ى اشٍا  ااْ الؾاش ّٖخ ُ ٍزً النغزيذاد الّذعزِسّٕخ خٖش مغب ذ  اْ ر اٖذ ؽش ّٖخ

ـّ ثَب الّذُلخ.ٍزا ٍِ النُ النض ِمخ لاّذُلخ، ال لَا الزّذخل فٔ األمِس الّغٖبعّٖخ الّذىِّٖٕخ الزٔ رخز ِّ ل الزٓ خ  ْؾن 

رقايّو لَاب، فئىّاٌ   ٕلِرياب أه ىؤااذ  ااْ أّه ريابمٔ ُراب ش ُ لئّو ابىذ الّذعابرٖش رمعاظ ؽشااخ النغزناعُ لعو

دد ٍزً الّذعبرٖش ثٖو ماشعمّٖزٖو اصيزاٖو رذخل د بح اإلعالم الّغٖبعٔ فٔ الؾؤُه الّغٖبعّٖخ لاّذُلخ لا ٕعو ىزٖغخ لزشّ 

ثقذس مب ابه عججًّب لَزا النيؾْ الزالٖقٔ. فقذ ؽبُلذ ثمل الّذُال الِهيّٖخ فأ مؾبُلاخ ٍاشُة لألمابم فأ مِاعَاخ 

ميَب لزيبمٔ ر صٖش الؾشابد اإلعاالمّٖخ النمبفاشح  ااْ فئابد ُاعامخ ماو الغنابٍٖش المشثّٖاخ، عاؾت الجغابه ماو 

ّٓ رؾذ أقذام د برَب ثز جئ مِاق  ؽمجِّٕخ دٕيّٖخ دخاذ ثنِعجَب فٔ عجبق النضإذح ممَا، فعابه الزماذٕل الّذعازِس

ـّ  اْ أّه الؾشٕمخ مقذس أعبعٔ مو مقبدس الزؾشٕع  3693فٔ مقش لغيخ  الزٓ أفجؼ الّذعزِس ثنقزنبً ٕي

  عازٖمبة مربلات اإلعاالمٖٖومؾبُلاخ ٕب غاخ ماو قجال الّذُلاخ ُ ريبص  قّذمزٌ الّذُلخ ثلمل ريابمٔ الناغو الؾامجٔ

 ال َِس أمبم الؾمت ثن َش النيبفؼ  و المقٖذح اإلعالمّٖخ.ُ

ّٔ ٕذافع  يَب لنام  عاٖرشرَب  ااْ الي ابم  لا ريغؼ مؤّعغبد الّذُلخ فٔ مقش مضال فٔ فيع مضق   انبى

عبعاّٖخ الزأ ٕلزاشك أه لزشّددٍب أمبم  انيزٌ العبماخ.  اْ ا زجبس أّه النذسعخ ٍأ عابؽخ النمشااخ األُ الزّماٖنٔ

المانبىّٖخ ألهَّ النمبس  الزٔ رقّذم لايبؽئخ فٔ الّغايِاد األُلاْ ماو المناش ٍأ الزأ ُ رقِم ثٖو النشعمّٖزٖو الّذٕيّٖخ

رؾّذد الجيٖخ اإلٕذِٕلِعٖخ لنغزنع الغذ. ُٕنعو ليب أه ىلَا ثزلك اٖ  امرشد ثمل الّذُال الِهيّٖخ إلْ الزشاعاع 

. ُثبإلماابفخ إلااْ ققااِس الي اابم الزشثاآِ ابىااذ  ااو المانبىّٖااخ الزاأ  ّٔ ر ّعغااذ  اَٖااب فاأ غٖاابة الّغاايذ الؾاامج

اقزقبدٕبد أغات الّذُال الِهيّٖخ غٖش قبدسح  اْ رؾقٖل الزينٖخ الؾبماخ، فاا رزنزع ؽشا ؼ  شٕنخ مو مغزنمبد 

 النيابهل غٖاش الؾناشّٕخُ ٍزً الّذُال ثضنبس الزينٖاخ النزمضاشح. فزمّعاشد ال اشُ  ا عزنب ّٖاخ فأ الناذه العجاشّ

خبّفخ ميَب ا ؽزشااٖخ ثنقش ُالزمبمذٕخ ثزاِىظ، فأ رؾقٖال ُ رلبقنذ ىغت الجربلخ للؾل الّغٖبعبد الزينِّٕخُ

ماب رجماٌ ماو ُ ا عزنب ٔ النيؾِد. انب أّه ا ىذمبط النزضإذ فأ الي ابم ا قزقابدٓ المابلنُٔ الّشقٔ ا قزقبدٓ



 

  

 

قجخ الّغبدارّٖخ اىَٖبس لاّقيب بد النؾاّٖخ فٔ الؾ
(2)

ّٔ  جّاش  او ىلغاـٌ فأ أؽاـذاس   ماضال رشرّات  ياٌ عاخو اعزناب 

. 3611ُعايخ  3613النغاشة عايخ ُ 3611عايخ ُ 3691رِىظ عايخ ُ 3699عيخ الؾغت الزٔ ؽَذرَــب مقش 

 لقذ ابه مو ىزب ظ فؾل النؾشُد الِهئ ثقبن فئابد اعزنب ٖاخ  شٕناخ خابسط إهابس النؾابسٕع الزينِّٕاخ لاّذُلاخ،

ّٓ رغانٖخ ُ فئبد اعزِ جزَب الؾشابد اإلعالمّٖخ لا رغذ فمِثخ فٔ ر هٖشٍب ألىَّب اـبىذ مغزمـّذح لاضاـِسح رؾاذ أ

 إعالمّٖـخ ابىذ أم ثشُلٖزبسّٕخ أُ غٖشٍنب.

رمجئخ اللئبد الؾامجّٖخ ؽاِال القناّٖخ الِهيّٖاخ مضاناب رغااْ ُ ُ لئو ُوّ  الّذٕو اإلعالمٔ لنقبُمخ النغزمنش

 النيرقخ المشثّٖاخ، فائّه الاّذٕو أفاجؼ  ااْ ٕاذ د ابح اإلعاالم الّغٖبعأ مِولًّاب لنقبُماخ النغزناع فٔ ىنبال ؽمِة

قاذ اابه لايخات الغٖبعاٖخ ُ الي ا الّغٖبعّٖخ الزٔ اسرنبٍب ليلغٌ ثمذمب ابه مِولًّب فأ خذماخ الزنابمو الاِهئ.ُ

ّٖخ فأ غلااخ ميَاب  او اليزاب ظ النجبؽاشح الؾبانخ دُس اجٖش فٔ الزنعٖو لاّذٕيٖٖو ثنضإذرَب  اْ الؾشاابد اإلعاالم

خ" فٔ ازبثٌ "المانبىٖخ مو مي ِس مخزا " أّه رنؾٖ  الّذُلاخ ُ لنضل ٍزً النضإذاد النغبىٖخ. ْ ن  ٕشّ " ضٕض الم 

لاا رعاو لاٌ اليزاب ظ ىلغاَب  ااْ هابثع صقبفاخ »الِهيّٖخ لا ٕقزقش  ااْ مقاش، فزنؾاٖ  الّذُلاخ الِهيّٖاخ فأ مقاش 

خ، )الم  ْ « الّذُلخ ( مقبسىخ ثغٖشٍاب ماو الاّذُال، ألٍنّٖاـخ الاـِصه الّغٖبعأ لاّذُلاخ النقاشّٕخ فأ 293، ؿ1992ن 

لزلّشد أغات الؾشابد اإلعالمّٖخ النمبفشح مو ؽشاخ "اإلخاِاه النغاانٖو" الزأ ر ّعغاذ فأ ُ النيرقخ المشثّٖخ

ىبد األعبعّٖخ لإلٕاذِٕلِعٖب اليبفاشّٕخ  ِّ ؽغات الّقاؾلٔ " جاذ اللزابػ ىجٖال" فأ  -مقش، لقذ ابه الّذٕو أؽذ النع

أؽذ األدُاد الِوٖلّٖاخ الزأ ٕغازخذمَب الي ابم الّغٖبعأ فأ »فَِ  -رِفٖلٌ لِاقع الؾشابد اإلعالمّٖخ فٔ مقش

(. فقاذ  32، )د.د.(، ؿ عبد انفتاح )« مؾبُلزٌ لز فٖل ؽش ٖزٌ لذّ الغنبٍٖش  اْ اخزال  اىزنبنارَب الرّجقّٖخ

 الزجشٕااـشُ ( ٕااشّ لاااذٕو ُوٖلااخ رقااِم ثزِعََٖااب الّذُلااخ لغبٕاابد الزمجئااـخ3691-3631ااابه عناابال  جااذ اليبفااش )

أّه ا ؽازشااّٖخ غٖاش ميبفٖاخ لإلعاالم، فجقٖاذ ُ الزٔ قٖل إىَّب اؽزشااّٖخُ الز فٖل لانقِ د الزٔ هشؽذ لازرجٖلُ

ا أعبعاّٖب ماو سُافاذ الؾاش ّٖخ الّغٖبّعاخ. لّذُلاخ اليبفاشّٕخ إلاْ د اا مؤّعغاخ قاذ دفاع رلاك اُ النشعمّٖخ الّذٕيّٖخ سافاذًّ

األصٍش فنيؾذ لَب عاربد ُاعمخ ثؾٖش غذد عبممخ  اْ الرشاص المقشٓ رينِٓ رؾزَـب ؽجعـخ ُاعمـخ ماو 

فاأ مقبثاال رلااك أؽعنااذ الّذُلااخ قجناازَب  اااْ سعاابال الااّذٕو مااو خااالال إخناابد ُ النااذاسط الّذٕيّٖااخ،ُ النمبٍااـذ

رؾذٕاذ ُ لِصاسح األُقب  الزٔ أىٖرذ ثَب مَّناخ مـشاقجاـخ أ ناخ النغاـبعذ فٔ مقّذمزَب النغبعذُ النؤّعغبد الذٕيّٖخ

 مِامااٖع خراات ٕااِم الغنمااخ ؽزااْ راازؾعا الّذُلااخ فاأ رؾااعٖل ارغبٍااـبد عاااـِن األفااـشاد ؽغاات غبٕاابد الي اابم

 1928أٍذافٌ، لزنشة  اْ إٔذٓ الؾشابد اإلعالمٖخ منضاخ فٔ "اإلخِاه النغانٖو" )ر ّعغذ فٔ مقش عايخ ُ

 " ناش الزانغابىٔ"،ُ قذ خالـٌ فـٔ مشرجخ النشؽذ المبم لاؾشاخ اّل مو "ؽغاو الَناٖجٔ"ُ ذ "ؽغو الجيب" اْ ٕ

                                                           
2
 مب فبؽجَب مو اسرلبد فٔ األعمبس.ُ أؽذاصب دامٖخ ىزغذ  و األصمخ ا قزقبدٕخ 1799ؽَذد مقش عيخ  -



 

  

 

قااذ ااابه لَااب امزااذاداد فاأ ابماال النيرقااخ المشثّٖااخ، ااابه لَاازً الؾشاااخ ري ااٖا عااشٓ  َااذ الجيااب إمبسرااٌ إلااْ  جااذ ُ

النالؽقبد الغضا ٖخ اى ش فٔ ٍزا الؾ ه: ُ الّشؽنبه الغيذٓ، رخاذ  يٌ فٔ مشؽاخ مز خشح ثز صٖش الزؾذٕذ األمئ

Carré, et Michaud, 1983)
 

ليقـل الضقبفخ القبىِىّٖاخ الغشثّٖاخ لاِاقاع ُ ا ؽزشااٖخُ الزٔ ابىذ ممبدٕخ لاقِمّٖخ،

 . لاؾذاصخ ثقلخ  بّمخُ النقشٓ

ااخ لؾشاااخ 3616-3619ؽااذد "ؽغااو الجيااب" ) غ  ( الزِعَاابد األعبعااّٖخ لاشإااخ اإلخِاىّٖااخ فاأ الِصٖقااخ النؤع 

اإلخاِاه ُ»"اإلخِاه النغانٖو" الزٔ أسعاَب إلْ ُصٕش الّذاخاّٖخ ثمذ ؽَـشٕو مو اىزقبس ؽعِمخ الضاِسح إر قابال 

  ٕزِّعاِه فٔ ثااِ  ُ ؽٖينب ٕزيبُلِه أمش ٍزا الّذٕو   ٕغزَذفِه إ ّ مب اعزَذفٌ اإلعالمهللا النغانِه  يذ أمش ا

إرا اؽازغل اإلخاِاه النغاانِه »ثال إىّاٌ ٕازٍت إلاْ القاِال ث ىّاٌ « ٍزً األٍاذا  إ ّ ثبلِعاب ل الزأ ٕقّشٍاب اإلعاالم

 ٕيضلااِه  اااْ ؽعااا الااّذٕوُ الخبسعّٖااخ، فٖنااب ٕؾاازغاِه، فئىّنااب ٕؾاازغاِه ثاا مش اإلعااالمُ ثغٖبعااخ مقااش الّذاخاّٖااخ

ب ٍِ فُ ؿ ، ؿ 1990ىقاال  او: غابلٔ، )« شك  اْ اّل مغاا مَنب ابىذ فلزٌٕنبسعِه ىؾبهًّب دٕيّٖب مؾنًّ

عٖ ،   ٕيلك ُاؽذ ُ مقؾ ُ عَـبد،ُ فالحُ دُلخ،ُ دٕـوُ قٖبدح،ُ اإلعـالم  جـبدح»ثنـب أّه ُ ( لعو54-55

ؽشة  اْ اّل ص اٖا أُ س اٖظ ؽاضة »فئّه اإلخِاه النغانٖو  (151، ؿ 1966الجيب، )« مو ٍزٕو  و اٗخش

( فشغا ر اٖذ 136)ىلغٌ، ؿ«   رغٖش فٔ الرشٕل  عزمبدح ؽعا اإلعالمُ   رمنل  اْ ىقشح اإلعالمأُ ٍٖئخ 

ُعب ل اإل الم مو ُ ٍزً الؾشاخ فٔ لؾ خ ر عٖغَب  اْ رِعاَب ثبلِعب ل الؾش ّٖخ، ابلّذ ـِح  ـو هشٕل اليؾش

فالبد ماو عَاخ أخاشّ، فائّه الجاِادس النغزُِ الناذاسطُ إقبماخ النغابعذُ الزشثٖاخ  ااْ النجابدا الّذٕيٖاخُ عَخ،

الّذالخ  اْ عمَٖب إلاْ الزاّذخل فأ الؾاؤُه الّغٖبعاّٖخ قاذ ر ّااذد فٖناب ثماذ إر رخااذ  او ميبٍغَاـب الّغانّٖاـخ لززجاع 

ب اىقالثّٖب ماّذ الّذُلاخ "النغزناع العابفش" الّغاب ش خاا  عٖبعاخ "ؽاٖربه المابلا األ  اا" الِ ٕابد النزّؾاذح ُ ميَغًّ

خبّفااخ ميَااب ازبثااٌ "مماابلا فاأ الرّشٕاال" مشؽاااخ ُ (3699-3611قااذ مضاااذ أ ناابال "عااٖذ قراات" )ُ األمشٕعّٖااخ.

الّغٖبعٔ المشثٔ ٕماٖؼ ماو ُعَاخ ى اشً ؽبلاخ ُ ؽبعنخ فٔ ربسٕ  ؽشاخ اإلخِاه النغانٖو، فبلي بم ا عزنب ٔ

ـّ خقب ـ األلٍِّٖاخُ فٔ األسكهللا مو الغبٍاّٖخ الغذٕذح ٕنمزذّ فَٖب  اْ عاربه ا ٍأ الؾبانّٖاخ، ُ  اـْ أخ

 فَٔ رغيذ الؾبانّٖخ لاجؾش فزنع ثمنَا أسثبثًّب لجمل،    اْ اليؾِ الزٓ  شفزٌ الغبٍاّٖاخ إثابه وَاِس اإلعاالم

القِاىٖو ثنمضال  و النيَظ الّشثبىٔ. أّمب  و النيَظ الؾشأ الزٓ ٕغت ارجب ٌ ُ لعو فٔ فِسح ُمع الؾشا عُ

صشاد الغبٍاّٖاخ ثابلّشعِد إلاْ اليجاع الخابلـ الازٕو اعازنّذ مياٌ فَِ مو مي ِس عٖذ قرات الازخاـ ماو ااّل الناؤ

ال مو النغاانٖو ميبٍغاٌ. ُّ ا لزغٖٖاش النغزناع ُ الّش ٖل األ ماو صاّا فائّه مَّناخ الغنب اخ ٍأ الزغٖٖاش الاّذاخأ رنَٖاذًّ

ىّااٌ ثشمزاٌ، فبلنَّناخ األعبعاّٖخ لانغااا ماو ُعَاخ ى اش اإلخاِاه ٍأ رغٖٖاش ُاقاع النغزناع الغابٍأ ماو أعبعاٌ أل

ٕقرذم ثبلنيَظ الّشثبىٔ/ اإلخاِاىٔ فنبداماذ النغزنمابد القب ناخ غٖاش إعاالمّٖخ فائّه النايَظ الّشثابىٔ   ٕلٖاذ فأ 

 واابٍش مااو رعلٖااش اإلخااِاه النغااانٖو لانغزنماابد القب نااـخ عاامَٖب لازؾشٕااـع ليلغااَبُ رقااذٕا الؾاااِال لنؾااعالرَب.



 

  

 

سغاا ميؾابً ُ  ٌ ماو عذٕاذ  ااْ أعابط إعاالمِٓ/إخِاىٔ.لغمَٖب إلْ إ بدح ثيبُ لضِسرَب  اْ م بٍش الغبٍاّٖخُ

 ا ىقالثٔ الضِسٓ فئّه ازبة ممبلا  اْ الرّشٕل قذ ىؾش صالس ماّشاد فأ مقاش اليبفاشّٕخ فأ غلااخ ماو الّذُلاخ،

قذ ابه لنؤللبد عاٖذ قرات أصاش مجبؽاش فأ رلاّشد عنب اخ اإلخاِاه النغاانٖو إلاْ فاشُد ؽازْ سأد فأ المنال ُ

 لنربمؾَب الّذٕيّٖخ الّغٖبعّٖخ.الؾشأ خٖش مغّغذ 

غذد أاضش قذسح  اْ ُ أفجؾذ الؾشابد اإلعالمّٖخ مزؾّذٕخ لينِرط النغزنع المانبىٔ الزٓ رجّؾش ثٌ الّذُلخ

رؾذٓ الّذُلخ ثلنل اإلمذاداد النبلّٖاخ الزأ عابند ثَاب صاِسح "الجزاشُدُ س" فأ الاّذُال اليلرّٖاخ الزأ ابىاذ أؽاذ 

قذ اعزغاذ الؾـشابد اإلعالمّٖـخ األصمبد الّغٖبعاّٖخ الزأ رناّش ُ الزنِٕل،ُ الزي ٖاُ النقبدس الّش ٖغخ لازؾشٕل

انبىّٖااخ فبعاازغل اإلخااِاه النغااانِه ٍضٕنااخ  لاعؾاا   ااو  3699ثَااب الّذُلااخ لؾااّو ؽنااالد مناابّدح  اااْ الااي ا الم 

 )غبلٔ، ىلغاٌ، ؿ« األفبلخالزٔ ارّغنذ ثمذم ُ الرّشُؽبد الزٔ قّذمذ فٔ مشؽاخ الّغزٖيبدُ صٕ  الؾمبساد»

رنعااٖو الّذُلااخ لاقٖااـا ُ النغزنااع  ااو رماابلٖا اإلعااالم الؾيٖاا ُ ( فِقااع رلغااٖش الَضٕنااخ ثبثزماابد الّذُلااخ القِمّٖااخ39

،ُ قبىِىُٔ الغشثّٖخ الغشٕجخ  و عٍِش اإلعالم ايغل صقبفٔ ّٓ ا ماو النَزناٖو ثذساعاخ ُ ؽنبس ٍازا مبعمال اضٖاشًّ

ا  ااْ الَضٕناخ، ثال اابه »ٕؤاذُه أّه ماب ٕغانْ ثبلقاؾِح اإلعاالمٖخّ لٖغاذ  ربسٕ  ىؾ ح الؾشابد اإلعالمّٖخ سدًّ

ا  و غاجـخ قِّ عبثقـخ  اَٖب، )الم ناخ، « فب اخ فٔ ارغابً رؾقٖقَاب، ثال ٍاِ الزمجٖاش األاجاش  او الَضٕناخُ رمجٖشًّ

الماِدح إلاْ ٍِ ماو مي اِسٍا ُ لا ٕلذ ٍزً الغنب بد اقزشاػ الؾّل النيبعت لزغبُص الَضٕنخُ (.330ىلغٌ، ؿ

 اااا ُ الرااـت اإلعااالمُٔ اإلعاالم رؾااذ ؽاامبس "اإلعااالم ٍااِ الؾااّل" فجااذأ الؾااذٕش  ااو  اااا ا قزقاابد اإلعااالمٔ

ألقل اليمذ اإلعالمٔ ثعّل فـشُد الماـِم سغـا أّه الماا   ٕؤصـش فٖـٌ أه ٕعاـِه مغاٖؾّٖب أُ ُ اللٖضٕبن اإلعالمٔ

ب ُ رلاك إلاْ اإلَٕابم ثب عازنشاسّٕخ اإلعاالمّٖخ قذ عمذ الؾشابد اإلعالمّٖخ ماو ُسانُ إعالمّٖب، ثا ّه لَاب مؾاشُ ًّ

انبىّٖخ.ُ مزعبمالًّ   ثذٕالًّ  خش غٖش الزٓ رذ ِ إلٌٖ الّذُلخ الم 

ُّ  3699أّدد ٍضٕنخ عيخ  ال مِاعَاخ ماع الماذ ُّ ُ غض الي بم  او رقاذٕا الزجشٕاشاد المقالىّٖاخ لغاقِهٌ فأ أ

عّٖخ الّشعنّٖخ "األصٍش" فقذ ثشصد الؾبعاخ إلاْ ٍازً النؤّعغاخ اا داح القِمٔ إلْ الزقِٕخ مو  نذ النؤّعغخ الّغٖب

ّٔ ُ قذ ابه لزلك  صبس مجبؽاشح  ااْ اعازقاللٖخ قاشاساد الّذُلاخ،ُ لازجشٕش رغااْ رلاك ثِماِػ فأ الناغو الّغٖبعا

ا أعبعاًّٖب  3693الغنبٍٖشٓ عيخ  إلدساط ثيذ فٔ الذعزِس النقشٓ ٕايـ  ااْ ااِه الؾاشٕمخ اإلعاالمّٖخ مقاذسًّ

رضإاذ ُ و مقبدس الزؾشٕع، لقذ امرشد الّذُلخ الِهيّٖاخ فأ مقاش ثلمال األصماخ الؾابماخ الزأ رجماذ الَضٕناخم

ّٓ ُقذ ثال اىاذفمِا إلاْ إ ابدح  اىزقبداد اإلعالمٖٖو إلْ اإلفشاط  و قٖبداد اإلخِاه النغانٖو الزٕو لا ٕنٖمِا أ

ا لازِصات  ااْ ى ابم الؾعاا رِصجاب ابىاُ الز عٖظ ذ مؾبُلاخ ا غزٖابال اللبؽااخ الزأ رماّشك لَاب  جاذ الَٖعاخ رنَٖاذًّ

 مو هش  "مؾنِد  جذ الاّرٖ "  نِ الزي ٖا الّغشٓ لإلخِاه أفذق رمجٖش  يٌ. 3691اليبفش عيخ 



 

  

 

مب ُفشرٌ ماو ُ ثز صٖش صِسح اليلوُ ثلمل الزيبص د الزٔ قّذمزَب الّذُلخ -أفجؾذ الؾشابد الّذٕيّٖخ فٔ مقش 

ح  -إمذاداد مبلٖخ  ِّ  سعمّٖاخُ مبسثـخ لَب قِا ـذ ؽمجّٖخ  شٕنـخ رخؾاْ الّذُلاخ رؾاّذَٕب فزضإاذد مربلجَاب عاشأحق

قذ ابه النرات األعبعأ لَازً الؾشاابد  ااْ اخازال  الزيِٕمابد اإلٕذِٕلِعٖاخ الزأ رلقال ثٖيَاب ٍاِ ررجٖال ُ

 ااْ األسك، سغاا هللا ادح االؾشٕمخ اإلعالمٖخ مع الز اٖذ  ااْ الؾاذُد اإلعاالمّٖخ، ررجٖقاب ٕاشُه فٖاٌ رؾقٖقًّاب إلس

اعزٖمـبة الزـشاس القبىِىاـٔ ُ اِىَب ؽشٕمخ دىِّٖٕخ قبمذ  اْ اعزقالػ النغزغّذاد الزٔ هشأد  اْ النغانٖـو

 لاؾنبساد النزبخنخ ُر فٖاَب  اْ أعظ  اا األفِال لٖعزنـل ثيباٍـب فٔ مشؽاخ مز خشح عذًّا  و فزشح الِؽٔ.

لعياٌ غٖاش قبثال ُ المقاش الؾاذٕش عاِّ ؽامبس إٕاذِٕلِعٔ فنالبك ٕشفاعلمّل مب ٕؤاذ أّه الؾشٕمخ لا رمذ فٔ ُ

لازرجٖاال رشافاال  ناّٖااخ اإللااضام ثزرجٖاال مجبد َااب ثاابلمي  الاازٓ ٕؾاأ ثغشاثااخ عااضن ٍاابم مااو أؽعبمَااب  ااو ُاقااع 

النغزنمبد المشثّٖخ، ُاقع خنع إلْ مزغّٖاشاد عاشٕمخ مياز فزاشح الزي ٖنابد، لعاو الالفاذ لاي اش ٍاِ أّه مربلجاخ 

بد اإلعالمّٖخ ثزرجٖل الؾشٕمخ ٕيذسط فٔ اعزشارٖغٖخ ابمااخ مللَاب األخٖاش إقبماخ الّذُلاخ اإلعاالمّٖخ، ثناب أّه الؾشا

ىابد »قذ أدّ ٍازا النراات الّغٖبعأ إلاْ ُ ررجٖل مجبدا الؾشٕمخ ٕغزِعت دُلخ إعالمّٖخ، ِّ ؽاذُس راِرش فأ مع

ّٔ الَٖعاال الااذٕئ النقااشٓ مااع األقجاابه ُأفااجؾذ النغاا لخ راد هاابثع فااش ّٔ مضاااش األهااشا  الي اابم الّغٖبعاا  ا 

(100 جاذ اللزابػ، )د.د.(، ؿ )« الغنب بد اإلعاالمّٖخ ُالغنب ابد القجرّٖاخُ
 

عابىلٔ  31فقاذ  قاذ األقجابه فأ 

ا  اْ قبىِه الؾذُد الزٓ قّذمٌ  انبن األصٍش إلْ مغاظ الؾمت النقشٓ 3699 ا سدًّ الزٓ ُ ثبإلععيذسٕخ مؤرنشًّ

قاذ أعالش ٍازا الناؤرنش  او مربلات ُ عالمّٖخ  اْ عنٖع النقشٕٖو ثنب فَٖا األقجابهٕربلـت ثزرجٖـل الؾشٕمخ اإل

 اْ مشُسح ررَٖش الغبممبد مو النزراّشفٖو ُ  ّذح أّاذد  اْ ؽـشٕخ النمزقـذ الزٔ ٕننيَب الّذعزِس النقشٓ

 النيؾاِساد النغاٖؾّٖخُ للابدسفـع الـّشقـبثخ الّشعنّٖـخ أُ النقيّمخ  و النؤُ الـزٕو ٕؾّشمِه  اْ اللزيـخ الرب لّٖخ

ُمع ؽّذ لاعزبثبد اإللؾبدٕخ ُالعزبثبد الزٔ رزنّنو الزمشٕل ثبلذٕو النغٖؾٔ، انب أااّذ األقجابه فأ ماؤرنشٍا ُ

الجشامظ الزماٖنّٖاخ الّشعانّٖخ، ُماو أٍاّا النربلات الزأ ُ  اـْ ُعـِة إ بدح ا  زجبس لاذٕو النغٖؾٔ فٔ النيبٍـظ

ىماو  ذم قجِال ررجٖقَب ]الؾشٕمخ اإلعالمّٖخ[  اْ النغٖؾٖٖو »نرات الضبلش إر ُسد فٖـٌ ىبدّ ثَب ٍزا النؤرنش ال

فٔ مقش، انب ُىمزجش أّه أٓ مؾبُلخ فٔ ٍزا الؾ ه لإللضام الغجشٓ رؾذ عزبس الزؾشٕع أُ القِاىٖو الغيب ٖخ أىَّب 

ؽقاِق اإلىغابه فأ ؽّشٕاخ ريرِٓ  اْ إاشاً النغٖؾٖٖو  ااْ  قٖاذح أخاشّ مناب ٕغابفٔ مغبفابح فابسخخ أقاذط 

(. فعبه أه سّد األصٍش  اْ النؤرنش القجرٔ فٔ ؽَش ِٕلِٖ ماو ىلاظ الّغايخ 405، ؿ 1983ؽعشٓ، )« المقٖذح

. ّٔ أّه أٓ قبىِه أُ   ؾخ رمبسك رمبلٖا اإلعالم رمزجش »قذ أفذس ٍزا النؤرنش قشاساد مو ثٖيَب ُ ثنؤرنش إعالم

أّه رقيااٖو الؾااشٕمخ ُ الاّااِا ؼ ُاعاات اااّل النغااانٖو.ُ زً الزؾااشٕمبدأّه مقبُمااخ مضاال ٍااُ ااا ه لااا رعااو،ُ ماغاابح

إىّناب أؽعابم الؾاشٕمخ ُ ررجٖل أؽعبمَب   ٕشرَو ثقٖبم الجشلنبه ثئفذاس رؾشٕمبرٌ  اْ ٍزا األعبط،ُ اإلعالمّٖخ،

لزابػ، )د.د.(  جاذ ال)« هللاقبىِه مقّذط ق جِل  الجشلنبه ثزلك أُ لا ٕقجل، ألىّاٌ لاٖظ ماو ؽاّل أؽاذ أه ٕيابقؼ أؽعابم 

ب مو خالال مقـّشساد النؤرنـش رؾـشٕل النؤّعغـخ الّذٕيّٖاخ الّشعنّٖاـخ  ااْ الزّ لات  ااْ ُ (.102ؿ  ٕجذُ ُامؾًّ



 

  

 

ا عزَبىخ ثبلجشلنبه ُمؤّعغبد الّذُلخ. ثناب أّه لاقاِاىٖو اإللَّٖاخ أعاجقّٖخ  ااْ غٖشٍاب ُ القِاىٖو الغبسٓ ثَب المنل

إفاشاس اإلعاالمٖٖو  ااْ ررجٖال الؾاشٕمخ إلاْ وَاِس ثمال الغنب ابد الّذٕيّٖاخ مو القِاىٖو الِممّٖخ، لقاذ أدّ 

القجرّٖخ اغنب خ "األّمخ القجرّٖخ" الزٔ سامذ الزقذٓ لازؾّذٕبد الزٔ فشمزَب الغنب بد اإلعالمٖخ  ااْ األقجابه 

بس اإلخااِاه النااِد فاأ عااجٖل النغٖااـؼ أقااِّ أمبىٖيااب" فاأ ممبسمااـخ لؾمااـُ ُقااـذ ااابه ؽاامبسٍب "النغااٖؾّٖخ دٕييااب

قذ أدّ اّل رلك  عٖنب ثمذ فذُس فزابُّ رغٖاض ُ النِد فٔ عجٖل هللا أقِّ أمبىٖيب"،ُ النغانٖـو " اإلعالم دٕييب

فأ غٖشٍاب ُ ا عزٖالن  اْ أمِالَا إلْ رِرش هب لٔ ؽذٕذ ؽَذرٌ مؾبف خ النٖيب عيِة القبٍشحُ قزـبال اليقبسّ

ا ثٖو النغٖؾٖٖومو النيـبهـل الّشٕلّٖخ النقـشّٕخ، فقات ُم النغانٖـو لقاشُه ُ ع الزمبٕؼ الّغانٔ الزٓ ابه عب ذًّ

 هـِٕاـخ.

خشعذ الؾشابد الّذٕيّٖاخ النغّٖغاخ لااذٕو ماو ُماع العناِه الازٓ فاشك  اَٖاب لاضمو هِٕال، ُقاذ ابىاذ 

قذ  اَٖب فٔ ٍزا الّذُلخ الّغبدارّٖخ ثبلُ رنّٖضد الّذُلخ اليبفشّٕخ»الّذُلخ مغؤُلخ  و رلك إر  ِّ خشُط  او عاغّٖخ رل

فٔ الي بم الزشثِٓ. ف فجؾذ الّذُلخ النقاشّٕخ ُ ثجش صقبفخ غٖجّٖخ فٔ أعَضح اإل المُ دُلخ الزي ٖنبد ُالِهيّٖخ،

ا دُه أه رعاِه ماو  -غٖشٍب إلْ ىغت أقّل ثعضٖاشُ – ا دٕيّٖاب اجٖاشًّ  ابمالًّ فأ رِصٕاع صقبفاخ مشاضّٕاخ رزناّنو عاضنًّ

(122)الم نخ، ىلغٌ، ؿ« ىّٖخعنبد ٍزا الغضن غاجخ اإلفالؽّٖخ المقال
 

إر أفجؼ ؽمبس الّذُلخ فٔ  َذ الّغبداد 

أهال  اٌٖ لقت الّش ٖظ النؤمو، ثل إّه اعنٌ أفجؼ "مؾنذ أىِس الّغبداد" ثمذ أه ابه "أىِس ُ اإلٕنبه"ُ "الماا

ناِسٍا فأ د ناذ ؽُ (. ؽغمذ الّذُلخ الؾشابد الّذٕيّٖخ فغّشؽذ القٖبداد اإلخِاىّٖخ9199-9191الّغبداد" )

ُعب ل اإل الم النغنِ خ إر أخاْ الزالضِٕه مغبؽبد صميّٖخ ُاعمخ لاجشامظ الذٕيّٖخ ؽزاْ أّه ثمال الؾخقاٖبد 

ال ؽزْ أىّاٌ  ِّ لّناب مّغاذ أؽبدٕضاٌ »الّذٕيّٖخ ابلؾٖ  الؾمشآُ اسرقذ إلْ مغزِّ اليّغِمّٖخ ثؾنــِسً الِٖمٔ النر

 (04، ؿ 1771)فِدح، « ، لـا ٕغزرع الزالضِٕه أه ٕلمـل ؽٖئًّبمؾب ـشٍا أاضش مو مّشحُ  قٖذح األخِح األقجبه

أّه  ااذد عااب بد الجااشامظ الّذٕيّٖااخ الزاأ رجضَااب األعَااضح  9199الزالضٕااِه لغاايخ ُ ُ ٕزاااـش إؽقاابن اإلرا ااـخ

عشٕاذح ُ فالؾخ دٕيّٖاخ ثاٖو فاؾٖلخ 931عب خ ِٕمّٖب فٔ ؽٖو ثاا   اذد الّقالؾبد الّذٕيّٖاخ  23الّشعنّٖخ قذ ثاغذ 

ازبثًّب دٕيّٖب فٔ ىلاظ الّغايخ، فعضاش  9121ب، انب ٕزاش إؽقبن داس العزت النقشّٕخ أىٌّ قذ فذس مب ٕيبٍض  و ِٕمّٖ 

القشّ  ااْ ؽاّذ الّغاِان ُوَاش الؾاجبة ُ ىزٖغخ لَزً الّذ بٕخ اإل المّٖخ الِاعمخ  ذد اليغبن النزؾّغجبد فٔ النذه

ّٔ ثبلاّجبط اإلعالمـٔ،ُ وَش فٔ مقشُ فـٔ مِهـو المنل،ُ مازؾٖو فٔ الؾِاسد ثذأد فـالح ُ الغضا ش مب عن

ال إلاْ  -ٕزغجّجِه فأ رمرٖال ؽشااخ الناشُسُ ؽٖش ٕلزشػ اليبط النغبؽـبد النؾٖرـخ ثبلنغبعـذ -الغنمخ  ِّ رزؾا

ثاذأ مغااظ الؾامت «ُ م بٍشاد دٕيّٖخ فبخجخ انب ثاذأ الزالضٕاِه النقاشٓ ٕقراع ثشامغاٌ لٖجاش  راه الّقااِاد

(140، ؿ 1721)ؽعشٓ، « قرع عاغبرٌ إرا مب ؽبه مِ ذ الّقالح)الجشلنبه( ىلغٌ ٕ
 

ُاىزؾشد فؾ  الؾب و 



 

  

 

ب مو  ِٖه األدة المشثُٔ الذّٕيّٖخ فٔ الغبممبد،  المبلنٔ ثبلرّشدُ ٍّذد أعبرزح الغبممبد الزٕو ٕخزبسُه ىقِفًّ

النبساغأ ُ سٕو اليبفاشٓقبمذ أعَضح أمو الّذُلخ ثزؾغٖع اىخشاه الراّلة فٔ ري ٖنابد دٕيّٖاخ لنِاعَاخ الزٖابُ

المبّماخ ماو ُ وَاشد د اِاد رؾاّشك  ااْ ررَٖاـش النعزجابد الغبممّٖاخُ النغٖرشٕو  اْ ا رؾبداد الراّلثّٖاخ،

خ فٔ ٍزا اإلهابس أّه النيرقاخ المشثٖاخ قاذ ؽاَذد فأ المؾاشٕبد األخٖاشح ُ ازت "العلشح النبسقٖو". ْ ن  ٕالؽظ الم 

ا فاأ رقاااّت الااّذ ِح الّذٕيّٖااخ فااـٔ ارجاابد المالماابد الّذالااـخ  اااْ »رؾااّذدٍب ُ اىعلب َااب  اااْ األعااظ اليّقااّٖخُ اصدٕاابدًّ

( ُمنبسعاخ 141، ؿ1771)الم ناخ، « اليِافال المجبدّٕاخُ الّغٖبعأ اإلعالماـٔ، اابللشُكُ ا ىزنـبن المقٖذٓ

ِس الؾاعاّٖخ المي  فٔ عجٖل ررجٖل النجبدا الزٔ ٕذ ِه إلَٖب ُقذ ابىذ الؾشابد الّذٕيّٖاخ رقاّش  ااْ ثمال األما

ّٓ ، ُااجاابط الؾغاابة   ااذم ؽااال الاّؾااْ، ُرغااّش لاغااشك عااٖالًّ عبسفًّااب مااو الؾغااظ الّذٕيّٖااخ مااو قااش ه ُؽااذٕش ىجااِ

ؽااّذ ا ىزجاابً ُ ُهِٕاااخ األمااذ لناالن الّغاابؽخ اإل المّٖااخ ثاال  ؽزعبسٍااب رغراأ اااّل رلااك ثؾنااالد إ المٖااخ ؽاابماخُ

ح مميِّٕخ اجٖاشح فأ  ثزؾِٕل أخجبس الزي ٖا إلْ ؽ ه مو الؾؤُه الِٖمّٖخ فٔ ِّ ؽٖبح النِاهو، األمش الزٓ ٕعغجَب ق

 لزجقااْ ؽبمااشح  اااْ الّغاابؽخ الغٖبعااٖخُ الخلّٖااخ الزاأ رخِمااَب مااّذ األعَااضح الّشعاانّٖخ لاّذُلااخُ الؾااشة النمايااخ

 رؤصش فَٖا.ُ لزغرٔ  اْ مؾشُ َـب ا ىقالثٔ ثبلنِمبن اإل المّٖخ الزٔ رشُق لاغنبٍٖشُ اللعشّٕخُ

دلٖل  اْ رنؾٖ  الّذُلاخ الِهيّٖاخ لغِاٍاب إلاْ عاالػ الاّذٕو لنَبعناخ الؾاِٖ ٖٖو ثزؾاغٖع ماو ُلمّل أفذق 

الِ ٕبد النزّؾذح األمشٕعّٖخ لزرِٕل الؾاِٖ ّٖخ إقاٖنٖاب ُؽاّذٍب ثؾاضام ماو الشعمّٖاخ الّذٕيّٖاخ لنانبه ٍٖنيزَاب  ااْ 

رغشٕت الّشأعنبلّٖخ رؾذ ؽنبٕخ دٕيّٖخ ثزؾغٖع الؾشابد الّذٕيّٖخ فأ غلااخ ماو الّذُلاخ الزأ غابة ُ النيرقخ المشثّٖخ

ب أمابم الٖناٖو الاّذٕئ النزراّش ، اناب اابه د اا   يَب أّه إققبن الٖغبس مو الّغبؽخ الّغٖبعاّٖخ ٕلغاؼ النغابال ُاعامًّ

الزأ سفماذ صاِسح الجزاشُال إلاْ فاذاسح الّغابؽخ  اإلٕذُلِعٖب الّذٕيّٖخ ُعٖاخ لعغت ُّد األى ناخ المشثّٖاخ النؾبف اخ

اب مشؽاّٖاب ٕماّذً الاجمل سااب ض  ا قزقبدّٕخ ُالّغٖبعّٖخ فٔ النيرقخ المشثّٖاخ، ُلعاو ماب ٕمزجاشً سعال الّغٖبعاخ رعزٖعًّ

 اعاازشارٖغٖخ ٕيراقااِه ميَااب فاأ ارغاابً النربلجااخ ثنضٕااذ مااو الزياابص د فاأ لمجااخ ٕؾاازقَب د اابح اإلعااالم الّغٖبعاأ

ُالّغبدارٖخ اناب ٕؤااذ غابلٔ ؽاعشٓ  لمّل ا خزال  النشاضٓ ثٖو الزغشثخ اليبفشّٕخُ  اْ قِاىٖيَب، ُٕغٖرـشُه

ثاٖو الي ابم ُ ٍِ الزنّضق الزٓ فبؽت الزغشثخ األُلْ فٔ رشّددٍب ثٖو المانيخ العبمااخ الزأ رلزاشك الّذٕنقشاهّٖاخ

غااغا مااع ىلغااَب ثئٕغاابد ارّغااـبق ثٖااـو اإلٕااذُلِعٖب أه ري»النماابدٓ لاّذٕنقشاهّٖااخ، ثٖينااب ؽبُلااذ الزغشثااخ الّغاابدارّٖخ 

)ؽاعشٓ، « ابىذ أصمزَب الِؽٖذح أه ٕعِه أٍال الي ابم الغذٕاذ ٍاا أفاؾبة اإلٕاذُلِعٖبُ الي بم الغذٕذ.ُ الّذٕيّٖخ

 ( ثنميْ أّه الّذُلخ الّغبدارّٖخ لا رلشك إٕذِٕلِعٖخ  اْ الؾمت ثقذس مب اعزِ جذ إٕذِٕلِعٖزاٌ،304، ؿ1983

يبه ؽمجِّٕخ الّذُلخ. ُلا رعو رِىظ فٔ مي ّ  و رِاهؤ اليخت الّغٖبعّٖخ مع الؾشابد الذٕيّٖخ فقذ ثقٖذ ٍزا ٍِ مُ

"الغنب خ اإلعالمٖخ ثزِىظ"  ااْ انِىَاب إلاْ أه اعازرب ذ اعازٖمبة ثمال القٖابداد الّغٖبعاّٖخ النزيلازح )فلأ 

ا لزقلّٖخ ثنغبىذح مو الِصٕ 1984عنّشػ "ساؽذ الغيِؽٔ" مو الّغغو عيخ رِىظ  ال "مؾنذ النضالٔ" رنَٖذًّ ُّ ش األ



 

   

 

الزٔ سأد فٔ الؾشاخ خٖاش  الني نخ اليقبثّٖخ الزٔ صادد مربلجَب ثز صٖش األصمخ ا قزقبدّٕخ الزٔ رشدد فَٖب الجالد(

الني نخ الزِىغّٖخ لاؾغل، فشغا خراِسح ٍازً الؾشاابد  ااْ ُعِدٍاب رجياذ ُ عيذ لَب فٔ مشة أؽضاة الٖغبس

مغنل ٍزً الّذ ـِاد فأ  ناّٖاخ ٍاشُة إلاـْ األمابم ألّه الّغبعاخ  -سإٔيب أىَّب ابىذ سا ّٖخ لامانبىّٖخ الزٔ  -الّذُلخ 

ال َاِس ثن َاش المابعضٕو  او ُ اللاِص ثؾاش  النغابىذح خٖاش ماو النمبسماخُ قّذسُا أّه مغبٕشح ٍزً الؾشابد

صاااخ مااو النضقلااٖو غٖااش الااّذٕيٖٖو مِاعَااخ ٍاازً الؾشااابد الزاأ غااذد رؾ ااْ لااٖظ فقااو ثبلنغاابىذح الؾاامجّٖخ ثاال إّه 

 ألعغَب اإلٕذِٕلِعٖخ.ُ أفجؾِا أاضش رقّجالّ مو رٓ قجل لنننِه النربلت الزٔ ٕيبدٓ ثَب اإلعالمِٖه

( مااو المِاماال األعبعااّٖخ النؾااّذدح لنغااٖشح الؾشااابد 3696ُقااذ ااابه اىااذ د الضااِسح اإلعااالمّٖخ فاأ إٕااشاه )

ٔ فٖنب ثمذ ثـ"القؾِح اإلعاالمّٖخ"، فقاذ ُفاشد الضاِسح اإلعالمّٖاـخ فأ فٔ مب عنُ اإلعالمٖخ فٔ النيرقخ المشثّٖخ

ب رخٖاااـذ الؾشاااـبد اإلعالمّٖااـخ أىَّااب قااـبدسح  اااْ اؽززا ااٌ، ُثبإلماابفخ إلااْ الااّذفع الي ااشٓ ُفّااـش  إٕااـشاه ىنااـِرعًّ

النغّٖغاخ لااذٕو  او  القب نـِه  اْ "الضاـِسح اإلعالمّٖاـخ" فأ إٕاشاه الاّذ ا النابلٔ ُالاِّعغازٔ لاؾشاابد الّذٕيّٖاخ

ا ىقاالة  ااْ ُ الزذسٕت الزٔ ُممزَب  ااْ رّماخ ااّل ماو ٕشٕاذ إؽاالال الّذُلاخ اإلعاالمٖخُ هشٕل مشااض الزمجئخ

ا ثابليلظ »ماضال اازغابثَب  قذ اـبه مـو  صبس ٍـزا الؾذس  اْ الؾشاـخ اإلعاالمّٖخ ثزاِىظُ األى نخ القب نخ، ا زاذادًّ

رغاازقرت ُ الزااِعظ رجااشصُ د الؾشاااخ الزاأ غااات  اَٖااب مااو قجاال الؾاازسٕقاال ثغااش خ إلااْ ؽااّذ النغبصفااخ. فجااذأ

(.106، ؿ1992 نبمٔ، )« أخزد لغخ الخربة  يذٍب رنزّذ مو الزغّزس الّذٕئ إلـْ الزّؾذٓ الّغٖبعُٔ األى بس
 

ثغل الي ـش  او ال اـشُ  النِماِ ّٖخ الزاـٔ عمااـذ اإلمابم الخنٖيأ ُ ُقذ رٍت فٔ وّو الؾشابد اإلعالمّٖخ

ٕغا الضِسح الؾمجّٖخ  اْ ى بم الؾبً ثبلّغنخ اإلعالمّٖخ، أّه قٖبم ُ ٕققٔ عنٖع النمبسمٖو لذُلزٌُ شد ثبلّغارخٕيل

 ٍزً الّذُلخ رمجٖش  و اإلسادح اإللَّٖخ الزٔ ثذأد ثِادسٍب فٔ إٕشاه لعيَب عش به مب عزؾنل ابمل المبلا.

امزذادارَب فٔ الّذُال المشثّٖخ األخشّ ُؽذٍب  ااْ الّغابؽخ لا رمّذ ؽشاخ اإلخِاه النغانٖو فٔ مقش ُعناخ 

الخبسعّٖخ النِارٖخ، فجمذ أه ُممذ ؽشاخ اإلخِاه النغانٖو فٔ مقاش ؽاّذا ُ الّغٖبعّٖخ ثز صٖش ال شُ  الّذاخاّٖخ

ا ٕقراع ماع الميا ، أفاجؼ عاق  مربلجَاب   ٕاجأ الؾاّذ األد اب عذٕاذًّ ّٓ لزشعاا ليلغاَب ىَغًّ ىاْ ليؾبه عيبؽَب الّغاش

لزراّمبد اإلعالمٖٖو. ف َشد مي نبد إسٍبثٖخ عشّٕخ  اْ ٍبمؼ ؽشاخ اإلخاِاه أهاقاـذ  ااْ ىلغاَب رغانٖبد 

لمّل الالّفذ لاي ش فٔ ٍزا الّغٖبق أّه ٍازً الزي ٖنابد قاذ ا زناذد ىلاظ النشاعاع اللعشّٕاخ الزأ خّشعاذ ُ مخزالخ.

الؾشااأ لنضاال ٍاازً الزي ٖناابد مااع ُ اللعااشٓ ٍاازا مااب ٕؾٖايااـب  اااْ الزِافاالُ اااِادس ؽشاااخ اإلخااِاه النغااانٖو.

الؾشاخ األّم الزٔ خشعِا  يَب، سغا أّه لعّل ؽشاخ مو ٍزً الؾشابد ثمل الخقِفٖـبد الزـٔ رزنّٖض ثَاب  او 

"عنب ااخ الزعلٖااش ُالَغااشح" الزاأ ٕااشّ مي شٍااب "عنب ااخ الغَاابد" ُاألخااشّ اااـ"عنب خ ؽااجبة عااّٖذىب مؾنااذ" ُ

 ِّ فأ المقاش الؾاذٕش إلاْ الَغاشح إلاْ العَاِ  ُالغجابال ٍشثًّاب ماو النغزناع  "ؽعشٓ مقرلْ" أّه النغاا مذ 

 راذمٖش دُلازَا   ٕا رُٔ العلابس»  دُلـخ رقبم إ ّ ثمذ الَغشح فَالن ُ العبفش إر   ثّذ مو الَغشح ثنب أىٌّ   إعـالم



 

   

 

فشُه ؽاٖو رلاك ٕياضال ٍيبن مغانِه فٔ ُعرَا، ُالّغيخ أه ٕخشط النؤميِه مو أسك العلش فال ٕجقْ إ ّ العبُ

( فابىقرع  اذد ماو الؾاجبة  او الّذساعاخ إه اابىِا ماو 1977)مغاّخ دساعبد  شثّٖخ، ىِفنجش « هللّا المزاة  اَٖا

الزؾقِا ثبلنيبهل الّشٕلّٖاخ ُقرماِا ااّل  القابرَا ا عزنب ّٖاخ ُ هالة الغبممبد أُ  و المنل إه ابىِا مو المناخ

الزاذّسة  ااْ اعازمنبال ُ اىقرمِا إلاْ دساعاخ القاش ه ُالّغايخ اليجِّٕاخُ ّٖخغّٖشُا أعنبنٍا ث خشّ ؽشاُ النبمٖخ

 ابفخ أىِاد األعاؾخ ثش بعخ أمٖش ٕؾش   اَٖا.

ُ لا رزشدد ٍزً الؾشابد فٔ منبسعخ الميا  فأ عاجٖل إعجابس النغزناع  ااْ القجاِال ثشإزَاب النخقِفاخ 

ظ لخال ؽبلخ مو الاز ش فأ فالِفَو لاذفمَّو رِىُ فزمشمذ اليغِح الغبفشاد إلْ الّشؽل ثنبن اليبس فٔ مقش

عنااذ الليّٖااخ المغعشّٕااـخ ُ اغزٖاال الؾااٖ  ؽغااو الاازٍجٔ فاأ مقااشُ لازؾّغاات غقااجًّب، اغزٖاال الااّش ٖظ ُ 3691ٍِن

اعاز ى  اإلعاالمِٖه فأ الّغياـِاد األخٖاـشح ُ النقـشٓ "أىِس الّغبداد" ثمذ أه الّشرٌ إؽذّ الؾشابد الّذٕيّٖخ،

ـلّش "ىقش ؽبمذ أثِ صٕذ" ثزَنخ ا سرذاد  و اإلعالم، ؽنالرَا مّذ النلّعشٕو قزل الاذازِس "فاشػ ُ الالدٕيٖٖو فعن

ىبلاذ "ىاِاال الّغامذآُ" ؽ َّاب ماو ؽناالد ُ رمّشك األدٕت "ىغٖات مؾلاِو" إلاْ مؾبُلاـخ ا غزٖاـبالُ فِدح"

الغنب اخ  ب ري ٖاالزٔ ُق  خالَ 3661قزل عّٖبػ أعبىت فٔ ممجذ األققش ثنقش فٔ  بم ُ اإلسٍبةُ الزخِٕ 

 اإلعالمٖخ.

اإلٕذِٕلِعٖاخ ُ ٕماـِد ٍاـزا اللؾال إلاْ ققاـِس الّغٖبعاـبد الزينِّٕاخُ فؾاذ الّذُلخ الِهيّٖخ فأ خاال مضقلَاب

ُعاب ل ُ  بّمخ، فبلؾشابد الّذٕيّٖخ   ريؾ  إ ّ إرا رِفشد عنااخ ماو ال اشُ  النِارٖاخ أٍّنَاب سعمّٖاخ ى اا الزمااٖا

 ا عزنب ّٖخ فنِاهو ىغبػ الؾشابد اإلعالمٖخ ٍٔ مِامع فؾل الّذُلخ،ُ  قزقبدّٕخرذٍِس األُمبد اُ اإل الم

ا مو ٍزً ال بٍـشح ٕمِد للؾل النـذاسط فٔ »ٕمجّش الذازِس فشط فِدح  و رلك ثقِلٌ ُ ٕغت أه ىمزش  ثـ ّه عضنًّ

ثااذٕاٖو: إّمااب ا ىؾااشا ، ُإّمااب مزشاانااخ، ُث ىّيااب رشايااب الؾااجبة ىَجًّااب ألؽااذ ُ أدان دُسٍااب الزماٖناأ ألعااجبة مزمااّذدح

ال الزرّش ، ُّ ( فقاذ 84-83)فاِدح، ىلغاٌ، ؿ« ُث ّه الجذٕل الضبىٔ ٕؾ ْ ثزؾغٖع اٗثبن سؽنخ ثَا مو الجاذٕل األ

ّٔ مااو ُعَااخ ى ااش اعزنب ّٖااخ )  ,Lamchichiصجاذ لااذّ الّذاسعااٖو الاازٓ رياابُلِا دساعااخ واابٍشح الزرّاش  الااّذٕي

1989, P 91  ٕٔغذ األسمٖخ النيبعجخ لمناٖبد الّذ ِح ُالزغٖٖؼ فأ النيابهل الزأ رغاٖش  ( أّه الزرّش  الذٕي

 ا عزنب ّٖخ  اْ اليؾِ األمضل.ُ فَٖب الزينٖخ ا قزقبدّٕخ

 ُعذد اضٖش مو األى نخ الؾبانخ فٔ الّذُال المشثّٖخ ىلغَب فٔ مِاعَخ وبٍاـشح ااـبىذ مبلماـخ فأ ريؾائزَب

رِعاٖع امزاذادٍب اإل المأ، ُقاذ ُعاذد فامِثخ اجٖاشح فأ الّغاٖرشح  ااْ ُ د اا قاذسارَب الزي ٖنّٖاخُ س بٕزَبُ

اليض ااخ ا ىقالثٖااخ لاؾشااابد الزاأ غااذد رغاابٍش ثبعاازمنبال المياا  فاأ عااجٖل الخااشُط ثاابلنغزنع  ااو عبٍاٖزااٌ 



 

   

 

 الغاٖؼُ الغنابسنُ أّه ٍاـزً الؾـشااـبد قاـذ ىغؾاذ فاـٔ اخزاـشاق أعَاضح ؽّغبعاخ اابألموُ النض ِمخ، خبّفـخ

ا لالىقنبك  اْ الؾعا.ا عزخجبُ  ساد رنَٖذ 

امرشد الّذُلخ الِهيّٖخ إللغبم ٍزً الؾشابد ثنشة قذسارَب الزي ٖنّٖخ ُالؾشاّٖاخ. ثال إىَّاب رشاعماذ  او 

مغاابس دمااظ اإلعااالمٖٖو فاأ مغاابس المناال الّغٖبعاأ مضانااب ؽااذس فاأ الغضا ااش  اااْ إصااش إلغاابن ىزااب ظ ا ىزخبثاابد 

فاأ دُسرَااب األُلاْ "الغجَااخ الِهيّٖااخ لإلىقاابر" ث غاجّٖااخ النقب ااذ الجشلنبىّٖااخ، ُالزاأ فاابصد  3661الجشلنبىّٖاخ لغاايخ 

رقذد الّذُلخ لَزً الؾشابد ثمي  ميقرع الي ٖش ُعو رمزٖا إ المٔ مرال أصبس سٕجخ ؽِال ؽقٖقخ مب ٕغشٓ مو 

مبه   بّمخ قذ  ّضص ميَظ الزمبمل األمئ الزٓ اىزَغزٌ الّذُلخ مو رُ (،Carré et Michaud, 1983أؽذاس )

الؾمت مع الؾشابد اإلعالمّٖخ ثل إّه الجمل ٕزٍت إلْ أّه الّذُلخ رلمشد  اَٖب ثزالٖل رَا لا رشرعجَاب إلققاب َب 

 . و الّغبؽخ الّغٖبعّٖخ

ِسصٌ األعٖابال إلاْ   ِ ىغؾذ الّذُلخ فٔ إققبن اإلعالمٖٖو لعيَّب فؾاذ فأ مؾاِ النعجاِد ا عزناب ٔ الازٓ رناـ

الضقبفّٖااخ، فنااب لااا رقزيااع الؾاامِة المشثّٖااخ مااو راقاابن ىلغااَب ُ القااٖا ا عزنب ّٖااخُ رااِّسس الاّغااخثمنَاـب ثمااـنب انااـب 

الضقبفّٖاخ الزأ ؽقّقزَاب النغزنمابد ُ ثخرِسح الؾشاـبد اإلعالمّٖاـخ النغّٖغاـخ لااـذٕو  ااْ النعزغاجبد ا عزنب ّٖاخ

الّغٖبعاّٖخ النِارٖاخ لز َاش ُ ا عزنب ّٖاخُ دّٕخالمشثّٖخ فغزجقْ رعو لَب النغبىذح إلْ أه رزِفاـش ال اـشُ  ا قزقاـب

ا مـو النغؤُلٖبد فـٔ ارغـبً النضٕـذ مو  انيخ ُ مغبىذرَب لَب  اْ الّغرؼ مـو عذٕـذ، ٍـزا مـب ٕؾّنل الّذُلخ مضٕذًّ

و القراـع ماُ ا عزنب ّٖاخُ فزـؼ النغبال أمـبم ؽاـِاس دٕنقشاهاـٔ ؽاِال عنٖاـع القنابٕب الّغٖبعاّٖخُ الي ا الزشثِّٕخ

 رغغاٖش اللغاِح ثاٖو الؾامتُ مؤّعغابرَبُ ميَظ اإلققبن األمئ ُرلك لزمضٕـض صقخ النغزنمـبد المـشثّٖخ ثبلّذُلاـخ

النمبدلخ الزٔ ٕغَذ النضق  ىلغٌ فٔ ؽاَّب ثٖو »النضق  مو عَخ أخشّ سغا أّه ُ الّغارخ مو عَخ ُثٖو الّغارخُ

ا لالغِح ثٖيَنبُ النضق  « يَّب فٔ ىلاظ الِقاذ ا زاشا  ثبىقرابد الغغاِس ماع الؾامتلعُ الّغارخ قذ رعِه رغغٖشًّ

 (.21، ؿ1990)لجٖت، 

ا فأ رؾاعٖل الاشأٓ المابم ثناب ٕزيبعات  ُمو رجمبد "رنؾٖ " الّذُلخ الِهيّٖخ ُارّخبرٍب لانشعمّٖخ الّذٕيّٖاخ عايذًّ

ا ماو ٍشُثَب لألمبم فٔ مِاعَزَاب لاؾشاابد اإلعاالمّٖخ النغّٖغاخ لااُ ُمقبلؾَب الّغٖبعّٖخ مو عَخ ّذٕو، أّه اضٖاشًّ

انبىّٖاخ الزأ أماؾذ  اب »ا رغبٍبد اللعشّٕاخ الالدٕيّٖاخ أفاجؾذ مزقجّااخ لنقاِ د اإلعاالمٖٖو ؽاِال الم  رغازذّس دفب ًّ

ىبرَب اإلٕذِٕلِعٖخ األعبعّٖخ ُ  فٔ رِعَبرَب الّغٖبعاّٖخ ِّ )الم ناخ، « ثبعالًّ مو قجل أهشا  لٖغذ إعالمّٖخ فٔ مع

صابس النِمابن اإل المّٖاخ الزأ أصبسرَاب الؾشاابد اإلعاالمّٖخ ماو ؽِلَاب لزضجاذ (. فقذ ابه مو  305، ؿ1992

ُعِدٍااب  اااْ الّغاابؽخ الّغٖبعااّٖخ، مؾبُلااخ ثماال األؽااضاة الّغٖبعااّٖخ المشثّٖااخ اغاات ُّد الؾشااابد اإلعااالمّٖخ 

ٔ لا ٕجال ؽاضة ُاؽاذ ثناب فاُ 3611النمبفشح، ؽٖش رؾبل  ؽضة الِفذ النقشٓ مـع اإلخِاه النغانٖو عيخ 



 

   

 

ىبدّ ثزرجٖل "الؾشٕمخ اإلعالمّٖخ". فزخاذ اضٖش ُ رلك الؾضة الٖغبسٓ " الزغنع الِهئ الزقّذمٔ الِؽذُٓ" إ ّ 

مو األؽضاة المشثّٖخ  او  انبىّٖزَاـب اعزغاـال ًّ ميَاـب لا شفّٖاخ الّغٖبعاّٖخ، ُؽبُلاذ اغات ُّد ٍازً الؾشاابد ألّه 

الّغاراـخ، ألٍنّٖاخ قِا اذٍب ا عزنب ّٖاخ. ُقاذ اابه ؽاضة الجماش د برَب رخّٖااِا أىَّاب قابدسح  ااْ سفمَاا إلاْ عاّذح 

 اْ سأط األؽضاة ُالزٖبساد اللعشّٕخ الزٔ رجيذ مقـِ د اإلعاالمٖٖو فاـٔ غلااـخ د براـٌ  او النخابهش  المشثٔ

 الزٔ ٕنعو أه ريغّش  و الزؾبل  مع الّشعمّٖخ الّذٕيّٖخ.

أفجؼ الؾّل الجمضٔ مو القِمٖٖو المشة مو ثٖو أاضش النذافمٖو  و اإلعالم، ُٕزاش مٖؾبال  لال أؽذ القبدح 

ٍأ الزأ فشماذ  اٖاٌ ا فارذام »النؤّعغٖو لؾضة الجمش المشثٔ، أّه ّفلخ اإلٕنابه النّنٖاضح لاجماش المشثأ 

ذ اابه وَاِس الجماش المشثأ مياز  ؾاش ثغنٖع الؾشابد الزٔ ريعش اإلٕنابه أُ رزغازّش ثئٕنابه عارؾٔ صا ا . ُقا

ّٔ الؾبقااذ مااو الؾشااابد الزؾّشسّٕااخ ّٓ الّغاااج ، 1978) لااال، « عاايِاد إٕاازاىب ثؾااشة فااشٕؾخ  اااْ الغبىاات الناابد

(.164ؿ
 

ح األفٖااـخ الزأ  ِّ ثل إّه الز عٖظ الي شٓ لنلَِم القِمّٖخ المشثّٖخ قبم  اْ رنغٖذ اإلعالم ثب زجبسً القا

ثّٖخ ُ اْ ا زجبس الّشعِال مؾنذ ثرال لامشُثخ ُاإلعالم ثل ٕقل األمش إلْ ؽّذ النغابُاح رؾّشن ابمو األّمـخ المش

ثٖيَنب ُالز اٖذ فٔ مشة مو الميقشّٕخ اإلصـيِلِعّٖـخ  اْ أّه أفناّٖخ المشة  ااْ غٖاشٍا ماو األماا ٍأ الزأ 

ّه الاّغاخ المشثّٖاخ ٍأ لّغاخ ٕخزبسٍا لزجاٖ  سعابلزٌ إلاْ الجؾاش دُه غٖاشٍا ماو األعيابط ُاألماا، فجناب أهللا عماذ 

 القش ه فئىَّب لغخ مقّذعخ لذٕو مقّذط، ألّماخ ٍأ خٖاش أّماخ أخشعاذ لايابط، فااا ىماذ ىغازغشة ثماذ رلاك ماو  اِدح

اإلعالم" إلْ القش ه لاجؾش  و ر فٖل ؽش ٔ لنلَاِم األّماخ" ُ " قنذ عٖ  الّذُلخ" فٔ ازبثٌ " و المشُثخ

 (.35 -25ؿ  ، ؿ1986)عٖ  الذُلخ، 

غااذد ربثمااخ فاأ ثيٖزَااب اإلٕذِٕلِعٖااخ لاؾشااابد ُ اااذ القِمّٖااخ المشثّٖااخ انااب فاابغَب  لااال  ااو اعاازقاللَبرخ

ح الّقاجش ُالنقبُماخ لزٖابس الِاقاع »اإلعالمٖخ النغّٖغخ لاذٕو ثناب أّه  لاال  ِّ ٕغازنّذ ماو ؽشااخ اإلعاالم الخبلاـذح قا

(، فزقّذم 166) لال، ىلغٌ، ؿ« اؾخ األّمخالنشٕل، ُٕغذ فَٖب قذُح سا مخ رؾززّ فٔ الغٖشح القبدقخ  اْ مق

ّٔ ممزذال عابن لاٖنأل فاشا  الّغابؽخ الّغٖبعاّٖخ المشثّٖاخ لزغناع  القِمّٖخ المشثّٖخ مو ٍزا الني ِس  اْ أىَّب ؽّل ُعر

ثٖو مشعمٖزٖو اصيزٖو   رشّ فَٖنب الجذٕل الّغٖبعٔ النيبعت لزغبُص ُاقع الزخاّ  الغشثٔ فاٖغذ القِمّٖخ المشثّٖخ 

ا ٕاذافع  او مقابلؼ م شادفخ لامانبىّٖخ النزرّشفخ أُ الّشعمّٖخ الّذٕيّٖخ الزٔ رؤل  مع الّشعمّٖخ ا عزنب ّٖخ فلًّب ُاؽاذًّ

رغازغاٌّ ُرؾابسة ااّل رؾاّشس ثبعانٌ ُ رزاـبعش ثاٌُ ٍزً الّشعمّٖـخ الزـٔ رؾنـل لـِان الّذٕو فأ ِٕمياـب ٍاـزا»ُاؽذح 

(، فزقاجؼ القِمّٖاخ المشثّٖاخ 215) لال، ىلغٌ، ؿ« ىرالقخ الغذٕذحُرذخاٌ فٔ اّل اجٖشح ُفغٖشح لعٔ رمٖل ا 

 مخاقاخ لاؾاامِة المشثّٖاخ مااو ؽاشٕو اصيااٖو المانبىّٖااخ ُالّشعمّٖاخ الّذٕيّٖااخ، رخااذ القِمّٖااخ المشثّٖاخ ثنياابُسح فعشّٕااخ

بلاّذٕو فأ ّعٖبعٖخ ُامؾخ  و  انبىٖزَب انب ى ّش لَب عبهع الؾقشٓ الزٓ اىرال مو دساعاخ  القاخ القِمّٖاخ ثُ

لا رزجاع األدٕابه ]...[ فقاذ ثشٍياذ األؽاذاس  ااـْ أّه »الجالد األُسُثّٖخ لٖؤاذ  اْ أّه الِؽذح القِمّٖخ فٔ أُسُثب 



 

   

 

( ُسغااا رغبفاال 162، ؿ1985)الؾقااشٓ، « ُالِؽااـذح القِمّٖااـخ ؽااـٔن  خااش الناازٍت ؽاأن،ُ ُؽااذح الااذٕو

اب  ااْ الزابسٕ  األُسُثأ  ااْ أّه الؾقشٓ  و اِه الزبسٕ  األُسُثٔ لاٖظ الزابسٕ  المشثأ، فئ ىّاٌ ٕؤااذ قٖبعًّ

مغاب ذرَب  ااْ ا ىااذمبط القاِمٔ، ُٕاازٍت ُ الّشاثراخ الّذٕيّٖاخ لااا رعاـو  اابمالًّ فأ رعإِو القِمٖاابد سغاا ر صااـشٍب

األعاابط فأ رعإِو األّمااخ ُثيابن القِمّٖااخ ٍاِ: ُؽااذح الاّغاخ ُُؽااذح »الؾقاشٓ  ااْ خااال   لاال إلااْ ر اٖاذ أّه 

اللعش انب ٕؤااذ ُ ؽذح الضقبفخُ ( ألّه الِؽـذح فٔ ٍزٕـو النٖذاىٖـو رغبٍا ف210ٔشٓ، ىلغٌ، ؿ)الؾق« الزبسٕ 

خقاب ـ إرا فقاذرَب، ُ ممياـْ»"قغريرٖو صسٕل"  اْ القجغخ المانبىّٖخ لاقِمّٖخ المشثّٖخ فااقِمّٖخ مو مي ِسً 

)صسٕل، « بىّٖخ الّذُلخ الزٔ ٕشاد إىؾباٍب انُ فقذ فقذد عٍِشٍب ُفٔ مقّذمخ ٍزً النمبىٔ  انبىّٖخ الؾشاخ القِمّٖخ

ٕقّٖااخ فاأ خنااا ا ىزَبصّٕااخ اللعشّٕااخ لااجمل رٖاابساد القِمّٖااخ 37، ؿ1985 س  (. مااب ذ الاّؾ ااخ الؾقااشّٕخ الضن

المشثّٖخ الزٔ لا رعز  ث عانخ ى شّٕخ القِمّٖخ ثل أفجؾذ مو ىقبد د بح القِمّٖخ المانبىّٖخ، ثب زجبسٍب ى شّٕخ غشثّٖخ 

لا ٕعو ٍازا الزغاّشة اإلٕاذِٕلِعٔ الازٓ ُ (،131 ريبعت الِاقع الغشثٔ اإلعالمٔ ) لال، ىلغٌ، ؿمغزِسدح  

ىغؾذ فٌٖ الؾشابد اإلعالمّٖخ إ ّ مشؽاخ أُلْ مشُسّٕخ لنشة الزٖبساد اللعشّٕخ المانبىّٖخ سغا ر اٖذاد د ابح 

ااب  اااـْ األؽااـضاة الزؾاابل  مااع الؾشااابد اإلعااالمّٖخ  اااْ قااذسرَا  اااْ اعاازٖمبة ُرَاازٕت ٍاازً ا لؾشااابد قٖبعًّ

خ  اْ أّه  ْ ن  مؾقاخ لاقبن اإلعالمٔ القِمٔ، إه راـا،   ٕنعاو أه »الذٕنقشاهّٖخ النغٖؾّٖخ فٔ الغشة إر ٕؤاذ الم 

اعزنب ٖاخ ُ الّغٖبعبد اإلعالمّٖخ ثنلشداد عٖبعاٖخُ رعِه فٔ مـِن مٖـضاه القـِّ الؾبلٔ، إ ّ رغِٕ  النِاق ،

، 1991)الم ناخ، « ٕنّشسٍاب لاذّ أُعابه مزنابٕضح  او اإلعاالمٖٖوُ ْ ؽقٖقـخ ٍـزً النِاقا ؽذاصٖخ ٕننًِ ثَب  ا

لّناب ُ ( فبلرّش  األقِّ ٍِ األقذس  اْ فشك ر ُٕاٌ الخبؿ لنقِ د الرش  أُ األهشا  الزٔ ؽبللزٌ،26ؿ

أىقابس الزؾابل  ابه الرش  األقِّ فٔ ول مِاصٕو القِّ الؾبلٖخ ٍا اإلعالمِٖه فغٖقبس إلْ أعانخ مقِ د 

ال ؽِاس القاِمٖٖو ماع اإلعاالمٖٖو إلاْ رغااٖا ثابلنقِ د اإلعاالمّٖخ، ُ مع اإلعالمٖٖو مو قِمٖٖو ُلجشالٖٖـو ِّ ٕزؾ

المنال  ااْ رؾإََِب لاا ٕماذ ُ الزؾايٖع  اَٖابُ فقذ أدّ ٍزا الزؾبل  إلاْ ىزاب ظ اضٖاشح أٍّنَاب أّه سفال المانبىّٖاخ

ا  اااْ اإلعااالمٖٖو ثاال عاابُصً إلااْ  انبىّٖااخ، إر ٕيرااال د اابح الؾشااابد مققااِسًّ رٖاابساد فعشّٕااخ ٍاأ فاأ األفاال   

ا ؽقااشّٕب  سً، فٖغااذُ اإلعااالم ثنِعجااٌ مااذاسًّ ِّ اإلعااالمٖخ النغّٖغااخ لاااذٕو مااو فَااا مخقااِؿ لازاابسٕ  ُعااجل رراا

لخقِفاّٖخ النغزنماابد المشثّٖااخ  اااْ أعاابط أّه اإلعاالم ٍااِ دٕااو اللرااشح أٓ ٍااِ األفال الاازٓ رشعااع إلٖااٌ اااّل 

الؾابال أّه اإلعااالم   ُ ْ ا زجابس أّه النغزنمابد فأ النيرقاخ المشثّٖاخ ٍأ مغزنمابد إعاالمّٖخ الَِّٕاخاللاشُد  اا

ٕنعو أه ٕعِه ٍِّٕخ ؽقشّٕخ لنغزنع مو النغزنمبد ثل ٍِ فٔ أؽغو األؽِاال  يقش مو  يبفاشٍب فبإلعاالم 

ا ٕؾّذد خقِفاّٖخ صقبفّٖاخ» اإلعاالم لاٖظ خقِفاّٖخ مغزناع أُ ؽزاْ عٖبعاّٖخ ماب ]...[ ُ ُاعزنب ّٖاـخ لٖظ عٍِشًّ

ٕاااؤدٓ خرااابة ُ (،53، ؿ1990)الم ناااخ، « راااِاسٕ  ارّغااانذ ثبإلعاااالمّٖخُ رااابسٕ ، ثااال ٍيااابن مغزنمااابد

الّغٖبعخ المشثّٖخ ثذ ِّ خشُعَب  او خقِفاّٖخ الازاد ُ اللشادح إلْ إققبن المانبىّٖخ  و الؾٖبحُ الخقـِفّٖخ

 الخبسط، ثٖو مب ٍاِ إعاالمُٔ عبط فقل ميَغٔ فبسم ثٖو الّذاخلاإلعالمّٖخ  ىزنب َب إلْ خبسط مرال  اْ أ



 

   

 

ال مو ٍازا الجؾاش ميبعاجخ لغاٍِش غٖاش ُ ُّ مب ٍِ غٖش إعالمٔ، فزغذُ المانبىّٖخ  اْ ىؾِ مب فّغشىب فٔ اللقل األ

 الغٍِش اإلعالمٔ ألىَّب ؽّل مغٖؾٔ ل بٍشح مغاٖؾّٖخ فزقاجؼ النغابفخ ثاٖو الز اٖاذ  ااْ أّه اإلعاالم ٍاِ األفال

ا عٖبعاًّٖبُ الض ا ث ّه اإلعالم ٍاِ الؾالّ ُ  صقبفّٖاب غٖاش ثمٖاذح.ُ اعزنب ًّٖابُ الاّذ ِح إلاْ الزخاأ  او المانبىّٖاخ خٖابسًّ

 اااْ ٍاازا اليؾااِ رَّغااو اضٖااش مااو النلاابٍٖا ثبلزؾاابل  اللعااشٓ مااع اإلعااالمٖٖو إر ٕقاابس إلااْ سّدٍااب إلااْ أفااِال ُ

ال  ِّ مغااّشد ميبعااجبد لز اٖااذ ا عاازنشاسّٕخ الزبسٕخّٖااخ ُا د اابن الّذٕنقشاهٖااخ ُالمقالىّٖااخ ثاازلك إلااْ »إعااالمّٖخ فززؾاا

)الم ناخ، « النغزنـع، ُإدغابم ىزاب ظ الزابسٕ  الؾاذٕش فأ عاغّل الزغنٖاـخ اإلعاالمّٖخُ اإلعالمٔ الؾبمل لازبسٕـ 

ّٔ ثنغااب د »(، رؾاذ  ياِاه "أعاانخ النمشفااخ " الازٓ ٕقابس فَٖاب إلااْ 311، ؿ1992 إسدا  اليماذ اإلعاالم

ٖبح   ٕزجبدس إلْ المقل الّغاٖا إهالق الّقلخ اإلعالمّٖخ  اَٖب: مو ا ؽزشااّٖخ اإلعاالمّٖخ أُ اؽازشااّٖخ ؽزْ مو الؾ

ا ثبلراّت اإلعاالمٔ ُا قزقابد اإلعاالمٔ )الم ناخ، « اإلعالم إلْ النغزنع اإلعالمٔ إلْ الّذُلخ اإلعالمّٖخ مشُسًّ

 (.31ثذٕيّٖخ ُاقع المـشة )الم نخ، ىلغٌ، ؿ (، أعانخ النمشفخ الزٔ ٕشُم د برَب اإلَٕبم53، ؿ1996

الاّجاشالٖٖو ماع النشعمّٖاخ الّذٕيّٖاخ اإلعاالمّٖخ اابه ىزٖغاخ لناب ثاذا  ااْ ثمال ُ إّه رؾبل  فشٕل مو القاِمٖٖو

ّٔ ُريذٕاذ ثابلمي  ُاإلسٍابة اِعاب ل لازغٖٖاش ا عزناب ٔ الّغٖبعأ،  الؾشاـبد اإلعالمّٖـخ مو ا زـذاال إٕذِٕلِعـ

النعبعت الزٔ ؽقّقزَب النغزنمبد المشثّٖخ فٔ مغاٖشرَب الزبسٕخّٖاخ الغذٕاذح،  ااْ ىؾاِ ماب ؽاذس فأ ُقجِال ثغناخ 

، ُرخاأ  ّٔ اب لامنال الّغٖبعا رِىظ لّنب أ اياذ ؽشااخ "ا رغابً اإلعاالمٔ"  او قجِلَاب ثبلنغابس الاّذٕنقشاهٔ ميَغًّ

ّٔ الذٕنقشاهٔ الزٓ رننيٌ  ؽشاخ "اإلخِاه النغانٖو" فٔ مقش  و عيبؽَب الّغشٓ ُاىزقبلَب إلْ المنل الّغٖبع

ااخ ٕؤاااذ فاأ ىلااظ الِقااذ  اااْ أىّااٌ ِٕعااذ  ْ ن  ثااٖو ُ ثااٖو الّغٖبعااٖٖو مااو اإلعااالمٖٖو،»مؤّعغاابد الّذُلااخ، لعااو الم 

اإلسٍبثٖٖو ميَا، ساثو أعبعٔ ٍِ ٍذ  إقبمخ عارخ إعالمّٖخ ُثشىبمظ اعزنب ٔ مؾزشن، ُلٖظ فأ ُ الؾشاٖٖو

مب ٕنلٔ  اَٖا فلخ "رنضٖاّٖخ"  اْ أعبط ُ ل مو الّغٖبعٖٖو أفؾبة ُعٌ ممزذالُعِد اإلسٍبثٖٖو، إ ّ مب ٕغم

اخ   ٕاشّ مِعجًّاب لازنٖٖاض ثاٖو ُ (.22، ؿ1995)الم ناخ، « مو مِق  ُعرٔ ّٕذ ِىٌ ْ ن  ب أّه الم  ٕجاذُ ُاماؾًّ

ٌ ااّل مزقااّت رخناع فٖا Totalitaire الؾاشاٖٖو ُالّغٖبعاٖٖو ماو اإلعاالمٖٖو فعالٍناب ٕجّؾاش ثنؾاشُد ااٖابىٔ

خ فأ مخزاا  مؤللبراٌ  ااْ  ْ ن  ا لَب. ٕقّش الم  عض ٖبد الِاقع لنقزنٖبد اإلٕذِٕلِعٖب مَنب ابه ٍزا الِاقع مغبٕشًّ

ال لاجمل الؾشاابد الّذٕيّٖاخ  ِّ النخبهش النغزقجاّٖخ لازؾبل  مع النشعمّٖخ الّذٕيّٖخ، فٖيقذ ملَِم الّذٕنقشاهّٖخ الازٓ خا

قبىِىّٖخ اَٖئخ ريبفظ ثقّٖخ األؽضاة  اْ الؾعاا، فبلّذٕنقشاهّٖاخ ماـو ُعَاـخ أاغجَب فلخ ُ ؽش ّٖخ المنل الّغٖبعٔ

ّٔ ٕقِم  اْ النِاهيٖخ،»ى ـشً  « النِاهيّٖخ   رقجل ا ىزقبؿ ُ  الؾقش، ثـل ٍـٔ ماك لاغنٖاـعُ ىقبة عٖبع

دعبرٖش الّذُال  ( عِان ابه ٍزا ا ىزقبؿ ثبعا الذٕو أُ المشق أُ الاّغخ، فشغا ىـ مم ا16)الم نخ، ىلغٌ، ؿ

المشثّٖخ  اْ ؽشّٕخ النمزقذ ُمجذأ النِاهيخ ا عبط لالىزنبن ىغذٍب رغنؼ فٔ غلاخ  و ىِإاب الؾشاابد اإلعاالمّٖخ 

خ فٔ إهبس رؾاٖاٌ ُ مجذأ النِاهيخ،ُ ٍزا مب ٕؾعل رؾّذًّٕب لؾّشٕخ النمزقذُ ثز عٖظ أؽضاة عٖبعّٖخ دٕيّٖخ ْ ن  ٕنٖض الم 



 

   

 

لَاب خرابة الّذُلاخ الازٓ رناراع الّذُلاخ ثنِعجااٌ لاننبسعاخ الّذٕنقشاهّٖاخ  ُّ المشثّٖاخ ثاٖو صالصاخ خربثابد مخزالااخ، أ

صبىَٖناب خرابة ٕغانٌٖ ُ ثنَّنخ رَٖئخ النغزنع لزقجّل الزمّذدّٕخ الّغٖبعّٖخ فززجِأ مشاض المناّٖخ الّغٖبعّٖخ فٔ النغزنع،

اخ ثبلراغانٔ ْ ن  رنضااٌ الّذُلاخ لناب فٖاٌ ماو قزال لاننبسعااخ ٕقاِم  ااْ ىقاذ ققاِس الخرابة الاّذٕنقشاهٔ الازٓ ُ الم 

العبمااخ الؾاّل لعاّل النؾابال المشثّٖاخ ثعاّل ُ ٕشّ د بح ٍزا الخربة فٔ ررجٖل الّذٕنقشاهٖخ القشفخُ الّذٕنقشاهّٖخ

الزؾاذٕش اللعاشٓ الازٓ قبماذ ُ الزغٖٖش ا عزنـاـب ُٔ مب ٕميٌٖ رلك مو رخـّل لاّذُلخ  ـو مؾـِس المنـل الّغٖبعٔ

مياز ؽقجاخ الزي ٖنابد فبلّذُلاخ فأ ٍازً النِاعَــاـخ ثبلازاد ُ ااْ  الّرَاب العضٖاشح اناب ٕؾٖاـش  ضٕاض   اْ أعبعاٌ

ـخ  ْ ن   (،14، ؿ1995)الم نخ، « سافمزٌُ مب صالذ ٍٔ ؽبماخ مغؤُلٖخ المنل الزبسٕخٔ المشثـٔ ُقب ذرـٌ»الم 

، ُٕقِم ٍزا الخربة  اْ مالؽ خ صبلضَب الخرـبة القـبدس  و الؾشاـبد اإلعالمّٖخ الزٔ رجيذ المنل الغّ ُ ّٔ ٖبع

ُٕازاخـ فأ إ ابدح لؾناخ »ُٕزشرت  ـو رلك القـِال ثنـشُسح  ـالط ٍزا الخاال  اىلقـبال الّذُلـخ  و النغزنـع

(  او أفااَب النض اِم: النغزناع، 81، ؿ1996)الم ناخ، « الزربثل ثٖو ا صيٖو مو أعل دسن اغزاشاة الّذُلاخ

 بة الّذُلخ، فزقجؼ مَّنخ الّذُلخ األعبعاٖخ الزرابثل ماع هجٖماخ النغزنمابدسغا اخزال  ىقبة النغزنع  و ىق

ٕ خ الزأ قبماذ الّذُلاخ الؾذٕضاخ  ااْ أىقبماَب،ُ خقِفٖبرَب.ُ ْمجِ  ماب ٍازا الخرابة إ ّ ُ ٍزا ٍِ ميبه الّذُلخ الؾن

ا لخقِفااٖخ سإٔيااب أىَّاا ااب مجبؽااشًّ ب إعااالمّٖخ، فزؾااّشد مااذخل إلقبمااخ الّذُلااخ اإلعااالمّٖخ الزاأ ٕغاات أه رعااِه اىمعبعًّ

رجّؾااش ثبلّذُلااخ اإلعاالمّٖخ/الّذٕيّٖخ ثااذٕالًّ  ااو ُ رقااّذم ىلغااَب منضااخ لعااّل قااِّ النغزناعُ الؾشاابد اإلعااالمّٖخ ليلغاَب

 الّذُلخ الؾذٕضخ راد النشعمّٖخ المانبىّٖخ.

النشعااع، ماابسط فاأ ؽااٖو عاامذ الّذُلااخ الِهيّٖااخ إلااْ رؾااذٕش النغزنااع ثجااش صقبفااخ رقّذمّٖااخ ؽذٕضااخ  انبىّٖااخ 

عبىاذ الّذُلاخ ميلقااخ فأ اضٖاش ماو فمبلٖبرَاب  او النغزنع ثقٖبدح د بح النشعمّٖخ الّذٕيّٖخ  ناّٖخ الّؾذ إلْ الاِسان ف

رراّماابد النغزنااع النااشرَو لانشعمّٖااخ الّذٕيّٖااخ، مشعمّٖااخ سأد فاأ النؾبف ااخ  اااْ الجيااْ الزٍيّٖااخ القب نااخ الِعااٖاخ 

. ابىاـذ الّذُلاخ ا عزنشاسٕاـخ فأ مؾٖاـو رنّٖاض ثغش اـخ الزغٖٖاـشاد ُؽانِلَبالِؽٖذح الزأ ٕنعاو أه رنانو لَاب 

الِهيّٖاخ فأ اضٖاش ماو األؽااِاال اللب ااـخ الِؽٖاذح فأ رؾاذٕش النغزنماابد المشثّٖاخ ُرشاٖاض أعاظ الّذُلاخ الؾذٕضااخ 

 رزغبُص ا ىزنبناد الذٕيّٖخ الّغٖبعٔ فٔ ارغبً رشاٖض أعظ عذٕذح لالىزنبنزقاٖذّٕخ ال الّغٖبعٖخ اْ الَٖبال  ثبلقنبن

الّذُلخ الاّٖجشالّٖخ ُالّذُلخ الِهيّٖاخ إلاْ رؾاذٕش الاي ا الزقاٖذّٕاخ ُ خ الزي ٖنبدـدُل لئو عمـذُ .الِ ناد الرب لّٖخُ

صقبفاخ  انبىّٖاخ  الخبممخ لِفبٕخ النشعمّٖخ الّذٕيّٖخ، ثزقلٖخ النشرعضاد ا قزقبدّٕخ لذ بح النشعمّٖخ الّذٕيّٖخ، ُثش

إلاْ ؽاّذ فأ صؽضؽاخ  الّذُلاخ ىغؾاذلائو ُ شعع، ُرؾذٕش النؤّعغبد الزقاٖذّٕخ، ُرشاٖض أعظ الّذُلخ الؾذٕضاخ،الن

، فئىَّاب فؾااذ فأ إؽاذاس ؽاشان الّغٖبعاّٖخُ النغزناعُ و مشااض الؾٖابحـصاؽخ النؤّعغاخ الذٕيّٖاخ  اإالي بم القذٕا ُ



 

   

 

 يَاب، فااا رغاـ عنااخ ا خزشاقابد الزأ أىزغزَاب  اعزنب ٔ ُصقبفٔ ؽقٖقٔ ؽبمال لإلٕاذِٕلِعٖب المانبىّٖاخ ُماذافع

ااب فِقّٖااخ ٍّؾااخ، ألّه ُ الّذُلااخ  نٖقًّااب فاأ ى اابم القااٖا ا عزنب ّٖااخ، فجقٖااذ القااٖا الزاأ رجيزَااب الّذُلااخ دافمااذ  يَااب قٖنًّ

 النغزنع لا ٕؾبسن مؾبساخ فمبلخ فٔ فٖبغخ الجذٕل الضقبفٔ لاي بم القذٕا.

 رمنٖل ا خزشاقبد الزٔ أىغضرَب دُلخ الزي ٖنبد فزغبُصد مغزِّ اإلفاالػ، ناذ الّذُلخ الاّٖجشالّٖخ  اْ 

ارخزد ليلغَب ميَظ الزضِٕش النيَغأ لاجياْ الزقاٖذّٕاخ ثزؾغاٖا فئاخ سعابال الاّذٕو ُإخناب َا لاّذُلاخ الزأ غاـذد ُ

ماٖنّٖااخ ثمانيااخ الااي ا الزُ مِعَااخ لااٌ ثؾغاات مقاابلؾَب الّغٖبعااّٖخ،ُ مزؾعنااـخ فاأ مننااـِه الخااـربة الااّذٕئ

ُالزنٖٖل  اْ الزماٖا الّذٕئ، ُثمانياخ القنابن ثخاال ى اا قناب ٖخ  انبىّٖاخ مِاصٕاخ لاي ا القنابن الّذٕيّٖاخ، لعاّو 

عناخ إىغبصاد الّذُلخ الاّٖجشالّٖخ ثقٖذ اي ٖشرَاب الزي ٖنّٖاخ فبقاذح لاغايذ الؾامجٔ الازٓ اابه ٕاشّ فأ  انياخ الاي ا 

المشثّٖخ اإلعالمّٖخ، فشمَب  اٌٖ اٖبه النغزمنش العبفش الزٓ ٕشُم القنبن  اْ الزماٖنّٖخ ُالقنب ّٖخ رؾذًّٕب لَِّٕزٌ 

 أعنْ مب فٔ النغزنمبد المشثّٖخ مو قٖا: اإلعالم.

ِّ د ـٔ النيرقاـخ فاـلا رعو اليخت الغٖبعّٖخ الزٔ قبدد الّذُلخ الِهيّٖخ ا عزقاللّٖا خ المشثّٖاخ ثنيا ّ  او الزؾا

، الضقبفّٖخ الزٔ خنمذ لَب "النغزنمبد المشثّٖاخ" مياز ثذإاخ القاشه الزبعاع  ؾاشُ خـّٖ القبىِىُ خـالّغٖبعّٖ ُ خـاللعشٕ

ؽبماخ لؾمبس الؾذاصخ الزٔ غذد ميقرماخ  او النشعمّٖاخ الّذٕيّٖاخ،  -فٔ غٖبة الّغيذ ا عزنب ٔ  -فقذ ابىذ الّذُلخ 

 لزأ ُسصزَاب  او دُلاخ الزي ٖناابدر فاٖل النؤّعغابد المانبىّٖاخ اُ فبىراقاذ اليخات الّغٖبعاّٖخ الؾباناخ فأ راذ ٖا

ب ثنغابس المانياخ فأ ارغابً رشعاٖ  المانبىّٖاخ فأ ى ابم القاٖا ا عزنب ٖاخ، لعاّو ُ الّذُلخ الاّٖجشالّٖخ،ُ فٔ الغاٖش قاذمًّ

ثمل الذُال الِهيّٖخ ثذأد رزخاْ  و النيؾْ الراّل مٔ الزِعَٖٔ الزٓ ُعانذ ثاٌ مياز ؽقجاخ الزي ٖناـبد ثزا صٖش 

الخبسعّٖاخ النابغرخ الزأ دفمزَاب إلاْ إخاالن مِاقاع ُرقاذٕا ريابص د مغبىٖاخ إلاْ ُ الّذاخاّٖاخعناـخ مو المِاماـل 

" الزٕو اعزغاّـِا فؾل النؾاشُ بد الِهيّٖاخ  ّٔ منضأ النشعمّٖخ الّذٕيّٖخ فٔ المقش الؾذٕش "د ـبح اإلعـالم الّغٖبع

و ريابصال  او عنااخ النعبعات الزبسٕخّٖاخ الزأ الّذُلاخ اإلعاالمّٖخ، ثعاّل ماب ٕميٖاٌ رلاك ماُ لازجؾٖش ثبلؾّل اإلعالمٔ

ؽققزَب النغزنمبد المشثّٖخ ميز مب ٕضٕذ  و قشه ُىق  القشه  اْ عض ٖزَب. لقذ اىغابقذ ثمال الاّذُال الِهيّٖاخ 

امجًِّّٕب سعمّٖاب ٍذفااٌ  فأ عاٖبق النضإاذح  ااْ مربلاات الؾشاابد اإلعاالمّٖخ فزخاّاذ  او هال مّٖزَااب لزجاش خربثًّاب ؽن

ٖٖو، لالعاازلبدح مااو قب ااذرَا الؾاامجّٖخ فاأ مااشة الخقااِم الّغٖبعااٖٖو، فبازغااجذ الؾشاااـبد اعاازنبلخ اإلعااالم

ّٔ اعٖبه ميبفظ لاّذُلخ، ُرضإذد قذسارَب الزي ٖنّٖخ ثل إّه أعيؾزَاـب  اإلعالمّٖخ النغّٖغخ لاذٕو ؽّل الِعِد الّغٖبع

فٔ ارغبً إلضام ااَٖناب ثنؾاشُ َب العاٖابىٔ،  الّذُلخُ الّغشّٕـخ النِاصٕخ لا رزشّدد فٔ اعزمنـبال المي  مّذ النغزنع

ح الؾشااابد ُ ثال إّه ثماال الزٖابساد اللعشّٕااـخ الالدٕيّٖاـخ غااذد مزلَناخ ِّ مزنضاااخ لانشعمّٖاخ الّذٕيّٖااخ. مّناب صاد فاأ قا

عبٍنذ اّل ٍزً المِامل مغزنمخ فأ اىؾغابس مؾاشُد  انياخ ُ إممب  اٖبه الّذُلخ.ُ اإلعالمّٖخ النغّٖغخ لاذٕو

 د المشثّٖخ.النغزنمب
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 1992، رِىظ، الّذاس الزِىغّٖخ لاعزبة، 1ه ، أىنِرط اليَنخ :تنظيًحث اإلرهحب في انعحنى اإلساليي) جذ هللّا(  عًحيي -

 1992اليؾش، ُ ، مشااؼ، داس رٖينل لارجب خ2ه  ،حوار حول انَعهًحنيّت)فشػ(  فودة -

 1990، الزِصٕعُ ايغش، رِىظ، الّذاس الزِىغّٖخ ل1، ه االنتهجنسيح انعربيّت)الربٍش(  نبيب -

 قحئًت انًقحالث بحنّهغت انعربيّت:

 1977 مغاّخ دساعبد  شثّٖخ: ىِفنجش -

 قحئًت انًراجع بحنهّغت انفرنسيّت:

- Carré (olivier) Michaud (gérard) Les Frères Musulmans, Paris, éditions Gallimard/Julliard, 

     

- Lamchichi (Abderrahim) Islam et contestation au Maghreb, Paris, l’harmattan,     . 
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