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 مهذمت :

ت " الخ٣ا  " مجخم٘ اإلاٗلىماث "مُالص ٖؼي ال٨ثحرون وان   بلى زىعة الىاهى ج٨ىىلىجي التي ٖملذ و"اإلاٗٞغ

٣ا مً الباخثحن ٖلى جذجُم ج٨ىىلىحُاث الاجها٫  اهُال٢ا مً ال٨مبُىجغ بلى الهاج٠ الى٣ا٫ ٞان ٍٞغ

له حٗىص بلى ازترإ 
ّ
والا٧اصمُحن واإلاهخمحن ًظَبىن بلى ؤبٗض مً طل٪ مداججحن بإن بضاًاث حك٩

غ  التي حٗض امخضاص ٖلمُا  ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ألاولى ٧الخلُٛغام والٟا٦ـ والهاج٠ وج٨ىىلىحُا الخهٍى

ىن .وج٣ىُا  الزترا  ٕ الغاصًى  زم الخلٍٟؼ

خى٫ الىٟىط نغاٖا خاصا بال و ؤهخجذ وبٓهىع َظٍ الخ٨ىىلىحُاث في ٧ل مغخلت مً مغاخل جُىعَا  

ت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والؿلُت والؿُُغة ٖلى ٧ل ألانٗضة   والث٣اُٞت.  وألامىُتالخجاٍع

ىم لهظٍ  الخ٨ىىلىحُاث مً صون ؤي جمُحز و٧ان في ٧ل مغة ًضوع ه٣اف وحض٫ ؾازً خى٫ الىٟىط اإلاٖؼ

بُجها، و٧اهذ ألاهٓمت الؿُاؾُت الخايىت لخل٪ الخ٨ىىلىحُاث ) صو٫ اإلايكإ( وألاهٓمت اإلاؿخىعصة 

سُت مسخلٟت ًٖ ٢ل٣ها مً ٣ٞضان الؿلُت زانت في  غوٝ ومغاخل جاٍع للخ٣ىُت حّٗبر مً زال٫ ؤػمىت ْو

 ألاو٢اث الخغحت ) ألاػماث ( .

ها مً ؾلُت الخُلٛغام والهاج٠ ٖلى )اإلاٗلىمت (، ٧اهذ   و٦ما ٢اومذ قغ٧اث الؿ٨ت الخضًضًت مساٞو

ًاث الثىسٍت التي بذؤث جدخج غلى الخىؤلاطاٖت ؤضخم مؿغح اخخجاجي  ظُم الانخفادي إلاخخلل الخش

ىماث مػلالى 1920، قاإلاعلعالث ؤلاراغُت التي بثذ في العىىاث اإلامخذة مً والاحخماعي الظالم

٧اهذ مهضع مٗلىماث طا ؤَمُت ٢هىي لدك٨ُل جل٪ الخغ٧اث التي صمغث ألاػمت الا٢خهاصًت   1. 1930

وباإلا٣ابل ٧ان للصخاٞت . (  ٧ل ؤع٧اجها ؤلاوؿاهُت باإلاٟهىم الكامل ل٨ٟغ ة الخ٤ والىاحب1920الٗاإلاُت ) 

ا، صوعا مثُالاإلا٨خىبت التي ٖبرث ًٖ ؤحمل ؾىىاث  َى  .اًاث ألاولى لظل٪ اإلاجخم٘ في حك٨ُل البض، َػ

اإلاؿب٤ مً وحهت هٓغ  ؤلا٢غاع م٘  حك٨ُله.في الظي ؤؾهمذ " صٖاًت "الخغب الٗاإلاُت ألاولى "٢هغا " 

الظي ٢ا٫ :" بهىا هيسخى في الٛالب، ؤن َخلغ  لم ًهل بلى ؾضة الخ٨م ، بما ؤ٢ٍغ بى٫ الػاعؾُٟلضؾُاؾُت 

با، ٟٞي ػمً نٗىصٍ ل٣ض ٧اهذ . لىُل الخ٨م ٧اهذ ؤلاطاٖت في ًض ؤٖضاثه بًٟل ؤلاطاٖت، بل يضَا ج٣ٍغ

 2 ". لآلزاع اإلاترجبت ًٖ اخخ٩اع ؤلاطاٖت ؤَمُت احخماُٖت ا٢ل مما ٦ىا ه٣ضع في الٛالب

                                                           
٪ مُٛغي :   -  1 ً للث٣اٞت  ظىظُىلىحُا الاجفاُ واإلاُذًا ،اًٍغ  .110،  2018، اإلاىامت ، 1، ٍ وآلازاع جغحمت ههغ الضًً لُٗاضخي ، َُئت البدٍغ
 .113اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -  2
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٪ بٖالمي في نىاٖت مجخم٘ اإلاٗلىماث في   ىن ٧ىؾُِ وقٍغ ٨ظا لم ًلبث بال ٢لُال  لُضزل الخلٍٟؼ َو

ؿىضٍ  في طل٪ الجزو٫ اإلاخددكم لالهترهذ للؿاخت  ؤلاوؿاهُت زمؿُيُاث وؾخِىُاث ال٣غن اإلااضخي َو

ش بلى ًىمىا َظا ا مىظ طل٪ الخاٍع َغ خُث ، ٧ىؾُِ حضًض للخىانل وب٣ي عواصَا ٌٗملىن ٖلى جٍُى

اث ًٞى٫ الضو٫  ان ما خاػث مً زال٫ جُب٣ُاتها الالمخىاَُت و٢ىة زضماتها ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى ؾٖغ

المُت والاجهالُت ألا٦ثر بٚغاء ٞ، والخ٩ىماث والكغ٧اث و مالًحر البكغ إضخذ الىؾُلت الاحخماُٖت ؤلٖا

ال١ ت . وحظبا ٖلى ؤلَا   -٦ما حغث الٗاصة م٘  ؾاب٣اتها  –ومٗها ؾاوع الٗضًض مً اإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ

ت ألاوسجت : ؤؾئلت ٖم٣ُت ٦ـــ ت ال٣ٗل ؤلاوؿاوي وفي زاَع مالظي ؾخٛحٍر َظٍ الىؾُلت في زاَع

ت وا المُت الا٢خهاصًت  والخجاٍع ُٗت وألازال٢ُت والاجهالُت وؤلٖا وفي حؿائ٫ . لث٣اُٞت وألامىُت والدكَغ

في ))اإلاجخم٘(( َظٍ ))الخ٨ىىلىحُا(( التي حؿخمض ٦ُىىهتها  -ؾخدضزه ؤو ؤخضزخه ٞٗال  –ؤقمل مالظي 

٘ (( اإلاٗلىماث ))مً  ىا واؾترحاٖا وجىػَٗا ٖلى هدى آمً وؾَغ ت مً حمٗا وجسٍؼ ٦ما لم حكهضٍ البكٍغ

ان ))الاؾخسالفي((. ي ٢بلط الظي ؤُٖى لئلطاٖاث . ياعبت بظل٪ َغخا مسالٟا لُغح ما٧لَى

ىهاث والصخ٠ واإلاجالث وال٨خب والؿِىما واإلاؿغح ٟا٫ والجامٗاث  والخلٍٟؼ واإلاضاعؽ وعٍاى ألَا

ث ٦ضٖامت بياُٞت للب ((٢اٖضة ع٢مُت))و٧ل الهىاٖاث ؤلابضاُٖت الث٣اُٞت واإلاٗاَض ومغا٦ؼ الضعاؾاث 

ُاء، والخىػَ٘ واليكغ  والىنى٫ بلى الجمهى ع بل وختى حُٛحر ٞلؿٟتها في الٗمل وفي ٢ىاٖضَا ، ؤزا ٖو

ُٗت م٘ ))ػباثجها(( باإلاٟهىم الكامل الؾخسضاماث الخ٣ىُت ت ختى مً الىاخُت الدكَغ . الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .))اإلاجخم٘ الغ٢مي ((مىخجت بظل٪ ما ًهُلر ٖلُه ؤًامىا َظٍ بــــ) اإلاجخم٘ الكب٩ي (( ؤو 
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ل اإلافىلخاث راث الػالنت بمهُاط -1  مجخمؼ اإلاػلىماث حػٍش

:" ؤن الؽشوع بذساظت غلمُت ابخذاء مً ؤظئلت  ٖلى الخهىم) spencerظبيعش )٦خب اإلاجخمؼ :-ؤ

لزا ًهُى  1يمثل ما هى اإلاجخمؼ ؟ ؤو ما هى الخهذم؟... حػني يمثل مً ًمؼ الػشبت ؤمام الخفان."

همالَ بً هبي  ىا ٢بل ؤن وٗٞغ اع الىٓغي إلاىيٖى ٨ظا هجض مً اإلا. :"مً اإلاُٟض ؤن هيصخئ ؤلَا ىاؾب ؤن َو

 هظ٦غ في مؿتهل "مدايغجىا" جىٕى الٓىاَغ الاحخماُٖت، التي جىُب٤ ٖلحها لٟٓت" اإلاجخم٘ ".

غي بحن ى الظي لم ٌٗض٫) اإلاجخمؼ الىبُعي ( ؤو  ؤوال الٟغ١ الجَى ٣ت مدؿت، البضاجي، َو اإلاٗالم ، بٍُغ

خي الظي ولض في ْغوٝ ؤولُت، التي ججضص شخهِخه مىظ ٧ان ول٨ىه ٖض٫ مً ، مُٗىت وبحن اإلاجخم٘ الخاٍع

ت ابخضاء مً َظٍ الخالت ألاولُت، َب٣ا ل٣اهىن جُىعٍ ".، بٗض   نٟاجه الجظٍع

، ٧اإلاجخمٗاث اإلاىحىصة في مؿخٗمغة اإلاػالم الثابختطي  اإلاجخمؼ العايًًد٤٣ همىطج والىىع ألاُو 

٣ُت في ٖهغ ما ٢بل الاؾخٗماع، وال٣بُلت الٗغب ُت في الٗهغ الجاَلي الىمل ؤو الىدل. وال٣بُلت ألاٍٞغ

 جمثالن َظا الىمىطج. 

قــــ" اهه ًدهو الىمىرج اإلاخدشى، ؤغني اإلاجخمؼ الزي ًخمؼ لهاهىن الخؿُحر، الزي  الىىع الثاويؤما  

 2ٌػذُ مػاإلاه مً حزوسها ".

ه  ى الىمىطج الظي ٖٞغ ت مً ألاٞغاص ج٣ًُ ٖلى ب٣ٗت حٛغاُٞت  هىبضَو ٧اآلحي :" اإلاجخم٘ مجمٖى

ت مً الٗاصاث والخ٣الُض واإلا٣اًِـ وال٣ُم ، الىاخُت الؿُاؾُت ومٗتٝر بهامدضصة مً  ولها مجمٖى

ش والٗىهغ ".   وألاخ٩ام الاحخماُٖت وألاَضاٝ اإلاكتر٦ت اإلاخباصلت التي ؤؾاؾها الضًً واللٛت والخاٍع

ى في خالت جٟاٖل م٘ مىٓماث وح  ىا٥ مً ٖٝغ اإلاجخم٘ بإهه حمُ٘ الٗال٢اث بحن ألاٞغاص َو مُٗاث َو

 لها ؤخ٩ام وؤؾـ مُٗىت ".

ت مً ألاٞغاص ج٩ىن في خالت  خماص ٖلى اإلاضزل الاجهالي بإهه مجمٖى ىا٥ مً ٖٝغ اإلاجخم٘ بااٖل َو

اجها٫ صاثم ولها ؤَضاٝ ومهالر مكتر٦ت مخباصلت وباالجها٫ الضاثم وٗجي حمُ٘ الخٟاٖالث والغوابِ 

                                                           
حر ٖبض اإلاال٪ ، صاع الٟغابي  نىاهحن الخىىس الاحخماعي:  ٚلحزعمً - 1 ب َػ  . 23، م  1978بحروث  –، حٍٗغ
 9، م م 1986، 3جغحمت ٖبض الهبىع قاَحن، صاع ال٨ٟغ، ؾىعٍا ، ٍ،ألاو٫  الجضء ()ؼبٌت الػالناث الاحخماغُت  مُالد مجخمؼ : مال٪ بً هبي - 2

– 10  . 
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ؤو ٚحر مباقغة قٗىعٍت ؤو القٗىعٍت حٗاوهُت ؤو  التي ججم٘ بحن ألاٞغاص مهما ج٨ً َظٍ الغوابِ مباقغة

     1ٖضاثُت ".

 مكهىم اإلاػلىماث-ب

ل اللؿىي لٍلمت مػلىماث:   ؤنلها في اللٛت الالجُيُت حٗجي:" قغح « information» ٧لمت مٗلىماث ألـا

 ؤو جىيُذ شخيء، وحؿخسضم في اللٛت الٟغوؿُت بهُٛت اإلاٟغص للضاللت ٖلى مٗلىمت ".

وحؿخسضم ال٩لمت ٦ٟدىي لٗملُاث الاجها٫ بهضٝ جىنُل الغؾالت التي هي اإلاٗلىمت، بِىما ٧لمت  

مٗلىماث في اللٛت الٗغبُت مكخ٣ت مً ٧لمت " ٖلم " وجغح٘ بلى ٧لمت "مٗلم "  ؤي ألازغ الظي ٌؿخض٫ به 

. ٤  ٖلى الٍُغ

الم والا جها٫ ٞهظٍ ال٩لمت هٟؿها ومً َىا ٣ٞض ازخلُذ ٧لمت مٗلىماث ب٩لماث ومٟاَُم ؤزغي ٧اإٖل

"information   " ت اؾخسضمذ بضًال ًٖ مٟهىم الاجها٫ "  والاجها٫  communication" باالهجلحًز

  mass communication  . "2 الجماَحري "

 3: زالزت اظخخذاماثبلى اإلاٗلىماث ٖلى ؤؾاؽ ؤن لها «  buckland  » بايالهذ"ًىٓغ " 

 ؤي ؤنها قػل الٌالم.     ،اإلاػلىماث يػملُت . ؤ

 اإلاػلىماث يمػشقت للذاللت غلى ما جم بدسايه مً اإلاػلىماث يػملُت.      . ب

هت مادًت. . ث          اإلاػلىماث يش يء، ؤي جىـُلها ؤو جمثُلها بىٍش

٣ضم  " ٟا قامال د.يشم ؼلبيٍو اإلاػلىماث حعخخذم للخذلُل غلى بن  ": ،بال٣ى٫ للمػلىماث" حٍٗغ

ش والذوسٍاث  الىزائو والبُاهاث والٌخب واليؽشاث والهفاـاث والفىس وألاقالم والخهاٍس

                4واإلاٌُشوقُلم وؤًت مػاسف مسجلت ًمًٌ الشحىع بليها وهي بهزا جمثل اإلاادة الخام لإلغالم." 

 

                                                           
اث الجامُٗت  الهُاًل ، ألادواس (ماظعاث الاغالم والاجفاُ )الىظائل ، :  حما٫ الُٟٗت -1  .200 -199، م م  2010، الجؼاثغ ، ، صًىان اإلاُبٖى
  .165-164، م م  الؿاب٤، اإلاغح٘  والاجفاُ )الىظائل ، الهُاًل ، ألادواس ( ؤلاغالمماظعاث :  حما٫ الُٟٗت -2
 .       25. م2002ألاعصن: الىعا١ لليكغ والخىػَ٘ ،  01، ٍاإلاػلىماث واإلاجخمؼ الىعصي ، ػ٧ي خؿحن ، اإلاال٩ي ، مجبل الػم ،  -3
ت  الجامُٗت ، الاجفاُ وؤلاغالم وجٌىىلىحُا اإلاػلىماثؾامُت مدمض حابغ ،  وٗماث ؤخمض ٖثمان ،    -4  .  292م،   2003، ال٣اَغة: صاع اإلاٗٞغ
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ٍاظخحر" زهب "اله ٠ اإلاٗلىماث مً وح  ٍو ا بال٣ى٫ هيبلى حٍٗغ : "ش يء ؾحر مدذد اإلاػالم هت هٓغ جإزحَر

ؤو ؤلاخعاط بها، قهي رلَ الش يء الزي ٌؿحر مً الخالت اإلاػشقُت  قال ًمًٌ سئٍتها ؤو ظماغها

 1 للصخق في مىلىع ما."

خ٤ٟ مٗه ٖلى وحه آزغ ُُٟا بال٣ى٫ ؤن «  broukes »"بشويغ" ٍو ٟا ْو ها حٍٗغ : " اإلاػلىماث خحن ٖٞغ

هت مً الىشم  حػذُ ؤو حؿحر  هدُجت إلاا جدذزه مً الخيؽُي لىظامىا   2مً البىاء اإلاػشفي بإي وٍش

 3. الػفبي بىاظىت مفذس ما خاسج غهىلىا

ل ما ًادي بلى يؽل الخهائو وبًماح ألامىس ".( ،هي نامىط السوطوفي )   4" ألاخباس والخدهُهاث ًو

ػشقها ) بشودط   هت مً   BRODESَو ( غلى ؤّنها :" ًل ما ٌػذُ ؤو ٌؿحر مً البىاء اإلاػشفي بإي وٍش

 الىشم 

 دًهلحن ٌػشقها غلى هزا الىحه 
ّ
:" بن اإلاٗلىماث هي الهمٜ الظي ًمؿ٪ ٚالبُت اإلاىٓماث ؾحرا ؤن

٣ت ؾلبُت ٟٞي ٦ثحر مً الخاالث . الُىم بًٗها ببٌٗ ل٨ً لؤلؾ٠ ٚالبا ما ٌؿخٗمل َظا الدكبُه بٍُغ

ذ الظي ًجٗل حٗمل  جمضَا.بِىما ًجب ؤن ج٩ىن ٧الٍؼ اإلاٗلىماث ٦همٜ ٣ًُض خغ٦ت اإلاىٓمت ٍو

 5 العجالث جداٞٔ ٖلى صوعاجها ".

وهي ٖىض ُٖٓمي  6قاإلاػلىماث هي:" ًل ما ٌػشقه ؤلاوعان غً نمُت ؤو خادر". ؤما في معجم اإلاىجض

ُل ، الاجفاُ :" حػني ؼشح ؤو جىلُذ ؼيئ ما وحعخخذم الٍلمت يكدىي لػملُاثؤخمض  بهذف جـى

  7الشظالت ؤو ؤلاؼاسة التي هي اإلاػلىمت وؤلاغالم غنها ".

 

                                                           
 .             25ب٤ ، ممغح٘ ؾا اإلاػلىماث واإلاجخمؼ ،ػ٧ي خؿحن الىعصي ، مجبل الػم اإلاال٩ي ،  -1
 .   292مغح٘ ؾاب٤ ، م الاجفاُ وؤلاغالم وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث ،ؾامُت مدمض حابغ ، وٗماث ؤخمض ٖثمان ،  -2
اى ،  1مدمض ٞاعو١ ٖبض الخمُض ٧امل : اإلاٗلىمت ألامىُت ، ٍ -3   11، م  1999، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ، الٍغ

ـ ،  اإلاعجم الػشبي الخذًثالجغ زلُل : العوؽ ،  - 4  . 1134، م  1973، م٨خبت العوؽ ، باَع

ت في ٖهغ اإلاٗلىماث ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  -   5  . ٦43ُذ ص٢ُلً : ؤلاوؿان واإلاٗٞغ
ت مهذمت اظخٌماال إلاخىلباث الخفُى مهىماث الخػامل مؼ اإلافادس اإلاكخىخت لجمؼ اإلاػلىماث ألامىُت ) دساظزالض بً مدمض ٖثمان الٟالر :  - 6

اى ،  غلى دسحت اإلااحعخحر في الػلىم الؽشوُت ( ُت ، الٍغ ،   2005، حامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ،٢ؿم الٗلىم الكَغ

 . 13م 
ىٝى ٖبض الٛجي :  -7 ، مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ، الٗضص 1955ؤوث  20، حامٗت  اإلاػلىمت وؤهمُتها في مجخمؼ اإلاػلىماثؤخمض ُٖٓمي و ٖػ

  . 151، م  2014 – 9الٗضص 
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  . قاإلاهفىد به اإلاػلىماث فىلراإلاػني ؤلاحشائي إلاؤما 

       .ت  اإلااصة الخام الؾخسالم اإلاٗٞغ

   .الخ٣اث٤ 

        .اإلادخىي الثابذ لغؾالت ما 

         .)مًمىن الغؾالت )اإلاٗجى الظي جىنله 

  .الاجها٫ والخىانل 

    .البُاهاث ٚحر اإلاجهؼة والبُاهاث اإلاجهؼة 

 الم 

          .ت الٗلمُت  ٖٞغ

        .ا ٖلى اإلاخل٣ي  في جإزحَر

  .التي ج٣لل مً ٖضم ال٣ُحن ؤو ألاهتروبي 

       .التي هدباصلها م٘ مً ًدُُىن بىا 

٠ اإلاعجم اإلاىؾىعي إلاهُلخاث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ه :"  البُاهاث التي جمذ مػالجتها ي وو٣ٞا لخٍٗغ

لخدهُو هذف مػحن ؤو الظخػماُ مدذد ألؾشاك اجخار الهشاساث ؤي البُاهاث التي ؤـبدذ لها 

والتي ًمًٌ جذاولها ؤو حسجُلها و ، نُمت بػذ جدلُلها ؤو جكعحرها ؤو ججمُػها في ؼٍل ري مػنى

  1وؽشها وجىصَػها في ـىسة سظمُت ؤو ؾحر سظمُت وفي ؤي ؼٍل ". 

ُت في(Information access :الخفُى غلى اإلاػلىماث-ث هٓام  ( هي ؤخض الىٓم الٟٖغ

ُٟخه ألاؾاؾُت هي ازتزان اإلاٗلىماث  الخخُاحاث مجخم٘ اإلاؿخُٟضًً،  واؾترحإ اإلاٗلىماث ْو
ً
٣ا ٞو

وؾىاء جم صازل اإلا٨خباث ؤو زاعحها ٞةهه في الخ٣ُ٣ت وفي ؤٚلب الخاالث مجغص وؾُلت ؤو ؤصاة ًهل مً 

ُت زاللها الباخث و  ستزن ًٖ َظٍ ألاٖو ًُ اء اإلاٗلىماث الظي ًبدث ٖىه، ٞالظي  اإلاؿخُٟض بلى ٖو

بىاؾُت الخاؾب ؤلال٨ترووي في "بى٪ ؤو هٓام اإلاٗلىماث الببلُىحغافي" لِـ بال مجغص بُاهاث مدضوصة 

ضص نٟداجه ؤو ؤوعا٢ه وعئوؽ  سه واإلاؿئى٫ ًٖ مدخىاٍ ال٨ٟغي ووكٍغ ٖو اء ٦ٗىىاهه وجاٍع ًٖ ٧ل ٖو

ت ؤو مالًُجها ٞالبض مً بٖضاص بُا٢ت بهظٍ .ٖاث ُٞهاإلاىيى  ٞةطا ٧اهذ اإلا٨خبت ج٣خجي آالٝ ال٨خب اإلاُبٖى

حر الخ٣لُضًت مثل اإلاسُىَاث  ُت الخ٣لُضًت ٚو البُاهاث ل٩ل ٦خاب، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت ل٩ل ألاٖو

الـ ومثل اإلاؿمىٖاث واإلاغثُاث وؤلال٨تروهُاث، وجبلٜ البُاهاث في البُا٢ت الىاخضة  والضوعٍاث وألَا

                                                           
 . 165اإلاغح٘ الؿاب٤ ،  م  ماظعاث ؤلاغالم والاجفاُ )  الىظائل ، الهُاًل ، ألادواس ( ،:  حما٫ الُٟٗت - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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ض خؿب ألاؾلىب اإلاخب٘ اء بًٗت ؾُىع في اإلاخىؾِ ج٣ل ؤو جٍؼ و٢ض عؤث اإلا٨خباث في الىه٠  .للٖى

 مً 
ً
ً ؤن ججغب ازتزان َظٍ البُا٢اث بىاؾُت الخاؾب ؤلال٨ترووي بضال الثاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

م٩اهاث الهاثلت للخاؾب جىُٓمها صازل ألاصعاج و٢ض ؤٚغاَا بهظا الاججاٍ الظي زبذ هجاخه جل٪ ؤلا 

 "بىى٥ ؤو مغانض 
ً
٨ظا اهدكغث "هٓم اإلاٗلىماث الببلُىحغاُٞت" والتي حؿمى ؤًًا ؤلال٨ترووي، َو

 1ُٖت اإلاٗلىماث صازل اإلا٨خباث ؤو زاعحها ". اإلاٗلىماث الببلُىحغاُٞت" لًبِ ؤو

 في الكشم والػالنت بحن اإلاػلىماث والبُاهاث واإلاػشقت في قماء مجخمؼ اإلاػلىماث  -2

ىض مغاحٗت الخٍٗغ٠ الانُالحي ألازحر ًٓهغ حلُا ؤن  " وهي اإلاػلىمت طاث ٖال٢ت وز٣ُت بــ" "البُاهاث"ٖو

ت  " الخ٣ا ٦ٗملت مجها وامخضاص لها، بل َما وحهان لٗملت واخضة ًم٨ً الانُالح ٖلحها بــــ" ٖملت اإلاٗٞغ

 جباص٫ بوؿاهُت ؤؾاؾُت المىام مجها في ٖالم الُىم. 

مىضخا ومٟؿغا َظٍ الٗال٢ت مً زال٫ عئٍت  " اإلاػلىماث وحالىث "في مالٟه  بشوط ؼىاًش٣ًّض  

قما غلَُ ظىي ، :" برا ؤسدث ؤن جهخىؼ بإهَ حػِؾ في غالم مً الخُاُونُٟت و ه٣ضًت قاملت ٢اثال 

ا في خُاجىا بلى ، لىي الىظش بلى هاجكَ الخ بر باث رلَ الجهاص الجزاب وألاهُو والخاسم الهىة مشيٍض

، في ًل ـباح جمؼ قُه هاجكَ الخلىي في حُبَ، خذ ؤهىا ؤـبدىا وعلم بذاهت بىحىده ... لًٌ

ُ  ؤهذ حػهذ ـكهت ؾحر ٍاإلااث بىاظىت هاجكي الخلىي :" مػلىت جهى ذ ؤن ؤجبادُ اإلا وباإلاهابل ، ))ؤٍس

 2 التي حػىُني خذماث الاجفاُ ؤن حػشف ؤمٌىت وحىدي بذنت في ًل ألاوناث ((. ؤظمذ للؽشيت

مل٪ وألام٨ىت التي   َظا الك٩ل مً الغ٢ابت له٤ُ وخمُمي حضا. بط ًخدب٘ الخلىي ؤم٨ىت ؾ٨ىا٥ ٖو

دضص وما بطا ٦ىذ حؿٕغ ؤزىاء  خدب٘ وجحرة طَاب٪.... ٍو ُل جهاًت ألاؾبٕى ٞحها. ٍو جدب ٢ًاء ألامؿُاث ٖو

خدب٘ ؤًًا ألاشخام الظًً ج٣طخي ؤًام٪ مٗهم٢ُ ٤ بلحهما، ٍو ومً جلخ٣حهم ٖلى ، اصج٪ الؿُاعة في الٍُغ

وألاعجر ؤن جل٪ اإلاٗلىماث اإلاترا٦مت حؿخُُ٘ ؤن جغؾم نىعة ًٖ ٦ُُٟت . ومً جىام مٗهم، وحبت الٛضاء

ت. في ٖام ٢ًاء و٢خ٪ بإًٞل مما حؿخُُ٘ ؤهذ، ألجها لِؿذ مًُغة لالؾخٗاهت بالظا٦غة البكٍغ

 ٧24ان باؾخُاٖت الباخثحن اؾخسضام َظٍ اإلاٗلىماث لخى٢٘ ؤًً ؾ٣ُطخي الىاؽ ؤو٢اتهم في الـــ، 2012

  3مترا. 20يمً مؿاٞت ، ؾاٖت الخالُت

                                                           
ٌُبُذًا ، مخىقشة غلى الشابي الخالي : -  1   /https://ar.wikipedia.org/wiki ؤهظش مىظىغت ٍو
( ، جغحمت ص. ؤخمض مٛغبي ، مىخضي الٗال٢اث الٗغبُت اإلاػلىماث وحالىث ) اإلاػاسف الخكُت لخجمُؼ بُاهاجَ والعُىشة غلى غاإلاَ :  بغوؽ قىاًغ - 2

ت ، ٍ  .  11، م  2017 1والضولُت ، صاع ال٨خب ال٣ٍُغ
 . 12اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ٍاهُت... خذمت مهابل سنابت مجاهُت -ؤ  البُاهاث اإلا

جبُٗها بلى ؾماؾغة بلى خض ؤن قغ٧اث الخلىي باجذ ، ناعث )) البُاهاث اإلا٩اهُت (( ٢ُمت حضا

وجخسهو قغ٧اث . الظًً ًبُٗىجها بضوعَم بلى ٧ل عاٚب في الضٞ٘ م٣ابل الخهى٫ ٖلحها، اإلاٗلىماث

اؾدىاصا بلى ، (  في نى٘ ))بغوٞاًل(( شخصخي ًٖ ٧ل مىا(sense networks ٦ـــ)) ؾُيـ هخىع٦ـ ((  

   . طل٪ الىٕى مً اإلاٗلىماث

( verintٗلىماث ًٖ الهىاج٠. بط جبُ٘ قغ٦ت )) ٞحرهذ (( ) لِؿذ قغ٧اث الخلىي اإلاهضع الىخُض للم

 . هٓما لخ٣ٗب الخلىي بلى قغ٧اث وخ٩ىماث في الٗالم ٧له

لى مى٢ٗها الكب٩ي  جه٠ الكغ٦ت هٟؿها بإجها ) عاثض ٖالمي في خلى٫ الظ٧اء الٗملُاحي لًمان الخض ، ٖو

غى الخجاوب وؤلاطٖان ومى٘ الاخخ، وألامً الاؾخسباعاحي، ألا٢صخى مً مكاع٦ت الٗمالء ُا٫ واإلاساَغ ٞو

ض ٖلى ٖكغة آالٝ مىٓمت في ؤ٦ثر مً ، (  1بلضا (( . 180م٘ ػباثً لها في ))ما ًٍؼ

هُت ٞالخىاؾِب التي جخٗامل مٗها جيخج ٖلى الضوام مٗلىماث شخ. ل٨ً ال٣ًُت ؤوؾ٘ مً طل٪ ب٨ثحر

. ه، وما ج٣ىله لجخدضر بلُهوحكمل مً . ، وحكاَضٍ وحؿخم٘ بلُهوجخًمً ما ج٣غؤٍ. خمُمت ٖى٪

 2، ٖلى ألا٢ل بم٣ضاع ما ج٣ىص٥ ؤ٩ٞاع٥ بلى الاهترهذ ومدغ٧اث البدث ٞحها .وحُٛي في الجهاًت ما ج٨ٟغ به

ب اإلاجغص ، بهما، بن الابخضاع بهظا الخىن٠ُ َى مضزل عثِـ لخِؿحر الٟهم ٖل٨ُم ؤٖؼاجي الُلبت وج٣ٍغ

اؾخسضاما" لهظٍ الخ٣اهت و "الجمهىع" ألاوؾ٘ ألا٦ثر اؾتهضاٞا مً ؤلاحغاء الظي اهخم ؤخض ألاحُا٫ ألا٦ثر "

ت ٖلى وحه اإلاٗمىعة مً َظٍ اإلاىهاث غاُٞخ٨م بحن  مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ قما . بد٨م صًمٚى

؟ وما ؤهمُتها؟ وما غالنتها باإلاػلىماث واإلاػشقت ؟ وهل زمت قشم بحن هزه الػىاـش الثالزت البُاهاث

ت ؟. وما غالنت البُاهاث بالبُان وغملُت بهخاج التي حؽٍل مدىس الػملُت الا جفالُت البؽٍش

 اإلاػلىماث؟ .

 

 

 

                                                           
 . 14-13( ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  م اإلاػلىماث وحالىث ) اإلاػاسف الخكُت لخجمُؼ بُاهاجَ والعُىشة غلى غاإلاَ :  بغوؽ قىاًغ - 1
 . 15اإلاغح٘ هٟؿه ، م   - 2
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 مكهىم البُاهاث -ب

"اإلااصة الخام الالػمت إلهخاج اإلاٗلىماث وطل٪ َب٣ا إلاٟهىم الىٓام : ب٩ىجهاالبُاهاث حٗٝغ : البُاهاث

 1. " بدُث جمثل البُاهاث اإلاضزالث و اإلاٗلىماث اإلاسغحاث و َظا بٗض اإلاٗالجت

ت مجها و ًخم الخٗاٝع ٖلى » ٦ما ؤجها:  ت ؤو مجمٖى ايُت ؤو عمٍؼ ت ؤو ٍع هي ٖباعة ًٖ حٗبحراث لٍٛى

. ؤي حكحر البُاهاث ألي خ٣اث٤ زام ؤو لخمثل ألاقشاد و ألاؼُاء و ألاخذار و اإلاكاهُماؾخسضامها 

 مكاَضاث و التي جه٠ ْاَغة مُٗىت.

غي ٖلى هي ٖباعة ًٖ بُاهاث ويٗذ في مدخىي طا   ها البٌٗ ٍو مػني و داللت إلاخلهيها بدُث ٦ما ٌٗٞغ

ٟحن ًخطر ؤن 2 ًخفق لها نُمت ألهه ًخإزش بها ؤو ألنها جدهو له مىكػت ". مً زال٫ َظًً الخٍٗغ

 .البُاهاث حك٩ل اإلااصة الخام ألاؾاؾُت الظي جـيخج مجها اإلاٗلىمـــــت

"قهضث الؿىىاث الٗكغون  ؤلاوعان واإلاػشقت في غفش اإلاػلىماث(:في ٦خابه ) لحنيُذ دًه٣ًى٫ 

ت ... ل٣ض اهخ٣لىا مً مجخم٘ ٌٗخمض ٖلى الهىاٖت ووؾاثل  ألازحرة جدىال ٦بحرا في َبُٗت الخُاة البكٍغ

غ ج٨ىىلىحُا مٗالجت اإلاٗلىماث م ت ... وم٘ ؤن جٍُى غ٦ؼة الى٣ل بلى مجخم٘ ٌٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

وفي . في ؤًض ٢لُلت، ٞان َبُٗت َظٍ الخ٨ىىلىحُا ج٣خطخي وي٘ ؤصواث جضبحر اإلاٗلىماث في مخىاو٫ الجمُ٘

ً لً ٌعخىُؼ ؤي هم ؤؾاسخي للمٗلىماث  الهشن الىاخذ والػؽٍش ٞغص الٗمل بك٩ل مغى صون بإلاام ٞو

ت. ل اإلاٗلىماث بلى مٗٞغ  3. الؿذ ظخٌىن اإلاػشقت مدشاروج٣ضًغ إلاا َى مُلىب مً ؤحل جدٍى

ججم٘ وجدٟٔ وجيسخ وجبإ وحؿغ١ وؤخُاها ٣ًخل ، ؤًا ٧اهذ َظٍ اإلاٗلىماث ٞهي حؿهُالث طاث ٢ُمتو 

م ًجمٗىن، ؤو  مطخي اإلاالًحن مً الىاؽ في ؤهداء الٗالم ؤو٢اتهم ٧لها في ؤٖمالهم َو مً ؤحلها ٍو

ً . ًضعؾىن ؤو ٌٗالجىن اإلاٗلىماث اإلاٗلىماث و٢ض َىعث نىاٖاث بهخاج مٗضاث وبغامج لخسٍؼ

ومٗالجتها وال جسلىا ؤي صخُٟت مً ٧لمت "مٗلىماث" ٦ما ؤن الٗضًض مً ال٨خب جىعص ٧لمت " مٗلىماث 

ً مىانبهم. جها و٦ثحر مً الىاؽ جغصص ٧لمت مٗلىماث في ٖىاٍو  " في ٖىاٍو

                                                           
ت، نشاءة في جىىساث خشب اإلاػلىماث و الاجفاُ،مهاُ غلمي مخىقش  غلى الشابي الالٌترووي الخالي -  1 ت للذساظاث الجضائٍش  اإلاىظىغت الجضائٍش

https://www.politics-dz.com/tag/ 
ت، نشاءة - 2 ت للذساظاث الجضائٍش  مهاُ غلمي مخىقش  غلى الشابي الالٌترووي الخالي،   في جىىساث خشب اإلاػلىماث و الاجفاُ اإلاىظىغت الجضائٍش

https://www.politics-dz.com/tag/    
ت ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م    -  3 ل اإلاٗلىماث بلى مٗٞغ ت في ٖهغ اإلاٗلىماث ، جدٍى  .  ٦19ُذ ص٣ًلحن : ؤلاوؿان واإلاٗٞغ

https://www.politics-dz.com/tag/
https://www.politics-dz.com/tag/
https://www.politics-dz.com/tag/
https://www.politics-dz.com/tag/
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هي في خض طاتها وؾُلت للىنى٫ والخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث، بل  يما ؤن ألاظئلت التي جلخمغ اإلاػلىماث

 .ً بن ال٣ضعة ٖلى ؤلا٢ىإ ؤًًا جخًمً ه٣ل مٗلىماث مً شخو ؤو مجمىٖت مً ألاشخام بلى آزٍغ

٩ا جغجبِ ٧لُا بـ" ؤلا٢ىإ". م٨ىىا ؤن وٗخبر ؤن الصخاٞت جيخج  1وفي الىا٢٘ ٢ضع ؤن عب٘ مىخجاث ؤمٍغ ٍو

و ـُـ مػشوقت ؤهىإ  ٞت ٖباعة ًٖ هخاج، ٦ما ؤهىا وٗخبر ؤن الصخاخىابا ومػشقت خاـت غً وٍش

وغىذما ًايذ الصخكي ؤهه منهي في مجاُ اإلاػلىماث قاهه ًهذم هزه اإلاػلىماث الخُاب...ٖضًضة مً 

 بال ؤن هزا اإلاىلىع لِغ زابخا ألهه ٌػخمذ غلى ما ناله وغلى ما ًهاُ.. يمادة للمػشقت في الصخاقت

ل غىذما ًفاخبها  وجخخز  2ما ًذغمها.قاإلاػلىماث ال وحىد لها بزاتها وبهما جٌىن نابلت للخػٍش

ـُؿتها غبر جفيُكاث مخخلكت مثل اليؽاواث اإلاجخمػُت والعُاظُت والثهاقُت ...الخ والػالنت مؼ 

 ألاسك) مدلُت ؤو ووىُت ؤو غاإلاُت (.

ومً حهت ؤخشي اإلاػلىماث هخاج خىاب وبها إلاػاًحر ًمًٌ مػشقتها في خىاباث مخخففحن غذًذًً 

بي والعُاس ي واإلاػاسك والخبحر الانخفادي وغلماء البرمجت ) الصخكي واإلاؽشع واإلاذسط والىها

اثٟهم الٗلمُت واإلاهىُت...الخ(  واإلاهىذظىن غلى قاإلاػلىماث مىلىع مػشقت مؽدخت وبها ازخالٝ ْو

 خؿب الض٦خىع الُاؽ خضًض.3ألوش غملُاجُت ججػل بهخاحها ممٌىا.

 الكشم بحن البُاهاث، اإلاػلىماث واإلاػشقت -ث

ظَب بلى ؤ ٩يبل ٍو ايُاث ألامٍغ وغمُذ ًلُت الػلىم في حامػت ظاهذ  بٗض وؤ٣ٖض مً طل٪ ٖالم الٍغ

ًالُكىسهُا ل خحن ونل بلى زالنت َامت في ٦خابه " ماسي في  ت في ٖهغ اإلاٗلىماث: جدٍى ؤلاوؿان واإلاٗٞغ

ت " مكادها ؤن ؤخذ ؤهذاف غلم اإلاػلىماث اإلاهذم هى جىلُذ الكشوم بحن  اإلاٗلىماث بلى مٗٞغ

 وؤوحض هزه الكشوم في :. ث واإلاػلىماث واإلاػشقتالبُاها

  البُاهاث هي ما هدهل ٖلُه ٖىضما ًُب٘ ال٨مبُىجغ حضوال لؤلع٢ام ؤو الثدت مً ألاؾماء

.ً  والٗىاٍو

 .جهبذ البُاهاث مٗلىماث ٖىضما ًدهل ٖلحها الىاؽ في ؤزىاء ٢ُامهم بإٖمالهم الُىمُت 

  ت ٖىضما ًخمثلها اإلاغء  في طاجه لضعحت جم٨ىه مً اؾخٗمالها بك٩ل ٞىعي.جهبذ اإلاٗلىماث مٗٞغ

                                                           
 .32 اإلاغح٘ هٟؿه ، م -1

 .106، م 2013، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، ٍ ألاولى ،  الترحمت الصخكُتخؿِب الُاؽ خضًض :  - 2
 .107، م  الؿاب٤ ، اإلاغح٘ الصخكُتالترحمت خؿِب الُاؽ خضًض :    - 3
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 .جىحض البُاهاث في ألاوعا١ وفي اؾُىاهاث ال٨مبُىجغ 

 .جىحض اإلاٗلىماث في ال٨ٟغ الجماعي للمجخمٗاث 

 .ت في ال٨ٟغ الٟغصي للصخو  1جىحض اإلاٗٞغ

اث الثالزت) البُاهاث ٤ بحن َظٍ اإلاؿخٍى خاب٘ َظا ألازحر بٗض وي٘ زٍُى الخٍٟغ ت ( ، اثاإلاٗلىم، ٍو اإلاٗٞغ

لت ألاولى ؤن  م مً اٖخ٣اص الجمُ٘ للَى التي ٚالبا ما ًجض الىاؽ نٗىبت في جدضًض الٟغ١ بُجها ٖلى الٚغ

 ؤلاحابت ٖجها ؾهلت وفي مخىاو٫ الجمُ٘.

ت واإلاٗلىماث ًجب ٖلُىا ؤن ، ٦ُذ ص٣ًلحن، ٚحر ؤن ًىبهىا بلى ٢ًُت عثِؿت وهي ؤهىا بطا ؤعصها ٞهم اإلاٗٞغ

ت وؤؾهل جدضًضا .، باإلاٗلىماثهبضؤ  ض ؤؾاؾا مً اإلاٗٞغ  ألجها ؤَو

ه الًمحر الضولي ٞاه، وإلاا ٧اهذ مٗٓم وؾاثل الٗلم الخدلُلُت ٢ض جُىعث بٛاًت صعاؾت الٗالم اإلااصي

ًُالب مً اإلاهىُحن واإلاسخهحن في مجا٫ اإلاٗلىماث بإمغ ًغاٍ في ج٣ضًٍغ ؤٖٓم وؤحل خحن ًساَبىا 

لُىا ؤن هتهُإ لخىىٍش وظائل ؤخشي بؿاًت دساظت اإلاجاالث ألايثر بوعاهُت في غ: "بًمحر الجم٘ ٢اثال

ا إلاجلت ٖلمُت " 2". جذقو اإلاػلىماث َظا ما خاو٫ الض٦خىع ٖلى ٢ؿاٌؿُت َغخه في صعاؾت له ؤهجَؼ

المُت في اإلاجخمٗاث الاهخ٣الُت " خالت  2011ؤ٩ٞاع وآٞا١ " ؾىت  ٗاث ؤلٖا م جدذ ٖىىان بق٩الُت الدكَغ

خى٫  -في مجخمٗاث الخضازت وما بٗض الخضازت  -" ًخمغ٦ؼ َظا ؤلاق٩ا٫: الجؼاثغ " خحن زِ ٣ًى٫ 

ُت ت اهُال٢ا مً البدث ًٖ اإلااصة الخام للهىاٖت اإلاٗٞغ اإلاٗلىمت ، جُب٣ُاث آلُاث بهخاج اإلاٗٞغ

جها واؾخٗاصتها وجضاولها ٖىض الًغوعة ٖبر مسخل٠ وؾاثل الاجها٫ الٟغصًت  والجماُٖت وجىُٓمها وجسٍؼ

ت الخ٣لُضًت مجها والال٨تروهُت ."  َظا الاوكٛا٫ الضاثم اإلااع١ للؿلُاث الٗمىمُت  3الجماَحًر

المُت ٖلى ألانٗضة ، والخىُٓماث الؿُاؾُت وحمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي بما ٞحها الى٣اباث اإلاهىُت ؤلٖا

ىُت وؤلا٢لُمُت والضولُت ملخه بلى خض ما ٖلى اإلاؿخىي ؤ، في ٧ل اإلاجخمٗاث، ال٣ُاُٖت واإلادلُت والَى

٘ لىؾاثل الاجها٫ الجماَحري، الجماعي  الىؾاثُي، الخدىالث الٗم٣ُت التي ًدضثها الخُىع الؿَغ

و٦ظل٪ باليؿبت بلى الاحؿإ اإلاًُغص لىُا١ الخض٤ٞ الخغ ، والٟغصي، الخ٣لُضي والال٨ترووي ؤو الغ٢مي

                                                           
ل اإلاػلىماث بلى مػشقت(٦ُذ ص٢ُلً :   - 1  .37، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م ؤلاوعان واإلاػشقت في غفش اإلاػلىماث ، )جدٍى
ل اإلاػلىماث بلى مػشقت(٦ُذ ص٢ُلً :  - 2  .38 ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م ؤلاوعان واإلاػشقت في غفش اإلاػلىماث ، )جدٍى
ػاث ؤلاغالمُت في اإلاجخمػاث الاهخهالُت " خالت الجضائش" : ٖلي ٢ؿاٌؿُت - 3 ٍالُت الدؽَش ، م م   2011، الؿىت   2، الٗضص   2، حامٗت الجؼاثغ بؼ

95-  96. 
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ت والؿُاؾُت والث٣اُٞت للمٗلىماث مخجاوػا الخضوص الجٛغاُٞت والٗغا٢ُل واإلا ٗى٢اث الخ٣ىُت وؤلاصاٍع

 1التي ٚالبا ما ح٤ُٗ الخضاو٫ الخغ للمٗلىمت.

ى آلازغ مً عواص اإلاٗلىماث، ًٖ ال٨ُُٟت التي بها جسل٤ اإلاٗلىماث َُا٧ل بُتر داسيشًخدضر  ، َو

َب٣ت جدخاج ، " غماُ اإلاػلىماث "جىُٓمُت ؤ٦ثر مغوهت وؤ٢ل حؿلؿال، وحٗض اإلاؿغح لُب٣ت حضًضة مً 

٣ى٫ ؤهىا هخدغ٥ آلان هدى ٖهغ. بلى ؤؾالُب حضًضة في ؤلاصاعة "، ٖهغ جدل  " ما بػذ الشؤظمالُحنٍو

ؤن – دسايشالا٢خهاصي اإلاًٟل لضي  – بُى سومشُٞه اإلاٗلىماث مدل عؤؽ اإلاا٫ في بهخاج الثروة. ٣ًى٫ 

 2في مٗض٫ ال٨ك٠ ومٗض٫ الىمى  . اإلاٗلىماث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٢اصعجان ٖلى ؤن ججلبا حٛحر صاثما 

ً ومىه ًخىلض ًٖ طل٪ ٧له ؤو بًٗه ما ًاقغ ٖلى  "ؤن اإلاػلىماث التي سؾبىا في مؽاسيتها مؼ آلاخٍش

 . جهىد بلى اظخيخاحاث ال هشؾب في الدؽاسى بها ؤبذا "

ًالت ألامً الهىمي جخػلو بالهذساث زانت واهه باث مٗلىما ؤن  ً اإلاػلىماث لذي و " مذة جخٍض

  . الخهىُت ؤيثر مً اخترامها للخفىـُت "

بن مبلٜ َّمىا ؤن هً٘ الُالب في الهىعة اإلابّؿُت واإلا٣ّغبت لهظا اإلا٣ُاؽ جٟاصًا للخلِ الخانل ٖىض 

 البُاهاثمٗٓمهم في اؾخسضام َظٍ اإلاٟاَُم، بط ما ًجب ؤن ًخٗلمه الُالب ؤهه بةم٩اهه ؤن ًدى٫ ٧ل 

ى ل"مػشقت "بلى   اإلاػلىماث و ألن طل٪ . ِـ باألمغ الهٗب ٖىض بزًاٖها للمىاهج ؤلاخهاثُت. َو

ت ، التي ًخل٣اَا زال٫ مىؾمه الضعاسخي الجامعيالبُاهاث واإلاػلىماث  هي ؤًًا مىاص ؤولُت لهىاٖت مٗٞغ

مؿخ٣بلُت ًسؼجها ال٣ٗل زم ٌؿخُٗضَا ٖلى هدى ٖملي، وؤن ٖمله الُىمي في جل٣ي اإلاٗلىماث ال ًسخل٠ 

ض مً خُث ٦ثحرا ٖما ًخل٣اٍ  ٍؼ ٠ في ماؾؿخه م٘ ازخالٝ ًى٣و ٍو الٗامل ؤو ال٣اثم باالجها٫ ؤو اإلاْى

لم ًخ٣ً ج٣ىُاث ٢غاءة وجدلُل البُاهاث ولم ًخضعب ، ؤن ألاو٫ ، ألاَمُت والخإزحر .ٚحر ؤن الٟغ١ بُجهما

ما هي ، ؟زم ماَُت البُاهاث ، ؤما الثاوي ٨ٗٞـ طل٪ جماما. وؤو٫ صعوؾىا ؾخ٩ىن ماَُت البُان ؟، ٖلحها

ا ؟     بم٩اهاتها ؟ ما هي خضوصَا ؟ ما َى مهضَع

 

 

                                                           
 . 96م  اإلاغح٘ هٟؿه ، - 1
ض وقب٨ت الٗالم ؤحم٘ (  ، جغحمت ص . ؤخمض- 2 ت  والتر جغوث ؤهضعؾىن :ٖهغ الجُىاث والال٨تروهاث ) الاوؿان اإلاٍؼ مؿخجحر  ، صاع الُاؽ الٗهٍغ

 . 82للُباٖت واليكغ  ، مهغ ،   م 
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 غالنت البُاهاث بالبُان وبهخاج اإلاػلىماث -ر

ا، و ) بان الصخيء بُاها (: اجطر ٞهى بحن البُان لؿت: حَر و )اؾدبان . ما بحن به الصخيء مً الضاللت ٚو

خه ... والبُان: اؾخبىخه ؤها. الصخيء  (  ْهغ الن ؤبحن مىم . ٞهُذ: و٦الم بحن، الٟهاخت واللؿً: ٖٞغ ٞو

بْهاع اإلا٣هىص : والجم٘ ؤبِىاء ... و ) البُان (، و ) عحل بّحن  ( ٞهُذ، ٞالن ؤي ؤٞصر مىه وؤوضر ٦الما

ى مً الٟهم وط٧اء ال٣لب م٘ اللؿً وؤنله ال٨ك٠ والٓهىع .    1بإبلٜ لٟٔ  َو

ت التي هي بمٗجى ؤلاباهت بن ؤو٫ مً ؤزغج البُان مً مجا٫ اإلاى : زاهُا البُان اـىالخا ايٗت اللٍٛى

م  نلى هللا ٖلُه وؾلم خحن ناُ  في خضًثه الكٍغ٠ والىيىح بلى اإلاجا٫ الانُالحي َى الغؾى٫ ال٨ٍغ

 مً البُان لسخشا وان مً الؽػش لخٌمت (
ّ
 . وماصاُ ًهُى قُىا  ) بن

ه ابً الغق٠ُ ال٣حرواوي ) ٞغ  خلىه مً الخػهُذوظُلت للٌؽل غً اإلاػنى لٌىه اؼتره ٌ(  463ٖو

:" الٌؽل غً اإلاػنى ختى جذسيه الىكغ مً البُان : ٣ٞا٫ في خضٍ، ألحل ؤن ٌؿخد٤ اؾم البُان

 و بهما نُل رلَ ألهه نذ ًإحي الخػهُذ في الٌالم الزي ًذُ وال ٌعخدو اظم البُان ".، غهلت

و )البراٖت ( ٞبضث مهُلر )البُان ( بمهُلخاث )البالٚت (  و )الٟهاخت (   الجشحاوي ُٞما ٢غن  

هي الخكالل في البُان والٌؽل غّما في الىكىط مً ألاؾشاك . متراصٞاث طاث صاللت واخضة

ومً اإلاٗلىم ؤن ال مٗجى لهظٍ الٗباعاث، وؾاثغ ما ًجغي مجغاَا ... ٚحر ون٠ ال٨الم بدؿً . واإلاهاـذ

ً وؤ، الضاللت وجمامها في ما له ٧اهذ ههى وؤعجب وؤخو بإن حعخىلي زم جبرحها في ـىسة هي ؤبهى وؤٍص

   2. غلى هىي الىكىط

ٍاًي َى جدب٘ زىام جغا٦ُب ال٨الم في ؤلاٞاصة وما : )) اغلم ؤن غلم اإلاػاوي: غلم البُان غىذ الع

حٍر لُدترػ بالى٢ٝى ٖلحها مً الخُإ في جُب٤ُ ال٨الم ٖلى ما ٣ًخطخي  ًخهل بها مً الاؾخدؿان ٚو

 ، وهي جغا٦ُب البلٛاء. الفادسة غمً له قمل جمُحز ومػشقتوؤغني بترايُب الٌالم ، الخا٫ ط٦ٍغ
ّ
وبال

الهاصعة ٖمً ؾىاَم لجزولها في نىاٖت البالٚت مجزلت ؤنىاث خُىاهاث جهضع صون مدلها بدؿب ما 

 3. ٞهى بلٛخىا الخضًثت ٖلم ًًبِ ؤؾالُب ال٨الم لخإصًت اإلاٗاوي ًخ٤ٟ ".

                                                           
 . 1968ناصع ، بحروث ،  ، صاعلعان الػشبابً مىٓىع:  - 1
ٍالُت اإلافىلر (ناخب عقُض مىسخى و ٖلي ؤ٦بر قا٦ه :  -2 ايت ، حامٗت  الخدُى في مػنى البُان ) نشاءة في بؼ ، ٧لُت التربُت ؤلاوؿاهُت والٍغ

 .   3 - 2م َغمُان ،  م 
 . 341، م  1982،  1، جد٤ُ٣ ؤ٦غم ٖثمان ًىؾ٠ ،  مُبٗت صاع الغؾالت ، بٛضاص ، ٍ  مكخاح الػلىمالؿ٩ا٧ي :  - 3
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ذ الصخٟي ؤو جهغ  ذ ؤّما البُان الصخٟي ؤو الخهٍغ غ الصخٟي ؤو جهٍغ الم ؤو الخ٣ٍغ ٍذ وؾاثل ؤلٖا

الن ًٖ شخيء ما  الم بٛغى ؤلٖا ًاء وؾاثل ؤلٖا بالُٟضًى ٖباعة ًٖ عؾالت م٨خىبت ؤو مسجلت مىحهت أٖل

ض ؤلال٨ترووي  ض ؤو الٟا٦ـ ؤو ٖبر البًر اصة ما ًخم بعؾاله ٖبر البًر ت. ٖو بضٖىي ؤهه طو ؤَمُت بزباٍع

ىن إلادغعًٍ مدضصًً في الجغاثض وا ىن ؤو قب٩اث الخلٍٟؼ  Public "إلاجالث ومدُاث ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

٣ى٫  الم جىم يُليهشٍو  في ٦خابه "الٗال٢اث الٗامت ٖلى ؤلاهترهذ: اإلاٟاَُم الضاثمت لخٛحر وؾاثل ؤلٖا

Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media  لى اغخبرها ؤن ما جيؽشه مً ؤخباس ؤهه"

ش باألخباس غلى  حؽمل صخكُحن هذمىن جهاٍس  غً ؾحرهم ممً ًهىمىن بالهشاءة ٍو
ً
خهُهُحن قمال

ذ الصخكي" ًبذو ؤقمل غلى ؤلاهترهذ مً مفىلر "البُان  ؤلاهترهذ، قةن مفىلر "الخفٍش

 الصخكي"". 

كحر ش ظُدُل، ، َو ل الجزسي ألدواث يخابت الػالناث بلى البُاهاث الصخُٟت ٖلى ؤجها قشاٍص "ألـا

 1الػامت" .

٣ت ج٣ضًم اليكغاث الصخُٟت. بن زضماث جىػَ٘ البُاهاث الصخُٟت  ٦ما ٚحرث اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت ٍَغ

ت وال٣اثمت ٖلى الغؾىم، مثل و٧االث ألاهباء وألازباع ؤو زضماث اإلاى٢٘ اإلاجاهُت اإلاخىاحضة، ججٗل  الخجاٍع

٤ للكغ٧اث ا لهٛحرة. وجمخل٪ مثل َظٍ اإلاىا٢٘ ٖملُت جىػَ٘ ألازباع في اإلاخىاو٫، ٦ما ج٣ىم بخمهُض الٍُغ

م٨ً  مسؼوًها مً البُاهاث الصخُٟت وجضعي ؤن ؤزباع الكغ٦ت ج٩ىن ؤ٦ثر اهدكاًعا ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ٍو

٤ مدغ٧اث البدث الغثِؿُت .  البدث ٖجها ًٖ ٍَغ

٩ىن َضٞها في الٗاصة حظب اهدباٍ وؾاثل  واؾخسضام البُاهاث  قاج٘ في مجا٫ الٗال٢اث الٗامت. ٍو

ذ للمىخجاث ؤو ألاخضار ؤلا  حر الهٍغ ٖالم اإلاًٟلت لضي بصاعة الٗال٢اث الٗامت للٗمُل اإلا يي و/ؤو الخٞى

التي ٌؿى٢ها َاالء الٗمالء. ٣ًضم البُان الصخٟي مغاؾلىن لضحهم صٖم مٗلىماحي ًخًمً ألاؾاؾُاث 

ت مً ألا  ت. ًم٨ً ؤن حٗلً البُاهاث الصخُٟت مجمٖى ت لهىاٖت ٢هت بزباٍع هباء مثل ٞٗالُاث الًغوٍع

ومبُٗاث وبُاهاث مالُت ؤزغي وبهجاػاث ، مجضولت وجغ٢ُاث شخهُت وحىاثؼ ومىخجاث وزضماث حضًضة

ا حَر الن ًٖ ماجمغاث ، ...ٚو وهي ٦ثحًرا ما حؿخسضم في زل٤ ٢هت ممحزة ؤو ًخم بعؾالها بٛغى ؤلٖا

صخُٟت ؤو ؤخضار ٢اصمت ؤو حٛحر في اإلااؾؿت. اؾخسضام البُاهاث الصخُٟت صون جمدُو ؤو بةٞغاٍ 

                                                           
1
   Kelleher ،Tom (2007). Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media. 

Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. ISBN 978-1412914178. 

 



ُ  اإلادىس   اإلاػلىماث إلاجخمؼ مكاهُمي مذخل                                                                    ألاو

 

16 
 

٤ الصخُٟحن الظًً ًُل٤ ٖلحهم) تحىسهالجُتًٖ ٍَغ ٗخبر (Churnalism (باإلهجلحًز البُان ؤو ( َو

هذم للمشاظلحن، وهى بغالن سظمي ؤو خبر ًخم بغذاده وبـذاسه اليؽشة 
ُ
الصخكُت مػلىماث ج

 خفًُفا في الصخل ووظائل ؤلاغالم ألاخشي ختى ًىدؽش لػامت الجمهىس .

 مً الاظخخذاماث الجاهبُت اإلاخػذدة للبُاهاث بلى الاظخخذاماث الصخكُت -ج

جها بإهى  ٖلم َىضؾت  data  (big  (،)) البُاهاث الطخمت ((اٖها ٧اٞت حؿمى مماعؾت حم٘ البُاهاث، وجسٍؼ

اث (( data menningاؾخسغاج مٗلىماث مُٟضة مجها )) الخى٣ُب في البُاهاث ((  . وجى٣ب قغ٧اث ٦ــ)) جاٚع

الهُت الغثِـ باعا٥ ؤوباما اٖخمض ٖلى ؤؾلىب الخى٣ُب ال٨ث٠ُ في . في البُاهاث لتر٦حز خمالتها ؤلٖا

اث التي وجى٣ب الكغ٧اث في اإلاٗلىم. للهضٝ هٟؿه 2012و  2008لغثاؾِخحن في البُاهاث ؤزىاء خملخُه ا

، وجى٣ب البلضًاث في البُاهاث التي جدهل ٖلحها مً جدهل ٖلحها مً ؾُاعاج٨م، ٧ي جهى٘ ؤًٞل

جغي الخى٣ُب في اإلاٗلىماث ًٖ   اإلاغ٦باث.اإلاجّؿاث اإلايكىعة في الُغ٢اث ٧ي جٟهم ْغوٝ ٢ُاصة  ٍو

تر "في بُاهاجىا . ُت زضمت ألهىإ البدىر الُبُت ٧اٞتجغا٦ُبىا الجُي وجى٣ب قى٧اث ٦ـــــ"ٞاٌؿبى٥ " و" جٍى

  ٦1ما ؾمدذ للٗلماء بالخى٣ُب في جل٪ البُاهاث زضمت للبدىر الاحخماُٖت .، لٛاًاث بٖالهُت

٣هض مً طل٪ ال٣ى٫ ؤجها ال جمثل . جمثل جل٪ ألامىع ٧لها الاؾخسضاماث الجاهبُت للبُاهاث الؿبب ٍو

ض ألاؾاسخي لــــ)) البُاهاث الطخمت (( . ألانلي لجم٘ اإلاٗلىماث هى: )) خّضن ًل ما الخا٫ ؤن الٖى

  2 حعخىُؼ الىـُى بلُه، وظٌُىن معخىاغا راث ًىم الخىـل بلى ش يء ما مكُذ منها ((.

المُت ؤو الٗ ل بٖضاص البُاهاث الصخُٟت وبُاهاث الخ٣اث٤ و بٖضاص اليكغاث ؤلٖا
ّ
ت لظا ٌك٩ غوى ؤلازباٍع

ُل٤ ٖلى َظٍ ألاصواث اإلاهىُت في  الخلُٟت الخٟانُل الٗملُت إلاٗٓم الٗملُاث الصخُٟت الخ٩ىمُت. ٍو

الضو٫ اإلاسخلٟت ؤؾماء مسخلٟت، ول٨ً ٚغيها َى هٟؿه، ؤلاباٙل ًٖ زبر وؤلاٖالن ًٖ خضر وج٣ضًم 

٣ى٫  " بن البُاهاث : ن يىٍلداالؿ٨غجحر الصخٟي لىاثب الغثِـ  دًكُذ بٌُىٍزخ٣اث٤ وؤع٢ام. ٍو

ت التي جشؾب في ؤن جشاها  . الصخكُت ؤدواث اهمباه حُذة ألنها حصجػَ غلى بهخاج الهفت ؤلاخباٍس

                                                           
، جغ ص. ؤخمض مٛغبي ، مىخضي الٗال٢اث الٗغبُت  : اإلاػلىماث وحالىث )) اإلاػاسى الخكُت لخجمُؼ بُاهاجَ والعُىشة غلى غاإلاَ ((بغوؽ قىاًغ  - 1

ت ،    . 60 – 59، م م   2017والضولُت ، ٍ ألاولى ، صاع ال٨خب ال٣ٍُغ
 . 60اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 2
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وبرا غّذث البُاهاث الصخكُت بىلىح وببعاوت قةنها جدّعً الذنت ومً الفػب ؤن جخىإ في 

ببرهامج ؤو نمُت جشؾب في "البُاهاث هي ملخق للخهائو اإلاخػلهت : .بطن في اإلادهلتالانخباط منها 

 1وهي جهذم بإظلىب مىخذ .. جىحُه الاهخمام بليها

ت مً ألاع٢ام ٚالبا ما ج٩ىن مجّمٗت في حضاو٫ بُاهُت.  " البُاهاث "بط ًىٓغ البٌٗ بلى  ا مجمٖى باٖخباَع

با مً البُاهاث التي ًخٗامل مٗها الصخُٟىن. ول٨ىىا 20و٢بل   ٖاما ٧ان َظا َى الىٕى الىخُض ج٣ٍغ

با باألع٢ام. ، الُىم وِٗل في ٖالم ع٢مي  2ًم٨ً ون٠ ؤي شخيء و٧ل شخيء ُٞه ج٣ٍغ

٦مدغع م٨خبي خ٩ىمي ؤو ٦صخٟي -وملخو ؤَمُت اإلاٗلىماث الىاعصة في ٢ىاٖض حم٘ البُاهاث حُٟٗ٪  

بغادة اختراع العجلت ) ؤي البذء مً مً  –ماؾؿاحي ؤو خغ ؤو مكخٛل ٖلى جدلُل وجٟؿحر اإلاٗلىماث  

 ؤن العجلت ، لفكش(ههىت ا
ّ

ؤو مً ؤن جظل يما هى الخاُ باليعبت إلاػظم اإلادشسًٍ، ال حػلم، بال

 3اخترغذ وؤنها حعخخذم بالكػل يثحرا .

ًمٌىَ ججمُؼ بُاهاث حُذة، قإهذ لعذ بداحت بلى مشاظل حُذ قهي، بل بلى بخفائي ولٍي  

، قػلَُ الاجفاُ حُذ، وآخش مخخفق بالٌىمبُىجش. وبن لم جًٌ حامػا لٍل هزه الفكاث

مٌىَ بًجاد يخابحن مكُذًً خُى هزا اإلاىلىع   .*بمخخفحن، ٌعاغذوهَ في جىىٍش مؽشوغَ. ٍو

٢بل ٧ل شخيء، ؤخغم ٖلى ؤن جبضؤ بىٟؿ٪. ال جيخٓغ ؤن ًمىد٪ ؤخض ما اإلاٗلىمت حاَؼة. اهٓغ مً 

للمىٓماث الضولُت ٧األمم  official dataخىل٪، ٞاالهترهِذ مليء باإلاٗلىماث. مثال ًم٨ى٪ البدث في 

 .World Health Organisationؤو مىٓمت الصخت الٗاإلاُت  United Nationsاإلاخدضة 

ؾخجض ٦مُت مً ، ، وهي صاثغة ألامم اإلاخدضة لخيؿ٤ُ الكاون ؤلاوؿاهُتReliefWebوبطا بدثذ في 

 اإلاٗلىماث خى٫ ال٩ىاعر وألاػماث الٗاإلاُت. 

                                                           
ذ ؾىلُٟان :  - 1 ٍغ  . 32، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  مٌخب صخكي معئُى ) دلُل اإلاىلؼ مً الذاخل (ماٚع
،  1، ٍ  : صخاقت البُاهاث )  يُل وعخخشج ألاخباس مً ؤيىام ألاسنام واإلاػلىماث والاهترهِذ (حىهازان ٚغاي ، لُلُان بىهُٛغو ولىسخي حكُمبرػ   -2

 . 21،  م  2015مُاب٘ الضاع الٗغبُت للٗلىم ، بحروث ، 
ضان ، الضاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘ ، مهغ ،  الخدهُو الصخكي ؤظالُب وجهىُاثحىن ؤوإلاان :  - 3  . 189، م 1999، جغ لُلى ٍػ

*Sarah Cohen, James T. Hamilton, and Fred Turner (October 2011): Computational journalism. How 

computer scientists can empower journalists, democracy’s watchdogs, in the production of news in the 

public interest. In: Communications oft he ACM, Vol. 54, No. 10 

   *   ) Edward Segel and Jeffrey Heer (2010): Narrative Visualization: Telling Stories with Data. In: 

IEEE Trans. Visualization & Comp. Graphics (Proc. InfoVis), 2010. PDF (1.4 MB( 
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بػن الخٌىماث جتردد في وؽش مػلىماث ؤ مهم في الضًم٣غاَُت. ل٨ً مً اإلاٗغوٝ ؤن الكٟاُٞت مبضو  

ًاقُت خُى غملها، . وبطا ما خُى وبُػت غملها ؼػشث ؤن خٌىمخَ ال جضود مىاوىيها بمػلىماث 

ًاء، ًمٌنهم ؤن ًمىدىى نذسا ؤوقش مً الخبراث خُى وبُػت غمل  قػلَُ ؤن جبدث غً ؼش

ج٣ضم م٩اها مىاؾبا لخباص٫ الخبراث خى٫  Open Government Partnership Blog. مثال الخٌىماث

 1ٖمل الخ٩ىماث.

ٍاث -3  هفائذ في البدث غً اإلاػلىماث غلى  ؼبٌت الؽب

٪ ٣ت بدث مالثمت، بطا ٦ىذ جبدث ًٖ مٗلىماث خى٫ مىيٖى مثال ًٖ ، ٞمً ألاًٞل اؾخسضام ٍَغ

٤ ٦خابت هٕى اإلال٠ الظي جبدث ٖىه في الــ  ولى ؤيٟذ  .Googleفي مدغ٥ البدث ”filetype“ٍَغ

filetype:xls”ؤو“filetype:csv”،  ٞؿخٓهغ بلُ٪ ملٟاث مً هٕىExcel   . 

غة بهُٛت مسخلٟت ؤخُاها ج٩ىن اإلاٗلىمت مىحىصة ٖلى الاهترهِذ،  ،ل٨ً ال ًم٨ى٪ بًجاصَا ألجها مخٞى

ال ظا ٌؿخٛغ١ و٢خا ٍَى ض مً البدث والخض٤ُ٢، َو ٣ا ألامغ الظي ًخُلب مى٪ اإلاٍؼ . بال ؤن َىا٥ ٍَغ

٤ اؾخسضام بغهامج  ت، وطل٪ ًٖ ٍَغ . وبطا ٧اهذ اإلاٗلىماث OutWitHubؤًٞل لٟغػ اإلاٗلىماث بؿٖغ

غة بهُٛت  ض اؾخٗمالها بهُٛت  pdfمخٞى ٤ اؾخسضام ؤصاة ، xlsوجٍغ ُٞم٨ى٪ طل٪ ًٖ ٍَغ

cometdocs.2 

 ذس اإلاػلىماث مكهىم مف-ؤ

ُل٤ ، ألاٞٗا٫، وجٟؿحٍر َى ؤن اإلاهاصع ٧اهذ ؤو٫ ال٨الم " َى ؤنل ال٩لمت التي جهضع ٖجهااإلافذس: " ٍو

 م ٧12اهذ مؿخسضمت في ال٣غن الـ وهي الجُيُت ألانل،(sourceٖلى ٧لمت مهضع في اللٛت الٟغوؿُت )

، "وجُل٤ في ألانل لخض٫ ٖلى ٖضة مٗاوي، مجها َى ؤن 1530واؾخسضمذ في اللٛت الٟغوؿُت خىالي ؾىت 

ً ألازباع . اإلاهضع  َى مىب٘ الخبر وؤنله " ٦ما ؤن ٧لمت مهضع ؤنلُت في اللٛت الٗغبُت وحٗجي " مَى

 ت بلى ناخبها " .٦ما ًغاص باإلاهضع َى البدث في ؤو٫ وز٣ُت ماصًت جضلىا ٖلى م٣ىلت ميؿىب، ألاو٫ 

 

 

                                                           
ضالبُاهاث جهىد الصخاقت: ؤيدؽل وشنا حذًذة للخفُى غلى اإلاػلىماث وجهذًمها هُلؼ مىلٟاص : -1 مبر 26(، اإلاٖى . مخىٞغ ٖلى  2012صٌؿمبر  -هٞى

    /http://specials.dw.com/oms-ar ي الخاليالغابِ الال٨تروو
 اإلاغح٘ هٟؿه . -2
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ه معجم اإلاٗاوي الجام٘ ) ٖغبي: اإلافذس لؿت َى   : ٖغبي ( ٧الخالي، ٖٞغ َُ ِت 
َ
ٛ

ُّ
ْهَضُع ِفي الل

َ ْ
ْىُحىُص : اإلا

َ ْ
َجى اإلا ْٗ َ اإلاْ

ْدِضًِض َخَضِر َػَماِهِه 
َ
ُص ُصوَن ج َجغَّ

ُ ْ
ِل َواإلا ْٗ

ِٟ  : ِفي ال
ً
ُغوحا

ُ
َغَج ز

َ
 ، ز

ً
َمت

َ
َم ُمَدا٦

َ
ىاٍ . َخا٦ دقاجه قان بمشاؤما بن ٖٞغ

ث: ًلمت ًلمت َمْفذس )اظم(وحػني ِٖ ث ، َؾَبب، َبا َٗ حن، َمْىَب٘ ، َمْب ِٗ ْب٘، َمْىِبذ،  َم
َ
ُبٕى  . ، ه

ْ
ي ؤما بن  1ًَ

ىاٍ بإيضاص  س )اظم(: ٖٞغ
َ
 َمَفب  (.مػشِنل  ،، ماِوؼ  ، غاِئو  ، خاِئل  ، َمَفب  ) ٞهىًلمت َمْفذ

ٟها في ٢امىؽ الىؾُِ ٧اآلحي :"   وهي ٧لمت مكخ٣ت ، بن اإلاهضع َى ما ًهضع ٖىه الصخيء٦ما حاء حٍٗغ

هضع ونضعا ومهضعا ًٖ اإلااء وهدى ، ألامغ نضعا: نضع. اههٝغ، عح٘ ٖىه: مً الٟٗل نضع ٍو

٣ا٫ نضع: ًٖ ٚحٍر : والكحئ، و٢٘ وج٣غع : ونضوعا نضٍع ًٖ   . اههٝغ، عح٘ ٖىه: ًٖ اإلااء ؤو هدٍى: ٍو

الها. اهخهى بلُه، ناع بلُه: نضع بلى اإلا٩ان. ؤعحٗه ٖىه: اإلا٩ان ه: ٞو واإلاهضع ، وؤناب نضٍع. عحٗه ونٞغ

ؤما اإلاعجم الٗغبي الٟغوسخي ٣ٞض  2هى ـُؿت اظمُت جذُ غلى الخذر قهي . ٖمىما ٖىض ؤَل اللٛت

ه ٖلى الىدى الخالي: س اظمٖٞغ
َ
َمً . : )" ) َمْفذ ُشون ِبالضَّ

ْ
ْحر َمه

َ
ر ؾ

َ
َخذ

ْ
ى ال

َ
ُّ َغل ُذ ًَ ظ 

ْ
ك

َ
 3ل

، الغؾالت، ٌٗخبر اإلاهضع ؤو٫ م٩ىن مً م٩ىهاث الٗملُت الاجهالُت ) اإلاهضع: خااإلافذس اـىال 

الم وصخُٟحها مً حهت، 4اإلاؿخ٣بل ( وؤ٦ثر ، بن مى٢ٗه في الٗملُت الاجهالُت ًجٗله مهما لىؾاثل ؤلٖا

ؤَمُت للمهاصع اإلاًاصة ؤو اإلاغا٢بت ًٖ بٗض ؤو ًٖ ٢غب مً صازل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦ما صازل 

ت ناوٗت ال٣غاع اإلادلي والخاعجي ل٩ىن اإلاٗلىماث التي ًدىػَا طاث َاب٘ "ؾغي " ...لخ٣ىم . الضواثغ ؤلاصاٍع

الم التي  الىؾُلت الخ٣ا بى٣ل اإلاٗلىماث مً َظا اإلاجا٫ بلى اإلاجا٫ الٗام جُب٣ُا ألؾاؾُاث الخ٤ في ؤلٖا

ٗاث واإلاىاز٤ُ الضولُت .    5ؤ٢غتها ٧ل الدكَغ

 

 

 

                                                           
  آلاحي:مخىٞغ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي  (،غشبي  غشبي،)  اإلاػاوي الجامؼمعجم  - 1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

  509.2م  ،2004ال٣اَغة  ،4، ٍ نامىط الىظُي معجم اللٛت الٗغبُت، - 
غ ٖلى الغابِ الخالي         اللؿت الػشبُت اإلاػاـشمعجم  - 3  -https://www.almaany.com/ar/dict/ar، مخٞى
٘ ٢اؾم :  - 4 ت للىؾاثِ الث٣اُٞت واإلا٨خباث ،  ؤلاغالم والاجفاُ الجماهحري مفادس اإلاػلىماث في مجاُ خاجم مدمض حغحِـ و بَغ ، مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

 .  09مهغ ، م 
 . 15، م  1994، صاع ال٨ٟغ الٗغبي ، ال٣اَغة ،  الخبر في وظائل ؤلاغالممدمض مٗىى :  - 5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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 اإلاػلىماث في بِئت مجخمؼ اإلاػلىماثمفادس -ب

ٗجي ؤًًا الهاخب الظي وؿخمض مىه  ٣ًهض بمهضع اإلاٗلىمت هي:"الجهت التي حؿخ٣ي مجها ألازباع، َو

غىذما ٌعخخذم اإلافذس مشجبىا باإلاػلىماث، قةن مػىاه ًىفشف بلى الجهاص ؤو و" 1مٗلىماجىا".

 . 2"لىماث اإلاخػلهت بإخذار ونػذألاشخاؿ الزي ًشحؼ بليهم للخفُى غلى ألاخباس ؤو اإلاػ

الم  مفادس اإلاػلىماث  وهي:" اإلاىاب٘ وألاما٦ً والصخهُاث واإلااؾؿاث التي ٌؿخ٣ي مجها عحا٫ ؤلٖا

ها  3والؿُاؾت مٗلىماتهم وبُاهاتهم في ؤٖمالهم ".  ٗٞغ لى َظٍ اإلاهاصع ؤن جخه٠ باإلاهضا٢ُت َو ٖو

مُت ٦بحرة، بط ًخإزغ الاجها٫ بضالالث ًٖ هىاًا اإلاعجم ٧الخالي:" هي ٖملُت جهض٤ً اإلاهضع، ولها ؤَ

ال٣اثم باالجها٫ وزبرجه و حضاعجه بالث٣ت، واإلاهاصع اإلاىزى١ مجها ج٩ىن لها ٖاصة جإزحر ٦بحر في هٟؿُت 

   4اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه ".

 مجخمؼ اإلاػلىماث و جهىحن مفذس اإلاػلىمت يدو  -ث 

الم ال  ت ؤلٖا ت بٗض ؤن جبحن ؤن مبضؤ خٍغ إل ٖلى الىزاث٤ ؤلاصاٍع الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث وؤلَا

٨ًٟي لخلبُت مسخل٠ خاحُاث اإلاىاًَ الاجهالُت، جؼاًض الىعي بضاًت مً الؿبُٗيُاث صازل الهُئاث 

إل ٖلى واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت بًغوعة التر٦حز ٖلى الخ٤ في الىنى٫ بلى مهاصع اإلاٗل ىماث  وؤلَا

المي.لظل٪ ؤ٢غث  ت التي ٣ًىم ٖلحها الٗمل ؤلٖا ت، و٧ان َظا الخ٤ بمثابت الخ٨ملت الًغوٍع الىزاث٤ ؤلاصاٍع

الن ًٖ اإلاباصت ألاؾاؾُت" التي ناص٢ذ ٖلحها الىضوة  " في "وز٣ُت ؤلٖا إل مىٓمت الُىوؿ٩ى "خ٤ ؤلَا

ش  ـ بخاٍع ً اإلاى٣ٗضة بباَع " بن بوالع الجمهىس غلى ألاخباس مً ؼإهه ، 1978ؾبخمبر  22الٗامت الٗكٍغ

ؤن ًٌىن مممىها بكمل جىىع اإلافادس وحػذد وظائل ؤلاغالم اإلاخىقشة بما ًمًٌ ؤي مىاوً الخثبذ 

مً صخت الىنائؼ ومً الخهُُم اإلاىلىعي لألخذار. ولهزا الؿشك ًجب ؤن ًخمخؼ الصخكُىن 

وفي هٟـ الؿُا١، الخٓذ الُٟضعالُت خباس..."بالخو في حؿىُت ألاخذار وبإقمل بوالع ممًٌ غلى ألا 

ت الخػبحر غً آلاساء، ال الضولُت للصخاُٞحن مً حهتها ؤن  ت الصخاقت ماصالذ حػشف غلى ؤهه خٍش "خٍش

                                                           
ض مدمىص ٖؼث - 1  .227، م1984، صاع الكغو١ ، حضة، 1ٍ ؤلاغالمُت،نامىط اإلافىلخاث :مدمض ٍٞغ
 .565، م 1989، صاع الكغو١، )ال٣اَغة، بحروث(، 1، ٍمعجم اإلافىلخاث ؤلاغالمُت٦غم قلبي،  - 2

.   421م  ،: معجم مفىلخاث غفش الػىإلات ) مفىلخاث انخفادًت  ، احخماغُت  هكعُت ، بغالمُت  ( بؾماُٖل ٖبض الٟخاح ٖبض ال٩افي  -  3

 KOTOBARABIA.COM  . WWW.مخىٞغ ٖلى الغابِ الال٨ترووي الخالي :
 . 224اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 4
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.لظل٪ هجض ؤن ٖضًض البلضان الضًم٣غاَُت ٢ض ؤصعحذ "الخ٤ في 1غلى ؤنها خو الجمهىس في اإلاػشقت"

ت" يمً  " ؤو "الخ٤ في اإلاٗٞغ إل  خ٣ى١ ؤلاوؿان التي ٨ًٟلها ال٣اهىن.ؤلَا

ذ اإلاٗاحم الخضًثت  ًالخاليولظل٪ ٖٞغ ًالٌخب :مفذس اإلاػلىمت  ًاقت مىاد اإلاػلىماث اإلاىبىغت،  " بنها 

ًاإلاىاد  ش البدىر ووزائو اإلااجمشاث، بلاقت بلى مىاد اإلاػلىماث ؾحر اإلاىبىغت،  والذوسٍاث وجهاٍس

ت واإلاىاد العمػُت والبفش  ٍت وؾحرها، يما حػٌغ اإلاؽاًل والخاحاث التي ًجب العمػُت والبفٍش

٘ اللبـ ًجب ؤلاقاعة بلى ؤن الىنى٫ بلى مهاصع اإلاٗلىمت ًخًمً او 2. خلها والعُىشة غليها وللٞغ

الؿُاؾاث والخُب٤ُ وال٣ىاهحن ٌػني : لىـُى بلى اإلاػلىماثقاٌكمل حملت َظٍ  اإلاٟاَُم.  

 ؤما خو الىـُى بلى اإلاػلىماث:في بصاعة الكاون الٗامت . وؤلاحغاءاث التي حؿاٖض ٖلى يمان الاهٟخاح

ٞهى خ٤ ؤلاوؿان في الىنى٫ آلامً بلى اإلاٗلىماث التي جدخٟٔ بها الجهت الٗامت وواحب َظٍ الجهت في 

حر َظٍ اإلاٗلىماث له.  خ٤ ؤلاوؿان في الىنى٫ ؤما خو الىـُى بلى البُاهاث الصخفُت: قهى  جٞى

مبذؤ الٌؽل ألانص ى ت التي جدخٟٔ بها الهُئاث الٗامت ؤو الخانت ٖىه.آلامً بلى البُاهاث الصخهُ

اٞتراى ؤن حمُ٘ اإلاؿدىضاث التي جدخٟٔ بها حهت ٖامت مٟخىخت للجمهىع. و٧لها مدل غً اإلاػلىمت: 

٘ وامخدان مُضاوي في َظٍ الضعاؾت .  حكَغ

 ماهُت مجخمؼ اإلاػلىماث ووؽإة اإلافىلر  -4

اإلاخىبئىن واإلاغقضون الغوخُىن... ًدضزىهىا ًٖ وا٢ٗت حؿمى  صؤب اإلاػلىماث:مكهىم مجخمؼ  - ؤ

الثىعة اإلاٗلىماجُت مىظ هه٠ ٢غن وػٍاصة. ومً بحن َاالء اإلاغقضًً واخض مً ؤواثل مىٓغي 

اإلاػلىماث :" هي اإلاىسد الاظتراجُجي والػامل اإلادُى ، ٦خب ٣ًى٫ بن داهُِل بُلاإلاٗلىماث اؾمه،

اإلاشجٌض اإلادىسي في" هٍُل احخماعي حذًذ مبني غلى الاجفاالث إلاجخمؼ ما بػذ الفىاغت "، هي 

مً بػذ ". وغامل معاغذ غلى الخدُى مً انخفاد بهخاج العلؼ بلى انخفاد 

ٍاس" جٌىىلىحُا غهالهُت" ت، ابخ حذًذة جشجٌض غلى  الخذماث،والاغخماد اإلاتزاًذ غلى اإلاػشقت الىظٍش

 3الٌمبُىجش وآلاالث الزيُت .

                                                           
1

- Le droit de pouvoir, federation inter national des journalistes,  juin 1992, bruxelles, p5. 
 . 45، م  2006، ألاعصن ،  1صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘ ، ٍ  اإلاعجم ؤلاغالمي ،مدمض حما٫ الٟاع :  -  2
ذ وؼبٌت الػالم ؤحمؼ (:  والترجغوث ؤهضعؾىن  - 3 ت ، مهغ ،  غفش الجُىاث والالٌتروهاث ) ؤلاوعان اإلاٍض ، جغ ؤخمض مؿخجحر ، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

 . 81، م  1997
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:" هى مجخمؼ جخاح قُه  الٗغبُت للمجخم٘ اإلاٗلىماحي ٧األحياإلاىظىغت  ٘ اإلاٗلىماث فيوعص حٍٗغ٠ مجخم

والتي جفبذ ، يما جىصع جىصَػا واظػا، وجيخج قُه اإلاػلىماث بٌمُاث ضخمت، الاجفاالث الػاإلاُت

 قُه اإلاػلىماث لها جإزحر غلى الانخفاد ".

مان مخىلي وطَبذ  ٟه ٧اآلحي :" ٌٗخمض في هاٍس جُىعٍ بهٟت عثِؿت ٖلى اإلاٗلىماث والخاؾباث بلى حٍٗغ

ت، آلالُت وقب٩اث الاجها٫ جل٪ التي جًم ؾل٘ وزضماث ، ؤي اهه ٌٗخمض ٖلى الخ٨ىىلىحُا ال٨ٍٟغ

٤ َظٍ  حضًضة م٘ التزاًض اإلاؿخمغ لل٣ىة الٗاملت اإلاٗلىماجُت التي ج٣ىم بةهخاج وججهحز ووكغ وجىػَ٘ وحؿٍى

 الؿل٘ والخضماث ".

بإهه :" مجخم٘ ٌؿخُُ٘ ٧ل  2003في ماجمغ ال٣مت الٗالمي إلاجخم٘ اإلاٗلىماث بجى٠ُ :"  بِىما ًغي ُٞه 

ٞغص ُٞه اؾخدضار اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع والىٟاط بلحها واؾخسضامها وج٣اؾمها بدُث ًم٨ً ألاٞغاص 

ُت  واإلاجخمٗاث والكٗىب مً حسخحر ٧امل بم٩اهاتهم في الجهىى بدىمُتهم اإلاؿخضامت وفي جدؿحن هٖى

 اتهم ".خُ

ه  ٞغ َظا اإلاجخم٘ ٖلى ؤهه:" َى جل٪ اإلاٗلىماث ًخم بهخاحها مً ٢بل اإلااؾؿاث والكب٩اث و  ًاظخلضٖو

َظا الخض٤ٞ وألاوؿُاب للمٗلىماث ًمثل ؾالؾل م٨غعٍ و ناص٢ت و مبرمجت مً زال٫ ، اإلاىٓماث

مً ٢بل الٟٗالُت التي ج٩ىن صاثما ٚحر مخهلت ؤو مدخلت ، الخباص٫ والخٟاٖل بحن الًٟاءاث اإلااصًت

 .الاحخماُٖت في اإلااؾؿاث الاحخماُٖت و اإلاىٓماث الغؾمُت

ّغٝ ماجمغ ال٣مت الٗالمي، الظي حغث ٞٗالُاجه في  :" ٖلى ؤهه َى مجخمؼ اإلاػلىماثم بخىوـ،  2005ٖو

خه  .اإلاجخم٘ الٗالمي الجام٘، و ٩ًىن طو جىحه جىمىي ًجٗل ؤلاوؿان في نمُم اَخمامه " وباإلا٣ابل  ٖٞغ

التي جدهل ، امٗت الضو٫ الٗغبُت  ٖلى :" ؤهه مجخم٘ اإلاٗلىماث َى البِئت الاحخماُٖت و الا٢خهاصًتح

و التي حٗمل ٖلى ، الخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماجُت ،وباألزو قب٩اث ألاهترهذ، ٖلى الخُب٤ُ ،ٖلى ؾبُل اإلاثا٫

ٖلى حمُ٘ َب٣اث و ٞئاث  ل٩ي جىدكغ ٞاثضتها، و ًخم جىػَٗها جىػَٗا ٖاصال، اهدكاع َظٍ الخ٨ىىلىحُا

و ل٩ي ًخم الاؾخٟاصة مجها ، اإلاجخم٘ ،و ؤًًا ل٩ي ٩ًىن َىا٥ جىٕى الؾخسضاماث مسخلٟت في الخ٨ىىلىحُا

لُت  .الاحخماُٖت و الصخُت ؤًًا، في ٧ل ٢ُاٖاث الخُاة مثل الخٗلُم ،البىى٥ و اإلاىاعص الخمٍى

خه  ماؾؿت الخىمُت ؤلاوؿاهُت ت و  ٖلى ؤهه  َى :" ، ُٞما ٖٞغ اإلاجخم٘ الظي ٌٗمل ٖلى ؤؾاؽ وكغ اإلاٗٞغ

ُٟها في ٧ل هىاحي و اإلاجاالث التي تهخم باليكاٍ اإلاجخمعي مً خُث الا٢خهاص و اإلاجخم٘  ؤهخاحها و جْى
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غاء ٖلى ب٢امت  الؿُاسخي واإلاضوي و الخُاة الصخهُت ،بلى ؤن جهل بلى الغقي في الخالت ؤلاوؿاهُت باإَل

 1 .الخىمُت ؤلاوؿاهُت "

 وؽإة مجخمؼ اإلاػلىماث... جزيشة غىدة بلى حزوس اإلااض ي  -ب 

ش ازترإ الُباٖت بضاًت لالجها٫ في الٗ  ... ل٣ض ٧ان ال٨خاب َى هغ الخضًثبهٟت ٖامت ٌٗض جاٍع

٣ُت والغوماهُت. ٍغ ت وؤلٚا ت في الخًاعة الهِىُت والهىضًت واإلاهٍغ  اإلاؿخىصٕ الظي ال ًضاوى لل٨ٟغ واإلاٗٞغ

وحاء ؤو٫ ج٣ضم َام في . لجم٘ عنُض ٦بحر مً اإلاٗلىماث في خحز ي٤ُ وق٩ل مٗمغ٣ٞض ؤجاح وؾُلت 

بهخاج ال٨خاب م٘ ازترإ الىع١، اإلااصة التي خلذ مدل البرصي ال٣ضًم. و٢ض بضؤ اؾخٗما٫ الغ١ في الهحن 

 ٖكغ.في ال٣غن ألاو٫ بٗض اإلاُالص، وفي الٗالم الٗغبي في ال٣غن الثامً، وفي ؤوعوبا في ال٣غن الغاب٘ 

وهي ًٞ وكإ في الهحن في ال٣غن الخاؾ٘ ، و٧اهذ الخُىة ال٨بري الخالُت بلى ؤلامام هي ازترإ الُباٖت

وؤنبذ مً اإلام٨ً خالُا بهخاج وسخ ٦ثحرة مً . مُالصي زم ْهغ في ؤوعوبا في ال٣غن الخامـ ٖكغ

ا خاٞ. ال٨خاب هٟؿه صون اللجىء بلى ٖملُت اليسخ الُضوي اإلاجهضة ت ال٣غاءة و٧ان جىاَٞغ ؼا ٖلى مٗٞغ

وال٨خابت .ولم جخم َظٍ الخٛحراث بضون م٣اومت مً ٢بل خٟٓت اإلاظاَب الضًيُت والؿُاؾُت.  ٣ٞض ٧اهذ 

ت الخٗبحر ٖلى الضوام مدل هؼإ بحن الؿلُاث الٗامت والخانت وبحن طوي ال٨ٟغ  ت ال٨ٟغ وخٍغ خٍغ

 اإلاؿخ٣ل.

غ ؤلامبراَىع ؤؾى٧ا خى٫ الخضوص اإلام٨ىت ومً اإلاٗغوٝ ؤن مىا٢كاث ؾازىت حغث في الهىض في ٖه

ضام بٗض اتهامه بــــ))بٞؿاص الكباب(( ت، وفي ؤزِىا خ٨م ٖلى ؾ٣غاٍ باإٖل وؤنبدذ ال٣ًُت ؤ٦بر . للخٍغ

 2خضة م٘ ْهىع الُباٖت وبم٩ان قُٕى )) ؤ٩ٞاع زُحرة (( جخجاوػ ٦ثحرا الخإزحر اإلاباقغ ألصخابها .

الظي ٩ًىن ُٞه  اإلاجخم٘ َى طل٪ :"ًمًٌ حمل مكهىم "مجخمؼ اإلاػلىماث" في آلاحي في اإلادّهلت

ؤو  الاحخماُٖت ألازغ ال٨بحر في مسخل٠ الىىاحي ؾىاء الا٢خهاصًت ؤو اإلاٗلىماث لهىاٖت ووكغ واؾخسضام

ت ًدك٩ل مىظ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ، ألهه مً  ؤو طل٪ اإلاجخم٘ الخ٣جي الظي بضؤ .الؿُاؾُت ؤو الٗؿ٨ٍغ

الازتزا٫ الؿاٞغ، عبِ حك٩ل َظا اإلاجخم٘ الجضًض بازترإ ال٨مبُىجغ وبٖاصة ازتراٖه وازتزاله في ق٩له 

 الجضًض الخالي ) اإلادمى٫ (.
                                                           

1 - ٤ُ ام جٞى    . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي: 19:11، ؾا  2021ماعؽ  15وكغ ًىم : ما هي خفائق مجخمؼ اإلاػلىماث ،(  ٍع

https://www.almrsal.com/post/1023012 
غ اللجىت الضولُت لضعاؾت مك٨الث الاجها٫ ، ؤـىاث مخػذدة وغالم واخذ )) الاجفاُ واإلاجخمؼ الُىم وؾذاقىن ما٥ بغاًض وآزغون : - 2 (( ، ج٣ٍغ

ىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،   . 35-34، م م  1981الكغ٦ت الَى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ت  قشاوعِغ بٌُىن بل بضؤث ال٣هت م٘ بضاًت ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بط ا٢ترح    ؤن ًدغع البكغ اإلاٗٞغ

ض مً ، الٗلمُت مً ٢بًت الٟلؿٟت الخإملُت وؤن ًُل٣ىا لها الٗىان ٧ي )) جدؿً مً ويٗهم ،وجٍؼ

اث عثِؿت في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ زم  1ؾلُتهم ٖلى الُبُٗت ((. إلاا جب٘ طل٪ مً ْهىع وكغاث في مىيٖى

لىماث ًٖ الخجاعة والؿل٘ و٢ض ؤوكإث بٌٗ الصخ٠ ألاولى لخىٞغ اإلاٗ. ْهغث الصخ٠ بٗض طل٪

ت  جدذ جإزحر الىٓام الغ ؤؾمالي الىلُض .، وخغ٧اث الصخً بالؿًٟ وما قابه طل٪  و٢امذ بسضمت يغوٍع

و٢ام البٌٗ آلازغ بةٞكاء ألاؾغاع والًٟاثذ والخٗل٤ُ الؿازغ ٖلى اإلاؿغخحن الؿُاسخي والاحخماعي. 

 ُت ؤو صًم٣غاَُت. واَخمذ صخ٠ ؤزغي بخٗبئت الغؤي مً ؤحل مؿاهضة ٢ًُت قٗب

ض مً الخ٣ى١ واجساط ؤلاحغاءاث  و٢ض عصث الخ٩ىماث ٖلى طل٪ بخى٢ُ٘ الدجؼ ٖلى اإلامخل٩اث والخجٍغ

غ ؤخُاها .، ال٣اهىهُت بم٣خطخى ال٣ىاهحن اإلا٣ُضة  2وسجً عئؾاء الخدٍغ

 مجخمؼ مػلىماث نُذ الخإظِغ-ث

الم والاجها٫ لهى مً ساهُت ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا اإلاؿخدباث ألا٧اصًمُت الخٗلُمُت    بن الاؾخئىاؽ بخاٍع

ُا قمىلُا لىنل طل٪ الخُِ اإلامخض بحن اإلاٟهىم  ت للُالب وجإؾِؿها جإؾِؿا مٗٞغ غ ال٨ٍٟغ لىي٘ ألَا

ٞمً . ومغحُٗخه ٖلى ألا٢ل ٦غوهىلىحُا ل٩ُىن صزىله ٖلى َظا اإلا٣ُاؽ "صزى٫ ٞهم " ًبضص الخحرة

ت متزاًضةالجض ؤن ٌٗٝغ َالبىا ٠ُ٦ حٗا٢بذ الا٦دكاٞاث الى  ٖلى وحه    اخضة مجها جلىي ألازغي بؿٖغ

خُث . الازخهاع وان حاء اإلاٟهىم مخإزغا باإلاٗجى ال٩امل الظي ًضعؽ الُىم في ٢اٖاث اإلادايغاث

غاٝ ( في بضاًت الىه٠ الثاوي مً ال٣غن اإلااضخي. وازتٕر ؾحر قاع٫  ؤًذظىن ا٦دك٠  الخا٧ي ) الٟىهٚى

ل مىعؽ البر١ ) الخلٛغاٝ (  هدى ٖام  دؿخىن ونمٍى ، 1844وؤعؾلذ ؤو٫ بغ٢ُت ٖامت في . 1840ٍَى

 ؤو٫ عؾالت جلُٟىهُت ؾل٨ُت . بُلؤعؾل  1876وفي 

في بعؾا٫ واؾخ٣با٫ عؾاثل ،  ًٖ آلازغ٦ال مجهما مؿخ٣ال ، ماسيىوي وبىقىفهجر 1895وفي هدى 

ؤؾلىبا ٖملُا  داحُلازتٕر  1839وفي . الهىث ؤلاوؿاوي ٖبر ؤلاطاٖت قِعىذسبث  1906وفي . الؾل٨ُت

غافي غ الٟىجٚى غ ؤو٫ ُٞلم في . للخهٍى جم بعؾا٫ الهىع ألاولى بىاؾُت  1904. وفي 1894و٢ض جم جهٍى

ىهُا في ؾىت  في، حهاػ لى٣ل الهىع بغ٢ُا ) هٓام بُلحن (  . 1923خحن جمذ بطاٖت ؤو٫ نىعة جلٍٟؼ

                                                           
 . 51، م  2015، جغحمت ؤهىع الجمٗاوي ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، ٍ ألاولى ، بحروث ، ٞبراًغ ي اإلاجخمؼ الؽبٍصاعن باعوي : - 1
غ اللجىت الضولُت لضعاؾت مك٨الث الاجها٫ ؤـىاث مخػذدة وغالم واخذ )) الاجفاُ واإلاجخمؼ الُىم وؾذاقىن ما٥ بغاًض وآزغون : - 2 (( ، ج٣ٍغ

 . 37-36،اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م 
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ىوي اإلالىن ٖام  ىاث، وبضؤ ؤلاعؾا٫ الخلٍٟؼ وفي . 1954وؤ٢ُمذ ؤو٫ قب٩اث ؤلاعؾا٫ ؤلاطاعي في الٗكٍغ

٩ا وؤوعوبا، 1857 ٘ ما بحن ال٣اعاث م٘ مض ال٩ابل البرقي اإلامخض جدذ اإلااء بحن ؤمٍغ في ، بضؤ الاجها٫ الؿَغ

لىُي بال في ٖام خحن لم ًبضؤ حكُٛ و٧اهذ الكب٩اث الضولُت . 1956ل ؤو٫ ٧ابل جلُٟىوي ٖبر ألَا

وبضؤث اإلابر٢اث ال٩اجبت الٗمل في ، 1920للمىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت حٗمل ٖلى هدى مىخٓم مىظ 

وحٗض  1962.1( ؤو٫ جاب٘ نىاعي ججاعي لالجهاالث في  اًشلي بحردوؤزحرا جم بَال١) . مُل٘ الثالزِىاث

خؿب   -وفي الٗالم الٛغبي زهىنا  -ٍ اللخٓاث مً اللخٓاث اإلامّجضة في الؼمً ؤلاوؿاوي َظ

ت ، دان حُلمىس ، جىن٠ُ الظي ٖبر ٖجها بال٣ى٫ هي:" جل٪ ألاخضار الهامت للٛاًت التي اؾخ٣بلتها البكٍغ

 1945ي ٖام ف ججمؼ الىاطبخٟاوث ج٣جي قاؾ٘ لضعحت ؤجها جخسُى الخض٤ٞ اإلاٗخاص لؤلزباع .و جخمثل في 

ض مً ألازباع. وخضر قحئ ممازل في ٖام  ول٨ً مً زال٫ وؾُِ  1963خى٫ ؤحهؼة اإلاظًإ لؿمإ اإلاٍؼ

ىن .  2حضًض ... ٖبر الخلٍٟؼ

با حذًذ و الخبؽحر بمُالد مجخمؼ مػلىماث -ر  ضخم نٍش

وهه٠  حاء ال٣غن وهه٠ ال٣غن اإلاايُحن بخُٛحر َاثل في اإلاغا٤ٞ الخ٨ىىلىحُت لالجها٫ و٧ان ال٣ٗض

ً مدؿمحن باالبخ٩اع وؤلاهخاج والخُا٫ ٖلى هدى زام. ٣ٞض بضؤ  ً مً ال٣غن الٗكٍغ ال٣ٗض ألازحًر

في  INTERSPUTNIK اهترؾبىجيُ٪ و INTELSATاهدُلؿاث ، هٓامان صولُان ٦بحران للخىاب٘ الهىاُٖت

ًٟاء ج٨ىىلىحُا البٟٗل ، ٖلى الخىالي .وبضؤث بم٩اهاث حضًضة لخد٤ُ٣ ؤٚغاى الاجها٫ 1971و 1965

واإلاغ٦باث الًٟاثُت التي ٣ًىصَا ؤلاوؿان ؤو حؿحر آلُا والتي حٗلذ الجزو٫ ٖلى مهُلر ال٣مغ مم٨ىا في 

ش .، 1969  3والهبٍى ألازحر إلاغ٦باث الًٟاء ٖلى ؾُذ اإلاكتري واإلاٍغ

با  للمجخم٘  ؤزظ الٗلماء وناوٗى الؿُاؾاث الُاباهُت ًغؾمىن مالمذ ؤهمىطج، وفي الى٢ذ طاجه ج٣ٍغ

٧اهذ الدؿمُت التي ؤزخحرث لها . والا٢خهاص ًخمدىع جدضًضا و٫ الاقخٛا٫ اإلاغن للخىاؾِب الض٣ُ٢ت

ى قا٧اي (()  با بـ، ( johoshakaiألاهمىطج هي )) حَى . ((ــــ)) مجخمؼ اإلاػلىماثوهي ما ًم٨ً جغحمتها ج٣ٍغ

مثل ؤهمىطج مجخم٘ اإلاٗلىماث م ، ٍت ما بٗض الهىاُٖتنضي للىٓغ ، في هىاحي ٦ثحرة مىه، ٍو ٖلى الٚغ

 4مً ٧ىهه ؤقض بٞهاخا ًٖ صوع ج٣اهت الخىؾبت واإلاٗلىماث في بعؾاء الك٩ل اإلاجغص للمٗلىماث .

                                                           
 . 43(( ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  ؤـىاث مخػذدة وغالم واخذ )) الاجفاُ واإلاجخمؼ الُىم وؾذاقىن ما٥ بغاًض وآزغون : - 1
 .  19، م 2010الضاع الضولُت لالؾدثماعاث الث٣اُٞت ، مهغ،  ؤظاط الصخاقت مً الجمُؼ  ومً ؤحل الجمُؼ ،:  صان حُلمىع  - 2
 . 44(( ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  ؤـىاث مخػذدة وغالم واخذ )) الاجفاُ واإلاجخمؼ الُىم وؾذاقىن ما٥ بغاًض وآزغون :  - 3
 . 18، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م اإلاجخمؼ الؽبٍي صاعن باعوي :  - 4
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ًايٞان ، ًىهُجي ماظىداو٦ما جهىع اإلاؿخ٣بلي الُاباوي  (( ؾٝى حؿدبض٫ بةهخاج )) ال٣ُم  ))حىهى ؼا

حن لـــ)) ال٣ُم اإلاٗلىماجُت (( .وؾ٩ُىن الخاؾىب في نمُم مجخم٘  اإلااصًت (( بهخاحا وجىػَٗا حماَحًر

اصة الٗمل الظَجي واؾدبضاله، اإلاٗلىماث ُٟخه الا٢خهاصًت ألاؾاؽ في ٍػ ما ؾدخمسٌ ٖىه ، وجخمثل ْو

ُه والهىاٖاث الجضًضة ال٣اثمت ٖ اصة التٞر  لى اإلاٗلىماث .ٍػ

ُت ، ؤما مً الىاخُت الاحخماُٖت والؿُاؾُت ُٞيبغي ؤن حكخمل مجخمٗاث اإلاٗلىماث ٖلى حماٖاث َٖى

، وؾىٝ ٩ًىن مجخم٘ اإلاٗلىماث، واإلاؿاواة والغاخت الىٟؿُت، وحٗمُم الثراء، وصًمى٢غاَُت وحكاع٦ُت

خُث ًم٨ً ألي شخو ))  ،( computopia)) مضًىت الخىاؾِب الٟايلت (( ) ، بدؿب عئٍت ماؾىصا

ٞان َظٍ ، عؾم جهمُمه الخام ٖلى ع٢ٗخه الخانت زم الكغوٕ في جىُٟضٍ ((. و٦ما ؾجري الخ٣ا

ت وان ٧ان ما طَب بلُه ماؾىصا مً  اث جب٣ى طاث ؤَمُت في مىا٢كاث زهاثو مجخم٘ اإلاٗٞغ اإلاىيٖى

ُُٟت ٞهي جدمل زهاثو اإلاجخم٘ الىلُض خؿب بكاعجه ألاولى .  وحهت هٓغ ْو

 خفائق مجخمؼ اإلاػلىماث ؤو ما بػذ اإلاجخمؼ الفىاعي -5

جمثل زهاثو مجخم٘ اإلاٗلىماث مٗاًحر ؤو ٢ُاؾاث ًم٨ً مً زاللها الخيبا بضزى٫ اإلاجخم٘، ؤو جدىله 

ً البيُت الخدخُت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ومضي  م٨ً الىٓغ بلى ج٩ٍى ؤو جُىعٍ بلى مجخم٘ اإلاٗلىماث. ٍو

 ٖلى ٧ىن اإلاجخم٘ مجخم٘ مٗلىماث.هًىج َظٍ البيُت ٦ماقغ 

 (   martinخفائق مجخمؼ اإلاػلىماث خعب ماسجً )ؤ. 

 زمؿت مٗاًحر إلاجخم٘ اإلاٗلىماث هي: (٢Martinض خضص ماعجً )

خماص اإلاتزاًض ٖلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٦مهضع للٗمل والثروة اإلاػُاس الخهني)ألامني(:  -1 مثل الٖا ٍو

 والبيُت الخدخُت.

هىع خماًت  اإلاٗلىماث ٌٗخبر مً ؤَم الغ٧اثؼ لخماًت اإلاجخم٘ وماؾؿاجه، في ْل زىعة اإلاٗلىماث ْو

اب الال٨ترووي، وحغاثم اإلاٗلىماث.  ؤلاَع

ىدكغ اؾخسضام اإلاػُاس الاحخماعي:  -2 خُث جبرػ ؤَمُت اإلاٗلىماث في جدؿحن قغوٍ الخُاة، ٍو

ُٟها في قتى الي  الخاؾىب والاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث وجْى
ً
كاَاث ؤلاوؿاهُت، وجلٗب اإلاٗلىماث صوعا

ت الكاملت )الخٗلُم، والصخت،و  في الخىمُت البكٍغ
ً
 بلخ(.…مهما
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غ٦ؼ ٖلى صوع اإلاٗلىماث في الا٢خهاص، بدُث ًهبذ ا٢خهاص مٗلىماث، وجؼصاص اإلاػُاس الانخفادي -3 : ٍو

 ومهضع ا٢خهاص مهم، الخجاعة ؤلال٨تروهُت ٦ماقغ ٖلى طل٪، وجهبذ اإلاٗلىماث مهضع زغوة وؾلٗت،

ل ؤلال٨ترووي  برػ الا٢خهاص ؤلال٨ترووي والٗملت ؤلال٨تروهُت والخدٍى وج٩ىن ٞغم ٖمل حضًضة، ٍو

 «.ا٢خهاص مٗلىماث» وبازخهاع

اصة وعي الىاؽ بإَمُت اإلاٗلىماث في اجساط ال٣غاعاث ومكاع٦تهم في اإلاػُاس العُاس ي:  -4 غ٦ؼ ٖلى ٍػ ٍو

ذ، وج٩ىًٍ حماٖاث الًِٛ نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي، واؾخسضام  اإلاٗلىماث في الا٢ترإ، والخهٍى

ىُت.  وحماٖاث الى٣اف التي جخجاوػ الخضوص الَى

غ٦ؼ ٖلى هٓام ٢ُم للمٗلىماث ًا٦ض ال٣ُم الث٣اُٞت الضاٖمت للمٗلىماث )اخترام اإلاػُاس الثهافي:  -5 ٍو

ت(. ً، واخترام اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  الغؤي، واخترام خ٣ى١ آلازٍغ

 (Websterوبعتر )جخمؼ اإلاػلىماث خعب خفائق مب. 

خ٤ٟ وبؿتر ) ( ٣ٞض خضص زمـ زهاثو إلاجخم٘ اإلاٗلىماث Martin( بلى خض بُٗض م٘ )Websterٍو

 جخلخو في آلاحي:

 (Technologicalالخهاثو الخ٣ىُت ) .1

 (Economicالخهاثو الا٢خهاصًت ) .2

 (Occupationalالخهاثو اإلاهىُت ) .3

 (Spatialالخهاثو الًٟاثُت ) .4

 (Culturalالخهاثو الث٣اُٞت ) .5

( يغوعة بًالء الى٣اٍ آلاجُت ألاَمُت ال٣هىي ٖىض مداولت وي٘ بؾتراجُجُت Nick Mooreوؤ٦ض )

ل اإلاجخمٗاث بلى مجخمٗاث مٗلىماث:  لخدٍى
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 الخفائق الخهىُت وحؽمل:

 (:National Information Infrastructureالبيُت الخدخُت اإلاػلىماجُت الىوىُت )

٣ي والخسُلي إلاجخم٘ اإلاٗلىماث، وحكمل الكب٩اث اإلاالُت، وقب٩اث الخضمت الٗامت وهي  اله٩ُل الٟحًز

٧الخلٟىهاث والكب٩اث اإلاخٗاوهت ٧اإلهترهذ، والكب٩اث اإلادلُت، والكب٩اث الخ٩ىمُت وقب٩اث وخضاث 

ا مً الكب٩اث حَر  .الخضماث الٗامت ٧اإلاُاٍ واإلاغوع ٚو

 (.Informaticsاإلاػلىماجُت )

ث ًمخاػ مجخم٘ اإلاٗلىماث بإهه ًغ٦ؼ ٖلى الٗملُاث التي حٗالج ٞحها اإلاٗلىماث، وؤن اإلااصة الخام خُ

 ألاؾاؾُت هي اإلاٗلىمت. وفي مجخم٘ اإلاٗلىماث ٞةن اإلاٗلىماث جىلض اإلاٗلىماث.

 (Virtualityالخخُلُت ؤو الاقترالُت )

 ٘ ٤ اإلاٗلىماث الؿَغ ( بإهه Gatesؤو ٦ما ونٟه )حُدـ مجخم٘ اإلاٗلىماث مجخم٘ جسُلي ًغجبِ بٍُغ

ُت  ٤، ٦ما جسُله" حُدـ"، جإزظ ُٞه الخٟاٖالث اإلاٗٞغ ظا الٍُغ ت. َو ٤ اإلاٗلىماث ٞاث٣ت الؿٖغ ٍَغ

 
ً
 مما اٖخضها ٖلُه. و٢ض بضؤ َظا الٗهغ ٞٗال

ً
 مسخلٟت جماما

ً
واإلاٗلىماجُت والاحخماُٖت والؿلى٦ُت ؤهماَا

الخُاة، وخُث ًم٨ً الؿباخت في الًٟاء الخاعجي  مً زال٫ اؾخسضام ؤلاهترهذ في مسخل٠ مجاالث

اث ال٨خب والاؾخمإ بلى اإلاىؾ٣ُى والكغاء والبُ٘ والؿٟغ والٗالج و  بلخ.…لخهٟذ مدخٍى

 (Digitizationالشنمىت )

ى الظي ؤصي بلى زىعة حضًضة في َظا اإلاجا٫،  ٠ُ ألاع٢ام ؤو الغ٢مُت في الخ٣ىُاث الخضًثت، َو ؤي جْى

بلخ. ل٣ض جدى٫ ؤلاوؿان بلى ؤع٢ام، …اإلاىؾ٣ُى والهىاج٠ الغ٢مُت والخىاؾب الغ٢مُت وٞٓهغث ال٩امحرا و 

 وبالخالي ؤنبدىا وِٗل في مجخم٘ ع٢مي.

 (Technologyالخهىُت )

وهي مً ؤَم زهاثو مجخم٘ اإلاٗلىماث، خُث ٌٗخمض اإلاجخم٘ ٖلحها، وزانت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، 

ت َظٍ في حؿُحر خُاجه الا٢خهاصًت والاحخماٖ ُت ؤ٦ثر مً ٚحٍر مً اإلاجخمٗاث ألازغي. و٢ض ؾاَم في ؾٖغ

ا.  الخ٣ىُاث، وبسانت الخىاؾِب، الاهسٟاى الخاص في ؤؾٗاَع
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 (Communicationالاجفاالث )

ل٣ض ؤصي اؾخسضام ؤلاهترهذ ٖلى هُا١ واؾ٘ في الاجهاالث بلى الابخٗاص ًٖ الىع١ في الخساَب والتر٦حز 

ض ؤلال٨ترووي، بل حٗضاٍ بلى ماجمغاث ٖلى اإلاٗلىمت اإلاغؾلت بل٨ . وال ًخى٠٢ الخضًث َىا ٖىض البًر
ً
تروهُا

ا مً الؿلى٦ُاث التي  حَر ٤ ؤلاهترهذ، ٚو الُٟضًى والضعصقاث الهىجُت واإلاهىعة، وختى الؼواج ًٖ ٍَغ

.
ً
 لم ج٨ً قاجٗت ولم ج٨ً م٣بىلت احخماُٖا

ما٫، ٞهىا٥ ٣ٞض خلذ الخ٨ىىلىحُا ( والخلهائُت:Automationألاجمخت ) مدل ؤلاوؿان في ٦ثحر مً ألٖا

بلخ، …الُُاع آلالي، وؤلاوؿان آلالي في اإلاسخبراث وفي اإلاهاو٘، والهغاٝ آلالي، واإلاجُب آلالي في اإلاىاػ٫ و

ا مً الخ٣ىُاث التي حكتر٥ بسانُت الخل٣اثُت ؤو ؤلاخال٫ مدل ؤلاوؿان في جىُٟظ ٖمله. حَر  1ٚو

ُٟتوج٣ُٟا لهظٍ الخهاثو في  لِـ الٛغى مىه مٟهىم الخإؾِـ لبراصٌٛم مجخم٘ ، ٖمىمُاتها الخٍٗغ

سُت ت ال٨بري ، ٞهظا بدث آزغ، اإلاٗلىماث وزلُٟاجه الخاٍع ى ما . لم هإزظ مىه بال الؿُا٢اث  الًغوٍع َو

سُا امخضاصا لخُىع ٖلمي وج٨ىىلىجي  ًدُلىا بلى بُان ؤن مجخم٘ اإلاٗلىماث في الٛغب ٌٗض جاٍع

غ الظي وكغ جدذ ٖىىان "ؤنىاث 2. جها٫ واإلاٗاٝع اإلاهاخبت لهالخ٨ىىلىحُاث الا ول٣ض ٧ان الخ٣ٍغ

الم واخض" والظي ؤٖضجه لجىت  الضولُت ػازغا بالخدالُل إلاٟهىم الخ٤ في  "ؼىن ماى بشاًذ"مخٗضصة ٖو

غ َظا الخ٤ هدى " خ٤ في الاجها٫" هٓغا غ ٖلى بغوػ جهىعاث لخٍُى الم، ٦ما ؾاٖض وي٘ َظا الخ٣ٍغ  ؤلٖا

ت  ت الخٗبحر والخٗضصًت ال٨ٍٟغ إلاا لهظا اإلاهُلر الجضًض مً قمىلُت وإلاا ًٟسخه مً آٞا١ إلزغاء خٍغ

  .وؤلاؾهام الجماعي في اجساط ال٣غاع

ظُجيء الىنذ الكهحر مىخج َظٍ الىبىءة بال٣ى٫: " حان داسس يومهضع طل٪ الاَخمام مغصٍ بلى م٣ا٫ 

ن، خها ؤيثر ؼمىال مً خو ؤلاوعان في ؤلاغالم الزي الزي ًمم قُه ؤلاغالن الػاإلاي لخهىم ؤلاوعا

ممً  ـخاظػت غؽش ظىت في اإلاادة ال 21ؤدسج ألُو مشة مىز  ؤال وهى خو ؤلاوعان في الاجفاُ"، ٍو

داسس ي في ؼشخه لىبُػت الخو في الاجفاُ باغخباسه: "غملُت احخماغُت ؤظاظُت وحذث خُث ما 

ٍاهُاث الاجفا ُ اإلاخىاقشة ؤن قلعكت الاجفاُ وظُاظاجه وحذ ؤلاوعان، وحؽٍلذ بدعب بم

                                                           
اعة  خفائق مجخمؼ اإلاػلىماحيمى٢٘ اإلاجض :  - 1 ش الٍؼ الخالي : ، اإلا٣ا٫ مخىٞغ ٖلى الغابِ 2021ؤ٦خىبغ  23، ) ٢ؿم ألامً الخ٣جي( جاٍع

https://almajd.ps/ 
ت (حما٫ الؼعن:  - 2 ل ؤلاغالم الػشبي ) الىغاء ووعي الهٍى  . 79، م  2011، ؾىعٍا، 1، نٟداث للضعاؾاث واليكغ ، ٍ جذٍو
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ومماسظاجه الخالُت معخمذة مً آساء وقلعكاث وخلكُاث زهاقُت مػُىت، دون ألاخز في الاغخباساث 

 1الثهاقُت ألاخشي.

٧ان الٛغب ٌعي ٧ل مل ًيخج مً ؾُاؾاث، و٢غاعاث، وبٖالهاث ومىاز٤ُ ومٗاَضاث مضعوؾت ومدؿىمت 

ا، بال ؤن مهبها ٢ُمتها وهخاثجها الىُٟٗت لخؿ ابه، في لٗبت صولُت مدؿمت  بال٣ُبُت الثىاثُت ْاٍَغ

ت وبؾتراجُجُت.بل اههب ٧ل  وجض٣ٞها ٧ان ًهب في ؤ٦ُاؽ مىخجي َظٍ ؤلاًضًىلىحُاث بُغ١ ؾٍغ

ت الاؾخٟاصة مجها الخخُاحاث جىمُت  ا ألانلُت واؾخمغاٍع اهدباَهم بلى ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ بلى مهاصَع

ُٟها في خل مكا٧له، لظل٪ ؾٗذ صو٫ ٦ثحرة مً مىُل٤ ألامً ال٣ىمي ؤن جً٘ لىٟؿها  اإلاجخم٘ وجْى

٤ اإلاؿخ٣بل. ت قاملت حؿعى مً زاللها بلى مى٢٘ الهضاعة وببهاع ٍَغ ىُت جىمٍى ل٨ً جبحن  2ؾُاؾت َو

ت الظي ًخدضر ٖىه الٛغب في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي لِـ ٖلى هدى  لىا ؤن مجخم٘ اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

والظي ٩ًاص ٩ًىن حجغ ، مجخم٘ مٗلىماث الظي ًاؾؿىن له مىظ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت يغوعي 

ت الخضًثت ٗهم الخىمٍى ت اإلاٗانغة ومكاَع ت في ٞلؿٟتهم ال٨ٍٟغ ًٞمً ؾُا٢اث صًىام٨ُُت جمحزث . الؼاٍو

، والاحخماُٖتبالخغم ٖلى اؾخضعاج الىماطج الٗلمُت الخانت بالٗلىم الصخُدت بلى الٗلىم ؤلاوؿاهُت 

ت اإلاٗلىماث مً جهاًت ألاعبُٗيُاث ٨ُت، ؤصث هٍٓغ ا في ، وزانت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ صوعا مغ٦ٍؼ

 .3بلىعة َظا الاججاٍ "

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - UNESCO, reports and papers on mass, N° 94, 1984, OP. cit, P20. 

ت الصخُٟت الٗغبُت: مج  - 2  .103، م 1995الٗغبُت للتربُت والث٣اٞت والٗلىم، جىوـ ، اإلاىٓمت 4اإلاىؾٖى
ت ( حما٫ الؼعن:  - 3 ل ؤلاغالم الػشبي ) الىغاء ووعي الهٍى   . 80، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م جذٍو
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 العُاناث اإلاىخجت لالنخفاد اإلاػشفي -1

خ الفشاع بحن الانخفاد واإلاػشقت بذاًت مً الهشن الـــمهذمت غً -ؤ  19جاٍس

الى٣ض اإلاباقغ وٗىص بظًَ الُالب  بلى الخل٠، مداولت مىا ٖغى نىعة اليُغاب  ٢بل ؤن هضزل بلى

ال٣ٗل وجغصصٍ ومُله بلى ألاهاهُت، وخب الخمل٪ والؿُُغة والدؿلِ م٘ الاخخ٩اع، م٘ ؤهىا ال هى٨غ ؤن 

ٗاث حؿتهل الاخترام .ل٨ً ما هداو٫ الخضلُل ٖلُه إلااطا جؼامً ً ٢ض ويٗىا ٢ىاهحن وحكَغ  بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

ت واإلال٨ُت  الم والاجها٫ واإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ٗاث وال٣ىاهحن الخانت بالخ٤ في ؤلٖا بنضاع َظٍ الدكَغ

الهىاُٖت صٞٗت واخضة، ؤو ٖلى ألا٢ل مخ٣اعبت ػمىُا؟ وما الهضٝ مً وعاء طل٪ وما َى اإلاًمىن 

 . الخ٣ُ٣ي لهظا الخ٣ىحن؟

س ُت والٟىُت واإلاىؾ٣ُُت واإلاؿغخُت وإلااطا جِؿحر الىنى٫ بلى اإلاٗلىمت الٗامت ألاصبُت والخاٍع

وؾِىماثُت...الخ. وبخاَت اإلاٗلىمت الٗلمُت ؤو اإلاٗاٝع الٟىُت  والخ٣ىُت و٧ل الٗلىم التي جضعؽ الهىاج٘، 

ها للُاب٘ ؤلالؼامي في ال٣ٗىص الضولُت لى٣ل الخ٨ىىلىحُت ٖلى زالٝ باقي ال٣ٗىص  ضم زًٖى ت ٖو بالؿٍغ

 . واإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث ألازغي؟

ت ٚالبا ما جإزظ مؿمُاث "٧الخماًت"،  غ ب٣ىاهحن صولُت اخخ٩اٍع و٢بل الاهخ٣ا٫ بلى جدضًض الخسل٠ اإلاَا

ش ٞما ًسو ج٨ىىلىحُا الاجها٫، في الى٢ذ الظي  ت الخاٍع و٠ُ٦ مض ؤٚال٫ الخبُٗت الكاملت مً ػاٍو

ض الظي ًمخُي الخهان ؤو ٖبر ٖغب ت البًاج٘ في ٧اهذ الغؾاثل جيخ٣ل ٖاإلاُا ٖبر ٦ِـ ؾاعي البًر

 .ال٣ُاع

ٖىضما خهل مضعؽ  1867ول٨ً ٦ما هي الٗاصة، ولض َظا الىجاح ُٚغؾت لضي ال٣ُاصاث ٟٞي ٖام 

عترن ًىهُىن ؤلال٣اء ؤل٨ؿىضع حغاَام بل، ٖلى بغاءة ازترإ ؤو٫ حهاػ َاج٠ خاولذ قغ٦ت " " في  َو

ضماث الهاجُٟت لم ًتراح٘ ٖىضثظ باصت ألامغ، بْهاع اإلاستٕر ٖلى ؤهه مجىىن ول٨ً الُلب الٗام ٖلى الخ

غ ل٣خل الخ٣ىُت  ا وجال طل٪ نغاح مٍغ ؿترن ًىهُىن، ؤجها ال جىىي الخسلي ًٖ اخخ٩اَع ؤٖلىذ قغ٦ت َو

ؤو الاخخ٩اع ٣ًى٫: " "مىهىبىلي"  ألا٦ثر ج٣ضما ؤو الاؾدُالء ٖلحها. و٦خب حىػ٠ٍ حىلضن مال٠ ٦خاب

ؿترن ًىهُىن  لى نُٗض آزغ مىٗذ َو ت قب٨خه الهاجُٟت، ٖلى امخضاص زُىٍ الؿ٨٪ مً ب٢ام "بل"ٖو

ؿترن ؤحهؼة الخلٛغاٝ الخانت بها في  ا،و٧ان لضي َو الخضًضًت والُغ١ الغثِؿُت التي جدخ٨غ امخُاَػ

غ ٖلى امخضاص البالص، وطل٪ َب٣ا ال٣ٗىص  حمُ٘ الٟىاص١ ال٨بري ومدُاث ال٣ُاعاث وناالث الخدٍغ

وفي ُٞال صلُٟا، مى٘ ممثل "بل" مً ب٢امت زُىٍ َاجُٟت  جدٓغ جغ٦ُب ؤحهؼة الهاج٠ في َظٍ ألاما٦ً،
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ؿترن ًىهُىن، وبًٟل  في اإلاضهُت، و٦ثحرا ما ٧ان ٖماله ًىصٖىن في السجً بىاءا ٖلى ق٩اوي مً َو

الىٟىط الؿُاسخي الظي ٧اهذ جخمخ٘ به في واقىًُ خهلذ قغ٦ت الخلٛغاٝ ٖلى ٢غاع ًمى٘ اؾخسضام 

ؿترن ًىهُىن" الهاج٠ في ؤي مً م٩اجب الخ٩ىمت ا م مً ٧ل طل٪ زؿغث قغ٦ت: " َو لُٟضعالُت"،وبالٚغ

اإلاٗغ٦ت، وال ًغح٘ الًٟل في طل٪ بلى حهىص زهم ؤي٠ٗ مجها ب٣ضع ما ًغح٘ بلى الخاحت اإلالخت 

ما٫، وبضوعٍ هما اإلاىخهغ في َظٍ اإلاٗغ٦ت ال٨بري مً ؤحل  ا ٖالم ألٖا الجهاالث ؤًٞل اؾدكَٗغ

٨ُت الؿلُت وجُىع ختى ؤنبذ ا٦بر قغ  ها الٗالم ؤال وهي قغ٦ت الهاج٠ والخلٛغاٝ ألامٍغ ٦ت زانت ٖٞغ

 1)بًه. حي. ؤهض. حى( .

با في الخُاة الا٢خهاصًت ل٣ض ؾمذ بالٗمل ٖلى ؤعيُت ؤوؾ٘ حٛغاُٞا،  ل٣ض ٚحر الهاج٠ ٧ل شخيء ج٣ٍغ

ى في بضاًت ٖهض الخهيُ٘ وؤنبدذ عئوؽ ألامىا٫ ؤ٦ ثر ٣ٞض ؾاَم بك٩ل ٦بحر في ج٩امل الا٢خهاص َو

ؾُىلت وناعث الخجاعة ؤ٦ثر ؾهىلت ٨َظا ؾإع الهاج٠ مً ب٣ًإ اليكاٍ الا٢خهاصي، وبالخالي ؾإع 

ل  اع اهه ؤزغ ٖلى اإلاضي الٍُى م٨ً ال٣ى٫ في هٟـ ؤلَا مً مٗضالث الىمى في الضو٫ ألا٦ثر ج٣ضما ج٣ىُا، ٍو

لت م ؤ٦ثر م٣ٗىلُت مما ًبضو للَى ىُت  ختى في ٖال٢اث الؿلُت الضولُت، َظا الٖؼ ألاولى ؤن الؿلُت الَى

 .جيب٘ بالُب٘ مً مهاصع ٖضًضة

٨ُت لىي٘ ال٣ىة الٗاإلاُت اإلاؿُُغة  ول٨ً ًم٨ً ؤن وٗغى بةًجاػ لٗىامل نٗىص الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٧ان هه٠ ؤحهؼة الهاج٠ في الٗالم ٧له  1956بم٣اعهت هٓم اجهاالتها بىٓم الضو٫ ألازغي، ٟٞي ٖام 

٨ُت، و٢ض اهسًٟذ في الدؿُٗىاث َظٍ اليؿبت بلى الثلث بالخىاػي م٘ ألاٞى٫ مىحىص في ألاعاضخي ألا  مٍغ

٨ُت   .اليؿبي ل٣ىة الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ول٨ً الظي ٚحر جىاػن ال٣ىي ؤزحرا،٧ان ْهىع ج٨ىىلىحُاث حضًضة مخهلت بمخُلباث ال٣ُاصاث 

ا مً مؿخسضمي الهاج٠ الظًً لً ٨ًٟى  ا ًٖ اإلاُالبت بسضماث ؤ٦ثر الا٢خهاصًت التي ال ًم٨ً ٢هَغ

ُت ؤًٞل  2.وطاث هٖى

٨ُت في التزوص بإحهؼة ال٨مبُىجغ، وفي الٟترة   ٟٞي مُل٘ الؿخِىاث بضؤ ٖضص ٦بحر مً الكغ٧اث ألامٍغ

ضص ٦بحر مً ؤحهؼة الاجهاالث الالؾل٨ُت  هٟؿها، جىنلذ ألابدار بلى وي٘ ؤ٢ماع نىاُٖت في الخضمت ٖو

                                                           
ت للصخكُحنخىىف خُٟٓت :  - 1 ٍالُت مفادس الخبر الىصاٍس كُت   في الجضائش  )معاولي خالًا الاجفاُ الىصاسي همىرحا( ، بؼ ، دساظت ـو

حن واإلاٍلكحن باالجفاُ الىصاسي ،  عؾالت ما حؿخحر ٚحر ميكىعة ، حامٗت الجؼاثغ بً ًىؾ٠ بً زضة ، وجىبُهُت لػُيخحن مً الصخكُحن الجضائٍش

الم والاجها٫ ،  الم ، ٢ؿم ٖلىم ؤلٖا  . 67- 66م م ،  ٧2009لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلٖا

  2. 67اإلاغح٘ هٟؿه ، م   -
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اج٠ اخخ٩اع مدمي، ٞلم ٨ًً َىا٥ مً مىاٞؿىن لها، وبالخالي لم ج٨ً الجضًضة ألازغي، وألن قغ٦ت اله

في عجلت لالؾخجابت لهظٍ الُلباث الجضًضة، ول٨ً م٘ جًا٠ٖ ٖضص ؤحهؼة ال٨مبُىجغ وألا٢ماع 

الهىاُٖت جؼاًض بك٩ل مُغص الكغ٧اث الغاٚبت في اجهاالث ؤًٞل، واعجٟٗذ ألانىاث اإلاخظمغة مً َظا 

ألاوؾاٍ اإلاالُت والا٢خهاصًت، والخغب التي زايتها قغ٦ت )ؤي. بي. ؤم ( الاخخ٩اع زانت مً َٝغ 

 1984اإلاىعص ألاو٫ للمٗضاث ؤلاٖالمُت، وبالخهضٕ اإلاضوي الظي و٢٘ ٖىضما ٢ًذ اإلاد٨مت ٖام 

خدذ بظل٪ مجا٫ الاجهاالث الالؾل٨ُت للمىاٞؿت وألو٫ مغة مىظ بضاًت  ))بًه حي ؤهذ حي((،بخ٨ُٟ٪  ٞو

 1ال٣غن.

ث الخاحت بلى بوكاء ٢اَغة حضًضة لال٢خهاص ال٨لي ٖلى ال٨ثحر مً الاَخمام، و٢ض مغث حمُ٘ اؾخدىط

الضو٫ الىامُت الىاجخت في هه٠ ال٣غن اإلااضخي بمغخلت ٧اهذ جغؾل ٞحها مٗٓم ناصعاتها بلى الىالًاث 

٨ُت، و٧ان لضي الى.م.ؤ ٞٗال الؿى١ اإلاًٟلت اإلاٟخىخت التي ع٦ؼث ٧ل صولت  ب في اإلاخدضة ألامٍغ ٧اهذ جٚغ

ىام  ا الا٢خهاصي زال٫ ألٖا -1981الاهًمام بلى الٗالم الهىاعي اَخمامها ٖلحها ؤزىاء اهُال٢ت همَى

مً الىمى الخاًىاوي بلى ناصعاتها بلى ؾى١ الىالًاث  %84مً الىمى ال٩ىعي و %٧42ان ٌٗؼي  1986

٨ُت.  2اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت لىٟؿها حؿعى مً  ٖلى َظٍ الخلُٟت ؾٗذ صو٫ ٦ثحرة مً مىُل٤ ألامً ال٣ىمي بلى وي٘ ؾُاؾت َو

ً ٖاما ؤو ؤ٦ثر ويٗذ الُابان  ض ًٖ ٖكٍغ زاللها الخخال٫ مى٢٘ الهضاعة في ٖهغ اإلاٗلىماث، مىظ ما ًٍؼ

ىُت لٗهغ اإلاٗلىماث، ٞغوؿا 2000وز٣ُتها الكهحرة "مجخم٘ اإلاٗلىماث  " ٦ةَاع ٖام لؿُاؾتها الَى

غ هىعا ومىُ٪، واهجلترا في  1978، زم في ٖام 1972ويٗذ زُت صٌٛى٫ اإلاكهىعة ٖام  ، 1982ج٣ٍغ

غ ؤلٟي، الؿى١ ألاوعوبُت ٖام  غ عو٦ٟلغ  ٢1980ضمذ ج٣ٍغ ٩ا ؤنضعث ج٣ٍغ غ صبلً، وؤمٍغ ويٗذ ج٣ٍغ

غ ؾلمىن  1976 ت، ؾىٛاٞىعة 1980جاًىان  1979وج٣ٍغ ؤٖلىذ زُت  1980، ويٗذ زُت ٖكٍغ

ل  ىُت للبرمجُاث، البراٍػ ىُت لهىاٖت ال٩ىمبُىجغ  1984إل٢امت نىاٖت َو ويٗذ زُت َو

والاجهاالث.ل٨ً الٗالم الثالث لم ٨ًً ًغي اإلاؿإلت ٖلى َظا الىدى بل ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤن قغ٧اث مً 

  3الٗالم ؾتهُمً ٖلى الخضماث وهي نىاٖاث الىمى اإلاؿخ٣بلُت في بالصٍ

                                                           
ت للصخكُحنخُٟٓت : خىىف  -1 ٍالُت مفادس الخبر الىصاٍس اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م   في الجضائش  )معاولي خالًا الاجفاُ الىصاسي همىرحا( ، بؼ

67-68. 

 . 70اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 2
ت للصخكُحنخىىف خُٟٓت :  - 3 ٍالُت مفادس الخبر الىصاٍس     . 70، م اإلاغح٘ الؿاب٤   ،في الجضائش  )معاولي خالًا الاجفاُ الىصاسي همىرحا(  بؼ
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عاح اإلاث٣ٟىن في ؤوعوبا ، وم٘ ؤوازغ َظا ال٣ٗض، م٘ جىانل التراح٘ الا٢خهاصي زال٫ الؿبُٗىاث

٩ا الكمالُت ًىٓغون بجضًت بلى اإلا٣اعبت الُاباهُت الجضًضة اإلاخٗل٣ت بالخٟاّ ٖلى ؤلاهخاحُت والىمى . وؤمٍغ

٨ُت ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ وكغ  انخفاد صعاؾت بٗىىان ماسى بىساث ٟٞي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

حها جدضًض الخٍُى الٍٗغًت ل٣ُإ اإلاٗلىماث خاو٫ ٞ، (the information economy (اإلاػلىماث

 . بما في طل٪ َبُٗت الُض الٗاملت ُٞه وجغ٦ُبخه اإلاهىُت وؤوكُخه الضاٖمت، و٢ُاؾها

في اإلااثت مً  46، 1967بلى ؤن )) ألاوكُت اإلاٗلىماجُت (( ق٩لذ بدلى٫ ٖام  بىساث وؤقاعث هخاثج

٨ُت ً الباعػًٍ إلاا . الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ومً َظا اإلاىُل٤ قٕغ بٌٗ اإلاىٍٓغ

 1978وفي . بلٛت الخىؾبت واإلاٗلىماث، في بٖاصة بخ٩ام جدلُالتهم، (1979) بل مثل، بٗض الهىاُٖت

ت " مجخمؼ اإلاػلىماجُت " ٦خاب  ظُمىن هىسا وآالن مىَوكغ ال٩اجبان الٟغوؿُان  وجغحم بلى الاه٩لحًز

غ ٢ضم بلى الخ٩ىمت، اٞتريا ُٞه ؤن )) الترابِ اإلاتزاًض بحن ؤحهؼة  خىظبت اإلاجخمؼٖلى هدى " ى ج٣ٍغ " َو

للخىُٓم الاحخماعي بإ٦مله  الؿل٨ُت والالؾل٨ُت (( ؾىٝ )) ٌٛحر الجهاػ الٗهبي، الخاؾىب والاجهاالث

ازغ في الخىاػن الا٢خهاصي ت حضًضة...و ًدى٫ همِ ز٣اٞخىا ٍو ٟخذ ؤٞا٢ا حظٍع ً ال٣ىي ، ... ٍو ٗض٫ مىاٍػ َو

غ في حملت جىنُاجه يغوعة ٢ُام الضولت بــــ))  ض اإلاساَغ التي جخٗغى لها الؿُاصة ((. وؤوضر الخ٣ٍغ ٍؼ ٍو

ت )) ٖىضما جىخُض الكب٩اث وبَال١ ؤ٢ماع الاجهاالث  وبوكاء بىى٥ اإلاٗلىماث ((، وبعاصة بعؾاء الالمغ٦ٍؼ

 1جخُلب الخُٛحراث الالػمت مً حماٖاث ؤزغي ؤزظ ػمام اإلاباصعة.

 غالنت انخفاد اإلاػشقت باظخىالغاث الشؤي  ووظائل ؤلاغالم والاهترهِذ -ب

لً حٗخمض ٖلى . الىؾُُتجمثلذ بخضي)) ال٩لِكحهاث(( اإلاب٨غة لالهترهِذ في ؤجها ؾدىهي الكغ٧اث 

ٞٗلى . الصخ٠ التي حؿخٗغى ألازباع الُىمُت وج٣ضمها ل٪ في خؼمت وع٢ُت ٢ابلت لل٣غاءة بؿهىلت

ضٍ  ىا٥ ٧ي جهى٘ ماجٍغ ب ٞحها، وجإزظ هخٟا مً َىا َو الاهترهِذ حؿخُُ٘ ؤن جهمم الصخُٟت التي جٚغ

لى هدى٫ ممازل. جدضًضا ؾٝى ٌٗمل مى٢٘ )) ؤي ، ُ٘ والدؿى١ لً حٗخمض ٖلى اإلاساػن ال٨بري في الب، ٖو

اإلاسخو بالخجاعة الال٨تروهُت ٖلى عبِ الباٖت بالكغاة مباقغة .وؾاعث ألامىع ٖلى  ((ebayباي (( ))   

الهاث  الىدى هٟؿه باليؿبت للتروٍج والخىػَ٘ في اإلاىؾ٣ُى وجظا٦غ الُحران وفي بٌٗ ألاخُان ؤلٖا

ت .  2الخجاٍع

                                                           
 .20م  اإلاغح٘ الؿاب٤ ،اإلاجخمؼ الؽبٍي ، صاعن باعوي :  - 1
 . 97، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  اإلاػلىماث وحالىث ) اإلاػاسى الخكُت لخجمُؼ بُاهاجَ والعُىشة غلى غاإلاَ (بغوؽ قىاًغ :  -  2
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لغ " ناخب مال٠ " اإلاخالٖبىن بال٣ٗى٫ " بالخإ٦ُض ٖلى صزى٫ ٖهض ا٢خهاص َظا ما صٞ٘ بــــ"َغبذ ؤ حكُل

ت  ٚحر ؤهه ؤؾهب في ؤلاقاعة بلحها خحن ٦خب  –وان لم ٣ًلها نغاخت باإلاٟهىم اإلاخضاو٫ خالُا  –اإلاٗٞغ

اث لخلبُت اخخُاحاث َظا الىٓام ج٨غؽ ٖملُت بهخاج ومغا٢بت اإلاٗلىم، ٣ًى٫ :" ٞٗلى اإلاؿخىي ال٣ىمي

٩ا( ولبؿِ هٟىطٍ ومهضا٢ُخه .ولها الؿبب ٞان ؤٖلى صعحاث الخُىع التي بلٛتها عؤؾمالُت الضولت ؤمٍغ)

ججض  –الخٗاون ال٩امل بحن ؾلُت الضولت ؤوكُت الىٓام الا٢خهاصي ال٣اثم ٖلى اإلال٨ُت الخانت  –

المي   1. حٗبحرا ٖجها في ال٣ُإ الخٗلُمي / الٗلمي / ؤلٖا

زم ؤصزلذ ٖلُه حٗضًالث حضًضة هدُجت إلا٣خًُاث ، إلاىاحهت اخخُاحاث الخجاعةابخضٕ اؾخُإل الغؤي 

ُت  2الخغب الٗاإلاُت الثاهُت . وفي الى٢ذ الخايغ ٌؿخسضم بك٩ل مىؾ٘ وفي حمُ٘ الخ٣ى٫ اإلاٗٞغ

ًال ًٖ طل٪ ٞان َىا٥ اإلائاث مً الاؾخُالٖاث اإلادلُت التي حٗجى. وؤلاوؿاهُت بالخُاعاث ، ٞو

اث ؤلا٢لُ   3. ؾحر ؤن الانخفاد والعُاظت ًىاـالن ظُىشتهما غلى الاظخػالم. مُتوألاولٍى

ان ما اجطر اهه البض مً جضبحر   و٢ض حٗل الُاب٘ اإلامحز مً ٖملُاث اؾخُإل الغؤي ؤمغا مدخىما. ٞؿٖغ

٣ت ت ) التي جى٣لها ؤلاطاٖت (  الخخُاحاث ، ٍَغ ؤو وؾُلت ال٦دكاٝ وجدلُل مضي حُُٛت الغؾاثل الخجاٍع

حر مدضص الهىٍت .، الؿى١  ا باليؿبت لجمهىع ٍٖغٌ ول٨ً ٚحر مغجي ٚو  ومضي جإزحَر

ى صاؽ ٢ضًم لهظٍ الاججاَاث  ظ٦غ الػاعؾُٟلض، َو )) ؤن الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باالؾتهال٥ الخجاعي ٢ض ، ٍو

غ مىاهج ال٣ُاؽ باؾخسضام الُٗىاث مما ؤصي بلى ْهىع اؾخٟخاء الغؤي الٗام . ؤؾهمذ بضوع ٦بحر في جٍُى

ت ؤع٢ام جىػَ٘ اإلاجالث والصخ٠. وبالخالي  مز ْهغ اإلاظًإ في الهىعة وؤنبذ َىا٥ اخخُاج إلاًاٖع

   4. ؤنبدذ َظٍ اإلااصة الخام للخ٣ل الجضًض لالجها٫ وألبدار الغؤي الٗام

 ألاهمُت اليعبُت النخفاد اإلاػشقت في الخىمُت الانخفادًت-ث

ى  الٗاإلاُتبن مما جخًمىه ؤبجضًاث خغ٦ت خ٣ى١ ؤلاوؿان   في اإلاػشقت"  " الخوخ٤ حماعي حضًض َو

ى خ٤ قامل ٌكمل خ٣ى١ ؤزغي مجها الخٗلُم والخهى٫ ٖلي اإلاٗلىماث والاجها٫ وببضاء الغؤي   َو

 مثل الخ٤ في 
ً
 حماُٖا

ً
والخٗبحر. ٦ما ؤنبذ َظا الخ٤ ... ٧ىاخض مً خ٣ى١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت وخ٣ا

                                                           
اإلاخالغبىن بالػهُى  ) يُل ًجزب مدشيىا الذمى الٌباس في العُاظت وؤلاغالن ووظائل الاجفاُ الجماهحري خُىه الشؤي :  َغبغث ؤ.حكُللغ - 1

ذ الػام ؟(،  ت ، ال٩ٍى  . 52، م 1999جغحمت ٖبض الؿالم عيىان، صاع اإلاٗٞغ
 . 151اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 2
 .  151اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -  3
 .  152، م  اإلاغح٘ هٟؿه - 4
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لصخت و الخٗلُم، خُث ًخًمً َظا الخ٤ امخال٥ الٟغص لىؾاثل الخىمُت والخ٤ في الخُاة و الخ٤ في ا

ً، واعجبِ َظا الخ٤  إل ٖلى ججاعب آلازٍغ ت والخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث و الَا الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ومً بحن بخضي ال٣ُم ألاؾاؾُت التي حٗؼػ . بالخ٤ في الخهى٫ ٖلي اإلاٗلىماث وجضاولها وه٣لها وجدلُلها

ت هي مب والظي ًاؾـ الٞتراى مٟاصٍ ؤن ٧ل اإلاٗلىماث التي ، ضؤ " ٦ك٠ الخض ألا٢صخى"الخ٤ في اإلاٗٞغ

ت بد٤  جدخٟٔ بها الجهاث الٗامت ًيبغي ؤن ج٩ىن زايٗت لل٨ك٠ ٖجها .٦ما ًغجبِ الخ٤ في اإلاٗٞغ

ى خ٤ اإلاىاَىحن بخل٣ي اإلاٗلىماث الم ، الخل٣ي، َو وطل٪ ًخٗل٤ بمؿخىي بجاخت خ٤ امخال٥ وؾاثل ؤلٖا

ؿغ بدُث ٨ًً خ٣ا مخاخا ٦د٤ اإلاغثُت واإلا ت واإلا٣غوءة لجمُ٘ ؤٞغاص ومىٓماث وؤخؼاب بؿهىلت َو ؿمٖى

إل ٖلحها . د٣ى٢ىا، ًخىحب ٖلُىا ؤن ه٩ىن ٖلى صعاًت بىحىصَا مؿب٣ا. طل٪ ألن الخمخ٘ والاهخٟإ ب 1الَا

ٟؼ ٞاٖل جثبذ حمُ٘ الخجاعب ؤن اإلاكاع٦ت الكٗبُت في اجساط ال٣غاعاث ٖلى اإلاؿخىي الخ٩ىمي هي مد

ى قإن للخ٩ىمت  –لغؾم الؿُاؾاث والخسُُِ وج٣ضًم الخضماث، ٦ظل٪  ٞةجها حك٩ل صٖما  –َو

 قٗبُا لل٣غاعاث الؿُاؾُت .

الم  –٦ما حٗض اإلاكاع٦ت الكٗبُت مغنضا ًغا٢ب الضًمى٢غاَُت  ب٣ضع هٟـ اإلااؾؿاث ال٣اهىهُت وؤلٖا

اإلاٗلىمت ًسل٤ ويٗا في ؤي صو٫ ٩ًىن الجمُ٘  اإلاؿخ٣ل. وبازخهاع، بن جبجي مباصت الاهٟخاح والىلىج بلى

 2ُٞه عابدحن، خُث ٌؿخُٟض ُٞه ٖامت الىاؽ و٦ظل٪ ؤلاصاعاث الٗمىمُت والخ٩ىمت.

و هي التي   "ـىاغاث اإلاػشقت "٢ُإ اإلاٗلىماث ٖلى ؤهه  (Machlupماًلىب  لهظٍ ألاؾباب ون٠ )

خذماث  -اإلاػلىماث  آالث –الاجفاالث  –البدىر والخىمُت  –الخػلُم ) : جغج٨ؼ  ٖلى زمؿت ؤ٢ؿام 

الظي ًخ٩ّىن مً اإلااؾؿاث في ٦ال  " ؤن ٢ُإ اإلاٗلىماث َى: ( ٦Mooreما ًىعص )مىع  . (اإلاػلىماث

ت، وجل٪ التي  ال٣ُاٖحن الٗام والخا م،ؤو جل٪ اإلااؾؿاث التي جيخج اإلادخىي  اإلاٗلىماحي ؤو اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

وجل٪ التي جيخج ألاحهؼة والبرامج التي جم٨ىىا مً  لمعتهلٌحنل اإلاػلىماثج٣ضم الدؿهُالث لدؿلُم 

 : الخالي وبىاء ٖلُه، ًم٨ً ج٣ؿُم اإلاٗلىماث بلى زالزت ؤ٢ؿام عثِؿت ٖلى الىدى."اإلاٗلىماث مٗالجت

٤ اإلااؾؿاث في: ـىاغت اإلادخىي اإلاػلىماحي -1 ال٣ُاٖحن الٗام والخام  جخم َظٍ الهىاٖت ًٖ ٍَغ

تالتي جيخج اإلال٨ُت  ٤ ال٨ّخاب،اإلادغعًٍ: ال٨ٍٟغ ً واإلاىػٖحن  ...ًٖ ٍَغ االء ًبُٗىن ٖملهم للىاقٍغ َو

                                                           
ت الصخاقت في الُمً ،)جى٧ل ٦غمان :  - 1 ت جذاُو اإلاػلىماث وؤزشها غلى خٍش ت الصخاٞت في الُمً بحن   خٍش وع٢ت ٖمل ٢ضمذ لىضوة ) خٍغ

ش اليكغ، 2008-ماي-3اإلاؿاولُت والالتزام ( )مىٓمت بعاصة قٗب ( الؿبذ  :   . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي 04:03:35الؿاٖت  2008/05/04ألاخض ،  جاٍع

www. al-tagheer.com 
ت جذاُو اإلاػلىماث "  الاهكخاح والىلىج بلى اإلاػلىمت ) دلُلَ الى الؽإن  : مُذ َىإلاؼ -  2 الخٌىمت اإلادلُت بالذهماسى " مذخل بلى الؽكاقُت وخٍش

غ  الػام (  . 16، م   2008، اإلاٗهض الضهماع٧ي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ،  لؼبُه ؤعهِث بُضعؾً و وبحرحُذ لُىضٌؿيـ، جدٍغ
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ت ا بُغ١ مسخلٟت زم جىػٖها وجبُٗها إلاؿتهل٩ي  وقغ٧اث ؤلاهخاج التي جإزظ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ الخام وججهَؼ

 .اإلاٗلىماث

ا ًىحض ًً ما٫ حؼء زام ال ٖال٢ت لـه باإلبضإ وبهما حهخم بجم٘ اإلاٗلىماث مثل حمإ ؤً اإلاغحُٗت  ألٖا

 1.و٢ىاٖض البُاهاث والؿالؾل ؤلاخهاثُت

 (: Information deliveryـىاغت جىـُل )بث اإلاػلىماث  - 2

الاجها٫ والبث التي ًخم مً زاللها  بن ال٣ؿم الثاوي مً نىاٖت اإلاٗلىماث بوكاء وبصاعة قغ٧اث

ىن بُٗضة اإلاضي والكغ  ، وهي حكمل قغ٧اث الاجهاالث.جىنُل اإلاٗلىماث ٧اث التي جضًغ قب٩اث الخلٍٟؼ

ا – حَر  .لخىػٕ اإلادخىي اإلاٗلىماحي مثل باجعي ال٨خب واإلا٨خباث ماؾؿاث جخىلى َظٍ ال٣ىىاث ٚو

 : Information Processing ـىاغت مػالجت اإلاػلىماث - 3

خىلى مىخجى ألاحهؼة جهمُم نىاٖت  ج٣ىم َظٍ الهىاٖت ٖلى مىخجي ألاحهؼة ومىخجي البرمجُاث ٍو

٤ الخىاؾِب وججهحز الاجهاالث بُٗضة اإلاضي م ًتر٦ؼون في الىالًاث اإلاخدضة  وحؿٍى وؤلال٨تروهُاث. َو

 .Unix Dos Windows البرمجُاث ٞهي ج٣ضم هٓم الدكُٛل  وقغ١ آؾُا. ؤما ٞئت مىخجي

ا وججمُٗها ٨َظا ؤنبذ بهخاج ا يبحًرا  اإلاٗلىماث وحمٗها وججهحَز ًً ا انخفاد
ً
للٗضًض مً صو٫ وؽاو

ٞان آلُاث بصاعة َظا ، في خحن ؤنبذ الٗالم ؤ٦ثر ج٩امال بضعحت ٦بحرة مً الىحهت الا٢خهاصًت .الٗالم

٣ت مؿخ٣غة ومؿخضًمت ٢ض حٗثر للىعاء ٗؼي اإلاؿخىي الٗالي الظي وكهضٍ الُىم للخ٩امل . الىٓام بٍُغ َو

ما٫ ألهه مىظ طل٪ الخحن حٛحرث َ. بلى جدؿً الاجهاالث –في حؼء مىه  –الا٢خهاصي  ٣ت حؿُحر ألٖا ٍغ

وؤؾالُب ؤلاهخاج، وألاطوا١، وؤؾالُب الخُاة ٖلى هدى ٞا١ ٧ل جهىع.  وؾىٝ حكهض ؤوحه الخ٣ضم 

اإلاٗانغ  في الاجهاالث مخٗضصة الىؾاثِ  وججهحز اإلاٗلىماث ب٣ضع ؤ٦بر  في ج٣لُو اإلاؿاٞت والخعجُل 

خمثل ؤخض اإلآاَغ الباعػة والترابِ اإلاخهل في اهد ت َاثلت مثل بالخُٛحر. ٍو كاع قب٩اث الخىاؾب  بؿٖغ

غ للمالًحر مً مؿخسضمحها خالُا بم٩اهُت الاجها٫ ، internetالكب٨ت الضولُت لالجهاالث   والتي جٞى

َبُُٗت : وبجاهب ٧ىن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مٗى٫ َضم للخىاحؼ الٟانلت بحن ٞهاثل الٗلىم2الٟىعي .

وبال َىاصة، ٖلى ج٤ًُِ الٟانل بحن الٗلىم والٟىىن،  ٞهي حٗمل في الى٢ذ طاجه،، ٧اهذ ؤم بوؿاهُت

                                                           
ىُت مجلت م٨خبت اإلال٪ ٞهض ،"" انخفاد اإلاػشقت في مجخمؼ اإلاػلىماث :  خعاهت مديى الذًً -  1 ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،   2، ٕ 9مج، الَى

 . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي : 2004
ت ، ا -  2 ت مً اإلاترحمحن ، ٖالم اإلاٗٞغ غ )) بصاعة قاون اإلاجخم٘ الٗالمي (( ، جغ مجمٖى لٗضص ٖبض الؿالم عيىان : ححران في ٖالم واخض : هو ج٣ٍغ

جي للث٣اٞت والٟىىن 201 ذ  وآلاصاب، اإلاجلـ الَى  . 411ص ، ال٩ٍى
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ت ، و٧ل٪ بحن اإلاٗاٝع والخبراث اَُت الى٢ذ ٧ي هماعؽ الخبرة ؤوال  زم وعي اإلاٗٞغ ٞلم حٗض لضًىا ٞع

لظا ٞان ٢ضعة الىاؽ الجماُٖت ٖلى حك٨ُل اإلاؿخ٣بل هي ؤ٦بر آلان مً ؤي و٢ذ مطخى، ٦ما   1ال٩امىت .

و٢ض ؤصي اإلاى٤ُ الهاعم للخسهو الا٢خهاصي   2. ؤن الخاحت بلى مماعؾتها ؤنبدذ آلان ؤ٦ثر بلخاخا

باث ٞما ٞخئذ الخجاعة جىمى بث، والدجم الا٢خهاصي بلى حٗاْم ؤلام٩اهاث التي زلٟتها الخ٨ىىلىحُا

وفي ًٚىن ال٣ٗض . بهىعة ؤؾٕغ، بل ل٣ض همذ الخض٣ٞاث الغؤؾمالُت. بضعحت ؤؾٕغ مً ؤلاهخاج الٗالمي

ت ، ألازحر   3جبلـ ؤسبػت بلػاف ظشغت همى الخجاسة الػاإلاُت .ؤزظ الاؾدثماع اإلاباقغ ألاحىبي ًدىامى بؿٖغ

ت  في ج٨ىىلىحُا الاجهاالث ٦ما ٖؼػ بلٛاء ال٣ُىص الخىُٓمُت، والخٟاٖل م٘ اإلاخٛحراث اإلادؿاٖع

الخدغ٥ هدى ؾى١ ٖاإلاُت مخ٩املت، ٦ظل٪ ؤؾٟغث ألاهماٍ اإلاخٛحرة للىمى الا٢خهاصي زال٫ ، والخىاؾب

اللخان َؼمخا في ، ت.  ٣ٞض ؤػاخذ ؤإلااهُا والُابان٨ُال٣ٗىص ال٣لُلت اإلاايُت ًٖ ؤ٢ُاب حضًضة للضًىامُ

باعي الاجداص الخغب الٗاإلاُت الثاهُت، ٦ال مً اإلامل٨ت اإلاخدضة  غوؿا مً ػمغة الىسب الا٢خهاصًت، ٍو ٞو

٨ُت ٣٦ىة ا٢خهاصًت. وؤزظث مىا٤َ حضًضة لخظبظب الا٢خهاصي جٓهغ  ألاوعوبي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٩ا الالجُيُت ت ألاعبٗت. في ؤمٍغ م٘ ، والهحن، ٦ما ٌٗمل ألاصاء الا٢خهاصي الباَغ لـــ)) الىمىع (( آلاؾٍُى

، ٖلى ه٣ل مغ٦ؼ  الجاطبُت الا٢خهاصًت في وؤهضوهِؿُا ال جخسل٠ ٦ثحرا ٖجها هىضوحىص بلضان مثل ال

 4. الٗالم

هى همي انخفادي مخىىس نائم غلى  " ٧اآلحي :"انخفاد اإلاػشقت لظا مً اإلاسخهغ اإلاُٟض ؤن وٗٝغ "   

ٍاث الاهترهذ في مخخلل ؤوحه اليؽاه الانخفادي  .اظخخذام واظؼ الىىام للمػلىماجُت وؼب

مشجٌضا بهىة غلى اإلاػشقت وؤلابذاع والخىىس الخٌىىلىجي خاـت قُما ، وخاـت في الخجاسة الالٌتروهُت

 5ًخػلو بخٌىىلىحُا ؤلاغالم والاجفاُ ".

ـاع ط٦ـغ )٦ُذ ب٨ُغ (في ماجمغ )هدى مجخم٘ اإلاٗلىماث( الظي ٣ٖض في َىوٜ ٧ىوٜ   Baker  –يمً َظا ؤلَا

بلُىن حىُه بؾترلُجي في الٗالم ٖام  75ٗلىماث ونل بلى ؤ٦ثر مً "ؤن صزل بهخاج نىاٖت اإلا 1983ٖام 

ت، ٞةن نىاٖت12الضزل ًؼصاص بيؿبت  م. َظا1982 اصة الؿىٍى ا. وبهظا اإلاّٗض٫ في الٍؼ اإلاٗلىماث  ٪ ؾىىًٍ

                                                           
ت ، الٗضص ،  الثهافي الػشبي(الثهاقت الػشبُت وغفش اإلاػلىماث ) سئٍت إلاعخهبل الخىاب هبُل ٖلي :- 1 ذ 1990 276ٖالم اإلاٗٞغ   . 129م  ،، ال٩ٍى

غ )) بصاعة قاون اإلاجخم٘ الٗالمي (( ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ،  م  -   2   .13ٖبض الؿالم عيىان : ححران في ٖالم واخض : هو ج٣ٍغ

  144.3اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -
غ )) بصاعة قاون اإلاجخم٘ الٗالمي (( ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ٖبض الؿالم عيىان : ححران في ٖالم واخض : هو ج -   4  ٣ٍغ

  . 22م   ،
ض  ومىهغ ٖبض الٗالي :  -  5 ، مجلت الخىمُت والا٢خهاص  انخفاد اإلاػشقت ومعاهمخه في جكػُل الخىمُت الانخفادًت والاحخماغُت في الجضائشؤًمً ٍٞغ

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83654ابِ الخالي : .مخىٞغ ٖلى الغ  16م، الجؼاثغ،2، الٗضص 2، اإلاجلض الخُب٣ُي
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ً ؾىت  .ال٣اصمت ؾخ٩ىن اإلاىعص ألاؾاؽ لال٢خهاص الٗالمي زال٫ الخمـ والٗكٍغ

َى اإلاهضع الغثِـ للضزل  ٢خهاصًاث اإلاخ٣ضمت ؤن ٢ُإ اإلاٗلىماث٦ظل٪ ؤقاعث الضعاؾاث الخضًثت لال

اإلاٗلىماث ًيخج خىالي هه٠ الضزل ال٣ىمي...  ال٣ىمي للٗمالت،خُث ٢ضع في الىالًاث اإلاخدضة ؤن ٢ُإ

٪ مً صزلها ال٣ىمي اهبث٤ مً ؤوكُت 40ؤن خىالي  وجٓهغ ا٢خهاصًاث الضو٫ ألاوعبُت اإلاخ٣ضمت

 .اإلاٗلىماث

ا بم٨خب ) بلى الٗمل في خ٣ل اإلاٗلىماث ٌؿخدبٗه ٨ٞغة الٗمل ًٖ بٗض َظا الخدى٫  ًُ بلى الاجها٫ بل٨تروه

ى ما ًاصي بلى ْهىع َب٣ت ؤو ٞئت مهىُت  ""الػاملىن في اإلاػلىماثحضًضة لها وػجها هي ٞئت  عثِسخي( َو

Information Workers  ٣ؿمىن بلى ُت ٍو  : ؤعب٘ ٞئاث ٖٞغ

ا(.مىخجى اإلاٗلىماث )ميكئى  .1  اإلاٗلىماث وحامَٗى

ؿخسضمىجها( مجهؼو  .2  .اإلاٗلىماث )ٌؿخ٣بلىن اإلاٗلىماث َو

 اإلاٗلىماث مً اإلايكإ بلى اإلاخل٣ي( . مىػٖى اإلاٗلىماث )ًى٣لىن  .3

 1لؤلوكُت اإلاٗلىماجُت( . بِئت اإلاٗلىماث )ج٣ىم ٖلى الخ٨ىىلىحُا .4

ًائض مجخمؼ اإلاػشقت :-3  س

ت ٖلى زالر ماقغاث مهمت  : وهي ًغج٨ؼ ا٢خهاص اإلاٗٞغ

٨ٗـ مضي الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي-1 ٨ٗـ -2. ماقغ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي َو ماقغ الىي٘ اإلااؾسخي الٗام َو

ُٗت لُت والدكَغ ماقغ بِئت الا٢خهاص ال٨لي -3. مضي ٦ٟاءة اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت والا٢خهاصًت والخمٍى

ٗاث والخىُٓماث والخضماث اإلاؿاهضة لؤلوكُت  ٣ِـ مضي ؾالمت وجىاٞغ الدكَغ الث٣اُٞت مً ٢بُل ٍو

ل .  جل٪ الخانت بجظب الاؾدثماعاث وعٞ٘ ٦ٟاءة ألاؾىا١ وزضماث البىى٥ ومهاصع الخمٍى

٣ىم َظا الا٢خهاص الجضًض الظي ًإزظ مؿمُاث مسخلٟت مجها ٖلى اإلاثا٫ ) الا٢خهاص الالماصي -ٍو

ت مً الا٢خهاص الالمدؿىؽ ( ٖلى مجم  -ا٢خهاص ًٞاء اإلاٗلىماث  –ا٢خهاص اوٗضام الىػن  ٖى

 الٗىانغ ألاؾاؾُت .

                                                           
ىُت مجلت م٨خبت اإلال٪ ٞهض ،"" انخفاد اإلاػشقت في مجخمؼ اإلاػلىماث :  خؿاهت مدحى الضًً - 1  2004، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،   2، ٕ 9مج، الَى

  . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :
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 ُ لت وال٣اصعة ٖلى الٗمل والابخ٩اع والخل٤ وؤلابضإ وهي : الػىفش ألاو ت الخبحرة واإلاَا ال٩ىاصع البكٍغ

خم طل٪ مً  ٧ىاصع طاث َبُٗت زانت حؿخمض زهىنُتها مً َبُٗت اليكاٍ اإلاٗغفي الظي ج٣ىم به ٍو

خُلب اٖخماص ؤهٓمت  –اؾخسضام َظٍ اإلاىٓىماث  زال٫ مىٓىماث الاؾدثماع الاعج٣اثُت في البكغ ٍو

ُت لها ؤَمُتها ال٣هىي مثل ؤهٓمت جد٤ُ٣ الضاُٞٗت  –.  ب ؤهٓمت الهُاهت الى٢اثُت للبكغ -ؤ: ٖٞغ

ت للبكغ وحٗم٤ُ الىالء والاهخماء ت والخٟائ٫ الضاٞٗحن للخُىٍغ  –ج . الاهجاٍػ ؤهٓمت جد٤ُ٣ الخٍُى

 والخدؿحن .

ت وحىص بيُت ؤؾ: الػىفش الثاوي ل اإلاٗٞغ ٤ وجمٍى اؾُت لِـ ٣ِٞ إلهخاج اإلاٗلىماث ول٨ً ؤًًا لدؿٍى

غ البدثي اإلاىٓم  غ ؾىاء ما َى مخهل بالخٍُى وجدضًض م٣ضاع ما َى مسهو للبدث الٗلمي والخٍُى

لٛغى مٗحن وللجهض اإلاىبث٤ مً ا٦دكاٞاث جخم بضون جسُُِ ؤزىاء بدىر مُٗىت بظاتها وهي بيُت 

ل الخ لُت وهي ماؾؿاث جخٗضي ماؾؿاث الخمٍى ٣لُضًت بلى ماؾؿاث ؤ٦ثر ج٣ضما وجىا٣ٞا وبهخاحُت جدٍى

ال٨تروهُت بك٩ل ؤ٦ثر بجاخت وؤؾٕغ وؤٌؿغ قغوَا وجمخل٪ مً الىٓم وال٣ىاٖض التي ج٨ٟل لها اؾترصاص  

ت الال٨تروهُت في ألاؾىا١  ُٟها بؿهىلت وبما ًدىاؾب م٘ الخجاعة الال٨تروهُت والهحٞر ؤمىالها وبٖاصة جْى

 1. سخلٟت ٦إؾىا١  الؿل٘ ؤو الخضماث ؤو ألا٩ٞاع مغوعا بإؾىا١ اإلاا٫اإلا

ت واإلاٗلىماث ؾىاء مً زال٫ البدث ؤو ازتراٖها : الػىفش الثالث وحىص بيُت ؤؾاؾُت إلهخاج اإلاٗٞغ

حها ومجها وبها وفي الى٢ذ هٟؿه جُٟٗل َظا ؤلاهخاج لُهبذ مضزالث إلهخاج  وبًجاصَا والخٗامل مٗها ٞو

 مٗغفي .

ا وجُٟٗلها: الػىفش الشابؼ   ت وجغوٍجها وجىػَٗها وحؿٗحَر ٤ مىخجاث اإلاٗٞغ  وحجي اإلا٩اؾب،  حؿٍى

٣ي مخ٩امل ٌٗمل بك٩ل  والٗىاثض مجها بك٩ل صاثم ومؿخمغ في الى٢ذ هٟؿه، مً زال٫ هٓام حؿٍى

غ َظا  جٟاٖلي ٌؿخجُب للمخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؾى١ اإلاؿتهل٪، وفي الى٢ذ هٟؿه ٌؿمذ بخٍُى

 ىٓام.ال

ت ٞاث٣ت الٟٗالُت مدىعَا ألاؾاسخي قب٨ت : الػىفش الخامغ الاهٟخاح ٖلى الخاعج في بَاع مىٓىمت ججاٍع

 2. ووكغ مغا٦ؼ الاجها٫ واؾخدضار وؾاثل وؤصواث اجها٫ حضًضة صوما، اإلاٗلىماث الضولُت

                                                           
ً (اإلاػشقت يشؤظماُ ) ٢اًض صًاب :  - 1 ت الٗامت لل٨خاب ، ال٣اَغة  الخػلُم والخهذم الانخفادي في الهشن الخادي والػؽٍش ،  2014، الهُئت اإلاهٍغ

  .79-78م م 
ً (٢اًض صًاب :   - 2   . 80-79، م م  اإلاغح٘ الؿاب٤،  اإلاػشقت يشؤظماُ ) الخػلُم والخهذم الانخفادي في الهشن الخادي والػؽٍش
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 بظتراجُجُت الانخفاد اإلاػشفي للفىاغاث اإلاػشقُت وجهىُت الىاهى-3

 مكهىم انخفاد اإلاػشقت -ؤ

ت في الٟهل الثاوي ٖكغ مً ٦خاب لـ بُتر  The Age of Discontinuity اؾخسضم مهُلر ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت مجها  صعا٦غ. و٦ثحرا ما حؿخسضم مهُلخاث مخٗضصة للخإ٦ُض ٖلى حىاهب مسخلٟت ال٢خهاص اإلاٗٞغ

ت وزىعة اإلاٗلىماثمجخم٘ اإلاٗلىماث والا٢خهاص الغ٢مى وقب٨ت الا٢خهاص الجضًض ؤو ا٢  .خهاص اإلاٗٞغ

ت هي اإلادغ٥ الغثِسخى للىمى الا٢خهاصي.  ت في ألاؾاؽ ٣ًهض به ؤن ج٩ىن اإلاٗٞغ بن ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت حٗخمض ٖلى جىاٞغ ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫ واؾخسضام الابخ٩اع  والغ٢مىت.  وا٢خهاصاث اإلاٗٞغ

لى ال٨ٗـ  مً الا٢خهاص اإلابجي ٖلى ؤلاهخاج،  ت صوعا ؤ٢ل، وخُث ٩ًىن الىمى ٖو خُث جلٗب اإلاٗٞغ

لت وطاث اإلاهاعاث الٗالُت، ؤو عؤؽ اإلاا٫  ت اإلاَا ا بٗىامل ؤلاهخاج الخ٣لُضًت، ٞةن اإلاىاعص البكٍغ مضٖٞى

ت. وفي الا٢خهاص اإلابجي ٖلى  البكغي، هي ؤ٦ثر ألانى٫ ٢ُمت في الا٢خهاص الجضًض، اإلابجي ٖلى اإلاٗٞغ

ت جغجٟ٘ اإلاؿاَمت ا ت ؤو جم٨ُجها، وجخمثل في الٛالب في اإلاٗٞغ ليؿبُت للهىاٖاث اإلابيُت ٖلى اإلاٗٞغ

ما٫ ُٗت، مثل الخضماث اإلاالُت وزضماث ألٖا  .الهىاٖاث طاث الخ٨ىىلىحُا اإلاخىؾُت والٞغ

ت بإهه ٠ التي خضصث ا٢خهاص اإلاٗٞغ "الا٢خهاص الظي ًيصخئ الثروة مً زال٫ ٖملُاث : و مً الخٗاٍع

ت وزضماتها )ؤلا ت بإق٩الها( اإلاٗٞغ م، والخُب٤ُ والاؾخسضام للمٗٞغ
ّ
وكاء، والخدؿحن، والخ٣اؾم، والخٗل

ت والالملمىؾت وو٤ٞ زهاثو و٢ىاٖض حضًضة". خماص ٖلى ألانى٫ البكٍغ  في ال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت بااٖل

ى "الا٢خهاص  ت صون ؤن ًغ٦ؼ ٖلى ما حهضٝ بلُه .َو  ال٢خهاص اإلاٗٞغ
ً
 مسخهغا

ً
ٟا ٠ حٍٗغ ٌُٗي َظا الخٍٗغ

ها ا
ّ
ُت الخُاة بمجاالتها ٧ل ا بهضٝ جدؿحن هٖى ُٟها، وابخ٩اَع ت وجْى لظي ًضوع خى٫ الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ت، وجُب٣ُاث ج٨ىىلىحُت مخُىعة،واؾخسضام ال٣ٗل البكغي  مً زال٫ ؤلاٞاصة مً زضمت مٗلىماجُت زٍغ

ت مً الخٛحراث ؤلاؾتراجُجُت في َب ٠ُ البدث الٗلمي إلخضار مجمٖى ُٗت اإلادُِ ٦غؤؽ للما٫، وجْى

 م٘ جدضًاث
ً
ًبحن َظا الخٍٗغ٠ َضٝ الٗىإلات . الا٢خهاصي وجىُٓمه لُهبذ ؤ٦ثر اؾخجابت واوسجاما

ت مً زال٫ عئٍت ٖامت ٖىه. ت والخىمُت اإلاؿخضامت "ا٢خهاص اإلاٗٞغ اإلاُت اإلاٗٞغ  وج٨ىىلىحُا الاجهاالث ٖو

ت َى "الا٢خهاص الظي ٩ًىن للخُىع اإلاٗغفي وؤلابضإ الٗلمي الىػن ألا٦بر في  وبن ا٢خهاص اإلاٗٞغ

 ٧ي جخم٨ً مً الخٗامل م٘ 
ً
ُا  ومٗٞغ

ً
ت( ٖلمُا ت )ٖما٫ اإلاٗٞغ ٣ىم ٖلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ،ٍو همٍى
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ت التي ًمخل٨ها الٗىهغ البكغي   ٖلى اإلاٗٞغ
ً
٦مىعص اؾدثماعي، الخ٣ىُاث  الخضًثت واإلاخُىعة، مٗخمضا

 1و٦ؿلٗت بؾتراجُجُت، و٦سضمت و٦مهضع للضزل ال٣ىمي " .

 والانخفاد الهائم غلى اإلاػشقتانخفاد اإلاػشقت  الكشم بحن-ب

ت  وبصاعتها  في  بَاع مفىلر انخفاد اإلاػشقت ٌكحر  بلى الا٢خهاص الظي  ًغج٨ؼ  ٖلى بهخاج اإلاٗٞغ

ى ًسخل٠ ًٖ الا٢خها ت الظي ًغمؼ بلى الا٢خهاص مدضصاث ا٢خهاصًت مُٗىت، َو ص ال٣اثم ٖلى اإلاٗٞغ

ت الظي ٌؿخسضم ُت وبصاعة اإلاٗٞغ ت ٧الهىضؾت اإلاٗٞغ ت . ج٣ىُاث اإلاٗٞغ ت ج٩ىن اإلاٗٞغ ٟٞي ا٢خهاص اإلاٗٞغ

  ؤما في
ً
ت ٞهي ؤصاة مىخجا ت ٌكحر بلى ، الا٢خهاص ال٣اثم ٖلى اإلاٗٞغ وبك٩ل ٖام ٞةن ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ً هجاح الا٢خهاص الهىاعي في بٖاصة الٗالمي الى الخدى٫ الا٢خهاصي احم ًٖ مجخم٘ اإلاٗلىماث ٖو

ت ٦إؾغاع الٗمل  نُاٚت ؤؾؿه و٢ىاٖضٍ في بَاع ا٢خهاص مٗىلم ومخىانل، بدُث ج٩ىن مهاصع اإلاٗٞغ

 2والخبراث ؤؾاؾُت ٧اإلاهاصع الا٢خهاصًت ألازغي .

ُمي ؤن غي ألاؾخاط ؾٗض زًحر ٖباؽ الَغ طل٪ الٟٕغ مً ٖلم " : َىغلم الانخفاد اإلاػشفي  ٍو

اَُت الٗامت مً زال٫ مؿاَمخه في بٖضاص صعاؾت هٓم جهمُم  الا٢خهاص الظي حهخم بٗىامل جد٤ُ٣ الٞغ

ا وجدضًثها ت زم جُب٤ُ ؤلاحغاءاث الالػمت لخُىٍَغ ٞاال٢خهاص اإلاٗغفي  ًبخضؤ مً مضزل . وبهخاج اإلاٗٞغ

غ اإلاغج٨ؼ ٖل ؿخمغ هدى الخٍُى ت َو  جدذ ؤَضاٝ ٖملُت بهخاج ونىاٖت اإلاٗٞغ
ً
ا ى البدث الٗلمي ومىًٍى

 . "بؾتراجُجُت ًخىانل الٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها مً احل جىمُت قاملت ومؿخضامت

ت حؿخإزغ آلان  ٪ مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الٗالمي وجىمى  7وج٣ضع ألامم اإلاخدضة ؤن ا٢خهاصاث اإلاٗٞغ

ا. وحضًغ بالظ٦غ ؤن  10بمٗض٫  الاجداص ألاوعوبي َى هدُجت مباقغة ٪ مً همى ؤلاهخاحُت في  50٪ ؾىٍى

 3.الؾخسضام وبهخاج ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

 

 

 

                                                           
- 28اإلاجلض  –مجلت حامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت  ، الػشبُت البلذان في اإلاػشقت انخفاد اججاهاث:  مدمض ؤوـ ؤبى الكاماث - 1

 .597-596، م م   2012-الٗضص ألاو٫ 
 . 598اإلاغح٘ هٟؿه ،م  - 2
ت    3 ت: ٦ُبُضًا و مىؾٖى     /https://ar.wikipedia.org/wiki مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :،  ا٢خهاص اإلاٗٞغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25
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  21قفائل انخفادًت حذًذة جتربؼ غلى غشػ اإلااُ وألاغماُ في الهشن الـــ-ث

ا في م٣ضمت مالٟه ًىشح قشاهَ ًلِؾ  ٍغ ٢اثال  :" ل٣ض ج٣اصم ٖهغ " زىسة الاهكىمُذًا "حؿائال حَى

ا اإلاٗلىماث  با –هه٠ ٢غن  –ج٣اصم ال٩ىمبُىجىعاث البالٜ ٖمَغ ٞلماطا هخ٩لم ًٖ ٖهغ ٧اهذ . ج٣ٍغ

اث والهىث  ؤحهؼة ال٩ىمبُىجغ ُٞه ال حٗالج ؾىي البُاهاث بِىما هجضَا حٗالج آلان الهىع، والُٟضًَى

المُت  – لى مٗالجت ٞلضي ؤَٟالىا ٢ضعة ؤ٦بر  ٖ، ... ؤما الُىم بال٣ضع طاجه مً الؿهىلت ؟ -الىؾاثِ ؤلٖا

م ًلٗبىن م٘ ))  ىالبُاهاث بحن ؤًضحهم َو  1ؤلٗاب الُٟضًى . )    sonnyالهىكذ ظىوي( ( و mario -ماٍس

المُت اػصاص الًِٛ ٖلى )) الضواؾت (( ختى ، وم٘ اهضماج وج٣اعب ج٨ىىلىحُا الخىؾبت والىؾاثِ ؤلٖا

ا غ الخ٨ىىلىحُا . آزغ مكىاَع واإلاىخجاث والخضماث... ؾُٛحر ا٢خهاصها ٞمخٛحر الخٗضًل اإلادؿإع  ... وجٍُى

٣لب خُاجىا الصخهُت ٖلى هدى ٚحر مؿبى١ . بل ؾ٩ُىن ٖهغ الىؾاثِ  2ومجخمٗىا بك٩ل حظعي ٍو

اإلاٗلىماجُت للبٌٗ ٦جز الٟغم الجضًضة. و٢ض ْهغ ٖلى الؿاخت مداعبىن حضص لٗهغ الاهٟىمُضًا 

ج٨ىىلىحُا   tim berners-leeلي -جُم بغهغػ  و م٘ بضاًت الدؿُٗىاث، ابخ٨غ  3وحك٩لذ مالخمهم بالٟٗل .

ب الٗاإلاُت . لغ  4الىو الٟاث٤ التي ؤنبدذ قب٨ت الٍى  alvin  toffler والتي ون٠ مؿخ٣بلها ؤلٟحن جٞى

بلى  –في ٦خابه )) اإلاىحت الثالثت ((  :" بن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؾٝى جاصي يمً ٖضة ؤقُاء ؤزغي 

وبلٛاء الىؾاَت والخ٣اء الىؾاثِ   mass customizationواؾ٘  ؤلاهخاج خؿب َلب الٗمُل ٖلى هُا١

وهُيخىضو  ، appleوآبل ،  intelواهخل ، ٣ٞmicrosoftض ؤزغحذ لىا قغ٧اث مثل ما٨ًغوؾىٞذ  5.

nintedo ، وؾُجا sega ، و٧ىمبا٥compaq ، ما٫ مً ؤمثا٫ )) ؾدًُٟ ٚىبؼ (( و )) بُل عحا٫ الٖا

ًبلى حاهب ال٨ثحر مً الؾُدغ((  وبِىما جؼصَغ الٟهاثل  . ٗاملحن في طل٪ اإلاجا٫ و٦باع اإلاؿدثمٍغ
ى ٩ًاٞذ مً ؤحل الب٣اء ؾىاء باالهضماج ؤو الاه٨ماف، ؤو ؾ٩ُىن 6 الجضًضة، هغي الخغؽ ال٣ضًم َو

وبمٗجى آزغ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  َظٍ الخ٣اهاث ؤٖاصث جىحُه  7ٖلُه ؤن ًسخٟي جهاثُا مً الؿاخت .

٣ت ؤ٦ثر ؤَمُت وقمىلُت ٣ا ل٩اؾخلؼ :" ؤصي ْهىع ؤهمىطج ج٣جي حضًض ، الا٢خهاصاث الغؤؾمالُت  بٍُغ ٞو

                                                           
ت ، الٗضصزىسة الاهكىمُذًا ) الىظائي اإلاػلىماجُت ويُل حؿُحر غاإلاىا وخُاجَ ؟( ٞغاه٪ ٧لِل :  - 1 ا،  253، ٖالم اإلاٗٞغ ، جغ  خؿام الضًً ػ٦ٍغ

جي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،  ذ، اإلاجلـ الَى  . 9، م  2000ال٩ٍى

  2. 12اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -

  3. 12اإلاغح٘ هٟؿه ،م  -
، جغحمت هٟحن هىع الضًً ، مهغ ، الضاع الضولُت لالؾدثماعاث الث٣اُٞت  ،(مً الجمُؼ ومً ؤحل الجمُؼ )الصخاقت ؤلاغالم ؤظاط صان حُلمىع :   - 4

  . 43، م  2010
 . 45اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 5
 . 101م اإلاغح٘ الؿاب٤ ، ، جغحمت ؤهىع الجمٗاوي، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،اإلاجخمؼ الؽبٍي صاعن باعوي :  -6

 . 12، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م غاإلاىا وخُاجَ ؟(  ر زىسة  الاهكىمُذًا  ) الىظائي اإلاػلىماجُت ويُل حؿُحٞغاه٪ ٧لِل :   - 7
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ت واإلاغهت  بلى حٗل اإلاٗلىماث طاتها هخاج ٖملُت ؤلاهخاج . ومىٓم خى٫ ج٣اهت اإلاٗلىماث الجضًضة ال٣ٍى

. ٣ى٫ ؤن مىخىحاث نىاٖاث ج٣اهت اإلاٗلىماث ؤو مٗالجت اإلاٗلىماث في خض طاتهاه، ولى٩ىن ؤ٦ثر ص٢ت

بخُٛحر َا ٖملُاث مٗالجت اإلاٗلىماث في مجاالث اليكاٍ ؤلاوؿاوي ، وجازغ ج٣اهت اإلاٗلىماث الجضًضة 

وججٗل مً اإلام٨ً جإؾِـ ؤق٩ا٫ ٚحر مخىاَُت مً الترابِ بحن مجاالث مسخلٟت ٦ما بحن ٖىانغ  ، ٧لها

اٖلحها . َظٍ  1ألاوكُت ٞو

 خفائق انخفاد اإلاػشقت -ر 

 ٌٗمل ٖلى حُٛحر الا٢خهاص الخ٣لُضي 
ً
 حضًضا

ً
 ا٢خهاصًا

ً
ت بسهاثو ججٗله همُا ًخمحز ا٢خهاص اإلاٗٞغ

 ومً ؤهمها : وؤؾؿه،

ك٩ل ؤَم مهاصع الثروة والؿلُت. - ؤ
ُ
ت التي ح  – باإلاىعص ألاؾاسخي وعؤؽ اإلاا٫ الغثِسخي ُٞه َى اإلاٗٞغ

ضٞ٘ هدى الخ٩امل الػاإلاُت : ٌٗمل مً زال٫ ا٢خهاص ٖالمي مٟخىح، بًٟل الخُىعاث الخ٣ىُت الهاثلت، ٍو

ت مً ٢بل الجمُ٘، الخبػثر –ج الا٢خهاصي الٗالمي . إل ٖلى اإلاٗٞغ  ؤجاخذ الخ٣ىُت الخضًثت الَا
ْ
: بط

 َاثالخىىع - د. وبضؤ اخخ٩اع الكغ٧اث ال٨بري لها ًتهاوي لهالر ألاٞغاص
ً
غ َُٟا  مً اإلاىخجاث : ًٞى

ً
 و٦ثُٟا

ً
ال

 الكغاثذ 
ُ

ؿَتهضٝ
ُ
لبي خاحاث مسخل٠ قغاثذ ألاٞغاص والكغ٧اث وعٚباتها، بٗض ؤن ٧اهذ ح

ُ
ت ج اإلاخىٖى

. ً ٣لو حجم الخسٍؼ خجاوػ ألازُاء، ٍو  ال٨بري ٣ِٞ، وبما ٌؿٕغ مً جهمُم اإلاىخج وبهخاحه ٍو

، يمً بَاع : ؤنبذ حٗاون الكغ٧اث وختى م٘ ألاٞغاص إلهخاج الاهكخاح – هـ
ً
 ومُلىبا

ً
 َبُُٗا

ً
ت ؤمغا اإلاٗٞغ

ت ال٣ًُت ٌؿدىض بلى مىٓىع مخ٩امل  همىرج حذًذ لإلداسة –و . قغا٦ت جخسُى الخضوص وال٣ٗلُت اإلاغ٦ٍؼ

خٗامل بىٓغة قمىلُت للٗملُت ؤلاهخاحُت، جخجاوػ اإلاضي ال٣هحر وألاَضاٝ الخانت  ت، ٍو مً اإلاٗٞغ

وزبراث ٖالُت و٢ابلت للخُىع بك٩ل مؿخمغ، وحٗمل مً اث نىة غمل جخمخؼ بمهاس  –ص . بالكغ٦ت ٣ِٞ

٤ ٖمل مخ٩امل ٌؿخُُ٘ ٧ل ٞغص ُٞه في ؤي مغخلت ؤن ًبضي مالخٓاجه وا٢تراخاجه، لِـ ٣ِٞ  زال٫ ٍٞغ

. 
ً
 2باليؿبت بلى اإلاغخلت التي ٌٗمل بها وبهما للمغاخل ألازغي ؤًًا

 

 

                                                           
 ط. 101م اإلاغح٘ الؿاب٤ ، ، جغحمت ؤهىع الجمٗاوي، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ، اإلاجخمؼ الؽبٍيصاعن باعوي :  -1

 .   598اإلاغح٘ الؿاب٤، م اججاهاث انخفاد اإلاػشقت في البلذان الػشبُت ،مدمض ؤوـ ؤبى الكاماث :  - 2
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 اإلاػشقُتماؼشاث بظتراجُجُت الانخفاد اإلاػشفي للفىاغاث -ج

((  )) الا٢خهاصاث الجضًضة ُٞما ٌؿمى بظتراجُجُت الانخفاد اإلاػشفي للفىاغاث اإلاػشقُتوجدؿم 

٣ت ما، وؤٚلب َظٍ اإلااقغاث مغجبِ. بدىٕى مهم في مؿخىي اإلااقغاث بالضوع الا٢خهاصي اإلاهم ، بٍُغ

 وجًم َظٍ اإلااقغاث .. الظي جاصًه ج٣اهاث اإلاٗلىماث والاجها٫ الجضًضة

اصة - جىامي ؤؾىا١ و مىخىحاث  -. بهخاحُت ال٣ُاٖاث الخ٣ىُت والهىاٖاث ال٨ثُٟت الخ٣ىُت ٍػ

ٗت .
ّ
ت اإلاؿل  جىُٓم للكغ٧اث وألاؾىا١ والخضماث ٖابغ لل٣ىمُاث-وزضماث اإلاٗلىماث / اإلاٗٞغ

خماص ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ٖلى الخ٣اهت في بصاعة اليكاٍ الخجاعي  -  الخجاسة الالٌتروهُت (. واإلاالي)مثاُ الٖا

ت(. اػ   - ؤَمُت باعػة لخٗلُم  -صًاص الُلب ٖلى الُض الٗاملت طاث اإلاهاعاث الٗالُت )ٖما٫ ا إلاٗٞغ

ب بمٗجى))الخٗلم مضي الخُاة ( الىمى اإلاخىانل للدكُٛل في مجا٫ مٗالجت  -. اإلاهاعاث والخضٍع

بٖاصة ٩َُلت الٗمل والدكُٛل اؾخجابت إلا٣خًُاث ج٣ىُاث الاجها٫  -اإلاٗلىماث / الخضماث. 

غ بىنٟها مدغ٧اث للىمى الا٢خهاصي والخىاٞؿُت . –. مؿخجضاتهاو   الخجضًض والبدث والخٍُى

غة الىماطج الجضًضة في ما ًسو ؤلاهخاج وؤلاصاعة . - ْهىع )) جماًؼاث ع٢مُت (( مخىامُت بحن  -ٞو

ؤولئ٪ الحن ًخمى٢ٗىن في ويُٗاث جم٨جهم مً الاؾخٟاصة الخ٣اهت الكب٨ُت وؤولئ٪ الظًً لِـ 

 1. ضوعَم ٞٗل طل٪في م٣

خُتها وجىىسها وخهُى اظخػماالتها-4  ماهُت جٌىىلىحُا الىاهى جاٍس

 ماهُت جٌىىلىحُا الىاهى وجىىسها-ؤ

٣ُت ) الىاهى٧لمت  ٍغ ٗغَّٝ dwarfمكخ٣ت مً ال٩لمت ؤلٚا ( والتي حٗجي حؼء مً البلُىن مً ال٩ل، َو

٠ بلي  ب َظا الخٍٗغ الىاهىمتر بإهه حؼء مً البلُىن مً اإلاتر، وحؼء مً ألال٠ مً اإلاا٨ًغومتر. ولخ٣ٍغ

با  هاهىمتر، و٦ظل٪ ٞةن هاهىمتر واخض ٌؿاوي ٖكغ  75000الىا٢٘ ٞةن ٢ُغ قٗغة الغؤؽ ٌؿاوي ج٣ٍغ

ت بجاهب بًٗ   0.1ها البٌٗ َىلُا )بمٗجى ؤن ٢ُغ طعة الهُضعوححن ٌؿاوي طعاث َُضعوححن مغنٞى

 

                                                           
  . 102، م اإلاغح٘ الؿاب٤ لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،، جغحمت ؤهىع الجمٗاوي، اإلاغ٦ؼ الٗغبي اإلاجخمؼ الؽبٍي صاعن باعوي :  -1
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ٗخبر ٖالم الىاهى الخض الٟانل  2000هاهىمتر( ٦ما ؤن حجم زلُت الضم الخمغاء ًهل بلي  هاهى متر، َو

ت في  ٠ُ التر٦ُباث الىاهٍى ئاث وبحن ٖالم اإلاا٦غو.جخمثل ج٣ىُت الىاهى في جْى بحن ٖالم الظعاث والجٍؼ

ت ؤن م٣ُاؽ الىاهى نٛحر حضا بدُث ال ًم٨ً بىاء ؤحهؼة وؤصواث ط ت، ومً اإلاهم مٗٞغ اث ؤبٗاص هاهٍى

ش ج٨ىىلىحُا الىاهى وجُىعَا ؤهٓغ الهامل. 1ؤقُاء ؤنٛغ مىه. ت ؤص١ وؤقمل ًٖ جاٍع  *وإلاٗٞغ

اء  ش بضاًاث ج٨ىىلىحُا الىاهى بلى زمؿت ؤحُا٫ ٦ما ٢ؿمها ٖلماء الٟحًز م٨ً مما ؾب٤ جلخُو جاٍع ٍو

وهُت ٞهم ٌٗخبروا ج٨ىىلىحُا الىاهى الجُل الخامـ التي ْهغث في ٖالم الال٨تروهُاث الي ًم٨ً الال٨تر

جهي٠ُ زىعاجه الخ٨ىىلىحُت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها مغث بٗضة ؤحُا٫ ق٩لذ ؤؾباب الىعوص الخ٣ُ٣ي للىاهى 

     . الظي ٖبر ًٖ اإلاغخلت الغاَىت لها

                                                           
خ -  1 اعة  الىاهى جهىُت جاٍس ش الٍؼ  . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي : 11/2021/ 28:  مٗهض اإلال٪ ٖبض هللا لخ٣ىُت الىاهى :  حامٗت اإلال٪ ؾٗى ص . جاٍع

https://nano.ksu.edu.sa/ar/nanotech-history 

خ جٌىىلىحُا الىاهى  :ؤهٓغ اإلاغح٘ هٟؿه . * ُٟها مىاصَا وجهيُ٘ الىاهى ج٣ىُت مٟهىم خى٫  ٖضًضة وصعاؾاث بدىر ْهغثجاٍس  جُب٣ُاث في وجْى

اجي الٗالم جدضر 1959 ٖام ٟٞي اإلاؿخ٣بل، ج٣ىُت وحٗلتها الخ٣ىُت َظٍ مؿحرة نىٗذ التي اإلاثحرة ألاخضار لبٌٗ َىا وؾيخٗغى مخٟغ٢ت،  الٟحًز

دكاعص اإلاكهىع  اثُت الجمُٗت بلي ُٞمان ٍع ٨ُت الٟحًز  ٖىض اإلااصة بإن ٢اثال( ألاؾٟل في واؾٗت مؿاخت َىال٪) بٗىىان الكهحرة مدايغجه في ألامٍغ

اث  بلي ؤقاع ٦ما اإلادؿىؽ، بالدجم ج٩ىن  ٖىضما خالتها ًٖ مسخل٠ بك٩ل جخهٝغ الظعاث مً ٢لُل  بٗضص( الاؾم َظا اؾخسضام ٢بل) الىاهى مؿخٍى

غ بم٩اهُت ٣ت جٍُى ٪ ٍَغ ئاث الظعاث لخدٍغ ىض اإلاُلىب، الدجم بلي والىنى٫  مؿخ٣ل بك٩ل والجٍؼ اث َظٍ ٖو  اإلاٟاَُم مً ٦ثحر جخٛحر اإلاؿخٍى

اثُت،  خى٫  للبدىر ٩ًىن  ؤن جى٢٘ و٢ض. ٞالؼ ٞاهضع ججاطب و٢ىة الؿُخي الخىجغ ؤَمُت جؼصاص وباإلا٣ابل ؤَمُت ؤ٢ل الجاطبُت جهبذ ٞمثال الٟحًز

اث ٖىض اإلااصة زهاثو   الىاهى مؿخٍى
ً
ا صوعا هغ.ؤلاوؿاهُت الخُاة حُٛحر في حظٍع  هىسٍى البروقِعىس  حٍٗغ٠ ٖبر 1974 ٖام الىاهى ج٣ىُت مؿمى ْو

 اهضماج، ٞهل، ٖملُاث ٖلى جغج٨ؼ الىاهى ج٣ىُت بن) ٢ا٫ خُث الض٣ُ٢ت للهىضؾت الُاباهُت الجمُٗت ماجمغ في اإلايكىعة الٗلمُت وع٢خه في جاهُهىش ي

٪ خى٫  الٗلمُت ألاوؾاٍ جخضاولها ٖضًضة ٖلمُت مٟاَُم ْهغث الٟترة هٟـ وفي ،(حؼيء ؤو واخضة طعة بىاؾُت اإلاىاص حك٨ُل وبٖاصة  الُضوي  الخدٍغ

ُت وحىص وبم٩اهُت ال٨مُت، الى٣اٍ ومٟهىم الىاهى، مؿخىي  ٖىض الٟلؼاث بٌٗ لظعاث   نٛحرة ؤٖو
ً
 ازترإ وم٘.ؤ٦ثر ؤو بل٨ترون ج٣ُُض حؿخُُ٘ حضا

٪ بِىج  ححرص الٗاإلاان بىاؾُت STM (Scanning Tunneling Microscope) اإلااسر الى٣ٟي اإلا٨ُغوؾ٩ىب ُجًر ى ،1981 ٖام عوَغ َو  ًهىم حهاص َو

ش ت التر٦ُباث وصعاؾت بخهيُ٘ اإلاخٗل٣ت البدىر ػاصث الىاهى، بذجم ألاحعام بخفٍى  في هىبل حاثؼة ٖلى الٗاإلاان خهل و٢ض. اإلاىاص مً للٗضًض الىاهٍى

اء اجي الٗالم هجر ؾىىاث بٗضة طل٪ وبٗض. الازترإ َظا بؿبب 1986 ٖام الٟحًز ٪ في IBM مٗامل في اًجلش دون =  الٟحًز  حهاػ باؾخسضام الظعاث جدٍغ

  ٞخذ مما اإلااسر، الى٣ٟي اإلا٨ُغوؾ٩ىب
ً
  مجاال

ً
 بىاؾُت الٟلىعٍىاث ا٦دكاٝ جم الى٢ذ هٟـ وفي بًٗها، م٘ اإلاٟغصة الظعاث ججمُ٘ إلم٩اهُت حضًضا

دكاعص ٦غوجى، َاعولض ئاث ًٖ ٖباعة وهي ٦حر٫، وعوبغث ؾمالي ٍع  حاثؼة ٖلى خهلىا و٢ض) ٢ضم ٦غة ق٩ل ٖلى جخجم٘ ٦غبىن  طعة 60 مً جخ٩ىن  حٍؼ

 (.1996 ال٨ُمُاء في هىبل

ذ/  ال٩اصمُىم اإلاىنالث قبه مً خبِباث جدًحر مً باوهذي مىجي ال٨ُمُاجي الٗالم جم٨ً 1995 ٖام وفي ا(  الؿلُيُىم ؤو)  ال٨بًر  ٢ُغ طاث ؤنَٛغ

 .هاهىمتر 4 - 3

ت، ال٨غبىن  ؤهابِب ا٦دكاٝ مً مُجي حامػت مً لُجُما ظىمُى البروقِعىس  جم٨ً 1991 ٖام وفي ٞت اؾُىاهُت ؤهابِب ًٖ ٖباعة وهي الىاهٍى  مجىَّ

ا ت هاهىمتر بًٗت ٢َُغ ت ال٨غبىن  ؤهابِب جغاهؼؾخىع  ا٦دكاٝ جم طل٪ وبٗض. الجغاُٞذ قغاثذ مً ومهىٖى هَى٘ خُث ،1998 ٖام الىاهٍى  ٖلى ًُ

ؿخسضم. مىنله - قبه وألازغي  مٗضوي بخضاَا نىعجحن   حُئت جترصص ؤلال٨تروهاث حٗل في التراهؼؾخىع  َظا َو
ً
 ؤَمُت وج٨مً بل٨تروصًً، ٖبر وطَابا

 .مىه اإلاىبٗثت الخغاعة واهسٟاى للُا٢ت اؾتهال٦ه باهسٟاى ؤًًا ول٨ً الىاهىي  حجمه في ٣ِٞ لِـ التراهؼؾخىع  َظا

٘ ؤما ئاث،( self–assembly) الظاحي الخجمُّ   عبُها ؤو للجٍؼ
ً
ت ؾُىح م٘ جل٣اثُا ً مم٨ىت الخايغ الى٢ذ في ؤنبدذ ٣ٞض ٞلٍؼ ئاث مً ن٠ لخ٩ٍى  الجٍؼ

. ٧الظَب ما ؾُذ   ٖلى حٍر  ٚو

https://nano.ksu.edu.sa/ar/nanotech-history
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1-  ُ خمثل في اؾخسضام اإلاهباح الال٨ترووي =  : الجُل ألاو ىن .   lampٍو  بما ُٞه الخلٍٟؼ

خمثل في ا٦دكاٝ التراهؼاجىع، واهدكاع  جُب٣ُاجه الىاؾٗت . الجُل الثاوي -2  ٍو

خمثل في اؾخسضام الضاعاث الخ٩املُت =  الجُل الثالث -3  ) integrate circuitمً الال٨تروهُاث ٍو

ic)  ا ق٩لذ ما حك٩له ج٣ىُاث الىاهى  في و٢خىا الخالي مً ٢ٟؼة وهي ٖباعة ًٖ ٢ُٗت نٛحرة حض

٣ٞض ٢امذ بازتزا٫ حجم الٗضًض مً ألاحهؼة بل ، في جُىع وج٣لُل حجم الضواثغ الال٨تروهُت

اثٟها . ضصث مً ْو ٗذ مً ٦ٟاءتها ٖو  ٞع

ؿخسضم في اإلاٗالجاث الهٛحرة = الجُل الشابؼ  -4 الظي ؤخضزذ زىعة في ، microprocessorَو

والغ٢اث٤ الخاؾىبُت    personnel computerمجا٫ الال٨تروهُاث بةهخاج الخاؾباث الصخهُت 

 الؿل٩ُىهُت التي ؤخضزذ ج٣ضما في الٗضًض مً اإلاجاالث الٗلمُت والهىاُٖت .

خمثل في ما ناع ٌٗٝغ باؾم الىاهى ج٨ىىلىجي  الجُل الخامغ -5 ى    nano technologyٍو َو

 1لخالي .الجُل ا

 وؤلاغالم والاجفاُ الجذًذ  جٌىىلىحُا الىاهى  وخهُى اإلاػلىماث-ب

ىن ؤو  ىاتها مثل الخلٍٟؼ الم م٘ ٢ٍغ ُاهُا ؤن الصخاٞت ٢ض اهُىث في لىاء ؤلٖا مىظ هه٠ ٢غن ؤ٣ًىذ بٍغ

المُت التي ٢ض ًهل ٖضصَا بلى ع٢م زُالي ؤمام الصخ٠،  لخخٗامل الؿِىما ؤو ؤلاطاٖت ٦باقي ألاع٢ام ؤلٖا

الم  ظا ألامغ لِـ م٘ ؤلٖا الم، َو الم بىحهت هٓغ مىا٦بت م٘ ما خضر مً جُىع ج٨ىىلىجي في ؤلٖا م٘ ؤلٖا

بل م٘ ٧اٞت الضعاؾاث والٗلىم، ٦ضعاؾت الُب الظي ًا٦ض ٖلى الخ٨ىىلىحُا في ٖملُاجه ، ٞدؿب

مجا٫ الُب، ٖلى  الجغاخُت ؤو الُبُت، لُسخهغ الؼمً بمٗضاث ج٨ىىلىحُت خضًثت حؿاٖض الباخث في

الم في الضو٫ ٚحر اإلاخ٣ضمت، لم هجض مىاهج  جبجي مٟاَُم ؤ٦ثر حضوي وؤهج٘،و٦ظا ألامغ م٘ مٟاَُم ؤلٖا

الم الغ٢مي، ٞدتى الُىم ًخسغج الُالب  لضعاؾت الىاهى بٖالم ؤو الضًجُخا٫ بٖالم، ٦ضعاؾت جهيُ٘ ؤلٖا

الم وال ٣ًىي ٖلى جهمُم ًٞاثُت، ؤو بَال١ مى٢٘ ال٨ترووي ؤو جغوٍج ل٣ىاة  "promotion" مً ؤلٖا

ىوي م٘ ج٣ىُاث الضًجُخا٫ ؤو الىاهى  ىوي، ؤو حسجُل نىث لخد٤ُ٣ جلٍٟؼ غ بزباعي جلٍٟؼ مىهخاج ج٣ٍغ

المي  ٤ الٗمل ؤلٖا المُت، بإحجام نٛحرة حضا لخ٣لُو ٍٞغ ج٨ىىلىجي، التي ٢امذ بخهٛحر اإلاٗضاث ؤلٖا

ضاص ال٨بحرة الت ي جبضو ٦إجها حُىف ٧اهذ جغا٤ٞ لى٣ل خضر بٖالمي بلى ٖضص بؿُِ حضا، م٣ابل ألٖا

                                                           
( ، مجلت اٖلم ،الاجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث جٌىىلىحُا الىاهى في مجاُ اإلاػلىماث والاجفاالث ) الكشؿ والخدذًاث عخاب ًىؾ٠ :  - 1

اى ،  الٗضص  ؼ الٗامت بالٍغ  .54، م  2012، ؤ٦خىبغ  11وم٨خبت ٖبض الٍٗؼ
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المُت بلى لٛت حضًضة، 1.َام م٘ جُىع الٗلىم والخ٨ىىلىحُا، جدىلذ الٗضًض مً اإلاٗضاث والىؾاثل ؤلٖا

ظا بًٟل الخُىع والخ٣ضم  حؿمى الضًجُخا٫،التي جم٨ىذ مً حُٛحر اإلاىا٠٢ الضولُت ؤو الخإزحر بها،َو

المُت، )ما ٢ الم، مً جإزحراث َاثلت إلؾ٣اٍ الخ٨م في بٌٗ الضو٫ للخ٨ىىلىحُا ؤلٖا امذ به وؾاثل ؤلٖا

الٗغبُت، ًا٦ض مً ؤن َىا٥ حبروث حغاع ٌسخ٤ ال٣ىي الهاثلت(، بطن اهبلجذ مٟاَُم وجىحهاث 

حرث ق٩لها  حضًضة، و٦إجها لٛت حضًضة لئلٖالم، َظٍ اللٛت ٢ّؼمذ ؤحجام اإلاٗضاث و٢لهذ وػجها ٚو

ا، و٦ثٟذ ؤٖضاص حُ المُحن، لُٓهغ حُل حضًض ؤو ج٣ىُت حضًضة اؾمها الىاهى، َظٍ حظٍع ىف ؤلٖا

اث،  ا الؿُاؾاث والىٍٓغ ت، م٘ َظٍ الخٛحراث ألاؾاؾُت حٛحرث ٖلى ؤزَغ الخ٣ىُت ال٣ؼمت ؤو اإلاجهٍغ

م بلٛذ  وعاخذ جُٟىا ال٨ثحر مً اإلاٟاَُم، لم ج٨ً مىحىصة ٢بل خلى٫ الضًجُخا٫، ٖملُاث الخ٣ٍؼ

م خى٫ خضوص ٚحر م٣ٗىلت ٚو الم ٚحر الغ٢مي، َظا الخ٣ٍؼ حر مى٣ُُت لضي ال٨ثحر ممً ٌٗملىن في ؤلٖا

م قمل الـ ٨ؿها في هٓام حضًض ٌؿمى الىاهى، الخ٣ٍؼ  hard" والـ "soft wear" الٗضًض مً ألاهٓمت ٖو

wear" ىا ًبحن ، بمٗجى ؤن الخٛحر قمل اإلاجمٕى ؤو ال٩ل، لخٓهغ لٛت حضًضة ال ًٟهمها بال الىا٤َ بها َو

٠ُ٦ جسغج ُٞلم٪ ألاو٫ بالضًجخا٫" مً بن  -اإلاسغج ال٨بحر مدمض زان في ٦خاب "ؤلازغاج الؿِىماجي

ألاؾالُب واإلاٟاَُم ٢ض حٛحرث م٘ خلى٫ الضًجُخا٫، وان ال٨ثحر مً الٗاملحن والٟىُحن ٢ض ج٣لهىا م٘ 

اٖغ ًدخاج بلى ٢لم بغوػ ج٣ىُاث الضًجُخا٫، ٞهى ٣ًى٫ )ٖل٤ ؤخض اإلاسغححن ال٣ضامى ٢اثال " بِىما الك

والغؾام بلى ٞغقاة ٞاإلاسغج الؿِىماجي ًدخاج بلى حِل مً الٟىُحن والٟىاهحن ٧ي ًد٤٣ عئٍخه"، الُىم 

وم٘ زىعة الضًجُخا٫ التي احخاخذ حمُ٘ مجاالث خُاجىا، ؤنبدذ ال٩امحرا الضًجُخا٫ بمٟغصَا ؤصاة 

ظا ما صٞٗجي بلى ججغبتي الصخهُت م٘ ضة للخٗبحر ...... َو الضًجُخا٫ في ُٞلمي الغواجي "٧لُٟتي" خحن  ٍٞغ

ًبضو ؤن ما ٧ان زُاال ٖلمُا ؤنبذ وا٢ٗا ٖملُا آلان؛ ٞل٣ض ٧2ان حِل الٟىُحن ال ًخٗضي الٗكغة ؤٞغاص( .

حٗلذ الخ٨ىىلىحُا الخضًثت خُاجىا ؤؾهل ب٨ثحر مما ٧ان ٖلُه ألامغ في الؿاب٤، ٞىدً حمُٗا وؿخسضم 

ب اإلادمىلت، ووكاَض ألاٞالم وم٣اَ٘ الُٟضًى ٖىض الُلب متى ؤعصها الهىاج٠ الظ٦ُت وؤحهؼة الخاؾى 

با ؤي هٕى مً اإلاىخجاث ٖبر ؤلاهترهذ، بل وهلخ٣ي ؤنض٢اءها وػمالءها في ٖىالم  طل٪، ووكتري ج٣ٍغ

ؿمى َظا "الجاهب اإلآلم" الغ٢ابت الجماُٖت،  اٞترايُت، ل٨ً َظٍ الغاخت لها حاهبها اإلآلم ؤًًا.َو

ضام الخ٨ىىلىحُا هٟؿها التي ججٗل خُاجىا ؤؾهل مً زال٫ صمج الغ٢اث٤ الض٣ُ٢ت خُث ًجغي اؾخس

                                                           
. مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :     2014 - 02 - 17 ،  ؤلاغالم جٌىىلىحُا في بدثُت دساظت الػفش مخؿحراث في بغالم الىاهى وآقام الصخاقت هاهىمُذًا - 1

https://www.alnukhab.com/index.php?id=rsid&artclid=122 

 
غ ٖلى الغابِ الخالي     2014 - 02 - 17 ،  ؤلاغالم جٌىىلىحُا في بدثُت دساظت الػفش مخؿحراث في بغالم الىاهى وآقام الصخاقت هاهىمُذًا -  2 . مخٞى

 :https://www.alnukhab.com/index.php?id=rsid&artclid=122 
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والظ٦ُت في ٧ل ؤصاة ؤو حهاػ وؿخسضمه، ًٞال ًٖ ٧امحراث الكىإع التي حسجل خغ٦ت ؾُاعاجىا التي هي 

ؤنال خىاؾِب جمصخي ٖلى عجالث، بياٞت بلى ج٣ىُاث الخٗٝغ ٖلى الىحٍى ختى في الهىع مىسًٟت 

ٍدضر ٧ل َظا في الى٢ذ الظي ٣ًىم ُٞه الظ٧اء الانُىاعي بخدلُل ٧اٞت بُاهاجىا الصخهُت الجىصة، و 

ى ما ٞهلىاٍ في اإلادايغجحن الثاهُت  1التي حمٗتها َىاجٟىا الظ٦ُت التي هدملها مٗىا َىا٫ الُىم. َو

 والغابٗت إلاً ؤل٣ى الاهدباٍ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اعة  8/12/2021وكغ ًىم  الزيُت، لخُاجىا اإلاظلم الجاهب:   ؾىاحلت مدمض - 1 ش الٍؼ . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2021/ 12/ 10. جاٍع

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/12/8/ 
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 معخهبل مجخمؼ اإلاػلىماث -1

بن البٗض الثىعي للىاهى ج٨ىىلىحُاث ٌٗخمض ٖلى زلُٟت ؤن الخُاة في خض طاتها ج٣٘ ٖلى ؾلم الىاهىمتر 

ظا اإلا٣ُاؽ ال ًؼا٫ بُٗضا ٖىا في الخايغ ٞالتزاوج بحن البُىلىحُا والىاهى ، ؤي حؼء مً ملُاع متر، َو

ل ؤلاوؿان بلى  مهىضؽ لل٩اثً الخي وؾخُُٗه ؾلُت َاثلت ٖلى بوؿاهُدىا. ج٨ىىلىحُاث ؾُاصي بلى جدٍى

هي في الخ٣ُ٣ت، ٖلىم واخضة، مً خُث ؤن ؤحؼائها هي مؿخ٣لت: ٞالٗلم في ال٣غن الخاصي (nbic) ٞٗلىم

ً مبجي ٖلى الاهترهذ، و٦ظل٪ ٖلى ؤؾاؽ  ًاء الاـىىاعي.والٗكٍغ ٞثىعة الىُيُت مدخىي مكغوُٖتها  الز

لؿُٟت مؿخ٣بال َى  حٗضًل في بوؿاهُتها بضؤ الجض٫ 1. البُىلىحُت مما ؾُُغح ٖضة بق٩االث ٖلمُت ٞو

خم٨ً حغاخحن اهتهاء ب 2*م٘ اؾخيؿار الىعجت صوللي -( 1996ًىلُى  5صوللي ًىم الٗلمي والٟلؿٟي) 

ٌ بكغي بىجاح، في ؤو٫ ٖملُت مً  غ مٗض٫ وعازُا في مٍغ ٨ُحن الجمٗت الٟاٍع مً ػعاٖت ٢لب زجًز ؤمٍغ

ها، ٞو ٨ُت ًىم الــ هٖى الهض ألامٍغ   3.   2022حاهٟي ٤11 ما ؤٖلىذ حامٗت محًر

                                                           
غان و  بوؿاهُتمجلت صعاؾاث  ،ؤلاوعانزىسة الىاهى جٌىىلىحُاث ومفحر بغ٧ان خؿان :  -1  2021/  16/3ر ، 2،ٕ  10، اإلاجلض 2احخماُٖت ، حامٗت َو

  . 52، م 
ت الخغة ، الىعجت صوللي :  - 2 اعة مً و٦ُبُضًا اإلاىؾٖى ش الٍؼ  /https ://ar.wikipedia.org/wiki . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي : 15/01/2021جاٍع

مٗهض  ( هي ؤو٫ خُىان زضي ًخم اؾخيؿازه بىجاح مً زلُت حؿمُت. جم اؾخيؿازها في2003ٞبراًغ  14 – 1996ًىلُى  5الىعجت صوللي )ؤهٓغ  *

ه٣ٟذ الىعجت صوللي التي اقتهغث ب٩ىجها ؤو٫ خُىان زضي ًخم  1996عوػلحن في حامٗت بصهبرة في اؾ٨خلىضا باإلامل٨ت اإلاخدضة. الىعجت صوللي ولضث ٖام 

بجهاء خُاة الىعجت  اؾخيؿازه مً زالًا خُىان آزغ بالٜ.و٢ض ؤ٦ض الىبإ مٗهض ألابدار ؤلاؾ٨خلىضي الظي ٢ام بٗملُت الاؾخيؿار.و اجسظ اإلاٗهض ٢غاع 

ت ؤجها مهابت بمغى نضعي في خالت مخضَىعة.و٢ض  ا ؾذ ؾىىاث، بإؾلىب ال٣خل الغخُم بٗض ؤن ؤْهغث الٟدىم البٍُُغ اإلاٍغًت، التي بلٜ ٖمَغ

 .ؤنبدذ صوللي ؤقهغ وعجت وؤو٫ خُىان زضَي ًىلض مً اؾخيؿار زالًا خُىان آزغ
3

ش في :  24ى٢٘ ٞغاوـم - ٌُىن ًىجخىن في صساغت نلب خجًز ،  08:07الؿاٖت  – 11/01/2022 ،بوعانفي ؤُو غملُت مً هىغها...حشاخىن ؤمٍش

اعة  ش الٍؼ  www.france24.com/ar/ https//:  :1/2022/ 15جاٍع

غ * ٨ُىن الجمٗت مً ػعاٖت ٢لب زجًز ٤ ما ؤٖلىذ حامٗت جم٨ً حغاخىن ؤمٍغ ها، ٞو ٌ بكغي بىجاح، في ؤو٫ ٖملُت مً هٖى مٗض٫ وعازُا في مٍغ

ض ؤن ؤِٖل... بجها زُاعي ألاز ٨ُت الازىحن. و٧ان الصخو اإلاٍغٌ اٖخبر ٚحر ماَل لٗملُت الؼعٕ، و٢ا٫ ٖكُت بحغائها: ؤٍع الهض ألامٍغ ،  حر".محًر

الهض الازىحن.وؤوضخذ ٧لُت ال ذ الجمٗت، ؤزبدذ خؿب ما ؤٖلىذ حامٗت محًر ٨ُت في بُان بن الٗملُت الجغاخُت التي ؤحٍغ ُب في الجامٗت ألامٍغ

ٌ ٞىعي. ٖاما( ٢ض اُٖخبر ٚحر ماَل لٗملُت  57و٧ان اإلاٍغٌ صًُٟض بُيُذ ) ألو٫ مغة ؤن ٢لب خُىان ًم٨ً ؤن ٌِٗل في حؿم بوؿان صون ٞع

 ػعٕ ٢لب بكغي.

ت الجؿُماث اؾخسضام - ت الجؿُماث ازخباع ًخم ٦ما اإلاؿتهضٞت، ألامُيُت ألاخماى حؿلؿالث ًٖ لل٨ك٠ ٦مؿباع   الظَبُت الىاهٍى  الظَبُت الىاهٍى

 
ً
ا ٍغ ان مدخملت ٦ٗالحاث ؾٍغ ت للجؿُماث ًم٨ً ٦ما .ألازغي  وألامغاى للؿَغ  ؤبدار حؿحر بلى مباقغة الضواء بًها٫ ٖلى حؿاٖض ؤو حٛل٠ ؤن الىاهٍى

ت الجلُاث ٖالج مجا٫ في الىاهى ٘ بك٩ل الضمٍى ت عوبىجاث اهخاج هدى ؾَغ ت الجلُاث بةػالت ج٣ىم بدُث الضم جُاع بلى بعؾالها ًخم هاهٍى  مً الضمٍى

 مسخبراث بىاء في الىاهى وؿخٗمل ؤن ًم٨ىىا ؤهه ج٨ىىلىجي للىاهى  الىاٖضة الخُب٣ُاث ؤَم بخضي ومً.حغاحي جضزل ؤو ٖملُاث ؤي صون  الكغاًحن حضاع

ت الٗغو١ في والخغ٦ت الضزى٫  حؿخُُ٘ الضبىؽ عؤؽ مً ؤنٛغ عوبىجاث ههمم وؤن الُض عاخت في جدمل  ص٣ُ٢ت بجغاخت لل٣ُام مؿخٗضة وج٩ىن  الضمٍى

  الخٗم٤ ؤن مً البٌٗ ًخسىٝ ول٨ً
ً
.  ال٩ىن  م٣ضعاث ٖلى آلاالث ؾُُغة م٘ للخُغ ؤلاوؿاهُت الخًاعة مؿخ٣بل ٌٗغى ٢ض الىاهى ج٣ىُت في ٦ثحرا

دُذ غ اإلاؿخ٣بل في الىاهىج٨ىىلىجي ٖلم لىا ٍو ٘ ٖلى ٢اصع ٖالج جٍُى  الٟحروؾاث هجماث يض وجضُٖمها الجؿم في جخم التي الُبُُٗت الٗملُاث حؿَغ

 .هاهىمتر 2.5 و هاهىمتر 2 بحن DNAالـ حؼيء و٢ُغ هاهىمتر 7000 هدى الىاخضة الخمغاء الضم زلُت َى٫  ًبلٜ بط واإلا٨ُغوباث

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%25
https://www.france24.com/ar/
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ت ٖلى مهحر ؤلاوؿان  اء الخٍُى ت والٟحًز ض مً مساٝو ؤلاوؿاهُت، َى ؾُُغة الٗلىم الخٍُى وما ًٍؼ

باإلياٞت بلى ج٣ىُت الغوبىجاث التي ؾدؿُُغ ٖلى ٖالم الكٛل مما ؾُيخج وؿبت بُالت مسُٟت ... ،٧ل 

"ب٣ىله:" بن ج٣ىُت الىُيُت حىي بُلٖلى لؿان "ًىسؾً"  "هابشماططل٪ ًلخهه لىا 

nanotechnologie   ت ومٟغوٙ مجها،و٢ض ج٣طخي َظٍ الخ٣ىُت بمؿاٖضة الخ٣ىُت الجُيُت ؾخهبذ يغوٍع

جها ٣ًى٫ ألاؾخاط، 1ٖلى الىحىص ؤلاوؿاوي . ًان ٖو هزا "ؾُاصي : لىان الٌعىذس،ه٣ال ًٖ  خعان،بش

ٍل، الخىىس بلى حؿُحر ؤو حػذًل، خعب المشوسة في الخشائي الانخفادًت والجُىظُاظُت في الػالم ي

 2ًهُى :" ... لم جًٌ ؤبذا ظشغت الخىىس في مجخمػىا وؾمىك وحهخه ؤيبر مما هي غلُه الُىم...".

 مً ألابدار ألاؾاؾُت في مجا٫ ٖلىم الىاهى وؤ٦ثر مً  23ٞبٗض ؤ٦ثر مً 
ً
 مً البدث  15ٖاما

ً
ٖاما

غ التي ٢امذ بها مباصعة  (، جٟي جُب٣ُاث National Nanotechnology Initiativeألامحر٦ُت ) NNIوالخٍُى

ضَا في ج٣ضًم ؤلاٞاصة للمجخم٘. حر مخى٢ٗت بٖى ٗت ٚو
ّ
وحؿاٖض الخ٣ىُت 3ج٨ىىلىحُا الىاهى بُغ١  مخى٢

ت في جدؿحن الٗضًض مً ال٣ُاٖاث الخ٨ىىلىحُت والهىاُٖت بلى خض ٦بحر، بل بجها جدضر زىعة في  الىاهٍى

ً، والُب، والى٣ل، والُا٢ت، وؾالمت الٗضًض مً ال٣ُاٖاث ؤَمها: ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث،  وؤمً الَى

ى ما ؾُم٨ً مً نى٘ ٧اثىاث انُىاُٖت بالٛت الهٛغ طاث  ا ال٨ثحر. َو حَر لىم البِئت، ٚو الٛظاء، ٖو

عوبىث (( ؤو ))  –ٖلُه )) الىاهى  ٢ضعة َاثلت ٖلى خٟٔ اإلاٗلىماث ومٗالجتها بما ًم٨ً ؤن هُل٤

 الٟحروؽ الخمُض(( الظي ًم٨ً ؤن هبٗث 

اللٛت اإلاكتر٦ت التي جخدضر بها زالًا ، به صازل الجؿض لُدِ ٖلى زالًا بُٗجها ًداوعَا بلٛت الجُىاث

 4. حمُ٘ ال٩اثىاث الخُت

 

 

 

                                                           
 .  52زىسة الىاهى جٌىىلىحُاث ومفحر ؤلاوعان، ؿ خؿان بغ٧ان :  - 1
 .52اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 2

 مالًحن ؤدواجىا حجم ظخهلل التي اإلازهلت للخهىُت النهائُت جىبُهاث.. ”الفؿش مخىاهي“ ظٌُىن  الهادم الخٌىىلىحُا غفشبىؾذ :  ٖغبي - 3

   https://arabicpost.net، مخىٞغ ٖلى الغابِ ٖلى الخالي :  15:34 الؿاٖت 2018/ / 20/11، اإلاشاث
ت الٗضص  الكجىة الشنمُت ) سئٍت غشبُت إلاجخمؼ اإلاػشقت (،جاػي : حهبُل ٖلي وهاصًت  - 4 جي للث٣اٞت والٟىىن  318ٖالم اإلاٗٞغ  -وآلاصاب، اإلاجلـ الَى

ذ ،   . 24 2م،  2005ال٩ٍى

https://arabicpost.net/
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 والػلىم والكىائذ و اإلاخاوف  مخػذد ألاظئلتمعخهبل -ؤ

" جباعػ  الىا٢٘ الٗلمي ماػالذ َظٍ "الخ٣ىُت " حٗضها بـــ" الٟغصوؽ الٗلمي" اإلاغججى وماػالذ " اإلاساٝو

جبث ُٞىا "مساٝو " بال  –بن لم ه٣ل ؤجها ٚحر مخىاَُت  -ومىخجاث اإلاسابغ الٗلمُت و٦ثحرة هي ألاؾئلت

ؤزالقي ٖلى  -خضوص مدغ٦ت في زىاًا ال٣ٗل البكغي زىاثُتي الدكائم والخٟائ٫ الىابٗخحن مً خغم ٖلمي 

ا مضي ؤزال٢ُت َظٍ الخ٨ىىلىحُاث ؤو باألخغي م. مالظي ؾُهىٗه بىا الٗلم في ٖهغ اإلاٗلىماث ؟

والٗلىم الض٣ُ٢ت ٖلى خُىاجىا ؤلاوؿاهُت والبُئُت ٖلى خض الؿىاء ٖلى اٖخباع ؤن الثاهُت هي مهضع 

اع الؼمجي واإلا٩اوي اإلاٗهىص ٢بل آالٝ الٗهىص ٖلى ألا٢ل؟  ىاها واؾخمغاًدىا ٦ىٕى بكغي في ؤلَا . خُاجىا ٚو

ؾئلت اإلاكغوٖت التي لم ًدؿم ٞحها " ٖلم ٖهغ اإلاٗلىماث " ٠ًًُ بلى ؤؾئلخىا ٖلى عاٚب حملت مً ألا 

هل ًمًٌ ؤن جىقش الكشوع اإلاعخدذزت لهىذظت الٌىاسر والهىذظت البُئُت بلى خض الؿاٖت ٢اثال: "...، 

والهىذظت الاحخماغُت وظائل غملُت للعُىشة غلى هزه الظىاهش اإلاػهذة، هل جىجر هىذظت 

وان جكشؽ ؤلاغفاس في وؽإجه مً نىجه اإلاذمشة، وجكخذ ، ونىغهاالٌىاسر ؤن جخىنؼ الٌىاسر نبل 

ٍاى وبهاث ألاسك، وان جمؼ  ب الجهذ الىاحم غً اخخ الضلضاُ بلى )) صلحزالث (( ـؿحرة لدعٍش

ًاوي،وان  اإلاجعماث في ؤغمام ألاسك اللخهاه الىبماث الجُىلىحُت التي حش ي بهشب الاهكجاس  البر

ُ ألانماس الفىاغُت ووظائل الاظدؽػاس مً بػذ لٍي ًمٌنها ؤن ججمؼ اإلاػلىماث البُئُت مً خال

ذ مخؿحراث اإلاجخمؼ ًي جدكظ لها اإلاجخمؼ ، جىاصن الاخخالُ الاًٌىلىجي نبل قىاث ألاوان، وجـش

 1. وجدمُه مً الخكسخ والخفذع نبل ؤن ًهؼ اإلادظىس ؟، جىاصهه واظخهشاسه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 240اإلاغح٘ هٟؿه،م - 1
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بٌٗ ؤلاحاباث الىمىطحُت الخمثُلُت إلاؿخ٣بل َظا اإلاجخم٘ هداو٫ مً زال٫ َظٍ الىع٢ت الا٢خهاع ٖلى 

آلازظ في الدك٩ل والخُىع. ٞمثال في ًىمُاجىا جىحض في الؿى١ مىاص وؿخٗملها بك٩ل م٨ث٠ وهي في 

لت بظل٪ " با٢ت ٞىاثض" تهمـ في آطاهىا بهما هدً مجغص 
ّ
ت مك٩ ألانل حٗخمض ٖلى اإلاىاص والٗملُاث الىاهٍى

 1َظٍ اإلاىاص ٧الخالي . *ال ًم٨ىىا جدضًض مؿخ٣بله ومثا٫بضاًت لهظا الٗلم و 

 و في مجاُ ؤلالٌتروهُاث وجىبُهاث جٌىىلىحُا اإلاػلىماث

مً زال٫ ج٣ىُت الىاهى ؤنبدذ التراهؼؾخىعاث، وهي اإلا٩ىن ألاؾاسخي لجمُ٘ ؤحهؼة الخىؾبت  -1

 130الخضًثت، ؤنٛغ ٞإنٛغ. ٟٞي مُل٘ ال٣غن، ٧ان حجم التراهؼؾخىع الىمىطجي ًتراوح بحن 

، وفي ٖام  250و
ً
، زم  14جغاهؼؾخىع بذجم    Intel، ؤوكإث قغ٦ت بهخل 2014هاهىمترا

ً
هاهىمترا

ؤو٫ جغاهؼؾخىع بذجم ؾبٗت هاهىمتراث، وؤحى مسخبر لىعاوـ  2015في ٖام  ٦IBMت ؤوكإث قغ 

جي بٗضَا بتراهؼؾخىع ًبلٜ حجمه هاهىمتر واخض ٣ِٞ في ٖام  ! حؿخُُ٘ َظٍ 2016بحر٦لي الَى

دت نٛحرة واخضة!!  ؤن جسؼن طا٦غة حهاػ٥ بال٩امل ٖلى قٍغ
ً
 التراهؼؾخىعاث الهٛحرة حضا

 OLEDت و الهىاج٠ اإلادمىلت ؾاَمذ ج٣ىُت الىاهى مً زال٫ ج٣ىُت في ؤحهؼة الخلٟاػ الخضًث -2

 ًٖ 
ً
حر بياءة ؤًٞل م٘ بم٩اهُت اإلاكاَضة مً ػواًا مخٗضصة وجدؿحن ٦ٟاءة الهىعة ًٞال بخٞى

 وػن ؤز٠ واؾتهال٥ ؤ٢ل للُا٢ت.

ت جضزل ؤلال٨تروهُاث اإلاغهت وال٣ابلت لالهدىاء وال٣ابلت للُي والضخغحت في ٢ُاٖاث مسخلٟ     -3

ت مً اإلاىخجاث، بما في طل٪ ألاحهؼة ال٣ابلت لالعجضاء  خم صمجها م٘ مجمىٖت مخىٖى ٍو

غ  لى ؾبُل اإلاثا٫ جم جٍُى والخُب٣ُاث الُبُت والخُب٣ُاث الًٟاثُت وبهترهذ ألاقُاء. ٖو

ت الؾخسضامها في جُب٣ُاث الهىاج٠  ؤلال٨تروهُاث اإلاغهت باؾخسضام ؤقباٍ اإلاّىنالث الىاهٍى

ت ؤزغي مثل الجغاٞحن الظ٦ُت وقاقا خم اؾخسضام مىاص هاهٍى ث ال٣اعت ؤلال٨ترووي. ٍو

graphene  ت الؿلُلىػٍت لهىاٖت ؤهىإ مسخلٟت مً ؤلال٨تروهُاث اإلاغهت وؤحهؼة واإلاىاص الىاهٍى

                                                           
 مالًحن ؤدواجىا حجم ظخهلل التي اإلازهلت للخهىُت النهائُت جىبُهاث.. ”الفؿش مخىاهي“ ظٌُىن  الهادم الخٌىىلىحُا غفشبىؾذ :  ٖغبي - 1

   https://arabicpost.net، مخىٞغ ٖلى الغابِ ٖلى الخالي :  15:34 الؿاٖت 2018/ / 20/11، اإلاشاث

اؾخسضام الىاهى ج٨ىىلىجي ٦ُالء ؤو حٛل٠ُ للىٓاعاث، وقاقاث ال٨مبُىجغ وال٩امحراث، والىىاٞظ، وألاؾُذ ألازغي، ًخم : " اهٓغ اإلاغح٘ الؿاب٤  *

الخمغاء، ؤو الًبابُت و مًاصة وحٗلتها م٣اومت للماء والترؾباث، مثل ومًاصة  لالو٩ٗاؽ، وم٣اومت لؤلقٗت ٞى١ البىٟسجُت ؤو ألاقٗت جدذ 

اإلاىاص للم٨ُغوباث وم٣اومت للخضوف. وجمخاػ بإجها مىسًٟت الخ٩لٟت وؾهلت الاؾخٗما٫ ونض٣ًت للبِئت وم٣اومت للخأ٧ل وهمى اإلا٨ُغوباث.٦ما بضؤث 

ت بخم٨حن "ألا٢مكت الظ٦ُت" ال٣ابلت للٛؿل واإلاؼوصة بإحهؼة اؾدكٗاع وؤحهؼة بل٨تروهُت مغهت طا ت ٖالُت، مً مغا٢بت الصخت الىاهٍى ث ٢ضعة هاهٍى

ت لخدؿحن اإلاالبـ، مً زال٫ َالء ألا٢مكت ؿخسضم الٗلماء الجؿُماث الىاهٍى  والخد٨م بالُا٢ت الكمؿُت واؾخسالم الُا٢ت مً زال٫ الخغ٦ت.َو

غ َظٍ اإلاالبـ خماًت ؤًٞل مً ألاقٗت ٞى١ ال ت، بدُث جٞى ئاث ؤ٦ؿُض الؼه٪ الىاهٍى بىٟسجُت. ٦ما ُحّهؼث بٌٗ اإلاالبـ بُب٣ت ع٣ُ٢ت مً حٍؼ

ت ٖلى ق٩ل قٗحراث نٛحرة حؿاٖض ٖلى نّضِ اإلااء واإلاىاص ألازغي، مما ًجٗل اإلاالبـ م٣اومت للب٣٘  . بجؿُماث هاهٍى

https://arabicpost.net/
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الاؾدكٗاع ال٣ابلت لالعجضاء ؤو ال٣ابلت لله٤، والخالًا ال٨هغويىثُت التي ًم٨ً زُاَتها ٖلى 

ل٨ترووي الظي ًم٨ً لٟه. بن وحىص مثل َظٍ ؤلال٨تروهُاث اإلاؿُدت واإلاغهت اإلاالبـ، والىع١ ؤلا

حر ال٣ابلت لل٨ؿغ طاث ال٨ٟاءة الٗالُت ًٟخذ الباب ؤمام مىخجاث ط٦ُت ال  والخُٟٟت الىػن ٚو

 حٗض وال جدصخى.

 1ومً جُب٣ُاث الىاهى ج٨ىىلىجي في مجا٫ ال٨مبُىجغ الغ٢ا٢ت ؤلال٨تروهُت الجضًضة بمؿاخت   -4

ً ٧ل ؾم م ً ؤل٠ جحرا باًذ )حٗاص٫ ؤل٠ ملُىن مُٛابِذ( ٌٗجي جسٍؼ غب٘ ٢اصعة ٖلى جسٍؼ

ً هه٠ ملُىن ؤٚىُت ؤو  دت و)جسٍؼ ت اإلاسجلت ختى آلان ٖلى َظٍ الكٍغ ت البكٍغ  3500اإلاٗٞغ

 1ُٞلم بض٢ت ٖالُت(.

اتها في جٞى اإلااالكت بحن ؤلاوعاوي وآلاليوفي يىء ما ًجغي خالُا ؾدخضعج  حر ؾبل الخىاع مً ؤصوى مؿخٍى

بحن ؤلاوؿان وآلالت، جبضوا ُٞه آلالت ؤ٢غب ما ج٩ىن بلى الىضًم البكغي، بلى مؿخىي الاهضماج اإلااصي 

ؼ ؤلاوؿان بٗىانغ ال٨تروهُت، وؾُيكٛل الٗلم خخما بضعاؾت ألابٗاص  ٖىضما ًهبذ في ؤلام٩ان حٍٗؼ

ج ؤلاوؿاوي  ؤو)) ؤلاوؿاوي (( بن حاػ لىا ؾ٪ ، آلالي –الىٟؿُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت لهظا اإلاٍؼ

) اإلادا٧اة الغ٢مُت (    ٦vertuallyخىيُذ إلاضي اهدكاع مٟهىم الخاثلُت   2اإلاهُلر بإؾلىب )) اإلاؼج ((.

 –ؾُاخت زاثلُت  –حغاخت زاثلُت  –التي ًًاٝ بلحها ٧ل ًىم ٧اثً زاثلي حضًض ٦ـــ)  مٗامل زاثلُت 

مً حهت  الىانعي والخائلي٦خٗبحر للماالٟت بحن . ...الخ (3ثلُتم٨خبت زاثلُت حماٖاث زا –مضن زاثلُت 

ُت ٧اإلااالٟت بحن الظ٧اء الٟغصي والظ٧اء الجمعي  واإلااالكت بحن الكشدي والجماعي في ٖضة مجاالث مٗٞغ

الم الجمعي ) الجماَحري (. مً وحهت هٓغ ٖلم الىٟـ الم الٟغصي وجمثل ، و الجم٘ بحن ؤلٖا وؤلٖا

الم اإلاؼصوجالاهترهذ همىطحا  اإلااالكت بحن اإلادلي والػاإلاي والخالي في اججاٍ .  4لهظا الىٕى مً ؤلٖا

خي . ًاث الاحخماغُت الؽبٌُت بضوؽ همي حذًذوج٣ضم  5والخاٍس ا مما و٢٘ في ، الخش ًٞال ًٖ ٚحَر

                                                           
 مالًحن ؤدواجىا حجم ظخهلل التي اإلازهلت للخهىُت النهائُت جىبُهاث.. ”الفؿش مخىاهي“ ظٌُىن  الهادم الخٌىىلىحُا غفشبىؾذ :  ٖغبي -  1

   https://arabicpost.net، مخىٞغ ٖلى الغابِ ٖلى الخالي :  15:34 الؿاٖت 2018/ / 20/11، اإلاشاث
 . 244اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م الكجىة الشنمُت ) سئٍت غشبُت إلاجخمؼ اإلاػشقت (، هبُل ٖلي وهاصًت حجاػي :  - 2

  3. 245اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -

  4. 245اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -
 . 246 -245، م م  هٟؿهاإلاغح٘  - 5
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٠  1ؤهداء الٗالم . ٧الثىعاث الؿلمُت في جىوـ ولُبُا ومهغ وؾىعٍا ولبىان وألاعصن وخغا٥ الٍغ

 . الظي لٗبذ ُٞه قب٩اث الخىانل الاحخماعي .2019والخغا٥ الكٗبي في الجؼاثغ في 

حشث في ظُاناث مخخلكت للؿاًت، لِغ في زهاقاث وؤوش ماظعُت ومعخىٍاث للخىىس مخخلكت  وان

قكي خحن سمذ الثىساث في ، نخفادًت مخباًىت بلى خذ يبحر  ؤًمابل في ؤولاع ظُاظُت وا، قدعب

البلذان الػشبُت بلى بظهاه دًٌخاجىسٍاث  وىٍلت الػهذ ودمىٍت، وفي خحن ؤن ألاصمت اإلاالُت الػاإلاُت 

ل وجشيُا  ًاهذ الؽشاسة التي ؤولهذ الاخخجاج، هجذ ؤن البراٍص ٌُت  في ؤوسوبا والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

مىنشاوُاث جمخػذ بىمى انخفادي يبحر في الػهذ اإلااض ي ... غلى الشؾم مً اهه ال ًضاُ وحؽُلي دً

ؿخُغص، 2. زمت حُىب قهش قيهما ، هاُٞا ؤن ج٩ىن ألاؾباب الا٢خهاصًت وخضَا الٗامل ًاظخلض َو

بن اإلاحزة الشئِعُت الثاهُت الخاؾم وعاء بؼوٙ َظٍ الخغا٧اث الاحخماُٖت الكب٨ُت خحن ٦خب ٣ًى٫ :" 

ًاث ًلها هي نذسة هزه ألاخحرة الخىاـلُت اإلاعخهلت،  التي حعم العُام التي حؽٍلذ قُه هزه الخش

و وظائل الخىاـل الاحخماعي الجذًذة  ؤي جمٌنها مً الشبي بحن اإلاؽاسيحن وباإلاجخمؼ يٍل مً وٍش

ٍاث الاجفاالث ًامل مجمىغت ؼب  وال ًهخفش هظام الاجفاُ الجذًذ. بىاظىت الهىاجل الزيُت و

ٍاث الشنمُت التي حػخمذ غلى الاهترهذ والاجفاالث الالظلٌُت التي  غلى الاهترهذ، بل ًخػذاها بلى الؽب

ٍاث 3ًان هىاى  2013اهكجشث في الػهذ اإلااض ي. وبدلُى غام  ملُاساث معخخذم لهزه الؽب

ؿش ظىا في ؤًذي اإلاجمىغاث ألـاوجهؼ هزه الهذسة الخىاـلُت غلى هدى ؾحر مخىاظب  3الاحخماغُت" .

وؤولئَ الزًً لذيهم ألاإلاػُت الخهىُت في ، غاما في اإلاهام ألاُو ( 34و 16) ممً جتراوح ظنهم بحن 

والزًً هم ؤيثر مُال للخمشد غلى ما ٌػخبروهه هظاما احخماغُا ال ًىام، لًٌ هزا ، الخىاـل الشنمي

ًاث الاحخماغُت ". ٍاث الاحخماغُت هي ظبب الخش  4ال ٌػني ؤن الؽب

 

 

 

                                                           
ل ٧اؾخلؼ :   1 ًاث الاحخماغُت في غفش الاهترهذ (جش هاًذي غبذ اللىُل  ،اإلاشيض الػشبي ماهٍى ٍاث الؿمب وألامل ) الخش ودساظت  لألبدارؼب

 . 248، م  ٢،2017ُغ  ،  1ٍ العُاظاث ،
  . 223اإلاغح٘ هٟؿه، م - 2
  . 224 -223اإلاغح٘ هٟؿه، م م  - 3
 . 226اإلاغح٘ هٟؿه، م  - 4
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ٍالُاث الهُمُت في مجخمؼ اإلاػلىماث-2  ؤلاؼ

 ًلمت في ؤخالنُاث اإلاػلىماث -ؤ

ا ( بلى معإلت ؤخالنُاث ) في ؤواثل ٦خابه ، لىحؽاهى قلىسٍذيؤقاع،  مػلىماث: مهذمت نفحرة حذًّ

، ؤصي الاهٟجاع اإلاٟاجئ إلاجخم٘ اإلاٗلىماث الٗالمياإلاػلىماث في البِئت الشنمُت بؼاسة لىُكت بالهُى :" 

بل قُما ًخػلو بخهُُمىا الزاحي ألهكعىا ، ٣ِٞ ُٞما ًخٗل٤  بٟهمىا للٗالم وبٗملُاث جٟاٖلىا مٗه لِـ

  1«.زىسة سابػت»ؤدي غلم الٌمبُىجش وجٌىىلىحُاث اإلاػلىماث والاجفاُ بلى : وبهىٍدىا. بمػنى آخش

٣هض بٗباعة الث َى الجىىح بُٗضا ٖ. :" ًخػلو بخهُُمىا الزاحي ألهكعىا وبهىٍدىا " ٍو ً جل٪ الخإٍو

البؿُُت واإلاؿُدت والازتزالُت لهظا اإلاٟهىم ؤو مالظي جهىٗه اإلاٗلىماث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 

جب ؤن هدمحها وجدمُىا ُت والث٣اُٞت وحملت ال٣ُم التي هدملها وجدملىا ٍو . والاجها٫ بىا وبظواجىا اإلاٗٞغ

ى ما ٌٗبر ٖىه البروِٞؿىع ههغ الضًً لُٗاضخي جيبحها :" ب المُت والاجهالُت في بِئت َو ن ٞهم الٓاَغة ؤلٖا

ٗت الخُٛحر  خٟاٖل –ع٢مُت ؾَغ والا٢خهاص ، الٗضة الخ٣ىُت: مثل، ًخضازل ٞحها الٗضًض مً اإلاخٛحراث ٍو

وبعاصة الٟغص وعٚباجه ) ، والبجى الاحخماُٖت والث٣اُٞت (، والاحخمإ ) الجماٖت، والؿُاؾت وال٣اهىن 

ٗخ٣ض لُٗاضخي ؤهه ًخىحب ٖىض الخ٨ٟحر خاحاجه وصواٞٗه ومؼاحه  الىٟسخي ( ًخُلب ٨ٞغا م٣ٗضا ". بل َو

في طل٪  :"  ... الخسلي ًٖ الخُاَت الظَىُت اإلاىعوزت مً اإلااضخي واؾدبضا٫ جل٪ اإلاال٨ت لل٣ابلُت ٖلى 

ضم ، بصعا٥ الخُٛحر وج٣بله بها اث الخدلُل ( ٖو والغبِ ) عبِ وحهاث الىٓغ  والخسههاث ومؿخٍى

واؾدبضا٫ مُٗى الخىاع بمُٗى الخىا٢ٌ  وججاوػ زىاثُت الٗىن / ، ٫ ) ؤلاإلاام بمسخل٠ ألابٗاص (الازتزا

المُت والاجهالُت  البيُت لضعاؾت الٓىاَغ  ٢هض الاهخ٣ا٫ بلى ج٣ضًم نىعة زالزُت ألابٗاص للٓىاَغ ؤلٖا

الث اإلاهمت التي حلبتها ج: طل٪ ألن اإلادايغاث الؿاب٣ت2. يذ بٌٗ الخدىُّ َُّ ٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث " ب

ر  والاجهاالث بلى خُاجىا. حٗخبر الخُاة ألازال٢ُت لٗبت ٦ثُٟت اإلاٗلىماث؛ لظا جٟطخي ؤي ج٨ىىلىحُا حّٛحِ

غ ؤهىا هخدضر ًٖ « خُاة اإلاٗلىماث»
َّ
ب ؤزالقي.جظ٦ ت بلى آزاع ؤزال٢ُت ٖم٣ُت ٖلى ؤي اٖل بهىعة حظٍع

االث. ال ج٠ًُ ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫ زىعة وحىصًت، لِـ ٣ِٞ حُٛحًرا في ج٨ىىلىحُا الاجه

ا  — اث ألازال٢ُت حُٛحرا حظعًٍّ ؤبٗاًصا حضًضة  —مً زال٫ حُٛحر الؿُا١ الظي جبرػ ُٞه اإلاىيٖى

                                                           
ا) لوتشانو فلوريدي :   -  1 .  11، ص  2012،   هنداوي ، مؤسسة مراجعة عال عبد الفتاح يس، ترمجة حممد سعد طنطاوي  ،(  معلومات: مقدمة قصيرة جدًّ

 /pdf  :https://www.hindawi.org/books/29257536. متوفر على الرابط التايل 2022/  02/  11تاريخ الزيارة 
 .  15م ،مغح٘ ؾاب٤ ،  الخكٌحر مؼ ماًلىهان لذ اإلااًلىهاهُتههغ الضًً لُٗاضخي :  - 2
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ا  —قاث٣ت بلى اإلاك٨الث ال٣ضًمت، بل جاصي بىا بلى بٖاصة الخ٨ٟحر  ًُّ في ألاؾـ هٟؿها التي  —مىهج

  ٠ُ٦1 ًدضر طل٪. ج٣ىم ٖلحها مىا٢ٟىا ألازال٢ُت. لجر 

 ؤخالنُاث اإلاػلىماث بفكتها ؤخالنُاث بُئُت حذًذة-ب

غ ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖلى الخُاة ألازال٢ُت للٗامل الٟاٖل بُغ١ مخٗضصة. للخبؿُِ،  ِ
ّ
جاز

٤ زالزت مؿاعاث ٖلى الىدى الخالي: َب ؤن  ا ٞو ًُّ ًم٨ً جىُٓم ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجها٫ جسُُُ

خالخه. ؾىٟغى ؤن  خٍغو ٖلى مىانلت ما ٌٗخبٍر ؤًٞل مؿاعاجه، بالىٓغ بلى« ؤ»الٟاٖل ألازالقي 

، وبن لم ج٨ً زمت خاحت بلى جدضًض ٢ُمت «ما»وجٟاٖالجه جدٓى ب٣ُمت ؤزال٢ُت « ؤ»ج٣ُُماث الٟاٖل 

، ٢ض ٌؿخُٟض 
ً
«( مىعًصا»ببٌٗ اإلاٗلىماث لىٟؿه )اإلاٗلىماث بهٟتها « ؤ»مدضصة في َظٍ اإلاغخلت. بضاَت

بٗمل طل٪، جخإزغ بُئخه اإلاٗلىماجُت و «( مىخًجا»لخىلُض بٌٗ اإلاٗلىماث ألازغي )اإلاٗلىماث بهٟتها 

ا»)اإلاٗلىماث بهٟتها 
ً
 «(. َضٞ

الهضٝ في جصخُذ التر٦حز الؼاثض في بٌٗ ألاخُان ٖلى بٌٗ الخ٨ىىلىحُاث -اإلاىخج-ًُٟض همىطج اإلاىعص

ت في مجا٫ ؤزال٢ُاث  خالُ حعلُي المىء غلى ، مً «(ال٨مبُىجغ»بُٗجها )ًدضر َظا بهىعة ملخْى

خها الىىٍلالظاهشة ألايثر حى  ت للمػلىماث في حمُؼ جىىَػاتها وجاٍس ا َى مى٠٢ هٍش ًً . ٧ان طل٪ ؤً

جر، وجخٗل٤ الهٗىباث ال٨ثحرة التي ًجغي مىاحهتها في ألاؾـ اإلاٟهىمُت ألزال٢ُاث ال٨مبُىجغ بٗضم  ٍو

ا ؤزال٢ُاث بُئُت في اإلا٣ام ألاو٫، ومجا٫ اَخمامها تراٝ َبُٗض بإزال٢ُاث ال٨مبُىجغ باٖخباَع الغثِسخي  الٖا

 ًجب ؤن ٩ًىن ؤلاصاعة البُئُت وؾالمت الخحز اإلاٗلىماحي.

ً، ٧اهذ ؤزال٢ُاث اإلاٗلىماث جضوع خى٫ صعاؾت  ما٫ ألاولى في زماهُيُاث ال٣غن الٗكٍغ مىظ ْهىع ألٖا

اث ألازال٢ُت اإلاىبث٣ت ًٖ ؤخض  -اإلاىخج-الثالزت اإلاسخلٟت في همىطج اإلاىعص« ؤؾهم اإلاٗلىماث»اإلاىيٖى

 الهضٝ.

صٞ٘ ؾ٣غاٍ بإن الٟاٖل ألازالقي خٍغو بالؿل٣ُت ٖلى ا٦دؿاب ؤ٦بر ٢ضع : ٗلىماث بهٟتها مىعصااإلا

ل٘ ؾُٟٗل ألامغ الهاثب ٖلى ألاعجر. 
َّ
ُ

ُ
بذ الٓغوٝ طل٪، وؤن الٟاٖل اإلا

َّ
مم٨ً مً اإلاٗلىماث ٧لما جُل

ل  ِ
ّ
ما هخاج م« ال٣ٗالهُت ألازال٢ُت»جدل ا باٖخباَع ًُّ ٗلىماث مُٗبت. في الكغ والؿلى٥ الخاَئ ؤزال٢

ا م٘ صعحت اإلاٗلىماث اإلاخىاٞغة لضي « اإلاؿئىلُت»اإلا٣ابل، جىدى  ًًّ ، خُث «ؤ»ألازال٢ُت بلى ؤن جدىاؾب َغص

                                                           
ا) لوتشانو فلوريدي :  - 1 .  101، ص  2012،   هنداوي ، مؤسسة مراجعة عال عبد الفتاح يس، ترمجة حممد سعد طنطاوي  ،(  معلومات: مقدمة قصيرة جدًّ

 /pdf  :https://www.hindawi.org/books/29257536. متوفر على الرابط التايل 2022/  02/  11تاريخ الزيارة 
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 لضي 
ً
اهسٟاى في اإلاؿئىلُت ألازال٢ُت لضًه. َظا َى اإلاٗجى « ؤ»٣ًابل ؤي اهسٟاى في اإلاٗلىماث ٖاصة

٣ه اإلاٗلىماث في ٖباءة الضلُل ال٣ًاج ا الظي جضزل ٞو ا اإلاٗجى الظي ًجغي الخضًث ُٞه ٖمَّ ًً ى ؤً ي، َو

مً اجساط ال٣غاع ال٣اثم ٖلى اإلاٗلىماث، ؤو اإلاىا٣ٞت ال٣اثمت ٖلى اإلاٗلىماث، ؤو اإلاكاع٦ت « ؤ»٣ًىم به 

ختى ؤن ؤؾىؤ ؤلاحاباث ًم٨ً جى٢ٗها مً الُالب  الجامعي في خالت الامخداهاث 1ال٣اثمت ٖلى اإلاٗلىماث. 

ؤو ٖضم اإلاغاحٗت )اإلاٗلىماث ، و اإلاٗلىماث ٖىضٍ ؤو  ختى ٖضم الا٦ترار باإلا٣ُاؽالغؾمُت في يىء ه٣

ى٨ٗـ طل٪ حلُا مً زال٫ بحاباجه التي في ، ؤو ختى ؤن الضعاؾت ج٩ىن آزغ اَخماماجه، الٗلمُت ( ٍو

٣ت ٨ٖؿُت، ؤي ؤهه في خا٫  ؤخُان هاصعة جدمل ٢ُمت "مٟاحئت "ؤو ختى "ناصمت". وه٣ى٫ َظا بٍُغ

ى ألاؾخاط اإلادايغ في َظٍ الخالت اإلاٗلىماث ٦ما ًجب. ج٣ضًم "  ؤ" َو

الم في ٖهغ الٗىإلات َى  الم ٞحري ههغ الضًً لُٗاضخي :" ؤن الؿمت التي جمحز ؤلٖا ؤما في مجاالث ؤلٖا

َالمُت الخاحؼ بحن الىا٢٘ والخُا٫ ٖلى الهُٗض اإلاٟهىمي ؤو الىا٢عي وطل٪ مً زال٫ اؾدكغاء الهىع 

ىهُت الاٞترايُت ؤو الا  ت و اإلاىهخاج الغ٢مي للهىع الخلٍٟؼ وجإزِث الخىاـل البفشي بالفىس ٖخباٍع

التي ؤنل ما ًهل غنها ؤنها ال جملَ وسخت ؤـلُت لها. قهي ـىسة ووسخت غً الفىسة في  الشنمُت

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان  .الىنذ راجه اإلاباصت ألازال٢ُت إلاجخمٗاث لظل٪ ال عجب في ؤن ٌٗٝغ ؤلٖا

الن الٗالمي لخ٣ى١ اإلاٗ ت مً ؤلٖا ت  اإلاىبث٣ت ٖىه بال٣ى٫ :" اهبث٣ذ اإلاباصت ألازال٢ُت إلاجخمٗاث اإلاٗٞغ ٞغ

ت الخٗبحر وحٗمُم الاهخٟإ باإلاٗلىماث، وال ؾُما اإلاٗلىماث  ؤلاوؿان والتي مً مكخمالتها :"  الخ٤ في خٍغ

ُت، اإلاضعحت في  والخو في اإلاؽاسيت في الخُاة الىىام الػام، والخو في الخػلُم، والخو في الخفـى

خمدىس الىهاػ الذولي اإلاشجبي بإخالنُاث اإلاػلىماث خىُ الجىاهب ألاخالنُت  الثهاقُت. ٍو

. بل وجىٞغ والهاهىهُت والاحخماغُت للخىبُهاث الخاـت بخٌىىلىحُاث اإلاػلىماث والاجفاالث

٘ لخ٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجه ت، ول٨جها الخُٛحراث الىاججت ًٖ الخُىع الؿَغ  َاثلت للبكٍغ
ً
االث ٞغنا

ٗض الؿعي بلى بىاء مجخم٘ اإلاٗلىماث ٖلى جدذًاث ؤخالنُت ؾحر معبىنتجُغح في الى٢ذ ُٖىه  . وَُ

وبهكارها مً ؤيبر الخدذًاث ألاخالنُت في الهشن ؤؾـ الاخترام اإلاخباص٫ والالتزام بد٣ى١ ؤلاوؿان 

ً لغ٢مُت التي ؤجاخذ جغابِ ؤحؼاء الٗالم ال٨ثحر مً . وفي خحن ج٣ّضم الخ٨ىىلىحُاث االخادي والػؽٍش

 ٖلى مساَغ ؾىء الاؾخٗما٫ والاؾخٛال٫.وبضؤث البلضان بىي٘ آلُاث 
ً
الٟىاثض، ٞةجها جىُىي ؤًًا

ٟا٫ ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ.  لخماًت مىاَىحها مً َظٍ اإلاساَغ جغمي ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بلى يمان ؾالمت ألَا

                                                           
ا) لوتشانو فلوريدي :  - 1  املرجع السابق .،(  معلومات: مقدمة قصيرة جدًّ
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وال جسىى  1ًيبغي ٞٗله إلاٗالجت آلازاع ألازال٢ُت إلاجخم٘ اإلاٗلىماث.وم٘ طل٪، ال ًؼا٫ ال٨ثحر مما 

ٞظل٪ ٖمل ًجب ؤن ًٟغص ، بالًغوعة َظٍ الضعاؾت في اإلاباخث الٟلؿُٟت التي اَخمذ بمىيٕى ألازال١

ا بحن ال٣ضًم والىؾُِ والخضًث  له صعاؾت مؿخ٣لت لدكٗب اإلاباخث وازخالٝ مغحُٗاتها وجىازَغ

 واإلاٗانغ.

 هش مخاوش ظىء اظخػماُ واظخؿالُ اإلاػلىماث بػن مظا-ث

ػخبر ـىسة مً ـىس الػبىدًت؛  ٌُ م ٞةن مً ٧ان  في اغخهادها ٌػذ " البهاء جدذ الىلب دوما 
َ
ومً ز

ؤن  الاوكٛا٫ و٧ان شخها مهما ٞٗلُه الاؾخٗاهت بمؿاٖض شخصخي. ولً ًغخب الىاؽ ب٨ٟغة قضًض

 اإلااجمخت. ؤن ٩ًىهىا مجغص هٕى مً ال٩اثىاثبضازلهم ؤحؼاًء بل٨تروهُت، بل ؾُداولىن جٟاصي 

ال للٛاًت؛ ؾىاء ٖلى الهُٗض ٤ ال ًؼا٫ ٍَى الخ٣جي )ال٣ابلُت  ٢ض ًخد٤٣ طل٪ في اإلاؿخ٣بل، بال ؤن الٍُغ

ختى ًم٨ً مىا٢كت جىُٟظ طل٪  ؤو غلى الفػُذ ألاخالقي )الهبُى ألاخالقي(،للخىُٟظ ٖلى هدى آمً( 

ِ الثىعة الغابٗت
ّ
ؿِل

ُ
ضي في َظٍ اإلاغخلت. في اإلا٣ابل، ح الًىَء ٖلى الُبُٗت اإلاٗلىماجُت  ٖلى هدى ِحّ

ى ما ًسخل٠ ًٖ مجغص ت، َو ت في ال٩اثىاث البكٍغ ٍغ ظل »ألاقشاد ـاسوا ًمخلٌىن ال٣ى٫ بإن  الجَى

مثله خؿاباث ألاٞغاص ٖلى مىا٢٘ الخىانل ج حضًض« َاًض»؛ ؾُض ؤخشي سنمُت« ؤها»ؤو « بُاهاث

 .الاحخماعي، واإلاضوهاث، واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت

ت بلى الًٓ الخاَئ بإن ج٨ىىلىحُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث َُّ ما هي بال  جضٞٗىا َظٍ الخ٣اث٤ الجل

وء، الخٛحر ًدؿم بالهض ج٨ىىلىحُاث صاٖمت ٣ِٞ. لٗل مدل الؿاا٫ في َظا اإلا٣ام ًخمثل في هٕى مً

ؿخسضم في  وؤلازاعة ألا٢ل، ٦ما ًدؿم باألَمُت والٗم٤ في ٞهمىا إلاا ًم٨ً ؤن ٌُ ٌٗىُه ؤن ٩ًىن اإلاغء ٦ُاًها 

ٍائىاث الجذًذة جدهُو اإلاأسب وماهُت البِئت التي حػِؾ قيها هزه خماص ال ... ومً الؿبل اإلاُٟضة في الٖا

طل٪ َى ما اؾخسلهه الباخث  2إلاًاٞت.ٖلى الخمُحز بحن ألاحهؼة "الضاٖمت" وألاحهؼة "طاث ال٣ُمت ا

: زال٫ عنضٍ للخدى٫ الظي ٌكاَضٍ ٖالم الاجها٫، زانت اإلاغجي مىه،  بالىن٠ داهُل بىهُىالٟغوسخي 

لػل هزه اإلاهىلت جىحي بمشوسة بغادة  1992"  بهىا وػِؾ مشخلت الاجفاُ لذ ؤلاغالم مىز ظىت 

شهما  مً ًل وهم، يإن هشبي بحن الاجفاُ الىظش في مكهىمىا لإلغالم والاجفاُ لِغ لخدٍش

                                                           
1  -  https://ar.unesco.org/themes/ 

 .  11، ص  2012املرجع السابق ،  ،(  مقدمة قصيرة جدًّا معلومات:) لوتشانو فلوريدي :  -  2
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الم والخدغع، بل للخإ٦ُض ٖلى جُىع الغئٍت لئلٖالم والاجها٫ في ْل الٗىإلات ". ، ٞبرػث 1والخٟاَم، وؤلٖا

 ً ا الًٟاء الؿُبراوي، ؤهماٍ حضًضة مً بهخاج اإلاٗجى والخضٍو َغ بم٣خطخى اإلاغوهت الٟاث٣ت التي ًٞى

اث ال، والخظاوث والخٟاٖل ٞاجدت بظل٪ ٞهال ، غ٢مُت الالمخىاَُت، الاٞترايُت والخ٣ُ٣ُت٦ما بؼث الهٍى

ت وألازال٢ُت .، حضًضا في الؿلى٥ الخىانلي  ٞهل جُّهغ  مً الًىابِ الخٗبحًر

اث الغ٢مُت التي ًيخدلها اإلاؿخسضمىن ج٨دسخي مً الُىاُٖت ما ًجٗلها مخدغعة  في خاالث ، والن الهٍى

ٞان اهخدالها باث مغاصٞا إلاا ؤنبذ ٌٗٝغ بالجغاثم الال٨تروهُت مثل  ، مً الخ٣ى١ والالتزاماث، ٦ثحرة

ىت ) pharmingالاظخذساج )    )   ip spoofing(والخخكي  ) phishing) ( والخفُذ    piracy( الهـش

ت وخذود اظخخذاماتها ونبل رلَ   hacking  .2)والخجعغ )  ؤو ختى ؤلاداهت باإلاػلىماث، ؤو العٍش

ؼ  لها ؤـال ؤو ختى الخكٌحر في بىاء ماظعاث معخهلت جٌىن خٌما بحن ألاوشاف ـػىبت الدؽَش

اإلاىالبت بالٌؽل او ختى الدجب  السجباوها ألابذي بمكهىم "العش" الزي ًهابله مكهىم "الٌؽل" 

ؤو بغىاء نُمت ، يمذ في الكماء الػمىمي للذولت واإلاجخمؼ وما ًىىىي غلُه مً معئىلُاث حعام

ُت وخماًتها للخمشد في  اإلاجخمػاث الذًمهشاوُت  اإلاخمثلت في خو الخظاهش، ؤو ببشاص الخفـى

بل ولشوسة ، واـىذامها في يثحر مً ألاخُان بهُمت " ألامً " الكشدي ؤو الاحخماعي ؤو ختى الهىٍاحي

ًاإلاعاواة  دغم ظُاظاث الؽكاقُت يهُمت وهظام وناهىن لخدهُو الػذالت يهُمت ميؽىدة .ؤو نُمت 

والخو في الاهخكاع . وخماًت اإلابلؿحن غً الكعاد. لىاحباث والخهىم وهضاهت الاجفاالث والىظمفي ا

ويزا الخو في غذم الٌؽل غً الفىسة في . والخو في خماًتها مً ًل اظخؿالُ. مً بُاهاجىا

خػذي رلَ بلى . الكماء الػمىمي ت بل ٍو ؤو ختى بغادة ـُاؾت وزُهت حذًذة إلاكهىم الشنابت الهفٍش

ا . شظاهت نىاهحن الػهىباث الجذًذةج
ّ
وؤغني بالشنابت هىا الشنابت غلى ًل ش يء وجبُان خهىم ًل مى

في غفش الاجفاُ الزي ؤبشص الجاهب اإلابهشج اإلاؿشي باإلاازشاث زانت وؤهىا وِٗل . غلى وحه غادُ

ت التي ؤـبدذ حؽٍل نُمت في خذ راتها ٣ت زُالفىجُت واإلاشئُت، والخُل البفٍش ٠ البهغ . بجها ٍَغ

غث" ما ًُل٤ ٖلحها  له بلى الاَخمام بالك٩ل ٖلى خؿاب اإلادخىي. في ْل َظا الخدى٫ " جٖغ وجدٍى

الباخث الٟغوسخي" صاهُل بىهُى" ) بًضًىلىحُت الاجها٫( والتي جخمثل في اإلا٣ىلت الخالُت: اإلاهم َى ؤن 

                                                           
ٍالُاثههغ الضًً لُٗاضخي :  - 1 اسة في غفش الػىإلات  ؤلاغالم بؼ خ الٍض  . مخىقش غلى :  2020/ 13/7، جاٍس

http://www.siironline.org/alabwab/solta5(18)/015.htm 
ً الخُضعي : - 2 ت لالجها٫ ، حامٗت الجؼاثغ ، ( ألاخالقياإلاجاُ الػمىمي ونُم ما بػذ الخذازت ) اإلاذخل ٖبضهللا الٍؼ  26، الٗضص  3اإلاجلت الجؼاثٍغ

 . 67، م  2017



ٍالُاث الذولت اإلاػلىماث، مجخمؼ معخهبلشابؼ                                    ال اإلادىس   الهُمُت وؤلاؼ

 

63 
 

هدبادُ اإلاهم ؤن هخهل: هخهل. ال حهم مًمىن الاجها٫ ومدخىي الخباص٫، اإلاهم َى ؤن هدباص٫ ٣ِٞ. 

 .الاهىباغاث واإلاؽاغش الكػلُت ؤو اإلاكخػلت التي ًمًٌ ؤن ًخلهها الؽٍل ولِغ اإلاممىن 

المي ٖبر ال٨ثحر مً الباخثحن ًٖ زكُتهم مً الخإزحر الؿلبي لهظٍ  ٖلى ص٢ت  العشغتوفي الخ٣ل ؤلٖا

ا ٖلى الجمهىع .بض٫ الى٢ٝى ٖلى مىلىغُتهاألازباع و ما ًجغي وجٟاٖالجه في  وزىٞهم مً جإزحَر

ىهُت التي ُٚذ " ؤخضار  ت والؿُاؾُت جضاٞٗذ الٗضًض مً ال٣ىىاث الخلٍٟؼ الؿاخت الٗؿ٨ٍغ

ؤٞٛاوؿخان" بلى ال٣ٟؼ ٖلى الىا٢٘ الصخُذ بمٗلىماجه في مداولت اؾدكٟاٝ اإلاؿخ٣بل ٖبر ألاؾئلت التي 

: ٠ُ٦ ؾ٩ُىن عص الٟٗل ؟ وما هي جىحه بلى اإلاغاؾلحن الصخُٟحن و الخبراء، والتي هظ٦غ مجها ما ًلي

ج٨غعث في  ألاؾئلتولؤلؾ٠ الكضًض هي هٟـ . جى٢ٗاج٨م بسهىم...؟ ٠ُ٦ جغون الىي٘ بٗض...؟

وؤي٠ُ بلى ؤؾئلت ألاؾخاط لُٗاضخي ؤؾئلت . الٗملُاث الخغب ( يض ؤو٦غاهُا –الخغب الغوؾُت ) الٛؼو 

ٖاإلاُت زالثت ؟ َل ؾدىسٌٟ ؤؾٗاع  ألاو٦غاهُت ؟ َل هي بضاًت لخغب-ماطا بٗض الخغب الغوؾُت  

٨ُت  ل هٓام صولي حضًض ؟ َل ؾدب٣ى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ّ
الىِٟ والٛاػ  ؟  َل هدً بهضص حك٩

جخٟغج والؿاا٫ اإلادغج ؤزال٢ُا والظي ٧ان الًيبغي َغخه البخت في مثل ٨َظا ْٝغ مً اإلاؿخُٟض ألا٦بر  

المُحن متى ؾدخضزل  ًٞال ًٖ طل٪. الا٦غاهُت ؟ -مً الخغب الغوؾُت حهمـ زبراء آزغون في ؤطن ؤلٖا

ؤلاحابت في ج٣ضًغي البؿُِ َى " مىث الًمحر " ؤو " مىث ؤلاوؿان " طل٪ الن الخغوب في . الهحن ؟

الخ٣ُ٣ت مً وحهت هٓغ ٞلؿُٟت جلٗب وجدؿم ٖلى حؿض ؤلاوؿان ال ٖلى حؿض ألاعى ٦ما ٌٗخ٣ض 

 صاثما م٣ابغ اإلا٣اومت وان ٧اهذ مً ٢لت   .ؾظج ال٣ٗى٫ وخضوص الضو٫  جدضصَا وجغؾمها 

الم ومىا٢٘ الخىانل  24وألاصهى وألامغ اهه وزال٫   ؾاٖت زلذ ال٣ىىاث الًٟاثُت و٧ل وؾاثل ؤلٖا

ُض  -الاحخماعي واإلاىا٢٘ الال٨تروهُت مً مىيٕى " ٧ىعوها "  في لخٓت ٚحر مٗلىمت ٖكُت احخُاح  ٧19ٞى

بل وازخٟى مٗها مهُلخا ) الخغب يض ٧ىعوها وم٩اٞدت الٗالم . ال٣ىاث الغوؾُت لؤلعاضخي ألاو٦غاهُت

ت الضولُت. وم٘ جضخغج ألاؾئلت بلى َظا  ل٩ىعوها (ٖلى ألا٢ل لخض آلان بلى ألابض مً ألاحىضة ؤلازباٍع

ت بلى خض ملخّى ختّى  قاَض  ٣ي ) ام٘ ( جضخغحذ مٗها ال٣ُم اإلاهىُت وؤلازباٍع اإلاؿخىي بحن ٍٞغ

مدؿاثلحن َل ٦ظب الؿُاؾُىن ٖلُىا ؤم ؤجهم . اإلاهخمحن بالكإن الؿُاسخي الضولي اوٗغاحها  ختى ٚحر 

 ؤزٟىا ٖىا خ٣اث٤ لِؿخٛبىهىا ٧ل َه اإلاضة ؟.
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 الذولت ومجخمؼ اإلاػلىماث-3

 مكهىم الذولت -ؤ

ث ٢لُال  ٖىضما هداو٫ حٍٗغ٠ ومىا٢كت ٖىىان بمثل " الضولت ومجخم٘ اإلاٗلىماث "، ٖلى اإلاغء التًر

 : ٞالضولت ببؿاَت هي جل٪  -بُٗضا ًٖ الصخب الؿُاسخي   -ٟهىم الضولت ؤوال في ٣ٖل الُالبلخدضًض م

خمػىن لىظام ظُاس ي مػحن  ماسظىن وؽاوهم غلى بنلُم حؿشافي مدذد ٍو ًُ " اإلاجمىغت مً ألاقشاد 

ُمخكو غلُه قُما بُنهم ًخىلى ؼاون الذولت، وحؽشف الذولت غلى ؤوؽىت ظُاظُت وانخفادًت 

ىهعم الػالم  واحخماغُت والتي تهذف بلى جهذمها واصدهاسها وجدعحن معخىي خُاة ألاقشاد قيها، ٍو

ٍالها وؤهظمتها العُاظُت. وفي ؤـلها اللؿىي بلعان ب ، وبن اخخلكذ ؤؼ لى مجمىغت يبحرة مً الذُو

بت في اإلااُ والَخْشب"، بمػنى الؿلبت والظكش بهما، والذولت 
ْ
: الُػه

ُ
ولت  والذُّ

ُ
ْولت غشبي مبحن قهي :"الذَّ

 الكػل والا 
ُ
ْولت ُ" و"الذَّ بذَّ

ُ
ر وج جن التي حؿحَّ هخهاُ مً خاُ ِبلى خاُ" و"ُدولت بُنهم والذُو بمػنى "العُّ

ة  ِهالُب الضماِن". بمػنى حؿحره، مشَّ
ْ
 اه

ُ
ت

َ
ْول ة لهزا ومشة لهزا". وفي الهامىط اإلادُي "الذَّ ذاَولىهه َمشَّ

َ
خ ًَ

طَب بلُه، لهاالء ومّشة لهاالء. ؤما الػالنت التي جشبي اإلاكهىمحن واإلاجالحن ًمًٌ جلخُفها قُما 

ت اإلاٗلىماث، اإلاضًغ الخىُٟظي لالث لضي بٖالهه هخاثج الضعاؾت التي  حؽاسلض دًكحز،خالٝ ال٣ىمي لخٍغ

٩ي بن:  جي ألامٍغ ذ في بَاع ؤؾبٕى "الكمـ اإلاكغ٢ت" الَى "...، خاُ الىـُى بلى اإلاػلىماث في ؤحٍغ

الىنذ الشاهً ًخكاوث جكاوجا يبحر...ألهه ال جضاُ هىاى بػن الخدذًاث، ؤوال، ؤن الػذًذ مً ألاحهضة 

الخٌىمُت نذ حّمػذ ظىىاث مً السجالث نبل ؤن جفبذ الٌىمبُىجشاث وؤلاهترهذ مخاخت، ولػل 

مهمت ههل هزه السجالث الهذًمت مً خضائً خكظ اإلالكاث بلى الؽبٌت الػىٌبىجُت، ٌػذ غملُت 

هت ظهلت." خُثما ٌؿهل و  1بالؿت الفػىبت وحعخؿشم ونخا وىٍال". ولًٌ ؤلاهترهذ،جىقشها بىٍش

، ًخىلى الىٓام الاحخماعي مً الث٣ت بلى الؿُُغة لى اإلاٗلىماث، ٦ما َى الخا٫ في ٖاإلاىا الُىمالخهى٫ ٖ

خي . بُىوـ حؽُى هاُ، خؿب ما َب بلُه 2. َظا َى الخدضي باليؿبت إلاا ٌؿمى ) الضولت ( ٨٦ُان جاٍع

ت بلى ٦ُان بٖالمي، طل٪:"  ٖال٢ت م٘ ٧ل ٞى٢ُت جضزل في الذولت هي بيُت  ألن٢ىي الظي جدى٫ بؿٖغ

                                                           

ت ؤلاهترهذ: " الخذقو الخش للمػلىماث م٨خب الىا٤َ الغؾمي، )(: 2010)وػاعة الخاعحُت ألامحر٦ُت، 1- هق خىاب الىصٍشة هُالسي ًلُيخىن غً خٍش

 . 2010حاهٟي،   21مخد٠ ألازباع )هُىػٍام(، واقىًُ، ًهىي اإلاجخمػاث" (، 
 .  7، م  2019، اإلاٛغب ،  1، ٍ وألابدار، جغحمت بضع الضًً مهُٟى ، مامىىن بال خضوص للضعاؾاث  مجخمؼ الؽكاقُتبُىوٜ حكى٫ َا٫ :  -  2
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ت والخ٣ىُت ...الخ " خؿب ٞى٧ى  ؾالؾل قب٩اث ال٣ىة التي حؿ٨ً الجؿم، والجيؿُت وألاؾغة واإلاٗٞغ

ٌ  الخهىعاث الازتزالُت، والاؾخاج٨ُُت للؿلُت  1.الظي ًٞغ

٧اهذ الضو٫ وألاهٓمت الؿُاؾُت والخ٩ىماث والؿلُاث اإلاخٗا٢بت ، لظل٪ والى و٢ذ لِـ بالبُٗض

ت والؿالح ( وباإلحما٫ تهمـ الضولت ٦مٟهىم حؿخمض ٢ىتها مً ٖى انغ ال٣ىة الخ٣لُضًت ) اإلاا٫ اإلاٗٞغ

ش ٢اثلت ؤغِؾ قهي غلى ما ال ٌػشقه آلاخشون غني :" *بُتر هان ديهٖلى لؿان  ومماعؾت في ؤطن الخاٍع

ت ( لٍل غملُاتها العُاظُت والانخفادًت والخشبُت واإلاػشقُت في  ". ؤو بمػنى آخش ) ألاوؽىت العٍش

 الذاخل ) ؤلانىاع ( والخاسج ) الخدالكاث ( .

 ..ؤوناث للخدالل وؤخشي للفشاع والعلىت.الذولت  اإلاػشقت،-ب

ت  ت ٖىهغ ؤؾاسخي في ٖال٢اث ال٣ىة، ًيبغي الخسلي ًٖ الخهىع ال٣ضًم الظي ًىٓغ بلى اإلاٗٞغ بن اإلاٗٞغ

لى الى٣ٌُ مً َظا  اًتها. ٖو ت مىخىج زاعج ٖال٢اث ال٣ىة وعَاهاتها وؤَضاٞها ٚو الخهىع: اإلاٗٞغ

ت جمهض ألاعيُت للؿلُت، والؿلُت  ت والؿلُت ٌؿخضعي ؤخضَما آلازغ.. ٞاإلاٗٞغ للؿلُت، ٩ٞل مً اإلاٗٞغ

جٟترى ٖال٢اث ال٣ىة.ٞبًٟل اليكاٍ الٗلمي ًم٨ً ج٣ُُ٘ الىا٢٘ اهُال٢ا مً مىٓىع بهخاج ال٣ىة، 

ت ٞى١ الىا٢٘، ؤو زاعج ٖال٢ا ث ال٣ىة؛ ٞالٗلم الخضًث ٌؿخجُب بلى لِـ الٗالم مداًضا، وال اإلاٗٞغ

مخُلباث الخضازت، بىاؾُخه ًم٨جها ٚؼو الىا٢٘ وحسخحر الُبُٗت وؤلاوؿان والجؿض وبىاء الؿلُت 

لِغ الػلم واإلاػشقت وظائل مداًذة وؤدواث والهُمىت )ًم٨ً اإلا٣اعهت َىا بحن ٞى٧ى وؤصوعهى(. 

لخذًث هكعه ظلىت وغىفش ؤظاس ي في مىلىغُت ًمًٌ حسخحرها للمشانبت الاحخماغُت. الػلم ا

ٍانهم اظخػماله لؿاًاتهم هم ؤهكعهم ًهػىن في  بظتراجُجُت الفشاع، وختى الزًً ٌػخهذون ؤن بةم

ُضة بحن الازخُاع الٗلمي وبؾتراجُجُت الؿلُت. ومً َىا ه٣ض ؼشاى جلَ ؤلاظتراجُجُت . َىا٥ ٖال٢ت َو

لم ؤلاحغام، ٩ٞلها جغسخي ٞى٧ى الٗى٠ُ للٗلىم ؤلاوؿاهُت: ٖلم الىٟـ، الُب  ال٣ٗلي، البُضاٚىحُا ٖو

غاث٤  اؾتراجُجُاث مً ؤحل الخالٖب بال٣ٗى٫ وجغوٌٍ الجؿض. َظا اإلاٗجى ٞالخضازت خبلى بخ٣ىُاث َو

ت جهب بحماال في اؾتراجُجُاث الؿلُت، وجخٓاٞغ الخضازت الٗلمُت والؿُاؾُت في الؿُُغة ٖلى  للمٗٞغ

                                                           
اء العلىتمٗؼوػ ٖبضالٗالي :  - 1 . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2008 ٞلؿُٟت ، ، مضاعاث اإلاٛغبُت الٟلؿُٟت الجمُٗت  ، قىيى ومٌُشوقحًز

https://hekmah.org - 

ًٟ في 1942 صٌؿمبر 6 في ولض) Peter Handke َاهض٦ه بُتر *  لآلصاب هىبل حاثؼة ٖلى خانل همؿاوي، ومترحم ٧اجب ، َى (٦حرهتن م٣اَٗت في حٍغ

ترحمت مالٟاجه ؤقهغ. 2019 للٗام
ُ
 الٗاصي . الك٣اء عواًت الٗغبُت بلى اإلا
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بل ماصة ٖلمُت ، جغص عؾاثل جى٣ل بىاؾُت الخ٨ىىلىحُا اإلاخُىعةٞلم حٗض اإلاٗلىماث م 1ؤلاوؿان.  

ُت حؿاٖض في الخ٣ضم الا٢خهاصي،وبىاء ٢اٖضة مخُىعة ليكغ الخضماث ٖلى هُا١ واؾ٘،  مٗٞغ

واإلاؿاَمت في ٖملُت الخىانل الخ٣جي والٟجي والث٣افي بحن مسخل٠ الجماٖاث، واإلاىٓماث، ومغا٦ؼ 

ت الغ٢مي الظي ٌٗخمض ٖلى لٛت ٖاإلاُت ع٢مُت ؾهلت الاؾخسضام ؤلاهخاج اإلاىٓم بًٟل مجخم٘ اإلاٗ ٞغ

ىىن الخىانل ت ٞو غ َظٍ الثىعة مً ٦ثاٞت اإلاٗلىماث  2. والاهخ٣ا٫ بحن ج٣ىُاث اإلاٗٞغ وهٓغا بلى جٞى

الم، باث الخماًؼ في اإلاغخلت الغاَىت صازل ال٣ىي التي جمخل٪  ت اوؿُابها ٧ل حمُ٘ وؾاثل ؤلٖا وؾٖغ

وخاٞلت بى٣اٍ ، وهي مغخلت حضًضة بال٩امل ٖلى اإلاؿخىي ال٩ىوي. غ٢مُت وؤلابضإ ٞحهامٟاجُذ الثىعة ال

 3ال٣ىة وال٠ًٗ في آن واص.

 
ً
المي في الٓاَغ، ؤّن الضو٫ )ٖلى ألا٢ّل في الخٟاء( ٚالبا ج ؤلٖا م مً التهٍغ و٢ض جبحن في الجهاًت، ٖلى الٚغ

 بغاٚماجُا ٢اثما ٖلى اإلاهالر والخؿاباث ًم٨ً اؾخيخاحه بالخدلُل ال٣ٗالوي. 
ً
ومً ما حؿل٪ ؾلى٧ا

 
ً
واث الكاغلت خحن جٌىن ؤشخاـا

ّ
 اإلامخؼ ؤن هٌدؽل هىا الكشم بحن الز

ً
. ٨ٞإٞغاص وغىذما جٌىن دوال

ٚالبا ما ٩ًىن الخٟاء مىاؾبت للخٗبحر ًٖ الجزواث والٗىا٠َ والجىاهب الال٣ٖالهُت في ؤلاوؿان، 

ه ٦ُٟل في الخٟاء ؤخُاها، في م٣ابل الغناهت وال٣ٗالهُت الخ٣ُ٣ُت ؤو اإلاٟخٗلت في الٗلً.  في خحن وجهٞغ

ُت غاوكُت ؤو جشوٍجُت ؤو دًماؾىؾُت في الػلً برا ؤن الكاغلحن يذُو نذ ًخفّشقىن ؤخُاها بالغهاله

 .لضم ألامش، وبػهالهُت مىىلهت مً خعاب اإلافالر في الخكاء ؾالبا

 لٗضم ال٣ٗالهُت الؿُاؾُت وللٗىا٠َ مثل الخؿض والٛحرة والخ٣ض، وختى  
ً
وال ق٪ في ؤن َىال٪ صوعا

خباَُت الٗكىاثُت في ؾلى٥ الؿُاؾُحن و٢غاعاتهم، ول٨ً ٢ضع  ًدٌم ؤًما ا ٦بحر مً ال٣ٗالهُت الٖا

 4 ظلىى الذُو بىاًء غلى مفالخها وبىاًء غلى ؤهذاقها.

 

 

                                                           
اء العلىتمٗؼوػ ٖبضالٗالي :  -  1 . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2008ٞلؿُٟت ،  ، مضاعاث اإلاٛغبُت الٟلؿُٟت الجمُٗت  ، قىيى ومٌُشوقحًز

https://hekmah.org - 
سخي ولُىا الجُىسخي وآزغون :  - 2 ٌُلٌُغ ) حذُ ؤلاغالم والعُاظت بحن الاقتراض ي والىانعي (باؾم الَُى  . 359، مغح٘ ؾاب٤ ،م  ظاهشة ٍو
 . 395اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 3
 . 2011/ 3/  20 ، وؽش ًىم  الخهُهت والعلىت وبغادة الاغخباس بلى الخهائو  :  ٖؼمي بكاعة - 4
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 ..  وزالزت غفىس داخل دولت ؤو الػٌغ خذود.مىانؽاث بال -ث 

٪ مُٛغي" مال٠ ٦خاب ) ؾىؾُىلىحُا الاجها٫ واإلاُضًا  ( غاٞ٘ "اًٍغ في الضٞإ ٢بل طل٪  ًٖ ، ٍو

، قالخهىُت لِعذ الٌُىىهت، ومً ؤحل الخكالل بحن ؤهظمت الىحىد " ...: ألا٩ٞاع الؿاب٣ت، بال٣ى٫ 

يما ؤنها لِعذ ، ولِعذ بالخإيُذ غذم الٌُىىهت ؤو يُاها يهذد مً الخاسج ؤو حعُىش غلُه الٌُىىهت

و بُنهما، بنها ؼٍل مً الٌُىىهت وهمي مً الىحىد ما ًكعش ؤهمُتها في ًل لخظت ، في وظي الىٍش

جِغ بمٗجى آزغ خؿب جىن٠ُ اإلا٨ٟغ والُٟلؿٝى الٟغوسخي و  1ذ راجه "،وغذم مالئمتها في الىن ٍس

ه ت ؤخُاها ،  دوبٍش ت وؤصواث نىاٖتها  مً زال٫ جل٪ الٗال٢ت الؿٍغ مخدضزا ًٖ جُىع اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ

والٗلىُت في ٦ثحر مً ألاخىا٫ التي جغبِ  ) الضولت ومجخم٘ اإلاٗلىماث  ( الظي الٌٗضوا في الخدلُل ألازحر 

ي إلاا َى ٧اثً وصاثم جدذ هماطج وؤهماٍ   ؤن ٩ًىن ججلُا لها ؤو جخمٓهغ  الضولت ُٞه ٧او٩ٗاؽ قَغ
ّ
بال

خ ) باإلاػنى خ٨م مسخلٟت ٖبر جهغي الؼم٩اهُت . هخان لإلقالث مً الخاٍس وباالخخفاس، هىاى وٍش

لُت قالخبر العاس  وآخش ألاخباس جىبؼ اإلا. بىاظىت الٌخاب وألاهباء: الخهلُذي للٍلمت ( شخلخحن، ألـا

، برا اجخزث ؼٍل وحي دًني ؤم ىسٍت الجخىئ، وبالخالي دوؾمائُتللكىسٍت .في الخهُهت ًل ق، والػلُا

ٍان( وآلان ) الضمان، بىَ مػىُاث ً الٗالث٤ التي جغبِ بوؿان مجخم٘  2( . واظدبذاد ؤلهىا ) اإلا ٖو

ؼي ال٣اعت الهبر  اهُت" ٖلُ٪ ٍٖؼ ت بالبِئت الجضًضة ٦ضولت باإلاٟهىم ال٣ُغي ؤو "الضولت اإلاا٧لَى اإلاٗٞغ

بهىا ال وِٗل في ... :" خحن ٦خب ٣ًى٫   -الظي ْلمه ؤَله  –٢لُال ًٖ َظٍ ؤلاحابت للُٟلؿٝى الٟغوسخي 

ضاسخي ًمل٪ ٖلىا ٢ُاؾه زالزىن ًىما ٖلى الخهان ؤو ٦ما لى ؤن بالك٩ل هٟؿه ٖىضما ٩ًىن ق٩لها الؿ

٦ظل٪ ال هغي الٗالم بالك٩ل . )) ق٩لها اإلاغب٘ ًمل٪ يلٗا ٢ُاؾه ؾاٖت وهه٠(( بُاثغة الاًغبام

ت ما حُالن  ؤو ٩ًىن ،   magellanهٟؿه بطا ٧اهذ صاثغة ال٨غة ألاعيُت ٢ُاؾها زالر ؾىىاث بؿٖغ

لى ال٨غة ألاعيُت، ٍى٢ُٜاؾها ًىم واخض بُاثغة بى  ٣ت هٟؿها في  ٞغوؿا ٖو بط لم حٗض ، بهىا اله٨ٟغ بالٍُغ

 ً ٞغوؿا هي طاتها و ال ال٨غة ألاعيُت  هي هٟؿها ".  زم ًٟهل الخدىالث الخانلت في ال٣غهحن ألازحًر

٣ت هٟؿها ٤ ما بطا ٦، بال٣ى٫ :" بهجي ال ؤ٨ٞغ بالٍُغ سه ٞو ىذ ؤعي ال ؤمل٪ ألا٩ٞاع هٟؿها ًٖ الٗالم وجاٍع

ت  ٦ُلىمتر بالؿاٖت .. لِـ َى الٗالم هٟؿه بلي ًجخاٍػ ولِؿذ هي  3000، 300، 30.5اإلاىٓغ ٌؿحر بؿٖغ

ت اإلاغوع. ألا٩ٞاع هٟؿها التي ججخاٍػ بن . وبطا ٧ان ))الخ٨ٟحر ٌٗجي اإلاغوع ((  ٞان ألا٩ٞاع جخٛحر م٘ ؾٖغ

ىن بإهه ال، الظًً الانُىاعي الباخثحن في نىاٖت ؤلاوؿان آلالي والظ٧اء ٠ بضون ًىحض  ٌٗٞغ ُّ بم٩اهُت ج٨

                                                           
٪ مُٛغي :    1 الم، اإلاىامت ، 1، جغحمت ههغ الضًً لُٗاضخي ، ٍ ظىظُىلىحُا الاجفاُ واإلاُذًااًٍغ ً للث٣اٞت والٖا  .211، م  2018، َُئت البدٍغ
ه :   - 2 جِـ صوبٍغ ، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ  1، جغحمت ٞااص قاَحن حىعحُذ الخضاص ، ٍ الػام ) اإلاُذًىلىحُا ( ؤلاغالممدالشاث في غلم ٍع

  . 246، م  1996، بحروث، لبىان 
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الٗال٢ت ، ، ًخبُىىن ؤ٦ثر  ٞإ٦ثر الٗال٢ت بإن الٗال٢ت مً الخاعج هي التي جسل٤ الظ٧اءملخ٣ي مُُٗاث

ُاء ؤلاوؿان آلالي مٗلىمت ناثبت . الىاقُت ولِـ الجامضة الن ، بن جدلُل خضوص ألاقُاء ال٨ًٟي إٖل

 1لخغ٦ت مُٗىت وإلاؿاٞت مُٗىت .، مٗحنؤًت مٗلىمت ًجب ؤن جدلل َب٣ا لٟٗل 

ه لضولت مجخم٘ اإلاٗلىماث وان لم ٌؿمها  وزخاما لهظٍ اإلادايغة ًم٨ً الاؾخئىاؽ بىهُدت الؿُض صوبٍغ

، ٖىض الىنى٫ ، جهبذ ؤؾاؾُت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، بك٩ل ٖام، ما٦ضا بـال٣ى٫  :" بن مؿإلت الؼمً -باالؾم 

...:"الدؿإع الخ٣جي لليكغ الؿاثض ججاطب ، ؤو ختّى طل٪ 2وباليؿبت للمىػٕ ؤًًا .، باليؿبت للمؿتهل٪

ألانىاث البالٛت  –بحن ج٨ىىلىحُا الغؾالت طاث الىجاثغ البُُئت والهىع ، بحن ال٨خابي والكاقت

ت الم الىزاث٤، بحن مبضؤ الىا٢٘ ومبضؤ اللظة، بحن الاهخ٣ا٫ اإلا٣ٗض . الؿٖغ الخىاء بحن ٖالم اإلاالٟاث ٖو

ضاص و )) لئلعر والخ٣بل الٟى  الم باإٖل عي للمدُِ. ال ق٪ في ؤهىا ال وؿخُُ٘ وال ًجب ؤن زلِ ؤلٖا

ت لِؿذ مٗلىمت،  ت.ٞاألؾخاط لِـ مغؾال، والخلمُظ لِـ مؿخ٣بال، واإلاٗٞغ ت ؤن (( باإلاٗٞغ مٗٞغ

وؤي٠ُ ؤها َىا )  -والخ٣ُ٣ت لِؿذ مُٗى. لِـ َىا٥ مً مهاٝع للخ٣اث٤ اإلام٨ىت التي ًم٨ً سخبها 

، مثلما َىا٥ مهاٝع للمُُٗاث البىعنت والبىلِؿُت -ُت مً ٢بُل الىاحب اإلااصي( بًماهاث ٢بل

لت بحن . والىزاث٣ُت، الخ ل مً الىؾاثِ الٍُى وبهما َىا٥ وؾِ نٛحر حضا مً الض٤ٞ بؼمً ٍَى

ت ٦بري، خُث الٟىعٍت لِؿذ  ٣لي ( مً الخى٣الث بؿٖغ ا صازل ٧ىن ) ج٣جي ٖو ألاشخام، ًىحض مىدٞغ

ٗت....وبةم٩اهُاتها للىنى٫ بلى اإلاُُٗاث ٣ِٞ مثاال حما ت الؿَغ ُٖا وبهما ججغبت ٞغصًت ) بيكغاتها ؤلازباٍع

ُه، مً خُث بضؤ  13اههي مدايغحي الــوازترث ؤن 3اإلاغّمؼة ع٢مُا وه٣لها ٖلى الكاقت . ، عحِـ صوبٍغ

 ، ٖغى ٖام ( .بٗىىان ) مٟهىم اإلاجا٫ الىؾاثُي مدايغجه الثامىت مً اإلاال٠ ؤؾٟله

غوخاث اإلاسخهغة واإلاترابُت ٖلى ، ولؼ اإلاػالم لهزه اإلاشخلت الجذًذةمً ؤحل  اؾمدىا لي بظ٦غ ألَا

 . ٖلى وحه الازخهاع ألاولي. ؾبُل اإلادُاث

ت مُٗىت بةم٩اهىالِـ  -1 ً ، في ؤي ٖهغ ٧ان، ؤن هٟهل ٖملُت ٨ٍٞغ ًٖ الكغوٍ الخ٣ىُت للخضٍو

ً التي ججٗلها مم٨ىت ) ال٨خابت ألا  حٗخبران بها اإلاٗجى بحن ، بجضًت وال٣غاءةوالى٣ل والخسٍؼ

 الخ٣ىُاث ( .

                                                           
ه :  - 1 جِـ صوبٍغ  . 153 – 152م م ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ،  مدالشاث في غلم ؤلاغالم الػام ) اإلاُذًىلىحُا (ٍع
 .   155اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -  2
  .   156اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 3
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ت للظا٦غة، التي جدضص في ٧ل ٖهغ بغ٧اثؼ  -2 ت ألاصواث اإلا٣ٍى غ١  ؤو٫ َظٍ الكغوٍ َى مجمٖى  َو

 خٟٔ آلازاع في الظا٦غة. 

ً وصوعان ( ٌؿخسضم ٦ىىاة مىٓمت للمجا٫  -3 بن الىٓام اإلاهُمً لخٟٔ آلازاع ) الخ٣اٍ، جسٍؼ

في ٖهغ مٗحن ومجخم٘ مٗحن. ٞهظا الخٗبحر  ًض٫ ٖلى وؾِ الاهخ٣ا٫  media sphèreالىؾاثُي 

ت التي جالثمه . ضاص واليكغ  ال٨ٍٟغ  وه٣ل الغؾاثل والىاؽ، بُغ١ ؤلٖا

خي ال وحىص إلاجا٫ وؾاثُي في خالخه الهاُٞت، ٩ٞل مجا٫ وؾاثُي َى هدُجت  -4 في الىا٢٘ الخاٍع

ماع للخىا٤ٞ بحن مماعؾاث حغي حٗلمها وؤصواث  ى ًضزل قب٩اث ج٣ىُاث ألٖا حضًضة، َو

 اإلاسخلٟت الىاخضة جلىي ألازغي.

ؤي وا٢ُٗت مسخلٟت.)) ٣ٞغاءة الصخُٟت ٖىض ، ػماهُا زانا–٧ل مجا٫ وؾاثُي ٌؿخدب٘ م٩اهُا  -5

، ؤهىا هىحه مى٢ٟىا اججاٍ الٗالم اهُال٢ا مً هللا. هي هٕى مً نالة الهبذ الىا٢ُٗت، الجهىى

وفي الخالخحن وكٗغ باألمان هٟؿه، طل٪ ؤهىا وٗلم . ال٢ا مما َى الٗالمؤو اهُ، ٧ان ٣ًى٫ َُٛل

بط ٧ان مدمىال مً ، ؤًً هدً. ول٨ً لِـ َى الٗالم هٟؿه، ٦ما ط٦غها بظل٪، بغهاع ؾدُٛلغ

ت ؤو اإلاُُٗاث الغ٢مُت ِ الدسجُل ؤو اإلاىحاث الهغجٍؼ ضؤو قٍغ ًيخج ٧ل . ٢بل الىع١ ؤو الؿلىلٍى

 ا آزغ للخىحُه .مغة ؤماها آزغ ؤو اججاَ

خي، ْهىعا ؤو اهُٟاء،  -6 بن الخُىع الخ٣جي لىؾاثل الى٣ل اإلااصي ًىحه مؿاع الدؿلؿل الخاٍع

ت الخُت باليؿبت لخالت الٗالم َظٍ ؤو جل٪ ؤو باليؿبت لهظٍ الضولت ؤو جل٪ في . 1لؤلهٓمت الغمٍؼ

اث واإلاغاؾالث جخضازل خخما اإلاسَُى. َظا الؼمان ؤو في ما مطخى مً ألاػمىت ؤو ُٞما َى آث

ىُاث وال٨خب ) مً اإلا٣ضؽ الى اإلاضوـ (  والاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث وألاقٗاع وال٣هاثض وألٚا

اث بلى الغؾىم والهىع والدك٨ُالث  ٗاث وختى الكٍٟى واإلاالٟاث واإلا٨ٟغاث واإلاظ٦غاث والدكَغ

٪ الهىع  .ونىال بلى اإلاخاح ٖبر ؾُض الىؾاثِ الاهترهذ ٌُٗي . بلى  حسجُل ألانىاث وجدٍغ

ت وخضوص الاؾترحإ والاؾخسضام مً زال٫ جدضًض ما  ً اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ ت جسٍؼ الضولت مغ٦ٍؼ

الن مؿب٣ا بإن زمت ماؾؿاث ا٢خهاصًت وقغ٧اث زانت . َى ؾغي وما َى ٚحر طل٪ م٘ ؤلٖا

ت  ت والكٟاُٞت والٗض٫ والخٍغ ٨ت هي الُىم ؤقض زُغ ٖلى مبضؤ الؿٍغ ٖابغة لل٣اعاث قٍغ

 لخهىنُت مً صولت مجخم٘ اإلاٗلىماث .واإلاؿاواة وا

 

 
                                                           

ه :  - 1 جِـ صوبٍغ  . 146 م، اإلاغح٘ الؿاب٤ ،  مدالشاث في غلم ؤلاغالم الػام ) اإلاُذًىلىحُا (ٍع
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 نهاًت ؤلاوعان وبذاًت الشنم -1

 في الخمُحز بحن الترنُم والشنمىت والشنم لؿىٍا -ؤ

في قغح ما زاى في اإلاخ٣ضمىن مً ؤَل الٗلم والازخهام في َا اإلاُضان الٗلمي الىاؾ٘ ، ٢بل الخىى

لئلوؿان وللٗالم وختى الًٟاء زاعج الٛالٝ الاهدكاع الُىم والازظ في الخىؾ٘ ٦خهىع ٖلمي حضًض 

اما، الجىي ل٩ى٦بىا ألاػع١ ، الضًم٣غاَُت اللُبحرالُت، الغ٢م، جهاًت ؤلاوؿان : اإلاك٩ل مً عباُٖت ٞى٧ٍى

ومً بحن ، وع٢مىت الٗلىم ) الىاهى ج٨ىىلىجي وجُب٣ُاجه الىاؾٗت في خُاة ؤلاوؿان وبُئخه (. الغؤؾمالُت

عؤؾا في جدضًض اإلاهُلر ٦ةحغاء مٗغفي ؤولي، بط ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ  ال الى٣اقاث اإلاثاعة جخمثل 

في « الغ٢مىت»في ال٣ى٫ بإهه  :" ًجغي خالُا جضاو٫ مهُلر ، ؾُٗض ٣ًُحن ، ًخىاوى ال٩اجب اإلاٛغبي

ل الىز٣ُت الىهُت ؤو الهىعٍت، ل٩ي Digitalizationالاؾخٗما٫ الٗغبي ٦م٣ابل لـ) ًخم (، التي حٗجي جدٍى

م٣ابال لهظا اإلاهُلر، و٦ىذ في « التر٢ُم»الخٗامل مٗها مً زال٫ الىؾُِ الغ٢مي.و ًٞلذ مهُلر 

ل»طل٪ ؤؾعى بلى جد٤ُ٣ ٚاًاث بُٗضة. ٞمً حهت اؾخٗما٫ وػن  ّٗ الضالت ٖلى الدكضًض ٖلى الهٟت « ٞ

ٛضو بظل٪  اإلاغاص جد٣ُ٣ها مً الٗملُت، ؤي بظ٫ مجهىص في بهخاج الىو، ب٨ُُٟت مسخلٟت ًٖ ؤنله، َو

زايٗا إلاىانٟاث الىو الغ٢مي. ومً حهت ؤزغي ٦ىذ ؤعمي بلى الخدٟحز ٖلى بهجاػ ٖملُت التر٢ُم، وؤها 

٤ ما ًخُلبه الىؾُِ بهىعة مغهت ومىاؾبت. و٧ان َظا ال٣هض َى اإلاغاص. وفي  ؤ٨ٞغ في الترار الٗغبي، ٞو

 1والىو الغ٢مي. هُا١ الخهىع هٟؿه، وللٛاًت طاتها، محزث بحن الىو ؤلال٨ترووي،

غ للمى٢٘ الال٨ترووي لهُئت ألامم اإلاخدضة ٦خٍٗغ٠ بحغاجي إلاٟهىم الغ٢مىت  حاءث في م٣ضمت ج٣ٍغ

:" ًم٨ً للخ٨ىىلىحُاث ؤن حؿاٖض في حٗل ٖاإلاىا ؤ٦ثر بههاٞا وؤ٦ثر ؾلما وؤ٦ثر واإلاجخمٗاث الغ٢مُت اهه 

م٨ً لئلهجاػاث الغ٢مُت ؤن جضٖم ٧ل َضٝ مً ؤَضاٝ الخ ىمُت اإلاؿخضامت الـؿبٗت ٖكغ وؤن ٖضال. ٍو

ؼ الؼعاٖت  -حعّجل بخد٣ُ٣ه  ُاث ألامهاث والغي٘، وحٍٗؼ  مً بجهاء ال٣ٟغ اإلاض٢٘ بلى الخض مً ٞو
ً
بضءا

اإلاؿخضامت والٗمل الالث٤، وجد٤ُ٣ بإلاام الجمُ٘ بال٣غاءة وال٨خابت. ل٨ً الخ٨ىىلىحُاث ًم٨ً ؤًًا ؤن 

وجٟا٢م ٖضم اإلاؿاواة. وهي جىُىي ٖلى آزاع باليؿبت  تهّضص الخهىنُت وؤن جاصي بلى ج٣لو ألامً

لُىا، هدً الخ٩ىماث والكغ٧اث وألاٞغاص، قإهىا في طل٪ قإن ألاحُا٫  ٗالُت صوعٍ. ٖو لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٞو

ا".  الؿاب٣ت، ؤن هسخاع ال٨ُُٟت التي وؿخُٟض بها مً الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة وهضًَغ

                                                           
اعة  2020 – ؤ٦خىبغ - 27، ًىم  وكغ  الشنم …الترنُم …الشنمىت٣ًُحن :  ؾُٗض -  1 ش الٍؼ . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي:  2022-3-11، جاٍع

https://www.alquds.co.uk/ 
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 معخهبل اإلاجخمػاث الشنمُت -ب

سىا ل٣ض ج٣ضمذ  ت جٟى١ ؤي ابخ٩اع في جاٍع في  50خُث ونلذ بلى خىالي  -الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت بؿٖغ

 في اإلاجخمٗاث. ومً 
ً
اإلااثت مً ؾ٩ان الٗالم الىامي ُٞما ال ًخجاوػ ٣ٖضًً مً الؼمان وؤخضزذ جدىال

ت و  ؼ الاجها٫ ؤلال٨ترووي والكمى٫ اإلاالي وبم٩اهُاث الىنى٫ بلى الخضماث الخجاٍع الٗامت، زال٫ حٍٗؼ

 في جد٤ُ٣ اإلاؿاواة.
ً
 ٦بحرا

ً
 ًم٨ً ؤن جمثل الخ٨ىىلىحُا ٖامال

ٟٞي ٢ُإ الصخت، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، حؿاٖض الخ٨ىىلىحُاث الغاثضة التي ًضٖمها الظ٧اء الانُىاعي في 

به٣اط ألاعواح وحصخُو ألامغاى وبَالت الٗمغ اإلاخى٢٘. وفي مجا٫ الخٗلُم، ٌؿغث بِئاث الخٗلم 

الخٗلم ًٖ بٗض بم٩اهُت الالخدا١ بالبرامج لُالب ٧اهىا ؾِخٗغيىن بضوجها لالؾدبٗاص. الاٞتراضخي و 

٦ظل٪ ؤزظث الخضماث الٗامت، بًٟل اإلاؿاٖضة التي ٣ًضمها الظ٧اء الانُىاعي، جؼصاص ؾهىلت في 

ا للمؿاءلت مً زال٫ الىٓم التي حٗمل بخ٣ىُت ؾالؾل السجالث  الخهى٫ ٖلحها، وجؼصاص زًٖى

م٨ً للبُاهاث الطخمت ؤن جضٖم ؤًًا اإلاٛل٣ت، ٦م ٤. ٍو ا ؤزظث جبخٗض ًٖ الُاب٘ البحرو٢غاَي اإلاَغ

 لالخخُاحاث وؤ٦ثر ص٢ت.
ً
 ؾُاؾاث وبغامج ؤ٦ثر جلبُت

ل٨ً ًٓل ألاشخام الظًً لم جهلهم بٗض وؾاثل الغبِ ؤلال٨ترووي مدغومحن مً مىاٞ٘ َظا الٗهغ 

غ٦ب َم مً اليؿاء ؤو ٦باع الؿً ؤو طوي ؤلاٖا٢ت ؤو الجضًض وؤبٗض ًٖ الغ٦ب. و٦ثحر ممً جغ٧ىا زل٠ ال

ت وحماٖاث الكٗىب ألانلُت وؾ٩ان اإلاىا٤َ ال٣ٟحرة ؤو الىاثُت. و٢ض  مً ألا٢لُاث الٗغ٢ُت ؤو اللٍٛى

ؤزظث وجحرة الاجها٫ الال٨ترووي في الخباَا، بل والتراح٘، في بٌٗ ألاوؾاٍ. ٞٗضص اليؿاء الالجي 

، ٣ًل بيؿبت  ٌؿخسضمً ؤلاهترهذ ٖلى مؿخىي 
ً
في اإلااثت ًٖ ٖضص الغحا٫. وبِىما يا٢ذ  12الٗالم، مثال

، ٞةجها ٢ض احؿٗذ في ؤ٢ل 2017و  2013َظٍ الٟجىة في مٗٓم اإلاىا٤َ زال٫ الٟترة ما بحن ٖامي 

 مً 
ً
 1في اإلااثت. 33في اإلااثت بلى  30البلضان همىا
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 ؤـل الهفت -ث 

ُت اللُبحرالُت والضًمى٢غاَُت وهٓام ا٢خهاص الؿى١ الخذ في ألا٤ٞ ؤَغوخاث ٦ثحرة جضاٞ٘ ًٖ  قٖغ

ت ٢امذ ٖلحها الٗىإلات م٘ بضاًت الدؿُٗىاث ناخبه جُىع في الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت في ، ٦مًامحن ٨ٍٞغ

الم غوخاث ، مجا٫ الاجهاالث واإلاٗلىماجُت وؤلٖا ٧ان له ألازغ في الاهدكاع الىاؾ٘ ل٨ٟغ الٗىإلات وألَا

٩ي الجيؿُت ) ، اللُبحرالُت ً الحن ؾاَمىا في طل٪ اإلا٨ٟغ الُاباوي ألانل وألامٍغ و٧ان مً بحن اإلا٨ٍٟغ

ت  ش وزاجم البكٍغ اما ( ٣ٞض ؤنضع ٦خابا ًدمل ٖىىان ) جهاًت الخاٍع  the end of storyٞغاوؿِـ ٞى٧ٍى

and the last man  ) ،ُت اللُبرالُت والضًم٣غاَُت الخضًثت ف ي م٣ابل َغح مً زالله ٨ٞغة خى٫ قٖغ

ُت ى ما ٌك٩ل ه٣ُت الجهاًت في الخُىع ، ؤلاًضًىلىحُاث اإلاىاٞؿت ٧الض٨ًخاجىعٍت والكمىلُت والكُٖى َو

ش بلى ٚاًاجه وجهاًخه  ؤلاًضًىلىجي لئلوؿاهُت والهىعة الجهاثُت لىٓام ال٨م البكغي ،وبالخالي ونى٫ الخاٍع

مه َظا ، ٦مؿاع ج٣ضمي في اججاٍ ؤَضاٝ جم جد٣ُ٣ها ألاو٫ ماصي والثاوي : ٖلى زالر ؤؾـخُث ناٙ ٖػ

م مً جغاحٗه ًٖ ال٨ثحر مً ؤعاءٍ ، و٢ض ؤزاع ٦خابه ال٨ثحر مً الجض٫، خًاعي والثالث مٗىىي  ٖلى الٚغ

 1 . وؤ٩ٞاٍع ُٞما بٗض

اما، حضا ٖىضما ٦خب  ألا٦ُض  ش والٗلم وؤلاوؿان َظا الخهىع ، ٞى٧ٍى ظٍ ال٩لماثإلاأالث الخاٍع ، ، ؤَو

ى ما اٖتٝر به بٗض  2ً ٌٗٝغ بُبُٗت الخا٫ قِئا ًٖ الكب٩اث الغ٢مُت، الُىم .لم ٨ً، بٗباعة ؤزغي  َو

.... ؤزىاء جكٌحري ٧اجبا ٣ًى٫ :"  1999في ؤواثل ٖام  هاؼُىهاُ اهترظِذمغوع ٖكغ ؾىىاث في مجلت 

لي بذا لي ؤن الجذُ الىخُذ الزي ال ًمًٌ دخمه هى ؤن ، قُما ظهش مً مهاالث ههذًت إلاهالي ألـا

ًان للػلم نهاًت  برا 
ّ

خ ال ًمًٌ ؤن جٌىن له نهاًت بال كذ في يخابي الخالي اإلاػىىن نهاًت . الخاٍس ويما ـو

خ وخاجم البؽش ل الػلم الىبُعي الخذًث والخٌىىلىحُا التي قشخها واخذا مً ؤهم : الخاٍس
ّ

ًان جٌؽ

خ ًاث الخاٍس ً . مدش ًان مثل ما ٌع –الٌثحر مً جٌىىلىحُا نهاًاث الهشن الػؽٍش مى بثىسة اإلاػلىماث 

بل الخو ؤهىا غلى ، لًٌ ؤبذا لم ههترب مً نهاًت الػلم. غامال حُذا في وؽش الذًمىنشاوُت اللُبرالُت

  3ما ًبذو  هدُا في حىف مشخلت هائلت مً الخهذم في غلىم الخُاة ".

                                                           
اماحما٫ الضًً بً ٖمحر :   -  1 خ: وؤوشوخخه خُى نهاًت قشاوعِغ قىيٍى لىم اإلاجخم٘ ، اإلاجلض  ابعخمىلىحُت مهاسبت الخاٍس ،  5، مجلت الاهاؾت ٖو

ش اليكغ   . 33، م  10، الٗضص  30/12/2021جاٍع
2
  -jeanbaudrillard,sumilacra and simulation,trans,sheilafaria glaser( ann arbor university of michigan 

press ,1994),29/ 
اما :  - 3  -18م م ،  2002،مهغ ،  ألاولى( ، جغحمت ؤخمضمؿخجحر ، َبٗت ؾُىع  ) غىانب الثىسة البُىجٌىىلىحُت ؤلاوعاننهاًت ٞغاوؿِـ ٞى٧ٍى

1921-. pdf    اعة ش الٍؼ  https://books-library.net/free-287747189-download.مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2022/ 10/4. جاٍع
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ذ غً رلَ ٍض خ، بالؽشح ؤخُاها والىكي خُىا، قىيىٍاما، ٍو ُت إلايؽإ الكٌشة مؼ اظخدماس البِئت الخاٍس

هي لذًه يمدذد لبذاًت قٌشة يخابه " نهاًت الاوعان "،   بالهُى :" ولذث غام  غبر اإلاىهج الامبًر

ًان زمت يخابان ًدذدان اإلاعخهبل   1955 في صخمت مىالُذ ما بػذ الخشب الػاإلاُت الثاهُت .

لجىسج  1984يخاب : ًواخخماالجه اإلاشوغت لٍل مً وؽإ مثلي في الػهىد الىظىى مً الهشن الػؽٍش

ل الزي وؽش الُو مشة غام  ( ويخاب غالم حذًذ شجاع اللذوط هٌعلي ) الزي وؽش غام 1949اوسٍو

ًان ما ًخيبإ به الٌخابان غً اإلاعخهبل ؤيثر  بٌثحر مما ؤدسى الىاط آهئز 1932 قهذ اسجٌىا غلى ، ( .

ًاها لهما ؤن ًبرصا قُما بػذ ًاهذ وان ٌؽٌال . جٌىىلىحُخحن مخخلكخحن  الػالم غبر الجُلحن الخالُحن. 

ؤما يخاب)) غالم حذًذ (( شجاع 1جذوس خىُ ما وعمُه الُىم جٌىىلىحُا اإلاػلىماث .1984سواًت 

 ُ ًاهذ غلى وؼَ الخلى ًان ما ؤغىى ، قُػالج الثىسة الخٌىىلىحُت الثاهُت الٌبري التي  قلهذ 

خ البؽش : الشواًت رلَ الجى اإلاشوع الزي محزها هى ؤو خاسج الجعم الخي يما ، خاسج الشخمجكٍش

  2وغهاس )) الفىما (( بلزي ًمىذ الىاط ظػادة قىسٍت ...".، ههُى آلان

ًم٨ىىا آلان ؤن ه٣ى٫ اهه ٖلى ، ؾىت ٖلى وكغ  َاطًً ال٨خابحن 70بٗض ؤن مطخى هه٠ ٢غن ؤ٦ثر مً 

م مً الخيبااث الخ٨ىىلىحُت بهما ٧اهذ ص٣ُ٢ت بلى خض مٟٕؼ ااث الؿُاؾُت لل٨خاب ألاو٫ ٞان الخيب، الٚغ

٨ُت   1984ٞل٣ض خل ٖام ، (( ٧اهذ زاَئت جماما1984))  ومطخى  والػالذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

. ول٣ض قهض طل٪ الٗام ْهىع همىطج حضًض -ؾاب٣ا–مجهم٨ت في نغإ خغب باعصة م٘ الاجداص الؿىُٞاحي 

والخ٤ ؤن  . زىعة ال٨مبُىجغ الصخصخي وبضاًت ما ٢ض ؤنبذ، مً ال٨مبُىجغ الصخصخي لكغ٦ت آي بي ؤم

م بُتر َىبغ، ال٨مبُىجغ الصخصخي اإلاغجبِ باالهترهذ ً ، ٦ما ٖػ ٧ان َى الخد٤ُ٣ الٗملي لخلِؿ٨ٍغ

ل ت والاؾدبضاص، ؤوعٍو ت الىنى٫ : بهما ٢اص بلى ٨ٖـ طل٪ جماما، ؾىي ؤهه لم ًهبذ ؤصاة للمغ٦ٍؼ صم٣َغ

ت الؿُاؾُت ؤنبذ للىاؽ ؤن ، ال مً ألار ألا٦بر ًغا٢ب ٧ل شخوٞبض، بلى اإلاٗلىماث وببُا٫ اإلاغ٦ٍؼ

ٌؿخسضمىا ال٨مبُىجغ الصخصخي والاهترهذ إلاغا٢بت ألار ألا٦بر  بٗض ؤن ؤحبرث الخ٩ىماث في ٧ل بلضان 

َظٍ البُاهاث في خ٣ُ٣ت ألامغ بهما هي مٗلىماث  3الٗالم ؤن جيكغ بُاهاث ؤ٦ثر ًٖ ؤوكُتها  هي .

ت ت ؤو بغاءاث ازترإ ؤو مل٨ُت ٨ٍٞغ ت ؤو  ز٣اُٞت ؤو ججاٍع بل  هي في الخدلُل ، ا٢خهاصًت ؤو ٖؿ٨ٍغ

ؤع٢ام ضخمت طاث مٗجى ا٢خهاصي ؤو ؤمجي للضو٫ وخ٩ىماتها ٖلى خض جىن٠ُ حىعصون ح٩ُى ) ، ألازحر

الؽ ( الصخهُت الغثِؿت في ذ  ما٩ًل صٚو ٩ي ؤولُٟغ ؾخىن في ُٞلمه ))وو٫ ؾتًر ُٞلم  اإلاسغج ألامٍغ

                                                           
 .  26اإلاغح٘ هٟؿه ، م - 1
 . 27اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 2
اما :  - 3  . 28اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  ( ، ) غىانب الثىسة البُىجٌىىلىحُت ؤلاوعاننهاًت ٞغاوؿِـ ٞى٧ٍى
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لى ؾبُل اإلاثا٫  ؤن ؤيثر العلؼ التي ؤغشقها نُمت هي اإلاػلىماث((  خحن و عص ٖلى لؿاهه :"  1987 ((. ٖو

ت - ت لل٣ٗل . َىا٥ هٓم ٢اهىهُت جىٓم اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ت باإلبضاٖاث الٟىُت والخجاٍع جخٗل٤ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

٦ما تهضٝ خ٣ى١ اليكغ . ومً زم ما ًخهل بل٪ مً ؤهىإ اإلاٗلىماث وألانى٫ ٚحر اإلااصًت ،البكغي 

ت بلى  ت والٗالماث الخجاٍع والخإل٠ُ وبغاءاث الازترإ وخ٣ى١ الخهمُماث الهىاُٖت وألاؾغاع الخجاٍع

غ ومكاع٦ت مٗلىماتهم مً زال٫ وحىص هٕى م حر خاٞؼ ا٢خهاصي للمؿخُٟضًً مجها مً ؤحل جٍُى ً جٞى

 1الاخخ٩اع اإلاا٢ذ ".

 مخاوف الشنمىت غلى معخىي الجماغاث والذُو وألاقشاد -ر

٦ما ًخىلض ٖجها ، ؤن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫ جىُىي ٖلى مساَغ ٦بحرة، مً البضحهُاث الُىم

خىا به، وخى٫ جُىع الٗلىم  ٦ثُٟت  مًٗالث وؤؾئلت ٖم٣ُت خى٫ َبُٗت الىا٢٘ وصعحت مٗٞغ

وخى٫ مؿئىلُدىا ، وجىُٓم مجخم٘ ٖاص٫ ) ر مثال الٟجىة الغ٢مُت (، ٗلم الال٨ترووي  (اإلاٗلىماث) ال

ها الؿام٣ت  والتزاماجىا اججاٍ ألاحُا٫ الخالُت وال٣اصمت ". بط ٌكبه مجخم٘ اإلاٗلىماث شجغة جىمى ؤٖٞغ

ُٚاب الخىاػن  ٌٗخبر . وؤ٦ثر ٖكىاثُت مً حظوعَا اإلاٟهىمُت، وألازال٢ُت والث٣اُٞت، وؤؾٕغ، بهىعة ؤ٦بر 

زظ مثال بؿغ٢ت ، ٦مثا٫ ٖلى طل٪. بل مؿإلت زبرة ًىمُت في خُاة اإلاالًحن مً اإلاىاَىحن، مؿإلت حلُت

ت ت شخو آزغ بٛغى الؿغ٢ت ؤو جد٤ُ٣ ٞىاثض . الهٍى بٗباعة ؤزغي اؾخسضام اإلاٗلىماث الهخدا٫ ٍَى

٣ا للجىت الخجاعة الُٟضعالُت. ؤزغي  ت في ٢ضعة ٖملُاث الاخخُا٫ التي ج، ٞو خًمً آالث ؾغ٢ت الهٍى

مالًحن  10وهي الٗملُاث التي جإزغ بها . 2002ملُاع صوالع  ٖام   652,الىالًاث اإلاخدضة بما ٣ًترب مً 

٩ي.   2مىاًَ ؤمٍغ

ومً قإن اؾخسضام الخىاعػمُاث ؤن ًاصي بلى ج٨غاع الخدحز البكغي والىٓامي بل وجطخُمه ٖىضما 

ت بك٩ل ٧اٝ. و٢ض ٌٗجي الاٞخ٣اع بلى الخىٕى في ٢ُإ الخ٨ىىلىحُا حؿدىض في ٖملها بلى بُاهاث ٚحر مخى ٖى

 ؤن َظا الخدضي ال ٌٗالج ٖلى الىدى ال٩افي.

ش، حّٛحر ال٣ىي الٗاملت: ٞهي حؿخدضر ؤق٩ا٫ وؤهماٍ  ما بغخذ الثىعاث الخ٨ىىلىحُت، ٖلى مغ الخاٍع

ا بلى الاهضزاع، حكحر ج٣ضًغاث مىٓمت الٗمل  الضولُت بلى ؤن الخدى٫ بلى ٖمل حضًضة، وجضٞ٘ ٚحَر

ُٟت حضًضة ٖلى مؿخىي الٗالم بدلى٫ ٖام  24ا٢خهاص ؤ٦ثر زًغة ًم٨ً ؤن ًىِحض   2030ملُىن ْو

                                                           
 . 93لىحكاهى ٞلىعٍضي : اإلاٗلىماث ) م٣ضمت ٢هحرة حضا ( ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  - 1
 اإلاغح٘ هٟؿه . - 2
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مً زال٫ اٖخماص مماعؾاث مؿخضامت في ٢ُإ الُا٢ت واؾخسضام اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت وػٍاصة ٦ٟاءة 

 اؾخٗما٫ الُا٢ت في اإلاباوي الخالُت واإلاؿخ٣بلُت.

ت ما٦ُجزي بلى ؤن وفي الى٢ذ ط غ بٌٗ اإلاجمىٖاث مثل مجمٖى ملُىن شخو ٢ض  800اجه، حكحر ج٣اٍع

اثٟهم بؿبب الدكُٛل آلالي بدلى٫ ٖام  ٟحن ٣ًٟ2030ضون ْو ، ؤن اليؿبت الٛالبت مً حمُ٘ اإلاْى

ب الًغوعي ؤو اإلاهاعاث الالػمت للخهى٫ ٖلى ٖمل حُض  ٌكٗغون بال٣ل٤ مً ؤال ٩ًىن لضحهم الخضٍع

 ألاحغ.

ت اجٟا١ واؾ٘ ٖلى ؤن بصاعة َظٍ الاججاَاث ؾٝى ج٣خطخي حُٛحراث في الىهج الظي هدبٗه بػاء وزم

ايُاث؛ وحٗلُم  اصة التر٦حز ٖلى الٗلىم والخ٨ىىلىحُا والهىضؾت والٍغ الخٗلُم، مً زال٫، مثال، ٍػ

 اإلاهاعاث الصخهُت وال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨؛ ومً زال٫ يمان ؤن ًم٨ً للىاؽ ا٦دؿاب اإلاهاعاث مً

اًت  حر صٖم ؤًٞل للٗمل ٚحر اإلاضٕٞى ألاحغ، ٦ٖغ حضًض والاعج٣اء بها َىا٫ خُاتهم. وؾىٝ ًلؼم جٞى

ٟا٫ وعٖاًت اإلاؿىحن في اإلاجز٫ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، وزانت ألن مً اإلادخمل في ْل الخدى٫ الظي َغؤ  ألَا

 1ٖلى ؤٖماع الؿ٩ان في الٗالم، ؤن ًؼصاص الُلب ٖلى َظٍ اإلاهام.

 حؽائمُت في اإلاإمُى واإلاػمُى لبىاء غالم سنمي ؾحر  مىخذمهذمت -ج

غ الاممي في خ٣ُ٣ت ألامغ  ٢ُما ؤزال٢ُت للمٗلىماث وإلاا ًيبغي ؤن ٩ًىن ٖلُه الٗالم في  ًدمل َظا الخ٣ٍغ

ؤلٟت ع٢مُت بال ؤن الخجاعب والامخداهاث الٗؿحرة التي مغث بها اإلاجمىٖت الضولُت ٖلى ألا٢ل في 

غم الخمؿحن الؿىت  اإلاايُت جىشخي بإن طل٪ الخٗاون الضولي والاهٟخاح والؿماواث اإلاٟخىخت ٞو

الخهى٫ الخ٨ىىلىحُاث واإلاٗلىماث واإلاٗاٝع والٗلىم والٟىىن وختى الٛظاء وألامً الهخي ) الهىاٖاث 

اٍ ؤلاوؿاوي ٖلى خض الؿىاء ت لم جخجاوػ ختى الخض، الهُضالهُت ( اإلاىلّضة للٞغ  بهما هي قٗاعاث َىباٍو

حر الخ٩ىمُت ٖبر اإلاىهاث  اإلاإمى٫ ٦ما جبِىه البُاهاث وألاع٢ام الهاصعة ًٖ الهُئاث الضولُت الخ٩ىمُت ٚو

اث الدكائم ٧لما الخذ ؤػمت ا٢خهاصًت ؤو  الغ٢مُت الضولُت والبُضولُت في ٧ل اإلاىاؾباث وجؼصاص حٖغ

ض مً جىؾُ٘ صخُت ؤو ؤمىُت صولُت في ألا٤ٞ لخ٨ك٠ " َؼا٫ الخُاب ؤلاوؿاوي "  في ال ؼمً اإلاغ٢مً وجٍؼ

 . صاثغة الخٗاؾت لـــ" بوؿان الؼمً  اإلاغ٢مً  "
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حر بُٗض ما انُلر ، ولىا في حاثدت ٧ىعوها وخغب ؤو٦غاهُا وعوؾُا صعوؾا مخٗضصة اإلاساعج والخ٣ى٫   ٚو

ُٗت جد ذ ٖلُه بالغبُ٘ الٗغبي وبٞغاػاتها اإلاضمغة ٖلى الهُٗض اإلاجخمعي للضو٫ الهكت والًُٟٗت والَغ

جغبِ ما بحن ٢غابت هه٠ ؾ٩ان الٗالم بال٩امل. وهي ما :" يغباث مىهاث الخىانل الاحخماعي التي

ً الىاؽ مً بؾمإ ؤنىاتهم والخدضر بلى ألاشخام في حمُ٘ ؤهداء الٗالم في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي. ٚحر 
ّ
م٨

غ٢ت، بةجاخت مىبر لخُاب ال٨غاَُت و  ُٟ ؼ ؤق٩ا٫ الخدحز وػٕع ال اإلاٗلىماث الخاَئت، ؤو ؤجها م٨ىتهم مً حٍٗؼ

٤ جطخُم ؤنضاثه.ومً زم، ًم٨ً لخىاعػمُاث وؾاثل الخىانل الاحخماعي ؤن حٗؼػ ججؼثت  ًٖ ٍَغ

 اإلاجخمٗاث ٖلى هُا١ الٗالم. 

 الكماء ؤلالٌترووي معشح الخىجشاث الذولُت اإلاهبلت-ح

جي والضولي، في  جسً٘ ال٨ُُٟت التي جضاع بها جل٪ الخُىعاث ل٣ضع ٦بحر مً الى٣اف، ٖلى الهُٗضًً الَى

 و٢ذ جخهاٖض ُٞه خضة الخىجغاث الجُىؾُاؾُت. 

و٧ان ٢ض خظع ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة مً خضور "نضٕ ٦بحر" بحن ال٣ىي الٗاإلاُت، ٞل٩ل مجها 

ت واإلاالُت  بؾتراجُجُتها الخانت باإلهترهذ والظ٧اء الانُىاعي، ًٞال ًٖ ٢ىاٖض الٗملت وال٣ىاٖض الخجاٍع

ت اإلاخىا٢ًت. الؿاثضة ل ا الجُىؾُاؾُت والٗؿ٨ٍغ  ضحها، وآعاَئ

ىٓغ بلى الخٗاون  ًُ لى هدى متزاًض،   ٖلى ٚغاع حضاع بغلحن. ٖو
ً
 ع٢مُا

ً
ومً قإن َظٍ الٟجىة ؤن جيصخئ حضاعا

وبًجاص ًٞاء بل٨ترووي ٖالمي ٨ٌٗـ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت للؿالم وألامً وخ٣ى١  -الغ٢مي بحن الضو٫ 

مثل  -ضامت ؤلاوؿان والخىمُت اإلاؿخ الالتزام الٗالمي ‖باٖخباٍع ؤمغا بالٜ ألاَمُت لًمان وخضة الٗالم. ٍو

ُ٘ اإلاؿخىي اإلاٗجي بالخٗاون الغ٢مي الخاب٘ ― بالخٗاون الغ٢مي ٤ الٞغ بخضي الخىنُاث الغثِؿُت للٍٟغ

 1لؤلمحن الٗام.

 الػىإلات ومجخمؼ اإلاػلىماث-2

٩ي " حُمـ عوػهاو  ٠ الٗىإلات :" ولظا ٞهى ٣ًغ ٖالم الؿُاؾت ألامٍغ "بالخ٣ُٗض الظي ًىُىي ٖلُه حٍٗغ

٠ ٧امل وجهاجي ًالثم الخىٕى الطخم لهظٍ الٓىاَغ اإلاخٗضصة التي ٣ًضم لها ، ٌٗضمً اإلاب٨غ  وي٘ حٍٗغ

كمل طل٪ ٢ًاًا مثل بٖاصة . الاًضولىحُا، الث٣اٞت، الؿُاؾت، مثل الا٢خهاص، عوػهاو حملت هماطج َو
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ل، جمازل الؿل٘ الاؾتهال٦ُت ٖبر جىُٓم ؤلاهخاج، جضازل ا لهىاٖاث ٖبر الخضوص، اهدكاع ؤؾىا١ الخمٍى

٩ي بلى نٗىبت بًجاص نُٛت مٟغصة جه٠ ٧ل ، مسخل٠ الضو٫...الخ وفي ْل طل٪ ٧له ٌكحر الباخث ألامٍغ

ؤن ًخم ٢بىله ، ٞمً اإلاك٩ى٥ ُٞه، َظٍ ألاوكُت جبضو ٖملُت نٗبت وختى لى جم جُىٍغ  َظا اإلاٟهىم

 1". ه بك٩ل واؾ٘واؾخٗمال

سُت م٨ــً للــضاعؽ ؤن ٌٗثــغ ٖلــى ألاَضاٝ الخ٣ُ٣ُــت للٗىإلاــت لــى ٚــام ٞــي حظوعَا الخاٍع ٞهي وكإث ، ٍو

هـىع الامخــضاص الامبر ًــالي للٛــغب، ولــظل٪ ٞــان بــى٫ بُــغور ، م٘ همـى واحؿـإ ْـاَغة الاؾـخٗماع ال٣ـضًم ٖو

 ، ال٣ــغن الخاؾــ٘ ٖكــغٌُٗــضَا بلى مىخهــ٠ 
ً
ش ؤ٦ثر ٢ــضما خُــث ، ُٞمــا ٌُٗــضَا عوهالــض عوبغحؿــىن بلى جــىاٍع

خُـث ْهـغث خُجهــا مــا اؾــماٍ ، جغحـ٘ بلى بـىا٦حر ال٣ـغن الخـامـ ٖكـغ خمعـت مشاخـل٣ًؿـمها بلى 

ا بمغخلـت ٖـضم ال٣ُــحن الخـي حؿــخمغ مىـظ ونــىال بلى اإلاغخلــت ألازحرة الخــي اؾــماَ، باإلاغخلــت الجىُيُــت

ً وخخــى َـظا الُــىم والتي قهضث بصماج الٗالم الثالث في اإلاجخم٘ الٗالمي ، ؾـبُٗىاث ال٣ــغن الٗكـٍغ

ــت وبــضء مكــ٩لت حٗــضص ، وػٍــاصة اإلااؾؿــاث الضولُــت، وجهاًت الخغب الباعصة، وقُٕى ألاؾلخت الظٍع

هـــىع مـــا ٌٗـــٝغ بـــاإلاجخم٘ اإلاـــضوي الٗـــالمي  الث٣اٞــاث وحٗــض  ص الؿـــالالث صازـــل اإلاجخمـــ٘ الىاخـــض ْو

خي للٗىإلات وجذغُم هظام ؤلاغالم الذولي واإلاىاَىُت الٗاإلاُت ( ٓهغ حلُا مً زال٫ الاؾخٗغاى الخاٍع ٍو

ـى هٓـام ْهـغ مـ٘، اجها حؼء مً هٓام َُمىت الٛغب ٖلى الٗـالم ت  َو بـضء هٓـام الخ٣بـت الاؾـخٗماٍع

هـىع الاؾخ٨كـاٞاث  الجٛغاُٞــت سُــت ؤؾهمذ ٞــي ، ٖو واحؿــ٘ مــ٘ جدــى٫ الاؾــخٗماع بلى ْــاَغة جاٍع

بمـا ٞـي طلـ٪ البىـى ألاؾاؾُت لـضو٫ الٗـالم الثالـث، الخـي ٦ـان الاؾــخٗماع ، حكــ٨ُل نـىعة الٗـالم الخـضًث

ـ هٓام الهُمىت، لــ٪ بترجُــب ؤولىٍاتهــا٢ــض ؤؾهم ٢بــل ط جهــا ٦َغ  ، وبىاَــا الخدخُــت وحكــ٨ُل ج٩ٍى
ً
وزهىنـا

بلى حاهــب اإلاؿـاعي الخثِثـت ، بالك٩ل الظي ًامً ث ٞـي اإلاجـا٫ الا٢خهـاصي، الاحخماعي وختى الجٛغافي

ب الصخهــُت الث٣اُٞــت للــضو٫ الجىــىب بالكــ٩ل الــ ــت وايــدت ًم٨ــً ؤن للٛـغب لخـظٍو ظي ال ًب٣ــى لهــا ٍَى

م ؤن ْـــاَغة الهُمىـــت هًـــجذ زـــال٫ . 2حكــ٩ل ٢اٖضة للٗمل ٖلى الخدغع مً صاثغة الهُمىت وبـــٚغ

ً مـ٘ الخهـاٖض الخـاص ٞـي حجـم الخبـاص٫ الخجـاعي ونـاصعاث  ؾـــبُٗيُاث وزماهُيُـــاث ال٣ـــغن الٗكـٍغ

، و٦ظل٪ الخىامي الىاؾـ٘ ل٣ـضعاث وؤعبـاح الكـغ٧اث ٖـابغة ال٣ىمُـت، مـت  بلى الضو٫ الىامُتالبلـضان اإلاخ٣ض

ا صون ٖىاث٤ ، ٞــان الثابـــذ ؤًًا ؤن ٖـــاملحن ؤؾاؾُحن اؾــمهما ٞـــي ج٨ــَغـ الهُمىـــت الٛغبُـــت واهدكاَع

ظان الٗامالن َما، حضًت  - :َو

                                                           
الم،٢ؿم  الاجفاُ وظاهشة الػىإلات ) الخىىس مً ؤحل الهُمىت (جٌىىلىحُا م٩ي الٗؼاوي :  - 1 ش  3، حامٗت بٛضاص ، م  آلاصاب/ ٧لُت  ؤلٖا . جاٍع

اعة   https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU4432.pdf : . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي 2022 03/03الٍؼ
 . 5-4اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  ، ت ) الخىىس مً ؤحل الهُمىت (جٌىىلىحُا الاجفاُ وظاهشة الػىإلام٩ي الٗؼاوي :  -  2
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الؿـاب٤ ويـمىع ٖهـغ ألاهٓمت الكـمىلُت مـ٘ جهاًـت زماهُيُـــاث ال٣ـــغن  انهُـاس الاجدـاد العـىقُتي: 1- 

ً خُـــث ؤصي طلـــ٪ بلى زلـــى الؿـــاخت الضولُـــت للٛـــغب الغؤؾمالي ٦ــي ًخهــٝغ ٞــي بَاع هٓــام  الٗكـــٍغ

الضعاماج٨ُُــت الٗىُٟــت الخــي خــضزذ الهُمىــت مــً ُٚــغ ؤن ًىاحــه م٣اومــت جــظ٦غ، بلى حاهــب ؤن الخدــىالث 

مـــت الاقــترا٦ُت ؤمام ، ٞــي الىٓــام الـــضولي آهـــظا٥ وكـــغث ؤخؿاؾا باهخهـــاع الٛـــغب الجهـــاجي والخاؾـــم ٍؼ َو

ت هدى زُاع الٗىإلاـت صون  ــم صو٫ الٗــالم الثالــث ٖلــى الاه٣ُــاص بؿٖغ جإمل ؤو  الغؤؾمالُت ألامغ الــظي الٚغ

ـي الهـحن صزلـذ ، خؿـاب للخؿـاثغ وألاعباح ألجها لم ججـض زُاعا  آزغ، ؾُما وان ا٦بر صولت اقترا٦ُت َو

 .ؤًًا بَاع الٗىإلات واللٗبت الغؤؾمالُت وان ٧اهذ مٛلٟت بالىمِ الاقترا٧ي الخام 

ا ٞــــي هٟـــــ وجُـ بـــذء الظـــاهشة الاجفـــالُت الخذًثـــت وزـــىسة اإلاػلىمـــاث: 2-  ــىع ج٣ىُـــت الاهترهُـــذ واهدكــــاَع

 
ً
بــــا ىهُت التي ٧اهذ ٢ض بضؤث ٢بل طل٪، الٟخــــغة ج٣ٍغ  1.مــــ٘ جهــــاٖض ؤَمُت وحجــــم الًٟــــاثُاث الخلٍٟؼ

التي ًه٠ مً زاللها ناخبها بٖالن " قخ الػىإلات "   وحؿخمض َظٍ اإلادايغة ٨ٞغتها مً م٣ضمت ٦خاب

ُا  –بٖالن ًٖ جهاًت الخغب الباعصة  ، ؤوله، و وحهحن ط الن ًٖ مجخم٘ مٗلىماث   -ولى ْٞغ وزاهُه ؤلٖا

ههم بلى بىاء ـشح خماسة ؤخشي (مٗىلم باإلاٗجى ال٩امل جدذ ٖىىان   2  ) معحروا الػالم  في وٍش

قحرمىهذ بعان .ومما حاء في َظٍ الٟاجدت :"  في َظا اإلا٩ان الظي قهض ؤخضازا ٖاإلاُت حؿاما ) ٞىض١ 

، واخض مً ال٣لت الخايغة والي ٧ان َى هٟؿه ٢ض خضص مؿاع 1995( و٠٢ في جهاًت ؾبخمبر  قشاوعِعٌى

ش مدُُا هسبت مً الٗالم ٧ان بٌٗ ٣ٞض . ولم ٨ًً َظا الصخو ؾىي مساثُل ٚىعباحكٝى. الخإٍع

ىا باإلاا٫ الالػم لُاؾؿىا له في البرػٍضًى)  ٨ُحن ٢ض جبٖر اء ألامٍغ ى م٩ان ٣ً٘  presidioألازٍغ ( بسانت َو

ا   ( golden gateحىىب حؿغ  م  –( و٧ان بلى جهاًت الخغب الباعصة مى٢ٗا ٖؿ٨ٍغ مٗهضا حٗبحرا ًٖ ق٨َغ

م لصخهه ٨ظا ٣ٞض صٖا ٚىعباحكىٝ آلان . وج٣ضًَغ ٢اصة الٗالم في مجا٫ الؿُاؾت ماثت مً  500َو

، و٧ان اإلاُلىب مً ازخُاع َظا الجم٘ اإلاسخاع بٗىاًت. و٦ظل٪ ٖلماء مً ٧ل ال٣اعاث، واإلاا٫ والا٢خهاص

ُاحي وخامل حاثؼة هىبل بإهه :" ما َى الا َُئت زبراء حضًضة  والظي ونٟه آزغ عثِـ لالجداص الؿٞى

٤ بل ٤ التي "ؾخٟطخي .وٗم ٧ان اإلاُلىب مىه ؤن ًبحن مٗالم الٍُغ ً َظٍ الٍُغ ى ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 3الى خًاعة حضًضة ".

                                                           
 . 5اإلاغح٘ هٟؿه ، م   - 1
ت ، الٗضص  قخ الػىإلات ) الاغخذاء غلى الذًمىنشاوُت والشقاه (َاوـ بُتر ماعجً و َاعالض قىمان :  -  2 ،  238، جغ ٖضهان ٖباؽ ٖلي ، مجلت اإلاٗٞغ

جي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب  ذ ، ؤ٦خىبغ –اإلاجلـ الَى  . 19،  م  1998ال٩ٍى
 . 21م  ، اإلاغح٘ الؿاب٤،  قخ الػىإلات ) الاغخذاء غلى الذًمىنشاوُت والشقاه (َاوـ بُتر ماعجً و َاعالض قىمان :  -  3
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٨ظا جدخم ؤن ًلخ٣ي َىا ٢اصة مً اإلاؿخىي الٗالمي، مً ؤمثا٫ حىعج بىف وحىعج قىلدـ  َو

ذ جاحكغ ب٣اصة ٧ى٦بىا ألاعضخي الجضص مً ؤمثا٫ عثِـ ماؾؿت  ٍغ ، َا الغحل الظي صمج cnnوماٚع

ابً ، ؤو بٗمال١ الخجاعة، ٗل مجهما ؤ٦بر اجداص في مجا٫ اإلاٗلىماث في الٗالملُج time warnerقغ٦خه بـــ 

و٢ض ؤعاصوا ؤن ٣ًًىا زالزت ؤًام في الخ٨ٟحر    washington sy cipحىىب قغ١ آؾُا واقىًُ سخي ؾِب 

و٦ظل٪ ، بٗم٤ وجغ٦حز  وفي خل٣اث ٖمل مهٛغة مٗا بلى حاهب ؤ٢ُاب الٗىإلات في ٖالم ال٨مبُىجغ واإلاا٫

اعص وؤ٦ؿٟىعص . م٘ اٞع  ٦هىت الا٢خهاص ال٨باع  وؤؾاجظة الا٢خهاص في حامٗت ؾخاهٟىعص َو

٦ما َالب ال٣اثمىن ٖلى الخجاعة الخغة في ؾىٛاٞىعة، وفي الهحن ؤًًا، بالُب٘، بإن ًهغي اإلااجمغون  

ت حمٗاء .، بلى نىتهم لى َىا ولم ٨ًً ؤخض مً َاالء حاء ب1الؾُما اإلاىيٕى له ٖال٢ت بمؿخ٣بل البكٍغ

ت الخٗبحر.   مً ؤحل الثرزغة ٦ما لم ٨ًً مؿمىخا ألخض بإن ًسل بدٍغ

٨ُت  ٢ض بضؤث  (، john  gageحىن حُـ )، مٌُشو ظِعخمضو٧ان مضًغ قغ٦ت ال٨مبُىجغ ألامٍغ

غ خى٫ ))  الخ٨ىىلىحُا والٗمل في الا٢خهاص اإلاٗلىم (( وفي َا الاحخمإ ٢ا٫ حُج :" . اإلاىا٢كاث بخ٣ٍغ

، بهىا ال هدخاج بلى الخهى٫ ٖلى جإقحراث الؿٟغ ن ٌٗمل  لضًىا اإلاضة التي جىاؾبهٞغص ؤبمؿخُإ ٧ل 

 للٗاملحن لضًىا مً ألاحاهب ".

ٗخ٣ض البٌٗ  ، :"  ؤن الٗىإلات هي ْاَغة ٢ضًمت ولضث م٘ خؿب البروِٞؿىع ههغ الضًً لُٗاضخي -َو

ؿدىضون في طل٪ بلى ما طَب  19جُىع الغؤؾمالُت في ال٣غن  ُاويبلُه َو ، " الٗالم الا٢خهاصي البًر

 .حٟىوـ" وؤجباٖه

بن الٗىإلات ْاَغة خضًثت حك٩ل مغخلت مخ٣ضمت مً الىٓام الغؤؾمالي الظي ؤنبذ هٓاما ٧ىهُا بٗض 

ت )1890-1850( والخىاٞؿُت )  1850-1870ؾُاصة الغؤؾمالُت اإلاغ٦ىدُت )  ( 1980 -1896( والاخخ٩اٍع

ا في ال اث بن الٗىإلات ال ًم٨ً ازخهاَع بٗض الا٢خهاصي واإلاالي، ألن جضاُٖاتها وجإزحراتها امخضث بلى اإلاؿخٍى

 :الخالُت

ٌ" اإلاعخىي العُاس ي - : بن الخإزحر ألا٦ثر ويىخا للٗىإلات في َظا اإلاؿخىي ًخمثل في الخىحه " لخ٣ٍى

ىُت للضو٫، وبٖاصة الىٓغ في مٟهىم الضولت ال٨الؾ٩ُي مً زال٫ " بٖٟاء" الضولت ا ىُت الؿُاصة الَى لَى

مً بٌٗ الهالخُاث ؤو " جذجُم" صوعَا في بٌٗ اإلاُاصًً وصٞٗها لالمخثا٫ والخماهي م٘ همىطج ٧ىوي 

 .في مجا٫ الخىُٓم الؿُاسخي والا٢خهاصي والاحخماعي
                                                           

 . 21م  ، اإلاغح٘ هٟؿه -  1
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ت زانت في  اإلاعخىي الهاهىوي: - ٗاث ال٣اهىهُت في الٗضًض مً اإلاجاالث الخٍُى الؿعي لخىخُض الدكَغ

ت اإلاجا٫ الخجاعي والجمغ  بي، زانت بٗض الؿعي لخىخُض الٗمالث الى٣ضًت ) في اإلاجمٖى ٧ي والًٍغ

 .(ألاوعوبُت مثال

ىا٥ اإلاعخىي الثهافي - م اإلا٣اوماث التي جٓهغ َىا َو ىُت ٚع ب" الث٣اٞت اإلادلُت ؤو الَى : الؿعي " لخظٍو

تراٝ بإن اإلاؿخىي الث٣ افي ؤنبذ ٌك٩ل والتي ج٨دسخي، في ال٨ثحر مً الخاالث، َابٗا ٖىُٟا. ًم٨ً الٖا

مجاال إلا٣اومت الٗىإلات وطل٪ باٖخباع ؤن الث٣اٞت حك٩ل ؤعيُت للخماًؼ والخباًً. ؤلم حٗٝغ الث٣اٞت بإجها 

 1.مهى٘ لالزخالٝ؟

ش بلى ًىم الىاؽ َظا ٧ان َظا الخ٣ل الخ٣جي واإلاٗغفي والهىاجعي بمسخل٠ مضزالجه ، ومً طل٪ الخاٍع

 ٞـي الخُىع، بل ألاَم وألا٦ثر بزاعة وجإزحرا  ومسغحاجه وج٣اَٗاجه مـً ؤ٦ثر اإلاُـاصًً
ً
ا الخ٨ىىلىحُت حؿـاٖع

ت ؤلاوؿاهُت وعٞاَُتها ٖلى وحٍى خُاجُت ال خهغ لها ٦ما اهه ال خهغ  ٣ًابل ، في حمُ٘ خ٣ى٫ اإلاٗٞغ

الم م٘ ، مٟغػاتها الؿِئت الىخاثج ٖلى خُاجه واَم ما جد٤٣ في َظا الخُىع جمثل بغبِ وؾاثل ؤلٖا

ألامغ الـــظي ؤَل٤ ، ل٨تروهُــت الخضًثــت وزلــ٤ هٓــام اجهــالي مبىــي ٖلــى جــغابِ َــظٍ الىؾــاثلالىؾـاثل الا

زـــىعة بٖالمُت ومٗلىماجُـــت ؤبغػث بم٩اهُاث َاثلـــت اؾـــدىضث بلى بم٩اهُاث جىانـل ٖالُـت اإلاؿـخىي مـ٘ 

ت ُٚـغ مؿـبى٢ت ٞـي بًها٫ الغؾـاثل ؤلا ، الجمهـىع  ، ٖالمُت واإلاٗلىماجُـت بلى ؤي م٨ـان ٞـي الٗـالموؾـٖغ

ُتي "ؾبىجيُ٪"، ؤو٫ ٢مغ نىاعي في الٗالم ٖام ، خُـث ًـضوع في الًٟاء مً بٗض ؤن ؤَل٤ الاجداص الؿٞى

٢مغ  60 - 10م، بضؤ جض٤ٞ ألا٢ماع الهىاُٖت بلى اإلاضاع ألاعضخي اإلاىسٌٟ، م٘ بَال١ ما بحن 1957

ا ختى ٖام   1300و٢ض اعجٟ٘ َظا اإلاٗض٫ مىظ طل٪ الخحن، خُث جم بَال١ ؤ٦ثر مً  ،2010نىاعي ؾىىًٍ

في  نمش ـىاعي 1400، وبَال١ ؤ٦ثر مً 2020في اإلاضاع ألاعضخي اإلاىسٌٟ في ٖام  حذًذ نمش ـىاعي

، ٧ان َىا٥ خىالي 2021ٖام  ٢مغ نىاعي وكِ في اإلاضاع ألاعضخي اإلاىسٌٟ بدلى٫  7500. في اإلاجمٕى

٣ًا إلا2021ؾبخمبر   اقغ ؤحؿام الًٟاء الخاعجي الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة.، ٞو

 2000ؾِؿخمغ ٖضص ألا٢ماع الهىاُٖت في اإلاضاع ألاعضخي اإلاىسٌٟ )وهي مى٣ُت جمخض ختى اعجٟإ و

ظا اليكاٍ اإلاتزاًض ًدضر آلان  اصة بمٗض٫ ؤسخي في ال٣ٗىص ال٣اصمت،َو ٦ُلىمتر مً ؾُذ ألاعى( في الٍؼ

                                                           
ٍالُاث ؤلاغالم في غفش الػىإلات :  ههغ الضًً لُٗاضخي -  1 اعة بؼ ش الٍؼ . مخىٞغ ٖلى الغابِ  2022-4-01، جاٍع

:http://www.siironline.org/alabwab/solta5(18)/015.htm  
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و  Amazonو  OneWebو  SpaceXبلى خض ٦بحر بؿبب اهسٟاى الخ٩ال٠ُ، خُث ا٢ترخذ قغ٧اث: 

StarNet / GW ٢مغ نىاعي ٖىض جًمحن حمُ٘ مغاخل بغامج ألا٢ماع الهىاُٖت  65000، بحمالي

ه ؤ٦ثر مً   1ؤل٠ ٢مغا نىاُٖا. 100الخانت بها، و٢ض جم ا٢تراح ما مجمٖى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ىىاغُت التي جذوس خُى ألاسك؟ خهائو عها الؿُالوي:  - 1 .  22:39. ٖلى الؿاٖت  2021/  11/ 17. وكغ  ظخذهؽَ وؤسناميم غذد ألانماس الـا

 https://www.arabiaweather.com/ar/content: مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي 
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 مجخمؼ اإلاػلىماث في الىوً الػشبي -1

ع٧اثؼ البِئت الغ٢مُت،التي ًخٛلٛل وؿُجها حٗض البيُت الخدخُت للمٗلىماث والاجهاالث ع٦حزة ؤؾاؾُت مً 

٧ىجها اإلاىعص الظي ٌؿاٞغ  مً زال٫ ، ٖلى َى٫ الغ٢ٗت الجٛغاُٞت ألوكُت مجخم٘ اإلاٗلىماث اإلاٗانغ

ت واإلااصًت ٖلى خض الؿىاء .  ٣ٖضٍ اإلاٗلىماجُت الٌُٟ الغ٢مي الظي جخٗامل مٗه اإلاىاعص البكٍغ

للمٗلىماث في اله٩ُلت اإلااؾؿاجُت للمجخمٗاث، بٗض ؤن بؿبب َظا، جؼاًضث ؤَمُت البيُت الخدخُت  

ت في  ٠ مىاعص اإلاٗلىماث واإلاٗٞغ جدىلذ مً  اله٩ُلُت اإلاجخمٗاجُت الخ٣لُضًت باججاٍ وؿ٤ قب٩احي ًْى

 1حؿُحر صٞت ألاوكُت الؿاثضة .

في ، ًٖ الخهمُم الظ٧ي إلاجخم٘ اإلاٗلىماث ٣الت همىطحُت لؤلؾخاط مدمض ٢حراٍٞمثال ٖىضما ه٣غؤ م

ً الٗغبي هدهل ٖلى الاهُبإ بإن مىٓغو الخهمُم في ألا٢ُاع الٗغبُت َم ؤصخاب زُا٫ ، الَى

ي٠ُٗ بال بٌٗ الاؾخثىاءاث اإلاىٟخدت ٦ضولت الاماعث الٗغبُت اإلاخدضة وما ًضلل ٖلى طل٪ َظٍ ال٣غاءة 

ٗت خحن ٦خب ٣ًى٫ :"   ت ال ٌٗجي ا٢خىاء الخ٣ىُتالى٣ضًت الؿَغ واؾتهال٦ها وال ٌٗجي  بن بىاء مجخم٘ اإلاٗٞغ

ُت وال٣ُمُت  ت والا٦خٟاء باألمغ الىا٢٘ صون مؿاءلت وج٠ُُ٨ وجإ٢لم م٘ الٓغوٝ اإلاىيٖى حؿلُ٘ اإلاٗٞغ

ل٩ل بلض. ٞاإلاجخم٘ اإلاٗغفي بداحت بلى اهسغاٍ مىخج ومبضٕ ومؿئى٫ وبلى عئٍت قاملت وها٢ضة وواُٖت 

ت بمٟهىمها الىاؾ٘ وببٗضَا الغمؼي واإلا ٣ٓت. بن اإلاٗٞغ ٩اوي حٗخبر الُىم ٢ًُت ا٢خهاصًت وؾُاؾُت ٍو

اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت  ت وب٩اٞت الخٍغ واحخماُٖت جخإزغ بالبِئت الخىُٓمُت والؿُاؾاث الخىمٍى

ا باإلاؿخجضاث والخُىعاث الٗاإلاُت التي جستر١ ب٩ل ؾهىلت ٧ل ب٣إ  والاحخماُٖت، باإلياٞت بلى جإزَغ

ىوي الٗالم مؿخٛلت في طل٪ الخُىع الهاثل  ٤ البث الخلٍٟؼ في ج٨ىىلىحُا الاجها٫ وزانت ًٖ ٍَغ

وباالقخٛا٫ ٖلى ٞاع١ الؼمً بحن ال٨ٟغجحن الؿاب٣ت و الالخ٣ت جخٟخ٤ َظٍ الغئٍت 2اإلاباقغ والاهترهِذ.

ا مٗهض اإلاٗلىماث الٗلمُت ؤن مجمٕى ألاوعا١ الٗلمُت التي  الى٣ضًت م٘ الخ٣ُ٣ت اإلااؾٟت التي وكَغ

ملُىن وع٢ت بدثُت، ٩ٞاهذ مؿاَمت بؾغاثُل البالٜ ٖضص  03.5(٢ض بلٜ  2002وكغث في الٗالم ٢بل )

صولت؛ بط جتراوح  22ملُىن مىػٖحن ٖلى  289مالُحن ؤ٦ثر مً مؿاَمت الٗغب البالٜ ٖضصَم 06ؾ٩اجها 

                                                           
ٍاظاتها اإلادخملت غلى قشؿ جكػُل بِئت انخفاد اإلاػشقتخؿً مٟٓغ الغػو :  - 1 ت الالٌتروهُت للبلذان الػشبُت  واوػ ، مغ٦ؼ صعاؾاث  الجاهٍض

 . 340م  الىخضة الٗغبُت ،
ش اليكغ  الػشب ومجخمؼ اإلاػشقت:  مدمض ٢حراٍ -  2 اعة  2009/11/04، جاٍع ش الٍؼ ، مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2022/ 3/3، جاٍع

https://www.echoroukonline.com 
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خؿب  1%في مٗٓم البلضان ألازغي .0.03%مهغ و 0.3%الُمً  و0.1مؿاَمت ٧ل الضو٫ الٗغبُت بحن 

لظا، وخؿب الض٦خىع مدمض ٢حراٍ، وباخدؿاب الؿب٘ الؿىىاث بحن  . صاوص زلُٟت جىن٠ُ الض٦خىع 

ٞ ً ٍغ ت الٗغبي لٗام الخ٣ٍغ غ اإلاٗٞغ  2009إ٢ل ما :"  ًم٨ً ٢ىله ًٖ ألاع٢ام وؤلاخهاثُاث التي ٢ضمها ج٣ٍغ

ت في الضو٫ الٗغبُت. غ الظي جم بَظا  ؤجها جغؾم نىعة ٢اجمت وؾىصاء لىا٢٘ ا٢خهاص اإلاٗٞغ ٖضاصٍ الخ٣ٍغ

بالكغا٦ت بحن بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي وماؾؿت مدمض بً عاقض آ٫ اإلا٨خىم ٢ضم ؤع٢اما مسُٟت 

% مً الُالب الٗغب الضاعؾحن في الخاعج ال  45ملُىن وؿمت ؤمُىن و 60مً بُجها ؤن زمـ الٗغب ؤي 

إلاضاعؽ. وخؿب مالًحن َٟل في ؾً الخمضعؽ ًىحضون زاعج ؤؾىاع ا 9ٌٗىصون، ٦ما ؤن ما ٣ًاعب 

ت الٗغبي لٗام  غ اإلاٗٞغ ، الظي ؤَل٤ ألاؾبٕى اإلااضخي في صبي باإلماعاث الٗغبُت اإلاخدضة زال٫ 2009ج٣ٍغ

% مً  18اإلاىخضي الاؾتراجُجي الٗغبي، ٞةن ال٣ٟغ ماػا٫ ًتزاًض في اإلاى٣ُت الٗغبُت خُث ؤن ؤ٦ثر مً 

 2% . 30الٗغبُت مسجلت وؿبت ونلذ  الٗغب ٣ٞغاء، ٦ما جهاٖضث وؿبت البُالت في ال٨ثحر مً الضو٫ 

 غبئ الكجىة الشنمُت غلى ألانىاس الػشبُت مػشقُا -ؤ

صوعا في عصم الٟجىة الغ٢مُت ٞان  3اهه بطا ٧ان مً اإلام٨ً بك٩ل م٣ٗى٫ ؤن ًلٗب الظ٧اء الخال١

ت ًدخاج ٦ظل٪ بلى بيُت جدخُت حؿخجُب  إلاخُلباث جد٣ُ٣ه في البالص الٗغبُت حض م٣ٗض ٞمجخم٘ اإلاٗٞغ

ىا هالخٔ ؤن باؾخثىاء … اإلاجخم٘ الغ٢مي مً خىاؾب وبِئت الىؾاثِ اإلاخٗضصة وز٣اٞت خاؾىبُت الخ. َو

صو٫ الخلُج ٞةن ٚالبُت الضو٫ الٗغبُت ما ػالذ صون اإلاؿخىي الٗالمي الؾخسضاماث الخاؾىب في 

ت  ت. ٞدغ٦ت ٖىإلات الخ٩ىمت والخجاعة والضعاؾت. ٟٞي ٖهغ الٗىإلات جُغح بق٩الُت مجخم٘ اإلاٗٞغ والهٍى

الٗالم حٗخمض ٖلى البٗض اإلاٗلىماحي باٖخباٍع الٟاٖل ألابغػ واإلادىعي في ٖملُت الخىمُِ التي جىدكغ في 

ت  ت م٘ مىحت الاهدكاع الث٣افي ال٩ىوي، ٞاإلاٗٞغ الٗالم في ؤًامىا َظٍ. ٟٞي ٖالم الُىم جخ٣اَ٘ ٢ىة اإلاٗٞغ

ها. بن لم ج٨ً هي الث٣اٞت ٞةجها حؼء ؤو وحه مً  4وحَى

  :ومً الٗىامل التي جاصي بلى جىؾُ٘ الٟجىة الغ٢مُت بحن الٗغب و الٗالم 

                                                           
 72( ،م  2021)  0 1/ الٗضص 8، مجلت م٣اعباث ٞلؿُٟت ، اإلاجلض  مجخمؼ اإلاػلىماث في الػالم الػشبي : الشهاهاث والخدذًاثصاوص زلُٟت :  -  1

.pdf  ش اليكغ اعة ،  5/6/2021جاٍع ش الٍؼ  . مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي: 2022/  11/3جاٍع

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/231/8/1/153409 
ش اليكغ  الػشب ومجخمؼ اإلاػشقت:  مدمض ٢حراٍ -  2 اعة  2009/11/04، جاٍع ش الٍؼ  ، مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2022/ 3/3، جاٍع

https://www.echoroukonline.com 
ذ :  - 3  .  38، م  2019( ، مغ٦ؼ جبهحر ، مهغ ،  الخفمُم الزًي ؾحر اإلاشانب ) دلُل مِعش لكهم الخالفولُام صًمبؿ٩ي و حىهازان ٍو
 ، اإلاشحؼ العابو . الػشب ومجخمؼ اإلاػشقت:  مدمض ٢حراٍ -  4
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مجخم٘ اإلاٗلىماث الٗغبي لِـ مجخم٘ مدٟؼ لئلبضإ و الابخ٩اع ل٨ىه مدٟؼ للغ٧ىن والترخُب بالخل٣ي 1-

 ولِـ باإلاكاع٦ت

ت ٖالُتي٠ٗ الخسُُِ في ألامىع الثابخت ٞما البا٫ خُا٫ ج٨ىىلىحُا مخ٣لبت - 2 .  بؿٖغ

 ي٠ٗ نىاٖت البرمجُاث م٣اعهت بضو ٫ ؤزغي مثل الهىض والهحن- 3 .

ل و الا٢خهاص الٗغبي - 4 .  مكا٧ل مخٗل٣ت بالخمٍى

ضم اَخمام ال٣ُإ الخام باألمغ -5  . ُٚاب الؿُاؾت ال٣ىمُت للمٗلىماث ٖو

ت في مسخل٠ قغاثذ الٗالم الٗغبي . -6  1ي٠ٗ مؿخىي اللٛت الاهجلحًز

، ان الٟجىة في   ً الٗغبي وؾ٩ان الٗالم في ج٣لو ملخّى مٗضالث اؾخسضام الاهترهذ بحن ؾ٩ان الَى

خُث جًاٖٟذ ٖضص مؿخسضمي الاهترهذ في الٗالم الٗغبي زال٫ الؿىىاث الثماوي اإلاايُت بيؿبت 

ٖضص «باإلااثت، بدؿب اثخالٝ ألامم اإلاخدضة الٗالمي لخ٣ىُت اإلاٗلىماث والاجهاالث والخىمُت، و بن  1200

ؤما في الضو٫   2008و   2000في اإلااثت في الٗالم بحن ٖامي  300خسضمي الاهترهذ اعجٟ٘ بيؿبت مؿ

بال ؤن الالٞذ للىٓغ ؤن َظا الاعجٟإ الهام في ٖضص  ".في اإلااثت 1200الٗغبُت ٞىنلذ اليؿبت بلى  

ت اإلايكىعة ٖلى مؿخسضمي الاهترهذ في الٗالم الٗغبي لم ًهاخبه اعجٟإ ممازل مً خُث اإلااصة الٗغبُ

%وفي طاث الؿُا١  1الكب٨ت الٗى٨بىجُت، خُث ٣ًخهغ ههِب اإلادخىي الٗغبي مً قب٨ت ؤلاهترهذ ٖلى 

ج٨ك٠ بخهاثُاث مىٓمت االاؾ٩ىا الخابٗت ألإلام اإلاخدضة ؤن الٗضص الجمالي الٗالمي للهٟداث ٖلى 

ظا الغ٢م في جؼاًض مؿخمغ في ٧ 40الاهترهذ ًبلٜ خىالي  بلٜ ههِب ملُاع نٟدت، َو  53(ل لخٓت، ٍو

و   . %مً مجمل الهٟداث ال٩لُت 1ملُىن نٟدت ٣ِٞ، ؤي بيؿبت  40الهٟداث الٗغبُت خىالي (

ً الٗغبي ًًم ؤ٦ثر مً  م مً ؤن الَى %مجها  15%مجها مغ٦ؼ ا للجامٗاث و  22مغ٦ؼ بدث  371ٖلى الٚغ

ىحض ٖضص ٦بحر مً ال 58جاب٘ للىػاعاث و  ٗلماء ًخىػٖىن ٖلى ازخهاناث %جابٗت لجهخحن ؤو ؤ٦ثر ٍو

%   8%في الٗلىم الهىضؾُت و  20%في الٗلىم الؼعاُٖت و  24%في الٗلىم الُبُُٗت و 26مخٗضصة مجهم 

 2%في الٗلىم الؿُاؾُت  . 22في الا٢خهاص وؤلاصاعة و 

                                                           
اعة  5م٨خباث ومٗلىماث حامٗت ال٣اَغة ،م عؾالت ماحؿخحر   الػشب والكجىة الشنمُت ،ٖلي خؿحن الؿمحر :  -  1 ش الٍؼ . مخىٞغ ٖلى  133/2022. جاٍع

 :   pdf الغابِ الخالي

 http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/arab_and_digital_divide.pdf   
اعة  6 – 5م٨خباث ومٗلىماث حامٗت ال٣اَغة ،م م عؾالت ماحؿخحر   الػشب والكجىة الشنمُت ،ٖلي خؿحن الؿمحر :  -  2 ش الٍؼ .  13.3/2022. جاٍع

   pdf    :http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/arab_and_digital_divide.pdf مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي



ٍالُت اإلاػلىماث ومجخمؼ الػشبي الػالمخامغ                     ال اإلادىس  ُت وبؼ  الثهاقُت الخفـى

 

86 
 

٢لُـل بط جبلـٜ  ول٨ـً بن خ٣ُ٣ـت ألامغ التي ال حؿـغ , وطلـ٪ الن ٖـضص الٗـاملحن ٞـي ماؾؿـاث البدـث الٗلمـي

غ بلٛـذ هدـى  حهم ؤؾاجظة الجامٗاث(   318وؿـبت البـاخثحن الٗـغب الٗـاملحن ٞـي البدـث والخُـٍى ؤؾخاط ) ٞو

باخــث ل٨ــل ملُــىن وؿــمت ٞــي الــضو٫ اإلاخ٣ضمــت.  3600ل٨ـل ملُـىن وؿـمت مـً الؿـ٩ان، م٣اعهــت مــ٘ )

غ ل٨ـل ملُـىن وؿـمه وجــض٫ ؤلاخهاثُاث بن ٖــضص الٗلمــا ء واإلاهىضؾــحن الٗـاملحن ٞـي مجـا٫ البدـث والخُـٍى

ـي ٞغوؿـا ، 6000َـى ٞـي الُابـان  ُاهُـا 5100ٞو ـي بٍغ وفي بٌٗ ، 200وفي الضو٫ الىامُت ، 4400، ٞو

ظٍ اليؿب جض٫ ٖلى ؤن ٖضص . 310وألاعصن ، 600الضو٫ الٗغبُت مثل مهغ  م٣اعهـت بالـضو٫ اإلاخ٣ضمـت، َو

 ٖلى ؤلاهخاحُت الٗلمُت في 
ً
ظا ًازغ ؾلبا غ مـىسٌٟ حـضا َو الباخثحن الٗـغب الٗـاملحن ٞـي البدـث والخُـٍى

كحر بلى يـ٠ٗ وجسلـ٠ الـضو٫ الٗغبُـت ٞـي مجـا٫ البدـث الٗلمي الظي ٌٗخبر بضاًت  ً الٗغبي َو الَى

٤ هدى الخ٨ىىلىحُا غ ٖلى م .الٍُغ ٘ البدث والخٍُى ؿـخىي البدـث الٗلمـي ٦ـل وؤلاهٟا١ ٖلى مكاَع

جي ٞـي مٗٓـم الـضو٫ الٗغبُـت،في خـحن جهـل َـظٍ 0.6اإلااقـغاث جـض٫ ؤن وؿـبخه الجخجـاوػ  %مـً الىاجج الـَى

ذ  3.5اليؿـبت ٞـي الـضو٫ الٛغبُـت الـى غ لكـغ٦ت م٨ُغوؾـٞى %ؤمـا باإلابـالٜ ٞـإن مىاػهـت البدـث والخُـٍى

اث صوالع،ًٟـى١ بإيـٗاٝ مًـاٖٟت ؤلاهٟا١ الٗغبـي الؿـىىي ٖلـى البدـث ال ملُـاع 5لىخـضَا واإلا٣ـضعة ب 

غ ًٟـى١ ب٨ثُـغ ما جى٣ٟه ٖلى  الٗلمـي، ومـً اإلاالخٔ بن ما جى٣ٟـه الـضو٫ الهـىاُٖت ٖلـى البدـث والخُـٍى

 1. الخٗلُم الٗالي

ًاث والخٌىماث -ب  الخدُى الشنمي للمجخمػاث والؽش

حر الخ٩ىمُت اإلاهخمت بهظا وج٣ُٟا ألزغ ؤلاخهاثُاث  والبُاهاث اإلاخض٣ٞت مً اإلاغا٦ؼ الضولُت الخ٩ىمُت ٚو

الخدى٫ ٦ماقغاث خضًثت ل٣ُاؽ حجم الغصم اإلاد٤٣ لهه الٟجىة بحن الٗالمي والٗغبي واإلاخ٣ضم والىامي 

غ واليكغ اإلادؿ٣حن للبيُت الخدخُت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث والخضماث اإلاغج بُت ،ؤ٦ض الخٍُى

بها اؾخمغاع الاججاٍ هدى الخدى٫ الغ٢مي باليؿبت للمجخمٗاث والكغ٧اث والخ٩ىماث ٖلى الؿىاء. 

جىدكغ مىظ اإلااجمغ الٗالمي لخىمُت الاجهاالث لٗام  (ICT) ومابغخذ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

ٓهغ بُاهاث الاجداص ؤن ؤ٦ثر مً 2017
ُ
في اإلااثت ٖلى  51,4الاهترهذ )في اإلااثت مً ألاٞغاص اؾخسضمىا  50. وج

في اإلااثت مً مجمٕى ؾ٩ان الٗالم ٧ان لضحهم اقترا٥ في  75(، وؤن 2019الهُٗض الٗالمي بدلى٫ جهاًت 

ٌ الثابخت ػاصث ب٣لُل  ٌ اإلاخى٣لت، وؤن وؿبت الاقترا٥ في زضماث الىُا١ الٍٗغ زضماث الىُا١ الٍٗغ

في اإلااثت مً ألاؾغ جخمخ٘ بالىٟاط بلى ؤلاهترهذ في  57ثر مً . وؤما الُىم، ٞإ2019٦في اإلااثت في ٖام  15ٖلى 

اصة الُلب ٖلى البُاهاث بؿبب جؼاًض الخضماث ال٣اثمت ٖلى   بلى ٍػ
ً
 ٖلى طل٪، هٓغا

ً
الوة اإلاجز٫. ٖو

                                                           
 . 6-5اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م  - 1
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الاؾخٗما٫ ال٨ث٠ُ لٗغى الىُا١، ٣ٞض ػاص ٖغى الىُا١ الضولي، في اإلاخىؾِ، لُبلٜ مٗض٫ همى 

 
ً
 مغ٦با

ً
ا ، وبلٜ مٗض٫ الىمى الؿىىي اإلاغ٦ب 2020و 2017في اإلااثت بحن ٖامي  ٣36ضاع بم (CAGR) ؾىٍى

. وم٘ طل٪، ال جؼا٫ 2019و 2017في اإلااثت بحن ٖامي  26لٗغى الىُا١ الضولي ل٩ل مؿخٗمل بهترهذ 

ت في الٗالم مكمىلت بخُُٛت قب٩اث الىُا١  الٟجىة الغ٢مُت ٢اثمت. ولئن ٧اهذ حل اإلاىا٤َ الخًٍغ

ُٟت ما ػالذ جىُىي ٖلى الٗضًض مً الثٛغاث. وجٓل الٟجىة بحن الٍٗغٌ اإلاخ ى٣لت، ٞةن اإلاىا٤َ الٍغ

الجيؿحن خ٣ُ٣ت ملمىؾت، وال جؼا٫ وؿبت اليؿاء ؤ٢ل مً وؿبت الغحا٫ مً خُث الاؾخٟاصة مً 

 1اؾخٗما٫ ؤلاهترهذ .

 ماؼشاث خذًثت للخدُى الشنمي في الذُو الػشبُت -ث

،  22ملُىن وؿمت، وجًم َظٍ اإلاى٣ُت  423الضو٫ الٗغبُت ًبلٜ ٖضص الؿ٩ان في مى٣ُت 
ً
صولت ًٖىا

 
ً
،  وهي حؼع ال٣ُمغ وحُبىحي ومىعٍخاهُا (LDC) مجها ؾذ صو٫ ؤًٖاء مهىٟت يمً ؤ٢ل البلضان همىا

،  َما (SIDS) والهىما٫ والؿىصان والُمً، وصولخان مهىٟخان يمً الضو٫ الجؼعٍت الهٛحرة الىامُت

ً وحؼع ال٣ُ   مً خُث الخىمُت الغ٢مُت: ٞمً البدٍغ
ً
مغ. ومى٣ُت الضو٫ الٗغبُت مً اإلاىا٤َ ألا٦ثر جىىٖا

هاخُت، َىا٥ بلضان مجلـ الخٗاون الخلُجي التي ج٣ىص اإلاى٣ُت ٖبر الٗضًض مً ماقغاث ج٨ىىلىحُا 

 جًاهي مؿخىٍاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت؛ ومً هاخُت ؤزغي، 
ً
اث ٖالُت حضا اإلاٗلىماث والاجهاالث بمؿخٍى

 التي جىاحه نٗىبت م٘ الخىمُت الغ٢مُت ألؾباب ؤَمها الٗىاث٤ اله٩ُلُت َىا
ً
٥ ؤ٢ل البلضان همىا

اإلاؿخمغة بما في طل٪ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ألاؾاؾُت والبيُت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والهغاٖاث 

 وحكم
ً
 ٦بحرا

ً
صة اإلاخىانلت وآزاع حٛحر اإلاىار. وجسخل٠ زهاثو الٗىاث٤ اله٩ُلُت ازخالٞا ل ٖىامل مدّضِ

مً ٢بُل ٖضص الؿ٩ان و٦ثاٞتهم ومؿخىي الخىؾ٘ الخًغي والىٟاط بلى اإلاىاعص والُبُٗت الجٛغاُٞت، وما 

ُٟت ٦ثحرة، وجىحض في ؤزغي مؿاخاث   مىا٤َ ٍع
ً
بلى طل٪. وجىحض في الٗضًض مً ؤ٢ل البلضان همىا

ض مً نٗىبت وكغ البيُت ا لخدخُت لالجهاالث ألاعيُت. قاؾٗت مً ألاعاضخي ٢لُلت الؿ٩ان، مما ًٍؼ

 بحن ا٢خهاصاث اإلاى٣ُت 
ً
 ٦بحرا

ً
ولظل٪، جسخل٠ ؤلا٢با٫ ٖلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ازخالٞا

                                                           
ش الاحخماع الانلُمي الخدمحري للذُو الػشبُت   2021الاججاهاث الشنمُت في مىىهت الذُو الػشبُتٚغاي ، ٞاهِؿا :   -  1 للماجمش  RPM-ARB) ) جهٍش

ل  8-7، احخمإ اٞتراضخي،  2021 لػام الاجفاالثالػاإلاي لخىمُت  اعة 3، م  2021( ، اصٌـ ابابا ، ازُىبُا ،  2021ؤبٍغ ش الٍؼ .  2022/  14/3. جاٍع

 مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :

 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/md/18/rpmarb/c/D18-RPMARB-C-0002!!MSW-A.docx 
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 وؤ٢ل مً  100وجتراوح مٗضالث اؾخسضام ؤلاهترهذ بحن 
ً
في اإلااثت في  10في اإلااثت في ؤ٦ثر الا٢خهاصاث همىا

 في اإلاى٣ُت
ً
 1.ؤ٢ل الا٢خهاصاث همىا

لى  في مٗٓم اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت  ٖو
ً
، ول٨ً بُُئا

ً
 مؿخمغا

ً
مضي الؿىحن ألاعب٘ ألازحرة، قهضث اإلاى٣ُت همىا

بالبيُت الخدخُت لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث والىٟاط بلحها واؾخٗمالها. وخؿب ج٣ضًغاث الاجداص، 

ت اإلاخى٣لت في مى٣ُت الضو٫ الٗغبُت، ؤي ما ً ٣ابل وؿبت الؿ٩ان اإلاكمىلحن جبلٜ وؿبت الخُُٛت الخلٍى

ت اإلاخى٣لت،  في اإلااثت. وؤما وؿبت الؿ٩ان اإلاكمىلحن بخُُٛت بقاعاث الجُل  95بخُُٛت ؤلاقاعاث الخلٍى

ض ب٣لُل ٖلى  ٌ  90الثالث ٞتًز في اإلااثت، وجبلٜ وؿبت الؿ٩ان اإلاكمىلحن بخُُٛت بقاعاث الىُا١ الٍٗغ

ل ألاحلاإلاخى٣لت ال٣اثمت ٖلى ج٨ىىلىحُا الخُىع الُ ت لؤلٞغاص  61,9(LTE) ٍى في اإلااثت. واعجٟ٘ اليؿبت اإلائٍى

، م٘ 2019في اإلااثت في جهاًت ٖام  54,6بلى  2017في اإلااثت في ٖام  47,2الظًً ٌؿخسضمىن ؤلاهترهذ مً 

لى ب 2017في اإلااثت في ٖام  51,8اعجٟإ وؿبت ألاؾغ اإلاِٗكُت التي جخمخ٘ بالىٟاط بلى ؤلاهترهذ في اإلاجز٫ مً 

 2019في اإلااثت في جهاًت ٖام  58,9
ً
ٌ الثابذ واإلاخى٣ل ٖلى الؿىاء همىا . وقهضث ؤؾىا١ الىُا١ الٍٗغ

 ٌ ٖلى مضي الؿىىاث الثالر ألازحرة، وججاوػ ٖضص الاقترا٧اث اليكُت في زضماث الىُا١ الٍٗغ

 .اإلاخى٣لت ٖضص الاقترا٧اث في زضماث الىُا١ الٍٗغٌ الثابخت

ُض مضي ؤَمُت الخىنُلُت الغ٢مُت باليؿبت بلى اإلاجخم٘ وؾلُذ الًىء ٖلى مضي  19-وؤبغػث ؤػمت ٧ٞى

ً  350جإزحر الٟجىة الغ٢مُت اإلاؿخمغة ٖلى ما ًىاَؼ  ملُىن شخو في اإلاى٣ُت الظًً ال ًؼالىن ٚحر ٢اصٍع

في  47,3، بلٛذ وؿبت مؿخسضمي ؤلاهترهذ مً اليؿاء 2019ٖلى ؤن ٩ًىهىا مىنىلحن باإلهترهذ. وفي ٖام 

 ٖلى طل٪، بلٛذ وؿبت ألاؾغ اإلاِٗكُت التي جم٨ىذ مً الىٟاط  61,3اإلااثت ومً الغحا٫ 
ً
الوة في اإلااثت .ٖو

ُٟت و 38,4بلى ؤلاهترهذ  ت في ٖام  74في اإلااثت في اإلاىا٤َ الٍغ وبلٛذ . 2019في اإلااثت في اإلاىا٤َ الخًٍغ

ت  ، 2019في اإلااثت في ٖام  67,2ؾىت،  15-24وؿبت ألاٞغاص الظًً اؾخسضمىا ؤلاهترهذ، مً الٟئت الٗمٍغ

غ  69ؤي ؤ٢ل ب٣لُل مً اإلاخىؾِ الٗالمي البالٜ  ُما ًخٗل٤ باؾخسضام ؤلاهترهذ، زلو ج٣ٍغ في اإلااثت. ٞو

بلى ؤن جُب٣ُاث وؾاثل الخىانل الاحخماعي هي  2019الخىمُت الغ٢مُت في الٗالم الٗغبي لٗام 

 في مى٣ُت الضو٫ ا
ً
ت، الخُب٣ُاث ألا٦ثر اؾخسضاما لٗغبُت، زانت جُب٣ُاث الىضاءاث الهىجُت/الُٟضًٍى

ؿخٗمل زضماث الخ٩ىمت 
ُ
بِىما ٣ًل اؾخسضام جُب٣ُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت ًٖ اإلاخىؾِ، وح

                                                           
ش الاحخماع الانلُمي الخدمحري للذُو الػشبُت   2021الاججاهاث الشنمُت في مىىهت الذُو الػشبُتٚغاي ، ٞاهِؿا :   -  1  RPM-ARB) ) جهٍش

ل  8-7، احخمإ اٞتراضخي،  2021 لػام للماجمش الػاإلاي لخىمُت الاجفاالث  .5، م  2021( ، اصٌـ ابابا ، بزُىبُا ،  2021ؤبٍغ
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ك٩ل جضوي ال٣ضعة ٖلى جدمل ج٩ال٠ُ زضماث  ، َو
ً
ؤلال٨تروهُت والخضماث اإلاالُت ٖلى هُا١ مدضوص حضا

. ؤلاهترهذ في الٗضًض مً البلضان الٗغبُ
ً
 عثِؿُا

ً
 1ت ٖامال

ٍالُت المشائب-ر  جىىساث ظىم الاجفاالث اإلاخىهلت في اإلاىىهت الػشبُت وبؼ

 في بٌٗ ألاحؼاء، بط بن ٖضص الاقترا٧اث في الخضمت 
ً
ؾى١ الاجهاالث في الٗالم الٗغبي مخ٣ضمت حضا

ت اإلاخى٣لت ًخجاوػ ب٨ثحر  صولت. وحكمل  22صولت مً مجمٕى  11وؿمت في  100اقترا٥ ل٩ل  100الخلٍى

مان و٢ُغ واإلامل٨ت الٗغبُت  ُٖ ً وال٩ىٍذ و َظٍ الضو٫ بلضان مجلـ الخٗاون الخلُجي الؿخت، ؤي البدٍغ

الؿٗىصًت وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، و٦ظل٪ اإلاٛغب وجىوـ والجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت والجؼاثغ 

اإلااثت مً البلضان، وحسجل ؾخت في  50في  100وؿمت ًٖ  100مىعٍخاهُا. وج٣ل مٗضالث الاقترا٥ ل٩ل 

وؿمت. وحكحر ج٣ضًغاث الاجداص بلى ؤن مخىؾِ  100ل٩ل  100و 70بلضان مٗضالث اقترا٥ جتراوح بحن 

ى ٣ًل بؿب٘ ه٣اٍ  100ل٩ل  98في مى٣ُت الضو٫ الٗغبُت ًبلٜ  2020مٗض٫ الاقترا٥ لٗام  وؿمت، َو

ت ٣ِٞ ًٖ اإلاخىؾِ الٗالمي البالٜ  وبلٜ مخىؾِ الاقترا٧اث 2وؿمت  . 100 اقترا٧اث ل٩ل 105مئٍى

 ل٩ل  60اليكُت في زضماث الىُا١ الٍٗغٌ اإلاخى٣لت في مى٣ُت الضو٫ الٗغبُت 
ً
وؿمت في  100اقترا٧ا

. ولئن ٧اهذ بلضان مجلـ 75ه٣ُت مئىٍت جدذ اإلاخىؾِ الٗالمي البالٜ  15، ؤي ما ٌٗاص٫ 2019ٖام 

بُٗض ُٞما ًخٗل٤ باالقترا٧اث في زضماث الىُا١ الخٗاون الخلُجي الؿخت جخهضع اإلاى٣ُت بلى خض 

وؿمت، ٞةن ؤ٦ثر مً هه٠ البلضان  100اقترا٥ ل٩ل  100الٍٗغٌ اإلاخ٣ضمت، بمٗضالث جخجاوػ ب٨ثحر 

 
ً
لضحها مٗضالث اقترا٥ ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ الٗالمي ومخىؾِ مى٣ُت الضو٫ الٗغبُت، مما ًٓهغ جباًىا

. وفي البلضان التي ٩ًىن ٞحها مٗ
ً
، ٦بحرا

ً
ٌ اإلاخى٣لت مىسًٟا ض٫ الاقترا٧اث في زضماث الىُا١ الٍٗغ

لى   ما ج٩ىن الًغاثب الخانت بال٣ُإ اإلاٟغويت ٖلى مؿتهل٩ي الخضماث وألاحهؼة اإلاخى٣لت ٖو
ً
ٚالبا

مكٛلي الاجهاالث اإلاخى٣لت ٦بحرة، مما ًازغ ٖلى ال٣ضعة ٖلى جدمل الخ٩ال٠ُ وجىؾُ٘ البيُت الخدخُت. 

ا "بٖاصة الخ٨ٟحر في الًغاثب GSMAالٗالمي لالجهاالث اإلاخى٣لت ) وجدضص عابُت الىٓام َغ ( في ج٣ٍغ

اإلاخٗل٣ت باالجهاالث اإلاخى٣لت لخدؿحن الخىنُلُت"  ؤن اإلاؿتهل٨حن واإلاكٛلحن ًضٞٗىن يغاثب جخجاوػ 

٣ُا  20في اإلااثت في ألاعصن وجىوـ، وجخجاوػ  30 في اإلااثت في ؾاثغ بلضان الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ

                                                           
ش الاحخماع  2021الاججاهاث الشنمُت في مىىهت الذُو الػشبُتٚغاي ، ٞاهِؿا :   -  1  RPM-ARB) الخدمحري للذُو الػشبُت   ؤلانلُمي) جهٍش

ل  8-7، احخمإ اٞتراضخي،  2021 لػام للماجمش الػاإلاي لخىمُت الاجفاالث  .5، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  2021( ، ؤصٌـ ؤبابا ، بزُىبُا ،  2021ؤبٍغ
 . 7-6م اإلاغح٘ هٟؿه ، م  - 2
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(MENA اع ألزظ هٓغة ٖامت مىحؼة ًٖ الًغاثب الخانت بال٣ُإ في مى٣ُت الكغ١  1( )اهٓغ ؤلَا

٣ُا(.  1ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ

ُت-2 ٍالُت الخفـى  الثهاقت وبؼ

ْهغ الى٣اف خى٫ ٢ًُت الخهىنُت الث٣اُٞت م٘ الٗضًض مً ال٣ًاًا ألازغي التي ؤزاعتها مىحاث 

ا الخالي، ال ؾُما م٘ جهاٖض صوع قب٩اث الخ٨ىىلىحُا والاجهاالث الٗىإلات اإلاتزاًضة التي ْهغث في ٖهغه

ى ما ؤصي بلى ْهىع  ٤ ؤمام الٗىإلات وحٗلذ مً الهٗىبت مىاحهتها، َو والاهترهذ التي ٞخدذ الٍُغ

الٗضًض مً الخغ٧اث اإلاىاًَت للٗىإلات التي جسصخى ٖلى زهىنُتها الث٣اُٞت ؤن جىههغ وجىضمج في 

 لٗها جماًما.الث٣اٞاث ألا٢ىي ختى جبخ

ٓهغ طل٪ حلُا وواضخا مً زال٫  ت الث٣اُٞت. ٍو ًمثل الخٟى١ الث٣افي ببضالا آزغ مً ببضالاث الهٍى

الم وؤلاقهاع  اؾتراجُجُاث الٗىإلات ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والبُٗض: ٞالٗىإلات مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا

ُما ؤزال٢ُت وال يىابِ واإلااع٦خِىٜ، ج٨غؽ ٖىصة طل٪ ؤلاوؿان الُبُعي الظي ال ٌٗٝغ خضوصا وال ٢

ظا الىي٘  ت له بال ما اؾخمضٍ مً لخٓاث ِٖل اؾتهال٦ُت مدًت. َو وهىإػ بوؿاهُت.. بوؿان ال ٍَى

ت الٛغبُت بق٩الُت صاثمت  البكغي الظي زل٣خه الٗىإلات ًجٗل مً الخٟى١ الث٣افي التي جمثلها اإلاغ٦ٍؼ

ت اهبيذ ٖلى جمغ٦ؼ الظاث الٛغبُت، التي ؾعى  و٢اثمت، ج٠٣ باإلاغناص ل٩ل مداولت للخدغع الث٣افي. مغ٦ٍؼ

 ٖضص مً ؤلازىىلىححن الٛغب ج٨ُٟ٪ زُابها، وؤولهم لٟي ؾتروؽ.

ا يض الث٣اٞت الؿُاؾُت ٞمٟاصَا بجها جىٓغ لل٣ُم ٦إمغ مؿلم به ، ٞالث٣اٞت. ؤما الاهخ٣اص ألا٦ثر قُٖى

لى ألا٢ل لِؿذ ٣ِٞ  ( ، ٦ما ًهغ الى٣اص مثا٫ . ؾببا لؤلبيُت اإلااؾؿُت هي بمجزلت هدُجت ،ولِـ ) ؤٖو

ان باعي )  ( بان :" الث٣اٞت الؿُاؾُت الضًمى٢غاَُت هي بمجزلت اؾخجابت  brain barryطل٪ م٣ىلت بٍغ

  gabriel almondمضعوؾت للِٗل في ْل ماؾؿاث صًمى٢غاَُت، ولِؿذ ٦ما ًجاص٫ حابُِل ؤإلاىهض 

التزاما ٢ُمُا    the civic cultureٞت اإلاضهُت ((في مالٟها الكهحر )) الث٣ا sidney verbaوؾُضوي ٞحربا 

لى هٟـ اإلاىىا٫ ًيخ٣ض الِؿاهضعو  ٌك٩ل ٢ىة ياُٚت ٖلى جل٪ اإلااؾؿاث باججاٍ الضًمى٢غاَُت ٖو

ألاؾاؽ   edward  banfieldالضعاؾت ال٨الؾ٨ُُت الصواعص باهُٟلض  alessandro pizzornoبُتزوعهى 

((، بضٖىي ؤجها جٟؿغ ُٚاب  the moral basis of a backward societyألازال٢ُللمجخم٘ اإلاخسل٠ ))

                                                           
ش الاحخماع  2021الاججاهاث الشنمُت في مىىهت الذُو الػشبُتٚغاي ، ٞاهِؿا :   -  1  RPM-ARB) الخدمحري للذُو الػشبُت   ؤلانلُمي) جهٍش

ل  8-7، احخمإ اٞتراضخي،  2021 لػام للماجمش الػاإلاي لخىمُت الاجفاالث  . 7، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م 2021( ، ؤصٌـ ؤبابا ، بزُىبُا ،  2021ؤبٍغ



ٍالُت اإلاػلىماث ومجخمؼ الػشبي الػالمخامغ                     ال اإلادىس  ُت وبؼ  الثهاقُت الخفـى

 

91 
 

الٗمل همِ الٗمل الجماعي في الجىىب الاًُالي ٖلى اهه هدُجت)) ألزال٢ُاث ((ٚحر عقُضة، ولِـ 

 1ٖلى اهه اؾخجابت واُٖت لىيٗهم )) اإلاهمل ((  في البيُت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت .، باألخغي 

اث  صخُذ ؤهه ٢ض ؤنبذ للىاؽ في َظا م في الٗالم ألاػع١ ٖالم ؤلاهترهذ، ٍَى ال٩ى٦ب، بؿبب ببداَع

اث بوؿاهُت  بوؿاهُت، جىلضث ٖجها لٛت ٖاإلاُت مكتر٦ت حؿعى بلى ه٣ل ز٣اٞاث الكٗىب، ل٨جها جب٣ى ٍَى

ت الث٣اُٞت.  و للهٍى ظا ًًٗىا ؤمام ببضا٫ آزغ، حض ٍٖى قهل حعحر الػىإلات بهزا الػالم اٞترايُت. َو

اس؟في اججاه الهما  2. ء غلى الاخخالف واإلاؿاًشة: يما ؤؼاس بلى رلَ الكُلعىف حان بىدٍس

٣هض بظل٪ ؤهه :"  لخاحاث اإلاكاهُمُت ((، )) بامِكا٫ ٞى٧ى، ًلؼم طل٪ بضاًت ؤن هخد٤٣ ٦ما ٌؿمُه ٍو

خُا بالىلػُت التي وػِؾ قيها ًلضمىا الخدهو مً الىانؼ الزي ، زاهُا. غلُىا ؤن همخلَ وغُا جاٍس

" ومىهجىا :مجخم٘خحن ٦خب ٣ًى٫ في ماله "مُالص ، و بٗباعة ؤزغي، َى مىهج، مال٪ بً هبي 3هىاحهه .

خالزي اجبػىاه ختى آلان ًش  ورلَ لٍي وعخخشج هزه الهىاغذ في ـىستها ، حؼ بالخدذًذ بلى الخاٍس

ت والىانػُت مػا  4. الىظٍش

ش ا الؼمً ٖلى ، َظٍ ال٣ىاٖض هي زىابذ الخاٍع بن جهًت مجخم٘ . خحن ٌٛحر اإلاجخمٗاثجل٪ التي ال ٌٛحَر

ما جخم في الٓغوٝ الٗامت هٟؿها التي جم ٞحها مُالصٍ، ٦ظل٪ ًسً٘ بىاٍئ وبٖاصة البىاء لل٣اهىن هٟؿه. 

" ال ٢ا٫:، ول٨ً بلٛت ؤزغي خحن ًث عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلمَظا ال٣اهىن الظي ّٖبر ٖىه خض

 5ا ".ًهلر آزغ َظٍ ألامت بال بما نلر به ؤوله

لظا ًغي الى٣اص، ؤن به٩اع ؤزغ البيُت في حك٨ُل الث٣اٞت... ٌٗم٤ مً ٚمىى مٟهىم الث٣اٞت ونٗىبت ؾبر 

اث الثهاقُت جكعحر ؤـىال الججاهاث )) ، peter hallو٦ما ًغي بُتر َى٫ . ؤٚىاٍع برا لم حعخىؼ الىظٍش

                                                           
ت الثهاقت  -  1 ت ، ٖضص  هظٍش ذ ،  223، مال٠ حماعي ، جغحمت ٖلي ؾُض الهاوي ، مجلت ٖالم اإلاٗٞغ ،  1997، اإلاجلـ الث٣افي للٟىىن وآلاصاب ال٩ٍى

 . 319م 
ت:  الٛغاػ الجباع ٖبض -  2 ش  للمجخمػاث؟ الثهاقُت الخفىـُت غلى الػىإلات جهط ي هل.. الثهاقُت الهٍى اعة  18/6/2018، وكغ بخاٍع ش الٍؼ  4،جاٍع

ل   https://www.aljazeera.net/blogs. مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  2022ؤٍٞغ
٣ُا،  مِؽُل قىيى ونماًا السجىن مدمض اػوٍخت :  - 3  . 58، م 2015الكغ١ ، الضاع البًُاء ، اإلاٛغب ،  بٍٞغ

ُ  :مؽٌالث الخماسة ) مُالد مجخمؼ( الجضء هبي مال٪ بً -  4 ، ظىسٍا ،  ، قب٨ت الٗال٢اث الاحخماُٖت ، جغ ٖبض  الهبىع قاَحن صاع ال٨ٟغ ألاو

 . 75، ؿ   1986
ُ  :مؽٌالث الخماسة ) مُالد مجخمؼ( الجضء مال٪ بً هبي -  5  . 78، م  الؿاب٤ اإلاغح٘، قب٨ت الٗال٢اث الاحخماُٖت ،  ألاو
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قةنها ال جهذم ظىي وظُلت خاسنت ، مً خالُ الشحىع بلى اإلااظعاث التي جىلذها وحػُذ بهخاحها

 1للىبُػت جدخاج في راتها بلى جكعحر ((. 

ُت الثهاقُت في ظل الػىإلات -ؤ  هدى بغادة ـُاؾت مػاًحر الخفـى

ٟاجىا الصخهُت  ُت بإنها زهاقُت وظشقُت في آن مػاجدؿم حٍٗغ  100ٞةطا ٧اهذ مسخلٟت ٢بل . للخفـى

وجسخل٠ في الىالًاث ، ؾىت مً آلان 100ا بٗض ولؿٝى ج٩ىن مسخلٟت ؤًً، ٖام ًٖ خالها خايغا

وفي خىاٍع ؤو  2. اإلاخدضة ٖما هي ٖلُه في ؤوعوبا والُابان وؤم٨ىت ؤزغي. ٦ما ؤجها جخٟاوث بحن ألاحُا٫ 

بل ؾُىاحه ٣ٖال ًااػعٍ ط٧اء آلاالث والىٓم ، نغاٖه م٘ ٚحٍر لً ًىاحه ال٣ٗل الٗغبي ٣ٖال آزغ ؤٖؼ٫ 

ُت خخما ؾخ٩ىن مهضعا َاثال لدك٨ُل ز٣اٞخه وزهىنِخه ألهه وببؿاَت ٞهي . والغوبىجاث اإلاٗٞغ

لتهؼؤ ، جسغج بلى الىحىص ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، ووؾِ الٟىضخى التي جغا٦مذ وجىا٦بذ ٖبر ٢غون

وج٨ك٠ ًٖ مضي الخلل ، وجسلخل الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت إلاىٓىمخه الا٢خهاصًت، بٗال٢اث ؤلاهخاج الهىاعي

 الث٣اُٞت . 3في مىٓىمخه

َظٍ اإلاىٓىمت الجضًضة ) ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث( التي ؾُظًٖ لها عؤؽ اإلاا٫ ) اإلااصي( وعؤؽ اإلاا٫  

الغمؼي بك٩ل لم جخسل َظٍ ال٣ىي ٖىه مىظ ٖهىص ألي ؾلُت ؤزغي، ختى بما ٞحها ؾلُت ) الؿ٠ُ ؤو 

غاُٞت ز٣اُٞت ٖاإلاُت  ججاوػث الخضازُحن وما ب ٗض الخضازُحن خُث البىض٢ُت.... الخ (. مك٩لت بظل٪ َبٚى

َىث ٧ل جل٪ الترازُاث التي ال جيبجي ز٣اٞتها  ٖلى جبجي ز٣اٞت  الازخالٝ والخباًً والاثخالٝ والخُاب٤ 

قهي ، ؤن جىانماث اإلاجخمؼ ؤلاوعاوي بانُت ما بهي اإلاجخمؼٖلى اٖخباع ؤن ما بٗض الخضازُحن ًغون :" 

يزلَ ما بحن زهاقاث الػالم ، جخمؼويما ٌعخدُل الىقام بحن وبهاث اإلا، حعخػص ي غلى الخعم

وهي الفلت التي جخجلى ، غلى ـلت ما بػذ الخذازت باإلاػلىماجُت وآلان صٖىا هغ٦ؼ خضًثىا 4اإلاخخلكت .

لذي حىن بىدلُاس الزي ًضخش خىابه الكٌشي بمكاهُم الٌىد والؽُكشة ، في ؤو ضر ـىسها

 5والخىظبت والشنمىت وما ؼابه .

                                                           
ت  -  1  . 319، مال٠ حماعي ، جغحمت ٖلي ؾُض الهاوي ،اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م  الثهاقت هظٍش
 . 341، مغح٘ ؾاب٤ ، م  اإلاػلىماث وحالىث ) اإلاػاسف الخكُت لخجمُؼ بُاهاجَ والعُىشة غلى غاإلاَ (بغوؽ قىاًغ :  - 2
 . 169 -168م م مغح٘ ؾاب٤،  ،اإلاػلىماثالثهاقت الػشبُت وغفش  ٖلي:هبُل  - 3
 . 171، م  مغح٘ ؾاب٤ ،اإلاػلىماثالثهاقت الػشبُت وغفش  ٖلي:هبُل   - 4
 . 171اإلاغح٘ هٟؿه ، م  -  5
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ى ما ًىُب٤ ٖلى مٟهىم الٗىإلات بٗامت، ًيسخب بك٩ل ؤ٦ثر ويىخا ٖلى مٟهىم الٗىإلات في ؤبٗاصَا  َو

غ الٗىإلات ًخمثل في ؾهىلت خغ٦ت الىاؽ واإلاٗلىماث والؿل٘ ٖلى هُا١ ٖالمي. وبٌٗ  الث٣اُٞت. ٞجَى

َظٍ الجىاهب ًسً٘ للخؿاب وال٣ُاؽ واإلاٗاًىت، ٦خض٤ٞ الؿل٘ والىاؽ والى٣ىص واإلااؾؿاث.. ل٨ً 

هبها الث٣اُٞت جخٗل٤ باألق٩ا٫ التي ال ًم٨ً مٗاًىتها بض٢ت ؤو خؿابها، ٧األ٩ٞاع وؤق٩ا٫ الٗىإلات في حىا

 للخىٓحر والغ٢ابت م٣اعهت بالجىاهب الا٢خهاصًت . الؿلى٥ وال٣ُم
ً
بجها ؤبٗاص ؤ٦ثر ٖكىاثُت وؤ٢ل زًىٖا

 . مثال

خباع الىُا٢اث واإلاجاالث التي جيخم  ز٣اُٞت. وجبضو صخت َظا الخهىع بطا ؤزظها في الٖا
ً
ٗض ؤبٗاصا ٌُ ي إلاا 

ؼة ٖلى ال٣ُاؽ ٍؼ هي جخٗل٤ بال٣ُم اإلاكتر٦ت التي ج٩ىن ؤؾاؽ . ٞالث٣اٞت جخٗل٤ بمجاالث ٚحر مىٓىعة ٖو

بت في الخُاة لضي ؤمت ألامم التي ًىبث٤ مجها جغار مكتر٥ مً الهالث اإلااصًت والغوخُت ٌٛخجي ٖبر ، الٚغ

ٛضو َظا ٧له في الظا٦غة الجماُٖت. الؼمً ، جبجى ٖلُه مكاٖغ الاهخماء والخًامً  َو
ً
والٟغصًت بعزا ز٣اُٞا

ت اإلامحزة  1.والهٍى

، الظي َى زهُهت  خي مدضص إلاجخم٘ ؤو حماٖت، ًدؿم بالخٗضص والخىٕى الث٣اٞت بهظا اإلاٗجى مىخج جاٍع

ؤؾاؾُت مً زهاثهها. ومهما ج٨ً صعحت الخُىع ؤو الخ٣ضم التي ٌِٗكها مجخم٘ ؤو حماٖت، ٞةن َظا 

بر يٟحرة مً وطل٪ ٖ ٌعخدىر غلى زهاقخه الخاـت التي جمىده الهىٍت اإلامحزة،اإلاجخم٘ )ؤو الجماٖت( 

غ١ الخُاة والىٓغة للظاث ولآلزغ.. والث٣اٞت  ال٣ُم واإلاباصت وألا٩ٞاع والؿلى٦ُاث واللٛت والضًً َو

 جىا٢ٌ ٧امل، م٘ الٗىإلات بمٟهىمها الث٣افي
ً
ٟها َظا، جبضو في خالت جىاٞغ ؤو حٗاعى، وؤخُاها طل٪ . بخٍٗغ

بر  ؤصواث ازترا٢ُت ٖلى الهُٗض الٗالمي مخسُُت بإن الٗىإلات جيكض اهخ٣ا٫ الث٣اٞت واوؿُابها ٖىىة ٖو

وخايغا،جازغ الاهترهذ في  2.خضوص الث٣اٞاث اإلادلُت الخانت، بما ًاصي الخىمُِ والىخضاهُت الث٣اُٞت

٣ت ٚحر مؿبى٢ت، جىحهاجىا خُا٫ الخهىنُت غح٘ طل٪ بلى ؤن الُغ١ الغثِؿت التي وؿخسضمها . بٍُغ ٍو

لى زٍُى الاهترهذ، وؿبر ٚىع ألاقُاء باؾخمغاع، وؤخُاها ، جخمثل في الخٗلم مً بًٗىا البٌٗ ... ٖو

ًخٗضي ؤصها ٖلى آلازغ... حُٗي الُبُٗت قبه ألابضًت لالجهاالث ٖلى الاهترهذ ٞغنا مً ألاهىإ ٧اٞت إلاً 

ض ؤن ًًا٣ً٪ . ظٍ هي ألاصواث التي ؾِؿمحها الخ٣ا ٖبض هللا الخىعاوي بـــ) ألاصواث الازترا٢ُت ( . 3ًٍغ  َو

                                                           
اعة الػام  ؤلاوعاوي واإلاؽترى الثهاقُت والخفىـُاث الػىإلات : حذلُت الخىعاوي هللا ٖبض - 1 ش الٍؼ   : ، مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي  16/4/2022، جاٍع
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اع، جل٪ آلالُاث الخاملت للث٣اٞت، التي بىؾٗها َو ؿترؾل ٢اثال :" ٣ًهض باألصواث الازترا٢ُت في َظا ؤلَا

 بال اؾدئظان وبما ًخجاوػ ٢ضعة اإلاجخمٗاث وختى الخ٩ىماث ٖلى 
ً
جسُي خضوص اإلادلي والخام، ٚالبا

الم الًبِ والخد٨م. ٦كب٨ت الاهترهذ وججهحزاث البث الًٟاجي اإلاؿمٕى واإلاغجي، وق غ٧اث نىاٖت ؤلٖا

ُه والبدث الازخباعي والخىاؾب، وب٩لمت حامٗت ٞةن ؤصواث الٗىإلات الث٣اُٞت هي جل٪ التي  والتٞر

َؿغث، بٟٗل الخُىع الخ٣جي، ٖملُاث الاجها٫ ًٖ البٗض، ها٢لت مٗها ألاوكُت ٚحر اإلاىٓىعة. وطل٪  ٌَ

 1حن اإلاجخمٗاث". ًسال٠ الىؾاثل الخ٣لُضًت التي ٧اهذ جٟترى الاخخ٩ا٥ اإلاباقغ ب

الم جخجه بلى بٖاصة بهخاج  ع مىه ))٢غامصخي (( ما٦ضا، في طاث الؿُا١، :" بن وؾاثل ؤلٖا
ّ
ى ما خظ َو

ًاهذ الخ٣ل ؤلاًضًىلىجي للمجخم٘ وبيُت َُمىخه، ول٨ً ال ًخٗل٤ ألامغ بال باججاٍ ميؿ٤، ٞةطا 

ك هكعها في ؼٍل ))هُمىت(( بًذًىلىحُا اإلاهُمىحن حععى بلى جهذًم هكعها وبُػُت ويىهُت، وجكش 

والى َىا   2((.قالخىانماث جخخللها وجٌىن في خالت )) جىاصن ؾحر زابذ ، ؤي بًذًىلىحُا معُىشة

مؿدؿمدا مً طي ٢بل  –ؤها بهضص ٞهمه مثل٨م ؤٖؼاجي الُلبت  –اؾمذ لىٟسخي بالخُٟل ٖلى مىيٕى 

ٗغ٦ت الث٣اُٞت (( التي ال خضوص ؤلِؿذ َظٍ)) اإلا. مً ؤَل الازخهام زانت في الضعاؾاث الث٣اُٞت 

٨ُت ( التي ؾٗذ بلى)) ج٣ضًم  جهاًت لها ٖلى ألا٢ل في خايغ ؤًامىا َخه ج٨ك٠ ٖىعة ) الهُمىت ألامٍغ

ت (( بط قيذ خغوبها ٧املت في يض صو٫ . هٟؿها َبُُٗت و٧ىهُت (( ٚحر  ؤجها ٧اهذ )) ٖضاثُت(( و )) ٖىهٍغ

وجاعة ؤزغي باؾم مداعبت الض٨ًخاجىعٍت وجاعة ؤزغي م٩اٞدت  الٗالم ؤلاؾالمي جاعة باؾم الضًم٣غاَُت

ٟت مً وعائها 
ّ
اب في ؤٞٛاوؿخان و هٕؼ ؤؾلخت الضماع الكامل في الٗغا١ والبُىلىجي في ؾىعٍا مسل ؤلاَع

ملُىن ٢خُل مؿلم .وهي التي حؿخٗمل مل٠ خ٣ى١ ؤلاوؿان يض الهحن لظاث ))الظاث اإلاؿلمت ((  20

خحن مخخالُخحن وماػا٫ .التي ماعؾذ ٖلحها ال٣خ  ل اإلامىهج لٗكٍغ

الم ٖامت وبالًٟاثُاث   -٦ما اقغها ؾاب٣ا  –واؾخسضمذ ٖلى الٗمىم الغؤؾما٫ الغمؼي   واإلاخٗل٤ باإٖل

تها )ؤي خضًث ًٖ الىا٢٘( وهٟىطَا ) اإلاازغ ألاؾاؽ في خا٫ ج٨ٟ٪ البيُت  ٖلى وحه الخدضًض لغمٍؼ

، ؤي اهه ًٞاء واؾ٘ بغمىػٍ وجخضازل ٞحها بلى مجا٫ الاؾخ٣ُابالاحخماُٖت (. ٧ىهه ...، :" ًيخمي ... 

ل  هٗب جثبُخه بضون البىاء اإلاؿخمغ واإلاٗاوصة، ٦ما اهه ٖغيت للدكَى خباعاث ٍو ال٨ثحر مً اإلاهالر والٖا

 3الضاللي والضٖاجي مما ًجٗله ؤ٦ثر ؤهىإ الغؤؾما٫ حضلُت وخؿاؾُت.
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ًخإحى مً الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الظي ًم٨ً للٛغب ، الخالُتوالٟغ١ بحن ؤػمىت الٛؼو الؿاب٤ والٗىإلات 

٩ي بالظاث، مً مداعبت الهىٍاث الث٣اُٞت بؿهىلت ؤ٦بر. الخ٨ىىلىحُا هي التي ؾمدذ، بىٓغ َاالء،  ألامٍغ

بمماعؾت ٖملُاث الٛؼو الث٣افي بك٩ل ٖاحل ومٟخىح وقامل وبخ٩لٟت ؤ٢ل. ٞال٣ىلبت والىمُُت في اإلاإ٧ل 

وألاطوا١ الٗمغاهُت و٦ُُٟت الخٗامل م٘ الى٢ذ والاوكٛا٫ ب٣ًاًا مدضصة، َظٍ  واإلاكغوب واإلالبـ

اث الث٣اُٞت لؤلمم والجماٖاث وألاٞغاص، باجذ مهُئت بًٟل ؤصواث  ألامىع حمُٗا التي جُمـ الهٍى

٩ي  ٘ الؿمعي والبهغي واإلا٨خىب التي ج٣٘ في خىػة ألا٢ىٍاء في الٛغب، ألامٍغ الاجها٫ والخىانل الؿَغ

 .زام هدى 

ظا ٣ًلل ٞغم ٖاإلاُت . ومما ًترجب ٖلى طل٪ ُٚاب اخخما٫ الخال٢ذ الث٣افي ببِء وجغوي بحن ألامم َو

في الى٢ذ الغاًَ، ال جخى٠٢ ٖىض ما ًمل٨ه آلازغون مً ، الث٣اٞت لهالر ٖىإلاتها. الٗىإلات الث٣اُٞت

ا، ؤجها ٚؼو ٧اسر بال ز٣اٞاث زانت ًم٨ً ؤن ٌٛخجي بها الجمُ٘، ؤو ًخم اؾخسالم مكتر٥ بوؿاوي مجه

٣غاء ؤو  غص وحماٖت وحماٖت وؤمت وؤمت. وهي ال جٟغ١ ؤًًا بحن ؤٚىُاء ٞو بهحرة ًىٟي الخمحز بحن ٞغص ٞو

 1لٟحن، ؤو بحن ؤَل الكما٫ وؤَل الجىىب.سخومبحن مخ٣ضمحن 
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 خاجمت 

تبن ما ا " الخ٣ا والظي ًًٟل بٌٗ مً نُلر ٖلُه بــ "مجخم٘ اإلاٗلىماث " ؤو "مجخم٘ اإلاٗٞغ

وان اجطخذ ، ؤو )) اإلاجخم٘ الغ٢مي (( الا٧اصمُحن بةَال١ حؿمُاث ؤزغي ٖلُه ٦ــ)) اإلاجخم٘ الكب٩ي (( 

، بال اهه ماػا٫ مجخمٗا ٢ابال للضعاؾت والى٣ض و الٗهغهت و الخدضًث٦ثحر مً مٗاإلاه ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض 

ل٩ىهه ٢ض اٞغػ جدضًاث حمت ال خهغ لها في َظا اإلا٣ام الٗلمي والتي حؿدىض بلى ؤؾباب ٖضة  ًغجبِ 

(( ؤو )) الهىاٖاث الًٟاثُت (( ٨ىىلىحُاث الًٟاثُته٣ل الخؤخض الخدضًاث ال٨بري مجها بمؿإلت )) 

ت جخمخ٘ بترؾاهت وؾُاؾاث اإلاىحهت بلى الاؾخسضاماث الؿلمُت  قضًضة الخ٣ُٗض مً خُث ٧ىجها  مٗٞغ

ُت )) ٞجىة ج٣ىُت  ٦ــ  الج٣ُُها ٚالبُت صو٫ الٗالم الثالث  واؾدثماعاث مالُت ضخمت  خماثُت ومٗٞغ

ؤلمً ) ألاػماث (ج٣ىى  مً ((  ٢اٖضًت 
ّ
 . ))ؾُاصتها الاجهالُت (( زانت في خاالث ال

٦ما ج٣ىى ونىلها بلى)) اإلاٗلىماث اإلاؿخ٣بلُت ((  طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بال٣ضعة ٖلى اؾخ٨كاٝ صو٫ 

ت بل وحٗض هي . وخ٩ىماث لثرواث بلضاجها والاؾدكٗاع  باإلاساَغ وال٩ىاعر ال٨بري واؾخسضاماتها الخىمٍى

م مً وحىص مخالػماث ؤزغي ج٨ك٠ ًٖ حجم الهىة بحن مً ًمل٪ ؾاخت اإلاٗغ٦ ت الخ٣ُ٣ُت ٖلى الٚغ

ختى باليؿبت للضو٫ والخ٩ىماث التي ال جمل٪ ؾُاصتها الاجهالُت  ومثل طل٪. ومً ال ًمل٪ َظٍ الثروة 

مجها وما ًدمله مً)) تهضًضاث هاٖمت(( ٖلى ؤ، حٗاوي بل وجضٞ٘ ٞاجىعة بياُٞت )) زمً اإلادخىي الغ٢مي((

ال٣ىمي في بَاع  لٗبت نغإ مٗلبت  بــ)) بًضًىلىحُاث (( جلبـ لباؽ ؤلاوؿاهُت والث٣اٞت والخًاعة 

٤ الابتزاػ باالجها٫     . وألازال١ و٢ذ ما ٧ان طل٪ اللباؽ ًد٤٣ لها م٩اؾب مُضاهُت ًٖ ٍَغ

 وبباختإلا٨بىجاث َظا الىؾُِ الجضًض )) الاهترهذ (( لخٟجحر ا، بظل٪، ال٣ىي الٗاإلاُتجل٪ مؿخٛلت 

اث مً صون وإػ  ا لُاإلاا هضصث بها الخٍغ ٗاث ٚحر مخىاػهت وال ٖاصلت  ز٣اُٞا وخًاٍع ؤزالقي، بل و بدكَغ

 ألانىاث الخاٞخت في الهُئاث الضولُت مىظ ما ًسلىا ًٖ هه٠ ٢غن .

ت ق٨ؿبح ُت واإلاالُت  خكغث ٦ثحر مً قٗىب اإلاٗمىعة  في ػاٍو ر )ؤن ج٩ىن َظٍ الخدضًاث الخ٣ىُت واإلاٗٞغ

اء الٗالم  .، ؤو الج٩ىن (  صون ؤن ًلخٟذ بلحها ؤزٍغ
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  :نائمت اإلاشاحؼ

 اإلاػاحم والهىامِغ 

 . 1968 بحروث، ناصع، ، صاعلعان الػشبابً مىٓىع:  -1

، معجم مفىلخاث غفش الػىإلات ) مفىلخاث انخفادًت : بؾماُٖل ٖبض الٟخاح ٖبض ال٩افي -2

غ ٖلى الغابِ الال٨ترووي الخالي :.  421م ، احخماغُت  هكعُت، بغالمُت(  KOTOBARABIA.COM.مخٞى

. WWW 

ت -3 غ ٖلى الغابِ الخالي: ا٢خهاص اإلاٗٞغ     /https://ar.wikipedia.org/wiki: مىؾىٖت و٦ُبُضًا مخٞى

 . 1973، باَعـ، م٨خبت العوؽ، اإلاعجم الػشبي الخذًث، العوؽ: الجغ زلُل -4

ت الصخُٟت -5  .1995، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والث٣اٞت والٗلىم، جىوـ 4الٗغبُت: مج  اإلاىؾٖى

 .1989، صاع الكغو١، )ال٣اَغة، بحروث(، 1، ٍمعجم اإلافىلخاث ؤلاغالمُت٦غم قلبي،  6-

ت  -7 ٌُبُذًامىؾٖى غة ٖلى الغابِ الخالي، ٍو   /https://ar.wikipedia.org/wiki: مخٞى

 .2006، ألاعصن، 1ٍ ، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، اإلاعجم ؤلاغالمي: مدمض حما٫ الٟاع - 8

ض مدمىص ٖؼث: -9  .1984حضة، ، ، صاع الكغو1١ٍ نامىط اإلافىلخاث ؤلاغالمُت،مدمض ٍٞغ

غ ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي آلاحي:  ) غشبي، غشبي (، اإلاػاوي الجامؼمعجم -10 مخٞى

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

 . 2004، ال٣اَغة 4، ٍ نامىط الىظُي معجم اللٛت الٗغبُت، -11

غ ٖلى الغابِ الخالياللؿت الػشبُت اإلاػاـشمعجم -12          : ، مخٞى

https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 
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 اإلاشاحؼ باللؿت الػشبُت

 .1982، 1ٍ ، بٛضاص، مُبٗت صاع الغؾالت ، جد٤ُ٣ ؤ٦غم ٖثمان ًىؾ٠، مكخاح الػلىم: الؿ٩ا٧ي - 13

٪ مُٛغي -14 ً للث٣اٞت ، الضًً لُٗاضخيجغحمت ههغ ، ظىظُىلىحُا الاجفاُ واإلاُذًا: اًٍغ َُئت البدٍغ

 . 2018، اإلاىامت، 1ٍ، وآلازاع

ألاعصن ،الىعا١ لليكغ  01ٍ، اإلاػلىماث واإلاجخمؼ، مجبل الػم، اإلاال٩ي، ػ٧ي خؿحن، الىعصي-15

 . 2002، والخىػَ٘

، (اإلاػلىماث وحالىث ) اإلاػاسف الخكُت لخجمُؼ بُاهاجَ والعُىشة غلى غاإلاَ : بغوؽ قىاًغ -16

ت، مىخضي الٗال٢اث الٗغبُت والضولُت، جغحمت ص. ؤخمض مٛغبي  . 2017 1ٍ، صاع ال٨خب ال٣ٍُغ

مامىىن بال خضوص للضعاؾاث ، جغحمت بضع الضًً مهُٟى، مجخمؼ الؽكاقُت : بُىوٜ حكى٫ َا17٫

 . 2019، اإلاٛغب، 1ٍ، وألابدار

اث ، ألادواس (، الهُاًل، ماظعاث ؤلاغالم والاجفاُ )  الىظائل: حما٫ الُٟٗت -18 صًىان اإلاُبٖى

 . 2010، الجؼاثغ، الجامُٗت

ل ؤلاغالم الػشبي ) الىغاء ووعي الهىٍت (حما٫ الؼعن:  -19 ، 1ٍ، نٟداث للضعاؾاث واليكغ، جذٍو

 . 2011ؾىعٍا، 

صخاقت البُاهاث )  يُل وعخخشج ألاخباس مً : لُلُان بىهُٛغو ولىسخي حكُمبرػ، حىهازان ٚغاي  -20

 . 2015، بحروث، مُاب٘ الضاع الٗغبُت للٗلىم، 1ٍ ، ألاسنام واإلاػلىماث والاهترهِذ (ؤيىام 

ضان، الخدهُو الصخكي ؤظالُب وجهىُاث: حىن ؤوإلاان -21 ، الضاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘، جغ لُلى ٍػ

 . 1999، مهغ

ٍاظاتها : خؿً مٟٓغ الغػو -22 ت الالٌتروهُت للبلذان الػشبُت  واوػ اإلادخملت غلى قشؿ الجاهٍض

 مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت .، جكػُل بِئت انخفاد اإلاػشقت

ٍ ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، جغحمت ؤهىع الجمٗاوي ، اإلاجخمؼ الؽبٍي: صاعن باعوي-23

 . 2015ٞبراًغ ، بحروث، ألاولى
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الضاع الضولُت  الجمُؼ (،ؤلاغالم ؤظاط الصخاقت )مً الجمُؼ ومً ؤحل : صان حُلمىع   -24

 . 2010، مهغ، لالؾدثماعاث الث٣اُٞت، جغحمت هٟحن هىع الضًً

ه  -25 جِـ صوبٍغ جغحمت ٞااص قاَحن حىعحُذ ، مدالشاث في غلم ؤلاغالم الػام ) اإلاُذًىلىحُا (: ٍع

 . 1996بحروث، لبىان ، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ، 1ٍ، الخضاص

26- ٘ ، مفادس اإلاػلىماث في مجاُ ؤلاغالم والاجفاُ الجماهحري : ٢اؾم خاجم مدمض حغحِـ و بَغ

ت للىؾاثِ الث٣اُٞت واإلا٨خباث، مهغ .  مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

، ال٣اَغة: الاجفاُ وؤلاغالم وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث ، وٗماث ؤخمض ٖثمان ، ؾامُت مدمض حابغ  -27

ت  الجامُٗت   . 2003، صاع اإلاٗٞغ

ٍالُت اإلافىلر (: ؤ٦بر قا٦هناخب عقُض مىسخى و ٖلي  -28 ، الخدُى في مػنى البُان ) نشاءة في بؼ

ايت  حامٗت َغمُان.  ، ٧لُت التربُت ؤلاوؿاهُت والٍغ

ش )) بداسة ؼاون اإلاجخمؼ الػاإلاي ((: ححران في غالم واخذ: ٖبض الؿالم عيىان -29 جغ ، هق جهٍش

ت مً اإلاترحمحن ت، مجمٖى  ال٩ىٍذ .، َجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، اإلاجلـ الى 201الٗضص ، ٖالم اإلاٗٞغ

حر ٖبض اإلاال٪، نىاهحن الخىىس الاحخماعي: ٚلحزعمً -30 ب َػ  .  1978بحروث  –صاع الٟغابي ، حٍٗغ

ٖالم ، زىسة الاهكىمُذًا ) الىظائي اإلاػلىماجُت ويُل حؿُحر غاإلاىا وخُاجَ ؟(: ٞغاه٪ ٧لِل -31

ت ا،253الٗضص، اإلاٗٞغ جي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ، جغ  خؿام الضًً ػ٦ٍغ ذ، ، اإلاجلـ الَى  .2000ال٩ٍى

اما -32 ، جغحمت ؤخمضمؿخجحر، ( نهاًت ؤلاوعان ) غىانب الثىسة البُىجٌىىلىحُت: ٞغاوؿِـ ٞى٧ٍى

اعة .   pdf. -1921 -18م م ، 2002، َبٗت ؾُىع ألاولى ،مهغ ش الٍؼ غ ٖلى  2022/ 10/4جاٍع .مخٞى

 https://books-library.net/free-287747189-download: الغابِ الخالي

ً (: ٢اًض صًاب -33 ، اإلاػشقت يشؤظماُ ) الخػلُم والخهذم الانخفادي في الهشن الخادي والػؽٍش

ت الٗامت لل٨خاب  . 2014ال٣اَغة ، الهُئت اإلاهٍغ

 . 1994، ، ال٣اَغةصاع ال٨ٟغ الٗغبي، الخبر في وظائل ؤلاغالم: مدمض مٗىى -34

 . 2015، ، اإلاٛغب٣ٍُا الكغ١، الضاع البًُاءبٞغ ، مِؽُل قىيى ونماًا السجىن : مدمض اػوٍخت-35
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، ، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت1ٍ، اإلاٗلىمت ألامىُت: مدمض ٞاعو١ ٖبض الخمُض ٧امل -36

اى  . 1999، الٍغ

جغحمت ٖبض الهبىع ،  الجؼء ألاو٫ ، )ؼبٌت الػالناث الاحخماغُت ( مُالد مجخمؼ: مال٪ بً هبي -37

 .1986، 3ٍ، قاَحن، صاع ال٨ٟغ، ؾىعٍا

ل ٧اؾخلؼ -38 ًاث الاحخماغُت في غفش الاهترهذ (: ماهٍى ٍاث الؿمب وألامل ) الخش جغ َاًضي ،  ؼب

 .2017، ،٢ُغ 1ٍ، ٖبض الل٠ُُ  ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث

، ٍ ألاولى، غفش اإلاػلىماث "جدىٍل اإلاػلىماث بلى مػشقت " ؤلاوعان واإلاػشقت في٦ُذ ص٢ُلً،:  -39

 .  2001 ، جغ، قاصن الُافي، الؿٗىصًت

ذ بىعجغ وآزغون-40- ٌُلٌُغ، )حذُ ؤلاغالم والعاظت بحن الاقتراض ي  :لُىا الجُىسخي ٚاٍع ظاهشة ٍو

  2012، ، بحروث1(، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث والؿُاؾاث، ٍوالىانعي

اإلاخالغبىن بالػهُى ) يُل ًجزب مدشيىا الذمى الٌباس في العُاظت وؤلاغالن : ؤ.حكُللغَغبغث  -41

ت، ووظائل الاجفاُ الجماهحري خُىه الشؤي الػام ؟(،  جغحمت ٖبض الؿالم عيىان، صاع اإلاٗٞغ

ذ   .1999ال٩ٍى

ذ وؼبٌت الػالم : والترجغوث ؤهضعؾىن  -42 جغ ، ؤحمؼ (غفش الجُىاث والالٌتروهاث ) ؤلاوعان اإلاٍض

ت، ؤخمض مؿخجحر  . 1997، مهغ، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

ت الٗضص  الكجىة الشنمُت ) سئٍت غشبُت إلاجخمؼ اإلاػشقت (،: هبُل ٖلي وهاصًت حجاػي  -43 ٖالم اإلاٗٞغ

جي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، 318  . 2005، ال٩ىٍذ -اإلاجلـ الَى

ٖالم ، إلاعخهبل الخىاب الثهافي الػشبي( الثهاقت الػشبُت وغفش اإلاػلىماث ) سئٍتهبُل ٖلي :-44

ت، الٗضص   . 1990، ال٩ىٍذ ، 276اإلاٗٞغ

ا () : لىحكاهى ٞلىعٍضي  -45 مغاحٗت ٖال ، جغحمت مدمض ؾٗض َىُاوي ، مػلىماث: مهذمت نفحرة حذًّ

اعة . 15م ، 2014، ماؾؿت َىضاوي ، ٖبض الٟخاح ٌـ ش الٍؼ غ ٖلى الغابِ . 2022/  02/  19جاٍع مخٞى

 /pdf: https://www.hindawi.org/books/29257536الخالي
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ت الثهاقت  -46 ت، جغحمت ٖلي ؾُض الهاوي ، مال٠ حماعي، هظٍش ، 223ٖضص ، مجلت ٖالم اإلاٗٞغ

ذ  . 1997، اإلاجلـ الث٣افي للٟىىن وآلاصاب ال٩ٍى

جغ ٖضهان ، والشقاه (قخ الػىإلات ) الاغخذاء غلى الذًمىنشاوُت : َاوـ بُتر ماعجً و َاعالض قىمان -47

ت، ٖباؽ ٖلي جي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ، 238الٗضص ، مجلت اإلاٗٞغ ذ–اإلاجلـ الَى ؤ٦خىبغ ، ال٩ٍى

1998. 

ذ -48 مغ٦ؼ ، ( الخفمُم الزًي ؾحر اإلاشانب ) دلُل مِعش لكهم الخالف: ولُام صًمبؿ٩ي و حىهازان ٍو

 . 2019، مهغ، جبهحر

 ؤوشوخاث وسظائل ديخىساه و ماحعخحر  

ت للصخكُحن: خىىف خُٟٓت -49 ٍالُت مفادس الخبر الىصاٍس في الجضائش  )معاولي خالًا الاجفاُ  بؼ

حن واإلاٍلكحن باالجفاُ ، الىصاسي همىرحا( كُت وجىبُهُت لػُيخحن مً الصخكُحن الجضائٍش دساظت ـو

٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت ، ؼاثغ بً ًىؾ٠ بً زضةما حؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت الجسظالت ، الىصاسي 

الم الم والاجها٫، وؤلٖا  . 2009، ٢ؿم ٖلىم ؤلٖا

مهىماث الخػامل مؼ اإلافادس اإلاكخىخت لجمؼ اإلاػلىماث ألامىُت ) : زالض بً مدمض ٖثمان الٟالر -50

مٗت حا، دساظت مهذمت اظخٌماال إلاخىلباث الخفُى غلى دسحت اإلااحعخحر في الػلىم الؽشوُت (

ُت، ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت اى، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ،٢ؿم الٗلىم الكَغ  . 2005، الٍغ

عؾالت ماحؿخحر  م٨خباث ومٗلىماث حامٗت ال٣اَغة ، الػشب والكجىة الشنمُت: ٖلي خؿحن الؿمحر -51

اعة . 5،م  ش الٍؼ غ ٖلى الغابِ الخالي. 133/2022جاٍع   :  pdf مخٞى

http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/arab_and_digital_divide.pdf   

ش الاحخماع الانلُمي  2021الاججاهاث الشنمُت في مىىهت الذُو الػشبُت : ٞاهِؿا، ٚغاي -52 ) جهٍش

احخمإ ، 2021 لػام للماجمش الػاإلاي لخىمُت الاجفاالث RPM-ARB) الخدمحري للذُو الػشبُت  

ل  8-7اٞتراضخي،  اعة 3م ، 2021، ازُىبُا، اصٌـ ابابا، ( 2021ؤبٍغ ش الٍؼ غ . 2022/  14/3. جاٍع مخٞى

 ٖلى الغابِ الخالي :
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 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/md/18/rpmarb/c/D18-RPMARB-C-0002!!MSW-

A.docx 

الم /  ل الهُمىت (جٌىىلىحُا الاجفاُ وظاهشة الػىإلات ) الخىىس مً ؤح: م٩ي الٗؼاوي  -53 ،٢ؿم ؤلٖا

اعة . 3م ، حامٗت بٛضاص، ٧لُت آلاصاب ش الٍؼ  : مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي. 2022 03/03جاٍع

https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU4432.pdf 

 مىانؼ الٌتروهُت 

ت الخغة: الىعجت صوللي -54 اعة ، مً و٦ُبُضًا اإلاىؾٖى ش الٍؼ غ ٖلى الغابِ الخالي. 15/01/2021جاٍع : مخٞى

https ://ar.wikipedia.org/wiki/ 

خ جهىُت الىاهى -55 اعة . حامٗت اإلال٪ ؾٗى ص : مٗهض اإلال٪ ٖبض هللا لخ٣ىُت الىاهى : جاٍس ش الٍؼ  28جاٍع

غ ٖلى الغابِ الخالي. 11/2021/  https://nano.ksu.edu.sa/ar/nanotech-history: مخٞى

اعة خفائق مجخمؼ اإلاػلىماحي-56 ش الٍؼ ، اإلا٣ا٫ مخىٞغ 2021ؤ٦خىبغ  23،) ٢ؿم ألامً الخ٣جي( جاٍع

 /https://almajd.ps: ٖلى الغابِ الخالي

ىىاغُت التي جذوس خُى ألاسك؟ خهائو وؤسنام ظخذهؽَيم غذد عها الؿُالوي:  -57 . ألانماس الـا

غ ٖلى الغابِ الخالي. 22:39ٖلى الؿاٖت . 2021/  11/ 17وكغ   : مخٞى

https://www.arabiaweather.com/ar/content    

58- ٤ُ ام جٞى ظا ، 2021ماسط  15)مىنؼ اإلاشظاُ ( وؽش ًىم ، مجخمؼ اإلاػلىماثما هي خفائق : ٍع

 https://www.almrsal.com/post/1023012مخىقش غلى الشابي الخالي:  . 19:11

ش، 2020 –ؤ٦خىبغ  - 27ًىم  وكغ ، الشنم… الترنُم… الشنمىت: ؾُٗض ٣ًُحن -59 اعة  جاٍع -3-11الٍؼ

غ ٖلى الغابِ الخالي: . 2022  /https://www.alquds.co.ukمخٞى

ُت الثهاقُت : ٖبض الجباع الٛغاػ -60 الهىٍت الثهاقُت.. هل جهط ي الػىإلات غلى الخفـى

ش ، للمجخمػاث؟ اعة  18/6/2018وكغ بخاٍع ش الٍؼ ل  4،جاٍع مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي: . 2022ؤٍٞغ

https://www.aljazeera.net/blogs 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%25
https://nano.ksu.edu.sa/ar/nanotech-history
https://www.arabiaweather.com/ar/content
https://www.arabiaweather.com/ar/content
https://www.almrsal.com/post/1023012
https://www.aljazeera.net/blogs
https://www.aljazeera.net/blogs
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ش ، واإلاؽترى ؤلاوعاوي الػام حذلُت الػىإلات والخفىـُاث الثهاقُت: ٖبض هللا الخىعاوي -61 جاٍع

اعة    https://tayyar3.wordpress.com/2011/07 : مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي،  16/4/2022الٍؼ

جىبُهاث النهائُت للخهىُت ”.. مخىاهي الفؿش“غفش الخٌىىلىحُا الهادم ظٌُىن : ٖغبي بىؾذ -62

غ ٖلى الغابِ ، 15:34الؿاٖت  2018/ / 20/11، اإلازهلت التي ظخهلل حجم ؤدواجىا مالًحن اإلاشاث مخٞى

   https://arabicpost.net: ٖلى الخالي

ش في : 24ٞغاوـ -63 ٌُىن ًىجخىن في صساغت نلب خجًز في ؤُو غملُت مً هىغها...حشاخىن ؤمٍش

اعة ، 08:07الؿاٖت  – 11/01/2022، بوعان ش الٍؼ  :  1/2022/ 15جاٍع

https ://www.france24.com/ar/ 

اعة : 2020ليؽٍل معخهبلىا مػا ما بػذ  -64 ش الٍؼ  مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :. 2022/  4/  11جاٍع

 https://www.un.org/ar/un75/impact-digital-technologies 

ش اليكغ ، الػشب ومجخمؼ اإلاػشقت: مدمض ٢حراٍ -65 اعة ، 2009/11/04جاٍع ش الٍؼ ، 2022/ 3/3جاٍع

غ ٖلى الغابِ الخالي    https://www.echoroukonline.com: مخٞى

اعة . 8/12/2021وكغ ًىم  الجاهب اإلاظلم لخُاجىا الزيُت،:  مدمض ؾىاحلت -66 ش الٍؼ  12/ 10جاٍع

غ ٖلى الغابِ الخالي: . 2021/  مخٞى

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/12/8/ 

ٍالُاث ؤلاغالم في غفش الػىإلات : ههغ الضًً لُٗاضخي -67 اعة بؼ ش الٍؼ غ ٖلى . 2022-4-01، جاٍع مخٞى

 http://www.siironline.org/alabwab/solta5(18)/015.htmالغابِ :

بغالم في مخؿحراث الػفش دساظت بدثُت في جٌىىلىحُا هاهىمُذًا الصخاقت وآقام الىاهى  - 68 

غ ٖلى الغابِ الخالي.    2014 - 02 - 17 ، ؤلاغالم  : مخٞى

https://www.alnukhab.com/index.php?id=rsid&artclid=122 

https://tayyar3.wordpress.com/2011/07
https://arabicpost.net/
https://www.france24.com/ar/
https://www.france24.com/ar/
https://www.echoroukonline.com/
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هق خىاب الىصٍشة هُالسي ًلُيخىن م٨خب الىا٤َ الغؾمي، )(: 2010)وػاعة الخاعحُت ألامحر٦ُت، -69

ت ؤلاهترهذ: " الخذقو الخش للمػلىماث ًهىي اإلاجخمػاث" (،  مخد٠ ألازباع )هُىػٍام(، غً خٍش

 . 2010حاهٟي،   21واقىًُ، 

البُاهاث جهىد الصخاقت: ؤيدؽل وشنا حذًذة للخفُى غلى اإلاػلىماث : هُلؼ مىلٟاص -70

ضوجهذًمها(،  مبر 26اإلاٖى غ ٖلى الغابِ الال٨ترووي الخالي. 2012صٌؿمبر  -هٞى  مخٞى

 http://specials.dw.com/oms-ar/    

 دساظاث ومجالث غلمُت 

ىٝى ٖبض الٛجي -71 ؤوث  20حامٗت ، اإلاػلىمت وؤهمُتها في مجخمؼ اإلاػلىماث: ؤخمض ُٖٓمي و ٖػ

 . 2014 – 9الٗضص ، ، مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت1955

ت  -  72 تاإلاىؾٖى ت للضعاؾاث الجؼاثٍغ ، نشاءة في جىىساث خشب اإلاػلىماث و الاجفاُ،مهاُ الجؼاثٍغ

 /https://www.politics-dz.com/tagغلمي مخىقش  غلى الشابي الالٌترووي الخالي 

ض  ومىهغ ٖبض الٗالي -73 ي جكػُل الخىمُت الانخفادًت انخفاد اإلاػشقت ومعاهمخه ف: ؤًمً ٍٞغ

 16، الجؼاثغ،م2، الٗضص 2مجلت الخىمُت والا٢خهاص الخُب٣ُي، اإلاجلض ، والاحخماغُت في الجضائش

غ ٖلى الغابِ الخالي  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83654: .مخٞى

، اُٖتُت واحخممجلت صعاؾاث بوؿاه زىسة الىاهى جٌىىلىحُاث ومفحر ؤلاوعان،: بغ٧ان خؿان -74

غان   . 2021/  16/3، ر2،ٕ 10اإلاجلض، 2حامٗت َو

خ:مهاسبت : حما٫ الضًً بً ٖمحر  - 75  قشاوعِغ قىيىٍاما وؤوشوخخه خىُ نهاًت الخاٍس

لىم اإلاجخم٘، ابعخمىلىحُت ش اليكغ ، 5اإلاجلض ، مجلت الاهاؾت ٖو  . 10الٗضص ، 30/12/2021جاٍع

ىُت "، مجلت م٨خبت اإلال٪ ٞهض" انخفاد اإلاػشقت في مجخمؼ اإلاػلىماث : خؿاهت مدحى الضًً -76  الَى

 . 2004اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ، 2، 9ٕمج،

، مجلت م٣اعباث ٞلؿُٟت، الشهاهاث والخدذًاث: مجخمؼ اإلاػلىماث في الػالم الػشبي: صاوص زلُٟت-77

ش اليكغ  pdf. 72( ،م  2021)  0 1/ الٗضص 8اإلاجلض  اعة ، 5/6/2021جاٍع ش الٍؼ . 2022/  11/3جاٍع

غ ٖلى الغابِ الخالي:   https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/231/8/1/153409مخٞى

https://www.politics-dz.com/tag/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/231/8/1/153409
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ً الخُضعي -78 ،اإلاجلت  اإلاذخل ألاخالقي (اإلاجاُ الػمىمي ونُم ما بػذ الخذازت ) : ٖبضهللا الٍؼ

ت لالجها٫، حامٗت الجؼاثغ   . 2017، 26، الٗضص 3الجؼاثٍغ

مجلت ، (جٌىىلىحُا الىاهى في مجاُ اإلاػلىماث والاجفاالث ) الكشؿ والخدذًاث : عخاب ًىؾ٠ -79

اى،اٖلم ،الاجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث و  ؼ الٗامت بالٍغ ؤ٦خىبغ ، 11الٗضص  م٨خبت ٖبض الٍٗؼ

2012 . 

ػاث ؤلاغالمُت في اإلاجخمػاث الاهخهالُت " خالت الجضائش": ٖلي ٢ؿاٌؿُت -80 ٍالُت الدؽَش حامٗت ، بؼ

 . 2011، الؿىت  2الٗضص ، 2الجؼاثغ

مجلت حامٗت صمك٤ ، اججاهاث انخفاد اإلاػشقت في البلذان الػشبُت: مدمض ؤوـ ؤبى الكاماث -81

 .  2012-الٗضص ألاو٫ - 28اإلاجلض  –للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت 

ت الصخاقت في الُمً ،): جى٧ل ٦غمان -82 ت جذاُو اإلاػلىماث وؤزشها غلى خٍش وع٢ت ٖمل ٢ضمذ   خٍش

ت الصخاٞت في الُمً بحن اإلاؿاولُت والالتزام ( )مىٓمت بعاصة قٗب ( الؿبذ  -ماي-3لىضوة ) خٍغ

ش اليكغ، ، 2008 غ ٖلى الغابِ الخالي. 04:03:35الؿاٖت  2008/05/04ألاخض جاٍع -www. al : مخٞى

tagheer.com 

ت جذاُو اإلاػلىماث مُذ َىإلاؼ:   -83 "  الخٌىمت اإلادلُت بالذهماسى " مذخل بلى الؽكاقُت وخٍش

غ لؼبُه ؤعهِث بُضعؾً و وبحرحُذ ، الاهٟخاح والىلىج بلى اإلاٗلىمت ) صلُل٪ بلى الكإن الٗام ( جدٍغ

 . 2008، ل٣ى١ الاوؿاناإلاٗهض الضهماع٧ي ، لُىضٌؿيـ

اء العلىت: مٗؼوػ ٖبضالٗالي -84   ، مضاعاث ٞلؿُٟت، الجمُٗت الٟلؿُٟت اإلاٛغبُت ، قىيى ومٌُشوقحًز

غ ٖلى الغابِ الخالي. 2008  – https://hekmah.org: مخٞى

 

 

 

 



 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمت اإلاشاحؼ

 

108 
 

 اإلاشاحؼ باللؿت ألاحىبُت 

  - 58 Edward Segel and Jeffrey Heer (2010): Narrative Visualization: 

Telling Stories with Data. In: IEEE Trans. Visualization & Comp. 

Graphics (Proc. InfoVis), 2010. PDF (1.4 MB( . 

 68 -jeanbaudrillard,sumilacra and simulation,trans,sheilafaria glaser( 

ann arbor university). 

- 68  Kelleher ،Tom (2007). Public Relations Online: Lasting 

Concepts for Changing Media. Thousand Oaks: Sage Publications, 

Inc. ISBN 978-1412914178. 

-55 Sarah Cohen, James T. Hamilton, and Fred Turner (October 2011): 

Computational journalism. How computer scientists can empower 

journalists, democracy’s watchdogs, in the production of news in the 

public interest. In: Communications oft he ACM, Vol. 54, No. 10. 

-68 Le droit de pouvoir, fédération inter national des journalistes,  

juin 1992, bruxelles.  

- UNESCO, reports and papers on mass, N° 94, 1984. 89 

 

 

 

 


