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I.  المقدمة

 

اٌزٞ ال تذ ِٓ اٌرٕث١ٗ ػ١ٍٗ أْ اٌرفاػ١ً ٠ؼرش٠ٙا ذغ١١ش، ٚأْ فاػالذٓ أٚ فاػٍٓ أٚ 

ِغرفؼٍٓ لذ ٠حزف شا١ٔٙا اٌغاوٓ، ٚأْ فؼٌٛٓ ِٚفاػ١ٍٓ لذ ٠حزف اٌخاِظ اٌغاوٓ 

ٌٓ، وّا ذجٟء فاػالذٓ ػٍٝ  ِّٕٙا، ٚأْ ِغرفؼٍٓ ستّا ٠جٟء ػٍٝ صٛسج ِغرفغ

 .الذٓ صٛسج فاع

II. المقالة موضوع 

 
اٌزٞ ال تذ ِٓ اٌرٕث١ٗ ػ١ٍٗ أْ اٌرفاػ١ً ٠ؼرش٠ٙا ذغ١١ش، ٚأْ فاػالذٓ أٚ فاػٍٓ أٚ 

ِغرفؼٍٓ لذ ٠حزف شا١ٔٙا اٌغاوٓ، ٚأْ فؼٌٛٓ ِٚفاػ١ٍٓ لذ ٠حزف اٌخاِظ اٌغاوٓ 

ا ذجٟء فاػالذٓ ػٍٝ ِّٕٙا، ٚأْ ِغرفؼٍٓ ستّا ٠جٟء ػٍٝ صٛسج ِغرفغ ٌٓ، وُ

صٛسج فاع الذٓ، ٚذغّٝ ِفصٌٛح اٌؼ١ٓ ٘زٖ راخ اٌٛذذ اٌّفشٚق، ٚأْ ِرفاػٍٓ لذ 

٠غىٓ اٌصأٟ اٌّرحشن ِٕٙا، ٚأْ أٚي اٌجضء اٌصأٟ ِٓ فاػالذٓ ٚ٘ٛ اٌؼ١ٓ ِٓ 

، ٠ٚغرذػ١ٕا رٌه وٍٗ أْ ٔرحذز «فاالذٓ»لذ ٠حزف ٌرص١ش اٌرفؼ١ٍح تؼذ رٌه « ػال»

صحاف ٚاٌؼٍح، ٚ٘ٛ ِا ٠ؼ١ٕٗ رٌه اٌرغ١١ش فٟ اٌحشوح ٚاٌغىْٛ إ١ٌه ف١ّا ٠غّٛٔٗ تاي

 .ٚاٌحزف أٚ اٌض٠ادج

 :اٌضحافاخ ٚاٌؼًٍ

وً ذفؼ١ٍح ِٓ اٌرفاػ١ً اٌرٟ ِشخ ته آٔفًا ٠غشا٘ا ذغ١١ش تحزف ِرحشن أٚ ذغى١ٕٗ 

أٚ حزف عاوٓ، ٚلذ ٠ىْٛ تحزٍف ِغ ذغى١ٓ، ٚلذ ٠رٕاٚي اٌحزف أوصش ِٓ حشف، 

شُ إْ ٘زا اٌرغ١١ش ذاسج ٠ىْٛ ضشتح . ج حشف أٚ حشف١ٓٚلذ ٠ىْٛ اٌرغ١١ش تض٠اد

الصب ٠جة ذىشاسٖ فٟ وً ت١د، ٚذاسج أخشٜ ٠جٛص ذشوٗ ٚاٌؼذٚي ػٕٗ، ٚ٘زٖ 

اٌرغ١١شاخ ِا اصطٍح اٌؼٍّاء ػٍٝ ذغ١ّرٙا صحافاخ ٚػٍاًل؛ فاٌضحافاخ جّغ 

 :صحاف، ٚإ١ٌه ذؼش٠فٗ

وٍّح خففٙا تغثة اٌضؼف ٚاإلعشاع، ٚعّٟ وزٌه ألٔٗ إرا دخً : اٌضحاف ٌغح -

ٚ٘ٛ ذغ١١ش ِخرص تصٛأٟ األعثاب ِطٍمًا ِٓ غ١ش . ٔمص حشٚفٙا أٚ حشواذٙا

ٌضَٚ، ٚاٌرغ١١ش ٠ىْٛ تاٌحزف ٚاٌرغى١ٓ، ٚح١س إٔٗ ِخرص تصٛأٟ األعثاب فال 

. ٠ذخً اٌحشف األٚي ٚال اٌصاٌس؛ ألٔٗ إِا أْ ٠ىْٛ أٚي عثة أٚ أٚي ٚذذ أٚ شاٌصٗ

إِا أْ ٠ىْٛ أٚي عثة إْ تُذئد اٌرفؼ١ٍح تٛذذ، أٚ ٚال ٠ذخً اٌحشف اٌغادط؛ ألٔٗ 

شأٟ ٚذذ إْ تذئد اٌرفؼ١ٍح تغثة ٚذالٖ عثة، فٍُ ٠ثك أِاِٗ ِٓ حشٚف اٌرفؼ١ٍح إال 

 .اٌصأٟ ٚاٌشاتغ ٚاٌخاِظ ٚاٌغاتغ: أستؼح

أْ رٌه اٌرغ١١ش غ١ش ِم١ذ تغثة دْٚ آخش، تً ٠ذخً : ِٚؼٕٝ اإلطالق فٟ اٌرؼش٠ف

فٟ اٌغثة اٌخف١ف تحزف عاوٕٗ وّا ٠ذخً فٟ اٌغثة اٌصم١ً ترغى١ٓ ِرحشوٗ أٚ 

ٚوزٌه ٠ذخً اٌغثة فٟ وً ِىاْ ٚجذ ِٓ اٌرفؼ١ٍح؛ ألْ اٌغثة ٠ىْٛ أٚي . حزفٗ

، ٠ٚىْٛ (فاػالذٓ)ِغرفؼٍٓ اٌرفؼ١ٍح ِصً فاػٍٓ، ٠ٚىْٛ ٚعطٙا ِصً ِفاػ١ٍٓ ٚ

ف١جٛص دخٌٛٗ فٟ ٘زٖ األعثاب ٌٚىٓ ٌُ ٠شد ( فاع الذٓ)آخش٘ا واٌراء ٚإٌْٛ ِٓ 

 .إال فٟ إٌْٛ، ٚواْ اٌم١اط دخٌٛٗ فٟ اٌخاِظ( فاع الذٓ)ػٓ اٌؼشب فٟ 

وّا أٔٗ ٠ذخً اٌغثة ِٓ وً ذفؼ١ٍح ِّٙا اخرٍف ٚضؼٙا فٟ اٌث١د، عٛاء أوأد 

أَ ( آخش ذفؼ١ٍح فٟ اٌث١د)أَ ضشتًا ( اٌشطش األٚي ٌٍث١دآخش ذفؼ١ٍح ِٓ )ػشًٚضا 

ا ٟٚ٘ وً ذفؼ١ٍح ػذا اٌؼشٚض ٚاٌضشب ًٛ  .حش

جذ فٟ ذفؼ١ٍح ِٓ ت١د فال ٠ٍضَ اإلذ١اْ تٗ فٟ : ٚػذَ اٌٍضَٚ ِؼٕاٖ ُٚ أْ اٌضحاف إرا 

ٔظائش٘ا ِٓ األت١اخ اٌرٟ ذٍٟ اٌث١د األٚي، تً ٠جٛص اإلذ١اْ تٗ وّا ٠جٛص ذشوٗ إال 

 .اٌضحاف ِجشٜ اٌؼٍح ف١جة اإلذ١اْ تٗإرا جشٜ 

أٔٗ إرا دخً ػشًٚضا أٚ ضشتًا فٟ ت١د ِٓ : إر اٌؼٍح ذغ١١ش إرا ػشض ٌضَ، تّؼٕٝ"

أت١اخ اٌمص١ذج؛ ٚجة اٌرضاِٗ فٟ ِماتٍٗ ِٓ األت١اخ ػٍٝ اِرذاد اٌمص١ذج، إال إرا 

 ".«اٌٍضَٚ»جشخ اٌؼٍح ِجشٜ اٌضحاف فٟ ػذَ 
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