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Abstract: 
 

  This paper is part of the literature aimed at trying to 

extrapolate a number of references that tried to explore, 

and clarify the concept of new media. And its relationship 

to modern technologies, and to try to identify the most 

important sources of the new concept. And the most 

prominent references, with the aim of coming out with a 

clear vision on the concept of new media, in light of the 

existing differences concepts. Then to discuss one of the 

most important points related to the new media and we 

mean here in particular the basic principles that underpin 

it and allow him to acquire a number of characteristics 

that make it distinguished all the excellence from the old 

media. 
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 مقدمة: -1

االعالم الجديد املصطلح املفضل ملجموعة من   أصبح  

املمارسننننننننننننات االعالميننننننننننننة الينننننننننننني   ننننننننننننت دم الت  يننننننننننننات الرقميننننننننننننة 

عنننننالم الجديننننند اإل  أصنننننبح ننننند فوالكمبينننننورر ةطرو نننننة او ةننننن  ر ، 

التصلنننننيث والث افنننننة، حمنننننا انننننن  شنننننامصا حمصنننننطلح م س نننننا    ننننن  

ينة، ذن ا ألق ام    الجامصة وع وان يمين  املمارسنة الف  ع وان

م ننن   أحثنن  ، وفكروننا أكاديمينننامننا لصننل االعنننالم الجدينند مو ننوعا 

وعلننن ن نو مي ايند الصدينند من  الكتاةنات   نن ن ظهنرت ، ممارسنة

وممارسننننننننننار  علننننننننننن  ،رنننننننننناروذ ونملروننننننننننة ذنننننننننن ا املو ننننننننننو  وم ونارنننننننننن 

م اولننة الننن  ذنن ا امل نناذمةنصمنند منن   ننال   الصننصيد الصننالمي.

وال نننرا ات اليننني حجننث الوقننن   إطنننار ف ننار  ننن  أل رصنند لملنننة مننن  ا

ال رننلا  رتجاهةنن  الصدينند عننالم الجدينند النن   اإل قم ننا ا ننا   نن ن 

، ث افينننننة-وال وسننننيوالرقميننننة، والتك ولوليننننة  منننن  االرجاذننننات

ن ذنننننن ا التولهننننننات لصلنننننن  م نننننن  مفهومننننننا ذالميننننننا يصننننننص   نننننن  إ

الوقننن  الرا نننر تصننننر م تلننن  لوانبننن ، لكنننن  ذننن ا منننا يجصننننل 

صوصنننننننا م نننننن   ننننننن  الوقنننننن  نف ننننننن  مو ننننننوعا  صنننننننبا لل  ننننننا   

ةالن ننبة ملجتمصار ننا الصرايننة الينني ال رننلا  لننث رل ننب   صنند ةمثننل 

 عالم الجديد. إل اتمصات الغراية ةوسائل و   ب  املج
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ن م اولة فهث، وعدم رجاوز ال ردف  ذ ا الو صية 

ساسيات املرربط ةاإلعالم الجديد حت ديد مفهوم ، رلك األ 

ر اللغة اليي ةا تصا ألن ا ،علي ا ماليي ي و  املبادئ واست الص

ليس م  لل التصامل أاملدا ل م   أت    مح ةا تيار 

 االعالم ولك  م  كون لديدا.

ر ديث ولهة نملر    ن  ذ ا امل عنن او  م   ال   

ساسيين يرربط أم   ال  ع صرو  مفهوم اإلعالم الجديد، 

املبادئ صالج اما الثان  في ر ديد املفهوم، االو  ةم اولة

 أصبحن كان مفهوم االعالم إو . وم علي ااالساسية اليي ي 

 ي   يمك  ان  "الجديدفان كلمة " ،و وتا أحث  ر ليديا، و 

 لن ولود مجموعة م  الت والت والتغي ات الج روةذ ا إ

والصمي ة    الطرق والكيفيات اليي ر ود االن ان الن ال يام 

دةيات املتاتة ع  وذو ال   يدف  الن التفتيش    األ  .ة فصال 

 فهوم االعالم الجديد.م

 االعالم الجديد: مفهوم 2

يمك  اعتماد مصطلح اإلعالم الجديد ةد  اعتماد  

التك ولوليا الرقمية،  او (Emerging Mediaعالم املهيم  )اإل 

ما كان  ه، م1الراسواية هلك االرصاالت م فضل أو األ 

الجديد  إلعالمافر يط ةك م  كل لان ،  فإن االل مية، 

فص د  ،أ  لرملة  صي ها، فهو    كل م اني صفك    
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نك رفكر    يومك، فان    لي ظ علن م ب  إالتفكي  في  ف

ذارفك ال  ا   لي دم لك موسي ى ررتيبية ةاليوم الجديد، 

وبصد ررحك لل رور ر وم ةالولوج الن ةرودك االليكي ون  علن 

 بار أالكمبيورر الخاص ةك، ثث لتتول  الن متا صة  ز لها

الن  وبصداعلن شاشة التلفلوون الصالية الدقة،  الصباح

ن  متج  الن أال   يراف ك ةي ما ر ميل الب نامج ال مع  

ث ا  سي ك ة ملام ر ديد املواق  أعملك، سوف   تصين 

ن  علي  أةي ما ال     ر األ لي اعدك علن املرور الن الطروق 

ا ارفك  االرصا  يكلعشغا  الصيانة، ل لك أركت ف   صض 

لو  ةمجموعة الصمل، او ع  طروق رسالة قصي ة الخ

 نك سوف رصل مت  را. ألتصلمهث 

  صد قضا  يوم عمل علن الكمبيورر م  التك ولوليا 

ن  قد قررت االسي  ا  أو  الرقمية  صود الن البي  م  لديد

 ال  الليل، وم اذدة ةرنامجك املفضل، ال   قم  

 أنك املا ية، او ةلسجيل  علن مسجل الفيديو الرقمي الليلة 

كان رذين ر وم ةت ميل  م  علن شبكة االني ني . يوم كامل 

ذل  عالم الجديد؟ذل ت ا ه  اإل عالم، ولك  لوسائل اإل 

عالم إولن والكتاةة علن الكهوف ه  ةدايات الرسومات األ 

 واعتمادذا   للطباعة،  "غوتمبرغ" ي ا  إن أم ذل أ ؟لديد

 ؟ايدلد اعالمإمرة يصتب   ألو  الن ر 
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عالم الجديدة است دم كلمة وسائل اإل و  م  أن إ 

علن  أطل هاواليي  1953س ة  "مارشال ماكلوهان "ذو

 2ليكي ونيةثل لم  املصلومات اإلمرك ولوليا االرصاالت 

وهلك ليطلق  1990 س ة وا ر أولك  املفهوم ظهر لليا    

             هلك بالرقمية، وب  لتك ولولياا لهيم ة كوص 

و املفهوم ال   ارربط م  انل ار املصلومات الرقمية. فه

عالم ا  لص د التفرقة ما ةين وسائل اإل الجديد ل فاإلعالم

 .3الرقمية، ورلك ال ديمة هات الطبيصة الت اظروة

    انفجارا ي  م  ال رن الص رو  شهد ال ص  األ  

قمار ، ف لهلة الكمبيورر الشخصية، واألص اعة االرصا 

ورلفلوون ال اةل، والهوار  الخلووة، والتلفلوون الص اعية، 

قراص الفيديو الرقمية، وال بكة الصاملية أالصال  الدقة، و 

صب   أم  الوسائل التك ولوليا اليي  صضا لألني ني   صد 

عمدت شركات  ل دة اررباطا وثي ا ةاإلعالم الجديد، مرربط

قا م  عالم الجديد، سوا  انطالوسائل اإلعالم الن ربني اإل 

ال إاو ةداف  الضرورة امللرة، فلث يصد  صد  الرغبة    هلك،

 .عدد قليل من ا علن ال  ل ال ديث

قمنني ف نند رصننا  ر حثنن  منن  مجننرد اأعننالم الجدينند إن اإل  

، مننننننننننننننننن  ر  ينننننننننننننننننات الراسنننننننننننننننننو  وال نننننننننننننننننب ات اصنننننننننننننننننبح ملت منننننننننننننننننأ

عننالم اإل بالن ننبة للكثينن  ف .ة، واملصلومنناتوالتك ولوليننا التفاعلينن
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ننننن  لننننيس مجننننرد اعتمنننناد إ ، صنننند منننن  هلننننكأ النننننينننن ذ   الجدينننند

واليني رجصنل ، مصهنايضنا طرو نة التفاعنل ةنل ذنو أالتك ولولينا، 

ذننننننننو  لأل ننننننننرو ، واالن ننننننننبة 4داعالمننننننننا لديننننننننإعننننننننالم ت ننننننننا منننننننن  اإل 

الت نننننننار  ةنننننننين التك ولولينننننننات الجديننننننندة، والطرو نننننننة اليننننننني مننننننن  

، 5لإلعننننالم اللهننننا ي ننننت دم امل تننننو  عبنننن  االر ننننيات املتصننننددة 

عننننننالم الجدينننننند ةاسننننننث التغينننننن ات   ليصننننننرف اإل ل نننننند تننننننان الوقنننننن

واوصنننن   وااللتماعيننننة. التك ولوليننننة، والصنننن اعية، والث افيننننة

الننن مجموعننة واسنصة منن  التغينن ات  عننالم الجدينداإل ي نني  دقينق 

عالمننننننن ، والتوزسننننننن ، واالسنننننننت دام، ةي منننننننا يصنننننننرف  نننننن  االنتننننننناج اإل 

نننننننننن  التك ولولينننننننننا الجديننننننننندة أعنننننننننالم الجديننننننننند علنننننننننن آ نننننننننرون اإل 

 لإللاةننننننةاملتبننننناد  املننننننوفر مننننن   اللهننننننا للم نننننت دم، و  واالعتمننننناد

         يمكنننن  ال ننننو   ؟عننننالم الجدينننندذننننو اإل  منننناامل تصننننرة عنننن  سنننن ا  

 شيا  اليي رث التصرض الي ا مجتمصة.   ذو كل ذ ا األ 

صب   التك ولوليا ال لمة هات االررباط أل د  

الوثيق ةاإلعالم الجديد، رلك ال طصة م  املصدات اليي 

 ك ك  لية، واليي ال يم أحث  و  أسهلضلها الرياة ضر  ةفأ

صيش اليوم م  دون  ن أفال يمك   ،ر يل تيارك م  دون ا

وال م  ، الهوار  امل مولة، وال م  دون االقمار الص اعية

دون التلفلوون، وال م  دون سجالت الفيديو الرقمية، وال 

 م  دون الكمبيورر.
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الرقمية رضم  الكالم ع  الثورة  1990   س ة  

عالم الجديد هاذ  لدف  أن اإل واضح مفادا  افي اضال ادمة 

ن ر ل أني ني  علن وشك كان  األ  ، ل دعالم ال ديث لانبااإل 

    هولة وذو ما يمك  امل ت لك م  الوصو  م ل البث

أن ذو     كل ذ ااملالتظ و عالم ، مت اذية الن امل تو  اإل 

ن أ .ذو ال    غي ولك  نملام التوصيل  ،عالم لث يتغي اإل 

عالم ه  اليي  غي ت سائل امل ت دمة    الوصو  الن اإل الو 

 حما التغي ات اليي طرأت علن التك ولوليا هات ا.

م   أحث  عالم الجديد ذو يصت د  صض الصلما  ان اإل  

ن أن ث يصت دون أرسا  واالرصا ، أنملمة البث واإل  غي     

لوليا كلها اليي الكمبيورر ذو ال طصة العجيبة م  التك و 

ن مصملث التك ولوليا هات إعالم، أتدث  ثورة ص اعة اإل 

االررباط الوثيق ةاإلعالم الجديد، ه  هات ا    اررباط تتمي 

  .6م  رك ولوليا الكمبيورر

عالم إنتاج إم  ةوساطة الكمبيورر  ي محن ما إ 

عالمية نلوال الن ال درة علن ح ر ذ ا امل تجات اإل  لديد ذو 

والصور  الكمبيورر، يصني ال درة علن ح ر الرسومات،ةيانات 

ح رذا الن ةيانات رقمية م   ال   ،وال صوص املت رحة

. 7عالما لديداإال   يجصل من ا    ذو الفصلذ ،الروسبة

ذ ا  عالم الرقمياإل عالم الت اظر  الن ل د ر ول ا م  اإل 
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ل  ا  واسصا    مجا  الدراسات الت و  ال   فتح ا

 .8ةعالمياإل 

مثل عدد حبي  م  الباتثين " Manovich" يصت د 

 ول أوالتوزس  ح تد  ن ال ملر ف ط الن الت لو أ رو  األ 

عالم لي   ةالصورة الروسبة اليي رضف  الجدة علن اإل 

نتاج امل تو  إيضا علن رل  ، و أنما ر ثر الروسبة إ ،ال املة

" likPav"نأوذ ا نجد  .9والتوزس  ةمثل ر ثي ذا علن الت لو 

   لي  إبالن بة فالجديد،  لإلعالم ا صد ةع ر  أثنيي دد 

عالم ال يرربط ف ط الصصر الرقمي الت و     وسائل اإل 

ةتك ولوليا االنتاج، والتل  ،  يضاأ نماإو  والت لو ، ةالتوصيل،

عالم أ القيات اإل والجمهور، وامل تجين، والتوزس ، وال انون و 

 عما اإلعالم، واأل  مل ت ل    بلامل والجيل ارات،واالةت  الجديد،

 .10عالم الجديدورموول اإل 

وعة من ي ي  الن مجأالجديد  لإلعالمذك ا يمك   

والتوزس ، واالست دام، واليي  م  التغي ات    االنتاج واسصة

ن  ليس أعالم الجديد اإل ي ب نا م  التك ولوليا.  أحث  ه  

،  ون  ت لنما حي  يتفاعل املإمجرد رك ولوليا الوسيلة، و 

   فراد الجمهور مصها.أو 

   ال رن  "غوتمبرغ" فبالرلو  الن عصر مطبصة 

عالم أن نصرف ملاها ال  صتب  م  اإل الرا   ع ر، فإن ا يمك  
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اةت ارا رك ولوليا كان ل  الجديد،    الوق  ال   مثل  في  

لاةة واإل    هلك الوق .  عالميةاألثر علن سي ورة الصملية اإل 

ن إف عالمية  ر ثي ذا الكبي  علن الث افة اإل لرغث من  علن اأ

ما أ، وذو التوزس .  اهلك قد مس لانبا واتدا م  لوانب

قد ن التطور التك ولوج  عالم الجديد فإاإل أ  الثورة اليوم 

مس لمي  لوان  الث افة اإلعالمية حما ثرا قد أ أتدث

 واالست داملي  م  االنتاج الن التوزس  إشارة سب   اإل 

عالم. أثرت علن لمي  لوان  اإل ف د  .والت لو ، وغي ذا

عالم الجديد حما ذو علي  اليوم إن اإل تك ولوليا فالفبدون 

 لث يك  لي ون.

عالم الن اإل  ال ي ملرونالصديد م  الباتثين  حما أن

  لي مح هلك ةدعورن  قط  رقمية، ومصلومات أالجديد علن 

فية رفاعل املجتم  يضا حيأعالم الجديد ذو ، ةل اإل الديد

م  ن ل املصلومات عب   أحث  عالم الجديد ذو إن اإل . 11مصها

يضا الطرو ة اليي م   اللها أن  أالطرق الرقمية ال رسصة، 

والطرق اليي يتث  ر  ل املصلومات علن ذ ا الطرق ال رسصة

ن  أي  أار اهذا واليي رتالقن م  الطروق ال رس  لت ودك الن 

عالم الجديد د علن  صرو  اإل ميي  صتن ال ملرة ال؟ إهاذ 

م  ع د امل ارنة ةي   واين ال ديث  صرض الن لملة  انطالقا

 : 12ن اط اال تالف اليي يمك  عر ها فيما يل م  
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 عنننالم الت اظرونننةاإلعنننالم الجديننند ذنننو ر وونننل وسنننائل اإل 

فنننننناإلعالم  ،عننننننالم الت نننننناظر  هنننننن  ن ننننننيض اإل اه الننننننن رمثننننننل رقمنننننني 

 ي  متصل.الجديد امل فر رقميا غ

الثاةتنننننة، كنننننل الوسنننننائل الرقمينننننة )ال صنننننوص، والصنننننور  

 صنننناد( رت اسننننث الرمننننل والبيانننننات البصننننروة، واألشنننن ا  ثالثيننننة األ

، وذنننو منننا يجصلهنننا كلهنننا   نننت دم وسنننيلة الصنننرض نف ننن  الرقمننني

وهنننننننن  الكمبيننننننننورر، النننننننن   يصمننننننننل ةمثاةننننننننة لهنننننننناز عننننننننرض نف ننننننننها 

 الوسائط املتصددة.

الننننننننننن  الص ننننننننننوام ي ننننننننننمح االعننننننننننالم الجدينننننننننند ةالوصننننننننننو   

، فصلننننن الصكننننس منننن  الفننننيلث، او الفيننننديو الينننني ر ننننوم املصطيننننات

ن الت نننلو  عننن  طرونننق إفننن ، ننن ل   ل نننل  ةت نننلو  املصطينننات 

م انيننننة الوصننننو  الننننن أ  نننننو  منننن  املصطيننننات إالكمبيننننورر ي نننندم 

   رعة فائ ة.              

 عالم الجديد:اإل  مبادئ 3

ي ود الن  عالم ر وال رذيبا وذو ماعرف  ذووة اإل  

ر ديد لملة م  ع اصر اال تالف ما ةين االعالم ال ديث 

رد ل   مسالن  ثالثن ال  اط م  أواالعالم الجديد، تيث 

فهي م   الثانيةو  االولن م  نطاق املبادئ اما ال  طتان 

رطي  ذ ا املبادئ عالمية لديدة إالبدي يات. فليس كل مادة 

ولك   ح وانين قطصية حما ان ذ ا اال ي ة ال يمك  اعتبارذا
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 أحث   رتمملهر  ظل ارجاذات عامة لث افة املصلومات اليي 

 .ف حث 

 التمثيل الرقمي: 3-1

ن اؤذا إرث  رلك اليي عالم الجديد، سوا كل مواد اإل  

رث ر وولها اليي  او  لهلة الكمبيورر أعلن  ةاالعتماد م  الصدم

م ونة  ل   االص ه  ،عالمية الت اظروةانطالقا م  املصادر اإل 

وذ ا ةدورا ل  ، 13ن ا    ش ل رمثيل رقميإ ا  م  رمل رقمي

 ن:ان رئي يتانليجت

عالمية الجديدة وصفا روا يا، فصلن يمك  وص  املادة اإل  -

روص   نأوال  ل وال ص يمك   سبيل املثا  الصورة

  صالقات روا ية.

عالمية الجديدة ه  مو و  لتالع  الخوارزميات املادة اإل  -

 طروق است دام الخوارزميات امل اسبةتطي  ع  ن  هإ

   ين ن ائ ارضو ا  م  صورة مصي ة، و لل الر ف التل ام 

 صادذا، واا تصار أد توافها ةال  ل الجيد، او  غيي  ي درو 

                            للب مجة. الجديد يتمي  ةال اةلية عالمإن اإل ف

  Modularity النمطية: 3-2

عنننننننننننالم ة للونينننننننننننة اإل  "دأ ان ي نننننننننننم يمكننننننننننن  لهننننننننننن ا املبننننننننننن 

واالتنننننال  تللونينننننة املنننننادة اإلعالمينننننة املتولننننندة ع ننننن ،  14"الجديننننند

علننننننن نف نننننن  ن لهننننننا التصننننننميث الهيكلنننننن  إن ننننننا تللونيننننننة فننننننأوامننننننا 
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ذي ننل الوتنندة  مننا ر  نن عالميننة إمننادة اه امل ننتووات امل تلفننة، 

              عنننننننننننننالم سنننننننننننننوا  كانننننننننننننن  الصنننننننننننننور  اصنننننننننننننر اإل طنننننننننننننوا  الوقننننننننننننن ، فص

صننننوات او االشنننن ا  هنننن  ممثلننننة  نننن  مجموعننننة منننن  الصي ننننات او اال 

ذن ا الوتندات  م طوطنات( الفوح ل، شخصيات، )البيك ل

دائمننننا علننننن  ة افملنننناملحجننننث، منننن   أحبنننن  يننننتث رجميصهننننا  نننن  مننننواد 

ن رندمج أيضنا أ، ذ ا املواد االحب  حجمنا يمكن  صليةذووت ا األ 

  نر  اسنت الليت ا عن أن رف ند هن  األ  ر ، م  دون أم  مواد 

 م  لديد.نتالها إاملادة اليي رث 

علن مئات الصور إنتاج فيلث مثال ن يصتمد أيمك   

صوات متصددة اليي كان  م لنة كل أو   ر  أفالم أالثاةتة، و 

تث ر ميلها    وق  الرالة الي ا، ي تيثةمصل  ع  اال ر ، 

م  ةاعتبار ان كل ذ ا الص اصر رث ر لون ا    ل م ت ل، 

 صديلها    أ  وق  م  دون  غيي  الفيلث هار ، ذ ا  إم انية 

م   م  دون  أحب   ر  أفالم أالفيلث ال ارج يمك  دمج  م  

 ان يف د است الليت  عن ا، وذك ا دواليك.

 مثا  آ ر ع  ال مطية (HTML)وثي ة صتب  ذي لة  

م  الوتدات امل تلفة كالصور  فهي رل  ل م  عدد

م اليي يتث ر لون ا    ل م ت ل فال واألصوات وامل اذد واأل 

يتث ر وون ا م   عالم الجديداو علن ال بكة. فمادة اإل  م ليا
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ال رات، أصغر )تي  م تو   وذلث لرا أصغر  للا  م ت لةأ

 .(رروفالن طة اال صاد الثالثية او  البيك ل

 م طقلليضا أالصاملية للوو  ه   كةال بور ض   

فهي مت ونة م  عدد  ن ا م  لة م  وتدات م ت لةإ ،نف  

م  صف ات الوو  وكل واتدة من ا ةدورذا مت ونة م  

الن كل واتدة من ا عالمية م فصلة يمك  الوصو  إع اصر 

 .   ل م ت ل

ن نمطية الفصل االعالم  الجديد ال ا صة م  امل نم  إ 

 هارنننن  الرللوننننن  لص اصننننرا رننننرربط ةمبنننندأ م ننننتج ذنننن ا الرللونيننننة

 ،عنننننننالم الجديننننننند  ةنننننننين نمطينننننننة اإل فه ننننننناك   ننننننناةبيورر.نننننننن  الكمإ

عننننننننالم اإل  أن نمطيننننننننة ونمطيننننننننة الكمبيننننننننورر، مننننننننا يجصل ننننننننا ن ننننننننو  

لننننة االنتنننناج الينننني هنننن  آالجدينننند هنننن  امتننننداد تتمنننني مل طننننق عمننننل 

صنين ي نم  ةرمجنة مالكمبيورر، فه ا اال ي  يصمل وفنق ةرننامج 

 (STRUCTURAL PROGRAMMING COMPUTER) الكمبيننورر الهي لينننة

ر نننننوم الب مجنننننة علنننننن  ،1970م ننننن  سننننن ة  صنننننب   املصينننننار أاليننننني 

اربننا  ن نننق مصنننين أ  ة نننا  او ذي لننة مصي نننة ر طنننو  علنننن حتاةنننة 

وتنننننننندات صننننننننغي ة ومكتفيننننننننة هاريننننننننا   ننننننننم   نننننننن  م تلنننننننن  لغننننننننات 

والبننن امج  واملهنننام، وااللنننرا ات، الكمبينننورر )ةالوظنننائ  الفرعينننة

عنننننالم أوسننننن  من نننننا. فمنننننواد اإل ال صنننننية( ينننننتث رجميصهنننننا  ننننن  ةنننننرامج 

سننننننننلو  الب مجننننننننة أج الكمبيننننننننورر النننننننن   يلبنننننننن  الجدينننننننند هنننننننن  نتننننننننا
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مصملننننننث رطبي ننننننات الوسننننننائل  ،. فصلننننننن سننننننبيل املثننننننا 15الهي ليننننننة

املتصننننددة التفاعليننننة هنننن  ةننننرامج مكتواننننة  نننن  املاحروميننننديا، ذنننن ا 

االلنننننرا ات املتكنننننررة مثنننننل البننننن امج رنننننت كث  ننننن  م تلننننن  املهنننننام و 

يننننتث رجمينننن  ذنننن ا البنننن امج ال صننننية  نننن  ةننننرامج  .ال  ننننر علننننن الننننلر 

، تيننننن  رننننن د  الننننندور امل نننننوط ا نننننا  ننننن  ةرننننننامج ن ننننن ي أحبننننن نصنننننية 

رنننننث  إهانننننن  أهننننن ا امل طنننننق تنننندود مصي نننننة، تينننننث مت امننننل. لكننننن  ل

ن ذننننن ا اال يننننن  إتننننن ف ةرننننننامج ن ننننن ي م نننننون للب ننننننامج الكلننننن  فننننن

 ر تلنننن  في ننننائيننننة الينننني ل سننننيف د ال نننندرة علننننن الصمننننل. وهنننن  الج

أننن  منن  ه إعننالم الجديند، مطينة الكمبيننورر من  نمطيننة منواد اإل ن

 عننننننالم الجدينننننند تنننننن ف او اسننننننلبدا  مننننننادة ةمننننننادةل ننننننهل  نننننن  اإل ا

ن يصطننل هلننك عمننل املننادة الن ائيننة أ ننافت ا منن  دون إ او  أ ننر  

 .16ال ارجة ع  ذ ا الوتدات الدا لة    ر وون ا

  AUTOMATIONتمتة: األ 3-3

وذي لية  (االو  ن مبدأ التمثيل الرقمي )املبدأ إ 

ي م ان ة رمتة الكثي  ( الثان  عالمية )املبدأوتدات املادة اإل 

 ا ا عالمية، والتالع إنتاج املادة اإل م  الصمليات الدا لة    

ليي  صب  ع  مثلة الي ا. ن ي  ذ ا الن  صض األ إوالوصو  

واليي  17عالم الجديدإنتاج اإل رمتة    امل تو  األدنى لأل

عالمية إن ا  مادة إلغرض  صديل، و  الكمبيورر ي ت دم في ا 

نماهج او  وارزميات   يطة، ذ ا  مةاست دالديدة 
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الت  يات صلبة وقووة ةما في  الكفاية أللل دمجها    

ومات ثالثية لت  يح الصورة، والرسالب مجيات التجاروة 

  صاد، ومصالجة ال صوص، والت طيط البيان .األ

التصريح  ةإم ان  كالفوروشو  الصور  مصالجة فب امج 

ورصريح مسرها،  التباي ، نطاق ور  ين للصورة الرقمي اآلل 

ليا ةتصديل آزالة الضو ا  م  استصما  مرشرات ر وم إو 

 غيي  حل  للصورة، حما  أللل  يطة  ألوانن ا  إالصورة او 

أن رولد رل ائيا مواد ل  يمك  اآل لإلعالم ر  أن ةرامج أ

، ، وامل اظر الطبيصية مثل الررائقكاألشجار صاد، ثالثية األ

لة لالست دام    ذ  روة م فصلة ولاوال الالت، وولوا 

 .فالم ذوليودأظواذر طبيصية مص دة    

أيضا علن ما ي م  ةامل تو  حما يصمل الباتثون  

لهاز وال   يتطل   18عالم الجديدإن ا  اإل رمتة األعلن أل

علن فهث املصان  اليي رتضمن ا حمبيورر علن درلة م  ال درة 

ة اث يمك  اعتبارذا ذ ا األ  املولدة السيما دالالت ا.شيا  األ 

ان  ك. ل د ا  اعا وه  ال كا  االصط اع  أحث  حجل  ملبادرة 

البدايات االولن لل كا  االصط اع  م ل مة م  س وات 

، وم  تلو  سبصينيات ال رن الخم ينيات م  ال رن املاض ي

لهلة الكمبيورر   ت دم لتوليد ال صر أصب   أنف   

م ت دمو  أصبح ف د املاض ي ال رن  م    صينيات ماأ والخيا ،
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لفة م  الرواوذات، أ أحث  االني ني     قاعات الدردشة 

وارامج الكمبيورر اليي ر اك  امل ادثة االن انية. ل د استطا  

م ون م   افي اض يةاتثون م  لامصة نيووورك ة ا  م رح 

مجموعة م  املمثلين االفي ا يين ال ي  ي ومون ةضبط 

فصا  امل ت دمين. أ  الر ي   ردا علن سلوحيات ث    الوق

امل تلفة حما قام   صض امل اةر م  رطوور عدد م  امل ارس  

إنتاج واست دام  علن الرمتةاملكرسة  م  امل تو  األ 

ن رلب  الصمل رل ائيا، أعالم كال امي ا ال حية اليي يمك  اإل 

 ور طي  الل طات. 

 دم رمتة الن تد لصل  الكمبيورر يل د وصل  األ 

 اؤذا ةواسطة نإنف   للم ت دم حشخصية مت رحة يتث 

ن  أالكمبيورر هار  يتصل م  امل ت دم ةلغت  الطبيصية ةل 

ي ذ  الن م اولة الت مين    الرالة الصاطفية للم ت دم 

 .19 لكلمص  وف ا سلو  التفاعل أو صديل 

  Variability التغير: 3-4

ليس  كون  تد  ال مات الهامة لإلعالم الجديدإ 

صدارات إن يولد    أيمك   نماإو ةد، الن األ  اثاةت ئاشي

للتمثيل الرقمي وذي لية  أ ر  م تلفة، وال ن ائية وذو نليجة 

 .20عالم الجديد الرللونيةاإل وتدات 
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 صد  عالم الجديد املتوافق م  ماإن ما يمي  اإل  

نتاج وفق الطل  أ     الوق  املجتم  الص اع  ذو م طق اإل 

لهلة أم  است دام  انطالقاصب   ممك ة أاليي امل اس  و 

وشب ات الكمبيورر    لمي  مراتل التصني ، والتوزس  وف ا 

 مل طق الص اعة الث افية.

رنننننننننننننننتث االسنننننننننننننننتجاةة لرغبنننننننننننننننة امل نننننننننننننننت دمين  إهاذكننننننننننننننن ا  

يولد حشن ي   ال فاإلعالم املتصاظمة االتتيالات   وهو  املتصددي 

 وسننننننائطا عبنننننن  رسننننننالهإيننننننتث  نمننننننا  نننننن  شنننننن ل مصطيننننننات،إمنننننناد ، و 

النسنننننخة اسنننننتجاةة  ن نننننا إتينننننث ينننننتث  صننننندذا  الضنننننو ، ةع  نننننر 

وذنننن ا مننننا ي طبننننق  ،لطلنننن  امل ننننت دم، ور ننننديمها لنننن   نننن  الرننننين

. وومكن  لألني نين من  اسنت دام ا  انطالقارماما علن ما نطلب  

ئ االساسنننية الخاصنننة ةمبننندأ ذ نننا االشنننارة النننن  صنننض مننن  املبننناد

 : 21التغي 

مجموعة م   ةيانات    قاعدة عالمإل ع اصر ا يتث ر لو  1 .3-4

ن آعالمية واليي رل و     مل ت دمين الن ائيين للم تجات اإل ا

         ما قبليا إروليدذا  م  ام انيةواتد    ال  ل واملضمون، 

                                                و ة    الطل  انطالقا م  قاعدة البيانات ذ ا.أ

ح م  املمك  الفصل ما ةين امل تو )املصطيات( يصب 2. 3-4 

لل نفس أن ا  عدد م  الوالهات م  إه يمك  إوالوالهة 

 املصطيات 
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قبل امل ت دم م  ة املتصل ةاملصلومات  استغال يمك   3 .4 -3

الن ما  ةاالستجاةةل  الخاص ةرنامج الكمبيورر لللشخيص اآل

 ي تال  امل ت دم.

تفاعل   ي  الن الب امج اليي رولد ا ا تالة م  ال ذ اك 4 .4  -3

 ،املواد اليي ي تالها امل ت دم    ةنية علن ش ل شجرة

ن الب نامج ي دم ل  إفص دما يصل امل ت دم الن ش ي  مصين ف

، واعتمادا علن ال يمة اليي  يارات وس مح ل  ةاال تيار

فرو  ذ ا الشجرة  أتدن  ين   علن إي دمها امل ت دم ف

 ب ث.ي تمر    الل

م تلفة م   صداراتإ نأ  اللها نجد  ر  م أطرو ة  5 .4 -3

نفس املواد االعالمية يتث روليدذا وفق ث افة الكمبيورر ع  

ه   مح ال ب ات مل تو  لديد إطروق الت ديثات الدوروة 

وا م  الرفاظ علن سالمة للوسائط املتصددة م  ر يي   دور 

ان يتث ر ديث يمك  صلية. فصلن سبيل املثا  ة يت  األ 

التطبي ات والب مجيات الرديثة    ل دور  علن شبكة 

 وأتيانااالني ني ، وم  ثث ر ميل ورثبي  ذ ا الت ديثات، 

مواق   ن مصملثألرا ات م  قبل امل ت دم. حما إ  أدون 

ليا ع دما ر دث  غيي ات آو أالوو  يتث ر ديث ا دوروا يدووا 

  ا ور ون مرربطة ا ا.علن م تو  قواعد البيانات اليي  غدي
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، للتغي  ذو التدرلية االساسية الص اصر أحث  م  دةتوا 6 .4 -3

أن رتولد ع  املادة ي  يمك  أ (SCALABILITY) التطوروة او 

            حجام ها عدد م  االصدارات م  م تل  األعالمية نف اإل 

و م تووات التفضيل، وومك  استصارة مثا  الخروطة أ

ن مادة االعالم أما اعتب نا  إهافدأ التدرلية، للتفكي     مب

يمك  روليد عدة ، فالجديد م اا ة مل ط ة لغرافية

عالمية ةمثل الخرائط املمك ة املادة اإل  صدارات م  ذ اإ

امل ياس امل تار للخروطة،   ة الجغرافية ة   ط    ن امل

و حبي  م  التفصيل أ صغي ،ر ون علن م تو   ف د

صدار عدد م تل  م  إيمك   نف   طقامل واللم ط ة، 

املادة االعالمية م تلفة م  تيث الدقة والكث، فمثال 

ليا م  آيمك  روليدذا  ،وأي ونات االصورة ة امل رفاصيلها 

يص املصب  ع   يمك  لخ ال  الفوروشو  ال ص ال امل والت

م   يار التلخيص املولود علن  انطالقان يولد أ
(MICROSOFT WORD) 
 Transcoding تشفير:ال 3-5

عنالم   في  ش ي  ما ةالن بة للغة الجديدة لوسائل اإل  

 .اعتمننناد املصلوماريننننة ي نننمح مننن  نننر آمص ننناا ررلمتننن  النننن شننن ل 

رننندروجيا ال نننفرة امل اسنننبة ل ننننل    افنننة قننند ت  ننننثوتوسنننبة ال

الفئننات واملفنناذيث الث افيننة منن   ننال  ر ووننل ذنن ا اال ينن ة الننن 
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ليننننننننا الكمبيننننننننورر، ونملروننننننننة رلننننننننك اللغننننننننة الجدينننننننندة منننننننن  انطولو 

 .22املصرفة املصلومارية

"   نننننننننن ن Manovich"  ننننننننننافة الننننننننننن مننننننننننا قدمنننننننننن إ نجنننننننننند 

 Nicholas G" ن كنل من أيند د صنائص وممين ات االعنالم الج

مضافا الن ما سنبق   ن ن  صنائص  " ي ي تان عدداDavi Bو

 عالم الجديد واليي نلبصها الن ما سبق:اإل 

 Network :شبيكالت 3-6

ن  عالث شب  ، ألصالث الرال  علن يمك  وص  ا 

فم  غي  املمك  اليوم    ظل الصالث الرقمي الصمل    ل 

 رو  ع  طروق واق  االررباط ةاآل يفرض ال ةلمصلو ، 

صب   ال ب ات الرقمية ت يم  علن أوسائل االرصا ، ل د 

عالما شبكيا إعالم الجديد وذو ما يجصل اإل الرياة اليومية، 

صبح يصتمد علن لملة أه إ ،يضاأميا ذو ن اطا يو  ةاعتبارا

       اليي قرا  امل افة  لهلة الكمبيورر أاالررباطات ما ةين 

ين م  من ا  امل تلفة، وسم   للم ت دط  ما ةين األ ورا

االرصا  ورباد  املصلومات    الوق  امل اس ، ذ ا ال ب ات 

ل د  .23حجامواأل  صادصديد م  األش ا  واألال  ت أاليي 

عالم الجديد ينتج شبكيا، وووز  شبكيا، ووتث اإل  بحأص

م عال إها كان اإل لي  م  قبل امل ت دمين شبكيا، فإالتصرض 

كان  إهالة العجيبة واليي ه  الكمبيورر، و الجديد وليد اآل
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ن إذ ا اال ي  قد ف د عللت  م  لرا  اررباط  م  غي ا ف

الما عإة كث عالقت  م  الكمبيورر  أصبحاالعالم الجديد 

 شبكيا.

     Interactivity التفاعلية: 3-7

ث ة    تد  ال مات اليي ري دد ةكإالتفاعلية   صد 

ن ا غالبا ما  صتمد أةل  24عالم الجديدالخطا     ن اإل 

الرقمي عالم الجديد ح لفية لص د اال تالف ما ةين اإل 

رج يدا     أحث   امر ال   نجدوال ديث الت اظر ، وذو األ 

ح للم ت دمين م  التفاعل ي ات الوو  اليي   مر ليل رطب

م الجديد عال اإل  مر ال   يجصلاآلن  م  امل تووات، األ 

رصبح املصلومة  تيثش ا  الجديدة لل كا  ي تفيد م  األ 

 لم ت دم تين يب ث عن ا علن الخط.ر دم نف ها ل

 خالصة: 4

تدث  الت والت التك ولولية علن صصيد أل د  

الت واملصالجة الرقمية للمصطيات ر والت الكمبيورر واالرصا

ل روة علن صصيد البن  الت تية    التصامل م  املصلومات 

ال    عالم ال ديث الت اظر  إنتاج اإلعالم ل د تولت  م  اإل و 

عالم الجديد ال   ي وم علن ي وم علن عدم التفكيك الن اإل 

أن ساسية م  دون أللائ ا األ املصلومات الن رفكيك مبدأ 
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 ي ة م   صوصيات ا، ل د ش ل  قطصة  د ذ ا األ رف

 الكمبيورر ة ق تل ة التغي ات كلها. 

ن إوملا كان  لملة الت والت كلها مصدرذا الكمبيورر ف     

عالم رر هار  ةما في ا اإل و نتاج هلك قد تمل سيمات الكمبي

ن علن م تو  الخصائص املرربة إالجديد ح ارج للكمبيورر، 

  ت    ذي ليت ا ش ل ةرامج أاليي عالمية اإل ةإنتاج املادة 

م   ال  و علن صصيد التوزس  أ، صب   رقميةأو  الكمبيورر 

لهلة أ ةين    سمة الي اةط ماأال ب   ال    ال مط عتمادإ

قليمية اعتماد نملام ال ب ات امل لية اإل م   ال  الكمبيورر 

لد املادة االعالمية رو   صب أتيث  أو الصاملية، ،و امل ليةأ

و علن صصيد الخدمة امل دمة أ .شبكيا، وروز  م ليا

عالم  الجديد ال ي رج ع  توج اإل  للم ت دم فاست الح  للم

 اعتماد والهة الكمبيورر    الغال  كوالهة مفضلة للتصرض 

 أصبحعالم الجديد أن اإل م  ذ ا يمك  ال و   

إعالما لديدا ةفصل رك ولوليا الكمبيورر اليي لصل  م   

عطى سمات أاظر ، وذو ما  عالم التا ي تل  ع  اإل رقمي

 عالما لديدا.إلصلت  ت ي ة  لإلعالمو صائص مصي ة 
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 حكيم حمزاوي                                                    

 أستاذ باحث                                                   

 العليا للصحافة وعلوم اإلعالم  املدرسة الوطنية                                    

   ،لجزائرا ،اإلذاعةالخطاب، الصحفي، الكلمات املفتاحية: 

 سوسيو منهي.    
 

Résumé :  
 

Cet article, montre comment, la pratique de 

l’autocensure sur les écrits, le fait de consacrer la ligne 

éditoriale, l’interaction des journalistes travaillant à la 

Radio Algérienne, avec le public récepteur, orientent 

leur discours, de manière à ce qu’il soit un discours 

écran, qui reflète essentiellement la vision de l’Etat,  

vis-à-vis des problèmes soulevés, et se passe des autres, 

en  particulier  son opposé.  
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 مقدمة: 

اإلعالم  ائلعلى خطاب وس العوامل املؤثرةدراسة لقد باتت 

 لتغيرات السريعة التي طرأتنظرا لماسة،  حاجة الجزائرية،

سمح للخواص، الساحة اإلعالمية الجزائرية، منذ أن على 

منذ ذلك بداية التسعينات.  مجال الصحافة، باالستثمار في

جرائد، وتلفزيونات، ومواقع  تر ظه الحين إلى غاية الساعة،

خطابات عديدة،  تجة للخواص، تنإلكترونية إخبارية، تابع

البعض منها متناسقة، واألخرى مختلفة نسبيا، والبعض 

متغيرات بين  التأثير والتأثر،عالقة ونظرا ل اآلخر متناقضة.

، والسلطة السياسية، والرأي اإلعالم وسائلثالثة، تتمثل في 

ب وسائل اإلعالم خطافي  القارئ املتمعن، يالحظعام، ال

تعيد إنتاج عمومية منها، أن المن دون شك  الجزائرية،

السلطة السياسية جملة وتفصيل، وتغيب إلى حد خطاب 

 اقض لهاملنذلك الذي تدلي به املعارضة السياسية، و  ،بعيد

للخواص، فمنها من تنتج  التابعةأما ره. مهما كان مصد

تحاش ى انتقاد بالوضع املالي لها، حيث ت امتأثر خطابا 

تغاض ى "مواردا مالية"، فت، بالنسبة لهااملؤسسات التي تعتبر 

، خشيتا لكشف عن بعض الحقائق حول هذه األخيرةعن ا

ن بين هذه الوسائل اإلعالمية، تلك مأن تلحق بها ضررا ما. 

وذلك  على قدر من املوضوعية، ظيحاف ،تنتج خطابا التي
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، إلى بعض الظواهر االجتماعية التي تلحق فحسب االشارة""ـب

فرد الجزائري، وتهدد العدالة ضررا بالحياة اليومية لل

هذه من دون أن تمارس الجتماعية، والنظام الديموقراطي، ا

، السياس ي ""الحقلاملؤسسات اإلعالمية ضغطا على 

واالجتماعي، واالقتصادي، من خالل املواظبة على صحافة 

تكشف عن واقع، يؤدي بالفرد الجزائري تي ، المثال التقص ي

، وبالتالي ظام السياس ي القائمرفض التام لخطاب النال ،إلى

بين الطرفين، مما يؤدي إلى أزمة، سببها الخطاب  وقوع شرخ

العمومية لإلذاعة املسموعة،  املؤسسة وتعتبر نسبيا. ،اإلعالمي

من بين املؤسسات التي لها حضور كبير في الساحة اإلعالمية 

 .أو محلية أو وطنية، ،دوليتا كانت الجزائرية، بمختلف قنواتها،

على نقل خطاب  الصحافيين، سيما فئة ال فيها، يسهر العاملين

فئة األفراد املوجودين في السلطة، أساسا، ويبدوا من خالل 

أن االستماع اليومي للمادة اإلعالمية التي تبثها هذه القنوات، 

مقتنعين بخطاباتهم، وبتلك التي تدلي بها هذه الفئة  هؤالء

الدراسات التي أقيمت حول من األفراد. غير أن الكثير من 

املمارسة الصحفية في الجزائر، وال سيما في املؤسسات 

اإلعالمية العمومية، أكدت على أن هؤالء يمارسون رقابة 

ذاتية كبيرة على كتاباتهم الصحفية. هذه الظاهرة التي لها 

ثه ذلك الذي تحد مثل تأثير بالغ على خطاب الصحافيين،
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 سوف نتطرق فيلذلك  .نيةعوامل أخرى، اجتماعية، ومه

هذا املقال العلمي إلى تبيين كيف يتم ذلك، واألثر الذي 

في أحد  اإلعالميتحدثه مثل هذه املمارسات على الخطاب 

 أكبر املؤسسات اإلعالمية الجزائرية. 

 :إشكالية الدراسة

خـــــالل فتـــــرة حكـــــم  اإلعالمـــــيللخطـــــاب  ةاألساســـــي امليـــــ ة تكمـــــن

نتـــــــاج خطـــــــاب ممثلـــــــي النظـــــــام إ ، فـــــــي إعـــــــادة"الحـــــــزب الواحـــــــد"

خــــالل  السياســــ ي مــــن دون املســــاس بجــــوهر الرســــالة اإلعالميــــة

لتـــــــــــي تغطيــــــــــة النشــــــــــاطات اعمليــــــــــات تحويــــــــــل التصــــــــــريحات أو 

مـــن وضـــعها الخـــام إلـــى رســـائل  تعقـــدها هـــذه الفئـــة مـــن األفـــراد

اعتمـــاد ورغـــم إعالميـــة تبـــث عبـــر القنـــوات اإلعالميـــة الرســـيمة. 

 حريـــة التعبيــــر،اعترافهـــا بكــــم و ح الجزائـــر الديمقراطيـــة كنظـــام

عـن بعضـها الــبعض،  ،متباينــة نسـبيار خطابـات إعالميـة و ظهـو 

جرائـــد تابعـــة للخــــواص فـــي الجزائـــر، بحكـــم املــــادة  صـــدور بعـــد 

 أصـــــــبح بمحضـــــــهاالتــــــي ، 1990مــــــن قـــــــانون اإلعــــــالم لســـــــنة  14

 ذلـك الـذي كانـت تنتجـه، مـن بينهـا (1)دورية حر إصدار نشرية

ســواء كانــت مــن اليمــين، السياســية الصــحف التابعــة لبحــزاب 

ذلـــك الـــذي كانـــت تنتجـــه  ، أو مـــن التيـــار اإلســـالميأو  أو اليســـار،

يريــــــــــدوا أن يبــــــــــرزوا فــــــــــي خطهــــــــــم  لــــــــــم ،أسســــــــــها أفــــــــــراد جرائــــــــــد 

الحرية والتعدديـة  اختاروا بل ،معينسياس ي  انتماء ،االفتتاحي
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بعـــــض الدراســـــات التـــــي إال أن  ي تطـــــرف.أ مـــــن دون  ،فـــــي الـــــرأي

وسـائل اإلعـالم العموميـة، بينـت أن هـذا األخيــر تناولـت خطـاب 

لظـواهر التـي بعيد في تناوله اإلعالمي ملختلف الم يتغير إلى حد 

تـــأقلم  منــذ "االنفتــاس السياســ ي"، بــللجزائــري عرفهــا املجتمــع ا

يقـــــــــوم باستحضـــــــــار  ،ه مـــــــــثالحيـــــــــث أنـــــــــمـــــــــع البيئـــــــــة الجديـــــــــدة، 

 يبرزهــا كطــرف فاعــل فــي بعــض األحــدا  واألنشــطةاملعارضــة و 

ف؛ بـل تسـاير السـلطة التي ال تثير خالفا في الرأي العـام واملواقـ

: مبـــادرة األحـــزاب السياســـية بتكـــريم مجاهـــدي  الحاكمـــة، مثـــل

حـــــــرب التحريـــــــر الـــــــوطتي. وتختـــــــار مـــــــن ال خصـــــــيات واألحـــــــزاب 

املواليــــــة للســــــلطة التــــــي تشــــــيد ب نجازاتهــــــا، فــــــي حــــــين تغيبهــــــا فــــــي 

وقـــــد يحـــــد   .(2)األحـــــدا  الكبـــــرى التـــــي تهـــــز الشـــــارع الجزائـــــري 

 ،ذلـــــــــك تـــــــــأثيرا بالغـــــــــا علـــــــــى الحيـــــــــاة اليوميـــــــــة للفـــــــــرد الجزائـــــــــري 

يتعلــق األمــر  والقــرارات التــي يتخــذها فــي حياتــه، ال ســيما عنــدما

للـــــــــــوطن، مثلمـــــــــــا هــــــــــو الحـــــــــــال خـــــــــــالل بقضــــــــــايا مصـــــــــــيرية لــــــــــه و 

يكــــــون املواطنــــــون حيــــــث  ،ت الرئاســــــية أو التشــــــريعيةاالنتخابــــــا

، عبــــر انتخــــابهم ةمعتبــــر  تقريــــر مصــــير" بلــــدهم ملــــدة زمنيــــة"وراء 

يــتم بعــد  ،فعــل االنتخــابإن  يتــولى أمــور الحكــم. ،فــردا معيننــا

تعــرا املــواطنين لخطــاب املترلــحين الــذي يــتم بثــه فــي وســائل 

هذا األخير عموما بتحيـ ه ملرلـ  يمتاز اإلعالم العمومية، حيث 

رصــد وســائل  ،النظــام، كمــا بينتــه أحــد الدراســات التــي تــم فيهــا
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 ةــــــــــة الجزائريــــة بالجمهوريـــت الرئاسياـــــــــــــــــي االنتخابـــــــــــف مال ـــــــــــــــاإلع

ظهـر أن وسـائل و  ،2009ة الشعبية للتاسع أفريل الديموقراطي

لعزيـــــــــز انحـــــــــازت لصـــــــــال  املترلـــــــــ  عبـــــــــد ا ،اإلعـــــــــالم العموميـــــــــة

ر لعهــدة أخــرى، بطريقــة غيــترلــ  الــذي كــان رئيســا و بوتفليقـة، 

زيونيـــــــــة ســـــــــم ها "دفـــــــــاتر تمثلـــــــــت فـــــــــي بـــــــــث حصـــــــــة تلف مباشـــــــــرة،

وأحـــــــزاب  ،وجمعيـــــــات ،تنشـــــــطها منظمـــــــات التـــــــيالرئاســـــــيات"، 

ج للمترلـــ  عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة انتخابيـــا، بينمـــا ال يتـــوفر تـــرو 

 .(3) املترلحون اآلخرون على فضاء مماثل للدعايـة االنتخابيـة

ون الجزائريـون التي أنجزها البـاحث راسات القليلةدوإن كانت ال

حــــــــــول هــــــــــذه اإلشــــــــــكالية، تعــــــــــال  عمومــــــــــا خصوصــــــــــيات هــــــــــذا 

يمكـــن أن  ،مهـــم فـــي اعتقادنـــا اك مســـتوى الخطـــاب، إال أنـــه هنـــ

 ، وكيـف أنـهالم العموميـةيساعدنا في فهـم خطـاب وسـائل اإلعـ

وإن  ،يتجنـــــــب تنـــــــاول بعـــــــض املواضـــــــيع والظـــــــواهر االجتماعيـــــــة

نضــــر  فيكــــون ذلــــك مــــن وجهــــة ،أن تناولهــــااقتضــــت الضــــرورة و 

هــــذا  يكمــــن هــــذا املســــتوى فــــي مرحلــــة تكــــوين .النظــــام الحــــاكم

الخطــاب، التــي تبــدأ مــن تقريــر مــا اــي املواضــيع واألحــدا  التــي 

بعدها مرحلة التحويـل التـي سوف يتم تحويلها إلى أخبار تبث، 

تحـــــد  داخـــــل املؤسســـــة عمومـــــا، حيـــــث تتـــــدخل العديـــــد مـــــن 

ميــــة، وأخيــــرا املمارســـات التــــي تــــؤثر علــــى محتــــوى الرســــالة اإلعال 

ذا الخطـــــاب عبـــــر القنـــــوات اإلعالميـــــة، ال ســـــيما مرحلـــــة بـــــث هـــــ
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عندما يتعلق األمـر بمؤسسـة إعالميـة مثـل املؤسسـة العموميـة 

لإلذاعــة املســموعة، نظــرا "لقربهــا" مــن املــواطن الجزائــري، أك ــر 

، بفضـــل قنواتهـــا اإلذاعيـــة مـــن املؤسســـات األخـــرى فـــي اعتقادنـــا

دة فــــــي أوقــــــات قصــــــيرة. لــــــذلك ، وبثهــــــا لخطابــــــات عديــــــالعديــــــدة

ســــــوف نســــــعى هنــــــا إلــــــى معرفــــــة مــــــدى تــــــأثير الــــــبعض مــــــن هــــــذه 

هـــذه املؤسســـة، لـــذلك فيين فـــي االعوامـــل حـــول خطـــاب الصـــح

 تففرط  كيفف  : كمــا يلــي إلشــكالية بحثنــا،  ينطــرس الســؤال الرئي ــ 

فيين العفاملين االصفح خطاب ، واالجتماعية، بعض العوامل املهنية

وإذاعفففففة  ،وال ابعفففففة ،والثالثفففففة ،والثانيفففففة ،ىففففففن القنفففففاا اإلذاعيفففففة ا و ففففف

 ؟  لإلذاعة الجزائ يةالنات، التابعة 

 منهجية الدراسة:

وان هـت  2009 فـي ، بدأناهافي إطار دراسة علمية ميدانية ،قمنا

العوامــــــل االجتماعيــــــة ر بعــــــض يثيــــــة تــــــأكيف، تنــــــاول ب ،2017فــــــي 

 ،القنــــــاة اإلذاعيــــــة األولــــــىفيين فــــــي الصــــــحااملهنيــــــة علــــــى عمــــــل و 

، إذاعـــــة النـــــاتو  ،وإذاعـــــة الجزائـــــر الدوليـــــة ،والثالثـــــة ،والثانيـــــة

اســـــتمارة، طرحنـــــا فيهـــــا  ب عـــــداد، "لإلذاعـــــة الجزائريـــــة"التابعـــــة 

واملهنيـة  ،كيفيـة تـأثير بعـض العوامـل االجتماعيـة ،أسئلة حول 

بعــدها  فيين.اعلــى االنتــاج اليــومي للخطــاب، لــدى هــؤالء الصــح

ي ، التــــجتمــــع البحــــثفــــردات مم مفــــردة مــــن 204هــــا علــــىوزعنا

مديريــــة املــــوارد البشــــرية حســــب إحصــــائيات 348 عــــددها يبلــــغ
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الصـــــحافيين العـــــاملين فــــــي  ،املتمثلـــــة فـــــي، 2016 ـلـــــ مؤسســـــة،لل

 .(4) موضــــــــــوع الدراســــــــــة كزيــــــــــة للقنــــــــــاة اإلذاعيــــــــــةاملقــــــــــرات املر 

 قمنـا ،بـات هـؤالءمنهـا تحتـوي علـى إجا 172 بعدها،  استرجعنا

، SPSS 22برنـــــــــــامج  ســـــــــــتعمال، ومعالج هـــــــــــا بابياناتهـــــــــــا بتفريـــــــــــغ

 فيين حـــــول االشـــــكالية املطروحـــــة.الصـــــحواســـــتخرجنا أجوبـــــة ا

مقــــابالت علميــــة: ســــتة منهــــا مــــع أفــــراد  عشــــر بعــــد ذلــــك  أجرينــــا

 فيين ال يتقلـــــــدون مســـــــؤولية،يشـــــــتغلون فـــــــي املؤسســـــــة كصـــــــحا

 ،مـــــــــنهم اثنـــــــــانن مســــــــؤولية، ايتقلـــــــــد انفياصــــــــح امنهمـــــــــ اثنــــــــان

مـــــن  أن عنصـــــرين إلـــــى تجـــــدر اإلشـــــارة إخباريـــــة.مخرجـــــي جرائـــــد 

لقـــد ذكــور.  اآلخــرون، فــي حــين أن الثمانيــة ،إنــا هــن  ،العشــر

     العلميـــــــة،  مـــــــن إنجـــــــاز هـــــــذه املقـــــــابالت كـــــــان الهـــــــدف األساســـــــ ي

فيين، التـي بـرزت بعـد اهو تفسير بعض اتجاهات أجوبة الصح

مــــن تفريـــغ بيانــــات االســــتمارات، حــــول مــــدى تــــأثير عامــــل معــــين 

أخيـــر، قمنـــا ببحـــث . فييناصـــحخطـــاب هـــؤالء العلـــى العوامــل، 

أنجـــــــــزت حـــــــــول  هأطروحـــــــــات دكتـــــــــورا :شـــــــــمل أساســـــــــا وثـــــــــائقي

 ،كتـب . وفـي بلـدان أخـرى عمومـا ،االشكالية فـي الجزائـر خاصـة

وأخـــــــرى ألفهـــــــا  ،فييناألفهـــــــا بـــــــاحثون جزائريـــــــون حـــــــول الصـــــــح

وكـذا  ،سيرتهم الذاتية عموما، فيها ن و يرو  جزائريون، فيون اصح

 وخارجهـا.هم املنهـي، فـي املؤسسـة علـى مسـار  العوامل التـي أثـرت

ءات البـاحثين الجزائـريين قـرا معرفـة ،كان الهدف من ذلك هـو
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 ،والنتــــــــــائج التــــــــــي توصــــــــــلت إليهــــــــــا البحــــــــــو  األخــــــــــرى  ،للظــــــــــاهرة

هـذه الظـاهرة  وكـذا كيفيـة تطـور واملنهجية املتبعة في انجازها، 

توصــلنا بعــدها إلــى نتــائج . يــةالجزائر  فــي الصــحافة ،تــاري ال عبــر 

فيين فـي اخطـاب الصـح ،تؤطر بعض هذه العوامل كيف ،تبين

 نعرضها كالتالي:  ،هذه القنوات اإلذاعية

دحدوون ا وائل" امل" خطاب :تك يس الخط االفتتاحن ففف1

 : فييناالصح على لسان

حترام أهمية قصوى ال  فيين،امن الصح %75,6 تولي نسبة

م ه في كتاباتهعلى تكريس وتسهر  ،مؤسسةالخط االفتتاحي لل

، لطابع اآلني للمعلومةباألهمية التي توليها ليوميا، مقارنة 

حتى وإن كانت هذه األخيرة تشكل سبقا صحفيا، وكذا 

كانت أو غير شكلية،  ةام قواعد الكتابة الصحفية، شكلياحتر 

 (. 1كما تبينه نتائج الجدول رقم )

، تلـــك املجموعـــة مـــن صـــد عمومـــا بـــالخط االفتتـــاحييق          

مـــــا، فـــــي معالج هـــــا  لتـــــي تقـــــوم بهـــــا مؤسســـــة إعالميـــــةت االخيـــــارا

، والتــــي تجعــــل منهــــا أولويــــة مقارنــــة بخيــــارات عيللواقــــع االجتمــــا

 اتوالتوجهــ ،واالقتناعــات ،أخــرى، تعكــ  مــن خاللهــا التفكيــر

الذي يجب على كـل الصـحافيين ، لدى القائمين عليها ةالسائد

ونظرا لكـــون ،فـــي حالـــة دراســـتنا. (5)العـــاملين فيهـــا أن يلت مـــو بـــه

مـن خـالل  هـااالفتتـاحي لاملؤسسة عموميـة، تظهـر هويـة الخـط 
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مـــن  17املـــادة  مثـــل محتـــوى  ،صـــوص القانونيـــةبعـــض مـــواد الن

: "تضــــــمن املؤسســــــة فــــــي كــــــل وقــــــت التــــــي تــــــن ها دفتــــــر شــــــروط

تغطيـــة تصـــريحات الحكومـــة وبالغاتهـــا، وتبرمجهـــا، دون تحديـــد 

ـــــــــى تصـــــــــريحات بعـــــــــ ، إضـــــــــافة(6)للمـــــــــدة وبـــــــــدون مقابـــــــــل" ض إل

التــــي يــــتم فيهــــا  ،فــــي الجزائــــر ال خصــــيات السياســــية الحاكمــــة

تحديد فئة األفراد الذين لـدههم األحقيـة فـي بـث خطابـاتهم عبـر 

الـــذي أدلـــى بـــه رئـــي   والـــذين يمنـــع علـــيهم ذلـــك، مثـــل ،قنواتهـــا

عبـــــــــر الســـــــــيد عبـــــــــد العزيـــــــــز بوتفليقـــــــــة  ،الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة

ووكالــــة األنبــــاء حيــــث أكــــد بــــأن التلفزيــــون واإلذاعــــة  ،خطاباتــــه

، ملســـؤوليهاليســـت مفتوحـــة إال و  الجزائريـــة اـــي ملكيـــة للدولـــة،

وبــأن املعارضــة السياســية لهــا أن تســتعمل الوســائل اإلعالميــة 

العموميــــــة ملــــــا تصــــــل للســــــلطة، وأنــــــه ال يمكــــــن أن تفــــــتح هــــــذه 

، يجعـــل إن مثـــل هـــذا الوضـــع. (7) الوســـائل ملـــن ينتقـــد الدولـــة

صـــادر  ،مـــدون أو شـــفوي فيين يخمنـــون أن كـــل خطـــاب االصـــح

عــــن لـــــخ  أو هيئــــة رســـــمية، يمكـــــن مبــــدئيا إعـــــادة صـــــياغته 

ب كـل خطــاب معـارا للنظــام وبثـه، فــي حـين يجــب علـيهم تغييــ

        . تقــــــول أحــــــد الصــــــحفيات العــــــامالت فــــــي املؤسســــــة : السياســــــ ي

"ال أعلـــــم بالضــــــبط مــــــا هــــــو الخــــــط االفتتــــــاحي للمؤسســــــة التــــــي 

، بالضبط معتـى ذلـك تحددا، ألنه لم تسلم لي وثائق أعمل فيه

، وبالتــــــالي وبمــــــا أنتــــــي فــــــي أو علــــــى األقــــــل تعطــــــي لــــــي فكــــــرة عامــــــة
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يعتـي كـل مـا لـه طـابع  ،عموميـة،  فـالخط االفتتـاحيالؤسسة امل

ذلـك، فـي ممارسـاتهم  تكـري   يسـهر هـؤالء علـى، وهكذا رسمي"

املهنيــــة اليوميــــة، ســــواء خــــالل مرحلــــة انتقــــا هم لبحــــدا  التــــي 

أو خـــــــــــالل عمليـــــــــــات إعـــــــــــادة صـــــــــــياغة ســـــــــــوف يـــــــــــتم تغطي هـــــــــــا، 

بعــــــــض املقــــــــاطع مــــــــن  ،خــــــــذ مــــــــثالاأل أو  ،تصــــــــريحات الرســــــــميين

ي. قصـــــــــد توظيفهـــــــــا فـــــــــي إعـــــــــالم الجمهـــــــــور املتلقـــــــــ ،تصـــــــــريحاتهم

فهـــــــو بعيـــــــد  ا،رســـــــمي اطابعـــــــباملقابـــــــل فكـــــــل خطـــــــاب ال يكت ـــــــ ي 

فيين، حتــى ولــو كــان هــذا اعمومــا مــن أن يحــظ باهتمــام الصــح

قــــــد تنفــــــرد  ،صــــــحفياالتصــــــريح أو هــــــذا الحــــــد ، يمثــــــل ســــــبقا 

حيــــث  ،(1كمـــا تبينـــه بيانـــات الجـــدول رقـــم ) ،املؤسســـة بنشـــره

مــا  ةفيين منقســمة بنســب مئويــة متســاوياتظهــر أن اراء الصــح

والـذين  ،الذين يرون أن الطابع اآلني للمعلومة مهم جدا ،بين

األولويــــة  مــــنحي ،إن هــــذا الوضــــع. نــــه ذو أهميــــة قصــــوى يــــرون أ

ســــا مــــن الــــذين هــــم فــــي كونــــة أسالفئــــة معينــــة مــــن األفــــراد، املت

دها بحــــدا  التــــي تشــــهاألول  لتفســــير العطــــاء ســــدة الحكــــم، إل 

أولويــــــــة الولــــــــوج إلــــــــى وســــــــائل اإلعــــــــالم الحيــــــــاة اليوميــــــــة، وكــــــــذا 

ســـير عبــر قنواتهــا، كمــا يمكـــن أن التف اصــد بــث هــذالعموميــة ق

خطابهــا،  لفئــة غيــر موجــودة فــي الحكــم أصــال، فرصــة بــثتمــنح 

ووجهـة نظـر  ،ه لظـاهرة مـافي تناول ،ال يتنافىإذا كان هذا األخير 

. إن مثــــل هــــذه املمارســــات املهنيــــة، تجعــــل الســــلطة السياســــية
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 اإلعالميـة العموميـة، املؤسسـات فـي العاملين فييناالصح خطاب

األفــراد الــذين يمثلــون  يطـابق إلــى حــد بعيــد، ذلــك الــذي ينتجــه

فــــي النظــــام الحــــاكم، حــــول واقــــع الحيــــاة اليوميــــة فــــي الجزائــــر، 

 ،واالقتصــــــــادية ،والسياســــــــية ،مختلــــــــف ميادينهــــــــا االجتماعيــــــــة

والثقافيــــة، إلــــى درجــــة أن املســــتمع لخطــــاب هــــؤالء، قــــد يجــــزم 

فـي حـين أنـه  ،أنهم مقتنعين بما يخاطبون به الجمهـور املسـتمع

           (8)هنـــــــــاك الكثيـــــــــر مـــــــــن العوامـــــــــل اجتماعيـــــــــة كانـــــــــت أو مهنيـــــــــة

إلــــى حــــد مــــا علــــى  أو حتــــى سياســــية، ذو صــــبغة أخــــرى، تجبــــرهم

فــراد ظـاهرة أولويــة بـث خطــاب فئـة األ  إنإنتـاج هـذا الخطــاب. 

، فـــي وســـائل علـــى وجـــه الخصـــوص املوجـــودين فـــي ســـدة الحكـــم

مــــــن بــــــين الظــــــواهر التــــــي عرف هــــــا املمارســــــة اإلعــــــالم العموميــــــة، 

تـي وال ،حكـم حـزب جبهـة التحريـر الـوطتي الصحفية خالل فترة

 الو كان الخبر يمثل سـبقحتى و سميت بفترة "الحزب الواحد"، 

إلــــى حــــد بعيــــد، خــــالل  ولقــــد بقــــي الحــــال كــــذلك، (9) اصــــحفي

، حيــث وإن كانــت هــذه االنتقــال الــديموقراطي فــي الجزائــرفتــرة 

 لــــــبعض مؤسســــــاتانتقــــــاد اب فيــــــه األخيــــــرة ب مكانهــــــا بــــــث خطــــــ

لسياســــات املعتمــــدة وا ،الشــــعلي الــــوطتي املجلــــ  مثــــل ،الدولــــة

بــــث خطــــاب فيــــه انتقــــاد يمكنهــــا مــــة، إال أنهــــا ال الحكو  مــــن قبــــل

أو ملراكز اتخـاذ القـرار فـي السـلطة، أو ذلـك الـذي يبـين  ،للرئي 

حســـــب دراســـــة  خـــــالف بـــــين الـــــرئي  والنخبـــــة الحاكمـــــةوجـــــود 
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Lise Garon(10) سنة من االنفتاس السياسـ ي،  ثالثين قرابة بعد

بينـــــــــت بعـــــــــض الدراســـــــــات التـــــــــي تناولـــــــــت خطـــــــــاب املؤسســـــــــات 

هــذا األخيــر يعتمــد اســتراتيجية لنحــت اإلعالميــة العموميــة، أن 

جزائـــــري، صـــــورة املعارضـــــة السياســـــية فـــــي وعـــــي الـــــرأي العـــــام ال

وتغـــذي ـــــ بشـــكل ضـــمتي  تعمـــق الهـــوة بـــين الســـلطة واملعارضـــة 

وعملي ـــ رفض التعددية السياسـية واالخـتالف فـي الـرأي، وهـذا 

يــــــــــرهن الفعــــــــــل السياســــــــــ ي فــــــــــي الجزائــــــــــر ملزيــــــــــد مــــــــــن االحتقــــــــــان 

خيـــــــــــرا  يمكـــــــــــن القـــــــــــول أنـــــــــــه، حتـــــــــــى وإن كانـــــــــــت أ .(11)والتـــــــــــأزم

 لســابقة نســبية إلــى حــد مــا، إال أنالدراســات وكــذا التحلــيالت ا

فيين العــــاملين فــــي هــــذه ااحتــــرام الخــــط االفتتــــاحي لــــدى الصــــح

خطــــــاب فئــــــة األفــــــراد الــــــذين  بــــــثأساســــــا، يعتــــــي  ،املؤسســــــات

الـــذي  ،وتغييـــب خطـــاب األفـــراديمارســـون الحكـــم فـــي الجزائـــر، 

أداء معتــــى فهــــل هــــذا هــــو ، راد الفئــــة األولــــىاب أفــــيعــــارا خطــــ

 خدمة عمومية إعالمية ؟ 

ممارسة بر ل سمي وتغييب املعارض له، عاب اب از الخط فف2

 :يةال قابة الذات

 ،فيين الذين شاركوا في الدراسةامن الصح % 93نسبة  قالت

بمستويات على كتاباتهم  الذاتية الرقابة ،مبدئيا أنهم يمارسون 

 ذلك بانتظام،من هؤالء ب %58,1 نسبة ينما تقومفب متفاوتة؛

 وتقوم ماتقريبا بانتظام،  ،بذلك %22,1 تقوم ما نسبته
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يظهر  ، كما ة على هذه املمارسةظبنادرا باملوا  %12,8ة تنسب

 (. 2الجدول )  في

 : علـــــــى تتجســـــــد الرقابـــــــة الذاتيـــــــة فـــــــي الكتابـــــــة الصـــــــحفية، أوال 

، الصـــــــحافيين فهـــــــامفـــــــردات اللغـــــــة التـــــــي يوظانتقـــــــاء مســـــــتوى 

لتــي يســتعملها "املحــدد األول" املرادفــة لأحيانــا تلــك  ونفيختــار 

فــــــي تفســــــيره للحــــــد ، وأحيانــــــا أخــــــرى، يأخــــــذ بعــــــض املفــــــردات 

ي واملصــطلحات التــي وظفهــا هــذا األخيــر فيمــا ســبق، فيــدخلها فــ

تتجســـــــد كـــــــذلك هـــــــذه  .اي قـــــــام بتحريرهـــــــتـــــــال ةالخبريـــــــ قصـــــــةال

ي تنـاول الظــواهر االجتماعيـة مــن الظـاهرة ــــ الرقابـة الذاتيــة ـــ، فــ

ال تخــالف تلــك التــي تعتنقهــا الســلطة السياســية  ،وجهــات نظــر

العديـــــد مـــــن األنـــــواع الصـــــحفية مثـــــل اللقـــــاءات  فـــــي الحاكمـــــة،

أو فــــي  ،فيين مــــع مصــــادر الخبــــراالصــــحفية التــــي ينجزهــــا الصــــح

ينـــة. مناقشـــة إشـــكالية معفيهـــا حيـــث يـــتم  ،الحصـــ  اإلذاعيـــة

لون فـــــــي املؤسســـــــة عمومـــــــا، كاملـــــــدراء، تســـــــهر فئـــــــة املســـــــؤو كمـــــــا 

وجهـــات نظـــر  تكــري  ورؤســاء التحريـــر، ورؤســاء الجرائـــد، علـــى

 ،الســـلطة السياســـية الحاكمـــة فــــي الخطـــاب الـــذي يـــتم إنتاجــــه

مــــن خــــالل املواظبــــة علــــى  ،فــــي مثــــل هــــذه املســــاحات اإلعالميــــة

ة تنـــاول موضـــوع مـــا، ممارســـات معينـــة، كقيـــامهم بتحديـــد زاويـــ

الــذين شــاركوا فــي  ن  الصــحافيينمــ %75,5حيــث قالــت نســبة 

 دراســــة تناولــــت مــــدى تــــأثير العوامــــل االجتماعيــــة واملهنيــــة علــــى



55 

 

ؤسســـة العموميـــة فـــي املالعـــاملين فيين الصـــحاملمارســة املهنيـــة ل

بمختلــــــــــــــف مســــــــــــــمياتهم  املســــــــــــــئولون أن  لإلذاعــــــــــــــة املســــــــــــــموعة

الوظيفيـــة هـــم الـــذين يحـــددون زوايـــا تنـــاول املواضـــيع املعالجـــة 

مــــــن  %43.6كمــــــا أكــــــدت نســــــبة ، (12) فيينامــــــن قبــــــل الصــــــح

بــل هــذه الفئــة ســبق وأن وجهــة لهــم مالحظــات مــن ق هـؤالء أنــه

تتماشــــــــ ى  األخبــــــــار التــــــــي يحررونهــــــــا ال  ،ادهــــــــا أنمف مــــــــن األفــــــــراد

 . (13) والخط االفتتاحي للمؤسسة التي يعملون فيها

، تجعـــــــــــــل مـــــــــــــن خطـــــــــــــاب هـــــــــــــذه املمارســـــــــــــات املهنيـــــــــــــة مثـــــــــــــلإن 

ي تنتجـــــه فئـــــة األفـــــراد الـــــذين فيين ينســـــجم وذلـــــك الـــــذاالصـــــح

الصــــراع بينهمــــا. ويخلــــوان مــــن  ،الحكــــميتقلــــدون مســــؤولية فــــي 

(، 14) ين همــا مــن مميــ ات الخطــاب املؤسســاتهاتــان الظاهرتــا

ز وجهــــات نظــــر بــــرجعــــل هــــذا الخطــــاب يإلــــى  كمــــا تــــؤدي كــــذلك

هـــــــؤالء األفـــــــراد، التـــــــي تحمـــــــل تصـــــــورات الســـــــلطة السياســـــــية، 

ي مختلــــــــف القطاعــــــــات، للسياســــــــات التــــــــي يجــــــــب اعتمادهــــــــا فــــــــ

عرفهـــــا املجتمـــــع الجزائـــــري. ييـــــة التـــــي وحيـــــال الظـــــواهر االجتماع

هنـــــــــــــاك مــــــــــــــن الدراســـــــــــــات التــــــــــــــي تناولـــــــــــــت الخطــــــــــــــاب اإلعــــــــــــــالم 

التــــي أجريــــت مــــؤخرا )ســــنة  ،للمؤسســــات اإلعالميــــة العموميــــة

(، والتــــــي أكــــــدت أن اإلعــــــالم الرســــــمي يــــــولي أهميــــــة تكــــــاد 2015

حســـاب ، علـــى ةتكـــون شـــبه مطلقـــة لنشـــان الســـلطة التنفيذيـــ

وأنـــــه أبـــــرز الســــــلطة  بقيـــــة الســـــلطات، ناهيـــــك عـــــن املعارضـــــة،
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 ،%74.44بنســـــبة  ،كفاعلـــــة فـــــي األحـــــدا  الوطنيـــــة ،التنفيذيـــــة

اإلخباريـــة لصـــحيفة املســـاء مـــن مجمـــوع الفـــاعلين فـــي التغطيـــة 

نشـــــرة  فــــي  % 53.53فـــــي صــــحيفة املجاهـــــد، و %69.53مــــثال، و

، (15)العموميـة ذاعةاإل  في %51.75و العمومي، التلفزيون  أخبار

فــــي حــــين تجعلــــه يغيــــب وجهــــات نظــــر الخطــــاب املعــــارا لــــذلك 

بذلك يسلط خطـاب هـذه لذي تنتجه هذه الفئة من األفراد، ا

الضوء على وجهات نظـر هـؤالء األفـراد واملعلومـات  ،املؤسسات

، تلــك املخالفــة لهــا. يــرى فــي حــين ههملــون نســبيا ،التــي يقــدمونها

قضـــية مـــا هـــو عبـــارة عـــن تســـليط ، أن تـــأطير Entmanالباحـــث 

ممــا يمنحهــا  ،الضـوء علــى معلومــات بعينهـا مــن املــادة اإلعالميـة

والبـــروز هـــو وضـــع معلومـــة معينـــة بشـــكل   بـــروزا أك ـــر مـــن غيرهـــا

يتـــــيح لهـــــا أن تكـــــون مالحظـــــة بشـــــكل أكبـــــر مـــــن قبـــــل الجمهـــــور. 

فالزيــــــادة فــــــي اإلبــــــراز تزيــــــد االحتمــــــال بــــــأن الجمهــــــور ســــــيدركون 

 . (16) فون معانيها ويحفظونها في ذاكرتهماملعلومات، ويعر 

إن ظاهرة ممارسة الرقابة الذاتية على الكتابة الصحفية في 

 يمة، إال أناملؤسسات اإلعالمية العمومية الجزائرية، قد

إلى أخرى، فلقد أكدت من فترة سياسية معينة تتباين حدتها 

 ،أنجزت خالل فترة حكم حزب جبهة التحرير الوطتي دراسة

التي عرفت باألحادية الحزبية، والتي تناولت جزئيا هذه 

فيين على مثل هذه املمارسة االظاهرة، على مواظبة الصح
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حن ال نختار األحدا  التي : "نهمأحدحيث يقول رغما عنهم، 

.وزيادة على ذلك ف ن رئي  .، فهي مفروضة علينا.نغطيها

على كل  التحرير يصر على قراءة تقاريرنا اإلخبارية  ويشطب

يقول اخر : "إننا أصبحنا ندرك و ما ال يليق ومزاجه الخاص" 

جيدا نوع البرقيات اإلخبارية التي تفلت من تشطيب قلم 

وحتى عدد  ،واألسلوب ،رئي  التحرير. ابتداء باملصطلحات

شيئا يمر من شأنه أن يخلق مشاكل.  فهو ال يترك .الكلمات..

فأراقب نف  ي  ة ..، فأنا لخصيا ال أعطيه الفرصوعلى هذا

ويدل ذلك على أن خطاب هذه املؤسسات ال  .(17)بنف  ي"

زال محايدا رغم "االنفتاس الديموقراطي" الذي عرفته 

والتعددية، ويسعى  الجزائر، واعترافها بحرية الرأي والتعبير 

أصبح  ،ة، في بيئةالحاكمإلى إظهار خطاب السلطة السياسية 

 ،كل الفاعلين التي يسعى ثالية،امل فيها "الظهور" أحد األهداف

، لذلك (18)إلى تحقيقه االجتماعية الحياة ميادين من ميدان في

فيين ا، لتحرير الصحوضع اليات معينة داخل املؤسسةيجب 

من مثل هذه املمارسات املهنية املحايدة، قصد جعل 

 بدال أن يكون محايدا.  ضوعيا، خطابا مو همخطاب

 فيين :اخطاب الصحفف الجمهور كفاعل فن بناء 3

الجمهور املتلقي،  في الدراسة، أن فيون املشاركون أكد الصحا

أساسا في  الذي يتمثلم، يؤثر بأشكال متباينة على عمله
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(، 3كما تبينه نتائج الجدول رقم )انتاج وبث خطاب معين،

 فيما يلي:  ،في حالة دراستنا والتي تتمثل

 تلقي: امل الجمهور فن و افف التفاعل بين الصح 1ففف3

تـأثير الجمهـور علـى ،أن فيينالصـحا مـن ٪31,3 نسـبته ما قالت

 ،بينهمــا ، يــتم عبــر عمليــة التفاعــل التــي تحــد معالجــة األخبــار

اـــــي و  ،اتصـــــال معينـــــةووســـــائط  ،وعبـــــر أشـــــكال ،خـــــالل أوقـــــات

علـــــــــى  يحـــــــــد  بهـــــــــا الجمهـــــــــور تـــــــــأثيرا الكيفيـــــــــة األساســـــــــية التـــــــــي

عــــــدد ثلــــــث التــــــي تتعــــــدى  ،الفئــــــة كمــــــا أكدتــــــه هــــــذه ،همخطــــــاب

معالجــــــة علــــــى  امهــــــور تــــــأثير أن للج، فيين الــــــذين يــــــروناالصــــــح

التفاعليـة بمختلـف  الحص  خالل ،التأثير هذا يحد  .األخبار

أو خــالل اللقــاء  ،علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعيو أنواعهــا، أ

املســـــتمع خـــــالل أوقـــــات في و املباشـــــر الـــــذي يحـــــد  بـــــين الصـــــحا

ستمع رأيه حـول املـادة يبدي املحيث ،غيرهاعمل هذا األخير أو 

في فيأخــــذ الصــــحا ،تناولهــــا كــــذا زوايــــام بثهــــا و اإلعالميــــة التــــي يــــت

 ،ليتحــول ذلــك إلــى نــوع مــن ســبر اراءهــذه اآلراء بعــين االعتبــار، 

لعينـــــــــة مصـــــــــغرة مـــــــــن الجمهـــــــــور املســـــــــتمع، "فـــــــــي ضـــــــــل غيــــــــــاب 

العمـــــل الجمهـــــور حـــــول الشـــــبكة البرامجيـــــة و  اســـــتطالعات رأي

يأخــــــذ  ليــــــه أحــــــد الصــــــحافيين.إ كمــــــا أشــــــار  الصــــــحافي عمومــــــا،

 ،ين االعتبــــــــــــــار نتــــــــــــــائج ســــــــــــــبر اآلراء هــــــــــــــذههــــــــــــــؤالء، بعــــــــــــــبعــــــــــــــدها 

، ة معرفــــة رغبــــات الجمهــــور املتلقــــي، قصــــد محاولــــســــتغلونهايو 
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 ،فـــي هـــذا الصـــدد، أن Stuart Hall يقـــول الباحـــث. وتلبي هـــا

الصــــورة التــــي تتشــــكل لــــدى العــــاملين فــــي املؤسســــة اإلعالميــــة، 

ن العوامــل املــؤثرة علــى الخطــاب حــول الجمهــور املتلقــي، مــن بــي

يمكــــن القــــول أن هــــذا النــــوع مــــن االتصــــال فــــي  (. 19)اإلعالمــــي

قـد حـل محـل اتصـال كـان يـتم بطـرق يمكـن وصـفها  ،املؤسسـة

  بالتقليديــــة فــــي عصــــرنا، حيــــث أنــــه قبــــل ظهــــور الهــــاتف النقــــال

لإلذاعة املسـموعة،  العمومية املؤسسة مستمعي كان األنترنت،و 

ن باالتصــــال فــــي هــــذه املؤسســــة، عــــن طريــــق يتصــــلون بالقــــائمي

رســائل ورقيــة يبعثهــا هــؤالء عبــر البريــد، يبــدون فيهــا رأههــم حــول 

واملنشـــطين  ،وكـــذا الصـــحافيين ،املـــادة اإلعالميـــة التـــي يـــتم بثهـــا

كانت ،و العـــاملين فـــي القنـــوات اإلذاعيـــة التابعـــة لهـــذه املؤسســـة

تلقـي هذه الرسائل تسمح للصحافيين بمعرفـة رأي الجمهـور امل

حـــــــول مـــــــا ســـــــبق بثـــــــه مـــــــن خطـــــــاب، عبـــــــر الحصـــــــ  اإلذاعيـــــــة 

اهتماماتــه، والنشــرات اإلخباريــة املاضــية، وتســمح لهــم بمعرفــة 

 افيين. الصحعلى خطاب الجمهور املتلقي تأثير بذلك يقع 

 : واملواضيع ،ا لفاظ انتقاء2فففف3

عـــــــــنهم لـــــــــدى  ،يســـــــــعى الصـــــــــحافيين إلـــــــــى تـــــــــرك انطبـــــــــاع حســـــــــن

وتعـــابير  ،ألفـــا بل مخاطبتـــه يوميـــا املتلقـــي، مـــن خـــال الجمهـــور 

في اتنــــاول مواضــــيع معينــــة، يعتقــــد الصــــحتــــؤدي املعتــــى، وكــــذا 

           أنهـــــا تشـــــكل اهتمـــــام الجمهـــــور املتلقـــــي. وألن االتصـــــال اللفظـــــي 
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، فتماســــــك هــــــذه العالقــــــة، هــــــو عبــــــارة عــــــن عالقــــــة اجتماعيــــــة

قواعــــــــد  وخــــــــرق أي قاعــــــــدة مــــــــن. تهففففففففذ هايتوقــــــــف علــــــــى مــــــــدى 

غمــــوا  و أوج عــــن املوضــــوع أثنــــاء الحــــديث، الخطــــاب، كــــالخر 

، يعـــرا صــــاحبه أو عـــدم تقــــديم املعلومـــات الالزمــــة،التعبيـــر، 

والتصــرفات  ،باإلنســان املفتقــر للســلوك الحســنالتهــام خطــر ال

ولقــد بينــت نتــائج بحثنــا، أن خطــاب  .(20) املهذبــة أي "الفــظ"

 ٪27,3 الــــذين تبلــــغ نســــب هم، فيينامــــا يقــــارب ثلــــث فئــــة الصــــح

يتــأثر بهــذه املمارســة املهنيـــة، ، (3انــات الجــدول رقــم )حســب بي

مهذبــة، ويوظفونهــا  ألفــا  وتعــابير  انتقــاءب يقومــون حيــث أنهــم 

إلعطــــــاء األخبــــــار، وكـــــــذا للتعبيــــــر عــــــن أفكـــــــارهم وارا هــــــم حيـــــــال 

ســـــائل فـــــي إعـــــدادهم للر  ،الظـــــواهر االجتماعيـــــة التـــــي يتناولونهـــــا

معينـة ضيع موابتناول  ويقومون اإلعالمية في مختلف أشكالها،

التــــي تشــــكل  فيون أنهــــا، اــــيامــــن زوايــــا محــــددة، يعتقــــد الصــــح

وفــــي الوقــــت نفســــه، يقــــوم هــــؤالء، . اهتمــــام الجمهــــور املســــتمع

كمــــا  أخــــرى، يعتقـــدون أنهــــا غيــــر مواتيــــة، ر ب لغـــاء ألفــــا  وتعــــابي

يتجنبـــون تنـــاول بعـــض الظـــواهر االجتماعيـــة مـــن زوايـــا معينـــة، 

اليوميـــة للفـــرد املتلقــــي  حتـــى وإن كـــان ذلـــك فيـــه صــــالس للحيـــاة

التــي تعتبــر  ،فيين علــى هــذه املمارســةايواظــب الصــح للخطــاب. 

 الجمهــــور األشــــكال األساســــية التــــي يــــتم عبرهــــا تــــأثير  شــــكال مــــن

في ابـــــين الصــــــح بهــــــدف تعزيـــــز الثقــــــة لـــــى الخطــــــاب الصـــــحفي،ع
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 ين. ويـــســــعى الــصحــــافياملتحد  والفرد الذي يتعرا للخطاب

حــــــافـــــز، يومـا بعــد يـوم، إلـى البحــث ك، ذلـــــــــ مــــون لـــــــهيــكـ نـذيالــــ

عــــن أخبــــار مؤكــــدة ودقيقــــة، يمكــــن أن تشــــكل موضــــع اهتمــــام 

. علــه تفييــده فــي حياتــه اليوميــة الجمهــور املســتمع، لينقلهــا لــه،

، منطقية إلى حد ما، ألن كـل املمارسات املهنيةهذه  تعتبر مثل

لغة مناسبة للظروف االجتماعيـة، توظف  اإلعالمية الخطابات

فـــــــــي البيئــــــــــة  واالقتصـــــــــادية، والثقافيـــــــــة، والسياســـــــــية القائمـــــــــة

 .  (21)االجتماعية املحلية، التي تحيط باملؤسسة اإلعالمية

 :رغبات املستمعتوقع  مدحاولة 3ففف3

 فيينارغبة فئة من الصح ( أن3الجدول رقم ) معطياتتبين 

الذي يدفعها إلى تبتي هو  ،في خدمة الصال  العام للجمهور 

. وى الخطاب الذي تنتجهممارسات مهنية، تؤثر على محت

تبلغ نسب ها املئوية  ثانوية أولى، فئة  تكون هذه األخيرة منت

 مهور يحد  تأثيرا على عملها، لدى، تقول أن الج% 16,2

لغ نسب ها تبثانوية ثانية، وفئة محاول ها توقع رغباته، 

ك عندما تحاول تقديم األفضل ، تقول أنه يحد  ذل13,1%

له، ما يدفع أفرادها إلى املواظبة على ممارسة االنتقاء، التي 

، وتغييب أخبار در إبراز ألخبار ووجهات نظرتكون مص

 معينة.  ،ووجهات نظر أخرى 
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فيون أنه قصد توقع رغبات هذا ابين تحليل أجوبة الصحي

تفكير األخير، ف نهم يواظبون على ممارسات مهنية وعلى ال

حاولون أن يعزلوا بعض بطريقة معينة، من بينها أنهم ي

ممي ات السياق الذي يتلقى فيه املستمع الخطاب اإلعالمي، 

إعالمية أو خطاب  إعداد مادة ، قصدبعين االعتبار فيأخذونها

واملثال على ذلك يظهر في الشبكة البرامجية التي  ،مواتي

عموما في الفترة  حيث تبثتعدها مختلف القنوات اإلذاعية، 

 نشرات إخبارية، من السادسة إلى التاسعة ،الصباحية

، تم انتقاءها ،تطورات عن ، لتعلم األفرادةواقتصادي ةسياسي

خرا في مختلف مجاالت الحياة، داخل الوطن حدثت مؤ والتي 

، صباحا ،ذلكيكون شغوفا ملعرفة  ،عموما فردال ألن وخارجه،

قد يكونون خاللها في سياراتهم  وأن فئة معتبرة من الجزائريين

، يقومون به في سياراتهم وأنه من بين ما متوجهين نحو العمل،

في حين تبث من الساعة  ،الراديو، ملعرفة ذلكهو إشعال 

معينة لفئة  صا موجهةحص ،العاشرة إلى الثانية عشر زواال

عن الفئة املتلقية للمادة  ،من املجتمع، مختلفة إلى حد ما

. إن مثل هذه خالل الفترة الصباحية السابقةاإلعالمية 

املمارسات املهنية، يواظب عليها القائمين باالتصال في 

املؤسسة ويعتبرونها، خدمة عمومية تقدم للجمهور املتلقي، 

كما تن  عليه القوانين التي تنظم العمل داخل اإلذاعة 
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ن ، أل ب الصحفي شرعيتهيكتسب الخطا .(22)الجزائرية

، وعملها ،وجودهاالجريدة  لذي يطالب به، وتبررالقارئ هو ا

، يتقدم بها هذا األخيرتلبية مطالب، ضمنية أو غير ضمنية، ب

         عندما تقوم ب عداد ركن معين مثل "صحتكم"حيث أنه، 

لواجهة االيجابية للقارئ، أو "الحصاد الرياض ي"، فهي تشهر با

مطالب أنها باالهتمام بمذاقه وانشغاالته، مبينتا في ذلك 

تثمن في الوقت نفسه ،غير أنها، بما أنها تلبيها ،شرعية

نفسها، في صورة مؤسسة  ة، عندما تظهر تها االيجابياواجه

تبين أن مثل  ،غير أنه.(23) شديدة االهتمام بخدمة قرا ها

والخطاب الصحفي  الصحفية الكتابة تؤثر على هذه املمارسات

بر نفسها مراة تعتنها ها مثال لبحدا ،ألتخضع فهيعموما، 

بالتالي تنقل وتبث خطابا و  (24) تعكسها بصفة خالصة

حول هذه األحدا  موضوعيا كان أو غير  ،فاعلين اخرين

 . في بعض الحاالت موضوعي

 الخوف من رو فعل الجمهور:  4ففف3

خوفهم من فيين أن امن الصح % 12,1أخيرا قالت ما نسبته 

التي محتوى األخبار و  ،يؤثر على عملهمرد فعل الجمهور 

       كما تبينه بيانات الجدول  يتناولونها على وجه الخصوص

على خطابهم،   ذلك يؤثر حيث أكد هؤالء أن، ، (3رقم )

في اباعتباره املس هدف، وفي أغلب األحيان،  ال بد على الصح
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وأن يكون موضوعي  ،أن يتحلى بروس املسؤولية امللقاة عليه

بعيدا عن املصال  ال خصية. إن ردة في تغطيته لبحدا ، 

في حال التطرق ملوضوع ما بطريقة  ،فعل الجمهور تحد 

سطحية، أو عند الخوا في تناول بعض املواضيع التي 

"تخدش الحياء العام"، حيث أنه يتصل بالقائمين على 

تنشيط بعض الحص  التي فيها تفاعل بين الطرفين، أو عن 

سائل التواصل االجتماعي، طريق البريد االلكتروني، أو و 

، تؤثر إلى حد بعيد على ةفيبدي رأيه بتوظيف ألفا  عنيف

خطابهم، فيقومون  على مباشرة يؤثر وبطريقة مما فيين،االصح

ول أو تفادي تنا ،تفادي توظيف بعض األلفا مستقبال ب

الجمهور بمثابة بذلك، يصبح مواضيع معينة أو زوايا منها.ف

فيين، اخطاب الصح على محتوى  ،ما حد إلى يؤثر مشارك فعال

في، الحي  الفي يائي الذي ينتج ارغم أنه ال يتقاسم مع الصح

واملتمثل أساسا في املؤسسة اإلعالمية.  ،فيه هذا الخطاب

لقد سبق لعالم االجتماع الفرن  ي بيار بوردوا أن قال أن 

الضغون الصادرة من قبل بعض العوامل الواقعة في 

ال سيما املستمعين، اي أك ر ،مؤسسة"الفضاء الخارجي"لل

من قبل  ةصادر ير على العمل الصحفي، من الضغون التأث

دة  تعزز سياأنها ، و ل الواقعة داخل املؤسسةبعض العوام

املسؤولون، وتمنح لهم الفرصة لكي يفرضوا تصوراتهم، 
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أشكال  تبين. (25) فييناويسهرون على بثها عبر خطاب الصح

فيين العاملين في اإلذاعة ااب الصحتأثير الجمهور على خط

قا من أجوب هم حول ، التي تمكننا من عزلها، انطالالجزائرية

يشارك مبدئيا في بناء خطاب  ،الجمهور السؤال نفسه، أن 

هؤالء، لكن إلى أي حد يا ترى ؟ ال سيما إذا قارنناه، بتأثير 

فئة األفراد الذين يتقلدون بعض العوامل األخرى، ك

النظام السياس ي القائم مسؤوليات في

 خالصة: 

لقد بينت نتائج هذه الدراسة امليدانية، أن بعض العوامل 

املهنية واالجتماعية، لها تأثير بالغا على خطاب الصحافيين 

العاملين في املؤسسة العمومية لإلذاعة املسموعة، وكأنها 

سياج ال يبادر هؤالء إلى اختراقه، رغم أنه قد يكون في هذه 

ادرة، صالس للمجتمع الجزائري، ألن الدور االجتماعي املب

لهؤالء، يشبه إلى حد بعيد، دور النخب في املجتمع، التي، 

وبحكم علمها الواسع، يجب عليها أن تبادر بتناول االشكاليات 

التي تطرس، والتي تعيق تقدم املجتمع، حتى ولو أن ذلك قد 

للمرة األولى، يثير ضغينة الجماهير، لدى تناولها من قبلهم 

ليظهر بعدها أن النخبة على صواب والجماهير على خطأ، 

فتتمكن هذه األخيرة من التخل  من أحد القيود التي 

تعيقها. إن لخطاب الصحافيين تأثيرا بالغا على تشكيل الرأي 
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العام أو اإلجماع حول قضية معينة، فاألفراد داخل املجتمع، 

ى أساس تلك الخطابات غالبا ما يتخذون قرارات يومية، عل

التي تبثها وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها. إال أن هذا األخير 

تؤثر عليه، حتى ال نقول تشكله كليا أو جزئيا، عوامل عديدة، 

من بينها السمات ال خصية لهؤالء "القائمين على االتصال"، 

أو عوامل تقع في الفضاء الداخلي الذي ينتج أساسا فيه هذا 

تلك التي تقع خارج هذا الفضاء كالقيم  الخطاب، أو 

األخالقية واالجتماعية السائدة في البيئة التي يشتغل فيها 

الصحافي، أو التفاعل مع الجمهور املتلقي للمادة اإلعالمية 

املبثوثة، كما رأيناه في الدراسة. غير أنه وفي سياقات معينة، 

خرى، فبعض العوامل قد تكون أك ر تأثير على الخطاب من األ 

"تستحوذ" عليه، وتوظفه تبعا ملبتغاها، كما هو الحال في  ـل

اعتقادنا، فيما يخ  خطاب األفراد الذين شاركوا في 

الدراسة، فهو رهين تنظيم العمل الذي يجعله حسب بعض 

الدراسات، يغيب الخطابات األخرى املعارضة لذلك الذي 

باألساس، تنتجه فئة األفراد الذين يمثلون النظام السياس ي  

 ويبرز هذا األخير، أو تلك التي ال تعارا هذا األخير، حتى 

ولو كان أفرادها، ال يمثلون النظام السياس ي. إن هذا 

  التغييب يتم بصفة غير رسمية، خالل مراحل ثالثة اي: 
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         ــــ مرحلــة انتقــاء هــذا الخطــاب فــي وضــعه الخــام، مثلمــا 1        

الخبــر لقــاء صــحفي حيــث يلقــي  هــو الحــال عنــدما يعقــد مصــدر 

خطابــــــا يبــــــين فيـــــــه موقفــــــه مـــــــن إشــــــكالية مـــــــا، أو عنــــــدما يبـــــــث 

خطــــــــــاب مكتوبــــــــــا علــــــــــى أحــــــــــد الحوامــــــــــل اإلعالميــــــــــة، كــــــــــاملواقع 

         االلكترونيــــــــة، أو علــــــــى شــــــــبكات التواصــــــــل االجتمــــــــاعي، ...إلــــــــ . 

قصـــد ل هـــذا الخطـــاب مـــن قبـــل الصـــحافيين، ـــــــ مرحلـــة تحويـــ2

مية، حيث تطبـق عليـه قواعـد الكتابـة بثه في شكل رسالة إعال 

الصحفية، ويتم انتقاء بعـض املقـاطع مـن هـذا الخطـاب،والتي 

  ال تعارا عموما، الخطاب الرسمي.

ـــ مرحلة بث هذا الخطاب الذي يتم خالل املواعيد االخبارية 3

 املهمة، حيث تمنح أولوية البث، وكذا مساحة زمنية أطول 

له، مقارنة بتلك التي تمنح لهذا الخطاب أو ذلك املماثل 

لخطابات أخرى تعارا أو تناقض إلى حد ما، هذه األخيرة، 

مثل، تلك التي يدلي بها أفراد بصف هم مواطنين أو ممثلين 

لتشكيالت سياسية أو املجتمع املدني عموما، وفي أحيان 

  .بتاتا أخرى يتم إقصاء هذه األخيرة
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 الجداول:
 

مية التي يوليها الصحافيين ( يبين ا ه48الجدول رقم )

 لبعض العوامل أثناء تدح ي هم لألخبار:

 املجموع
عديم 

 األهمية.

قليل 

 األهمية.
 مهم

مهم 

 جدا

ذو 

أهمية 

 قصوى 

 

الخط  ت 130 27 13 2 0 172

االفتتاحي 

 للمؤسسة.
100٪ 0,6 1,2 7,6 15,7 75,6 ٪ 

الطابع  ت 65 65 35 4 3 172

اآلني 

 للمعلومة.
100٪ 1,8 2,3 20,3 37,8 37,8 ٪ 

احترام  ت 47 43 45 28 9 172

قواعد 

 .الكتابة.
100 ٪ 5,2 16,3 26,2 25 27,3 ٪ 

http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/Bjournal.html
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( يبين مدى ممارسة الصحافيين لل قابة 53الجدول رقم )

 الذاتية على كتاباتهم :

 العدد النسبة
 التكرار

 اإلجابة

 منتظمة 100 ٪ 58,1

 تقريبا بانتظام 38 ٪ 22,1

 ادران 22 ٪ 12,8

 ال وجود لها 10 ٪ 5,8

 دون إجابة 2 ٪ 1,2

 املجموعة 172 ٪ 100

( يبين كي  ترث  القيم ا خالقية 68جدول رقم )

واالجتماعية السائدا فن املجتمع على  معالجة املواضيع 

 لدى الصحافن :

 التكرار العدد النسبة

 اإلجابة

 تمنعتي من معالجة املواضيع الطابوهات 50 ٪ 29,1

 تحدد لي إطارا ملعالجة املواضيع 41 ٪ 23,8

 تؤثر سلبا على عملي 40 ٪ 23,3

 توجنهي إلى نوع معين من املواضيع 36 ٪ 20,9

 من دون إجابة 5 ٪ 2,9

 املجموع 172 ٪ 100
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( يبين كي  يرث  الجمهور على معالجة 65( جدول رقم )42

 ا خبار لدى الصحافن :
 

 النسبة

 

 العدد

 التكرار

 ةاإلجاب

 عن طريف تفاعلي معه 31 ٪ 31,3

 انتقائي لبخبار 27 ٪ 27,3

 سعي إلى تقديم األفضل له 16 ٪ 16,2

 محاولتي توقع رغباته 13 ٪ 13,1

 خوفي من رد فعله 12 ٪ 12,1

 املجموع 99 ٪ 100
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   مالك محمد             
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    إعالم،  اتصال، ذهنية، صورة صورة، تفتايية امل كلماتال

 مفهوم، تشكل وبناء

 

Abstract:  

This article examines the concept of the mental image 

and how it is formed, as well as its relation to the media 

system. The article begins by defining the concept 

through the approach of many of the knowledge that 

intersects the term. In sociology, for example, the 

mental image was based on imagination.In psychology, 

And in the field of information and communication 

sciences has several entrances that demonstrate the 

concept of image and speech facsimiles of the 

dismantling of symbols and icons and reshaping, and in 
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public relations, the concept of the image as a mental 

was formulated based on data and contexts External 

environment surrounding the individual. 

 

        In the second part of the article we address the 

roles played by the media and communication media in 

the drawing and shaping of various mental images, as 

the latter a major source of pumping a set of symbols 

and meanings and icons, and thus constitute mental 

images or real stereotyped in accordance with the 

extent of association or approach to reality , And we 

have employed in this article a series of approaches and 

theories that explain the relationship between them, ill-

built or guidance. 
 

   مهيدت

الفرد للبيئة  إذا كان االتصال هو أساس إدراك

املحيطة به أو العوالم البعيدة عنه، وإذا كانت معرفته عن 

أو العوالم مرتبطة بخبراته االتصالية، وإذا كان  تلك البيئة

ا في إطار عمليات ما  الفرد ليس سلبيًّ
ّ
االتصال املتعددة وإن

د  دراسات اإلعالميةيتفاعل ليكّوِّن صوًرا ومعاني؛ فإّن ال
ّ
تؤك

ي لدى  أن وسائل اإلعالم تتصدر وسائل بناء الصور واملعانِّ

ورّبما أدركها  ،املعلوماتّي لكثير من الناس األفراد، فهي املصدر

وبسبب قوة إمكاناتها وطاقاتها  ،على أنها الحقائق نفسها الفرد

 باإلضافة إلى ،واإلدراك تساعد على الفهم وسائل اإلعالم  فإّن 

 ،)خاصة لدى األطفال( األخرى  املعرفة مصادر بقوة أنها تنافس
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 .كل ذلك في ظّل تزايد استخدامها على أنها وسائل للترفيه

وسائل اإلعالم دون تمحيص  وتتزايد أسباب قبول ما تقّدمه

 وفًقا ملجموعة من العوامل )املراحل العمرية، املستوى 

 .لشخصية(التعليمي، الهروب من الواقع، ضعف الخبرة ا

علقى أن تكقوين  وتتفقق مجموعقة مقن الفقرون الن ريقة

الصور الذهنية وبناء املعاني من أهقم وظقائف وسقائل اإلعقالم، 

الن ريققققاتت التفاعليققققة الرمزيققققة، الققققتعلم باملالح ققققة،  ومقققن تلققققك

تقدعيم الصقمت، الفجقوة املعرفيقة، القسقويق  الغقرس الثققافي، 

 Agenda" تتؤكققققققققققققققد ن ريققققققققققققققة  ترتيققققققققققققققب األولويققققققققققققققاو  ،االجتمققققققققققققققا ي

Setting   علميقققة خقققالل  دراسقققة 500، والتقققي تقققدعمها أك قققر مقققن

 رسققم الصققور  مققن أولويققات اإلعققالم ثالثققة عقققود مققن الققزمن أن

عقرن التقي فالطريققة؛ 1وتأطير وجهات ن ر الناس الذهنية
ُ
 بهقا ت

 نمطيقة صقورة تكقّون  بهقا تققوم التقي التليفزيقون واألدوار فقي املقرأة

 تحقدد الّسقود بهقا يعقرن التقي يققة، والطر 2الجمهقور  لقدى لهقا

 بهقا تعقرن التقي أن الطريققة كمقا 3نحقوهم الجمهقور  اتجاهقات

الداخليققة  الجماعققة انطباعققات تحققدد الخارجيققة الجماعققات

 تجاهها وهكذا.ا وسلوكياتها نحوها

هقد و 
ّ
وسائل اإلعالم  تكمن خطورة ما تنشره أو تبث

 تمع منعلومات سلبية على الصورة الذهنية ملجأخبار وممن 

تكاملت هذه املواد اإلعالمية لتكّون  ما إذا املجتمعات في حال
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 ،أفكار، انطباعات( لدى اآلخرين الُبْعد املعرفي )معلومات،

يقوم عليها  ذلك أّن البعد املعرفي هو القاعدة األساسية التي

             الُبْعدان اآلخران للصورة الذهنية )الوجداني والسلوكي 

يمكن أن  (، وهذا يعني أنَّ املضامين اإلعالميةاإلجرائي أو

يكون لها تأثير في بناء الصور ورسمها أو إعادة صياغتها لدى 

أن ال تكون مؤثرة، إال أن العامل الذي  اآلخرين، ويمكن

 من الدراسات إليه أشارت 
ٌ
تكوين  فيما يخصمجموعة

الصورة الذهنية عن مجتمع لدى اآلخرين هوت النشر السلبي 

مصدًرا للصور التي تح ى باملصداقية  الذات، باعتبارهعن 

 .اآلخرين وبالتالي الثقة لدى

لى أهمية إأول من لفت االنقباه   أرسطو كان و  

ورأى بأّن  ،الصورة الذهنية بوصفها عملية تسبق التفكير

 ،ن يتحقق دون وجود صورة ذهنيةأالتفكير ال يمكن 

وهذه إشارة  ،يتعينوعّرفها بأنها كل ما يتحدد به الش يء و 

و الشكل وهي تقابل املادة أن الصورة تعني الصفة ألى إ

وهذا  ،4ال في الذهنإوليس هناك مادة بغير صورة 

  التعريف اعتمده 
 
 ك

ْ
ذ فرق بين إ ،في ن رية املعرفة  طان

طلق لفظ املادة على كل ما في املعرفة أاملادة والصورة و 

طلق لفظ أو والتجربة  اإلحساسمن عناصر مستمدة من 

الصورة على ما في املعرفة من عناصر مستمدة من قوانين 
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ن ترتب معطيات الحس )املوجودات أالعقل التي تحاول 

 ،دراكها وفهمهاإغها في قوالب تساعد على يوتفر  ،الحسية(

فالزمان صورة الحس الداخلي واملكان صورة الحس 

واملكان والزمان صورتان قبليتان تن مان  ،الخارجي

 .5وكذلك مقوالت العقل ومعانيه الكلية ،دركات الحسيةامل

   مقترب متفاهيميالصورة الذهنية  .1

   خيرةأل ربعة األ شهدت العقود ا
ً
 واسعا

ً
انقشارا

طار الدراسات االجتماعية إملفهوم الصورة الذهنية في 

وعلى نحو خاص الدراسات املتعلقة باالتصال وكان لهذا 

التي كشفت عنها الدراسات همية أل النمو ارتباط كبير با

حول الدور الذي تؤديه الصورة في صياغة وتوجيه شكل 

مم والشعوب وبين الجماعات الفرعية أل العالقة ما بين ا

ونتج عن هذا االستخدام  ،املتنوعة داخل املجتمع الواحد

ن تبلور املفهوم واستقر بصيغة متداولة ليشير وكما أ

لى مفهوم عقلي إالثة في طبعته الث  ويبستر عرفه قاموس 

لى اتجاه هذه إفراد أو جماعة معينة يشير أل شائع بين ا

         الجماعة نحو شخص معين أون ام أو طبقة بعينها 

 ؛و فلسفة سياسية أو قومية أو أي ش يء آخرأأو جنس 

 قدمه أوفي تعريف 
ً
تعني الصورة   تعلي عجوة ك ر تفصيال

لعقلي ملا سبق و التوليد اأالذهنية استحضار العقل 
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ن يكون ذلك املدرك أدراكه بالحواس وليس بالضرورة إ

 
ً
 وانما قد يكون مسموعا

ً
،أ مرئيا

ً
هذا االستحضار   و ملموسا

و التوليد للمدركات الحسية يبقى مجال اختالف بين أ

 الختالفهم في 
ً
نواع التجارب مع األشياء أالبشر تبعا

الذهنية  ومن تعريفات الصورة، الحسية التي مروا بها

وترحيالت املفهوم عبر الحقول املعرفية املختلفة يمكن 

 تيةتاستخالص املالمح اآل

فالصور الذهنية لدى الفالسفة تعني التصور 

هو التصور  القبلي وعّدوا التصور  ،البعدي والتصور  القبلي

فهو املعاني  البعدي التصور  ماأ ،التجربة على املتقدم املحض

  املعجم الفلسفي وعرف  ،تجربةالعامة املستمدة من ال

  Form   الشكل نها مرادفة ملفهوم أكلمة صورة على 

بعاد التي أل الصورة هي الشكل الهندس ي املؤلف من ا

 الصفة التي يكون عليها أتتحدد بها نهايات الجسم و 
ً
يضا

 ،لى معنى مقاربإصل املعجمي للكلمة أل ويحيلنا ا ،6الش يء 

ظاهر  لى إلقشير   العربلسان  فقد وردت الصورة في 

الش يء وهيئته وحقيقة الش يء وصفته وجاءت في املنجد 

. وفي كلتا الحالتين افترن 7 لتقتصر على صفة الش يء

املعنى املعجمي وجود تطابق بين الش يء وصورته في العقل 

 ومصداقية سرعان ما 
ً
 حقيقيا

ً
مما أعطى الصورة بعدا
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م وما كشفت تغيرت واسقبعدت مع تطور استخدام املفهو 

عنه التن يرات الالحقة في هذا املجال التي تفترن بأن 

خذت أل الصورة ليست بالضرورة نسخة طبق ا
ُ
صل عما أ

 ما تكون مزيفة وغير حقيقيةإعنه بل 
ً
وفي اللغة   ،نها غالبا

  Imago الالتيني  صلهاأ من  Image  كلمة اشتقت االنكليزية

 صورة
ً
  Likeness به و شأ  Picture  التي تعني حصرا

   وتقابل كلمة ُيحاكي ويشابه.

  كسقفورد أبحسقب ققاموس    Image  كلمةوعرفت 

و ُمحاكققققققاة صققققققرفة أو صققققققورة أصققققققل أل نسققققققخة طبققققققق ا لتعنققققققي 

. ويعرفهققققا معجققققم 8 غلققققب البصققققري أل للواقققققع الخققققارجي وعلققققى ا

التقققديم العقلققي ألي شقق يء ال يمكققن تقديمققه  بأنهققا   ويبسققتر 

و محاكقاة للتجربقة أحيقاء إأو هي  ،بالحواس على نحو مباشر

 اسقترجاع ملقا اختزنتقه القذاكرة أوهقي   ،الحسية
ً
و تخيقل أيضقا

        ملققققققققا أدركتققققققققه حققققققققواس الرليققققققققة أو السققققققققمع أواللمققققققققس أوالشققققققققم

ن تكققققون الصققققورة أ. وال يشققققترط هققققذا التعريققققف 9 أو التققققذوق 

مطابققة ملققا هقو متصققور أوغيققر حقيقيقة فققي الوققت الققذي يققرى 

ال شقققققق يء غيققققققر حقيقققققققي فققققققي الصققققققورة  أن   علققققققي عجققققققوة فيققققققه 

املتكونقققققة عقققققن فقققققرد معقققققين أو من مقققققة فقققققي أذهقققققان األفقققققراد ألن 

هققققذه الصقققققورة هقققققي ذلققققك الفقققققرد أو تلقققققك املن مققققة كمقققققا يراهقققققا 

أو  زائفقققققققققة كانقققققققققت هقققققققققؤالء االفقققققققققراد او تلكقققققققققم الجماعقققققققققة سقققققققققواء
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والشققققخص الققققذي تكونققققت لديققققه صققققورة معينققققة عققققن  صققققادقة

 لهذا 
ً
        التصور القذي كونقه ش ئ سيتصرف مع هذا الش ئ تبعا

 وردت أوفققي اطقققار التحديققد املعجمقققي  ،10 او تكققّون لديقققه
ً
يضقققا

و فكقققققققرة محمولقققققققة فققققققققي أصقققققققورة  لقققققققى إلقشقققققققير   Image كلمقققققققة 

 
ً
وهقققققي انطبقققققاع  ،مقققققام الحققققواسأالققققذهن عقققققن شققققق ئ لققققيس مقققققاثال

 إشققخاص أيخلقققة شققخص أو مجموعققة 
ً
لققى املواقققف إسقققنادا

د هققققققققققققققذا ويؤكقققققققققققققق ؛11 والسياسققققققققققققققات واملمارسققققققققققققققات السققققققققققققققلوكية

التعريقققققققف علقققققققى دور حامقققققققل الصقققققققورة فقققققققي تحديقققققققد وتشقققققققكيل 

طقار البنيقة االجتماعيقة إكما أنه يحصر مجالهقا فقي ، الصورة

الوقت الذي تتضمن فيه الصقورة  في والنشاطات التفاعلية

فهنقققققاك صقققققورة الزمقققققان واملكقققققان وغيرهقققققا مقققققن  معقققققاني أوسقققققع، 

نققواع التقققي تجعققل مقققن الصققعوبة حصقققرها فققي مجقققال واحقققد أل ا

خرى عمليقة الترحيقل القذي خضقع أنه يواكب من جهة أغير 

لهققققا املفهققققوم فققققي مجققققال العلققققوم السياسققققية واالعققققالم اللققققذين 

اهتمققققققققا علققققققققى نحققققققققو خققققققققاص بموضققققققققوع الصققققققققورة مققققققققن ناحيققققققققة 

و صقققورة أارتباطهققا بالعمليققة السياسققية مثقققل صققورة الحققزب 

و صقققورة الشقققركة واملؤسسقققة ضقققمن أاملرشقققي فقققي االنتخابقققات 

كمققا يعكققس املنلققى الخققاص الققذي  ،ةمجققال العالقققات العامقق

بقققدأ يتخقققذه مفهقققوم الصقققورة والقققذي بقققدأ يؤسقققس فيقققه لعلقققم 

 .  Imagology جديد أطلق عليه 
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   بولدنغ وفي السياق نفسه قدم 
ً
خر للصورة من آتعريفا

نها مجموعة ألصورة املرشي في االنتخابات ب خالل تعريفه 

ذهان أمن االنطباعات الذاتية التي تتكون عنه في 

ن عرفها بشمولية أ  لبولدنغ وقد سبق  ؛12 الناخبين

و بديلة لكلمة املعرفة فمعرفتنا أمرادفة  وسع بوصفها أ

خر صورتي عن العالم وهذا آبالعالم قد يسميها شخص 

يتضمن جميع مجاالت املعرفة ومضامينها مثل   التعريف

ما في معجم أ ،13  الشجرة وغيرها  الصحة و الحقيقة،

لقشير   Image عالمية فقد وردت كلمة إل املصطلحات ا

 و مرسومةألصورة ملتقطة بأحدى االالت التصوير   إما

كونها  ةسان ما أي فكر إنو ش يء في ذهن أو صورة شخص أ

عن ذلك الشخص وصورته التي رسمها له في ذهنه أي 

 . 14 انطباعاته عنه

في ضوء عالقتها   وفي علم النفس نوقشت الصورة

 15وس علم النفس الصورة الذهنيةباإلحساس وعرف قام

الصورة املتكونة من عدد من التجارب الحسية  بأنها 

املجال  . وعّدت الصورة ضمن هذا 16 للموضوع نفسه

 الرموز، الصور، تدوات التفكير الثالثأحدى إاملعرفي 

ساس في كل النشاطات العقلية كما عدت األ  ،املفاهيم

ن أن ليس فقط من نسانها تمكن اإلأذ إواملعرفية العليا 
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ن يحتفظ بالتن يم أما إنو  يستد ي ما هو غير موجود، 

 . 17 الفاعل للش يء غير املوجود

املسماة  الن رية وهي  الجشطلت  وفي ن رية

البنية والتركيب   على لف ة صورة تطلق ،الصورية بالن رية

 وّعرف معجم العلوم السلوكية مصطلي .18 والتن يم

 Image  ة وتقييم مضخم يقدمه املرء صورة كاذب  نهأب

 مما ألنفسه ينحدر عما يجب على املرء 
ً
       ن يكون بدال

 .19 هو في الواقع

وتؤكد التعريفات التي أوردتها املعاجم النفسية 

 ،ملفهوم الصورة على الجانب غير املوضو ي وغير الواقعي

في    Social Image فقد ورد مفهوم الصورة االجتماعية 

انطباعات وجدانية تمثل  لى إالنفس لقشير ذخيرة علوم 

آراء واعتقادات وتحامالت مبلورة يجري تخيل صورها 

بعمق في الفرد وفي املجتمع ولكن ال مقابل موضو ي لها 

ية عالقة أيمكن إثباته في الواقع فليس لهذه االنطباعات 

 و املوقف الذي أمباشرة باملوضوع 
ُ
وقد  ،20 سقطت عليهأ

لقضية عندما ميز بين الواقع وبين هذه ا  يونغ كد أ

 الى االنفصال الكبير بين الو ي 
ً
صورته في أذهاننا مشيرا

 و 
ً
ن الواقع ليس أبالواقع وبين الواقع بما هو موجود فعال
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ننا نعيش في عالم من أسوى صور تمت معالجتها بعناية و 

   الصور الغير.

وفقققققققققي االقتصقققققققققاد وظقققققققققف مفهقققققققققوم الصقققققققققورة الذهنيقققققققققة 

فكقققققققققار واالنطباعقققققققققات التقققققققققي ملعتققققققققققدات واأل ا ليشقققققققققمل جميقققققققققع 

وهققققققذا املفهققققققوم   يحملهققققققا الشققققققخص تجققققققاه مؤسسققققققة معينققققققة،

 مققن املفهققوم الققذي تبلققور عققن دراسققات الصققورة 
ً
يقتققرب كثيققرا

 .21 والدراسات االعالمية  في حقل العالقات العامة

نحو مختلف  على دباأل  مفهوم الصورة في ويستخدم

 عن استخداماته في الحقول امل
ً
 عرفية األ تماما

ً
خرى بعيدا

وتغيب عنه فكرة املعتقدات  ،عن معنى الهيئة والشكل

استعارة  واالنطباعات لتطلق على كل ما في اللغة من 

 لى ت إدب ويشير معنى الصورة في األ  ،ورمز وتعبير ملموس

1.  
ً
الدالالت الرمزية للنص وهنا يكون التصوير معادال

   للتعبير املجازي.

 تجسد رلية رمزية الصورة في األ  .2
ً
دب بوصفها أنماطا

 أو حقيقية أو حدسية. 

 رسم قوامه الكلمات.  .3

املقارنققة أو القشققبيه  ال يقققوم علققىابققداع خققالص للققذهن  .4

 ،22 نتقققققققققا  التقريقققققققققب بقققققققققين واقعتقققققققققين متباعقققققققققدتين و نمقققققققققا هقققققققققوإ

            فالصقققققققققورة فقققققققققي هقققققققققذه الحالقققققققققة تفيقققققققققد باسقققققققققتدعاء وتحسققققققققققس 
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بطريققققة مباشقققرة  الفصقققان عنقققههقققو عميقققق ومقققا ال يمكقققن امقققا 

تجعققققل حققققاالت الققققنفس محسوسققققة بصققققورة   وبهققققذه الطريقققققة

   مباشرة أو حدسية.

الصورة  في مجال علم االجتماع ورد مفهوم و

لى إليشير   Public Image   الصورة العامة أو   الشعبية

 ،فراد في الوقت نفسهمن األ  الصورة التي يحملها مجموعة

تشكيل الصورة التي تقع  ومصادر  ،خاصية العمومية

ويقربنا هذا ، طار ما هو اجتما يإطار الفرد وفي إخار  

الصورة  من مفهوم   للصورة الشعبية  التعريف

بسط أالتي تعني في   Social Image  أو  االجتماعية

الصورة التي يشترك في حملها عدد كبير من  معانيها 

 . 23 حدةوكيانات اجتماعية واألى جماعة إالناس ينتمون 

عما   بولدنغ وتنشأ الصورة الشعبية بحسب 

عملية  الذي يعني   Discourse أسماه بالكون الخطابي 

ما مصدر هذه الرسائل أ ،املشاركة بالرسائل والخبرات

التي تبني الصورة الشعبية فهو الطبيعة والناس اآلخرين. 

فراد في مجموعة اجتماعية وهذا ال يعني أّن كل األ 

ن كل واحد منهم أذ إرسائل نفسها بالضرورة يستلمون ال

ن الصورة التي تتكون في أال إيدرك الوضع من موقعه 

. ويضيف 24 لى حد ماإذهن كل منهم تكون مقشابهة 
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فراد املختلفين لى وجود نقاط تشابه في صور األ إ  بولدنغ 

في املجموعة يدفع سلوك املجموعة باتجاه تعزيز نقاط 

 آخر من   Speech   ل الكالمالقشابه وتقويتها ويمث
ً
مصدرا

          فالرموز  ،مصادر الرسائل التي تشكل الصورة الشعبية

 أ
ً
و الصور الرمزية التي تتوارد من خالل الكالم تؤدي دورا

 في بناء الصورة الشعبية.
ً
 مهما

           لى اتساع إولى دى اندالع الحرب العاملية األ أو 

ن تكشف عما أحاولت  ونمو عدد من الدراسات التي

وهي   National Image  أو  بالصورة القومية عرف 

 ،خرى الصور التي تكونها الجماعات عن الجماعات األ 

الصورة التي تتألف من مجمل  نها أب  سكوت ويعرفها 

          السمات التي يدركها املرء ويتخيلها عندما يتأمل 

 . 25 يفكرأو 

ومة من االنطباعات بأنها من    جان ميرل  وعرفها 

 واأل 
ً
 عاما

ً
ون تمثيال

ّ
           فكار واآلراء واالتجاهات التي تك

 
ً
و تصور موحد أفهي عبارة عن وصف موجز  ،أو سائدا

وفي املرحلة نفسها نشطت  ،و حكومتهألشعب دولة ما 

             Stereotype  الدراسات الخاصة بالصورة النمطية

 لى حد كبير مع مفهوم الصورةإوهو املفهوم الذي يتداخل 

 Image  لى الحد الذي عالجه بعض الباحثين بوصفه إ
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ً
 للأرديفا

ً
بعض ، ويمكن إيجاز 26النمطيةصورة و بديال

 لصور الذهنية انطالقا مما سيأتيتل املقاربات املفاهيمية

  أن الصورة هي محتويات عقلية أو حاالت عقلية

ن ثم فأن أية تدخل في إطار البنى املعرفية للفرد وم

دراسة للصورة البد من أن تقع ضمن حقل 

 الدراسات املعرفية. 

  ن الصورة خاصية فردية تخص أعلى الرغم من

ن تمثل ظاهرة أنها يمكن أال إالحالة العقلية للفرد 

ذا كانوا إاجتماعية من وجهة ن ر حامل الصورة 

و املحمول أجماعة تشترك في صورة واحدة 

كما أن مصادرها اجتماعية  ،الجماعات التي صورت

         و الخبرات والتفاعلأخرين من خالل الناس اآل 

التنشئة االجتماعية  وتنتقل عبر عملية ،و حتى اللغةأ

علم االجتماع انطالقا من وهو ما يبرر دراستها 

   بالذات.

   فراد عقول بعض األ  ن تبدأ في أأي صورة يمكن

فراد بين األ عندما تنتقل   Public ثم تصبح عامة 

خرى أوترتبط بهذه النقطة خاصية  ،ويشتركون فيها

هميتها وتأثيرها وهي اعتقادنا بأن أتعطي للصورة 

خرين يشتركون معنا في الصورة نفسها عن العالم اآل 
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خرين وهذا االعتقاد هو جزء من صورتنا وعن اآل 

 .27 للعالم

هناك بعض االستخدامات التي قربت كلمة   -

 Image  وم االتجاه واملواقف مثل صورة العرب من مفه

نها تشترك في املكونات الثالث أوهذا يعني ، عند اإلنكليز

التي تؤلف مفهوم االتجاه وهي املكونات املعرفية أي 

دراكية التي ُيفهم بوساطتها الش يء واإل  ،السمات املعرفية

و االنفعالي أ ،بطريقة عقلية، والثاني املكون التأثيري 

مثل بالتفضيل وعدم التفضيل، والثالث العاطفي املت

 من املكون الحركي السلوكي الذي يضم مجموعة

االستجابات الحركية العملية التي يعتقدها املرء مالئمة 

 إ
ً
ن أغير  ،زاء الش يء في ضوء صفات الش يء املدركة مسبقا

يعد الصورة املكون املعرفي لالتجاه، أي 28بعض الباحثين

فان الصورة تمثل  ء ومن ثم أنها االدراك العقلي للش ي

 له
ً
 من االتجاه وليس رديفا

ً
 .جزءا

فقد تعني  صورةهناك دالالت عدة ملفهوم الق  -

 تعني البراديم
ً
 29نقيض املادة أو الفكرة أو املعرفة واحيانا

او هي انطباعات وفي اقرب معانيها الى بحثنا تشير كلمة 

          الصورة وتقترب من مفهوم السمعة فصورة مؤسسة 

 او شخص هي بالضرورة سمعته. 
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ناتجة بالدرجة  رةو الص التعددية الداللية ملفهوم تعد  -

          االساس عن شمولية املفردات التي تشكل صورنا 

 ،نواع العديدة للصور، فهناك صورتنا عن العالمأو األ 

وصور  ،وصور للقيم ،وصور العالقات ،وصورة الزمان

نشترك معهم في هذا العالم وفي  فراد اآلخرين الذينلل 

 هناك صور تحكم عالم العلمأمجال العلم 
ً
وفي  ،يضا

ضوئها يتم تركيب العالقات القائمة في الكون موضوع 

     العلم.

   الصور الذهنيةومستويات ة املنظم .2

باملن مات عادة ما يرتبط مفهوم الصورة الذهنية 

  جفكينز قام  ر وفي هذا اإلطا ،االجتماعية أو االقتصادية

 30داد أنواع الصورة الذهنية فيما يليتبتع

املنشأة أو  الفرد رى يالتي  الصورة الصورة املرآةت وهي -1

 من خاللها. أواملجتمع ذاته

الطرف التي يرى  الصورة الصورة الحاليةت وهي -2

 اآلخر الفرد أو املنشأة أواملجتمع.

الفرد أو املنشأة ود يالصورة املرغوبةت وهي التي  -3

 أن تكونها لنفسها في أذهان الجماهير. واملجتمعأ

الصورة املثلىت وهي أمثل صورة يمكن أن تتحقق  -4

إذا أخذنا في االعتبار منافسة املنشآت األخرى 
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وجهودها في التأثير على الجماهير، ولذلك يمكن 

 أن تسمى بالصورة املتوقعة.

الصورة املتعددةت وتحدث عندما يتعرن األفراد  -5

لفين للمنشأة يعطى كل منهم انطباعا ملمثلين مخت

مختلفا عنها، ومن الطبيعي أن ال يستمر هذا 

 التعدد طويال فإما أن يتحول إلى صورة إيجابية 

أو إلى صورة سلبية أو أن تجمع بين الجانبين 

صورة موحدة، ت لها العناصر اإليجابية والسلبية 

 تبعا لشدة تأثير كل منها على هؤالء األفراد.

يمكننا التمييز بين نوعين رئيسيين من الصور  وعموما

الذهنية الخاصة باملؤسسات، وهمات الصورة املدركة 

والصورة املبتغاة، وذلك على ضوء التميز بين ما هو موجود 

 فعال وبين ما هو منشود. 

 . الصورة املدركة  1

 ت 31ونميز في الصورة املدركة ، بين كل من

  . الصورة املدركة الخارجية 1.1

ويمكن أن تختلف من جمهور إلى آخر، بيد أنها 

بالنسبة للمؤسسة ذات الطابع الوطني تتميز بسلطة مستمدة 

من الصورة التي يكونها الجمهور العام بشأنها، هذا األخير 

سواء كانت تمت ، الذي يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام املؤسسة
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ضا هي موجودة، وال يغير مدى ر فبصلة إلى الحقيقة أم ال، 

 املسيرين أو قلقهم بشأنها شيئا من طبيعتها.

 الصورة املدركة الداخلية   .2.1

تختلف عموما عن الصورة األولى، فاملستخدمون في 

وضع يسمح لهم بمعرفة نقاط ضعف أو قوة املؤسسة، 

 نشاطها، نوعية منتجاتها، وهذه املعرفة مبنية علىت 

 .املالح ات الشخصية 

  املعلومات التي يتحصلون عليها مباشرة من املؤسسة

 أو من اإلشاعات.

  ،املعلومات املتعلقة باملؤسسة وامللتقطة من خارجها

وفي  ،قراءة الصحافة، حديث الزبائن و املمونين...الخ

هذا الصدد فإن ما يكونه املستخدمون من أراء وما 

يملكونه من معارف حول املؤسسة هو املؤثر األول 

 صورتها. على

 . الصورة املبتغاة   2

الصققققققققققور املبتغققققققققققاة هققققققققققي الصققققققققققور املثاليققققققققققة التققققققققققي تحققققققققققاول 

غيقر ، املؤسسة بلوغها أو تحقيقها والتي ترتبط بأهقدافها العامقة

أنققققه ال ينبجققققي تجاهققققل أنققققه بققققين الصققققورة املدركققققة الخارجيققققة كمققققا 

بينتهققققققا الدراسقققققققات، والصقققققققورة املثاليقققققققة املتعلققققققققة بتقققققققوق وطمقققققققون 
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مقة، توجقد وفقي غالققب األحيقان فقروق تصقل إلقى حققد املديريقة العا

 .الهوة في بعض الحاالت، والتي ال يكون باملقدور سدها 

ون را ألهمية صورة املؤسسة، وارتباطها بمدى ثقة 

الجمهور بهذه األخيرة، فإنها تعد من بين املهام الرئيسية 

وملا كان لهذه الصورة الدور  ،املسندة إلى القائم باالتصال

غ األثر في تمتين العالقة بين املؤسسة، وجمهورها فإن البال

على املشتغل بمهنة صنعها مراعاة بعض املبادئ األساسية 

 :32 في ذلك

  أن تكون صورة حقيقية ت 

يؤكد التزام الحقيقة صحة القول، ويستد ي األمر 

فالقيام بحملة لتكوين  التعريف باملؤسسة على ما هي عليه

يقوم على الصدق داخل صورة للمؤسسة ينبجي أن 

املؤسسة كما في خارجها، وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى 

أن أي فرق يمكن مالح ته أو اكقشافه بين الصور 

الحقيقية )هوية املؤسسة(، وتلك التي تسعى املؤسسة إلى 

القائم  عمدبلوغها، يعتبر غاية في الخطورة، وإذا ما 

إن املؤسسة تتجه ف باالتصال بالقفز على تقديم الحقيقة،

 حتما نحو الكارثة .

 إذ ينبجي على القائمين  أن تكون صورة إيجابية ت

بالعالقات العامة استغالل األوقات املناسبة التي 



 94  

 

تعبر عن أحسن أحوال املؤسسة بقصد الرفع من 

 قيمتها .

  أن تكون صورة ثابتةت  بما أن صورة املؤسسة هي

القات العامة نقيجة لطبيعتها، فإن على القائم بالع

أن يعمل من أجل الحفاظ عليها من التبدل، إذ أن 

طول عمر الصورة مرتبط بفعاليتها املبنية على 

 الصدق، فالصورة الكاذبة سرعان ما تزول.

 على القائم بالعالقات العامة  أن تكون صورة أصليةت

أن يعمد إلى تكوين صورة أصلية للمؤسسة، فال 

وتقويتها، إال إذا كانت ش يء يمكنه إثراء هذه الصورة 

 .33هذه األخيرة نابعة من عمق أصالتها

وبناء على ما أسلفنا ذكره ، نقول إن مجال كسب 

الجماهير )داخليا وخارجيا(، والذي يشكل الرأسمال الحقيقي 

للتأقلم مع املحيط، وضمان البقاء في الوسط التنافس ي، يمر 

ي من عبر تشكيل صورة للمؤسسة، والتي ال يمكن أن تأت

فراغ، وإنما تتأسس على االلتزام بقول الحقيقة وفتح قنوات 

االتصال والتفاعل، وناتجة عن عمل متكامل ومنسق يكون 

من اختصاص إدارة العالقات العامة، يمكن اعتباره هندسة 

 الصورة وفق معايير مستقاة من واقع املؤسسة.
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وسائل اإلعالم والصور الذهنية  من التكوين إلى .3

 يهالتوج

هناك قدر كبير من االتفاق بين الدراسات التي 

تناولت الصورة الذهنية على أهمية دور وسائل اإلعالم في 

عملية التصوير الذهني، حتى أن هناك من يعتبر أّن وجود 

الوسيلة اإلعالمية هو ركن أساس ي من أركان الصورة 

 الذهنية.

زت مع م الدراسات على وصف سمات 
ّ
ولذلك رك

 ،نية من خالل تحليل مضمون وسائل اإلعالمالصور الذه

مع ذلك فإن مجاالت أخرى للبحث يمكن أن تساهم في و 

زيادة قدرتنا على عملية التصوير الذهني، وال روف التي يتم 

 فيها هذا التصوير.

ومن أهم هذه املجاالت وصف دور الوسائل       

اإلعالمية في عملية التصوير الذهني مع دراسة عالقة هذه 

الوسائل بالجماعات املسيطرة، ذلك أنه لم يعد من املمكن 

االكتفاء بوصف سمات الصور الذهنية، ولكن البد من 

دراسة األهداف األيديولوجية التي تحققها هذه الصور، 

وملاذا تقوم الوسائل اإلعالمية بالتركيز على الصور الذهنية 

، لشعوب معينة أو جماعات إثنية معينة في فترات محدودة
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وملاذا يتم التركيز على سمات معينة في الصورة الذهنية، 

 .وإهمال سمات أخرى 

تستطيع وسائل اإلعالم من خالل ما تقدمه من 

موضوعات تتصل بأنماط الحياة في املجتمعات املختلفة أن 

تنقل األفراد من عاملهم املحدود إلى عالم أوسع، ويؤدي هذا 

أساليب الحياة في بعض االنتقال إلى معرفة هؤالء األفراد ب

، كما بهات املتقدمة فينمو لديهم االستعداد للخذ ااملجتمع

تنمو لديهم القدرة على التقمص الوجداني أي القدرة على 

تصور الفرد لنفسه في ظروف اآلخرين أو تصوره لدوره 

مارشال  وأدوار اآلخرين في املجتمع، وفي هذا السياق يرى 

م التي يستخدمها مجتمع ما أن وسائل اإلعال   ماكلوهان

تحدد إلى حد كبير طبيعة وكيفية معالجته ملشاكله، كما  

على ال روف البيئية املحيطة باألفراد  تؤثر وسيلة اإلعالم

الذين يعيشون في ظل ظروف مقشابهة فهي تؤثر على 

  هربرت شيللر وعلى نطاق قومي يرى ، 34 طريقة تفكيرهم

قومون بوضع أسس ييكية أن مسئولي وسائل اإلعالم األمر 

عملية نشر وتداول الصور واملعلومات، ويشرفون على 

معالجتها وإحكام السيطرة عليها، تلك الصور واملعتقدات 

التي تحدد معتقداتنا ومواقفنا، بل وتحدد سلوكنا في 

النهاية، وعندما يعمد مديرو أجهزة اإلعالم إلى طرن أفكار 
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د االجتما ي فإنهم وتوجهات ال تتطابق مع حقائق الوجو 

           األفكار التي  تحولون إلى  سائقي عقول ، ذلك أن ي

وإلى إنتا  و ي ال  تنحو عن عمد إلى استحداث معنى زائف

يستطيع أن يستوعب بإدارته الشروط الفعلية للحياة 

القائمة أو أن يرفضها على املستوى الشخص ي أو االجتما ي 

وعلى  .35 هة أو مضللةليست في الواقع سوى أفكار ممو 

الرغم من كل االنتقادات التي وجهت لوسائل اإلعالم، إال 

أنها ال زالت املصدر الرئيس ي للمعلومات والتصورات، 

 ذلك من خالل النتائج التاليةت ونلخص

  أن الوسيلة اإلعالمية أصبحت في عصرنا مصدرا

يستقي منه الفرد معلوماته ومعارفه عن املحيط 

ان ذلك أحد املوضوعات التي الخارجي، وقد ك

شغلت املهتمين بقضايا اإلعالم في دول مختلفة، 

على العينة القومية  1977ففي دراسة أجريت عام 

من أفراد العينة أجابوا  %95ريكية تبين أن ماأل 

على السؤال األولت من أين حصلت على معلوماتك 

حول ما يدور في العالم؟ بأنهم حصلوا عليها من 

 الم.وسائل اإلع

 ت لنقل املعلومات، اعد أدو أن وسائل اإلعالم لم ت

ولكنها أصبحت أدوات لتوجيه األفراد والجماعات، 
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وتكوين مواقفهم الفكرية واالجتماعية، وذلك فإن 

من الصور التي يبنيها اإلنسان لعامله  %70ما يقرب 

مستمدة من وسائل اإلعالم املختلفة، ومما يعزز 

ا املجال أنها تسهم بدور دور وسائل اإلعالم في هذ

 .أساس ي في خلق وتكوين ما يسمى بقت  بئة الرأي 

  أن وسائل اإلعالم قد دخلت مرحلة جديدة

يسودها التنافس الشديد بينها وبين املؤسسات 

التعليمية فيما يتعلق بالدور التربوي واألثر 

التعليمي الذي يمثل نتاجا لكافة م اهر اإلنتا  

تي تتولى نشرها بين الجماهير الثقافي أو الفكري ال

على اختالف فئاتها بدءا باألطفال ومرورا بالشباب، 

 36بكبار السن من الجنسين. اوانتهاء

 نظريات االتصال والصور الذهنية 

تتعلق الصور الذهنية بالعديد من الن ريات 

 االتصالية وتأتي على رأس هذه الن ريات ما يليت

 نظرية املعالجة املعلوماتية  -1

مبنية في األساس على كيفية معالجة اإلنسان  وهي

من خالل وسائل اإلعالم للمعلومات التي يحصل عليها 

وغيرها، ون را لطغيان وسائل االتصال في عملية اإلمداد 

باملعلومات من جهة، وتركز هذه املعلومات في شكل صور 
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ذهنية، فإنه يمكن القول بأن الصور الذهنية تعد عصب 

األشخاص  ؤكد هذه الن رية على أن هذه الن رية، وت

لديهم وجهات ن ر مترسخة ومقبولة حول بعض األفكار 

ملترسبة اوالشخصيات والقضايا، وهذه الصور الذهنية 

تساعدهم على تفسير ما يدور حولهم وما يتلقونه من 

، وعلى هذا األساس فإن وسائل اإلعالم لديها 37 معلومات

دل أو تغير من هذه من الحركة التي تدعم عبرها أو تع

ه الصور، وبمقدار ارتباط الفرد بالوسيلة اإلعالمية، وثقت

ركة الوسيلة اإلعالمية في حبها، واعتماده عليها يكون مدى 

 سعيها لتغيير أو تعديل أو دعم الصور الذهنية أكبر وأوضي.

 نظرية التوقعات االجتماعية   -2

وتعني هذه الن رية أن اإلنسان يسعى من خالل 

ر الذهنية املكقسبة عبر تعرضه لوسائل اإلعالم إلى الصو 

فهم كيفية التعامل مع املجتمع من حوله، بما يوفر له قدرا 

من التوقعات االجتماعية التي تحكم سلوكه في الجماعات 

سائل اإلعالم، ويمكن تلخيص هذه التي تم تصويرها في و 

 الن رية فيما يليت

 معايير شكل في هرت  التي االجتما ي التن يم نماذ  أن 

بجماعات  تتعلق وحوافز وعقوبات ورتب وأدوار

 معينة، ويتم تصويرها غالبا في املضمون اإلعالمي.
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 .قد يكون هذا التصوير حقيقيا أو مشوها 

  مهمهقققا كانقققت عالققققة هقققذه الصقققور بالحقيققققة والواققققع

فإن جماهير املستقبلين يستوعبون هذه التحقديات، 

التوقعقققققققققققات  وتصقققققققققققبح هقققققققققققذه الصقققققققققققور هقققققققققققي مجموعقققققققققققة

 االجتماعية التي تعلموها كنماذ  للسلوك.

  تعتبر هذه التوقعات جزءا مهما من فهم الناس

املسبق للسلوك املطلوب أن يقبعه املشاركون في 

 الجماعات التي سوف يصبحون أعضاء فيها.

  تعتبر النماذ  اإلعالمية جزءا مهما من معلومات

 الجماهير عن الن ام االجتما ي السائد.

ذلك تقققققدم ن ريققققة التوقعققققات االجتماعيققققة وبقققق

تفسقققققيرا للمقققققؤثرات بعيقققققدة املقققققدى وغيقققققر املباشقققققرة التقققققي 

يحققهقققققا التعقققققرن لوسقققققائل اإلعقققققالم، فهقققققي تن قققققر إلقققققى 

)غيقققر متعمقققد وسقققائل اإلعقققالم كعامقققل مسقققاعد للقققتعلم 

الن ريقة إلقى إثبقات  هذهله سابقا(، وتسع  ططأو مخ

إلققققققققققققققى أن األفققققققققققققققراد يسققققققققققققققتخدمون وسققققققققققققققائل االتصققققققققققققققال 

ماهيري كمصادر لتوجيه سلوكهم بمقا يسقاعدهم الج

 .38العالم املعقد الذي يعيشون فيه على التكيف مع
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 نظرية ترتيب أولويات االهتمام  -3

وتعي هذه الن رية والتي يسميها البعض أحيانا 
ن رية  وضع األجندة ، أن وسائل اإلعالم بعرضها وتركيزها 

وترتب  على بعض القضايا واملوضوعات إنما بذلك تحدد

أولويات اهتمام الجماهير ورليته وتقييمه لهذه القضايا، 
عالم في هذا اإلطار تعتمد على الصور إل وبما أن وسائل ا

خ صورة يترس ليسالذهنية، فإن بمقدور هذه الوسائل 

معينة فحسب في ذهن املتلقي، بل إن تأثيرها يتعدى ذلك 
كس، إلى اكقساب صورة ما أهمية وأولوية عن غيرها والع

وتؤكد الدراسات أن وسائل اإلعالم الجماهيرية تجعل 

الشخص يتجاهل املعلومات التي ال يتفق معها، ويختار منها 
 .39املعلومات التي تعزز وجهات الن ر املترسبة

أن وسائل اإلعالم تمارس   جون فيفيان ويرى 

تأثيرها على جمهورها بناء على انتقائية وتركيز هذه الوسائل 
معينة، وإهمال األخرى مما يترتب عليه إدراك  على قضايا

الجمهور لتلك القضايا باعتبارها قضايا هامة، وأن هذه 

 التأثيرات تحدث على عدة مستويات هيت
 مستوى خلق الو ي واإلدراك بأهمية القضايا. -1

القضايا من خالل املعالجة اإلعالمية التي ترسيخ  -2

وسائل تستهدف زيادة درجة ثقة الجمهور في معالجة 

 اإلعالم للقضايا، ومن ثم وضعها بقائمة أولوياته.
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التغطية املستمرة واملكثفة لترسيخ االتجاه والسلوك  -3

تجاه أهمية هذه القضايا عن طريق إشعار الجمهور 

 باألهمية الدائمة لها.

ووفقا لذلك يتكيف إدراك الجمهور الذي يتعرن  -4

 ألجندة وسيلة إعالم معينة في اتجاه يتفق مع حجم

اهتمامها بالقضية التي تثيرها، ألن زيادة تركيز 

الوسيلة على قضية ما يؤدي إلى زيادة تركيز الجمهور 

ويتميز  موإدراكه لتلك القضية، ووضعها في أولوياتهق

تأثير وضع األجندة بتركيز االهتمام العام حول أحداث 

معينة، وتحديد األهمية التي يعطيها الجمهور لها، 

الجمهور لوسائل اإلعالم يرتبط  اموخاصة أن استخد

درجة كبيرة بطريقة تناول هذه القضايا، ومن ثم ب

 .40تؤثر وسائل اإلعالم بشكل مباشر على الجمهور 

   خالصة

تقديم واقع في  داة الجبارةوسائل االعالم األ  عتبر ت

جديد قد يبتعد كثيرا عن الواقع الفعلي  واقع صنعته 

 Defining  ء االتصالوسائل االعالم  كما يسمية علما

Reality  ،  يضان صورة ذهنية وبرمجتها هو إن املسعى أو

 -ذاعة والبث الفضائيإل )ا ولعل ،معنوي ومادي هدف لتحقيق

هم القنوات لتكوين هذه الصورة، أانترنت( تعد  -صحف 
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بهار لفرن عتمادا على امتداد التغطية والتقنية وعنصر اإلإ

نها للتاثير وبلورة مفاهيم السيطرة واملنافسة الشديدة بي

ضاغطة تقناسب مع هدف البث والتوجهات الثقافية 

 جريدة فمثال  جتماعيا ونفسيا،إوالسياسية  لقولبة املجتمع  

جريدة تصدر ثالثة ماليين نسخة يوميا و   نيويورك تايمز 

سبوعيا ناهيك ماليين أتصدر بسبعة ماليين نسخة   التايم 

ذاعات والقنوات الفضائية إل ا االكلمات والصور التي تطلقه

االعتبار حجم  عينخذ بأل وشبكة النت في اليوم والليلة مع ا

فالم واملسلسالت التي تخدم لل  ةيرادات العاليالصرفيات واإل 

،   Avatar  قضية الصورة الذهنية فقفيلم الخيال العلمي

الواليات املتحدة والذي تم طرحه في قاعات السينما ب

فالم تكلفة من ك ر األ أمن يعد  2009ديسمبر  18األمريكية في 

–ليجتمع ( مليون دوالر 300ما ال يقل عن  )حيث اإلنتا 

 . –ضاغط العالم واإل –ال امل

ن الهدف من الخون في غمار الصورة الذهنية إ

ن هناك واقع حقيقي وواقع ألى القول بإومكوناتها يدفعنا 

ن يف ، مثقفدوات االعالم فقد ٌيعرن لنا مجتمع أمّصنع ب

يسوده الن ام و العدالة واملساواة واالبتعاد عن عرن 

الفساد والجريمة والجنس والعنصرية لصياغة نمط حياة 

لى الحقيقة إفالفرد يحتا  دوما  ،هدافها ال بحقيقتهاأخاص ب
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ساس هذه الحقيقة حتى الُيفاجأ أليبني خياالته الذهنية على 

 .مياعال إاملفبركة  في وقت انهيار الصورة

و هيئقققققة لهقققققا أي مؤسسقققققة أن الصقققققورة الذهنيقققققة تجقققققاه إ

ي العقققام للجمقققاهير التققققي أثير فقققي القققر أهميقققة كبيقققرة مقققن خقققالل التققققأ

داء الوظيفيققة النفسققية أل و املؤسسقة أتقرتبط مصققالحها بالهيئققة 

فقققققققققراد باالهتمقققققققققام والسقققققققققلوك أل واالجتماعيقققققققققة لتعليقققققققققق وصقققققققققاية ا

طياتهقققا ودورهقققا يجققابي لهقققا ،ون قققرا لالرتبقققاط بققين الصقققورة ومعإل ا

ن أو مؤسسقة أمع ذهقن وسقلوكيات املتلققي لقذا بقات لكقل هيئقة 

يكون لها دراية عن الصورة السائدة حولها في املحقيط املجقاور 

لققورة االسققتراتيجية الكفيلققة فققي خلققق تواجققد بجققل أوالبعيققد مققن 

دارة إل نسقققققاني صقققققادق مبقققققرهن بالقققققدليل وكقققققل هقققققذا يققققققوم علقققققى اإ

داري ووضقققققون الخدمقققققة الفريقققققدة مكانيقققققة التطقققققوير اال إالجيقققققدة و 

مثقققققققققل أل واالسقققققققققتخدم ا  مقققققققققوالأ ،شقققققققققخاصأداء  والنزاهقققققققققة فقققققققققي األ 

ن مققققققققن مصققققققققادر تكققققققققوين الصققققققققورة إو  ،للموجققققققققودات واملمتلكققققققققات

فققراد أو الهيئققة مققع أالخبققرة املباشققرة مققن خققالل تعامققل املؤسسققة 

قامققققة املققققؤتمرات والققققور  إو مققققع مؤسسققققات منققققاظرة بأاملجتمققققع 

املباشقققققققققققرة عبقققققققققققر وسقققققققققققائل االتصقققققققققققال  والخبقققققققققققرة غيقققققققققققر  والنقققققققققققدوات،

الجمقققققققققاهيري والتقققققققققي تخزنهقققققققققا القققققققققذاكرة بالتققققققققققاط صقققققققققوري ن قققققققققرا 

نسققان كققاميرا عليهققا يبنققى التصققور الققذهني مققع القققدرة المققتالك اإل

  . على استخدام املعرفة في توظيف ذلك ملهمتها االيجابية
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 القادر بودربالة عبد         

 أستاذ محاضر                           

 -الجزائر  - جامعة قاصدي مرباح، ورقلة                                         

 زطة سليم                          

 أستاذ باحث                       

 -الجزائر  - ورقلةجامعة قاصدي مرباح،                      
 

    : الخطاب اإلعالمي، الخبر التلفزيوني، الكلمات املفتاحية

 التواصل السميائي.                          
 

Abstract :  
 

Media discourse is a type of discourse that permeates 

the depths of social life, If today's world is dominated 

by information and communication technology and 

represents a qualitative transition in the construction of 

the modern world with a variety of intellectual con-

notations, highlighting its studies is a semiology that 

opens the field of research and establishes a new phase 

in the field of Media studies that intersect and converge 

in the linguistic and visual signs, making the media 

discourse a semi-readable and semi-descriptive. 
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بووووووبر الخبوووووور التلفزيوووووووني  ووووووو صووووووو    CBSيقووووووو   ليوووووول  

الخبوووووووووووور ببرووووووووووووج ةاللوووووووووووو  ةل وووووووووووو   ا   ووووووووووووا  ا ووووووووووووو ز  للتووووووووووووب  ر  وووووووووووو  

 ،أر يج ل ا شا دين ي ةر الحود  ا شا دين، إر مهمتج ه 

حيوووووو  يقوووووووم الخبوووووور  وووووو  ومييلووووووج للوال وووووو  ة   يفهووووووا ةصوووووويا   ا، 

ةوقديمها من  ال  است ما  شف ات لغوي  بصو ي ، خططواب 

التلفزيوريووووو  يتوووووبلص مووووون لغووووو  ةصوووووو  بصووووو ي ، و  مهوووووا ا   وووووا  

شوووف ات ةمصوووطلحات عهوووأل مشوووا د ا   وووا  أر يووود  ها ليوووتم ن 

 .م نى لها من وكوين

 و الض ة    الوضوح" من  هتج Moury Greenيقو   

س لدى ا ح   سوى ا ساسي  ل تاب  أ  ا  التلفزيور، ةلي

شا د يصل با  نى الذي يقصده إلأل ا خ ص  ةاحد  لكي 

ةالكلمات م اش  ، خالصو      التلفزيور وطاطب القلب 

وكور للف    ا س قي  عهأل وجذب ال قل، ةل ن يجب أر 

يتكور الخبر التلفزيوني ا صو  من  "اإليضاح التصوي ي 

   مجموعها كور سلسل  من الصو  ةاإلطا ات بحي  ي

لقط ، ةوكور مجموع اللقطات ما يسمى ا شهد، ةوطتلص 

الهدف ا صو  ةط قا ل د  ا شخاص ت ط قا لنس   اللقطا

التي وحوي م أة وضمن م ةط قا لح    الكام را ةط قا لهدف 

و  اللقط  القص ر  ما ا صو ، خمن ال احي  ال لمي  ي لغ ط

م دة      ح ر لد  ستم  لقطات الحد  ي ا    وار 
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اإل  ا ي  لائق م دة    ما يحد     إلقاء وص يحات 

 وصوي  مقابالت. م ي   أة 

يقوم وح ي  الخبر    التلفزيور عهأل ا  ا ئ ا ساسي   

رفسها التي  ستطدم    الصحاخ  ا ط وع  ةذلك بال  م من 

أر الجمل عا   ما وكور ألص  ة ال ا ما و تب بصيغ  الزمن 

الحاض  )الف ل ا ضا ع(، ة   ب ض ا حيار يستطدم 

( االختتاحي )   اللي االسالتلفزيور ب ض الت اب ر ةالجمل 

التي  ش ج إلأل حد ما ال  اةين    الصحيف  ا م  الذي يسهل 

عملي  وواصل ا ستمع مع القص  أما    حال  القصص 

اإل  ا ي  ا  قد  أة ع د وقديم حد  م قد ةمتشابك ة  ر 

مبلوف بالنس   للمشا دين، خقد ي دأ الخبر بتقديم  لفي  

  أل وقديم آ   وطو ات الحد .عن الحد  ةب د ذلك ينتقل إل

إر ا ح   اإل  ا ي التلفزيوني يحاة  عهأل ا  لب  

اإل اب  ليس عهأل  ميع ا سئل  الست  بل ي  ز عهأل  ساؤ  

حي  و  ز ا قدم  عهأل  ؟(ةاحد أة ا   ر السيما )ماذا؟، أين

ةيجب أر يكور ال ص اإل  ا ي شامال  الحد  ةمكار ةلوعج

  إلأل اسم ا ذيع القا ئ للخبر أة  موز لل  اص  التالي : إشا  

من اسمج، اإلشوووووووا   إلأل الصو   ا صاح   للخبر، الت ووووليق 

  اك عوود   ،ا صاحب للخبر، ا د  الزم ي  للصو   ا تح   

أسووووووووواليب لتح ي  الخووووبر التووولفزيورووووووووي من ا أسلوب الترويب 
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القصص اإل  ا ي  ا ي ر  للجمهو   الزمني ة  ذا ال وع ي اسب

ة أسلوب التفس ر الذي يست مل    القصص الخبري  التي 

وتكور من ع اص  متساةي     ا  مي ، ختو   مقدم  

ا  لومات الهام   م ولي ا التفاصيل ا لل أ مي     الجسم 

 سلوب آ   التووووووووووووووووووطو ات ةخيج ال يلتزم ا ح    إضاخ 

ات الهام     كا  السابق     التح ي ، خيضع التطو  با ش

ةيالحظ أر وح ي  كل أسلوب من   ،ن اي  القص  الخبري

ا ساليب ا ذكو   يكور مدعما للصو   التي وميل الشق 

ا  م من    كل  بر من ا   ا  التلفزيوري ، ةأر ي اع     كل 

ن أسلوب البساط  ةالوضوح ةالوحد  الد امي  كالحكاي  م

ال داي  حتى الن اي  مع ض ة   مطابق  ال ص ا سموع 

بين ما يجهد  اال تالف ضمور الصو   التي       ر 

ا شا د ةيشتت ارت ا ج ب ر ال ص ا سموع ةالصو   ا  ئي  

ا   ا  بالنس   للتلفزيور عد  ليو   ا تيا  وتد ل     ة

كالولت ةموعد ال   ةووخ  الصو   من عدمها، ة شكل 

 ا   ا  التلفزيوري . ا تيا  ة  ارتقاءدة  ا م اي ر    ب

من  ةال ص يص حعهأل ضوء ال الل  ب ر الصو    

الض ة ي أر ر يص مصطلح سياق ال   ، يؤ ي الوالع 

أ مي  ودعيم ال  اص  ا  ئي  بال  اص  الصووي  خالكلم  

ةالصو   ع ص  من ع اص  خن التلفزيور، خو و  الصو   
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 ارب الصوت ا دعم لها يساعد عهأل س ع  ا تح    إلأل 

ر ع ص  إذا ع ضت صو   ةحد ا  ة  الفهم ةاالستي اب.

يص ب إحدا  ووازر ب ر صو ي خقد وت    للتبةيل ة 

ال ص ةالصو  ، ةعا   ما يتغلب أحد ما عهأل ا    إال أر 

   التلفزيور  ي را ما يكور طغيار الصو   عهأل ال  اص  

ر الصو   كالكلم  ا  طول  ةسيل  الصووي ، ةمن ا   ةف أ

 .إعالمي  لألمي ر  ما أن ا مقطع من ةالع الحيا 

التصووي ي ( للو ص  )اإليضواحي ، الوصفي  إر الوظيف  

لها أ مي  بالغ   و  اإلذاعو  ل ون ليسوت مو وو    و  التلفزيوور 

ةذلووووووووك  ر ال وووووووو  التلفزيوووووووووني ع ووووووووا   عوووووووون سوووووووويل موووووووون الصووووووووو  

ةا تحوود  بووج، ةلووذلك ال بوود موون ا  و طوو  ةا  دمجوو  بالحوودي  

التب يووووووووود عهوووووووووأل الط ي ووووووووو  الخاصووووووووو  لل صووووووووووص التوووووووووي وقووووووووو أ  ووووووووو  

وصو  اللقطات    ال داي  حسوب مضومور الخبور،  ،التلفزيور 

خوووووووار كوووووووار الخبووووووور يووووووودة  حوووووووو  شوووووووخص م ووووووو ر وؤ وووووووذ اللقطووووووو  

متوسووووووط   شووووووملج، ةإر كووووووار يوووووودل  بتصوووووو يح وؤ ووووووذ لووووووج لقطوووووو  

  يحووا وؤ ووذ  مق بوو  و هوو  ة هووج ةار كووار الاووخص مصووابا أة 

لووج لقطوو  مق بووو   وودا إلظهووا  الجوووزء ا صوواب...أي أر اللقطوووات 

و ووب حسوب مضومور الخبور، خكول لقطو  ووؤ ي ةظيفو   زئيو  

 ووووو  مسوووووا  الخبووووور مووووون  وووووال  وتوووووابع عووووو   اللقطوووووات، خاللقطووووو  

الق ي وووووووو  وووووووووؤ ي إلووووووووأل اسووووووووتغ اق ا شووووووووا د  وووووووو  الخبوووووووور، ةبالتووووووووال  
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طووووات يحصوووو   سووووتحيج مشووووا  تج أ اوووور  ر  ووووذا ال وووووع موووون اللق

ا تفوووو ي،  وووو  حوووو ر أر اللقطووووات الشووووامل  ة ال  يوووود  لوووود  ارت وووواه

ووووووووؤ ي إلوووووووأل  شوووووووتت ارت ووووووواه ا شوووووووا د،  وووووووذا إذا لوووووووم و ووووووون  وووووووذه 

ة  وووووواك شووووووكل ر لترويووووووب اللقطووووووات ا ة   ،اللقطووووووات مقصووووووو  

زمنووووووي خقووووووود و ووووووووب اللقطوووووووات و وي ووووووا زم يوووووووا  موووووووا ة  ت ةاليووووووواني 

وال  حسووووب ةاللوووو  ةذلووووك بترويووووب اللقطووووات ةووظيفهووووا عهووووأل التوووو

  مضمور الخبر.

ـ التيييييييييييييييييييييييييييييلفز و   إذا كوووار موضووووع ال المووو   :سييييميولوجيا ال اييي

 ووووووو أسوووووووال علووووووم السووووووويميولو يا خوووووووار ةسووووووائل اإلعوووووووالم و قووووووول 

ةأحيارووووووا وطلووووووق خيضووووووا موووووون ال المووووووات ةال موووووووز، موووووون   ووووووا ظهوووووو  

  .بد اسات سيميولو يا الخطاب اإلعالمي اال تمام

 :Van Dijk عند اري ال طاب اإلخب -أ
ر  يتوووج بوضووووح ة  لووو   Van Dijkي ووو   ال احووو  الهول ووودي 

عهوأل  العتما هعلمي    تمد عهأل التج يد    ال ي ر من ا حيار 

الوصوووووص ةالتحليووووول ةعهوووووأل ا  طوووووق الصوووووو ي، ةكوووووار  دخوووووج  وووووو 
ةضع لواعد ال حو ال ص ةاضحا من  ال   ؤيتو ر متكواملت ر 

نيوووو ( ة وووو  عاللتووووج مووووع  مووووا ال  وووو  موووون الوووو ص موووون الوووودا ل )  

ا توووووولقي )ةظووووائص الوووو ص( خالهوووودف إذر  ووووو وو يووووج ال  ووووووووووووووووو ي  
اللسوووواري   وووو  اوجوووواه التداةليوووو  ة ي وووورا مووووا ي ووووووتمد  وووو  ذلووووك عهووووأل 

ا ي ، ووووووووووووووووووووا ي ، التجووووووووووووووووووو  كال صووووووووووص اإلشهووووووووووووووووص بسيطووووووووووووووووووووال ص

 Van Dijk  ي وو  ، اب البر وواني...وووووووووخطال ا ، ووووووووووووووو ات ا   وووووونش
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ة ووو رموووذي لتحليوول طوواب اإل  ووا ي رموذ ووا ر  يووا لتحليوول الخ

ةصوو رة ات التقووا ي  اإل  ا يوو ، إذ يوودعو لد اسوو  ا  صوولح  ا  بنووى

        ،الخاصوووووووووو  أة ل فسووووووووووها  ةر االرطووووووووووالق موووووووووون عواموووووووووول  ا  يوووووووووو 
يالات ال صووووووي  بم ووووووز  عوووووون السوووووو ىنل ووووووووووةال ي نووووووي  ووووووذا   اسوووووو  ا

ا ووووووووووووووو  خي  ةاال تماعيووو  ةاليقاخيووو  إلرتوووووووووووووووووووواي ةولقوووي ا   وووا  لوووذا 

اللغوووي ة ووبرواع  االسووتطداميجووب م امل  ووا  ووبرواع  اصوو  موون 
 Vanلقود سولأل  ،اليقاخيو  اال تماعيو ووووما سات ا وومحد   من 

Dijk  إلووووأل وط يووووق موووو يل موووو  م لتحليوووول الخطوووواب اإلعالمووووي مووووع

مطتلوووووووص ا سوووووووتويات ةا ب وووووووا  التوووووووي يجوووووووب  االعت وووووووا  ذ  ووووووو  ا  ووووووو
لتحليووووول  ووووو  ا ووووووا  اإلعالميوووو  ا طتلفووووو  عهوووووأل سوووووبيل لإ ضوووواعها 

ا يووا  )التصووميم ال هوو  للمووا   ا ط وعوو ، الت   وورات ال ياريوو ، 

ا وفوواع ةارطفووا  الصوووت ع وود ال ووالم، ا  ووا     وور ال الميوو ، 
ت ال ال يووووووووووو ، و  ي ووووووووووات الجمووووووووووول، ا فووووووووووو  ات ا طتوووووووووووا  ، ا ليوووووووووووا

أر كوول مضوومور لجملوو   Van Dijkةيوو ى ، الوودالالت اللف يوو (

 يد  عهأل لضي  أة ما يسمى بال ني  التر يبي . 

                                                                                
 م  وي 

 الترابطي ()ال اللات السيميائي  
 م   ي 

ـابطية :1الشكل رقم   يمثل نموذج العالقات السيميائية الت
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إذر وو د ليو  لتتابع الجمل، وقوم أحيارا عهأل  

ال اللات ب ر م اني الجمل، ةوقوم أحيارا أ  ى عهأل 

 ال اللات ب ر إحال  الجمل.

ارطيق  للخطاب، لائم  عهأل  و  اصي  سيم :اال سجام -

، ةب د اوبةيل كل  مل  مف    ةذلك بتبةيل كل  مل  ل لها 

ة و أ م من التوووووووووووووو ابط الذي ال يشكل إال  ار ا من  وارب 

ل ن إذا كار باإلمكار ال شص عن ال اللات ب ر ، االنسجام

الجمل    ال ص، خارج من ا م ن التقدم  طو  أ  ى مهم  

بتتابع الجمل، ةبالترابط ا خقي، بل اال تمام   تفاءةعدم اال

 ةعهأل كلببة ج الترابط التي و و ز عهأل ال ص بوصفج  ال 

 ذه ا بني  لل ص  ةيطلق عهألالوحدات ال برى لل ص، 

 مصطلح ا بني  ال برى.

ـى للنصوص: - يم ن أر رنتقل من مستوى  البنيات الييييييييييييييييييكا

 ةأشمل و  ي املي  إلأل مستوى أعم وحليل ا قاطع الج

ةموضوع ةر ما، ة و مستوى ال نيات ال برى الشامل ، 

 ةا فهوم ال   ي  Thème و ما أصطلح عهأل  سميتج  ال ص

الذي يستطدم لوصص  ذا ا  نى الشامل  و مفهوم ال ني  

ةولخص ا   ر  الدالل  الشامل  لل ص  ةوحمل  ذهال برى 

     يس  ةالتصا . ا وضوع
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إر ال ني  ال برى ه  بني  سميائي   اللي ، لذلك ال 

وطتلص من ال احي  الشكلي  عن ال ني  الصغ ى خهي وتكور 

أساسا من لضايا، ةمن  م خار مفهوم ال ني  ال برى مفهوم 

يتم ز ب ني  ذات ط ي   عام  نسبيا بال    إلأل  نسبي خهو 

 .أبني  أ نى

موول الوو بط بين وووا وحتوواي ا بنيوو  الصووغ ى إلووأل لواعوود ل  

ةبووو ر ا بنيووو  ال بووورى، إذا ا مووو  يت لوووق با بنيووو   الليووو  لضوووووووي  

)بم نوووى لضوووي ( وتشوووكل بوصوووفها سالسووول مووون لضوووايا م و طووو  

بسالسوول أ وو ى يطلووق علووووووى  ووذا الوو مط موون القواعوود رووالالت، 

 ة  ال نيو  ال بورى للو ص  أما ،خهي و قل سلسل  لضايا أ  ى 

   وووووووووووو  ا سووووووووووووووووووووووووووووووووووتوى الووووووووووووودالل  ال هوووووووووووو االنسووووووووووووجامخهووووووووووووو وحقيووووووووووووق 

السوووووويمارطيقي، ي هوووووو  ذلووووووك  ووووووو     خ وووووول القووووووا ئ أة ا سوووووووتمع، 

ةعوووووودم ل ولووووووج للوووووو ص يفتقوووووو  إلووووووأل أبنيوووووو   بوووووورى وجمووووووع شوووووووتاوج، 

 ةووحد مقاط ج.

               الترابط                                              

                                  االنسجام الجارب الدالل  السيمارطيقي

                    ال ني  الداللي   

 : يوضح الجانب الداللي السيمانطيق 2الشكل رقم 
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و قسم  :Van Dijkمستو ات تحليل ال طاب لدى 

 مستويات وحليل الخطاب لدى خار  يك إلأل ما يه :

 :ةه  ال يارات مستوى البيانات الكلية املوضوعية 

التي    ف ةوص ص عهأل أسال ا وضوع ةعهأل 

أسال  الالت ا لفاظ ةوؤسس ال يارات الكلي  

أرواع ا  لومات  ةولخيص كلا وضوعي     ا تصا  

 ةالت ميم الذيبحذف كل ا  لومات   ر ذات الصل  

الجزئي   ة مج ا قترحاتينش ئ مقترحا كليا عاما 

 ديد.لتكوين  سلسل م  ر ة ست د  بمقترح  ه   

 :وقوم  ذه ا  اي ر  مستوى البيانات التخطيطية

بالت  يم الشامل لل صوص بواسط  ال اللات 

الوظيفي  ب ر ا قترحات الجزئي  ةالكلي  لل ص 

ةوحليل  ذه ال اللات إلأل إو اع لواعد مق       

ا رواع ا طتلف  من ال صوص ةوتضمن الفئات 

 ةالقواعد الوظيفي .

نى ةخقوا وووووووووووو ووووووو  مقاالت اإل  ا يو وووووولا  أر Van Dijk  يو ى 

 ةاسووتق ا  ططووط إ  ووا ي م وو ر يقوووم بتحديوود إرتوواي 

ا ر ووواء، ة ووو   وووذا ا ططوووط وصووو ح كووول خئووو   وووزءا مووون 

        سلسووووووول   موووووووي عوووووووام ةول وووووووب كووووووول خئووووووو   ة   ةائيوووووووات 

م وووووووا  ووووووو  ب ووووووواء الخبووووووور ةوحقيوووووووق  اال  ووووووو رأة  ووووووودليات أة 
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اإل  ا يوووو  ليمهووووا الف يووووو   و تسوووو ي السوووويالات أ داخووووج ة 

الحجا يوو  بموودى وقيوود ا بم وودأ التوووازي ا  طقووي بوو ر 

ا قووووواطع السووووو  ي  ةاللقطوووووات التصووووووي ي  بحيووووو  يقوووووع 

ا ووووووووووووبووو ر ا سوووتويات القصووو  الخبريووو  ةمدلوله االنسوووجام

اري  وووووووووا موون  هوو   وووووووووووات ةروعي  ووووووووووووموون  هوو  ةووووال  اللقط

إر ومي ووز   التصوووي ي ات ال  وو  ووووووووور ة هابق بوو وووووووأي وط

ا سووووووا ات اللغويوووووو  التواصوووووولي  ال قالريوووووو  للخبوووووور ي نووووووي 

   اس  ا كورات ا قولي  التالي :

يشكل ا و ز بني   اللي   تحليل موجز ال اـ: 

 برى لل ص الخبري حي  يشمل مقولتي ال  وار 

ةا د ل، أما ال  وار خمقول  ولخيصي  وتضمن 

ل صي  ا ساسي  للخبر ة شكل أيضا ال وامل ا

اإلطا  ا      الذي يدخع القا ئ إلأل وح يك 

ا  لومات ا  اس   ا طتزل     الذا    بغي  

وو يج إستراويجي  التبةيل أ  اء م الج  ال ني  

ال صي  أما مقول  ا د ل ختجمع الت   ر عن 

القواعد ا  يا ي  لتوليد ال تاب  الخبري  بشكل 

ال احي  اإلعالمي  لذلك يج ح ا د ل  كاف من

ال ص ي إلأل اإل اب  ا قتض   عن التساؤالت من؟ 

 ماذا؟ أين؟ متى ة يص؟ 
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ـية:  القص  الخبري   تحليل مقولة القصة ال ا

ه  ال  اء اإلعالمي ا تكور من الحلق  الخبري  

ةالت اليق ةظيف  ا ضمار الس   اإل  ا ي بتبييد 

 ال تائج.ال امل ا جسد لألحدا  ة 

ـيييية:  مووون  وووال  التر  وووز عهوووأل  تحلييييل ااحيييدار ال ا

 ةيالزموووووووووج مووووووووونالحووووووووود  ال ئيسووووووووو ي ةموووووووووا يقتووووووووورر بوووووووووج 

   لفيات ةمالبسات.

من ال   يات ا  ار وب  را عهأل  Van Dijk  تبر ر  ي  

ا بحا  الحديي     مجا  وحليل ال صوص اإلعالمي  

لل ح  ةالخطاب اإلعالمي ةل ل إسهاماوج ه  إعا   االعت ا  

 صوص اإلعالمي  ةسيالها اإل  اكي لا   م ةال مي ا وسع ل

 ةا جتمل .

ي وووووووووووووو ف  :Norman FAIRCLOUGH التحليييييييييييييييل النقييييييييييييييدي -ب
FAIRCLOUGH  الخطووووووواب ببروووووووج اللغووووووو  ا سوووووووتطدم  لتمييووووووول

مووووووووووووووون ة هووووووووووووووو  ر ووووووووووووووو  م ي ووووووووووووووو  ةيووووووووووووووو ى  اال تماعيووووووووووووووو ا ما سووووووووووووووو  
FAIRCLOUGH  أر الخطابووووووات ونووووووتج ة  يوووووود إرتوووووواي الهويووووووات

 ةاالعتقوووووووووووووا ةعاللات ووووووووووووا، ةوميووووووووووووول ر ووووووووووووم ا   خوووووووووووو   ماعيوووووووووووو اال ت
 سووووووتطدمي ولووووووك اللغوووووو  ةي تبوووووور كوووووول  طوووووواب  ووووووزءا موووووون ر ووووووام 
 طوووووابي  ا ووووول مؤسسووووو  م ي ووووو  أة مجوووووا  م ووووو ر مووووون مجووووواالت 

الخطوووواب لةشووووا   إلووووأل  FAIRCLOUGHا جتمووووع، ة يسووووتطدم 
اللغوو  حوودييا ة تابوو  ةل وون مووع ووسوويع  ووذا ا ووووووفهوم  اسووتطدام
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بم نووووووى  وووووووووووووواعا أ وووووو ى موووووون النشووووووا  ال المووووووا يلكووووووي يتضوووووومن أرو
 االوصووووا النشووووا  الووووذي ينووووتج م وووواني ميوووول الصووووووووووووووووووووووووو   ا  ئيوووو  

حسووووووووووووووووب -إر وحليوووووووووووووووول الخطوووووووووووووووواب اإلعالمووووووووووووووووي،   وووووووووووووووور الشووووووووووووووووفوي 
FAIRCLOUGH -  ب التر  وووووووووووز عهوووووووووووأل ا حووووووووووودا  يسوووووووووووتلزم و ووووووووووواة

حيوووو  ي ووووتم ا حلوووول بوووو ص م وووو ر وطاب، ةر ووووام الخوووواالوصووووالي  
ببحووووووودا  اوصوووووووالي   فووووووويلم  سوووووووجيه  ولفزيووووووووني يتر وووووووز مووووووو و ط 
ةالتغي ووور، أي  االسوووتم ا ي  ائموووا  ووو   وووذا ا جوووا  عهوووأل  اال تموووام

 ، بحيو  ي  وس أرماطوا ةأشوكاال يص ي دة  ذا ال ص م يا يوا
مبلوخوو  ة يووص ي وودة  ووذا الوو ص إبووداع  بحيوو  يسووتطدم موووا  

 . لديم  بط ق  ديد 
أي و  ي ووو   ل ووواممووون  هووو  أ ووو ى ي وووتم ا حلووول باإلطوووا  ا 

الكليوووو  ل  ووووام الخطوووواب ةط يقوووو  وطو  ووووا  وووو  سووووياق التغ وووورات 
خووووووالتر  ز   ووووووا عهووووووأل مجموعوووووو  ا رووووووواع  ،اال تماعيوووووو  ةاليقاخيوووووو 

ا  بيووووووو  ةالخطابوووووووات التوووووووي شوووووووكل ر وووووووام الخطووووووواب ةال اللوووووووات 
ا ت قلوووووو  بين ووووووا ةبوووووو ر ر ووووووام  ووووووذا الخطوووووواب ة  ووووووره موووووون أر موووووو  

ل ا يوووووووا  وتمتوووووووع ، عهوووووووأل سوووووووبيا تماعيووووووواللخطووووووواب ا جووووووواة   لوووووووج 
أشوووووكا  ال صووووووص التلفزيوريووووو  بب ميووووو   قاخيووووو     ووووور  ةوو ووووود 
 وووووووووذه ا شوووووووووكا    مووووووووواذي  ووووووووو  ال ديووووووووود مووووووووون ا جووووووووواالت ال امووووووووو  

ةيجوووووب أر يكوووووور وحليووووول ال صووووووص وحلووووويال مت ووووود   ،ا ت وعووووو 
الجوارووووب ال المتيوووو  أة السوووويميولو ي  بحيوووو  يتضوووومن وحلوووويال 

م ال هووووو  للصوووووو  الفووو  اخيووووو  ةوططووووويط الصوووووفحات ةالت  وووووي
 وووو  حالوووو  ا  ئووووي لهووووا أة وحليوووول ا ووووؤ  ات التصوووووي ي  ةالصووووووي  

  .ال صوص ا ذاع  ةا  ئي 
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 ا تمامج ه  FAIRCLOUGHإسهامات ل ل أ م  
ب مليات إرتاي ةاس  الك ال ص    آر ةاحد، ة يقو  إر ب د 
مما س  الخطاب للحد  االوصال  يتضمن  وارب مت وع  

  أ بر بي ما وكور الجوارب لها مواصفات مؤسساوي  بد  
ا   ى ع ا   عن عمليات  طابي  با  نى الضيق بالنس   
لل مليات ا ؤسساوي  ختشمل عهأل سبيل ا يا  اإل  اءات 
التح ي ي  ا  ت م     إرتاي ال صوص اإلعالمي ، باإلضاخ  
إلأل ارد اي مشا د  التلفزيور    عا ات ا س  ، أما 

 رو ط بالتحوالت التي وم ز ب ا ال مليات الوووططابي  خ
ا ووووووو م يضيص ب دا  الي ،ال صوص  ال  إرتا ها ةاس  ال ها

  وووو  ل يفيوووو  بالنس وووو  ةاإل  ا يووووي ال فسيوووويت لق بال واح
يوضح ة (24) م ي  صل ا خ ا  إلأل وبةيالت لت   رات وو 

 الشكل ملخصا إلطا  عمل التحليل ال قدي ا ت لق بحد 
 :اوصال 

 
 

 
 

  
 
 

 : يوضح التحليل النقدي لحدر اتصالي3الشكل رقم          

 

 

 

 جتماعيةاملمارسة اال 

 الثقافييية

 

 

 استهالك النييص

ممارسة 

  ابـــــــــــالخط

 النييييييص
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لقد   ز  :HARTLY John لدى املرئية الرموز تحليل   -ي

HARTLY ووش ات اإل  ا ي  التلفزيوري  من عهأل وحليل ال وووو

ووميولو ي  التي ال موز ةا ع اف السيووووو ال  مجموع  من 

 ،ي  ةا  ئي  للفق ات اإل  ا ي  شكل أسال ا المح اللغو 

الط ق  (Visual codes) ا  ئي  ال موز ةيت اة  وحليل 

تلفزيور، ميل  أل ا توووووووحد  ا طتلف  لتقديم ا   ا  عبر ال

ذيع ا   ا  أة ا  اسل ة و ي    إلأل الكام را )أي صو   م

م اش  ( ةاستطدام ال سوم ال ياري  ةالصو  الفووو  اخي  

ت  ةا رواع ا طتلف  من ط ق رقل الوالع ةالتقا ي  الياب

ا  ئي  إطا  الصو    ال موز  ما يت اة  وحليل  ،الفيلمي 

                ال ام  أة التر  ز عهأل التوووووووووووووووووووووووووفاصيل )إلعطاء صو   عام  

أة التر  ز عهأل التفاصيل( ة سلسل اللقطات ةيفتر   ذا 

ا تاح     رطاق  اال تيا اتمن ب ر  ال تيا  االتحليل أر 

ا  ئي  بما    ذلك الخيا ات التق ي  ا ت لق  ب مل  ال موز 

بتحليل  HARTLYةيقوم  ،ا تماعي الكام را يحمل م اني 

ةا ع اف ا  و ط  باللغ  بما    ذلك  ال موز مجموع  من 

وضوعات وصنيص الفوووووووووووق ات اإل  ا ي  إلأل عد  صغ ر من ا 

عهأل  يولوج أيد  مز ال ئيسي  ةأ   القيم اإل  ا ي  باعت ا  ا 

الجماع     ال أي ة يفي   االوفاقو اة  ا وضوعات ةاخترا  

الت امل مع الخالف    ال أي ةوو يج الحدي  لجمهو  
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ا ستم  ر أي عمل ا دع ر كوسطاء يتر مور ا   ا  إلأل 

 ةاستطدامتم  ر مصطلحات ذات م نى بديهي بالنس   للمس

أسلوب محا ثي اوصال  ةإعطاء و  يبي  م ي   للفق ات 

 اإل  ا ي .

ة   رقا  التر  ز ال مطي     التحليل ال الما ي  

التر  ز عهأل الفئات ةالتصنيفات ا ق    أيديولو يا ةالتي 

وكور م ت م     ال صوص اإل  ا ي  ةعهأل الفئات ال ديل  أة 

  أة م توم  عهأل سبيل ا يا  خار ا  اخس  ةالتي وكور  ائي

الفق ات اإل  ا ي  و  ز عهأل ال احي  الاخصي  للخبر حي  

بي ما وكور  ،ت يمن خئ  الاخصي  الف  ي  عهأل لص  الحد 

)ةبصف   اص  الط ق  اال تماعي (  اال تماع خئ  الفاعل 

م توم  أة مسكوت عن ا، ة ذلك رجد أر  ي را من 

سطح ال ص ب ر الحكوم   ا وا هات التي و ه  عهأل

ةال قابات أة اإل ا   ةا ض ب ر، أة ب ر الحلفاء الغ بي ر 

ةالحكام الد تاوو ي ر ا  ارب  ذه ا وا هات يم ن  ش ي ها 

 رحن" ة" م".  ضم ي  بين ا ةبين م و أي ب ر "بم ا ض

 يبت  التي ةاالوصا  ه  وطو  ةسائل اإلعالمإر  

دليل مما زا  من  يم   ا للصو   م ةر     الت   ر ةالت

خبص حت أ م ال موز اإلنساري  التي ع فت السيميائيات 

  موضوعا لها، ةعمقت اوطاذ اال ص ي   صوصا عهأل 
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ال ح     أ م إشكاالت ا ا   خي  السيميائي ، ةأرما  

   الخطابات ا ت د  ، خغدت  طابا مسن ا  اشتغالها

خالت امل مع   اض ا    ودليلج للتواضع اإلنساني، لذلك

الصو   ب دف ال شص عن  الل  ا، يتطلب بني  مضموري  

ةم  خ   اربي   س ق إرتاي الصو  ، لهذا ظلت اللغ  

ال ص ي  بالغ  الت قيد، وتطلب  ائما ا قام التواصه  الذي 

ر ما ي و  إلأل إلأل مكوري ا ال ئيس  است ا اةلدت خيج، 

 . تج لها(، ةال وووووووووووووووووالم  ا يقوري  قاخ  ا ووووووجتمع ا اليقوووووووواخ  )
 

 :قائمة املراجع

 :الكتب 

 ،1  ا  مجدالةي،  ،فن كتابة ااخبارع د الستا   وا ،  .1

 .2001ا   ر، 

و  م   ،، مدخل إلى سميائيات اإلعالملا ار بيغ  ور .2

 ل  ار، ،ا ؤسس  الجام ي  للد اسات ةالنش  محمد شيا،

2011. 

تحر ر ااخبار في الصحافة واإلذاعة  ، ي تشفن مميل .3

،  ضو ، ا  ت   اإلعالمي ،  موووشقو  م  أ يب  ،والتلفز ون 

2008.   

، اإلعالم  املعاصر التحر ر فن ،الدليمي محمد ال زاق ع د .4

 .2010، 1 ا    ي ، ا   ر،  
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،  ا  ال تاب ال اـ اإلذاعي والتلفز و  محمد عو ،  .5

  .1973، 1الحدي ، القا   ،  

،  ا  ، فن الكتابة لإلذاعة والتلفز ون يوسص م زةق  .6

 .2009الجام ي ، السويس، بال ،  ا   خ 

، و  م  أ يب ، الصحافة التلفز ونيةسكيب ةوي أل س د   .7

 .2009، 2 ت   اإلعالمي ،  مشق،  ، ا  ضو  

،  ا  أسام ، عمار، ، اإلعالم التلفز ون سليم ع د ال بي .8

 1 ،2010. 

ـ ا   م شلبي، .9  .1985، 1  ،  ا  الش ةق،  د ،إلذاعيال ا

اإلذاعي  ال اـ ع د ال زيز ب كات، محمد م و ، .10

 .2009، 1عمار،   ،  ا  ال تاب الحدي ،والتلفز و  

،  ا  سيمياء ال طاب والصورة، لبنانخايز  يطلص،  .11

 .2012، 1الن ض  ال  بي ،  

 مناهج البحث اإلعالم  وتحليل ال طاب، مشال  ، بسام .12

 .2010، 1أسام ،   عمار،  ا  

ي  ،  ا  ا ص  ، تحليل ال طاب اإلعالم محمد شومار .13

 .2007، 1الل  اري ، القا   ،  

 االطروحات: 

، أط ةح    تو ا اال سجام في القران الكر مروا   لص، .1

 .2006   ا  ب ال  بي،  ام   الجزائ ، 



 

 

 

 

  مصطفى كساس ي

  أستاذ باحث

 علوم اإلعالمملدرسة الوطنية العليا للصحافة و ا

 -الجزائر  -
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  مصطفى كساس ي                                             

  أستاذ باحث                            

 املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم             

 

التلفزيون، اإلعالم  برامج الترفيهي، اإلعالم   :املفتاحية الكلمات

 .التلفزيوني التقليدي، حرية التعبير
 

Résumé 
 

Le passage de la télévision de (l'offre) à la 

télévision de la (demande), induit par les évolutions 

juridiques, l'avancée technologique et l'accroissement 

des investissements privés dans les Médias, a permis 

l'émergence de nouveaux formats de programmes hy-

brides, par opposition aux formats traditionnels et 

classiques. Dans l'information comme dans les émissions 

culturelles, le divertissement à su trouver une place 

importante, un mélange de genres qui n'est pas du goût 

des critiques des industries culturelles, mais qui trouve 

aussi des adeptes qui le considèrent comme une 

possible issue aux dérives de la télévision causées 
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essentiellement par une grande dépendance des jour-

nalistes vis-à-vis des pouvoirs politiques qui excellent 

dans la gestion administrative de l'information. Nous 

allons nous intéresser à trois programmes d’info-

tainemnt qui prônent le mélange entre l'information et le 

divertissement, «the daily show» aux États Unis, «le 

Grand journal» en France et «Ki Hna Ki Ennas» en 

Algérie, pour comprendre leurs structures, la capacité 

des uns et des autres à remettre en cause le traitement 

«traditionnel» de l'information caractérisée par une 

diversité apparente et un unanimisme de fond, et le rôle 

de chaque programme, selon le contexte de son appa-

rition et l’environnement (juridique, politique, culturel 

et économique) qui entoure son activité, dans la 

construction de regards critiques sur les événements et 

l’exercice de la liberté d'expression par la dérision et la 

satire. 

 ُمقِدمـــــــة:

ت  لتتتتتتة  تتتتتت   ال يتتتتتتة  ظلتتتتتت    مهتتتتتتلم التلفزيتتتتتتون ةل تتتتتتةواي ثويلتتتتتتة، م 

جعت  الويتيلة  مل ةالترفيه" الت قيف "اإلعالم، الع ومية الخدمة

تغير التلفزيون ك يرا مةت  نأته ه  مقترنة بخدمة الصللح العلم،

ةمن جوانب عّدة بفض  تغيير املحتي  ال يل ت ي ةاتصتصتل ي 

لعتتتترل يالاتتتتي  لنتتتت  ةالتطتتتتوت التوةولتتتتوة ، بدايتتتتة بتلفزيونتتتتلي ا

تته  متتل  تترا   
 
م  ل قتتدا

 
تمتتلنه    تترف  تت  املأتتلمدين ج هتتوتا ةاحتتدا ةم 

أتتتلمدةال ةةىتتتوت اتتتتب القةتتتواي ح تتتب الطلتتتب الاتتتي   لل  
ل
مةليتتتبل
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 تتتتتتتتلن مةطلقهتتتتتتتتل البحتتتتتتتتوه حتتتتتتتتو  ت بتتتتتتتتلي ةحلجيتتتتتتتتلي املأتتتتتتتتلمد  

 امل تهلك.

من م ا املةطلق أىلب  عدةف الترفيه بلق  مهلم التلفزيون 

  الHannah ARENDTف، م ا مل جع  ي لإلعالم ةالت قي

 قو  أن "   أشكل  ال قلفة أىبح    ش ي علب تبوة 

         الترفيه ةأن اتيتهالك    ممت عةل أىبح معةل  الحقيقي 

 .مو الترفيه"

أىبح الترفيه مبدأ ايلييل لك  البرامج املقدمة من ثرف 

  القةواي التلفزيونية ةالواصع أن القةواي بدأي ايتلهلمهل

بللتحوتي الاي ثلل  ألعلب الفيديو ةالاي أعط  ىبغة 

الترفيه    الحلتي املقدمة بغلية التعليم علب شل لة مل 

ةىوت اتب اتنتلجلي األ بية الاي تأف   "serious gameي مى "

بعض الةلشرةن ضرةتة اعل ة ىيل ة التراه األ بي لجعله 

 ." م تهلكل" من ثرف الأبلب

ل أن ة  علتب الخلفيتة  ةبو يتر الةظرة اتصتصل ية ثغ  الواضح م 

عتد  املأتلمدين   وييع ضرةتة عةد بلألخصالخدمل ية العلمة 

 متل   صت  هل  أيواق ةايمل 
ل
أخرف للبرامج التلفزيونية الاي عتل ة

ة نتمهتل مسي تتلي اعالميتة كبتترف  وتترط نفته ن تت  الصتتةلعة 

ب عتتتتن ثريتتتتق اتنتتتتتلل الم ل تتتتل  للبتتتترامج اتتتتتب  ليتتتتة الوىتتتتو  اتتتتت

ىتتتتتتةلعة  قلفيتتتتتتة  يتتتتتتري التق تتتتتتيم التقليتتتتتتدي للبتتتتتترامج ةأظهتتتتتتري 
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، اتعتتتتتتتتتالم الTélé-réalitéي ق تتتتتتتتتي ل لختتتتتتتتتر م تتتتتتتتت   لفزيتتتتتتتتتون الواصتتتتتتتتتع 

 ت   ،الTalk showياإليتعراض ي ةالحوات ،الInfotainmentي الترفيهي

ةمتو جلتب املأتلمد م تل يعلتي الرفتع  مت ا  تلن ب ةطلتق أيل ت ي 

ةمحتويلتهتتتتل  متتتتن ن تتتتب املأتتتتلمدة ةكتتتت ا  وييتتتتف نفتتتته البتتتترامج

علتتتتتتتتتتب البلتتتتتتتتتتدان أة املةتتتتتتتتتتلثق الجغرافيتتتتتتتتتتل "أيتتتتتتتتتتواق اختتتتتتتتتترف" متتتتتتتتتتع 

تعتتتديالي ثفيفتتتة   لشتتتيل متتتع ال قلفتتتلي املحليتتتة، متتت ا التحتتتو  

عرفتتتتتتتتة بللتتتتتتتتتدصيق متتتتتتتتن ختتتتتتتتال  مهلمهتتتتتتتتل، أمتتتتتتتتدافهل  متتتتتتتتن بتتتتتتتترامج م 

تتتد  علتتتب الخلتتت  ة التتتتداخ   تتت   ةالقتتتلن ين عل،هتتتل، اتتتتب بتتترامج تعت ط

تتّدة،  علتتب الترفيتته، يتتدفع   ةاتعت تتل األنتتوا   اتتتب ثتترا ت تتلدتي عط

 
 

املةظتتتتتوت ةالتخصتتتتتص، عتتتتتد  هل يتتتتتبقةل  بتتتتتلختالفالاتتتتتي  ختلتتتتتف

هتتتتتم علتتتتتب أن   ال،هتتتتتل تةا  الدتايتتتتتلي ال قلفيتتتتتة ةالاتتتتتي يتتتتترف  معظ  

ةالة طيتتتتة الجديتتتتتدة للبتتتترامج أ تتتتترا يتتتتتلبيل   الصتتتتةلعلي ال قلفيتتتتتة

علتتتتب محتتتتتوف ةمهتتتتتلم التلفزيونيتتتتة، ةالتتتت ي  حتتتتتو  اتتتتتب للتتتتة لبيتتتتتع 

عتتتتتتتتن ثريتتتتتتتتق   لل سي تتتتتتتتلي اتصتصتتتتتتتتل ية امل تتتتتتتتلحلي اتعالنيتتتتتتتتة

 حضتتير املأتتلمد ليصتتبح مأتتتريل محتتت ال ملةتتتول  تتوت  تتوت علتتب 

متتل  ،tf1حتتد تعبيتتر املتتدير العتتلم ال تتلبق للقةتتلة الفرن تتية األةتتتب 

م  تتتتتتتتتتلعدة علتتتتتتتتتتب  عتتتتتتتتتتم الحتتتتتتتتتتوات   جعلتتتتتتتتتته  يتحتتتتتتتتتتو  متتتتتتتتتتن ةيتتتتتتتتتتيلة

الدعليتتتتتتتتتتتتتتة بأتتتتتتتتتتتتتتكلهل ال يل تتتتتتتتتتتتتت ي ةشتتتتتتتتتتتتتتكلهل   التتتتتتتتتتتتتتدي وصراثي اتتتتتتتتتتتتتتتب

حتتتتتتتتو   ملتةلتتتتتتتتد تيتتتتتتتتوي ""متتتتتتتتل صللتتتتتتتته  اتصتصتتتتتتتتل ي ةمةتتتتتتتتل نتتتتتتتت كر 

الدعليتتتتتتتتتتتة عةتتتتتتتتتتتتد املمت عتتتتتتتتتتتتلي الدي وصراثيتتتتتتتتتتتة حيتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتترف ان 
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التلفزيتتتتتتون أضتتتتتتسب ةيتتتتتتيلة أيليتتتتتتية للم تتتتتتيير الحكتتتتتتومي لتتتتتت تا  

ر تتتتتتتتيتتتتتتغتتتن  تتتتتتال، لوgestion gouvernementale des opinionsي

الحظتة متتن جهتة، اضتتلفة اتتب التتت عن  ت  ةاصتتع 
 
املحتي  ةوةايتتل امل

ظهتتتتتر   العتتتتترل اإلعالمتتتتتي حاتتتتتى متتتتتن جلنتتتتتب التةتتتتتلة  الواليتتتتتيكي ي 

  محدة يتتتتتتة املةطتتتتتتتق اإلعالمتتتتتتي املبلتتتتتتتي علتتتتتتب األشتتتتتتتكل  املعرةفتتتتتتتة،

رضتتتتتتتة لع ليتتتتتتتلي تعتتتتتتتتيم ةت تتتتتتتيير متتتتتتتن القتتتتتتتوف   ونهتتتتتتتل أضتتتتتتتح  ع 

الاتتتتتتتي أىتتتتتتتبح   تتتتتتتتحوم  تتتتتتت  ةيتتتتتتتلن   اتصتصتتتتتتتل يةال يليتتتتتتتية ة 

بلشترة  بلشترة ة يتر م  رٍق م 
 
التدة  ةالتمتلتب  بتلختالفاإلعالم بط

متتتتتتو متتتتتتن  اتصتصتتتتتتل يدي قراثيتتتتتتة، ةت تتتتتتم أن نفتتتتتته املةطتتتتتتق ال

البرامميتتتتتتتة الاتتتتتتتي  مبلتتتتتتتى الترفيتتتتتتته  عجتتتتتتت  بتتتتتتتدّعم  ظهتتتتتتتوت القوالتتتتتتتب

تتتتتتتته  القةتتتتتتتتواي متتتتتتتتن أخبتتتتتتتتلت  اإلعالمتتتتتتتتي، فتنهتتتتتتتتل أختتتتتتتت ي م تتتتتتتتل تعرض 

هتتتتل بلل،تتتتخرية ةالهتتتتز ، متتتتل جعلهتتتتل ةاجهتتتتة 
 
  مةلةل

ل
ةحتتتتواتاي متتتتل ة

    نقدية أل ا  اإلعالم ةال يلييين.

قتتتتل ، ت يتعلتتتتق بتقيتتتتيم أ تتتتر متتتت   القوالتتتتب الهتتتتدف متتتتن متتتت ا امل

البرامميتتتتتتتتتتة الجديتتتتتتتتتتدة علتتتتتتتتتتب ال ةلنيتتتتتتتتتتة املة  قتتتتتتتتتتة ة تتتتتتتتتت  اتعتتتتتتتتتتالم 

ةالت قيتتتتتف ةالاتتتتتي نللتتتتت  اتمت تتتتتلم ةالةقتتتتتد الوبيتتتتترين متتتتتن ثتتتتترف 

البتتتتتتلح ين بتتتتتتلألخص تةا  الدتايتتتتتتلي ال قلفيتتتتتتة، بتتتتتت  اظهتتتتتتلت  ةت 

اتعتتتتتتتتتالم الترفيهتتتتتتتتتي  تتتتتتتتت  املمت عتتتتتتتتتلي الدي وصراثيتتتتتتتتتة ةاملةفتحتتتتتتتتتة 

  للتةتتتتلة  اتعالمتتتتي التقليتتتتدي للقضتتتتليل ال يليتتتتية كخيتتتتلت بتتتتدي

ةاتجت لعيتتتتة ةأ تتتتتر  علتتتتتب حريتتتتتة التعبيتتتتر، ةكتتتتت ا  تتتتت  بلتتتتتدان م تتتتت  
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الجزانر أين ظهر  فتح اعالمي  ير ثبيع  في ل يختص القةتواي 

 صبت 
ل
ايمتل  صتوانين   التلفزيونية الخلىة ةالاي ظهتري ايتمبلصيل

 ةضواب  لتهثير نألثهل.

عترل  ال تة حتلتي لبترامج صصد  حقيق م ا الهدف يت  ةقوم بط

ختلفتتتتتتتتة متتتتتتتتن حيتتتتتتتت  ال تتتتتتتتيلق  تتتتتتتت  حللتتتتتتتتة م 
 
اإلعتتتتتتتتالم الترفيهتتتتتتتتي،  

قلتنتتة حتتلتي 
 
ةاملحتتي  يي وتتن للتتبعض أن يقتتو  أنتته  ت ممتتل  ملط

ختلف ةلة تتتتتقال Le Grand journal ي حللتتةتتتتتتتتةم ة!ال،تتتتتتب تتيلصلي م 

canal plus  ،الفرن يةThe Daily show اتتا 
ل
ب ألمريوية اضتلفة

 برنلمج " ي حةل  ي الةلط"    الجزانر.

نيتهل ينهتم بهشكل  م   البرامج، حد    ة ق ي لتهل، ب 
 
ةن

أتركة ةأةجه 
 
في ل بينهل من خال   اتختالفالعوام  امل

تةلةلة، طلةص  اتب املالمح األيليية 
 
الفقراي ةاملواضيع امل

قلتنة ببرامج األخبلت ةالحوات   له   القوالب البراممية اي م 

 التقليدية.

 مدـــــــ  َمفممــــــــ:: َ -1

صب  التع ق    الحلتي مح  الدتايتة متن الضترةتي اإلحلثتة 

بلملوضتتتتتو  متتتتتن ختتتتتال  تعريتتتتتتف اإلعتتتتتالم الترفيهتتتتتي، ابتتتتتراو يتتتتتتيلق 

الظهتتتتتتوت التتتتتتتلتيع  لهتتتتتت ا الةتتتتتتو  البرام تتتتتت ، ةكتتتتتت ا  حديتتتتتتد وةايتتتتتتل 

ن ايملبيتتتتتتتلي  واجتتتتتتتد ة  تتتتتتتر  ةتقديتتتتتتته أة متتتتتتتن ي 
 
 مل

ل
   تتتتتتت  التتتتتتردف يتتتتتتتوا ا

 العرةل التلفزية.
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 تعريف اإلعالم الترفيهي : -

عبر  اإلعالم الترفيهي علب نوٍ  برام   هجين    التلفزيون،  ي 

 علب املزل بين اإلعالم ةالترفيه، ةمو  رج ة 
ل
ير وز  أيليل

 ت Infotainmentللم  ية اإلنمليزية ي
ل
ال، لون  ونه  مزيمل

ه  مل جع  يسات ي  لعد بللضرةتة علب ايمل  تعريف شلم  
 
ل

حلةلة تعريفية، م  مو اعالم أم    م 
 
جومريل يدةت عةد  

  رفيه؟

 من خال  مم وعة من 
ل
   حللة اإلعالم يظهر  األمر  جليل

هل صحفيون، ة نفه الش ي     حللة البرامج  قدم  األخبلت الاي ي 

هل  قدم  عرف بكونهل  لبعة لق م األخبلت، ي 
 
 ت

 
ال يليية حي 

ختص م أةتنك امل تلكون صحفيون م  و    ال يلية، ةم 

  …لخيلتاي عديدة لطرا األيئلة

أمل    حللة الترفيه فةحن  أملم شك  برام   يع   علب 

 يكون الأك  ة اإلمتل  ب 
 

حتوف ختلف الويلن ، حي 
 
امل

ه  علب العق ،  ة   عن ت بة    الته ير علب الأعوت أكثر مط
ل
عبرا م 

أل عين، ةللقةلة تفع  د  حقيق اشبل ممل يض ن  لل   م 

علن   رير الريلن  اإلشهلتية، ك ل أن  ألمدة، ةلل  
 
م توف امل

قدم للبرنلمج    م   الحللة ليه بصحفي بللضرةتة
 
ةت   امل

تلك للتخصص اإلعالمي ة اإلخبلتي،ي     
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م   الفواتق الواضحة بين الصةفين جعل  عديد ميئلي 

  خلنة الترفيه، الضب    ي  اتب  صنيف اإلعالم الترفيهي  

ألمدة بفرن ل 
 
ه  لدف مسي ة صيلط ن ب امل الخل  نف  

ال الاي تعتبر   ك لك، ت م م ا فتن وةايل الةظر Médiamétrieي

غليرة خلىة ةأن ةاصع  فةط  مع  التعريفلي بدةتمل م  لط
ت 
 
خ

 
امل

ظهر  أن ةجو  صحفيين يقدمون برامج  نألط التلفزيون ي 

قدمو برامج  رف ،هية محضة يقومون بحواتاي  رف،هية، ةم 

ةطلق ةصصد التويع     حديد املعللم 
 
ييليية، من م  امل

بللركيزة األيليية    برامج الترفيه  اتمت لممن الضرةتي 

عبر عن ةضعية اخراجية Le spectacleة   "العرل"
 
" ةالاي ت

عين   حتوي علب ن بة  تامية كبيرة ةتعت د  علب  يكوت م 

زٍ  من العرل، اضلفة بهلوان مدتةية، ة   واجد ج هوت كم 

اتب  قليم األ ةات بين املقدمين، الضيوف، مع  ه ير األضوا  

، ةثريقة اإلخرال ة وجيه الكلميرا،    الحقيقة ايتع لتتهلة 

م      اإلضلفة األيليية الاي ثلل  البرامج اإلخبلتية 

 ةالبرامج الحواتية ال يليية، بعدمل  لن  تعت د  علب الحّدط 

حتوف   األ نى من
 
 علب امل

ل
ركز ل اإلمكلنيلي التقةية ةالج للية م 

البرام   ال ي يدةت حو  ألية الرةبر لجلي، ثرا األيئلة، 

حوم  عل،هل بللقي ة  اآلتا  بل    ةالحواتاي، ةالاي عل ة مل ي 

هل من أج   م يد الحق    اإلعالم،  م  قّدط
 
اإلخبلتية الاي  
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مت عية، العلمة حو  مواضي تا اآل حرية التعبير ة  كوين  ع م 

ن الحقيقي     ظهر  الت ع  ن برامج ي  مه  التلفزيون مط قّدط   مل ي 
 
 

  حللة 
 
ك

 
 واجد العرل    ج يع البرامج بطريقة أة بهخرف، ف

 ُّ  ظلمرة       حّدط ذاتهل 
 
عيةة للعرل، ة  عتبر  ثريقة م 

 
ب  ت

  يع   أصحلبهل للتحضير لهل ليع  ايتعرالع لية 

دفة،  هل    التلفزيون ةكهنهل ةليدة الص  الصحفي علب بّثط

ةان ل التلفزيون   Shakespeareفللعللم م را كبير م ل ل صل  

يع    علب نق  م ا العللم، ف ن الةلط لم يع   علب  حضير 

عيةة   أن  لميرا مل يتهتي لتصوت حللة م 
ل
نف هط أة بيئته عل ل

ألتك فيه، م ا ع  ي 
ل
 توف العل ي ةمل لديهط أة حد ل

 
لب امل

ك    م تويلي ال يلية أين 
 
ال يل  ي  ات صل  ا خ بلل

  صصد الته ير، اتيتعرالت ويقية تع   علب  ايترا يميلي

ةطلتتق العرضتت ي املتواجتتد  ت  الحيتتلة اليوميتتة ة  تت  ةيتتلن  
 
مت ا امل

ممتتتتل  البتتتترامج الحواتيتتتتة ةاإلخبلتيتتتتة  اكم،تتتتحاإلعتتتتالم متتتتو التتتت ي 

ختلفتتتتتتتتتتة،  منهتتتتتتتتتتل جتتتتتتتتتتلب الج هتتتتتتتتتتوت،  ح تتتتتتتتتتين ىتتتتتتتتتتوت بخلفيتتتتتتتتتتلي م 

هم، ة حقيتتتتتتتتق التتتتتتتته ير، متتتتتتتتع يعلتتتتتتتي أن بتتتتتتتترامج  الضتتتتتتتيوف ةأن تتتتتتتةتط

اإلعتالم الترفيهتتي ع تتدي اتتتب تغيتتر الأتتك  ة املضتت ون، متتل جعتت  

تت   اتتتب "ةضتتع  الحتتواتاي التلفزيونيتتة خلىتتة ال يليتتية منهتتل  صط

ي  وتن  الNoël, nelي صللته   ح تب ل عرض ي لألج لم ةالتصتريحلي"

فيهتتتي أن يتملتتتب  تتت   تتتوبين أيليتتتين ةم تتتل النأتتتراي لإلعتتتالم التر 
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عيتتتتد ىتتتتيل ة األحتتتتداه بأتتتتك  مزتتتتت  ةالتعليتتتتق 
 
اإلخبلتيتتتتة الاتتتتي ت

عل،هتتتتتتتتتل، أيتتتتتتتتتن يكتتتتتتتتتون الع تتتتتتتتت  مبلتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتب كتلبتتتتتتتتتة يتتتتتتتتتيةلتيوملي 

م  لتتتتين أل ا  أ ةات الصتتتتحفيين، أة صتتتتحفيين أل ا   ةايتتتتخدام

أ ةاتمتتتتتتتتم بطريقتتتتتتتتتة تهو يتتتتتتتتتة، أة علتتتتتتتتب شتتتتتتتتتك  نأتتتتتتتتتراي اخبلتيتتتتتتتتتة 

ت تتد  علتتب خفتتة التترةا ةالدعلبتتة، ك تتل تع تت  بعتتض حقيقيتتة تع

 بليتتتخدامالبتترامج الهزليتتة علتتب تعتتويض الصتتحفيين بتتللعرا ه 

، أة متن ختال  …أشكل  لشخصيل اعالمية، ييليتية، ة قلفيتة 

 تتتتتتتتتتتوب البتتتتتتتتتتترامج الترف،هيتتتتتتتتتتتة اإلعالميتتتتتتتتتتتة الاتتتتتتتتتتتي تهتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتتتتللحواتاي 

 ايتضتتتتتتتتتلفةال يليتتتتتتتتتية أة  يرمتتتتتتتتتل متتتتتتتتتن املواضتتتتتتتتتيع عتتتتتتتتتن ثريتتتتتتتتتق 

عتتة متتع الخلتت  بتتين األيتتئلة الجتتل ة ة الهزليتتة، شخصتتيلي متةو 

التركيز علب الجوانب الخفية، عن ثريق ع   عرضت ي ي تتعين 

أن اإلعتتتالم ال … Dahlgrenبللكوميتتتديل،  تتت   لتتتتل الحتتتللتين أظهتتتر ي

 علتتتتتتب ن تتتتتت  شتتتتتتعوتي،  هتتتتتتتم بكلتيزمتتتتتتل 
ل
الترفيهتتتتتتي يعت تتتتتتد أيليتتتتتتل

، يع تتتتتتد علتتتتتتتب  قتتتتتتدم ةشخصتتتتتتيتهط
 
بتتتتتتلألحوا  الجويتتتتتتتة  اتمت تتتتتتلمامل

البرنتتتتتتتلمج األكثتتتتتتتر مأتتتتتتتلمدة بتتتتتتتين ج يتتتتتتتع التتتتتتتدة ال، التركيتتتتتتتز علتتتتتتتب ي

قتتتتتتتدمين م  تتتتتتتلعدين  عتتتتتتتد اإلن تتتتتتتلني، ظهتتتتتتتوت م  األحتتتتتتتداه ذاي الب 

صصتتتتتد  حقيتتتتتق  بتتتتتل    تتتتت  الحتتتتتتدي  ةالتحتتتتتو  متتتتتن اإلعتتتتتالم اتتتتتتتب 

ة  رف،هيتتة  ات صتتل  عتتن ثريتتق التبتتل     يتتر الريتتمي ة اعطتتل  نبتتر 

 من خال  التعلليق.
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 مج اإلعالم الترفيهي:السياق التاريخي لظمور برا -

 
ل
 مفتوحل

ل
تحدة األمريوية مخبرا

 
لطلملل  لن  الوتيلي امل

لتمريب عديد األشكل  البراممية التلفزية، بللةظر اتب 

ل  شر لي اإلنتلل   ط
املرجعية الصةلعية للتلفزيون، أين ع 

ة طوير أنوا  براممية جديدة  ض ن  تفع عد   اختبلت علب 

لا عن ثريق اإلعالنلي، ليه من املألمدين ة  حقيق األتب

ر أة  ن   لإلعالم الترفيهي    م ا  الصدفة اذن أن يظه 

البلد    يةواي ال بعيةلي، عن ثريق مل  لن ي  مى أن اك 

ال ة   البداية الحقيقة لإلعالم الترفيهي Happy Talkيت ب

 ال    األخبلت املحلية،Powersح ب ي

           م ا البلد ةلع  أيبلب التطوت ال ريع له ا الةو  

 ت ر ملتلبع  النأراي اإلخبلتية التقليدية  اتنخفللمو 
 
امل

اضلفة اتب  دموت ال قة بين  2000خلىة بداية يةواي 

املألمدين ة نأراي األخبلت ب  ب التعتيم اإلعالمي خلىة 

برف م   ال يلية الخلتجية 
 
عةدمل يتعلق األمر بقضليل ك

  لحدة ،األمريوية ة الحرةب خلتل ا

علتب القةتلة  Saturday Night Liveظهتر برنتلمج  1975 ت  يتةة  

        ،  NBC (National broadcasting company)األمريويتتتتة 

ةمتتتتتتو برنتتتتتتلمج  رفيهتتتتتتي يعت تتتتتتد أيليتتتتتتل. علتتتتتتب الكوميتتتتتتديل ةاعتتتتتتل ة 

عللجتتتتتتتتتة مواضتتتتتتتتتيع   وويتتتتتتتتع املويتتتتتتتتتيقى األمريويتتتتتتتتتة، متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتال  م 
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تعلقتتتتتة بلل قلفتتتتتتة ة ال يليتتتتتة األمريويتتتتتتة ، البرنتتتتتلمج متتتتتتن فوتتتتتترة م 

 أتبعتين Lorne Michealesةاعدا  
 
، ي       أم ية يت   مةت 

جتتتتتلنزة  21عتتتتتد ،  حصتتتتت  البرنتتتتتلمج علتتتتتب  700يتتتتتةة، ب م تتتتتو  

 .الTV awardsي

بعد مرةت يةواي  ةقل  عدةف اإلعالم الترفيهي اتب أةتبل من 

هر     بريطلنيل  8 الSpitting Imageخال  برنلمج ي
 
ال ي ظ

ةال ي يعت د   1996ةاتب  لية يةة  1984 بداية من يةة

 علب 
ل
 Les Marionnettesالعرا ه ي ايتع ل أيليل

 
ال، حي 

 ITVمليون مألمد، ب   البرنلمج علب صةلة  15حقق حوات  

،ختهط األىلية،  حص   M6ةك ا    القةلة الفرن ية 
 
بن

البرنلمج علب جلنزة أح ن برنلمج من ثرف أ ل ي ية 

ه   م التلفزيون البريطل ة  البرنلمج الفرنس ي  ايتلهلمني، ةمط

ه  يةة   Les Guignols de l'informationال لخر 
 
ال ي بدأ ب 

د ه  ت عة  صلنقال ةال ي  هتم بتعل ة    ي  مزت   1988 يم 

علب  اتعت ل للشخصيلي الع ومية الفرن ية ةالعلملية، ة 

قدم الرنيس ي لل
 
قلدةا أىواي، امل برنلمج كتلبة ييةلتيو يس يه م 

قدم األخبلت  تحركة  تق ص شخصية م  مية م  عبلتة عن   

 Patrick Poivreالأهير ل ةواي    القةلة الفرن ية األةتب

d'Arvor ص  م ا البرنلمج مو البرممة الاي
 
، الالف  في ل يخ

بع يلعة علب ب  القةواي  قترنة بفرق ت   لن  ل ةواي م 
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برف لنأراتهل اإلخبلتية علب 
 
ال لعة ال لمةة ة   الفرن ية الو

ةلف ة األخبلت الهزلية لألخبلت الواصعية.
 
  م يد مل

بعد عوملة اإلعالم، ة  ركز القةواي التلفزيونية علب يّدط 

شر لي كبيرة، أىبح  نفه القوالب متواجدة    عديد 

 عن ثريق شرا  حقوق البرامج إلعل ة انتلجهل 
ل
البلدان يوا ا

 أة عن ثريق  قليد نفه األ 
ل
 فكلت .محليل

ةللك  متربتين  ت  ميتدان  لفي  يتعلق البلدان العربية، ظهري م 

تر ثتويال ة ت  برنتلمج اخبتلتي مزتت   ع طّ
 
اإلعالم الهزت ، األةتب لتم ت

،تخة Les Guignols du Maghrebبعةتوان 
 
، ةمتو عبتلتة عتن ن

تتتتتتت   تتتتتت  صةتتتتتتلة ن تتتتتت ة التون تتتتتتية،  عدلتتتتتتة للبرنتتتتتتلمج الفرنستتتتتت ي، ب  م 

ال يقوط نظتلم الترنيه التونست ي م  تغ 2012ةال ي بدأ يةة 

ويتتتتتتتتتن العلبتتتتتتتتتدين بتتتتتتتتتن علتتتتتتتتت  بعتتتتتتتتتد متتتتتتتتتل ي  تتتتتتتتتمى ب تتتتتتتتتوتة اليليتتتتتتتتت ين 

، 2010ي ي  بر  كبيترا متل ألتزم  وصفته 
ل
حقق نملحل ال، ةلوةه  لم ي 

نفتتتتتتتتته ال تتتتتتتتتيلق يتتتتتتتتت ح بظهتتتتتتتتتوت برنتتتتتتتتتلمج "البرنتتتتتتتتتلمج"  تتتتتتتتت  مصتتتتتتتتتر 

 كبيتتتترا  تتتت  التتتتوثن 
ل
تتتتق  تةاجتتتتل

 
لصتتتتلحبهط بليتتتتم يويتتتتف ةالتتتت ي حق

الصتتتتت و  أمتتتتتلم ضتتتتتغوثلي ال تتتتتلطة ه  لتتتتتم ي تتتتتتطع نتتتتتالعربتتتتتي، أل 

ياإلختتتتتتتوان ةبعتتتتتتتدمل الجتتتتتتتيلال متتتتتتتل عّجتتتتتتت  بتوصيفتتتتتتته، علتتتتتتتب نفتتتتتتته 

 جمصتتتتر لتتتتم تعتتتترف المةتتتتوا   تتتتونه ة 
ّ
زانتتتتر م تتتت  متتتت   البتتتترامج ات

قتتتت نال بظهتتتتوت صةتتتتواي أجة يتتتتة  بعتتتتد ظهتتتتوت  فتتتتتح اعالمتتتتي ي يتتتتر م 

حتتتوف، بدايتتة متتن يتتةة شتتهر تمضتتلن ل تتةة 
 
القتتلنون ةةثةيتتة امل
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قةجزقئريتت  برمتتلعن انةتترقا   رمتتلا بثتتا قناةتتلخ قة ل تت    2012

قنارستتتتتتتتتترر  خبتتتتتتتتتتر تنتتتتتتتتتترخ    ل يتتتتتتتتتت  بزن تتتتتتتتتت    ةتتتتتتتتتتلخ  قنا تتتتتتتتتتل ل 

قنس لستتتتت  ق قنةالا تتتتتت  خقنريلوتتتتتت   بلناتتتتتت   خقنتتتتتت    ق انتتتتتت بل 

في مفت  قناةتلخ خبتر ر تل خ   week-endقةجزقئري   ظهر برملعن 

عتتتي وتتت ُر عتتتز ع  ت تتت   قستنرقوتتت  رتتتز عتتتزين بتتت ا  تتترق ق  

اغتتتتتلتف عنرخاتتتتت  بررياتتتتت   رع   تتتتت  قملجتتتتتلإ ق خ رتتتتتل خ    تتتتتل    

خبزن تتتتتت ق  تنتتتتتترا ن س لستتتتتتل  خقن   تتتتتت ل  قنس لستتتتتت   عتتتتتتتز 

نل وتتت ق قن أمتتتلعن بخيتتت  فتتتي ببريتتت    خع 
م
تتت ر  عتتتز  تتتُر  2015س 

تتتتتل بررياتتتتت  
 

 وتتتتت ل قنستتتتت كي قن  تتتتترر قن تتتتت   لمتتتتتا   ن
م
تتتتت ر  س 

ؤيت  خ ب   ا  اتأ بر لء.خ ع 

 اإلعالم الترفيهي بين ُمنتقٍد ُمعارض وُمساند ُمدافع: -

ن
 
 نتتتتتتت قخ  قن تتتتتتتةلر  ت

 
ت تتتتتتأ  بتتتتتترقعن قيرتتتتتتلي قنتأا وتتتتتتت  خ هتتتتتتل    تتتتتتل

تتتتت  عتتتتتل   تاتتتتت    
 
 ن 

 
    ن تتتتتل

 
هتتتتتل  عتتتتتت ق ق

 
 خق    بلنةالاتتتتت ق عتتتتتل  جن 

ق Horkheimerخ Adornoمظريتتتتتل  قن تتتتتةلرل  قنةالا تتتتت  عةتتتتت  

نت خ ق ات ل  قةج  ت خ ن ةالات  قةج لب أ ت ق  قنذ ز   تات خا اش

 اأ خ مر عةل قنذر  لا بليولا   لى بر
 
 لنه قنن    ق ع  ت تل

نل وتتتتت  ملرستتتتت اة
 
قةجتتتتتل    فتتتتي قملرستتتتت اة  قنرقي تتتتت    تتتتتلا  قئتتتتت  قمل

ن أ رز ذن   قنتري تا قنست "   
ٰ
خبثربل رلى قنن لبق  رن ل إ ت

تتتت   بتتتتت قم ا تتتتت ق  وتتتتلا   لتتتتتى با    تتتتت  
 
 ن 

 
نت تتتتتأ  بسلستتتتت ل قنتتتتذر ب 

تن تتتتتت  بليبتتتتتت قم بااتتتتتت   تتتتتت  عتتتتتتل بتتتتتتر ع 
 
قن تتتتتتةلرل  قنةالا تتتتتت  فتتتتتتي  
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، ال قلفة تةحهل
ل
ليل ، ت ل  

ل
، بعدمل أىبح  مةتوجلي ىةلعيل

قدمه  
 
موجهل اتب الطبقة العلملة كم لمير م  تهلوة ملل  

ةظري مدتية فرانوفوتي ال لبقي  ةيلن  اإلعالم، ح ب م 

 حوي  املألمدين  علب تع   ال كر، فتن الصةلعلي ال قلفية

ج بطريقة ت ل لية، م ةتط
 
لهل ، بفض  الترفيه امل ن اتب أنلط ب 

 
 

ةتقديه، البح  علب  علب اإلعالم الترفيهي من ثرف م  بين مل ي 

ر فعة علب ح لب  ألمدة م  فرط عن ن ب م 
 
 اتمت لمامل

بحق املألمد    الفهم الصحيح للواصع من خال  حواتاي 

مل نة ةمل فة، مل يمعله  ي تعد عن املأل   الحقيقية 

قد
 
ك صي ة لل مت ع ةيقترب من الهوامل الشخصية الاي ت  

ضلفة، يرف  أن م   الطريقة    اإلعالم     Jay,G,BLUMERم 

ال يل  ي لدف الغرب،  ونهل  ات صل امل سةلة عن أومة 

أةلوية علب التع ق    التفوير، ةمن  اتيتعرالجعل  من 

ةالته ير العلثفي أمم من الحدي  عن  ات صل  ايترا يميلي

أكلة  الحلو  ة اإلصتراحلي الاي  خدم  املمت ع، مع اضلفة م 

تعلقة بللتهوم علب الشخصيلي الع ومية  أخالصية كبيرة م 

 ةامل لط بللحيلة الشخصية،

ةللك من ت ي لند م   املقلتبلي الاي  رف     من جلنب لخر م 

، عوه  
ل
لبيل  يط

ل
ألمد  لنةل

 
ى ة   امل م 

 
ظ ةيلن  اإلعالم صوة ع 

م ه 
 
ن    البرامج الترف،هية اإلعال   ذلك ف ة  ر   أخرف مية ثريقة ي 
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للرب  بين األخبلت، األحداه ةالحواتاي ال يليية ةاملواثةين 

ا     ل يتعلق بلإلعالم يخلىة الأبلب منهمال، مال ين هجرة 

تقديم م   املحتويلي من خال  ىيل ة صوالب أخرف ل

  من  نة قريبهل مط 
 
قد    عت  املمت ع العل ي،    م ا الصد  ي 

 Brain MC NAIRريطلني ، البKees BRANTSالهولةدي 

اإلعالم الترفيهي    ي   لل يل  ي  أن Pippa NORRIS ةاألمريكي

دُّ ج وتا بين  ه  أكثر جواتية، ك ل أنه  ي  
 
خرف  معل

 
بطريقة أ

برف.
ٰ
 التملتب العل ية لل واثةين ة القضليل الو

الترفيه الثقافي  بين فرنسا:بِ   «Le Grand Journal» برنامج -2

 :اس يواإلعالم السي

 الLe Grand Journalي الوبيرة الجريدة األةتب لبرنلمج البدايلي  لن 

ظهر  لةل ٰمعليةة م ا البرنلمج ،2014 ي ت بر   
 
 الهيكلة التللية:  

 نو  البرنلمج : اعالمي  رفيهي.

ألمدة ي  وصي  الب 
 
ال، Accès prime time: صبي  ذتةة امل

 لية ال لمةة من ال لعة ال لبعة ةعأرة  صلنق ليال اتب 

ز  األة ، ةمن ال لمةة ةخ  ة ةعأرةن  ةخ  ة  صلنق للج 

  صيقة اتب ال لمةة ةخ  ة ةخ  ون  صيقة للجز  ال لني.

ة :  دَّ
  
 صيقة للجز   30 صيقة للجز  األة ،  55 صيقة ي 85امل

 ال لنيال.
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 اتب الج عة. ات ةين: خ  ة أيلم    األيبو ، من  أيلم الب 

تدخلين ةالف
 
قدم، امل

 
تدخ  تنيس ي    شخص امل قراي: م 

قدمون  لنويين لل  ةفقراي، فقرة املوييقي الحية، فقر م 

محطلي  األحوا  الجوية بطريقة مزلية، فقرة موجز األخبلت،

للةقلش مع ضيوف ييليين، أة    من مملتي أخرف، 

، Les guignolsفقراي األخبلت بطريقة مزلية يعن ثريق 

، فقرة مزلية صصيرة Le petit Journalةالجريدة الصغيرة 

ال، فقرة للحدي  عن SAVبعةوان خدملي مل بعد البيع ي

تب.
 
 ال قلفة، الفن ةالو

كونة لبرامج 
 
يه امل

ل
ظهر األ

 
القرا ة األةلية له   الهيكلة  

عبر  البرنلمج اتيتعراضيةالحواتاي       ةاإلعالم الترفيهي،ي 

  الnulle part ailleursالحقيقة عن ىيل ة جديدة لبرنلمج ي

بهدف   ال،esprit canalال ي يعبر ع ل ي مى تةا كةل  + ي

ب على اتثلتاي العليل  الcspي بللفرن ية ةاتضل  مل ي مى  جلب  

من تديل  املسي لي ةالتملت ةاملهن ال قلفية ةالاي تعتبر 

محتوف البرنلمج  بلمللنة، 23تعل    ضريةة مه ة بفرن ل بن بة

مركزي ةمم وعة  ب قدم الصحفية، ألنوا ا من خلي  عن يعبر

من الصحفيين املعدين ةاملقدمين لفقراي مختلفة، الك  

بطريقة  رف،هية بعيدة    البعد عن الة   الوالييكي 

تعلق بعلملين  اختيلت للتقديم،  وتة م 
 
مواعيد الب  امل  
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تلبعة 
 
ألمد عن ثريق الوفل  مل

 
أيليين، األة   حضير امل

 
 
 أفالم ييني لنية،برامج ذتةة امل

ل
 ألمدة    القةلة ة   أيليل

ا مو الدةت األيل  ي املةوط لفقرة البرممة صبي  ال تةة، 
 
مو ذ

ميح 
 
أفرة ة  أمل ال لني فيتعلق  بكون م   الفترة الزمةية  ير م 

ألمدة للج يع  ةن اصصل  يالة وذل 
 
 اتصتصل يفرىة امل

تعلق بللدفع ة  ألم اتشتراكللقةلة م 
 
دة، لون  فتر صصد امل

هل بفتراي بدةن تأفيرال، ك ل أنهل ثريقة للترةيج  لزم  شرةط ي 

لبرامج القةلة األخرف،  ةتية الب     يوم عّدف العطلة 

تلبعة األحداه   ن البرنلمج مسي ة و األيبوعية ٰمتعلقة ب  

 للحوات، الةقلش ةالتعليق، أمل 
ل
علب األخبلت الاي  كون مصدتا

ة فهي  قترب  م دَّ
  
ن ال لعة ةالةصف ةم ا  ق يم كالييكي امل

  ّضط ن ايترا يمية البرممة 
 
خ د  للبرامج الحواتية، ك ل أنه  ي 

بلى علب أيلط يلعة
 
ة طنصف  عةد القةواي الخلىة الاي  

هة لإلعالنلي،  وجَّ
 
من الزمن بتقليص الخ ه  صلنق األخيرة امل

بلشر لج يع األعدا  مل عدف يوم   أن الب  يكون م 
 
عل ل

 لج  عة.ا

ظهر
 
  ميكلة  

ل
حتوف ك لك مزيمل

 
  امل

ل
اإلعالم ةالترفيه،  بين ةاضحل

 من خال  محطلي اخبلتية حقيقية،

اضلفة اتب فقرة اخبلتية يلخرة  مةلة  اتخبلت األكثر معللجة 

عبر نأراي اتخبلت الفرن ية بطريقة مزلية ةتهو ية، م ا مع 
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ظهوت ةحضوت شخصيلي ييليية ملةلصأة مواضيع 

   لعة،ال

قدم الرنيست ي، عترف البرنتلمج تغيتراي  
 
في ل يتعلق  بتخصص امل

تتتتتتتل امليتتتتتتتو  ةالخلفيتتتتتتتة التحريريتتتتتتتة لتتتتتتتإل اتة،  ه  ن  تتتتتتت ا مط
 
ظهتتتتتتتر     ي 

 
ه تتتتتتتة م 

قتتتتتتدم تنيستتتتتت ي  Michel Denisotالبدايتتتتتتة  لنتتتتتت  بشتتتتتتخص  ك  

ظهتتتتتتتر أن  ةالتتتتتتت ي ي تتتتتتتزل بتتتتتتتين مهةتتتتتتتة الصتتتتتتتحلفة ةالتقتتتتتتتديم، متتتتتتتل ي 

م  تتتتتتتت  وتاي التتتتتتتتتحالبرنتتتتتتتتلمج  تتتتتتتت  البدايتتتتتتتتة  تتتتتتتتلن يبحتتتتتتتت  عتتتتتتتتن مهتتتتتتتتل

الحتتتتواتاي ال يليتتتتتية ةحتتتتتواتاي الترفيتتتته ةالتقتتتتتديم، بعتتتتتد ذلتتتتتك 

ه تتة اتتتب ي
 
دي امل يتتةط

 
ال ةمتتو بتتلألحرف م   تت  Antoine de Caunesأ

ة وميتتدي ة متت   اشتتلتة ةاضتتحة لر بتتة القةتتلة للتحتتو  أكثتتر اتتتب 

قدمتتتة  الترفيتتته، لوتتتن يتتترعلن متتتل عتتتل ي القةتتتلة اتتتتب اإليتتتتهلنة بط  

الاتتتتي  لنتتتت    تلتتتتك ال ة Maïténa Birabenبتتتترامج  تتتت  شتتتتخص ي

خلفهتتتتل  تتتت  التتتتدةت  او ةاجيتتتتة التخصتتتتص كصتتتتحفية ة م  يعتتتتة، لت 

هل  تتت   قتتديم األحتتوا  الجويتتتة  متتة بتترامج أختتترف  لنتت  بتتدايلت  قدط م 

تع Daphné Bürkiةفقراي املوا اي  م    الك م  ال،  فع التغيير    م 

أتتتلمدة اضتتتلفة اتتتتب 
 
تتتر  تتت  م تتتب امل  لنتتتل  بلتتتوط ة ال تتتقوط الحُّ

ة الظتتتتتتتتلمرة  تتتتتتتت  الختتتتتتتترةل متتتتتتتتن  ةامتتتتتتتتة الترفيتتتتتتتته للبرنتتتتتتتتلمج الر بتتتتتتتت

قتتتتتتتتتتتدمل  تتتتتتتتتتتلال التتتتتتتتتتت ي VictorRobertلإليتتتتتتتتتتتتعلنة بللصتتتتتتتتتتتحفي ي ن م 

للفقتتتتتترة اإلخبلتيتتتتتتة  تتتتتت  البرنتتتتتتلمج ةمتتتتتت ا بهتتتتتتدف العتتتتتتو ة اتتتتتتتب نتتتتتتو  

 برام  .
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           ظهةةةةةةةةةةةةةةةةي املعةةةةةةةةةةةةةةةة    امل ي  ةةةةةةةةةةةةةةةة   ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةي   2006بدايةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةة  

jean Michèl apathie  ييةةل اريييةةدك املة وةةاك   ةة ا  يافةةل مل 

إلضةةةةةة ية سةةةةةةيلب  ابياةةةةةةب  ملت الةةةةةةي    مل ي ةةةةةةي ليفةةةةةة  امل ةةةةةةي   

بياةجواا   tf1  France 2امل بياةب  امل ي  ةب  ال ةيان تيةي   

 بيملضةةةة    ةةةة   2010املةةةةيالف امل ي  ةةةة  ا ملةةةةة  بدايةةةة   ةةةة  اةةةةي  

املعة     امل ي  ةب   امليايا  ) قي االيتوزي  ااجدل لافم ا 18

Michel Denisot    ةةة  ار ةةةاا   ةةةا املةةةيالف امل ي  ةةة    ملتمشةةةي 

 ةي  ي  نظهةي  ةيل و  
ن
اةي وايي  المةي  ة ا املجربوةا  ة  لالبة  ا 

 نايابو    مي :

 وهةةةي يليك ال ةةةية ا  ةةا تةةد  ملت بياةة   ةة  بي  ةة   هةة   ا ةة  املقيةة

 ا ا  يفظة  لىةر    هةي ا   بة  لىةر امل افبةج   ة   هة  ا ةي  

 ةةةةةة   إن اك   ةةةةةيا    ةةةةةةية امل بياةةةةة   ةةةةةة  في  ةةةةةةي   مبةةةةة    ةةةةةة  

ياةةب   ااةةجق ي   ةةرة   وةةا  ةة  بامل ةاا   ردد ةة  ن ةةدافهي امل 

 بي  ةي  امل بي ةة   بقةةد   ةةي 
ر
امل ي  ةبو  املةة ي  ال موجمةةا  ناياةةي

  يق ابا     امل افبج.

 :العرض كمرجعية أساسية -

اةةةةةة ل   ن    ةةةةةةد يي  ةةةةةة    ييةةةةةةن بةةةةةةيا   اإللةةةةةة   امل افب ةةةةةة  لةةةةةة  

ةةةةة 
ن
 بةةةةةيملجت ريا   ةةةةة   ةةةةة ا و

 ةةةةةةي   ي  بةةةةة  امل ةةةةةير املبةةةةة   ق ةةةةةا ن

 بةةةةةيملااتا امل بي ةةةةة   املةةةةة ي 
ةةةةةجن  ةةةةة    جايةةةةةياا  مةةةةةي  ق ةةةةةا ن قد ن ين

  املج يصب  ا ؤ يك    ا شةهد  ة   اال جمي نص ح يمب  إلر 
ن
ِبك
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ت ُظتيجي الالالالالالالُ ة  ت    الالالالالالال   مسالالالالالالالُ  تتييالالالالالالال  راخالالالالالالالراتيجيالالالالالالالصايية،ةي

تتتتتتتتتتتت  الالالالالالالنيتي ناسالالالالالالالُمعتستالالالالالالال ت الالالالالالالن تي    ةالالالالالالالُظتمالالالالالالال تخالالالالالالالراتتياليالالالالالالال     

حُي الالالال تم ام الالالالال تي الالالالال  ت ا الالالالاتمالالالالال ت   ُسةالالالالال تبرطالالالال تبكبالالالالالِتاولالالالالالا تبت

تس الالالالالالال ت الالالالالالال ت تاولالالالالالالالاتمالالالالالالال تي  الالالالالالالُملايظتي  الالالالالالال تي  الالالالالالال   ضالالالالالالالةٍ  تييالالالالالالال ام

لالالالال  تمالالالال تي صاالالالالال تي الالالالفتتيالي،ُ الالالالُظ
 
ل

 
إضالالالالُل تإصالالالالفتي الالالال   تلالالالال لتتيي

ل لحالالالالالالال ت رمالالالالالالالاتي   الالالالالالال تيي   الالالالالالالُبلا تي ي الالالالالالال تي الالالالالالال  اات
 
ي للحالالالالالالالُظتي 

تيالالالالالالالال تيالالالالالالالال    يلةُتبت   الالالالالالالالُاتمسالالالالالالالال  ة  ت الالالالالالالال يوِتبُ حُيت الالالالالالالال تف  نالالالالالالالالا 
 
ي 

سالالُ   الال تيتإيحالالُ تمت  ل  ولالالاتيالال تط  الال تتم   للالال تبالالُ   يحتية ة 

ي  الالالالال تتيالي   يضالالالالالة ي  يالالالالالةل  تمالالالالالُت    الالالالال تي ةالالالالال اتإصالالالالالفتي ح  لالالالالال ت

ي للالالالالالالالستمالالالالالالال تي سالالالالالالالُنيتإصالالالالالالالفتيىلالالالالالالالر تي  لتم  سةالالالالالالال  تيت  الالالالالالال  ُتإصالالالالالالالفت

ي نالالالالالالايمع تاح  لالالالالالال ت ل الالالالالال سلِتمالالالالالال تية  اةالالالالالال تيةبسالالالالالال    تلو الالالالالال مُت

تي  الالة ت  الالو ست ت ا الالاتب الالُت ل  الال    ِ  ُسالستي نالالايمعتية  ين الال ت أالال 

تية تب ض ةُي ت  ِ   ت تإضالُل تإصالفتان كت أ 
بس    تيتم ُنتي ي  

تبالال ين ُت الالنيت   الال  
 
أل  الالُتيىضالال ي تي  الال تي  مت

 
ي  الال ناتي اأُةةالال تي  الال تُ

  .تيالي   يض  ي و   ت

 :وغياب التقديس  األنسنة -

ُيالالالالة تي  الالالال ت ُسالالالالست الالالالتتة لالالالال ت لالالالالاتي ناسالالالالُمعتيلُ ةالالالال تية الالالال ينيظتي س

ي  الالالالالالُااتي الالالالالالفتحالالالالالالُ ه تضالالالالالالة تيي الالالالالال تي  الالالالالال ت الالالالالال تيىيالالالالالال ل ت الالالالالال ات

 أالالالالالالِتي الالالالالال يط ت يتي الالالالالفتحالالالالالالُ ل تضالالالالالالةتلنت يت ا الالالالالالاتمسالالالالالُة تم ة الالالالالال ت

تتتتتتتتتتتتت  ثلالالالالالالالالالال نتيةالالالالالالالالالالُنيظتمي لتالالالالالالالالالال ت الالالالالالالالالالالتتي سُيالالالالالالالالالالة ت الالالالالالالالالاُل ة لنتيي  سالالالالالالالالالالالُن 
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أة الويتت  أيتتن  لنتت  امليتتزة األيليتتية  تت  الةقتتلش علتتب ثريقتتة 

الفوتترة ةالفوتترة املضتتل ة ،ة و تتن  اتضتتلفة مةتتل  تت  فتتتح املمتتل  

ضتتتيين ةحاتتتى أمتتلم النأتتتطل  ال قتتتلفين ةالفةتتلنين ةالوتتتتلب ةالريل

علتتتتتب   أتائهتتتتتم ةثتتتتترا أيتتتتتئلتهم ةالحوتتتتتم إلبتتتتتدا املتتتتتواثن العتتتتتل ي 

،  الضتتتتتيف ال يل تتتتت ي
ل
 ايتضتتتتتلفة م تتتتتل يمعتتتتت   التفلعتتتتت  ةاصعيتتتتتل

لبليهم البرة و وت  ةةضعهم    نفه املر بتة  تجل  ال يلية بط

متتتتع بتتتتلق  أفتتتترا  املمت تتتتع، متتتت ا متتتتل جعتتتت  املأتتتتلمد يالحتتتت  متتتت ال 

ص متتع الضتتيوف بطريقتتة ةويتترا أة م تتسةت يتتس ي أ ةيتتة أة يتترص

عل يتتتتتة، ك تتتتتل  تتتتتم التغلتتتتتب علتتتتتب  تتتتت  ع ليتتتتتة  قتتتتتديه لل  تتتتتسة  

ال يل تتتت ي ةذمبتتتت  حريتتتتة التعبيتتتتر اتتتتتب أبعتتتتد الحتتتتدة  ةىتتتتوت اتتتتتب 

 قليتتتد الرديتتتل  ةالتتتووتا  ةالشخصتتتيلي الع وميتتتة  تتت  الفقتتتراي 

متتتتن حيتتتت  اللبتتتتلط، الصتتتتوي ةالحر تتتتلي   الكوميديتتتتة  اتخبلتيتتتتة

ست  أي خيتتتلت  تتت   قبتتت  متتت ا ةلتتتم يوتتتن لهتتت  بطريقتتتة  لتيكل وتيتتتة،

الوضتتتتتع يتتتتتوف القتتتتتو  بتتتتتهنهم يحترمتتتتتون حريتتتتتة التعبيتتتتتر ةاتبتتتتتدا  

علتب   ةمم    الحقيقة علتفون مدف  ه ير م   م   الوضتعيلي

 شعبيتهم ال يليية.

 األدوار -
ُ
عبة

ُ
 :املصداقية و ل

يعت د  برنلمج الجريدة الوبيرة علب املزل بين األ ةات ةالبح  

عالمية ة لتة عن اظهلت الواصع الترفيهي  لتة عن الأرعية ات 

ظهر  م ا  من خال  نوعية الفريق العلم     اتيميديو، ي 
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قدم البرنلمج ال ي يعتبر صحفيل      شخصية م 
ل
أيليل

ةمقدمل    لن ةاحد اضلفة اتب  ونه مةتمل ةم يرا    القةلة 

لح  صلند اةتك ترا حقيقي للخ  اتفتتة مو    م   الحللة 

مج ال ي ي عب اتب اعطل  مصداصية اتعالمية للقةلة للبرنل

           بلألنل األىلية" تب François Jostعن ثريق مل ي  يه 

ال،  ونه يم ع ىفلي لم  ون ممت عة من ذي Je-origineي

صب  أين  لن الفرق ىريح بين الصحفي بتخصصه 

ةضرةتيل ه البرة و ولية الواجب اتلتزام بهل ةمقدم البرنلمج 

مل نمد  ي تعد عن الة   الوالييكي   اتخرف ةال ي عل ة

يوا     ثريقة الحدي  أة الهةدام أة التصرف  اخ  

علب جع   Michel Denisotد ، يع   اتيتديو،    م ا الص

ر قبة من ج هوت ةايع ةلون عةدمل يتواجد      براممه م 

حوا  تيمي، م   ذلك ال ي ج عه  مع الرنيه الفرنس ي 

ال، فهو ي تلك 2010نوف بر 18نيكوت يلت ووي يحوات 

 الأرعية اتعالمية ل لك.

عل ة مل نمد املقدم    الجريدة الوبيرة بهةدام كالييكي 

  "الجي ز" ةالحط ا  الريلض ي تبطة عةق ةمرافقو  بلبلطة 

ةالاي  لغ  الحلجز بين املألمد العل ي ةتجل  ةن ل  

 م ا مع
 
الح    التلفزيون ة قربهم من بعضهم البعض، ي 

denisot  ةأحد اعضل  البرنلمج يمولو  علشوتال ال ي يعد
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ةيقدم فقرة حو  ال ية ل بلبلط عل ي ةنحن مةل    الدةت 

لني من الرنلييلي الفرن ية ةم ا بللتحديد لعبة األ ةات ال 

 املق  ة لك  ةاحد    اتيميديو.

ف برامج  اتنضبلطم ا املزل بين   لد 
ل
بللغة ليه محصوتا

 
ةامل

ةالبرامج  talk showكةل  بلوط ب  مو  الق  بين برامج 

 اتب
 

ف  قليص امل لفة بين   ال يليية التقليدية ةالاي تهدط

تج  ال يلية، من خال  ال ع  ةتا  أكبر عد  الج هوت ة 

ألمدين، ة 
 
ون اتب الترفيه الأبلب ال ين ي يل ايتهدافمن امل

 أكثر من ال يلية.

برنامج "ك: حنا ك: الناس" وتجربة اإلعالم الترفيهي  -3

 بالجزائر:

  أة  ب  للبرنلمج    األيلم األةتب من شهر تمضلن انطلق

 القة2016  ل ةة
 

  ات فل واي الجزانرية ، أين تعرف
ل
كبيرا

متعلق بللترفيه    مو التلفزيوني، بلألخص لك  مل لاليتهالك

الأهر بعل اي  تصترانن ب اتعالنلي    القةواي  ات فل مع 

ايتهالكية كبيرة    املمت ع الجزانري علب ط رات املمت علي 

 اتيالمية،

 le grand journalفورة البرنلمج م توحلة من  مربة 

لة ا هل من نفه التص يم ةالة   علب شل ط لفرن ية ة م  يالتط

ّدة برامج الحوات  برامج اتعالم ةالترفيه، ت م   برةو عط
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  ، طبداية من التلفزيون الع ومي الجزانري طم  اتيتعراض ي

ةبرامج أخرف لون م    2000  برنلمج "ىراحة تاحة" يةة

ج  الحواتاي ال يليية ةم  األخيرة  ا يعو  أيليل لم  ون  دمط

اتب  بعية القةلة الع ومية اتب ال لطة ال يليية مل جع  

ت يير األخبلت ةالبرامج ال يليية  متحوم من ثرف ا اتة 

الخلىة الاي   التلفزيون الع ومي  ةن الترخيص لإلنتلجلي

ن  ق للقضليل ال يليية، مط طر   قتة،هل املسي ة الع ومية للت 

م  البرنلم ةق ط ك  ي 
 

 الأ
 

ّدة حي   صيقة ةالاي عل ة مل  90ج يلت  

ر من
 
ث
 
ك

 
 صيقةال اتب فقراي عديدة،  120   تملةومل اتب أ

البداية  كون بتقديم صحفي ةبعدمل  قديم الضيوف مع 

ة  دَّ
 
قدم م   مج صيقة،  ينأ  البرنل 20اتب  15ثرا األيئلة ملط

 عل،هل، برفقة م  
ل
أرفل عتبر     نفه الوص  م  نأطي ةال ي ي 

ختلفون من حي  التخصص، ال ن، ةنو  النألط فقراي ي

 حي  نمد  اإلعالمي ةالكل ب ح يد عيلش ي، ةمو املدير 

عتبر من أكبر األي ل  ي  ةال ي   ل لبق ليومية جزانر نيوو ا

اتعالمية يةل ة مربة علب البالثو،  حي  أنه بدأ ع له 

   ثرا األيئلة   اتعالمي    الصحلفة ةعرف عليه الجرأة

ل  علب الة وذل اتنملويلك وني    الطرا ةاتعت 

ةي    ح يدة العيلش ي  لك الأرعية اتعالمية  اتيتفزاوي 

مل    البرنلمج بللةظر اتب  حدا ة التمربة،  الاي أتيد   م يد 
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 أن الترفيه عل ة
ل
ل ل    املمت ع الجزانري يقترن أكثر   عط

الصحفي لرىيد معر   ةفير ةعالصلي  امتالكبلل،خرية، 

خصية ةمهةية مع الشخصيلي ال يليية ةال قلفية  عم ش

ية     ّدط البرنلمج من خال  نوعية الضيوف، ةك ا الع  ق ة الجط

ثرا األيئلة، اضلفة اتب تعد    خصصل ه حي  أنه تةا ي 

ةتج  م را ي تلك من القدتاي الفورية ةالج دية مل 

وت الاي ت  م 
  
ب  يتهصلم ةثبيعة البرنلمج ،  يتعلم  مع األ توجط

ٓرا ة 
 
ل ي لنز  بلمل   

 
، ك

ل
البرة و و ،   عن اتبتعل الصرامة أحيلنل

 يصعد علب تكح امل را    البالثو ةيرصص  علب أنغلم 
 

حي 

 عن أىولهل    عديد من 
 

موييقى "القةلةي" الاي بح 

ه يمله  اعالمي من الجي   بط ، اتب جلنط
 
األع ل  الاي نأرمل

  ةنلش     الجديد يعبدة ي لتال
ل
الصحلفة اإللوترةنية، عل ة

ه   كهيلوب للتعلم   مع  اتيتفزاو يعت د  علب  ،اتنفعل مل نتلب 

الضيوف ةم ا بقدتط مل  يظهر  ح لط الألب الجزانري طبقدتط 

مل  يعلب  علب البرنلمج الدخو     م مةقع ال جة اإلعالمية 

 ات ةلنعلب طح لب الةقلش الهل ئ ةالع يق، يتوي  

لي ة عبل ة      ةتط ال لنلة حو  ال قلفة ةالفن من الفةلنة ي

نط 
التخصص  اتبتعل   بلب التخصص ةم ا مسشر لخر ع 

طراط  رجعية لط لي ك  
 
حفي ةالتحوُّ  اتب النألط الف الص 

 أن  
َّ
 ات

ل
ت  الفةلن   فةلنل األيئلة،  ت م  أن الهدف مةل مو أن  يحلةط
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ق لخر أظه    علب نوعية الع     الصحفي   حو  اتب مةطط
ل
ر   ه يرا

الحواتاي،  ي    م ا ال الثي لوحد  بعض ات ةات الاي 

نألمدمل    برامج اتعالم ةالترفيه، أين يمةل م  طمةدام 

ق علب شك   ة  ربطةط ع  اإلعالمي يح يدة لعيلش يال الوالييكي بط

فراشة مع اللبلط اليومي للصحفي عبدة ي لت، ةاللبلط 

ر  الك  من ثرف الصحفي التقليدي للفةلنة يالصحفية ال ةي  يَّ

م للبرنلمج ال ي ي زل  بين األيئلة ال يليية ةالتقديم  قّدط
 
امل

راي،    املقلب   ال ة 
 
ق

 
الترفيهي مع التعليق ة قديم الف

 بين شخصيلي ييليية، 
ل
 مل  يأكلون  مزجل

ل
ضيوف عل ة

 فةلنين ةتيلضيين،

حتتتتتتتّد 
 
صتتتتتت  امل   طلكتتتتتتت  ت تتتتتتم  ةجتتتتتتتو   ق تتتتتتتيم  تتتتتت  ةتصتتتتتتتة الطريتتتتتتتق للو 

  متتتل   كتتتون ج لعيتتتة ب علتتتتى أن 
ل
 أن  الحتتتواتاي عتتتل ة

َّ
الضتتتيوف ات

كتتتتتتت   معلتتتتتتتي طبلل تتتتتتتسا  ةالجتتتتتتتواب، متتتتتتت ا متتتتتتتل ت ي تتتتتتت ح 
 
 بتتتتتتتلحترامال

حتتتّد 
 
ر  علتتتب   الوصتتت  امل تتته ط

ةتتتل  انمبتتتل ة ي  تتتل م  ة  ألمتتتتد، اإليمتتتلبي م 
 
امل

تتتن  تتت   هم علتتتب   امكلنيتتتةيو   تتت  الضتتتيوف في تتتل بيتتتن   اختتتتالف واى 

هميم ل  صتتتتتتلتط
ل حتتتتتتده  تتتتتت  العتتتتتتد  ال تتتتتتل ط للبرنتتتتتتلمج أيتتتتتتن  خص 

 تتتتتتت   
 
  ايتضتتتتتتتلفة 

ل
تتتتتتترة

 
تتتتتتتب ك عط

 
تتتتتتتد متتتتتتتن الجتتتتتتتيل ة ت تقلعط عقيتتتتتتتد م 

ق   حقط  بين الشخوص الع ومية ة األجيل . احتكل لالقدمال،مل ي 
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 الساـرة األغنيةاملسرح التلفزيون: و  -

قتراي امل ترحية علتب ميت    الجلنب الترفيهي  ت  البرنتل
 
ج  ت  الف

كتتح كبيتتر  مق لبتت  طللضتتيوف  ي  تت  فيتته مم وعتتة متتن امل تترحيين ت 

 صصتتتتتيرة  متتتتتدتهل ت   تعتتتتتدف 
ل
 صتتتتتلنق، نمتتتتتدمم  5املحتتتتتترفيين أ ةاتا

 يتتتتس ةن مقطعتتتل متتتتن
ل
م تتترحية  تعبتتتتر عتتتن يتتتتةواي اإلتمتتتتلب   متتت ال

خلفيتتة ييليتتية متتع  وتيغرافيتتل م    ةيتتة  يتتلخرة بط
 
عيةتتة ةبعتتدمل أ

رصتتة م رافقتة متتن ثترف فط أتتترك ةم  تلط م  ب   اتتتب لط
ل
ويتتيقية، اضتلفة

علنة طبتتتتتتللفن  تتتتتتز  متتتتتتن البرنتتتتتتلمج متتتتتتو اإليتتتتتتتط   تتتتتت  متتتتتت ا الج 
 
الحتتتتتت 

 
امل

قتتتتتتتتتتتتتد  ال يل تتتتتتتتتتتتت ي   ، طب تتتتتتتتتتتتتيةليو ةاتجت تتتتتتتتتتتتتل  امل تتتتتتتتتتتتترح  كتتتتتتتتتتتتته اة للة 

 م  
ل
تتتتتز  علتتتتتب الكوميتتتتتديل  للبتتتتتل وط

 
ر   ةبتتتتتتتخرال  م تتتتترح  ي 

ل
وتتتتتتوب  صبليتتتتتل

تتتّ ط  حلقتتتة  أ ةيتتتة يتتتلخرة بةقتتتد 
 
،    تتت   تتت   

ل
ةالتراجيتتديل ايتتتمط  ل ا

م  اعتل ة ىريح للوضع ال ي تت  تل ي   ل
 
 ايتتغال ل  ي ةاتصتصل ي ك

زليتتتة طلةقتتتد امل تتسةلين ة صتتترفلتهم  تتت  ةمضتتتلي  قتترة اشتتتهلتية م 
 
ف

تتتن  الومضتتتلي األىتتتلية الاتتتي    تتت   تتت  القةتتتواي  ر  مط
 
،تتتخ

 
اشتتتهلتية ت

 الخلىتتتتة، ةكتتتت ا الع وميتتتتة ة 
 
عظلتتتتة ت

 
  تتتتتع    ملعللجتتتتة   تاميتتتتة ملط

 قتتتتتتدم   نأتتتتتترة    كح  عتتتتتتلني طمنهتتتتتل املتتتتتتواثن، علتتتتتب نفتتتتتتهط التتتتترُّ عيةتتتتتة ي  م  

تتر  ب 
 
تتع   تغيتتر الخ لألحبتتلت الوثةيتتة ةالدةليتتة م   بط

رة  تهتتتم  اخبلتيتتة  يتتلخط

متتتتتتتتتي،   ي تتتتتتتتتتعلن فيتتتتتتتتته طبأتتتتتتتتتري   بلتيتتتتتتتتتتعلنة
 
و ه  بتتتتتتتتته ا  طشتتتتتتتتتتعري ت 

فتترط لهتت  اتيتتتع ل العلجتت  التتوتق  كتته اة إلظهتتتلت 
 
قةيتتتة   امل التط

 من  ثرفط القةواي الخلىة،
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 وميدي يتق ص   شخصيلي علب ملندة الحوات يدخ     ةل ي 

ه  ج  المح الو  يير م 
 
غ

 
ّدٍ  بليتع ل ع ومية عبر ت

أبه  اتب ح  ةل  ي  صط

لي  نفه  نبراي الصوي  ب 
 
قصو ة، مع  

 
يد الشخصية امل عط

ب 

ةالحر لي ة   قديم ىوتة  لت ل وتية للشخصية، نفه  الش ي  

 صب  نهلية البرنلمج بدخو  م     وميدي يتق ص 
 

يحده

ةييليية معرةفة يعل  بلحللال ةيقوم أحيلنل  شخصية  ينية

بللدعل  ةالغةل  ةالرصص كت  ي  لواصع تجل  الدين 

رأة    التعلم    ف ج  ر  م ا التصرُّ ظهط
ةال يلية    الجزانر، ي 

 أن  األمر     لية الح ليية    ممت ع ت 
ل
تديةينال طعل ل

 
مع طيامل

  مسشراي  تعلق  
 
ك قبَّ      العل ة امل لط بط  بللدين. يت 

  
 

ت أن ي  تتتتت  ّ
تتتتترط

 
ق
 
برنتتتتتلمج " تتتتتي حةتتتتتل  تتتتتي الةتتتتتلط" التتتتت ي  تتتتتلن متتتتتن امل

ثيلتتتتتتة شتتتتتتهر تمضتتتتتتلن، ب تويتتتتتت  خ  تتتتتتة أعتتتتتتدا   تتتتتت  األيتتتتتتبو ، 

تتتتتتترثة لأليتتتتتتتتديو 
 

 وصتتتتتتتف  تتتتتتت  عتتتتتتتد ط ط ال تتتتتتتل ط، بعتتتتتتتد   جتتتتتتتز الأ

جتتتتتتة القلنونيتتتتتتة  تتتتتترخص، اذا  لنتتتتتت  ال  
 
بتتتتتتدةا   التصتتتتتتوير  يتتتتتتر امل

الحظتين تبطتوا 
 
حلةلتة شترا  ةاصعية، فتن العديد متن امل األمتر ب  

م تتتتتتتع الخبتتتتتتتر، ة تتتتتتت  
 
تتتتتتت  األع تتتتتتتل  املأتتتتتتتهوت يايتتتتتتتعد تبتتتتتتترابال مل ج  ت 

م بعتتتتتد   تتتتتتط
 
تتتتتم   

 
ةفصتتتتت   ات صتتتتتل ةواتة  اعتتتتتترالالصتتتتتفقة الاتتتتتي ل

 لختتتر 
ل
عتتتدا تتت  القضتتتية ب 

 
ف ر  صتتتللح متتت   األخيتتترة، ك تتتل ع  العدالتتتة لط

تتتتجن متتتتدير القةتتتتلة متتتتع متتتتدير اإلنتتتتتلل ةم تتتتسةلة  تتتت  ةواتة  تتتتد     ع  ب 

هم  ةتتتتتل   ال قلفتتتتتة بتتتتتت  تتتتترخص ة قتتتتتديم  تتتتترخيص م 
 
النأتتتتتلط  يتتتتتر امل
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تتّدة البرنتلمج الترفيهتي اإلعالمتي مت  للقتلنون، أظهتري  مريتة  ، عط

ر  ّ
 تتتتيط

 
اشتتتتكلليلي  تتتت  نأتتتتلط القةتتتتواي الخلىتتتتة بتتتتللجزانر، الاتتتتي ت

فتتتتتتتق  صتتتتتتتلنون أجةبتتتتتتتي، ة بتتتتتتتترخيص مسصتتتتتتت  متتتتتتتن ثتتتتتتترف التتتتتتتوواتة  ةط

لطة للضب  ال  ع  البصتري ة تعيتين  الوىية، ت م ةجو  ي 

ر أعضل
ٓ
قّدم اتب حتّدط األن ت نتدا اي للترشتح للضتف

 
م   

 
ئهل ةالاي ل

صتتتتتتتدت  بحقتتتتتتتوق 
 
ة هيتتتتتتتيه صةتتتتتتتواي خلىتتتتتتتة ةفتتتتتتتق القتتتتتتتلنون، ةت  

 فتتتتتتل ر شتتتتتترةتي لضتتتتتتب  النأتتتتتتلط ال تتتتتت ع  البصتتتتتتري، ةمتتتتتتو متتتتتتل 

، متت    تهط جعت  التبعض يتترف ف،هتل ت بتتة  ت  ابقتتل  الوضتع علتتب حللط

 حتتتلل  الوضتتعية القلنونيتتة أ تتري  تت   واجتتد بتترامج كهتت   ةالاتتي

هتتة، ة تع تت   كتت لك  ن حريتتة التعبيتتر متتن جط صلعتتدة صلنونيتتة  ضتت  

هة أخرف.  علب  فل ي التملةواي    حق األشخلص من جط

ر ِمن  أو ُسخرية "The Daily Show" برنامج -4 ـِ اإلعالم الَسا

 اإلعالم

 :The Daily Showهيكلة برنامج 

 The Daily Showايم البرنلمج : 

  ج اعالمي يلخرالةو  البرام  : برنلم

، ة    صةلة أمريوية Comedy Centarl (Cc)صةلة الب : شبوة 

م ع شبكلي 
 
تخصصة    برامج الهز  ة الكوميديل،  لبعة مل م 

MTV،  الكواب   ، مقرمل مديةة نيو يوتك،      عبر ال ل          
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  ADSL تةال
 
غلي ة فرة      ة  العللم مط 

 
،لهل عّدة صةواي بل

 ايطلليل ة موتندا بريطلنيل، ال ويد، لنيل، بولونيل،يوي را، أمل

 الwww.comedycentral.comي

 اتب الخ يه. ات ةين ةتية الب : أتبعة أيلم    األيبو ، من 

ة :  دَّ
  
   صيقة، 27امل

.
ل
ألمدة: مليون ةنصف مليون مألمد يوميل

 
 متوي  ن ب امل

  فقراي:ال

 قدم ثرف من  وميدي مونولول  ي ال ة  صلنقال. البرنلمج م 

 .صرا ة مزلية للصحف ي ال ة  صلنقال 

   تةبر لجلي أة تعلليق حو  األحداه األندية مع تب

رايلين يم  لون  وميديونال.  الخ  مع م 

  حوات مع شخصية ع ومية؛ ييليية،  قلفية..يعأرة

  صلنقال

 فقرة النهلية يmoment of Zen لنيةال 30يال  

قدم للبرامج مو  ، خلفه  John STEWARTالتقديم : أمم م 

 Trevor NOAHبعدمل 

ُمتبـــــــــــادم  بــــــــــين اإلعـــــــــــالم  واســــــــــت ال  استعراضـــــــــــ يُمحتــــــــــو   -

 والترفيه:

ي تقبله  املألمدةن   الVoix offيبدأ البرنلمج بصوي خفيي

من املركز العللمي لألخبلت الكوميدية    نيويوتك  بقوله

http://www.comedycentral.com/
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   العرل اليوم مع جون يميوتاي، البداية نحييوم أنتم 

 كون  ان ل بتحديد الزملن ةاملكلن ياليوم، الأهر، ال ةة 

تعلق بتظهلت اآلنية ة    ل م  ة   م 
 

ةاملديةة ة   نيويوتكال، الهدف

خلىية مه ة    الخبر ةمتعلقة ب ل  قدمه الأبكلي اتخبلتية 

وة الوبيرة املعرةفة اضلفة اتب ان نيويوتك      ال لطة ةالق

لويلن  اتعالم املتواجدة ف،هل، بلعتبلتمل أحد أكبر ةأمم 

 مراكز الصحلفة    العللم

 لنية ةمةل نالح   30بعدمل يصفق الج هوت الحلضر ملدة 

التحو  من برنلمج ييل  ي كالييكي    البداية اتب الهتلفلي 

ز  البرامج الكوميدية، أن البرنلمج ي ير علب م تويلن  يط
 
 الاي  

متتلبعلن ةمر بلن بطريقة  كلملية علب شل لة برنلمج  رفيه 

ةل أملم  اظهلت لط قلفة شعبية  ةجريدة اخبلتية،
 
مل يمعل

 أنةل    حللة   ةم لن  ع ومية    نفه الوص ،
ل
ظهر  جليل ي 

ن  وط
 
ضل  ل

 
أك    خطلب  رفيهي ةحللة خطلب اعالمي بط

تراب   ة كلم  ، بعد  املقدمة يهتي املقدم ة  يعرل مونولوغ بط

   وميدي ةبعد  يتحو  اتب ايتمواب شخصية ع ومية

ال، ةبين Barak OBAMAيم   الرنيه األمريكي ال لبق 

الفقر ين نمد فقرة أخرف تعلي بعرل الصحف بطريقة 

امل لن  ال يليية  مزلية، اضلفة اتب تةبر لل أة التعليق حو  

ظهر  الجلنب الكوميدي من  جهة الرامةة، م ا التر يب، ي 
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الح  ةالجلنب اتعالمي من جهة اخرف،  أمل األة  في 

شخصية املقدم املأهوت ةال ي يلجه اتب فن املونولوغ 

ط    امل را يمو ب ا هط م رح  ة وميدي  لت    
 
الكوميدي امل

 بللعرةل فوق الخأبةال،
 
دأ أمل ال لني فه و   التكوين، ب 

حن مةل متعلق بللحواتاي الصحلفية لشخصيلي ع ومية ةن

ر  عن  عبط
 
   ىلب الع   اتعالمي ، ك ل أن الفتراي الويطى ت

رل  أمم أخبلت الجراند،  مزل حقيقي للصحلفة من خال  ع 

لون بطريقة ثريفة، ةم ا مل  يحقق ع لية نقد ملل  قدمه 

حتوامل      م 
ل
يل ّدط ألمد علب التفوير جط

 
ط امل

ّ
ح  حف لط الص 

.
 
 ةحيل مل

يظهر التصوت اتخبلتي حي  نمد ة   معللم الديكوت ك لك 

املقدم جلل ل    كر  ي ةتا  موتب ةيتحده مع الكلميرا علب 

شك  مقدم أخبلت مع ةجو  ىوت أعلب  الألشة من الجلنب 

األي ن   دعم مل يقوله ، ةبعدمل  نالح   قديم لبعض األخبلت 

خرف ةيقوم 
 
ةحاى أجزا  ىغيرة للحصص الاي  بثهل صةواي أ

ا ت لدتي ةالتعليق علب مقلتبلي املعللجة املقدم مةل بطر 

 اتخبلتية .

م   الهيكلة الاي تعت د ع،هل ي يل  شوال    نف هل الاي 

التقليدية،  talk showنمدمل    برامج الةقلش اتيتعراض ي 

م   هت  ن      بللربوت للك ل    كةو  صحفي لون اتمت لم مةل يو  
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الاي ت عب اعطل  ال،خرية من مقلتبلي املعللجة اتعالمية 

بتواجد القةواي اإلخبلتية    أملكن األحداه عن  انطبل 

حي  التصوتي 
 
رايلين ة التركيز علب اظهلت امل ثريق شبوة م 

د  حتوف البرنلمج مو  واج     خلفية الألشة، الظلمر    م 

، من خال   ق يم الفقراي اتيتعرالج يع  واب  

هل  د     شقط   الترفيهي علب نو ةثريقك األ ا  الاي تعت ط

    Stand upي
 
ال ةمو نو  م رح  لل ونولوغ يقوم فيه امل

ل بللجلنب  ة  زجتهل م  برةاية صصص بطريقة مزلية، مع م 

اإلخبلتي ة ال يل  ي، اضلفة اتب  حوي  الع   اإلخبلتي اتب 

تبل ت  م 
ل
غالت حقق البرنلمج ايتط ق  ة  وميدي، ي 

 
ّي

 
بين    قديم ش

، أمل ال لني الترفيه ة اإلعالم م 
 
و ه  م  ال لني للت  خدط ، األة  ي ت 

د عن املواضيع  بتعط
 
ألمد امل

 
فيع      حقيق التقرب من امل

 .ال يليية ة األخبلت بطريقتهل الوالييوية

ِ أزمِتها : -
  الُسخرية من الصحافة في ِعز 

لظهوت برنلمج م    اتصتصل يةبغض الةظر عن املرجعية 

The Daily Showفة ، ةالاي ت عب اتب  ، ةىط ه 
 
القةلة الاي     

ر فعة ة من خاللهل مداخي  ملليةن حقيق  ألمدة م     بة م 

    شبوتهل البراممية، 
ل
كلمة حصريل ز  علب الف   أنهل  ر وط

ل
عل ل

ه  ك لك من خال  أومة املصداصية الاي  ف ر   طوت   ةنملح  ي 

، ةبلألخص    ا
ل
ةد الغرب علمة علني منهل اإلعالم عط لوتيلي ي 
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دي ح ب ي هط
 

تحدة األمريوية الاي ش
 
  ال    ال ةوايMayerامل

األخيرة أومة مصداصية ةم ا يعو  اتب ي بين أيلييين : األة  

متعلق بلملةلف ة الأرية للقةواي ةالاي جعلتهل  بح  عن 

 تقط  
 
 وييع أيواصهل ةلو علب ح لب مبل ئ اإلعالم امل

للتحّرطي ةالبح ، ةال لني متعلق 
 
 ط 

ل
     مل بعد بتحداهأيليل

معظم ةيلن  اإلعالم األمريوية  ايتقلم ي ت بر أين  11

دية البي  األبيض ةاملسي لي األمةية الوثةية   علب  خ  ة ت 

ل    حللة ف ة  ن  م  ح 
 
جة "املصلحة الوثةية ة األمةية"، ن يدة ر بح 

هل أين  البرامج اإلخبلتية الفكلمية فرىة  ا تة  من نوعط

قدان ا
 
هل، لتتتخط  من ف أرعيتط لبرامج اإلخبلتية التقليدية لط

هل  تدعيم ع لط  لط
ل
األخبلت ةالحواتاي كقوالب اعالمية مصدتا

ر 
 
،خ

ٓ
هة، ة ت ن جط ية مط ّدط هل شرعية الجط ةف ط حقق لط ت  الترفيهي، لط

ك من خال  اظهلت 
 
ل عللجة األحداه  ط   ةلصضلتهلمن م 

 
، ةح  

ر حو  
 
ث
 
ك

 
د علب الم لد  أ ألمط

 
ه  ةيلن  اإلعالم،  امل م  قّدط

 
مل   

هط 
ي 
 
ل هط األىل  مع التعليق ع  بت بل  ع لية اعل ة الخبر اتب ييلصط

تلبة  بليتغال  كتلبة صصصية م  تله ة من ثريقة الوط

يل ة  ك مو ىط لط
 
الكوميدية    امل را، أح ن  لي  علب ذ

ف  ح  مم عةلةين الص 
 
غليرة ألط خرية،  بليتع ل صرا ة م  ال، 

 ط ط 
عبر  ح ب يم 

 
حف ت ال HABERMASالقرا ة الهزلية    الص 

قالني يع    علب  فل ي الحّدط األصص ى، اضلفة  ضٍع ع  علب ة 
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ط   اتب  ونتهل علم  اضحلك، فهي    الحقيقة ةييلة
ّ

ح  لط

ر ك العلثفة أة أي  ه ير 
 
ت  ي 

َّ
" ة أت

ل
بيل

 
 " 

الج هوت أن ت يكون 

هط  ةف ط ه  من التفوير بط ع    خلتة  ي ة 

 ـــــــاتمـة :

عد  اظهلت حلتي حقيقية لت   لتية اإلعالم ال لخر ةالترفيهي  ب 

   البرامج املتواجدة       من الوتيلي املتحدة األمريوية، 

عت د  عل،هل  ن  القو  بهن الوىفة الاي ي  وط فرن ل ة الجزانر، ي   

ّدٍ بعيد، ةم ا من 
هة اتب ح  مألبط     ص يم م   البرامج م 

ال   زل بين اإلعالم ة الترفيه، البح  عن خط
 
عوام ط امل

ة، تعويض اتيتعرالالأرعية اإلعالمية،  ، األن ة  قد  ، الة 

خرية، اضلفة اتب الرب  بين التلفزيون  التقديه بلل، 

 ة الأبكلي 
 

لمة ب   ال    ليت راتية اتجت لعيةكدع  ه  من خط
 
ل

م، تلبعة ةالتقلي 
 
  اإلعجلب ةامل

 ، ن جلنٍب لخر  ي ون الت ييز بين  ةت ةأمداف م ا الةو    مط

البيئة الاي  نأه   من البرامج ةالاي  ختلف ة تغير بللةظر اتب

عبر   ف،هل ةييلق النألط، ففي البلدان الدي وصراثية ةالاي ي 

ن   وط   الم لد  عن  اإلعالم ف،هل عن   يلطة صلن ة ب اتهل، ت ي   

نين ة قلليد ةجو  م   م   البرامج من عدمه ألن القوا

الحرية اإلعالمية كفيلة بض لن ظهوتمل، ك ل   دافع عن 

حريتهل    الةقد ة ال،خرية من الشخصيلي الع ومية 
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ن     اعطل  بدي  لل ةظومة اإلعالمية  ةت   مةل يو   ةالواصع، الدَّ

لطاي ال يلية ة املل        ي 
 
 بتدخ

ل
ر بطة أيليل

 
التقليدية امل

  وجيه اإلعالم.

د  فويك م  ألمط نظرة  بل خلذا البةل  اإلعالمي ة ال َّ لا لل  

ةم ا  -نقدية، ليه  علب املعلوملي ة األخبلت فق ، ب  ك لك 

علب املسي لي اتعالمية، اإلعالميين ةالبرامج   -مو األمم

ع التقليدي للحواتاي ال يليية ةاألخبلت،  ذاي الطلبط

ن  أملم  لفزيون يطّرا ا ح 
 
أليئلة علب    م   م   الحللة ن

قد  ذاتي، ت  ح  بتعل ة التفوير    
 
، ة يقوم بع لية ن هط نف ط

رية التعبير  دمتهل لح   لتيلي اإلعالمية ة خط
 
ملعة امل

 
ف ن د  م 

  ةالحق    املعلومة،

ن الترفيه اإلعالمي ت  علب عوه املمت علي الدي وصراثية فتط

عوصلي صلن
 
 مل

ل
أوات بللجزانر، نظرا ونية يزا      بداية املط

ر  أن أم يته  ت  ظهط
 
كر   ط

ّ
حلةتي ال لبقة ال 

 
ن امل ط

ّ
ة قلفية، لو

ن  فق     اضفل  الرةا الةقدية لدف املألمد حو    و  

حلية،
 
 لتية اإلعالمية امل

 
ب    ي  ايمل   لتيتعل امل اتب امل

 
 
م  ط خرف أ

 
حّدط  ذا ه عن ثريق  راك لتحرير الع   اإلعالمي بط

مل 
 
ر الج  و  املفرةل  التملتب ة فتح امل وّ ط إلبدا   لفزي ي 

خرف.
 
 أ

ل
م عن تصلبة ذا ية أحيلنل  ة الةلجط

ل
 أحيلنل
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تتتتتتتتتللعو ة اتتتتتتتتتتب املريتتتتتتتتتوم الت تضتتتتتتتتت ن   210–16  فيتتتتتتتتت ي تصتتتتتتتتتمةبط
 
امل

تتتتتتتةح تخصتتتتتتتة 
 
تتتتتتتح ملط

ُّ
شتتتتتترةط ةكيفيتتتتتتتلي  ةفيتتتتتتت  اإلعتتتتتتتالن عتتتتتتتن الترش

يتتتت ع   بصتتتتري موضتتتتوعلتي، الصتتتتل ت  تتتت    ا صتتتتل انأتتتتل  طخدمتتتتة 

ص  علتتتتتتتتب  16  ألخص  تتتتتتتت  املتتتتتتتتل ة، ةبتتتتتتتتل 2016أةي  17 ةالاتتتتتتتتي  تتتتتتتتة 

 ال  ع  البصري بلآلتي : ات صل "يلتزم  م سةلو خدملي 

وت    الحصص أة الومضلي  - ون الصُّ عدم  تغيير  معلى ةمض  

 اتعالمية بلللجو  اتب  ثرق  وةولوجية.

تتتتتتتتتتتتتتدخلين  تتتتتتتتتتتتت  الحصتتتتتتتتتتتتتص  ايتتتتتتتتتتتتتتغال عتتتتتتتتتتتتتدم  -
 
الصتتتتتتتتتتتتتحفيين امل

م  صصتتتتتد يتتتتتلتاي  عتتتتتن أفكتتتتتلت طحزبيتتتتتة أة التعبيتتتتتر  اإلعالميتتتتتة  مكتتتتتلنتهط  ط

ر ط الوصل ع ةالتعليق.فط 
ب  التَّ ييز بين  ي  مط

 ي 
 
ذ  ورية اط

بتتتتتتتين اإلعتتتتتتالم ةالترفيتتتتتته، ةعتتتتتتتةدمل   تضتتتتتتت ن  فتتتتتتل ي  تتتتتت  لتتتتتت ه  -

وا. وض   ل بط
ه  ب  الت ييز بينط مط

نه  ي  صة م  ينط الصةفين فتط  الحط

نالحتتتتت  أن الهتتتتتدف الصتتتتتريح ةاملعلتتتتتن متتتتتو  فتتتتتل ي ةجتتتتتو  مكلنتتتتتة 

ال لخر ةبرامج اتعتالم الترفيهتي  ت  القةتواي الجزانريتة  لإلعالم

ي  تتتتع  التتتتترخيص لهتتتتل متتتتن ثتتتترف  يتتتتلطة الضتتتتب ، ةمتتتتو تعتتتتدط زم 
 
امل

ريتتتتتتتتتتتتة التعبيتتتتتتتتتتتتر،  تتتتتتتتتتتت ط امل تتتتتتتتتتتتلط  بليتتتتتتتتتتتتتع ل ىتتتتتتتتتتتتلتا علتتتتتتتتتتتتب ح  جَّ   

ل الع تتتت ط علتتتتب التقةتتتتين تتتتو  تتتتوو الدةلتتتتة"، عط  بلألشتتتتخلص، ة"تم 

ريتتتتتة  تتتتت  اثتتتتتلت  تتتتتدعمط متتتتت   الح  عتبتتتتتر  األخالصيتتتتتلي، الاتتتتتي  احتتتتتتراملط
 
ت

 ط ط البرامج.
  م 

 
    مط 

ل
 كبيرا

ل
 ملج ل
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وتريط ةجتو ط  عتل اي  فط ، م  ظر عن نو ط البرنلمج ةثبيعتتهط غّضط الةَّ بط

هل،  حتتتتتتتلل القةتتتتتتواي  البتتتتتترامج الترف،هيتتتتتتة ةاإلعالميتتتتتتة، أة م  تتتتتتلندتط

 
 
 اإلبتتتدا  البرامط تتت ، مط ل تتتل

 
التلفزيونيتتتة اتتتتب  ةتتتو ط ة تتترا ط متتتن حيتتت 

تت اتط   بط
أتتلمدط  حتتتلل  البتترامج 

 
فهتتمط امل  بط

نتتٍة  اخليتتة ت تت ح  هل اتتتب  مزط

تتتتع  التركيتتتز علتتتتب أخالصتتتتك األ ا ،  تتتل متتتتو  رفيتتته  ةمتتتتل متتتتو اعتتتالم، م  ملط

تتتتن   تتتتد  مط تتتتهط ذتيعتتتتة للحَّ فتتتل ي جعلط تتتتر، لت  كب 
 
عتبتتتتر  الهتتتتلجه األ التتت ي ي 

تتتتتك  لط
 
ل  تتتتتلطط بلإلن تتتتتلن،  يتتتتتر ذ غاللهل لط  إليتتتتتتط

ل
ريتتتتتة، أة ذتيعتتتتتة الح 

حلجتتة اتتتب  ط  أتتلمد بط
 
ةا فتتتن امل  الفلتتي، ةالتترُّ

ةمتتي التت ةق  لفزيتتون ي 
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 هجيرة قويدري            

 أستاذة باحثة            

 ملدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم ا                 

 

 ،اإللكترونية اإلخبارية املواقع ،التعليقات :الكلمات املفتاحية

 .الجزائر ،اإلعدام حكم
Résumé : 

            Le Web 2.0 a introduit les formes les plus 

interactives sur la toile et a porté le concept de 

communication aux nouvelles dimensions de l'in-

novation qui n'existaient pas avant, donnant ainsi les 

caractéristiques les plus importantes de l'aspect social 

d'Internet. Avec cette percée technologique, l'article 

électronique dans tous les sites d’information est divisé 

en deux sections, la section écrite par l'éditeur et la 

section remplie par l’internaute via la fenêtre de 

commentaires en bas de l'article. Cela a fait que les 

intellectuels dans le domaine de l'information et de la 

communication et la théorie de la connaissance parlent 

du nouveau discours social, face au discours politique. 

Par conséquent, cette étude essaye d’explorer le 

nouveau processus de communication en Algérie en 

mettant en évidence les caractéristiques les plus 

importantes de l’internaute algérien qui commente. Qui 



176 
  

est-il? Quelles sont ses habitudes d'écriture? Quel est le 

contenu de son discours et sa référence de base? 

 مقدمة : 

بإضافة الجزء  االنترنتبدأت املصادر اإلخبارية على 

مع تنامي وتيرة اإلعالمي  املقالالخاص بالتعليقات في نهاية 

الذي crawsourcing وبداية ما يعرف بمصطلح  2.0الويب 

الذي  وهو األمر  سمح للمتصفحين باملشاركة في إنتاج املحتوى 

.حمل ا
ً
حيث بدأت جريدة  لتفاعلية إلى مستوى جديد تماما

بإضافة التعليقات ملقاالتها  2006واشنطن بوست سنة 

الرياضية في البداية ثم توسع ذلك إلى كافة األقسام ليمثل 

على مجموع موادها ما بين   %75إلى  %33التعليق ما بين 

 Rodkymontain news، إال أن جريدة 2008و 2007سنوات 

 إلى القيام بذلك سنة 
ً
حيث أنها  1998كانت السباقة تقنيا

أوجدت مساحة للتعليق ملتصفحيها من دون الحاجة إلى 

 iالخروج من املوقع.

وعلى الرغم من إيجابية التعليقات وإمكانية إضافة 

من خالل هذه املساحة إال أن  االتصاليةالكثير للعملية 

افق ومعارض وذلك نتيجة النقاش احتدم في البداية بين مو 

تعاظم خطاب الكراهية والعداء، على الرغم من أن فضاء 

هو فضاء حر إذ نحن أمام "ثقافة مواطنة جديدة"  االنترنت

على الرغم من عدم وضوحها أو حتى  Josiane jouëtحسب 
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سوء مضامينها في الوقت الحالي إال أنها الحقيقية القادمة 

 iiين.األمبريقاملالحظين للمواطنة حسب 

ال  االنترنىىىىتعلىىىى الىىىىرغم مىىىن أن خطىىىىاب الكراهيىىىة علىىىىى 

 يمكىىن أن يقىىارن مىىع خطىىاب الكراهيىىة فىىي الوسىىائ  التقليديىىة،

علىىىىىىى  التعليقىىىىىىات بىىىىىىين الوحيىىىىىىدة التواصىىىىىىل وسىىىىىىيلة يعتبىىىىىىر أنىىىىىى إال 

إن هىىىىىذه وىىىىىي الوسىىىىىيلة الوحيىىىىىدة للتواصىىىىىل وإال فىىىىىإن " االنترنىىىىىت

."
ً
يتموقىىىىىىىىع خطىىىىىىىىاب الكراهيىىىىىىىىة علىىىىىىىىى و iiiصىىىىىىىىوتك ال يسىىىىىىىىمع أصىىىىىىىىال

 في نقطىة تقىاطع بىين عىدة تىوترات  فهىو تعبيىر عىن نىزاع االنترنت

مثىىال  كمىا أنى  املجتمعىات، وعبىىر بىين متتلىا املجموعىات داخىل

عىىن كيىىا يمكىىن للتكنولوجيىىات ذات القىىدرات التحويليىىة،  حىىي

، أن تحمىل فىي طياتهىا فرصىا وتحىديات فىي  ن االنترنىتعلى غرار 

لىىىىىىىق تىىىىىىىواحن معقىىىىىىىد بىىىىىىىين الحقىىىىىىىو  واملبىىىىىىىاد  واحىىىىىىىد، وتفىىىىىىىرض خ

األساسىىىىىىىىية، بمىىىىىىىىا فيهىىىىىىىىا حريىىىىىىىىة التعبيىىىىىىىىر والىىىىىىىىدفاع عىىىىىىىىن الكرامىىىىىىىىة 

 ivاإلنسانية.

 :االتصاليةالتفاعلية الجديدة في العملية 

ظىىىىىىاهرة قديمىىىىىىة وسىىىىىىائل اإلعىىىىىىالم ظىىىىىىاهرة التفاعليىىىىىىة فىىىىىىي 

تعىىىىىود إلىىىىىى اإلذاعىىىىىة فىىىىىي األسىىىىىا  أيىىىىىن بىىىىىدأت  عىىىىى  البىىىىىرام  فىىىىىي 

املسىىىىتمع وذلىىىىك عبىىىىر  بإشىىىىرا الجىىىىزء األول مىىىىن القىىىىرن املا ىىىى   

 غيىىىر 
ً
 شىىىرلت املفكىىىرين كثيىىىرا

ً
املكاملىىىات الهاتفيىىىة، الظىىىاهرة أيضىىىا

أ عىىاد خاصىىة مىىع تنىىامي شىىبكة األنترنىىت ولىىم تعىىد  اكتسىى تأنهىىا 
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كفىىىىىىىىة  تعاظمىىىىىىىىتيكية وإنمىىىىىىىىا تلىىىىىىىىك العالقىىىىىىىىة التبادليىىىىىىىىة الكالسىىىىىىىى

( مفسىىىىىىىرة 2.0املسىىىىىىىتقبل وأصىىىىىىىبحت فىىىىىىىي هىىىىىىىذه الحالىىىىىىىة  الويىىىىىىىب 

 vوطالبىىىىة للمزيىىىىد مىىىىن املعلومىىىىات بىىىىل ومنتجىىىىة للمىىىىادة اإلعالميىىىىة

ولعىىىىىل السىىىىىى ب فىىىىىىي ذلىىىىىك سىىىىىىهولة ال شىىىىىىر علىىىىىى الشىىىىىىبكة وتجىىىىىىاوح 

التعليىىىىىق مىىىىىن صىىىىىفحات املوقىىىىىع اإللكترونىىىىىي إلىىىىىى صىىىىىفحة املوقىىىىىع 

حريىىىىىىىىة كتابىىىىىىىىة  االجتمىىىىىىىىااي حيىىىىىىىىث ضىىىىىىىىاعا هىىىىىىىىذا الفضىىىىىىىىاء مىىىىىىىىن

التعىىىىىىاليق دون التعىىىىىىرض إلىىىىىىى اإلقصىىىىىىاء. ألنىىىىىى  ومىىىىىىع بدايىىىىىىة بىىىىىىروح 

الكثيىىىىر مىىىىن القىىىىائمين  قبىىىىلاهرة التعىىىىاليق علىىىىى الشىىىىبكة لىىىىم يظىىىى

وسىىىىىىىارعوا إلىىىىىىىى  فكىىىىىىىرة التعىىىىىىىاليق الحىىىىىىىرةعلىىىىىىىى املواقىىىىىىىع اإلخباريىىىىىىىة 

مراقبىىىىة التعىىىىاليق واملوافقىىىىة عليهىىىىا قبىىىىل أن ت شىىىىر علىىىىى الشىىىىبكة 

ملجىىىىال وهىىىىم املعىىىىروفين بىىىىى وقىىىىاموا بتوظيىىىىا متتصىىىىين فىىىىي هىىىىذا ا

Modulateur.  غيىىىىىىىر أن الصىىىىىىىفحات االجتماعيىىىىىىىة لهىىىىىىىذه املواقىىىىىىىع

نفسىىىىها والتىىىى  يىىىىتم نشىىىىر املحتويىىىىات اإلخباريىىىىة مىىىىرة أخىىىىرى عليهىىىىا 

جديىىد. بىىل كسىىرت هىىذه القاعىىدة ولىىم يعىىد هنىىا  حىىار  بوابىىة 

أن التفاعليىىىىة وىىىىي رويىىىىة طوباويىىىىة  بىىىىول الفىىىىرن -ويعتبىىىىر جىىىىون 

دانيىة التىى  يقىىر وهىىا جىىون الفر  علىىى الىىرغم مىىن صىىفةviديمقراطيىة

بىىىىول ماسىىىىيكا فيككىىىىد أنىىىى  كلمىىىىا كانىىىىت وسىىىىائل اإلعىىىىالم تفاعليىىىىة 

" لىىىم الفيزيائيىىىةغيىىىر أن صىىىفة الفردانيىىىة " viiكلمىىىا كانىىىت فردانيىىىة

هىىىذه الخصىىىائ  أكسىىىب ها  افتراضىىىيةتمنىىىع مىىىن خلىىىق تجمعىىىات 

 التفاعلية املزيد من الصمود.
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نوعيىىىىىىة  و هىىىىىى االفتراضىىىىىىيةلعىىىىىل مىىىىىىرد صىىىىىىمود التجمعىىىىىات 

وفىىىىىي هىىىىىذا النطىىىىىا  لتفاعليىىىىىة التىىىىى  وصىىىىىلت إليهىىىىىا التكنولوجيىىىىىا، ا

بول الفرن  مستويات التفاعليىة ويقسىمها إلىى -يحدد لنا جون 

القيىام يمكىن للمسىتتدم ثالث مستويات، عند املسىتوى األول 

            عىىىىىىىىىىىدد مىىىىىىىىىىىن األفعىىىىىىىىىىىال علىىىىىىىىىىىى غىىىىىىىىىىىرار اختيىىىىىىىىىىىار املحتىىىىىىىىىىىوى، النفىىىىىىىىىىىاذ

 فىىىىىىي 
ً
       إلىىىىىىى املضىىىىىىامين، تحميىىىىىىل املحتىىىىىىوى، ولكنىىىىىى  يبقىىىىىى  محصىىىىىىورا

ال تىتحكم املضىامين  املسىتوى الثىاني فىي ما هو مقىدم لى  ال غيىر.

املستتدم عند هذا املسىتوى بحيىث توجىد قاعىدة معطيىات  في

يمكىىىىىن مىىىىىن خاللهىىىىىا خلىىىىىق نىىىىىوع مىىىىىن املحاكىىىىىاة علىىىىىى غىىىىىرار ألعىىىىىاب 

، ألنى  وعلىى باألنترنىتالفيديو التقليديىة التى  تكىون غيىر متصىلة 

الرغم من حرية ردود فعل املستتدم وتفاوتهىا إال أنهىا ال تتىرج 

املسىىىىىتوى ، أمىىىىىا مىىىىىن البرمجىىىىىة العامىىىىىة للعبىىىىىة علىىىىىى سىىىىى يل املثىىىىىال

هىىىو مسىىىتوى املحاكىىىاة فىىىي تطوراتىىى  الرهيبىىىة التىىى  تقىىىدم ف الثالىىىث

بالكامىل، علىى غىرار  االفترا ى  للفرد فرصة التواجىد فىي العىالم 

  viiiLIFESECONDموجة 

 دور التعليقات في الخطاب االجتماعي:

  الحريةإن 
ً
  الت  نراها اليوم نهجا

ً
الشبكات داخل  متبعا

ونلم   ثارها على االنترنت وي في األسا  فكرة  ،االجتماعية

فلسفية طوباوية تعود إلى أرسطو والفارابي واملدن الفاضلة 

، إذ أسست في الت  أنشأها الفالسفة عبر متتلا األحمنة
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مجملها عوالم افتراضية كان يستعين فيها اإلنسان بتيال  

الفر  بين العوالم هو  ولكن ما ما، من حقيقة الهروب أجل من

الجديدة الت  أوجدتها  االفتراضية والعوالم القديمة االفتراضية

 شبكة االنترنت؟  

 xanthie vlachpouiouكمىا يقدمى   لعىل الفىر  ا سىتمولوجيا 

فىي كتاوهمىا  سىيكولوجيا الشاشىات هىو  Sylvain missonnierو 

أرسىىطو بالحقيقىىة، وإنمىىا  أنىى  لىىم يىىرتب  مفهىىوم االفتىىراض منىىذ

ارتبطت بالحاضر حيث يكون اإلدرا  في مكان ما من الخيىال، 

االفتىىىىىىراض الحىىىىىىديث فىىىىىىارتب  وبشىىىىىىدة بالحقيقىىىىىىة،  فىىىىىىي حىىىىىىين أن

ولعىىل ذلىك يعىىود إلىىى أن ixفأصىبح يسىىبى بىىى الحقيقىة االفتراضىىية

لىم تكىن تسىكن إال خيالى  وكتبى  أمىا  االفتراضىيةعوالم أرسىطو 

تسىىىكن الشاشىىىات وبالتىىىالي أصىىىبحت  االفتراضىىىيةاآلن فىىىالعوالم 

والقواعىىىىىىىىد  عىىىىىىىىدد مىىىىىىىىن التقنيىىىىىىىىات بائىىىىىىىىة متكاملىىىىىىىىة تعتمىىىىىىىىد علىىىىىىىىى

قبىىىىىىل أن تشىىىىىىكل منىىىىىى  حقيقىىىىىىة افتراضىىىىىىية تصىىىىىىل إلىىىىىىى الفيزيائيىىىىىىة 

تىىىىىالي تشىىىىىكلت منصىىىىىات املشىىىىىاركة وبال املحاكىىىىىاة الفعليىىىىىة للواقىىىىىع.

 إلىىى الفاسىىبو 
ً
والتىىويتر  مىىن مواقىىع الدردشىىة فىىي البدايىىة وصىىوال

بىىل وأصىىبحت تضىىاوي املرافىىق االجتماعيىىة  املنصىىات مىىن اوغيرهىى

مىىىىىن فىىىىىرض رأخهىىىىىا فىىىىىي انتتابىىىىىات أمريكىىىىىا  حيىىىىىث تمكنىىىىىت الفعليىىىىىة،

، وفىىىىىىىىىىي إعصىىىىىىىىىىار هىىىىىىىىىىايت ، وكىىىىىىىىىىذا مسىىىىىىىىىىاهم ها فىىىىىىىىىىي الحىىىىىىىىىىرا  2008

 بالبلدان العربية.االجتمااي الخاص 
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 التغذية الراجعة في الصحافة اإللكترونية الجزائرية:

، والس ب 
ً
في الجزائر بدأت عملية التعليق على املقاالت مكخرا

مجرد نسخة في ذلك هو بقاء املواقع اإلعالمية ولوقت طويل 

الكترونية ملضامين ورقية. ولكن مع التطور الخاص بالب ية 

نترنت والهاتا سيما تزايد تدفق التحتية لتكنولوجيا اال 

وعوامل  االجتماعية، تريرت  2.0االنترنت وكذلك مع الويب 

الكثير من املعطيات وأصبح التفاعل مع املواد اإلعالمية 

 االلكترونية أمر حتب  بال سبة لقائمين على املواقع.

موقع الشرو  أون الين مثال يأخذ على عاتق  توفير مساحة 

 تفاعل على مستوى 
ً
موقع ، وهذا يكلف  ماديا وكذا تقنيا

كدرجة استعاب املوقع ومحدودية العدد األقص ى للتعاليق. 

نشر مقاالتها على صفح ها في الفاسبو   TSAفي حين تفصل 

وعلي  مهما كان اختيار  وتستقبل التعاليق  شكل مدم .

الصيرة يتأكد لنا أن توفير منصة للتعليق أصبح ضرورة 

 الجزائرية. حتمية في املواقع

 الخطوات اإلجرائية:

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:

التعليق على املواد اإلخبارية هو الجزء السفلي  التعليقات:

         من املقال أين يمكن للمستتدم تقديم رأي  حول املقال 

أو التعقيب على أراء مستتدمين سابقين حول املقال دائما. 
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املواقع اإلخبارية في تقديم هذا الشكل التفاعلي بدأت غالبية 

حسب قدرات املوقع التقنية في منتصا األلفية لكن  ومع 

تعاظم استعمال شبكات التواصل االجتمااي قامت الكثير 

بدم  محتوياتها اإلخبارية على هذه  ةمن املواقع اإلخباري

املنصات وبالتالي االستفادة من هذه األشكال التفاعلية 

 رة أكبر.بصو 

املواقع اإلخبارية اإللكترونية  املواقع اإلخبارية اإللكترونية:

وي في الرالب مواقع متصلة ملكسسات إعالمية موجودة على 

أرض الواقع أو مواقع إخبارية إلكترونية بحتة لها وجود 

افترا    فق ، تقدم املواقع اإلخبارية مجموعة من األخبار 

اإلحاالت والرواب ، تتضع  في شتى املجاالت باإلضافة إلى

ويقوم على إعداد موادها محررين على للتحيين املستمر، 

 الخ  يستعملون أشكال امللتمديا في تقاريرهم.

اإلعدام هو القتل تحت سلطة اإلجراءات  :عقوبة اإلعدام

القضائية، وعلى مر تاريخ ال شرية طبقت عقوبة اإلعدام في 

 في 
ً
 واسعا

ً
، إال أنها خلقت جدال

ً
كل املجتمعات تقريبا

املجتمعات الحديثة، فنجد أن معظم دول العالم ألرت 

عقوبة اإلعدام أبرحها دول اإلتحاد األوروبي ومجل  أوروبا 

نظمة العفو الدولية إلى توعية الرأي العام كما تسعى م

من جه ها واألنظمة السياسية بضرورة إلراء حكم اإلعدام. 
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، لكنها ال 1993جمدت الجزائر العمل  عقوبة اإلعدام سنة 

تزال تنطق ب  في املحاكم ولم تلري   شكل نهائي، حيث قل  

املشرع الجزائري من عقوبة اإلعدام وألراها كليا في  ع  

جرائم الخاصة جرائم املال املرتكبة من طرف املوظا ال

املكرخ في  09/01العمومي حسب ما ين  علي  القانون رقم 

املعدل واملتمم لقانون العقوبات، إال أن  ومع  26/6/2001

 تعاظم ظاهرة اختطاف األطفال عادت القضية إلى الواجهة.

رة موقع اخباري يوفر ترطية  نية ومستم الشروق أون الين:

 لألحداث في الجزائر بثالث لرات

موقع  :TSAالجريدة اإللكترونية كل ش يء عن الجزائر 

 بحث، ال توجد لدي  نسخة ورقية مواحية.اخباري الكتروني 

من أجل تحليل محتوى التعليقات الخاصة باملواقع اإلخبارية 

 احتالل موقع الشرو  أون الين  س ب  اختيار الجزائرية تم 

املراتب األولى في التصفح باللرة العربية وكذا ثرائ  وتميزه في 

باللرة الفرنسية اخترنا موقع كل  االلكترونيانتاج املحتوى 

 باإلضافة إلى  TSAش  ء عن الجزائر 
ً
لنف  األسباب تقريبا

 كون  موقع إلكتروني بحت ال يوجد لدي  نسخة ورقية.

 يشكل أما العينة الخاصة باملقاالت فقد اخترن
ً
ا موضوعا

 منقطع النظير وهو قضية مطالب رفع التجميد 
ً
 وطنيا

ً
جدال

إلى  1على حكم اإلعدام وذلك في الفترة الزمنية املمتدة من 
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والس ب في اختيار هذا الشهر بالذات هو بلوغ  2016أوت  31

القضية أوجها  س ب اختطاف ومقتل الطفلة نهال بتيزي وحو 

 مهم. ااياجتموما رافق ذلك من حرا  

 وعلي  يمكننا تمثيل املادة في الجدول التالي 

 عينة البحث 

عدد  التاريخ العنوان رقم املقال

 التعليقات

 الشرو  أون الين

لتفعيل  األوان ن  -1-املقال 

 حكم اإلعدام

04/08/2016 36 

ما الس يل إلنهاء  -2-املقال 

 نزيا البراءة

04/08/2016 204 

إلى الداعون  -3-املقال 

 اإلعدام دواعش

07/08/2016 224 

ال بديل عن  -4-املقال 

اإلعدام إليقاف 

 نزيا الطفولة

28/08/2016 04 

TSA 

المقال 

-1- 

La peine de mort 

en Algérie 
09/08/2016 284 

المقال 

-2- 

Kidnapping 

d’enfants : le RND 

pour l’application 

de la peine de mort 

09/08/2016 72 



185 
  

المقال 

-3- 

Kidnapping 

d’enfants : 

pourquoi les 

Algériens 

réclament 

l’application de la 

peine de mort 

14/08/2016 21 

 منهج الدراسة:

كأسا  حتب  من أجل جمع املادة استتدمنا املنهج املسحي، 

املراد دراس ها، لكننا توجهنا إلى األساليب الجديدة املتبعة في 

 املواقع اإللكترونية والت  تسبى بمنهجية الشبكة.تحليل 

تمثل ذلك في املرحلة الثانية ووي تحليل سجالت املتصفح 

راي بوينتر في كتاب  دليل بحوث االنترنت وشبكات كما يقدمها 

اعتمدنا طريقة تحديده لهوية التواصل االجتمااي، بحيث 

         فأصبح لدينا فئات خاصة باملتصفح نفس   xاملتصفح

وهو صاحب التعليق في دراستنا بحيث يمكن تحديدها في 

لرة املعلق، طول   هوية املعلق، ج   املعلق، وقت املعلق،

أو قصر التعليق، واستعمال األيقونات من طرف املعلق، 

اإلثنوغرافي اإللكتروني  الرصد تقنيات وكذا التعليق( استمرارية

 فئة التناغم، فيما يت  فئات املضمون بحيث أصبح لدينا 

فئة محتوى التعليق، فئة توافقية وتصادمية التعليق، 

 مرجعية التعليق(.
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 الدراسة التطبيقية:

 :سجالت املتصفحالتحليل الكمي والكيفي لفئات  -1

 فئة عدد التعليقات:يمثل  2جدول رقم 

 
 املواقع

 املقاالت

 TSA الشرو  أون الين

 72 36 -1-املقال 

 284 204 -2-املقال 

 21 224 -3-املقال 

 /// 4 -4-املقال 

 377 468 املجموع

 

والذي يوضح توحيع التعليقات على  2من خالل الجدول رقم 

  468مجموع املقاالت أن الشرو  أون الين تضمنت 
ً
تعليقا

وهذا  377مجموع تعليقات قدرت بى TSAتضمنت في حين 

يوضح مدى دينامكية موقع الشرو  أون الين، حيث وعلى 

 ،الرغم من عدم دم  محتواه مع مواقع التواصل االجتمااي

وعلى صفحت  في الفاسبو  إال أن  يتمتع بحيوية تفاعل 

 في عدد التعليقات. TSAجعلت  يتفو  على نظيره 
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 ية التعليق:يمثل فئة تحديد هو  3جدول رقم 
 غير موضح   موضح   املقال 

 الشرو  أون الين

 29 7 -1-املقال 

 186 18  -2-املقال 

 212 12 -3-املقال 

 04 0 -4-املقال 

 431 37 املجموع 

 7.90 92.09 

TSA 

 48 24 -1-املقال 

 157 127 -2-املقال 

 15 6 -3-املقال 

 220 157 املجموع 

 41.64 58.35 

من خالل هذا الجدول تبرح لنا قضية شائكة ووي صعوبة 

لكن الهوية على مواقع التواصل  االفتراضيةتحديد الهوية 

االجتمااي يمكن أن تكون مطابقة للواقع وهذا ما جعل 

 الخاص وهمAvatar xi ون أفتار يحملنسبة املتصفحين الذين 

تصل إلى  TSAأسماء مطابقة ألسماء الواقع في تعليقات 

على عك  موقع الشرو  أون الين والذي كانت  %41حدود 

 .%92سمة الهوية في  منعدمة لتصل إلى حدود 
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 جنس املعلق:يمثل فئة  4جدول رقم 
 غير محدد أنثى    ذكر  املقال 

 الشرو  أون الين

 17 02 17 -1-املقال 

 62 48 94  -2-املقال 

 75 6 143 -3-املقال 

 01 0 03 -4-املقال 

 155 56 257 املجموع 

 33.11 11.96 54.91 ال سبة 

TSA 

 8 3 61 -1-املقال 

 32 28 224 -2-املقال 

 1 1 19 -3-املقال 

 41 32 304 املجموع 

 10.87 8.48 80.63 ال سبة  

والخاص بفئة الج  ، أن املجتمع  4يبين لنا الجدول رقم 

ال سب املبانة والت  االفترا    مجتمع ذكوري، وذلك حسب 

 %80لدى الشرو  أون الين، و  %54وصلت إلى حدود 

 TSAبال سبة لى 

في  %11في حين نجد أن التمثيل األنثوي ال يكاد يصل إلى 

تحديد الج    أن عدم كما ،TSA لدى % 8و أون الين الشرو 

أيضا ال يزال يحتل مساحة كبيرة من خالل أسماء ال معنى 

، ناليأون  الشرو  دىل %33.1 ىىتص يفها وذلك بلها وال يمكن 

 .TSAلدى  %10.8و
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ولكن عدم وضوح هوية املتصفح الخاص بالج   تتقل  

في تعليقات الفاسبو  على عك  موقع الشرو  بحوالي 

يمكن أيضا مالحظة مشاركة ال ساء الت  تتقدم في   20%

وهذا يمكن   %3بحوالي  TSAموقع الشرو  أون الين على 

تفسيره بمستوى القراءة باللرة العربية لدى املرأة الجزائرية 

أو بالهويات املرلوطة وهو إخفاء هويات ذكورية وهويات أخرى 

 أنثوية.

 
 التعليق:نشر توقيت والخاص بفئة  5جدول رقم 

 07.00-00.00 00.00-18.00 .18-13.00 13.00-07 املقال

 الشرو  أون الين

 3 23 4 6 -1-املقال 

 22 35 61 86 -2-املقال 

 28 100 51 45 -3-املقال 

 0 2 2 0 -4-املقال 

 53 160 118 137 املجموع 

 11.3% 34.2% 25.2% 29.3% ال سبة 

TSA 

 5 9 21 37 -1-املقال 

 33 52 76 123 -2-املقال 

 10 6 1 4 -3-املقال 

 48 67 98 164 املجموع 

 %12.73 %17.77 %25.99 %43.50 ال سبة 
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تتقارب أوقات نشر التعاليق لدى املتصفح الجزائري ولو أن 

 بوقت نشر املقال في حد ذات ، 
ً
هذه العادة مرتبطة أساسا

حيث نجد أن وقت الذروة في الجررافيا االفتراضية لدى 

في  00.00إلى  18.00مقاالت الشرو  أون الين هو املساء من 

تحتل فترة الصباح لTSAحين يتتلا ذلك لدى متصفحي 

 الوقت املفضل ل شر التعاليق.

وهذا يفسره روتين ال شر الخاص باملوقع.. الشرو  أون الين 

 
ً
تتقيد بروتين  ألنهات ث غالبية املحتوى  عد السادسة مساءا

فت شر غالبية  TSAأما  (Bouclage) الجريدة والبوكالج

 مواضيعها في الساعات األولى من الصباح.
 

 لغة التعليق:والخاص ب 6جدول رقم 
عربية  فرنسية املقال

 فصحى

دارجة 

بالحروف 

 العربية

دارجة 

بالحروف 

 الالتي ية

 خلي 

  الشرو  أون الين

 4 0 1 28 3 -1-املقال 

 5 3 05 183 8 -2-املقال 

 6 1 15 187 15 -3-املقال 

 0 0 0 4 0 -4-املقال 

 15 4 21 402 26 املجموع 

 3.2% 0.8% 4.5% 85.9% 5.6% ال سبة 

TSA  
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 2 2 1 1 66 -1-املقال 

 2 47 11 9 215 -2-املقال 

 3 0 0 0 18 -3-املقال 

 7 49 12 10 299 املجموع 

 %1.85 %12.99 %3.18 %2.65 %79.31 ال سبة 

يتبين لنا من خالل الجدول الخاص بفئة لرة التعليق أن 

باللرة املقال الذي يكتب باللرة العربية يكتب تعليق  

ولكن في اللرة الفرنسية تكتب  ،العربية والعك  صحيح

من  %12.9الدارجة املحكية بالحرف الالتين  وتمثل حوالي 

مجموع استعمال اللرة، وهذا األمر تاريخي من جهة وكذلك 

ثأثيرات الشاشات فيما بينها.. الن الجزائري متعود على 

احتساب  الكتابة بالحرف الالتين  في شاشة التليفون مع

عدد الذين يقروون املحتوى اإلعالمي على أجهزة الهواتا 

 الذكية. 

 طول التعليق:والخاص بفئة  7جدول رقم 
 50أقل من  املقال

 كلمة

 100أقل من 

 كلمة

 100أكثر من 

 كلمة

 200أكثر من 

 كلمة

 الشرو  أون الين

 0 0 7 29 -1-املقال 

 0 0 38 166 -2-املقال 

 0 0 55 169 -3-املقال 

 0 0 1 3 -4-املقال 

 0 0 101 367 املجموع 



192 
  

 0% 0% 21.6% 78.4% ال سبة 

TSA 

 0 0 8 64 -1-املقال 

 5 36 79 164 -2-املقال 

 0 2 6 13 -3-املقال 

 5 38 93 241 املجموع 

 %1.32 %10.07 %24.66 %63.92 ال سبة 

 50 ال يزيد عدد كلمات غالبية التعاليق في كال املوقعين عن

 TSAبال سبة لى %63.9بال سبة للشرو  و%78.4كلمة ب سبة 

 100في حين تتقارب كذلك نسبة التعاليق الت  ال تتجاوح 

على التوالي. إال أننا نالحظ أن %24.6و %21.6كلمة ب سبة 

املتصفح الذي يقرأ باللرة الفرنسية يكتب أكثر من املتصفح 

كتابة التعاليق  ذلك مرد %11 الذي يقرأ باللرة العربية بحوالي

على مواقع التواصل االجتمااي مريحة أكثر بحيث ال تعتمد 

 على تسجيل بيانات وال وقت مستقطع بين الكتابة وال شر.

 :األيقونات والخاص باستعمال 8جدول رقم 
 لم يستعملوا أيقونات    استعملوا ايقونات  املقال 

 الشرو  أون الين

 36 0 -1-املقال 

 204 0  -2-املقال 

 224 0 -3-املقال 

 04 0 -4-املقال 

 468 0 املجموع 
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 100% 0% ال سبة 

TSA 

 70 2 -1-املقال 

 279 5 -2-املقال 

 21 0 -3-املقال 

 370 7 املجموع 

 %98.14 %1.8 ال سبة 

نالحظ أن تعليقات موقع الشرو  أون الين ال تستعمل على 

لعدم وجودها في املنصة الخاصة  اإلطال  االيقونات وذلك

 لدى موقع  %1.8بإرسال التعليق، في حين نجد أن حوالي 

TSA  ،يستعملون االيقونات ولكن يبق  االستعمال ضيق جدا

 الواقعيةوهذا لرياب طر  التواصل البصري في البائة 

 .االفترا   باألسا  ثم انتقال  إلى الواقع 

 التعاليق:والخاص باستمرارية  10الجدول رقم 
 

 وقت الحق اليوم الثاني    اليوم األول  املقال 

  الشرو  أون الين

 0 15 21 -1-املقال 

 170 24 10  -2-املقال 

 0 75 149 -3-املقال 

 0 2 2 -4-املقال 

 170 116 182 املجموع 

 %36.32 %24.78 %38.88 ال سبة 
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                                 TSA      

 2 39 31 -1-املقال 

 4 11 269 -2-املقال 

 1 6 14 -3-املقال 

 7 56 314 املجموع 

 %1.85 %14.85 %83.28 ال سبة 

 

 TSAيكتب املتصفح الجزائري غالبية تعاليقات  على مقاالت 

على أن يكتب ما تبق  في اليوم %83.2في اليوم األول بحوالي 

ووي في الرالب تعقيبات. ثم ال يتبق  إال  %14.8الثاني ب سبة 

من التعليقات املسجلة في وقت الحق.. مما يوضح  عدد ضئيل

أن التعليقات املكتوبة على مواقع التواصل االجتمااي تعاش 

ليوم واحد فق  وال يعود املتصفح إليها على الرغم من وجود 

 الفاسبو .في  يبحث ال الجزائري  املتصفح ولكن األرشفة خاصية

أما التعليقات الخاصة بالشرو  أون الين فإنها تبق  

مستمرة وتتوحع على أوقات متواصلة فنجد أن اليوم األول 

ثم  %24.7 ىمن عدد التعليقات يلي  اليوم الثاني ب %38يضم 

وعلي  فإن حياة النقاش أطول في  %36.3وقت الحق بى 

 جتمااي.املواقع اإلخبارية على عك  مواقع التواصل اال 
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الرصد االثنوغرافي التحليلي الكمي والكيفي لفئات  -2

 :اإللكتروني

 فئة التناغم والذي يمثل  11الجدول رقم 
 تعليق خارج موضوع املقال تعليق حول موضوع املقال  املقال 

 الشرو  أون الين

 7 29 -1-املقال 

 2 202  -2-املقال 

 4 220 -3-املقال 

 0 4 -4-املقال 

 13 455 املجموع 

 %2.77 %97.22 ال سبة 

TSA 

 2 70 -1-املقال 

 61 223 -2-املقال 

 0 21 -3-املقال 

 63 314 املجموع 

 %16.71 %83.28 ال سبة  

ب لالتعاليق الخاصة بالشرو  أون الين في صتصب كافة 

 أما  %2.7املوضوع، ولم نسجل تعاليق جان ية إال ما نس ت  

TSA وي مجموع التعاليق الت  لم تكن حول  %16.7 فنجد أن

املوضوع وعلي  فإن التعاليق الخاصة بالفاسبو  يمكن أن 

تحيد عن موضوعها  س ب معرفة األشخاص لبعضهم على 

 عك  صرامة التعاليق في املواقع اإلخبارية. 
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 والخاص بمحتوى التعليق: 12الجدول رقم 
 تعقيب على تعليق   اسناد نص   ثرثرة فارغة تقديم رأي املقال 

 الشرو  أون الين

 4 4 10 18 -1-املقال 

 26 10 0 168  -2-املقال 

 24 27 11 162 -3-املقال 

 0 0 0 4 -4-املقال 

 54 41 21 352 املجموع 

 11.5% 8.8% 4.5% 75.2% ال سبة 

TSA 

 14 0 19 39 -1-املقال 

 101 56 42 85 -2-املقال 

 6 0 1 14 -3-املقال 

 121 56 62 138 املجموع 

 %32.09 %14.85 %16.44 %36.60 ال سبة 

تتجسد حيثيات بناء الخطاب االجتمااي في هذه الفئة  

بحيث نجد أن تقديم الرأي هو املحتوى األساس   في تعليقات 

.. ثم يتوحع الباقي على الثرثرة %75.2الشرو  أون الين ب سبة 

الفارغة وكذا اإلسناد النص   والذي هو في هذا املوضوع 

فيما ال نجد أهمية خاصة بالقصاص.  قر نية  ياتعبارة عن 

كبيرة للتعقيبات خاصة وأنها وي من تصنع الجدل وتحفز 

 املداوالت على حسب التعبير االنقلوساكسوني.



197 
  

كبير في الخطاب بحيث أن  وضوح TSAلكننا نجد في تعليقات 

 نفسها  %36.6نسبة تقديم الرأي والت  تقارب 
ً
وي تقريبا

بالتعقيبات وهو منطق يشجع ترقية الخطاب  خاصة 32.09%

 االجتمااي. 

 توافقية وتصادمية التعليق:والخاص ب 13الجدول رقم 
مع تفعيل حكم  املقال

 اإلعدام

ضد تفعيل 

 حكم اإلعدام

 غير موضح

 الينالشرو  أون 

 15 1 20 -1-املقال 

 30 2 172  -2-املقال 

 57 4 163 -3-املقال 

 0 0 4 -4-املقال 

 102 7 359 املجموع 

 21.7% 1.5% 76.8% ال سبة 

TSA 

 57 4 11 -1-املقال 

 141 17 126 -2-املقال 

 7 4 10 -3-املقال 

 205 25 147 املجموع 

 %54.37 %6.63 %38.99 ال سبة 

من تعليقات الشرو  أون الين تدعو إلى  %76.8 نجد أن
تفعيل حكم اإلعدام في حين الرافضين لتفعيل  ال يتعدى 

لم توضح رأخها في املوضوع  %21.7مع وجود نسبة   1.5%

  شكل فاصل.



198 
  

في حين  %54.3فإنها لم تحدد رأخها ب سبة  TSAأما تعليقات 

ة قليلة ارتفع عدد الرافضين لتفعيل حكم اإلعدام ولو ب سب

للذين يطالبون  %38.9مع احتساب نسبة %6.6لم تتجاوح 

 بتفعيل حكم اإلعدام.

وعلي  نجد أن غالبية التعاليق تدعو إلى تفعيل حكم اإلعدام 

 بظاهرة اختطاف األطفال وكذا 
ً
وذلك الرتباط  مكخرا

 للمرجعية الدي ية الت  يصعب أيضا عدم التطر  إليها.

 مرجعية التعليق:والخاص ب 14الجدول رقم 
 غير موضح مرجعية مدنية مرجعية دي ية املقال

 الشرو  أون الين

 16 2 18 -1-املقال 

 14 7 183  -2-املقال 

 41 4 179 -3-املقال 

 0 00 04 -4-املقال 

 71 13 384 املجموع 

 %15.17 %2.77 %82.05 ال سبة 

TSA 

 62 2 8 -1-املقال 

 90 38 156 -2-املقال 

 11 2 8 -3-املقال 

 163 42 172 املجموع 

 %43.23 %11.14 %45.62 ال سبة 
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املرجعية الدي ية مككدة في تعليقات الشرو  أون الين بما 

كذلك تشكل نسبة البا  وها في تعليقات  %82.05يقارب 

TSA  في حين نجد ان املرجعية املدنية تتدن    %45.62بحوالي

في تعليقات  %11.1و الشرو ، في تعليقات %2.7 لتصل حدود

TSA  وهذا يفسر ارتباط الجزائري باملقد  الدين ، وكذا

 غياب روية مدنية تقدم للفرد حقوق .

 نتائج الدراسة:

من خالل الدراسة التطبيقية الت  شملت جداول وتحاليل 

النقاط  في الدراسة نتائ  تحديد يمكننا املتصفح سجالت

 التالية 

يشهد موقع الشرو  أون الين ديناميكية من حيث اقبال  -

على الرغم من دم   TSAاملتصفحين على التعاليق مقارنة بى 

 محتواه مع موقع التواصل االجتمااي الفاسبو .

فتراضية في موقع الشرو  أون صعوبة تحديد الهوية اال  -

 (Avarar)الين لكن على الفاسبو  يمكن أن يكون األفتار

 
ً
 للواقع. مطابقا

املجتمع االفترا    الجزائري مجتمع ذكوري في العموم،  -

واملرأة تكتب التعاليق باللرة العربية أكثر منها باللرة 

 الفرنسية.

 يرتب  وقت كتابة التعليق بوقت نشر املقال. -
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تتبع لرة التعليق لرة املقال، إال أن املتصفح يكتب  -

 الدارجة بالحرف الالتين .

            الجزائريون قصيرة جدا وال تتجاوح في معظمهاتعاليق  -

كلمة، في حين أن املتصفح الذي يقرأ باللرة الفرنسية  50

 يكتب أكثر من املتصفح باللرة العربية.

ال يستعمل املتصفح الجزائري األيقونات وهذا راجع لرياب  -

ثم انتقال  إلى الواقعية  طر  التواصل البصري في البائة

 .االفترا   ع الواق

 كافة التعاليق تشير إلى املوضوع وال تحيد عن . -

 يريد املتصفح الجزائري من كتابة التعليق تقديم رأي . -

 التعاليق تدعو إلى تفعيل حكم اإلعدام.غالبية  -

 مرجعية كاتب التعاليق جاءت على أسا  خلفية دي ية. -
 

 خاتمة:

في العالم  سنة من التعامل مع األنترنت 30 عد قرابة 

تأكد أن  تمكن من القرار في كافة تفاصيل حياتنا، وأن  يوم 

 أوسع من ذي قبل، وعلي  من 
ً
 عد يوم يحدد لنفس  مجاال

 الواجب االنتباه إلى 

هنا  خطاب اجتمااي افترا    في الجزائر البد ان  .1

 ننتب  إلي .
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خاصية دم  املحتوى اإلعالمي في صفحات التواصل  .2

من فرصة ترقية هذا الحوار االجتمااي يضاعا 

 وتحريره من رقابة املواقع.

البد من دخول كاتب املقال في التعليقات وهو ما  .3

 في   co- constructionيسب  بى 
ً
والت  ال نجدها مطلقا

 املواقع الجزائرية.
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Online News Comments, The scripps college of com-

munication of Ohio University, 2013.  

2. Rémy Rieffel, révolution numérique, révolution culturelle ? 

Editions Gallimard, 2014 

3. Jean-paul la france, la télévision à l’ère d’internet, les éditions 

du septentrion Québec, 2009.  

4. Xanthie vlachopoulou et sylvain missonnier, psychologie 

des écrans, presse universitaires de France, 2015. 
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 نجمة زراري                      

 أستاذة باحثة                      

 املدرسة  الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم            

 

السينما، الحركات النسوية، سينما الكلمات املفتاحية  : 

  .املخرجات، املغرب العربي
 

Résumé : 
 

               Cette étude a pour but d’analyser le rôle des 

femmes réalisatrices du Maghreb et leurs films dans la 

constructions de l’image de la femme maghrébine, 

Algérienne, Tunisienne, et Marocaine. Ces images de 

femmes a l’écran constituent une thématique prisée qui 

a largement contribué surtout depuis une vingtaine 

d’années, à la visibilité internationale des «cinéma du 

Maghreb». Nous allons travailler sur ces productions 

filmiques et leurs contenus pour arriver a dévoiler les 

sujets proposés par ces cinéastes maghrébines, et leur 

discours véhiculé sur les conditions de femmes de leurs 

pays d’origines. Ajoutons à cela, le parcours de ces 

réalisatrices et son impact sur la démarche filmique 
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portons sur la femme face a celle, longtemps dominée 

par les réalisateurs hommes.  

             Les réalisatrices du Maghreb sont arrivées à 

une conclusion selon leurs expériences après tous les 

combats menés par les femmes au monde, syndicats, 

organisations, écritures littéraires..., que le destin de 

passer derrière la caméra, est une urgence. Ce courant 

qui a déjà existé à l’occident, sera l’élément de 

déclencheur d’une inspiration pour ces femmes cinéastes 

d’où apparaissent des sujets de l’émancipation et des 

libertés des femmes vers des thèmes plus audacieux tels 

que : le corps, la sexualité, l’identité entre le moder-

nisme et la culture ancestrale. Ces sujets qui ont fait 

couler beaucoup d’encre par les critiques de cinéma et 

le grand public face à une présence marquée par des 

grands prix dans les festivals internationaux dans le 

monde entier. 

            En effet, ce parcours de femmes reflète une 

certaine image, sur la femme maghrébine selon, des  

visions proprement  idéologiques, et non de la vraie 

réalité de la condition des femmes arabes en générale.  

 

 :مقدمة  

حول العالم يجد العديد  ي لمنتج السينمائي النسو املتتبع ل

، وتؤكد على باالهتماممن املخرجات قدمن تجارب جديرة 

املجال السينمائي، بعد أن حضور املرأة كذات فاعلة في 

ظلت لفترة طويلة مجرد مادة للسينما، تستخدم لإلغراء 

أصبحت للمخرجات  والتشويق واإلثارة. ومنذ السبعينيات
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مكانة مهمة في الفن السابع، حيث برزت العديد من األسماء 

والتي استقبلها  الوثائقية، أو سواء فيما يخص األفالم الروائية

، ما يفسر فوز العديد من األعمال باهتمامالجمهور والنقاد 

النسائية بأرقى الجوائز العاملية، ولهذا تميزت األعمال التي 

قدمتها النساء بجرأتها الشديدة، حيث تناولت املشاكل 

السياسية واالجتماعية، كما تعالج قضايا الجنوسة بقدرة 

وجرأة حقيقية، كذلك فلحت السينما النسوية في التعامل 

برزت مجموعة من املخرجات  . وهكذاوثقافتهالجسد  مع لغة

، ونيلي كابالن، ونيكول  Agnés Vardaآني فارداجانب  مثل:

وكولين  Claire Denis ، وكلير دينيس، Nicole Garcia غارسيا

، Sofia Coppola، وصوفيا كوبوال Coline Serreauسيرو

باإلضافة إلى مخرجات في آسيا مثل سميرة مخملبوف، وفي 

الدغيدي، مفيدة التالتلي ونرجس  العالم العربي إيناس

وما يميز هذه األسماء هو  ،النجار  ومن الجزائر آسيا جبار 

التنوع واختالف زوايا الرؤية وتقنيات العمل، مما جعل منها 

وقد  الكثير إلى عالم السينما. على إضافة دينامية ساعدت قوة

غايرة للصورة حاولت السينما النسائية أن تقدم صورة م

التي صدرها الرجل منذ سنوات عديدة، حين قدمتها هوليود 

كموضوع أو مفعول به، ولم تقدمها يوما كذات فاعلة ، ذات 

أو حتى  رأي وفكر. فهي إما كائن متسلط، أو الزوجة الخائنة،
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أو وهي الصورة  الرجل، ظل دوما في التي تعيش املرأة املستكينة

في صورة  ،مارلين مونورو طوال الوقتاألشهر والتي مثلتها 

املرأة املغرية التي تمثل الشهوة واإلثارة، وهنا تقع املرأة 

فريسة لفكرة التشيؤ، أي تصير شيئا ومادة لإلثارة، وهو ما 

 نلمسه من صورة العديد من املمثالت مثل: بريجيت باردو 

Brigitte Bardot وصوفيا لورين Spfhia Loren وكلوديا ،

 Catherine، وكاثرين دونوفClaudia Cardinaleليكاردينا

Deneuveوأورنيال موتي ، Ornella Muti،  اللواتي قدمن كلهن

 الحاملة، أو املتدهورة، والبورجوازية املأساوية، الحبيبة صورة في

النزعة الذكورية، أو تم تصويرهن في صورة تتسم  ضحية أو

من املخرجات الى  دفع العديد مما والشر غير املبرر. بالدونية

التعبير عن رغبتهن في تصوير واقعهن بصورة يمكن لهن 

تصحيح تلك الصورة النمطية وأن يكشفن عن العالم 

 لسنوات عديدة.،الحقيقي لها 
ً
 والذي ظل مهمشا

له، واتسمت  املتطرق  غير لكشف السينما إذن وسيلة أصبحت

بنظر أفالم فترة الستينات وما تالها في أفالم السبعينات 

ستحى الالمعقول  قول  على تعمل نضالية
ُ
 .لنساءا عالم في منه وامل

    Alice Guyيتفق الجميع على اعتبار )أليس غاي بالش ي( 

Blaché ئات وعرفت بإنتاج امل ،1أول مخرجة في تاريخ السينما 
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العديد من  وجود عرفت باقي البلدان األوربية األفالم، وقدمن 

 .املخرجات

السينما أن املرأة حاولت دخول مجال اإلخراج ويذكر تاريخ  

السينمائي، ومن الفنانات املصريات الالتي حاولن دخول هذا 

املجال هن : عزيزة أمير وفاطمة رشدي وبهيجة حافظ وأمينة 

محمد، ولكن لم يتحقق النجاح لهذه التجارب، بل اعتبرت 

 نوعا من املغامرات غير املدروسة.

القرن املاض ي بدأت شركات اإلنتاج السبعينات من  ومع مجيء

تتحمس لتجربة املرأة في إخراج األفالم الروائية الطويلة، 

التيار  2وبدأ النقاد واملراقبون يسجلون مالحظاتهم على هذا

وصار الجميع في حالة فضول لرؤية ما يمكن أن الذي تدفق، 

تقدمه املرأة في هذا املجال عندما تتحول إلى قائدة ومخرجة 

للعمل الفني. خصوصا أن الكثيرات ممن دخلن مجال اإلنتاج 

السينمائي كان لهن تجارب سابقة في فن كتابة الرواية مثل 

 Marguerite Duras« مارجريت دوراس ي»املخرجة الفرنسية 

ي فرنسا والتي كتبت التي تعتبر من أعالم الرواية الجديدة ف

  ."هيروشيما حبيبي» سيناريو فيلم

فما هو مسار سينما املخرجات في املغرب العربي وهل هناك 

 رؤية إخراجية جديدة لسينما تصنعه امرأة ؟
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 :السينما النسوية  في ضل الحركات التحرريةظهور  -1

مفهوم وبدايات السينما النسوية عموما والسينما  ارتبط

النسوية العربية على وجه الخصوص بالحركات النسوية التي 

شهدتها بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلضافة إلى 

الحرية ومشاركة  لنيل العربي العالم شهدها التي التحرر  محطات

املرأة في النضال كطرف ينشد الحقوق املشروعة لإلنسان 

نسائية  قياداتوللمرأة كذات وكيان، فمهد كل هذا لظهور 

الوطني للنساء  كاالتحاد االستعمار لتجمعات قتالية ضد 

لجبهة الجزائريات الذي بدأ في شكل منظمة نسائية تابعة 

تكون بذلك الخطوة التحرير الوطني أثناء حرب التحرير  ل

األولى املنظمة لتمهيد مشروع املنظمات النسوية واملطالبة 

 بالحقوق والحريات.

كما ارتبط موضووع النهووب بواملرأة فوي بدايتوه فوي العوالم العربوي 

بإشكالية النهضوة العربيوة والتوي تحوددت بوالوجود الفرنعو ي موع 

 ،اآلخور مع الثقافة الغربية واكتشواف واالحتكاكحملة نابليون 

 ملواكبووووة هووووذه النهضووووة ودافووووع بشوووودة عوووون نوووواديوموووون أبوووورز موووون 

طوووواوي حيوووووث يقوووووول )ومموووووا تعلوووويم املووووورأة وخروجهوووووا رفاعوووووة الطه

قيوووول إن بوووواريس جنووووة النسوووواء وأعووووراف الرجووووال و حوووويم الخيوووول 

وذلوووك أن النسووواء بهوووا مفعموووات سوووواء بموووالهن أو بجموووالهن وأموووا 

ن اإلنسووووان الرجوووال فووووإ هم بووووين هوووؤالء وهووووؤالء عبيوووود النسووواء فووووإ
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يحورم وينووزه عشوويقته وإمووا الخيوول فإ هوا تجوور العربووات لوويال و هووارأ 

 اموورأةعلوى أججووار بوواريس خصوصووا إذا كانووت املسووتأجرة للعربووة 

جميلوووووووة فوووووووإن العربجوووووووي يجهوووووووود خيلوووووووه ليوصووووووولها إلوووووووى مقصوووووووودها 

 3.عاجال

قاسم أمين وضعية املرأة العربية باملعزولة حيث  اعتبر كما 

دعى وبقوة إلى تعليمها والدعوة إلى الوعي بقضاياها حيث 

جسد فكره في كتابيه تحرير املرأة واملرأة الجديدة حيث 

بالفكر  احتكاكهكتاباته بالنظر ة التقدمية وذلك بعد  أتسمت

لحجاب ومن أبرز مطالبة رفع االغربي أثناء إقامته بأوروبا 

 4.وعمل املرأة

كما ظهرت تيارات نسوية واكبت هذا الفكر الرجالي  

االستثنائي تجاه قضايا املرأة آنذاك كتعبير فعلي عن مواكبة 

هذه املوجة التنويرية فبرزت في املجال األدبي عائشة 

مي زيادة ولبيبة هاشم لتأتي بعدهن املناصرة  التيمورية،

 تسمت بفكرهااايا املرأة ملك حفني ناصف والتي لقض

ي متأثرة في ذلك برؤية قاسم املعادي للبادية والفكر التقليد

أمين التحررية وارتكازها على املطالب االجتماعية والحقوق 

التي برأيها سلبت من املرأة بمعية الرجل الذي يعتبر املسؤول 

 .عن تأخرها
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بر من رائدات النهضة كما برزت وبقوة في مصر والتي تعت

النسوية هدى الشعراوي املنادية لدحض كل أنواع التمييز 

ضد املرأة بدءا بخلع الحجاب حسب رأيها إلى الحقوق 

لتفسح املجال بعدها  1924البرملانية والسياسية سنة 

لزعامة الحركة النسوية وانسحابها من العمل السياس ي 

لزميلتها منيرة ثابت  االجتماعيومواصلة النضال في املجال 

التي حرمت من التدريس في جامعة السوربون بسبب تحررها 

وناضلت كثيرا في مجال املساواة في الحقوق  1940الشديد 

السياسية للرجل واملرأة كما كانت من مؤسسات اتحاد بنت 

فدخلنا بذلك مرحلة تأنيث القضية  19495 النيل سنة

اح الذي بدأه كل من واستعادة املرأة ملشعل مواصلة الكف

رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين في رحلة الحصول على 

الحقوق والحريات من التعليم والصحة إلى املجال األدبي 

ومن ثم املجال الثقافي الذي فجر  واالجتماعيوالسياس ي 

واقع املرأة  عن عوالم نسائية عبرت وبقوة فنية وحس عميق

وأوضاعهما من املرأة الوجود والكائن إلى املرأة الحس 

 واملشاعر إلى املرأة الطاقة واإلبداع.

  النظرية اإلجتماعية النسوية : -2

طرح مفهوم النسوية ألول مرة في  املوجة األولى : -أ
النوعي بين الرجل واملرأة  وهو تيار يرفض التمييز  1860
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الناتج عن املنظومة  الكوويةة  ال ةك تةرؤي ياةالةا ال ةك   ةي 

          ياةالةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةن املةةةةةةةةةةجل،  اع  اي ةةةةةةةةةةا وةةةةةةةةةةا ن ل  ةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن الج ةةةةةةةةةة   
و ةو مطةة يش ر ةلى وعةةف ويةو ضاةةجو ورفةايو وم ج ةةو ر ةة  

 أنةةةةن  ل ةةةة    Ellen Messerعجض ةةةةن الناإةةةةم، ولةةةةل  م  ةةةةج 
  6اض  والثق   املجل،     ل   ال الإ    وتجح  لفهم   ميم، 

  Ellen Messer, Disipling  Femiism, from Social 

Activism to Acadimic discourse ,University, 2002,       

p 26(, Duke Davdow. 

 و مفهوم  (Karol Quillen)كما يكزت وايول ووةؤل          

 اال  ماع ةةةةةةةةةةة  امل ةةةةةةةةةةةاوا،  االلتةةةةةةةةةةة ام م ةةةةةةةةةةةا  ال  ةةةةةةةةةةةوة  ع ةةةةةةةةةةةف 

وال  اس   لؤمجل،  و وطاي ال مال  ال امل   املنا ف  لراض  

  .7اإلإ طا و واالس  الللترال القهج ال  اس ك 

يمان القول ل  املو   األوعف من الحجك  ال  وة  

وال  اس ك ر ى ال ام  اال  مايومراسبلا  و الجانب تمثؤي 

  ل مخ   و مجرؤ  الجوو   و الحجب ال امل   الثان   1920

 ورجوات ال حجي  و ال الم.

 Gender االجتماعيدراسات النوع : املوجة  الثانية -ب

Studies  : 

مفهوم الجنمي وؤم  ونجؤل ي  تنحمي من لص  الت نك وت نك 

ووي، لو الج س من ر   الك Genus و اإلطاي الؤ وو 
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واألنوثةةةةةةةإنبوقةةةةةةةفبون فةةةةةةةرباةةةةةةةلابا   ةةةةةةةو ب ةةةةةةة با   ةةةةةةة  با  ا   ةةةةةةة   ب

يعة  با  نسةويإبا  ا      ةإبنبو ة بب لنظ يإبا نسةويإببووباة 

باالج م ع ةإح كإبنسويإبتستنفبو ىبونبجل بعف با س واةب

 ةة ب ةةجبا ا معةة مبا سةة م ةبح ةةحبا وقةةجباإلةة   نب  جةة بو ةةىب

ب واةةةةمبواةةةةة با نظةةةة  باألاةةةةةو نبوا منةةةةةإبا  جةةةةةجبع ةةةةةىبا ةةةةة وة 

 وا اةةةةةةةةةة با   لسةةةةةةةةةةةوسإبا   نسةةةةةةةةةة إبا وجو  ةةةةةةةةةةةإب ةةةةةةةةةةة مونب  ب

 ةة بك  ا ةة بناإاةةن"با  ةة نببSimone De Beauvoirاوسةةوا ب

 و ةةةةفببا ةةةل ب  ةةةةممبعا  ه ةةة با أةةةة و ةبنا ةةة وةبالاب1949عةةة  ب

 Kateو ىبج نببك  ببك جبال جببباا وةنباجب صاحباا وةن 

Milletةةةة بك  ا ةةةة با س   ةةةة مباإانسةةةة إبب Sexual Politicsب

 ة بك  ا ة با ومةولبا نسةو ببب Betty Friedanوب  ة بس يةفانب

(The  Feminine Mystique ب)ا  1963

 ةةةة بح كةةةةإب  ة ةةةةقبنسةةةةويإبان ف ةةةةجبالنسووووالث الية : ووووث    -ج

اةةةةةةةةةمبا نسةةةةةةةةةويإبا  ا      ةةةةةةةةةإنبو  ةةةةةةةةةو بع ةةةةةةةةةىبق عةةةةةةةةةفةبنظ يةةةةةةةةةإب

و   ة  با وجةةو بوا    ة  باب اةة قاب لف  سةإبا نسةةويإنبو ةة ب

ع ةةةةةةةةةةىبا نسةةةةةةةةةة  باو ةةةةةةةةةة  مبااموعةةةةةةةةةةإبب  كةةةةةةةةةصب أةةةةةةةةةة جب ةةةةةةةةةة  

وبطةةةةةةة ي ا مباإ   ةةةةةةةإب ةةةةةةة ب طةةةةةةةوي بوجةةةةةةةو امبوبنةةةةةةة  باةةةةةةةويا مب

 بنأ با عةف باألو باةمباالةإبا ة وةب1972  بع  بب ا ف  س إ

باال ةةةةةةة م ا اوا سةةةةةةهنم بو ةةةةةة باالةةةةةةإبوا ية ةةةةةةةإب ةةةةةة ب ة ةةةةةةبب  ةةةةةة ب

طويالنبووعلنجبالهبا الإباأن  ب ن م ب لموجةإبا ف ن ةإباةمب
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ة العووودد األول ننإن النسووواء  النسووووية دفقووود جووواء فوووي افتتاحيووو

فوووووي هووووووذه املجلووووووة باعتبووووووارهن جووووووزءا موووووون الحركووووووة  النسووووووائية 

يووووووودركن موووووووا تتعووووووورب لوووووووه املووووووورأة مووووووون قموووووووع سياسووووووو ي ونفعووووووو ي 

واجتمووواعي واقتصوووادي ، والنضوووال البووود أن يكوووون علوووى كافوووة 

الجبهات، وسوف نناضل فوي مجوال صوورة املورأة فوي السوينما 

التوووي تتعووورب مووون ودورهوووا فوووي صوووناعة السوووينما أي الطرائوووق 

خاللهوووووا لالسوووووتغالل، وكيفيوووووة تغييووووور املواقوووووف املشوووووينة التوووووي 

والتوووووي تتبناهووووووا الطبقوووووة الحاكمووووووة  تنوووووتقص مووووون قوووووودر املووووورأة،

وفوووي املقابووول ستضووول مقالوووة  .8وعمالؤهوووا الرجوووال تجووواه املووورأة

الكاتبوووة واملخرجوووة السوووينمائية لوووورا موووالفي نناللوووذة البصووورية 

 Visual Pleasure and Narrative Cinemaوسينما السوردنن 

واحووودة موووون أهوووم املصووووادر النظريوووة فووووي تووواريخ السووووينما، فهووووي 

توظوووووووف النظووووووورة السووووووويكولوجية لتتنووووووواول قضوووووووية النووووووووع فوووووووي 

السووووووينما، فيمووووووا لووووووه عالقووووووة بإشووووووكاليات كوووووول موووووون املصووووووطلح 

تريووود أن تشوووير  وطريقوووة التقوووديم، فهوووي علوووى سوووبيل املثوووال ال 

ة للرجوووووال فوووووي فقوووووط إلوووووى أن املووووورأة كانوووووت تظهووووور غالبوووووا كتابعووووو

الفووووون الروائوووووي، ولكووووون أيضوووووا فوووووي طريقوووووة نظووووور الكووووواميرا إل هوووووا 

فمثال يعد مشهد دخول البطلة ألول مورة فوي معظوم األفوالم 

يصووووووور بووووووبطء شووووووديد، وبموووووورور الكوووووواميرا علووووووى كاموووووول جسوووووود 

البطلووووة الرشوووويق واملنمووووق موووون سوووواق ها إلووووى وجههووووا وموووون مثوووول 

اع الفويلم هذه اللقطة املتكررة كثيرا في األفالم يفترب صون
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أن املشوووووواهد ذكوووووور وهووووووذا مووووووا أسوووووومته لووووووورا مووووووولفي بووووووالنظرة 

كموووووووا يووووووورى جوووووووون لووووووووك غوووووووودار بوووووووأن  .9يوووووووة املتفحصوووووووةر الذك

الصوووووورة تحتووووووي علوووووى جوووووانبين متعارضوووووين ومتكووووواملين هموووووا 

 الجانووووووووب الووووووووداللي أي مووووووووا يقووووووووال والجانووووووووب الجمووووووووالي، أي مووووووووا

يتضووووومنه الخطووووواب دون قوووووول مباشووووور، كموووووا توضوووووح جوليوووووا 

تابهووووا علووووم الوووونص أهميووووة السووووينما فووووي لعووووب كريسووووتيفا فووووي ك

الووودور املحووووري فوووي توجيوووه سووولوك األفوووراد مثلموووا هوووي وسووويلة 

 .فعالة لتوجيه أهدافهم واتجاهاتهم داخل املجتمع

سينما وطنية بروح  االستقاللالسينما املغاربية بعد  -3

 غربية :

لقوووووود نشووووووأت السووووووينما املغاربيووووووة فووووووي كوووووول موووووون الجزائوووووور، تووووووونس 

وتوجههوا للتعبيور  االسوتقاللواملغرب فوي صوورتها الحقيقيوة بعود 

حيوووووث أن  إقلووووويم،عووووون املجتمعوووووات املغاربيوووووة موووووع اخوووووتالف كووووول 

وهوووو فوووي طووورح املواضووويع السوووينمائية  هنووواك تووووجهين مختلفوووين

حيوووووث ولوووود هوووووذا تنوووواقض بوووووين   االسووووتعماريةراجووووع إلووووى الحقبوووووة 

مفهووومين حضوواريين ورؤيتووين مختلفتووين للعووالم والحيوواة اللووذان 

 01.كانا وراء ظهور الصراع في السينما الوطنية

يعتبر مشكل الثقافة األروبية والفرنسية بالتحديد من أهم 

فاألفالم في  ،األسباب لعرقلة مشروع السينما املغاربية

ولكن بثقافة غربية  ،البدايات األولى كانت موجهة للمغاربة

. دد مشاهدة فيلم فرنع ي بلغة وطنيةمحضة وكأنك في ص
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وحسب خميس خياطي فإننن السينما العربية عامة واملغاربية 

ويعود السبب  ،11األشياء خاصة هي غربية حتى في أبسط

 ،قد استقلت حديثابالدرجة األولى إلى كون هذه املجتمعات 

 ها تلقوا تكوينات من طرف يإلى جانب أن أهم مخرج

با و إلى أور أو انتقلوا  االستعمار مخرجين أوروبيين في فترة 

 .االستقاللبعد   لدراسة السينما أو اإلخراج 

   ما الجديد ؟املرأة في السينما النسوية 3-1

فوووووي  أشووووار الناقوووود املغربوووووي مصووووطفى املسووووناوي إلوووووى ننأن السووووينما

 دول املغوورب العربووي لهووا مسووار مختلووف عوون السووينما املشوورقية،

حيوووث تشووواركت فوووي تقوووديم رؤيوووة أك ووور تقدميوووة لصوووورة املووورأة فوووي 

، كما أن قضايا املرأة فوي السوينما الجزائريوة تعوالج مون نماسيال

الوووووووووذي يووووووووودين قبووووووووول مخووووووووورجين رجوووووووووال أمثوووووووووال محمووووووووود الشوووووووووويخ 

السووووووووووينما الضووووووووووغوطات التووووووووووي تعوووووووووواني منهووووووووووا املوووووووووورأة، مؤكوووووووووودا أن 

  االجتماعيوةبالجرأة والوضوح نتيجوة القووانين  التونسية تميزت

وتعاملوووووت موووووع جسووووودها   االجتموووواعيالتووووي منحوووووت املووووورأة التحووووورر 

 .21ننهو مطروح في الجزائر واملغرب بحرية أكبر  بخالف ما
 السينما الجزائرية :

عرفت السينما الجزائرية بروز أول مخرجة سينمائية في 

األفالم الروائية الطويلة وهي أسيا جبار في فيلمها نننوبة نساء 

 1980م ثم أنجزت بعد ذلك الفيلم الثاني 1979شنوة" 

بعنوان ننالزردة نن إال أن التجارب األولى في سنوات الثمانينات 
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الفيلم الوثائقي القصير" ، ت باألفالم الوثائقية ونذكر منهاكان

إلى للجزائرية فايزة باش ي  Auto Déterminationتقرير ذاتي 

جانب فيلم قصير بعنوان ننغريب بجايةنن للمخرجة نادية 

شرابي لعبيدي ،وفيلم فاطمة العمارية كثاني فيلم لها في 

 الوثائقي القصير . 

إن فترة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر قد مهدت 

سينما نسوية قوية في الطرح، جريئة في املواضيع  ويمكن أن ل

نذكر هنا فيلم "رشيدةنن ملخرجته يمينة بشير شويخ، كذلك 

فيلم ننمال وطنينن لفاطمة بلحاج، فيلم بركات لجميلة 

عنف واإلضهاد الذي صحراوي وكلها مواضيع تعلقت بال

عاشته املرأة مع اإلرهاب، وهي صورة تقدميه لصورة عن 

واجهة املرأة للعنف في زمن اإلرهاب إلى جانب مواضيع م

تحدثت عن العنف ضد املرأة بطريقة أك ر حداثة وعصرنة 

للمخرجة فاطمة الزهراء زعموم وفيلم  كفيلم ننكرة الصوفنن

لنادية "ووراء املرآة "، م2007للسعيد ولد خليفة  "عائشات"

، كما ظهرت موجة جديدة من النساء بعد م2007شرابي 

س ي بأفالم الشباب الجزائري كفيلم  ماالعشرية السوداء 

أن السينما الجزائرية قد نن : التي ترى الباب لياسمين شويخ 

 بك رة في مختلف املراحل التاريخية  طرحت موضوع املرأة

ذلك أن املرأة تقول صاحبة  فيلم "الباب" كانت حاضرة في 
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هذا امليدان، وإن كان عدد املخرجات جد قليل، لكن العنصر 

النسوي كان حاضرا في املهنة التقنية وكانت البوابة التي 

أغلب النساء من الكتابة السينمائية إلى عبرت من خاللها 

  .31اإلخراج"

 : السينما التونسية 3-2

والتحرر في تونس بوضعية النساء  االنفتاحفترة  اصطدمت

لم يستفدن من هذه النقلة وهن في غالبيتهم النساء  الالئي

ملخرجات فعبرت ا املتعلمات، وغير املناطق البعيدة في القاطنات

تسليط الضوء على محاولة  ،عن هذه الفئة من النساء

العادات والتقاليد البالية التي تميز هذه املناطق، فبرزت 

في  ونجية بن مبروك 75في فيلم فاطمة  مخرجتين سل ى بكار 

وأيضا كلثوم بورناز في فيلم ننكسوة  ،1998 فيلمها األثر 

الذي تطرح   م1993، ومفيدة تالتلي صمت القصور 1997نن

 موسم للمرأة، إلى جانب  االجتماعيةفيه الهوية والظروف 

ننعسل  ، كما ظهرت نادية فارس بفيلمهام2000الرجال لعام 

 . 1996سنة  "ورماد

 مخرجات السينما التونسية :نماذج عن 3-3

قام مؤسس السينما التونسية املستقلة طاهر  1970في سنة  

حصائي حول السينما التونسية، شريعية بكتابة تقرير إ

 1970و1956بين سنة  قائمة األفالم املنتجة ما يحتوي 
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كلي للمرأة املخرجة في القائمة وبالبحث  فلوحظ غياب

مجال  النسوية التي تشغل  األسماءصل إلى بعض الدقيق و 

هامش ي في الجانب التقني لعملية إنتاج األفالم، لتبقى 

األنتروبولوجية ننصوفي فرشيونن الوحيدة وبحكم عملها باملركز 

مها بتكوين في لجنة ني لألبحاث العلمية الفرنسية وقيا الوط

اإلنسان الذي مهد لها الطريق الفيلم اإلثنوغرافي في متحف 

الذي  الوقت ننشيشيةنن ،في  1970اج أول أفالمها إلخر 

الطالبات التونسيات في معاهد السينما في  فيه تتواجد

 41.أوروبا

تعتبر مهنة التركيب من املهام   من املونتاج إلى اإلخراج: ◘

املسندة للمرأة في السينما ويمكن القول أنه امليدان الذي 

هي  كما يقول البعض،املونتاج  إحتكرته املرأة لسنوات، غرفة

املطبخ الفعلي الذي من خالله نخلط كل املقادير  املتعلقة 

بالفيلم، وفقط صبر املرأة الذي يجعلها نسخة قابلة 

 51للعرب.

، ولووودت فوووي سووويدي ومخرجوووة ومركبوووة كاتبوووة مفيووودة لالن وووي * 

م، درسووووت السووووينما فووووي 1947بوسووووعيد بشوووومال تووووونس فووووي عووووام 

العاصووووووومة الفرنسوووووووية بووووووواريس، وعملوووووووت بعووووووودها فوووووووي التلفزيوووووووون 

الفرنع ي كمحررة نصوص وموديرة انتواج، ثوم عوادت إلوى توونس 

، كمركبوووووةم ونالوووووت شوووووهرة كبيووووورة بفضووووول عملهوووووا 1972فوووووي عوووووام 
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ينل ملختتتتتتت  وتعاونتتتتتتالل تتتتتتتالل تتتتتتتمنل تتتتتت  ل   تتتتتتتم ل تتتتتتت ل تتتتتت  ل تتتتتتتالل

 ملخ  تتتتتاجيلنا  تتتتت،لستتتتتالل ،تتتتتدوتيليتتتتت   لس تتتتتا يل تتتتت لستتتتت  جل تتتتت لو 

   تتم ل ليلة تت،ل ل تت للل  تت و تتاللستتينلل كتاستت،لو ر تت   لل التجتتا 

ل.1976ملتتتتتتت ا  ل  تتتتتتتل  لل" متتتتتتت لقتمتتتتتتتتل"قا تتتتتتتاللس دي م تتتتتتتال تتتتتتت   ل

لفتا و لل"ن  ت،"ليلو    1974لعب ل ل ي فلسالل م لل"سجنان"

ل" لشتتتتتا ،" ي1990لف ةتتتتت لسل تتتتت   لل"ح فتتتتتاوةال"يل1976لس ل تتتتت،ي

 ل''و زةتتتتزل''للعبتتت ل ل ي تتتفلستتتالل متتتتا ل1978لنج تتت،لستتتالل ،تتتدوتل

 و لقائم،لطلة ،لسينل لسك ةباللو مللنتا .لي1980

 لت  ل"لصمالل لقصتل  "  م هال ل  ل    ت ال    لإضا ،لإلىلل

شتتا يالل تت لسيللتتتصل نتت لصتت،د لوحتتااجل تتالل ملتتصل  تتىل تتائزللل

انلكتتتتتتانل لستتتتتتت نما  ل لتتتتتتت ول ل تتتتتتتا ل ل تتتتتتا يد ل ل  ب تتتتتتت،ل تتتتتتت ل ه  تتتتتتت

 ل2000يتتتتتتتن،لل" ليتتتتتتت ل ل  تتتتتتتان" يلإلتتتتتتتىل انتتتتتتت ل   مهتتتتتتتال1994

 ل .2004ل"نا  ،لويا ل"و

 من اإلنتاج إلى اإلخراج :◘

 يلتخ  تتالل1945 خ  تت،لتليست ،ل تتالل ل ل ت لبكلا  :   سلمى *

 الل ملعه ل لف يستي لل ست نماليل م تالل ت ل لت فزةتلنل لتليستي ليل

 صتبتالل ونل نتجت،لتليست ،لستسي ستهاللشت ي،لل1990  ل ا ل

إنتتتا ل اصتت،ليلتتصتتت الل  تتىل تتائزلل لستتت نما  ل ل تتل ل لتتتلط  ل

لل ثقا تتت،ل نتجتتتالل تتت لل  تتتم ل ثتتتبل لشتتتا ،للنج تتت،لستتتالل ،تتتدوتل.ل

 قصتتتتتتت،ل لنتتتتتتتتا للي"1976ل"75 ل:" اطمتتتتتتت،ل" ثل  تتتتتتتم و    تتتتتتتالل تتتتتتتم 
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هذا األخير  الذي ننانطلق من  2006 ، و"خشخا "1995"

حكاية شابة تتزوج رجال ثريا، لكنه شاذ جنسيا، ما يؤثر في 

عالقتهما الزوجية، ويدفعها إلى إدمان "خشخا " حتى 

تواجه حقيقة حرمانه العاطفي .. غير أن اإلدمان يقود بطلة 

ى مستشفى األمراب العقلية، حيث تلتقي برجل الفيلم إل

يعاني بدوره من مشاكل نفسية، فتجمع بينهما عالقة تدفعها 

بعيدا عن واقع  للبقاء في املستشفى وفي هذا العالم الجنوني،

 61لم يقدم لها  إال اآلالم.

 من كتابة السيناريو إلى اإلخراج السينمائي ◘

ولوووودت بمدينوووووة  تونسوووووية،مخرجوووووة سووووينمائية  رجوووواا عموووواري : *

 ، حصلت على األستاذية في األدب الفرنعو يم1971تونس عام 

 املؤسسة األوروبية لحرف الصورة والصووت، كما تخرجت من

، حصوووولت بفيلمهووووا م1998فتخرجووووت موووون قسووووم السوووويناريو بهووووا 

الطويووووول الدواحوووووة علوووووى الجوووووائزة األولوووووى )آرت موووووار( فوووووي مهرجوووووان 

تيا )فرنسووووووووا( وموووووووون بووووووووين الفوووووووويلم والثقافووووووووات املتوسووووووووطية بباسوووووووو

م، 2000 ذات مسواء فوي جويليوة""أعمالها : فيلم قصير بعنوان 

م والفووويلم الروائوووي 2004 الفووويلم الوثوووائقي ننعلوووى آثوووار النسوووياننن

أول أفالمهووووووووا  م هوووووووذا األخيووووووورنن2002الطويووووووول ننالحريووووووور األحموووووووور "

الطويلووووة ، تصووووور املخرجووووة  حكايوووووة اموووورأة فووووي األربعينيووووات مووووون 

)املمثلوووة الفلسوووطينية هيوووام عبووواس(، تعووويش الوحوووة موووع عمرهوووا 
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يقودهووا إلووى البحووث  ابنتهووا، فووي ظوول غيوواب الرجوول فووي حياتهووا، مووا

عن حياة مختلفة ، تنتهي بها إلى املالهوي الليليوة ، حيوث تموتهن 

  71الوورقص، وتفوورب عل هووا األحووداث تووزويج ابنتهووا موون عشوويقها."

نس عالموة فارقووة فووي التجربووة  السووينمائية النسوائية فووي تووو تعتبور 

خ الفووووووووون السوووووووووابع التونعووووووووو ي، فالسوووووووووينمائيات التونسووووووووويات يتوووووووووار 

حاضووورات بقووووة فوووي مختلوووف جزئيوووات العمليوووة السوووينمائية مووون 

كتابووووووووووة وإخووووووووووراج وأداء ومونتوووووووووواج وغيرهووووووووووا موووووووووون اإلختصاصووووووووووات 

الفنيووووة، ماعوووودا التصوووووير، وهندسووووة الصوووووت، ونوووودرة األسووووماء 

توجوووووود سووووووينمائية املختصووووووة  فووووووي النقوووووود السووووووينمائي، واألهووووووم ال 

واحوووووووودة اختصووووووووت فقووووووووط بكتابووووووووة السوووووووويناريو، فالكتابووووووووة رغووووووووم 

تحظووووى باهتموووووام كلوووووي مووووون  أهميتهووووا فوووووي العمليوووووة السوووووينمائية، ال 

 81.السينمائيات ، وتمارس إلى جانب اإلخراج

بدايات سينما املخرجات في تونس، كانت محتشمة وضيقة، 

املواضيع كانت جريئة وأضفت شيئا من الواقعية بحكم 

م، 2011وبعد الثورة التونسية  تمائها لسينما املؤلف،ان

 برزت مخرجات يبح ن عن التحرر والشمولية في أعمالهن ما

جعل إنتاجات هذا الجيل الثاني من املخرجات أك ر ثراءا 

(، رائدات السينما الجيل األول ) وتنوعا لكن تبقى مخرجات

 السينمائية.واللغة املتحكمة في جمالية الصورة  التونسية 
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 : السينما املغربية - 3-4

          حاولت سينما املخرجات باملغرب مالمسة بطريقة ضمنية 

ظاهرة قضايا وصورة املرأة عن ذاتها وعن جسدها  أو 

وتمثيلها لقضايا الجنس بنوع من التحرر فيلم ماروك لليلى 

او املحافظة فيلم الراكد لياسمين قصاري كما مراكش ي 

األفالم جانبا من همومها وانشغاالتها العاطفية  أظهرت بعض

واألسرية واحتكاكها مع العادات في فيلم في بيت أبي لفاطمة 

جبلي الوزاني وارتباطات الرجل باملرأة فيلم طريق لعياالت 

مغرب  لرحمة بورقية وإخفاقاتها ونكساتها فيلم ا هض يا

جة لنرجس النجار ومشاكل التثاقف )فيلم خوانيطا بنت طن

 .لفريدة بليزيد

تخرج اهتمامات املخرجات املغربيات عن مثيالتهن في  ال 

واعية، الواقع   فهن يتناولن، بطريقة واعية أو ال  العالم،

االجتماعي  وقضايا العائلة وإشكاالت الجنسانية وهي تيمات 

دون  امتداداتهابعوالم  املرأة في أعمق ترتبط ارتباطا شديدا 

من العادات وأدوار املرأة في  إغفال خصوصية املوقف

 91.املجتمع وعواطفها وغرائزها
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 االجتماعيوالواقع الرؤى اإلخراجية  املغرب بينمخرجات -4

 ألوضاع املرأة:

عملت املخرجات تصوير مواضيع عن املرأة بنوع من العمق 

 في التأمل وخاصة املواضيع التي كانت من الطابوهات التي ال 

يمكن التطرق لها، فاتسمت الصورة املقدمة بالتنوع والتركيز 

على عنصر األنثى فصورت على أساس أ ها امرأة محرومة 

ويائسة، في فيلم الراقد لياسمينة قصاري وفيلم  البائسة 

خوانيتا ناربوني لفريدة بليزيد. كما صورت في صورة املرأة 

جانب صورة املاجنة في العيون الجافة لنرجس النجار، إلى 

نها وبقوة فيلم الجمرة لفريدة عاملرأة البدوية والذي عبر 

عن املرأة لنرجس النجار  بورقية ، كما عبر فيلم "بارابول"

املهوسة بمشاهدة التلفزيون، كما صور فيلم "باب السماء 

لفريدة بليزيد، وضعية املرأة املضطهدة ومعاناتها من  مفتوح"

تطاعت املخرجة من خالل ، واسواالغتصابالقهر والعنف 

هذا الفيلم تسليط الضوء في تمثل املرأة في أبشع الوضعيات 

وصبغ منحى اإلثنوغرافية في األبعاد الداللية والفنية 

والجمالية، أما عن املرأة املتمردة فكانت مقدمة وبشكل 

 ، كما ترجم فيلم فيجريء في فيلم ماروك لليلى املراكش ي

خائفة ملخرجته فاطمة جبلي "بيت أبي" صورة املرأة ال
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الوزاني، املرأة الضائعة في فيلم "طريق العياالت لفريدة 

 02.لفريدة بليزيد واملرأة املاكرة في فيلم "كيد النساء" بورقية،

اإلشوووووووكال  12:و يقوووووووول الناقووووووود والصوووووووحفي املغربوووووووي محمووووووود بلووووووو

الكبيوووور الووووذي يطوووورح فووووي جوووول األفووووالم التووووي يووووردد منتجوهووووا أ هووووم 

عووالجوا خاللهووا قضووايا املوورأة املغربيووة أ هووا تكووون أفالمووا أنتجووت 

يفووووووووووووووورب أصوووووووووووووووحابه بطبيعوووووووووووووووة  بووووووووووووووودعم خوووووووووووووووار ي فرانكوفووووووووووووووووني

،تقديم تلك األفالم  للمرأة بالصورة التوي يشواؤو ها هوم، الحال

عربيووووووووات أي دعووووووووم  وبالتووووووووالي لووووووووم تجوووووووود سووووووووينمائيات مغربيووووووووات و 

لتحقيووووووق مشوووووواريع أفووووووالم طويلووووووة حووووووول املوووووورأة بسووووووبب اشووووووتغال 

السووووويناريو علوووووى املوضووووووع بطريقوووووة موضووووووعية ، بووووول إن بعوووووض 

األفووووالم املغربيوووووة التوووووي يووووودعي مخرجوهوووووا تطرقهوووووا لقضوووووايا املووووورأة 

موووووووون أعمووووووووال روائيووووووووة فرنسووووووووية مقتبسووووووووة  املغربيووووووووة، هووووووووي أصووووووووال 

كل داعوووووور كفوووووويلم وبعضووووووها اآلخوووووور قووووووًدم  املوووووورأة املغربيووووووة فووووووي شوووووو

 22"العيون الجافة" لنرجس النجار ".

          تراوحت صورة املرأة في السينما املغربية من صنع نسائي 

 32ننماروك"فيلم : أو رجالي بين اإلستهجان واإلباحية فمثال: 

من األفالم املغربية التي أثارت ضجة كبيرة وأسالت الحبر 

مراكش ي، وكأ ها به مؤيد ومعارب، وهو أول تجربة لليلى 

اليد، قومعتقدا، وعادات وت تتحدى الواقع املغربي هوية،

حيث يصرح الناقد املغربي نور الدين كوشتي  في احد املنابر 
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ستياء األوساط اثار هذا اكما بأنه تمرد بال سبب. اإلعالمية 

الفنية بمشاركته )فيلم ماروك( في املهرجان الدولي املغاربي 

 .نن2006بطنجة لدورة 

طبعت النظرة الذاتيوة فوي جول األعموال السوينمائية للمخرجوات 

إال أن هوووذا أن لووم يمنوووع  االجتماعيووةوالتووي تمتوواز بطوووابع الوودراما 

مون اكتسوواب تجووارب مهمووة انفتحووت علووى أسوواليب ولغووة وكتابووة 

فيلميووة متنوعووة خاصووة بكوول مخرجووة وهووذا مووا يجعلنووا نصوونف 

مخرجوووة سوووينمائية تتميوووز كووول أفالمهوووا فوووي سوووياق سوووينما املؤلوووف. 

مغربيووووووووووة بأسوووووووووولوبها وبطريقتهووووووووووا الخاصووووووووووة فووووووووووي توظيووووووووووف اللغووووووووووة 

السينمائية وبفرادة عواملها، إال أ هن اسوتطعن مراكموة تجوارب 

 42.مهمة انفتحت على أساليب وتيارات وأنواع فيلمية متعددة

   خالمة:

تعد سينما املخرجات من بين املحطات الهامة في تاريخ 

أن هذه السينما نبعت من التحوالت  اإلبداع السينمائي، كون 

عموما واملجتمعات  العربية للمجتمعات واالجتماعيةالسياسية 

املغاربية على وجه الخصوص، فاملخرجات املغاربيات حاولن 

تجسيد صور للمرأة تتناسب مع التطور الحاصل في أدوارها 

خلو هذا من بعض الصور السلبية التي ي لكن ال  الجديدة،

الذي دعى من في بعض األفالم التونسية واملغربية  الحظناها

خاللها املخرجات إلى تحرر املرأة والتشبه بالثقافة الغربية 
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فكان الجنس   بعيدا عن القيم الحقيقية التي ينتمين إل ها

، لكن تبقى صورة املرأة في والجسد مركز أفالمهن تقريبا

بالعادات مشبعة السينما الجزائرية صورة محافظة 

حاولت املخرجات املغاربيات  تسليط  التقاليد الجزائرية. كماو 

الضوء على عالقة الرجل باملرأة  ودوره في إنصافها أو ظلمها، 

وذلك لتوضيح مكانة املرأة في املجتمع املغاربي الذي يحكمه 

املجتمع الذكوري. كما برز التنوع اللغوي في أفالم املخرجات 

 مغاربي.ع مللداللة على لغة كل مجت

تبرز صورة املرأة التقدمية في أفالم املخرجات وذلك وفقا 

والحقوقية التي مرت بها املرأة املغاربية  االجتماعيةللمراحل 

في كل قطر ، لكن تبقى املعالجة سطحية بعيدة عن العمق 

ففي معظمها نالحظ عدم التكافؤ في الصورة،  والتحليل.

الصورة القاتمة ونعني  املغاربية تخندقت في صورتين فاملرأة

بها املرأة املعنفة والبائسة والتي سلبت منها  حقوقها أو املرأة 

املتحررة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من عادات 

 وتقاليد وحتى الدين الذي استبعد كثيرا في أفالم املخرجات.

من املخرجين املعتمدين هم من النساء  % 23،0، 2012في 

 %18يرة ارتفع معدل نسب املخرجات من ومنذ السنوات األخ

. وهذا مؤشر إيجابي 2012سنة  % 23.0إلى  2008سنة 

ملشاركة املرأة في الصناعة السينمائية، في حين يبقي الدعم 
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ضعيف باملقارنة مع الدعم الذي يستفيد منه إلنتاج أفالمهن 

املخرج السينمائي. إلى جانب أجر الذي يقدم والذي يقل عن 

جة بين تالذكري. كما وصل عدد األفالم املن أجر الصنف

 يعادل لفئة الرجال ما 998 ،1282إلى  2012و 2008 سنة

إخراج نسائي. وهذا يجعلنا نتساءل  %19.7في مقابل  77.8%

على أي أساس يتم تدعيم األفالم في الصناعة السينمائية. 

فتدعيم أفالم املخرجات يمكن أن يكون خطوة مفيدة 

التكاملية للكتابة عن املرأة وأوضاعها ويضيف للمشاركة 

 صفة التنوع والتعمق  بعيدة عن النظرة التمييزية التي ال 

 تخدم مستقبل السينما املغاربية بصفة عامة.
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 ليندة بوسيف

  باحثة أستاذة

 املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم                

                  

الجريممة  سممت  ،اإللكتروني الجرم ،الجريمة :املفتاحية الكلمات

الجمممممممممرم اإللكترونمممممممممي، اإللكترونيمممممممممة،  نممممممممم ا  

اإللكترونيممممممة، وممممممر  ال  ت ممممممة  مممممم   ال سممممممت  

 الجرا م اإللكترونية.
 

Le Résumé 
  

 Avec l’avènement d’internet qui permet à chacun 

un accès libre et sans aucune entrave et cela grâce à la 

croissance incessante de la révolution numérique. 

Nous sommes devenus confrontés à de multiples 

problèmes et dangers, découlant naturellement de tout 

développement civilisationnel ou avancée technique, 

source de plusieurs phénomènes, telle  la cybercriminalité 

qui a pris une ampleur majeure, mettant même en péril 

la sécurité nationale de certaines nations. 

Cela étant, l’obligation de sévie contre l’émergence de 

plusieurs délits liés à ce phénomène est indispensable, 

nécessitant même la mise en place d’un arsenal juridique 

adéquat avec ces nouveaux fléaux aussi inouïs 

qu’étranges. 
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       La sensibilisation contre la cybercriminalité et ses 

dangers est également incontournable d’où cet article 

relatant sa nature, les raisons de sa propagation et la 

manière d’y prévenir ces phénomènes numériques.  
  

 

 املقدمة:

التطمممممممممممم ي الهتهمممممممممممم  المممممممممممم     مممممممممممم    ال مممممممممممم ي  فمممممممممممم   مممممممممممم  

املعل  تتية وااللكترونية واالنت تي ال اسع لل بكة العنكب تيمة 

وفمممممتا  ا التمممممت اللممممم  ملتنمممممك   لتمممممة  ممممم  املعل  مممممة و  ممممم  سمممممتتي 

 ح اثتت، د  نمت    الططمر   مذ  م   ال مبكة حيمت اهمب ك 

دون حممتي  وومم ون  يمم د  و حمم ود لممرد  اال مممتي ال مم  ة اللمم  
 لك  ص ي ت الب ر.ملتنك وال زا

و نتيجممممممممة ل مممممممم ا االنت ممممممممتي الهتهمممممممم  فمممممممم   جممممممممتي العلمممممممم م 

واال ت ممتفت  التتنيممة،   ممر امممت  هممطم  اممتلجرا م االلكترونيممة 
فظ مر   ترف  مت  خطر مت،  ظيم املجتمعت    ذ الل   تك لتنبه

  نتب ن ويخرو ن ويت دون     دوي      .

لمهممم   ممم   ممممت اده لتممم   الممم وي وقمممذ  خممم     ممم  همممتيم 
   الظمت ر  الططرممر ، فت عمي  لمعتم  عرفممة  ت يمة الجريمممة  م

االلكترونيمممممة، و مممممت  ممممم  ال مممممر   ممممم  انت مممممتي ت و ي يمممممة ال  ت مممممة 

  نتت.
 ل  ا وعي  لينت ورح االن  تي التتق :

 ت ه  اآلليت  وال ب  الل   مك  است الل ت     ع  

 ؟ التص   لمجريمة االلكترونية
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ن   نعلم  ن مل  ن تط  تتم اطريتة غرر   رو ة 

    م   ختل  للت انرن فعريمة، وذن  يعتبر وغرر  تن نية 

 العرفية وال ضعية املتعتيف  لعتت واملعم ي لتت.

 بر  ختل  دوي العتلم،   ا الن تط غ ا استخ  ك 

 ونية.تركلفيه وست ط تتنية  لمية   هبا ال ع  عريمة اإل

 اللكترونية ؟فمت ه  الجريمة ا

 عتبممر الجريمممة االلكترونيممة ذلمم  ال ممل ر ال رممر   ممرو  

املتعلمممممع اتملعتلجمممممة اآلليمممممة للبيتنمممممت  ونتل مممممت ملممممم ن التتنيمممممة فعتمممممت 

تك ن و ت وسيلة   تخ م ف  ايتكتب ال ع   و الب  مة وال سمط 

 كمم ن ال مم ف  و ال ت ممة اليتكممتب المم     مم ه فيممه الجممرم، و ن 

 كممممممممم ن  لمممممممممة تتنيمممممممممة  ج مممممممممتز     ن ال سممممممممميط  1ال عممممممممم  املجمممممممممرم

 مبيممم تر  ممم  خمممالي االتصمممتي اتننترانمممك ويكممم ن  ممم ف ت اختمممرا  

          ال مممممممممممممبكت   و تخريفتمممممممممممممت  و الت ريممممممممممممم   و الت ويممممممممممممم   و ال مممممممممممممر ة 

 و االخممممممتال . ول ممممممم  ال ممممممل ر االن رافمممممم  فمممممم  عريمممممممة ا يملت تممممممت 

. فهممممم   2املتد مممممة واملعن يمممممة وال  بمممممر  فعتمممممت اتلبت مممممت   مممممذ ايتكتلتمممممت

تلممت  مم ل  اممبعج انع ممق  التتنيممة انخممره ملتلجيمم  ال   تعلتممة

ك فعتممت المم   حمم ي العممتلم  ممنلل  اتمم  النتتلممة واسممتخ ام اإلنتر 

وقممممذ  ريممممة همممم رر  ات تبممممتي  وسمممميلة اتصممممتي  تمليممممة  عتممممم    ممممذ 

اممممممممممممرا ح  عل  تتيممممممممممممة ح   ممممممممممممة فمممممممممممم  ضممممممممممممبط  ختلمممممممممممم  البيتنممممممممممممت  

 واملعطيت  املعل  تتية ال  يتة.
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فتلجريممممممممة االلكترونيمممممممة وذن هممممممم  ملممممممم  فعممممممم  ضمممممممتي   تيمممممممه 

الكترونيمممممة، ويكممممم ن  نع مممممق ال مممممرد  و الجمت مممممة  بمممممر اسمممممتعمتله 

فهم  وذن   ممفت ف  3ل م ا ال عم  ا مر ضمتي   ممذ غرمر   م  االفمراد

التضتء   مذ التكن ل عيمت اله   مة  بمر ال سمت ط االلكترونيمة، 

ط و مممممع غمممممقو االنترنمممممك دوي العمممممتلم اهمممممبا  ممممم  الصمممممع وة ضمممممب

  كتن و        الجرا م.

نظرا لك  تت  تار  لمه ود الد   وال وو  ل ت، وتتم 

ب ر ة فت تة دون ي يي  و ح  ي ودون ي تاة       دولة 

 مت  ده وقذ ايتكتب ملتفة ه ي الن تط اإلعرا ي املتعتيف 

 لعتت  بر االنترانك حلى التت ، وال لي     ذل  الرع   وقذ 

تس ب  ؤل تت الجريمة االلكترونية ال ط    ذ ارا ح اله

ب ر  سر ة البيتنت  و ت    املعطيت  املعل  تتية حلى 

ال رية  نتت واستخ ا  ت ف  التج س  و تل  املتعلتة 

اتلترهنة وال ط    ذ ان  اي وقذ عتني    ي  ت اهطم  

 ليه اتإلي تب االلكتروني وتت    ان   الت  ي لل وي، و  ا 

ي اإلاتحية    خالعرا م اآلداب العت ة وامل ت  اتنخال  

 االلكترونية الل  تج   ت امل ا ع الجن ية اإلاتحية.

ع  النظريت  وال ياست  املنجق  تت ع ح ي نتطة 

استسية تتم   ف  ال ت ة املتد ة الب تة الل  ي عذ وقذ 

ت تيت ت املجرم االلكتروني،    سط    ذ ان  اي، وقذ 
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ل  تتية ن ة اال ت اء   ذ البيتنت  ال رية وت  رر البرا ح املع

دولة لفت    ت ف    نتت الت  ي وسال ة  ياضعتت ولع   ارز 

  تي   ذ ذل  ا ت تم    ع وزاي  ال فت  ان ريكي، لتع د ف  

ه ي  ح   ة   ذ شتمللة  ت يعرف اإي تب امل تتب  ال   

اهبا  تع ت حتيتيت يت د سال ة و    املجتمع ال وق ،    

وستراتيجية ال فت ت  اال نية وريع الفت    ات  رر استليي و 

و  ا   ت املتلية اتستخ ام الططط  واال تصتد ة لل وي 

التخريبية وال رروست  لت  رر  ختل  البرا ح املعل  تتية 

ووتالف  ختل  البيتنت  الطتهة اتتنية الر مية ف  ح ظ 

وتخقي  البرا ح املعل  تتية ن ة دولة و  مت ملتنك ديعة 

 .4سريفتت

ة االلكترونية :سمات الجريم  

ون الجريمة االلكترونية تت م بع   سمت  تجع     

الصع وة التنبؤ لتت س اء  كتنيت  و ز تنيت، و  ل    م 

 ويمك  ت     البعج  نتت فيمت    : عرفة  رتكفتت 

 س  لة ايتكتب الجريمة بعي ا    الر تاة ان نية. -1

 تنط     ذ سل  يت  غرر   ل فة ف  املجتمع. -2

 وتالف االدلة     ب  الجنت .س  لة  -3

هع وة الت كم ف  ت     حجم الضري النتعم  نتت  -4

  يتست اتلجرا م التتلي  ة.
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مل ن  رتكفتت    ارن ف ت   تع د   جع  التنبؤ لتم  -5

 .5  را هعبت

عريممممممممممة  مممممممممتار  لمهممممممممم ود ال  عتمممممممممرف بعنصمممممممممر املكمممممممممتن وال  -6

الق ممممممممممممتن فهمممممممممممم  تتمرمممممممممممم  اتلتبت مممممممممممم  الج رافمممممممممممم ، واخممممممممممممتالف 

 ن الجتني واملجن   ليه.الت  يك ار

   ال اض  اننت   تم عريمة  عت   وخطرر ، وال  ي  

الر مية ال ت لة ست    املجرم   ررا، س اء اتلتخ ي وغيتاه 

     رح الجريمة  ن  الب ا ة،  و   م ترر      ر  ت دنت 

 وقذ  عرفته و عرفة  ن ا  عرا مه.

 فمت ه  تصني ت  و ن ا  الجرا م االلكترونية ؟

 تصنيفات وأنوع الجرائم االلكترونية :

 6تنت م الجرا م االلكترونية ح ي  ت     :

 ح ي دوي الهتس ب ف  الجريمةتت يم الجرا م  (1

: الجرا م الل    فت ف  نتهر )ال رية وال ال ة ووفر   أوال

 املعطيت  والنظم(

غرر التتن ني )غرر املصرح اه(، حيت  ت م ال خ ي  -

ال بكت  واله اس ي الل  ترتبط الشطص اتخترا  

ب بكة االنترنك، وذل  اتخترا  نظتم ان   ف  ال بكة 

 و ال خ ي وقذ الج تز  والك        ت يتته.

 اال ترا  غرر التتن ني. -
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تدمير املعطيات )يكون هذا األمر بعد اختراق الشبكة  -

وقيام الشخص بمسح البيانات أو تشويهها أو تعطيل 

 علها غير قابلة لالستخدام.البرامج املخزنة وج

 اعتراض النظم. -

 اساءة استخدام األجهزة. -

 ئم املرتبطة بالحاسوب وتضم:الجرا : ثانيا

 التزوير املرتبط بالحاسوب. -

 االحتيال املرتبط بالحاسوب. -

: الجرررائم املرتبطررة برراملوتوم  وتضررم حائ ررة واحرردة و رر   ثالثاا

هرررررررذق االت اقيرررررررة  وعرررررررف الجررررررررائم املتعل رررررررة باأل عرررررررال ا باحيرررررررة 

 والالأخالقية.

الجررررررررائم املرتبطرررررررة برررررررا خالل بوررررررر  امل لررررررر  وقر رررررررنة  :رابعاااااااا 

 البرمجيات.

ت سيم الجرائم االلكترونية حسب نوع املعطيات ومكان  (2

   ونجد  يه :الجريمة

 الجرائم التي تمس ب سمة معطيات الحاسوب. -1

الجرائم التي تمس باملعطيات الشخصية أو البيانات  -2

 املتصلة بالحياة الخا ة.

الجررررررررائم التررررررري تمرررررررس بو ررررررروق امللكيرررررررة ال كريرررررررة لبررررررررامج  -3

 الحاسوب ونظمه )جرائم قر نة البرمجيات(.
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تت يم الجرا م االلكترونية ح ي انشطتص وان  اي  (3

 التت يم وت  ترن   مترن و مت:ويضم   ا 

 الجرا م غرر الجن ية الل    فت ف االشطتص. -1

 الجرا م الجن ية و  م  التت  اتلهتس ب. -2

   ت الطت  ة ال تنية وتضم عرا م ان  اي و  ل  :

 Fraud and theft crimesعرا م االحتيتي وال ر ة -

 Gamblingعرا م املتت ر   -

 crimes of fraudعرا م الت وير  -

 الهتس ب املضتد  لمهك  ة.عرا م  -

  ن ا  املجر رن     رتكب  الجرا م االلكترونية :

 و ت  ك ن ا  جر رن   ترفرن. -

و ت  ن  ك ن ا    ال  ا ، ويطلع  لعتم ه تي ن ابغ  -

 الكمبي تر.

 خصائص املجرم االلكتروني :

 تمر  املجرم االلكتروني امجم  ة    الطصت ص الل  

 : 7غرر     املجر رن وه  تمر   اص ة  ت ة   

 املهارة : -1

ال امم   ن  تمتمممع املجممرم اتممم ي  برمممر  مم  امل مممتي  اللمم   ممم   كت مممفتت 

املتخصصممة فمم   مم ا املجممتي،  و  مم  وريممع  مم  وريممع ال ياسممة 

الطبمممممر  املكت مممممبة فممممم  املجمممممتي التكن لممممم   ، او امجمممممرد الت ت ممممم  



243 

االعتمممممممتا   مممممممع اآلخمممممممري ، و ممممممم   ل  مممممممك  ت ممممممم   فممممممم   ن  كممممممم ن 

االلكترونمممي ملممم   ممم ا التمممم ي  ممم  العلمممم و ممم ا  مممت   بتممممه للمجمممرم 

ال ا مممممع العل مممممم   ن عتنمممممي  مممممم   ن ممممم   جر ممممممي املعل  تتيمممممة لممممممم 

  تلت ا امل تي  الالز ة اليتكتب   ا الن      الجرا م.

 املعرفة : -2

 مك  للمجرم االلكتروني  ن  ك ن تص يا ملت ال لجريمته 

كترونية    ويرعع ذل  وقذ  ن ال   تمتي  فيه الجريمة االل

 نظتم الهتسي انوقذ، فتل ت   ي تطيع  ن  طبع عريمته

   ذ  نظمة  مت لة وذل   ب  تن ي  الجريمة.

 الوسيلة: -3

اإل كتنيت  الل    تتع ت املجرم االلكتروني إلتمتم ويراد لتت 

 عريمته.

 : السلطة -4

وتتم       ال لطة ف  ال  ر  الطتهة اتل خ ي وقذ النظتم 

املعل  ت  و  ضت    تك ن ال لطة  بتي  ال     ت     ذ 

ووعراء املعت ال ،  اآلق  الهتسي ذف  ال خ ي وق حع الجتني   

 مت  ن ال لطة    تك ن شر ية وغرر شر ية ف  حتلة سر ة 

 ش ر  ال خ ي الطتهة بشطص  خر.

 : 8انسبتب ال افعة اليتكتب الجرا م االلكترونية 

 ال لع ف  عميع املعل  ت  و علم ت. -1



244 

 حي امل ت ر  واإل تي . -2

دوافع الشطصية: ف تلبت  ت  رتكي املبر ح عرا م  -3

الكترونية نتيجة وح تسه اتلت   وال ا ، ووت يته 

  ذ ا ت تم النظتم فين فع ت ك ت  رر الرغبة الت ية 

 ف  ت تيع ال ا .

 ت تيع  كتسي  تلية. -4

 ال ض ي ل ه الك رر  . -5

 هع وة ا ت تف ال لي  الر   . -6

وامل كال  العلمية واإلعرا ية لمه     الجريمة الصع وت  

 االلكترونية:

 هع وة و بت  و    الجريمة. -1

 هع وة ت     امل ؤوي عنت يت    ال ع  اإلعرا ي. -2

 هع وة ولهت  العت وة اتلجتني املتيم اتلطتيج. -3

 هع وة الت اه  وقذ الجتني. -4

 التص ي ف  الت انرن الجنت ية التت مة. -5

 عميع دوي العتلم. افترا  العلم اتتن ن  -6

 مكافحة الجرائم االلكترونية :

   الجرا م االلكترونية الا    ذ ع  ال وي لمه  

 :9واالفراد امل ت مة   ي اإل كتن للتص   ل ت و  ا    وريع
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واملعاينة والخبرة التي  الذي يتضمن التفتيش االستدالل -1

 تعود إلى خصوصية الجريمة االلكترونية عبر االنترنت.

الجهدددددود الدوليدددددة والداخ يدددددة لت  ددددديد القدددددوان    تقددددددي  -2

ل وقايدددددة هدددددن ةدددددذد الجريمدددددة امل دددددت د ة    هدددددا الدوليدددددة 

 تتمثدددددده دددددددا  هددددددود الهييددددددا  واملن مددددددا  الدوليددددددة والتددددددي 

 تتمثه دا :

   توعيدددددددة النددددددداة ملفهدددددددوو الجريمدددددددة االلكترونيدددددددة و نددددددد

الخطددددددر القدددددداه  وي ددددددل هوا هتدددددد  وال ددددددر  ع ددددددى  ال 

 يقعوا ض ية ل .

 كدددددددددد هدددددددددن العنوانيدددددددددة االلكترونيدددددددددة التدددددددددي ضدددددددددرو ة الت 

        تتط دددددل هع وهدددددا  سدددددرية خاصدددددة ك طاقدددددة اهتمانيدددددة

  و ح اب بنكي.

   عدو اال صاح عن ك مة ال ر ألي شخص وال ر

ع ى ت ديثها بشكه دو ي واختيا  ك مة ال ر غ ر 

 ه لو ة.

 .عدو حفظ الصو  الشخصية دا الكم يوتر 

  هصدددددددداد  غ ددددددددر عدددددددددو تمليدددددددده  ي ه دددددددد  او برندددددددداه  هددددددددن

 هعرو ة.

  ال ر  ع ى ت ديث  ن مة ال ماية هثه استخداو

 ....... إلخ. MacafeeNortonبراه  ال ماية هثه 
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 .تكوبن منظمة ملكافحة الجريمة االلكترونية 

  تتبع تطورات الجريمة االلكترونية وتطوير الرسائل

 واألجهزة والتشريعات ملكافحتها.

  يووة ال وود تحوو  تطووير ررمييووات ةمنووة ونظوو  وشو يل  و

مووون االاترا وووات االلكترونيوووة وبرمييوووات ال  روسوووات 

وبوووووورامس الثي:ووووووت ملوووووولي م ووووووا ات الثي:ووووووت و وووووو  

روووورامس تبووووول رمبووووح الناسووووت ل بحوووو   وووون مكونووووات 

 .Lavasoftي  الثي:ت وإل ائها ملل

 خاتمة :

ف  ظل الثطورات الكل رة ف  ميال الع ول واسثح اثها، 

تطورت أ وات وسبل الجريمة االلكترونية بشكل أكثر وعبيو ا 

وأشووووووووو  موووووووووررا فبووووووووو  م:ووووووووو  م ث ووووووووو  امليووووووووواالت االجثما يوووووووووة 

لووووووووواا سووووووووولت لزاموووووووووا وموووووووووع الن وووووووووول واال ثصوووووووووا سة وال:ياسوووووووووية، 

الجاريووووة ملعالجووووة هووووات الظوووواهرة ال وووود  وووو  وليوووو ة هوووواا الثطووووور 

ن ت شوواها فوو  األوسووام امليثمعيووة، وال سمكوون الشوورو  والنوو  موو

روال  ب يواا البوووان ر الرا  وة لثطبيوا األملكووال املشور ة موو  

املن  سوووة، و بووول هووواا   وووي ت عيووول أسووواليت الثو يوووة و التهووواست 

لوو م م:وووث  مة شوووبكة االتصووواالت العامليوووة ماالنترنووو   وملووو ه  

ض  لوووووود اسوووووووث  ال األملوووووول لهوووووووات الثبنيوووووووات وال وووووود مووووووون امل تووووووور 

 وج ت لخ مة اإلن:ار وليت مل رتي.



247 

 

 الهوامش :
                                                           

الجريمة االلكترونية والج  د ال ولية. داي الن ر  ، ب  الصب ي  ب  الت   1

 .2011 صر ، 1طوالت زلع املصرية، 

  نس ختل   رب  صط ى : عرا م الهتس ب، دياسة  تتينة، يستلة  تع  تر  2

 .1994 ت  ة وقذ الجت عة االيدنية 

  رر فرج   س  : الجرا م املعل  تتية   ذ شبكة االنترنك داي املطب  ت   3

 .2001الجت عية اإلسكن يية 

التتنية وسيلة  نرر  انك ف   الهم ان، الجرا م اإللكترونية،  ن  ت تصبا  4

 .65، ص 2007لإلعرام، داي الجقير ، انيدن، 

5DR.Francillon les crimes informatiques et d’autres crimes 

dans le domaine de la technologie informatique en France  

REV . Int pen 1999. Vol 64 p 296. 

سمية انك  ب  الرحم  انك سليمتن  –الكتتبة  – تتال      املعل  ت   6

 الهم ا .

          29الجريمة االلكترونية للمؤل .  صط ى  متي ،  جلة املعل  تتية الع د  

 .2012ش ر تم ز 

          ، 2017ي تح ال ملت ني،  ن ا  الجرا م اإللكترونية، داي امل عق، الب ري ،  7

 .38ص 

 .70 نى انشتر، التتن ن واننترنك، ت    وتكيي  الضبط، اررو ، ص  8

داي املطب  ت  ،1ط  رر فرج   س  : الجرا م املعل  تتية   ذ شبكة االنترنك  9

 .2001الجت عية اإلسكن يية 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

 



 

 

 

 إيمان عبادي
 

 أستاذة باحثة
 

 -3-كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر 

 ياسمين بويض 
 

 أستاذة باحثة
 

 -3-كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر 

 

 

 



 



251 
 

 

 عبادي إيمان                    

                     أستاذة باحثة                               

-3-كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر                            

 بويض ياسمين                                  

 باحثةأستاذة                                  

 -3-كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر                          

 

   التخطيط  استييتيايط األ اة، يدأل ة ا    الكلماا  افتتاحيااة 

 اة، دأل املؤتسد.
 

Abstract : 
 

     This study aims to identify the most prominent 

crises that have been exposing to the National Rail 

Transport Company, And to reveal how they managed 

it, in addition to highlighting the importance of stra-

tegic planning in the management of crises facing the 

company, More than to identify the factors that must be 

taken into account in the strategic planning process. In 

order to make this study more objective, we have 

prepared an interview guide to the  communication ma-

nagers of this institution. Our study used the descriptive 

analytical method. 
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  This study concluded that the National Rail Transport 

Company is faced with a number of problems: financial 

problems, incidents of train collisions, which is often 

turn into crises as a result of negligence of dealing with 

them. The general directorate is the responsible 

direction which makes the strategic planning programs 

of the company, but generally is the "Ministry of 

Transport" which creates the general foresight accor-

ding to the state policy. The company also makes a 

management guide to the future crises, depending on its 

knowledge of the dangers and accidents of the railway 

station. 

 مقدمة 

B-H: "Consider your goals like a war to win and use 

whatever strategies you know to win" 

Bangambiki  Habyarimana"The great pearl of wisdom"   

التطييا اا معيي ا ادي ة ييد  م ييد  ييا الت  ييياا   املجت تشيي     

 متبييييييييي   الل ييييييييي  منييييييييية  مطييييييييي    ييييييييي  ا اديطييييييييي  أل   التييييييييي   ل ييييييييي    

 طيييييييي  م ييييييييا   املؤتسييييييييد ءليييييييية ادرييييييييم     ال يييييييياا  امل يبطييييييييد ا يب

املسيييييتج اا التييييي   يتيييييك    رييييي  ال    ييييي ا    ييييي ملجتم   تؤثييييي  ييييييؤ   

ا اة، ي ا يط   ملطهأل  مجتمع ي   الطام تعيش ،خمي   اتيع   ي

ا ةشيية ةميي    تشيي ط  اة  مييد     ييا  ييؤ  التيياي  املختليييد التيي    د

املؤتسييييييي ا ميييييييا القييييييي ا   يييييييا  عططييييييي ا   ريييييييم اة ييييييي ا      الع
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ثي   م   ن ادرمائ  ها  م   ا  يه  املعميا    تؤالتح م  يث أل   

لتيي  يحيي ه  يثيي أل  م ييه اة، يي ا اؤ     يتييك    ريي  املسييتج اا   ييي

يي  ادرمائيي  ةشيية  ملييداالتييت الو      يي  تع قييح اديرا يي ا تع جد

ييا  يا   ا اة، ي ا التي      ي  ل  ل ي       ا تثي  ييا ال   يي غ د

 -لعيي    يي ،   يي و منيية ءليية  جيي  "اة، ييد اة  طييد ييا اة طيي نأل   

مييييييي     "  " ، يييييييد اليسييييييي  " االعشييييييي  د السيييييييا ا
د
ال،الييييييي  لتييييييي   ط

ييييم  طيييي ن ال  لييييد  يييي  ن ةةجيييي    ةييييد  ليييياو    عييييد لل  يييي   
د
يحط

يت ي   ييا لي  مليث أل  هلة " ، د ا خي ض  تيع   الي ي " التي  

ءليييية   ال  لييييد خسيييي ئ    تييييي  ييييا  عت ييييي     يييي   ل دثيييي   ائميييي  ي بيييي

 د ليييياليع الط  ييييد   االتييييتيايط ا ا يييي  ل طيييي ا  يييي ا   التخطييييط  

منييية  اتيييتيايطجطدم دثييي   ن ي يييب  للمعلا ييي ا ال يييب  طد التييي  ة

سييييي   د  يييييا املييييي ع البعطييييي      تيييييل االتيييييتي     يييييا الييييي     ال

التييييييي   املعم يييييييد لرييييييي  يلييييييية اة، ييييييي اخيييييييالو ال  اتيييييييد الشييييييي  لد   

 ييا  يي ن املؤتسيي ا الاط طييد التيي  شيي  اث  الييبال    ييه م ييا أل   

يتعيي ض مل يي   ييه  ال يي  ة اديس تييد  جيي  "الشيي  د الاط طييد 

لل  ييييي    لسييييي ة ادي ة ةيييييد"   ييييي ا د  ا يييييطد ال طييييي   اليييييه  

تعمييييي   طيييييهأل  ميييييا " ، يييييد ا يييييط ام ال طييييي  اا" " ، يييييد ي  ييييي ا 

يي   اسجيي ا  ااةمميي   ال     ئطييد" ةشيية " ، ييد  املت يي   " التيي  ي بد

ئ   يسيي   يييا يت يي   اةتييب ا ل ييا ال تيي  ال  لييد خسيي ئ   خطمييدأل

ال  ئم ن منة املؤتسيد  ة م وءلة بسبح ال   ي  ا اة ط ن   
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ة مطيييد التخطيييط  منييية املييي ع البعطييي  لرييي  يلييية اة، ييي ا ل يييي  

  ييي   يييا خطا اثييي     منييية اةقييي  الت لطييي   يييا خسييي ئ   أل ل يييا 

  ي ا ملي  يالطيه ال  ليد  يا   مطيد يطا  الات ئ  الت  الا طد   

ا ال طيي   اديسيي    ييتن املؤتسييد شيي  ا يطييا ا   يا يي  ل ييه

ءليييية  ييييا خييييالو  ييييد تع طيثيييي   يييي    يييي   ييييه  ال يييي  ةأل   يييييا ط  

محيييييا   شيييييرلد  يييييها البحييييي  االتيييييتع ا  املسيييييبا ل ييييي .  ملطيييييه يت

خيالو  االتيتيايط ا او ال    اديطيا  اليه  ةؤ ةيه التخطيط  

اد يياة  ييا ال لييا    ييه  اليتييي  ادي  ييد التيي   سييا    التيياي    

هااو  ماااج يياوأل منيية  ييها اةتيي   ةم ييا طيي ا السييؤاو التيي شا  امل

بالشاااااااااااار ة فاااااااااااا  إدارة ا  مااااااااااااا   االساااااااااااا  اتي  دور التخطااااااااااااي  

 ؟الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

 اسشر لطد  ه  ما ير  ال   تي ي ا   ةشة      ن      ا  

 الت لطد  التس ؤالا ءلة ةشة   سج  د  ط ا

 ن ياا ه الش  د الاط طد  ها طبطعد اة،  ا املتاق  .   1

 لل      لس ة ادي ة ةد؟

. طف يتم مملطد التخطط  س ا   اة،  ا   لش  د  ح  2

 ال  اتد قب  اة، د؟

.  طف يتم مملطد التخطط  س ا   اة،  ا   لش  د  ح  3

 ال  اتد       اة، د؟



255 
 

.  طف يتم مملطد التخطط  س ا   اة،  ا   لش  د  ح  4

 اة، د؟ ال  اتد بع 

 فرضيا  الدراسة 

يتم   يا   ح  ال  اتد ؤتسدامل   ياا  اة،  ا الت  . 1

   ،  ا  ي  ئد يتعلا  حاا ه الس ة ،  ا ة ا  د 

 ادي ة ةد.

تم   يا ة. التخطط  استتيايط ا يا    لد    قب  اة، د 2

 يحلط  العاا   البطئطد للتنبؤ   ة،  ا املحتملد الاقا .

  ج  ةتتيايطجطد اي  لطدةتي م يا . التخطط        اة،  ا 3

 للتع        م ا    ال اخنا  اد   جا.

 ة ام منةالتخطط  استتيايط ا يا    لد    بع  اة، د . 4

 بث  ي ططم اةنشطد  العملط ا االي  لطد الت  يم ال ط م

 س ا   اة، د.

  الدراسةأهمية 

 ها أل ال   يا لاؤث  يت   و قط     ه  ال  اتدي ما   مطد  

 ا  ا  ا ال ل ئم اةت تطد للت مطد املست ا د  اةخ ي  ع 

  ا الع ح ال ئيس   يا الت مطد االقت   ةد أل  اال،     للبل 

 يع   ا ال ط م ا اة تي م جد لأل،  ا   اال تم مطدأل

 تطجد للت لب ا املختليد  املتع    الت  ق  ي يبهأل  م  

 ست عا ادي  د ةشة االتتع ا  ال ائم للت    مل    ه  
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 ءلة  ا خالو التخطط  اة،  ا  ة ا اث  بشر   ط أل 

 استتيايط ا  كتلاا ملم   تطا .

  الهدف من الدراسة

التع ة منة    ، اة،  ا الت   شةة تسعة  ه  ال  اتد

أل الاط طد لل      لس ة ادي ة ةدتع ج  ل   الش  د 

 طيطد تسط ي    ة ا اث أل ةج  د ةشة ة  ا،   مطد  التع ة منة 

التخطط  استتيايط ا يا ة ا   اة،  ا الت  تعتيض الش  دأل 

 يبط ن العاا   الت  ةجح  ن يؤخه بع ن االمتب   م   ال ط م 

 بعملطد التخطط  استتيايط ا.

  وأدواته دراسةمنهج ال

 عتم  البح    ل   د اة شة منة امل هج الا يي التحلطنا   

لتاا  ه   طبطعد البح       ا هأل  ط   سعة ةشة  م  

ا اة،  ا الت  ق  تعتيض املعلا  ا ال قط د   الش  لد م

  املؤتسدأل  ما     التخطط  استتيايط ا يا ة ا    ه

اة،  ا  يع لطد   ج األ   ا  م يحلطل   للا او ةشة  ت ئ  

 ال  اتد.

اتت م ال مل هج البح  اتتخ     امل   لد امل   د  ك ا    

يم  ا خالو  ه   ح طد تس   مملطد  م  املعلا  األ  ق  

اة ا  البح طد اتت    بعض املعلا  ا امل مد ما  طثط ا 
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  ا   ة ا   اة، د   لش  دأل مملطد التخطط  استتيايط ا يا 

 .  لش  د االي  وةط  اا     الا      ط        

 الدراسةتحديد متاهيم 

 التخطي  

تع ة مملطد التخطط  منة  ؤث   ح  لد لا ف اةنشطد  

 اةمم و املطلاا ي يطه   يا املست ب   املاا   املطلا د 

  تلاا التش ط   املاا ي ا الاا ح ياا     ل م ن 

ادرا    يا      الترليد )املاا، د( لتح طا  جمامد  ا 

  1اة  اة.

 التخطي  اإلس  اتي   

التخطط  االتتيايط ا  ا اسم ا  للمست ب  البعط  مل مد   

   ق طد  عط د ب  ض يح طا ال  ة ا املنشا     ملاا   

 ال ت لد الااضيد  ال  قبد   ل ؤ د املخ  د  الي ص املت  د

ث ة اا الي ص  الت - جا  التحلط  البطئ  للم  مد يا

ال ا      ط ال عف  اخ   التحلط  الت  طم      ط 

 2.امل  مد

   ا  مة

 كؤث  ت ط ي يا " Michel Crozier ميشال  رو ييه " ع       

 مط  م     البيئد امل  ةد  البش  دأل  ط  ي ب  ل  
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ال    االتت الالا غ ي  ا ا  أل  يا  ه  ادي لد ال  ع ة 

   3 طيطد الت  ة.

 إدارة ا  مة

تع ة  كؤث  مملطد ة ا  د    ا   ي ام منة التخطط   

 الت   ح بث ة التنبؤ   ة،  ا  التع ة منة  تب بث  

ال اخلطد  اد    طدأل  يح ة  اةط اة الي ملد  املؤ     يث أل 

 اتتخ ام ل  اس ر  ط ا  الات ئ  املت  د للاق ةد  ا 

 اا  تث    ج ا  م  ةح ا االتت  ا    ج ح اة،  ا    

اتتخالص ال    أل  ا تس ا خ ياا  التث ة اا  املخ ط    

  4  ة   يحسا  ا  ت لطح التع       اة،  ا  ست بال.

   افؤسسة

ها الا    االقت   ةد الت  يتجم   يث  املاا   البش  د  

  5 امل  ةد الال، د لإل ت ج االقت    .

 ا ول  التخطي  اإلس  اتي   ف  افؤسسةافحور 

العملطد الت  ةم ا   م   دالتخطط  االتتيايط ا   ع   

 ااتطتث  ةم    اس ا   املا   ن مل  مد اةمم و  ج  

 تلاا العم   التش ط   ا  لتا     املست بناأل   ا  م ي

  6لتح طا  ها الت ا  املست بنا   جعه  اج  الت يطه.

      Kotler  طع  ه  ك ه "مملطد ة ا  د خ  د  اج   ٕا ا د 

ي ييح   ةم   العالقد   ن    اة املؤتسد  يطلع اث أل 



259 
 

اةنشطد   لشر  الصيط  اله  ةح ا ال ما  اة   ا يا 

   7املست ب ".

 ملطهأل   ا مملطد  ستم   ل    ال  ا ااأل  ي  طم العم    

   مست ب  يا الاق  ادي ج   ط   د   هرطد     ع  د  ب ي 

 ه  ال  ا اا  ي  طم ادر ا  املطلا د لت يطه  ه  ال  ا اا 

 ط   د   هرطد  قط    ت ئ   ه  ال  ا اا   لتاقع ا ما 

 ط  ا الت هةد امل ي   للم  مد.

ةت ما التخطط  االتتيايط ا   ا عد    ة الساق   

     ا املستثلة  ادي لد الت   سطد  البطئطد االقت   ةد 

  8مطد  الت  الا طد. اال تم 

  ف  افؤسسة أهمية التخطي  اإلس  اتي  

 التخطط  ة مطد   الب    ن ال ت ا  ا الع ة  يط ق  ل  

 : دث   ه   استتيايط ا

  ا امل  م ا يا للع  ل ن الي  د استتيايط ا التخطط  ةا  -

  شع  م اله  ال  ا اا؛ ايخ ء مملطد يا  ش   تثم خالو

 9ل يثم. ال ج   ا  ا   يح طا   ملش   د

ق ا اا  يران   ن ال  ال ط   أل التك  ي منة ال     يح طا-

  ستجطبد   ج   ادر   د لأل  اه  ع     ما مب    املؤتسد

 ل  .
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 النش طأل    ه  ختلف   ن التنسطا منة ال     يح طا -

 10اس ا  . ي ع   الت  استتيايطجطد   ة  اة  االلتزام

 منة تعم  الت  املحططد لل   ة السلبطد اآل     ا الت لط -

 11 اليع لطد. ال ي    ،    

 اد    طدأل البطئطد للعاا     لنسبد التك   م م     ة التاق -

 الت  ال طا   يح ة  اس ا  أل    د منة آ       تش طص

 املؤتسد.  ع لطد يح طا يا  س م  م  املت  دأل  الي ص يي ج  

 اإلس  اتي   ف  افؤسسةأهداف التخطي  

 اث ة مملطد التخطط  استتيايط ا يا املؤتسد ةشة 

 12ال  ا اا. ايخ ء يا اس ا   لتيشط  ةط   يا  ي -

 13 س م  منة تس ط  االي  الا  املش  ل ا. -

 يا طه اس ا   العلط  للماجام ا ءاا اة لا د. -

 14يح ة  ال ؤ د  اة  اة  اجاا. -

 اإلس  اتي   ف  افؤسسةمراحل التخطي  

( 05يتح     ا   التخطط  استتيايط ا يا خمس )

   ا    ت تطدأل        ل آلتي 

ها املس   املست بنا للمؤتسد اله  . رؤية افؤسسة  1

ةح   الا  د الت  ي غح يا الا او ةليث أل  امل  م الساقا 

الت  ي ا  يح ط هأل   امطد ال   اا  اس ر   ا الت  يخط  

 ال ؤ د ال ةجح  ن يتع  ض     ط ن امل مد ، 15لت مطتث  
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وهدف املؤسسة، فهي تركز على صورتها وما تريد أن تحققه، 

 16.املؤسسة عند تحقيق أهدافها وما هو شكل

يررتط  ووروأ أم مؤسسرة ارسراعة م ينرة . رسالة املؤسسة: 2

تسرىى لىرى تحقيقهررا، وتسرلرد اعرسراعة مقوماتهررا انساسرية مرر  

اعقرررررري  اعلرررررري يحروهررررررا مؤسسرررررروها ومرررررر  اعط  ررررررة اعلرررررري ت رررررررل  هررررررا 

          املؤسسرررررة واملالررررررم اعرررررفم تلل ررررري لعيررررره، فرسررررراعة  ررررر  اع رررررر 

املؤسسرررة بررر  ا  رررة م ينرررة، أتهرررا و يقرررة م لو رررة أو سررروج ووررروأ 

ترثررررررررل أسررررررررلور املؤسسررررررررة ومرشررررررررد اعررررررررر    عكافررررررررة اعقرررررررررارا  

والجهرررررروأ، وت ةرررررررم عررررررراأأل ف،ررررررر أل  منيررررررة  ويورررررررة انمرررررررد، وير ررررررر  

ت ريفهررررررررررا ااتهرررررررررراس  ان ررررررررررار املر رررررررررر  عورؤسسررررررررررة عرررررررررر     هررررررررررا مرررررررررر  

املؤسسرررررررررا  انثرررررررررره مررررررررر   يررررررررر  مارررررررررا    رررررررررا ها ومنلااتهرررررررررا 

ف ايرررران اعسررررروج الجررررروهرم عووررررروأ وعرالئهررررا وأسررررروا ها، و هرررررد

  17املؤسسة وهويتها وعروياتها ومرارساته.

تحدأ انهداف تووهرا  . األهداف اإلستراتيجية للمنظمة: 3

املؤسسررررررة، وت  رررررر  مررررررده  ررررررردرتها علررررررى اعلفاعررررررل مررررررم ا  تهرررررررا، 

وعألهرررررررررررداف أور كط ررررررررررر  بررررررررررر  لصررررررررررردار اعقررررررررررررارا  انسررررررررررر، اتياية، 

انهرداف بر  تقيري   وتوضيح أوعوياتها وأهرية كرل مههرا، وتسره 

أأاء املؤسسررررة، واعل رررررف لىررررى م ررررردف   روهررررا، ومرررر   رررر  فررررر ن 

املؤسسرررررة بررررر   اورررررة لىرررررى وضرررررم أهرررررداف موضررررروعية ووا ررررر ة 

 18وعاأعة و ااوة عولحقيق.
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 م  تع ة منة  ؤث  ال ت ئ  الدث ئطد لنش ط ا يتم  ط   د   

م لطد الت  طمأل  تع ي ما  طد ل ع املخط  لال ت  و  ا 

شا ةشة املاقف املستث ةأل اله  ةم    امط   ا املاقف ادي 

 ط  ال     منة اال ج ، ما املاقف ادي شاأل  يح   اة  اة 

 19م       ةجح  ن ييع  املؤتسد؟   تل  ها اليع ؟

  . التحليل اإلس  اتي   للبيئة 4

ة    بعملطد التحلط  استتيايط ا للبيئد   ا عد ل   ا 

منة   م التح ة ا الت  البيئد اد    طد ب  ض التع ة 

ياا ه املؤتسدأل  البيئد ال اخلطد ب  ض التع ة منة   م 

 20   ط ال عف  ال ا  يا املؤتسد.

ك ه  "ج     التحلط   ة التحلط  استتيايط ا  م   ع    

 م م االمتم    استتيايط ا للتخطط  البطئ          ت تطد

          ط طدأل     منة امل ض  أل ةن املت  ياا يت   ى بس مد  ة   

 ا    د اآلن ق  ةم و غً  األ      ا    ط قا  ق  ةتحاو 

ةشة     جعف    لع سأل   م ا  ن ةؤ    ها التحلط  ةشة 

ت ط ي يا  ت لد املؤتسدأل    يا        ا       يا بعض 

 نشطتث   ةتتيايطجط اث أل    ق   عم، استتيايطجطد ال  ئمد 

 21 ت لتث . للمؤتسد  اس     منة  يس
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 الخيار اإلس  اتي    .5

ها امل  لد الت  تع ح مملطد التحلط  البطئ أل  ها امل    يا 

العملطد املتسلسلد   املتيا طد اد طااا  الت  ةتم  يث  م ض 

الب ائ  استتيايطجطد  يح ة  اة     ا  طدث       ملع ة ي 

 ت ئ    منة اد ط   ءااث   الت  تعتم   ت ًت  يح     مملطد

 التحلط  البطئ .

   ييي  للمعلا ييي ا التييي   SWOT ي يييام املؤتسيييد  يييت  ا  يحلطييي  

يح ييي  مليثيييي   ييييا التحلطيييي  البطئييي  لتح ةيييي  استييييتيايطجطد التيييي  

يح ا املاائمد   ن  اا   املؤتسد  قي  اث  ال اخلطيد  يا   يد 

  تطلب ا البيئد اد    طد  ا   د  خ عأل  تحي  و املؤتسيد 

              ييييييييييييهلة يحي ييييييييييييز   يييييييييييي ط ال ييييييييييييا  التييييييييييييت الو الييييييييييييي ص  ي لطيييييييييييي  

ادراا يييييييييح ال ييييييييعف   اا  يييييييييد التث ةييييييييي اا    السييييييييطط   منييييييييية 

 22املحتملد.

 افحور الثاني  ا سس النظرية إلدارة ا  مة بافؤسسة

ها  اة، د  ن( Patrick Lagadec)باتريك القاديك  ة او   

ادي لد الت  يران مليث   جمامد  ا املؤتس ا يا  ش ل  

 ا ت   اا  ج اط خ   طد قا د ق  يتات   ا ال اخ  

مل   طا لد جما  جتم   م   ي  يتط  له  ت ئ   تستم  

  23االي  و الت ططد اسمال طد ل  .
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   ةال ظ منة  ها التع  ف   ه   م ما اة،  ا الت  ي     

ها ةال      عح ة  ي   يث  املؤتس األ  امت ي  ن اة، د   

قلا  ج  أل    لت شا يتطلح   ا        تحأل ل ا    ةم ز 

 م  د  ططئد  طا لد يتطا    لت      ال   ه  اة، د  ا  ؤث 

يختيي ت يع أل    اث   تمعد املؤتسدأل  ط  ةنت  مدث  

يات   ا ة م شا ل    الااق  منة املؤتسدأل  ءلة بسبح 

املش ل  املتجه   الت  تع ني  دث  املؤتسد  الت  يحت ج ةشة 

ةج  د ةشة ج اط  م   ي املؤتسد  ا       ب ي ديل  أل

سمالم  ا   د  خ ع منة املؤتسدأل  م    د   ت ئ  ا

تعن  اة، د املؤتس ا  كشر ل   أل ةؤ   ةشة يي قم اة، د

املختليدأل  ي ع   يا  ج  اتتث  ئي      لطبطعتث   حرم  أل 

 م  ق  يث   تمعتث       ئث أل منة ال غم  ا  ن اة، د ق  

يح ه يا نسا  ح   ةال  ن انعر ت اث  غ لب     اث    نس ق 

 عأل   لع  ط   د تع    املؤتسد    اة، د  عتم  منة  خ

   د  ع  تث    ا   ه  اة، دأل  ي ام مملطد ة ا   اة، د منة 

امتم    جمامد  ا اس  ا اا  الت ا  ي للسطط   منة اة، د 

 ا خالو يا طف ة ر  ط ا    ةد  م     بش  د     د 

اث    ح  لد لل ج ا يا التع       اة،  ا  الت لط   ا   

  االتتي     ا  ت ئج  .    اتت الل    ي  د للت ط ي 
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 أنواع ا  ما  التي تع  ض افؤسسة وأسبابها

ةم ا التمط ز   ن   اا   ختليد  ا اة،  ا الت  ق     

 يتع ض ل   املؤتسد ل لت شا 

   ي،  ها ال ا  م     ياا ه املؤتسد  . أ ما  افنافسة 1

  م مد اث  م    ينت   ي    اث .  

  نشك  ها ال ا   ا اة،  ا ما . أ ما  تكنولوجية  2

  خ ط  اتتخ ام  ت ئ  ي  الا طد   ة د.

 ينت  ما تا  اس م و  تا  التش ط   . أ ما  إدارية 3

  تياق  يتعلا اة، د اس ا  د   ملؤتسد ل ،24 جعف ال ق  د

 لي ا املؤتسدأل   ص املاا  اد  مأل اد ال  ا ادي      ن 

 25.اس ا   العلط 

 ها    لد    د ياا ه امل  ا د امل لطدأل . أ ما  مالية  4

  نت  مدث  خل     ياقف يا بعض الا  ئف اديطا د ل ه  

امل  ا د    لل  أل      بث  يطا  ت ي  يا اة  اه ة جم 

ل   م السط س   ل ه  امل  ا د       م ه م م اتت  ا  يا ا

تلطد ايخ ء ال  ا   يث  ةشة ج     الت خ  الس ي  ل ج اث  

 26 ةم    التاا،ن ل ها ال   م.

تع ي اة، د ما   لد ةاا      تخه ال  ا  يا     ال ط   ا 

اس ا  د يتال ا  يث  اة  اه  يتش  ة  ع   ال ت ئ    ي   

السطط   مليث     منة ايج   اث    ع    تخه ال  ا  ق  يه منة
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اة،  ا   ملؤتسدأل     ه  تب ا  يتع    يت ا  27د.املست بلط

   ةم ا ةة  ا  ه  اةتب ا منة ال حا الت شا 

تا  الي م  اله  ةنشك  ا    ب ن  م  املعلا  ا املبتا  أل  -

 التس   يا ة  ا  ال  ا اا  ادي م منة اة ا  قب  

تا  الت  ة   الت ططم اله  ةنشك يا   ط تث أل سج  د منة 

   ي  ا اة ط ن  تطجد امل  ال  يا ال  د   ل يس  يا ال     

 الهايطد منة  اا  د الط ة اآلخ .

اس ا   العشاائطد الت  ي ام منة ادر    تشرط  اال ح اة  -

 التسيحأل ةج  د ةشة اسش م ا  ها   م       ا       

  28اة،  ا.

  دح  املااقف.ي   ا يا امل  -

 م م ةش اك  م    املؤتسد يا ايخ ء ال  ا . -

 29تا  العالقد     ت ئ  اسمالم. -

 خلية ا  مة بافؤسسة 

 –تشم  خلطد اة، د  م         م املسؤ ل ن   ملؤتسد   

الهةا ةرا ان   ج  ا يا ق مد  -ب ض ال    ما  ا  اة، د

   غ  د اة، د ل ملح  ي    املرلف   الي  وأل   م   ت  ي 

 سح -ةتران  ا  م    ل  له     يا التع       اة، د 

  ة     ل   سح اخت   ه   تم لان يا   -طبطعد اة، د

املحط  ) حط  املؤتسد(أل امل ة  التج   أل املاا   البش  د 
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...ادخأل  م  ي م اد لطد خ  د اس ا  أل امل ة  املم   

للمؤتسد   ا    ةم    منة  ستاع يا املؤتسد   حا له 

ايخ ء ال  ا ااأل   جح  ن ي م اد لطد ت  ي ي أل  ش ص 

       ت بعد  – سؤ و ما اة  اه ادر   د   ملؤتسد 

"أل     ط ن ما  جمامد main courante -ةج     ملؤتسد

ال  ا اا   ت بعتث أل ةج  د ةشة  ختص يا اسمالم اآلشا 

 االي  الا ال  ييطدأل للت لح منة     ش  يا     

أل   جح  ن يتا   خلطد اة، د منة املع اا 30املعلا  ا

 امل  ةد الال، دأل  يتم    ه  املع اا يا 

 ات   م   طه ال ي ةد  ؤ ا ) شبه غ  د ةران  . افكان 1

 اال تم م ا(.

ةجح  ن يران  ج م   ت ئ  االي  وأل . غرفة ا  مة  2

   م  ال مبطاي     اط بشب د اال تي  أل   يفأل    سأل 

   قط ا.

 معنل  ج  خ  . معيار هاتتي محدد الستقبال افكافا   3

سمالم   ييي ت خا " قم  خ  " لل   منة  ر مل ا  ت ئ  ا

 ي  ةم  علا  ا ةج  طد ما اة، دأل يا الاق  اله  ةجح 

 31. ن ي     طه  ه  املعلا  ا ةشة خلطد اة، د   ن يكخ ي
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   قالمأل    اقأل . تجهيزا  غرفة ا  مة با دوا  افكتبية4

تلد امل مالاأل  لااا  ط      ب ت األ ش    ال األ     يسأل

 لل ت  دأل  خط  ياجطحا.

  يليم انأل  هة  أل    ، تسرط  سمعية بصرية. تجهيزا  5

  ط ةا.

يتم   يا ال لط  ال اخنا  معدا  معينة إلدارة ا  مة . 6

للمؤتسد ) لط  ة ش   (أل ادحججأل  ماءج الب ائ  امل تي د 

main couranteالعملطد ال ايطد  املر مل األ اتت ب و  ط ق ا أل

  32.طد(اة لد )ال اخلطد  اد        املؤيم اا ما بع أل

 مراحل إدارة ا  ما  بافؤسسة 

اختلف الب   ان يا  ج   ماءج مل ا   ة ا   اة، د  ط    

 ج  الع ة   دث أل   م ا يا،ي  مملطد ة ا   اة، د منة  ال د 

  ا    ت تطد يم   ال ؤ د الااضيد ملي  اا اة، د  ها 

 ل لت شا 

امل   تسبا  ها    لد غ ي  ح    . مرحلة ما قبل ا  مة  1

ا يج   اة، د  ال    ن ةتم  ا خالل   االتتع ا  ادر   

 الش    ملاا  د اة، د املتاقعدأل  ءلة  ا خالو  م  

املعلا  ا   ج  تي    ا  ا ملاا  د يلة اة،  ا  يا،ي  

 33اة  ا  منة اة  ا  الهةا يم ي   بثم ملاا  د اة، د.
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اا  د  التع    اليعنا  ها    لد امل. مرحلة وقوع ا  مة  2

   اة، دأل   جح منة اس ا   يا  ه  امل  لد التي  ز منة 

التح م يا التك  ياا ال   مد ما    ه اة، دأل  اديطلالد 

 34  ن ا ت ا    ةشة    طا      م  خ ع  اخ  املؤتسد.

  ةتم يا  ه  امل  لد ي ططم اة ا   . مرحلة ما بعد ا  مة 3

يا  اا  د اة، د  ة الا     يليته  ا خس ئ     ةد 

  ع ا دأل  م  تع   ه  امل  لد  ا   م امل ا    ا ال   طد 

املست بلطد للتعلم  ا ال     املستي     يطبط    بع  

  35ي ا م   يا   لد تع ض   ن  ال  ا  ة   ، د  ست بلطد.

 دارة ا  ما عوامل نجاح إ

تع ة ة ا   اة،  ا  كؤث  اتتخ ام املؤتسد ملختلف   

اة  اا  الات ئ  العلمطد اس ا  د املختليد للت لح منة 

اة، دأل  الت لط   ا خس ئ    ةشة   نى     م األ  يعتم  

  ج ا ة ا   اة، د منة م   ماا   يتم   يا 

ملت  ياا ةن م    الاق        م ا إدراك أهمية الوقت  -

ادي  مد يا ة ا   اة،  األ   لاق   ا الع    الا ط  اله  

تشر  ق  يه خط ا   ل   منة ة  اك اة، د  منة مملطد 

التع     ع  أل ةء  ن الس مد  طلا د التتطع ا اة، د 

 التي  ي يا الب ائ   ايخ ء ال  ا اا امل  تبدأل  الس مد يا 

  يح  ة    ا ة ا   اة، د.
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اعدة شاملة ودقيقة من افعلوما  والبيانا  إنشاء ق -

اد   د  ر  د  نشطد املؤتسدأل   ر  د اة،  ا  املخ ط  

 الت  ق  يتع ض ل  .

)   اا تعطي مال  ا  سب د توافر نظم إنذار مبكر  -

ال تم لطد    ه اد ل ( يتسم   ل ي     ال قد  ال     منة 

  اا ةشة     مالق ا اد ط   ييس ي    يا ط   ه  اسش

  تخه  ال  ا .

 تعن  يطا   ال   اا  االستعداد الدائم فواجهة ا  ما   -

العملطد مل       اا  د اة،  األ   ا عد ة  ا اا الاق ةدأل 

 ج  اد ط    ي   ح اة  ا  منة اة  ا  املختليد ل م       

  اا  د اة،  ا.

خالو   ءلة  االقدرة على حشد وتعبئة افوارد افتاحة   -

تع طم شعا  املشتيك   ن  م    املؤتسد   ملخ ط  الت  

يط     اة، دأل    لت شا اتت ي   الط ق ا  ا      اا  د 

 اة، د  اديي ظ منة اديط  .

 ط  يلعح نظام اتصال يقيم بالكتاءة والتاعلية   -

اي  الا اة، د    ا   لغ اة مطد يا ت مد  ي  ا املعلا  ا 

ملؤتسدأل    ن املؤتسد  الع لم اد   جاأل  اآل ا   اخ  ا

      الس مد  الا    للمعلا  ا       ج ا اس ا   يا 
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 ش   تعبئد املاا     اا  د الش ئع ا   سح ادرم   ي 

      الت  يتع       املؤتسدأل مال   منة  سح ال    الع م 

   منة اةق  يحطط  أل   ا ال       ج  خط   قاائم 

 36      اة،  ا   يج ة      ال  ك و.لالي  الا 
 معوقا  نجاح إدارة ا  ما 

ياا ه ة ا   اة،  ا   ملؤتسد الع ة   ا املعاق ا الت    

يحاو   ن ةيم م مملطد ة ا   اة،  ا  ي ملطد    يطط    ا  

اة، د  يم    ا يي قم  أل  ط  تعم  منة م قلد مم     ا 

ة ا   اة، د ما يح طا    ا ه ل ي   ا اة، د    التخيطف 

ةشة خمس  قس م  ا  ت ئج  أل   م ا ي نطف  ه  املعاق ا 

 يتم   يا 

 يتم   يا م م يح ة   اضح . معوقا  تنظيمية  1

للسلطدأل  اختالة ال    د   ن اة  ا  الع  ل ن   ملؤتسدأل 

 ق ا  م يا  ع  د    م طبطعد املخ ط   اة،  األ ةج  د 

ةشة جعف ي   ح  ؤال  اة  ا  يا  ج و ة ا   اة،  األ  م م 

 لطح مملطد ة ا   اة،  ا. يكةط  اس ا   العلط  ةت 

تع  املعلا  ا ال  م   . معوقا  متعلقة بافعلوما   2

اةت تطد اليخ ء ال  ا اا السلطمد  الي ملد الت  يح ا 

   اة املؤتسد خ  د يا    اة،  األ  يتعلا  ه  

املعاق ا  صيد املعلا  ا  ا  ط  تش طص  قتث أل 
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املطلوبة عن وضمان مصادرها أو حجب جزء من املعلومات 

متخذ القرار، فعدم توافر املعلومات يتسبب في عدم القدرة 

على تحديد املشكلة واتخاذ القرار املناسب وبالتالي ينتج عنه 

 تفاقم لألزمة.

تتعلق بصعوبة نقل وتبادل . معوقات متعلقة باالتصال: 3

املعلومات من داخل وخارج املؤسسة، ومحدودية استخدام 

  37.ديثة للتصدي لألزمةأنظمة االتصال الح

تتعلق بالعوامل الفنية والتقنية . معوقات تكنولوجية: 4

للمؤسسة، والتي تعد عائقا بمواجهة األزمة، كقلة استخدام 

وغيرها، وعدم توفر أجهزة عملية  كاألنترنتالتقنيات الحديثة 

 متطورة تؤدي إلى تشخيص األزمة.

تتعلق  بالتمويل:. معوقات اقتصادية ومعوقات تتعلق 5

بالوضع االقتصادي الراهن سواء كان داخليا أو خارجيا، 

  38كقلة املخصصات املالية، ونقص املوارد املالية.

أما فيما يخص معوقات التمويل فتتمثل في نقص األجهزة   

وعدم قدرة املؤسسة على  39،واملعدات التي تلزم إلدارة األزمة

 بها.توفير املستلزمات املادية الخاصة 
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التخطي  اإلس  اتي   وإدارة ا  ما  افحور الثالث  

  الوطنية للنقل بالسكك الحديديةبالشر ة 

  ة الوطنية للنقل بالسكك الحديديةفحة عن الشر . 1

يييم يكتيييس الشيي  د الاط طييد لل  يي    لسيي ة ادي ة ةييد بعيي    

 ييييييييييييييي  الشييييييييييييييي  د الاط طيييييييييييييييد للسييييييييييييييي ة ادي ة ةيييييييييييييييد ادرمائ  يييييييييييييييد 

               املييييييييييييييييييييؤ   يييييييييييييييييييييا 28-76)ش. . .ا.ج(    يييييييييييييييييييي  لل يييييييييييييييييييي ا   قييييييييييييييييييييم 

 391-90أل   ما ييييح امل تييييام الت يطييييه   قييييم 1976 يييي     25

أل يحالييي  الشييي  د الاط طيييد 1990امليييؤ   ييييا اة و  يييا   سيييم ي

لل  ييييي    لسييييي ة ادي ة ةيييييد ةشييييية  ؤتسيييييد مما طيييييد ءاا طييييي ب  

 20701يجييييي      ييييي  عا يحييييي    ييييي ةد  ،ا   ال  ييييي     تيييييم و 

  لطان  ة     مائ  . ةتاا   امل ي  اال تمي عا للشي  د الاط طيد

 هييييج  حميييي   21/23لل  يييي    لسيييي ة ادي ة ةييييد )ش. .ن. .ا(

 اد   س ادرمائ .       

يت ي  الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد  ي      

املس    ا  الب  ئ   ااتطد الس د ادي ة ةد  ءلة يا ةط   

 ي  طم ال    ال ي أل  يتم     متث  يا  ال د نش ط ا  ئيسطد 

 طدأل ادر ا أل اد طاط الطا لد(.)ال        املس    ا -

     الب  ئ . -

تسط ي   ط  د املنشآا  الشب د الس  طد الاط طدأل اتت الو -

 40ال  م ةد.
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قط    92قط   لل ل ا  دث  234يحا، الش  د منة     

 خ ص لل         ن امل ن    تع ة "  د   د ادر ا د"أل 

ةتم ز قط   ءاتي ال   أل  20  الا يا ال ط   الع      72

 ت مطمه ال ائ أل        ت ئ   ا د    ي  لال تم م التطم  

املخ  د لل ل ا ء   اال تط   ا اد   دأل تس  م يا 

اليت  اسقلطم   الت   ح   ن م    ح    ا   ن   ن 

الصي ا   ال   ا العلط أل التطم      الش    الشم شا  ا 

 ادرمائ  الع  مد ةشة    ان  قس طط د  م   د.

قط    12م  ةخص اد طاط الطا لد خ    الش  د  ط  

 ها م   ا  ا ال   د اة شة  ال   طدأل يا   خ   ا م ة   

للمس    ا ل ملكلاالا اد يطيدأل يا،ي  ادر ائ أل املاتط ى 

 الت ططف ال اائيأل    م  ل رلا       اق أل م   ا  طعم 

  ج م  خ ط   د   د املطعم.

 "خ  د ال   طد"    ع ة         لنسبد للمس   ا ال   ي أل  

)ادرمائ / نطد  ادرمائ / العي  ن( تعم،  تطاو الش  د 

الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد   ط  اا      ئطد تست   

م   ا  4 منة الشب د امل    د ل   طد ادرمائ  يتران  ا

 ر ن للاقاةأل  ها  1000   م  ل رلا    136بسعد 

        العت   ادر ة  ةا    ستاع م شا  ا ال ا د  السال د 

       قط    130 ء    ا  يج      تي   ء طدأل  ها يا املجم  
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قط   م    ل   طد  32قط        ئي ل   طد ادرمائ    98)

    انأل قس طط د  م   د(.

    الب  ئ أل يا   الش  د الاط طد لل         يا  ج و 

م  د  ت امد  11000  لس ة ادي ة ةد لم  ئدث    تي  ا 

    تبد ملتطلب ا ال    املختليد   كتع   ي   سطدأل  ط  

ي      تي  ا خمسد  الة ن طا  ا الب  ئ   ا  مط  

 املاا .

. الهيكل التنظيمي للشر ة الوطنية للنقل بالسكك 2

  الحديدية

بث ة التسط ي اديسا يا املؤتسد ملختلف امل ة   ا  

 امل  دحأل دركا املؤتسد ةشة التا،ي  اة    للا  ئف  ا 

    ي  طم  مم ل    تا طف ةط  اا ءاا  ي    م لطد 

 ي  ط ن ت  ط ن      س    مم و  س  مان يا ي قطد 

خ   اث   ا خالو  ج   طر  ي  طم  ة  ته امل ة  الع مأل 

 .علته الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد  ها     

 ة الوطنية لنقل ا  ما  التي تعرضت لها الشر . 3

 بالسكك الحديدية

امتيج  الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد للع ة  

 ا اة،  ا ال عبد يا الس ااا اةخ ي  خلي    ا    قتنة 

     ة.
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 نوعها تاريخ ا  مة

 2003 طي    5

 

قطيييييييييييييييييي   ا ل  ييييييييييييييييي  املسيييييييييييييييييي    ا  ا يييييييييييييييييط م

 بع ييييييييييي م  اليييييييييييبعض   لع  يييييييييييمدأل  خليييييييييييف 

    ح . 55ادي  ه 

 2009 طي    15

 

   ه ا ط ام   ن قط   ا للمس    ا 

بع ن ال  رد   درمائ  الع  مدأل     م  

ق  م  ا    ان  اآلخ   ا  حطد آغ أل 

    ح . 19 خلف ادي  ه 

ا ط م قط  ان   ن   ط د قا  ا  2011  ا  21

  ا  ا   با   ا أل اة و ل    الب  ئ  

 اآلخ  خ ص      املس    األ  ل    

    ح . 20  طلد ادي  ه قتطل ن  

 2012   يي م م 

 

  يح تبعد  ش  ص  ج  ا يا    ه 

ا ط ام  ق    ن قط   ل    الب  ئ  

 آخ  ل    املس    ا   ل  ا  ا ال نطد 

 ا   ا أل ادي  ه  ق    ن قط   ا  ش ق 

    م  ل    الب  ئ  ل ن  تج    ا 

الع  مد  حا   ج  ام     أل  خلف 

 .ة   د تبعد  س    ا  ج  ا  تي  يد

قط   ت ي   تجه  ا ادرمائ  الع  مد  2013 ا م ي 

 حا   ة د    ان ةتسبح يا   ت  تط   

 ا  "لان ا"  تط     ا  ا دث  ل    منة  تن
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ط    م ط د  ا  ي   لعي  ن يا  الةد البل

 .منة  ستاع  م  غ ي  ح   

ي   ا اةمم    محطد الس د ادي ة ةيد  2013  سم ي 23

 ييييييييياا   السيييييييييم   يتسيييييييييبح ييييييييييا مطييييييييي  منييييييييية 

 سييييييييتاع ال طيييييييي  اا املتج ييييييييد  حييييييييا شيييييييي ق 

 غي ا جيي  طد ادرمائيي   التي  خل يي    لييد 

 يييا ال ميييح  تيييي  املسييي    ا املتاا يييي ةا 

             ل طييييييييييييييييييييييييييي  اا املتا  يييييييييييييييييييييييييييد  يييييييييييييييييييييييييييا  ةشييييييييييييييييييييييييييية 

  ادرمائ  الع  مد(. -)ال نطد 

 يييييييي  ه  كتيييييييي       ييييييييط ام قطيييييييي   ل  يييييييي   2014  تا   

املسييييييييييييي    ا  عمييييييييييييي  منييييييييييييية خييييييييييييي  ادرمائييييييييييييي  

 ج ةيييييييييييييييدأل بشييييييييييييييي   د   يييييييييييييييف  -الع  يييييييييييييييمد 

ش  يييييييييييييي   13  طييييييييييييييا  أل خلييييييييييييييف ة يييييييييييييي  د 

   ج  ا  تي  يد اد طا  .

ا ح اة قط   ل    املس    ا ل ن  تج    2014 ا م ي  05

 االةد  ا ادرمائ  الع  مد ايج   ال نطد 

 57 ا   ا  ةخلف   ت  تط      ا 

 آخ  ا

ةجييييي اا  يييييي جش لعمييييي و الشييييي  د الاط طيييييد  2014 ا م ي  11
لل  ييي    لسييي ة ادي ة ةيييد ا تج  ييي  منييية 
قيييييييييييييييي ا  اس ا   ال  ضيييييييييييييييي    ي يييييييييييييييي  تيييييييييييييييي ئا 

ال نطييييييييد اليييييييييه   يييييييي   ميييييييييا  -ائييييييييي ادرم  قطيييييييي  
أل  طيييييييي  2014 ييييييييا م ي  05 سيييييييي     تيييييييي     

 م       د ال ط  اا شلال ي   .

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ا ييييييييط ام قطيييييييي   تييييييييي ي  ليييييييي ن ق   يييييييي   يييييييييا  2014  سم ي  29

الشيييييييييييييييييلف   يجييييييييييييييييي   ادرمائييييييييييييييييي  الع  يييييييييييييييييمدأل 

بسيييط  ي ن منييية  سيييتاع   طيييد ي ييي ط   ييي ن 

                 السييييييييييييييي د ادي ة ةيييييييييييييييد  الط  يييييييييييييييا  محطيييييييييييييييد 

)  يييياا شييي ق الع  ييييمد(أل  طيييي   ئيييي يايييييد 

لييييم ةييييتم ا  يييي  ح السييييط     ييييا اال تعيييي   

 ا املمي  لط ي  ه ال طي   اليه  لي ن  سي ي 

 بس مد   ئ د.

ا يييييط ام قطييييي   ل  ييييي  املسييييي    ا بسيييييط     2015   يي  09

ل  يييي    ييييطلد  تييييط  طد  االةييييد البييييا   أل

آخييي  ا  3  ييي   شييي ص  ة ييي  د  اديييي  ه

  ج  ا  تي  يد اد طا  .

 

االمت ا اا   شا ال ط  اا   دحر    يخلف مش اا  اا ه 

 الت       بشكؤث   ائ     ا  الضي ة  خالو الس ااا اةخ ي أل

   لد 476أل 2010 تل  ا لطد  2008  ه  الس ة ادي ة ةد

الاط طد  ضيطد  ا  س    ا  مم و الش  د 115خلي    ا 

س الت   ق بشكؤث   ئي لل      لس ة ادي ة ةدأل  ها ادي طلد

 .  قا  اد ط   ائ   اة ا

( يمثل ا  ما  التي تعرضت لها الشر ة 1جدول رقم )

 الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

  ا ةم ا  الب   افصدر  
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  . أسباب نشوء ا  ما  ف  افؤسسة4

تعيي  ا  تييب ا اة، يي ا التيي  تع جيي  ل يي  الشيي  د الاط طييد     

لل  يي    لسيي ة ادي ة ةييدأل    يي ك  ييا ة  يي   ييه  اة، يي ا ةشيية 

اةخطيييييييييي   البشيييييييييي  د   لنسييييييييييبد دييييييييييياا ه ال طيييييييييي  اا "السيييييييييي مد 

املي طييييد التيييي   سيييي ي بثيييي  تيييي ئ ي ال طيييي  اا"أل ةجيييي  د ةشيييية بعييييض 

تعيا       ك  ، ي ا ألو الش حاملااط  ن الهةا ة ا ان  كمم 

املعلا ييييي ا    اس ال    يييييص  تيييييب بث  ةشييييية اسشييييي م األ  طييييي   ن 

 معلا ييد   ن التك يي   دثيي    ييا   يي      ييا شييك ه  ن ةتسييبح 

ييييا  ييي  ه  ، يييد للشييي  دأل   ييي     تييي ئ  اسميييالم   لبحييي  ميييا 

املعلا د  يا      ي   لي نأل   يها  شي ة  يا   ي اقطد يلية 

م يييييا  ن املعلا يييييدأل  قييييي  يتسيييييبح يلييييية اسشييييي م ا التييييي   يييييا امل

ةنشييي    شييي ص  ييي   اخييي  الشييي  د    ينشييي     تييي ئ  اسميييالم 

منييية لسييي ن شيييي ص  ييي   ن يتسييييبح ييييا ة يييي اه  ، يييد للشيييي  دأل 

  يييييييييي  اسشيييييييييي م ا التيييييييييي  نشيييييييييي اث  ة يييييييييي ع ال  ييييييييييااا ادرمائ  ييييييييييد 

اد   ييييييدأل  طيييييي  ق  يييييي   ييييييه  اةخ ييييييي   تح طييييييا  يييييياو  يييييي  ه 

 2014 ييييييييا م ي  حسيييييييي ن  ا   يييييييي  املسيييييييي    ا  ا حيييييييي اة قطيييييييي   

 مع ييييييي  للمعلا ييييييي ا منييييييية   ييييييي    غ يييييييي  ؤ ليييييييد   امتمييييييي ا ييييييييا

 مليييييي   سييييييؤ لطد ادييييييي  ه للم ة  ييييييد الع  ييييييد   ييييييها للم ة  ييييييد 

اد   ييييييد  تشيييييي  اا اس ييييييها أل   ييييييها  يييييي     تسييييييبح يييييييا ا مميييييي ج 

العم و   لش  دأل  ط   خلاا ييا ةجي اا ييا الطيام امليااشا بعي  
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   التح طيا   ل  ي  أل  يا السي مد ال    يد  يب    ةشية السي مد 

 مش .ادي  ةد 

التخطي  اإلس  اتي   إلدارة ا  ما  بالشر ة الوطنية . 5

  للنقل بالسكك الحديدية

التخطط   متطلح  ت س     م يا مملطد ة ا   اة،  األ 

 مع م اة،  ا يتك،م ةن  خط   بش  د  قع  بسبح غط ا 

ال  م   الت  طمطد للتخطط  ةن لم ة ا ل ة   خط  

 آ     . ملاا  د اة، د    التخيطف  ا

  إلدارة ا  ما  بالشر ة قبل وقوع ا  ما التخطي  

اثتم الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد   لتخطط  

اة،  ا  ادي الا     ي    خط  للتع    س ا    ،  اث   ط 

 املخط   Plan orsec, Gestion de secoursالط  ئد  سمل 

  ا مب    ما  لط  ة ش    ةت ما 

  اايف الطاا ئ.  ق م  -

 Poste national desال  مد املخ  د س ا   اة،  ا " -

opérations " 

 م    م       ا ة ا   اة، د. -

 ق ئمد  تم    م    الي  ا. -

    م ل  م ا  ا  م    الي  ا. -

 ال  طا ال تم  اله  ةتاشة االي  و  ات ئ  اسمالم. -
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 اا  التعلطم ا  م  ةت ما ال لط   ملد  ا اس ش     

 الاا ح منة الي  ا االلتزام بث  

   اا يحنا  م    الي  ا   ل      م م اال يب ك. -

   اا  م و  م    الي  ا ملر ن ادي  ه. -

 طيطد ي  ةم  م    الي  ا استع   ا اة لطد  املع ا د  -

 لأل  ا   ا   قا  اة، د.

 االي  و امل  تبد. يج  ز ق مد يتم  يث  ة ا   اة،  ا  ك  م  -

ممل  الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد منة يا طا 

  ها املخط  العمنا  طب مته.

يا   الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد ق مد  م    

 اتعد  ج م   ر  اس ر  ط ا االي  لطد  الت  طد ة ط ح 

 Poste national desال   د الاط طد للعملط ا "مليث  

opérations"  ي   ال  مد يا الط  ا الس     ا    ةد

الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةدأل يت ما  ه  

ال  مد ط  الا     م أل   ها  ااتح اسمالم اآلشاأل 

الي  سأل اد طاط ال  ييطدأل ةج  د ةشة شب د اة تي  أل 

ل ا  ه  ال  مد ليس      د جما ال طر  الت  طم  

 للش  د.

الشيييي  د  تشيييي ط   يييي ق مميييي   ختليييييد   تعيييي    دييييي  ي ييييام   

الع ة   ا  ،  اث أل   متبي   قطي   ال  ي  م يي السي د ادي ة ةيد 
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قط       س   ةتطلح ي خ  مي     ي ا      ا ي ا ممي  

 ييا يخ  ييي ا  ختلييييدأل  مييي  يختيي   الشييي  د  ييي ق ممييي   ميييا 

ليي يثم خ ييي  تيي   د يييا التع  يي   يي  اة، يي األ تيياا  يييا تعيي  ل م 

    ييييييي   تييييييي ئ   -ال اخلطييييييد  اد    طيييييييد–ي الشييييييي  د  يييييي   مييييييي   

اسميييييالمأل ةجييييي  د ةشييييية  يييييها يختييييي   الشييييي  د ش  يييييطد  حا  ييييييد 

يتحيي ه   تييم      يي   اة، يي ا للتع  يي   يي  ادرم ييا   يي ل   منيية 

اتتيسييييييييييييي  ايهأل    لتع  ييييييييييييي   ييييييييييييي   تييييييييييييي ئ  اسميييييييييييييالم املختلييييييييييييييد  

الصييييييييي  د امل تا ييييييييدأل اسءامييييييييدأل التليم ييييييييانأل   تم يييييييي  ال يييييييي طا 

 تيييم الشييي  د ييييا املييي ة  امل  يييم  للمنشيييآا ال  م ةيييد ال تيييم   

 للس ة ادي ة ةد   ا  س م  امل ة  الع م للش  د.

   متبييي   امليييياا   البشيييي  د هييييا املييياا   امل مييييد التيييي  يحيييي    ييييي    

  ا  املؤتسييييييييييييد لتح طييييييييييييا   يييييييييييي ا    استييييييييييييتيايطجطد  مختلييييييييييييف 

  اام يي  خ  ييد  قيي   قييا  اة، يي ا  ادييي الا الط  ئييدأل ممليي  

 د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةيد منية ييا  ي  يي  اا الش  

بشي  د  طي   ليي يث  خ يي  يييا التع  ي   ي  اة، يي ا املختلييد التيي  

يتعيييي ض ل يييي  الشيييي  دأل ل ييييا ميييي    ييييه  ال ييييي  اا قلطيييي   يييي األ 

ةجييي  د ةشييية  ن  يييه  ال يييي  اا غ يييي  را يييد لتسيييط ي اة، ييي ا  ليييم 

ئييدأل لييهلة  عت ييي ةييتم ييي   بثم منيية ة ا   اة، يي ا  ادييي الا الط   

ل   ا ال  طا ال تم    تيم الشي  د   ئيسيد  ائي   االي ي و 
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  لشيي  د   ييه  ييا ال يي      ن ي ييام شيي  تثم  ترييا ا  اا   يي  

البشيي  د منيية تسييط ي اة، يي األ  ءليية بثيي ة يخيي ج   يي ا  لييي يثم 

خ يييي    يييي    ييييا  جييي و التع  ييي   ييي  اة، ييي ا    مطيييد االي ييي و 

 ييي   يييا    تيييمعد  سييي د ميييا    ييي   اة، يييد  يييها  يييا   يييدأل   

الشييي  د الاط طيييد لل  ييي    لسييي ة ادي ة ةيييد  يييا   يييد  خييي عأل 

لييييييييهلة   يييييييي ك ا تميييييييي م  ييييييييا قبيييييييي  الشيييييييي  د يييييييييا ي يييييييي ةم    اا 

ي   بطيييييد للتعييييي ة منييييية الييييي    اليييييه  ةؤ ةيييييه االي ييييي و ييييييا ة ا   

 اة،  ا  ي  يح خلطد  ، د   ملي ام ادي ة .

 ة ةد  م  اثتم الش  د الاط طد لل      لس ة ادي   

 ح ا   ؤيم اا     اا خ  د   الي  و  ة ا   اة،  ا 

 مائ  د - يجنة  ها  ا خالو  ش   تث  يا        نسطد

 ا   مل    تبا    درمائ   او اي  و اة،  ا  الترا ا 

لتسط ي اة،  األ         ا خالو  ه  املش   د ها ال    

األ ةج  د  ا  ستاع  اا     البش  د يا  ج و ة ا   اة،  

 منة يج  ا ت   د   ختليد.  االطال ةشة 

  إلدارة ا  ما  بالشر ة أثناء وقوع ا  ما التخطي  

ي ام الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد        قا  

 جمامد  ا  اة،  ا  تش ط     ا مم  ةتران  ا
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املتخ   ن    ة   ال  ائ   خت  ن يا ة ا   اة،  األ 

الش  د منة تش ط   م     ها الي  ا  ا  ة ص ق  ان 

   ه اة، دأل   ح   ءاا ال   ان    م ل  م ا  ا 

 م    الي  األ  ر  م ا  ا  م       ا ة ا   اة، د منة 

         ه الت        له ال   انأل   تشر     ا  اةد     

 م األ ةتم   يا  15ة ا   اة، د   لش  د م     ا  ق   ا 

  ة   ال  ائ ) خت  ن يا أل ةج  د ةشة م للش  دامل ة  الع 

الشؤ ن ال   ا طدأل  ختص  يس  أل  ختص   شاأل  خت  ن 

 لل م  خت  ن  ا  -ةءا ل ن    ه    ا ح اة قط   -ي  ط ن

 ا   قا  اة،  ا   لش  د ة ام    ا ة ا   أل  اخ  الش  د

ال اايفأل   )ياة،  ا  تج  ز غ  د العملط ا س ا   اة، د  

 آالا الي  سأل  ال ية  االل تي نيأل ادي تاا  االي  الا 

  صأل أل خما  ا امللي األ السل طد  الالتل طدأل    س د

  يا أل ش    ال األ  ق    ا الا قأل      يسأل  قالمأل 

أل ِسر أل طااب   ا  مط  اة اا أل  س ط أل  ت ئ  التصيط 

 أل تطاا  ا لا بطاي أل امللي ا  املجل ااأل    م  ال مبطاي 

    امل    ف  مختلف   اام  .
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 ا   قا  اة،  ا ة ام    ا ة ا   اة، د  اج  خطد  -

ةتتيايطجطد ملاا  د اة، دأل  م ض اد طد منة امل ة  الع م 

 للش  د.

                قا   اا ه الس د ادي ة ةد ل  ح اة ال ط    -

   ا ط ام ال ط  اا ةتم تش ط  در ت ن للبح  يا 

 د  ،ا  د ةتم تش طل   منة  ستاع  ،ا   ال    اة، دأل در

   ام  ،   ال     تعط ن  م  ئث أل  در د خ  د ةتم 

تش طل   منة  ستاع الش  د الاط طد لل      لس ة 

ادي ة ةد ة ام امل ة  الع م للش  د  تعط ن  م  ئث  

 يا،ي  امل  م منة ل  م ا  ا  م    ال ر دأل  تعم  

  لتح طا يا ادي  ه  ا خالو  ال ر ت ن   لتنسطا  ع 

النز و ملر ن ادي  هأل    اتد  مط   اا ح اة، د ملع  د 

يي  ط  ا ح اة ال ط    العاا   الت    ا ةشة نشا  

اة، دأل  م  ي ام ال ر ت ن بسيح املعلا  ا اد   د بس ي 

يح ة  ت مد ال ط   - ال ط  اا الت  سرل      ، الس مد

 د ةشة ي ص   املعلا  ا الت  يحمل      اتتث أل ةج  - املر   

العلبد السا ا  املتاا      ل  ط ااأل  تسرط  ل       ع 

 اخ  ال ط    ا مملط ا ي  طد     طد قب   قا  

ادي  هأل  التح طا    الس ئا  املرلف  تمط   اسش    يا 
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تم الاقاة منة طبطعد  حرم ةأل  م   حطد الس د

 .للش  د  لل    الع ماد س ئ  الت  خليتث  اة، د 

 م  ي ام الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد  ا    

خ  د  طم  ةخص اة،  ا املتعل د  - تع ج   ة، د

 ت  ا   ط ن   دي هأل  ة ت له لات ئ   - حاا ه ال ط  اا

ما يي  ط  ادي  ه  ي ما  هلة ةمالم  الطالم ماسمالم 

، دأل ةت   و البط ن  م   ي الش  د اد    طد ما  حاع اة 

  ق ئ   يي  ط  ادي  ه.

  إلدارة ا  ما  بالشر ة بعد وقوع ا  ما التخطي  

خ  د  طم  ةتعلا  حاا ه  –بع   قا  اة،  ا    

ي ام الش  د  -ال ط  اا الت  يي قم  يا اآل  د اةخ ي 

تاشة    لت      دث ةد ادي  ه  ما   اة ا  لطبطعتث أل   

الم  م   ي الش  د  دث ةد للش  د   مد ةمامل ة  الع م 

الش  د  ت ت و  ط ن صييي لات ئ   ادي  هأل  م  ي ام

 .اسمالم يخ ي م  طه  دث ةد ادي  ه

 م  يحتيظ الش  د  ملف ل    ما ل     نش يه   

"  شطف  ع ض الصي  د"أل   ها ما  اة، دالصي  د ما 

  لعم  اة، د  ا خالو ي ططم  طيطد تع    الش  د    

أل  ها امللف تطران  س م ا خلطد اة، د الت  يم تش طل  

للش  د يا يخطي  ،  ا  ست بلطد  التع     ع    ة ا اث  
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 ط   د  ط  أل  م  تيس م    يا يي     خط   يم ا ير بث  

 يا ة ا    ه  اة، د. 

ةج  د ةشة ءلة تعم  الش  د الاط طد لل      لس ة  

ادي ة ةد منة  مم مالق اث      ت ئ  اسمالم  ا خالو 

 ت بعتث  املستم   مل  ينش    ه  الات ئ  ما الش  دأل 

  ها التاا    ع     يد  ائمد سم    االمتب   للش  د 

 سم     تم  ا    ط   ما الش  د يا ء ا  م   ي   

 ال    الع م م  د.خ  د   

  نتائج الدراسة

ةشة  جمامد  ا  ال  اتدخالو    ي  م يا ل   ه   ا     

  ه         ا منة ط     لي جط ا ال  اتد ال ت ئ  

ادر د املسؤ لد ما التخطط  استتيايط ا   لش  د  ح   -

ال  اتد ها امل ة  د الع  د للش  دأل    ا    شم  الا،ا   

   "أل  ط   ن املؤتسد تس ي   ا تط تد الا طد " ،ا   ال

 ال  لد.

 ن طبطعد اة،  ا الت  . كان مضمون الترضية ا ولى 1

ياا ه الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد يتم   يا 

 ،  ا ة ا  د   ،  ا  ي  ئد يتعلا  حاا ه الس د 

 .   تجس  ءلة  ا خالو الت شا ادي ة ةد
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بع   ط لح م ة     م  يكخه ةج ا  ا العم و الت  يكتي  -

  تياا ليس    ل   ي .

يح ه   ن  ال ط  اا الت  اا ه ا ح ا  ا    ا  ا  -

يا ت  ا ة ها   اتي ةت  ج يك  ي    تل ة   ةشة املااطا  

     ع  .  ا  ة م و التع غلح اة ط ن يتحاو ة،  ا  

 ن مملطد التخطط   كان مضمون الترضية الثانية. 2

ا يا    لد    قب  اة، د يتم   يا يحلط  العاا   استتيايط 

أل   تجس  ءلة  ا خالو البطئطد للتنبؤ   ة،  ا املحتملد

 املؤش اا الت لطد 

 ا    ك يح  ي  سبا  ا ط ة الش  د  ح  ال  اتد  -

 ط   ج   لط  ة ش    س ا   اة،  ا املتاقعد ةح    ا 

  ها  م ا  ا  م       ا ة ا   اة، د خالله    م ل 

   ا ملع  تث    ةخط    ادياا ه امل     ملحطد الس د 

 ادي ة ةد.

يملة الش  د  ح  ال  اتد  ت ئ   تخ  د يا ا تش ة  -

 تسرط  ةش  اا ما ادياا ه املتاقعد         ، قط   

 ت مد ال ط  اا.

  ه  ج   ن املتح ه ال تم   ح     ا ا   سب    ل -

ةتم  م يا قمد   م املؤتسد   تم   يا امل ة  الع م منة 

ال غم  ا   ا  ال  ئم   الي  و  ةط  ايه يا املؤتسدأل 
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 م       ة ا ه امل ة  ادر ا  للمنشآا ال  م ةد   ها    ا 

 لتمتعه   د  ي  يا التع        ت ئ  اسمالم.

يا   الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد ق مد  -

 اتعد  ج م   ر  اس ر  ط ا االي  لطد  الت  طد ة ط ح 

 Poste national des"الغرفة الوطنية للعمليا  مليث  

opérations " ي   ال  مد يا الط  ا الس     ا    ةد

الش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةدأل يت ما  ه  

الا     م أل   ها  ااتح اسمالم اآلشاأل ال  مد ط   

  تي  .اال الي  سأل اد طاط ال  ييطدأل ةج  د ةشة شب د 

 ا   قا  اة،  ا  ن  . كان مضمون الترضية الثالثة3

ي ام الش  د  ح  ال  اتد  تش ط   تعط ن  م       ا 

ة ا   اة، د   ا ال لط  اس ش   أل   ران  م    الي  ا منة 

  لد   ل    املطلاا  دثم. ع  د    د ل 

امل ة  الع م للش  د  ح  ال  اتد  ا امل    ال تم  اله   -

 ة ام  تم    املعلا  ا م    قا   ، د  عط د.

يتب  الش  د  ح  ال  اتد تط تد الب ا امليتاا     -

  ت ئ  اسمالم       تع ج   ة،  ا.

يتع  يييي  الشيييي  د الاط طييييد لل  يييي    لسيييي ة ادي ة ةييييد  يييي   يييي   -

ينش   الصي  د ميا اة، ي ا التي  تعتيجي    ي ل را  دييا الي   
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 الت ييييييهةح ييييييييا   ليييييييد  ييييييي  ةءا ل  يييييي  امل ييييييي الا  سييييييييئد للشييييييي  د 

  لبعض الش  ط ا.

التخطط   مملطد  ن. كان مضمون الترضية الرابعة 4

يتم   يا ي ططم       بع  اة، د  استتيايط ا يا     

 د.اةنشطد  العملط ا االي  لطد الت  يم ال ط م س ا   اة، 

   تجس  ءلة يا 

بع   قا  اة،  ا ي ام الش  د الاط طد لل      لس ة  -

ادي ة ةد   لت      دث ةد اة، د  ما   اة ا  لطبطعتث أل 

  هلة. امل ة  الع م للش  د  ح  ال  اتد  ا  ا ة  ا 

اة،  ا يحتيظ املؤتسد  ملف ل     او  بع   قا  -

  طيطد تسط ي اة،  ا.

ي ام املؤتسد  ت ططم استتيايطجطد الت  يم ةيب م   س ا    -

 ءلة  ا      ع  د   ع  ج     يا يح طا    ا    اة، د 

املسط  أل     اتتط م   ن يح  ظ منة  ا اث  اسةج  طد 

 يا ء ا  م ا   .

 حا  الدراسة مق   

 ج  ةتتيايطجطد اي  لطد  ست لد ما استتيايطجطد الع  د  -

 للش  د.

م    ؤيم اا     اا     ش ا مم  بشر        -

   ستم   او ة ا   اة،  ا.
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التي  ز منة ي   ح ةط  اا االي  و   لش  د س ا   اة،  األ  -

   ةخص املتح   ن ال تمط ن.

 ياا ادي ة دأل ةم    ال طر  الت  طم  للش  د   ا املت  -

 ج    م  تخ ص   مته  م  املعلا  ا   ة  ج جم ه  

 خط  ة،  ا  تاقعد.

 يخ طص   زا طد  ست لد س ا   اة،  ا. -

التخطط  ادرط  يا التع        ت ئ  اسمالم  العم  منة  -

 يا  ي     ا  خ  د لإلمال ط ن.

ي  طف  مالا ةمال طد لتامطد ال    للتع    السلطم     -

  اا ه الس د ادي ة ةد.

ة  ا   حاه    ات ا لل شف ما املش ل   الع اقط   -

 املحططد   لش  دأل  االتتع  د  م ا م البحاه املتخ  د.

االتتع  د  خ يا    خت  ن  ا خ  ج الش  د لالتتي     -

  ا خ يااثم يا مملطد التخطط  لأل، د.
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la communication de crise, Ed Economica, Paris, France, 

p31 
أل  ا  اإلعالم وا  ما  مدخل نظري وممارسا  عملية(. 2002 حم  )شا  نأل 4

 .23ال تح العلمطد للنش   التا،ي أل ال     أل    أل ص
أل  ةاان املطبام ا ادر  عطدأل ادرمائ أل اقتصاد افؤسسة(. 2003ص   أل مم  )5

  .24ص

أل  جمامد التخطي  االس  اتي   القومي(. 2009  ا   دحأل  حم   س ن )6 

 .105ص الع  طدأل    ألال ط  

أثر التخطي  االس  اتي   ف  تبني (. 2012ال بيس  أل  حم  م  و  م  )7 

التجارة اإللك  ونية على الحصة السوقية، دراسة تطبيقية على شركا  

أل  ت لد    ست ي يا اةمم و الب مجيا  افتبنية للتجارة اإللك  ونية ف  ا ردن

 .13اة  ن. ص  الش ق اة ت أل للطد اةمم وألاسل تي  طد غ ي  نشا  أل    عد 

أل  ةاان املطبام ا اإلدارة والتخطي  االس  اتي  (. 2001      ا   )م  نأل 8 

 .55ادر  عطدأل ادرمائ . ص 
 .16ص      ت  األ ال بيس  أل9

التخطي  اإلس  اتي   باستخدام بطاقة (. 2013امل  ان  نل ة  ا طم خلط  ) 10 

أل دراسة تطبيقية على مر ز التدريب افجتمع  و ٕادارة ا  ما ا داء افتوا ن، 

ال  لام املنه  يا ة ا      م ا املجتم  امل نيأل ادر  عد استال طدأل  لسط نأل 

 .18ص
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واقع التخطي  االس  اتي   ف  قطاع افقاوال ، (. 2005مط  هللاأل تم    ح )11 

يا ة ا     ت لد    ست يأل دراسة ميدانية على شركا  افقاوال  ف  قطاع غزة

 .37اةمم و غ ي  نشا  أل ادر  عد استال طدأل  لسط ن. ص

التخطي  االس  اتي   ف  مدارس (. 2012ال  ني مب  اد  لا  حم    ن  )12 

اس ا    أل  ت لد    ست ي ياالتعليم العال  بمحافظة الطائف )تصور مق  ح(

ي ا د  التخطط أل  لسط ن. التي ا د  التخطط  غ ي  نشا  أل قسم اس ا   الت

 .10ص

 وغي  العامة للمؤسسا  اإلس  اتي   التخطي (أل 2003م.  ا )   ا سان 13 

 مب  املا ا أل أل ي  مد واستدامته افؤسس ي االنجا  لدعم عمل الربحية، دليل

 41.لب  نأل ص لب  نأل أل   تبد1ط مماأل  حم 
14Simpson, Sarah (2012). Top Ten Leadership Skill, Book 1, 

http://bookboon.com/fr consulté  le  20.05.2017 à 17.49, 

p46. 

 .50أل ص      ت  امط  هللاأل 15 

والتخطي  مهارا  التتكي  (. 2008 الوأل  حم  مب  ال ن   سا )16 

أل    م يطا   اة ا   الت مطدأل اإلس  اتي  ،  يف ترب  الحاضر وافستقبل

 .13ص أل   

معوقا  تطبيق التخطي  اإلس  اتي   ف  اللااأل م  و    ا  تلطم ن   17 

 أل  ت لد    ست ي يا ة ا   اةمم و غ ي الجامعا  التلسطينية ف  قطاع غز

 .22التج   أل  لسط ن. ص  نشا  أل ادر  عد استال طد غم أل للطد 

أساليب إدارة أ ما  مديري افدارس (. 2009مب  الع وأل  ائ   ؤا   حم  )18 

أل  ت لد الحكومية ف  محافظا  غزة وعالقتها بالتخطي  اإلس  اتي  

   ست يأل قسم   او التي طدأل ادر  عد استال طد غم أل للطد التي طدأل  لسط ن. 

 .77ص 

أل  ا  اإلدارة اإلس  اتيجية حاال  ونماذج تطبيقية(. 2002ال ط   نأل   م  )19 

 .65أل اة  ن. ص 1 ج ال   للنش   التا،ي أل ط

http://bookboon.com/fr%20consulté%20%20le%20%2020.05.2017
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دور إدارة العالقا  العامة ف  التعامل مع (. 2003تمحا  حم  )ال حط نيأل 20 

ا  ما  و الكوارث، دراسة تطبيقية على إدارة العالقا  العامة ف  الدفاع 

   امل  ست ي يا العلام اس ا  دأل  ل  ةمطد   ةف أل  ت لد     د ل ط  ش  افدني

 .14ص الع  طد للعلام اة  طدأل ال   ضأل اململ د الع  طد السعا ةد.

 .87أل ص      ت  ا  ا   دحأل 21 

التخطي  (. 2010    شد مب ي  حم   سانأل الط ئي ةاتف حرطم )22 

  ات ا الرا دأل أل  جلد    م اإلس  اتي   ودوره ف  تحقيق افيزة التنافسية

 أل    عد الرا دأل الع اق.19أل الع   1املجل  
23 Heiderich DIDIER (2003). PLAN MEDIA DE CRISE, LE 

MAGAZINE DE A COMMUNICATION DE CRISE ET SENSIBLE, 

WWW.COMMUNICATION-SENSIBLE.COM  

consulte le 05.01.2017 A 17.05. 

أل 1أل ال ا  امل   د اللب   طدأل طاإلعالم ومعالجة ا  ما (. 2005 سا مم   ) ر   أل 24 

 .73ص  ال     أل    .

افهارة ف  إدارة ا  ما  وحل افشكال ، ا سس (. 2007ت  ي  حم   ش م )   مأل 25 

 .24اة  نأل صأل أل مم ن1أل  ا  الب اةد للنش    التا،ي أل طالنظرية والتطبيقية

ا  مة افالية العافية ا سباب واآلثار وسياسا  (. 2009  تا    21-20  ا أل      ) 26 

أل   قد  ح طد ق    يا امللت ى العلم  ال  شا  او اة، د امل لطد  االقت   ةد مواجهتها

ال  لطد  اديا مد الع ملطدأل للطد العلام االقت   ةد  ملام التسط يأل    عد     ا 

 مب  أل تططفأل ادرمائ .

أل  جلد دور افعلوما  واالتصال ف  إدارة ا  ما  الدولية(. 2014ل   ن أل ة  يس ) 27 

 .10اس   اا الع  طد املتح  . ص أل 1 ؤع ةتتيايطجطدأل الع   

 اإلس  اتيجية ا  ما  إدارة مبادئ (.2008 حم  ) تالمأل   تم ال   ي      28 

 .98 -96اة  نأل ص ص   التا،ي أل للنش  ،  ان  ا  ألوالحلول 

أل محاضرا  ف  تحليل االتصال و ا  ما  الجديدة(. 2016-2015 لط د )مطا أل  29 

 .3للطد ملام اسمالم  االي  وأل    عد ادرمائ 
30Libaert Thierry, Westphalen Marie Hélène (2012). Com-

municator toute la communication d’entreprise, 6ème éd, 

Dunod, Paris, France. p392. 

http://www.communication-sensible.com/
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31 Renaudin Hervé, Altermaire Alice (2007). Gestion de 

crise mode d’emploi, principes et outils pour s’organiser 

et manager les crises, éditions liaison, Wolters Kluwer 

France, p 86. 
32(Libaert,westphalen, 2012, P 392). 

أل دور الصحف ف  إدارة ا  ما (. 2008 حم  مب  الا  ا  سا )مشم   أل 33 

 .64 نشك  املع  ةأل است     دأل    أل ص

أل إدارة ا  ما  من منظور إداري (. 2012امل  بيأل  حم  الي ي   حما  بش ي )34 

 21املع   الع شا لعلام المل  أل     د البحاه  التا طا   النش أل السا ان. ص 

 .64أل ص      ت  امشم   أل 35 

بمؤسسة  2012إدارة االتصال   مة فيتري (. 2013-2012خ ل  )  ةناأل 36 

أل  ه        د ل ط  ش     امل  ست ي يا ملام اسمالم 2سونلغا  قسنطينة 

 االي  وأل للطد اآل اا  العلام اسنس  طد  اال تم مطدأل    عد   جا  خت  أل 

 .114ص  م   دأل ادرمائ .

أثر إس  اتيجيا  إدارة ا  ما  الحديثة على (. 2012ال  جاأل     منا   دح )37 

ا داء التسويقي، دراسة ميدانية على الشركا  الصناعية الدوائية البشرية ف  

أل  ت لد     د اتت م ال ملتطلب ا ادي او منة    د مدينة عمان الكب ى 

للطد اةمم وأل مم نأل اة  ن. امل  ست ي يا ة ا   اةمم وأل    عد الش ق اة ت أل 

 .28ص 

 .29أل ص 2014ل   ن أل 38 

معوقا  إدارة ا  ما  ف  افدارس (. 2012  ع مم ال ةا   ةح )م تا أل 39 

الحكومية الثانوية ف  محافظا  الضتة الغربية وسبل عالجها من وجها  

امل  ست ي أل  ط   د     د اتت م ال ملتطلب ا ادي او منة    د نظر افديرين

 يا اس ا   التي ا دأل    عد ال ج ا الاط طدأل للطد ال  ات ا العلط أل  لسط ن.

 .35ص

    ئا  ا  ائ   االي  و   لش  د الاط طد لل      لس ة ادي ة ةد.40 
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 دهماني سهيلة 

 باحثة دكتوراه 

كلية علوم اإلعالم واالتصال 

 -3-جامعة الجزائر 
 

 ،القائم باالتصال ،عالمسوسيوجيا ال  الكلمات املفتاحية :

 . عالميةالبيئة ال 

: Abstract 
 

This study aims to look for the conceptual Indigeniza-

tion for the media environment and the term roots within 

the theoretical and sociological context This study aimed 

to identify the term of media environment that has 

emerged with the existing of the Communicator studios 

and factor affecting his news Product Identifying the 

educational, social, political, economic and relational 

atmosphere surrounding the communicator, would pro-

vide overall environmental background that determines 

the professional field map for journalists, "and this is 

called the media environment". 

We tried through this scientific review to focus on the 

the term’s dimensions and components, which consists 

of several factors: personal, social, cultural and its effec-

tiveness in the practice of journalism in general, stopping 

at the saying of ROBERT HAREEL who think that we 

can not understand any press without the journalist, and 
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this is what PIERRE BOURDIEU has advocated when 

he said that the meaning of very personal acts and most 

transparent do not belong to the person who is doing 

them, but to the full system of relationships that occur 

within and through it . 

 

 :مقدمة 

عالمدددددص فت وددددد    ف  بيئدددددم  ال ددددد    إ مفهددددد   تحديدددددد إن      

 ددددد ن   ع دددددم يق ضددددد   ب فدددددي   ا ددددد ة       ع دددددم عدددددال   إفسددددد    

       ع م بين فس      عال  ف ملج  ع ف ملؤسس ت  الالق ت

ا ددددد ت لدددددوح  الالقدددددم ف  قددددد ت ت  ب هددددد  أ، ف اددددد  ل  فدددددي  ألخددددد  إ

 ت ددددد   إ  اظدددد  ل        ع ددددم نأ  ع بددددد  إيددددا عه ودددد ل  ع دددد  فت ت

فضدد ا  اس  سددد م ف اةق ل ددم  اسددد  دة فدددي  ألإب ج دد   اظددد ف  فإ

إ. ملج  ع

ن إفإ ،فلوح  اظ  ل  ت ف ع  ل    ب نهد  فتدؤ   ع د  هل ده       

  ع   دددم ت  دددع ملدددؤ   ت  ةيددددهة إ  تصددد ل   ه ددد ليهو مددد  لدددد  

إ.  م  عديدة  خ  م فخ    م فت حكم في  ت جته  ع

 لدد إيج ب ددم ف ا دد    ملدد   سدد   ف   إأ اسدد ب م   دد  إمدد   أل لدد اكةيهإ 

خدد   كسددك  فددي بهدد   أ ت جددم مل ريدده ت  إ إ عددال  مدد  يفسدد      إ

ل  ددم ب ارددم أ، ل ل لددم لددوح  مل ريدده ت اهدد   ملج  ددع فتهظ   تدد 

   ك  ب لدددم ف هدددم إو تقددد مم م ضددد الي ا عدددال  فإأ ددد    إفدددي 

، ل ملل  هددم عالمددص  ئهدد    إأف ادد حكم فددي عددال        إف فدد و فسدد
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أن ال تكتفي باملقولة الكالسيكية القائلة ب لإلعالمعالمية ال 

املجتمع واالكتفاء بالتعبير الظاهري ملجمل  مرآةعالم هو ال 

وضاع السياسية واالجتماعية والثقافية السائدة في األ 

وى والقلى فحص ودراسة املتغيرات إتجاوز ذلك تبل  ،املجتمع

الضغوط  تأثيرو  ،ذاته االعالمي الجهاز داخل تحدث التي

داء القائم باالتصال أاملضمون و  بإنتاجاملختلفة واملحيطة 

  .وقدرته على نقل الحقيقة والواقع طبيعتهعلى 

مي يواملفاه التاريخي التأصيل للتعرف على املقال اهذ ذهبي لهذا

علوم االعالم  بحاثأموقع هذا املصطلح في للبيئة االعالمية و 

 من خالل مجموعة من التساؤالت :واالتصال 

بوادر ظهور مصطلح البيئة االعالمية واقترانه االول: عن 

 ؟السوسيولوجية للقائم باالتصال باألبحاث

العوامل والقوى الداخلية والخارجية للبيئة الثاني: عن 

 نها التحكم في منتوج القائم باالتصال ؟أعالمية التي من شال 

عالمية في ضوء الى ذلك سنتناول موضوع البيئة ال استنادا و 

 املحددات التالية:

 .الجذور التاريخية لدراسة املحيط العالمي 

 .ابعاد مفهوم البيئة العالمية 
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  عوامل البيئة الداخلية و الخارجية املؤثرة على القائم

 باالتصال.
 

لى امليدان إالوصفية  التاريخيةل الدراسات قمن ح .1

 .عالمياإل وبوادر دراسة املحيط لسوسيولوجي ا

كية لهارولد الزويل من يقول؟ ماذا؟ يتشير املقولة الكالس     

همية كل عنصر من ألى إ؟ التأثيري وسيلة؟ ملن؟ و ما هو أب

ولى حيث شهدت الدراسات األ  ،1عناصر العملية االتصالية

تغير على ال الجماهيري وسائل االتصال  بتأثير اهتماما واسعا 

مام قلة الدراسات التي تعنى أاالجتماعي ودراسة الجمهور، 

همية أال يقل التصال الذي يعتبر جزءا مهما و "بمن" القائم با

       .2و الوسيلةأعن الرسالة 

 :الدراسات بثالث مراحلهذه حيت مرت 

 ذمنفعالم ال التأثير الكبير لوسائل  لىإشارت أقد  ي وسيلة؟أب

عالم قادرة على تشكيل اآلراء ال ل وسائو ربعينيات األ 

واملعتقدات واهتمت الدراسات في هذه الفترة بالجمهور 

ن عملية االتصال أنها تعرضت لالنتقاد باعتبار أال إوالتأثير، 

ن املصدر ليس فردا بل مؤسسة أكثر تعقيدا و أالجماهيري 

ن أكاملة، لها قواعدها وتنظيماتها وعالقاتها باملجتمع، و 

ن أنما جماهير غفيرة ومتباينة كما إيس فردا و املتلقي ل



303 

 

عالمية والرسائل متعددة و متنافسة والتأثير ليس ال القنوات 

 بالضرورة شرطا الزما فضال عن صعوبة قياسه.

ن ألى إشارت أعالم و ال تميزت الدراسات بتحديها لقوة  :؟ملن

نما يقومون إعالم ليسوا سلبيين و ال الذين يتعرضون لوسائل 

 عالميةال دراك و تفسير وتذكر انتقائية الرسالة ال يات بعمل

 أن االتصال عملية دائرية وليس خطية ومن ثم بدأو 

االهتمام بخصائص املتلقين واملعرفة املسبقة بهم، والسياق 

لى رد إاالجتماعي الذي يحدث فيه االتصال وبرزت الحاجة 

 الفعل.

م بجوانب االهتما أتم تقييم النماذج السابقة وبد "؟من"

شر لوسائل االعالم الى تتجاوز السعي للوقوف على التأثير املبا

جابة على التساؤالت الخاصة بالتفاعل املتبادل محاولة ال 

وبدور املؤسسات  ، ثناء عملية االتصالأفراد املعقد بين األ و 

متعمقة وشاملة جراء تحليالت إعالمية والقائمين عليها و ال 

و نوعية هذه املضامين وما تحمله عالم ملضامين وسائل ال 

 .فكار و تصوراتأمن قيم و 

كثر عمومية ويعتمد على أالبحث عن تطوير مدخل بديل  أوبد

الفهم الكلي لطبيعة العالقات بين البناء االجتماعي ووسائل 

االتصال وجماهيرها وعمليات التأثير املتبادل بين وسائل 

ن هذا املدخل ع اليوتاالعالم واملؤسسات االخرى، ويقول 
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بوضع شتى وسائل االتصال وجمهورها في مواضعها  أنه يبدأ

في البناء االجتماعي وتحليل ملكيتها وعمليات الضبط واالنتاج 

 .التي تقوم بها

ال أويعكس هذا املدخل تحوال رئيسيا في حقل مهمل نسبيا، 

وطرق عملها  Media Institutionsوهو مؤسسات االتصال  

عي و السياس ي، وتحليل قتها بمحيطها االجتمافي التطبيق وعال

عالم ذاتها كمؤسسات وكمنظمات اجتماعية، وسائل ال 

 خذاأل واملعلومات و  نتاج وتوزيع االخبار إوبالتركيز على عملية 

عالم في في االعتبار الجوانب السوسيولوجية لوسائل ال 

 يأعالقتها باملجتمع بدرجة عالية من التعميم والتجريد، 

ملعرفة تأثير العوامل السوسيولوجية على  االهتمامتحول 

عالمية من ال عالمي والتعامل مع املؤسسات ال منتج العمل 

ينطوي على عدة  االهتمامخالل تحليل تنظيمي وهو نوع من 

ن املؤثرات التي يخضع لها القائم باالتصال أمنها  ،صعوبات

ال يمكن عزلها عن بعضها البعض فضال عن تداخلها 

 اعلها ومنها:وتف

صووووورة القووووائم باالتصووووال عوووون نفسووووه وسووووماته العامووووة وتووووأثير    

هوووو وزموووالؤه جوووزء مووون مؤسسوووة توووؤثر طبيعوووة ف فوووي عملوووهالوووزمالء 

هووووودافها علوووووى سووووولوكهم ويخضوووووع هوووووذا كلوووووه للشوووووكل التنظيموووووي أ

عالمية نفسها، والذي يوؤثر علوى طبيعوة املضومون ال للمؤسسة 
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مووووووووول فيهوووووووووا القوووووووووائم عالميوووووووووة التوووووووووي يعال الوووووووووذي تنقلوووووووووه الوسووووووووويلة 

باالتصوووال وطبيعوووة الجمهوووور املسوووتهدف ومووودى تووووافر مووودخالت 

وقيوووود الزموووان  .مووون املوووادة اليوووحفية يمكووون االختيوووار فيموووا بينهوووا

طووار الخووارمي ملمارسووة العموول ال حوودد جووزءا موون ي ذيواملكووان الوو

ي العوام، أاليحفي ومن بين املؤثرات الخارجية : السولطة، الور 

واتجاهوات املؤسسوات الدينيوة  راءأ مة،حزاب السياسية القائاأل 

يضوا املكانوة والهيبوة التوي يتمتوع أالبارزة في املجتموع واملنافسوة و 

ولية التي ينتموي اليهوا : األ بها القائم باالتصال داخل الجماعات 

لوووووى كووووول ذلوووووك العوامووووول إسووووورة يضووووواف األ صووووودقاء و األ كجماعووووات 

يووووووووووا عالمووووووووووي كالتكنولوجال املاديووووووووووة املتصوووووووووولة بممارسووووووووووة العموووووووووول 

 املستخدمة في وسيلة االتصال.

الدراسات الى االهتمام ببحث القائمين  اتجهتوهنا      

 على بيئته باالتصال الجماهيري و الوقوف 

نتاج املواد إعالمية، وظروف العمل باملؤسسات ال  ساليبأو  

عالمية وطرق تشكيلها داخل هذه املؤسسات والظروف ال 

تفسير القائمين باالتصال بهذه والعوامل التي تؤثر في انتقاء و 

 .املؤسسات للمضامين املقدمة

همية أمور ال يقل األ ن الوقوف على هذه أصبح واضحا فأ

عالمية ذاتها، عند ال بأية حال عن تحليل مضمون الرسائل 

محاولة بحث تأثيرها على الجمهور وذلك انطالقا من اقتناع 
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ة والتعرف عالميال ما يدور داخل املؤسسات  ن فهمأمؤداه 

ساليب العمل بها وعلى طبيعة االنتماءات الفكرية أعلى 

واالجتماعية للقائمين باالتصال الجماهيري، وتحديد مجاالت 

زاء القضايا املختلفة سوف يسهم في إاهتمامهم ومواقفهم 

 االهتماماالجتماعي مع  التأثير عالم في مجال ال جهزة أقدرة 

ء تحليالت متعمقة لها، جراإعالمية و ال بدراسة املضامين 

 فكار والتصورات التي تثيرهااأل ومحاولة الوقوف على نوعية 

فكار وعادات اجتماعية وكذلك تأثير أوما تحمله من قيم و 

فراد والعالقات الشخصية واحتياجاتهم على األ رغبات 

 عالمي.ال و رفض املضمون أسلوكهم و على قبول 

ذ يوجوود عوودد إ مووا اليوووم فقوود تحسوونت الصووورة بعووض ال وو يءأ

البوووأه بوووه مووون الدراسوووات حوووول هوووذه املواضووويع و لكووون مازالوووت 

نهوا أقليلة بالرغم من ذلك، كموا تكشوف قوراءة بعوض البحووث 

ركوووووووووووووزت علوووووووووووووى القوووووووووووووائمين باالتصوووووووووووووال مووووووووووووون حيوووووووووووووث خلفيووووووووووووواتهم 

نمووووواط وظوووووائفهم وبعوووووض أوخصائصووووهم االجتماعيوووووة وتووووودري هم و 

دائهوووم أسووولوب أخووورى التوووي توووؤثر فوووي األ العوامووول السوسووويولوجية 

عالموي هوو بالضورورة أن النتاج ال ألدوارهم، وذلك استنادا الى 

ن أنشاط جماعي منظم وليس نتيجة جهد فردي وهو موا يعنوي 

ن يأخووذ فووي أي تحليوول سوسوويولومي للقووائمين باالتصووال يجووب أ

 طارها.إاعتباره البنية االجتماعية التي يعملون في 
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لى إحكم وظائفهم ن هؤالء القائمين باالتصال ينتمون بأكما 

لى مجتمع معين، إمؤسسات اتصالية وهم كبشر ينتمون 

تنشئة االجتماعية سرية وطبيعتهم في الاأل ولهم خلفياتهم 

يديولوجية وتوجهاتهم األ  التزاماتهمو  ومستوياتهم االقتصادية

 ومرات هم الوظيفية التعليمية لى جانب مستوياتهمإهذا  املهنية،

ن تلعب دور املتغيرات املستقلة في أوهي العوامل التي يمكن 

أو األفكار صياغة رسالة االتصال من حيث الشكل الخارمي 

ساسية التي تشكل مضمون هذه الرسالة وهو ما يتطلب األ 

التركيز باألساه على البنية االجتماعية والقيمية واملهنية 

للقائمين باالتصال وتأثير ذلك على مواقفهم من بعض قضايا 

 .3ضايا املهنةمجتمعهم و ق

 عالم.اإل سياق، سوسيولوجيا ال، املناخ : عالميةاإل البيئة  .2

 
ا
النظر إلى البيئة العالمية بوصفها املناخ الذي يحيط  – أوال

                عمليةال والذي يساعد أو يعرقل عملية االتصال بأطراف

جو االتصال وتتعلق بادراك  هادى الهيتيكما أسماه د.  أو

بين املرسل واملستقبل  وما قد يعترض ذلك من صور  املعاني

التشويش التي تؤدى إلى عدم وضوح املعنى  أو إمكانية إدراكه 

باب متعددة مثل العوامل بالصورة التي يريدها املرسل ألس

          أو مشكالت الداللة اللغوية، أو العوامل النفسية البيئية 

أو عرض املعلومات  أو مشكالت االرتباك في تنظيم األفكار 
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خل نسق اجتماعي هي عملية تنتقل بها بين الناه داو  وغيره

ويتم تبادل املفاهيم بين األفراد باستخدام نظام من  ،معين

 4بيئتهم االجتماعيةباألفراد  اتصالالرموز بقصد املشاركة و 

عن مشاعره  ويعبر خبراته وتجاربه، النسان خاللها ويتبادل من

باللغة اللفظية  االتصال لآلخرين ويستعين وأحاسيسه وأفكاره

 ملعايير 
ً
واللغة غير اللفظية ويقسم إلى أنواع متعددة، تبعا

اتصال صحفي  : لالتصال، كالقول  العام كمعيار الهدف مختلفة

 للحاسة التي تستقبل االتصال 
ً
أو اتصال تلفزيوني، أو تبعا

  مرئي اتصال أو مسموع اتصال كالقول 
ً
 االتصالللموقف  أو تبعا

 .جماهيري  اتصال أو كالقول اتصال مواجهي

علم  مجالذات أهمية بالغة في  لقد كانت فكرة االتجاه 

النفس االجتماعي، وذلك بالنسبة للتحليل العلمي للعالقة 

املضمون النساني،  في واالتجاه به، بين الفرد والوسط املحيط

ريقة هو حالة عقلية أو عصبية  وهو استعداد لالستجابة بط

معينة ألشياء محددة في هذا الوسط وهي حالة داخلية  

عندما يعبر عنها بالفعل أو الرأي، أي انه يمكن أن يعبر عن 

بالكلمة املسموعة أو  –االتجاه–هذه الحالة الداخلية 

االتجاه  بأنه  أو اليماءة بالرمز، وقد عرف المبرتالشارة 

م بصورة منتظمة حالة من التفكير والشعور أو رد الفعل  تت

وعلى وتيرة واحدة، ويعتنق الشخص االتجاهات ألنها تخدم 
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وبين الوسط  الوسط الذي يعيش فيه الفرد كوسيط

املادي الخارمي بوجه عام والوسط الجانب االجتماعي 

العالمي أو االتصالي بوجه خاص، حيث تلعب االتجاهات 

 : تيثالثة أدوار هامة بالنسبة للشخص وهي على النحو اآل

يتمثل في أن الشخص عندما يكون له اتجاه  -الدور األول:

داخلي جاهز بعينه على تقدير حجم  معين، ذلك يمده برصيد

وذلك من نظر مصالحه  ااألشياء واألحداث واختيار حقيقته

  .الشخصية

يتمثل في احتفاظ الشخص بعالقاته مع  -الدور الثاني:

ذات أهمية خاصة في اآلخرين وذلك ألن إستراتيجية التعبير 

وال االحتفاظ بعالقات الشخص مع املجموعات التي حوله 

فحسب، بل في   (groups Membersship) نفسه عضوايعد 

 .توطيد هذه العالقة وتدعيمها

يتمثل في موا يسموى بالتعبيور  -الدور الثالث لالتجواهات واآلراء:

لخارمي  الخوارمي عن الرغبات الداخلية للفرد وهذا التعبير ا

علماء النفس بالسقاط أو النقل،  يسميهله صور عديدة، 

 
ً
            ،والتغير الخارمي يحدث عندما يقيم شخص مووا تماثال

           وهي استجابة ال شعورية( يبين تصوره لحالة معينة )

 .5أو حدث معين في الوسط الذي يحيط به
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ا
السياق الذي تتم  النظر إلى البيئة العالمية بوصفها – ثانيا

فيه عملية االتصال وهو النظام االجتماعي العام الذي تقع 

كما  .6في دائرته العمليات االتصالية والعمليات االجتماعية

ي أسماه )البيئة االتصالية( الذ نموذجهبحثها )بركو( في 

ة بعمليات يتناول فيه تأثيرات املناخ والظروف املحيط والذي

االتصال كالتأثيرات االجتماعية للبيئة ودالالت الرموز 

 للمرسل واملستقبل(. 

نتاج إتعتبر دراسة العمليات االجتماعية التي يتم من خاللها  

حدث التطورات في علم االتصال أمضمون هذا االتصال من 

االجتماعي حيث يتطلب ذلك التعامل مع املضمون من 

، والشروط االجتماعية ثيراتهتأمنطلق نمط انتاجه و 

والسياسية التي ظهر فيها والجمهور الذي يتوجه اليه 

 ،وامكانية الوسيلة وقدرتها على النقل والتعبير الحي والصادق

وهو تحول يعبر عن مطالبة قديمة للباحثين رايلي ورالي 

RILEY ET RILEY   برؤية اجتماعية لعملية  1959عام

صال في السياق االجتماعي االتصال تضع القائم باالت

 لعضوية الجماعة و الجماعة املرجعية و البنية االجتماعية.

ن مفهوووووم البيئووووة بمعنوووواه الواسووووع يعنووووي أ فريددددد ري ددددر  ويوووورى    

موووا يصووول ف. 7جتموووع الوووذي يعمووول فوووي ظلوووه اي نظوووامخصوووائص امل

للنووووواه مووووون معلوموووووات وأفكوووووار مووووون خوووووالل تقاربهوووووا املحتووووووم موووووع 
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مووووووع كالنظووووووام االقتصووووووادي والنظووووووام القوووووووى املسوووووويطرة فووووووي املجت

 مووووووووون النظوووووووووام 
ً
السياسووووووووو ي. تصوووووووووبح املؤسسوووووووووة العالميوووووووووة جوووووووووزءا

حوووووووود مكونووووووووات النظووووووووام أالعالمووووووووي العووووووووام ويصووووووووبح العالميووووووووون 

 .8املؤسس ي وتوكل إليهم وظيفة إنتاج املضامين

 
ا
 يعبر  ثالثا

ً
عن  : النظر إلى البيئة العالمية بوصفها مصطلحا

إلى العوامل والقوى التي تؤثر سوسيولوجية العالم لإلشارة 

ل على محتوى وسائل العالم، وفحص آليات عالقة وسائ

من دينامية العملية  العالم باملجتمع ومؤسساته واالقتراب

ليات أدائها، بمعنى النظر إلى الظاهرة العالمية الية و أاالتص

بوصفها جزء من الظاهرة االجتماعية التي تتأثر بمجمل 

 .ع السياسية والثقافية السائدة في املجتمعالظروف واألوضا

لوووى ربوووط االتصوووال باالتجاهوووات إاتجهوووت ربعوووة موووداخل أوثموووة    

مووون خوووالل  الجمووواهيري السوسووويولوجية ومنهوووا دراسوووة االتصوووال 

يركوووووووووز هوووووووووذا املووووووووودخل علوووووووووى  املهنوووووووووة املتخصصوووووووووة واملتعوووووووووددة وال 

صوووووووولهم االجتماعيوووووووة  أولكووووووون علوووووووى  فووووووورادهوووووووؤالء األ شخصووووووويات 

دوار الوظيفيووة املختلفووة وخلفيوواتهم األ ري هم علووى اختيووارهم وتوود

ة واالجتماعيووة وهويوواتهم وانجووازاتهم العلميووة وغيوور ذلووك يووالطبق

مووون السووومات االجتماعيووووة ذات الداللوووة وثانيهمووووا املووودخل الووووذي 

عالميووووووووووة ال دوارا وظيفيووووووووووة معينووووووووووة داخوووووووووول املؤسسووووووووووة أيتنوووووووووواول 

لثهموووووووا بوووووووداع القوووووووائم باالتصوووووووال وثاإعلوووووووى الكبيووووووورة، والتوووووووي توووووووؤثر 
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املدخل الذي يركوز علوى املتطلبوات الوظيفيوة اليوميوة التوي توؤثر 

 بطريقوووووة مباشووووورة علوووووى شوووووكل وكوووووم ونووووووع املضووووومون االتصوووووالي،

املهنيوووووووووووة للقوووووووووووائمين  االتجاهوووووووووووات يركوووووووووووز علوووووووووووى وصوووووووووووف ورابعهوووووووووووا

 .8تصالباال

عالمية : قوى اجتماعية و سيكولوجية مؤثرة اإل البيئة  -3

 : على القائم باالتصال 

العوامووووووول املشوووووووكلة البحووووووووث فوووووووي تحديووووووود القووووووووى و  تتباينووووووو      

عطوووووووووت دراسوووووووووة وايوووووووووت أللبيئوووووووووة االعالميوووووووووة ففوووووووووي الخمسوووووووووينات 

WHITE   ،عووون حوووواره البوابوووة وكيفيوووة اختيوووار املوووادة الخبريووووة

لوووى إ WHITEدفعوووة قويوووة لهوووذا النووووع مووون الدراسوووات وقووود اشوووار 

العوامووووووووووول الشخصوووووووووووية والفرديوووووووووووة للقوووووووووووائمين باالتصوووووووووووال  توووووووووووأثير 

وتبعوه بعود   9على املضمون ماعية واملعرفية وخصائصهم االجت

 وشيفي وفليجال. SNIDERذلك سندير 

فكوار تيوار أرهاصوات إ بدأت واخر الستينات والسبعيناتأوفي    

عالموووووووي بفعووووووول ال لوووووووى تشوووووووكيل املضووووووومون إبحثوووووووي جديووووووود، يشوووووووير 

 عووووووووووووووووووالم كمنظمووووووووووووووووووواتال مووووووووووووووووووؤثرات العموووووووووووووووووول داخوووووووووووووووووول وسووووووووووووووووووائل 

organizations10 سولوب أنتواج و ال  فعول ضوغوطب يتوأثر نه ألى إو

وموووون وراء هووووذا  خبووووار األ عالمووووي و ضووووغوط قسووووم ال ادارة العموووول 

وموع تطوور هوذا التوجوه  gansوجوانز   Epstein ابسوتين االتجواه 
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مون  عالميوة ل مارسوات اميؤكد علوى الطبيعوة الروتينيوة لل الذي

 . fichmanوفيشمان  Tuchman رواده تاكمان

بنموذج الهيمنة  تأثر مخر أوفي بداية السبعينيات ظهر تيار  

فيه على  كداؤ الذي طرحه قرام  ي، م hegemony والسيطرة

صحاب النفوذ والقوة في املجتمع ومالك وسائل أسيطرة 

معه دراسات تعنى  بدأت اين عالميال االعالم على املنتج 

نصار هذا أعالمي بااليديولوجية ومن ال بعالقة املضمون 

 . hallin وهالين  Golding االتجاه جولدنج

وقوووووووود عنيووووووووت كتابووووووووات قليلووووووووة بوضووووووووع تصووووووووور عوووووووون القوووووووووى       

ملشوووووووووووووكلة للبيئوووووووووووووة ااالجتماعيوووووووووووووة وااليديولوجيوووووووووووووة والتنظيميوووووووووووووة 

منهوووووووا  باالتصوووووووالاالعالميوووووووة والتوووووووي توووووووؤثر علوووووووى مضووووووومون القوووووووائم 

 املكون من عدة عناصر و هي : GANS ET GITLINتقسيم 

ان العواموووووووووووووووووول السوووووووووووووووووويكولوجية واالتجاهووووووووووووووووووات الشخصووووووووووووووووووية  -ا

لوى إوتودري هم يوؤدي بهوم  باالتصالاسية واملهنية للقائمين والسي

نوووه يوووتم تنشوووئة أنتووواج واقوووع اجتمووواعي، وتشوووير دراسوووة بريووود الوووى إ

انووه موون عالمووي و ال القووائم باالتصووال اجتماعيووا لتبنووي دور امل ووي 

حووداث ذات األ يحوودد خووالل املالحظووة وخبوورة العموول مووع الووزمالء 

سومته أد باسوتخدام موا خباريوة، وكيوف يتجنوب النقوال الجدارة 

 تاكمان طقس او شعيرة املوضوعية.
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العواموووووول الذاتيووووووة  توووووأثير ويهوووووتم هووووووذا املووووودخل بدراسووووووة كيفيووووووة   

لليوووووووحفي علوووووووى طريقوووووووة كتابتوووووووه للموووووووادة اليوووووووحفية  واهتموووووووت 

التحيووووز الشخعوووو ي علووووى املووووادة  بتووووأثير خوووورى األ بعووووض الدراسووووات 

ن لووووم تووووربط بعووووض هووووذه الدراسووووات نتائجهووووا بشووووكل أالخبريووووة و 

اشوووووور مووووووع االختالفووووووات فووووووي املضوووووومون اليووووووحفي مثوووووول دراسووووووة مب

ن بعوووووووووووض اليوووووووووووحفيين أجوسووووووووووتون وزمالئوووووووووووه، حيوووووووووووث وجوووووووووودوا 

مجووورد قنووووات لنقووول املوووادة نهوووم أنفسوووهم محايووودين و أيعتبووورون 

نهم مشوووواركون فووووي أخوووورون انفسووووهم بووووأاليووووحفية بينمووووا وصووووف 

ن ينتقي مون بوين أنه يجب على اليحفي أالحدث و يعتقدون ب

 خبارية.ال ته قصته املعلومات لتغطي

واملؤسسووووووات بضووووووغوط القوووووووى  يتووووووأثر  باالتصووووووالن القووووووائم إ -ب

ن ثمة عوامل خارجيوة أخرى، ويرى هذا املدخل أل االجتماعية ا

العوامووووووووووول الثقافيوووووووووووة واالقتصوووووووووووادية فتصوووووووووووال االعووووووووووون القوووووووووووائم ب

للمؤسسة والجمهور هي التي تحدد املحتوى وتؤثر عليوه، ويورى 

خبوووووووواري يجووووووووب دراسووووووووة ال  نتوووووووواج املضوووووووومون إنووووووووه لفهووووووووم كيفيووووووووة أ

العالقووووووة بووووووين املؤسسووووووات والقوووووووى االجتماعيووووووة االخوووووورى خووووووارج 

 اليحيفة.

فوووي رغبوووة القوووائم باالتصوووال  التوووأثير ويحووودد مووودخل السووووق هوووذا 

ن عووددا كبيوورا مووون أعطوواء الجمهووور مووا يريوووده، لكووي يضوومن إفووي 

الجمهووووووووووور سوووووووووويهتم بوووووووووواملنتج بينمووووووووووا يحوووووووووودد موووووووووودخل املسووووووووووؤولية 
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اء عطووووإفووووي رغبووووة القووووائم باالتصووووال فووووي  التووووأثير االجتماعيووووة هووووذا 

 .الجمهور ما يحتاجه ال ما يريده هو

ن أيعد مدخل الهيمنة او السيطرة مدخال نظريا عاما يرى  -ج

 التأثير من هم في مراكز  بأيديولوجية يتأثر القائم باالتصال 

عالم تنقل االيديولوجية ال ن وسائل أ، و والقوة في املجتمع

وضاع القائمة. األ ا والتي تضمن بقاء التي تتماش ى مع مصالحه

امل الداخلية و التصور يركز على العهذا  نأ ويتضح

عالمية والتي تؤثر على القائم ال والخارجية داخل املؤسسة 

التي تمارسها  التأثيراتباالتصال بدال من التركيز على ماهي 

طار هذا التصور تتم إوسائل االعالم على الجمهور، وفي 

خباري والطرق التي يتم من ال املضمون  مناقشة طبيعة

 خاللها صناعة املضمون و املصالح التي تخدمه.

وعرض نموذج وستلي وماكلين دور القائم باالتصوال فوي العمول 

كمووووووووووا طوووووووووورح جرب وووووووووور تصوووووووووووره للضووووووووووغوط خبوووووووووواري كوسوووووووووويط، ل ا

تصوال مثول املعلنوين االعلى عمل القائمين ب ثر تؤ الخارجية التي 

عووووووالم االخوووووورى والسوووووولطة والجمهووووووور ل واملنافسووووووين فووووووي وسووووووائل ا

ن بوووووووووووودت منفصوووووووووووولة ملقتضوووووووووووويات إن هووووووووووووذه القوووووووووووووى و أومؤكوووووووووووودا 

ن إبشووكل جموواعي ومتووداخل و  تأثيراتهوانهووا تموواره أال إالتحليول، 

عوالم ال مسيطرة علوى وسوائل  بأوضاعبعض املؤسسات تحظى 

ن أكثوووووووووور موووووووووون غيرهووووووووووا مثوووووووووول الحكومووووووووووة. ويوووووووووورى سووووووووووعيد السوووووووووويد أ
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فرضووووووها املؤسسووووووة تقيووووووود التووووووي وال داريووووووةال الضووووووغوط املهنيووووووة و 

خباريوووووة ونظوووووم امللكيووووووة والرقابوووووة والرقابوووووة الذاتيووووووة ال واملصوووووادر 

 باالتصال.وهي من املؤثرات املهمة على عمل القائم 

ووضوووع ديمييووووك وكويوووت نموذجووووا مووون عوووودة مسوووتويات مختلفووووة 

وهوي الوكواالت و الهيئوات الدوليوة  التوأثير القوة او تماره عندها 

حوووووزاب األ واملؤسسوووووات االجتماعيوووووة مثووووول  واملجتموووووع، كالحكوموووووة

والضووغوط التنظيميووة الداخليووة كالعالقووة  السياسووية واملعلنووين

عالم والعوامل الشخصية  ومنهوا ال بين االقسام داخل وسائل 

 االتجاهووووووووووووواتمفهووووووووووووووم الووووووووووووودور والخلفيوووووووووووووة االجتماعيوووووووووووووة و  توووووووووووووأثير 

 الشخصية والجنس واالنتماء العرقي على القائمين باالتصال.

لووووى إشوووويوماكر ورايووووز منظومووووة مسووووتويات مشووووابهة  كمووووا حووووددت

حووووووووووووود موووووووووووووا للموووووووووووووؤثرات علوووووووووووووى القوووووووووووووائم باالتصوووووووووووووال متمثلوووووووووووووة فوووووووووووووي 

عالميوة و املسوتوى التنظيموي، ل االيديولوجية وما راء الوسائل ا

طبقتهوووووا  منظوموووووةواملسوووووتوى الروتينوووووي واملسوووووتوى الفوووووردي وهوووووي 

فوووي دراسوووتها عووون حراسوووة البوابوووة فوووي   1991شووويوماكر نظريوووا فوووي

 خرى لها.أ دراسات

تؤثر  التيعرض ماكويل  نموذجا تصوريا للقوى   1993وفي  

على النشاط التنظيمي لوسائل االعالم والقائمين باالتصال 

حداث األ وهي القوى والضغوط االجتماعية والسياسية و 
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واملعلومات والثقافة والضغوط االقتصادية كاملالك واملعلنين 

 . 11ور نباء واملنافسين والجمهاأل ووكاالت 

ن البيئة اليحفية تتكون من أيرى فريد ريجرز في حين  

ساه االقتصادي، البناء االجتماعي األ خمسة عوامل وهي : 

فيما  االتصالطار العقائدي ونظام ل والنظام السياس ي وا

نها تتشكل من عوامل سياسية أيقسمها ريتشرد فيجان 

كثير لا حيث هناك واجتماعية وتاريخية وثقافية واقتصادية 

البيئة االعالمية ويمكن داخل من العوامل واملتغيرات 

 تصنيفها في فئتين رئيسيتين هما : 

عوامل مرتبطة بالبيئة الخارجية املحيطة بالنظام  -

اليحفي "عوامل خارجية" وتشمل طبيعة النظام 

السياس ي واالقتصادي القائم، والقوانين والتشريعات 

قة بين املنظمة للعمل اليحفي، و نمط العال

 اليحفي ومصادر اخباره.

 عوامل ترتبط بالنظام اليحفي وبيئته الداخلية -

"عوامل داخلية" وتشمل نمط امللكية اليحفية، 

ومصادر التمويل، ونمط الفكر االداري والتنظيمي 

الذي تتبناه املؤسسة اليحفية والذي تعكسه 

شخصية رئيس التحرير وبنية الجهاز التحريري 

 .21باليحيفة



318 

 

 

 :خاتمة ال

خالل  من عالميةال  في مفهوم البيئة ن الحاجة الى البحثإ     

قيمة  تسليط الضوء على الى باألساههذا املقال هو راجع 

الذي يحيط بالقائم  قتصاديواالجتماعي واال سياس ياملناخ ال

ية البيئية فنها ان تقدم الخلأفهذه القوى من ش باالتصال

بر هذه عو  لليحفيين، ان امل يامليد خريطة الشاملة التي ترسم

  .سوئهاأو أ املستويات علىأ البيانات يشكل اليحفي خطابا من

بعاد أوحاولنا من خالل هذا االستعراض العلمي التركيز على 

عوامل ال من ديتربع على عد نهأوضح بأ ألنهومكونات املصطلح 

ثقافية وفاعليتها في ممارسة املهنة الجتماعية و اال شخصية و ال

 13ROBERT HAREELطرح عند يحفية بشكل عام متوقفينال

ي صحافة دون أصر بالقول انه ال يمكن لنا فهم أالذي  

خير بما ذهب اليه األ االنسان الذي يصنعها، لنقتنع في 

PIERRE BOURDIEU   ن معنى االفعال الشخصية أحين قال

و االكثر شفافية ليست ملكا للفاعل الذي يقوم بها و لكن 

 .14ة الكاملة للعالقات التي تتم داخلها ومن خاللهاللمنظوم
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Mines, Ministry of Higher Education and Scientific 
Research 

§ References :

ـي���1-  اS6زائـر dـc االلك>(ونيـة اGR6ومـة إbـa التحـول  تحـديات"، وآخـرون عبـدالقادر بلع̂ر

 االقتصـاديات عnـa واmعGاسـاته�اإلف>(اjـfi اإلقتصـاد حـول  ا46ـامس cالـدوb العلgـf امللتقـى."

��..االلك>(وmــــي�� املوقــــع dــــc متــــاح��2013-�06تــــار2خ� ، ســــعيدة ،جامعــــة الدوليــــة

belarbiabdelkaer@yahoo.f r� an22 االطالع - 18:21 الساعة ع 

ي ���-2  08 السابق،ص وآخرون،املرجع عبدالقادر بلع̂ر

3-���)pيـع سـمqومـة روع،مشـ بورGR6بحاجـة اقتصـادية حتميـة ،االلك>(ونيـة ا aـbإرادة إ 

22االطالع 15:32 الساعة عan 2013 .ماي 27 األحد�نيوز، اS6زائر ،جر2دة عالية سياسية
www.djazairnews.info/dialogue/492012 

4-  www.egov4dev.org/success/definitions.shtml

5- https://en.wikipedia.org/wiki/E-government

6 -Jeong Chun Hai @Ibrahim. (2007). Fundamental of

Development Administration. Selangor: Scholar Press. 
ISBN 978-967-5-04508-0

7 -Brabham, Daren C.; Guth, Kristen L. (2017-08-01). 

"The Deliberative Politics of the Consultative Layer: Par-
ticipation Hopes and Communication as Design Values of 
Civic Tech Founders". Journal of Communication. 67 (4): 
445–475. doi:10.1111/jcom.12316. ISSN 1460-2466. 

8 - (adapted from: Ntiro, S. (2000) eGovernment in Eastern 
Africa, KPMG, Dar-es-Salaam) 



 

 

 

87 

 

As national hub, the information and communication 
technologies sector has become aware of these facts 
and has created a conducive atmosphere aiming to 
strengthening research and development activities for 
more than 10 years, especially through:  (40) 

• Establishment of the Center for Study and Research 

in Information and Communication technologies 
(CERTIC), which is legally a public institution of a 
scientific and technological character.  

• The establishment of research laboratories named 
“LABORTIC” and “LARATIC” respectively, in the 
National Institute of Post and Information and Commu-
nication Technologies and the National Institute of tel-
ecommunications and Information and Communication 
Technologies.  

• The creation of a research network called RESAR-
TIC (the Algerian Network for Research in Information 
and Communication Technologies), consisting of 20 
research laboratories and socio-economic institutions of 
the Postal, Information and Communication Technolo-
gies.   

• The establishment of research units in the economic 
and social institutions of the sector.  

• Establishment of the optic fiber production unit.    

• Establishment of the Technology Transfer Office 

(BTT) (41)  in cooperation with the World Intellectual 
Property Organization and the following ministries: 
Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and 
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           • Show shocking images (pornographic, violent, and

such dangerous behavior ...)                                       

             • Personal information diffusion and continuance .  

• Online harassment (threats and extortion ...)

          • Attempts of fraud, impersonation and account piracy.

These challenges require collective reaction, espe-
cially when it comes to the protection of minors. In this 
regard, many protection measures have been taken, 
particularly  the awareness-raising campaigns, especial-
ly those organized by Post and Information and Com-
munication Technologies ministry, as well as free pa-
rental protection at the disposal of the parents. 

As part of the Child Protection Initiative on the Inter-
net, the Ministry of Post and Information and Commu-
nication Technologies has joined the initiatives of the 
International Telecommunication Union (ITU), which 
include the development of guidelines to create the 
conditions for a safe and secure Internet world for fu-
ture generations. 

c- Research and development:  

Industrial development in the world is a direct result 
of the enormous research and investment efforts in the 
information and communication technologies field. 
And its impact is evident in the dominance of large 
multinational companies in global stock exchanges 
trade interactions.
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 In addition to providing access to the Internet for 
people with small incomes, this process has also con-
tributed to the revitalization and mobility of these pub-
lic spaces. Indeed, citizens who visit these places, to 
surf the Internet, are able to identify at the same time 
various cultural and artistic activities and other activi-
ties at the level of these institutions. 

Adding  to the process of democratizing access to the 
Internet in shared spaces, the Post and Information and 
Communication Technologies ministry , together with 
the National Education ministry , has begun the process 
of connecting primary schools to networks. 

b - Child Protection Online:

Currently, with nearly 3 billion users, the Internet 
has become an amazing dynamic world because of its 
vast potential, being able to respond to the society key 
issues (access to information, knowledge, social and 
economic services, online learning, e-transactions and 
access to health care, e- government etc.). However, the 
risks associated with cyber security are increasing at the 
domestic and international levels there which : (39) 

The Ministry of National Solidarity, the Family and

Women's Issues                                                          63

The Ministry of Culture                                           118

Total 2012
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       • Strengthening the information and communication 
technologies exporting means .  

3- The digital divide reducing and uses main-
streamming:                                                                        
a- Internet access democratization in public spaces 

The role of youth, the role of culture, public reading 
institutions, mosques,  etc was the  sectoral plan of 
Post and Information and Communication Tech-
nologies Ministry that has been  adopted  and based on 
a combination of efforts And exchange of resources. So 
all of this aims mainly to open the world wide web on 
common spaces level for  the Algerian citizens  primar-
ily the most deprived grade. 

Eventually, The coordination and consultation pro-
cess initiated by the Ministry of Post and Information 
and Communication Technologies with four other min-
istries, namely the Ministry of Culture, the Ministry of 
Youth and Sports, the Ministry of National Solidarity, 
the Family and Women's Issues, and the Ministry of 
Religious Affairs and Endowments, has already con-
nected more than 2000 institutions to the Internet , at-
tributed to the citizens as first step 2010 -2012, divided 
as follows:  (38) 

Ministry number :

The Ministry of Youth and Sports 1156

Ministry of Religious Affairs and Endowments 675
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post offices, will not only change the behavior of citi-
zens and the cashiers assistant  but also aims to: 
•Improving services quality provided to citizens.                                                                                  
•Reduce queues.                                                                                                                        
•Secure transactions.                                                                                                           
• Digitizing daily and monthly checks and balances,

In terms of means and tools of production, it is con-
cerned with the reduction of handicrafts to the maxi-
mum extent possible through the generalization of 
computerization processes and the use of modern 
methods and more effective. 

2- Innovating centers and projects Developing : 

The Post and Information and Communication Tech-
nologies Ministry follows a strategy developing pro-
cess for technology parks activating , which aims to:  
(37) 

                      • Activating information and communication techno-
logies dynamic cluster.    

                      • Representing a physical and virtual focus of ICT 
activities in Algeria.                                            

• Providing the Algerian enterprises technical support 
and work quality.                                              

• Accelerate the proportion of configuration and 
expansion of start-ups , small and medium enterprises  . 

• Diversify the information and communication tech-

nologies value chain.  
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• Facilitate access to information and communication 
technologies by deploying the ambitious Post Office 
Computing (IBP) (36) program, setting up automated 
cash registers and electronic payment terminals and 
developing applications for tele-services or mobile 
networks. 

So it is necessary for this purpose, to update the leg-
islation and regulation in force, especially to redefine 
postal services, taking into consideration the develop-
ment of the global service and the public one , includ-
ing the harmonization of networks and opening the dis-
tribution branch for youth entrepreneurs in the frame-
work of youth employment,Modernization will also 
involve the adoption of a modern postal service offer-
ing thanks to information and communication technol-
ogies, which will include agencies, means and tools of 
production as well as proposed services. 

Modernization will be achieved through enhanced au-
tomation, intensive computing and digitization, espe-
cially the development of on-line services, remote ac-
cess and the use of mobile applications. 

With regard to postal agencies, the "Algeria Post" 
brand should conform to the development of society, 
respecting the structure and environment of each re-
gion.                                        

Therefore, the post office activities computerization at 
the level of the cashiers and behind them represents an 
important workshop to modernize the postal sector. 
This structured project, based on the modernization of 
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• Bringing postal and financial services closer, by 
giving priority to the opening of neighborood postal 
points in large metropolitan areas and in isolated ones .                                  

• Deployment of postal presence at major transport 

stations and airports.                                 

• Support and revitalize rural communities, areas and 

the ones facing difficulties or isolation, in order to 
achieve population stabilization, through the acquisition 
and deployment of mobile offices.    

•Transferring the postman's profession in order to make 
it a genuine business aid that provides various postal 
and financial services at the residence.  

• Installing multi-performance GABs in large business 
centers and in secure public places operating in self-
service format 24 hours a day, 7 days a week.    

• Adhering to the State's obligation to provide universal 

postal service to the population concerned by providing 
access across the national territory to basic postal and 
financial services of a quality and affordability.    

• Rehabilitation of the public service and the promotion 

of the concept of neighborhood, which contributes to 
social harmony ensuring through an activity aimed at 
achieving three objectives of service continuity, equal 
access and transparency.
• Achieving the sustainability of public benefit tasks for 
vulnerable populations. 
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tional devices and optic fiber devices, which have 
grown more than 100 %  in 2013.

F-Post promotion strategy: 

Pursuant to the instructions of His Excellency the Pres-
ident of the Republic regarding the public service of the 
neighborhood and the reduction of the digital divide, 
the endeavor adopted within the framework of the im-
plementation of the postal sector policy aims to democ-
ratize access to a modern postal service through inten-
sive use of information and communication technolo-
gies, while stimulating financial integration, that stands 
for the National economic solidarity axe .

1- Democratization of modern postal service access : 

In this regard, it is decided to continue the activities 
of modernizing and intensifying the postal network and 
activating all procedures and means to improve the 
conditions of receiving citizens and diversifying the 
offers and the proposed services, which will contribute 
to reducing regional differences and social disparities:

Thus, in the area of postal service, the modern postal 
service access democratization with intensive use of 
information and communication technologies will re-
main one of fundamental priorities. This access can be 
manifested in physical, electronic or mobile networks. 

   It is about allowing citizens to benefit from postal 
services, every inch of the national territory, using all 
available means, including the public-private partner-
ship. So the objective is made of :
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     In the same context, the Ministry of Post and Infor-
mation and Communication Technologies is promoting 
the development of mobile applications in Algeria. Ac-
cordingly, it was decided to create an Algerian space or 
market that would promote the production and dissemi-
nation of designed applications to and from Algerians. 

6- Evolution of information and communication    
technologies products imports:                        
According to the latest statistical report of the Al-

gerian Customs Department on foreign trade - De-
cember 2014 - mobile electrical products are ranked 
third in the classification of the industrial family 
products imported directly behind the importation of 
cars – in its double kind - reflecting the importance of 
the products of information and communication tech-
nologies in the national economy. The Ministry is in-
terested in the development of these imports between 
2010 and 2014 as well as its main components. 

Overall, there is a clear development of information 
and communication technologies import by more than 
100 % . On the other hand, it seems that the percentage 
of finished products imports far exceeds that of semi-
finished products imported or spare parts. 

   It is also apparent that the importation of data pro-
cessing machines as a final product is the most im-
portant in its class, as it has doubled in 2014. 
   In addition, the evolution of data processing appa-
ratus  equipment imports seems to be following the 
data-processing equipment imports expansion, as it has 
doubled in size, as are the imports of antennas, naviga-
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ty. In this context, the strengthening of telecommunica-
tions infrastructure is based on three main axes: 

• Completion and modernization of the access network 

by upgrading the infrastructure within   the technologi-
cal field to ensure technical developments and market 
needs in terms of diversity of services. 

• New infrastructure Developing  by increasing the ca-
pacity of the high and very high-flow network (fiber 
optic and fixed-line spreading ), especially to accelerate 
the output of white, rural and isolated areas and meet 
market constraints. 

• Improving the quality of services and customer recep-
tion

4- Content and services Developing via Internet:  

As part of the policy to mainstream the use of in-
formation and communication technologies, the Minis-
try of Post and Information and Communication Tech-
nologies promotes the development of national content 
and Internet services. In that connection, it was decided 
to reorganize the functioning of the field. Dz for:  

- Respect international standards and recommendations 
in the field.

- Ability to quickly distinguish between different cate-
gories of websites: Gov..dz and commercial.cz and ed-
ucational.edu.dz  .                                                        

- Facilitate procedures for obtaining domain names in 
.dz 
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• As a factor of regional and social cohesion, 

information and communication technologies strongly 
contribute to the provision of effective services to 
citizen 

Therefore, the high and very high-flow telecommu-
nications network should  be in shape to provide the 
necessary capabilities across the entire national territory 
while ensuring quality and safety in accordance with 
international standards. This network represents the 
basis for all actions aimed at developing online services 
for citizens, institutions and departments. The main 
objective is to develop high-flow, and very high-flow 
wireless telecommunications infrastructure, secure and 
deliver high-quality services across the country. 

A number of other measures have been taken to en-
hance, intensify and diversify access technologies and 
ensure high-flow, and very high-flow infrastructure. 
These measures relate to the granting of 3G licenses to 
the three mobile operators (2013) ), Fourth generation 
fixed line licenses (2014), fourth generation mobile 
phone (soon), generalization of optic fiber transmission 
across national territory and reduction of the digital 
divide (global telecommunications service). 

    In addition, the legislative framework (elaborate  the 
law text regulation) for post and telecommunications is 
being updated to enable the sector to keep abreast of 
new information and communication technologies by 
introducing new concepts such as opening the fixed 
internet market and infrastructure sharing (local roam-
ing) and number portability and technological neutrali-
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tion of the directives of the President of the Republic. It 
aims to achieve the following:  

• Consolidate Algeria's stable foundations

• Improving good governance 
• The pursuit of human development 

• Increase in the dynamics of economic growth

The spread of high and very high flows is one of the 
fundamental pillars of development. It generates many 
reflective changes in almost all areas such as growth, 
competitiveness, innovation, etc.    

•The provision of an effective telecommunications 
network- in addition to the competitive offers of high 
flow across the national territory - will allow increasing 
the competitiveness of companies and enhancing their 
attractiveness as well as the revival of the local econo-
my. 

•The development of information and communication 
technologies enhances access to knowledge and con-
tributes to the improvement of daily life for individuals: 
telecommuting, tele-management (e-management), on-
line shopping and home care.  

• The inclusion of communication networks in urban 

and regional development plans reduces the digital di-
vide in all its geographical, technological, social and 
cultural aspects.       

• With information and communication technologies, it 
will be easy to maintain the development of population 
activities within some isolated areas of the country.       
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2- In the area of space activity: 

 In addition to satellites under exploitation, studies are 
under way and the satellites Alsat 2b and Alsat 1b are 
being developed by national expertise for launch. In 
this regard, the Government will ensure the completion 
of the implementation of the space program, which is 
mainly focused on:  

• Designing, implementing and launching space sys-

tems that respond to national needs (Alcatoms 1, Alsat 
3 and Alsat 4) and developing applications for their use 
• Completion of basic space facilities (complex 

BOUGUESOUL) and acquisition of  special equipment 
(Center for Space Applications and Satellite Develop-
ment Center) 
• Promote and recruit specialized human resources in 

this field, which requires very  high technology through 
intensifying training and transfer programs. 

3- High and very high flow strategy: 

Within the context of developing the general policy 
of the government and the work program for the in-
formative society developing , through the infrastruc-
ture and the means of telecommunications and the use 
of information and communication technologies, the 
Ministry of Post and Information and Communication 
Technologies has prepared a national plan for the de-
velopment of information and communication technol-
ogies. This plan is based mainly on a set of key objec-
tives that will contribute effectively to the implementa-
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novation in the field of information and communication 
technologies. For this purpose, technological parks in 
Annaba, Oran and Ouargla will be completed and oper-
ated, as well as launching new projects for technology 
parks and incubators in other areas. In addition, authori-
ties will be established to secure data and regulations, 
use electronic authentication and promote local ex-
change over the Internet. In this regard, a radical au-
thority will be established for electronic authentication 
and optimization of network, database and database 
security operations. 

1-  Upgrade an effective postal service: 

The Government is keen to continue the implemen-
tation of the work initiated during the five-year period, 
which aims to diversify the supply and improve the 
quality of service delivery to citizens through the inten-
sification of the postal network and the rehabilitation 
and renewal. The government will also initiate the dis-
semination of automated media at the post office level, 
the deployment of automated bank windows, the devel-
opment of electronic payment methods and the provi-
sion of modern means of payment.  

As part of the improvement of the public service, all 
measures will be taken to provide conditions of high 
quality and security in accordance with international 
standards for the better reception of citizens and the fair 
deployment of services throughout the national territo-
ry. 
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As part of the implementation of the high flow in-
clusion strategy, three licenses were granted to the 3G 
generation of mobile operators and the enhancement of 
the high flow development capabilities of the land tele-
phone (G4 for fixed telephony) of the Algerian public 
operator covering the launch of the 48 state capitals. 
There will be continuous implementing of  High flow 
and very high flow to connect all municipalities and 
communities with a population of more than 1000 peo-
ple for the north of the country and the communities 
that have a population of more than 500 people in the 
south of the country thanks to  the optic fiber. 
   It is also scheduled to complete the program linking 

the industrial zones and educational institutions and 
training and health institutions, as well as 2000  munic-
ipalities auxiliaries  across the national territory by the 
optic fiber network. ( 35 ) 

As for the general use of information and communi-
cation technologies, special attention will be given to 
the development of information and communication 
technologies services for citizens and institutions, 
which will encourage the emergence of local applica-
tions that will contribute to the development of a digital 
economy and the construction of a knowledge-
expertise- based society , standing on the required na-
tional production In order to raise it to the level of in-
ternational standards. The promotion of information 
and communication technologies applications would 
encourage the establishment of start-up institutions and 
the development of new technological parks, thus con-
tributing to the prosperity of industry, research and in-
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• The contribution to post operators is determined by 

3% (3%) of their turnover     
• The contribution for telecommunications operators 

shall be determined in accordance with the terms of the 
requirenet document  

A detailed statement of such accounting operations, 
validated by the Account Manager, shall be communi-
cated to the Post and Telecommunications Control 
Authority no later than four months after the end of the 
fiscal year.  
Contributions are paid annually in a lump sum. The 
dates of entitlements shall be determined by the Post 
and Telecommunications Control Authority • 

8- The total  service objectives : 
Total  service objectives are defined in:  

• Durability of postal activity, 
• total  postal service,  
• Continuity of public service, 

• Reasonable price standard, 

•Quality in administrative and financial performanc-
es,  

• Safety and security of deposit funds 

E) - Plan of the ICT  field:  2015-2019 Action Plan:  

The ICT Sector Action Plan (information and com-
munication technology)  aims to modernize, adapt and 
mainstream telecommunications infrastructures to pro-
mote the use of information and communication tech-
nologies and to foster the integration of our society into 
a science- knowledge- based economy. 
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dinars to the postal for the total  service for the year 
2010. (33) 

The Global Service Fund, established in 2003 by the 
Post and Telecommunications Control Authority, is in 
line with Article 90 of the Executive Decree, which 
provides that "the financial resources allocated to the 
Universal Service shall be integrated into the budget of 
the Post and Telecommunications Control Authority. 
These resources are exclusively allocated to the financ-
ing of total service. " 

The total post service includes the following activi-
ties:  

• Send consignments of up to two kilograms (2) includ-

ing books, catalogs and periodicals  
• Recommended and authorized consignments 
• Packages up to a weight of 20 kg 

• Telegrams

• Special missions for the blind (cycrograms) 

• Payment of pensions and social transfers

• Postal attendance at the headquarters of the munici-

palities and in all population groups of more than 6000 
residents at least. (34) 
How to finance the total post  service 

The total post and telecommunications service bene-
fit from the following:  
• State funding specified in accordance with the Fi-

nance Act  
• Possible contributions from post and telecommunica-

tions operators identified as follows: 
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access to Internet services, reached at least 512 kbps, 
with Respect for the principles of equality, continuity, 
inclusiveness and adaptability. The comprehensive ser-
vice of telecommunications in this context is devoted to 
a great deal of priority and importance to the  areas 
economically unprofitable where operators are not re-
quired to cover them according to their exploitation 
licenses. "This refers to areas that have no means of 
voice and data communications, with less than  2000 
inhabitants. All the regions that meet the eligibility cri-
teria for the global telecommunications service are reg-
ularly enumerated to cover it gradually. Already 1118 
districts across the country with a population of 
1249376 have been counted, this is the first call for 
competition was launched on 31 March 2015. (32)

7-Total service post content: 

Following the preparation of the requirement docu-
ment  relating to the responsibilities connected to the 
post  total service signed on 27 June 2011 by the offi-
cials of the three institutions: the Ministry of Post and 
Information and Communication Technologies, the 
Post and Telecommunications Control Authority and 
Algeria Post, it was agreed that the Post and Telecom-
munications Control Authority takes in charge total 
service providing . On February 29, 2012, an agreement 
was signed between the Director General of the Post 
and Telecommunications Control Authority and the 
Director General of the Algerian Post Office, whereby 
a first check was paid in an amount of 1.820 billion 
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being transferred from one hospital to another simply 
for  a specialist doctor examination or consultation . 
(30) 

5-Application of electronic certification: 

As the basis of trust for all e-departments, electronic 
certification must precede every official document 
evacuation and / or remote procedure. The Algerian 
legislator therefore approved Law 04.15 of 1 February 
2015, which is set forth in the general rules on electron-
ic certification. The Act allows the Ministry of Post and 
Information and Communication Technologies to im-
plement the electronic certification authority of the 
Government branch. This authority is tasked with fram-
ing the other party of trust (the electronic certification 
services providers for the account of government insti-
tutions) and so for  issuing the electronic certificates 
used by the actors in the government branch in the 
G2G, G2B and G2C exchanges types. (31) To imple-
ment this activity, the Ministry of Post and Information 
and Communication Technologies will announce at the 
beginning of 2016 a tender for the acquisition of 
equipment and software to be used by the government 
authority in the exercise of its functions.

6-The dissemination of the global service of tele-
communications Project : 

This project is a legitimate right for every citizen to 
access the telecommunication services that the govern-
ment has committed to guarantee. The comprehensive 
service of telecommunications, especially in terms of 
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3- Developing and improving a website dedicated to  
administrative procedures related to the Algerian 
institution establishing:

The project, which was launched in 2015 in coopera-
tion with the relevant ministerial sectors, aims to facili-
tate the creation, improvement and more flexible estab-
lishment of an institution in Algeria to improve the 
business climate and make the national economy more 
attractive.( 29) 

This project consists of setting up an Internet portal 
that includes the establishment of an enterprise from the 
first step to the end, stage by stage, and  so from the 
point of view of the contractor. It also plays the role of 
the only net that allows the centrality of procedures to 
establish an institution and make it more flexible. 

This plan consists of filling out one form via the In-
ternet, which will be used later by the concerned parties 
(Notaries, National Commercial register Center, Tax 
Administration and Social Security Fund for non-
employees) to be able to grant the Commercial register  
and Tax Identificating Number  and enrolling the Social 
solidarity . 

4- Publishing the telemedicine project: 
The project, which was completed in July 2015, to 

links five (5) university medical centers and 12 public 
hospital institutions , to enable the access to treatment 
service and telemedicine , from the mere conversion of 
medical files to remote screening.  
The project will also provide support, training and dis-
tance training services. This will prevent patients from 
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and Endowments. This project aims to allow the citizen 
to have an information interface on the activities carried 
out by the ministries and public services and related 
administrative procedures on the one hand, and to en-
courage cooperative action and the inclusion of remote 
services and remote procedures on the other hand. 

2- Citizen portal Design and development : 

The Ministry of Post and information and Communi-
cation Technologies, In 2011, launched the citizen por-
tal "El Mouwatine" (28) in order to allow the citizen to 
have direct and clear access to all the administrative 
procedures and list of services provided by the admin-
istration and to all the information that would be useful 
to him . 

Regarding the large number of information con-
tained in this portal, it is necessary to review the way in 
which this information is presented. In this regard, it 
was decided to rethink the submission of the portal by 
presenting the information in view of the perspective of 
the citizen and not the administration, so that the proce-
dures should be displayed like so: 

• When should this be done? 

• To whom do we go? 

• What should be provided?

• How long does it take? 

• What outcome can be obtained? 
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nication technology with the central departments of all 
ministerial sectors. 

D) the application of Algeria  E-gov  strategy:   

Assessing the current situation according to the 
main objectives , and the tasks and decisions that 
should be taken were documented and officially taken 
after the response and consultation ,among the public 
and private actors that are  active and efficient in the 
field of modern technology and sofisticated infor-
mation and communication , which was not in turn 
away From the scientific, research and university cir-
cles in order to reflect clearly and correctly the differ-
ences  and disparities of  visions on the embodiment 
and implementation of the multisectorial plan, to de-
velop the latest information and communication tech-
nology that will establish and consolidate the sound 
construction of Algeria's e-gov  strategy. 

1- E-government and the global applications (27):   

Within the framework of the implementation of elec-
tronic goverment and global applications, the Ministry 
of Post and Information and Communication Technolo-
gies has initiated several projects in cooperation with 
other ministries. These projects are mainly focused on: 
Develop and elaborate a vital platform for managing 
content and providing online services for the relevant 
ministerial sectorsAnd this project is the development 
and the providing of sites for ten ministerial sectors, 
particularly the Ministry of Foreign Affairs, the Minis-
try of Commerce and the Ministry of Religious Affairs 
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v Establishment of industrial constellations in the 
field of information and communication technology. 
v Raise the attractiveness of the homeland and im-
prove the life of the citizen. 
v Promote and disseminate the use of this technolo-
gy.

The Algerian government has officially and publicly 
supervised the setting up of the "Algeria E- gov " pro-
ject, through which it has directed the fundamental ob-
jective of "keeping abreast of the technological devel-
opment taking place especially at the international 
height", mainly to  improve this endeavor - that charged 
state treasure huge sums and seized Long time and 
drained too much  effort - towards the efficient  ser-
vices for the benefit of the Algerian citizen and institu-
tion primarily, and then shove the efforts of this devel-
opment to refresh the market, which is mostly connect-
ed to information and communications technology. 

The government , On this basis established a joint 
ministerial team called the "Electronic Committee" 
supported by another technical committee specialized 
in the technological sector, which undertook the study 
and preparation of the project alongside the background 
of “the reality of technology and knowledge in Algeria 

“  survey . In fact, all of these concerted efforts to con-
solidate the 13- principle units plan have been coordi-
nated with each other , up to common and specific  
goals , by fixing a couple of measures that should be 
implemented . As well as the establishment of a respon-
sible and charged structure of information and commu-
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which can be monitored according to the following 
descriptions:  

vNumber of multi-service kiosks.  
vNumber of commercial telecommunication agencies. 
vNumber of commercial agencies for mobile operators.  
vNumber of communications directorates.  
vNumber of Internet cafes. 
vNumber of call centers.  
vNumber of amplification centers.  
vNumber of points of sales approved.

2 - Strategy of the Ministry of Post and Information  
and Communication Technology : 

This is the case and the inevitable challenge to ra-
tionalize a clear, precise and practical  objectives strat-
egy. specially with the depletion of oil resources that 
have been fueling and stimulating the socio-economic 
growth for a row decades , and basing  on a rationale 
vision  highlighting a purely Algerian informative and 
knowledge society , and an outfitted approach to build a 
digital economy , that is necessary to embody the Alge-
rian e-government strategy , thus if we consider radical 
and profound transformations at the international level. 
Therefore, the makers of this decision committed to: 
(26)

v Underlining a coherent and consistent plan of ac-
tion aimed at enhancing the performance of the na-
tional economy in all its various departments and 
companies. 
v Upgrade the capacity of education, research and 
innovation.  



 

 

 

63 

 

Algerian society of science and knowledge without 
neglecting the profound and rapid transformations that 
are taking place in the world. It also includes a coherent 
and strong plan of action aimed at enhancing the per-
formance of the national economy, companies and 
management, At the same time, it seeks to improve the 
capabilities of education, research, innovation and the 
establishment of industrial constellations in the field of 
information and communications technologies, and 
even to increase the attractiveness of the country and to 
improve the citizens' lives by encouraging the dissemi-
nation of these technologies and stimulating their use.

These indicators are shown in the following signs: )52(

·  Internet bandwidth at two levels: 
- International Internet bandwidth, in MB / s.  
- National Internet bandwidth, in MB / s. 

· Fixed Internet subscriptions (Wired)  
· Fixed broadband (wired) subscriptions, which in 

turn are divided into two types of subscriptions:  
- Subscribe to the Internet fixed-line technology. 
- Subscribe to the fixed-line Internet via streaming. 

· Subscriptions to the diverse Hertz broadband are 
also divided into the following categories of sub-
scriptions: 

vBroadband subscriptions in Hertz (all that is wireless: 
mobile, Wi-Max, fourth-generation LTE and satellite) 
SAT.  

v Satellite broadband subscriptions.  
v Broadband subscriptions via fixed terrestrial hard-disk 

(WiMAX and 4G) LTE. - Value Added Services 
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located on the international scene, where in respective-
ly: 

1 - Key indicators of  information and  communica-
tion technologies evolution 

Ø Digital Feasibility indicator. 
Ø Digital access indicator. 
Ø Electronic Preparation indicator. 
Ø Information and communication technology 

Publication indicator . 
Ø E-government Preparation indicator .

According to the modern technology language , in the  
entirety of the latter’s , determine the status and rank of 
any country on the global electronic level, which inevi-
tably lead us to recognize in this regard - especially 
after the analysis of these indicators - the significant 
backwardness recorded by the Algerian government in 
this regard, and Algeria position  is still registering a 
delay, particularly within the area of medium-sized 
countries.  

    In order to improve this situation, it is necessary to 
define and implement a vision for the future and a prac-
tical approach to make the informative society and the 
digital economy improve economic growth and consti-
tute an alternative economy for oil resources along the 
lines of What countries have achieved this transition.        

Logically speaking there should be a grounding 
strategy Algeria's E-gov  based on the vision of the 
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last cause in the integration of the main themes of Alge-
ria E-gov agenda stands for legal and unified frame-
work. 

The above is explained by the fact that the Law of  Post 
and Information and Communication Technologies 
Sector has two main phases: 

•  The monopoly phase stipulated under Order 75-
89, which includes the Post and Telecommunications 
Act .At this stage, the State was the direct and sole pro-
vider of telecommunications activities. Thus, post and 
telecommunications services were a public service pro-
vided by the administration to the user . 

•  phase of opening the field of competition initi-
ated  under the  Law 2000-03 which provided the intro-
duction of market mechanisms in the post and infor-
mation and communication technologies sector. 

C) The strategy of "e-Algeria"
Since 2000, Algeria elaborated an institutional le-

gal framework stimulating  the spirit of competition and 
enhancing the telecommunication services utilization 
process, especially the mobile sector within the post  
and communications sector policy. Although it has not 
pursued a clear and well prepared strategy for the im-
plementation of a real informative society reverting 
digital economy, But measuring the progress made in 
the construction of that information society, and the 
assessment of the status of the information and com-
munication technology sector, is generally based on a 
set of comparative indicators that allow Algeria to be 
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deterrent system that protects the confidentiality and 
security of information. "One of the e-Algeria project 
sponsors  and expert of  information and communica-
tion technology insisted in 2016  , when he adapted  the 
problem by  ensuring  the information stirring  security 
guarantee   amongst  different directories and services 
and thou  Governmental and formal  and public admin-
istrations, which in turn will ensure the safety and secu-
rity of the network, "that  won’t depends only on the 
hardware, but on the software and the encoding  lan-
guages of Algorthme encryption, so that no one else 
could   interfere in  it . 
1 - Legal texts issued on the organization of the   
Ministry of Post  and Information and  communica-
tion Technology  and by its  initiative(24)                                                          

     In this regard, it should be noted that the drafting of 
the legal and regulatory framework and putting the spe-
cific frameworks for the promotion of profile were not 
to be seen overnight. This justified the pains and efforts 
of the Ministry post information and com-munications 
technology in defining organizational texts in infor-
mation and communication technology. The new regu-
lations notwithstanding the current nature of the opti-
mal implementation of the reforms, but it had to be 
modified on the pretext of the need to convert the legal 
version of this text to the text of structural and homo-
geneous, which was useful to limit the processes of 
interpretation of the new law contradictory, which was 
behind the heated debate between the ministry Com-
mandment and authority of Duck ARTP and in particu-
lar with regard to the problematic text mode, and the 
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3) readiness of the Ministry of professional  Train-
ing and Education 

The number of participants in the sectors of com-
puter and electronic media, audiovisual techniques, 
electrical engineering and industrial drawing was 12% 
of the total number of students in the academic year 
2007/2008, which is 13,863 graduates. (22)
4) readiness of the Ministry of the Interior and local 
communities 

The concerned Ministry was keen on sorting out 
graduates consisting mainly of : Inspectors ,supervisors,  
High tech  ,Technicians  and Technical staff 
5) readiness of the training institutions accredited 
by the State 

 In this context, national institutes and specialized 
schools in information and communications technology  
have emerged at the national level with 310 accredited 
by the Ministry of professional Training and Education. 
These institutions have been credited with graduating 
more than 7,000 specialists in all fields. (23)

C) Organizational readiness for the 2013 project
 One of the worst ugliest consequences of technolog-

ical advancement is the failure of  the legislative and 
regulatory systems  to accurate  the current age  issues   
connected specially to the intellectual , literary and in-
dustrial property problems, and mainly  their patents 
and the development and expansion of crime , theft , 
piracy , hacking and neighboring the scope, which de-
spite this task  difficulty and complexity It is imperative 
to subject this massive development to a robust and 
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1) The readiness of the Ministry of Higher Educa-
tion and Scientific Research : 

The ministry established the order of the classic and 
new systems LMD (licence, master, doctorate) between 
2003 and 2008. 'The old system recorded a quantum 
leap in the specialization of computer media from 1,176 
in 2003 to the ceiling of 5.149 in 2008 (which in fact is 
far from the international standards) ) And the speciali-
zation of electronic and automatic was an increase in 
the number of minor composers something ' While the 
number of students increased to 1,747, which consisted 
of a total of 1,199 computers. In spite of the ministry's 
ambition towards the pattern of 15000 students in 2011 
and 20000 in 2013, the proportion of specialists in in-
formation technology and communication  field  did not 
reach 0.76% of the 120,000 students who graduated 
from the University of Algeria for the academic year 
2007-2008.  (19)
2) Preparedness of the Ministry of Post and Infor-

mation and Communication Technology: 
The Ministry has always established its staff on 

two levels 
A) Specialized training in the National Institute of 

Post and Information and Communication Technology 
in  Algiers (eucalyptus ) 

B) General training  remotely in Oran 
The National Institute of Telecommunications (INT)  

(20) has graduated during four years of study between 
2003 and 2007, the  bare of   426  of which are  236
engineers, 178 holders of applied studies certificates 
and 12 graduates with a master's degree. (21)
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mobile phone, while the economic subscribers outside 
the telecommunications sector were 76,111 . (14)

The small and medium-sized Algerian enterprises 
that are particularly active in the following sectors: Tel-
ecommunications, Electronics and Electrical Engineer-
ing are estimated at 4 employees per organization. 
Which means this does not exceed 2% of the total 
1,222,129 individuals in the total employment of small 
and medium enterprises is actually equivalent to only 
24,500 workers. (15)

One of the most important aspects of the processing 
issue is the consolidation of the Algerian e-government 
in the form of modern and continuously renewable in-
formation and communication technologies, leading to 
economic development, especially in the period in 
which oil revenues have fallen to low levels, which 
have to be considered, viewed and regarded. As an  
utmost Interest and  concern to achieve economic de-
velopment without relying on rents', which has result-
ed in the establishment of the Data processing National 
Council ( CNI) (16) and the data processing  systems
National Institution  (ENSI) (17) , as well as the estab-
lishment of The Data processing Center for Studies 
and Research (CERIST) (18) , and all of this will be 
too much of help to train the human element to control 
the techniques of data processing and by developing a
national policy to invest in it at all including  levels.
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ty of human competencies in all activities, especially 
those linked to the embodiment of information and 
communication technology in the construction of the 
informative  society, regardless of the Algerian state 
capacity in information and communications technolo-
gy field forming , although the latest statistics showed  
that 1.46% of the total labor dealt  in  public admin-
istration and in  economic sector belong to human re-
sources of in  information and communications tech-
nology field, which is approximately 136,662 workers. 
(12)

Basing on the total number of employees, 58,585 
were employees, of which 1,539 were professionals in  
information and communication technology field, and 
the huge share was for  senior technicians of  45.44%, 
followed by engineers at 24.47%, while network and 
equipments makers were only 14% The website devel-
opment staff has been limited for  3.25% whereas the  
chance of the specialists in the various fields of tech-
nology was  mentioned above with the remaining 
12.86%, which is equivalent to a total of 6% of the em-
ployment of the central administration. (13)

Therefore the institutions are divided into two eco-
nomic operators in the field of communications and 
small and medium enterprises in the field of infor-
mation technology and communication.

The number of telephone operators topped the list of 
economic operators with about 31,412 personnel in 
2008 in the field of telephone services, "Algeria Tele-
com was the leader of 23,368 fixed line operators in the 
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4- Providing legal and legislative infrastructure: 
Which could be fulfilled through the establishment 

of an Algerian legal arsenal for the use of information 
and communication technologies, the construction of 
the information society and the level of the legal 
framework in line with international practices and the 
requirements of the information society in order to cre-
ate a climate of confidence that encourages the estab-
lishment of the  Electronic - Government. 

5- Providing a financial structure:  
         In transitioning from a conventional to an elec-
tronic stage, Algeria must provide the necessary finan-
cial resources to enable it to complete the journey to the 
end and not to interrupt the process in the middle. (11)

   In this regard, the role of the electronic committee 
and the preparation of the regulatory legal basis for the 
E-Algeria project are highlighted . So far the regulatory 
requirements, especially the legislative ones, are con-
sidered to be the embodiment of the implementation of 
any official government project. Thus the organization-
al committee has tailored  all public bodies from 2003 
until 2008 in order to realize any shortage of the project 
without neglecting the human resources function, that  
shaped the most important pillars of the mentioned 
study  .
B) The central role of the human element  

This was the basis of the first symposium of the first 
official E-government in Rome so that the whole situa-
tion  was established to serve humanity, which of 
course in turn  was  the  basic  foundatio of  Algeria e-
government project study , focused on the role centrali-
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2- Providing qualified and trained  human   capi-
tal:

 It comes by encouraging research development and 
innovation on the basis of any project which is the 
human framework, afterward it is it main engine . thus 
the government - In the framework of achieving an e-
gov - should provide the human infrastructure that en-
ables it to spread the use of information and commu-
nication technologies and ensure its all levels owner-
ship,by paying attention to the safety and effective-
ness of educational and training programs especially 
in information and communication technologies area ,
supporting research, development and innovation so 
that it can ensure the development of products And 
value-added services in information and communica-
tion technologies field . 
3- Provide the necessary means: 

This also happens once introducing information 
and communication technologies and enhancing their 
use in public administration in order to make a signif-
icant change in the methods of organization and work 
which will make them reconsider how they are man-
aged and organized and adapt the provided service for 
citizens On the web in a good and suitable manner , in 
addition to finding and accelerating use of infor-
mation and communication technologies in companies 
as considered as  the only guarantee for the survival of 
Algerian companies in the light of globalization 
through markets universality Via the Internet. (10)
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cial to others and therefore it is responsible for its re-
sults mainly for an important body on the weight of the  
“Center for Development Applied Economics Studies"  
has been studying the project And the evaluation of 
another body of no less importance such as "social eco-
nomic committee " (9)

Requirements for the application of E - government  
in Algeria                                                                           
As a country seeking to establish an E-government, 
Algeria must achieve a set of requirements that will 
ensure the achievement of a clear and saf E-government 
wherein : 

1- Institutional infrastructure: 
This is done by advancing digital economy devel-

opment and providing incentives that will encourage 
the companies establishment  in the field of producing 
local content as an innovative  engine , and despite the 
shortcomings of this project It seeks to activate the re-
sources and skills of Algerian institutions working in 
Media and communication technologies field and ex-
port them to other markets where these requirements 
are intended to create the required conditions for na-
tional dialogue further development between compa-
nies and incentive measures expansion for the produc-
tion of content, directing Economic activity information 
and communication technologies field toward  export. 
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Figure  : Focal Domains for E-Government Initiatives 
(8)    

(A) Technical readiness of infrastructures   

The period between 2009 and 2013 recorded a
remarkable movement in which the "e-committee" was 
established as a shared ministerial body headed by the 
Prime Minister and supported by a technical committee 
to study and provide  the so called  e-Algeria project 
and  boosting  the Center for Development Applied 
Economics Studies to elaborate a global  survey study 
of technology and knowledge reality , sorting out 14 
focal supports  considered to the Algerian E-gov project  
implementation and execution during so far mentioned 
stage , added to all ministerial sectors central studies 
task given the information and communication technol-
ogies organization . 

1 Talking  about Algerian E-government readiness  is 
in fact an evaluation before evaluating the preparation 
and grounding of this huge project in itself and benefi-
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between government and citizens (G2C), between gov-
ernment and employees (G2E), and between govern-
ment and businesses/commerces (G2B). E-government 
delivery models can be broken down into the following 
categories: (6)     

   This interaction consists of citizens communicating with 
all levels of government (city, state/province, national, and 
international), facilitating citizen involvement in governance
using information and communication technology (ICT) 
(such as computers and websites) and business process re-
engineering (BPR). Brabham and Guth (2017) interviewed 
the third party designers of e-government tools in North 
America about the ideals of user interaction that they build 
into their technologies, which include progressive values, 
ubiquitous participation, geolocation, and education of the 
public. (7)

What Does E-Government Cover?                                                                                                       
There are three main domains of E-government, illus-
trated in Figure 

· Improving government processes:  

E -Administration 

· Connecting citizens: ECitizens and EServices 

· Building external interactions: E-Society 
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B. Coordination between different ministries and official 
bodies.  

C. Fighting bureaucracy, which is a brake on the devel-
opment of the country.  

D. Improving  the quality of services provided to citizens 
in various areas of our society, and contributing  to the 
realization of the principles of social justice and equali-
ty on the ground, as well as to achieve national dia-
logue policy by bringing the administration closer to 
the citizen.

E. Protect our society and country against the scourge of 
organized and trans-border crime as well as the phe-
nomenon of terrorism, which is often used to falsify 
and implement identity and travel documents as a 
means of spreading them. (2)

F. Eliminate the suffering of citizens due to  the daily life 
aspects, so the electronic government provides the citi-
zen mobility to extract his documents or inquiries about 
his concerns . (3)

1. What is E-Government?

E-government (short for electronic government) is 
the use of information and communication technologies 
organisations. (4(ICTs) to improve the activities of pub-
lic sector) E-government elsewhere is the use of elec-
tronic communications devices, computers and the In-
ternet to provide public services to citizens and other 
persons in a country or region. (5) According to Jeong, 
2007 the term consists of the digital interactions be-
tween a citizen and their government (C2G), between 
governments and other government agencies (G2G), 
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كمــا�تــم�التطــرق�أيضــا�إ$ــ#�أ1ــم�دوافــع�االنتقــال�إ$ــ#�ا! كومــة�

 .إبراز�معوقات�تطبيقAاااللك@?ونية،�و 

§ Introduction                                                                                                                               
           the second half of the 1990s witnessed tremen-
dous projects of e-government in lot of developed 
countries , that subsequently began in the Arab world
by the beginning of the twenty-first century. This was 
in, the Emirate of Dubai, Jordan , Syria and Egypt,
pending the rest of the Arab countries were convinced 
by the gains to adopt this idea, so they have moved
forward to implement and reflect this project regarding 
the benefits that come back  by its achievement  at both 
level of government Or  client, so that the Ministry of 
Post and Information and Communication Technolo-
gies has launched through the e-Algeria project 2008-
2013, which was consulted with the major institutions -
public administrations, general and private economic 
agents, universities, research centers and professional 
associations active in the field of science and infor-
mation and communication technologies. More than 
300 people participated in the brainstorming and dis-
cussion in 16 months. (1)

A number of key objectives of this project have been 
identified: 

A. Ensure effective provision of government services to 
citizens and be made available to all by facilitating and 
simplifying the administrative stages through which 
they seek to obtain documents and information. 
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و�الــــــــذي�تــــــــم��2013حــــــــدود�ســــــــنة�االلك@?ونيــــــــة�Mــــــــ�Lا!Kزائــــــــر�"�

ينـــــــدرج�1ـــــــذا�و�،��2009فيـــــــه�منــــــذ�ســـــــنة�اإلعــــــالن�عـــــــن�البـــــــدء�

املشروع��ضـمن�مبـادرات�املشـارcع�التنموbـة�الراميـة��أساسـا�

�لتحقيــــــق�التنميــــــة�املســــــتدامة�Mــــــ�Lمختلــــــف�جوانــــــب�ا! يــــــاة،

وم��مفAـ تطبيـق أ1ميـة�مـدى إبـراز مـن�خاللـه أحـاول�كـذلك�و 

 ،�املتمثلـــة�خاصـــة�Mــ��Lرxـــط�vدمــة�اإللك@?ونيـــة��ا!Kديــدةا!

املــواط~ن�با! كومــة�و�أ1مي{|ــا�Mــ�Lتجســيد�مجتمــع�املعلومــات�

الرائــز�بــدوره�ع�ــ#�رك�ــ�ة�اإلقتصــاد�اإللك@?و�ــي�،�و�لــن�ي�ســ���

�ســــــــــمح�،لمتطــــــــــور�شامذلــــــــــك�إال�بــــــــــاحالل�نظــــــــــام�إلك@?و�ــــــــــي�

رقيــة�بتعمــيم�اســتعمال�التكنولوجيــات�ا! ديثــة�مــن�خــالل�ت

الت�Mـــــــــــ�Lقطاعـــــــــــات�االتصـــــــــــا�ام�املعلوماتيـــــــــــة�ا!vدماتيـــــــــــةنظـــــــــــ

واإلدارة�العموميــــــة�مــــــن�خــــــالل��ال@?بيــــــة�والتعلــــــيم��والبنــــــوكو 

إتاحــــــــة�أفضــــــــل�وأ�ســــــــط��ا!vــــــــدمات�ع�ــــــــ#�شــــــــبكة�اإلن@?نـــــــــت�

،��اإلدارات،و��شــــ�ل��تفــــاع�Lلفائــــدة�املــــواطن�ن��والشــــر�ات�و 

مجتمــــــع�العلــــــم�الــــــذي�ينــــــدرج��|ايــــــة�املطــــــاف��Mــــــ�Lإطــــــار�بــــــروز�

الـــــــــذي�بــــــــــات�مــــــــــن�ضــــــــــرورbات��!Kزائــــــــــري،�ال�ــــــــــ��ءواملعرفـــــــــة�ا

وأ1ــــــداف�التطــــــور�الفع�ــــــ�Lو�ا! قيقــــــي��ملــــــا�لــــــه�مــــــن�مــــــآرب�ال�

حــدود�لAــا�ع�ــ#�شــا�لة�تــوف�?�الوقــت�و�ا!AKــد�و�ال�لفــة،��عــد��

البحــــث�عــــن�متطلبــــات�إ�شــــاء�1ــــذه�ا! كومــــة�اإللك@?ونيــــة�،�
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حرصـت cـb مجمل`ـا عUـT ال#ـ!  لوجيا اإلعالم و اإلتصالو تكنو 
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la description de l’état dans lequel l’autre devrait se trouver 
(‘n’ayez crainte !’, 

‘soyez compassif !’,‘ayez pitié !’) ;une énonciation de
la description pathémique, énonciation qui propose à un 
destinataire le récit (ou un fragment) d’une scène dramati-
sante susceptible de produire un tel effet». Cf. 

http://www.patrick-charaudeau.com/La-pathemisation-a-la-
television.html.
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saxons, les termes ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) ou 
ISIS (Islamic State in Iraq and Sham) sont plus utilisés.  
DAECH est l’acronyme arabe d’«État islamique en Irak et au 
Levant» (al-dawlah al-islamiyya fi-l-‘iraq wa-al-sham). le 
mot DAECH a une prononciation très proche du mot arabe 
signifiant «écraser», «piétiner». voir Asiem El Difraoui, Le 
Djihadisme. Paris, PUF, 2016. 
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· Patrick Charaudeau propose une double énonciation de 
l’effet pathémique : «Une énonciation de l’expres-

sion pathémique, énonciation à la fois élocutive et allocutive 
qui vise à produire un effet de pathémisation soit par la des-
cription ou la manifestation de l’état émotionnel dans lequel 
le locuteur est censé se trouver (‘j’ai peur’, ‘je fonds’, trem-
blement du corps, mimique de panique du visage), soit par 
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géopolitique de la région arabo-musulmane, nous pou-
vons conclure que la durée de vie de cette propagande 
est indéterminée si la tendance des rapports entre ces 
trois paramètres reste inchangée. Mais si la situation du 
monde arabo-musulman évolue vers davantage de sta-
bilité politique et sécuritaire ainsi que vers le progrès 
économique et social, ça sera un paramètre essentiel de 
l’équation qui va changer, donc la finalité du message 
ne sera pas la même.   



38 

 

§ Conclusion  

        La propagande médiatique du groupe terroriste 
DAECH est considérée comme un vecteur de la supré-
matie communicationnelle de ses initiateurs. Au regard 
des sept piliers de cette propagande, le groupe fondé 
par Abou Bakr Al-Baghdadi se présente non seulement 
comme Le détenteur de la vérité suprême du message 
islamique, mais comme l’incarnation contemporaine de 
la Cité idéale fondée au VIème siècle par le Prophète 
Mohamed à Médine.  
Le message du groupe DAECH, par l’idéalisation de 
l’Apocalypse collective entend embrigader le maximum 
de jeunes non seulement des pays arabo-musulmans, 
mais également voir surtout des pays occidentaux. D’où 
la sophistication et la scénarisation de sa propagande. 
L’intelligence criminelle de ce groupe est d’avoir pu et 
su adapter le message et son contenu à la nature du vec-
teur. Ainsi, la propagande d’Al-Qaïda passe pour être 
une propagande d’une autre ère par rapport aux mes-
sages de DAECH.   
L’approche conséquentialiste nous a permis com-
prendre les fins communicationnelles du groupe en 
jouant sur les valeurs véhiculées et transmises pour 
aboutir à des actes/conséquences conformes aux des-
seins de DAECH : devenir via cette communication de 
type Djihadisme 2.0, ou de djihadisme reloaded, La 
matrice ou La startup du djihad de demain.  
En analysant la propagande de DAECH par rapport à la 
triangulation de trois paramètres : le public - cible, 
l’évolution technologique des vecteurs et la situation 
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l’établissement d’un califat transnational qui 
transcende les frontières considérées comme 
l’héritage de la décadence des pays musulmans 
et le résultat du partage colonial. Cette Oumma,
sous l’étendard du califat, est seule, selon la 
propagande djihadiste, le garant d’une vie meil-
leure en ce bas-monde (dar al-dunya) et la ga-
rantie d’une vie meilleure dans l’au-delà (al-dar 
al-akhira). D’où le caractère eschatologique de 
la propagande djihadiste. 

Schéma représentant l’extrapolation du djihadisme sur 
le concept de conséquentialisme 
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/conséque
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Actes 
/conséque
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sensiblexxvii au sens Platonicienxxviii, ses valeurs seront 
traduites par une série d’actions, engagement, mobilisa-
tion et agissement.Dans le but d’accomplir ce qu’Asiem 
El-Difaroui nomme «Apocalypse collective». «Un com-
bat final doit avoir lieu entre le bien et le mal, les vrais 
croyants et les armées d’infidèles, selon un hadith, dans 
le petit village de Dabiq à la veille du Jugement dernier 
– le nom de cette localité syrienne est d’ailleurs em-
prunté par le magazine de propagande principal du 
pseudo- État islamique. 

Dans l’interprétation djihadiste contemporaine, le 
combat final est devenu la confrontation avec l’Oc-
cident et ses alliés corrompus, les sympathisants de 
DAECH représentant les seuls vrais croyants ou, dans 
la terminologie djihadiste, les ‘Chevaliers du pro-
phète’. Cette version de l’Apocalypse constitue un puis-
sant leurre pour les partisans du djihad partout dans le 
monde»xxix.  

En analysant la vidéo «Paris s’est effondrée» diffusée 
par DAECH le 20 novembre 2015, nous conclurons que 
les djihadistes, par leur valeurs «religieuses» se sont 
autoproclamés comme leaders avec la responsabilité 
d’agir, soit «accomplir des actes souvent traduit par des 
attentats» afin de : 

1- Défendre les terre musulmanes des «offensives
occidentales», créant ainsi l’opposition entre 
Dar al-Islam, le domaine de la Oumma, et Dar 
al-Kofr, le domaine des mécréants et des «Croi-
sés» (As-Salibiyoun) ; 

2- Garantir l’intérêt de la Oumma (un intérêt col-
lectif) ou la guidant vers la voix de Dieu, via
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d’exister : parce qu’ils vivent dans le monde, les 
hommes ne peuvent qu’y agir, y vivre en y apposant 
leur empreinte et leur marque tout en étant affectés, 
marqués, par celles d’autres acteurs. Hannah Arendt 
écrit à ce propos : «du point de vue de la philosophie,
l’action constitue la réponse de l’homme au fait d’être 
né»xxv.

La corrélation entre valeurs et acte se résume parfai-
tement dans l’approche conséquencialiste qui accorde 
une valeur morale aux actes en fonction de leurs consé-
quences. En d’autres termes, «le conséquentialisme 
identifie ce qui est moralement obligatoire avec ce qui 
améliore l’état du monde. Mais, comme à l’impossible
nul n’est tenu, il faut parfois, à défaut de maximiser les 
avantages, se contenter de minimiser les maux («con-
séquentialisme négatif»). Le conséquentialisme, con-
trairement à une idée reçue, est une posture morale 
exigeante puis qu’elle demande à l’agent moral 
d’oublier ses intérêts personnels pour promouvoir un 
monde meilleur ou, à défaut, réduire autant que pos-
sible les effets négatifs. Il n’est pas une morale de 
l’intérêt car son idéal «n’est pas le plus grand bonheur 
de l’agent lui-même, mais la plus grande somme de 
bonheur totalisé (altogether)»xxvi.

En essayant d’extrapoler la doctrine djihadiste dans 
les dimensions du conséquentialisme, dans la stricte 
perception djihadiste bien évidemment, nous remarque-
rons que la propagande djihadiste vise plus la cible oc-
cidentale que musulmane. Par ailleurs, elle vise à rem-
placer les valeurs laïques ou tout simplement occiden-
tales par des valeurs radicales, en visant son monde 



34 

 

Schéma : Interaction émetteur –récepteur : le processus 
cyclique sur les RSNxxii

Si on fonde notre axe de recherche sur le fait 
qu’aujourd’hui dans le domaine info-com, le contenu 
médiatique n’est que le reflet des valeurs, ceci nous 
amène à adopter l’idée que Daniel Bell a présenté dans 
son ouvrage «La Fin de l’Idéologie» où l’auteur défini 
l’idéologie comme «l'expression politique de croyances 
eschatologiques... qui expriment ces impulsions reli-
gieuses en termes séculiers. L'idéologie ... traite des 
mouvements sociaux qui cherchent à mobiliser les 
hommes pour réaliser ces croyances... . L'idéologie 
offre une foi et un ensemble de certitudes morales ... 
lorsque les fins sont utilisées pour justifier des moyens 
immoraux»xxiii.

    Ipso facto, le récepteur développera une adhésion à 
la dépendance médiatique. A ce propos, Abderrahmane 
Azzi évoque la valeur comme une variable indépen-
dante capable d’influencer l’individu et non pas 
l’inverse xxiv. D’ailleurs la valeur peut être traduite par 
des actes, notamment que le mot acte relève du mot 
action. Cette dernière constitua l’objet d’études an-
ciennes pour les sciences humaines et sociales qui la 
considèrent comme étant la réponse humaine au fait 

Emetteur

meeur  

Message :
valeurs

Récepteur
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ou Telegram, souvent présentée par les journalistes 
comme l’application préférée des terroristes de 
DAECH. Tout comme les réseaux sociaux, ces applica-
tions sont accessibles gratuitement et partout en se 
connectant depuis un smartphone.  

Avant l’apparition des réseaux sociaux, accéder à la 
propagande extrémiste n’avait rien d’évident, puisque 
cela exigeait soit de connaître les adresses exactes des 
sites ou des forums, soit d’y arriver par hasard en utili-
sant un moteur de recherche.Désormais, les djihadistes 
peuvent toucher directement n’importe quel utilisateur 
des nouveaux médias. Il suffit qu’un combattant affilié 
à un groupe djihadiste poste un statut sur sa vie de 
guerrier ou une vidéo d’exécution, et que ce contenu 
soit relayé par ses contacts puis par d’autres individus, 
pour que très vite il apparaisse sur les fils d’actualités 
de personnes qui ne s’intéressent pas à l’Islam et en-
core moins au djihadisme, mais qui accèdent finale-
ment à la propagande djihadiste d’un Islam qui se re-
vendique «unique et vrai», celui de l’horreur. 

Enfin, le cross-média, favorise cette mise en contact. 
Si les médias occidentaux filtrent les contenus de 
DAECH, ils sont malgré tout des relais pour faire par-
venir les publications des partisans du djihad depuis les 
réseaux sociaux vers les différents supports. Et les 
communicants de l’organisation terroriste le savent»xxi.

    Le schéma suivant essaye de simplifier l’interaction 
entre émetteur et récepteur et le rôle que le récepteur 
joue dans le relais du message par le Sharing up via les 
réseaux sociaux numériques. 
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5- La victimisation qui suggère l’autodéfense. Ain-
si, quand la propagande de DAECH véhicule le 
message de défense d’une cause juste, il s’agit 
là d’autodéfense contre les offensives occiden-
tale, «une politique de riposte», de «qisas» ; 

6- Déshumaniser l’ennemixix, en exploitant l’actua-
lité politique ; 

7- Malaise social : les djihadistes exploitent le ma-
laise sociale réel du récepteur quand le réel so-
cial n’est pas à la hauteur des attentes de 
l’individu. Le spectateur peut trouver refuge 
dans le camp de DAECH où son imagination hé-
roïque peut se concrétiser réellement .

     Le «au-delà de l’imagination» sera peut-être le nou-
veau pilier des prochaines propagandes djihadistes. 

2- Le Djihadisme Reloaded au prisme de l’ap-
proche  conséquencialiste

Aujourd’hui avec l’émergence de l’infobeisitéxx, le 
récepteur se trouve face à la réception  de nombreuses 
valeurs dans le contenu médiatique. que ça soit des va-
leurs étrangères ou pas à sa propre culture, ainsi, il de-
vient  un vecteur voire un «émetteur sous licence» ou 
«un émetteur de franchise» qui consciemment ou in-
consciemment, par conviction ou pas, adopte et re-
divulgue les valeurs reçus par l’émetteur principal. 

    «Ayant compris l’impact que pouvaient avoir ces 
outils, les propagandistes djihadistes ont également 
investi les principaux réseaux sociaux, à savoir Face-
book, YouTube et Twitter. À ceux - là sont venus 
s’ajouter des applications de messagerie parfois chif-
frées, et donc difficiles à contrôler, telles que WhatsApp 
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piation. Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a 
fait descendre, ceux-là sont des injustes»xv.

Ainsi, peut-on affirmer que «les djihadistes ont créé 
un langage visuel unique à travers la réinterprétation 
et l’appropriation des concepts et des symboles isla-
miques, pour finalement mettre en place leur propre 
‘culture du djihad’. À travers l’impact des images, et 
donc en éliminant les barrières linguistiques, la sphère 
de la propagande s’est agrandie massivement»xvi.

Poussant l’analyse des vecteurs, de l’argumentaire, du 
choix de la cible et de la contextualisation opérés par 
l’organisation terroriste, nous pouvons établir que le pouvoir 
communicationnel de la propagande de DAECH se base 
principalement sur sept points : 

1- La maitrise de l’outil informatique par lequel le 
message est transmis ; 

2- La maitrise la production cinématographique via 
«l’appropriation de l’imaginaire du spectateur»,
car DAECH ne maitrise pas uniquement l’action 
mais aussi l’imaginaire du spectateur, le seul 
maitre de la fin de cette production c’est l’orga-
nisation terroriste elle-même . 

3- La maitrise d’un langage adapté et de concepts 
adaptés aux attentes du spectateur, de l’anglais, 
français avec des expressions qui relèvent de 
l’arabe classiquexvii «Shirk» «Djihad», «Oum-
ma»,…etc.  

4- L’exploitation des textes religieux : exemple 
verset 5 de surat Al-Tawba (Le Repentir), plus 
connu comme le verset du Sabre (Ayat al-
Sayf)xviii ; 
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Cette hymne a été analysé par de nombreux spécia-
listes de la ‘Djihadosphère’ notamment Myriam Ben-
raad, chercheuse à Sciences Po Paris.  «Tout à la fois 
récit, promesse et action, la vengeance occupe une 
place fondamentale et remplit ici plusieurs fonctions. 
En premier lieu, c’est elle qui «moralise» la violence, 
en l’assimilant à une «revanche de Dieu», tout autant 
qu’elle facilite la construction d’un ennemi radical, aux 
antipodes de l’univers que le «musulman vengeur» a 
façonné. Par sa résonance affective, la vengeance mo-
dèle, de plus, une communauté d’action dont les 
membres, des dirigeants aux simples sympathisants, se 
retrouvent profondément liés les uns aux autres. En soi, 
la vengeance offre des clés d’analyse et de compréhen-
sion inédites, susceptibles d’éclairer la phénoménale 
résilience du djihadisme moderne»xiv.

    La traduction arabe de «vengeance» est essentielle-
ment rendue par le mot qisas, qui appartient à la tradi-
tion et renvoie aux «justes représailles», à la justice 
rétributive pour tous ceux ayant tué ou infligé des 
maux, ou la mort, aux musulmans. C’est de cette ven-
geance que se réclament les djihadistes lorsqu’ils assas-
sinent impassiblement leurs opposants. La «province de 
l’Euphrate» (wilayat al-Furat) de DAECH publiait le 
27 mars 2016 une vidéo intitulée Al-‘ayn bi-l-‘ayn,
(«Œil pour œil»), se rapportant en l’espèce au verset 45 
de la sourate 5 du Coran (Al-Ma’ida, «La Table ser-
vie»), pour revendiquer les attentats de Bruxelles : «Et 
Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour 
œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. 
Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, qui-
conque y renonce par charité, cela lui vaudra une ex-
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mier degré. Par exemple, lorsqu’en juin 2014, les dji-
hadistes ont détruit à la pelleteuse la levée de terre 
marquant la frontière qui séparait la Syrie de l’Irak, en 
expliquant qu’ils mettaient ainsi fin aux accords ‘détes-
tés’ au Proche-Orient de Sykes-Picot, ces images ont 
été diffusées telles quelles, sans que soit mentionné le 
fait que la frontière entre l’Irak et la Syrie n’existait 
déjà plus depuis plusieurs mois dans les territoires con-
trôlés par les djihadistes»xiii.

    Le 5 juillet 2016, quelques jours avant l’attentat de 
Nice, le centre médiatique Al-Hayat, l’une des branches 
de propagande officielles de DAECH, diffusait en fran-
çais un nachid (chant religieux) rendant hommage aux 
attaques de Paris et Bruxelles de novembre 2015 et 
mars 2016. Intitulé «Ma vengeance», l’hymne terroriste 
est d’une rare virulence. Sont ainsi tour à tour mention-
nés des «corps entassés», en référence aux victimes des 
frappes aériennes dans la zone syro-irakienne, des 
«ceintures [d’explosifs] branchées», des «couteaux 
bien aiguisés», des «gros calibres chargés» et des 
«cibles localisées». La France est accusée d’être res-
ponsable de la vague d’attentats qui l’a frappée depuis 
la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015, en raison de 
sa «guerre impitoyable» contre l’islam et les musul-
mans (sic). Évoquant une «agression» ancienne, et les 
crimes et spoliations dont la France se serait histori-
quement rendue coupable, le chant djihadiste dépeint la 
renaissance du califat comme une vengeance « loua-
ble», dont l’objectif est d’asseoir une domination mon-
diale de l’islam. Pour ce faire, DAECH promet de san-
glantes représailles à ses adversaires.
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Partant de là, les propagandistes de DAECH ont bien 
saisis les attentes des consommateurs de vidéos (sans 
distinction entre cinéma et jeux vidéos), soit l’action et 
le trash scénarisé et filmé. Ainsi, nous pouvons consta-
ter la différence entre les vidéos filmées et postées par 
Al-Qaïda en 2001-2005 et ceux diffusées par DAECH à 
partir de 2013. «En 2004, «l’arrêt de mort» et 
l’exécution de Nicholas Berg par le ‘boucher de Bag-
dad’, fondateur historique de l’EI, Abou Moussab al-
Zarqaoui, sont encore filmés en caméra statique, à la 
manière d’un communiqué de la télévision d’État sous 
Saddam Hussein. À l’opposé, la mise en scène abomi-
nable du meurtre des journalistes américains, en tenue 
de prisonnier orange, rappelle la scène finale du thril-
ler Seven de David Fincher. À la suite de la décapita-
tion du journaliste James Foley, le discours de Jihadi 
John est mis en scène, filmé et monté à la manière du 
trash hollywoodien»xii.

1-2 Les fondements du djihadisme numérique 

En maitrisant parfaitement le processus de l’infor-
mation, en commençant par la production jusqu’à la 
distribution de ces production via les RSN, les dji-
hadistes sont devenus des experts en termes communi-
catif. 

Aussi, «les scènes d’horreurs tirées des vidéos 
d’assassinat restent les éléments les plus marquants, et 
donc ceux qui ont le plus marqué les esprits, de la pro-
pagande de DAECH. En traitant de la sorte ses mes-
sages et en inondant le monde de ses images, 
l’organisation d’Abou Bakr Al-Baghdadi a poussé les 
médias occidentaux à prendre sa propagande au pre-
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l’impression d’être sur un pied d’égalité avec d’autres 
cultures ou communautés»ix.

L’usage des réseaux sociaux numérique (RSN) et la 
maitrise de la temporalité numérique par les communi-
cants de DAECH ainsi que le contexte géopolitique la 
guerre en Irak à partir de 2003 et la guerre en Syrie 
depuis 2011 ont favorisé l’émergence du djihadisme 
pop, dont la cible est occidentale, elle qui fut autrefois 
qualifiée « d’infidèle».  

Benoit Faucon et Clément Fayol, auteurs du livre 
«Un Cartel nommé DAECH» affirment dans leur en-
quête que l’organisation terroriste dispose en Syrie de 
maisons confisquées qui servent de «research labs» où 
on se croirait chez Google. «Du fin fond de la Syrie en 
guerre, on peut aussi se procurer les technologies les 
plus pointues en provenance des sociétés d’infor-
matique turques et quelques pièces fabriquées par 
Samsung»x.  

A cela, s’ajoute le «au-delà Holywoodien» ou la fic-
tion filmée, ou tout simplement la fiction de la mort ou 
la mort comme fiction. Les djihadistes connaissent le 
pouvoir de l’image et savent que «le sentiment du spec-
tateur en voyant un corps rejeté par la vague d’un tsu-
nami et celui abattu sur une plage par un homme noir 
de DAECH, ne peut pas être le même. Pour nous, tou-
jours l’histoire qu’il y a avant les images ou derrières 
elles, prend en charge la mort filmée et lui donne son 
sens : histoire naturelle ou criminelle, ce qui change le 
regard du spectateur sur la chose même. Tous les ca-
davres ne se valent pas»xi.
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ses parents. Les photos de la petite fille ensanglantée et 
les commentaires des journaux «ses yeux blessés ne 
verront peut-être plus les jouets qu’elle aimait», titrait 
Paris Match du 10 février 1962, sont un exemple par-
fait de ce que Patrick Charaudeau qualifie de pathémi-
sation du discours·.C’est donc dans les pages des jour-
naux et sur les écrans de la télévision que se jouent les 
scénarios orchestrés par les terroristes, leur but est 
double : agir sur les esprits et provoquer les décisions 
politique en faveur de leur ‘cause’»viii!

C’est le nombre de partage qui fait le Buzz sur la 
toile que DAECH numériquement vise. Les communi-
cants de DAECH savent aujourd’hui qu’il n’est pas 
nécessaire de viser les medias classiques comme c’était
le cas avec Al-Qaïda et Oussama Ben Laden mais de 
maitriser la relation transitive et fusionnelle entre le 
média numérique et le media classique en s’imposant 
comme source d’information de certaines chaines de 
télévisions du Moyen-Orient (Aljazeera par exemple). 
Dans ce contexte on peut dire que la propagande de 
DAECH incarne un principe fondamental du capita-
lisme, celui de la centralisation médiatique de l’in-
formation, 

Selon El-Difraoui « C’est grâce aux réseaux sociaux 
que sa (DAECH, ndlr) propagande a connu un tel suc-
cès, remplissant ses trois objectifs principaux: le recru-
tement, l’approvisionnement en ressources financières 
et la dissuasion des ennemis. Le Web participatif a 
permis d’augmenter, chez les sympathisants du djihad, 
le sentiment d’appartenance à une communauté mon-
diale ou à une culture djihadiste, qui leur donne alors 



25 

 

rons de 2007, et se caractérisant par une mondialisa-
tion de la propagande, une forte présence sur le Web et 
l’apparition d’un djihadisme pop. La cinquième et der-
nière phase, à partir de 2010, coïncide avec deux avan-
cées : l’utilisation de masse des réseaux sociaux, due à 
l’émergence du Web 2.0, et la nouvelle montée du dji-
hadisme, suite aux bouleversements dans les pays 
arabes»vi.

Dans cet article, nous nous focaliserons sur la der-
nière phase qui constitue l’objet de notre recherche en 
essayant d’analyser les rouages de la propagande dji-
hadiste. 

    Les réalisateurs de la propagande de DAECH via les 
RSN connaissent l’effet médiatique induit par leurs 
attentats, en d’autre terme ils maitrisent parfaitement la 
«philosophie de la bombe». Et à l’instar de toutes les 
organisations terroristes, DAECH ne vise pas unique-
ment l’opinion publique nationale, puisque on parle du 
terrorisme transnational, par les conséquences-actions 
de ses attentats mais par leurs échos . «Les cibles sont 
visées pour leur valeur symbolique et pour autant 
qu’elles sont susceptibles de susciter des réactions de 
la part du public»vii ; à titre d’exemple, les attentats
d’Alger du 11 décembre 2007, qui ont visé le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le 
Conseil constitutionnel algérien ainsi que la Cour su-
prême. Ou encore l’exemple, plus ancien, celui de 
l’attentat de l’OAS contre l’appartement d’André Mal-
raux en février 1962 à Paris. «La bombe causa des dé-
gâts à l’appartement voisin et provoqua la cécité d’une 
fillette de 4 ans, Delphine Renard, qui y habitait avec 
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veau du djihadisme combinés avec la consécration de 
la révolution du Web 2.0, qui a permis une audience 
maximale de cette propagande avec un minimum de 
moyens, selon un processus de mobilisation de res-
sources asymétrique. Quelques clics suffisent, en effet, 
pour contacter et mobiliser plusieurs centaines de mil-
liers de personnes, comme les bouleversements dans les 
pays arabes l’ont largement prouvé dès 2010. Avec le 
Web 2.0, le concept « système et non organisation » 
d’Abou Moussab Al-Souri est devenu réalité, avec la 
mise à disposition d’une matrice de propagande dji-
hadiste accessible à n’importe qui, n’importe où dans 
le monde»v.

Selon Aisem El-Difraoui, «l’évolution de la propa-
gande djihadiste est divisée en cinq étapes. La première 
correspond à la guerre d’Afghanistan contre l’Union 
soviétique (1979-1989). À cette époque apparaissent 
des films mettant en images le culte du martyre théorisé 
par le palestinien Abdallah Azzam, considéré comme le 
«père du djihad moderne». La deuxième phase est la 
guerre en Bosnie-Herzégovine (1992-1995), durant 
laquelle la propagande vidéo se professionnalise et 
atteint pour la première fois des musulmans en dehors 
des cercles djihadistes. La troisième étape correspond 
aux premières années du second séjour de Ben Laden 
en Afghanistan et au Pakistan (1996-2002). Al-Qaida 
se présente alors comme la seule véritable communauté 
de croyants islamique, avec comme point d’orgue les 
attaques spectaculaire contre New York et Washington, 
le 11 septembre 2001, retransmis en direct et en mon-
dovision. La quatrième étape débute avec l’invasion 
américaine en Irak, à partir de 2003 jusqu’aux envi-



23 

 

l’analyse descriptive de la ‘djihadosphère’ et plus exac-
tement du groupe terroriste DAECH.

D’une part nous nous appuyons sur l’approche consé-
quentialiste de la philosophe britannique Elisabeth 
Anscombe (1919-2001), une approche qui consiste à 
comprendre la relation entre deux variables : la valeur 
et les actes. Nous mobilisons davantage cette notion 
dans le deuxième axe de cet article où nous essayerons 
d’extrapoler les éléments du conséquencialisme sur le 
cheminement de la propagande djihadiste sous la per-
ception de la doctrine djihadiste. 

- Quelques conclusions à tirer la fin de cet article. 

1- Les sept piliersiv du djihadisme 2.0   
1-1 La propagande djihadiste via le numérique :

quel message pour quelle cible ?

    La propagande djihadiste n’est pas née avec les RSN 
ni avec la toile. La propagande djihadiste s’adapte et 
adopte la sophistication de chaque phase évolutive mé-
diatique. D’où sa spécificité, elle arrive à se régénérer 
tout en exploitant la religion musulmane. Et sans négli-
ger les moyens classiques de telle que la communica-
tion verbale, la propagande djihadiste s’alimente des 
anciennes expériences médiatiques autrement dit de la 
synthèse des expériences médiatiques, l’actualité tech-
nologique, et de ce qui représente le socle de ces deux 
éléments : l’exploitation de la religion musulmane

Ainsi, «DAECH a construit sa guerre médiatique sur 
un grand récit djihadiste mais développé depuis plus de 
trente ans. Ce sont l’apparition de DAECH et le renou-
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matique le contenu propagandiste de DAECH ? Elle 
se décline en deux questions secondaires qui représen-
tent les axes de la recherche : 

1- Quels sont les fondements de la propagande 
djihadiste ? 

2- La propagande djihadiste peut-elle être com-
prise sous les dimensions d’une approche 

philosophico-communicationnelle ?

    L’objectif de cet article n’est pas de trouver une solu-
tion ‘radicale’ à ce phénomène qualifié de radical mais 
d’essayer de comprendre et d’analyser les enjeux de la 
propagande djihadiste, son enchevêtrement, sa com-
plexité, et l’usage des réseaux sociaux numériques 
(RSN) dans lesquels les phénomènes radicaux s’alim-
entent. Aussi, comment les leaders «autoproclamés» de 
la propagande djihadiste s’imposent comme des acteurs
de manipulation à l’échelle numérico-médiatique en
s’accaparant des outils de persuasion et de mobilisation 
de cible.  

Notre recherche se trouve au croisement d’un champs 
pluridisciplinaire qui englobe à la fois le champ des 
sciences de l’information et de la communication : mais 
néanmoins avec le progrès des outils d’analyse média-
tique, on peut aujourd’hui parler d’un champs pluridis-
ciplinaire focalisé qui relève des SIC dans la mesure où 
notre analyse se focalise sur le halo de la recherche 
info-communicationnelle qui apparait dans ses manifes-
tations paradigmatiques et méthodologiques. 

Afin de mieux mettre en exergue une cartographie 
significative de notre recherche, nous ferons appel à 



21 

 

tés en Tchétchénie, en Ouzbékistan, en Indonésie ou 
aux Philippines»iii .

Aujourd’hui, DAECH se démarque des autres orga-
nisations terroristes pas uniquement par la spécificité 
des actions-‘attentats’ mais aussi en s’imposant comme 
un acteur influent sur l’ordre médiatico-numérique,
dotée d’une communication adaptée, ajustée aux 
normes communicationnelles, une connaissance des 
besoins, des attentes, de l’imaginaire de la cible et une 
parfaite maitrise des outils numériques. Cette ‘configu-
ration’ de DAECH nous pousse à parler aujourd’hui du 
Djihadisme 2.0, ou le djihadsime numérique, ou tout 
simplement le djihadisme Reloaded et même du «Dji-
hado-startup».  

La production numérique de DAECH ne se limite pas    
cependant au seul message médiatique mais aussi à la
scénarisation cinématographique et théâtralisée aux 
normes de la réalisation Hollywoodienne, d’où le terme 
de Daechwood, une réalisation qui encourage au-
jourd’hui des jeunes européens et notamment français 
élevés sur des valeurs laïques à joindre des fronts de 
guerre et de terres où la laïcité n’a pas de place.  

Partant de ces éléments introductifs, nous nous pro-
posons dans cet article d’analyser le phénomène 
DAECH comme ordre numérico-médiatique dans la 
quête d’une suprématie communicationnelle dans la 
djihadosphère. Pour ce faire, notre problématique est la 
suivante : Comment peut-on décrypter le pouvoir 
communicationnelle de la propagande djihadiste 
dans l’usage des réseaux sociaux numériques 
(RSN)? Et restituer, par là-même, de manière sché-
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politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi 
sur le plan politique, social ou culturel»i.Cela signifie 
que la notion de la radicalisation n’est pas forcément 
limitée au djihadisme, le cas du Norvégien Anders Be-
hring Breivik de l’extrême droite violent en est un par-
fait exemple ! 

      Les attentats revendiqués par l’État islamique 
DAECH α, à l’instar des attentats de Paris en 2015 et 
2016ii, nous ont fait oublier, selon Asiem El-Difraoui, 
le fait que le djihadisme est un phénomène qui s’étend 

depuis presque trois décennies, et qu’il s’agit d’un fléau 

mondial dépassant la question du pseudo-califat de 
l’État islamique DAECH. Selon cet auteur, «le dji-
hadisme est une hydre polymorphe, multiforme, en mu-
tation rapide et constante.  

Des douzaines d’organisations djihadistes existent 
partout dans le monde. En Afrique : Boko Haram, 
d’origine nigériane, Al-Shabbaab, en Somalie, Al-
Qaida au Maghreb islamique (AQMI), en Afrique du 
Nord ; l’État islamique (EI), en Libye. Au Proche-
Orient : l’État islamique en Irak et au Le-
vant (DAECH); le Front Fatah Al-Cham, ex-Front Al-
Nosra, ancienne branche locale d’Al-Qaïda, en Syrie ;
Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPI), au Yé-
men et en Arabie saoudite. En Asie : Al-Qaïda Central, 
le noyau historique de l’organisation fondée par Ous-
sama Ben Laden et dirigée actuellement par le médecin 
égyptien Ayman al-Zawahiri, ainsi que différentes fac-
tions des Talibans en Afghanistan et des groupes 
comme Lashkar-e-Taïba au Pakistan ; différentes enti-
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§ Introduction : 

Après les attentats du 11 septembre 2001, le monde 
voit la radicalisation, et en particulier le djihadisme 
sous un autre prisme. Ce phénomène était bel et bien 
marginalisé, dans les médias notamment,avant l’attaque 

contre le World Trade Center et le Pentagone, et cela 
malgré la croissante émergence du djihadisme en 
Afrique du nord et en Asie en particulier dans la mobi-
lisation d’Al-Qaïda pour la dissolution du pôle sovié-
tique et la qualification du monde musulman comme 
théâtre de mouvements djihado-islamistes après la ré-
volution iranienne 1979 . 

     Les attentats du 11 septembres 2001 qui ont visé les 
Twin Towers aux Etats Unis et revendiqués par Al-
Qaïda, ont provoqué comme un déclic dans la percep-
tion mondiale de l’impact des phénomènes radicaux. Le 
monde académique à travers le monde a tenté, et tente 
toujours, de promouvoir des recherches sur le terro-
risme et les multiples voix, voire processus, qui peuvent 
mener un individu à adopter cette doctrine. Aussi, le
printemps arabe a également joué un rôle dans la re-
naissance de la radicalité dans les pays arabes, puis 
dans le monde, le fossé causé par la chute des régimes 
dictatoriaux, et l’absence d’une réelle alternative politi-

co-démocratique, ont, en effet, redonné racines à 
l’émergence du salafisme en rouvrant la voie à la radi-
calisation djihadiste internationale. 

La radicalisation telle qu’elle a été définie par Far-
had Khosrokhavar n’est que «le processus par lequel 
un individu ou un groupe adopte une forme violente 
d’action, liée à une ‘idéologie’ extrémiste, à contenu 
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Par : Rima ROUIBI
Maître Assistante (ENSJSI) 

Mots clés : Djihadisme ;Propagande ; réseaux-

sociaux-numérique ; l’approche consé-

quencialiste, Daechwood,
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dynamique et d’accompagner l’ENSJSI dans ses voies 
de recherches futures dans le domaine des Sciences de 
l’Information et de la Communication. Reste que nos 
exigences sont toujours les mêmes : excellence, probité 
et haut niveau d’expertise. A ce propos, nous tenons à 
remercier le professeur Francis Balle qui nous fait 
l’honneur d’intégrer notre comité de lecture.

                                         Pr . Abdesselam  BENZAOUI                                                       
                                                                 Directeur, ENSJSI 
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  Dès lors, la Revue de Journalisme et Communica-
tion est en quête constante de problématiques perti-
nentes. Elle se veut interdisciplinaire, non du fait de 
l’origine de ses chercheurs, mais du fait des emprunts 
que les SIC font, encore et toujours, aux autres disci-
plines plus anciennes et mieux constituées. Mais elle 
doit pouvoir revendiquer son statut du fait de la spécifi-
cité de son objet scientifique. Elle se veut une relation 
entre un sujet et un objet qui existerait par lui-même, et 
qu’elle cherche à expliquer ou à comprendre par son 
vocabulaire, ses concepts, ses lois, ses théories.Son 
objectif est de fournir des pistes de réflexion aux jeunes 
chercheurs (doctorants ou jeunes docteurs) pour penser 
les modalités d’application d’une démarche interdisci-
plinaire dans le cadre d’un travail de recherche en

Sciences de l’Information et de la Communication. Ce 
nouveau numéro participe de cette volonté d’inviter les 
jeunes chercheurs en SIC à s’interroger sur la manière 

dont ils convoquent, tout au long de leur parcours de 
thèses, les disciplines nécessaires à la compréhension 
de leur objet d’étude ; sur la manière dont ils ont élabo-
ré leur cadre théorique ; ainsi que sur la manière dont 
ils sont éventuellement amenés à se positionner au sein 
d’une équipe composée de chercheurs plus aguerris 
issus de champs disciplinaires distincts.  

C’est pourquoi ce numéro 7 et le prochain ne seront 

pas thématiques, ils se proposent d’offrir l’opportunité 

à des articles remis à la rédaction de participer à cette 
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S’insèrent progressivement dans les Sciences de l'in-
formation et de la communication. Prise en compte des 
relations étroites qui se nouent entre l'avancée de 
l’ordre informationnel et la mise sur le marché de dis-
positifs et de produits. Interactions entre sphère profes-
sionnelle et sphère privée. Et enfin, Elargissement de 
l’espace public, au-delà de l'espace public politique et 
sa tendance à la fragmentation en espaces publics par-
tiels. En fait, les SIC, à la différence d'autres sciences 
humaines et sociales, se positionnent en situation de 
relier connaissances fondamentales et connaissances 
immédiates, acquis théoriques et savoir-faire profes-
sionnels, longue durée et conjoncture, élaboration con-
ceptuelle et travail de terrain.  

    Quelle est la place des SIC sur le marché des savoirs, 
quels sont ses apports spécifiques ? La recherche en 
communication doit se livrer à un incessant effort de 
positionnement épistémologique. « Les SIC se trouvent 
de facto dans l’inconfortable position d’avoir institu-

tionnellement à assumer une position académique de 
type disciplinaire, tout en défendant par ailleurs un sta-
tut cognitif qui les place du côté des ensembles pluriels  
et leur assigne une place du côté des frontières définies 
comme zones de contact, intersections, interfaces et 
lieux d’échange. » (Boure, Robert. 2002 : 20-21.  
Quelle histoire pour les sciences de l’information et de 

la communication).  
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Editorial 

« Chaque science a son point de vue sur la réalité. 
Le point de vue de l’économie sur un phénomène n’est 

pas le point de vue de la sociologie sur le même phé-
nomène. Chacune de ces sciences a su développer des 
théories de référence et des concepts servant au décou-
page du monde pour présenter des analyses cohérentes 
de son point de vue. Si l’on veut apporter quelque 

chose du point de vue des sciences de l’information et

de la communication, on aura, bien évidemment, intérêt 
à poser la question principale de sa recherche en 
termes spécifiques des sciences de l’information et de 

la communication. »* 

     La particularité des SIC est de pouvoir appliquer des 
méthodologies inter - sciences à des problématiques 
transversales, en appréhendant l'information et la com-
munication non de façon globale, mais dans ses mani-
festations marquantes. Articulation entre dispositifs 
techniques et production des discours.  Prise en compte 
de l'ensemble du processus allant de la production et de 
la conception des produits informationnels et culturels à 
leur consommation et à leur réception. Relations entre 
les instances de médiation culturelle et sociale et les 
dispositifs de la communication médiatisée. Attention 
accordée aux processus complexes et contradictoires 
par les quels les moyens de la communication moderne 

*Alex Mucchielli. Pour des recherches en communication, Com-
munication et organisation, 12 | 1997, Presses universitaires de 
Bordeaux. 



sources biblio- graphiques figurent à la fin de l’article 

en respectant l’ordre de leur présentation dans le texte. 
5/ - La proposition écrite doit être accompagnée d’un
résumé exprimé dans la même langue ainsi qu’un ré-

sumé (Abstract en langue anglaise), ne dépasse pas 
200 mots. 
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