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ــ و العقــد مــن ى الثــا النصــف ــ املصــر تمــع ا د لشــ مـــنى متالحقــة موجــات الثالثــة امليالديــة لفيــة

ـارج ا ن ـ و ـا ي و ناحيـة مـن الـبعض ا عضـ تمـع ا وافـراد نخـب ن بـ عالمـى والتواصل تصال عمليات

اداء مــع جنــب ــ ا جنبــا يــة والعر ة املصــر عــالم وســائل اداء عــاظم وقــد اخــر ناحيــة مــن والــدو ـ ىقلي

املــ تمــع ا ــارجمؤسســات وا الـــداخل ــ ى ــ.. د ـ وغ الرســمية ا ال باشــ الدوليــة املؤسســـات تــاث تنــامى كمــا

عنھ نتج ما و و ن املواطني مع التفاعل  : الرسمية

والديموقراطية ? سان وحقو ة ر ا يم بمفا ن للمواطني م ا الو  قتنامى

التواصــــل ? اليــــات ــ ــ ع خاصــــة بصــــفة الشــــباب فئــــات مــــنتواصــــل خاصــــة النمــــاط م ــــو وت ــا جتمــ

ى الثو والفعل ة ر ل الساعية والسلوكيات  رالتطلعات

ــالية ? ــ تصـ ــــاليب سـ توظيـــــف او ــــات املعلومـ فيضـــــان يعاب اســـــ عـــــن التقليديـــــة عـــــالم ــــائل وسـ ــــز ـ

القائمة عالمية املنظومة ضمن ديدة  ا

ــ ? املتخلـ للواقـــع ــا فضـ ـــاالت ا ـــل ــ ـ ـــ التغي تيـــار اســـتمررصـــعود الـــذى بدادى ســـ و -عامـــا٣٠ –ف

الفشل ا تحولت ال ليات بذات لة طو منية ة  زلف

ــاير ــ ينــ ة ــــو ثـ ــــات وفعاليــ ــــات موجـ ــــــ تفج ــ ــ ـ ة ــار ــ البــ داة ــــ ـ ــــة عالميــ و ــــة جتماعيـ ــــال تصــ ـــائل وســ انـــــت رو ز

مخـــا٢٠١١ ـــ ل شـــ ي جديـــد نظـــام ـــ ا قـــديم نظـــام مـــن انتقاليـــھ ه ـــ بف مصـــر الوتمـــر طــــوال صـــعب ٣٠ض

ــــوب ــ لر ومحاولــــــة ــــتمرة مســ ــــات موجــ ــــ ــ الشــــــعبية ــــات اضــ ع و ــــب للغضــ ــار ــ شــ ان ــا ــ ــ ف دنا شــــــ ــــية املاضــ را ــــ شــ

ــــادت وعــ ــــة الدولــ ة ادا ــ ــ ــ ـ ــــلت فشــ ــــ ــ وال ــــالم ــ سـ ات ــــعا شــ ــــع ترفــ بدادية ــــ ــ اسـ ــــة جماعــ ــــن مــ ــــلطة رالســ ــــا–ر ــ -علنـ

قتصـاد ـار وا ش وا والشرطة والثقافة والقضاء عالم و افة ـال الشـعب ـا عل فخـرج ـدمات وا

جديدة ة    ٢٠١٣يونيھ٣٠رثو

اداء ـــ ه ــ ـ كب ل مشـــا ـــرت وظ حـــداث تحرـــك ـــ ــلبيا وسـ ايجابيـــا ا دو عـــالم لـعــب املاضـــية ه ـــ الف روطـــوال

عــالم وسـائل ان ــر وظ ونيــھ ليك او ـھ املكتو او املســموعھ او املرئيــھ سـواء تلفــھ ا عــالم رغــموسـائل

ــــاد ــ ــ ا ــــتقطاب ــ لالســ ــيلة ــــ وسـ ــــتخدمھ ــ اســ ــا ــــ ــ م ــــــبعض الـ ان ــــھ ـــ والديمقراطيـ ــــھ ــ بالتعدديــ ــــؤمن ــ تـ ــا ــ ــ ــ ا ــا ــ ــ ـ اعال

املــواطن ــان وقــد الديمقراطيــھ بمبــادي والكفــر ســان حقــو ــاك ان ــ ع حيــان مــن ــ كث ــ ض قوالتحــر

ن ــــاب مــ ــ ــ ــ وا ــــاقض لتنــ عــــــرض ــــھ النــ ــــالم عــ ــائل ــ وســ اداء ــــن مــ و ــــر املتضــ ــــو لــ ــــھر ــ وثوابتـ ــــھ وقيمــ ھ ــــا مصــ
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ة ــــ نا مواقــــف ن ــــو ت ســــتطع فلــــم للــــدين ــل الســ والتوظيــــف والكــــذب ــــداع ا ن ــــ و ــانية ســ و الوطنيــــة

از ـ الب ا وخضـوع محـددة نظـر ـات وج ـ ا عـالم وسـائل انحيـاز مـع خاصـھ الـبالد ا تمر ال حداث تجاه

املنظمھ القو عض و العاليھ صوات  يعض

ــــة ــ عـ شوال ــــا ــ والتعـ ــــدى ــ سـ وا ــــ ــ ـ النف ن ــــو ــ ـ الت ــــم ــ بحكـ ــــم ــ ـ ــــرتجعل شـــ ال ــا ــ ــ ـ ــد ــ ــ ولـ ــ ــ ــ ـ ال ــة ــ ــ ـ الفطر ــانية ــ ــ سـ

اوال ــــرة ــ الفطـ ــــم ــ بحكـ ا يماســــــو ــــددة ــ متعـ ــالية ــ ــ اتصـ ــــاالت حــ ــــو ــ سـ يما ــــيخوخة ــ الشـ ــ ــ ــ ا ــــغر ــ الصـ ــــذ منـــ ـــا ــ نجتمـ ر

ثالثا ياة ا مع والتوافق ثانيا ة  ..واملص

مـــن ديـــد ل واملعرفـــة الـــتعلم ـــ ــة الرغبـ انـــت ـــو ا ســـان دفعـــت ـــ ال ــ ـ واملســـتجدات حـــداث و خبـــار

الــدو تلعـب الــذى و تصـال محــيط ـ ن خـر مــع املسـتمر والتواصــل لالتصـال واســاليب وسـائل ـار رابت ل

املتعددة اتھ بمستو تمع ا ثم سرة ثم م فيھ  .سا

والتف والتواصــــل تصــــال ــــ ــة امحــ ا ـــانية سـ ــــوالفطــــرة ا ــانية ســ باال دفعــــت ــــ ال ــــو ن خــــر مــــع اعــــل

ــــق ــ تحقــ ــاليب ــ ــ اســ ــــداع ــ وابتــ ــــة ــ اصــ ا ــــة ــ الفرديــ ة ــــ ــ للمصــ ــــددة متعــــ ن ـــام ــ ــ ومضـ ــاليب ــــ اســ ــــداع ــ وابتــ ــــم ــ ــ وف اك راد

ــــة العامـ ة ــــث.. املصــــ حيـ ــــزمن الـ ــ ــ ع ة ــــر شـ ال ــــات التجمعـ ن ــــو ت ــ ــ ـ ا ادى ــــذى الـ ــــو تصـــــال ان ــــن عـ فضــــال

والد قاليم و واملدن والقر سر  .لوىشات

ــــائل وسـ ــــ ـ ع ى ــا ـســ التواصـــــل ـــاح انجــ ــ ــ ـ ا ــع ــ تمـ وا ــــرد الفـ ــــة اجـ ــ ـــ طبي ــــتج كمنـ ــــال تصـ ــــم علـ ــاء جـــ ــــد وقـ

اصــــبحت ــا التــ و ــا ــ ل ــيا اساســ ا محــــو ــار خبــ و عــــالم ــــدف مــــن جعلــــت ــــ وال املتعــــددة تصــــال ــاليب رواســ

النــــ تصــــال و الفاعــــل التواصــــل عمليــــة انمــــاط ــ ــ تبحــــث املتخصصــــة عــــالم وادواتــــھعلــــوم شــــر ال ن بــــ ا

القـراء مـن ن املتلقـ ـو جم ـ التـاث جـات د اع تحقيق ا وصوال شر ال ع اتھ وتاث ومضامينھ رواساليبھ ر

م ــا واف م ــا توج ــ غي ــ ا وصــوال ا برســال م واقنــاع عالميــة بالوســيلة م ط لــر دين واملشــا ن رواملسـتمع

ياتية ا م  .وسلوكيا

فنو عـالمنوتمثل وسـائل ـل ا عل عتمد ال عالمى و فى ال العمل ر وجو اساس فى ال ر التحر

الفنيــة انيـات م و دف املسـ ــو م ا لطبيعـة يجـة ن فى ـ ال ــر التحر فنـو مـن فـن ــل ب ـق ي ر تطـو رمـع ن

و الك او مطبوعــــة يفة ـــ انــــت ســـوا عــــالم وســـائل مــــن وســـيلة ــــل ل التكنولوجيـــة اذاعــــةوالتقنيـــة او نيـــة

ونيــة تلفز قنــاة او ــل، مســموعة ــ معتمــدا قالبــا يمثــل ساســية وناتــھ م بــذات فى ــ ال ــ ا فــن فنجــد

دو شــره ت ــ ال الوســيلة انيــات وام لنوعيــة تبعــا ــ ا تقــديم قــة وطر ل شــ ــ اضــافات مــع عــالم نوســائل

ساســية وناتــھ بم القــائ.. املســاس ــ ا صــناعة فــن صــبح مرتبطــاو املضــمو ــ امــل والت ياديــة ا ــ ع نم

انيـــــات الم ــــل فضـ للتوظيـــــف والفنيـــــة ــــة ـ دا ة والقــــد ن ــــ عالميـ و ن في ــــ ـ لل ــــة نيـ وامل ــــة العلميـ ــاءة ربالكفــ ر

شره ت ال عالمية  .  الوسيلة
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ــاب مـ ــا ـ يـــتم ــ ـ ال ال شـــ ـــ ا اســـتقرا املباشـــر تصـــال اســـاليب فيـــھ دت شـــ الـــذى الوقـــت ـــ تصــــالرو ن

يـة ما ا املباشـر ـ غ تصـال اسـاليب فان واملباشر اتصـال( ال وسـيلة ـ ع تـتم ـ ـا) ال تمثل ـ وال

افة ـــ ال يقـــدم الـــذى ـــو والتليفز املســـموعة افة ـــ ال تقـــدم ــ ـ ال ذاعـــة و املطبوعـــة ـــالت وا ف ـــ نال

ا القوالــب اســتخدام ــ مســتمرا ا تطــو جميعــا دت شــ قــد فيةراملرئيــة ــ عــددت.. ل و ت وتطــو شــات روقــد

ــــو ــ ــ ــ والتطــ ن ــــ ــ ــ ــ عالميــ و ن في ــــــ ــ ــ ــ ال ــــداعات ــ ــ ــ والبــ ــــانية ــ ــ ــ ســ ــــات ــ ــ ــ لالحتياجــ ــا ــ ــ ــ ــ تبعــ فى ــــ ــ ــ ــ ــ ال ــــــر ــ ــ ــ التحر ــــب ــ ــ ــ رقوالــ

ــــھ ــ ودعمــ ــــھ ــ قبولــ ــــدى ومــــ ــــع ــ تمــ وا ــــو ــ ــ م ا ـــات ــ ــ وحاجـ ــــة ــ عالميــ ــــال ــ تصــ ـــائل ــ ــ وسـ ــــو طــــ ــــذى ــ الــ ــــو رالتكنولــــ ر

ة ر التحر والقوالب ساليب من  .للمستحدثات

اســتح باالتصــالوقــد ن القــائم وابــداع ونيــة لك التكنولوجيــا ــ ع اعتمــادا جديــدة اتصــالية خــدمات داثت

ــــ ع عتمـــاد و جبــــار التعـــرض دو اليوميـــة حياتــــھ ســـان ش عــــ ان ـــان بم ة الصـــعو مــــن اصـــبح ـــ ىح ن

ســــاع ــــ ال بــــداعات و ــــات اعـ خ و اء و واملعلومــــات ــار خبــ ملعرفــــة عــــالم ــائل ــــاروســ ـ ذا ـــاة يـ ا ــ ــ ع ده

ن خـــر مـــع التواصـــل مـــن ــار.. وتمكنـــھ شـ وان نـــت ــي السـ ابتـــداع عـــد ــا جتمـ التواصـــل ادوات جـــاءت كمـــا

مو ا لالتليفو فوmobileن اى ره بادI phoneنتطو اى اtapوالتابI  padو  وغ

ــــوك ــ بــ س ــــ ــ ــ الفـ ــــل ــ مثــ ــــة ــ ــ ونيـ الاللك ات ــــب الشــــ ات ــــد ــ ــ قـ ــــاظم عــــ ــــع ــ ــــوfacebookرومــ ــ ــ ــــرامtwitterوتـ ــ ــ جـ ــتا ــ ــ ســ وا

instagramالــذى جتمــا التواصــل وادوات ال اشــ مــن ومتصــاعدة متالحقــة موجــات امــا اصــبحنا ــا وغ

مــــن عــــة املتا معــــدالت حيــــث مــــن الثالثــــة او الثانيــــة املرتبــــة ــ ــ ى ــا يــ ــة التقليديــ عــــالم ــائل لوســ التعــــرض جعــــل

و م  .. را

مـ مة ــ اعـداد امــام اعــداداواصـبحنا املــرات ف تفـو والرســوم والصـو اء و ــة خبا املـواد ــ منت قن ر ر ر

الطوفــان ــذا ــا ذا عــالم وســائل وتــاثرت بــل التقليديــة عــالم وســائل ــ ن العــامل ن عالميــ و ن في ــ ال

عالمية ا سائل ن مضام عضھ ع عتمد احت ا ا ح املعلومات من ظى رال  ر

ــــــد ــ ــــموقــ ــ ــ ــ ـ ا ــو ــ ــ ــ يمثلــ ــــالم ــ ــ ــ عـ ــــة ــ ــ نــ مل ن ــــ ــ ــ ــ والفنيـ ن ــــ ــ ــ واملنتجــ ن ــــ ــ ــ عالميــ و ن في ــــ ــــ ــ ـ ال ــــن ــــ مــ ــــو ــــ ــ سـ املما ــــتمر ــــ ناســ ن ر

ــــھ ــ وتقدمـ ه ــــتقرا ــ واسـ ــــع ــ تمـ ا ــــة خدمـــ ــــ ــ ـ م ــا ــ ــ سـ ــــ ــ ـ ال ــة جتماعـيــــ ــــات ــ ــــم.. رالتخصصـ ــ ـ لف م ــــاد ــ اجـ ــــت ــ الـ زوما

اعـــداد ــ ـ ــ ـ و طــوة ا ـــ اعالمـــى منـــتج ابـــداع ــ ع م وقـــد تصـــال وفنـــو واســـاليب ن رمضــام من انفســـ

ــــاس اسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ال ــة ــ لمـ ال ــــة امانـ ــــل مـ ــــدو يتصـ م ــــو ـ ا ــــؤليا مسـ ــــو يتحملـ ــــ ـ ال ــــة الراقيـ ــانية ــ سـ ــــة مـ نللم ن

ومحركھ و تمع.. نال ا والسلوكيات لالحداث م رك ا و عالم اصبح  كما

ــــل الفاعـ ــاث ــ التـ ــ ـــ يفة ــــ ـ وال فى ــــ ــ ال ــــاح نجـ ــ ــ ـ ا ــــؤدى يـ ــالية ــ تصـ ــــة العمليـ ــ ــ ـ ــاح ــ ــــــووالنجـ و ــــع تمـ ا ــ ـــ

والتقـدم ـ الر ـق طر ـ بـداع و ـا حل ـ ـاد ج و تمـع ا ل مشـا وعـالج مناقشـة ن عالميـ ع مايفرض

مم ن  .. ب
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العمليـة ونـات م ـ امـة يـة تاث قـوة يمثلـو املواطنـو اصبح الديموقراطى عالم اليات وتطو و ظ نومع ن ر ر

مــــن ــــم دو تطــــو ان عــــد ــالية رتصــ الفعــــلر د رمســــتو الفعــــل–فقــــط–ى انتــــاج ــ ــ ــاركة املشــ مســــتو ــــ ىا

ذاتـــھ ــ.. عالمـــى ـ والر ة ضـــا وا املدنيـــة قيـــاس ـــ اساســـيا ا معيـــا عـــالم ـــ ــة رـ وا التقـــدم اصـــبح روقـــد ر

ــــتخدام اسـ ــ ــ ـ ع ن ــــ عالميـ ة ــــد قـ ــ ــ ـ ــــعف والضـ عـــــالم ـــــة حر ــــاب وغيـ تمعـــــات ا مـــــن مجتمـــــع الى ى ــــا رسـ

ال تمعاتالقوالب ا لتخلف ا وا ا معيا اصبح عالمية والوسائل ة ر  .رتحر


ا الثالثــة لفيـة مــن لو العقــد ايـة مــع عــالم يلعـب ماعــة الفـرد حيــاة ســي ـ متعــددة رادوا تمــع وا  وا

ت فقــد والدولــة ــ العــالم لحــو قــد عــالم ان " مقولــة رتطــو ــةق ا ة ر ــ " صــغ ــا ال ــل طرح و  خــالل وســادت ما

ين العقــدين ــ ــ نالقــر مــن خ عــالم يصــال وســائل وفــرت حيــث املا ونيــة و يــات مطلــع ــ  ليك  الثماني

ى تواصل سا دود عابر ا غرافية والفواصل السياسية ل جاء ل ا عالمية الرسالة لتصل ا ة را   .. راملعمو

شـــر " واصــبح شـــو بمـــن اشـــبھ عـــالم وســـائل بفعـــل اليـــوم ال ـــت ـــ نع ة افـــراد يتواصـــل حيـــث " واحـــد ب شـــر  ال

م ا م عد ولم مباشر مواج اتصال  و  عتماد ع او راء تبادل او خبار معرفة حد عند يقف تواصل

سة ا لتحو بل  واحدة اتصال وسيلة ع ج مثـل الواحد السلوك رمما ةشـ تجمعـات وخـر رات ر  ـل ـ وتظـا

ات واحد وقت  العالم عواصم شعا اسلوب واحدة رو ـ ـ واحـد و  حـدث كمـا او سـانية املطالـب عـن التعب

ة ـــ ة ٢٠١١ ينـــاير ٢٥ رثـــو ـــات مـــن املصـــر يـــة تحر ـــة جما ــ اساســـية بصـــفة اعتمـــدت مســـتمرة رثو ـ  رســـائل ع

ة اعالمية اتصالية ت قص ة ا ن ا ممعظ تحقيق  رالثو داف     ا

ان ه عالم ادوار  النو رالتطو ذا و تمع الفرد ع وتاث ـة مرتكزات من العديد بتحقق مرتبطا وا  نظر

ــ عتماديـة دت فقـد عــالم وسـائل ع ن عـوام شــ ن نجــاح املاضـية الثالثــ في ـ ن ال عالميــ ـ و  وســائل ع

عة تصـال ـو ساســية ياجــاتحت تلبيــة ــ واملتنوعــة الســر م ــ املتلقــى ســاعد عــالم واصــبح رل  اتخــاذ ع

ات ة حوال شرة توجھ حيث اليومية حياتھ تفاصيل  تجاه رقرا و دين – مـثال – ا ـ املشـا ـس نوعيـة ا  املال

ــلع اســــعار اخبـــار وكــــذا لليــــوم املناســـبة ــام نوعيـــة تحــــدد الســ ــا املتــــاح الطعــ ــا للـــدخل تبعــ ــــات املــ ب  عالميــــة والت

ر حركــــة لحــــو ــ تجعلــــك واملــــر ــ قــــك غ ــارع مــــن طر ــاه عطــــل تحــــذيرات عــــن فضــــال الخــــر شــ ــاء او امليــ ــ ر ــ الك ــ  وال

ا سلوكيات تفرض ن ان كما .. عي و ة ت د لـھ مـايتعرض حصـيلة مـا حـداث تجـاه معينـة نظر وج  املشـا

ء او املستمع او ر اخبار من ىالقار اء روتقا ف تحملھ روا امجوا  ال   .. عالمية ل

ــــذلك ــ ــــــبح ولـ ــأثر اصـ ــ ــ ــــرد تـ ــ ــــــى الفـ ــائل املتلقـ ــ ــ ــــالم بوسـ ــ ـــات عـ ــ ــ ن وتوج ــــ ــ ــــزداد عالميـ ــ ــــوة يـ ــ ــا قـ ــ ــ ــــد يومـ ــ ــــوم عـ ــ ــا يـ ــ تباطـــ  را

ــيلة بمصــــداقية ــا عالميــــة الوســ ــ ا ودق ة وســــرع ــا ــ ن روم ــامل ــا العــ ــ ن مــــن ف في ــــ ن ال عالميــــ ــ و ــ  ابتــــداع ع

ذب متنوعة اساليب م  والتاث ل و    ..رجم
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ام ـــ ـــو وثقـــة واح م ــا يقابلـــھ را ـــد دائمـ ــاء مـــن املز ــ املســـؤلية اعبـ ـ ن ع ـــ عالميـــ تبـــاط يحتفظـــوا ح ـــو ربا  را

ن واملالية املادية ومساندتھ ا نعملو ال عالمية والوسيلة لالعالمي   ف

ال ن الــدائم الصــراع زومــا ــة بــ ضــة القيــود و عــالم حر ــ طالضــغ جماعــات و الدولــة مــن واملفر  واملــالك السيا

تمــع ــاد رمحــو ــو وا ــ ج ى السيا ــة لــدعاة والقــانو افة حر ــ عــالم ال ــة .. و فى وحر ــ عالمــى ال  و

ــ ـــ ـ ه اداء مـــن تمكنـــھ ال ـــو دمـــة رادوا م تمـــع را ـــيح وا يحة للمعلومـــات لالوصـــو لـــھ وت ـــ  واملدققـــة ال

طر مناطق ا والولوج ة او ا اب مواج قيقة عن بحثا ذالنفو ا ر والراى ا ما ا و ا وتوصيل م  .. را

ـ ن انــت املقابـل و جــراءات القـوان ـات و شــاط لتنظـيم الدولـة وســيلة والعقو ــ عالمـى ال  مراقبتــھ خلفيـة ع

خيص ــ والــتحكم ـــ فـــاظ عالميــة للوســائل ال ــ وا يــاة حرمـــة ع اصــة ا ن ا  والعـــادات والثقافــة للمـــواطن

تمع  السائدة قاليدوالت   .ا

ناو وسوف يـة ـ تبحـث اساسـية قضـايا ثالثـة الكتاب ذا  لن ن ما ـر الـديموقراطى عـالم ومضـام  ا

ا و ع وتاث م   : خالل من را

ا الديموقراطى عالم اسس  :اوال ة وعالق ب من نماذج مع املعلومات لتداو بحر خاصـة مختلفـة لدو رتجا  و

و   يةرو

ر الديموقراطى عالم وقيم مبادىء  :ثانيا   ا

ة رتطو  :ثالثا   تاحة ا التلقى من املعلومات لتداو حر

عا ن العالقة  :را ة ب ض الواقع حيث من وامللكية ردا ب املف   الدولية روالتجا
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 املعلومات ولتدا حبرية وعالقتها الدميوقراطى االعالم اسس
 االوروبية وخباصة خمتلفة دول جتارب من مناذج
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مبكــــرا ــالم العــ دو ــــل ــ ــ ــة اكمــ ا السياســــية الــــنظم شــــفت ميــــةلاك عالقــــةعــــالم أ صــــياغة ــــ ا فســــعت

و ن في ـــ وال عـــالم وســـائل مـــع ـــاخاصـــة ف ن النظـــام.. عالميـــ طبيعـــة ان ـــ ا عالميـــة اســـات الد شـــ رو

ـة ر با ن عالميـ تمتـع ومـدى تـھ ادا واسـلوب عـالم ـة حر طبيعـة ـ ع بقوة اثرت قد الدولة رالسيا

الدو ـ ـ السيا النظـام وطبيعـة عـالم ن بـ ط تـر ـ ال عالميـة للنظم التقسيمات م ا ومن م لـةعمل

عالميـة الـنظم عن م اس د سو ي و ت وسي شرام بھ رماجاء ايـد١٩٥٦ن ماك ـر تقر اسـة١٩٧٦ثـم رود

ل و سية .. ١٩٨٩ما ئ نظم خمس د ش العالم عالمية و فية ال النظم فان عامة صفة  : رو

? 
ي ــ ــ ــ ـ ت ــ ــ ــ ـ ــــة ــ نظمـ ــــن مـــ ــــوع ــ النـ ــــذا ــ ـ ــ ــ ــ ـ افة ــ ــ ــ ـ ال ــــــتخدم ــــــدفاعسـ والـ ــــة ــ عامـ ــــفة ــ بصـ ــــة ــ الدولـ ــــيطرة ــ سـ دو رم

ــــة نخبو ــــات توج ــــ ع عــــالم مــــن اللــــو ــــذا ــد عتمــ و اكمــــة ا ماعــــة ا او الطبقــــة ــا مصــ عــــن نباســـتماتة

ان ن يـر حيـث ا ا وقـد مـا ا ـ شـكيك ال ـ ع اساسـية بصـفة عتمد و ن للسلطو املطلق بالوالء ت وت ر

نفســـيا او نيـــا ذ ة قـــاد ــ ـ غ ــا مـ ــــلرا ـــ اســـم ا التوجيـــة ــ ـ ا حتـــاجو و م بانفســـ ات القــــرا اتخـــاذ ــ ـ نع ر

ــــدمرا ــ مــ ــــرا ــ خطــ لو ــــ ــ شـ س م ــــا ــ فــ ــــلطة الســــ ــــوا ــ تولـ ــــو ــ ولــ ن ق ــــا ــ ومــ ــــ ــ ـ مر ــــم ــ ــ ا ــ ــ ــ ــ ع ن ــــ ضـــ املعا ن ــــر ــ ــ و ء ــ ــ ــ نـ ر ر و

 .. للمجتمع

ين ــ ــ ــ املتم وان ــــة ـ النخبو ــــرة فكــ ــــة الناميـ ــــوب نـ ا دو ــــــ ــــراه نـ ــا ــ لنـ ما ــــذى الــ ــــالم عـ ــــن مـ ــــو اللــ ــــذا ـ ــد ــ جسـ لو زن

ــــا ــــطالتـ فقـ ــــلطة للسـ ن ــــة( ع الدولـ ــــزة ـ اج ــــة عايـ تحـــــت ــــنوعة املصـ ات) رالنخـــــب ــــرا القـ ــاذ ــ اتخـ ــ ــ ـ ع ــــدر جـ ــــم رـ

لالعالم م قياد ا ف بما السلطة ال اش سة  .. رومما

ــية ــ السياســ ـــا ــ اوقيم ــــيطرة املســ ــــة النخبـ او ــــة ومـ ا ــاد ــ انتقــ ــــھ عليـ ــــر حظــ و ـــا دائمــ الســـــلطة ــــد ــ يؤ ــا ــ نـ ــــالم عـ و

عاقب و خالقية و ية نوالدي عالمي و ن في ال من ذلك يخالف من ات العقو شد  بأ

الغلــق او ح والتصــر فى ـ ال ــة حر ـ تــتحكم ـ ال ن والقــوان القواعــد مـن ســانة ل الشـمو عــالم خضـع و

بــــال بـــاملنع والتـــدخل عــــالم وســـائل ماتتداولـــھ ـــل ــ ــ ع القبليـــة الرقابـــة ـفــرض عــــن فضـــال عالميـــة للوســـائل

مــــن الى ر ــــ عالميــــةم و فية ــــ ال ــاع. املــــواد والقطــ وميــــة ا امللكيــــة ن بــــ خلــــيط عــــالم ــائل وســ وملكيــــة

الدولة ات بتوج م يل ما وكال اص  ا
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الـرغم ـ وع ـا ع م دفـاع مقابـل ـ ن عالمي و ن في ال ن ب الفساد شر ع اكمة ا السلطات ع و

عالميــــــ و ن في ــــ ــ ال ــاد بفســــ ــــلطات الســ ــــة معرفــ ــــن ــــةمــ مقولــ ــــدو عتمــ م ــــا فــ ــــد" نن التاييــ ــــل مقابــ ــاد ــ " الفســ

م فتعصف م عل اكم ا غضب حالة الزاجرة ن القوان الفاسدين من النوعية ذه ع  والتطبق

فيو ــــ ـ ال ــــادات قيـ ــــو تحـ و ملــــة با ـــــات ا ان ــ ــ ـ ا الســــلطو ــام ــ النظـ ـــــذا ــ ــ ــــالم عـ ـــات اخالقيــ نوتتعــــرض ل ى

تمام ا عالميو فـاظنو وا دمتـھ يتفـانو الـذى اكم ا و فقط واحد د ومشا ومستمع ء نبقار ى

القـــانو او اوالقـــيم دين املشـــا او القـــراء ـــو بجم تمـــو وال مودتـــھ ـــ نع عالميـــو.. رن و فيو ـــ ال ى عـــا نو ن

ــــ الرا ــــى عالمـ م بــــدو ــام القيــ ــ ــ ـ ــة والرغبــ باالبـــــداع ون ــــ يتم والــــذين ـــــة ر ل ن التــــواق ن ــــةرخالقيــــ دمـ

دة واملطا صار وا بعاد لالس تعرضو و الشمو السيا النمط ذا شديدة معاناة تمع را  . ن

عـالم اخالقيـات ن تقنـ ـ ا الراميـة ـود ا ـل املتعمـد التاجيـل او املطلق بالرفض الشمولية النظم وتقابل

م نقابـات شاء ا او عالمية ن للم اخالقية مواثيق صياغة ـةاو وج مـن حاجـة نـاك س فلـ ن لالعالميـ نيـة

ن في ـــ وال ن عالميــ الن ى الــذا الضــبط ادوات وال عــالم الخالقيـــات الشــمو النظــام ــ الســلطات نظــر

السلطة ماية املفصلة ن بالقوان او عسفيا م ل ين او مناقشة بال التعليمات ينفذوا ان اما م  عند

? 
ــ النظــــامســ ــــذا ـ ن البــــاحث ــــم ية" معظـ الســــوفي عـــــالم ــائل وســ ــــ ـ الســــيطرة ــــة ـ ــــ" نظر ـ ــا ــ تطبيق ــــة لبدايـ

ة ثــو منــذ ســيا ر ــ ــ ي اللي والتطبيــق املاركســية ــة النظر ــ ع اعتمــادا الســابق الســوفي رتحــاد .. م١٩١٧و

ا التطبيــــق ان ــــ ح العــــالم دو مــــن ــ ــ كب عــــدد ــ ــ ا ــة ــ النظر ذات انتقلــــت وســــائللوقــــد ــــ ع للســــيطرة ــي لصــ

ــــذا ــا ــ عل يقــــوم ــ ــ ال ســــس ــــل و ما ــــص و الســــوفيي النمــــوذج مــــع جوانبــــھ معظــــم ــــ ــابق يتطــ عــــالم

ــ ــ ـ فى ــــ ـ ال ــام عالميـــــو" النظــ ــــدم يخـ ان جـــــب و ــــالم عـ ــائل ــ وسـ ــــ ـ ع ــــيطرة املسـ ــ ــ ـ ــة ــ العاملـ الطبقـــــة نان

املل وتحظــر ى وتفـا بــاخالص الطبقــة ـذه مصــا فيو ـ تمــعنوال ا فــرض و عـالم لوســائل الفرديــة كيـة

ضــــد متنوعــــة ــــات عقو وتطبــــق الشـــيوعية ضــــد ــــار اف او معلومــــات ايــــة شـــر ملنــــع قانونيــــة وقيــــود قبليــــة رقابـــة

ذلك مخالفة حال ن عالمي و ن في  "ال

امــــل ال ــــب والتغي قــــائق ا ــاء اخفــ ــــ ع ة بالقــــد عالمــــى و فى ــــ ال ــام النظــ مــــن النــــوع ــــذا ــــ تم ــــورو ـ رل

ــــن مـ ــــال العمـ ــــم و ـــام النظــ ــــذا ـ ــ ــ ــو ــ عالميـ و فيو ـــــ ال بــــھ ــــتم ـ ــــذى الـ ــــاص ا ــــو ـ م ا ــا ــ لصـ نالعــــام ن ر

الدولــــة ات مقـــد ـــل ل ـــزب ا ــار ـ احت عـــالم ـــدعم و الدولــــة يحكـــم الـــذى الواحـــد ـــ السيا ـــزب ا ــاء راعضـ

ـــة الرفا مقابــــل اء ــ ــ خـــتالف او املعرفــــة ــ ــ الفـــرد حــــق ــا نــ ــ ـ تال نرو والصــــ ــا ــ و ـــ ــا كمــ ــادية قتصــ

 .. حاليا
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ــــد والقواعـ ــــة يـ ز ا ــــة التنظيميـ ــــات امـ ل ــــن مـ ــــيط خلـ ــــ ـ ــيو ــ الشـ عالمـــــى النظـــــام ــ ــ ـ ــــالم عـ ــــات واخالقيـ

الشــرف مواثيــق فــان ولــذلك عالميــو و فيو ــ ال س ولــ ــاكم ا الشــيو ــزب ا ا يضــع ــ ال نخالقيــة ن

ع ــــق بر غـــم النظــــام ذلـــك ــ ــ ــة والقانونيــــةرعالميـ يــــة ز وا السياســـية القيــــود يجـــة ن التطبــــق ـــا ا ــا ــ ا ربا

الدولة  .. السائدة

ــــ ـ ال ــــدو الـ مــــن ــــد العديـ ــ ــ ـ ــة اخالقيــ ــــرف شـ ــــق ملواثيـ ن عالميــــ و ن في ــــ ـ ال ــــدار اصـ رة ظــــا ــــدنا وجـ لولــــذلك

القـ مـن يات سـعي ال ـ شـوف ا جو ايـدى ـ ع ه يـا ا عـد السـوفي تحـاد عـن رانفصـلت حيـثر ـ املا نر

اصـبحوا ان عـد فية ـ شـرف مواثيـق باصـدار وطاجسـتان منيـا وا سـيا ر ـ عالميـو و فيو ال رقام و ن ن

عـــالم ســـائل و ــات ر ل املكبلـــة ن والقـــوان القواعـــد الغـــاء بمجــرد ـــا ل شـــديدة حاـجــة دباجـــات.. وــ وحملـــت

ان تؤكــد شـابھ م ى معــا املواثيــق عالميـو" تلـك و فيو ــ نال ــمن عمل تــنظم ــ ال املعـاي م بانفســ نيضــعو

ــــود ــ للقيـ ــــديال ــ بـ ــــع تمــ ا ــا ــ ــ مصـ وتحقــــــق ن ــــ ــ عالميـ و ن في ــــ ــ ال ــة ـــــ حر ــــق تحقيــ ــــع ــ مـ ــــب ناســ ت ــ ــ ــ ـ ال والقيــــــود

تمع وا عالم ة حر ت د ا ال  "  رالتعسفية

? 

امل ن القــــرن ــ ــ ا ــ ــ ا اللي فى ــــ ال ــام النظــ اســــس العــــود ن ــــة١٨وال١٧يالديــــ يـ و و ضــــة ال عصــــر رخــــالل

املـــال ن وتثمـــ بـــداع و ـــة ر ا يم مفـــا عظـــيم حيـــث الراســـما ـــ السيا النظـــام واليـــات ايدلوجيـــة عكـــس و

تھ وحضا بيض العنصر دو عظيم و والعمل روالفردية  ..ر

ســـة والكن الدولـــة ســـلطة ســـيطرة مـــن للتحـــر ن يـــ و ن في ـــ ال نضـــال ـــان رو صـــياغةر اء و خاصـــة ربصـــفة

ن ــــ عالميــ و ن في ــــ ــ ال ــــل بفعــ ــــاطراد بــ تطــــــو ــــذى الــ ــــى عالمــ ــــام النظــ ــــذا ــ ــــس اســ ــــدعم تــ ــة ــ اخالقيــ ــــادىء رمبــ

ــا وامر ــا و او ــ الراســما ــ ا اللي النظــام اعتنقــت ــ ال الــدو ــ مســتقرة نمــاذج لــھ اصــبح ــ ح م رانفســ ل

ا  ..وغ

ا فكـــرة الراســـما عالمـــى النظـــام جســـد شـــئوو ـــ الدولـــة تـــدخل وعـــدم قيـــود بـــال املفتوـحــة ـــرة ا نلســـو ق

ــــونجرس ال ــ ــ ع يحظــــر الــــذى ــــى مر الدســــتو عنــــھ مــــاع ــــو و عــــالم و افة ــــ ـــان" رال ملـ ايــــة" ال اصــــدار

عالم و افة ال او لالفراد عتقاد و بداع و والتعب الراى ة حر تقيد ن قوان او عات  شر

ــــ اســـ ــيلر ــ ــ شـ ت ــــ ــ ـ ل ــــف ــ صـ ــــو ــ ـ ــام ــ ــ النظـ ــــــذ ـ ــــــو: " س وسـ ــــبقة ــ مسـ ــــة ــ قابـ ــــال ــ بـ ــــرا ــ حـ ــــو ــ ـ ي ان ــــب ــ يجـ ــــر ــ شـ ال قان رن

ــــراخيص اوتــ ــــود قيــ ــــال بــ ا ــــدير وتــ ــــالم عــ ــائل ــ وســ ــــك تمتلــ ــــة جماعــ او ص ــــــ ــــل ــ ل ــــوح مفتــ ــــالم عــ و افة ــــ ــ ال

ــــن مـ الى فى ـــــ ال ــــد النقـ ــــو ـ والي ــــات املعلومـ ــــداو وتـ ــــع جمـ ــــ ـ ع ــــود قيـ ايـــــة ــــد توجـ وال ــــلطة السـ ــــن مـ ــــبقة ِمسـ ن ل

ا او الدولــــة ــاســــلطات فيمــ ــــة ر وا ــــ امل باالســــتقالل عالميــــو و فيو ــــ ال تمتــــع و للعقــــاب محــــال ـــا ـ نحزا ن

اء ا من  "ريبدونھ
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عـــن بحثـــا املتطرفـــة الراســـمالية طموحـــات ـــا ابر متعـــددة مخـــاطر ـــ ا ــ ـ ا اللي فى ـــ ال النظـــام ـعــرض زوقـــد

تمعـات ا حســاب ـ ع ولـو مة ــ ال اسـب امل ـ ع ســتحواذ و ـار حت و ـاالنفـوذ ف ش عــ ـ عــرض.. ال و

عـالم اخالقيات وكذا مستمرة لتحديات عالم ة حر وم مـن.. مف حالـة عاشـوا عالميـو و فيو ـ نوال ن

ــــ ـ والــــتحكم عــــالم ــائل لوســ عالميــــة السياســــات ــ ــ ـ ع املــــال اس يمنــــة ل والــــرفض القبــــو ن ــاب مــ رالصــــراع ل

عالمى س.. داء قانو ان من الرغم ـنوع سـائدا ال مـا والطلـب العـرض تفاعـل ـ ع القائم ة ر ا زو ق

ال باشــ املــال اس تقــاوم انــت نــاك عــالم اخالقيــات ان الراســمالية الــدو ــ ســانية شــطة رــل ل

الدو تلك ن والقوان الدسات ا يح ت ال ى الذا  ..لالتظيم

كيــان باجــد صــد ســيط١٠رو ــ ك اســمالية ات ىشــر انر ــر و ــا امر ــ عــالم و ذاعــة و افة ــ ال ــ ع ىر

عالمــــى النظـــام عـــن عيـــدا تجـــھ و الشـــمو عـــالم نمـــط ــ ـ ا يتحـــو ـــى مر عالمـــى النظـــام يجعـــل لـــذا

التقليدى ا  .. اللي

د ــ ــ ــ شــ ان.و ــــ ــ ــ ا ــــــف يوســ ــــو ــ ابــ ــــاس ــ ــــطة١٠اينــ ــ شــ وا ــــــة ماليــ ــــا ــ مصــ ــــا ــ ــ ل مة ــــــ ــ ــــمالية ــ اســ ــــــة كيــ امر ات ــــر ــ رشــ

سـيةاقتصـ الرئ الفضـائية كيـة مر ــو التلفز ات شـب ـ ع سـيطر متعـددة كمــاABC - CBS – NBCنادية

ــــ ع و٣٤ســــيطر ــــر اخـ ــائية فضــ ونيــــة تلفز ــــة و٢٠٧ىمحطـ ضــــية ــــو التلفز ــــل ابـ انظمــــة رمــــن ــــة٦٢ن محطـ

البـــث قوميــــة و٢٠و.. راديـــو متنوعـــة ات باســــتديو يالت ـــ التـــايم٥٩شــــركة ــــا م مطبوعـــة زوالنيــــومجلــــة

و ــك تـــايمز٦٢و انجلــوس ولـــوس جرنــال يت اســـ ل و وذا بوســت والواشــنطن ـتــايمز ك ــو النيو ــا ـ م يفة وــ ر

ـ ا باالضــافة تـوداى اس ـو و٤١و الكتــب شـر ل ولومبيــا١٧شــركة و فـوكس مثــل ى نما السـ لالنتــاج .. شـركة

عن د تز سبة مايمثل و ال% ٨٨و كية مر عالم وسائل اجما  . ىكمن

تعــد و اساســية بصــفة س ـ وا ــوادث وا املشــا واخبـار ة ثــا ــ ع الراســما النظـام ــ عــالم عتمـد رو

تمع ا موم ل ادة ا املناقشة عن كب حد  ا

رة ظـا ز بـر ـ ا ادت ـ ال للسـيطرة خضـعت قـد خاصـة بصـفة ا وامر الغرب عالم ة حر ان شيلر ر وو ى

ــليل"  ــ ــــوالتضـ ـ م ل ــــى ــــبح" رعالمـ واصـ ــــة الفرديـ ــ ــ ـ ا ع ــــ ـ ت ــة ــ ـ ر ل ــــة معينـ يم ــا مفـــ س تكـــــر ــ ــ ـ ع ــــوم تقـ ــــ ـ وال

ن عالميــ لــدى ن ــوم املف ـ غ تمــام وتراجــع الفـرد يــة فا وحراســة الفرديــة امللكيـة بحمايــة ــتم رعـالم

عامـة ب.. بصـفة ى شومسـ مايصـفھ ـو عـالم" و ـ الراسـما ـار ابممـا" حت ــ ا ن بـ تطـابق ـ ا ادى

ن في ــــ ـ ال مــــن ل مــــذ ــــوع خضـ وانــــتج الدولــــة ــ ــ ـ ــما الراســ ــام والنظــ عالميـــــة ــائل للوســ ن ـــالك املـ املــــال راس

ى مر الراسما للنظام و م وا ن عالمي  رو

مناخـا انـتج عليـھ الراسـمالية ـة ا حت السـيطرة مـن اليـھ آل ومـا الراسـما عالمـى النظـام وتطــوران رلنمـو

معـــدالت ــادة ــق طر عــن ــاح مــن ــد املز وفكــرة الفرديـــة عظــم ــ ال عــالم اخالقيــات مــن خاصــة زنوعيــة ر



١٥

 

ســبة ى تــد مــع العامــة دمــة وا نيــة وامل الوظيفــة اخالقيــات حســاب ــ ع ولــو ســتماع و دة واملشــا ــع زالتو

نتخ ات ـــ ف ــ ـ للمــــواطن جتماعيـــة بالقضـــايا ملعظــــم.. ابــــاتتمـــام جتماعيـــة انـــة اضــــربامل مـــا ـــو و

ـ ا ادى مـا ـو و املصـداقية حسـاب ـ ع تتحقق ما عادة حية الر الن ن عالمي و ن في وال عالم وسائل

للمجتمع وقيمتھ يؤدونھ الذى الدو مية ا و شك ي الذين ن خالقي ن في ال ات معنو و رتد  نر

? 

املرجعيــات ـ ع والشــعوب الـدو غالبيــة واعتمـاد العــالم ـ ســان حقـو ولغــة منظومـة تــاث تنـامى يجـة لن ق

ــــة قوقيــ ــــوفي.. ا الســ ــاد ــ تحــ ــار ــ يــ وا ــــرب الغــ ــ ــ ــ ــــالم عــ ــائل ــ لوســ ــــما الراســ ــار ــ ــ حت ــلبيات ــ ســ تزايــــــد ومــــــع

السياسية ساق غ ومع الشيوعية املشـاركةواملنظومة يم مفـا لصـا العـالم دو معظـم ة لالسلطو

ــــن مـ ــ ــ ـ املا القـــــر ــــالل خـ ــــالم عـ و افة ــــ ال ــــة سـ مما تحولـــــت ان ــــد عـ و ن ــــواطن للمـ ــــية والساسـ نجتماعيــــة ر

ــــ ك ومؤسســــات ن العــــامل مــــن مة ــــ اعــــداد ــــا ل ــــ ت و ــالم املعــ ة ــــ وا نــــة م ــ ــ ا مؤقــــت عمــــل او ىوايــــة

ا ــاديا ــ اقتصــ ــا ــ ـ ل ــــة ودوليــ ــــة ــــامحليـ ايضـ ــا ــ ــ واخالقيا ا وقواعــــــد ــــا ـ ــــة.. وقواني جتماعيــ لية ــــؤ املســ ــام نظـــ ــــر وبــ ز

فية ـ ال الـنظم ـل وتـاثرت العـالم دو معظـم متنوعة جات ود ال باش نفسة عن وع عالم للوسائل ر

التقليدية عالمية  .و

وا نــة م ــل ن بــ مكتــوب ــ غ اجتمــا عقــد نــاك ان فكــرة ــ ع النظــام ــذا عتمـد تمــعو ا ــ فيح تمــع

لــھ الضـر ــ م سـب وعــدم للمجتمـع م خــدم مقابـل ــ ا سـ ومما نــة امل رـذه ســت.. ر ل افة ــ ال ـة حر وان

ــــدة فائـ ل شــــ ان طة شــــر ن عالميــــ و ن في ــــ لل مــــنح ــــ مجتم امتيـــــاز ــــ وانمــــا فقــــط للفــــرد طبيعيــــا حقــــا

 .. للمجتمع

ال واليــــات اخالقيــــات صــــياغة مــــن فالبــــد ثــــم ســــتمرومــــن ل ســــاس ــــذا ــ ــ ع تمــــع وا ن عالميــــ ن بــــ عالقــــة

اس او ومـة ا او ـاكم ا ـزب ا او السـلطة من ا ف التحكم رة ظا وتتقلص عالم نة مل الشع رالدعم

 .املال

ـوم مف اطـار ـ ا سـ ومما عـالم و افة ـ ال نـة مل مـا ا الـدعم ـ ع ة شـر ال تمعـات ا توافقـت روقد ى

اساسيةاملس بصفة عالم لوسائل جتماعية لية  ..وؤ

ــــة ــ كيــ مر افة ــــ ــ ـ ال ــــة ــ ــ ر ــ ــ ــ شــ و ــــة ــ نــ ــــيات ــ توصــ ــــت ــ انـ ــــة١٩٤٧و ــ يطانيــ ال ــــة ــ امللكيــ ــــة ــ نــ ال ــــيات وتوصــــ

افة ــ العــالم١٩٤٩لل ــ عــالم لوســائل جتماعيــة لية املســؤ لنظــام ة بلــو واو ر النظــام.. ل افــق توســع ثــم

واتف وثائق دعم خلفية لھع املتحدة مم ة.. اقيات النظر ذه ل ساسية املبادىء ل و ما رصد  :و
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فــــاظ ? ل معينـــة واجتماعيـــة ســـلوكية امــــات ال وتنفـــذ تقبـــل ان يجـــب خــــر عـــالم ســـائل و افة ـــ ىال و

تمعية ا واملصا املصداقية  ع

ـ ? خالقيــة و نيـة امل باملعــاي عـالم ســائل و افة ـ ال م ـ فيووتل ــ ال ا يضـع ــ وال املعلومـات ننقــل

املة قيقة ا ونقل والتواز واملوضوعية الدقة ا مقدم و عالميو نو  ن

تلـــــك ? ــــق تحقـ ــــ ـ ا ــــؤدى يـ ــا بمـــ ــــل للعمـ ـــــى ذا ــــيم نظـ ب ــــالم عـ ــائل ــ وسـ ومـــــالك فيو ـــــ وال ــــو عالميـ ــــوم نيقـ ن

امات  ل

ــ ? ــ ـ ا مــــايؤدى ــــر شـ عــــالم ــائل ــ سـ و افة ــــ ال ــــب تتجنـ ان ــــةويجــــب جتماعيـ ــــ والفو والعنـــــف ــــرائم ا

قليات انة  وا

ــ ? ــ ــ ــار ــ ـ ف و اء ــــوع تنـ عكـــــس و ــــدد والتعــ ــــوع التنـ ــــ ـ ع تحـــــرص ان يجــــــب ــــالم عـ و افة ــــ ـ ال ــائل ــ وسـ ران

ن للمواطن الرد بحق م وتل تمع  ا

ادا ? الرفيعة خالقية باملعاي م ام ال و ن عالمي و ن في ال ع حق مللمجتمع لوظائف  .م

العامة ? ة املص لتحقيق تمع با اضر اذا عالم شئو العام التدخل تمع ا حق  نمن

 

ــ ك و ن في ـ وال ن لالعالميـ ى الـذا الضـبط اليـات اسـتخدام ــ ة غـزا ـ ك عالمـى النظـام ـذا عـد رو

نمــــاذج ل ــــ حيــــث ــــا تفعل واليــــات عــــالم اخالقيــــات ــــوم ملف ــــتفصــــيال ا ــتو املســ ــ ــ ع ومتنوعــــة ة ــــ ىكث

والدو قلي  و



عليــــھ تطلـــق عالميــــھ اســــات الد ومعظـــم الــــديموقراطي عـــالم ـــام نظـ ـــ الديموقراطيــــة" رعت املشــــاركة نظـــام

عــــام" عالمـــى منــــذ ــالم العــ ــ ــ ــا حاليــ الناميــــة عالميــــة الــــنظم احــــدث ــــو٢٠٠٢ــــو ــامو لنظــ ــ ــ طبي رتطــــو

عـــــالم ــائل لوســــ ــــة جتماعيــ لية ــــؤ ــائط.. واملسـ ــ وســ وتطــــــو ــــان ســ ــــو حقـ ــــة ثقافــ ــار شــــ ان ــــة يجـ ن ــــر ــ ظ ــــد روقــ ق

ــــة الثالثـ ــــة لفيـ بديـــــة ــ ــ ـ ـــا جتمــ و ــــى عالمـ ــــل وامـــــتالك.. التواصـ ــــات املعلومـ ــــيو سـ ــــدفق تـ رة ــا ــ ظـ ــــامى لوتنـ

ا تحولت اتصالية لوسائل ة الصغ ماعات وا وفراد م ا محدودة اعالمية  .روسائل

عام وغـرف٢٠٠٩ومع ـة خبا ـدمات ا اسـتخدام ـ التوسـع يجـة شـرن ال ن بـ للتواصـل نـو تطـو ـر رظ ر

عليھ اطلقت جديد ر تطو ز لي جتما التواصل ادوات ع دشة الشعوب" رالد اعالم ال" نظام مـا ـو زو

ن ح ل ش  ي
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ال عالم نظام قوم ـاو م عنصـرا عـدة ـ ع ـر ا ـ: ديموقراطى اسا عـالم وسـائل ـ ع تصـال حـق ان

ــــدة املتحــ ــــم مــ ــــھ وتفرضــ ــــة الدولــ ــــن مــ ــــو مكفــ ى ـــا ــ سـ ا ــــق حــ ــــــو ــــع تمــ ا ــ ــ ــ ــات ــ قليــ و ـــــات ماعـ وا ــــراد للالفــ

الدولية تفاقيات  و

تمــــع والفــــراد  ــــق ا ــ ا ــ ان ــ ــ ـ ــائل تل م عــــالم وســ ــا ــــة احتياجــ ــــيم يخضــــع ان واليجــــب فيــــةوالثقا املعرفيـ  تنظـ

ــــى العمــــل ــــل عالمـ ــــة داخـ ــــة الدولـ ــــلطة اليـ ــــية سـ ــــة او سياسـ ــــ رادا ــة ـ ــ ــــن وان الدولـ ــــق مـ ـــات حـ معيــ  واملنظمـــــات ا

تمع ومؤسسات ى ا تمعات املد لية وا و ان ا ا ني عالم تصال وسائل ل اص و   .. ا ا

ــــد ــ ــــبح وقــ ــ ــام اصــ ــ ــ ــــالم نظــ ــ ــــديموقراطى عــ ــ ــــر الــ ــ ــ ــــال ا ــ ــ ــــــعوبلل مفضـ ــــھ شــ ــ ــام النــ ــــ ــــق نظــ ــ ــــاركة يحقــ ــ ــــة املشــ ــ ــ  جتماعيـ

شودة والسياسية   .الدولة استقرار ع ساعد مما امل

الــــت ــــذه زوما ــة ـ ــ ـ ــــدع ـلــــم النظر ال تبـ ــ ــــة اشــ ــالتنظيم خاصـ ى ـبــ ــــذا ــــا الـ ـ ــــت كمــــا .. ل الـ ــ زال ــ ـ ب ــة ت ــ ــــة املنظومـ  خالقيـ

ة لية لنظر ـ عدد وجود للنظر الالفت ولكن .. عالم لوسائل جتماعية واملسؤ معيـات املنظمـات مـن كب  وا

ــ وميــة غ ــ S،NGO  ا ــ ال ب ج ت و ــ ــذا ال ف قطــاع ــ خاصــة وتدعمــھ النظــام ل ــ ليــة ال  ســ ومــا ا

افة قيا وسط لدو  الفقراء ب عض خاصة بصفة افر ية لالدو و ا العر   مصر وم

عـــد ـــة ـــذه و ـــر الـــديموقراطى لالعـــالم النظر ـــاتلنظ إضـــافة أحـــدث ا ا عـــالم ر ت فقـــد،تحديـــدا وأصـــع  زبـــر

ــة ــــذه ــ ـ ــــع مــــن النظر ة واقـ ــ ــ ـ ــة ا ــــاه العمليــ ي اتجـ ــا ة نحــــو إيـجــ ــــر ال وجــــود ورضـ ــــدة أـشــــ ــ جديـ ــيم ــ ــ ــــائل تنظـ  وسـ

ــة،عـالم ع مضــاد فعــل كـرد قامــت فالنظر ــار يالتجـار للطــا حت ،خاصــة ملكيــة اململوكــة عـالم لوســائل يو

ــــا ــــذه أن كمــ ــة ــ ــ ــ ــــع ردا قامــــــت النظر ــة ــ ــ ــ ــــات مركز ــــة مؤسســ ــــة ذاعــ ــ العامــ ــ ــ ــــت ال ــ قامــ ــ ــ ــار ع ــ لية معيــ ــــؤ  واملســ

شر جتماعية ل وتن  .الرأسمالية لالدو  خاص ش

يـــة لفالـــدو و ــ رو ــ ت ال ــــي يالتجـــار النمـــوذج عــــن بـــديال العامـــة ذاعــــة نظـــام راختـــا ة تتوقـــع انـــت مر  رقــــد

ــ العامــة ذاعــة ن ع ســةوامل جتماعيــة وضـــاع تحســ ســة ولكــن،لإلعـــالم العادلــة رما  لوســـائل الفعليــة راملما

ــ أدت عـــالم ـ ب مـــل وخيبـــة حبـــاط مـــن حالـــة إ ـــو ذاعـــة منظمـــات لـــبعض يالصـــفو التوجـــھ ســـ  نوالتلفز

ا العامـــة قتصـــادية السياســــية للضـــغوط واســــتجاب ــع ـــ ىالقــــو وملراكــــز و تمــ ــية ـــاألحزاب ا جــــال السياســ  رو

جال املال  .فكرال رو

ــ ـ ع ـــ عـــن" الديمقراطيـــة املشـــاركة "مصـــط و ـــم مـــن رالتحـــر مع ي والنظـــام حـــزاب و ملـــا  ـــ الـــديمقراطي ال

ــــات ــ تمعــ ــــة ا ــ يــ ــــذي الغر ــ ــــبح والــ ــ ــــيطرا أصــ ــ ــ مســ ــ ــ ــ ــــاحة ع ــ ــــل الســ ــ ــ ــــات ومتجا ــ ــــو قليــ ــ ــــعيفة ىوالقــ ــ ــ الضــ ــ ــ ــــذه ــ ــ  ــ

تمعات ـا ـة ـذه يوتنطو، ـ النظر ـار ع ـة معاديـة أف تمـع لنظر مـا ا سـم الـذي يا  املعقـد بـالتنظيم ي

ة قليـات لألفـراد عاجلـة فـرص تـوف ـ فشـل والـذي الشديدة واملركز ـ ـ و ـا عـن التعب تماما ا ا  .ومشـكال

ــة ــذه ىوتــر ــة ان النظر افة نظر ــ ــرة ال ــة (ا ــة نظر ر ب فاشــلة) ا ا ســ ات خضــوع ــ قالســو رالعتبــا  ال
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ــا ـ ــا أو تجرد ـ ــا مـــن تفرغ ـ ـــة ان ىروتـــ،محتوا لية نظر ـــ جتماعيـــة واملســـؤ ب مالئمـــة غ ــا ســـ ـ تباط ـــة را  بمركز

ــــن،الدولــــــة ــــو ومــ ــــــة رمنظــ ــــاركة نظر ــــة املشــ ــــإن الديمقراطيــ ــــيم فــ ي التنظــ ــــذا ــائل الــ ــ ــــالم لوســ ــــم عــ ــع لــ ــ ــــو يمنــ ــ  رظ

س إعالميــــة مؤسســــات ا رتمــــا ــــيطر ــــ ىقــــو مراكــــز مــــن سـ تمــــع ـ ــ وفشــــلت،ا ــــا ــ ـ م ــ م ــ  حتياـجــــات تلبيــــة و

ة من ةالناشئ ن اليومية ا ن أو للمواطن  .عالم لوسائل املتلق

كـذا ــة ــذه ــ ساســية النقطــة فــإن و مــال واملصــا حتياجــات ــ تكمـن النظر ــو و م  ســتقبل الــذي رل

ــائل ــــة وتركــــز،عــــالم وســ ــ النظر ــ ــار ع ــــديم اختيــ ــ املــــواطن وحــــق املناســــبة املعلومــــات وتقـ ــــائل اســــتخدام ــ  وسـ

ـومجتمعھ منطقتھ  صغ نطاق ع واملشاركة التفاعل أجل من لتصا ة ذه وترفض، ـة النظر  أو املركز

ــــيطرة ــ ــــة سـ ــ ومـ ــــ ا ــ ـ ــائل ع ــ ــ ــــالم وسـ ــ ــا عـ ــ ـــ ع ولك ــــ ــ ــة ـ ــ ــ ــــــة التعدديـ ليـ ــــل وا ــ ن والتفاعـ ــــ ــ ــــــل بـ ــــــتقبل املرسـ  واملسـ

تصـال ليات ـل شــمل الــذي فقــي و تمــع ومســؤ ســائل؛ا ــ عـالم وو ــة ــذه ظـل ــ تقــوم ال  ســوف النظر

ــ ــــتم ــ ــاة أك يــ ـــا مــــن املباشــــرة للســــيطرة وتخضــــع جتماعيــــة با ـ و ــا وتقــــد،رجم ــ للمشــــاركة فرصــ ــ  أســــس ع

ا و يحدد م ن من بدال را ا املسيطر  .عل



ت  ــر الــديموقراطى عــالم مبــادىء رتبلــو ات اطــار ــ ا ا متالحقــة واتصــالية ثقافيــة رتطــو د  متــاثرا العــالم شــ

ة ســـان قحقـــو بثقافـــة ــالية روالثـــو ــ تصـ ـ ــا تتوقـــف ال ال ـ مـــة والرغبـــة موجا ــ رالعا ـ شـــر اجتاحـــت ال ـــ ال  ع

ق مسار ات صـياغة ـ للفرد والسياسية جتماعية املشاركة  ا اصـة رالقـرا  وتتمثـل ومسـتقبلھ بحاضـره ا

مية   :ى  الديموقراطى را عالم ا

ــق ? ا ـم ول ا واســتخدام عـالم وســائل ـ إ الوصــو حـق قليــات و ماعـات وا الفــرد للمـواطن لأن

ا يحددو ال لالحتياجات طبقا عالم وسائل م تخدم أن  . كذلك

القومية ? ة املركز للسيطرة خاضعا و ي ان ب ي ال ا ومحتوا عالم وسائل تنظيم   .نأن

ا ? تصــد ــ ال املنظمــات أجــل مــن س ولــ ــا و جم دمــة ــو أصــال عــالم وســائل وجــود ب ســ رأن ر

ن امل أو الوسائل  .ذه

ــــة ? ــ تجر ــــة أيــ ــــو تنمــ ان ــــن اليمكــ ــــھ دونــ ــــن ومــ ــــديمقراطي، الــ ــــع تمــ ا ــــات مقومــ ــــر أبــ أحــــــد ــــر ــ ا ــــالم زعــ

قوم و ا ــــ يحرسـ مـــــان، صــــمام ــــة بمثابـ ــــو ـ ف ــــر، ـ وتزد ــــو وتتطـ ــــة حقيقيـ ــارديمقراطيــــة ــ ـ أمام ــــتح فـ و ــا ــ ـ

والتطو للن رآفاقا
ً

.. 

والدة ? بمراحـــل يمــر ان البـــد بــل واحـــدة، مــرة املـــة ومت مثاليــة ة بصـــو يولــد أن ـــر ا لإلعــالم راليمكــن

الديمقراطية العملية مسار مع اج م و التفاعل خالل من ، ن ثم قة  ..ومرا
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ــ ? اجتماعيــ ــــة ئـ ب ــ ــ ـ ــــدد محـ ع ــــر مشـ ــــو ــا وانمـــ ــــراغ، فـ ــ ــ ـ ــل ــ عمـ ال ــــةوــــو ومـ مح ـئــــة الب ـــــذه ــــة، معينـ ة

ئــة الب ـذه ط شـر تجــاو ة بالضـر ـ ع ال عــالم ـة حر فـان لــذلك وايديولوجيـة ثقافيـة ونـات وبم ز رو

ا  ..ومتطلبا

ان ? ، واليابــــان ــا ــ وامر ــا ــ و او ــ ــ ــية ســ الرئ الديمقراطيــــة البلــــدان وخاصــــة العامليــــة، ب التجــــا ــــت راثب ر

ــة ر ا جــة د ملعرفــة املقيــاس ــو ــورعــالم اصــبح عــالم وان الــديمقراطيات، تلــك ــا تتمتــع ــ ال

الشعوب مع ا عامل ومات ا ديمقراطية فشل او لنجاح   .املقياس



مستقلة ? شعبية سلطة ونھ عالم سالة يحقق منحاز، غ ادف  راعالم

ايراقب ? شر وت قائق ا تق و تقد  و

ــة ? ر وا والتعدديــة والديمقراطيــة املواطنــة يم مفــا واشــاعة داثــة، وا صــالة قــيم لتنميــة ســ

الشاملة سانية والتنمية واملشاركة التعب كحقھ سان حقو وحماية ش  قوالتعا

ونات ? مل ا ال اش ل ب صوصيات وا الثقافية قو ا م افةقيح  الشعب

ــا ? ــ بمـــ ــــة ــ والعلميـ ــــة والثقافيــ ــــة ــ جتماعيـ و ــادية ــ قتصــ و ــــية ــ السياسـ ات ـــالتطو ــ بــ ــع ــ تمــ ا ــــات ــ فئـ ــــة رتوعيــ

ملعطيــــات ــــ والتحلي خبــــار ي املعلومــــا ــ ــ ال خــــالل مــــن الثقافــــة، شــــر ــــ ــال فعــ نحــــو ــ ــ ع م يســــ

  .املعرفة

ــــواط ? ــ املــ ــــف ــ وتثقيــ ــــانو ــ القــ ــيادة ــ ــ وســ ــــاتھ ــ ومؤسســ ي ــــد ــ املــ ــــع ــ تمــ ا ــــوم ــ ــ مف ــــز ــ ــ ــــةنعز ــ العمليــ ــــة ــ ميــ با ن ن

تلفة ا ا عاد وا  الديمقراطية

ــادية ? ــ قتصــ و ــــة جتماعيــ ل ــــا املشــ ــــالج لعــ ن والشــــــعبي ن ــــذي التنفيــ ن ل ــــؤ باملســ ــــل تواصــ ــــبل ســ ــــز ــ وعز

واملواطنة لية املسؤ حس من ين بما العامة القضايا املساءلة ثقافة وخلق  وللشعب

الثقاف ? ــــة ــ ـ و ال ــ ــ ــ ـ ع ــــة ــ افظـ ا ة ــــر ــ بضـ ــــة ــ ــاورالتوعيـ ــ ــ الثقـ وث ــــاملو ــ بـ ــــة ــ العنايـ ــــالل ــ خـ ــــن ــ مـ ــــة الوطنيـــ ــــة ــ ريـ

عليھ فاظ وا ضار  .يوا

ــــالداء ? لــ ا ــــ ــ وا ا ــــو تطــ ــــق يحقــ ــا ــ بمــ ــــر ــ ا ــــالم عــ ــــداف ــ ا ــــمن ضــ ــــ ــ والف ــــي عالمــ باملســــــتو ــاء رتقــــ ى ر

والعــالم ة والقــا قلـيم ــ عالميـة املؤسســات مـن نظــراءه لينـافس انتاجــھ وسـائل ر وتطــو رعالمـي

بت يةودعم التجر عمال و  . ار

ــــة ? ــ عالميـ العالقــــــات ر ــــو ــ وتطـ ــــز ــ عز و ــــع ــ الواقـ ــــن عــ ــــة ــ حقيقيـ ة صــــــو ــــل ــ نقـ ــــة غيــ ــالم ــــ العـ ــــع مــ ــــل رالتواصــ

خر البلدان مع والفنية  .ىوالثقافية

 



٢٠

 



ــر عــالم عتمــد ــ ا ــا ــ اساســية مبــادىء ســبعة ع ــ املبــادىء ذا ــا ومتقــ ال ــة عالميــة الرســالة عل  النا

  :و

 

خبار املعلومات ل نقل  املصداقية اعتماد امج و ـذا،للمتلقـي وال قيقـة بنقـل  يـتم لـن و  واملعلومـات ا

حــــــداث اء،و حات رو ــــر ــ ــا والتصـ ــ ــ كمـــ ــ ــ ــــوش ندو ـ ــافات او رـتــ ــ ــــذف او اضــ ــ ــــل او حـ ــ ـ ھ او تجا ــــو ــ ــــة،شـ ــ  ومحاولـ

ــ لالوصــو قيقــة امـــل ا دة املعلومــات ـشــر وعــدم،ا جــزءا تمثــل او ناقصـــة رالــوا
ً

قيقــة مـــن  ـــ وتأكيــدا،ا  ع

ا ــر عــالم فــان مصــداقي ــل ا افــده ب ة الغــراض،معلومــة ايــة ينقــل ال ور في الســبق او رثــا ــ  البــد بــل،ال

ند ان ا إ معلوماتھ  س فة ا قموثو مصادر او،صلية رمصاد   .وومعر

ذا صيدا والثقافية عالمية وساط داخل طيبة سمعة يكسبھ ما و و
ً

ا ر  .العام الرأي  ثر

 

ــ مــة و قيقــة زمتال ــ لوالوصــو املعلومــات رغــو ســ ان واليمكــن،ا ــو ان ندو املوضــوع حقيقــة ا  مانــة نت

اساسا
ً

ـو عـرف ان مانـة تقت حيث،لعملنا  م ء ـل را ـة او معلومـات اخفـاء ندو ـ س او رموا  او تـدل

ــاء ــ ــــات اخفـ ــــة املعلومـ قيقيــ ــــدم او،ا ــــل عـ ــــل نقـ ــــة واملواقـــــف راء ــ تلفــ ــاه ا ــــدث تجـــ ــــم قضــــــية او حـ ــــواطن ـ  املــ

مانــــة. والــــوطن ــا و ــا نــ ــ ن ل ن شــــق مــــ مــــا زمتال ــــر امانــــة اوال ــ را ــھ ــ ــيلة وامانــــھ عملــ  عــــرض ــــ عالميــــة الوســ

ما املوضوع ي ما املا او املصل والتاث السيا تالعبال نجد و نية مانة افة و   .ىقو امل

 

ف تلعـــب ـــ ــائيات ال ذاعـــات والفضـ ا و ا ردو ــ ـ ــ كب  شــــبكة خـــالل مـــن الشـــعب مـــع املباشـــر تصـــال تحقيــــق ـ

اتـب من واسعة ن امل ـ ـ كمـا حـداث نقـل وتتـو واملراسـل ض ع ل الواقـع را شـ  تحفظـات ايـة ندو اشـرمب و

ــافات او ــ ــ متعمــــــدة اضــ ــــ ــــاوف تث ــ ــع ا ــا ليطلــــ ــ ــ ــــعب عل ــــلطات الشــ ــــمية والســ ــا،الرســ ــ ــــا كمــ ــ ــــوم ا ــــل تقــ ــــوم بنقــ  مــ

ن م املــواطن م ومعانــا ل ة ومشـــا ـــ مباشــرة ربصــو ن ا ل ن واملســؤ ـــومي ــ ترتــب ان ندو ا  عواقـــب ايــة ذلـــك ع

ــــدعوة ــ الـ ــ ــ ــــاب ا ــ ت ــــال را ــا افعــ ــ ــ ــا،عي ــ ــــوم كمــ ــ تقــ ــــت ـــ ــــھ الوقــ ــــل نفســ اء بنقــ ن را ل ــــؤ ن واملســ ــــمي م الرســ ــــواقف  ومــ

م شـــاطا م و ـــ وفعاليـــا ن شـــبكة خـــالل مـــن الشـــعب ا ن املراســـل ــا واملنـــدو ـــة عكـــس بمـ ـــات تلـــك نظـــر وج  ا

ــة حــداث ــ الرســمية ا ومــة سياســة يتعلــق مــا ــ او را ل ممــا ا ــ ســ ن موقــف اتخــاذ املــواطن ع  او معــ



٢١

 

ــ شــد عـــام رأي شــكيل ثــم ومـــن محــدد رأي تب وميــة الســلطات بـــھ س ــا وتتخـــذ ا ــذا عليـــھ بنــاء مواقف ــا و  مـ

ا. بـالشفافية السياسة علم  س ساطة ومضمو و ان ب ا نت ئا التخفى وا    العام الراى ع ش

 

ــ ــ خـــتالف ـــان الشـــمولية نظمـــة ظـــل ـ امـــرا دأاملبـــ او والعقيـــدة الـــرأي ـ
ً

ــا  محرمـ
ً

ــ  ـ ــ عـــالم وســـائل ع ـ  ظـــل و

ر عالم  يصـبح كمـا عـالم وسـائل سـمات مـن اساسـية سـمة املبـدأ او العقيـدة او الـرأي ـ خـتالف يصبح ا

ـة السياسـات ـ والتعدد م واجب املصادر  التنوع ر ميـع متـاح التحر  يمتلـك مـا كيانـا ان فنجـد قيـود بـال ل

ل فضائية وقناة يفة من اك ونات جميع ل ية الشعب م بية والقومية الدي ية وح واملذ ز  . ا

 

ـــر عـــالم عتمـــد ياديـــة ا ــ التامـــة ا ــ يكـــن ولـــم،واملعلومـــات حـــداث نقـــل ـ  ايـــة ضـــد او مـــع يـــام مـــن يـــوم ـ

ش بـــل معلومـــة ا،تامـــة بحياديـــة املعلومـــة عــــن يفـــ قــــدم قـــر لـــيحكم للمتلقـــي و ــ بنفســــھ رو ـ ــــ وال.. رمـــو ع  ع

يادية لل مواطن عن الكشف عدم ا دار املا الفساد او الضعف او ا  .يو

 

املــــال مــــن ــــاالت ا عــــض ــ ــ ــھ لــ تمو ــ ــ ع وال يــــة، حز او وميــــة ح ــــة ج ايــــة لتوجيــــھ اليخضــــع ــــر، ا عــــالم

او ومة ل ع تا تنفيذي از ج انھ ع االعام مؤسسا ـ.. احدى ع وال بالشـعب، املـرتبط عـالم " زعـل"انـھ

والثغـرات للسـلبيات يصـاتھ و املوضـوعية حاتـھ طر ب سـ عالم، ذا افد ر احد ع ر و او ل ومسؤ و ز و

يھ س من احد فصل او لھ تمو قطع ات، ا الو رعمل  ..ز

عالمي و الثقا شاطھ التامة ستقاللية يمتلك و  .ف

 

ـــر عــالم يتخــذ اساســا عتـــدال صــبغة ا
ً

ــ  اســـاتھ ومقاالتــھ كتاباتــھ ـ رامجــھ رود ــھ ســـواء،و  الكتـــاب ام رر

ن جي ا و،را شر ان اليمكن ف ا او متطرفا برنامجا او مقالة اية ي ل زمنحا  سواء،متجن او موضو غ ش

ال    ..الثقا او جتما ام قتصادي ام السيا ا



٢٢

 



تفاقيــات ســان قحقــو مواثيــق وتمثــل قوقيــة املرجعيــة الدوليــة و ــر الــديموقراطى لالعــالم ســانية ا  ا

ــــــث ــــد حيـ ــــق نجــــ ــ ــــة املواثيـ ــ اكمــ ــات ا ــ ــ ن الدسـ ــــــواني ــ والقــ ــــ ــا ـ ــ ــ ــ ــا امر ــــ سـ ــا وفر ــ ــ ــا واملانيــ ــ ــ وايطاليـــ ــ ــ ــ ــــياغات ترا ــ  الصــ

قوقي ة تدعم اساسية معاي ثمان ع النص خالل من عالمية سانية ةا   : و عالم حر

والواجبــــات ? قــــو ا ــ ــ ــع تمــ ا افــــراد ن ب ــــ التمي واملعرفــــة-قعــــدم تصــــال حــــق ــا ــ م ــــن-وا مـ بــــاى

محدد م بجدو تباطا ا ا م املؤقت ن وتقن الدائمة ية التمي ال زش  لر

حم ? ضــمانات ــاتحديــد وم قــو ا بــداع–قايــة و ــ والتعب الــراى ـــة ـــات-حر ا ن و الفــات ا مــن

رائم  وا

ى ? ســــا ــــق ل ــــاك ن ــا خطــ تحمــــل و التنفيــــذ او مايــــة ا لية مســــؤ يتحمــــل ملــــن املقننــــة ــاءلة واملســ

عالم و افة ال ة حر ع عتداء خاصة  و

ا ? ــــة حر ــــ مع تحديــــد ــــ والوضــــوح اليــــاتالشــــفافية ــ ــ ع والــــنص بــــداع و ــاد عتقــ و ــــ والتعب لــــراى

السلطات ل ا م تل ال جراءات من وا اطار ا  تحقيق

ــــل ? ــ ــ ــ وتفعيــ ــانية ــــ ــ ــ سـ ــــــات ــ ــ والواجبــ ــــو ــ ــ ــ قـ ا ــــال ــ ــ ــ اعمــ ـــــ ــ ــ ــ ــــة ــ ــ ــ خاصــ ن ــــ ــ ــ ــ عالميـ و ن في ــــ ــ ــ ــ ــ ال ــاركة ــ ــ ــ ــ قمشـ

ي املد تمع ا منظمات  ردو

ـــــل ? ــاركة ملشــ اساســــية ــيلة وســ عــــالم دو ــــيةرتفعيــــل السياسـ املشــــاركة ــ ــ ــة الدولــ ان وســــ طوائــــف

جتماعية  و

ــــتقل ? املســ ــــاء والقضـ ــــذة النافــ عات ــــر شـ ال ــ ــ ــ ع ــــاف نصـ و ــــة العدالـ ــــبل ســ ــــ ـ ع ــــة عالميــ ــــة الرقابـ ــــق حـ

 . الناجز

جتماعية ? العدالة وتحقيق الفقر ع بالقضاء ام ل و الشاملة التنمية تحقيق عالم  ردو

 

امثلـــة ونجـــد والديموقراطيـــة عالميـــة ســـة باملما ـــة ر ا تبـــاط ا ى معـــا الدوليـــة ـــاكم ا ـــام اح تجســـد ركمـــا ر

ــ ع يــنص ــا ام اح ــ دائمــا الدوليــة ــاكم ا عليــھ عتمــد ــ دو مبــدا ــ ة ــ ــ: وا ـ التعب ــة حر ســة مما ران

تمــ انــت إذا ، ـــ الكث ــ ع ال الديمقراطيــة ظــل فقــطــ الفـــردي املســتو ــ ع س ىا ــا. ر مـ ســت ل ــ التعب ــة فحر

منــــھ ســــمعھ مـــا أو فقــــط، ك ــــا ــھ تقولــ أن اء. ريمكـــن و ــائق قــ ا عــــن ــــ التعب انيــــة إم ـــو ــــم، ء ــ ــ رفال

ــا ــ واقعـ ــــ ـ التعب ــــة ـ حر ــــة سـ مما ــــن مـ ــــالم عـ ــائل ــ وسـ تجعــــل ــا ــ أيضـ عـــــالم ــائل ــ وسـ ــــالل خـ ــــن مـ ــــات املعلومـ روتلقــــي

 .ملموس
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كمة     نوا للمـواطن املعرفـة لتـوف أمـرحيـو عـالم ة حر أن إ خلصت قد سان قو ية و يو ق ر

ــــار ـ أف شــــاف واك العــــام، الــــرأي شــــكيل ــــو م ل ــــيح ت ــ ــ ال الوســــائل أفضــــل مــــن عــــد افة ــ ــ ال ــــة حر إن رو

م ومــــواقف ن السياســــي م والتع. قــــاد للتأمــــل الفرصــــة السياســــة لرجــــال خاصــــة ة بصــــو عطــــي ــــ ــــرو ع ليــــق

الـذي ـر ا ـ السيا النقـاش ـ املشـاركة أجـل مـن ميـع ل الفرصـة تـوفر بالتـا ـ و العـام، الرأي تمامات ا

الديمقراطي تمع ا وم مف صميم من  . و

ــــ ــ ـ ع ن ــــ تعــ و ــــة ومــ ا ــ ــ ــ ع ــــب كرقيــ ــــل عمــ و ــــھ مــ ــ ــــ ـ ال ــــائل باملســ ــــــو م ا ــــة بتوعيــ ــــالم عــ ـــائل ــ وسـ ــــوم روتقــ

افة[ ـــ املعلو] ال تنقـــل يقــــعأن ألنـــھ فقـــط س لـــ العامـــة، ة باملصـــ تتعلـــق ـــ ال ــايا القضـ حـــو ـــار ف و لمـــات

ــار ف و املعلومـات ــذه نقـل مــة م ـا عاتق ـ ــا: ع عل صـو ا ــ ـق ا لديــھ أيضـا ـو م لا مــر. ر ـان وإذا

يو ا ا دو تلعب أن ستطيع ال افة ال فإن ذلك، يعكس عام"ر  ". كمراقب

وفقا    فإنھ ذا عـالمول للوسـائل الـديمقراطي الـدو ذا ل جانبان ناك يوجد ية، و و رللمحكمة اطـالع: ر

ومـة ا ـ ع كرقيـب والعمـل العـام محطـة. الـرأي أو يفة ـ أي ـ ع خاصـة واجبـات يفـرض ال الـدو ـذا رو

ـذه القيـام ـ ع ة قاد عالم وسائل و ت أن لضمان ومات ا ع واجبا يفرض بل رإذاعة، ـامن ـذا. امل ول

نتخابات سياق العملية ه آثا وا ل ش   .راملبدأ

ــة    ــ يــ و و ــــة للمحكمــ ــا ــ ــ وفقـ ــــ ــ ذا للبــــــث ــــة ــ الفنيـ ــــب وانــ ا ــــيم نظــ ب ــــــوم تقـ أن ــــات ومــ ل ــــو جــ رو ــــ. ز ــ ـ ب و

يــــة تمي ــــ وغ عادلــــة قــــة بطر ددات ــــ ال الــــبالد. تخصــــيص ــانو لقــ عــــالم ــائل وســ ــــ-نوتخضــــع ال ــائل املســ ــ ــ

ضتتع التحــــر أو ــ شــ بال وســــائل-لــــق ــــات محتو بتقييــــد ومــــات ا تقــــوم أن عامــــة ة بصــــو يجــــو ال رولكــــن ز

 .عالم



ز ــ ميـــة ت ام ا ـــ ــ عـــالم باخالقيــات  ل فية الـــنظم ـ ــ عالميـــة ال مـــس و ــ ا ـ ــا اشــرنا ال ـ ــا ال ـ ــا واخر  منظـ

ـــر الـــديموقراطى عـــالم ال الـــذى ا ــا ل زمــ شـــ ى ي عـــا ام ضـــعف مــــن – لالســـف – و ـــ  .. عــــالم باخالقيـــات ل

ــ ســ ــاليب و ـــا الضــــبط اســ ــ جتمـ ــ ا ال ــع ــــل يضــــع ــا مجتمــ ـــا للتوافــــق وفقــ ا لتقــــوم فيــــھ جتمـ  مــــع ربــــدو

ــــاليب ــــيم اسـ ى التنظــ ن الــــــذا في ـــــ ن لل ــــ عالميــ ــ و ــــ ــــوف ال ـــا سـ ــ ـ ناول ــ صــــــيلبالتف ن ــ ــــاب ـ ــــد الكتــ ى رالتــ ــا  الثــــ

ـــاص ى الضـــبط باســـاليب ا ــا ولكـــن الـــذا منـ ــا ما ــ التاكيـــد ـــو نـ ـ ب ان ع ــ الديموقراطيـــة رالتجـــا ــالم ـ  قـــد العـ

ة تحقق صيغة عن بحثت بداع الفكر ع قيود بال عالم حر ا كما و تمـع حـق تحقـق ا فـاظ ـ ا ـ ا  ع

تــھ جتمـــا ونظامـــھ ثوابتــھ و ـــو و ــ ال ـ ــا ع ن العالقــة يـــنظم الـــذى جتمــا العقـــد نمضـــمو ع  ســـلطات بـــ

  الدولة
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ـــ – الديموقراطيــــة ليــــات ـــذه غيــــاب واملؤكـــد ــ – ن ح ــــو الناميـــة لالــــدو ــ ــا و ــا مــ ى يجعلنـ ــا ن عــ في ــــ  ك

ن ن واعالميـــ ــ ومـــدوني امـــة حـــداث ـــل ـ تمعيـــة ال ــ ا ـ ــا تتعـــدد وال ـ ـــات ف ى النظـــر وج  ـــل ـــتحمسو ؤوالـــر

ة طرف ة ل كيل نظره وج ن لالعالم امات و عالمي م اختلف ما اذا و ائھ مع عض   سلوكياتھ او را

تمـع حـق لتحقيق نجع والوسيلة ـة ـ ا افة حر ـ عـالم ال ام و ـ ن وال ن عالميـ في ـ  ذات ـ وال

نيــة اخالقيــة بمعــاي الوقـت م ومســتقرة ضــابطة وم نــ ــموادوا مل تمعيــة ر شــاء نمــط ــ ا  مؤسســات ا

ة تمثل مستقلة تمع الفراد املرجعية ا ن ا ح النمـذج  ( باالتصال والقائم ـ لـس باسـم املق  الـوط ا

رة اعـالم ليــة مـن واملقــدم لالعـالم نـة القــا ــو ) رالدســتو ل سـا ــ عرفـھ مــا يماثـل و لــس " باســم فر  ا

ي لإلعالم ع ـ " الضم نة او وعواملسم املر طانيـا و نـة " تصـاالت مكتـب " بر او و ـ " ىالشـ  و

ا نة " امر الية ال   " لالتصاالت رالفيد

ـــات ـــذه وتقــوم ومـــة عـــن تمامـــا املســتقلة ا جــال ا عية واملؤسســـات عمـــال رو شــر كـــم ربـــدو ال ن ا  مـــاب

ــو عـــالم وســائل م ــ روا ـ تمـــع وتح تفـــق والديموقراطيــة ا ن و ــ البــاحث ــ عـــالم ـ ا ع  بمؤسســـات ســـمي

  العامة التدقيق

ب  وتتجسد    يـة عالميـة رالتجـا ـ،العـام التـدقيق ملؤسسـات متعـددة انمـاط الغر شـأ ال ة ت  مسـتقلة ربصـو

ــــن ــــات عـ ومــ ــــلطات ا ــــة وســ ــــمن،الدولــ ال وتضـ ــــو تمــ
ً

ــــتقال  ــــتحكم ال مســ ــھ يــ ــ ــــد فيــ ــا احـ ــ ــ ــــن يمك ــام مــ ــ ا القيــ ــــدو  ربــ

ــــك نوتضــــم ــــات تلـ ــــيم املؤسسـ ــــي داء تنظـ ــاءه عالمـ ــ قـ ــــت ضــــمن و ــــة الثوابـ تمعيـ ــــدا ا عيـ ــــن و ة عـ ــا ــ ــــاطر رإثـ ـ  ا

ن ــ ســتقرار وضــمان والفــ تم فــاظ،ا ــ وا ــة ع ــ حر ــ التعب ا و ــة مقــدم  كضــمانة عــالم وســائل حر

  .الديمقراطي للمجتمع
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الدولة ? عالم وسائل ل ل عالمي داء وتقييم صد و عة بمتا  رتقوم

تجـاه ? ات وقـرا تقييمـات ـ إ والوصـو ـا، ح و عالمية سات املما من ن املتضر من او الش رتلقي لر رى

وجرائم مخالفات من شر ما عن ن املعني ن عالمي و ن في وال عالم وسائل لية  . . ومسؤ

ص ? ا واملاديةل ة املعنو زاءات ا توقيع  الحيات

? ، ا ف ايا ت واصد ا بحث ال او الش عن ا ر تقا واذاعة شر ب طى ا رتلزم ر  ىر

الردود ? شر و عتذار و يح بالت املالمة عالمية الوسيلة  . تلزام

ــ-عــــادة–تمتلــــك ? يقــ أو مؤقتــــة، ة بصــــو البــــث أو الصــــدو إيقــــاف ــــة عقو توقيــــع رســــلطة ير ــــا ال اف

شـر ـ عالميـة الرسـائل اسـتخدام سـؤ تتعلـق ـا عي حـاالت ـ اخيص ـ ال ب ـ و والصدو رللبث

اذيـب شر او ض التحر او ية عـدد.. الكرا عـد و محـددة اجـراءات وفـق خيص ـ ال ب ـ ـو نو

جة املتد ات والعقو والتحذيرات ات التن ى. رمن املؤسسات تلك  :ومن

املتحدةمك   -١ باململكة تصاالت  ))Office for Communications OFCOMتب

أمــام لة مســـؤ ــا لك ومــة، ا عـــن مســتقلة يئــة ــ العمــوم"وو بتلقـــي" مجلــس وتخــتص ، ى يطــا ال ملـــان ال

ــو والتليفز ذاعــة خــدمات ا أســ ــ وع تصــاالت خــدمات مــن املتضــر ــو م ا او نشــ رى ر يئــة. ر ال وتمتلــك

ت ــــلطة ــــتمسـ ــ و ــــل، العمــ ــــن عـ ن عالميــــــ و امج ــــ ـ ال عــــــض إيقـــــاف ــا ــ ــ يمك ــا كمــــ ــــة، وماليـ ــــــة معنو ــــات ـ عقو ــــع وقيــ

ومية ا املنح عض و واملرئية املسموعة عالم وسائل ا تدفع سوم من ا ل  .رتمو

ــدة   -٢ املتحــــــ باململكــــــــة افة ــــــــ ال او ــ شــــــ ـــــة  )Press Complaints Commission) PCCىنـــ

تل مستقلة، يئة ـدو تز ال مـدة خـالل ـ املطبوعـة افة ـ ال سـات مما من و م ا او ش بالبت رم ر ى

للوســائل٣٥عـن املعنــو يخ والتـو واللــوم النقـد لتوجيــھ سـاليب مــن عــددا ـت وت الواحــدة، و للشـ ييومــا ى
ً ً

ـا إدان تـتم عـام. ال ـ و شـ آالف خمسـة نحـو ـ نـة ال حققـت خففـت٢٠٠٨ىوقـد ـا إ وتقـو الضـغطل،

إليھ اعات ال وصو ا بمنع القضاء عن ة كب جة لبد  .ر

لالتصاالت   -٣ الية الفيد نة   Federal Communications Commissionرال

FCC(( 

عـام الصـادر تصـال قـانو وفـق ت شـ أ مسـتقلة، كية أمر الة و وسـائل١٩٣٤نو أداء عـة بمتا وتخـتص ،

واملرئيــة املســموعة ــا. عــالم يجــبيقود الشــيوخ مجلــس لكــن س، الــرئ قبــل مــن م عييــ يــتم أمنــاء، خمســة

نحياز عدم لضمان واحد، زب م م ثالثة من أك ت ي أال ع م، عيي يقر  .أن
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سا-٤ بفر واملسموع ي املر لإلعالم ع لس  )rieur de l'audiovisueléLe Conseil Sup) CSAا

ســــع مــــن لــــس ا ــادة قيــ ل شـــ مت يضــــم ــاء أعضــ ن"ة شــــا املس س"رمجلــــس ئــــ بواســــطة م مــــ ثالثــــة ن عــــ ر،

ــــة الوطنيــ ــــة ــ معيـ ا س ــــ ئــ ــــطة ــ بواسـ ــــة وثالثــ ــــيوخ، ــ الشـ ــــس مجلــ س ـئــــــ ــــطة بواســ ــــة ــ وثالـث ــــــة، و م را ر ــــك. ر ــ متلـ و

البــث عليـق و طــأ، ا حـال ـ ا وتحــذير و واملرئيـة، املســموعة عـالم وسـائل أداء عــة متا صـالحيات لـس ا

و إيقافھ، اأو والتوصية اخيص، ال مدد  .تقليص



ــــام عـ ــــذ منـ ة ــــ ـ خ ــــع ـ ــــنوات السـ دت ــــ س٢٠٠٩رشـ ــــا مـ ــ ــ ـ ح ة ــــو الثـ ــــل رقبـ ــــوا٢٠١٣ر حـ ــا ــ مكثفـ ــــا علميـ ــــا نقاشـ

عـــد و الـــديموقراطى عـــالم نظـــام ـــ ا وصـــوال الســـلطو النظـــام قيـــود مـــن عـــالم تحـــر ة ىضـــر ر مـــؤتمرات٦رو

وع ملطالــب١٢لميــة وتنفيــذا ن عالميــ و ن في ــ ال مــن ســوه ومما عــالم اء ــ وخ اســاتذة ــا ف ك شــا رنــدوة ر

ينــاير ة ــا٢٠١١رثـو تباط ا ة وضــر مصــر ــ العــام للتــدقيق مؤسسـة شــاء ا ة ضــر ــ ع اء غالبيــة راتفقــت ر ر ور و

للشـــعب اململوكـــة ذاعيـــة و ونيـــة والتلفز فية ـــ ال املؤسســـات ة الدا نتـــائجريئـــة ــ ـ ع البـــاحثو اتفـــق نوقـــد

د اسة ة. رد ثـو عـد عـالم لـة ي اعـادة نحـو ن عالميـ ـات التجا عنـوان وسـف ابو ٢٠١١ينـاير٢٥رايناس

الدستو صياغة نة ل مدنية مؤسسة من اك من قدم الذى اح ق ا  روم

شــطاء و ن عالميـ و ن في ــ وال ن البـاحث مـن ــ العظ الغلبيـة تفـق مــادةو تتضـمن ان ــ ع ى املـد تمـع ا

التالية الصياغة  : رالدستو

ه"  ــــو صــ بمختلــــــف ــــالم عـ ــــة ــ حر ــــ ــ يح ــــة ـ عتبا ــــية صــ ال ــا ــ ـ ل ــتقلة ـــ مسـ ــــة يئــ ــــالم لالعـ ــــوط الــ لـــــس را ر

يضــم امنـاء مجلــس راسـھ و ، ن املـواطن مصــا عن ـ ع و ه ــا احت ومنـع عدديتـھ، ــ ع حـافظ و الھ ١٧روأشـ

منتخبــــا تمــــععضــــوا ا ومنظمــــات حــــزاب و والقضــــاة عــــالم ــاتذة واســ ن عالميــــ و ن في ــــ ال ــ ــ ممث مــــن

ــــس لــ ا ــــراس ــ و ن ــــو عضــ ــــة فئــ ــــل ــ ــــل وتمثــ ة ــــر والبصــ ــــمعية الســ ــــالم عــ ــائل ــ ســ و ف ــــــ ال ــــالك ومــ ى ــــد واملــ

ملـان ال ـ مجل ھ ـ ر و اقيـة اعالميـة وسمعة ة خ ا ل عامة وال.. رصية ن عـام لـس ا ة عضـو ومـدة

فقـــــط ــــدة واحـ ــــرة ملـ ــــو سـ اعضـــــاؤه ــــن مـ الى التجديـــــد ــــو ىيجـ ــــة.. ز املنظمـ ــــراءات جـ او ن القـــــوان ح ــــ ـ يق ان ــــھ ولـ

ــــديالت ــ عـ او ــــدة جديـــ ن ــــوان لقــ ـــان ــ ملــ ال ــــة مناقشــ ــــة ــ حالـ ــــ ــ ــھ ايـــــ ــــذ ــ ؤخـ و ــــا ــ م ــائم ــ ــ القـ ــــديل عــ ح ــــ ـــ ق او ــــالم رلالعــ

عالم و افة ال ة حر تخص ة  ردستو

دا ا لتحقيــــــق ــــة فرعيــ ــــان ــ لــــــس ا ل ــــ شــ نو ــــؤقت املــ ن ــــ ــ دا و ن ــانوني ــ القــ اء ــا ــ بــ ن ــــتع ســ ان ــــھ ولــ ــــھ رفــ

اعالمية ات خ م ل ممن ن  .. واملوظف
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مـن ـا وغ والرقميـة املطبوعة افة ال وتنظيم ى واملر املسموع البث شئو لتنظيم وحدة لس با شا نوت

و والداخليـــة تصـــاالت ات ا لـــو ن ممثلـــ وتضـــم يـــة ما ا عـــالم روـســائل وتقـــومز والرقابيـــة منيـــة ـــزة ج

بموافقــة ح التصـا وتصـدر ـا يطل ملـن ف ـ ال اصـدار ح وتصـا البـث شـفرات ـ ع صـو ا ة واجـا اسـة ربد ر ز لر

للقانو تبقا مناء  نمجلس

ــا ــ ـ عل ــــبة اسـ وا ــــة عالميـ ات ــــاو التجـ ــــد برصـ ن ــــ عالميـ و ن في ــــ ـ ال ــاب نـقــ ــــع مـ ــاو ــ بالتعـ لـــــس ا ــــوم قـ زو ن

ــــ ــ ــ املـ او ــ ــ ــ ــ شـ ــــى ــ ــ ــــدهىوتلقـ ــ ــ وتقاليــ ــــع ــ ــ تمـ ا ــــيم ــ ــ قـ ــاة ــ ــ ــ ومراعـ ــــة، ــ ــ يـ العر ــــة ــــ اللغـ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــاظ ــــ فـ وا ــا ــ ــ ــ ـ ف ــــت ــ ــ والبـ ن واطن

 .. واستقاللھ

ــل ــ ن العــامل ن بــ مــن للدولــة اململوكــة عالميــة و فية ــ ال املؤسســات قيــادات ن عيــ لــس ا يتــو كمــا

والق خال ام ل و نية امل للكفاءة وفقا م مالؤ من ن واملر ،زمؤسسة والعلمية ة دا ات رد  ر

الـوط ثمار سـ عظيم و للدولة اململوكة فية ال املؤسسات وتنمية ر وتطو لة ي باعادة لس ا م ل و

شيد واقتصادى وإدار م بأداء ا ام ال وضمان ا، رف  .. ى

 



و ب لالتد  ر

دف عال: ال النظم ع التعرف ة ا م ساب العالمراك فة املعر  ومية

ب التد  دقيقة٣٠: رمدة

املستخدمة الصق٥: دوات ط وشر ملونة فلومس واقالم بيضاء قية و  رافرخ

ــــذ التنفيـ ــــلوب ــ: اسـ ــ ـ ا ن ــــد املتـ ــــم ــــة٥ريقسـ عالميـ ــــنظم الـ ــــد احـ ــــة بمناقشـ ــــة مجموعـ ــــل ـ وتقـــــوم ــــات مجموعـ

ما عرض مجموعة ل تقوم ثم ا مقوما م ا نتائجوصياغة من اليھ  توصلت

ى الثا ب  رالتد

دف الديموقراطى: ال عالم معاي تقييم ة ا م ساب  راك

ب التد  دقيقة٣٠: رمدة

املستخدمة صوت: دوات ومك  طاولة
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التنفيذ يقـدمو: اسلوب حيث فى املؤتمرال اسلوب العمليـة٣نستخدم م اد شـ بتقـديم ن املتـد رمـن

ــــ ــ ال ــــدى مــ ــ نــــ املتــــــد م ــــ ناقشــ و ــــى عالمــ م ــــاج انتــ ــ ــ ــ ــة ــ ياديــ وا ــــفافية والشــ ـــــة الدقـ ـــاي ــ بمعـ م ــــتم.. رام ــ و

للمتحدث الديموقراطى عالم بمعاي ام ل مدى ع يدى برفع ت  التصو

الثالث ب  : رالتد

دف لالعالم: ال القومى للمجلس ستقاللية مبدا لتطبيق احات  اق

ب التد  دقيقة٣٠: رمدة

املستخدمة الصق٥: دوات ط وشر ملونة فلومس واقالم كب ق و  رافرخ

التنفيــذ ــ: اســلوب ا ن املتــد ــ٥ريقســم ال احــات ق وصــياغة بمناقســة مجموعــة ــل وتقــوم مجموعــات

اليـ توصـلت مـا ومناقشـة عـرض مجموعـة ـل تقـوم ثـم لالعـالم القـومى لـس ا اسـتقاللية مبـدا مـنتحقق ھ

 نتائج
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باملعلومــة ــل ا اصــبح ان عــد والــدو واملؤسســات لالفــراد القــوة صــناعة ــ اساســيا ا دو املعلومــات لتلعــب ر

حـــداث مواكبـــة عـــن ـــز ال مســـتو ـــ ا ــ ـ ير ضـــعف حالـــة ـــلىيمثـــل ا ب يصـــ كمـــا فـــراد لـــدى اليوميـــة

ــــف والتخلــ واملـــــرض ــالفقر ــ بـ ــــات باملعلومـ ــــة لـ ا ا ــــات ماعــ ا ــــاب وتصـ ــــار ضـ ا ــالتخلف ــ بـ ــــدو الـ ــــات ىباملعلومـ ل

جتما و  التكنولو

ن ــــواطني للمـ ا تــــداول ــــت ومنعـ املعلومــــات ــ ــ ـ ع يمنــــة وال الـــــتحكم اســــلوب بداية ــــ سـ الــــنظم ــــتخدمت اسـ وقــــد

ــــ اكمـ ا ــــب النخـ ــــر عصـــــفلتحتكـ ان ــــية خشـ ــــع التطلـ مـــــن ــا ــ ـ مواطن ــــع وتمنـ ا ــــد وحـ ــــ ـ والر ــــدم والتقـ املعرفـــــة ة

التطلعــــات ة ثــــو بدادية ســــ ــالنظم تــــداو.. ربــ واليــــات ــائل وســ ــــب تخر بدادية ســــ ومــــات ا عمــــدت لوقــــد

وانمـــا ـــا ف ماـعــات وا الشـــعب خ لتــا الت ـــ الناميـــة الـــدو معظـــم ــ نجـــد ال اننـــا ـــ ح املعلومـــات روحفــظ ل

ـــنجـــ ال الـــدو ــ ـ ــة الغريـ واملكتبـــات الوثـــائق ودو واملتـــاحف املكتبـــات ـــ ــا ـ خ تا تفاصـــيل عـــن معلومـــات لد ر ر

ستقالل عد ا عل الوصاية س تما او ا تحتل  . رانت

املتقدمـة الديموقراطيـة بالـدو نـة مقا الناميـة الـدو ـ املعلومـات ة نـد يجـة ن متعـددة ر ظـوا افر ما و لو رل ر ز

 : تتمثل



املعلومات ــــراءات مصادر ــ ــ اجــ ــ ــــ ــ ــ ا ــاج ــ ــ ــ وتحتــ ة ــاد ــــ ــ رنــ

املعلومة ع صو ل لة  لطو

ــــل ــ ــ التعامـ ــ ــ ــ ـــ لة ــ ــ ــ ــ وسـ ــــددة متعــــ

ا  مع

املعلومات ــــتمرا نوعية ومســ ــــامال شــ ــــرا حظــ تضــــــع

املنبع من املعلومات ل  ع

ــــايخص ــــ مــ ــــات ــ ــ املعلومــ ــــيح ــ ــ ــ ت

ش ــــ ــ ــ ــ ـ ا ــــل ــــ مثــ ــــة ــ ــ معينــ ــــات ــ ــ ــ ج

ا منياوحظر ن مق  زملعلومات

اعالميا املعلومات وتصـــديق شر موافقـــات ـــ ا يحـتــاج

املعنيـة ــات ا ــالف مـن وا

القانو  نيجرمھ

موافقات ا  اليحتاج

والوثائق املعلومات القـــانو حفظ او للصـــدفة  نيخضـــع

ــــزم ــ ــ تلـ ــائق ــ ــ الوثــ ــــظ ــ ــ حفـ ــــات ــ ــ وج

ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ى ــــانو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ ــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلواجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــظ ــ ــ ــ ــ حفــ و ــــات ــــ ــ ــ ــ وا ــا ــ ــ ــ ــ ــ املصـ



٣٢

 

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عل ــــالع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باالصــ ن ــــــراغب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

متعددة  باجراءات

ــــن مــ ــ ــ ــ اك ــ ــ ــ ــة ــ يــ من ــــة قــ بطر

ا ل الوصو ل س ة  لج

املعلومة ة من جدا التاكد ومتاح صعب ل  س

 

عــن اء و واملعلومــات خبــار ــب ــال ا مــن اصــبح تصــالية والتكنولوجيــا تصــال وســائل تطــو رومــع ر

ــــ ــ بــ ــــداو ــ ــالملالتــ ــ ــ العــ ــــن ــ ــ مـ ــــان ــ ــ م اى ــــ ــ ــ ــــر ــ ــ شـ ال ــــن ــ ــ دوقـ اتصاالالعربى عصر العالم اخل د لمن خالءلفضات

ــالالتصاال لعربیةالمؤسسة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــطلقت ألتى ا) تعربسا(لفضائیة ت ــ ــ ــ ـ ــــو١٩٨٥ما عاھقمر صناعى للأو ــ ــ ــ ـ بسبب ،

ــالخالفاا ــ ــــ ــ ــ ــ ــــاالستغالالعربیة لم یتحقق السیاسیة ت ــ ــ ــ ــ ــ ــــلقمر سوا اذھألمثل لل ــ ــ ــ ــ ــ ــــلتسعینیاافى ى ــ ــ ــ ــ ــ نلقرامن ت

ــــولماضىا ــ ــــارھكانت ظا، ــ ــــشرنتا لفضائى قدالبث ة ــ ــــلعربى على عدالوطن افى ت ــ ــــحلامرة ــ ــبد، ــ ـ ءا
ً

لصوومن 

وألا تلفضائیاا ــالمغرالى بعض مناطق إألمریكیة وابیة رو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلعربىب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإنتشراثم ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ لمناطق مع ا لى باقىت

ــــصوو ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــإCNNبث شبكة ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالدالى باقى ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــالعربیة مع غزلو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــللكویت عا اقلعرو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ةلقنااكانت و. ١٩٩٠م

ــــى ھلمصریة الفضائیة ا ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ١٩٩٠یسمبر دا منذ ھسالإرتبث  ةفضائیة عربیلأو ــ ــ ــ ــ ــ ـ یة دلسعوالشبكة اا ھثم تبع،

ــــمن لند ــ ــ ــ ــــــو١٩٩١ معان ــ ــ ــــاARTا شبكة ھتبع، ــ ــ ــیة عادلسعوــ ــ ــ ــ ــ ــــوماور من ١٩٩٣م ــ ــ ــ میة عادلسعوا Orbitشبكة ،

ــــفى عاو. ١٩٩٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــرھ ظ١٩٩٦م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــاقنات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــالجزیرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــلة قطر كأدو یة منرإلخباة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــقنالو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ یة رخباإفضائیة ة

ــــسماأمتخصصة بر ــ ـ ــــدو ملیو١٣٧ل ــ ـ ــــلشیخ حمد بن خلیفة امریكى من أ رالن ــ ـ ،لسابقالة قطر دومیر أثانى آل

ــمعنو بدعمو ــوالسابقاجیة قطر ریر خازومن حمد بن جاسم ى ــلقنااستعانت ، ــعالمى إ بطاقمة ممن ىوإدار

ــكانو ــیعملوا ـلقنااطلقت ــأ٢٠٠٦فى نوفمبر و. BBCلبریطانیةاعة ذاإلایئة ھلعربیة لالخدمة افى ن ا ھنسختة

التغطى كل  إلنجلیزیةاة لیة باللغولدا ــالكرایا وز ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــاضیة على مدرألة ــ ــ ــ ــ ـ ــامع قیاو. لساعةار ــ ــــ ــ ــ ـ ــالثوم ــــ ــ ــ ــ ـ  لمصریةرة

ـــلمجیدا ـــلجزیراشنت ـــد٢٠١١ ینایر ٢٥فى ة ــاطلقت علیھ «قناأما ة ــرھمباشر مصر» فى ظا ةلجزیرة عد ُ◌تة

ــــقااخترا لكذعد ُ◌حیث ی،لعالماا فى ھلى من نوعوألا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ اللسیاً◌ــ أر قناھتظنلمصریة بأدة  جنبیةة

الشأامتخصصة فى    .ىلمصرن

ــــل بــ ــــع ميــ ا ــــ ــ ع ــــات للمعلومــ ــــة تاحــ ــــت وفرضــ ــــة املتالحقــ ـــا ــ ـ بموجا ـــا ــ الجتمـ ــــل التواصــ ــائل ــ وســ ــــاءت جــ ثــــــم

توقـــف بـــال تنضـــر اصـــبحت ـــا ل ونيـــة الك فية ـــ مواقـــع الفضـــائية والقنـــوات املطبوعـــة ف ـــ ال عـــت واخ

ت تجــاو ــ ال خبــار و املعلومــات مــن ســيال الســاعة مــدار ــ ــزع ا للمعلومــات خفــاء و ظــر وا املنــع ان رجــد

اللغات مختلف و العالم انحاء ل ا ل ة س ال تاحة  افاق
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ــــة الدوليـ ــــق املواثيـ ــ ــ املعلومـــــات ــــداو وتـ معرفــــة ــــق حـ ــــع مـ التعامــــل ــــة وكيفيـ املعلومـــــات يــــة ما ـــاو نــ ن لوســــوف ل

ــــان ــ ــ سـ ــــو ــ ــ ا ققـ ــــداو ــ ــ تــ ــة ــ ــ ــ ـ حر ــــع ــ مـــ ــــة ــــ الديموقراطيــ ــــــدو ــ الـ ــــل ــ ــ عامـ ــــــة ــ لوكيفيــ ــــاتل ــ ــ ف ملعلومـ ــــ ــ ــ ــ ال ــاث ــ ــ ــ وتـ

ذاعــة و ف ــ ال ــ فية ــ رال التحر قوالــب ــ النوعيــة ق والفــر املعلومــات تــداو حــق ــ ع ونيــة ولك ل

الوصـو يل سـ و املعلومـات اتاحـة دعـم ـ التكنولوجيـا اضافتھ ما لرصد ونية لك ف وال و لوالتلفز ن

ا  ال



تـــد ن قـــواني عـــددتتفــق ـــ الباحـــث ا ــ سـ د ـــ ال املعلومـــات راو ـــف٢٢ل عر ـــ ع لعـــالم دو مختلـــف مـــن لدولـــة

ما ن نوع ا تقسم حيث للمعلومات  : محدد

حصاءات ? و لة وامل ة واملكتو ة الشفو  البيانات

ن ? التخز صو من ة صو باية زنة ا او لة وامل ة واملصو ة املكتو رالوثائق ر  ر

ــــد التـ ن ــــواني قـ ــــنف ــــوتصـ ـ ع ــــو صـ ا اســـــلوب ــــنظم تـ ــا كمـــ ــا ــ ـ ونوعي ــا ــ ـ مي ال ـــا تبعــ ــــات فئـ ــ ــ ـ ا املعلوـمــــات لاو ل

وجـــزاءات املعلومـــة شـــر ل ط شـــر وتضـــع ـــا اتاح يل ســـ عـــن ـــا تحو ـــ ال ـــة ا لية مســـؤ وتحـــدد واملعلومـــة ز و

ا يطل ملن ا اتاح عن  لالمتناع

عام دن باال املعلومات تداو ضمان قانو نص رو ل ان٢٠٠٧ن  :ع



أو لة ــ ــ م أو ة مصــــو أو ــــة، مكتو وثــــائق أو ــاءات، إحصــ أو الت، ــــ أو ــــة، مكتو أو ة، شــــفو بيانــــات ــــل ــ رــ

واليتھ أو ل املسؤ ة إدا تحت وتقع قة طر بأي أو ونيا إليك ومخزنة  .ر



ونيــا إليك مخزنـة أو لــة مخ أو مطبوعــة أو ـة مكتو وثــائق أو ة شـفو معلومــات مطبوعــةـ أو قــة طر بـأي أو

أو ــــوم ــ الرسـ أو ــــات طـطــ ا أو ــــالم ــ فـ و ــــية ــ الشمسـ ــــو الصـــ أو يل ــــ ـــ ــــرطة ــ أشـ أو ــ ــ ــ ـ نا أو ــــمع ــ مشـ ق و ــــ ــ ـ رع ر

النافذة عات شر ال ام أح وفق محمية وثائق أو ة سر ا أ ع واملصنفة ا شا ما أو رائط  .ا



امل ة إدا تحت تقع مصنفة غ واليتھراملعلومات أو ل  .وسؤ
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دســــتو ــــ املعلومــــات بتــــداو خــــاص ــا نصــ نجــــد لــــم ــة املتالحقــ ة املصــــر ـــات الدسـ ــ ــ رو نصــــت١٩٧١ل الــــذى

نية رح"  على ٢١٠تھ دما في ــــ ـ ــــاتفى ال املعلومـ ــ ــ ــ ع ــــو صـ ــــتو"  لا دســ ــــادة٢٠١٢رونـــــص املـ ــ ــ ــــھ٤٧ـ منــ

ــ ــ ــائق،: " ع والوثـــ ـــاءات حصــ و والبيانــــات ــــات املعلومـ ــ ــ ع ــــو صـ ــــھلا تكفلـ ــــق حـ ا، وتــــداول ــا، ــ ـ ع فصــــاح و

القـــومي مـــن مـــع ض يتعـــا وال ن، خـــر وحقـــو اصـــة، ا يـــاة ا حرمـــة يمـــس ال بمـــا مـــواطن؛ ـــل ل رالدولـــة . ق

فـض مـن والـتظلم املعلومـات، ـ ع صـو ا قـة وطر ـا، وحفظ العامة الوثائق إيداع قواعد القانو نظم رو ل ن

مـ الـرفض ـذا ــ ع تـب ي قـد ومـا ـا، مســاءلةإعطا ة." ن ثــو وعطلـت بـل املعلومـات تــداو قـانو يصـدر رولـم ل ن

جديد٢٠١٣يونيھ٣٠ دستو بصياغة جديدة نة وتقوم بالدستو رالعمل  ر



عام املعلومات ع صو ا حق ر لألمم١٩٤٦لظ العامة معية ا ت تب عندما ،
َّ

 

ا ــا جلســ ــــ قــــماملتحــــدة القــــرار ــ ــ ــــ٩٤رو ع نــــص ــ:" الــــذى ــ أسا حــــق املعلومــــات ــ ــ إ الوصــــو ــــة حر لإن

املتحدة مم ا تنادى ال ات ر ا ميع ة الزاو ر و سان،  ." لإل

جعلـــھ و ســـان، لال ساســـية قـــو ا مصـــاف ـــ إ املعلومـــات تـــداو بحـــق تفـــع أ قـــد الســـابق القـــرار ان قونجـــد ل ر

ة" الزاو ال" ر ات ر املتحدةل مم ا س  . را

عـــام ســان قــو العـــاملي عــالن ــ ذلـــك عــد ــر ظ املـــادة١٩٤٨قوقــد نصــت وقــد أن٦َّ، ــ ع ـــل: " منــھ ل

ــــ ـ إ ــا ــ ـ ونقل ــا ــ ـ وتلق املعلومـــــات ــــاس التمـ ــ ــ ـ ــــق ـ ا ــــك ذلـ ــــمل شـ و ، ــــ ـ والتعب ــــرأى الـ ــــة ـ بحر ــــع التمتـ ــــق حـ ص ـــــ

ــــدود ــ ل ــار ــ اعتبــ ــــا ودونمــ ــيلة وســــ بأيــــــة ن ــــر ــادةوت."  خــ ــ املــ ــ ــ ــ ــــق ــ ا ذات ــــد ــــاص١٩أكــ ــ ا الــــــدو ــــد ــ الع ــــن مــ

عام الصادر والسياسية املدنية قو  . ١٩٦٦قبا

عــام الفســاد افحــة مل املتحــدة مــم اتفاقيــة ــ٢٠٠٤وتفــرض املتحــدة لالمــم العامــة معيــة ا ــا ن ت ــ وال ،َّ

تب٦املــادة ا املعلومــات ـــ إ الوصــو ــ ن املــواطني حـــق اتاحــة ميــة رأ ـــةل محا ــ العامــة املشـــاركة ــز بتعز راطــا

ــاد ــ ــ ــ ــ ــــوحنضماديعو.. الفسـ ــ ــ ــ صــ ا ــــــاتعلى لق ــ ــ دعامــ ــــن ــ ــ ــ مــ ــــية ــ ــ ــ اساسـ ــــة ــ ــ ــ دعامــ ــــة ــ ــ ــ للدولـ ــــة ــ ــ ـــ اململوكـ ــــات ــ ــ ــ املعلومـ

العالم  الديموقراطية

تجا

ف ن٧٥ع ب من تـ٢٠١دولة بحـق املتحـدة مم اعضاء ادولة شـر و ـا عل صـو وا املعلومـات لداو ل

الـدو تلـك ـقمة ظمنتيعارتشلولـدى حــق.. ل س وتمـا م ـ تح ـ ال الـدو قائمـة اس ـ ع د السـو ى روتـا لر

ـ فسـاد ـا ـ ال الدو اقل من ما وكال فنلندا وكذا املضمار ذا الدو اقدم من و املعلومات لتداو ل ل

 العالم
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أتعو ــــقھمية ود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــوفى ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ ــــاتعلى لا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونھ شوكاملعلومـ م ال زط ــــق)   prerequisite(قمسبر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتحقـ

سة أحقرمما وية ركحىرخأساسية قو والتعب واملساءلةھ بمفاھيطتبارالراى الشفافية  .م

قھقبيطتو ا الثقةشأنھ بنانمذا وفى ء ومات ويازا الشعوبنها زدة  . عند

امــــل مت ــانو قــ ا لــــد املكســــيك وشــــينونجــــد ولنــــدا و ــــل ا ال وكــــذا املعلومــــات تــــداو حــــق مــــع التعامــــل ــ زــ ل

مبابو و واوغندا ند وال ك ىوالدنما ز  ر

اجفى دأتبدةبية عرعدانبلدجوكما ت إد ــــة ــ ــ ــ بمناقشـ ــــام ــ ــ ــ ــــقھرتمـ ــ ــ ــ ـ ا نتفعيلھ كلبناأوتها داجنأعلى ذا

ــ ع صــو ا ــ ن املــواطني بحــق ــ يق ا دســتو ــ خاصــا نصــا وضــعت ــ لال تر اصــد واملغــرب راملعلومــات

ــــام عــ ــــات املعلومــ ــــداو لتــ ــا ــ ــ ــــام٢٠٠٩لقانو عــ ــــات املعلومــ ــــداو لتــ ــا ــ ــ قانو ت ــــد اصــ دن لو ر ن٢٠٠٧ر ــــر والبحــ

املوضوع حو ما م ل ل ى برملا ع شر سان تد التا ما ت و لوال ر  ز

ن ا ــا ــ ــ ـ و و ــــان ــ واليابـ د ــــو ــ السـ ــ ــ ــ ـ ــــق ــ تطبـ ــــ ــ ــ وال ا ــنا ــ ــ سـ د ــــ ــ ـ ال ن ــــواني ــ القـ ــــان ــ فـ ــــة ــ عامـ ــــفة ــ صـ رو ــــدار ــ وفلنــ ــــة ــ يـ و

ــــداو تـ ـــــق ــة ــ املنظمـ ن ــــواني القـ ــــن مـ ــ ـــ العظ الغالبيــــة ــا ــ ـ عل تتفـــــق ــــة ثابتـ ــــراءات واجـ ــاي ــ معـ ــــع تضـ لواملكســــيك

تتمثل الديموقراطية الدو  : لاملعلومات

الـوط ? باألمن ضرار ا ع الكشف شأن من ال املعلومات عن فصاح يجو للدولـة) القـومى(زال

الدول ا عالق  يةأو

ــــوط ? ــ ــ الـ ــــن ــ مــ ــــھ( و ــــ بـ ــد ــ ــــ ــــل) يقصـ ــ ــ ـ و ــابرات ــــ ــ ـ ا ــــات ــ ــ ومعلومـ ة ــــكر ــ العســـ ــــط ــ ــ طـ وا اتيجيات ــت ــ ـــ ســ

ــــم تـ ــة يــ أجن منظمــــة أو دولــــة تخــــص أو ة العســــكر والتحالفــــات الدفاعيــــة بالشــــئؤ تتعلــــق نمعلومــــات

ة سر املعلومات ذه إبقاء ع ا مع  ) تفاق

من ? ة سر معلومات ا باعتبا قرار صدو ط ش ركما املدةر محدد و و تصة ا  .نالسلطة

تيةو حوال املعلومات ع صو ا ن القاني  :لالتج

اصة ? ا ياة ا حرمة تمس املعلومات انت  .إذا

نيـــة ? م أو ـــة أســـرارتجا ـــ ع تحتـــو أو ، فصـــاح عـــدم ـــ الغ مـــع باتفـــاق محميـــة املعلومـــة انــت رإذا ى

أن ـــا ع فصــاح شـــأن مــن ثالـــث يقبـــللطــرف لـــم مــا واملاليـــة، ــة التجا ھ ضــراربمصـــا ـــ إ ريــؤدى

ا ع الكشف كتابة الشأن  .صاحب

الشـأن ? صـاحب يقبـل لـم مـا الدوليـة تفاقـات أو ن القـوان ا تفرضـ ابطـة فصـاح مـن يمنـع ان رإذا

ا ع الكشف  .كتابة
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ــ ? ــ التحضــ أو ــــداد عــ ــــة مرحلــ ــــ ــ ــــرار قــ أو سياســــــة ــــن عــ ــــاح فصــ طلــــــب ــــان ــ ــــرارإذا ضــ أو ــــھ بــ ــر ــ يضــ

ات ختبا و ب التجا ربفعالية  ).العلمية(ر

عمليـــة ? إعاقـــة أو ـــة ا ا ضـــراربالتحقيقـــات أو العدالـــة، ســـ خـــالل فصـــاح ـشــان مـــن ـــان رإذا

جسيم طر اص حياة ض عر أو م عل القبض أو ناة ا  .مالحقة

با ? ضــرار ــ إ يــؤدي أن فصــاح شــأن مــن ــان عةإذا املشــر ــة التجا باملصــا أو القــومي والقتصــاد ر

ا عا مشر أو ا ز أج أحد أو  .وللدولة

لتــــداو املنظمــــة ن القــــواني ــ ــ ة ــا شــ م خطــــوات نجــــد ـــا فاننـ املعلومــــات ــ ــ ع صــــو ا اجــــراءات حيــــث لومــــن ل

تتمثل املبحوثة الدو  : لاملعلومات

الئحيا ? محددة سوم ودفع ى كتا بطلب  رالتقدم

املعنيةالرد ? ة ا من ن يوم او يوم  خالل

ايام ? خمس او ثالثة خالل ند املس او الوثيقة من ة صو  راستالم

ــ ? ـ ســدية ا ــات العقو واحيانــا ـــة دا و املاديــة ــا عقو ــا ل جرايمـــة او مخالفــة التاجيــل او رمتنــاع

جنائية ا اضرا الفة ا ع ترتب  رحالة

ا ? ملفوضــــية تخضــــع املنفــــذة ـــات وتــــديرا املســــتقلة ــــة عتبا ا ــي صــ ــــا ل ــة ــ مركز قوميــــة نــــة رو

 العمل



ا م ا ن قواني عدة مصر املعلومات تداو عملية  : لتتحكم

 ،١٩٩٦سنة ـ ل٩٦قانون سلطة الصحافة رقم  ?

 ،قانون الطوارئ ،١٩٣٦ لسنة ٢٠قانون المطبوعات رقم  ?

ا حظر نشر الوثائق الرسمية ١٩٧٥ لسنة ١٢١انون ـق ? شر أسلوب وتنظيم ، 

 ،سلحة ـنشر أخبار القوات الم١٩٦٧سنة ـ ل١٤انون ـق ?

با١٩٧١سنة ـ ل١٠٠انون ـق ? اص  ،لمخابرات العامة ا

 ، بشأن اإلحصاء والتعداد ١٩٨٢ لسنة ١٨ قانون  ?

 بسفى جرائم النشرـ وتعديالتھ التى لها حق الح١٩٣٨ لسنة ٥٧قانون العقوبات رقم  ?

قم ? رالقانو حصاءات،١٩٦٤لسنة٢١٥ن و والعامة للتعبئة املركز از ا وتنظيم شاء  ىبإ
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قم ? بالقانو الصادر للمحاسبات املركز از ا رقانو ن ى  ،١٩٨٨لسنة١٤٤ن

ش ــــ ــ ـ وا ــــرطة ــ والشـ ــــاكم ــ ا ــانو ــــ قـ ــــل ــ مثـ ــــة اصــ ا ــــة ــ الطبيعـ ذات ـــــات باملؤسســ ــــة خاصــ ن ــــــواني قـ ــــن ــ عـ ــــال نفضــ

ئاسة خاصرو ع طا ذات مؤسسات من ا بع ي وما ة و م ا ئاسة و اء رالو ر  رز

ــة و م ا س ئــ بقــرار ــا عل باملوافقـة الصــادر الفســاد افحــة مل املتحــدة مـم اتفاقيــة نــود ب مصــر م ــ تل ركمـا ر

 ،٢٠٠٤لسنة٣٠٧رقم



ــــواني القـ ــــل ـ ــان ــ فـ ــــة عامـ ــــفة صـ ــــالو تطـ ــــم لـ ا ــــداول وتـ ــــات املعلومـ ــ ــ ـ ع ــــو صـ ا ــــق حـ ــــ ـ ــة ــ املتحكمـ ة ــــر املصـ لن

ــــد ــ نجـــ ــــث ــ حيــ ــــت ــ ــ ـ ن ن و ــائيات ــ ــ االنترنت وظهور الكثير من القضايا لقلة التشريعات التى تحكم مجاالفضــ

 مليون شخص فى حالة حصولهم ٢٤التى يتعرض لها المواطنين من مستخدمى االنترنت الذين بلغ عددھم 

 نـات مـلومعلى بيانات ومع

نمن وجهة نظر لشبكة االنترنت تشك ــــوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جريمة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات القــ

ــا!!! المصرى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الخاص بتنظيم االتصاالت أى مواد قانونية تخص ٢٠٠٣ لسنة ١٠لم يتضمن قانون رقم كمــ

ـنشر وتداو ـالمعلومات من خالل ـ٧٣شبكة االنترنت سوى ما ورد بالمادتين ل لتجريم بعض األفعاب٦٤ـ،

 االتصاالت لوالعقوبة عليها والخاص باستخدام وسائ



ــــاعد ــــو سـ ــــو رالتطـ ــــل التكنولـ ائـ دتھ الـــــذي ال ــــ ة املرحلـــــة شـ ــ ــ ـ ــ خ ــ ــا ـ ــ ــــاالت تكنولوجيـ ــــات تصـ ــــ،واملعلومـ ــ  ع

شـر ةواملسـموع املرئيـة ذاعـة مجال  رالتطو مواكبة صـو والطباعـة وال ـ لوا جـة ع  السـرعة مـن عاليـة رد

ــ التكنولــو رالتطــو ســاعد حيــث،نتــاج وجـودة ة خبــار لتــداو ســرعة ع ــ راملصــو ونيــة القنــوات ع  التلفز

ــ ونيــة املطبوعــة الصــفحات إخــراج و لك ــ،او ـــادة ادى ممــا نتاجيــة العمليــات مــن العديــد رتطـــو وع  ولز

ــد الوقــت وخفــض ،إنتاجيتــھ ن وا مــ لفــة وخفــض،نتــاج لعمليــات زالال  وإعــادة،"عالميــة الوحــدة إنتــاج ت

  نتاج مراحل جميع  العمل تنظيم

م أيضــا التكنولــو رالتطــو ــذا وأســ
ً

فية الكتابــة وأســاليب نفنــو رتطــو ــ  ــ ونيــة ال ــ -  والتلفز ســة و  راملما

داء ــــى و ل عالمـ ــــام شـــــ ــــث،عـ ة دتزا حيــ ــــد في رقـ ـــــ ــــ ال ــ ــــو ع صـ ــ لا ــ ـ ــار ع ــ ــــن خبــ ــادر مـ ــ ــــة مصـ ،مختلفــ

ادت انيــات لـــھ تــوافرت كمـــا،حــداث ونقـــل غطيــة ـــ ســرعتھ زو ـــ،البيانــات وقواعـــد باملصــادر تصـــال إم  ع

اســــب ــ ا نــــت شــــبكة خــــالل ومــــن،ــ ــا ن ــ أدى الــــذي مــــر،خــــدمات مــــن تقدمــــھ بمــ ــ ــادة إ ــ ــاه ز  نحــــو تجــ
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ــ زوالو،التخصـــــص ــ ـ ــــن الكث ق مـ ــــر ن والفــ ــــ ــ بـ ــ ـ ــر ا ــ ـ في والتقر ــــــ ــــو،ال ـ ات روظ ــــا ية التغطيـــــة رتيـ ــ ــ ،التفســ

ادة ا،املوضوعية تحقيق نحو تجاه زو ات من وغ  .تأث

ــــن مــ ــــة مجموعــ ــــراء إجــ ــــاالت تصــ و ــــات املعلومــ ــا ــ تكنولوجيــ ــــ ــ ن ــــرا الــ ــــو التكنولــ ــــو التطــ ــــذا ــ ــــب تطلــ ــــد روقــ

تتمثل رات  : التطو

وإد ? ونيةتنظيم التلفز بالقنوات خبار غرف ة  را

ات ? ــــا م تفعيــــل خــــالل مــــن ة الثــــو ــــذه ــة مواكبــ ســــتطيع ن ــــر ا مــــن جديــــد جيــــل ب وتــــد يــــل رتأ رر ر

والوصـــو املعلومـــات، شـــبكة مــع التعامـــل ات ـــا وم التطبيقيـــة، رامجــھ و ـــ اســـب ا مـــع لالتعامــل ر

ا م ستفيد أن يمكن ال املواقع أفضل  إ

ــــذ ? ــ ــــف اســــــاتتوظيـ د ــــھ اليــ ــــلرت اشــ ــا مــــ ــــو ــ و ــــة ونيــ لك ــــات الطبعــ ــــدار إلصــ ـــــذ كنوافـ التكنولوجيــــــا ره

ن محمــــد،: البـــاحث بخيــــت الســــيد ، يم إبــــرا ســــعد محمــــد ، ي شــــيخا الــــدين ــ ــ م ة  Charlesســــم

Elliott, scott Maier, and Bruce Garrison.   

ر الظـــوا ــن مـ ــة مجموعـ ــاك نـ أن ـــ إ ــات اسـ الد عـــض نتـــائج ت أشـــا ــا ركمـ ــادةر ـ بز تبطـــت ا رالســـلبية،

ا م أ خبار و ف املعا ع صو ا املعلومات شبكة ع رعتماد  : ل

فية، ? ال السرقات شار  ان

الشبكة، ? ع املتوافرة املعلومات عض صدق من التأكد ع ة القد  رعدم

ة ? واملث فيفة ا باملوضوعات تمام ادة  .ز

توظيــف أن ـــ ع النتـــائج عـــض ـــواتفقــت اســـب ا ـــ ع نــت ن شـــبكة تصـــال ســـواء-تكنولوجيـــا

ــــة يـ جن أو العريــــة ف ــــ وال ــــة ونيـ التلفز القنــــوات ــ املعلوـمــــات-ــ ــ ــ ع صــــو ا ــــ ـ ع قاصــــرا يــــزال لال
ً

ــا، ومعا املعلومـات، تحليــل ـ ـ اســب ا بـرامج لتطبيــق حقيقـي ـد ج بــذل دو ، والصـو خبـار نو ر

ــــرائ ــ ا ــــم ســ ــــ ـ ــــل،رو العمــ ــــرعة ســ ــــغوط لضــ ــــة يجـ ن ــــيحية، التوضــ ــــوم الرســ أو ــائية، ــ حصــ ـــــداو ا أو لط

ة متطو ات دو ع صو ا ن للمحر الفرصة إتاحة روعدم ر  .لر

ـة الفو افة ــ ال أن ـ إ يـة جن اســات الد عـض نتـائج رواكـدت جــةOn Line Newspaperر بد ـ تتم ر،

اء ـــ ال مـــن ة ـــ مســـتحدث-كب ل ــــ-كشـــ بال نـــة مــــنرمقا ديـــد ا الـــنمط ـــذا ـــيح ي حيـــث قيـــة، الو رف

ى ف  :ال

التفاعلية ? من أع جة   Interactivityرد
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املستخدمة ? اللغات وتنوع وثراء املرتدة، التغذية أو الفعل د  رسرعة

املطبوعة ? ف ال م نظرا عن باالتصال ن القائم خصائص  تمايز

املستم ? والتحديث التعديالت إجراء ع ة ةرالقد شو امل للمواد  رر

و ? م ا مشاركة انية ونيا–رإم إليك
ً

ف- ال ذه  إنتاج

ا ? عالنية املساحات ادة خالل من ا حي ادة و ف ال ذه زنمو ر  ز

قية ? الو ف بال نة مقا ا إنتاج اليف ت رانخفاض  .ر



دة انت يكية بوست الواشنطن جر ى ىإخبار موقع باطالق قام من لأو م و  لـف ولقـد ١٩٩٤ عـام ـ الك

ن من عشرات آنذاك تنفيذه ات مالي ده خاللھ قامت ولقد رالدوال ر شر ا ا من العديد ب  خالل من موضوعا

ــــبكة ــــت شـ نـ ــــل ن ر ـبــــدل مقابـ ــ ــ ــاو يشـ ــ ــــرة زاليتجـ ات عشـ ــــرد ردوال ــــمن للفـ تضـ ــــرة و ا شـ ــــد يفة عـ ــــ ـ ــا و ال ــ  دعـ

ا ـا تحـدي فو
ً

ـ مـرة ـل ـ ر ـا تتغ خيـھ وثائقيـة مراجـع وجـود مـع حـداث ف ـ اطلـق لقـد و وإعالنـات روتا  ـذا ع

شر من النوع   " الرق ا " مصط ال

انت و بدايھ  ذه و ف رظ ونيھ ال ـو لك ـق عـن الوسـائط متعـدد عـالم روظ ط طر ن الـر  تقنيـات بـ

ن الكمبيوتر و املعلومات نياتتق و يب التنامى عليھ ترتب ما و ساع للشبكھ الر ن م وإ  ـل  املستخدم

  . العالم أنحاء

ـ العمــل بــدأ وقـد ــ املزايـا مــن ســتفادة ع ــا ال يفة توفر ـ ونيــة ال ــرت الســبعينات منتصـف منــذ لك  وظ

ــار ــ ــــ الثمـ ـ ــــاث و ــ لألبحـ ــ ــة ـ ــ ــــات بدايـ نـ ــــع الثمان ــــالن مـ ــــوافر عـــــن عـ ــــدد تـ ف مـــــن عـ ـــــ ــة ال ــ ــا اليوميـ ــ آليـ
ً

ــــطة   بواسـ

ي تصال ف ذه أو ومن) online (املباشر رالفو س ولوس بوست واشنطن يفتا ال ـ تايمز أنجل  ع

فة خدمة س ولوس بوست واشنطن خدمة بـ ومعر   .تايمز انجل

ت أن وقبل سعينات ت ف عشرات انت ال وخصوصـا العـالم  ال
ً

ـ  ـا ىالك ر قـد م ـا ـل تـ انيا  و إم

ا أسســـت ــ ـــ مواقـــع لنفسـ نـــت شـــبكة ع ـــدأت ن ــ بأصـــدار و ونيـــة ـ ــا مـــن الك ـ قيـــة طبع ــ رالو ـ  مـــن أنـــھ ح

يفة توجــد أن ن النــادر ــو أن ندو مطبوعــة تصــدر ــ ــا ني ة ل ونيــھ ــ ع وقــد الك ــ ــ شــار ذلــك ع  إن

نت تقنيھ خص ن ا رو ولة رأسعا ا وس  .إستخدام

ــــذ يات صـــــفمنت ومنـ ــــعي سـ افة،ال ــ ــ ـ ــــة وال ونيـ ــــد ليك ـ ــــي تجا ـ ــــو ل ـ ــا ني ــ ـ ا ل ال ــ ــ ا،أشـ ــ ــ ة وخصائصـ ــــ ـ  املم

ــــا وســــيط ــــھ إال،اتصـ ــــن أنـ ــــدد أن الصــــعب مـ ــــا نحـ فـ ــــدا عر ــا واحـ ــا جامعــ ــ عـ افة ما ــ ــ ـ ــة لل ونيـــ ــــ،ليك ـ  فع

ــ رابــط وجــود مــن الـرغم ن أسا افة أنمـاط ــل بــ ــ ونيــة ال ــو إال ليك اســب توظيــف و ونيــة اتا  ليك



٤٠

 

شــر وتقنيـات ـي ال و ــا إال،ليك س والوظـائف الســمات حيـث مــن تختلـف  أ ــ  Media Genre عالمـى وا

ــــب ــــة بحسـ جـ ــاد رد ــ عـ ــا وأ ــ ـ ــــبات توظيف اسـ ــــة ل ونيـ ــ ليك ــ ــ ــــب إ ا جانـ ــــتفاد ــــن اسـ ــــات مـ ــــر التقنيـ ــــعة ىخـ ســ  امل

ة ــــو ــ رواملتطـ ــ ــــاالت ـ ــــات تكنولوجيـــــات مجـ ــــاالت املعلومـ تصـ ــــل و ــــلكية تصـــــاالت: مثـ ــــلكية السـ ـــار،والالسـ  قمــ

نـــت شــــبكة،الرقميــــة تصــــاالت،الصـــناعية ــائق الـــنص تقنيــــات عــــن فضــــال،ن ،املتعــــددة الوســــائط،الفــ

ر ــ الفوتـــوغرا التصــو ـ يـــة والتقنيـــات الرق ق وأنظمـــة،الصـــغر متنا ــ رالـــو ـ ـــي وا و  يمكـــن بحيـــث،ليك

ــــف شــــتمل أن ا عر ــــ ونيــــة فةال ــ ليك ــ ســــع طيــــف ع ال مــــن م ــ شــــر أشــ في ال ــــ شــــر يبــــدأ الــــذي ال  بال

ن املطبوع اسبات املستع ونية با يفة إ ليصل،ليك ونية ال قية ليك   .رالالو

ــ ــ ــــرغم ع ــــداخل أن مــــن الـ وجــــھ املـ ــــة و افة املتنوعـ ــ ــ ــة لل ــ ونيـ ا تحمــــل لك ا رقـــــد ــ ــ ــــن وا ــــ ختالفــــات مـ  ـ

ل جميعا ف،نتماءو التوجھ رة ش   واحدة ظا

 ،األعزاء أصدقائنا إلى

 
 

 یسبق لم بشكل العالم حول الشعوب سلطة تزدھر
 استخدم. فعالة انتصارات وتحقق. مثیل لھ

 من ضخم اھتمام على للحصول أدواتنا البرازیلیون
 بإمكان كیف وأظھروا، والسیاسیین اإلعالم وسائل

، دولتھم تغیر أن نھاشأ من حملة یطلق أن أحد أي
 !اآلن حملتك ابدأ .العالم حتى أو

 

 

ـــر ل العـــالم لحـــو الشـــعوب ســـلطة تزد متيحـــة،مثيـــل لـــھ ســـبق لـــم شـــ
ً

ــا  فرصـ
ً

عـــة  ــ را ـ ــا مـــن العـــالم لتغي . حولنـ

م لبدء آفاز موقع ناملواطنو ستخدم اصة حمال نت ع ا نتصار ن   .ا و

ــل ـ ا مــالت مــن تاملئــا بــدء تــم،ومصــر زال ت،ا ــا العديــد زحــا ــ م مــالت ــذه إحــدى. إعالميــة غطيــة ع  ا

ــ ــ ـ ــام وال ا قـــ ــــد ــانو ببـ ــ ــــو اميليــ تـ ــــب،ن ــ طالـ ــ ــة ــ ــ ن الثانيـ ــــر ــــره مــــــن والعشـ ــا القـــــت،عمـ ــ تمامــ ا
ً

ا  ــ ــ ـ ا
ً

ــ  ــ ـ ــــع ع  مواقــ

ــا التواصـــل ــ لتصـــبح جتمـ ـ ـــ حملـــة أك نـــت ع ــ ن خ ـ ـــل رتـــا ا ــا .توقيـــع ألـــف وســـتمئة نمليـــو مـــع،زال نمـ  ب

ت ــانو بوقــــف تطالــــب ىأخــــر حملــــة زحــــا ــأنھ مــــن نقــ ن حصــــانة يمــــنح أن شــ ل  ــــ التحقيــــق مــــن الفاســــدين وللمســــؤ
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نت ع أشده إ الشع الضغط وصل وعندما،واسعة شعبية ع الفساد جھ ن ـ النواب اضطر،روخا  إ

ن أخذه ع وإلغاء عتبار ع   .ذا نالقانو ومشر

ام نتصار ذا إن شـأ عنـدما واحد ص ا قام سيطة بخطوة بدأ الفساد ضد ال ـ حملـة أ  آفـاز موقـع ع

ــــالت ــــع مـ تمـ ــــر .ا ــ فكـ ــ ــــك قضـــــية أي ـ ــــغط ن عنيـ ــا واضـ ــ ــــدأ نـ ــاء إن -- لتبـ ــ شـ ل حملـــــة إ ــــ ع سـ ــــر ــــدا وسـ جـ
ً

:  
 

28686=v&3227660208=?cl/start_a_petition/petition/ar/org.avaaz.secure://https  
 

ــ مــن فقــط دقــائق بضــع خــالل ك نــاء اميليــانو قــام،ال ــ فعالــة حملــة ب نــت ع ــ أوصــلتھ ن ــ الصــفحة إ  و

ـــ ألحـــد ـــل مجـــالت أك ا ــا لـــو تخيلـــوا. شـــعبية السياســـية زال ــا قمنـ  ال - حملــــة لبـــدء قليـــل وقـــت بتخصـــيص جميعنـ

تمكن ملا حدود يوجد ه من س صرار مل مع !زإنجا   ،و

ــاز ــ آفــ ــا عامليــــة حمــــالت مــــةمنظ ــ ــ ــ عمــــل ،عضــــو نمليــــو ٢٥ قوام ــ اء ايصــــال ع ــــات رآ ج ــــ الشــــعوب نظــــر وو  إ

ــناعة ــاملي القــــرار صــ ــاز. العــ ــ آفــ ــ ــ لغــــة أو صــــوت ع ــد ــ ــاء. اللغــــات مــــن عديــ ــاز أعضــ ــع ــــ نموجــــودو آفــ  لدو جميــ

ع؛العـالم تــو قنـا زو ــ فر ات ٦ ــ دولـة ١٨ ع عمــل رقـا ـد ملعرفــة. لغـة ١٧ب و ـ عــن املز  اضــغط آفـاز التحمــ أك

عنا أو ,نا سبوك ع تا  تو و ف

مالت الراى استطالعات إجراء ية وا  ع دقائق من اك تاجالتح القرار صناع ع التاث

ت ن  ن

................. 

ـ لالوصـو  الصـعب ومـن ـف ا افة وشـامل جـامع عر ـ ونيـھ لل ـا وذلـك ليك عـدد ، املسـتمر رلتطو  و

ـا ـ الوسـائط وتنـوع ، أنواع شـر ال ات سـتخدم حيـث ، خاللـھ ت ا عديـدة مصـط ـا مـن  لوصـف افة بي ـ  ال

ــــھ ــ ونيــ افة ،Electronicليك ــ ــ ــ ــــــت ــ نــ افة،Internet ن ــــــ ــــب ــ ــ ــ ــــ  ،Web الو ــ ــھ ــ ــ ــ ونيــ  Web اليك

editions،افة ــــــ ــ ــــــتعينة ــ ــ ــــــبات مســ ــ اســ افة،Computer assisted با ــــ ــــ ــة ــ ــ ــ ــ ــ افة،Online رفو ــــ ــــ ــ  ـ

ــية ــ اضـ افة،Virtualاف ــــ ــائط ـ ــ ــــددة وسـ افة،Multimedia متعـ ــــ ــھ ـ ــ افة،Interactive تفاعليـ ــــ ــد ـ ــ  قواعـ

افة،Database البيانــات ــاد ـــ افة،٣Dالثالثـــة عـ افة،Convergentمندمجـــة ــ مـــو ـــ ،Mobile لا

افة ــــ ــ ــ ــ ــ ــــدونات ـ ــ ــ ــ ــ افة،Blogging املـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــية ـ ــ ــ ــ ــ ــ افة،Personalized صـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــممة ـ ــ ــ ــ ــ ــا مصـ ــــ ــ ــ ــ ــــــات وفقـ ــ ــ ــ  الحتياجـ

ء ــار ــ ــــ افة،Customizedىالقـ ــــ ــــ ــاركة ـ ــــ ــ افة،Participatory مشـ ــــــ ــ ــــت ـ ــ ــــى الوقـــ ــ ــ قيقـ افة،Realtime ا ــــ ــــ  ـ

ــادر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا،Opensourceاملفتوحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطن فةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ افة،Public املــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ افة،Smartذكيــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ب ل افة  ،، Web2.0Journalism 2.0الو ل ب قيھ افة،Ubiqutous ش  Epaper رالو



٤٢

 

ذه ات و ا املصط افة من أنماط ا ش ل ونية ال ـا ،الالوقيـة ليك ف ل ونيـة ـ ـا،اليك  ولك

ســـيط ســـلوب حيـــث مـــن تختلـــف شـــر وو ــا مـــن،ال افة ان لالقـــو يمكننـــا نـ ـــ ونيـــة ال ــ ليك  اصـــدار أى ـ

اه يتم رالو نت شبكة باالستعانة راصدا قية غ ىأخر وسائط أى أو الشبكة ع وعرضھ،ن  رو

تضمن  ذلك و

نت ? ن شبكة ع قية الو ف ال من ونية ليك  رالطبعات

ع ? و أصل ا ل س ل ال ونية ليك ف نترال ن  شبكة

نت ? ن شبكة ع فية الو ف ال  رمواقع

تلفة ? ا عالمية املؤسسات نباء: مواقع االت و و والتليفز والراديو  ن

ة ? خبا  راملواقع

جتما ? يك ش ال جتماعية(مواقع ات  )الشب

نت ? ن شبكة ع واملتخصصة العامة  املواقع

املدونات ? ش(افة واملسموعةال ، ة واملصو ة، املكتو املدونات  )رمل

قية ? الالو ونية ليك افة  رال

افية املــادة وتــوفر ــ ــ ال ل ع ــي نــص شــ و ــره فيــھ البحــث يمكــن) text (إلك جاعھ عــد جديــد مــن وتحر  اســ

التــا افية كمــادة خزنــھ و ــ) access (لالوصــو ســرعة ىخــر املزايــا ومــن. جديــدة ــ ــ املــادة إ  بــأك افيةال

قة من  .طر

عــرف  ــ زايجـــن "و افة ـ ـــ ونيـــھ ال ــا ليك يفة  بأ نـــت ـــ ــا Internet Newspaper ن ـ شـــو : بأ  يتـــاح رم

ــ ــا يــتم،العامليـــة املعلومـــات شـــبكة ع ـ ا مطالع ،Navigation Software  لالتجـــو بـــرامج خــالل مـــن وتصـــفح

ـــتم ـــى املوقــــع بنـــاء و و ــــاص لك ف مـــن لنــــوعا ـــذا وا ـــ ــ لغـــة اســــتخدام خـــالل مــــن ال ــ ــائق الـــنص ترم  الفــ

Hypertext markup Language (HTML (ــا اســبات املســتعينة التصـــميم أدوات مــن وغ ونيـــة با  لك

رافيكية واملواد النص لتقديم فية املعلومات ع ىتحتو ال ا اسب شاشات ع ال ى ا و     .لك

ـ منـار ىوتـر ق محمـد فت ـف يمكـن انـھ زر يفة عر ــ ونيـة ال ـا لك ـي إصـدار ـل "بأ و ي إلك  بثــھ يـتم رفـو

ــ ــب شــبكة ع ــ لغــات إحــدى باســتخدام صــمم،الو م ــ معــھ والتفاعــل بتصــفحھ ئالقــار ليقــوم،ال  شاشـــة ع

اسـب ركـز،للتصـفح برنامجــا مسـتخدما،ـ ا ـ صــدار و فية نالفنـو مــن ـل اسـتخدام ع ـ  الــبوقو ال

ر في التحر ا التقليدية ال يفة نطاق  وتدخل." واملستحدثة م ونية ال  .لك
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فيــد ــ التخصــيص ــذا و بعاد ـ ال ســائر اســ ونيــة شـــ ــ ىخــر لك ا قـــد ال يفة تتخــذ ــ شـــر ندو ال  ال

ب ع ـ عتمـدان اللتـان والفيديوتكسـت التليتكسـت تقنيـة اسـتخدام مثل،الو اسـب ال التلفـاز شاشـة ع ،ا

بعد كما ف من س يفة التعر ا يتم ال ال  ).CD(مدمجة أقراص ع تخز

 

يفة صفحات تصميم إن ونية ال  أن ئللقـار سـمح HTML, XML مثـل اللغات ذه إحدى باستخدام لك

يفة مــع يتفاعــل ــ ــد كيفمــا ال ــا مجــرد ال ير ــ.  pdf. , gif صــيغ اســتخدام عنــد يحــدث مثلمــا مطالع  مــن وال

ا يفة صفحات بث يتم خالل ب ع ال ا الو ا  أي فعل املستخدم ستطيع ال رصو كأ   حيال

 

ة املستخدم يحتاج ن لالتجو عند واسعة حر تلفـة املوقع صفحات ب يـد ا ن ولةسـ التنقـل ف  الصـفحات بـ

كة الصلة ذات قسام املش ـ املسـتخدم أو املوقـع ـدف يقتصر وال. املتنوعة و  لـھ يقـدم مـا مطالعـة مجـرد ع

تلفــــة التقليديــــة تصــــال نمــــاذج زعــــز الــــذي مــــر معلومــــات مـــن ــانو "نمــــوذج مــــن بدايــــة ا فــــر نشــ ا" وو مــــر
ً
 ور

ــــة ــــة بنظر ة الطلقـ ر ــــ ـ ــ Magic Bullet Theory ال ــــدفق وذجونمــ ــــات تـ ــ املعلومـ ــ ـ ن ع ــــرحلت  Two-Stepمـ

flow  بــاه ونمــوذج اك ن د ي رو وصــوال،نتقــا
ً

ــ  ســت نمــوذج إ ن و ل مــا ومــا يم  البوابــة حــراس عــن ومفا

جع  بـل،الصـدى رجـع إ وتفتقر،واحد اتجاه ذات اتصالية وسائل التقليدية عالم وسائل أن ع الصدى رو

ق التفاعل أن نجد نموذجا يتطلب يقيا
ً

اتصاليا 
ً

ن ذا  ات ذا أو اتجا   .متعددة اتجا

غبـــة ـــز ـــ رو ن ذي تصـــال عز ـــرت تجـــا ـــب شـــبكة ظ ــ الو ـ ــ التفاعليـــة عـــد ال ســـية الســـمة ـ ة الرئ ـــ  املم

ديثــــة التقنيــــات لتلــــك ــا املرتبطــــة ا ــــالل ومــــن. ــ ــ ينظــــر التفاعليــــة خـ ــ ــابقا املســــتقبل (املســــتخدم إ ه) ســ ــا ــ  رباعتبـ

ا  . تصالية العملية  Active participant  فعاال مشار

ــا أو املعلومــات عــن نيبحثــو فــراد وأصــبح ــ ويختار ــ املعلومــات اســتقبال مــن أك ا ال فيو يرســل ــ ــ. نال  و

فية املواقـــع عـــض ـــ ونيـــة ال ــ ـــو بمـــا القيـــام املســـتخدم ســـتطيع،لك ـ  فيمكنـــھ املعلوـمــات اختيـــار مـــن أك

ــافة ــا املعلومــــات إضــ ـــا. أيضــ التـ ق فــــإن و ن والفــــر ــاد واملســــتقبل املصــــدر بــــ ــ ــ ت ــ ة أنظمــــة قللــــت ولقــــد. تتال  رإدا

تــو ن وســيطا webmaster املوقــع عــن لاملســئو اعتبــار مــن) Content Management Systems(CMS ىا  بــ

اتــب ــب محولــة ئوالقــار ال ــ الو ا كمــا a read & write medium" وأكتــب اقــرأ "وســيلة إ ا رتصــو شــأ  تــيم م

دز نا ن أك مباشرة جديدة اتصال قناة رالتطو ذا وخلق. رب اتب أك قوة وأعطت والقراء الكتاب ب  .  لل
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ــة مــن يمكنــھ برنامجــا ئالقــار ســتخدم أن يجــب ــب صــفحات ؤر ســ الو وجــد،املتصــفح و  العديــد قبالســو و

نــاف املتصـــفحات تلــك مــن ــا فيمـــا ست ســتحوذ بي ــ ل ـ ــ ع ونيــة املواقـــع مســتخدمي مــن ســـبة اك  مقدمـــة لك

ات من العديد يا   .املستخدم تجذب ال واملزايا را

 

ــم إن ــ مــا أ يفة موقــع يم ــ ونيــة ال ه عــن لك ــ ــ اعتمــاده املواقــع مــن غ ن ع ف ــ ــال ــ مح في ا ــ ،ال

فية نالفنو من لعدد ستخدامھوا ـة املواقـع تفعل كما فقط ا ع يركز فال ال ـ رخبا ه ال ـ  املـادة عت

سية ك إن كما.  للموقع الرئ فية نالفنو مختلف استخدام ع ال ه سـمة املوقع يكسب ال ـ  سـائر عـن تم

و قد ال املواقع ة أو خدمية نت ومية أو رتجا ا أو ح  .غ



ــ الرغبــــة مــــع ــا مــــن ســــتفادة ــ نــــت مزايــ ــ ــــان،اســــتفادة أيمــــا ن ــ ن ع في ــــ ا أن ال ــ ويفكــــر ــاء عــــدم ــ  كتفــ

فية نالفنــــو باســــتخدام ــــ ــــن التقليديــــة ال ــ مـ ــ ــا وتحقيــــق وحــــوار خ ــ ــــل،وغ ر بـ  نالفنـــــو ممــــن العديــــد وتطــــو

ا ال املستحدثة ب تقدم ا اتصالية وسيلة الو  :  وم

? 

:  slid- shows عــد ــ الفعالــة ســـاليب احــد و ونيــة املوضـــوعات وتقــديم عــرض ـ ــ ليك ـ نـــت شــبكة ع . ن

ــاو ــــ تجـ ــــرد زو ــ ــــرض مجـ ــ ــــدة عـ ــ ــــو عـ ــ ــــو رصـ ــ ــــدث لحـ ــ ــا حـ ــ ــ ــــــن،مـ ــــد ولكـ ــ ــ عتمـ ــ ــ ـ ــــف ع ــ ــــو توظيـ ــ ة رالصـ ــ ــ ـــ ــــر املتغ ــ  والعناصـ

رافيكية ة مادة لتقديم املصاحبة التعليقات اإل مضافا ا املة رمصو  . مت

? 

 Audio stories :ي ميــة تــأ ــة واملوضــوعات القصــص عــرض لقالــب الصــوتية املــادة إضــافة أ  إذا حالــة ــ رخبا

ا أن يمكن ال إضافة أو جديد مع الصوتية املادة ذه قدمت لمات تقدم ة ال  .املكتو

? 

  Narrated slideshow:ل ـــذا عتمـــد ــ الشـــ ـ ن الـــدمج ع ة الشـــرائح عـــرض أســــلوب بـــ ــ راملصـــو ـ ــادة جانـــب إ  املــ

في املوضــــوع لتقــــديم الفيــــديو ولقطــــات الصــــوتية ــــ ــ ال ــ قالــــب ــ ــ ــار مث ختــ ــلة املنــــتج و  مــــن مجموعــــة أو سلســ

ــــات رالصــــو ــــوتية وامللفـ ــ الصـ ــ ــــل ال ا تكمـ ــ ــ ــا عضـ ــــتم.عضـــ عــــة رالصـــــو عـــــرض و ل متتا ــــ ي شـ ــاتي ــ ا اتومـ ــــاح  يصـ
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ــو الصــوتية امللفــات ل نفيت ي الشــ ــا امــل بفــيلم أشــبھ ال ــو مت مكــن. الوثــائقي تجــاه أو ســلوب شــبھ و  و

ة مؤثرة صوتية وملفات رصو تتضمن ال القصص عرض  بفاعلية استخدامھ  .ومع

? interactive multimedia

ال دمــــج يمكــــن ــــ فية القصـــــص لعــــرض متعــــددة أشـ ــــ ــ فنحصــــل،ال ــ ـ ــــل واحــــد نمــــوذج ع امـ ــــدد لكنــــھ مت  متعـ

ــــر ــاد العناصــــ ــ ــ عــ ــــن. و ــ ــ يمكــ ــــ ــ يل ع ــــ ــ ــــال ســ ــــع املثــــ ــ مــ ن ا ــــ ــ ــــــات بــ ــــوم تقنيــ ــ ــــاخرة الرســ ــ ــــة الســ ــ ــــر،املتحركــ ــ  والعناصــ

رافيكية شطة ا  .ومبتكر شامل نموذج ع نحصل ح الفيديو ولقطات رالصو،السمعية املواد،ال

? 

 Side bars   ة عـــن نـــتج ــــ ختصـــار ورضـــر ك ـــة القصـــة تقـــديم ـــ وال ــــو رخبا اجـــة رظ ــ ا ـ  عناصــــر تقـــديم إ

ـدث مختلفــة وجوانـب فرعيـة ــ ل ل ـ الرئ يـة قصــص شـ ـا يطلــع جان ــتم املسـتخدم عل اد إذا امل ـ. رأ  ــ و

عة سرعة قعو ال ح ساسية القصة عن منفصلة الوقت نفس ا املستخدم متا  .ل

? transcripts

ــــد ــ ــ د قــ ــــز ــ ــ ــــع وتــ ــ ــ ــــة املواقــ ــ ــ ونيــ ــ ليك ــــ ــ ــ ــــبكة ع ــ ــ ــــت شــ ــ ــ نــ ا ن ــــتخدم ــ ــ ــائق مســ ــ ــ ــ ــــلية بالوثــ ــ ــ ــــة صــ ــ ــ اصــ ــــابالت ا ــ ــ  باملقــ

جتماعات اصة صلية وال الوثائق مثل (العامة و فية باملؤتمرات ا  ).ال

? Detals

ــ ـ ة عت ــ القوالـــب زابـــر مـــن رالصـــو ـ ـــا ال ن ابـــداعات تالحق في ـــ ــا ونقصـــد ال ة نـ فية رالصـــو ـــ قيقيـــة ال  ا

س كـة ولـ ـادات عــددت وقـد املصـنعة او املف ة تقـديم ـ ج فية رالصـو ــ ـ متحركـة بتفاصـيل ال  مثــال وخ

ــ ـ ة تلـــك ذلـــك ع ــ ملدينـــة املرفقـــة رالصـــو ا كســـب اليابانيـــة ـــونج ونجـ ــ ان اســـتطاع النـــھ دوالر نمليـــو صـــاح ـ  غ

جــــات ن املــــاوس بواســــطة الضــــؤ رد ــاب ـــار الليــــل مــ ـ ــ وال ــا ىعبقــــر توظيــــف ــ ــ للتكنولوجيــ ة صــــناعة تخليــــق ــ  رصــــو

دة وحقق حية تفاعلية د نمليو ٢٠٠ مشا  مشا
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  الیابانیة كونج ھونج مدینة

ف بحثــت كمــا ــ ونيــة ال ــة لــبقوا عــن لك ر ــر جديــدة تحر فية واملوضــوعات خبــار لتحر ــ ــا ال ــ م  ع

يل ــو   storyboard   التصــميم لوحــة قالــب املثــال ســ مــة القوالــب مــن و ــتم امل ة الصــوت إدخــال فيــھ و  روالصــو

ـــة واملنتـــديات وا في التحقيـــق مـــع را ـــ  التحقيقـــات يناســـب الـــذي  section technique املقـــاطع وقالـــب،ال

لة ـاملفصلة والقصص واملعمقة واملركبة الطو قوم، ـ التحقيق تقسيم ع و  مقطـع ـل مـع والتعامـل مقـاطع إ

ا مستقلة وحدة انھ ع  . وخاتمة وجسم مقدمة ل



ق تحديد يمكن ن والفر افة ب ونية ال قية لك وانب  روالو    :التالية ا



ف -أ ــ ونيــة ال ــا يــتم لك ل قراء نظــرا أفقــي أو عمــودي شــ
ً

ا  ة الكمبيــوتر شاشــة خــالل مــن لعرضــ  صــغ

ــــم ــ ا ن ــ ف قــــراءة يــــتم حــــ ــــ قيــــة ال ــيا رالو أســ
ً

ــ ر ــ ة صــــفحات ع ــــ ــــو كب ــا و ل مــ ي طــــالع ســــ ــــ رالفــــو  ع

تـو ــ يصــبح الـذي مــر ىا ة أك ف تفادتــھ الـذي مــر الشاشـة خــالل مــن صـعو ــ ونيـة ال  خــالل مــن لك

يـــة القائمـــة ان ف املوجـــودة ا ـــ ســـية بال ــ الرئ ـ ـــرس شـــبھ و ــ لألخبـــار ومختصـــرات لألبـــواب بف  الصـــفحة ـ

سية  .الرئ
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ة -ب ف رقــــــد ــــ ــ ــــة ال ونيــ ــ لك ــ ــ ــــل ع ــــديا عناصــــــر تفعيــ ــــدعيم امللتيميــ ــــة القصــــــص وتــ يــ ــــات ا ــــددة مللفــ  متعــ

ــــذا الوســــائط ـ ــ مــــر و ــ ـ ــ متــــوافر غ ــ ف ـ ــــ ـ ــة ال قيــ ــــم أن إال رالو ـ ــــديا عناصــــر توظيـــــف قطــــر ف ــا امللتيميـ ــ  زال مـ

محـــدودا
ً

ــ  ف ـ ــــ ونيـــة ال ــا،لك  بــــاملواد أشـــبھ عالميــــة املـــواد يجعــــل امللتيميـــديا عناصــــر اســـتخدام أن كمــ

ــة ــ أو املذاعــ ــ ــا يــــتم ال ــ ـ ــ ب ــ ــــو أن الراديــــو ع ــــو نالتلفز ـ ــا و ــــدة يفقــــد مــ ر ا ا ــي ــ ــــيخلق ذلــــك نأ كمــــا خصوصـ  سـ

تنافســا
ً

ن  فية املؤسســات بــ ــ ــدمات ومقــدمي ال ــة الصــوتية ا ــ والفيديو نــت ع . الراديــو محطــات مثــل ن

ا حيث من املتحركة الرسوم وتنقسم افة  استخدام نت ع ال ن إ ن  :ما نوع



وفقا آلخر عدد من وتتغ
ً

ة وضوعاتامل لنوعية  شو فية موقع  رامل صفة ال ا عامة و افة ستخدم  ال

ونية  :ي ما لتحقيق لك

ن عرض -١  .الداخلية الصفحات  واملوضوعات خبار عناو

عة رالصو من مجموعة عرض -٢ ن حدث لحو املتتا ا مثـل مع ن رصـو عـرض ـ اسـتخدام ـ ،للرئاسـة املر

وا الذين دمالق كرة الع رصو عرض أو داف زأحر اة أ  .راملبا

ن مــن مجموعــة عــرض -٣ مــة العنــاو ــ البــدء صــفحة ــ امل ــ املرئيــة غ ــا يصــل وال ــق عــن ئالقــار إل ــك طر  تحر

 .أسفل إ الصفحة

باه جذب -٤ ق عن ن ن رالصو حركة استغالل طر  .والعناو


ي ال أعداد من عدد ل ثابتة فو ال ستخدم و دة، ر ا صية تم وال نت ن ع فة

التالية دوار عض تحقيق النوع  :ذا

با-١ من ا غ عن ا يم ن مع برسم ا موقع تم ق طر عن الشبكة ع يفة ال صية يت تث

الشبكة ع املوجودة واملواقع ف  .ال

يفة-٢ لل القار باه ان  .ئجذب

التذكرامل -٣ ع  .ساعدة

القراء ? لدى ن مع انطباع  .خلق

ونية ? لك يفة ال صية من جزء تمثل ة تجا عالمة ن و  رت
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 Content 

ف ــ ونيــة لل ة لك ـــ ائلــة رقـــد ة كميـــات شــر ع ــ تـــو مــن كب ــ ىا  أو املســـاحة بقيــود ذلـــك ــ محـــددة غ

شـــر وقـــت دمـــة أن كمـــا،ال ـــ رشـــيفية ا ــا ال ـ يح ـــدمات مـــن ت ـــا املضـــاعفة ا تـــو كـــم حيـــث مـــن ل  عـــن ىا

ف قية ال  .رالو

 Accessibility

ف تمتـاز ـ ونيـة ال قيـة عـن لك انيـة ان ـ رالو ل لالوصــو إم ـا السـ ـو ل ـان أي ـ ني ـ م  أمــا،وقـت أي و

ف قية ال ا رالو ا محددة وأوقات محددة بيع أماكن فل ف أن إال للنفاذ قابلة ف لشرا ونيـة ال  لك

ــا يــتم ــى ــاز تــوافر مــن البــد قراء نــت متصــل كمبيــوتر ج ــذا باإلن ــذه لالوصــو أمــر ــ يجعــل مــا و ف ل ـــ  ال

ات عــــــض ــ الصــــــعو ــ ــــة ــ ــــاع حالــ ــــبكة انقطــ ــــطء أو الشــ ــا بــ ــــ ــــابة أو تحميل ــاز إصــ ــ ــ وس الكمبيــــــوتر ج ــــ ــ ــتلزم بف ــ ــ  سـ

يت  إعادة شغيل برامج تث  .ال

   Immediacy

ف يمكن  ونيـة لل ل لألحـداث وشـاملة مباشـرة غطيـة تقـدم أن لك ـى شـ ـسـاعة ٢٤ خـالل آ ـو،  مـر و

سـبة يصــعب الـذي ف بال ــ قيـة لل ف مــن جديـدة طبعــة استصـدار مــر يتطلـب حيــث رالو ـ  نتظــار أو ال

معيـة الحظـت وقـد،التا لليوم رائـد العامليـة ا ـا للـدو ل و مسـة رأو ـالت أن مـن بـالرغم أنـھ عشـر ا  ـ ا

ــ ـ عـــددا أك
ً

ف مـــن  ـــ ــ أنـــھ  اليوميـــة ال ـ نـــت ع ف فـــإن ن ـــ م أن اســـتطاعت ال ـــ ولة ت  ذلـــك مـــع ســـ

امــل ديــد ا مــا ا نــت شــبكة ســرعة ألن ذلــك يرجــع رو بــة ن فية فــةالثقا مــن قر ــ ــ ال ليــا عتمــد ال
ً

ــ   ع

دث نقل سرعة  . ا

ز نـا ولكـن ــ سـاؤال ي
ً

يجــة  ونيـة خاصــية لتـوافر ن ــ ليك نــت شـبكة ع ف ـ ن ــ ونيـة ال ــ أال لك  و

ونيــة( ــ ليك نــت شــبكة ع مــا أي الدقــة مقابــل ن ــا م ــو) الغلبــة ل ــة الفكــرة مــع يتفــق مــا و ــ النظر  تــم ال

سـابقا اعرضـ
ً

ـودة مقابـل السـرعة لحـو  وفقـا املوقـع لتحـديث املسـتمر السـ أن حيـث ا
ً

ات آلخـر    قــد رالتطـو

ــ اقــل حـــرص نــاك يجعــل ــ ع ـ قــائق تق ــا العميـــق والتحليــل ا ت وقـــد.ل ــ  أن Patricia and others أو

ن الشديده املنافسھ ف ب ـ ونيـة ال ظـة ظـة املعلومـات لتقـديم لك  مـن للتأكـد وقـت نـاك تجعـل لـم ب

 .املعلومات دقة
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 Hyper linking

ــ ــ ــ ــ ــــد و ــ ــــزاء أحــ ــ ــــية جــ ــ ة ساـســ ــــ ــــ ــــبكة املم ــ ــــة للشــ ــ ــ ــ العنكبوتيـ ــ ــ ــ ــــم أن ح ــ ــــبكة اســ ــ ــــھ الشـــ ــ ــــو نفســ ــ ــة يــ ــ ــ ــ  بالتداخليـ

Interconnectivity ن ــــ ــ ــــــد بـ ــــــن العديـ ــــع مـ ــــيح،املواقـــ ــ ـ ــــالت وت ــ ــــية الوصـ ــ اضـ ــــتخدم ف ــ ــــدمات للمسـ ــ ـ ــــةرخبا ا ــ  ـ

ن نتقال نتقـال ومختلـف متنـوع ىمحتو ب ـ خبـار مختصـرات قـراءة مـن و ا قـراءة إ  ـذه تمكـن بـل تفاصـيل

ــ التعـــرف مــــن املســـتخدم الوصـــالت ــ لفيـــات ع خيــــة ا  عــــض ـــا تــــرتبط الوصـــالت ــــذه أن إال ، لألحـــداث رالتا

ــلبيات ــ الســ ــ ــــيح قــــد و ــار ت ــا ال قــــدر ئللقــ تقــــل لــــھتجع وقــــد املعلومــــات مــــن متنــ ــ القــــراءة مــــن ي ــــ موضــــوع ــ  إ

تماما آخر موضوع
ً

و  تھ يقلل قد ما و ـ رقد ـ ع ا املعلومـات ترك يعا ل واسـ غمـاس أن كمـا جيـد شـ  ئالقـار ا

بھ قد املعلومات من متنا غ كم  يفة قراءة عن التوقف إ يدفعھ مما بامللل يص تماما ال
ً

. 

 Interactivity

ســم ف ت ــ ونيــة ال ا لك ــ ربقــد ــ قــدر تــوف ع ــا التفاعــل مــن كب ن بي ــ ا و ــو مســتخدم ــ مــر و  ك

ة ــــعو ــ ــ صـ ــ ــ ــة ـ ــ ف حالـــ ــــ ــ ـ ــة ال ــ ــ قيـ ــــث رالو ــ ــــيح حيـ ــ ـ ف ت ــــ ــ ـ ــة ال ــ ــ ونيـ ــــذا لك ــ ــــل ـ ــ ــــواء التفاعـ ــ ــالتعليق سـ ــ ــ ــــ بـ ــ ــ  ع

اســل أو املوضــوعات ــدمات مقــدمي مــع ال ــة ا ــو بــاملوقع رخبا ات عــض يصــاحبھ دقــ الــذي مــر و  الصــعو

اوف سبة وا ن بال في ن ع يقع حيث لل في ـ الرد عبء ال ـ ع ـالرسـائل مـن الكث  يرسـل قـد أنـھ كمـا،

م ينة الرسائل عض ل ن شغل خيالية معلومات ا أو ديد ا ال أو امل في  .فائدة ندو ال

 
يفة-١ بال اص ا ي و لك يد  .ال

النقاش-٢   جماعات

تلفة-٣ ا املوضوعات ى ر اص ا يد بال املستخدم د رتز  .و

العام-٤ للرأى نت ن شبكة ع ونية ليك  .ستطالعات

م-٥  ا آ ع ا خالل من ن املستخدم يبدى ال ونية لك شرات  .رال

دثرتبادل ? ا بموضع يرتبطو الذين اص مع ونية إلك  .نسائل

يفة ? ال شو امل املوضوع عن تتفصيلية معلومات شر ت أخر ملواقع رنتقال               .ى

ونية- ٨ لك شرات ال اك لالش انية إم وجود  .مدى

النقاش-٩ جماعات اك اش وجود انية  .إم

جتماعية-١٠ ات  الشب

تات-١١ والتو  املدونات
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ــــف  ــ شــ ــ  Singer اك ــــ ــتھ ــ ــ ــ ــ اسـ ــــة رد ــ نــ ن راملقا ــــــ ــ ف بـ ــــ ــــ ــة ال ــــ قيــ ــــة رالو ــ ــ ونيـ لك ــــــاك أن و ــــات نــ ــ ــ ــــ اختالفـ ــ ــة ــ ــ ــ ــ  لفـ

ات ـــ مـــة التج ــا ـــل رلصـــدو زالال مـ ف أن نجـــد حيـــث م ـــ قيـــة ال ــ تحتـــاج رالو ـ ات إ ـــ ــ تج ـ  الـــثمن وغاليـــة أك

ا عبء يحمل اليف ات إ تحتاج وال املنتج ع ت ـ لك مـن تج ف أمـا،املسـ ـ ونيـة ال ـ تحتـاج لك  لفـة إ

ات ـ أقـل ـ عـض املنــتج جانـب مـن التج ات و ـ ـة التج لك جانــب مـن رختيا ــ ـ املنـتج أن كمـا،املسـ  ال و

لفـــة يتحمـــل ــ طبـــع ت ن ــ لك أن حـــ ــا قـــد املســـ ــ ــ يتحمل ـــ عالميـــة املـــادة لقــــراءة احتياجـــھ حالـــة ـ ق ع  لكــــن رو

ولة تو  التحكم س اص ىا يفة ا ونية بال ـال يحدد أن املستخدم ستطيع فإن لك ـد الـذي ا  ير

خبار املعلومات ع فيھ يحصل أن اليف تقليل من تمكنھ و سبة الطبع ت  .لھ بال





نت ع الكتابة إن ديوب جوناثان ليقو ج أو خليط ن افة الكتابـة مـن مز ـ افة املطبوعـة لل ـ  املرئيـة وال

ؤكد. واملسموعة ساطة أسلوب أن ع و يجاز ال ن لـدى املفضل و  واملسـموعة املرئيـة عـالم بوسـائل العـامل

ل من يجعل عة الس نـت ـع يكتب ما متا ـ شـ لكنـھ. ن ـل إ ونيـة املواقـع مـن العديـد تجا  للقواعـد لك

يــدة للكتابــة ساسـية قــو. والنحــو مــالء قواعـد مراعــاة مــن بـد ال لكــن،جيــد ـ جــد أســلوب فاتبـاع. ا  لو

وت سـو س ونيـة خبـار مـدير نأتكي نـت تكتـب أن ـ لديـھ نصـيحة أفضـل إن التليفز  تكتـب كنـت لـو كمـا لإلن

ونية رسالة ذا. "لصديق إلك طأ ستطيع أنك ع ال و ئة  ا لمات ت ل وأن،ال ة تتجا ـو أن ورضـر  ني

ايــة ــاء ل ــا لكــن. الســـياق عــن تخـــرج أن أو،محــدد بنـ ا كتابتـــك ــ ســـتخدم أن ــو ذلـــك عنيــھ مـ  يتصـــف أســلو

 ."إجادتھ ستطيع ما أق إ بالود

ةخ املواقع ألن ونظرا نت ع ربا يح ما عادة ن ار أو للقراء ت ات والز ـعديدة راختيا ـ يجب فإنھ،  الكتـاب ع

ــ املستفيضـة أو املطولـة املقـدمات تجنـب ن ال ال  أن يجــب فاملقدمـة. املوضـوع حولـھ ريــدو مـا سـرعة ئللقـار تبـ

ــــو ـ ــــزا نت ــار محفـ ــ ــ ئللقــ ــ ـ ــــتمرار ع ــــ سـ ــــراءة ــ ــــھ وإال؛القـ تجھ فإنـ ــــ ــــراءة ســ ــــوع لقـ ــــر موضـ ــــوعات. آخــ ــــ واملوضـ ــ  ع

نــت ــو عامــة بصــفة ن ف ُيكتــب أقصــرمما نت ــ ن ومــن. لل يــدة رشــادات بــ ــو أن ا شــو املوضــوع ني  رامل

ــــ ــ ــــت ع نــ ــ ن ــ ــــدود ــ ــــة ٨٠٠ حــ ــــب وأن لمــ ــــھ يكتــ ــ لــ ــ ــ ــــدة صــــــفحة ع ــــات. واحــ اســ ــــت رفالد ــ ار أن أثب ــــع وز ــ  املواقـ

ونيــة ــو لك م نت ــ الصــفحة قــراءة ــ الرغبـــة لــد ـ ــا ح ر يوجــد ال لكــن؛اي ـــ م م  نحـــو لللتحــو رالضــطرا

ي. نفسھ املوضوع الستكمال إضافية صفحات و ول ل من ني يعاب الس ح ديوب فإن،النص اس ـ ـ يق  مـن ع
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نت ع نيكتبو ـمتعددة فقرات إ املوضوع نص تقسيم ن ن واستخدام،  املوضـوع وتقسـيم الفرعية العناو

ار لعرض محددة نقاط إ قة ف جة منفصلة بطر افة  يحدث مما أك ربد  .املطبوعة ال

افة ــ ــ ــ ــ وال ــ ــ ــــت ع نــ ــــيح ن ــ ــــراء ت ــــاوب للقــ ي التجــ ــــو ــ ــــر رالفـ ــــع واملباشــ ــــب مــ اتــ س أو ال ــــ ــــر رئــ ــ ــ التحر ــ ــ ــــد ع ــ يـ  ال

ــي و ــا أو،لك مـ ــ حـــوار بـــإجراء ر ـــم ـ ــ مع ـ نــت ع اإلضـــافة. ن ـــ و ة مواقـــع تخصـــص،ذلـــك إ ـــ  مســـاحة كث

ــــل ردود لعـــــرض نــــةمعي ــــم أو القــــراء فعـ ـ ا ن ـيــــتمكن بحيـــــث،رآ ــــن وخــــر ــــالع مـ ــ طـ ـــ ــا ع ــــوه مــ ــــردو كتبـ ـ ــــھ نو . عليـ

ســوتا ــ العامــة ذاعــة وتخصــص ــو أفعــال لــردود خاصــة مســاحات املتحــدة بالواليــات مين م ــ را ثــھ مــا ع  ت

ــ ـ ــ ع ــ ــا أو ث شــــر مـ ــ ي ـ نــــت ع طلـــب. ن ن مــــن و ــا أو تصــــال املســـتمع سـ ــالة لرإ ونيـــة رســ م إلك ــا  بمعلومــ

ايـــات وتتضـــمن. ضـــافية ة ا شـــو ـــ رامل ـــي املوقـــع ع و ســـوتا العامـــة لإلذاعـــة لك ــا بمين ــا ركنـ  عنـــوان خاصـ

ي" املوضوع غطية ع ساعدنا" و يتمكن ل م م إضافة من را م عليقا ا  ."  روآ

ــــر ـ ــــادق راـلــــدكتو ىو ــامى الصـ ــ مـ ــــھ ا ــبة انـ ــ سـ ــ بال ــ ـ افة إ ــ ــ ـ ــة ال ــ ونيـ ــــع فمســـــتخدم،لك ــــة املواقـ ــــو عالميـ  ـ

ــا شــــيط مســـتخدم التــ افة إن لالقــــو يمكـــن و ــ ــ ونيـــة ال ــ لك ل ــ ن إعالمـــي شــــ ا ألن ــــ ــامي  نتــــاج مضــ

ك ن مش في ب ا ال) BLOGS (املدونات مثال. واملستخدم ال افة تملك ـ ونيـة ال ال لك  وأنمـاط بأشـ

ل لكـــن مختلفــة ــ الشــ ـ ن مـــدونات اســتخدام ـــو يوعاشــ ك ونيـــة عالمـيــة املواقــع داخـــل للمســتخدم  لك

نـاك ســية شــبابية إذاعــة ف فــة فر ك إذاعــة ـ (ومعر اير ــت) وســ ــ خلـق ــ ن ن فضــاءات أك  الفضــاء ــ تــدو

ي ن منـــتج مـــن للتتحـــو الفرنكفـــو ــ للمضـــام ـ ـــو ســـمح مؤسســـة إ م ن بإنتـــاج رل ـــذلك. املضـــام ـــت و  ــــذه ن

ن مجتمع ب سميتھ يمكن ما فضاء خلق  عةذا طلق ّاملدون اي عليھ و   . .بلوغ س

ــــظ ــا نالحـ ــ ــــديو أن أيضـ ــــثال الفيـ ــا،مـ ــ فقـ ــــرة وو ــــة لنظـ خيـ ــــان،رتا ــــرا ـ ــ حكـ ـــ في ع ــــ ـ ــــو ال ـ ــــذي ف ــــك الـ ــــائل يملـ  الوسـ

ات إلنتــاج التقنيــة افة اليــوم أمــا. الفيــديو ــ ونيــة فال ن ســمح لك ــم بإنتــاج للمســتخدم  صــيةال أفالم

ا شـر ــ،إعالميـة مواقــع ـ و ــتج أصـبح الشــبكة مسـتخدم ّأن ذلـك ومع ن ي  اختصــاص مـن ســابقا انـت مضـام

في  .ال

ر ختالف يكمن،ثمة ومن و ن يا افة بـ ـ ونيـة ال افة لك ـ ـ الكالسـيكية وال . ناملضـمو يمسـتو ع

عـادا نـاك أن العلـم مـع كة أ ن مشـ افة بـ ـ ونيـة ال الو لك افة مـن يخـر شـ ـ ـ ال  عــاد غـرار ع

 .. قتصادي بالنموذج س وما قتصادية



افة تقدم ونية ال و إشراك ع يقوم عالم من جديدا شكال ليك م  املسـتخدم مـع التعامـل وعـدم را

ــ ـ ــ لقـــد . متلقـــي أنـــھ ع ـ ـــد انت ــلا التلقـــي ع ســـبة لسـ نـــت لشـــبكة بال ــ،ن ـ  عـــن يتحـــدث مـــن نالـــك أن ّحـــد إ

و اية م و ال العمودية العالقة اية أي را ا ني و ف م  مـا نـذكر السياق ذا و.. سل متلقي ّمجرد را



٥٢

 

ــــــب ــــھ ذ ــــث إليــ ــــي الباحــ ــ ــــو دان مر ــ ــــد رجيلمـ ــــديث عنــ ــ ــــن ا ــــالم عــ ــــنحن إعــ ــ ــــو .الـ ــ ــــالم و م إعــ ــا ــ ــ ســ ــ ــھ ــ ــ ــ  إنتاجـ

رة خـالل مـن الشـبكة مستخدمي عن فضال الكالسيكية عالمية ؤسساتامل ن ظـا نـاك. التـدو  يتحـدث مـن و

ما إعالم عن ما لإلعالم وكبديل كمقابل ا   .يا

ت اسـات مـن العديـد أجر ـ العلميـة والبحـوث رالد ـ للتعـرف سـعت ال  مواقـع قـراءة بثقافـة سـميتھ يمكـن مـا ع

نــت ــ بمــا،ن ن عــادات بـــالطبع ذلــك ـ ــاء الزائــر م أثنـ تلفــة للمواقـــع تصــفح اســـات ــذه خلصـــت وقــد،ا  رالد

فــــــة ــــUsability Studies  باســــــم واملعر ــ ــائج إ ــ ــة نتــ ــ ــــد،امــ ن ترفــ ــــ ــ املعنيــ ــ ــال ــ ــ ــ ــــات ا ــــدة بمعلومــ ــــ ســــــاعد مفيــ  ــ

ــ للكيفيــــة  التخطـــيط ــ ــ املث ــ ــا يقــــدم أن يجــــب ال ــو ــ تــ ن ىا ن ومــــن للزائــــر ــالطبع ذلــــك بــــ ــ بــ قــ ــاليب أو ةطر  أســ

 .الكتابة

ر من اسـات أشـ ـ رالد ـت ال ـ التعـرف ـدف أجر ـو ع نـت قـراء رجم اسـات ن  John Morkes and Jacob رد

Nielsen  ـ كيــة املتحـدة الواليـات ــ بـدأت ال ا ىوتجــر ١٩٩٤ العـام منـذ م ل سـنو  خلصــت وقـد  منــتظم شـ

ا من النتائج من العديد إ  :زأبر

مواقـع- ار موز فـإ ذلـك عـن ـدال و لمـة ب لمـة ة شـو امل املوضـوعات و يقـر مـا ا نـاد نـت رن نؤ عـن ر و نيقـر ؤ

ــــ ـ بامل ــــرف عـ ــا ــ مـ ــــق ـ ةSCANطر ــــو شـ امل ــــة القصـ مـــــن معينـــــة لمـــــات و جمـــــل ــــا ـ ع ن ــــار يختـ ــــ ـ روال % ٩٧. ( و

و ، امل قة بطر و نيقر لمة% ١٦ؤ لمة و نيقر  .ؤ

ب - تفعـــت ا ن معــ موقــع ــ إ الــدخو ســبة رأن مســـائل% ٢٧و% ٤٧و %٥٨ســبةل عيــت ر عنــدما التــوا ــ وع

ــار ــ Conciseختصــ ــ للم ـــــObjectiveواملوضــــوعيةScan  والقابليــــة ــة ــ خبا القصــــص كتابــــة ــاء أثنــ ــ ــ رـ

 .املوقع

عمليـــة - مـــن ملـــو و لـــة الطو الصـــفحات يحبـــذو ال ن نالزائـــر ن ا Scrollingو ــ قصـ الـــنص ـــو ي أن فضـــلو نو ن

 .ومباشرا

مباشرة  - قائق ا إ النفاذ حبذو و شائية، إ بلغة الكتابة و نيكر  .ن

ـدف  - محـددة مـواد ـ إ الوصـو مـن يتمكنـو ـ ح جيـدة املوقـع ـ البحـث آليـة ـو ت أن دائما ليرغبو ن ن ن

ادة  .س

للوقت - مضيعة ذلك ون عت و البحث، نتائج و ظ ن نتظار ريملو  . ن



نــت ملواقــع الكتابــة وانمــاط اســاليب تنقســم         ــ" web style of writing "ن ن إ ن نمطــ ســي  حيــث مــن رئ

ــــبغة ــــة الصـ ــــاب العامـ ــــة للكتـ تـــــو وطبيعـ ــــال  ىا ن وكـ ــــ ال ســـــتخدمان النمطـ ــــ ــــة بأشـ ــــذات مختلفـ ـ ــــتو وو  – ىاملسـ

با ن نم نمط ل نستخدمو من سبة حيث من تقر ما النمط   : و



٥٣

 

 



و عة إ ئالقار فيھ يحتاج الذى و ة ـ لمـة ل متا ـ رالعبـا ـا سـتطيع ح م ـذه،ف قـة ك ـ ـ الطر  عـن التعب

ــــوات ــاء خطـ ــ شـ ــــع إ ــ موقـ ــ ـ ــــت ع نـ ــــة او ن ــــل كيفيـ ــــع التعامـ ــــة مـ ــــدة خدمـ ــ او جديـ ــ ـ ــــن التعب ــــاعر عـ ــانية املشـ ــ  سـ

عتمد يص ع اعتماده من اك  املراحل وتداخل الوصف ع النمط ذا و ب الت   املراحل وترت



ل يتم النموذج ذا و ات تحو ى ومحددة مرتبة خطوات إ املركبة اللفظية التعب  :اآل

شاء عملية تتضمن" طوات موقع إ  :التالية ا

تھ-١ ان م وتحديد املوقع ف  .عر

ا-٢ التخطيطيةتوافر  .ملعلومات

املوقع-٣  .تصميم

املوقع-٤ ية ب  .تماسك

املوقع -٥ ق  .سو

وتقييمھ-٦ املوقع عة  . .متا

ــــذا ــ ـ و ــــت ــ نـ ن ــــع ملواـقــ ــــة ــ الكتابـ ــــة ــ عمليـ ــــ ــ ـ ــة ــ مـــ امل ات ــا عتبـــــ ــــــض عـ ــــد ــ توجـ ن ــــوذج ــ النمـ ــاذين ــ ــ ـ ــــب ــ جانـ ــــ ــ ـ روإ

ات  :رعتبا

ومرشــــد     -١ مقتصــــد ل شــــ لمــــات ال اســــتخدام ة تــــتم )Be frugal (،ورضــــر الــــذى الــــنص أن مــــن والتأكــــد

ما القار م  .ئكتابتھ

ـــدف،     -٢ ال نحـــو ســـتعمل) stick of the point( التوجـــھ و ـــم، الف لة ســـ جمـــال تكتـــب أن بـــذلك قصـــد و
ً

القراء جذب ستطيع بحيث بإتقان ن  .العناو

ة     -٣ تھ، ورضــر شــعرالزائــربخصوصــ م) cultivate a voice( أن صــيا ل بتقــديرك القــراء يرحــب حيــث

الفردية صوات خالل من التمي يتم خر املعلومات مصادر من ة قو منافسة ظل م م أمر و  .ىو

فـــق     -٤ عامليـــة ـــة بر طـــاب ا توجـيــھ يـــتم ـــلؤأن ــا ـ مع يتواـصــل شـــبكة ـــ ع عـــرض التـصــميم أن حيـــث ،

أ يمكن عنھ ع ما ل س ول ميعالعالم ا مھ يف  .ن



٥٤

 

 
ــو-١ ي أن ســتطيع سـان إ ــل و العــالم، ــ ص ـ ألى متاحــة نــت ن ملوقــع الكتابـة ) online writer(نأن

املشـاركة سـتطيع ـر، التحر سـاء بر عالقـة لـك ـو ت أو يفة ـ تمتلـك أن حاجـة نـاك سـت ؤول  bullet inن

boardsإطالقــك بمجــرد فى ــ ناشــر ــ إ تتحــو أن مكــن و ــر، التحر س ئــ مقــاالت ــ ع التعليــق ــ لوأيضــا ر
ً

نت ن ع  .ملوقع

ــــة-٢ ائيـ ــــات توقيتـ ــــاك نـ ــــت سـ ل) Deadlines(ل شـــــ ــــدثان ــــريحـ شـ وال فالكتابـــــة فية، ـــــ ال ــادة ــ املـ ــــديم لتقـ

جا قضية أى ات تطو عة متا يجعل ما و و ى وفو رمباشر ر للغايةر ال س أمرا ة
ً ً

. 

معينة-٣ مساحات و ناسب لت مقاالت اختصار ع ا مج فى ال يضطر لن
ً

. 

حصــائية-٤ امج ــ ال خــالل مــن الوقـــت) cookies(ســتطيع مــن وكــم مقاالتــك يقــرأو ســانا إ كـــم عــرف نأن
ً

املوقع م تجول أثناء اتبعوه الذى املسار و وما موقعك تصفح  .نيقضو

أصــــبحتلــــ-٥ املوقــــع داخــــل وظيفتــــھ أن بــــل فقــــط، الكتابــــة ــ ــ فى ــــ ال يتخصــــص ألن حاجــــة نــــاك عــــد م

ــــواد املــ ــــل وتحميــ امج ــــ ــ ال ــــديم وتقــ فــــــالم ــــناعة وصــ ــــة ذاعــ ــــمل شــ ل ن ــــر ــ ا ــام ــ ــ م ــــددت عــ و ــــمولية شــ ــــــ رأك

فية ال املواد كتابة التقليدية م وظيف جانب إ املوقع ع  .عالمية

 checklist 

اسات توصلت م قائمة ا رالد اصة النصائح با فية بالصـياغة ا ـ ـ للمـادة ال ـا ال فى يكت ـ  مـن ملوقـع ال

ة املواقع نت ع رخبا ا ن   :م

من-١ أك ع ا مقدمة د تز أن اليجب ساطة، ال ام ال ة  .مةل٢٠ورضر

الناس-٢ عامة ا م اليف ال ات ختصا  .رتجنب

شر -٣ ال ل ن ب كة مش سانية إ عاد أ للمادة تضاف  .أن

مـــن -٤ ن وليـــ ن الفقـــرت ضـــمن الفاعلــة القـــو ـــم أ ذكـــر مـــع فية ــ ال للمـــادة امى الـــد ع إبـــرازالطـــا يــتم ىأن ر

 .املادة

و -٥ عــن يصــدر بمــا ــا ات إملــام املــادة لقــار ــر يظ ــئأن ع ة املشــا املواقــع ــ يكتــب ومــا خــر عــالم ىســائل

 .الشبكة

ا -٦ شر عد و قبل ا ومراجع املادة يح لت منضبطة آلية ام  .ال

كحـــوار ? تبـــدو بحيـــث القـــار ن ـــ و ــا ـ ات ن بـــ صـــية ال الصـــلة جـــة د مـــن ترفـــع ـــ ال ات ـــ التعب ئاســـتخدام ر

البعض ا عض من ن ب قر صية ن  .ب

امل ? ةالكتابة قص عة سر فقرات ل ش ع  ..كثفة



٥٥

 

ــــل ? ــ يفضــ ال ــــــا نمـ و ــــرات ــ شــ ال ــــن ــ مـ ــــة ــ قائمــ ل ــــ ــ شـ ــــذ ــ لتأخــ ـــــزأ وتجــ ــــم ــ تقســ أن ــــب فيجـــ ــــة ــ لــ الطو ــــرات ــ الفقـ ــا ــ ــ أمـ

ــــبكة شــ ــــ ـ ع ــــة ونيـ ليك ــــة الكتابـ ــــة حالــ ــــ ـ ــــدا جـ ــــد مفيـ ــــھ أنـ إال ــــة املطبوعــ ــــ ـ ــابق ــ السـ ــــنمط الـ اســـــتخدام

ــ ــ ــ ـ ف ــــــز يركـ ــــرات ــ شـ ال ــــذه ــ ـ ــــتخدام ــ اسـ ألن ــــب ــ ـ الو ــ ــ ــ ـ ع ــــت ــ نـ ــان ــ ــ ــ نقل في ــــ ــ ـ وال ــــب ــ اتـ ال ــــــد ـ ير ــ ــ ــ ـ ال ار

و م  . رل





 .Ordered ومرتب منتظم  -1

 .Unfified موحد نص  -٢

ل  يقدم  -٣ امل ش  .Whole مت

ة توجھ لھ -٤ ؤ  Singular Vision     فردية رو

 Consistent سكمتما -٥

اتب فيھ ينضم -٦  Author Controlled ال

ن العالقة يوطد    -٧ ه النص ب  رومصاد

            Establishes Authority 

 Passive سل  -٨

ــــد         -٩ ــ عتمـ ــ ـ ــــيل ع ــــات توصـ زة املعلومـ ــا ــ  جـ

information delivery 

 linear خطى              -١٠

ــــتم       -١١ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــھ لالوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةبط بـ ــ ــ ــ ــ ــ قـ ــــة ر ــ ــ ــ ــ ــ  فرديــ

singular path 

ــــو       -١٢ ــ ل ريتطــ ــــ ــ ــــي شـــ ــ  Logical. منطقـــ

progression 

 self contained فردى محتواه -١٣

ي -1  .Random عشوا

مة نص -٢  .fragmented  زالر

ــ ىيحتــو -٣ ــات مــن العديــد ع  multiper النظــر وج

spectival 

 control directory متناقض-٤

 reader controller ئالقار فيھ يتحكم-٥

مية يضعف -٦  undermines authority املصدر أ

ي -٧  participatory عاو

ــــب -٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث يتطلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن البحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا املعلومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ بع  وت

information agency 

 network شي -٩

ات متعدد -١٠  multidimen sional تجا

ــــتم -١١ ــــو يــ ــــھ لالوصــ ــــن لــ ــــالل مــ ــــد خــ ــــن العديــ  قالطــــــر مــ

 multi sequential path املتعاقة

ك -١٢ شـــا ابط مــــن العديــــد مــــع ري  associative والــــر

links 

 encyclopedic موسو محتواه١٣
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ت رة رتطو ف ظا ونية ال ات من ليك ف راصدا ونية القنوات لل  تح ال مواقع ا القائمة التلفز

ــ الصــفحات مــن ا ال م فــراد ريصــد ــا وتنامــت واملؤسســات اعــاتوا ــ املواقــع مع ن بتغذيــة ــتم ال  املــدوني

ن ــائم ــ ــــ والقـ ـ ــــك ع ــــفحات تلـ ــائق الصـ ــــرار بالوـثــ سـ ــا و ــــل مثلـمــ ــــع فعـ ــــيكس موقـ كيلـ ــــذى و ــ الـ ـــ ــــدار قاخ ة جـ ــــر  السـ

الت لوثائق ا ال الديموقراطية لالدو  " جدا ىسر " توصيف تحت تصنف زما حظر تملك ا نالقـانو و  تـداول

قيا   !!ن ح رو

ــ املعلومـــات اصــبحت ن اغراقـــا تمـــثال الــذى اليـــومى التفجـــر مـــن حالـــة ـ ــ باملعلومـــات للمـــواطني  الـعــالم لدو ـــل ـ

ــاداموا ــــو مــ ــائل نيمل ــ ــــى التواصــــل وسـ و ــــدات .. لك ـ ب و ونيــــة وحــــر ــــن الك ــــمثلما جديــــد نــــوع مـ ن حــــدث سـ ــــ  بـ

ن كيــة املتحــدة والواليــات الصــ س ــ مر ا بالتجســس امــات انــت كمـــا ٢٠١٣ رمــا ن الفــات رمحــو  لدو بـــ

ى تحاد و ا رو   العام ذات من مايو  وامر

نــت ن ــ ىتحتــو و ــ الــذي و الفــائق الــنص خصـــائص ع ــ شـ ط ا ي الــر ن الــدينامي ــار بـــ ة أجــزاء أو ف ـــ  وف

ــ توجــــد املعلومــــات مــــن ــة ــ ــار مــــع الوثيقــ ــ ة جــــزاء أو ف ــا مــــن الــــوف ــــ تاملعلومــ ــ توجــــد ال ــائق ــ  مــــع ىأخــــر وثــ

و التقنية ذه مع ئفالقار ، املدونة املادة ع ئالقار سيطرة السماح عة  حرا ني ار متا  مع نتق ال ف

ع بواسطة النص   .ص للنص تكميلية طبيعة ذات أو عالقة ذات مواد ا التفر

ــــن ــــة ولكـ ــــات اتاحـ ــا املعلومـ ــ ـ ــــن ونقل ــــع مـ ــــل مواقـ ـــا التواصـ ــ جتمــ ــ ـ ــائل ا ــ ــــالم وسـ ــ عـ ــ ـ ــا ال ــ ـ خ ل ــا ــ ــــداقية رتـ  ومصـ

ا ــ ـــــ عرضـــ ــــاطر ا ــــا متعـــــددة مخـ ــــبح كمـ ــا اصـ ــ ــ لزامـ ــ ـ ن ع في ــــ ـ ن ال ــــ عالميـ ــــدقيق و ــــد التـ ــــن والتاكـ  املعلومـــــات مـ

خبار ال ال و م ت تمع ع حرصا صوب ل من عل ء وثقة ا  ىالقار

ـ اسـة و ـل أسـلوب أثـر " عـن  Shelly Rodgers) ٢٠٠٧ (رد نـت تمو ـ ن ف مصـداقية ع ـ ونيــة ال  " لك

ــــد دفت وقـ ــــ ــة ــــــذه اســ ــ اســ ــــاس رالد ــــة قيــ جــ ــأث رد ــ ــــط تــ ــــل نمـ ــ ــائد التمو ــ ــ الســ ــ ــــت ــ نــ ف ن ــــ ــ ــــة وال ونيــ  لك

ة ـا رالصـاد ـ ع ا ع ـو عنـد مصــداقي م ـدا واليــة ـ را كيـة رفلو ــا بلـغ،مر ــت وقـد،مفـردة) ٢٣٤ (قوام  ان

ــائج ــ ــة نتـ ــ اسـ ــ رالد ــ ـ ــــة أن إ ــاد غلبـ ــ ــــت اعتمـ نـ ــع ن ف ومواقـــ ـــــ ــة ال ــ ونيـ ــا لك ــ ــــ ـ ـ ــــط ع ــــات " نمـ ج إعالنـ و ـــــ  ال

ـــة ر ة لعـــدم أدى" Promotional Messages Ads " "التحر ــ القـــراء رقـــد ـ ـــ ع ن التمي فية الرســـائل "بـــ ـــ  ال

ــائل"و" املوضـــوعية ج رســ و ـــ ــــي ال ــ أدى الــــذي مـــر،"عال ــ ف مصــــداقية تراجـــع إ ـــ نــــة ونيــــةلك ال  رمقا

ف  . املطبوعة بال

ــــتخدمي وأن نـــــت مسـ ــــبح ن م أصـ ــــد ــة لـ ــ ــا قناعـ ــ ــــأن مـ ف بـ ــــ ـ ــة ال ــ ونيـ ة لك ــاد ــ ــ رالصـ ــ ـ ــــت ع نـ ــــل ن ــــن أقـ  مـ

ــا ــــ ــ ـ ا ــــة نظ ــ ــ ــ املطبوعـ ــ ــ ــ ام ـ ــــ ــ ــ ـ ــــات ل ــ ــ ــاي بأخالقيـ ــ ــ ــ ــــة ومعـ ــ ــ سـ ــــة راملما ــ ــ نيـ ــــدين،امل ــ ــ ــاة "أن مؤكـ ــ ــ ــ ن "أو" الرعـ ــــول ــ ــ " املمـ
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Sponsors م،قتصــادية عادلــةامل ــذه ــ ىقــو الطــرف ــم ــ الطــرف رباعتبــا حيــة ك نــة ر  بالوســائل رمقا

ــا ــ ــ ــــث. ذا ــــت حيــ ــ ــائج ان ــ ــة نتــ اســــ ــ رالد ــــ ــــعف أن إ ــــات ضــ انيــ ـــادية م ــ ف قتصـ ــــ ــ ــة لل ــ ونيــ ــــد لك ــــ أدى قــ ــ  إ

ـــا ن قبضـــة ـــ وقوع ن ن أصـــبحوا الــــذين،املعلنـــ ـــ وســـيطر ا ع ــامي ـــة مضــ ر ن،التحر شـــر م وو  ــــ إعالنـــا

ل ــــة قصــــص شــــ ـ ــا،رإخبا ــ ــة ل ــ ــــو أولو ــــة القصــــص قتفـ ـ ــ) املوضــــوعية (رخبا ــ ــــة غ ـ ــــو،"املكفولــــة "أو املوج ـ  و

ع ــا ــــة ان مــ جـ ــــ املصـــــداقية رد ف ـ ــــ ـ ــة ال ــ ونيـ شــــكيك تتعـــــرض لك ــــن لل ــــن ومـ ــا ثمـ ــ ــــره مـ شـ ــــن ت  معلوـمــــات مـ

  اوال منھ نتاكد ان يجب واخبار

ن اعتماد ادى وقد في ن ال عالمي ـ و ونيـة املواقـع ع ـ واملعلومـات نبـاء السـتقاء كمصـادر لك  ا

ر   : تية السلبية الظوا

تحـت ? او صـ ا ملصـد ة شـا دو ا شـر واعـادة واملعلومـات خبـار سرقة رة ظا رتنامى ر ن

ا ع تذ ال الفضائية واو يفة ال عملو ممن ن محر ناسم  ر

ــ ? ل الناشــرة عالميــة الوســيلة نائيــةتحمــل ا لية للمســؤ ا كــذ ــت يث ــ ال املعلومــات واو

الديموقراطية الدو معظم مة مالية ضات عو تتضمن وال شر ال  لعن

املواقــــع ? مــــن تــــدقيق بــــال النقــــل ال ســــ واس ــــد ا بــــذل عــــن ن عالميــــ و ن في ــــ ال اســــل ت

ــــة ــ دمــ ا ــــ ــ ــ تم ــ ــ ــ ــ ع ــــلبا ــ ســ ــــنعكس ــ ــ يـ ــا ــ ــ ممــ ــــلل ــ بالشــ م ــاء ــ ــ كفــ ب ــــ ــ يصــ ــــة ــ ونيــ فيةلك ــــ ــ ــ ـ ال

ا عملو ال للوسيلة عالمية  نو

ن ? ر ا لدى فى ال السبق مبدا ام اح  رتراجع

ــ ? ــ ع واملعلومــــات ــار خبــ ذات يجــــدو الــــذين القــــراء لــــدى عالميــــة الوســــيلة شــــعبية نتراجــــع

اقل لفة ت و اخر  ىمواقع

ــــاليب ? واسـ ــــية ضـ التحر مـــــالت وا اذيـــــب ــار شـــ ان رة ــــا ظـ ــــدالت معـ ــــد تـــــؤثرتزايـ ــ ــ ـ ال ة ــا ــ رثـ

السلبية ا اثا احتواء ة وصعو ا ل ع السر شار ن يجة ن و م ا رسلبا  ر

ــا ? ــ بمـ خاصــــة ــــفة بصـ ــائيات الفضــ ــ ــ ـ عالميــــة ــائل الرســـ ن مضــــام ن ــــ بـ شــــابھ ال رة ــــا ظـ تفــــاقم

ــادر ــ املصـــ ــ ــ ــ ـ ع ــائم ــــ القـ ــايز ــ ــ التمـ ــــع ــ تراجـ ــــع ــ مـ ــــى ــ عالمـ داء ـــــن مــ ة ــا ــ ــ شـ م ــــــ ـ ــام ــ ــ امـ ــا ــ ــ يجعلنـ

للقنا اصة اا غ عن ة املتم ة ر التحر ا وسياس الفضائية  ة

ــــة ? يجـ ن ــا ــ ماديـ ــــة التقليديـ ــاليب ــ سـ ــــ ـ ع ــــد عتمـ ــــ ـ ال ــــو ـ والتلفز ذاعـــــة و ف ـــــ ال ة ــا ــ نخسـ ر

ان ا و نت ن ع مادية قيمة مقابل الوسائل تلك ا تقدم ال دمات ا ذات  توافر
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ــــفة صـ ــــة و ــــان عامـ ــــات اتاحـــــة فـ ــــال املعلومـ ــــات بـ ــــةمرجع اليـ ــة يـ نيـــ ــــة واخالقيـــــة م ــــيح  وقانونيـ ـ ــــد ت ــــن التاكـ ا مـ ــ ــ  ـ

ـا ــ يــؤدى  ونزا ــ بالغــة اضــرار ا نــة ع تمــع عــالم م جــب وا ــرص و ــ ا ن ع ن تمكــ ن املــواطني في ــ  وال

ن ــــ عالميــ ــــن و ــــو مــ صــ ــــ لا ــ ــــات ع ا مــــــن املعلومــ ــاد ــ ــــة – رمصــ خاصــ ــــمية و ــــق – الرســ ــانو وفــ ــ ــــنظم نقــ ــــداو يــ  لتــ

جنبــا املعلومــات عات راخطــا و اذيــب الشــا ــ و افة مصــداقية ــدد ال ــ عصــف ال  جتمــا باالســتقرار و

  حيان معظم 


و ب لالتد  ر

دف العالم: ال املعلومات تداو ن قواني ن مضام التعرف ة ا م ساب لاك  ر

ب التد  دقيقة٣٠: رمدة

املستخدمة بيضاء٥: دوات قية و الصقرافرخ ط وشر ملونة فلومس  واقالم

التنفيــــذ ــ: اســــلوب ــ ا ن املتــــد اصــــة٥ريقســــم ا ن القــــوان احــــد بمناقشــــة مجموعــــة ــــل وتقــــوم مجموعــــات

ا ومناقش نتائج من اليھ توصلت ما عرض مجموعة ل تقوم ثم وتقييمھ العالم دو املعلومات لبتداو  ل

ى الثا ب  رالتد

دف املتد: ال املرتقييم م ادا ونية لك الوسائل ا تلع ال لالدوار  ن

ب التد  دقيقة٣٠: رمدة

املستخدمة جافة: دوات عادية واقالم بيضاء اق  راو

التنفيذ سـئلة: اسلوب ـ ع كتابـة جابـة ـة ومتد ب متـد ـل مـن يطلـب حيـث سـتطالع اسلوب رستخد ر

 : تية

املو ? مع عاملت ونيةم لك السنة( اقع  ) حدد

م ? ا يوميا٥ما ا ع تتا  مواقع

؟ ? ذا ل ام صو او معلومات او ار اف او اخبار ا م تاخذ  رل

ا ? عل تحصل ال املواد من ستفيد  كيف

املصدر(  واذكر املضمو من ستوثاق دو كما ا شر نا  )ن

د(  مصادر من ا وتدقيق ا عديل عد ا شر صىا للمصدر ة شا رو  )ن

املصدر(  بتعمييم اقوم او املصدر ذكر دو كما ا شر  )نا

بنف(  ا اجمع ال ة ر التحر ى ماد كتابة املعلومات من  )استفيد
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ن املتد من ا حول واملناقشة لالستطالع العامة النتائج عرض ب املد قوم و جابات رتجمع  ر

الثالث ب  :رالتد

عالمية: دفال الوسيلة داخل العمل تقسيم ع املعلومات تدفق تاث  قياس

ب التد  دقيقة٢٥: رمدة

املستخدمة ب: دوات التد قاعة  راملتاح

التنفيـــذ مراحـــل: اســلوب مـــن مرحـلــة ــا م ـــل تمـثــل فـــر ــ ا ن املتـــد تقســـيم خـــالت مــن ـــاة ا ا قاســـتخدام ر

ــــة عالميـــ ــــــة ــــم( التغطيـ ــ ــــارقسـ ــ ــــــك–خبـ ــــيف–الدسـ ــ ــــراج–رشـ خـــ و ــــــميم ــــتديو–التصـ ــ اسـ او ــــة ــ الطباعـ

قسـمھ) ذاعة ـ بالعمـل قيامـھ كيفيـة ـق فر ـل شرح و عتھ بمتا قاموا مما حدث باختيار ن املتد قوم رو

و م ل عالمية الرسالة ج خر رح  و

ع الرا ب  : رالتد

دف سل: ال ملدونة اساسية مبادىء اح ونيةاق لك املواقع مع للتعامل اخالقية  وك

ب التد  دقيقة٢٠: رمدة

التنفيــذ ان: اســلوب يجــب ــ ال الســلوك مدونــة ــ ساســية املبــادىء عــن ايــھ كتابــة ب متــد ــل مــن ريطلــب ر

ــا ل ن منتجــ او عالميــة للمــواد ن املتلقــ مــن ــانوا ســواء ونيــة لك املواقــع مــع ن املتـعـامل ــا م تلــكيح ــ ع

الراى ابداء خالل من ذلك  : املواقع

املصادر ? مع  التعامل

ة ? شو امل املواد مضمو مع رالتعامل  ن

للمجتمع ? العام الصا ع فاظ  ا

شو ? امل ة من  رالتحقق

املواد ? من كذبھ ت مايث مع  التعامل
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وســائل ملكيـة فيـھ أصـبحت عصـر ــ تمامـا ـ غ قـد وخاصـة عامــة ـ إ عـالم لوسـائل التقليـدي التقسـيم إن

ات الشــر أيـدي ــ لــة ، عـالم طو ة ـ ف منــذ لفــا م أمـرا إذاعيــة محطـة أو يفة ــ امــتالك ـان ولكــن، وقــد

بأ عــــالم ـــائل وسـ ات"ــــاوصــــف ات" شــــر شــــر قبــــل مــــن مملوكــــة عــــالم ــائل وســ إن نقــــو أن فقــــط ــــ ع لال

ة ـــــ ــــائل. كب وسـ تملـــــك ــــ ـ ال ات ــــر الشـ ــــل عمـ ــــوع تنـ ــــو ـ ن، ــــر العشـ ــــر القـ مـــــن ــ ـــ خ ــــع ـ الر ــ ــ ـ ــــت الالفـ ــالتطو ــ نفـ ر

شــاط ال مــن أخــر أنـواع ــ العاملــة ات الشــر قبـل مــن عــالم وســائط وامـتالك ــة، تجا مصــا ــ ىعـالم، ر

مثــــل.  .. قتصــــادي كيــــة أمر ات شــــر قامــــت عنــــدما ا ــ ــ وا ذلــــك يــــك"ونجــــد الك ال ــــ اوس"و" ج نغ ســــ " و

إعالميــة مؤسســات تـــدير. بــامتالك عــالم وســائل ات شــر أصــبحت ان تصــاالت ة ثــو ــ ســارع ال أدى روقــد

يال ـ وال نما والسـ الكتـاب شـر و ـالت وا ف ـ وال ذاعـة مجال متنوعة ـرامجحقائب و الصـوتية ت

نت ن و اسوب  . ا

عـــة     الرا للســلطة ايـــد ا النمــوذج عــن عيـــدا يبــدو إعالمــي د مشـــ ــو ظ ات التطــو ـــذه يجــة ن انــت رو او. ر

ـــ ــة حزيـ مصــا م لـــد عــالم وســـائل اب ــ أ حيـــث السياســـية العمليــة عـــن البعيــدة املســـتقلة افة ــ ال

ال قة الطر بنفس السياسية شركةالعملية أي ا و  . نتت

ــ     ـ عــالم وســائل ات شــر بــھ تضـــطلع الــذي الــدو شــرح ــ ال ـــة النظر النمــاذج مــن العديــد وضــعت روقــد

السياسية نموذج. العملية ـة" الدعاية"وإن القو النمـاذج مـن ـو ي شومسـ و مـان وضـعھ ـ فسـرا..  ال و

يـــ الغر الــدو ــ ـ عــالم وســائل ميـــل النمــوذج خمســـةلــذا ــ إ ة شـــا مــع ، ــ السيا التوافـــق مــع للتكيــف رة

ات" خبار" مر جميع ا خالل من  : تمر

ـــ: امللكيـــة•  ة ــ ـ ا ة مصـــ ـــا ل ــ ـ ال ــ ـ الك ات الشـــر ــا ملصـ مملوكـــة ـــو ت أن ـــ إ عـــالم وســـائل رتميـــل ى ن

ن الرا قتصادي و السيا  . الوضع

مســ: عــالن •  عــالم وســائل دخــل البيــعمعظــم س ولــ عــالن مــن مصــا. تمد يمثلــو م أنفســ نواملعلنــو ن

ضة املعا صوات ع يوافقو وال ة، الكب ات رالشر  . ن

أخبار: املصادر•  أو الرسمية للمصادر ان القائمة"رناك قتصادية" املؤسسة و أخبارالسياسية  . ع

ــــة•  ضــــ ــــ:  راملعا ــ عدائيــ ــــة ــ ــ بمواج ــــة ــ النقديــ ر ــا ــ ــ التقــ ــــل ــ ــــرتقابــ ــ ــ ن ل ــــؤ ــ واملســ ــــة ــ ومــ ا ــــل ــ قبــ ــــن ــ مــ ــــة ــ آليــ ة ــــــو بصــ وة ر

شــــرالقصـــــص أو ــــات عالنـ ب ــــ و ــــمية الرسـ ــ ــ غ ــــغوط والضـ ـــائية، القضـ الـــــدعاو ذلــــك ــ ــ ـ بمــــا ات، ىالشــــر

ئة  . املس

وسـائل:  الفكر•  توجـھ ـ ال كة املشـ يديولوجيـة ـا باعتبا الشـيوعية افحـة م ي شومسـ و مـان روصف

الث ــ ــ ـ ــة ــ كيـ مر ــــالم ــــاتعـ يـ أو. ماني ــــالم لإلسـ ــــداء العـ أو ــــاب ـ ــة افحـــ م ــــ ـ إ ــــت تحولـ ــــد قـ ــــو ـ ت أن ــــن مكـ رو ن

الثالثــة لفيــة ــ يــة الغر تمعــات ا ــ العوملــة ــ إ ــال. الــدعوة ا بطبيعــة خــر تمعــات ا لــدى وجــد ىو

سمية  . رإيديولوجيات
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اصــة التلفــاز محطــات وتبــدو ــ ــ عــالم وســائل ــ نمــوا ســرع القطــاع ــ ا س - العــالم أنحــاء مــن كث  ــ ولــ

ــا و يــة رأو رة ذات نجـــد حيــث،فقـــط الغر ــ الظــا قيــا آســيا ـ ــا وأفر ـ يــة وأمر ـــا الالتي و اب. الشــرقية روأو ـــ  وأ

اصة البث محطات االت من كث  ا م ا ية واقتصادية سياسية موحاتط لد حة ودي ـ. صـر  مثـال وأو

ــ ي ســيلفيو  ــو ذلــك ع و ــت الــذي،ايطاليــا ــ برلســ ــ البــث محطــات ن ــز ــ ذا  يصــبح ألن طموحــھ عز

س اء رئـــ ــ زرالـــو مـكــن. بـــالده ـ رة مالحظـــة و ة ظـــا ــ ـــ مشـــا ـ ــا بلـــدان مـــن كث ـ يـــة أمر ــا عـــن فضـــال،الالتي ـ و  رأو

  .والشرقية الوسطى

ل  قتصادية التنمية وتؤثر مكـن. عالم وسائل ملكية ي ة لالقـو و ة البلـدان أن عامـة ربصـو ـ  بمـا،الفق

قيــا ــ لالــدو معظــم ذلــك ـ ــ تميــل،أفر ـو أن إ ا ني وميــة عــالم وســائل قطــاع لــد ة ا ــ ربصــو  وذلــك،أك

ب ــ الــــنقص ســــ ــة ــ حتمـــــل. الدعايــ ــــو أن و ــ ســــتقلةامل عــــالم ســــائل نت ــ عــــة البلــــدان ــــذه ـ ــا تا ــــة ملصــ ـ  رتجا

ــــة ة خاصـــ ــــغ ــ ــ. صـ ــ ــ ـ ــادات و ــ ــ ة قتصـ ــ ــ ــ ـ ــــ الكب ــ ــــاطق ـ ــ ــــل منـ ــا مثـــ ــ ــ ـ ــــة أمر ــ يـ ــــر الالتي ــ ــــيا قوشـ ــ ــا آسـ ــ ــ ـ و ــــطى روأو ــ  الوســ

ــ مـــن،والشـــرقية ـ ـــو أن ر ات ســـيطرة تحـــت عـــالم وســـائل نت ة الوطنيـــة الشـــر ـــ ــ (الكب ـ ــ ال ــا ـ ا أيضـ  لــــد

 ). سياسية مصا

صــيات عـــض يتملـــك وقــد ـــز أجـــل مــن عـــالم وســـائل السياســـية ال م عز ـــ مســتقبل ــا قـــد أو،السيا ـ  يملك

ــــراد عــــــض ــاء فــ ــ ــ ــــذين ثر ــــتخدمو الــ م نســ ــــيطر ــ ســ ــ ــ ــائل ع ــ ــــالم وســ ــــن عــ ــــل مــ ــــدء اجــ ــــل البــ ــ بالعمــ ــ ــال ــ ــ  مجــ

ل تأخــذ قــد. السياســة ن أو سياســية أحــزاب دعــم شــ ــ ــ يتنطــو قــد أو،محــددين مر ــ نزعــة ع  عموميــة أك

ط بتحديد وار وشر سامح محددات وتضع.  السيا ا تمـع ـ الـديوقراطى دا وتنمـيط خر لوقبو ال  ا

  عامة بصفة
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وة ـــ ســـت ال ــ ل ليـــة يحـــدد الــــذي الوحيـــد العامـــل ــ  والثقافيــــة السياســـية فالتقاليــــد،عـــالم وســـائل ملكيــــة ي

ا تلعــب ا ردو ــ ــ والقســم كب يــة البلــدان مــن ك و ــ،رو يل ع ا،املثــال ســ ــو بــأن يقــو تقليــد لــد  ذاعــة نت

ــا ســــمحت وقــــد. عامــــة ملكيــــة أو الدولــــة ملكيــــة ســ ليــــة ذاعــــات بوجــــود فر ة ا ــ قانونيــــة ربصــــو يــــات ــ  الثماني

ــ. فقـط س . لإلذاعــة العامــة لكيــةامل عــرف لــم،املتحــدة الواليــات فــإن ذلــك مــن النقــيض وع  املســتغرب مــن ولــ

ــــو أن ــ ــــدان نت ــ البلــ ــ ــ ــــم خضــــــعت ال ــ ــــكر كـ ــــل يعســ ــ ــا أو،طو ــــ ــــزب يحكم ــ ــــد حـ ــــو أن،واحــ ــ ا ني ــــد ا لــ ــــد ــ  تقاليـ

اصــة ــ الدولــة ســيطرة ا ــ ومــن. عــالم وســائل ع ك الــذي املــدى أن الوا ومــة فيــھ رشــا  الســلطات أو ا

ــــــة ــ العامـ ــ ــ ــــــتالك ـ ــائل امـ ــ ــ ــــالم وسـ ــ ــــيط عـ ــا رةوالســـ ــ ـــ و،عل ــــي ــ ــا نسـ ــ ــ ـ ــأث ل ــ ــر تـــ ــــ ــ مباشـ ــ ــ ـ ــائل ردو ع ــ ــ ــــالم وسـ ــ ــــ عـ ــ  ـ

 . نتخابات

ة تقاليد ا تتمتع ال القوة تؤثر كما ر ام،السياسية ا ة واح   .. عالم وسائل ملكية  التعب حر

سـائل ـ عـالم وو ـا ال خ ل ـل رتـا ـ،طو ـة بالتعدديــة يتم ر سـتقالل وا ـو،و ـ نت ةقـ أك ـ رد  مــع التعامـل ع

قة السياسية القضايا حة بطر ما. ومباشرة صر و رو ي أن رغـم (متقدمـة فنيـة معـاي وضـعت قد أيضا نت  تـد

ـ يــدل،املتقدمــة الــديمقراطيات ــ عـالم وســائل عــض لــدى خـالق ســت العالقــة أن ع يحة ل ــم). ــ  و

ســــات وجــــود أن،ذلــــك مــــن ــــاب أو الرقابــــة مــــن حديثــــة رمما ســــدي ر ــ ا ــ ــائل ع ل أن يــــر،عــــالم ســ  شــــ

ن ع مستمرا ديدا في ن ال ر خاصـة حـداث غطيـة ـ روا ات ظـل ـ و ـ الشـعبية رالثـو  ـ تتـواتر ال

ـــا لدو معظـــم و يـــة لوالـــدو راو ة طـــوال العر ـــ ـــ ٢٠١٠ مـــن الف ـــو ن ح ــا و ـــة يمـــان قـــوة دعـــم يتطلـــب مـ  بحر

  . تمعا  والتعب الراى

ئــة وتــؤثر ــ عالمــى العمــل ب ئــة و ــ قانونيــة ب  العمـــل عــالم وســائل وتفضــل. عــالم لوســائل امللكيــة انمــاط ـ

ــــت ــــة تحـ ــــة حمايـ ـ ــــن قو ة الضـــــمانات مـ ــــة رالدســـــتو ــــة والقانونيـ ـ ــ ر ــ ـ ــــو التعب ــ لوالوصـ ــ ـ ــــات إ  وتختلـــــف. املعلومـ

ا اختالفا القانونية التقاليد ال ذا  كب  . ا

ــ البلــدان لوتميــ طانيــا ( العــام نالقــانو تطبــق ال ــ نحــو ) بر ــ ن ن وجــود عــدم يتم ة قــوان ــ  وســائل تــنظم وا

ض. عـالم ـ ـل القيـام ــ حـرة عـالم وســائل أن وتف ـ ـو مــا ب  تقاليــد وتتطلـب. نالقــانو ـ صـراحة رمحظــو غ

ي نالقانو طانيا من النقيض ع ) مصر ( املد شاط نياقانو تنظيما وجود بر  . عالم وسائل بھ تقوم الذي لل

ناك ن كال  وضعف قوة نقاط و ـاملن ما رغم، ب إ يميالن أ عت. الواقع  رالتقا  والفضائيات ذاعة و

كة لحلـو إليجـاد س ال القانونية التقاليد اختالف مجاالت أحد سـ. مشـ بـا البلـدان جميـع و  اليجـاد تقر

ال مــن شــكال ي التنظــيم أشــ ــ،والفضــائيات لإلذاعــة القــانو ــ املتحــدة الواليــات ــ وح ــا يوجــد ال ال  تنظـــيم ف

ة ــ التعدديــة لضــمان وســيلة ذلــك أن باعتبــار،تقليديــة ربصــو ــ موجــات ع ــة أن شــك وال. ث ا  والشــفافية ال
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ــ ــ ــــدى ــ ــــيص مــ ــــرددات تخصــ ــــث تــ و البــ ــــي ــا نســ ــ ــ ــأث ل ــ ــ تــ ــ ــ ــ كب ــــ ــــة ع ــ الكيفيــ ــ ــ ــا يقــــــوم ال ــ عو ــ ــــذ ــــطالع ناملــ  باالضــ

م ليا  .نتخابات وقت  وبمسؤ

ــية ــ السياســ ــــات املعلومــ ــــال إيصــ ــ ــــ ا دو ــــب تلعــ ــــالم عــ ــائل ــ وســ ــــزال تــ ال ــــدقع، املــ ــــر الفقــ مــــــن ف ــــر ظــ ــــل ظــ ــــ ــ رو و

ن ــ. للمــــواطني ـــ ف ــــذا ولـ ــا ــ جتمـ ــــل التواصـ ــائل ــ وسـ ــــ إ ــــرة مباشـ ــــو الوصـ ســـــتطيع ال ــــة فيـ الر ــــات تمعـ لوا

عالم وسائل ع والفضائياتعتمد ذاعات خاصة و  التقليدية



نظـــر       ــــ حيــــان عــــض ــــ و ــة إ ــائل ملكيــ ا عـــالم وســ ــا بوصــــف اســ ع ف ســــيطا ا  ســــيطر: السياســــية وللظــــر

ــــة ــ ــ ــــة نظمــ ــ ــ ــ ــــة أو رالديكتاتو ــ ــ بدادية نظمــ ــــ ــ ــ ــ ســ ــــ ــ ــ ــــائل ع ــ ــ ــــالم وســ ــــ ــــرة عــ ــ ــ ــــ،مباشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمح نحــ ــ ــ ــــة ســ ــ ــ  نظمــ

ة نــاك. التعدديــة بامللكيــة الديمقراطيــة قيقــة مــن رذ ــ مــن ولكــن،الكــالم ــذا ــ ا ــ ــو الواقــع أن الوا  أك

يـة الـديمقراطيات معظـم ـ الدولة انت فقد. بكث عقيدا و يـة رو ـ الغر يل ع ـاملثـال سـ ـا البـث تحتكـر،  ف

ب وقت ح  . قر

ــــت ــ ــا وقامـ ــــ طانيـ ــــماح بر ــاق بالســـ ــ ــ ــــث انونيـ ــ بالـبــ ــ ــ ـ ــار ذا ــ ــــاص يالتجـــ ـــ ــ ا ــ يات ـــ ــي ــ ــ مسـ ــــن،ا ــ ــا ولكـ ــ ــ سـ ــا فر ــ  وأملانيـــ

ــــل لــــم والــــدنمرك ــ ذلــــك تفعـ ــ ــــات ح يـ ــا وتمثــــل. الثماني طانيــ ــا بر ــ سـ ميــــة ذات أمثلــــة وفر ــــة أ ب خاصـ ــــة ســــ كـ  ال

ة ــــــتعما ــ ــ ــ ــ ــــعة رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاق الواســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ النطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ أثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيم ع ــ ــ ــ ــ ــ ــــث تنظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالم البــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ ــــ و ــ ــ ــ ــ ــ ــد ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــن العديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدان مــ ــــ ــ ــ ــ  . البلــ

ــ      ــا توعرفــ ــ طانيـ ــا بر ســ ــــن وفر ــــة مـ خيــــة الناحيـ ــ رالتا ـــ ــ التمي ــ ــــو الوا ن يوالقـ ــــ ــة بـ ــا ذاعــ ــ ـ و ــــو روجم ،يالقـ

سائل ـاص للقطـاع اململوكـة املطبوعة عالم وو انـت. ا ـة و ـ أو -ذاعـة ـ الدولـة مشـاركة ـ ا  قـل ع

ـ البـث تراخيص تخصيص  ددي الطيـف أن -ذا ـ د ـو ال ـ ولـذلك ،ومحـدود عـام رمـو ب عـھ يـتم أن ي  زتو

غم. تح ندو ة منذ القائمة الديمقراطيات عض  تقليد ناك ذلك رو لة ف يل ع - طو  لالدو  املثال س

ل  – سكندنافية  . التعددية لضمان وسيلة  وذلك،املطبوعة عالم لوسائل العام التمو

 
ــ      ــ ــ ــ ــــس وع ــ ــ ــــإن،العكـ ــ ــ ــائل فـ ــ ــ ــــالم وســ ــ ــــة عـــ ــ ــ اصـ ــ ا ــ ــ ــا ــ ــ ــ ــ ـ ــــة أمر ــ ــ يـ ا الالتي ــ ــ ــ ــ ــا كث ــ ــ ــ ــــت مـ ــ ــ ل تحالفـ ــــ ــ ــــق شــ ــ ــ ــــع وثيـ ــ ــ  مـ

ات ة رالـــديكتاتو ــ العســــكر نيات ــ ــت يات الســ ــــدال. والســـبعي ــ العمــــل مــــن و ـ يل ع  ــــذه عملــــت،التعدديــــة ســــ

ا ع عالمية املؤسسات  . قمع

ــر ن مــن العديــد ىو للــ ات أن ا ــ الشــر ــ ىالك ــ ســيطر ال كيــة عــالم وســائل ع  الواقــع ــ ســاعد ال،مر

ــ ـ ــ ع ــ ــــات عـــن التعب ــا. بديلــــة سياســـية نظــــر وج ــاءات ـــذه حقيقــــة انـــت وأيــ ــ فمــــن،دعــ ـ  يوجــــد ال أنــــھ الوا

ن مباشرة عالقة اصة امللكية ب  . والتعددية ا
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ــا ف بـــاختالف يختلـــف" الكعكـــة "عـــالن ـــم ان كمـ ــ نـــاك يوجـــد وال،قتصـــادية والظـــر ـ ــا الكث  أن يمكـــن مـ

عتمـد. ذلــك حيــال الفرديـة عــالم ســائلو تفعلـھ اصــة  عـالم وســائل ــل و ــ أحيانـا والعامــة ا ــي عــالن ع  ل

ــا يصــبح عــود. مســتداما يالتجــار عمل ة ميــة و ــ ة البلــدان ــ عــالم وســائل ــ العــام للقطــاع الكب ــ ــ الفق  إ

ــــغر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة - الكعكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات أن وخاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة عالنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وميـ ــــم ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبة تضـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ةك سـ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــن ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك مـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  . ذلـ

فســر       ـــو ملــاذا املثــال ـــذا لنــا و طــات نت ــ والبــث،الوطنيـــة ذاعيــة ا ــ ذا ـ دد موجــات ع ــ  املتوســـط ال

ــل ــا والطو قيــة البلــدان ــ تقربــا ل ــا آســيا مــن أجــزاء ــ وكــذلك،فر يــة وأمر . عامــة ملكيــة مملوكــة،الالتي

ن لو املقام  تم ـاص قطاعال من باملعلن ـ لوالوصـو،ا ـو إ م ة املنـاطق ـ را ضـر  الـدخل يذو مـن ا

يد و نوع نفس-ا م ـ (خاصـة" ام اف "محطـات خـدمات مـن املستفيد را ع ال ). لو املقـام ـ املوسـيقى تـذ

ــ ن ال -ســـمح ال وغالبــا - البـــث لـــوائح ســمح عنـــدما وح ع طـــات ــ املـــذ اصـــة ا ن وال ا م املعلنــ  تمـــاما لـــد

ا لألمة البث مجال  كب وائيـة املوجـات ع التعددية فان،السياق ذا و. بأسر  إال تتحقـق أن يمكـن ال ال

ة والية وضع خالل من دمة وا   . الرسمية عالم وسائل ع العامة ل

ان         و و و مثل عالم وسائل رظ ابل نتلفز قمار ال ة ذه جعل قد  الصناعية و ـ رالصو  لـم. عقيـدا أك

ة غ ا رالصو  . رجذ

ــ ومــن ــو افــراد أن الوا م ــاليف تحمــل نســتطيعو الــذين أولئــك مــن را اك ت ونيــة القنــوات ــ شــ  التلفز

ونــوا لـــن جــر املدفوعــة ن مــن ي ا – الفقــراء بـــ ــا رونــاد ـــو الــذين يينضــو مـ ــزة نيمل  الفئـــة ــذه تحـــت التلفــاز أج

ــ ــ ـ ــــال أي ع ــــب. حــ ــــة اتفالشــ ليــ ــــدمي ا ــــدمات ومقــ ــار خــ ــ ــــناعية قمــ ــــعو الصــ ــــنفس نيخضــ ــــود لــ ــية القيــ ــ  السياســ

قتصـادية طــات مثــل و ــ ا ــث ال ــ ت ســيات املتعــددة البــث قنــوات وإن. رضـية القنــوات ع  شــبكة مثــل ا

يئة) ان ان  (خبار يطانية ذاعة و ا تلعب)  ي ي (ال اق  اما ردو ار اخ  . ذا حت

ـذا ب ول  ) الالقطــة ( الــدش اطبــاق ملكيــة بحظـر،وســط قالشــر ــ ســيما وال،البلـدان مــن العديــد تقــوم الســ

ــال ــ ظــــــر مثــ ــــذي ا ــــم الــ ــــل تــ ــــھ التحايــ ــ فيــ ــ ــــة ــ ــ ال واحــــــدة حالــ ــ ــ ــــدما ت ــــرت عنــ ــا حظــ ــ يــ ــــدش لي ــام الــ ــ  ناملواطنــــــو فقــ

اد وسمحت ارقرا عن الدولة فعادت الغرض حققت ال باملقا عنھ باالستعاضة    . الدش باست

ـــة وســـط قالشـــر ـــان ولـقــد دة خصـــبة تر ــائية للمشـــا ك املنطقـــة ألن،الفضـ ـــ،واحـــدة لغـــة ـــ شـــ  اللغـــة و

يــة نــاك. العر ــ منــاطق مـــن قليــل عـــدد و ك العــالم ـ يجـــة،واحــدة بلغـــة شــ يـــة باللغــة البـــث أن ذلــك ون  نجل

 . محدود تأث لھ ولندن أتالنتا من

مكن تلفة نواع إيجاز و  : التا النحو ع العالم  الغالبة عالم وسائل مللكية ا

ى •  و والتلفز ذا البث مجال و املقام و ت ، للدولة اململوكة أو العامة عالم  نوسائل

اصة•  ا  ) لالفراد( ذاعات
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الغالب•  و وت املطبوعة عالم اصنوسائل ا للقطاع  مملوكة

تمعية•  ا عالم ى)   وسائل املد تمع ا ومؤسسات معيات ا ا  )يملك

السياسية•  حزاب قبل من مباشرة اململوكة عالم  وسائل

ســـبة ة و ــــ ــائل مـــن جــــدا كب ــ عــــالم وســ ــالم ــ ـــو ذاعــــة ســــيما وال - العـ ــا – نوالتلفز ــ ــــو يملك م . الدولــــة أو را

ستخدم ات ثالثة و ا مختلفة مصط ي وتحمل،قل ع املبدأ حيث من،لتحديد   : جدا مختلفة معا

لھ ? و م ا ة مص للبث العام املال ستخدم ال العامة عالم ية. روسائل حز ست ل و

اكم ا زب ا ذلك بما طرف، أي تجاه تميل  .وال

الدولة ? ملك و الرسمية، عالم العام(وسائل املال من تمو ال ا بطبيعة الدولة انت ،)لوإن

مباشرة ة بصو ا ف  روتتحكم

الية ? ا ومة ا ا وتملك ومية، ا عالم العامة(وسائل موال نفس ستخدم ا تم) ولك و

الية ا ومة ا قبل من ا ف  . التحكم



وميـــة العامـــة عـــالم ســـائلو مـــن نموذجـــان رتطـــو لقـــد       ـــومى شـــراف وطبيعـــة امللكيـــة حيـــث مـــن اوا  ا

ــا ــ عـــالم وســائل معظـــم ان حيــث ـ و يــة رأو ـــث بـــدأت الغر  قانونيـــة ضـــمانات مــع ولكـــن،العامــة امللكيـــة تحــت ت

مة ا رصا و ذاتھ الوقت  ولك ومة عن مستقلة عادة نت  . القائمة ا

ـي العامة ذاعة نموذج إن و ل عمـل رو ـا ـ عمومـا جيـد شـ و تقـل لـم ولكنـھ،صـلية البلـدان أي رأو ـ ي  ا

ـــى تحـــاد خـــارج بلــدان و ة رو ــاص فالقطـــاع. . جيـــدة ربصـــو ــ التعدديـــة يضـــمن أن يمكـــن ال وحـــده ا  مجـــال ـ

لة. البث وميـة عالم وسائل أن  واملش ـ ذلـك تحقيـق ـ أيضـا فشـلت ا ـ حـد إ ـو أدى دفقـ. جـدا كب  رظ

ـــاص البـــث ــ ا ــ ـ ـ ومـــات عـــل البلـــدان مـــن كث ــ ا ـ ــ تصـــميما أك ـ ث ع شـــ ـــر بمراقبـــة ال  ذاعـــة ـــ التحر

 . العامة

ــ ــ ــــاالت عـــــض و ـ ــــاك انــــت ا ــــاوالت نـ ــــة محـ ئـ ــــديث الســــتعادة جر ــة نـمــــوذج وتحـ دمــ ــــة ا ــــد العامـ ــــة فنجـ  ذاعـ

قيــا جنــوب ــ العامــة ــ أفر يل ع ــ ،املثــال ســ ي باالســتقالل ١٩٩٣ معــا منــذ تتم ــان،القــانو  مجلــس أعضــاء و

ا م يتم،املراحل من مرحلة  رإدا  . علنية استماع جلسات عد عيي

مكــن ــل و ـــق عــن الرســمية عــالم وســائل أو العامـــة عــالم وســائل تمو  مـــن مصــادر  عــدة أو وحيــد مصــدر طر

ل مصادر سة التمو  : و الثالثة الرئ
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ال ? خيص ال التلفازرسوم دو مشا ا  . يدفع

ومة ? ا انية م من  . دعم

ة ? التجا  . رعالنات

امج ? ال بيع مثل ، خر يرادات من ل التمو استكمال  .ىيمكن

ن ــــ ـ و م ــــ بيـ ــافة ــ مسـ ــــ ـ ع ــــاظ فـ ا ــ ــ ـ ن ــ عالميـــ ـــــة التجا ــــات عالنـ أو خيص ـــــ ال ــــوم سـ ــــاعد سـ أن ــــو جـ رو ر ز

ال سوف الوسائل ذه أن غم ومة، الرسومرا لتحصيل ومة ا آليات ع عتمد  .تزال

خـارج تقـع ـ ف ـا، عل سـيطر و مباشـر ل شـ السياسـية حزاب ا تملك لالحزاب اململوكة عالم وسائل اما

ــا ــ ـ وقواني عــــالم ــائل ــ وسـ ــــة أنظمـ ــــذي.. معظــــم الـ ــــزب ـ ل ــة ــ دعائيـ صــــفحات ــــرد مجـ ــــ ـ يفة ــــ ال انـــــت ــإذا ــ فـ

ــ ــ ــ ــ مــ مل ــــت ــــ ســ ل ــا ــــ ــ ــ فإ ــا، ــ ــ ــ ــ ــــليملك ــ ــ ــ ك ــــالم ــ ــ عــ ــائل ــ ــ ــ وســ ــــلوك ــ ــ ســ ــــم ــــ تحكــ ــــ ــ ــ ــ ال ــة ــ ــ ــ القانونيــ أو ــــة ــ ــ نيــ امل ــاي ــ ــ ــ باملعــ  . ة

ــــك ذلــ ون ــــ ـ عت و ، ــــ ـ ذا ــــث البـ ــــات محطـ ــــامتالك بـ ــية ــ السياســ ــــزاب لألحـ ــــمح سـ ال ــــدان، البلـ ــــن مـ ــــد العديـ ــ ــ ـ و

الوطنية د للموا عادل غ عا رتو ددي-ز ال ضيقة-الطيف سياسية ة  . ملص

ســــا      تقــــع أساســــية، ة صـــو ورو وســــي ثــــالث، فئــــات مــــن واحــــدة ــــ السياســـية لألحــــزاب عــــة التا عــــالم نئل

الفئة ذه تقر أن التنظيمية السلطة  : رع

ل•  شـ انـت إذا ـا مراقب يمكـن ولكـن عـالم، وسـائل تنظـيم إطار تندرج ال ال الدعاية ف

ب محدودة و ت قد ال ملة، ا نفقات من جزءا املثال يل س القانونع  نموجب

أن•  الــــة، ا ــــذه ــ ــ جــــب و حــــزب قبــــل مــــن اململوكــــة ونيــــة تلفز و ذاعيــــة القنــــوات او ف ــــ ال

خر اصة ا عالم وسائل لوائح أو السائدة املعاي مع م  ىتل

ـ•    ع يجب و ومة وا اكم ا زب ا مصا الة ا ذه وتتداخل ومية، ا عالم وسائل

خروسائل العامة عالم وسائل معاي بنفس م تل أن العامة موال ستخدم ال  عالم

يـة ز ا عـالم وسـائل ن بـ الفـر تمثـل أن يمكـن ـ ال عـالم، وسائل من آخر نوع ايد م نحو ع شأ قكما

اصــة ا عــالم ســائل جــال. وو كبــار أو السياســية جــال مــن فــراد عــض يملــك رفقــد مر لــد الــذين عمــال

ــــة عاديـ ــائل وســ ــــا ـ كأ ــــدو تبـ ــــة خاصـ إعـــــالم ــائل ــ وسـ ــــية، سياسـ ــــ. تطلعــــات ـ ف ا، ــ ــ وأغراضـ ا ــــداف ـ أ ــــت انـ ــا ــ مـ وم

ا غ مثل واللوائح ن القوان لنفس تخضع ال خاصة تقليدية إعالم  . وسائل
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ا   لـــــة ي ــــة اصـ ا ــــات ونـ امل مـــــن ــ ــ ـ الكث عـــــالمإن ــائل وســـ ــــ ـ ا امـتــــدت ــــة التقليديـ ــــالم عـ ــائل ــ وسـ ــــ ـ ــة ــ مللكيـ

عـــالم وســـائل تنظـــيم الن ا ـــ كث اختلـــف قـــد ـــة ر التحر املـــادة انتـــاج واليـــات العمـــل تنظـــيم ـــان وان ديـــد ا

ديـــدة ا عـــالم وســـائط ــــ ع ســـاطة ـــل ب تنطبـــق ال العامليــــة. التقليديـــة الشـــبكة ـــ ع املـــواد شــــر فمســـاحة

ي س جـبع و محـدود د مـو ـو الـذي ددي ـ ال الطيـف بـث تنظـيم مـع نـة باملقا ائيا، محدودة غ املثال رل ر

ا مش و ي  . نأن

وميـة     ا ــات ا أو ات للشـر ـة القو يمنــة ال بتحـدي ديــدة ا التكنولوجيـات ا. وتقـوم ــ كث ل سـ ومــن

ع ــــع املواقـ ــــة إقامـ ة، ــــغ الصــ ــــات موعـ ا أو ــــراد لألفـ ــــبة سـ ــــائلبال ســ ــــة حملـ ــــتخدام اسـ أو ــــت، نـ ن ــــبكة شــ ــــ رـ

ــو التلفز محطـات أو ف ـ ال شـاء إ عـن ة، قصـ ــا. ننصـية وغ نـت ن شـبكة إن املطـاف، ايـة ـ ولكـن

عالم وسائل ديدة ا التكنولوجيات خطوط(من ـاتف مثل ات) ال الشـر اب ـ أ أو ومـات ا ـا تملك

ة  . الكب



اسة د نـة"لحوWim de Ridderراكدت الرا التكنولوجيـة ة الثـو ظـل ـ ة دا ات القرا رصناعة ر  )٢٠٠٥"(ر

صـناعة وعمليـة ، عالميـة املؤسسـات ة إدا ـ ع نـة الرا تصـالية و التكنولوجيـة ة للثو القو التاث رذلك ر ى

د خـــالل ومـــن ـــا، ات رالقـــرا ســـمر ت ـــ ال ولنديـــة، ال املؤسســـات مـــن عـــدد ـــ ع الباحـــث ــا ـ أجرا تطبيقيـــة اســـة

ا م أ النتائج من مجموعة إ توصل ة، متطو تكنولوجية ونظم انات  :ربإم

ة ? دا نمــط ــ ــة ر و ا ات ــ التغي مــن مجموعــة حــدوث ــ إ أدت نــة الرا التكنولوجيــة ة الثــو رأن ر

ضا و ام م اختفاء اثر مما العملوالسائدة متطلبات مھ ناسب ت اخر و وظ ىئف  ر

صــــنع ? ــــ ن وســــ واملر ن املــــواطن مشــــاركة قاعــــدة توســــيع ــــ ع القائمــــة ماعيــــة ا ة دا نمــــط ؤحلــــو ر ل

ـ ن املرءوسـ دو ش مـ و السـلطة ـة مركز فلسـفة ع ند س ال ة املركز ة دا محل ات، رالقرا ر ر

ات، القرا  رصناعة

ــو ? املعلومــات امــتالك وتراجعـــتاصــبح قتصــاد، و ة دا عــالم ــ املــدير نجــاح ــ ســية الرئ رالقــوة

 .التقليدية" املال"قوة

ــذه ? شــئو ــ ع القــائمو فأصــبح تلفــة، ا عالميــة املؤسســات ــ ة دا وظــائف ــف عر نإعــادة ن ر

م أعي نصب يضعو ن"ناملؤسسات السيا" العمالء"أو" املواطن سم و ات القرا صناعة رعند  سات،ر
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ظــــل ? ــــ املــــواطن املعلومــــات"لتحــــو مجــــرد" مجتمــــع نــــو"مــــن لك"أو" ز كConsumer" مســــ شــــر ــــ إ

Partnerا يحتاج ال دمات وا السلع مواصفات وتحديد السياسات  .رسم

ــــة اسـ د ــــ ــــو Andreas Neef) ٢٠٠٥(رو ــــات"لحـ املؤسسـ ة إدا مســـــتقبل شــــراف ــــة: راس ـ للتجر ــــة حالـ اســــة رد

ــــة ــ يــ ــــد"رو ــ صــ ةر، ــــو ــ الثــ ــــن ــ مــ ــــي، ــ ــ و ــــرب الغــــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ تلفــ ا ــــال عمــــ ـــــات ــ مؤسسـ ــــتفادة ــ اســ ــــھ ــ أوجــ ــــث ــ رالباحــ ر

املؤسســات ــذه ة إدا مســتقبل ــ ة الثــو ــذه وأثــر نــة، الرا رالتكنولوجيــة اســة. ر د بــإجراء الباحــث قــام رحيــث

اســ الد وتوصــلت ، ــ الك ملانيــة املؤسســات مــن عــدد ــ ن وســ واملر ن املــدير مــن عينــة ــ ع ية ــ رم ى ــؤ إ ة

ــا ــ م أ ــائج النتــ مــــن دار: مجموعــــة داء ر تطــــو ــ ــ ا ــــ كب ا دو لعبــــت قــــد نــــة الرا التكنولوجيــــة ة الثــــو يأن ً ً
ر ر

ملانية عمال ملؤسسات ية-والتنظي و إ-رو اسة الد نتائج ت وان تلفة،  : را

ــ ? ــ ــ ملتطلبــ ــــتجابة ــ ســ ــاه ــ ــ تجــ ــــة ــ عالميــ ــــات ــ املؤسســ ــــ ــ ــ ة دا ــــية ــ حساســ ــــادة ــ رــ ــــاوبز ــ والتجــ ــــو ــ ــ م ا رات

الراى استطالعات نتائج مع ع السر  ىدار

ــــرعة ? لســ ــــل العمــ ـــام ــ م ــ ــ ــ ــــدقيق الــ بالتخصـــــص ــام ــ تمــ ــادة ــ ــ ــ ــ ـ إ أدت ــــة التكنولوجيــ ات ــــو التطـ زأن ر

الزم نضباط ع عتمد امل ت وفق العمل وتقسيم ه  زانجا

ــ ? ــ ـ إ ة دا ــــع ودفـ ــــة، ماعيـ ا ــــل العمـ ــــر فـ دو ــــل تفعيـ ــ ــ ـ إ رأدت ق ــــذهر ـ ــــل مثـ س بتأســـــ ــام ــ تمـ ــادة ــ ـ ز

ا ر تطو ع املستمر رص وا  .قالفر

ا ? ــداف أ تحديــد إطــار ــ جتماعيــة املســئولية يم ومفــا عــاد بأ ة دا تمــام ا عميــق ــ ا دو رلعبــت
ً
ر

ا رامج و ا سياسا سم  .رو

الــــنمط ? محـــل ــــب القر املســــتقبل ـــ ــة ونيــ لك ة دا و عــــد، عـــن ة دا نمــــط رحلـــو ر وأنل ــائد، الســ

ة شر الال النماذج ذه تطبيق من ن املبحوث لدى مخاوف  .ناك

  

ن عالميـــ ن للــــ وا ن البــــاحث مـــن عــــددا املتعـــددة التحــــديات دفعـــت
ً

ــا- ــ ملواج م محـــاول يطرحــــوا-ــــ أن

يفة"بديل ال من التحو ونيـةلحتمية لك يفة ـ ال إ املطبوعة قية الو ع"رالتقليدية سـر ل شـ و ، .

شــبكة ــ ع ة الصــاد ونيــة لك ف ــ ال عــدد ــادة مــن ده شــ بمــا تــھ وجا ــ ع ــل ا ــذا أنصــار ــدلل رو ز

ـا عالنيـة املسـاحات ـادة خـالل مـن حيـة، الر مـن ا ـ كب امشا ا وتحقيق نت، زن
ً ً

اسـات.  الد شـ رحيـث

بلغــت قــد ف ــ ال ــذه ل عالنيــة العائــدات أن ــ عــام٤٠إ دوالر تصـــل٢٠٠٧نمليــو أن املتوقــع مــن ــان و ،

ـــ دوالر٥٠٠إ شـــراء!! نمليـــو نفقـــات ـــ تال ب ســـ ونيـــة لك ف ـــ ال ـــاليف ت انخفـــاض ذلـــك ـــ إ أضـــف

حوا لك س ال ع، التو اليف وت نتاج ومستلزمات ق زالو إجما% ٧٥ر يفةمن ال   . دخل
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اليـوم  مطالبـة ضـية والتلفزونيــة ذاعيـة القنـوات او املطبوعـة افة ـ ال ســتمر-روصـناعة ـ ح

وتنـــافس واملعلومـــات،-وتبقـــى تصـــاالت تكنولوجيـــا ـــ املســـتمرة ات ـــ التغ ـــة ملواج ا، نفســـ لـــة ي عـيــد أن

باخ ديد ال اء و الرئ ب الس ا أ البعض ض يف املطبوعةروال افة ال  . تفاء

ا م أ من ا وتطو افة ال ذه بقاء و نا س ساند ال ليات من عددا ن الباحث طرح روقد ر
ً

: 

ــ ? ــ ــ ــذ ــ كنوافـ ــــات واملعلومـ ــــاالت تصـ ــــا تكنولوجيـ ــــ ـ ــة ــ نـ الرا ات ــــو والتطـ ــــات انيـ م توظيـــــف ة ــــر رضـ رو

ون التلفز والقنـوات ذاعات و ف ال من ونية إلك طبعات جديـدتقديم جيـل ـذب ضـية ريـة

املطبوع لإلصدار ن املوال القراء ع فاظ ل فية ال ن واملضام املواد ر وتطو ا، إل القراء  .من

مــن ? ــا، عمــل ــ ال تصــالية و الثقافيــة ئــة رالب وتطــو ف، ــ ال مــن ــة املطلو ــام امل ــف عر إعــادة

املط افة ـ ال لـدو مكملة ونية إلك وسائل طرح فيةرخالل ـ ال املؤسسـات تتحـو بحيـث لبوعـة،

للمعلومــــات منتجــــة مؤسســــات ــــ إ ف ــــ ال تصــــدر مؤسســــات مجــــرد ــــذه. مــــن ــام قيــ مــــثال ذلــــك مــــن
ً

بإصــدار ونيــة" قــراص"املؤسســات املســـموعةTablet News paperلك افة ــ وال ،Radio 

Paperــــ ـــ غي ــــداث وإحــ ــــة، ــ املطبوعـ ات ــــدا صـــ ــــدو لــ ــة ــ ــ ومكملـ ــــتحدثة ــ مسـ ــــدمات كخــ ر، ــــر ــ ـ ــة ــ مماثلـــ ات

والتنظيمية ة دا ا ل يا و ا، مضامي   .رطبيعة

ــــؤتمرات مـ اق وأو رة ــــا بالقـ ــــالم عـ ــــة ليـ ــــن عـ ة ــاد ــ الصـ ــــة عالميـ ــــات اسـ الد ــائج ــ نتـ ــــد تؤكـ ــــر مصـ ــــ ـ رو ر ر

د ــــ شـ ــــة العامـ دمــــــة ا ــــالم واعـ افة ــــ ـ ال ــناعة صــــ ة ادا أن ــــ ـ إ ن في ــــ ـ ــا-رال ــ أيضــ
ً

ــــن- مــ ــــة مماثلـ ــــة مجموعـ

تتمثل  :التحديات



ــام أدى ايــــد تمــ ــــاح بتحقيــــق امل عظــــيم ر ــادر مــــن يــــرادات و تلفــــة املصــ ــام - عــــالن خاصــــة - ا تمــ  و

وانـــب ـــة قتصـــادية با دا ــ رو ف مـــن عـــدد ـ ـــ ــ ال ـ وانـــب حســـاب ع نيـــة ا ــ امل ـ نيـــة القـــيم تراجـــع إ ،امل

ــاي وأخالقيــــات ــ ســــة ومعـ فية راملما ــــ ـ ــ ،ال ــــل ــ ــــاعد مقابـ ــادية القــــيم تصـ ــ ات وغلبــــھ،قتصـ ــا ــ ــــا رعتبـ  واملصـ

صــية ف جتماعيــة باملســئولية أضــر الــذي مــر،ال ــ اء لل تمــع وقضــايا القــراء زإ ايــة ــ وأدى،ا ــ ال  إ

ــــراف ــــبة انصـ ان ال سـ ــــ ــا سـ ــ ــــن ـ ــــراء مـ ــــن القـ ف عـ ـــــ ــــار ال ا أن باعتبـ ــا ــ ــــة سياسـ ـ ر ــ ال التحر ــ ـ ــــن ع م عـ ــا ــ  رغبـ

موا ـا مصـا عن ع وإنما،الفعلية حتياجا ن مالك ـة ىوالقـو،ـا واملعلنـ جتماعيـة الفكر ـ و ا ال . سـاند

ــ ــذا ة جانــب إ ــ أو - رنــد يــل بــرامج - غيــاب ح ب التأ ــ روالتــد ن العم ة ىوالقــو رللمحــر شــر  ــذه العاملــة ال

ف س إ أدى الذي مر ال  .القائمة وضاع تكر
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ي  ــــا افة عـ ــ ــ ــ ة ال ــــر ــــة املصــ ــــة القوميــ ذاعــ ــــو و ــ ــــوك نوالتلفز ــــعب اململـ ل  للشــ ــــ ــام شــ ــ ــــن عــ ــــاض مــ ــام انخفــ ــ قــ  رأ

ـــع عــــة زالتو دة واملتا ــ  واملشــــا ــادة مقابــــل ــ ــ ه،ونفــــوذه عــــالن قــــوة ز ــا ــ املصــــدر يمثــــل أصــــبح رباعتبــ ــ  ــــ الرئ

ــل ف ــذه تمو ــ را عـــض شــيوع صــاحبھ الــذي مـــر،ال ــي النفــوذ ـــذا املرتبطــة الســلبية لظــوا  ـــذا. عال

ـــ باإلضـــافة ـــل اخـــتالل إ يا ف ملعظـــم قتصـــادية ال ــــ ة ال يجـــة،املصـــر ــا ن ـ ـــد تحقيق ســـائر مـــن ملز ــا ا  ممــ

ــا ــ ــــن أعاق ــ عـ ــ ــا تب ــ ــة نتـــــاج تكنولوجيـ ة والطباعــ ــــو ــا،راملتطـ ــــات وتكنولوجيــ ــــاالت املعلومـ تصـ ــ و ــ ــــاعد ال ــــ سـ  ـ

يل ام س في عملال م  .ال



ي ف معظم عا ة ال ر من املصر مود مظا ن يدار والتخلف ا ،القادة من أنماط سيادة عن الناتج

م يتم ات حساب ع والثقة الوالء شأن من ع أسس ع راختيا ة راعتبا  أدى الذي مر،والكفاءة ا

ديدة جيال حرمان إ ة املسئولية تحمل  شاركةامل من ا دا ات صنع  واملشاركة،رو   رالقرا

م ز،مؤسسا ة مواكبة عن املؤسسات ذه و ة رالثو ديثة ردا  . ا



ن نالتــــواز لنجــــاح ساســــية املقومــــات ــ بــــ ــ قتصــــادى امل ــ و فا ــ ــــ ــائية والقنــــوات ل ــــ ان يجــــب الفضــ  يرا

ــ ــــداف مجموعــــة ــ يفة ســــعت ال ــــ ـ ــاة او ال ــائية القنــ ــ الفضــ ــ ــــا ا ا عنـــــد تحقيق ــا  معطيـــــات مراعــــاة مــــع شــ

و العامة املزاجية والتحوالت قالسو م دف رل   :ى خالل من وذلك  املس

ف ? ــــ ال ــــل ــادرتمو مصــ ن بــــ ــة العالقــ عــــن الكشــــف العائــــ-محاولــــة عالنيــــةخاصــــة داء-دات ن ــــ و

عــــالن ــا ــ يث ــ ــ ال اليات ــ شــ و ف، ــــ ال ــــذه ل ــ ــ ــ-امل ــ ئ تمــــو بالسياســـــات-ركمصــــدر عالقتــــھ ــــ

ف لل ة ر  .التحر

ع ? ــــر ــ للمشـ ــــادي ــ قتصـ داء ن ــــ ــ ـ و ــــة ــ سـ املدر ف ــــ ــ ـ ال ــــة ملكيـــ ـــــاط أنمــ ن ــــ ــ بـ ــة ــ ــ العالقـ ــــات ــ نوعيـ ــــد ــ وتحديـ و

في  .ال

ال ? س املقاي من مجموعة حوضع للـر التخطـيط مـن فية ـ ال املؤسسات شئو ع ن القائم نتمكن

حية الر معدالت  .وقياس

ا ? قتصادي داء معدالت ع فية ال املؤسسات ن ب املنافسة تأث مدى  .معرفة
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قــيم ? حســاب ــ ع فية ــ ال للمؤسســات ــ النف قتصــادي التوجــھ تصــاعد تــأث عــن الكشــف محاولــة

وأ في ال سةالعمل املدر ف ال باالتصال ن القائم لدى الوظيفي الرضا جة د ع وخالقياتھ،  .ر

ن ح وا ل ش ة و املذ ية العر اسات الد إليھ تتطر لم مجاال ان خ دفان ال مثل رو ر ق ً
. 

ى تتمثل ا ا فنجد ال ا ذا اسات الد ذه ا إل توصلت ال النتائج م أ  :رأما

ا ? الفضـائيةإن والقنـوات ف ـ ال ـل تمو الرئ املصدر تمثل عالنية أو-لعائدات ة املصـر سـواء

يــة حــوا-جن اليــوم تمثــل أصــبحت العائــدات ــذه مــر% ٧٥وأن تلفــة، ا ــل التمو مصــادر إجمــا مــن

ــــ بـ ــة املرتبطـــ ــلبية ــ السـ ر ــــوا الظـ عـــــض وشـــــيوع ــــي، ـ عال ــــوذ النفـ ــادة ــ ـ ــ ــ ـ إ أدى ــــذي ــــھزالـ عالقتـ ــــار إطـ ــ ــ ـ اإلعالن

ف لل ة ر التحر  .بالسياسات

في ? ـ ال ع للمشـر قتصـادي داء ـ ع يـؤثر فية ال امللكية نمط اسـات. وأن الد نتـائج ت أشـا رفقـد ر

مة املســـا ات والشـــر فـــراد ملكيـــة نمـــط مـــن الغـــرب ـــ ف ـــ ال ملكيـــة أنمـــاط ـــ التحـــو أن ـــ إ يـــة لجن

الس ملكية نمط إ بتعظـيمىالصغر فية ـ ال ة دا تمـام ا تزايـد ـ إ أدى قـد ، ـ الك ات ا حت و رالسل ىر

ل شــ ـب، القر املــدى ـ ـاح بتخطــيط تمـام و ، الســو ملتطلبـات سـتجابة و ــاح ـادة و ريـرادات قر ز

نية امل سة املما وأخالقيات وقيم في ال العمل ر بتطو ا تمام ا ريفو  .ق

ــا ? ــ اســ الد ــائج ــ نتــ ــ ــارشــــ ــ ــ وتحمل ــا ــ ــ ل ــا ــ ــ وملكي ــــة القوميــ ف ــــ ــ ال ــ ــ ــ ع ــــة الدولــ ــــيطرة ســ أن ــــ ــ إ ة ــــر املصــ ت

ــــ ــ إ أدى ف، ــــ ــ ال ــــذه ــ ل ــــادي قتصــ داء ــــ ــ ع ــــة الرقابــ ــــعف وضــ ، صــــــ ــــك املالــ دو ــــاب وغيــ ا، ــــائر رســ

ــائر ســ ا تحقيــــق ــــ املؤسســــات ــــذه ــم معظــ واســــتمرار ليــــة، والتمو ــادية قتصــ ــــا ل يا مــــر. اخــــتالل ــــو و

ــــذي االــ ا ــــد وقــ حــــــزاب ــــعف لضــ ــــة يجــ ن ــــية، السياســ ــــزاب حــ ــــن عــ ة ــاد ــ الصــ ف ــــ ــ ال ــ ــ ــ ا ــ ــ ــ كث يختلــــــف رال ر
ً

ــة التجا شــطة عــض مزاولــة مــن ــــ ــ ــ ــ ــ ــ القــانو بحكــم ــــ ــ ــ ــ ــ ــ زيــة ا ف ــ ال ــذه رمــان وكــذلك ليــة، رالتمو ن

ـــ ال ـــذه ضـــعف ـــ إ أدى الـــذي مـــر ، للدولـــة اململوكـــة القوميـــة باملؤسســـات أســـوة ة ثما ســـ وقلـــةرو ف

ة ستمرا و البقاء دف املستمرة ا ومعانا ا د رموا  .ر

ومحدوديــة ? قتصــادية ــا انيا إم ضــعف مــن مصــر ــ الوليــدة مة املســا ات الشــر ف ــ ي عــا كــذلك

ـــا ل ـــة ر التحر السياســـة توجيـــھ ـــ م وتـــدخل ن، املعلنـــ لســـطوة ضـــوع ل ـــا معظم دفـــع الـــذي مـــر ــا، ـ د . رموا

آل ــ ع ــا النظــرواعتماد غــض ــع، التو قــام أ ــادة و ــا إل القــراء جــذب ــ جتماعيــة و السياســية ة ثــا زيــة رز ر

خالقية و جتماعية ات عتبا  .رعـن

والرقابــــة ? ح الــــر لتخطــــيط محــــددة ــاليب أســ ر تطــــو انيــــة إم ــ ــ إ اســــات الد ــــذه عــــض ــائج نتــ ت أشــــا ــا ركمــ ر

معـــــدال ــــاس لقيـ محــــددة س ــــاي مقـ ــــع وضـ انيــــة إم وكـــــذلك فيةعليــــھ، ــــ ـ ال عات ــــر للمشـ قتصــــادي داء وت
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ــ ـ ع في ــ ال ع املشــر ســاعد حيــة الر مـــن مناســب قــدر تحقيــق ــ ســـاعد و داء، ــذا ترشــيد ــ وســاعد

ار د و  .زالنمو



ضــــوء - ـــ في ــــ ال ع املشـــر م أســـ حيــــة أو عائـــد اســـة ود ر وميــــةر ا الســـندات حيــــة أو عائـــد ـــا ن رمقا ر

املالية ة ا و ا تطرح رال  .ز

أو - املنافسـة عات املشـر حيـة أو عائـد ـا ن مقا ضـوء ـ في ـ ال ع املشـر م أسـ حية أو عائد اسة ود رو ر ر ر

ــــل مثــ ة ــا ــ ــــالت"املشـ ــ ا ــناعة صـــ ــــل مقابــ ــــ ـ ــد ــ رائــ ا ــــناعة ــــناعة"أو" صـ صــ ــــل مقابــ ــــ ـ افة ــ ــ ــ ال ــناعة ــ صـ

الصناعة"الكتاب ف ظر نفس ش ع و منافسة عات مشر ا باعتبا و، و  .ر

مـن - ة، الصـاد ف ـ لل قتصـادي داء معـدالت فـع إ تؤدي فية ال عات املشر ن ب املنافسة رأن ر و

أو بديلــة مصــادر عــن والبحــث جــدد، ن معلنــ وجــذب ــا، ع تو قــام أ ــادة ــ إ ف ــ ال ــذه ســ زخــالل ر ز

ل للتمو ا. إضافية ادة ـزوأن ع والـذي فية، ـ ال املؤسسـات شـئو ـ ع ن القـائم لـدى ـ النف نلتوجھ

ســلبيا يــؤثر وأخالقياتــھ في ــ ال العمــل قــيم حســاب ــ ع ــاح و واملنفعــة قتصــادية القــيم شــأن مــن
ً

ر

ـــات لتوج مناوئـــة ميـــوال م لـــد خـلــق و ف، ـــ ال ــ ـ باالتصـــال ن القـــائم لـــدى اـلــوظيفي ــا الرضـ جـــة د ــ ع
ً

ر

تؤث ة، املردا م أدا كفاءة  . ر

ــادية- قتصــ واملتطلبـــات في ـــ ال العمـــل متطلبـــات ن بـــ التــــواز مـــن جـــة د لتحقيـــق اســـاليب ابتـــداع نيجـــب ر

ــــال باالتصــ ن ــائم ــ القــ لـــــدى ــــوظيفي الــ ــا ــ الرضــ ــــن مـ ــــة جــ د ــــق تحقيــ ـــــ إ يــــــؤدي ــا ــ ممــ ــــھ فيـ ن ـــامل ــ والعـ ن ــــر رللمحـ

وإبداع بكفاءة نية امل م سال أداء من م   . رتمك

––

يفة انــــت ســـواء عالميــــة الوســـيلة ــاة او مطبوعــــة مجلـــة او ــــ ونيــــة قنـ ــائية تلفز ــــى موقـــع او فضــ و ــــ الك  ع

ل يفة شـــ ــ خـــدمى او ىاخبـــار موقـــع او ـــ ع ـ نـــاء اقتصـــادى ومشـــر ســـالة ىفكـــر و ــا رودو اعالميـــة رو  اجتمـ

ل ىرادا وتنظيم ش ا و ونات جميع نمـو يولـد ـ ـائن م ـؤثر و تـاثر و ات مـن حولـھ بمـا و ـ  فـان ثـم ومـن .. متغ

  :تية باملراحل يمر اعالمية وسيلة المتالك التخطيط
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? 

ــتج حيــث شــر العقــل عــن شــاء فكــرة ت يجــة ىال ات طموحــات ن شــاء ــ يفكــر مــن روقــد ــ اعالميــة وســيلة ا  و

و احتياجات وتل جتماعية املعطيات مع تتوافق جديدة فكرة رةوبالضر م   را

? 

و اسة نوت ع ع عالمية الوسيلة ذه فيھ ستعمل ال قالسو رد ات را   : مستو

ا ? ف عمل ال ن القواني اسة  رد

ــــنحرص ? سـ ــــ ـ ال ــ ــ ـ التم ــــاي معـ ــار ــ واختيـ ة ــــا املشـ ــــة عالميـ ـــائل الوســ اســـــة ــــةرد للمنافسـ ــــا ـ عل

ن خر ع  قوالتفو

وتطلعاتھ ? ودوافعھ اتھ واولو سماتھ وتحديد بدقة دف املس و م ا اسة رد  ر

محددة ? منية خطة وفق ع املشر لتنفيذ مة قتصادية انيات م اسة زد ز  ور

عالمية ? الرسالة ل وش مضمو ة( نتحديد ر التحر  )السياسة

قوم اء و ـد ماذا سؤال ع باالجابة عالمية الرسالة نمضمو بتحديد املالك مع ا ـ توصـيلھ نر ـو ا م را

و؟ ــا ومــــا تمــــع مــــن الثابــــت موقفنــ ــــو ا م ــاد والسياســــة روا قتصــ اضــــة و ــــد والــــذين والثقافــــة والر  والتقاليـ

ا  ؟وغ

ــا اء يحـــدد كمـ ــ ــ ال ا ـــة الفنيــــة شـــ ر ــ والتحر ـ ــا مـــن ســــيقدم ال ــ قــــة الغالـــب ناللــــو مثـــل ناملضـــمو خالل  وطر

ــــديم ــــو تقـ ــــلوب رالصــ ــــياغة واسـ ــــاط الصــ ــــرض وانمـ ــا العــ ــ ـ ل .. وغ ــــ شــ ات و ــــرا ــــة رالقـ اصــ ــــمو ا ل نباملضـ  والشــــــ

ــة السياســة ر لمــا .. عالميــة للوســيلة التحر املــت و ــة السياســة عناصــر ت ر  عالميــة الوســيلة حققــت التحر

ستمرار والتالق النجاح   و

? 

اســـة ونتــائج الفكــرة طبيعــة تفــرض ــة سياســة واختيــار قالســو رد ر ــق اختيــار معينـــة تحر ــاي وفــق العمــل فر  معـ

ــاذا النجـــــاح تحقــــق ــ ــا فـ ــ ــاء بصـــــدد كنـ ــ شـ يفة ا ــــ ــة ـ ــــان مطبوعـــ ن فـ ــــر ـ ركـــــة يجيـــــدوا ان يجـــــب را ــــرعة ا  والسـ

فية والصـياغة ـ اجــع ال ميـة وت سـد الوجـھ جمــال ا ـ ال اللتــان وا مــا غ شـاء عنـد ع  كمــا .. فضـائية قنــاة ا

ة مدة تؤثر ة ا ة  معينة وظائف اختيار  الذاتية والس   ىدار او عالمى العمل رادا
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? 

ـو عالميـة الوسـيلة طبيعـة مـع املتوافـق ىدار الـنمط املالك وحدد ن و  نمـط او الفـردى ىاملركـز نمـط مـاب

مـا لـيطا نمـط او العمـل مجموعـات ـ يب ـاالت ـل و لفـة معـاي ىدار القـرار ـ يـتحكم ا امــات الت ل  و

ة القانونية   عالمى املنتج ونجاح واملعنو

? 

ــرتبط ــ برنــامج وفــق توظيفــھ يجــب الـــذى الوقــت بضــابط عالميــة الوســيلة ونجــاح مــيالد و  املراحـــل محــدد زم

ام ة طةخ اطار  وامل انيات ل استخدام ع رقاد دد وقتھ  العمل النجاز البدائل ابداع وتمتلك م   ا

? 

ـت اسـات اثب عـة اليـة ان رالد دار عالمـى العمــل دوالب عـن واملسـتقلة لـالداء والتقيــيم املتا ـ ىو  ــا يقـوم وال

اء االت مختلف من خ ة نتائج تحقق ا ـ مخـاطر عـالج  نا عتمـد عالميـة للوسـيلة والنجـاح النمـو ع  و

اسات اجراء ع اساسية بصفة لية ذه ستطالعات رالد ا وتقديم و  القرار ملتخذى نتائج

? text book

ــــــر ـ ــام ظ ــ ــ ــــب  تمـ ــ ـ ــــات بكت ــ ــــة عليمـ ــ ــــرة لالو الكتابـ ــ ــــان مـ ــ ــــرب ابـ ــ ـ ــــة ا ــ ــــة العامليـ ــ ــا ١٩٤٥ الثانيـ ــ ــ نـ ــــديلبا مق ــ ــــ لتعـ ــ  ـ

ة السياسات ر ف التحر ا وجدت ال لل ن مستعرة حرب ناتو  نفس ا شعوب ب و ا راو   ..ذا

ـــب ـــة للسياســـة تفصـــيل ـــو التعليمـــات وكت ر ــ التحر ـ ــا ال ـ ت يفة ت ـــ ـــو عالميـــة الوســـيلة او ال  خـــاص و

ن ــامل ــا بالعــ ــ ــــوم فقــــط ف قـ ــياغتھ و ــار بصــ ن كبــ في ــــ ـ ن ال عالميــــ ن و ــامل ــ العــ ــيلة تلـــــك ــ اك الوســ ــــع باالشــــ  مـ

ة املالك دا يل رو س ز الصياغة  تناغم وخلق العمل ل ات ي يفة توج ـ ـ ال ر ـا و  لـدى حـداث ـ ؤر

ء   .املتلقى او ىالقار

عـــود  ميـــھ و ـــ التعليمـــات كتـــاب ا ن معلـــن اجتمـــا عقـــد كونـــھ ا تمـــع عالميـــة الوســـية بـــ  فيـــھ تقـــر وا

ا ةعالمي املؤسسة داف ـا با ؤ ـا واسـلوب رو تمـع امـام عمل ـل ا ـو .. ومؤسسـاتھ افـراده ب  يمكـن مـا و

ن شــو مــن راملتضــر ــ الرجــوع مــن رامل الفــات ــل عالميــة الوســيلة ع  يمكـــن كمــا .. قضــائيا او وديــا ا

تمع ة حقوقھ حفظ من ا شاء منذ املعنو ا الوسيلة ا ا ورمر ج ع ببحاسب ـر ـدا عـن وا  املعلنـة اع

ا كتاب     .املستقبل  عليما
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ـــا ـــت واملرجــــع املرشــــد ــــو التعليمــــات كتــــاب ان كمـ ن الثابـ ــــدد للعــــامل لية لتحديــــد والقــــدامى ا ـــؤ ــ واملسـ  ــ

فى التقص او النجاح عالمى لل ا وللوسيلة و ساعد .. ذا ض والتاث الفعل ردود قياس ع و  املف

وا ع عالمية للوسيلة ا بما رم ا عديل من يمك ة سياس ر   التحر

ــدف ــ وال ــو ان التعليمــات كتـــاب مــن سا فى مرشـــدا ني ــ فية املــادة مــع التعامـــل ــ عالمــى او لل ـــ  ال

عالمية ة ( الصياغة ونوعية املعلومات كتابة وكيفية و وصـاف ) تفصـيلية او قصـ ـ و ـ ال  او باملصـادر نتق

ـات ماعــات او رادفــ او ا ــ التنظيمـات او ا ـا رتــدو ال فية املــادة حول ــ ــب ــ فنجــد .. عالميـة او ال  كت

دة يطانيـة التيمز جر ـر منظمـة مـثال ال ية التحر ابيـة تنعـت انـت الفلسـطي ا منـذ رباال  وسـار ١٩٦٤ عـام شـا

ــ ف ــل الــن ذات ع ــ يــة ال ــ .. الغر ــ مــن الــرغم وع ف مــن عــدد تخ ــ  لمــة عــد النعــت ١٩٦٨ عــام  ال

  ..١٩٨٦ عام ح النعت ذات ستخدم التيمز واستمرت املتحدة مم  عرفات ياسر

ب و يفة التعليمات كت ت الذى رام ل ـ لـم - ١٩٦٤ عـام محـدودة ـ منـھ رصـد  الوقـت ذلـك منـذ يتغ

ــــد - ــــھ نجـ يـ ة التن ــــر ــــع وربضـ ــــقيقة وصـــــف وضـ ــــا الشـ نـ ــــم مق ــــدو باسـ ــــة لالـ يـ ــــذا العر ــــرب خـــــوة وكـ ــــقاء العـ ــــ شـ  ــ

ــــديث ــادر عــــن ا يــــة املصــ ــ العر ــ ـــا ال ـ ناول فية التغطيــــات ت ــــ ــــب لالســــف واليوجــــد .. ال ــ للتعليمــــات كت  ــــل ــ

ف ـ ســائل ال ة عــالم وو ك حيــث املصــر ــ ــة السياســة تحديـد ي ر قــة الصــياغات واختيــار التحر  لالتنــاو وطر

ادات صية لالج س ومزاجية ال ساء او رالتحر رئ   .قسام ؤر

ف و سائل ال كية عالم وو ن صدام عت التعليمات كتب عدلت مر ب من حس ا  الشـر ىقو ضد را

يات طوال ) ايران(  ه عد ١٩٩١ عام منذ السفاح رالدكتاتو ا املا نالقر من الثماني ت وغز و   .لل

ــ يطانيـــة BBC ال اذاعـــة طـــة التعليمـــات  كتـــاب و ــ التعليمـــات كتـــاب يفـــرض ال ـ ن ع ن عالميـــ ــا العـــامل ـ  ف

ــــة ن مراجعـ ــــؤ ــــة القانونيـــــة والشـ ــ للمحطـ ــ ــــة ـ ــــة حالـ عـ ــــدث متا ــاة يمـــــس حـ ــ يـ ــة ا اصـــ ــــادر ا ــ للمصـ ــ ـ ــا ال ــ ـ عو  يتا

نــــاقش ى و ــانو ــــتص القــ شــــر بقضــــايا ا ــ عالمــــى ال ــــ التغطيــــة تفاصــــيل ــ ــا ســــيقوم ال  بالعمــــل قيامــــھ قبــــل ــ

ب ع حرصا ي تجن ل  الوقوع فةال   التقا مشا

تكو  : لفصو عدة من التعليمات كتاب نو

ا ? ملكي وطبيعة عالمية الوسيلة وتطو شاة عن  رفصل

دف ? املس ا و وجم عالمية ا رسال  ر

وحقوقھ ? اجباتھ و امھ وم اعالمى او فى ل ظيفة و ر التحر والبناء و  ى

فيھ ? عملو من ظائف و دار نالبناء   وى

ا ? مع التعامل وكيفية ا ظيف و املعونة  وقسام
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الصياغة ?  اسلوب

والرسوم ? الصو  رنوعية

املصادر ?  توصيف

اذير ? وا ات ب  الت



ة والتكنولوجيــا قالســـو ــ التنـــافس معطيــات فرضــت ة املســـتمر والنــاتج راملتطـــو ة رللثــو ــ املطالــب املصـــر ـ  بتط

ــاث مـــع معـــال ى التـ ــ والســــل يجـــا ـ ـــل لالعـــالم الوا ــائلھ ب ــ وسـ ــ تمـــع واســـتقرار الدولـــة ع  حــــال واجـــب ا

ة يق عة وربضر لة باعادة راملسا ة وفق عالم وسائل ملكية ي املية ؤر   : ى تحقق ت

ــــذ ? الـ ــا ــ جتمـ العقـــــد ن ــــ مـ ــ ــ ـ ــــالم عـ و افة ــــ ـ وال بـــــداع و ــ ــ ـ والتعب ــــراى الـ ـــــة حر ــــمان ــــھضـ يمثلـ ى

ومية ا السيطرة عن عيدا ة ر ا تلك يحقق بما ن القواني عديل مع للبالد ديد ا  رالدستو

م ? ــــا ــ ـ اف ــــن ــ عـ ــــر ــ ـ ا ــ ــ ـــ التعب ــــق حــ ن ــــواطني للـمــ ــــمن ــ يضـ ــا ــ ــ بمـ ــــالم عــ ــائل ــ ــ لوسـ ــــة ــ امللكيـ ال ــــ ــ اشـ ن ــــ رتقنيــ

او ــــال ــ املــ اس ــــن ــ ــ مـ ــار ــ ــ ــ احت دو ــــة والطائفيــــ ــــة ــ ــ ـ والفئو ــــة ــ ــ الفكر م ــــاءا ــ وانتمــ م ـــا ــ ــ ـ روتوج ــــنن ــ ــ مـ ــــة ــ يمنــ

ــار حت او ـ العر او الــدي بداد سـ س تمــا ـ ال ــ السيا الضـغط جماعــات او اكمـة ا رالسـلطة

 قتصادى

تمعية ? ا ية الت عالم ومشاركة للفقراء عالمية دمة ا وصو  لضمان

وتماس ? خالقية و القيمية وثوابتھ الثقافية تھ و ع فاظ ا تمع ا حق جتماحفظ  كھ

ـــ ــ واملــــؤتمرات النـــدوات توصــــيات و ـ ا ال ن نقابــــات عقــــد في ـــ ن ال عالميــــ س تحـــت ( و ن ) التاســــ ــاني  والفنــ

ن ن روالتجا ام تمع ومؤسسات الكتاب واتحاد وا ى ا ـا املد ـ جمعيـة وم نـة عـالم خر  عـن الـدفاع و

ــة ــ الــراى حر ــوار ملتقــى وجمعيــة والتعب ر فوتحــال ا رنــامج عــالم تطــو رة بجامعــة الثقافــات تبــادل و  القــا

حـــوث اســـات ومركز ليـــة املـــراة رود ــا .. عـــالم ب ــ كمـ اســـات البحـــوث ـ ــ روالد ـ ت ال  الـــثالث الســـنوات خـــالل رصـــد

ك  املاضــية ــا رشــا اء اســاتذة ف ــ ــ وخ افة رومما ــ عــالم ال ن و ن والسياســي ن والتنفيــذي ــومي  والثــوار ا

ــــن ــ مـ ــ ــــات فمختلــ ــــن الفئـ ــ ــار وامل ــ عمـ ــــدد نرصــــــد و ــــن عـ ــــات مــ ـ ــــة تجا امليــ ــــة الت اصـ ــادة ا ــ لـــــة باعــ ــــة ي  امللكيــ

ة دا    :  تتمثل بمصر عالم وسائل  رو

ة : لو تجــــاه ــاء ورضــــر شــ ــاث عــــن عيــــدة مســــتقلة يئــــة ا ــة ــــ الســــلطات تــ ــــة مرجعيــــة تمثــــل الدولــ سـ  رللمما

لس " اسمي ع واتفق مصر  عالمية   " لالعالم الوط ا
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ى تجــاه فـــاظ  :الثـــا ــ ا دمـــة اعــالم وســـائل ع ف للشــعب اململوكـــة العامــة ا ـــ ذاعــة ال ـــو و  نوالتلفز

ر مع القومية ا داء تطو ا ف ل و من وتمو م ة رسوم فرض ع را ة سنو دمة من ستفيد من ع رمز  ا

ات ٦(  ا جن ة مع تحصل ) سنو اء رفاتو ر فية الدمغة عائد عن فضال الك عالمية ال  بالفعل املوجودة و

ـــث تـجــــاه ــــق حفـــــظ : الثالــ ــــو حـ ـ م ــ را ــــوع ـــ ــائل تنـ ــ ــــالم وسـ ــــك عـ ــاد وذلـ ــــط باعتمـــ ــــة نمـ ــــة امللكيـ ــــة العامـ  وامللكيـ

اصة   ..التعاونية وامللكية ا

ـــع تجـــــاه ــ ــــع  :الرا ــار منـ ــ ـ ــــث حت ــاو بحيـ ســـ ــــدد ىي ــائل عـ ــ ــــة الوسـ ــــ عالميـ ــــنمط اتبعـ ــة لـ ــ ــــمح امللكيـ سـ ــــنمط وال  لـ

شار   خر حساب ع باالن

ــــــامس تجــــــاه ــاد  :ا ــ ة اعتمــ ديثــــــة ردا ــــة ا ــ القائمــ ــ ــ ــــم ع ة العلــ ــ ــ ــ ــــداع وا بــ ــــديال و ة بــ ــــالدا  العشــــــوائية رلــ

  للمالك الوالءات ع املعتمدة



ــــد ــــت وقـ ــــات خلصـ اسـ ــ رالد ــ ـ ــــات ان ا ــــ داء معوقـ ـ ــــى امل ــــ عالمـ ف ـ ــــ ـ ــــات ال ذاعـ ــــوات و ــــة والقنـ ونيـ  التلفز

  : ا عود والفضائية

للعمـــل ? ـــاد ا والتقســـيم الســـلطة، اركيـــة ـــ ع يقـــوم ة دا تأخـــذ الـــذي وقراطـــي الب التنظـــيم رأن

ــــعف ــ ــ ضـ ــــــ ــ إ ــــؤدي ــ يـــ ، م ــا ــ ــ ــ صـ ل ــــ ــ شـــ ن ــــوان ــ والقــ ــــوائح ــ اللـــ ــــ ــ ــ ـ إ ناد ــ ــ ــ ــ سـ و ــــألدوار، ــ ــــرولــ ــ ــ ـ امل ــــتقالل ــ ــ سـ

الصــــغر مة املســــا ات الشــــر ف ـــ ــھ بــ تأخــــذ الـــذي الرســــ ــ ــ غ التنظـــيم أن ن حــــ ــــ ن، ىللمحـــر ر

عكــــس ـــ إ يــــؤدي ات، القـــرا وصــــنع ة دا ـــ ن ــــر ا ومشـــاركة دوار، ــــع تو حرـــة ــــ ع روالقـــائم ر ر ز

اململو ف ـ ال ـ ـ امل داء كفـاءة ـ إ يـؤدي الذي مر السابقة، يجة عـنالن صـغر ات لشـر ىكـة

ك لسالسل اململوكة ا ا  . ىنظ

ن ? ــــر للمحــ ــــوظيفي الـ ــا ــ الرضـ ــــة جــ د ــــ ـ ع ــــل للعمــ ــا ــ ـ إدا ــاليب ــ وأسـ ـــــادة القيـ ــــؤثرنمـــــط ريـ ر ت. ر ــــا أشــ ــــث رحيـ

بالقائـــد تبـــدأ القيـــادة أنمـــاط مـــن ملصـــفوفة يخضـــع العمـــل ة وإدا تنظـــيم أن ـــ إ ــائج بدادي"رالنتـ ســـ

ســـلطي القائــــد" ال بـــنمط ــ ــ ت يالـــديمق"وت شــــاو ال يوجـــد"رراطي املصــــفوفة ـــذه ــو طــ ـــ وع ن-ل، بــــ

ن السابق ن ذاك-النمط أو ذا من تأخذ القيادة من أخر ىأنماطا
ً

 

ة ? دا ــــ ــ ــة ــ الديمقراطيــ ــاليب ــ ســ ــــ ــ ب ت ــ ــ ــ ال ف ــــ ــ ال أن ــائج ــ النتــ ـــــد ــــ-رتؤكـ ــ إ ــــد القائــ ــــل يميــ ــــث حيــ

صــنع ــ ن للمحــر الفرصــة وإتاحــة ن، خــر مــع شــاو رال ات ر داء- رالقــرا كفــاءة ــ را تطــو د شــ
ً

ــــادة القيـ نمـــــط ــــل ظـ ــــ ـ ــال ــ ـ ا عكـــــس ــــار ـ بت و التجديـــــد ــ ــ ـ إ ـــــؤدي و ــــافس، والتنـ ــــاو التعـ ــ ــ ـ ع ــــوم نيقـ

بدادية س سلطة  .امل
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ــ ? ـ املســـتحدثة ـــة دا ســـاليب عـــض تطبيـــق انيـــة إم ـــ إ يـــة جن اســـات الد عـــض نتـــائج ت رأشـــا ر ر

الت ـــة ملواج افة ـــ ال صـــناعة ـــترشـــيد وإ ـــا، تنظيم أســـاليب ـــ و ــا ـ ملكي أنمـــاط ــ ـ املســـتمرة ات ـــ غ

ــــاس قيـ ــ ــ ـ ع افة ــ ــ ـ ال ــــئو شـ ــــ ع ن ـــائم القــ ــــاعد سـ س ــــاي املقـ مــــن مجموعـــــة ر ــــو وتطـ ــــرح طـ انيــــة نإم

يمثــل بمــا ن، ــر ا آفاقــا رإنتاجيــة أو مجــاالت تطــرح فية ــ ال ة دا اســات د ــ حديثــة ــات اتجا
ً

ر ر

الد ا ستفيد أن يمكن عجديدة ا تطبيق ومحاولة الية، ا  ياملصر" النموذج"راسة



س تمثــل ن إنتاجيــة مقــاي ــر ل مــن العديــد خبــار غــرف ــ را ــة املشــا نيــة ردا ــ وامل ـــ ســلبا تــنعكس ال  ع

ا من يمكن ال البديلة ساليب من عدد وطرح،العمل ن أداء أو إنتاجية قياس خالل ر  .را

ــــدت وقــــد  او تزايـ ــــ ن ىشـ ــائم ــ ــ القـ ــ ــناعة ع افة صـــ ــ ـــ ــــة - ال ــــدين خــــالل خاصـ ين العقـ ــــ ـ ــــن - خ  عـــــدم مـ

م ــ رقــد ـ ــا مـــن يمكـــن معينـــة أســـاليب تحديـــد ع ـ ن إنتاجيـــة قيـــاس خالل ـــر ـــم ىومســـتو را  ـــدف وذلـــك،أدا

ــع ــ ــاءة رفـ ــ ن،داء كفـ ــــ ــــتو وتحســ ــــاج ىمسـ ــــن ســــــواء،نتـ ــ مـ ــ ــــع اللخــ ــــرامج وضـ ــــددة بـ ــــد أو،لـــــذلك محــ ات عقــ  ردو

ية  .والعقاب لإلثابة محددة آليات وضع ح أو،رتد

حت  اسات واق ن إنتاجيـة قيـاس أسـاليب عـض تطبيـق رالد ـر ـرا اسـب لدخـو عـد خاصـة،  ـ ا

ــ - توظيفـــھ أمكــــن حيـــث،خبـــار غـــرف ـ امــــھ جانـــب إ ة م ـــ ــــة نبالشـــئو املتعلقـــة الكث ر ــ - التحر  عــــدد حســـاب ـ

ـــة القصـــص ـــ رخبا ا ال ـــ رمحـــر ـــل يقـــدم ر مـــدار ع ن أن إال.. ســـبوع أو الشـــ ـــر م أعلنـــوا را ـــذا رفضـــ  ل

ـــ ســـلوب ــــض الك ــــتقص الـــذي،ا ــــم مـــن ي نـــاك. حق ــاليب مـــن  عــــدد و ديثــــة البديلـــة ســ ــ وا ـ  تمكــــن ال

ة ن إنتاجية قياس من ردا ر  : تمثلت را

نتاج ? ــــاب ــــافةحسـ املضـ ــــة القيمــ ــــاب حســ خـــــالل ــــن مــ ــــة ــ: يــ ــــ ــــادية قتصــ ــاليب ــ ســ ســـــط أ ــــن مــ ــــو ــ و

ــــو عملـ ــــذين الـ ــــراد فـ ــــدد عـ ــ ــ ـ ع وقســـــمتھ ــــاج نتـ ــا إجمـــ حســـــاب ــــ ـ ع ــــوم قـ و ــــة، نتاجيـ ــــاب نحسـ

ثابـــت ل ـــFull Timeشـــ ســـاعد أســـلوب ـــو و فـــرد ـــل إنتاجيـــة عـــن بمؤشـــر ذلـــك مـــن ج ـــر وا و،

نتـــا ــ ـ التطــو عمليـــة اســة رد عـــدمر ـــو ســلوب ـــذا عيـــب مــا ولكـــن الســنوات، مـــن عـــدد خــالل ج

ات دا ل و االت ا افة مع التعامل ع تھ رقد  .ر

عــدد ? حســاب ــ ع عتمــد أخــر أســاليب عــدة خــالل مــن و ــر ا يقدمــھ الــذي ي ــا ال املنــتج ىقيــاس ن ر

ا وم شر ال حالة ا شغل ال واملساحة ا قدم ال صلية   :املوضوعات

ا ? كتاب وإعادة ا ر بتحر قام ال واملقاالت املوضوعات  .عدد



٨٢

 

ا ? فق أ أو بنفسھ ا بالتقاط قام وال للموضوعات املصاحبة الصو رعدد  .ر

ا ? تنفيذ أو ا إخراج أو ا بتصميم قام ال الصفحات  .عدد

إنتا مســتو تحديــد ـــ ن املــدير ســاعد ـــ ال لة الســ ســاليب مـــن ســلوب ــذا عــد ىو ـــوُ و ، محــر ــل رجيـــة

اسب ا خالل من تطبيقھ مكن و خبار لغرف مالئم  .أسلوب

ــــطة- شـ ــــالل خـ ــــن مـ في ــــ ـ ال داء ــــودة جـ ــــاس ــا: قيـ ــ ـ خالل مـــــن ــــن ــــريمكـ عناصـ ــــبعة سـ الباحـــــث ــــدد حـ ــــد وقـ

سلوب ذا  :تطبيق

ـا ? أجر ال أو املصدر، مع مباشر ل ش في ال ا قام ال ات وا ا عدد خـاللرحساب مـن

 .نالتليفو

عمل ? لقاءات ب ترت أو معلومات عن للبحث ا أجرا ال التليفونية املات امل  .عدد

ا ? شر يتم ال حداث و القضايا عن ات والسيمنا والندوات املؤتمرات رحضو  .ر

ية ? التد ات والدو واملناقشات ر التحر اجتماعات رحضو ر  .ر

واملواد ? املتخصصة الت وا ف ال تلفةقراءة ا  .املرجعية

املعلومات ? ع صو ا يل س نتظار و والتنظيم، التفك ع ة لالقد  .ر

القيــام ? أو ، الصــو التقــاط أو املعلومــات ــ ع صــو ا يل سـ ــ آلخــر ــان م مــن نتقــال و رالسـفر ل

داف نفس تحقق أخر  .ىبأشياء

 

مكن ن الدمج و ر إنتاجية قياس  ساليب ذه ب يدة لضمان نرا  ىمسـتو تقييم  واملوضوعية ا

اسات وفقا داء   .املتعددة النجاح نتائج ومؤشرات التقييم رلد



و ب لالتد  ر

دف الغرب: ال عالم وسائل ملكية انماط ع  التعرف

ب التد  دقيقة٣٠: رمدة

املستخدمة واق٥: دوات بيضاء قية و الصقرافرخ ط وشر ملونة فلومس  الم

ن يقســــم : التنفيــــذ اســـلوب ــ راملتــــد ـ ــة ــــل وتقــــوم مجموعــــات ٥ ا  وســــائل ملكيــــة انمــــاط احــــد بمناقشـــة مجموعــ

ا نتائج من اليھ توصلت ما عرض مجموعة ل تقوم ثم وتقيمھ العرب  عالم   ومناقش
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ب ى رالتد   الثا

دف داف ع التعرف : ال داف العامة دمةا اعالم وسائل ا   الغرب  ىالتجار عالم اعالم وسائل وا

ب مدة    دقيقة ٣٠ : رالتد

ب قاعة  املتاح : املستخدمة دوات   رالتد

ن يقســــم : التنفيــــذ اســــلوب ــ راملتــــد ــ ن ا ق ما فــــر ــة لــــنمط يــــتحمس احــــد دمــ خــــر العامــــة ا  عــــالم لــــنمط و

قوم الغرب  ىالتجار ب و قدم اسئلة ٥ بطرح راملد ق ل و ا اجابتھ فر   عل

ب   الثالث رالتد

دف اء ع التعرف : ال ن را ام  راملتد   لالعالم الوط للمجلس ساسية امل

ب مدة   دقبقة ٣٠ : رالتد

ق افرخ ٥ : املستخدمة دوات ة رو ط فلوماس واقالم كب  صق ال وشر

ن يقســم : التنفيــذ اســلوب ــ راملتــد ــام بمناقشــة مجموعــة ــل وتقــوم موعــاتمج ٥ ا ــ امل ــا ال  للمجلــس تتوقع

ا لالعالم الوط ا وصياغ ن بقية مع ومناقش   راملتد

ب ع رالتد   الرا

دف ساب : ال ة اك ا   اعالمية وسيلة المتالك التخطيط رم

  دقيقة ٣٠ : الزمن

قية افرخ ٥ : املستخدمة دوات ة رو ط ملونة فلوماس واقالم كب   الصق وشر

ن يقســـم : التنفيـــذ اســـلوب ــ راملتـــد ـ  عالميـــة وســـيلة المـــتالك التخطـــيط مجموعـــة ـــل وتختـــار مجموعـــات ٥ ا

يفة(  ــائية قنـــاة – مجلـــة – ـــ ـــى موقـــع – اذاعيـــة قنـــاة – فضـ و  وتحديـــد الفكـــرة مجموعـــة ـــل وتنـــاقش ) الك

و م انيات را م ة وا ن املطلو ا ال املنافسة والوسائل امراجع يجب ال والقواني س ل وتحديـد رستد  شـ

ة ن مع نتائج من اليھ ماتوصلت بناقشة مجموعة ل وتقوم .. ردا  راملتد
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ب امس رالتد   ا

دف ن اكساب : ال ة راملتد ا    Text book التعليمات كتاب مع التعامل رم

ب مدة   دقيقة ٣٠ : رالتد

اق : املستخدمة دوات   قالموا بيضاء راو

ب ــل مــن يطلــب : التنفيــذ اســلوب ــم كتابــة رمتــد ل ا ــ املشــا ــھ ال ــر ــ تواج فية املــادة تحر ــ عالميــة ال  و

يجـة ة صــياغة وجـود عــدم ن ــ ايـھ عالميــة املصــادر لصـفات وا لة ــذه عــالج كيفيـة ــ رو  تحليــل يــتم .. املشـ

ا النتائج وعرض جابات ب بواسطة ومناقش      راملد
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  : الوثائق اوال 

سان ? قو العاملى املتحدة– ١٩٤٨قعالن مم  ١٩٨٠-مطبوعات

والسياسية ? املدنية قو ل الدو د املتحدة–قالع مم   ١٩٨٨ –مطبوعات

والثقافية ? قتصادية و جتماعية قو ل الدو د املتحدة–قالع مم  ١٩٨٨ –مطبوعات

سان ? قو كية مر البلدان ومحكمة افة، ال سة مما ققانو قانو- ١٩٨٥نوفم١٣  -رن نمجلة

سان  ١٩٨٦ -واشنطن–قحقو

الصادر ? كم ل٢٣ا اسبانيا ( ١٩٩٢أبر ضد قم)استلز أ موعة ا الفقرة٢٣٦ر، ،٤٣.  

الصادر ? كم سل(١٩٩٢يونيو٢٥ا أ ضد قرسن قم) ندارثو أ موعة الفقرة٢٣٩را ،٦٣.  

 ،١٩٩٦سنة ـ ل٩٦قانون سلطة الصحافة رقم  ?

 ،قانون الطوارئ ،١٩٣٦ لسنة ٢٠قانون المطبوعات رقم  ?

ا حظر نشر الوثائق الرسمية ١٩٧٥ لسنة ١٢١انون ـق ? شر أسلوب وتنظيم ، 

 ،سلحة ـنشر أخبار القوات الم١٩٦٧سنة ـ ل١٤انون ـق ?

با١٩٧١سنة ـل ١٠٠انون ـق ? اص  ،لمخابرات العامة ا

 ، بشأن اإلحصاء والتعداد ١٩٨٢ لسنة ١٨ قانون  ?

 بس فى جرائم النشر ـ وتعديالتھ التى لها حق الح١٩٣٨ لسنة ٥٧قانون العقوبات رقم  ?

قم ? رالقانو حصاءات،١٩٦٤لسنة٢١٥ن و والعامة للتعبئة املركز از ا وتنظيم شاء  ىبإ

امل ? از ا قمنقانو بالقانو الصادر للمحاسبات رركز ن  .١٩٨٨لسنة١٤٤ى

نة ? امل شرف ن–ميثاق اللبناني ن في ال وت–نقابة   ١٩٧٤ب

اشمية ? ال دنية باململكة املعلومات رقانو   ٢٠٠٧ –عمان–ن

ية ? املغر باململكة املعلومات تداو لقانو اط–ن  ٢٠٠٩ -الر

ن ? املصر ن في ال نقابة   ١٩٧٠لسنة٧٦نقانو

عالمى ? الشرف س–ميثاق التاس تحت ن املصر ن عالمي ره-نقابة  ٢٠١٢ -القا

ليج ? ا دو ى و التلفز الشرف ليج–لميثاق ا دو و التلفز ات لادا ن ية–ر العر ات   ٢٠٠١ –رما

ا ? بامر ن ف ا ن في ال جمعية  ١٩٩٦ –ميثاق

ن ? في ال ن املصو نرميثاق كي   ١٩٩٣ –مر
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كية ? مر بوسط الواشنطن عليمات   ١٩٧٢كتاب

الكندية ? اليومية ف بال ن في ال مسؤليات   ١٩٩٥ –ميثاق

ن ? يطاني ال ن في ال نقابة   ١٩٩٤ميثاق

ن ? دي السو ن في ال شرف   ١٩٩٤ميثاق

ا ? ي ب ن في ال شرف  ١٩٨٢ميثاق

دولية ر  رتقا

العامل ? لس ا ر سانتقر قو املتحدة–قى مم   ٢٠١٠ –جنيف–مطبوعت

و ? س اليو منظمة ر الفقراء–تقر و-افة س اليو   ٢٠٠٢ –مطبوعات

ن ? في لل الدو تحاد ر ل– I FJتقر ا   ١٩٩٨ -زال

العرب ? ن في ال اتحاد ر ية–تقر العر افة ال حافظ–احوال الدين صالح ر ر–تحر   ١٩٩٣ةالقا

ن ? كي مر ن في ال جمعية ر عالم–تقر اخالقيات مة   ١٩٩٨ –زا

بحاث و  الكتب

او ? م عماد ونية–ىحسن لك افة اللبنانية–ال ة املصر رة–دار   ٢٠٠٣ –القا

يد ? ا عبد عالمية–لي عات شر رة–ال   ١٩٨٨القا

ى ? د ر مجت–وسمولال التعب ة مفتوححر وف–مع الر عبد كما رة–ؤترجمة   ١٩٩٥القا

الدين ? حسام ة–محمد املصر افة لل جتماعية لية عالم–ماجست–واملسؤ رة–لية القا -جامعة

١٩٩٦  

س ? د ي.رإدوا شومس عوم و يع. مان التص عالم: الرغبة لوسائل السيا ماز–قتصاد نترجمة

ان  .١٩٨٨ -وتب–ومر

نوتو ? وآن د شا و فر ا د نشا ر ر ر ان(رر ؟). رمحر ث موجات يحكم من قيا سيج-افر لندن-مطبوعات

١٩٩٥ 

باشا ? ول نا ست وكر قايد ان(ليندا ية)رمحر الغر الديمقراطيات السيا عالن سيج-، -مطبوعات

 . ١٩٩٥ -لندن

أ ? جسو. يغار السي. نف كالقضايا ال ومجموعات وكرانية ألنظمة-عالمية اسية الدولية املؤسسة

 . ١٩٩٩ -واشنطن-نتخابات

جو ? افة–ناتلنج ال وف–اخالقيات الر عبد كمال رة–ؤترجمة   ١٩٨١القا

يوسف ? ابو عالم–ايناس لوسائل الراسما ار رة–حت القا اعالمية اسات د   ٢٠٠٢ –رمجلة

ن ? واخر طالب ابو ونية–حسن لك افة اسات–ال للد قلي رام د مع اق راو  ٢٠٠٧ -ر

غا ? فية–زمحر ال ة دا اة–رمستقبل دكتو رسالة رة–ر بالقا عالم  ٢٠١٠ –لية
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يوسف ? ابو مصر–ايناس القومية عالم وسائل لة ي ذاعة( اعادة و و والتفز ف العامةنال يئة وال

اعالمية–) لالستعالمات اسات د رة–رمجلة بالقا عالم    ٢٠١١ –لية

عليو ? حسن تصال. يادي و ي العر عالم سياسة    ١٩٩٤-صنعاء-مدخل

سناو ? ا ر الشعب. يظا سلطة  ٢٠٠٧ –غداد–عالم

يوسف ? ابو اع–ايناس تجاه ن عالمي و ن في ال ات ثواجا عد عالم وسائل لة ي – ٢٠١١يناير٢٥ادة

عالم بحوث عالم–مجلة يناير–لية رة   ٢٠١٢القا

سان ? حقو لقضايا ف ال ة معا تجاه ة املصر النخب ات اتجا ى سيو يم ابرا اة–قمحمد –ردكتو

حلوان   ٢٠١٢ –اداب

لالعالمي ? ى الذا التنظيم ى سيو يم ابرا عالممحمد واخالقيات بحثية–ن قلي–كراسة الام د مع

اسات رة–رللد  ٢٠١٣ -القا

ايد ? ماك واحد–نة وعالم متعددة و–اصوات س اليو   ١٩٨١ –مطبوعات

ى ? سيو يم ابرا سان-محمد حقو قضايا تجاه املصر ف ال طاب قا اداب–ماجست–ى لية

ق   ٢٠٠٨ –زالزقا

غ ? ماجست سالة ة، املصر ف ال ة ر التحر السياسة ع املؤثرة ة دا العوامل ، غا ن حس رمحر ر ز

ة، شو عالم-رم رة-لية  ).٢٠٠٣القا

ى ? سيو يم ابرا عالم–محمد مة ا ن في ال نقابة زدو واعالمية–ر ة فكر اسات د عالم–رمجلة لية

  ٢٠١٣ -ةا–بالكندية

ع ? يل املعلومات–ن وعصر املعرفة–العرب عالم ت–سلسلة و   ١٩٩٤-ال

ت ? ل بالعقو–شيلر لاملتالعبو ضوان–ن السالم عبد املعرفة–رترجمة عالم ت–سلسلة و   ١٩٨٦ال

افة ? ال ع ت ن ن تاث يم ابرا سعد عالم–محمد بحوث ج–مجلة عالم رةلية القا   ٢٠٠٧ –امعة

 

 

هللا بحمد  تم
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