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ًّٝات يف اجملتُع اإلعالَٞ  َضنظ األق

 

   ١ّٝ ال ميهٔ اؿزٜح عٔ َضنظ األقًٝات يف اجملتُع اإلعالَٞ رٕٚ عضض املبارئ األعاع

ايٛاصر٠ بايّٓك املكّزؼ ٚاالتفاقٝات اييت أبضَٗا ايّضعٍٛ 
صلى هللا عليه وسلم  

َع غري املغًُني ٚاييت إْبٓت 

 .عًٝٗا ايزميكضاط١ٝ يف اإلعالّ

 

١ّٝ يف اإلعالّ  ايّزميكضاط

 

١ّٝ ٜجري  تغاؤالت ايهجري َٔ ايٓاؼ ع٢ً اختالف عكا٥زِٖ   َا اْفّو  َقطًح ايزميكضاط

١ّٝ تتال٤ّ َع َبارئ اإلعالّ ّٕ ايزميكضاط  .َٚشاٖبِٗ ٚاػاٖاتِٗ َتغا٥ًني ٌٖ أ

ّٛصٖا عرب تاصٜذ  ١ّٝ َٚضاسٌ تط يًذٛاب عٔ ٖشا ايغؤاٍ البّز َٔ ؼزٜز َفّٗٛ ايزميكضاط

ايؾعٛب اييت َّضت َٔ ٖشا ايهٕٛ ٖٚٞ تهافح عزٜزا َٔ ايكضٕٚ ٚتٓامًٛا ْناال طٜٛال َضٜضا 

مّز ١ُٖٓٝ املًٛى ٚاألباطض٠ ٚايزناتض٠ ايشٜٔ اعتعبزٚا ؽعٛبِٗ ٚأساقِٖٛ أؽّز أْٛاع اإلسالٍ 

 .ٚايعشاب

 ١ّٝ ١ّٝ اييت َّضت َٓٗا تًو ايؾعٛب باختالف ظضٚفِٗ ايظَٓ ٚباعتعضاض َفّٗٛ ايزميكضاط

١ّٝ تٗزف إىل ؼكٝل طُٛسات تًو ايؾعٛب  ّٕ ايزميكضاط ١ّٝ ْكف ع٢ً ْتٝذ١ ٚاسز٠ أ ٚاملهاْ

١ّٜ ٚايعزٍ ٚال َغاٚا٠ ٌّ قٛاعز اؿض  .ؿهِ ْفغٗا بٓفغٗا يف ظ

١ّٝ اختًفت باختالف ايعضٚف  ّٔ ايطضم اييت مّت االعتٓار إيٝٗا يتشكٝل ايزميكضاط يه

 :ٚاألسٛاٍ يتًو ايؾعٛب فبايٓغب١ يإلعالّ سغِ األَض ٚب٢ٓ اجملتُع اإلعالَٞ ع٢ً املبارئ ايتاي١ٝ 
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  ١ّٜ املعتكز  :سض

 256سغب األ١ٜ " إس ال إنضاٙ يف ايّزٜٔ" اإلْغإ سّض يف اختباص ايعكٝز٠ اييت ٜضٜز اعتٓاقٗا 

١ّٜ ٚاإلختٝاص  ِّ إاّل يف ْطام اؿض ١ّٝ اييت ال تت ١ّٝ ايزٜٓ ٌُّ املغؤٚي َٔ عٛص٠ ايبكض٠ فاإلْغإ ٜتش

فُٔ ؽا٤ فًٝؤَٔ َٚٔ ؽا٤ " َٔ  عٛص٠ ايهٗف اييت دا٤ فٝٗا قٛي٘ تعاىل  29ايشاتٞ سغب اآل١ٜ عزر 

ًّ٘ تعاىل ٖشا املع٢ٓ يف اآل١ٜ " فًٝهفض "  َٔ عٛص٠ ْٜٛػ اييت دا٤ فٝٗا قٛي٘ تعاىل 29ٚقز أّنز اي

ًِّٗ مجٝعا أفأْت تهضٙ ايٓاؼ ست٢ ٜهْٛٛا َؤَٓني ٌّ َٔ يف األصض ن  "ٚيٛ ؽا٤ صّبو ال آَٔ ن

  إعتُار ايؾٛص٣: 

 َٔ عٛص٠ آٍ عُضإ 153سضضّ اهلل املغًُني ٚسّجِٗ ع٢ً إعتُار ايؾٛص٣ سغب اآل١ٜ عزر 

 َٔ عٛص٠ ايؾٛص٣ اييت دا٤ فٝٗا قٛي٘ 38ٚاآل١ٜ عزر  " ٚؽاٚصِٖ يف األَض"اييت دا٤ فٝٗا قٛي٘ تعاىل 

 "أَضِٖ ؽٛص٣ بِٝٓٗ"تعاىل 

فايؾٛص٣ يف دٖٛضٖا ٚسكٝكتٗا ٖٞ تؾاٚص ٚسٛاص ٚتبارٍ ايضأٟ سٍٛ كتًف املؾانٌ اييت 

ٌّ ٚايعكز ِّ اجملتُع يًٛفٍٛ إىل قضاص َزعّٛ مبقارق١ َا متت َؾاٚصتِٗ َٔ أٌٖ اؿ  .تٗ

ّٛصت فُٝا بعز  ١ّٝ متجٌ َع٢ٓ ايزميكضاط١ٝ اييت تط ٚع٢ً ٖشا األعاؼ فٗٞ َؤعغ١ عٝاع

َع َضٚص ايّظَإ ٚتبّزٍ ايعضٚف ٚاألسٛاٍ فاّتدشت َعٗض االْتداب ٚفٓارٜل االقرتاع يف ايعقض 

١ّٝ  .اؿزٜح ؼف بٗا بٓٛر ٚقٛاعز ٚإدضا٤ات ٚأسهاّ تكتنٝٗا تؾػٌٝ ٖشٙ اآلي

  ٍاؾز: 

ُّْا أٚف٢ بإٔ ٜهٕٛ باييت ٖٞ  اؾزٍ نإ ْاػا عٔ ايؾٛص٣ مل ميٓع َٓ٘ ايكضإٓ ٚإ

" ٚدارهلِ باييت ٖٞ أسغٔ" أسغٔ ٚمبعظٍ عٔ ايتعّقب ٚاؿّز٠ ٚايعٓار إس قاٍ تعاىل 

(1) 

 

" أرعٛ إىل عبٌٝ صّبو باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿغ١ٓ" ٚقاٍ تعاىل 

(2)

  ٚاآلٜات ايٛاصر٠ يف ايٓكّ 

ٍّٚ عٗز  ّٕ أ املكّزؼ َتعزر٠ يف ٖشا املع٢ٓ ٚقز أٚصر ط٘ سغني يف نتاب٘ يف ايؾعض اؾاًٖٞ أ

اإلعالّ بايعٗٛص سني نإ ايٓيّب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأفشاب٘ َغتنعفني يف َّه١ فكز 

بكّٛ ب٘ ٚسزٙ بإطا٤ ايهجض٠ املطًك١ َٔ قَٛ٘  (ل)نإ اؾٗار دزيٝا خايقا فكز نإ ايٓيّب 

جيارهلِ بايكضإٓ ٜٚكاصعِٗ بٗشٙ اآلٜات احملهُات فٝبًؼ َِٓٗ ٜٚفشُِٗ ٚ ٜنطّضِٖ إىل اإلعٝا٤ 
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ًُّا بًؼ َِٓٗ سيو اْتقض ي٘ فضٜل َٔ قَٛ٘ ست٢ تهٕٛ ي٘ عزر نبري َٔ املٓافضٜٔ ي٘  ٖٚٛ ن

ٖٚشا َا أمجع عًٝ٘ صٚا٠ ٚأخباص َغري٠ ايّضعٍٛ نُا صفز يٓا املؤّصخٕٛ ايهجري َٔ األخباص عٔ 

١ّٓ ٚايؾٝع١ ٚاـٛاصز ٚأٌٖ  املٓاظضات اؾزي١ٝ اييت دضت بني أفشاب املشاٖب ايفك١ٝٗ نايغ

ايفقٌ بني "االعتظاٍ فبايٓغب١ يًذزاٍ بني املغًُني أْفغِٗ لز ابٔ سظّ ايشٟ أثبت يف نتاب٘ 

ّٕ عبز اهلل بٔ عباؼ دارٍ اـٛاصز نُا أثبت ٖشٙ اجملاري١ أٚ عبٝز يف نتـــــاب٘" املًٌ ٚايٓشٌ  أ

نُا دارٍ اـًٝف١ عُض بٔ عبز ايعظٜظ اـٛاصز ٚقز أٚصر ابٔ اؾٛطٟ ٖشٙ املٓاظض٠ " األَٛاٍ " 

ّْ٘ خضز ع١ٓ َا١٥ باؾظٜض٠ ؽٛسب :" سنض ابٔ اؾٛطٟ قا٥ال : ٚاجملاري١ اييت ْجبتٗا فُٝا ًٜٞ  إ

ّْو خضدت :" اـاصدٞ ٚامس٘ بغطاّ َٔ بين ٜؾهض  فهتب إيٝ٘ عُض بٔ عبز ايعظٜظ  بًػين أ

ّٞ أْاظضى فإٕ نإ اؿل بأٜزٜٓا رخًت فُٝا  ِّ إي ّٓٞ فًٗ غنبا هلل ٚصعٛي٘ ٚيغت أٚىل بشيو َ

قز أْقفت ٚقز " فهتب بغطاّ إىل عُض  "  رخٌ فٝ٘ ايٓاؼ ٚإٕ نإ يف ٜزى ْعضْا يف أَضْا

ٚأصعٌ إىل عُض َٛىل ؽٝبإ سبؾٝا امس٘ عافِ "  بعجت إيٝو صدًني ٜزاصعاْو ٜٚٓاظضاْو

ٚصدال َٔ بين ٜؾهض  فكزَا ع٢ً عُض غٓافض٠ فأخرب مبهاُْٗا فكاٍ فتؾُٖٛا ال ٜهٔ 

ِّ دًغا  .َعُٗا سزٜز ٚأرخًُٖٛا فُا رخٌ قاال ايغالّ عًٝو ث

  "أخرباْٞ َا ايشٟ أخضدهِ كضدهِ ٖشا؟ َٚا ْكُتِ عًٝٓا؟:"فكاٍ هلُا عُض 

ّْو يتتشض٣ ايعزٍ ٚاإلسغإ فأخربْا عٔ قٝاَو بٗشا األَض أعٔ :"فكاٍ عافِ  َا ْكُٓا عريتو إ

 "صما َٔ ايٓاؼ َٚؾٛص٠ أّ ابتظطمت أَضِٖ؟

َا عأيتِٗ ايٛال١ٜ عًِٝٗ ٚال غًبتِٗ عًٝٗا ٚعٗز صدٌ نإ قبًٞ فكُت ٚمل :" فكاٍ عُض 

ٜٓهضٙ ع٢ً أسز ٚمل ٜهضٖ٘ غرينِ ٚأْتِ تضٕٚ ايضما بهٌ َٔ عزٍ ٚأْقف َٔ نإ َٔ 

"ايٓاؼ فاتضنْٛٞ سيو ايضدٌ فإٕ خايفت اؿل ٚصغبت عٓ٘ فال طاع١ يٞ عًٝهِ   

ّٓا، ٚإٕ َٓعتٓاٙ فًغت َٓا ٚيغٔ َٓو:" فكاال  "بٝٓٓا ٚبٝٓو أَض إٕ أْت أعطٝتٓاٙ فٓشٔ َٓو ٚأْت َ  

 "َٚا ٖٛ؟:" فكاٍ عُض 

 

 عٛص٠ ايٓشٌ (1)

 عٛص٠ ايٓشٌ (2)
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ّْو :" قاال  ّٝتٗا َعامل ٚعًهت غري عبًِٝٗ فإٕ طعُت أ صأٜٓاى خايفت أعُاٍ أٌٖ بٝتو ٚمس

  ".ع٢ً ٖز٣ ِٖٚ ع٢ً مالٍ فايعِٓٗ ٚترّبأ َِٓٗ ايشٟ جيُع بٝٓٓا ٚبٝٓو ٜٚفضم

ِّ قاٍ  ّْين قز عًُت أْهِ مل ؽضدٛا كضدهِ ٖشا :" فتهًِ عُض فشُز اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ث إ

ٌّ مل ٜبعح صعٛي٘  يطًب ايزْٝا َٚتاعٗا ٚيهٓهِ أصرمت اآلخض٠ فأخطأمت عبًٝٗا إٔ اهلل عظ ٚد

 ."ف٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعاْا

ّْو غفٛص صسِٝ:" ٚقاٍ إبضاِٖٝ  ّٓٞ َٚٔ عقاْٞ فإ َ ّْ٘  " َٔ تبعين فإ

 ٌّ َّا ٚ " أٚي٦و ايشٜٔ ٖز٣ اهلل فبٗزاِٖ اقتزٙ:"ٚقاٍ عّظ ٚد قز مسٝت أعُاهلِ ظًُا ٚنف٢ بشيو س

 "ْكقا ٚيٝػ يعٔ أٌٖ ايشْٛب فضٜن١ البّز َٓٗا فإٕ قًتِ أْٗا فضٜن١ فأخربْٞ َت٢ يعٓت فضعٕٛ؟

أفٝغعزى إٔ ال تًعٔ فضعٕٛ ٖٚٛ أخبح اـًل ٚؽّضِٖ ٚال :" َا أسنض َت٢ يعٓت٘، قاٍ :" قاٍ 

ّٕ :" قاٍ " أَا ِٖ  نفاص بعًُِٗ ؟ :" قاٍ "  ٜغعين  إٔ ال أيعٔ أٌٖ بٝيت ِٖٚ َقًٕٛ فا٥ُٕٛ ؟ ال أل

 ّٕ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ رعا ايٓاؼ إىل اإلميإ فهإ َٔ أقّض ب٘ ٚ بؾضا٥ع٘ قبٌ َٓ٘ فإ

ّٕ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ رعا ايٓاؼ إىل :" فكاٍ اـاصدٞ  "  أسزخ سزثا أقِٝ عًٝ٘ اؿّز إ

ًّ٘ ٚاإلقضاص مبا ْظٍ َٔ عٓزٙ قاٍ عُض  ١ّٓ صعٍٛ اهلل :" تٛسٝز اي فًٝػ أسز َِٓٗ ٜكٍٛ ال أعٌُ بغ

 ّٔ ّْ٘ قّضّ عًِٝٗ ٚيه ّٔ ايكّٛ أعضفٛا ع٢ً أْفغِٗ ع٢ً عًِ َِٓٗ أ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚيه

 ترّبأ ممٔ خايف عًُو ٚصر أسهاَِٗ؟:" قاٍ عافِ . غًب عًِٝٗ ايؾكا٤

ّٝإ ٚتؾٗزإ هلُا :" قاٍ عُض  أخرباْٞ عٔ أبٞ بهض ٚعُض، أيٝغا َٔ أالفهُا ٚممٔ تٛي

 "بايٓذا٠؟

ِّ ْعِ:" قاال   ايًٗ

فٌٗ عًُتٓا إٔ أبا بهض سني قبض صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فاصتزت ايعضب قاتًِٗ :" قاٍ 

 " فغفو ايزَا٤ ٚأخش األَٛاٍ ٚعب٢ ايشصاصٟ؟

ّٕ عُض قاّ بعز أبٞ بهض فضّر بًو ايغباٜا إىل عؾا٥ضٖا بفز١ٜ؟:" ْعِ، قاٍ :" قاال   "فٌٗ عًُتُا أ

  أْتِ َٔ أسز َُٓٗا؟ٕفٌٗ بضئ عُض َٔ أبٞ بهض أٚ تربؤٚ:" قاال 



 

6 

 

فأخرباْٞ عٔ أٌٖ ايٓٗضإ أيٝغٛا َٔ فاؿٞ أعالفهِ ٚممٔ تؾٗزٕٚ هلِ :" ال، قاٍ :" قاال

 " بايٓذا٠؟

ّٕ أٌٖ ايهٛف١ سني خضدٛا نّفٛا أٜزِٜٗ فًِ ٜغفهٛا رَا ٚمل خيٝفٛا أَٓا :" قاٍ  فٌٗ تعًُٕٛ أ

 ٚمل ٜأخشٚا َاال؟

 ْعِ:" قاال 

ّٕ أٌٖ ايبقض٠ سني خضدٛا َع َغعض بٔ فزٜو اعتعضمٛا ايٓاؼ ٜكتًِْٛٗ :" قاٍ  فٌٗ عًُتِ أ

" ٚيكٛا عبز اهلل بٔ خباب بٔ األصت فاسب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ فكتًٛٙ ٚقتًٛا داصٜت٘؟

ِّ فبشٛا سٝا َا أسٝا٤ ايعضب فاعتعضمِٖٛ فكتًٛا ايضداٍ ٚايٓغا٤ ٚاألطفاٍ ست٢ دعًٛا ًٜكٕٛ  ث

 " ايقبٝإ يف قزٚص األقط ٖٚٞ تفٛص؟

فٌٗ بضئ أٌٖ ايبقض٠ َٔ أٌٖ ايهٛف١ ٚأٌٖ ايهٛف١ َٔ أٌٖ :" قز نإ سيو، فكاٍ :" قاال 

 "ايبقض٠؟

 "فٌٗ تربؤٕٚ أْتِ َٔ إسز٣ ايطا٥فتني؟:" ، قاٍ " ال:"قاال 

 "أصأٜتِ ايزٜٔ ٚاسزا أّ اثٓني؟:" ، قاٍ " ال :" قاال 

ّٓٞ؟:" بٌ ٚاسزا ، قاٍ :"قاال   "ال :" قاال "  فٌٗ ٜغعهِ فٝ٘ ؽ٤ٞ ٜعذض ع

فهٝف ٚععهِ إٕ تٛيٝتِ أبا بهض ٚعُض ٚتٛىل أسزُٖا فاسب٘ ٚتٛيٝتِ أٌٖ ايبقض٣ :" قاٍ 

يف ايزَا٤ ٚايفضٚز ٚاألَٛاٍ : ٚأٌٖ ايهٛف١ ٚتٛىل بعنِٗ بعنا ٚقز اختًفٛا يف أععِ األؽٝا٤  

ّْهِ قّٛ دٗاٍ أصرمت أَضا  ٚال ٜغعين  فُٝا طعُتِ إاّل يعٔ أٌٖ بٝيت ٚايتربؤ َِٓٗ ٚحيهِ أ

فأخطأمتٛٙ فأْتِ تضرٕٚ ع٢ً ايٓاؼ َا قبٌ َِٓٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜأَٔ عٓزنِ 

 .َٔ خاف عٓزٙ ٚخياف عٓزنِ َٔ أَٔ عٓزٙ

ّٕ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل :" َا مٔ نشيو، قاٍ عُض  :" قاال  بٌ عٛف تكضٕٚ بشيو اآلٕ ٌٖ تعًُٕٛ أ

 ّٕ عًٝ٘ ٚعًِ بعح إىل ايٓاؼ ِٖٚ عبز٠ أٚثإ فزعاِٖ إىل خًع األٚثإ ٚؽٗار٠ إٔ ال إي٘ إاّل اهلل ٚأ

ُّزا صعٍٛ اهلل فُٔ فعٌ سيو سكٔ رَ٘ ٚأسضط َاي٘ ٚٚدبت سضَت٘ ٚناْت ي٘ أع٠ٛ املغًُني؟  "ق
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أفًغتِ أْتِ تًكٕٛ َٔ خيًع األٚثإ ٜٚؾٗز إٔ ال إي٘ إاّل اهلل  ٚإٔ قُزا صعٍٛ :" ْعِ، قاٍ :" قاال 

اهلل فتغتشًٕٛ رَ٘ َٚاي٘ ٚتًكٕٛ َٔ تضى سيو ٚأباٙ َٔ ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ٚعا٥ض األرٜإ فٝأَٔ 

 عٓزنِ ٚؼضَٕٛ رَ٘؟ 

ٌّ؟ أٚ تضاٙ قز عًِ؟ : فكاٍ ايؾٝهضٟ  أصأٜت صدال غري َإَٔٛ  أتضاٙ أّر٣ اؿل ايشٟ ًٜظَ٘ اهلل عّظ ٚد

ًِّ ٖشا األَض إىل :" قاٍ عُض  ّْ٘ ال ٜكّٛ فٝ٘ باؿل؟  (ٜظٜز)قاٍ أفتغ  َٔ بعزى ٚأْت تعضف أ

ُّْا ٚالّّٙ غريٟ ٚاملغًُٕٛ أٚىل مبا ٜهٕٛ َِٓٗ فٝ٘ بعزٟ، :" قاٍ   إ

ِّ :" أفرت٣ سيو َٔ فٓع َٔ ٚاّلٙ سكّا؟ فبه٢ عُض ٚقاٍ :" قاٍ  أْعضاْٞ ثالثا، فدضدا َٔ عٓزٙ ث

ّْو ع٢ً سل، :" عارا إيٝ٘ فكاٍ عافِ   أؽٗز أ

َا أسغٔ َا ٚففت ٚيهٔ ال افتأت عًٞ املغًُني :" قاٍ "  َا تكٍٛ أْت ؟:" فكاٍ عُض يًٝؾهضٟ 

بأَض أعضض عًِٝٗ َا قًت ٚأعًِ سذتِٗ 

(1) 

ٚبشيو ٚمع اـٛاصز ايغٝٛف ٚأَغهٛا عٔ نٌ اعتزا٤ أٚ عٓف ايشٟ قاعٞ َٓ٘ 

ٍّٚ َّض٠ يف تاصخيِٗ  املغًُٕٛ ايٜٛالت ٚسيو أل

(2)

 

ع٢ً إٔ اؾزٍ بني املغًُني ٚغريِٖ َٔ سٟٚ ايعكا٥ز األخض٣ نايٝٗٛر ٚايٓقاص٠ ْتٝذ١ 

إتقاهلِ بعنِٗ ببعض إّتغِ بهجري َٔ ايًني ٚايضفل ٚايتغاَح مما نإ ي٘ ايتأثري املتبارٍ 

١ّٝ افطبػت بٗا آصا٤ بعض املفّغضٜٔ فُٝا بعز ٖٚٛ َا أطًل  ١ّٝ َٚغٝش تغضبت َٓ٘ عكا٥ز إعضا٥ًٝ

ع٢ً تغُٝت٘ بعض ايفكٗا٤ ٚايعًُا٤ باإلعضا٥ًٝٝات نُا مسع ٖشا اؾزٍ بتٛفري َعتكزات 

ّٕ اجملتُع  ١ّٝ تغّضبت إىل ايعكا٥ز املغٝش١ٝ ٚايٝٗٛر١ٜ َٔ سيو أ ايشٟ " ايهاتٛيٝهٞ" إعالَ

 ٜعضف ايشات ايع١ًٝ بأْٗا مل تًز ٚمل تٛيز ٖٚٞ تضمج١ سضف١ٝ َٔ ايكضإٓ  1225اْعكز يف يرتإ عاّ 

 "مل ًٜز ٚمل ٜٛيز " (عٛص٠ اإلخالل)

 

 

 . َهتب١ ٖٚب108١أْعض ايطربٟ ٚابٔ األثري ٚعري٠ عُض بٔ عبز ايعظٜظ إلبٔ عبز اؿهِ ل  (1)

 أْعض ابٔ اؾٛطٟ  ٚأصْٛيز ٚأْعض َا قاّ ب٘ ايكا٥ز األَٟٛ ايغًُٞ املًٗب بٔ أبٞ ففض٠ يف  (2)

 .َكا١َٚ اـٛاصز
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 ايتغاَح ٚايتعاٜؿ ايغًُٞ

ّٕ اؾزٍ جيّغِ ايتعاٜؿ ايغًُٞ ايشٟ نإ ٜغٛر اجملتُع  ال ؽو أ

ّٝات َٔ ٜٗٛر ْٚقاص٣  ّٝت٘ َٔ املغًُني ٚاألقً ّٕٛ  يف أغًب اإلعالَٞ ايشٟ ٜته

١ّٝ ٚصمٛا بايعٝؿ يف  ٚفاب١٦ ٚعاَض٠ ٚغريِٖ ممٔ سافعٛا ع٢ً عكا٥زِٖ ايزٜٓ

ٌّ قٛاعز ايعزٍ  راص اإلعالّ مياصعٕٛ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ إىل داْب املغًُني يف ظ

١ّٜ ٚاملغاٚا٠ سغب االتفاقٝات اييت أبضَٗا ايّضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓز  ٚاؿض

سًٛي٘ باملز١ٜٓ َع ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ٚاييت أصع٢ مبكتناٖا ايكٛاعز األعاع١ٝ اييت 

ّٝات  نايٝٗٛر  ٜكّٛ عًٝٗا ايتعاٜؿ ايغًُٞ بني املغًُني ٚ َتغانِٓٝٗ َٔ األقً

ّٕٛ َٓٗا ايٓغٝر االدتُاعٞ  ٚايٓقاص٣ ٚغريِٖ َٔ ايف٦ات ٚاجملُٛعات اييت ٜته

ّٕ ايٓيّب  يًُذتُع اإلعالَٞ ع٢ً مٛ َا عٓض٣ فُٝا ًٜٞ َٔ ٖزا اؿزٜح، سيو أ

٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مّلا قاّ بايّزع٠ٛ يإلعالّ، قاّٚ َكا١َٚ ال ٖٛار٠ فٝٗا ايٛث١ٝٓ  ف

١ّٝ ٚمّلا اْتقض يف ثٛصت٘ ع٢ً  اييت ناْت عكٝز٠ أغًب ايكبا٥ٌ باؾظٜض٠ ايعضب

 ١ّٝ ١ّٝ ٚعبار٠ األفٓاّ، ٚاد٘ َؾه١ً خطري٠ متّجًت يف نٝف ايؾضى ٚايٛثٓ

َعا١ًَ أٌٖ ايهتاب َٔ ٜٗٛر ْٚقاص٣ ٚفا٥ب١ ٚأؽباِٖٗ، ايشٜٔ مل ٜفضض عًِٝٗ 

ًّٞ عٔ عكا٥زِٖ املغتُّز٠ َٔ نتبِٗ املّٓظي١ ٚاعتٓام عكٝز٠ اإلعالّ، إس  ال " ايتد

َّا إدالؤِٖ ٚطضرِٖ َٔ اؾظٜض٠ " إنضاٙ يف ايّزٜٔ  فٛقف أَاّ اختٝاصٜٔ اثٓني إ

ّْ٘ ميهٔ ايتعاٜؿ  ١ّٝ أٚ إبكاؤِٖ بٗا، فضأ٣ ببعز ْعضٙ ٖٚٛ بقزر بٓا٤ رٚي١، أ ايعضب

ّٝات َع املغًُني فأبضّ اتفاقٝــــات  بني ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ِٖٚ أٌٖ ايهتاب نأقً

 .ٚ َعاٖزات َع ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ايزٜٔ صمٛا ايبكا٤ يف نٓف اجملتُع اإلعالَٞ

َّت٘ ٚعٗزٙ  ّٗز عُاٜتِٗ ٚدعًِٗ يف س فتع

(1)

 فاسرتّ َعتكزاتِٗ ٚتضى هلِ 

١ّٝ َٔ فٓاع١  ١ّٜ مماصع١ ْؾاطاتِٗ ايَٝٛ ١ّٝ ٚسض ١ّٜ مماصع١ ؽعا٥ضِٖ ايزٜٓ سض

ٚػاص٠ ٚسضف، هلِ َا يًُغًُني َٔ سكٛم ٚعًِٝٗ َا ع٢ً املغًُني َٔ ٚادبات 

سغبُا ٜغتفار سيو َٔ كتًف االتفاقٝات ٚاملعاٖزات اييت أبضَٗا َعِٗ ٚخاّف١ 
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ُّٓت عزرا َٔ املبارئ اييت ناْت األعاؼ ايشٟ  املعاٖز٠ املعضٚف١ بايّقشٝف١ اييت تن

 .اْتٗت إيٝ٘،  فُٝا بعز ايكٛاعز اييت ؼهِ عالقات املغًُني بػض املغًُني

ٍّٚ َّض٠ باملز١ٜٓ قٛي٘  ٌّ أ ١َّ َع :" ٚقز دا٤ يف خطبت٘ مّلا س ّٕ ٜٗٛر بين عٛف أ إ

ّْ٘ ال  املؤَٓني يًٝٗٛر رِٜٓٗ ٚيًُغًُني رِٜٓٗ َٛايِٝٗ أْفغِٗ إاّل َٔ ظًِ ٚآثِ فإ

ٜٛتؼ 

(2)

 إاّل ْفغ٘ ٚأٌٖ بٝت٘ 

(3)

"  

ٌّ َا تكتنٝ٘ املعاٖزات َٔ تبارٍ  ّْٗا َعاٖز٠ به ّٝٔ َٔ ٖشٙ اـطب١ أ ٜٚتب

ُّز ف٢ً  ايتظاَات ٚٚادبات ٚع٢ً ٖشا ايٓشٛ ٚغريٙ َٔ ايعٗٛر اييت أعطاٖا ايٓيّب ق

ّٓقاص٣ َٔ أٌٖ لضإ  ًِّ يبين عٛف َٔ ايٝٗٛر نايعٗٛر اييت أعطاٖا يً اهلل عًٝ٘ ٚع

ٚغريِٖ نإ عٗز عُض ابٔ اـّطاب إىل أٌٖ بٝت املكزؼ بٛفف٘ خًٝف١ صعٍٛ 

ٌّ اؿاالت  اهلل ٚقز دا٤ فٝ٘ َٔ مبط االيتظاَات ٚؽضح ايٛادبات املتباري١ ٚبإ  ن

١َّ َٔ سكٛم َٚا عًِٝٗ َٔ ٚادبات ٖٚٞ َعٗض َٔ َعاٖض  فُٝا ميٓح أٌٖ ايش

١ّٝ املغتُّز٠ َٔ ايّٓك املكّزؼ  .ايزميكضاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٞ طبع١  (1) اْعض تعضٜف ايّش١َ ٚتعضٜف ايعٗز يف نتاب أٌٖ ايّش١َ ؿغٔ املُ

 15/16/17 راص املػضب اإلعالَٞ، ل 6

 ال ٜٛتؼ َعٓاٙ ال ًٜٗو (2)

  اْعض ايغري٠ البٔ ٖؾاّ (3)
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ًّٝات يف ايتؾضٜع اإلعالَٞ  األق

 املٛاط١ٓ

١َّ ايضعـٍٛ ٚعٗزٙ ٚمحـــاٜت٘  ْٚتٝذ١ هلشٙ املعاٖزات اْطًل َبزأ س

ٌّ ايقشاب١  ّٝات، ٖٚٛ َا افطًح عًٝ٘ يف ايعقض اؿزٜح باملٛاط١ٓ، يهٔ د يألقً

ٌّ مجاعات املغًُني، ناْٛا ِٖٚ ٜؾعضٕٚ بٓد٠ٛ االْتقاص ع٢ً غري املغًُني  ٚس

 ًِّ ٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚع ّٝات )مّز ٖشٙ املبارئ ٚايكٛاعز اييت أقّضٖا ايّضعٍٛ ف  .(يألقً

ٌّ َٔ ؼّزث٘ ْفغ٘ ٚؽاَضٙ  ٖٚشا َا ٜفّغض تٗزٜز ايّضعٍٛ ٚٚعٝزٙ يه

ّٝات ّٟ فضر َٔ أفضار األقً ّْ٘ عٝهٕٛ . باالعتزا٤ ع٢ً أ ٚقز فّضح َضاصا ٚتهضاصا بأ

ّٜٛ ايكٝا١َ خقُِٗ يٝأخش َِٓٗ اؿّل املٗنّٛ 

(5)

. 

ِّ إطا٤ تؾابو ايعالقات فُٝا بني املغًُني ٚغري املغًُني ٚفُٝا بني غري  ث

املغًُني بعنِٗ َع بعض، قطع خط٠ٛ أخض٣ تتُّجٌ يف تطبٝل األسهاّ 

١ّٝ ايٛاصر٠ بايهتب املّٓظي١ ع٢ً أٌٖ ايهتاب ًّك١ باألسٛاٍ ايؾدق  .املتع

ّٝٔ ثبتت عًُٝٗا ت١ُٗ ايّظْا  ّْ٘ أَض بضدِ ٜٗٛرٜ َٚٔ سيو أٚصر املؤّصخٕٛ أ

١َّ . اعتٓارا يًتٛصا٠ ّٓقاص٣ ؽضطا يًش ٖٚهشا مل ٜفضض ايّضعٍٛ ع٢ً ايٝٗٛر ٚاي

١ّٝ اييت  ّٟ ايكٛاعز ايكاْْٛ ١ّٝ أ ًّٞ عٔ أسٛاهلِ ايؾدق ٚايعٗز ٚبايتايٞ املٛاط١ٓ ايتد

 ،١ّٝ تٓعِ أسهاّ ايّظٚاز ٚايّطالم ٚاملرياخ، ملا يف سيو َٔ املػّ مبعتكزاتِٗ ايزٜٓ

األَض ايشٟ ٜتٓاقض َع املعاٖزات املرب١َ َعِٗ

(6)

ُّٗا فتُع إعالَٞ   ٚثكافاتٗا ٜن

ٚاسز َتُاعو َتٛاطٕ ٜهٕٛ أعاعا يزٚي١ َا اْفّو إىل داْب رعٛت٘ يإلعالّ، 

 .ٜعٌُ ع٢ً بٓا٥ٗا ٚؼكٝكٗا

 

 

 

١ّٝ، راص املػضب اإلعالَٞ، ل (4) ١َّ يف اؿناص٠ اإلعالَ ُّٞ، أٌٖ ايش  ، بريٚت32سغٔ امل

 املقزص ْفغ٘ (5)

 املقزص ْفغ٘ (6)
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ٚع٢ً ٖشا األعاؼ َٔ املبارئ، ادتٗز ايفكٗا٤ ٚاملؾّضعٕٛ يف اعتٓباط 

ّٝات اييت تهٕٛ َع ايؾضا٥ح  األسهاّ ٚايكٛاعز اييت تنبط املضنظ ايكاْْٛٞ يألقً

ّٓغٝر االدتُاعٞ يًُذتُع اإلعالَٞ ّٝات يف اجملتُع . األخض٣، اي ٚاؿزٜح عٔ األقً

ّٕ غري املغًُني أٟ : اإلعالَٞ جيّضْا ستُا يًذٛاب عٔ عؤاٍ ٜطضح ْفغ٘  ٌٖ أ

ّٝات يف اجملتُع اإلعالَٞ أداْب؟ يًذٛاب عٔ ٖشا ايّغؤاٍ ال بّز َٔ إبزا٤  األقً

 :املالسعتني ايتايٝتني 

ُِّٗ اجملتُع اإلعالَٞ أداْب؟ ّٝات ايشٜٔ ٜن ّٕ األقً  ٌٖ أ

 

ّٚال  ُِّٗ اجملتُع :أ ّٝات أٚ غري املغًُني ايشٜٔ ٜن ّٕ األقً  ال ؽّو ٚال خالف يف أ

 ١ّٝ اإلعالَٞ، ِٖ أٖايٞ ايبالر املفتٛس١ ٚأفًٖٝٛا  نٝٗٛر َٚغٝشٞ اؾظٜض٠ ايعضب

ٚع٢ً ٖشا األعاؼ ال . ٚنُذٛؼ َٚغٝشٞ بالر فاصؼ ٚأقباط َقض ٚبضبض املػضب

 .ميهٔ اعتباصِٖ أداْب مُٔ اجملتُع اإلعالَٞ

ّٝا  ّٝظ بني املٛاطٔ ٚاألدٓيب ٜتّٛقف ع٢ً :ثاْ ّٕ ايتعّضف ع٢ً اؿّز ايفافٌ ٚاملُ  إ

 .ؼزٜز ٚتعضٜف األدٓيب

ٌّ َٔ يٝػ  ّٕٝٛ ٚنإ ن ففٞ ايؾضع ايضَٚاْٞ نإ ٜٛدز ايّضعاٜا ايضَٚاْ

ّٝا ٜطًل عًٝ٘ إعِ   . ٚنشيو األَض بايٓغب١ يإلغضٜل (7)أٟ أدٓيب " بضباص " صَٚاْ

ٚمل ٜٓفضر املؾّضع ايضَٚاْٞ أٚ اإلغضٜكٞ بٗشا ايػُٛض يف تعضٜف٘ األدٓيب 

 ٖٞ ١ّٝ " ٚمل ٜتبًٛص تعضٜف األدٓيب إاّل يف ايعقض اؿزٜح، غًل َؤعّغ١ قاْْٛ

 ١ّٝ ١ّٝ، فُِٓٗ َٔ " َؤّعغ١ اؾٓغ ٚقز ٚمع فكٗا٤ ايكإْٛ تعاصٜف َتعّزر٠ يًذٓغ

ّٕٛ يًّزٚي١  ١ّٝ يًؾعب امله ّْٗا اْتغاب ايؾدك بقف١ قاْْٛ َِٚٓٗ َٔ  (8)عضفٗا بأ

ّٝا  ١ّٝ اييت تٓؾ٦ٗا ايّزٚي١ بٛففٗا ؽدقا رٚي ١ّٝ ٚايكاْْٛ ّْٗا ايضابط١ ايغٝاع عضفٗا بأ

 .ػعٌ ايفضر عنٛا يف ايّزٚي١

 

١ّٝ، ايطبع١  (7)  ، ايزاص ايتْٛغ١ٝ يًٓؾض1966، ع١ٓ 3اْعض باتٝفٍٛ ْٚٝبٛاٜٝ٘، اؾٓغ

صادع باتٝفٍٛ يف نتاب١ ايكإْٛ ايزٚيٞ اـاّل ٚاْعض تعضٜفٓا يًّزٚي١ يف نتاب  (8)

ُّٞ، ْفػ املقزص ١ّٝ،  ؿغٔ امل  اؾٓغ
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١ّٝ ال تأثري هلا  َُٚٗا تعّزرت ايتعاصٜف فٗٞ ال تعزٚ إٔ تهٕٛ اختالفات يفع

ع٢ً املع٢ٓ املتشز املغتدًك َٔ تًو ايتعاصٜف ؿكٝك١ اؾٓغ١ٝ اييت ٖٞ عباص٠ 

١ّٝ اييت تضبط ايفضر بايّزٚي١  ١ّٝ ٚايكاْْٛ عٔ ايضابط١ ايغٝاع

(9)

، ع٢ً مٛ َا نإ  

ٜضبط غري املغًُني بزٍٚ اإلعالّ مبكتن٢ ايعٗٛر اييت اعتشايت إىل إقا١َ را١ُ٥ 

 ١ّٝ ١ّٝ ٚايكٛاعز األفٛي َٚٛاط١ٓ اييت أعطٝت هلِ ٚاييت ٚمعت ايؾضٚط األعاع

ّٕٛ يًزٚي١   .ؾعًِٗ أفضارا ٚأعنا٤ ٜٓتغبٕٛ يًؾعب امله

ّٝظ ايتؾضٜع اإلعالَٞ بني راص اإلعالّ ٚمشٛهلا ٚصعاٜتٗا   ٚع٢ً ٖشا األعاؼ َ

ّٝات املكُٝني إقا١َ را١ُ٥ ٚبني راص اؿضب اييت  ّٟ األقً يًُغًُني ٚيػري املغًُني، أ

 ٌّ ّٝا بهٌ َا يف ايعباص٠ َٔ رّق١ َٚع٢ٓ ٚبشيو ظ ٌّ َٔ ٜٓتغب إيٝٗا أدٓب ٜعترب ن

١َّ، ٚصبط اإلقا١َ ايزا١ُ٥ ايشٟ ٜضبط بني  صباط ايّزٜٔ ايشٟ ٜضبط بني املغًُني عا

ّٜا ساٍ رٕٚ تبًٛص فهض٠ اؾٓغ١ٝ مبعٓاٖا  ّٝات بزٚي١ اإلعالّ، سادظا قٛ األقً

 ".اؿزٜح" َٚفَٗٛٗا 

١ّٝ اييت ػّظأ هلا  ٚقز بكٝت ايزٚي١ اإلعال١َٝ َٓش ايفتٛسات ٚايٛسزات ايغٝاع

١ّٝ نبري٠ يضباط ايّزٜٔ ٚيضباط  ايعامل اإلعالَٞ فُٝا بعز تكِٝ ٚطْا ثكٝال ٚأُٖ

ّٝات املكُٝني إقا١َ را١ُ٥ َٔ  اإلقا١َ ايّزا١ُ٥، مّما َّهٔ املغًُني ٚأفضار األقً

١ّٝ اـطري٠  ١ّٜ ٚاط٦ُٓإ، ٚتغًِ املٓافب ايغٝاع ٌّ سض ايتّٓكٌ عرب راص اإلعالّ به

ٌّ أدظا٤ ايعامل اإلعالَٞ ١َّ به  .ٚايٛظا٥ف ايعا

 

 

 

 

 

 

 ٚ اْعض نتابٓا اؾٓغ١ٝ يف ايكإْٛ ايتْٛغٞ ْفػ 58صادع يضبٛص بٝذْٛٝاص، ل  (9)

ّٓؾض 3املقزص، ايطبع١   .1966 ، ايزاص ايتْٛغ١ٝ يً
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ٌّ أدظا٤ ايعامل اإلعالَٞ  ٚ بايٓغب١ يًُغًُني، أَهٔ هلِ ايتّٓكٌ بني ن

يًكٝاّ بفضٜن١ اؿّر أٚ طًب ايعًِ أٚ يػا١ٜ االتقاٍ بايفكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚاحملزثني، 

ٚإٕ ٜكُٝٛا أَزا ٜطٍٛ أٚ ٜكقض يف كتًف األَانٔ رٕٚ اإلسغاؼ بفضٚم 

ٌّ تضساب ٚتهضِٜ ٚتعضف هلِ  نبري٠، ٚناْٛا ٜكابًٕٛ يف أٟ بًز إعالَٞ به

َهاْتِٗ ٜٚغتفٝزٕٚ ٚتغٓز هلِ َٓافب يًتزصٜػ ٚايكنا٤ ٚست٢ َٓافب 

١َّ يف ايّزٚي١ ١ّٝ ٖا  .عٝاع

ٖٚهشا اعتطاع املؤّصخ ايتْٛغٞ ايعاّل١َ عبز ايّضمحإ ابٔ خًزٕٚ، إٔ 

١َّ بزٍٚ كتًف١ عٛا٤ يف تْٛػ أٚ املػضب أٚ األْزيػ  ١ّٝ ٖا ًّز ٚظا٥ف سهَٛ ٜتك

أٚ اؾظا٥ض أٚ َقض، رٕٚ إٔ ميٓع٘ اْتُاؤٙ يتْٛػ َٔ االمطالع بتًو ايٛظا٥ف 

١ّٝ اـطري٠  .ايغٝاع

ًّز ايٛطاص٠ ٚايٛظا٥ف  نشيو األَض بايٓغب١ يًغإ ايزٜٔ ابٔ اـطٝب ايشٟ تك

١ّٝ اـطري٠ باألْزيػ ٚاملػضب ٚمتّهٔ سزٜجا خالٍ َٓتقف ايكضٕ .  ايغٝاع

ّٛأ َٓقب  ايتاعع عؾض، املقًح خري ايزٜٔ ايتْٛغٞ ايكٛقاطٟ األفٌ، َٔ إٔ ٜتب

 ١ّٝ ١ّٝ، ثِ َٓقف ايقزص األععِ يف ايزٚي١ ايعجُاْ ّٚال  بايبالر ايتْٛغ ٚطٜضا أ

(10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اْعض اؾٓغ١ٝ يف ايكإْٛ ايتْٛغٞ ٚاْعض ايكإْٛ ايزٚيٞ اـاّل دإ بٞ َضالٕ (10)
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ْني عاملا ٚفزٚا ثماأمسا٤ َا٥تني ٚ" ْفذ ايّطٝب " ٚيكز عزر املكضٟ يف نتاب٘ 

إىل املؾضم، يًكٝاّ بفضٜن١  اؿر أٚ يطًب ايعًِ ٚيٝػ يًتذاص٠ 

(11)

نُا متهّٔ . 

غري املغًُني أٟ املكُٝني إقا١َ را١ُ٥ َٔ ايتّٓكٌ نشيو راخٌ أدظا٤ ايعامل 

 ١ّٝ ًّز ؽّت٢ املٓافب ايغٝاع اإلعالَٞ ٚمماصع١ كتًف املٗٔ ٚايٛظا٥ف ٚتك

ٌّ صباط ايزٜٔ املتني ٚصباط اإلقا١َ ايزا١ُ٥ أٟ  اـطري٠ َجٌ ايٛطاص٠ ٚغريٖا ٚبشيو ظ

١َّ سادظا ساٍ رٕٚ تبًٛص  املٛاط١ٓ، ٜضبط ٚجيُع املغًُني ٚغري املغًُني عا

١ّٝ " فهض٠   .مبعٓاٙ َٚفَٗٛٗا اؿزٜح" اؾٓغ

ّٓعض ٚاالدتٗار يف ٚمع مج١ً َٔ ايكٛاعز  ٖشٙ املبارئ رعت ايفكٗا٤ إىل اي

١ّٓ ايّضعٍٛ ٚعٌُ اـًفا٤ ايّضاؽزٕٚ ٚإٕ مل تهٔ تغُٝتٗا  اعتُّزٖٚا َٔ ايكضإٓ ٚع

 .سغب املقطًشات اؿزٜج١ يًكإْٛ ايزٚيٞ اـاّل

١َّ اييت اعتُز عًٝٗا يف فقٌ ايٓظاعات  ّْٗا تؾري إىل املبارئ ايعا غري أ

١ّٝ ٚقز َٝظت تًو املبارئ بني  ًّك١ بػري املغًُني املكُٝني برتاب ايزٚي١ اإلعالَ املتع

 ١ّٝ ايكٛاْني اييت جيب تطبٝكٗا عًِٝٗ ٚايكٛاْني اييت تتعاصض َع املبارئ األعاع

" يًُذتُع اإلعالَٞ ٖٚٛ َا افطًح ع٢ً تغُٝت٘ يف ايعقض اؿزٜح مببارئ 

 ّّ  ".ايٓعاّ ايعا

ٌّ ايفكٗا٤ إىل ايتُٝٝظ بني قٛاْني املعاَالت ٚست٢  ٖشا اعتجٓٛا  ٚفعال سٖب د

َٓٗا َا ميػّ مبٛمٛع املعا١ًَ، إٕ نإ قضَا يف ايتؾضٜع اإلعالَٞ نايّضبا 

١ّٝ نايّظٚاز  ًّك١ باألسٛاٍ ايؾدق ٚبٝع اـُض ٚؿِ اـٓظٜض ٚبني ايكٛاْني املتع

١ّٝ أٟ  ٚايّطالم ْٚعاّ اإلصخ ٚغريٖا َٔ األسٛاٍ اييت متػّ باملبارئ ٚاملعتكزات ايزٜٓ

١ّٝ ٚغريٙ َٔ  َا هلِ فٝ٘ ؽضٜع١ سغب تعبري املاٚصرٟ  يف نتاب٘ األسهاّ ايغًطاْ

 .ايفكٗا٤

 

 2اْعض ْفذ ايطٝب، ز (11)
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يقاسب٘ " أفٍٛ ايفتٝا يف ايفك٘ ع٢ً َشٖب اإلَاّ َايو " ٚقز ٚصر يف نتاب 

١َّ" عُض بٔ ساصخ اـؾين ؼت عٓٛإ   : َا ًٜٞ  " اؿهِ فُٝا بني أٌٖ ايش

١َّ ع٢ً اؿهِ "  ٚادب فُٝا تطايعٛا عًٝ٘ " بايفتح   " اؿهِ فُٝا بني أٌٖ ايش

َٔ بٝع ٚؽضا٤ ٚصٖٔ ٚغقب، ٚال فُٝا هلِ فٝ٘ ؽضٜع١ َجٌ اؿزٚر ٚايظْا ٚايطالم 

فال حيهِ بِٝٓٗ إاّل إٔ ٜرتامٛا مجٝعا، فإٕ تضامٛا نإ اؿهِ . ٚاإلصخ

َّا إسا سهِ ع٢ً " بايفتح" باـٝاص إٕ ؽا٤ سهِ ٚإٕ ؽا٤ صّرِٖ إىل أٌٖ رِٜٓٗ، أ

ِّ سنض ؼت عٓٛإ  باب أسهاّ أٌٖ " صماِٖ، فال حيهِ إاّل عهِ اإلعالّ ث

 ١َّ أفٌ َشٖب َايو ٚمجٝع ايضٚا٠ :" اؿهِ ع٢ً ايز٢َ عٓز ايٓظاع قاٍ عُض " ايش

ّٕ اؿهِ بُٝٓٗا سهِ  َّٞ، إ َٔ أفشاب٘ إسا ناْت خق١َٛ بني َغًِ ٚس

َّٝني سهِ بُٝٓٗا اؿهِ عهِ اإلعالّ يف ايتعامل َجٌ  اإلعالّ ٚإٕ نإ س

ّٕ يف غري سيو مّما ٚدزٚٙ بزٜاْاتِٗ ٜٚزعِْٛٗ  ايػقب ٚايتعّزٟ ٚدشز اؿكٛم ٚإ

بؾضا٥عِٗ مل ٜٓعض بِٝٓٗ ٚصّرٚا إىل أٌٖ رِٜٓٗ إاّل إٔ ٜرتامٛا باؿهِ بِٝٓٗ 

فإٕ دا٤ٚى فاسهِ :" عُال بكٛي٘ تعاىل  (12)فٝشهِ بِٝٓٗ عهِ اإلعالّ 

بِٝٓٗ أٚ أعضض عِٓٗ ٚإٕ تعضض عِٓٗ فإٕ ٜنّضٚى ؽ٦ٝا ٚإٕ سهُت فاسهِ 

ّٕ اهلل حيّب املكغطني   (13)" بِٝٓٗ بايكغط إ

ّٝظٚا بني سايتني اثٓتني  ّٕ ايفكٗا٤ َ  :ّٜٚتنح مّما عبل أ

 

 

 

 

 

 

 املقزص ايغابل (12)

  42عٛص٠ املا٥ز٠، اآل١ٜ عزر  (13)
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ّٚال ّٕ اؿهِ :أ  ساي١ قٝاّ اـقاّ بني َغًِ ٚغري َغًِ أمجع ايفكٗا٤ ع٢ً أ

يف ٖشٙ اؿاي١ ال حيهِ إاّل عهِ اإلعالّ 

(14)

 ؼكٝل ملا افطًح ع٢ً 

ٌّ َٔ ٜكِ  ١ّٝ ايكٛاْني ٚعضٜاْٗا ع٢ً ن تغُٝت٘ يف ايعقض اؿزٜح بإقًُٝ

 .بإقًِٝ ايّزٚي١

 ساي١  قٝاّ اـقاّ بني غري َغًُني، ففٞ ٖشٙ اؿاي١ حيهِ :ثاْٝا

عهِ اإلعالّ يف باب ايتعامل، َجٌ ايػقب ٚايتعّزٟ ٚإْهاص اؿكٛم 

ًّل بأَٛص هلِ  ٜٚضرٕٚ إىل أسهاّ أٌٖ رِٜٓٗ إٕ نإ َٛمٛع اـقاّ ٜتع

" اؿهِ " فٝٗا ؽضٜع١ َجٌ ايظٚاز ٚايطالم ٚاإلصخ، إاّل إٔ ٜرتامٛا عهِ 

فال حيهِ يف ٖشٙ اؿاي١ إاّل عهِ اإلعالّ ع٢ً خالف بني ايفكٗا٤، سيو 

ّٕ اؿهِ إسا تضامٛا باؿهِ يزٜ٘،  ّٕ عزرا َٔ ايفكٗا٤ ٚاملفّغضٜٔ ٜض٣ أ أ

ّْ٘ حيهِ بِٝٓٗ بأسهاّ رِٜٓٗ عُال مبا سهِ ب٘ ايضعٍٛ عًٝ٘  فإ

ايقال٠ ٚايّغالّ َٔ صدِ ايٝٗٛرٜني، طْٝا تطبٝكا بأسهاّ ايتٛصا٠ 

(15)

 ٚسٖب 

ّٕ سهِ ايتٛصا٠ ٚؽضا٥ع َٔ قبًٓا الطّ عًٝٓا َا مل  أٚ سٓٝف١ ٚأفشاب٘ أ

ٜٓغذ 

(16)

ّٕ اـقاّ   ٖٚٛ َا أٌَٝ إيٝ٘ ٜٚغتدًك َٔ ايٓقٛل ايغابك١، أ

َّٞ تٓطبل أسهاّ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ َُٗا نإ  إسا نإ بني َغًِ ٚس

ّٝني، ففٞ  َّا إسا نإ اـقاّ بني سَ ْٛع اـقاّ َُٚٗا نإ َٛمٛع٘، أ

١ّٝ ٚاملاّر٠   ٖشٙ اؿاي١ ال تٓطبل أسهاّ اإلعالّ إاّل يف َار٠ املعاَالت املزْ

 .ايظدض١ٜ نايكتٌ ٚاؾضح ٚايظْا ٚغريٖا

َّا فُٝا هلِ يف ؽضٜع١ ٚرٜا١ْ َٔ طٚاز ٚطالم ٚإصخ، فتٓطبل أسهاّ  أ

ؽضا٥عِٗ ٚرٜاْاتِٗ عٛا٤ َٔ قناتِٗ أٚ َٔ ايكنا٠ املغًُني 

(17)

 . إٕ تضامٛا

 

 اْعض األسهاّ ايغًطا١ْٝ ٚنؾف األعضاص يف ؽضح أفٍٛ ايبظرٟٚ (14)

 اْعض ايغري٠ البٔ ٖاؽِ (15)

 اْعض ايتفغري ايهبري يًضاطٟ، طبع١ راص إسٝا٤ ايرتاخ (16)

 اْعض آرّ َٝتظ، ْفػ املقزص (17)
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ّٓقاص٣، ٖٞ  ّٕ احملانِ اـاّف١ اييت ناْت يً ٍّ عًٝ٘ َٔ أ ٖٚشا َا ٜز

ّٕ صؤعا٤ ٖشٙ احملانِ  قانِ نٓٝغ١ سغبُا ْكٌ سيو عٔ آرّ َٝتظ إ

نتبٛا مّمٔ نتب ايكإْٛ ٚمل تكتقض أسهاَِٗ ع٢ً َغا٥ٌ ايظٚاز، بٌ 

ناْت تؾٌُ إىل داْب سيو َغا٥ٌ املرياخ ٚأنجض املٓاطعات اييت ؽكّ 

ًٌّ ب٘  ٌّ عشص ٜتع َّٝني ٚسزِٖ، مّما ال ؽإٔ يًّزٚي١ ب٘ يٝكطعٛا ن ايش

ايٓقاص٣ ايشٜٔ ًٜذ٦ٕٛ إىل ايكنا٠ املغًُني بايتشانِ يزِٜٗ ٜٚض٣ 

ّْ٘ ػٛط ٚال١ٜ ايهافض يًكنا٤ بني أٌٖ رٜٓ٘ ع٢ً صأٟ اإلَاّ أبٞ  املاٚصرٟ، إ

ّٕ ٖشا ٚإٕ نإ ٚال١ٜ عضف ايٛال٠ بتكًٝزٙ داصٜا، فٗٛ  سٓٝف١ َنٝفا إىل أ

تكًٝز ايظعا١َ ٚايض٥اع١ ٚيٝغت بتكًٝز سهِ ٚقنا٤ ٚإٕ اَتٓعٛا َٔ 

ؼانُِٗ إيٝ٘ مل جيربٚا عًٝ٘ ٚنإ سهِ اإلعالّ عًٝ٘ أْفش ٚيًٛاقع 

ّٕ ايٓقٛل اييت يزٜٓا عٛا٤ َٓٗا املٓكٛي١ عٔ اإلَاّ َايو ٚأفشاب٘ أٚ غريِٖ  أ

َٔ ايفكٗا٤ أٚ عٔ املاٚصرٟ، تّتغِ يف ٖشا املٛمٛع بايهجري َٔ ايػُٛض عزا 

ّٕ َشٖب أبٞ  ٌّ ٚمٛح اإلَاّ ايفدض ايضاطٟ يف تفغريٙ ايهبري أ َا أٚصرٙ به

ّٕ سهِ ايتٛصا٠ ٚؽضا٥ع " إٕ دا٤ٚى" سٓٝف١ ٚأفشاب٘ ٜضٕٚ يف تفغري آ١ٜ  إ

َٔ قبًٓا الطّ عًٝٓا َا مل ٜٓغذ 

(18)

 ٖٚشا ايتفغري ٖٛ ايشٟ ٜتُاؽ٢ َع َا 

ّٓ٘ ايضعٍٛ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ َٔ تطبٝل أسهاّ ايتٛصا٠ بني ايٝٗٛر يف  ع

١ّٝ يف تفغريٙ آل١ٜ  " ايظْا ٚايكتٌ َجًُا أؽضْا إىل سيو عابكا، ٜٚض٣ ابٔ عط

ّٕ يف ٖشٙ اآل١ٜ إؽاص٠ إىل " سيو ؽفٝف َٔ صّبهِ ٚصمح١  َٔ عٛص٠ ايبكض٠ إ

ّٕ بين إعضا٥ٌٝ ٜٛدبٕٛ ايكقال يف ايتٛصا٠  ١ّٜ ٜٚشص أ َا ؽّضعت ي٘ َٔ أخش ايز

١ّٜ عٓزِٖ سغبُا أٚصر سيو اإلَاّ ابٔ عضف١ يف تفغريٙ  .ٚال ر

(19)

 

ّٕ ٖشٙ اآل١ٜ عبكت االػاٖات ٚاآلصا٤ اؿزٜج١ اييت تزعٛ إىل  ٚأص٣ أ

 .إيػا٤ عكٛب١ اإلعزاّ يهٔ بؾضٚط ٚقٛاعز ٚأسهاّ سنضٖا املفّغضٕٚ

 

 اإلَاّ ايفدض ايضاطٟ، ايتفغري ايهبري، املقزص ايغابل (18)

 .1993 يغ١ٓ  2عزر " داَع١ ايظٜت١ْٛ " اْعض رصاع١ ٚع١ًٝ بايعٝز بٔ محز٠  يف ف١ً  (19)
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ٖٚـــــشا َا ٜفّغض نشيو تطبٝل ايّضعــــٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

١ّٜ عٓزِٖ ع٢ً مٛ َا ٖٛ َٛدٛر بايكضإٓ  ًّــِ، أسهاّ ايتٛصا٠، إس ال ر ٚع

١ّٝ اييت إْبٓت  عًٝٗا  ّٕ ٖشا ٜؾري إىل املالَح األٚىل يًُبارئ األعاع ٚأعتكز أ

قٛاعز ايكإْٛ ايّزٚيٞ اـالّ فُٝا بعز، أٟ يف ايعقض اؿزٜح، إس ايكٛاعز 

اييت أؽضت إيٝٗا ٚاملغتُّز٠ َٔ عٌُ ايّضعٍٛ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ َٚٔ 

ٌّ ٚمٛح ع٢ً ايتكغِٝ  ٍّ به ايتؾضٜع اإلعالَٞ ايشٟ أْب٢ٓ عًٝ٘، تز

١ّٝ اييت  املعتُز اآلٕ يف َٝزإ ايكإْٛ ايزٚيٞ اـال بني ايكٛاعز ايكاْْٛ

ِّٝ ٖٚٞ ايكٛاْني اييت رافع  ٌّ ٚخ َٓٗا َا ٖٛ ؽدقٞ ٜٚتبع ايؾدك أُٜٓا س

١َّ اييت تٓغشب ع٢ً  عٓٗا ايفكٝ٘ ايؾٗري اإلٜطايٞ َاعٝين ٚايكٛاْني ايعا

ٌّ رّق١  ايفكٝ٘ بٝ٘  ١ّٝ اييت عّضفٗا به ٌّ املكُٝني ٖٚٞ ايكٛاْني ايرتاب ن

ْٚبٛاٜٝ٘ 

(20)

ّٛص إٔ حيهِ ايكامٞ املغًِ بتطبٝل ْعاّ اإلصخ   إس ال ٜتق

ّٝني، ملا يف سيو َٔ إؽاع١ ايفٛم٢  ٚايظٚاز املكّضص يف اإلعالّ ع٢ً سَ

ٚاالمطضاب يف عالقاتِٗ ٚسٝاتِٗ مّما ال ٜتُاؽ٢ َع َا تكّضص هلِ يف ايزٜٔ 

َٔ اؿض١َ ٚصعا١ٜ اؿكٛم ٚبشيو أصع٢ ايّضعٍٛ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ، 

١ّٝ ٚاملبارئ األفٛي١ٝ يًتعاٜؿ ايغًُٞ ايشٟ جيب إٔ ٜغٛر  ايكٛاعز األعاع

ّٕٛ َٓٗا اجملتُع اإلعالَٞ بكطع ايٓعض  ٌّ ايف٦ات ٚاجملُٛعات اييت ٜته ن

عٔ أدٓاعِٗ ٚأعضاقِٗ ٚأيٛاِْٗ َٚعتكزاتِٗ، ٖٚشا َا َهّٔ ايفكٗا٤ فُٝا 

بعز َٔ إٔ ٜغُشٛا ألْفغِٗ باالعتُار ع٢ً تًو ايكٛاعز ٚاملبارئ اييت دا٤ 

بٗا ايكضإٓ ايهضِٜ ٚطّبكٗا ايضعٍٛ عًٝ٘ ايقال٠ ٚايغالّ بإبزا٤ آصا٤ 

ّٜات ػاٚطت يف ايهجري َٔ األسٝإ سزٚر ايتغاَح، ْٓزٖؿ هلا مٔ  ْٚعض

١َّ بإقا١َ قانِ خاّف١ بِٗ . يف عقضْا اؿزٜح ّْ٘ مسح ألٌٖ ايش َٔ سيو أ

١ّٝ َجًُا أٚصرْا سيو ٚارٟ األَض " طبعا" ال تعاجل إاّل َغا٥ٌ األسٛاٍ ايؾدق

ع٢ً مٛ َا ْكً٘ آرّ َٝتٝظ قٝاّ عزر َٔ ايبطاصق١ بتأيٝف نتب يف 

ًّل  ١ّٝ ٚست٢ فُٝا ٜتع ايكٛاْني اييت جيب عًِٝٗ تطبٝكٗا يف أسٛاٍ ايؾدق
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بعالقاتِٗ بعنِٗ ببعض 

(21)

 ست٢ ال ًٜتذ٦ٕٛ إىل ايكنا٠ املغًُني 

 .يفقٌ ْظاعاتِٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ّٝ اؿكٛم، تْٛػ  (20)  ع٢ً نتاب ايكإْٛ 1اْعض تعًٝل ايعضبٞ ٖاؽِ األعتاس بهً

ُّٞ  .ايزٚيٞ اـاّل ؿغٔ امل

 اْعض آرّ َٝتظ، ْفػ املقزص (21)
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 ِّْٗ َّا إسا ايتذأ بعنِٗ يف خقَٛاتِٗ ْٚظاعاتِٗ إىل ايكنا٠ املغًُني، فإ أ

ٜغتٗزفٕٛ إىل غنب أقضبا٥ِٗ َٔ ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ٚخاّف١ صٖباِْٗ ٚصداٍ 

ٕٚ ايتذا٤ِٖ إىل ايكنا٠ املغًُني ٖٛ اصتزار عٔ رٜاْتِٗ ايهٓٝغ١ ايشٜٔ ٜعترب

َٚعتكزاتِٗ ٜغتٛدبٕٛ مبٛدب٘ ايكتٌ أٚ تغًٝط أؽز ايعكٛبات عًِٝٗ، ٖٚٓا البّز 

ّٕ متهني األقًٝات َٔ تهٜٛٔ قانِ خاّف١ بِٗ َٔ ؽأْ٘ إٔ  َٔ اإلؽاص٠ إىل أ

ِّٓٗ تػامٛا عٔ سيو  ١ّٝ، ناْٛا ٚاعني بٗشا األَض ٚيه ميػ بغٝار٠ ايزٚي١ اإلعالَ

يف ْطام املبارئ اييت َٔ األسٝإ سزٚر ايتغاَح، ْٓزٖؿ هلا مٔ يف عقضْا 

ّٝات بإقا١َ قانِ خاّف١ بِٗ . اؿزٜح ّْ٘ مسح يألقً ال تعاجل إاّل " طبعا " َٔ سيو أ

١ّٝ، َجًُا أٚصرْا سيو ٚارٟ األَض ع٢ً مٛ َا ْكً٘ آرّ  َغا٥ٌ األسٛاٍ ايؾدق

َٝتٝظ قٝاّ عزر َٔ ايبطاصق١ بتأيٝف نتب يف ايكٛاْني اييت جيب عًِٝٗ تطبٝكٗا 

ًّل بعالقاتِٗ ببعنِٗ بعض  يف األسٛاٍ ايؾدق١ٝ ٚست٢ فُٝا ٜتع

(21)

 ست٢ ال 

 .ًٜتذ٦ٕٛ إىل ايكنا٠ املغًُني يفقٌ ْظاعاتِٗ

 ِّْٗ َّا إسا َا ايتذأ بعنِٗ يف خقَٛاتِٗ ْٚظاعاتِٗ إىل ايكنا٠ املغًُني، فإ أ

ّٓقاص٣ ٚخاّف١ صٖباِْٗ ٚصداٍ  ٜغتٗزفٕٛ إىل غنب أقضبا٥ِٗ َٔ ايٝٗٛر ٚاي

ايهٓٝغ١ ايشٜٔ ٜعتربٕٚ ايتذا٤ِٖ إىل ايكنا٠ املغًُني ٖٛ اصتزار عٔ رٜاْتِٗ 

َٚعتكزاتِٗ ٜغتٛدبٕٛ مبٛدب٘ ايكتٌ أٚ تغًٝط أؽز ايعكٛبات عًِٝٗ، ٖٚٓا البّز 

ّٝات َٔ تهٜٛٔ قانِ خاّف١ بِٗ َٔ ؽأْ٘ إٔ  ّٕ متهني األقً َٔ اإلؽاص٠ إىل أ

ميػّ بغٝار٠ ايزٚي١ اإلعال١َٝ، ناْٛا ٚاعني بٗشا األَض ٚيهِٓٗ تػامٛا عٔ سيو 

يف ْطام اييت أصعاٖا اإلعالّ ٚفّغضٖا ايفكٗا٤ تفغريا ٚاععا فُٝا بعز ٚٚافٌ 

ايفكٗا٤ تهضٜػ عًَِٛٗ ايػظٜض٠ ٚدٗٛرِٖ املن١٦ٝ يف ايتأٌٜٚ ٚايتدضٜر ٚتفغري 

َفّٗٛ ايتغاَح اعتٓارا يتًو املبارئ ٚايكٛاعز فكز أعضفٛا ع٢ً أْفغِٗ ٚع٢ً 

ايٓاؼ يف ايكغِٝ ٚايتفضٜع ٚايتفقٌٝ، يٝدًقٛا إىل ايتُٝٝظ بني ٚطاصتٞ ايتفٜٛض 

ّْ٘ حيذض اعٓار ٚطاص٠ ايتفٜٛض إىل غري املغًِ بٓا٤ ع٢ً َا ٖٛ  ٚايتٓفٝش، فشنضٚا أ
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َّا ٚطاص٠ ايتٓفٝش . َفٛض ي٘ َٔ ايغًطات َٔ اـًٝف١ أٚ َٔ ْٝابت٘ عٓز االقتنا٤ أ

١ّٓٝ ٜهًف ايكٝاّ بٗا  فُٝهٔ اعٓارٖا يػري املغًِ ملا فٝٗا َٔ ؼزٜز ألعُاٍ َع

١ّٝ يف أغًب  ١ّٝ سٝٓا ٚؽدق َٔ طضف اـًٝف١، ٚاعتُز اـًفا٤ ألعباب عٝاع

١ّٜ يػري املغًُني، ع٢ً ايّضغِ َٔ  األسٝإ ع٢ً ٖشٙ ايتفاعري َغٓزٜٔ َٓافب ٚطاص

إرصانِٗ َا فٝٗا َٔ اعتٗتاص ٚاعتدفاف بٗٝب١ ايزٚي١ ٚعٝارتٗا َٚا ٜٓؾأ عٔ سيو 

ّٕ ايعزٜز . َٔ غنب املغًُني ٚاعتٓهاصِٖ ٌّ ساٍ صفز يٓا املؤصخٕٛ أ ٚع٢ً ن

١ّٜ يػري  َٔ اـًفا٤ املغًُني أعٓزٚا عرب تاصٜذ اؿناص٠ اإلعال١َٝ َٓافب ٚطاص

َغًُني َٔ ٜٗٛر ْٚقاص٣، اعتٓارا ع٢ً َبزأ ايتغاَح ٚتهضٜغا يًتعاٜؿ 

 .ايغًُٞ ايشٟ ْار٣ ب٘ اإلعالّ

ٌّ ايعٓافض اييت  ٖٚهشا ْؾأ عٔ ايتغاَح قٝاّ ايتعاٜؿ ايغًُٞ عار ن

ّٝات َٔ ٜٗٛر ْٚقاص٣  ّٕٛ َٓٗا اجملتُع اإلعالَٞ، مّما َهّٔ األقً نإ ٜته

ّٝا يف اجملتُع اإلعالَٞ، ٚبضطت  ٚغريِٖ َٔ االَتظاز ٚاالْزَاز، اْزَادا نً

ًّػ١ ٚايعارات ٚايتكايٝز ٚاالؽرتاى ست٢ االستفاٍ باألعٝار اإلعال١َٝ  َعاٖضٙ يف اي

١ّٝ ٚغريٖا ٚايٛال٤ يًٛطٔ  ١ّٜ ٚاملغٝش ٚايٝٗٛر

(22)

 ايشٟ نإ جيُعِٗ ِٖٚ 

١ّٝ  .ٜتعإْٚٛ ٜٚؾرتنٕٛ يف اؿٝا٠ ايَٝٛ

 ٌّ ّْٛت بفنٌ َتا١ْ ٖشٙ ايضٚابط بني ن ّْ٘ ته َٚٔ ٖٓا ْغتطٝع إٔ تكٍٛ أ

١ّٝ خالفا ملا سٖب إيٝ٘ ايباسح آرّ  املكُٝني إقا١َ را١ُ٥ بزاص اإلعالّ، ٚسز٠ عٝاع

١ّٝ ٚبني أٚصٚبا اييت " َٝتظ ايشٟ سنض  ١ّٜ اإلعالَ ّٕ أنرب فضم بني اإلَرباطٛص أ

١ّٝ يف ايعقٛص ايٛعط٢ ٚدٛر عزر ٖا٥ٌ َٔ أٌٖ  ًّٗا ع٢ً املغٝش ناْت ن

 ٍّٚ ايزٜاْات األخض٣ بني املغًُني ٚأٚي٦و ِٖ أٌٖ ايّش١َ ايشٟ نإ ٚدٛرِٖ َٔ أ

١ّٝ ًّت نٓا٥ػ . األَض سا٥ال بني ؽعٛب اإلعالّ ٚبني تهٜٛٔ ٚسز٠ عٝاع ٚقز ظ

١َّ إىل َا نإ بِٝٓٗ ٚبني  ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣  ٚأرٜضتِٗ أدظا٤ غضٜب١ ٚاعتٓز أٌٖ ايش

 . املغًُني َٔ عٗٛر َٚا َٓشٛٙ َٔ سكٛم فًِ ٜضمٛا باالْزَاز يف املغًُني
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ٌّ املغًُٕٛ بزاص اإلعالّ را٥ُا  ٚقز سضل ايٝٗٛر ٚايٓقاص٣ ع٢ً إٔ ٜع

ِّْٗ أداْب َٓتقضٕٚ ال أٌٖ ٚٚطٔ ٜؾعضٕٚ أ

(22)

. 

ّٕ ٖشا االعتٓتاز ايشٟ تبع٘ فٝ٘  ايبعض َٔ ايباسجني فاْب  ٚال ؽّو أ

 ١ّٝ ّٕ ايّزٚي١ يف تعضٜف عًُا٤ ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ، ٖٞ ٚسز٠ عٝاع يًّقٛاب، سيو أ

ُِّٗ عًط١  ّٝٓا ٚتن ّٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ األفضار ميًهٕٛ إقًُٝا َع َغتك١ً تته

ّٜت٘ ٚاؾٛ ايقاحل يًتُّتع  ٌّ أفضارٙ سض ٚاسز٠، تضَٞ ألٕ تّٛفض يًُذتُع ٚيه

١ّٝ  .عكٛق٘ ع٢ً غضاص َا نإ ٜٛدز بايّزٚي١ اإلعالَ

 ١َّ ّٕٛ َٔ َغًُني ٚغري َغًُني، ٖٛ أ فاجملتُع اإلعالَٞ ايشٟ نإ ٜته

١َّ بكـٛي٘ Renan عًٝ٘ تعضٜف ايفًٝغــٛف ٚاسز٠ ٖٚٛ َا ٜٓطبل  ايشٟ عـــّضف األ

١ّٝ يف َعٝؾ١ َؾرتن١ :"  ١ّٝ َبٓاٖا صغب١ أفً ١َّ ٖٞ ٚسز٠ صٚس ّٕ ". األ ع٢ً أ

١ّٝ ع٢ً مٛ ايٛسزات  االختالف يف ايزٜٔ مل حيٌ قّط رٕٚ قٝاّ ٚسز٠ عٝاع

ِّ املغًُني  ١ّٝ املٛدٛر٠ إىل اآلٕ بغٛصٜا ٚيبٓإ َٚقض ٚغريٖا، اييت تن ايغٝاع

١ّٝ املٛدٛر٠ يف ايعقض اؿزٜح نأملاْٝا  ٚاملغٝشٝني ٚع٢ً مٛ ايٛسزات ايغٝاع

ّٛع١ ٚعكا٥ز كتًف١ فايٝٗٛر يف . ٚفضْغا ٚغريٖا اييت ٜعتٓل أبٓاؤٖا أرٜإ َتٓ

تْٛػ َجال، ؽّهًٛا بفنٌ االْزَاز ٚاالَتظاز َٓش عٗٛر عشٝك١ يف ايتاصٜذ إىل 

ايعقض اؿزٜح، دظ٤ا َٔ ايؾعب ايتْٛغٞ بفنٌ صٚابط اإلقًِٝ ٚايًػ١ ٚايعارات 

ٚايًباؼ ٚايتكايٝز ٚست٢ ايّغهٔ، ففٞ نجري َٔ املزٕ راخٌ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

نٓابٌ ٚتغتٛص ٚدضب١ ٚدضدٝػ نإ ٜكطٔ مبشٌ عهين ٜؾتٌُ ع٢ً عّز٠ 

١ّٝ ست٢ يف  ١ّٜ، ِٖٚ ٜؾرتنٕٛ يف سٝاتِٗ ايَٝٛ غضف عا١ً٥ َغ١ًُ ٚعا١ً٥ ٜٗٛر

١َّ نػضف ايطبذ ٚاالعتكباٍ، مّما نإ جيعٌ ايتُٝٝظ بني املغًِ  املضافل ايعا

ٚايٝٗٛرٟ أٚ املغ١ًُ ٚايٝٗٛر١ٜ َٔ ايقعٛب١ مبهإ، ٚقز نتب قٓقٌ فضْغا 

ّٕ املض٤ ٜقارف ٖٓاى عزرا ًَشٛظا َٔ اإلعضا٥ًٝٝني ايشٜٔ " ّ 1845فٝغٛؼ عاّ  إ

ًّشٕٛ ًٜٚبغٕٛ َجًِٗ ٚميتطٕٛ اؾٝار َجًِٗ  حيٕٝٛ سٝا٠ ايعضب عٝٓٗا فٝتغ

ٚخيٛمٕٛ اؿضب عٓز اجملتُع اإلعالَٞ، بضطت َعاٖضٙ يف ايًػ١ ٚايعارات 
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 ١ّٝ ١ّٝ ٚايٝٗٛر١ٜ ٚاملغٝش ٚايتكايٝز ٚاالؽرتاى ست٢ يف االستفاٍ باألعٝار اإلعالَ

ٚغريٖا ٚايٛال٤ يًٛطٔ 

(22)

 ايشٟ نإ جيُعِٗ ِٖٚ ٜتعإْٚٛ ٜٚؾرتنٕٛ يف 

١ّٝ  .اؿٝا٠ ايَٝٛ

 ٌّ ّْٛت بفنٌ َتا١ْ ٖشٙ ايضٚابط بني ن ّْ٘ ته َٚٔ ٖٓا ْغتطٝع إٔ ْكٍٛ أ

١ّٝ  .املكُٝني إقا١َ را١ُ٥ بزاص ايّغالّ، ٚسز٠ عٝاع

 ١َّ ّٕٛ َٔ َغًُني ٚغري َغًُني، ٖٛ أ فاجملتُع اإلعالَٞ ايشٟ نإ ٜته

١َّ Renanٚاسز٠ ٖٚٛ َا ٜٓطبل عًٝٗا تعضٜف ايفًٝغٛف صٜٓإ   ايشٟ عّضف األ

١ّٝ يف َعٝؾ١ َؾرتن١ :" بكٛي٘  ١ّٝ َبٓاٖا صغب١ أفً ١َّ ٖٞ ٚسز٠ صٚس ّٕ ". األ ع٢ً أ

١ّٝ ع٢ً مٛ ايٛسزات  االختالف يف ايزٜٔ مل حيٌ قّط رٕٚ قٝاّ ٚسز٠ عٝاع

ِّ املغًُني  ١ّٝ املٛدٛر٠ إىل اآلٕ بغٛصٜا ٚيبٓإ َٚقض ٚغريٖا، اييت تن ايغٝاع

١ّٝ املٛدٛر٠ يف ايعقض اؿزٜح نأملاْٝا  ٚاملغٝشٝني ٚع٢ً مٛ ايٛسزات ايغٝاع

ّٛع١ ٚعكا٥ز كتًف١ فايٝٗٛر يف . ٚفضْغا ٚغريٖا اييت ٜعتٓل أبٓاؤٖا أرٜإ َتٓ

تْٛػ َجال، ؽّهًٛا بفنٌ االْزَاز ٚاالَتظاز َٓش عٗٛر عشٝك١ يف ايتاصٜذ إىل 

ايعقض اؿزٜح، دظ٤ا َٔ ايؾعب ايتْٛغٞ بفنٌ صٚابط اإلقًِٝ ٚايًػ١ ٚايعارات 

ٚايًباؼ ٚايتكايٝز ٚست٢ ايّغهٔ، ففٞ نجري َٔ املزٕ راخٌ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

نٓابٌ ٚتغتٛص ٚدضب١ ٚدضدٝػ نإ ٜكطٔ مبشٌ عهين ٜؾتٌُ ع٢ً عّز٠ 

١ّٝ ست٢ يف  ١ّٜ، ِٖٚ ٜؾرتنٕٛ يف سٝاتِٗ ايَٝٛ غضف عا١ً٥ َغ١ًُ ٚعا١ً٥ ٜٗٛر

١َّ نػضف ايطبذ ٚاالعتكباٍ، مّما نإ جيعٌ ايتُٝٝظ بني املغًِ  املضافل ايعا

ٚايٝٗٛرٟ أٚ املغ١ًُ ٚايٝٗٛر١ٜ َٔ ايقعٛب١ مبهإ، ٚقز نتب قٓقٌ فضْغا 

ّٕ املض٤ ٜقارف ٖٓاى عزرا ًَشٛظا َٔ اإلعضا٥ًٝٝني ايشٜٔ " ّ 1845فٝغٛؼ عاّ  إ

ًّشٕٛ ًٜٚبغٕٛ َجًِٗ ٚميتطٕٛ اؾٝار َجًِٗ  حيٕٝٛ سٝا٠ ايعضب عٝٓٗا فٝتغ

 .ٚخيٛمٕٛ اؿضب عٓز اينضٚص٠ َجًِٗ

١ّٝ ايغهإ، عٝح ٜبزٚ َٔ  ٖٚؤال٤ ايٝٗٛر ناْٛا َٓزفني يف بك

ّٕ ٖشا ايتكضٜض ايشٟ  ّٝظِٖ عِٓٗ ، ٚقز دا٤ يف ايتعايٝل ملؤيفٞ ايهتاب أ املغتشٌٝ مت
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ُّْا ٜٓطبل بال ؽّو ع٢ً فٌُ ٜٗٛر املػضب قبٌ َضعّٛ  نتب يف تْٛػ إ

ٌّ ايتعاٜؿ ايغًُٞ (23) (Crémieux)نضميٝٛ  ِّ يف ظ ٌّ سيو ٜت فهإ ن

ّٝتِٗ  ٖٚشا َا دعٌ ايٝٗٛر يف تْٛػ ٜتُّغهٕٛ يف ايعقض اؿزٜح ظٓغ

١ّٝ يف عٗز اؿُا١ٜ، صغِ قاي١ فضْغا إغضا٥ِٗ بؾت٢ ايٛعا٥ٌ يتبين  ايتْٛغ

١ّٝ عزا بعض اؿاالت االعتجٓا١ٝ٥ اييت ال ميهٔ اعتُارٖا  ١ّٝ ايفضْغ اؾٓغ

 ١ّٝ ١َّ، ٖٚشا َا دعًِٗ نشيو ٜغاُٖٕٛ يف َغاعز٠ اؿضن١ ايٛطٓ نكاعز٠ عا

ايضا١َٝ يًتشّضص َٔ صتك١ االعتعُاص بايتٌُٜٛ ٚبايعٌُ ع٢ً مٛ َا قاّ ب٘ احملاَٞ 

صاٍٚٚ بٔ عطاص، ملا أخف٢ مبشٌ عهٓاٙ إّبإ ايجٛص٠ املغًش١ أسز ايظعُا٤ 

ّٝني، ٚقز أعرتف هلِ إخٛاِْٗ املغًُٕٛ ايتْٛغٕٝٛ بٗشٙ املظاٜا فهإ َٔ بني  ايتاصخي

أعنا٤ اجملًػ ايتأعٝغٞ ايشٟ ٚمع ايزعتٛص ايتْٛغٞ املضسّٛ أيباص بغٝػ، ٖٚٛ َٔ 

١ّٝ   .أفز ايعا٥الت ايٝٗٛر١ٜ ايتْٛغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّٕٝٛ ٚايٝٗٛر يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ ٚايرتنٞ تأيٝف فًٝٝت قاصـ  (22) اْعض نتاب املغٝش

 َٚا بعزٙ ٚعبز اهلل ايعضٟٚ يف نتاب٘ 101ٜٚٛعف نضباز، طبع١ عٝٓا يًٓؾض ل 

تاصٜذ املػضب، نُا تغًِ ٚطاص٠ ايتذٗٝظ ايٝٗٛرٟ أْزصٜػ باصٚـ يف سه١َٛ 

 .اإلعتكالٍ األٚىل
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١َّ يعزر َٔ احملاَني  ١ّٝ ٖا نُا أعٓزت عٓز تٛسٝز ايكنا٤ َٓافب قنا٥

ّْ٘ ٚقعت يف فرتات َتكطع١ بعض االعتزا٤ات ع٢ً ايٝٗٛر َٔ  ايٝٗٛر، ٚال ْٓهض أ

 ١َّ أفضار ٜٓتُٕٛ إىل ايغف١ً َٔ ايٓاؼ، ناْت تجري را٥ُا غنب ٚاعتٓهاص عا

صداٍ ايّزٜٔ ٚايعكال٤ َٔ ايكّٛ ٚقز أّر٣ بايٛيٞ ايقاحل عٝزٟ قضط بٔ خًف إىل 

محاٜتِٗ، ببٓا٤ سٞ ناٌَ هلِ ظٛاص قٌ عهٓاٙ ايشٟ رفٔ ب٘ ٚايشٟ أفبح َظاصا 

ّٕٓٛ ي٘ قّب١ ٚاسرتاّ ٚتكزٜػ إىل ايّٝٛ، ٜٚكزَٕٛ ملظاصٙ  ٜظٚصٙ ايٝٗٛر ٜٚه

ايؾُٛع ٚايبدٛص ٚغري سيو َٔ اهلزاٜا اعرتافا َِٓٗ ي٘ باؾٌُٝ، نشيو ميهٔ 

 .ايكٍٛ بايٓغب١ يٝٗٛر املػضب ايؾكٝل

١ّٝ ايفضْغ١ٝ ع٢ً  َّا ٜٗٛر اؾظا٥ض فكز فضمت ايغًطات ايفضْغ١ٝ اؾٓغ أ

ٌّ عهإ ايبالر باعتباصٖا َكاطع١ فضْغ١ٝ فاختالف ايزٜٔ يف اجملتُع . ن

١ّٝ، مل حيٌ رٕٚ قٝاّ ٚسز٠ عٝاع١ٝ  ١ّٜ أٚ َغش ّٝات ٜٗٛر اإلعالَٞ يغبب ٚدٛر أقً

عضفتٗا ايزٚي١ اإلعال١َٝ عرب تاصخيٗا َٓش ايفتح اإلعالَٞ، ٚست٢ ايٛسزات 

ِّ َغًُني ٚغري َغًُني  ايغٝاع١ٝ اييت ػّظأ إيٝٗا ايعامل اإلعالَٞ، ناْت تن

ٌّ املؤّصخني ًِّ بٗا َٔ ن  .ٖٚشٙ َٔ اؿكا٥ل املغ

ِّ آلرّ َٝتظ ٚغريٙ َٔ املغتؾضقني  ٚخالفا ملا سٖب إيٝ٘ دٛصز قضّ ايطٞ اْن

ّٕ ٚدٛر غري املغًُني، مُٔ اجملتُع اإلعالَٞ، نإ حيٍٛ را٥ُا  ايشٜٔ ٜضٕٚ أ

ّْ٘ مل ٜهٔ هلِ أٟ ٚال٤ إاّل يزِٜٓٗ ٜٚٓزص إٔ  ١ّٝ َؤّنزا أ رٕٚ قٝاّ ٚسز٠ عٝاع

ٜهٕٛ هلِ ٚال٤ يًٛطٔ إاّل عٓز االغرتاب 

 (24)

 ّٕ ّٝٓاٙ عابكا أ ٢ًّ ٚامشا مّما ب ، ٜٚتذ

ٖشا االعتٓتاز فاْب يًّقٛاب، إس ال ميهٔ إٔ ٜػٝب عٔ األسٖإ َغا١ُٖ أٌٖ 

 ١ّٜ ١ّٝ اؿزٜج١، َؤعغات عٝاع١ٝ ٚإراص ّٝات يف بٓا٤ َؤعّغات ايزٚي١ املزْ األقً

ّْٛت َٓٗا ٚسز٠ عٝاع١ٝ يًزٚي١  ١ّٝ ٚاقتقار١ٜ ٚادتُاع١ٝ اييت ته ٚثكاف

ٌّ َا يف ٖشٙ ايعباص٠ َٔ رق١ َٚع٢ٓ ست٢ سغب املنُٕٛ ايعًُٞ  اإلعال١َٝ به

 .اؿزٜح ملع٢ٓ ٖشٙ ايه١ًُ

 دٛصز قضّ، ْفػ املقزص ٚاْعض آرّ َٝتظ (23)
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نشيو ال ميهٔ يًبشح ايعًُٞ إٔ ٜتذاٌٖ َا أبزاٙ املغٝشٕٝٛ َٔ ايٛال٤ 

َٔ تعض١ٜ أخباص اإلَرباطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ ٚايبٝظْط١ٝ يفا٥ز٠ " راص اإلعالّ " يٛطِٓٗ 

املغًُني َٚؾاصنتِٗ يف ايزفاع عٔ ٚطِٓٗ دٓبا إىل دٓب املغًُني مّما أّر٣ 

بايفكٗا٤ إىل قضا٠٤ دزٜز٠ يًٓقٛل ٚتأًٜٚٗا إلعفا٥ِٗ َٔ اؾظ١ٜ ٚإعطا٥ِٗ سل 

َؾاصن١ اؾٓٛر املغًُني يف ايػٓا٥ِ ٚايعطاٜا يكا٤ سيو ع٢ً َا صفزٙ يٓا صٚا٠ 

ّٕ ٚال٤ املغٝشٝني ألٚطاِْٗ أعتُض ست٢ إىل ايعقض اؿزٜح  .األخباص ٚايتاصٜذ ع٢ً أ

ّٜني املغًُني يف صّر مح١ً  ّٕٝٛ املقضٜٕٛ ؽاصنٛا َع إخٛاِْٗ املقض فاملغٝش

ْابًٕٝٛ نُا ؽاصنٛا يف َعضن١ ؼضٜض ٚطِٓٗ املقضٟ َٔ ْري االعتعُاص 

ًُّٛا بغبب سيو كتًف أْٛاع اإلمطٗارات ٚاملالسكات  .اإلْهًٝظٟ ٚؼ

نشيو األَض بايٓغب١ ملغٝشٞ عٛصٜا ٚيبٓإ إّبإ َعضن١ ايتشضٜض َٚكا١َٚ 

ٌّ ٖشٙ األسهاّ ٚبفنٌ ٖشٙ املبارئ، تعاٜؾت . االعتعُاص ايفضْغٞ ٚيف ظ

ّٛع١ يف أدٓاعٗا ٚأعضاقٗا ٚأفٛهلا ٚاملدتًف١ يف عكا٥زٖا ٚعاراتٗا  ّٝات املتٓ األقً

ٚتكايٝزٖا مُٔ فتُع إعالَٞ َّٛسز، ٜغٛرٙ ايتغاَح ٚايٛفام ٚاي٥ٛاّ تتٛانب 

فٝ٘ ايجكافات املتعزر٠ ٚتتٛادز فٝ٘ ايزٜاْات ايغُا١ٜٚ ايجالخ ٚناْت املغادالت 

١ّٝ اؾ١ًًٝ   .(152ايٓشٌ )" ٚدارهلِ باييت ٖٞ أسغٔ " بني أٌٖ ايضأٟ َقزام ايٛف

ٚناْت ايٛظا٥ف يف كتًف فاالت اجملتُع َفتٛس١ يف ٚد٘ اؾُٝع 

١ّٜ نا١ًَ قبٌ َا تٛفكت إيٝ٘ اجملتُعات ايػضب١ٝ بكضٕٚ عزٜز٠، مما أتاح  تعزر

ّٕٛ َٓٗا ايٓغٝر االدتُاعٞ يًُذتُع  يألقًٝات ٚكتًف ايف٦ات اييت ته

اإلعالَٞ، املغا١ُٖ يف اطرٖاص املٝارٜٔ االقتقار١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ مل 

١ّٝ إاّل يف عٗز قضٜب  .تزصى َجً٘ اجملتُعات األٚصٚب

ّٕ ايٓٗن١ (Synthia Fleury)ٚقز سنضت ايفًٝغٛف١  َا  (ايػضب١ٝ) أ

ّٝني أَجاٍ  ناْت يتتشكل يٛ مل تغبكٗا َزاٚالت نرب٣ ملفهضٜٔ ؽضقٝني ٚغضب

" ايكزٜػ تَٛا األنٜٛين "   ٚ(Mirandole)ٚ " ابٔ َُٕٝٛ " ٚ" ابٔ ايضؽز " ابٔ عٝٓا ٚ

، مل Pic de la Mirandole saint Thomas d’Aquinٚ بٝو رٟ ألَرياْزٍٚ 
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ؽطض بباٍ أسز َٔ قبٌ يف ْطام قناٜا ايعكٌ ٚايٛسٞ، ٖٚٛ سٛاص تطاصست٘ 

١ّٝ اؿزٜج١ بقٝؼ دزٜز٠ ٚأسٝاْا َعّزي١ ؼت  ١ّٝ ٚاملؾا١ٝ٥ ٚاألفالطْٛ األفالطْٛ

١ّٝ ِّ ايٝٗٛر١ٜ ٚاملغٝش ّٚال ث ١ّٝ أ  .تأثري املضادع ايعضب

ٖٚهشا أٜٓعت اؿض١ٜ يف راص اإلعالّ اييت ال ٜػُط فٝٗا سل ايتعبري ٚإبزا٤ 

ٌّ إْغإ ْتٝذ١ يًجكاف١ اإلعال١َٝ اييت  ايضأٟ ٚنإ َٔ اؿكٛم املق١ْٛ يه

١ّٝ ٚباسرتاّ اآلخض ٜٚؤَٔ إمياْا َطًكا  ّٛا َؾّعا ّٜتغِ بايعكالْ صعدت ٚ ْؾضت د

١ّٜ املعتكز يًذُٝع  .بايعكٌ ٚ ٜزافع عٔ سض

ٚع٢ً ٖشا األعاؼ فتشت ايجكاف١ اإلعال١َٝ فاال ٚاععا أَاّ املفهضٜٔ 

ٚايفالعف١ ٚاملفغضٜٔ العتُار ايعكٌ ٚاملٓطل ٚايضٚح ايع١ًُٝ غري َتٓهضٜٔ 

ّٕ َٓاٖذِٗ  ١ّٓ هلشا املٓٗر قا٥ًني إ يعكٝزتِٗ اإلعال١َٝ مما أثاص َعاصم١ أٌٖ ايغ

 ّٕ اؾزٜز٠ بزع١ تٓطٟٛ ع٢ً تٗزِٜ أعػ ايزٜٔ ٚقز ْافضِٖ اإلَاّ ايػظايٞ أ

 .ايعكال١ْٝ يف ثكافتٓا ٚسضَٓا َٔ االعتُار ع٢ً ايعًِ ٚاالعتفار٠ َٔ أْٛاص ايعكٌ

ْٚتر عٔ َٛقف َفهضٟ أٌٖ ايغ١ٓ غًل باب االدتٗار ٚايكنا٤ ع٢ً 

ايفالعف١ ٚاملفهضٜٔ ٚتغبب ست٢ يف سضم نتبِٗ َجٌ َا ٚقع البٔ صؽز ٚغريٙ 

١ّٝ ٚاإلعال١َٝ، َٔ استهاص ٚعا٥ٌ مػط ؾعٌ  مما َهّٔ صؤعا٤ ايزٍٚ ايعضب

 .ؼكٝل ايزميكضاط١ٝ اييت ْار٣ بٗا اإلعالّ أَضا َغتشٝال
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