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توظيف الوونتاج الرقوي (غير الوتتالي) في إثراء التعبير الفلوي
 نجيب أصليــــوة حيـــذو.د.م
 كليت الفنوى الجويلت/جاهعت بغذاد
ـ قسن الفنوى السينوائيت والتلفزيونيت
0الولخص
يػػص اص اث اػػث اثبـ ػػــ ػ ػ تصـظيػػؼ اثبـرصػػتج اثر ب ػػث تءيػػر اثبصصػػتثث ػػث إ ػ ار اثص يػػر اثف بػػث ا ـار ػػتس

 ـصـزع اث اث ع ى اب ة صـؿ ا صرتـؿ اثفصؿ األـؿ اإلطتر اثبرهجث. اثبـرصتج اثر بث ث إ ار اثف ـ اث يربتئث
 بت هث ـظيفة اثبـرصتج اثر بث تءير اثبصصتثث ث إ ار اثص ير اثف بث: ث اث اثذي صضبف بش ة اث اث ـ تآلصث
 ـص ػػـزع اإلطػػتر. ـاثفصػػؿ اث ػػترث ا ـهػػـ اإلطػػتر اثرظ ػػري ـاثد ار ػػتت اث ػػت ة. ـأهػػداؼ اث ا ػث.  ـأهبيػػة اث اػػث. ؟
 ـصرػتـؿ.  ػذثؾ اث ػيربت ـاثص ريػتت اثر بيػة. اثرظري ع ى ال ة ب تاث ا اثب اث األـؿ ـيصضبف اثص رـثـجيت اثر بيػة

 ـصرػػتـؿ اثب اػػث اث تثػػث دـر ػض اثص ريػػة ػػث اثب تثجػػتت. اثب اػػث اث ػػترث أجه ػزة اثبـرصػػتج اثر بػػث تءيػػر اثبصصػػتثث
. اث اػثا ـبجصبػ اث اػث, ـ ث اثفصؿ اث تثث اثذي صػـ صاصيصػإل إلجػ ار ات اث اػث اثػذي صضػبف بػره. األاراجية
 ػػـ اثفصػػؿ. 2003  إا ػراج يصػػر جت ػػـف ا إرصػػتج عػػتـ. ػػيد اثا ػـاصـ اثجػػز اث تثػػث عػػـدة اثب ػػؾ: ـعيرصػػإل هػػث ػػـ
 ا ػػذثؾ اج ػػصرصتجتت اثصػػث صـصػػؿ إثيهػػت, أبػػت اثفصػػؿ اثاػػتبس؛ ػػتاصـ ع ػػى اثرصػػتئ. اث ار ػ صا يػػؿ اث يرػػة اثف بيػػة

. ـج د ث اـث بف هذا اثرـع أف صاصـي ع ى بصتدر صدعـ عب ية اث اث اث بث. اث تاث

Employ digital editing (non-consecutive) in enriching
the filming of expression
Dr. Najeeb Asleawa Haidoo
University Of Baghdad – College Of Fine Arts
Department – Film and T.v.
Abstract:
Find boils down to is marked by (employing digital editing (non-consecutive) in enriching
Filma expression), and the reflection of the digital montage to the enrichment of the movie film.
And distributes research on five chapters, the first chapter dealt with the methodological
framework of the research, which included the research problem and is as follows: What is the
function of digital editing (non-consecutive) in enriching Filma expression? . And the
importance of research.The objectives of the research. The second chapter, a theoretical
framework and previous studies. And distributes the theoretical framework of the three sections,
the first section contains digital technology. As well as film and digital technologies. The
second topic dealt with digital editing devices (non-consecutive). And the third on the role of
technology in some directorial processors. In the third chapter, which has been allocated to
research procedures, which included the research methodology and the research community.
The film is appointed:The Lord of the Rings Part III :The Return of the King. Directed by Peter
Jackson, the production in 2003. Then the fourth quarter, Neshat sample analysis.The fifth
chapter Vahtoy on the results, as well as the conclusions reached by the researcher. It must
Research of this type that contains the sources supports the scientific research process.
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الفصل األول /اإلطار المنهجي:

أوالً /مشكمة البحث:

اثبـرصتج أاد اثا تت اثبهبة اثصث صج ؿ بف اثف ـ اث ػيربتئث ذا يبػة ص يريػة فضػ إل صجبػ

ػؿ

شػػذرات اثف ػػـ ثي ػػدـ ثرػػت ريػػة ـااػػدة بص تب ػػة .ـهػػذو اثا ػػة شػػهدت صطػػـ ار ي ػ ار بػػف ايػػث اثرظريػػتت
ـاثص ريتت ا

ى باـر اثص ريتت شهدت اث يربت داـؿ اثاـا يب ث عب يتت اثبـرصتج د اثبػت يـج

ـصبيػػزت تث ػػرعة ـاثد ػػة ـااص ػزاؿ اثػػزبف ـاثاط ػـاتا ـأص ػ ات بػػف األربػػتط اثصػػث شػػهدصهت عب يػػتت
اإلرصػػتج بػػت ثه ػت بػػف إب تريػػتت هتئ ػػة ػػث اثبـرصػػتجا ع ػػر رابجهػػت اث ديػػدة .ـأهػػـ ص ػػؾ اث ػراب ,اثصػػث
ـ رصهت ثرت اثاـا يب هث عب يتت اثبـرصػتج ءيػر اثبصصػتثث .ـع يػإل ػتف ص ػتؤجت يػرة صطػرح ػث هػذا

اثبجتؿ  .هػؿ اثبـرصػتج اثر بػث ءيػر اثبصصػتثث ػتد ار ع ػى إ ػ ار اث ػيتؽ اثف بػث ؟ ـ يػؼ ص ػهـ اثص ريػة
اثر بي ػػة ث بـرص ػػتج ػػث اإل ػ ػ ار اثف ب ػػث؟ ـه ػػذو األ ػػئ ة ص ػػـرت بره ػػت بشػػ ة اث ا ػػث اثص ػػث صصب ػػؿ ػػث

اثص تؤؿ اآلصث :

بت هث ـظيفة اثبـرصتج اثر بث تءير اثبصصتثث ث إ ار اثص ير اثف بث ؟ .

ثانياً /أهمية البحث:

ص بػػف أهبيػػة اث اػػث بػػت ي ػ صث :ـرػػإل يهػػصـ ػػث ص ريػػتت اثبـرصػػتج اثادي ػػة .ـ بػػت أف هػػذو اثص ريػػة

أص ات ص بؿ ث ايز اث يربت ـاثص فزيـفا ي رث أرهت أاذت ر ة ـا ة بػف اجرصشػترا ـهػذا األبػر
ج ؿ عب ية رصد هذو اثص رية أب ار بهبتا إليضتح بت يب ف أف صؤ ر ث بضتبيف األعبتؿ اثف بية.

ثالثاً /أهداف البحث:

يربث اث اػث اثاػتثث إثػى اث شػؼ عػف يبػة اثبـرصػتج اثر بػث تءيػر اثبصصػتثث ػث إ ػ ار جـارػب

اثص ير ث اثف ـ اثرـائث.
رابعاً /حدود البحث:

 – 1اثاد اثبـضـعث تاثرظري  :يصادد اث تاث د ار ة :

تصـظيؼ اثبـرصتج اثر بث تءير اثبصصتثث ث إ ار اثص ير اثف بث .

 – 2اثاػػد اثصط ي ػػث  :ج يب ػػف ث تاػػث أف يصاػػدد بػػدة زبتريػػة أـ ب تريػػة ب يرػػة ـاصػػى بجبـعػػة

ب يرػػة بػػف األ ػػالـ ا ثػػذا أاصػػتر اث تاػػث عيرػػة صػػدية ع ػػى ػػرص بػػدب ,ت  C Dـ راػػـ ع بػػث
بـضـعث ث ث يب ف صا يؽ بت يربث إثيإل اث اث .ـاثف ـ هـ ت يد اثاـاصـ اثجز اث تثث عـدة اثب ػؾ

 . The Lord of the Rings The Return of the King :إاػراج يصػر جت ػـف  ..ـبػف

اثجػػدير تثػػذ ر أف هػػذا اثف ػػـ ػػد ػػتز ػ ت 11جػػتئزة أـ ػ تر  .ـبػػف يرهػػت أل ضػػؿ بـرصػػتج ـبػػؤ رات
صرية ـ ترت هت د صبت ث ايز اثات ػـب ػتث راب ,اثب ػدة ثػذثؾ ت اثبـرصػتج ءيػر اثبصصػتثث ػؿ

أف اثاـا يب ث هذا اثف ـ تا صادبت ث صـثيد شاصيتت ـأبت ف اثف ـ .
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خامساً /المصطمحات:
 - 1التوظيف:

ص صث بة اثصـظيؼ ث تاثب جـ اثـ يط ب رتهت هـ تت ـض عبؿ ب يف ث ب تف بادد يراد
برإل ادبة ب يرة ا ـهـ اث صد بف ـ ار اثصـظيؼ ت\1ص. 1042

ـير اث تاث أف اثص ريؼ اإلجرائث بت يصال ـ ب بصط تت اث اث ـببت ص دـ أعالو ف

اثبـرصتج اثر بث ث اثف ـ اث يربتئث ياصترو صتر اث بؿ ـ يفية صـظيفإلا إلرصتج اثف ـ اث يربتئثا ثذا

ص صث بة اثصـظيؼ ث بـضـع اث اث يراد برإل ـض اـ اج صاداـ اثبرت ب ث اثب تف اثبادد

ـصـظيفإل ثادبة ب يرة ثيؤدي دجثصإل جبتثيتا ـص يريتا بف االؿ اثص رية اثر بية ثبات تة اثـا .

 - 7التقنية الرقمية المصطمح والمفهوم:

التقنية:

إف بص ػ ػ ػ ػػط

اثص ري ػ ػ ػ ػػة ت  Techniqueبص ػ ػ ػ ػػدااؿ ـبصش ػ ػ ػ ػػت ؾ بػ ػ ػ ػ ػ بص ػ ػ ػ ػػط

اثص رـثـجي ػ ػ ػ ػػت

ت  Technologyـثه ػػت أ ػػر ب ػػف بفه ػػــ ه ػػث تت د ار ػػة  ..اثب ػػدات ـاثـ ػػتئؿ اثبفي ػػدة إلرج ػػتز
األش ػػيت ص ػػـرة ع بي ػػة ا ـ يفي ػػة صـص ػػؿ اإلر ػػتف إث ػػى ااصػ ػراع األجهػ ػزة ـاثب ػػدات ثصا ي ػػؽ ءتيتص ػػإل
ـب تص ػػدو ثص ي ػػة اتجتص ػػإل ـص ػػاير اثط ي ػػة ثصػ ػ بيف ايتص ػػإل ص ػػـرة أ ض ػػؿ

ت\2ص . 5أي إره ػػت

ص ػ ػػص بؿ األدـات ـاث ػ ػػدرات اثبصتا ػ ػػة ثزي ػ ػػتدة إرصتجي ػ ػػة اإلر ػ ػػتف ـصا ػ ػػيف أدائ ػ ػػإل  .ـ ػ ػػد ـردت ب ػ ػػة

ت Technique

ػػث ت ػػتبـس أ ػػفـرد اثاػػديث

ب رػػى تت أ ػ ـب أـ طري ػػة بػػت ص ػ صث ب رػػى

به ػػترة ري ػػة أـ اثص ري ػػة ـ ػػذثؾ ب ر ػػى ب ر ػػة اثص ري ػػة ت\3ص . 769ـب ػػف ه ػػذا ي ػػر اث تا ػػث أف
اثص رـثـجي ػػت أـ اثص ري ػػة صػ ػ صث ب ر ػػى د ار ػػة أـ ا ػػث يفي ػػة صـص ػػؿ اإلر ػػتف إث ػػى ااصػ ػراع األجهػ ػزة

ـاثب دات ثصا يؽ ءتيتصإل ا ـارجتزهت صـرة ع بية بف االؿ صطـير ـصط يػؽ ـاداػتؿ اآلجت ـاثبػـاد
ـاث ب يتت اثص تئية اثصث ص تعد ع ى اؿ اثبشت ؿ اثبي تري ية اثصث ـاجهت اإلر تف.

الرقمية:

ص صث

بة اثر بث ص رث تت ر ـ  :عدد  ...اثر بث digital :

ت\4ص . 593ـ بة اثػ

ت digitalـص رث تت  : digitalر بث : digital computer ...اث ـب يـصر اثر بث

ت\ 5

ص . 345تثر ـ هـ اث دد ـهـ اثذي يصداـؿ ث ع ــ اثا تب .ـاثص رية اثر بية إذا ثي ت شيئتا
بتديتا ـاربت أعداد ـ هذا تف األجهزة اثصث ص صادـ اثص رية اثر بية بف

بة اثػ

 digitalب ؿ

اثػ  digital Cameraأي اث تبي ار اثر بية ـاثػ  digital Imagesأي اثصـرة اثر بية أـ digital
 montageاثبـرصتج اثر بث...اثخ  .هث تت ص صبد اثصـرة اثر بية ع ى بت ي رؼ تثرظتـ اث رتئث
اثر بث...اثذي ص صبد دـرو ع ى ر بيف ط هبت اثصفر ت  0اثذي يصـ صرجبصإل ر بيتا ػ ) Off

اـاثـااد ت 1اثذي يصـ صرجبصإل ر بيتا ػت.. onايث ي اذ ؿ ر ـ ش ؿ إشترة رتئية ...ت\6ص. 55
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تثبـرصتج اثر بث ي بؿ ع ى إرصتج صـرة بف االؿ األر تـ ـاثصث ص اذ ع ى ش ؿ إشترات ثصصرجـ
إثى صـرة ر بية .ـاف اثصـرة اثر بية تتهث صط يؽ ب تشر ع ى اإلشترات ذات

اجصجتهيف...ـاثصـرة اثر بية صص ـف بف ـادات صغيرة جدا صابؿ ب تثـ اث ـف اثربتدي يط ؽ ع يهت
ؿ  Pixelـ ؿ

ؿ تثر ة ث صـرة اثربتدية يص ـف بف بترية صتت ت ... 8 bitsأبت تثر ة

إثى اثصـرة اثب ـرة تف ؿ ـادة صص ـف بف  24صتا ايث يابؿ ؿ ثـف بف األثـاف األ ت ية
بترية صتت ـهث األابر ـاألاضر ـاألزرؽ ...ت\7ص. 18

ـير اث تاث أف اثص رية اثر بية ص صث ب رى د ار ة أـ اث بف االؿ صطػـير ـصط يػؽ ـاداػتؿ

اث ب يتت اثص تئية اثصث ص تعد ع ى اؿ اثبشت ؿ اثبي تري ية اثصث ـاجهت ظهػـر اجاصػراعا ـبػف ػـ

اثص رية اثر بية اث تثية اثـضـح ث صـرة ب تثجة األر تـ ـصرجبصهت إثى ت  offـاثصػث ص رػث ت 0ـاثػى
 onـاثصػػث ص رػػث ت 1ثي اػػذ ػػؿ ر ػػـ شػ ؿ إشػػترة رتئيػػة  .تثص ريػػة اثر بيػػة ثي ػػت بتديػػة ـاربػػت أر ػػتـ

ـي اذ ؿ ر ـ ع ى ش ؿ إشترات رتئية .

الفصل الثاني /اإلطار النظري:

المبحث األول /التكنولوجيا الرقمية والسينما والتقنيات الرقمية:
 - 1التكنولوجيا الرقمية:

إف اصبي ػػة اثص ري ػػة اثر بي ػػة تاثات ػػـب ػػدأت صر ػػدرج ػػث عب ي ػػتت اإلرص ػػتج اث ػػيربتئث ػػث ع ػػد

اث بتريتت بف اث رف اثبتضثا تثصزايد ـاجص تع ث ب ظـ جـارب اإلرصتج اث يربتئث ـبرهت اثبـرصتج.

د شهد صتريخ األ الـ اث يربتئية ثاظتت ات ػبة ءيػرت يهػت ص رـثـجيػة جديػدة ػؿ شػث ا فػث

عػػتـ ت  1927ظهػػـر اثصػػـت ػػث ػػـ تبغرػػث اثجػػتز ـهػػـ أـؿ ػػـ ػػيربتئث رػػتطؽ ا أاػػد ت هػػذو

اث ـرة ر ة جديدة ث صرتعة اث يربتا د ااصراعهت تصـر بصار ة ا ـذثػؾ بػف ظهػـر رجػــ جػدد
ـرػػـع جديػػد بػػف اث صػػص اث ػػيربتئيةا ببػػت ءيػػرت صت ػػة ـصصػػـير عػػرض األ ػػالـ اث ػػيربتئية .ـث ػػف

اث صػػر اثر بػػث ػػث صػػرتعة األ ػػالـ اث ػػيربتئية أ ص ػػب زابػتا يػ ار ـبػػؤ ار برػػذ اػـاثث عػػتـ .1990
بػػف اثرػـااث اثص ريػػة ػػتف ث صػػـت ـاثصػػـرة ػػد صاـثػػت إثػػى يترػػتت ر بيػػة يب ػػف صازيرهػػت ـب تثجصهػػت

ـأر تثهت ـا طة اث ـب يـصر .ـ ف ػؿ اث يترػتت اثر بيػة هػذو ك يب ػف ا ػصاداـ شتشػتت اث ػرض اثبرئػث

 Video displayث ات ػ تت اثد ي ػة ـاث ديػد بػف اثطر يػتت اثبرئيػة  Video terminalsبػف اجػؿ

اإلدا ػػتؿ ـاإلاػ ػراج  .ـ ي ػػب ث ي ػػر ب ػػف األجهػ ػزة تثصغذي ػػة اثب تشػ ػرة ث يتر ػػتت اث ددي ػػة ـاأل جدي ػػة
ـاثر ــ اث يترية إثى رظتـ اثات ب عف طريؽ اث صت ة ب تشرة ع ى شتشة اث رض اثبرئث...ـص ػصادـ
ث أعداد اثر ــ اثبصار ةكت\ 8ص. 143ـ فضؿ هذو اثص رية تصت صرتعة األ الـ اث يربتئية اثيــ

ص صبد ث إرصتجهت ع ػى اثص رـثـجيػت اثر بيػة ػث أء ػب ب اراػؿ صػرتعة اثف ػـ .ـبػت اصػؿ صجػترب بػ
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اثباػػرج اث ػػيربتئث تجػػـرج ثـ ػػتس * ـشػػر ة هػػذا اثباػػرج ارئػػدة ػث اثبػػؤ رات اثبرئيػػة اثصػػث ج ػػت
اث ص ػػص اثايتثي ػػة ص ػػدـ ـا ي ػػة بذه ػػة .ـهر ػػتؾ جي ػػؿ تب ػػؿ ب ػػف ع ػػت رة اثب ػػؤ رات اثر بي ػػة اثبرئي ػػة
ـاثب بـعةا ـأ ر بف شر ة بصاصصةا أهبهت شر صت اثات ـب اث يرصػتف تبتي رـ ػـ ت ـ ػي ـف

ج ار ي س  .د أص ات اآلف جبي األ الـ ص ري تا برا ة ر بية ث ـ ت بت بف عب ية إرصتجهت .ثػذا
أص ػ ػ

ث ات ػ ػػـب دـ ار ػ ػػتؿ ـبػ ػػؤ ار ػ ػػث صػ ػػرتعة اإل ػ ػػداع اث ػ ػػيربتئث عبـب ػ ػتا ـاث ػ ػػيربت األبري يػ ػػة

اصـصػتا إ هػت ار ـصشػـي تاا بػف اػالؿ اثبػؤ رات اثصػـرية تثات ػـب ـاثصػـت اثر بػثا ـاثػصا ـ د ػػة
يرة ث ار ة اث تبي ار ـءيرهت بف برااؿ اث بؿ.

 - 7السينما والتقنيات الرقمية:

ا ػهبت اثص ريػػتت اثادي ػػة ػػث رشػػر ت ػػة عتثبيػػة بـاػػدة ــاعيػػة ع ػػر باص ػػؼ ـ ػػتئؿ اجصصػػتؿ

اث ػػب ية ـاثبرئيػػة ا تثات ػػـب ـشػػر ة األرصرريػػت أص ػ ات ػػث بصرػػتـؿ اإلر ػػتف اث ػػتدي .ـ ػػث اثـ ػػت
رف ػ ػػإل ياػ ػػدث عػ ػػتثـ اثص رـثـجيػ ػػت ـاإلث صرـريػ ػػتت اثر بيػ ػػة ػ ػػـرة ػ ػػث أ ػ ػ ـب داػ ػػـؿ ـ ػ ػػتئؿ األعػ ػػالـ

اثجبتهيري إثى ؿ يتا تألط تؽ اثال طة ـاأل بتر اثصرتعية ص بؿ إثى ـصـؿ األا تر ـبت يػدـر
ػػث ث ػػتثـ إثػػى اثبرػػتزؿ ػػؿ ي ػػر .تثص رـثـجيػػت اثجديػػدة صصػػي

رص ػتا جديػػدة ثصي ػػر اثاصػػـؿ ع ػػى

اثب ـب ػػتت اثباص ف ػػة ـبره ػػت كاثب صيبي ػػديت  MULTIMEDIAـه ػػث ع ػػترة ع ػػف ر ػػط ػػيف اثرص ػػـص

TEXTا ـاألص ػ ػ ػ ػ ػ ػـات  AUDIOـاثص ػ ػ ػ ػ ػ ػػـر  VIDIOGRAPHICـ ررػ ػ ػ ػ ػ ػػتب ,صاري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ اثص ػ ػ ػ ػ ػ ػػـر
 AVIMATIONشػ ػ ؿ يج ػػؿ ب ػػف اثبب ػػف ا ػػصاداـ ع ػػرض اثب ـب ػػتت ػػث رص ػػـص صصػػزابف بػ ػ

صـر ـصـت ـار ػةكت\8ص . 338-337تثات ػ تت اثادي ػة اثبجهػزة تب ترػتت اثب صيبيػديت ػتدرة

ع ػػى اصػػدار األص ػـاتا ـعػػرض ث طػػتت اثفيػػديـ ـاثر ػػــ اثبصار ػػة درجػػة ب ر ػػة بػػف اثجػػـدة ببػػت
ياـثهت إثى أدـات إلرصتج ـعرض اث راب ,اثص يفيػة ـاإلعالبيػة ـاثصر يهيػة إثػى ا ػصي ت هت .هػذو اثص ريػة
اثصفت ثهت صتر ـ األ الـ ـأاذـا يصشػتطرـف اثا ػرات ـاثص ػدـ اثاتصػؿ ػث عػتثـ اثاـا ػيب بػف أجػؿ

اع ـب دع إثى ا ؿ اإلرصتج اثف بث بت ثص ؾ اثاـا يب بف إب ترتت يرة ث ا ؽ
ا ص بترهت ش ؿ ـ ٍ
اثبؤ رات اث صرية ـاثادع ـاإلضػت ة ـ ربجػة اث ػتبي ار اثر بيػة اػالؿ اثار ػة ـااصيػتر األثػـاف ـصػـ ير

األ تد اث ال ية  .ـااصصتر اثجهد ـاثبتؿ ـ رعة اثد ة .ـصرفيذ أش تؿ جديدة .تف أـؿ ـ ات ػـ يتا

هـ ـ تأـدي ت اثفضػت عػتـ  2001إاػراج ت ػصتر ث ـ ريػؾ

ػرة اإلرصػتج عػتـ  .1968ـهػـ أـؿ

ػػـ ي ػػصادـ يػػإل رشػػتط اثات ػػـب ث ػػصا ـ ـاػػة بفػػتصي ثبرصػػة اثطيػرافا ـأ ػػصادـ أشػ تؿ ذـ ال ػػة

أ ػػتد .ػػـ أع ػػإل ػػـ تاػػرب اثرجػػــ اا ػراج تجػػـرج ثـ ػػتس عػػتـ 1977ا ا ػػصادـ يػػإل اثبػػؤ رات

اث ص ػرية تث ػػتبي ار اثب ربجػػة تثات ػػـب .أبػػت ػػـ تاثشػػث  The Thingث باػػرج تجػػـف ػػتر رصر

إرصتج عتـ  1982د أعص رو اثر تد ـاث يربتئيـف أـؿ ـ بص تبؿ يصـ تثات ـب .ث ايف أف هرتثػؾ
* (جىرج لىكاس) هخرج وهنتج سلسلح أفالم (حرب الكىاكة)  ,أتتذأها فٍ ػام  , 7711أستخذم الوؤثراخ الثصرَح تالكاهُرا هثرهجح
تالحاسىب .
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ض اثبصتدر األار صػرج

ػـ تـااػد بػف اث ػب ث باػرج ت رار ػيس ػـرد ـ ػـج  1982ػ ـؿ

ػػـ يػػصـ صرفيػػذو ت ػػصاداـ اثات ػػـب .ـبػػف هرػػت يب ػػف اث ػػـؿ أف اث ػ تؽ أص ػ

اثاـا ػػيب ػػث إرصػػتج أ ػػالـ اثفػػف اث ػػت

اتبي ػتا راػػـ ا ػػصي تب

ـاثص فزيػػـف ع ػػى اػػد ػـا  .ـاف دايػػة اثص ػ يرتت بػػف اث ػػرف

اثبتضث هث اجرطال ة اثا ي ية ث ص رـثـجيت اثر بية ػث اثفػف اث ػيربتئثا ا ػصادبت هػذو اثص رـثـجيػت
ج ص تر أرـاع جديدة بف اثصـر ـ تعدت ث ذثؾ أرظبة اثبـرصتج اثر بث ث ص ـيف أ تثيب ـص رية
ػ ػػيربتئية جديػ ػػدةا اثصػ ػػث أدت إثػ ػػى ظهػ ػػـر ـ ػ ػػتئؿ ادي ػ ػػة ػ ػػث صػ ػػرتعة اثف ػ ػػـا ـأ ػ ػػصفتد اثبارجػ ػػـف

اث ػػيربتئيـف برهػػت إضػػت ة إثػػى اثصغي ػرات اثجذريػػة اثصػػث اػػد ت ع ػػى ب ػػصـ اإل هػػتر ث صػػـرةا ف ػػؿ
اثر تـة اث تثية ع ر اث تبيرات اثر بية كألف أهـ بت يبيز اث تبيرات اثر بية ـجإل عتـ عف ضهت هػـ

بػ ػػت ي ػ ػػرؼ بصػ ػػط

ـبفهػ ػػــ جػػػـدة اثصػػػـرة Quality

Imageكت\6ص . 63ـ ػػدأت شػ ػػر تت

بصاصصػػة ث بػػؤ رات اثصػػـرية ـاثصػػـصية ت ػػصاداـ اثات ػػـب ـصـظيفهػػت ػػث صػػرتعة اث ػػيربتا ب ػػؿ

شػػر ة ت ILMث باػػرج اثب ػػرـؼ تجػػـرج ثـ ػػتس إلرجػػتز أش ػ تؿ جديػػدةا ـا ػػصاداـ اثات ػػـب ػػث
أرجتز ديرتصـرات ت ي يرغ ث ـ تادي ػة اثديرتصػـرات ث باػرج ت ػصيفف ػ ي يرغ عػتـ 1993

ا ـ ػػد أ هػػرت اثبشػػتهديف ػػث هيئصهػػت ـأص ػـاصهت األ ػػرب إثػػى اثصصػػديؽ .ضػػات ث ػػالـ اث ػػيربتئية
ػػطـة ي ػرة فضػػؿ اث ػػـرة اثر بيػػة اثصػػث اطبػػت ػػؿ اثاػػدـد ـاثا ػـاجز ـءيػػرت بػػف بضػػبـف اثف ػػـ

ـأ ػ ـب صػػرتعصإلا ػػـ ي ػػد بجػػرد بشػػتهد ـث طػػتت بص

ػ ةا ػػؿ دا ػػت ص ريػػتت هتئ ػػة ػػث بجػػتؿ

اثصـت ـاثصـرة ـاثر ـ اث ال ث األ تدا تإل هتر ـاثصشـيؽ تثص ريتت اث تثية ترت اث بة اثغتث ة ثبت
يهت بف أ داع ص رث رث بصجترس .ـأب ت اثبؤ رات أ ر ي ار ـ هـثة عبت ترت ع يإل ػث اث ػيربت

اثص يدي ػػة ع بػ ػتا أف ك ج ػػتئزة اثب ػػؤ رات اثاتص ػػة ض ػػبف هي ي ػػة ب ػػت ة األـ ػ ػ تر اث ػػرـية بر ػػذ ع ػػتـ
 1939األهبية اثبصزايدة ث صرتعة اث يربت ث بؤ رات اث صرية اثصث صاصتج إثى ص ريتت اتصة ت ة
ث صطػػـير اثبصـاصػػؿ ػػث ي ػػـف تب ترهػػت ص يػػة ـصج ػػيد بػػت ص ص ػرو .كت\9ص . 98فػػث ال يػػة أ ػػالـ

تبتصري س  MATRIXا بشتهد اثار ة ػث هػذا اثف ػـ ث بب ػؿ ت يػترـ ريفػز اثػذي يػؤدي دـر تريػـ ا
اثاير ضد اثشر ـ ث تاة ب شػـ ة عرػدبت ي ت ػؿ عػدـوا ايػث يرشػطر هػذا اث ػدد إثػى اث شػرات ػؿ

اثبئػػتت بػػف اثر ػػخ ثػػرفس اثشاصػػية ـص تصػػؿ تريـ ا ػػدـف اثبػػؤ رات اثصػػـرية ـصػػداؿ اثات ػػـب بػػف

اثص ـ ة صرفيػذهتا بػ اثصػـت اثر بػث اثػذي ياػدث ا ػ ار ثػدعـ اثصػـرة ـصصػدي هتا ـار ػتت اث ػتبي ار
اثب ربجػػة تثات ػػـب ـصجػػترس ػػؿ اث رتصػػر اثبرئيػػة .ـجػػت بصػػط

اث ػػيربت اثر بيػػة

digital

ػتر اث يػر بػف اثجػدؿ ػث ـرػإل اثر ػة اثرـعيػة اثصػث صاصػؿ ػث صػتريخ اث ػيربت
 cinemaـاثػذي أ ا
ش ػ ف ػػتبي ار اثصصػػـير اثر بيػػة ػػدؿ ش ػريط اث ػ ي ـيد اثب ػػصادـ ػػث اثطري ػػة اثص يديػػة برػػذ ػػدايتصهت.

ـاث ػػتبيرات اثجديػػدة هػػث ك ػػتبي ار ر بيػػة صػػغيرة ـافيفػػة اثػػـزفا يب رػػؾ اثصـجػػإل إثػػى أي ب ػػتف ص ري ػتا

ـاثص ػػتط اثصػػـرة اثصػػث ي ػػصايؿ اثاصػػـؿ ع يهػػت تث ػػتبي ار اث ي ػػة ـاثاتبػػؿ اث ال ػػث اث ػـائـا ـيص ػ ب
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اثص تطهت تبي ار  SLRبف 35ب ـ ـج ة ب ة تث د ػتتا صصػي ثػؾ اث ػتبي ار اثر بيػة اثصجػـاؿ اريػة
ـاثص تط اثصـر بف دـف صطفػؿ.ك ت\10ص . 144ـ ػد ػدبت هػذو اثص ريػتت ػث ػـ تاػرب اثرجػــ

*

ث بارج تجـرج ثـ تس ا صرفيذو ـا طة ػتبيرات ر بيػة ـصرفيػذو ـا ػطة ربجػة اثات ػـب اث صرـريػتا
ـبف ـ عرضإل ـا طة اث يربت اثر بية .ـأص ات صرتعة اث يربت تثصطـرات اثص رية اثر بية اث تثيػة

ـاثجديدة ث ارافتض ب ػصبر ػث اث فػة ـااصصػتر اثـ ػت ـاثجهػد ع ػر ك اثب ػيرة اثبصجػددة ث ص ريػتت

ث اث ػيربت ثي ػت ػط رصػتج اثصطػـر ـاث ػـرة اثر بيػة ػؿ شػ ؿ أ ػتس ألرهػت ص ػب دـ ار ػتث األهبيػة

ث ا صصتديتت صرتعة اث يربت .كت\9ص . 96ـ هذا أ دثت اآلجت اثضػابة ػ ار ر بيػة صػغيرةا
تثاـا يب اثبابـثة ص ــ دـر ب بؿ اثبؤ رات ـاثاداع اث صري ش ؿ أي ر ـأ دع ـأرض.,

الخمفيات الزرقاء والخضراء والمونتاج:

ب ػػرـؼ جػدا ػث عػتثـ اثفػف اث ػت

ـاثص فزيػػـف

إف هػذو اثص ريػة ص ػرؼ ت تث رـبػت ـهػـ بصػط
عى ٍ
اد ـا ا ـاثبراد بف هذو اثص رية إب ترية إ داؿ أبت ف األشاتص ش ؿ رث ـيج هـ يظهرـف
ٍ
صتؼ ءيػر بصػدرج أزرؽ أـ
ث أبت ف صاي ية ب دئيتاا ـهذا إل يصـ عف طريؽ ا فية ذات ثـف ـااد
أاضر ب ـجـد إضػت ة با ػـ ة بػف ايػث اث ػطـع ـبػف اػالؿ اثبـرصػتج يب ػف ا ػص داؿ اثا فيػتت

اثب ـرػػة ػ ار رريػػدهت .بػ الا تإلب ػػتف صصػػـير اثبب ػػؿ أبػػتـ ػػصتر تا فيػػة زر ػػت ػػـ صاػزيف يترػػتت

اث ػػتبي ار اثصػػث تبػػت تثصصػػـير ـاثصػػث ص ػػر عػػف ػػؿ اثب ـبػػتت اثاتصػػة ار ػػة اثبب ػػؿ

تدهػػت

اث ال ية ـاثصث عف طري هت ي صطي صصبيـ اثا فية اثصث صايط تثبب ؿا ـبف ـ ي ــ فصؿ اثبب ؿ
بف اث ـف األزرؽ ث صترة تاثا فية ا ـ ي ــ صر ي إل ب اثا فية اثبـثدة تث ـب يـصرا عف طريؽ صص

ث طة اثشتشة اثزر ت األص ية .ـ ر ؿ اثبؤ ر بف أ طـارتت اث ـب يـصر إثى اثف ـ اث يربتئث .أي أف
ررص ث صـرة ب يرة ص ـف برت ػ ة ثبـضػـع األاػداث بػف اثبب ػف أف رصػـر اثبب ػؿ ػث غػداد ـ ػث

أ صـديـهتت ت ية اثفرـف اثجبي ة ا فية زر ت أـ اض ار ـرج ؿ اثبشتهد ي يش ب اثبب ػؿ ايػتة
أجـا األ يبـ اث تردة بجرد أاالؿ صـرة األ يبـ ـاث ـج ب تف اثا فية اثزر ت  .ـك اث رـبت هػث
بف اثـ تئؿ اثص رية اثادي ة اثصث ي ص ب هت اثبارج إلرجتز بشتهد ص ة ـب صاي ة تإلر تف اثطتئر

ا ـص ػػص بؿ ػػث األ ػػالـ أـ اثب

ػػالت أـ إلعػػداد دي ػػـر ا ص ارضػػث ث ػراب ,اثص فزيـريػػةا ـهػػث ا فيػػة

ص ػػـف ءتث ػتا ػػتث ـف األاضػػر ـاألزرؽ يػػصـ إزاثصهػػت ــض ػ صػػـر أـ ػػديـ ػػث ب ػػتف اثا فيػػة .ءتث ػتا
ي ػػص بؿ اث ـر ػػتف األاض ػػر أـ األزرؽ ألرهب ػػت ج يشػ ػ هتف ث ػػـف شػػرة اإلر ػػتف .ك ت \11موقعععا معععالم

األبععداع \ صععهيو والمزيععد  -الموضععوع تقنيععة الكرومععا  .ـث ػػف اثطري ػػة اثب صبػػدة أ ػػر هػػث اث ػػد

تث بػػؿ ػػث اث ـب يػػـصرا ايػػث يػػصـ صػػر اثا فيػػة ـار ػػتت اث ػػتبي ار دااػػؿ باػػيط ال ػػث األ ػػتد ػػـ
صازيف ب فتت ص ؾ اث يترتت ث اث ـب يـصرا ـهرتثؾ ربط آار أ ػر صطػـ ار ػث عبػؿ اث رـبػتا ـث ػف
* أخراج  ,جىرج لىكاس  ,سلسلح ( حرب النجىم – هجىم الوستنسخُن ) , 2002 ,ػرض فٍ الصاالخ التٍ جهزخ تأالخ الؼرض
الرقوُح .
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صاػت اثب ػػتدئ رف ػػهت ـث ػػف هرػت اثا فيػػة صصفتعػػؿ بػ اث ػػتبي ار ـار ػة اث ػػتبي ار ـهػػذا ي ػػرؼ تأل ػػصـديـ
اج صراضث ك هذو اثص رـثـجيت صا يؽ ػـ بػف اج ص ارضػتت ػتف يظهػر ب ػدـ اث ررػتب ,ـهػـ ػث صػتثة
ب يػػة أـ ب ػ

أـ ب ػػب ث ػرة اث ػػدـ أـ صػػتثة بػػف صػػتجت اثبرت شػػة ي ػػــ األ ػػصـديـ اج ص ارضػػث

صصػبيبهت ـصرفيػذهت بػ

ػتبي ار األ ػصـديـ ـبػ ا فيػػة ػـف أزرؽ أـ أاضػر ث ػزؿ اثب ػدـ بػ الاا ػػث

يظهػػر ػػث ب ػػب أـ صػػتثة أـ أي ب ػػتف رريػػدو.كت\12ص . 358ـاف ب ػػدأ اث بػػؿ ب رػػث ع ػػى أ ػػتس
صشػػغيؿ رظػػتـ اثػػصا ـ ػػث ار ػػة اث ػػتبي ار أ رػػت اثصصػػـيرا ػػث صرت ػػؽ صػػتـا ايػػث ي ص ػػر هػػذا اث ررػػتب,

اثاؿ اثب تثث ث صر يب.

إف دبػػ ,اثص ريػػتت اثر بيػػة ب ػ اثػػصا ـ ػػث ار ػػة اث ػػتبي ار أ رػػت اثصصػػـيرا أد إثػػى ا ػػؽ طػػرؽ

جديدة ـاج صفتدة بف اثص ريتت اثادي ة ث ـب يـصر ث بؤ رات اثبر ة بف عدة عرتصرا ـ تثصػتثث ا ػؽ
اإل داع ث اثف ـ اث يربتئث

ؿا د أف ص بجتجا ـا تا أبتـ اثبـرصتج ث ا صي تب ص ريتت ص ػهؿ

بػػف عب ػػإل ـصج ػػإل بصا ػر ار بػػف يػػـدو اث ػػت ة اث ػػص ـاث صػػؽ .ـهػػذا ػػإل يصػػب ػػث زيػػتدة اإل هػػتر
ـاثصشـيؽ ـاإل ػترة ث بشػتهدا ث صػـرة اثبرئيػة اث رـضػة ع ػى شتشػة اث ػرضا ا ػؽ اث تئرػتت ـاثػصا ـ
ػػث ب ػػترات ار ػػة األج ػػتـ اثبصرـعػػة دااػػؿ اث ػػتدر ـ درجػػة أع ػػى بػػف اثجػػـدةا

ػ ب طػػرؽ ا ػػؽ

اثبؤ رات اثبر ة اثر بية .ـ د أ صادـ هذو اثص رية ث ير بف األ ػالـا ػؿ أء ػب األ ػالـ اثاتثيػة .
ثػػذا كص ػػتر اث رصػػر اثرئي ػػث ػػث األ ػػالـ برصهر ػتا ثص ري ػػتت ـبػػؤ رات ـا ػػدع صػ ػرية كت\13ص. 77
ـصصباػػـر اػػـؿ اثبـرصػػتج تثدرجػػة األـثػػى ـرػػإل ياػػـي ػػؿ شػػذرات اثف ػػـ ـ جب هػػت ػػث ايػػز اثصاريػػر

اثص ػػـري ثيص ػػتر بره ػػت ػػـ بص تب ػػؿ .ث ػػذثؾ ج يا ػػـ ػػـ ث ػػيس ي ػػإل بش ػػتهد صر ي ػػب ب ػػؤ رات صػ ػرية
ـا طة اثص ريتت اثر بية ث ات ـب ث اثفصرة اثاتثية ا ـ ك ث د صب رت اثص ريتت اثر بية بػف أف صا ػؽ

بصػػتر بص ػػددة األعبػػتؿ ع ػػى شػ ؿ ػراب ,ات ػػـ ية ت  Softwareا برهػػت بػػف ي ػػتهـ تثر ػػـبتتا
ـبرهػػت بػػت ي ػػــ صرظػػيـ اثب فػػتت األعالبيػػة ـبرهػػت بػػت ي ػػــ صصػػبيـ اثصػػاؼ ـاثـاجهػػتت األث صرـريػػة
األا تريػػة أـ صصػػبيـ اثبرػػتظر أـ األزيػػت أـ اإلرػػترة أـ اثشاصػػيتت .كت\12ص . 12ـبػػف هػػذا رجػػد

صص ت ؽ شر تت اثبؤ رات اثاتصة هذا اثرـع بف اث راب ,ـا ب بصط تت صتر ث األ ػالـا ـاتصػةا

اثبشتهد اثصث يص ب صا ي هػت ػث اثـا ػ ا ألرهػت ػد ص ػـف ب فػة ـي ػصايؿ صصػـيرهت ثػذثؾ ي ػص يرـف
تث رـبت.

الصوت الرقمي والمونتاج:
ج شؾ أف اثجهد األ ر بف اثص ريتت اثات ـ ية اثصث دا ت ايز اثصرفيػذ ػث بجػتؿ صػرتعة اثف ػـ

اث يربتئث ـظفت ث بجتؿ اثبؤ رات اثصـرية ـاثصـصيةا ـ تثرظر ألهبية اثصـت ث اث يربت ثدعـ
اثصـرة ضرـرة ـ فتية ثيضيؼ ث صـرة جبتثية ـا داعتا ريتا أ ر ث اثصشـيؽ ـاإل ترة .ـثد اثصـت
اث ػػيربتئث اثر بػػث ػػث ػػـ ت تصبػػتف ث ػػد عػػتـ  1992رظػػتـ صػػـصث أعدصػػإل ب تبػػؿ شػػر ة دـث ػػث.
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ـاثب رـؼ عف هذو اثشر ة تف ثهت ار ة ااصراع ث أرصتج رظػـ اثصػـت اث تثيػة اثد ػة برػذ برصصػؼ
اث صيرتت ثصافيض اثضـضت ك ـ د شتع ا ػصاداـ هػذا اثرظػتـ ع ػى رطػتؽ ـا ػ

ػث اث ػ يرتت بػ

األ الـ اثب صبدة ع ى ص ير اثبرظر ـا هػتروا ب ػؿ ػي ـ تتاػرب اث ـا ػب ت 1977ا ـ ػي ـ تتاث يتبػة

اآلفا ت 1979ا ك ت\14ص . 66ـهذو األ الـ ث بارجيف ع ى اثصـاثث تجـرج ثـ ػتس ـت رر ػيس
ـرد ـ ـج  .ـ جت ت أ الـ ت صيفف

ي يرغ برهت ت  ETعػتـ  1982ا ـ

ػ ة تأرػديترت جػـرز

األج ػ از اث ال ػػة بػػف عػػتـ  1981ـ  1984ـ  1989ي ػػصادـ اثصػػـت اثبج ػػـ إثػػى أف ػػدـ رائ صػػإل
اثبشهـرة تادي ة اثديرتصـرات  Jurassik Parkعػتـ 1993ا ـاثػذي أ ػصادـ يػإل اثرظػتـ اثر بػث

ث ص ػػـتا تع ػػتدة اثديرتص ػػـرات ب ػػف ب ػػتدة اثاب ػػض اثر ػػــي ألا ػػد اثزـاا ػػؼ اثبصجب ػػدة ا ـ تر ػػت
األصػـات صػػـاث رهػػت ا ي يػػة بػ اث ػػـ أف هػػذا اثايػـاف أر ػػرض برػػذ األجؼ اث ػػريف .ػػـ ػػث اثجػػز

اث ػػترث عػػتـ 1997ا ثػػذا أزداد ػػث اث ػػرـات األايػرة ا ػػصاداـ أشػػرطة اثصػػـت اثر بيػػة بػ ص ػػجيالت
اثصص ػػـير اثا ػػترجث ثصػ ػزابف اثص ػػـت بػ ػ اثص ػػـرة د ػػة أ ػػر .ـصصبي ػػز اث ػػرظـ اثر بي ػػة ػػد صهت اثفتئ ػػة
ـ ػػتألاص ػػدرصهت ع ػػى ر ػػؿ ايػػز أع ػػى بػػف اثصػػرددات ثػػـ ي ػػف ي ػػب

ػػإل رظػػتـ اثصػػـت ػػؿ ذثػػؾ ا

اثذي ي صبد اتثيتا أء ب اثاػرجيف ثبػت يػإل بػف شػد ث بصفػرجيف ـاعطػت جبتثيػة إضػت ية ث صػـرة .ـبػ

رظ ػػتـ ص ػػـصث يض ػػتؼ إث ػػى دـث ػػث أط ػػؽ ع ي ػػإل رظ ػػتـ ك يـريفر ػػتؿ ث ص ػػـت اثر ب ػػث ث ػػدار اث ػػرض

اث ػػيربتئث ...ـااصصػػتر ت  . DTSـ ػػث اث ػػتـ ذاصػػإل ػػدبت شػػر ة ت ػػـرث  SONYتجشػػصراؾ ب ػ

شر ة ت ـثـب يت رظتبتا ث صـت اثر بث ع ى اثفي ـ عرؼ ت ػـ صػـت ػـرث اثػديرتبي ث اثر بػث...
ـااصصت ار ت .. SDDSـيضتؼ ثبت

ؽ ـاثرظتـ دـث ث اث ت ة ترظتـ ثـ تس ت THXـاثذي أبصد

ب ػػؤا ار ب ػػف دـر اث ػػرض إث ػػى اثبر ػػتزؿ أيضػ ػتا..كت\10ص . 46ـه ػػذو اث فػ ػزات ػػث ص ري ػػتت اثص ػػـت

ار

ت راـ ـاض ع ى عب يتت اثبـرصتج اثر بث ءيػر اثبصصػتثث.

ػد أف ػتف ث ازبػتا ع ػى برا ػة

بػػزج اثصػػـت ارصظػػتر ارصهػػت برا ػػة بـرصػػتج اثصػػـرةا ايػػث ياصػػؿ بػػـرصير اثصػػـت أـجا ػ ـؿ ع ػػى
ر اة بػف اثبشػتهد اثصػث يرصهػث بـرصػتج اثصػـرة اثاػتص هػت .ثي ػدأ هػـ اث بػؿ هػت .ع ػى رظػتـ بػزج

اثصػػـت ر بي ػتا أيض ػتاا ي ػػـؿ تعػػال ع ػػد اثػػرزاؽ عػػف اثصػػـت ك صاػػزف ػرات اثصػػـت ػػث أ ػراص
يرة اثب تاة ب ؿ األ راص اث صرية ايث أف ص جيؿ اث ترية بػف اثصػـت ONE MEGABUTE

بػػف اثػػذا رة ػػدـف ضػػغط ـصصػػؿ إثػػى  8\1هػػذو اثب ػػتاة بػػف اثضػػغط كت . 339\1ـ هػػذا يب ػػف أف
راصزؿ اثزبف ث اإلرصتج ـراصفظ تثرـعية ـاثجـدة اث تثية ث صـت ث ا إل اثر بث اثذي ي ـف أ ر

برضػيتا ـصػ ي ار ـأ ػداعتا برػإل عرػػدبت يرػزاح إثػى ا ػؿ اثبـرصػػتج ءيػر اثبصصػتثث .رػدبت ك صاضػػر..اثبتدة
اثصػػـصية ب ػ تا عػػف طريػػؽ ص ػػجي هت أـجا ص ػػجيالا جيػػدا ع ػػى جهػػتز دات أـ بيرػػث دي ػػؾ...ط تا ثبػػت
يريػدو اثبؤثػؼ بػػف اثاصػـؿ ع ػى رػػـع ب ػيف بػف اثاتبػػتت اثصػـصية اثضػجيجيةا ػػـ ػد ذثػؾ ص ػػتث,
اد راب ,اثات ب اآلثث تثص ديؿ ـاثبـرصتج ـاثصغيير ـاثصاـير...ـص تد برة تثر ؿ ع ى أاد ـ تئط
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األدا اثصػػـصث ب ػػؿ ...اثبيرػػث دي ػػؾ أـ األ ػػطـارة اثبدبجػػة  .CDكت . 50\15تثصػػـت ـا ػػطة
اث ـب يـصر ي طيرت ايترات ـا ة ث ر تث ,ريتا ـجبتثيتا األصـات ث اثط ي ة د ة عتثية .

المبحث الثاني /أجهزة المونتاج الرقمي (غير المتتالي):
بدايات المونتاج:

ثب ر ة اثبـرصتج أرإل ثصؽ اث طتت ـاثصر يب ـاثصرصيب ث صرتعة األ الـ هػـ اث ػـة اثاال ػة ػث

اثا ي ة اث يربتئية ـأف اثط ي ة صادرت ط تثبػتدة اثاػتـ اثصػث ي صبػد ع يهػت اثصر يػب .ـ ػد ػدأ صػؽ
اث طتت ـصر يب اثبشتهد ـ صطـر اثبـرصتج ـا طة اثرـاد بػف األاػـة تثػـبير إثػى تجػـرج بي ييػإل

ص رية اثادعا ـأص ف ص ريؾ اثصـرة اثبزدـجةا أي اثبزجا ـاثظهـر ـاجاصفت اثصػدريجثا ـبػف أ البػإل

ترا ة إثى اث بر ـاثذي ص ـف بف ت 30بشهداا أي صطـرت عب ية اثبـرصتج ث ف ػـ ايػث ص ػـف بػف
بشتهد .ػـ جػت بػف ػدو تأدـيػف س .ػـرصر ـأ ػدع ص ريػة اث طػ ـاثػر ط .ـأرػص ,عػتـ ت1902
ر ػـاف تايػػتة رجػػؿ بطػػت

بػتا

أبري ػػث ـهػػـ ػػـ رـائػػث بصػػـر ـ ب ػػـف بػػف ث طػػتت ػػت ة بجب ػػة.

ـ هػػذا صطػػـر دـر اثبـرصػػتج ـأصػ

ثػػإل دـر بهػػـ عػػف ػػت إل  .ػػـ ػػدو جػػت اثبـرصػػتج ـاث ػػيـ اثف ريػػة

ـ ػػتف ارئػػدهت اثباػػرج األبري ػػث تد .جريفييػػث ص ريػػة اإلاػراج أـ ص ريػػؾ اثف ػػـ .ـبػػف أهػػـ أعبتثػػإل ػػـ
تبـثد أبة عتـ  1915ـا صادـ اث طة اث يرة  Closeعف دراية ـث ء ارض درابية ـثطػرح األ ػتد

اثف ريػة ـ شػ ؿ أعبػؽ ببػت طراصػإل أ ػالـ ػـرصر .ػـ بػإل اآلاػر تاثص صػب  1916اثػذي صػ ثؼ بػف
أر ػ

صػػص ب ػػص ة صرصبػػث إثػػى أر ػػة عهػػـد باص فػػة صر طهػػت ػرة ـااػػدة .ـ ػػدو أ ػػالـ أاػػر  .ـ ػػد

أـج ػػد أرػ ػـاع أ ت ػػية ب ػػف اثبـرص ػػتج ب ػػؿ اث طػ ػ

بـج ػػب اج ػػصب اررية .ـاث طػ ػ اث ال ػػي ث .ـاث طػ ػ

بـجػػب ػرة اثبـضػػـع .ػػـ اثشػ الريـف اثػػرـس ـص ريػػة اثبـرصػػتج ـ ػػث ػػدايصهـ ت ـثيشػػـؼ ـصجتر ػػإل

ع ػػى اث ط ػػة اث يػ ػرة  Closeب ػػف أ ػػالـ ديب ػػة ـصر ي ه ػػت بػ ػ ث ط ػػتت أا ػػر ا ػػـ اثب ػػره ,اث ر ػػتئث
تاثصر يب اث رتئث ث بارج ت ـد يف ـهذا بػت ط ػإل ع ػى أ البػإل ـبػف أشػهرهت ػـ تاألـ 1925ا ـ

تعتصػػفة ػػـؽ أ ػػيت ...1928ـءيرهػػت .بػػف اػػالؿ بجبـعػػة اث طػػتت اثصػػث ص رػػث بش ػهدا ـبجبـعػػة

اثبشػػتهد ص ػػـف ب ػتا أي ارص ػػتط اث طػػة تث ػػيتؽ ـاثب رػػى .ـ ت ػػيرجث إيزرشػػصتيف ـاثبـرصػػتج اثف ػػري
تبـرصتج اثصدبة ـهـ بفهــ جديد ث ذثؾ اثـ ت بف االؿ بإل تاألضراب  1924ـ ػدهت اثف ػـ

اثشػهير تاثبدرعػة ػـصب يف ..1925ـءيرهػػت بػف األ ػالـ ايػث أعطػػى تع يػة ث صػة اث ػيربتئية ػػث
طرح األ تد اثف رية بف االؿ ث طصصيف ع ى اثشتشػة تديجي يصػيف ـاث طػة اث تث ػة ص ػصرص ,برهبػت ػث

اثذهف ـبف ـ ير بف األ تثيب ثربتذج بف اثبـرصتج.
أجهزة المونتاج الرقمي (غير المتتالي):

فضؿ اثص ريتت اثر بية اثادي ػة أصػ

اثبـرصػتج ثػإل بهػتـ أاػر برتطػة تجهصبػتـا ػد أص ػ ت بهػتـ

ـظتئفػػإل ـصـ ػ ت بجػػتجت عب ػػإل ض ػالا عػػف ـجدة ربػػط جديػػد بػػف اثبـرصػػتج ػػد أ صػػر اثرػػـر ك فػػث
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برصصؼ  1993دأت أ تثيب اثبـرصتج اثر بث ءير اثبصصتثث ث اث بؿا ـ ا ـؿ أ ريؿ  1994تف
هرتؾ  70ي بتا رـائيتا ث برااؿ باص فة بػف برا ػة بػت ػد اإلرصػتج ػث هـثيػـدا  30ي بػتا ػتف يػصـ
اث بؿ ثهـ ع ى اثفي ـ تاثطريؽ ءير اثر بث ...ـ د ض ة أعـاـ صـ اجعصراؼ تثبـرصتج اثر بث ػث
عتثـ صرتعة اث يربت ش ؿ ري ـبذهؿ .كت\16ص . 177ثهذا رجد أف زـغ شبس اثبـرصتج ءير

اثبصصتثث أـ اثال اطث د ط
اثبـرصػػتج اثػػال اطػػث ف رصػػإل

د أف تف اطيتا ر ــ االثإل ص جيؿ اث طػتت شػ ؿ صصػت ث ك أبػت

ػػتطة هػػث ص ػػجيؿ اثبػػتدة اثبصػػـرة دااػػؿ اثات ػػب ػػـ ر ػػــ تاصيػػتر

اث طػػتت اثبرت ػ ة ـيػػصـ اثبـرصػػتج ش ػ ؿ عػػتـ ـرهػػتئث .كت\17ص . 1ثػػذا ػػتعدت أرظبػػة اثبـرصػػتج

اثر بػػث ػػث ص ػػـيف أ ػػتثيب ـص ريػػة ػػيربتئية جديػػدة ا بػف صػػـر ـأشػ تؿ صصغيػػر ـصصاػػـؿ إثػػى أشػ تؿ

أار ع ى اثشتشة أبتـ اثبشتهديف .ـ ث اثبـرصتج اثر بث صصـ ؿ عب يتت بـرصتج اثصـرة ت صاداـ
عدة ب ػترات ثصرفيػذ أشػ تؿ بص ػددة بػف اثبػؤ رات اثبرئيػةا ـاثػر الت اث ػيطة ب ػؿ األاصفػت ـاثظهػـر

اثصػػدريجث ا ـاصػػى ص ريػػتت صػػؿ األث ػـافا إثػػى أع ػػد اثبػػؤ رات اثر بيػػة تإلضػػت ة إثػػى أ ػػص بتؿ عػػدة
ب ػػترات ث صػػـت أيض ػتا .ببػػت يا ػػؽ ث باػػرج رؤيػػة بص تب ػػة ث بػػؿ.

ػػى ػ يؿ اثب ػػتؿ عرػػدبت رريػػد

عبػػؿ اثبـرصػػتج تثطري ػػة اثص يديػػة رجػػد أف ػػض اثاط ػـات صصط ػػب برػػت اثػػذهتب إثػػى أرـ ػػة أاػػر

إلصبتبهػػتا ب ػ الا اثبػػزج أـ اجاصفػػت ـاثظهػػـر اثصػػدريجث ـاثب ػ

هػػت صاصػػتج إثػػى ب بػػؿ ي ػػــ ص ػػؾ

اثبهػػتـ ـاصػػى اثصتيصػػؿ ـاث ترصػػتت اثصـضػػياية صاصػػتج أيض ػتا إثػػى عب يػػتت ب ػػدة إلرصتجهػػت ب ػ إب تريػػة
اصـؿ األاطت

بػت يػذ ر ت ػيف داثػث ذثػؾا إذ ي ػـؿ ك أاػرص ع ػى صاػذير اثب بػؿ إذا بػت صجبػ

اثفي ـ ...هرتؾ ااصبتؿ ف ي ـف د ص ؼ كت\18ص . 164ث ايف أف اثات ة أـ اثبـرصػتج دااػؿ
اثاـا ػػيب يب ػػف ك ص ػػديؿ اثص ػػـت طري ػػة رائ ػػةا ـ ب ػػت يب ر ػػؾ ا ػػصاداـ ب ػػترات اثب ػػزج اثفرعي ػػة

ث اصػػـؿ ع ػػى اثبزيػػد بػػف اثػػصا ـ ص ػػديالت اثصػػـت.كت\19ص . 35ػػـ أاػػذرت ب ػ الا أاػػد اث ػراب,

اثصػػث ص بػػؿ ػػث اثاـا ػػيب ب ػػؿ ك

 Premiereايػػث صصػػي ثػػؾ ـض ػ رصػػـص ـ ػ ي ش ػ ؿ صريػػدا

ـا صيراد اثش ترات اثر ـبية ـارشػت أشػ تؿ ر ػـبية جديػدة .كت\19ص . 38هػت ص ػهؿ اث ب يػة هػذا

بػػت عػػدا أف ػػؿ شػػث صاصتجػػإل صجػػدو ػػث ات ػ صؾ ـج صاػػرج ث ب بػػؿ أـ ث ط ػ  .ػػؿ إف هرتثػػؾ ػراب,
أار ص تعد ث اثبـرصتج صصـاجد ث رفس اثات ة ـا صادابهت هؿ طت ة ارية يب ف أف ي ػـف
هرتؾ ك جهتز صصاي أاطت اثصـرة ثإل أ ر بف ـظيفة بف أهبهت ...ي ــ ض ط ـص يت عب يتت

عػ ػ ػػرض إشػ ػ ػػترة اثصػ ػ ػػـرة .كت\16ص . 158ـهرػػ ػػتؾ شػ ػ ػػر تت عديػ ػ ػػدة أص ػ ػ ػ ات صـظػ ػ ػػؼ اثصطػ ػ ػػـرات
اثص رـثـجية اثر بية ـا طة اثات ـبا ـصصرت س يبػت يرهػت ثص ػديـ األ ضػؿ ـاثجديػدا ـاج ػصفتدة برهػت
ث صرتعة اثف ـ اث يربتئث ـبرهت كشر ة آ ؿ ـب يـصر  APPLE COMPUTERا شر ة ثـ ػتس

ػػي ـ  LUCAS FILMب ػتا ػػث بشػػرـع بشصرؾ ...فضػػؿ اثص ريػػتت اثادي ػػة اثصػػث ا ػػصادبتا بػػف

ص ريػػتت أ ػراص اثفيػػديـ  Vidio discا ـص ريػػتت اثات ػ تت اآلثيػػةا ض ػالا عػػف ص ريػػتت اجصصػػتؿ.
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كت\20ص . 125ـهرػػتؾ ءيرهػػت بػػف اثشػػر تت اثصػػث صـظػػؼ ا ػػصاداـ اثات ػػـب ثال ػػصفتدة برهػػت ػػث
اث يربت اثصث ذ ررتهت ت تا .ـبف اإلب ترتت اثصث ص صادبهت أجهزة اثبـرصتج ءير اثبصصتثث هػـ اث بػؿ
تثصـازيا ـ ث ـ ت ـاادا ب أ تـ أار بف صرتعة اثف ـ ب ؿ صتر ث اثبؤ رات اث صػرية .ـي ػــ

اثبشػػتهد اثصػػث ص ػػص زـ بػػؤ رات ص ػرية إثػػى اثفريػػؽ اثباصػػص ػػذثؾا ب ػ
اثبػػـرصير ر ػػؿ ر ػػاة بػػف ا
إب ترية عبؿ ر اة ب دئية بف اثبؤ ر اثبط ـب .ـبف ببيزات رظتـ اثبـرصتج اثر بث ءير اثبصصػتثثا
اث ػػرعة ـاث ػػهـثةا عػػف طريػػؽ صاػزيف اثصػػـرة دااػػؿ اثات ػػـب ثص ػػــ ب يػػة اثصصػػـير ـصرصيػػبا ػػث
ب تر بف اط أـ اطيف أـ أ ر ع ى ط تشتشة اث ـب يـصر ثصازف ع يإل اثصـرةا ـيازف صاصإل

اثصػػـت ـ ب ػػترات عديػػدة ا ـعػػف طري ػػإل ي ط ػ بػػت ي ػراد برػػإل اثف ػػـا ايػػث يبصػػتز جبتثيػػة اثصػػـرة

ـاثص يرات اثصث ص صادـ يف اث ط تت ثص طث رعة اثصـرة .تثصا ـ ـا طة أ ر بف ب ػتر ـأ ػر

بف آثة ي طث جبتثية ـص ي ار ـا هت ار صػـريتا .ي ػـؿ تبابػد ع ػد اثـهػتب اػـؿ اث ـب يػـصر ـاإلر ػػتف

كـاذا بت صـ أي ص تؤؿ اـؿ اث ـب يػـصر ـاإلر ػتف عتبػةا ـاثفرػتف اثب ػدع اتصػةا تإلجت ػة ص بػف ػث
أف بجػ ػػرد اث ـب يػ ػػـصر بف ػ ػ ار ثإلر ػ ػػتفا ي ػ ػػـف اثجترػ ػػب ـاثـجػ ػػإل اثب ت ػ ػػؿ بػ ػػف اثبف ػ ػػر هػ ػػـ األر ػ ػػتف
اثبي ػػتري ث...ـاذا ػػتف األر ػػتف بت رػػة ه ػػـ ج ي ػػصطي أ ػػدا أف يصجػػتـز اثب ـر ػػتت اثداا يػػة ألثيص ػػإل
ـصفتع هػػتا أي إف هػػذا اجعص ػػتر بػػت ػػث ا ي ػػة األر ػػتف اثف يػػة...ـع ى هػػذا ػػتث ـب يـصر ػػث بجػػتؿ
تتاثفػف ج ي ػػد ـرػإل ص رـثـجيػػت بص دبػة...ي ـدرت ـضػػـاإل إثػى أف أثيػػة درجػة ػػث اثص ػدـ اثص رـثػػـجث

اثذي يب ف أف يصتح ثإلر تف \ اثفرتفا ج يب ف أف ي غث اثدـر اثب ػدع ثهػذا األر ػتف كت\15ص-20
 . 22ـيػػر اث تاػػث ػػؿ بػػت ص ػػدـ بػػف عب يػػتت إرصتجيػػة ـبػػت ار ػػإل بػػف صطػػـرات ص ريػػة ع ػػى بجبػػؿ

اث ب يتتا ا صدا بف اثصاضيرات ث ف ـا ـعب يػتت اثصرفيػذ اثف ػث ث صصػـيرا ـاضػت ة بػؤ رات اتصػةا
صػػـرية ـصػػـصيةا بػػرـ ار برا ػػة اثبـرصػػتجا ـأرصهػػت ا تعػػتت اث ػػرض اث ػػيربتئثا اثص يديػػة ـاثبصطػػـرة
ر بيتاا ج يب ف ث ص دـ اثص رـثـجث أف ي غث اثدـر اثب دع ث فرتفا تث ـب يـصر ص اثبجتؿ ثفف جديػدا
ـا داع ايتؿ ألطالؽ األ تر اثصػث صػرـاد اثفرػتف اثبب ػف صرفيػذهتا ػد أف ػتف ي ػتد ي ػـف ب ػصايالاا
ايػث أط ػؽ اثفرػتف أل ػؽ ـا ػ ة بػف اثايػتؿ ـاثصف يػرا ـ ص يػر آاػر بػت صطػـرت اثص رـثـجيػت زادت

ب تاة اثايتؿ ـاثصف ير ث صرفيذ أ ترو ـءتيتصإل عرد اثفرتف ث إ داع ثفف اثف ـ اث يربتئث.

المبحث الثالث /دور بعض التقنية في المعالجات اإلخراجية:

ص ػػدأ اثب تثجػػة اإلاراجيػػة ث طػػة ػػؿ بػػت صاصـيػػإل بػػف اث رتصػػر اثبتديػػة بػػف األشػػاتص ـاألشػػيت
اثبايط ػػة تثا ػػدثا ػػتاصالؼ اج ػػـ اث ط ػػةا ب ػػف اإلض ػػت ة اثبرت ػ ػ ة ـار ػػة األش ػػاتص ـاث رتص ػػر
اثبتديػة أـ ار ػة اث ػتبي ار أـ ار ػة األ رػيف ب ػتاا ـضػرـري ـبهػـ صر ػيؽ اث طػة ـاثب تثجػة شػراؼ
بػػف اثباػػرج ثصرص ػػؿ إثػػى اث طػػة اثصتثيػػة

ال ػػة ـص ػػـف بشػػهداا ػػـ بجبـعػػة اثبشػػتهد ثي ـر ػـا اثف ػػـ

اث ػػيربتئث .ـي ػػـؿ تبياتئيػػؿ رــ هػػذا اثصػػدد ك صب ػػؾ صػرية اث ػػيربت ػػض اثاػـاص ـاثصػػث يجػػب
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أف رصفػؽ ع يهػػت أر ػتاا اثـضػػـحا اث ػطـعا اث هػػي,ا بجتزيػػة صػ ير اثػدي ـرا اثبيزار ػػيفا صػ ير اثا ػػـؿ

اثضـئية...اثفـصـء ار يت-هث أـ اث ػيربت أ صػدأا بػف اثبال ػسا اثب يػتجا اثػدي ـرا ـصػـجا إثػى اثار ػتت
ـاثى اثبب ؿ اث يربتئثا ـاثى اثصش يؿ..كت\21ص . 224ـي دأ عبػؿ اثباػرج بػف اث طػة األـثػى ػث
صرصيػػب اثف ػػـا إذ أف اث طػػة اث ػػيربتئية ثي ػػت بفػػردة تئبػػة ػػذاصهتا إربػػت صرػػصظـ ب ػ اث طػػتت األاػػر

ـارص تطهػػت تث ػػيتؽ اثػػدرابث .ـ تيػػـري ثـصبػػتف يص ػ ؿ عػػف ص ريػػؼ اث طػػة اث ػػيربتئية ـبػػت بفهـبهػػت
ـبره ػ ػ ػػت ه ػ ػ ػػؿ ك اث ط ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػث أا ػ ػ ػػد اثبف ػ ػ ػػتهيـ اثجـهري ػ ػ ػػة ػ ػ ػػث اث غ ػ ػ ػػة اث ػ ػ ػػيربتئية...اثـادة اثف بي ػ ػ ػػة

اثصػػغر ...ـادة ص ػػـيف أ ت ػػية ػػث اث ص ػػة اث ػػيربتئية...ـادة اثدجث ػػة اث ػػيربتئية...ـادة بـرص ػػتج

صػػغر كت\22ص . 42-38ـبػػف هػػذا ػػتف اثب تثجػػة اإلاراجيػػة صب ػػث ع ػػى اثباػػرج أف يشػػرح ػػؿ
ش ػػث ػػث ب ػػت يص ػػؽ تثجتر ػػب اث ص ػػريا ه ػػث بػ ػ

ػػؿ صط ػػـر ث ص ري ػػة ع ػػى بجب ػػؿ عرتص ػػر اث غ ػػة

اث ػػيربتئية صفػػرض اشػػصراطتت جديػػدة ع ػػى صػػتر اث بػػؿ صػػر س ع ػػى اثب تثجػػة اث ػػيربتئية ثصـا ػػب
اثصطػـر اثفرػث اثجبػتثث بػف صر ػيؽ ث صػـرة اثبرئيػة .فػث األ ػالـ اثصػتبصةا تأل ػـد ـاأل ػيض ػرض

اثجترػػب اث صػػري ـب تثجصػػإل تهصبػػتـ ـصر يػػز اثباػػرجيف ثص ػػـيض اثػػر ص اثاتصػػؿ غيػػتب اثصػػـت.
ب الا اثبارج ت يرجث إيزرشػصتيف ػث ػـ تاألضػراب 1924ا أ صػدع طري ػة ص ريػؾ اثصػدبة ـأ ػدع
يهت ـاتصةا ث اثبـاجهة يف تاث ـزاؽ اث

أار

ث تاثبذ  -اثبص خ ـ يفية ذ

ر اث يصري ـ يف اث بتؿ اثبضر يف ثي ط إثػى ث طػة

اثاراؼ .ذثؾ ث ػـ تاثبدرعػة ػـصب يف *ا ـاتصػةا ػث

اثفصػػؿ اث ار ػ بػػف اثف ػػـ بشػػتهد ت ػػالثـ األـدي ػت اثػػذي ص ػـف اثف ػػـ بػػف اب ػػة صػػـؿا ـأراػػتز إثػػى
رظريػػة اثبـرصػػتج ػػث اثب تثجػػةا ثيػػر س ع ػػى اثف ػػـ

ػػؿا ب ػ بػػت يػػصال ـ ـاثاػػدث اثػػدرابث.ا ـعرػػد

داػػـؿ اثصػػـت ب ػ اثصػػـرة عػػتـ ت 1927ػػث اثف ػػـ تبغرػػث اثجػػتز ألـؿ ب ػرةا ا ػػصغؿ هػػذا اثص ػػدـ

اثص رػػث إلعطػػت اثاػـار دـ ار أ ػػر ػػث اث ػػرد ػػث رػػت اثف ػػـ .صػػـت ـصػػـرةا ـأصػ

ث صت ػػة اثا ػـار

ـ د ػ ػػة صتبػ ػػة بهبػ ػػة جديػ ػػدة ػ ػػث صت ػ ػػة اث ػ ػػيرتريـ ـايصػ ػػتؿ اثا ػ ػـار ػ ػػؿ ص ي ارصػ ػػإل إثػ ػػى اثبشػ ػػتهديفا

ـا صطتعت ار ة اث تبي ار أف صزيد ـص دـ ث بجتؿ اثصـت ثيدعـ اثصـرة اثبرئية ب ـبػتت دـف أف
ص يؽ صد ؽ اثصـرة ـار يت ية اث صة ـاإل تدة بف اثـ تئؿ اثبب رػة هػت ت ػصاداـ اثبيزار ػيف طري ػة
رية ـاثب تثجة ثصرصي هت ـاإل تدة بف دـر آثة اثصصـير اثاالؽ .

ـ داـؿ اث ـف إثى اثفف اث ػيربتئث ػدأت جب ػة بػف اث ـابػؿ اثص ريػة ص ػب دـرهػتا ثصـظيفػإل جبتثيػتا

ـ ريػ ػتا .ف ػػث أ ػػالـ األ ػػـد ـاأل ػػيضا اعصب ػػد اثبارج ػػـف ـب ػػديرـ اإلض ػػت ة ع ػػى اثص ػػتيف ػػث ػ ػ
اثض ػػـ ا اثبر ػػتطؽ اثفتصا ػػة ـاثب ػػتاتت اثدا ر ػػةا ـاثبر ػػتطؽ اثفتصا ػػة ص ػػرز إث ػػى األب ػػتـ يرب ػػت صص ارجػ ػ

اثب ػ ػػتاتت اثدا رػ ػػة .ـ ػ ػػد ذثػ ػػؾ أص ػ ػ

اث ػ ػػـف أاػ ػػد اث رتصػ ػػر ػ ػػث اثا ػ ػػـؿ ـاثب تثجػ ػػتت ػ ػػث اثف ػ ػػـ

* سُرجٍ إَزنشتاَن  .أخراج فلن الوذرػح تىتوكُن  .أنتاج  .7721أتتذع الوىنتاج الفكرٌ .
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اث ػػيربتئثا ي ػػدعـ اثجتر ػػب اث ص ػػري ـاثص ػػـصثا ػػتألثـاف اثا ػػترة بػ ػ األصػ ػـات اث تثي ػػة اثش ػػدة ص ي ػػر
األعصتب ـصافز ع ى اث رؼا

س األثـاف اث تردة ب األصـات شدة رتعبة صبيؿ إثى اثهدـ .

ـي صادـ ض اثبارجيف ك أ ـ ية ب يرػة تب ػؿ زـايػت اث ػتبي ار ءيػر اثب صػتدة أـ اثار ػة اث طيئػة أـ

اث ػري ةا أـ اثبرشػػاتت اثب ـرػػة أـ افيفػػة اجرصشػػترا أـ اث د ػػتت اثبشػػـهة أـ اثبار ػػة ث ػػث صف ػػر
اثبرظػػر اثبرئػػث طري ػػة بت ...بػػت ص ػػر اإلضػػت ة عػػف أ ػ ـب اإلاراج...ـأيض ػتا ػػد صصػػير ب تثجػػة

اث ـف عرص ار بف عرتصر األ ـب كت\23ص . 197ـبف هذا ج صـجد ـاعد ت صة ث اؿ اث يربتئث
ألي بش ػػهدا ص ػػى برهـر ػػة ػػدرة اثبا ػػرج إليج ػػتد اثا ػػؿ اثبرت ػػب اث ػػذي يػػراو ج ػػصي تب ػػرة اثف ػػـا
تثبارجـف اثـا يـف يفض ـف اث د تت اجعصيتدية ثص ؿ بف اثصشـيإلا ـصصـر اثبـجـدات بت صراهت

اث يف اث شرية ص ري تا .أبت اثبارجـف اجرط تعيـف؛ يبي ـف إثػى صفضػيؿ اث د ػتت اثصػث صغيػر اثـا ػ ا
يب ف اثب تثغة ث صصـيرهت إثى درجة برع ةا أـ ص دـ رتعبة ا ثذا تف ك اث د تت اثبرفرجة ص صادـ
ءتث ػ ػتا

ػ ػ ب اتصػ ػػيصهت ػ ػػث صش ػػـيإل اثصػ ػػـرةا ث طػ ػػة ري ػ ػػة ثـج ػػإل إر ػ ػػترث بصػ ػػـرة د ػ ػػة برفرجػ ػػة

جدا...يب ف أف صج ؿ ـجهتا جذا تا ي دـ ريهتا ـءري تا ك ت\24ص. 58

إف اثاػػؿ ـاثب تثجػػة اث ػػيربتئيةا ص ػػـف ـا ػػطة ا ػػصي تب ػرة اثف ػػـ ـصـظيػػؼ أي عرصػػر بػػف

عرتصر اث غة أـ صصفتعؿ ـصدعـ إاداهت األار ثصدعيـ اثصـرة اثبرئية .فث بشهد بف ـ تاث رص تثة
اثبي تري ي ػػة اا ػػرج ت ػػصتر ث ـ ري ػػؾ ا اثص ػػـت اثبر ػػث ب ػػف اث تع ػػةا ي ػػإل دي ػػـرات ءرائ ي ػػة بػ ػ
بال ػػس ث بب ػػيف ءيػػر اثط ي يػػةا ـبشػػرـ تت ءيػػر ط ي يػػة صػػدعبهـ ضػػاتبة اثصػػـت ـشػػدصإلا ب ػ
اإلضت ةا ـاألثـافا ب اثاـار ءير اجعصيػتدي ا يػدعبهـ عرػؼ ــاشػية صصػر تت طػؿ اثف ػـ .إف ك
اثـظيفة األ ت ية ث تبي ار اث يربتئية ثػيس ػث ثصػؽ اثبظػتهر اثاترجيػة اثبجػردة ضػهت بػ

ـا ػػصغالثهتا ـثػػيس تاثـا ػ

اثبجػػردا ـث ػػف ػػث ااص ػـا

ػض

ػػؿ األر ػـاع اث ت ػػة ث صغيػػرا ـ ػػؿ اثصاػػـجت

كت\25ص . 289ـاثص يريػػة هػػث ص ػػؾ اثصػػث صصػػؿ تثشاصػػية إثػػى أ ػػد ببػػت هػػـا ـص ػػر عػػف جػػـهر

اثػرـح  .إف ػرة اثصػػد ؽ اثصػـري ي ػػصادـ أل ػ تب درابيػػةا ثبضػتعفة جػػز بػف اثاػػدثا ـبػف اػػالؿ
ث طص ػػيف ذات ـجهص ػػث رظ ػػر باص ف ػػة بص ػػداا صيف ػػث اث ػػزبف ـا ػػصاداـ اث ط ػػة اإلض ػػت يةا إث ػػى صر ػػـع

اثب ـب ػػتت ع ػػى ـ ػػؽ اث ػػيتؽا ي ػػـف ث ػػإل األ ػػر ػػث رف ػػس اثبش ػػتهد ـزي ػػتدة تع يص ػػإل ثج ػػذب اجرص ػػتو
ـاثصر يز .فث أاػد اثبشػتهد بػف ػـ تاث ػب اثشػجتع إاػراج تبيػؿ ج ػف إرصػتج ت 1995ا ػث هػذ

اثبشهدا اث طؿ تـاجس يب ؿ اثػدـر تبيػؿ ج ػف ع ػى برصػة اثب صػ ة ثإلعػداـا ـزـجصػإل اثبصـ ػتة
اتضرة أبتبإل ـ يرج إثى ـعيإلا اثـردة اثصث ص ط بف يدو ترت زـجصإل د أعطصهت ثإل ـأاػصفظ هػت

برذ اثطفـثةا إذ ص ؿ اثصػد ؽ اثصػـري بػف اػالؿ ث طػتت طيئػة ا ـار ػتت اث ػتبي ار اثباص فػةا ص ػتدؿ
ػػث أاجػػتـ اث طػػتت ـباص ػػؼ اثزـايػػتا بػ اثبػػؤ رات اثاتصػػة .بػػت يصر ػػز اجهصبػػتـ ع ػػى اثصػػدبتت

ـاثبفتجآت اث صرية اثصث ص صبد ع ى اثغبـض ـاإل ترةا بف اػالؿك إ ػراز اثصػ ير اثػدرابث عػف طريػؽ
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اثص ػػـرة اثبا ػػرج كت\26ص . 140إف اثص ػػـرة ـش ػػبـثيصهت صري ػػداف اثـص ػػـؿ إث ػػى أ ص ػػى ػػدر ب ػػف
اثص يريػػة ـذثػػؾ ا ػػتب اثبيزار ػػيفا ـااصيػػتر زـايػػت اثصصػػـير ص ػػـيف جبػػتثث دااػػؿ اثشتشػػة .ـهػػذا
ي صبد ع ى بت صـ رو اثص ريػتت ـاثب ػدات اثفريػة اثالزبػة ث صرفيػذ صػـرة أ ضػؿ .إذ أف ك اث رتصػر اثصػث

ي ـرهػػت اث ػػتدراج* ا تيفصصهػػتا ػػـ ي يػػد ص ـيرهػػت ا هػػث ب ػػؿ بػػت ياػػدث ػػث اثصصػػـير ت: peinture
اثضػػـ ا اث ػػـفا ـاألبػػت ف اثباص فػػة ث ج ػػتـ اثباص ف ػة ت ػػث اثبرظػػر ا ر هػػت ــضػػـاهتا أـ ا ص تدهػػت
ـضػ ػ ت يصهتا ــضػ ػ اثبب ػػيف ػػث ب دب ػػة اث ػػتدر ـ ػػث ا فيص ػػإل تداا ػػؿ اث ط ػػةا ـاث ب ػػؽ تاث ػػدي ـر ا

ـاث ػ ػػط تاثشتشػ ػػة ـر طػ ػػة اثصالشػ ػػثا ــجهػ ػػة اثرظػ ػػر .ـاصجػ ػػتو اثرظ ػ ػراتا تثر ػ ػ ة ث بصفػ ػػرجيف...اثخ

كت\27ص . 22ـذثؾ إل ياصتج إثى اثص ريتت ـاثب دات اثصث صادـ جبتثية اثصـرة ثصادـ اثف رة .إف

صر ػػيؽ اث رتص ػػر داا ػػؿ اث ػػتدر ث ػػإل أهبي ػػة يػ ػرةا ـا ػ ػراز اثب ػػتف ثصـظيف ػػإل ألج ػػؿ ار ػػيت ية اث ػػتبي ار
ـصاري هت .فث بشهد بف ي ـ تاثرجؿ اث ر ػـت ت Spider man3إاػراج ت ػتـ رايبػث ا إذ يصب ػؿ
ث اثصراع ػيف اثشاصػيصيف ـرػإل صػراعتا ءيػر ص يػدي ػيف ػتئف بصاػـؿ ذي ػدرات ءرائ يػة ع ػى

شػ ؿ عر ػػـت ي ػػصطي اثص ػ ؽ ع ػػى اثجػػدراف ـاثطيػراف ـاث فػػز ػػث اثهػـا ػػث ار ػػتت اتر ػػة ـءيػػر
ط ي ية ث ترـف اثجتذ ية اثذي يب ػؿ اثايػر بػ

ػتئف آاػر بصاػـؿ إثػى ص ػة بػف اثصػراب ػث شاصػية

ءرائ يةا ش ؿ اثصراع ثـ يصاذ ش الا ص يديتا بف ايث اث رت اثار ثا ـأ صطتع اثبارج بف ب تثجة
هػػذا اثص ػراع ـصاري ػػإل بػػف اػػالؿ صـظيػػؼ اثص ريػػة اثر بيػػة ػػث رػػت اثشاصػػيتت اج ص ارضػػية ـارشػػت

اثشػػاـصا ـاثبا ـ ػػتت اثغرائ يػػة ـصاري هػػت يفبػػت يشػػت ـبػػف هػػذو اث رابجيػػتت ت 3DMAXـا ػػطة
ـض بج تت ع ى اثشاصية عف طريؽ اثػصا ـ ػتبي ارت برص طػة تثات ػـب ـر ػـ اثار ػة د ػة.
ثذا ع ى اثباػرج ب تثجػة األ ػتر ـ يفيػة ـضػ أطرهػت ـبػف ػـ يفيػة اثص تبػؿ ب هػت ـصرفيػذهت ثصج ػد
ع ى اثشتشة بف االؿ اثب تثجة ث ادث ثص ـف ر يزة أ ت ية يب ف بػف االثهػت ب تثجػة اثشاصػيتت
ـبت يايط اـثهت .ـهذا بت ا ؽ اتثة بف األ رتع ـاثصشـيؽ ثد اثبشتهد .ثذا ك يب ف صص

اثفي ـ إل

ث طػػة ث طػػة ا ـاإل رػػتع ػ ف باصػػـ ػػؿ ث طػػة ـصػػيتءصهت ا ا صػػدا ا بػػف اثػػدي ـر ـاثبال ػػس ـآرصهػػت ا
صصر تت األشاتص يهت كت\21ص . 94إف اثبؤ رات اث صرية اثاتصة اثبـثدة ات ـ يتا إثى ص ريػة
صصغير األش تؿ ـاثبت يصتت هث بالزبة أل ر األ الـ اثادي ة اتثيػتا ػث برا ػة اثصصػـير .ـ ػد أف

دا ػػت اثص ري ػػتت اثادي ػػة اي ػػز اثصرفي ػػذ ػػث ص ػػرتعة اثف ػػـ اث ػػيربتئث أصػ ػ ات ص ري ػػة ار ػػة اث ػػتبي ار
اثبـجهػػة بهبػػة ثصرفيػػذ األ ػػتر .فػػث بشػػهد بػػف ػػـ تطػػرـادة  Troyإاػراج ت ـثفغػػتر

يصر ػػف عػػف

صيدة تهـبيرـس ا يصب ؿ بـضـعة اثف ـ ث اثصراع األ طـري ثب ابة طرـادة ـ يفية ءزـ هػذو

اثبديرة اثباصرة .ـ ث هذا اثبشهد اثذي يـردو اث تاث عف ءزـ هتئؿ آلجؼ اث فف ـبئتت األجؼ
* َنظر الوصذر خُرَح الثشالوٌ – الوصطالحاخ السُنوائُح  ,ص . 43-1الكادراج تحسة كلوح فرنسُح كادر ( )caderتؼنٍ اإلاطار
(إاطار الصىرج)  ,أٌ صنغ أو الؼول التخصصٍ الوؼنً تالكادراج  ,أٌ هحتىي الكادر\ إَطار الصىرج  ,وتوا هى ػالقح فٍ سُاق
كادراخ\ هحتىَاخ أخري ساتقح والحقح  ,تل ػثر تراكواخ الناتج ػن كل هحتىي وػالقته الوتشاتكح هغ تقُح النىاتج والؼالقح ,إلً ها ال
نهاَح ػثال الفلن.
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بػػف اثب ػػتص يف ػػث عػػرض اث اػػر ػػذثؾ عب يػػة ر ػػـ اث ػػفف ـاإلر ػزاؿ ػػث اثبيرػػت صبهيػػدا ثغػػزـ بديرػػة

طرـادة اثباصرة .ـ تعدت اثص ريتت اثادي ة ع ى اثب تثجة اإلاراجية آلجؼ اث فف اثصث ص ار ػث
اث اػػر ثغػػزـ بديرػػة طػػرـادةا ثصج ػػيد األ ػػطـرةا بػػف اػػالؿ صـظيػػؼ اث ػراب ,اثبـثػػدة ات ػػـ يتا إلرشػػت

صـر بصببة د ة ب صاري هت ث األبت ف اثبط ـ ة ب ص رية ا صر ػتخ األشػ تؿ ث ػفف ػتآلجؼا
ذثؾ ا صر تخ األشاتص إثى اآلجؼ دجا بف األعداد اث ي ة عرد اثصصـير اثاث ثب تثجة اثاػدثا

ػػذثؾ ر ػػزـؿ آجؼ اثب ػػتص يف ع ػػى اثيت ػػة ـع ػػى ط ػػـؿ اثبير ػػت ا ػػتعدت ػػث ذث ػػؾ ار ػػة اث ػػتبي ار

اثبرص طػػة تثات ػػـب ـاثب ػػيطر ع ػػى ار صهػػت ثباص ػػؼ اثزـايػػت ـاتص ػةا عرػػد اثصصػػـير ػػث اثار ػػتت
اث أر ية بف األع ػى ثصضػايـ اثاػدث ـاج ػصيال ع ػى ب ػد تأ ـثػـ ػرب اثبيرػت صبهيػدا ثغػزـ بديرػة
طرـادةا ـثصج يد هذا اثصراع األ طـري اثذي صب ؿ بػف اػالؿ إرشػت ـصشػيد بـا ػ ا ص ارضػية ـجػز

بف ص ؾ األبت ف األ طـرية يب ؿ اثفضػت ات اثـا ػ ة ـصاريػؾ األشػيت اثبتديػة ـاألشػاتص ث ػيطرة

ع ػػى بديرػػة طػػرـادة بػػف ا ػالؿ اثبصت ػػة ػ ر بػػف ررػػتب ,ات ػػـ ث ـاثب ػػيطر ع يهػػت .ـثػػـ ج هػػذو
اثص رية ث تف بف اثص ـ ة ع ى تاثبارج صرفيذ ص ؾ األ تر.

بت أ فر عف اإلطتر اثرظريا تف أهـ اثر تط اثصث ي صا صهت اث تاث ثـظتئؼ اثبـرصتج اثر بث

ءير اثبصصتثث هث:

 -1صاػت اثص ريػػة اثر بيػة آ ت ػتا ـا ػ ة أبػػتـ باي ػة صػػتر اثف ػـ ـرؤيصػػإل ـ ا ػؽ آ ػػتؽ جديػدة ث
ث صرتـؿ اثبـضـعتت اثغرائ ية ـاثفرصتزيت تاثايتؿ اث بث .

ػػتر

 -2أ هبت اثص ريتت اثر بية ػث أضػفت جبتثيػة اثصػـرة ـاثصػـت ـاث ػـف ـار ػة اث ػتبي ار بػف ايػث
اثد ة اث تثية ـ اثـضـح ثصصـا ؽ ب بت ي صهد إل صتر اثف ـ .

 -3ػػتهبت اثص ري ػػتت اثر بي ػػة ػػث ا ػػؽ عرص ػػر اإل ػػترة ـاإل ه ػػتر .ـب ػػف ػػـ؛ تره ػػت صص ػػب ثص ػػتث
اثب طى اثجبتثث ـاثف ري ثغتيتت اثف ـ .

 -4ص زيػػز اثص ريػػتت ـدـرهػػت ػػث اثبـرصػػتج اثر بػػث ءيػػر اثبصصػػتثث ثيا ػػؽ ث باػػرج اث ػػرعة ـاث ػػهـثة
ـار ت إل ع ى اث يتؽ ث اثف ـ اث يربتئث .

الفصل الثالث /إجراءات البحث:
تحميل العينة الفممية:

الفمم  :سيد الخواتم الجزء الثالث مودة الممك

The Lord of the Rings : part3: The Return of the King

إاػراج  :يصػػر جت ػػـف  ...ػػيرتريـ  :ػراف ـاثػػش ـ ي يػػد ت ػػـيرز ـ يصػػر جت ػػـف عػػف رـايػػة رـرتثػػد

صػػـث يف  ...إرصػػتج شػػر ة ريػػـ جيػػف  ...ػػرة اإلرصػػتج  ... 2003بػػدير اثصصػػـير أرػػدريـ ثي ػػرس...
اثبـ ي ى اثصصـيرية هتـرد شـر  ...بؤ رات صـرية جيـ ار يؿ  ...بت يصتت اتصة ريصشترد صتي ـر
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 ...رـعية اثف ـ ايتؿ تأ طـرة ـبغتبرات  ...بدة اث رض  201د ي ػة ت 3221200ػالث ػتعتت
ـااػػد ـعشػػرـف د ي ػػة  ...عػػدد اثبشػػتهد ت 200بشػػهد  ...ػػتز اثف ػػـ ػ ػ ت 11أاػػد عش ػرة جػػتئزة
أـ ػ تر  .ـع ػػى ـ ػػؽ اثرصػػتئ ,اثصػػث اػػرج هػػت اإلطػػتر اثرظػػري ـاثصػػث أ ػػص هت اث تاػػث بػػف ب طيػػتت
صا ي إل ـبرج ية اإلطتر اثرظري .

ممخص فكرة الفمم  :سيد الخواتم الجزء الثالث مودة الممك :
ـصصباـر رة اثف ـ ـاثصث صرص ط تثجزأيف األـؿ ػيد اثاػـاصـ تر ػة اثاػتصـ بػرـ ار ػتثجز اث ػترث ػيد

اثاػـاصـ تاث رجػػتف ـارصهػػت ػػتثجز اث تثػػث ػػيد اثاػـاصـ تعػػـدة اثب ػػؾ

ػػد صاـيػػؿ اث صػػة بػػف اث بػػؿ

األد ث ثػ ترـرتثد رـيؿ صـث يف إثى ـ يربتئث بف ال ة أج از تأ الـ بص

ة.

ـص دأ اث صة اـؿ عشريف اتصبػتا صػـ صػر هت ا أعطيػت ال ػة برهػت ث جػتف ا ـ ػ ة ث ػزاـ ا ـص ػ ة

ث شػػر ا ــااػػد صػػر إل اثش ػرير ت ػػترـف

ػ ار ــض ػ

يػػإل اثشػػر ػػإل ـاث ػػـ ثيػػصا ـ

يػػة اثا ػـاصـ

ـثي ػػيطر تثصػػتثث ع ػػى األرض هػػت  .ػػد ػػرـف يظهػػر اثاػػتصـ اثش ػرير ـيصػػـثى اثهـ يػػت اثصػػغير

ت رـدـ بهبة ابؿ اثاتصـ ـاثذهتب ث را ة طـي ة صصا هت بصتعب يرة بضرية ثيصؿ إثى بػة
اثهػػالؾ – بتـرػػت دــ – اث ر تريػػة ثيػػدبر اثاػػتصـ ػػث اثب ػػتف اثػػذي صػػر

يػػإل ـا ػػترو هػػت بػػف ص ػػؾ

اثبرط ة اثـايدة اثصث بف اثبب ف صدبير اثاػتصـ يهػت  .اف ص ػؾ اثبهبػة يصا هػت اػث صػتاب اثاػتصـ

اثشرير ت ػترـف عػف اتصبػإل ع ػر اث ديػد بػف جرػـدو اثػذيف ي ػصبرـف تث اػتؽ فػرـدـ ـ ػتـ ـءـثػــ
ت ػػبيغـؿ  .ث اص ػػـؿ ع ػػى اثا ػػتصـ ا ـاثبص ػػي ة تثـ ػػت رف ػػإلا إذا ث ػػـ ي ػػصرج إل ص ػػتا إل ػػترـف

اثشريرا ي دأ تث يطرة ع ػى اتب ػإل ـاثػصا ـ ػإل ػـا شػ ؿ رف ػث ا أـ ج ػدي ـرف ػث ػث اثـ ػت
رف ػإل .بػت ػؿ ػتثبا ـؽ تءـثػــ /ػبيغـؿ اثضػاية اثايػة ث اػتصـ ا اثػذي صاػـؿ بػف هـ يػت إثػى
با ـؽ ريإل اثبرظر ا ي ؿ اث بؾ اثريى ـي يش يف اثب صر تت ا ذثؾ ػتف اثاػتصـ رف ػإل يب ػف

اث ـدة إثػى ػيدو اثا ي ػث اثشػرير ػترـف ثػذا يضػغط ع ػى اتب ػإل ث رجػـع إثػى ػيدو ا ـاصػى ػرـدـ
اثذي تــ اثاتصـ ش ار ة رضخ أار اثبطتؼ أل رو ـثـ ير ذو ـ ءـثــ  .ـبف االؿ را ػة ػرـدـ

ـ ػػتـ ـءـثػػــ ث ـصػػـؿ إثػػى بػػة اثهػػالؾ يصرػػتـؿ اثف ػػـ أرـاع ػتا باص فػػة بػػف اث شػػر ـاأل ػزاـ ـاثهـ يػػت

ـاثجػػتف ـ ػػارة ـأر ػـاع باص فػػة بػػف اث تئرػػتت اثش ػريرة ب ػ أشػػجتر رتط ػػة ـبصار ػػة ض ػالا عػػف ثغػػة
يص تب ـف هت .ـ د ب ػترؾ بػف اث ػـ جبي هػت اث ػارة األايػتر ـ رػـ اث شػر ـاألبػـات ـا ػطة ػيؼ

اثباػػترب اثب ػػيطر ع ػػيهـ ا ـارصهػػت ـصػػإل ـهال هػػت ـارصهػػت اثب ر ػػة ثصػػتث

ػػـة اثايػػر ػػد ارهيػػتر

أ ػراج ػترـف اثشػرير ـارهيػتر جيشػإل صاػت األرض ـا ػػطة اثب ػؾ اثباػترب أ ارءػـف ػـ صصـيجػإل ب ػتا

ثص دأ ايتة جديدة آبرة.

تحميل العينة سيد الخواتم الجزء الثالث مودة الممك:
إف اثص رية اثر بية ث بـرصتج ءير اثبصصتثث تف ثهت ـظيفة ص يرية ث :
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صات اثص رية اثر بية أ ت ػتا ـا ػ ة أبػتـ باي ػة صػتر اثف ػـ ـرؤيصػإل ـا ػؽ آ ػتؽ جديػدة ث

ث صرتـؿ اثبـضـعتت اثغرائ ية ـاثفرصتزيت ت اثايتؿ اث بث

ػتر

.

هػػذو اث يرػػة ص ػػدـ ءيػػر ـا يػػة هػػث باػػض أ ػػطـرة ـايػػتؿا ا ػػصطتع صػػتر اث بػػؿ بػػف صػػر

شاصيتت ءير ب ثـ ة ـأش تؿ هيئة ءرائ ية ب ؿ األشجتر اثرتط ة ـا طة اثبؤ رات اثصـرية ا ب

شاص ػػيتت إر ػػترية ـث ػػف اتر ػػة ػػـؽ اثبػ ػ ثـؼ

تثه ػػت ا ػػذثؾ ص ػػر ـصج ػػيد با ـ ػػتت ا ار ي ػػة

ــاـش عبال ة ا بف االؿ اثص رية اث تثية اثصث

ات اثبجػتؿ أبػتـ صػتر اث بػؿ ػث رػت أاػداث

ـأبت ف ا صراضية ثصج يد رؤيصإل  .تثجترب اثف ري هـ يفية صج يد اثايتة بف االؿ أ طـرة اثاتصـ.
يصضبف اثف ـ اث ديد بف اثبشػتهد ػؿ أ ػر بشػتهد اثف ػـ اثصػث صػرـ عػف رؤيػة أـ باي ػة ا ػصطتعت أف

صضفث ع ى هذو اثشاصػيتت ـاثبا ـ ػتت ػبتت ـاصػتئص بػف ايػث اثار ػة ـاج ػصجت ة ث ػؿ بػت

هػػـ اـثهػػت ضػػبف رػػت د اربػػث ث اػػداث .هػػذو اثباي ػػة اثا ي ػػة أ ػػهبت ػػث إاتثصهػػت اثػػى ـا ػ برئػػث
تب تري ػػتت ـ ػػدرات أصتاصه ػػت اثص ري ػػة اثر بي ػػة أب ػػتـ ص ػػتر اث ب ػػؿ ػػث اثص تبػ ػؿ بػ ػ ه ػػذو اثرب ػػتذج ب ػػف

اثشاصيتت ـاثبا ـ تت ع ى أ تس أرهت ـا
صط ي هت بف االؿ اثص رية ث اثف ـ
فػػث اثبشػػهديف ت 4ـ6

اث ا ي ثا ـصج دت هذو اث ال ة ػيف اثرؤيػة ـآ ػتؽ

ؿ ـ رذ ر برهت اثبشتهد األصية :

ػػبيغـؿ تءـثػػــ ػػد ذثػػؾ

ػػد أف صػػؿ صػػدي إل تدايغػػـؿ ـاصػػؿ ع ػػى

اثاتصـا يربى اثى اثصالؿ اث يدة ا ـ يصرتـؿ ب تا بػف بجػر بػت ثي هػت ـهػث ايػة ا يصغيػر ـجهػإل
اإلر ترث شيئتا شيئتا رصيجة اثشر اثب ـف ث اثاتصـ ع ى ؿ بف ي إل .ـ ػث اثبشػهد ت6

ػبيغـؿ

تءـثػػــ يصاػػـؿ اثػػى هيئػػة با ػػـؽ ءرائ ػػث صػػير اث تبػػة يػػص ـ ب ػػؿ اإلر ػػتف ـيبشػػث ع ػػى أط ار ػػإل
األر ػػة ثص ي ػػد أ ػػطـرة اثا ػػتصـ اثب ػػـف بر ػػذ داي ػػة اثف ػػـ ص ري ػ ػتا ـصج ػػيد ه ػػذو األب ػػت ف ـاثبا ـ ػػتت
اإل صراضية ءير اثب ثـ ة بف االؿ اثص رية اث تثية ث بؤ رات اث صرية ـا طة اث ـب يـصر اثصث ـ رصهػت

اثص ريػػة اثر بيػػة أبػػتـ باي ػػة صػػتر اث بػػؿ ػػث صرػػتـؿ بـضػػـع عػػتثـ األ ػػطـرة ـاثايػػتؿ .ـ ػػث اثبشػػهد
ت 7ػث أ رػت بػػرـر تءترػداثؼ اث ػتار األ ػػيض ث ايػر ذي اثشاصػية اإلر ػػترية اثاتر ػة بػ ر ت ػػإل
ث ءت ة يفة بف األشجتر اثغرائ ية اثرتط ة إذ صص ـ ب ءترداثؼ ا ـهػذو اثرؤيػة ـاأل ػتر ج ػدصهت

باي ػػة اثباػػرج ـأاتثصهػػت اثػػى ا ي ػػة برئيػػة بػػف اػػالؿ ص ريػػة اثبػػؤ رات اث ص ػرية اث تثيػػة اثد ػػة  .ـ ػػث

اثبشهد ت 93دااؿ هـؼ ش

اثبـصىا تأراءـف اثب تصؿ ي ت ؿ ب ؾ اثبـصى إل رتعإل ثب تص ة جػيش

ت ػػترـف اثشػ ػريرا ج ػػيش أشػ ػ تح اثب ػػـصى اثب ػػـف ب ػػف اآلجؼ ػػؿ بئ ػػتت اآلجؼ إذ ب ػػف اثصػ ػ ب
صج ػػيدهت ػػؿ ي ػػتد ي ػػـف بػػف اثب ػػصايؿ اثصف ي ػػر ه ػػذا بـضػػـع ثػػـ ج اثص ري ػػتت اث تثيػػة اثد ػػة ب ػػف

اثبؤ رات اث صرية ث ر ــ ال ية األ تد ث شاصيتت اج صراضية ـا صر تاتهت اثػى آجؼ أـ أي عػدد
ياصتجػػإل صػػتر اث بػػؿ ػػدجا بػػف إعتدصهػػتا ـصبصػػتز تثار ػػة ـاج ػػصجت ة ث ػػؿ بػػت هػػـ اـثهػػت ا ـا ػػطة

اث ـب يػػـصرات اث بال ػػة .ػػذثؾ ػػث اثبشػػهد ت 171ػػث أ رػػت اثب ر ػػة ػػيف جػػيش ت ػػترـف اثش ػرير
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اثب ـف بف آجؼ اثبا ـ ػتت اثغرائ يػة ــاػـش عبال ػة ا ـجػيش تأ ارءػـف ـب ػإل ءترػداثؼ اث ػتار
األ ػيض ي ار ػػإل اثهـ يػػت اث ػػزـ ت يػ ف ـب هػػـ جػػيش بػف اث شػػر اآلدبيػػيف ػػذثؾ بػ آجؼ بػػف أشػ تح

اثبـصى ي تص ـف ب أراءـف .ـ ث اثبشهد ت 187ءـثــ ـب إل اثاتصـ ي ط بف أع ى اثبرادر راـ
اثهتـية ا شؽ اثرتر األ دية اثهتئ ة ثصرصهػث بف ػـؿ أ ػطـرة اثاػتصـ اثشػرير ا ـثيرهػتر ػرج ت ػترـف

ـيرهػػتر ػػؿ بػػت اـثػػإل.

ػػذثؾ ػػث اثبشػػهد ت 188ػ ػػث ػتاػ ػػة اثب ر ػػة ايػػث آرصهػػى بف ػػـؿ اثاػػتصـ

اث اري اثب ـف ا األرض صرهتر اـؿ جيش ترـف اثشػرير ـص ػص هـ األرض ػد اصػترهـ ثجػيش
أ ارءػػـف ا ـصج ػػدت األ ػػطـرة صاطػػيـ اثاػػتصـ ـارصهػػت بف ـثػػإل اثب ػػـف ـااتثػػة هػػذو األ ػػتر اثبصاي ػػة
اثى ا ي ة برئية ـا طة اث ـب يـصر.

 -7أ هبت اثص ريتت اثر بية ث إضفت جبتثية ث صـرة ـاثصـت ـاث ـف ـار ة اث تبي ار بف ايث
اثد ة اث تثية ـاثـضـح ثصصـا ؽ ب بت ي صهد إل صتر اثف ـ .
أ ػػدت اثص ريػػتت اثادي ػػة دـرهػػت ػػث إضػػفت جبتثيػػة ع ػػى اثصػػـرة ـ ػػتف ـاضػػاتا ـج ي ػتا ث جترػػب

اثجبػػتثث ث صػػـرة بػػف إضػػت ة ـدي ػػـر ـ ػػؿ بػػت ياػػيط تثاػػدث اثػػدرابث ـصرصي هػػت بػػف ايػػث اثد ػػة ػػث
اثصص ػػبيـ ـدـر اإلض ػػت ة ـاث ػػػـف ػػث اثص ػػـرة اثبرئيػ ػػةا ػػذثؾ ص ري ػػة اثصص ػػغير ث شػ ػ تؿا ـص يػػػؼ
اثب ػػصـ اثص يػػري ث صػػـرة ا ثإلياػػت تثجترػػب اثف ػػري ـاثػػذي صصضػػبرإل اثصػػـرة اثب ريػػة ع ػػى اثجترػػب
اثص يري ـصج يدهت بف االؿ اثص رية اثفتئ ة اثد ة ـا طة اث ـب يػـصر .ـاثال ػت ث رظػر ػث هػذا اثف ػـ

بف اثبؤ رات اث صرية ـص رية اثصـت اثر بث اث تثث اثر تـة ثصدعيـ اثصـرة اثبرئية

اثب ار ػػة ثه ػػت ـصػػدرجتت اث ػػـف اثر ب ػػث  .ـيصضػػبف اثف ػػـ اث دي ػػد بػػف اثبش ػػتهد اثص ػػث صػػرـ ع ػػف اثار ػػة
ـاج صجت ة ضبف رت درابث با ـ يـاث ث بشتهد ا ي ة بت يجري بف ايتؿ تا طـرة اثى ا ي ػة

برئي ػػة أب ػػتـ اثبش ػػتهد بر ػػذ اث داي ػػة اص ػػى رهتي ػػة أا ػػر بش ػػهد ػػث اثف ػػـ ـاثب ػػـف ب ػػف ت 200بش ػػهدا
ـصج ػػدت هػػذو اث ال ػػة ػػيف اثصػػـرة ـآ ػػتؽ صط ي هػػت بػػف اػػالؿ اثص ريػػة ػػث أ ػػر بش ػتهد اثف ػػـ ـبرهػػت

اثبشتهد األصية:

فث اثبشتهد ت  27ا  28ا  29ءترػداثؼ أبػتـ بديرػة اثب ػـؾ ت بيرػتس صيريػث ع ػى اصػترإل

األ ػػيض ـب ػػإل ت ي ػ ف اثهـ يػػت اث ػػزـ ا اثبديرػػة اث يضػػت أبتبػػإل ـا فػػإل اثج ػػتؿ اث يضػػت ػػث ار ػػة
ػػتبي ار بابـثػػة ػػث اثجػػـ بػػف األع ػػى ا ترـرابيػػة ػػـ ع ػػى ءترػػداثؼ ـهػػـ يرظػػر إثػػى اثبديرػػة  .ـ ػػث

اثبشػهد ت 28ءترػػداثؼ ـارطال ػػإل دااػػؿ اثبديرػػة ـأبتبػػإل يػ ف ـصػػـجا بػػف أ ػػفؿ اثبديرػػة ـبػػرـ ار ع ػػر
اثطػ ػػرؽ اثب صـيػ ػػة ـاأل ػ ػـاب إثػ ػػى أع ػ ػػى بػ ػػة اثبديرػ ػػة اثصػ ػػث يـجػ ػػد يهػ ػػت صػ ػػر اثب ػ ػػؾ ع ػ ػػى ارصفػ ػػتع

ت 1000دـ عف ط األرض ـ بصت ة اثص ـد ـع ػر اثطػرؽ اثب صـيػة ـثباص ػؼ اثزـايػت ـأاجػتـ
اث طػتت ث ص يػػر عػػف عظبػة اثبديرػػة ـ ـصهػػت ي ػتعد ػػث ذثػػؾ اثبػؤ رات اث صػرية ـا ػػطة اث ـب يػػـصر

إلضػفت جبتثيػة ث صػـرة ا ـثإلياػت تأل ػتر اثايتثيػػة ثبديرػة أ ػطـرية ػث هرد ػصهت ـشػ هت اثفريػػد.
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ـ ػػث اثبشػػهد ت 69ار ػػة اث ػػتبي ار اث طيئػػة ع ػػى اثفر ػػتف اثػ ػ ت  200اثب تص ػػة ضػػد جػػيش ػػترـف
اثشرير عرد ار ات هت ا ـص بف جبتثية اثصـرة ث ار ػة اثفر ػتف اث طيئػة بػف اػالؿ صـظيػؼ ار ػة

اث تبي ار ع ى هؤج اثفر ػتف ـار ػة اثجيػتد اثطػتئرة ػث اثهػـا ضػالا عػف اثبػؤ رات اث صػرية ث ص يػر
عف ارد تعهـ راـ اثارب ا ثإليات
يػػداؿ هػػؼ ش ػ

ـة اثصبت ؾ يف اث شر ضد اثشر .ـ ث اثبشهد ت 93أراءـف

اثبػػـصى ـاث ػػتبي ار صصجػػـؿ ب ػػإل ػػـ ػػث ار ػػة اث ػػتبي ار اثذاصيػػة اثصػػث صػػداؿ ػػث أدؽ

صفتصيؿ ببرات اث هؼ ـب ػؾ اثبػـصى ػـ ظهػـر أشػ تح اثبػـصى بػف اػالؿ اثص ريػتت اث تثيػة ث بػؤ رات
اث صرية ـا صر تاهت إثى آجؼ ث إضفت جبتثية ث صـرة اثبرئية ا ـثإليات تث تثـ اآلار ـبت د
اثايتة بػف صايػؿ .ػذثؾ ػث اثبشػتهد ت 187ـ ت 188ارجػ تاثبؤشػر األـؿ بػف اػالؿ ص ريػة بػ
صصت

اث تبي ار ارهيتر اث رج ـاث ػة صر يهػتا جرصهػت بف ػـؿ اثاػتصـ اث ػاري .ـ ػث اثبشػهد ت  188ػث

ار ػػة اث ػػتبي ار اثبصت ػػة ثجػػيش أ ارءػػـف ـثباص ػػؼ اثزـايػػت ـأاجػػتـ اث طػػتت ي ػػتعد ػػث ذثػػؾ اثص ريػػتت

اثادي ػة ث بػػؤ رات اث صػرية .أبػػت ػػث اثبشػػهد ت 189ءترػداثؼ اثطػػتئر ػػث اثهػـا ع ػػى ر ػػر عبػػالؽ
ثير ذ ت رـدـ اتبؿ اثاتصـ ث اثرا ة اثص ة ـاثشت ة ب صدي إل ت تـ ـهـ ب ـف ث أع ػى

اثبراػػدرات ـ ػػط ارهيترهػػت ـارفجػػتر اث ػ ار يف ـاثابػػـ اثرتريػػة ـزاػػؼ أث ػػرة اثرػػتر إثيهبػػت ثصاتصػػرهبت.

ار ػػة اث ػػتبي ار اثبابـثػػة بػػف األع ػػى ب ػ ار ػػة األشػػاتص ػػـ ع ػػى ػػرـدـ ـ ػتـ ـبصت ػػة اث ػػتبي ار
ث ادث ـصج يد اثجترب اثص يػري ث ػؿ ار ػة ـثباص ػؼ أاجػتـ اث طػتت بػ ص ريػة اثبػؤ رات اث صػرية

ـصضتؼ ع ى جبتثية اثصـرة اثبرئية .

أبت اثصـت؛ تف بر جبتا ـبصـا تا ثػدعـ اثصػـرة اثبرئيػة بػف اػالؿ بػزج اث يػر بػف األصػـات

ـاثبؤ رات اثصـصية ـأعطى ارط تعت ث بت ف ءير اثب ثـ ػة ـأصػـات اثبا ـ ػتت اثغرائ يػة ـاثـاػـش

اث بال ػػة صـا ػػؽ بػ ػ اثصػػـرة ا ب ػػف اػػالؿ ا ػػصاداـ اثصػػـت اثر ب ػػث اث ػػتثث اثر ػػتـة ب ػ اثبـ ػػي ى
اثب ار ػػة ػػث ػػؿ بشػػتهد اثف ػػـ .فػػث اثبشػػهديف ت  65ـ  67األصػـات اثبر ػػة بػػف

ػػة ػػترـف

ـهث ءير ب ثـ ة ا يهت بف اثره ة ـاثرعػب ا ث با ـ ػتت اثغرائ يػة ـاثـاػـش اث بال ػة اثطػتئرةا ـهػذو

األصػ ػـات ـاثب ػػؤ رات اثص ػػث ص ار ػػؽ اثص ػػـرة اثبرئي ػػة ـص ػػدعبهت إلض ػػفت ج ػػـ ب ػػف اثره ػػة ـاثش ػػر .ـ ػػث

اثبشهد ت  93األصػـات اثرت ػة بػف هػؼ اثبػـصى ـزبجػرة ب ػؾ اثبػـصى ػد اثصػبت بػ أصػـات

ـضـضػػت ألش ػ تح اثبػػـصى ثصػػدعـ اثصػػـرة اثبرئيػػة ثهػػذا اثب ػػتف اج ص ارضػػث ـاثشػػاـص اج ص ارضػػية

ثإليات

د ية اثب تف ـا صاتبإل بف ؿ ضجي ,اث شرا إذ ا صادـ بزج األصػـات ػ ر بػف بػؤ ر

ـا طة اثص رية اثر بية ث صـت ثص ـف بر جبة ب اثصـرة اثبرئية ـدعبهت إثى ا ي ة ـا ة أ ر.
ـاث ػػـف ػػد أد دـرو اث ػػـظيفث إلض ػػفت ط ػػت

اثص ػػـرة األ ػػطـرية ضػ ػالا ع ػػف اثبال ػػس ءي ػػر

اثب ثـ ة ع ى طـؿ بدة اثف ـ ا بف اػالؿ ص ريػة اث ػـف اثر بػث ـصػدرجتت األثػـاف ـبزجهػت ا ـاثب ػصـ

اثص يري ث ـف ثصر جـ ـصالئـ رـعية اثصـرة ـاثبغز برهت ثصج يد رؤية ـأ ػتر صػتر اثف ػـ اثبصاي ػة

722

العذد  –222الوجلذ األول لسنت 2027م 2429 -هـ

هجلت األستار

ـع ػػى ب ػػصـ اثف ػػـ .فػػث اثبشػػهد ت  93أش ػ تح اثبػػـصى اثبـشػػاة تألاضػػر ع ػػى أج ػػتدهـ إثػػى
اثطيؼ األ يض ثرؤـ هـ إلضفت اثايتؿ ـاثفرطتزيتا ـثإليات تأل طـرة.
ـ ث اثبشهد ت 187

د ارهيتر

ة ترـف ـاث رج بف االؿ

ـط ءـثــ ث شؽ اثرػتر األ ديػة

اثببزـج ضالا عف اثرتر اثب صه ة إثى اث ـاد اث تصـ ػث ػتع اثرػتر ػـ اث ػرج ـاث ػة اثبـشػاة تث ػـاد
ثص يد اثشر ـاث رة ثصدعـ اثػصـرة اثبرئية.
-2

ػػتهبت اثص ريػػتت اثر بيػػة ػػث ا ػػؽ عرصػػر اإل ػػترة ـاإل هػػتر .ـ تثصػػتثث ترهػػت صصػػب ثصػػتث

اثب طى اثجبتثث ـاثف ري ثغتيتت اثف ـ.
بف االؿ صايؿ ـا

ا صراضث أل طـرة اثاتصـ اثصث صر هت ت ترـف اثشػرير اثصػث صػصا ـ تثشػر

ـاث ػ ػػـ اثاتر ػ ػػة ع ػ ػػى األرضا بػ ػػف األبػ ػػت ف ـاثشاصػ ػػيتت ـاثبا ـ ػ ػػتت ــاػ ػػـش عبال ػ ػػة هػ ػػت

ا صراضيةا ـي تد ي ـف عرصر اإل ترة ـاإل هػتر ـااػدا بػف أهػـ اثبرص ػزات ث رػت اث ال ػة ػيف بـضػـع

اث بػؿ اثايػػتؿ ت األ ػػطـرة ـاثبشػػتهد ا ـرهػػت صصػػـر عػـاثـ ءيػر ب ثـ ػػة ثبػػت صبص ػػؾ بػػف ػػـة اتر ػػة
ـصصاػػرؾ ػػث أبػػت ف ثػػيس ثهػػت ـجػػـد ا ي ػػث ع ػػى األرض .ع ػػر ر ػػي ,بػػف األاػػداث اثبصاي ػػة اثصػػث
صبص ؾ بصدا يصهت ضبف رت عتثبهت اثف بث اثػذي أ ػهـ ػث صشػييدو باي ػة اثفرػتف ـج ػدصإل اثػى ـا ػ

برئث بف االؿ إب ترية اثص ريتت اثادي ةا ثذا إف اإل هتر ث اثف ـ هـ رػتص ,عػف اث ػـاريف اثصػث صا ػـ
عتثـ اثف ـ ـهث اترجة عف ادـد ـاريف اثايتة اثط ي ية ثإلر ػتفا ـاف ترػت ص ػصرد اثيػإل ػث ر ػجهت

ث اداث .ـيصضبف اثف ـ اث ديد بف اثبشػتهد ـ ػد أ ػهبت ػث ذثػؾ اثص ريػة اثادي ػة ػث ا ػؽ عرصػر
اإل ترة ـاإل هتر اث صري بصدرجتا برذ اث داية اصى رهتية اثف ـ .

فػػث اثبشػػهد ت 69ار ػػة اثفر ػػتف اث تئػػديف ا تثار ػػة اث طيئػػة ث ػػتبي ار ا ػػذثؾ ار ػػة اثجيػػتد

ـاـا رهػ ػػت اثطػ ػػتئرة ػ ػػث اثه ػ ػـا ا تإل ػ ػػترة ص بػ ػػف ػ ػػث اثار ػ ػػتت ءيػ ػػر ب ثـ ػ ػػة ث جيػ ػػتد .ـ ػ ػػث اثبشػ ػػهد

ت 93ار ػػة ش ػ

اثبػػـصى ـظهـره ػت ـاثبـشػػاة تألاضػػر ـاثهتثػػة اث يضػػت ع ػػى رؤـ ػػهت اث ظبيػػة

ـأصػـات اثضػػجي ,اثصػث صصػػدر برهػت ايػػث ص بػػف اإل ػترة ـاإل هػػتر ػث صج ػػيد أشػ تح األبػـات .ـ ػػث

اثبشهد ت 130صر اثب ػؾ ػث أع ػى اثبديرػة ـاثاػت ـ ياصػرؽ ـهػـ ياػرج

ػرعة بػف ـا ػة اث صػر

راػػـ تاػػة اث ػػتاة األبتبيػػة ث صػػر تصجػػتو ات صػػإل ثي ػػث رف ػػإل راػػـ األرض ا تإل ػػترة ـاإل هػػتر ػػث
اثرتر اثب صه ة ع ى ج بإل ـهـ ب ػرع ػـ ـهػـ يطيػر راػـ اث ػتع .ـ ػث اثبشػهد ت 187ص بػف اإل ػترة
ـاإل هتر ث عب ية

ـط ءـثــ ث شؽ اثرتر اثـهتجة ـصج يد يفية صش إل تثاتصـ ـهـ ث اتثة
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اث ـط راـ اثرتر إثى أف صغبػرو اثريػراف ػث األ ػفؿ ػذثؾ ص يػؽ ػرـدـ تثبراػدر اثبػؤدي إثػى شػؽ
اثرتر ـصش إل تثايتة ـ ب ػتعدة صػدي ة ػتـ إلر ػتذو ا ػـ عب يػة ارهيػتر اث ػة ـاث ػرج ثبديرػة ػترـف

اثشرير د صاطيـ أ طـرة اثاتصـ ـارفجتر اث ار يف ـاألث رة اثب صه ة ـاثزاافة إثى األرض بف.

 -2ص زيػػز اثص ريػػتت ـدـرهػػت ػػث اثبـرصػػتج اثر بػػث ءيػػر اثبصصػػتثث ثيا ػػؽ ث باػػرج اث ػػرعة ـاث ػػهـثة
ـار ت إل ع ى اث يتؽ ث اثف ـ اث يربتئث.
أ ػػت ص ريػػة اثبـرصػػتج اثر بػػث ػػث رػػت

ػػرد ـ ػػؿ د اربػػث ث اػػداث أ ػػر إ رتعػتا بػػف اػػالؿ ـجػػـد

أ ر بف ب تر ث صـرة ع ى ػط اث ـب يػـصر ـااصيػتر اث طػة اثبالئبػة ترصظػتـ اث طػتت ـارص تطهػت
بف اثرـااث اثدرابية ـاضت ة أشػ تؿ جديػدة بػف اثبػؤ رات اث صػرية ع ػى اثصصػـير اثاػث ـع ػى ـ ػؽ

ااصيتر ـرؤية اثبارج إذ ص هؿ بف بهبة اثبارج ذثؾ رعة اثصرفيذ بف االؿ شػ ة اصصػتؿ عتثيػة
اث رعة ـا طة ر طهت بف اػالؿ دبػ ,ـصر يػب أجػ از اث بػؿ ـأل ػر بػف ب ػتر ػث ـ ػت ـااػد د ػة

بصرتهيػػة ػػتث ـب يـصر ػػث هػػذا اثف ػػـ تاث يرػػة  .ـار ػػس ذثػػؾ ع ػػى صج ػػيد اثجترػػب اإل ػػداعث ث برجػػز
اثرهػػتئث ث ف ػػـ اث ػػيربتئث  .صج ػػدت هػػذو اث ال ػػة ػػيف اثرؤيػػة ـآ ػػتؽ صط ي هػػت بػػف اػػالؿ اثص ريػػة اثػ ػػصث

اعصبد اثفػ ػػـ ع يهت ـبرهت  :فث اثبشػهد ت  7ػث أ رػت بػرـر ءترػداثؼ بػ ر ت ػإل ػث اثغت ػة اث يفػة

تألشػػجتر اثرتط ػػة ـصػػـ صج ػػيد هػػذا اثبشػػهد بػػف اػػالؿ اثبـرصػػتج اثر بػػث اثبصػـازي ػػث ـ ػػت اثصصػػـير

رف إل ـع ر اثر ط تث ـب يـصر إذ يـجد أ ر بف ب تر ث صـرة ع ى ط اثشتشة د اثصاضير ثهت

بؿ ر اة ب دئية بف بؤ رات صـرية ضالا عف اثصصـير اثاث ث شاتص إذ صدب ,ـيػصـ صر ي هػت

ب أج از اث بؿ األار ث اثب ترات هت ـع ى ـ ؽ بصط ػتت اث بػؿ ــ ػؽ رؤيػة اثباػرج ثصج ػيد
أ ترو اثى ا ي ة برئية ب ر ة بت صـ ر اث رعة ـاث هـثة ا ـاجاصيتر ـصصاي اثبرت ب ث اثر اة

اثرهتئيػػػة ـاثص طي ػ ػ اث ػ ػري ـ تثد ػ ػػة اث تثيػ ػػة .ـ ػ ػػث اثبشػ ػػهد ت 93بػ ػػف ا ػػالؿ صج ػ ػػيد ش ػ ػ

اثبػ ػػـصى

تثبؤ رات اثصـرية ػث أاػد اثب ػترات بػ اثصصػـير اثاػث أل ارءػـف ت رػتع ب ػؾ اثبػـصى ػث اثب ػتر

اث ترث ـبف ـ يصـ اثدب ,ـصر يب األج از ـااتثصهت إثى برجز إ داعث ث صـرة برئية جبتثية  .ـ ث

اثبش ػػهد ت 171ػػث أ ر ػػت صاري ػػر بدير ػػة اثب ػػـؾ تبير ػػتس صيري ػػث

ػػد دا ػػـؿ ػ ػـات ػػترـف ب ػػف

اثبا ـ ػػتت اثغرائ يػػة ـاثـاػػـش اث بال ػػة ـاثبا ـ ػػتت اثطػػتئرة ب ػ جػػيش أ ارءػػـف اثب ػػـف بػػف اث شػػر
ـاأل زاـ ـاث تار األ يض ي ار هـ جيش ش

ث ص ػػـرة ا ـص ري ػػة اثب ػػؤ ارت اث صػ ػرية ثشػ ػ

اثبـصى ا بف االؿ اثبـرصتج اثبصـازي ث ب ترات عدة

اثب ػػـصى ػػث ب ػػتر ػػـ ػػث ب ػػتر آا ػػر ثص ري ػػة صص ػػغير

األش ػ تؿ ث با ـ ػػتت ب ػ اثب ػػتر اث تثػػث اثصصػػـير اثاػػث ػػـ صػػدب ,ـصر ػػب ب ػ أج ػ از ـصج ػػيدهت ػػث

صػػـرة برئيػػة ريػػدة بػػف اػػالؿ صار ػػتت ش ػ
اثبشهد ت 187ث أ رت

اثبػػـصى

ػراب اثطيػػؼ ـاث صػػتؿ ب ػ اثبا ـ ػػتت .ـ ػػث

ػ ـط ءـثػــا اثصصػـير اثاػث ػث ب ػتر ػـ اثبػؤ رات اث صػرية ػث ب ػتر

أاػػر ثشػػؽ اثرػػتر بػ ص ريػػة صصػػغير األشػ تؿ ث

ػػة ـ ػػرج ػػترـف ػػث ب ػػتر تثػػث عرػػد ارهيترهػػت بػػف
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ا ػػالؿ اثبـرص ػػتج اثبصػ ػـازي ص ػػدب ,ه ػػذو األجػ ػ از ـصج ػػيدهت ػػث ص ػػـرة برئي ػػة جبتثي ػػة .ـ ػػث اثبش ػػهد
ت 188ػػث أ رػػت ارهيػػتر األرض اػػـؿ جػػيش ػػترـف ػػث ػػتاة اثب ر ػػة ـاـثهػػتا بػػف اػػالؿ ص ريػػة
صصغير األش تؿ ث جدراف ـاثبرادرات ـ ثػ رض بػ اثبػؤ رات اث صػرية ػث اثب ػتر اث ػترث ـاثب ػتر

اث تثث ث صصـير اثاثا صـ دب ,هذو األج از بف االؿ اثبـرصتج اثر بػث ـصج ػيدهت إثػى ا ي ػة برئيػة
أبتـ اثبشتهد.

الفصل الرابا /النتائج واالستنتاجات
أوالً /النتائج:

 – 1ا ػصطتعت اثص ريػتت اثر بيػة ػث أ ػالـ عيرػة اث اػث ػص آ ػتؽ جديػدة ـا ػ ة أبػتـ باي ػة صػتر

اثف ـ بػف أ ػتر جديػدة ث بـضػـعتت ـاتصػةا اثغرائ يػة ت اثايػتؿ اث بػث ـصرفيػذ هػذو األ ػتر اجػـ
باي ة صتر اثف ـ ـصاـي هت اثى ا ي ة ت صـر بصار ة ع ى اثشتشة.

 – 2شػ ػ ت اثص ري ػػتت اثادي ػػة ـاثر بي ػػة إ ػ ػ ار ػػث صـظي ػػؼ عرتص ػػر اث غ ػػة اث ػػيربتئية ب ػػف اي ػػث
اثصـظي ػػؼ ـاثصر ػػتـؿ ػػث ا ػػصاداـ اثب تثج ػػة اثفري ػػة ب ػػف ص ػػتر اث ب ػػؿا ب ػػف جبتثي ػػة ث ص ػػـرة ي ػػدعبهت
اثصـت اثر بث اثببزـج اثذي ـا ب اثصـرة اثبرئية ا ذثؾ صدرجتت اث ـف إضت ة ثجبتثيػة اثصػـرة.
ـ تف اثدـر اثاالؽ آلثة اثصصػـير ـاضػاتا ػث ر ػؿ اثصفتصػيؿ اثد ي ػة ـاثصجػـاؿ ػث األبػت ف اثصػ ة

ـاثضي ةا ـا صادبت اث تبي ار اج صراضية اثصث صبصتز تثطيرافا ـاثصرـي تت تثاجــ ـاثزـايت اثباص فػة
ثص ري اث يتؽ اثف بث بف صد ؽ اث طتت ث ر ؽ بصجترس ـبصـا ؽ ب بت ي صهد إل صتر اث بؿ.

 – 3أ هبت اثص ريتت اثر بية ػث زيػتدة عرصػر اإل ػترة ـاإل هػتر اث صػري ا ا ػؽ زيػتدة ػث عرصػر

اإل ػػترة ـاثصشػػـيؽ بػػف اػػالؿ اإل هػػتر اث صػػري ـشػػد اثبصفػػرج ـا ترصػػإل ارف تثيػتا ـعتطفيػتا بػػف اػػالؿ ـ ػرة
بشتهد اإل ترة ـاإل هتر ث صـرة اثبرئية .

 –4أ ػػدت ص ريػػتت اثبـرصػػتج اثر بػػث اث ػػهـثة ـاث ػػرعة بػػف اػػالؿ اثبـرصػػتج اثبص ػـازي ـثػػيس اثص يػػدي

اثبصصػػتثث ا صا ػزيف اثصػػـر ػػث أ ػػر بػػف ب ػػتر تثـ ػػت رف ػػإل ع ػػى ػػط شتشػػة اث ـب يػػـصر ػػذثؾ
ب ػػترات اثصػػـت ا ػػث أ رػػت اث بػػؿ ا ـاعطػػت صػػـرة ـاضػػاة ثباي ػػة صػػتر اثف ػػـ ـ ػػؿ بػػت يب ػػف

إضت صإل ببت ار س ع ى اثبرجز اإل داعث ث اثف ـ اث يربتئث .

 –5إف هذو اثص ريتت اثادي ة ـاثر بية ع ى اثػرءـ بػف اإلب ترػتت اثصػث ـ رصهػت أبػتـ اثب ػدع ت صػتر
اث بؿ

إج أرهت ث اثـ ػت رف ػإل ااصزثػت اث يػر بػف اث ب يػتت اإلرصتجيػة ا ببػت ـ ػر ع ػى اث ػتئبيف

تث بؿ بجهـدات شرية ـبتدية.

االستنتاجات:

ر صرص ,ببت ص دـ بف صا يؿ عيرتت اث اث اآلصث :

 –1بت صطـرت اثص ريتت أضفت جبتثية ع ى اثصـرة د ة عتثية ـص ـف أ ر إ رتعتا .
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 –2صبيػػزت اث يرػػة تثص ريػػتت اثر بيػػة صا يػػؽ اثرؤيػػة اثايتثيػػة ث باػػرج بػػف اػػالؿ ا ص ػػتر ـا ػػؽ عػـاثـ
ا صراضية تف بف اثص ب ؿ ي تد ي ـف بف اثب صايؿ صرفيذهت .

 -3إف اثاـا ػػيب أ ازا ػػت اآلجت اثض ػػابة ـاثب تب ػػؿ ـاثب ػػدات األا ػػر اي ػػث أصػ ػ
يصا ؽ بف االؿ اثاـا يب ط.

ػػؿ ش ػػث

 -4أ ترت هذو اثص ريتت اثر بية ث اثبشتهد ثصج ؿ اثايتؿ اإل داعث بب رتا ث رية اث بؿ اثفرث.

 -5إف اثص ريتت اثر بية تف ثهت دـر األ ػر ػث اإل هػتر ـاثصشػـيؽ ـ ػتف اتضػ ار برػذ اث دايػة ـاصػى
رهتية اثف ـ تاث يرة بف االؿ صج يد األ طـرة ـدعـ اثبضبـف اثدرابث .
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