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 المراسل الحربيعنوان المحبضرة : 

انحشة ْٙ شٙء يخزهف عٍ ا٘ حبنخ اخشٖ ، فٓٙ حبنخ ينٍ اننُنف ثنم ينٍ اشنذ اَنٕاف اننُنف ، 

رغزخذو فٛٓب يخزهف إَاف االعهحخ انزٙ اصجحذ غٛش رقهٛذٚخ ، ٔدسعخ رصٕٚجٓب ٔصهذ يٍ انذقخ 

ثًكبٌ ، ٔالٚحًم انصحفٙ إالا سغجخ فٙ انٕصٕل إنٗ قصخ خجشٚخ يٕضٕعٛخ عٍ ْزِ انحشة أ 

ذْب ُيشبْذ يب ، أ ٚغنًنٓب يغنزًم ينب ، أ ٚقش ْنب قنبس، ينب ، فًٛكنبٌ ينب ينٍ انننبنى ، رهك ، نٛشبْ

ٔفننٙ عننجٛم رهننك انقصننخ قننذ رُزٓننٙ حٛننبح ْننزا انصننحفٙ انننز٘ ٚسكننٙ  خجننبس انحًنن د اننغننكشٚخ 

ٔانًنننبسل نصننحٛفخ  ٔ سادٚننٕ  ٔ رهفضٚننٌٕ، ٔيننٍ اعهٓننب قننذ ٚزنننش  انصننحفٙ نهًخننب ش انغغننًٛخ 

االعزقبل ، ٔيم رنك فقذ ٚقٕو انصحفٌٕٛ ثزسكٛخ انًنبسل فٙ يخزهنف  َحنبء كبنقزم  ٔ اإلصبثخ أ 

َزنذأنٓب فنٙ كزبثبرُنب ْنزِ يرنُنٙ انًشاعنم  ٔ انًصنٕس انفٕرنٕغشافٙ اننبنى ، ٔكهًخ انصحفٙ انزٙ 

ٔيغبعذٚٓى انفٍُٛٛ فٙ انصحٛفخ  ٔ انشادٕٚ  ٔ انزهفضٌٕٚ ، ٔانزٍٚ ًٚبسعٌٕ  ٘ َشب  يٍ َشب بد 

، ٔفننٗ  ننم ركننٕس ركُٕنٕعٛننب االرصننبالد ٔاالعزًننبد عهننٗ ا قًننبس انصننُبعٛخ ٙ( اننًننم االع ينن

ٔاالَزشَذ اخز يٕضٕف انُقم  حذاس انًنبسل حٛضا يًٓب ٔكجٛشا ، ٔثبد انزغبثق االع يٙ نُقم 

بنغٛبعننٍٛٛ يننُٓى  ٔ ك انًخزصننٍٛ ثننلٔل ، فٓننٙ انًكهٕثننخ يننٍ عبَننت انغًٓننٕس عننٕاء  ٔالا حننذاس 

 ٔقذ يًكٍ .  ثلعشفانًضٚذ يٍ انفٍُٛٛ إلٚصبل انشعبنخ اإلخجبسٚخ  عبيزٓى ، ْٔزا ركهات

 مه هو المراسل الحربي ؟

م إنٗ يٛذاٌ انقزبل فنٗ يًٓنخ خبصنخ فنٗ  صُنبء انحنشة، ٔانًشاعم انحشثٗ ْٕ انصحفٗ انزٖ ُٚشع  

حبننخ انحنشة ، فٓنٕ صنحفٙ أ ينزٚم  ْٔزِ انٕ ٛفخ ْٔنزا انكنبثم نٓنزِ انٕ ٛفنخ الٕٚعنذاٌ إال فنٗ

 ٚسكٙ اخجبس انحً د اننغكشٚخ ٔانًنبسل نصحٛفخ يب  ٔ سادٕٚ أ رهفضٌٕٚ .
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ٔيشاعننهٕ انحننشة ْننى انصننحفٌٕٛ انننزٍٚ ٚنننذأٌ االخجننبس ٔانزقننبسٚش ٔانزحقٛقننبد انصننحفٛخ حننٕل 

دٕٚ أ انزهفضٌٕٚ ، ا حذاس انشاُْخ نزقذًٚٓب نٕعبئم االع و يضم انغشائذ ٔانًغ د  ٔ ثشايظ انشا

ا يش انز٘ ٚغنم يشاعهٙ انحشة ٚخزهفٌٕ عٍ انصحفٍٛٛ اننبدٍٚٛ ثكَٕٓى ٚزُقهٌٕ ثًُب ق خكشح 

ٔاحٛبَب نفزشاد  ٕٚهخ إنٗ يٕقم انحذس انز٘ ٚسكَّٕ
 
 . 

 فئبت المراسل الصحفي في منبطق النزاع

اعنننبد انًغنننهحخ ٔٔفقنننب نًنننب رقنننذو ًٚكنننٍ رقغنننٛى انصنننحفٍٛٛ انننننبيهٍٛ فنننٙ يُنننب ق انحنننشٔة ٔانُض

 ٔانًُزششٍٚ حٕل اننبنى انٗ ص صخ فئبد ْٔٙ :

: ٔركهننق عهننٗ ْننزِ انفئننخ ي انصننحفٍٛٛ غٛننش انًنزًننذٍٚ ( ، ْٔننى  انصننحفٌٕٛ انًغننزقهٌٕ .1

عضءا يُٓب ، ٔثنٛذا عٍ عنكٕح  ٚزُقهٌٕ ثحشٚخ ٔثًنضل عٍ انقكنبد اننغكشٚخ ٔالٚنذأٌ

ٔقٕٛد انقٕاد انًغهحخ انزٙ رفشضٓب عهٗ انصحفٍٛٛ انًنزًذٍٚ انًهحقٍٛ ثٓب ، ٔٚنزجنشٌٔ 

 . ٔٚزغٕنٌٕ ثحشٚخ نهحصٕل عهٗ انٕقبئم  يذٍَٛٛ

: ْٔنى صنحفٌٕٛ ينذٌَٕٛ  )انحشثٌٕٛ ٌٕعهشاانً  (انصحفٌٕٛ انًهحقٌٕ ثبنقٕاد انًغهحخ .2

 ٌ ٚكَٕننٕا عننضءا يُٓننب ، ثُننبءا عهننٗ رصننشٚ  سعننًٙ فقننٌٕ انقننٕاد اننغننكشٚخ دٌٔ ٚشا

ينٓنب  إالا ٚحصهٌٕ عهّٛ يٍ ْنزِ انقنٕاد انزنٙ ٚشافقَٕٓنب ٔٚزجننٌٕ رنهًٛبرٓنب ، ٔالٚزُقهنٌٕ 

 .  ٔثشفقزٓب ، ٔٚهزضيٌٕ ثبنقٕٛد انزٙ رفشضٓب عهٛٓى

نهغنٛ  ،  اإلع ينٙ: ْٔى عغنكشٌٕٚ ٚنًهنٌٕ فنٙ يغنبل انُشنب   انصحفٌٕٛ اننغكشٌٕٚ .3

ُٔٚكجق عهٛٓى يبُٚكجق عهٗ افشاد انقٕاد انًغهحخ ، ْٔى الٚزًزنٌٕ ثل٘ حصبَخ خبصنخ 

 اإلع يٛخانحشثٙ ٔانًكبرت  اإلع وكًب آَى ٚنذٌٔ عضءا يٍ انغٛ  ، ٔٚزجنٌٕ نًكبرت 

 .  اننغكشٚخ

قخ انزنٙ ْؤالء انصحفٍٛٛ ْٕ انخكٕسح نهًُك ٔيم ٔعٕد ْزِ انزقغًٛبد ٚجقٗ اننبيم انًشزشل ثٍٛ

أ  إعننبقزٓىٚنًهننٌٕ ثٓننب ، ٔانًخننب شح انزننٙ ٚقٕيننٌٕ ثٓننب ، ٔانزننٙ قننذ رننؤد٘ انننٗ عننهجٓى حٛننبرٓى أ 

  ٔ اخزكبفٓى .  اعزقبنٓى
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 بداية المراسل الحربي حديثب 

 ٔل انزحقٛقبد انصحفٛخ انًصٕسح كبَذ  صُبء حشة انقنشو  ٔيٍ صأٚخ رلسٚخٛخ حذٚضخ ٚزجٍٛا نُب اٌ

ئْننٙ انزننٙ عننشد فننٙ شننجّ عضٚننشح انقننشو شننًبنٙ انجحننش ا عننٕد ثننٍٛ 1555-1553ثنٍٛ اننننبيٍٛ 

 سٔعنش فُزنٌٕ  اإلَغهٛنض٘حٛش كنبٌ انًصنٕس ، سٔعٛب يٍ عٓخ ٔرشكٛب ٔفشَغب يٍ عٓخ اخشٖ(

(Roger Fenton) ٙانز٘ ٚشٖ ثنض انزٍٚ رُبٔنٕا رلسٚخ انصحبفخ  َّ ْٕ  ٔل يصٕس صحفٙ ف

ٕس ثنُننٕاٌ يحننشة انقننشو( ، حننبي  ينننّ  دٔاد نشعننى اننننبنى،  َننّ  ٔل َبشننش نشٚجٕسرننبط يصنن

انًنشكننخ، فهننى ركننٍ ُْننبل  شننش خ نرفنن و ، َٔشننشد ْننزِ انصننٕس فننٙ صننحٛفخ  نهغننزشٚزذ نُننذٌ 

ا ،  (The Illustrated London News)َٕٛص ٔفًٛب ثنذ رنك انٕقذ صبسد آنخ انزصنٕٚش عنضء 

انحنٙ اننٕاقنٙ عهنٗ  حنذاس انحنشة  ال ٚزغض  يٍ انًنهٕيبد انًذعًخ ثبنصنٕس انزنٙ رنزجنش اننذنٛم

  ًُٚب ٔقنذ . 

يشاعنم حشثنٙ   ٔل( William Russelٔفٙ انًنشكخ رارٓنب كنبٌ انصنحفٙ ٔننٛى ْنٕاسد ساعنم ي

ْنزا  ٔ صنج  ا ينشنصبن  عشٚذح انزبًٚض ، حٛش ثبدسد ثشٚكبَٛب انٗ ْزا   حذاصٓبثشٚكبَٙ ٚسكٙ 

 يٍ عبحبد انًنبسل  .  ا حذاسٕٚافٌٕ انصحف ثلْى  آخشٍٚانًشاعم ٔثنذِ 

قنننذ شنننٓذد َشنننب ب نهًشاعنننهٍٛ  1564-1561االيشٚكٛنننخ ثنننٍٛ انننننبيٍٛ  ا ْهٛنننخكًنننب اٌ انحنننشة 

َٔقنم  ا حنذاسيشاعنهٍٛ نزسكٛنخ  إسعبلانحشثٍٛٛ ٔالعًٛب يبقبيذ ثّ ٔكبنخ االعٕشٛزٛذ ثشط يٍ 

 االخجبس ٔانشقبثخ عهٛٓب  . 

عجق، عهنٗ شنٓشرّ يشاعنم حنشة عُنذيب ٔقذ حصم َٔغزٌٕ رششرشم، سئٛظ ٔصساء ثشٚكبَٛب ا 

غكٗ ينشكخ او دسيبٌ فٙ انغٕداٌ ، ٔحنشة انجنٕٚش ٔاإلَغهٛنض فنٙ عُنٕة إفشٚقٛنب ،ثنٍٛ انننبيٍٛ 

 .  (morning post)نصبن  صحٛفخ  1892 – 1585

ٔقذ اَزششد انزسكٛخ انصحفٛخ نهًشاعهٍٛ انحشثٍٛٛ يٍ قهت انًننبسل فنٙ انحنشة اننبنًٛنخ ا ٔننٗ 

، ٔالعًٛب ثنذ اٌ احزهذ انصٕسح يكبَخ ْبيخ فنٙ اننًهٛنخ انصنحفٛخ  1815 – 1814ثٍٛ اننبيٍٛ 

انكجننم ٔيننٕاد انزحًننٛض ، انننٗ اٌ عننبءد  ٔ دٔادثنننذ اٌ ركننٕسد آنننخ انزصننٕٚش انفٕرننٕغشافٙ 

 . 1845 – 1838انحشة اننبنًٛخ انضبَٛخ ثٍٛ اننبيٍٛ 

 

 

 


