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 املبحث األول
 حكنىلىجيا االحصال احلذيثت

تنشد مجتمعػت  لععػتعـ لعلتعػل لعت ػدـ ع بػتؽ اردػل لعػداؿ لعوػنت تت ا  ف تتاػا  
مردزهت لعمرماؽ اتف لألمػـ اتبػتاؿ لعػداؿ لععراتػت لعتػـا لع بػتؽ ارػذل لعردػل مػف  ػ ؿ 

امػف لاػرز   لعمت ػدـ  لالستفتدة مف م ت ؼ فناف لعمعرفت العع ػـا لعتػي تتمتػز ارػت لععػتعـ
مجما ػت مػف لعػنظـ الع ال ػد )): ت ؾ لعع اـ هي لعتدناعاجتت  العتي  تمدف تعرتفرت اأنرت

لعتطات تت ا ستعتل لععمؿ لعتي تست ر عتطاتؽ لعمعطتت  لعمسػتبدلت عابػال  ا درلسػت  
ماتدػػػػرة فػػػػي مجػػػػتال  لانتػػػػت  الع ػػػػدمت  دانرػػػػت لعتطاتػػػػؽ لعمػػػػنظـ ع معرفػػػػت الع اػػػػرل  

ات العتػػي تملػػؿ مجما ػػت لعاسػػتلؿ الألسػػتعتل لعفنتػػت لعتػػي تسػػت دمرت لانسػػتف فػػي لعمدتسػػ
   م ت ؼ نالبي بتتتػ  لععم تػت ااتعتػتعي فرػي مردػل  المػ  لعمعػدل  العمعرفػت لانسػتنتت

 اترة  ف مجما ت مف لعمعترؼ الع اػرل  لعمدتسػات : )ا رفرت  ستم  لاف لع اعي اأنرت
 دمػت افػي تطػتر نظػتـ لجتمػت ي ال توػتدأ معتنأمػت  لعتػي تب ػؽ تنتػت  سػ عت  ا ت ػدتـ
مجما ػػػت مػػػف لعمعػػػترؼ الع اػػػرل  العمرػػػترل  لع زمػػػت )مبمػػػد مر تػػػي ف ػػػد  رفرػػػت اأنرػػػت 

نشتء مشراع عرذل لعغرض(  (1)عتومتـ اعتونتع منتج  ا  دة منتجت  ال 
 -ومن مالل ما تقدم ظهرت لدةنا مصطمحات ثالث نن:

 لالتوتؿ  تتدناعاجت -1
 عمع امت  ل تتدناعاجت -2
 تدناعاجتت لعمع امت  الالتوتال   -3

اب ت ت لألمر لن  ارز لالهتمتـ اتعتفت ؿ لالجتمت ي مف  ػ ؿ لعبتسػل ليعػي 
بتػػل  ػػرؼ لعارتػػد لالعدترانػػي   فػػي سػػتتؽ تنظػػتـ لعبتػػتة لعتامتػػت  ػػ ؿ لع ػػرف لععشػػرتف

  ػ  اشادت لالنترن  ا  ؽ عنت ظػالهر جدتػدة ملػؿ لعتسػاؽ  اػر لالنترنػ   العبوػاؿ 
ع ػد   ػؽ اتعفعػؿ مجتمػع لتوػتال   ا    مؿ ا دلل  مف لعمنزؿ ادػذعؾ جمت ػت لعدردشػت
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مػػت تسػػم  لعمجتمػػع لعسػػارنطت ي اهػػي تسػػمتت تط ػػؽ   ػػ  شػػادت لالتوػػتال  لعف ػػتلتت 
لعتػػػي تتسػػػـ ااجػػػاد ت ت ػػػي لفترل ػػػي  ا ػػػد دػػػتف لعنػػػتس تشػػػتراف فػػػي لعمت ػػػي تعػػػ  تف 

لعبتسل ليعي  ا  م تت معتنت مف  م تتتػ  ت ود ارت لست دلـ  (تدناعاجتت لعمع امت )
    نبا مت تبدل في لالست دلـ ليعي ع مع امت  في  ػاط لأل مػتؿ ، عغرض معتف

  (2)لادلرتت العستطرة   ترت متدتنتدتت  
تطػػار تدناعاجتػػت لالتوػػتال  مػػف  لععشػػرتفلعنوػػؼ لعلػػتني مػػف لع ػػرف  شػػردع ػػد 

تطػػار لع غػػت العلػػارة لعلتنتػػت فػػي  فػػي  تمل ػػ  لعلػػارة لألاعػػ ، ػػ ؿ  مػػس لػػارل   ستسػػتت
منتوػؼ لع ػرف لع ػتمس  شػر،  فػيال ترن  لعلارة لعلتعلت في ات ترلع لعطات ت  ،لعدتتات

لدتشػػػتؼ لعدرراػػػتء  مػػػعااػػػد   معػػػتعـ لػػػارة لالتوػػػتؿ لعرلاعػػػت فػػػي لع ػػػرف لعتتسػػػع  شػػػر 
 العسػػػػػتنمتالعماجػػػػػت  لعدررامغنتطسػػػػػتت العت غػػػػػرلؼ العتوػػػػػاتر لع ػػػػػالي العفاتػػػػػا رلفي 

لػارة   مػت  مػف لع ػرف لععشػرتف لألاؿالعرتتؼ، لـ ظرار لعرلدتا العت فزتاف في لعنوػؼ  
ف ػػد  تتبترػػت لعتدناعاجتػػت فػػي لعنوػؼ لعلػػتني مػػف لع ػػرف لععشػػرتف مػػف  لع تمسػػتلالتوػتؿ 

لعتفجر لعمع امتتي اتطار استلؿ لالتوتؿ اتعدد  ستعتا  ا شػدتع   ظتهرة  ؿ لندمت  
اع ػػػػد  دك ذعػػػػؾ تعػػػػ  ظرػػػػار  ػػػػدمت  ، الأل مػػػػتر لعوػػػػنت تتليعػػػػي  لعبتسػػػػلالسػػػػت دلـ 

، العت فزتػػػػاف لعدػػػػتا ي العت فزتػػػػاف مػػػػن فض لع ػػػػاة، لانترنػػػػ : ا همرػػػػتلالتوػػػػتؿ لعبدتلػػػػت 
  (3) العت تتدس، تدس  العفتدتاالعفتدتا دتست  

لعتطار امت تتوؿ ارت مػف  اسرتعتتدناعاجتت لالتوتؿ امنجزلترت لعمستمرة  تف
مع توت د لابستس اتف لعال ع  لنط   تنمت تمل ف لارة   رك ، ت تدناعاجتت لعمع ام

ات ػػػؾ لعاتلػػػت ، ذعػػػؾ لعمجتمػػػع لعجدتػػػد اتبتتتجػػػت لالتوػػػتعي لع ػػػتلـ عػػػـ تعػػػد دتفتػػػت  ع افػػػتء 
لالتوتعتت لعتي فر رت اجاد لانسػتف  لععم تت اهدذل اجدنت     مدك تترتخ ، لعجدتدة

، العذأ توف  اأن  م  اؽ لتوتعي  رتفاتيدم  اؽ ال تمدن   ف تعتش اداف لتوتؿ 
ت  ػؽ  دالترػت لالتوػتعتت لعتػي تعاػر  تنمػتادػؿ اتلػت جدتػدة ، اجدنت  ف دػؿ مجتمػع جدتػد
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لعتػػػي تتط ارػػػت  عتػػػت  ذعػػػؾ لعمجتمػػػع  لع زمػػػتاتػػػافر عرػػػت لعممترسػػػت  لالتوػػػتعتت ،  نرػػػت
مجمػػػػؿ  لالتوػػػػتؿ ف نمػػػػت نعنػػػػي تدناعاجتػػػػتات ػػػػؾ لعاتلػػػػت لعجدتػػػػدة ا نػػػػدمت ن ػػػػاؿ ، لعجدتػػػػد

لعمتدتػػت العتنظتمتػػت الادلرتػػت  العاسػػتلؿلعمعػػترؼ الع اػػرل  لعمترلدمػػت العمتتبػػت الألدال  
ات زتنرػػػت السػػػترجت رت انشػػػرهت  النتتجرػػػتلعمسػػػت دمت فػػػي جمػػػع لعمع امػػػت  امعتعجترػػػت 

  (4) اتاتدعرت  أ تاوت رت لع  لألفرلد العمجتمعت
لعػػػػ  تبػػػػدتل انتترػػػػت لتجػػػػتم لعمتسسػػػػت  لا  متػػػػت لععراتػػػػت  مػػػػفلعػػػػر ـ  ا  ػػػػ 

تتناػأ لعع مػتء اتنفجػتر عػـ تسػاؽ عػ  ملتػؿ فػي لعنشػتط  لعػذألعتدناعاجتت  ار لعداماتػاتر 
  (5)ـ 2222لعع مي مف ليف ابت  لععتـ 

ر لأل مػتر اػلعاػل لعت فػتزأ   مجتؿتطار  تدناعاجتت لالتوتؿ لعبدتلت في  ا د
لعوػػػنت تت ا بػػػدك   مػػػترلأللعوػػػنت تت ا توػػػت مػػػت تتع ػػػؽ منرػػػت اتعن ػػػؿ لعت فػػػتزأ  اػػػر 

اتعتمػػد ،   ػػر لعػػ تعتمػػد لعطرت ػػت لألاعػػ    ػػ  تاوػػتؿ لالتوػػتؿ مػػف ما ػػع ، طػػرت تتف
 مسػػتبتلعطرت ػػت لعلتنتػػت   ػػ  ن ػػؿ لالتوػػتؿ مػػف ن طػػت لعػػ  مجما ػػت مػػف لعن ػػتط  اػػر 

ات شػػ  لاذل ػػت  لعت  تدتػػت مػػف لعاػػل لعماتشػػر  اػػر لأل مػػتر لعوػػنت تت امػػت   شتسػػعت
ة تتع ؽ استطرة لعػداؿ لععظمػ    ػ  هػذل لعنػاع مػف لالتوػتؿ مف مشد    دتد تساا 

اتسػػت دـ لالتوػػتال  لعف ػػتلتت فػػي تػػافتر لالتوػػتؿ فػػي لتجػػتهتف   لعمع امػػت اتػػدفؽ 
ا  ػػػػد لعمػػػػتتمرل   ػػػػف اعػػػػد اتسػػػػرتؿ ، اػػػػتف لعػػػػداؿ الع ػػػػترل  لعرتتفتػػػػتان ػػػػؿ لعمبتدلػػػػت  
  (6)لأل متؿ الع دمت 

 ػػػي تطػػػارل  م باظػػػت  نبػػػا تب تػػػؽ لع ػػػرف لعمت مػػػفشػػػرد   ػػػد لعسػػػاعتنتت   اع ػػػد
ذعػؾ الف لعشػادت  لعت فتزتػت لا  تمتػت  لعماتشػر،لعادلتت  لألاع  ع ال لعت فتزأ لعف ػتلي 

الرتاػتط هػذم لعشػادت  اع ػرت اػاعض تتػت   لع مػسلعماجادة في معظـ  نبػتء لع ػترل  
مػف  مشػتهدة لعاػرلمج لعبتػت لعتػي تػذلع داعتالدلر مف م تتر مشتهد في  دلر مف ستتف 
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ادػػػتف عرػػػذل   فػػػي ا ػػػ  البػػػد لعمنػػػتطؽمنػػػتطؽ   ػػػرك اعتػػػدة  ا لعتػػػي تػػػذلع فػػػي معظػػػـ 
  لارستؿ لعماتشر اتعوا  العوارة     لعنطتؽ لععتعمي

لعف تلي لعم تتف مف بتتترػت لعتػي ل تػتد  لف تعتشػرت  لعت فتزأل ت ع لعال  ع د
  ادػػػؿ مػػػت   ػػػ  لعوػػػار العمع امػػػت  الاتبػػػتءل لعبدامػػػت   ػػػ  لعػػػر ـ مػػػف ل تػػػرلض 

سػػتتدترت   ػػ  ف ػػتلرت لعجػػاأ  ا لعػػتبدـ فتػػ ،  تنشػػرتاػػل، تال  نرػػت عػػـ تعػػد تسػػتطتع  ف 
ع داؿ في هػذل لعمجػتؿ سػاك  تػتر البػد هػا  تعدفتعمرل ات  واب  مستبت ت  م تت  اعـ 

لععتعمتػػت لعتػػي ت ػػـا مػػدتراهت اا ػػع  لعشػػادت تسػػرتؿ لالتوػػتؿ اسػػرتتف لا ػػ ـ عفتلػػدة 
تػػدلاعرت الاشػػرلؼ   ػػ  معتعجترػػت   م تػػتالعمع امػػت ، افػػي   سػػس لعػػتبدـ فػػي لعوػػار

عتب تػؽ لأللػر لعمط ػال فػي مال ػؼ  اتاظتفرتات زتنرت اتن تبرت البدتـ لعستطرة   ترت 
لألاللػؿ فػي  (لنترنتشػتانتؿ  اتعتار راار  مرداخ امجما تػ  )نتػاز (7)لانستف اس اد 

اشػػػرلء متسسػػػت ت فتزتػػػت  لمتنتنتػػػت لعبتػػػل  ػػػتـ فػػػي ، تسػػػاتؽ لعاػػػرلمج لعت فتزتػػػت لعف ػػػتلتت
ا تـ اتفعت رت مف لجؿ   ؽ  نتة ، اهي في ادلتترت، وغترة تال  ار لأل متر لعونت تت

  ف ػػ ، اذعػػؾ ععػػػدـ  لعتجراػػت اراتػػت م توػػت فػػي لعتسػػ تت لسػػمتهت )سػػدتأ نتػػاز( عدػػف 
عػػؾ ا  ػػ   لػػر ذ  اارتطتنتػػتلهتمػػتـ داػػتر لألسػػالؽ لعت فتزتػػت ارػػت فػػي داؿ لعجػػالر دفرنسػػت 

لعمتعػػػادة   ػػػ   العػػػداؿتمػػػ   م تػػػت ت ػػػتدة تاجتػػػ  سػػػدتأ نتػػػاز ابوػػػرهت فػػػي ارتطتنتػػػت 
لعت فتزتػػػت  اػػػر  لعاػػػرلمجا ػػػد سػػػرع نظػػػتـ لعت فػػػتز لعر مػػػي  م تػػػت تطػػػار   لعت ػػػتط ارلمجرػػػت

  (8)لأل متر لعونت ي
ذعػػؾ لالتوػػتؿ ) اػػر لأل مػػتر لعوػػنت تت لنػػ   لعماتشػػرلعاػػل لعف ػػتلي  اتعػػرؼ

ماتشػػرة لعػػ  جرػػتز لعت فػػتز لعفػػردأ داف  أ  لارسػػتؿف مبطػػت لعػػذأ تػػتـ اوػػفت  نتػػت مػػ
اتتملػؿ هػذل لارسػػتؿ اتالتوػتؿ ، لعم عرة اتعراللتتاالسطت ذعؾ لعجرتز لعمسم  ، استط

لعف تلي ها لارستؿ لع تدـ  لعال  تف (9)العزمتف  لعمدتفلاذل ي لعذأ ال تت تد ابداد 
لسػت اتع  مػف  اػؿ لعجمرػار  لػـامػف ، مف   ؼ لعبداد  ف طرتؽ   مػتر لعاػل لعماتشػر
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طتعمػت دػتف لعجمرػار ، لعمستاعتففي لعمنتزؿ  ا  أ مدتف   ر تتـ داف تد ؿ مف  اؿ 
العاػػل   لعوػػغترة لعمنتسػػات لعطا تػػتفػػي نطػػتؽ لعمنػػتطؽ لعمسػػتردفت اتسػػػت دـ لعراللتػػت  

 طتػػػت لعالفػػػدة  اػػػر لعسػػػالتؿ مت لعداعتػػػت)لعرسػػػتعت لعت فتزتػػػت  :لعف ػػػتلي ارػػػذل لعمعنػػػ  هػػػا
تمدتنتػػػت ت  ػػػتع هػػػذل لعاػػػل لعالفػػػد  دافاتبػػػاؿ ، لعبػػػداد لعستتسػػػتت الععاللػػػؽ لعجغرلفتػػػت

  (12) (ال تتترل  برلس لعاالات  العر اتء
لعاػػل لعف ػػتلي هػػا لارسػػتؿ لعت فػػتزأ مػػف   ػػؼ   فت ػػدـ نسػػتطتع لع ػػاؿ  اممػػت

  ـ  أ تػد ؿ مػف لعجرػت  لعمعنتػت اػتا دافلعبداد  ار لعسالتؿ اتوؿ لعػ  لعمت  ػي 
  في هذم لعا دلف
 اؿ داعػػت تط ػػؽ  مػػرل  وػػنت تتا تجرتاتػػت  ع اػػل  لألمرتدتػػتلعاالتػػت  لعمتبػػدة  اتعػػد

لألمرتدتػػػت  لعف ػػػتءلعػػػذأ ا ػػػعت  ادتعػػػت  (AST- 6)لعماتشػػػر اهػػػا لع مػػػر لعمتػػػزلمف 
NASA  1982عت ػػدتـ  ػػدمت  ت فتزتػػت ماتشػػرة، لػػـ تطػػار لألمػػر  ػػتـ  توػػرفرت تبػػ 

لألمرتدتػػت فػػي لعم دمػػت فػػي هػػذل لعمجػػتؿ، بتػػل اػػد     دامسػػت نػػدمت  وػػاب  شػػردت 
لعماتشػػػػػرة ذل  لع ػػػػػدرة لعمتاسػػػػػطت مػػػػػع ادلتػػػػػت  ػػػػػتـ  لأل مػػػػػترلعن ػػػػػؿ لعت فػػػػػتزأ اتسػػػػػت دلـ 

1983(11)  
ع توتال   ار لعف تء تطارل  ت نتػت ال   متػت  لععتعمتتشرد  لع رتطت  ع د

مػػدلر  رتػػل مػػف فػػي منتوػػؼ لعسػػتتنتت  فػػي  ع توػػتؿهتل ػػت فمنػػذ  ف ا ػػع  اؿ  مػػر 
لعمت ػي  وػاب  ت نتػت لالتوػتؿ  اػر  لع رفلألرض ابت  نرتتت   د لعتسعتنتت  مف 

لععوػرتت دمػت فػي لعاػل لعت فػتزأ  لعبتػتةلأل متر لعونت تت  نوػرل  م زمػت  عدػؿ مظػتهر 
لعرتلػػؿ فػػي مجػػتؿ لالتوػػتؿ  اػػر  لعتطػػارتف   لعماتشػػػر  اػػر شػػػادت  لأل اػػتر لععتعمتػػت

ت  متػػت داتػػرة تفتػػرض  ف  تبػػدتت  ػػع داؿ لععػػتعـ لعلتعػػل  مػػتـ لأل مػػتر لعوػػنت تت ا 
لعرتل ػػػػت فػػػػي مجػػػػتؿ  لعسػػػػرتعتت ػػػػعرت فػػػػي لعبسػػػػاتف  نػػػػدمت ترتػػػػد  ف تالدػػػػل لعمتغتػػػػرل  

 ػػػف لعاػػػل لعف ػػػتلي  لعنتتجػػػت ا ترتػػػد  ف ت فػػػؼ مػػػف بػػػدة ليلػػػتر لعسػػػ اتت ، لالتوػػتال 
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ذعػؾ ، استتستت  اؿ ابت  نفسػتت   ال تفتت  لعالفد تعترت     لألا تع لعستلدة فترت لجتمت تت  
 ا توػػدتر   ػػاؿ  تاتػػت تال مػػف  تػػتاعلف لعاػػل لعف ػػتلي لعالفػػد تسػػع  لعػػ    ػػؽ   ػػؿ 

فػػتعنظر لعػػ    العمسػػتر ؾ لعمنػػتج عتػػت  نظػػتـ لعسػػاؽ لالسػػتعمترتت فػػي رسػػـ    ػػت اػػتف 
لعػػػ  تلػػػترة شػػػرتت  تػػػر  ترػػػدؼنمػػػاذ  لا ػػػ ف لعػػػذأ تػػػزدبـ اػػػ  لع نػػػال  لعف ػػػتلتت لنػػػ  

تتجػػتد جتػػؿ عػػتس  العػػ تف   ػػ  لمػػت ؾ مػػتال تسػػتطتعاف ات ػػادهـ لعػػ  لاباػػتط لع ػػتدر 
 لعلتعػػل لععػػتعـع مػػالد لعمع نػػت ف ػػط اػػؿ لعػػ  نمػػط بتػػتة  رتاػػت  ػػف لع واوػػتت عشػػعال 

 ف لعرػػدؼ لعت  تػػدأ عفدػػرة لال تػػرلؽ لعل ػػتفي لعت فػػتزأ  ظتهرتػػت  ااشػػدؿ  ػػتص تاػػدا   (12)
  عال ع تملؿ لعس ل لعب ترأاعدن  في ل لعب ترألعف تلي ها لعتفت ؿ 

 فػػياجػػاد لعاػػل لعماتشػػر  اػػر لأل مػػتر لعوػػنت تت   تفاػػد مػػف لاشػػترة لعػػ   اال
ففػي ، العاطنتػت تدأ   ت مف لعداؿ  د تست د     هتمنت ت  متت ترػدد لعراتػت لعل تفتػت 

ف نرػت ت  ػؽ  لالتوػتؿلعا   لعذأ تتت  لعتدناعاجتت لعبدتلت  فت ػت  جدتػدة عتطػاتر اسػتلؿ 
 دلة وتعبت عجمتػع  دللمت  ت ت  مشد   ا  طترل  بتل  ف هذم لعتدناعاجتت  د ال تداف  

  (13)لأل رلض 
لعتػػػػػي اػػػػػد   لعاػػػػػل لعت فػػػػػتزأ  اػػػػػر لأل مػػػػػتر  لعارتطتنتػػػػػت BBCمبطػػػػػت  اتعػػػػػد

مػػف  هػػـ لع نػػال  لعداعتػػت لعالفػػدة فػػي لععػػتعـ لعلتعػػل اترػػتمف هػػذم  1986 ػػتـ  لعوػػنت تت
 1991افي  ػتـ   لعت فتزأ في ارتطتنتت الععتعـ لعلتعل     لعال مط ؽ اشدؿلعمبطت 

سػػػػت ت مغطتػػػػت  سػػػػتت ا اراػػػػت ا مرتدػػػػت  24لعمبطػػػػت لعتجترتػػػػت اعمػػػػدة   اػػػػرااػػػػل اػػػػرلمج 
لععػػتعـ لعلتعػػل اراللتػػت  وػػغترة لعبجػػـ  ا اأسػػ ال ت ػػتدة لعاػػل  اداؿالعمنط ػػت لععراتػػت 

  (14)   ؿ لعدتا   امفاالسطت مبطت اسطتت 
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 ظهىر شبكت االنرتنج
 ودور القمر الصناعي العربي يف حطىر حقنياث االحصال

 (لتػزلؾ سػتماف)نشػر متعػؼ رالتػت  لع تػتؿ لعع مػي  1956تذدر لن  فػي  ػتـ 
(، ا د تبػدل فترػت  ػف مجتمػع تمتػتز اسػمت  تسػتر (لعشمس لععترتت)رالتت  لع تتعتت  )

  فػي ذعػؾ لعتػترتخ دػتف لعبتسػل ليعػي  العغرتػل لنػ،  مارم اتعاسػتلؿ العػنظـ لعسػارنطت تت
اتػػرك اع ػػرـ ، اتػػتد ـ هػػذم لعرالتػػت  ػػف  ػػتعـ تػػتد ـ  فػػرلدم مػػع اعػػض  مػػت تػػزلؿ تباػػا

ااعػػػد   ػػػد انتػػػؼ مػػػف   (15)لعػػػاعض داف  ف ت ت ػػػال  ػػػف طرتػػػؽ لعوػػػار ل لتػػػت لألاعػػػتد
تػػأعتؼ هػػذم لعرالتػػت تب  ػػ  ناػػاءة )لتػػزلؾ(  ػػف طرتػػؽ لالنترنػػ  ا وػػاب  ب ت ػػت ال عػػت 

اد   فدر  ل ترلع لالنترن  دنظتـ لتوتال   1969سرت تامتت ، بتل لن  في  تـ ن م
  (16)   تمتػػػػ  ازلرة لعػػػػدفتع لألمرتدتػػػػت عتمدػػػػتف لععسػػػػدرتتف مػػػػف متتاعػػػػت  مػػػػؿ لعبدامػػػػػت

اتالشترلؾ مع  دد داتر مف لعجتمعت  لعتي تعمؿ      ابتل مماعػت مػف ازلرة لعػدفتع 
اهػػي م توػػر  (ARPA )ت فػػي لعادلتػػت   راػػت ا ػػد  ط ػػؽ   ػػ  هػػذم لعشػػاد، لألمرتدتػػت

  (The Advanced Research Project Administration )ع عاػترة لاند تزتػت 
ادػػتف لعرػػدؼ مػػف تنشػػتء هػػذل لعمشػػراع تطػػاتر ت نتػػت تشػػاتؾ دماتػػاتر توػػمد  مػػتـ  أ 
هجاـ  سدرأ نااأ تشن  راستت   د لعاالتت  لعمتبدة لألمرتدتت  لنتء لعبػرل لعاػتردة 

ا ػػد وػػمم  شػػادت ، تػػي دتنػػ  دللػػرة فتمػػت اػػتف لعا ػػدتف طت ػػت منتوػػؼ لع ػػرف لعمت ػػيلع
اهػي  (Dynamic Rerouting) راػت  ػف طرتػؽ  توػتت ت ػتدة لعتاجتػ  لعػدتنتمتدي  

 م تػػػػت تسػػػػم    ػػػػ  تشػػػػغتؿ لعشػػػػادت اشػػػػدؿ مسػػػػتمر بتػػػػ  فػػػػي بتعػػػػت لن طػػػػتع تبػػػػدك 
 ت لعاو    ا تعطت رت  ف لععمؿ في بتعت تعر رت تع   تت  را

انتتجػػػػت ع ػػػػز ـ لعػػػػذأ بوػػػػؿ   ترػػػػت اسػػػػال لالسػػػػت دلـ لعالسػػػػع عرػػػػت مػػػػف  اػػػػؿ 
  لعجتمعت  العمعتهد لعع متت اتا تفت تع  لع نال  لععسدرتت لعتي  نشأ  اتألسػتس عرػت

 (MILNET )ااذعؾ ظرر  شادت مؿ نػ  ،  وا  مف لع رارأ تنشتء شادت جدتدة
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نػ ( ع توػتال   تػر لععسػدرتت مػع اارػذل تفر ػ  ) راػت ، عت دـ لعمال ع لععسػدرتت ف ػط
  (17)ا تلرت ماواعت مع )مؿ ن (مف   ؿ ارنتمج لسم  اراتاداؿ ""لنترنت ""

( ما عػػػت  م ت فػػػت  فػػػي لعسػػػاعتنت  مػػػف 42اتاسػػػع هػػػذل لعػػػراط اشػػػمؿ  دلػػػر مػػػف )
ـ  بتف  1983لععماد لعف رأ ع نترن  تال سنت  (لالراتنت )لع رف لعمت ي اعـ توا  

لعمػػدني فػػي شػػادت  (فتع لعجتنػػل لععسػػدرأ ع شػػادت ا دمجػػ  )لالراتنتػػ  زعػػ  ازلرة لعػػد
لعتػػي تدف ػػ  اتماتػػؿ تنمتتػػ  بتػػ   السػػط  (NSF)لعمتسسػػت  لع امتػػت لألمرتدتػػت ع ع ػػـا 

لعتسػػػعتنت  تػػػترتخ تعات ػػػ  امجما ػػػت مػػػف لعشػػػادت  لعداػػػرك لعمتدل  ػػػت العمسػػػتغ ت مػػػف 
ا ترهػت اهػا مػت  (Sprint net)ا  (MCI net)طػرؼ شػردت  لالتوػتؿ لعداػرك ملػؿ
  (18)فت  ع نترن  لعتطار لعتجترأ لعالسع

ا وػػػػػاب  لالنترنػػػػػ   اػػػػػترة  ػػػػػف اراتادػػػػػاؿ تدناعػػػػػاجي عػػػػػراط مجما ػػػػػت مػػػػػف 
لعشادت  لعتػي تتػدل ؿ مػع اع ػرت لعػاعض اتتالوػؿ متعفػت مزتجػت  مػف لعشػادت  تعمػؿ 

  (19)انظتـ مفتاح عدؿ هذم لعشادت  بت   وا  تط ؽ   ترت شادت لعشادت 
اسػتط )ل مت فر   نفسرت دشادت مع امت  ف نرت فر   نفسرت اتع در ذلت  ام
اتج ػػػ   ظمترػػػت فػػػي  ػػػدرترت   ػػػ  لبتػػػالء لعاسػػػتلؿ ، لالتوػػػتعتت اػػػ  منػػػتزع (لعاسػػػتلط

مػف ، داسػت ت لتوػتعتت، اتمدف عنت  ف نػدرؾ  تمػت لالنترنػ   لأل رك دموتدر ع مبتاك
ترة لا  ـ  الالتوتؿ مف بتل لعت سػتـ نظرة لعاتبلتف تعترت ادانرت بدل  فتو   في مس

اتتا ػع  ف تدػاف لالنترنػ  اسػت ت لتوػتعتت  تلمػت ابػد ، تع  مت  اؿ لالنترن  امت اعػدهت
ابتػػػػل تف ، اا وػػػػتلص تمتزهػػػػت  ػػػػف مػػػػت سػػػػالهت مػػػػف جمتػػػػع اسػػػػتلؿ لالتوػػػػتؿ، ذلترػػػػت

، لالنوػػػرتر  عمع امػػػتتي لعػػػذأ تنػػػتج منرػػػت نتتجػػػت لتبتدهػػػت مػػػع اسػػػتلؿ لا ػػػ ـ لأل ػػػرك
تتدأ تع  تغترل  جذرتت في مفرـا لالتوتؿ العع  ت متاتف منػتج لعرسػتعت لا  متػت س

اماز رت امت  ترت ال ب  لعتـا عدتنت مت تعرؼ ا   ـ لالنترن  العذأ تشمؿ لعوبتفت 
اأنػ  : اتمدػف  ف نعػرؼ لا ػ ـ لالنترنتػي  لالعدترانتت اتا تفت تع  لاشػدتؿ لأل ػرك
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لعنػػتتج  ػػف  م تػػت لالتوػػتؿ مػػع لالنترنػػ  اتعتاػػر ن  ػػت نا تػػت هػػا دتفػػت  شػػدتؿ لا ػػ ـ 
فػػػػػي لا ػػػػػ ـ لعجمػػػػػتهترأ لعػػػػػذأ تاػػػػػل رسػػػػػتل   تعػػػػػ  لعدتػػػػػؿ لعاشػػػػػرتت مػػػػػف لعمسػػػػػتمعتف 

 –بتػػػل تجمػػػع لالنترنػػػ  اػػػتف لا ػػػ ـ لعجمػػػتهترأ الا ػػػ ـ لعش وػػػي   العمشػػػتهدتف
 ا ، معتنت  ا جمت ت، فرا تمدف  ف تال لعرستعت لا  متت تع  ش ص معتف، لعفردأ

اتعػػد  اؿ لسػػت دلـ ع نترنػػ  فػػي لعػػاطف   (22)تتتبترػػت عجمرػػار لعمتعػػتم تف مػػع لعشػػادت
ـ  1998افػي  ػتـ   بتػل تػـ لسػت دم  اشػدؿ تجػترأ  ـ1995لععراي ها ادلتت  ػتـ 
( سػػاعمتلت  عػػؼ مشػػترؾ دمػػت زلد  لعمال ػػع لععراتػػت لعػػ  722222ا ػػع  ػػد لعمشػػتردتف )

  (21)تسعت لالؼ ما ع (9222)
 جماالث اسخخذام االنرتنج 

 -تتوفر عمى شبكة االنترنت م موعة من المدمات التي ةمكن ألن ن ممها باالتي :
  (لعر متت) دمت  لعوبتفت لالعدترانتت  -1

تف لعتطػػػػار لعبتوػػػػؿ فػػػػي لعاسػػػػتلؿ لال  متػػػػت لعجدتػػػػدة سػػػػتعطي ع نػػػػتس لعسػػػػر ت 
ف تابػػل  ػػف العبرتػت فػػي لعتن تػػل  ػف لعما ػػا ت  لعتػػي ترمرػػـ تذ مػف لعممدػػف  

تفتوتؿ اعتنرػت بػاؿ  تػت شػادت فػي لععػتعـ ممػت ال تتػتح بتعتػت  فػي لال اػتر لعتامتػت 
ااجػػػػ   ػػػػتـ ابتػػػػالء لعوػػػػبتفت لالدترانتػػػػت   ػػػػ  مجما ػػػػت  ف ػػػػؿ مػػػػف لالبػػػػدلل 
لال اترتت العوفبت  لعرتت تت الال  نت  لعمااات     نبا  دلر تفوت   ااذعؾ 

 (22)نا ت  تداف است ت  دلر شماال  اتفت    ات
 دمت  لعارتػد لالعدترانػي :اهػي مػف لاػرز  ػدمت  لنترنػ  بتػل تمدػف لعمسػت دـ  -2

مف ترستؿ رستل    ار لالنترن  تع  دتفت ا تع لألرض مف لألش تص لعمشتردتف 
   ترت الع ذتف عدترـ ارتد لعدتراني في هذم لعشادت لععندااتتت 
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دف لعطتعػػل مػػف ب ػػار اهػػي  م تػػت تع تمتػػت متطػػارة بتػػل تػػتم: لعدرلسػػت  ػػف اعػػد -3
مبت ػػرل  تجػػرأ فػػي جتمعػػت  م ت فػػت مػػف لععػػتعـ  اػػر لالنترنػػ  دمػػت تمدنػػ  مػػف 

  لعبواؿ     مبت رل  مدتاات مف   ؿ هذم لعشادت

 م تػػت لتوػػتؿ مػػع شػػ ص  ا مجما ػػت مػػف لألشػػ تص  اػػر لالنترنػػ  : لعدردشػػت -4
ف تمدػػف ع شػػ ص لعبوػػاؿ   ػػ  ل تفػػت  لألمػػـ الألشػػ تص العت تعتػػد الععػػتدل  مػػ

انجػػػدهت لعتػػػـا منتشػػػرة اشػػػدؿ السػػػع مػػػتاتف     عرػػػت  ػػػف شػػػعال لععػػػتعـ لعم ت فػػػت
 لعشاتل اتتجتاتتترت اس اتتترت 

ظرػػر  فػػي اػػدلتتترت لألاعػػ  اشػػدؿ مبػػداد فػػي اعػػض : لعابػػل  ػػف رفتػػؽ ع ػػزال  -5
لعمال ع لعغراتت     لالنترن  اتطػار  تات ػت  انجػد عرػت ب ػار السػع   ػ  ما ػع 

ار ـ م بظتتنت  ف لعزال   اػر هػذم لعاسػت ت تال   عراتتمدتال لع تص اتع غت لع
 لن   وا  ب ت ت م ماست 

نجد لعتاـ دلتر مف مال ع لعمدتات      شػادت : موتدر العتمتس لعمرلجع لعع متت -6
لالنترنػػ  تمدػػػف طتعػػػل لعع ػػػـ مػػػف لعبوػػاؿ   ػػػ  لعموػػػتدر لعمط ااػػػت ع ػػػتء ماػػػتعع 

  (23)ملتؿ     ذعؾ مدتات لاسدندرتتا ، استطت جدل   تتست  اأسعتر لعدتل لألو تت

 وػػاب  شػػادت لعمع امػػت  مػػف لاػػرز رالفػػد ل  ػػػل : لع ػػدمت  لعمتعتػػت العموػػرفتت -7
لعانػػػػػاؾ لععتعمتػػػػػت عتزاتػػػػػدهت امػػػػػت تجػػػػػرأ فػػػػػي لعااروػػػػػت  لععتعمتػػػػػت ا  اػػػػػتر لعمػػػػػتؿ 
الال توػػػػتد، افتبػػػػ  شػػػػادت لالنترنػػػػ  لعطرتػػػػؽ  مػػػػتـ شػػػػردت  م ت فػػػػت ع نشػػػػاء  ا 

ار لالنترن  اظرر  لععاعمت لال توتدتت انشأ  شادت  لعنراض منشأ لعتساؽ  
لالتوػػػتؿ عشػػػردت  لعتماتػػػؿ العتػػػتمتف ا م تػػػت  فػػػتف لعنمػػػا لال توػػػتدأ لعػػػذأ لرتػػػاط 
اتدناعاجتت لعمع امت  الالتوتال  اػدء فػي لعاالتػت  لعمتبػدة لألمرتدتػت ادلتػت  ػتـ 

ؼ  ع 322ـ ازلد  مف فرص لععمؿ ف د ظرر  2222الستمر بت   تـ  1991
 عؼ في  822ـ في تدناعاجتت لعمع امت  الالتوتال  ا 1999فروت  مؿ  تـ 
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 عػػػػػؼ  822لعارمجتػػػػت  اتشػػػػتر لابوػػػػتلتت  تف لعسػػػػػاؽ لألمرتدػػػػي تبتػػػػت  تعػػػػ  
  (24)ش ص  جز لعساؽ لألمرتدي  ف تافترهـ

ا ػػد تدػػاف عرػػذم لعتدناعاجتػػت  لػػتر سػػ اتت  ا سػػتلت لجتمت تػػت  ال تفتػػت  تعػػ  جتنػػل 
اتت  امف هنت تناغي  ف نعرؼ مت هي س اتتترت اعػد  ف  رفنػت لسػت دلمتترت  لترهت لالتجت

لالتجتاتػػػت  اتتدػػػد درلسػػػت  جرترػػػت لعػػػددتارة هنػػػتء لعجػػػاهرأ  ػػػدمترت تعػػػ  لعنػػػداة لعسػػػناتت 
تف   ـ 2222لعستاعت ع سـ لالجتمتع  ف لعشاتل لعتي   د  في شرر لارتؿ مف  تـ 

 (25) -:تت  تمدف تجمتعرت اتعن تط ليتتتلعس ا
  تسرـ في  فض لألجار ات  تؿ لععمتعت ممت تسال لرتفتع لعاطتعت 

  تعمؽ لعفجػاة اػتف مػف تم دػاف لعمع امػت  امػف ال تم دػاف اتػد ـ لعمجتمػع لععػتعمي
      بستل لعراتت لع امتت

  توػػػػعل   ػػػػ  لعداعػػػػت جاتتػػػػت اعػػػػض  نػػػػالع لع ػػػػرللل فػػػػي لعمنتجػػػػت  لعر متػػػػت ملػػػػؿ
  لعوبؼ لالعدترانتت

  لجتمت تت جدتدة افؾ شادت  لجتمت تت  دتمت تداتف شادت  

  ظرار مجتمع لعم تطر لعذأ عدت  بتعت مف  دـ لعت تف 

  رامت تتدأ تطار تدناعاجتػت لالتوػتؿ اظرػار لالنترنػ  تعػ   تػتـ لعشػاتل لعمػتبمس
، لالسػرة)عرت تع   دـ لست ـ لعرستلؿ ليتتت عرـ مف لعموػتدر لالجتمت تػت لعت  تدتػت 

   اظرار مجتمع لنعزلعي لنطاللي(    لعخ، لالتوتؿ لعجمتهترأ استلؿ، لعمدرست
 مسخىياث افادة الصحف من االنرتنج:

 (06)نناك سب ة مستوةات الفادة صحافة االنترنت تتمثل باالتي:
 االنترنت كمصدر لمم مومات كون : المدتوى االول:

 ة.اداة مساعدة لمتغطةة االمبارةة او مصدرًا اساسةا لالحداث ال ا م -0
 استكمال الم مومات والتفاصةل والممفةات عن االحداث المهمة. -0
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 االستفادة من الصفحات المتمصصة. -3
 الت رف عمى الكتب واالصدارات ال دةدة. -4

 االنترنت كوسةمة اتصال كون : المدتوى الثاني:
وسةمة اتصال مار ةة بالمندوبةن والمراسمةن وتمقي رساالمهم عان طرةاق البرةاد  -0

 االلكتروني.
 ةمة اتصال بالمصادر.وس -0
 عقد اال تماعات التحرةرةة مع المراسمةن والمندوبةن. -3

 االنترنت كوسةمة اتصال تفاعمي من حةث: المدتوى الثالث:
 توسع فرص مشاركة القراء عن طرةق البرةد االلكتروني. -0

 االنترنت كوسةمة لمنشر الصحفي: المدتوى الرابع:
م  ص عرت لا  ال د ع اتتنت  لا  مف   ؿ لودلر نسخ مف لعجرتدة نفسرت،لا
 لرشتؼ ع وبتفت، لا لودلر جرللد امج   دتم ت 

 االنترنت كوسةط اعالني ةضةف دمال لمصحةفة المدتوى الخامس:
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ــادس:  ــتوى الدـ االنترنااات كااااداة لتساااوةق المااادمات التاااي تقااادمها  المدـ
 المؤسسة الصحفةة:

تطارلترػػػػػت  مػػػػػف  ػػػػػ ؿ لنشػػػػػتء ما ػػػػػع لا لدلػػػػػر ت ػػػػػدـ مع امػػػػػت  لستسػػػػػتت  ػػػػػف
 النجتزلترت 

 تقدم مدمات م موماتةة: المدتوى الدابع:
مػػػف  ػػػ ؿ تبػػػاؿ لعمتسسػػػت لعوػػػبفتت لعػػػ  مػػػزاد  ػػػدمت  ع مشػػػتردتف،ات دتـ 

   دمت  لعتومتـ الودلر لعوبؼ العنشرل  عبستل لعغتر 
 الصناعي العربي يف حطىر حقنياث االحصال:  القمر ودور الصناعيت األقمار

ي اأنػػػ  مرداػػػت ف ػػػتلتت تػػػدار بػػػاؿ لعدػػػرة لألر ػػػتت عرػػػت تعػػػرؼ لع مػػػر لعوػػػنت 
اترسػػػؿ مبطػػػت    ػػػ  سػػػط  ،  جرػػػزة عن ػػػؿ تشػػػترل  لعرلدتػػػا العاػػػرؽ العرػػػتتؼ العت فػػػتز

لاشػترل  تعػ  لع مػر لعوػنت ي لعػذأ تاػل لاشػترل  اعػد  (لعمبطت  لألر تت)لألرض 
 اتعػػرؼ  ت ػت اأنػػ  مبطػت وػػغترة فػي جسػػـ متبػػرؾ، ذعػؾ تعػػ  مبطػت   ر ػػتت   ػرك

ات ػػـا  (Microwave)تعمػػؿ   ػػ  ماجػػت  متنتهتػػت فػػي لعوػػغر   ا ػػتلـ فػػي لعف ػػتء
لعمبطت اتست اتؿ ال  ػتدة ترسػتؿ لعماجػت  لعد ت ػت لعتػي تبمػؿ لعرسػتلؿ العمع امػت  مػف 

اتػػتـ لسػػت اتؿ ، العػػ  لألرض  اػػر لعمبطػػت  لألر ػػتت لعماز ػػت فػػي منػػتطؽ لعمشػػتردتف
رستؿ لعماجت   ف طرتؽ هاللتت  ملاتت      سط  لع مر لعونت ي لعع اأ لعماجػت ال 

  عسط  لألرض
اتػػذدر لنػػ  اػػد    م تػػت  تطػػاتر لأل مػػتر لعف ػػتلتت  ا لعوػػنت تت اعػػد لنترػػتء 
لعبػػرل لععتعمتػػت لعلتنتػػت اعػػدة شػػرار  ا ػػد تناػػأ ارػػت لععػػتعـ لالارطػػتني ) رلػػر دػػ رؾ( فػػي 

عدػػس م ػػتؿ عػػ  بتػػل ت تػػؿ تطػػ ؽ  مػػر وػػنت ي فػػي مػػدلر لتاػػ  فػػي لعف ػػتء ت ػػـا ا
 (27) لاشترل  مف  أ مدتف في لألرض تع    ر  
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ا د تب    هذم لعنااءة     تد مجما ت مف لعع متء لعسػافت  فػي تشػرتف  اؿ 
الف عػػػػػػـ تدػػػػػػف م ووػػػػػػت   (Sputnik)ـ اػػػػػػ ط ؽ  مػػػػػػر سػػػػػػااتنتؾ  1957مػػػػػػف  ػػػػػػتـ 

اتاع   دة  (Explore) 1-رع توتال  لـ في لععتـ لعتتعي  ط ؽ لألمرتدتف لدس ا ا 
ادػػػتف  1958فػػػي  ػػػتـ  (Score)  مػػػتر بتػػػ  جػػػتء لع مػػػر لعلػػػتمف اتط ػػػؽ   تػػػ  سػػػدار

 –م ووػػت  ع توػػتال  اهػػا  مرتدػػي ادػػتف تبمػػؿ شػػرتط ترنلػػت مػػف لعػػرلتس تتزنرػػتار 
  (28)بتنذلؾ امنتسات   تتد لعمت د

اتتمتػػز اسػػتلؿ لالتوػػتؿ  اػػر لأل مػػتر لعوػػنت تت  ػػف  ترهػػت مػػف لالتوػػتال  
 (29)-اتعممتزل  ليتتت : (لع س دتتلعس دتت ا )
     لعمستاك لععتعمي ادفتءة  تعتت درترت     ن ؿ لعمع امت  اتافتر لعترلاط   -1

  م لمت املتعتت ع راط اتف لعشادت  لعمتشتارت العر متت -2

  تافر لعاواؿ لعمتزلمف في )نفس لعا  ( -3

  تمدتنتت انتء شادت  ت  تمتت ع توتال  العمع امت  -4

  تعتؼ انف ت  لالتوتؿت  تص تد -5

ملػػػػؿ لعنوػػػػاص ، لأل مػػػػتر لعوػػػػنت تت تػػػػتمف ن ػػػػؿ لعمع امػػػػت  اأشػػػػدتعرت لعم ت فػػػػت -6
الألر تـ العرساـ الألشدتؿ الألوال  العوار العماسػت   ا تػر ذعػؾ مػف لألا تػت 

  العاستلط اهي است ت جتدة ع وبتفت لعر متت النتشترهت

 تتست  ألأ است ت لتوتؿ   رك  جدل    لدمتت لعمع امت  في لعلتنتت لعالبدة داتر  -7

مف هذل تت   تف لارة لأل متر لعونت تت الدتشتفرت دتن  عرت لعتد لعطاع  في 
توتعرت تع   تطار لالتوتال  ا درترت     ن ؿ لعمع امت  مف م ت ؼ ا تع لألرض ال 

   أ ن طت في لعمعمار اا بظت   وترة
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 القمر الصناعي العربي
لععتمػت ع توػتال  لعف ػتلتت لععراتػت العتػي  ـ  نشػأ  لعمتسسػت1976في  تـ 

لالتوػتال   أل مػتر رل ست  لعمنظمػت لععراتػت  Arab sat تعرؼ ل توترل  تب  لسـ
لععراتػػت اتعمػػؿ   ػػي تػػافتر  ػػدمت  لالتوػػتال   لعجتمعػػتام رهػػت لعرتػػتض اهػػي تتاػػع 

  سػطاؿلعمشػتردت فترػت اهػي لعتػي تمت ػؾ اتػدتر  لعف ػتلي ع ػداؿ لععراتػت  عت فتزأالعال 
  (32)درجت شرؽ 03 ا 26 رل ست  لعماجاد في لعمدلرتف   متر

 -و)عربسات(  كان من ابرز ألندافها :
تػػػافتر لع ػػػدمت  لععتمػػػت لعمت ووػػػت فػػػي مجػػػتؿ لالتوػػػتال  لعسػػػ دتت الع سػػػ دتت  -1

عجمتع لعداؿ لأل  تء في جتمعت لعداؿ لععراتت اف ػت  ع معػتتتر لعفنتػت الال توػتدتت 
  اداعتت   لعمعماؿ ارت  راتت  

مست دة لعداؿ لععراتت فنتت  امتدتت  في تومتـ اتنفتذ لعمبطت  لألر تت في لعداؿ  -2
 لععراتت 

لعتشػػػجتع   ػػػ  تنشػػػتء لعوػػػنت ت  لع زمػػػت عتجرتػػػز لع طػػػتع لعف ػػػتلي العمبطػػػت   -3
  لألر تت في لعداؿ لععراتت

  لعتشجتع     تجرلء لعابال العدرلست  لع توت اع ـا اتدناعاجتت لعف تء -4

الستفتدة مف لعن ؿ لاذل ػي اعت فػتزأ اػتف لأل طػتر لععراتػت  اػر لعشػادت لعف ػتلتت ل -5
 عتب تؽ لعمطتعل لعمب تت العجمت تت ع داؿ لععراتت 

لعمع امتتتػػت  تعػػ لعرػػتتؼ العػػت دس لػػـ تطػػار    توػػتال   اػػرع لألاعاتػػتدتنػػ  
 ؿتتوػػػػػػتا  ت ػػػػػػد  ف  راسػػػػػػت  ععاػػػػػػ  دارل فػػػػػػي   زأتالعت فػػػػػػ لاذل ػػػػػػيا ػػػػػػدمت  لعاػػػػػػل 

لعمب تػت امػت فػي ذعػؾ فػي لعا ػدلف لععراتػت  زتػتتالعت ف لاذل تتلعمع امت  اتعمتـ لعتغطتت 
العمنػػتطؽ لعنتلتػػت ملػػؿ لعجزللػػر اعتاتػػت العمم دػػت لععراتػػت لعسػػعادتت، افػػي  كذل  لعوػػبتر 

  (31) لعتسعتنت  جتء  تجرات لعال لعت فزتاني ع ف تلتت    
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لع مػػػر لعوػػػنت ي لععراػػػي فػػػي مدتنػػػت تػػػذدر تف لعفدػػػرة لععراتػػػت ا تمػػػت مشػػػراع 
ـ ا تمػػ   ػػدد 1967انػػزر  اتػػانس  ػػ ؿ لجتمػػتع مج ػػس ازرلء لا ػػ ـ لععػػرل  ػػتـ 

مػػف لعمنظمػػت  الالتبػػتدل  لععراتػػت لعمت ووػػت اتععدتػػد مػػف لعدرلسػػت  اب  ػػت  لعابػػل 
  امت تتع ؽ اتعفاللد لا  متت العترااتت الانمتلتت ع  مر لعونت ي لععراي

 اتسػتتؿ تراس ا ع لال تتتر، اعد منت وت داعتػت،   ػ  شػردت 1981افي  تـ 
  (32)في توػنتع ل لػت   مػتر وػنت تت فارد  تراساتس لعفرنستت لعتي تعتان  مع شردت

تػػل تط ػػؽ للنػػتف منرػػت فػػي لعف ػػتء اتا ػػ  لعلتعػػل لبتتتطتػػت  م زانػػت  فػػي ع توػػتال  ب
ا ػػد  ط ػػؽ لع مػػر لألاؿ االسػػطت وػػتراخ لالتراػػتف لألاراػػي فػػي منتوػػؼ  ػػتـ   لألرض
ـ االسػػػػػطت مدػػػػػاؾ لعف ػػػػػتء 1984ـ  مػػػػت لعلػػػػػتني فػػػػػتـ تط  ػػػػػ  فػػػػػي نرتتػػػػػت  ػػػػػتـ 1984

 راسػت  ) مػر لععراػي تال تف لع  ا مر لع مر لعونت ي لععراي ساع سػنال   لألمرتدي
ـ النترػ  1985اي(  ػد  ط ػؽ فػي شػاتط ابزتػرلف مػف  ػتـ  1 راست  / )ا (  أ 1/

 راسػػت /لس( ا مػػؿ بتػػ  )ـ تػػـ تطػػ ؽ  1992ـ افػػي  ػػتـ 1991مػػدترمت فػػي  ػػتـ 
  (33)ـ 1995 تـ 

العذأ لستمر عمػدة  A3لـ  ط ؽ لع مر لعونت ي لعلتعل مف لعجتؿ لألاؿ اها 
ـ ادتن  لألطاتؽ لعتي تست اؿ ال هذم لأل متر  1999في  تـ  ساع سنال  ااتعتبدتد
ـ اعػػد لنترػػتء مػػدة  1999ـ  اتػػـ تطػػ ؽ   مػػتر  دلػػر تطػػار   ػػتـ 3 طػػر لعالبػػد منرػػت 

اتسػػػػم  اتعجتػػػػؿ ، مػػػػف لعجتػػػػؿ لألاؿ بتم ػػػػت معرػػػػت مبطػػػػت ت فزتانتػػػػت البػػػػدة A3لع مػػػػر 
ع اػػل لعماتشػػر  اهػػا ماجػػ  اتسػػت دـ (KU)اتسػػت دـ هػػذل لعجتػػؿ ماجػػت تسػػم  ، لعلػػتني

سػػـ  25ع منػػتزؿ اتسػػتطتع لعمػػالطف لععراػػي لسػػت اتؿ اػػل هػػذل لع مػػر اطاػػؽ التزتػػد  طػػرم 
اارػػػػػذل  وػػػػػا  تنػػػػػتفس منظمػػػػػت لالنترسػػػػػت  العمنظمػػػػػت  لعداعتػػػػػت لأل ػػػػػرك لعتػػػػػي تجػػػػػرأ 

  (34)لتوتالترت مف   ؿ منظمت لنترست 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3&action=edit
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شػػرة هػػا تف تشػػترت  التمدػػف لعت تطرػػت مات  امػػف  تػػال لع مػػر لعوػػنت ي لألاؿ
نمػت تجػل  ف تمػر   ػ  مبطػت   ر ػتت   ف طرتؽ جرتز لالست اتؿ  عت فتزأ لععػتدأ ال 
 توػػػت اػػػتع مر لععراػػػي ت ػػػت ط تشػػػترت  اتاوػػػ رت تعػػػ  شػػػادت لعت فػػػتز لعاطنتػػػت لعتػػػي ت ػػػـا 

بتػػل   اػدارهت فػػي لعاػػل العػػتبدـ اػتعمالد لال  متػػت لعتػػي تالرػػت لع مػر لعوػػنت ي لععراػػي
شرة لع  مالطني داعرت لا ت ػاـ اعم تػت لعتسػجتؿ اتعتػد الرػت اتمدتنرت ن ؿ هذم لعمالد مات

في لعا   لعذأ ترلم منتسات   اتعنسات ع جتؿ لالاؿ    لمت لعجتؿ لعلتني ف تاجد فت  هػذم 
نمتػػػػز اػػػػتف نػػػػا تف  ا جت ػػػػتف مػػػػف لعتالاػػػػع اارػػػػذل تمدػػػػف لف  لععتػػػػال ا ػػػػد تػػػػـ ت طترػػػػت 

ر العتالاع لعونت تت ع ال لعماتشػر  لعونت تت اهمت لعتالاع لعونت تت ع ال  تر لعماتش
اتدمػػػف معتػػػتر لعتفر ػػػت اتنرمػػػت فػػػي اجػػػاد مبطػػػت  ر ػػػتت تسػػػت اؿ لارسػػػتؿ مػػػف لعتػػػتاع 
لعوػػنت ي لػػـ تعتػػد الػػ  ع جمرػػار فػػي لعنػػاع لألاؿ، ا ػػدـ اجػػاد هػػذم لعمبطػػت فػػي لعنػػاع 

 مػػر  نػػتة تػػتـ الرػػت االسػػطت لع 122ف ػػد ا ػػع  ػػدد لع نػػال  لعف ػػتلتت لععراتػػت ،  (35)لعلػػتني
لعوػػػنت ي لععراػػػي " راسػػػت " الع مػػػر لعوػػػنت ي لعموػػػرأ "نتت سػػػت "  ابسػػػل ت رتػػػر 

لعػػػػذأ توػػػػدر  ػػػػف لعارنػػػػتمج لانمػػػػتلي ع مػػػػـ  2223لعتنمتػػػػت لانسػػػػتنتت لععراتػػػػت ععػػػػتـ 
مػف هػذل نوػؿ   (36)% مف هذم لع نال  تتاعت رسمتت عبدامت   راتت72لعمتبدة، ف ف 

لا ػػػ ـ لعم ت فػػػت امنرػػػت  ؿدؿ داتػػػر اسػػػتلتعػػػ  تف تطػػػار تدناعاجتػػػت لالتوػػػتؿ  فػػػتد اشػػػ
  تبدتدل  لعوبتفت لعمرلتت انا ترت لعت فتزتت الالعدترانتت

بتػػل لسػػت دـ لع مػػر لعوػػنت ي داسػػت ت عاػػل لعرسػػتلؿ لال  متػػت اسػػر ت اد ػػت 
  (37)فتل تتف مف مدتف ال ر     سط  لعدرة لالر تت
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 املبحث الثالث
 ىر الصحافتدور حكنىلىجيا االحصال احلذيثت يف حط

تعجػػل لانسػػتف لععػػتدأ تعػػ  مػػت اوػػ   تعتػػ  لعوػػبتفت مػػف تطػػار اعػػد ظرػػار 
لا  متػػت  تلالنترنػػ  اتػػدفع لعاتبػػل العمتتاػػع ع وػػبتفت   ػػ  ت ػػتدة ترتتػػل لاسػػترلتتجت

فرػػي  ػػد جمعػػ  مػػتاتف اسػػتلؿ ، افػػؽ معطتػػت  لععوػػر  اظرػػار لعوػػبتفت لالعدترانتػػت
مطاا ػت ظرػر  عػؾ ذعػؾ الف  ردترػت وػبتفت  فػتف  ردترػت وػبتفت ار تػت، لا  ـ دتفت

ت فتزتػػػ  دتنػػػ  عػػػؾ مػػػت  رد   ا لف ر اػػػ  ا رلءترػػػت   ػػػ  بتعترػػػت لعر متػػػت  اع تطػػػػارل  
 لعداترة في استلؿ لالتوتؿ لعبدتلت  لرهت لعداتر في تطار استلؿ لا  ـ 

اارذل تجل   تنت لال ترلؼ اتف لعوبؼ لعتي تودر في لعمجتمعت  لعمت دمت 
ملؿ نظػـ ترسػتؿ لعنوػاص لعمرلتػت ، في لست دلـ لعنظـ لالعدترانتت لعبدتلت د تاسع  

اهػػػي منظامػػػت  تجمػػػع مػػػتاتف شتشػػػت  لعت فػػػزة مػػػف جرػػػ  العدماتػػػاتر العت فػػػاف الأل مػػػتر 
اهػػذم لعػػنظـ ت ػػـا   ػػ  لارسػػتؿ فػػي لتجػػتهتف فػػي لارسػػتؿ ، لعوػػنت تت مػػف جرػػ    ػػرك

وػػبفي مػػف دتتاػػت لعبػػدل فػػي ا ػػ  مدػػف لع ياهػػذل لعتطػػار لعتدناعػػاج  افػػي لالسػػت اتؿ
ا ا ػ  افػػي نفػػس مدػػتف لعبػتدل ترسػػتع  تعػػ  م ػػر لعمتسسػت لا  متػػت  دمػػت لنػػ  تمدنػػ  
مف لالتوتؿ اانؾ لعمع امت  لالعدتراني في م ر لعمتسست ع بوػاؿ   ػ  لعمع امػت  

  (38)لع  فتت  ف لعبدل لعذأ تدتل  ن  لعمبرر لعمتدلني
اهػي سػا   ، استلؿ لا  ـ   ػ  لاطػ ؽاتعد لعوبتفت لعمطاا ت مف   دـ 

ار ػـ  ػدمرت تال تف عرػت سػ اتت  لرتاطػ  ارػت منػذ ظرارهػت ، لاذل ت العت فتز اعػدة  ػراف
بتػػ  تامنػػت هػػذل اهػػي  ػػدـ  ػػدرترت   ػػ  ن ػػؿ لأل اػػتر اتعسػػر ت لعتػػي تن  رػػت لاذل ػػت اال 

ؾ فرػػي ت ػػـا امػػع ذعػػ، رسػػـ وػػارة ال ػػبت ا رتاػػت مػػف لعال ػػع دمػػت تفع ػػ  لعت فػػتز تتمدنرػػ
  (39)اعمؿ رللع جع رت جزءل  التتجزء مف بتتة لعفرد لعمتع ـ
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العوػػػبتفت تبػػػدك مرلبػػػؿ تطػػػارل  لعمجتمعػػػت  اتعػػػد ظػػػتهرة لجتمت تػػػت عت اتػػػت 
بتجت  ت  متت لتوتعتت     مستاك لعفرد العمجتمع اهي تعدس ال ع لعمجتمػع لعػذأ 

لعبتجػػػت  لا  متػػػت  ع فػػػرد تاجػػػد فتػػػ  اهػػػذل لالنعدػػػتس دػػػتف دللمػػػت  تعػػػاد عتتطػػػتاؽ مػػػع 
العمجتمػػع ت ػػؾ لعبتجػػت  لعتػػي تعدػػس اتعاػػر  ػػف مسػػتاك لعتطػػار لععػػتـ لعبتوػػؿ فػػي 

افػػػػػػي لعبتػػػػػػتة لالجتمت تػػػػػػت العستتسػػػػػػتت الال توػػػػػػتدتت ، لعبتػػػػػػتة لعمتدتػػػػػػت العفدرتػػػػػػت ع فػػػػػػرد
  (42) العتدناعاجتػػػت العل تفتػػػت ع مجتمػػػع  أ تعدػػػس لعمسػػػتاك لعب ػػػترأ ع فػػػرد العمجتمػػػع

ؼ بػػػترس لعدتم رلطتػػػت اب ػػػاؽ لعمجتمػػػع التتبػػػت لعفروػػػت ع مرشػػػبتف ا وػػػاب  لعوػػػب
العنت اتف اػتعتعرؼ   ػ  اع ػرمت لعػاعض داف لتوػتؿ ماتشػر النمػت  ػف طرتػؽ  فدػتر 
دػػؿ منرمػػت لعمنشػػارة   ػػ  الجرػػت  لعوػػبؼ لػػـ سػػت د    ػػ  نشػػر اتوػػرتؼ لعسػػ ع 

لعادلتػت  1453اتعتار ل ترلع لعطات ػت   ػ  تػد جػاتنارغ  ػتـ   (41)التجتد فرص لععمؿ
 المدػتف طات ػت نسػخ  دتػدة مػف لعوػبؼلعب ت تت ع توتؿ لعجمتهترأ بتػل لوػا  ات

(42)  
ادػػذعؾ نجػػد اعػػض لع ػػدمت  لالستسػػتت لعمسػػتندة ع وػػبتفت  ػػد نشػػأ  اتطػػار  

 :(43) في لع رف لعتتسع  شر بتل تافر  لع دمت  لعتتعتت
عت لعمدلرة اتعطت ت  تـ تطاتر طرت ت ت نتت  لعطات ت )ل ترلع فرتدرؾ داتنع ع مطا -1

 (1848ال ترلع لعمطاعت لعدالرة  تـ  1811
لعتي 1876لـ استلؿ لعمالو   لعس دتت  1899_1837لدتشتؼ لعارؽ  -2

 لسرم  في تطاتر ونت ت لع ار 
تطاتر طرت ت تونتع لعارؽ مف معجاف لع شل ممت لدك لع  ر ص لسعتر  -3

 لعارؽ ات  تؿ تدتعتؼ لعطات ت 
 1884الست دلم  في لعوبتفت  تـ  1832-1824ـ ل ترلع لعتواتر  ت -4
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لنشتء ادتال  لالناتء لععتعمتت لعتي ت دـ  دمتترت لع  لعوبؼ هتفتس  تـ  -5
  1851ارارتترز  تـ  1848لساشتتدارس  تـ  ،1835

 تبستف شادت  لعطرؽ العمالو   عتأمتف تازتع لعوبؼ  -6
  لنشتء متسست  م توت عتازتع لعوبؼ -7
  رتبتفت لعذأ لمف مودرل تمات تت هتمت عظرار لال  ف في لعو -8
لعت دـ لعرتلؿ في ت نتت  لال  ـ اذعؾ اتطار استلؿ لال  ـ لالعدترانتت  -9

امترلفؽ ذعؾ مف  درة      1946العطات تت الال متر لعونت تت العدماتاتر  تـ 
 ال لعمالد لالتوتعتت 

ذل   لنتشػػػػػػػتر لعرالتػػػػػػػؼ لعمبماعػػػػػػػت الجرػػػػػػػزة لالتوػػػػػػػتؿ لعدفتػػػػػػػت لعتػػػػػػػي لوػػػػػػػاب  -12
لست دلمت  متعددة تتجػتاز بػداد لالتوػتؿ لعش وػي لا لعاسػطي عتوػتر لالف 

  است ت لتوتؿ جمتهترتت الست اتؿ لعرستلؿ االرت

 -:(44)ونستطةع ألن نممص إن من ابرز ممةزات الصحافة المطبوعة ني
 تست د لع ترئ     لعتدتؼ معرت امطتععترت في لعا   لعمنتسل ع   -1
  ءة د مت  رلد ذعؾ درت      ت تدة لع رل -2

مػػػػػػف لعاسػػػػػػتلؿ لعمنتسػػػػػػات عم تطاػػػػػػت لعجمت ػػػػػػت  العشػػػػػػرلل  لالجتمت تػػػػػػت لعوػػػػػػغترة  -3
  العمت ووت

جمتع لع رلء ع وبؼ تعرفاف لع رلءة العدتتات اهـ مف لعمل فػتف لعػذتف تسػرؿ معرػـ  -4
  (45)لعبجت العمنطؽ

 تست د في للترة لهتمتـ لع ترأء اتعم ماف  -5

اػػتعتعرض الدلػػر  رة   ػػ  ظػػراؼ لعتعػػرض   تمدػػف لعوػػبتفت لع ػػترأء مػػف لعسػػتط -6
مػػف مػػػرة ع رسػػتعت العتعػػػرض فػػي لك ا ػػػ  افػػػي لأ مدػػتف ممػػػت تتػػت  فروػػػت دتفتػػػت 

  (46) معنتهت ال تدة لعنظر في تفتوت رتالستتعتل 
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تبتت  لعوبتفت مف لع ترأء مشتردت    ت اجرد لتجتاي التتط اػ  اعػض اسػتلؿ  -7
رة فػي لعت تػؿ اتوػار لعمعػتني افرػـ لال  ـ لال ػرك ااػذعؾ تجػد لمتمػ  برتػت داتػ

  (47) لعت متبت  لع ا ت العرماز العتفسترل  لعمتعددة ا رلءة متاتف لعسطار
ع د لتتب  لارة لالتوتال  لعتي بدل  اعد منتوؼ لع رف لععشرتف اتدن اجتت 
لالتوػػػتؿ ،لعفروػػػت عن  ػػػت السػػػعت عاسػػػتلؿ لالتوػػػتؿ ن  ػػػت السػػػعت ملػػػؿ لسػػػت دلـ لال مػػػتر 

هندسػػػت لعطات ػػػت لعبدتلػػػت العطاػػػع ان ػػػؿ لعوػػػارة العوػػػفبت  ا ػػػد لوػػػاب  لعوػػػنت تت ا 
لال متر لعونت تت تست دـ اشدؿ السع في ونت ت لعوبؼ ان ؿ لعنسخ لعػ  مبطػت  

اػتعر ـ  ،دتنت لع  ل رك امف داعت لعػ  ل ػركاعتدة افي لعال ع فتف ن ؿ لعوبتفت مف م
عػػزمف لال لنرػػت فػػي لعا ػػ  نفسػػ  مػػف لعفاللػػد لالتوػػتعتت لعتػػي تانػػي   ػػ  لسػػت دلـ  تمػػؿ ل
لػـ شػرد  ادلتػت لعسػتتنت    (48) تافر تدتعتؼ لعطات ت لعتي توػرؼ فػي لعمدػتف لعجدتػد

تباؿ نبا لست دلـ لنظمت لعجمع لالعتدتران  الالنظمت لعر متػت اد ػاؿ لعبتسػات  فػي 
امنػػذ ادلتػػت لعتسػػعتنت  اػػد   تػػد ؿ  ،تعجػػت لعوػػبفتت ع  اػػتر العما ػػا ت مجػػتؿ لعمع

زة لعدماتػػاتر اشػػدؿ مدلػػؼ لعػػ  وػػتال  لال اػػتر العتبرتػػر فػػي لعوػػبؼ لالمرتدتػػت لجرػػ
اتباعػػ  اعػػض لعوػػبؼ ع عتػػت لعدتم ػػت فػػي   العدندتػػت اعب ػػ  ارػػـ اعػػض داؿ ل ػػرك

 م تػت لنتػت  لعوػبتفت مػف  ػػ ؿ لالسػتعتنت اتعبتسػات  لالعتدترانتػت ااسػتلؿ لالتوػػتؿ 
تػػػت لعػػػ  لعم فػػػت  لالعتدترانتػػػت ع تالتػػػؽ لعسػػػ دتت الع سػػػ دتت العتبػػػاؿ مػػػف لعم فػػػت  لعار 

العت ػػػزتف ا ط ػػػؽ   مػػػتء لعوػػػبتفت   ػػػ  وػػػبتفت لعتسػػػعتنت  لعوػػػبتفت لالعدترانتػػػت لا 
  (49) لعوبتفت لعر متت

 الف لهـ لاج  لالستفتدة مف لعماتدرل  لعتدن اجتت الست دلمتترت لعمتطػارة اذعػؾ

  (52)ملؿ في دؿ مفارت لعنشتط لعوبفي تتمر  عم ت ؼ لعجالنل العمرلبؿ لعتي
 جمع ا ستس تء لعمع امت  لعوبفتت اترلس رت مع لعوبتفت  -1
  بفظ ات زتف لعمع امت  لعوبفتت السترجت رت -2
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  لنتت  امعتعجت لعمالد لعوبفتت -3
نشػػػػر لعمػػػػالد العمع امػػػػت  لعوػػػػبفتت ان  رػػػػت لا تاتدعرػػػػت   تغطتػػػػت لعمػػػػالد لعوػػػػبفتت -4

 -اتترتل     هذم لالمدتنتت فاللد لهمرت:
لعػػػزمف لعػػػذأ تسػػػتغر   ن ػػػؿ لعوػػػبؼ مػػػف مردزهػػػت لعرلتسػػػي لعػػػ   مػػػتدف تػػػافتر  -

 تازتعرت )مب تت لا ل  تمتت(
 سر ت اواؿ لال اتر لعمطاا ت لع  لع ترأء في لك جرت  -
  تنشتط لعوبتفت لال  تمتت ازتتدة لنتشترهت -
 اواؿ طاعت  لعوبؼ لع  لع رلء في لعا   لعمبدد داف تأ ترز -
مف لعوبؼ مف   ؿ تبدتد دمتت  لعتازتع مػف لعت  تؿ مف نسات لعمرتجعت   -

  لعنسخ تاعت البتتتجت  لعتازتع
 لمدتنتت ل رل  لعطاعت  اتعشدؿ العم ماف لعذأ تنتسل لذالؽ لع رلء  -
 ت  تؿ تدتعتؼ لعطات ت ان  رت ماتشرة  ف طرتؽ لالست اتؿ  ف اعد -
لعبوػػػاؿ   ػػػ  وػػػبتفت جػػػتهزة مػػػف بتػػػل لعمبتػػػاك الال ػػػرل  العمانتػػػت  مػػػف  -

  طتاع لعفر تتلعم
تاوػػ   شػػردت  لعدماتػػاتر لععتعمتػػت لعػػ  تطػػاتر نظػػتـ لعنشػػر لعوػػبفي فػػي لاللػػؿ  -5

لعتسعتنت  ابتل تعمؿ     تاظتؼ  دة اػرلمج عمعتعجػت لعمػتف العوػارة العرسػـا 
مبمد منتر(لف -امف لهمرت ارنتمج معتعجت لعوارة لعفاتا شال )استلؿ لالتوتؿ

تت لعػػ  تدن اجتػػت لعبتسػػل لالعػػي لعتػػي موػػط   لعنشػػر لعمدتاػػي تشػػتر اوػػفت لستسػػ
تسػػػم  ع مسػػػت دـ اػػػتف توػػػا  عدتػػػ  م فػػػت  ت ػػػـ لعنوػػػاص الالطػػػترل  العوػػػار 

  (51) العرسـا في مستند البد تتمتز اجادة  تعتت
لف لعتطار لعع مي العتدن اجي في ونت ت النتت  لعوبؼ لوا   ػرارة اعػ  

 : (52)فاللد مف بتل لعمالجرت العتبدتت 
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  دتت  لعبتعتت العمست ا تت في مجتؿ لال  ـمالجرت لعتب -1
 مالجرت  ور لارة لعمع امت  الالتوتال   -2
تطػاتر لععم تػػت لالنتتجتػت ع وػػبؼ ا ترهػت مػػف لعمطاا ػت  عتب تػػؽ لعفتلػدة لعمل ػػ   -3

 عونت ت لعوبتفت العطات ت العنشر 
 لعمالزنت لال توتدتت اتف تد فت لالنتت  الععتلد لعمب ؽ  -4
  العمستاعتت  في لعب ؿ لعوبفي امت تتنتسل اراح لععور ل تدة ت طتط لعمرتـ -5
 مالجرت لعمنتفست اتف لعت فزتاف العوبتفت  -6

ع د لستطت   لعوبتفت مجتارت لعاستلؿ لال  متت لال رك لعتي تالع  ظررهػت 
تات ػػػػت اتعتعػػػػ  لعوػػػػتبت  اػػػػتف هػػػػذم لعاسػػػػتلؿ سػػػػاؼ تبػػػػدل تػػػػتلترل سػػػػ اتت داتػػػػرل   ػػػػ  

طت   ةلف تطار نفسرت اتغتر مبتالهت عتوػا  متفت  ػت لعوبتفت لال لف لعوبتفت لست
مع لعجمتهتر اتترتخ لعوػبتفت تػترتخ ععنتوػر امدانػت  دلتػرة فتعوػبؼ عتسػ  لشػتتء 
فبسػػػل اػػػؿ هػػػي لشػػػ تص ا م تػػػت  اتػػػتلترل  اتػػػتلر ااظػػػتلؼ النجػػػتزل  ا ترهػػػت مػػػف 

  (53)لعتباال  العتغترل  لعتتأ لد  ترت لعوبتفت     نفسرت مف دتفت لعجالنل
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 :مصادر البحث
                                                      

                                    

في لعاطف لععراي مػع تغتػرل  ادلتػت لع ػرف  تنبا لدتستل لعتدناعاجت: مبمد مر تي (1)
: لعالبػػػػػػػػػػد الععشػػػػػػػػػػرتف،ابل منشػػػػػػػػػػار   ػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػادت لالنترنػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ  لعما ػػػػػػػػػػع

www.arabcin.net/arabiaall/studies/nahowa.htm،31/8/22265، ص   
لعتع ػػػتـ  لعجػػػتمعي لعمفتػػػاح ، :   ػػػـ لالجتمػػػتع لا ػػػ ـ(فتطمػػػت لع  تنػػػي ا )  ػػػراف (2)

  272ص عجتمعت ستن  د تمنتس لععتعمتت،
دلر  ،ت لعبدتلػػػػت فػػػػي  وػػػػر لعمع امػػػػ لالتوػػػتؿتدناعاجتػػػػت : بسػػػف  مػػػػتد مدػػػػتاأ (3)

  21، ص1997، لعطاعت لعلتنتت، لعمورتت لع انتنتت
تدناعاجتػػت لالتوػػتؿ ػ لعجدتػػد فػػي تنتػػت  لعاػػرلمج فػػي لعرلدتػػا : شػػدرأ لعمجتػػد  اػػد (4)

  11ص، 1996 ،دلر لعفدر لععراي ،لع تهرة ،العت فزتاف
رتك مسػػػت ا تت ػ دتػػػؼ سػػػتغتر لعع ػػػـ بتتتنػػػت فػػػي لع ػػػرف لعالبػػػد : دػػػتدا متتشػػػتا (5)

س سػػػ ت  ػػػتعـ لعمعرفػػػت لععػػػدد  ،لعداتػػػ  ،  سػػػعد لعػػػدتف  رفػػػتفدمػػػت ترج ،الععشػػػرتف
   252ص، 2221 ،(272)

  116، ص()مودر ساؽ ذدرم، بسف  متد مدتاأ (6)

ابػػل منشػػار  ،ت ػػ ـ لععاعمػػت اتػػألترم فػػي لعمسػػتر ؾ:  مػػر موػػطف لبمػػد  لعسػػتد (7)
  76  75ص ص ،2222( بزترلف 256) لععددفي مج ت لعمست اؿ لععراي 

فػي مج ػت لعمسػت اؿ لععراػي  منشػار ابل: ستلؿ لا  ـ الععاعمتا : رلا  لعوتدؽ (8)
  31  32  ص1999(  تتر 243لععدد )

درلسػػت فػػي  ػػتدل  لعمشػػتهدة  ػلعاػػترااؿ العجمرػػار فػػي لعجزللػػر : اػػا   ػػي نوػػتر (9)
لالتوػػتؿ )لعجزللػػر(    ػػاـمج ػػت  ،ا نمتطرػػت العتػػألترل    ػػ   ػػتـ لعمجتمػػع ال تفتػػ 

  156، ص1995 ، ـ الالتوتؿمعرد لا  ،(8ػ  7لععددلف )

http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/nahowa.htm
http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/nahowa.htm
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 ،لعالفدة     لعمجتمع لععراي تلتتمدك تألتر لع نال  لعف : لعرتتي نعمتفهتدأ  (12)
  31ص ،1994،تن( عس3لععدد ) لععراتتمج ت لاذل ت  

 ،لا ػػػػ ـ لاسػػػػ مي اتدناعاجتػػػػت لالتوػػػػتؿ فػػػػي مجػػػػتؿ لعت فػػػػتز: لعشػػػػتؿلنشػػػػرلح  (11)
   222ص  ،1994 ،لععراي لعفدردلر  ،لع تهرة

لعتػػػػألترل  لعماتشػػػػرة عاػػػػرلمج لعف ػػػػتلتت  لعالفػػػػدة   ػػػػ  : لعمشػػػػردلنيسػػػػعد سػػػػ متف  (12)
ابػػل م ػػدـ لعػػ  لعمػػتتمر لععػػتعمي اشػػأف لنترتدػػت   ،لعنتمتػػتلألطفػػتؿ فػػي لعػػداؿ 

تشػػػرتف لعلػػػتني  8ػ  6ااغػػػدلد ع مػػػدة مػػػف  لنع ػػػدب ػػػاؽ لعطفػػػؿ فػػػي لععػػػتعـ لعػػػذأ 
  4ص ،2221

 ،ترم   ػػ  لألمػػف لع ػػامي لععراػػيلعاػػل لعف ػػتلي لعالفػػد اتػػأل: شػػتدرمبمػػاد  ا سػػـ (13)
(  دم  لع  لعجتمعػت لعمستنوػرتت معرػد لعدرلسػت  منشارةرستعت متجستتر ) تر 

  34ص، 2222لعداعتت  تـ  لعدرلست لع امتت الالشترلدتت ػ  سـ 
لعال لعت فزتاني لعف تلي لعماتشر ػ درلست في ال ع لعمبطت  : لعادرأشتدر   تتد (14)

عػػػػ  لعػػػاطف لععراػػػػي البتمػػػػتال  تألترهػػػت ػ رسػػػػتعت ل لعالوػػػ تلعف ػػػتلتت لعداعتػػػػت 
ص  1999متجستتر  دم  لع  جتمعت اغدلد / د تت ليدلل ػ  سـ لا  ـ  تـ 

  172ػ 171ص
  269، ص(فتطمت لع  تني ا   راف:)مودر ساؽ ذدرم (15)
لالنترنػػػػػ  فػػػػػي لعمدتاػػػػػت  لعمدرسػػػػػتت الععتمػػػػػت العجتمعػػػػػت  امرلدػػػػػز : منػػػػػ  دمػػػػػتؿ (16)

 :دت لالنترن      لعما عابل منشار     شا لعتالتؽ،

www.arabcin.net/arbic/5adueh/print/pivot 

ابل منشار     شادت لالنترنػ  ، تأرتخ شادت لعمع امت  لععتعمتت: جتار   تؿ (17)
     لعما ع لالتي :

www.openarab.net/faq/2006/henet.shtml 
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تت "لعنظتـ لال  ـ لعداعي ا   ت  اتعنظـ لا  متت لال  تم،  اتس جتار دفتبي (18)
لال  مػػػػي لععراػػػػي نماذجت "،رسػػػػتعت متجسػػػػتتر) تر منشػػػػارة(   ػػػػدم  لعػػػػ   سػػػػـ 

  43ص2221، لال  ـ د تت لالدلل  جتمعت اغدلد  تـ

 1999 ، لععاعمػػػت  تػػػت  اعمػػػتا، لعػػػدلر لعات ػػػتء:لفرت تت لعشػػػرؽ: تبتػػػ  لعتبتػػػتاأ (19)
  141ص

 (لع ػػػتهرة)لعوػػػفر العالبدػػػػ لنتلتػػػت لععوػػػر، ابػػػل منشػػػار فػػػي مج ػػػت: ناتػػػؿ   ػػػي (22)
  34، ص2222،لعسنت لعرلاعت،ساتمار44اجرت  نظرة،لععدد

لسػػػػت دلـ تدناعاجتػػػػت لالتوػػػػتؿ فػػػػي لانتػػػػت  : لمبمػػػػد  اػػػػد لعاهػػػػت ط اػػػػد لعاتسػػػػ (21)
لاذل ػػي العت فزتاني)درلسػػت تطات تػػت متدلنتػػت(، لعتمف،لعمدتػػل لعجػػتمعي لعبػػدتل، 

  172صـ،  2225

ف لععراي، مػػػػػػتف،دلر لعوػػػػػػبتفت لالعدترانتػػػػػػت فػػػػػػي لعػػػػػػاط:  اػػػػػػدلالمتر لعفتوػػػػػػؿ (22)
  114ص، 2225لعشراؽ،

 ابل منشار     شادت لالنترن      لعما ع لألتي :: مدتات لاسدندرتت (23)

http://informatics.gov.sa/magazine 
 2226/ 17/5: شادت لالنترن      لعما ع لالتيلعدستد لع تدـ:ابل منشار      (24)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8FD54E7F-56C5-49A0-

B60A-89A67426F3B3.htm 
  279 – 267ص ص فتطمت لع  تني ا   راف)مودر ساؽ ذدرم( (25)
  42 - 41ص ص، )مودر ساؽ ذدرم(:  ادلالمتر لعفتوؿ (26)

، لعرتلػػت لعموػػرتت لععتمػػت ع دتػػتل ،لع ػػتهرة ))لتوػػتال  لعف ػػتء(،: بمػػدأ  نػػدتؿ (27)
  41ص 1985

  97)مودر ساؽ ذدرم(، صلمبمد  اد لعاهت طاد لعاتس  (28)

http://informatics.gov.sa/magazine
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، لعتع ػتـ تاستلؿ لالتوػتؿ اتدناعاجتػ: سرابي موطف    تتف امبمد  ادل عدا (29)
  111-112ص 2223، عدلر وفتء ع نشر العتازت ، متف، 2ط

(30) http://forum.sh3bwah.com/t18239.htm 
(31) http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr 

(32) http://www.wikipedi 
، دلر لعدتػل ع طات ػت العنشػر، (لا ػ ـ لعػداعي لععراػي)، تتس   ر  عاتتتي (33)

  576-477ص ص1993اغدلد، 
  116)مودر ساؽ ذدرم(، صلمبمد  اد لعاهت ط اد لعاتس (34)

(35) http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=383&std_ 

i36.d=63 

 ،فػػي طػػار تسػػ طتت تنتفسػػتت،لعتبػػاؿ لعػػدتم رلطي لععراػػي ،معتػػز اػػتد  اػػد لعفتػػتح (36)
 لعرلاط:     (تجمتع مف تس ـ  اف التف -م ؼ )

http://sharkiaonline.com/images/%D8%A7%D9%84%D8%A

A%D8%AD%D9%88%D9 

دلر لعفجػػػػر ع نشػػػػر ، نشػػػػأترت اتطارهػػػػت  اسػػػػتلؿ لالتوػػػػتؿ مبمػػػػد منتػػػػر بجػػػػتل: (37)
  246ص2228لع تهرة،، العتازتع

  12، ص2228،  تعـ لعدتل ، لع تهرة،: لعوبتفت لعمت ووتفتراؽ  اا زتد (38)
 ،1ط، لععاعمػػػت العتاػػػتدؿ لا  مػػػي لعػػػداعي: وػػػتار ف بػػػاط ا د مبمػػػد لعا ػػػترأ (39)

  7ص، 1999دمشؽ، منشارل   دلر   ء لعدتف، 

  1994، ، لعمدتاػػػػت لا  متػػػػت1، دمشػػػػؽ، طلا ػػػػ ـ لعرتت ػػػػي:  دتػػػػل   ػػػػار (42)
  78ص

  8وتار ف باط ا د مبمد لعا ترأ)مودر ساؽ ذدرم(، ص (41)
وتع    تؿ لاا لواع:لالتوػتؿ الال ػ ـ فػي لعمجتمعػت  لعمعتوػرة، متف،دلر  (42)

  55ص2224مجدالاأ،

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/
http://www.wikipedi/
http://sharkiaonline.com/images/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9
http://sharkiaonline.com/images/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9
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  61-57لواع)مودر ساؽ ذدرم(صوتع    تؿ لاا  (43)
   8ص، وتار ف باط ا د مبمد لعا ترأ)مودر ساؽ ذدرم( (44)
  59)مودر ساؽ ذدرم(ص: مبمد منتر بجتل (45)
، مفتهتمػػػػػ ،  ػػػػػتطؼ  ػػػػػدعي لععاػػػػػد انرػػػػػ   ػػػػػتطؼ لععاد:مػػػػػد ؿ لعػػػػػ  لالتوػػػػػتؿ (46)

، 2212اتألترلتػػ ،دلر لعفدػػر لععراي،لع ػػتهرة، تأرت ػػ ، اسػػتل  ، لنال ػػ ، مجتالتػػ ،
  122ص 

  123 دعي لععاد انر   تطؼ لععاد)مودر ساؽ ذدرم(ص  تطؼ (47)
، دلر لسػتمت ع نشػر، مجد لعرتشمي :تدن اجتت اسػتلؿ لالتوػتؿ لعجمػتهترأ  مػتف (48)

  128، ص2224
لسػمت بسػػتف بػػتفظ :تدن اجتػػت لالتوػػتؿ لال  مػي العتفػػت  ي فػػي  وػػر لعف ػػتء  (49)

   11، ص2225، لعدلر لععراتت ع نشر العتازتع، لالعدتراني لعمع امتتي العر مي
  124، صلسمت بستف بتفظ)مودر ساؽ ذدرم( (52)
  51، ص)مودر ساؽ ذدرم( ادلالمتر لعفتوؿ (51)
  33، ص )مودر ساؽ ذدرم( ادلالمتر لعفتوؿ (52)
  32، ص)مودر ساؽ ذدرم( ادلالمتر لعفتوؿ (53)


