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 وعرفانشكـــــــــــر 

 املتواضع. جهدهلل الذي وفقني في إتمام هذا الكله الحمد 

الشكر والتقدير لألستاذة املشرفة الدكتورة "سامية جفال" التي و 

 :ومواقفها علمتنا من خصالها

 .، فهو حسبنا، ألنه العليم العادلأن يكون عملك خالصا لوجه هللا تعالى

 .علمي "أمانة"العمل ال وأن

 ألامانة أن تكون مخلصا في عطائكوتقتض ي 

 .تكون متواضعا إلى الحد الذي ال يقتل إبداعك وأن

 .تذلل العقبات بالصبر وألامل وأن

 .تكون واثقا في جهدك إذا كان مدعوما بالصدق في السعي وأن

 .أن النقد ليس نقيصة إذا دفعني إلى البحث أكثرعلمتنا و 

 أكون معطاء دون انتظار الجزاء. أنو 

ألنه يزيدنا هّمة وثقة  ،أن ألامر ال يتسع إال إذا ضاق"كله "فأقنعتنا بهذا 

أن  بالدعم في مسيرتنا هذه، عس ى هللاواعتدادا، فالفضل لها بعد هللا 

 يجزيها عنا خير جزاء في صحتها وأبنائها.

 



 ملخص الدراسة

الكشف عن ، "املعاجلة اإلعالمية للجرمية يف الصحافة اجلزائرية اخلاصةاملوسومة بـــ "تناولت هذه الدراسة           
ورصد القواعد املهنية املؤثرة على القائم باالتصال يف بناء رسالته اإلعالمية لتغطية مواد اجلرمية العوامل املؤطرة 

ومدى إسهام هذه التغطية يف تشكيل اجتاهات  الضغوط اليت يتعرض هلا يف إعدادهاوحتديد طبيعة وحجم 
       .اجلمهور حنو املعاجلة اإلعالمية ملضامني اجلرمية

 إطارابوصفها  اإلعالمينظرية التأطري  إىلواستندت الدراسة يف وصفها للظاهرة حمل الدراسة وتفسريها         
 ن من تفسري نتائج الدراسة يف سياقها الطبيعي. علميا ميدنا بالسياق املعريف الذي ميك  

منتظمة باستخدام أسلوب الدورة عشوائية عينة حتليل  إىل األطروحةهلذه التحليلية  يف الدراسةعمدنا كما         
للوقوف على  اجلرمية خالل فرتة الدراسةحول اخلاصة " الشروق اليومي" اجلزائرية  جبريدة املنشورةمن املضامني 

كما  ،طبيعة املعاجلة الصحفية ومدى استحداث اجلريدة ألساليب النشر املتعلقة بشكل وخصائص احملتوى
م  البيانات واملعلومات عن جريدة الدراسة جللقائم باالتصال يف ـــ يف جانبها امليداين ــ آراء ا    استطلعت الدراسة
          باستخدام استمارة استبيان لكل منهما.ستطالع اجتاهات اجلمهور الظاهرة، وكذلك ا

 عدة نتائج أمهها: إىلوقد توصلت الدراسة 

نظريا يتصف  إطارانظرية التأطري اإلعالمي ، مثلت اإلعالمييف ضوء مراجعتنا للرتاث النظري يف احلقل  ـــ 1
أو القائم باالتصال أو الصحفي على مستوى النص الدراسة تصميم إجراءات مما ساعد يف املرونة الكبرية ب

ختبار مستوى العالقة التفاعلية بني القائم باالتصال واجلمهور لقيا  مدى التواف  أو االختالف يف الاجلمهور 
 االجتاهات حول نشر اجلرمية )يف الصحف اجلزائرية اخلاصة( استنادا إىل تشاركهما يف السياق الذي يعترب من أهم

 االتصالية.عناصر النظرية باعتباره بيئة القيم اليت تدر  ضمنها عناصر العملية 

القيم املهنية على حساب القيم األخالقية  ىعلبصحيفة الدراسة حملتويات اجلرمية لونة املتغطية الالرتكيز يف ـــ  2
وضوابط النشر ما يفسر توظيف الصحيفة ألدوات وآليات التأطري اإلخباري من حيث االنتقاء واإلبراز واالستبعاد 

 ما يبعد هذه التغطية عن املعاجلة اليت حتتمها املسؤولية االجتماعية للصحافة جتاه مجهورها.

ائم باالتصال بصحيفة الدراسة يف تغطية أخبار اجلرمية العتماده على أطر حمددة ضعف األداء املهين للقـــ  3
عوزها التفسري والتحليل يفنية قوالب  إىلتعتمد على احلد األدىن من املعلومات يف ظل تغطية سطحية جتنح 



القيود بسبب  اجلرميةمواد وضوابط نشر حمدودية إملام الصحفي بالتشريعات املنظمة للمهنة واملتصلة بأخالقيات و 
 يف معاجلة قضايا اجلرمية. اليت حتد من حرية الصحفيوالضغوط 

حاجات القراء يف أبعادها القانونية واالجتماعية والنفسية صحيفة الدراسة ملواد اجلرمية  طبيعة تغطية تشب  ال ــ  4
عدم وضوح طبيعة العالقة بني الصحافة ا يفسر مميف جوانبه املعرفية والوجدانية حيق  التكامل يف أسلوب النشر ما 

فيها مبين على أسس علمية بقدر ما حتدده العالقة  اإلمجاعيكون  نسبية إىل درجة الرب تواليت تع اخلاصة واجلمهور
الواقعية اليت يبدو أن الصحافة اخلاصة ال تسعى فيها الكتساب مجهور نوعي بقدر سعيها لضمان مجهور 

عتبار اجتاهات اجلمهور اليت عكستها نتائج الدراسة إزاء هذا النشر موقفا اجيابيا ألهنا ال ميكن ا ، لذلكاستهالكي
  .التصدي للظاهرةومتكامل يكفل جمرد انطباعات مل تتجسد كجهد عملي يف إطار علمي منظم مستمر 

خر من خالل جهد بشري يف سياق شامل تشكله ىل اآلإفعل يتوجه ألخبار اجلرمية  المعالجة الصحفية ـــ 5
 الفعليةال يعكس املعاجلة بصحيفة الدراسة هلذه املواد  التغطية الصحفيةفحجم وشكل منظومات متكاملة، 

  للظاهرة.

 
 

 

 

 



Absract: 

This study, which is entitled “Media Treatment of Crime in the Algerian 

Private Press” reveals the factors influencing crime coverage materials, and the 

monitoring of professional rules affecting the reporter in his line of work of 

creating his media message. The study also aims to determine the nature and 

size of different elements and factors pressuring the reporter in his process of 

news coverage and information preparation, especially towards general public 

opinion, relying on criminal-oriented content media treatment. 

In describing the studied phenomenon and explaining it, the study relies 

on the theory of Media Framing as it is a framework that provides us with a 

well-known context, thus enabling us to interpret results of our study in its 

normal environment. 

In the analytical part of our study, we examined systematic random 

samples using the trend-cycle method within crime related articles in the “Al-

Chorouk Al-Yaoumi’ Algerian private newspaper, during the period of our 

study, to establish the nature of media management, and the extent to which 

means of in print articles are evolving in such a way for better content quality 

and character. On the field side of our study, surveys were made on the 

newspaper reporter’s side in order to collect data and info about the 

phenomenon in question, as well as questionnaires aimed towards the public and 

its most trending topics. 

This study reached several results, most importantly: 

1. In light of our theoretical legacy review in the media field, media 

framing theory embodied a theoretical structure characterized by a 

rather great flexibility, which effectively helps in studying process 

designs, on a newspaper content level as well as the individual 

responsible to relay events via press coverage, in order to assess and 

determine levels of communication between the communicator / 

reporter and the public; which enables us to gauge either the 

compatibility or difference of opinions on trending topics, particularly 

in the Algerian private press. This is based on a shared aspect – the 

context – that is considered one of the most important elements in our 

theory, it being the environment in which the communication process 

is happening. 



2. The focus in a diversified coverage on crime content (in the studied 

newspaper) on professional values at the expense of moral values as 

well as publishing obligations, explains why the paper uses tools and 

mechanisms such as selective media framing, highlighting and 

exclusion, which can be a handicap in the way of the studied paper to 

be more socially responsible towards its audience and readers. 

3. The poor professional performance on the reporter behalf (in the 

studied paper) in crime related news coverage, is explained by the 

adoption of a specific framework based on minimal information 

approach, resulting in a rather superficial reporting, lacking 

interpretation and analysis spirit, plus a real deficiency in press 

legislation knowledge that regulates the profession and its ethics, thus 

influencing published crime related content in its quality, in addition 

to pressures and restrictions on the journalist’s freedom in covering 

and dealing with crime cases. 

4. The study’s coverage nature does not gratify the readers’ need in its 

legal, social and psychological aspects, which would achieve true 

method integration in regards to the published content, both on 

cognitive and affective sides. This could explain the unclear nature of 

the relationship between the private press and the public, and it is still 

a relative one at that, to a degree where the general consensus is not 

based on scientific grounds, but rather a real relationship in which the 

private press does not seem to seek a qualitative audience, but 

somewhat prefers capitalizing on a ‘consumer’ audience. Therefore, 

the public general stance reflected in our results cannot be regarded as 

positive, because it only represents mere impressions that have not 

came to fruition as a realistic attempt, in a continuous and integrated 

scientific framework, guaranteeing an effective remedy to the studied 

phenomenon. 

5. Press treatment of crime oriented media is an act that is aimed towards 

a receiving audience through human efforts, in a comprehensive 

context set up by integrated structures. The size and format of press 

coverage of these materials in the studied paper does not echo an 

actual phenomenon treatment. 



Résumé de l’étude: 

Cette étude qui s’intitule « Le Traitement Médiatique de la Criminalité au 

sein de la Presse Privée Algérienne » révèle les différents facteurs servant à 

couvrir des éléments de cette criminalité, ainsi qu’un suivi des règles et éthiques 

professionnelles affectant la personne correspondante à établir son message 

médiatique, et définir la nature et l’ampleur des éléments influents auxquels ce 

dernier est confronté dans l’élaboration de son contenu médiatique ; l’étude 

détermine donc la mesure dans laquelle l’opinion publique est établie à l’égard 

du traitement médiatique du contenu criminel. 

L’étude s’est basée sur une description du phénomène étudié ainsi que son 

interprétation sur la théorie de l’encadrement médiatique, dans une formule 

scientifique nous fournissant un contexte cognitif capable de nous aider dans 

l’interprétation des résultats de notre étude, dans des conditions normales. 

Dans la partie analytique de cette étude, on s’est appuyés sur l’examen 

d’un échantillon aléatoire systématique en utilisant une méthode de cycles-

tendances, échantillon retrouvé sur divers articles issus du journal algérien ‘Al-

Chorouk Al Yaoumi’, traitant de la criminalité pendant toute la période de notre 

étude, ceci afin de pouvoir déterminer la nature du traitement journalistique et 

de reconnaitre l’évolution des méthodes employées dans le processus de 

l’édition de la forme et du contenu des articles publiés. L’étude dans sa partie 

pratique, a fait appel à des sondages d’opinion : d’une part auprès du 

correspondant du journal, ceci dans la collecte des données et informations 

concernant le phénomène étudié ; et d’une autre part l’opinion publique à l’aide 

de questionnaires. 

Notre étude a abouti à plusieurs résultats, notamment : 

1. Sur la lumière de notre examen du patrimoine théorique au sein du champ 

médiatique, la théorie du cadrage dans les médias représente un cadre 

théorique caractérisé par une grande flexibilité, qui contribue au processus 

d’étude au niveau des articles de presse, du correspondant ‘reporter’ aussi 

bien que le grand public, ceci afin d’évaluer le degré d’interaction entre le 

correspondant et le public, déterminant en conséquence soit la 

compatibilité ou la divergence de ses impressions par rapport au 

correspondances criminelles ; en l’occurrence dans la presse privée 

algérienne, du moment que les deux pôles partagent un élément commun 

– le contexte – qui est un des plus importants facteurs dans le cadre 

théorique de l’analyse; puisqu’il est l’environnement-même dans lequel se 

fait l’étude du processus communicatif. 

2. L’attention particulière accordée à la couverture diversifiée du contenu du 

crime dans la presse, dans le cas du journal étudié, aux dépens des valeurs 

morales et obligations éditoriales expliquent pourquoi le journal a recours 



à des outils et mécanismes de couvertures médiatiques sélectives, de mise 

en évidence et d’exclusions, qui finalement s’éloignent des méthodes 

conventionnelles de trainement d’informations, essentielles afin de 

satisfaire une responsabilité et une obligation sociale de la presse envers 

son public. 

3. On note un manque de performance chez le correspondant de presse dans 

le cas étudié, lors de la couverture d’informations de nature criminelle, 

puisqu’il se limite à adopter des cadres spécifiques basés sur des 

informations minimales, qui ne garantit ainsi qu’une couverture 

superficielle des événements, et qui manque d’esprit d’analyse et 

d’interprétation, et par conséquent engendre un déficit cognitif quant aux 

législations qui réglementent la profession ; régie par une éthique de 

publication d’informations criminelles, souffrant toutefois de réelles 

contraintes et pressions, ce qui limite le journaliste dans son travail de 

traitement de criminalité. 

4. La nature de la couverture médiatique du journal étudié ne satisfait pas les 

besoins des lecteurs, tant sur les dimensions juridiques, sociales ou 

psychologiques, qui normalement permettrait d’intégrer une méthode de 

publication plus complète, cognitivement et affectivement parlant, ce qui 

explique le coté obscur de la relation entre la presse privée et le grand 

public. Cette dernière ayant un aspect relatif, le consensus ne reposant pas 

sur des bases scientifiques vérifiées, mais plutôt sur un rapport du monde 

réel, et dans lequel la presse privée ne semble pas chercher à acquérir une 

audience de qualité, mais plus un auditoire de consommateurs assidus. 

D’ailleurs l’attitude du public présentée dans les résultats de cette étude 

ne reflète en aucun cas un coté positif, car elle n’est qu’un ensemble de 

banales opinions qui n’évoquent aucun effort concret dans un cadre 

scientifique organisé et continu et complet, qui viserait à atténuer 

l’ampleur du phénomène étudié. 

5. Le traitement journalistique des informations et nouvelles criminelles est 

un acte dirigé vers l’autre par le biais d’un effort humain dans un cadre 

global, régi par des systèmes intégrés ; la quantité et le corps de la 

couverture médiatique du contenu criminel dans le journal étudié ne 

reflètent aucunement un traitement réel du phénomène. 



ةـــــدمـــمق  
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آراء املهتمني باختالف التخصصات حول اآلثار االجيابية والسلبية لنشر موضوعات  رغم تباين    
املادة حتظى بأولوية بارزة تدخل ضمن الوظائف االجتماعية للصحف. واختالف وجهات  اجلرمية، الزالت هذه

هذه الصحف تعمل ضمن سياق حتكمه عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية معينة، ونظرا  أنالنظر هذا مرده 
جدوى  يف أمناط السلوك، فإن اختالف الرؤى حول مدى والتأثريالمتالكها القدرة على تشكيل االجتاهات 

اجلرائم بالصحف حتدده معايري املمارسة الصحفية اليت ختضع لعوامل وآليات تتحدد يف جماالت  أخبارمعاجلة 
. فالعمومية والتكثيف يف التغطية قد ال تتوافق وتباين األفراد املتلقني مما يشكل وإعالميةقانونية ونفسية واجتماعية 

 للمجتمع.ردود أفعال سلبية تنعكس على البىن السليمة 

السياقات اليت نشأت وتطورت فيها نظرية التأطري اإلعالمي قد ال جيعلها مالئمة لبيئات أخرى لذلك ف
فالدقة يف قياس أنواع وآليات وأدوات هذه النظرية تكون خاضعة ختتلف حبكم عوامل عدة عن هذه السياقات، 

 خلصوصية الظاهرة يف بيئتنا العربية.
مباشرة زاوية معينة من خالل اختيار موضوع معني، لكن خصوصية هذه الدراسة منطلقات النظرية  تعاجل         

يف املنظومات السياسية، االجتماعية، الثقافية،  فاالختالفهي العوامل املتحكمة يف عملية التأطري نفسها، لذلك 
ضع الدراسة هلذه العوامل ااالقتصادية  ألساسية واليت تتحكم يف عملية التأطري اإلعالمي.، واإلعالمية ٌيخ
إن من يؤطر ــــ يف أطراف العملية االتصالية ــــ وكان له التأثري األقوى قد يضع إطارا لآلخر يف هذه العملية          

متفاعل  التفاعلية التبادلية، لذلك يكون التأطري كعملية تفاعلية بيد من ميلكون مراكز القوى مبستوى متدرج أو
الذي يثري جدال حول الكيفية اليت تتبادل فيها هذه القوى تأثرياهتا على بعض:  ومن مساته عدم التوازن ،تبادليا

قوى سياسية، اقتصادية، اجتماعية، إعالمية، إذ تشكل هذه األنظمة السياق األمشل الذي يشكل جدلية تفاعل 
عد اجلماهريي هو السياق الذي تلتقي فيه عناصر العملية هذه القوى، فكّل يؤطر مبجال حتكمه، واالتصال ما ب

 االتصالية. 
ومبا أن املؤسسة الصحفية تشكل سياقا للقائم باالتصال فهو حمكوم بدوره بأطر تنظم أنساقه املعرفية          

سة داخل هذا السياق ضمن آليات قد تكون مفروضة على املؤس لذلك يتحركباإلضافة إىل الضغوط املهنية، 
نفسها حبكم عوامل ومتغريات عدة، وهو بدوره يؤطر للمعاجلة من خالل عوامل ذاتية تكوينية قانونية وتنشئة 
اجتماعية داخل حجرة األخبار، وبالتايل تصل املادة إىل اجلمهور الذي هو بدوره فئات ومستويات لديه القدرة 

 اختاذ سلوك معني قد يكون على شكل نوايا واإلدراك يف حدود ومستويات متفاوتة، ومن مث  االنتقاءعلى 
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احملتوى  ينعكس علىواجتاهات أو تصرفات تربز على شكل ردود أفعال معينة تؤطر بدورها لرجع صدى قد 

الصحفي الذي يسعى القائمون عليه إىل املوازنة بني هذه الفئات غري املتجانسة لكسب رضاها، ولكن عدم 
ولكنه أوجد  !ئم على احملتوى واجلمهور مل يوصل إىل قطيعة بني الصحيفة وقرائهاالتوافق يف هذا التفاعل بني القا

بيئة راكدة وكأن الصحافة فقدت وظيفة التغيري يف اجملتمع. ويف هذا السياق كتب "كوهني": "أن الصحافة ال 
 اليت يهتمون هبا". تنجح معظم الوقت يف التأثري يف اجتاهات الناس ولكنها تؤثر بقوة يف حتديد نوعية القضايا 

فإذا كان القائمون على العمل الصحفي ال ميلكون معرفة حقيقية هبذه اجلماهري فهم ال يستطيعون تلبية 
حاجاهتا، فالوظيفة اإلخبارية بقدر معني من املعلومات حتّول مهمة الصحافة إىل غرض مادي حبت خال من القيم 

ماماته ولكنها ال تعرب عن حاجاته مما يفرغ عملية االتصال من وبالتايل قد تقدم ما يشبع رغبات اجلمهور واهت
 املشاركة اإلجيابية بني أهم عنصري العملية االتصالية )القائم باالتصال واجلمهور(.

 االنعكاسويف حالة التسليم بنشاط اجلمهور جتاه املواد املنشورة ـــ بغض النظر عن نوعها ـــ فهل يكون هذا         
 ؟والعزوفبالتجاهل كالركود  إىل السلبيةو تغيري أمناط التلقي أم يقود إجيابيا حن
فإذا كانت العملية اإلخبارية جتيب عن األسئلة اجلوهرية حملتوى مادة اجلرمية واليت عادة ما تكون على         
من؟ ماذا؟ أين؟ مىت؟، فإن القائمني باالتصال يسعون للتأطري من خالل األسئلة نفسها حىت ولو   حقائق:شكل 

 .واالستبعادواإلبراز  االنتقاءكانت على شكل حقائق وذلك بإخضاعها آلليات التأطري األساسية ضمن عمليات 
فالصحافة بتكثيف نشر مواد اجلرمية مثال بنمط متجدد قد ختلق سياقا اتصاليا ينقسم فيه اجلمهور إىل فئتني      

فئة فاعلة ليس لديها استجابات معينة إزاء هذه املادة، وفئة أخرى مستهلكة تتعاطى هذه املواد ألهنا تدخل ضمن 
على نسق من املعلومات يهتم فقط باإلخبار، األرقام، املناطق،  اهتماماهتا، لذلك تركز الصحافة يف األبنية املعرفية

األجناس، باختيارها تغطية معينة وقيما معينة وأدوات إبراز تعتمد على املبالغة واإلثارة، وهذه كلها قد تبعد املتلقي 
 عن حقيقة الظاهرة وعن خلفياهتا، وأسباهبا وطرق معاجلتها. 

للجرمية يف الصحافة اجلزائرية اخلاصة للمعاجلة اإلعالمية  املطرةالعوامل وألجل الوصول إىل معرفة وحتديد 
 اعتمدنا يف ذلك على اخلطة التالية:

إشكالية الدراسة وتساؤالهتا، اإلطار ، فيه الدراسات السابقة تناولناول و ألخصصنا له الفصل ااإلطار المنهجي: 
النظري للدراسة، أسباب اختيار املوضوع، أمهية الدراسة، أهداف الدراسة، مفاهيم ومصطلحات الدراسة، 

 منهج الدراسة. و صعوبات الدراسة، نوع الدراسة، 
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 مت تقسيمه إىل فصلني.اإلطار النظري: 

توى الصحفي كعوامل تتحكم يف طبيعة املعاجلة اإلعالمية تناولنا يف هذا الفصل حتديات احمل: ثانيالفصل ال
يف التحديات القانونية، املهنية والتكنولوجية، على اعتبار أن هذه  اجملاالت، وتلخصملختلف املواضيع يف مجيع 

 العوامل قد تؤثر على املمارسة الصحفية وطريقة تناوهلا ملادة اجلرمية يف الصحافة اجلزائرية اخلاصة.

استعرضنا املفاهيم احلديثة للقائم باالتصال يف البيئة اإلعالمية احلديثة وعالقتها بالدور واملمارسة كما 
املهنية الصحفية يف ظل الضغوط اليت قد تنعكس سلبا على األداء املهين مؤطرة طبيعة تغطيته للمادة الصحفية من 

 وتوجهاته إزاء املواضيع املعاجلة.خالل سياقات تصنع إدراكه ومعرفته واليت تؤثر على اختياراته 

مفاهيم اجلمهور وفقا للتطورات التقنية اليت انعكست على عمليات التلقي والتأثري واليت أيضا تناولنا و              
حتدد مدى نشاط اجلمهور يف العملية االتصالية باختالف الوسائل واملوضوعات، باإلضافة إىل االجتاهات العلمية 

 هذه املفاهيم والنظريات املفسرة لتكوين اجلمهور باعتباره أهم عناصر العملية االتصالية.اليت تناولت 

وكممارسة إعالمية  كوسائلاستعرضنا يف هذا الفصل التشريعات املنظمة للعمل اإلعالمي باجلزائر  : لثالفصل الثا
نب أمنية وتكنولوجية وتشريعية كان بالنظر إىل العوامل اليت رمست املشهد اإلعالمي بكل متغرياته اليت مست جوا

هلا األثر البالغ على األداء الصحفي بالنظر إىل احلرية واملسؤولية وطبيعة املواضيع اليت كانت من أبرز مالمح 
 تطورات الصحافة الورقية اخلاصة باجلزائر.

اهات اإلعالمية حول فضال عن تناول املعاجلة اإلعالمية للجرمية يف الصحافة املكتوبة والرتكيز على االجت
التغطية الصحفية ملادة اجلرمية بني معارض ومؤيد واجتاه ثالث يتبىن جدوى النشر وفق ضوابط قانونية مهنية 
وأخالقية تعكس مدى وفاء الصحافة لوظائفها االجتماعية، كما نستعرض انعكاسات هذه التغطية على اجلمهور 

 السلوكية. نية أواملتعرض سواء من الناحية املعرفية أو الوجدا

 : مت تقسيمه إىل ثالثة فصول:القسم التطبيقي

نتناول فيه حتليل مضمون صحيفة الدراسة من خالل حتليل مادة اجلرمية املنشورة واحملددة باملفهوم الفصل األول: 
 اإلجرائي للدراسة.
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الثاين لتحليل وقد خصص اجلزء األول من هذا الفصل لتشخيص جريدة "الشروق اليومي"، مث اجلزء 
فئات الشكل وتضم: موقع مادة اجلرمية، األشكال الفنية املستخدمة، والعناوين الرئيسية والفرعية واأللوان. 

املوضوع )أنواع اجلرائم(، الوسائل  تتضمن: فئاتباإلضافة إىل حتليل فئات املضمون يف اجلزء الثالث واليت 
غطية، طبيعة املصدر ونوعه، األهداف ووسائل حتقيقها، والقيم، املستخدمة، الفاعلون، نوع التغطية، نغمة الت

وأنواع التأطري يف اجلزء الرابع واليت مشلت: الصراع، االهتمامات اإلنسانية، املبادئ األخالقية، املسؤولية والنتائج 
 االجتماعية.

، جاء يف مخسة حماوراالتصال إىل قسم الفصل الثاين واملتعلق بالدراسة امليدانية اخلاصة بالقائم بالفصل الثاني: 
اخلصائص األساسية للقائمني باالتصال يف صحيفة الدراسة واملتمثلة يف اخلصائص االجتماعية  احملور األول

والثقافية واالقتصادية والتوجهات املهنية للقائم باالتصال، ويف احملور الثاين العوامل املهنية والتنظيمية املؤثرة على 
كالتدريب، الرتقية والسياسة التحريرية، مث احملور الثالث عن الضوابط القانونية واألخالقية ومواثيق العمل الصحفي،  

الشرف ويشمل احملور الرابع العوامل املؤطرة للمعاجلة اإلعالمية للجرمية واملتعلقة بالضوابط املهنية كاملوضوعية 
 ى مرتبطة باجلمهور ومصادر األخبار.واحرتام اخلصوصية، مث احملور اخلامس واملتعلق بعوامل أخر 

ويتم فيه رصد وحتليل مدى تعرض اجلمهور ملواد اجلرمية يف الصحف اجلزائرية اخلاصة وتأثري الفصل الثالث: 
ذه املواد على اجتاهات اجلمهور حنو اجلرمية وعالقة درجة وكثافة هلخصائص، أشكال، ومسات التناول الصحفي 

االجتاهات حنو التغطية الصحفية للجرمية، والعالقة بني معرفة ووعي اجلمهور باجلرمية  التعرض مبدى التأثري يف هذه
وأسلوب التغطية الصحفية هلذه املواد يف الصحافة اجلزائرية اخلاصة، الستطالع اجتاهات اجلمهور إزاء نشر مادة 

 اسها على سلوك اجلمهور اجتاهها.اجلرمية بصحيفة الدراسة، والعالقة بني طبيعة التغطية الصحفية للجرمية وانعك
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 أو�:����ــــ�ع�ا�ـــ�را�ـــ�

 ــ�ا��را�ـ�ت�ا��ـ���ــ�:�1

���� ��� ا��را��ت ا������ ا������ ����ع ا��را�� ا����� �� ا��ا�� ا����، ���  ا���ع��� ����� 

������ ���� �� ����� �� ���، ��� ���  �� ���� إ���� ا������ن ��ا������ ا���� ������� � ا������ت ا���� 

������ إ� أن ����� ا������  ��ل ا����� ا������ ������ ��� ��ل �� ���� ��� �� درا��ت  .أ��ث

����  ا�����ما����ت � ا����� ���  �إ����ف �� ا��را��ت  ا������، ���ر  ����� � ��  ا�������

، ��� أن درا�� ا����� ا������ ������ ����� ���� در�� ��� ������ل أ� ا����ر( )ا���ى، ا��ا������

 �����ت ا���� إ� ــ������� ��� ���را��ت ا������ ا������� ��ا��� �����  ،ا������������ ��� ا�ا������ �� 

��� ��ر��� ا�����، �ا��را��ت ا�� ���� ����  ��� ا��را��ت ا�� ������ ا����� ������ل �ا���ا�� ا����� ــ

���  ،�� ����� ا���� ا��ا���� ����� ا���� ����� ��� ا�������� �آرا�� �ا������ �� ا����را����� �� �� 

 ��� أن ����ع ا���� ا���م � ����� ا���م �� ��� ������م ��� �� ��� ا������ �����ء ا���م ��ف

ر���  ا����ر ا��ا�� ا����� ���� أ���ر ا���� �� ��ل ����ات ����� ا���� ���� ������ ا���ى د�ن

 �������� ا������ � ��� ا����� )ا����� ������ل �ا����ر(.

  ����� ���� ������ر ا������������� � ر�� ����� �� ��� ا��را��ت 

 �� ���ى ا����.��ث ������ ���ا�ولا����ر�

 � درا��ت ��� ����ى ا����� ������ل.ا����ر�ا�����

 ."ا����� "����� ا��������� درا��ت � ا����ر�ا�����

 درا��ت ��ل ا����ر. �ا����ر�ا��ا��

 � درا��ت ��ل أ�����ت ا���� ا�����.ا����ر�ا�����

 .ا������ا��را��ت ا����ر�ا���دس:�
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����ث����و�������������ى�ا������.ـ�ر�ا�ول:�ا���ــ

��1(���400د���ا���د�ا�����ل�درا���ــ������ــ�)� ا�و���ا��را��

���� ������ �� ����� ��ر ا��أ�؟ أم أ�� ��د ����� أ��ز�� ا����ف �� � �� "��ا�� ا����ء" إ�������ا��را��

 ا��������؟

 ���وض�ا��را��

ــــ ����� ا���  � � ���م� ��� ����� � ا���� ا������.ـ

 ـــــ ���� ا��أ� ���� � ا��ن ا���ى ��� ���� د�ا�� ا���اف ���ص ا����.

 ـــــ ���� ا��أ� ���د إ� ��ا�� ����� ا������� �ا����د�� �����س.

������ا��را���وأدوا���:

ا������، رأت ا������ أن ا������ ا����� ���� �� ����� "  �� أن ��د� ��ا ا���� �� " أ���ر ا���� " �

 ���� ا����ن"

 �������ا��را��

 ـــ ا��ا�� ا������ ������ ����.

 ـــ ��رط ا��أ� � ا����� �� ��ا�� ا���� ����ب �����ــــ ا����د��.

 ــــ ���� ا��ا�� ����� � ا��ن ا���ى ا������.

 �أ� ���ر�� � ا���� �� ����ا ���� ����.ــــ � ��� ا�

 ــــ ا����ص ���ات ا��أ� ا������ ا��ا�� �������.

 .�2(�400درا���ـــ�)�ا������ـــ��������������� �����ا��را���ا�

�ط ����� ر�� ����� ا����ات ا�������� ا������ �����ر� ا��������� ������� ��� ���ر أ� إ�������ا��را��:

 �� ا��ا��.

                                                           

  .4002،����ا�������ا��������ا�أ���ر�ا�������ا�����������أ��، ا�����ل ��د�� ا���د ـ 1

 http://www.startimes.com/?t=15927050 12��0. ��� ا������  �11،401، 42، ��ر�� ا����ر��  

ا������� دار ������ ا���اء ����� �ا���� ،�1طا�����������وا������،�����������ن������ا���ا���ا�����و���،���ـ�� ��� ا���، ـ  ���  2

 . ��400ا���ز��، 
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 ���ؤ�ت�ا��را��:

 ـ  �� �� ����م ا���� ا��������؟ــ

 ـــ �� �� أ�� ��ت ا��م ا������؟

 ـــ �� �� أ��ط ا��ا�� ا�� ا����ت � �� ا���ر� ا���������؟

 �؟ـــ ��� أ��ت ا����ات ا�������� �ا�����د�� � ا���� ا���ي ��� ����ت ا���

 ا��ا�� ا��������؟�� ـــ �� �� أ�� ا���ر ا����� 

�� ��ل  ���نا�ا����ن ا����� � ��� ا��را�� �������� ا������ ا������� ����  �����ا��را���وأدوا���:

إ� " ������� ا���اما����م ���� ����� "��ب ا���� ا�������� ���� ��� ا���� ا�� ���ر�� ����� 

 ا������.ا����ب ا���رن �ا����ب 

 ������ا��را��:

ـــ ا��ا�� ا������ ا�������� �� أ��� ا��ا�� ا�� ���� ����� ���� � أ��اد ا��� ا������ ���ا �� ���� �� 

 ���� ��ب ��� ����رئ.

��ا�� ا�������� ����� ����، ���� ذ�� ـــ ��ءت ���� ا����� � ا����� ا��� � ا�د�ات ا������� � ا

 ا����ام ا���� ا�� � ا�����ن ا���ل � ا����� �ا����ت ا���������.

ـــ ���� ا��ا�� ا�� ���ت � ��� ���ن ا������، �ذ�� ���� �����س إ� ا����م ا��� ����� ��� ا���� ���د 

ا���� �� أ��� ���ن ا������ ��� ���� ذ�� ��� ا��دع ����� ��ا�� ������ ������� د�ن ا��� ���� ��� 

 ا�����ن ����اء، ��� �� � ��� ذ�� � ا���اد ا������.

�

 �1(��������������400رة�درا���ــ�ا�����ة�ــ�)� �����ا��را���ا�

 ا�� ا����.����� �� ا����ض ��������ن �إدرا��ت ����رات ا������� �� إ�������ا��را��:�ا

����ؤ�ت�ا��را��:

�ـــ����ؤ�ت�ا��را���ا��������:

�ـــ����ؤ�ت������������:

 ـــ�� ا����ل ا��را��� ا���������� ا�����؟

                                                           

. �400، درا�� ����� ـ إ�����، ا������� دار ا����م ����� �ا���ز��، درا���ا�������ا����������ـ ��� ��� ���ر�،   1 
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 ـــ �� ا���� ا��ي ا������� ا����ل ا��را��� ��� ا�����؟

����ؤ�ت�������������ن:ــــ 

 ا��را��� ا������؟ــــ�� ��� ����ل ���ث ا���� � ا����ل 

 ــــ �� ��ع ا���� ا������ � ا����ل ا��را��� ا������؟

 ــــ �� ا����ب �ا���ا�� ا�� أ�رد�� ا���� ا��را�� ا���� �ر���ب ا��ا��؟

، ا����ى ا��� ،ا�������ــــ �� ا����ت ا������ا��� ����� ا���� ������� �� ���� ا���ع، ا����ى 

 ���دي، ا����� ا������، �ا���� ا��������؟ا��

�ا��را���ا����ا���:���وضــــ 

ــ���� ���� ار������ دا�� إ������ �� ا����ض �����ل ا��را��� ا������ ا�� ���م ا���� ��� ����� ا����ات 

 ا������ا��� ��ى ���� ا����ب ا�����.

�� �� در�� ا�����اق � ������ ا����ل ا��را��� ا������ ا�� ���م ا���� ــــ ���� ���� ار������ دا�� إ����

 ������ ا����ات ا������ا��� ��ى ���� ا����ب ا�����.

ـــ ���� ���� إر������ دا�� إ������ �� ا����ض �����ل ا��را��� ا������ ا�� ���م ا���� ��� ا�����ات )ا������ 

 ��� ـــ ا�������( ا����� �� ا����ض ��� ا����ات ا������ا��� ��ى ���� ا����ب ا�����.ـــ ا����ا

ــــ ���� ���� إر������ دا�� إ������ �� ������ ا����ل ا��را��� ا�� ���م ا���� ��� ����� ا����ات ا������ا��� 

���ى ا����ب ا�����.

�ا������م � ���� "ا��� ا�����" ����� ا����� �ا�������، ��� ���� �� � ا����م ا����ا�����

ا����� ا���� ����را�� ا���������� ا���ر� ��ل ا����، ���ا أ���ب ا��� ������� ������ر ��ف ا����ف ��� 

 ا�����ات �ا�����ت ا�� ����� ا������ن ��� ا���� ����ع ا����.

� ا��را�� إ� ار���ع ���� ا����ش �ا���ر�� �� ���� ا����ب ا����� ا���� ������ن � ����������ا��را��

ا����ل ا��را��� ا�� ���ي ��� ا����، �� ���� ������ ����� ا������ �ا����د�� �� ا���� ا������ 

�ا��د�� ������ ��� ا����� �ا�������، ������� إ� ����� ����ات ا��را�� ��� ����� إ������� ا����� 

�� ����� �إ��ر� ���ت ا��ا�� ا���ش ���� ا���ا�� ا������ ��� �� ���� ا���ر ا���� ���را�� � ���� 

 ا������ ا������ ا������ ���ر�� ا������� �ا������� � ا�� �� ا����ر ا��ا��.
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�

 �1(��400ا���ــ��)����������������������ــ�ا��� ��ا��ا��را���ا�

� �� ����� ا����� ا������ ا�� ������� ����� "ا����ق ا�����" ��� ا����� ������ أ� إ�������ا��را��

 ا�� ���� ا����را ������ ������ ������ر ��� �������؟

 ���ؤ�ت�ا��را��:

 ���ر ا����؟ـــ �� �� ا���ا�� ا������ ا�� ا������ ا����� � ������� �

 ـــ �� �� أ��� ا���ا�� ا������ ا������ � ����� "ا����ق ا�����" ��� ������� ����ر ا����؟

 ـــ �� �� أ��اع ا��ا�� ا����ر� � ����� "ا����ق ا�����"؟

�وأدوا��� �ا��را�� �����ت � ا������ ا������ ���� ا��� ������� �أ���ب ���� ا����ن ��� ا�������

 ������ ا����� ا����� � ����ت ا����� �� ��ل ����ات �����.

 ������ا��را��:

 ������ا��را���ا��������:ـــ 

 ـــــ ��رت أ���ر ا���� ��� ا���ف أ��ا��� ��� ��� ����ت ا����� �� �� أ��اد ا����� ا����ر�.

 ��� ��ا�� ا�����ن ا���م ���� أ���. ـــــ ر��ت ا����� ��� ������ ����ر ا����

ـــــ ر�� ���د ا���در ا�� ا����ت ����� ا����� � ����� أ���ر ا���� إ� أن ����� �� ����ر� ا���ر �� 

 ���� إ� ا��� � �����.

 ـــــ ����� أ���ر ا���� ا����ر� ����� �� ا���� أ��ز�� ���� ا���ر� ����� ��ب �ر��.

 �ــ�������ا��را���������ء�ا������تـ

����� ا��را�� إ� ا����ر ا�������� ا��� ���� ������ع �ا������ ���� ������، ����� ا������ ������� 

��� ����ى ا����ع ��ء ا���� � ا����� ���� ������ ا����ص �ا����� ��� ����ت ا������ �ا��ا��� 

ا���� ������� ���در ا����ر. أ�� ��� ����ى ا���� ��� ا���� ا���ر� ا����� ا��� ��داب ا����� ���� 

 ����� ا������ ا����� �ا���ا�� �ا���ا�� ���� � ا����� ا���� ���� ا������.

 

 
                                                           

���� ����� ���� ���د� ،�����������ن�أ���ر�ا��������������ة�"ا���وق�ا�����"، ا����������ا�������ا���ا����ـ �� ���� �����،  1

 .�400، �����400ري، �������،  �����، �����ا������ � ���م ا���م �ا����ل، ��ع 
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 ��1(���4010ى������أ������ازي،�درا���ــ�ا����د���ــ�) �����ا��را���ا�

��� �� ا������ ا������ ا������ ���� أ���ر ا���� � ����� ا���م �ا�������� ا�������� � ا��إ�������ا��را��

 ��� ا���ر�� ا����� �������.

����ؤ�ت�ا��را��:

ـــــ  �� أ���د ا������� ا������ � ا������ �� ا���� ا������؟ ـ

 � ا������ � ����� ا���م؟ـــــ �� ا�����ت ا������ ���� أ���ر ا���

ــــ �� ��ى ر�� ا������ ������ل � ����� ا���م ا����د�� �� ا���� ا��ي ����� ا������ ا�� �����ن ���� �  ـ

��� ا����، ��د ا��اد ا����ر�، أ���ب ا�����، ����� )��� ا������ �� أ���ر ا���� ا������ �� 

 ، ���در ا��(؟ا���اج، أ��اف ا����

أ���ر  ���� ا������� ��ى ر�� ا������ ������ل � ����� ا���م ا����د�� �� ا�داء ا��� �������  ــــ

ا���اد ����، أ���ب ا������، د�� ا������ت، )��� � ����� ا���م ا����د�� ��  ا���� ا������

 ����ت ا����، ا������� ا��������(؟������� ا���در ����� �� ا��ث، أ�

��ى ���د ������ت ����� �������� � ا�����ت ا������ ا����د�� ���� أ���ر ا���� ا������، ���  �� ــــ

 در�� ������� ��� ا��ا��؟

�� ا������ � �� ا���� ا��ي ���� ا������ن ������ل � ����� ا���م ا����د�� ���� أ���ر ا��     ــــ

 ����� ا���م ا����د��، ���ذا؟

ا����ذج ا��ي ����� ا������ن ������ل � ����� ا���م ا����د�� ���� أ���ر ا���� ا������ � �����  �� ـــ

����د� ا���م ا����د�� �� ���ا�� �� ������ت ا����� �أ�������، ���� ا����، ����� ا������ ا���� 

 ا������؟

 ا���� �����ت إ� ا����ام ��ا  ا�����، ���ا������ ا������ ا���� ا�����  �������ا��را���وأدوا���:

��ل ا����� ��� ��ى إدراك ا������ ������� ا�� ����� ا��را�� �إ������ �� أ������ ا����� ��� 

������، ��� إ����ت ����� ا����� ���� ��� أ�� ��ا�� ���ر�� �����ا�� ������ت ا�� 

 ������ت أ���� ������ �ا���� ������ �������� ����ع ا��را��.

 

 

 

                                                           

. 4010ا����� ا������ ا����د��، ا�������ا����������و�����ا���م،��ا�������ا������������أ���رـ ���ى ���أ�� ��ازي،  1

،http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/comm  ا������ �401. 14. ��42ر�� ا����ر�� ��� .�� �� 
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 �1(4014)ــ�ا���ا���ــ���ال�و��ر��������� ���د��ا��را���ا

 .����� ��� ��� ا����ض � ا����� �� ��� أ���ر ������ت ا���� � ا��ا�� �ا������ اإ�������ا��را��

����ؤ�ت�ا��را��:

�ـــ����ؤ�ت��������������:

 ـــ �� �� ا����� ا�� ������ ����� ا�� ����� أ���ر ���ادث ا����؟

 ـــ �� �� ا������ ا�������ا��� ا������ ��ى ا����� � ��ض ا����ع؟

 � ا����ع؟��� ������ � ���� ����� ا��ـــ �� �� ا���� ا��ي ����� 

 ا������ ا�� ا������ ا������ � ا������ ا������ ��ل ا����ع؟ ا���اعــــ �� �� 

 ����ؤ�ت���������������نــــ 

 ــــ ���� أ��اع ا���� �� ا����� ا���� ����� � ا������؟

 ــــ ���� د�ا�� ار���ب ا���� �� ��ل ا������؟

 ����� ا���� �� ��ل ا������؟ــــ �� �� ��ت ������ 

 ا�� ا����ت ����� ا������ � ����� ا����ع؟ ا������ا���در  �� �� ـــــ

 �� �� ا����� ا�� ���ف ����� �ا����را �������؟ـــ 

ا����ت ا������ ��� ���� ا��� ��ف ����� ����� ����� ا������ � �����  :وأدوا�����������ا��را��

������ أ��ى �������  �د�اتا����ا���  إ� �������ا��ا�� �ذ�� ������ام أ���ب ���� ا���ى ��دا� 

 �ا������.

�� ا����ت � ������� ����ر ا���� ��� �����  "ا��"أن �����  إ������ ا��را��  ������ا��را��:

���� �ا����ر ��ا�� ���� �������� ���د� �����ر ا���� ������ ������ �����ت ���� � �ا���ر�ا��ب 

 �ا���ا�� ا������ ����� أ���ر ا���� ����ع ا���در. ا����لا����د�� ��� ��  إ� �������

 

 

                                                           

درا���و��������������������"ا�����، ا��������ا�������������������ا����������ا�������ا��������ا���ا�����ا�����ـ ��ال ���ر،  1

ـ  ��4011م �ا����ل، ��� ����� ا���م �ا����، ����� ��� ���� ــ ����� ــ ���د� ا������ � ���م ا� ����� ����� ���� ا������"،

4014. 
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 ����1، ا����د��.د�ن ��� ا���� �� ���� ا���ي، ا��را���ا������:�

���� � ا��ا�� �ا������ ا����� ������ ��� ��� أن ���ض ا����� �� ��� أ���ر ا �إ�������ا��را��ـــ 

 ���� ���� �� إدراك �� ����� ��ا ا��ا�� ا�������.

 ����ؤ�ت�ا��را��

 ـــ �� ��� ا������ ا������ ����ر ا��ا�� � ا���� ا����دي؟

 � ا���� ا����د��؟ �ـــ �� أ��اع ا��ا�� ا����ر 

 ��� ا��ا��؟ـــ �� ����� ����� 

 ـــ �� �� د�ا�� ا��ا�� ا����ر� � ا���� ا����د��؟

 �وأدوا����������ا��را���

ا����ن  �أ���ب ������� ��� ا��را�� ��� ا���� ا����� ا���� ������ ا����ن، �ذ�� ��� إ��اءات 

�� ���� ا������ ا����� ــ ا���� � ا��را��ت ا�����. ��� أن ا��را�� ����� ��ا�� أ��ى ��� إدرا��� 

ا����� ــ ����د� ا������ �ا�� ��� ��� ا��را�� ا����� ������ ا������ ا�� ���� إ���� ا��را��، �إ���ء آ��ق 

 ����� � ��ح ����� ا�ر��م �ا��ا�ل ا�� ���ز�� ا��را��ت ا�����.

�������ا��را��:

 �ا����� �� ا������ ���� إ������ ا��را�� 

 ا���ر��. ا��ا�� ا����ر� � ا���� ا����د�� �� ا��ا�� أ���ـــ 

 ��� ا��. ـــ أ��� ���� �� ا��اد ا������ �����

 ا�� ����� أ���ر ا��ا�� ا����ر� � ا������ ا����د��.ـــ ���� ا��را�� ��� ا����� 

 .ا����� ��ا�� ذ��ر�� ����ر��  ا����د��، � ا���� ا��ا�� ا����ر� ـــ ���� ا��را�� أن

 ـــ ا����د ا���� ا����د�� ��� ا���در ا��ا��� � ا����ء أ���ر ا����.

 

 

 

 

                                                           

، ا�������ا�����������ر�ا���ا������ا�����ا����د��،�������"ا����ض"����ذ��ـ ��� ا���� �� ���� ا���ي،  1

 �40 ��. ��� ا������ �4.401.�. ��ر�� ا����ر�� https://ncys.ksu.edu.sa/node/3067ا����د��.
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�ا������������ل�درا��ت���������ى�ا���ـ�ر�ا�����:

 :��1��41ا�������ا������وآ��ون�ــ�ا�����ة�ــ�:�و��ا��را���ا�

�إ�������ا��را��:

������ �ا�� ا���� ا����� � ��� �� ا������ ا������ا��� إ� ����  ر�� ���� ا��را�� إ�

ا������ ا�������� �������ت ا������ �ا���� ا�����دي �ا�����ء ا����� �آ���ت ا�داء ا��� ���� ��� 

�ا����ع ا������ت �ا�����ت ا�� ��ل د�ن ��ر�� ا����� ����� ا�����.

�دوا���:�����ا��را���وأ

��� ��� ا��را�� آ��� ������ �� ��� ا���� ا���� ���� ����� ا����� ا������� ا����� ������ 

ا��� ������� ������� ����ر ا������، ���� � ا������� ���� ����� أ����� � إ��ر ������  أ���ب

��� ا������� ������� ����ر ������ام ���� ا��� ا����� ������� �������ت ا������ ����� ا

ا������، ��� � ا����ام ا���� ا���رن ���از أ��� ا������ �ا����ف �� ا�����ت ا������ �� ��� 

 ��� ���ر ا������ ا����� ��� �����.

 ������ا��را��:

����ص �� ����� ���ا ����� ا������ ا�� ا����ت ��� ا������ ��� ا���ر ��� ا������ ��� ��

 )���� ا����� ������ل(� ����ع درا����

ــــ ا��� أ�ّ� ��� ���ك ار����� � �� ا���ال �� ا����ت ��� ����� ا���� ا�����، �أّن ا���� �� ذي 

 ���� ��� ��� ذ�� � أ��� ا����ن.

 ������� ����� ا�� �����ن إ����.ـــ ذ�� أ��� �� ��� ا����� أ�� ���ر��ن دا��� ���� ا������ ا�

ـــ ا����م ا������ ������ � ا����� ا������ ����ص ��� ����� أ����� �������د ��� ����ات ����� 

 �����س.

 ـــ أ�� ا������ن ��� ������� ��� ����� ا�داء ا����� ������� ����ر ا���� ا�����.

������ن �����ل ��� �������� �� ������ ������� ���� ا����ر � ـــ ���ع ا���در ا�� ����� ����� ا

 ا����� ا���� ����ر ����د� ا������.

 ا������ �������ت ا���� � ������ �����ر ���ن ��� ا����� ��د�� ��ي ���� إ������. مـــ ���د�� ا����

 �� ر�ح ا�����ن �ا���ا�� �ا������ �ا��ر.ـــ ا���� ا����� ������ت �� ا����ء ���� 

                                                           

.1��4، ا������� ���� ا���م، ����� درا��ت �����، ا������������ل����ا�������ا������ـ ��ا�� ��� ا���� �آ���ن،   1 
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ـــ ��ى ا������ن ــ ا���� ����� ا����� ــ أّن ���� ���ر ا���اء �� �� ا���ام، ���ى ا������ أ�� ��� ا������ 

 ذا� ���م ����� ��� أ����� ����� د���� � ا����ف ��� ا���اء.

����� ا������ ���ا ��ا�� ا�����ت ا������ ا�� ����� ــ ���� ا������ �� ����� ا����ت ا������ ا

 ا�����ب ��ادر.

 ـــ ��� ا����� ا�����دي ������ ا����� �� �����ن ������ �� ��ا ا�����.

 ـــ ��م ���د �����ت ����� ����� ا������ ا����� �� أي ���� �� ��� ������� ا������.

 :�400�1ــ�ا�����ة�ــ�د���را��،���ز����� ����ا�� �����ا��را���ا�

�� ا������ ا�����. ������ ������ل ا����ر��ا���ا�� ا����� � ا���ر��  ا��را��:�إ������

����ؤ�ت�ا��را��:

 ������ ا����� ������ل � ا���� ا�����؟ �إ��اد��� ��� ا����ر ـ��ـ

؟ ��� ��ى ا����س ��ا ا����م ��� ا���ر�� ا�������������م ــ �� ��ى ا����م ا������ ا����� ������ ا 

 ������ ������ل؟ ا����ر��

 ؟ا����ر��ـــ �� ����� ا����� �� ا����� ������ل ا����� �ا���در 

 ـــ �� أ�� ا����ط ا�� ����ض �� ا����� ������ل ا����� � ا������ ا�����؟

 ا����ري؟ �ا���ا�� ا������ � ا������ �����ل����� ـــ �� ��ى ا���ام ا������ ا

 ؟ا����ر��ــــ �� ��ى ا���ام ا������ ا����� �������ت �آداب ا���ر�� 

 ؟ا����ر��ا������ � ��� ���������ت ا����� �����ر��  إ��مـــ �� ��ى 

������ا��را���وأدوا���:

ا���� ��� ���� ا��� ������� ������ر� �� أ��� ا����� ا������  إذ��� ا�����ل أ��� �� �� إ��� ا����� 

ا����ا�� ������ ا���رن � �� �� ا���� ا������ �ا�����. �������  إ� ���������ء�� ���را��ت ا������، 

� �����  ������ا����ب ا��������ن ��� �����ت ا������ � ا��ء ا���ا� �� ��� ا��را��، ������� 

 ا������. إ����ت������ ����� 

�������ا��را��:

ــ ا��� ����ر ا�����ت ا������ ���ن ا���ار� � ا����ر ا������ ا��د ������ ا������ �ا�����.  ـ

                                                           

.�400ـ ا������� ا��ار ا������ ����� �ا���ز��، ���درا��������������ـ ا������������ل����ا�������ـ ��� ا� ��� ز���،   1 
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�� �������� ا��� ا����ري���� ا������ ������ ا������ أن ا���� ا�����  إ�����  ا������ـــ ��ى 

 �� ���� ا���� ا�����. ا��أي، ����� � ���� ���� أ�� ا���م����� ���� ������ � 

 .ا���������ا����� ا������ ������م  ا����ما������  إ�����  ا������ـــ ���ت 

 ا����� �� ��م ، ����� ���رب ا������ا����ري�� ا������ ���� �� ا���� �� أدا���  ��������ـــ ا����رب 

 ا����.

 ��� أ����� �����ض. إذـــ ����ت ا���� � ا�راء ���� �� ا���� ا����� ������ر، 

�ا������ �ا�����. ـــ أ���� ا��را�� ��� ا�����ء ا��� ������� ��������

 .��������40101أ����ا������:�د���را��ــ�ا����د���ــ��������ا��را���ا�

 ا����ف ��� ا���ا�� ا����� ��� ا����� ا����� ��� �ا�� ا���ر�� ا�����.���ا��را��:�إ����

����ؤ�ت�ا��را��:

 ���ؤ�ت�����������ر�ا����ي:أ ــ 

 ؟���د���ـــ �� ����م ا���ر�� ا����� ا������؟ ��� 

 ؟ــ �� ا��ا�� ا������ ���� �ا�� ا���ر�� ا����� دا�� ا���� ا�����

 ــ �� ا���ا�� ا����� ��� ا���ر�� ا����� � ا����؟

 ���ؤ�ت�����������ر�ا�������:ب ــ 

 ـــ ���ؤ�ت ���� ���� ا���ر�� ا�����.

�ــ ���ؤ�ت ���� �����ا�� ا����� ��� ا���ر�� ا�����.

��������ا��را���وأدوا���:

د�ن ا����ام  ��� ��ا����� ������� ��� ا��ا��  ����� ��� ا��را�� إ� ���� ا��را��ت ا������ � 

 ا���اءات ا������� ������� ������� �����ر��، �ا������ ا�����، ����� ا������.

 .40112ة�ـــ���ا�����ـــ������������د�ا�������ـــ�و��م����ل :���ا��ا�ا��را��

                                                           

ا����ر���ا�������ا�������وا���ا���ا�����ة�����،�درا������ا����������������ا�����وا�����������ا�������ـ ��� �� أ�� ا�����،  1

 .��4010 �� ���د ا������، ����� ا���م � ،ر���� ����� ���� در�� ا�����را� � ا���ما�������ا����د��،�

، ر���� ����� ���� ���د� ا������ � ا���م، ����� ا���ا���ا�����ة�����ا������������ل����ا���ا���ا������ـ ���م ���ل ���د ا�����،  2

 .4011ا������، 
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 ا����� ������ل.�ا����ر ���  ����� ا����� ���� ا��را��: إ������

�����ت �� ا������ ��� ا��ا�� )����  ����اء� ا����م ا����� ا������ء ا����� �����ا��را���وأدوا���

 ا��را��( ���� ����ات ������

�������ا��را��:

ا����� إ� ا��ر��، ������� ز��د� ا����ء �ا���م  ا��را��،���� ���� ���� ��� ��د ا��ر�� دا�� ا��ا�� ���� ـــ

 �� ����� �����ن �� ��ا ا��� ا��ي ���� �� ���� � �����.

ـــــ ���ك ا����د ����� ���� دا�� ا��ا�� ���� ا��را�� ��� ا��ر�� ذ�ي ا��ات ا������ � ا����، ������ أ�ً�� 

 .������ �� ا����ب

 .��� ��� ا��ا�� ���� ا��را�� ـــــ ���� ا����� "ا�����" ا�داري ا�����

ـــــ   .�� ا��ر�� � ا��ا�� ���� ا��را�� ا�����ار � ا���� ����ا�� ا�������� %�����0 ـ

 .ــــ ��ص أ��� �� ��� ا��ر�� � ا��ا�� ���� ا��را�� ��� ا���ر�� ������ ���را�� ����ر���

��" ا����� ا��� � ����� د�� ا������ ا�������� � �� ا��ا�� ���� � "����� ا���� �ـــــ أ��� ���� ا��ر 

 .ا��را��

ــــ ��� "ا������" �� أ�� ا������ت �أ����� ا����ً� � ا���م ا������. ��� ا���� ا������ ���، � 

���� � ���ب ��  ���� ����ات �ا��� ������ �� أر��م ا���ز�� ������ ا������ت �� ا����، ا���

.���� 

أ�� � ا��ا�� ا�������� ��ن �� ا��ا�� ������ أن �� �� ����� ����� ���� أر��م �إ���ءات ا����ل 

��� ا���� �ا�����ت �� �ا������ت �����، �ا���� �� ��ت ا����ر د����ا����. ���� ا����� � أن 

 �ح � ا��ا�� ا�������� ���ًا ����د ا��ا�� �ا����� ا���� ��� ا�����.ا������ �� �����ن �� ��د�� ���

�����  ����4 ��ر�  –ا��ا��، إ� أن ���ك ���ً� �� أ�� ا�����  ���قـــ ر�� ��م ���د ����� ����� 

ا����ت ا�����. � ������ ا���� ا����� ا������ ������ر ا���� ا����� ���رج ����� ��  -م4011

���ا ا���� أدى إ� ����� �� ا��ا�� �� ����� ���د أ� ���� ��� ������� �����ء ���� ���ن �� أ��اف 

 إ����� ���� ا���� ��ا��� ر���.

ــــ ���� ���ك ����ت ����� ��� ���ات ���ق ����� ا����� ������ ا������ ا����� �� ��ل إ���ء 

ا������ ا�������� ��، ������ � ��� �� ا�ن إ� ��ء، ��ا ��� ��� أ���ء ا���م ا������ ���� 

ا���ي إ� إ���ء ���ن ������ ����، �أ��� ا����ت إ� ���� "ا���د ا���� ������� ا��������" �"����� 

 ا������ ا��������".
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�

�.����40141را�،�ا���ا��،�:���ز������ك،�د�����ا��را���ا�

�� �� ������ ا���� ا���� ا�� ����� ا������ن ������ل � ����� ا�� �ا����ق ا����� ا��را��:��إ������

 ��������. �������ا��ا���� ��� �� ا���ا�� ا����� �  ا����ر� ا����ن � ����� ا����ء ���� 

 �ا����� ������ل( ذات ا����� ����ع ا��را�� ا������ ������ؤ�ت����ؤ�ت�ا��را��:

 ا��ا���� ا����ر� ��� ������؟ ا����ر����� ��� ا��را�� � ����� ��ز ا���در ا�� ����� أــ �� �� 

 ا��ا���� ا����ر� ���� ا��را��؟ ا����ر��ا��ا �ا����را �  ا���� ا����ر��ــ �� ��ع ا������ 

 ا��را�� ����� ا��، �������� ا���� ا�� ���م �����؟ ������ل � ��� ــ �� ���ر ا�����

 ا��ا���� ؟ ا����را�����د  ا����ء أ�ــ �� �� ا����� ا������ � 

 ا����ر��ــ �� ����� ا����ط ا�� ����ض �� ا����� ������ل � ��� ا��را�� ����� ��� ���ء� ������ 

�����اث؟

�ا�� ������� ����� ا����� �ا�������، ���  ا�����ا������ ��� ���� ا���  ا����ت وأدوا���:را��

������� )ا����ن �ا����� ������ل(.

�:ا���������������ا��را��ــ�

�� ��� ا����د ا������ ������ل ���  ا����ر��ا�� ���� ��� ا����  ا����ر����ت ا������ ار���ع ���� ـــ

�ا������ �ا������ �ا����� ا���ل. �را���

��� ����،   �ا���اثا����ام ���� ا�����  إ�ا��د�، �� ���� ��� ا������  ا����رـــ ��� ار���ع ���� 

 ������ ����ح �ا������.

��د�� � إ�أن ذ�� ��دي  إ�، �ر�� ا������ ا����ر���ض ���در ا������ ���� ��� ا��را�� ا����د ـــ 

 .�����در ا�����

، ��� ��د� ����� ����ا������� ����� ا���اع ��� ���� ��� ا��ا���  م��� ���� ا����ن ا����ـــ  

 ا����ت ا����د� ��� ا����� ا��ا����. إ��از إ��� ���� ��� ا��را�� 

�ــ�������ا��را���ا����ا���:

 ا����. أ�����ت����� � ����� ا���ا�� ا�� ��د ر�� ا������ن ������ل د�ر ر��� ا� ـــ

                                                           

ـ ����� ـ د����  ا������������ا�����وا���وق�ا�����ا�����ا����������ا�������ا���ا�����ا�����،�درا�����������و���ـ ��ز�� ���ك،  1

 .4014ـ  4011، �ـ أ����� ���� ���د� ا�����را� � ���م ا���م �ا����ل، ��� ���م ا���م �ا����ل، ����� ا��ا�� �400
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 .ا����� ����ص ��� أن ���ن ا������ت �� ���ر ����ق �ا������تا���دئ ا������ن ������ل ��� ـــ ر�� 

��� ��   ا����مـــ ����� ا����� � ��� ا����ر �� ��دي إ� ���� �����، ����ن ���� ��� ����اع �� 

 ���� ���� ��ا�� ����� ا����ر. ����

 ـــ ا����د ا������ ��ر�� ���� ��� ا���در ا����� ا��������.

 .ـــ ���د�� ���ر�� ا����� � ����� ا������ ا��������

ا������ � ������ن ����� ����� �� ا����ر ������ن ������ ��ر�  أن�� ا��را�� ا���ا��� �ا��� �� ��ـــ 

 � ��� �� ������ ���� ���د�.ذ���

���م ��ءا �� ا����� ��� ������ ا���م ������  أ�����ـــ ����� ����� ���ق ا����ر أ�� ا������ن ��ن 

���������. ا����ر�ر������  ����ر�ا������ ������� 

�ــ�40121:������د������ن�ا��و����ــ���د��ا��را���ا�

����ت ا������ ا�� ����� � ا�داء ا����� ������ ������ل � ����� أ��اث ا����.ا���إ�������ا��را��:�

����ؤ�ت�ا��را��:

��� �� ا������ت ا������ ا�� ����� � ا�داء ا����� ������ ������ل أ���ء ����� أ��اث ا����؟ــ�

 �ء ����� أ��اث ا����؟ا������ت ا�� ����� ا����� ������ل � ا����را�� أ�� ��ــ�

ــ �� ا����س ���� ا��ف ��� ����� ا����� ������ل ��������ت ا������ ا�� ����� ������� ����اث 

 ا����؟

ــ �� ا����س ا���� ا������ �ا�����د�� ا�������� ا�������� �ا����� ��� ����� ا����� ������ل ���اث 

�ا����؟

��������ا��را��:

�� ا����� ��� ا���� ا����� ���� ا����� إ� ا�����رات ����� ���ن ا������ أ� ����� ا��

.������� ������ 

 ���� ا����� إ� ����� �� ا��������ت �����������ا��را��:�

�����ل ���� ــــ إن ��� ا������ت ا������ ��داء ا����� ������ل ����� ��� "ا����� ا��������" �ن ا����� �

 � إر��ء ا����� ����ر�� ا���س � ���� ��� ذ�� �� ���رات ا������ ا����� �� ا����ر.

                                                           

، �00، ���اد� ��� ا����ذ، ا���د ا�����أو����ت�ا������ا�������داء�ا������������ل�����������������تـ ��� د� ���ن ا�����،  1

401�. 



�ا�ط�ر�ا�منهجي���ا�فص��ا�ول��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������1 

 

ـــ إن ا����د ا����� ������ل ��� ���� "ا����ح" ��� أ������� ا����� ����� ����� ���ا�� ذا���، ���� �أن 

 �� ������ل.ا������ �� ا��� ا��ل ������ ا����ح ��ى أ��� ا����

ـــ ���� ا����� ������ل ــ � ���� ا����ن ــ أ���ء ����� ������ت ا���� إ� أ����� ����د� ���� �� ا��ف 

����� ا�����ء ا���� ����اث أ� ����� إ��د ا���ا���� � ��ح ا����ر أ� ا�����د �� ا������ ا���� 

 ����اث.

��� ����� ا����� ������ل ���اث ا����، ���� ا��ز ������ت ا���� �����ب  ـــ ���ك د�ا�� ����� ����

ا���ر� �ا�� ���ف �� �را��� إ�� ���� ر��� ا����� ا������ أ� ���� ر��� ����� ��ا���، ��� ���ن 

 ا��ا�� ��دي ��.

، ���ا ا���� ����� ������� ا����� ـــ ���� ا����� ������ل إ� ا����ام ���دئ ���ا��� ا���ف ا�����

 �ا���ا��� ���� �� ا���م ������ز �ا���ر�� � ����� ا���اث ا�� � ��� ����� ا�������.

�"ا����� ا������" �����درا��ت�و���� ا���ـ�ر�ا�����:

��1(�400)ــ�ا�����ة�ــأ���� أ����ز�����:ا�و�� ا��را��

�ا��را���إ������ � ا������ت  ا����ر����� �ا����س ا������ ����� ����� ���� ا����ص ا������ ا�:

"ـــ ا�� ����ت �� ا����ر �ا������ �� ��� ا������ ا��ا���� ��� �������� ��� ���� ـــ ��ق ا����ر� "ا���م

 .�400أ��ا��� � ��ا�� 

�ا��را��:���وض

��ء ا������ ا�� أ���ت ���� ا��را��ت ا������ �ا������ ����ات  �� ا����� ���ض ا��را�� ������ �

ا������، ا������ت  ، أ�� ا������ ا�����، ا���ع، ا�����ا����ر��ا������  ا����ل ا��را�� ��� ����

 ا����ر، ا����ت ا����ر.

��ر�� ��� ��  إ����ت �ا�����ت � ��� ا����� ���ض ا��را�� ���� �������� ا������ ���� ��� ا����

 ����� ���� ا����ات ا������ �ا������.
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��������ا��را��:

��� ����� ����� ��� ا���� ا������ ا��ي ���� ��� ا������ �� ا��را��ت ا��  ا��را�� ا����ت

 إ� ����������� ��.  إ��د����� أ� ا����� � ا���ا�� ا�� ���� ا����� �ا���� � أ���ب � إ���ف 

 أ�����. �إ��ازا���� �ا����ف ������  أ�������� ��  ا���� ا���رن �� ����ت ����� دا�� ���� �ا��

�������ا��را��:

، ����� ������ ������ �� �� ���� ���� ا������ ����ر ��� ا����ات ا������، ا������ �ا������

 ��ا����� ��ر��درا���� ��ل ا� ����ع

����� ���� ���� ا���� ا����� ا����ري � ا������ت ا������ ����� ا��را�� ��� � ا������ �� ــــ

 ���� ا��را��.

أ���� ا��را�� أن ���� ���� ا���� ا����� �� ��ل ��ا��� �� ���� ��ا�� د�ر� ا�����م ا�����  ــــ

 � � ا������ت ا������ ��� ا����� ���دا.����� ا��را�

���� ���� ا���� ا����� ا����ري �� ��ل ��ا��� �� ���� أ�� ���� ����� ا��را�� �� �����   ـــ

 ا������ ا����� � �� �� ا������ت ا������ �ا������ �� ���� ا��را��.

ــــ  " � �� ��  �� ا����ر� "ا���م���� ا����� ����� ��ق ���� ا��را�� إ� ����� ����ات أ�� ا��ـــ

 ا������ت ا������ �ا������ �� ���� ا��را��.

 ـــ ���� ����� ا��را�� �� ����ات ���ر ����� ا����� ������ر�� ا����ر�� � ا������ت ا������

 �ا������ �� ���� ا��را��.

 .�401�1ـــ���ـــ���:�أ��ف���ل،�درا���ا��ا�ا��را���

�ا��را�� ���� ا��را�� إ� ����� ����� ���دات ا������ ا����ر�� ������ ا�ر��ب � ا���م � إ������

ا���ي؛ �ذ�� �� ��ل ا�����ف ��� ��ى ������� ������ت ا������ ��������، ����د ���ى ����� ��� ا������ 

ا��ا����� ا����� ������ل � ���ء ا������ ا������، ���ى ا������ ��� أ��اف �أ��اث ������. ��� ���� 

��ا�� أ��اف ������ دا���� أ� د�ل �����، �د�ر� � ���ء ������ ا����ر �� ��� ا�������، �ا����ر 

 ا�� ���� ���� ا���در، �ز�ا�� ا�����، ��� ا������ ����� ����� ا�� ����� ا���� ا���� �ا����ط ا����� 

                                                           

. �401، ���، أ���ا��������ا���������ر��ب����ا���م�ا����يـ أ��ف ��ل،  1

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/01/20151510564274369.html  ر�� ا����ر���� ،� .� .

 .1��40، ��� ا������ �401
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د �� �����  ا����� ������ل، أم أ�� ���� ��� أ���� �ا����رات �����، ���� ا����� ������ل أ� ��� ا��� ���

 �زا��� ا�����ل أ� إ��ر�؟

 ���ؤ�ت�ا��را��:

 �� ��� ا����م ����� ا���م ������ ����� ا�ر��ب؟ .

 ���ى ار������ ������ق ا������� �ا������ �ا�����؟ �� أ�� ا��� ا������� � ا������؟ .

 �� ��ى ����� ا������ ������ت ا������ ��������؟ ��� ���د ������� ��� أ��اف �أ��اث �د�ل ������؟ .

 �� ا��ا����� ا����� ������ل � ���ء ا������ ا������؟ .

  �� �� ��� ����ى ا����� �ا���� �ا���ازن �ا���د �ا���ا���؟�� ا���ا�� ا����� ا����� ������� ا����ر  .

 �� ��� أن ���� ا������ ا����ر�� � ����� رأي ��م� ��� ا�ر��ب؟ .

�:وأدوا����������ا��را���

، ا�� ���� ا���م ا����ر���ا����ر��  ا����را��را�� ا���� ا����� �� ��ل ��� ���� ��  ا����ت

ا���� ا���� ���� أ�� ا������ ا����ر�� ������ ا�ر��ب ���� آ���ت  ي ا����� �ا��ص �ا��� 

�ا��ا�����ت ا����� ا����ري ��، ��� ا������ ا��را�� ا���� ا���رن، �ذ�� �����ر�� �� أ�� ا������، � 

���� ����ن ������ ا����د ا����م ا����� �����  .ا������ ا�� ���� �� ��� ������� ��������

 �ا����ت ا�������، ��� �� إ������ ������ ا���ق �ا����ت.

�������ا��را��:

ــ ���د ���ق ������ ذات د��� إ������ � ����� ����� ا�ر��ب ���� ������� ا������؛ ��� �� ُ��� إ� 

 .��� ا���ض ا��ل ������

� إ������ � ����� ����� ا�ر��ب ���� إ� �� ا�����؛ ��� �� ُ��� إ� ��� ــ ���د ���ق ������ ذات د��

 .ا���ض ا��ل �����

�.ــ ��� ���ك ���ق ������ دا�� �� ا��� ا����ر�� ا������� � ����� ا�ر��ب ���ع ا������، ��� ا�����

�ل � ���ء ا������ ا������ ���ع ا������، ��� ا����� ����� ا��ا�����ــ��� ���ك ���ق ������ دا�� �� 

 .ا�����

ــ ��� ���ك ���ق ������ دا�� إ������� �� ا���ا�� ا����� ا����� ������� ا����ر�� ����� ���� ���ع ا������، 

 .�� ا����� �����ات ������

�
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 .40141ا���ا���ــ�ــ�)د���را�(�����ة���ا������:����ا��را���

��إ������ ��� أ��اث ا��دي ��� �� ����� ��  ا�ر��ب������  ا���������� ا�����ل  ر��ا��را��:

ا������ ا������ "ا�����" �"ا������" �ا���� �� در�� ا����ق  ا����ر����ل ا��ا�� ا��ار�� � ا�������ت 

 ا��را��.  ا���� ا������� � ا�������� �� ا����ا������ �� 

����ؤ�ت�و��وض�ا��را��:

 ا����� ا�����  �������ا ����� ا����ؤ�ت ��� ا������ ���� �� �� ���� ����ع درا���� 

�ا����ؤ�ت:

ا�� ���� ���ن ����� ا�ر��ب ا���رز� ا�� �������� ���� ا��ا�� ا��ار�� �� ا��را��  ا����ب�� أ�� ـــ 

 ��������؟

 �� ا���ل ا�� ���� ���ن ����� ا�ر��ب ا���رز� ا�� �������� ���� ا��ا�� ا��ار�� �� ا��را��؟ــ �� أ

ــ�� �� أ��� ا������ �ا����ف �� ا��� ا������ ا�� �������� ا������ن �� ا��را�� ����� ����� ا�ر��ب 

 ا���رز�؟

 ا�ر��ب ا���رز� � ���� ا��ا�� ا��ار�� �� ا��را��؟ ـــ �� ����� ا���از ا������� � ��ض ����� 

���وض�ا��را��:

� ا������ �� ا��را��، �� ��ا�� ا�����م �� �� ��� ا����� ا�����  ا�ر��بـــ ���ا�� ا�����م ������ ����� 

 .�ا����

 ��� ا������� ا������� � �������.ا� �ا���، ا�ر��بـــ ���ك ا���ق �� ا���� ا���� ������ ا����� �� 

ا����� ������� � ���� ا��ا�� ا��ار��  ا�ر����� �ا���اثا���� ا������� � ����� ا������  ا���ـــ ���� 

 ��������، ��� ��ا�� �آراء ا������ت ا������� � ا������.

��������ا��را���وأدوا���:

��را��ت ا������ ا��������، �������د ��� ���� ا��� ا����� ا��ي ���رج � ���رج ��� ا��را�� ��� ا

 إ��ر ا����ث ا������، ����� �����ب ���� ا����ن ��دا� �� أد�ات ا������.

 

                                                           

ا��������ا������������ة�ا�ر��ب������ل�ا���ا���ا���ار������ا�������ت�ا����ر���ا�������ا�������،�درا�����������ـ ���� ����،  1

 .4014، �� ا���م، ����� ا��ا��  ا�����را�ر���� ����� �����ل ��� در��  ��ة�"ا������"�ا����د��.���ر����������ة�"ا�����ة"�ا�������و�
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�������ا��را��:

���� ر��ت ��� ����� ا�ـــ ��� ��م ���د ��ا�� �� ا������ �� ا��را�� ���ن أ���ب ����� ا�ر��ب ا���رز�، 

 .� ا����� ا��لا������� أ���، ����� ر��ت ���� ا������ ��� ا���ا�� ا��������  ا����ب

 ـــ ا���ق ا������ ��� ���� ���ل ���� �� ����� ا�ر��ب، ��������� ���ص ��� ا���ل ا�����.

ا���� ��ل  إذا���رز�،  ا�ر��برا�� � ����� ����� ا������ ا�� ������ ا������ن �� ا�� ا���ـــ ���د �ا���ف 

 .ا���ا���اع، ����� ا����� � ����� ����� ���  �إ��ر� ا���ر��، ا����، ا������ ا���

����� ���أ ا�������� ��  إ��از��� ا��ا�� ا��ار�� ا��� ا������ ������  ا���ـــ ا����ت ا������ن ����ر�� 

 .ا����ع � ا��ار إ� ��������� ��� ا��ا��،  ���د��ا����ر، �� ���� ا������  ا������

 ا�����ر��ل����ث�:��ا��ا����ر�ا�

�.400�1ـــ���400ــ�ا���ا���������������)د���را�(�ا��را���ا�و��:

�ا������ت �� � ا��ا��،  ، �ا��را��ت ا������ا���م��ى ا�����م �� �ا�� ���ر ����� � إ�������ا��را��

 .إ����ا�� ����� ا������ �ا������ 

�ا��را��:�����ت�

 �ا�� ا����ر ا��ا��ي ���ى ا������� ������� ا�� ���ر ا����ض ��. �ا���ا������ 

 .ا���ثا������ ا������� ���� ا������ت ا������ ا�� ���� ��� 

 ا�����. �أ��ث�� ���ءم ���اد إ�ا������ ا������� ا�����د 

����� ا����ر ����ع ا������ �� ا��������ت ا�� ���� ��� �ا��  ا���اءاتا������ ا��ا���� ���ر� ا����م 

 .ا��ا��ر 

�� ���� ����� ����� � ��ث ����� ا����� ��� ���� ������ �����  ا���� وأدوا���:�������ا��را���

 �ر��، �ا���� ا���رن، �ا���� ا����.� ا���� ا��ا���م

������ ������ ���دات   ،� ا���������ل ا����� ا������ �ا��� ا����� �����ت ا��را�� �� ��ل ا����

 ��� ��ء ����ر ا��را��ت ا������.���� ������   �ا������ ا������ ا������ ������� ���

 

                                                           

، أ����� ����� ���� ���د� ا�������ت�ا��������وا���������را��ت�ا�����،�درا���������������������ث�ا�����ر������ا��ـ ��� �������،  1

 .�400ـ  ��400ا����ل، ����� ا��ا��، د���را� د��� � ���م ا���م 
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�

���را��:ا�������������ا�

 �ا����ل ا�����ي � ا��ا��. ا���م����ت أ��ث ا����ر ���� أ��د��� �������� � ���ان ـــ���� �

� ����� ���� ��ا�� ����� ��� ��� ���ي ���� ��ل  ���� ����� ا���� ا����� � ��ل ا����رـــ 

 ���ا�� ��� ����ات ����.

ا��ي ����� ���� ��� ا������ت ا������ �� ���� �� ����  ��ا�ـــ ���ب ������ ا���� ا������ �ا������، 

 .����ا��� ا����ت

( ا���م�� ���� ����� ا����� �� ا��ا���)���ر �����  إ�ا������ ������ر ����  ا���ثا���� �  إنـــ 

أ��ى، ���� �� ����� ا����ان ( �� ���، �ا����م ا�����دي )��������( �� ��� ������)�ا����م ا������ 

�ا�������� �����ان ا������ ا����ر� ����� ����� � ��� ا���ت.

�

�.�400�1:�ا������������ة�د���را��ــ�ا���ا��ــ���ا��را���ا���

 أ�� ����� ا���م ��� ا���� �ا�������ت ��ى ا����ب ا��ا��ي.إ�������ا��را��:�

 ا����� �����ت ا��را�� إ� ���ر أر����� ��� �����ت�ا��را��ـــ 

ـــ ��ر �� ��دات ا�����ل ����� ا���م، ��ر ����� ������� ا�� ���ل ا����م ا����ب أ���، ��ر �����ل 

ا����� �� ا�����ل ����� ا���م �ا�ر���ط ������ ���ر �� ا����� �� ا�����ل ����� ا���م �ا���ر� 

 ��� ا�������ت ا������. ��� ���ز

 ��� ��� ا���ر ���� ��� ا������ت�

ـــ أن ا�����ل ����� ا���م، �� ��� ا���دات ���ا�� ا����ض �ا��� ا������، �� ��ف ا����ب ���� 

 �����ف ا����ات ا������ا���.

��� ��� ا������ ا������ ��� ـــ أن ����� ا���م � ����� ا����ب ��� ا�ر���ط ������، ���ا ���ن ��

 أ��� إ� ا����� �ا�����ك �ا���ب ا������، �������ء ��� ا����� ا���د�.

 ـــ أن ����� ا���م ����� ا����ب ��� ���ز ��� ا�������ت ا������.

ن ��� ������� ــــ أن ار���ط ا����ب ������ أ� ا�����د ���� ���ى ���ز�� ���� ا�������ت ������

 ا������ ـــ ������ �ا�����د��. ا������ا��� �

                                                           

أ����� ����� ���� ���د�  أ���و�����ا���م�����ا�����وا�������ت���ى�ا����ب،�درا���ا���������������ا�����ة،ـ ا����� �������،  1

 .������400 ا��ا��،  د���را� د��� � ���م ا���م �ا����ل،
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��������ا��را���وأدوا���:

أ���� ا����� � درا��� ��� ا���� ا����� ��ف، أ��� ��� ا�د���ت ا���� ��� ����م �� 

ا����ب، ���ا ��� إ��ى ������ ا��را�� ������� �ا��� �ا������ل �ا����ض �ا�دراك �ا���� �ا���� �ا����ك � 

 ا���ات ا������� ا�� ������� ��� ��� ا��را��ت.

������� ����� ا���� ا��� ������ �ا������ ���� ����� �������ل ا����ب ������ ا���م. ��� ا����م 

 ا����� ا���� ا���� ا������� ���� ����ح ���د ا����ت ��د� � ��� ��.

 � � أدا� ا������ ا����� �ا����ر� ا������ن ��� در��ت ����س "���ت". ���� أد�ات ا���

�������ا��را��:

 ـــ ا�������ن �� ا������ ا���� ا������ �� ��ف ا������ ا����ب � ��� ا��را��.

 ـــ أ����� أ��اد ا����� ا���ر�ا �����ت ا���ل ا������ � ا���م، ا�����ت �ا������.

ـــ ��� �� ا��را�� أن ا������ت ا�� ا���� ا����� ا��� � ��اء� ا��ا�� ا��ا���� ��ى ا������ ا����ب �� 

 ��� ا���ا�� ا����ر��، ا������� � ������ت ا������.

��� ا�ر���ط ـــ إن أ����� ا������ ا����ب ������ن أن ا������� ������ ا���م �ا����ض ������� ������� 

 أ��� ������، �� ���� ����� ا��را��.

 ـــ ����� ا���م � ���م ����� ��� ا����ب، �إ�� ���م ���ر ��ّ�� ���ر �����ت ا������ ا��������.

ـــ ����� ا���م � ������ أن ����� ا����ب ��� ���ز ��� ا�������ت ا������ إذا ���� ��� ا���� 

 �� ���ث � ا����� ا�������� ا�� ����� إ���� ا����ب ������ن ����.����� ����

ـــ إّن ����� ��� ا��را�� ���د� �� ���م ��ر� ������� �� ا������، ���ا ���� ا������ ا������� � ا����، 

ا����ب � ����� ��  ا����ر� ا�����ن �������، ��� �� ������ ر�� أ������. ��� �� � ���� إ��� ��را��

������ ا���م �� ������ ��� ������ ���ب ا����� �������� ��ّ�� ������.

 .1ـــ�ا�����رك����������������400ا�������ــــ�ر�������������ـــ� :ا������ا��را���

�ا��را�� �� � ����� ا���� ا������ �د�ر ا������� � ا����ات  �� ا���� �ا�� ا��ا�� ا��������� � إ������

 ا����� ��ى ا����� ا����.

 

                                                           

ر�ا������������ات�ا��������ا�������ـ�ا��������وا����ل�وا������ـ�درا�����������و���ا��������ذج�����رة����ا��و�ـ ��� ��� ���� ا������،  1

 .�400ر���� ���د� ������ � ا���م �ا����ل، ا���د��� ا������ ا������ � ا����رك،  ��ء �� ������تا����ات�ا�������،��
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 ���ؤ�ت�ا��را��:

أ���د ا����ل ا��ي ����� ا���� ا����، ��ي ���� �����، �� ��� ��ف ���ل ��� ا��را�� ا��

ا������  �ا������ا����ات ا������  (، ������ي( أ� �� ��� ������ ������)ا���ر�� ا����)����� اا����ج 

داء ا���ر ا����ب � ����� ������ ��ا��� ���اد�� ا�������، ��� ��ى ������ � ����� ا���� ا����� ��ى أ

�.؟ا����� ا����

�وأدوا���: �ا��را�� ��� ���� ا��را�� �� ا��را��ت ا���ا��� ����ر�� ا��� ��ا�� ا��ا�� ا������� �  ����

درا�� ����� ������ر� ���ا�� ���  ����، ���� ����� ��� ا��ا�� ا������� ا������� ا������، ������ ا����ات

ا��را��، ا����ت ���� ا���� ا���ا� ا����� � ��� ا����ات ا������� ا������، ������� إ� ر�� ������� 

 ��� ا��ا�� ا�������.

 أي أن ���� ا��را�� ����� إ��

 �� ا��ا�� ا������� �������� ������ل ���� � ��� ا����ات ا������� ا������.ــ ���� ا���، �������ت ��أ 

 ــ أ���ب ���� ا����ن � إ��ر ���� ا���.ب 

 )ا�������� ��م ا����� ������ ا���ا� ������ ا��������ت ا���� ������� ������ل ������د ذ�� �ـ 

���ر ا����� ا����� �����ن  (، ������ ������ات ا������� ا����������ي ������ ا��ا�� ا������� � ا

 ا�����.

 ������ ا������ ا����� ������� ا������� �����.

 ������ا��را��:

ـــ � ���� ����ع ���� ��� �ا��� ������، ر�� أن ���دًا ���� �����ات ��� ���ت، ����� � زا�� 

 ����� �ا�� ���� ��� أ���ات ������ �إدار��.ا������ا��� �ا�����ت �� ���ر � ��� ا��� ا�

ـــ أن ا����ات ا������� ا������ أ���� ا���م ���رًا ���ً� �����ل �������� �������� �ا���اد ا�����ي �� 

����، ����� ��ت إ����� ���� �� ��ا��، �أ��� ا�������ن أ�� ا�����ت ا������� �� ������ � ا����ء ����

 إذا أ��� ا�����ر� ������ إن � ���� ����� ����� ����� � ����� ������� إ� آ��ق �����.

ـــ ���� ��� ا����ات ا������� إ� ����� ا������ت ا������ ا�������� ا������ ����ل أن ������ ���� ��� 

 ا���� ا����� ������ �ا����� ا�������. �� ا���������� ا����� ��� ���� ��ا��
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��� ر��� ا����ات ا������� ا������ إ� �� �� ا������� ا���ب إ� ����� �أ���� ���� ����� ����� �� ـــ 

���� ����، ��� أ��� أ��م ا������� ��ص ���� �����ر ا��ا�� ا�� ���� �������، ���� ا����ات 

 ����� ا����ات ا������� ا������. ا������� أ��ت

ـــ أن ازد��د ا����ات ا������� ا������ ��د�ً� أ�� ��� ����ن ا��د� ا������� ا�����، ����� ا������ �ا����ار 

�ا���د� � ا��ا�� ا������� �ا��ا��� ا������، ����� �� ا������� ��ا�� ������ أ����� ���� � ��� 

 ا����ات.

���ب ا����ت ا������ �ا��ي ����� ����ً ��� ����� ا������ ا������� ��ؤ�� ���� ���م ا�������، �� ���� ــ ـ

 ��� ا�������ت ���ر��.

ـــ ا������ �ا����ف ���� �� ا����ات ا������� ا������ ��اء ا����� أ� ا����، � ا�����م ����ا�� ا������� 

إ� ����� ا����ات ا������� ����در ا������ �ا���اف �ا�دارات �ا���ادر، ����ار  ���� ��� ذ�� ���د

 ���� ا���� ا���ح.

ـــ ��م ���د ���� ��ر�س أ� ��� ����� ا��ى " ��� إ��ا�����" ������ ا��ا�� ا����� �� ��ل ا��ا�� 

 ا������� � ا����ات ا������� ا������ـ

�ات ا������� ا����ر�� ا������ ا���� �������� �ا����� ��ا�� ������ ذات ����� ���� �� ـــ ���� ��� ا���

 ����� ا���� �ا����ن ����� ����� �����.

ـــ أن ا����ن ا��ي ����� ��� ا��ا�� ا������� ����� �� ا���اف ا����� ا�� أ���� �����ت ا���م ا���� 

ا������ �� ���د ��ارق � ذ�� �� ������ �أ��ى ��� ا����ف ا��  ا���ل إذا��ت ا���ك �����ً� ا��د

.��������� ��� 

� ��� ������ ������� ���� ��ف �� ��� ا�����ر ـــ أن ����� ا���ب ا���� ����ً� ����� ��ر��� ������ ���� 

����� ا������ ا�� ���ج إ� ���� إ������ت ا���رات �ا�����ت ا����� ا����د� ���ك �� ��ل ا����ات ا��

���ان ا���ب ا����  �ا������ ��د�� ����ر�� ����� �� ا����� ا������ ا���ر�� ��� ����� أن ���� أن ا������ 

���ك  ����� ا����� �� ا��ا���، ������ ا������� ا���ا��� ����� �������ت ا���� ����ل أ������ ������ ���م

�� �����  �� ا��ل�� ������� ���  ��� ���� ا���ا�� ا������� ا�������ت ا������ � ا������� أن ا��ا�� 

�.أ� ا���ق ا���� ا���� ا����

�

�

�
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�

 .400�1ا�������ا�������ا����د��،��د���را�،���ن�ا������،�������������:�ا��ا�ا��را���

�ا��را�� � ا��را�� � درا�� ����� ا����� �� ا������ ������ل � ����� ا���م ����� ����� إ������

 .ذا�� �ا�����ز( �ا����را����د�� ا����، )ا������ ا������ �ا��������، ا�

����ؤ�ت�ا��را��:

����ؤ�ت�ا������ا����ي:

 ـــ�� ا����ر ا������ ا������ ���� ����� ا���م؟

 ؟ ��� ا���ا�� ا����� ���؟������ل����� ������ ـــ �� ا�داء ا�

 ؟ ��� أ�� �������؟ا�������ـــ �� ا����� 

����ؤ�ت�ا������ا�������:

 �� ��ى ��� ا����� ������ل � ����� ا���م ا���� ������� ا������� � ا�����؟ــ�

 �ل ������ ����ن ا��د� ا������؟� ������ �� � ������لـــ �� ا������ ا�� �� ا����� 

� ���� ا������ ا������ ا�� ���� �������� �� ��ل  ������لـــ �� ا���در ا�� ����� ����� ا����� 

 ������ ����ن ا��د� ا������؟

 أدا�� ا������؟ ا�������� ���� ا����  ������لـــ �� ا����ت ا����� 

 ؟������ل � ا����� ��� ا������ ا������ ������ـــ �� ا���ا�

 � ا�����؟ ا�������ـــ �� ��ى ��� ا����ر ا����دي ������� 

 ��م؟��� ا����ا�� ا������ ������ ا� ا������ـــ �� ا����ت ا����ر �� ���� ا���� 

 ـــ �� ا���ا�� ا����� ��� ا������ ا������ ������ر؟

���ا��را���وأدوا���:�����

����� ��� ا��را�� إ� ����� ا��را��ت ا������، ��� ا����م ا����� ا���� ا����� � ���ء إ��ر 

، ��� ا����م ا��� ا���ا� �� ��ل ا��را�� ا����ي �� ��ل ا����اء ا��ا�� ا���� � ����ع ا��را��

� أدا��  ������لا������ ا������ ا�� ������� ا�����  ا���� ا���� �����ل ��� ا������ت ا������ ��

 ����، ������ ا����� ا������� ������.أ������م ا����ر ����� ا���م ��  ا�����،

                                                           

������ا������������ا������������ل�وا�����ر،�درا���و����������ء������ات�ا������ا��������ا����������اـ ��� �� �����ن ا������،  1

 .�400، ر���� ����� ���� در�� ا�����را� � ا���م، ����� ا���م ��� �� ���د ا������، ا����� ا������ ا����د��، ا�������ا�������ا����د��
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 � ا���م ا����دي ������ل��� ا���� ا����� � درا��� ��� ا������ ����� إ� ا����� 

 ���م � ��ء ا����� ا������� �� ��د� ���ؤ�ت ا��را��.�ا������ ����� إ� ���ر ����� ا

�������ا��را��:

ا����ل إ���� �� ��� ا������ ا����ر، ا������، ا������، ا���ح،  ������ل�� ا������ ا�� ���� ا����� ـــ�

 ا����� �ا���ن.

����� ر���� ��� ا��� ا����� �����ر�� ��ى أّن ������ ا������  ������لـــ ���� ا��را�� أن ا����� 

 ا������، �ا��� ا�������� �����ر�� ا������.

 � ���� ا������ ا������ ��� ا���در ا������ �������� ������ل����� ا����� ـــ 

 ا����م ا����ن �� ا������ت ا����� ������.ـــ 

 ـــ ������ت ����� ����� ا���م.

 � ا����ع. ������لــ ����� �ا������ت ا����� ــ

 ـــ در�� ا�����م ا���� ������ع.

 ـــ ا������ ا������ �������.

 ا�����. �� ��رج ـــ ا����ط ا����� ��� ا�����

 ����� ا���م ��� � ���� ا������ ا�ر�� ا������� ـــ ���� ����� ا��را�� أن

 ا������ت، ا����� �ا����ت، ا������ ا�������� �ا�������، ا�����ا����ر �ا����س 

 �ا���ر�� ا�������.

ا����ا��ت ا����ر  ���� ����� ر����، ��� أ�� ا������� أن ا�����ـــ ���� ا������ أّن ا����ر ��ى 

 ������ ا���م �أ�� ا���ر�� ا������.

ا����دي ��ى ���� ا���� ا������ ��� ا����ا��� ������ ا���م �� ا���ف ���� ا��را�� أن ا����ر ــــ  

 �����ت أ��اد ا����� ������ر ���� ا������.

�.ا�����ا�����������تأ�درا��ت���ل�:�����ا����را�

�.400�1ـــــ�ا�����ة�ــــ��إ��ا������������:�ا�و��ا��را���

�ا��������، ����� ا����� ��  ا������ا������ �ا���ا��� ���������  دراكإ���� ��ى �ا��را��:�إ������

 �ا�������� ����� ����، ��  ا������ا����ت ا������ ����� �����، ���ى ����� ا������ ��������� 

                                                           

.�400، ا������� دار ا���� ا������ ����� �ا���ز��، أ�����ت�ا���م�وا�������وإ������ت�ا��������� ، ��� إ��ا��� ـ   1 
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ا��ؤ��ء �ا���در ������ ا������، ا��ا��� �ا�����ء �ا����ء �  ا���ق��ا��� ���� ا����ات ا������ ا������ � 

��ا����ب. �ا����� �ا����� ،����ا��� ا�����، ����ا��� ا������، �ا���اء، �ا�� � ا�����

�ا��را��:���وض

 ا����ض ا�� ��م ����ع ا��را��� ��ص��� ���� ا������

�ا���� ��� ����س �����  ـــ ���� ���ق ذات د��� �� ا������ � �� �� ا���� ا������ �ا�����

 ا������ ����د� ا�����.

 ـــ ���� ���ق ذات د��� �� ا��� ا����� ������ ���ى ������ ��������� ا������ �ا��������.

ـــ ���� ���ق ذات د��� �� ا������ � �� �� ا���� ا������ �ا����� �ا���� ���� ����� ��ؤ���� ����ا�� 

 �� ��ارا�� ��� ��ا����� ا����� ا�������� �ا������.ا����� �

�وأدوا���:��������ا��را��

����� ا����� �ا�������. ���� ا����ى ا����� �� ا�����  ا����� ���� ا��� ا����� أ����م

��. ���� ا����ى ا������� �ا������ت ا������ �����ا�� ا����� ��� ����� ا������ ��������� ا������ �ا������

� ���� أ���د ا����� �� ا����ت ا������ ������� �������� ��������� ������� � ���ق ا������ �� 

 ا���ا�� ا��ا��� �ا���ا�� ا�������� ا����� ��� ��ر��ت ا������ ������ ���ر����.

�������ا��را��:

 ��� ���� ���� ا������.ا���� ا������� � �� ���اباـــ

 .ـــ ��� ا��� ���� ا���� ا������� ا�����

ـــ ��دت ا��را�� ��ت ا������ ا�������� ا������ ا����� ا������ �������� ��� ا���� ا����� ا�������، 

 ��اف ا�������.، ا������، ا���� �ا������، �ا�ا��������ا���ا��، ا����ض، ا���� �ا����د، ا����اب، 
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��40121ـــ�ـــ����اد���دل�����ا��زاق�����ف�ا�����ي�ـــ�درا������������:�����ا��را���ا�

ا�� ���� � �����ت  �ا�������� ا������ا����ف ��� ��ى ����� ا����� ������ل ���������  ا��را��:�إ������

 ا������ ������ل ���ى ا���ا��� ��.

�ت�ا��را��:���ؤ�

��ى ����� ا������� ا������ ������� ������� ������ل � �� ���د�� ����� ا���م ا�� ������ ا���اق ـــ�

 ���400�.�

� �����ت ا������ ������ل  ا�� ���� ا���������� ا�������  ������ل ا����� ����� ــ ا����ف ��� ��ى

 ا����� ا����ري ا�ذا�� �ا��������. ���ى ا���ا��� �� � ا����

��������ا��را���وأدوا���:

���ر�� ا���اق ��  إذا���  ا����را����م ا����� ا���� ا����� ��� ���� �� ا������ � ��ل 

 ������� ���د� 100ا���ا��، ��� أ���� ا��را�� ���  ا���م����  إ�ا���ا���" ا������� »����� ���اد 

 ��������ن.

�������ا��را��:

 .�ا�������ا���������� ���ر�� � ��� ���� ا������ أ��� �� ��� ا�����  ا�ذا���ا�����  ـــ ���ر� ���م

 ا������ � ��� �������. ـــ ����� ��ا��� أ����� ��ا�� ����� ��� ا����� ���ر��

 �������� �ا������ ا����� ��� ��ء ا����ام ا���� ا�����.ا ������ت���ـــ ��م ����� ا������ ��� ا�����ت 

ا������  ا���م���ا�� ا���� � أ���م �����ت  ا���م�����ن  ا�����أ���د أ�����ت ا����  ـــ ���ر� ��ر��

 ���ا��� ا������ ��ى���� �� در��  إ�������ر��  إ������ل  ا�������������ت  ���ر�� ا���ب ا������

�ا����ر.

�.401�2ا��را���ا������:������درو���ا����ن،�درا���ــ�ا�����ة�ــ�

� �ا��را��:  ����� ���� ��اء ا����، ����م ����ت ا���ر�� ا����� ا����� ا���ا�� ��� ا����فإ������

 .ا������ ا����� أ� ا������ �������

                                                           

ا����و����ا�������وا����������������������ل�������ل�ا�����ا����ري�ا�ذا���وا���������،�درا���ـ ��دل ��� ا��زاق ����ف ا�����ي،  1

 .�401، ���اد، ����1 ا����� ا�����، ا���د   ���"���ة�ا���ا���"�و"إذا�������ر���ا���اق"�������اد�أ���ذ��،�������������������ل�

 .4012، ا������، ا���ا���ا�������وا�������وا�������������م�ا�����ـ ���� در��� ا����ن،  2

strategicvisions.ecssr.comECSSRECSSR...rua07_096.pdf ، �� 0، ��� ا������ �401�.11.4ر�� ا����ر������. 
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����ؤ�ت�ا��را��:

 ا����� أ� ������� ا������ ����� ���� ��اء ا����، ����م ا���ر�� ����ت ا����� ا����� ا���ا�� ـ ��ـــــ

 ا������؟

ـــــ ��  ا����؟ ا������ ����م ا���ر�� ����� ��� ���� أن ��� ا�� ا����، ����م ا������ ا���ا�� ـ

ــــ ���  ا���م؟ �� ا�����ث ا���ع ��اا������� � �  ا������ ��اغا� ���� �� ا������ � ـ

 ا����؟ ����م ا����� �ا�������� ا�������� ا����� ـــــ ��

��������ا��را���وأدوا���:

ا����ت ا��را�� ��� ���� ا��� �� ��ل ��� ا���ر��ت ا������ ������� � ا���م ا���� 

����ص أ�� ا��� ا����� ا�� �� أن ���م ����� ا���م ا����، ��� � ���� ا���ر��ت ا����� �

����� ��ا ا���� ��� ا��ا�� ا������ ����م ا���� ا������ � ��ا��� ا���ف. ���� ا�������ت 

 �ا���ا�� ا�� ��� أن ��� إ��ر ������� ����م ا����.

�������ا��را��:

 ا�����ت ��ل ا������ ��ر��� ���� ���� ا���� ا����� ����

ـــ ���ب ا����� إ� ����ق ��ف ������� � ا���م ا������ ��ا�� ا�����رات ا������ �ا������ �ا������� 

 ������� ا���ي.

 ـــ ��� د�رات ��ر���� � ا���م ا������ � ���� ا���ت.

 �� ���� ��� ر�� ا������ت ا�� ������� ا��ا�� ا������ ا������.ـــ إ���� ���� ����م ا���� 

ـــ ا����� ��ى �����ت ا������ ��������� � ا���ل ا������ ا������ ������� �������� � �� ا����رات ا��ا��� 

 � ��������� ا���م.

�.401�1درا����ــ�ـــ�ا���ا��،��،�:��������������ا��ا��را���ا

 ���� ���� ا���� ا����� � ا����ام �������ت ا���� ��ى ا������ا��را��:��إ������

 ا��ا����.

                                                           

.4012، درا�� ����، ا��ا��، �����ا�����ا������وأ�����������ر���أ�����ت�ا�����ـ ����� �����،  1 

.�0��1، ��� ا������ �0�.14.401.  Strategicvisions.ecssr.com 
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����ؤ�ت�ا��را��:

ــــ   �� ا������ت ا�� ��ا�� ا������ أ���ء ��د�� ����� ا�����؟ـ

 ا����؟ ا������ ا��ا���� ا������ � ا���� أ�����ت �ا�� ـــــ ��

 ا������؟ ��������� ا����ام � ا���� �������ت ا���ل ���� �ـــــ ��

��������ا��را���وأدوا���:

ا������ ا������ ا���� ا���� �������ل ا������ن ����� �� ����� ����� "ا����ق ا�����" 

 �� ���� ا�����. ��دا ��20ا��� 

�������ا��را��:

 ���ت ���ا�� ���� ���� ��� �����.ـــ ��ا�� ا������ن � ا��ا�� ��

ـــ ��ا�� ا����ات ا��ا���� �ا��ر��� � ا����� ا������ ���� �� �����ت ا���� ا����� ����� أ�� إ����� 

.������ 

ـــ ��� �� أ�����ت ا�����ت ا������ ا��ا���� ��� ا����� ا��ا���� ����� ا����� ��  ����� ���� ��� 

 ا��� ������ ������ل. ا�داء

ـــ ��� ���� ����� ا��را�� �� �����ت أ���� ��� ا���ا��، ���ب ا������ ا��دي، �����ت ا����ل إ� 

 ���در ا�� ������� إ� ���ط ا���� ����د ���� ا�����.

 �.ـــ ���ب ا������ �ا���ر�� ا����� ��ا��� ا����ات � ا����� ا������ ا����

ـــ ��� أ��زت ا��را�� ا����ك أ�����ت ���� ا������ �� "ذر���" ا���ا�� ا����� �������� ����� ا���� 

 �ا���اط � ��م ذ�� ا���در ������� إ� ا����ض ������ ا����.

 

�ا��را��ت�ا������:

 Schufele Dietram:1ــ�درا���"�����"�1

� ا����� ������ ا����� ا�����، �� ��� ��� ا��� ����"�����Schufele Dietram"����ل

�ا���ا�� ا����� ��� ��� ا���، إ� ���� ����� ��ذج ������ ا�����  ،ا������ ����ء ���ا�� ا�������

 ا������.����� ����ت �����ت ا���ر�� 

                                                           

1 ـ   Schufele Dietram a. Framing as a Theory of Media Effects, Journal of Communication, vol. 49. 

no. 6, Winter 1999. 
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ر، ���� إ� أن ا���ا�� ا����� ��� �ا��� ا����� ا���� ا����� � ���� رؤ�� ����� ��را��ت ا���

��� ا����� �ا���� ا��������، �ا�������ت ا�����، ����ط ����ت  �،��ر�� ����� ا���م �ا������ ����

ا����، �ا�������ت �ا���ر��ت ا���� ������ ا���م، �ا������ت ا���������� أ� ا������� ��ى ا����� 

 ������ل.

��را�� أن ��� ا���ا�� ���� ��� ����ت ا���ر�� ا������ دا�� ���� ا���� ا�����، �أ���� ا

�� ��� ���ء ا���، ����� أ�������، ����� ����� ا����� ��� ا���د، ������ ر�� ا���ى �� ا����ر إ� 

��� ���رف ا����ر  ا���������� ا���م، إ� ���� أن ��� ا���ا�� ���� ����ت ا���ر�� �� ��ل 

�ا������ ������، ��� أ���� ا��را�� أن ا������ ��� ��ار ا����ر ا���دي ���� ������ ����� ا�� 

 ����� ����ت ا���� أ� ا����� ����در ا������ت.

 Carolyn & Seltzer �1)��رو����و����ز(درا��ــ��4

ا�� ا������ ا����ف ��� ا����� �� أ��ط ا����ام �� ا����ام ����� ا���م �إدرا��ت ا����  

����� ا���م ��� إدرا��ت ا����ر ��ا�� ا���� ������ام ا���� ا����� ������ ا������� �ا���ا�، �ا���� 

�� أن ا���رن، �أدا� ���� ا����ن �ا������ن ��� ا������ت، ����� ����� ا��را�� أن ا������ ا������ ���

ا���م ����� ا����ع ��ل ا����، �أن أ���ر ا��ا�� ��� ������� ا���� � ا�����ت  ا��أي���� ��� إدراك 

ا���، ��� ������ ��رز�، ��� ���ت ا��را�� أن ا����� ا������ ���� ������ل � ������ ������ أ��� �� 

 ا��������ن

�Voakes P. S :2درا��ــ��2

، ���ى ��ر�� ��� ���� ا����ر�ا�������� ������� � ����  ا��������" ا������� درس "�� 

����� �����  ا������ أدا�ا���� ا�����.  ��� ا����م ا�����  أ���ء�ا��������  ا�������� ا�����رات  ا���ازن

 �����. �44ا�����ت ا����� ����� ����� ��  ����1 

� ا���� ا�����،  �ا���ق��ن ����ك ���� ��ذج ��� ا����� �� ا�� أن إ������ ا��را�� 

 ������ن، ���ذج ا���ا�� ا��ي ������ ا������ �� ا�����ن  ا������ا��ي ����  ا����ال��� ��ذج 

 

                                                           

ـ 1  Carolyn A. Stroman & Richard Seltzer, Media Use and Perceptions of Crime, Journalism 

Quarterly, Vol, 62, No, 1, spring, 1985 

 Voakes P. S. Rightsand Responsabilities: Law and Ethics in the News room, Journal of Massـ 2

Media Ethics, Vol. 15, Issue 1, 2000, pp. 14-29. 
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�� 60%����� أ���ت ا��را��  �ا������ت، ���، ���ذج ا������� ا��ي ��ازن �� ا�����ن �ا������ت

 ����ذ�� ا����ال �ا���ا��، � �� دا��ا������ 

 أ��ق، ���� �ا������ت ���� ا�����ن أ��ى����ات  ���� إ�( �� ��ذج ا������� ا��ي ��� 20%) 

�.ا�����ء�ا�����ن، �����ت  ،ا����، �ا������ ا��������، �ا����ر، �ا���در، �ز��ء ا����

�Mark Deuze :1را��دــ���

 �� ����� ا������ ا��د �� ��ل ا���اءات ا�������

��  إ�� ��ل ا������ �ا���ر�� ا����� �����ف ��� �� ����  �ا������� ا��ر����ـــ ر�� ����� ا��را��ت 

ا������  أ���ع �����، �ا����ق ���� ��را��ت ����� ���� ا��ا�� ا������� � ا������ت ا������ ��

 .�أ����� أ�ر����ا������ � ���ان 

، ��� ا�����، ا����رك، أ�ر����� ا������ �ا���ر�� ا����� � �� د�ل  ������2ت ����� ��  إ��اءـــ 

ا������ت ا�� ��ا�� ا����� ا������ �ر�� ���ء�� �� ����  أ�������ا، �����ا �ا�����، �ذ�� �����ف ��� 

 �.ا���ر�

�ا���������� �ا�����د��  ا����������ك ��� ����ت ��ا�� ا������، ����� ا������ت  أنا��را��  �أ����

�������ا ���� �� ���� ا������  أنن ا������ ���ا���ن ا���� �� ا������ت ا�� ����� أ�ا������ �����، � 

 ���� ا������ ������� ا��ر��� ����� ا������ ���� ا������ ا����د�، ����ن ����� ���رات �����ت ا��

 ن ����� أا������ ا�������� �� ��ل �����ت ا����ص ا������ �ا������ ا������ �ا�������� �����، � 

در�س  إ� إ����ا������ ا�����  ا��������ر� ا����ام  ������ا���ر���ت ا������ ������� ���� ����د� 

 .�ا�ز��ت����� ا����� �� ا����ت ��ر�� ��� 

�Tom Brislim:2 درا��ــ���

�� ا���� ا����� ا����� ����� ا������ ا����� ����ر� ا����ب ���رات ����� �����ر�� ا������ 

 إ��ر� �� �� ا��� �ا�����ن ���ر��، ��� ر��ت ا��را�� ��� ���� ������ ا���� ا����� ��ى ا������ � 

��� ���ؤ�� ر�����، ��� �� ���ك ���  ا�����ا����ل �ا������ت، �ذ�� �� ��ل  �������������� ا�

 �ا�����د��  ا��������������د� ا�����ت �����ز ا���د �ا������ت ا������؟ �� ا����رات  أ�� ������� ��

                                                           

 Mark Deuze, Educating New Journalists: Challenges to the Curriculum, Journalism and Massـ1

Communication Educator. Vol. 56, no. 1. 2000, p.p. 4-17. 

ـ 2  Tom Brislim : An Update on Journalism  Ethics in Asia : Values and Practice as Context for 

meaning in Japan, China and korea, Paper presented to the Association for Practical ethics Annual 

Meeting Washington, D.C, March 6-8-1997. 
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 �40 ا������؟ ��� ���� ا��را�� ��� �� ���� ����� ا����������ض ���� ����� ����� ������ �� �

ـــ  ������1ات ���ت ��ل ا���� ��  أر���، ���� ����� ����� ��� ������� �� �أ����������� ����� 

� ���اي.  "��������" أ��ث ا������، ����� ا������ ا���ر�� ����� "���� ا��"�������� �� �����  ���1

��� ا���� �� ا�����،  ا����������م ا�����  �����ان�  أ����������� ���ك  أن إ������� ا��را�� 

�ا�������� ������ر�� �� ���� ا����ام ������� ا�� ����� ��� �����. � �� ��ء ����� ��� ا���� �ا����ل 

� ا������ ا������ �ا������� ���� ����رب �� �� � ا���صا����� �� ا���ك ���رات ����، � 

 إ�����ت أنا��را�� ���  �أ��تا���ى ا���� ������ ���� ����� ���د �� ، ��� ��زت ���ق �ا�������

 �� ����. ا���أ� ا������  �������ا��� �� ا�� ��د ��ى ���ق ا�����  أ�ا����� �ا������ 

�Pier Paolo Gilioli 1) :)�درا��ـــ����

����� ا���م ��ن �� د�ر ���� ��ّ��ل � ��� أ���ر ا���� �ا����� ��� ا��أي ا���م، ا�� ���� أن 

 ��� ��� ا��را�� إ� ����� ا���ر ا��ي ����� ا���� �أ���ر ا��������ن � ا������ ا�������� ������

���ر د�ر ��� � ا����ء ا������� ����� ���د�� أن ��  ا����د ا�� ���� � ����� ��������، ا����ً� ��

������� ا���ى ��� ��� �ن ا���� �ا��������ن �� ا�د�ات ا������ ا�� ��� �� ���� إ��م ا����ر 

��ات ����� ����اث ���� ��� ����� ������ ��� ������� ا������ �������، ���� ��� ����ً ���م ���� ��

 ا���اث ������� � ا��ار ا�����ي، ��� ا����ت ا��را�� ��� ���� ا��� ا����� �ا���� ا���رن ����� 

درا�� ا���� �أدا� ���� ا����ن ����� �ا��������ن، �ا������ ا��را�� ����� ا��� ������ر�� 

 .� ا������ ا������� ������ ا���م������ً ر����ً 

�:P. Guant 2درا��ـــ���

ا�� ������ ��ر�� ا������ ������ ���را�� � ��ل ����� ا����� � �� �� ����� ���������ن 

ا������ ������ ���را�� ��������  أ���را���� ������  رأسا���ر�� ��� ���  أنا��را��  أ������� 

ا����� � ��ل ا������ �ا������ �� ��� ا�������ت ������ر� ���ر� � ��� ا������ ا������� ���������ت 

�� ا������ ا������ �� ����، ������ ��� ا������ ا�������� )�� ا��ر���( � �� ��� ��� ا������ �� 

 � ��ل ا��������ن.������ت ���� 

                                                           

1 ـ   PierPaolo Gilioli, Political Corruption And The Media, The Tangentopoli Affair , 

International Social Science Journal , Vol, 141, September, 1996. 

2 ـ   P. Guant, TheTraining of Journalism in France,  Britain and U.S.A. Journalism Quarterly 

(U.S.A, vol. 6. no. 3 : 1988). 



�ا�ط�ر�ا�منهجي���ا�فص��ا�ول��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������8 

 

�1Invan Chupin:ــ�درا����

، ��� �ا���ما���� ���م ا���� ا������ � ��� ا������  إ�ا�� ��دي  ا����بت ا��را�� ��د

 ،( %�4) ������� � ا���� �������� ا����س����� ��ا�� ����  ���ا���� إ�������� ا��را��  أ��رت

�����  �ا�����(، %����1 )�ا������ ا�� �ا�دار�(، %12( �ا�����ت ا����� )%�40ا����ي ا��� ����� )

���در ��م ا���� ������ � ����� ا������ت  أ��(. %�ا������ ) �ا���ن(، ����ف ا���� %�1ا���� )

(، ���� ���� ا�����ت �ا���زات %�0(، ���� ا�����ت )%�0) ������ذ��  ا�������������ت  ا�دار��

 (.%40ا������� )

���  John. W. C.  Johnston, Edward.  J. Slawski, and Williamدرا��ــ

W. Bowman2: 

���� ا������ن إ� أن ���ك ����ا ����� ��� )��( ا����� ا������ ��� ����ى ا���� ا������. 

ا���م �ا�������ت ���ن  أنا�������� ����� ��� ا����� � ا���� ا���ى ����� ا���ر�  إ���ن����د ذ�� 

����� ���� �����ت ا����� �ا������ ا�������� ذات ���� ������  ،��� ������ا ����م �� ��د ���� أ���

 ا�������� ا�����. ا�دار������ �� ��د ���� � 

�Al :3ـ khaled -Anziدرا��ــ��01

�� ا����ر�� ا�� ������� رؤ��ء ا������ �ا�� ���� � ��� ا�درا���ا������ ا��را�� ���� ا������ 

ا�����. �ر��ت ��� ا��را�� ���ر� ���� �  � ������ن �رادي ا����ر��ا�� ��� � ا����ات  �����ر�ا������� 

��� ا����� ا��ا�� ����� ا������ �ا�����ات �ا���� ا���� )ا���� ا���� ا����� �ا������( ا�� ������� رؤ��ء 

��اد�� �������ن ا����� ����� ���� ا����� ا������� ���� ����� ������ر  ا������، ���� ا������ ا��������

 ��اد ا����� ا��ي ���م �� رؤ��ء ا������ ����ات ا����ر ا������� �ا����� ا����ر. ���� ا��را�� ����� ا�

 

                                                           

�Invan Chupin, Sciences  Sociales et Formation en Journalisme :�émergence�d’un�nouvelـ 1

enjeu de distinction, 2009, Université Paul Verlaine-Metz, no 16.   

 ,John. W. C.  Johnston, Edward.  J. Slawski, and William W. Bowman, The News People, 1998 ـ 2

Urbana : University of Illinois Press 

3 ـ   Al _ Anzi khaled , Factors Influencing Chief Editors News Selection in Kuwait Télévision 

and Kuwait Radio, Southern – Illinois-University-at-Carbondale, 2000 ; Volume 61-08A in 

Dissertation Abstracts 2001_2010. 
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��� �� ا���� � ا����ب ا��  ا����د�� ���� ����� ������ ا������ �� ���� ا���� ���� ����� ������ء ا����ر،

 ��� �راء ا����ر�� أ� ر���� �����ر.

ر��� ����، ��� �  �4أ���� ا��را�� دا�� ��ف ا����ر � �� �� راد�� �������ن ا����� ��� 

 ا������ �� ا������ت ا���� ��� ا��را�� �� ��ل�

��� ا����ر  ��������� ������� رؤ��ء ا������ ���� ����� ا�� ا������ ��را�� ا������ ا ـــ ا����ر� ا������ن

 ا�� �������. ا����ر

 �إدراكا����� ا�� ���م �� رؤ��ء ا������ �ذ�� ����  ا���اد�� ������ ����� أا����� ��  أدا�ـــ ا����ام 

 .�����ر����� ا����ر�� 

ا�� ���رج  ا����ر����� ا������ ا����ر ������ت  ������ رؤ��ء ا������ ������ن ���� أن��� ���� ا��را�� 

 ا������� ا���ط�� أ�� 

 ا�� ����رض �� ����� د��� ا�����. ا����رـــ ������ت 

 ا�� ����رض �� ����� ا���ل ا������. ا����رـــ ������ت 

 ا�� ����رض �� ����� ا���ل ا������. ا����رـــ ������ت 

 .�ا������ا������ ا������  �� ا������ �� ا����ر��ت ـــ ���� 

 .(ا�� � ����� ا���� )ا����� �� ا���� ا���� ا����رـــ ������ت 

 �ا����ص(. ا���م���در ) إ�ا�� � �����  ا����رـــ ������ت 

 ا�� ���� ��� د���� ������� ����� ا���اق. ا����رـــ ������ت 

 .���ا���ا�� ��� د����  ا����ر����ت ـــ �� 

 ا������ا���ا�� ا�� ��� ��رج ���ق ا�����  إ����ر� ����� ا�����م  إ���� ��� ا����� 

 ا�����. �أ����� ا����� ��� �� ا����� ��� ا���ا�� ا����د� دا�� ا����� 

 �1(EinsidelEdna et al)ا������وآ��ونرا���ـ�د11

����ز ����� ا���� ا�� أ���� ��� ���� ��  ،ا����� �� ا����ض ������ ا���م ا��را�� �أ��ت

����� ا����ض ����ر ا���� ار���� ��دراك ا������ ������ ������ر��  ا����ب ا������ �أ���� ا��را�� أن

 ����� ��� ا����� ������ ���ر�� �أن ����� ا���م ���� د�رًا ���ً� � ،����� ا���� أ��� �� ����

 ��� أ���ت ا��را�� أن ا���� أ��� ���زاً � �����  ،����� ا������ ا������ أ� ���ث ا���� � ا���� ا��ا����

                                                           

1 ـ   Edna Einsidel, et. Al, " Crime effect of media Exposure and Personal Experience on issue 

Salience" Journalism quarterly, vol, 61,No,2,1984 
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أ�� ا���� ا����  ،����� ا���� ا������ ����� ا������ ،��� ����� �آ�� ���� ،ا���م ��� ذات ����� 

 ����� ����� ا���م. �����

� others(Dennist . Lowry&)�1ــ�درا���14

�ا�دراك ا���م ������ �إ���ءات ���� ا�������ت ا�� ا������ ���� ���ر�� ا���� ا����������� 

���� � ا����را��� ��ل ا����� أن ار���ع ���� ا����د ا����ر ��ن ا���� ��� ����� ���� دا�� ا�����ت ا�

�إ�� ���� إ� ا����� ا���� ا��ي   -���� إ� ز��د� � ا���د ا���� �� ا��ا�� ا������ ��ل ا���� ا����� 

أ����� ��ا�� ا���� ا�����������، ��� أ���� ا��را��� أن ���� ���� �� ا����ع � ����ت ا���� ا����� ��ل 

� ا���د ���� ���� ا���� ا���� ا��ي ���� ا����ر � ������ ا���� ��� أ�� ����� ���� ��ا�

�����ت �� ا��ا�� � أ���ر ا��������ن ����� ��� ا���ض ا��ص ����د ���� إ������ دا�� �� ����� 

 ا����ر ا����������� ����ا�� ��� ا����� ا����� ������ر ��ل ا����

�Sheriff Dan Gilley2ــ�درا��:�21

 أ��رت ا����ل���� ��ى  ا���ما��ا�� �ا���� �� �����  ����ر����� ا����ض  آ���� أ� � 

����   أ��ا����ض ���� ا������  أن إ�( ��ل ������ ا���� ������ (Sheriff Dan Gilleyدرا�� )

 ��� ���� ا��را�� ���� ������� ا����� ���� ����� �� ا���� ا��� �� �م ��ا�� ���را  ا����ل��� 

، ا����ل��� ا��ا�� ا�� ����ض ��  �ا��������ر� ��ض ر���� ��د��� �� ا�����ت ا��������  إ�

 � �� ا����� ا��ا����. إ����������� �����ض ���ا�� ا�� ���� ا���� �� ���� 

����windhuser)  (John w.3ن�و�������""�ــ�درا�����1

درس  ،�� ا������ ����ر ا���� ����� ذ�� ������ أ��اف ا���� ا���� �� ا��ا�����ل ا���

ا������� �������د ��� ا���� ا���� ا������� �� ��ل ���� ����ن  "��������"�� ��� �أ���ر ا���� 

 ����� �������، ������ إ�  ��42 ا������� �� ��ل ���� ����� "��������"ا��ا�� ا����ر� � ����� ���� 

                                                           

 Dennist- Lowry - &.Al " Setting the public Fear Agenda : A longitudinal    Analysis of ـ1

Network TV crime reporting public perceptions of crime & FBI Crime statistics " Journal of 

communication,  vol 53 , No , l , March 2003.   

 Sheriff Dan Gilley, " Community Crime Watch: take A stand Against Media Violence Available online ـ2

(URL) http :/ www.Bradley  Sheriff.  Com. 

 ,John w.windhuser. M. Jennifer Seiter & L.Tomas Win free. Crime News in Louisiana Press  ـ3

Journalism Quarterly, vol, 67, No, 3, 1990. 
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أن ا���� ا������� ����� � ������� ������ ��� ا��ر��، �� ���� ا����ت ��ر� ا���� � ا��ا�� 

� �����م ا�����، أ� ��� ا����ط �ا���� ا������ � ا����، ��� �� �� ����ب ���� ����� إ� ا��ر ��� 

 .������ ���� ا��ا�� ا������� ������� ا������������ إ� أن ا����� ا

�ا�����������ا��را��ت�ا������:

 أ���ت ا��ا��� ا������ ���را��ت ا������ ��دا �� ا������ ذات ا����� ����ع ا��را�� �� أ����

 ــ���������ى�ا�����ع:

��� ا��� ا�����  ــ ���� ا���� ���� ـــ ���ا��را��ت ا�� ������ ����� ا���� � ا������� ـــ � ����   

��اء �� ��� ا�����ل ا����� أ� ا����� أ� ا������ �إ�� أ��� ا�����م ��ا�� ا������� ���ع ا��ا��، 

��� ����� ا��را��ت ���م ا�����ء ��� ا����� ��� ا��ا�� ا�������� أ���� ا����ر��، أ����� ���� �� 

 .ا��������، �� ���� ����� ���� ا��را��ت ������� ���ت��  ������

ـــ ر�� ا������ن � ��ا ا���ع �� ا��را��ت ا�������� �����ت ا���� ��� ���ت ا����ع ا�� ��ا�� ا���� أ��� 

� )ا����، أ��� �أ��� د��� �� ���ت ا����، � �� ���� ا��را��ت ا����� ��� ��ى ���� ا������ ا�����

 ا���ع ������ ا���از( � ا����� ا������ ��� ا����ر � ��ا��� ������.

  � ��ر� ا��را��ت ا�� ���� ��را�� �ا�� ا���ر�� ا����� ا������، �ا��� ا�� ����� ���� ��� ا���ر��، ــ

��� ذ�� ���ا��� ��� ��� ������ ���� ���د �ا�� ا���ر�� �� ��ل ���� ����� ا����، د�ن ��

 
ُ
 ���� ا���ى ��� �� ���� إ��� ��� ا��را��.ا������ ������ل، ����ع ��ا ا������ �

 ا������ ا����� ر������ ا����ط ا����� ��� ا����� ��� أدا��  ��� ��� درا��ت ا����� ������ل درا��ــ�

ا����� ��ت ��� ا���ا�� ���� ا����������  �� ا������ ا����� ��� ا������ ا������، ��� ا����أ�ّ  ���

 .����� ا���� � ����� ا����� �� �� ��� ا����ات�� ������ ����� ا����ر 

 ����������ل ���� ����د، ��� درا��  �������ا����� ��� ا���ر�� ا�����  ��� ا��را��ت ا���ا�� ������ــ ـ

ا�������، أ� ا������ ��� �ا�� ا���ر�� ا�����، ���� �� ����ر ������  أ� ا��������، أ�، ا������ا��ا�� 

 ���.������ ا����� �� ��� ا���ا�� ����� � 

إ���ء ا���� ������ى د�ن  ������ درا��ت ا����ر ��ا�� ر��ت ���� ��� ا����ام ا����ث �������ــــ 

 � �� ��� درا���� ������ ��� ا����ات � ���� ا��را��.، �������ا����ت �� ����� ا������ ��

���ح  ����� )������( �� ����� ��ا���ا����� ������ل  �� ا���� �ّ�� ����� �ا������� ا���� ــــ 

 �أ����� ����� ا��را��. إ������ت �������
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�:��ا�����ا����ر���ــ���������ى�

�  ا�������ر� ا��را��ت ا�� ������ ا����� ���� ����� ����� ���� ���ر��ت �ت ��� ر��ت ا��را�ـــ

ا������ أ� ا������ ا����� ������� ��� ا���ر�� ا�� ���� � درا���� ��اء � ���ت ا������  )����ا��(����

��ا���� ا������ ا����،  ����ع ا��را�� � ���ا����ر  �دراك������ل ����� ا������ ا�����  ������ �������

 ."���ت��� در��ت ����س " �������د �ا������ ا����ا�

 ا������� ��� �� ���� إذا، أ�� ا������������ ا����� ��� أ�� ����� ا������ أ��� ا��را��ت ���� ـــ

 ����� ذ�� ���ا ��درا �� ������� ا��را��ت ا������.������ �

���ا ����ل ا��ي �زال ����� ��ل �������� � ���ت أ��ى �� ا������� ـــ ��ا�� ا����� � ا����د ا������ ـ

�������.�

�ــ�����ا�����ى�ا������:

 أد�ات ا������ � أ��د��� ��ا�� ا��را��ت ـــ � ا���� ا���� ـــ ��� ا����ى ا����م �������� ����

�� �ا��� ��� ا����ث ا����ات ا����ر�� � ��� ا���ت �� أ��ز ���� ������ "ا����� ا�����"، �

�ا������� �ء�� ا������ت ا����� ا�� ���� ا��ا�� �� ��ل أ��اث ���� ������� ا�ر��ب، ا���� 

 ا��ؤى ��� ا����� أ��� ،������ ��ا ا����ع �ا�����، ا����� ا���� ا�������ا����� � ا����� ا������،  ا���� 

 � ����� ���ر ا�������� ����ت ا������.

���ود�ا���دة����ا��را��ت�ا������:

 �������  �ا���ا��ا����ي  ��� ا����ى�� ا�����د� �� ا��را��ت ا������ 

ى ا�����، ذ�� أن ���ك ـــ � ��� درا�� ا����� ا������ ����ر ا���� �������د ��� ��� ���� ا���   

 ����ات أ��ى ����� � ���� ا��� ����ذ ��ار ا���� ������ �����.

ــ إن درا�� ا���� ا����� �� أن ���� إ��� ������ �������، أي � إ��ر ���� ا����� ا������ ����� 

 ����� ������ت ا����)ا����ق(. 

� �ّ���� ـــ �� ����� ا����ت �� ���ا�� ������ ا����� �� ��� ������ ا���ى ـــ ������ ا��را��ت ا������ ــ ��

 .ا����� ����� ���� �� ��� أ��ى
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����ات ����د� أدت إ� ���ر ����ات ����� ���ت ����� � ا��������،  ����ــــ أ���� ا����� ا������� ا�

� � ����� ا����� �� ا����� ������ل �ا����ر، ��� �� ������� ا�����ر، ا������، �ا�����، �� ���� ا���

�ا��را��ت ������� ��� ��� ا������ ا��������، � �� أ��� ��� ���� �� ذ�� �  ��ل ا������ ا��ر���.

��� ���� �� ����� �� ا��ا�� ا������ �� �ا�� ا���ر�� ا����� ������� ������ل، �ا���ا�� ا�� �� ������د� ـــ

 ������� إ� ���ر ����ؤ�ت ���� ����را��.

�� ا������ت �ا���� � ا�داء  ا����ث ���أا����ت ا�� ذات أ��� ����ات ا��را�� ������ � � ـــ إ��ر� �

 .ا����� ا��������ا��� ا�������ت �����رات ا������ � ا�����  ا����� ���ا ���م

ا���د� �� ا���� ا����� ���را��ت ا���ا��� ا�� ����� ���� ��� ا��را��ت �ا�د�ات �ا������  ـــ

 .������ ا����� ������ ���ا������� ����س ا����ات، �� أ��ى درا���� 

، �ا����� ������ل ��ا��������� ا����� ��� ا��ا�� ا������ �ا������ ا������ ������� ا������ ������ ـــ

�ا�������� ا����� ����د� ا�� أْ��ت ���ر ا��را�� � ������� �ا������ ز�د��� ��� ا�د���ت ا������ �ا�������� 

�ا������� �ا���ا�.

����� ��� ا��را�� ���د ا����ع ا����ر ��ل ����ع ا��را��، ���� �� ����� � ا�����ت ـــ

�����ر ا����� ���� � �����  ،"���ت، ر�� ذ�� أ��د��� ا��را��ت ا������ ���� �� ����س "�ا�������ت

����� ��� ���رف ا����ر ����ء ا���ى، ��� �� ���� ������ � در��ت ��ا ا����س �����ع آراء �ا����ت 

 .�ا����ر ��ل ا����� ا������ ��د� ا���� � ا���� ا��ا���� ا���

ا������ن ���ا ����� ا�د���ت � ���ر ا����ر� ���د�� ���ع ا����ت ا��را��ت ��ل ا����� ������ل � ���ء ـــ

 ا��ل ا����ي ������ ا��را��ت � ������ ا���ا�.

 :و���ؤ������ـــــــــــــــــا��را���ــــــــــإ�����ــ��4

������ ــ ��� ا���� ��  ا����� �ا���ى � ����ل  ا�� ��ا�� ا����� ا�������ت�� أ��� 

� ����� �����  ا�����ا�� ���� ا��ا�� ا������� �ا����ات ���ا�� � ا��� ����ا������ � ا� ــ ��ا����ع 

�ي ���� � ����� ا���ر ا� ا���� ���� � ��� ����رع ��� ��� ا����� ا��ا���� �� ا����� ا ا���م����� 

 أ��ا��� أم ��� �� ��� �����ت ������ أ��ا��� ���� � ���� ؟�� �� ���ا�� ���� ������ا��ل ��� 

����  ، ا����� ا������، ����� ا���ى، ����� ا��ا��،ا�����ا������  ����������� ���� ��� �����ت 

 .�� ا��ا�� ��������� ا���ر� ا������ ������� � �� ا��������ر ���� 

����ا�� ��� ا������ ا��ا���� ��ا�� ���� �� ����ا�� ا�� ���� ا���� ا����� ا��� ��� ��ت 

 ����� � ا������ا���ر�� أ�  ا������ا�� ����� ��اء�� ر�� ���� ��ا ا���� �ا�������� ��اء ��� ا����� 
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��� �� ������ت ������ت �� � ا������� �� ��ل �� ���� ا������ ا�� �����ف ا����ي ��������ل ���

��ا�� ��� ������ ا����د��  ����ا�� � ������ا�� ���� �� ا��ا����ر ا������ � ����� ا����ت 

 ������ �ا�������.

�ط ا����� �ا���ا�� �� ����� �����أ� ا��ا��� � أدا��� ا����� ���ا�� ��� ���� ن � �� ا����������� 

��� ��� ا����ات ���� ��� ا����� ������ل � ���ء ،ا������� ������� ،������، ��������أ��ى ا������ 

ا������ ا������، ���ى ا������ �ــــ��اد ا���� �د�ر� � ������  ��������  �� ��� ا�������، �ا����ر ا���در 

�����، إذ ����� ا��را�� ��� ا������ ا������ � ���ء ا���� �� ��� ا�����رات �أ���ب ا������، �ز�ا�� ا

ا������، �ا�������ت �ا������ت ا�� ���د ������� ��� ����� أ� ��ا�� ����� � ا����� ����� إ���ل ��ا�� 

� ���ب ا���� ا����� أ��ى، �ذ�� �� ���� ����� ���ى إ���م ��ا ا����ء � ����� ��ر� ا��ا�� ��

ا������ � ����� ا������، ���ى ����� ا������ ������� �أ����� ا������، ��اء ���� ����� أ� ا����د�� أ� 

ا�������، ����� ��ى ار������ ������ق ا������� �ا�����. إذ �� ��� ��ا ��� ��� ا����رات ر������ �����، 

� ا��� ���د �� ����� �زا��� ا�����ل أ� إ��ر� �� ��ل ا������ ا�������� ������� ���� ا����� ������ل أ� ��

ا������ �� ��� ��ا ������ �ا������ ���ر����، �� إ��ر  ���ر�������� ��� �� ا����ات ��� ا������.

ت ا������ �أ�����ت ا����، ��� ا����ات، ����د ا����� �ا����م ا�� ���� ��ر��ت ا������ ��������

 ����د ������� ������ا�� �ا���ا���� ���������ت ا������ �ا��������.� 

��� أن ��� ���� ا��د� ا������ ��� ا����ر ������ �� ا����ع ا������ ��� ا��� ا��را��ت 

��� ��� ا��� ا�������� �ا�����د�� ���� ا����� ا����� إ� ��� ا�����، �� ����� أن ��� ا������ ا�� ��

����� �� إ���� ��� �����ت ا�����. ��ا ���ح ا������ ا����� �� ����� ا����  ���ا������ �� �

���ؤ�ت ���� ������� ����ا��� ��اء ��� ا����ى ا����� ������ ��� �� أ� ��� ا����ى ا����� 

ا����ر ا��ي ���� إ��� ���  ���، �درا��ت��� أ� ������ إ� ا����� ������ل � ����� ��ا�� ���ا�� ا��

ا�����ت �� ��ا�� ����� ������� ����د� ���� ��ى ����ات ��ا�� ��� ا������ت ��� ا������ت ا����ر 

 � ������ �� "ا����� ا������ ������".

�ا������ا�أ�������ل ا��را�� ��ا  ������ � ا������ ا��ا���� ا���� ���ى إ���م ���   ������

ا���� �� ��ل ا����ف ��� ��� �����  ا������ا����� �� ا����ت ا����ر  ا������ � �����

����د ���ى  ��������،�ا����ا��� �����ت ا������ ���ى ������� � �������� ���دا�� �� ا������ ا������� �

، �ر��  ا���ا�� ا����� ا����� ��� ا����� ������ل � ���ء ر����� ا������ ����������� ��� ا������ ��� ��ا�� 

���� ا��را�� أ�� أ�� ����� ���ى ا����، ��� ����� ����� ���� ا����ط ا�� ����ض �� � إ��اد��،  

 ن ا������ ا������ ا�� ������ ا���ر ا��ي �ُ��� أ� �ُ���م ��� إ� أ ،�������ى ار������ ������ق ا������� �ا�
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�د�ر�� �  ��� ا�����ا������ �ــا����� ������ات ���ا ����ع ا����، ���ح ����� ���دات �أ�� ا������ 

 .رأي ��م �� ا���� �����

 �� ��ل� "��������ا��������ة����������ا���ا���ا����"����� ا��را�� ����� � درا�� �

ـــ ���ل ا��را��ت �� ��د ا�����ء �������� ا���م ������ى ا����� إ� ر�� ��ا ا���ى ������ ا������ ـ 1

ا������� �� ��� �ا����� ا���� ��را�� ا���ى �� ��� ا����� �ا���� �ا���ع � ���� ����� ا��� 

 ����ر ا����� �� ��� أ��ى.��� ا������ت ا

ــــ ا����� ��� �����ت ا���� � ا������ ا������ ���ى ار������ ������ت ����� � ���� إ����� ������  4

��ذ��ت ��� � أ���������،  ���������، ا����د��  ������� ������  ������ ����� ��اء�� ��ا�� ��� � 

����� ا������ �� �� ��� ا������ ا������ ���ى ������ ������� ا������ ������ ������ �� ���� 

.������ 

������ ا������ ا������ ���ا��  ������ع������ت ����� � � ������  ا������� ا���������� ا������  ــــ �

 ا����د��.� 

��د ������ ��  ، ��ا ا������ ��ا���ى، �ا����را����� ������ل،  ا�������� ����� ����� ا������ ــــ 2

����د� ������ ��ا�� ����� �����  �����ر��ت  ا���� ا����� ر�������� ��ل ������ ���� ��� ا����� 

 ا���� �������.���م 

�����ت ���� ����  أ��ى إ������  ������ر ا���������ك ������� � ا������������ ا��ا�� ا������  ــــ �

 ���اض �����.����� ����� ��� �����ت 

���� ا���ا�� ا����� ��� ا����� ا����� ��� ا�داء ا��� ������ ������ل � ����� ����� ا����، �� درا�� ــــ  �

ا���ا�� ��زا�� ���  �����، �� ���ا����� ا� إ� ����������ط ������� ���ا�� أ�����  إ����د ������� 

 ����ا�� ����� ��� ا���� ا�����.��ى ا��ل ��ل 

�ا�����ر  ���ا����� ا���� �� ا���دا��� � ا����م ا���� ������� �� ��� ����� ا����ر �� ا��� �� ــــ �

 ������ ���� �����.��م �  ���� �� �� ���� ا���� � ����� ا�����

 ا����ؤل ا���������� ا������� �������  ������� ���

�ا����ؤل�ا�����:

�؟ا������ا���ا����������������ا�������ا��������������ا�����ة��������ا���ا���

�:��ـــ�ؤ�ت�ا��را�ــــــ�

�
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�

����ؤ�ت�����1 �ا�������������ى��ـــ ���� ��� ا������ )ا������ ا���� ا���� ������� �������د ���:

)����. 

�؟ـــ �� ��ى ����ل ����� "ا����ق ا�����" ا��ا���� ��اد ا���� 1

 ـــ �� ����� ا���از ا������� � ����� ا��را�� ������ ��اد ا����؟ 4

 ـــ �� ا���ا�� ا������ ا���� ����� � ����� ا��را�� ������ ����ن ا����. �

 ر ا�� ������� ا����� � ����� ا��را�� ������ ��اد ا����؟ـــ �� أ��اع ������ ا���د 2

 ـــ �� ��ع ����� ا������ ا������ ا�� ������� ����� ا��را�� � ������ ��اد ا����؟ �

 ـــ �� �� أ�� أ��اع أ�� ا������ ا������ ������� ا������ ������ � ����� ا��را��؟ �

 :�������������لــــ����ؤ�ت��������4

 ا����� ��� ا���� ا����� إزاء ����ع ا��را��؟ �ا��������ــ �� �� ا���ا�� ا�����  1

 ـــ �� ��ى ���� ا�������ت �أ�����ت ا���� ��� أداء ا����� ������ل ��� ����ع ا��را��؟ 4

 ��� ������ ا��را��؟ـــ �� ��ى ا���ام ا����� ������ل ���ا�� ا����� ا������ ��� �

 ــ �� ����� ا����� �� ا����� ������ل ����در أ���ر ا���� ������ ا��را��؟ـ 2

�ـــ �� ��ى ا����� ا����دل �� ا����� ������ل �ا����ر ���ن ����� أ���ر ا���� ������ ا��را��؟ �

 ���ر.ــــ����ؤ�ت�����������2

 ؟ا���م ��اد ا���� � ا���� ا��ا���� ا���� �� ���� ��� ا������ �� ��ى ���ض ا����رـــ  1

ـــ �� ��ى ���� ����� �أ���ل ���ت ا��� ا����� ��اد ا���� ��� ا����ر ا���م �� ���� ���  4

 ؟ا������

�� ������ �� ���� ��� ـــ إ� أي ��ى ���� در�� ������ ا����ض � ا��� ا����ر ا���م �� ا������ ا���� �

 ا������؟

��  ����������� ا���� ــ إ� أي ��ى ���� أ���ب ا������ ا������ ������ ��� ����� ���� ا����ر  2

 ا��را��؟

 ؟��� ������ت ا���� ������ ا��را�� إزاء�� ا����ت ا����ر ـــ �

 ���� �� ���� ��� ا������؟ا�ر ا���م ��� �� ��ى ا����س ����� ا������ ��� ���ك ا���ـــ  �
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�����ـــــــــ���ا�ـــــ�را�ــــ�:ــ��2

������ ����ء  �������، ��������ف ����ء ا�����ع ا���� ���� �� ��� ����رض �� �� �� ����  ا������:

أ�� ����ء ا���� ا������� �������� ا���ام "�� ����� ������ �� ا���ا�� ا�� ���� ���ك ا����ن أ� ا�����، 

���� � ��� ا��را��� ��ا�� ا���� ا��  ،�����1 ا����ن ا���دي" ���� "إ���ع ������ إ������ ����� ��ذ �

، ����� ا����، ا�����ر، ا�����ب، �� ا������ ا����ن � ر���، ���� ��ا��� ������ ��د� 

 ا�����ف، ا���رد�.

إ� �� �� ���� � ���ء أ� ����� ا������ ا������ � ا����� ا������ ����  ��� ������ل:�ا�����

، ���� � ��� ا��را��� ا���ر��ن ���� ا������ ���� ر�� �� �� ������� 2ا����� ا�د�ار أ� ا��ا��

� ا��ا���� ا���� " ا����ق ا�����" ������ � ����� ا������ ا������ �� ��� ا���� �ا����ن � ا�����

 ��ذ��.

"ا����� ����� ����� �� أ��اف ������ت ����� ا����ل ا�����ي ����� ���ق ����  ا�������ا�����:

���، ���أ ������ء ا����� ������ل �ا������ ا������ ���� ��ا�� ا��ا�� �ا����� ����� ���ز�� � ������ 

������ام آ���ت �أد�ات أ��ى � ��ء ����� �����ات ����� �أ��������� ������ � ا������ت  ا������

ا����ر ��� ���ى ��� ا����ص إ�� ������ ��� ا��ا�� ��ر��ت �������ت ����� أ� ا���� ��� إ��د� 

���ء����������������أو��������������. ���� �� � ��� ا��را��� ������3 ���� ����� ���ا�� ���� ����اد�"

������������ر����ا���������و���أو�����و�����ل����������������������و����ر�)���اد�

����������� ������ ������ت����������� �وا�����د �إ��از �����ا�دراك�ا���������� ��������د ا������(

�ا��ا�����ل���������اد�ا������.�

�ا����ر�ـــــــــــ��ا���ـ��ــــــــــ��ا���ـــــ�ي����را��:�ا��ــــ�رــ���

����ــــ�:

 ا�����ت ����� �ا����  ���ا������� ���� ����� ����� ا������ ا������ ���ن ����� ��� ا������ 

                                                           

"، دور�ا����ة�ا�����������������ا�������و����و�����ـ ��� �زراء ا��ا���� ا���ب، ا���� ا���� ����م ا���، �ر�� ��� ��ل"  1

 . 2، ص، �400

.�1، ص، ���1، ا������� ��� ا����، ����ت�ا���م�وا�����ت�ا�������ـ ��� ��� ا����،   2 

،  ا������� ا����� ا����ي ����� �ا���ز��، 1، ط�400، ، �����ت�ا���م،�������������ت�و�����ا���م�و����ر��ـ أ�� ز���� أ��،  3

 .��4ص،  �400
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��رس ���� �� ا����ت ا������ � ��� ا�����ت �ا����ف ��� ا����ف �ا���ا�� ا�� ���� ا������ت ا�� 

�� ����� ا���م �ا���� �إ��از أ�� ا��دات ا������ � ���ى  �����ت����� ا ����ا������ ا������ � 

���� �داء  ������� ��������������، ������  �ا���� ا����ا ا����ن ����� ا����، ������ ����� رؤ�� �� 

 أ��� ������ �����ت ا����.

����  ����������� ا����� ا����� ا�� ��ى أن ا����� ا �������� � درا�� ا���� ���� ��ا ا

ا��������،  �����ا�� ������ا������� �  ���� ����� ا������أن ����� �� ���� أ�����  �������� ا���م 

��ي ������� � ا����، �أن ا����ل ا��ا ا������� �ا�������������ف  �������� ا����ر أن ا���ا�� ا�������� 

 .��� ����ات ������ �� إ� ����� 

� � ����� ����� ا������ �� ا������ ا����ر� �������� ��ن ا������ ���م ������ ����� إ��ا��� ��

إ��اء ����ت ��� أ���ء ����� ا����ل �د�ر ا�����ت ا������ �ا������ ����� � ����� ا���� ا�����، � 

ا����� �������� ��� ���� �� ��� �أ���ر ����رات ����� ��� ا���� ا������ ������ ا�����ت �� ا����ء 

 ا������� ������ ا����ل ������� ������ت ا����� ا����دل �����.

��� ���� ��� ا��ا���ت �� ����� ���ا�� ا���� ا���� ������ ا�����  ا��� ��ا ا�������ء 

������ ا����ن �ا������ ��را�� ���� ����� ا���ى ا����� �درا�� ا���ا�� ا����� �  ا�����ء���ر� ���ز 

������ ������� إ� ا����ى ا����م ������� ��را�� ����ى ا����� � ���� ا����� ��������ت �ا����ت 

ر��ت � درا���� ���  ���� أن أ��� ا��را��ت ا������ أداء أ��� ������ إ�ا ���� ا���ر��ا����ر 

 ا������ �ا���� ����� ����� �ا�� �� ����� ا������ ا������ د�ن ���.

 ��ل ا������ �� ��ل ا��� ا������� ��ا ����� ��ءا �� ا��را�� ����� رؤ��

�.ر����م ا����� ا����� ا����� �ا���� أو�:�

 .���������  ����� ا����� ا����������:�

 أد�ات �آ���ت ا����� ا����� �ا���ا�� ا����� � ����� ا�����.�����:�

 .�����ر�ا����ذج ا����� ������ ا����� ا����� ����� ا������ را���:�

������ ������ � ا���� �� ����� ���� � ��ث ا��� ���ر ا����� � ا��را��ت ا������ إن       

ا��ا�� ا������ �����ر��ت ا������، �� أن ا���� ا����� أ���� ����ا ������ ��ر��ت ا������، ����� 

����� ���� � ����� إ���ج ا����ر، �� ����� ا��أي ا���م إزاء ��� ا������ �ا���اث �� ������ ا���اء 

����� ا����م ا������� ا����� �� ��ل ا����� ���رات ����� د�ن ���� ��� ��� ��� ا����ر، ������ أ� 

���� ا����� � إ��از ����� ����� ������ �� ا�����م، ���� ا������ت أ��� ����� �ذات ��� ������ 

 ات ���ر، ��� �� ا�����ات ا������� � ������ �� ��� ا����ر ����ء �ا�� ا����� ا���� ���� ���� إ��ر 
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����� ا����� أ�� ا����ر أ���ل ����� �� ا��ا�� ا��رك ������ أ��� ���زا � ا��� ������ ���ج ����ر أ� 

 .����1 أ� ����� ��� إزاء ���� ��

�� ���ا�� ��� ���ض ��� ا������ أن ا���اث � ����ي � �� ذا�� ��� ���ى ��� �إ�� ���

�� ��ل ����� � إ��ر ��د�� ������� ����� ����� ��را �� ا����ق �� ��ل ا����� ��� ��� ��ا�� 

 .2ا����ع �إ���ل ��ا�� أ��ى

�ذ�� �� ��ل إ��د� ����� ا������ �ا����ص ا������ ا���� ��� ا������ �ا���اث ������ � 

���� أ� �����، ����� �� ا��ات ا����� أ� ا����� ا������ �������، أ� �����ت أ� أ�� إ����� ���� ��� �

 .3ا��ا�� ا��رك ��، ����� ������ ��� أ������ �� ا������ أ� ا���اث ������ا�� ��

� أن �� ���ا �� ــــ��� ا�� � إ��ر ــــ����� ا������ ا������ ��د� �� ���م �ـ "����" ا���� ا����� 

�� �� ����� إ����� ����� �� � ���� ��ا ������ أ��ى. ������� �� ��� ا������ ا�� �� ���� ��� 

����� ا��� ا����� ����� �� ���� ا���� � ��� ا���رئ ا����دا ��� ا������ ا������ ��ا ا��� �ذ�� 

��� � ذا���� ���� إدرا�� �ا�������� ������ى ا�����. ������ر� ���ن� �د��ت �أ���ق �أ���� ����� ��

������� �� ا������ ا�� �ُ��م �� ا��� ا����� �� ��ف ا������ �� �����ت ������ �أ��������� ������� 

�ا������� ���د ����� ��� �إدراك ا����� ���� ا����� ا����� �� ���� �� ������ ����ن� ��ل ��ا 

 .����4ع أ� ذاكا

����ض ا����ث ا���� ��� ا������ أن ا���ف ����� ا���م � ���� ا��� ا������ ��دي إ� 

 .5ا����ر ا����� ��� ����� ���� ����� ������ ا���رف �ا�����ت �� ا������ ا���ر� ا���ف أ���م

�أو�:�����م�ا�������ا����ة�وا����ر�

����� ����� إ� ر�� ا������ ذات  ،�ن ��� ����� ���� ���� ������ ��� ا������ ���� ا�����

ا����� ����ع ا��را�� � ������ ا���ا�� ا������� ��� ا������ ا������� �ا���ا� �� ��ل ا���ى، ا����� 

� �ا��ر�� ا�� ����� إ���� �� ���ب ا��� ا������ ا������ �������������ل �ا����ر. ���� ار���� ��� 

.���� 

                                                           

.104، ص، ��4011رات ا������ ا������ دار ا����ب ا�����، ،  ا�1ط ا������������ث�ا������،ـ ا���� ���،   1 

 .�https://fr.scribd.com/doc/.401�.�.1 �ـ ، ��12، �����ت�ا�������ا������ـ ��� ا���� ��ا�� ���ي،  2

.204، ص، ���4002، ، ا������� ��� ا���� ����� �ا���ز�� �ا���1ط �����ت�ا���م�وا�����ت�ا������،ـ ��� ��� ا����،   3 

، ��ر�� ا����ر��  http://www.al-sharq.com/news/details/309356 .ا�������ا������وا�����������ا�ر��بـ ��� ��اط،  4

 .1��42.��� ا������  41.�.�401

. ��0، ص، 4002ا��������، ، ا������� ا��ار ا����� �، طا����ل�و��������ا������ةـ ��� ���د ����ي، ���� ��� ا����،   5 
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 ــ���ــ���ــــ��ا�������ا�����:�1

���ك ���� ������ت ���� ��ل ��� ا����� ر�� ا����ق ا������ ا������ ����� ��� 

 ا���رأ�  ���( ا��ي ��� إ� ����� ا����� ������ ا���ل ����ي ����د� ا���اف، �اFraming)ا������

(Frames  أ�Frame إ� ا���ا�� �ا��ا�� ا�� ��� �� ���� ����� ا���اث �ا������ت ��� ��� )

�ا������ت �ا������ ا������ �����ا�� � ا����ر ���ى ا����� أن ��ا ا����� ����� ��ع �� ا����ر 

 إ��ر��� ������� �� ���ا��، �ا����� ��� ���ل ����� ا����� ����د� ا���اف �ا�� ���� �������� �ا���

(Frameworkا��ي ��� أ����� إ� إ��ر ��� ���ا� أ��� �� ��� ���� �� ا����د ������ ا����� )1 

" إ� أن ا����� ���ر� �� " أ���ب ����� ��م ������ر� ������� ����ء ا���� �ا�����ع ����� أ��رس��� "

 .�2 ���� ا������ ������ ا����ر ��" د�ر ا����ص ا����ر�� ا������

ا���ر ���� ��ذج أ� ���ء ������� ���� ا�����ت ا������ ��������ت  ���Minsky "1975ف "

ا�����، ����� ���ر� �� أ���� ����� ������� ����� ��� ا�دراك ا�������، ��� ��� ا������ن إ� ��ا 

� رؤى ����ء ا�����ع �ا����ل ������ ���� ����� ��������ت ������ ��� ا����� ��� ����ر ����� ��ج �

 .��3ق �ز�ا�� ����� ����� ا���اث �ا������

��� أن ��� ا�������ت ���� ������ �� ��ل ���� أ�� ����� ��� ����� ا����ء ا���� أ�  � ����� 

 .���4ا����� ا�������� ������ ���� ا������ت �ا��

��� ������ ����� ا��� ا������ �� ����� ا������ ا������ � ا�����م ����ن ����� ا����ل، �أ��� 

��� أ���م ا����ر ��� ����� �����، ������ن � أن ����� ا������ ��� ������ن ���، ��� ���رك ����� ��� 

 ���ر�� ا����ر�ر ��� ����� ا����ل ��� ا����م ا�� ا����� � ا�����م ���� ��ض ا������ ��� ا���

 .���5 ا������

 

 

 

                                                           

 .441ـ  �41، ص���� ����، �����ت�ا���م،�������������ت�و�����ا���م�و����ر��ـ أ�� ز���� أ��،  1

 , Khatleen L. Endres (2004) ,  Help  Wanted female : Editor Publisher Frames a Civil Right Issueـ 2

Journalism & Mass Communication Quarterly , vol. 81 No. 1. P. 8. 

ـ 3 Jowon Park (2003) , Contrasts in the Coverage of Korea And Japen By US Television Network : A 

Frame Analysis , Gazette, vol. 65. 2 , P. 146.  

. 441ص ���� ����، ، �����ت�ا���م،�������������ت�و�����ا���م�و����ر��،�ـ أ�� ز���� أ�� ،   4 

.1�4، ص �401، ا������� دار ا����� ����� �ا���ز��، 1، رؤى ����� �درا��ت ���ا���، ط����ا�����ع�ا�����ـ أ�� ��� ��،   5 
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 .1ا����� ������ إ� ������ � ا�����ء �ا����� �ا������د Giltin "1980ـــ ��� ��ف "

" ���� ��ن ��ا�� ا������ ا������ ��دي إ� ���ز ��� ا������ت ا�� Entmanــــ  ����� �ـ����� "

����� ا����� ������ل ������� ا���� ا��� �أن ��ّ� ا����ر ��� ا��ا�� أ� ا��� ���� � رؤ��� ������ت ��

 .�2ا���ل ا��ز�� ��

 ����3ى أ�� ز���� أن ��ا ا����م ������ ���� ����

 أ��� �� ا��ا�� ا���������� أ ــ ��� إ���� ������ ��������ت ا������ ��� ���� ��� ا���� ا����� ������

 �ا����������� �ا�������.

 �ا���ز �ا������د. ا�����ءب ــ ���� ��ا ا����م ��� آ���ت �أد�ات ا����� �أ��� 

ج ــ ���� ��� ��ا ا����م إ��ء ا��ف �� ا����� ا����� �ا��ي ����� � ا����ف ����� ا����ت 

 ���� �ا��اح ���ل ��.�ا������ �� ������ أ�

 د ــ ر�� ا����م ��� ا���� ا������� ا��ص ����� ا����� د�ن ا���� ��د�د� � ا����ر.

ه ــ ���� ��ا ا����م ������ ������ ����� ������ ا���� ������ق ا����� ا��ي ��ث ��� ����� ا����� ��� � 

 ���ل ����ي ����د أ��ا��� ���ا����.���� � ا����ن ��ن ا����� ����� ا

 �ــ ��زال ��ا ا����م ��� ا���س ��� ا������ ا�� ����� �����ن آ���ن ������ ���� ���.

" ا��� ��� أ�� " ����� ا���ا�� ا����� ا������� �ا�� ���� ���ع �� ���Stephen D.Reeseف "

، ���� ����� ������� ر���� ����ب ا��ا�� ا������� ��� ����ا����ت ا���� �ا���ا�� �� ا���� ����� 

 ����� ��ا ا������ �������

 �����ع ����م ا����� � ����� ����� ا������ت ���� ���� ������� �����م.ــ�ا������:�

��ل ا����ص ا�� ��� ����� ا���ر ��� ���أ أ� ����� ��د� �� ���ن ������� �� ــ�ا����دئ�أو�ا���ا��:�

.���� �� ���� 

 �����ر �� أن ���ن ����� �� ��ل ��� ا������ت ���� أ��� أ��� ����� ������� �ا����.ا����ر��:�ـــ 

�وا�����ار��ـــ  � ��� ���� أ��� ا��� � ��ا���� �ا����ار���� �ا����ا��� ���� ر���� ا����ت�ا�����

 ����ر �� ا����.

                                                           

1 ـ   Andrew C. Billings and Susan Tyler Eastman (2003), Framing Identities : Gender, Ethnic, And 

National Party in Netwok Announcing of the 2002 winter Olympics,  Journal of Communication, 

vol. 53, No. 4, p. 571.  

 Robin L. Nabi (2003), Exploring the Framing Effects of Emition : Do Discrete Emotions ـ2

Defferentially Influence Information Seeking And Policy Preference ?, Communication Research, 

vol. 30, No. 2, P. 225.  

.�44ـ  ����444 ����، ص  ������������ت�و�����ا���م�و����ر��،، �����ت�ا���مـ أ�� ز���� أ��،   3 
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 � ��� ��� ا���� �� ا���ر �����ل ���� ر����.ا������ــ ـ

�.�1 �� ����� ا��� �� ��ل أ��ط �أ���� ����ع � ��ى ������ �������� ���� ا����ف ��������ء�ا�����ـــ 

���م ��� ا������ إ�����ت ������ ا����� ��� أ��س ���� ����� ����� ����� �أ��اف ������ ����� 

 ���ل ا�����ي ���ر� أ��� ����� �� ا�������ت ا�� ������ ��� ����ر ���� ���� �����ا�

" "أن ا����� ���ر� �� ��� ا������ ا�� ��� �� ���� ����� ا��� ا����� ����� �� Hallـــ ����� "

ا���� ���� ������� �ا�������� ا���� ا������ ��ا ا��� � ا����ر� أ���ق �أ���� ������ ����� ����� � ذ

 .������2ى ا����� ����� �� �����"

� ���ر ����� ا����� ������� ��� ��� ����ا ��� ��د ����� آ����� �� ��ل ا��� ا����� 

������� ������ر ���ل �� ���� �����ت �أ��اف ����� ا����ل ا�����ي، ���أ ا������ن �����ن ������ 

 ����� ����� ������� ذات ���ق ��� �� ��� ������ � ا������ ا�����

 .3" ����ر أ��" ���ء ����ي �����ت ����� �� ا���اث دا�� ���ق ��م"Norrisـــ ����� "

���أت ���� ������ت ا����� ���� �� ��ع ��ص ������� ��� ا��د�د ا�����ي �� �� ��ل ر�� 

���� ��اء �� ��ل ا���ا�� ا������� أ� �����ت �������ت ���� ����ر ����� �������� ����� ا�����ات ا���

" ا��ي ��ى أن " ا��� ���ر� �� ���� Robinsonا����� � ا���� ا��ا��، ���ا ا���� ���� " درا��ت

�� ا���ر ا����ري " �� . ��� ���ف ��� ا������4ح ����اث ��ف ������ ������ �ا��ذ ���� �����"

��ل ����� �� ��� �� ����� ������ت ا��� ا����ري ا�� � ���م ������ام أ�� ��د� �� ��� ������ 

��� أ��س أ�� ����� ��� ���� ��ا ا��� ��� ��� ا������ �ا����� ا�� ��� ��� أ���� ��؟، أ��؟، 

� ا���ض أن ������ ���� ���� ا��� ا����� أ���� ��� ، إن ��� ا����� ا����ر� ا�� ����5؟

 ا��را��ت أ�� ��� ا����� ����� ������ام أ�� ��د� �����، ���� ا���ا�� ��؟، �أ��؟ ���� درا�� 
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"Chyi & McCombs "ام إ��ري� ا����ن )����� ا������� ا����،  أن ا����������� ��� ������

، �ا���ن )����� ا������� ا���د، ا�����، ا����ى ا������، ا����ى ا���، ا����ى ا����(،  ا����، ا������(

��� ���� ����� ا����� �� درا��ت ا����� إ� أن إ���� ا���ال ��؟ ����� ا����� ��� ������ام أ�� 

ا ��������� � درا��ت ا����� ا��ص ا����ت ا������ �ا�������� ������� ا������� �ا�� ��� ���را ����� 

 .������1 ���� ا������ت

 �2" ������� ��ل ��� ا�������ت ا������ ������ ������ � ا��أ�� ����ي "أ�� ز����

ـــ ��م ا����� �� ا������ ���ر�� ���� ����م ا���ر �� ��� ������ ا������ ���ب ا���� ا��ي ����� إ��� 

ا�� ا���اد ���� ����� ���ر���� ���دا�� ��ا ا����م ا���م ���ء ��� ��ا ا����ر ����� � ا����  �ا��ر��

 ا��� ���ء ��� ا���� ا���م ����، إذن ���ك ا���ق � ا�������ت �ا���ف � ا�����ت.

ا������ن ������ ا����� ������  ـــ � ���� ����� ���� ���� ���� ���� ا���ف ا���ا�� ا�� ��� �� ����

)ا����ى  ا����� ���ا���ل ����ي ���� ا����ى ا��ي ��ر�� ��اء ��ن �������ر ��� ا��� 

ا�������( أ� �������ر ��� ���ر ����� ا���م )ا����ى ا���ا� �ا������( أ� ����� ������ أ� ������ 

 �� �ا��� � ا�����ر ا����ق ا���م ��.����� ا����� ������ل ��� ا����

ــــ ���د ��� �ا�� �� ا��� �ا����� ر�� ا����ف � ا��� ���� ا������، ����ل ��� إ� ا���ال �� 

������د ������ ا����� ����� ا���� أ�� �� ����� �أ��� إ��د� ��� ��� ������ ������ ������� ����د أ��ا��� 

 ���ق ��. ���

 ـــ ر��ت ��� ا�������ت ��� آ���ت �أد�ات ا����� د�ن ا����ق ���� ����� ا�����.

ـــ ������ ���� ا�������ت ا��� ا������ �أ��� ������ ا���د�� �ا����� ��������ت ��� �� ��� ����� ��ن 

 أ��� درا��ت ا����� ��� ������ى ا������� ���.

�و���ر�ا���ر�ا�����:ـــ����ة��4

ا��ي ��ر ����م ا����ء  Goffman "1974"  ���ت ����� "ا��� ا���� "��� �� ��� ا�����ع

ا������� � ا������ ا����ي، �� ��ل ������� ���ر� ا���اد ��� ����� ���ن �� ا��ات ��ك ��ر����، � 

���  � ���� ا����ر أ�� إ����� ������ ���� ���� ��� ��� ا����ام ��ا�� ا������، �ذ�� �

�� ���� ��� ���� ��ل ����� ا����ام  ا����ن ��� � ���ى . ���ن ا��ف �� ��� "����� ا��� ا����"

 ا������ت، ��� ���� �إ���ء ��� ��ا�� ا���� ا������ �����ص. ����� ا������ ��� ����� ��� ا�����ع 

 

                                                           

 .4�4ص���� ����، ،  ������������ت�و�����ا���م�و����ر��������ت�ا���م،ـ أ�� ز���� أ��،  1

.�10ـ  104، ���� ����، ص ا�������ا�������ا����ر���و�����ا���ـ أ�� ز���� أ��،   2 
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ا������ ا�� ����� �� ���� ا����ص، ����� ���� ����� ا������� ���ر� ���� ����ر�، ا���� ��� 

 ���� إ��ر ���ري ��� �� ا��� �������ر ������ أ����� ���

 ا���ى �ا����ق ا������ �ا�������، ا��ي ��� ��� ���� ������ ا���. ــ أ

�������1 ����� ا��ى، �ا������ ����� ا�� ��� ������ �� ����� ا���ما������ �ا���ا�� ا������� �ا�ب ــ 
. 

ار���� ���� ����ر ����� ا����� إ� �� ��� ������� � ����� ��� ا����� ر�� أن ����� ����� ا����� �� 

 ���� ا���  ا��ح "�����ن" ����� ���1��2 ���� �� ����� �ا����ر ���ض ��� ا�����، �����م 

، ��� ��� ا�����ع ا��ي ���� ا������ن أ�� "أ�ل ���� أ��� ����م �����2 ���� � ����� ا��ات

 ا�����".

� ����� ا����م ا����ي ������  ����1  ���1ا���� ����  "�����Tuchman إ� "

�ف �� ا����ا��� ����� ا����� ا���، ��� ��ن أ�ل ����� ���� ����ان "����� ا����ر" ، ��� ��� ا�

 .3ا����� ا�������� أ� ا���ا�� ا����� ا����� � ا���� ا����ري ا������ ��� د�ر

�أ��ا���و������:�������ا���ر�ا������

ا�ر��� ا�� ������ � ����� ا����� �����  ا�����������ن ا��� �� ا������ ــ�������ا���ر�ا�����:��1

��4ا��� ��� ا����ر، ���� ا������ �� �����ا���، �وو���ا���،  ���ء���� �ا�� � 

��� ا��ي ��� أ��ا ����� ���� أ� ���ن ��� � ���� ��ذا ���ل، ��� �����ن ���ر��  ا������������ل:

� ا������ �ا����� �ا������ ����� ا�� ���� أ������ ا������ �ا����ط ا����� ا�� �����ن � ���� ����ط �

 ا�� ��د ا������ ا��������، ����� ��� ا����� ����� ا���� ا�����.

                                                           

ـ ا����������ث�ا���م�وا����ل،�ا�����ا��ت�و�������������������� ����، ـ 1

http://temmaryoucef.ab.ma/158509.htm  ،�� ��4، ��� ا������ �401. �0�.0ر�� ا����ر��� . 

2 -M. Mark Miller and Bonnie Parnell Riechert (1997), Concept Mapping and Framing Analysis of 

News : Liking Traditional Conceptualizations to a New Quantitative Method, Paper Presented 

At"Framing in the Media Landscape" Conference , U.S.A : University of South Carolina, 

October 13-14, P. 18. 

. 420ـ  ��4، ���� ����، ص �����ت�ا���م،�������������ت�و�����ا���م�و����ر��ـ أ�� ز���� أ��،   3 

 .�4ـ  �4. ص �www.alukah.net ،401، ���� ا������  �����ت�ا���م�وا����لـ ����� ��� ���� �����، ،  4
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� ا��ي ���ي ��� أ�� ���� � ���ب ����ر ����ت ����� ����رات ����د� ���ر ���� ����در ا�����ى

 �����.��������ت ����رات ���م ����� �� ا����� أ� ا����م �� ����ع ��� �

� ������ر� ا����ض ���� ا�� ���د� إ� إدرا�� �����، ��� ���� أ�� إدرا�� ��� ذ�� )ا���ر� ا������

 ا������ ����� درا��ت ا���ر�( أ�� ا��� �أ�� ا����� ������ل أ� � ����.

���� ������ ����� ������  �ر��������� ������ا�� ���� �� ا����ق ا���م ا��ي ����� ��� ا��� ا�� ��� ا������:�

�� ا��ا�� ا������� ا����� ����م ������ ����� ا����ز ا������� �إدرا��� ��ل ا���� ا������.

�ــ�أ�ـــــ�اع�و������ت�ا��ـــــــــــ�:�4

����د �����ع ������ت ا������ ���� ��� � ���� ����� ���� ���� ��، �ر�� ذ�� ���ك ��� 

ا�������ت ا�� ���ت إ���� �� ا��را��ت ا������ ��� ا����ر ����ا�� � ا����ر أ� ر���� �� ا������ 

 ������ ��� ��ض ������� ا��������، 

�"ــ  1 ( ا�� ���� 4000" � ��را����� )Semettko & Valkenburgا�������ا��������ـ

 ا��� ا������ ���� أ��اع ���

� ����� ��� ا���اع ��اء �� أ��اد أ� ����ت أ� �����ت ������ ��ب ا����� ا����ر �إ��ر� اعإ��ر�ا����ـــ 

 ا������.

�ا�������ـــ  �ا�������ت � ��� ��ا�� ا������ ا����ا��� ا������� � ا������ ا������، �� درا�� إ��ر

"Nuemanأ��� ا��� ����� � ا������  " �آ���ن ا��� أن ��ا ا���ر ������� ���ر ا���اع ��

( أ�� ������ إ� ��ق ا��اد ا����ر�� ا�� ���� ��� ا������ ��ن ���1" )Bennettا������، ���ى "

ا������ �����ن ���دا ����� ����� ���� ���� ��� ا������ت ا����ر، ���� �������ن �����ت 

�از ا����� ا��را�� أ� ا����ا� �ا������ ����اث ������ ��ا ����دات �������ت ��� ��ا ا���ر ���

 ا��ف.

� ������م � ����� ا���اث �ا����ت �ا������ �� ��ل ������ت ����دات إ��ر�ا�������ا�����د��ـــ 

�� �أ��� ����� ��ل ��� ������� �أ���د� ا�����د�� ��اء ��� ����ى ا���اد أ� ا�����ت �ا�����ت �ا����

 ��� ����ى ا����� ���.

� ��� ��� ا������ن ا���اث �ا����ت �ا������ � ������ ا���� ا�����، ���ا�� ا���ر�ا�����ـــ 

 ��ا ا���ر ا������� ���� أ�� ا����� ا����� ����� ��� ا�������ت ا������.
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�ا����و���ـــ  �ا����ت ������ ��� ����ى ا���اد �ا�����ت � ������ ��ل �����ت ا������ إ��ر

�ا�����ت، �� ا������ ا����ر�� ������ ا���م ا������� ���� ���� ا���م أ� ا������� �� ����� ��� 

 ا����ر ������ى ���� ا������� �� ا����ت ا�������� ������ ��� ������.

درا��ت ا��� ا������ ���� ����ظ ������ ا���اع ا������ ����  � ��� ا�������������������ــــ  4

 ا������ �ا�� �� أ����

� ����� ا��� ا������ ���� ����ب ا����� ا������ ��������� ��� ������� إ� أ�� ��د� ������ أو�

 ����� �أ��ى �����.إ�������� أ��� ���  �أ�� ������ ا��ا������� أ�أ��ى ���� ��د�، ����� ������� إ� 

� �ـــ �� ا���اع �أ�� ا���� �أ�� ا������ أ����� ا��� ا������ � ا��اد ا����ر�� ���� ����� ا����� ��� أ

 ا�����د��.

� ب ����� ا��� ا������ ���� ����ن ا���ى ذا��� ��� �� أ��ث ������ت ا��� ا������ ���� ب�ـــ

 أ��� �� ا����ر ������ � ا����ن ����� ا���� إ��� ���� ������ �� ����ع.

�أدوات�وآ���ت�ا���ر�ا������ا���ا���وا���ا���ا�����ة.ج�ــ�

�ا�����:�1 �ا���ر ������ �وآ���ت �أدوات ���� �����ت ا���ر ا���� ا��ي ���� ا���� ا���� �  ـــ

ز �إ��رات ��� إ� أ��� ا���� ا���� �ا����ام ا������ ا������ ا��ا��� ���� ا������، ����� ���د ر�� 

 .1ا���ر �ا����م ا�������، ا������� ا������ �أ��ا ��� ا��

" ا����� �� أد�ات ا������ ا������� ��Gamson & Laschد �� �� " أ�ـــ�أدوات�ا���ر�ا�����:

��2 ��� أ� ���ر� ����د� �� أ�� ا���� ��� إ��د أ�� ا�������ا������� ا�� ����� أن ���

����� ����� ا�د�ات  ا�����رات، ا����رات ا��ا��، ا�����، ا���� �ا���ر ا�����. ������ ا�د�ات ا������� ��

���.ا���ر، ا���ا�� �ا���د� �����دئ ��� ��� �� ���� ���� ����ات أ� أ���ب ����� � ا������

�"�ا�دوات�ا����:Stoneــ�وأ��ف�"

���� ���ر� �� أدا� ����� ��� �� ���� ���� ا��� � أ�� أ��ا��.ــ�ا���ر�ا������:�

���ر� �� ����� ���� ا���ا�� أ� ا���اث ��ا��� ا������ت، ����ر� أ��� ����ا ��ن ا����ب ــ�ا�ر��م:�

 �ا أ� ���� ��ا ����ح ا����� �������.ا���� ����� � ا����ام أر��م ���� �

                                                           

، . �401, ���ن � دار ا���زردي ا������ ����� �ا���ز�� ,  ���م�و������������ا���ن�ا���دي�وا������أ�����ت�اـ ��� ا��زاق ا������،  1

 .412ـ  414ص

.�1ـ  �4ـ  ����� ��� ���� �����، ���� ����. ص   2 
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�

"� �أ�� ����م������ت�أ��������،����������إ���و��د�����������������Tan Kardب�ـــ "����

�آ���ت��������ا����و��:

در، ، ا������� ا������، ا���ر ا�������ا���، ا�������ت ��� ا���ر ا�������ا���، ا�����، ا���ــ�������� ا�������

 �ا���� ا����ءات �ا����م ا������� ،ا�������ت، ا����ت ا������� ����

�ا��� ا������ن ��� أن أد�ات ا����� �� ا������ ا����� �ا����� ا��د�، ����� ا��� ���ن �� ��ل ا����ات 

�� �� � ���ا�� �������� ا�������� �ا������ �� إ���� ������ت ����� ����ر، �� إ���ء ا����ات ا���ى �

، ��� ا���� ا�د���ت � ���د ��� آ���ت ر����� �����م إ� أ���م ���ي ��� ا���ر �أ��ى ��� ا�����

�� ��� ا��� � ����� ����� ����

����� ��� � ���� ا�������� �� ا������ ا������ ���� ا��� ا������، ����� آ��� ا�����ء �اـــ�����ا��������

 ��� ا��ا�� د�ن ���� ����� ����ث.

��� ���� ���م ����� ا���م ���ع �� ا�����ر، ��� ��� ا����ء ��� ا��ا�� �ا����� ����� ـــ�آ����ا���از:�

 ��اء� �� ���ح � ا������  ا�������،��� ��� ����� � ا�ذ��ن �� ��ل ا����ار أ� ا���� ����� ��� ��� ا����ز 

����� ����ث، ����� ا��ا�� ������، ����� ذ�� �� �� ذ��� "ا����ن" ��ل ����م ا���ر �د�ر� � ����� 

�ا��ل ��ل ا������ ا������� ا������.

� �ا������د: �آ��� ���� أ��� آ��� ا������د ��� ���� ا��� ا������، ��� ����ي ��� إ���ل ��� ـــ

 ��� أ� �� ���، ��� ا���� ا����� ���� ا��������.ا������ت، ��اء �� 

���ى "ز���� أ��" أن ��� ا����ت ��زا�� ���� ������ض �ا����� ���� � ذ�� ��ن ��م ���د ����� 

 �����1 ���� ������ �ذ�� �����ب ا������

 ����.ــ ���ا�� ��� ا����ت ��� ���ر� ���� ����� ���� �� ����� ا���� ���ر� �

ــ � ����� ��� ا����ت ��� ����ى ا��� ا����� أ� ا����� ������ل ���، ����� ���� �� ��� درا���� 

 أن ��� ��ا ������ ����� ���� ����د أ��اف ����� ا����ل ا�����ي ������� دا�� ���ق ���� ���.

�������� ����� أن ��� ا����ت ������ أ���� ا����� � ا��� ا� ا�����ى�ا�������ــ إذا ����� �� ��ل 

�����،  ������ا��� ����� �����ر �ا������� ا����ام ����������� � ���� ا������، ������، ���ى  ����

 ��������������� ، �ا�������ت، �ر�� أ�� ا������ ����ذج �����، ������ �������رات����� �����ى   ���

 �����. ����� �ا������ا������ت ا�� 

 
                                                           

 .422ـ  �42ص ���� ����،، �����ت�ا���م،�������������ت�و�����ا���م�و����ر��ـ  أ�� ز���� أ��، 1
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ــ ��� ر�� ����س ��� ا����ت �� ��ل ���ر�� ���ر� ���� � ا��� ا����� )�����ز �� ��ل ���� 

���� ا������( أ� ���ر� ����� )����� أ� ��� ا������( أ��� ��ل ��م ���ر�� � ��ا ا��� ��������د �� 

 ��ل ���� ا����ت ���.

ا������ � ا��� �� ��� ا����ت ������ ا����� ��� أ����� ��� ���� ا������ ا������ ا��  ــ ���ع ���

 ��� إ���� ا���� ������ر�� ��اد�� ������.

 ــ ا����رب � ر�� ����س ��� ا����ت �� ا������ ا���� �ا�����.

�� �� ��ل أر�� ���ات ر��������� ����� ا����� ������ن ا����ــ���ا���������ا���ر:��4

ــ ���ر ا������ن ������ل أ����� �ا��� أ� �� �ا��� ������� ������ أ� �� ������ ��� ا������ �� ��ل أ�

�ا����ءات ا������ �ا�درا��� �������.

�ت، ا���ر ��� �� ����� ا������ � أ�� ����� �� ����� ا���� أ� ا����ن � ���رات ������� �ا�����ــ�ب�

 أ��� ا������ ��� � ذا�� �� � ا������، ����د أ� ��م ���د ��ر ����ث، ����� ا���� �ا�ذا��، ٌ��� أ�

 ��م ��� ا���ل ��� ا������ �ا��اء ا����� �� ا���� �� ��ا ���� ���� ��� ���ات ���ء ا���ر.

 ��� � ����� ا����� ا����� �ا������.ــ ����� ا���� أ��ا ���� ������� ����� ��ج 

ــ ا������ ا����� ��� ا����ن ا���ك ��� ���ات ��� ا���ر، ��� � ا����� ا������ ا���ك ����ر د 

 ا������� ا���م.

ا������، �� �� ���� ا������ت �ا���ر��ت ا������ ا����د�  إذن �����ر ا����� ��� ا������

�� ا����� ������ل ���ع ����در ا����ر �ا�����ت ا���������� �ا������� ا������ �در�� ا���� ا������� ����

 .1ا����� ������ ا���اث ������ �ار������ �������

 ���2 �������� ��ا��� ��اث ا����ام ����� ا����� �

������ �ا���اث ا����، ������ ���� ��� ا���رات ـــ ��� ا��را��ت إ� ���� ����� ���� ا������ � 1

��� ا������ ا�� ����� �� ا���اء ا����ر، ���� ����� ����� ذات د��� �أ��� ������� ��. ��� ا���� ������ 

 ������ ا������ ���د �� ا������ ا���� ا�� ��ا�� ا���ر��ت ا������ �����.

�� ��ا�� ����� ����� � ���� ا������ ����اث، ����� ����� ������ ا����  ـــ رأت ��� ا��را��ت أن 4

ا�����، ������ ����� ������رات ا���������� �ا���� ا��� ����� ������ ا����� �� ا������ �ا���در، 

�� أ�� إذا �� ���� ��� �� ا�����ات ا����� �� ����� ا����� ا������� �ا������ �ا�������، ��� �� �

 ا����ر �ا��� �����، ���� ����� ���� ����� ��� ا���ا��، ����ء ���� �� ا����� أن ������ ���� ا������ �����ر

 

                                                           

.�14، �11، ص �401ا������ ا�����،  ا�����ر��� دار، 1، ط���������ا���م�وا����ل�ـ ��� ��� �� ا����،   1 

.�10ـ  �10، ���� ����، ص ا������������ث�ا������ـ ا���� ���،   2 
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�ا������ �� د��� ���ى. ��� أ��رت ��� ا��را��ت إ� ����� ا���ى ا�� ���� ���� ا������ ������� ��  

 .�أ������������ �������� �����ات ��د�� ا������� ����� ��ا�� 

ـــ أ���ت ��� ا��را��ت ���د ���� ����رات ا�� �������� ا������ � ������� ���� ا������ت ���  �

 ا��أي ا���م.

� ـــ ���ل ��د ��� �� ا��را��ت ���� ا����ات ا���د�� ���� ا������ ������ق ا���م، �ا�� ��� أن ���ز أ 2

 �� أ� ���� �� ����ات ا����� ا����ري، ������� ��ل �� إذا ��ن ���� ا����� ���� ��� ا������.

ـــ أ��رت ��� ا��را��ت ���ؤ�ت أ����� ��ل ������� ا���� ا����ر�� ���ى ���� ا������ ا������  �

����م ا������� � ����� ا������ ������ام إ��رات ����� د�ن ����، �أ��رت إ� ��م �ا���� ا����ام 

ا������، �ا� ا������ ��م ���م ا������ ������ام أ���ل ����� �� ا����� � ������� ا������، �ا� 

��ا�� �� ا������ ������ ا��������، �ا� ������ ����رات ا����ل �� � ا����م �������� ��������ت ا�� 

� ���ات ا����ر ���� د�را ���� � ا������ ا����ر��. �ا���� ������  �����رات��، ا����ر�� ا������ 

ا������ ��� ���� ا���رات ا�� ��������� � ������� ا������، ������ �� �����ن ������ا�� �� 

 إ��رات.

�ــ�ا���ا���ا�����ة�����ا�������ا�����:�2

 �����1 ��� ���ء ا���ر ا����� ( ���� ��ا����fele)uScheد 

، �ا�����ت، �ا����� ا�����، ��� ا����������، �ا�����ات ا������ ا�� ����� ا�����ات�ا���������������ـــ 

 ا���ر ا�� ����� � ا������ ��� ا������ ا�� ���� �� ا����� ا������ ا����.

 �أ���ب ا���� دا�� ا�����ت ا������. ���ا������ا���������������ا���ـــ 

�ـــ  �ا���ر��� �ا����در ��� )ا����ز ا�������، �ا�����ت، أ���ب ا���� �ا����، �ا����� �ا���� �����

�ا��������(.

�وا���رة� �وا���و����� ����������� �ا������ ����� �ا����� �������� �ا�����ة �ا����ذج را���:

���ط�ا���ة�وا����.ا�������وا�����ر�و�

�ــ����ذج�ا����ا�������ا��������:�1

ا�� أ���� د�ر ��  ،4000" ��م Jenny Kitzinger"��زت ��� ��ا�� ���ر ����� ا��� درا��

 ���ف ������ذج � ����� ا�����، ��� ���� درا�� ا����ذج ا������ � إدراك ا����ر ����اث ا����

                                                           

 Dietram A. Scheufele & David Tewksburg : Framing, Agenda-Setting, and Priming : The Evolution ـ1

of three Media Effects Models, Journal  Communication, 57, 2007, P 9.    
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�� ��� ����ات ��ض ����� ����� ا���م ��، ��� أن ����م ا����ذج  �ى ا���� ا����،�ا������ ��� ا� 

��� ������ �� ا������ ا���د��� ����� ����� �����ر ا�����ت ا�� ���� �� ���� ا���ر ������ 

ا������ ��� �� أ��رت إ��� أ��� � ����� ا����� ��� ���� �����اث ا��ا�� أ�  ا���م �ا����ر، �����

����ر ��� أ�������� ���   (Chibnall)، �ا����� (Entman) (Ficher) (Goffmanإ�����ت )

 أ�� ��� ا������ ��� أن ��� ا����ذج ��� أ��ا ا�������.

 ��� أ��ز ��� ا����ذج �� ����

 �� أر��� ���ر ��� �����ن ��ا ا����ذج��������م�و�����ت�ا���:Entman"1ــ����ذج�"أ�

�ا����ر�ا�ول:� ا����ل ا����ر �� ��ل ���� ���دا�� �ا������� ����� ����� ر�� � ������ ا���ى ـــ

 ا����� ���� � ا�������� �رد�د أ����� ��� ��ا ا���ى.

�� إ������ أ��� ���ا�� ر�� � ��� ا��ص ��������� ا������، ������ أن ا������ ������ ــــ�ا����ر�ا�����

���� ���������، إ� أ�� �����ن ����� ا������ ا������ ا��� ا����� ا��ي ��دي إ� ������ ا���ازن 

 ���ا��.

� ��� ا��ص ������ ا����ن ا��ي ��� �� ���� ���� ���� ا��� ا�� ������� ا������ ـــ�ا����ر�ا�����

 ا������.

� �ا��ا��:ـــ ��� أن ا��� ��� ��� أ����� � ا������  ا����ر��،��� ا��أي ا���م �ا������ ا�����ا���  ا����ر

 ا�����ا��� ����� � ا��أي ا���م.

����ذج�"ب� ��� ا���� ��ذ�� ������ ا��� ا������ ����� ����� ر�����  "�Pan & Kosickiـــ

��� 

� ������ �ا������� �ا����ء ��� ا��ي ����� ����� ����� ا����، ���� ا���ا�����ت ا�� ������  ا������:ـــ

 ا��ر، ������ ����� ا���در.

�ا����ء�ا������������ا������: �����ن �� ا����د ا������ ������ع، �ا���� ا��ي ���م ا����� ا��ر��  ـــ

������� إ� ا������دات ا��  ا����ر��،��� إ���� ا������  ������ � ا������ت ا����� ا�� ا����ر��،����� 

 ��� ا�����د �����.

 .�2 ��� ا�� ����� ��� ا���� ا����� ����� ا����ر�� �ا������ �����ـــ�ا��������ت�ا������

                                                           

 ,Robert M. Entman. Framing Bias : Media in the   Distrubition of Power, Journal Of Communication ـ1

Vol.43, No 4, 1993 , P 52.     

 Paul�d’Angelo,�News Framing as Multipart Dogmatic Reseach Programs : A Response to ـ2

Entman , Journal of Communication, vol, 52, No.  4, December 2002,  P 873.    
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��� ���� ������  ���� ا������ن ��ا ا����ذج ���� أ�� ��ذج ا���، ر�� ��� ":Scheufeleـــ����ج�"ج 

 �������، ������� ������ �� ��ا��� ا���ازي ���� �� ����� ��� ا��� ���� ا������

 �����ن ��ا ا����ذج �� ��ث �����ت�

�ا�ولـــ  � ا����ت ا�� �� ���ر� �� ا����� �� ا����ات ������ط ا�������� �ا����������ت ا����ن

 �ا�����ت.

 � ا������ت ا�� ��ث ���� ا������ �� ��� ا����ت �����.�����ا����ن�اـــ 

 � ا�����ت ا�� �� ���ر� �� ا��� ا������ ����� ������ت ��������.ا����ن�ا�����ـــ 

 ������ ��ا ا���ر ��� أر�� �����ت ر����� ���

ا������ ������ ��� �� ا����ر ������ ا���م �  � ����� ا������ ا�� ���� ����ات ا����ات���ء�ا���رـــ 

 ا����ر ا��� ا������ ا������� � ا������ ا������.

 � ��� ا������ ا�� ��� ���ز ��ت ا������ �ا���اث �ا������ت � ا���ى ا�����.و���ا���رـــ 

 ������ت،��س ����ات ا��� ا���د�� �� ���� � �ذ�� �� ��ل ر�� �������ات�ا�����ى�ا���دي��������ـــ 

 ��� ا����ك، ا���� �ا�دراك.

������رــــ  ��������� � ����ء ا������ن �����ن ���ر�� ������ر�� ������� �� ا��� ا�� ا����

 ��������� � ����� ا������ ا������.

�.������ر�ــ������ا��������4

را��ت ا������ ��� ���� ا��اد ا������ �� ا����ر�� ������ت ����� �� إ��اء ��� ا�� ������

ا����ص ا����ر�� ا��ل ا����� �ا����� ��� ���� درا��ت ا����� ��� ��� �������  ا���اء ��� ���

� � �� ا������� أ� ا���ا� أ� ا���� ���، ذ�� إذا أ��� ا��� �� ��� ا��را��ت ��اء ��� ا����ى

ا�����ر أن ���ا �� ا������ ���ن أن ������ ���� ا������� ����� � ا���م ا��ل �������� ا����ر�� ����اث 

 �ا������ ا������.

����� ��� ا������ إ� ا������� ���� أ�� ���� ����� ���ط ��ا���� � ا������ ا����ر�� ��� �� 

 ا�����ت ا�����ا���، إ� أن ا������� ا������ ���� ������ � ��� ������، ����� أ�� ���دئ ���� ا�� �

���ل ا����� ا����ل إ���� ���ف ���� ��� ا������ �ا�����ت ا���د��، ���� ا���� �� ذ�� ��ن ا����ام 

�ا����� �� ��� ا��  ا���� ا���س ��� ��� ����، ������� ��ا ا���أ ��� �� ا���� ��������� ��

 �أر���� ��� ��� �� ا������ �� ��م ����� ا������� ����ب ��ر�� �� ا�راد� ��� ا������ ا����� ����.

����ك ����ن �� ا������ ا����ر�� ������ى ا����� �����ن ����م ا������� ������� �� ����� ا������ 

 ������ ��ادف �� ����م ا����� ����أ���� ���� ا����د ��������� ��
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� ����م ا����� ���� ا����� ���، أي ���� إ���ر�� ����� �� ا����� ا��ا� ا����� ـــ�ا�������ا������ة

أي ���ض ا����� ا������ �ا������ت ا������ ������ع ���ن ����� أ���د ����� أ� ���� �����ت  ،ا�����

 ��ج ا������ �����ت ا����. أ� ���� ����أي أ�

�ا�������ا������ة�أو�ا������ ا�� ��� ��ف ���  � �� ��� ا������ ���� ا����� ��� ���� ��� ��ـــ

ا������ أ� ����� � ����� ����� ا���� ا��� ��� ��� ����� ا�� ��أ�� ا����� ���ف ��� ا������ ����� 

 أ� ����� ا��.

�� ��� د�ر ����� ا���م � ����� ا����� �� ��ل ا������� ا����� ����اث ����ء ��� ذ�� �

 . ���1ق �أ����� ����� ������ ���ن ����� ��ى ا����ر ا�����ف

����د ��� ا��را��ت ا������ ��� ��ن ����� ا���م �� إ��ى ا������ ا������ ا�� ��� �� 

��ر ����� ا���ر ا������ ��ى ا����ر � �� ا���ت. ����� ��� �� ��ل �� ����� �� ������ت �أ�

 �2ا���ا�� ا�� ��� ������ ا���م ا����م ��ا ا���ر، ����

ـــ ا�����ر ا��ا�� ������ ا���م �ا���اد� ا���� �ا��أ�� ���ر�� ا������ ��� ا������ب �ا���ر� ��� 

���� � �� �ا���ع ���ق ����� ����� ا���م ����� أ�����، ��� أ���� أ���� ��������� ا����ل ا�

 � ���� ��� �أ���ب ��� ����� ا���م �����.

 ـــ ا����ؤ�� ��� أ���ت ا���اد ��������� ا������ �������ت ا�������� ا���ى � ��ل ا����� ا�����ي.

�� �� ����� ������ ا���اد �� ����� ا���� �� ��� �� ����� ا���م ـــ إ���ع ا���� ا��� ا��ي ���� ����� 

 ���را �����ر �����ر�� ���م ا�����.

��� �� ��� أن ا����ل �� ا���ر ا����� ����ر ا�� ����� ا���د �� ���� �ا���ا� ا���ى �أن 

� ����� ا���ر ا������ � �����ت ا����ل ا�����ي �� ���� ��� ���رز ��� ����� ��ا�� ���� 

 ����ف ��د�.

����� ���ر� �� ����� أ� ���� ����� ا���م �� ا����ر �ا������ت ا������ ��� ا���ر� ا������ 

 .���� �� ا�����ت � ��ل ������ ��� ا��اد ا������ ���ّ�ن ا���� ا���� )������ت، ا������ت �أ���ر(

 

 

                                                           

د���را� �� ����ر�،  دور�ا�������ن�وا��������������������ت�وا�����ت�ا�����ر�����ا�������ا���ر���،ـ ���� ��ح ا���� ���،  1
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�، ذ�� أن ا���� ا���� �� ا������ ا������ ا�� ���م ����� ا����ان ا���ان ����ر� ��ى ا����

 .1ا����ا� �ا������ أ� ا���ا��(ا������ )

����ى  �� ا���ر ا�� ������ ا����ن ����� ������ �� ����� ا���م  %�0أن ��ا� "��ام"

���ض �� �� ����� ا���م ا�����ت ���� ��� ���� ا�������، ��� ��� ا�����ت ���� ا���د �� �

ا������ت ا�� �������� ���� ��� ا�� ���� �������ار�� د�را � ����� ���رف ا����ر �ا�������� ���دي � 

 .2ا������، إ� ����� ا���ر ا������ ا�� ���� � �����ت ا����ن

 �ـــ������������ا��������������ر�2

.���د ��� �� ا������ � ا����د ا����� ا���� � إ��اء ا��اث ا����� ا��ص ����� ا����ر�� أ���

�وأ���، ���� ����� ���� ����� ا���م �����ر، :�أ���و�����ا���م���� ا������ن �� ���� �� ا��� ��

�� ا����ر�� ������ ا�������� ��. ����� ا��� ، ���� ����� ��� ا���اء �ا������ �ا������� ���ا�����ر

ا����ر�� � آراء ا����ر �� ��ل ������� ��� ��� ������ �ا����رات ����� �إ��از ار������ ���� �ا�� 

����ث أ� ا�����. ��ذا ��ن �� ��� ��� ����� أ��ا ���� ا���اث ���� ا��� ا������ ��ن ����� 

�� ���� ��� أ����� �ا� �� �� ا������ ���� ����اث، ������ ���� ا����ص � ا���م ���م ��� أ

 ����� أ���� ا������ �دراك ��� ا���اث �� ��ل ���� ������ت ����� ا���� ����ث.

 �أ���و�����ا���م�وأ���ا�����ر

�اث �ا������ ا������ ��� � ��ا ا����ق ��� ا���� �� أ�� ����� ا���م �أ�� ا����ر �� ا��

" رود��أ��س أن ا������ أ���ء �� ���ر ����� ا���م أ��� �������ن ����� ا������ � ا����. ����"

إ� أن ����� ا����� ���� ��� ����� �� أ��� إ� أ���، أي �� ا���� �����ت ا���� ������ ا���م 

�ن ���� ��� ����ا �� أ��� إ� أ���، أي �� ا����ر إ� ����� إ� ا����ر ������ � ��� ا���

 .3ا���م �ا���� �����ت ا����

 "  �� ���� �� ا��� ا������� � إ���ء ا��� أ� ا���ى�Iyangar & Simonـــ ����ق "

 

                                                           

-http://www.vb، ا����������ا���رة�ا�������وا������ـ ���� ��� ا����ي،  1

khutabaa.com/showthread.php?p=2716#.WR6bv9ykLIU � �����1 ا������   .�1.�.��401م�� . 

، ���1، ا������� دار ا���� ا����، �، ط�����إ���ا����ل�وا��أي�ا���م،�ا����ا�������وا������ت�ا������ـ ���� ��� ا���� ����،  2

 .��4ص، 

.4�0، ��4 ، ص�401، ا���رات ا������ ا������دار ا����ب ا�����، �����ت�ا���مـ ��� ��� ���،   3 
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������ � إ��ر  4001ـــ ا���ر ا��د� ��� ا��ي ���� �� ا��ث ���ر��ت ������ ��� أ��اث ����� 

ا����� ا��� � ا�����ت ا�����، ���� ا��� �� أ�� ������ ���د� ��� ������ أ���د�� ����� 

.������ ������ 

 � إ��ر ا�ر��ب ا����. 4001ــــ ا���ر ا���م أ� ا��د ��� ��� أ��اث ����� 

أ��اف ا���ر� �ا����ع � ��� ا������ �ا���اث ��ن �إذا ��ن �� �� ا���ر�� ��� ا����ا���� ������ 

ا���� �� ا��� ا����� ���� �� ����� ا����� �ا����ع، ��� ��ا�� ��� إ� ����� ���� ا����ت ������. � 

 .����1 ���� ا��� ����� �� ��ا�� ا���� �� ����� ا����ع

" �����Fishmanا����� ����� ا�� ������ ����� " ��� ����� ���� ا������ �� ����� 

ا���� ا���ى �  �إ���ع���ا إ� ���� ��� ا���� ���� ا��ا�� ��� أ�� ��ا�� �� ا���� ا���م 

ا�����ت ا����� ��ا ا���ر � ������� ��� ا��ا��، ��� �� أ��� ���� "���� ا����ر" � إ��ر� إ� ���� 

 ��� ا��� ا�� ������. ����ث �إ�������م ������ ����� إ��م أ��ى ����� ا��

 ����2ط�ا�����ر����ا����ذج�ا��������ا���������������ا������

��� ���� ���ط ا����ر ر��� ���� �� أر��ن ا����ذج ا����� �� ��� ا������ ����� ����� ا�����، 

�����ف ��� ����م ا����� ������ ���� �� ��ل أر��� �����ت  ������1 ا����ذج ا��ي ���� "ا����ن" 

����م ا����� ������ر� ا��� ا����� ا��ي ����ن ��  "ا����ل ا����ر� ������� إ� ا������ ا���ا��أ��� 

���� �� ����� ����� ا����� �أ����� ������� ����� ����ات ������ ��� �� ����� ا��� ا����� � 

ا����ق ا������ ������ر، ا��ي �� ا���� أن ���� ���� ��ا ا��� �� ��ل ����� �ا������ ����� ����� 

 ر�� � ������ ا������ ا������ ���� � ا�������� �رد�د أ����� ��� ���ا��.

����ر�� ا�� ���� ��ذج ��� ���� ��� ��� ا����� �� ��ل ��ث �����ت ������� ����� �� ا��� ا

"Rhee "1��� ���� ل ������ ������ ا������� 

���ض ا����ر �����ص ا����ر�� �� ��ل ا��ج �� �����ت ���� ا������ت �ا�����ر� ا������، 

�ا������ت �������� ا����� ����ث ��ا���� ��������� ��ى ا���اد � ��ء ا������ت ا����� ا�� ������ن �� 

ا������ ��� ��� ������� � ���� ا���ى ا����� ����ء ��ذج ا���ب ا��ي ������� � ر�� ��� 

 ا������ت ����ذج ���� ����.

��� ��� ���ط � �" ��ذ���� ا��ي ����ن �� ��� �����ت ��������Baran & Davisح "

 ا���م �������� ����� ا������ �� ا�������ت ا�� �������� ا����ر� أ��� ا����ض ������� ا������ ������ 

                                                           

.�20 ، ���� ����، ص�����ت�ا���م�وا�����ت�ا������ـ ��� ��� ا����،   1 

.     ��4ـ  ��4 ، ص���� ����، ������������ت�و�����ا���م�و����ر��������ت�ا���م،ـ أ�� ز���� أ��،   2 
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ا����� ������ل � ��� ا������، ������� �� ����� ��� ا������، � ����� ا��� ����� ����� ا����ل 

� ��ا�� ا������� �� ��ل ا���ا��ت ا������ � ا���� ������ ا������ ���� �� ������ت ا��ات �ا����� 

 ا���� ا������ ������ �� ����� ا����ل ا�����.

���ا�� ا����ر ���ز ���� ����� � ��ث ��ا�� أ� �����ت  �����Scheufele "1 ��ذج "

����� ������ ��� ا����ت ا�� ���ي ��� أ�� ا����ر �ا����������ت �ا����، �ا������ت ا�� ���� 

 دي ������ ����ء ا���ر، ������� ا�����ت �� ��ل ���ض ا����ر ������ ا���م. ����ات ا����ى ا��� 

����� � ��ا��� ا���  ا���� ا��ي" د�ر أ�� ا����ر ا������ �� ���Angelo' D ���� ��ذج "

� ا������ ��ى ��ا ا����ر�� �� ��ل ����� �� ا�����ات �� ا������ ����� ���� ��ا ا����ذج ��� أ�� ا����

 ا����ر � ����� ا�����.

���  �����4001 ��11م "ا����ن" ��ذ�� ا���� ������ ���� �� ��� أ��اث  ���400 ��م 

���� ��ا ا����ذج ��� أن ا����ر ��� ����� ��ل ����ر ����ا�� �� ��� ا����م ا������ ����� ا���� 

���� ا��� ا����ر�� ا�� ����ض �� ا����ر ���� �� ا���� أن ����� �����  ا������� � ����� ا���م ا��

��ا ا���ل )ا����ر( إ� ��� �� ��ل ����� ا������ ا������ أ� ر�� ا���ى ��� ا����� � ا�����  

��� ا��ي ����ل إ� ������ ا���م �ا����� ا������� ا�� ���ر�� ���� � ����� ا���ار ��ى ��� ا����م ا���

 ����� ��ل ����ب.

������ا��را���ا��������������ا�������ا�����:

� ��ء �� ��� ���� ��ل ����� ا����� ا����� ��������� � ا��را��ت ا�������، ���ا��� 

 �� ا����� �����ب ا�������إ� ��� ا������ � ا��را ا�����دا������ �ا������ ا�� � �����، �����  ������رات

ــ أن ����� ا����� ا����� ���� ������� ا����� � ����� إ��اءات ا��را��ت ا������ ��اء ��� ����ى 

 أ� ا����ر أ� ا��ج �� أ��� �� ��ر.أ� ا����� ������ل ا��� ا����� 

ا����ر ����س ��ى ا���ا�� أ� ا����ف � ا�����ت ����ى ا����� ا�������� �� ا����� ������ل �  ا����رــ 

ا��ي ���� �� أ�� �����  ا���� ا��ا���� ا����( ا����دا إ� ���ر���� � ا����ق ا���� )���ل ��� 

 ا�������.ا������ ������ر� ���� ا���� ا�� ��رس ����� ����� ا������ 

��� ا���� درا���� ������ض ������ات  ������،� ���ا�� ا����� ــ أ�� ��� ا����ن �� ��ل درا�� ا

ا������ ��� ا����� ������ل �����ت ا������ ا��ا���� ا������ �������ت ا���ر��� �ا������� �ا������� 

 �ا����س ذ�� ��� ا���ى ا����� ���� �� ����ع ا��را��.�ا�����د�� �ا�������� 
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�� ا������ ا��������، ��� ا����� ا���� ������ ا����� �ا��   " ����ا������ت "ا���� ا���� ــ درا��

���� ا������ت � ����� ����� ��� ا���ا�� ا������� �ا�����، �� ��ر ا����ر�� ��اد ا���� ا�� ا���� 

 �����.���������� �ا���از ��� ا����ت ا������ ������ ا����� ا

ــ ��ر� ا��را��ت ا������ ا���� ا�� ���� ����� ا����� ا����� �� ���� ��� ا����ر ������� � ���� 

ا��را�� ا�� ��ا�� ���� ��� ��� ا��را��ت ���ا �����ات ا�� ����� ا��ا�� � ا����د ا���� ��� ��� 

 ����� ����� ����ا ����� ا��را��. ا���ازات ����ا�����د��، ���  ا������ت ا�������، ا�����، ا��������،

ا������ت  (، ��ا������د ا���ازا�����ء، )ا����� ــ إن ����ل ا������ ����� ا����� ��� ا����د ا����� ���� 

� أ��� ��ل ��م ����� أ� ��� ا�����  �����أ� ���ر�  ،�� ��ل ���� ���� ا�����������از   ا������

 ���ر�� � ��ا ا��� ��������د �� ��ل ���� ا����ت ���.

 ����� ���ر� ����� ����� ����� �� ����� ا����� ا����� ����� �� ا��را����ن �� ا������ ا���ا���  ��إ

�ا�����م�ا���ا����������:��1 ا����� ���ر ��  �ا��� ������� �� ���ء ������� ����� أ� �� �����ــ

 ا���������� ا�دراك  �������د��� �����ر  ا����( ����)��اد  �� ��� أ� �� ��� ��ل ���� �����

 ���� ����� ����� �� � ��� ا��ا��.����� ������ت ا���� إ��از �ا�����د �����ت ا����ء، � 

4�� �ا������: ������ ��� ��دا� ���� ا����ن �ا������ ا������ء ������ ا��را�� ا���ا��� ا���� �����ــ

������ل �ا����ر، ��� �� ������ �ا�د���ت ا���� ������� � أن ��� ا������ ���� ������� �������� دا�� 

����ق ���.

�ا������ا���������������ا�����وا�����ع:�ــ�ا�دوات�وا����ت����2

�ا���� ���� ��� �ا�دوات �ــ �أ �ا������د ������  ا���ازا����� �� ��� ا�����ء،  ����� ا���:

�.ا������� ا������� �ا������، ا������ ا�������ا��� �ا���ا�� ا����� ا������� � ������ت ا��را����

�ا�����ع: ���� ��� �ا����ت �ــ ���� ����� �����ى �������رات، �ا�������ت، �ر�� أ�� ا���� ����ب

 �����..�ا������.������ ����ذج �����، ������ ا������ت ا������� ا

��� ر�� ����س ��� ا����ت �� ��ل ���ر�� ���ر� ���� � ا��� ا����� )�����ز �� ��ل ���� 

���� ا������( أ� ���ر� ����� )����� أ� ��� ا������( أ��� ��ل ��م ���ر�� � ا��� ��������د �� 

 ل ���� ا����ت ���.��
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�ا������ا����ا��:

��������ن ا��ي ��� أ��ا ����� ���� أ� ���ن ��� � ���� ��ذا ���ل،  ��� ������ل:���������������

�����ن ���ر�� ����� ا�� ���� أ������ ا������ �ا����ط ا����� ا�� �����ن � ���� ����ط �� ا������ 

 �� ا�� ��د ا������ ا��������، ����� ��� ا����� ����� ا���� ا�����.�ا����� �ا���� 

، ��� ����� ا����� ا������ ������ ��ا��  ا�دراكا����ض ���� ا�� ���د� إ�  ������ر� ������ر:��������

ا����� ������ل أ� �  ��� ���� أ�� إدرا�� ��� ذ�� )ا���ر� ا������ ����� درا��ت ا���ر�( أ�� ا��� �أ��

�ا��ي ��� ــ ��� ��� ا������ ــ  ا������������ر ���ط ا����ر � ����� ا�����  ا���، �� ����

 �����.���ر�� ������� �زال ا��ل ���� 

��� �ا��ـــ�: �أ�ـــ�اع ��ر�� ���� ����ت � ا������ ����أ��اع ا�����  ا������ ا���� �� ا��را��ت ا������ ــ

����، �� ��ل ا����ذج ا�� ا����� ا������ن �� ا����ر�� � ����ت ���� �������، ���ز ������ �� درا�� 

 ��م ����ع ا��را�� ��� ������������ات �� ��ل ����� ا������  

� ا�������،  ا�������تد��، إ��ر ، إ��ر ا������ ا�����ا���ا�����ا���ر ا��د �����، ا���ر ا���م، إ��ر ـــ

 إ��ر ا���اع، إ��ر ا�������، إ��ر ا���دئ ا������.

������ �� ����� ا������ ا������� � ا���� ا���ا�� ��� را���� ����� ����� ا��� ���ى 

ل ����� ������ ��� ا������ت �ا����ت ا����ر ��� ا����� ا���� ����ث ا����� �� ��� �� ��

 ا��را�� ا�������� �ا���ا��� إ� ��اء� ��ى ����� ��� ا������ � ����� ا���ى ا����� ��ل ا����.

������ "Semettko & Valkenburg" ا������ ا����� �ــ��� ����� � درا���� ا�������� 

�ا������  ا������، ا�������ا���دئ  ����� �����ع ا��را�� �ا������ �� إ��ر ا���اع، ا�������ت ا�������،

 ا��������، �ا������� �� ��ا ا����ذج ا������ ا�����د�� ���� أ����� ������� ��را����.

�ـــ�أ��ــــــ�ب�ا����ر�ا�����ع:��

���د ����  ا�����ء��م ل ا��را��ت ا����� �� ��� ��� ا���ع ��� ا��را��ت ا������ ��� ــــ

���� ا�����  ا����ر ا����� ا����� ���درا�� ���� ��� ������ ا���ى  إ� ا������ ����تا�

، ا���� ا������ ��ع ا������  ،� ا������ ا����� ���ع ا���ى ������ �����������د ���  ������ ا������

������ را�� �� ��� ����� ذ�� �ا����ر ����� ا����� ����ع ا�� �������ر ���� ا����� ���� 

 .�ا����
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ا���ر ا��ي ���م �� ا����� ������ل �  ا������ � �ا����������ا���ا�� ا������ �ا������ �ا����� ��ا�� ــــ

�������. ا������ا����� 

� ����� ������  ��ا��� ���� ���ى ا���� �� ا�����ا�� ���� ا�����  ا��ا���� ا��را��ت��ر� ـــ 

 ا������ ا������� ا����� ������ل �ا����ر.

، �� ��� ا����ؤل ��ل �����401  ��� ��اد ا���� ������ ا��ا���� ا����� ـــ������� ا���� �ا����� ��� 

����� ا����� ��� ا�أ��زت ���� �ا��  ا�����د�� �ا�������� ا�������ا����� ��� ا��� ا�� ا����ات 

 .����� ا��را������ا�� 

ــ�:�� �ــ����ــــ��ا�ـــــــ�را�ــــ

 ����� ا��را�� أ����� ���

ــــ � �� ��� ���  �ا���اق�ال ا������ ��� ������� ر�� �� ��ا��� �� ����ت ��د�� ������ر أ� ا���ال � ـ

ار���ط ا����ر �� ا����ل ا����� ��  ������� ���ى �������ل ���ر� ا����اث درا��ت �����ل ا������ ا

 ������� ��� ا������ ������ ������ب ������.

���� ����� ������ل ��� ����� ��ا ا������ �� � ���ر، ر����، ــــ أ��� ����� د�ر ����� ا������ ا��������  

 ���ر �ا����� ������ل.���� ����� ���� ا�راء ��ل ����ا�� ��� ا�

 ا������� ���ا �������ت ا���ر��� �ا�����ت �� ا��ا�� ���� ا����ر � ا���� ا���� �ــــ ا��ا�� ا������ ��را�

، �� ���� ا����� ا������������� � ار�������  ا��ر��� �ا��ا���� �ا����ات ا����ر�� ا�� ���� ا����� ا�������

 ����� ����� ��ا ا����ر ���ا�� ����.أ��� � 

���ا���� ا�� ا����� ���� ا�راء ���ا ������  ���� "ا����� ــــ ��� ا��را��ت ا�� ���� ����� "ا�����

 ا������ت �ا������ت � ����ت ا��را��.

 ا����ر��ــــ ا����  ا���د�����ت ا��را إ��رــــ ��� ا��را��ت ا������ ��� ����� ������ ا������� ������ى � 

، أ���ل �أ��اع، إ��اج��ل ����� ا���ى� ���، ����ت،  ا������ر�� أ����� ـــــ �� ���� ���� ���را��ت 

ا�� ا����� ��� ��� ا���ى ا����� �� أ�� ��� ��� ��ر� ���� ����� �  ا�������������ا �����ات 

 ا���ر ا������ ������ر.

ــــ �� ن ��ا ����� �ا����ر، �� ا����� ������ل، ا���ى، أن ا��را�� ��� ������ ����� ا������ ا��������  ـ

ا����ر� ���ء ا���� �ا���ر�  ،����� ��ا�� ����� ������ ا����� ������ل ���� ا������، ���� �ا����

� �� زا��� ����� ا��� ا������ ا��� ���� ا���ى� ����� (�ا������ ا�����، ا���� ا������ )���� ا��ا��

 .��� ����� ����()ا���� 
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���ا �����د  ��ر�� ����� ، ���� ������� ��ذج �������ت ���� ����� �������دـــــ ا����� ا����� �� ا����س 

� �������� ���  ���� أد�ات ا����س ����� ا������ت �ا����ت ا�� ���� ا��ا�� �ا������ � ������، �� 

 "ا�����ر�".

�ا����  ا������� ا�������ار����� ������ ا���� ا��ا���� � ا������  ا���� ������ ا���� ا�����ـــــ ا�����ل 

ؤ�ت ��� � ������� �ا����� ������ل �� ���ح ��� ������ا������� ا���� �� ����رض �  �ا������ ا�����

 .��ى ���ء ا������ �������� ا�������� ��� ���ر��

�:�ـــــــــ�را�ـــــــــــــ�اف�ا�ـــــــــــــأ�ــ���

 ��� ا������ ا������� �ا���ا�� ا���ا�������� ����� ا���اف ��� ����� ا���� �ا����س � ا��را�� 

�ا�����ىــــ  1 ��� �� ����� ا����� ������ ا������ ا����� �� ��ل "���� ا�� ا�������:�����

 1ا�����ت ا�������

 ــــ ���� ا���� ا����ر�� �������.

 ــــ ����� ����� ا������ ا����� �����ت � ا�����.

 ــــ ���� ���در ا��د� ا������ �������.

 ــــ ���� ا����ل ا������ �������.

 ����� ا������ �������.ــــ ���� ��ع ا�

 ــــ ���� ��ع ا���ى ا����� �������.

�����ا�����ى�ا����ا��:ـــ�أ����4

 أ ـــ ا����� �ـ " ا����ذج ا�������" أ� ��ذج ا���ا�� ا�������� ا����� ��� ��ارات ا������.

 ����2 ا��������ى ��� ������ ��������� ��ا ا����ذج ���� ����ات ���� ��� ���ك ا����� 

 

                                                           

.112ـ  �10ص، ���� ����، ، ا�������ا�������ا����ر���و�����ا���، ــ را�� أ�� ز���� أ��  1 

2 schoemker, p. and reeese, s. media and making the message: theories of influences on mass 

media content (new yourk: longman publishing group, 1991) pp. 226_230. 

 101 ، ص��400، ، ا������� دار ا���� ا������ ����� �ا���ز�����أ�����ت�ا���م�وا�������وإ������ت�ا����� ��� ��� ��� إ��ا���، 

410.  
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�

� �ا���د: ا�������  ا������ ������������� ��ا ا���� ا����ت ا������ا��� ������ ����� ������ا�� ــ

��ا��������.

 ا�����. إ�������� ا�����ت �� ا����� ا�� �����  إ����� ــ�ا�������ا�����ة:�

�ا������: ا������  إزاءا������ ������ت ا�����  ������� �ا�دار���� ���� ا����ط ا������ إ�����  ــ

�ا��������.

� �ا�������: �ا���� ������ ا������ت ���ر  ا���م������  ا���ى���� ا������ �� ا����  إ����� ــ

�ا���اء.

�� ا�������ت ا������� �� ���� أ�����ت ا���� ا������ � ��ا��� ا���ف ا����� ��� ���  إ����� ا�����:��ــ

��������ت.

����� ������ت ا������ �ا��� ا������ ا������ �������ى ا������� �ا������ت. إ����� ــ�ا�����ن:�

����� ا���در �ا����� �ا����ر. إ����� ــ�ا����ط�ا���ر���:�

 .ا���� ������� ������ل ا���اف�� ��ا ا����ذج ���غ 

 �" ا��ص �ـ ا�������ت �ا�����ت���ت����س " �������� ا�:�����������������رــ�أب 

�� ا������ ا������ ا�� ���ي ��� ��ا�� ����� ا���� ا����ا�، ا����  ا�������ت"��� ا����ر أن 

�ا����، �ا���� ا������ ��ل ا����رب أ�� ا�����ت ��� ���� �� ا�����اد ا����� �ا���� ���� ،

 �1ا��ات ا�� �� ������ن ����� ��� ا�������� ����ا��� أ� ��م ا��ا��� ��� ������ت �����"

ا���� �����ى �ا����� ������ل �ا����ر ���غ ا���اف ��� ا������  �� ��ل ��� ا������ ا������ 

 �������  ا������� �ا���ا�

 ـ��ا��������:ا�ــ�را�ـــ�أ�ــ�اف��1

�ر�� ����� ��ى ����ل ����� ا��را�� ��اد ا����.ــــ 

ا����، ا������� ) ،ا��را������ ����� ا���از ـــ ��د�ات � ا����� ـــ �������� ا������ ��اد ا���� � ����� ــــ 

 �ا���ان(.

 ا���ا�� ا������(.)������� ���� ا����ل ا������  ـــ

 ������ ا���ر(. ��ع)������� ��� ���در ا��د� ا������ � ـــ

 ا���� ا�� ������� ����� ا��را��؟ ا������ ��ادا������  ����� ��ع����  ـــ

 ������� ا������ ������ � ا������ ا��ا���� ا����. أ��اع�ا����������  ـــ

                                                           

.��1 ، ص�400، ���� ����، ا�������ا�������ا����ر���و�����ا������ أ�� ز���� أ��، اــ   1 
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�:أ��اف�ا��را���ا����ا���ـــ��4

 �اف���������ى�ا������������ل:أ�أ�ــ�

 ـــ ا���� �� ا���ا�� ا����� �ا�������� ا����� ��� ا���� ا����� إزاء ����ع ا��را��.

 ــــ ا����ف ��� ���� ا�������ت �أ�����ت ا���� ��� أداء ا����� ������ل �� ����ع ا��را��.

 �� ا����� ا������ ������.ــــ ا����ف ��� ��ى ا���ام ا����� ������ل ���ا

 ــــ ��� ����� ا����� �� ا����� ������ل ����در أ���ر ا����.

 ــ ا����ف ��� ����� ا����� �� ا����� ������ل �ا����ر ���ن ����� أ���ر ا����.ـ

�ـــ�أ��اف���������ى�ا�����ر:ب�

 ا���� � ا���� ا��ا���� ا���� �� ���� ��� ا������.ــــ ر�� ����� ��ى ���ض ا����ر ا���م ��اد 

�� � ا���� ��ا����ر ا����ا��� ���  ـــ ��ى ���� �����، أ���ل، ���ت ا�����ل ا����� ��اد ا����

 ���� ��� ا������.

��� ا������ ������ �� ���� ـــ ���س ���� در�� ������ ا����ض ��ى ا����� � ا��� ا����ر ا���م �� ا���

 ��� ا������ .

ا����� �� ����� ���� ا����ر ������ �أ���ب ا������ ا������ ������ � ا������ ا��ا���� ا���� ــــ ���س 

 ��� ��� ا������.�� � 

 �����.��� ��د� ا���� ������ ا��را�� �� ���� ��� ا� إزاءا����ع ا����ت ا����ر ــــ 

������ �� ���� ا��� ���س ا����� �� ����� ا������ ا������ ������ �ا������� ��� ���ك ا����ر ا���م ــــ 

 ��� ا������.

ـــ�ــ�� �:ـ������ت�ا�ـــــ�را�ـــــــ

 ���� ا��د� ا������ ��� ���� �� ��� ا����� � ا���ع ����� ���� �������� ����.ـــ  

 ����� ��� ا������ ا��� ��م ����� ا���� ا������ ���ز ا��را�� �ا���م ا���� ����ا��.ـ ــ

" ا��ا���� ����اد�� ا������ ����� ا������ ا��د� ���را�� ا����� ـــ ����� ا���ل ��� أر��� "����� ا����ق

 .�ا�� �ا��� أ��م ا����د �ا��� ���� ا���اد (�401)��� 

�� ��� �������  "������ ا�����" �ا����� ��ر��ا�� ������ ا��  ا������ ا������ �� ������ ا��را��ت��ر� ـــ 

 ا���� ������� ������ل �ا����ر. ا������نإ��ا��� ������� ����ت ا������ �ا����ر� 
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 ���ا ����� ������.�  ����� � ����ا�� ��م ا��را�� أ����� � ا���ر�� ا������ ��ا��ـــ أ��� 

�� ا����� إ� ا������� �������  ،������� ا������ ���م ا������ ���� ا����ق ���� ا�����رات ���� ــــ 

 �� د�ل ����� ����� ���ن ������ ���� ����� ���ا ����� ا������ت.

ا���� ��ات �� ا���� ���� ���  إ�، �� ا����� �ر����� ـــ ����� ا����ع ا����رات ا������ن ا��ز�� 

 ا������ ا�� ���� ������ ���را��.ا���� 

 :وأدوا��������:��������ا��را���

��ــــ�ع�ا��را�ــ�:ـــ��1

��اد ا���� �  ا���ا����  ا��������ا��را�� ������ ا����ؤ�ت ا�� ������ ا�����  ���ع أ��اف إ��ر� 

��� ا��را��ت ا������ "ا�� � ��� ��� �� ��  إ�ن ��� ا��را�� ����� �� ��ا���� ا����، ا���� ا

����� ا������ت �ا����� ا�� � ���� �������� ������� ������� ���� ����  إ����  �إ��ا������ت 

�درا�� ������ ا���� �� ���� ،��ف ����� ����� ����� ����� 1"�����ا����ص ����� �د��ت ����� 

إ� ����� ��� ا����� �ا������ت ا��  �ا����ار������ ����ات أ��ى ��ف ��� ��� ا������ ���� د���� 

 2ا�����ص د���� ������� ��ف ا����ل إ� ����� �����" � ���� ������

������ ������ل � ا������ �� ا����� ���  ا����� درا�� ���� ��ا�� ا���ر�� إ� �������

ا�����ت ا������� �ا�������� �ا�����ء �� ا������ �������� �ا����ط ا�� ����ض �� �ذ�� �� ��ل �����ت 

 ا�����ر، ا�����، ا��ف �ا��ذ ��ارات ا����.

 .إ����ا���م ���� أ� ��ا ا���� ���ى ا������ ��� ا����ر  إزاء�ا����ع ا����ت ا����ر 

 

�:�����ا��را��ــ��4

ا��را��  إ��اء�"ا��ي ���� ��� درا�� أ���ء ����د� ������ ���  ا��������� ا���  ا�������

����� ا������ ا������ �����ء أ� ا����ت ا�������� ����� ���  إ��� ���ن ��� �ز��ن ��� ����� 

 3ا��ا��� ��". ا����با���� �� أ�  �����ف ��� ا����ف ا����ع

 

 

                                                           

.�10 ، ص���1ا����، ، ا�����ر��� ا���� ا����� ا�����ا�����،�ا����ات�ا�����������اد�ا����ث�ا��������ـ ��� ����،   1 

 . 1�1ص ، �400ا����، ، ا������� ��� ���ث�ا���م،�درا��ت����������ا�����ا�����ـ �� ��� ���،  2

 .   �41 ، ص1��2، ����زي� ����رات ����� ��ر ����، 1، طا�����ا�������������وإ��اءا���و������ـ ا���� أ�� ����� ���،  3
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�"ا��ي ������ ���� ا������  ����� ا����� �ا�������� ��� ا��را�� ���� ا���  ���� ا����

 1ا��ر��� �������� ���� �� ���� �� ������ت ����� � ������� �������".

����" ا��ا���� ��ل ا���� ��ل ��� �� ���� �� ا����� ا����ر� ����� " ا����ق ا���� ذ� 

����� ���� � ا��را�� �����ف ��� ����� ا����� ا������ ���ى ا����اث ا����� ������ ا���� ا������ 

 ا���ى.

� �� ������ ������ل � �� ا������ت �ا������ت �� ا������، ���� �أ��������� ���� ����ا أ���ب ا��

 .������2ت ������ �� ���� أ� ���� ا��را��"" ����� �� ا

����ر ��ف ا����ف ��� ا�������ت �ا�����ت ا�� ����� ا������ن ا����ع ا����ت ا����� 

"ا��ي ���� � ��ل درا�� ���ر ا����� ���� ��� ������ � ����� ����ع ا����� ا������ �ا������� 

ا������� �در���� أ�  ا���ط�ا�� �ا����ت �ا����� ا������� �ا�������� ����� ��ا ا����ر ������ ا��

 ����3 �������ت ا�����م �ا������".

ــ�:ـــ��2 ������ا��را�ــــــــ

�أ�ــ������ا��را���ا��������:

���� ا������ �� ��ل ا���� ا��ا���� ا���� �ا������ �� ������" � ا�����������ل ا��را�� "ا����� 

 .�����401 ��� د����  إ� �401"ا����ق ا�����" ا���اء �� ����� ���� ���ى ا���� ا����ر� � �����

 �ا�����ر����� ��ا 

 ��ى ����� ا���� �� ا��ا��. �ا���� ����� ا���� ���� �����، �� ��� ا����ؤل �������ـــــ

���ر�� �� �� ����� ��� ���� �� ا����ات ���ت ����� �� ��د��  ���401 أن ��� � �� ��ل ا�����ــــ 

 �� �������� ���� ا������ ����.�ا���ذ� ��د� ا���� ����ا��� ا������ 

���� ���ا �����ع ا��� ا��������ــــ ا�ز��ت ا������ �ا�� ا����� ��� ا���� ا��ا��� �� أدى إ� ��� ا��� 

�ا�����د�� ا����� �� ا����ات ا����ر�� � ����ت ����� ��اء ��� ����ى ا���� أ� ا������ ��� ���� 

 ا���م.

"��م ������� ���� ا������ ا���� ������  ر��� ا����ر ا������ ��� ا������ ��� ا����� ا������ 

 �� ���� �� ا������ أن ����� ا����� ا����ر ��ا����ن ا��ي �����م ������ أ��اف ����� � ا���� 

                                                           

 ص ،�400، 4، ا��ا��� �� �� ��� ا�����ع �ا����ل ����� �ا����، طأ�����ت�ا�����������������ا�������ا�������، ـ ��� ��� 1

��. 

.��1 ، ص�400، ���ن� دار ا���� ����� �ا���ز��، 1، طأ�����ت�ا�����ا�����ـ ���ر ا�����،   2 

.�14 ، ص���1، ا������� ��� ا����، ��مدرا���ا�����ر�������ث�ا�ـ ��� ��� ا����،   3 
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����� ������ ������ �����رات ����� ������� � ����ع ا���� أ� �����رات ������� أ��ى ��ا�� 

ا�����، ��� �� ���� �����ر ��� ز���� ������� ���� ���ي ������ر�� ا���� ا�� أ��ت ���� ا����� أ� 

 1ا��ث ���� ا����"

����� "���� ���ك أي ����ر أ� ����� ��� أن ������ ا����� � ا����ر ��ا ا���ع �� ا�����ت، ��� أن 

 ���2" إ���������ر أ��اد ����� ��� ���ء ������د ا��ي ��ا� ������ ������ 

ا��� � ا����ر ا����� ا����  ا����ر������� ا��� ا���� ا����� ���� ا���� ا���ن �� ���ت 

�� ���  ا��ل ا����ع�� ا�����ء ���ا��� ��م  ا���ا������ ������ام أ���ب ا���ر�، ��� � ا����ر ا���د� 

 ا����ع��  ا�ر���ء (، �ا���د� ا������ ��م���2ا���دف ����د ������401  �) ������401 �� ��� 

��� �  �ا.��� ��� �����، ...��ا�����  ا����ع�� ا����  ا������ ��م �ا���د�ا���� �� ��� �����، 

 ا����د ��� ا������ �� � ���ن ���ك ���ا � ا���� أ� ا��� ا���ى �� � ���� ��� ��ق ا������.

 أ��م������� ����  �� ����أ���ب ا���ر� ��� ا����� �� ا��ا�� ���� أ�� �� أن��� ���ى ��� ��� ا�

 ���اض�� ���ء ا���ات ا������� ا������  ا����با�����، ��� ����� ا����� ������ام ��ا  ا����ر � ����

������� � ا�����ر ا����ا��  أ������� ��� �� ا��ا��  ا���ما������، �� ���ن ��� ا���� ا���� �� �� 

 .����3 ا����ى ����ء ��� ا���ات، �� ���ن ���� أ��م ا���ات ا������� � ا�����

��� ��� ا��را�� ���� �����ت ا���� ا����ر� � ا����� ا��� أ� ا���ر إ���� � ا����� ا��� 

�ا����� � ا�����ت ا��ا���� أ� � ا����� ا���� � ����� ا��را��، ��� ��� ا���� � ا����� ا��� 

 ا��را�� ����� ������� ا������ ������. أن ����عأ��� ������ت ا�����م ������ ا����� �� 

 ����� ا��� ا������ ����� ���� ا����ن ���ر��م ا������

 ا�����" ا��ا����. ( ــــ "ا����ق1ــــ ��د ��� ا��را�� )

 .����401ا(  ��14ل ا���� ا������� ��� �ا��� ) ــــ

ا��اد ا�� �� ا���ر� إ���� � ا�����ت ا��ا���� ��� ��د�  410 ـــــ ��د ا�����ت ا�� ���� �������

 . ا���� ا�����  إ�����ا���ر  ا�����ا����� 

 

�و��ات�و���ت�ا������:

���ت ����� �أ��ى ������ن، �����ت ���ت ا���� �� ���� ��د�  إ����� ا����ر� ���� ا���ى 

 .�ا���ان�ا������� ا������� �ا������  ا����� ا�������، ا����لا����، 
                                                           

.�44 ، ص4000، ا������� ا���� ����� �ا���ز��، ���ث����ا�������ا������ةـ��ا�� ��� ا���� �آ���ن،   1 

.41 ، ص�400، ا��ا��� ������ ��م ���را��ت �ا���� �ا���ز��، ������ا�����ى����������وا������ا��������ـ ���� ��ر،   2 

.�12ـ  �12 ، ���� ����، صا�����ا���������ا��را��ت�ا������ـ ��� ��� ا����،   3 
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������ ��د� ا����، ��� � ا����ر  ���ع�ا������ ا��را�� ���� ����� ����ت ا����ن، ���� ا�

������ أ��اع ا��ا��� ���، ا����ر...ا�،  إ����� ���� ا������ت ���� �ا���، ا���� ا����ر�  ���ع�

ا����ات  إ��� ������  ا���اع���� ����ات دا�� �� ���، ���  إ� �������، �أ��اع ا�������ت ا����ن 

 ������� ������، أ���� أ�� �������، إ� ا����ات ا������� �ا�� �ا����و���ا������� �����، ا����م �ا��اف، �

 ...ا�.�������

�ا����ر�ا���ق�وا����ت:

، أ� ���� ا���ا����  �إ������� ��ات ��ف ��� ا����ت،  ����� ا������، ا�� ���� إ��اد� 

������� ���ر�  ا���ا�������� ��� ا�������ت  إ��د����ت �����، أ�  إ���� ا����ت �� ���ت ������ن 

��ى �������  ������ 1ا��������� ��  ��� ا���ا���أ��� د��، �� ��ض ا������ �ا�������ت 

 �� ��� ���ق أ���ب ا����س ا�����م ���ى ��ء��� ���را��. ������� ا����، ���اف

 ������ا��را���ا����ا���ب�ــ�

��ف ��� ا��را�� � ���� ا���ا� إ� ا������ �� �����، ��� ا���� ا��ل ا����� ������ل � 

����ر ا����ض ��� ا������. ������ ذ��  ا ا������ ا��ا���� ا���� "ا����ق ا�����" ��ذ��، �ا���� ا����

���� ��� 

����������������������ل:

،  ""ا����ق ا����� ����� ا��را����ا�������ت  �������� ا� ����� ا��را�� ������ ������ل �

���� � ����  ،�� ��ا��� أ��� ���� أ��اد ا����� ������ ا������ ������ ،���د� �0 ���� ����� ���ار���

 .ا������ ������ ا������ �ر��� ا������ �ا��ر��

 ���������������ر

 أ��م أ��������ا ��� �����  إ����ا����ر ا����� � ا��را��ت ا���ا��� ا������ � ا��ا�� ���ح  إن"

� ��م ���� ����� �����ت . ������ ��ا ا���� ��ا�� �ا����م ��را��ت ����� � إ�ا������ ا���� ����ن 

 ����� ����� ا������ن � درا����، �� ���د �����، �  أن����ق ���� ��� ����ى ا����ت ا������ ا�� ��� 

 

 

                                                           

 . ا������ ا����ن�1

 ــ د. ����� ��د��. ���م ا���م �ا����ل. ����� �����.

 ــ د. ر��� ��. ���م ا���م �ا����ل. ����� �����.

����� �����.ــ د. ��رش ���. ���م ا���م �ا����ل.   
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ا�����ت �� ا�������� ���� ��ا  إ��� درا��ت � ا�����د ���� ��� ا�����ت ا��������، ����� ���� 

 .1ا����"

������ �  ا������ا��را�� �أ��ا��� ���� ا����ع ا����ت ا����ر �� ا�����  �إ��������ء ��� 

ا����ر ����  ���� ��اء ا������ ا������ ا����،  ���� ا���� �� �� ا����ر ا���م �ن ������ ا��را��،  

 ����ر ا������ن ���ا ����ا� ��� �������ا����ء� �ا��را�� �� ���ء �� ����� ���� ا���ر� ا������ ��� ����� 

 ا������ذ�ي ا�����ص، ��ا ��ن ا����ر ا����� ��  إ�� ��ر��� �أ����� ��� ��ا�� ������� ������ 

��� ا����ب ا���� ا����ا�� � ا����ث ا������ �����  ا������ا���د��"،أ���ب "ا������ �������د ��� 

���ا�� ����� ������ت ���� �� ا������ ا��  أن���ب إ� ا����ر ���� �� ا������ ����� ا������ن � ��ا ا�

�� ����ع ا��را�� ����� ا����� ��� ا������ ا����� ��� � ��� ����� ا������ ا��ر��� ������ 

ا����� ا����� ��  ���� ��� ا�����ر ���� ا�����م أ� ا����� � ذ��، �� ��� ا���د�ن "، �������2

 .3"����� ا�����ر ا��� ������� ا������� �����

����ت أر��� � ����� ا����ر أ��اد ا����� ������  إ��� ������م ��ا�� ا������ ����ع ا��را�� �

���ت ������ ��� ���� � أ����� �� ا���ا������ ا�����  إ���ع ا���� �� ��� ا����ء � ذات ���� ����� �

 �������، ���ن ��� ا�����  ��ق�ا����ل، ��� ا����، ��� ا�����ع �ا� ا���م���م 

 أ���ذا. �4 ــــ أ����� ���م ا���م �ا����ل� ���� ��ا���

 أ�����. �0 ــــ أ����� ��� ا�����

 .اأ���ذ 14 ــــ أ����� ��� ا�����ع�

 أ���ذا. 11 ا���ق� أ�����ــــ 

 )أ���ذان(. 04ــــ أ����� �� ����ت أ��ى� ـ

 أ���ذا. �0 ���������ا ���ن ا��� ا���� 

 :����و������ا������تو��ق��أدواتــ���

"إن ا����� ��ل أد�ات ا���� ا�����، �� أ�� ��� ا������ ا������، ا�� �������� ا����� � 

������ل ��� �����ت  .4ا����ا�� ���� ��� أ� أ���"�� ا������ت �ا������ت ا������� � ا���� ��� 

 �����، ا������ ��� أدا�� � إ��ر ا���� ا�����م�

                                                           

 . 42 ـ ا����� �������، ���� ����، ص 1

2 ـ   Michael Quinn Patton. (1990).Qualitative Evaluation and Research Methods. Second Edition Sage, 

Newbury Park: California, P153.  

.1�0 ، ص�400د��ان ا������ت ا������،  ، ا��ا���������ا�����ا������������م�ا���م�وا����لـ أ�� �� �����،   3 

.404 ، ص������� ا�ـ أ�� �� �����،   4 
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 ������ا�����ن:

���� ���� ا����ن �� أ��ز ا�د�ات ا�� �����م � ا����ث ا������، ��ف ��� ����ن 

��ت �������ت   ���� ��� ا������ت ا����� ����� ا����ل ��� ����� ��� ا������ �� ��� �أ���ر �ا��

�ا������، ������ ا���ى �� "����� �� ا���ا�� ا������ ا�� ���� إ� ا����ف ا���� �� ��ل ا���� 

 1ا���� ا������ �ا���� �����ت ا������ � ��ا ا���ى"

�����ن:  ا��

����  ، �������ت ����� �ا����ا�� � ���� ا���ا������ن �� أ��� أد�ات �� ا����ّ� ا��ار��ن "

 2أ��� أ��� ��ء�� ��را�� ���ر ا�����.

����������������������ل:ا�����ن�أ�ــ�

ا������،  إ������  ا�������� ا������، ����ي ��� ����� ��  أي��� أدا� ا����س ا������� � 

ا��ف �� ��� ا���� ا������ ا����ف ��� ا����ت ا����� �����  ��ل ����ع أ� ������ت ا��را��.

������� ���� ���رات ا����� ������ل � ����� ا��را�� ����� ا�����ء �ا���� ا����� �������� إزاء 

������ت ا���� ������� إ� ��� ا���ا�� ا�� ���� ��� أدا��� ������. ��� ���� ا����ر� ا������ن ��� 

 .����3 �� ا������ ا�����

 �ا�������� ا����ر� ا������ن ���� �� 

�ا������:�ا�����

ا��د� �����، ا�� ����  ا�����ت��� ����� ��  ا����������، ������ ���  ا���اع���� أ��� 

 .���������� ���� أ� إ���ا���ا�� أ� ا���رات ا�� ���ر ���� ا����ث �� ���� �� �� ���� 

�ا�������:�ا�����

��� ا����ر  إ���ر�ا��ي ��ا�، د�ن  ا����ب����� �������� أ�  ا�������� ا�� ��ك ������ ���� 

 ا��د� �����. ا�����ت��د� �����، أ� ���� �� ��  إ����

                                                           

.��، ص�400، ���� دار ا����ق ����� �ا���ز��، ������ا�����ى�������ث�ا���مـ ��� ��� ا����،   1 

.��2 ، ص4002 ا����، ، ا������� ���1، طا�����ا���������ا��را��ت�ا������ـ أ��� ��� ��� ا����،   2 

 ـ ا������ ا����ن� 3

��� ��ش، إ��م �ا���ل، ا��ا��� ����� ��� ���� �����.د. ـ    

 ـ  د. أ�� ��� ���ري، إ��م �ا���ل، ا�ردن� ����� ا��ر��ء.

 ـ  د. ��� ��� ا��دي، إ��م �ا���ل، ا���اق� ���� ا���م.



�ا�ط�ر�ا�منهجي���ا�فص��ا�ول��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������78 

 

�����ت، ��� أ�� ���� ا��ل �ا ا�راء��� ������ ������ ��  ��� ا�������ا ا���ع ��  إ����� ���� 

ا����ف ��� ��ى ����� ا����ث ������ ا�� �� �������  إ� ������������� ا���دق ��� ����� ا����ث، 

 .��� ا����ض

�ا�����ن���������������ر:ا����رة�ب�ــ�

���� ا��ا���� ������� ا����ر �ا������ت ا������ �������� � ���� ������ ا����ر� ���� ���ر 

��� ��� ا���� ا���� ��اد ا����  إزاء�����ت ا����ر ����ران ������ن ، ا���� ������� ������ ا����

 �� ���� ��� ا������.ا����  إزاء��� ا����ت ا����ر ، �ا������ت ��� ��� ا��اد "����Likertس"

�ا����ل،  ا���م���م  ا�������� ا������ت  ���1ا�ا������ ���� ��  ���ا�����ر� ���� 

����� ��ى ����� ا����رات ا������� �����س �ا������� �����ل ا��ي  ،����ن��� ا����، ��� ا�����ع �ا�

ا�� ���� �� ��ا��ت �����ت �اا�راء �ا�� ��ء � ����� ����� ��� ا����ات  إذ���� ����، 

 ا���ر ا���������� ا������ 

������ت أ�����ا����ر�ا�ول:

�������� ا����ر ����� ا��ا���� ا�����ا����ر�ا�����:

�����ل ا������ ا���� ������ ا���� �� ���� ��� ا���رئ�ا����ر�ا�����:

 ا����ت ا����ر إزاء ��� ������ت ا����.�ا����ر�ا��ا��:

�

 ����ت ا���� ��� ا����ر �� ���� ��� ا������.ا������ت ��� �� �ا����ر�ا�����:

�ا����ر�ا���ق�وا����ت:

���� �����ق �ا����ت ��ى ����� ا�دا� ����س �� ���� ������ �� ��ا�� ����� ���� 

ا������ن ��� ����� ��  �ا������، ���ى ��ر�� ��� ���� ا������ت ا��ز�� ����. ��� � ��ض ا����ر 

 ��، �ذ�� ����� ��� ����� ا�����ر� ������� ���اف ا��را��.ا����

�� ��ل ���� ����� ا����ت أ��� "������خ" ��� ا���ا��� � ا����� �� ���ت ا����ر� ا��را�� ��� 

 ، ����� ��ا ا����� ا����ق ا��ا��� � ���ات �� ا����ر�. ������� ���� ��� ���ت ��� ا�����ن ��ر

                                                           

 ـ ا������ ا����ن� 1

 ، ����� ����ري، �������.��� ا�����عد. ���� د���، ـ  أ. 

 ـ  أ. د. ��� ا���� ����، ��� ا����، ����� ��� ���� �����.

 ـ د. إدر�� ���، ���ق، ����� ��� ����، �����.

 



�ا�ط�ر�ا�منهجي���ا�فص��ا�ول��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������79 

 

، ��� ��ن ����� ���ت ا����ر� ا����� ������ل ���0.�0س إذا ��ن ����� ا����ت ����ي أ� أ�� �� ا�

 .0.�4، ������ ���ت ا����ر� ا����ر 0.�2

���ق�����ا������ت:

� ��ل  إذ، ����401 ������  إ�أ���� ��� أ���� ا��را�� ا���ا��� � ا���� ا������ ا����� �� 

 ����� ������ل � ����� ا��را�� �ا������ �� ا������ ا�������� ��ز�� �ا����ع ا������� ��� ا����

�.������ء �ا������ ���������

 ا����������  �ا����������ت �� ا����ر� ��� ��ى ���� ����� �� ا�����رات ���� ��ا��� 

 .ا������ ���را�� ا�������ا������ت  ���اءspssا�������� ��ا��� ا���� ������������، � �� ������ط ا

�:����ت�ا��را��ـــ���

 � ������ ا��را�� � ���� ا���ا� �� ������ا����ل�ا����ي

 ا������ن ������ل ������ ا��را�� �� ���� ا������، ����� ا������، ر��� ا������ �ا��ر��.ــ 

�ا�������� � ا������ت ا�������  ا�������������� �� ا����ر ا���م، ����� ا����م ا������ن   ا������ــ 

، �ا���ق �أ����� �� ���� ا����م ا������ إ� ��������ا����ل، ��� ا���� ���� ا�����ع  ا���م��م �

���� ��� ����� .������

����� ا��ا���� "ا����ق ا�����" �اد ا���� ا����ر� ����� ا��را�� ا�������� �� � ���� �� أنا����ل�ا������:�

��� ا���� ا��را�� ا���ا��� ������� ������ل � ����� ا��را��.   ���اء"ا����ق ا�����" ����� ا����ر  إ�

�ا������. ا�����������ع ا����ر �� ��� ا�����ت ا��ا���� ��� ������ 

 ا����ل�ا�����:�

، إذ � ��ل �401أ���� ا��را�� ا���ا��� � ا���� ا������ ا����� �� ��� أ���� إ� ��� ������ 

 ��� ا���� ��ز�� �ا����ع ا�������� ������ ������ل � ����� ا��را�� �ا������ �� ا������ ا������

  ��ى���� ��ا��� �����ت �� ا����ر� ���  ���� ����� �� ا�����رات .����������ء �ا�� ���������

���اء ا������ت  �spssا����� �� ا�������� �����ط ا������، � �� ������� ��ا��� ا������ ا������ 

����� "  ������401ازا� �� ذ�� � ���� ��د� ا���� ��� ا����� ا����ر� ����  ا������� ا������ ���را��.

 �����" ا��ا����.ا����ق ا

 

�

 



 

 

الثانيالفصــــــــــــــــــــــــل   
الحديثة. يةمتغيرات البيئة االتصال المعالجة الصحفية في ضوء  

يثة.حدالبيئة االتصالية ال اتـــي وتحديــتوى الصحفــالمحأوال:   

في ضوء البيئة االتصالية  لقائم باالتصالالصحفية لالمعالجة ثانيا: 
 الحديثة.

ثالثا: الجمهــور فــي ضــوء البيئــة االتصاليــة الحديثة وانعكاساتــها علــى 
 عمليتي التأثير والتلقي.

 

 

 

 



 المعالجة الصحفية في ضوء متغيرات البيئة االتصالية الحديثة                    لثانيالفصل ا

 18 

 
 مدخل:              
تتحكم يف قانونية، ثقافية، مالية وتقنية  ،كثرية عواملباجلزائرية اخلاصة املؤسسة الصحفية العمل ب يتأثر

يف صناعة حمتوى مادة اجلرمية مما ينعكس على وعي وإدراك اجلماهري وبالتايل املمارسة املهنية للقائم باالتصال 
 تشكيل اجتاهات يرتكز يف بنائها على إطار مرجعي حول القضية موضوع الدراسة.

يف رسائلها على  اإلعالموسائل  فرضا علميا وهو أن تركيز اإلعالميةباألطر  تفرتض البحوث اخلاصةإذ 
وجود  إىليف القضية دون غريها من اجلوانب، أي حتديده ألطر خربية بعينها، يؤدي ذلك بدوره  اجوانب بعينه

 اإلطاراجلمهور عندما يفكرون يف هذه القضية ويشكلون آراءهم بشأهنا، ويف هذا  أفرادمعايري خمتلفة يستخدمها 
 يتم من خالل مستويني: هذه االجتاهاتعلى  إلعالميةا األطرن تأثري فإ

: ويهتم بقياس احملتوى غري الظاهر لوسائل اإلعالم، أو ما يعرف باحملتوى الضمين، ويعترب هذا المستوى األول
ا إلطاره املعلومات املقدمة وينظمها وفق أن التأطري يقدم وصفا للعملية اليت يدرك من خالهلا الفرد األسلوب

 املرجعي ورؤيته للعامل احمليط.
يف تشكيل اجتاهات اجلمهور حنو القضية  املؤثر ، وهو املستوىاإلعالمويهتم بقياس أطر وسائل  :المستوى الثاني

من خالل تركيزها على جوانب معينة حتدد لنفسها أطرا إعالمية تستطيع  اإلعالمموضع الدراسة، حيث أن وسائل 
الذي ينعكس على حتديد آراء واجتاهات  األمراجلمهور بشأن القضايا،  يف النهاية أن تؤثر على تشكيل معايري

 .1اجلماهري حنو القضايا
 كالتايل:  االتصاليةالعناصر الثالثة للعملية  ثاينال من هذا املنطلق سنتناول يف الفصل

 .ديثةاحل االتصاليةالصحفي وحتديات البيئة  : احملتوىأوال
 .املعاجلة الصحفية للقائم باالتصال يف ضوء البيئة االتصالية احلديثة: ثانيا
 وانعكاساهتا على عملييت التأثري والتلقي. ديثةاحل االتصاليةيف ضوء البيئة  : اجلمهورثالثا

باإلضافة إىل هذه العناصر الثالثة تفرتض نظرية التأطري قيما معينة تتحكم يف هذه العناصر: قيم إخبارية خاصة 
اجتاهات تشكل القائم باالتصال، ومعايري اجتماعية وثقافية  داءعلى أتؤثر باحملتوى، وقيم أخالقية وضوابط مهنية 

 .لواقع احلقيقيعن امن خالل بناء معان ترسم واقعا قد يكون خمتلفا  اجلمهور

 

                                                           

 42ــ  42، ص ، مرجع سابقحممد عبده حسونة ـ نسرين1
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   أوال: المحتوى الصحفي وتحديات البيئة االتصالية الحديثة. 
 مدخل:

تشهد الصحافة اليوم حتديات كثرية، بعضها بفعل التغريات السياسية االقتصادية واالجتماعية والبعض 
متمثلة يف  مهنية قانونيةإىل: حتديات  بعض الباحثني تقسيم هذه التحدياتاآلخر أفرزته ثورة املعلومات، ويرى 

ملكية وسائل اإلعالم والتشريعات والضوابط األخالقية مبا فيها مواثيق الشرف. وحتديات تكنولوجية مست 
 جوانب كثرية يف املمارسة الصحفية سواء على مستوى الشكل أو املضمون والوظائف واألدوار. 

 :1إىلاملسلمى تصنيف هذه التحديات  هيمإبراويرى 
 الصحيفة بشكل اجيايب. إنتاجاملعلومات واالتصاالت اليت أثرت على عملية  تكنولوجياـــ التطورات الراهنة يف  1
الصحيفة كمشروع فكري  إصداروأصبح  ،صناعة ضخمة إىلالصحيفة بعد أن حتولت  إصدارـــ ارتفاع نفقات  4

 ومكلفة. باهظةإعالمي صناعي جتاري عملية 
ـــ منافسة الوسائل االتصالية األخرى للصحيفة بعد التطورات الراهنة اليت حدثت يف صناعات الوسائل السمعية  3

قارئ من البصرية، مما أفقد الصحف السبق اإلخباري وجعلها تتجه إىل التفسري والشرح والتحليل، واالهتمام بال
 الناحية التحريرية.

 .قدان للمصداقية هلا كمؤسسة اجتماعيةفثقة أو  أزمةصحف العامل الثالث من معاناة ـــ  2
 والدويل بأخالقيات املمارسة الصحفية ومسؤوليات الصحيفة اجملتمعية. واإلقليميـــ بروز االهتمام احمللي  2
 وتسويقا. وإخراجاوالصحفية وتطويرها مضمونا وجتهيزا  اإلداريةلتقومي العملية  كأساساالهتمام بالبحوث  ـــ  6

 :إلىفي دراستنا هذه التحديات  وقد صنفنا
 ــــ حتديات قانونية مهنية متمثلة يف: التشريعات القانونية، مواثيق الشرف املهنية، احلرية واملسؤولية والقيم.  1
 والوقت صناعةحتديات تكنولوجية متمحورة يف: بني اإلعالم واالتصال، مصادر األخبار، السرعة، املنافسة ـــ  4

 اقتصاديات اإلعالم( )احملتوى 
 
 
 

                                                           

 .42ـ  43، ص 1992 ، القاهرة: العريب للنشر والتوزيع،إدارة المؤسسات الصحفيةإبراهيم عبد اهلل املسلمى، ينظر ـ  1
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 ة:ـــــــالمهني ــ ةـــــالقانوني ـــ التحديــــــــــات 1
 :القانونيـــة التشــــــــــريعــــــــــــاتــ أ 

شهدت مسرية الصحافة منذ القرن العشرين تطورات كبرية ترافقت مع التطورات اهلائلة اليت اجتاحت حياة 
يف  أفرزتاجملتمعات البشرية يف امليادين كافة، ولقد غريت هذه التطورات أوجه احلياة اإلنسانية وارتقت هبا، لكنها 

صاحل، ي بظالهلا على أفراد اجملتمع، منها تشابك املالوقت نفسه الكثري من التحديات واملشكالت اليت ألقت وتلق
شيوع بعض مظاهر الفساد، االستغالل واجلشع، إساءة استخدام السلطة، نزوع البعض حنو انتهاك احملرمات 

 1جل حتقيق مصاحل وأغراض شخصية.أوالقوانني من 
صادر اليت كانت تقوم يف إن ممارسة اإلعالم يف زمن العوملة قد أحدثت تغيريا واضحا يف اآلليات وامل

أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين مبراقبة املضامني اإلعالمية املتداولة وقلصت من هامشه، فخالل هذه 
الفرتة كانت األداة التشريعية تتزامن مع املمارسة، ويف بعض األحيان تسبقها من باب الوقاية. لقد أصبحت األداة 

قد أصبح بإمكان أي شخص أن يصدر صحيفة يف و  ارسة اإلعالمية قصد تقنينها،التشريعية تلهث للحاق باملم
شبكة االنرتنت بدون االلتزام بقوانني النشر سواء تلك اليت تنص على التصريح أو الرتخيص، بل أن هذه القوانني 
أصبحت عتيقة أو قليلة اجلدوى، كما أصبح بإمكان أي شخص أن يبث برامج إذاعية عرب شبكة االنرتنت أو 

إن رجال القضاء مازالوا يفكرون يف الطرق املسدودة اليت وصلت إليها االلكرتونية. يؤسس دارا لنشر الكتب 
املمارسة اإلعالمية يف جمال الضمان القانوين حلق الرد على شبكة االنرتنت واملقاضاة يف جمال اجلرائم النامجة عن 

 .2النشر وجنحه
يف العامل  اإلعالمياملنظمة للعمل إال أن القوانني  اإلعالميةرغم هذا التطور احلاصل يف الساحة 

تكاد تلتقي معظم الدول يف وضع قوانني  الزالت تتحكم يف إدارة املؤسسات الصحفية. هلذا )النامي(املتطور
للعمل اإلعالمي ـــ خاصة الصحافة ـــ من خالل قوانني املطبوعات واللوائح املنظمة للعمل اإلعالمي، وتؤثر مثل 

 املؤسسات تأثريا مباشرا وغري مباشر، فهي تؤثر يف طبيعة الرسالة اإلعالمية كما تؤثر يف  هذه القوانني يف إدارة
 
 

                                                           

، عمان: 1ـ ط اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد ـ دراسات في صور ومظاهر من اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديدـ حسني علي الفالحي،  1
 .49، ص 4113دار غيداء للنشر والتوزيع، 

 12، ص 4112العربية املتحدة: دار الكتاب اجلامعي،   ،  اإلمارات1، ط، وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ نصر الدين لعياضي 2
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وتتنوع أشكال املؤثرات على أداء املؤسسات اإلعالمية لتشمل  التوظيف ويف عملية النشر ذاهتا وعلى اختاذ القرار.

 :1تنظيمية وكوادرهاقيودا قانونية داخلية ترتبط بطبيعة املؤسسة ذاهتا من حيث بنيتها ال
والسيطرة االقتصادية من خالل حتكم مالك وسائل  املباشر واإلشرافحق الدولة يف منح الرتخيص وسحبه كـــ  

اإلعالم هبا سواء أكان املالك هو الدولة أم األفراد وكذلك من خالل تأثري املعلن يف اإلدارة والقوانني واللوائح 
الضغوط االجتماعية والسياسية اخلارجية ومجاعات الضغط احمللية: منتديات فكرية  إىل باإلضافةاملنظمة لإلعالم، 

 ومجعيات وتنظيمات سياسية ونقابية
التشريعي والقانوين للصحافة يضم جمموعة القواعد الدستورية التوجيهية اخلاصة بالصحافة اليت  فاإلطار

لطة بنفسها كما وضعت الضمانات حلسن ترتب التزامات على السلطة يف مواجهة الصحافة، وضعتها الس
ع أن خيالفها أو يلغيها أو حيورها أو يبدهلا بقانون تنفيذها، وتتضمن جمموعة قواعد قانونية منظمة ميكن للمشر  

القانوين جيب أن يتضمن تنظيم عمل الصحافة وفق االحتياجات االجتماعية  اإلطارآخر، كما أن هذا 
وتقييدها يف ضوء  األفراداحلد من حريات  إىلاالقتصادية، ويضع الضوابط العامة اليت تسعى دوما  واإلمكانيات

 .2احلفاظ على اآلخرين وعلى املصلحة العامة
بوجه خاص، يرتبط  ةعموما واملؤسسات الصحفي اإلعالميؤكد الواقع السياسي أن شكل ملكية وسائل 

إذ يؤثر النظام على 3.اإلعالمذي ال خيرج يف الغالب عن نطاق نظريات النظام السياسي القائم، وال بأيديولوجية
فإن النظام قادر على ضمان والء الصحافة من خالل سيطرته على املوظفني، فحىت لو مل متلك الدولة الصحافة 

 4الصحافة من خالل األشخاص الذين يديروهنا.
إذ حيدد النظام السياسي يف اجملتمع منط ملكية الصحف وأساليب إدارهتا، كما يفرض االيدولوجيا اليت 
تعمل يف إطارها واليت من خالهلا تتحدد الوظائف واملهام اليت ينبغي على الصحفي القيام هبا، ويف ظل ملكية 

ي نفسه مقيدا يف أدائه بالسياسات الدولة للمؤسسات الصحفية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، جيد الصحف
والتوجهات اليت تصدرها املؤسسة الصحفية يف إطار هذا النمط من امللكية لتحدد ما جيب وما ال جيب يف إطار 

 رؤية املسؤولني وفقا ألهداف املؤسسة ويرتجم هذا يف شكل نظم وقوانني تنظم العمل، وقد يرتك بعضها مسترتا 
                                                           

.496، ص 1999، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، االتصال الجماهيري ـ صاحل خليل أبو أصبع، 1 
 . 99، ص 4119، القاهرة: املكتبة العصرية، 4، طأساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينــ حممود علم الدين،  2
، عمان: دار جرير للنشر والتوزيع، 1، طاألسس العلمية لتنظيم المؤسسات الصحفية وأثرها على األداء الصحفي بن حممد الرفاعي، ـ عبد اهلل 3

 .149، ص 4112
 . 33، ص 1999موسى الكيالين، األردن: مركز الكتب األردين،  ترمجة:، اإلعالم اإلخباري وعجلة السياسة في العالم العربيـ وليم أيه. روو،  4
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يف ظل غياب سياسات حتريرية واضحة املعامل كما يف دول العامل الثالث، يعين هذا يشدد عليه من وقت آلخر، و 

أن منط امللكية الصحفية يؤثر على أداء الصحفيني يف أكثر من اجتاه وعلى أكثر من مستوى. ومن مث أيضا تسهم 
باالتصال يف هذا السلطة السياسية بشكل فعال يف تشكيل السياسات التحريرية للصحف ويرتاجع دور القائمني 

 1اإلطار.
 :2لتبعية اليت تلخص يفلوقد ختضع هذه الوسائل 

)امللكية احلكومية ــ تقييد حرية الصحافة ـــ السيطرة االقتصادية ـــ السيطرة على مصادر  التبعية للسلطة احلاكمةــــ
 التبعية الدولية، التبعية التكنولوجية والتبعية لوكاالت األنباء. (،األنباء احمللية

يف العامل الثالث جتاه املؤسسات الغربية احتكار  اإلعالمتتضمن هذه التبعية اليت تدين هبا مجيع وسائل و 
العامل الثالث، كما ملوارد االتصال مثل: بنوك املعلومات واملصادر مما يؤثر على اخلطط اإلمنائية يف تلك املؤسسات 

تشمل التبعية التكنولوجية صناعة الورق وأجهزة الطباعة والتصوير، فقد احتكرت الدول الغربية هذه الصناعات 
وأصبحت تتحكم يف سوقها العاملي. ويتخذ هذا التحكم شكال من أشكال التسلط، حينما متنع هذه الدول 

رغم ذلك ال جيب أن حنم ل الغرب كل املشاكل اليت  لثالث.تصدير سلعة من سلع التكنولوجيا إىل دول العامل ا
 3يعانيها النظام العريب، وإال كان ذلك اعرتافا كامال بفقدان اهلوية وفقدان السيطرة على الذات.

 :4ـفيما ترى عواطف عبد الرمحن أن  الواقع اإلعالمي العريب الراهن يتميز ب
عالم املرئي واملسموع ووكاالت األنباء يف الوطن العريب، وسائل اإلملعظم منط امللكية احلكومية سيادة 

على اجلوانب السياسية، واستمرار  اإلعالمية، وتركيز السياسات اإلعالميةواحتكار احلق يف الرتخيص للمؤسسات 
 .واألحداثواملبالغة واملعاجلة اجلزئية ذات الطابع السطحي للقضايا  اإلثارة إىلأمناط الكتابة الصحفية اليت متيل 

تتمثل خطورهتا يف أهنا تعكس االختالل القائم بني العامل املتقدم  اإلعالمجمال  من الثابت أن العوملة يفف
 أن يكونوا متلقني ومستهدفني  إالوالبث والذين ال ميلكون  اإلرسالعلى والعامل الثالث، وبني الذين ميلكون القدرة 

 

                                                           

المسؤولية االجتماعية في الممارسات اإلعالمية، المحددات السياسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، لحرية ـ مريال صربي أبو فرخية،  1
 .121ـ  139، ص 4113، القاهرة: دار الكتاب احلديث،  1، طالصحافة

 .119، 111، ص 4113، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، مدخل إلى االتصال الجماهيريشيبة طارق اخلليفي،  جماهد، شدوان ـ مجال 2
، ص 4119، القاهرة: عامل الكتب، نشر، توزيع وطباعة، 1، طوتكنولوجيا االتصال والرأي العام اإلعالم،دراسات في محادة،  إبراهيمـ بسيوين  3

493. 
 .32ـ  32، ص 4114: العريب للنشر والتوزيع، ، القاهرة1، طقضايا الوطن العربي في الصحافة خالل القرن العشرينــ عواطف عبد الرمحن،  4
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وملة تتمثل فيما عالعريب حتديات عديدة يف عصر ال اإلعالموذلك البث، وسوف يواجه  اإلرسالهبذا 

 :1يلي
 .من الوسائط والوسائل اليت ألغت احلدود اجلغرافية االتصال احلديثة العديد تكنولوجياــ أتاحت أ 

تعيد  ــ فقدان احلكومات الوطنية الحتكار البث التلفزيوين الذي يتلقاه مواطنوها، مما جعل بعض احلكوماتب 
من خالل فتح اجملال أمام تأسيس خدمات اتصال الكرتونية غري حكومية لتعزيز القدرة على  اإلعالمة نظم هيكل

 .الدولية اإلعالمية املنافسة يف السوق
، األخرييف العقد  التحالفات واالندماجات قد أثرت على كل القطاعاتمن ل يجمموعة مل يسبق هلا مث إنــ ج 

 مكان هلا يف السوق العاملية. إجياد إىلوكلها تسعى 

اقتصاد  إىلإن التحول يف البنية االقتصادية لوسائل اإلعالم وانتقاهلا من اقتصاد قائم على مبدأ العرض 
النظر يف وظيفة الدولة يف  إعادة إطاريف  اإلعالمقائم على مبدأ الطلب، واالحنسار امللحوظ مللكية الدولة لوسائل 

والثقافة طرح ضرورة تدريس  اإلعالمظل العوملة وتزايد حضور القطاع اخلاص أو القطاع التجاري يف جمال 
 2اإلعالم.اقتصاديات 

 ـرف:ـــــــق الشــــــــمواثيـــب ــ 
حتقيق اجلماهريي، حيث ال يكفي  اإلعالمتشكل مشكلة الصدق الصحفي قلقا عامليا من خالل صناعة 

ف عالوة على ذلك بصدق. وأحد احللول دفق حر للمعلومات، فاملعلومات جيب جتميعها ونشرها مبسؤولية وهبدت
 3هو لوائح القيم أو مواثيق الشرف.طار نظرية املسؤولية االجتماعية إاليت مت طرحها يف 

وايل مثانني عاما، أما جمالس الصحافة فقد ظهرت مواثيق الشرف األخالقية يف الصحافة منذ حفقد 
الصحافة ووسائل  أداءحتسني  إىلظهرت يف عقد الستينيات وهي عبارة عن منظمات تطوعية خاصة تسعى 

 لينتقدوا أداء وسائ وهي تسمح للناس بأن اإلعالمية، ودراسة الشكاوى املتعلقة باملمارسة األخرىاالتصال 
 األداءحتسني  األخالقيةقانوين لوسائل االتصال، وتستهدف مواثيق الشرف  أوبدون هتديد رمسي  اإلعالم

 والتحكم يف وسائل االتصال لصاحل عامة الناس. اإلعالمي

                                                           

.44ـ  41، ص 4119، اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، في تنظير اإلعالمـ حممد نصر مهنا،   1 
 2 ـ نصر الدين لعياضي، وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواء، مرجع سابق، ص، 143.

 .92، ص 4111، القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، الصحافة في عصر المعلومات، األساسيات والمستحدثاتحممود علم الدين،  ـ 3
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 :1.وميكن أن تقوم جمالس الصحافة مبا يلي

 .اإلعالماليت تغطيها وسائل  األخبارـــ التأكد من صدق 
 وحل مشكالت اجلمهور. اإلعالموسائل ـــ العمل على تقليل قضايا القذف املوجهة ضد 

 .اإلعالمـــ تدعيم املصداقية يف عمل وسائل 
 إتاحة ردود فعل اجلمهور حيال الرسائل اليت يتلقوهنا ونشر ما حيسن اجلمهور إدراكه وما يسئ إدراكه.ـــ 

 ــــ إحاطة الناس علما بالدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم يف خدمة اجلمهور.
 حرية الصحافة من خالل احلرص على العدالة وحتسني أداء وسائل اإلعالم. ـــ تدعيم

 ـــ محاية وسائل اإلعالم من الرقابة احلكومية.
رغم أن مواثيق الشرف اإلعالمية أحد التنظيمات اخلاصة بعمل الصحافة واإلعالم يف اجملتمعات الغربية 

العريب إال يف األقطار ذات اخلربات الكبرية يف جمال تنظيم ن هذه املواثيق ال توجد يف الوطن إمنذ فرتة طويلة، ف
 .املهن اإلعالمية

مل تللصحفيني العرب والفقرة )ب( من الدستور تشصدر دستور االحتاد العام  1962عام /214/ فيف
أساسا للثوابت اليت جيب أن يلتزم هبا الصحفيون العرب، وهنا سوف  على ميثاق العمل، وهذا امليثاق ميثل نظريا

 العناصر اليت ترتبط مبصداقية الكلمة وتتمثل بالثوابت التالية: إىلنشري 
حرية الصحافة هي أبرز مظاهر حرية الكلمة وجيب أن تتوافر هلا كل الضمانات، وحرية الكلمة حق وشرف 

، كما أن على الصحفي أن يتوخى األمانة والصدق يف بسط التهموواجب على الصحفيني العرب ألداء رس
 وتفسري رأيه وأن يراعي دائما املصلحة العامة يف كل ما يقدم للرأي العام.

 أن يكون حريصا على أال يشوه أو خيفي بأية طريقة من الطرق عمدا الوقائع الصحيحة.و 
فاالفرتاء أو التشهري املتعمد أو  شخصية،قا وراء منفعة أال يسعى مطلعليه شرف مزاولة املهنة الصحفية حيتم ألن 

الغرائز بالكتابة أو الرسوم أو بأية طريقة أخرى  إثارةدليل أو انتحال أقوال ونسبتها للغري أو  إىلالتهم اليت ال تستند 
العامة أو وصف اجلرمية بطريقة تغري بارتكاهبا، كل  واألخالقاالحنالل أو االبتذال واخلروج على اآلداب  إشاعةأو 

 هذا يتناىف مع شرف املهنة وأصوهلا.
 1934نيسان  13/41ويف توصيات ومقررات املؤمتر الثالث الحتاد الصحفيني العرب املنعقد يف بغداد: 

 مبصداقية الكلمة. الثوابت توصيات ترتبط مباشرة إىلأضيفت 
                                                           

 .121، 122، ص 4113، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 3ط دراسات مقارنة،، أخالقيات العمل اإلعالميـ حسن عماد مكاوي،  1
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واالتصال يهدف  لإلعالمبية للثقافة واآلداب والعلوم أن النظام العريب اجلديد وقد طرح تقرير املنظمة العر 

 .اإلعالمحتقيق التطور للفرد واجملتمع مبسامهة  إىل

من خالل ما استعرضناه ميكننا أن نالحظ أن التعرض املستمر لتحريف الواقع الذي تقدمه وسائل 
أن ينمو الناس مع قيم واجتاهات ومعتقدات مزيفة غري واقعية ويقوم  إىلعرب الكلمة والصورة سيؤدي  اإلعالم

ورسائلها املزيفة  اإلعالميةالسياسية يف التحكم بالوسائل  العامل االقتصادي املعلن كمصدر دخل وعامل السيطرة
 1اقتصاديا وسياسيا. اإلعالممن أجل حتقيق منافع أولئك املتحكمني بوسائل 

 ة:ــــــوالمسؤولية ــــالحريج ــ 
يف العامل العريب الذي تعاين نظمه السياسية بصفة عامة وبصورة مزمنة من االفتقار إىل الشرعية السياسية 
ومن تآكل تلك الشرعية بفعل اإلخفاقات املتتالية ملشاريع التحديث وبرامج التنمية والعجز عن مواجهة الضغوط 

ـ احتكار السلطة السياسية لوسائل اإلعالم وفرض هيمنتها الكاملة على والتحديات اخلارجية، كان ـــ وال يزال ــ
 2الوسائط اإلعالمية املختلفة أداة رئيسية يف الرتويج للسياسات الرمسية.

تقف الدولة كحارسة للحرية عرب تشريعها للقوانني الضابطة، القانون الذي يضع احلرية هو مصدر قوة إذ 
الدولة يعين أن الدولة أضحت طرفا يف ضمان احلرية، فكيف لنا أن نفسر أن الدولة قد هلا، وهذا اإللزام من قبل 

 تبدو، أو تصبح عمليا حمددا لتك احلرية، أو قد تكون أداة للقمع والتعطيل.
إن الدولة يف الواقع هي وحدها اليت تستطيع عمليا أن حتدد قانونيا اختاذ اإلجراءات املالئمة لتقرير حجم 

يات املقررة، وهذه اإلجراءات القانونية والدستورية منها ما ميكن أن حتجب أو تقلل من احلريات ومدى احلر 
العامة، فالقانون الذي يضع احلرية هو الذي يشكل مصدر القوة هلا، ولذلك فان احلريات العامة، وبضمنها احلرية 

 .3الفردية وحرية التعبري، جتد تعبريها وضمان حتققها يف دولة القانون
 
 

                                                           

، عمان: دار الشروق للنشر تحديات اإلعالم العربي، دراسات اإلعالم، المصداقية، الحرية، التنمية والهيمنة الثقافيةـ صاحل خليل أبو أصبع،  1
 .31،  29، ص 1999والتوزيع، 

(، اإلعالم يف 12، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلسلة قضايا اإلصالح )اإلعالمي الراهنسمات المشهد ـ عصام الدين حممد حسن،  2
 .12العامل العريب بني التحرير وإعادة إنتاج اهليمنة، دراسات يف البث اإلعالمي يف األردن ومصر واملغرب، ص 

.22ـ  22 ، ص4111والنشر،  لألحباثالشبكة العربية ، اإلعالم حرية في انهيار، لبنان: ـ صباح يسني  3 
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أرست حرية التعبري يف دساتريها فهو ما يشكل ضمانا حلرية الصحافة واحلق  فالتشريعات وإن كانت قد

 1.استعماله إساءةنه جيب عدم أوضمان وجود صحافة موضوعية تتحرى الصدق فيما تنشره إال  اإلعالميف 
التكنولوجي السائد، إذ لقد كانت احلرية اإلنسانية بشكل عام هي أوىل الضحايا يف مسرية التقدم 

تعرضت قيم ومبادئ كثرية للقهر بواسطة سيادة العصر التكنولوجي، الذي أصبح وحشا جامثا على عقل اإلنسان 
 وسلوكه.

أمناط وسائل اإلعالم ــــ خاصة الصحافة  أن تغريتولقد أصبح من أوىل نتائج هذا التناقض القوي، 
ة الصحافة وأشكاهلا وطرق ممارستها بعد أن استطاعت الثورة التكنولوجية املطبوعة ــــ وتغريت بالتايل مفاهيم حري

جيايب، وقد انعكست هذه املدامهة إمدامهة الصحافة فأحدثت يف صناعتها ثورة مذهلة، بعضها سليب ومعظمها 
عدد املواقف قارئ الصحيفة وصاحب نظريات حرية الصحافة املتعددة بت ــ بآثارها املتناقضة ـــ على اإلنسان الفرد

فمن املؤكد أن غزو التكنولوجيا السريع لصناعة الصحافة، قد أدخل  واالختيارات السياسية واالجتماعية والفكرية.
 :2عنصرين جديدين جيدر بنا أن نتعرف عليهما يف هذا اجملال ومها

التأثري اجلديد واملباشر على كل مفاهيم حرية الصحافة بنظرياهتا املتعددة واملختلفة، بل امتد التأثري إىل ما   أوال:
 كان يعرف بنظريات حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان الفرد.

عنيه هو أن ناملاضي واحلاضر وما  التأثري اهلائل على صحافة املستقبل اليت لن تكون بالقطع كصحافة ثانيا:
ملستقبل املنظور يبشر مبا أصبح يعرف بالصحافة االلكرتونية اليت هي إحدى وسائل اقتحام مفاهيم حرية ا

 الصحافة وحرمة احلياة اخلاصة.
ومع أن التطور التكنولوجي يف ميدان االتصال قد أسهم يف تعزيز احلريات اإلعالمية، إال أن وسائل 

اإلعالم مل خيرج  وعمليا، فإنالواقع، بأشكال وصيغ أخرى خمتلفة. السيطرة واملراقبة قد تطورت أيضا على مستوى 
من دائرة الرقابة املسبقة أو الالحقة إال حبدود معينة، ويف الوقت ذاته ظهرت ضمن أدبيات الدراسات اإلعالمية 

قق التوازن بني مفاهيم يف إطار املسؤولية األخالقية اجلماعية، ويف حدود احلرية املسؤولة لوسائل اإلعالم اليت حت
 . 3حرية وسائل اإلعالم ومصاحل األفراد واجملتمعات من جهة أخرى

 

                                                           

.94، ص 4112، لبنان: منشورات احلليب احلقوقية، 1، طحرية الصحافة تنظيمها وضماناتهاـ رشا خليل عبد،   1 
 .99، ص4111، اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، القيم االقتصادية في الصحافةـ عصام الدين علي حسن هالل، حممد حسن علي اجلندي،  2

.26، مرجع سابق، ص اإلعالم حرية في انهيارـ صباح يسني،   3 
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يبدو أن ه ال وجود ملوضوع أكثر حيوية وإحلاحا يف العلوم اليت تدرس نشاط االتصاالت اجلماهريية من 

الصحفي كواحدة املوضوع املرتبط مبناقشة حرية الصحافة وحرية وسائل االتصال اجلماهريي عموما وحرية العمل 
ن مثلثا أحد أضالعه كو  ت   اإلعالمميكن القول أن حرية و 1من أكثر القيم أمهية يف عمل االتصاالت اجلماهريية.

، أما قاعدته فتتصل بالضمانات وواجباهتم، وضلعه الثاين حقوق اجلمهور اإلعالمينيحقوق وضمانات 
ت مطلقة، وهي عملة ذات وجهني، الوجه املقابل هلا هو واملسؤوليات اخلاصة بوسيلة اإلعالم نفسها، واحلرية ليس

 : 2ونفسر ذلك فيما يلي ،املسؤولية
 ـــــ عناصر حرية اإلعالم بالنسبة إىل اإلعالمي.

 ـــــ عناصر حرية اإلعالم بالنسبة إىل وسائل اإلعالم.
 .ـــــ عناصر حرية اإلعالم بالنسبة إىل اجلمهور

البد من اإلشارة إىل أن قيام الصحافة بواجباهتا يف اجملتمع يشرتط ثالثة عناصر أساسية ال ميكن الفصل ف
صدر بفرنسا  1991واألخالق، فقد أكد أول قانون خاص باإلعالم يف العامل عام ، املهنية، بينها، وهي: احلرية 

صحافة حمصنة يف مجع املعلومات ومعاجلتها عن حرية الصحافة والتعبري باعتبارها من احلريات األساسية، فال
 .3وإنتاجها باملستويات املهنية واألخالقية اليت تفرضها حاجة اجملتمع للمعلومة واملعرفة والتعبري احلر عن الرأي

الشك أن هناك حزمة من الشرور ميكن أن ترافق االستخدام السيئ حلرية اإلعالم، ولكن العهود واملواثيق 
ن القوانني وحدها ال تكفي ألن تردع أملسؤولة عن بناء خط الدفاع عن تلك املخاطر، كما ليست هي وحدها ا

اجملرم عن ارتكاب فعلته، ولكن التوافق وااللتزام حنو احلرية، ضرورة، وحدها اليت متنح القائمني على فعالية اإلعالم 
إدراك معىن وجود كلمة "احلرية"  وحرية فإن القدرة من أجل صياغة احلرية مبعناها األخالقي واملادي، ومن هنا ، 

التعبري بشكل خاص يف ثنايا القوانني يعطي أمهية انتهاج سلوك إنساين متوازن بني خطني: االلتزام باحلرية والتعبري 
 عن احلرية ذاهتا. وبذلك تتطابق معطيات حرية التعبري مع بداهة الواقع وتتماثل مع األعراف واملواثيق الضامنة هلا،

ومن دون ذلك ال ميكن أن نفهم ملاذا حترص الدساتري يف كل العامل واملواثيق املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرية اإلعالم 
 على استدراج أساليب محاية األداء والدفاع عن حق الوصول إىل املعلومة والتأكيد على أن تأمني وممارسة حرية 

 

                                                           

 .133، ص 4112، 1، عمان: دار مكتبة احلامد للنشر والتوزيع، طاإلعالم والنظريات االجتماعيةـ عطا اهلل الرحمني، حممد نور صاحل العدوان،  1
 .42، ص 4111، القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، 4، طمستقبلتشريعات الصحافة في الوطن العربي، الواقع وآفاق الـ ليلى عبد اجمليد،  2

.149ـ  149ـ مريال صربي أبو فرخية، مرجع سابق، ص   3 
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صول على املعلومات الصحيحة ونشرها وتداوهلا باعتبارها حقوقا الرأي والفكر والتعبري واحلق يف االتصال واحل

 .1أصيلة وثابتة ومعرتف هبا وغري قابلة للمساومة أو اإلنقاص، ومن ذلك التصدي ملفهوم الرقابة
، حيث جند أن بعض الصحف قد األخطاءجتربة الصحافة مع احلرية املطلقة الكثري من أوضحت  فقد

اجلادة، كما أن بعض  األخبارالتافهة وأخبار الفضائح على حساب  واألخباردأبت على نشر أخبار اجلرمية 
خلدمة  باألخبارالصحف ختلت عن مبادئ الدقة والصدق فيما تقدمه من أخبار، وتالعب بعض الصحفيني 

ى أساس عاطفي يف كثري من القضايا اهلامة، ي العام علضهم اخلاصة. وشغلت بعض الصحف الرأأغرا
واملسؤولني بعيدا عن جمال مسؤولياهتم وتعرضت الصحف خلصوصيات  باألفرادواستخدمت الصحف للتشهري 

 .األفراد
وهكذا يتضح أن مبدأ " احلرية املسؤولة" ، هو احلل الوحيد للمعادلة الصعبة اليت تتمثل يف النتائج السلبية 

بدون قيود، ويقوم مبدأ احلرية املسؤولة على أساس حق الصحافة  وإطالقهايد حرية الصحافة املرتتبة على تقي
من الكامل يف التمتع باحلرية بشرط أن تلتزم باملسؤولية االجتماعية وصاحل اجملتمع، وحبيث ال يساء استغالل احلرية 

 .2ل هذا االلتزام حقيقة واقعةكافية جتع  ضماناتقبل صحف حتركها مآرب خاصة على أن  توجد يف اجملتمع 

ن حرية الصحافة، إال أن هذه احلريات تتعرض يف العامل أرغم النصوص واملواثيق الصارمة والواضحة بش
وإذ يتحدث علماء اإلعالم واالتصال عن مفاهيم جديدة يف إطار ممارسة حرية التواصل يف  الثالث لعوائق كثرية.

لي يشري إىل شيء خمتلف متاما، فاحلريات "املفرتضة" يف إطار القوانني اإلطار اإلعالمي إال أن الواقع العم
والتشريعات واملواثيق تبقى يف حدود الصياغات اللفظية، أما على مستوى املمارسة املهنية اإلعالمية وبشكل 

مل يعد خاص مراصد احلريات اإلعالمية ومنها منظمة "مراسلون بال حدود" لنجد أن انتهاك احلرية اإلعالمية 
 .3حصريا ضمن مسؤولية مهنة الرقيب بل تعدى ذلك إىل سلطات الدولة

، وبالتايل ال ميكن لالنضباط إراديااليت يقوم هبا  األفعالعن  إالال يكون املرء مسؤوال  معوقات حرية الصحافة:
حرة، هناك مخس عقبات كربى خمتلفة جدا  اإلعالميةكانت الوسائل   إذا إالاملهنة( أن تتطور  أدبياتاملهين )أو 

 كبح تطور  تقف عائقا يف طريق حريتها: أقدمها العقبة التقنية اليت تالشت اليوم، والعقبة الثانية سياسية، فقد

                                                           

.   .26ـ  22، مرجع سابق، ص اإلعالم حرية في انهيارـ صباح يسني،   1 
.466، مرجع سابق، ص أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينـ حممود علم الدين،   2 
.23، مرجع سابق، ص اإلعالم حرية في انهيارـ صباح يسني،   3 
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أن تدقق يف  الدميقراطيالصحافة منذ نشأهتا على يد احلاكم وحماكمه، واليوم أيضا حتاول الدولة حىت ضمن النظام 
 اإلعالميةوجهه. واخلطر الثالث األشد فداحة يف القرن العشرين هو اقتصادي: حيث تستخدم الوسائل ت أواخلرب 

لتحقيق هدف وحيد وهو جين األرباح. أما بالنسبة للعقبة الرابعة فيمكن أن تثري العجب ألن احلديث عنها نادر 
لزمن. والعقبة األخرية اليت ال يتحدث عنها وهو املبدأ احملافظ للمحرتفني ودالئلهم وطرق عملهم اليت عفا عليها ا

 1مبعىن آخر تصدر من عامة الناس. ،فتصدر من الثقافة البيئية أي من التقاليدأحد أبدا 
، الكثري من اإلعالمرفع سقف ممارسة احلق يف  إىلال يؤدي بالضرورة  اإلعالمرفع سقف حرية  إن

واملعلومات يؤكدون على أن أكرب خطر يداهم  األخباراالتصال اليت زادت يف كمية  تكنولوجيااملهتمني بتطورات 
بتاتا بل مييعه ألنه يسمح  اإلعالمال يشجع احلق يف  األمريتمثل يف غياب أو تغييب املصدر. هذا  اإلعالمممارسة 

 األلفيةيف مطلع  اإلعالمقه يف بالتأكيد عمليا على احلق يف التضليل: فهل ميكن اجلزم بأن اجلمهور يتمتع فعال حب
اليت تسمح له مبعرفة ذلك.   األدواتأو ال ميلك  اإلعالميةكان ال يعرف مصدر األخبار، ومنتج املواد   إذااحلالية 

غياب احلرية منذ العشرينيات من القرن املاضي تتمثل يف حرمان اجلمهور من  إلثباتكانت احلجة املستخدمة 
 .2إليهبدون اختيار اجلمهور الواعي ملا يشاهده وما يقرأه وما يستمع االختيار، فال حرية  حرية

على احلرية يشكل معضلة يصعب اإلحاطة هبا، إذ  والقيد االجتماعييظهر جليا أن التعارض بني احلرية 
يف الوقت الذي حترص فيه القوانني واألنظمة املختصة بقضايا احلريات األساسية ومنها حرية التعبري، ويضمن ذلك 
تفاصيل تنظيم وسائل اإلعالم وطبيعة ممارستها لعملها فإهنا حترص على حتديد الغاية من احلرية، وحرية التعبري، 

ارها من املقدس الذي جيب االمتثال لقيمه وضوابطه، إال أن التقييد القانوين لتلك احلرية خيرج يف الغالب عن واعتب
دائرة تنظيم تلك احلرية رغم كل االدعاء بأن تلك القيود، هي ضوابط أخالقية وقيمية اتفق عليها اجملتمع لضمان 

 ألغراض محاية اجملتمع واألفراد.عدم االستخدام السليب للقيمة األساسية حلرية التعبري 
وينبغي أال نتوقف عند قوة املنع أو املصادرة للحرية، بل هناك بدائل أخرى ممكنة نتيجة لتحقيق األهداف 

نه العمل على صناعة املوافقة للسياسة اليت يقررها النظام إذاهتا عرب سلوك الطرق اخللفية غري املباشرة واألقل إثارة، 
 ة االقتصادية، حبيث ميكن القول بأن احلكم أصبح ميارس من خالل اإلعالم، مبفهوم أن وظيفة احلاكم أو املؤسس

 
                                                           

ترمجة رباب العابد، صدرت هذه الطبعة باتفاقية بني الناشر جمد ومؤسسة بن راشد:  أدبيات اإلعالم )ديونتولوجيا اإلعالم(،ـ جان كلود برتراند،  1
 .16ـ  12، ص 4119السعودية: مؤسسة بن راشد آل مكتوم، لبنان: جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

.126، مرجع سابق، ص ، وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ نصر الدين لعياضي  2 
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اإلعالم قد أصبحت "صناعة املوافقة" مبا يظهر العملية بأسرها وكأهنا متت يف جمتمع شفاف ميارس فيه القرار 

 .1بصيغة دميقراطية
رد، وحرية الصحافة كحق للمجتمع، وضرورة  ومن هنا تبدو أمهية التوازن بني حرية الصحافة كحق للف

حلق مبجموع احلريات اكفالة هذا احلق لكافة تيارات اجملتمع وطبقاته ومجاعاته دون تفرقة أو استبعاد، مع ربط هذا 
الدميقراطية، وتقييد حق التدخل احلكومي يف السيطرة والرقابة والتنظيم، من خالل دستور متوازن السلطات، 

 .2رعى احلريات، ونظام قضائي مستقل حترتم أحكامه، وحكومة دميقراطية تتفاعل مع حرية الصحافةونظام قانوين ي

 ـم:ـــــــالقيـــد ــ 
تعترب أدبيات املهنة جماال ضبابيا، واملرشدون فيه فالسفة أحيانا، لغتهم غامضة ألهنم ال ميلكون خربة 

جيهلون ما دار من فكر يف هذا املضمار، بعضهم خيلط املتمرسني، أو ألهنم على العكس من ذلك متمرسون 
 3املصطلحات، بينما حيشو آخرون عبارات جاهزة يف اللغة العامية. فينجم عن ذلك التباس وجدل عقيم ومجود.

 
 4:فيما ترى "عواطف عبد الرمحن" أن هذه القيم املهنية تتأثر بـ

 .ــ تدين األداء املهين لإلعالم العريب1
 اإلعالميني العرب الذين يتعرضون لشىت أنواع الضغوط.ــ أزمة  4
 ــ أزمة املصداقية بسبب سيطرة احلكومة على الصحافة. 3
 ــ ضعف اإلعالم الذي يعرب عن مؤسسات اجملتمع املدين.   2

 ة: ـــم الثقافيـــالقي

اجلمود خينقها، واللهاث ن إ، وأداة تكيف وابتكار، وعامل تثمري وانفتاح فحياة إذا كانت الثقافة هي منط
 وراء اجلديد يغتاهلا، يف حني أن التجذر حيفزها على اإلنتاج وحيمي جتددها.

                                                           

.26، مرجع سابق، ص اإلعالم حرية في انهيارـ صباح يسني،   1 
، 4119، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1، طتشريعات اإلعالم في إطار تكنولوجيا االتصال والمعلوماتـ حممد سعد إبراهيم،  2

 .19ص 
.12ـ جان كلودبرتراند، مرجع سابق، ص   3 
.26، مرجع سابق ا الوطن العربي في الصحافة خالل القرن العشرينقضايـ عواطف عبد الرمحن،   4 
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عوملة مثلثة األبعاد:  لقد شهدت أيضا هذه الفرتة احلاملة معها املزيد من الصراعات والتحديات واملتغريات

 .األوىل سياسية والثانية اقتصادية والثالثة اتصالية ثقافية
ن املعلومة ال توجد إال من إأن اإلعالم ليس مبعطى مستقل لذاته، إمنا هو عملية بناء اجتماعي، فومبا 

فاعلة جملموعة أقطاب يسامهون يف تشكيل أو يف تسوية  اسرتاتيجيةخالل سياق اجتماعي وتنظيمي، ومن خالل 
ي احتماليا وظائف عديدة معناها، سواء أكان يف مرحلة إنتاجها أم تلقيها، وخصوصا أن للخطاب اإلعالم

ومتنوعة: جدول األعمال، والتوافق، واحلفاظ على األوضاع الراهنة، والتهيج، والتعبئة، وإعادة إنتاج ما هو قائم، 
 . 1إىل ما هنالك من وظائف يصعب حصرها

والبد أن يندرج التصدي ملعاجلة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم وعلى األخص الصحافة يف تشكيل 
صورة اجملتمعات العربية املعاصرة ضمن سياق الدور الذي تقوم به هذه الوسائل يف تشكيل النسق القيمي والثقايف 

 .2السائد يف اجملتمعات العربية

معيار لالنتقاء من بني  أواالجتماع " مستوى  القيم كما يعرفها علماء :التمييز بني القيم املهنية واخلربية
س يتم ااعية متاحة أمام الشخص االجتماعي يف املوقف االجتماعي، أي أنه هناك مقيمتالبدائل أو ممكنات اج

من خالله. وهي عملية انتقائية تتطلب عملية عقلية معرفية. وعلماء االجتماع يهتمون  اةالتعامل معه، يتم املضاه
لنفس االجتماعي أن القيم خبالف علماء ا جمتمعيةببناء النظم االجتماعية وتفاعالهتا معا، فالقيم عندهم قيم 

املفاهيم النفسية الفرد وحمدداهتا سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم جسمية، ويفرقون ما بينها وبني  لديهم قيم
 .األخرى

 والقيم املهنية للتغطية اخلربية: اإلخباريةأخذنا الصحافة كمهنة، البد من التفريق ما بني القيم  وإذا
اجلدة، التوقيت، الضخامة، التشويق،  تتضمن: وهي األيديولوجية: تعترب قيما متغرية تبعا للعوامل اإلخباريةالقيم 

 الصراع، املنافسة، التوقع، الغرابة والشهرة.
اخلربية: وتسمى بصفات اخلرب: الصدق، الدقة، املوضوعية، وهي مسؤوليات حيتذي هبا القيم املهنية للتغطية 

 .اإلخباريةدته ام الصحفي واحملرر عند كتابة
                                                           

، 4119، 1، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، طقراءة في ثقافة الفضائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيكـ هنوند القادري عيسى،  1
 .33 ،31ص 

 www.Kotobarabia.com، ل مضمون صفحة المحليات بجريدة األهرامالقيم كما تعكسها الصحافة المحلية، تحليـ فاطمة القليين،  2
 .12، ص 
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مصدره ومجهوره  ملسؤولية االجتماعية، فهي جوهر مسؤولية الصحفي أمامباربطنا القيم املهنية للتغطية اخلربية  وإذا

 قسمني: إىلوهي تقسم 
 وتتمثل يف احلق يف اخلصوصية، املعلومات السرية وآليات دفع املصدر للحديث.  ـــ قيم مجع املادة اخلربية

: هي التقاليد اليت جيب أن ميارسها الصحفي يف عمله ويراعيها: كي يضمن حتقق املسؤولية يف كتابة اخلربــــ قيم  
 .1خربه وتتضمن هذه القيم: الدقة، املوضوعية، الصدق، األمانة، احليادية، االكتمال والشمولية واالقتباس واإلسناد

اليت  األعمالومعتقداته الشخصية يف أن يتمكن الصحفي من إخفاء آرائه  فهو املوضوعية والتوازنأما 
يقدمها للجمهور، فالصحايف الذي يعمل يف جماالت التغطية اخلربية خصوصا ال ميتلك رفاهية التعبري عن آرائه 

سم معاجلاته يسعى ألن تت أن أيضاوخلط املعلومات والقصص اليت يقدمها بأفكاره ومواقفه واحنيازاته، كما عليه 
عليه هنا أن يعمل جاهدا لطرحها بشكل عادل،  وتعددت، فيتوجب اآلراءن اختلفت إاملهنية باحلياد والتوازن، و 

إذا ذكر معلومة مغلوطة  ألنه، وينبغي احلرص على تطبيق قواعد العمل الصحايف فيما يتعلق بتدقيق املعلومات
 2رة عن ذكر معلومة مغلوطة بشكل متعمد.بشكل عفوي بسبب عدم الدقة، فإن خطأه ال يقل خطو 

التوصيات التالية: أن حترص الصحف  إىلويف ضوء نتائج دراسته امليدانية توصل " فتحي ثروت كامل" 
حتقيقها حبيث ال تطغى الوظيفة  إىلزمات على حتقيق التوازن يف الوظائف اليت تسعى اليومية يف إدارهتا لأل

بوظيفة البحث والتحقيق واستجالء للحقيقة. وأن تعمل  ان هتتم اهتماما خاصأعلى باقي الوظائف، و  اإلخبارية
املعاجلة الصحفية، حبيث تتكامل معا يف خدمة القارئ،  الصحف اليومية على توظيف الفنون الصحفية املتنوعة يف

 . 3الصحفي بوجه خاص فن احلوار وفن التحقيق وأن هتتم بتوظيف
املؤسسة  يف املهنية إذ ال تقتصر املمارسةتقف حتديات الصحافة وسطا بني اإلمكانيات البشرية واملادية، 

هلذا على جمرد اعتبارها وظيفة، فالسلوك االجتماعي داخل اجلماعة ينشئ عالقات حتدد الوجه احلقيقي  الصحفية
لتميز ختلقه القيم اليت حتكم هذه العالقات بعيدا مما جيعله خمتلفا عن اآلخر، هذا االختالف واالنشاط االجتماعي 

جيابيا إذا استطاع الضمري املهين تكييف هذه التحديات ضمن إالصراع مشروعا و ويصبح عن التشريعات واملواثيق، 
  التنشئةاعد او قليصبح االخنراط داخل هذه اجملموعة مسؤولية فردية حيتمها االلتزام باملسؤولية االجتماعية للصحافة، 

                                                           

ـ 219، ص 4112، عمان: دار اإلعصار للنشر والتوزيع، 1، طالصحافة بين الواقع والطموح ـ  مروى عصام حسني، حممود عزت اللحام، 1
241. 

أساسيات النجاح للصحفي المعاصر، المندوب الصحفي، المراسل الصحفي، الصحفي المتخصص، ـ حسني علي إبراهيم الفالحي،  2
 .112، ص 4116، دولة اإلمارات العربيةـ اجلمهورية اللبنانية: دار الكتاب اجلامعي، 1، طالصحفي االستقصائي ، والصحفي عامة

 .141ـ  191، ص 4116، 1للنشر والتوزيع، ط ، القاهرة: دار اجلوهرةالصحافة وقضايا الوطنـ ثروت فتحي كامل،  3
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حىت ال تطغى املوهبة واإلبداع،  إىل باإلضافةأخالقيات املهنة املتخصص و لتكوين اليت يتم تبنيها من خالل ا

ملهنة الصحافة خاصة يف جمتمعاتنا اليت ال يزال للصحافة  اإلنساينعلى اجلانب السرعة واملنافسة و مساحة احلرية 
 .للمجتمعاتيف ظل احلراك املتسارع الدور التنموي فيها 

 ة:ــــــــــــــــــالتكنولوجي اتـــــــــالتحديـ ــ 2
شهدت صناعة الصحافة ــــ خاصة منذ بداية التسعينيات من القرن املاضي ـــ جمموعة من التطورات، اليت  
كانت تقوم عليها هذه الصناعة، وطرحت مفاهيم جديدة ترتبط بطبيعة التوجه حنو عوملة وسائل اإلنتاج املختلفة، 

وسائل اإلعالم ـــ ومن بينها الصحافة ـــ يف اجملتمع  ومن بينها وسائل إنتاج الثقافة واملعرفة يف اجملتمع. فقد شهدت
الغريب األمريكي تغريات ملحوظة يف هياكلها ويف أمناط ملكيتها، ويف هياكلها اإلدارية والتحريرية ويف اقتصادياهتا 

ار، وهياكلها التمويلية، ويف تقنيات وتكنولوجيا إنتاجها، تبعها حدوث تعديالت جوهرية يف سياسات غرف األخب
 .1ويف مفاهيم املسؤولية املهنية للصحافة جتاه القارئ واجملتمع

باإلعالم مسائل عدة ال ميكن اختزاهلا يف األبعاد  للمعلومات واالتصالتثري عالقة التكنولوجيات احلديثة و 
 .2التقنية )األشكال اجلديدة ملعاجلة املعلومات والتقنيات املستحدثة يف جمال البث والتلقي(

 اإلعالميةتتصدر قضية إمداد اجلماهري باملعلومات الصادقة واملكثفة ومستوى املعاجلة املهنية للتغطية 
 . 3اإلعالميةاجلماهري من التعرض للوسيلة  الناجح الذي يشبع حاجات تلك اإلعالمي أولويات العمل

االنرتنت كمصدر عاملي ظهور العريب يف عصر العوملة  اإلعالملعل من أبرز التحديات اليت تواجه و 
حاجة الدول العربية لتطوير  :4للمعلومات ويطرح العديد من التحديات التكنولوجية واملهنية والثقافية لعل أبرزها

شبكات االتصال السلكية والالسلكية، اخللل اإلعالمي واملعلومايت بني من ميلكون هذه التكنولوجيا املتقدمة وبني 
الصحافة العربية ما يسمى بالصحافة االلكرتونية اليت ختتلف عن الصحافة املطبوعة  تواجهكما احملرومني منها،  

 ذات االجتاه الرأسي من القائم باالتصال إىل اجلمهور بينما تعتمد الصحافة االلكرتونية على االجتاه األفقي )من
 

                                                           

 .       12، ص 4119، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، ، صناعة الصحافة في العالم العربيـ حمرز حسني غايل 1
 .1، ص 4116، 2عدد ، نشر املقال يف جملة اإلذاعات العربية ، احتاد الدول العربية، اإلعالم الجديد، مقاربة تواصليةـ الصادق احلمامي،  2
التغطية الصحفية ألحداث التفجيرات اإلرهابية في مدينة الرياض، دراسة كيفية وصفية تقويمية ألداء الصحف ـ حممد بن سعود البشر،  3

 .11، موقع محلة السكينة، دون سنة نشر، ص المحلية
.29ـ  26، مرجع سابق، ص قضايا الوطن العربي في الصحافة خالل القرن العشرينـ عواطف عبد الرمحن،   4 
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ملضامني اإلعالمية( وتتأرجح ما باإلضافة إىل مشكلة التمويل )ألن من ميول يتحكم يف ا اجلمهور إىل اجلمهور(.

 بني احتكار األفراد واللجوء إىل القروض األجنبية.
 يف العناصر التالية: الصحافة املكتوبةالتكنولوجيا على تناول تأثري  ناميكنو 

 ـــ بين االتصال واإلعالم:أ 
الثمانينات اليت شهدت إن التكوين يف جمال العمل الصحفي اإلعالمي يزداد صعوبة وغموضا خاصة بعد 

بروز مصطلح "االتصال" ليحتل مكانة بارزة أمام مصطلح "اإلعالم" فاملصطلح األول أصبح يشكل ملتقى عدة 
هو الصحفي يف ظل  نعلوم ويغطي مجلة من املمارسات ويضيف مجلة من املهن لتلك الكالسيكية املعروفة. فم

فيا يف وقته الضائع، يراسل صحيفة الكرتونية وينشئ انتشار االنرتنت اليت مسحت ألي كان أن يكون صحا
صحيفة على صفحات "الواب"، ودفعت الصحفيني ورجال اإلعالم إىل االنتقال من مرحلة تسيري ندرة اإلعالم 

 1الشبكة العنكبوتية؟ شرايني وأوصالواملعلومات إىل تسيري وفرهتا وتدفقها يف 
وذلك الختالف املعىن والوظيفة،  و"االتصاالت"بداية جيب أن نفرق بني مصطلحي "االتصال" 

اليت حتمل املادة  التكنولوجية، أما االتصاالت فهي تعين الوسائل اإلعالميةاملادة  إعدادفاالتصال معناه عملية 
ر اجتماعيا مما جيعله قادرا على التواصل مع اجملتمع يؤث إنسانيامجهور املتلقني، فاالتصال ميثل جهدا  إىل اإلعالمية

 ن االتصاالت ال متثل هذا املفهوم بل متثل الوسيلة الفنية لنقل االتصال.إفيه ويتأثر به، وعلى اجلانب اآلخر ف
إمنا يعرب  تفرقة هامة بني "االتصال" و"االتصاالت"، فهو يرى أن االتصال إىل "أشار "ادجار سابري دولق

ل اليت و أن قلة فقط من هذه الد إالمن دول العامل،  العديدهو ما يتوافر يف و عن السلوك الواعي ألفراد اجملتمع 
إذ يعترب "االتصاالت"،  هبا حىت تتحقق وظيفة اإلعالمأن تطور وسائل  والتكنولوجيةاملادية  بإمكانياهتا استطاعت

يف ذلك االتصال أداة فاعلة يف إحداث التغري الثقايف كما قد ميتد تأثريه من جمتمع إىل جمتمعات أخرى، والفضل 
إمنا يرجع إىل تطور تكنولوجيا االتصال حبيث أصبحت هذه التكنولوجيا مركزا ملختلف أشكال التكنولوجيا، 
فاالتصال له تأثريه القوي على التنظيم االجتماعي والتجمعات اإلنسانية. فٍان السيطرة على اإلعالم إمنا تعين 

 .2السيطرة على كل من وعي اجملتمع والتنظيم االجتماعي
 

                                                           

.143، 119، مرجع سابق، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ نصر الدين لعياضي،   1 
، ترمجة  أمحد طلعت البشيشي، االزاريطة: دار املعرفة االتصال الجماهيري والمجتمع المعاصرـ وليام ريفرز، تيودور باترسون، جان جونسون،  2

 .32، 31، ص 4112اجلامعية، 
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يف رصده للتحول الذي يشهده عامل االتصال، خاصة املرئي منه، استخلص الباحث الفرنسي "دانييل و 

 لإلعالمالنظر يف مفهومنا  إعادةبونيو" أننا نعيش مرحلة االتصال ضد اإلعالم. لعل هذه املقولة توحي بضرورة 
 على  للتأكيدوالتحرر، بل  واإلعالمواالتصال، ليس لتحريرها من كل وهم، كأن نربط بني االتصال والتفاهم، 

 إعالميالزم االتصال، وال يوجد  اإلعالمواالتصال يف ظل العوملة. لقد كنا نعتقد أن  لإلعالمتطور الرؤية 
حيث ازدهرت  اإلعالم يؤكدون على أن القرنني السابقني كانا قرين اإلعالمبدون اتصال، وحىت أن مؤرخي وسائل 

سيطرة يف أواخر القرن املاضي أي يف زمن م، كانت اإلخباريذات الطابع  ماإلعالصحف الرأي، ووسائل 
إن غلبة االتصال يف زمن العوملة هو يف حقيقة األمر، غلبة الشكل وهذا ما جيرنا إىل مراجعة فهمنا  االتصال.

 للعالقة بني الشكل واحملتوى.

إن القرن املاضي الذي كان قرن اإلعالم قد ترك إرثا كبريا يف جمال "سنما املخرج" و"صحافة الرأي"  
واملنابر الفكرية يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية. أما عصر االتصال فقد أبرز اجلانب املبهرج املغري باملؤثرات 

حد ذاهتا، إهنا طريقة خطف البصر وحتويله إىل  الصوتية واملرئية واحليل البصرية اليت أصبحت تشكل قيمة يف
 ما يطلق عليها الباحث الفرنسي "بونيو"  االهتمام بالشكل على حساب احملتوى. يف ظل هذا التحول "ترعرعت"

ال يهم مضمون االتصال وحمتوى  ،( واليت تتمثل يف املقولة التالية: املهم هو أن تتصل)أيديولوجيا االتصال
التبادل، املهم هو أن نتبادل فقط االنطباعات واملشاعر الفعلية أو املفتعلة اليت ميكن أن خيلقها الشكل وليس 

 .1املضمون

احلقيقة أن اإلعالم واالتصال مرتبطان ارتباطا وثيقا منذ األزل، وإذا كانت التغيريات املستحدثة يف  
حتوالت حمسوسة أو رئيسية يف حمتوى وشكل املعلومات املنتجة مث املوزعة،  إىلال قد أدت وسائل وتقنيات االتص

 فمع تطور حركة العوملة أصبحت  ،2آخر إىل يف أهنا انتقال من عصر تقين رختتصأن فإن التغريات احلديثة ال ميكن 

 

 

                                                           

.123مرجع سابق، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواء، ـ نصر الدين لعياضي،   1 
، مؤمتر التعليم العايل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، إشكاليات علوم اإلعالم واالتصال وانعكاساتها على واقع البحوث العربيةـ مي العبد اهلل،  2

 .6، ص 4112
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وسائل اإلعالم واالتصال جزءا من العملية السياسية تؤثر أو تتأثر أو تشارك يف بناء وتدمري الصور ويف 
 1صنع القرارات.

 والوقت: ةـــــــــــة، السرعـــــــــالمنافس ر،اــــــــــــــــادر األخبـــــــــــــــــ مصب 

، بفضل استخدام منجزات األخريةيف طريق التقدم، خاصة يف السنوات  ةكبري   قطعت الصحافة خطوات
لكنها ـــ يف الوقت نفسه ـــ جتد منافسة كبرية يف ميدان االتصال الذي تتسابق فيه الوسائل االتصالية  التكنولوجيا

وحملافظة الصحيفة على قرائها،  .اإلعالميةعلى تقدمي اخلدمة السريعة والواضحة عن طريق شبكاهتا  األخرى
وتأكيد اجتاهاهتم حنوها يف مواجهة املنافسة الصعبة لوسائل اإلعالم األخرى واملتعددة، أصبح عليها ـــ الصحيفة ــ 

 . 2إرضاء القارئ والفوز بثقته، وهذه ليست باملهمة السهلة
املمارسة اإلخبارية لوسائل االتصال فهم  أما املتفائلون بالتأثري االجيايب لثورة التكنولوجيا احلديثة على 

 :3كثريون وينظرون إىل الوجه املشرق والبناء هلذه التكنولوجيا ويعددون بعض فوائدها على النحو التايل
صفحات الصحف عرب  وطباعتها وإرسالاختصار الوقت يف جمال مجع املواد التحريرية ومراجعتها وتبويبها 

كما أن تكنولوجيا ،  لتطبع يف الوقت نفسه بتكاليف اقتصادية أقلأماكن بعيدة  إىلاملوجات "متناهية القصر" 
تتسم باملرونة والقابلية للتطويع والتأقلم، فكل فن تكنولوجي جديد يظهر يف جمال االتصال ال يلغي املعلومات 

 اآلخر وإمنا ينفرد مبميزات خاصة يف جمال نشر وترويج املعلومات.
لوسائل االتصال فيمكن حصر  اإلخباريةعلى املمارسة  التكنولوجيرزها التقدم أما السلبيات اليت أف

اعتماد الدول النامية اعتمادا يكاد يكون تاما على الدول الصناعية املتقدمة اليت تتحكم يف إنتاج هذه يف بعضها 
ريا يصفه بعض اخلرباء بأنه االبتكارات التكنولوجية املتقدمة، بلغ الرتكيز واالحتكار يف الدول الغربية معدال خط

يعرب عن اجتاه عاملي تستعمر فيه الشركات متعددة اجلنسيات وسائل اإلعالم حبصوهلا على وضع مسيطر يف إنتاج 
ات اليت جندهتا ملراقبة احلريات واحلد خرتعاملعلومات كما  استطاعت التكنولوجيا احلديثة أن تقدم للرقابة أدق امل

 منها وحصارها.
 

                                                           

، نحو خطاب 2001أيلول  11اإلعالم والقضايا العربية بعد ، أيلول ودور اإلعالم العربي 11العولمة بعد أحداث حركة ـ مي العبد اهلل،  1
 .199، بريوت: دار النهضة العربية، ص 1، ط4114نيسان  3و  4، وقائع ورشة العمل اإلعالمية بريوت إعالمي عربي جديد

.41، 19، ص 4114الشروق، ، القاهرة: دار الصحافة اإلخباريةـ  مرعي مدكور،   2 
 .464، 461مرجع سابق، صالقائم باالتصال في الصحافة )دراسة نظرية وميدانية(، ـ عبد اهلل زلطة،  3
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كرب منه يف أية صناعة أخرى، فاملادة اإلخبارية أيلعب الوقت دورا مهما وحامسا يف حياة الصحافة  الســرعــــــة:

املواد تلفا، حىت أن اخلرب الذي متضي عليه ساعات حمدودة يلحقه البوار  أكثر( من األساسي)وهي جمال الصحيفة 
 عد بالساعات، وهلذا تتنافس الصحف فيما بينها منافسة بصورة أسرع من أية مادة أخرى، وعمر الصحيفة نفسه ي

م ــ يف زمن قصري للغاية ــ منتجا كامال جدا يف فائدته دإذن على الصحيفة أن تق حادة للظهور أوال يف السوق.
 1ومعقدا يف صناعته إىل مجهور هو يف العادة خمتلف جدا.

األخبار السرعة، سرعة تدفق  املعاصرة هوبروزا يف حياتنا  واألكثر اإلعالملتطور  األساسياملظهر  إن
إن السرعة يف تقدمي األخبار عرب وسائل اإلعالم كانت وسيلة لنقل األخبار لتمكني اجلمهور  وتداوهلا. واملعلومات

فية من االطالع  على التطورات واملستحدثات يف اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي حتولت يف مطلع األل
احلالية إىل غاية يف حد ذاهتا، غاية تكتنز أيديولوجية تقديس السرعة، وختتزل احلدث الصحفي يف اللحظة الراهنة 
وراء اللهث الذي جيايف التاريخ أو حيجمه يف تسابق شديد للحاق باملستقبل، دون التوقف املتبصر عند احلاضر، 

ري يف العامل وكأهنا إفرازات آنية ومنفصلة عن األحداث وغري هكذا تظهر السرعة واآلنية كرهينة للتطورات اليت جت
مرتبطة مباض. إن النجاح يف اجملال اإلخباري واإلعالمي أصبح يقاس يف الغالب بالسرعة وباملقدرة على جتاوز ما 

أثري وليس مبدى ارتباطه بالواقع أو ببنائه الفكري. لقد عرب الكثري من الباحثني من خشيتهم من الت هو راهن
وتضغط مقتضيات السرعة، السليب هلذه السرعة على دقة األخبار وموضوعيتها وخوفهم من تأثريها على اجلمهور. 

 يف الصحافة املطبوعة، على ما يعرف بعامل املساحة، وهو عامل اقتصادي حاسم يف مهنة باتت حتكمها اآلن 
تكون سببا يف عدم دقة اخلرب، وهي غالبا ما فالسرعة قد .2أية اعتبارات أخرى االقتصادية قبلاالعتبارات 

 3تضفي على اخلرب طابع اإلثارة وتبعده عن املوضوعية.
فالسرعة والدقة أمرين حامسني أيضا، فليس كافيا أن يكتب الصحفي بشكل جيد، بل جيب أن يقرتن 

دة الكتابة وتقدمي يف ما اإلجادةهذا بالسرعة، وهذا ما يشكل مشكلة للصحفيني الطموحني، فقد يتمكنون من 
 4العمل بسرعة قصوى. بإجناز األمرتغطية جيدة عن احلدث ولكنهم يعانون عندما يتعلق 

 
                                                           

 .123، مرجع سابق، ص األسس العلمية لتنظيم المؤسسات الصحفية وأثرها على األداء الصحفيـ عبد اهلل بن حممد الرفاعي،  1
، األردن: دار الكندي، عمان: إصدارات اللجنة الوطنية العليا الصحفية، السمات، المهارات، األشكال، القضايافي الكتابة نبيل حداد، ـ  2

 .23، ص 4114إلعالن عمان عاصمة للثقافة العربية، 
. 42ص دون سنة طبع، ، القاهرة: دار املعارف، الصحافة مهنة ورسالةـ خليل صابات،   3 
 .93ـ  96، مرجع سابق، ص أساسيات النجاح الصحفي المعاصرـ حسني علي إبراهيم الفالحي،  4
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أن مجيع املهنيني املختصني يدركون جيدا أن األخبار  إن خطر السرعة يكمن يف نظرنا على مستويني مها

هي مواد شديدة التلف وأن حياة قيمتها اإلخبارية قصرية جدا، إن ايدولوجيا تقديس السرعة خيتصر أكثر عمر 
 األخبار وذلك من خالل فرض املعادلة التالية اليت ملتثبت صحتها: سرعة تدفق األخبار تساوي ارتفاع إيقاع 

ن سرعة تدفق أوهو  ه، اإلمعان يف هذه الفرضية يدفعنا إىل طرح املستوى الثاين من هذه اإلشكاليةاستهالك
 "باسكال البونت" فيما يلي: " ظلت  األخبار طرح مشكال جديدا على البشرية خلصه الباحث الكندي

لعشرين هناك شيء ما ألف سنة وسيلة لدعم الثقافة وتطويرها، لكن منذ منتصف القرن ا 311التكنولوجيا منذ 
النتيجة أننا نبلع أكثر فأكثر و تغري، لقد بدأنا ننتج بسرعة أكثر من طاقتنا على اهلضم، مل حيدث هذا من قبل أبدا 

اإلعالم وبسرعة متزايدة. ونعتقد أن اإلشكال الذي طرح منذ التسعينيات من القرن املاضي ليس حمصورا يف عدم 
صلنا بل يتعداه إىل عدم القدرة على بلع كل األخبار املنتجة، أي متابعة إيقاع املقدرة على هضم اإلعالم الذي ي

 .1تدفق األخبار بالسرعة اليت تبعث على "الدوخة" وهذا رغم حمركات البحث عن املواقع يف شبكة االنرتنت
العنان دون قيود للمنافسة من أجل احلصول عليه  إطالقالكربى للخرب ال تعين  األمهيةإن ة: ــــالمنافس

به يف ظل التنافس  واإلعالم اإلخباريالسبق  إىلللوصول  كانت املهارة ضروريةفإذا  بال مسؤولية أو التزام حمدد، 
جسور من الثقة بني  إلقامةأن هناك ضرورة التمسك بالقيم والشعور باملسؤولية  إالاحملموم بني الوسائل املتعددة، 

 ومن هنا فالصحايف البد أن يتسلح مبعرفة يفرضها التخصص العلمي الدقيق  الصحايف وبني مجهوره من القراء.
الذي هو مسة العصر احلايل ومهارة متيزه وتدفعه إىل مقدمة الصفوف األوىل يف مطبوعته وقيم جتعله حمل ثقة 

 .2مجهوره من قراء الصحيفة أو اجمللة
وليست املنافسة يف ختفيض سعر صحيفة عن أخرى فقط، ولكن قد تكون بظهور صحيفة أخرى أقوى يف 

 .3، أو يف معارضة نظام احلكم القائمواإلخراجالتحرير 

 (:اإلعالم)اقتصاديات : وىــــاعة المحتــصنج ــ 
العديد من التغريات والتحوالت اليت متس  األخرية"املطبوعة االلكرتونية" يف السنوات  يشهد عامل الصحافة

العمل الصحفي، أو يف طبيعة  إدارةونشرها أو  األخبارصلب العمل الصحفي، سواء يف عملية مجع وحترير 
 املشاركة يف العملية الصحفية. وقد انعكست هذه التغريات على عالقة الصحفي كمنتج للمعلومة واخلرب  األطراف

                                                           

.122،  مرجع سابق، ص ظالل وأضواء  ،اإلعالم والمجتمعـ نصر الدين لعياضي،   1 
.12، مرجع سابق، ص الصحافة اإلخباريةـ مرعي مدكور،   2 
.122ص ، ، مرجع سابقالصحفيةإدارة المؤسسات ـ إبراهيم عبد اهلل املسلمى، ،   3 
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فلم يعد الصحفي هو منتج املعلومة واخلرب والرأي فقط، ومل يعد اجلمهور متلق سليب باجلمهور كمستهلك ومتلق، 

الت كثرية ذات صلة هبوية ورسالة و حت ظهور أصبح مشاركا فاعال يف العملية الصحفية وهو ما استتبع معههلا، بل 
 أدوارها وممارساهتا. و الصحافة 

 اإلعالمية، فهي تزود املؤسسات اإلعالميوللمضامني اليت ينتجها املستخدمون أمهية كبرية يف العمل 
 املهنة،  وإثراءفريق عمل مجاعي تطوعي، يرغب يف تطوير  إنتاجها، يقوم على واألخبارمبصدر ثري من املعلومات 

مجاعي فاعل  ه املضامني يف تشكيل رأي عاموالصورة مع اآلخرين، كما تفيد هذ واخلرب واحلدث املعلومة ومشاركة
نشطاء فاعلني  إىللدى املستخدمني وحتويلهم من مستقبلني سلبيني  اإلعالميةونشط، واكتشاف وتنمية املواهب 

مما أدى إىل .1موضوعاهتا الصحفية، ومبا ميكنها من تنويع مصادر اإلعالمية األجندةيف صناعة األحداث ويف بناء 
إعادة النظر يف أشكال انتقاء األحداث اليت حتول إىل أخبار يف زمن وفرة املعلومات واملعطيات، فالقيم اإلخبارية 
اليت ورثناها عن مخسينيات القرن املاضي وما زلنا جنرتها حباجة إىل تكيف وحتديث لتلتصق أكثر حبقائق العصر، 

كل خلفية نظرية للتعامل مع األخبار تتضمن شقني: شق مهين وشق إننا نزعم أن القيم اإلخبارية اليت تش
اجتماعي وأخالقي. فالشق املهين أصبح يتطلب جهدا فكريا لتوضيحه. فما معىن قيمة القرب، على سبيل املثال، 

 اط يف زمن اكتسبت فيه األحداث طابعا عامليا حبكم توزيعها الكوين؟ وما هي خماطر اآلنية يف عصر انتظم فيه نش
خمتلف وسائل اإلعالم على إيقاع سرعة االنرتنت؟ وما هي القيم االجتماعية املهنية، أمل تصبح قيما 

 2مشرتكة بني األمم واإلنسانية مجعاء: مثل حقوق اإلنسان واملساواة والدميقراطية وحرية التعبري؟
 وهناك !والعشريندي جديدة متطورة يف القرن احلا إعالمال خطر على الصحافة من ظهور وسائل  إذن
اليت أجريت  األحباث إن. يف عدد القراء من املتوقع حدوثها يف املستقبل القريب الزيادة احملتملة إىلعوامل تشري 

احلياة اليومية  جزءا من نسيج أصبحت أهنااليت تلبيها الصحافة اليومية لقرائها توضح  اخلدمات والرغباتعلى 
للناس. فالصحيفة تقدم خدمات فريدة معينة وتشبع رغبات قرائها. وعندما تغيب الصحيفة عن قارئها فإن ه 
يفتقدها بشدة. من الواضح أن  الصحيفة أصبحت تلعب دورا يف نظام االتصال املعاصر ال يستطيع أي  بديل هلا 

  سيأيتاألحداث، ورمبا ما  اإلعالميف حني تشكل وسائل أن يلعبه على األقل  يف املرحلة الراهنة، وهكذا، 
 
 

                                                           

.134مرجع سابق، ص الجديد في بحوث الصحافة، ـ السيد خبيت،   1 
.146، مرجع سابق، ص ظالل وأضواء، اإلعالم والمجتمعـ نصر الدين لعياضي،   2 
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وسائل االتصال  إال أن  الصحيفة مازالت متث ل مؤسسة ثقافية راسخة اجلذور كإحدىمستقبال، حتديا للصحيفة، 

 1يف عصرنا.
بالضوابط يتعني االحتفاظ ذهنيا بالطبيعة الثالثية للوسائل اإلعالمية وخاصة عندما يشتد االهتمام لكن 

من هنا تتسلل و يف آن واحد يكتنفها غموض كبري  مؤسسة سياسيةو  صناعة، خدمة عامة :املهنية، فهي حبكمها
 .2معظم املشاكل

إن القاعدة االقتصادية الضعيفة للصحف، قادت العديد منها للسعي للحصول على الدعم من املصادر 
ية الدور الذي تلعبه الصحافة أدى إىل تشجيع دور املناصرة اخلاصة احلكومية املختلفة، وأن اإلدراك الواعي بأمه

فالعديد من الصحف اخلاصة عرب العامل العريب، متكنت من البقاء والعيش من خالل اإلعانات  والرعاية السياسية.
املالية اليت تتلقاها من مصادر خارجية )من خارج املؤسسة الصحفية، سواء كانت حكومية أو مصادر أخرى( 

نات مالية )على شكل دفعات وتقدمي املعونات املالية ميكن أن يتمثل بصور عدة منها مثال: أن تدفع احلكومة معو 
إىل مجيع وسائل اإلعالم يف ذلك البلد(، أو عن طريق اإلعالنات احلكومية )عادة ما توجه إىل صحيفة أو وسيلة 

 توصف بأهنا موالية للحكومة أو تعرب عن صوت احلكومة(، أو املنافع املادية اليت توفرها احلكومة )مثل خفض
مثل هذه املعونات يبقى سرا، فإنه من الصعب معرفة مدى  الضرائب واجلمارك...(. ألن معظم 

 .3االستقطاب وطبيعته احلقيقية، لذلك فاملعونات املالية ترتبط إىل حد كبري باحملتوى اإلعالمي
لقد أدرك الغرب بشكل مبكر أن اإلعالم صناعة مثل غريها من الصناعات، ومن هنا كان استخدام 

خبار" و "صناعة السينما". مث طور الغرب بشكل تدرجيي أيضا القوانني مصطلحات "سوق اإلعالن" و"بيع األ
ما يتعلق بكل أطراف العملية االتصالية: يجنب مع تطوير سياسات االتصال ف إىلاملنظمة هلذه الصناعة جنبا 

عن السياق الغربية هذه مل تستقل أو تنفصل أبدا  اإلعالمالقائم باالتصال، الرسالة واجلمهور املستهدف. صناعة 
، ولكنها يف ذات الوقت مل تنغمس أو تسلم قيادهتا لتلك السياقات، إطارهالسياسي واالجتماعي الذي تعمل يف 

أن مت  إىلالسياسية واالجتماعية،  واملؤسسات اإلعالميةفاستمرت عالقات الشد واجلذب بني الطرفني: املؤسسة 
 .4شرتكة ختدم كل منها األخرى وفق مبدأ املصلحة املتبادلةأنواع من عالقات التفاهم واملصاحل امل إىلالتوصل 

                                                           

.31، ص 4113، القاهرة: عامل الكتب، 1، طالصحافة المتخصصة ووحدة المعرفةـ عبد العزيز شرف،   1 
.23ـ جان كلود برتراند، مرجع سابق، ص   2 
، 4111عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  (،نحو نموذج نظري جديدالنظام اإلعالمي العربي، )ـ مهند علي هتامي، سؤدد فؤاد اآللوسي،  3

 .22ـ. 23ص
.13، ص 4113فلسطني: دار الكتاب اجلامعي،  ، إعالم جديد سياسة جديدة،ـ أرجون ب. الرتمان  4 
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العامل العريب  يفاحلديثة  اإلعالمالعنصر األساسي الذي سيلعب دورا مهما يف صياغة وتشكيل وسائل  إن

هو فرض ممارسات وأساليب جتارية طويلة املدى هلذه املشاريع. يف الوقت الراهن تعود ملكية معظم الصحف 
 أثبتت هذه الوسائل اجلديدة صبغتها التجارية،  وإذاأشخاص ومستثمرين.  إىلوالقنوات الفضائية العربية الدولية 

الغربية، ستقدم  اإلعالماهديها، وكما هو حال وسائل ن مضامينها جيب أن تعكس مصاحل مالكها ومشإف
 املنافسة بني جمموعة واسعة من  إنتقاسم أسهم وأرباح السوق.  إىلالوسائل اجلديدة معلومات مثرية يف السعي 

املرتددين واخلائفني من دخول نطاق املنافسة.  شك ــــ أن هناك عددا بسيطا من  سيؤكد ــــ بال اإلعالميةالوسائل 
 .1الرتدد السياسي سيتبدد مبرور الوقت يف املنطقة بفعل عمل هذه الوسائل واملنافسة بينها كما أن

 خالصة:  
مرتبط بطبيعة عوامل عديدة تتحكم يف تأطري الصحافة لألحداث، بعضها  مثةأن إىل  مما سبق خنلص   

مرتبط بطبيعة العالقة بني الصحفيني العمل الصحفي، وبعضها مرتبط بالتطورات التكنولوجية والبعض اآلخر 
، وهو ما يعين أنه إذا ما واملصادر، فضال عن التأثريات النامجة عن طبيعة األنظمة السياسية واإلعالمية والثقافية

عكست األخبار واقعا معينا، فإهنا تعكسه وفقا لتأثري هذه العوامل، وبناء عليه من املتوقع أن يتباين تأطري 
 الصحافة لألخبار. 

 يف األدوار والوظائف ما أنتج بيئة إعالمية ريإىل تغيف اجملال اإلعالمي  بعض املفاهيم ريلقد أدى تغي
يرى بعض الباحثني أن  احلق يف االتصال يعترب مفهوما  عنصرا حامسا يف العملية، إذال فيها جديدة يشكل االتص

جديدا للدميقراطية، ويرتتب عن ذلك تعقد العالقة اجلدلية بني السياسة والدميقراطية واالتصال، فهل التشريعات 
ضمن للفرد هذا احلق يف جمال خاص ال اليت ت املتطلبات )البىن األساسية(ويف باليت تنص على احلق يف االتصال ت

 ال يكون للجمهور فيها حق االختيار من بني بدائل مرضية. إعالميةيتم فيه اإلكراه على التلقي والتقبل ملادة 
إكراها، فأين التفاعل طلوبة من وجهة نظر املتلقي يعترب املليست هي  وجود بدائلألنه حىت يف ظل  

 وال جيوز للمتلقي فيه إبداء الرأي أو التغيري؟واحلرية يف منط صحفي ال يتغري 
، يبقى ضمان جناحها مرهون هي السياق الذي تتم فيه عملية االتصال اإلعالميةالبيئة فإذا اعتربنا أن 

 واملهنية...بتوافر منظومة العوامل االجتماعية، السياسية، االقتصادية 
جوهرها كاملرآة تعكس طبيعة أي نظام سياسي إن وسائل اإلعالم اجلماهريي مبا فيها الصحف هي يف 

 والصحافة يف كل عصر وزمان هي جزء حيوي من السياسة وكثريا ما تكون طرفا فاعال يف أحداثها تؤثر يف نتائجه 
                                                           

  .131. المرجع نفسه، ص 1
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القواعد القانونية اليت حتكم أنظمة اإلعالم يف بيئتنا العربية هي التشريعات اإلعالمية ف ،وتتأثر بطبيعة ممارساته

يتعلق فاالقتصادي أما على املستوى الطبقة السياسية ويكفل مصاحلها،  عن أيديولوجيةيعرب مبا  ووسائله
 الصحفي ويتضمن نظام العمل والدخل. وما خيصنظام امللكية واإلعالن كبالصحيفة  

ويرتتب عن هذا الوضع منظومة العوامل االجتماعية املرتبطة بالسمات الشخصية والقيم الذاتية 
مما للصحفيني فضال عن امليول واالجتاهات الثقافية والدينية والقيم االجتماعية باإلضافة إىل تأثريات اجلمهور، 

هلا وقعا ملموسا يشعر هبا الصحفيون أثناء  عن غريها من العوامل األخرى بأناليت تتميز الضغوط املهنية يؤدي إىل 
التدريب  ،عالقات العمل والرضا الوظيفي ،سياسة املؤسسة الصحفية ،ممارستهم للعمل املهين كمصادر األخبار

باالتصال أو املؤسسات  عمل القائمنيعلى اليت تؤثر و النقابات ومواثيق الشرف ضغط املساحة والوقت  ،والتأهيل
 .هبا اإلعالمية وتتأثر

تَصر يف املمارسة الصحفية كفعل إنساين ينتج عنه سلوك اجتماعي ما يضفي  فهذه التحديات جمتمعة خت 
 يف بيئتنا. األقلعلى الصحافة الدور الذي حيفظ التوازن بني هذه املنظومات اليت يظل التجاذب بينها أبديا على 
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      المعالجة الصحفية للقائم باالتصال في ضوء البيئة االتصالية الحديثة. ثانيا:   

 : مدخل     
يقوم هبا يف صياغة عترب القائم باالتصال املسؤول املباشر عن اإلنتاج اإلعالمي باختالف األدوار اليت ي     
 (اإلعالميتأطري املنتج )االجتماعي املتلقني هبدف التثقيف والتعليم وزرع السلوك  إىلومتريرها  اإلعالمية الرسائل

 حسب اختالف الوسيلة.
واجتماعية وثقافية تنعكس بالضرورة على واقتصادية  إال أن هذه األدوار حتكمها سياقات سياسية 

يف انتقاء املوضوعات اليت حتدد مسؤوليته جتاه املؤسسات اإلعالمية مما يشكل ضغوطا على القائم باالتصال 
 مجهوره يف نقل الواقع الذي يعترب إطارا مشرتكا بينهما.

إضافة إىل التعرف على  وعلى كيفية أدائه لوظائفهباالتصال،  لذا نسعى للتعرف على مفهوم القائم 
 ، من خالل:الضغوط املؤثرة على أدائهالعلمية اليت تناولت القائم باالتصال و االجتاهات 

 
 ـ مفهـــــــــــــــــــــــــــــوم القائــــــــــــــم باالتصـــــــــــــــــــالــ1

 اليت تناولت القائم باالتصالاالجتاهات العلمية ـــ 2

 قائم باالتصاللل يف املعاجلة الصحفية املتحكمة العوامل والسياقاتـــ  3
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 :ــ مفهوم القائم باالتصال1

أصبحت املؤسسات اإلعالمية يف القرن احلادي والعشرين شبكات اتصال ضخمة تتصارع داخلها   
واملراكز، وحينما ندرس ما حيدث داخل املصاحل، كما أن كل مؤسسة هي يف حد ذاهتا نظام معقد للسلطة والنفوذ 

حمطة التلفزيون نشعر بالدهشة من مدى تعقد وتشابك أعماهلا. ففي داخل تلك  أو اجلريدة أو حمطة اإلذاعة
املؤسسات اإلعالمية تتخذ يوميا، بل ويف كل دقيقة، قرارات مهمة وخطرية. ونظرا ألمهية تلك القرارات بالنسبة 

سلو  الذي يتم قمقتضاه ااخاذ القرارات، أو املراكز أو املناصب اليت تنفذ فعال تلك للجماهري جيب أن نعرف األ
القرارات، وطبيعة القائم باالتصال، واألمور اليت تؤثر على اختيار املواد اإلعالمية، والقيم واملستويات اليت يعتنقها 

 1القائمون باالتصال.
إنتاج الرسالة  اإلجابة على األسئلة اخلاصة قمسؤولية وميثل القائم باالتصال وحدة التحليل األصغر يف

اإلعالمية. ويعترب أحد املفاهيم اخلاصة بالعالقات التنظيمية داخل املؤسسات اإلعالمية. وهذا املفهوم ميتد ليشري 
م إىل كل من يعمل يف بناء أو تشكيل الرسالة اإلعالمية مهما اختلفت األدوار واملواقع. وقد فرض هذا املفهو 

نفسه منذ أصبح إنتاج الرسالة اإلعالمية يتجاوز حدود الفرد أو اجلماعات الصغرية، وأصبح يعتمد على تنظيم 
 2واملواقع اليت تسهم يف هذا العمل. معقد لألدوار

لقد متيزت دراسات املرسل، خالفا لفروع حبثية إعالمية أخرى، باجتاهات سطرية متصاعدة حنو مزيد من 
 التشعب.و التفصيل 
وهذا يعود، على ما يبدو، إىل غيا  الصيغ النظرية املنافسة، فاملقاربة هي يف جهرها ذات طبيعة  

ن اختلفت مناهج الدراسات. ويتميز هذا اخلط من األحباث بأنه المس مستويات دنيا للعمليات إسوسيولوجية، و 
بالتخطيط االقتصادي والربجمة السياسية ما تزال، اإلنتاجية لإلعالم، يف حني أن دراسة املستويات األعلى املرتبطة 

 3!عمليا، غائبة
تقسيمات اجملتمع الذي يعيش فيه حتكمه متغريات الواقع نفسه،  إطاريؤدي القائم باالتصال دورا يف 

لطبيعة اجملتمع، ومن مث طبيعة املؤسسة اليت يعمل من خالهلا، واحتياجات اجلمهور متداخلة يف   إدراكهويكون 
 القائم باالتصال ليس سوى مؤسسة تكتسب مفهومها  العمليات اليت يقوم هبا، وباألحرى يقدمها، فهذا كافة

                                                           

 .22، ص 2102، عمان: دار األيام للنشر والتوزيع، نظريات االتصال واإلعالم الحديثـ علي عبد الفتاح كنعان،  1
 .023، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرـ حممد عبد احلميد،  2
 .272، ص 2112، دمشق: دار الفكر، لبنان: دار الفكر املعاصر، 0، طاالتصال والمجتمعات الرقميةعلوم ـ فريال مهنا،  3



 الحديثة االتصالية البيئة متغيرات ضوء في الصحفية المعالجة             الفصل الثاني        

 601 

 
ذاته الذي حيدد  األمرالقانوين والشرعي من نوعية العالقات االقتصادية والبىن االجتماعية الثقافية القائمة، وهو 

ما سبق بالنسبة للقائم باالتصال فهي نتاج وعي ذلك الرسالة ذاهتا يسري عليها ك،  ؟دورها: مع من؟...وضد من
 1دوره املتاح. طبيعةببطبيعة اجملتمع و 

فالعجز املسجل يف نطاق اإلجابة اخلاص قمن يكون منتج الرسالة اإلعالمية؟ منع املهتمني بدراسة الظاهرة 
وفهم التفاعالت الناجتة  اإلعالمية من معرفة معطيات ال ميكن االستغناء عنها يف حماولة تفكيك عناصر العملية

عالمية عما حيدث يف اجملتمع ككل على ضوء ما تبثه وسائل االتصال اجلماهريية أو ما حيدث داخل املؤسسة اإل
 2ذاهتا.

 نوالتنفيذ مع عدد حمدود م اإلعدادمفهوم الناشر الطابع الذي كان يدير عملية  بالنشأةارتبط  قد نكا
العاملني، وذلك حىت منتصف القرن التاسع عشر. مث مفهوم احملرر الناشر الذي بدأ يف ممارسة اجلوانب الفنية يف 

عليها، بعد أن كان يعتمد يف هذه العملية على املشاركني من اخلارج. وواكب هذا  واإلشرافعملية التحرير 
ا فرض ضرورة التفر  ملسؤولية النشر ودعم صورة الصحيفة املفهوم التطور اآليل يف الطباعة وزيادة التعليم العام، مم

يف ذهن القارئ. حيث تتوحد شخصية الصحيفة مع شخصية احملرر الناشر يف هذه الفرتة اليت استمرت حىت هناية 
املختلفة  واألدوار األعمالنتيجة زيادة حجم املؤسسات الصحفية اليت تنوعت معها القرن التاسع، وبعد ذلك، 

الفصل بني مفهوم الناشر أو املالك، ومفهوم  إىلعليها، أدى ذلك  واإلشرافيم جبانب عمليات التحرير بالتنظ
على التحرير. وواكب ذلك ظهور شخصية احملرر وامسه. وظهرت  اإلشرافاحملرر الرئيسي الذي تفر  ملسؤولية 

 .3السياسية األعمدةصفة خاصة املستقلني يف التخصصات املختلفة وب األعمدةواضحة يف زيادة أعداد كتا  
وضع " إىل Patersonجلأ "باترسون ،القائم باالتصالم و مفه خمرج ملشكلة حتديد إلجيادويف حماولة 

 .4تعريف عام وشامل يتضمن كلمن يساهم يف صنع القرار داخل وسائل اإلعالم بشكل مباشر أو غري مباشر
 " على مدخل يركز على املتغريات التنظيمية املؤسسية من منظور سيكولوجي، Bean"بن بينما اعتمدت دراسة

 
 

                                                           

 .24ص 2112، القاهرة: دار الفكر العريب، 0، طالنظرية النقدية في بحوث االتصالـ عواطف عبد الرمحن،  1
، اجلزائر: طاكسيج. كوم للدراسات والنشر والتوزيع، 0، ط، دراسة سوسيو ـ مهنيةالصحفي والمراسل الصحفي في الجزائرـ رضوان بومجعة،  2

 .32، ص 2112
 .023، مرجع سابق، صنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرـ حممد عبد احلميد،  3
 .22، ص ANEP ،2104ر: منشورات ، اجلزائالقائم باالتصالـ  رشيد محليل،  4
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حيث يرى أن املهنة ليست جمرد جمموعة حرفية أو مهنية عامة أو متميزة، بل مستوى مؤسسي مركب من 

 . 1التفاعالت داخل املؤسسة اإلعالمية اليت تؤثر على القائمني باالتصال وأهدافهم
" تعريف القائم باالتصال من خالل املهنة حيث يعرف القائمني باالتصال J. Tunstallستالنويتبىن "جريمي تا

بأهنم: العاملون غري الكتابيني داخل املؤسسات اإلعالمية، فهم الذين خيتارون وينفذون الربامج والرسائل اإلعالمية 
 2.األخرى لنقلها إىل مجهور معني

إن تعبري "القائم باالتصال" يف الصحيفة، ميكن أن يكون له مدلوالت كثرية تبدأ باملندو ، أو املراسل 
على  واإلشرافالذي يبحث عن املعلومة، وتنتهي باملخرج الذي يقوم بتوزيع مادة الصفحة على سطحها 

باحثني يف جمال الصحافة مازالوا خمتلفني تنفيذها، مرورا باحملرر الذي يقوم بتهذيب اخلرب وتنقيته من الشوائب. إن ال
حول التعريف الدقيق للقائم باالتصال، السيما فيما يتعلق باحلدود املهنية اليت خيضع هلا التعريف، فالبعض حيصره 

حىت وصوهلا  ،يف احملرر الصحفي، يف حني أن البعض جيعل التعريف يتسع لكل من يساهم يف إصدار الصحيفة
، فإن التعريفات واألنظمةالصحفي اختلف حسب النظريات واملدارس  إىلفكما أن النظرة  .3يد القراء إىل

املدرسة  بني مدرستني رئيستني يف هذا الصدد مها املستعملة للداللة على الصحفي اختلف أيضا، وميكن التمييز
مية ومعاجلتها وإنتاجها األمريكية اليت تعترب الصحفي هو كل من يعمل يف جمال مجع املعلومات واملواد اإلعال

 وتوزيعها.
تطرح مفهوما خمتلفا للصحفي خيتلف جذريا عن املفهوم الذي تقدمه املدرسة فسة الفرنسية: ر املدأما  
هتتم هذه املدرسة بالرتكيز على السياق االجتماعي واالقتصادي والثقايف املؤثر على القائم باالتصال،  إذ، األمريكية

، يتسم بالشمولية واالعتماد على حتليل العالقات األمريكيوتبنت مدخال بديال للمدخل الوظيفي والرباغمايت 
والقوى املسيطرة والعالقة مع السلطة واجلمهور  اجاإلنتاملتبادلة بني القائم باالتصال والبناء املؤسسايت وعمليات 

 4.والقوى السياسية واالجتماعية
 

                                                           

 .077ـ  حممد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  1
 Joseph Straubhoar, Robert la Rose , Media Now: Communication Media in the Information -2ـ

Age (London: Wadworth,  2001) p53 .   
، األردن: مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر 0، طاإلخراج الصحفي، اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصرهـ  علي جنادات،  3
 .72، ص 2102التوزيع، عمان: دار اليازوردي، و 
 .21ص مرجع سابق، ، أساسيات النجاح للصحفي المعاصرـ حسني علي إبراهيم الفالحي، 4
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عرف يف البحث تلف تبعا الختالف منظور موضوعخيأن مفهوم القائم باالتصال  دراسات أخرى وتوضح

 1"اإلعالمي الذي يساهم يف صياغة وحترير الرسالة اإلعالمية"بأنه 
املفهوم على من اجتهت بعض الدراسات من منظور القدرة على التأثري يف املتلقي، فانصب  حني يف

، واجتهت دراسات أخرى لتعريف القائمني باالتصال 2لديهم القدرة على التأثري بشكل أو بآخر يف األفكار واآلراء
ارة وتسيري العملية االتصالية، من منظور الدور يف عملية االتصال، حيث عرفتهم بأهنم األشخاص الذين يتولون إد

 .3وعلى ضوء ما يتمتعون به من قدرات وكفاءة يف األداء يتحدد مصري عملية االتصال برمتها
عمل ينتمي إلحدى فريق  داخل شخص"بأنه  حبكم عمله مع فريق جلأت بعض الدراسات إىل تعريفهو 

السياسة العامة  أو وضع الفكرة االتصالية، بدءا مناملؤسسات، ويضطلع قمسؤولية ما يف صنع وإنتاج الرسالة 
 4.نتهاء بإخراجها وتقدميها للجمهور املتلقي هبدف التأثرياومراحل الصياغة املختلفة هلا و 

ويرى بعض الباحثني أن مفهوم القائم باالتصال ساده قدر من اخللط وعدم الوضوح أدى إىل غموضه 
النوع من الدراسات كان ينظر للقائم باالتصال يف إطار نظرية حارس البوابة، فرتة طويلة، فمع بداية االهتمام هبذا 

الذي يتحكم يف نوعية وكم ما يسمح بوصوله إىل اجلمهور، وهذه النظرية حصرت دور القائم باالتصال يف إطار 
نع املادة االتصالية، عملية الرقابة على الرسالة اإلعالمية، واستبعدت بذلك أدوارا أخرى ال تقل أمهية يف إنتاج وص

 .5ومع ذلك استمر استخدام مصطلح حارس البوابة كمرادف للقائم باالتصال لوقت طويل
 :6وهناك فروق مهمة بني القائم باالتصال وحارس البوابة

ـــ فمن حيث درجة املباشرة يف صناعة الرسالة اإلعالمية وإنتاجها، يسهم القائم باالتصال فيهما بشكل مباشر 
وإبداعي حلد ما، على حني يبدو دور حارس البوابة غري مباشر من خالل قراره بتمرير الرسالة أو تعديلها أو حىت 

 حذفها.

                                                           

حرية اإلعالم بين المرغوبية االجتماعية وتحديد خيارات القائم باالتصال، دراسة ميدانية للعاملين في قناتي ـ حسني ديب حسان الزويين،  1
 .212، ص 22، بغداد: جملة كلية اآلدا ،العدد و)الرشيد()المسار( 

 .232، ص 2102، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 0، طنظريات االتصالـ  منال هالل املزاهرة،  2
، 2102والتوزيع والنشر، ، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية للطبع آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةـ أشرف فهمي خوخة،  3

 .22ص
مفهوم القائم باالتصال في القنوات الفضائية العراقية والعوامل المؤثرة على عدم دقة ومصداقية المادة اإلعالمية التي ـ حمسن جلو  جرب،  4

 .2103، 02، جملة آدا  الفراهيدي، العدد يعدها
 .22ـ  21(، مرجع سابق، ص 0، سلسلة دراسات صحفية، )الصحافة المصريةالقائم باالتصال في ـ عواطف عبد الرمحن وآخرون،  5
 .22، مرجع سابق، ص آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةـ أشرف فهمي خوخة،  6
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ـــ ومن حيث املسؤولية عن الدور، جند أن مسؤولية القائم باالتصال هي إلسهامه املباشر يف صياغة، وإنتاج 

راره حبذف مادة معينة أو بتمريرها حىت تصل إىل املتلقي، الرسالة، يف حني تكون مسؤولية حارس البوابة عن ق
وقدميا ميارس القائم باالتصال دور حارس البوابة، غري أن احملك الرئيسي يف توصيفه يظل يف مدى اإلسهام املباشر 

 يف صنع الرسالة االتصالية ومسؤوليته املباشرة عنها.
فقدت وظيفة حارس البوابة دورها القدمي حلارس البوابة بعد انتشار اإلعالم اجلديد الذي ألغى الدور  لكنو 

وحتكمهم باملادة هؤالء احلراس سيطرهتم  اهلائل أفقد اإلعالميأن حجم التدفق  خاصة حيث الكالسيكي
 1.اإلعالمية

باالتصال باعتباره مصدر الرسالة االتصالية،  مفهوم القائمكما عربت بعض الدراسات اإلعالمية عن 
من مفهوم القائم باالتصال، باعتبار أن كل اتصال إنساين قد يكون شخصا أو  ارغم أن مفهوم املصدر أوسع كثري 

 .2جمموعة من األشخاص هلم غرض حمدد من االتصال، يقومون برتمجته إىل لغة أو رمز
ما آخر للقائم باالتصال، إذ تطلق عليه لقب "الوسيط" على وتطرح املدرسة الفرنسية يف اإلعالم مفهو 

دوار متعددة، فهو يبحث عن املعلومة وخيتار مضمون الرسالة مث يتوجه هبا إىل مجهوره، أأساس أن الصحفي يقوم ب
 .3وهو بذلك يلعب دورا تفاوضيا بني صانع املعلومة )املصدر( واجلمهور املتلقي

مدى تطورها سواء على املستوى اللغوي أو االتصايل استقراء األبعاد  وميكن عرب تتبع املفاهيم على
الوظيفية والبنائية املفرتض وجودها يف القائم باالتصال، من خالل ما أشارت إليه املوسوعة الربيطانية، وهو أن 

ملعرفة أو التفكري أو نقل املعلومة أو او التشارك ويشمل صياغة املعرفة أو املعلومة : 4القائم باالتصال ينهض بأمرين
أما التوصيل فيشمل توصيل طرفني  املشاعر بطريقة مفهومة ومنضبطة وقابلة للفهم من مصدر إىل مستقبل.

 .حيمالن املعرفة أو املعلومة
 
 
 

                                                           

 .002، ص2100، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 0، طنظريات اإلعالمـ بسام عبد الرمحن املشاقبة،  1
 . Shahinaz Talaat Communication Process and Effect (Cairo – The Anglo Egyptian Bookshop 1983 , 9- 11 ـ2

 .072ـ نقال عن حممد بن سليمان الصبيحي. مرجع سابق. ص  
 .22، مرجع سابق، ص آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةـ أشرف فهمي خوخة،  3
 .021بق، ص ـ حممد بن سليمان الصبيحي، مرجع سا 4
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ذلك "فتعرفه بينما اجتهت آراء أخرى لرتكز على القائم باالتصال من خالل املؤسسة اإلعالمية، 

وإنتاجها ومتريرها  اإلعالميةويسهم يف صناعة املادة  اإلعالميةالشخص الذي يتوىل مهمة وظيفية داخل املؤسسة 
 1."مجهور املتلقني إىل اإلعالمعرب وسائل 

وقد عرب "مالتزيك" يف الصورة اليت رمسها للقائم باالتصال عن القوى والعوامل اليت متثل حمددات للمضمون 
 ذي خيتاره من بني الكثري من املواد اخلام اليت متثل رؤى وظيفية للقائم باالتصال خالل أدائهاإلعالمي، ال

 اإلعالمي، وهذا ما يتضح يف النموذج التايل:  
 

 الصورة الذهنية الذاتية
 تركيب الشخصية

 فريق لعمل
 المنظمة االتصالية                                          

 االجتماعية البيئة
 تسببه: الذي واإلجبار الضغوط

 الوسيلة ضغوط /الرسالة ضغوط /اإلعالم حملتوى العامة اخلصائص
  

 
 
 

 بناء المضمــون اإلعالمي لدى القائم باالتصالمحــددات  11الشكل رقم 
التقليدية قد متحورت حول مفاهيم املصدر،  اإلعالمباالتصال يف وسائل  القائمإذا كانت دراسات 

اجلديدة اليت ظهرت يف التسعينيات، اإلعالم باالتصال يف وسائل  وحارس البوابة، والوسيط، فإن حبوث القائم
ة، واملعلومات احلديث التكنولوجياباالتصال حتت تأثري  دور القائم جديدة تستهدف إعادة حتديد طرحت مفاهيم

 املتدفقة عرب شبكة االنرتنت وغريها.
                                                           

ولويات التحكم القيمي ألداء القائم باالتصال في معالجة موضوعات العنف، دراسة ميدانية للعاملين في ـ حسني ديب حسان الزويين، أ 1
 .0104، ص 2104، 311، جملة األستاذ، العدد قناتي)بالدي( و )الحرية(

القائم 
 باالتصال

 الرسالة
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أهنا تبدو  إالاليت يتعامل معها الصحفي يف عمله،  التكنولوجياوبالرغم من حداثة الدراسات اليت تتناول 

اجلديدة من خالل الرتكيز على  اإلعالموسائل  القائم باالتصال يف إىلتنظر  النظري، فهي إلطارا إىلأكثر افتقارا 
 اإلعالميةالتقليدية، وال تزال الدراسات  واألدوار واألشكالالوظائف  يف التغريات اليت أحدثها االتصال التفاعلي

 . 1هي املرجع ملعظم الدراسات يف دول اجلنو  األمريكية
 :2اآليتأي دراسة للقائم باالتصال جيب أن تضع يف اعتبارها  إن

أو مؤسسة، وبذلك البد أال نغفل العالقة القائمة بينه وبني  امنظم االقائم باالتصال قد يكون فردا أو فريقـــ أن 
 املؤسسة اليت ميثلها، أو احمليط االجتماعي الذي يتحرك داخله وميارس فيه عمله.

 وصياغتها وصنعها. اإلعالميةالرسالة  بإنتاجـــ أن القائم باالتصال يرتبط مباشرة 
 وإنتاجها اإلعالميةيف صياغة الرسالة  إسهامهعن  ومؤسسيةمسؤولية مباشرة، القائم باالتصال يعد مسؤوال  أن ـــ

 املتلقي. إىلحىت تصل 
 جند اإلعالمية، العملية عناصر حول اجلاري النقاش ضوء يف يرى رضوان بومجعة أنّه " توجه حديث ويف

 والنزعة الثقايف، العامل حيث من عمله يف تتحكم ليتا االجتماعية واملقاربة املرسل دور حول قليلة أدبيات
 مع املعتقد بسوح والسياسية، األيديولوجية وبالتوجهات الصحفية املهنة بأخالقيات ومدى ارتباطه االحرتافية،

 .3اجملال" هذا يف جمتمع كل اختالف طبيعة

 ـــ االتجاهات العلمية التي تناولت القائم باالتصال: 2 
ككل، وإّما على   اإلعالميةالعريب، إّما على حتليل املنظومة  باإلعالممعظم الدراسات اليت اهتمت  تركز 

أدوات، ومل تول إال اهتماما ضئيال بالفاعلني أنفسهم يف  بشكل منفرد كمجرد اإلعالميةهتمام بتحليل الوسائل اال
العريب يف املرحلة الراهنة من دون االهتمام  اإلعالمم الصحفيني. يبدو لنا جليا أنّه ال ميكن فه هذه املنظومة، أي

 والتصورات  األفكارالعريب، يكمن رقما يف اإلعالم بدراسة الصحفيني أنفسهم، اقتناعا منا أّن جزءا من إشكاليات 
 
 

                                                           

، ص 2114اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، المؤسسات بين التنظيم والرقابة، األطر النظرية والنماذج التطبيقية، ـ أشرف فهمي خوخة،  1
200. 

 .22مرجع سابق، صآليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفية، ـ أشرف فهمي خوخة، 2
رواق عريب، تعقيدات حترير الفضاء اإلعالمي العريب، كتا  غري دوري يصدر  ،اإلعالم في الجزائر التجاذب بين المهنة والتشريعـ رضوان بومجعة،  3

 .22. ص 2117، 22عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، العدد 
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البىن التنظيمية  مما يكمن يف أكثر اجملتمع، نفسه، وعن دوره ووظيفته يف اإلعالماليت حيملها الصحفيون عن 

 1املستحدثة. التكنولوجياتالقائمة، أويف الوسائل املستخدمة، أو يف 
دراسة القائم باالتصال ال تقل أمهية عن دراسة حمتوى الرسالة اإلعالمية. وغالبا ما تتم دراسات القائم ف

اليت تؤثر على اختيار  باالتصال يف إطار حتليل وسائل اإلعالم بوصفها مؤسسات هلا وظيفة اجتماعية، والظروف
 2حمتوى معني.

ارتبطت حبوث ودراسات االتصال بدراسة العوامل احملركة والدافعة إلحداث مثل هذا التأثري، وقياس مدى 
حتققه ودرجة االستجابة له، وبالتايل العزوف عن دراسة القائم باالتصال الذي يقدم املنتج اإلعالمي بالرغم من 

 3.نتائج عملية االتصالأمهية دوره يف حتديد 
تعد دراسة القائم باالتصال كعنصر مؤثر وفعال يف العملية االتصالية من الدراسات احلديثة نسبيا مقارنة و 

بالبعد الزمين للدراسات والبحوث اليت تناولت العناصر األخرى للعملية االتصالية ، واليت تتضمن الرسالة والوسيلة 
التوجه العام الذي كان سائدا حنو قياس  إىلورجع الصدى ، ورقما يرجع ذلك واملستقبل جبانب عنصر التأثري 

ودراسة تأثري وسائل اإلعالم على اجلماهري خاصة يف اجملتمعات الغربية، حيث ارتبطت حبوث االتصال بالفلسفة 
منوذج املستهلك  العامة لتلك الدول واليت تدور حول مفهوم السوق احلر واملفتوح، ومن مث وضع املتلقي يف إطار

 4.اإلعالميةالرسالة  اليت هتدف التأثري عليه برتويج
أن االكتفاء بدراسة املضمون  اإلعالمومع مطلع النصف الثاين من القرن العشرين وجد الباحثون يف جمال 

 األسبا معرفة  ، ألهنا هتمل منتج هذا املضمون، وال توفراألثرلن ينتج سوى دراسات حمدودة  اإلعالمي
 5.والظروف اليت مت يف ضوئها اختيار هذا املضمون دون غريه

 

                                                           

لتغيري ، اإلعالم العريب ورهانات االثقافة الصحفية العربية: دراسة في تصورات الصحفيين العرب لذاتهم ولدور اإلعالمـ عبد الوها  بو خنوفة،  1
 .227، ص 2107، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 0يف ظل التحوالت، أعمال املؤمتر الذي نظمته كلية اإلعالم يف اجلامعة اللبنانية، ط

 .072، مرجع سابق، ص االتصال ونظرياته المعاصرةـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،  2
، 32، اجمللة االجتماعية القومية، القاهرة: املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، اجمللد باالتصال قراءة في دراسات القائمـ جنوى الفوال،  3

 .72ـ  72العدد الثاين، سبتمرب، ص 
اه، كلية ، رسالة دكتور لقائم باالتصال وقضايا التنمية، دراسة ميدانية لعينة من القائمين باالتصال في المجتمع المصريـ ألفت حسني آغا، ا 4

 .70، ص 0220اآلدا ، جامعة القاهرة، 
، اجمللة االجتماعية القومية، القاهرة: املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، اجمللد الثالثون، التوجه المهني لدى القائم باالتصالـ آمال كمال،  5

 . 20العددان القاين والثالث، ماي ـ سبتمرب، ص 
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ونتيجة لذلك توالت الدراسات املعنية بالقائم باالتصال إما كموضوع وهدف أساس للدراسة، أو من 

 1خالل التعرض للقائم يف جزئيات معينة حسب ما يفرضه موضوع البحث الرئيس.
( Weber 1918جبذورها إىل مالحظات الباحثني )ويربوترجع بدايات دراسة القائم باالتصال 

مث ظهرت بعد ذلك أول دراسة عن القائم باالتصال للباحث "ليو روسنت"  بعنوان  ،2(Park1923و)بارك 
يوا" أنشرت جملة الصحافة ربع السنوية اليت تصدر يف والية " 0220ولكن يف سنة  3"مراسلو واشنطن".

عن العاملني جبريدة "ملواكي"، كان من املمكن أن تفتح هذه الدراسة البا   بالواليات املتحدة دراسة هامة
ولكن مضت فرتة طويلة بدون أن تظهر أحباث تتناول  ،إلجراء دراسات مماثلة عن املؤسسات اإلعالمية األخرى

نشر  نيح 0221مث توقفت الدراسات عن القائم باالتصال حىت عام بالدراسة القائمني باالتصال ومؤسساهتم، 
الباحث األمريكي "ديفيد مانج وايت" دراسته "حارس البوابة وانتقاء األخبار" اليت أعطت دفعة قوية للبحث يف 

 هذا اجملال اهلام.
ما أصبح  تطوير اجلنسية "كرت لوين" يف األمريكيعامل النفس النمساوي األصل  إىلويرجع الفضل 

، إذ أجرى أحباثا حول 5نقلها من جمرد مفهوم إىل نظريةحيث ،4اإلعالمية"حارس البوابة"  بنظريةيعرف 
الديناميات االتصالية التبادلية يف اجملموعات االجتماعية، العائدة خاصة إىل مشكالت تتعلق بتغري االجتاهات، 

دور فوجد أن القنوات اليت تتدفق فيها تتاليات السلوك يف جمال معني، حتتوي بعض املناطق اليت تؤدي دور البوابة و 
 6احلارس.

وقدم أيضا "وايت" دراسة تطبيقية لنظرية حارس البوابة يف دراسته لربقيات احملرر يف الصحف اإلقليمية 
وإن كان قد افرتض وجود بوابة تؤثر يف هذه الربقيات بناء على االعتبارات الشخصية ومل يأخذ يف اعتباره العوامل 

 .7كله أدى إىل انتشار املصطلح بعد ذلك يف دراسات اتصال  التنظيمية األخرى اليت تؤثر يف العملية، وذلك

                                                           

 .42، مرجع سابق، ص القائم باالتصال في الصحافة المصرية ـ عواطف عبد الرمحن، 1
. Kevin Williams: Understanding Media Theory( London: Wadsworth ,2003) P96  2ـ 

 022ص مرجع سابق، نقال عن حممد بن سليمان الصبيحي، 
، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 0، طوالنظرياتاالتصال الجماهيري واإلعالم، التطور، الخصائص ـ كامل خورشيد مراد،  3

 .227ص
.223ص ، 0223دار الكتا  اجلامعي،  ، اإلمارات العربية املتحدة:األسس العلمية لنظريات اإلعالمرشيت، أمحد ـ جيهان   4 
.222املزاهرة، مرجع سابق، ص هالل ـ منال   5 
.221ـ  272ـ فريال مهنا،  مرجع سابق، ص   6 
.072، مرجع سابق، ص ، نظريات االتصال واتجاهات التأثيرـ حممد عبد احلميد  7 
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أثريت مع مطلع ستينيات القرن العشرين بسبب  باالتصال قد وبشكل عام ميكن القول بأن حبوث القائم

ودراسة سوسويولوجيا االتصال، وازدهار  الفكرية لعلم االجتماع، اإلسهاماتتضافر جمموعة من العوامل، منها: 
النقدية والثقافية داخل املدرسة الغربية لبحوث االتصال، والتوجه واالهتمام املتزايد حنو الظاهرة  االجتاهات

االجتماعية، ومن هذه  األخرىمن بعض الفروع  وإعدادهاوعملية تكوهنا  اإلعالميةاالتصالية وما يتعلق باملادة 
 اإلسهاماتالسياسي، وعلم النفس وقد أدت هذه  االجتماعي، واالقتصاد الفروع االنثروبولوجيا الثقافية، والتاريخ

حتليل النص الثقايف أو النظام االجتماعي الذي يتحرك  إطارتنوع مداخل دراسة القائم باالتصال، ووضعه يف  إىل
 1داخله الفرد كقائم باالتصال.
أمهية اهتمام الباحث يف جمال التأثري بالوقوف على اخللفية الثقافية واالجتماعية  إىلويشري كل ما تقدم 

اليت يقومون هبا داخل هذه املؤسسات، ومدى فهمهم  األدوار، ومعرفة اإلعالميةللقائمني باالتصال يف املؤسسات 
، حيث تشكل هذه إليهن ، وعالقتهم باملؤسسة اليت يعملون هبا، وتصورهم للجمهور الذي يتوجهو األدوارهلذه 

 2يف التأثري االجتماعي. اإلعالمـــ يف رأيناـــ حمددا قويا للحكم بقوة أو ضعف أجهزة  األبعاد
املهن اليت درست املرسل من  بسيسيولوجيامثة نوعان من املقاربات ميزتا تطور األحباث، أوهلما ترتبط  

ات التكيف االجتماعي اليت خيضع هلا. ويف هذا األفق، سيولوجية والثقافية واملهنية وعملييناحية خصائصه الس
ريورات اإلنتاجية للمرسلني. أما النوع سالعمل واليت تؤثر يف ال العوامل اليت تقع خارج إطار تنظيم دراسة بعضمتت 

الذي ريورات اليت يتم من خالهلا اإلنتاج اإلعالمي ونوعية تنظيم العمل سالثاين فقد انصب على حتليل منطق ال
يتم يف داخله بناء الرسائل اإلعالمية، ومها عامالن حامسان يف حتديد املنتج النهائي. إن قيمة هذه األحباث تكمن 
يف أهنا استطاعت حتديد نقاط يف اجلهاز اإلعالمي حيث تتم ممارسة عمليات الفلرتة بشكل مكشوف ومأسس، 

ؤسسة اجتماعية، ما مسح بتجاوز الطابع الفردي لنشاط ويف أهنا متكنت من التعرف على دور اجلهاز اإلعالمي كم
 . 3احلارس، والرتكيز على فكرة االصطفاء كصريورة منظمة تراتبيا ومرتبطة بشبكة معقدة من العالقات الرقابية

كل حسب االجتاه الذي باالتصال   لقد تعددت واختلفت الرؤى واملداخل اليت تناولتها دراسات القائم
ين إّما مدخل ثقايف يتناول القائم باالتصال كمنتج للثقافة أو كمدخل نقدي يركز على التحليل بتب يتطلبه البحث

 برتكيزها على  القاسم املشرتك هلذه البحوث والدراسات رغمالنقدي للمؤسسات اإلعالمية كنظام اجتماعي، 

                                                           

 .022ـ حممد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  1
 .47، ص 2114القاهرة: دار النهضة العربية، دار اإلميان للطباعة،  ،نظريات االتصالـ مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  2
 .221 272ـ فريال مهنا، مرجع سابق، ص،  3
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حد بعيد بالسياقات السياسية  إىلأهنا اختلفت يف ارتباطها  إال اإلعالميةالعنصر الفاعل يف العملية االتصالية 

أن معظم يالحظ هذه الدراسات، كما اختالف بيئات بغض النظر عن  واالجتماعية والثقافية اليت كانت حتكمها
باعتباره ضرورة منطقية لتأثري مراحل البحوث على هذه االجتاهات تتقيد باجلانب التارخيي لتوايل الدراسات 

 وميكن تلخيص ما أتيح لنا من تراث نظري حول القائم باالتصال يف:، ابعضه
 أقسام رئيسية: ة"حراس البوابة " إىل أربع أو السيطرة االجتماعية" دراسات جيهان رشتيمت "ـــ  قسّ 

وهتتم بالظروف اليت تؤثر على اختيار اجلريدة  :ــ دراسات تتناول تأثري الظروف احمليطة على القائمني باالتصال 0
بنفس القصة، كما  األخرىمعينة بقصة معينة على اهتمام الصحف  اهتمام جريدة ملادهتا التحريرية، وكيف يؤثر

 .األخبارحجرة  إىليركز هذا النوع من الدراسات على الطريقة اليت يتم هبا نقل أو توصيل السياسة 
مما  اجلريدة على احملرر إخراج: وهتتم بالطريقة اليت يؤثر هبا نظام تأثري النواحي املهنية عليهمــ دراسات تتناول  2

، وجيمع التحليل املبتكر لألخبار إدراكهجيعل جماالت اختياره حمدودة، وكيف يؤثر التدريب املهين الصحفي على 
 " فيعكسلينثري اجلوانب املهنية ومفاهيم "، جيمع بني تأاإلعالميةحث "وايت" عن حارس البوابة االذي قدمه الب
 ثقافة اجلريدة.

أو انتقاهلا  األخبار أسلو : وهي الدراسات اليت تتناول ــ دراسات هتتم باجلوانب الفنية واملادية لعملهم 3
 والنواحي امليكانيكية اليت تتحكم يف النشر.

قد ظهرت دراسات خمتلفة تناولت اخلصائص : و ــ دراسات اخترب أو تقيس القائمني باالتصال أي العاملني 2
 .عن عملهم رضائهماملختلفة للصحفيني ومدى 

 :التقسيم التايليف دراستها على  "فوزية عكاك"فيما اعتمدت ـــ 
 تصال من خالل الضغوط اليت يتعرض هلا أثناء ممارسته لعمله.البا اهتمت بالقائم دراساتأوال: 

 :إىلثانيا: الدراسات اليت أولت عناية للتوجه املهين للقائم باالتصال وقد قسمت 
 والقياس للتوجهات املهنية للقائمني باالتصال. ـــدراسات تضم الرصد

 ـــ يضم الدراسات اليت اهتمت بقياس التوجهات املهنية.
 متت من خالل أربعة مداخل:باالتصال قد  للقائم االجتماعية اتالدراسيرى أن  "بخيتالسيد "أما ـــ 

 باالتصال. : ويركز على املفهوم العام للقائمباالتصال من خالل املهنة ـــ دراسة القائم
 القائم باالتصال. إبداعواليت تؤثر على  الكبرية اإلعالميةباالتصال داخل املؤسسة  الوظيفية للقائم األدوارــ دراسة 

 .واليت تؤثر بطريقة مباشرة على شكلوكم ونوع املضمون الوظيفية اليوميةــ دراسة املتطلبات 
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 من املتغريات. وعالقتها بعدد باالتصال ــ وصف االجتاهات املهنية للقائم

اجلوانب خالل املوضوعات التالية:  أهنا متت من "الرحمنعبد  عواطف"فرتى  األمريكيةأما مسارات الدراسات ــ 
القائم باالتصال والضغوط املهنية واإلدارية على القائم باالتصال وتأهيل وتدريب القائمني باالتصال املهنية لعمل 

 واخلصائص واالجتاهات املختلفة للصحفيني. وحقوق والتزامات القائمني باالتصال
 حول القائم باالتصالللدراسات والبحوث اليت أجريت نظري تراث ومن خالل مسح ما أتيح لنا من 

، االتصاليةباالتصال كعنصر هام يف العملية  علية القائمافبخلص أهنا تناولت جماالت خمتلفة اهتمت كلها نست
فالبعض منها استهدف التحليل الوظيفي، ومن أعمق الدراسات اليت أجريت على القائمني باالتصال والقوى 

، وقد استخدم يف 0222"وارينربيد" سنة االجتماعية اليت تؤثر على العاملني يف الصحف، الدراسة اليت قدمها 
دراسة أخرى التحليل الوظيفي ليظهر كيف تدفن أو حتذف الصحف األخبار اليت هتدد النظام االجتماعي 

 1والثقايف.
"ماكلويد"،  األحباثبدأ هذه  الدراسات اليت اهتمت بقياس التوجهات املهنية، وقدواجته البعض إىل 

من  ةريي جبامعة "ويسكونس" فقد درس "ماكلويد وهويل" التوجهات املهنية لعينأحباث االتصال اجلماه فيمركز
 0242.2"ميلووكي" عام  صحيفة

"  gazianoوحول هذا املوضوع أجرى الباحثان " جازيانو ،الضغوط املهنيةوسعى البعض اآلخر لدراسة 
ميزت  الصحفي وقد األداءحول  األخبار" حبثا حول تأثري األساليب اإلدارية يف حجرة  colsonكولسنو"

 يف ممارسة عملهم أثناء من احلرية للصحفيني قدر إعطاء إىل األول، يتجه األساليبمن هذه  منطني الدراسة بني
 اإلدارةأساليب  العالقة بني من القيود عليهم، وحتددت مشكلة البحث يف أثر فرض عديد إىليتجه الثاين  حني

شخصية القائم باالتصال على تقبلهم  وتأثريوجمتمعهم  وقرائهم عملهم باالتصال حنو على اجتاهات القائمني
 3.األخبارداخل حجرة  اإلدارةألساليب 
العريب على أبوا  القرن احلادي والعشرين" أوضح اإلعالم خضور" بعنوان "  لـ"أديب إعالميةيف دراسة و 

 اإلطارفيها التغيريات اجلوهرية اليت طرأت على القائم باالتصال يف الوطن العريب، متثلت هذه التبدالت يف بنية 
 املوظف البريوقراطيالرسالة، وبرز الصحفي املداهن، والصحفي  الصحفي، فقد انطفأ الصحفي امللتزم صاحب

                                                           

 .227، مرجع سابق، ص لنظريات اإلعالم األسس العلميةـ جيهان رشيت،  1
 .027ص  فوزية عكاك، مرجع سابق.ـ  2
 .42، مرجع سابق، ص القائم باالتصال في الصحافة المصريةـ عواطف عبد الرمحن،  3
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دة فكر سلطوي أحادي، وتسييس اهذا الواقع هي سي إىلاليت أدت  األسبا يف دراسته أنه من بني  ...وأوضح 

 1للنظام. خمتلف اجملاالت خدمة للتوجه السياسي التغطية العربية يف
تناول "، اإلعالميالعلمية لنظرية "التأطري  األطرومع تنامي التوجهات البحثية احلديثة اليت اعتمدت على 

( عملية التأطري لنظرية التأثري اإلعالمي، يف رؤية نقدية لدراسات اإلطار، وخلص إىل أن العوامل 0222)شوفيل
املؤثرة على ممارسة وسائل اإلعالم والقائمني عليها، هي املعايري والقيم االجتماعية، والتنظيمات الرمسية، وضغوط 

 2وجهات األيديولوجية والسياسية للقائم باالتصال.مجاعات املصاحل، واملمارسات اخلاصة بوسائل اإلعالم، والت
لقد أدى التسارع التقين واالتصايل إىل حدوث حتوالت أثرت على دور الصحايف بدءا من املفاهيم إىل 
الوظيفة واملكانة، تكيفا مع متطلبات التطور التقين مما قد يؤدي أحيانا إىل اخللط بني الشأنني اخلاص والعام، 

 الضغوط نفسها، فلمتعد للقائم باالتصالدوار جديدة أمفاهيم و احلديثة بإعادة تناول راسات الدلذلك اهتمت 
حول  3دراسةكما كانت يف الوسائل التقليدية، من هذه الدراسات   وال القيم وال العالقات باملصدر واجلمهور

 واألكادمييالتعرف على املستوى املهين إىل الفلسطينية هتدف  اإلخباريةالقائم باالتصال يف املواقع االلكرتونية 
للقائم باالتصال يف املواقع االلكرتونية والوقوف على السمات واخلصائص اليت يتمتعون هبا والصعوبات اليت يعانون 

 . منها
استخدامات لق جمموعة من التحديات طالت "الويب" خ   التحول حنوأّن 4كما تناولت دراسات أخرى

التواصل االجتماعي سواء كهدف تروجيي أو بناء صورة لذاته أو لتطوير آليات عملهم أو الصحايف لشبكات 
 لتعزيز العالقة مع اجلمهور وحتويله إىل مصدر للمعلومة.

اجلديدة على اللغة الصحفية وعلى  التكنولوجياتأثريات ودالالت كما اجتهت بعض الدراسات إىل "
ذات الوقت  اجلديدة على الذاكرة االجتماعية للمجتمع، ويف الماإلعاملمارسات الصحفية وتأثريات وسائل 

بدراسة موضوعات جديدة من قبيل عوملة الدراسات الصحفية، وعوملة تعليم الصحافة وعوملة أخالقيات  االهتمام
 دية الصحفية اجلديدة على املمارسات الصحفية التقلي األنواعالعوملية، ومناقشة تأثري  األخباروحجرة  اإلعالم،

                                                           

 .22ـ  22،  ص ـ رشيد محليل، مرجع سابق 1
 .2، ص مرجع سابقمحد بن حممد اجلميعة، ـ أ 2
دراسة ميدانية، فلسطني: اجلامعة القائم باالتصال في المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية، ـ زهري مصطفى دوله، عماد حممد شتيوي،  3

 .2114اإلسالمية بغزة، 
دراسات الوحدة العربية، اإلعالم العريب ورهانات التغيري يف ظل ، بريوت: مركز 0، طالصحافيون وشبكات التواصل االجتماعيـ زينب خليل،  4

 .2107التحوالت ن أعمال املؤمتر الذي نظمته كلية اإلعالم يف اجلامعة اللبنانية، 
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مناقشة تأثري افتقاد الصحفيني الحتكارهم لعملية حارس البوابة يف صناعة وإنتاج  ،وأخالقيات العمل الصحفي

 1."األخبار ودراسة طرق تلقي اجلمهور لألخبار واملعلومات
حدث التطورات أمضمون هذا االتصال، من  إنتاجاليت يتم من خالهلا وتعد دراسة العمليات االجتماعية 

 ، والشروطوتأثرياته إنتاجهمن منطلق أساليب  التعامل مع املضمون االتصال اجلماهريي، حيث يتطلب ذلكيف 
الوسيلة وقدرهتا على النقل والتعبري  وإمكانية، إليهاالجتماعية والسياسية اليت ظهر فيها، واجلمهور الذي يتوجه 
برؤية (Reley & Reley1959لي ورايلي )احلي والصادق، وهو حتول يعرب عن مطالبة قدمية للباحثني راي

 لعضوية اجلماعة، واجلماعة املرجعية، االجتماعياجتماعية لعملية االتصال، تضع القائم باالتصال يف السياق 
والبنية االجتماعية األكرب، حيث وجدا يف ذلك الوقت عددا قليال جدا من الدراسات االجتماعية اليت تناولت 

 2.اإلنتاجسات االجتماعية وعمليات واملؤس القائم باالتصال

 والسياقات المتحكمة في المعالجة الصحفية للقائم باالتصال: معاييرــ ال 3
مهنية، ــ ـالسوسيوعايري والقوى املعاجلة اإلعالمية للقائم باالتصال تتمثل يف املعلى  ةالقوى املؤثر  إن

 التحريرية، األخبار السياسةحجرة السياقات التنظيمية)مصادر األخبار، عالقات العمل وتوقعات اجلمهور، ولكن 
 تشكل التأثري احلاسم الختيارات "حارس البوابة".  اإلطار الداليل للقائم باالتصال( السرعة، املنافسة القيم اخلربية،

 أوال: المعايير والقوى السوسيوـــ مهنية المؤثرة على القائم باالتصال.
 :المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده ـــ 1  

نتماء عنصرا حمددا من حمددات الشخصية، ألنه يؤثر يف طريقة التفكري أو التفاعل مع العامل يعترب اإل
، مثل اجلماعات إليهاعات اليت ينتمي ااحمليط بالفرد كما أن الفرد يتم وصفه أيضا من خالل مفهوم اجلم

ومجاعات االنتماء تعترب يف نفس الوقت اجلماعات  الوظائفية، التنظيمات السياسية...التعليمية، االجتماعية، 
املرجعية اليت يشارك الفرد أعضاءها يف الدوافع وامليول واالجتاهات ويتمثل قيمهم ومعايريهم يف ااخاذ قراراته 

 التعرف على كل احملددات وأحكامه أو قيامه بسلوك معني. وحتديد مجاعة االنتماء أو اجلماعة املرجعية يعين
األساسية اليت تشكل إطارا مرجعيا ألفرادها من خالل معرفة هذه األطر املرجعية ميكن التوقع بأمناط السلوك 

 املختلفة. وبالتايل فإننا نتوقع تأثريا على القائم باالتصال يف ااخاذ قراراته اإلعالمية يف إطار مدركاته عن معايري 

                                                           

 .22مرجع سابق، ص الجديد في بحوث الصحافة، مدارس غربية وإسهامات عربية، ـ السيد خبيت درويش،  1
. 0، الكويت، ص02، جملة شؤون اجتماعية، العدد السابع واخلمسون، السنة ربية لسوسيولوجية وسائل اإلعالمرؤية عـ السيد خبيت درويش،  2

 .020نقال عن حممد بن سليمان الصبيحي. مرجع سابق، ص
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إليها، باإلضافة إىل التأثري املسبق يف تفسري الرموز االتصالية وإطار األهداف اخلاصة بالوقائع  اجلماعة اليت ينتمي

 .1واألحداث اليت يتعرض هلا بتأثري املهنة، أو يف إطار احلياة اليومية، وتصبح جزءا من خرباته وجتاربه املختزنة
اليت تؤثر على القائمني  األساسيةالقوى من  اإلعالموسائل  إطارهعي الذي تعمل يف ويعد النظام االجتما

ينطوي على قيم ومبادئ يسعى إلقرارها، ويعمل على تقبل املواطنني هلا، ويرتبط  عياباالتصال. فأي نظام اجتم
ذلك بوظيفة التنشئة االجتماعية أو التطبيع، وتعكس وسائل اإلعالم هذا االهتمام قمحاوالهتا احلفاظ على القيم 

م القائمون باالتصال األنباء آخذين يف االعتبار النتائج . ففي بعض األحوال يقيّ 2ماعية السائدةالثقافية واالجت
ا يف الصفحات الداخلية وذلك هناالجتماعية اليت سترتتب على نشرها، وقد يهملون بعض األخبار أو يدفنو 

 حمافظة على قيم اجملتمع األساسية وجتنبا لكلما يتهدد تلك القيم.
 الثقايف االتفاقتساعد على حتقيق  اإلعالموسائل  أن"وارين بريد" هو  الذي كان يقيسه واالفرتاض

 .3والثقايف وما يؤمن به الفرد االجتماعيعن طريق احلذف ودفن املواد اليت هتدد البناء  واالجتماعي
 والمعلومات: مصـــادر األنباءالعالقة ب ـــ 2  

استغناء القائم باالتصال عن مجهوره، وصعوبة  إمكانية إىلأشارت أغلب الدراسات يف هذا اجملال 
استغنائه عن مصادره، وأثبتت عدة دراسات عن الصحفيني السياسيني يف الواليات املتحدة قوة تأثري املصادر 

حد احتوائه بالكامل مؤكدين أن حماولة الصحفي االستقالل عن مصادر  إىلالصحفية على القائم باالتصال 
 .4لية شاقة للغايةعم األخبار

، واملعلومات األنباءفمن الصعوبة وضع ضوابط أو حمددات خاصة للعالقة بني القائم باالتصال ومصادر 
كل اجملتمعات بصرف   غياهبا يفوجودها أو داخل اجملتمع، ألن هذه العالقة تتأثر بعوامل عديدة ميكن أن نالحظ 

املتبادل بينهما يف كل  االعتماد إطارالقائم. وميكن تصنيف هذه العالقة يف  اإلعالميالنظر عن وصف النظام 
، أو التقرير بسيادة تأثري أيهما على اآلخر يف بعضها ولكن كل ما ميكن مالحظته أن هذه العالقة ال يعرب األحوال

 .5األحوالمظهرها عن جوهرها يف أغلب 
 

                                                           

 .042، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرـ حممد عبد احلميد،  1
.072سابق، ص  مرجعالمعاصرة، تصال ونظرياته االـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،   2 
.301ـ  312، ص ، مرجع سابقاألسس العلمية لنظريات اإلعالمـ جيهان أمحد رشيت،   3 
.022مرجع سابق، ص ، االتصال ونظرياته المعاصرة، ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد  4 
.   044مرجع سابق، ص لتأثير، انظريات اإلعالم واتجاهات ـ حممد عبد احلميد،   5 
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العالقة بني كل من املصدر والقائم باالتصال يف ثالثة ، (0227،"جونسون" و""جبري)يطرح كل من: 

 : 1مستويات
من خالل األطر املرجعية  إالحدمها عن اآلخر أعن وضعية االستقالل فال يؤثر  األولالمستوى يعرب 
االجتماعية املختلفة، ويصبح تدفق املعلومات يف هذا املستوى من املصدر  واألبعادالوظائف  القيم، املستمدة من

 حد كبري. إىلالقائم باالتصال رمسيا  إىل
املرجعية، ويشرتكان يف بعض  األطراالعتماد املتبادل بينهم حيث يتفقان يف بعض  المستوى الثانيوميثل 

مستقل  جزءا من دوره كوكيل من العملية االتصالية، ومن خالل هذا املستوى يفقد القائم باالتصال األهداف
عالقة التبعية واالعتماد الكامل على املصدر، ويشري  المستوى الثالثينما يوضح بللجمهور وحاجته للمعرفة، 

هذا املستوى إىل قوة املصدر وحيِدث نوعا من التوحد يف األهداف بني وسائل اإلعالم والسلطة كما حيدث يف 
 النظم الشمولية والسلطوية.

وجود الصحفي يف موقع احلدث وتناوله للمادة اخلربية من كافة جوانبها، ومقابلته للمصادر املعنية  إن
يف الصحفي  إجادةأن هذه العملية تتطلب اجلهد الكبري، وقدرة على  إالباحلدث، متطلب رئيسي للموضوعية، 

لتقار  الفكري أو االجتماعي أو احلوار، وتأثر الصحفي با وإجراءحتديد مصادره املناسبة، وطرح التساؤالت 
 .2االقتصادي مع هذه املصادر جيعل من املوضوعية عامال نسبيا يف التعامل مع اخلرب

من البديهي أن يعتمد عمل الصحفيني على النقل، وهلذا فإهنم ينقلون املعلومات من مصادر حمددة. واملطالب و 
فيون، معلومات "حقيقية" وميكن التثبت منها، بل ومتوازنة. الثقافية تستلزم أن تكون املعلومات اليت ينقلها الصح

 3لذلك فمن الناحية التارخيية اعتاد مستهلكو األخبار على االعتقاد بأن ما يقرؤونه هو احلقيقة.
ثل املعلومات اليت حيصل عليها الصحفي حمور مهنته اليت توصف بأهنا سلطة رابعة تؤشر على األخطاء مت

ملعاجلتها، وال ميكن للصحفي أن يؤشر على هذه األخطاء ما مل مينح الضمانات الكافية لذلك ومنها عدم جواز 
 إفشاء معلوماته يزعزع  الصحفي على إجبارإجباره على إفشاء مصادر معلوماته، والسبب يف ذلك راجع إىل كون 

 
                                                           

، القاهرة: دار اجلرير للنشر والتوزيع، 0، طوسائل اإلعالم والتحول الديمقراطي، دراسة في األدوار المهنية والوظيفيةـ عيسى عبد الباقي،  1
 .24ـ  22ص ، 2104

 .234ـ مروى عصام صالح، حممود عزت اللحام، مرجع سابق، ص  2
، 2102، ترمجة أمحد مغريب، اجلزائر: الدار اجلزائرية للنشر والتوزيع، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الصحافة اليومل شاقمان، نيك نوتال، جانـ 3

 .220ص 



 الحديثة االتصالية البيئة متغيرات ضوء في الصحفية المعالجة             الفصل الثاني        

 611 

 
الثقة بينه وبني هذه املصادر ما يعيق بالتايل العمل الصحفي، ويعطل حرية الصحافة اليت تعد أحد أهم أشكال 

 .1الرأي والتعبري
 : 2إن الدافع األساسي للتسرت على بعض املصادر يعود إىل عاملني أساسيني مها

ــــ يسعى الصحفي من وراء استخدام املصادر اجملهولة حلماية نفسه، ألن جل القوانني املهنية والتشريعات  
 يف الصحف. ةل الصحايف املسؤولية الكاملة على األخبار اليت تبثها اإلذاعة أو التلفزة أو املنشور اإلعالمية حتمّ 

عنب وال يرغب يف قتل الناطور( وهذا ليس جبنا منه، بل يريد أكل ال)ـــ يسعى الصحفي أيضا حلماية مصدره ألنه 
وللتمكني من الوصول إىل مصدر اخلرب، فالكشف عن هوية الشخص الذي  اإلعالم،لضرورة تلبية حق املواطن يف 

 يديل قمعلومات خطرية أو حساسة وتنشر يف شكل خرب صحايف بدافع مهين ميكن أن يعرض حياته للخطر.
 وواجب الصلة حبرية تداول املعلومات ، فهي حق وثيقفيوقت واحد املهنة حق وواجب أو سر وسرية املصادر

 الشرف الصحفي.  تقاليد املهنة ومواثيق حتتمه
 :3يتوقف الصحفي عندهاجيبأن  حاالت وهناك ثالث

يقدمها للعلم  كالمه مجلة صرحية أن املعلومات اليت  من الصحفي عدم النشر كأن يضّمن ـــ عندما يطلب املصدر
 للنشر. وليست

إليه  أن تنسب وأأخبار مهمة ولكنه يطلب عدم نشر امسه  أوـــ عندما يصرح املصدر قمعلومات أو وقائع 
 .املعلومات

 .إليهقمثابة معلومات منسوبة صياغتها  إعادة وإمناولكنه يطلب عدم نشرها بنصها قمعلومات  ـــ قد يديل املصدر
إن تشخيص املصدر يف الظروف احلالية من تطور الصحافة واإلعالم يعين التضحية بآنية نقل األخبار 
ونشرها يف وقت يتسم بالسرعة الرهيبة يف تدفق املعلومات واألخبار، والتحري يف مصادر األخبار ذات املصدر 

قيق "الضربة" الصحفية كما يسميها املشخص يعين الوقوف بعيدا فيميدان الصراع النتزاع السبق الصحفي أو لتح
البعض. نعم إن السبق الصحفي أصبح عامال أساسيا يف جتاوز األعراف الصحفية وبعض أحكام أخالقيات 

 املهنة. 
 

                                                           

 .22، ص 2101، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0طجرائم الصحافة والنشر، الذم والقدح، ـ أشرف فحي الراعي،  1
.011، مرجع سابق، ص ظالل وأضواء، اإلعالم والمجتمعوسائل ـ نصر الدين لعياضي،   2 
 .024ـ  022ـ مريال صربي أبو فرخية، مرجع سابق، ص  3
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كما أن مصداقية اخلرب مل تعد مرتبطة بقوة املصدر وقمكانته، بل اخضع لقاعدة )من يرى ويصدق( حىت 

 ة اإلخراج اإلعالمي ال غري.ن كان ما يراه مصطنعا ووضع لغايإو 
لقد عرب كثري من املهنيني عن خشيتهم من أن يتحول ما هو شاذ إىل قاعدة، أي أن تتحول املصادر 

 اجملهولة يف األخبار قاعدة أساسية يعتمد عليها.
إذا هل ذهب الزمن الذي كانت فيه الصحافة تقوم بدور تنويري وجاء زمن التضليل باسم املصادر 

نه جمرد سؤال يصبح أكثر إحلاحا كلما رأينا املؤسسات اإلعالمية تتدافع بسرعة الضوء لتقدمي األخبار إ اجملهولة؟
واخلطورة األكرب اليت أصبحت جتابه وسائل اإلعالم العربية هي أن العديد منها  دون الرتيث يف فحص مصدرها.

افييها باملهارات واملعارف اليت تتطلبها أصبحت تعرف املعلومات واألخبار من شبكة االنرتنت دون أن تزود صح
اليت تتدفق بغزارة على مدار اليوم، وهو ما يوفر هلا املسامهة و  ،1احلاجة للتحري يف صحة املعلومات ومصدرها

 .2بفاعلية تلبية حق اجلمهور يف املعرفة
عدد قليل من املوظفني  األخبار، حيث يعمل يف جمال اإلعالمي اإلنتاجالتغريات احلديثة يف ممارسات  إن

، مما يعين أن الضغوط املؤسسية األعمال، ويقومون بكثري من األسبوععلى مدار أربعة وعشرين ساعة، وطيلة أيام 
النسخ الصحفية، كل ذلك يشجع الصحفيني على استخدام مصادر مألوفة، وغري حمل جدل.  إعدادلسرعة 

الكبري باجملموعات اليت تكون يف صراع مع الصفوة  اإلضرار إىلوعادة ما ينتهي االحنياز يف اختيار املصدر 
 احلاكمة.

وهي شكله  أالجمرد نقل قصة ما ليس هو املهم فقط، لكن كذلك اختيار املؤثرات اخلاصة باملصدر،  إن
 .3واجتاهه، وبصورة غري مقصودة يصعب تغيريها يتم الرتويج لوجهة نظر معينة متضي دون منازع

 :على القائم باالتصال وعالقات العمل تأثير الضغوط المهنية ـــ 3
عدد من الضغوط خالل عمله ومن بني هذه الضغوط خط العمل الذي  إىليتعرض القائم باالتصال 

الذي قد ميثل ضغوطا على القائم باالتصال، وحيتم عليه انتهاج فكر مهين معني.  اإلعالميةتنتهجه املؤسسة 
يف عوامل خارجية وداخلية، ونعين بالعوامل اخلارجية موقع الوسيلة من النظام االجتماعي وتتمثل هذه الضغوط 

 معينة. قمصاحل القائم، ومدى ارتباط املؤسسة
                                                           

. 014،  010، مرجع سابق، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ  نصر الدين لعياضي،   1 
،مرجع سابق،  مظاهر من اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديداإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد ـ دراسات في صور و ـ حسني علي الفالحي، 2

 .073ص
 23، ص2102صباح حسن عبد القادر، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،  ، ترمجة0طوالجمهور، اإلعالم ـ ستيفن كوملان، كارين روس،  3
،22. 
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أما العوامل الداخلية فتشمل نظام امللكية، وأساليب السيطرة والنظم اإلدارية وضغوط اإلنتاج. وتلعب  

هذه العوامل دورا مهما يف شكل املضمون املقدم للجمهور، وتنتهي بالقائم باالتصال إىل أن يصبح جزءا من 
 الكيان العام للمؤسسة.

ونعن  ، فهم ال يعرباألنباءموظفني يف بريوقراطية مجع  أنفسهملذا جند الكثري من الصحفيني يعتربون 
 .1وينتهجون هنجه اإلعالميةأفكارهم، بل يقومون بالتعبري عن أفكار صاحب املؤسسة 

زمالئه يف عالقات  ويتفق الباحثون على أن عالقات العمل تضع بصماهتا على القائم باالتصال، حيث يرتبط مع
من هذه العالقات مجاعة أولية بالنسبة للقائم باالتصال وبالتايل جندهم  تفاعل اخلق بعدا اجتماعيا، وترسم

وتظهر  .هاالذايت داخل إحساسهمل يتوحدون مع بعضهم داخل اجملموعة، ويتعاملون مع العامل اخلارجي من خال
املؤسسة  أمهية عالقات العمل يف أن وظيفة القائم باالتصال يف ذاهتا هي وظيفة تنافسية بطبيعتها سواء داخل

اإلعالمية الواحدة، أو يف إطار املؤسسات اإلعالمية ككل يستهدف كل فرد السباق للوصول إىل أكرب حجم من 
مجهور املتلقني واكتسا  ثقته سواء كان ذلك ألسبا  اقتصادية أو ألسبا  فكرية وعقائدية. ولذلك فإنه على 

ملهين من خالل دراستهم األكادميية أو قما اكتسبوه بتأثري الرغم من اعتناق اجلميع نفس املعايري اخلاصة باألداء ا
اجلماعة داخل املؤسسة، إال أنه يظل لكل منهم معايريه اخلاصة. وتقوم عالقات العمل أيضا جبانب إكسا  

يق القائم باالتصال املعايري املهنية، وعملية التنشئة، تقوم أيضا قمساعدته على جتاوز صعوبات املهنة وخماطرها وحتق
 .2رضائه عن املهنة وسعادته باالنتماء إليها. وهو ما يسمى بالرضا الوظيفي

هناك  اإلخباريةالضغوط املهنية السابقة، اليت يتعرض هلا الصحفيون يف جمال املمارسة  إىل وباإلضافة
لألحداث. وعلى ضوء هذه  اإلخباريةضغط التقاليد الذي يتمثل فيما درجت عليه املؤسسة الصحفية يف تغطيتها 

التقاليد، واليت جيري باستمرار تطبيع احملررين اجلدد عليها، يتم االهتمام بتقدمي تغطية مكثفة ألنواع معينة من 
 .3أمهيتهاهلا أو درجة  اإلخباريةبصرف النظر عن القيمة  األخبار

جماال جديدا مليئا بالضغوط  االلكرتونية،بني الصحافة املطبوعة ووسائل االتصال  املنافسة كما دخلت
 تقدم  وسائل االتصال اليت ال إىل، وينظر اإلطالقعلى  أمههااملهنية، اليت ميثل عنصر الوقت وحتقيق السبق، 

 

                                                           

 .222ـ منال هالل املزاهرة، مرجع سابق، ص 1
 .072ـ  072مرجع سابق، ص اإلعالم واتجاهات التأثير،  نظرياتـ حممد عبد احلميد،  2
 .22، ص 0222، القاهرة: العريب للنشر والتوزيع، سوسيولوجيا الخبر الصحفي، دراسة في انتقاء ونشر األخبارـ عبد الفتاح عبد النيب،  3
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الكفاءة، أو على أهنا ــــ وتلك هتمة أكثر خطورة  إىلمنها ومفتقرة  ميؤوسالفوري، على أهنا متخلفة بصورة  اإلعالم

 .1اــــ فاشلة اجتماعي
يرى بعض الباحثني أن دور القائم باالتصال الصحفي كحارس بوابة يعد نوعا من الرقابة، ومن أبرز و 

تدهور مكانة املعايري املهنية اليت ينبغي أن توجه العمل الصحفي، ففيظل هذا النوع من  الرقابة،النتائج السلبية هلذه 
" لصالحية نشرها، وليس مهما يف األساسيالرقابة تكون قدرة املادة الصحفية على خدمة السلطة هي "املعيار 

واقع أو عالقتها باهتمامات الرأي هذه احلالة أن تتوفر فيها معايري مهنية تتصل بدقتها، أي صدقها يف التعبري عن ال
 2العام.

ن أسلو  العمل يتأثر أيضا بالسياق التنظيمي، واإلجراءات إوباإلضافة إىل الضغوط املذكورة سابقا ف
الروتينية مثل تأثريات جمالس التحرير، التأثريات التقنية، وتأثريات عامل الوقت واملتابعة اإلخبارية. مما يؤثر يف النهاية 

تشكيل القيمة اإلخبارية وترتيبها يف مؤسسة ما واليت قد اختلف مع ما حيدث يف العامل اخلارجي أو توقعات على 
القراء. ولكنها تعترب يف النهاية نتيجة للبناء التنظيمي للعالقات واإلجراءات اليت تؤثر على الناتج النهائي جلهود 

 3القائم باالتصال.
 :توقعات الجمهور المتلقيـــ 4

ا كانت أمناط العالقات اليت يرتبط هبا القائم باالتصال، أو التأثريات والضغوط الداخلية أو اخلارجية أي
فٍانه جيب أن يبدأ أوال برسم توقعاته عن مجهوره وخصائص مجهور املتلقني، وتصوراته عن عالقة هذه اخلصائص 

واالتصالية وحمتواها وشكلها،  اإلعالميةاع الرسائل باألمناط السلوكية املستهدفة. وهذا التصور يؤثر يف اختياره ألنو 
 4.إليهالذي يسعى  االتصايلاهلدف  هذا اجلمهور، حىت حيقق إىلاليت يقدمها 

تشري معظم البحوث إىل درجة االرتباط العالية والوثيقة بني صدق املصدر والثقة فيه من جانب اجلمهور و 
قما يسمى  هذه النتائجودرجة االستقبال والتصديق اليت تلقاها الرسالة االتصالية اليت يقدمها هذا املصدر. وترتبط 

 ، واليت تشري يف جمملها إىل أن الرسائل االتصالية اليت"قمصداقية املصدر" أو قابلية املصدر للتصديق أو الثقة فيه

                                                           

.37ص  ، ترمجة عبد السالم رضوان، الكويت: علم املعرفة،المتالعبون بالعقولـ هربرت شيللر،   1 
وتأثيراتها على  والسلطة السياسيةالصحافة والسلطة السياسية في الوطن العربي، حالة لمشكالت العالقة بين الصحافة ـ محاد إبراهيم حامد،  2

 . 0222رسالة دكتوراه، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، (، 1691ـ  1691السياسات التحريرية في الصحافة المصرية )
 .327مرجع سابق، ص باالتصال في الصحافة،  القائمنقال عن عبد اهلل زلطة، 

 .077، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرـ حممد عبد احلميد،  3
 .040ص ،2114: دار النهضة العربية، ، لبنان0، طاالتصالنظريات ـ مي العبد اهلل،  4
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يتم بثها من مصادر عالية التصديق وتزيد من درجة اٍقناعية الرسالة ذاهتا، مما يربز أمهية قادة الرأي يف عملية  

 . 1االتصال ااٍلقناعية وأمهية اللجوء إىل مناذج القدوة للوصول إىل التأثري املطلو 
. وبناء عليها اإلعالميةولذلك فٍانه يتضح دائما دراسة مجهور املتلقني هي أوىل اخلطوات يف آلية العملية 

يتم حتديد حجم اجلمهور وتصنيفه يف فئات من حيث اخلصائص العامة واالجتماعية والسلوك االتصايل مع 
فئات اجلمهور املستهدف من العملية  إىلوالوصول  واإلذاعةحىت ميكن التخطيط السليم للنشر  اإلعالموسائل 

ذلك أن حتديد األهداف، واختيار نوع الرسائل، وترتيب القيم، جيب أن يتفق بداية مع خصائص  .اإلعالمية
فئات مجهور املتلقني املستهدفة حىت يتجنب القائم باالتصال بداية األدوار اليت تقوم هبا عالقات العمل والضغوط 

ىل جانب ذلك ميثل مجهور املتلقني بالنسبة للقائم باالتصال ـــ إخلصائص أو ترتيب القيم. و املهنية، يف حتديد هذه ا
مهما كانت توقعاته ـــ الدعم األساسي لدوره واجنازاته سواء اإلحساس بالتقدير الذايت، أو مواجهة الغري من 

 . 2صاليةأصحا  املصاحل أو مجاعات االنتماء داخل أو خارج املؤسسات اإلعالمية واالت
مجهوره، وألن  إدراكيعمل يف وسيلة مجاهريية من صعوبة تصور أو  الذيوقد يعاين القائم باالتصال 

جوانب كثرية  وخلفيتهممؤسسات االتصال تتسم بالتعقيد وتستخدم عددا كبريا من البشر ليس يف تعليمهم 
العاملني ستلعب دورا هاما يف الطريقة اليت  أولئكمن اجلمهور، لذلك جند أن قيم  األعظممشرتكة مع السواد 

الصعب أن خيتار القائم باالتصال مجهوره بدقة ألن االتصال  ذلك، من إىل باإلضافةسيؤدى هبا عملهم. 
 إعالماجلماهريي حبكم طبيعته عام ويتوافر للجميع بالرغم من أنه يف بعض الظروف اخلاصة، قد جتذ  وسائل 

 . 3معينة مجاهري حمددة بدقة
دور اجلمهور يف التأثري على عمليات االصطفاء، غري أن هذه املعايري جيب أال تتحول ب هذه املعايري رتبطت

مهنيا  اجلودةعالية  إخبارية، على برامج األوىلقيود للصحفيني الذين يفرتض أن ينصب اهتمامهم بالدرجة إىل 
 إىلاجلمهور، ألن االستناد  إمهالاحلال،  بطبيعةاجلمهور فحسب، هذا ال يعين  إرضاءوثقافيا، ال على كيفية 

 أخبار  إعدادالذي يفرتض  اإلنتاجيحاجات اجلمهور ومتطلباته واالستجابة هلا يشكالن شرطا ثابتا يف الروتني 
 
 

                                                           

 .22، ص 2112القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، فنون االتصال واإلعالم المتخصص، درويش اللبان،  شريف، احلديديـ مىن سعيد  1
 .042، مرجع سابق، ص نظريات االتصالـ مي العبد اهلل،  2
 .321، مرجع سابق، ص األسس العلمية لنظريات اإلعالمـ جيهان أمحد رشيت،  3
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على أيّة حال، ليس مثة تناقض البتة بني متطلبات اجلمهور وبني استجابة وااللتزام. حسب مقومات املهنية واخلربة 

 .1لعملهم بكفاية ومقدرة مهنيةالصحفيني هلذه املتطلبات، عرب أدائهم 
 القائم باالتصالخيارات  المؤثرة علىالسياقات ثانيا: 

من بني أكثر التيارات استمرارا وتطورا يف الدراسات الصحفية، تلك املتعلقة حبراسة البوابة ودور 
وبالرغم من أنه قد بدأ النظر حلراسة البوابة يف إطار عدة سياقات، إال أن  .األخبارالصحفيني يف اختيار وتقييم 

ويف ظل ا يف امليدان أو اجملال الذي تتم فيه، ذلك مل مينع من العودة من وقت آلخر جلذور املفهوم، والنظر إليه
بة يف عصر املعلومات، سواء على وات بعض البحوث تعيد النظر يف املفهوم التقليدي حلراسة البأهذه التباينات، بد
يدة، مثل، مصطلح مراقبة دالدور، فعلى مستوى املصطلح، بدأت تظهر مصطلحات ج أو مستوى املصطلح
بعدة أدوار  مصطلح حارس البوابة، وعلى مستوى الدور، مت التأكيد على ضرورة قيام الصحفينيالبوابة كبديل عن 

من بني املفاهيم اليت طرحت أيضا يف هذا الصدد ما و قليال.  األدواربالرغم من تقويض االنرتنت ألمهية هذه 
 العاملية.  األخباريعرف حبجرة 

رخيي وليس اقتصادي جتاري حبت يتجاو  مع وكذا فهم العمل الصحفي على أنه نتاج لسياق تا
وبالرغم من الرتاث املتعلق بدراسات حراسة البوابة، ال تزال توجد عدة قضايا  حتميات السوق ويسعى للربح فقط.

حيوية عالقة منها: كيفية التنظري للمستويات املختلفة للتحليل يف اجملال الصحفي وكذا طبيعة القوى اليت تتحكم 
وتصورات اجلمهور عن عملية إنتاج حراسة البوابة، وطرق متكني اإلعالميني من تغيري  احلراسة،لية يف بوابات عم

 .2املمارسات املؤسسية التقليدية املتبعة يف جمال حراسة البوابة
، اإلعالموقد درس "هربرت شيللر" عملية حراسة البوابة من خالل حتديده للقوى املتحكمة يف وسائل 

، واملعلومات العامة، والتوجهات واألخبار" املتالعبون بالعقول"، مؤكدا على أن املادة الرتفيهية،  وقد أطلق عليهم
واليت حتركهم  اإلعالميةمن جانب حراس البوابة  اإلعالمياملرجعي  اإلطارجيري انتقاؤها مجيعا من نفس  واألفكار

، املالكة لوسائل االتصال للتكتالتض األساسي دوافع جتارية ال ميكن التخلي عنها وأن استهداف الربح هو الغر 
والنتيجة النهائية لسوس العقول أو توجيهات تتمثل يف السلبية الفردية للمتلقي وهي حالة من القصور الذايت تعوق 

دمها: يتمثل يف حتجيم النشاط العقلي حعلى الوضع القائم، وتنطوي على جانبني أ اإلبقاءالفعل وتعزز وتؤكد 
 واآلخر: ثقايف وفكري، جيري استغالهلما برباعة من خالل تكنيك وتوجهات أجهزة السيطرة على العقولللمتلقني 

                                                           

.220ـ  221ـ فريال مهنا، ، مرجع سابق، ص  1 
. 41، 22مرجع سابق، ص  مدارس غربية وإسهامات عربية،، الجديد في بحوث الصحافةـ السيد خبيت،   2 
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من أجل احلفاظ على أطر مستقرة نسبيا للصور واالرتباطات النابعة من اهلياكل، والسياسات املؤسساتية اليت  

 .1تعني املنظورات العامة والشائعة يف اجملتمع
متثل املؤسسة اإلعالمية حارس البوابة الفعلي للقائم باالتصال باعتباره ميثل أحد آلياهتا وسياسة املؤسسة و

هي أحد بنود التعاقد الرئيسية مع القائم باالتصال، وهذا ما يؤكد االتساق الكامل مع هذه السياسة، اليت تطبع 
راميها وعالقتها بالقوى اخلارجية يف اجملتمع وتؤثر سلوك القائم باالتصال بطابعها الذي يتمثل يف أهدافها وم

السياسة بالتايل يف حتديد الضوابط والقيود وأولويات النشر واختيار الصور والرموز اليت تتفق مع هذه السياسة 
 .2نشأ الرقابة الذاتية لدى القائم باالتصال على أدائه املهينتوأهدافها، ومن هنا 

ال نفسه أمام عدد من التعليمات والتوجيهات بعضها معلن واآلخر مسترت، وعادة ما جيد القائم باالتص
وبعضها يتصف بالعمومية والغموض أو التحديد، وبعضها موضوعي واآلخر متحيز، وبعضها تربره السلطة، 

ا واآلخر ليس له تربير مقنع. وهذا ما تتسم به السياسات االتصالية يف الدول النامية اليت ال جند فيها خطوط
أي أن دراسة "حارس البوابة" هي يف الواقع . 3واضحة بني السياسات االتصالية والتعليمات الضابطة أو املقيدة

دراسة جتريبية ومنتظمة لسلوك أولئك األفراد الذين يسيطرون، يف نقاط خمتلفة، على مصري القصص اإلخبارية. 
مع األنباء، وهم مصادر األنباء الذين يزودون ولكن من هم حراس البوابة؟ إهنم الصحفيون الذين يقومون جب

الصحفيني باألنباء، وهم أفراد اجلمهور الذين يؤثرون على إدراك واهتمام أفراد آخرين من اجلمهور للمواد 
 .4اإلعالمية. كل أولئك حراس بوابة يف نقطة ما أو مرحلة ما من املراحل اليت تقطعها األنباء

السيطرة على مكان اسرتاتيجي يف سلسلة االتصال حبيث يصبح حلارس  " يعينومفهوم "حراسة البوابة 
البوابة سلطة ااخاذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته، وكيف سيمر، حىت يصل يف النهاية إىل اجلمهور 

 . 5املستهدف
عة، املنافسة اإلطار السياسة التحريرية، القيم اخلربية، السر  يف حجرة األخبار، التنظيمية املتمثلةلذلك فالسياقات 

 الداليل للقائم باالتصال تشكل التأثري احلاسم الختيارات "حارس البوابة": 
 

                                                           

 .22ت شيللر، مرجع سابق، ص، ربر ـ ه 1
 .22مرجع سابق، ص آليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفية، ـ أشرف فهمي خوخة،  2

.072، مرجع سابق، ص التأثيرنظريات اإلعالم واتجاهات ـ حممد عبد احلميد،   3 
.222ـ  222، مرجع سابق، ص األسس العلمية لنظريات اإلعالمـ جيهان رشيت،   4 
.077مرجع سابق، ص االتصال ونظرياته المعاصرة، ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،   5 
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 :ارـــرة األخبــوط حجـــــضغــــ 1

العديد من الباحثني بدراسة الضغوط اليت يتعرض هلا الصحفيون يف احلقل الصحفي وخاصة يف غرفة  اهتم
األخبار ومن بني هذه الدراسات دراسة "بريد" عن التحكم االجتماعي يف غرفة األخبار، حيث أكد الباحث يف 

ال يتفقون مع السياسة اخلاصة دراسته على قوة الضغوط غري الرمسية اليت تؤدي إىل خضوع الصحفيني الذين قد 
القائم باالتصال لتوقع أو  تستحثباملؤسسة اإلعالمية، ويرى "بريد" أن "ميكانيزم" السيطرة عبارة عن أدوات 

استخدام السلطة الرمسية وتوقيع العقوبات  جتنب عدم موافقة رؤسائه على أساليب عمله، وتتضمن هذه األدوات:
الفية ألشخاص مؤمتنني لتغطيتها، اإلحساس بااللتزام والتقدير ناحية الرؤساء، مع إمكانية إعطاء املوضوعات اخل

املؤشرات اخلاصة بتجنب املوضوعات، أو بأسلو  التناول كالشطب على أجزاء من املوضوعات، رغبة الصحفي 
 .1يف االستمرار يف وظيفته وعدم اإلضرار بفرص الرتقي واملناقشات داخل اجتماعات جمالس التحرير

حول معايري انتقاء األنباء من الوكاالت يف غرفة األخبار، يرى الباحثان "اليوت وجولدنج" ويف دراستهما 
أن هناك ثالثة أنواع من املتطلبات أو الضغوط أو املعايري اليت تتبعها وسائل االتصال يف انتقاء أخبار الوكاالت: 

الضغط الثاين فيتصل بكل وسيلة منفردة من وسائل الضغط األول ويأيت من احلكومة أو تفرضه احلكومة، أما 
االتصال، وتلعب فيه مفاهيم اإلعالميني اخلاصة عن االتصال دورا هاما، والضغط الثالث هو ضرورة التعبري عن 

 . 2احتياجات أو رغبات اجلمهور
، واإلبرازأو التضخيم  باإلمهال اإلخباريةواجتاهات صحيفة ما عند معاجلتها للموضوعات قيم ومعايري  تظهرو 

منها استخدام سلطة الصحيفة  األخبارأثناء العمل يف غرفة  اإلخضاعوالصحفي متارس عليه جمموعة من أساليب 
والعقوبات اليت يلوح بفرضها أو توقيعها عليه والتنشئة االجتماعية الصحفية، وهذه التنشئة توحد املفاهيم والصور 

ألخبار، وجتعل الصحفي يتبع منوذجا أقره جمتمع الصحفيني، والصحفي الشا  مير الذهنية لدى العاملني يف غرفة ا
بعملية التنشئة االجتماعية الصحفية، ويف البداية يكون هناك تعارض مع األخالق اليت ميارسها، إال أن هذه 

 م لبعض املصادر التنشئة جتعله يلجأ إىل: أنه قد يضيف مصادر جمهولة ليوازن قصته اخلربية، أو يقتبس من كال
 
 

                                                           

 . 27، 24، ص0222، القاهرة: عامل الكتب، إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيونـ سعيد حممد السيد،  1
 .320، دراسة نظرية تطبيقية، مرجع سابق، ص، القائم باالتصال في الصحافةنقال عن عبد اهلل زلطة، 

.322، ص، 0224القاهرة: دار الفكر العريب، اإلعالم الدولي، ـ جيهان أمحد رشيت،   2 
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عبارات خارجة عن سياقها. هذا الصراع قد يطول أو يقصر تبعا ملدى متسك الصحفي بأخالقياته وجماراته للتنشئة 

 1.االجتماعية الصحفية
 يف أسهمت ليتا احلاضرة االجتماعية واملؤثرات التارخيية العوامل بعضأن  "عزي عبد الرمحن"ويرى 

 غرفة يف االجتماعية واملراقبة الذايت االستبداد آلية البنية هذه وتشمل ،العربية الصحافة اخلوف يف بنية تأسيس
  .اإلعالمية املمارسة يف اإللغاء أو األداء يف وأشكال اخلوف األخبار

 املعاصرة احلياة نتاج من أو "شومسكي"نظرية  حد على مقصودا "التخويف" أو اخلوف كان  سواءأ و
 جو ينتقل أن األثر فإن اخلارجية، متليه الظروف أو داخليا كان إذا ما النظر وبغض ،"فرويد" نظرية حد على

 املخرج أما (واإلبداع الفعل على إمكانيات اجملتمع وقدراته ذلك عطل يف ندر ما إال املتلقي اجلمهور إىل اخلوف
 وإن الرائدة الصحفية التقاليد وإبراز املعايش القيمية والواقع البنية تأسيس إعادة يف نظرنا يف فيكمن امليم بفتح)
 املمارس حقوق مبادئ وترسيخ الصحفية الشرف مواثيق إعادة تشكيل يف البنية هذه األدىن تبدأ حدها ويف ت،قلّ 

 تدخل الصحافة أن ذلك القانونية باملنظومة ذلك كل وربط "النري" يف اإلعالم املواطن ومسؤولياته وحق اإلعالمي
 .2األخرى والظرفية الذاتية االعتبارات متليه الذي اخلاص وليس مصلحة األمةو  العام فضاءال يف

والعمل يف حجرة  قراطيبريو الواقع البناء  يفرضهااخلارجية مدى الضغوط اليت  األخباريعرف مجيع حمرري و 
أو تأثريها املتوقع أو معانيها االجتماعية هي اليت جتعل احملرر خيتار مواد معينة،  األخبار. فليست طبيعة األخبار

ولكن الضغوط امليكانيكية هي اليت يعاين منها احملرر، وهي اليت تؤثر على اختياره للمضمون الذي يقدمه. أي أن 
اء صاحب العمل من املؤثرات اهلامة كثريا ما ال يكون له دور أساسي، بينما تعترب آر   لألخبارتقييم احملرر الذايت 

. وهم يستمدون من زمالئهم األنباءن يف بريوقراطية مجع و اليت تلعب دورا أساسيا. فاملراسلون يشعرون بأهنم موظف
مشكلة  األخبارومن احملررين املكافأة أو اجلزاء على أدائهم لعملهم. هلذا ال تعترب السياسة املوضوعية الختيار 

 ، بل أن وجود سياسة أو حدوث تناقض يفلني ذلك ألهنم يقبلوهنا كجزء من البناء البريوقراطيبالنسبة للمراس
 .3السياسة جيعلهم يشعرون بالضيق

قابل "فوكو" شكلني من أشكال الضبط االجتماعي: "النظام ــــ احملاصرة"، الذي يشكل من النواهي واملمنوعات، 
 سيجة، والرتاتبيات، والفصل، وفقدان التواصل، و"النظام ـــ اآللية"، القائم على تقنية الرقابة املتعددة املتقاطعة، واأل

                                                           

.232ص حممود عزت اللحام، مرجع سابق،  عصام، صالحـ مروى   1 
، تجليات الخوف في الصحافة، بناء الخوف وانكسار البنية القيمية في الصحافة العربيةـ عزي عبد الرمحن،  2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/15780 :02:23الساعة:  . على2107.7.2، تاريخ الزيارة. 
.333سابق، ص ، مرجع األسس العلمية لنظريات اإلعالمـ جيهان أمحد رشيت،   3 
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اليت متارس رقابتها عرب استبطان الفرد لواقع تعرضه املستمر للرقابة.  واألجهزةالضبط الوظيفي املرنة،  وإجراءات

، بديال للتصور القائم على اعتبار السلطة فضاء نفوذ للفاعلني الكبار، تصورا عالئقيا للسلطة اقرتح "فوكو" دولق
ال تطبق،  السلطة إن. "شيءميكن متلكها ونقلها كأهنا  املهيمنة. فالسلطة ال واأليديولوجيةوالدولة، والطبقات، 

هبم ومن خالهلم، فهي تستثمرهم، ومتر  إهنا"، ميلكوهنا الالذين " أولئكأو منعا، على  إكراهاببساطة، باعتبارها 
اليت متارسها  اإلكراهتستند عليهم، مثلها يف ذلك مثلهم، يف صراعهم معها، فهم يستندون بدورهم عليها يف دفع 
، منع، قهر، إقصاءضدهم". وبالتايل جيب التوقف عن توصيف تأثريات السلطة باستخدام مصطلحات سلبية)

لألشياء، وطقوسا  فضاءاتتنتج  إهناأشياء واقعية،  بإنتاجاحلقيقة،  السلطة تقوم، يف إن، وضع قناع...(: "إخفاء
 . 1للحقيقة"

 :ةـــريريــة التحــــــــ السياس 2
لكل جريدة تصدر يف العامل رؤية أو فلسفة حتكم عملها اليومي وتوجه وتؤثر عليه، وهذه الرؤية ليست 

موقف حتدد ها السياسي، بل أهنا ءانتماو جزئية بل شاملة، فهي ليست جمرد رؤية سياسية حتدد موقف اجلريدة 
يرية تطرح عدة بدائل، فقد هتتم بالعرض والسياسة التحر ، ورؤيتها وأسلوهبا أو مدرستها الصحفية األساسياجلريدة 

 .2املشوق وتغطية اجلرمية والرياضة واملوضوعات اإلنسانية والطريفة أو تسعى لتقدمي مضمون ذي مستوى رفيع
 العوامل املباشرة املؤثرة على السياسة التحريرية:ومن 

املتداخلة اليت  األفكارنظام  بأيديولوجية دأو املبادئ اليت تلتزم هبا الصحيفة وتدافع عنها ويقص :اإليديولوجية
والدينية والسياسية  واألخالقيةتؤمن هبا مجاعة معينة أو جمتمع ما وتعكس مصاحلا واهتماماهتا االجتماعية 

 3.الفلسفيةقمهمة التربيرات املنطقية  األيديولوجيةواالقتصادية والثقافية وتقوم 
وأمهها ظروف املساحة احملدودة وضغط الوقت كعنصرين حاكمني للعمل  ظروف العمل الصحفي وطبيعته:

الصحفي، إذ أن كم املواد الصحفية املعدة للنشر يف كل عدد من الصحيفة يكون عادة كبريا بالقياس للمساحة 
 4اليت اخص املادة التحريرية بعد حجز األماكن اخلاصة باملادة اإلعالنية.

 
                                                           

نصر الدين لعياضي، الصادق رابح، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت: مركز دراسات  ، ترمجة2، طتاريخ نظريات االتصالـ أرمان وميشال ماتالر،  1
 .001، ص 2112الوحدة العربية، 

.023، مرجع سابق، ص أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينـ حممود علم الدين،   2 
 .007، مرجع سابق، صالصحافة في عصر المعلومات، األساسيات والمستحدثاتـ حممود علم الدين،  3
 .22، مرجع سابق، ص لوسائل المطبوعة واالليكترونيةالصحفي لفن التحرير ـ ليلى عبد اجمليد، حممود علم الدين،  4
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شاكل اليت تواجه الصحيفة الفجوة اليت تظهر يف كثري من احلاالت بني التكلفة : من املالجوانب االقتصادية

للتمويل  األساسيةومها املصادر  واإلعالنالكلية للنشاط الصحفي وبني الدخل الذي يتحقق من التوزيع 
 الصحفي. 
بعامة، وتؤثر على درجة  اإلصدارالصحيفة دورا مهما يف عملية  إنتاج تكنولوجياتلعب  الصحافة: تكنولوجيا

الضخم الذي تشهده الصحافة اآلن والذي  التكنولوجينظرا للتطور  األيامجناحها التحريري، وتزداد أمهيتها هذه 
حتمل فرصا كبرية  التكنولوجيةهذه الثورة كانت   وإذاحيمل توقعات مذهلة يف املستقبل سيكون هلا تأثريها البعيد، 

فئة وليست متاحة لكل الدول أو حىت يف داخل كل دولة بالقدر نفسه ألسبا  الفرص ليست متكا أن هذه إال
 .1سياسية اقتصادية

 مع يتناسب وضعها قما وترتب تعود ارتباكها رغم الصحافة كانت جديد قادم كل ومع مرة كل يف كما
 .ةاجلديد فو الظر 

 حمتواها. ويف شكلها يف لتغريدفعتها  إمنا سبقتها، اليت تلغي أن متكنت وسيلة ال هووالدليل أن 
 كلفتها أصبحت التوزيع للمحتوى وإعادة هبذا التنويع أهنا فيه واقعة حاليا أصبحت لذي املأزق كنل          

 واجملالت املتخصصة الصحافة أن عن عدا أمال. القراء سيقبلون عليها كان إن متأكدة تكون أن دون من أكثر
 كانت الصحافة نإو  املتخصصة التلفزة منافسة حمطات إىل إضافة اإلعالنات، هلا على كبري منافس هي املصورة

 وهي القيام هبا من يتمكن التلفزيون الاملشهدية بأمور و  واآلنية السرعة عن تعوض أن ميكنها بأهنا نفسها متيّن 
 .2للوراءالتحقق والعودة و  التحليل

ولكن جمموعة  اإلعالميكل ذلك يعين أن املصدر الرئيس للتوقعات والتوجهات والقيم املهنية ليس اجلمهور 
 .3االرتكاز املؤلفة من الزمالء والرؤساء

أول وسيلة لزيادة اخلضوع هي  إنالسياسة التحريرية؟  اإلعالميةولكن كيف يتعلم العاملون يف الوسيلة 
 التطبيع أو التنشئة االجتماعية للعاملني لكي يستوعبوا تقاليد عملهم عن طريق االستيعا  التدرجيي بدون

تعليمات مباشرة، ويعين هذا من الناحية االجتماعية أن يتم تطبيع العاملني عن طريق تعرفهم على أسلو  العمل  
 وتفاصيل الدور املطلو  منهم.

                                                           

 .022، 022، ص 2110والتوزيع، ، القاهرة: كالم للنشر مدخل إلى الفن الصحفيـ حممود علم الدين،  1
 .2112. 2.02حماضرة ألقيت يف اجمللس الثقايف للبنان اجلنويب يف الصحافة المكتوبة في عالم متغير، "لبنان نموذجا"، ـ هنوند القادري عيسى،  2
 .220ـ فريال مهنا، مرجع سابق، ص  3
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 .1األخبارالسائدة يف غرفة  واألساليب األمناطفالسياسة عنصر هام من عناصر  

 اليت جتعل العاملني يف اجلريدة خيضعون لسياستها؟ األسبا ما هي ف
 اليت جتعل الصحفي يعدل عن القيام بأعمال فيها احنراف عن السياسة منها: األسبا هناك العديد من 

سلطة املؤسسة والعقوبات اليت تفرضها: ميتلك الناشر باجلريدة ويتوقع ــ من وجهة النظر التجارية البحتة ــ  أن 
يطيعه من يعملون عنده، فللناشر عادة سلطة فصل أو عقا  احملرر، بتقليل سلطاته أو تعديل منصبه عن طريق 

ذه السلطة تتضاءل بشكل كبري يف الواقع لثالثة تكليفه قمهام أقل من مستواه لعدم طاعته األوامر. ولكن ه
أسبا : ال ينظر إىل اجلريدة على أهنا مشروع جتاري صرف كما أصبح فصل حمرر من الظواهر النادرة يف الصحف 
وهناك بنود يف العقود اليت توقعها اجلريدة مع نقابة الصحف األمريكية تقضي بدفع تعويض للصحفي الذي يفصل 

 من عمله.
شعور بااللتزام واحرتام الرؤساء يشعر الصحفي بأن عليه التزاما للجريدة ألهنا هي اليت تضمن له عمال، الكما 

 وتلعب تلك االلتزامات واملشاعر الشخصية حنو الرؤساء دورا هاما يف دفع الصحفيني للخضوع لسياسة اجلريدة.
والتعاون، ويناقش العاملون األحداث طبيعة العمل يف اجلريدة: يتسم العمل الصحفي بالود  إىل باإلضافة

 اإلخبارية مع احملررين على قاعدة خذ وأعط.
 .2كقيمة أساسية  األخبارقيمة من القيم اهلامة ونتيجة هلذا هناك تركيز على  األخبارمجع ويصبح 

 :3منها اإلعالميةاليت تشكل ميكانيزم السيطرة داخل املؤسسة  األدواتأو  اإلجراءاتمن  وهناك عدد
، رغبة املؤشرات اخلاصة بتجنب بعض املوضوعات مثل شطب بعض أجزاء من املوضوعات أثناء عملية املراجعة

، انتشار اإلشاعات اليت تتناول القائم باالتصال باالستمرار يف هذه املهنة وعدم اإلضرار بفرص الرتقي يف العمل
عدم  ، الرضا الناتج عن االنتماء إىل اجملموعة، اجتماعات جمالس التحرير وقراءة الصحيفةمواقف وأشخاص معينني

االتفاق على سياسة املؤسسة تعترب قيمة يف و وجود جمموعة والء بديلة ميكنها مساندة االحنراف عن خط املؤسسة 
 .حد ذاهتا

 
 

                                                           

 .021، مرجع سابق، ص ةاالتصال ونظرياته المعاصر ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،  1
 .334مرجع سابق، ص األسس العلمية لنظريات اإلعالم، ـ جيهان أمحد رشيت،  2
 . 04، 02، ص 0222يناير  0، اجمللة العلمية لكلية اإلعالم العدد الضغوط المهنية واإلدارية على القائم باالتصالـ سعيد السيد،  3

 .074، ص 2112، القاهرة: عامل الكتب، 3، طواتجاهات التأثيرنظريات اإلعالم نقال عن حممد عبد احلميد، 
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 :والقيم الخبرية السرعةو  ، المساحةـــ المنافسة 3

، تنعكس بدورها على بعض القيم/اخلربنشوء ثالثة اجتاهات  إىلتؤدي حالة املنافسة حسب "غانس" : المنافسة
 :1إياهامقوية 

مل يعد  مراألمتنافسة حتاول حتقيق سبق صحفي على املنافسني، غري أن هذا  إعالمهناك أوال وسائل 
املكان. ولذلك، حتاول الوسيلة التنافس عن طريق  موجودون دوما يف اإلعالمفعاال ألن مراسلي مجيع وسائل 

مقابالت خاصة هبا وعن طريق اخرتاع برامج جديدة وحماولة حتقيق السبق الصحفي عرب تقدمي بعض  إجراء
حول  إخباريةتعميق التفّتت واىل الرتكيز على تغطيات  إىلالتفاصيل غري املعروفة حول حدث ما، وهذا ما يفضي 

 رؤية مفصلة ومرّكبة للواقع االجتماعي. الذي يأيت على حسا  اإلخباريالنخبة واىل تفعيل كّل عوامل التحريف 
ما على حذف  إعالميةويكمن االجتاه الثاين يف أن املنافسة توّلد توقعات متبادلة، قمعىن أن تعمد وسيلة 

 .يءحدث معني لتوقّعها بأن الوسائل املنافسة فعلت ذات الش
عدم تشجيع االبتكار  إىلباآلخرين، ما يؤدي  ارتباط عام إىلأما االجتاه الثالث فهو أن التوقعات املتبادلة تتحّول 

 .اإلخباريةخمتلف الربامج والتجديد يف عملية اصطفاء األحداث، ويسهم يف زيادة التشابه بني 
اليت  األمهيةيعترب عنصر الوقت أو الزمن احملدد لدوران املطبعة يف الصحيفة من العناصر البالغة : السرعة والسبق

ر، دحيدد الوقت الالزم لالتصال باملصا أن، فالصحفي عليه اإلخباريةحيسب حساهبا بدقة يف التغطية  أنينبغي 
رؤسائه يف اجلريدة قما يتناسب وموعد دوران املطبعة حىت حيقق السبق  إىلوجتميع املادة، وموعد تقدميها مكتوبة 

 2الصحفي واالنفراد بنشر اخلرب دون الصحف املنافسة.
يف الصحف، جيعل من كلمة األمهية النسبية  اإلخباريةقبل املادة  اإلعالنيةاملادة  ترتيب إن: لمساحــةا

إذ . 3لألخبار مثال على فقدان املوضوعية يف االختيار، وهي جمال للخالفات والنزاعات ما بني احملررين واملندوبني
بريا بالقياس للمساحة اليت اخص املادة يعترب كم املواد الصحفية املعدة للنشر يف كل عدد من الصحيفة عادة ك

التحريرية بعد حجز األماكن اخلاصة باملادة اإلعالنية. حيث أن ضيق املساحة املخصصة للنشر، جتعل الصحيفة 
 غري قادرة على نشر كل ما يرد إليها من مواد صحفية، فتختار بعضها، وتنشره يف املساحة املناسبة، مع باقي 

 
                                                           

.222ـ  220ـ فريال مهنا، املرجع نفسه، ص   1 
 .02، ص2117، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، الصحفيون ومصادر األخبارـ أشرف فهمي خوخة،  2

.234ـ مروى عصام صالح، حممود عزت اللحام، مرجع سابق، ص   3 
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. ومن مث قد حيصل الصحفي على أخبار مهمة ولكنه ال يستطيع نشرها، ألهنا أتت بعد األخبار واملوضوعات

 1موعد النشر احملدد، أو لعدم وجود مساحة هلا.

 األخالقية لمهنة الصحافة: اإلخبارية و و المهنية  قيمال

تقتضي توازن  كمها" املسؤولية االجتماعية " اليتحتحرية التعبري واالتصال ليست مطلقة بال قيود، وإمنا 
املصاحل بني حق املواطن يف أن يعرف، وحق اإلعالمي يف النشر، وحق الدولة يف احلفاظ على مصاحلها العليا 
وأمنها واستقرارها، وهو توازن ال حتكمه التشريعات اإلعالمية بقدر ما حتققه االعتبارات األخالقية للممارسة 

 .2اإلعالمية
كما   اإلخبارية، والقيم املهنية، فالقيم اإلخباريةفإننا ينبغي التفرقة بني القيم ، فإذا أخذنا الصحافة كمهنة

يسميها بعض املنظرين عناصر اخلرب وهي خصائص أمكن حصرها تارخييا. أما القيم املهنية للتغطية اخلربية، واليت 
جيب أن حيتذيها املندو  أو يسميها البعض أيضا صفات اخلرب كالصدق والدقة، واملوضوعية فهي املسؤوليات اليت 

وعدم تضمينها يف اخلرب ميثل إهدارا هلذه املسؤولية جتاه اجلمهور، ويشوه مسعة  اإلخباريةاحملرر عند كتابة مادته 
 3.األقلالصحيفة اليت ال تلتزم هبا من الناحية النظرية على 

قيات املهنة فترتكز يف بعض م الصحفي والصحيفة ألخالااملعايري اليت حيكم من خالهلا على مدى التز ف
،  املهين، اليت وضعتها اهليئات الصحفية األداءالنقاط اليت اتفقت عليها معظم مواثيق الشرف الصحفي ومعايري 

 .اإلنصافو احلفاظ على الوعد أو العهد مع املصادر و  األمانةو  الدقــةك
كأساس للمصداقية والثقة وتتضمن نشر احلقائق، ودقة االقتباس لألقوال، أي أن يراعى عدم تغيري احملتوى   الدقــة:

احلقيقي للصور، وعدم تشويه احلقائق ويدخل يف ذلك تداول الصور أو املستندات قموافقة مالكها مع إباحة 
 4احلصول على املعلومات بطرق مكتوبة.

 
 
 

                                                           

 .022ـ مريال صربي أبو فرخية، مرجع سابق، ص 1
 .27، ص 2112الدار املصرية اللبنانية،  القاهرة: 0، طاإلعالم والمجتمع في عالم متغيرـ حسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار،  2

.002ـ  002ـ حممد حسام الدين، مرجع سابق، ص   3 
.212ـ  217، مرجع سابق، ص أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرينـ حممود علم الدين،   4 
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راعى الصحفي الدقة الصارمة يف نقل  إذاإن العمل الصحفي عمل دقيق وصعب، واملقصود بذلك أنه 
أقل مستوى من  إىلأو القصة الصحفية اليت نقلها، فتهبط  األخباريف اخلرب أو  اإلثارةالبيانات، فقد يفقد عنصر 

  إىلة الدقة الكاملة والتامة، سوف يؤدي االهتمام بالنسبة للصحيفة والقارئ معا، ويف الوقت نفسه فإن عدم مراعا
من امليدان  وإسقاطهعدم تصديق كتاباته، بل  إىلحمسوبة ونتائج سلبية للصحفي نفسه، فقد تعرضه  نتائج غري
 1.لألبدالصحفي 

 : الـائم باالتصــداللي للقــار الــــ اإلط 4  
العبارات التالية: الثقافة العلمية، الثقافة االقتصادية، الثقافة الفنية، لكننا مل  إىلنستمع بني احلني واآلخر 

وذلك ألن الثقافة العامة اليت جيب أن تتوفر لدى الصحايف هي مزيج أو الصحفية،  اإلعالميةنسمع أبدا بالثقافة 
ص والتدريب الصحفي والتطبيق إن غيا  هذه األرضية املعرفية والثقافية اليت ينطلق منها التخصمن املعارف. 

امليداين، قد تكون من األسبا  األساسية اليت حولت بعض الصحفيني إىل حاملي ميكروفونات يركضون وراء 
اخلرباء واملختصني، "وخيبئون كسلهم وعجزهم" وراء املصطلح الذي يتمطط غموضا: "احلياد"، ويعجزون عن 

م. ويكتفون باالنكبا  على نقل ما تبثه وكاالت األنباء من مساعدة الناس يف فهم ما جرى وما جيري أمامه
 .2أخبار عن أحداث

 اإلعالميقول أن وسائل  ""كالبر الرئيسية اليت جعلت الباحث األساليبقد تكون عملية االختيار من 
 استبعاداجلماهريية اخدم الوضع الراهن وال تعاون يف عملية التغيري. وهناك عوامل كثرية تعمل معا على تشجيع 

تأثر  املوجودة، ونشر معلومات تتفق مع الوضع الراهن منها األشياءاملعلومات واملادة املخالفة بشكل كبري لنظام 
ه للواقع ـــ أي تتأثر قمعتقداته وقيمه واألمناط االجتماعية اليت وجهات نظر وتفسريات املخرب أو احملرر للواقع بتصور 

يسري عليها بتصوراته. وهبذا، إذا عكس تصوره األمناط املوجودة والقيم السائدة، حيتمل أن يتجاهل أو يغفل طرقا 
الضغوط اليت  كما أظهر "وارين بريد" أن الصحفيني يستجيبون لعدد منجديدة إلدراك العامل أو معاجلة املشاكل،  

 تؤثر عليهم وجتعلهم، حيرفون، تقدميهم لألحداث لكي تتفق مع السياسة الضمنية للناشر.
ولكن هل يأخذ حارس البوابة يف اعتباره حتقيق التوازن بني فئات األخبار اليت ينشرها؟ أي هل حياول 

 على اجلرمية، وقصصا إخبارية تتناول  حمرر األخبار اخلارجية أن خيتار قدرا معينا من القصص اإلخبارية اليت تركز
ال يبدو أن هناك أي اختيار شعوري لألخبار وفقا لفئاهتا. يف أحوال كثرية يتخذ هذا  االهتمامات اإلنسانية؟

 القرار "حارس بوابة" أعلى منه أو "حارس بوابة" يف وسائل اإلعالم املنافسة.
                                                           

.010، مرجع سابق، ص أساسيات النجاح للصحفي المعاصرـ حسني علي إبراهيم الفالحي،   1 
.022، املرجع نفسه، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ  نصر الدين لعياضي،   2 
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بار اخلارجية فيما سيقدمه إىل قرائه يف الصباح أن هذه العوامل تؤثر على قرارات حمرر األخ ال شك 

التايل. وجيعلنا هذا خنرج بنتيجة واضحة، وهي أنه من الناحية النظرية، املفروض أن مستويات الذوق عند حمرر 
 األخبار اخلارجية جيب أن تستمد ينبوعها من اجلمهور الذي جيب أن يقوم خبدمته وإرضائه. أي أن هناك 

ؤثر على قرارات حارس البوابة لألخبار. وقد أثبتت بعض الدراسات األخرى أن تصورات الفرد اعتبارات كثرية ت
 .1الشخصية هلا تأثري على ما يكتبه

من صنع البشر فإن كال منا كيان مستقل ويف الوقت  إنتاج أياحلد الذي يفرضه  إىلتعترب ذاتية  فاألخبار
ــ ومن مث فإن أي حارس بوابة أو قائم  اإلعالموسائل  أيــ  األخبار عنفسه عضو يف النظام االجتماعي جلم

باالتصال له إطاره الداليل الذايت كما أنه خاضع لتحكم حراس بوابة آخرين على مستويات متعددة من عملية 
 .2األخبارمجع 

اخلاصة به واليت نشأت  األخالقيةالصحفي من خالل معايريه  إرشاديتم  أنلذلك فاألمر األول هو 
معا، واخلربة الشخصية أو االنتماءات  إليهماوتطورت للتفاعل املعقد بني الرتبية والعقيدة الدينية، أو االفتقار 

السياسية أن وجدت والتكيف الثقايف واالجتماعي بالطبع ليس من احملتمل أن تتكرر مثل تلك املعايري لدى 
 3احمللية. أورامة، أو رقما تكون أكثر تساهال بكثري مما تتطلب القيود القومية ص ، كما أهنا قد تكون أكثراآلخرين

الداليل واخلربات املختزنة للقائم باالتصال اليت تؤثر يف أفكاره ومعتقداته، واليت  باإلطاروقد اهتم اخلرباء 
 .4حتدد له السلوك املتوقع يف املواقف االتصالية املختلفة وحتديد ما جيب وما ال جيب

ن ما تفرضه الصحيفة م إطاروعلى الرغم مما قد يقال بأن القائمني باالتصال اجلماهريي يعملون يف 
والسياسات  األهدافهبا، وتضغط الصحيفة على احملررين لضمان انقيادهم هلذه  أهداف وسياسات عليهم االلتزام

وعدم خروجهم عليها بأساليب عديدة منها، أقلمة احملررين اجلدد على سياسة اجلريدة واجتاهات رئيس التحرير، 
الشعور لديهم بااللتزام والوالء وتقدير الرؤساء، واالستفادة من رغبة احملررين يف حتقيق جناح عملهم ونشر  وإثارة

الء احملررين و يعين جتاهل فهم شخصية و  ن ذلك الإقيع العقوبات، ف، فضال عن التلويح باملكافآت وتو أمسائهم
 والكشف عن قيمهم وميوهلم االجتماعية، حيث من احملتمل أن تؤثر القيم الشخصية للمحرر وخلفيته االجتماعية 

                                                           

.322ـ  327، مرجع سابق، ص األسس العلمية لنظريات اإلعالميهان أمحد رشيت، ـ ج  1 
.070، ص 2112، القاهرة: مؤسسة طيبة للطبع والنشر، 0، طاإلعالم بين النظرية والتطبيقـ جيهان املكاوي،،   2 
 .222ـ جان ل شاقمان، نيك نوتال، مرجع سابق، ص،  3
 . 013ـ 012، ص 0227، القاهرة: عامل الكتب، 0، طواتجاهات التأثير نظريات اإلعالمـ حممد عبد احلميد،  4

 .072، ص االتصال ونظرياته المعاصرةنقال عن حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، 
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جلمهور . ومها: انتقاء املضمون، ويف تفسري احتياجات واهتمامات اعلى جمالني مهمني يف عملية التحرير الصحفي

 وإذا كانت الشواهد واخلربات العلمية يف العمل داخل املؤسسات الصحفية، تشري إىل  الصحيفة. إليهالذي تتوجه 
انتقاء املضمون اإلعالمي وفقا للقيم الشخصية للمحرر مسألة حمدودة جدا، إال أن اختيار هذا املضمون طبقا 

اليت ال يسودها الروتني  املؤسسات اإلعالميةع ــــ يف رأينا ـــ يف لثقافة احملرر وخلفيته االجتماعية متيل إىل االتسا 
 .1والبريوقراطية

 ة:ـــــخالص

ضاربة يف  من ميدان علم االجتماع وعلم النفسقد انطلقت مفاهيم التأطري أن يؤكد بعض الباحثني 
بعدها طور علماء االتصال هذا املفهوم  ،على اجلانبني السيكولوجي والسوسيولوجيمركزة جذور التفاعلية الرمزية 

فالبناء يتم عرب منظور  ،الوضع والتأثريعملية البناء من خالل مداخل الرسالة من  انطالقامفهوم إعالمي  إىل
العملية اليت ترصد  هيو ،)الصحافة( لواقعاعلى نفسي معريف يف نسق منظم بصور منطية متكررة تضفي معىن معينا 

تأثريات املتغريات املختلفة بالنظر لكل من اجلمهور ووسائل اإلعالم يف اختيار األطر املختلفة املستخدمة يف 
 التغطية اإلعالمية.

هي العملية اليت هتتم بربوز مسات القضايا واألحداث والشخصيات يف احملتوى فاإلطار  وضعأما 
هذا التنوع يف  ثالثة مستويات، وهي السلوك، االجتاه واإلدراك.يف تأثريات املستوى الفردي للتأطري مث  اإلعالمي

يشبهون مجهورهم باعتبارهم الذين الصحفيون ينخرط فيه  عملية تفاعلية ذات سياقجعله مفهوم التأطري 
ن القوى اليت تشكل تأطري لذلك تتباي ،مستهدفني من األطر اليت يستخدموهنا يف تغطية القضايا املختلفة

وتشمل اآلراء والقيم الشخصية، ومستوى التعليم ونوعه،  متغريات فردية وأيديولوجيةالصحفيني للقضايا ما بني 
تشمل السلطة، والقيود التشريعية، واأليديولوجية، واجلمهور اجتماعية  عواملو ، واخللفية املعرفية وسنوات اخلربة

فهم حمكومون بدورهم باألطر اليت تنظم أنساقهم املعرفية  ،بنائية وتنظيمية وعوامل أخرى، العام، ومجاعات الضغط
معايري و والضغوط املهنية اليت يعملون يف ظلها كضغوط منط السيطرة وامللكية والتمويل اليت حتدد السياسة التحريرية 

ويشمل سياسة املنظمة وتأثري رؤساء فية داخل املؤسسة الصحالقيم املهنية ومواثيق الشرف، وطبيعة الدور املهين 
 . وزمالء العمل والرضا الوظيفي، وكذلك ضغط املساحة وسرعة العمل اإلعالمي

 
                                                           

 .47ـ  44ـ مريفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سابق، ص1
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اآلليات واألدوات اليت يستخدمها القائم على لذلك تتم خطوات بناء اإلطار يف أطر مهنية، باالعتماد 
  يف الصحافة املكتوبة. للتغطية اإلعالمية ملادة اجلرميةتؤطر بطريقة ما ف ،باالتصال بطريقة عمدية أو غري عمدية

وعلى هذا يتوقف األداء املهين من حيث الدور والوظائف اليت يقوم هبا القائم باالتصال اعتمادا على 
بناء معريف وإدراكي بطريقة واعية أو غري واعية أثناء املمارسة املهنية، يف إطار السياسة التحريرية للمؤسسة 

 ة ويف ظل الضغوط املذكورة وهو الذي يضع أطرا حاكمة يف حتديد ماذا يقال.الصحفي
فااليدولوجيا املهنية تربز يف إسهام عوامل متعددة يف صنع أيديولوجية احملرر منها الطبقة االجتماعية  

يا املختلفة، واملعتقدات وتكّون يف جمملها عوامل تؤثر على رؤيته للواقع وبالتايل على تأطريه لألحداث والقضا
فيؤدي احملررون عملهم األيديولوجي عند حلظة تأطري احلدث إذ خيتارون أطرهم من اجملال احملدد للمعاين املهيمنة 
ويعتمدون على أنساق معرفية متواجدة ضمن الثقافة املهيمنة يف اجملتمع جلعل احلدث أكثر وضوحا للقراء، أو 

ديولوجية اجملتمع ومتأثرة بتوجهات السلطة السياسية. ففي التغطية لتشكيل إدراكات اجلماهري بشكل يتسق مع أي
اخلرب وقد حيذف بعض الوقائع أو يبالغ يف بعضها ويشوه  املتحيزة أو امللونة يركز الصحفي على جانب معني من

اإلبراز خالل  من البعض اآلخر وقد خيلط وقائع اخلرب برأيه الشخصي وهدف هذه العملية تلوين أو تشويه اخلرب
وبناء على ذلك ميكن فهم دور وسائل اإلعالم يف  .واالنتقاء عن عمد أو جهل نتيجة السرعة واملساحة واملنافسة

عملية التأطري من خالل انتقائها املنتظم لألحداث بطرق وأساليب خمتلفة إلكساهبا معان معينة لدى اجلمهور 
وضوعية والدقة الكاملة يف حترير احلدث أو القضية حتكمه املستهدف. وميكن القول بأن مدى التزام احملرر بامل

عوامل مهمة أمهها، نوع احلدث أو القضية ومدى حساسيتها، مدى استقاللية هيئة التحرير يف الوسيلة اإلعالمية، 
 الثقافة اإلخبارية للمحرر، مصداقية املصادر، املناخ اإلعالمي والسياسي العام، تأكيد تفاصيل معينة يف اخلرب

بصورة عمدية وحذف التفاصيل األخرى أو جتاهلها، استخدام عبارات أو كلمات إحيائية تعطي للقارئ إشارة 
 معينة تدفعه لتقبل هذه الفكرة املقصودة.

واحملتوى واجلمهور حيقق االتساق بني عناصر العملية باالتصال التماسك والتكامل بني القائم هذا 
القواعد املشرتكة  ينظمسياق ثقايف  يف متداخلةاالتصالية من خالل االنتباه واالستثارة واإلقناع، عرب مراحل 

 اجلمهور، هذا املخزون الذي من خمزون معارف ستمد ، فعنصر الثبات يف التأطري ي  اجتماعيا ويعطيها ثباتا نسبيا
من  تغيري االجتاهات إعادةهبدف االستثارة املعرفية، أما النسبية فاهلدف منها يتم تنظيمه بطريقة تراتبية مستمرة 

 .عوامل غري مباشرة على صناعته جديدة تعملاملخزون السابق نفسه من خالل سياقات 
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 على وانعكاساتهاالجمهور في ضوء البيئة االتصالية الحديثة  ثالثا:

 عمليتي التأثير والتلقي.              

 مـــدخــــــــل:

التأثري على استجابات اجلمهور الذي ميثل  ،هتدف وسائل اإلعالم يف تأطريها جلوانب من الواقع وإبرازها
أهم عناصر نظرية التأطري. وحسب بعض الباحثني أن هذه الوسائل تضع يف اعتبارها أمهية التمثيل النشط 
للجمهور يف تفاعله مع أطراف ومكونات االتصال اجلماهريي اعتمادا على التباين الفردي والسياق االجتماعي. 

خالل مستويات فردية واجتماعية تسهم يف بناء معىن هلذه احملتويات، وذلك بإظهار  حيث ينظر هلذا النشاط من
قدرات ذاتية لالنتقاء، إما بالبحث عن مصادر إضافية للمعلومات حىت يتحقق التوافق بينها وبني الرسائل 

ف ضمنه املعلومات تصن  تشكل سياقا تنتظم و  السابقة اليت املعريف واخلرباتاإلعالمية، أو باالعتماد على الرتاكم 
إلعطاء معىن معينا للوقائع واألحداث. هذا التفاعل ينفي أن يكون تأطري وسائل اإلعالم هو "اسرتاتيجية منطقية"  
كافية لتعزيز وتفسري قضايا معينة، وإمنا جيب التسليم بأن العالقة بني طبيعة التأطري واجلمهور هي عالقة تبادلية 

رة نشاط اجلمهور وأخذها بعني االعتبار يف التغطية اإلعالمية للقضايا نظرا لتأثري مشرتكة مما يؤكد أمهية فك
 املتغريات الوسيطة للجمهور على عمليات االنتقاء واإلدراك واالستجابة. 

مبتغري  االهتمام"ميكن تصنيف اجتاهات باحثي دراسات نظرية التأطري بشأن  " أنهمحد زكريا أمحدأيرى "و 
 1نشاط اجلمهور إىل تيارين مها:

أن تأثريات تأطري وسائل اإلعالم  على أساس: االعتبارعلى أمهية مناقشة هذا املتغري ووضعه يف  تيار يؤكد
للقضايا واألحداث والشخصيات املختلفة حملها اجلمهور الذي ميثل بؤرة افرتاضات هذه النظرية اليت صاغها عامل 

الباحثني يف جمال اإلعالم النظر للجمهور على أنه  . كما أنه مل يعد مقبوال بني4791عام االجتماع "جوفمان" 
خامل وال ميارس أي  نشاط جتاه الرسائل اإلعالمية املختلفة اليت يتعرض هلا. باإلضافة إىل أن الكثري من الدراسات 

، كما حظيت األطر الفردية باهتمام الباحثني أثبتت دور تأثري املتغريات الوسيطة اخلاصة باجلمهور يف عملية التأطري
 سواء باعتبارها متغريات مستقلة أو تابعة يف هذه العملية.

                                                           

 . 351ـ  352ص مرجع سابق، ، نظريات اإلعالم، مدخل الهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورهاـ أمحد زكريا أمحد، 1
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أنه من غري اجملدي عمليا وضع  مربرا ذلك باآليت: األمهيةنشاط اجلمهور بقليل من  إىلينظر  تيار ثانو 
هذا املتغري يف احلسبان بالنسبة للدراسات التحليلية اليت اقتصرت على دراسة عنصر الرسالة أو النص. وبالنسبة 
للدراسات اليت اختربت تأثريات التأطري اإلعالمي يف اجلمهور تفرتض تبين مفرداته لألطر اإلعالمية وأن هذا التبين 

ار نشاط اجلمهور إال بقليل من األمهية. ويتضح من ذلك قوة منطق وأدلة التيار األول الذي ال يأخذ يف االعتب
 يضع نشاط اجلمهور حمل االعتبار ويوليه أمهية كبرية.

، االتصاليةور كأهم  عنصر يف العملية هاألخري من الفصل بدراسة اجلمو الثالث اجلزء  يعىنومن مث 
بدءا باملفهوم والتغريات والعوامل اليت  ،للقضايا وعالقتها باجلمهور التعرف على كيفية تأطري الصحف ويستهدف

انتهاء بتحديد املتغريات اليت  طريأوالعنيد وعالقته بالت والرتكيز على مفهوم اجلمهور النشط شابت هذا املفهوم،
 حتدد كونه عنصرا اجيابيا أو سلبيا من خالل:

 .وعوامل تطورهأنواعه  ورــمهاجل ـــ مفهوم1

 اجلمهور. ةالعلمية لدراس االجتاهاتـــ  3

 .نظريات تكوين اجلمهور وتطور مقاربات أحباثهـــ 2
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 :وعوامل تطوره مفهوم الجمهورـــ  1

مل يكن لدى القائم باالتصال  فإذا، االتصالمن احلقائق الواضحة أن اجلمهور هو أهم متغري يف عملية 
، فسوف حيد ذلك من مقدرته على التأثري عليه األوليةفكرة جيدة عن طبيعة اجلمهور العقلية والعاطفية وخصائصه 

جيدا ومهما أحسن اختيار القائم باالتصال والوسيلة. فهناك العديد من  إعدادامهما كانت الرسالة معدة  وإقناعه
مثل خلفيته وجتاربه السابقة وعواطفه  إليهسوف يعرض املتلقي نفسه  الذياملضمون  املتغريات اليت تؤثر على

هذه املتغريات هي اليت ينظر إليها على أساس أهنا تؤثر يف ثقة اجلمهور يف ،1وتعليمه وجنسه وسنه وشخصيته
 .2معتقداته هو، وهذه املتغريات تشتمل على الفروق الفردية الثابتة نسبيا

كثري من التغيري والتحديث بتأثري عوامل عديدة، شأهنا   إىل اإلعالمتعرضت املفاهيم اخلاصة بعملية  لذلك
وأكثر هذه املفاهيم اليت تعرضت لرؤى خمتلفة هو  .واإلنسانيةشأن كل املفاهيم العلمية يف العلوم االجتماعية 

 يكاد ال جيزم بعالقة التغيري بنتائ  البحوث مفهوم مجهور املتلقني لوسائل اإلعالم. حىت أن املراقب هلذا التغري
والدراسات العلمية يف جمال اجلمهور. وال جيد إجابة حامسة هل يأيت التغيري نتيجة هذه البحوث ونتائجها؟ أم أن 

والدليل على ذلك عالقة املفهوم باجتاهات التأثري. وحتديد مسارات  التغيري يؤثر يف مسار البحوث ونتائجها؟
اء على حمددات خاصة ملفهوم اجلمهور يف املراحل األوىل مثل خاصية العزلة وعالقتها بنظرية التأثري البحث بن

املباشر واختفاء هذه اخلاصية وعالقتها بنظريات التأثري الوسيطة، وكذلك تنامي املفاهيم االجتماعية والنفسية 
 3وعالقتها بنظريات التأثري غري املباشر.

اجلمهور قد ازدادت مع ازدياد أمهية أجهزة اإلعالم والصحافة. ويف تلك العملية رغم ذلك فإن أمهية 
ازداد فهمنا للجمهور. لقد كانت اجلماهري يف املراحل املبكرة ذات أمهية نظرا حلجمها أساسا، لكن عندما 

االقتصادية واجلنس  التكتالت االجتماعيةمثل  ــأصبحت الدراسات املسحية أكثر تطورا، أصبح نوع اجلمهور ــ
 والسن والقدرة الشرائية وغري ذلك ــــ ذات أمهية بنفس الدرجة أيضا.
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إن أحباث اجلمهور فرع معقد وغامض من املعرفة متت دراسته من خمتلف وجهات النظر ومن مناظري 
ميكن عرض أربعة خيارات   متباينة، ويف حماولة إلخفاء نوع من النظام والرتتيب على النظرة العامة املوجزة التالية،

 كأسلوب لدراسة وفحص بعض تراكيبها املعقدة:

"ميكن النظر إىل  ،"ديفيد موريل" نظرة عامة موجزة عن أحباث اجلمهور وفيها يستعرض دراسة التأثريات
تاريخ دراسات اجلمهور كسلسلة التقلبات بني مناظري تؤكد على قوة النص)الرسالة( اليت تفوق مجهورها من 

 ،أثريات، وتتمثل يف أن اجلمهور يتم "حقنه" برسالة معينة عن طريق وسائل اإلعالم فتجعله يتفاعل بطريقة معينةالت
من ناحية يبحث االستخدام واإلرضاء يف طريقة اجلمهور يف استخدام اإلعالم ومن ناحية ف ،واالستخدام واإلرضاء

واألمثلة على االستخدام واإلرضاء هي أن تتسلى أو  أخرى يدرس ما هي درجات الرضا اليت يوفرها اإلعالم هلم.
القيود فإن الرتميز )التشفري( أما  ،تشبع إحدى حاجاتك أو ترضى عن معلومات حصلت عليها أو تفهم العامل

"الرتميز والتفسري" على يد  اخلطرية اليت واجهت مدخل االستخدام واإلرضاء قد أدت يف النهاية إىل بروز منوذج
ماع "ستيوارت هول"، ميثل هذا النموذج النص اإلعالمي عندما يضع املنتجون الذين يؤطرون املعىن عامل االجت

الدراسات مث بطريقة معينة وبني اجلمهور الذي يفسر املعىن حسب مواقف أفراده املتباينة وحسب أطر التفسري. 
 .1العرقية

 :2صياغة مفهوم اجلمهورأما "حممد بن سليمان الصبيحي": فريى أنه من بني عوامل تطور 

حيث ارتكز مفهوم اجلمهور على النظريات اليت تأثرت بتغري أمناط االستخدام مبين غالبا على  التطورات التقنية:
التطورات التقنية، حيث عاجلت نظريات االتصال اجلمهور وفق مشاركته يف املنظومة االتصالية هبدف فهم التأثري 

ية كاخلطب واملسرح أو حىت النات  عن التعرض، فعلى حني كان الناس جيتمعون للتعرض للنشاطات االتصال
السينما، فقد قضى التطور التكنولوجي منذ أمد بعيد على هذا احلس اجلمعي، وقلص هذا املظهر حىت صار 
التعرض فرديا، وصارت كلمة اجلمهور كلمة جمازية تشري إىل مجاعة ما ال ميكن اجلزم بتعرضها للرسالة من عدمه، 

 ماليا.وبالتايل يصري املفهوم يف حد ذاته احت
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إذ يتحدد السلوك االتصايل وفق طبيعة الوسيلة  ،على حتديد نوعية اجلمهور تأثير طبيعة الوسيلة االتصالية
 االتصالية وإمكاناهتا، واملدى الذي تسمح به للجمهور يف التعامل معها، والوصول به إىل حتقيق الوظيفة املرادة من 

حيث يرى أن مدار التعقيد اجلوهري يف فهم اجلمهور، وبالتايل ، 4772خالل التعرض، وهذا ما يؤكده "واتسن" 
توقع سلوكه وتوجيهه، يكمن يف الرؤية العامة للجمهور باعتباره مجهورا لوسائل اإلعالم، حيث يرى أن كلمة 
"مجهور"  قد مت دأب على استخدامها دون الوضع يف االعتبار أننا ال نتحدث عن مجهور واحد، بل مجهور 

سائل خمتلفة، وأن التعرض يف حد ذاته ال يعين بالضرورة القدرة على استكشاف مدى اإلدراك والرتكيز متعدد لو 
منوح من قبل اجلمهور للرسالة االتصالية. وعلى هذا ميكن القول أن سلوك اجلمهور تختلف باختالف املوالتأثر 

عتماد على وسيلة بعينها لتحقيق وظيفة معينة الوسيلة االتصالية املستخدمة، وإذا ما أضيفت حالة االعتياد، مث اال
أو إشباع حاجة بذاهتا، فإن النتيجة املؤكدة تعين أن اجلمهور يستخدم أنواع وسائل االتصال املتعددة لتحقيق 
وظائف متنوعة. وعلى هذا فإن اجلمهور قد حتول من مجهور سليب إىل مجهور نشط، وعنيد، ومن متلق إىل 

 الرسالة االتصالية. مشارك يف صياغة وصناعة

 االعتباراتيف صياغته الشكلية ويف مضامينه الراهنة على مجلة من  اإلعالميرتكز مفهوم مجهور وسائل و 
واالتصال اجلماهريي خاصة  اإلعالمهلا عالقة بالتطور السريع الذي تشهده اجملتمعات احلديثة يف جماالت 

صياغة العديد من املفاهيم  إعادةالتفكري يف  إىلاالتصال اليت أدت  لتكنولوجياتاملكثف  االستعمالانعكاسات 
صياغة املفاهيم غالبا  إعادةالسائدة حىت تتمكن من استيعاب العناصر املستجدة الناجتة عن هذا التطور، غري أن 

تدخل يف أو تعديل العناصر السابقة اليت  إلغاءما تضيف عناصر جديدة مستجدة، وال تعين دائما وبالضرورة 
 1تكوين املفهوم.

من مجيع جماالت احلياة ومن خمتلف الطبقات  تأيتجمموعة كبرية من الناس  إىلويشري مصطلح اجلمهور 
 2ي.سلوكهم اجلماهري  إالع ألفراد منفصلني ومتباعدين وجمهويل اهلوية، ال جيمع بينهم االجتماعية، فهو جتم  
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ما مييز اجلمهور  موقف أو حادث، فأهم  جيمعهم  األفرادجمموعة من  إىلوهو عكس احلشد الذي يشري 

عن احلشد أن أفراده عادة متفرقون، وال يوجد بينهم تنظيم، كما أن أفراد اجلمهور يتعرفون كأفراد، ويغلب عليهم 
 .1الشعور بالذات

وجود بناء أو نظام  " فريى أن مفهوم اجلمهور يتفق مع مفهوم احلشد يف عدمعبد احلميدأما "حممد 
 إطارنه غالبا ما يتم يف إن كان هناك صورة من صور التفاعل فإفكري أو اجتماعي جيمع بني أفراد احلشد، و 

وغري عقالين. ولكن احلشد ميكن مالحظته يف حدود معينة حيث يشارك أفراده بعضا يف احلالة اليت  انفعايل
 2.إليهايتعرضون هلا أو 

أن اجلمهور حيتل مكانة اجتماعية  االعتبار"كارين روس" : أن ه لو أخذنا بعني  ويرى "ستيفن كوملان" و
أن  إىلنه من املدهش متاما أن  عددا غري معروف على وجه التحديد من العلماء اضطروا إفمهمة بشكل واضح، 

 :3يعرفوا اجلمهور على قدرته كاآليت

ن أقصى درجات الفهم جتعلنا نقول ما هو إومع ذلك ف ،االجتماعيملشهد الجمهور حقيقة جوهرية يف لــــ أصبح 
 اجلمهور بالضبط؟

املكان  إنـــــ اجلمهور هو مكان ال ميكنك السري فيه، وهو جمموعة هائلة من الناس يقابل بعضهم بعضا أبدا. 
 منهم.نك مل ترهم، ولن تراهم أبدا، رغم أنك واحد إوالناس صور مألوفة، لكن على الرغم من أنك تعرفهم، ف

 . إليه يتم ختيله، وذلك قبل أن يوجه اخلطاب األقلـــــ اجلمهور جيب أن تخرتع، أو على 

من احملتم أن  وإمنافاجلمهور ال يتقابل يف مكان واحد، أو يتحدث بصوت واحد، وهو غري قادر على متثيل نفسه، 
 يتم متثيله

كموضوع  مفهوم اجلمهور يربز فريى أن"إشجينسكي" البولندي عالم اإل وخبري االجتماع ملاأما ع
 ميكن تسمية إحداها صيغة أوروبية والثانية صيغة أمريكية. ففي األدبيات ألمريكية  صيغتين رئيسيتيناجتماعي يف 
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األدبيات األوروبية  . ويفالرأيهذا  جند أن مفهوم اجلمهور مرتبط ارتباطا وثيقا بالرأي العام وبآلية قيام

 .1ختضع ملؤسسة معينة وألساليب تأثري معينة األفرادمهور يربز باعتبار اجلمهور جمموعة من باجل االهتمامجند 
 لتايل:ا" مفهوم اجلمهور على النحو د" سعاد جرب سعيوتتناول 

( وتعين maza)اإلغريقيةوحشد( مستمدة من الكلمة  مجهرة( اليت يقابلها يف العربية كلمة )massـــــ مفردة )
، األفراد وقد استخدمت للتعبري عن الكمية الكبرية غري القابلة للعد، وكذلك العدد الكبري منالشعري،  وجبة

 حشدا كان أو مجهرة.

ــــ ارتبط استخدام مفهوم اجلمهور تارتخيا بالثورة الفرنسية، وهي تعبري يوحي باخلوف واالحتقار، الذي يقابله 
 2بالعربية الغوغاء أو الرعاع.

 :3بعدة مسات من أمهها اإلعالمويتميز مجهور وسائل 

  املختلفني يف مراكزهم ومهنهم، وثقافاهتم وثرواهتم. األفرادأنه يضم جمموعة من 
  املنعزلني عن بعضهم، كل فرد جمهول اهلوية ال يتفاعل مع اآلخرين، وال يتبادل  األفرادأنه مجهور من

 معهم املشورة أو اخلربة.
  لعدد كبري من أفراد اجملتمع.يتضمن جتمعا 
 .أفراده غري معروفني لبعضهم البعض، وغري معروفني عادة للقائم باالتصال 
 .مجهور غري مدرك لذاته ووعيه وهويته، يشعر فيه كل فرد بالوحدة والقلق 
  لالستهدافمجهور غري قادر على اختاذ خطوات مجاعية هادفة، وال يستطيع خدمة مصاحله فهو عرضة 

 .ريوالتأث
 .يتغري أعضاؤه بشكل مستمر 
 مجهور متنوع أفراده من شىت اجلماعات والشرائح. 
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بعد من ذلك، حيث يؤكد على فكرة انتهاء مفهوم أإىل  4779بينما يذهب الباحث "ماكويل" 
اجلمهور، إذ يرى أن التغريات اليت أفرزهتا التقنيات قد غريت كلية من مفهوم اجلماهري، حبيث مل يعد من املمكن 

 1وذلك يف ظل سقوط التمايزات احلادة بني املرسل واملستقبل. سوق،أن نصفه كحشد أو 

 :2مجهور خمتلف وسائل اإلعالم إىل ثالثة أنواع وترى "جيهان رشيت" أنه ميكن تقسيم

ميكن تقسيم اجلمهور على أساس خصائصه األولية املوضوعية مثل اجلنس السن والتعليم والدخل، وهذه  ــــــ
 املتغريات متصلة ببعضها البعض.

مهور بواسطة أو قد ميكن تقسيم اجلمهور على أساس خصائصه السيكولوجية، أي دراسة شخصية أفراد اجل ــــــ
 الذين يتعرضون لرسالة معينة. األفراديف حماولة لتربير اختالف تأثر  االجتاهاتالشخصية أو قياس  االختبارات

أو قد ميكن تقسيم اجلمهور على أساس احتياجه للمعلومات واألساليب اليت حيصل مبقتضاها على املعلومات،  ــــــ
 .بالنسبة هلم االتصالودرجة غموض 

ستهدف الصحيفة يف املقام ت إذالقراء املتوقعني،  الهتماماتالصاحلة للنشر وفقا  األخبارانتقاء  يتموعليه 
مجهور متخصص قد ال يصلح للنشر يف  إىلقارئها. فما يصلح للنشر يف صحيفة زراعية تتوجه  إرضاء األول

يل الصحف عادة إىل إرضاء قرائها ومت صحيفة عامة أو يف صحيفة رياضية حىت لو توافرت فيه كل القيم اخلربية.
إىل حد بعيد خاصة إذا كانت لدى الصحيفة معلومات موثقة عن مجهورها ومساته الدميوغرافية اليت تشمل العمر، 

 . 3اإلقامة، اجلنسالدخل، مكان 

 :4مجهور املتلقني إىل نوعني رئيسيني مهاصنف  فقد"دينيس هوويت" أما 
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الذي ال يستسلم متاما لوسائل اإلعالم اليت تسعى إىل تغيري آراء ومواقف وهو اجلمهور : الجمهور العنيد
واجتاهات اجلمهور والسيطرة عليه. ذلك أن الرؤية هنا تفرتض أن وسائل اإلعالم ليس هلا قوة إقناعية كبرية لتغيري 

: التعرض االنتقائي، عقول الناس، وذلك بسبب عوامل االنتقائية اليت تؤثر على فعالية وسائل االتصال وتتمثل يف
 اإلدراك االنتقائي والتذكر االنتقائي.

ين يتأثرون ذيرى "هوويت" أن وسائل اإلعالم ال تؤثر يف كل فرد، وإمنا هناك بعض األفراد ال الجمهور الحساس:
 نه ال توجد دالئل قوية، تؤكد أبوسائل اإلعالم أكثر من غريهم، وهذا ليس نابعا من خصائصهم الشخصية، إذ 

 إىلهذه التغريات  "ويعزو "ماكويل1الفكرة بأن بعض األشخاص أكثر اقتناعا من غريهم بالرسائل اإلعالمية.
ته ــــ ال ترمز يالتقنية ـــــ وفق رؤ  االتصال، حيث يرى أن التقنية متثل القوة الدافعة هلذا التغيري، ألن ثورة التكنولوجيات

سقوط مفهوم اجلمهور  إىلالرسالة وطرق توزيعها، بل ترمز بشكل مباشر  إنتاجفقط لتغيري الطريقة اليت يتم عربها 
 االجتماعيةداخل اجملتمع تغري يف البىن  التكنولوجياحركة  إنال يتوقف عند هذا احلد فقط، بل  األمرالعام ، وأن 
ت وطأة التغيري ، مما جيعل تغري مفهوم اجلمهور وأساليب حتديده حتميا، حيث يقع اجلمهور حتواالتصالية
 لوسائل االتصال واالستخدامالتعرض  أمناطغيري ت إضافة إىل، والتغيري البنائي، والتغيري الوظيفي، االجتماعي

 اجلمهوروهو : وهو اجلزء الذي يتفاعل، أي يستجيب للرسائل اإلعالمية سواء باإلجياب، الجمهور النشط
الذي حياول املرسل   وهو اجلمهور، أو بالسلب، االنتخابيةوالدعوات  اإلعالنات التجاريةاملستهدف من خالل 

 2كسب وده أو على األقل ضمان حياده.

املستوى  من حيث وبطيءجيايب إ تطورالعريب من  اإلعالمللجمهور عالقة وثيقة مبا جيري يف حقل  إن
 سكوين غري معروفة تقريبا مع مجهور امبطمأنينة ت احلكومات أن تتعامل واملضمون. ففي املاضي كان بوسع

ئي امعرفته ألنه كان يقبل ولو جزئيا باالستيعاب االستاتيكي يف عمق اجملال الدع إىلبالنسبة هلا وال يربر احلاجة 
اجلمهور يكتفي  فلم يعد جانب مهم من هذا ،حد ما إىل هذا اجلمهور قد تغري والواقع أن ،العربيةوالثقايف للدولة 

ويعرب عن رضاه أو سخطه  والتفاعليةتية له من أعلى، بل صار يطلب املشاركة اآل ميةاإلعالبالتلقي السليب للرسالة 
 بأشكال ملموسة وسلسة للغاية.

                                                           

.24ـ  20، مرجع سابق، ص االتصال ونظرياته المعاصرةـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسني عبد اجمليد،  1 
 .24 ، ص3044، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 4، طسوسيولوجيا اإلعالم الجماهيريصور احلكيم، ـ فواز من2
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الرضا عن الكذب والتجاهل املذهل لألحداث  يف اغرتاب سياسي واسع نتيجة عدم األوىلومتثلت اخلطوة 
يف الثقافة العربية الراهنة على  اإلعالم وسائل اجلسيمة اليت يعرف عنها املواطن بصورة مباشرة من خالل أهم

الغريب.  اإلعالمهبذه العملية وهي التوجه ملصادر  االرتباط. أما اخلطوة الثانية فهي وثيقة اإلشاعةوهي  اإلطالق
 1األهليةالعربية بسبب احلروب واهلزائم والنزاعات  األقطاراليت دمهت خمتلف  األزماتالثالثة مع  وجاءت اخلطوة

 :2يتحدد مفهوم اجلمهور النشيط مبا يليعليه و 

حاجة ما، ومصدرها هو خصائص  إلشباعمعينة  إعالمية: يتعمد أفراد اجلمهور اختيار وسيلة االختيار المتعمد
 .اإلعالميةفردية واجتماعية وثقافية جلمهور الوسيلة 

والتأثريي والسلوكي، حيث أن استغراق اجلمهور مع املضامني  اإلدراكيوحيدث على املستوى : االستغراق
 وخاصة التلفزيون )يعتمد على مدى توحد اجلمهور مع الشخصيات التلفزيونية(. اإلعالمية

)فاجلمهور ال يريد أن  : هناك حمدودية يف تأثري وسائل االتصال على تفكري اجلمهور وسلوكهمحدودية التأثير
 .(أو أي أحد شيءيتحكم فيه أي 

 :: يعرض عمليات املواقف الثالثةمنوذج

 بعد التعرض أثناء التعرض  قبل التعرض توجه اجلمهور
 التذكر االنتقائي االنتقائياإلدراك  البحث عن التعرض االنتقائي االنتقائية
 تقمص أدوار الشخصيات االنتباه ـــالتفاعل االجتماعي ترقب التعرض االنشغال
قيادة الرأي العام واالستخدام  اليت حتققت اعاتباإلش استخدام االجتماعي االتصال املنفعة

 للقضية

 "111:المغربي، صعلي محمد خير "المصدر: 

 

                                                           

، رواق عريب، كتاب غري الجديدة في فضاء اإلعالم العربي، تعقيدات تحرير الفضاء اإلعالمي العربياالتجاهات والقوى ـ حممد السيد سعيد، 1
 .  3009، 11دوري يصدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، العدد 

 .473ص ، مرجع سابقـ منال هالل املزاهرة،  2
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 :1مفهوم اجلمهور النشط النتقادات عديدة كان من أبرزها تعرضرغم ذلك فقد 
 .االتصالوالرتكيز على اجلمهور، وهوما ميثل حالة عكسية لدراسة  االعتمادــــ 

 ـــ غموض مفهوم اجلمهور النشط، وغياب حمدداته بني التفاعلية واالنتقائية وغري ذلك.
 تعميم السلوك الفردي على احمليط اجلماعي. إىلـــ أهنا طريقة تعمد 

 والرضا. األثرمليات قياس النشاط، وكيف يكون النشاط داال على ع ــــ
أن "مصطلح التمثيل النشط  لمفهوم التأطير ضمن صياغته يرى "شوفيل" ماهية نشاط الجمهور: 

يشري إىل حبث مجهور وسائل اإلعالم عن مصادر إضافية ملعلوماته باعتبار أن املعلومات اليت تقدمها هذه الوسائل 
ن األفراد حياولون أن إونوايا القائم باالتصال، ولذلك فاليت يتعرض هلا غري كافية وحمرفة أو متحيزة وفقا ألهداف 

هنم رمبا يعتمدون على إتكون لديهم رؤية وفكر متكامل عما تبثه إليهم تلك الوسائل، وحىت حيققوا هذا اهلدف ف
الشخصي بآخرين ليصبحوا على دراية وفهم تام مبا جيب أن يعلموه ويتعلموه منها وأخريا فإهنم ينتقون  االتصال

بعض العمليات  االعتبارن هذه املعلومات والرسائل اإلعالمية ما يتوافق معهم" وهذه الرؤية ال تأخذ بعني م
الفرعية اليت تندرج ضمن نشاط اجلمهور مثل: توظيف األفراد ملعارفهم السابقة يف إعادة تأطري ما يتعرضون له يف 

فرعيتني من نشاط اجلمهور ومها: البحث عن مصادر وسائل اإلعالم، وتركز هذه الرؤية على عنصرين أو عمليتني 
 .واالنتقاءإضافية، 

وينظر "ويليامز" إىل نشاط اجلمهور من خالل ثالث مستويات هي: الفردي، االجتماعي، والسياسي 
للتعرف على إسهام اجلمهور يف بناء وصنع املعىن يف ضوء النصوص اإلعالمية اليت يتعرض هلا أفراده"، ألنه مل يعد 

ناك أدىن شك يف أن  "مجهور وسائل اإلعالم يلعب دورا نشيطا يف بناء معىن رسائلها املوجهة إليه"، بينما يؤكد ه
"الروز" و"سرتوهبار" أنه "ميكن النظر لفكرة نشاط اجلمهور من خالل ثالث عمليات انتقائية هي: التعرض، 

 .2عالم جتاه األفراداالنتباه واإلدراك واليت تقلل من فكرة قوة وهيمنة وسائل اإل
يستدعي اجتاه الدراسات اإلعالمية حول التأثريات املعرفية أيضا، مشكلة أنشطة املتلقني، فخالل و 

 سنوات عديدة أبرز نشاط املتلقني جوانب خمتلفة كاالصطفائية والقصدية والنفعية والتصدي للتالعب اإلعالمي 

                                                           

1-Werner J. Sevrin , James W.Tankard , Jr :Communication TheoriES : Origins , Methods, 
and Uses in the Mass Media .    

.332نقال عن حممد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص  
.351، مرجع سابق، ص اإلعالم وجمهورها الهتمامات وسائلنظريات اإلعالم، مدخل ـ أمحد زكريا أمحد،  2 
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وقد يكمن املخرج احلايل يف ربط فكرة اجلمهور النشيط بٍاجرائيات حماكمة املعلومات. ويبدو أن هذا األفق مثري 
لاٍلهتمام إذ أن حتديد املتلقي النشيط ميثل البعد األساسي لتبدل األنظمة اإلعالمية ومناذج استهالك مضامني 

  1اإلعالم.
، ليشبع االتصالنشيط ينتقي وتختار ما يهمه من رسائل وسائل وأصبح ينظر إليه على أنه مجهور           

احتياجاته يف النهاية. ويتوقف ذلك على عنصر املنفعة اليت تعكس اهتماماهتم وتفضيالهتم خلدمة دوافعهم 
 العديد من املعاين اليت تشرح هذا املفهوم باعتباره نشطا وفعاال حددها يف 4797كما قدم "بلومر" عام  املختلفة.

، العمد والقصد ومقاومة التأثري، ويقصد بذلك أن اجلمهور عنيد ال يقبل سيطرة االنتقائيةاألبعاد التالية: املنفعة،  
 2من آخرين ومن أي  شيء حىت وسائل اإلعالم نفسها، األمر الذي يؤكد صعوبة التأثري على اجلمهور.

"شكل لكيان غري حمدد، ترسل إليه الرسائل عرف العامل اجلغرايف"كاليف بارنيت" اجلمهور على أن ه كما 
ن  اجلمهور ليس حقيقة موضوعية حمددة. لكنه طريقة للتحدث إىل إالتواصلية املوجهة حنو العاملية." وهبذا املعىن ف

. وإذا كانت الوظيفة الرئيسية للجمهور هي تلقي االجتماعيالغرباء، حيتاج املرء معهم أن يشارك يف الفضاء 
ه يصبح من الصعب التمييز بني املشاهد الفعال وفقا لنظرية التلقي احلديثة، وبني املواطن، خاصة نإالرسائل، ف

ذلك املواطن غري املبايل، املأسوف عليه من قبل احملللني السياسيني. وقد اقرتح "ليفنجستون" قائال: " بدال من أن 
 3إلعالم ومشاهديه أن يدعموا اجلماهري؟".نتحسر على تأثري اإلعالم على اجلمهور، دعونا نسأل: كيف ميكن ل

ميكن القول أن رفض فرضية املتلقي النشيط هي اليت تقف وراء مقولة إنتاج املتلقي املستهلك وحتركها، إذ 
املزيف الوعي  االستهالكيال ميكن تصور قدرة وسائل اإلعالم ـ ضمن وسائل وآليات أخرى ــــ على إنتاج املواطن 

العقالين والواعي بني وسائل اإلعالم، أو بني ما  االختياريف حالة التسليم بقدرة أفراد اجملتمع، أو أغلبيتهم على 
وحيذر أغلب ممثلو منوذج التغيري اإلنساين من خماطر التسليم بفرضية املتلقي النشط، ومع  تقدمه من مواد خمتلفة.

ة بسلبية املتلقي رغم أن التضليل اإلعالمي يقود إىل السلبية الفردية اليت تعزز ذلك ال يقولون يف املقابل صراح
 والرفض أو القبول، لكن يف حدود وضعه  االختياروتؤكد الوضع الراهن، إن املتلقي قادر يف التحليل األخري على 

 
 

                                                           

 1 ـ فريال مهنا، مرجع سابق، ص 217.  
 2ـ مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سابق، ص، 329 ـ 322.

.22، 22ـ ستيفن كوملان، كارين روس، مرجع سابق، ص،   3 
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أوضح يعارض ممثلو منوذج التغيري ، الثقايف والظروف االقتصادية والسياسية السائدة يف جمتمعه، بعبارة االجتماعي

 1اإلنساين املبالغة يف التسليم بوجود املتلقي النشط.
يبدو جليا أن الرؤى اليت تأخذ باخلصوصية الثقافية واالجتماعية يف سياقها التارتخي قد حلت حمل الرؤى 

تقسيم الظواهر  إىلمتيل ذات التوجهات املطلقة والطابع التعميمي اليت تركز على الوحدات الفئوية والفردية و 
اإلعالمية إىل فئات مغلقة، فالرؤية اليت تعترب اإلعالم أداة للسيطرة الطبقية تواجه بعض النقد املبين على أساس أن 
اجلمهور هو الذي ينت  املعىن اخلاص به، ألنه يفسر املضامني اإلعالمية من خالل أفكار مسبقة لديه تتفق مع 

 املعاين  إلنتاجومصاحله مما يكشف عن غزارة املصادر الذاتية للجمهور  االجتماعيةه تكويناته الثقافية وتنشئت
ها ويشاهدها. فالتفاعل بني اجلمهور والنصوص اإلعالمية مير مبرحلة أوالتفسريات للمضامني اإلعالمية اليت يقر 

 2يهدف إليه القائم باالتصال.معقدة داخل اجلمهور حىت تكتسب معانيها وتفسرياهتا اليت قد تتناقض أحيانا عما 
فهل تعرف وسائل اإلعالم يف الدول العربية ملن توجه رسالتها اإلعالمية والثقافية؟ وهل متلك معلومات  

موثقة ودقيقة عن اخلصائص االجتماعية والثقافية والنفسية جلمهورها؟ رمبا جيد البعض ما يشفع ملؤسسات اإلعالم 
ذه املؤسسات أن تعرف مجهورها؟ هل لديها مراكز لبحث ودراسة اجلمهور على العربية من خالل القول: أين هل

غرار بعض املؤسسات اإلعالمية األجنبية اليت متلك مراكز حبوث خاصة هبا تساعده باستمرار يف استبصار 
عقدة القسمات الثقافية واالجتماعية للجمهور؟ إحندس الصحفيني رغم صدقه، ال يكفي دائما إلدراك العالقة امل

بني اجلمهور ومؤسسته اإلعالمية، كما أن احلدس املهين الذي ميلكه الطاقم الصحفي والفين املشرف على سري 
 3املؤسسة اإلعالمية وعلى إنتاجها قد يعجز يف الكثري من احلاالت عن عكس توجهات اجلمهور ورغباته.

ءمة بني اجلمهور والرسالة، وعلى كذلك هناك اعتبارات أخرى عديدة تربز عند حماولة حتقيق أنسب مال
 :4املرسل قبل أن يبدأ مهمته أن يطرح على نفسه األسئلة اآلتية

 ـــ هل سيكون اجلمهور قادرا على اإلملام باملوضوع على حنو جيد؟
 ـــ هل سبق للجمهور أن تعرض ملادة اتصالية تدور حول نفس املوضوع من قبل؟

                                                           

ـ  429، ص 3001، القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، الجماهيري، اتجاهات نظرية ومنهجية شومان، االتصالـ فاطمة القليين، حممد 1
422. 
.77، ص مرجع سابق، قضايا إعالمية معاصرة في الوطن العربيـ عواطف عبد الرمحن،   2 
.440ـ  407مرجع سابق، ص ، ظالل وأضواءوسائل اإلعالم والمجتمع، ـ نصر الدين لعياضي،   3 
 .440ـ  407، ص 3001، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب، قراءات مختارة في علوم االتصال بالجماهيرـ حممود منصور هيبة،  4
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 املسألة موضوع املادة االتصالية؟ـــ كيف يهتم اجلمهور، أو يشارك يف 

 ـــ ما الصعوبات اليت تواجه اجلمهور عند حماولته فهم الرسالة واإلحاطة هبا؟
شيللر" أن فرضية املتلقي النشط تتفق وأوضاع اجملتمع األمريكي الذي يقوم على التعدد هربرت  ويرى "

، إال أن هذا غري !االختياروقدرته غري احملدودة على االجتماعي والثقايف والسياسي واالنقسام الطبقي وحرية الفرد، 
 وبناء املعىن ال تتناسب مع األطفال والصغار، أو مع األوضاع  باالختيارصحيح كلية، فنظرية قيام املتلقي النشط 

يف مؤسسات اإلعالم األمريكي، كما أن اإلعالم نفسه تخضع للتشويه فكيف سيختار املتلقي احلقائق  االحتكارية
 . 1املعلومات الصحيحة وما الذي سيختاره؟و 

بعض الباحثني أن تدفق املعلومات يف العامل العريب حقيقة تكنولوجية أكثر منها حقيقة ثقافية  فيما يقر
وذلك بسبب صعوبة الوصول إىل شبكات املعلومات لألغلبية العظمى من املواطنني ألسباب تتعلق  اجتماعية

بانتشار األمية والفقر عالوة على القيود السياسية ولذلك فالتدفق احلر ال يعدو أن يكون وسيلة من وسائل تدعيم 
فيهية والرياضية مما يعدو صورة من صور الصمت لدى األغلبية العظمى من األهايل الذين يلجأون إىل الربام  الرت 

عي بالواقع بدال من حتفيز اجلماهري على فهم الواقع والعمل على تغيريه إىل األفضل. ولذلك و التخدير وتزييف ال
تشري الدراسات إىل أن اخلريطة اإلعالمية العربية الراهنة تعكس املواقع اهلامشية اليت يشغلها مجهور املتلقني حيث 

 2ني وليسوا مشاركني أو حماورين.كغلب وسائل اإلعالم العربية مع مجاهريها باعتبارهم مستهلتتعامل أ
دعونا نقول إن هناك ثالثة مستويات عامة من مشاركة اجلمهور حول كل مسألة،  االفرتاضعلى سبيل 

وكل منها مع تدرج أكثر دقة. هناك مجهور مشارك له مصلحة شخصية وفهم قوي يف املسألة، وهناك مجهور 
غري املهتم، مهتم، ليس له دور مباشر يف املسألة، ولكنه يتأثر ويستجيب مع بعض اخلربة املباشرة. وهناك اجلمهور 

، وسينضمون، إن حدث هذا، بعد أن يكون قد مت وضع اخلطوط العريضة للخطاب االنتباهالذي يويل القليل من 
 .3من قبل آخرين. ويف اجلمهور املتشابك، نكون مجيعا يف اجملموعات الثالث كلها، بناء على املسألة

 

 

                                                           

 .422، ص مرجع سابقفاطمة  القليين، حممد شومان، ـ1
 . 14، 35 ص ،، مرجع سابققضايا الوطن العربي في الصحافة خالل القرن العشرينـ عواطف عبد الرمحن،  2
 .22، ص 3042، 4، ترمجة، مليس فؤاد اليحىي، عمان: األهلية للنشر والتوزيع، طعناصر الصحافةـ بيل كوفاتش، توم روزنستيل، 3
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الوضع التواصلي الذي نوجد فيه  املفرتضني( يف)احلاضرين أو التجريبيني املتلقني إىلإننا ال نتوجه 
: وهو إليهاأو اليت نود أن ننتمي  إليهافحسب، فنحن ندخل يف حوار أيضا مع املمثل النمطي للفئة اليت ننتمي 

 ، والقادر عند دميقراطيهنا متلق أعلى قد يكون ذلك النمط األعلى للصحفي املستقل، واملطلع والناقد يف جمتمع 

 أجناساظهر نه ي  أكل حال، هو ما يبدو لنا : على ممارسة "نقد العلم" وبالتايل تعبئة الرأي، وهذا على  االقتضاء
 الدميقراطياتت القراء، مواطين االتوافق مع انتظار بعض فئ إىلبتفسري يتوق  األمريكتبها حمرتفون يتعلق  إعالمية

 1.االنتظاراملطابق هلذا  األعلىملتلفظ عن املتلقي ا ميلكها يل الذيثاملتطورة، واىل موافقة التم

 ـــ االتجاهات العلمية لدراسة الجمهور: 1

إن العوامل اليت أدت إىل تغري حمددات مفهوم اجلمهور هي نفسها اليت تتحكم يف تطور الدراسات 
 ته. االجتاهات العلمية لدراستصنيف اخلاصة باجلمهور، نت  عنه اختالف يف 

مما يطرح إشكاليات عدة ب أحيانا فصل العوامل عن بعضها قد يصع  والتعقيد  هذا التداخل والرتابط 
العلمي الذي يضمن اتساق الرؤى حول إطار تكاملي تارتخي اجتماعي نفسي تقين إعالمي  االتفاقتتطلب 

دراسات اليت تناولت اجلمهور البحوث والوواقع  )التارتخي( يؤسس لرؤية متكاملة جتمع بني التوجه الكرونولوجي
)تراث  ومما يربر توحيد توجه بعض الباحثني هبذا الشأن .الدراسةباملعنية اجلهات  من مداخل تعكس أهداف

البيئات اليت كانت هلا الريادة يف دراسة اجلمهور حبكم التطورات من على مصادر  اهو اعتماده دراسة اجلمهور(
احمللية جمحفا حبق بيئتنا  اإلسقاط، مما جيعل هذا ضمن توجه معني االجتماعية والعلميةالتقنية  االقتصاديةالسياسية 

فجاءت البحوث العربية مفتقرة خمتلفة  اجتماعية وثقافية وتكنولوجية نتيجة عوامل تارتخيةاليت متيزها خصوصية 
 املتغريات املؤثرة يف اجتاهات دراسة اجلمهور. واخلروج بطرح يراعي واإلضافةللنقد 

املفهوم الراهن جلمهور وسائل اإلعالم مل يتكون طفرة واحدة، وإمنا مر مبراحل تارتخية سامهت كل واحدة ف
 يف إضافة عناصر جوهرية جديدة وإدخال تعديالت شكلية وخصائص أخرى تبعا للتطور التارتخي العام وتطور 

 
 
 

                                                           

 491، ص 3007، ترمجة عبد اجمليد جحفة، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، مالحظة وتحليل وفهم خطاب الصحافة اليوميةـ سويف مواران، 1
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هريي على وجه اخلصوص، ويتضح ذلك من خالل حمطات تارتخية بارزة تركت اجلما االتصالتقنيات 

 . 1بصماهتا واضحة على الدالالت املختلفة ملفهوم اجلمهور
 : 2ويرى "حممد عبد احلميد" أن تعريف املفهوم وحمدداته تأثر بعاملني رئيسيني مها

يف إنتاج الرسائل املطبوعة وزيادة كمية النسخ املوزعة مع تطور الربيد ووسائل النقل بتأثري  اآللية انتشار
الثورة الصناعية. وكذلك بعد أن أدى اخرتاع الراديو إىل جتاوز احلدود وزيادة املسافات واملساحات اجلغرافية اليت 

اإلعالن واهتمام وصول املعلن إىل أكرب يصل إليها اإلرسال اإلذاعي. مث جسد أمهية احلجم واالنتشار ظهور 
 حجم ممكن من مجهور املتلقني الذي يرتفع بزيادة حجم مجهور املستهلكني احملتملني للسلعة موضوع اإلعالن. 

يف حتديد املفهوم مع ما يرتبط به أيضا من حمددات أخرى مثل عدم  واالنتشارومن هنا ظهرت أمهية احلجم 
 عرفة خصائص هذا اجلمهور بتأثري ضخامة احلجم واالنتشار.إمكانية القائم باالتصال م

إىل املدن  االنتقالالذي أفرزته الثورة الصناعية أيضا وجاء نتيجة  ظهور مفهوم المجتمع الجماهيري
لتلبية حاجات التوسع يف التصنيع وأدى إىل تقوية جانب الفردية وتدهور سلطة التقاليد اليت كان األفراد يدينون هلا 
يف جمتمع القرى أو اإلقطاعيات أو العائالت مع التأكيد على التخصص وتقسيم العمل. مما جسد إىل حد بعيد 

على هؤالء األفراد. وبالتايل فإن أي  تفسري  االجتماعيةتنظيمات وغياب تأثريات ال االجتماعيةمفهوم العزلة 
الفردية للمثريات اليت يتعرض هلا يف مواقف العزلة. وبتأثري معطيات البناء  االستجابةللسلوك ستكون يف إطار 

 العضوي للفرد.
، هذه األفالمفهذه اجلماهري هي جمرد ذرات منفصلة، من كتلة ماليني القراء واملستمعني، ومشاهدي 

القيام بشيء ما،  إىلاجلماهري املهيأة دائما الستقبال الرسائل. وكل رسالة تشكل منبها قويا ومباشرا يدفع املتلقي 
استجابة  حتقيق إىل، تؤدي اإلعالمحتقيقه. مبعىن أن الرسالة أي املنبه، يف وسائل  إىليسعى القائم باالتصال 

 3مباشرة.
فكرة اجلمهور بالصفات اخلصوصية لتعبري العامل مفهوم غابريل تارد" ""Gabriel Tardeربط "ولقد 

 . وبالرغم من عالمات الدميقراطيةالعام وبالتايل مبفهوم  الرأيــ ـتشكيل  ـالعلمي. كما ربطها بصفة تكوين ــ أوالفين 
                                                           

، دراسة نقدية ألحباث تلقي الرسائل يف االفتراضيينجمهور وسائط االتصال ومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين ـ علي قسايسية، 1
 .30. ص 3043، اجلزائر: دار الورسم للنشر ، 4اجملتمعات االنتقالية ويف اجلزائر، ط

.332ـ  339، مرجع سابق، ص نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرـ حممد عبد احلميد،   2 
 ،3042، القاهرة: دار الكتاب احلديث، 4، طـ دراسة ميدانية ميةاإلعال، القيم في المنظومة اإلعالمسوسيولوجيا ـ بلقاسم بن روان، 3

 .444ص 
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يف بناء تصنيف جملموعات  أفادت أهنا إالــ ـ"تارد"من جانب نقاد فكرة  ـالتساؤل والتشكيك لتلك القيمة الوصفية ــ

وسائل االتصال على تكوين  لتأثري األولبالذات فضل تقدمي املفهوم االجتماعي  تارد""املستقبلني. ويعود لـ 
 .1اجملموعات والنوع اجلديد من الرابطة االجتماعية

 :2قد يكون من املفيد إبراز أهم احملطات يف هذا التاريخ الطبيعي ألحباث اجلمهورو 
: متتد هذه املرحلة، تارتخيا، من بداية القرن العشرين إىل أواخر الثالثينيات منه، مرحلة ما قبل التحريات العلميةــ 

 وميكن أن يطلق عليها مرحلة ما قبل التحريات أو التحقيقات العلمية حيث كانت احملاوالت اليت تتناول العالقة 

، عبارة عن انطباعات وآراء ونظرات ذاتية أكثر منها استنتاجات بني ما تبثه وسائل اإلعالم واجلمهور املتلقي
 لتحليل وقائع موضوعية. 

: ظهر يف نفس السياق من االعتقادات والتفكري، مع بداية العشرية الرابعة من القرن مرحلة التحريات العلميةــ 
تنادا إىل منه  املسح املاضي، نوع جديد من التحريات أس س لدخول البحث العلمي يف جمال اجلمهور اس

 والتجربة املخربية واعتمادا على خالصات علم النفس وعلم النفس االجتماعي والرياضيات واإلحصاء والسيربنيقا.

: سامهت "نوال نيومان" يف إعادة بعث وتنمية النموذج األول للتأثري املباشر مرحلة العودة للتأثير والالتأثيرــ 
أن  إىل اإلشارة، ولكن جتدر اضي حتت عنوان "عودة ملفهوم وسائل اإلعالم القوية"ابتداء من سبعينيات القرن امل

على اعتقاد الناس يف قدرهتا على تغيري جمرى  األمر، وإمنا يتوقف تأثريال تتوفر يف ذاهتا على قوة  اإلعالموسائل 
 واالجتاهات واملواقف. واألفكار األحداث

على السلوك املرتبط  االجتماعيففي خالل األربعينيات، أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين 
. كان ذلك حتوال من رؤية اجلماهري على اإلعالممنظور جديد للعالقة بني اجلماهري ووسائل  إىلبوسائل اإلعالم 

، هبذا اإلعالمادها لرسائل ومضمون مفض ل يف رؤيتها على أهنا فعالة يف انتقاء أفر  إىلعنصر سليب غري فعال  أهنا
السلوكية اخلاصة، فلم يعد ممكنا فهم  األمناطواجلماعات ذات  واإلدراكاتضح الدور القوي  للمتغريات يف املعرفة 

 . 3اجلماهري هبذه الطريقة
                                                           

.270ص  ،ـ فالح كاظم احملنة، مرجع سابق 1 
، دراسة نقدية ألحباث تلقي الرسائل يف االفتراضيينومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين  االتصالجمهور وسائط ـ علي قسايسية،  2

 .23، 92سابق، ص اجلزائر، مرجعويف  االنتقاليةاجملتمعات 
الثقافية،  لالستثمارات، القاهرة: الدار الدولية 1، ترمجة كمال عبد الرؤوف، طنظريات وسائل اإلعالمـ ملفني ل. ديفلر، ساندرا بول ـ روكيتش،  3

 .322، ص 3003
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إىل بعض التعقيدات  4722وقد تفطن منذ هناية الستينيات من القرن املاضي الباحث "كلوس" 

العددي للجمهور. إذ بني  هذا الباحث خمتلف درجات مسامهات اجلمهور اليت  االعتباروالصعوبات اليت تخفيها 
 :ينبغي أخذها بعني االعتبار عند حتليل مجهور وسيلة إعالمية معينة حتليال عدديا

: وهو جمموع السكان املستعدين الستقبال عرض "وحدة اتصالية"، أي الذين ميتلكون الجمهور المفترضـــــ 
الوسائل املادية والتقنية اليت متكنهم من استقبال الرسائل اإلعالمية لوسيلة معينة ومن هنا، فإن كل الذين ميتلكون 

فرتض هلما، ومجهور الصحيفة املفرتض يقاس غالبا بعدد جهاز استقبال تلفزيوين أو إذاعي يشكلون اجلمهور امل
 نسخ السحب واملبيعات واملرجتعات، أما مجهور "الواب" املفرتض، حسب هذا املنظور، فهو أكثر تعقيدا، ألنه 

يتطلب توفر جهاز كومبيوتر، وخط هاتفي، وآلة "مودام"، إىل جانب اشرتاك يف االنرتنت عن طريق ممون حملي، 
 لبلدان اليت مل تصبح فيها خدمات االنرتنت جمانية بعد.خاصة يف ا

: وهو جمموع األشخاص الذين استقبلوا فعال العرض اإلعالمي مثل املشاهدين املواطنني على الجمهور الفعلي
برنام  تلفزيوين معني واملستمعني املداومني على حصة إذاعية، أو قراءة صحيفة، خاصة املشرتكني، أو زوار موقع 

 .1على الرابطةرتوين يسجل حضورهم مبجرد النقر اليك
: وهو جزء من اجلمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية بصرف النظر عن إدراكها وعن عرضالجمهور المت

يستجيب للرسالة، وهناك من يتجاهلوهنا، تبعا لتطابقها مع من املوقف الذي سيتخذه منها، هناك من اجلمهور 
 الثقافية.و احتياجاته ومصاحله املادية واهتماماته الفكرية 

وهو اجلمهور املستهدف من خالل  ةاإلعالميل أي يستجيب للرسالة عاجلزء الذي يتفا و: وهالجمهور الفعال
 .2التجارية والدعوات االنتخابية وهو اجلمهور الذي حياول املرسل كسب وده أو حياده اإلعالنات

 :3حول اجلمهور االجتماعيةيف الدراسات  االجتاهاتومن أبرز 
يف اآلخر، وبالتايل مل يعد اجلمهور يف  اــ النظر إىل االتصال اجلماهريي كعملية يتفاعل أطرافها، ويؤثر كل منهــ

 إطار هذه العملية سلبيا يف اجتاهاته وتأثرياته، بل أصبح عنصرا إجيابيا يؤثر يف اجتاهات املصدر حنوه وحنو احملتوى، 
 

                                                           

، دراسة نقدية ألحباث تلقي الرسائل يف االفتراضيينجمهور وسائط االتصال ومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين  ـ علي قسايسية،1
 .35سابق، ص اجلزائر، مرجعاجملتمعات االنتقالية ويف 
.52مرجع سابق، ص  ،سوسيولوجيا اإلعالم الجماهيريـ فواز منصور احلكيم،  2 
.32ـ  31، ص 4772، القاهرة: عامل الكتب، 4، طدراسة الجمهور في بحوث اإلعالمـ حممد عبد احلميد،  3 
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جتنب استخدام مصطلح احلشد  االجتاهاملتبادل، وقد نت  عن هذا  االختياركما يؤثر يف الوسيلة من خالل 

 ح اجلمهور الذي يشري إىل قيامه بدور مؤثر يف العملية االتصالية.واستخدام مصطل
ــ النظر إىل اإلعالم كنظام اجتماعي، يعد اجلمهور أحد عناصره، ويتأثر هذا اجلمهور يف حتديد الدور الذي يقوم ــ

منها: حاجات واهتمامات أفراده والفئات االجتماعية املختلفة اليت ينتمي  عديدة،به يف هذا النظام مبتغريات 
بني هؤالء األفراد، واليت حتدد بدورها أمناط واهتمامات اجلمهور وتفسرياته،  االجتماعيةإليها، وطبيعة العالقات 

 واستجابته لنمط معني من حمتوى االتصال. 

من جانب، ونظام وسائل اإلعالم من جانب  االجتماعية بني كل من النظام ــ النظر إىل اجلمهور وعالقاته املتبادلــ
آخر، وارتباط هذه العالقة املتبادلة بالتأثريات اخلاصة على سلوك اجلمهور واهتماماته يف إطار منوذج موحد حيدد 

مر الذي مهور، األووسائل اإلعالم واجل االجتماعيطبيعة هذه العالقات واجتاهاهتا ونتائجها على كل من النظام 
بني مجهور وسائل اإلعالم كتنظيمات وبنيات اجتماعية، والنظم االجتماعية  االجتماعييشري إىل وجود التفاعل 

 يف اجملتمع، ونظام اإلعالم كنظام اجتماعي يعمل يف سياق هذه النظم.

وسبب ذلك، أن وسائل البحث مازالت  السهل،ليس باألمر  وقرائها،إن دراسة العالقة بني الصحافة 
غري دقيقة، لكي تسمح بتحليل ودقة الروابط القائمة بني القارئ وجريدته، أو التأثريات املتبادلة للصحافة على 
الرأي العام، وتأثري الرأي العام على الصحافة نفسه. إن تنوع وظائف الصحافة املكتوبة، وتعدد عناصرها، قد 

ومجع املعلومات يف هذا اجملال ال تكلل بالنجاح، ألن لكل قارئ طريقته يف النظر هلذا  جيعل أي حماولة للبحث
 .1املضمون

دراسة أثر وسائل االتصال اجلماهريي، انبثاق  إىلولعل من بني العوامل اليت دفعت العلماء والباحثني 
على  االتصالفة وقدرة وسائل مبسائل معينة كنمط الثقا االهتماموالعنف وتزايد  مشكالت اجتماعية كاجلرمية

 2القيام بأدوار اجتماعية وتغيري االجتاهات.
أي تأثري حيدثه االتصال اجلماهريي ووسائله على أعداد كبرية من الناس  أنيرى " جوزيف كالبر"  إذ

 األول تأثري االتصال اجلماهريي على  اجلماهريي من خالل جمالني: لالتصال االجتماعي بالتأثريميكن تسميته 

                                                           

.99، ص 4729العامة للكتاب،  اهليئة املصريةحممود، القاهرة:  عبد اهلل، ترمجة، فاطمة الصحافةـ بيري ألبري،   1 
، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، االتصال واإلعالم، تكنولوجيا المعلوماتـ سامية حممد جابر، نعمات أمحد عثمان،  2

 .431ـ 432 ، ص3002
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والثاين تأثري دراما العنف واجلرمية املقدمة يف وسائل االتصال اجلماهريي  امليول الفكرية واألذواق اجلمالية للجمهور

 1على اجلمهور.
ثري وحدوده بتغيري أ( قد حاول تفسري إشكالية التأثري ودرجاته والالت 4792Caryوكان "كاري )

احملدود إىل مزيد من التأثري غري على قدرة وسائل اإلعالم وفقا لسلم يتدرج من التأثري البالغ إىل التأثري  االعتقاد
و ل أداء وسائل االتصال   وتخضع ملالبسات الظروف التارتخية اليت نشأت فيها كل فكرة. فظاهرة تفتيت اجلماهري حتح

ل واجب وسائل االتصال ووظيفتها الرئيسية تتمثل يف حتقيق رغبات من البعد املعياري إىل البعد الفردي، وجتع
من  االنطالقتستهدف التنمية أو تعديل السلوكيات السلبية، أو  اتصاليةاجلمهور بدال عن السعي إلنتاج رسائل 

ليتحول معايري جمتمعية واضحة، وهي بالتايل تعكس ما كان متعارفا عليه من تأثري وسائل االتصال على اجلماهري 
 .2إىل تأثري رغبات اجلمهور يف حتديد أجندة وسائل االتصال

الطابع الشخصي على عملية التلقي، حبيث يكون للمتلقي اخليار يف  إضفاء إىلتسعى نظم االتصال  إذ
 إلعطاء، وقد يفسر هذا التوجه اوقت استقباله هل أوسواء من حيث احملتوى أو الشكل  اإلعالمية،اختيار رسالته 

حاليا من اهتمام شديد بعنصر "املتلقي"  اإلعالمية، السر وراء ما توليه الدراسات اإلعالميةاخليار ملستقبل الرسالة 
 3احلديث. اإلعالميف منظومة 
يرى "جون مريل" أن اجلمهور العام أصبح جمزءا نتيجة تكاثر وسائل اإلعالم اجلديدة، وسيصبح و 

خاصة مع مجهور حمب له، أي أن املصدر أكثر أمهية من الرسالة.  الشخص املتحدث أكثر أمهية من حديثه
ويرجع مصطفى السعيد املسؤولية على اجلمهور، وذلك لكونه يتقبل األخبار الكاذبة واحلمالت املغرضة، اليت 

نه يقرأ األكاذيب، وهو مجهور ال ميتنع عن إتطالعه صباح مساء على صفحات اجلرائد اليت اعتاد على شرائها، 
شراء الصحف حىت لو تبني له أهنا تكذب أو تغالط ما جيري من أحداث، وهذا ما يشجع الصحف على 

 4االستمرار يف ممارستها غري األخالقية.
 

                                                           

 .402، ص 3045، القاهرة: دار اجلوهرة للنشر والتوزيع، 4، طعلم االجتماع اإلعالمي، رؤى نظرية ودراسات ميدانيةـ أمين علي طه، 1
.323ـ  حممد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص   2 
، الكويت: عامل الكتب، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها العربيالثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي نبيل علي، ـ 3

 .392ـ  393، ص 3004، واآلدابوالفنون  للثقافةاجمللس الوطين 
، 3002، منشورات الدار املصرية اللبنانية، 4" لــ "حممد حسام الدين"، ط"المسؤولية االجتماعية للصحافةـ علي منعم القضاة، ملخص كتاب  4

 .32ص 
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 .فيه للجمهور والعوامل المؤثرة االتصاليتفسير السلوك  ــــ تطور مقاربات أبحاث الجمهور: 3

اجلمهور اليت تبلورت منذ السبعينيات  ألحباثيف هذا الصدد، ميكن متييز التوجهات احلديثة الكربى 
 1ضمن نوعني من التيارات البحثية:

 ـــ أنموذج التأثيــر: 1

، عموما، جمموعة النظريات واملقاربات اليت تناولت التأثري البالغ واملباشر ويشمل هذا الصنف من النماذج
لتغري أو التحول الذي قد يالحظ يف ا. وهي هتتم بالتأثريدود الفوري والطويل املدى مث املزيد من والتأثري احمل

 اإلعالموبعد التعرض لوسائل  أثناءواملعرفية  واإلدراكيةوالذهنية  االنفعاليةسلوكيات اجلمهور ومواقفه وحاالته 
املفرتضة اليت أسندت هلذه الوسائل يف خمتلف مراحل بالقدرة وعالقة هذا التغيري، مقارنة بالوضع السابق للتعرض، 

 تاريخ أحباث اجلمهور.
وتوصف هذه النماذج، خاصة األولية منها، بكوهنا تشاؤمية لنظرهتا السلبية لقدرة اجلمهور على مقاومة 

 قويل.االقوة اخلارقة لوسائل اإلعالم اليت حتدث تأثريا يف اجتاه خطي ش
 ــــ أنموذج التلقي:  1 

حولت حمور الدراسة صد بأمنوذج التلقي يف هذا املقام، النظرية العامة والنظريات الفرعية واملقاربات اليت يق
من حمتوى الرسالة وعالقاته بالتأثري الذي حيدث يف سلوك اجلمهور، أي عالقة الرسالة بالتأثري الناجم عن حماولة 

 إىل(،4753ــ  4712)"السويل"يف اجلمهور؟( يف منوذج  اإلعالمماذا تفعل وسائل )األويل عن التساؤل  اإلجابة
الرتكيز على مصري الرسالة بعدما يتلقاها اجلمهور االنتقائي القوي والفعال والنشط الذي أعيد له االعتبار نتيجة 

(، لقد أحدثت مقاربة "كاتز"4755؟()اإلعالم)ماذا يفعل اجلمهور بوسائل إىلالبحث  اسرتاتيجيةتغيري 
، نقلة نوعية يف "موريل"ـل والتأويالت، وبأمنوذج التفاعل "لكاتز" واإلشباع االستعمالاجلديدة بأمنوذج  ةاإلشكالي

ونظرية التلقي اليت تشكل حجر  مناذج أحباث اجلمهور، حيث أصبح الرتكيز على العالقة بني الرسالة واملتلقي.
الزاوية يف هذا األمنوذج الدراسي، هي امتداد لنظرية التأثري والتقبل األملانية اليت ظهرت، يف جمال الدراسات األدبية، 

 واملناه   ،والواقعية اجلدليةاملاركسية يف أواسط الستينيات من القرن املاضي، موازاة مع التيارات الواقعية مثل النظرية 

                                                           

، دراسة نقدية ألحباث تلقي الرسائل يف االفتراضيينومستخدموها، من المتفرجين إلى المبحرين  االتصالجمهور وسائط علي قسايسية، ــ  1
 .29، 21ويف اجلزائر، مرجع سابق، ص االنتقاليةاجملتمعات 
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أو املرسل من منظور  باالتصالالبيوغرافية اليت تركز اهتماماهتا على املبدع وحياته وظروفه التارتخية، أي القائم 
 الدراسات اإلعالمية.

الذي جيمع بني مرسل الرسالة ومستقبلها والواقع يبدو  االتصايلوحبسب هذا النموذج اجلديد فإن املثلث 
 أهناتتمثل يف اعرتاضه على النماذج الشائعة اليت ظلت تعامل اللغة على  األساسيةبسيطا بشكل خمادع لكن أمهيته 

 األولتقوم مع مبدأين،  االتصالالتعامل مع وسائل  ويقدم آلخرين، مث طرحه لطريقة جديدة يف شيء ينتجه فرد،
ثاين هو أن  هناك وجهات هو وجود طريق ذو اجتاهني من التفاعالت بني الكتاب والقراء والعامل احمليط هبما، وال

تعدد رؤى الكتابة واملعاين واملعرفة اخلاصة هبذا نظر خمتلفة حتيط بالنص اإلعالمي، مبا يفتح الباب واسعا أمام 
دائما ما تكون مفتوحة ومتعددة املعاين، ويتم فهمها وفقا للسياق  اإلعالميةالنص، وهو ما يعين أن  الرسائل 

قني، وهوما ينعكس بدوره ـــ حبسب منظري التعددية ـــ على عملية تفسري النص والثقافة املوجودة لدى املتل
، حبيث تتعدد تفسريات النص الصحيحة، دون أن يعين ذلك أن  أي ا منها هو تفسري صحيح وهنائي، وأن اإلعالمي

لتفسري أو اتفاق اختالف يف ا إىلسواء أدى ذلك  اإلعالمحملتوى  األساسيةهذا التعدد يعترب أحد أهم املعامل 
 .1اإلعالماملعاين املتعددة مع خصائص اللغات املتعددة اجلماهري يف إطار اجلمهور الكلي لوسائل 

هي اليت تربط نظريات المنفعة باإلضافة إىل هذه التصنيفات يرى "حممد بن سليمان الصبيحي" أن 
عالقة اجلمهور بوسائل االتصال على مستوى التلقي والتأثري باملنفعة، سواء بتوقع املنفعة أو تلقيها، وتوصلت إىل 
جتريد واضح وصريح، وهو أنه كلما وجدت املنفعة وجد األثر، وان عالقة اجلمهور بوسائل االتصال واعتماده 

 . براغماتيةعليها واستخدامه هلا عالقة 

ما سبق فإن عالقة اجلمهور بوسائل االتصال ال تتم إال من خالل عنصر واحد جوهري وأصيل   ضوءويف
أال وهو التعرض، وعلى هذا فإن اختالف أمناط التعرض وكثافته دفعت املنظرين إىل تصنيف اجلمهور وفق 

 .2مستويات تعرضه الكمية والكيفية

 

                                                           

ـ  433، ص3042القاهرة: املكتب العريب للمعارف، ، 4، طالتلقي واألسلوب الصحفي، دراسة في العالقة بين القارئ والنصعثمان فكري،  ـ 1
432. 
.310ـ حممد بن سليمان الصبيحي، مرجع سابق، ص   2 
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 :1يف التلق ي وأطروحاته األربعحنان شعبان وتفسر 
ذي مت  النظر إليه انطالقا من ليتعل ق احلديث عن وضعية التلقي حتما احلديث عن مفهوم اجلمهور، ا        

يدور حمورها حول حتمية التأثري، اليت  يكون فيها املتلقي جمر د مستهدف سليب ال حيق  ألولىمقاربتني رئيسيتني، ا
 vision) رتباطية أو النسبيةفهي تلك املتعلقة بالرؤية اإلانية لثله إضفاء تعديالت على صريورة االتصال، أما ا

relativiste)  ) ال يت تتداخل فيها عد ة متغريات لتفسري وتأويل الرسائل اإلعالمية انطالقا من شخصية املتلقي
 .وجتربته املرتاكمة، أي أهن ا تدرس فعل التلقي يف حد  ذاته
املقاربتني، إال  أن  املقاربة الثانية تكاد أن تكون غائبة يف لكن، على الرغم من اختالف جوهر هاتني 

حقل املمارسات اإلعالمية، ولكن ها حاضرة يف بعض احلقول األكادميية، خاصة تلك املتعل قة بأعمال 
 .حول االتصال التفاعلي واألحباث املنجزة يف أملانيا حول مجالية التلقي"Palo Alto"مدرسة

أربعة أطروحات تتعل ق مبجال البحث يف ميدان التلقي، واليت اختذهتا عرض يتم مي، وانطالقا من هذا التقد
املقاربة الثانية كأساس تنظر إىل التلقي بأن ه بنية حقيقية تدور حول ديناميكية مشاركة املتلقي يف استقباله 

 :للمضامني اإلعالمية، وتتمثل هذه األطروحات فيما يلي
( يشكل التلقي هنا نشاطا أساسيا   :(Recevoir, c'est agirيعين القيام بفعلــ التلقي )االستقبال(،  4

، كما يلعب االنتباه دورا هاما يف هذه املرحلة، حيث من الرسائل  لتكوين املعىن نتيجة الستقبال أشكال خمتلفة
نوعية املوضوعات اليت يقوم املتلقي باختيار وإقصاء األفكار وذلك من أجل الفهم، وهذا يرتبط بالدرجة األوىل ب

يستقبلها املتلقي، ويقوم مبلء ما مل يصر ح عنه النص عن طريق جتربته الشخصية، ألن النصوص ليست دائما كاملة 
 وإمن ا املتلقي هو الذي ميأل الفجوات اليت  حتملها.

يرتبط التلقي يف هذه ( :("Recevoir, c'est mener trois "viesي يعين معايشة ثالثة عواملــ التلق 3
 األطروحة بالعالقة اليت يقيمها املتلقي مع النصوص اليت يتلقاها وذلك من خــالل ما يسمى بعملية املشاركة. 

 

                                                           

 -http://foughala.123.st/t4دراسات التلقي، إلى التأثيرمن دراسات  اإلعالمتطور دراسات جمهور وسائل ، ـ حنان شعبان 1
topic :44، 2، ص 41:07، على الساعة: 3042 .09.43 .تاريخ الزيارة. 

 

 

http://foughala.123.st/t4-topic%20%20.تاريخ%20الزيارة:%20%2009.12.
http://foughala.123.st/t4-topic%20%20.تاريخ%20الزيارة:%20%2009.12.
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كيفما كان شكل االتصال )فيلم، إشهار، (  :(Recevoir, c'est s'exprimerالتلقي يعين التعبريــ  2

الالت اليت يكو هنا املتلقي نتيجة لتجربته املرتاكمة، إذ هذا ال ملصقة(، فإن  موضوع التلقي تختلف باختالف الد
مينع من إقامة مقارنات بني كل ما يستقبله املتلقي، إذ هنا يتم التعبري عن كل ما استقبله عن طريق حدوث 

 .االنفعاالت، وإصدار األحكام

إن  التلقي هو نظام من  :(Recevoir, c'est faire des figures) صورالتلقي يعين تشكيل ــ  1
األشكال، ألن املتلقي يقوم بوصف وحتويل كل ما مت  استقباله يف إدراكه إىل أشكال وصور، وبالت ايل يؤسس 
دالالت خمتلفة، ويتم ذلك وفق عمليات متعددة تتعلق بإصدار عواطف خمتلفة، كالفرح، احلزن، احلماس، 

 ا جتربة وخربة املتلقي السابقة. التعاطف، وهذه العملية )تشكيل صور( تتداخل فيه
وتبعا ملا قيل، فإن  فعل التلقي مير  عن طريق حدوث هذه األطروحات األربعة اليت هي ثابتة يف مراحلها 
ولكنها خمتلفة يف جوهرها من متلق إىل آخر، ألن  النظريات احلديثة أك دت أن مبدأ الفروق الفردية، والتجربة 

عب دورا كبريا يف إضفاء دالالت خمتلفة ختتلف باختالف السياق الذي يوجد فيه واخلربة السابقة للمتلقي تل
 خاصة.املتلقي، ومن مث ة فإن  لكل  واحد قراءة 

وعلى الرغم من ذلك فإننا جند أن القائم باالتصال يتأثر ويؤثر باجلمهور اإلعالمي، يف عملية تبادلية 
ف دين، إال أنه ال يستطيع أن يرى مجهوره، وال يستطيع أن يكي  بني فر  االتصالتشبه يف كثري من جوانبها عملية 

ألن عملية التفاعل بني القائم باالتصال، واجلمهور  ،نفسه وفقًا لرجع الصدى الذي يصل إليه عرب خمتلف األقنية
 اإلعالمي تصبح معقدة جدًا عندما يكون القائم باالتصال مؤسسة ضخمة غاية يف التعقيد. ومن العقبات اليت
تواجه القائم باالتصال يف حماوالته ملعرفة طبيعة مجهوره اإلعالمي، ومدى التأثري الذي ميكن أن توقعه املادة 

أن وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية هي مؤسسات ضخمة واسعة االنتشار، وتستخدم ألداء : 1اإلعالمية عليه
وظيفتها اإلعالمية مجاعة متميزة اجتماعيًا هلا مستوى معني من التعليم والثقافة، ال تربطها يف أكثر األحيان أي 

ل ال يستطيع اختيار اجلمهور جوانب مشرتكة مع قطاعات واسعة من اجلمهور اإلعالمي، وأن القائم باالتصا
الذي يود التوجه إليه بدقة، باإلضافة إىل ضآلة رجع الصدى املتاح للقائم باالتصال، رغم األساليب احلديثة يف 
 التعامل مع اجلمهور اإلعالمي اليت أتاحتها وسائل االتصال احلديثة للقائم باالتصال ومن املعروف أن التأثريات يف 

 
                                                           

، حماضرات يف الدراسات اإلعالمية وحتليل املضمون، جامعة مريزة ألوغ بيك الدراسات اإلعالمية وتحليل المضمون اإلعالميحممد البخاري،  ــ 1
 .22ص  .3007احلكومية: طشقند: كلية الصحافة، قسم اإلعالم الدويل، أوزبكستان، 
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اهريي ال تقتصر على تأثري القائم باالتصال، وتأثري املادة اإلعالمية على اجلمهور اإلعالمي عمليات االتصال اجلم

 أثناء تلقيه املادة اإلعالمية فقط، بل وتتعداها أيضاً إىل تأثري اجلمهور اإلعالمي على القائم باالتصال أثناء إعداده 
من خالل توقعات القائم باالتصال عن ردود الفعل  للمادة اإلعالمية وإرساهلا عرب قنوات االتصال اجلماهريية،

احملتملة من قبل اجلمهور اإلعالمي. ألن ردود الفعل احملتملة من قبل اجلمهور اإلعالمي تلعب دورًا كبريًا وإجيابياً 
 يف عملية االتصال.

 :1النتائ  التالية إىلاملستفيضة اليت أجريت على اجلمهور  األحباث شري خالصةتو 
 .اإلعالميةاليت تقدم أفضل اخلدمات  اإلعالميةالناس للوسائل  يتعرضــ 

هو احلال يف نظرية  خطيا مثلمامنطا أحاديا  يتبع اجلمهور ال إىل اإلعالميةــ إن سريان املعلومات من الوسائل 
الشخص  بإطار، بعضها ذو عالقة بأشخاص آخرين، وبعضها ذو عالقة أخرىالرصاصة، بل تتوسطه عوامل 

 املرجعي نفسه الذي يتأثر بعوامل اجتماعية خمتلفة.
 يعتربها اجلمهور مهمة يف معظم احلاالت.اإلعالم املواضيع اليت تربزها وسائل إن ــ 

 أمهيةكلما ازدادت املعلومات املهمة تنتشر بني الناس بسرعة أشد من املعلومات غري املهمة. لذلك   إنــ 
 .كمصدر هلا  اإلعالماملعلومات، قل اعتماد الناس على وسائل 

 خالصة: 

ضمن سياق من نظم جتمع مجهور وسائل اإلعالم كتنظيمات يعمل  ااجتماعي انظام اإلعالم نظاميعترب 
هذا التفاعل االجتماعي هو خاضع يف الغالب إىل تغري  .وبنيات اجتماعية، ونظم اجتماعية أخرى يف اجملتمع

اليت حتكم تنظيمه ما يؤدي إىل حتمية تغري وتنوع وظائف الصحافة املكتوبة، هذه املواكبة يف  يف البىنمستمر 
احلركة تعكس الواقع يف عالقة مشاركة تبادلية بني الصحافة واجملتمع، ويرى الباحثون أن أي حماولة للبحث ومجع 

 علومات يف هذا اجملال قد جتعل األمر معقدا ومتشعبا نظرا لتعدد املتغريات اليت شكلت هذا السياق. امل
التغريات اليت أفرزهتا التقنيات قد غريت كلية من مفهوم اجلماهري يف ظل سقوط التمايزات احلادة بني ف

ى استكشاف مدى اإلدراك والرتكيز املرسل واملستقبل فأصبح التعرض يف حد ذاته ال يعين بالضرورة القدرة عل
 والتأثر املمنوح من قبل اجلمهور للرسالة االتصالية وعلى هذا ميكن القول أن سلوك اجلمهور تختلف باختالف 

                                                           

 .412ص ، 3007والتوزيع، ، عمان: إثراء للنشر 2، طالمدخل في االتصال الجماهيريعصام سليمان املوسى،  ــ 1
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ـــ كالصحافة ـــ الوسيلة االتصالية املستخدمة، خاصة إذا ما أضيفت حالة االعتياد، مث االعتماد على وسيلة بعينها 

 أو إشباع حاجة بذاهتا. لتحقيق وظيفة معينة
إىل البعد الفردي، وجتعل املعياري و ل أداء وسائل االتصال من البعد فظاهرة تفتيت اجلماهري هذه حت  

واجب وسائل االتصال ووظيفتها الرئيسية تتمثل يف حتقيق رغبات اجلمهور بدال عن السعي إلنتاج رسائل اتصالية 
تستهدف التنمية أو تعديل السلوكيات السلبية، أو االنطالق من معايري جمتمعية واضحة، وهي بالتايل تعكس ما  

االتصال على اجلماهري ليتحول إىل تأثري رغبات اجلمهور يف حتديد أجندة  كان متعارفا عليه من تأثري وسائل
الطابع الشخصي عليها،  وإضفاء،التلقي االستخدام و وسائل االتصال، ما نت  عنه تزايد البعد الفردي يف عملية 

قت استقباله هلا، حبيث يكون للمتلقي اخليار يف اختيار رسالته اإلعالمية، سواء من حيث احملتوى أو الشكل أو و 
وقد يفسر هذا التوجه إلعطاء اخليار ملستقبل الرسالة اإلعالمية السر وراء ما توليه الدراسات اإلعالمية حاليا من 

 .اهتمام شديد بعنصر "املتلقي" يف منظومة اإلعالم احلديث
املختلفة، والوقوف على بقطاعاهتا  هذا االجتاه املتصاعد أدى إىل الرتكيز على اجلماهري النوعية واحمللية

الرسالة وفق خصائص اجلمهور كما فهمه  لتكييفخصائص ذلك اخلليط السيكولوجي الذي ميثله اجلمهور 
 رسائل املوجهة إليه. اليلعب دورا نشيطا يف بناء معىن الذي هذا اجلمهور  ،املرسل
 من خالل تأكيدها على قيم وحقائق واعتبارات معينة وإبراز ارتباطها ريهايف آراء اجلمتؤثر األطر اإلخبارية فهلذا 

بشكل واضح باحلدث أو القضية، على أساس أن الصحفيني أعضاء من مجهور وسائل اإلعالم أيضا ويتأثرون 
واهر قابلة هي اليت حتول الظواهر غري املدركة أو غري املتبلورة أو غري املنظمة إىل ظفباألطر املطروحة يف اجملتمع، 

 أصوات غري مفهومة. جمرد وبدون هذه األطر تبقى هذه الظواهر  ،لإلدراك
لكن املتلقي قادر يف التحليل األخري على االختيار والرفض أو القبول، يف حدود وضعه االجتماعي،          

اإلعالم ال تؤثر يف كل الثقايف والظروف االقتصادية والسياسية السائدة يف جمتمعه، إذ يرى "هوويت" أن وسائل 
فرد، وإمنا هناك بعض األفراد الذين يتأثرون بوسائل اإلعالم أكثر من غريهم، وهذا ليس نابعا من خصائصهم 
الشخصية، إذ أنه ال توجد دالئل قوية تؤكد الفكرة بأن بعض األشخاص أكثر اقتناعا من غريهم بالرسائل 

اتية لالنتقاء، إما بالبحث عن مصادر إضافية للمعلومات حىت اإلعالمية، ويتضح ذلك من خالل إظهار قدرات ذ
يتحقق التوافق بينها وبني الرسائل اإلعالمية، أو باالعتماد على الرتاكم املعريف واخلربات السابقة اليت تشكل سياقا 

 .تنتظم وتصنف ضمنه املعلومات إلعطاء معىن معينا للوقائع واألحداث
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االختالف  إىلبالضرورة ما يؤدي ، نشاط اجلمهور من فرضية عدم جتانسهفكرة ربز تعلى هذا األساس 

 من خالل انتقاء  اإلدراكفيتم نوع الوسيلة، املوضوع، القضية، احلقائق والقيم، التعرض واالستجابة وفقا ليف 

الذي تعطينا باإلضافة إىل الواقع نفسه  ،يف الفضاء االجتماعيالفرد مشاركة ضمن الوقت والوسيلة  ،القضية
بية واالستمرار فمسألة نشاط اجلمهور جتاه قضية ما توسائل اإلعالم صورة رمبا غري حقيقية عنه من خالل الرتا

 تبقى نسبية إىل حد ما.
 ويرى بعض الباحثني أن فرضية نشاط اجلمهور جتاه قضية معينة تربز من خالل:  

تجانس االجتماعي بني أفراد اجلمهور وتعدد املتغريات اليت حتدد أمناط السلوك واالستجابة العدم 
ا يف مواجهة األطر طر اجلمهور املكتبسة من العامل الذي يعيشه دورا مهم  جتعل ألحملتويات وسائل اإلعالم، 

السابقة لدى هذا اجلمهور يف عملية اإلخبارية من خالل سلسلة من التأثريات غري املباشرة وكذلك أثر املعرفة 
وغزارة املصادر الذاتية للجمهور إلنتاج املعاين والتفسريات للمضامني اإلعالمية اليت يقرأها ويشاهدها أمهها  التأطري

اسرتجاعه حلقائق قد ال تقدمها الرسالة فتؤثر يف و تذكره يعيد تأطري النص من خالل ف، االتصال الشخصي
يف ثالث مراحل أو عمليات فرعية للتأطري هي: املدخالت اليت حتتوي على أيضا فكرة نشاطه  تربزكما ،  استجابته

أطر اجلمهور واأليديولوجيات والنخب، والعمليات اليت تشمل تأثريات املستوى الفردي للتأطري وبناء اإلطار، 
للرسائل اليومية لوسائل  التعرض ، وذلك من خاللوثالثها املخرجات من خالل تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم

فك ترميز تلك مث اإلعالم و توجيه االنتباه حنو التلميحات اليت يستخدمها القائم باالتصال يف هذه الرسائل، 
توظيف األطر لتفسري وختطيط األفعال اإلنسانية من خالل الصدامات اليومية يف احلياة وتوجيه االنتباه و الرسائل 

 .آلخرين يف مواقف احلياة اليوميةخالهلا حنو تلميحات الذات وا
تعرض للنصوص اإلخبارية من خالل املزج بني عمليات متثيل املعلومات واالستثارة املعرفية، م التفي

وتكاملية املعرفة وحدوث تراكمية معلوماتية لدى األفراد يف ضوء املعلومات اجلديدة اليت يتعرضون هلا واملعلومات 
تفسري احملتوى اإلعالمي وبناء منوذج اخلطاب الذي يساعدهم يف ربط هذه  السابقة حبيث يتم توظيفها يف
هذا التفاعل ينفي أن يكون تأطري وسائل اإلعالم هو "اسرتاتيجية منطقية"     املعلومات كنموذج خطايب لديه.

مهور هي عالقة كافية وحدها لتعزيز وتفسري قضايا معينة، وإمنا جيب التسليم بأن العالقة بني طبيعة التأطري واجل
تبادلية مشرتكة مما يؤكد أمهية فكرة نشاط اجلمهور وأخذها بعني االعتبار يف التغطية اإلعالمية للقضايا نظرا لتأثري 

 املتغريات الوسيطة للجمهور على عمليات االنتقاء، اإلدراك واالستجابة. 



 لثالفصل الثا
 

 المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة.
 

االتصالية الحديثة. أوال: البيئة اإلعالمية في الجزائر في ظل التعددية اإلعالمية والبيئة  

 المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة. ثانيا:
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 مدخل:                 

تتلقى الصحف يوميا سيال من األخبار املتنوعة، ومن منطلق حق اجلمهور يف االطالع                        
عليها وحبكم الوظائف التقليدية للصحافة فإهنا تسعى النتقاء ما يفي هبذه املتطلبات يف إطار من القوانني املنظمة 
والقواعد املهنية والضوابط األخالقية اليت يتطلبها نشر مواد اجلرمية اليت تبدو أكثر املوضوعات حساسية يف جوانبها 

 النفسية واالجتماعية والقانونية.

 من خالل:العوامل اليت تتحكم يف نشر مواد اجلرمية بالصحافة اجلزائرية اخلاصة للتعرف على  لذا نسعى

 : البيئة اإلعالمية يف اجلزائر يف ظل التعددية اإلعالمية والبيئة االتصالية احلديثة.أوال
 املعاجلة اإلعالمية للجرمية يف الصحافة.ثانيا: 
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الية الحديثة.في الجزائر في ظل التعددية اإلعالمية والبيئة االتصأوال: البيئة اإلعالمية   

 مدخل:   
خاصة بعد االنفتاح والتعددية للمشهد اإلعالمي باجلزائر،  الباحثني يف تناوهلم وزوايا توجهات اختلفت

مما  االجتماعياالقتصادي كانت أكثر تأثريا على املستوى   وأمنية نظرا الرتباطه بعوامل سياسية قانونيةاإلعالمية، 
يف معظم  وقانونية  ةيقرارات سياسأحداث و  الطابع التارخيي هلذه الدراسات الذي حددته ـــ يف الغالب ـــ فرض

البحوث عن الطابع النقدي التحليلي مبا يعطي للظاهرة اإلعالمية معظم بعد أ احملطات التارخيية، هذا الطرح
وليس السردي التارخيي الذي مّجد تناوهلا وأبعده عن العمق الذي كان واملمارسة العملية التفسري العلمي باجلزائر 

 االختصاص ممن واكبوا هذه التغريات. وذوي  اإلعالميني طرف منمطلبا ملحا خاصة 
 األمنية والقانونية فإنه ،االقتصادية ،االجتماعية ،الكبري بني اجملاالت السياسية والتعقيد ونظرا للتداخل
اإلعالمي يف اجلزائر التصنيف الذي خيدم الدراسة سواء على مستوى احملتوى، القائم  اريصعب على دارس املس

الصحافة قطاع وبالذات " اإلعالميةالتعددية  فرتةلذلك سنقتصر يف هذا الطرح على "اجلمهور.  وأباالتصال 
وإسقاطها  رنه سيتم تناول نفس العناصإوتقيدا خبطة الفصل ف وضوع الدراسة.مبملا هلا من صلة  املكتوبة اخلاصة

على الظاهرة اإلعالمية يف اجلزائر فيظل التعددية السياسية واإلعالمية معتمدين تقسيمها إىل مراحل فرضتها 
 رة بأحداث معينة رمست املشهد اإلعالمي الذي انعكس بالضرورة على الصحافة اجلزائريةالضرورة العلمية املبّ 

 .على النحو التايل اخلاصة املكتوبة
 .اإلعالميةباجلزائر يف ظل التعددية  الصحفي احملتوىبيئة ـــ  1
 .احلرية عوائقو املهام و  القائم باالتصال: املفهومـــ  2
 .عوامل التشكيلالسمات و  :املتلقي اجلمهورـــ  3
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 :اإلعالميةفي ظل التعددية  الجزائرب المحتوى الصحفيبيئة -1

 :التشريعات )القوانين( المنظمة لقطاع اإلعالم في ظل التعددية اإلعالميةــ  أ
إىل بعض  املتفرنسني لقد عرفت الصحافة اجلزائرية بعد االستقالل تسرب بعض املثقفني االندماجيني

تركوا بصماهتم واضحة يف توجهها  ثاالتصال املكتوبة والسمعية البصرية، حي وجل وسائلمراكز القرار 
 .1شكال ومضمونا األيديولوجي

الفنون تطورا حبكم طبيعتها القائمة على رصد  أكثر، كانت من األخرىهنا شان الفنون أفالصحافة، ش
هذه الطبيعة اخلاصة للصحافة  إنّ احلياة كافة،  جماالتومواكبة التطورات يف  األحداثومسرية  حركة الشارع

جعلتها مرآة جلية جتسد الواقع املتغري وترصد مالحمه املميزة بدقة فتعكس التحوالت الكبى اليت تشهدها 
 .2متنوعة تتناسب مع هذا التحول وطرائق التعبري عنه بأساليباجملتمعات 

، وبغض النظر عن اجلزائر وضعا خاصا، تضافرت عدة جهود لتجعله يطفو على السطحإذ عاشت 
األسباب الداخلية باعتبارها العنصر األساس لتشكيل وتفجري هذا الوضع، فإن تسليع وتسويق الصورة هي بال 

 . 3أدين شك من إنتاج الغري
األكب يف اعتماد هذه املراحل  الدورحداث األمنية واإلجراءات القانونية ألللقرارات السياسية والقد كان 

 :اإلعالميواالنفتاح  السياسية لتحليل الظاهرة اإلعالمية باجلزائر يف ظل التعددية
 :)1111ــ  1191(في الجزائر اإلعالمي واالنفتاح السياسية مالمح التعدديةــــ  1

الفرتات يف اجملال من أغىن  1111إىل  1191تعتب الوضعية اإلعالمية خالل الفرتة املمتدة من 
اإلعالمي، حيث برزت خالل هذه الفرتة عدة أحداث متثلت خاصة يف اختاذ قرارات، اعتبت األوىل من نوعها 

، قانون اإلعالم 1191منذ االستقالل، مثل الئحة اإلعالم الصادرة عن مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطين لسنة 
س وألول مرة ، الذي كرّ 1111قانون اإلعالم اجلديد لسنة  مث ، إعادة هيكلة املؤسسات اإلعالمية،1192لسنة 

 مبدأ التعددية اإلعالمية بصفة قانونية.
 

                                                           

 .113، ص 2113الفجر للنشر والتوزيع، ، اجلزائر: دار االتصال، مفاهيمه، نظرياته، وسائلهفضيل دليو، ـ  1
، األردن: دار اجملدالوي للنشر والتوزيع، 2، ط)عرض شامل للقوالب الصحفية وأساليب التحرير الحديثة(األخبار فن كتابة ـ عبد الستار جواد،  2

 .139، ص2111
 .11، ص2112، د.ط، اجلزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، آفاق وتحديات، الخطاب اإلعالمي العربيـ أمحد محدي،  3
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فليس من السهل علميا، احلديث عن الصحافة املكتوبة يف اجلزائر بعد التغريات اليت أنتجتها أحداث 

أمهها نقص الدراسات النظرية ، واليت مست كل قطاعات احلياة يف اجلزائر. وذلك ألسباب عديدة 1199أكتوبر 
والتطبيقية اليت تناولت قطاع اإلعالم بصفة عامة والصحافة املكتوبة بصفة خاصة، هذا النقص جعل فهم طبيعة 
العالقة اليت تربطها الصحافة املكتوبة مع خمتلف األنظمة اليت تتفاعل معها، مثل النظام السياسي والرأي العام أمرا 

 .1صعبا
املستوى القانوين، مل تكن لتحدث ومل على بطبيعة احلال إن هذه التطورات اليت شهدها قطاع اإلعالم 

والسياسية اليت عرفها اجملتمع اجلزائري خالل هذه الفرتات، ومل تكن  االجتماعيةحتدث، مبعزل عن احلركية 
اسية واإلعالمية املطالبة بأشكال والسي االجتماعيةلتحدث، إال بفعل الصراعات والتفاعالت اليومية للقوى 
 . 2خمتلفة، بفتح اجملال اإلعالمي وحتريره من هيمنة وقبضة السلطة

صدور قانون اإلعالم بببعض االنفتاح اإلعالمي وبتوضيح الوضع القانوين لإلعالم  هذه الفرتة فقد متيزت
 ،عمومية وخاصة، دينية :وظهور إصدارات جديدة ومتنوعة 1192. 2. 6الصادر يوم  92رقم 
كما مت حينها تدعيم هذا القطاع بتجهيزات عصرية وإمكانيات مادية، مما ساعد على تنشيطه ،رياضية،و ثقافية

 3ونشوء نوع من التنافس بني اليوميات الصباحية، األسبوعيات واليوميات املسائية.
ة اليت تعتب منعطفا حامسا يف تاريخ األليم 1199ملرحلة مل تكن لتظهر للوجود لوال أحداث أكتوبر هذه ا

اجلزائر السياسي،وبالتايل يف مجيع امليادين األخرى ومنها اإلعالم املكتوب الذي امتاز بالتنوع والتعدد. وكان من 
الذي مسح بتأسيس اجلمعيات ذات الطابع السياسي. مث قانون  1191فباير  23أثر هذه األحداث دستور 

احملددان لقواعد ومبادئ ممارسة حق اإلعالم ومهنة الصحافة واللذان فسحا  1111اير فب  3اإلعالم الثاين يف 
 .4اجملال إلنشاء الصحف اخلاصة واحلزبية وتطوير إمكانات اإلعالم العمومي وتدعيمه بإصدارات وطنية عامة

ن وألول صدر أول قانون لإلعالم يف عهد التعددية السياسية، وقد نص هذا القانو  1111أفريل  3ففي 
 مرة على حرية اإلعالم والتعددية اإلعالمية من خالل فتح اجملال أمام القطاع اخلاص يف الصحافة املكتوبة، ليرتك 

                                                           

الجزائري، دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع  ،    Agenda Settingنظرية ـ يوسف متار،  1
 .122،ص 2112ـ  2112أطروحة  لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 

 .111ـ  111، مرجع سابق، ص سوسيولوجيا اإلعالم، القيم في المنظومة اإلعالمية، دراسة ميدانيةـ بلقاسم بن روان،  2
ـ 122، ص  2112، اجلزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 1، ط3118ـ  1381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة ـ فضيل دليو،  3

122. 
.129ـ 129ص مرجع سابق، ، 3118ـ  1381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة فضيل دليو،  ـ  4 
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األمر أمام الصحفيني العاملني يف املؤسسات العمومية االختيار بني البقاء يف القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات 

)األحزاب  االلتحاق بصحف اجلمعيات ذات الطابع السياسي صحفية مستقلة على شكل شركات مسامهة، أو
السياسية(. وقد أعطيت يف هذا اإلطار عدة تسهيالت مالية، إذ منحت مقدما رواتب ثالث سنوات للصحفيني 

 . 1الذين قرروا ترك القطاع العام وإصدار صحفهم اخلاصة، كما قدمت مقرات وتسهيالت للحصول على قروض
والباحثني، أن هناك أسباب كثرية أدت إىل ازدهار الصحافة املكتوبة اخلاصة نقاد وحسب الكثري من ال

 2من بني هذه األسباب:و باجلزائر يف فرتة ميالدها ومراحلها األوىل، 
ـــ الطريقة اليت تتم هبا معاجلة األخبار، واليت تتميز باجلرأة والنقد مما أكسبها مصداقية لدى اجلمهور، وجعل القراء أ 

مون عن قراءة جرائد القطاع العام، واليت تتميز باملعاجلة السطحية لألحداث مع اإلطراء واملدح، وهي يف حيج
جمملها تعب عن اخلطاب السلطوي الذي ال يتناسب بل يتعارض كليا مع حرية التعبري وحق املواطن يف اإلعالم  

 كحق مقدس.
ملخالف "الرأي والرأي اآلخر" ونقد املسؤولني وكشف ـــ تعطش القارئ اجلزائري إىل األخبار ذات الرأي اب 

 عنها صحف القطاع العام وال تكشفها للجمهور، بسبب االحتكار املمارس تسرّت تعيوهبم وأخطائهم، اليت كانت 
كسبها أمن طرف السلطة ما جعل الصحف اخلاصة تسعى دوما لنشر مقاالت حتليلية تتميز باجلرأة والنقد، مما 

 وإقباال منقطع النظري.مجهورا كبريا 
ـــ القناعات السياسية اليت كانت لدى أقطاب الصحافة اخلاصة، وما هلا من دور كبري يف جناح هذه الصحافة ج 

وازدهارها نظرا لتناسب أفكار هذه األقطاب مع أفكار الكثري من األحزاب السياسية واجلمعيات، اليت كانت 
 ائد اخلاصة.تنشر توجهاهتا ومواقفها على صفحات اجلر 

متثل يف حرية  الكمي، الذيوجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الفرتة عرفت تطورا نوعيا إىل جانب التطور 
من  1111التعبري ولو أهنا كانت نسبية إال أن هذا مل مينع من تناول القضايا الشائكة اليت كانت قبل سنة 

 السلطة السياسية والصحافة اخلاصة، وعلى هذا األساس احملظورات، كما متيزت هذه الفرتة بانعدام املواجهات بني
 ميكننا اعتبار هذه الفرتة حسب بعض الباحثني مبثابة العصر الذهيب للصحافة اخلاصة يف اجلزائر.

 

                                                           

ـ دراسة وصفية حتليلية جلريدة اخلب ـ مذكرة لنيل شهادة املاجستري  المعالجة اإلعالمية لظاهرة العنف األسري في المجتمع الجزائريـ نادية جييت،  1
 .113، ص2112ـ  2113يف علوم اإلعالم واالتصال، باتنة: جامعة احلاج خلضر، 

 .31، ص 2119: دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ، اجلزائر1، طالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائرـ نور الدين توايت،  2
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التعددية مسحت الحقا لصحافة  إىلالسياسية اليت شهدهتا اجلزائر من خالل االنتقال  اإلصالحاتهذه 

سري، إال أن أغلب هذه العناوين  إطاراملعارضة أن تظهر بصفة علنية وبقوة بعد أن كان البعض منها يعمل يف 
 1عوامل تقنية ونقص اخلبة. إىلالذي تعود أسبابه  اإلعالمياختفت إلخفاقها 

ثها النظام اإلعالمي اجلديد وبروز التعددية بعد دخول اجلزائر إىل ما يعرف باملرحلة االنتقالية اليت أحد 
ثل يف تدعيم احلكومة هلذه التعددية، من خالل إصدارها متاإلعالمية، بدأ قطاع اإلعالم يعرف تغيريا جذريا 

 ، وهكذا عرفت الساحة اإلعالمية بروز ثالثة أنواع من الصحف:1111املؤرخ يف  12/11للمنشور رقم 
عليها وزارة اإلعالم، وتعد مبثابة الناطق الرمسي للحكومة، أمهها: النصر، اجلمهورية، ـــ الصحف احلكومية تشرف 

 اجملاهد...
 االشرتاكية.ـــ الصحف احلزبية: مثل صحيفة صوت الشعب حلزب الطليعة 

 2ـــ الصحف املستقلة: أمهها اخلب والوطن
 (1119ــ  1111):كتوبةماإلعالم والصحافة الانعكاسات التعددية السياسية على ـــ  3

فازت هبا واليت ( 1111سنة  هناية)اجلزائر رحلة إلغاء أول انتخابات تشريعية تعددية يف املهذه وتشمل 
واألزمتني السياسية املستعصية واألمنية الدامية ( 1112. 2. 1)يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وإقرار حالة الطوارئ 

املالزمتني هلا، واللتني عاىن من آثارمها الشعب اجلزائري مبا فيه قطاع اإلعالم املكتوب، الذي أصبح حتت رمحة 
واليت ال يزال كل من الشعب اجلزائري واإلعالم املكتوب، يعاين من آثارها  والتعسفيةاملضايقات القضائية اجلدية 
كب املتضررين من هذه األزمة وال يزالون إىل اآلن، صحفيو اجلرائد واجملالت العربية أاملدمرة إىل اليوم، وكان من 

ئهم، الذين هيمنوا على زمال وخاصة منها غري العلمانية، الذين مل يسمح هلم حىت بتكوين رابطة مهنية على غرار
أول مجعية نقابية للصحافيني اجلزائريني، ليدافعوا عن صحفهم املتداعية تباعا ليس فقط أمام السلطات الرمسية بل 

 .3حىت أمام زمالئهم يف الصحافة الصادرة باللغة الفرنسية، مما جعل بعضهم يهجر أو يهاجر
 

                                                           

، 2112، جوان 11، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد تطور الصحافة المطبوعة في الجزائر بعد االستقاللـ قندوز عبد القادر،  1
 .139ص
ـ  2112مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،  2112ـ  1111، الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهابـ مجيلة قادم،  2

 .16، ص 2113
ـ جريدة الشروق منوذج ـ مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم  المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة في الصحافة الجزائريةـ زينة بوسامل،  3

 .199، ص 2111ـ  2111االجتماع، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 : 1الطوارئ واليت كانت نتائجها على الصحافة كاآليت ةحال إعالنشهدت هذه الفرتة كما 

من طرف رئيس احلكومة آنذاك، وفتح اجملال أمام مضايقات واسعة على املمارسة  لإلعالم األعلىـــ حل اجمللس 
 .اإلعالمية

 األمن عناصر إقحامـــ هيمنة السلطة السياسية على الصحافة اخلاصة حبجة اسرتجاع هيبة الدولة، وذلك عن طريق 
 يف املقرات الصحفية، واعتقال الصحفيني، وتوقيف الصحف عن الصدور بقرار من وزارة الداخلية.

 حني توفر الظروف املناسبة. إىل األحزابــــ اختفاء الكثري من عناوين الصحافة احلزبية بسبب تعليق نشاط أغلب 
رهينة لشركات الطباعة ومؤسسات  أصبحت يف يد السلطات للضغط على الصحف اخلاصة اليت اإلشهارـــ تركيز 
 .التوزيع

امتثال عدد من  إىلعرفت هذه الفرتة أيضا صراعات شديدة بني الصحافة والسلطة السياسية، وصلت 
الصحفيني أمام الغرف اخلاصة اليت أنشأهتا السلطة على مستوى احملاكم اجلزائرية، إلضعاف الصحافة وإخضاعها 

 تسجيل اختفاء الكثري من العناوين. إىل باإلضافة
يف  اإلعالميةوقد كان من أبرز القرارات اليت اختذهتا السلطة السياسية للضغط على الصحافة واملمارسة 

والذي نص على احتكار السلطة لألخبار األمنية، ومنع نشر  1112جوان  19هذه الفرتة، القرار الصادر يف 
 2نية.أّي خب أمين ال يأيت من مصادر أم

فقد االمتيازات اليت استفادت منها الصحافة املستقلة يف اجلزائر، هذه مل تستطع السلطة الصمود أمام 
ذلك  انعكسو جاء هذا القانون ليسلب معظم املكاسب واالجنازات اليت حققتها الصحافة اخلاصة يف اجلزائر، 

 .3سلبا على العمل اإلعالمي والبحث عن احلقيقة
الصحافة اجلزائرية بداية مرحلة انتقالية جديدة. فقد شهدت بوادر انفتاح عرفت مع هناية الفرتة السابقة 

 مما شجع البعض على  املتطرفة،إعالمي تدرجيي باجتاه ختفيف الوطء على الصحف العربية املعارضة للعلمانية 
 

                                                           

، مذكرة ماجستري في الجزائر، دراسة وصفية استطالعية على عينة من الصحفيين إسهامات االنترنت في الصحافة المكتوبةـ فاطمة تيمراز،  1
 .31، ص 2119غري منشورة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم واالتصال، 

ـ دراسة حتليلية لعينة من الصحف اليومية ـ  المعالجة اإلعالمية لألزمة المالية العالمية من خالل الصحافة الجزائرية المكتوبةـ بوعمرة اهلام،  2
 .139، ص 2112ـ  2113، 3أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر

عن  . نقال131، ص، 2113، 2+3، ع 11، جملة جامعة دمشق، اجمللد حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائرـ حممد قرياط،  3
 .112، 113سابق، ص  جييت، مرجعنادية 
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 .1األحرار"سم "حركة النقابيني اإنشاء صحف جديدة، وتأسيس نقابة موازية ب

إن هذا الوضع االغرتايب والشاذ، ال يعكس تركيبة اجملتمع اجلزائري الثقافية، حبيث بلغ فيه عدم التكافؤ 
" واالحنالل اإلعالمي حدا مل الفرانكوفيلية ــ العلمانيةبني الصحف العربية واملتفرنسة أوجه وبلغت فيه السيطرة "

تكريس هيمنة ثقافية اغرتابية مكشوفة، تقودها قلة يصفها بعض تشهده اجلزائر منذ مطلع استقالهلا، وذلك ب
فئات مسيطرة اقتصاديا وسياسيا تتحكم بقوة يف الوسائل اإلعالمية، فهي اليت حتتل املواقع "اجلامعيني بأهنا: 

ثقافيا على القيادية يف قطاع الدولة كما حتتل مواقع مماثلة يف القطاع اخلاص، وسياسيا تسيطر هذه الفئات املفرنسة 
وحنن نعتب أن هذا الوضع اإلدارة وهياكل الدولة األخرى، فهو من زاوية ما جمتمع تنويري مع نزعة خنبوية وتغريبية. 

اإلعالمي االغرتايب كان يعكس أحد األوجه اهلامة يف األزمة اليت تعرفها اجلزائر وأن استمراره سيطيل ال حمالة من 
 ر ممارسات اجتماعية أكثر عنفا بعد ما عرف الوضع العام بعض االنفراج.عمر األزمة بل قد يساعد على تطو 

ولذا فإننا نعتقد بأن حرية الصحافة يف اجلزائر ستظل مطلبا أساسيا إلعادة املياه إىل جماريها الطبيعية، 
له، معبة بذلك عن اهتمامات مجيع  اطبيعي افتصبح الصحافة اجلزائرية معبة عن تعددية حقيقية للرأي وانعكاس

مكونات الشعب اجلزائري وليس عن االنتهازيني النخبويني الذين انفردوا بالساحة اإلعالمية معبين عن أنفسهم 
كما متيزت هذه الفرتة كسابقتها   من خالل إعالم سياسي دعائي ووسط جو مشحون بالقلق واملعاناة العامة.

 2خلاص أكثر أمهية وارتفاعا منه يف القطاع العمومي.بكون السحب بالنسبة للقطاع ا
ان كو ، 1119نوفمب 13بتاريخ الصادرة  19حتضري التعليمة الرئاسية رقم 1119سبتمب  11يف مت

الذين اجتمعوا ملدة  اإلعالمراء ومجلة املناقشات اليت متت من قبل رجال آلالغرض منها هو مجع االقرتاحات وا
عنها يف شكلها  اإلعالنشهرين يف جلسات مغلقة لتقدمي تقرير يتضمن مالحظاهتم وتلخيص نقاشهم حول نص 

 النهائي.
 وتتضمن هذه التعليمة حماور رئيسية هي:

 ـــ أمهية االتصال يف ظل العصرنة.
 لالتصال. التكنولوجيـــ مكانة وموقع اجلزائر أمام التطور 

 .الدميقراطيةوظروف االستجابة ملعامل ومقاييس ــ شروط 
 

                                                           

 .91ـ أحالم باي، مرجع سابق، ص،  1
.191، 196، مرجع سابق 3118ـ  1381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة، ـ فضيل دليو،   2 
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 .1التحوالت السريعة اليت تعرفها اجلزائر إىلبالنظر  إتباعهاالواجب  اإلعالميةــ السياسة 

 :(3112ـ ـ 1119) اإلعالميةبعد التعددية  معوقات حرية الصحافةـــ  8
حمسوسا، خاصة مع إلغاء جلان شهدت املضايقات اليت مست احلقل اإلعالمي تراجعا  1119يف سنة 

املراقبة يف املطابع يف هناية ديسمب من نفس السنة. وبذلك مسح للصحفيني بتناول املواضيع األمنية، كما خفت 
 سنة حوار وانفتاح على قطاع اإلعالم. 1119حدة الصراع بني السلطة والصحافة واعتبت سنة 

 االزدواجيةمن ازدواجية اخلطاب وتناقضه بني القول والعمل، تتجلى هذه  اإلعالمقطاع عاىن رغم هذا 
اليت حددت بعض التوجيهات لقطاع 1119لسنة  19رقم على سبيل الذكر ال احلصر يف "التعليمة الرئاسية 

ه أضافت هذه التعليمة على لسان رئيس اجلمهورية "أن جممل هذ إذرغم أهنا مل جتد جماال للتطبيق،  اإلعالم
. فالرتاجع الرمسي عن القوانني اليت باإلعالمالتوجيهات من الواجب أن جتد مكاهنا يف القانون العضوي املتعلق 

، حيث عرفت الفرتة ما بني آنذاكوخطورة الوضع األمين  حرية الصحافة فيما سبق كان حبجة صعوبة املرحلة أقرت
وعرض مشروع قانون  إعداد، بعدها مت اإلعالم اغتيال العشرات من الصحفيني وعمال قطاع 1119 إىل 1113

للمجلس،  1111على اجمللس الشعيب الوطين، وتقرر مناقشته يف الدورة الربيعية لسنة  1119جديد سنة  إعالم
 إهناءقلبت الرزنامة ومت السكوت عن هذا املشروع الذي كان ينص على  1111لكن االنتخابات الرئاسية ألفريل 

 .2احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري
وبدأت قيود املمارسة اإلعالمية تظهر للعلن، وجتلت أكثر ليس فقط مع تعديل قانون العقوبات سنة 

الذي جاء ليجرم الصحفي، بل باحتفاظ الدولة باحتكار شراء الورق واملطابع واإلشهار وسياسة تعليق  2111
النظام السلطوي الذي يفرض الرقابة على املمارسة  إىلعودة  نون العقوبات()قا، كما أنّه يعدّ 3الصحف ومعاقبتها

املهنية والصحفيني املهنيني وحرمان املواطن من حقه املضمون دستوريا، وبالتايل جاء قانون العقوبات ليعمق اهلوة 
 .4بني الصحافة والسلطة

 

                                                           

.23ـ نور الدين توايت، مرجع سابق، ص،   1 
 .111، 116، مرجع سابق، ص، اإلعالمية، دراسة ميدانيةالقيم في المنظومة ، سوسيولوجيا اإلعالمـ بلقاسم بن روان،  2
 .1، ص 2112ـ  1111، تطور السياسة اإلعالمية في الجزائر في ظل التعددية السياسيةـ خبوش صبيحة،  3

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-23-ssh/3018-1990-2015.h 
.13:32.على الساعة: 2119.6.19تاريخ الزيارة:..  

.211، مرجع سابق، ص سوسيولوجيا اإلعالم، القيم في المنظومة اإلعالمية دراسة ميدانيةـ بلقاسم بن روان،   4 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-23-ssh/3018-1990-2015.h
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مع بداية القرن الواحد والعشرين أظهر النظام السياسي اجلزائري والصحفي بعضا من التنوع احلقيقي، و 

احلكومة نفسها كانت تتحكم  أنالعديد من الصحف قادرة على انتقاد احلكومة حبرية، رغم  أصبحتحيث 
خمتلفة  أجزاء إىلمنقسمة كانت الصحف اجلزائرية   2112بالعديد من الصحف اململوكة هلا مباشرة، وخالل عام 

ميثل كل منها اجتاهات وتيارات خمتلفة بوجود حوايل ثالثني صحيفة يومية، وكانت أربع منها مملوكة للدولة 
 .1على صلة وثيقة ومقربة من احلكومة، لكن الصحف الباقية كانت تتمتع باجتاهات خمتلفة أخريتانوصحيفتان 

 :3118ـ  3112: بالجزائر اإلعالميع ضللو االستقرار النسبي  ـــ 2
(، 21/1/2112)يف  يشكل حدها السياسي األول االستفتاء على مشروع املصاحلة الوطنيةهذه املرحلة 

والذي وافق اجتاه اخلريطة السياسية واإلعالمية اجلديدة حنو االستقرار والتوازن النسبيني باجتاه التعديل الرمسي لكفة 
والسياسية واألمنية للصحافة العربية واجلهوية غري االستئصالية واملؤيدة للمصاحلة الوطنية، معاملة السلطات اإلدارية 

 2فاستعاد بذلك الوضع اإلعالمي بعضا من توازنه اإليديولوجي واللغوي )نوعا وكما(.
 ، وثورات شعبية اصطلح عليها مبا يسمى"الربيع العريب"اجتماعيالعربية من حراك الساحة بعدما شهدته 

الذي شهدت من خالله حتوالت سياسية جذرية يف العديد من البلدان العربية، والذي فتح بدوره اجملال واسعا أمام 
فقامت بإصدار قانون عضوي لإلعالم الصادر  إليها،حرية اإلعالم وحاولت اجلزائر تفادي وصول هذا الربيع 

ة الصحافة من خالل ختفيف العقوبات ، حاولت من خالله فتح جمال أوسع حلري2112جانفي  12بتاريخ 
 3القاسية اليت يتعرض هلا الصحفي، وذلك عن طريق إلغاء عقوبة احلبس وتعويضها بغرامات مالية مشددة.

ألكثر  االتصالجاء هذا القانون بعد خماض طويل وعسري حيث تطلب إعداد وثيقة املشروع عقد وزارة 
املعنيني من القطاع من صحفيني وناشرين وقضاة وحمامني  اجتماعا وجلسة عمل وإجراء مشاورات مع 91من 

 2111أوت  21وجامعيني وناشطني حقوقيني، وهو املشروع الذي حتفظ عليه جملس احلكومة يف اجتماعه ليوم 
ملا تضمنه من أحكام ال تتماشى وتعهدات رئيس اجلمهورية خاصة ما تعلق برفع التجرمي عن الصحافة، وطلب 

 تقدمي قراءة ثانية للمشروع تتماشى وتوجيهات جملس احلكومة، وهو ما مت بالفعل إذ أعيد النظر  من وزير االتصال
 
 

                                                           

 .312ـ  313ـ مهند علي هتامي، سؤدد فؤاد اآللوسي، مرجع سابق، ص 1
.193، مرجع سابق، ص 3118ـ  1381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة، ـ فضيل دليو،   2 
.116ـ نادية جييت، مرجع سابق، ص،   3 
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، وبعد املناقشة مت التصويت عليه باألغلبية من 2111يف بعض البنود وعرض على البملان خالل الدورة اخلريفية 

 .21111ديسمب  22و 12طرف أعضاء غرفيت البملان على التوايل يف 

 في الجزائر: اإلعالمية معوقات الحريةمالمح و ــ ب 
إن حرية الصحافة ال تتحقق بالقواعد الدستورية واملواثيق الدولية والضمانات القانونية فقط، ولكن يلزمها 
مجلة من الشروط والضمانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. كما أن هذه احلرية ال تتحقق مجلة واحدة، وإمنا 

وخيتلف  بوجودها على وجود حرية الصحافة. ستدلّ ي  اليت  وافر جمموعة من العناصر أو األبعاد األساسيةجيب ت
واليت ختتلف بدورها باختالف البيئة  الصحافة،حتديد هذه العناصر تبعا الختالف املفاهيم املعطاة ملصطلح حرية 

 2االجتماعية وما ختلقه من حتديات يف وجه الصحافة.
 :3عناصر الصحافة على النحو التايلحتدد  إذ

 ــــ حرية استقاء األخبار.
 ـــ حرية نقل األخبار

 ــــ حرية إصدار الصحف
 ـــ حرية التعبري عن وجهات النظر.

"ديسي" وغريه، يؤكدون على أن األساس يف حرية الصحافة،  اإلجنليزي، مثل اإلعالمإن فقهاء قانون 
، ينبغي أن خيضع للقانون العام، ترخيص مسبق، وما ينشر ويرتتب على ذلكيقوم على مبدأ حرية النشر بدون 

بسبب  إالوهذا يعين أن حرية الصحافة ما هي إال تطبيق للقانون العام، الذي يقضي بعدم معاقبة الشخص، 
الشتم، األذى بالغري بواسطة أشكال خمتلفة، تعتب من أمراض التعبري، مثل القذف،  وإحلاقخروجه على القانون، 

 اإلهانة واملساس بسمعة الغري.
غري أن هناك إصرار على الزعم بعدم حتديد دقيق حلرية الصحافة، وعلى ضوئه يتم جتاهل ما يعرف جبرائم 

 النشر املذكورة، كما اجتهدت بعض الصحف اجلزائرية يف توسيع دالالت حرية التعبري والصحافة مبا يتماشى 
 
 

                                                           

.11 سابق، صـ خبوش صبيحة، مرجع   1 
 .26ص ، ـ باي أحالم، مرجع سابق 2
 32ـ  31ص مرجع سابق، ، تشريعات اإلعالم في إطار تكنولوجيا االتصال والمعلوماتـ حممد سعد إبراهيم،  3
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 ةه لبعض املعايري احملددنيتجسد يف امليدان، بالرغم من صدور قانون العقوبات، وتضمورؤاها "احلزبية"، وهذا ما 

 .1ألمراض التعبري
لسنة  اإلعالمبالرغم من وجود ترسانة من القوانني اليت تؤكد على تنظيم حرية الصحافة، ابتداء من قانون 

وما يعنيه ذلك من فتح  اإلعالمالذي نص يف مادته الرابعة عشر على وضع حد الحتكار الدولة لوسائل  1111
صدور فإن باستثناء الوسائل السمعية البصرية،  إعالموسائل  إنشاءاملسامهة يف  أوالعام المتالك  الرأياجملال أمام 

 2.من مضموهنا وإفراغها اإلعالميةتقييد املمارسة  إىلقوانني ومراسيم أخرى أدى 
غياب االتصال بينهما،  إىلرجع املسؤولون يف السلطة سوء عالقة الصحافة املكتوبة بالسلطة السياسية أوقد 

خاصة من زاوية السلطة السياسية اليت كانت تنتج خطابني متناقضني أحدمها يهلل حبرية التعبري والتعددية 
جيعل هلا قيودا باسم املصلحة الوطنية. وهبذا وجدت الصحافة املكتوبة منذ نشأهتا  رواآلخ، والدميقراطية اإلعالمية

ضمن رهانات معتبة ويف وضعية حرجة، حيث كانت يف بداية الطريق حنو جتسيد حرية التعبري من جهة، ووضع 
 . 3سلبيا تأثريايف هذا التوجه من جهة أخرى سياسي غامض أثر 

أن  إال اإلعالمالقوانني املنظمة لقطاع  من خالل إعالميمن انفتاح  اإلعالميةرغم ما شهدته الساحة و 
اليت كانت  لألوضاعالذي حيصنها من التصدي  بالقدر املمارسة املهنية عب املراحل املذكورة مل تكن ناضجة

 .األمنية األوضاعتفرضها القيود القانونية على املهنة بسبب 
املسار  إيقافتغييب النقاش السياسي بعد  أووغياب  السياسية يف اجلزائراألحزاب تقلص وزن  أمامو 

ال يسمح املقام بذكرها  ألسباب، ووهن خمتلف التنظيمات السياسية يف حتريك الشارع 1111االنتخايب يف 
وحات عنوانا لتشكل منابر سياسية تدافع من خالهلا على أطر  191اجتهت الصحافة اجلزائرية اليت زاد عددها عن 

وقد عبت هذه الكثرة وهذا التنوع، عن إرادة الصحفيني اجلزائريني يف .4ذاك وسط قرائها أوهذا احلزب السياسي 
 ن االنفتاح العمل على إضفاء احليوية واحلرية على املمارسة اإلعالمية، حيث قام الكثري منهم رغم املغامرة ــ أل
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الفعلي يف إطار املمارسة ـــ بإنشاء صحف جديدة مستقلة بوسائلهم التشريعي والقانوين مل يواكب االنفتاح 

 .1اخلاصة، والتحق اآلخرون بالصحف احلزبية ألداء مهام إعالمية وسياسية يف آن واحد
والذي مل يسبق له مثيال ــ عموميا، خاصا وحزبيا  :عنوانا121إىل 21هذا االنفجار اإلعالمي احلر: من ف

لكن بوادر احنراف  1112 سنة مل يعمر طويال نتيجة فرض حالة الطوارئ مع مطلع ــ اإلسالمييف العامل العريب 
 : 2طفت منذ البداية متثلت يف

 ـــ مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع تكاليف السحب.
 ــــ مشاكل الطباعة.
 ـــ اإلشهار والتوزيع.

 خاصة يف واليات اجلنوب.ـــ عدم كفاية دعم الدولة للحق يف اإلعالم فيما خيص التوزيع 
ــ التمييز بني الصحف يف التعامل اإلعالمي، مما ساعد على ارتباط بعض مديري الصحافة اخلاصة باملال ومراكز 

 القرار.
 .ـــ غياب العناوين غري  املدعومة، بسبب عدم تنظيم املهنة

 .ــ احتكار الوسائل
ن البعض اآلخر )املعارض خاصة( من جهته طيلة هذه املرحلة ــ انعدام قواعد دعم عادلة متعددة وفعالة. ومل يتمك

من االعتماد سوى على املبيعات والتطوع بعدما مهشت صحفه خبيا ومنع عنه الدعم احلكومي املباشر اللذان 
خصت هبما السلطة نوعا آخر من الصحافة والصحافيني، واجلدير باملالحظة هنا هو أنه بدال من وأد دواعي هذا 

اف وتدعيم حرية الصحافة الناشئة اليت مسحت ألول مرة بتعبري إعالمي يعكس إىل حد كبري اهتمامات االحنر 
فقد حتول هذا االحنراف إىل انسداد إعالمي مع بوادر األزمة  ، أغلبية الشعب اجلزائري وتطلعاته لغة وتوجها فكريا

ملوايل، وهو ما ميكن اعتباره إيذانا وجتذرت الشتاء ا 1111السياسية اخلطرية اليت طفت على السطح صيف 
 مبرحلة جديدة يف تاريخ الصحافة اجلزائرية مييزها:

ــ احلجز، التعليق، التهديد واالغتيال يف وسط هيمنة إعالمية فرانكفيلية ـــ علمانية، بداية أفول جنم الصحافة 
 العمومية، ومشاكل مهنية كبرية.
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املصداقية، التنوع، املقروئية واهلامش الكبري من احلرية، وهيمنة الصحف كما متيزت صحف هذه الفرتة بــ: 

 العربية.
كما ميكن القول أن السلطة رغم دخوهلا جتربة التعددية إال أهنا مل تستطع استيعاب اآلراء املخالفة وتقبل 

واليت تراوحت بني األفكار املتعددة واحلرة، لذلك جلأت إىل إجراءات تعسفية للتضييق على حرية الصحافة، 
التعليق والغلق واالبتزاز االقتصادي من خالل منع اإلشهار، ووصلت إىل حد السجن وتطبيق القوانني املقيدة 

 ،ث النوع بعيدة عن تطلعات اجلماهريمع كل هذه االجنازات بقيت الصحافة اجلزائرية من حيحلرية الصحافة. ف
 . 1بذلك للدراسة والتحليل والرسالة اإلعالمية اجلادةتعتمد يف مادهتا على وكاالت األنباء، مفتقرة 

على  ،"اإلرهابوقانون "مكافحة  1112ديسمب  11أثر قانون "حالة الطوارئ" املعلن عنه يف كما 
ري مباشر، والذي مسح للحكومة بتعطيل املطبوع ملدة ستة أشهر بدون اللجوء للقضاء، غالصحافة بشكل مباشر و 

نون عن التهديدات للنظام العام، ولكنه ترك للحكومة حتديد ما الذي يشكل مثل هذه احتدث الق دولق
فرض سيطرة حكومية مباشرة على  إىلاملضطربة وردة الفعل احلكومية جتاهها  األمنية األوضاع أدتالتهديدات. 

من  قامت بتعطيل املزيد 1113بيع صحف يومية، ويف عام  1112عطلت احلكومة يف عام  إذالصحف. 
الصحف اليومية، متضمنة ليس الصحف غري احلكومية بل حىت بعض الصحف احلكومية كذلك، ويف نفس السنة 

اليت هلا عالقة بالشؤون األمنية جيب أن حتصل على موافقة حكومية مسبقة قبل  األخبارأعلنت احلكومة أن 
 .2النشر

ت االغتيال واجلرائم، أصدرت وزارة فمع تدهور العمل األمين وانتشار ظاهرة اإلرهاب وزيادة عمليا
املتعلق باإلعالم األمين وبالرقابة املسبقة على املطابع األربعة اليت متتلكها  1112جوان  9الداخلية قرارا وزاريا يف 

السيطرة احلكومية عليها. حيث ينص القرار على التزام  ةضاعفمالدولة، مما يعين فرض قيود على وسائل اإلعالم و 
الصحف ووسائل اإلعالم بعدم نشر أّي أنباء أو معلومات عن العنف السياسي، وعن النشاط األمين والعمليات 

 3العسكرية وإذاعتها من خالل البيانات الرمسية اليت تذيعها وزارة الداخلية باعتبارها املصدر الوحيد املأذون له.
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احلكومية من خالل  اإلعالناتكما استخدمت احلكومة كذلك خالل فرتة التسعينيات سيطرهتا على 
أو تلك اليت ال تنقب  اإلسالميةاملؤسسات احلكومية ملساعدة الصحف اليت تعتب معادية بشكل واضح للحركات 

 .1عن الفساد يف املؤسسات احلكومية
"أن :2دراسته يرى يف "حممد قرياط"إال أن  اإلعالمية يف اجلزائررغم هذا التطور الذي شهدته الساحة 

النظام اإلعالمي يف اجلزائر ارتبط بالصريورة التارخيية اليت مرت هبا البالد، حيث اعتب أن اإلعالم فرع خيدم توجه 
الستقالل إىل مجلة سنة من ا 21النظام السياسي احلاكم وسلطته املتميزة باألحادية احلزبية، األمر الذي أدى بعد 

من املشاكل والتناقضات وأمناط التسيري الشاذة حيث مل جتند وسائل اإلعالم من طرف احلكومة يف سبيل التنمية 
كما أقر الباحث الطابع املركزي احملض بأبعادها املختلفة، بل خادمة ملصاحل السلطة السياسية والنظام السياسي،  

 يني يف اجلزائر من أبسط القواعد املهنية.للسلطة السياسية اليت حرمت اإلعالم
 الباحث يف دراسته إىل االستنتاجات التالية: وقد توصل

ـــ مل تساهم املؤسسات السياسية واإلدارية واالجتماعية يف تنمية نشاط اإلعالميني ومؤسساهتم إال بقدر جد 
 حمدود يف تدعيم القطاع اإلعالمي.

حتقيق تقدم نوعي ومؤسسايت بالنظر إىل الشق السوسيو اقتصادي والسياسي غري ـــ الصحافة يف اجلزائر ال تستطيع 
 اجلاهز لتقبل وظائف اإلعالم كاملة.

ترقية أفضل لدور رجل اإلعالم اجلزائري على املستوى املهين، حيث  1199ـــ مل حتقق إجراءات وتشريعات 
تقرار املهين واملادي، توسيع احلرية، شروط تلخص معوقات نظام االتصال بالنسبة لإلعالميني يف مسائل االس

 املعيشة وكذا الوصول إىل مصادر املعلومات.
ـــ مستوى رضا رجال اإلعالم مبهنتهم جد ضعيف فهم ال يتمتعون بأّي حتفيزات، فهناك فروق واضحة بني 

 صحافة القطاع العام والصحافة املكتوبة احلديثة.
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 :(ومعوقات الحرية الدورو المفهوم ) ائريةفي الصحافة الجز  االتصالبالقائم  -3
ن مفهوم الصحفي، دوره ومستويات عمله، حددهتا اخلطابات واملواثيق الرمسية يف اجلزائر، إذ ارتبط تطور إ

هذا املفهوم باألوضاع السياسية مما يظهر" مآزق بنية السلطة اجلزائرية اليت تود أن تبقى الصحافة يف خدمة مشاريع 
 1غري مهنية" سلطوية وأهداف

عملية االتصال يفرض يف أول األمر البحث عن قضية املسؤولية مث عن مصدر  أطرافالنظر يف عالقات و 
ختتلف  اإلعالمأجهزة  فاملسؤولية يفاجلمهور.  إليهايعين كيف ينظر  ،اخلب ويف األخري عن تأثري هذه الوسائل

ال للنظام الغريب و  ال اجلزائرية ال تنتمي اإلعالميةيف املؤسسات  املسؤوليةلكن السياسية.  األنظمةباختالف 
 2:االشرتاكي واحلقيقة أهنا تبحث عن طريقها بني النوعني

 املنشور. ـــ ليس هناك قانون حيدد
ولكن نظرا للقانون اجلنائي واملدين، ميكن رفع  ،هو مدير ملؤسسة جتارية وصناعية إمنا اإلعالمياملؤسسة  ـــ مدير

 دعوى ضد املؤسسة ويف هذه احلالة فإن املدير هو املسؤول ولكن العرف مل يعمل هبذا.
 وال يشرتط فيه ذلك بل تقع عليه ضغوط من عدة جهات ويف الغالب خيضع هلا. الاملدير مناض يعتبـــ ال 

 الصحايف يعتب كأجري ال كمناضل وهو خاضع إلدارة املدير اليت هي غري قادرة كما رأينا. ـــ
بنشاط  وهذه الوضعية جعلت املسؤولية داخل مؤسسات وسائل االتصال مبهمة والنتيجة احلتمية أهنا ختلّ 

 مصدر اخلب يف حقيقة وعدم املسؤولية جيعلنا نتساءل عنالعاملني هبا غري مسؤولني  املؤسسة نظرا لكون
 خاصة. اإلعالميةاملؤسسات 

وال بالعناوين الصحفية، وال حىت  اإلعالميةال تقاس بعدد املؤسسات فأمهية اإلعالم يف اجملتمع املعاصر 
اخلاصة بالبث والتوزيع والنشر واالنتشار، بل تتعدى ذلك وبكثري، لتشمل أمهية حتديد خمتلف اجملتمعات  باألرقام

ويف ضوء النقاش اجلاري  الثقافية واالجتماعية للصحافة كمؤسسة اجتماعية. باألبعادللتعاريف اخلاصة هبا واملتعلقة 
املرسل واملقاربة االجتماعية اليت تتحكم يف عمله من  حول عناصر العملية اإلعالمية، جند أدبيات قليلة حول دور

حيث العامل الثقايف والنزعة االحرتافية، ومدى ارتباطه بأخالقيات املهنة الصحفية وبالتوجهات اإليديولوجية 
 . 3والسياسية وحىت املعتقد مع اختالف طبيعة كل جمتمع يف هذا اجملال
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السياسية واالقتصادية والثقافية السائدة يف  األوضاعمن خالل  إن احلقوق املدنية للصحفيني جيب تناوهلا

اجملتمع، ونالحظ أن مجيع الدراسات اليت أجريت عن الصحفيني الفرنسيني يف الدول النامية قد دارت حول 
 أساسيني:حمورين 

املهين،  اءاألد: الذي يتضمن كافة التفاصيل املتعلقة بظروف العمل املهين من حيث معايري المحور المهني
وضمانات ممارسة املهنة ودور النقابات املهنية للصحفيني يف  عالقات الصحفي مبصادر اخلب، ورؤسائه، وزمالئه

 محاية املهنة وممارسيها، وحقوق ومسؤوليات الصحفيني مهنيا وقانونيا.
املهين للصحفيني، كذلك  األداءويشمل تأثري اجلوانب االجتماعية والسياسية والثقافية على  :المحور المجتمعي

 1الثقافية والتشريعات. األوضاعيتناول عالقة الصحفيني بالسلطة السياسية ومواقفهم من 
بني اإلعالم والسيادة مما يبز مرة أخرى عزم السلطة السياسية ( 1192) ربط قانون اإلعالمففي اجلزائر 

الصحفي  تعاريفاالجتاه دعم هذا القانون س ديد توجهها التحريري، ويف نفالسيطرة على وسائل اإلعالم وحت
جل حتقيق أهداف الثورة، إن التعريفات واخلطابات الرمسية حول دور الصحفي يف هذه أبصفته مناضال ملتزما من 

الفرتة، تبز مرة أخرى، ابتعاد هذه املواثيق عن اجلانب املهين ملهام الصحفي وحصرها يف جانب النضال وااللتزام 
 .2الذي أثر سلبا يف املمارسة املهنية ميدانيا األمر سياسي الرمسي وهوــــباخلطاب ال اإليديولوجي

إن املفاهيم اليت كرستها القوانني حول الصحفي قد عكست املهام واألدوار اليت ارتبطت مبا تراه السلطة 
من مناضل إىل مهين إىل ف ،حتت نعوت خمتلفة املستقرة، فصنفتهخدمة سياسية ملصلحة البالد عب املراحل غري 

صحفي حمرتف وكلها ترتجم بطريق مباشر أو غري مباشر الوالء للسلطة حتت ضغوط معينة سياسية واقتصادية من 
 شأهنا التحكم يف توجه احملتوى الصحفي.

بأن ("29املادة )اص مبمارسة الصحفي حيدد يف يف الباب اخل  1111اإلعالمقانون فمن خالل قراءتنا ل
ومجعها وانتقائها واستغالهلا وتقدميها خالل نشاطه  األخبارالصحفي احملرتف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن 

االطالع بمصادر املعلومات وذلك  إىلن القانون حرية الوصول م  وض   ،الصحفي الذي يتخذه مصدرا رئيسا لدخله
التهديد بأمن الدولة  أوتتضمن املساس  أخبارر العمومية ومينع على الصحفي نش اإلدارةعلى الوثائق الصادرة عن 

 أوأو سرا اقتصاديا  الدفاع الوطين أسراروالبحث القضائي، أو تكشف سرا من  والوحدة الوطنية ومسعة التحقيق
 حيرتم صرامة  أناسرتاتيجيا أو دبلوماسيا أو متس حبقوق املواطن وحرياته الدستورية. ويتعني على الصحفي احملرتف 
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وآداب املهنة ولذا جيب عليه أن حيرتم حقوق املواطن الدستورية وحرياهتم الفردية مع احلرص على  أخالق

عليه التحلي بالنزاهة  أنتصحيح أي خب تبني أنه غري صحيح، كما  تقدمي إعالم كامل وموضوعي وضرورة
االفرتاض والقذف والوشاية واملوضوعية، والصدق يف التعليق على الوقائع واألحداث واالبتعاد عن االنتحال و 

والتنويه املباشر وغري املباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف وعدم استغالل السمعة املرتبطة باملهنة يف أغراض 
 .1شخصية أو مادية

وألول مرة بتعريف جديد للصحفي، أصبح مبوجبه التأهيل ( 1111) قانونهذا القد جاء رغم ذلك ف
مل حيدث منذ  ، وهو حتول نوعياإلعالماملهين للصحفي شرطا أساسيا للتعيني والرتقية والتحويل يف وسائل 

ضرورة احرتام الصحفي ألخالقيات وآداب مهنة الصحافة، كما  القانونأوجب هذا  أخرى. من جهة 1162
 .2اليت يعمل فيها اإلعالميةمن خارج املؤسسة  تأيتتعليمة حتريرية  فض أيأعطى للصحفي احلق يف ر 

والتعددية السياسية، ذلك  1199أكتوبر  أحداثنتاج التغريات اليت فرضتها  1111 اإلعالميعد قانون  
، أن الصحفي 29لة الصحافة والعمل الصحفي، فقد جاء يف املادة أأنه محل مبادئ التغيري اجلذري يف مس

ومجعها ونقلها واستغالهلا وتقدميها خالل نشاطه الصحفي،  األخبارهو كل شخص يتفرغ للبحث عن  احملرتف
 .3( االنتماء السياسي حلزب جبهة التحرير الوطين1192 اإلعالمبعدما كان يشرتط فيه )قانون 

 احلبس، عقوبةوإلغائه  واملهين، االجتماعي على الصعيد لصحافينيل أفضل محاية ناضم على أكد كما
 للمواطن اخلاصةاحلياة  محاية ةلاكفو  اإلعالم اإللكرتونية وسائل إىل والتصحيح الرد حق ليوسع جاء أنهكما 

 خارجو  داخل التحوالت الكل مواكب جاءفقد  الصحفي، مهنة ممارسة شروط تأطريو  اإلعالم يف حقه وضمان
 4.البالد

يف اجلزائر.  اإلعالميةجانبا مثبطا آخر للممارسة تعد  اإلعالمالرقابية الصارمة لوسائل  اإلجراءاتإال أن 
من الصحف اليت تضمنت آراء جريئة. وتتخذ هذه املضايقة عدة  دياختفاء العد إىلفاملضايقة الرقابية أدت 

 وتوزيعها  اإلشهار ملداخيلالعمومي وما يعنيه ذلك من ختصيص  لإلشهاراحتكار الدولة  أبرزهالعل من  أشكال
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لى الصحف اليت ال تتبىن توجها مضادا لسياستها، وهو ما جعل العديد من الصحف اليت حتاول أن تسلك ع

 خطا مستقال تعاين من مشكلة حتقيق توازهنا املايل.
 باألحاديةحرة ومهنية يف ظل االستمرار بالعمل  إعالميةيف واقع احلال ال ميكن احلديث عن ممارسة 

لبصري. فممارسة احلريات السياسية واالجتماعية والثقافية والنقابية لن تكون ممكنة يف يف جمال السمعي ا اإلعالمية
نه ال ميكن أ. كما %31 األميةظل احتكار السلطة لقطاع السمعي البصري ويف ظل جمتمع تتعدى فيه نسبة 

املهنة، وفضاءات حرة  الصطحابيف ظل غياب ملنظمات قوية  اإلعالمياحلديث عن جمال للحرية يف العمل 
 1ملناقشة خمتلف القضايا.

جهة معينة  إىللكنها غالبا ما تكون تابعة  أفكارهافالصحافة املستقلة يف اجلزائر قد تكون حرة يف طرح 
 .2النفوذ الذي مسح هلا باالستمرار والبقاء يف حلبة التنافس إىلمالية، حلاجتها  أوسياسية  أو أيديولوجية ألسباب

جديدة  إضافاتتج باستمرار نالوظيفي العادي لنظام السوق، القائم على امللكية اخلاصة، ي األداء إن
جديدة من املهيمنني اجلدد. كما  أعدادتضاف دائما إذ يضيف للقطاعات الوسطى.  للطبقات العليا، متاما مثلما

 األوامرعل، ونتيجة لذلك فقد يصبح متلقو يتغري، بل يتغري بالف أنبني احلكام واحملكومني ميكن  األدوارتوزيع  أن
ممارسني هلذا  إىلوقد حتولوا  أنفسهم اإلعالميكذلك قد جيد بعض اخلاضعني للتضليل   لألوامررين ُمصدّ  فيما سبق

نة)االستاتيكية( حيث تتوازن كذلك ممكن احلدوث حىت يف البنية االجتماعية السا  أن أيضاالتضليل. لكن الحظ 
 .3االجتاه املضادمع التحوالت احلادثة يف اجتاه معني تغريات تسلك 

(، ويف 1111) اإلعالم، وقانون 1191قانون الطوارئ(، العمل بدستور )قد مجد ف 1112أما يف سنة 
الوزاري املشرتك بني  مبوجب القرار األمنية األخباراحتكار  باإلضافة إىل لإلعالم األعلىاجمللس  لّ نفس السنة ح  

، والذي كان متبوعا جبملة من 1112جوان  9احمللية واملؤرخ يف:  وزاريت الثقافة واالتصال والداخلية واجلماعات
 .اإلعالممن قبل وسائل  األمنية األخبارالتوصيات املتعلقة بكيفية معاجلة 
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السياسية غموضا يف اخلطاب الرمسي حول الصحافة ودور الصحفي، ليعود  واألزمة األمينالتدهور أفرز 

بذلك اخلطاب املتعلق "باملصلحة العليا للوطن" وعدم "املساس بالوحدة الوطنية"، عاد ليضفي جو الضباب حول 
 .1دالالبنية احلقيقية للمؤسسات الرمسية يف الب

عرفت اخلريطة اإلعالمية يف اجلزائر تغريا ملحوظا بعد االنتخابات الرئاسية حيث  1111يف سنة أما 
تراجعا رهيبا وشهدت حرية الصحافة هي األخرى تراجعا بسبب تشديد اخلناق على الصحافة  اإلعالمشهد قطاع 
احملاكم حتت  العودة وبقوة للمتابعات القضائية ضد الصحفيني، وامتثال مسؤويل الصحف اخلاصة أماممن خالل 

 .2ذريعة القذف والتشهري
مّت انتخاب اجمللس األعلى ألخالقيات الصحافة والذي يتكون من  2111يف احلادي عشر من مايو سنة 

وهذا اجمللس هو هيئة مستقلة تنظيميا ويعمل من أجل  .تسعة صحافيني مت انتخاهبم من قبل زمالئهم الصحافيني
يعتب هذا  غرس القيم النبيلة للعمل الصحايف، وصون مهنة اإلعالم من االستغالل والتالعب باملهنة ومقوماهتا.

اجمللس إضافة للنضال من أجل حرية الصحافة ومحايتها من املتطفلني واالنتهازيني. ومن أهم املواد اليت جاءت يف 
 :يثاق الشرف للصحافيني اجلزائريني ما يليم

 .ـــ احرتام احلقيقة مهما كانت عواقبها على الصحايف ألن اجلمهور له احلق يف معرفتها
 .والرأي والتعليق والنقدـــ الدفاع عن حرية الصحافة 

 .ـــ الفصل بني اخلب والتعليق
 .األخبارـــ احلفاظ على األسرار املهنية وعدم اإلفصاح عن مصادر 

   يف مجيع األنظمة التشريعية يف دول العامل،  يعاقب القانون جرمية القذف واإلهانة والتشهري والشتم والتجريح  ـــ
يف مجيع الدول   كما أن حق اإلنسان يف احملافظة على خصوصيته وكرامته وشرفه وعرضه حق مضمون

يتجاوز أخالقيات املهنة وأن خيرج عن حدود املمارسة واجملتمعات، هذا ال يعين أن الصحايف بإمكانه أن يتعدى و 
ولة والنزيهة، فاحلرية بدون مسؤولية تعين الفوضى وتعين املساس واالعتداء على حرية اآلخرين وهذا ؤ اإلعالمية املس

 .3يور على كرامته و شرفهغما ال يقبل به أي صحايف مسؤول وملتزم وكذلك ال يقبل به أي فرد يف اجملتمع 
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قد انفلتت من يدها،  واإلعالم ن زمام حرية التعبريأالعربية ب األقطارتشعر السلطات العمومية يف بعض 

 الذا تسعى للتحكم يف هذه احلرية من خالل بعث احلياة يف ترسانة القوانني اليت ال تؤطر حرية التعبري وال حتميه
أن هناك وسائل وهذا ما نالحظه يف قانون العقوبات يف اجلزائر. وتناست  كبحها  إىلمن االنزالقات، بل تسعى 

ن التطور التكنولوجي قد غري يف أحديثة متكن هذه الصحف من الوصول إىل مجهورها. إن التجارب العاملية تؤكد ب
عالم العربية موقع املراكز واألساليب املستخدمة يف جمال الرقابة على وسائل اإلعالم. لكن يبدو أن وسائل اإل

 .1مازالت متمسكة باألساليب التقليدية يف جمال الرقابة، رغم عدم جدواها يف ظل التطورات التكنولوجية املتالحقة
هكذا انفلت املتلقي من آليات الوساطة)الرقابة( اليت كانت تسمح للدولة بأن حتدد للفرد ما جيب أن يشاهده 

 .2ويسمعه ويقرأه
أبلغ ناشرو عدد من الصحف ، باملركز الدويل للصحافة 2112جويلية  2يف اجتماع مجعهم يوم و 

املستقلة وزير القطاع ختوفهم خبصوص اجتاه السلطة ملزيد من التضييق على حرية الصحافة السيما بعد سجن عدد 
ــ العهدة الثانية  2112أفريل  2ر مسؤولو اجلرائد التطورات اليت عرفتها املهنة بعد اثأمن الصحفيني واملراسلني، و 

لرئيس اجلمهورية: عبد العزيز بوتفليقة ــ كما تطرقوا إىل عالقات الصحف باملطابع والوكالة الوطنية لإلشهار 
الصحافة. ويف منتدى حول  واملعاملة التمييزية اليت متارس يف هذين اجملالني وأيضا قضية تسيري صندوق دعم

والذي نظمته يومية اخلب ندد املشاركون من  2112جويلية  29احلريات اإلعالمية املنعقدة يف دار الصحافة يوم 
بالضغط واملمارسات القمعية املسلطة على الصحافة ورفضوا حماوالت تكبيل حرية التعبري من  وأكادميينيإعالميني 

 . 3ني مدونة أخالق املهنة تكون على مقاس السلطة وضد طموحات اإلعالمينيخالل وضع قانون اإلعالم وتقن
توترا يف اخلطاب الرمسي للسلطة الذي صب يف نطاق حتديد ( 2112ــ  1111) شهدت هذه املرحلة

. فالصحافة أخرىالصحافة باسم احملافظة على استمرار البالد تارة وباسم بناء صحافة مسؤولة تارة  جماالت حرية
جل يقظته أتنبيه املواطن من  تلك اخلاصية احلساسة املتعلقة مبعرفة"يف اخلطابات الرمسية للسلطة( هي  )كما جاء

وليس تغذية يأسه". من خالل هذا التعريف ملهمة الصحافة، يبز جيدا انشغال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
 ار مشروع سياسي معني، فاملطلوب من السياسي الذي يرتكز على هدف إدماج املنظومة الصحفية يف إط
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كمون، ولكن هو مدعو ألن كمون والذين حي  يكون وسيطا بني الذين حي   أنيكون مهنيا أو أن الصحفي ليس 

 .1ة التنمية"مخيتصر مهمته فيما امساه "جتنده خلد
من  ةاإلعالميلة تكييف املمارسة أإن هذا الوضع الذي مرت به الصحافة املكتوبة يبدو واضحا حول مس

 األحيان، وخاصة الصحفيني الذين تعرضوا للكثري من املضايقات القضائية، ويف بعض اإلعالمقبل السلطة ورجال 
االعتقاالت بتهمة خمالفة القانون، فالسلطة ومن جانبها تسهر على تطبيق القانون، وهي أكثر حرصا على  إىل

ولة يف ظل هذه الظروف االستثنائية والظروف العادية، وتلبية هلذا احرتام مبدأ السيادة والسري العادي ملؤسسات الد
 إىلجتاوزات قانونية جيب احلد منها وإال حتولت  وأصبحتالصحفيني اليت استمرت  أخطاءاحلد من  الغرض جيب

مارسة املهنية، وعليه  يصبح من واجب السلطة وضع حدود ملهام الصحفيني اليت تدخل ضمن املساس مللقاعدة 
 النظام أو األمن العام، أو التدخل يف املصاحل العليا للبالد. ب

مصادر اخلب وبالتايل  إىلوحق الوصول  اإلعالممن جهة الصحفيني فتعد هذه األعمال تطبيقا حلرية  اأم
للرأي بالوضع السياسي واألمين، دون أن يوضح يف التشريع ما يدل على معىن املصاحل  اإلعالمتقلص من دعم 

 واملعلومات األخباروحرية التنقل والبحث عن  ا للبالد ومن مث وباعتبار أن مهمة الصحفي نشر احلقائقالعلي
 القراء هي تكريس حلرية التعبري. إىلونقلها بالوسيلة اليت ختتارها 

هذه العوامل أثارت غيض الصحف املستقلة اليت راحت تندد هبذه التصرفات إزاء حرية الصحافة،  كل
للتحذير من قيود السلطة اليت استهدفت العديد من الصحفيني والكتاب اجلامعيني  اإلعالموتواصلت جهود رجال 

 .2الذين اغتيلوا يف سبيل أفكارهم أو انتماءاهتم أو عملهم
لصحافة جمموعة من العوائق القانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واملهنية، لقد أحاطت حبرية ا

 إىلفرغتها من معناها احلقيقي يف الواقع العملي وأبقتها من الناحية النظرية فقط مما أدى أحدت من ممارستها و 
 وإبداءأو التعليق عليها  ألخبارواواملعلومات  األحداثافتقاد الكثري من الصحف للموضوعية واالستقاللية يف نقل 

اليوم بدرجات متفاوتة  إىلالسياسية واالقتصادية بسبب تلك العوائق اليت مازالت  األموربشأهنا خصوصا يف  اآلراء
 آخر. من بني هذه العوائق: إىلمن بلد 

والنصوص التجرميية اليت نص عليها  اإلعالمـــ عوائق قانونية من خالل املواد املقيدة للحرية اليت نصت عليها قوانني 
 العقوبات.قانون 

                                                           

.26مرجع سابق، ص  ،مهنيةالصحفي والمراسل الصحفي في الجزائر، دراسة سوسيو ـ ـ رضوان بومجعة،   1 
.22ــ  21ق، ص ـ نور الدين توايت، مرجع ساب  2 
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اجلزائري يف التسعينات مع ميالد  السياسيـــ عوائق سياسية وقضائية ارتبطت مبختلف املراحل اليت مر هبا النظام 

وما متخض عنها  اإلرهابالصحافة اخلاصة، وما تعرض له الصحفيون من خالل قانون الطوارئ، وقانون مكافحة 
 السجن. إىلليق وحجز للصحف ومتابعات قضائية انتهت بكثري من الصحفيني من تع

العمومي واملطابع واستخدام ديون الصحف  اإلشهارـــ عوائق اقتصادية ارتبطت غالبا باحتكار الدولة لسوق 
 للضغط عليها.

هها الصحفي يف قاعات التحرير ـــ عوائق اجتماعية ومهنية ترتبط بأمهية االلتزام مببادئ اجملتمع والظروف اليت يواج
 1الصحفي.

ال مناص من إقرار التعددية اإلعالمية يف مجيع قطاعات اإلعالم دون أنه  ةيف النهاية أيقنت السلط
أدركت أخريا أن االنفتاح السياسي وإقرار التعددية احلزبية ال يكتمل إال بتحرير اإلعالم كما استثناء أو إقصاء،  

القانون، يتعنّي عليها أن  يادةوأجهزته على التعددية اإلعالمية. وإن أرادت الدولة العدل وسوفتح مجيع عناوينه 
 .تُعّزز احلق يف ممارسة اإلعالم بكل حرية، وكيفما اتفق من وسائل وسبل قانونية يكفلها الدستور والتشريع

 نقلة 2012م يناير عا 12، املؤرخ يف 12 – 12لقد سجل صدور القانون العضوي لإلعالم رقم 
نوعية يف مفهوم حرية اإلعالم؛ من خالل التكريس األمثل حلدود االنفتاح اإلعالمي والتجسيد األكمل ملفهوم 

 .2التعددية اإلعالمية اليت ال تقتصر على قطاع إعالمي دون آخر

 :ل التشكيلــوعوام اتــالسم ور المتلقيــــــــالجمه -8

للعملية االتصالية، إذ أّن كثريا من الباحثني حيددون أهداف ومهام الوسيلة يعتب املتلقي اهلدف األساس 
 .3اإلعالمية من خالل حتديدها جلمهورها

اجلمهور هو العنصر األساسي األول للنظام االجتماعي اخلاص باالتصال اجلماهريي، ويعتب هذا ف
 جماالت عديدة،  متمايزة بينها عالقات متشابكة يفالعنصر معقدا للغاية، فاجلمهور ينقسم إىل طبقات اجتماعية 

                                                           

، 2112ـ  2111، رسالة ماجستري، علوم اإلعالم واالتصال، تأثير حرية الصحافة في الجزائر على الممارسة المهنيةـ حممد عبد الغين سعيود،  1
 .22ص  جامعة باجي خمتار، عنابة.

، على 2119. 6. 1، تاريخ الزيارة: http://diae.net/21086، حرية اإلعالم في الجزائر كمتغير مفاهيمي قانونيـ نعيمي عبد املنعم،  2
 .11:12الساعة: 

.11، اجلزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ص دراسات في الصحافة الجزائريةـ أمحد محدي،   3 

http://diae.net/21086
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ويشري هذا الالجتانس االجتماعي بني أفراد اجلمهور إىل تعدد املتغريات اليت حتدد أمناط السلوك واالستجابة 

 1حملتويات وسائل اإلعالم.

يف اجلزائر، وحىت احلركة  اإلعالميشكل خلفية معرفية لدراسة مجهور وسائل  أنليس هناك ما ميكن ف
بقي اجملتمع هو  إذ، 2مل تواكبه حركة مماثلة يف جمال دراسة هذا اجلمهور 1191اليت شهدهتا اجلزائر منذ  اإلعالمية

 .نه شهد التغري ومل يشارك يف بنائهأاملشارك الضعيف فيها، حيث 
وسبب ذلك، أن وسائل البحث مازالت  السهل،ليس باألمر  وقرائها،إن دراسة العالقة بني الصحافة 

غري دقيقة، لكي تسمح بتحليل ودقة الروابط القائمة بني القارئ وجريدته، أو التأثريات املتبادلة للصحافة على 
. إن تنوع وظائف الصحافة املكتوبة، وتعدد عناصرها، قد االرأي العام، وتأثري الرأي العام على الصحافة نفسه

ث ومجع املعلومات يف هذا اجملال ال تكّلل بالنجاح، ألن لكل قارئ طريقته يف النظر هلذا جيعل أي حماولة للبح
 .3املضمون

لذلك فإن الفرتات التارخيية اليت عاشتها اجلزائر قد فرضت تصنيفا منطقيا لفئات اجلمهور حسب توجه  
 عمال. إىلاملواطنني  امةفئة ع إىلمن فئة املناضلني  :ةكاجلريد

 إىليف غالبه هذا التحول  خضعو  هي اليت حتكمت يف حتول اجلمهور عب هذه الفرتات هذه العوامل
 العناصر التالية:

 بالنظام السياسي: اإلعالميعالقة النظام  ـــ 1
مثة مفارقة حادة ختص اإلعالم يف اجملتمعات العربية، فاالستخدام االجتماعي املتعاظم لوسائط اإلعالم 

)تلفزيون، إذاعة، انرتنت...( وطغيان التمثيل األيديولوجي على اإلعالم كقوة تأثري ثقافية التقليدية واجلديدة 
وسياسية فائقة مل جيعال من اإلعالم موضوعا معرفيا يعكس أمهية مكانته يف احلياة االجتماعية واملخيال السياسي 

 . 5تصها "سوق اإلعالم"فـ"احلساسية" السياسية مازالت قوية يف الدول العربية ومل مت،4والثقايف

                                                           

.131مرجع سابق، ص  مة اإلعالمية، دراسة ميدانية،سوسيولوجيا اإلعالم، القيم في المنظو ـ بلقاسم بن روان،  1 
مرجع  الجزائريدراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع  ،Agenda Settingنظرية ـ يوسف متار  2

 .191، 169سابق، ص 
.99، ص مرجع سابقـ بيري ألبري،   3 
، مرجع سابق، ص اإلعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم، العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديد المجال اإلعالميـ الصادق احلّمامي،  4

19. 
.161، مرجع سابق، ص ظالل وأضواء،  وسائل اإلعالم والمجتمعـ نصر الدين لعياضي،   5 
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الدميوقراطي، وتتلخص  اإلعالم، نابعة من موقع وظيفة الصحافة يف أيضاوسائل  اإلعالميللجانب و 

 :1يف
أهنا تراقب احلاكم نيابة عن املواطن،  إذـــ موقع الرقيب الذي تتمتع به الصحافة يف حماولة اتصال احلاكم باحملكوم، 

 .أمهيةوهذا ما يزيد مكانتها 
أن حاجة السلطة للصحفي جتعل وظيفته  إذـــ دور الوسيط الذي يلعبه الصحفي يف معادلة السلطة والرأي العام، 

الذي يعب عن حاجاته للصحافة يف عدم مصداقية املعلومات اليت  العام،املعلومات للرأي  إيصاليف  أمهية تذا
 خارجها. إليهتصل 

مصدرا  اإلعالم، وترتتب عن ذلك ضرورة اعتبار اإلعالم ئلصوته للحاكم عب وسا إمساعـــ التذرع حبق املواطن يف 
مما  لألوضاعن احلاكم من احلصول على نظرة شاملة وميكّ  واإلدارية، األمنيةاجتماعيا للمعلومات، يكمل املصادر 

 يؤثر اجيابيا يف سالمة القرارات.
لعربية الواحدة يشكو من ضعف جتانسه وتكامله أو ا اإلعالميةحىت اخلطاب الواحد الذي تنتجه الوسيلة 

 2هدف أو غاية واحدة وحمددة. إىلتناقضه لعدم استناده 
 الرتاتبية الثقافية، وعلى هذا  إنتاج وإعادة اإلمجاع إلنتاجاالتصال هو يف الوقت ذاته جهاز سياسي  إن"

اليت ميثل امتدادا  األخرىنه من الصعب فصل االتصال عن مجلة أنظمة التنشئة االجتماعية إ، فاألساس
 3هلا"

احلكم الضعيفة والعاجزة عن مواكبة  أنظمة، يف ظل بعض اإلعالممتويل القطاع اخلاص لوسائل  إن
أو  اإلعالمية، ويف ظل هشاشة القوانني والتشريعات اإلعالمياملؤطرة للفعل  أو واإلعالميةالتطورات التكنولوجية 

 يعين تبير " "التتجري إنوالثقافية.  اإلخباريةسلعة جتارية( للمادة  إىلتقادمها، يعطي مشروعية "للتتجري" )حتويلها 
 

                                                           

     Agenda Settingنظرية ار، . نقال عن يوسف مت2، ص، 1112، السنة 293السالم، العدد  اإلعالم والسلطة، ـ حممد عباس،  1
 .121 ، صمرجع سابقالجزائري، دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع 

.121، مرجع سابق، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ نصر الدين لعياضي،   2 
 Armand Mattelart et Yves Stourdzé , Technologie, culture etcommunication : Rapportـ 3
remis à Jean-PierreChevènement, ministre d’Etat, ministre de la recherche et de la l’industrie, 
collection des rapports officiels, 2 vols. (Paris : Documentation Française, 1982-1983), p 13.  

.11ـ  19، مرجع سابق، ص المجال اإلعالمي العربي: إرهاصات نموذج تواصلي جديدّمامي، نقال عن الصادق احل  
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حبيث يصبح هذا االستعراض هو الغاية  واإلعالميهيمنة الطابع االستعراضي واللهوي على النشاط الثقايف 

 .1الوحيدة لرفع املردود املادي للقناة وزيادة مجاهرييتها
 استقالليةنه على الرغم من أعلى  ـــ تيار املدرسة النقدية إىلرغم عدم انتمائه هلذا يؤكد "ماك لوهان" ــــ 

أهنا تابعة للمؤسسات اليت متسك بزمام القوة يف اجملتمع، وهي بذلك  إالمن الناحية الرمسية،  اإلعالموحياد وسائل 
 .2تعكس البناء االجتماعي السائد وتقدمه كما هو

مل يكن ظهور الصحافة املستقلة من خلفية معرفة اجلمهور اجلزائري ومكوناته وصفاته، وال ففي اجلزائر، 
حافة املستقلة، وال حىت من جتارب سابقة يف ميدان من خلفية عملية حتدد النسق الذي ميكن أن تبىن عليه الص

املمارسة اإلعالمية الطويلة لكن بدايتها كانت نتاج نزعة، أقل ما ميكن أن نقول عنها أهنا من بني النتائج اليت 
 .11993فرزهنا أحداث أكتوبر أ

 بإقرار اإلعالميمس التغيري كل قطاعات اجملتمع اجلزائري، برز ذلك على الصعيد  1199بعد أحداث ف
للمواطن اجلزائري عدة منابر للتعبري  أصبح اإلعالمي، حيثوسائل التعبري  تعدد يفمما نتج عنه  اإلعالميةالتعددية 

 أبقىالذي  الشيءاحلمالت االنتخابية". "يف مناسبات نادرة مثل  إالال تشتغل  أهناعن آرائه وطموحاته حىت ولو 
حيث جتلت هذه املظاهر  وأبعادهابالرغم من تغيري مظاهرها  األفقومجهورها بارزة يف  اإلعالمبني وسائل  األزمة

 : 4يلي فيما
بالرغم من تنوعها من حيث الكم والكيف، سد الفراغ فيما خيص تزويد اجلمهور  اإلعالمـــ مل تستطع وسائل 

 باملعلومات الصادقة والفعالة يف عملية التنشئة.
كل شرائح اجملتمع، وهذا لكوهنا تتطلب املكتوبة يف اجلزائر، على سبيل املثال، خماطبة  ــــ مل تستطع الصحافة 

هذه الصحافة  أنكما   األميةاجملتمع اجلزائري تعاين  أوساطن العديد من أل مستوى معينا لفهم مضمون رسائلها
 تعاين مشاكل يف التوزيع مما جعل مناطق عديدة من اجلزائر حمرومة منها.

 

                                                           

.126، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـنصر الدين لعياضي،   1 
دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في  ،  Agenda Settingنظرية ـ ماكلوهان، نقال عن يوسف متار،  2

 .121مرجع سابق ص الجزائري، المجتمع 
 .122ص  ـ يوسف متار، املرجع نفسه، 3
 ، دور وسائل اإلعالم في عملية التنشئة السياسية لدى الفرد الجزائريـ يوسف متار، 4

httptemmaryoucef.ab.ma139584.htm 11:23على الساعة: ، 2112. 12. 22: يارة، تاريخ الز ، 
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يف اجلزائر املسامهة بفعالية يف تنشئة الفرد أيضا، وذلك لطبيعة عالقتها بالنظام  اإلعالمـــ مل تستطع وسائل 
، ويبقى أجوفا، تكاد تكون شعارا مصدر اخلب على سبيل املثال إىلالسياسي القائم، فضمان حرية الوصول 

املهين  أدائههذا الوضع، يبقى الصحفي يف  أمامو الصحفي يف الواقع خاضعا، ملا متليه السلطة يف هذا اجملال، 
الذي جعل ما  األمر، ال يعتمد على املصادر احلقيقية اليت توفر للجمهور معطيات ذات مصداقية كبرية، لألخبار

اخلطوط احلمراء اليت رمستها هذه  أنللجمهور عبارة عن تعاليق ال صلة هلا بالواقع. أي  إعالميةيقدم من مادة 
، وكذا ممارستها ملراقبة الصحافة اإلعالمن مصدر اخلب من خالل التشريعات املتعلقة بقطاع أسياسية بشالسلطة ال

يكون عليه، ويف مثل هذا الوضع، يبقى الفرد اجلزائري عرضة  أنتنشئة الفرد وفق ما ينبغي  إىلاملكتوبة، مل تؤد 
 يف غياب املصادر الصحيحة. إليهامن مصادر التنشئة يلجا  أخرى ألنواع

سطحيا خاليا من التحليل واملسائل اليت تعين  إعالماوأضحى الصحفي يف ظل هذه الظروف يقدم 
، مما األجنيب اإلعالمبالوطين، وتدعمت ثقته  اإلعالماجلمهور، وترتب على هذا الوضع، انصراف اجلمهور عن 

 .1الوطين بالنقد والتقييم والتحسيساإلعالم نقد الوضع االجتماعي والسياسي بدال من تكفل  إىلدفع الشارع 
خمصوص ميكن وصفه بالنخبوي والعمودي  شتغل منذ ظهور الصحافة وفق منوذجا ألن اإلعالم

يل وسائل والسلطوي، فالنخب السياسية واإلعالمية حتتكر وسائط اإلعالم ووسائل إنتاج اخلطابات العامة وبالتا
املشاركة يف الفضاء العمومي والنفاذ إليه. ويقوم احتكار النخب للمجال العمومي على شرعية متثيليتها للمجتمع 
برمته. فاملثقف والصحفي والسياسي يتحدثون باسم األفراد واجلماعات ذلك أهنم يتمتعون بكفاءة خمصوصة 

 األفكار.  اججة وإنتاجيف متلكهم للغة واملعرفة وألدوات اخلطاب واحملتتمثل 
فالنخبة هبذا املعىن حاملة للوعي اجملتمعي وقادرة وحدها على التعبري عليه وباملقابل يتشكل اجلمهور  
كتجسد لألفراد واجلماعات الصامتة والقابعة خارج اجملال العام تتلقى املعىن من النخب العاملة والعارفة والقادرة 

إشكالية املثقف والسلطة يف العامل العريب إىل حقبة تارخيية تنافس  كن إحالةميو  املعىن. على تأويل العامل وإنتاج
تأسست دولة االستقالل على ضرورتني مركزيتني: التنمية  فيها املثقف والسياسي على وظيفة قيادة اجملتمع. إذ

وحتفيزها وإيقاظ  وجتنيدهاوالتحرر. واقتضت هاتان الضرورتان إدارة سلطوية للمجتمع تقوم على تعبئة اجلماهري 
 .2وعيها وانصهارها يف عملية التنمية الوطنية والتحرر
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و ذاك حتت ثقل إرث املاضي اإلعالمي ممثال يف أفمازالت وسائل اإلعالم العربية ترزح، هبذا القدر 

خبارية على حساب الصحافة التجنيدية والتعبوية، فما يتعلق باملوضوع فهو هيمنة املواضيع السياسية يف املادة اإل
 .1املواضيع االجتماعية واألحداث املتنوعة اليت يعيشها كل أبناء اجملتمع يف أماكن تواجدهم

 اإلعالميةالدراسات  أن، فبالرغم من اإلعالميةالغياب التام لدراسات اجلمهور وميوالته وعادات تعرضه للمواد ــــ 
حتديد اجلمهور املستهدف، كما صار ينبغي  إىل إضافةعلى ضرورة ذلك،  وأكدت أثبتتاحلديثة منها والقدمية 

معرفة وتتبع اجتاهات مجهورها، ذلك اجلمهور الذي صار مجاهري، ومعىن ذلك مل يعد احلديث  إعالملكل وسيلة 
اقتصادية عن اجلمهور اجلزائري، بل عن اجلماهري اجلزائرية، وفقا لعدة متغريات، عمرية وجنسية وفئوية وحملية و 

 .2وثقافية

 :تبعية النظام اإلعالمي للنظام السياسيـــ  3
)بني السلطة واالتصال( على العالقة املباشرة بني النظامني، وعلى وضعهما وجها  ركزت مجيع الدراسات

بني ة العالق لوجه، وحماولة إجراء احلوار النقدي بينهما، وصوال إىل رؤية موضوعية لطبيعة هذه العالقة، بيد أن
تكون  كثريا ما  إذ، األحيانمن املباشرة دائما، كما أهنا ليست هبذا الوضوح يف غالبية  النظم ليست هبذه الدرجة

قة بني نظامني )كالنظام السياسي والنظام االتصايل(، عالقة غري مباشرة، ومسترتة، ولذا تتطلب دراستها الالع
 .3اط ملا هو مسترت وغري مباشر من ناحية أخرىاالستقراء ملا هو واضح ومباشر من ناحية، واالستنب

من بني املالمح اليت ميزت تطور الصحافة اجلزائرية املكتوبة منذ االستقالل هو االرتباط الوثيق للصحافة 
 .4املكتوبة يف اجلزائر بطبيعة النظام السياسي السائد، مما يؤكد مقولة تبعية النظام اإلعالمي للنظام السياسي

تتضمن السياسة اجلزائرية يف االتصال جوانب كثرية اجيابية وجوانب أخرى سلبية هي كذلك  رغم هذا 
كثرية. فاجلوانب االجيابية هي أن اجلزائر طورت وسائل االتصال بصفة ملموسة وجعلت من هذه الوسائل أدوات 

أن مهمة القائمني هبا مل مطيعة خلدمتها. واجلوانب السلبية تتمثل يف كون دور هذه الوسائل مل تتضح بعد كما 
تتبني بعد ومل يقتنع هبا املسؤولون وأخريا فإن هذه الوسائل مل ختلق الصلة اليت تربطها باجلماهري حبيث بقيت 

 العالقات بينها وبني السلطة وبينها وبني اجلماهري مفقودة.
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املؤمتر الرابع حلزب جبهة ولعل هذه السلبية خلقت نوعا من األزمة يف وسائل االتصال حبيث انتبه إليها 

 1.التحرير الوطين وحاول أن يتفهمها وأن يقدم بعض احللول
تزويد الناس باملعلومات عن أنشطة ومؤسسات  األخرية، كان دور هذه ملايف الع يف املراحل األوىل لتطور الصحافة

املعلومات، فإن دور الصحافة ذات نفوذ كانت تتحكم حبياهتم. واليوم، يف الوقت الذي أصبح فيه العامل مليئا ب
تكوين  يصبح خمتلفا. فعندما تكون املعلومات متوافرة بغزارة ومتاحة طوال الوقت ويف كل مكان، فإنه جيب أن يتم

ومتاما كما أن قيم الصحافة ال تتغري يف هذا اجلو التنافسي، فإن الدور ال  العالقة اجلديدة بني الصحافة واجلمهور.
التزويد باملعلومات كأداة للحكم الذايت، فقد أصبح اآلن دورا يف  هو جمردأيضا. وحيث كان الدور ذات مرة  يتغري

 اإلشاعاتتزويد املواطنني باألدوات اليت حيتاجوهنا الستخالص املعرفة ألنفسهم من الطوفان غري املتمايز من 
اآلن نظام االتصاالت. لذا، فإنه يتعني على الصحفي والدعاية والثرثرة واحلقيقة والتوكيد واالدعاء الذي ينتجه 

 .2العامل، وإمنا كذلك أن يفهم طوفان املعلومات أثناء تقدميها للمواطنني ليس فقط أن يفهم
بيد أن هذا الفهم األكثر تعقيدا للجمهور حيمل معه إدانة للصحافة احلديثة أيضا، ورمبا تكون الصحافة 

اخلباء ــ املصاحل اخلاصة ــ مسؤولة جزئيا، عن خيبة أمل اجلمهور. إن مثل هذه الصحافة اليت تركز على النخبة من 
ال تعكس العامل كما يعيشه معظم الناس ويشعرون به. والتغطية السياسية، اليت تركز على االعتبارات التكتيكية 

حافة. الصحافة اليت يستهدف فيها للمدمن سياسيا، وهتمل جمرد املهتمني وغري املهتمني، تقّصر يف مسؤوليات الص
 .3كل خب العدد األكب من اجلمهور ــ كافة الصحف العادية، يف الواقع، هتمل معظم اجلمهور طوال الوقت

 إىلكون على املستوى الداخلي للدولة وإمنا قد يتعداه ي ال للنظام السياسي قد اإلعالمي إن تبعية النظام
 أو مسترتة مضةاات قد تبدو مبهمة أو غيبطريق مباشر أو غري مباشر ضمن ساقمن التبعية اليت قد تؤثر  نوع

أمحد محدي أن خطاب التعتيم زائر هلذا يرى جلبا اإلعالميةمصلحة يف تشويش الساحة  الة بأطراف هللكنها مفعّ 
 :4يأيت ضمن سياقات عديدة، يرصدها يف النقاط التالية

أ ــ أول هذه السياقات هو تفريغ وتنضيب مضمون اخلطاب ليكون مهيأ لتقبل أية مواد إعالمية، والطبيعة كما هو 
 معروف ال تقبل الفراغ، ومن هنا تأيت املواد السطحية والساذجة والرديئة واحلادثة على التواكل، وهو ما نلحظه يف 
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ومن جراء ذلك يصبح اخلطاب عبارة عن مجلة من الضالالت واألفكار  اإلثارة الصحف الصفراء وصحف

 العشوائية، نتيجة لفقدان املعلومات الصحيحة وغياب التحليل النقدي املعمق. واألحكاماملشوشة، 
ب ــ ثاين هذه السياقات تتضح معامله، عندما يقوم منتجو اخلطاب، مث مروجوه، مهما كانت طبيعة هذا اخلطاب، 

بارة الكفيلة والطاقة اجل املعنويةتسليع املعلومات املشكلة له، أي جعلها سلعة وبضاعة فاقدة لتلك القيمة  بعملية
، لتصبح كأية بضاعة قابلة للتسويق، ومن هنا تتشكل املقوالت املتعلقة باألرباح واخلسائر، اإلنسانبتطوير 
رعها بغض النظر عن مضموهنا التضليلي أو التنويري، اليت ال خترج عن مسارات مدى ترسيخ القيم املراد ز  واألرباح

( حسب وجهة نظر أيديولوجياوهنا حتدث عملية الفرز بل والرقابة، حيث حتجب املواد أو العناصر غري املرحبة )
، واليت تدعم مكاسب منتجي أيديولوجياق املواد املرحبة املنتج، ومن مثة يصبح غري مرغوب هلا االنتشار، وتسوّ 

 ،بل وتصبح وحدها املرغوب هلا االنتشار.، حيث تبذل كل اجلهود يف سبيل نشرها وتروجيهااخلطاب
لتسويق املعلومات حيث يكون حجم  أدواتذاهتا باعتبارها  اإلعالمج ــ وثالث هذه السياقات يكمن يف وسائل 

يف حد ذاهتا  اإلعالموسيلة  االهتمام فيحد ذاته قيمة اعتبارية تكشف عن مدى تسويق قيم التعتيم والتضليل، إن
تعطي صبغتها للمعلومات اليت تقدمها للمتلقي، فإذا قدمتها بشكل جاد ورزين تفرض نفس الوضعية على 

 تكون معكوسة.ذا كان العكس فإن النتيجة إاملتلقي، و 

 :التوزيع الجغرافيو  الصحفـــ تنوع  8

اليت أفرزهتا  األطيافالذي فرضه اختالف  تنوع الصحف إىل يف اجلزائر اإلعالميةلقد أدت التعددية 
تنوع وتشتت اجلماهري نظرا  إىل أدىما  ،عمومية وحزبية إىلمن خاصة  عت الصحفو التعددية السياسية فتن

نقص أو انعدام التوزيع خاصة على  إىل باإلضافة، الصحف يف جذب هذه اجلماهري خلصائص كل نوع من هذه
الصحف اجلهوية )وكلها صادرة بالعربية(، فلم تتمكن من التطور وتأدية دورها مستوى اجلنوب، أما فيما خيص 

التواصلي والتقرييب املنوط هبا، وذلك ألن املسؤولني "تصوروا هذا التقريب من الزاوية التقنية فقط. ألن ما كان 
 1يهمهم هو إيصال الرسالة من القمة إىل القاعدة.

لفرتات طويلة ظلت الصحافة اجلزائرية تتحيز يف صحفها العمومية للغة الفرنسية اليت :ويـــــاللغ زـــــتحيالـــ  2
 التنوع التعدد و فبدل أن يكون ،النشر والتوزيع ،ترعاها النخبة بدعم من القوى السياسية وقد جتلى ذلك يف الطبع
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لفئات ظلت خملصة للمستعمر ما اللغوي ظاهرة صحية يف مرحلة بناء فإنه حتول إىل صراع يرتجم الوالء والتبعية 

الصحافة واليت  جعل القائمني يف مراكز القوة سواء السياسية أو املالية يدعمون هذا التيار ما انعكس سلبا على
 :1خلصها فضيل دليو يف

غري املتوقع من االنفتاح اجلديد ـــ من التمييز بني الصحف العربية ـــ على  اإلعالميفرتة االنفتاح ــــ مل تسلم 
والصحف الصادرة بالفرنسية، فيما خيص نظام الطباعة والتوزيع وحتديد كمية الورق املخصص هلا. إن هتميش 

 الستقالل. وعزل األجهزة اإلعالمية باللغة العربية لصاحل لغة احملتل ناجتتان عن سابق إصرار وترصد مستمرين منذ ا
ـــ ومما دعم هذا التوجه يف هذه املرحلة عودة استرياد بعض صحف فرنسا إىل اجلزائر، وصدور العديد من الصحف 
"الصفراء" املثرية للعواطف والغرائز باأللوان والصور اخلليعة والعبارات املبتذلة اليت ال حترتم القيم واألخالق، واليت 

نسيج خيال صحفييها وبعضها اآلخر مرتجم من صحف أوروبية أو من مواقع تعاجل مواضيع شاذة ــ بعضها من 
الكرتونية معاجلة تسويقية ودون رسائل تربوية ووقائية. ورغم خرقها لقانون اإلعالم اجلزائري فإهنا الزالت سارية 

 املفعول.
متيزت كذلك باقتصار التعليق  1119 ــ 1112 فرتةالويف نفس هذا السياق االغرتايب جتدر اإلشارة إىل أن ــــ 

اإلداري النهائي القانوين أو غري القانوين على الصحف العربية، أما التعليق املؤقت واملخفف فقد مشل الصادرة 
 بالفرنسية.

ارتباط تفوق الصحافة الصادرة بالفرنسية بتفضيلها بالدعم السياسي واخلبي واملادي بطرق مباشرة وغري مباشرة ــ ــ
ن الوسط الثقايف واالجتماعي التوزيع، اإلشهار، املعدات، إعادة التأهيل باخلارج( وذلك أل األخبار، الطبع،)توزيع 

 الطبيعي لنشرمها أكثر مالءمة منه للصحافة العربية.
ـــ اقتصار الصحافة الصادرة بالفرنسية عموما على اليومية دون األسبوعية واجلهوية، مما جعل توزيعها يتمركز يف 

 املدن الكبى واحلضرية خاصة، وذلك بسبب اهتماماهتا ولغتها.
مما حيتم على القائم باالتصال مراعاة هذه  اجلمهور، الثقايف لفئات فهل راعت هذه اجلرائد املستوىـــ 

 ، اإلعالمالعمايل هي: ملكية وسيلة  اإلعالماليت متكنت من حتديد  األساسيةاخلصوصية.لذلك فإن "املقاييس 
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، واملتلقي اإلعالميةهذه املادة  وحمتوى اإلعالم، أما "إنتاج" وسيلة اإلعالميةمشاركة العمال يف حترير وتوزيع املادة 

 .1الفقد ظل مهم اإلعالميةالة سللر 
واملستقبل حول دالالت الرموز، ويف هذا  املرسلعامل االتفاق االعتباطي بني  إغفالـــ ويف هذا املضمار ال ميكن 

"ملرسل املعلومات، ومتلقيها خمزونان متباينان من  القول: إىل"جورج كالوس"  األملايناالجتاه يذهب الكاتب 
الكلمات واملفاهيم، ويكون خمزون املرسل ــ باجلهاز الذي يقف وراءه ـــ أكثر بكثري من خمزون املتلقي، لكن املرسل 

مستوى كلماته، ومفاهيمه، فإن احتوت الكلمات على مفاهيم يفتقدها املتلقي، يف  ىز نفسه علجيب أن ميي
خمزونه املعريف اخلاص، فقد التأثري املرجو منها. أما إذا تأقلم املرسل متاما مع مستوى معني ملتلقي املعلومات، كان 

 2مستوى إرسال املعلومات منخفضا وبدائيا".

 :التغطيةو  المحتوىطبيعة ـــ  2
تتصدر قضية إمداد اجلماهري باملعلومات الصادقة واملكثفة ومستوى املعاجلة املهنية للتغطية اإلعالمية 

يؤكد" حيث .3أولويات العمل اإلعالمي الناجح الذي يشبع حاجات تلك اجلماهري من التعرض للوسيلة اإلعالمية
سالة من جهة والعالقات اليت تنشأ بني أطراف عملية زهري احدادن" أن سياسة االتصال باجلزائر تفرض نوعية الر 

. لذلك فإن وسيلة اإلعالم ينبغي أن تكون رسائلها 4االتصال يعين: السلطات والوسائل واجلمهور من جهة أخرى
"فاروق أبو زيد" أن وظائف الصحافة تنمو وتزداد  اهير ، حىت تتوافق مع ما 5متوافقة مع قدرات التقبل لدى قرائها

بتعدد املراحل التارخيية اليت مير هبا اجملتمع الذي تصدر فيه الصحيفة حيث تضيف كل مرحلة تارخيية وظائف 
 اإلعالميفاالنفتاح  ،6جديدة للصحافة لتليب احتياجات التطور الذي حيققه اجملتمع خالل هذه املرحلة التارخيية

 احملتشم يف املسار السياسي للبالد هناية الثمانينيات، أراد إعطاء الصبغة الثقافية للمؤسسات والتحول 
 

                                                           

هادة املاجستري يف العلوم اإلعالمية، (، مذكرة لنيل ش1131إلى  1191دراسة تحليلية لجريدة الثورة والعمل من سنة ـ نصر الدين لعياضي، ) 1
، مرجع سابقفي الصحافة الجزائرية،  .نقال عن أحمد حمدي، دراسات1133جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية واإلعالمية، سبتمبر 

 .13، 11ص
. 62ـ  62، مرجع سابق، ص الخطاب اإلعالمي العربي، أفاق وتحدياتـأمحد محدي،   2 
التغطية الصحفية ألحداث التفجيرات اإلرهابية في مدينة الرياض، دراسة كيفية وصفية تقويمية ألداء الصحف ـ حممد بن سعود البشر،  3

 .11، موقع محلة السكينة، دون سنة نشر، ص المحلية
 .121، ص مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالـ زهري احدادن،  4

.12، مرجع سابق، ص زائريةدراسات في الصحافة الجـ أمحد محدي،   5 
.26، ص 1119، القاهرة: عامل الكتب، 2، طمدخل إلى علم الصحافةـ فاروق أبو زيد،   6 
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 .1عية للمواطننيااملشاكل االجتم الطابع السياسي والسماح احملدود بعرض إىل باإلضافة اإلعالمية

الذي مييز الصحيفة هو تلبية رغبة حب االستطالع لدى القارئ والشرط الثاين  األولان الشرط كفإذا   
للمتلقي يف شكل حتريري  اإلعالميةن الشرط الثالث هو تقدميها الرسالة إالتنوع وهو ما يرتجم يف أقسام التحرير، ف

، واألخبار اإلعالمقليلة من  كنا يف السابق حنصل على كمية.2معني يقدم فنونا مثل اخلب والتقرير واحلديث واملقال
يف  اإلعالممغلق. وكان  إعالميالفرز، واالنتقاء، واحلذف، واملراقبة يف فضاء  إىلتتعرض  أيلكنها كمية مغربلة، 

 أالّ ، حيث حيدث باآلراءبقدر ما يهتم  واألحداث، ال حيفل كثريا بالوقائع إخباريتعبويا، غري  إعالماالسابق 
يف فضاء  اآلنالشيء ذاته حيدث  ! ما جرى إزاءيفكر به  أنيدري اجلمهور ماذا جرى لكنه يعرف جيدا ما جيب 

وتزايد  لألخبارالرتعة االستعراضية واملشهدية  أمام اإلعالمحنصل على كمية كبرية من  إننامنفتح وطافح:  إعالمي
 . 3الستباقها األحداثسرعة القفز على 

يتضح أن اجلمهور كان هو الضحية على الدوام، سواء كان املالك حكوميا أم قطاعا خاصا. ففي الوقت 
تدخلت يف سياستها التحريرية،  أنسلب حرية الصحف واستقالليتها، بعد  إىلفيه امللكية احلكومية  أدتالذي 

ة اخلاصة، مل تكن يف منأى عن الرقابة. فإن الصحف يف ظل امللكيأشكال ، وفرض مجيع اإلعالميةومضامينها 
هيمنة الشركات املمولة،  إىل فيه الذي تعرضت الصحافة الضغوط اليت تستهدف النيل من حرية العمل الصحفي

دة الشركات، ويف كال احلالتني مل تعد الصحافة، نجأواجهة للرتويج لسياسات و  إىلونتج عن ذلك حتول الصحافة 
 .4مشوهة عكست جلمهورها شيئا آخر غري احلقيقة مرآة وإمنا احلقيقة، يريدها قراؤها تنقلمرآة نقية كما 

 

                                                           

.122، مرجع سابق، ص 3118ـ  1381تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة، ـ فضيل دليو،   1 
 .92، ص2113لطبع والنشر والتوزيع، ، القاهرة: دار ومكتبة اإلسراء ل1، طمدخل في الصحافةـ آمال سعد املتويل،  2

.129ـ  126، مرجع سابق، ص وسائل اإلعالم والمجتمع، ظالل وأضواءـ نصر الدين لعياضي،   3 
 .23، ص 2116، دولة اإلمارات العربية املتحدة، اجلمهورية اللبنانية: دار الكتاب اجلامعي، 1، طالبيئة الصحفيةـ خليل إبراهيم فاخر،  4
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 المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة ثانيا:

 
 مدخل:   

تعد اجلرمية من الوقائع اليت مل خيل منها أي جمتمع من اجملتمعات البشرية على مر العصور، وهي بالتأكيد           
االجتماعية اليت تعاين منها اجملتمعات اإلنسانية بدرجات متفاوتة على مستويات  تعترب من أهم املشكالت

 ملستحدثةمتعددة، وقد أخذت اجلرائم بالتطور من صورهتا التقليدية املعروفة من القتل والسرقة إىل بعض اجلرائم ا
 اليت أفرزهتا التغريات االجتماعية للمجتمع اإلنساين.

ماهريي، واجاوزها اوحواج  السياسية واجلغرافية وتصارعها مع الققافات ومع تطور وسائل اإلعالم اجل
املختلفة برزت املخاوف االجتماعية اليت تصنف هذه الوسائل ضمن الوسائط الققافية اليت تنشط أسباب اجلرمية 

ا الفرد وتساعد على اتساع رقعتها بنقلها ألحداث العنف وتصويرها لواقع اجلرمية يف جرعات مكقفة يستقبله
 بشكل غري واع ويتمقلها كخربة واقعية قد تشكل فيما بعد بؤر خلل نفسي واجتماعي للفرد وللمجتمع.

 النظرية المفسرة للظاهرة:

تعد نظرية التأطري هي النظرية األكقر قابلية للتعامل مع ظاهرة الدراسة، ومؤدى هذه النظرية العام هو أن 
لبناء اوحقيقة االجتماعية. وهذه اوحقيقة االجتماعية ليست جمردة، بل أهنا عملية التأطري هي نشاط نقدي يسعى 

تقوم على وجهة نظر املؤسسات العاملة يف جمال صنع اوحقيقة ومنظورها ألبعاد القوة االجتماعية وسابق خربهتا يف 
 التعامل معها.

قد كان النشاط األبرز هلذه وتقوم هذه املؤسسات بالدور التفسريي الالزم لفهم اوحقيقة االجتماعية، و 
النظرية يدور حول قدرة وسائل اإلعالم على دفع اجلماهري للتفكري يف موضوع معني، وإكساهبم املدخالت اليت 

 يفكرون من خالهلا، وبالتايل يتم التفكري داخل إطار حمدد من قبل املؤسسة اإلعالمية.
عالمية ذاهتا، رأت أن املؤسسة اإلعالمية تقوم على أن الدراسات اليت تناولت املنظمات، واملؤسسات اإل

حبالة من التأطري ملفاهيم القائمني باالتصال داخلها، وأن هذه املؤسسة ذاهتا ال تعمل يف الفراغ، بل ترتبط مبفاهيم 
 لسوق الذي تعمل فيه، وتنتهي بالققافةاومتغريات أعلى وأعم، تبدأ من قواعد تنظيم العمل داخل املؤسسة ذاهتا، و 

السائدة يف اجملتمع. وهو ما أفرز تعديال يف جماالت البحث يف هذا اجملال، حيث ااجهت بعض الدراسات حنو 
 تنظري هذه اوحالة ضمن املؤسسات، وقدرهتا على تأطري رؤيتها على العاملني هبا.
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" كما أكده  وهذا البعد الكامن وراء عالقة املؤسسة العاملة يف إطارها رك  عليه "فري هريست" و "ستار

كلمن "ديت " و "تراسي" و "سيمسون" حيث اتفقوا على أن نظرية التأطري املؤسسي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبيئة 
 :1وأن عناصرها الرئيسية هي ثالثة عناصراليت تعمل املؤسسة يف إطارها، 

اللغوي للمفاهيم وهي اليت حتدد حيث هي الوسيط الناقل للمعىن، وهي ترتبط بالققافة، وداللة اللفظ ـــ اللغة:  1
 اإلطار.

 حيث بناء على املفهوم اللغوي ذي الداللة تتحدد أطر التفكري إجيابا أو سلبا.ـــ التفكير:  2
 : وهو يشري إىل القدرة على التنبؤ، وإدراك عواقب التفكري ضمن اإلطار الداليل اللغوي.ـــ التدبر 3

 ري ضمن املؤسسات اإلعالمية هي:وقد حدد "هاالهان" سبعة مستويات للتأط
 : حيث يتم تأطري املوقف الذي تتم فيه عملية االتصال.تأطير الموقفــ  1
 : حيث يتم وضع مسات حمددة اجيابية وسلبية حول مفهوم ما، أو موقف ما.تأطير السماتــ  2
 .: حيث يتم حتديد اخليارات ضمن ما هو خطر وما هو آمنتأطير الخيارات الخطرةــ  3
 : حيث يتم تأطري خيارات الفعل املتاحة، واملقبولة، واملرفوضة.تأطير الفعلــ  4
 : حيث يتم وضع كل قضية تتم معاجلتها ضمن إطار املعاجلة اإلعالمية قبوال ورفضا.تأطير القضيةــ  5
 مي.: حيث يتم وضع إطار حيدد حدود املسؤولية والواجبات ضمن العمل اإلعالتأطير المسؤوليةــ  6
 : لفهم األخبار على مستوى القائم باالتصال، ومن مث نقله إىل اجلمهور.تأطير األخبارــ  7

 وبتطبيق هذه النظرية على ظاهرة الدراسة يتضح ما يلي:
ــ أن القائم باالتصال يعمل ضمن مؤسسة، هذه املؤسسة تعمل يف إطار بيئة اتصالية تتشابك مع عناصر البيئة  1

 لى مقل البيئة التشريعية، والقيمية، والسياسية، واالقتصادية والفكرية...االجتماعية األع
ـــ أن البيئة االتصالية حتدد إطارا لفهم حقوق اإلنسان وتكسبها داللة ما، وأن هذا املفهوم يرتبط بطبيعة التفكري  2

 ومستوى مساندة الفكرة، وطبيعة توقع التأثري االجتماعي ملقل هذه الفكرة.
ن أطر املفاهيم حتدد مستويات املمارسة اإلعالمية حينما تتناول قضية حقوق اإلنسان إجيابا أو سلبا، ـــ أ 3

 مساندة أو رفضا.

                                                           

 :على الظاهرة وإسقاطهـ مت استعارة املدخل النظري 1
ص ، 2115والتوزيع، ، عمان: دار جرير للنشر 1، طاإلعالميون العرب وقضايا الحرية، الديمقراطية وحقوق اإلنسانـ عبد اهلل بن حممد الرفاعي، 

 .151ــ  141
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 ـــ أن مستويات املمارسة تدفع حنو تقومي حالة حقوق اإلنسان يف البيئة اإلعالمية ومدى تطبيقها. 4

والنظريات املفسرة هلا واالاجاهات اإلعالمية اليت  اجلرمية، تصنيفاهتا هلذا يعىن هذا اجل ء بتناول مفاهيم
اختلفت حوهلا اآلراء بني مؤيد ومعارض هلذا النشر وانعكاساته على اجلمهور، باإلضافة إىل ضوابط النشر اليت 

 وذلك من خالل العناصر التالية: جيب أن تراعيها الصحافة حبق قارئيها،
 املفسرة هلا. ـــ مفاهيم اجلرمية تصنيفاهتا والنظريات 1
 ـــ آثار وانعكاسات نشر أخبار اجلرمية على اجلمهور. 2
 ـــ االاجاهات اإلعالمية لنشر أخبار اجلرمية والضوابط املتحكمة فيه. 3

 :تصنيفاتها والنظريات المفسرة لها مفاهيــــــــــم الجريمــــــــــةــــ  1

 ـــ مفاهيم الجريمة:أ 

أسبابه املوضوعية والذاتية اليت تتجسد يف املتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية  اإلجرامي للسلوك
طروحاهتا و مدارسها ونظرياهتا  األسبابوالدينية واوحضارية والقيمية والنفسية والبيولوجية والوراثية، ولكل من هذه 

 1موضوعاهتا العلمية املتخصصة. ومؤيدوها بل وحىت وأنصارهاوزعماؤها 
مفهوم اجتماعي مطلق  إعطاء إىلاختلف العلماء حول تعريف اجلرمية، ففريق من العلماء يرمي ولقد 

للجرمية وفريق آخر متسك باملفهوم القانوين. ونرى يف هذا الصدد تعريف "دوركامي" للجرمية بأهنا الفعل الذي يقع 
انعدام إىل ن االجتماعي لدى الفرد الذي يرجع انعدام شعور التضام إالباملخالفة للشعور اجلماعي، فاجلرمية ماهي 

 2املعايري والقيم اليت تدعم التضامن االجتماعي.
للجرمية بأهنا  "دوركامي"معيارية، ينبغي معرفة نظرة الولفهم نظرية "دوركامي" يف سببية اجلرمية وعالقتها بال

توجد بالنسبة لنظام اجتماعي يف مجيع  األفعالاملستهجنة عموما من قبل مجيع أفراد اجملتمع،هذه  األفعالتتضمن 
 الضمائر السليمة، وتتمي  اجلرمية بعدة خصائص:

 يف جمتمع معني. األسوياء األفرادـــ اجلرمية تنتهك املشاعر لدى مجيع 
 ـــ هذه املشاعر قوية.

 
                                                           

.16، ص 1121، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، الجريمةـ إحسان حممد اوحسن،   1 
 .33، 37، ص 2111، جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع، علم اجتماع الجريمةـ أمحد أنور حممد سيد،  2
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 1معي.ـــ لذا فاجلرمية هي الفعل الذي ينتهك بقوة اوحاالت احملددة )الواضحة( للضمري اجل

يدرك كل الباحقني مبختلف ختصصاهتم وتوجهاهتم أن اجلرمية سلوك شاذ ينبغي حماربته والوقوف ضده، 
رائهم آلولكنهم خيتلفون يف مفهومها باختالف نظرائهم واالاجاه الذي ينطلق منه كل واحد منهم، وقبل أن نعرض 

، فال ميكن أن اإلجراماليت يبىن عليها علم  واألساسية األوليةأن التعريف مبفهوم اجلرمية هو املادة  إىلاملختلفة نشري 
نويل للتعريف  فإننامل حندد أوال ماهية اجلرمية ولذلك  إذا اإلجرامية، وال العوامل اإلجرامحندد مفهوم اجملرم، وال علم 

التعريف  إىللفة ووصوال هبا عناية مرك ة خاصة بدءا بالتعريف اللغوي ومرورا بالتعاريف الشرعية االصطالحية املخت
 .اإلجرامالذي نرى أنه مناسب مليدان علم 

عظم جرمه أي أذنب، أما يف  إذاجرم مبعىن جىن جرمية، وجرم  ن العرب أن  اورد يف لسالتعريف اللغوي للجريمة: 
 ن اجلرم واجلرمية يعين الذنب ومنه جرم أجرم واجرتم.إخمتار الصحاح، ف

 التعريف االصطالحي للجريمة: 
، كما أن الفقهاء هلم دور ال األقدمتعريف اجلرمية عند العلماء املسلمني: رأينا أن نبدأ هبذا التعريف ألنه 

يف هذا امليدان. وأشهر تعريف للجرمية هو ما  اإلصالحيةالبحوث املتعلقة باجلرمية، بل وسبقوا القورات  ينكر يف
ورات شرعية زجر اهلل عنها حبد أو تع ير ويفهم من هذا ظحميف السياسة الشرعية: بأهنا  "املاوردي" اإلمامذكره 

 التعريف ما يلي: 
 .باألصلاملباحة بالنص أو  األفعالـــ أن الفعل اجملرم حمرم يف الشرع وعليه يصدق اسم اجلرمية على 

باوحد بأن تكون العقوبة مقدرة وحمددة شكال ومعىن أو بالع ر  إماورة وضعت هلا عقوبة ظاحمل األفعالــــ أن هذه 
ورات غري املنصوص على ظبأن ترتك للحاكم أو للقاضي يوقعها بشروط وضوابط، ويتحصل من ذلك أن احمل

 ن كانت حراما كالغيبة والنميمة وأكل الربا.إتعد جرائم حىت و  عقاهبا ال
يربط هذا التعريف اجلرمية مبخالفة القيم اليت استقرت يف : قواألخالالجريمة عند علماء االجتماع  تعريف

، فكل فعل األساسيةجرمية، كما يربطها أيضا مبصاحل اجلماعة  وجدان اجلماعة فكل سلوك خالف هذه القيم عد  
من عدمه ليس بكونه  اإلجراميمناط تكييف الفعل فهو جرمية، وبالتايل يكون  األساسيةضار مبصاحل اجلماعة 

 2د اجلماعة.و اليت تس ةوالقيم االجتماعي األخالقمببادئ  وإمنامنصوص عليه يف نص تشريعي 

                                                           

 .36، ص 2111، األردن: مؤسسة الوراق، النظريات االجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان الناميةـ مصلح الصاحل،  1
.12ــ  3، اجل ائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، اوحجار، ص والسياسة الجنائيةعلم اإلجرام ـ منصور رمحاين،   2 
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، األخالقفمنهم من يؤسسه على  اإلجراميةوقد تباينت آراء الفقهاء بشأن املعىن االجتماعي للظاهرة 

 القيم االجتماعية. إىلومنهم من يرده 
ــــ فاالاجاه األول: يربط بني اجلرمية وقواعد األخالق، فاجلرمية وفقا هلذا االاجاه هي كل فعل يتعارض مع املبادئ 

العالقة بني اجلرمية  قسمني: فمنهم من جيعل إىلأن أنصار هذا االاجاه انقسموا على أنفسهم  إالاخللقية، 
 كلها، ومنهم من جيعل هذه العالقة شاملة لكل القواعد ال األخالقيةالقواعد  قاصرة على خمالفة بعض واألخالق

 اخللقية دون متيي .
للجرمية لديه أساسا على الربط بينها وبني القيم االجتماعية.  االجتماعيــ أما االاجاه القاين فيقوم التعريف 

اليت  واألفكارالقيم  وتعددت تعريفات زعماء هذا االاجاه. فمن قائل بأن اجلرمية هي كل فعل امتناع يتعارض مع
اخلاصة حبفظ وبقاء  األساسية املقتضياتاستقرت يف وجدان اجلماعة، ومن قائل بأهنا تلك اليت تتعارض مع 

شرط من شروط   إهداراجلرمية هي تلك اليت تنطوي على  أن إىلفيذهب  إيضاحااجملتمع، ومنهم من ي يد التعريف 
 1رط.أو ظرف مكمل هلذا الش كيان اجملتمع ووجوده

جند أن  فإنناأما تعريف اجلرمية من منظور أو املضمون السيكولوجي مفهوم الجريمة من المنظور السيكولوجي: 
  ال شكللمجتمع وهو  على أن ه سلوك معاد   اإلجراميالسلوك  إىلعلماء النفس وأنصار التحليل النفسي ينظرون 

ن  الشخص اجملرم ال خيتلف عن الشخص إوكذلك فخر من أنواع السلوك الشاذ أو غري السوي ، آكأي  نوع 
 2املريض الذي يأيت بالسلوك الشاذ.

حول مفهوم اجلرمية من منظور علم النفس ميكن أن حنكم مما سبق من  ما استعرضناهمن خالل 
من اجلانب الذايت الوجداين للفرد، كما أهنا  اإلجراميةتعريفات، أن هاته األخرية قد قامت بتفسريات الظاهرة 

، لكنها أمهلت ظروف التنشئة االجتماعية، واملستوى العلمي ورغباته الداخلية، اإلنسانرك ت على مكبوتات 
 3والققايف للفرد، حيث أن هاته العناصر تعد مبقابة الركائ  األساسية يف بناء شخصية الفرد.

 
 

                                                           

. 2111اإلسكندرية: املكتب اجلامعي اوحديث،  لجريمة واالنحراف من منظور الخدمة االجتماعية،ـ جالل الدين عبد اخلالق، السيد رمضان، ا 1
 .114ـ  113ص 

 .12، ص 2112، االزاريطة: دار املعرفة اجلامعية ، ة في مجال الجريمة واالنحرافإسهامات الخدمة االجتماعيـ السيد رمضان،  2
: طلبة علوم اإلعالم واالتصال جبامعة اوحاج خلضر ـ باتنة منوذجا، شهادة أثر االنترنت في نشر الجريمة في الوسط الطالبيـ عبد اهلل ملوكي، 3

 .74.ص 2112ماجستري، 
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 :للجريمة المفهوم القانوني
، فهي فعل ما أخرىمن جهة وباجملتمع من جهة رتبط تعريف اجلرمية من هذه الناحية بقانون العقوبات ي

عه مما ينطوي عليه هذا الفعل من املساس بشرط يعده اجملتمع من الشروط يعاقب عليه اجملتمع ممقال يف مشر  
امتناع يقع باملخالفة بقاعدة جنائية الظروف املكملة هلذه الشروط أو هي كل فعل أو  أو من لكيانه األساسية

يتمقل يف عقوبة جنائية أو تدبري احرتازي ويرتتب على التعريف القانوين هبذا  امنصوص عليها ويقرر له ج اء جنائي
 الشكل عدة أمور:

 فرق يف ذلك بني هذا وذاك. ن، الو أوهلا: أن اجلرمية قد تقع بالفعل كما قد تقع باالمتناع عما أوجبه القان
بنص وعليه فكل سلوك مهما   إالثانيا: ال يعد الفعل جرمية مامل يكن خمالفا لنص القانون مع ال جرمية وال عقوبة 

 كان منصوصا عليه.  إذا إالكان ضرره ال يكون جرمية 
 بنص عقوبة إالكان معاقبا عليه بنص القانون متاشيا مع قاعدة ال   إذا إالالفعل اجملرم ال يكون كذلك  إنثالقا: 

 .1القانون سواء كان ذلك بعقوبة أو تدبري
يعترب علم التحقيق اجلنائي من أهم العلوم اليت تضمن األمن والسالمة وحتقيق العدل ويتمي  عن غريه من و 

 2.اإلنسانيةاألهداف ملا فيه خري  العلوم بأنه يكيف مجيع ما حوله من أجل تلك
بطريق شاذ ال  إنسانيةلغري ة  إشباعباعتبارها حقيقة واقعية ويقولون بأهنا اجلرمية  اإلجراميعرف علماء 

يسلكه الرجل العادي حني يشبع الغري ة نفسها وذلك ألحوال نفسية شاذة انتابت مرتكيب اجلرمية يف وحظة ارتكاهبا 
هي: غري ة القتال والدفاع  ال خترج عن ثالث، هدفها النهائي هو البقاء، وهذه الغرائ  اإلنسانيةبالذات، والغرائ  

القتل واالعتداء بصفة عامة،  إىلتؤدي  األوىلوالغرائ  اجلنسية، وكل اجلرائم ترتكب هبذه الدوافع. فالغري ة  واالقتناء
كانت هذه الغرائ    وإذاجرائم الشرف.  إىلالسرقة وجرائم االعتداء على املال أما القالقة فتؤدي  إىلوالقانية تؤدي 
ن اجملرم هو من يشبع إبأحد، ف األذىبطرق متعارف عليها ال تلحق  إشباعهافالبد من  اإلنسانضرورية يف 

 إىلحبيث يؤدي األخذ به ، أنه أوسع الغرائ  بغري ما هو متعارف عليه، وعليه يالحظ على هذا املفهوم إحدى
  اإلجرامذلك أن علماء  لكن هذا التوسع ال يضر أحدا اإلجرامسلوكات كقرية ال حصر هلا حتت مظلة  إدخال

 

                                                           

.7، ص 2117، 1، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، طلقانون والمجتمعالجريمة واحممد جابر،  ـ سامية 1 
، ورقة علمية مقدمة للملتقى دور اآلليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة، اإلرهاب االلكتروني وطرق مواجهته، طيةـ أيسر حممد ع 2

 .5، ص 2114والدولية"، األردن، العلمي:"اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية 
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فقط يستفيد رجال القانون  وإمنايبحقون عن أسباب الشذوذ ودوافعه وال يرتتب على كالمهم وأحباثهم عقابا ما 

 1املختلفة للجرائم والعقوبات. األحكاممنها وعلى ضوئها يقررون 

 :اإلسالميمن المنظور  مفهوم الجريمة

قوم ال  ويا﴿ تعاىل، ومن ذلك قوله املستحسنخصصت هذه الكلمة من قدمي للكسب املكروه غري 
، أي ال حيملنكم 13هود، اآلية  سورة﴾ هوديجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 

. شاقوا أنبياءهم مقل ما ن ل مبن سبقوكم ممن على أن ين ل بكم عذاب شديد وإيايمحال آمثا شقاقي ومنازعتكم 
تق من ذلك املعىن شمن هنا يصح أن تطلق كلمة "جرمية" على ارتكاب كل ما هو خمالف للحق وجيانب العدل وا

 أو أجرم". إجرام"
. من 22اآلية  سورة المطففين .﴾ َيْضَحُكونَ الَِّذيَن آَمُنوا  ِمنَ  ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ﴿قال تعالى:

الذي ال يستحسن، وحيقما كانت أوامر الشريعة   األمرأهنا فعل  إىلهنا يتبني، أن اجلرمية يف معناها اللغوي، تنتهي 
ن معصية اهلل تعاىل تعد جرمية، إكلها مستحسنة مبقتضى حكم الشارع، ومبقتضى اتفاقها مع العقل السليم، ف

عنه وترك ما أمر به، أي أهنا فعل أمر حمرم معاقب على فعله أو  اجلرمية هي فعل ما هنى اهلل نألذلك قرر الفقهاء، 
 2ترك أمر معاقب على تركه.

للجماعة، يعرف علماء االجتماع اجلرمية بأهنا كل فعل يتعارض مع ما هو نافع  للجريمة: وم اإلجرائيهالمف 
يعرفها علماء اإلجرام "كل خمالفة لقاعدة من القواعد اليت تنظم سلوك اإلنسان أو اجلماعة، أما علماء  بينما

. وتعين يف هذه 3يسلكه اإلنسان العادي"النفس التحليلي فيعرفوهنا بأهنا "إشباع لغري ة إنسانية بطريق شاذ ال 
 حماولة القتل،، يف: القتلوعرضه: حمددة  تهجسده، كرامالدراسة: جرائم العنف اليت متس اإلنسان يف روحه، 

 .الختطافاملطاردة وا، االغتصاباالنتحار، 

 

                                                           

.15ـ  14ـ منصور رمحاين، مرجع سابق، ص   1 
.17ـ  السيد رمضان، مرجع سابق، ص   2 
"، دور األجهزة اإلعالمية في مكافحة الجريمة ومنع وقوعهاـ جملس وزراء الداخلية العرب، املكتب العريب لإلعالم األمين، ورقة عمل حول" 3

 . 4، ص 2111
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ة:ــــان الجريمـــــأرك  

   الفعل ال يكون جرمية يف نظر الشرع إال إذا توفرت فيه األركان التالية:1

 األديب. املادي والركن، الركن الشرعي ـــ الركن
 :الشرعي الركن

 ال) حيث لفعلا هذا وقوع وقت عليه املرتتب العقاب ويوضح الفعل رمجي شرعي نص وجود به يقصد
بِينَ  ﴿:تعايل قوله النظرية هذه وعماد (،إال بنص عقوبة وال جرمية َعَث َرُسواًل  َحتَّى   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  سورة .﴾نـَبـْ

 11االسراء اآلية 

: المادي الركن   

 إال الشرع فينظر جرمية التحضري أو التفكري مرحلة تعترب ال شرًعا، احملرم القول أو الفعل إتيان به ويقصد
 التنفيذ. مرحلة إىل الفعل وصل إذا

 :األدبي الركن

 .املسؤولية مببدأ يعرف ما وهذا افمكل اجلاين كان إذا إال جرمية الفعل يعترب فال باجلاين يتعلق وهو

 الجرائم:تصنيفات و ــــ أنواع ب 

 :ـــمـــــواع الجرائــأن

 :)هناك جنايات وجنح وخمالفات وذلك وفق العقوبة املقررة لكل  تقسيم الجرائم وفق جسامتها)نوعها
 نوع منها وهذا التقسيم ليس ثابتا دائما ولكنه خيتلف باختالف ال مان واملكان.

 

                                                           

اإلعالم ة، الندوة العلمياستراتيجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماهيريسن بدوي حممد أمحد، ـ عبد احمل 1
 .5، ص 2115، اخلرطوم، الدارسات والبحوثواألمن، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: مرك  
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 :جيايب املخالف للقانون: كالقتل والسرقة والضرب فالفعل اال تقسيم الجرائم وفق ايجابياتها وسلبياتها
جيابية. أما االمتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون، كاالمتناع عند التبليغ عن إواالغتصاب يعد جرمية 

 تعد جرمية سلبية. فإهنابعض اجلرائم أو االمتناع عند دفع نفقة حكم هبا على الشخص 
 :جرائم وقتية وجرائم مستمرة، واجلرمية الوقتية  إىلسم اجلرائم تق تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارها

دث يف وقت معني وينتهي مبجرد ارتكابه، كالقتل والت وير، أما اجلرمية املستمرة حيهي اليت تتكون من فعل 
 تيار كهربائي. أو سرقة األطفالفهي تتكون من فعل حمدد ومستمر مقل جرمية خطف 

  جرائم ضارة باملصلحة العامة كجرائم أمن الدولة  إىل: تقسم اجلرائم رهاتقسيم الجرائم وفق موضوع ضر
 كالقتل والسرقة.  باألفرادوجرائم ضارة 

 عدة أنواع أمهها:  إىلواليت تقسم للجرمية  االجتماعيةالتصنيفات باإلضافة إىل 
 .جرائم ضد املمتلكات: كالسرقة واوحرق العمدي وتسميم املاشية 
  كالقتل، الضرب وهتك العرض.  األفرادجرائم ضد 
  الفوضى والتخريب. وإشاعةمن الدولة أجرائم ضد النظام العام: جرائم 
  األطفال وإمهال: كاخليانة ال وجية األسرةجرائم ضد. 
  جرائم ضد املصادر اوحيوية للمجتمع: مقل الصيد يف غري مومسه أو صيد احملرم صيدها أو تبذير ثروات

 اجملتمع.
  الفاضحة واخلادشة للحياء يف املناطق العامة. كاألفعال: األخالقجرائم عامة ضد 

االجتماعي الذي ميارس أدواره املهنية يف هذا اجملال ألنه  األخصائيوأنواع اجلرائم وتصنيفها البد أن يلم هبا 
نوعية  عليه يف هذا اجملال علما بأن حالة وكل سيقوم بدراسة وتشخيص وعالج الكقري من اوحاالت اليت ستعرض

االجتماعي من وضع اخلطة العالجية املناسبة  األخصائيوكل حالة من هذه اوحاالت حىت يتمكن  األنواعمن هذه 
االجتماعي بتخصصات أخرى تعمل يف هذا اجملال لفهم ظاهرة اجلرمية، والتعرف على  األخصائيوكقريا ما يستعني 

 .1خمتلف جوانبها والتعاون يف مواجهتها كل حسب ختصصه
 
 

                                                           

.17ـ  16 سابق، صـ حممد سالمة حممد غباري، مرجع   1 
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 النظريات المفسرة للجريمة: ـــج 

والت لتفسريها والبحث عن سبل معاجلتها ومكافحتها واوحد منها، كما  ان هناك حمااجلرمية ك منذ ظهرت
 . 1حماوالت لصياغة نظريات علمية تفسر اجلرمية واالحنراف أيضاكان هناك 
يبحث يف اجملرم نفسه، أما القسم اآلخر  األولالقسم قسمني رئيسيني،  إىلالنظريات قد انقسمت و 

 2فريك  على البيئة اليت يعيش فيها اجملرم.
 جمموعة من النظريات واآلراء وهي: األولىالمجموعة وتضم 

 نظريات التفسيرات البيولوجية:

فعل ضد املدرسة  طايل "سي ار لومربوزو"، وكانت مبقابة رديب االالوضعية الطبي هذه املدرسةأسس 
 األفعالاوحرة وأن هذه اوحرية هي أساس  باإلرادةالكالسيكية اليت ادعت أن الناس متمي ون بالعقالنية، ومتمتعون 

 .اإلنسانية
، فطاملا أن الناس يتشكلون اإلرادةواملدرسة الوضعية مذهبها يكمن يف اوحتمية املطلقة ومعارضة وحرية 

التصرف على منوال ما يفعلون عية يف قوالب معينة، فهم بذلك يتحركون حنو بيولوجية أو اجتما بواسطة عوامل
بصياغتها على حنو منظم، نقحها بعد ذلك هو  1171دون أي مقاومة. وهذه النظرية اليت قام "لومربوزو" عام 

 ".وتالميذه وخصوصا "انريكو فريي
 3للرجعي.جرميته وخصائص تركيبه اجلسماين جمرد مظاهر  قام "لومربوزو" بوصف اجملرم بالوالدة واعترب

وعلى الرغم من أن نظرية "لومربوزر" كانت خاطئة إال أنه أدى إىل ازدهار حقل علم اإلجرام بإضافته 
املهمة. من ذلك أن أعماله قادت إىل تركي  االنتباه حنو الدراسات األولية البكر للمجرمني وحولت هذا اوحقل 

 .4صوير الفلسفي إىل البحث التجرييب العملي وامليداينالعلمي من الت
 

                                                           

 .21، ص2111، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية طبع نشر وتوزيع، االنحراف والجريمة في عالم متغيرـ منال حممد عباس،  1
، معوقات استخدام البحث العلمي يف جمال اجلرمية، الرياض: األساليب العلمية والصعوبات التي تواجهها في مجال الجريمةـ فيصل ال عنون،  2

 .16، ص 2111لعربية للعلوم األمنية، مرك  الدراسات والبحوث، أكادميية نايف ا
.62ـ  61، ص 2111، اجل ائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ظاهرة انحراف األحداث في الجزائرـ فتيحة كركوش،   3 
 .53شر، ص اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، دون سنة ن سيكولوجية الجريمة واالنحراف،ـ عبد الرمحن العيسوي،  4
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 مدرسة التحليل النفسي:

مكانة ممي ة يف العلوم االجتماعية وبالذات يف علم اجلرمية،  اإلنساينحتتل التفسريات النفسية للسلوك 
 :1يف جمموعة من االفرتاضات وهي كما يلي وتشرتك النظريات النفسية

 التحليل األولية. وحدةهو  ــ يعترب الفرد 1
 الن اعات والدوافع. موئلــ تعترب الشخصية اجل ء الرئيسي للدافعية يف الشخص، فالشخصية هي  2
 ــ اجلرمية هي نتيجة لسلوك شرطي غري مناسب أو نتيجة لعمليات عقلية مضطربة أو غري مناسبة يف الشخصية. 3
 األسبابمتعددة غالبا ما حتدث يف الطفولة املبكرة وتشمل  ــ العمليات العقلية غري الطبيعية نتيجة ألسباب 4

 املناسب. التالية: العقل املريض والتعلم غري

وقد ساعد على ذلك التوسع يف الدراسات املتعلقة بالقدرات العقلية وقياسات الذكاء، األمر الذي أحدث تطورا 
للدافع النفسي  ابتصنيف اجملرمني وأساليب معاملتهم وفقهائال يف نظرية املسؤولية اجلنائية وتقسيمات اجملرمني، 

من النظريات منها نظرية "فرويد"، وجمموعة  اأو العقاب، ويوضح التفسري النفسي للجرمية عدد باإلعفاءسواء 
 2النفسية الالحقة لـ"فرويد". واألحباثالنظريات 

 :التعلم االجتماعينظريات 

أي مدخل سلوكي اجتماعي يف  إىلفعليا  لإلشارةاسم "نظرية التعلم االجتماعي" قد مت استخدامه  إن
مدخل "الربت باندورا" وعلماء نفس آخرين. وكمنظور عام يرك  على  إىل األوىلالعلوم االجتماعية وبالدرجة 

العديد من التنويعات للتعلم  إجيادوميكن التفاعل املتبادل بني احملددات أو العوامل املعرفية والسلوكية والبيئية، 
 .3االجتماعي يف عدد من اجملاالت بعلم النفس وعلم االجتماع

 

 
                                                           

.115، ص 2111، 1، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، طنظريات علم الجريمةـ عايد عواد الوريكات،   1 
عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع  الخدمة االجتماعية في مجال الجريمة واالنحراف،ـ مساح سامل سامل، هباء رزيقي علي، حممد سامل سامل، 2

 .45، ص 2115، 1والطباعة،ط
Christine S. Sellers . Ronald L. Akerـ 3 البداينة  ، ترمجة ذيابنظريات علم الجريمة، المدخل والتقييم والتطبيقات

.121، ص2113، 1ورافع اخلريشة،عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط  
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متقل االاجاهات االجتماعية حماولة علمية  ، إذوهو النظريات اليت تفسر اجلرمية بالرجوع للمجتمع القسم الثاني
 السلوكيةاألمناط  وتكويننشأة  عن مسؤولة تعترب أناجتماعية واسعة ميكن بأرضية  اإلجراميط السلوك بمنهجية تر 
 باجملتمع احمللي أو اجملتمع الكبري: وترك  هذه االاجاهات على ربط الفرد باجلماعة أو اإلجرامية

  إال  أهنم ال خيتلفون يف مطلب  اإلجراميبالرغم من اختالف العلماء يف نظرهتم وتفسريهم للسلوك
ىل حد كبري يف تكوين إالبيئة اليت يعيش فيها الفرد كعامل أساس يسهم و جوهري، وهو التأكيد على 

 السلوك اإلجرامي.
 خمتلف من الناحية العضوية أو العقلية أو املرضية، بل هوالشخص اجملرم كشخص  إىل كما ال ينظرون 

 غري اجملرمني. األشخاصشخص خمتلف من الناحية االجتماعية عن سواه من 
  التفسريات  فمعظم ـــ ال اجتماعية ـــ أو ـــ عدم توافق اجتماعي ـــ يشكل حالةرأيهم ب اإلجراميفالسلوك

 1تدور حول حمور واحد هو االحنراف االجتماعي. اإلجرامياالجتماعية للسلوك 
 :2هذه النظريات ومن

 السلوك" والذي ع ا W. Bonger وتتمقل هذه النظريات يف طروحات" أ ــ نظريات التفسير االقتصادي:
 نظام مقدرهتا على إثبات ذاهتا واملنافسة يف ظالل العوامل االقتصادية وفقر الطبقة العاملة وعد إىل اإلجرامي
 .موجهة للممتلكات وتكون معظم هذه اجلرائمالرأمسايل 

الفعل حيددها اجملتمع نفسه وليس يرى "دوركهامي" أن اجلرمية ظاهرة اجتماعية  ب ــنظريات التحليل االجتماعي:
 ذاته، وأن هذه الظاهرة يف ت ايد مستمر وتعد الظاهرة اإلجرامية مصاحبة لعمليات التغري االجتماعي.

 الذي نقد النظريات السابقة ورك  "Clarence R. Jeffery" ومتقل أفكار وآراءـــ االغتراب االجتماعي: ج 
كل فعل إجرامي يتعارض مع قيم ومعايري  اجل اءات وليس من قبل القوانني و حيدد اإلجراميالسلوك  أنعلى 

اجملتمع. وملا كانت تلك القوانني مشروعة من قبل فئة معينة غالبا ما تكون الفئة املسيطرة أو القوية لتخدم 
 مصاوحها.

 
                                                           

 .53ـ  51 ، صطبعاهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، دون سنة  اجل ائر: دار، السلوك االنحرافي واإلجراميـ جابر نصر الدين، 1
.34 ،31ـ فيصل ال عنون، مرجع سابق، ص   2 
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بأداء دورها وفقا للمعايري  مجاعة مرجعية تقوم أول األسرةتعد د ـــالجماعات المرجعية في تفسير الجريمة: 
فهي جمموعة الشارع من األصدقاء والرفقاء وليس بالضرورة أن  األخرىاجلماعة املرجعية  االجتماعية أماوالقيم 

 تكون هذه اجلماعات منحرفة.

وعالقته  االحنرايفعلى تفسري السلوك  يكولوجياالكقري من علماء األيرك  ه ـــ التخطيط العمراني والجريمة: 
املناطق امل دمحة  خصوص يفمن غريها  اجلرائم فيبعض املناطق أكقر ترباملدن، وتع السكنية وختطيط باألوضاع
 املنظمة. األحياءوتقل يف  اإلنتاجيةمع املشاريع  املناطق اليت خيتلط فيها السكن والفقرية أو

وعليه هناك ادعاء قوي بأنه عندما يصبح اجملتمع وتقسيمه للعمل أكقر تعقيدا والعالقات الشخصية أقل 
يقول بأن  "دوركاميـ "يف اجملتمع، ف الحنرايفاعاطفية، يضعف الضبط االجتماعي غري الرمسي وبالتايل يت ايد السلوك 

 االجتماعي. التغري بعض أشكال اجلرمية هي نتيجة
ربيال تارد" بأن اجلرمية هي القمن الذي جيب أن ندفع من أجل هنضتنا غغريه مقل "أكد  وقد 
 . 1واكتشافاتنا

( مها نظرية التحديث اخلصوصنظريتان وظفتا لتفسري اجلرمية يف البلدان النامية )على وجه  أيضاوهناك 
 ة باملنظورات السابقة.تني النظريتني ترتبط بصورة وثيقاونظرية التبعية، ويالحظ أن قضايا ومقوالت ه

ويتضح أن نظرييت التحديث والتبعية متت صياغتهما أساسا لتفسري التخلف يف جمتمعات البلدان النامية، وقد مت 
 تني النظريتني لتفسري)خصوصية( ظاهرة اجلرمية يف تلك اجملتمعات بالنسبة للمجتمعات األخرى وخباصةاتوظيف ه

نفس العوامل يف   إىلأنه ليس من اوحكمة بناء تنظري مطلق والذي يرجع اجلرمية واجلنوح  غري 2،اجملتمعات الغربية
القالث ختتلف عن بعضها البعض سياسيا، اقتصاديا، عرقيا، ثقافيا، وتارخييا، وعليه فإن  إن بلدان العامل ،كل بلد

شرح العوامل املؤثرة يف اجلرمية واجلنوح  التعددية والتبعية ميكن أن تكون على قدم املساواة يف املفاهيم النظرية مقل
يف كل بلد من بلدان العامل القالث. باملقابل ففي البلدان حيث التعددية والتبعية أقل انتشارا، تظهر املظاهر 

 يستهلكوا، وواقع  أنيعاين أطفال الفقراء بقسوة بني ثقافة تطلب منهم  إذ3للتغري االجتماعي بقوة. اإلجرامية

                                                           

، دراسة يف علم اإلجرام املعاصر، اجل ائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر المعاصرة ـ علي مانع،1
 .33، ص 2112

، ص 2111، 1، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، طالنظريات االجتماعية المعاصرة وظاهرة الجريمة في البلدان الناميةـ مصلح الصاحل،  2
 11ـ  17

 .134، ص 2112، نتائج دراسة ميدانية، اجل ائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، عوامل جنوح األحداث في الجزائرـ علي مانع،  3
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اجلوع جيربهم على السرقة، ويكرههم يف ذات الوقت على االستهالك. فاجملتمع يفرض  نإحيرمهم من ذلك، 
 1عليهم ما مينعهم عنهم، ويف املقابل فإهنم ينتقمون منه باهلجوم عليه.

 نشر أخبار الجريمة على الجمهور:  انعكاساتــــ  2

ئل اإلعالم جعل املعمورة تتقارب، وتندمج عرب إن التطور املذهل يف االتصاالت وتقنيتها وتنوع وسا
شبكة من االتصاالت واحملطات التلف يونية واإلرسال اإلذاعي واجملالت والصحف، فأصبح هنالك جمال للتأثر 
والتفاعل مع كافة األحداث اليت تطرح يف مجيع أحناء العامل، وهذه القف ة يف االتصاالت جيب أن تستفيد منها 

وتتعامل معها بعلمية، وذلك من أجل إعالم أمين متخصص حيقق للمواطن املعلومة الدقيقة  األجه ة األمنية
إثارة الفنت، والتشكيك يف املعتقدات  اجمال للتأثري عليه من قبل وسائل اإلعالم اليت هدفه والسريعة، ملنع أي

الققة بأجه ة اجملتمع وعلى رأسها  جل إفقادأوالقيم وترويج اإلجرام بكافة أشكاله، واستغالل اإلعالم الوافد من 
 2األجه ة األمنية اليت تسهر على استقرار اجملتمعات.

مع  واجلغرافية وتصارعهامع تطور وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريي، واجاوزها اوحواج  السياسية و 
فية اليت تنشط أسباب الققافات املختلفة برزت املخاوف االجتماعية اليت تصنف هذه الوسائل ضمن الوسائط الققا

اجلرمية وتساعد على اتساع رقعتها بنقلها ألحداث العنف وتصويرها لواقع اجلرمية يف جرعات مكقفة يستقبلها الفرد 
بشكل غري واع ويتمقلها كخربة واقعية قد تشكل فيما بعد بؤر خلل نفسي واجتماعي للفرد 

اجلرمية والقسوة تعطي تأثريا عكسيا على تصرفات اإلعالم  فاألسلوب الذي تقدم به وسائل3.وللمجتمع
.إذ تويل الصحافة يف جمتمعاتنا املعاصرة اهتماما كبريا مبا يقع 4اجلمهور املتلقي من تأثريهاحتت  وسلوكيات الواقعني

فيها من جرائم ويبدو ذلك واضحا من خالل ما ختصصه هلا من مساحات النشر والصورة بأسلوب يرتك  أساسا 
 ثارة واملبالغة يف سرد الوقائع على حنو مفصل ألغراض اجارية صرفة.على اإل

وقد صار هذا األسلوب حمل نقد شديد حبكم ما حيدثه من تأثريات سيئة يف نفوس القراء وخاصة صغار 
 السن الذين هم أكقر من غريهم قابلية لإلثارة واالنقياد األعمى بسبب عدم اكتمال مداركهم وقلة خربهتم، ومن 

                                                           

.21، ص 2111اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  سوسيولوجيا الجريمة واالنحراف، ـ هاين مخيس أمحد عبده،  1 
 .261، ص 2116، التجرمي وسبل املواجهة، مطبعة العشري، المنظمة اإلرهاب والجريمةـ أمحد إبراهيم مصطفى سليمان،  2
"صحيفة الرياض منوذجا"، أوراق خمتارة، الورقة السابعة،  ،السعوديةفة التغطية الصحفية ألخبار الجريمة في الصحاـ عبد الرمحن بن نامي املطريي،  3

 .3ـ  2دون سنة نشر، ص 
 .31، ص 2114، القاهرة: عامل الكتب، 1، طاإلعالم األمني وحقوق اإلنسان، بين القيم والقرارـ خالد عبد اوحميد خربوش،  4



 المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة                      الفصـل الثـالث 

    212 

 
برز الباحقني القدامى الذين محلوا على الصحافة محلة شعواء "س اري ملربوزو" الذي ربط بني الصحافة املتهافتة أ

من انتقادات يف  إىل الصحافةوارتفاع معدالت اجلرائم، هذا وقد أوج  أحد الباحقني املعاصرين مجلة ما وجه 
 :1النقاط التالية

ــ إن الصحافة تعلم األفراد أساليب جديدة الرتكاب اجلرائم وخري مقال على ذلك هو ما تنشره الصحف بني 
حدث الوسائل الفنية لسرقة السيارات وكيفية تغيري معامل ملكيتها اوحقيقية، وطرق ت وير وثائق أحني وآخر عن 

 تسجيلها إىل غري ذلك من الوسائل املستخدمة يف علم اجلرمية. 
درجت بعض الصحف على نشر أخبار اجلرمية بطريقة اعتيادية، األمر الذي قد جيعلها حدثا مألوفا للقارئ ويف ــ ـ

 ذلك من الصور ما ال خيفى.
ــ تقوم بعض الصحف بإظهار جدوى اجلرمية يف هناية املطاف، فهي تربز أحيانا كيف يعيش بعض اجملرمني  

 ة.احملرتفني، وكيف يسرفون يف متعة اوحيا
ق هــ متيل بعض الصحف إىل إظهار اجملرم يف صورة البطل األمر الذي جيعل منه منوذجا حيا ألكقر من طفل أو مرا

 أو بالغ. وتصبح باملقابل األجه ة املختصة مبالحقة اجملرم حمل سخرية واسته اء.
التحقيقات فتفسد ــ تعيق بعض الصحف عمل األجه ة املختصة من خالل ما تنشره من معلومات عن اخلطط و 

 عملها وتسدي بغري قصد إىل اجملرمني خدمة كربى.
 قتل االمتعاض واالستنكار من اجلرائم:ــ 

من أهم  الدوافع اليت اجعل الفرد ينبذ اجلرمية  "إميل دوركامي"إذا كان االمتعاض االجتماعي على حد  تعبري 
واإلجرام، فإن  كيفي ة نشر خرب اوحدث اإلجرامي أو جعله ركنا أساسي ا يف وسائل اإلعالم، جيعل من املمارسات 
االحنرافية واإلجرامية سلوكا عادي ا ينتفي يف ارتكاهبا أي  نوع من االمتعاض واالستنكار سواء من طرف الشخص 

اخلاصية “رتكب اجلرمية أو بقي ة أفراد اجملتمع. أو بلغة أخرى تقتل بعض وسائل اإلعالم ما ميكن تسميته بـ الذي ي
 .2، هذه اخلاصية اليت كقريا ما تكون نتائجها أكقر وقعا من العقوبات التأديبي ة”الردعي ة

إىل الكفاءة اإلعالمية  االفتقارإن ": يف األمنية العربية مشكالت التغطية اإلعالمية"أديب خضور"  فيما خلص
 األمر الذي دفع بااجاه م الق خطرية منها:هو واألمنية يف معاجلة الظاهرة األمنية يف اإلعالم العريب، 

                                                           

.272، ص 1331املكتب اجلامعي اوحديث، ، اإلسكندرية: علم اإلجرامـ عبد الرمحن حممد أبو توتة،   1 
، تاريخ   http://www.drhusseintrawneh.com/?p=197دور اإلعالم في الحد من النشاط اإلجرامي،، حسني الطراونةـ  2

 .6:  11، على الساعة:  2117. 5.5ال يارة يوم:
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 ــ غ ارة املادة األمنية اجلرمية اليت تقدمها وسائل اإلعالم قد تؤدي إىل فقدان إحساس الفرد باألمن.
رجل األمن هبيئة احملدود اخلربة والكفاءة والذكاء، قد يدفع البعض إىل التعاطف مع ــ تقدمي اجملرم كبطل، وتقدمي 

 اجملرم، وفقدان الققة برجل األمن.
ــ تقدمي الرباعة والذكاء واوحنكة يف االحنراف، والرتكي  على التفاصيل واألساليب واألدوات، قد يدفع البعض إىل 

نشر املادة األمنية عامال لنشر اجلرمية ال للتنفري منها. ويصبح النشر  اإلعجاب واحملاكاة والتقليد، من هنا يصبح
 هبذا األسلوب وسيلة لرتويج مقوالت م يفة تتيح التمرد واإلرهاب والعدوان على اآلخرين.

 ، األمر ــ إساءة استخدام القيم اإلخبارية يف التغطية اإلعالمية األمنية قد يدفع بااجاه تكريس اإلثارة واستقارة الغرائ
 الذي جيعل التعرض ملواد العنف واإلرهاب واجلرمية واالحنراف يأخذ شكال شبيها باإلدمان.

 ــ تقدمي األحداث األمنية من وعة من سياقها، واالقتصار على تقدمي حاضر اوحدث ووحظته األخرية.
تسعى للوصول إىل أعماق اوحدث ــ االفتقار غالبا إىل التفسري والتحليل، وعدم تبين التغطية التفسريية، اليت 

 الظاهرة.
على اخلرباء واالختصاصيني، وترك املواضيع املعقدة واوحساسة بيد كوادر ال متتلك اخلربة واملعرفة  االعتمادــ حمدودية 

 1الكافيتني ملعاجلة هذه القضايا.
لوف مادة دمسة لوسائل اإلعالم. ففي لغة اإلعالم واالتصال اجلماهريي تعترب الوقائع واألحداث اليت خترج عن املأ

فاإلثارة والغرابة واجلرمية والعنف كلها مواد تستقطب مجهور القراء واملشاهدين واملستمعني. فوسائل اإلعالم تبحث 
على ما يشبع مجهورها بغض النظر عن االنعكاسات والنتائج. وقلما جند مؤسسة إعالمية تفكر وتأخذ بعني 

، من جهة أخرى جيب أن نعرتف أن وسائل جهة ما تقدمه من رسائل للجمهور مناالعتبار ما قد يرتتب على 
االتصال اجلماهريي عبارة عن مرآة عاكسة ملا حيدث ويدور يف اجملتمع. فاجلرمية واالحنراف مادة تستقطب اجلمهور 

اجلماهريي  لعدة اعتبارات وأسباب منها الفضول، شخصية املتلقي والعادة، حيث نالحظ هنا وسائل اإلعالم
تستغل الصناعة اإلعالمية اليوم، نظرا ملعايري التسويق والتجارة  إذ استطاعت أن تغرس قيما معينة عند اجلمهور.

والبيع والربح، والغرابة واإلثارة وأخبار اجلنس واجلرمية واالحنراف والعنف ل يادة مبيعاهتا ولالستجابة ملتطلبات 
 .2الذي تلحقه باجلمهور عن التأثريات السلبية والضرر النظر السوق وإشباع الغرائ  واألهواء بغض
                                                           

"، الرياض: أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مرك  الدراسات هأولويات تطوير اإلعالم األمني العربي، "واقعه وآفاق تطور ـ أديب خضور،  1
 .13ـ  12.ص 1333والبحوث، 

.55ـ  54، ص 2117، الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، تشكيل الوعي االجتماعيـ حممد قرياط،   2 
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يرفض الصحافيون املتخصصون مبتابعة أخبار اجلرمية، فرض قيود على عملهم، كما يرفضون فيما 
االهتامات اليت يطلقها خرباء علم االجتماع بأن اهلدف األساسي لإلعالم من نشر أخبار اجلرائم يتمقل يف اإلثارة 

وليس التوعية والتحذير من أخطار اجلرمية على اجملتمع. ويؤكد الصحافيون العاملون يف هذا اجملال إن والتشويق 
 .1الكيفية اليت يتناول هبا الصحايف خرب اجلرمية هو املعيار األساسي يف حتديد اهلدف من نشر اخلرب املتعلق باجلرمية

 النشر:هذا  اإلعالمية لنشر أخبار الجريمة والضوابط المتحكمة في االتجاهاتـــ 3

 :اإلعالمية لنشر أخبار الجريمة االتجاهاتأ ــ 

أصبحت قضي ة العالقة بني وسائل اإلعالم والظواهر اإلجرامي ة مرك  اهتمام عديد الباحقني يف العلوم 
حنرايف إلااإلنساني ة واالجتماعي ة، واحتل ت صدارة املؤسسات االجتماعي ة اليت مت  اهتامها بتدعيم للسلوك 

إجيابية بالتقليل من  حيقق أهدافاً  كان النشر جدوى نشر أخبار اجلرمية، وما إذا اآلراء حولفتباينت .2واإلجرامي
قد  نتيجة ملاحدوثها ووعي أفراد اجملتمع خبطورهتا واآلثار املرتتبة عليها، أم أن نشرها يعد يف حقيقته جرمية ثانية 

 .ملرتكبيها وتعليم ألساليب ممارستها هلا وتبجيليعكسه النشر من تع ي  

مجاهريي حول  ن نشر أخبار اجلرمية يساهم يف خلق وعيإوجهة نظر هؤالء فمن  ،للنشر املؤيدون :األولاالتجاه 
فمهمة  ،بشاعتها ما قد يؤدي إىل تناقص عدد اجلرائم. بذلك يعد النشر عمال ال غبار عليه من الناحية األخالقية

يرى املؤيدون  كما ،3الصحفي ورجل اإلعالم تصبح موازية ملهمة رجل العدالة فاجلميع يسعى إىل حتقيق العدالة
 لنشر أخبار اجلرمية أن النشر يعد عمال مفيدا إلخبار أفراد اجملتمع بكل ما يدور يف اجملتمع سواء كانت أحداث 

 
 

                                                           

األردين، مرصد اإلعالم  ،أخبار الجريمة في وسائل اإلعالم بين اإلثارة والتوعيةـ 1
2112.11.11.http://www.jmm.jo/reports/2017 :14.31على الساعة: 2117.4..31، تاريخ ال يارة. 

.3، ص ـحسني الطراونة، مرجع سابق  2 
.1ص  .جدوى نشر األخبار الخاصة بالجرائم في وسائل اإلعالم، الرديعان خالد عمرـ 3 

.11:55، على الساعة:  2116.16. 26تاريخ ال يارة:  http://www.startimes.com/?t=28070753 
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سارة أم غري ذلك. ومن وجهة نظر هؤالء فإن نشر أخبار اجلرمية يساهم يف خلق وعي مجاهريي حول بشاعتها ما 

 :2راء املؤيدين للنشر مبا يليآوميكن تلخيص 1قد يؤدي إىل تناقص عدد اجلرائم.
اإلعالم هي "مرآة اجملتمع" ومن مث جيب أن تعكس كل ما يدور يف اجملتمع، وأن العنف بكل صوره مبا يف  ـــــ وسائل

مع ليعلم األفراد حقيقة اجملت ،ذلك اجلرائم البشعة كالقتل واالغتصاب والسرقة تعد ظواهر اجتماعية يل م التنبيه إليها
الذي يعيشون به. فاجلرمية هي ج ء من الواقع االجتماعي واجاهل هذا الواقع حيرم الصحيفة من أداء واجبها كمرآة 

وباء اجتماعي يصعب عالجه مقل انتشار  إىلحيوهلا  اإلجراميةللحياة االجتماعية، كما أن اجاهل بعض الظواهر 
وكذلك فإن منع نشر اجلرمية ال يقلل من وقوعها وإمنا ي يد .املخدرات والرشوة واالختالس وسوء استغالل النفوذ

  .من انتشارها وعدم حترك الصحافة لنشرها حيرمها من حق تنبيه اجملتمع إىل خطورهتا
حيث يدفع أفراد اجملتمع الختاذ سبل اوحيطة واوحذر  نشر أخبار اجلرمية يعد وسيلة من وسائل الوقاية منها، ـــــ أن

كما أن اجلرمية.  واقف اليت قد تسبب وقوع اجلرمية، وكذلك األماكن اليت عادة ما ترتفع فيها وترية امل واالبتعاد عن
الناس بأساليب اجملرمني ومن هنا يأخذون حذرهم من هؤالء اجملرمني  تكرارها، ويعرفنشر أخبار اجلرمية مينع من 
 .فال يقعون فريسة بني أيديهم

التسليط اإلعالمي على أخبار اجلرمية وعًيا مجاهرييًا ينجم عنه بروز رأي عام يضغط بااجاه سد أية ثغرات  ــــ خيلق
 .ينفذ منها اجملرمون، وكيفية مواجهة مقل هذه اجلرائم

ـــ يساعد النشر رجال األمن يف تعقب اجملرمني والقبض عليهم وتنبيه اجلمهور خلطورهتم، كما تسلط الكقري من ـ
على  ـــل اإلعالم الضوء على منط من اجملرمني هبدف تعميم صورهم، ما يدفعهم إىل تقليص أعداد جرائمهم وسائ
 .عندما ال يتم إلقاء القبض عليهمــــ األقل
وسائل اإلعالم جيعل الناس تطمئن إىل نظام العدالة  وقضائًيا يفأخبار اجلرمية ومتابعة تفاصيلها جنائًيا  ــــ نشر

ن مقولة "الشرطة يف خدمة الشعب" هي صحيحة إىل حد كبري. كما أن أأنه يقوم بدوره كما ينبغي، و اجلنائية و 
العدالة أهنم ليسوا مبأمن من رقابة اجملتمع ما يدفعهم إىل بذل جهود مضاعفة للقيام و النشر يشعر رجال الشرطة 

  .واجبهم اجاه أمن اجملتمعبأعماهلم على أكمل وجه ألن الصحافة سوف تفضحهم عندما يتقاعسون عن 

                                                           

  .2112، األردن: مرصد اإلعالم األردين، الجريمة في وسائل اإلعالم بين اإلثارة والتوعية أخبارـ  1
.14:31، على الساعة:  31.14.2117،تاريخ ال يارة:  http://www.jmm.jo/reports/2017  

.17:11، على الساعة: 2115. 12. 21ـ.تاريخ ال يارة:   httpwww.jadeedmedia.com ـأخالقيات نشر الجريمة،. 2 
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ـــ يشبع النشر يف أفراد اجملتمع رغبة التشفي من اجملرمني، ومن مث انصراف الضحايا وذويهم عن أخذ القأر فيما لو ـ

 .مل حيصل اجلناة على العقاب الرادع
حيث جيعل الناس يتجنبون اإلقدام على ارتكاهبا خوفا من  اجلرمية،من ارتكاب  اآلخرينـــ نشر العقاب يردع ـ

ناهيك عن أهنا تعرف الصبيان والفتيات وخصوصا املراهقني مبا يف جمتمعهم من خري وشر قبل أن ين لوا  الفضيحة،
  .رتك اوحياةعإىل م

 خالصة آراء املعارضني للنشر، يف اآليت:ميكن إمجال االتجاه الثاني:  
عرضا سيئا وضارا باجملتمع من شأنه أن يغري الصبية والشباب بصفة خاصة  ةالصحف تعرض أخبار اجلرمي إنــ 1

 على تقليد اجملرمني لكسب البطولة ال ائفة والشهرة الكاذبة.
 ــ حتدث الصحيفة بلبلة يف أفكار اجملتمع بالنسبة للجرمية. 2
 يف الشرك. وإيقاعهملشرطة وأساليبهم يف القبض على اجملرمني ــ أن أخبار اجلرمية تعرف اجملرمني بأخبار رجال ا 3
أحكامها مقدما عليهم، مع  وإصدارــ تتدخل الصحف يف العدالة عن طريق حماكمة املتهمني بواسطة الصحيفة  4

 .إدانتههي أن املتهم برئ حىت تقبت  القانونيةأن القاعدة 
حتمل البعض ممن ليسوا يف حالة توازن نفسي   واإلعجابوالتمجيد النشر والعرض وبطريقة توحي بالتقليد  إنــ  5

كاف على التقليد املباشر ألولئك اجملرمني الذين أضفت عليهم الصحافة أمهية ووجاهة ومن لة، ذلك أن سريعي 
ا خماوف ومهية وأزمات نفسية قد يرتتب عليه إىلالتأثر من النساء والرجال يتعرضون عند قراءة أنباء اجلرائم 

 األعمالقيمة  إىلاضطرابات نفسية أو عقلية، والشك أن بعض أنواع النشر يفسد سري العدالة اجلنائية وتسئ 
 اليت يرتتب عليها اوحكم. واإلجراءات

، وذلك عن طريق ما اإلجرامية السلوك كاوقد وجد أن الصحافة تؤثر تأثريا بالغا يف انتشار اجلرمية وحما 
 :1يأيت

 أساليب ارتكاب اجلرائم وأمناطها عن طريق ما تنشره من وسائل السرقة. األفرادــ أهنا تعلم ـ
 عادي يفالذي تظهر به اجلرائم كسلوك  األمرحول أخبار اجلرائم،  ةثار إــ قد تبالغ الصحافة فيما تنشره من ـ

اخلاصة يف الصحف اليومية، حيث تعرض اجلرائم احمللية  األعمدةاجملتمع، ولذلك ختصص هلا أحيانا بعض 
 والعاملية.

                                                           

 155. ص 2111األمنية: مرك  الدراسات والبحوث، ، أكادميية نايف العربية للعلوم اإلعالم األمني والوقاية من الجريمةـ علي بن فاي  اجلحين،  1
157. 
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، حيث يقود خيال الصغار تقليد وحماكاة اجملرمني واملراهقني األطفاليف عرض اجلرائم أمام  اإلثارةــ قد تتعدى ـ

ة يعاقب عليها املشهورين، وبذلك ينتشر اجلنوح وتكقر املغامرات الطفولية اليت قد يرتتب عنها مشكالت اجتماعي
 القانون.

 واإلسرافوتأكيد طرق معيشة املنحرفني، حيث تتسم حياهتم بالبذخ  إبرازاجلرائم،  إظهارــ قد يكون من سلبيات ـ
الشفقة عليهم نتيجة وحياة التشرد والبؤس والتعاسة  إىلعلى متع اوحياة احملرمة، أو قد تظهرهم باملظهر الذي يدعو 

 يقري شفقة القارئ الذي يتسم سلوكه مبخالفة الضوابط االجتماعية. واهلروب من العدالة، مما
ــ قد تصور الصحافة بأن اجملرمني يقومون بأعمال بطولية خارقة، ويف هذا ما يشجع على اعتبار اجملرمني مناذج حية ـ

 واملراهقني. األطفالأمام 
جرائم معينة، وبذلك تقري الشعور العدائي ــ قد تبالغ الصحف ورجال الصحافة يف تبين أحكام غري عادلة اجاه ـ

واحملاكم، حيث تعطي أحكاما للتحايل على شرعية بعض النصوص القانونية، أو بعدم والعدالة  األمنضد أجه ة 
 حتييد مواقف بعض رجال القانون أو القضاء أو الشرطة يف حاالت خاصة.

عن نشرها أكقر من عامل، فهي  اإلحجاماجلرمية أو  ءواوحق أنه تتنازع الصحافة يف مواقفها من نشر أنبا
يغريها بنشر أنباء اجلرمية  األمرن هذا إ، فإليها من القراءجنحت يف جذب أكرب عدد  وإذارواج توزيعها  إىل تسعى

قري اخلالف حول نطاق النشر عن اجلرمية وتبلور يف ااجاهني متعارضني: ي، و اإلخباريةجانب سائر النواحي  إىل
. أما عن ما: ينادي بضرورة توسيع هذا النطاق، وثانيهما: ينادي بضرورة تضييقية ولكل من االاجاهني حجتهأوهل

 بإغالقحجة االاجاه املوسع من نطاق النشر عن اجلرمية باعتبارها ظاهرة اجتماعية فهو قوهلم أن اجلرمية ال تكافح 
الشر عنه، وحجبه عن طريقه، وال خوف من نشر  إخفاءمن طرق  وتربيتهعنها، وال جمال لتعليم النشء  األعني
من املواطنني الشرفاء، والصحافة هي مرآة  األلوفمواطن جمرم يقابله يف أي بلد عشرات  اجلرائم ألن كل أنباء

اجملتمع، ويرون أن هذا النشر من شأنه أن يقدم للمجتمع خدمة كربى يف ميدان حماربة اجلرمية والتوقي منها قبل 
ا على اعتبار أن الصحافة هي مرآة اجملتمع، فينبغي أن تسجل كلما يقع فيه من خري وشر وألن اجلرمية وقوعه

كانت يف زعمهم مقصرة   وإالجلها حىت يعلم الناس أحوال بلدهم، تس أنظاهرة اجتماعية ومن واجب الصحافة 
ذيرا فعاال ملن تسول هلم أنفسهم ارتكاب يف حق قرائها وجمافية لرسالتها، ونشر أخبار اجلرائم بدون هوادة يعترب حت

 جرمية.
هو خفة واستهتار باجملتمعات  إمناهذه اآلراء واالاجاهات حول نشر أخبار اجلرمية بدون تقبت وات ان،  إن

 فضال عن غياب النظرة الشمولية لألمن، فاملعركة مع  واإلثارةوقيمها والقصد من وراء ذلك الرواج والكسب 
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، ولكنها معركة اجلمهور أو الشعوب مع اخلارجني على األمنمعركة خاصة بينهم وبني رجال  ليستاجملرمني 
 والقوانني. األنظمة

يبدو أن هذه االنتقادات مل تلق قبوال لدى فريق آخر من الباحقني الذين ذهبوا إىل إبراز الدور الوقائي 
ت عن اجلرمية وأساليب ارتكاهبا تساعد للصحافة من ارتكاب اجلرمية من خالل ما تقدمه الصحف من معلوما

القراء على حتصني أنفسهم من الوقوع كضحايا اجلرمية ال سيما يف بعض اجلرائم، ويدحض أنصار هذا االاجاه 
املؤيد للصحافة ادعاءات خصومهم بالقول بأنه نادرا ما يذكر جمرم ما بأنه اقتبس فكرته اإلجرامية أو جلأ يف 

ن من اوحقائق القابتة أن للصحافة تأثري إحاه مما تنشره الصحف، وأيا كان وجه اخلالف فتنفيذها إىل أسلوب استو 
ملموس يف تشكيل الرأي العام يف اجملتمع، ويبدو ذلك واضحا يف اجملتمعات اليت يقبل فيها األفراد على مطالعة 

لصحافة بالظاهرة اإلجرامية من الصحف فيتخذون منها وسيلة للتواصل والت ود باملعلومات، وهنا تربز أيضا صلة ا
خالل حكم الرأي العام عليها، ويتمقل هذا اوحكم حبسب األصل يف استنكار اجلرمية وازدراء مرتكبيها وهي 
االعتبارات نفسها اليت يصدر عنها القانون يف فرض قواعد التجرمي وهذه النظرة املستنكرة للجرمية واجملرم من جانب 

العوامل اليت حتد من تأثري الدوافع اإلجرامية نظرا ألن الشخص الطبيعي حيرص عادة  الرأي العام تعد عامال من
أن يكون بعيدا عن استهجان اجملتمع وازدرائه ومن شأن هذا أن يصرفه عن اإلقدام عن ارتكاب اجلرمية على 

 كعقوبة تبعية.م اإلدانة يف الصحف  ولالعتبارات ذاهتا أيضا قررت كقري من التشريعات العقابية نشر أحكا
ويف ضوء ما سلف ذكره خنلص إىل القول بأن من شأن وسائط اإلعالم إذا ما حسن استخدامها اإلسهام 
يف كبح الدوافع اإلجرامية عندما تربز اإلثارة الضارة للسلوك اإلجرامي على مستوى الفرد من خالل ما ينتظر اجملرم 

الوقوع فيما وقع فيه اجملرم فتسهم بذلك يف حتقيق أهداف العقوبة  ومكانته يف اجملتمع وهي هبذا حتذر غريه من مغبة 
كما أراده املشرع رادعا خاصا وعاما من ناحية وتعمل على نشر الوعي القانوين يف الوسط االجتماعي من ناحية 

 .1أخرى

 الثالث: االتجاه
نشر أخبار اجلرائم ألهنا ج ء  عن كليةع الصحافة  متتنأما بعض العلماء املعتدلني فريون أنه ال معىن أن    

الصغري، ويكون مقرونا  من موضوعاهتا، لكن تنشر املوضوع بشكل موج  وغري مقري داخل الصحيفة، وباوحجم
 باوحكم، وخاصة إذا كان شديدا رادعا، أما إذا أرادت الصحيفة إثارة الرأي العام وإيقاظ السلطات العامة وتنبيهها 

                                                           

 .274، 273، مرجع سابق، ص 1331، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي اوحديث، علم اإلجرامـ عبد الرمحن حممد أبو توتة، 1
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دعمها و إىل خطر ازدياد اجلرائم يف فرتة من الفرتات كما يقول البعض، فذلك يكون بنشر سلسلة املقاالت العلمية 
 بإحصائيات.

فاإلشكال إذن حسب هذا االاجاه هو ليس االختيار بني نشر أنباء اجلرائم يف الصحف أو عدم النشر، 
ـــ  ذه الصحف فال شك أن الكلمة املكتوبة كانتفال حمل ملناقشة حق الصحف يف النشر، وحق اجلمهور على ه

 1أهم وسائل التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي. ـــ منوال ت ال

املنظمة ليست متأثرة بشروط اجتماعية معينة،  يرى "جان فرانسوا غايرو وفرانسوا توال" أن عوملة اجلرميةو 
بل هي تعبري عن "اختيار منط معني من اوحياة" يقوم على قوة املال وغياب ضوابط أخالقية واضحة لالقتصاد 

كان أفرادها رجال  بفئة اجتماعية أو طبقة معينة. وسواءاملنظم مل تعد مرتبطة  اإلجرامالعاملي. وظاهرة شبكات 
نه إبلطجية" أو قطاع طرق، مهربني أو اجارا...أغنياء أو فقراء، شبابا أو شيوخا، ف»أعمال، سياسة أو رجال 

فمن  2يصعب اليوم وضع أي حدود فاصلة أو مواصفات جاه ة للتدفقات املافيوية املتنامية يف كل بقاع العامل.
يبا، تطورت الرؤية واتضحت املفاهيم خالل تعامل األمم املتحدة مع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملدة مخسني سنة تقر 

املتعلقة بالوقاية من اجلرمية وأصبح االاجاه السائد اآلن هو إعطاء أمهية أكرب للوقاية من اجلرمية ميدانيا وليس نظريا 
فقط)مرحلة اإلقناع(، وكانت بداية ذلك مع وضع اخلطة القانية لألمم املتحدة لدراسة ااجاهات اجلرمية يف العامل 

(، وتوالت بعد 1311ــ  1315، خطة محاسية(، والقانية يف الفرتة )1311ـــ  1316اية منها يف الفرتة)والوق
ذلك الدراسات واملعاجلات للجرمية وتطورها والوقاية منها بطرق وأساليب علمية ميدانية واليت قامت هبا السكرتارية 

، وبعد اجملموعة القانية 1332، وسنة 1315سنة  العامة لألمم املتحدة ونشرت نتائج تلك اجلهود والدراسات يف
من الدراسات بدأ االهتمام واضحا ليس فقط بالوقاية من اجلرمية كمفهوم وكنظرية، إمنا كاسرتاتيجية عامة تتبعها 

 إىلالدول يف حماولتها السيطرة على اجلرمية والتقليل من معدالهتا، يف عملها البحقي، عمدت األمم املتحدة 
، وبطريقة غري مباشرة مبعرفة رأيها يف موضوع الوقاية من اجلرمية أوال، مث ةالدول األعضاء بطريقة مباشر استطالع 

كان القصد من ذلك هو حماولة معرفة ما ،  االسرتاتيجة املتبعة لدى كل دولة إذا ما كانت هناك اسرتاتيجية ثانيا
 .3الوقاية من اجلرميةهي االسرتاتيجيات األولية والقانوية لكل دولة يف ميدان 

                                                           

https://manifest.univ-ورقلة: جامعة قاصدي مرباح،  مداخلة، ريمة،ضوابط المعالجة الصحفية للجـ بن داود العريب،  
ouargla.dz/ 13.11على الساعة  2116افريل  13تاريخ ال يارة: االحد. 

 .157، ص 2112، جاكوبأوديل حممد سعدي، الناشر:  ، ترمجةالجريمةجيواستراتيجية ـ جان فرانسوا غايرو وفرانسوا توال،  2
.114ـ  112ص  ،2111، 2: دار الطبيعة للطباعة والنشر، طبريوت الجريمة،الوقاية من ـ أحسن طالب،   3 
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وعلى الرغم من ذلك ال زال املنظُِّرون يناقشون هذه القضية )نشر أخبار اجلرمية اخللقية( وفق عملية رتيبة 
تُعرض فيها اآلراء اليت تبايَنت حول املوضوع بني مؤيد ومعارض، ونعتقد أن دورنا يكمن يف تأييد أحدمها 

وأخالقية من أصول ديننا الذي نؤمن به. فاألمر بالنسبة للقائم ومعارضة اآلخر، متجاهلني مبادئ شرعية 
عمال للجوارح، يرتتب عليها ثواب وعقاب، ورمبا كان اجل اء أعظم يف إباالتصال واملتلقِّي مرتبط بأعمال قلبية و 

 1حق من يُفكِّر ويُنظِّر هلذا النوع من املمارسات االتصالية واإلعالمية.
، فمنذ اإلعالمصحة الرأي القائل بأن "اجلرمية" هي كيان منفصل متاما عن وسائل  إثباتومن املستحيل 

العام وميكن أن يقدم باستمرار  الرأيبداية تطور الصحافة الشعبية وهي تنظر "للجرمية" باعتبارها حدثا يهم 
وضح الطبيعة املتعددة ي اإلعالموبشكل متكرر كج ء من اوحياة اليومية. واخلطاب الذي يتناول: اجلرمية ووسائل 

. واللغة املستخدمة يف التعبري عن اآلثار اوحياتية والسيكولوجية واألسطوريةلبنية اجلرمية يف صورهتا اجملازية  األوجه
للجرمية دور حموري  أنبت ثالققة وما تنطوي عليه من خماطر. كما  وأزمةالوجودي  األمانبعدم  اإلحساسلت ايد 

 مرحلة اوحداثة: مقل: النوع، العرق، االمربيالية، العمر يف والقوة/أوسع نطاقا: للمعرفة يف تقوية وتدعيم معايري
غري  ما هوو  إنساينهو  جند أهنا تؤثر أيضا على العالقة اهلرمية بني ما والطبقة االجتماعية، وعلى نطاق أوسع

وهي العالقة اليت تقوم عليها معظم جوانب الققافة اوحديقة والصورة السائدة يف مجيع اجلرائم املقدمة يف  إنساين
 2العصور الوسطى. هي تلك الروح البهيمية املظلمة اليت كانت سائدة يف اإلعالموسائل 

ك األفراد. فهناك إن األفالم وبرامج التلف يون وكذلك القصص وبرامج اإلذاعة هلا بعض التأثري على سلو 
احتمال تقليد اجملرمني ملا يرونه على شاشة السينما أو يسمعونه أو يقرأونه، وقد يستخدم اجملرمون املعلومات اليت 
حيصلون عليها من مقل هذه املصادر، بعض الكتابات متجد وت هو بالعمل اإلجرامي. وهناك بعض اجملرمني الذين 

مهم، ولقد تنبه الكتاب إىل هذه اوحقيقة ولذلك ال يظهرون اجملرمني يف يسعون الكتساب الشهرة عن طريق جرائ
رواياهتم بأي صورة جذابة أو بارقة. ومهما بدا من انتصار اجملرم يف بداية القصة فإهنا تنتهي بعقابه، وعلى وجه 

املادة الصاوحة للمستمع وبة مبكان حتديد عن وسائل اإلعالم تؤثر يف سلوك األفراد، ولكن مازال من الصإالعموم ف
 3أو املشاهد.
 

                                                           

"، ورقة عمل مقدمة االنعكاسات المتوقعة لنشر أخبار الجريمة الخلقية في المجتمع السعودي على صورته لدى اآلخرينـ ياسر علي الشهري، "1
 هـ. 1431"اإلسالم اليوم"،  "نشر أخبار اجلرمية وقضاياها"، منشورة عرب موقع :واإلعالم، بعنوانإىل اوحلقة العلمية لكلية الدعوة 

 .234ـ  233، ص، 2116، 1ترمجة هدى فؤاد، القاهرة: جمموعة النيل العربية، ط ،اإلعالموالقانون في ثقافة  براون، اجلرميةشيال ـ2
.132 ، ص2111، اإلسكندرية: منشأة املعارف، السيكوباتية والجريمةـ عبد الرمحن حممد العيسوي،   3 
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  :إشكاليتني اإلعالمتطرح يف مهنة  فاألخالق

ها هل ؤ ذاهتا: ماهي مرجعيتها، هل هي دينية أم عرفية أم وضعية؟ ما هي مباد األخالقحتديد مفهوم  إشكالية. 1
 ..؟ال.هي مل مة أم 

وتنظيمات، حتدد مسؤولية كل طرف بدقة، ماله ما عليه،  وإجراءاتقوانني  إىل األخالقترمجة هذه  وإشكالية. 2
الضمري  إىليرجع  أيحمض،  أخالقيميتنع عنه؟ وهو ما يفيد ضرورة التفريق هنا بني ما هو  أويقوم به  أنجيب  ما

املهنة  أخالقيات خصلوت1 ،احملاسبة والعقاب إىلقانوين الذي خيضع  أخالقيغريه( وما هو  أوالفردي )للصحايف 
من اوحقوق املكفولة للجمهور املستهدف يف العملية اإلعالمية اوحق يف الكرامة واوحق يف محاية الشرف ف فيما يلي:

واالعتبار من جرمية القذف وحق محاية اخلصوصية واوحق يف حماكمة عادلة واوحق يف النشر واوحق يف محاية اآلداب 
 2العامة من األعمال الفاحشة.

 أخبار الجريمة:ـــ ضوابط نشر ب 
ميكن إمجال ضوابط تغطية أخبار اجلرمية ـــ واليت يعترب اإلخالل هبا شكل من أشكال اخلروج عن 

 أخالقيات النشر ـــــ يف العناصر التالية:
عنيت الشريعة اإلسالمية باإلنسان فقد  ،مبدأ اخلصوصية اخرتاقبعدم وذلك : كفالة حرمة الحياة الخاصةـــ   1

أساس تعمري الكون وشر عت له حقوقا حتمي جوانب حياته وكفلت له حريات ميارسها، ووضعت له من باعتباره 
الضمانات ما يكفل متتعه بتلك اوحقوق واوحريات صونا لكرامته وحفاظا لذاتيته وخصوصيته قبل أن يظهر مصطلح 

يكون حقا يف املواثيق العاملية،  "حقوق اإلنسان" على الساحة الدولية، واوحق يف اخلصوصية الت ام ديين قبل أن
 وجيمع املفسرون على أن  املقصود بالتجسس هو تتبع شؤون الناس اخلاصة مما قد يتضمن عورة من عوراهتم 

أما فيما يتعلق بنشر اجلرمية، فإن ه من األمور الواجب االلت ام  3واإلغتتاب هو ذكر الفرد بشيء يكرهه ولو كان منه.
اء األحداث، وعدم االعتداء على حرمة اوحياة اخلاصة بالنسبة ألقارب املتهمني أو هبا عدم نشر صور وأمس

 4الضحايا وعدم نشر مادة أو صورة تعطي انطباعا زائفا أو غري صحيح عن شخص معني.

                                                           

، مصر: جامعة عني مشس، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر اإلعالميات السادس، األردن، أخالقيات المهنة ومواثيق الشرف اإلعالميةـ حنان يوسف،  1
 .2، ص 2117

، دون رابط.، جامعة وهرانحقوق اإلنسان وأخالقيات العمل اإلعالميـ بن دريس عمر،  2 
 .31، ص2114، دار ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، المسؤولية القانونية واألخالقية للصحفيـ فتحي حسني عامر، 3
، املنظمة العربية للرتبية والققافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم أخالقيات نشر الجريمة في ضوء حقوق اإلنسانـ جنوى كامل،  4

 .5اإلعالمية. دون سنة نشر، ص  البحوث والدراسات
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بل متتد إىل التعليق عليها وإبداء الرأي فيها ففي جمال ذكر  ال تقتصر الصحافة على ذكر األنباءو 

اليت هتم الرأي العام متتد أيدي الصحافة إىل أخبار تتعلق بسلوك األفراد وحياهتم اخلاصة. من ناحية املوضوعات 
أخرى فإن الصحافة اليت تتناول خصوصيات اوحرية الشخصية لألفراد قد يتطلع إليها اجلمهور والرأي العام. 

موازنتها بفكرة املسؤولية، وذلك ملواجهة ظهرت اوحاجة إىل  ،واملعروف أنه كلما زادت مساحة اوحرية يف جمتمع ما
ما يسمى بالصحافة الصفراء أو  لاآلثار اجلانبية السلبية لت ايد اوحرية الصحفية، ومن أبرزها يف جمال الصحافة مق

العنف واجلرمية والفضائح، واليت تلجأ إىل  أخبارصحافة اإلثارة وهي تلك الصحافة اليت تقوم على التوسع يف 
اقتحام حرمة اوحياة اخلاصة للمواطنني وتطعن يف األعراض وختوض يف مسعة األفراد بدون دليل أو وازع من القيم 

 1واألخالق.
الذين جيب أن  اآلخرينويرى البعض أن اوحق يف اخلصوصية يعين مقاومة كل حماولة الخرتاق حقوق 

 اإلعالمكان هلذا العمل ما يربره القانون، وال ينبغي لوسائل   إذا إالخلصوصياهتم،  اإلعالمسائل يؤمنوا ضد غ و و 
 2الصور أن تتغاضى عن هذا اوحق. أوالتصرحيات  أو األخبارعلى لكي حتصل 

حتقيق الصاحل العام، فإن مل  إىليف العمل الصحفي مقاومة السرية من خالل العالنية اليت تفضي  فاألصل
يتحقق الصاحل العام من العالنية كفى الصحافة شرفا حماولة االجتهاد، شريطة أال يقبت لدى القضاء تعمد 

فإن ثبت لدى القضاء حتقق الضرر مع سبق اإلصرار والرتصد وجب اجرمي الصحافة انتهاك اوحرمات اخلاصة. 
 ا تعمل مبقابة إرهاب يقمع الفكر اوحر وحيول دون االستقالل يف النظرالنشر، على أال تكون العقوبة اوحبس ألهن

وعلى الرغم من أن القوانني اإلعالمية ومواثيق الشرف اإلعالمية ومواثيق شرف   3.اإلشكالياتواجلرأة يف تناول 
 4نال.املهن اإلعالمية ترك  على حق األفراد يف اخلصوصية إال أن هذا اوحق ال ي ال احرتامه بعيد امل

من الصعب غالبا حتقيق املوضوعية الدقيقة يف العلوم االجتماعية، ويعود ذلك ـــ مراعاة الدقة والموضوعية:  2
ثانيا، واىل الصحفي  أساسا إىل طبيعة وموضوع الظاهرة األمنية أوال، كما يعود إىل خصائص اإلبداع اإلعالمي

 ثالقا إذ جيد نفسه واقعيا ال يتعامل مع حدث مستقل ومنع ل، بل مع بيئة ثقافية وسياسية واجتماعية معقدة من 
 

                                                           

، ص 2116، 1، اإلمارات العربية املتحدة، لبنان: دار الكتاب اجلامعي، طالمالمح التشريعية للصحافة في الوطن العربيـ أمساء اجليوشي،  1
 .261ـ  261

 .154، ص2111ربية، ، اإلسكندرية: دار اجلامعة الع، قضايا فكرية ودراسة تحليلية وميدانيةـ قدري علي عبد اجلواد2
 .16، ص 2111، القاهرة: عامل الكتب، نشر توزيع وطباعة، 1، طآراء في الصحافة والسياسة والمجتمعـ بسيوين إبراهيم محادة، 3

.267، مرجع سابق، ص تحديات اإلعالم العربيـ صاحل أبو أصبع،  4 
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  1قيم وعادات وأخالقيات ودوافع.

فاملوضوعية الصحفية هي حالة ذهنية للمحرر، بعدم اوحكم على ما يرى، وعدم التأثر بأحكامه 
حتي  اته القبلية. وهناك اتفاق بني املنظرين حول عدد من احملددات اليت حتقق املوضوعية يف  الشخصية السابقة أو

 التغطية اخلربية، واحملددات اليت تبعدها عن املوضوعية ويوضحها "براديل" حبذف وقائع على جانب من األمهية
ن خالل عدد من القرارات وإضافة تفاصيل غري مربرة، وحتقق املوضوعية حسب ما يذهب إليه "ويستلي" م

والرأي واوحرص على إعطاء معلومات خلفية توضح  بني اخلرباإلدارية الصحفية مقل: التوازن، اإلسناد، عدم اخللط 
 2اوحدث.

لقد عرب الكقري من املهنيني عن خشيتهم من أن يتحول ما هو شاذ  النشر المجهل لمواد الجريمة:عدم ـــ  3
 صادر اجملهولة يف األخبار قاعدة أساسية يعتمد عليها.إىل قاعدة، أي أن تتحول امل

 إن صعوبة توظيف املصدر يف األخبار الصحفية واإلذاعية والتلف يونية تتجلى على املستويات التالية:
ـــ إن كل تأخر يف نشر اخلرب الصحفي، من باب التحري يف دقة املصدر، يعين التأخر عن الركب، وعدم الظهور ــ

 اوحريف، وكأن اوحرفية واملهنية اختصرت يف التقيد بالسرعة واآلنية يف تقدمي األخبار ال غري.مبظهر 
مصدرين  االلت ام بذكرـــ كان اوحذر من استخدام مصادر األخبار بغية ضمان أدىن من مصداقية األخبار يقتضي ــ

هذا اوحذر، وذلك ألن مفهوم املصداقية يف اخلرب الواحد، ولكن اشتداد املنافسة بني وسائل اإلعالم أجه ت على 
يف اإلعالم املعاصر مل يعد مرتبطا مبدى مطابقته مع الواقع واوحقيقة، بل أصبح مرتبطا بسرعة انتشاره ومدى تداوله 

تناقلها خمتلف تمن طرف وسائل اإلعالم ويف أوساط اجلمهور، لذا نالحظ أن األخبار الكاذبة أصبحت تنشر و 
عة خاطفة. إن اجلمهور يتعامل مع اخلرب على أساس أنه فعلي وحقيقي نظرا لت ايد عدد وسائل وسائل اإلعالم بسر 

 ن بادر املصدر الذي نسب إليه اخلرب يكذبه.إاإلعالم الذي تنقله، حىت و 
 ـــ يعتقد أن وسائل اإلعالم مل تعد هتتم مبصدر اوحدث بقدر ما أصبحت هتتم باوحدث وما يرتتب عنه.ـ
إن مل نقل "اجهيلها" أو تضليلها، نالحظ تقهقر التكوين األساسي يف  األخبار،قرة التالعب مبصادر ـــ أمام كــ

العمل الصحفي لصاحل اكتساب مهارات تقنية، هذا التقهقر رافقه عدم اإلوحاح على اجلانب القانوين واألخالقي 
 يف تكوين الصحفيني.

 
                                                           

 .53مرجع سابق، ص " تطوره"واقعه وآفاق  أولويات تطوير اإلعالم األمني العربيـ أديب خضور،  1
 .423ص ، ـ مروى حسني صالح، حممود ع ت اللحام، مرجع سابق 2
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ية يف شبكة االنرتنت تنشر نسبة عالية من األخبار الكاذبة استنادا ـــ تؤكد اإلحصائيات أن بعض املواقع اإلخبار ــ

 إىل مصادر ومهية.
إذا هل ذهب ال من الذي كانت فيه الصحافة تقوم بدور تنويري وجاء زمن التضليل باسم املصادر 

لتقدمي األخبار اجملهولة؟ إنه جمرد سؤال يصبح أكقر إوحاحا كلما رأينا املؤسسات اإلعالمية تتدافع بسرعة الضوء 
 دون الرتيث يف فحص مصدرها.

اخلطورة األكرب اليت أصبحت اجابه وسائل اإلعالم العربية هي أن العديد منها أصبحت تعرف املعلومات 
واألخبار من شبكة االنرتنت دون أن ت ود صحافييها باملهارات واملعارف اليت تتطلبها اوحاجة للتحري يف صحة 

 1املعلومات ومصدرها.
 2يف الصحافة:املصادر فيما تطرح "مريال صربي" عدة أشكال لتجهيل 

ــــ التجهيل على مستوى املصدر، التجهيل على مستوى احملرر، التجهيل على مستوى الفاعل والتجهيل بنشر 
 3باوحجب، فما ال يقال أكقر تأثريا مما يقال. اإلعالمالشائعات. ونتيجة لذلك يتم التأثري الرئيسي لوسائل 

 عالقة التبعية أو أنواعاألمين هي نوع من  اإلعالمموضوعات  ومصادر اإلعالموميكن أنتكون العالقة بني وسائل 
 تتوحد ، وبالتايل تتم سيطرة هذه املصادر على القائم باالتصال، ومن مثعلى تلك املصادرالكامل  االعتماد
باالتصال حنو احملتوى  املصدر يف ااجاهات القائم تأثرياتوالسلطة، وتعكس بالتايل  اإلعالمبني وسائل  األهداف

الرسائل  إنتاجعملية ، كما أن األمنيةواالجنازات  لألعمال يتسم بالتوازن واملساندة والتأييد أنوالذي ميكن  وبنائه
 .4لآلخرهي موضوع مشرتك بني الطرفني نظرا وحاجة كلمنهما  األمنية اإلعالمية

 الخروج عن اآلداب العامة للمجتمع وقيمه: عدم ـــ  4

حتمل تعد الققافة اإلخبارية نسقا منبققا من ثقافة اجملتمع ذاته، فهي ج ء ال يتج أ من ثقافة جمتمعنا، 
 القائمون باالتصال.اليت ينشأ يف ظلها نفس خصائصه الققافية 
وقواعد النظام الشذوذ والتصادم مع قيم  أودورا مهما يف حتديد درجة االحنراف  اإلخباريةوتؤدي الققافة 

 خباصة  اإلعالمترتبط هذه الققافة، حبدود رؤية وسائل كما   ،باحملددات االجتماعيةالقائم يف اجملتمع وارتباطها 

                                                           

 .116ـ  113، ظالل وأضواء، مرجع سابق، ص اإلعالم والمجتمع وسائل لعياضي،ـ نصر الدين 1
 .113ـ مريال صربي أبو فرخية، مرجع سابق، ص2
 .33ـ جان كلود برتراند، مرجع سابق، ص  3
 .13ـ  11، ص 2114، 1األمنية، ط العربية للعلوم، أكادميية نايف المشكالت والحلولالعمل اإلعالمي األمني ـ بركة بن زامل اوحوشان،  4
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، أما أخبار الفضائح واجلرائم والكوارث غالبا املستخدمة فيها اإلخباريةومنظومة القيم  الوظيفية ألدوارهاالصحافة 

جيري فيها نوع من التحريف والتشويه واملبالغة، جلعلها تتناسب مع متطلبات هذه القيم، ومن مث تقدم تغطية ال ما 
 1تعكس حقيقة أو أولويات أفكار وقضايا ومطالب اجملتمع بقدر ما تتفق مع قيم ومعايري التغطية اإلخبارية.

 2تتم محاية اآلداب واألخالق العامة عن طريق: إذ
 االغتصاب وصورهن. نشر أمساء ضحايا ــــ اجرمي

 ــــ عدم التوسع يف نشر القضايا الشاذة والغريبة.
 ــــ عدم السخرية أو التحقري من شأن أي  فرد أو مجاعة أو فئة.

أح ان الناس وعدم استغالل األزمات أو الكوارث اليت يتعرضون هلا بدفعهم إىل اوحديث إىل الصحف  احرتامــــ 
 والتعبري عن آرائهم أو عواطفهم. 

وكذلك عدم يف تفاصيلها وصورها  اجلرمية أو التوسعأخبار  إبرازعدم  اخلاصة بنشر اجلرائموالتقاليد  اآلدابفمن 
 3اجملتمع.نف يف عوال ضىو الف إشاعةيف حىت ال يؤثر ذلك  اجلنس أوالتوسع يف نشر جرائم العنف 

 :1376*4مارس ( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والذي بدأ تنفيذه يف 13املادة )ستخلص من 
ــــ أن حرية الصحافة ال ينظر إليها فحسب من زاوية حق الصحفيني يف إصدار ونشر موادهم الصحفية ولكن 
ال اوية األهم هي حق الشخص العادي يف التماس خمتلف املعلومات واألفكار واوحصول على اخلدمة الصحفية 

 ري يف املعرفة.انتهاكا وحق اجلماه الصحافة،الدقيقة والصادقة، مما جيعل انتهاك حرية 
 

                                                           

 .113ص  سابق،ـ مريال صربي أبو فرخية، مرجع  1
.5ـ جنوى كامل، مرجع سابق، ص   2 

.35ـ مريال صربي أبو فرخية، مرجع سابق، ص  3 
  فقد فصلت حرية الرأي التعبري على النحو 1376والذي بدأ تنفيذه يف مارس  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( من 13املادة )ــ ،

 التايل: 
 ـ لكل إنسان حق اعتناق اآلراء دون مضايقة. 1
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار ـ لكل إنسان اوحق يف حرية التعبري ويشمل هذا اوحق حريته يف التماس خمتلف أنواع  2

 للحدود سواء فيشكل مكتوب أو مطبوع يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها.
ـ تتبع ممارسة هذه اوحقوق واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن  3

 تكون ضرورية:
 ـ وحماية حقوق اآلخرين ومسعتهم.

 ـ وحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
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( من العهد كانت على وعي بأن اوحرية املطلقة للرأي والتعبري قد تتعارض مع حقوق أساسية 13ـــ أن املادة )

أخرى، وقد تؤدي إىل نتائج خطرية، ومن مث دعت إىل قيود اجتماعية الزمة ملمارسة الصحفي ملهنته وأجازت 
حرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم أو وحماية األمن واآلداب للمشرع الوطين أن يفرض بقانون قيودا ضرورية ال

 والصحة العامة.
ومن مث فإن كقريا من االنتهاكات ألخالقيات نشر اجلرمية يف الصحف ال ميكن تربيرها فقط حبرية الرأي 

ا مسؤولية والتعبري، حيث أكدت هذه املادة واليت متقل مرجعية أساسية وحرية الصحافة، أن اوحرية جيب أن يقابله
 .1تستند إىل قيم اجملتمع وثقافته واىل الدور التنموي املأمول أن متارسه الصحافة

 :2هناك الت امات داخل املهنة بشأن االلت امات األساسية للصحفيني، وهي كما يلي يف إجياز
 ـــ أن يغطي الصحفي األخبار بإنصاف ومشول ودقة.

 ـــ أن يعرض األنباء بصدق.
 ما تعنيه األخبار.ـــ أن يشرح 

 ـــ أن حيمي مصادره كلما كان ذلك ضروريا.
 ـــ أن حيرتم األخبار السرية إذا قدمت بال مقابل وقبلت عن طيب خاطر.

 ـــ أن يعمل يف كل األوقات للصاحل العام، وأال يتأثر بأي اعتبار آخر.
 األخبار، وأن يعاجلها بصراحة وأمانة.ـــ أن حيرتم القانون وحقوق اوحياة اخلاصة لألشخاص الذين تشملهم 

 ـــ أن يعرتف باخلطأ عند وقوعه، وأن يقوم بالتصحيحات املناسبة بأسرع ما يستطاع. 
ومقل كل هذه التدابري، فإنه من املمكن إساءة استخدامها، أو اجاهلها بواسطة خمربين صحفيني يعتدون 

اما. ومن السهل للغاية ذكر هذه املبادئ األخالقية بأنفسهم، أو مصادر تعطى لتحريف اوحقيقة، أو حجبها مت
الرفيعة، ولكن يف بعض األحيان، خالل تأدية املخربين لعملهم، يكون من العسري تقرير ما إذا كان ينبغي رسم 

 . 3خط بني ما هو مباح يف مجع األخبار، وما هو غري أخالقي متاما، وليست هناك أية أداة فلسفية لقياس الفرق
 
 

                                                           

.3ـ  2ـ جنوى كامل، مرجع سابق، ص   1 
 .513ـ  512ص ، 1331، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1، ترمجة كمال عبد الرؤوف، طالصحفي المحترفـ جوهنوهنربغ،  2
 .513ـ  512 ـ جون هوهنربغ، مرجع سابق، ص 3
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كان العمل أخالقيا أم غري أخالقي. واألسئلة حول   إذاواقع أن األمهية اخلربية هي أسوأ معيار لتقرير ما وال
ما هو مباح، وتعاجل كلها مواقف، كانت يف حينها ج ءا من تطورات إخبارية كربى. ويف كل حال، كانت 

وحصول على القصة" هي القاعدة الوحيدة النظرية القائلة أن "ا أساساألعمال اليت يقوم هبا املخربون ترتكب على 
 .1اليت هتم

 خالصـــة:

رغم تطور الدراسات املتعلقة بوسائل اإلعالم وما انبقق عنها من ختصصات يف: علم االجتماع 
قع فيما ااإلعالمي، علم النفس اإلعالمي وعلم اإلعالم اإلجرامي، تظل هذه البحوث قاصرة عن التفعيل يف الو 

خيص النشر الصحفي ملادة اجلرمية وما تتصف به من صور املبالغة واإلثارة والتكقيف قد ال تعكس الواقع اوحقيقي 
 وما يرتتب عن ذلك من انعكاسات سلبية وخطرية على املتلقي. 

بني النشر  فاملسؤولية اإلعالمية حتتم وجود أطر علمية تضبط التغطية الصحفية ألخبار اجلرمية بات ان يوف ق
الذي حيقق الوعي والوقاية وعدم التعتيم الذي حيرم اجلمهور من حقه يف التعاطي مع صحافة تسعى إىل التنوير 

 والتحر ي والتحليل مبا يكفل املسؤولية االجتماعية للصحافة اجاه للقراء.
سة اإلعالمية فيما خيص نشر تكتفي القوانني والتشريعات بأحكام عامة ال حتدد فيها اجاوزات املؤسإذ          

أخبار اجلرمية أو العقوبات الرادعة يف حالة اخلرق ألن هذه املتابعات ال تدخل ضمن املمارسة الرقابية املستمرة يف 
 الواقع.

أما ضوابط املهنة ومواثيق الشرف فيبدو أن االطالع عليها وااللت ام هبا من طرف الصحفيني غري مل م 
مة يف النشر: السرعة، املنافسة وضيق الوقت مما يقضي على الدقة واملوضوعية والتحليل نظرا للتجاذبات املتحك

وبالتايل املساس بالقيم اخلربية اليت تؤطر حسب ما تقتضيه املصلحة يف اوحصول على اخلرب من مصادر جمهولة 
 تقضي على مصداقية اخلرب.

ف: هل سيكون قانونيا مل ما ومتبوعا فاجلدل سيظل قائما حول ضوابط نشر أخبار اجلرمية يف الصح
بالرقابة والردع، أم مهنيا ضمن مواثيق الشرف اليت حتمي حق اجلمهور يف االتصال واالطالع وعدم اخرتاق 

 خصوصيته بالتغطية املختصرة اخلاطفة املن وعة من سياقاهتا اوحقيقة مما يعطي انطباعا سيئا عن اوحالة االجتماعية 
                                                           

.433. املرجع نفسه، ص  1 
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ويف الطرف اآلخر تبقى األخالقيات مسألة نسبية  هشاشة املنظومة األمنية يف اجل ائر،اليت تفتقد لألمن ويصور 

على أن  األخالقيات مصدرها دائما ذايت  ينبع من طبيعة  االتفاقختضع للنظام اإلعالمي يف بيئات خمتلفة رغم 
 تكوين الصحفيني الذي ميليه الضمري املهين وثقافة إخبارية حترتم اآلخر.



 قيـــــــالتطبي ارـــاالط
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������ا�����ت�،������ا����������دة�ا�����ا������ا�و���ا����ل������������ا��را��ا������ت،�

��������ا��ا����

�����������������ة����ر���أ��������������ا������ا�������ت�ا�������را�وا��ا��������ا�و���������

� ،������ �و���� ������ �����ان �ا���� ������ا����� �ا����� ��� ������� �ا���� �ا����ة���ة ���ر

�������ة�ا�������������������ا��������1وا����ة�ا�������ا����م�ا���ا��و����������

������ت�������������ا������أ���������إو������أ����ا�����ت�ا��ا��������ر�����������ا�ر���و��

� �ا���� �ا����ا������ ���ا����� �ا���� ���رة ������و�، �ا����������� �ا�����������ا����ان ����

و��أ������ا������ا�إذ����ن��������������2اد����ر��أو�ا�و��������������ا�����ا�ا������ا�

�دا���� ������� ����� ������ ������وزا �ا����� ���� ������������ �أن �إ� ،� �������ان ����ا���رة

�����رةو���������را����ا����ز�ا���������ا������������ا������ا�و��

�����ان���������������إ��أن������ا�������أ�����������������ر�ا�������ا������ا�و��وا���ة��

���،���������ا������ا�و��وا����ا����������������ا���ة��������ت�ا�����������ا�أ

ا��ا����ا���������،�ا����ا��������������������������ا��اد�ا����رة���������،��������ا����ام��

�و��� �إ��ا� ������� �ا����ا���ن ����� �أ����������ن� �����دة ����� �ا����رة �ا������ ����� ر����و�،

� �ا������������� ��ا����� �ا���� �و����ا���دة ��������������ة� ���ا ������� ���� ����� ،

�ا�����ا�����و�������أن�أ���ر�ا����������ا�����ة�����ا������ا�و�����ا����ة�

�

�����������������������������������������������������������

���،��،�����،������������دار�ا��������������وا����،����ا������ا����ا�������وا�������ت�ا������������ا��ز���،� 1�

�����،������،�ا�����ة��دار�ا�����������وا���ز��،��،�ط��������ا�����ا������ا��اد������ر���،� 2�

،�ا�ردن��دار�ا�����،����ن��إ��ارات�ا������ا�������ا���������ا�������ا��������ا����ت��ا�����ات��ا����ل��ا����������������اد،���

����،��،��������ن����ن���������������ا������،�

ا��اد�����ا��������ا������ذ��������� ��

�����������،��،�����،�ا�����ة��ا��ار�ا������ا��������،��،�ط���������ا���ا��ا������������ا������ا����ر،���

�
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�

�

�

����ة�ا����������������ا���ا���ا�����ا��������ا��������

��دة�ا�����ا����رة��������ا��را��،�����������ا���������ا������������ا����ن����������

وذ����و�����������ت�ا������������ا��را����������ل�ا���������������ا��"ا�����ا����"���رت�

����ع����������،�%�16.8،���ا��������������30/9%،������ا���ا�������������������8�1%

�.%�1.������������ا��ار���ا������ا��،�و�%��.�ا������������

�

�ا������ا��������ا�ا����ا�����ا����

������30�9ا�����ا�����

������3�39ا�����ا�������

�������0�9ا�������ا�����

��������0ا�������ا�����

�������3ا���ا�

����0��00ا������
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���ا��������������ا�������،��������������ت�ا����������������ا����ا����ر�ا��������������

ا����ا��������������������ا�������ا������،�������ر�وا�������ا��������ا�����ا������

درا�����رة�������ل�ا��������ا������ت�ا��������و���������������ا�����وا�،��ر�ة�����ت��������

�������ن����� ����� �����و����� ���������������ا ������ل������ �ا��دة ��ن������ ا�����ة،

�ا����رة�و���ا�����.�ا�������ا����������������ر��������������������اد� ������ا��دة ��������

،�������ا������������������������ا�������������ا���������ر�����������%�.�1و�%����8ر���وا���ا�

ا���������������ر�ا���������ا�������وا����������ا���د�و���و���������ت�ا����������ر

��������ت��ا������������ا�����ة�و���ر��،���������ت������ا����ر���وا��������������������ا����

����.���ر����������رات���ا���ا���ا�

����������������������������ع�����������ا���ورة������������������ت��������ا���دة����

����� ��� ���� ����� ���� �و�� �وا����� �ا������ ������� ��و ������ا �ا���������ن ������ ��� ����

����ت�ا���� ��و �ا�����ر���������ل ���و .�� ����"��������� "،���� �و������� ���������ان

�ا��دوات�ا� �ا����� ��� ����ا ��،و���ا� �ا����ان �������� �ا��������ر�، �ا�����������و������ ا����ان

�و� �ا����� ������رة ���� ����ا����������د �ا����� �ا�،��ان ��� �ا���� �ا� ���رة �ا����ان �ذ���� دون

������و���������������ا�����ا�������������������������ذ�������،��ن�ا����������وا�ا�

����������د�و�����ا�����������ت�ر����و������،����������������ا����ا�������و���و�����

�������� ����ا�������ر�������� �و�����ن�ا�������������� ������ل�ر�����������������������،

��������������������،�������ن�ا�������������������ا���ا�ا��دع���������ا��ا���ا����������ا��ا�ة

�ا�����������ة��������"�������������.����ا������ �����������و��"،����ا��ر��ا��������و��

���و���ا����������������و��ا������ا����ان����ا�����ا����ان��������������ا�������

�����������������������������������������������������������

�����ذ����

.���1،�ا���د�����16ان��8.ا���و��ا�����،�ا���ا��������ا�����������������������ا�����د������������وا��������������،� �

.��11،�ا���د���������16�������16ا��ر��ا��������و���ا�����������ة�������،�ا���و��ا�����،� �
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�ا������ا��� ���د�� �ا������ �ا��رس(إ����ب �� �إ��ار�، ���� �و������ �ح�������( �����ر�� ا�����

��ا��� �ا�،����و���������ا�������ا���������و��������ا������ت����آ������ن� ��������م���أ

�.������ن�ا���������������ى�ا������را��ا�ا���������ض�ا�

���ر������ن�ا��ار�������و���ا�إ��أ�������أ��������،����1ر���و��ا�����ب����������ا��ار�أ����

ر������و��ر����،�ا�������إ�������ا�������ا�������������ا����ب،���م�ا���و�����ا�����ت����م�

�ا������ا����ب�ا������إا�������ا����،�ور����� �ا��ار���ا�إ���� ����ر������ا����.���ن���ا

�ا���� �����������������ت��،ا��������ا����� �����ا ����ا������ت�ا������� �ا����� ��������و���

�ا������ن������وى���ا������ا������.إ����������أ����������ا����،�������������������ا����

�������������ا���ا��ا������������������اد�ا��������������ا��را��(:�8ـــ�ا���ول�)�8

�ا������ا�������ا����ار���ا�������ا�

�������83�39,5ر������ا����و��

����88���,9�

�����39��8,��

���������ا�����

��,�������أ��دا���ا�

��,������5أ

������5أ���

��9��,3أ�ر�

���������ا������

�

�

�

�����������������������������������������������������������

����������

،�������������و������و�����������������������������رد�������������"��ا���ب�ا������������������أ���ا�������و�����������و�،��

�.����،�ا���د�����أ��������ا���و��ا�����،��"�������ود����������ا�����ر�
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�
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�

�������ا���ا��ا������������������اد�ا��������������ا��را������ر����ا����

،���������������.��ا������ا�������إ��ار�����������ا����ان������ن��ا�����������ا�����������

�.���.��،�أ���ا����ان�ا����������������.��ا�������������ا��������ا����ان�

وا�����������ا��������������و�����ا��د�������������������ا������������������و�����ا�����

ا������������������ا������و�����رات�ا��������،��������ا�����������������ار�����ا�،��ا����ر�

�.���ى�ا�����ا���������أ����������دا��������������ا����ان��������ت�ا��ا��������ر���ا�����ا�

�� ��ا����ان ����� ������ �ا������ ����.��ا������ �ا، �ا����� �و��� ������ �ا���� �����و�� ��� ������

���ر���������� �ا���� �ا�و�، �ا����� �ا������ ���د� �ا������� �ا����� ���� �ا��� �و�� �ا�����، ا����ان

،�������وا����������ا���������إ������أ���ا����م�وأ���ا������ت���������وا�����ا��������

� �ا����� �ا���� �إ����� ��� �ا����� �ا����ان ��� �ا�و��وا��� ������� �ا����� �ا����� �،����

� �ا����ا��، �ا�إ����� ��� �در�� �أ�� ��� ������ �وإ��ر������ �ا���ر� ������� ����� ����� ����ا ��ا�
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و������ا��ا�����.��1ا�����رأس�ا��������������������ا��������ا������وا�أا���������������

�.������2ا���ا��ا�����ن�ا�����ن��ا����ان�ا�����������������

������ا�����وا����������ا��ا�����ا���������ا����ان������أ�����������و����م����������ان�ا������ا��

��.��������ا���������ا��������ر�ا��ب�وا�

��� ������ �����و�� �ا���ر� �ا����� ���� ���� ����� �ا��ا���� �ا�����ت �� �ا���� ���اد ����� �إ������� ��

�.���ر������ا����ان�ا�����������ا����ر�ا��������������������ا��أ����ا��������������ا�

��������������������إ��ا����ام�ا�����������ان�����ت�����

�ا� �ا���ن ����� �ا����.����د �ا���ن ����� ������ ،� ���.��� ������ن ������� �ا�����ا����، �و� ،���

�.���.�ا��ر��ا���ن������

�ا���ا��� ������ �� �إ� �ا����ا�� ������ �� ���ب ������ �ا���ن ������ ���� ���� �ا���� ���

�.ا���ا�������ب�ا������أ�����د����������������ا����������ر������������أ����������وا�

أ��ر�ا���ان�����إ�����ا��د���ر���أن�ا����ن�ا���د����ا����د��������������د��ا�����ور���أ�����

�،�إ��أ��������������إ��ا��أ��ى�����ان���ا����أو�و���ا��������أ���������أو�ا�������ا���������

�.����������و��������د��ا�و��ا������������ا��و��وأ��ان�ا�����ت����������������

��ا����ا����������������ر��ا��ب،������،��ن�ا���.�������������ا����ام�ا���ن�ا����أ����

���������ب�أ�������������ا�����������ا����������������ا���������������و��������،��

�

�

�����������������������������������������������������������

،�����،�ا�����ر����دار�ا������ا������،�ا����������ا���ا��ا������وا��������ا����ا�������وا�������ا����������أ�������������،���

�،����،��.�

.��،��،�����������ا�����ا����������،�،����ن���،�����ا���ا��ا���������ر�ا�����ا���د�،�ر����أ���ر���،� ��

3���������

�.����،�ا���د������������������.�ا���و��ا�����،��������وا����������ا..ا�����ا�أ���������

.����أ�������������،����������،��،�� ��

�.��،��،�����،�ا����ض��������ا������ن،��������ا���ا��ا��������������ا��������وا��������ا����������������ا������ا�����،�،�5
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�ا�����و�،�1ا���د" ����أ���"����������رة،�و���أ����ا���ان�و����������م����������������������������ا

���".ر���أر��م�ا���ز�

:�����������

�����ا������ا�������إ��ا������������������ا�����������������������ت�ا���أ������������ا���������

ا����������ا���������������رات�ا���������������و����������ا������ا��أ��ا���م�ا���،�و�������������ا����

�����ا������ا�����ا�����ت�������و��ا�����وو��������������ا����������،����������اد�ا�����ا���ا

� �ا����، �ا������، �إ� ����� �ا����� ���� �ا���ر�� ������� ���ا �ا������، ������ ��� �وأ����� ��������������

��������������ا���و������ا������.

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������

�.�����������اد،����������،��،��1

.����������������ا������ا����ر،����������،��،�� 2�
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�

��������ة�"ا���وق�ا�����"����ا�������ا�������ا�����وا�������������:�

�ا�ا������ر�����و����ا� �������������دة���������ا�����وا����������ت�ا����ن�����ا��������ا�����

�و�����ا�������ا������:ا�����ا����رة��������ا��را��

�ا����وة��������ا��را��.�ا�����أ��ا��ا�����

��������ا��ا���ا����رة��������ا��را��.ا�������ا��������

�ا������ن��ا����������ا������.�����

���دة�ا������������ا��را�����������������

���دة�ا������������ا��را������������������

��������ا��را���������در���دة�ا������

�ا������������ا��را���در��������������

�����دة�ا������������ا��را�������ا�أ�����

�ا������������ا��را�����ا�أ���و������������

�ا������������دة�ا�����ا����ر��������ا��را����������ا���������ا������ا�������

�

����ا��ا���ا���ا������ة��������ا���ا���������:��ا���ول�������

�ا������ا�������ا����ا����ا��ا�

����79�37���

�����23�11و������

������2�9ق

�����11�����

���3��1ا�����

��1��7�1ا�����

���3��1ا�����������ة

����21��1ا������

�
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��ل �ح�و�����ل ح�ق ��ق� ���ح�� ������ �������
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����ا��ا���ا���ا������ة��������ا���ا�����������ا����

�� ��� �ا����ن ����� ������ ������ ���� �إ� �ا��را��"��ا�����دة ��ا����رة1"���� �ا��را�� ����و������� ��

�����ا������،���ا�����ر����.���������ر�����ا���ا�����������أ��ز���������ارات�����������ا����،�

�������،����������.�ا�������������������،��������و���ا�����،����������وا���ردة����������ا�

�.���.����ا����������،�و��ا����.�������

����،���������������ا���������������������ا��ا�����ا�������������ن�ا�����ا������إن��

� ����رإ���ر ������ �� �وا������ت � ���������ت، �ا����ر ���و�� ��� �ا������ ������ ��� ���� �إ�ن ،

���� � �� ��� �ا���� ���� �� �ا������ �و��ا�ة �ا�����و��ا�����، ��� ������ر�� �ا�������د �ا���ر�� ���� ��

��ا��ا��ا����،�و�������ا�ا��ا������ا������������ا������ا���������وا����ر،��ن�����ا���ر�������

�������������ازن������������������ر�������������إو���"و���ر����������ة������م�ا����،

و������ا����ر�����������ا������ت�و���م���������������������ت�����دون�ر�����أ���ن���ا�

�،�و����������ا�ا����ر��و���������ا�������"�أ�����ا������������������و��������

�����������������������������������������������������������

����دة�ا����������ا��دة�����ا����م�ا���ا����������������ا��را��.� 1�

�.�������ر����������ا���،����������،��،��2
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�����������������ا����ر�ا���م�ا��ي�����ا���و��������������از������������أ��������،������،ا�����

�����������ا���������������ك����ت����و�����������������إ����،�و�����أ�و����(،��������ا��������حأ

�����ا����������������������ا������درا���ا�

���ا�������������ا��������������������������ا����������������ا��را���دور�����������ا������إ�و�

�و���������������

���������أ��ا������ا����������ا������������،�ا��������د��ا���������ا�������ا�����إ���

�������� ������������� �ا��ا��� ������ت�ا�����������أ� ��������ت���زا���������������� ،

������ا�������������������������ا���ت�ا���������������������������������،�����

���� �� ����������ت�ا����������ا �ا��ا�� �أ� �ر�� � �اا������ �ا��ا���� �وا����� ،�� ����������

�����������������ا��ا���ا�������������ا���ر���ا�����أ����ا������ا��ا����

���،���ز،���ا�����ا����ا������������ا�����ر�����ا�����������ت��ا�����ر��ا����ر���������

�ا��د�����ا����������،���� �����1ر����������� ����ت�ا����دو��ا��������، �����������ر

��������،��������وا����د��

��ت��إ��م،�أ����،�و��رم،�وا����ا����ي�����������ا�����ا������ت������تا��تر����

���������ت�ا�������ا�����إ��ا������ا�������ا�������������������ا����،و�ا��ر��،ا����

��أر��م����������إ������ت�����و����ا��ا�����������������������أ��������������ا����������ا�����

������ا������ا����ر�������وي������ا����ا��ا���������ا�������ا�

���ا�������ا������������:�

�������وا���ر���ات����أ��ا����ت�ا���������������ا������

�����������������������������������������������������������

1���������

�����،�ا���د�����د��������،����������������������و�و����������ا������ �

�����ا����ا��ا����������ا��������و�������ا����ا����������������������و�����ا������ر����ا����ر�ا���و�����������2

������،ا���د�����أ�������ا���و��ا�����،ا������
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�

���ا����ر�و���م����و���م�ا�������������ا��ي��������ا��ا�����ا���������ا���و����ا����������

�������در�ا���������������ت

و��������أو�ا������ا��������������أ���ا�وا��و��ا���و��������ا��د������ا����������������

����اد��������أو����������ا������������������

�����������������،������������د������وا����������������،�����ا���ر����������ا�������ا�����ا���إ�

� �ا����ر ����� �ا��ي �ا���ر �و��� ،�������� �ا��ا�� ����م �ا�����ا������� ���ا ���� ������

�����و�����

�����ا������ت�ا����و�ا����������ا��������

��ا���ا���ا������ة��������ا���ا��ا�������ا������������������:������ول�ا�������

�ا������ا�������ا����ا��ا������

������������11�5,2�

����������������1,��

��,������1ا�������

����������������15��,1�

��,��������������1�2ا�������و�����

����21��1ا������

�

�

�

�

�

�

�

�
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أس�ح����ر�� أس�ح������ء ��اد�ح�ر�� س����ح���
��د��

ا��ر)��ر��حدد�
(����س���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�ا�������ا������������ا���ا���ا������ة��������ا���ا�����ا���������

� ����� �ا���ى ����� ���� �ا��ا��، �ار���ب �إو���� ����� ��"ذ ���دة ��� �ا�" �ا����� �������� ول

"�����%2.�،��������������%0.���"���اد���ر��"�������،�%�.������������������2أ������،�48,7%

�.%1.����أ�������ر�����������������������"،�و��ا�

�������� �ا����وا��اا������ ����ن ���� �ا�������، �وآ�� �إ����� �إ������ �ا���� ���� ������ ،

����ذ��������������أ��ى�������ن�أ�����أو�،����ذا�������و�������������ا�����ا���������������

ا������ا�������������������،�و��ذا�����ل�أ���������أو����������ا������ا��������أو�����

����� �ا������ �دور ����� ���� �أ��ى، ������� ������ ����� ����� ����� ���� �أ��ر ا���ا�������

�.1ا��������

و����������������و�����������ا������������،�%�.���ة�دا����������������ا������ا�إن��

�ا�����إ����� ������و��� �ا������ ������ �ر���� ���� �ا���، �ا��� ������� ���������������� وذ����،��

�����ا�������������ا����������د���������������ا����د�������ا�����وا����������د�ا�������������ا�

�

�����������������������������������������������������������

ا����.�ا����ذ�������ا����� ��
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�

�و���� ���� �ا����، �ا�"����� �����������و��� �������� ����و�إ� ��� ����������د�� �ا���� �دا�����ا� ��

�.������1وا���ر���������ا������ذا��ا�������ا�������ا����،�ا�

�ا������ا������������������� ��� ��ر �������أن��� �ا������ن����ا���� إن�ا��������ا�����رد��

�ا����" �"ا���� �أو �"ا��" ���� �� �إذا �أ�� �ا�����ر��"ا�����"، �أو �ا���� ������ ��� �د���� �������

��������ا���ر�����ذ��،��������وا������وا��اد�ا��ر��� �������������و����ا�����وو�����،����ذا

� ����د �ا��� �ا���� �ا���� ���� ��� �� �ا����ا��� �إا��ا�� �إ� �و���� �إ��� ،�������را������

�ا����ا �� �ا���� �أداة �ا���رة������ل ��� ���� ��� ���ن ��ا���� ������� �ا������ ة�����

����وا����و�� ������������ا�����������وا��������دون�����ا����������������������،�ا���رة

�.�������ا������

��ا������������ا���������������ول�����ا��

�ا������ا�������ا����ا��ا������

��,�������ذ���ا����

��7����,8أ���

������������2أ�������ا�����ا������

2�����88�4�,��

���0��������

����0��������

��,������8���8د

���������ا������

�

�����������������������������������������������������������

.�����������1أ���،�را�������������ا����،����������،��،�� ��

�����ذ����

�.��21،�ا���د�2��������1�20،�ا���و��ا�����،������أ����������ا��را����������������أ�������ا�������

�.��12،�ا���د���������1�20و�����آ�����و�����������دواو،�ا���و��ا�����،������������ا�������������

�.�2�2،�ا���د�1�20أو������ا��و���،�ا���و��ا�����،��������������������و����

�����،�ا���د�1�20د�������2و����������دا������،��ا����""��ا���و�������ا��������������������ا�����ن،�����������و�������
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��ر أ���

66,2

33,�

����ا��عتدي
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أ������
س����

���3� ���6� ������ ��ر��حدد

ا�����ا�ع����

�

�

�

�

�

�

�

�

�ا�������ا������������ا���������

�����������ا���������ا���������������������ا����وا�����ا������،���������ا���ى������

����ا�����������

�.�%�.�����������ا���أ�%������00.1ا����ر�

،�������%�.���������������������2إ��2أ���������������ا�������������������،أ������������������ا������

������"�و�ا���������2ا�����"أ�������%�2و������و��������،�%2.�������ا����������دة�ا�����������

�����أ�����ار.��0،�������������ا�����ا��������������"��0ا�����"���

������و�����،�أ���ا������ن��������������������������ا��را���ا������ا�������"ن�������������"ا�

���ى����������ا�������ا�����ة�ا������������ر������و���ا�ا���ا�������و����ا��را����ا������

�.ا��������دة�ا����

������إ��أن������ا��أة������،���������������ا���������ر���ا�����ا�������������ا����ر�وا��

و����أن����������ا���ا����������،���ا����������ا��أة��������ا����ا�،�إذ�������ا��دة�ا����رة�

�ا�����ة����������������وا���������������ا�������ا��،��������ا�����������ا��������������ا

�

�
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�

��������ة�������������������ا�����ر���،������ا����������������ت�وا��ادث�����������ا�و��م�ا��

�.���تا����ر�ا�

����ر������������إإ����ة�����ات،�������ن�������(�������ا������������دح�����������9.2%

����أ������������ت�وا�ا������������������������ا�������ا�������وا��������أر�������������ا����،�

� ����ن�أ���� ��� �ا��������و�� �����������������ار�������� �ا���������د��او�� ا���������

�.��أ��ا������ا��ا���ا����������������أ�

�ا���� ���ا���ا����� ������ ����� ������ �إ����� �����ات ����� �ا��دة� ���� �ا������ �ا���� ������ �

أ������������ا�����������،����������إ��ا���در����ا������������ن�����ة���������ا����،�����

�،���������إ��أن�ا��������ا������ا�������������ا�����������أ��������������ا�������ا���

�ا������ �ا����� ����� �ا����، ������������ ���� �و���ة �������ت�أ��������� �����ا �ا�� ���ن �إ�ا أ��

ا�������ا�������ا�����ا����������������اد�ا������ا���ر،�ا�����وا��������إ�ا�����ا����ا�������

����������ا�����ة.�������ا������ت�����������������أو����

ا�������������،و������ا��دة�ا�����������ا����������(%�.�2ح����������ا����������ا����ت�ا�������

����� � ����������� �ا���� ���� �إ��أن ��إ��رة �ا����� � ���ر������ ��� �ا�����و�� ���ا ��ا�������إ�

و�رو�����������أ����������������دة����رة�وا��������ا�������������ا������������������ا���م�أو�ا�

�.��دة�ا����

،�(%�2ح���������ت�ا���������ا�����،�������������������ا���ا������������إ�����ن�ا����ر���

ا��������������������������������������������������رو�������������م���و������وا����ا

���م�������،�أ����ا�����د���ا�������ا������و��ا�����ر���������������������رة�����ا�����������

�

�����������������������������������������������������������

�����،�ا���د�������������������2.�ا���و��ا�����،������������������������������������������د��1

�
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�

�ا������ ���� ������ ��!رو� ��� �أ������ت�ا���������� ��������موا������ ���� �� �ا������ ���،�

�!�ا�������و���������ا�����ت�ا��������إ��������

��ا��������������ا�������������ول�ا����

�ا������ا�������ا����ا��ا�����

�����������142ا����

��������2أ���

��29�����42�2أ�������ا�����ا������

29����11���2�4�

�������2�1��2�

���������2���

������������2د

����21��1ا������

�

�

�

�

�

�

�

�ا���������ا����������ا���������

������ت�ا���������ا�������������������ا����وا�����ا������،�������ا������������������ا�����

��������

�.%��.��،��������ا���ث�%��.�������ا����ر�

�
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�

���،������������ا�����ا�������ا�%�.������(��������������������������29ا�������حأ����������������ت�ا������

،���ا����������دة�ا�����������%�.�2(����������������،���������������ا�������ح���29�������������%

�.�%.�

�����������ا�������ا������

��ا���و��ا���������وا�����د�����ا����،�����أن�����ا���������������������ا����ر��ار��������د��

���ث����������ا��ا���ا�����.�����ا�

�� ���������� �أو ������� �����ا �ا��������ا� ������ �ا���� �ار���� ،� �ا�������� �� ،������������

�����...�����ا���رات�،������������������������ا��ر��،�،�������و����������������ا��م�

� ���� �� ����ا ������� ������� �ا������ ��������� ������ �ا������ �إ������ ������������ �����ة��

�ا����.�����ت�����������������إ��ر�����أم�أ����������دة�������ت�أ����و��������

�������������������ة�ا��������������ا���ا�������ا���ول�������

�ا������ا�������ا����ا������ا������

������������1ة

���������2�1��2�

������14�����1�

����21��1ا������

�

�

�

�

�

�

�
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��������������ة�ا��������������ا���ا�����ا���������

������������ع�������������ت�ا������������ا��را��،����ر���ا�������ا�����������ا���ى������

�.%��2�.1ا�������ا��������������،%�.����������������20ا��دة�������،�09.2%

�� ������ �����ى��� �ا���� �������دة ���� ����� ���� �ا�� �ا����� �ا������ ���� �ا������ ا����د

�ا���� �و��������ا �ا���� ���دة ������ �� ���ور�� ����و �������ا������ت�ا�� ������� ����ض��

�����ا�������ا����������������ا� ������ت��������������ا��������������������ن��ا����������

���ى���أ��ة�����ا�������و�����������������ا�،������ر���������أ���������������������ة��ا�

��������ا������������ا����������������������ا���و�����������ا��������،�����ع�ا����

���ا�������أو���������������أو����������ا�������و�������و�����ا�����أ���ا�����،�و�����

�.���������1أو�������ا��

�

�

�����������������������������������������������������������

،�1��9،�ا�����ة��دار�ا������������وا������،�2،�����ا�������ا��������������ا��������وا�����و��������������ا���،����د�����ا����،��1

�،�22�.�
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�ا�������� �������� ��������� �وا����ر�� �ا��دة �ا������ ����� �ا���� ��������������������ن���دة

ا�������،�وا������و������ا���د���������ا���ا����������������ا��ر�������������وا�����و�������

�������������������������ا����������������ا��������������دة�ا�����و��������������ا��و���ا����در��������

�

������ ��������ا������ �ا������������ا����ات�وا�������ت�دون�د���������، �ا������ ������و���و���

���.�����������������ا������������رات�ا���ا���وا�������������������������ا������و�ا���

�����1ا����������������ا���ون�.

�،��������������������������ن���دة�ا�������������������ا�������ا����������ا������ا����

�������دة�ا�����وا�����ا��را��،�أن�ا����������������ا��ا������د��������ا���ا���ا������

�����ا�����وو������،�و�����������������ا��ض�أ�����و�ا��،ا���ن�،������������ا������

�������ت�ا����،�أ������و�������،������ا�������������������ا������ت�ا����ر����������

�ا������������ا��������.�ة������������ا�������������ا�������ا�����ا�

������ا������ا�����ورا��ا������ت�ا�����ة�����ا�����وا������،�و������������دة�ا������������

����د�ا���در�ا�����ا��������������ا����ع،���������ن�ا�������ا��ض���ا����������ا��

� �ا�ا����� �����ر� ���دة �اوا�� ������ ����� �را� �ا�����أ����ض �ا�����ر��و ����ت �� �����

�������أ،������������ا������������������������������ت�����������وا�������وا�������

�������ت.

ا������ا����ر�����ا��اد������ا�����������ا����د�،��ن�ا�������ا��������������ر��������

�و�������ا�������ا����،�������ا���ر���وا�������������ا��ا������د�و�ا�����������������أا��اد�

�����������������������������������������������������������

�.�0،��،��1��،1�2،�����ا������ا�����،�ا���د����وا���م�ا������يا���اع�وا�����������ا���م�ا�����ر�����ا����������،��1
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�ا��ر� ���ر� �و���ا ،��� ����� ��� ��� ����ر�� ����� �أن ���و� ������ ����� ������ ����أ��� ���ا�� �و��

��.�������������������1ا��������ن�������ا������ت������������

�ا������������ ا���ر��،���د���������������ا��د��ا����������أن�ا�ا�����ا�����������

ا�����ا�����������������������������������������و��ا���������ا������ت�����������ا��دة�ا�

�ا� ������� � ،������������� �ا������ �ا����� ������ ����� ����������� �ا����� ���ا ��� ��

� �����������ن�ا������ا����ل����������� ����أن�����، �ا��� �ا������� �وا�����������ا����� �

�.��!و���ى�ا����د�

���������������ة�ا��������������ا���ا���������������ول�ا������

�ا������ا�������ا����ا��ا�����

��������7ا����

������7���7م

�������17�1و��

���������11�

�����1��1ا�����ع

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������

.�9،��،��1�2،����ن��دار������������وا������،�2،�������ا�������ا������ا������������ا���ا������ا������� 1�

.��2،����������،��،�و�����ا���م�وا����������ل�و���ا��������ا�����������،� ��
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ا�ح�ء
���

�����
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������ة�ا��������������ا���ا������ا���������

���������ا�������ا���و������ا���������������اد�ا����:������ا���ى������

،�و��%�.�2و����������،���ا��%�.����������������ا��،���������%0.�����ر��������ا���م�������

�.%22ا����������������ا�

�����ا�����������أ�������������������������������������ة���دة�ا����������������������ا��������

أو�ا�����������أو�ا���و����������������������������ا���م�أو�ا�إا���������ر��ز���ا�������

�������.����ا���������ا������أو�ا�ازدوا����ا�����������ا�����،��������أ�����

������������� ��� ���� ������� ����د�� ���� ���� �ر�� �ا�������� �ا��������� �ا�����را��ا������ إ�

�ا���م�� �أ��أ،������ �وا���د������ة���د����و��د��إ������ �إ���ا����ر�ا����ا�����ا������ ،

�� �ا������ ������ ����� ��� ���� �ا���م �ا����� �ا���� �ا���م����������� ������ �إ� �������� .

�.��1ا�������������ا���و�����������ا�������ا��������

��أ��ا������أو�ا����������م������ا����ق��������رة��إ����������ا������ا������������ا��

�و����ا�����ا�������،ا�������������ا�����،�و������������ى�ا������أ��ا������������أ��م�

�����������������������������������������������������������

1���������

�����������������������������ة�و��و��ا�����������ة،�ا���و��ا�����،����د�������20،�ا���د���20.

����،�ا���د�����20ر��������������������.�ا���و��ا�����،�������������ا���������������������� �
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�� �ا�����. ������ �����رة ��إ����� ���������� �ا������ ����� ��� �ا������ ������ �ا��� �أ� ���رة����

������������������������رة���������ى�ا��دة�ا���إ����������ا��������ا���ر������������������ا

�����ا����ا��:�...�������������1أورد��ا�������������.ا�������وا�����دو���������ر�ا������

��ا�������،�����أ������ا���رة� ���������ا��������ا��������ا���ا�����������دام�ا���ى����و������

�وا������ا�������� إ��ا���������������ر�،������������ا�������������ا���،���م�ا�������ا

�ى����ا�����ا����د.����������

�� ���� �� ����رة �ا������ ��������������ة ���� � �����������ا����، �ا����ا�����ى�ا��ا��إ� ���أ

������������ا������وا�����،��������������������ا������،�����،����������������و����..���

�������و�ا���و���وا����.�������د��������رة��ا������������ر����������ر���ا��������ا���و�������

���رة������ار���������ا�ر���.إ���������ا��ا�����

،����������أدوا��ا���از��������ا����ا��ا���������������ا����������و����ا�������������

����،������ة،������ا�����ا����و���و������������ة�وا����را�����������ة..�:�إر���،����را�،�

�.������ا�����������ا���رة����رة���������������..���������ا������و����

�

�

�����������������������������������������������������������

1��:�������

�.���2،�ا���د����������20،�ا���و��ا�����������������وزو�ا����������������ا����،،�إ��ا����م�����������ا����ق���������������أ��م�

�.����،�ا���د���2�،�������1ا���و��ا�����،�������������.���������ا���ر�������������

����0،�ا���د��������������������2���������20ر.�ا���و��ا�����،������������ر������������

����:������

�������������و������������و���ا�����.�ا���و��ا�����،���20��������2،�ا���د�����

�����،�ا���د�����20ر����������را����و���������ا����������������،�ا���و��ا�����،������������

��:�������

�����،�ا���و�������������������������ة�أ��م�ا�������������������وا��ر��أ�������را��������،�������������ا�����ا����وا�أ���

.����،�ا���د���20أ��������ا�����،� �
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��

ا�صح�ي ����م�ا�شرط� ش�������� ا���ر��

�

���������������ة�ا�������ا������ة��������ا���ا���������ا���ول�������

�ا������ا�������ا����ا��ا������

��142�67,6ا�����

��������13�6,2ا�����

����������28�13,3�

�������27�12,9ا�

��210�100ا������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������ة�ا�������ا������ة��������ا���ا�����ا���������

،�%�����0�.0ر������ا����������ر����������ا�������إ�������������در���دة�ا�����و���

،�����������ن�%����������0.1ر����������������أ���م�ا�������،���������%�.�����������1د�������

�.%�����2،�و��ا���������ا�������2.8%

�� �ا����د �ا�����أن ��������������������ا�أ����������ا����ر �����ر ������������ �������

�إ �إ� �أ�����، �ن �ا���ا� �ا������ ���� �و�����ا���������� ���� ��ا����ر�� ���ا��ا�� �ا������ دون

����������،�و��م��������ر���دة�ا������،���ا������و�ا��ا��ا��������������ا�������
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�

� �����ا��� ����������ر��ا����� ،��� �ا������د ���ا ���� ������� ��������������� ا��������،

�.�������������������در�

�����رإ� ����ا��د������ا������ �������ا���ر ����� �����������،�ا �د����������ا����� ا،

����ا����ا��������������ر��.ا���ر�����������������ن�����ا�����������������أوا����

����������أن�ا������������ن������������������ا��ا�������ا�����ا����ا��������������

����و�ا� �وا������� �������ر���ا��ا�� �وا����� �ا������ �ا���د�� ���������� ��أ���م�إ، ����� �أن �

���������أن�ا�������������دا����،�ر�������%��0.1ا�����������ر��������������������

�ا���در �ا���������،��� ��� ����� ����� ������ ������� �ا���در ���� ��� ��������� ������ ���

�.����ا�������،������������ا������ا���در�������م�ا��ا������������و������ا���ر�

����������إ���و��د�ا���������ن�ا��د��و��ا��������������������ن��������ن�ا���ر��

����ا���� ���������،�و���وإن���������������������������� أو����ن�����������

�ا�����ا������و��ا��������������ا�������إ�����������درة�����������ا�������������

�2.8%.��

أ��ا���أ�������ر����������ا���ا�������و�����ا����ا���ر،�و����ا���ر���ا�������ا��������

������ا���������أ���دة�إ���،�������ا���ا����إوا��و�������������،�����������������������ا��

دون��������ر�����ا�����ن�أ����ا���������������ا��دة�ا�����أ������دون������،�����ا�

��ا���������������������ن���������ا�����������ا�ا���ر������ا����������������و���

������!�

�

�

�����������������������������������������������������������

1�-Carol�M.�Leibler�and�Ja�ob��endi���1996�,��ld-�ro�����ore�����n��e��or���e����o�r�e��

�nd���e��ra�in��o���n��n�iron�en�al�Con�ro�er��,��o�rnali�����Ma���Co���ni�a�ion�

��ar�erl�,��ol.�73,��o.�1,��.��4.���
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4�
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6�

���و�� ���و��

�

�������������������ا���������ا��ا�������ا������ة��������ا���ا�����������ول�ا�������

�ا������ا�������ا����ا��������ا�����

�������94�44,8�

�������11����,��

�����1��1ا������

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������ا���������ا��ا�������ا������ة��������ا���ا������ا���������

،�و�������1.���������ر�ا���در�ا�����ا������ا����������ى�ا������������ا������������ا�ة�

������در�ا������.��9.��

�ا�����ت�ر���ا�إ� ����ا��������������ا���������ر �ا������ �ا��د�� ��ا�����ا�������������

��������ا�����������ورا��ا���ا���������ا����������������ر������������������ا�����دو��

�����،��ا�����ا�������و�ا�������و�ا��������������ا������������������ر���دة�ا�����،�����

،�����ا����������ا���ر����������������و�ا��ا�������������������������ا�������ا���روا�������

����������������و��إ���د������������������������������ا��������������������ا�ا�

�ا�� ��� ������������� ���ا�������ة ���� ��� �ا����� ������در �ا������ ��� �ا������ ��������ا�

����ا������ت������إ���������در����������������ت�ا������������ر�������،�����ر��������
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ا�خ��ر ا������ ا���ر� ا�خ��ر�
�ا���ر�

ا�������
�ا���ر�

�

��������ورا��ا����ام�ا�������"�ن��ا������ت،��������ا������������و���ت�ا�����������ل����

�"1ا���در�ا����������������

،����������������������ا���������ر�����ع�ا�����إن�������ا������ت�ا���������������������

�ا� ������ت �ا������ت ���� ���� �� �ا������ �ا�����د ����� ��� �����ر ���� ���� �������������

�وا��������وا�����������ا�����

�ا���ا��ا�������ا������������������اد�ا�����������(:�03)ا���ول�ـــ���

�ا������ا���������ا�ا���ا���ا�

��32�15,2ا�����

��5��2�,1ا������

��1���5�,5ا����ة

��,���3ا������وا����ة

��,���3ا�������وا����ة

����21��1ا������

�

�

�

�

�

�

�

�

ا���ا��ا�������ا������������������اد�ا��������0ا���������

�����������������������������������������������������������

����،���ل�و���ا�،����������،��،�و�����ا�����وا������������ا�����������،�� 1�
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��������ت�ا�����������������ا��ا����������������د��ا��������ا���������

�ا� �ا����� �ا����� ���ر� ��������� ������ �ا������ ������ �ا������، �� ،������� ���ر

ر��������ن�ا���ر������د��������������������ا��ا��������������د��ا����،�����1رت�ا���ر�،�����

�ن���ر�،�������ا������ا��������ا��ا�������ا������ا������و����������������������ا��������و�ا����ر

�ا� ��������و���� �إ��������� �ا���� ���� �ا������ ���������� �ا���ر� ���� ���"��ر�� �ا������ ���� إ�

���������ا�������ا����������ا������������������ا���و���و�����وا���������ل��������������������ت�

�"��ر�������������������������ا���ر��وا������ا�����وا�

�ا������� ����������� �ا������،�إ����ا�ن�ا������������� ��ل���ا��ا�������������و�ا����ا�����

����ر��إل�ا��������������ا����������ا����ر�ا������و�إ�����و����وا���،�

��ا��ا��������������������������ا�������ر�ن�����ا����ا������ا������،�ر�������ر��ا��
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،���ا��ا���ا����ة�وا�������%2.�������،�������أ����������������������د�ا��������������أ���ا�����ا�
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��ا������ة�و���������ا��������،�و��ا������ا���ة���%�.���2ا�������������������د�ا��������������
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��� ���� �ا�������� ���ة ���� �ا��������� �ا��ا�� �ا����� �ا�درا�� �وا������� �ا������ ��ام��رات�����

�،�����ا��������د������������ا��دة�و�������.����ا�����������������ا�����������وا���و����ا�

���� ������� �و�������ة �ا���ا���ا������ �����أ����������� ��������������� ���ا���� ا�����ا������

� ���� �ا�����ا��� ����� ����� �ا������� ���ر������� ���������أ� �ا������ا�����، ��ا��

�����.������ت�ا�������

��أ�����������ا��������ا��������ا��ل�ا���������ا�������و�������������������ا������ا��د����

�،�ا����ل�وا�����ل،�ا����،�ا������������،�ا���،�ا�����������������������ا���ر���ا������،�ا�

�.����ار�ا����

�دا��ا���������ا�����ا������وا������،���������ا������������ا�������او���ا�������ا��������

��ا�������دو����ا��ة������ر��ت�����������������������������������ا������ا�����ا������وا�

���اد���ا��ا��������ا���ول.ا���ر�ا���������ا�
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��������ى�ا����ا������ا�������أو���ل���د�ا�����ا�����������ت����������������أو�����ر���

�أو�أ��ا�������������������م������.

�

�

�

�����������������������������������������������������������

1���������

�.���8،�ا���د�1�20أ������������������������،�ا���وق�ا�����،��ر��������������ل������



�ا�����ا�ول�������������ا��������ا����������������������ة�"�ا���وق�ا�����"

�

272�

�

�� ���م �ا��دة ��� ���� ������� �1ا�������أا��اق ���و�� ����� �������� ��ت���ا���ا���������

������رة�ا���ا�����ت����ا����ة�����������وا���������ا����و���،���ا����������م�و��د�����

������ا���رة����د����������أ�����������������ا�������������ا��������������و�������ا���ا���ا���ا�

�ا� �ر��ل ����� �ا�����، ��������ا���� ������� ���� ����� �أ� ���ا���، ��� �����رة �ا����� ���
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�������را���ة�������������������������ن���اد�ا�����ا����رة���������ا��را���،�أن�ا���اع�

و�����ا����ات�ا���������ا�ا���ع����ا��������������اد،��������������ا�����ت�ا���و�����������ا�

،�و���ا�����م���%��.����ا���ا��ت���ل�ا�����������،�وا���%�.����ا�������:ا��ا��������

�.%��.�1ا������ا����������

����م�أ�������ا��و�����������ة�أو����������و���������ا����ر����ل���ن�ا���اع�����ا�ر���أ���

���ا������ا��������ا��������1وا������� ������ا��را���ا���ا���،�������أ���ر�ا��ا������إ������������

������ر�������أن�ا���اع��������دة�������������و������ا��ل�ا������،�أ��������ن�ا����������������

�������ا� ��������ا��������ا����������و������������������ا�����،�ر���أن���ا��ت�ا���اد�وا�����ت�����

.�������

�و� �ا���اع �ا����� ��� ������ ،������ �أ���دا �ا���� �������ت �� �������أ��اد �وا���� وا�����ت،

�ا� ���ا �ا�������، �ا���� ����� �أ���� ����� �وا�����ا��� ������ا�� �ا��� �أ�� ���و��أ���� ��ل�����

��������������ا��������أ���ت�ا���������أ��ا���.�ا�������ا���دا���

�ا������و� ���� ��� ����� �ا���� ���اد �� �����و�� �د�� ���دة �ا���اع �� ���ل�� ��� �ا���اع ��ا���ا

��رة�������ر�ا�����ة�ر��م�أو�ا�������أو������������وا�������وا����������������ا�������ا���������������

� �ا������������ �������� ������������ �ا�������������ا�����و���������� �ا������ت�و����و��، �����

�ا���رع�� �ا���م�����������ا��������رة �أو�������ا������� �ا�������� ���و���������ا��������ا����ا������

�ا� �ر��ل �أو �ا����� ���� ������� ��������� �ا���� �����ة ������ �ا������ ������ت �ا������� �ا��ور �

�.��اد�������������ا�،���������ا��������������ت�ا����

������� �ا��أ��ا���م ������ا��ا����� ������� �ا����رة �ا���� ����������ن���اد و����������ل

ا������ا����ل،�����أ����ا����������������������������ا����������أ��ا��ا���رع،�و��م�ا������������

�رع�دون����������������ل�ا����أو�ا������و����ا���������دود�ا���ا����������������������ردود�����ا���

�����������������������������������������������������������

.��،��،����1،����ن:�دار����و��������وا������،�1،�����������ا����ر:���ض����������ا���ا������������ا����ر���اد،�� 1�
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�ا���ة� ���� �ا���ام� ����� ��� �ا���ات�وا�������ت�وا������ ���ت����� �ا�� �ا����ر ��� �ا������ ��

����ا����ر�ا������������������دع��������،������1رة�������ر�ا���ا��ا������� �����اع����ا���اد�ا��������

��������اع�ا��������ا��و���������ت�و�����������������ا�������و�����ا���������ا�������وا������.

و���������ا������ا���������ا�ا���ع����ا��������������ا��را���������������������������أو�

�����ت�وا��������ا�����ا������دون�ا����ع���������ا�������،����ا������ا���������������ت�ا�����م

أو�������������،���������دور�ا����������ا���و����ا���������ا����������������������������������

ات�ر��ل�ا������ت،��������������ا������دون�����ا���������ا���������ا����و���وا�������أ����������د

�ا����دون����������������ا����ر�����������������ا������.�

�

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������

1:��������

�د�،�ا��������������1ا���و��ا�����،����و���ا���������ة�����رة�������ا��������������ة،���ا������أو����ا���ر�������ا�������������،�

���1.�

�.����،�ا���د������1��������1ا��������ر������ا�������أر��������ن����ول���و��ان،�ا���و��ا�����،�

أ�������1،�ا���و��ا�����،����������������������������و�����إ�����������������������ا������������ا��اوات�وا�����ن�ا�������وا���ا��،�

�.����،�ا���د����1

���ا��ا���ا���������������������������������������"����ة"���������ر���ا����رات�و����ا�أ��م�����ا������������������ام�ا���ة،�

�.����،�ا���د����1أوت���1.�������

��:������ 2�

.����1،�ا���د����������������������1ا��ا��و�������ا�������ة���ر������ا����.�ا���و��ا������ �

.���1،�ا���د����1ا��������������������1ة�������ا������������ة���������������،���������������������������ا���م،�����1 �



�ا�����ا�ول�������������ا��������ا����������������������ة�"�ا���وق�ا�����"

�

2���

�

،�������������1ا���ا��ت���ل�ا�����،��ا�ا���ع����ا�������ا����م�ا�������������ا�������ا�������

ا��������������������������������ا�����أو����انا�����ا��������د�و�������ا��ا�������أو�ا����رات�

�ا���ا��.

�����ا�����ا��ا�����������إ��ر�"ا���������ا�������"�������������������ول�ا������

�ا������ا�������ا����ار�ا��������

�����43�2ا������

����������3�3ا���ا��

�����1�33ا������

����������3�3ا���ا����ا������

�����1ا��������ا������

����3�3ا������������ا���ا����

����21��1ا������

�

�����������������������������������������������������������

�.����1،�ا���د����1أ����������1أر�������ول�ا�����ر��������او�د������������دا��،�ا���و��ا�����،�������:�1

،�ا���د����1د��������.�ا���و��ا�����،�ا�����������������ر���������������ر��������������إ������������ول�����������ا��م،���ا����

����.�

�.����،�ا���د������1ان�������������������،�������رض�����اع������������������أ���

،�ا���د����1��������1،�ا���و��ا�����،����������ا��������ا�����������ر���������ا������������������رأ��ا����������و���������،�

�1�1.�

�.���1،�ا���د������������������������������1،�����������������������������ا�����������������اع���ل����ر�����،�

،�ا���د����1أ��������1ا���و��ا�����،��،���������������ر���ل�ا����ا����������������������������������ا،�����1ا�����أدا�������

�1��.�

�ا����������و����ا��������ر�����د����،�����������������أ��م���������������������ا�����،�ا���و��ا�����،� ،�ا���د����1أوت�����

�1��.�

�.����،�ا���د����1أوت���1.��ل�����ل�إ�������و��ا���������ل�������و�و����ة�����أ�����و�����ن������ن�ا��ا�ة��������،�

،����������������������������������1ت�و�����ت،���ن�أ���������ر�����������������������������ا�����ة،�ا���و��ا�����،������

�.����ا���د�

�.���1،�ا���د������������������1ا���ر������������ووا�����������،�ا���و��ا�����،�������ا��ار���������م�ا����ع�ا������ا��و���،�����

������،�ا����������و����،�ا���و��ا�����،������ا���ق�ا���ا����������������������"���ل"،���ا����������ا�����وا����ع�����
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�����ا�����ا��ا���������������"ا���������ا�������"����������ا��������

"��������ة�������ا�������ت�ا�إ��ر�"ن�أ���������������دة�ا�����ا����رة���������ا��را���

و�����ا����ات�ا���������ا�ا���ع����ا��������ا���������������و��ا�����،�������������������دة�ا�����وأ��ا��

ا����������،�����������%�.���6ا�����������������������،%�������6ا��م�������،�������9%.��

ا��م���������������ا��م����ا�������������ا����������ا�������و�����و��ا�����،�%�ا��������������

�.�%.�

�ا� ���� ����� ������ ���ن ����� �ا���� ���دة �أن �ا�ر�� �ا�����ة�������ت ������ ���� ���� ،������

�إ��������ت�ا�����و��ا� �ا���ا���ا����ا����وا������ا��د��������ا�� �������ا���ت�ا���و����������������

����و��������������ا�����ة.

�ا����ر������ا����ن�������ا�����������ا�����ا������������������� ����������ا����� "و���إ��ر

�،������������1ت��������������������ا��ن�وا�������وا�����،�و������������ا�����وا�����وا���ا���"

�

�

�

�����������������������������������������������������������

.���6أ�������،����������،��،�� ��
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�ا���ع���������������ا�.،�و�������ة��������ا����1ا������ر�������������������� ���ام���ا

��������ا��را�����و�����ا����������ا��ا���ا��������ا��أة�������وا������وا����ت�������،�����ا�����

،��������أو�������ا��م����د�����������ا����و���������رات�����������ا�������و����ا�������ا�������ا����

��ا������وا���م����أ���ا�����ت�وأ������ا����را���ا�����م���را���و������"����ا�����ا�������إ��

��ا�����،�و���������������ا���اد.

���� �ا��را�����إ���� ����������ا����م������ �أ��م�������������ا����ن�، ���ا���رع، وا���ن�����

����������ا�������ا�دور�ا���ت�ا���إ�����و�������،�����ر..��أ��م�ا��ر��،�ا����،��م����،�����ا��،�أ��

�ا� �� �������� �ا���و��ت ��� ����� �ا�� �ا����� �وا����،���ا����� �����ر�� �ا������� �وا�����ت ،

�.���������������������������و������ا�ات�������ا����

��أن�ا���������ا�����������ا������������ا���د�ر���أن�������ا���������إ������إ��������إ

� �ا����� ��� �ا���ع ���ا ������� ،������ �����ر�� ��ا�ا���� �ا�������� ����������ت ����� ���ن وإن

�����������إ��ا�����ا�������ا����ا��دون������أو������������إ��أن�ا����������ت���ة،�ا����ت���

�����������������������������������������������������������

����������

،�ا���د����6أ��������.�ا���و��ا����������ن�و���ة�وراء�ذ���������ا������و��������و�د�����ت���ا��ا��ا������ا�������،����������

���9.�

���"أم"������ر������و����ق�������������������ا�����������ن.�ا���و��ا�����،��6����������6،�ا���د�����.

������������وا����������و�������ا�����������.�ا���و��ا�����،��6����������6،�ا���د�����.

،�ا���د����6د��������.����������������ان��و������������������ن�����و�������ن������ن�����������������������أ��م�ا����،�

����.�

�.����،�ا���د������������6،�ا���و��ا�����،���ا�����ةذ�����������وا���������������������و���������������ا����،�

���������

�.����،�ا���د������6ان���6.�ا���و��ا�����،������������ة���������و��ان�����������������������و���������

��دار�ا������������ا�������وا����،�،�ا�����ر������،�دون�و�����و�������ا����ل�ا����������وا��������ا����������ا������������إ��ا���،���

�66��،��،�9.�

���������

�.�����،�ا���د����������9��������6،�ا���و��ا�����،����ر��ا�������ن�و����������ن�������

�.���9،�ا���د����������6أ��،�ا���و��ا�����،������������������ر���������و������������������إ���د������و��د������ا����،�
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ا����ك�ا��ح�رم ا��ر����ن�
ا��را�

ا����ا������
ا���ر

�

�ا��ا����رة��������رة�ا��دة����������� �����������و���ا����������������������ا�����ة������������

������ت�ا���������������،��ن�ا������أن�ا����������������ا��م،�وا����������د�ا�������دون������

�و������ �ا��د�� �ر�� ��������ت�ا���د ������ا����و��� �أ��� ����������أ��ى��������وا���رة�إ���ن ����

�������ت����ا��������إا���ا����

�����ا�����ا��ا�����������"ا����د��ا��������ر�"�������������������ول��ا������

�ا������ا�������ا����ار�ا����د��ا������

����29�17ا������ا����ر�

����112��1�2ا�ا���و�����ا�

���������9��1ا����اء�����ا

����21��1ا������

�

�

�

�

�

�

�

�"�����ا�����ا��ا���������ا����د��ا���������������ر�"����ا�����ر��

���ر�����ا���د��ا��������إ��ر������������������ن���اد�ا�����ا����رة���������ا��را���،�أن�

�����ا�ا��������ا�����������و�����ا���ا��������و�����ا����ات�ا��������ا������ت�ا��������������،

�������،�و��ا����ا������ا��رم�و���������������،�������ا����ا������ا�����������������أ����

���������م�����ا��،��ن�����ا���ا������������������ر�������ا���������ا��������وا�����������ا������ا�

������������أ��ا���و��دا��،����������د�ا���و����إ����������ا��ا��أو�ا������ا�و�د�����������������
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����������ا����ات�ا�������ا�����ن�ا����� �ا�����ا������������وا��و�����������إ،���ا ��أ�����������

��ا�������ا����نا���ا������

��ا�����ر������،ا������أو�را����ا��������������������وت�ا�أ�����د��إ��������ا����ات�ا����

�و��������������ا� �ا����� �ا����� �أ�� ����� ���ا���ا������� ����أن ������ت�ا�������ا���د��ا������

و��������ن�ا����ر����������دات�ا�������وا��������،�����ار�����ا��ا���و���������������د�إ��ا��������

��ا����������أو�ا������ت���د������ا�����ا��و���ا�������ا����ا��اد����������ا������و����ا��������

������������و�����أ��ا��������������ا�

������ �ا���������� �����د��ا����دة �ا����،������������������ن���������� �������������و���

�ا��� �ا������ ���ر������ا����ا������وا�����������������1ا��رم�ا�������������ت���ا�������إ�����ا�����

�������،��������ا�����،��أم����������������د��������ة��������،�����������ا��������������أ������

�ا��� �وا��� ������������ �������� �وإ��و������������ ����������ا����� �������ا���� �و������� ��رة

��ر������� ا�������������أو����و�����إ��ر�����و������،�������������ا�����ا������������������ا

�����ا���������������ا�������وا�������،����ا������ا������ا��دة،�����ات�د���������أ�����ا���ر���ا���������

�ا�������و����������������ى�ا�����������������،����ا���������������ا��������������ا����ان��������

�

�����������������������������������������������������������

،�ا���د�����������ا���و��ا�����،��ا�����������������و��ا�����������������ة،�������������ا������ت�وأم�ا���������������،��1

������

��������د�،�ا��������������،�ا���و��ا����������ا�����ت��������������رة�����ا������"������"�������������ر����2

������،�ا���د�����������������������،�ا���و��ا���������������������������������

������،�ا���د�����أوت�����������و،�ا���و��ا�����،�����ة���ا����ر�������������������

،�ا���د�����أوت����،�ا���و��ا����������������ة�����������������������و�������������ة���������������أ�����ا�����������و����،�

������

�����������������������������ة�و��و��ا�����������ة،����د���������،�ا���د�����

��و��،�ا������������ا�������������������و���������������������������������أ�����إ��ر���ا�������و�����و��������ر��ن���ا��د��،�

�����،�ا���د�������ان���ا�����،� �
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�

�����������ا�����������رة،�������ا����ع�و����ا������ا�������ا������ت�أ��������وا�������،�ا�������وا�

������ا���������������������ة،�����ا���ى����ا������دات�،����������دي�إ��ا���������������

وا�������ت�أ����������ا���������������������رو��ا���و����ا�����،�وا����������������ا��اد�ا����رة��

����������ا�������.�����������������ا�����ا�������دون�ا����������ا����ا����ي���

���������������ا�ا���ع����ا�������ا���د��ا�و���������������اد�ا�����������ا��را��،�أن�ا�

�أ���������1ا������ا����ا����������ت��،���������������ا�����ا�������ا����ا� ،�������ن����و��

�����������ن���ا����������دا�������ت�ا�����و��ا�ات������ا���ا�ات�ا������������ا��������إ�������

�����������ا���ر�ة�������ن�ا����ي�ا�و�����ا������ا�،و��ا������������������ا��را��راد�����������،�

�!وا��

������ا�����ا��ا����������"ا����و���إ��ر�"��ز��������:�(����0ول�)اـــ���

�ا������ا�����������ارا�ا����و���

�������55�26,2�

�������73�34,8�

��������28�13,3�

��������������15�7,1�

����������������12�5,7�

���������������19�9�

�������8�3,8�

��210�100ا������

�

�

�����������������������������������������������������������

1����������

،�ا���د���������ي����،�ا���و��ا������������ا��������������ا�����������ر������و��������������������ا�����������ر���وأ����������،�

����.�

�.����،�ا���د�����أوت��������������دا�������������������ة،�ا���و��ا�����،���������
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�

�

�����ا�����ا��ا����������"ا����و���إ��ر�"��ز������ا�����ر���

أ��ت�أ���دا������������ن���اد�ا�����ا����رة���������ا��را���،�أن���ا���و�������������������

،�وا��������%�.�������ا����ات�ا���������ا�ا���ع����ا��������ا���و����ا�������������وأ����و������،�و���

،�و�������%�.�،��������أ�����������%�،���ا������ا���������������%�.��،�وا���������������%�.��������

�.%�.�ن�و��ا����������������%�.���������������

ن����و����ا���������،���������ا�����و������ا������������������ا���������و����ا���ت�ا���������وا�إ

���ا���������ى�ا����������������و�ات�ا� ���ور�� �ا��ا��، ������ ������اد �����رأي���� ��� �ا������� �

��������ا��������،ا���� ���������ا������و����و����������ا ������ا��ي����� ����ا وا��ي������ا���ا�

������������������ا�����ت،�إ��اد��������ر��ا�������� ���������ت�و����ت����������������ا���������

��.�����1ا������ا����ر�������

إ�����������أ����ا��اد�ا������،������ا����������������������اد�ا�����������ا��را���إن�دأ��������

أ��������������������ا�������و�و��ا����������������������و����ت�و�وا�����������،��ن���������ا�

�ا���ر���������ا��������ت��������������ن���ا������،��������ا�����و�������أن����������دة�ا�����،�وا�����

�����������������������������������������������������������

1�Dhavan�V.�Shah,�David�Do�a��and�Dani����.��a���an��1996�,��o��hin���n�S��������������Va����,�

��a�in�,�and�Vo����D��i�ion�a�in�S��a���i��,��o���ni�a�ion�����a�h,�o�.23,��o,�5,��.�510�511.��
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�ن�����ا������ت�ا�����������أي������������أو��������،������ار������و������������������������ا���ة�ا��������

������ �ا����و���������� ��������1.������ ���� �وا���� ������� �������ت������ة �����ا������ ��� أ������

ا�������������رة����������ا�����ا�����وا�������ا����������������������������ا����ر���ر����������ا�

�������ا�����ة���������وا�����������������ن���������������������������ا������.����

�ا���ع����ا�������������������و�� �وا���������ا �ا���� ����و��� �������ت�ا���� ������� ���ا

����وا����د�ا�����ا������������د�ا���و���ت�������ا�������������أ��ى،�����������������������������أن�

�ر�������ا���������������ا����و��������������ا���ت�ا���و������ن����أ��ي�ا���ا���و���������� أو����
��.�

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������

��،��،�������������. 1�

2���������

.����،�ا���د�������ي����������ا������ا�����������ة،�ا���و��ا�����،�����������������ل�� �

.����،�ا���د�������ي���������������،�ا���و��ا�����،�����������������ل��..�وا����ر�أ�� �

������أ��ا���و������������ة�������،���������������������������ز�ا�������������وا�����ا����������������ا���و��ا�����،����

.����،�ا���د����������� �

���������ا�����،��ا���و��"��"������ا����ر����زو����و������������ا�����ل�����������ن���������������وا����������ا��ا�،�

.����،�ا���د����� �

3����������

،�ا���د�����أ��������.�ا���و��ا�����،����ا���������و�������������ا��������������������������������ا�������و��و����ا����������،�

������.�

،�ا���د�����أ���������ا���و��ا�����،����������رة���������������إ���ا��������و��������إ���������ا��إ��اع�ا������ر���ا����ا����،��

����.�

�.����،�ا���د����������������������ن،�ا���و��ا�����،������������������������������������ا��
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ا���م ا���ن ا����ن ���ا���م�
ا���ن

���ا���م�
ا����ن

���ا���ن�
ا����ن

������

�

��������ا�����ا��ا�������"��������ا�������������"ا�����������������ول��ا�������

�ا������ا�������ا����ا��ا�������ا��������

��20�7,6ا����

��,�26�12ا����

���6���,7ا�����

��,�1�0ا�������ا����

��2�1ا�������ا�����

�����2�,1ا�������ا�����

�������6�2,��

��210�100ا������

�

�

�

�

�

�

�

�

�"�����ا�����ا��ا����������������ا��������"�����ا���������ا���������

����������������وا��������������������������دة�ا�����ا����رة���������ا��را���أن�ا�������ا�

� ���������������ا����� �ا���� �ا������� �ا������� ���ا �ا������7,6و�����ا����ا��ا������ �������

������12,�� ������� �7,���وا��أ�� �أ�� ��� ���ا�����وا���� �ا��أ��و�ا��������,������0 ������ �����

�ا�������������������������������رأ��ن����ن�ا����,���������������2و���������2�,1ا��أ���وا������

���ا����و���������دة�����رة��������ن�����ا������و������ورة������ة�����������������������اد�ا�����
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����� ��� �ا����� �وا�ا���ع��� �����ا������ ������ �ا��������د� ������ ��� �ا������ ����� �إذ �ا������، �����

����را������� ،� ���������������ا��ا���إ���� ����ا���� ����������� ��� �ا������ ������ ������ �را���� ذا

،�����������������و��������������ث�������ا�������د�������وأ��اع�������ا���وا�������ا����������������ا

���������� �ا�������������إ������� �ا��اد ��������ا������،�و��������ا����ر�أ����� ������ ا��ا���ا�����

����ار��ا��د��ا������ا������ا���ا������ا�������إ��������ا��أ��ا��������ا ���ا���ا�����د������ا��������

������� �إ�����ا���د ���د��إ�����ا� ��� �و�����ا���� ������1� ������و، �ا������ور���ا���� �����

����ا���������ر���ا���ا���

إ��أ����و�������������،��ر���أ��ا��������������د��ا���������ا���ر�ا��د��������ا������و�

ا�������������������ا�����ا���و�������ا���رو���������ا����������إ����������ا�ا���ع����ا������

�ا������وا������ �ا������� ������ا �ا����� ���������ا�������� ��������������ا������ ا������،�����،

ا��������������ا�،����������������������ا��وا���ا�������و������ر�������ذو����أ������وا�����وا��������

������ر�ا����������ا����������ا������������ا�����������ا�����د�������������������������ا���ر�

� ������������ذ�����������دوا���ا����ا�������� �ا����������و��� �أو�������ا�����������ا����� �����

�ا���� ������������و��� ����������،ا����ر��و�����������وإ�����������ا��وا���ا������������������

�����ا��������ا����وإ���������ا�����ا������������������������ا����ر����������وا��ا���������ا������

�،�إ��أ��ا���������و����إ��ر�ا��������وا��ا��ا���و����ا���������إ��ر�������ا�����ا���و��������أ

�����������������������������������������������������������

1�� �أد������ر، �وآ��ق����ر�� �"وا��� �ا�����ا�����، �ا���� �ا��را�����و����������� ����� �ا�����، ������� ������ا������ �أ��د��� �ا������ ،�

�����������،�����وا����ث،�

��������������ا��د����،�������������،���

�ذ������ ��

��ا���و��ا�����،������������وا��ة�ا���������"ا���وق"�����ر����������ا���و�������������ا�����ا�ر���������������������������������،�

�����،�ا���د������������� �

�����،�ا���د�������ر����،�،�ا���و��ا���������������������������و����و���������ر�ا��������ا����ا�����و���������،� �

�����،�ا���د������������������������و��ا�����ر�����������������ا��ا�،�ا���و��ا�����،� �
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��ور�ا��������ا�������وا������وا��������أ���������ا�������ا���و���وا��������ا������ا�������ا��ا�������

�����������ر����������������ا�����

� �ا�������ا�����و�� �������� �ا���ا�� �ا���ع��� ����������ا ���� �ا����� ���� ��إذا���� �أ���������

�إ��ر�ا���ا������������،ا�������،إ���دوا���ا�����ا���و���ا����������ا�����ا�و����ا����������ا�������و���

����������ا�ا����ا������،�أو�ا�������������أ��������ا��وا��������ا���و������������������ا��������إ�

���ا���ا����������ا�������ا������������ا������������ا���ا�إ���������ا،�أو������أو�إ��ا����������إذا�����

�ا��������������إ������د�� ���د���1ا����ا������ا����������������� �����ا�����وا�������وا���را����

ا��������ا���������������أو�ا�����������ع����ا������،���ا��و���ا����ر����������إ������ا������������

���د����������������ا�����ا���و������ا�����ا��������ا������ا������و��ا�������ا�����������ارا�

��������ا�������������ا����������و��������ا����و�������ا���،

�

�

�

�����������������������������������������������������������

�

�����ذ���1

�����،�ا���د�������������������������ا�����،�ا���و��ا�����،�������وا������������ �

�����،�ا���د�������ر���������،�ا���و��ا�����،��������������وا�������������������ا����ر�وا �

�����،�ا���د�����ا�������������������ا���������وا�����ا������و����������������������،�ا���و��ا�����،� �

،�ا���د�����أو�����و��ا�����،�ا��ا����ة��������������������ا�������ا����ل،������������ا���و��،�ا����ر������������������إ��ر������

�����������ا���������

������،�ا���د���������������ا���و��ا�����،�����������������ة�����وا�����������������،������،����ا������������

،�ا���د�������ر����������،�ا���و��ا���������������ا�����ا��������،�ا���ا�����������ا��������������������������������

������

������،�ا���د��������������ا���و��ا�����،��،��ا���ا������ا�������ا�و������������ا������وا������ا����ل����،������������ع�
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�

����������ل������ا�����ة�أو����ر�ا���ا���وا������ا���������������،������������1أ�����أن�ا����

�.�ردود�ا����ل�����دة�ا�����������ا���ا���وا�������������ص

�������ا��را���ا��������:

��ا���ة�أ���ت������������ا����ن،�ار���ع��������دة�ا�����ا����رة��������ت�ا��ا�����وا�����

����ا���رة��������ا������ت�����و�����ر�ة�����ا������ا�و���������ا������ا�����������ا��دة.

��ا���������ا�����ا����ر����ا����و���������ا����ن�ا����د�ا����������������دة�ا����������

������ا������ت�ا�����������.������ا�������ا�������ا������ا��������������ا�د

�وا��������أو���������������ا����ن� ������و���ا����ة�����ا�����ت�ا��ا���� ������ا������

�����ا������ا�و������������ا�،��������������������ة����رة�و���.

�����������������������������������������������������������

���������

.����،�ا���د�����أ������������ل�ا����������،�ا���و��ا�����،����������أ����������������� �

أ�����������و��ا������ا��ا���������������ا���ا�������ا�����������������������ا���ا����������������������و��������أ������ا�����،�

.����،�ا���د����� �

���"����ة"�������������ا���ا�����������������������������������اا���ة،������ا���ر���ا����رات�و����ا�أ��������ا��������������

.����،�ا���د�����أوت����،�ا���و��ا�����،������� �

.����،�ا���د��������������،�ار��������������ا����������������������������ا���������،���������������� �

.����،�ا���د����������أ�������������������ا������ا����������������و����ا������������،�ا���و��ا�����،� �

.����،�ا���د�����أ��������ا�����،�ا���و��ا�����،��������������،����ان����������ت��������������دا��� �

����������

������ا�����،��ا���و��ا�����������������������������������������������������ات�����������ا����،���و�����أ���������و������

.����،�ا���د����� �

.����،�ا���د�������ا���ا����������������ا���������������،�ا���و��ا������ �

،�ا���د�����ا���������،�ا���و��ا������ا��������������������ر���������������������������������������،������ا��������������������

����. �

��ان����،�ا���و��ا�����،����ا���������ول�����������ا������������������������و��������������،���ا��������ن����������

.����،�ا���د����� �
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�����������������أ��اع�ا��ا��أ���ت������������ا����ن����ر���ا���ا�����و��و���ا�����وا�����ر�وا

�ا���ع�����ا�����(�و���������ز�ا����د�ا�����������آ����ا�������ح����ز�آ���ت�ا������ ���������ا

�ا��ا��.�

ا�������ا����������ا��ا���ا����رة�وا��ض����������������ى���دة�ا�����ا����م�ا�������������

�������������ا����������ا���و����ا��������.���������ا����ا

���رة����ا���������������ا����ن�ار���ع������ا����ر����ا��������ا�����������أو����������

������������������ا���������������ا��ا���و��ا��������������������ا�������ا������.

�اد�ا��������������أن�ا������وا�������ا�����������������ا���������ار���ع������ا�������ا��������

������ام��������������� ���دة ������������� �أن���������ة����� �������������������ت�ا����

������ا��ا�������وا���د��������ا�������ا������������������دة�ا����������ة���������ا����������

�ر����ا�����ن�وا���ا���وا��ا��������ا�����و����ا�����ع.

�����دة�ا������������ا��را��������ا�����د���������������ا���م���ا�����ت�ا����أن���������ة��

���و����ا�����������ا�������أو�ا������������������������ا�����وا���و���اأ���و��������ا��������

�.ا������و����������������ا��������������

�ا������ ���دة �ا�����������در ���� ����ة ������ �ا��را�� ������ �ا����د �ا�������� أ���ت�ا��را��

���ر����������ا������������م��������ر����ا�����وا������������رة�����������������������و�

������� ������������� ��� �وا�����ا��������ا������� �ا������ ������ �ا�������� ا���و���ع�ا���در

�.��������دة�ا����

������ت�ا�����ا����رة�����������ا����د����ر��������������ا���������ة�������أن��������

�ا������ت �وو��� ������� �ا��� �ا�دا� ���� ����� ��� �ا��ا��� �����أ��اع �ا����ر��و������ ��

��������أو�������.

�
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���رت�أ��ا��������دة�ا������������ا��را��������و������ا���رة����������ا����ن�أن��

�������������ت�ا�����������ا������������وا���رة�������������������ا�������ا���������

���������������������ت�ا���������ا�����������ا�������وا����ض�����أ�����د����ا���ا�.��

ا�������������ا����������ا������ا����ر�ا�����ة��������ا�������ت�وا����������و��������و�

������ا�����ا���ا�����ر����ا����و�����������ا���و�������������ا��ا��.

�ا���رة�وا�����������ا����������ا������������ن������أ���ت�������ا��را���ا���ا��������������

���اد�ا����� ������ ������������ا����ن����ن�و���ا�������ا ������ ���ا�������������و�������

�������������.��������از�وا�����د�ور���ا������ا����������ا��ا�������دوات��

�ا���������أ���ت������������ا����ن�� ������ ��� ����������ت�ا�����ا����� ����ة ا����ر�����

�..���ر�ا����ا����ة��������وا����������������������ض���ا�������

�ا�����ا�� ���ا��ة �ا������ح������������������ا����ن���م �ا��ا�����أ ���ا���� �ا�������� ��د

�����������ر���ا�و����������ت�ا���������������������������ا�����وا��دة�����و����������(وا�

���ا���ا������ا�����������ا��اد.����������

�ا�������� ���ا������ا������� �����ر�ا���اع� ������������� ������أ���ر�ا�������ا��را����ا����

����� ������ ���دة �ا���اع����� �أن �وا����ر������ ������ن�ا���ا���� �أ�� �ا������� �و������ا��� �

�ا�������� �������ا�������� �وا�����ت����� �أن���ا��ت�ا���اد �ر�� ������ ا�����������������ا

�ا����������و�����������������������.

��� �ا���� ���اد �����ن ����� ����� �� ���� �ا����� �ا���اع �ا��� �ا������������� �ا���� ��د�

�����ا����ا��������������ا���������������وا�������ت�ا�������������ا���ر�ا�������������

�� �وا���������وا����� �وا������� �ا������� ����.�� �ا��� ���� ���� ����� �و�����ن �ا�����د ����

�������ت��������ا������ا�����ة.

�
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����� �أ���دا �������ت�ا���� �ا���اع�� �وا�����������و���� �ا�����ت� �أو ����ا���اد ������ ���

���و��أ����� �ا����أ���� �ا��� ���ا �ا�����ا�������� ������أ��������� �����ا���وا�����ا���

������ا�������ا���دا����������������ا��������أ��زت�ا���������أ��ا���.

�����و�� �د�� ���دة �ا���اع �� �ا������ ���ى �����و�� ��� �ا���اع ����از��ا ����� �ا���� ���اد �� �

�����رة� �أو �ا������ �أو ����ر��م �وا������ �وا������ ������� �ا���� �� ������� ������ ا��������

������ر�ا�����ة���������ا�����و�������������������������������ا�����������������ا����و����

ع����رة����ا������������������ا���م�ا�����������ا��������ا����ا�������و������ا������ت�ا���ر�

ا���������أو�������و����ر����ا���������������ا������أو����ا��ور�ا�������������ت�ا�������

�����������ة�ا������������������������ا��������������ت�ا�������������ا���اد.

أن�����ر�ا�������ت�ا���������ر���أ�������������ت�ا��������أن�����������ا����ن�������

ا�����������ا����د�ا��������ا�����������ا������ا����ا�����������������ا������ا�������و������

��ز��������������ا��را�����و��������و������������ا��������ا������ا������وا����������أ�����و�

������� �ا��أ��ا���م ������ا��ا����� ������� �ا����رة �ا���� ����������ن���اد و�����������

�.ا������ا�����������أ����ا����������������������������ا����������أ��ا��ا���رع

�ا���و��� ����ر �أن �ا��را�� ������� �ا���� ����������ن �ا���م�ا����� ���� ������� �و���أ��� �

������������������ت������ا�������ر������أو��������وا�����ا�������������ا�������ا���و����

�أ �ح������ �أ��ا��ا���� �و�و�����( ����ى����������� ������� ���ا��� ���� �ا������ ����و��� ���� �

���������������������������������������������������ا���رة�ا���������ا���ا�������ا�

�ا�����ة.

����� �ا������ �ور��ز�� ���دة ��� ������ ���� �ا���و��� ����� ��زا� �ا������ �������� �ا�� �ا������ ����

�وا��������������و�����ا�������������������ارات�وا��������ا���������������ا���و���ت

�
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�أو�ا��� �أ���� ������أ���� ���ا� �ا���ت�ا���و�� ����دات���� ����� �ا��ا�����ت������� �������و��

.��������

�ا�����د�����ا��������� �و���� ��������������ا���� �ا�� �ا���ر �أ��� �و��� �ا�����ت� �� �أ��

�ا��ا�������������ا���ا�����������ا������و����ا� ���م�دون�����ا������ا����������ا

ا����������ا�����ا�������ا��������������������رو��ع�ا��م�����������������������ا�������

�ر�����ا�������������ا���.�

أ���ت�ا��را���ا�������������������ا��را������اع�ا������ا����������������دة�ا�����������ر���أ��ا��

�ا�����م��ن�ا������ا���ا���ا�������ا����������ا��را�����ا�����ا�����و����ا���������������

������ ���� ������ت�أ��ى ��� �ا���������ض�ا����ر� �وا�������������د� �ا��ا���ا������ �ا��

�����د������ا������������ا�����������ا����ت�ا�������أ���و��ا�������ا�����وا������وا��������

�.������ا�����ة����

���������ر��������ا�������ا���������������ا���م������� �وا���������ا��� �ا����� ���أن�ا���و���

������������ا�������ا�����������ا��������������������ا���ر���ا�������ا�����ا���ا�ر��ن�

������وا���������ا������ا�����ا��������و���ا����ا���ر.ا��������������ر��

�أ��ا�������������ا�����ا��������������ة�����أن���م�ا��از�������������و������������دة�ا�����������

�� �أو �ا��������ا������ �ا������������� ���م �و�����ا���ز �ا������ ������ ���������������

����ا����������������د��دا��������������������������������������را����������������ا��ا����

�������و�ا��������أ��ا���������ا��������������ا�����رات�ا�������ا�����د�����������ا����ن�

�ا�������.�ا���ا������ا����د������ا�������

�ر�ا��د������������ا�������������ا����������ن�������ا�������������و������ا�����������ا���

����������ا����ر�وا���م����������د���������������وا�������و��ا���ا������.��



يـــــل الثانــــالفص  
".القائم باالتصال في صحيفة "الشروق اليومي  

 

تصال في صحيفة الدراسة.أوال: الخصائص األساسية للقائمين باإل  
الصحفي تجاه المعالجة ثانيا: العوامل المهنية والتنظيمية والضغوط المؤثرة في دور 

 اإلعالمية للجريمة بصحيفة الدراسة.
تصال ثالثا: تحكم الضوابط القانونية، مواثيق الشرف وأخالقيات المهنة في القائم باإل

 تجاه المعالجة اإلعالمية للجريمة.
)ضوابط  رابعا: العوامل المؤطرة للمعالجة اإلعالمية للجريمة بصحيفة الدراسة

.ية للجريمة(عالمالمعالجة اإل  
.الجمهورو   العوامل الخارجية ومصادر األخبارخامسا:   

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

���������������������9�                               

 

 أو�:�ا�������ا����������������������ل����������ا��را��:

ا�����  ا����� ا������ ������� ������ل � ����� ا��را��، و�� ��ر����ول � ��ا ا          

� وا������� ������� ا������ ا�������� وا������� وا�����د�� ���ا ������� �� ا����� ��� ا���ر�� ا����� ������

و���� ا������ ا������:   ،و����� ا������ ا������ ������  

ا����،�ا���.������ا���:ــ�ا�������ا����  

�����.�:�ا�����ى�ا�������،�ا������ا�����،����ات�ا����ة،�وا������ا�ا��������ــ�ا�������2  

 .ــ�ا�������ا���������وا�����د��:�و����������ا�ا���ر�ا�����ا����ي�و���در��3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

���������������������9�                               

 

���������:�وا��������وا�����د��ا�������ا����ا�������أو�:�

�ا�����وا���:ا�������ا�������ا����ـ��

 ا������ز���ا�������������������(:�ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا����

 56,7 �17ذ��

 43,3 �13أ���

 100 �30ا�����ع

  

��ا ا����رب ا���� �� ، %��3464ث ، ����� ���� ���� ا�%����7.65 ���� ا����ر ������ ا��را��       

� ���ا ��� ������� �� ������ ��ل ا����� ا��ي ��ن ���� ��� ���� إ� ا����ج ا��أة إ����� ا���� ���� ����ا 

و�� ا������ ا�� ����� إ���� إ��ى ا��را��ت ا������ ��ل ا�������� �������6 ��ة ا������� �� ����� و���ة 

 ا������ ���� ��أة ����ل ا�����:���ة ا�����ت 

"أ�� ا������ت  ا�������� و ا������  ا��  ��ا�� ا������ت و���� ��� أدا��� ، و�� ���� أ��ز�� 

��� ا�����: ��� ����� ا���� �������، ���د ا����ا��ت ������� )ا��ور ا��دوج ( ����ة و������ ���� إذا 

 ��16 ��� ا���ة، ا���دات وا������� �� ا����� ���� ا��أة �� وإن ا���� ا���ورة" را��� ��م ����

�

�

�

�

�

�

                                                           

����� : ����ا أو��ع�ا������ت�و�����ت�ا����ر���ا����������ا�������وا������ت�ا�������ا������،ـ ��� ��� ا����ب ا����� ا����،  1

 816، ص، ����0227ء، ����ى ا������ت ا������ت، 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

���������������������9�                               

�

�ا�����ز���ا�������������������(:2ا���ول�)

 ا������ا������ ا����ار ا���

28 1�3,3�

29 1�3,3 

30 1�3,3 

31 5 16,7 

32 2 6,7 

34 1 3,3 

35 3 10 

36 3 10 

37 1 3,3 

39 1 3,3 

40 5 16,7 

41 1 3,3 

42 2 6,7 

50 3 10 

�30�100 ا�����ع

 

 32إ� أ�� ��  ��42اوح ���� ��  "ا���وق ا���������ة "�� �����  % .��7.6 ا������ أن �� 

  72، � ا���� ا�� ���� �� %���0464 �����  72إ� أ�� ��  ���32، ����� ا���� ا������ ا�� ��اوح ���� �� 

��� �����  42إ� أ�� ��  02وأ��ا ا���� ا������ ا�� ��اوح ���� ��  ،%���82 �����  2.إ� أ�� �� 

.6.%6 

���( و�� ا����  32إ� أ�� ��  42ا���� ��اوح أ���ر�� �� )ا������ ا��� �� ا������ ����ق ���� 

���(  72إ� أ�� ��  32ا�� ����� � ا����� )��  ا����� ا�� ���� ا����� �������� دون ا������ء �� ا����

 �� ����ن ا��ة وا����س � ���� ا������ ا�� ����� �����ت ����� �����ر�� ا������ و�� �� ��ر� ���� ا���� 

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

���������������������9�                               

 

�� ���( � 42إ�  ���02(، ور�� ��� ���� ا���� ا������ ا���ة )��  2.وأ�� ��  ��72اوح أ���ر�� ��  )

 د��� ��� ��ص ا����� ������ ������ ا������ي �����ادر ا����� � ����ت �����6

ــ�ا�������ا�������وا�������:�2  

�ا������ا�������ز���ا�������������������(:3ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا������ا�����

�������26 86,7 

��������3 10 

������1 3,3 

 00 �0د���را�

 100 �30ا�����ع

 

��� و�� ا����ى ، و�� ا����� ا�%����1.65 ���� ا������ ا����� ��� ���د " ا�������" 

��� ����  %��464 ��� ����� "ا������" و����  %��82 و��د ����  ،ا����ب ���ر�� ���� ا������

 �����6 أو ��ا�� ر�� �� ����ا ا���� � ا��ل ا��������دة ا���� 

���� ا����� ا���� أن أ��� ا������ ����� ��� ا����دة ا������ و��� د��� وا��� ��� ��ا�� 

ا����� �� ��� وا�����ب ا����� �����ت ذات ا����ت ا������ �� ��� أ��ى، ��� ��� ���� ا����� 

 ������6 "ا����" ��� ا��ا�� ا������ ��� ا����دة ا���

 

 

 

 

 

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

���������������������9�                               

 

�ا������ا�������ز���ا������������������(:�4ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 80 �24ا��م

 3,3 1 ���م ������

 3,3 1 ��� ا����ع

 3,3 1 ��ر��

 3,3 1 ���م ������ و����ت دو���

 3,3 1 ���ق

 ����� 1 3,3 

 100 �30ا�����ع

 

، ����� ���� � ����ت أ��ى ا����� %����12 ���� ا������ �� ���� ا���م وا����ل 

464%6 

���� ��� ا������ أن ���� ا������ �� �� ا����� ��� ا����دة � ��� ا���م وا����ل و�� 

داء ���ا �� � � ��� ا��� ����ا����� �ل ا�� ��� ��� �����ءات ا����� ��ل ��� ا�����ب ا��إ���� 

����� ������ ا���رة ���ءة ��  أ��� �� ����� ���ا و ا������ � ا��ل ا����� ��ل ���ات ا������ ا�����، 

��اث ور���� �������ت وا��ة � ا������ وا����� وا���م ���وط وأ���م ا������ ا����� ��� ا������ �� ا�

 ���� وا����������6 ا����� ���� ا������� وا� �ا ������ وأن ����

� ���� ا����� ��� ا������� � ����ت أ��ى �� ������� ��ل ��� ������ �� ��رة إ������� 

و��� إ��رة إ� أن ��ب ا���� ا����� ����ح   ،�وا����ء أ���ء ا���ر�� ا���������ة ����ب ���ء و���ء�� � ا� 

 أ��م  ���� ا������ت ا������ ��������6
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 ا������ا��������ز���ا�������������������(:5ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 66,7 ���������20ر

 20 �6ر�������

 13,3 �4ر���������

 00 ��������0ا������

 100 �30ا�����ع

 

���� ���� ���� ، %��02م ������ ���� ���� رؤ��ء ا�،  %65..���� ���� ا������ ا��ر�� 

 84646رؤ��ء ا������ 

����ن � �ا��ر ��� ا���ازن � ا�داء ا����� �� ��� ذ إ����ت أن ��� ا���� ���و ������ ���� �� ا�

 ��6ا�ا����� 

����ات�ا����ة��ز���ا�������������������(:6ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 10 ����3ات�5أ������

 36,7 ����11ات��1إ�������5

 53,3 ����16ات��1أ�������

 100 �30ا�����ع

 

��   %���4.65ات ��� ����  �82 إ���ات  ��7او�� ���ات ا��ة � ا���� ا����� �� �� 

 ��82 ���ق ����   %���7464ات ����� ���� ����  ��7 ��� ���� ��  %82ا������، ����� 

 ���ات6

���ات وا��ي ���� ����ا ا�����، �ن  ��82 ���� � �� ���ق ���� ����� أن ا����� ا�ا����� 

� ��� ا����ءة وا�����ب � ا��ل ا����� داء ا��� ���� ا�ا�����ا � ا���� ــ ���� ا������ ــ ����� 

 ��را  ��� ���� ��� ا����� د��� ��� ا���� ا������ ���ء،�����ان �� �� � ��� ا���ل ���� �� ��ل ا����دة
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�� ���ات ��ا ا����� �82  إ 7و� ا����� ا������ ا���� ا�� ��اوح ���� �� 6 � ا�����ار � ا���� ا�����

ا����� ا����ء ا��ي ��� ��� ��ا ���� إذ  ء � ���� ا�������ا������ ���� د��� ���ازن ����� ���اط �� 

���ات  7( �� ���� ��� �� %��82 )ذ ���� ا����� ا�إ� ��� ا������ ا����دل �����، و �ا����ء �� ا����� 

ذا ���� ��ى ا����اث ا����ة ����ءات ����ة �� ��� أ���� أ��ى ���ن أ��� ���ء وأ��� إ��� ���� ���ة 

��� ��� ا����ة ������ ������ ا������ي �� ������ و������ت ا������ ��ل � ������ � ��ل ��� ���� 

� ا������ ��� ������� �� "���ن  �������ار � ا���� ����� ���� ��� ا����م ا�ر�� ذ�� وا������،  

ا������ ا����� �� ����� أن ��ا ا�����ب � ���� ��� إ��د ��ا�� ���� ��� � أدا��، و����� ��� �� ��اء 

 ��1 ��� ا��دود ا���، �� ����� إ���� ��� ����� �� ا����ر � ������ �����"

 ا�����د��:�ــ�ا�������3

 .����������در�ا�����ا����ي������(:7ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 86,7 �26ا��ا��

 13,3 ���������4ا������إ����

 00 �0أ���ل���ة

 00 �0أ��ى

 100 �30ا�����ع

 

���� ��ى ����  ،�� ا������ أ�� �����ون ���  ا��ا�� ����ر د�� ر���  %12أ���� ���� 

��  أن  ����� ��� إ����� � ا��ل ا����� �� ���� ار������ ������ و����� ���� � ��ا ا��ل 8464%

 و�� ���� ����� ���ت أ��ى6

 

 

 

                                                           

6 2.���� ����، ص،  ا������وا���ا����ا�����������ا��،ـ ����� ر��ان،   1 
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�ا��������ا�����ا����ي.�������ى��(:8ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����1 3,3 

��29 96,7 

 100 �30ا�����ع

 

ا����ر ������ �� ا����� ا��دي ����� ������ ا��را��، إذ ���� ا������ �� ��ى ���� ا��ول ��� 

�دود �� ا������ ر���� �� ا�  %464، ���� أ�� �� ا������ �� را�� �� ��ا ا����� 65%.������  

 ����ب ��ر��� ا�����ن6 ا��دي

ا�� ����� إ���� درا�� ��� ��� ا��� ����د" :"��ى أ��� �� ��� ا����� أن  �����ا������ و�� 

ا���� ا��ي �������� ����� ا���� ا����� �� �����، و��� ا������ ���� ��ى ��م ا���� ا������ �� 

 �� ا���� ���� ��ون ا����، إذ أن �������� ��ون أن روا���� �� ������ �� ���� ���� ا���� ا������ �����، �� �

 

 

إ������ ���� ا���� ا����� ����� ��� آ�� أ��� ��ن ا��دود ا��دي ا��ي �������� � ��� ا��������، �� 

����1 �����"�م ������ ������ و��ر�� ���� أ��ى ������ ����دة ا���� أو ��ر���� �����د �

��ـ�"�"��������ا���اب���ن�ذاإ(:�9ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 26,7 �������8ا�������ت�ا������

 56,7 �����17وي�ا�����ا����ول

 13,3 ������4دل�روا���ا������ت�ا���ى

 00 �0أ��ى

 96,7 �29ا�����ع

                                                           

 02.6ـ ���� ����، ص،  1
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� أ�� � ���وي ا��� إأن أ���ب ��م ا���� �� ا����� ا��دي �� ا������  7.65% ���� ����

��ن   %8464أن ا���� ���د ا� أن ��ا ا����� � ��� ������ت ا���ة ا������، و���   %0.65وا���ول، 

 ��� ��م ا���� ���� ا� أ�� � ���دل روا�� �����ت أ��ى6

����ب أ��زت ����� ا��ول ��م ر�� ا������ �� ا����� ا��دي ����� ا����� و�� أو��ت ذ�� 

، ��� ا����ر أن داء ا��� ������ ������ ا��را����ءت ����� ���� ����و�� �� �� ����� ���� ��� ا�

ا������ ���� ا����� ���ا �� ������ �� ���غ و�� ��� ��دي و����ي، ��ذا � ��� ا����� ���د� ����� أ��� 

� ��� أ��ى �� � ���ا�� إ���اف ���ن أو ا�م ا���� وا�� ا����� أو ��إ�� ��دي و داء ذ�� �� ا����� � ا�

 ا��ل ا����� �� ا����ءات ذات ا����ء ا������6  إ��اغ ��ا ا����ب �� �� �����  ،وا���� � ا��ل ا�����

و��� إذا ر���� ����ي ��م ا���� �� ا����� ا��دي )�� ��ت ��� ا����( �� ���ات ا��ة وا�����ار 

، ��ن ��ا ���� ��اءة ����� ا����ؤل أن ��� ا����� ا��دي و��م ا���� ��� � ���ف (.)������� � ا��ول 

 ر���ط ��ا�� أ��ى أ��� أ��� �� ا��ا�� � ا� ���� � و��دإ��� ا�ا������ �� ���� ا������ �� ��ر ا���ح 

ن ا����� ���� ���� ���� أ" أو 16ا���� ا����� �� ا�����ء إ� ا�����"������ أو ا�����، ��� ا���ا�� � ا���� 

 ���26 ا����ى "ا������" ��������"

���������م�ا��������ا���������ا�����ا�����.�����(:��1ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 33,3 ���������10و���را���

 43,3 ��������������������������13ا������

 23,3 �������������������7اع�������ل������

 100 �30ا�����ع

 

�� ��ون   %����3464 ا��ول أ��� ���� ��م ا���� �� ا���� ��� ا���� ا�����، و����ر ���� 

 �� ��ون أ�� ���� ��   %4464أن ��ا ا����� ���� �� ���غ ا����� ������ل ���� ���� ا������، ����� ���� 

                                                           

6 433ـ 438، ���� ����، ص، ا�������������ت�ا���م�ا���  ر��،ـ ����ن أ��   1 

0106ـ  018، ���� ����، ص، ���م�ا����ل�وا�������ت�ا������ـ ����ل ����،   2 
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� ا����س ��م ا���� ��� ا�� �� ا����� ����اع � ��ل   %0464و�� ا��ا��، و��� � ا����� ا������ ���� 

 ا����� ا�����6

� �� ا���اع ا��� �� و�� ا��ا��، ��� �� و�� ا����غ ���� ���� ا������ و ا�"��� ����� ا������ أن 

ذ أن و�� إا�����،  ا������ت ���م ا���� �� ا���� ��� ا������� ا���ا� ���  ،� ��ل ا���� ا�����

��� ا����� �����، و��ا ��ور� ���� �� إا���اغ وا��ا�� ����� �����اف ����ل أ��ى ������ ���� د�� 

���ة �� ����� ���� ��� روح ا���اع � �� ا������ ا��دة �� ������غ ���� ���� ا������ ا�� ����� ا��ا��� �

 ا���� ا����6

���� ا������ ا������ أن ا���اع ��ء � ا����� ا�����، �  �� أن ا����رف ���� � ا��ل ا����� أن 

��� �� ا���اع أ��ا ������ا  �� إ� أن ���ب ا��ا�� وا����غ ����� ����ا���� ا�����  �ا���اع ����� أ���� 

 ���ري��6 ����� ���� ��� ا���� ا�
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 .������ـــ�ا���ا���ا�������وا���������وا����ط�ا�����ة����دور�ا�����������ا��������ا��������������

������ا�����ق�ذا��،�و����������ا�ا���ر�أا������ــ�ا�������ا���������ا�������ا����������������

 ����������������وا���������ر���ط�������ا������.

����ا�����ا�����:�2 �ا������� �و�ا�������� �ا���ا���ا������ ���ر���ء���ــ و��������ذ�������ا������

 ���ر���وا�������وا����ر������ر���ا�������ا��������.:�اا�������������ى

�������ا����ر���������ا���ا���ا�����د��،ا����و��ا����وا��و��ــ�ا�����أو���م�ا��������ا�����ا�������3

 ا������.�

������،��ا����ط�ا�����ة�����ا������������ل��������ا��ؤ��ء،�ا����ء،�ا�����ت،��������ا����ــ�4

 ا���ارد�وا�������ت،�وا���������������أ��ى�وا����������.
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��������ا����ا���������ــ�ا�������ا���������ا���������  

������ق�������������������ز���ا���������و���ا�����������(:���ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 16,7 �5ا������ا������

 13,3 �4ا����ءة�ا������

 6,7 �2ا�����ت�ا������

 30 ����9وا����ءة��ا��

 10 �3ا������ا�������وا�����ت�ا������

 23,3 �7ا������ا�������وا����ءة�وا�����ت�ا������

 100 �30ا�����ع

 

����� ���� �� ا������ ������ل أ�� ا�����ا ������ و�� ا���� وا����ءة،   %42 أ��ب �� �����

� ا���� ا����� ���ا�  %82و ������ءة ا�����  %�����8464 ���� ���� و�� ا���� ا�����  8.65%

��� أ��ب ���� �� ا�����ا ������ ��ا��� ا�����ت   %65.��� ���� �ـ � أن ا����� ا�إوا�����ت ا������، 

 6ا������

����ت ا������ ا����ع ا���� ا����وت و�� أ���ب ا�����ق ����� �������� �� ��� �� إا��� �� 

 ����� ا������ � ا��ا�� ���را �� ا����ءة وا�����ت ا������ �� ���� ����� ا�����6

ول ���ب ��ادر ���� ��دودا ��� ا����� ا���� وا����ءة( ���� ��ص ا������ ��� ا )ا��  ���������� ا�

ا������ ������، � ا��ر�� ا������ ا���� ا����� ا��ي أ��� ����  ����� ا����� ا�� �����ر��� أ���ء �

������ق ��ي ���� � ا��ا�� ��ا��� �����رات ا�����، � ��� ا����ءة � ا����� ا������ ر�� و�� ا����رت  )�������(

ا�� ����� � ا�������� ����� ��� ا���ق وا������� ����� ا������ ������ب �� �����ن ���ء�� � ��ل ��، 

��ن )ا���� � �� أ��� ا���و�� ��� ���� دور�� � ��ا ا��ل ا������ ����ل ا����� إ� أن ا�����ت ا���

������� ��� ا���ا� �� � ���ن ��ا ــ دا��� ــ ����ا ����� ا����� وا�����ت ا������، � ا�����ت ا������( 

 ���6  أ����� ���ن ��� ���ب ��ص �� ����أذا �� ����ت � ��� ا���ت ا����ءة ا������ ��� إ
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 �����ا�������������������ا����ر������ز���ا��������������(:��2ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����27 90 

��3 10 

 100 �30ا�����ع

 

���� � ���  %82، ����� ���� ���� %�����2 ���� ا������ �� ا���روا ���� ا������ �� ����� 

 ذ�� �� �����6

���� ��� ا��دود إ� ا�����ا ا������ �� ����� �� ����� ���� ����ت ا������ أن ا����� ا�إ���� �� 

����� ��� ا����� ا��ا��� ا��ذ ���� ا������ ������ ��� ��ورات ا����� أ�����  ،�� ��� ����� �������و 

 ا��� ��� ا����� أو ا����ءة أو ا��ا������6 

�ا�ر���ط���������أ���ب�����(:��3ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 86,7 �26ا��������������ا������

������������4 13,3 

 100 �30ا�����ع

 

أ���ب ا�ر���ط ���� ا������، أن ا����� � ���� ا������  ��� ��� رأس أ���ب ���� ا��ول أ��� 

�� أ��وا ذ��، و��� � ا����� ا������ �� � ����ن ���� ���� �����  %1.65ا�ر���ط ������ إذ ���� ا����� 

8464%6 

( �� ا�����ا �������� "أ�� � ����ن ���� ����" إ� أن ��ا ���� ����� 8464ر�� ا����� ا������ )

�� ا�����ا "����� � ا����  (���1.65ف ا���� ا�� ��� ا���و��� ا�������� � ر������، وأن ا����� ا��� )

 ا������" ��� أ��ا ������ � ���� ���ن ا���ل ���� أ����� �����ء � ا��ل ا�����6
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   :ا���ا���ا�������و�ا���������ا�����������ا�����ا�����ــ  0

���ى�ا�����دة����ا��ورات�ا���ر���������(:�14ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����15 50 % 

��15 % 50 

 100 �30ا�����ع

 

�� ا������ �� ���  %���72وت ا������ن � "ا�����دة �� ا��ورات ا���ر���� "، ��� ا����د 

 ( أ�� � ������وا �� ��ا ا���ر��726ا��ورات ا���ر���� ، � �� أد� ا���� ا��� )

ـ أ����� ا����� � ـر��  ـ����� إذا را���� ـإر�� ���وي ا������ إ� أن ����ن ��� ا����� �� ا���ر�� � ���� 

وا���� ����� وا����� ����� ��� ا��ورات ا�� ����� �� ��� ����� ���� ������� ا�����ر ��ا�� ����� ���

��� ا���ر���ت ��� �� ������ ا���ورة ا�� ��ا�� ا����� ���� ����� ����دة �� � ��ل ��، و������ ���ن ا�

��� ��ى ����� ��� ا��را��ت " ��ورة ���� ا������ � ا��ل ا����� ور�� ��ص ا����  ا���� ا�����6

 ��1"������ز دورات ����� ���� ������ ���� ���ءا�� و������ ر�� ��رة ا�������� �� ا�����ت ا����

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ا����� ا������ ا����د��: ��� ����� ا�����ت�ا��������ا����د��������ا���ر�������رأس�ا����:�درا��������،�ـ ��� ا����� �� ��� ا�����،  1

 6 �.3ص،  �ـ،  8342ـ  م �022، ا����ض 354ـ  304ص ص �830(، 0، ا�داب )08ا��� ���د، م 
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���������ا�������ـ�"���"�������ا�����ا������(:��5ا���ول�)

�ا���ة�ا�����ع�ا����ت�ا�����

 أ���ع ���را����� �� ا��ا������

 ��م 87 ا��ور ��������ا������ن

 ��� دور ا���م � ���� ا������وزارة�ا�����

 أ���ع ا�����اف ا�������و�����أ���ء�أ�����

 �عأ�� ����� ا�������ت�/

 أ���ع �����ت ا��ار����رة������

 أ���ع ا�����س ا��اري

 ����� �����ت ا��ز ا�������ت

 أ���ع ا���� ا��������

 ��م 87 ا������ ا������������ا���وق

 ا��م 3 �ا������ ا�����د��و�����رو���ز

 ��م �����ت ا���������ام����ة�ا�

 أ���ع ا�����ا���ة 

 ���� 87 ا����� ا����ي����BBCة�ا�ـ�

 ا��م 82 ا������ ا������

 أ���ع ���� ا��ا�� �����د�ا����د�ا�ورو��

 ���� 87 ����� ����� دورة ��س ا�����ا����د�ا��و������ة�ا���م

 ���� 87 ����� ���� ا����ر وا����ر���و�����"�������س"

 ��مأ 4 ���ق ا�����وزارة�ا������

 ��م وا�� ا����ا، ا���������، ا�������وزارة�ا����

 ا��م 4 ا���م ا��� وا����������أدو��

 ا��م 7 را����������ا���أة����ا���ل

 

����ت ا������ ا����رب ا���� �� ا���ت ا����� ����ر���ت �� ���ت ���� )��ا����(  إ��� �� 

�� ���دل أ��ر ا����ون ا��و� ���� ا�����ت � ا��ل ا����� �� إوأ��ى ����� وأ�����، و�� ���� ذ�� � 

 ���� ا��أي ا���م  ��� �������� ا�ذا �إا��ات وا�����دة �� ��ات ا��ول ا��ا��ة وا����� ��� ا��� ���� 
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ا������ �� ���� � �أو ����ت ����� أو �����ت  ، ���ق ا����، ا���ة ا�����، ا����ا666ا����� ���ا��� ا�����

إ� أن ��� ا��را��ت ا��ا���� ��ى � ��� ��ا ، ��ر ����ت ا����ون ����� ا��ا�� �����د ا�ورو�إا����� � 

ا���ر�� ��� ����� "����� ا�� ���� ا���ر�� و���ف ���� ����� �� ����� إ� دول أورو��� أو إ� ا�����ت ا����ة 

 16ا�������، �� �� ����� ��� ����� ا����� ا������، وا�� ����� ����� و���ات ا���م ا����"

"أن ����� ا����� ا���ت وأ� ����� ������ت �����، �� ا����� ��� ا���ر���ت و ���� �� ��ا��ة ا� 

ا���و�� وا�� ���� ا��ة وا��ارة � ����� ا���ر�� �� � ������ ��ن ��� ا���ت ��� ا�ول وا��� �� ��� 

� إ��� ���� أن ��ات ا���ر��� ا���ت �� ��م وا�� ،  "2ا����� ���  ا��دودا����دات و��� ا���ال دون 

 ����� ��� ����ع ا���ر��6

�.�������ا��را���ا�ر���ء��������ى�ا�������������������(:���ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����6 20 

��24 80 

 100 �30ا�����ع

�

 %12أ���� ا����� ا��� �� ا������ �� ��م ا����م ا����� ���ر���ء ������ى ا���، ��� ���� 

 6%�����02 ���� ��ءت ا���� ا�� ��ى ا����م ا����� ، و� ا����� ا������ 

��� ����ا ����د %) �������02 و�� ����� ����� )ا��� ��ار ��ور ا����� � ا�ر���ء ������ى إن ا�

�ر�� ����� ���� �ا����ي ����و أ��ا ا���د ر�� � ا��ود ا�� ���� �� ��رات ا����� ��اء �������� ا��دي 

 ���6 ��را�� ا�����د�� ������ ��� ��� ا����ءات ������ �� ����ا�� ا���

 

 

                                                           

  4.26ص، ،�ـ ��ز�� ���ك، ���� ���� 1

ا���دة�ا�����������ا�داء�ا���������������ا����د���،�درا���و�����������������ا��������ـ ���� ��� ��� ��� �� �����، ����  2

 7.6، ص، ���022 ������ل ������ت در�� ا������ � ا���م ،����� ا���م ��� �� ���د ا������ ، ا����د���،�
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���������ا�������ـ�"���"��������ذ����ـ(:��7ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 10 �3ا�����م��������ا������ا�����

��ا����ا�����������ار�وا�����������

�ا����ر���������ا������

2 6,7 

 00 �0ا������ت�ا���������������

������ص�و���در�ا���ر������������

�ا���د

1 3,3 

 00 �������0ا������و���������در�

 00 �������0ا�����ل�ا��را��ت�ا�����

 20 �6ا�����ع

 

������ى ا��� �������، �� ��ءت ���� ر���ء ���� ا��ول أن ا���� ا�� أ��ت ������م ا����� ���

، ����� � ا����� ا������ ��� ا����� ��� ا������  %82و� ����� ����م ������ ا����� ا���� � ا����� ا�ا�

 ��ة ��� ��ا��� ا����ر � ��� ا������، و� ا����� ا�

ت ا���� ��� ��� ا���� ����� ا���� � 6%���464 ��ص و���در إ���ر�� ������� ا��د ����� 

 �������، ���� ا����� و���� ���در� و����� ا�����ل ا��را��ت ا�����6

و� درا�� أ��ا�� "ر��ان �����" �� ا����� ا��ا�� ��ن �� �������: " ���� ��� ا����� 

����ا��، ���� �� ا���� ا���� �� ��ر�� ا�������� ����ا���، ���ح إ������ ���ب ا������ت ا�������� 

 16ا���� ����ا��� � ���ب أد� ا������ت وا�� ا�د� �� ا�����"

 

 

 

                                                           

706ـ ���� ����، ص،   1 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

�ا���ا���ا�������������ا������������(:����8ول�)ا

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�ا������ا��ا����ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 30 43,3 13 16,7 5 20 6 20 6 ��ا�� إدار��

 100 30 13,3 4 20 6 40 12 26,7 8 ا����ءة

 100 30 13,3 4 46,7 14 30 9 10 3 ا������

 100 30 30 9 16,7 5 10 3 43,3 13 ا�����ت ا����

 

 ر�� ا������ن ا���ا�� ا�� ���� ��� ا����� ��� ا���� ا��:

،  %32، وا���� ا����ءة ا����� ا������ �����  %3464و� ����� ��ءت ا�����ت ا���� � ا����� ا�

 6 %4364ا��ا��� ����� دار�� � ا����� ، � �� ���� ا���ا�� ا� %3.65وأ�� ا������ � ا����� ا������ ����� 

��� ����ن ا����� � أ��� ا�����ت �� و�� ���� ���� ا� ����� ���� ����رف ����، ا� أن ا������ و���ح 

��اف و��دي ا� ا��ذ ا����� وا������ ا�داري ���� ������ ��� ا������ت ا�� ���� � ��ف �� ��وز ��� ا�

و أا���ول ا���ار ا��ي ��ا� � ����� ا����� ���� ا�����ت ا���� �ن ����ت ��ارارت ���� ���د �����ب 

ا����رب ا���� ���� ��� ا������ ����و�� ��� أ�� ����ت ����، و��ا ��  ا���� ��� ا�����، و��ا ��

��ة ����ول، و� ا����� ا��� �����ار ا����� �أن ا����ءة ر�� ��� ����� ( �� ��ر32و  ��3464 ا������ )

 ا���ا�� ا�دار�� ا�� ��� � ا����� ���و�� ��� ���ات ا������، ا����ات، ا����ت666

�ا����ر������ر���ا�������ا����������������.�������ى��(:�9ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 10 ���3ر�������ة

 43,3 �13إ��������

 16,7 ���5درا

 23,3 ���7أ��رك

 6,7 ������������������2ر��

 100 �30ا�����ع
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���� ���ر��ن ا� �� �� � ر�� ا������ ا�������� �������، و���  %3464أ�� ا������ن ����� أ��� 

�� ��درا �� ���ر��ن � ر�� ا������ ا%8.65، وأ��ب �� �����  %��0464م ا���ر�� � ا����� ا������ ����� 

أ�� �� ����� �� �����ر�� ��� ���� ���� �� ���ر��ن � ر�� ا������ ��ر�� ���ة،  %82ا��������، و���� 

 6/%65.��ة ����� � ا����� ا�

�� وا���ارات ا�� ���� ����� ����� �ّ�� � ا��ار�� أن ����� ا������ ا�������� ���و ����� ��� �� 

��� ��اء � ��اف ا�� ���� ��� ����� ��ا ا����� ��� ��� در��ت �� ا����� ��� ،������ ��� ا���د

��وا ����� أ��� �� أا����� أو ا���ر��ت و���ن ��ا ا����ق ����� ����ط ��� ا���� �� � �����، ������ 

دارة ����� ��� ��� ا��ة ا������ وا����ءة �� ��� ا�ر�� ا������ ا�������� ر�� �� �����ر���� ا� �� �� � 

����ت ������ ا� ا������ ������ة ا������ ا�� ���� ا������ ا�������� ������������ ا���� � ��ارا��، وا����وت � ا�

"إن أ��ط أو ذا ���� ��� ا����� ����، إ���� ���� � و��ورة ا���ع أو ا����ام ������� وا����م ا�ا�����

����� ا������ ���� دا��� وا��� ����، ���� � ذ�� ��ن ��� �� ا���ط ا������ ا�� � ����� أو 

��ا ��ن ا����� ا�� أ���� ���م ا���ر�� �� إ��ار ���� ��د ����� � �� أن ا���� ا����� ر���� ،�����1"

و���� ��ت ��� ا������ن دارى ��ى ���د ���� ���� ��� ����� ��� ا������، ����� ����� و�� ا���� ا� �����

 �� �����ر��6 ����� %64.و���� ، �ن��� ���ر  ��دراأ��  %.8

�ر���ـــ�ا�����أو���م�ا��������ا�����ا�������������ا���ا���ا�����د��،�ا����و��ا����وا��و��������ا����3

�ا������.

�داء.ا�����س�ا�����������ط�ا�����د�������ا������(:�20ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����27 90 

 10 �3إ��������

��0 00 

 100 �30ا�����ع

                                                           

6 433ـ  438، ���� ����، ص، ا����ا�������������ت�ا���م  ـ ����ن أ�� ر��،  1 
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�

 ، �����% �2داء ����� ��ط ا�����د�� ��� ا������� �������س ا���� ����ار ا�إ���� �� ا��ول 

 �� ��ون ������ ا��ود، ���� ��� ���� ا���� ��م ا�����6 ����82% 

و�� ا������ ا�� ����� إ���� درا�� "أ��م ��ي" "أن ا�����ت ا�����د�� )ا������، ا����ر، ا����ن 

ا�� � ���ض �� ��� ����� ا��ر  % 556.2 و����ة ا��و�� ��� ا�����( ��� ����� ����� ���� ��� ا�����ت

 1ا����� � ا��ا�� أ���ء ��ر��� ����� �����ت ا����د�� �� �� �����"6

�داء.������ا����و��ا����وا��و��������ا������(:�21ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 83,3 �25روح�ا���اع�وا����درة

 10 �3ا����������������ا����

 00 �0ا����ا�����دة��������ت�

 6,7 �2ا���������ا�����ا�����

 100 �30ا�����ع

 

�� ا������  %��1464 ا��ول ���� ا���و��ا��� وا��و�� ��� ا�داء ا�����، و���� ا������ أن ���� 

�� ا������ أ�� �� �� ا���� �  %������82ل ��ون أن ا���و��ا��� ���� روح ا���اع وا���درة، ���� ��ى 

����� ا����ر6 "��ا �� ا���� �� ا������ ����ون أ����� ����� � ��و��ا��� �� ا����ء، ��� � ���ون �� 

" ����ا���ن ����ون ���� ، 2أ���ر��، �� �����ن ������� �� أ���ر ���� ا����� ا������ و������ن ���"

 �36 ��و��ا��� �� ا����ء"�����ن 

 

 

 

                                                           

8.36ص، ـ ���� ����،   1 

 0336، ص، 0280، ���ن: دار ا���ة ����� وا���ز�� وا������، ،8، ط�����ت�ا����لـ ���ل ��ل ا��ا��ة،  2

4446، ���� ����، ص، ����������ت�ا���ما����ا���ـ ����ن أ�� ر��،   3 
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�داء�وو����ا�����ا��ا���.ا�����������������ت�ا��������ى�(:�22ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 23,3 ������7)��ا��(�������ت�ا�������أو�

 26,7 �����8ر����أداء�ا����

 50 ����������15ا�����

 100 �30ا�����ع

 

، و���� %72داء وو��� ا���� ا��ا��� �� ا������ ����� ا������ن أن ا������ �� ������ت ا���ى 

�� ����� ��� ���� � ا����� ا�أو� �� ��ا��ة ������ت ا����� أ�� ����رون �� أداء ا����،  0.65%

0464%6 

داء، �������ت ا�� و������ت ا�� ���و �� ا���� ��� ا������ ا������ �� و���ت ا���� ا��ا��� 

دار�� ��رب ا����� ��� ��� ا���و��� و����� �������ت ���� ��� �� ا���ء ا����� �� ����� ا������� ا�

أ�����  "���� ا����� ��6%72، و�� رأي ا����� ا������ �� ا������ ���را������ ا�������� دا�� ���ة ا�

و������ و���� ����� ا����� ������ل ��� ������  و��ا��� ������ل ������� ا����ت ا������ا�دارة ��� 

 ������1 ا�دارة دا�� ���ة ا����ر"6

���ن ��� �� ا�����ار �� أداء ا���م أ��ا ���� �ن ا������ � �ا� ���ن���� ا����ى ا����� أ�� 

داء ر�� � ��ود ����� � �� أ���� ������ار �� ا�او  (%0.65وا���م، ������� )داري ��د ا�����ت إ���� 

 6وا����� ����ؤ��ء ��� �����ر ا��ي ���� ��� ا�������ن ��ّ 

��ة ا�� ��ا�� ����� ا����� أو� ر�� �� ا��د ا���� ا�����ا �������� ����� ���ن �� أ�� ا����� ا�

  6ا��ص ��� ا����ام �����ا�� وا�������تا��� � ا���ا�� 

 

 

                                                           

 �6.، ���� ����، ص، ا������������ل����ا�������ا������ـ ��ا�� ��� ا����،  1
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�داء����ا����.ا��������ا��������ى�(:�23ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����6 20 

 63,3 �19إ��������

��5 16,7 

 100 �30ا�����ع

ا����� ا������ ���� ا���� ، ����� � %464. أ��� ا������ أن ���� ا���� �� ا���� ��ودة ����� �ّ� 

 ��م ا����6 %8.65، � �� ���� ا����� 02%

���� وآ�� و����� ���� � ���� ا������ ا�� �� �������� ا����� وا���ل داء ��� ��� ا���� �� ا���

�� ا����� ا�دا��� ا���، � �� أ��ب، ���� ���� ا����� ����� �� �� را��ن �� �رة ��� ��� ا��ّ �� ا�

ا��ي ��ا� ا���� � ا��دود ا��دي أو ا���� ا������ أو � ����ت ا���� �� ا����ء أو  ،� �� ��إ����� ا���� 

 ����ب �����6 أن ��ا ا���� ��� ��� ��وف ا����، � �� ��ت ا���� �� ��م ا����

 ا��������ا�����إ�����ب���م�أ"�"�������د����������ا�������ـ(:�24ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 10 �3ا����د�ا��������ا����������������ا�����

 3,3 ���1م���������������ا����و�����������ا������

��م�ار��ء�آ�����������������������ا����ل�����

�ا����ر����ا����در

3 10 

 10 �3وا������م�و��د��������������������أ���ء���د��

 3,3 �����������1ا����

 6,7 �2ا�����ا�������)ا���ف�وا������(

 6,7 ���2م��������ا���ا���ا�������ا�������������

 10 ���3م���������خ����������اع

 10 �3ا���وف�ا��������

 00 �0أ��ى

 70 �21ا�����ع
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ا������: "ا����د  ����ب������� � %82ا���� ذ ���وت إا����، ���� ا��ول أ���ب ��م ا���� �� 

���ر �� ا���در، ��م ر��ء آ��� ������� ���� ����� ا���ل ��� ا�إ��م ا������� ا�� �� �� ���� ا�����"، 

، ���� أ��� ���������اع، ا���وف ا���م ���� ���خ ���� �� و��د ���� ����� ������ أ���ء ��د�� وا���،

و� ا����� ا������ ������وي ا��� ا����� )ا��ف وا������( ،��م ������ ا���ا�� ا������ ا�� � ������ ا����، 

�����  و ��� ����� ا���� ��م ����� ��� �� ا���و�� ������ ا�������� ���� ، و� ا�65%.����� 

464%6 

��� ������ �� و�� ���� ا����� ����� �����ع ا��ص، ����ط ا����� �زا�� ا������ ��� � �

� ا���در، ا����� إ���� ���� ا����ل إداء ا�����، �� ��س ��� ا����� ������اء ���� ��د�� أو ������� 

�� � ا����� �����ا ا�و��ى ا���� � ��م ا���� ا������6 إد�� ا��ا�� وا���وف ا�������� ���� ����� ��دي �أ���ء �

ذ ��� ا������ وا��ف و��� ا���ا�� ا������ ا�� � ������ أ���ب ��م ا����، ��� � إأ��� ��� ا��� ا���، 

�� ��� ا����  ������ ��� ��� ا����6 � �� أو��ت ا���إ������ �� � ا������ ����� �� ا��ا�� ا����� �� ��� 

 ����� ا���� و��� ا���و�� ������ ا�������6 ��� إ��م ا���� 
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�ــ�ا����ط�ا�����ة�����ا������������ل.�4

�ا�������������ا��را��.�ا����ط�ا�������������ا���������(:�25ا���ول�)

�

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ  ا���

�ا�����ع�����������������ود���������ي���ي���ا

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 30 00 0 3,3 1 6,7 2 20 6 70 21 ا���� �� ا����� و����ت ا����

 100 30 3,3 1 16,7 5 13,3 4 20 6 46,7 14 ��� ا��ارد وا�������ت

 100 30 26,7 8 13,3 4 33,3 10 23,3 7 3,3 1 ا���اع ��� ا�����

 100 30 3,3 1 13,3 4 10 3 20 6 53,3 16 ا�����ت

 100 30 23,3 7 43,3 13 20 6 10 3 3,3 1 ا����ء � ا����

 100 30 3,3 1 10 3 33,3 10 13,3 4 40 12 أ�����ت ا����

 100 30 6,7 2 16,7 5 30 9 36,7 11 10 3 ا���� �� ا��ؤ��ء

 100 30 6,7 2 10 3 50 15 13,3 4 20 6 و������� ��� ا����

 100 30 00 0 6,7 2 26,7 8 40 12 26,7 8 ا������ ا��������

 100 30 6,7 2 13,3 4 30 9 26,7 8 23,3 7 ا���در

 100 30 13,3 4 20 6 30 9 13,3 4 23,3 7 ا����������

 100 30 6,7 2 16,7 5 33,3 10 26,7 8 16,7 5 ���� ا����

 100 30 00 0 26,7 8 3,3 1 43,3 13 26,7 8 ا����ط ا������ وا������

 100 30 3,3 1 10 3 20 6 40 12 26,7 8 ا������ �� ا���� ا���ى

 

 ���� ا��ول أ��� در�� ���� ��� ا����ط ��� ��� ا�����، ����� ������:

 6%52 ��� ا������ن ا���� �� ا����� ��� أ�� ��ي ��ا، وذ�� ������

 6%3.65ا��� ا������ن أن ��� ا��ارد وا�������ت ��ي ��ا، وذ�� ����� �

 6 %4464رأى ا������ن ������ل أن ا���اع ��� ا����� ����� ����� �

 6%7464ا��� ا������ن أن ��� ا�����ت ��ي ��ا ����� �

 6%��3464 ا������ن ��ن ��� ا����ء � ا���� ذا ����ى ��ود ����� �
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 6%32أ�� ا������ن ��ن أ�����ت ا���� ��� ���� ���� ��ا ����� ����� �

 6%�����4.65  رأى ا������ن ا���� �� ا��ؤ��ء ��ي�

 6%�����72 �����  أ��ب ا������ن ��ن ��� ��� ا���� و��������

 6%32ا��� ا������ن ������ل ��� ا������ ا�������� ��ي ����� �

 6 %��42ن ��� ا���در ����� �����  ��ل ا������ن�

 306%����� �����  أ��ب ا������ن أن ��� ا�����������

 6%�����4464 �����  ا���� ��� ���� ا�����

 6%���3464 ا������ن ������ل ������ ا��را�� ا����ط ا������ وا������ ��� ����ى ��ي ����� �

 6%�����32  رأى ا������ن ��� ا������ �� ��� أ��ى ��ي�

 و��� ��ا ���� إ����ت ا������ ���� ����� ������ ا����ط ا����ة ��� ا�داء ا����� ��� ا���� ا����:

 : ا����ط�ا�������������أ�����������اــ  8

ا���� إ����ت ا������ ��� أن ا���� �� ا�����، ��� ا��ارد وا�������ت، أ�����ت ا���� 

 ا����ط ذات ا����� ا���ي ��ا6وا�����ت �� 

���� ��ة ��� ��� ا����رات ����� ����� ��ى ���� ا����� أ���ء ا���ر�� ا����� و�� أ�� � ���� 

������ �����ة، ����د �� ا����� ��اء ا������ أو ا������ � ������ �� ا���� ا����� أو �� � ���� ����� 

و�� ���� آ�� ����� ��� ا����� �� ��� ا��ود �ن ا���� ���ون دا��� ������ر6 "�����اف ا�� ���� ��� ���

������ل ��������ت وا�������ت ا��ر��� ا�� ���ر �� ����� أو ���و�� �� ا���� أو ا���� و�� ������ت 

 ��1 ���� � ا������ أ�� ا����ط ا�� ����ض �� ا����� ������ل6"

 

 

 

                                                           

 http://anwarrawas.blogspot.com/2009/04/blog-post_20.html ،ا������������ل�����ا�������وا����و���ـ أ��ر ا��واس، 1

 ���6 08622:��� ا����� .028اوت  ��83ر�� ا����رة 
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�

 ��� ��� ا���� ا��������� ��� ا������ن ��� ا��ارد وا�������ت ��� ا����ط ا����� ��ا ا�� 

" إن ا����� � ا��ا�� ����ض ����ط ا����د�� ���� ا���� ا����� و�� �� ����� ا��� ����� ا��ى ا��را��ت  

 ����16ر ا�����"�� ا������ ا������ وا��ص، إ���� إ� ��� ا��و�� �� ���� ا����ن وا

��� ���� أ�����ت ا���� ��� ا����ط ا����� ��ا ا�� ����� ���داء ��� ��� �����ام ���� وإ�� 

أ�� " �� ���  ��0280 ا�����ن ا����ي  ���0 ��� ا�������ت ا����� ����� ا����� إذ ��� ا��دة "

 ����26 ��ل ��ر��� �����ط ا�����"ا����� أن ���� ��� ا���ام ا����� �داب وأ�����ت ا

و���� ا�����ت ���� ���� ��ا ��� ا����� ا������ �ــ "��� ���ات �� ���د ا������ ا���� 

"ا������" � ا��ا�� ��ا�� ������� ا������� ، �� ����� أ��ة ������ �� ا���ا��� ا�� أ��ت ���� ��� ا�داء 

���� ����� ا���� �� ا����ط ا����� ا�� ���ر�� ا������ ا����ري  ا�� ����ض �� ا����� �������، ��� 

 "36ا����� وأ���د ������ ��� أدا�� ا���

 : ا����ط�ا�������������أ��������ــ  0

��� ا������ن ������ل ا���� �� ا��ؤ��ء، ا������ ا��������، ا����ط ا������ وا������، ا������ ��       

 ��� أ��ى �� ا����ط ا����� ��� ا���ر�� ا������6 

����� إ� أ�� ���� ����، إ����� ��ى ا����� ���ر ������ام وا��ام ا��ؤ��ء، ور�� ��� ا������ ا�� �� ���ن 

���� ا����� ��ن ���� ا���ا�� ������ة ��� �� ا�� ���� �� ���، و���� ��� ا����ا��ت وا����� إذ "

 6 4ا������ �� ا��ؤ��ء دورا ���� � د�� ا������ �����ع ������ ا����ة"

�� ا��� ا������ن ��� ا����ر ا������ ا�������� �� ا����ط ا����� ��� ��� ا�����، و�� ا���ا�� ا

 ����� � ا����ك ا����� ������� ����� ����� وإن ���� �� ������ و�� ��ا ���ز ���ر �� ا��و�� ��ِ�� إ� 

                                                           

 8.36ص، ،����� �����ـ أ��م ��ي، 1

(�06، ا���ب ا���دس، ا���� ا����، ا��دة )0280، �� ����ن ا���م ا�����ة�ا������ـ ا����ر�� ا��ا���� ا������ ا�����ا���،   2 

ا�������ا���ا����،�درا�����������ا��������������������ا�����ا����������ا�������ا����ري�وا�داء�ا���������ا�����ـ ��� ���ت،  3

ـ  0282، 4ر���� ����� ���� ���دة ا������ � ���م ا���م وا����ل، ����� ا��ا��  ، AL WATANا�������ا������،�ا����،��ا���وق،�

 6 6041 ص، 0288

��44.6، ص، ، ���� ��ا����ا�������������ت�ا���مـ ����ن ر��،   4 
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"أن أ��� �� ���  �را��ت ا������:ا������ ا������ ������ع �����ب ا���� ا�����، و�� �� أ���� ا��ى 

ا������ ������ل ���� ا��را�� ������ ا������ "ا��������" إ� ا��ز ا����ت ا����� ��، � �� ��ا�� ا������ 

 16ا��ا��� � ����� دا���� ا�داء"

ا� ز���" � ������� إ� ا����ط ا������ وا������ ا�� ��ا�� ا����� � ���� ا�����، و�� �� ���� إ��� "��� 

درا��� ��ل ا����� ������ل ��� ����� ا��را�� إ� " ا���� ا����ط ا������ وا������ إ���� إ� ���ط أ��ى 

 ����2ا ������ � ا�����"

و��� ا������ �� ��� أ��ى ���� ����، ��� � ��� ������ ������� وا���� �ن ��ا ����� ��ى ��� 

 ا�������ت، وإ�� أ��� ����� ��� ����ى ا�����ر وا����� ���� ��ى ا����ع ا��ص6 ا������ �������� ���

 : ا����ط�ا�������������أ����ذات�������������ــ�3

ا��� أ��اد ���� ا���� " ا���اع ��� ا�����، " "��� ا���� و�������"، "���در ا����ر"، "���� ا����" 

 ذات ا����� ا����� ��� ا���ر�� ا�����6  و"ا����������" �� ا���ا��

������� �� ��� � ا����� ������ و��ا�� ���و��، أ�� ��� ا���� و������� ��� � ����� ���ا ��� ��� ا������ 

 �������� وا���ع �� ���ن ����� � ا������ت ا����� �������، 

�������ت  ��� � وا���� وا���ء�� ��ر���، أو ا������ � ا���� ����ت ��د ����ات ����ك"

 ��� ���� ����� ��� �� أ�� إ� و������� ا������� � إ����� آ��ر ذات ���� وإن ا����ات ��� ا����، ����

 3وا����ط" ا����� ��وز

ا���م � ��� ��� ���ر ر�� أ��� ���در ا����ر إ� أن ا����ة إ���� �� ا����� إذ "����� أن و���� 

 6 وذ�� ���� "أن ا����ط ا������ ����� إ��اد ا���� 4ا��ث ���ر �� أ���� ��� ����ث و�� ���� ���"

                                                           

دا�����ا����ز���ى�ا������������ل����ا������ت�ا�������ا���ا����،�درا������ا�������������������ل����)���ة�ـ أز��ر ���� ����ب،  1

 0.6، دون ��� ���، ص، 87، ا����� ا�����، ا���د 0282 ا��������ا���ا����ـ�����ة�ا���ى�ـ�إذا���ا�������(

5136، ص، 0225، ا�����ة: ا��ار ا������ ����� وا���ز��، 8درا�� ����� و���ا���، ط ������ل����ا������،�ا�����ـ   2 

ا����ط�ا�������ا�����ة�����ا������������ل����ا�������ا��������،�درا������ا�����������������ا������������ـ ��� ا���� ا����� ا�����،  3

 6 48ص،  ا�������ا������،

 82.6ـ  828، ص، ���� ���� و�����ا���م�وا������،���ل�وأ��اء،ـ ��� ا���� ������،  4
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6 �� ���� أ��� ����� ا���� 1ا������، �� ذ�� ���� ا������ ��� ا����ام ���در ������، و�� �� ��ل"

ا���� ���� �� ا������ ا������ ا����، ا�� ����� ����� ���� � ا������ " ���� و�� ����� ا������ و���� 

 " 2ا������

ور�� ��ورة ا���������� وا������� إ� أن ا����ا��� ���ز ��� ا����� "���� و���� ا����ل ا����� 

�����ت ا�����  ��� ���� ا����� ���و���ت ����ة ����� � ا���� وا������ و��� ا�����ر ��� إ�

وا������ وا������ وا���در �� ا����ق ��، وا����ك و�� ��� � ا���� �� ا������ت  دون ����� و��  و���ن 

"6 ���� ���ح أ�� ا������ ا���ب � درا���: "أن ���م أ���م ا���م ������� ���� ��ث 3ا����� �� ا����

 "6  �4 و���� ا���م ا���� و����ى ������ ��� ���� ����ت ا��������� ������ ����ى ����� و���ا��

 : ا����ط�ذات�ا�������ا����ودــ  3

���� ����� ا������ ا��������  ،��� �� إ����ت ا������ أن ��� ا����ء � ا���� ��ود ���ة ا����رات

 ا������ ا�� ���ز ����� ����د وا����ون إذ ����� ����� ����� وا����ت ا����6 

و�� ���� آ�� ����� ��� ا����� ������ل ��������ت وا�������ت ا��ر��� ا�� ���ر �� ����� أو ���و�� "

����5 أ�� ا����ط ا�� ����ض �� ا����� ������ل6"�� ا���� أو ا���� و�� ������ت �� ���� � ا���

���ى������ة�ا������������م�ا�������������(:�26ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

�����3 10 

 63,3 ������19إ��������

�������8 26,7 

 100 �30ا�����ع

                                                           

 136ـ  14ـ ����� ����ن، ��ر�� روس، ���� ����، ص،  1

 34.6ـ ��وى ���م ��ح، ���د ��ت ا����م، ���� ����، ص 2

 016ص، ،�ـ ����� ���� ���د �����، ���� ���� 3

��ى�ا����د�ا��������������ل��������ا��������ا����د�������و�����ا���م�ا���������ا����ل������ ����ن �� ��� آل ���د، ـ ���� � 4

 536، ص، 0287، درا�� �����، ا����� ا����د�� ����م وا����ل: ا��� ا������ ����م وا����ل، ا���د ا��ا�� ���، ا�������ت

 5 .���� ����ـ أ��ر ا��واس، 
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�� ا� ����، و��� ��م ا����م � ������ ا������ أن ������� ����� ا����م ا� %464.أ��ب 

 6%82، و��� ا����م ا����� ��ا ا����م ا����� ا������ ����� %0.65ا����� � ا����� ا������ ����� 

ا���ات ا�� و ���ة ول ����� � ا�����م ا�������� ��� ����� ����: ا�ا����� �����ة أي ����� 

 �ى، وا���� ا���� ا����ءات ا������ ا�� ���� ا������ت ا����رة ������ار����6 ا� ����ى ������ �����ت أ�

��ا ������ "ا�����ة " ��� ا������ ا�����ة � ا������ ا����� ا����� أو � ��ر�� ا������ وا��ف دا��� 

��دة ا����رة ����� �� �� ا�ن ا���ا�� �� ��� أ "� �� ��إ"����� �����ت ��� ���� ��ء���� ����� ا���م 

ــ أن ��ا ـ����  ـذا ����� ــ�� ،������ ا����ب �� ا���������، و���ك �� ا������ �� ��ى أن ا����� � ���

��ة �� ا���� ا�� أ��ت ������م �� ا����� ا�أ�� ����� ��رات ا����د�� �� � ���ى ا����� ��� ا����ء ��6 � ا���

 �����ة ا��������� ر�� � ��ود ����� ��� ������� ����������6ا����� 

 داء�ا�����.ا�����س�ا����������������������ا������(:�27ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����28 93,3 

��2 6,7 

 100 �30ا�����ع

 

، %�464ا������ ����� أ��� ���رة �ـ ��� ���������� �� و��� ��� ����س ا����� �� ا��ول ا�

 6 %65.��� ����� � ����� ا�����إ���� ��� ا���� ا������ 

����� ������ ا����� ��� أ���� ��ورة ���� �ي �����، � ����� ا����إ����� ��ى ا������ن و���

� و���� ����� �ن ا�����ت ���� ����ت أن ��� ا����� �������� ا� ����6 ��ى ا����� ا������ ��م ا�������

�� ا������ ��� ا������ �� �����  ���ن ا���ا��إو��� ا�����، ���م  �� ��� ا����ى ا������ا�����ن � 

 أن ���م أ���م ا�����ت ������ ورش ��� �ت "�را���ى ا�إو�� ا�����ت ا�� أو�� �� ������ن �� ��ر����، 
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ا������ن ������ل � ا����، ������ و����� ��ر�� ورؤا�� ������ ا���م ا���� و��ق ������� ��  ����رك ���

 1أدوا��6

�إذا������ا�������ـ�"���"�����������ذ��(:�28ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 26,7 �8ا����ع�������در�ا����

 66,7 ������20ا������

 00 �0ا�����رر�����ى�

 93,3 �28ا�����ع

 ��� ا��ول ����� ا�����س ا���� ���������� ����� ������:

���ر � ا����� ا���� ����� ، وا����ع � ���در ا�%65..و� ����� ���� ا������ � ا����� ا�

 ، و��� ا������ن دور ا��������� � ����� ر�� ��ى ا����ر0.65%6

���ر ا� � �� ���� �������� و��ّ إ� ������ ��  ،� ��ح ا���� ا�����ول ا����� ا����� ���� ا������ 

 �ذا ر������ ������ أو ���ر ا�� أو �����ت ا���إو���� ا��������� ��� ا����� ����  ،��اث ا���ا���وا�

ا����� ا���� ������ت ا����ل ا������� وا�� ���� و��ة ا���ر �  ا�����، ���� ��� ا������ن ا����ع �

ول ����� وا��ي ��� ا����� ������ل ����ر�� ا�ا���� أن ا���ف ا��� � ا������ ا�و ���ر و������، ���در ا�

 � ���������� ������ ���������� ���� �� ر�� ��ى ا����ر، ، إ����ت ��� أي و�� ا����ر ��� أ��ت ا�

 داري ��� �� ا������ ا����ر�� ��د و����6وا��و�� ا����ر ا�

 

 

 

 

                                                           

��ى�ا����د�ا��������������ل��������ا��������ا����د�������و�����ا���م�ا���������ا����ل�����ـ ���� �� ����ن �� ��� آل ���د،  1

 536، ص، 0287 ، درا�� �����، ا����� ا����د�� ����م وا����ل: ا��� ا������ ����م وا����ل، ا���د ا��ا�� ���، �����ا�������ت
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�إذا������ا�������ـ�"�"�����������ذ��(:����29ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 00 �����0ا����

 3,3 ����1ا����ا����ر

 00 ���������0ا�����

 3,3 ����������1ا�����ة

 6,6 �2ا�����ع

 

����� ا����ة، �������� ���ا��� ا���ر و  %����464 ا��ول ��� ا����� ا��������� ������ ����و��� 

، و�� �� ���ا�� وا������ ا����� ��� ��� ا�� و������� ا�����ا���� ���� ��� ا������ن ا����س ا��������� 

 ، ������� ا� ��م ا����د ا������ ��� ا������ ا����و��� ����در �����ر6  
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����ا��������ا�������ا���������ا������������ل�����ا����ا���ف�وأ�����تو�ا���ا���ا�������������������:�

�������:  

����������ت�ا���������������ت�ا�����.��ى�إ���م�ا������.��

 ا���ص�����������"����ق�ا���ف�ا�����"�ا���ا��ي.�2

ــ�،�و�ـــــــ�ى�ا���ـــــــ�ام��ـــــــ������.�3 ــ���ـــــــ������ـــــــ��و��ـــــــ���ـــــــ�دة�ا�����ـــــ ��ا�ـــــــ�ة�ا���ـــــــ�����ا�������ـــــــ��وا�����ـــــ

�ا������.

�ت�ا�����ـــــ�،��ـــــ�ا���ا���ـــــ�ر�ا��ـــــ��������ـــــ��ا��ـــــ�����ا����ـــــ���ـــــ���ـــــ��ا��ـــــ�اء���ـــــ�ن���ـــــ�����ـــــ��.�4

�وا���ا���ا����������������ا�������ا����ر��.
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�

�إ���م�ا���������������ت�ا���������������ت�ا�����.���ى�ــ��

����������ت�ا�����.������م�ا���������������ت�ا����������ى�إ(:����30ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

��������8 26,7 

�����������18 60 

��������4 13,3 

 100 �30ا�����ع

 

ول ��م ������ ا����� ا���م ا����� ���������ت ا����� �������ت ا���� ، ���رت ���� ا�إو�� ��ى 

��ة ����  ا���� �� ا���� ��� ا�������ت ، و� ا����� ا�%0.65أ�� ا����ن �� ���ءت ا����� ، 2%.����� 

 �����8464%6 

ا��� ���������ت ا����� ������ ا������ن أ����� ����ل ا����� وا���و��ن �� ��� ���و��� ������ 

�� إ� ��م ������� � ا��ا�� أ���ء ا���ر�� ا����� ��� ��� ��دع و���ب و إ��م �� ور�� ���د ا����� �� ،ا�����ت

 ل ��� �� ��ا���������6 ��ّ�� ا������ � ��  ��

إ� أن أن "�����" ��� أ��� �� ����� ��ا ا����،  �ّ إ ،( �� �� ����%2.ور�� ا����� ا����ة )

� و����� ������� ������ن ����� ������� ( ����ن ��� ا�������ت %0.65)���� ����ة �� ���� ا���� 

 وا��ا��6 �� �� ا������ �� ا���� ���� ��� ا��� ����ن ��� ا�������ت ا�� ���� ��ورة � 

وي ا�����ص ا���� ا����ا � ا������ �� ����ت ذر�� �� ��  %�8464 �� ��ى ���� "�� ���" 

ا��ص ��� ا������ " ��ى ا��را��ت ���و�� أ��ت ا ،(3 ، را�� ا��ول���م ������، ��ر��، �����)أ��ى 

 1ا����ري6 �ن ا������ن � ا������ �� ا����� ا�������� ا�� �� أن

 

 

 
                                                           

5156ـ ��� ا� ز���، ���� ����، ص،   1 
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�

 ا���ص�����������"����ق�ا���ف�ا�����"�ا���ا��ي�ــ�2

�ا���ص���������������ق�ا���ف�ا���ا��ي.�����(:����31ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����22 73,3 

��8 26,7 

 100 �30ا�����ع

 

����� ����ق ا���ف ا��ا��ي أ��ب ������ ������� ��� و�� ��ص ا������ ������ل ������ ا��را�� 

 �����5464% ���� ��� �� � ،0.65% 6������ 

��� ا���ر�� ا������ ا����ام ����ا��� ا�� ��د ���ق ووا���ت ا����� �� وإن ���� � ���� 

ت ا������ و��� ��� ا�و����ت ا����� ��اء � ��وط ا������ أو ��� ا������ �����ام �� ���ض ��� ا�����

"��ورة و�� ����ق ��ف ��د ا���� وا��ا��� ا�� �� أن ��� �����ت ا��ى ا��را��ت ��ى ا�����  ،وا���ر��

 1ا���ا������6م �� ا�����ت ا������ ���� � ��ل ا���� وا���� ا������  و���� �� 

�ذا������ا�������ـ�"�"�������د�ا����ب�إ��إ(:�32ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 3,3 ���1م�درا����������ى�"����ق�ا���ف�ا�����"�ا���ا��ي

 6,7 ���2م�ا��������������"����ق�ا���ف�ا�����"�ا���ا��ي

 16,7 �5ا���ا��ي��م���وى�ا����ع�إ���"����ق�ا���ف�ا�����"�

 26,7 �8ا�����ع

 

 

 

                                                           

ا���م�ا���������وا�داء�ا���������������ا��������������ا�������ا����،�درا������ا�������ا����ا�ذا���وا�������ن�ـ أ�� ����ر وا�،  1

 0336، ص، .022ـ  ����0227 ا��ا��، �� ���� �� ��ة، ، أ��و�� ���� ���دة د���را� � ���م ا���م وا����ل، �������ع���ة
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� أن ا����� ا������ ���� ���م إا��ا��ي ا����� أو�� ا������ن أ���ب ��م ����� ����ق ا���ف 

��ة ، و� ا����� ا�%65. ����م ������� �����، و��� � ا����� ا������ ��م ا�%���8.65 ����� إ��وى ا����ع 

 6%�����464 ��م درا�� ا����� �� 

� رؤى ����� ��� ���� � ���� إ���� ����ق ا���ف ا��ا��ي ا����ب ��ص ��� ت ا���� ا�� � ردّ 

�� أ��اد �� ا��را��، أن % 2.إ� أن درا�� ����� ����� ����� إ� " ����  ��� ��� ������ ا������، 

ا���� ������� �� ���ن ��ر�� �� ���� ا���ا�� و�� ����� ا����� ����� أن ���� ��� ����ق ا���ف ا��� ��� ��ء 

����، إذ أن ا���م ���� ا������ت ا����� ���� ا����ع � ا����ء ا����� �� ���� أ�����، أو ��م ������ ���� 

� �����ا ���  %��54644اد ا����� أ" أن أ��� ��� إ� أو����� ا��را��  ،1و������ �� ����� أ����� أ��ى"

ذا � ��اع ������ ����� � ا���ان ��اء �� ا����� إو���ن ��ا ا����ر ���و��  ،����2ق أ�����ت ا���� � ا��ا��"

  6ر�� ����ا����ن ا����� ��ا��� ا������ت ا�� ������ ا��ا��� أو ��� ����ى 

����ض�ا������������أو�ا���ار�����(:�33ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����4 13,3 

��26 86,7 

 100 �30ا�����ع

 

����  %��8464ار، ���� أ��ب �� ���� ا���� ��م ������ ����� أو ا� %1.65أ��ب 

 ��ب���6

����� أ�� � ������ا ����ت ���أ��� ا������ ا������ ������� �� ذوي ا��ة، ��ا ��ءت ا���� 

��ار ��� ������ن ������� ا���� ا�� ��� ا���ازن �� ا��ا�� و���� ا����� و�� ا�راء ا��ا��� ����� أو ا�

                                                           

83.6ـ ����� �� ���، ���� ����، ص،   1  

8316ـ ا���� ����، ص،    2  
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، أ�� ا���� �����ا ��� ا������ت ��� ــ ر�� ــ �� ����� ا�����ق ������ ���م درا���� �����ا�� ا����� �وا�����

 � ����6ا������ ���ء  و ��ا�� ����� ا��ي ������ �أ

�إذا������ا�������ـ�"���"�������ا�����ا��ي�ار�������(:�34ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 3,3 �1ا����������أداء�وا�����

 6,7 ���2م�������������ت�إدار��

 00 ������0ت�ا�����أا���وج����

 3,3 �1ا��������������ت�ا�دار���������

 13,3 �4ا�����ع

 

، و���وت %65.و� ����� دار�� ا����� ا�إذ ا��� ��م ����� ������ت إ���� ا��ول أ���ب ا������، 

دار�� ������ ���� ��� ��� ا���� ا��وج �������ت ا���������� ������ � أداء ا��ا�� وا���  %464ا������ن 

 �� أ�����ت ا����6

�����، وا����� إ�� ���� ����ا  ����� ���� ���������ت وا�� ���� ا�ا������ �� ا���س � ا� ا���أ

�����اع �  ،� ��ا�� ��درا �� ��ث و� ��� ���� �����إدرا�� �� ���د ذ�� إ������ت  �� �� ��م �����ا�

ا��ود ا������ �� ���� �����ا�� و أو ا��� ��� ��دي أ����� إ� إزا�� ا����ض  ،��ل ا���� ��� ����ة ����

� ا�����، أ�� ا����� � أداء ا��ا�� إ��دي � ��م ����� ا������ت �� ����� أ�����ل ا����� وا��ؤوس ، ���

 ��� ����ل ا��������6 ��ث �� ا������ ��ا�� وا��� ���������ت �� �
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 ��������������و������دة�ا������،�و��ى�ا����ام��������ا������.ــ���ا��ة�ا��������ا���������وا���3

����ر�ا������.أ���������������ا��ة�ا��������ا���������وا��������ى�(:�35ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 93,3 �28ا��������

 83,3 �25ا�����

 60 �������18ا������

 66,7 ���20م�ا������

 40 ���12م�ا����س�������ر

 56,7 �������������17ا������

 33,3 ���������10ا������ا���اء

 00 �0أ��ى

 433,3 �130ا�����ع

 

 ����� ���� أ���ر ا���� ������:ر�� ا������ن ا����� ا�������� وا�

، و��م ا������ � ا����� %����1464 ����� ،  ����� ا�%����464رت ا������� ��� ا����� ����� 

، أ�� %7.65، و�� ��� ��� ا���� ����� %2.، و����� ا����� � ا����� ا��ا�� ����� %65..ا������ ����� 

 6%��4464 �� ���� ا����� ا���اء ����� ، و� ا����� ا����� وا�%��32م ا���س �����ر ����� ا����� 

 ا� ا������ورة ���ام ��������� ��دي ن ا�إ
ّ
�� � ����� ا�����، ��ا ���� ا����رب ا���� �� ا������ ���� �

"������� ا��ي ���� � ا����  ��ا�� و��������� ��� ��دة ا���� ا��ي ���ن ا���د ���� ������ ���� ���� � 

�� ا����� �� آرا�� و��� ا������ت وا���� ا�� ������ �����ر� ���ت ا������ ا���� ����� � ���� ر���

 "1و��ا��� وا���زا��

ر�� ��رج ا���� �� إ����ت ا������ إ� أن ��ا ا����وت ا���� ���� ���� ������ ��� ا����، ���� 

 ا����، وا����� ا����� ا��� أ��  ���� و��م ا���س ��������� ����� ا������ ا�������� إ�ّ أن �� ��ا���� ��م ا�

                                                           

أ�����ت�ا����ح��������ا������،�ا����وب�ا�����،�ا���ا���ا�����،�ا������ا������،�ا������ـ ��� ��� إ��ا��� ا�����،  1

 8876، ���� ����، 8، طوا�����������ا���������،
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"إذا را�� ا����� ا���� ا���ر�� � ���  ��� �� �� ���� ا����� ا���اء ���� ���� ���� � ��دة ا����، ر�� ذ��

������ ��� ا���� � ��دي �����ورة ا� ا����ام �� ���� و��� �� ���  1ا������ت، ��� ���� ���� ا���رة � ا��"

 ا���� � ���ر�� أو ������6

�ا�������ا�������������أ���ر�ا�����������(:����36ول�)ا

�ر��

ــــ�رة ـــــ ــــ ــــ ــــ  ا���

�ا�����ع����������إ��������������إ���������������������ا

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 30 00 0 3,3 1 6,7 2 33,3 10 56,7 17 ا���ا��

 100 30 00 0 13,3 4 16,7 5 50 15 20 6 ا����ة

 100 30 00 0 00 0 20 6 23,3 7 56,7 17 ا������

 100 30 3,3 1 00 0 26,7 8 23,3 7 46,7 14 ا���و���

 100 30 3,3 1 30 9 23,3 7 30 9 13,3 4 ا���� وا���ب

 100 30 10 3 6,7 2 20 6 46,7 14 16,7 5 �� ���� ا��ا��

 100 30 3,3 1 10 3 50 15 30 9 6,7 2 ا���اع

 100 30 00 0 00 0 10 3 10 3 80 24 ا���رة وا������

 100 30 00 0 00 0 13,3 4 10 3 76,7 23 ��� ا����

 

����ت إوا�� ���� ���  ������ ا���� � ��� أ���ر ا��������� ا������ ���� أ���� ا��ول 

 :ا������ ا� ا����ت ا������

�و��:�ا�������ا��������اا�����ا�

��� ر�� ،   " �� ا������ ا����  ��ا � ��� أ���ر ا���� ��رة وا������ا�"�� ا������  % ���12 

 ������� ا� ا���ا�� ، %���5.65ر ا���� ����� أا������ن ������ل ��� ا���� �� ا������ ا���� ��ا � ��� 

 

                                                           

8286، ا���� ����، ص، أ�����ت�ا����ح��������ا������ـ ��� ��� إ��ا��� ا�����،   1 
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�� ا������ ا���� ��ا � ��� أ���ر  "ا���و���"�� � ��� ا���� ، و� ا����� ا�%7.65وا������ ���� ا����� 

 6%3.65ا���� ����� 

��� ا���� ا����� ��� ا����ر، ��� ا��� �������، ��� ���� ا���و��� ا��������  "إ��رة و�����"إذا ���� 

���� ��ٍر ����ت ا������ ��� إذا ����� أن إإ�  ��ت ا����؟� ��رة وا������ � ���ا��� ����� ������� 

وا����ل �� � ا���� ا����، ���� ����� ����� ����رب ��� � ا����� "��� ا����" أ� ���� ��ا ������، 

ذا � ا���� �� ا���� ا���� ���� ����� وا����ر�� ����� �����م ����� دون ��ا��ة إ��رة إ� ������ ����� وا�

ا����� �� "ا���ا��" و "ا������"، ���� ��� ا������ �����ا��؟، و��� ا���و��� �� و�� �� ���� ���وي أ���د��، 

ا������ ا���� ��ا � ��� أ���ر ا���� و����� � ا����� ا��� �� ��� أ��ى ��������� ��ن �����و��� ا����ر � 

 ����6رة � ����� ����� ��� ��� ��دة ا�� ا���� �� ���� ا���ا�� وا�

�ا�����ا������:�����

��   %42ورأى ، �� ا���ا������ � ��� أ���ر ا���� "ا����ة"�� ا������ أن  %72أ��ب 

�� ���� ا����  %����3.65 ا��� ، �� ا������ ا���� ���� ا���ر ا���� "ا���� وا���ب"ا������ ������ل 

 ا������ � ا����6" �� ا������ ا���� �� ���� ا��ا��"

��ء ا����� "�� ���� ا��ا��" � ا����� ا��� � ��� ا������ ا���� � ��� أ���ر ا���� � �� أ�� ��� ���� 

�����، �� ���� ���� ا������� ��� إ����ت ا������ أ��ت ����� ����� � ����� "ا����ة" و"ا���� وا���ب" 

 ���� ���� � ����ع ا�������6ر�� ��� ���� ا�ا����� ا��� ������� ا�

���������إا�����ا������:������

" �� ����ة را�������6 ا������ ا���� ا� �� �� � ��� أ�� "ا���اع"�� ا������ أن ����  %72ذ�� 

 1وا������"����م أ��� �� ا��وء ���ر ���ل ��ن ا���اع ��� ا���و�� � ��ف ا��و ����� أ

� ��� أ���ر ���� ا���اع ��دة ����� �������، و�� ���� ــ ��� ا������ ــ �� ا������ ا���� ا� �� �� 

 :��ا��ت ��ل ا�����، ��ل ����� ا���ا��، ا�����م��666ة  ا����، ���� أن ا���اع � ا���� ���� أ����

 
                                                           

726، ص، 0228، ���ن: دار ���وي ����� وا���ز��، 0، ط���������ا����ر:���ض����������ا���ا������ـ ��� ا����ر ��اد،   1 
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���ا���ا����ر�ا�������������4 ��ت����ا�������ا������������ا���اء����ن�����������ت�ا������،�وا�ــ

�ا����������������ا�������ا����ر��.

���ا������ر�ا�������ا����������ا���اء��������أ���ر�ا������.�����(:�37ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 76,7 ���������23ء����ا������

 30 ���������9ا�������������ا���م�

 60 �18رو������ا����ر�و�������

 53,3 �16ا�����ء����������ا������

 43,3 �13ا���ا����������������ع�ا���ث

��م�و��ح�ا�������ا���������و���و�������ض�

�ا�����������ا���اء

7 23,3 

 286,6 �86ا�����ع

 

ا������ ا���� �� ا���اء � ��� أ���ر ا����، ��� ���رت ��� ����� ا��ول أ��� ��ا�� ���ر 

، � %2.���ر و������� ����� ���� ا������ ��ء �� ا�����، ����� � ا����� ا������ رو����� ا� ����5.65% 

، ور�� ا������ن "��ع ا��ث �� �������" � ا����� %����7464ء �������� ا����� � ا����� ا������ ���� ا� 

�� رأي ا������، و� ا�����  %42، أ�� ا���ع ا���م ������ ا������ ����� ا����� %4364ا��ا�� ����� 

����ت ���� إ���  %��0464 ��م و��ح ا������ ا�������� و��و���� ��ض ا������ ��� ا���اء ����� ا�

 ا��را��6

�� ��ا��� و�� ���د  ة�� ا����� ���ن ����  ا�� أن ا������ ا���� ������ ��ءت ا����� ا��� 

���ب ا� ��ا�� ��ة ���� ا����� ا�� ���ن ��� ���ب ا���� ����ل ا���� ا��ي ���� ا������ �� ��� ا�

���د�� ا� ا����� ا������ ا�� �� ����� ����� أ��ى أو ا����ء ���ر ا�� �����ء ا������ ا���رزة � ا��ث و��ا �� 

 ا������ ����� ��� رأي ���� ا����، أ�� ���ع ا����� ������ ا������ �������� ا����رة ����� ���

 ��� ��ء �  �������،  � ا������ ��� ���ب ا��ا��� ا������� ــ ر�� ــ � ����� ا��ا��� ا�� �� ����� أ�
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أ�� �� ا���� أن ���� أن ����م إ��د ���خ ����� ������� ����ا �� ا������ ���� أن ": ا��را��ت��ى اإ

 ���1ن �� ����د � ا���� ا����"

�� و��ض و������ ��� ا���اء و��ا �� ��� ا������ �����ن ��م و��ح ا������ ا�������� � ا����� ا�

 ������6 ���ر�� ����� ا����ض ا��ا�� �� � 

������ا���������������ا����ل���������.�������ى�(:�38ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����11 36,7 

��4 13,3 

 50 �15أ�����

 100 �30ا�����ع

 

�� ا������  %���72ل �������، ��� أ��ب � ����� ا����� ����� ا��ول ��ى ���� ا����� 

 �، �������� ����د ��� ا���� %�����4.65، � �� أ�� �� ����� أ�� ����ن ا� �� �� ��� ا���� � ����� أ

 6%��8464ة ��� ا���� ����� ��� ا���� ا�

����د ا���� "أ�����" � ����� أ�����  ��ن ��ا �� �� ا������ ������ل �� أ��وا ذا ���� ا����� ا�إ

����� ��� ����� ا����، ��� ا����� ��� ا���� ���ن ���� ا���و��� ا�� ��� �� ا����� وا�� ���ن 

دراك ا��ور وا��ة، وأ���� ا���� ا��ا��� ���� ����ن ��� ا���� و����� ذ�� ��� ����� ا���� إ������ ����را�� و 

ا�� ��� و��د � ا����� ���ء ����ون �� ��� ���د �����ر ��� ������، وا����� ا������ ��ن دراك ا����� إو 

�ن "���� ا�����  ���6ؤ�� ����� �� ا����إر�� ���ن �� ا���� ����� ا���� ������ �� ا�����ة ��� ا���� 

                                                           

، .��8، ����� ا��� ا����ة ������ وا���� وا������: ����ء، ������ا����ل�و���د���و�����ا���م�ا�������� ا���ارس ���ن: ـ ا������ ا������ �� 1

 416ص، 
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ا���و��� ا�������� " ا�� ����� ��ازن ا���� �� �� ا��ا�� � ����" �وا����ل ���� ����� �� ���د، وإ�� 

 ��6دة ا���� ���، ���� �� ����� ا"1أن ���ف، و�� ا����� � ا����

�������ا����������(:�39ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 10 �3ا����ر�ا����ر

 13,3 �������4ا����

 13,3 �4ا������������������ع�ا������:�

 36,6 �11ا�����ع

 

ذ���وت ا������ن � ����� ا���� إ����ت ا���� ا�� أ��ت ����د ا���� ، إ��� ا��ول ����� ا���� � 

 6%��82 ����� ، ���� ��ن ا����ر ا���ر � ا����� ا�%8464و��ع ا������ ����� 

، ������ ا���� و��ع ا������ � ���ر� "����د ا����"���� ا������ ����� ا���� ا�� ��ا�� ا���� ا�� أ��ت 

ا���� ا�� أ�� �����ت دارة ا����� ���� �� ����� ا��� ��� ��� ������ رؤ��ء ا������ أو ا�إا����� ا��ر و 

( �� %���88، ����� ورو�����، ���� ا���� ا������ �� ا������ )������ ا������ن و���� ����� أن ا������ 

 ����دة �� ��� ا��������6ن ��ا�� ������ ا�

���ا���ا����������(:����40ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 63,3 19 �����ر����ا������

 10 3 ����ا����ءة

 10 3 ����������ا����

 6,7 2 ا���اراتا���������ا���ذ�

 6,7 2 ا��و����ا�داري

 3,3 1 ا�� ا��������أ��ى

 100 �30ا�����ع

                                                           

 �56، ص، 0221ا�����ة:ا��ار ا����� ا��������،  8، طا���م�وا��������������������ـ ��� ���د ���وي، ��دل ��� ا����ر،  1
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���ءت ���� ر��� ا������  ����ت ا������،إ��� ��ا�� ا���� وا�� ���� ������� � أ���� ا��ول 

، ����  %�����82 ، ����� ������وي ��� ا����ءة و��� ����� ا���� %464.��� رأس ��� ا���ا�� ����� 

�� ا�� ا������� ����� ، و� ا�%65.داري � ا����� ا������ ����� ا��ذ ا���ارات وا��و�� ا� ����� ���

464%6 

��� ���� ر��� ا������ ���� ���� ��� ا���� �� ������ أدوار� �� ��ف و����� و�� ���� ��ور� 

��� و����� ����و�� �� ��� ا����ءة ا�� ــ ر�� ــ � ��ا�� ا������ن ����ة ���� ا����� ا��ي ��� � ا����� ا�

ا���درة وا���اع، ور�� أن ا����رف ���� ان ا��و�� �  ���� ��� ا������ �� ا������ ����� ��� ���� ا��ة أو ا�

ا����� �� ���� أن ا����� أ���� رو�� �� ��ء ���و�� ������� ���� أ� إ���ل داري ���� ا��� ا���  ��ا�

�� ر�� ��� ���� �� ��ور� ����ا�� ا���� ا�����، و��ء ا�� ا������� ������ة ����� ����� � ا����� ا�

 ����� ا����6
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�(.�������������ا���ا��������ا���ا���ا���ا�����ة����������ا����������������������ا��را���)را���:�  

ــ�دور�ا���������ا��������ا��������������.��  

�ــ�ا��������ا�����������ا����ء���دة�ا������.��2

������ا����.��ــ�ا�����رات�ا����������ا�������������أ���ر�ا������،�وا�������ا��������ا�و��������3  

���.������،�ا��������(�إزاء�������دة�ا����ــ���ى�ا���ام�ا�������������ا�������)ا�������ا��4  
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��دور�ا���������ا��������ا��������������.ــ���  

�دور�ا���������ا��������ا��������������.�����(:�41ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 56,7 �17ا�����ء�����د�ا����

 56,7 �17ا�������وا������

 33,3 �10إ��اء�ا��أي

 86,7 �26ا�������

 66,6 �20ا����ع�إ���ا���د��

 300 �90ا�����ع

 

����� ������، ا��� ا������ن أن ��� ا����� ����� ا������ ����� و�� دور ا����� � ا����� ا�

���د ا���� وا������ وا����� �� ����ء ن ا� �ور�� ا������ �، %.6..، ������ ا����ع ا� ا��د�� ����� 1.65%

���اء ا��أي6إ�� ، و� ا����� ا�%����7.65 ���� ا����� 

��� ����� ��دة ا���� ��م ا�����ء ������ ا��ث ن ا������ ���ز�� ا������ وا�� أأ�� ا������ن 

و� �� ��ي ����� أن ���� ا������ ا�ا ذإوا������ �������� ����� �� ������ر � ������ ������ و����� ���� 

� ا��د�� �� ���� ا������ ا������، ���� ا����ت إو����� ��ا��� ا����ع  �ث،أ���ء �� ����دة �� ا�

�� ��ون ا�����ء ���د ا���� ر�� ا���ا�� ��������� � ��م  %7.65ا������ ��ل ����� ا���� ������ 

ا��� آ�� و���� ا����� ا��أي ا����� ����ب ا������ وا����� و������ ���ء ��� �����  ���� أ��ى ،اا�����

������ و�� ذوي ا�����ص، و����� أ��ة ���� ��� ا������ ����اء ا��أي و�� �� ����رض أ����� وا���� 

 ا�����6
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�ا��������ا�����������ا����ء���دة�ا������.ــ��2

��������ا����ء���دة�ا���������������������.�����(:�42ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 60 �����18ع�ا������������و����

 26,7 �8ا����������

 6,7 �2ا�������ا���������)�������أو������������أ���ر�ا������(

 6,7 �2ر����وا������ت�ا���اء

 100 �30ا�����ع

 

 "���� و��� ��ء ����� ����ع ا���� "و�� ا���ق ا����ل �� � ا����ء ��دة ا���� ����� ��������، 

�� و������وي ا������ ا�������� )�� ��� ، و� ا�%0.65، � ا���� ا����� ����� %2.ول ����� ا�

 6%65.أو������ ��� أ���ر ا����( ور��� وا������ت ا���اء ����� 

�� و����� ����� � �� أن ر��� � ا�وا�� ���� ��� ا������ت ا����ر ا�و����ت ا�ر�� ا������ن 

���� ا� ا����، ��� أ�� ��� ا������ ����ء ��� ��� ا��ة وا���رة و�� ا���� ا���� ا�� ���رت ا����� ���ا�

�� ذ��، ور�� أن ا������ ا�������� ���� � ا����� أن ا��ا�� در�� ��� ��� ا��ا�� �ن ���� ���� ��

 ���� ا������ ������6 ا����� ا������ ا�������� ������ ا�� ���� ��� ���� ا������ ��� ا� أن ا�
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�ــ�ا�����رات�ا����������ا�������������أ���ر�ا������،�وا�������ا��������ا�و��������������ا����.�3

 ا�����رات�ا����������ا����������������دة�ا������.�����(:�43ا���ول�)

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�8ا�������7ا��������ا�������5ا�������4ا�������3ا��������2ا������� 1ا������ ا���

أن����ن�������ر�

 ����ق

21 70 2 6,7 310 0 00 2 6,7 0 00 1 3,3 1 3,3 30 100

ان�����������

 �������ا��������ا

4 13,

3 

1

2 

40 413,3 1 3,3 0 00 4 13,3 4 13,3 1 3,3 30 100

أن������ا�����

 ا�����

0 00 8 26,71

1 
36,7 3 10 3 10 2 6,7 0 00 3 10 30 100

100 30 20 6 10 3 6,7 2 13,3 4 30 9 310 6,7 2 3,3 1 ان����ن�أ����إ��رة

����������ا���ة�

�وا���ا��

1 3,3 0 00 413,3 8 26,7 15 50 0 00 1 3,3 1 3,3 30 100

أن���������

�ا������ت�ا�����ر

0 00 2 6,7 310 1 3,3 0 00 16 53,3 4 13,3 4 13,3 30 100

أ������رض��������

�و�������ا������

0 00 3 10 26,7 3 10 3 10 3 10 13 43,3 3 10 30 100

أ������

�������ت�

�ا���اد

3 10 1 3,3 000 5 16,7 3 10 3 10 4 13,3 11 36,7 30 100

�

و� أن ا����، � ا����� ا��� ��دة ����ا�� ا�� ��� وراء  ���� ����� ا��ول أ��� ����� ا������

، أ�� %32، و��ءت ا������ ا�������� � ا����� ا������ ����� %���52ر �� ���ر ����ق ����� ���ن ��� ا�

 ��رة �، و��ءت ا�%����4.65 ا���� � ا����� ا������ ����� 

�� � ا����� ا����، أ�� ا���ق  %����72 ا��ة وا���ا�� ����  ، � ��%��42 ����� �ا����� ا��ا

، ����� ���� ���� %��7464 ا����� ا� ا������ ا���دس ����� ����� ���� ا������ت ا����ر ��� ��دة ا���� 

 ،%��4.65اد �������ا���س ������ت ا�، و� ا����� ا�% 3464ا����رض �� ��� ا���� 
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ن �� ��دة ا���� ���ء ��� ������ ��ا ا����� و�� ا����رات ����� ����� ا� ا����ت ا������ �� ��

����رات ��� �� ����6 �����ء �� ا��دة ر�� ����� �����، ������ء ا��دة، ���� و����� �� ���� ����� ��� ا�

��� ���� ���ر ا�� وا������ �ا أ�����6 ������ ا����� وأ�ا������ن ��� ا������ و�� ����� ����� � ا���

��رة وا��ة ا���ا�� � ر�� ������� و���� ��� ������ ������، و� وا������ ��� ا���ا�، � ا���� ، ا�ا�������� ������� ا�

���ة ا���� ا������� �� أ�� ا������ت ا����ر و��� ا���� وا���س ��������ت ��� ���� �������� ا�

 ���� ��� ��دة ا���� ������� ������ ا��را��6 وا�

�ا����ول����������أو����ت�����ا���ر�ا������.�����(:����44ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 60 �18ر����ا������

 10 �������3ا������

 13,3 �4ا����ر

 16,7 �5ا���اث������

 100 �30ا�����ع

 

، %2.أ�� �� ا���ول �� ����� أو����ت ا����، ���� ا��ول أن ����� ا������ ا����� � ذ�� ����� 

�� ����� ا������ ، و� ا�%8464، � ا��ر ����� %��8.65اث ����� � ا����� ا���� ����� ����� ا�

 �����82%6 

�� �� ��� إ��دة ا���� ���� ذ�� �� ����� ���� و ذا ��ن ر��� ا������ �� �� ���� أو����ت ��� إ

و����� � ��ر��� ����� ن ��� ��� ا������ أو����� ������ ا������ و�� ��ن ������� �����ا ��� ������� 

 �� أن ��رق ا����� ������ ����� �� ���ّ إو���� ا���� أ��اث ��� ���� ر��� ا������ � ن ا�أ���ر، ور�� ا�

 ا����د ا������ ��� ��� ا����� و��� ��� ا�����، � ��� دورا��ر ����� �� ا��دة ور��� ا������6
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 ���ا����������دة�ا������.������ا�������ا������(:��45ا���ول�)

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�8ا�������7ا��������ا�������5ا�������4ا�������3ا��������2ا������� 1ا������ ا���

 100 30 516,7 13,3 6,7 2 13,3 6,7 2 6,7 2 23,3 7 33,3 10 أ��������ر�ا����

�ا�������ا������

����� 

3 10 6�20 2 6,7 1 3,3 26,7 6 20 516,7 516,6 30 100 

 100 30 000 000 13,3 4 310 16,7 5 36,7 11 6�20 3,3 1 ������������ا�����ة

ر���ت�ا���اء�

 وا���������

2 6,7 4�13,3 2 6,7 5 16,7 826,7 4 13,3 310 26,7 30 100 

 100 30 620 516,7 13,3 4 723,3 13,3 4 10 3 1�3,3 00 �0ا��������ا��ؤ��ء

 100 30 26,7 620 16,7 5 13,3 23,3 7 20 6 1�3,3 6,7 �2ا�����ا��������

����������ع�ا�����

�وأ�����

9 30 5�16,7 3 10 5 16,7 13,3 2 6,7 310 26,7 30 100 

ا�������ا�������

�������ت

3 10 0�00 1 3,3 1 3,3 723,3 3 10 723,3 826,7 30 100 

�

ا������ ا�����  ��أ، و� ����� ا�ا� %42 ����� ����ع ا�� وأ����و %4464ا���رر�� ا������ن 

و�  ،%���0464 و���������� ا�ا��ا��� أ�� ، %4.65 ا������ ا��������ا����� ، و� ا����� 02% ��������

�� ، و� ا�%8.65ا��ؤ��ء ��� دسا���و� ا�����  ،26%56وا��������  ا����� ا����� ر���ت ا���اء

 6%�����0.65  ����تا����� ا����� ��

��� أ��� ���ء ��� ا����ء ا��دة و���� ���ك ��ا�� أ��ى ����� � �����، ر���� ا������ن ��� ا�

ن ��ن ��� إو� و�� ا���� ا����� ا��ي ���� ����� ا���� ���� ا����� �� ����ع ا���� ا���ر ������� ا�

���� و���� ����� ا���� ا�� � ���و ����� ��� ا�و���� � ا����، ��� ا�� �� ا����� ا���� ا���� ذات ا�

����� ���ة ���ا ������ ا������ ا�� ������� ا����ة )ا������ ا�����(، أ�� ��� ا���� ور���ت ا���اء وا�������� ا�

 أن ا������ ��� ا����ر ������� ا������ن إذ أ�� ��ا��ن ــ ���� ���و ــ ���ءت � ا������ ا��ا�� و���� ا���� 
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���ر و����ت ا����� � ���ة ا�وا���� ��� ا���� وا������ت ا����ر ��ا ���ن ا�أ���ء ����� ا�����ء وا��� 

وإذا ���� ا���ا�� وا��ات ا������ � ا���� دا�� ا�����ت ا������، ��� إ� ا����ء ا����ن ا����� و��� "

ا��ر�� ورؤ����� ���� � ��رة ذ���� ����� ا������ �� إذ ، �����1 ا������ �����ر ����� ��ودة ��ا"

���� ��ء  ،�راءا ـــ ���ن�  ���� ا�ـــ ���ر ���� ���ا�� ���� ����� ��� �� ا����ق ا������� دا�� ���ة ا�

 ������6ت ا��ي ��ن � ا����� ا�� ��� ا�إ���� �������ت ��� ا��ؤ��ء �����ا � ا�

���دة�ا������������������.����������(:����46ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

��������������������2 6,7 

 76,7 �����������23ا������

 56,7 ����17ف��������������������������

 83,3 ����25أ�����������ا������ات

 23,3 ����7ف�����أ���د�ا��ى�)إ������،������(

������������12 40 

 13,3 ����4ض��������ر�

 300 �90ا�����ع

 

أ ����� � ، أ�� ��%����1464 ����� ا��ول ��� ��دة ا���� ��� ا������، و���� ا���ارة ������ 

��ن ��ف ���� ������ ���  %7.65، ����� ا����� %�5.65 ���� ��� ا����� �����  ،���ات���� ا�

��ى )إ�����، �����(، أ���ف �� أ���د �� أ%��0464ى ���� و ����� ��� ��،  %�������32، ���� ��ى ���� 

 أ��ت ������ �������6 %65.�� و� ا����� ا�، ������ض  ���ى ����  %13,3و����� 

������ �� ��� ������ �����رات ��ة ��ءت  ،��� ا������� ا���ا��� ا����� ��ارة ا����� � ��� ��دة 

 أ�� ���� ��� ا����� )�� أ���� ا������ ا�����( و�� ���ن ��ا ا�����ر ���  ،����ت ا������إ����� � 

 

                                                           

 ـ  ..���ا����، ��� ا����� ا����، ���� ����، ص،  ـ ���� ا 1
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�� ���ل  %��7.65 ����� ���� �� ������� ���� � ����ع ا���� و�� �� أ���� ���� ���ب ا��دة ا���ّ 

 �� � �ا��ف ������ ��� �������، ���� ��ى ا����� ا��ا��� ����� ��� ��، ��� ���� "ا��" ����� �� ـــ و�� ا��

���ن �� ا���� ���� ��� � �����، ���� ��� آ��ون ا���� � رؤ����� ��ن ���ف ����ث ��� أ���ر ا���� ـــ 

����� و �� ا���� ا�� أ��ت ���� ا��دة �������، ا������ ����ة، و� ا����� ا� أ���د أ��ى ا����� ��ر��� رؤ��ء

 6ا��� ��� إ�� ����دة أو ����ر ����

�ا����رات�ا������.�����(:�47ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 40 ������������12د��

���������������13 43,3 

 16,7 ��������5ا������������أن�

 23,3 ���7ع����ا�����ر����������ا������

 30 �9و�ء�و�������ر����ا������

 40 ����������12ا�������ا������������ا��

 193,3 �58ا�����ع

 

�����  "� ا���م ����������� ا���� ا����رات ا������، ����ت ا������ ��ل إ���� ا��ول 

����� ، %�����32 ��� ا�������� ������وي ����� ��� ا�� ���ا��، و"����� �����د" وا����� ا��ا���، 3464%

و� ا�����  ،% 0464 ����� "��ع �� ا����ر � ����� ا�����"، %42 "و�ء و��� � ر��� ا������� ا����� "

 6%�����8.65 "  � ����� �� أن �����"�� ا�

ذوو ا�����ص ��� ا�����  �ذا ���� ��� ����� ��ر��إ������ � ا��ذ ا���ارات �� � ��� ا����رض 

، ��ؤ��ء ا������ ����ن �� أ��� �� ���� أ��� ���� ����ون ��� ا������ �� ا����� ����ام ��ود وا��ة

����� ���� ��ءت  ���� �����ر�� �ن ا��دة ا��رة ������� �� ��� ������� ����� �� ��ر��� ا����� و� ���ّ 

 "و���� ���� ��� ا���� �� ا����ق ا���� ��� ا����� ا���� ���داء ا��� ����� �������� � ا���م" "�� ��ا�
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�� ��ل درا���� ا���د��� أو �� ا������ ����� ا����� دا�� ا�����، إ� أ�� ��� ��� ���� ������ 

ر�� ���وي ا������ ������� �����ر�� "ا���س �����د" و "ا���ا�� ��� ا������ ا��������" إ� أ��� ، 1ا����"

واردة و���� ���� ��� ا����� ا����� وا��ؤوس(،  ن ا������ت � ���� ا������أ���ن ا���� ����د�� �� ��ر 

���ر، أ�� ��ع �� ���ى �� ���� ا������ � ���ة ا������ة ����  و�� �� أ����� ا����� ا��ا��� أن "ا���ء ا������"

ا����ر � ����� ا����� ���ء ������� �����ا ر�� �ن ا����� ا��ي ���أ ��� ��دة ا���� ا����� ����� � �� 

وا�����ر����666 ��ء �� ا����� �� ����� ��� ��ا�� � ا������ ������و�� وا������ إا����� ا���� � ا���� و 

 6%��8.65 ����� � ا����� ا�

 6ــــ���ى�ا���ام�ا�������������ا�������)ا�������ا�������،�ا��������(�إزاء�������دة�ا�������4

���ا��ة�ا�������ا���������������ا���ر�ا������.������(:�48ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����28 93,3 

��2 6,7 

 100 �30ا�����ع

 

، � �� ��� ذ�� ���� %�����464ت ا������ ��ا��ة ا�� � ا������ ����� أ��� إ ����

.65% 6 

إن ا��ع ا����� ��� ا�������ت وا��ا��� ا������ ������ت ا���� ���� � ��� ا��ا��� ا�����  

�� ا��ي ��� ��� ا���ا�� ���ن � ا����� ���� و� ��ّ�� � ����� ا����وزات ا� نأ������ ��� أ��ا ��ور�� و�� 

� ���و��� ا����ب ���� �� ���ن ا����ت ا������"��ا��ة ا�� � ا������" �� ��ز ���� ����� � �ا��وج �

 و�� ��� ��ر��� ��� ������� ����� �� ا��أي ا����� ���ن ���ك � ن ���ن ��� �� أ��� أ��� ���� �� �� 

 

                                                           

 8576ـ  ����853 ����، ص، �����ت�ا���م�وا�����ت�ا������،�ـ ��� ��� ا����،  1
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�� ا����� �����ا�� وا����� ����� )��� أ���� � ����  �و�� �� ����� ا����� ا������ ������ ر� ������ ا����ة6

 ����16 ��م ا��ع ����� ��� ��� ا���ا��(

�إذا������ا�������ـ�"���"�����ذ���ر����(:�49ا���ول�)

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�ا������ا��ا����ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 93,3 28 10 3 10 3 16,7 5 56,7 17 ��م ذ�� ا���ء

 93,3 28 16,7 5 40 12 33,3 10 3,3 1 ��م ��� ا���ر

 93,3 28 40 12 16,7 5 33,3 10 3,3 1 ��م ا������ � ذ�� ������ ���� ����

��م ��� ����� ��� �����ء وا�داب 

 ا�����

10 33,3 3 10 7 23,3 8 26,7 28 93,3 

�

��ء ����� ��م ذ�� ا� و�� ا����� ا� ������:ا������  ا�� � ����� ��ا��ة ر�� ا������ن 

، %32، ا����� ا������ ��م ��� ا���ر ����� %4464، ��م ا������ � ذ�� ������ ���� ���� ����� 7.65%

 6%0.65و� ا����� ا��ا��� ��م ��� ����� ��� �����ءوا�داب ا����� ����� 

����ت �� ا� ،�����(، وآ�� أ������� ����� )��� ��دة �� :ن ��ا��ة ا�� � ا������ ذو �����إ

��رة ا���� ����ز ������� ����� أ�� ا������ �ا��ء و ���� � ��م ذ�� ا����� ����� ا���� ا������ ��� ا�

 ���� ذ�� ا�������6

دور�� � �� ������ و���� ��� ا������ ن ا������� ا�� ��ي ���� �� ���ّ أ�� ا���� ا���� ������ �

وا����� أن  ،����� ا������ وا����� ،��رة وا������، أ�� ��م ��� ا���ر ���ر� ����نا���� ا������� ������ ا�

 6أو ��������ا��ا�� ���اول ��ر ��� ا������ � ����� �� ���� ا��ث و�زال ا������ ����ا ��� ا�� ���� 

 أن ����������ت ���� اءة ا����� �� �� ا�� 6داب ا����������ء وا� �� ��� ����� ���و��ءت � ا����� ا�

 ����� �ن ����� ا����ب ا������ ��دي �اأو����ت ا���ظ ��� ا�� � ا������ ��ا��ة ا��ا�� اا�������� ��� 

                                                           

(406ـ أ��� ا��ول ر�� )  1 
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ا����� ��� ا�� � �� ���� ���ن ��ش ا���ء � ا����� ا� إ�ّ و  ،��� � ���ن ���ا����ب ا���� �وآ� أ�

 ! � ا������

�����م�ا����������������أ���ر�ا������.������(:50ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 63,3 �19ا����د���ا�����

 16,7 �5ا����ر�����د���������ل�����ا����ء

 20 ���6م�ا��������وا���رة

 100 �30ا�����ع

 

������ل ��� ا����  ر ا����، ��� ر���� ا������ن�ا������� ��� ا������ � ��� أ��و�� ����م 

�� ، و� ا����� ا�%�����02 "��رة ��م ا������ وا�"�����  ،%464.و� ����� ا����: ا���د�� ا����� � ا����� ا�

 6%��8.65ء" ����� ��� ا�����م ا������� ��� ا������ �� "ا����ر ��� د���� � ��ل 

��� ����م ا������� ����� ، ���� 1"و��ا�� أ��ى �دراك ��� ���� ا������ �� ���د�إ"� ���� 

 ����، ��� ��� ا���د�� ا����� ��� ا������ ����� أ���، "و�� ����� �� �� ا������ وا���ر�� ����� ا�

ن ���اء ا��أي �إذا ���� ا���د�� ��� ��م إ���  ���26 ا��أي �� ا�����" و��� ����� ���� ا������� ��� ��

����� أ� ���� �� إا���و��  �� ��� ���������، ���� ا������ ا�� �� ��ّ ��ى �� ���� ��� ������و�� ا�أ����� 

��رة ا�� �� ��ر ا������� ��� ا� ��رة ���را������ ا�����، و��ى ا������ن � ا����� ا���� ��م ا������ وا�

�� ��� د���� � ��ل و�، و� ا����� ا���رة � ا����� ا��ن أو ا�� أو ا�� ��� ���� �� ا���� ��اء ����ّ 

"إذا را�� ا����� ا���� و��� ��ى ��� ا��را��ت أ�� ( .�4ولا���رة � �����ن )� أن ا���� وا�إ��ء، ��� ا�

 3ر�� � ��� ا������ت، ��� ���� ���� ا���رة"ا���

                                                           

، ا�����ة: ����� ا���وق 8آ��ل ����، ط، ���� ��اس�ا�����،�أ���رة�و�����ا���م�ا�����ا����،�����ت�ا������ـ دا��� ادواردز، دا��� ��و����،  1

 016، ص، 0225ا��و���، 

8316، .83ـ ��ال ��ي أ�� ����، ���� ����، ص،   2 

8286، ���� ����، ص، أ�����ت�ا����ح��������ا������ـ ��� ��� إ��ا��� ا�����،   3 
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و�����ا�������ا������:�:وا�����ر������:�ا���ا���ا���ر����و���در�ا����ر  

ــ���ى�أ�����ا����ر����������دة�ا������.���  

����ا������.ــ�������ا�����ا����������ا������������ر�ا�����وا����ح�����و��ى�ار���ط�ذ�������2  

����ت�ا���اء�ــ���ى�ر���ا�����ر����ا���دة�ا�����رة�و�������ات���������ر����ا������و��ا��������ا���3

 �����و�����ف����ا������.

 ــ���ى�����ا�������ا���ا�����ا������������ء�������������������ر����������ا������ا�������ا������.�4

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2�9                               

 

ــ���ى�أ�����ا����ر����������دة�ا������.���  

 ����.���در�������ت�ا�������و���ا������(:�51ا���ول�)

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع������ا��ا�������ا��ا����ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 30 00 0 00 0 23,3 7 56,7 17 20 6 ���� ���ن

 100 30 00 0 6,7 2 6,7 2 16,7 5 70 21 ���ت أ����

 100 30 00 0 3,3 1 60 18 26,7 8 10 3 أ��رب ا������

 100 30 66,7 20 23,3 7 10 3 00 0 00 0 ا�����

 100 30 30 9 66,7 20 3,3 1 00 0 00 0 ا����ر

 

���� ا���ارة  ���، و�� ا���� ا���ت ا����� ا��ول ����� ����� ا������ ���در ا������ت و�� ا�

، و��� أ��رب ا������ ����ر %7.65و� ا����� ا������ ���� ���ن ����� ، %����52ر ������ت ����� 

، ���� ���� ا����ر � ا����� ا��ا�� ����ر ������ ا���� ����� %2.ا����� ����� �������� � ا����� 

 6%65..�� ����� ا��� �� ، و� ا����� ا�65%..

ول و�� ا����رف ���� أن ا����� ���ن و��� ����ر ������ت ا���� ا����� ا�������� ا���ت ا�

���� ���� � ����ع ا���� ���ا ������ ا����ل ���� ر��� وا���� � ��� ا������ ���� ا���� �����ت ا�

��� � ا����ء ����ر ا����� وا���� و�� �� ��ر ��ارة ا���ر ا��� ��� ا�أذا إن ��ا � ����� دا��� أ���و�� إ� 

ا������ و  ز�� ا����� "���� ���ن" و����� ������� ���ء، و��� � ا����� ا��ا� ا������ �� ���� ��� ��� ا�

ر�� ���ن �� و����  ����، ������د ا����� ������ل ��� ا����ر ����ر ��������و��ا�� ا����� � ا���ن 

���� "��� ا������ك ا����� ا�و� � ا�����ت ا�������� ��ى ا������ ا��ا���� ��� إذ  6ا���ا�� ا�������

 ��1 ا������ت"

 

                                                           

، ����ة درا������ر�������ا����ع�ا������وا������ا����ي�وا�����ب�ا������ن�ا���ا����ن�و���در�ا�������ت�ا�����و���،ـ ���� وداد،  1

 0236، ص، 0282ـ  ������022 ���� ���دة ا������ � ���م ا���م وا����ل، ����� ����ري، �������، 
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�

����ا������.ــ�������ا�����ا����������ا������������ر�ا�����وا����ح�����و��ى�ار���ط�ذ�������2  

�أو�����ا���������ا������������ر�����ا�����������(:�52ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����0 00 

 56,7 �17أ�����

��13 43,3 

 100 �30ا�����ع

 

�� �� ���ر �� ا����، ر�� ���ع ا������ن � ا��ول أ��� أن ���ن ����� أو���� ��� ا����� ���

 6%3464وأ�� �� ����ل ����� ، %7.65ذ�� ��ى أ��� ��  ��� ���� ا���� أن ذ�� ��ث أ����� ����� 

�  ا����وا�� ا���ر�� ���� أن أو���� إ� أن  1أ������ ا������ ��و�  � ا����� ا�ر�� ����� ا������ �����ر 

� ا����رات أ��ى ����� ا������ إ��دة ا���� � ��ا�� ا���روا���� إ� إ���� ا������ ������ل ����ع ا���� 

و����ت ا�� ��ك ا������ � ���� ����� ��� ���� ا������ و��ا �� أ���� ا��ي ��� �� ا� �����ر وا���ز ������

���� ا���� ��� ���ا��� ا���ر، أن ر�� ذ�� ���ك �� ��� �� ا������  ،��������� ا������ ���إ���� 

" �ّن  ،��س ��ا���ر ���أ را�� ��ى ا������ و��� ��� ا���وف أ����� ا��� ���� ��� ا������ أن ا����� و 

 2ا���� ا����� أ��� ���� أ����� � ��وز ا���اف ا������ و��� أ���م أ�����ت ا����"6

�����ى���م�ا����ح����ا����ر�����(:�53ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 43,3 �13ا����ر

 43,3 ����13ر�ا����

 13,3 �4ا�����

 100 �30ا�����ع

                                                           

(376ـ ا��� ا��ول )   1 

2886، ���� ����، ص، و�����ا���م�وا������،���ل�وأ��اءـ ��� ا���� ������،   2 
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 ا������ت ا������: � ���ح �� ا���ر ��� ر��� ��م ا�و�� ��ر 

، � �� ا��� ا����� �� %���3464وى ���� ا���ر ��� ����ى ا��ر و���ر ا�� ���� ا����� 

 6%8464ا��� ���� 

���� ����و�� أ���� ���� ا����، و���  "ا��ر"و "ا���ر"����ب ����� ��� ��م ا����ح أ����� �� 

و��� ا���� ��ا����� و� �� ���� ا����دي ��� �� ���� ���� ����� ���� � ��ا��� ا���� ا�� ��ث ����� 

 ������ ا���ر، ��� �� ا������ت ����� ���� ا������ ���ن �����"ا����ر و���ول ا��دة ������ رو����� �����6

 ا�� ا������ت �� ��ر ���� ا���اء ��و�� ���� ���ة، ا������ت ��� ���ن أن ���� و� ذ��، ��� ا��ا���

 ���� � ا��ي ا���� و��� ا���ر، ���� �� ا���� �� ����رض � و���� �����ر ا������ت ���� � ����

 1ا���رئ"

�ا�����ا�������ة����ا����������م�ا����ح�����(:�54ا���ول�)

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�ا��ا����ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 30 13,3 4 6,7 2 46,7 14 33,3 10 ا�����

 100 30 3,3 1 10 3 36,7 11 50 15 ا����ر

 100 30 20 6 66,7 20 13,3 4 00 0 ا�����ة

��� 5 16,7 1 3,3 5 16,7 19 63,3 30 100 

 

 ����دة �� ا����� ���م ا����ح، ر�� ا������ن ا���ت ا����� ����:و�� ��ى ا�

، أ�� ا����ة ��� ���� � %3.65، و� ا����� ا������ ا����� ����� %72و� ����� ا���ر ����� ا����� ا�

 6%4.�� ا�����ر "���" ����� ، و� ا�%65..ا����� ا����� ����� 

 

                                                           

، �����0287  81 ا����ام�ا����ر�ا��������ا����ر����ا�����ا���ا���،�درا��������������������ا�����ا������،ـ ��� إ����� ��اد،  1

 826ص، 
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� ��� �� ���� ا������، أوّ إو� ���� ������ ��� ا���ر �� ����ر�� ا� ن ا����� �� ذ��إ

و����� ���� ��� ا���ر ا��� ������� � ا��ر�� ا������ ����� ا������ ������ل � �����  ا�����ن�� ����� 

ن ���� ا����� و���ر� ����� �� ����� ا����� � ������ة ���� �� ��ا��را��، و� ا����� �� ��� ا�

 ����� ا����6  �� ������ ���� �������و������ ��ءت ا����رة "���" � ا����� ا�

�زاء����ر�����ا������.إدور�ا�����������(:�55ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 50 �����������15ح����ا����ر

 30 ����9ر�ا�������ح�����ا����ر�������ا�

 10 �3ا��������������ا����ر���������ا����

 00 ��������0ا����ر��������

 6,7 �2ا����ر�و��������������������

 3,3 �������1ا��������ا����ر

 00 �0أ��ى

 100 �30ا�����ع

 

، %72"��� �� ���ح �� ا���ر" ا����� �����  �زاء ا���ر، ���ر إ���� ����� ا��ول دور ا����� 

، %���82 ����� �� ا�، � ا������ � ��� ا���ر ��� %���42ر ا�� ���ح �� ا���ر ����� ����� ������ ا�

�� ����� ، و��ءت ����� ا�� �� ا���ر � ا����� ا������ ����� ا���ر و��� ����  %65.و����� 

464%6 

إن ا���ام ا����� ���� �� ���ح �� ا���ر �� ا���ام ��� ����ر�� ا�و� ����ا ا������� وا���ا��� ����� 

���� أ����� أو �ا����� ������ ذ�� أ��ا�� أ��ى ���� ا����ل �� ��اء ����  ����� ����ع ا����، أ�� ������

 �� ��� ا���ا�� ا�� ���� �����ز� ا������ ا��������� ا�� � ������� ا���ا������ � ��� ا���ر  �������، أ�
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ا����ف ����ا � ���ان ا���اع ����اع "ا����ي � ���در ا����ر ذات ا���ر ا���� ��� �ـ  ������ت ا����6

 "16ا���� ا����� أو ������ "ا�����" ا������ ��� ������ ا����

�.ا�����ا���������ذ���ا����ر�ا�������������ا��������م������(:�56ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����13 43,3 

��17 56,7 

 100 �30ا�����ع

�

، � �� %���7.65 ���� ا���� ���م ����� ���� ا���ر وا���� ا���� ����� أ��ب أ��� �� 

 ��� أن ��م ذ�� ا���ر ������ وا���� ا����6 %3464أ���� ا����� 

ا���� �� ذ�� ���ر أ�� أ��� �� ��� ���� ا���� ���م ����� ���� ا���ر وا���� ا����، إ� أن  

���ر و����� ا���ر ����رات ���� ��� ���� ذر��� ������ ا���� ا����ى ا��� وا� ا�� ��� دا��� �����

���� ���� ا������� وا�أ���� ������ � ا����: "���ر ����ق" "���ر ���ب" "���ت أ����" "���در��"، 

ا������  ���: �� ��� و��"ا���� ا����ر�� ا�� ���� ����� ����� ������� �� ا����ر ����� �ّن  وا����؟

�2أ����"

����������ا��د�وا����������ا�����ر�����(:57ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����24 80 

��6 20 

 100 �30ا�����ع

 

                                                           

6 828، ���� ����، ص، و�����ا���م�وا������،���ل�وأ��اءـ  ��� ا���� ������،   1 

6 .����80، ص،  ـ ��� ا���� ������،  ا����  2 
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، ا���م � ���� ا��� أ�� �����ن �� ا��د وا������ �� ا����ر %���12 ا������ و����� أأ��ب 

 6%��02ى ����� ��ا ا�� ����� أ� �� ��� ��� 

���ل ��� � ا��� ا������ �� �� ا������ ����� ��ا ا�� �� ا����ر، و���� ا����� ا����� ا�

؟ و��� �� ا����ؤل ا��� �� ��� ذ��إا��ي ���� ��ا ا�� و� � ا����� ا��ي �� وا��� ����� ��ا ا��،  و 

��ى "�� ������"، ��� � �� ا���ت ا�� وردت ���� أ���ء ��� ا������ دون أا���م �� ���� ����� و ������ر 

 � � ا����� ا���در6إ��ا ا��  ������� أ����

ـــ���ى�ر���ا�����ر����ا���دة�ا�����رة�و�������ات���������ر����ا������و��ا��������ا������ت��3

����ا������.ا���اء������و�����ف�

����ا���دة�ا�����رة�����ص�ا������.�ر���ا�����ر������(:58ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����16 53,3 

��14 46,7 

 100 �30ا�����ع

 

، %7464 ر�� ا����ر ����� �و�� ر�� ا����ر ���ن ا��دة ا����رة ���ص ا���� أ�� أ��� ا�����

 ��6ا ا���� ����3.65% ���� ��� 

� ��  ،�� ا������ن ����� ���ة �� ر�� ا����ر �� ا��دة ا����ر ���ص ا���� ����ات ��ر����

���� ������ر أ�� ��� و���� و� ����ب أ��ى6 �ن او� ��م ا���� و��� ���ى و����� ���ر�� ����� ا���� ا�

"��ى ا������ أ�� ��� ا������ ذا� ���م ����� ا������ ������ل ����ر��  ����� درا�� ��ا�� ��� ا���� ��ل

 �����1 ��� أ����� ����� د���� � ا����ف ��� ا���اء6

 

                                                           

8426، ص، ������ل����ا�������ا�������ـ ا�����  1 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

�أ���ب���م�ر���ا�����ر����ا���دة�ا�����رة.(:�59ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 4.65 ����11ز���ا�������

���������������8 0.65 

 0.65 ����8و������ا����ق

 0.65 �8ا�����ر��������ب�ا������

 00 �0أ��ى

 88.61 �35ا�����ع

 

� أن ا��دة  %�����4.65 أ�� �� ��دة ا���� ا����رة ���ب ��م ر�� ا����ر أر�� ا������ن 

ا����رة ���ز�� ا������، ����� و���� ����و�� "����� ��������" ���و�� �� ا����ق" "ا�����ر ��� ���ب 

 6%04ا�����" ����� 

�� ��  ن ا������ ا�� ������� ا������ �� ����� ���� ����ر ����ع، �������ت ا���� ������� ��ا��إ

�� ا������ �����ة �������� �ذا ������� ، �إ���� و أ����ع، ��� ا����، ر��ل ا�����ن، ���ت ا������ت: ��� ا�

 ا�و����ت ��� "إن���� ��رة���6ف ���� ا������ � ����� ا���� و����� � ذ�� ��� ا���ام �� ���ون ا�

 ����ر�� ا����� إر��ء � ������ل ���� �����ا �ن  "ا�������� ا����ة"��� ����� ������ل ا����� ��داء ا������

 .1ا����ر" �� ا����� ا������ ���رات �� ذ�� ��� ���� � ا���س

 ��ا�������أ���ر�ا����������ا������ت�ا�����ر�����(:�60ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����23 76,7 

��7 23,3 

 100 �30ا�����ع

 

                                                           

82446ـ ��� د� ���ن زو��، ���� ����6 ص،   1 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

��ب ����� ��ا�� ��� أ���ر ا���� �� ا������ت ا����ر ��� أ��ب ���� ا������ ���و�� 

 6%0464، أ�� ا���� ا������ ��� ��� ذ�� و����� 5.65%

������ت ، ������ض و��� ا���� � ��� �� ا���� ن ���� ��م ا���� ���� آ��� ��م ا���ا�� � ا�إ

ا����ر ان ���ي و���أ، "��� ا������ ا���ر��� ا���د ������� ا����ر ��� �د و� �� ا�������ت، ��� ��ّ 

��ت � أ��ر ا��� ��� ا���� ������" �����ا ا��را��ت ا������ ا�� أو�� ��  ،����1د ��ن �� ���ؤو�� �� ا�����6ا�

 �����2ت ��دة وا�� أ��� ���� ���� و�� ا����ر ا�����"

�ا�����ات�ا��ا���������ا�ا���ا��.�����(:�61ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 23,3 �7أر��م�ا����

 76,7 �23ردود������ة���������ت�ا���ا��

 00 ���0و���������در�أ������ل�������ا���ا���ا������������

 100 �30ا�����ع

 

����ت ا������ ������ل ��ل ا����ات ا��ا�� ��� ��ا�� ��� أ���ر ا���� وا������ت إ��� ا��ول 

، و� ا����� ا��ا� أر��م %5.65ا���ارة ����� ������ ا�ا����ر، ������ ا��دود ا�����ة �� ����ت ا���ا�� 

 6%0464ا���� ����� 

�� ا����ر ��� ا���� ا������� ، ��� ���ح أن ا���ا��  ��"���� �����ر�� أن ��� ا��را��ت �� 

 ����� إ���� ��� ا���� �� ا����� �����ر�� � إ���ج ا������ وا����� و���د�� �� و������� وا������ ����� �� 

 

 

 
                                                           

 0086ص، ���������،�ل ����ن، ��� ����ل، ��ن ـ  1

ا���م�وإ���ل�ا���������ى�ا��������������:���������������و����ـ ��ل إن ا���� � ����� ا����� �� ���ز� ��ى �� ����� ا����ادا ��،  2

 (72.56ا���د  /.028أ����  80  /6 )����ة ا���وق ا�����و������



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

،  إ� أن ا����� ا������ ������� ��ن ر�� ��ى ا����ر ��� ��اء�� �� ����ت ا���ا�� � 1"ا����� ا���وح

 ��� ا��م �����، ���ا ا���ا�� �� � ��� �� ��دة ا���� ����ات ����ع ���ت ا������ ������� ������ة، ��� أ�� 

����� ����ا�� �� ا����ر ��� ���� ا�����ت ��� ا����اب ا������ �� ��ى أ��� وا����� ا��������� ��

أ�� أر��م ا���� ����� د��� ��� ا���و���  ����ات ����ل �� �� ��ا ا���ا��6 �ن ���� ���ا ����� �����2

 ��ا إذا ����� ���� ��� ا�ر��م6

�و�����ا������������ا�ا�����م�����(:�62ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 23,3 �7ا����ار

 66,7 �20ا���رة

 3,3 �1ا�������

 6,7 �2ا������

 100 �30ا�����ع

 

ول ����� � ا����� ا� "��رةا�"���� ا��ول أ����� ��� ا����� ��� ا����م ا����ر، و��ءت 

�����  "ا������"�� ، و� ا����� ا�%65.�����  "ا������"، � %�����0464  "ا����ار"، ����� 65%..

464%6 

��رة � ا����� ���� ا��ول ����� ا������ ������ل ����� ا���� � ������ت ا���� ���ءت ا�

ا����ر ����ت ا� ��ان، ��ع ا�� أو ���� ����� � ا���از ا���رة �� ��ل أدوات ا�ول، ��� ���ن ��� ا�ا�

 ������ار �� ��ل ا���� � ��� ا�����ت وا��وا��، ور�� أن ���� ا����������� ��� ا����ر و�� ���ن ��ا إ

ذا � ا����� ��� ��ا�� ������، إ��رة ��� ������ ���� ����ت ���� ا��را�� إ� أن ا����ار �� ا�إ���� ����� � 

 �����ت���6 ��و�� �� �� ����� وا��� ����� �����، �ن ا������ � ����ع ا���� �و��ءت ا������ � ا����� ا�

                                                           

، �� ���م ������ ا����� ا��و� ا���� ا�داء�ا�������������������ل����ا���ا���ا�����و����ا������،�درا������ا���ـ أ���� ��� ��� ���ان، 1

 0.6، ص، ������022  �ـ  �����5 ا�����ة )ا���م و����� ا���ح � ا�����ت ا������( ا����� � ا���ة �� ��� ����� ا���م، 

016و  05ـ ا��� ا��ول   2 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

�������ا������������ا�����ر.������(:�63ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����6 20 

��6 20 

 60 �18إ��������

 100 �30ا�����ع

 

، ����� �� ��فٍ � �� إأ��  %2.�� و�� ����� ��� و���� ا���� ������ ا����ر، ��� أ���� ا����� ا�

 6%��02ار وا���� �ـ ���وت ا������ن �� ا�

����ت إـ ��� ـ� �� �� ������ ا����ر ـإأن ��د ��� ا������ ��� �� ��ف  2%.���� ���� 

ر�� ���ة ا����رات أو�� ا������� � ��� ا����� و������ ��� ا����� وا������ ا�������� ������ة  ـا������ ــ

ن �� �����ع ����� �� �� �� � ��ء �ن ا�����  � ذ�� �� � ���ن ������ ������ل أ�� و������ و��ا ا�

ذا � إ������� ������� ��� ����� ا���و��� ا�� ،���بذا را���� ا��ا�� و�� �� �إ���  ��6 ��� ���ا�� ���ةإو 

 و�����6 ����ر�� ا�ا������ �� ��ا����  ���ت ����� ��� ا����رات ��� �������� ا�������� وا�� وإن ���ّ 

���غ  �� �����ن �������ن ����دة ا������ و����ا ���ر�� او ��ور��، ��� ا����ة ا��أ"��ى ا����ر ��� 

 "1ا����ل �� ���ا� ������ ا������� ����� ��� ا���ر�� ا������

ــ ر�� ����� ــ داء، �ن ���وي ا����� ��ب وا���� د��� ��� ��م ���� ا�وا����وي � ا������ �� ا�

���� ������ل( �� �� "و��� ����� أن ��رك أن ا���ر)ا� ،! ������ �������� ����� ����ا ����� ��� ا���ر��

إ� ���� وا�� ��� � ا������ ا�������، ذ�� �ن ��ا ا���ر ������ دا��� �� ا������ وا����ر وا������ � 

�.��2وف ا����ض ا������"

�

�
                                                           

03.6ـ ��� ���م ا����، ���� ���� ، ص،   1 

 736ـ �� ���� ا����ي، ���� درو�� ا����ن، ���� ����، ص،  2



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2�9                               

 

�ـــ���ى�����ا�������ا���ا�����ا������������ء�������������������ر���و������ت�ا������ا�������ا�������4

�.���ا���ا��

�دور�ا������ا���������������أ���ر�ا�����������(:�64ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����10 33,3 

��20 66,7 

 100 �30ا�����ع

 

، ����� %65..�� �� ا������ دور ا����� ا���� � ����� أ���ر ا���� ����� ��� ا����� ا�

 6%����4464 ����� ا����� ا�� أ��ت 

ذ�� أ�� ��� ��� ������� ������ل � ����� ا��را��، ا���� ���� دور ا����� ��ءت ا����� ا�

��� وا���� و������ �� ا����ق ��� ا���ح "ا�����" و� ��ا��� ا���� ����ات، ���� ذات ا����� ا����ن ا�

����دة، ������ر ا����ر أو ������� أو ��ز���� ������ ����� أو ����دة، و�� و���� ا����� وا������ أ���� و��ا�� 

����� � ا������ ����� ������� و����� ���ا�� وأ���د�� �� و��� ��� ا����� ������ل، و�� ����� � ا���ح 

و����� ا������ ا�������؟ �� ��د ا�����ء ����� ا������؟ و�� ��� ������ أم  16وا���� وا����ن وا������

���� ���ف إ� و�� ا�����، و���� آ�� ���م ا��ا�� ا������� �� ��ل  ������ ا����ر�� �����ن:��"

 3"����� ا������ ا������ ��دة �� ���م �ـ"����" ا���� ا�����" �����26 و����� رأى ��� �����

 

 

 

                                                           

8826، ص، 0220، ا�����ة: دار ا���� ا����، ���م�وا���ما��أي�اـ ��� ا� ز���،   1 

86، ص، ا����ر����ا�ذا�� ���ء�ا������������ل�����ة�ا�����ة����ا���ا���ـ ����ة ��اد،   2 

 06، ���� ����6 ص، ���ا�ر��با�������ا������وا�������ـ ��� ��اط،  3



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2�3                               

 

�"�"�������د�ذ���إ��إذا������ا�������ـ�(:65ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 20 �����6ا������

 00 ���0م�أ�����ا����

 23,3 �7ا������وا�������

 23,3 ����7د��������������������ا������

 66,7 �20ا�����ع

 

 �:إ���ب ���د ن ا�أر��� ا���� ا�� ��� دور ا����� ا���� � ����� أ���ر ا���� 

���د ������ �� �� ا������"، و��ء "" ا����� وا������" و %0464ول و������� ����� � ا����� ا�

، ���� � ��ل ا������ن "��م أ��� ا��" أي ا����ر ������� ��� %02"��� ا�����" � ا����� ا���� ����� 

 ���ب6ا�

ي �����: ا�����، ا������ وا����� ����ط أ ا���� � ����� � ���� ���� ا�����رات ا�� ����� �

داء ������ داء ا����� ���و ����� �ر���ط ��ا ا�ا����� و��� ا������� ��� ا� �� � ���������� رو����� ���

��� ا����6 ������د ا������ ا�� �� �� ا������ ��� �� ا������ ������ن � رو�� ���� �����ع  ا������

 ������� ����� ا����6

و���� � ��� ��� ا��" � ����� ����م � ���� ���� ���� ا������ ذات ا�أر�� ����� ا������ �ــ "

 � و���� ا����� وا������6 ��أ���ر ا����، إ� أ�� � أ��� �� ��

 

 

 

 

 

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

 و����ت�ا����م�ا�������ا�����������ر�ا������.أ�����(:�66ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 23,3 �7ا���اف�ا��������

 23,3 �7ا�������ا����������������

 26,7 ����8راة�ا�����ا���ى

 26,7 ����8ا�����ر����ا���م�

 00 �0أ��ى

 100 �30ا�����ع

 

���ر ا����، ���ءت ����� ا��ول ����� ���� ا���� �و����ت ا����م ا����ف ا��ا���� ا���� �

��ى" و "�� ا����ر � ا���م"، ����� و� ا����� ا���� �� "��راة ا���� ا� %������0.65وي ���� 

 ���" و "ا������ ا�������� �������"�6ا������اف �� "ا� %4064و������وي ���� 

ا�� � "� إا����ح ��� ا������ �� "ا����ر" و "ا����" �� ��� ��ورة � إ���د�� ��� ا������ 

��� � وا�� �� ا���ا�� وا������ �� �� ��� ا������ ا�� �� �����، ���� �و��د�� ا������ ��� "��ما�

 ��ا���6ا������ ��� 

ذا ا���ى إ���� ��دي ���� ا������ ���ا��� و��� ����� ر������  �ّ إ��م �� �� ��� ا����ر � ا�

�ا ��� ����ت ���ّ ��ر ا������ ا���و�� �������، ���� ��ء ����� ا�إ��م ��� ر���� ا������� ��دى � ��ا ا�

داء ���د ا�������� � ا��� دا��� ���� ا���ا�� ا����� ��� ا�ا��ا�� ا������ ا������ "ا��راة وا���م" �� ��

 ا����� ���� � ��دة ا����6

 

 

 

 

 



 ا�����ا�������������������������������������������������ا������������ل����������ا���وق�ا�����

��������������������2��                               

 

�ا���ا���ا�����������ا���������ا������ا������������ا��.�����(:�67ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 13,3 �4ا����ر��ت�ا���د�����ور�ا������إزاء�ا������

 83,8 �������25ت�ا����د������و�������ا�������ا������

 3,3 ��������1ا������وا����و�������

 00 �0أ��ى�

 100 �30ا�����ع

 

�� ا������ أن ا���ا�� ا������ � ا���� � ا����� ا������ ����ا�� ��  %1461أ��ب �� ����� 

زاء ا���� ����� إا������ت ا�����د�� ا���و�� ��� ا����� ا������، ����� ا���ر��ت ا���د�� ��ور ا����� 

 6%�����464 وا��� و�������" ���� إ ، � �� ���� "������8464%

�����ت ا����د�� ���� � �� ا������ ا��دة �� ا���� إن ا����ر ا���� � ��� ا������ ����� إ

����� ����ا�� �� ن أ��� ا���ا�� ا������ � ا���� � ا����� ا�أا����، ��� أ��ب أ��� ا������ ��� 

  �������، ����������، ���و�� ���ة ���ت: " ���و�� "ا������ت ا�����د�� ا���و�� ��� ا����� ا������، ����� 

�:)ا������������ل(�������ا��را���ا����ا���

أ���ت ����� ا��را�� ا���ا��� ار���ع ���� ا������ ا����ر ������ ا��را�� �� ���� ا������ت، إ� أن ��ا ــــ  8

ا��ي ����� ��را  ا���� ا��ا��ي ����� ا����� ������� ����أة� ��� �� ا����ر ���� ا���ث ������ ���ر�� ����ة 

 ��6 ا����ءة وا��أة وا����ي

إ�  42ا��� أن أ��� �� ��� ���� ا���� ������ ا��را�� �� �� ا���� ا������ ا�� ��اوح ���� �� ـــــ  0

 ��6ة وا���رة ��� ا����ءا����� ا�� ����� ����� ��� �� ��� إ� أن أ��� ا������ �� ا� 32

���ات �� ����� ا����� ��� ا�داء ا����� ���ا ��  ����82 ا��را�� �� ار���ع ���� ا���� ���ق ���� ــــ   4

 6    � ����� ������ت ا���� ������ �� ���رة و���� � ا��ذ ا���ارات وإدراك ا��ا�� ����
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��� أن ���� ا������ ������ ا��را�� �� ا����� ��� "������" � ���م ا���م وا����ل �� ���� ــــ  3

��ى �� ����ت أ��� � ا��اط إ���� ���، ����� ���ا ����� ���ء ������� ا����� � ا��ل ا�����إ����ا 

 ����6ع وا�����ن��� ����  ا���� و��� ا�ا������ ����ع  ���� ��� �وا��ي ��� ����� إذا ��� ����� 

����� ����� ا��را�� إ� أن أ��� ا������ �����ون ��� روا���� ����ر د�� ر��� و��ت ا����� ــــ  7

ا��� ���� �� ��م ا���� �� ��ا ا����� ا��دي �� ���ف ا������ �� ���� ا������ أو ��م ������ �� ���� 

 أ��ى ���� د�� أو�����6ر�� أ���ل 

�� �����  %�2أ���ت ا������ ا����ر ���� ا������ ������ ا��را�� ����� ا����� �� ����� ����� ــــ  .

 ������ن ��� ����� ا���� ����ص أ���6

�� ����ا ، وأ�� %�����1.65  ر���ط ������ ����� � ا����� � ���� ا������أ�� ا������ن أن ��ا�� ا�ــــ  5

 6 �� ���� ا�����ار ا������ وا���اع � ��ل �����6%�����42  ������ وا����ءة ����� 

����دة �� ا��ورات ا���ر���� ������� ������� ������ ا��را��، إذ ا����د ���وت ا������ن � ��ى ا�ــــ  1

��ا��� ا���� � ا��ل ا����� ��اء ���� ���� �� ��ل ��� ��ص ا�����  ���  ��� ا������ �� ا���ر��

���� ا���ر�� ا����� � ، أو  �����  ���ت أ����� ر�� ��� ��ص ا���ر�� ������� ����� ا��� �� ا������

 ��6ل ا������ ا����� � ����� ����� ���اد ا����

��� رأي ا������ ������ل  %�������12 ����� ر���ء ������ أ���ت إ����ت ا������ ��� ����ى ا�ــــ  �

����م ������ ا����� ا����، ��ا��� ا����ر � ��ل ا������، ا�����ت ا���� و��� ��ص و���در وا������ � ا�

ا��دي ، ���ورة ا������ �� ��� ��� ����� �� ا������ ����� ا������ ������ ا��را��اإ���ر�� ������� ا��د و 

، ������� ا����� �������� ا����ب � ���ن دور� ��� ��� أ���ر ا���� ��ح � ا����ع ا��ص�وا����ي ������ �

 �6 �����وا��ا�� ��اد ا����  ا����� �� ���ول �� ا������ ا������ �إو 

� ���� �� �����ت ا������ ، �ّ ��ءت ا�����ت ا���� � ا����� ا�و� ��ا�� ا������ ��� ا�����و�� ــــ  82

 ��ة�6دار�� � ��ا�� ������� وا���ا�� ا����ل ��� ا���� ا����� ��� ���� ا����ءة وا�و���درا�� ��

( %����82 ����� ) ����� ،ر�� ا������ ا��������� ���ر����  �� ا������ ��ود�� أ��ت ا����� ا���� ــــ  88

 � ر�� ا������ ا��������، و���د ��ا دور و ��� �� أ���� ا�� ��درا � ا�إ���� ������ر���� ��ر�� ���ة،  ����
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� ا���ف ا��ؤى وا������ ��ى ا����� ����� ا������ ا�������� وا�� ���و و�� ��ى ا������ ������� ����� إ

 ������6 � ا������ �� ا������ت ا����� � ا������ ��� ������ت ا������ ��دي إ�  ،و������

��اء ��� ذ�� � ��� ا���� أو ��� ا�داء  ا����ط ا�����د����� �� ����� ا��را�� ا���ا��� ا����س ـــ  80

، ��ا ا����� ���� ا������ � ا����� �� ا��ارد ������ ا���� أو �� ������ ا���� وا���ز��و ��� ا�������ت 

 6 �وا������ �أ���وا�� ����� ����� ذات أ���د ا����� � ����� آ���ت ������ �� ا������ ا�������� ������ 

��اع �� روح ا�ذ�� ذ ���� إ���� ا���و��ا��� وا��و�� ��� ا�داء ا�����، ����ت ا������ إــــ أو���  84

ا����، �ن ��ا ا��و�� ���� ا����� وا����� وا���ا�� ا����ر��  ���رأوا���درة و�� �� ا���� � ����� 

 6ا������ �� ��� ����� ا������ وا����� ����ا�� ا������

��ى ا������ن أن ا������ �� ������ت ا�داء �� وو��� ا���� ا��ا��� ا����  ������ت�� ����� ــــ و�� ا� 83

������زل ��ا��ة ������ت ا����� � إ���� ، ���ا����� �� ا�داء ���ار� اإ��� �أ����� ر�� ذ�� ، ا������ 

 ����6إأ����� �� ��ا���� ���� ������� ا�� �����ن 

، � �� ���� %�����02 � ا����� ا������ ا���� ، �� ا���� ا���� ��ود�� ��� �ّ� أ��� ا������ ــــ  87

� ��ا إ��دي  ������و �������  ،� ��ة ا����رات ��د��إ، و�� ��� ا���� ا������ ، ��م ا����%8.65ا����� 

 ا����وت � ا��ؤى6

��م إر��ء ا����د ا������� ا�� �� �� ���� ا�����، � إ�� ا����،  ���ب ��م ا����أ���ن �ــــ أو�� ا�� .8

آ��� ������� ���� ����� ا���ل ��� ا����ر �� ا���در، ��م و��د ���� ����� ������ أ���ء ��د�� وا���، ��م 

ا��� ا����� )ا��ف  ا����� ��������� ���� ���خ ���� ����اع، ا���وف ا��������، ���� أ��� ا����، 

��م ����� ��� �� ا���و�� ������ ، و� ا��� ���� وا������( ،��م ������ ا���ا�� ا������ ا�� � ������ 

 6، �� ��� ا����ء و����� ��اد ا���� و�� ��� ا����اتا������ و ��� ����� ا����

ا����ط ��� ������ت ��اوح �� ا����� ��ا، ا�����، ا������ �  إ� �����ا���ا��� ��� ����� ا��را�� ــــ  85

إذ ���� ا����� ���� ���� ��ا ��� ا������ ��اء �� ��ل ا���ا�� أو ���در ا������ت أو ��  ا��ودة6

�ة ��� ا������ ا���خ ا���م ���ر�� ا���� دون ���ط6 � �� ��� ا����ط ا������ وا������ ����ى ا���ا�� ا���

 ������ل ��� ا�����، ا����� وا����6 أ�� ��� ا���� و������� ����رت ا����� � ا���ا�� ا����ة ����ى 
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����� ذ�� أن ا������ ا�������� ������ ��� �� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� و��� 

، ��� ����� ��ودا �� ���� روح ا��د وا����ون �� أ��اد ا����� ا������ي ا����، �� أن ��� ز��ء ا���� ��ن

 �6 ا������ �� ������ت ا���������� ا������ ��� �� "ا����� ا�������"  �� ا��د ا����� 

���� ا����م �� ا������ أن ������� � � ا����� ا���أ��� ��ى �����ة ا����� �����م ا��������و�� ــــ  81

�ن ���  %�����82  ����م �������، ���� ���� ���� ا���م ا��������� ��ا��� �و � �� ��، إا�������� 

�� و��� ـــ ا�����س ا���� ���������� ر�� ا�����ة ����� ������ �� � ���ى ����� ��رات ا����� ا�����د�� 

� ��ض آراء ���� ا���در وا����ع � ا����� وا������� �� ���ّ  داء ا�������� ا������ أ��� ــــ ��� ا������ 

 6ا������ ا����أ���ر ا������� ���ن 

����� �����ت ��ا����� �و  ��م ا����� ���������ت ا����� ������إــــ أو��� ����� ا��را�� ا���ا��� ��ود��  �8

، ��ا ���و ����� � ���� ��� ا�������ت� ا���� �� ا���ّ إ���� � �� ����� ا���ّ  %���0.65 ���ر�� ����� أ

���� ��� ا����ام ��ود ����� أ���ر ا����  � ا����������ق ������ ���� � ��ّ � ������� ��� ا�ا������ ���ّ 

 ���6م ا��اق ا������ أو ������ ا����

ا��ا��ي أ��ب ������  ا����� ����� ����ق ا���ف��� و�� ��ص ا������ ������ل ������ ا��را�� ـــــ  02

� أن ا����� إأ���ب ��م ����� ����ق ا���ف ا����� ا��ا��ي  ���� أو��ت ا����� ا������ ����������6 ��� �

��م ��ص �� ���� ��م ا�����م �������  و� ��م درا�� ا����� �� ، أو ا������ ���� ���م ��وى ا����ع إ��� 

و ���م أا���ا�� ا����� �ر������ ����دود ��� و�������  �� ا������ ��� ا��ا�� ا��������� ا����� � ��ل ��

ا����� ����� ا�����  ت�����������م ور�� ذ�� ��� ا� ��ا��ل ��� ا��� ���� ا�����ت ا������ � ��ل ا�

����� ��م ا���� �� ����� ������ت �� ����ة �� ا����  و���ص ���� ا����� ����ر�� ا� �ذا�� ������

 6و��دق ��م ������إوا������� ����ع ���� �� ا����ر � 

إ� أن ذ�� � ��� �� ���ض �����  ،��ار����� أو ا� ��������م  ��������ن ������ل و � ــــ أ��ب ا����� 08

ا����� � أداء ا��ا�� وا��� ���������ت ا�دار�� ������ ������� ��� ����ب ���� ��م ����� ������ت إدار�� أو 

 ، ���ا ا���ع �� ا������ وا������ ��� ����ة ���� � ����ا���ا� ���� ��� ��� ا���� ا��وج �� أ�����ت ا����
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���ت  � ��� ا������ت ���إ� أ�� أ��� �� ا���در ا����ء إ ������� ��ض ���� ا����� ����ن أداء أ�����  

 ����6اد������ �� ا����� وا�دار�� وا���� ��� ا������ت ا�

���ر ����� ����ءت ، ����� ا�� ��ا���� ا����� ��� ���� و��� أ���ر ا����ا����� ا�������� وا�ـــ و��  00

��م ا���س �����ر و ��م ا������ و����� ا����� و�� ��� ��� ا����  � ا������� ��� ا�����، ����� ا�����، 

��� ���� ��ص وا���ام ا������ ��� ���� ا������ ����ام ��� ا����� و��ر���� ����� � ��� ��دة إو�� ���ر 

 6ا���ا����� � " �����ا������ا���اء���"���رة ا���� �� ��� 

ــــ ��� ا���ت  � ��� أ���ر ا���������� أ��� ـــ �� �� ������ت �إا���� ا���� � ���� ا���� ��ّ ــــ  04

��� ا���� و���� ����و�� و����ر�� "ا���و���"" ا������"و "ا���ا��""�� ا�����"ا���رة وا������" و "  ��اا�����

 "�� ����  ،"ا���� وا���ب"،"ا����ة"�� ، ����� ��ّ � ����� أ���ر ا���� ������� ������� ������ ا��را��

�� ا������ � ا����� ا��� ّ� أ�� ��  إ�ّ ور�� أ��� ���� "ا���اع" � ��� أ���ر ا����،  ا������� ا���ا�� ا��ا��" 

� � ا��ل و��� ����� ����� ������رف ���� أن ا���اع ���� ��دة  � ��� أ���ر ا����، ��������إا�����

����� ا�������� ا��  ��اد وا�����ت ���ّ ا������ أ�� �����ن ا������� �� ���� ذا ����، ر�� أن ��ا��ت ا�

 ���� ا������ ���و�� ������ �� ��� ������6

���� " ����ر�� ��اح �����   ���ر ا����أن ��� ����ر ا������ ا���� ��� ا���اء ����ى ا������ن ـــ  03

"��ع � إ�������  "ا�����ء �������� ا�����"، �  "رو����� ا����ر و�������"، ����� "��ء �� ا�����" ـا������ �

ا������ و� ا����� ا��� ��م و��ح ا������ ا�������� و��و���� ا���ع ا���م ������ و ا��ث �� �������" 

و��ن ��ا ا����� ���� ��ن ا����� و������ ���  ، ��ض ا������ ��� ا���اء ��� إ����ت ���� ا��را��

 ��� ���� ا������� �ـــ دون ����� ـــ ������ ����ر��ن �� ����ا �� ������� ا���ر �� ��� ا������ ا�������� � ،وا��ا

 6أو���و��� ����� أ����� و���� ���� ا���ر�� ا������ و���� و���� ����� �����

 ت� �� أ��  %72ا��را�� ا���ا��� ��ود�� ���� ا����� � ����� ا����ل ������� ����� ���� �����  ــــ 07

����ل ا���� � ا���� ا�����  6%8464ا���� ����� ����د ��� ا����، ����� ��� ا���� ا���ة ��� ��� ���� 

�� ���� ����ت ا����ءة وا��ة ���� ���ن ������ ��ا�� �� ����ن ���� ا��ذ ا���ارات ���� � ��ل ا������ ��ّ 

 ����6ا������ت �������  ا����ر ا���رو ا�����، ���� ار���� ����� ا���� ��� � ����� ا���� و��ع ا������ 
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، ���� ر��� ا������ ��� رأس ��� ا���ا��� ��ا�� ا���� ���� ������� ���� ����� ا��را�� ا���ا��� أن  ــــ .0

������وي ��� ا����ءة و��� ����� ا����، ���� ���� ���� ا��ذ ا���ارات وا��و�� ا�داري � ا����� ا������ و ����� 

��� �� �����  ا������� �� ، ر�� � ��رك ا������ن ��ن ���� ا��%464ا������� ����� ، و� ا��� ا�� 

، ���ا ا������ � ���� وا����� وا��و�� و���� ����� ���� ����� ا������ ا�������� �� ا����� وا���� �����

 ��6د ��� ��ر������اد ا���� ��� ��ل ا������ �

أن ��� ا����� ����� ا������ ����� ���و�� دور ا����� � ا����� ا������ ������، ا��� ا������ن ــــ  05

��  "ا������ وا�����"و "ا�����ء ���د ا����"� ا��د��، ور�� ا������ ��ن إ، ������ ا����ع �����1.65% 

و��ع ا����،  ��� � ����� ��وط ا���� ا������ ��، �أي، و� ا����� ا��� إ��اء ا�%����7.65 ���� ا����� 

 ��������6 ��� ا���و��� ������ ��ا�� ������ �� ��� ا������ �� ا����ر � ������ ������ و 

����ع ا���� ��ن ���ن ، ا����� ا������ � ا����ء ��دة ا����ر�� ا������ن ������ل � ����� ا��را�� ــــ  01

، و� ا��� و������وي ا������ ا�������� )�� %0.65، � ا���� ا����� ����� %2.�����  "���� و���"

ر�� أن ر��� وا������ت ا����ر ��ءت � ا�����  ���6 أو������ ��� أ���ر ا����( ور��� وا������ت ا���اء

�� ������ �� أو���� ��� �� ��� ا���أ ،��� �� �� ���� و���ا����� ا����م أن ا���� ��رك  �ّ إ��، ا�

 �6 ����� � ا����ء ��دة ا�������� ����� ���ّ ����� ا����ء ا��دة ���� ���� ا�

أن ��� ������ �����  ��� � ،����رات ا�� �� ��ا���� ��� �� ��دة ا�����و�� رؤ�� ���� ا��را�� �ـــ  �0

����� ا��ة وا���ا�� � و ���� ا���� و ا���رة و ��ءت ا������ ا��������  ����ن ��� ا����ر �� ���ر ����ق 

ا���س "و،  "ا����رض �� ��� ا����" و "�� ا������ت ا����ر��ا��ة �� "���� � �� ��ا��� ، ����ل

���ا�� �������ت ا���� وإ���ز�� ����� إ�  ��ّ�� ا����� ���"، �� ���� � �� ��دة ا���� "������ت ا���اد

 6ا����ط ا������

 ��� ����� ������� ا�������� ر��ا���� ر�� ا������ن ���� ر��� ا������ � ����� أو����ت ��� ��دة ـــــ  42

ا�� ���� ���� � �� وا����ء ��دة  ، ���� �����������ت ا������ ����� ا���اث ����� � ا��رإ���� � ��

 �������6ا����� ��� ا���و��� ا�ا�����  �ا������ ��ا ���� ���� ا���� � ��� ���� ا��ر �� �����
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����ر و����� ����ع و���� �������ت ا���� ���� ا� ����ا � ����� ��� ����� ا��ا���و�� ����� ــــ  48

��� ا��ؤ��ء، و�  وا��������، ر���ت ا���اءو ��� ا���� و������� و ا������ ا�������� ����� ا���� ����� � ا�� 

 ا����� ا��� ا����� ا����� ������ت6

���  ذإ، �� ���� ������ ا����� ��ى رؤ��ء ا������ %�����1464  ��� ������� "ا��دة��� ���� "���ر ــــ  40

��� ����� ��� ��، و��ى  %�32 �������، ���� ��ى ���� ��ف ���� ������ ��ّ أو ��� ا�����  ��ر ����ا

����  و����، ��� رأي ا������ ���ض ��� ������و�� ��� ���ف �� أ���د أ��ى )إ�����، �����(، أ�� أ��ى 

 �����6 �� �� ����� ����� � ا���� ، و���� ا���ارات ��� و�� ���� ���ط������ �������أ��ى ���� 

 ، ������� ا���� ���� � ا���مــــ أ��ى ا������ن ���ر�� ا���� ��� ���� ��دة ا���� ��� ������� 33

، ����� � ا����� "و�ء  ""��ا��� ���� ��� ا������ ا������������ ��ى آ��ون و���� ا����� ����� �����د، و 

 6"��ع �� ا����ر � ����� ا�����" ، و� ا����� ا��� �� ����� �� أن ����� و��� � ر��� ا������" ، 

، ���ن ������ت ا����  %������464 أ��� ا�� � ا������ ����� ��ا��ة إأ��ى ا������ن ����� ــــ  43

، ��� ����رض ا������ %65.���� �ذ�� ��� أ��ى � �� ��� أو ����� أ����� ��� أن ���ن �������  �����

 � ا���ل ������ ا������إ�� � ��دي ذ�� ��ا�� ا��ؤى  ي��ور ��� ا��� ��ر��� ِ���ّ�� ���� �ا������ �� �� 

�6إزاء ��� ��ادا����

، و�����ر�� ا���م ذ�� ا���ء ������ ��ا��ة ا�� � ا������ � ا����� ا�و� ور�� ا������ن ������ل ــــ  47

 ��م ��� ا���ر، و� ا����� ا��ا��� ��م ��� ����� ��� �����ءو ��م ا������ � ذ�� ������ ���� ����، ����� 

 داب ا�����6وا�

أ���ر ا����، ��� ر���� ا������ن ������ل ��� ا���� ا����: و�� ����م ا������� ��� ا������ � ��� ــــ  .4

، و� ا����� ا��� ����م %02، ����� "��م ا������ وا���رة "����� %464.ا���د�� ا����� � ا����� ا�و� ����� 

 6%8.65ا������� ��� ا������ �� "ا����ر ��� د���� � ��ل ��� ا���ء" ����� 

�� ا���� ا���ت ا����� ا���ارة  � و�� ا������دة ا����  در���و�� ����� ا������ ������ ا��را�� ــــ  45

� ������ ���و��� إ���� ���ت ر��� �� ���� ��� ا������ ود���� ��������� ����� �������ر ������ت 

 ا����ر � ا�������� �� ا���ا��� و��� ر�� ا����ر و��ء  "أ��رب ا������" و "���� ���ن"� ا������ت 
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�� ���� ��  �� ������ ا������ت وا����رب��� ���ا ���در � ا�����ن ا���� �ن ا������ت  ����� ا�� ا��� 

 ��6ى ��ا��� �������� ا���

� أن ا������ إر�� ��ا�� و���� ا���ر، ور�� إ��ع ���� ا���� أ� ���ن ����� أو���� ��� ا���ر، ــــ  41

� ����، ��� أ�� أ��� �� ��� ا������ أ�� ��ث أ����� "أن ���ن إراء ���� ا��را�� آ���� ا����م 

د ا������ن ������ل ����� ا���ر ����� ���ّ ���� ذ��6 ��� و���� ا���� ��� ا����� �� ا���ر"، ���� ��� ا�أ

����� ��� أ���� ���ن ا������ ، "66ق� ���ر ���"، "���ر ���ولـ "����رات ������ ��ت � ا���ف ا����� �

زاء ���ر� ������ ��� ����� ا����� ������ ��� ���� إ����ى ا��ر وا���ر �������� ���، و�� دور ا����� 

� ��ءت �� أر��  ��"��� ��"��� و� ا����� �� أو ��� ������ �� ��ح �� ����� �� ا� ا������ت ���

 �� ��� ا������ أن ا������ � ����� وا���� ا���� �����رات ������� وأ����� ��، و��ى أ���ا����� ا�

 6و���ن ذ�� ��� ���ب ��� ا����� ا���� � ا����

أ�� �����ن �� ا��د وا������ �� ا����ر ا���م � ���� ا���، إ� أ��  %12ا������ و����� أ��� أ�� ــــ  �4

، ��� ا���ا��، ���ن ء���� ���� ����� أن ��ا ا������ ��� ��� ����ى ������ت ����� ��ل ا���� ���

���م ������ ا���ت ا�����  �������� أو�� ���� ���ى ا�� �� ��� ا����� ���� ا������د ا�ا��ث، أ�� ا�

 6%�����02 و��  وا������ �� ا��د��ى ����� أ�����ر �� ا������، ���� ��� ��� 

، %7464و�� ر�� ا����ر ���ن ا��دة ا����رة ���ص ا���� أ�� أ��� ا������ ر�� ا����ر �����  ـــ 32

ور��� أ���ب ��م ا���� �� ��دة ا���� ا����رة � أن ا��دة ا����رة ���ز��  ،��ا ا���� ����3.65% ��� ���� 

ر�� ذ�� ���و�� ا����ق" "ا�����ر ��� ���ب ا�����"6 و "ا������، ����� و���� ����و�� "����� ��������" 

ا���� ا������ ��� ���  ، أ��%��5.65ا�� ��� أ���ر ا���� �� ا������ت ا����ر ����� أ�� أ��� ا������ 

��ا��، ������ ا��دود ا�����ة �� ����ت ا���ا�� ��ا ا���� ��ل ����ات � إ �وأو���، %0464ذ�� و����� 

���� ��� ������  6%0464، و� ا����� ا��ا� أر��م ا���� ����� %5.65ا������� ا���ارة ����� 

، أم أن ا����� وا������ ا����رة ����� ��ك ��� ������ ا������ت ا����ردراك ا������ت ا����ر، و�� ا���ا�� إ

 ��6 ا��ادا����ر ���ل ������ ���� ��� ا����اء ر��  �� �أأ���ر ا���� ��وق ا���اء ذ�� 
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� ا����� ا�ول ����� ا���رة ����م ��ا� ا������ن ��� ا����� ����� ��� ا����� ��� ��ا ا�أ�� أ�� ــــ  38

، �� %464، و� ا����� ا��� ا������ ����� %65.، � ا������ ����� %0464، ����� ا����ار ����� 65%..

 ! �� ��� ا������ت ا����ر� ��� ��اد ا���� ��رة ، إ� اذا ���� ا���رةا������ �� ا�������ت وا����� 

ا����دا ���� أن ا�������   أن ��د ��� ا������ ��ف ������ ا����ر �� ا����، �ا�����أ��� ــــ أ��  30

ن ا������ � ����� �����ح ا��د وإ�� ا���� ���و��� أ����� ا���د ا���م و��� ��� ا���و��� ا�������� ������� 

ا������ � ا������ وا����� �����ت ���اك أ��اف أ��ى ���ن �� ا��ل و������� أ��� ��� ا������ 

 ا������� وا����� �� ���م أ��ى6

� ����� أ���ر ا���� �����  ������ ا��را�� دور ا����� ا������� ا����� ا��� �� ا������ ــــ  34

��ى ��� �� ، %4464، ����ب ��ر��� ا���ر��ن ������، � �� ����� ا����� ا�� أ��ت ���� ����� 65%..

 �� � ��ود ا����� ا����ر ���� ا��دة، ��ذا ��ن "��ا" أو "��� ����" ��ن ا����� �� ������ ا������ �ا���� أن 

�� ����� ���� ا��� ا������ �� ا����� ������ ����� ��� ���أ ا������� و��� ا����� �ا�����ء ����������� ��  

 6و�� ا��ود ا������ �� دور ا����� � ا������ وا���ح وا������� ��ا�� أ��ى أ��� أ���

����� ا����د ا�ا����� وا������ و ر�� ا������ن � ������ت ا���� ا�� ��� دور ا�����  ���با�و�� ــــ  33

���� � ��ل ا������ن "��م  ���6 ا����������  ،%�0464 ا����� ا�ول ������� �����  �� �� ا������ا�� 

، إ� ������ ����ر�� ا������ �������� أن ا�� �� ا��دة ا��، " أي ا����ر ������� ��� ا����با���� أ��� ��

 ��6ى �����أا����رات ��� ���� ��وب أأن 

 %���0.65ءت ������وي ����  ا�������ر �ا��ا���� ا���� � ا������ر�� ���� ا���� أو����ت ا����م ــــ  37

� ا����� "ا���اف ا��������" و "ا������ ������ ��م"، �� "��راة ا���� ا���ى" و "�� ا����ر � ا�

 ���6ء ���ور ا������� ������� ��� و������ ا�������� ا���و��إ�� ����  ا�������� �������"

أن ا���ا�� ا������ � ا���� � ا�����  %������1461ل ������ ا��را�� �� ����� أ�� ا������ن ـــــ  .3

ول ��� ا���� و�� ������: ا� ا������ ����ا�� �� ا������ت ا�����د�� ا���و�� ��� ا����� ا������

 ، وا����� ����م ا���� وا����ا����� ������ ا����ى ����ى ا������ ����م ا����� وا���ن وا���� ��� 
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، � �� ���� "������ إ����� وا��� %�����8464 ا���ر��ت ا���د�� ��ور ا����� إزاء ا���� ����� 

 6%464و�������" ���� 

 



 الفصــــــل الثـــــــــالث 
في الصحافة  اتجاهات الجمهور إزاء المعالجة اإلعالمية للجريمة

 الجزائرية الخاصة
 

 أوال: البيانـــــــات األوليـــــــة

 ثانيا: مقروئية الجمهور للصحف الجزائرية الخاصة

 المبحوثينالخاصة لظاهرة الجريمة من وجهة نظر الجزائرية ثالثا: تناول الصحافة 

 رابعا: اتجاهات الجمهور إزاء نشر موضوعات الجريمة

 خامسا: انعكاسات نشر موضوعات الجريمة على الجمهور من وجهة نظر المبحوثين
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�و����������رأو�:�ا������ت�ا�

����ول � ��ا ا��ء ا����� وا������ت ا�و��� ������ر، و�� ا����� ا�������� وا������� ���ا ������� ���      

 زاء ����ع ا��را��.إا����ت ا������ 

 و���� ا������ ا������:

�ا�������ا�������ا���:�ا�����وا����ـ�1

���د���ا������ا��ـ�2

�ا������ا�������ـ�3
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�و���:أو�:�ا������ت�ا�

�ـ�ا�������ا�������ا���:�1

�:����������ا��������(�1ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا����

 46,7 �28ذ��

 53,3 �32أ���

 100 �60ا�����ع

 

 .%�.�����7 ، � �� ��� ا����ر %�.�3 ��ثا����� ���� 

ا���� ���� ����� ������ ا���� ا��ا��ي )��د ا���ث ����� و ���� ا���ث ���ق ���� ا����ر و�� ���� 

 .��د��� � ��� ا����م ا��������� ا����ر(، ��� ���� أ��� ا������ ا�

�ا���:������(2ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا���

 60 04�����36إ�������2

 33,3 �������20إ�������01

 6,7 �������4أ�������

 100 �60ا�����ع

 

���، ����� � ا����� ا������  �76 إ���  �����53 ا������ ��  %����6  ���� ا��ول أن ا����� ا�

 ���. ���33ق��ر�� أ���  %�.�، ����� ���� %�.����� �����  �33 إ ��74 ا������ ا���� 

��� ���� ��� ا����ون �� ا������، �� �� و�� ا���� ا�ا����ب � ا����� ���ق ���� ���� ا������ 

 ����� �� ��ة و����� � ����ت ا�����.����� ا����� ذات ا�
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���د���:ــ�ا������ا��2

�ا������ا���د���:������(3ا���ول�)

�

�ا������ا�������ا����ار�ا������ا�����

 38,3 �23ا��م�وا���ل

 16,7 �10ا��������

 20 �����12ا�����ع

 21,7 ����13ق

 3,3 �2أ��ى

 100 �60ا�����ع

 

، و� ا����� %�.54، ����� ���� ��� ا���ق %�.����م وا����ل أ��� ���� ��� ��� ا�

أ��ى  � ����تإ���� ��� %�.�����4 ا��ا��� ��� ا���� ����� و� ا� %����56ع ����� ا������ ��� ا�

 ������.�% . 

 ��� ����� ������ ������ ا���و��� �� ا������ � ر�� ا��ا�� ا������� و���� �����ة ا��������ر ا�

، ��� ا�������� ����� ���� ���� ��� ا�����ت ا�� أ���� ���� ا������ أ��ا وا��� و�� �� أ��� ���� 

ا���� ����ع ا���� و���� ���� ��� ا����� ��ن ���د وا���ف ا�راء ���� را���� � ا����� ا������ت ذات 

��م ���ا ������ ا��را�� �� �����ة ا���� � ����ع ا����، و�� ���� ا����� ا���ّ�ب ا��ؤى �� ا���� ا�

ر�� ا����وت ا���� و  ا���ر ـــ ��� ا����� ـــ ��� ��� أ����� ا������ � ����� ��دة ا����، �� ��� 

�������ت ا������ ���اد ا����� إ� أ��� ���� ا����رب ا���� �� ا���� ��  ����� ��� ا���ازن وا����رب � 

ا�راء وا��ي ����د ا���و��ت ��� إ� ا���� �� ��� ا��ا�� ���� �� ا����� ا������ ������ � ا���ت 

ل، ��� ا�����ع، ��� ا���� وا���ق، �� �� �� رؤى ����� ��د �����ورة ا�����ت ا������: ا�����ا����

 ا������� ���� ��اد ا���� �������� ا��زا���� ا����.
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�ــ�ا������ا������:�3

�ا������ا�����������(:�0ا���ول�)

�

 

 

 

 

 

�����  %�.�5، ����� ا����� %�.����� ����� أ���ذ ���� ــ ب ــ ����� ا����� ا���� ��اءة ا��ول 

، %���46ذ ����� ــ ب ــ ����� أ، � %43أ���ذ ����� ــ أ ــ ، ����� � ا����� ا������ أ���ذ ���� ــ أ  ــ ����� 

 أ���ذ ا������ ا����. %�.��� و� ا�

���� ���ع ا���ا�� �� ��� ا������ وا��ة ��� ا���� ا����و�� � ا���� ا������ ���اد ا����� 

 ���ل. �� ا�ا��ل ا����� اث ا����� ���رات ����ة، �� ���ي وا����

�ا�����ر�������ا���ا�����ا����������:����و����

����و����ا�����ر�������ا���ا�����ا�����:������(�ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����54 90 

��6 10 

 100 �60ا�����ع

 

 %46ون ا���� ا��زا���� ا����، ����� ��� ���� أ���  % 06 ���ا����� ا����� ����� ا��ول أن 

 ��اء��.

 

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 10 �6ــ�بــ�أ���ذ�������

 28,3 �17ــ�أ������ــ�أ���ذ�

 38,3 �23ــ�بــ�ا���ذ�������

 15 �9ــ�أــ�أ���ذ�������

 8,3 �5أ���ذ�ا�������ا�����

 100 �60ا�����ع
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( ��� ����ا %�46 أن ا����� ا������ ���� )إ� ������ن ا���� ا��ا���� ا���� �ة ر�� ا����� ا���� 

����ة ا���� وا���� ���ة ا�  ������ ــ و��� �� ��ل درا���� ـــ ا�ول ���ر�� ���د ا����ب �����ْ� �����، 

��م ����� وا���ق �� ا���� ، ������ة ا�ا����� � ���� ا�����إ���� ���ا���� ا������ ������� 

 .ا����ث ا��او����� ���� )���أ( ��ى ، أو �� ���و��� �����

�������أو�����ا�����ا���ا�����ا������ا��������و���:�����(�6ول�)�ا�

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 60 20 12 25 15 55 33 ����� ا��

 100 60 10 6 58,3 35 31,7 19 ����� ا���وق

 100 60 70 42 16,7 10 13,3 8 ����� ا����ر

 

، ����� ����ة ا�� � ا����� ������� ��  ��� ���و���و���� ا���� ا����� ا��ول ����� ا������ 

�ة ا����ر � �ت �� �، ����� ��%�.�3، ����� ����ة ا���وق ا����� � ا����� ا������ ����� %33ول ����� ا�

 .%���6 ����� ا����� ا�

��� ���و��� وا�� ر���� ا������ن �� ا������ أن ����ة "ا���وق ا�����" ����� ا���� ا���� ا����� 

 .و���� ا������ �� ��� ا���و��� �����رات ��ةأ��� 
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�أ���ب�ا�����������(:��ا���ول�)

 

 

 

 

 

 

 

�

 

، � %�.�5، ����� ا����د ����� %�.�����ب ا������ ������ ���ر ا���اء ������: ا���ا��� ����� أأ�� 

و������وي ��ة ، و� ا����� ا�%3، وا����� ����� %�.�ا������ ��� ���� ا����� ، أ�� %�.�4ا���� ����� 

����� ا����ل ������� إ� ، ��� �� ا���ع��� ���� إ����ت ا���ال ا����ح "أ��ى" ������ %�.�����4 

 �����.���� وا�إ

����� أ���ب ا������ ا�� ذ��ت ����: ا���ا���، ا����د وا����، ور�� ذ�� ��������  (%3)�ا����ّ  ��دة� 

و �� ( ���� �زال ا�����ر ا������ �� ا����� � ا��ل أ��دة ���س �������� ا�������� ������ة )�� �� �� 

"�ن ����م ا���ا��� � ���.���� ذا��� ����م � ا��ا�ي ا���م، ��ا ���� ����� أا����� و������ � ا����م ا�� 

إن ����� ����  ،1"ا���م ا����� � ��� ������ ��ى ������� �� ا��ا�� وا�����، �� أ��� ������ ����� ا����ر�

 ���ا�� ا���� ����� � ا����ر ا������ ����ة �� أ��اد ا����� ����دة ا����ر�� و�� ا������ ا������ �������

إ� أن ��� ا������ ��ون  ،���ا�� وا����ا����� ���� � ا������ ا�وا�� ����� ���� � ����� ا������، ���ّ 

 ���ة � ا����� ��� ��ا�� ا���ة ا�������� ������ ار����� و���� ������ ا����يء، و����� ��ا ا����� ا�ا���ر��  "أن 

 

                                                           

 .����460، ص، ـ ��ال ��ي أ�� ����، ����1

�ا������ا�������ا����ار��ا�����

 38,3 23 ا����ا���

 26,7 16 ا����د

 16,7 10 ا����

 8,3 5 ا������

 5 3 ا�����

 1,7 1 �� ا���ع ����أ��ى

 1,7 1 ا����ل إ����

 1,7 1 ا������

 100 60 ا�����ع
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������ض أ��� ���� ا��وال � ��� أي ���� ����� أو �����، ��ا ��� ���ّ ا���م ، ذ�� أن ا��دة ا������ �

 .1"ا����

�ا�����ا������ق����اءة�ا�����������(:�8ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

�����8 13,3 

 11,7 �7د��������0ا���

�����25 41,7 

 33,3 �����20د����

 100 �60ا�����ع

 

، %�.74ذ ���� ا��ة )��� ����( ���� أ��� إ��اءة ا������، ا������� � �ة ا����� ا��ول 

�����  د���� ��73ة ��ا� ��ة )����(، و� ا����� ا� %�.�4، � %�.������� ا��ة ��� د���� ����� 

44.�%. 

إزاء و ا���ض ا���� أ�ر ار���ع ��دة ا���إإذا ر���� ��� ا���� ����ات أ��ى أ��ز�� ا����� ا����� ���� ����� 

��م ������� � ا���ق و����� � ا�ا���� ���اءة ������� �� ��� د����  73أو ���ة ����  .��ة ا���اءة

��ى ��� أ����ة ا���ق أن ���� وا��ة ���اءة ا������ أ� �������ة أ���ء ��ز�� ا�����رة )��� ��ل ا������

����� �� ا����ء � ����ت أ��ى آ��ون و أث ����ت(، و� ا����ق ذا�� �أ����� ا��ا���اءة ����� ��� ����وز 

�� �����ف درا��� ا������ ���� �� ا���اءة ���وف و��ا ا�، ��� ا���� و��� ا�����ع ��م ��اء�� �����

 . ��� أ�����

���ع�ا���دة�ا�����������اءة:������(9ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 91,7 ����55ر��ا���اد�ا�

 8,3 ����5ر��إ��اد�����

 100 �60ا�����ع

 

                                                           

.�3ـ ����ت �����، ���� ����، ص،   1 
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 ة، ����� ���� ���� ��اء% �.���04ر�� ا���ارة ����� أ�� �� ا��دة ا����� ����اءة ��� ا���� ا��اد ا�

 .%���3ر�� ا��اد �� ا�

���ر�� إ� أن ور�� أن ا����ث ���� ��م ا������� ����اد ا���اد ���� ا��را�� أ��ث � ���� ا�ار���ع ر�� 

��� ، ر�� ���د ذ�� إ� ا����� ا���د�� ا��ي %�.����04 ���و��� ا������ ����اد ا����ر�� ������ ����� 

� ا��� ا���� �� ا������ت وأن إ���� � ���� ��� ����� ������ ا������، ������ا������� ��� ��� ا����� 

"���� ��رئ إذ  ،ز��دة ��� ���� ا������ ������ ����� وو�� ا����ض ،��� و��� ����� ��� ا�ر�����ت� ا���رئ 

 .1ا������ ���� ا������ و����� و��ط ��ّ� ���� �� ا������ت ا������ �� أ���ة ا���م ا������"

 �����������ة�ا����������و��������ا���رئ:�����:����ول�ا�������ا

��������ا��را���ا���ع�������اد�ا��������ى�:������(10ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 20 �12دا���

 55 �33أ�����

 25 ���15درا

 100 �60ا�����ع

 

����� ، %���33 "أ�����" ا����� ا�����ر ���� ا��ول ��ى ������ ا���اء ������ت ا����، ����ر ا�

 .�� �������� دا��� %����56 ةو� ا����� ا���  ،��درا�� ���أو��  ����53% 

ـــ و�� ا����رب � �� ���أو�� ��درا  %53و���� أ����� �� ���أون ��دة ا���� أ�����  ����33% ���� �� 

� ���� ا���ا�� ا���� ا�� إ� ا����ؤل �� دوا�� ��ا ا�����ب، و�� ���د�� ��ا ��� ا����ر�� �� ��� ا��ف ـــ إ

��از �� ��ع، أو �� ���� ����� ا���ز�� ������ ا����� ������� � ���ل ا���رئ ��أ����� ،و ��د ��ا ا����

  تو� ����� ا���ت ��� ����ا ،���ة�ت رو�� ��اءة ا�و� أو �� ���ن �� ���ّ ��ل ا����و�� � ا�����ت ا�

 

                                                           

. ��� �� ��� ا��اد ���� ر���، �� ا�� ا�����، �3ـ  �3، ص، 4004ا�����ة: ا���� ����� وا���ز��،  ���������ا�����،ـ ���د ��� ا����،  1

 .455، ص، 5663، ا�����ة: دار ا���� ����� وا���ز��، 4ط
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 ،�� ����� ���� �� ا�������د إ� ��ء �� ا���و��� ���� �� ����� ا� ����ن ا��ا�� و��ا��� �����  �����

 .��1 ا���ل �����ف ���� ا������ت ��دة ������� ����ر ���"�"! ���� ����� �������� دا��� 56%

�ا���ع�����������ت�ا������أ�����������:�(11ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 35 ����21د�ا�����ء����اءة�ا����و�������ا������ا�و��

 41,7 �������������������25ا�����ت�ا��ا����

 23,3 ��������������14ا������

 100 �60ا�����ع

 

 ��� ������:�� ر� و ��� ��اد ا���� ���� ����� ا��ول أ����� ا���ع 

����ء ���اءة ا����و�� ��� ��د ا�  %�3، ����� %�.��������74 ����� � ا�����ت ا��ا���� ����� 

 ������ ���� ا����. %�.���5ة و�، وا����� ا�ا����� ا�

ا��ا���� �� ��ل ���� ���� ا���� � ��ب ا���رئ ������ ������ ا����ر � ا�����ت 

ا�����ت ������ ــ ���� � ����ع ا���� ـــ ������� ��� ��ا�� ����� � ا��ث ��ك ���ل ا���رئ ر�� أ�� � 

���اءة ا����و�� ���، و����  %�����3 � ا����و�� ���� ����� ���� إ�  � ���� ������� ��� ا������� ��ا��

 .� ا���� ا��������� ���� �� ��ث  ��أذ��  ،���ن ������ ������دة�� �� (%�.�5) ا����� ا������

�������اد�ا���������:������أ��اف�������ا��را���(�12ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 41,7 25 ����ا������

 21,7 13 ا������

 31,7 19 ا���رة

 1,7 1 ��� ا��ا�� ��� ���أ��ى

 1,7 1 ا����

 1,7 1 ��� أ�� ��د �� ا��ا��

 100 �60ا�����ع

 

                                                           

.470، ص، �566، ا�����ة: ا��ار ا����� ا��������، 4،  ط��ذج�ا����ل����ا����ن�وا���م�وا�������وإدارة�ا����ل،��ـ ��� ا����� ��ف 1 
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، ����� %�.74أ��� ����  "��� ا������"� أ��اف ا���� ���� ا��ول ����� ا������ ��، ����� �و 

، "���� ا��ا�� ��� �"��ة و������وي ا����� ا�، و� %�.54، � ا������ ����� %���4.4رة ����� ا�

 . "أ�� ��د �� ا��ا�� ���""ا����،"

�� ا���� ا���� ا�� ����� ����� ا���� �����رات ��ة ���و��، ��ذا أ���� ��� ا�����ر  "��� ا������"

إذ  ."��� ا������" ����� ��������� ���� ��� ، � ���� وا��� وأ����� ا���ام �� ا������إ أن ���ر ا���اء ����

أن ����ة ا���� � ��ا�� �� ��دي، و���ن ����� إ� ����� ���� ا����� �� ����ن ر���� ا���� ���ن إ����� أ�� 

وا������  ��رة � ا����� ا������، و��ا �� ����� ���� ا���� ا����� ���دة د�� ������ ����� ������ ا������ ا����اء

�� ا���اض ا������ ���� ا���� و���� ا���� ���� �� ا���ار � ����� أن ���� ���� أن "، ! � ا����� ا���ة

 1ا�� ���� �� ا���� ������ �� ��ق ا���رة".

�������ا��را�������������ا������������اع�ا���ا���و���ا����م���:������(���13ول�)ا

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�ا�������ا�������ا�������ا��ا����ا������ا��������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

 100 60 11,7 7 5 3 8,3 5 30 18 45 27 ا����

 100 60 10 6 26,7 16 28,3 17 26,7 16 8,3 5 ا�����ر

 100 60 20 12 30 18 33,3 20 11,7 7 5 3 ا�����ب

 100 60 1,7 1 15 9 20 12 30 18 33,3 20 ا�����ف

 100 60 56,7 34 25 15 8,3 5 1,7 1 8,3 5 ا���ردة

 

 ������:  ������ا������  مو�� ا����ر�� ا������ن أ��اع ا��ا�� 

ا���� � ����� ������:������ ����� ا��را�� ا�� ��� ���� ا��ول ����� ا������ ���اع ا��ا�� 

����ب ��� ��ن � ا����� ا������ ����� ، أ�� ا�%�����6ف ����� ، و� ا����� ا������ ا�%73و� ����� ا����� ا�

 .%�.���3 ���ا���ردة ��ة ، و� ا����� ا����� وا�%�.�����5ر ����� ا� �و� ا����� ا��ا��، %�.��

 

                                                           

.    73 . 77، ، ص��40ا�����ة: دار ا����،  ،�ا�������وا������،ـ ��� ا����� ��ة 1 
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�� ا���� ا�� ا����� ��ا � ��ت ���� ا��را�� ا������� أ، ��� �� ���ن ������� � ا����� إ�����

ر�� أن ��� ا��ا��� رو����� ����� ���ا�� ����� ��رو�� ��� و��� ��اد ا����  ،�� ،� � �����ت ا����ء�� ��ْ 

أ����� إ� ��دي ا��ا�� ا������� ا��ي ���� � ا���� � وأ����� �����، ���� ��ذا � ���ّ  �ا��ا�� ���� ����

، ���� و��� ������1ر ا����ل  ن ��� ا������ ��زا��ا � ��ة ��� ا���ح �� ��ث �� "����ة"أا����، �� 

ا���ر�� �� ا�����ت و�� ��ر�� ا����ر �� ���� �� � ���ن ا���رة ا������ دا���  ����� ������د �� �� ����د 

، ��� �� ا���ا�� ا�� ��� �� ���ر وا����ء ��� أ���ا�� ���� ��� ا�ا����� ��� و��� ��� ��� ا���رة 

��� � ���ل أ��� ����ا �� "� أ��ى؟إوا�����ل �� ��ع ��ا�� �� �� ����� � و ��م، ��ذا ��� اا��ا�� � ا�

 2."���ل

����اءة���اد�ا��������ى�ا���������ا���ا���ا�����ة�:������(����10ول�)ا

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 28,3 �17ا����

 13,3 �8ا������

 46,7 �28ا������

 3,3 �2ا����د�

 8,3 �5ا����ل

 100 �60ا�����ع

 

، ���� ا�� %�.����7 ا������ن ���اءة ا���� ��� ا��� ا������ ا����� ا� �أ�� �� ا���ا�� ا�� ����

 .%�.���ة ا����د �����و� ا����� ا� ،%�.�، أ�� ا���ل ������ �.�4، � ا������ ����� %�.������5 

إن ��وف أ��اد ا����� ��� ا����ل ��� ��اءة ��دة ا����ة ر�� ���د ������ ا����� ا����ر ������، ��� 

����رض �� ����� ا����ت ا������ �� ������ ا����� ا�����، �������ء ���د ��ض �� ا����  ���� �� أ���� 

"إن ����� ا������ ا������ �� ��اء ������ن وا����� ���� �  ���ا �����ر� ������� ا�� ����� ا�����ق ا������

 .وا������ �، ���� ��� ا���ا�� ����� ������ �� �������� ا�����3ن ا������ �� � ���ن ����� إ����"أ
                                                           

.��564 ����ة، درا�� ����� ا���ق وا����م ا�������، ����� ��� ���، ��م ا����ر�ا����ل����ا�������ا���ا��ي�����ا�������وا�������ـ  1 

 .�0ـ ��ن ���د ����ا��، ���� ����، ص،  2

، ا�ردن: دار ا���زوري ا������ ����� وا���ز��، 5643، ا����� ا������ أ�����ت�ا���م�و������������ا���ن�ا���دي�وا������ـ ��� ا��زاق ا������، 3

 . 577ص،
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�

�ا��������ا���������������ى�ا����������ا��ا:�����(�1ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 31,7 �������19إ��������������ا���

 51,7 ���31ا���ا����د�ا��������

 16,7 ������10ة�ا����ت�ا�����

 100 �60ا�����ع

 

�  "���د ا��������ا���ا��ة ء"، ر�� ا���ا������ ا��را�� � ��� ���ى ا����  �����و�� ا����ت ا�

 %�.���4 ����  ، و� ا�%�.������4  "������إ������� ��� ��ا�� " ، �%�.34ول ����� ا����� ا�

 .���������ة ا���ت ا�

� ا���� ا������� �� و�� ���ن ������ ا������ ������� ����� ا����ر�� ��ا�� ����� � ������� ا���ا�� ��ّ 

و�� إ��ر �ـ������ ا����� ا����ر�� �����ت ������ ������ ���� ا��ن وا������ وا�����،  :"��� ا��ا�� ا�������

 و����� ����� ا���� وا���� وا���ا���".

 ة��دا���� ���ن � ا����� ����� ����� �� �أ�� ������� ���ت أ���� ������� �����رات ��ة : 

��� �� ���در ا������ ���ة �� �������� و��� ا������� ا���ت ا����� ��� � ��ي ������ت أ��� �� 

ع ا �� � أن ��� أإ���� ������� أ���� ا��ض � ا����� أ���ء ����ت ا�����، � أ�� �، ���ر ا��ا��أ�����ء 

 .��� وا������� � ���ا�� و��ع ا�� ���� �������� ا��ا�� 

�ا��������������اد�ا������ا���ا���:������(16ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 28,3 �17ا����

 50 �30ا�����ب�ا���اء

 21,7 �13ا����ة

 100 �60ا�����ع

 

 �� ������: ا��ر  ����� ا��ول ا��ا�� ا������ ���� ��اد ا����، و�� ر����� ���

 .%�.��54ة ا����ة ����� ، و� ا����� ا�%�.�5، أ�� ا���� ������ %36ا�����ب ا���اء ����� 
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�زا�� �� ا����  ����� �����س ا� ،ول �� ا���اء��� ������ ا���� ������ أن ���ن ا����ن ا�

 ��.������ا�� ��� ا���ا�� و����� ��ء ا����� ������  ،وا���� �� ا������ ا����� ��� ��ا ،أر��م ا�������� 

��ل ����� ا���رة ��� ا������ ����� ا������ ا��و�����، �� �� ا������ �� ا����م ������ ��ّ �� ا�"وا�

���� ا������ ا������ ا���م، ���ا "إذ ��  ".1ا�����، وا������ ا����� ��������ت و���� �� ا����ر ������ر

 ��2اف وا���� ����دة �������"أ���ر ا��� وا���� وا������ ا������ وا����رة وا���� وا����، وا���ا�� وا���رة و 

����و��������ا���������������أ���ر�ا���������ع:������(�1ا���ول�)

ـــــــــــــ�رة ــــ ــــ �ا�����ع�ا�������ا�������ا�������ا�������ا�������ا�و�� ا���

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

����� ����� 14 23,3 24 40 22 36,7 60 100 

 100 60 10 6 30 18 60 36 ��د ��ض

������ ������ ����� 11 18,3 18 30 31 51,7 60 100 

 

، ����� � ا����� ا������ ����� ����� %���6د ا���ض" ����� "ر�� ا���اء ��ع ا������ ����� ا���ارة �ــ 

 .%�.�34 ����� ���ة ��ا�� ا������ن ����� ������ ���� ، و� ا����� ا������ وا�76% �����

و� وا������ ���� "ا�����" ���� ���� ����اب ا��� �� ا����ر�� � ا����� ا� ���د ��ض ا�� ���إن 

������� ا��ي ���� ���� ا�� وا��ي �� ����  �������ر ا���� ���ع ا������و����� ذ�� ������ ا����� ا���إ���د�� 

��ور� ������ ا������ ا������ ا�� ��� ������ وا������ و��� ا�����، ���� ��ءت ا������ ا�������� ا������� 

 �� �� ������ �� ���ت ���� � ��ا ا������ ��اء ���� أ����، ������� أو ������ أو �� أ��رب� ا����� ا�

 ا������ وا�����.

 

 

 

 

                                                           

.4�7، ص، 5663، ا�����ة: دار ا����ة ����� وا���ز��،  4، ط����ا�����ع�ا�����،�رؤ����������ودرا��ت����ا���ـ أ�� ��� ��،  1 

.33ـ  37، ص، �566، ا�����: ����� ا���ح ����� وا���ز��، ������ا�����ا�������ـ ��� ��اط،   2 
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����و��������ا���������������أ���ب�������اد�ا������:��������ى�(18ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

�����7 11,7 

��53 88,3 

 100 �60ا�����ع

 

� ��  ، %�.����� ������ ����� ����� و�� ����� أ���ب ��� ��اد ا���� ��� ����  ا����� ا�

 .%�.��44ب ���� ���� ا�

��� ����� ��� ا����� ا����� و����� ������ �� �� � �� ر�� �������� ���ر �� �� ����� ا������ 

و��ى  .%�.���� ا��ث، ���� ��ء ��� ��م ������� ����� ����� ���� ���ل ا���اء ����� ا������ت 

�� ا���ر ا�� ������ ا����ن ����� �����ة �� و���� ا���م ا�������، ��� ���  %�6أن ��ا� "��ام"�

ا�����ت ���� ا���د �� ����ض �� �� و���� ا���م ا�����ت ���ة ��� ���� ا������ت ا�� �������� ���� 

� ا������، إ� ����� ا���ر دورا � ����� ���رف ا����ر وا�������� و��دي  �������ار����� ا�� ���� 

و������ �������� ������� و ������� � و���� ا���م ��� ا���س ����� إ�  .1ا������ ا�� ���� � �����ت ا����ن

 ���2م ا���ا�� ا������

���������ا�������ـ"�"��������::�(�19ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا����� 

 15 �9ا����ر�����������ا���

 55 �������������33ا�������ت�)�����(

 10 �6ا����������و������������

�����������������5 8,3 

 88,3 �53ا�����ع

 

                                                           

، ص، 4000، ا�����ة: دار ا���� ا����، �، ط���ل�وا��أي�ا���م،�ا����ا�������وا������ت�ا�����������إ���ا�ـ ���� ��� ا���� ����،  1

5��. 

. httpwww.jadeedmedia.com أ�����ت�����ا������ـ   2 
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� ����� ���� ا������ت �� أ�� و����� أإو�� أو�� ا������ن أ���ب ��م ����� ��� ��اد ا���� 

، و� ا����� ا��ا� أن ا��ا�� ���و�� �� ������ %���43ا��� ا���ر ����� ، ����� ����� 33%)�����( ����� 

 .%�.�، و���ك �� ��ا�� � ��� �������� ����� �����46% 

�� و� ����ت ����� ������� ��� ��م د�� ا������ت ���� ��� أن ���ر ا����� �� �� ا���د

وا����� ��� ا���رئ � ��� � ا���ل ���  �� ���� ا�����ا������  ����� ���� �����ل ��ا�� ا����

��� ��ن  .�����د ��ا�� وزوا�� ���� � ا���� ��ر ������� ���ض ������� ��ل �� �� ����ر، ���ا ا��� وا�

� إد�� ��� ا������ و��� ا���ر � ، و������� ا������ وا��� و����� "����ق"أو  "���ب"و أ��ر ذا ���ا��� ا�

���� ������� ����� و������ و���و�� �� ����� ا������ �� ��� أ��� ا��ا�� ���ق �� ا�و ��� ���ب ����� 

����د ��ن ���� �� ��� ���� ��� ��ا ا���ء ���� �� ا���ق إن ا����د ��� ��م ا�:����س�����"���ل ،����

�1."ا�����ي

����و��������ا���������������اد�ا����������������ة�:��������ى�(24ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����6 10 

 55 �33إ��������

��21 35 

 100 �60ا�����ع

 

ة ��� ���� ��� %�6، ����� ا����� %��33 ا������ن ��� ��ود�� ����ة ��� ا���� ����� أ��� أ

 .%���46 ا���� ����� ��إ��ة �� ��ى ا����� ا� ا����، ����� و�

أن ��ا ا���� � ����� ��� ا���وط ���� ��� ��ود�� ����ة ��� ��اد ا���� �� أ��اد ا����� إ��ع ا������ 

دل ���ر�� ���ض ا����رك � ���ق ��� ��� ���� ا������ ������ل �� وا������ت ا�� ��� ���ض ا�����ة، ����ّ 

و���ا��� ������ ا�����ن، ����� �� ��� ����ة ا���� ��ن ���ء ��� ����ات  ةا���� ا�� ��� �� ��ا�� ������ت ��� 

����ة ا���� ر��  %��46 �� ا��ا�� ��� و� ا������ ��ت � أ���ب �������، و��ل ا����� ا�! ��م ا�����ة

 "���� �ـ�ّ��ت ��ص ا�����ء ا����ري ا�درا�� ��ى �ـ ! � ���� وا��ة، ا���� � أ��أ ����� �� �� ����

                                                           

.540، ���� ����، ص، ـ ��ن ل ����ن 1 
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، ���������� �� ��1 ���� و���� ا���م"ــ ا����ر، ���� ازدادت ���� ���� أو ����� ا��ا�� ـــ ا�����ت 

.������ ����� ����� 

��������ا��������اد�ا�������ا����وءة������ت�:������(21ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

����7 11,7 

 83,3 �50أ�����

 5 �3دا���

 100 �60ا�����ع

 

��� "أ�����" �ـ ���� ا��ول ��ى ������ ا���اء ������ ���ن ��اد ا���� ا����رة، ���ءت ا����� ا�

 .%��3 دا��� ����� ، و� ا�%�.�����44 ، � "���" %�.��

.و������ ذا ���� ا����� ا��ا��� �������� ��ل ا���� ��ودة، ��� ا����� ��ك ا������ت �����ت أ��ىإ

��د ���� �� ا�����ة، ��ك ا������ت � �إ��ل أن ���ن ا������ت ��� أ�� ����� ��دي  ،� ������ �� ا���ّ 

�� ا���ا��، ����� ����  %�.44رأ�� ���� ��ل ا�����ة � ������ ���� ���� �� ������ ������ ��و��� ،������

"�� أ�� ����� ���ء ا������، �������، إ�� ����ن ا������ت و��ء��  �� �������� دا��� �� ����. 3%

 .2وإ�����، و����� ��ف ذ��، � �����ن ا���� �����ا �� ا���و�� �� ا������"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.557، ���� ����، ص، ا����ل�ا�������يـ ��� ���� ا�� أ���،  1 

.�7 ـ ��� ا���، ���� ����، ص،  2 
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���������ا�������ـ�"���"����ذا؟:�(22ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 5 ������3ا�����ض

 5 �3ا���������

 1,7 ������1ا�������ت

 00 �����0د�ا����ش

 00 �0أ��ى

 11,7 �7ا�����ع

 

، ����� %3و� ����� ����ض و��� ا���� ����و�� � ا����� ا���� ا������ت، ��ء ��� ا������ و�� 

 ، ����� � ��ل ا������ن أ��� �ـ "��د ا����ش". %�.��4 ����� ��ء د�� ا������ت � ا����� ا�

���� ا������ن � ا���م أن ���� أ��اد ا����ر � ����ون �������� �� و���� ا���م وإ�� �� ��ل 

�� أن ������ أ��اد ا����ر ا�����ف � ���� ا��را��ت إذ " �������� �� ����� �� ��ل ا����ل ا�����،

��م �����ة، وإ�� ����ن ����� �� ��ل ا����� ����دة ا��أي � ا�����ت ��� �������� �� و���� ا�����ن 

، �� ؟��� ��� ـــ � ��� ا���� ـــ ��دة ا��أي � ����ع ا���� ،1"������ �� ��ل ا����ل ا����� إا�� �����ن 

����ي ع وا�����ن ؟ أم �� ا����� �� ا���س؟ �������ض ���ر �� ا���ر��ن � ا���م و��� ا���� و��� ا����� 

��� ���ع، و��� ��ّ ������، أ�� ا���� ��� ر���� �� أن ���� �� �� �� ا����� أ��� �� ��� ا�����ر وا�

و ������� و��ا أ���ن �����  ن ا������ت ا����ب د���� ���� ا�����ة � �� �� ��أ، ���� ��� ا����� %�.4

��د��� � ���د ب ا����ء ا�� و�و � ذوي ا�����ص ���� ���م ��رب ا���� إ�� ������ ا������ و�� ا����ء 

 .������ ا���د���ن ر�� �� ��ل ا������������ ���� ���� 

 

 

 

 

                                                           

.475، ص، �566ا�����ة: ا��ار ا����� ا��������،  5، طا���م�وا������ـ �� ���� ا����ي، ���ى إ��م ���،  1 
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�ا����أ������ا����������ر����:��������ق(23ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 55 �33ا�����ع������اءة�����ا���اد

 20 ����������12اءة�ا�����ة

 15 �9دراج������ا���اءإا�����������ورة�

 10 �����6ا�����ء�����ا������ا�����و����������

 00 �0أ��ى

 100 �60ا�����ع

 

 �� ا����� �� ر�� ��ق ��� ا����ة ��اد ا����:����� ا��ول أ��

 %43، � %56، ����� ������ ��اءة ا����ة ����� %�����33  ���ر�� ا�����ع �� ��اءة ��� ا��اد

 .%����46ء �� ا���� ا����و� ������� ����� �� ��� ا�دراج ���� ا���اء، و� ا����� ا�إا������ ���ورة 

� ا������ة، إو�� ا���� ا���� ا��ي ��دي ����ء �������� ��� ا���������� ������ر ����� ���ن ��� ا�

����ع ����� ���� ا������ ����� �� ��ل أ����� ������ ���و�� �������� وا����ار وا������ ��� ���ن ا�

���ر�� ������� أ��ى �� ���� ا���و���،  ������ ذا ��ن إ����ء ���� ا������ ������ �� ������ت ا����، ���� ا�

 .�� ��وى �� ��ة ����� ��و� ��� ا��ا��ا��أ�� ا����ر  ،���د �� ا����ر

�اد�ا��������زاء��إ�����ا�����ا�������������ر�:������(02ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 23,3 ����14ا�����ر����ا���ع

 31,7 �����������19ا��������

 45 �27ا����و����ا����������������

 100 �60ا�����ع

 

�� ��� �� ا���و��� أ�� ���� ا��ول ��� ���� ا���� ������� ��اد ا����، ���ءت ا����� ا�

ا����ر � �� �� ، و� ا����� ا�%�.�4، � ��� ا������ ��� �� ����� %73ا�������� ������� ����� 

 . %�.5ا���ع ����� 
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د و ذا � ��� ������ ���� �� ��إ���� ا���� ا������ ����� ����� ����� ������� �� ا���ر�� ا����� 

�����ر �� ا��� ا�ول �������� ا������ و��ا �� ���� �،ا�������ا���� ا����وز ��اء �����ق ا�������� أو 

 .��ن ا�����ء ���� ا��ا�� و��� ���� ����ا ����� ��ا��������� ��� ا����� ا�������� �ا���و�

" ������� و���� ا���م ا������� ��� ���� ا��ى ا��را��ت ا������ ����ا�� ��� ������� 

���� ا������� � ا������ � ا������ت ��� ����� و����� ��� ����، ��اء ��� ا�إ��� أ��اد ا����� ا����ل 

وأ��� � ���ات ا�����، و���� ���ء ��� و��د رؤ�� �� وا��� ������ ا�� ���� ���� ��� ا������ و��ع �� 

 .1ا������� ا�� ��� � ���� ا����ن ������ ������، و���� ا��ي ���م ا������ و����� � �����"

����و��������ا�����������اد�ا��������������������������:(�2ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 18,3 ���11وج����ا���ا���ا�������وا������

 10 �6ا���اق��������ت�ا�����

 20 �������12ا��ا���ا�������

 51,7 ����31ا������������ا����ا�����

 100 �60ا�����ع

 

��� ��اد ا����، أ�� ا������ن ��� ا����ر�� �� ا������ � ��ا��� � ا���� � ���ر�� ������ و�� 

��وج �� ا���ا�� ا�����  %�.�4، � ���� %������56 ����� "، ����� ����� ا��ا�� ا�%�.34ا����� ����� 

 .% 46 �� ا��اق ������ت ا����������، و� ا����� ا�وا�

ا���� ���م ��ا���� ��� ���ر�� ��ا ا��ا�� ا���� �����م ������� إن �� ا������ � ��� ������ت 

 ،���� ا�� ���� ا��ا�� ا������� ���و����ا��ت أ����� و��ا�� ����� و� أ��� ��ر�� ا���� وا������� وا���او 

د���� دوات ����� �� ���� أن ����� أ��ا�� ����� أ�������� �� � ��� ���ا و��� ا����د� � ����� آ���ت و 

 .10%���� ����� ��� ا���� � �� ������ت ا����� ا��ا��، ر�� ��ا ��ى ا����ر أن 

 

                                                           

ا������"������ا����ل�ا�������ي�وا���������ا���ا��،�درا���������ء�ا������ت�����ا���رة�����ا�������ا�������"ا����ارـ ���� ����،  1

 . �77، ص، �564ــ  5645، �، أ��و�� ����� ���� ���دة ا�����را� � ���م ا���م وا����ل، ����� ا��ا�� ����ة�ا����������������ا�
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���م�ا���ام�ا�����������ا���ا������:�����أ���ب�(26ا���ول�)

�ا������ا�������ا����ار�ا�����

 30 �18ا����������ا���ا��

 23,3 �14ا��������ا������������

 23,3 �����14ا���ر��

 5 ����3ط�ا����د��

 18,3 �11ا������������ا����

 100 �60ا�����ع

 

���ا�� ا����� ���ءت ا���ارة ����م ا���ام ا������ ������ل أ���ب ���� ا��ول رأي ا������ ��ل 

، ��� ا������ ا�������� و��� %�.�5ا������ و������وي ، ����� � ا����� %������6 ��� ا���ا�� ����� 

 . %��3 ���ط ا����د�� ����� ، و� ا�%�.�4ا���ر��، � ا������ �� ا���� ����� 

�� ������ ��� ا���ا�� إن ا����� ا�� أ و��ت ��� ��م ا���ام ا������ ������ل  �����ا�� ا����� ����� 

���� ��� ������� ������� � ��ا ا���� �� ��ل ��او�� �  1وا����ل )��ول ����(��م ���� أ����ة ا�

����� ���� �������ن ا���� �� ا��� وا����وز، و����� ��� ا������ ا�������� و���  ،ا���ر�� ا�����

و�� ���� ���ك ������ت �  ،���� �����ر�� �� ��ف ا�ذ أن ا��� �����ا�� ����� إ� �� ����، إا���ر�� ���� 

� ��ر�� إ� �� ����  �����د�� ر��� � ا��� ������ور�� أن ا����ط ا� .��ل ا����وز ��� ��ارك ��� ا������

 ،��ى � ���� ا������ � ا����ع ا��ص�ن ا������ أ���� ����� وا��ّ�م ا�����دي �� ا�ا������ ������� 

ا���ر�� و ��ص � ا����، ���اف �� ا�����د�� ��� أن ا��ا�� �� ��ف و��ر�� ��� آ�� ��� ا�������ط ا�

ا�����ت ، ������ ا���� � ����� إ� �� وا������ ����� ������ �� ���� ا����� �� ا����ء ��

ل ����� � ا����� "�ن �� ��ّ  "،2"إن ا�����ت ا����� ����� إ� �� ��� �����ى ا�����،����تا�و 

 .3"ا������

                                                           

(�)�ول ر�� را�� ا�ـ   1 

 .37ـ ���� ��� ����، ��دد ��اد ا�����، ص،  2

.�7ـ  �7، ���� ����، ص، ���������ل�ا���ن�ا������������ا�����ا���������اـ ��ا�� ��� ا����،   3 
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�

 را���:�ا�����ت�ا�����ر�إزاء�����������ت�ا������

�و�������س�"����ت"إزاء�����������ت�ا������ا�����ا���������������

�ا������������ "� �"����ت : �� أن ا���� ا��ي ��� �� ا���رات )��ا�� ���ة، ��ا��، ����، ����س

، ����= ��5ا��= ،4ر��م ا�� ���� ��� ا������ �� )��ا�� ���ة= ������رض، ���رض ���ة( ����س �����، 

ا���� ���رة ،...( � ��� ا����� ا���� )ا����� ا����( و��� ذ�� ���ب ��ل ا����ة أو� و�� � ��� �

���، ����� �� �� إ �����5 أو�، و��  �5 إ ��4د ا�����ت )��  ���7 ���  ،���3 ��7 ���� ���� 

����  ���3  7ا�����رات. و��� ���� ����� ��د  3 ������ را���(، أ� �3 إ �����7 �����، و��  �7 إ �و�� 

 ا����: و���� ا���ز�� ��� ا��ول ��6.�6ل ا����ة و���وي 

 

�ا�����ى�ا�������ا�����

 ��ا�� ���ة����17�9إ����1

 ��ا������27�9إ����1784

 ��������3739إ����2764

 ���رض����0719إ����3704

 ���رض ���ة�����إ����0724
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�زاء�������اد�ا������إا�����ت�ا�����ر������(:��2ا���ول�)

 

زاء ��� ������ت ا���� ��� ����س )����ت( ا����� إ��� ����� ا��ول ا��ص ������ت ا����ر 

، ��� ���� ا������ ���ل ا����رات ا����ة ��� ا��ا�� ا������ �� ا��ا��� � ���رات ا������� ��ة ا���� �� إ

 و���� ذ�� ����:ا����� �� ��ا ا����، 

������ت ن ���� ��� ا��ا�� ������ �� ا�أ"����رة �����ت ا������ إ� ����ا��� و��د ا��� ��ل ��ا 

��� ا����ر ���د و���ع ���ت ا����ر ا��ي ��دي ،0,930وا��اف ����ري ����1,82 ����� "وا����ت

ذا أ���� ��� ا�����ر ���� ا������ ا���� أ��وا ��� ا����رة ����� ا��� إ� ����� ا�راء ا������ ���� إ�����ورة 

���ت وا����ت ���ر �� ���ت ����� ������ ��� ������ ا�� ���� � ���� ����ة ا���� �ن ا����

 ���� ا����� ا����� ��� ا���� ا����� ����ل ا����� ا������ و��ذج ا����ك ����� "إذ أن ��� ا�����ة، 

�

�ا����رة

ا���و�ط�����رض���دة����رض�����د��وا�ق��وا�ق���دة

�ا������

ا���راف�

�ا�����ري

�ا�ر����ا�����

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�

�8 �وا�ق 1,062 11�18,3�33�55�6�10�7�11,7�3�5�2,30 ��ر��واد�ا��ر�������ق�و���������ر��

��6 ����د 1,193 �6�10�32�53,3�7�11,7�8�13,3�7�11,7�2,63ا���ر����������س�ا��ورة�ا���������������

�63 �وا�ق 0,892 �����6�10�28�46,7�18�30�7�11,7�1�1,7�2,48ل�ا���ر���رم�ا��ر�دة�وا����

�4 �وا�ق 0,993 �����16�26,7�30�50�6�10�7�11,7�1�1,7�2,12ر�ا���ر�و������ن�و���ل�ا�و����

�3 �وا�ق 0,915 �13�21,7�35�58,3�7�11,7�3�5�2�3,3�2,10ا���ر����ق�رأ���������د�ا��ر���

��6 ����د 1,033 �6�10�18�30�19�31,7�15�25�2�3,3�2,82ا���ر��د�م��ظ�م�ا��دا��

��6 �وا�ق 1,059 2,38 1,7 1 20 12 11,7 7 48,3 29 18,3 11 ا���ر��ردع�إذا��رن������م

�� �وا�ق 1,112 2,02 1,7 1 13,3 8 11,7 7 31,7 19 41,7 25 �زارة�ا���ر��ؤدي�إ�����دان�����س������ن

�68 ����د 1,209 3,12 10 6 36,7 22 20 12 21,7 13 11,7 �����7ف�ا���ر����ر����ذل�ر��ل�ا��ن

�9 �وا�ق 1,017 2,32 1,7 1 13,3 8 21,7 13 41,7 25 21,7 13 ا���ر�ا��ط����د�م�ا���وك�ا���را��

�66 �وا�ق 1,149 2,37 5 3 15 9 15 9 41,7 25 23,3 14 ��رار�ا���ر����ل�ا�����ض�وا������ر

��6 �وا�ق 1,046 2,58 3,3 2 15 9 35 21 30 18 16,7 ���10ر�ا��را�م���زو���ا����ق���رر�ا��رم

�� �وا�ق 0,998 2,23 1,7 1 10 6 23,3 14 40 24 25 �15إ���ا�����د��ر�ا��وب�ا��ر�����ؤدي�

ا���ر���ر�ا���ؤول���وش�������ر��ل�

�ا��ن

�� �وا�ق 1,151 2,22 6,715 4 6,7 4 18,3 11 38,3 23 30 18

�� وا�ق� 1,117 2,20 6,7 4 8,3 5 8,3 5 51,7 31 25 ���15رار�ا���ر��ظ�ر�ا��را�م���و�����د���و���و��

ا�����ء������ر�ا��و�ز�ا�����ر���ر����ض�

�ا�����ق

�� �وا�ق 1,075 2,22 3,3 2 11,7 7 15 9 43,3 26 26,7 16

ان��������ر�ا��را�م���������ن�ا�������ت�

�وا�����ت

�6 �وا�ق 0,930 1,82 3,3 2 00 0 15 9 38,3 23 43,3 26

�64 �وا�ق 1,142 2,50 6,7 4 13,3 8 21,7 13 40 24 18,3 ��11ر�ز�ا���ط��������را�م�������

�61 �وا�ق 1,087 2,35 5 3 10 6 21,7 13 41,7 25 21,7 �13طر����ا���ط������ر���را�م��ر�����ن��������
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�� ��� "��ارة ا���� ��دي إ� ���ان ا����س �����ن"����� ����  ����� ���� ، و���� 1ا���م

�ا ا������ ��ر� وا�� ا���� � ا����، و������ ���� ��ذل ���ت ����� ��، 1,112"����ريوا��اف  2,02

��ارة ا��دة ا����� ا����� ا�� ������ و���� ا���م �� ��دي "���و�� �� ��ا����، ����ك �� ا������ �� ��ى أن  

���رة "ا���� ��� رأ�� ���� �� ا����"����� ���� � أ��اد ا����� �������� أ، و 2إ� ���ان إ���س ا���د �����"

���� إذا ���� ��� ا�����ة ا�� ��� ا��أي ا���م �� ا����� ا���د��� ا�� ���� ، 0,915وا��اف ����ري  2,10

�� ا������ن ��� ا،  ������3"و���� ��� "ا����ء ا����ر ا����� ����� و��� �������ت ا���اء اإ���� ��� ا�����ت 

 0,993وا��اف ����ري  ����2,12 ا���� و���� �� و���� ا������"����� ���� "���رة ������ ا����ة �� 

�ن 1,117وا��اف ����ري 2,20و���� ��� "���ار ا���� ���� ا��ا�� ����� ��د�� و������"، ����� ���� 

�ذا ��ن ا�����ض ا������� ��� �ّ� ���� "إ��� �"�ا�� أ��ا ����دا ��ى ا�����، ��او�� ا������ ��� �� ا�

دور���" �� أ�ّ� ا��وا�� ا�� ��� ا���د ���� ا���� وا���ام، ��ّن ���ّ�� ��� �� ا��ث ا���ا�� أو ���� ر��� 

����� ��د�ّ� ����� � ار����� أّي ��ع ��  أ���ّ�� � و���� ا���م، ��� �� ا���ر��ت ا���ا��� وا���ا���

أو ���� أ��ى ���� ���  ،ا�����ض وا������ر ��اء �� ��ف ا���� ا��ي ����� ا���� أو ��ّ�� أ��اد ا����

، ��� ا����� ا�� ���ا �� ���ن ������� أ��� و��� �� "ا����� ا��د�ّ��"و���� ا���م �� ��� ������ �ـ 

����رة "ا�����ء ������ ا���� ا����� �� ���� ��� ا������ ��ل ،��� وا�� ا������ن و 4"�ت ا���د��ّ��ا�����

ا����� ����ا��� �������� �����رة " ا���� ا���اء و���� ،1,075وا��اف ����ري  2,22ا�����" ����� ����  

، "��ن ��� ��ى 1,151 وا��اف ����ري  ��2,22 ا���ول ���ش ����� ر��ل ا���" ����� ���� 

، و���� ا��ا��� ������� �����رة "��� أ���ب 5ا����ء ��� ا���ر �� ��� ا���ار وا���� و�� ��� ا����"

ن أ"،إذ ���� ��� ا���ر�� �����، 0,998وا��اف ����ري  2,23ا���� ��دي إ� ا������" ����� ���� 

"��� ��اد ا���� ��� و���� ا������ن �� ا������ ���� ،6"ا���اد أ����� ����ة �ر���ب ا��ا��ا������ ���� 

ـــــ، 1,062وا��اف ����ري 2,30و��� ������"����� ����  ��ن ا������ ��"����ون �����، �� و��� ��� ��

 ا����� ��� أ���ر ا���� ��� و��� ������ ���� ��� � ���� ا���ف ��وز رأي ��م ���� ����� إ��اء إ��ح 

                                                           

 1 ـ ����ل ����، ���� ����، ص، �70.  

 .��ـ  �5ص، ،���� ���� ـ أد�� ���ر، 2

 .�4، ص، ���� ����ـ ��� ���، ���ء ��� ا����،  3

 .����� ����، ص، ـ ��� ا���او��، ،  4

.������5 ����، ص، ، �����ت�ا���م�ا�����ـ ��� أ�� أ���،   5 

.5�5، ص، �400، ا�����ر��: ا���� ا����� ا����، ����ا���امـ ��� ا���� ��� أ�� ����،   6 
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����� ����  "ا���� ا����� ���� ا����ك ا���ا�"����رة ��ا����� ��� ا، وأ��� 1"����م ا���ا�� ا��������

و���� �������� �� ا���� "����� ا������ ���� ��ا�� ����� �� ������"، ، 1,017وا��اف ����ري  2,32

���م ����� � ���� ����� أو أو����ت أ���ر "�������� و�� � 1,087وا��اف ����ري  ����2,35  �����

"���ار ، ��� أ��وا ��ا����� ��� ا���� 2."و�����و����� ا���� ���ر �� ���� �� ��� و����� ا������ ا����ر��

ا���� "، و���� ������� �����رة 1,149وا��اف ����ري  2,37ا���� ���� ا�����ض وا������ر" ����� ����

، و���� ا������ن ا����� �� ا������ 1,059وا��اف ����ري  ��2,38دع إذا ��ن �����" ����� ���� 

ر�� ا���ف و���ت 0,892وا��اف ����ري  ��2,48م ا����ة وا����"����� ���� ���� ا����" ������ 

�� ا������ � ��ا ا���� و�� ا���ا�� ����ا ����ا���� � ا������ ا������ ����ر ا���� �� ���� و���رض 

����ول �� ا����� �� ا���� �� ن ا������ ا�� أ"���� ا�������ن ا������ن � ��ا ا��ل .وا�������� وا������

"���� ا������ ��� ��ا�� و���� أ��اد ا����� ���رة  ،3"ا����ر ا����� � ���� ا��ف �� ��� ا�� ا����� ������

إزاء ���رة "��� ا��ا�� ���و�� ا����ق ��ر ا��م" وأ��� ، 1,142وا��اف ����ري  ������2,50" ����� ����

و���� ا������ و��د ا��� ����� ��� إ� ا���د �� ���رة  ،1,046وا��اف ����ري   �����2,58 ���� 

و���� ��� أن ، 1,193وا��اف ����ري  2,63، ����� ���� "ا���� ����� ���� ا���رة ا������ �������"

������� �����رة ������ ا���� أ���و ،4"ا������ا "��آة ا���� و�� � �� أن ���� �� �� ��ور �  ا���م ��

"����� ا���� ����  ��ر�����، وا��� 1,033وا��اف ����ري   �����2,82 ���� ا���� ���� ���م ا���ا��""

 .1,209وا��اف ����ري ����3,12 ��ذل ر��ل ا���" ����� ����

����� ���� ا����رات ا�� � أن ا������ �����ن ا����ت ����� ����ة ا�إو��� ����� ا��ول � ����� 

 ���� ا����ت ا����ر أ��� �� ا������ وا������ �� ��� ��اد ا����.

 

 

                                                           

����57 ����، ص، ���� ��� ا��د���ن، ـ 1 

 .460ـ ��ال ��ي أ�� ����، ���� ���� ، ص،  2

���� ا���م ا�رد�، أ���ر�ا����������و�����ا���م�����ا���رة�وا������،�ـ  3

5645.44.46.http://www.jmm.jo/reports/2017 

.4�:44، ��� ا�����: 5643. 45. 54ـ.��ر�� ا����رة:    httpwww.jadeedmedia.com ـ أ�����ت�����ا������، 4 
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 �����:�ا������ت�����������ت�ا�����������ا�����ر����و��������ا��������

���� �� ا���ال : �� ا������ت ��� ا���� ��� ا����ر؟ � ��ض ا���� ا����� وا����اج ��

 ��ا��ت ا����ر�� �� ��� ا�������ت، ��� �� ���� � ا��ول ا����:ا������ت ا������ وا�

�ا������ت�������اد�ا����������������ا����������ا�����ر�����(:�28ا���ول�)

�

�ا����رة

���رض�����رض�����د��وا�ق��وا�ق���دة

���دة

ا���و�ط�

�ا������

ا���راف�

�ا�����ري

�ا�ر����ا�����

�ا�����

% 

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�ا�����

%�

�

�دم���ر�ا����م�������ر����

 �ر�و��

�7 �وا�ق 1,056 15�25�25�41,7�10�16,7�9�15�1�1,7�2,27

�دم���ر���رى�ا�������ت����ل�

�ا�������ا�رد���

�5 �وا�ق 1,112 20�33,3�23�38,3�8�13,3�7�11,7�2�3,3�2,13

ا��ر��ز�ا����������ا���ر�����

�����ل����������ا��ر����

������ل�����د��

�6 �وا�ق 1,054 16�26,7�26�43,3�10�16,7�6�10�2�3,3�2,20

ا�دا�م�������ر�أ�واع�ا��رص�

�ا��را�م����ل�ا����س������ا��ر

�8 ����د 1,166 11�18,3�21�35�10�16,7�16�26,7�2�3,3�2,62

����ا���ر����س�ا���رة�وا��را���

�وا����ط�ب

��ر� 0,865 13�21,7�32�53,3�11�18,3�3�5�1�1,7�2,12

 �وا�ق

4�

ا���ر�ا����ف�������را�ز�ذوي�

�ا������ت�ا������

��ر� 1,039 15�25�23�38,3�15�25�5�8,3�2�3,3�2,27

 �وا�ق

7�

�ر���ا���ر�ا����ك�������ر�

 ا�������

�9 ����د 1,075 2,72 5 3 16,7 10 38,3 23 25 15 15 9

ا����د����رات���ر�ا����������ل�

 ا�����ض

�7 �وا�ق 0,936 2,27 3,3 2 5 3 25 15 48,3 29 18,3 11

ا����������رس���م���و���ا�وا���

�ا��دوا���

�3 �وا�ق 0,958 1,88 3,332 2 3,3 2 10 6 45 27 38,3 23

ا���ر�ا���ؤول����ل�رأ��������

 �د�ا��ر���

�وا�ق� 0,983 1,68 3,3 2 5 3 1,7 1 36,7 22 53,3 32

 ��دة

1�

�ن��ق�ا����ور�ا���ط����������

 �ن���ل�ا���ر�ا���ف

�وا�ق� 0,770 1,68 1,7 1 00 0 8,3 5 45 27 45 27

 ��دة

2�
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ا������ت ��� ��اد ا���� ������ ا��را�� "ص ����� آراء ا����ر ��ل �(ا�����5 ����� ا��ول ر��)

ا���� "� و��د ا��� ��ل ��ا ���� ����رة: إ��� ����س )����ت( ا����� ��� ا����ر �� و��� ��� ا������" 

��� ����� ا���� ا���ول ، 0,983وا��اف ����ري�����1,68 ����  "رأ�� ���� �� ا����ا���ول ���� 

ا����ام �����ا�� ا����� و������ ا������ وا����ر ا���ا�� ا������ ا�� ��� ا����ت ا������ ������ر �� ���ن 

���ر أ�� �� ا����ر ا����� ������� �� ��ل "���� �� ���رة: و ي ��م �� ا����، أ��درة ��� ��� ر 

��� �� ����� �� ا����ر � ا����� ������� � ،0,770وا��اف ����ري1,68ا����"  ����� ���� 

���� أن ���� و���� ا��ا�� ������ و����رة و���و�� �� ������� و����� � ���در أ���ر�� ������ ا��ا�� و��� 

�����رة: "����� ا��ا�� ا������� ���س ��� ا���وا���" ����� ����  ��������و ع �� ا������، � �� إا������ 

����ا�� ا������� ���ر �� ���د� ا������ت ا���ذة ���ر �� ����� ��� ���ت ، 0,958وا��اف ����ري1,88

����� ��رب ��� ا����� و�� ��� ا������ ��� ا���و��� ا�������� ��ض ا���� ا��� ا���د ������ �� 

� ا���رة وا���ا�� �� ���رة: "��� ا���� ��� أ���و � ���� ��� ا���وا��� �����، و ��� ا��از�� � ا������ 

"��م ���  ، و���� أ��اد ا����� ���ة �� ����� ���رة0,865وا��اف ����ري2,12وا������ب" ����� ���� 

إذ ��ى ��� ا������:  ،1,112وا��اف ����ري��2,13ى ا�������ت ���� ا����� ا��د���" ����� ���� 

 ������ب ا��ي ا���� ��� ���ن � ��� ���� ا��� ��ور ��و  و��ع ا���� �� ����� ز���� ��ة �� �� ������ أ��"

 .1"� ا���� ا����� �� ا����� ردع ���� ����� ا��ي ا����ب أن ���و ،��م �����

و���� ا����� ������� �����رة: "ا����� ا����� � ا���� ��� ������ ����� � ا���� ������ �������" ����� 

������ ���� ا�����ض" ����� إ"ا����د ���رات �� و������� ���ة �����رة 1,054وا��اف ����ري����2,20 

، و�����ن �������� ا���� ����رة: "��م ��� ا����م ��� ا���� ������"، 0,936وا��اف ����ري����2,27 

���� ر��� ا����  ��������� ���� ا���� أ���ر ا���� ، �1,056اف ����ري �وا �����2,27 ���� 

ا�� ��� ������ ا���� و���  ��� �� ا���ا�� ا����� �� ����� ا��ا��، ����� ا��ا��� إ�ا������ ا�� ��� 

و���� ������� �����رة: "ا���� ا���� ���� ��ا��  ،2ا���س ����ن ��� ا������ت ا��اد�� ا�� ����� �� ا����ن"

�����رة " ا��ص ا��ا�� �����د ، و�����ن 1,039وا��اف ����ري2,27ذوي ا������ت ا������" ����� ���� 

 ��� إذ ��ى ، 1,166وا��اف ����ري��2,62ا�� ���� ا����س ��� ا���" ����� ���� ��� ��� أ��اع ا

                                                           

ـ .0، ���� ����، ص، ��� ا��� ��وي ��� أ�� 1 

المج�ة�العر�ية�ل�دراس�ت�ا�م�ية�، ا����� ا������ ا����د��: ��ا�������������ا���ر�ا���ا���وا���ادث��������أ�� �� أ�� ا������،  ـ2

 .���،�دون�س�ة،�ص،��1،�العدد��7وال�دريب،�المج�د�



 ا�����ا���������������������������������������ا�����ت�ا�����ر�إزاء�ا��������ا��������������

                                                                �������������������������1��  

 

 أن ���� ا���ر ا�� ������ ا���د �� ���� ����� �� و���� ا���م ���� إذا ا���� �������ار�� ��� �ا�����

ا������ �� ا����ر وا����ص "� ��ض ��ء ��� ������ �ن إ��ا ا��ا�� ـــ � �� ا����� ا����� ـــ  �دي�

ا������ �� ����� ����ة دا�� ا����ر �� ����� ������� و����ا�� ا�� �� ������ أ����� ��� ���ف إ��� 

رة: "���� �� ������ إ� ا���د ����� ����� رأي ا������ �� ، ���� ��ت ����� ا��ول 1ا����� ������ل

، ����� ا������ �� ����� و������ت 1,075وا��اف ����ري2,72ا���� ا����ك ����� ا������" ����� ���� 

����ذا � ��� ا�� ا����� وا�� ا���، ا��ا��� ����� ���  ��ة ���� ���� ا���ر��ت ا�� ����� أ����� ��

 ����� ا�������� �����ر ا����� ������ وا���� � ���در�� ا������ و��ّ� إ���د�� إا������ ��� ��ي ا����� و 

��اك ا��اء �� ���د�� ��� ا���� و��� ا�����ع وا�����ن، ��ا ��ج ا������ �� ��د ا���� ا��ي ����� �

ا��را�� ا���ة ا�� ���� ��� � ��� �� ا������ت � ا������ت وا����� ا������ ا�� ����� �� ����إا����� ��� 

 .ا������ت ا������ ������ر ������� �� ا������ و������ ��ر�� ����� رأي ��م ����� ������ ���ق ����� و�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                           

.00، ���� ����، ص، ������إ�����������ة����ا�����ا�����ـ ��ا�� ��� ا����،   1 
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�

�������ا��را���ا����ا����)ا�����ر(

�� ���� �و�� ���� وا�%�.�7، � �� ��� ا����ر ���� %�.����3 ا������ ���� ا���ث ��ءت ـــ 4

����� ا������ ��  %�6ا����� ا����  ، ��� ��� ������������� وا�ا����� ا����م ���د��� ������ ا����� ا�

 .���� ا����ب � ا�����ق ���� ���ّ ��� ���76 إ�  53

ر�� ���ق ���� أ����ة ��د�� ا�ا����� ا����وت ا���� �� أ��اد ا����� ���� ��  ���� ا��را�� ا���ا��� ـــ 5

����ع ا��ؤى ر�� ������� �� ،ا���م وا����ل، ��ا ا����ف ���ي ا��را�� ���ا ������ ا�����ة ا��رو�� )ا����(

 .ا��ا���� ا���� ����� ����� أ���ر ا���� ��������ا��� ا������ ��ل � ا���ازن � إ��� ����� ���� 

��د��� � ����� ا����� ا�إو���� ����ى ا�ر���ع ������ن ا���� ا��ا���� ا���� ��  % ��06ءت ���� ـــ �

 وار������ �������� ا�� �� ا���ن ا���م.

"ا���وق ا�����" ا���� ا���� ا���� ���و��� � ����ا������� ����� ا������ ����� ا��ا���� ـــ 7

أ���ب ���ض �� ، و��ل ��� ا������ أن ا������ وا�����و ا����د � ا���� و ا���ا��� ، ���� � �����رات ��ة

ذا را���� ا���� ا�����ق ����اءة إ، ���� و��� ��د ���ء و�� ا���اغ�� ا�����م ا���� ������� ��د��� ا�

 .ا�����ة��� ������ت ����� )ا���م وا���ق( ���ا ������ أوار����� 

ا��ي ��رئ ا������ ���ر��" و�� ا����ر ����� ����� ����ت ا������ ار���ع ���� ����� أ��اد ا����� ����اد "ا�ـــ 3

���� ا������ و����� و��ط ��ّ� ���� �� ا������ت ا������ �� أ���ة ا���م ــ ��� ا������ ــ  ����

 .����� ��اد ا�����ا������

ا�����ر  ����ر � ا��را�� ا���ا��� �� ����ى ���� ������ ا����� ����ر ا���� ������ ا��را�� إذ ���ـــ �

�� ��������  %����56 ا���ة ���� و� ا� ،�� ���أو�� ��درا %53، ����� ���� %33"أ�����" ا����� ا���� 

��د�� ا����ة � ��� ������ت ا������ ������ ا���رئ ا� ، و��� ��� ا������ ����ات ����� ر�� �ن ا��دةدا���

 . � ��ل ����ا�������� و������ � ���� 

�������� ����� � ��� ��� ا���ق ا����� � ا���ع ��� ��اد ا���� ������ ا��را�� أ���� ا����� ا�ـــ �

 ��د ا�����ء ���اءة ا����و�� ��� ا����� ا�و�، وا�����  %�3، ����� %�.74ا�����ت ا��ا���� ����� 
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� ا�����ت ا��ا����  إ��از � د�� ���ل ا���رئ دوات ا�أ، �� �� ���� ���� ������ ���� ا���� %�.�5ا���ة 

 .�� ��ر� ��م ������ ا������

، ����� %�.����74 أ��� �ن "��� ا������" � ا����� ��ر����اد ا���� ������ ا��را�� أ��اف ��� و�� ـــ  �

"، �ا����� ا���ة و������وي "��� ا��ا�� ��� �، و� %�.�����54  "ا������"، � %������4.4 "ا���رة "

 ��اد ا����.ا���� و�� ���ر ��� ����� أ��د��� ��� ����� ا������ "ا����،"

:ا���� � ������  ��اع ا��ا�� و�� ا����م ا������ ��ا��را�� ا���ا��� ����� ا������ �ـــ ��� أ���ت �����  0

، أ�� ا�����ب ��� ��ن � ا����� ا������ ����� %�6، و� ا����� ا������ ا�����ف ����� %73ا����� ا�و� ����� 

� �� ،%�.������3 ا���ردة ���� ا����� وا���ة ، و� ا�%�.�5، و� ا����� ا��ا��� ا�����ر ����� %�.��

، � ا�����ر ���� ا����� �� ا�����ف % �.����ا�� ا���� ����� أ���ت ����� ا��را�� ا�������� ���ر 

، % 3.7، ����ع ������ ����� % 4.�، ����� ا�����ب ����� %44، � ��و�� ا���� %�4وا���ردة ����� 

�� ���� ا������ أن ا���ر ا������ ������ ����� ا������ ���� ا������ ��ى .% ��5.0ق ����� و� ا��� ا

و�� ا����ع وا��� ���� ����� ا����ض ا������ ��� ا��اد ���ل ـــ ـــ �����ة ا����ف ا� ا��أي ا���ما����ر ������ 

و��� ، ���ر �� ��� إ� ا���رة و�� �� ���ف ا����� �� ����������را أ��� ������ ا������ ا�� � ��� إ� ا����� 

 .ا�� ���� ا��أي ا���م �������� �������رأي ��� ����ا�دراك ا��ي ���� �� 

، %�.�����7 ��� ا��� ا������ ا����� ا���� ������ت ا��� �� ا���ا�� ا�� ����� ا������ن ���اءة ـــ 44

و� ا����� ا���ة ا����د  ،%�.�، أ�� ا���ل ������ �.�4، � ا������ ����� %�.������5 ���� ا�� 

" ������ ا���� "و�� �� ������ وا��را�� ا�������� ا�� ���� ������� ا����م ����� ا��را�� .%�.������

���ا � ��� ا����ل ��� ��اءة ��دة ا��������ن  أ��اد ا������ ��� �، " ���ا�� ���� ��دة ا���� ��ا�� أ���ا��"و

و������ ����� ا����� ا�����،  ������� ا����ت ا������ �� �و ����رض  �� ������ ا����� ا����ر ������

���� ��� ا���ا�� ����� ������ ��  ،��� ���ض ا������������ ا��  ����ا �����ر� ���� �� أ����ا������ ��� �

 وا������.وا���رة �������� ا������ 
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و������� ��� ا��ا�� ا�����ت ا������ ��� ���ى ا���� ���ى أ��اد ا����� أن ��ا��ة ا����د ا������� �� �� ـــ45

ا�������� �� ���ح ��ا�� ����� أ��ى � ��� ا������ ا������� و��� ��ا ������ ا��ا�� ا���� ��� ���� ا��را�� 

 ر���� ���ر ا���اء ���� � ا�����ب ا���اء ا��ي �� ورا�� ���� ا������ �����.

��� ���و ��م ر�� ��� ا���اء �� ا�����ة ا���د��� �� ��ق ��� أ���ر ا���� ������ ا��را�� ���� ـــ �4

"، ������ ا������ ��� ����� ������ ������ا"� وأ�� ��� ا����� ا��� "����� �����و� � "� ا����� ا�"��د ��ض" 

���ب ا���� أ����ت ا���اء � أ���د�� ا�������� وا�������� وا������ ������ ا������ � ���� أن ���� ا����� ا�� 

 .�����ر ا���م ��� ا���رة ا������ وا��ةا����� ��� ا������ت ا�� ا���ت ��� أ����� ا����� 

��� �� ����� ��� ������ت ����� ����� (  %�.��)ا������ ����� ����� ـــ���ى أ��اد ا����� ��م �����  47

�� ����، وا���ر  ����د ��� ا��ا�� ا����ا��� ����ن ���و�� �� ر�� ا���ر ا�� ������ ا������ ��� و����� ���� 

��� ���� �������ار��.أ�� ���رف ���� ا���ر ا������ ���� و إ�� ا������ و ��� ��� ������ا�� ا�����ء ��� ��� 

� ا�� ا��ي ���و إا���ف ا�����ت ا�� ������ أ�����  ــ �� ��وى ا����ــ ����ت ا������ إ��� ���� ـــ 43

 .��ل ا��ا�� ا������ � ا���� � آ��ر ��ا ا�����ّ �درا��ت � ا��ا�� �� ������ ا������ت �ا ��ر ����� �����ر� ��

 أ�����ذ�� ���  �ن�( %�.��ا������ ) �أ����� ������ ا���اء ������ ���ن ��اد ا���� ا����رة،����ن ـــ �4

��� ��� أن ��دة ا��أي ��� ��ّ � ����� ����� ���� �� ����، ر�� أن ا�����ء����ن ��� أن �����ل ا����� �

� ا������ ��� ���د ا������ت إ��د�� ��ن ا����ل ا����� ���� �، و� ا��ل ا���ي ا��أ� ا�� إ���دون 

� ��� ���� ���� ���� ��دي ـ�إن ����ت ـــ � ��ل ����ع درا���� "ا����"، �ن ا������ت � ��ا ا��ل ���د 

 .���ةا�� ا�� ��� إ

���ر�� ا�����ع �� إذ : ��ق ا����� �� ر�� أ����� ا���� ���� ا��را�� ا���ا��� �� رأي ا���اء ��ل  ـــ �4

ا������ ���ورة إدراج ���� ا���اء،  %43، � %56، ����� ������ ��اءة ا����ة ����� %��33اءة ��� ا��اد ����� 

��� ��ن �������� ��ا�� ا����� .%46و� ا����� ا��� ��� ا�����ء �� ا���� ا����و� ������� ����� 

 �������� ���ن �� ا���� ��������.
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�أ��ا ا������ ��� ����� � �� ا����ر � ا�������� � و�� ���ر ا������ ������ ا������ ���  ـــ �4

�وج �� ا����� � ـــ ��� ��ا�� ا���اء ـــ  ، و��� ������� ����ر�� � ����� ا��را�� ا���و��� ا�������� �������

أن ��ا�� ����� ��اد ا����� ن �أ��و �، ����� ا��ا�� ا�������� ا��اق ������ت ا�����و ا���ا�� ا����� وا������

����� وا�����ن ���� �� أن ��ا�� ا���ا�� ا����� ا�� ��د�� ا�������ت و��� ��ر���� أ��� ��� ن �� أا���� 

�� ا����  ��از��� ا���ن ����م أ��� ���ا�� أ����� ��د�� ا���و��� ا�������� ������ ����� ��أ�� 

 وا���و���.

��� و  ��� ا������ ا��������و ���� ��� ا���ا�� ������ا�� ا����� أ���ب ��م ا���ام ا�������� أ��اد ا����� ـــ 40

ا����ام �����ا�� ا����� � ا��ل ا����� ���م ������� إن .ا������ �� ا����و ����د������ط اوا� ا���ر��

����، أو� ا���� ��� ا���ا�� ��اء ���� ������� ������� أو ������� ���ا��� أ�����، و����� ��ى ا��ص ��� 

�� ������� وا�� �� ��وز�� �� ��ف ���ت ���و�� ��� ا���� ا��ا�� ���ا���، ���� ��ء ����� أ���ب 

 ا����ام ����� إ� �� ���� ������ر�� ا������ ا������.  

������ ������� �����رات ا�� ���� و���� ا����ت ا����� ا������ ا�����ت ��ءت ا������ دا�� ��� ����  ـــ 56

� .زاء ��� ��اد ا����إ��د��� ا�

ا��ص ����� آراء ا����ر ��ل "ا������ت ��� ��اد ا���� ������ ا��را�� ��� ���� �����ت ا��ول ـــ 54

 �������� ���� ا����رات.���� �� ا������ ا����ر �� و��� ��� ا������" 

�ا���������و���ا����ر���ا�������ا�������ا���������را��

ا��را��ت ا������ ����� ����� ��وى ��ل وا����ل ��م �ا���م ن ا����رب � آراء ا������ � إ

����ا�� ا�� ���� ا������ت ا�����رس ���� � ةوا��د ،����� أم ����� ��� ا��را��ت ��اف ��ا�ا��ؤى ��ل 

 أن ��ا ا������ �� ا���ا�� ا����ة � ���آ��ون إذ ��ى ،و����� ا����� ا�� ����و�� ا���� ا�����ة ا������

. �������� ا���� ر�� ا�����ح وا����د�� �زا�� �� �����ة و� ز�� ������ � ا��ول ا��������ا����ات ���� أ

 ���� ����ة �� ا����� ا�� ���� رأ�� ���� ��را و����ا ��� ا������ ا�� ������ ا������.
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�ا�����ة��� ا��را�� و������� ��� � ا������ ا���� ������"  إن "����� �� وا��� ���  ا���ا��

،�� ���� وا����ر( �� ��ل ا��را�� ا��������������ل ا�����ر ����� ����� "ا����� ا�����" )ا���ى وا����� 

 ������ إ� ا��������ت ا����� ا������:�

����� ا������ ا������ ��اد ا���� �������� ا��ا���� ا���� ������� ا������ � ا��ا�� وا�� ����� ���� ــ 4

 .����� ���� اأ�� ��دت �� ا��������، وا������ا������� ا�����د��،������ ا���ا�� 

�ا�� ��ض ����� ا����� ��� ا��اد ا������ � ا�ا������ ن ��� ����� ا��را�� ��� ����� �� � ا����� إــــ  5

 ا��� ا��������. �ذات ا���� ا������ ��� ���ب ا������ ا�� �

د ا������ � ������ ������ �����ت ا���� ��� أدوات ا����� ا���� �������ى ا����� ��� �ــ���� �

ر��ت ���� ��� ����� ا��� �� ��� ا�����ء، ا���از وا������د ������ � ا����و�� ا������� وا������، ا������ 

 .������ت �� ��� ا����عإ، ������� ا�������ا��� وا���ا�� ا����� ا������� � ������ت ا��را��

ا���ر�� ا������ ������ ������ل � ا������ ا��ا���� ا�������ا�� �����، ������� و������� ����� �  ــ ����� 7

������ �����  ������ت ������ �ـ�����م �� ��ل أ�� ���دة��� �����د�� ا����� ا������ ������ت ا����

 .��� ا��ا�� ا��را��� �����ة ا����أ��� ���� ا�� �� ا���

��اد ا���� و��ا�� ��� ��ود�� إ��م ا����� ���������ت ا����� ������ وا����� �������ت  ا��را������ت ــ 3

ا����د ا�� �� �� ���� ا�����، و��م إر��ء آ��� ������� ���� ����� ا���ل ��� ا����ر �� ا���در، ���� 

��� ا����ر�� ا������ ����� ��� ���� ����� ������ ����� ������ت ا���� ���� ����� ا���رة ���� 

������ ������. � ����� ������������ �� ا���� ���� ا���ر�� ا���� وا���� وا��زم �،وا������ ا���ا��

������ ���ا�� ا����� � ����� أ���ر ا���� �� ���� ��� ا�داء ا����� و ا��وز ���� ا��را�� ا�������� ـــ   �

���ر�� �����ة ���� ���دة و�� �� ���� ��م �� ا���� ����� رأي ��م ���� وواٍع �� ا���� � �� ����� إ

��ءت ا������ دا�� ��� ���� ا�����ت ا������ ������ �������  و��ح ����� ا����� �� ا������ ا���� وا����ر.

 . ا����زاء ��� ��اد إ�����رات ا�� ���� و���� ا����ت ا����� ا���د��� 

 



 ا�����ا���������������������������������������ا�����ت�ا�����ر�إزاء�ا��������ا��������������

                                                                ��������������������������3�  

�

ا����ر ����� ����� ����� ا����ر ��� ������  وا�������� و������ ا������ ���� ���� ����� ����� ــ  �

�� �����، ���� ���� ا���� �� ا������ ������  � ��� ا����� ا����رة و� ������ ������ر ا���م ���ا ����ف 

ا��  �� ��� أ�� ����� ���ر �� ��د� ا����� ا��ا����� در�� ����ن ا���ع ���� �إا���� و���ر�� ����� 

 .��ر ا����������ن ����� ������ب ���ر ���� ���ر ���� ���و أن ا������ ا���� � ���� 

�� ����� ا����� ��� ��د ا������ت � ا����ت ا����ر ا�� ������ ����� ا��را�� إزاء ��ا ا��� ��� ا����ر ــ  �

 .����ي ������ة����و������ ���� ����� ���� ���� � إ��ر ���� ����  �

�ــــ  0 �� �� ��ل ��� ���ي � ���ق ���� ����� � ا�إ��� ����� ����ر ا����  ا������ا�������

 ا������ ������ة.� ���� ا����� ��� ا��اد  ا������ا�������و��� ���� ، ������ت �������



ةـــــــاتمـخ  
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من التقاليد العلمية السائدة يف البحوث االعالمية أن تركز كل دراسة يف خالصاهتا على املتغريات األساسية هلا    

ومدى االرتباط والتفاعل بينها سواء كانت قضية أو وسيلة أو مقاربة، لكن يبدو األهم يف كل دراسة مراعاة 
هتا أحدثه متغري من متغرياهتا قد يؤثر ضياهتا أو تساؤالاالشكاليات اليت تعطي طرحا آخر للدراسة مل يكن ضمن فر 

بشكل أو بآخر على مسار الدراسة، وعليه فاالنطالق يف دراسات الحقة من خالصات الدراسات السابقة 
يضمن تنسيق اجملهودات العلمية اليت حتقق تكامل البىن اليت ختدم البحث االعالمي إذا التزمت يف طرحها بالبحث 

 يات العالقة يف البحوث اليت سبقتها.يف االشكال
واليت يؤيدها بعض الباحثني ــ كـتوجه حبثي حديث ــ تتحدد  (Micro - Analisis)اجلزئي تحليل الف           

اجلزئي منظمة ضمن اسرتاتيجية ختدم اختالف جماالت التحليل فائدهتا بتوفر شرطني، أوهلما أن تكون دراسات 
ا بالوسائل واآلخر باجلمهور والبعض اآلخر بالبيئة االعالمية فيعطي هذا التنوع تكامال الدراسات كأن يعىن بعضه

ىل تراكم يصب يف توجه مشرتك، والثاين أهنا تصب أيضا يف خطة شاملة تدرس تفاعل هذه املتغريات إيؤدي 
جتمع هذه اجلهود العلمية وتسهر علي تتبعها وتنظيمها   (Macro - Analisis)شامل التحليل الضمن دراسات 

حبث بصفة مستمرة ومنظمة، ألن االكتفاء بالدراسات اجلزئية يعين التسليم بتقليد الدول املتقدمة  ومراكز   هيئات  
يف البحث العلمي االعالمي والذي يتم ضمن شروط جتاوزت فيها  هذه البيئات عقبات سياسية كاحلرية أو 

قتصادية مادية على املؤسسات االعالمية أو مشكلة التكوين بالنسبة للقائمني على االعالم أو حىت من ضغوط ا
حيث نضج ووعي مجاهريها، لذلك فالتقليد غري مشروع نظرا للتفاوت والتباين يف البيئات والسياقات اليت تدرس 

ختالف وجهات نظر الباحثني مرتبط بعناصر العملية فيها الظاهرة االعالمية بني العاملني املتقدم واالنتقايل. ويبقى ا
االتصالية، الوسيلة القائم واجلمهور وتوافقها واملقاربات اليت وظفت يف دراستها باالضافة إىل اخللط القائم ــ كما 

ئفها يراه بعض الباحثني ــ بني االعالم واالتصال، فاخللل الذي ي فشل العالقة بني الوسيلة ومجهورها يف أداء وظا
جوهره العملية االتصالية لألفراد من مداخل عدة: صعوبة قياس التعرض يف حد ذاته، ضمان شروط التلقي، تعدد 

مما جيعل من فراد لألالوسائل وعدم االعتماد على وسيلة بعينها نظرا لعوامل عدة، غياب االتصال الشخصي 
تركيب اجلمهور الذي يصعب اختاذه كعينة ـــ رغم ، طبيعة وسائل اإلعالم مصدرا للشعور باملشاركة وعدم العزلة

 التجانس ضمن معايري معينة ــــ . 
بعد التعددية االعالمية حول الصحافة اخلاصة والقضايا اليت طرحها العلمية انصبت الدراسات اجلزائر  يف        

االعالمية البيئة ن تغري يف التكنلوجيا مه تالوضع السياسي واألمين آنذاك مث انشغلت البحوث بعدها مبا أحدث
والرتكيز على اجلانب الوصفي للظاهرة مما شتت الدراسات وخلق فجوة أدت إىل قطيعة بني هذه التحوالت 

 سواءمن حيث القضايا أو طبيعة املعاجلة نفسها.حمتوى البحوثاملتسارعة فميزهتا بالعشوائية اليت انعكست على 
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اليت تؤكدها نظرية )احملتوى والقائم باالتصال واجلمهور( ن حالة التالزم بني عناصر العملية االتصالية إ

بأبعادها املختلفة ضمن أنساق أخرى تشكل ىل دراسة العملية االتصالية برؤية تكاملية إطري االعالمي تدعو أالت
اكتسبت استقاللية قانونية شكلية  بعد التعددية االعالمية  يةر اجلزائ، فالصحافة بيئة شاملة مبكوناهتا البشرية واملادية

تقف أمام الصحيفة عل ولكن هل تكفل هذه االستقاللية حرية التعبري يف ظل قيود أخرى جتكمؤسسة خاصة 
ذا اعتربنا أن مقياس جناح أي صحيفة مرهون إفقدها االستقرار الذي يقوى على ضمان البقاء خاصة تحتديات 

 هريها.مبدى وفاء مجا
نظرا ألن خاصة يف املوضوعات املتعلقة باجلرمية ستهالكية خبارية اإنتاج مواد إىل إلذلك تلجأ الصحف 

وتدفق الكم اهلائل من املعلومات مما يفقدها التذكر  كم تعدد الوسائلاجتاهات اجلمهور أصبحت جمزأة حب
، فعدم واعيا امجهور اجتاهات تشكل الذي يؤسس لبناء معريف ثابت نسبيا يفضي لبناء للمواد املعروضة و االنتقائي 

غلقا رغم نمعزوال عن حركيتها وجيعل الصحيفة نظاما م ملواد الصحفية جيعله شراك اجلمهور يف عملية انتاجاإ
ينفي صفة نشاط  اهريهاالضبابية الفاصلة بني الصحافة اخلاصة يف اجلزائر ومج االنفتاح االعالمي، فهذه احلدود

استقاللية  ونملكـــي مبختلف الفئاتــ فراد اجلمهور أاجلمهور اليت تفرتضها نظرية التأطري االعالمي على اعتبار أن 
من خمزون ذايت شخصي بالرغم من أن هذا  دراكي ملا تتم معاجلته بالصحفإتفسري املعلومات ضمن انتقاء 

 .ملختلف الوسائل عالميةإن بناء نسجته مواد املخزون ذاته هو تراكم ناتج أيضا ع
تسعى الصحافة اخلاصة يف اجلزائر ومن منطلق العينة حمل الدراسة )الشروق اليومي( جند أن ووفق هذا الطرح       

ىل أساليب املعاجلة اليت تتطلبها قضايا اجلرمية، إىل املوازنة ـــ الرضاء مجاهريها ـــ بني خمتلف القضايا بتغطية تفتقر إ
فافتقار طار املسؤولية االجتماعية، إساسية للصحافة يف الوظائف األمع حني تتناقض القيم املهنية والقيم اخلربية  

 حمتويات اجلرمية لعملية التفسري والتحليل واملتابعة كوظيفة أساسية للصحافة بدعوى االلتزام باملوضوعية وعدم
فهل ، وهو ما توصلت إليه الدراسة التحيز هو يف حد ذاته تأطري لتغطية ملونة ضمن قيم االثارة واملبالغة واحلذف

م أن االمجاع مل يعد معيارا ملحا ألقائمني على التحرير يف الصحيفة املتخصص لتكوين اليعود هذا لضعف 
، ووفق هذه االشكاليات تصبحالعوامل املؤطرة اءالستمرار الصحف نظرا النتفاء صفة "اجلمهور العام" على القر 

ي عام يكون فيه نشاط أللمعاجلة االعالمية للجرمية يف الصحافة اجلزائرية اخلاصة حمكومة مبدى تفاعلها يف خلق ر 
االجيابية منا إرا على القدرة على االنتقاء والتفاعل و صطرياالعالمي ــ ليس مقتأاجلمهور ــ حسب ما تفرتضه نظرية الت

 كاجلرمية.حساسة   قضايا  ةيف خلق مواقف لديها القدرة على تغيرياجتاهات الصحف يف نوعية املعاجلات يف طبيع



 والمراجعقائمة المصادر 
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 التعريفات اإلجرائية:

مفهوم  إىلالستمارة، الفكرة النظرية اجملردة الواردة يف ا أو، حتويل املفهوم اإلجرائيةيقصد بالتعريفات 
عملية حتليل مضمون الصحيفة. أثناءعملي  قياسه بشكل أوواقعي ميكن عده أو  إجرائي  

يف: حمددة ، رضهروحه، كرامته وعجسده  :تعين يف هذه الدراسة جرائم العنف اليت متس اإلنسان يف :الجريمة
، حماولة القتل، االنتحار، االغتصاب، االختطاف، املطاردة.القتل  

:أوال: فئات الشكل  

 الشكل الفني للخبر:

كل مركز وخمتصر دون جتيب عن العناصر الرئيسية للحدث بش األحداثآنية عن  ةتقارير سريع الخبر الصحفي:
.األكثرتقدمي تفاصيل احلدث وذلك يف فقرة أو فقرتني على   

ه وجتيب عن التساؤالت املهمة حتتوي على تفاصيل اخلرب وجوانب األحداثوهي تقارير آنية عن  :اإلخباريةالقصة 
من فقرتني. أكثريف وذلك الرئيسية   

.تفسرييةشكل التغطية الوتفاصيله مع خلفياته، ويناسب هذا ال وقائع احلدث ويقوم على عرض التقرير الصحفي:  

 واألحداثالوقائع  الذين هلم صلة هبذه األشخاصوجلميع  واألحداثوهو استطالع للوقائع التحقيق الصحفي: 
بالشرح  اوهلا التحقيق، ويتميزالواقعة اليت يتن أووالعوامل املؤثرة فيها واحلكم فيها، وتقدمي احللول املناسبة للمشكلة 

 والتحليل الذي جيعل له صفة جذب القراء.

عطي للحدث قراءة معينة مما يعليها يف الشكل  والرتكيزاليت يتم انتقاؤها  واألدواتبعض اآلليات  :اإلبرازعناصر 
، ممثلة يف املؤشرات التالية:اجلرميةإزاء مادة لتفسري الواقع   

 واألمهيةا يتفق جلذب االنتباه مب اإلبرازدرجة من  ملادة اجلرمية بأكرب األساسيةالذي حيمل الفكرة  ووه ن:االعنو 
.، مبا فيها العناوين الرئيسية والفرعيةملوضوع اجلرمية التحريرية  

نة من لفت وهو ما يوحي باإلثارة باختيار ألوان معينة هلا من السمات والدالالت ما حيقق درجة معي :األلوان
.واألسود األصفر، األمحراالنتباه ملادة اجلرمية كاللون:   
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 ثانيا: فئات المضمون:

ه الدراسة ممثلة يف:هذوهي اجلرائم اليت متس الفرد يف جسده، كرامته وعرضه مت حتليلها يف أنواع الجرائم:   

.الوفاة إىلهو كل اعتداء جسدي مقصود يقوم به شخص ضد شخص آخر يفضي  :قتلال  

كل اعتداء جسدي متعمد يقوم به املعتدي على الضحية قصد قتله. :قتلالمحاولة   

حارقة: غازية، نارية...تعريض جسد الضحية للحرق مبواد  :حرقال  

حبل، سلك معدين... شنق الضحية بوسائل خمتلفة: :شنقال  

وهو قيام القاتل قتل نفسه عمدا، كرمي النفس من مكان عال... :نتحارالا  

وهو ارتكاب الرجل العتداء جنسي باستعمال العنف البدين أو املعنوي. :غتصابالا  

ام...كاملساومة أو االنتق  األغراضلغرض من  واإلخفاءباستعمال القوة  األشخاصوهو خطف  :ختطافالا  

 ــ 81، من 81قل من أ) :والفئة العمرية )ذكر أو أنثى( املعتدون والضحايا من حيث اجلنس وهمالفاعلون: 
:(04، فوق 04 ــ 04، 93  

ضد الضحية ويطلق عليه اجلاين.اإلجرامي ونعين به الشخص الذي ارتكب الفعل المعتدي:   

وهو من يتعرض للجرائم املذكورة من طرف املعتدي.الضحية:   

ارية، أسلحة بيضاء، املستخدمة يف تنفيذ اجلرمية حمددة يف أسلحة ن واألدواتوهي الوسائل  الوسائل المستخدمة:
 مواد حارقة، حبل، سلك معدين، أو غري حمدد.

عة موضوع الدراسة الواق أووهو األسلوب التحريري لعرض معلومات وبيانات وتفاصيل عن احلدث : نوع التغطية
وتتضمن الفئات الفرعية التالية: ب،مناسيف شكل صحفي   

فسري أو تدخل.وهي اليت تقدم احلقائق مبوضوعية دون حتيز واملعلومات والتفاصيل دون ت :مجردةتغطية   
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فيد يف فهم الزوايا األساسية يف حيث يتم ــ إىل جانب احلقائق ــ تقدمي تفسريات لبعض التفاصيل ت :تفسيريةتغطية 

 املوضوع.
أو التشويه. املبالغة هبدف التلوين أووهو اخللط بني الوقائع والرأي الشخصي باحلذف  ملونة:تغطية   

يف املؤشرات التالية: استخدام لغة ضمنية تشري إىل توجه معني يتعمده القائم باالتصال ممثالنغمة التغطية:   

فسري معني للحدث ت إىلوهي التلميحات اليت تشري إىل زاوية معينة يتعمدها القائم باالتصال للوصول  :إيحاء
 مثل...

يف انتشار اجلرمية. حكومية أو أمنيةأسرية هات معينة قد تكون املسؤولية جل حتميللوم:   

معينا للقضية. ويالتأجوانب أخرى تصبغ  إىلبرموز معينة  اإلشارة وإمناعدم االرتكاز على احلقائق فقط  :تأويل  

.أو مغالطات لغويةباستعمال رموز املبالغة واإلثارة  تهويل:  

حيفة البيانات يقصد هبا الطرق أو الوسائل أو اجلهات اليت تتجمع بواسطتها لدى الص الجريمة: ةمصادر ماد
.اجلرائم واملعلومات عن  

هد عيان واالنرتنت.شا ،يف مجعه ألخبار اجلرمية: أقسام الشرطةاملصادر اليت يعتمد عليها الصحفي الصحفي:   

 طبيعة المصدر:

ى اخلرب.قد تكون موثقة مما يضفي بعض املصداقية علجهة معينة  إىلاملنسوبة  األخباروهي  معلومة:  

للتنصل من و يتم التحفظ فيها عن ذكر املصدر، إما بسبب السرعة نظرا لطبيعة احلدث )جرمية( أ مجهلة:
إلثارة القراء.املسؤولية أو   

 نوع المصدر:

حني تنسب حيثيات اجلرمية إىل جهات رمسية كالشرطة أو جلسات احملاكم. رسمي:  

لناس.قد يستقي الصحفي معلومات وتفاصيل اجلرمية من املقربني أو الشهود من عامة ا غير رسمي:  
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وهي الغاية اليت تسعى إليها الصحيفة لنشر مادة اجلرمية، مبؤشراهتا: :األهداف  
إمداد القراء باألخبار كحقائق صرفة. :اإلخبار  
.اجلرمية إزاءويكون اهلدف من النشر توعية اجلماهري  التوعية:  

من املبالغة  شيءباللغوية  الرموز أو األرقاممن خالل العناوين أو  إماوهي الطرق اليت تنتهجها الصحيفة  :اإلثارة
 والتكرار.

: األهدافوسيلة تحقيق   

ويكون بالعودة إىل شواهد من الواقع أو املعتقدات...االستشهاد:   

عينة من الصحيفة خاصة تلجأ الصحيفة اعتماد استمرار نشر مواد اجلرمية بصورة ثابتة نسبيا ويف زوايا م التكرار:
بالرتكيز على العناوين أو جرائم بعينها. إما األوىلالصفحة   

نة. ويكون من خالل األلوان أو تغيري زوايا النشر أو االنتقال إىل زوايا حمددة جلرائم معي التجديد:  

هو التنوع والكثرة واختالف زوايا النشر مبا حيقق السبق دون تعمق أو متابعة. التكثيف:  

ياق والثبات لتأكيد وحدة السالعودة إىل جذور أحداث سابقة وربطها حبوادث جديدة  الربط بنماذج سابقة:
 النسيب ملثل هذه اجلرائم.

مبؤشراهتا: وميثل موقف الصحيفة أو القائمني عليها من مادة اجلرمية االتجاه:  

بشاعة اجلرم، ثال باإلضافة إىل السرد الواقعي للحدث، يتم الرتكيز على اجلوانب االجيابية فيه، م ايجابي:
 االستنكار، االمتعاض...

اوين مع احملتوى...بعض التفاصيل املخلة باحلقيقة، عدم تطابق العن معاجلة سطحية للجرمية كإمهال سلبي:  

.شخصيسرد احلادثة مبوضوعية وحيادية دون تدخل  محايد:  

:أخالقيةم مهنية وقيم قيوتتضمن وهي املعايري اليت حتكم املمارسة الصحفية فيما خيص موضوع الدراسة، القيم:   
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حفية واليت تتضمن: ملوضوعات اجلرمية خصوصية تلزم القائم باالتصال التقيد بضوابط املهنة الصقيم مهنية:   
لفاعل نفسه نظرا ا أوقد يكون التجهيل على مستوى مصدر اخلرب نفسه أو على مستوى احملرر  :النشر المجهل

 لعوامل عدة: اآلنية، طبيعة مادة اجلرمية حتتم التحفظ عن اإلفصاح عن اجلاين...
...األحداثعدم االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة كنشر الصور أو ذكر أمساء  :اختراق مبدأ الخصوصية  

 إضافةة أو بعدم وبعدم حذف حقائق ذات أمهي واإلسنادحقق املوضوعية بالتوازن تت :الدقة والموضوعية مراعاة
.تفاصيل غري مربرة  

هور: احلق يف الكرامة، بعدم املساس باحلقوق املكفولة للجملصحفي( لوترجع إىل الضمري الفردي )قية: القيم أخ
وتتضمن:  محاية الشرف واالعتبار  

اجملتمع وثقافته،   قيم إىلإن حرية النشر يف الصحافة تقابلها مسؤولية تستند  :وغريبة عن المجتمعجرائم شاذة 
االعتداء على احملارم والقصر، قتل أحد الوالدين. :نشر اجلرائم الشاذة والغريبة عن جمتمعناك  

سرد احلقائق كما )املهين  يغّلب اجلانبإن املبالغة يف نشر تفاصيل بعض اجلرائم  :المبالغة في سرد التفاصيل
سجد"...نسب االغتصاب لـ "إمام م أوتفاصيل التنكيل باجلثث،  سرد ل، مثاإلنساينعلى البعد  هي(  

إن العودة حليثيات جرمية منسية حيفر يف أحزان أهل الضحايا... :نشر وقائع منسية إعادة  

اخلماسي ممثال يف الفئات  وقد اخرتنا التصنيف وهي التصنيفات اخلاصة بالتأطري اإلعالمي،: ثالثا: أنواع التأطير
 التالية:

  ؤشرات التالية:اهتمامه ويتضمن امل وإثارةيعد الصراع من أهم دواعي نشر املادة جلذب انتباه اجلمهور  الصراع:

صراع حول ملكية معينة بني أفراد العائلة الواحدة أو أقارب أو جريان.  ملكية:  

جرائم. إىلإىل صراعات انتقام بني طرفني تؤدي قد جتنح النزاعات  انتقام:  

بعض اجملرمني يعانون احنرافا إما أخالقي أو حتت تأثري مواد مهلوسة. انحراف:  

من املؤشرات التالية:وتركز على االستماالت العاطفية واألبعاد واحلاجات اإلنسانية وتتض: اإلنسانيةاالهتمامات   
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جلثة الضحية كتقطيع األعضاء بعد القتل...وهو التعذيب أو التشويه  التنكيل:  

ومتثل اجلرائم الغريبة عن جمتمعاتنا كقتل االبن ألبيه... :الجريمةبشاعة   
وهي اجلرائم اليت يتعمد اجلاين ارتكاهبا أمام املأل يف األماكن العامة... العالنية:  

انتهاك  مؤشراهتا:االخالقية للمجتمع، و بعض اجلرائم جتعل مرتكبيها خيرجون عن القواع  :األخالقيةالمبادئ 
 احملارم، الشذوذ، االعتداء على القصر.

حتميل مسؤولية اجلرم اجلهات معينة إىلتوحي حمتويات اجلرمية أحيانا المسؤولية:   

أمنية،  قانونية أو عائلية التالية:املؤشرات وتتضمن   

وضناها بالنتائج ألنواع التأطري النتائج االقتصادية وعلقد أسقطنا من النموذج اخلماسي النتائج االجتماعية: 
.االجتماعية وفقا لطبيعة الظاهرة موضوع الدراسة مبؤشراهتا: اليتم، السجن والالأمن  
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 نوع التغطية 
 نغمة 
 التغطية

 
 مصادر مادة الجريمة

 
 طبيعة المصدر

أقسام  الصحفي تهويل تأويل لوم ايحاء ملونة ةتفسيري مجردة
 الشرطة

شاهد 
 مجهلة معلومة االنترنت عيان
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 قيم مهنية

 
 

 قيم أخالقية

 النشر المجهل
اختراق مبدأ 

 الخصوصية
عدم مراعاة الدقة 

 والموضوعية

جرائم شاذة 

وغريبة عن 

 المجتمع 

المبالغة في سرد 

 التفاصيل
إعادة نشر وقائع 

 منسية
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 رة ــــــــــــــــر ــ بسكـــــــــــــــــــــــــــد خيضـــــــــــــة محمــــــــــــــجامع

 ةـــواالجتماعي ةــاإلنسانيوم ــة العلــكلي

 ةــــــــــوم اإلنسانيـــــــم العلــــــقس

 الــــالم واالتصـة اإلعــشعب

 استمارة استبيان

 

 المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة

 دراسة تحليلية وميدانية 

 الصحفي: سيدتي سيدي

الصحافة الوطنية جاعلني من للجرمية يف  اإلعالميةاملعاجلة طريقة معرفة  حماولة هتدف هذه الدراسة إىل          
هذه  العوامل املتحكمة يف طريقة نشرالبحث عن  إىلتسعى االستمارة  حيث، منوذجا "الشروق اليومي"صحيفة 
 .التعرف على الضغوط اليت يتعرض هلا القائمون باالتصال وكذا الصحف

االستمارة حملاولة التعرف على وجهة نظركم، وذلك بصفتكم أحد القائمني باالتصال يف  هذه ولقد صممت
أو بيانات من خالل آراء السرية الكاملة لكل ما تدلون به من مدى لكم  الدراسة، ونود أن نؤكد ةفيصح

بال مع الرجاء عدم ترك أّي أسئلة  .إجابتكم على هذه االستمارة، واليت لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
ستمارة البحث سيساعد على إمتام خمتلف القضايا اليت مشلتها احول أّن التعرف على وجهة نظركم  إجابة، حيث

 .يف أحسن صورة الدراسة

 

 املناسبة اإلجابة( لتحديد xضع عالمة)مالحظة: 

 

 

 إشراف: الدكتورة سامية جفال                   إعداد الطالبة: جناة علمي                               
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 : البيانات الشخصيةالمحور األول

 لجنس:                      ــ ا 1

                        ذكر

 أنثى

 سنة      :     ـــ السن 2

 ــ المؤهل العلمي: 3

 دكتوراه                       ماسرت                       ماجستري                 ليسانس            

 ــ التخصص العلمي: 4

 .....ختصصات أخرى                                              ـــ إعالم

 أذكرها.................................

 الموقع الوظيفي: ـــ 5 

 رئيس قسم        ئبرئيس قسم           مدير حترير              نا          ــــ حمرر

  ــ سنوات الخدمة: 6

 سنوات 01سنوات                 أكثر من  01إىل  5من             سنوات 5ـــ أقل من 

 ــ ما هي مصادر دخلكم الشهري؟ 7

 الراتب               ــ  

 ــ عمل إضايف يف الصحافة                     

 ــ أعمال حرة

 ــ أخرى أذكرها........................................................

 ـــ هل أنتم راضون عن دخلكم؟ 8
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 نعم

 ال

 في حالة اإلجابة بــ "ال"، هل ألنه ؟ـــ   9

 ـــ ال يسد املتطلبات اليومية

 ال يساوي اجلهد املبذول ـــ

 ـــ ال يعادل رواتب قطاعات أخرى

 أذكرها...........................................................................ـــ أخرى 

 ــــ ما مدى تأثير ذلك على عملكم الصحفي؟ 11

 ـــ يأخذ من وقت راحتك.

 ـــ ينقص من تفرغك كلية ملهنة الصحافة.

 ـــ حيد من موهبتك لإلبداع يف جمال ختصصك.

 على العمل الصحفي والتنظيمية المؤثرةة المحور الثاني: العوامل المهني

 حسب: تم اختياركم للعمل بصحيفة "الشروق اليومي"هل ـــ  11

 اجلامعي. ـــ املؤهل

 الكفاءة املهنيةــــ 

 ـــ العالقات الشخصية.

 ـــ املؤهل والكفاءة

 اجلامعي والعالقات الشخصية. املؤهلـــ 

 الشخصية.ـــ املؤهل والكفاءة والعالقات 

  العمل الصحفي عن قناعة؟ مــ هل اخترتـ 12

 نعم                        
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 ال

 بالمهنة يعود إلى: مــ هل ارتباطك 13

 ــ الرغبة يف مهنة الصحافة؟

 ــ ال متلك بديال

  ؟ممن دورات تدريبية في مجال تخصصك مهل استفدت ـــ 14

 نعم                  

 ال

 بــ "نعم، من هي الجهة المنظمة؟ حالة اإلجابةــــ في  15

 اجلهة املنظمة موضوعها مدهتا
   
   
   
   

 

 بالمستوى المهني للصحفيين العاملين بها؟ االرتقاءـــ هل تسعى مؤسستكم إلى  16

 نعم                     

 ال

 هل يتم ذلك بـ:ــــ في حالة اإلجابة بـ"نعم"  17

 بثقافة الصحفي اخلاصة.االهتمام ـــ 

 على مواكبة التطور يف عامل الصحافة.والتشجيع السعي باستمرار ــ 

 املكافآت اجملزية للصحفيني.ــ 

 خلق فرص ومصادر إخبارية للصحفيني اجلدد.ــ 
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 محاية الصحفي ومحاية مصادره.ــ 

 تشجيع استكمال الدراسات العليا.ــ 

 (.4( إلى )1رتبها من ) الترقية:هي العوامل التي تشجع على  ــــ ما 18

 إدارية             عوامل ــ 

 ــ الكفاءة                 

 ــ األقدمية                        

 ــ العالقات اخلاصة 

 ........................................................................ــ أخرى أذكرها: 

 في رسم السياسة التحريرية للمؤسسة؟  ونتشاركمدى إلى أّي ــ  19

 بدرجة كبرية          ــ 

 إىل حد ما            ــ 

 نادرا              ــ 

 ال أشارك            ــ 

 باملشاركةال يسمح لنا ــ 

 هل تنعكس الضغوط االقتصادية للمؤسسة سلبا على أدائكم؟ـــ  21

 نعم 

 إىل حد ما 

  ال

 على:  والروتين ـــ هل تقضي البيروقراطية  21

 روح اإلبداع واملبادرة.ــ 

 احلرية يف معاجلة اخلرب.ــ 
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 االستفادة من عالقات العمل.ــ 

 الرغبة يف العمل الصحفي.ــ 

 هل:الذاتية،  مإذا حدث تناقض بين متطلبات العمل ووجهة نظرك ـــ 22

 متطلبات املؤسسة أوال.تليب)تراعي( ــ 

 تعتذر عن أداء العمل                ــ 

             توفق بني االثننيــ 

 ــ هل أنتم راضون عن أدائكم لعملكم؟ 23

 نعم                     

 إىل حد ما                                 

 ال

  ــ في حالة اإلجابة بـ "ال" هل تعود أسباب عدم الرضا إلى:ـ 24

  ــ القيود السياسية اليت حتد من حرية الصحفي.

 ــ عدم معرفة كثري من املسؤولني برسالة الصحافة.

 بار من املصادر.ــ عدم  إرساء آلية قانونية تكفل سهولة احلصول على األخ

 ــ عدم وجود محاية فعلية للصحفي أثناء تأدية واجبه.

 ــ ضيق مساحة النشر.

 ــ املقص الرقايب)احلذف والتعديل(.

  ــ عدم تطبيق القواعد الصحفية اليت مت تعلمها.

  ــ عدم توفر مناخ مالئم لإلبداع.

 ــ الظروف االجتماعية.

 ــ أخرى أذكرها:.................................. 



 30  المـــالحــق
 

 
 

 ـــ هذه بعض الضغوط التي تؤثر على عملك الصحفي، أعط درجة لمدى أهميتها:  25

 الضغوط قوي جدا قوي متوسط محدود  ليس له تأثير
 ومجاعات الضغط الضغط من السلطة     
 نقص املوارد واإلمكانيات     
 الرتقيةالصراع على      
 اإلعالنات     
 الزمالء يف املهنة     
 أخالقيات املهنة     
 الضغط من الرؤساء     
 قيم اجملتمع وتقاليده     
 السياسة التحريرية     
 املصادر     
 التكنلوجيا     
 عامل الزمن     
 الضغوط النفسية والعصبية     
 املنافسة مع الصحف األخرى     

 ـــ ما مدى اهتمام المؤسسة بمسايرة التقدم التكنولوجي؟ 26

 هتتم                            ــ 

 هتتم إىل حد ما                          ــ 

 ال هتتمــ 

 على األداء الصحفي؟ إيجاباالتكنولوجيا هذه ـــ هل تنعكس  27

                      نعم ــ

                       ال ــ

 بـ"نعم" فيم ينعكس ذلك؟  اإلجابةإذا كانت ـــ  28
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 التنوع يف مصادر اخلرب  ــ

 ــ سرعة التغطية

 ــ رجع صدى اجلمهور

 " فيم ينعكس ذلك؟البـــ " اإلجابةكانت   إذا ـــ 29

 صحة اخلرب.ــ 

 ــ مصداقية املصدر

 ــ موضوعية الصحفي

 اجلريدة.ــ مجاهريية 

 .: الضوابط القانونية، مواثيق الشرف واألخالقياتالثالث المحور

 ــ هل أنتم ملمون بالتشريعات المتصلة بأخالقيات المهنة؟  31

 ــ ملّم هبا

 ــ ملّم ببعضها

  ــ غري ملمّ 

 ؟الجزائري ــــ هل أنتم حريصون على تطبيق"ميثاق الشرف الصحفي" 31

 نعم 

 ال

 "ال "، هل تعود األسباب إلى: اإلجابة بـ ــ في حالة 32

 اجلزائري.  عدم درايتكم مبحتوى "ميثاق الشرف الصحفي"ــ 

 .اجلزائري عدم اهتمامكم بتطبيق "ميثاق الشرف الصحفي"ــ 

 اجلزائري. عدم جدوى الرجوع إىل "ميثاق الشرف الصحفي"ــ 

 للفصل أو اإلنذار؟ متعرضتهل ـــ  33
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 نعم

 ال

  ؟موهالذي ارتكبت هو الخطأ ما في حالة اإلجابة بـ "نعم"،ـــ  34

 التقصري يف أداء واجب ما. ــ

 عدم تنفيذ تعليمات إدارية. ــ

 اخلروج عن أخالقيات املهنة. ــ

 للمهنة. اإلداريةاجلهل بالتنظيمات  ــ

 التي يجب أن يراعيها الصحفي عند تحرير ونشر أخبار الجريمة؟ واألخالقيةقانونية ال ما هي المعاييرـــ  35

 املوضوعية.ــ 

 .األمانةــ 

 سياسة املؤسسة.ــ 

 عدم التجريح.ــ 

 عدم املساس باملصدر.ــ 

 قيم اجملتمع. ما حيميــ 

 ما يلفت انتباه القراءــ 

 أذكرها:.....................ى ـــ أخر 

 في نشر أخبار الجريمة؟ تعد العناصر اآلتية مهمةإلى أّي مدى ـــ  36

 األهمية جدا ةمهم مهمة إلى حد ما غير مهمة غير مهمة إطالقا
 الغرابة     
 الشهرة     
 التوعية     
 املسؤولية     
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 الصلة والقرب     
 ما يكشف احنرافا     
 الصراع      

 
 والتشويق اإلثارة     

 

 اجملتمعقيم      

أّي نواحي القصور التالية ترى أّن الصحافة الخاصة ترتكبها في حق القراء بخصوص نشر أخبار ــــ  37
 .إجاباتث الاختر ث الجريمة؟

  جزء من احلقيقة.ميتقدــ 

 خضوعها العام للمتغري السياسيــ 

 روتينية األخبار وسطحيتها.ــ 

 االكتفاء بالتغطية اخلاطفة.ــ 

 من سياقاته. اإلجرامينزع احلدث ــ 

 .ـــ عدم وضوح السياسة التحريرية وحماولتها فرض الوصاية على القراءــ

 ؟داخل مؤسستكم الصحفية األعمالتنفيذ هل للصحفي حرية ـــ  38

   نعم          

                 ال           

 أحيانا

 : ، فيالحريةهذه مظاهر تتمثل هل في حالة اإلجابة بـ "نعم" ، ــ  39

 املصدر     اختيارــ 

 النشر    طريقة ــ 
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 نوع التغطية: استقصائية، حتليليةــ 

 ما هي عوائق هذه الحرية؟ــ  41

 ـالتحرير رئيسسلطة ــ 

 نقص الكفاءةــ 

 ضيق مساحة النشرــ 

 السرعة يف اختاذ القراراتــ 

 الروتني اإلداريــ 

 :....................أخرى أذكرهاــ 

 المعالجة الصحفية للجريمة.ضوابط :  الرابع المحور

 يرجى االكتفاء بثالث إجابات. ـــ ما هو دور الصحفي في المعالجة اإلعالمية للجريمة: 41

 االكتفاء مبجرد النشر   ــ 

 التحليل والتفسري      ــ 

 إبداء الرأي       ــ 

 املتابعة             ــ 

 الرجوع إىل احلادثةــ 

 مادة الجريمة للنشر بالصحيفة؟ نتقاءــــ ما هي المعايير التي تتحكم في ا 42

 موضوع اجلرمية جديد ومثري.ــ 

 السبق الصحفي                                           ــ 

 السياسة التحريرية)من ضمن أولوياهتا نشر أخبار اجلرمية(ــ 

 ـواحتياجات القراءرغبة ــ 

 التي يجب مراعاتها عند جمع أخبار الجريمة،  رتبها: االعتباراتـــ ما هي  43
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 أن تكون من مصدر موثوق.ــ 

 أن تتناسب مع السياسة التحريرية.ــ 

 أن حتقق السبق الصحفي.ــ 

 أن تكون أكثر إثارة.ــ 

 ـتتوفر على اجلدة والغرابةـــ 

 اهتمامات اجلمهور.أن تتفق مع ــ 

 أال تتعارض مع قيم وتقاليد اجملتمع.ــ 

 أال متس خبصوصيات األفراد.ــ 

      ـــ من يرتب أولويات نشر أخبار الجريمة: 44

 رئيس التحريرــ 

 سياسة الصحيفة       ــ 

 احملرر     ــ 

  األحداث نفسها.ــ 

 نشر أخبار الجريمة:تأثيرا في عملية ـــ رتب العناصر األكثر  45

 أمهية مصدر اخلرب ــ 

 املساحة املخصصة للنشرــ 

 سياسة حترير اجلريدةــ 

 رغبات القراء واحتياجاهتم ــ 

 الضغط من الرؤساءــ 

 القيم االجتماعيةــ 

 طبيعة موضوع اخلرب وأمهيته. ــ 



 30  المـــالحــق
 

 
 

 املساحة املخصصة لإلعالناتــ 

 .(اكتف بثالثة اختيارات)          ـــ الخاصة بالجريمة ـــ غالبا ما: مـــ بعد تسليم مادتك  46 

 يتم تغيريها بالكامل ــ 

 ـختتصر حسب املساحةــ 

 حيذف منها تفاصيل خملة باحلقيقة. ــ 

 تطرأ عليها بعض التغيريات. ــ 

 تضاف هلا أبعاد أخرى)اجيابية، مقنعة(. ــ 

 تنشر كما هي. ــ 

 لغرض معني.حتّور ــ 

 .إجابتين(اختيار )    هذا التعديل: ونــ هل تعتبر  47

 ممساسا مبجهودكــ 

 متدخال يف مهامكــ 

 برتا حلقائق جيب أن تذكرــ 

 نزع حق اجلمهور يف معرفة احلقائقــ 

 التحرير والء وثقة يف رئيســ 

 توافق يدخل ضمن السياسة التحريريةــ 

 في نشر أخبار الجريمة "الحق في الخصوصية"؟ ــــ هل تراعون 48 

 نعم

 ال

 .رتبها ـــ إذا كانت اإلجابة بـ"نعم"، كيف ذلك؟ 49

 ــــ عدم ذكر األمساء
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 ـــ عدم نشر الصور

 ـــ عدم املبالغة يف ذكر تفاصيل فيها جتريح.

 ــ عدم نشر مقاطع خملة باحلياء واآلداب العامة.

 االكتفاء بإجابة واحدة. "الموضوعية" في نشر أخبار الجريمة؟ماذا تعني ــ  51

 ـــ احليادية التامة.

 ـــ اختيار لغة دقيقة ال تدل على اإلحياء

 ـــ عدم املبالغة واإلثارة.

 المحور الخامس: العوامل الخارجية ومصادر األخبار والجمهور:

  :أخبار الجريمةعند كتابة  هميةالمعلومات التي تعتمد عليها وفقا لأل مصادرــ رتب  51

 شاهد عيان.ــ 

 جهات أمنية.ــ 

 أقارب الضحايا.ــ 

 االنرتنت.ــ 

 اجلمهورــ 

 ـــ هل يحتم السبق الصحفي لنشر الجريمة، عدم التأكد من مصدر الخبر؟ 52

 نعم                                

 أحيانا                            

 ال

 يكون على مستوى: ـــ من الضروري أحيانا ـــ أنعدم اإلفصاح عن المصدرــ هل  53

                احملرر        ــ 

            مصدر اخلرب            ــ 
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 اجلاينــ 

 رتبها.لحماية: عدم اإلفصاح عن المصدر  تمهل ي ــ 54

            الصحفي      ــ 

    املصدر        ــ 

          اجلريدة        ــ 

 معاــ 

 :يتجسد في  الخبر مصدر إزاء الصحفيدور هل ـــ  55

 نقل ما يصرح به املصدرــ 

 متابعة األخبار اليت يصرح هبا املصدر ــ 

  األفضلالتنقيب يف عمل املصدر حبثا عن ــ 

 مناقشة املصدر يف عملهــ 

 تلبية مطالب املصدر وكسب ثقتهــ 

 صناعة اخلرب مع املصدرــ 

 أخرى أذكرها................ــ 

 والقيم المهنية؟مصدر الخبر  عدم ذكرـــ أال يتناقض  56

 نعم                                 

  ال

 ، كيف ذلك؟بـ "ال" اإلجابةكانت   إذا

...........................................................................................  

 الرد والتصحيح" مع الجمهور العام؟ الخطأ، هل سبق وأن طبقتم "حقــــ في حالة  57

 نعم
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 ال

 ؟ض عن المادة المنشورة بخصوص الجريمةار هل الجمهور ـــ  58

 نعم

  ال

 ؟ما هي المؤشرات الدالة على ذلكإذا كانت اإلجابة بــ "نعم"، ـــ  59

...........................................................................................  

 جابات(.إ)اختر ثالث   في حالة عدم الرضا، هل يعود ذلك إلى أّن التغطية:ـــ  59

 تعوزها املتابعةــ 

 تفتقد للتفاصيلــ 

 السياقمن منزوعة ــ 

 االختصار على حساب احلقيقةــ 

 أذكرها:..................... ـــ أخرى

 الجريمة واهتمامات الجمهور؟ هل تتوافق طريقة نشرــ  61

 نعم

 ال

 واحدة(. بإجابة)االكتفاء  ما هي المؤشرات الدالة على هذا التوافق؟ــ  61

 أرقام السحبــ 

 ردود مباشرة عرب شبكات التواصلــ 

  تزويدكم مبصادر أكثر حول قضايا اجلرائم اليت مت نشرها.ــ 

  :بواسطة االهتمام اــ هل تسعون لخلق هذ 62
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 التكرار ــ 

 اإلثارة ــ 

 املبالغةــ 

 بالتكثيفــ 

 كاف لتوعية الجمهور نحو الجريمة؟  كما هي  ــ هل مجرد نقل الوقائع 63

 نعم 

 ال 

 إىل حد ما 

 ؟"المفسر المحلل"ـــ هل ترون في تغطيتكم ألخبار الجريمة دور الصحفي  64

 نعم

 ال

 إذا كانت اإلجابة بـ "ال" هل يعود ذلك إلى:ــــ 

 ــــ ضيق املساحة

 ـــ عدم أمهية اخلرب

 ـــ السرعة واملنافسة

 مؤسسية حتد من حرية التحليل قيود ـــ 

 :هل يندرج ذلك ضمن من جانب الصحافة الخاصة، االهتمامتحظى أخبار الجريمة بأولوية ـــ  65

 جتماعية.االهداف األـــ 

 تقليدية للصحافة.الوظائف الـــ 

 ـــ جماراة الصحف األخرى.

 ـــ حق اجلمهور يف اإلعالم.
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 ـــ أخرى أذكرها:........................

 :الصحفية بالجزائر هل تحكمهـــ التغيير في البيئة  66

 ـــ املمارسات الفردية لدور الصحفي إزاء اجملتمع.

 ـــ متطلبات اقتصادية مفروضة على املؤسسة الصحفية.

 ومتكاملة.ـــ منظومة إعالمية واضحة 

 أذكرها:........................ ــ أخرى
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ـــ قطب شتمة

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 

  استبيان استمارة

 

اإلعالمية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصةالمعالجة   

ميدانية و دراسة تحليلية   

 سيدتي، سيدي

ذه املعلومات اإلجابة على هذا االستبيان بكل دقة وموضوعية، وتأكدوا بأن هيف نرجو منكم مساعدتنا         
 اليت تدلون هبا ستحظى بسرية تامة ولن تستخدم إالّ ألغراض علمية.

 ضع عالمة )X  املناسبة( يف اخلانة 

 

 

لسامية جفا إشراف الدكتورة:                         الطالبة: جناة علمي                        إعداد     
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 المحور األول: البيانات األولية

الجنس: ــــ 1  

  ذكر                         أنثى

ـــ السن: 2  

سنة 22أكرب من                                سنة 22إىل  04من                  سنة 04إىل  52من   

:األكاديمي ـــ التخصص 3  

أخرى     حقوق                 علم االجتماع         علم النفس            إعالم واتصال        

الرتبة العلميةــ  4  

............................................................................... 

:الجزائرية الخاصة مقروئية الجمهور للصحف المحور الثاني:  

الصحف الخاصة الجزائرية؟ هل تقرأ،ــ  5  

 نعم                            ال

األكثر مقروئية بالنسبة لك:ـــ رتب حسب األولوية الصحف الجزائرية الخاصة  6  

صحيفة الشروق                    صحيفة النهار            ربصحيفة اخل  

؟التفضيل دوافع هيـــ ما  7  

التميز         التحليل           سبقال            التفرد           املصداقية   

 أخرى أذكرها.........................

الوقت المستغرق لقراءة الصحيفة المختارة؟ ـــ ما هو 8  

بضع دقائق  نصف ساعة        دقيقة          02ساعة             حوايل   

؟  ــ ما نوع المادة التي تفضل قراءتها 9  
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إخبارية مواد غري                            اإلخباريةالمواد   

 ملاذا؟...........................................

  :من وجهة نظر القارئ المحور الثالث: تناول الصحافة الخاصة لظاهرة الجريمة

؟الخاصة الجزائرية بالصحف  طالع على موضوعات الجريمةــ هل تهتم باإل 11  

 دائما              أحيانا                  نادرا

طالع يكون:ـــ هل هذا اإل 11  

كتفاء بقراءة العناوين على الصفحة األوىلجمرد اإل   

 متابعتها كاملة يف الصفحات الداخلية

 متابعة التحليل اجلرمية

نشر مواد الجريمة في زوايا معينة من الصفحات هدفه:أن ــ هل ترى  21  

أخرى           اإلثارةنتباه                 التوعية              لفت اإل  

 أذكرها:..............................................

الخاصة بنشرها:الجزائرية ـــ رتب أنواع الجرائم التي تهتم الصحافة  31  

املطاردة           االختطاف        االغتصاب          االنتحار القتل            

؟ مواد الجريمة في قراءةها ما القوالب التي تحبذـــ  41  

قالامل          العمود         التحقيق    تقرير    ال          رب    اخل   

 ملاذا:............................................

الجريمة: نشر الغالبة على النص الصحفي بخصوص السمات االيجابيةما ـــ  15  

تركيزها على جوانب إنسانية     

  تراعي األبعاد االجتماعية   

 مساعدة اجلهات األمنية
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  إلى:تهدف  جوانب أخرى سلبيةــ هل ترى في هذا النشر  61

الشهرة              الربح                   استقطاب القراء  

مواد الجريمة:  تغطيةهل ترى ـــ  17  

تغطية حتليلية تفسريية          جمرد عرضتغطية خاطفة             

  رتبها

؟تكاملمالجريمة  معالجة موادأسلوب أن هل ترى ـــ  81  

 نعم                                ال

في حالة اإلجابة بـ "ال" هل ألنها:ـــ  19  

املصدر يةقاصدتفتقد مل  

 تفتقر لدقة املعلومات )سطحية(

هاسياقمن منزوعة اجلرمية   

املتابعةبال هتتم   

: مفيد بالصحف الجزائرية الخاصة هل ترى التكثيف في نشر مواد الجريمةـــ  21  

ال                        ماإىل حد                     نعم  

 لماذا:..................................................................

ـــ هل تناقش مع اآلخرين موضوعات الجريمة التي تقرأها؟ 12  

 نعم                    أحيانا                    دائما

بـ"نعم" لماذا؟ اإلجابةفي حالة ـــ  22  

  االمتعاضلنقل  ــــ

لنشر الوعي ـــ  

لدعم املعلومات ـــ  
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 ـــ جملرد النقاش

  أذكرها:...................................أخرى 

كيف تعبر عن رفضك لطريقة نشر الصحيفة لمواد الجريمة:ــ   32  

 االمتناع عن قراءة هذه املواد

 مقاطعة قراءة اجلريدة

 املطالبة بضرورة إدراج بريد القراء

للصحيفة عرب املوقع االلكرتوين االستياءنقل   

ذكرها:............................أأخرى   

ماذا تعني لك ممارسة الحرية في نشر مواد الجريمة؟ـــ  42  

 حق اجلمهور يف االطالع

 نقل الوقائع كما هي

 املسؤولية االجتماعية  للصحافة 

هل ترى أن هذه الحرية:ـــ  52  

 خروج عن القواعد املهنية واألخالقية

خرتاق خلصوصيات اآلخرينإ  

  االجتماعي عتشويه الواق

الصحافة يف مراقبة البيئة حق  

هل عدم التزام القائمين باالتصال بالقواعد المهنية يعود إلى:ـــ  62  

 اجلهل هبذه القواعد

 ضعف املتابعة القانونية

 نقص التدريب 
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 ضغوط اقتصادية 

الصحف املنافسة بني  

إزاء نشر موضوعات الجريمة: جمهورالمحور الرابع: اتجاهات ال  

:عليهامعارضتك  تحديد درجة موافقتك أو الرجاء هذه مجموعة من العبارات،  )X ضع عالمة)  

 العبارة موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
امجاهريي الق وعينشر مواد اجلرمية خيـ ـ       

لمجتمعتنبيه يعكس الصورة احلقيقية لالنشر ــ   
حيرم اجلريدة واجبهاالنشر جتاهل ــ   
وسيلة من وسائل الوقايةالنشر  يعتربــ   
ضد اجلرمية اعام النشر خيلق رأيا ــ  
نظام العدالة دعمي النشر ـــ  
إذا قرن باحلكمردع النشر يــ   

مانباأل اإلحساسفقدان  إىلتؤدي النشر ــ غزارة   
اآلمنيفسر ختاذل رجال النشر ــ تكثيف   

السلوك اإلحنرايف يدعمالنشر السطحي ــ   
واالستنكار االمتعاضقتل تكرار النشر يـــ   
يربر اجلرم اجلرائم منزوعة السياقنشر ــ   
تقليد نشر أسلوب اجلرمية يؤدي إىل الــ   
نمساعي رجال األم يشوشالنشر غري املسؤول ــ   

ألوفاوم يظهر اجلرائم سلوكا عاديا النشر ــ تكرار  
بعض احلقائقبرت ل املوجز املختصرــ االكتفاء بالنشر   

ائيات بسلسلة  من اإلحصنشر اجلرائم ــ أن يتبع 
 واملقاالت

على جرائم بعينهاتركز التغطية ــ   
ن جمتمعنا ر جلرائم غريبة عــ طريقة التغطية تشه    
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  :نظر المبحوثينمن وجهة  على الجمهور المحور الخامس: انعكاسات نشر موضوعات الجريمة

مجموعة من العبارات، الرجاء تحديد درجة موافقتك أو معارضتك عليها: هذه  )Xضع عالمة( 

 العبارة موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
بةعل اجلرمية مرغو عدم نشر األحكام جيــ        
خلاصية قتل اعدم نشر جمرى التحقيقات يــ      

 الردعية
فاصيل معينة الرتكيز املبالغ يف النشر على تــ      

هاتقليد يف اجلرمية يستسهل   
قتل م ياحلرص الدائم على نشر أنواع اجلرائــ      

جتاه اآلخر اإلحساس  
والغرابة  اإلثارةلغة النشر تعكس ــ      

 واالستقطاب
نفسيات ذوي ال غرائز شبعالنشر املكثف يــ      

 الضعيفة
سةاملنافعايري ملانتهاك سرعة النشر ــ        

 ــ  اعتماد عبارات غري إنسانية يقتل
 االمتعاض

م ــ تشويه الواقع االجتماعي يغرس قي
 العدوانية 

رميةــ النشر املسؤول يشكل رأيا عاما ضد اجل  
ــ من حق اجلمهور اإلحاطة بالبيئة من 

 خالل أخبار الصحف
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 اتـــــــــــرس المحتويـــــفه



 فهرس المحتويات
 

 فهرس الجداول

 الصفحة فهرس الجداول رقم الجدول
 832 موقع مادة اجلرمية يف صحيفة الدراسةيبني  10
 840 الشكل الفين ملادة اجلرمية يف صحيفة الدراسةيبني  18
 843 بصحيفة الدراسةيبني عناصر اإلبراز املستخدمة يف نشر مواد اجلرمية  13
 842 أنواع اجلرائم املنشورة بصحيفة الدراسةيبني  14
 801 اجلرائم املنشورة بصحيفة الدراسةالوسائل املستخدمة يف  يبني 10
 808 (املعتدي)يبني الفاعلني 10
 800 (الضحيةيبني الفاعلني ) 12
 800 يبني نوع تغطية مادة اجلرمية بصحيفة الدراسة 12
 800 نغمة تغطية مادة اجلرمية بصحيفة الدراسةيبني  10
 808 يبني مصادر مادة اجلرمية املنشورة بصحيفة الدراسة  01
 804 الدراسةيبني طبيعة مصادر الصحفي ملواد اجلرمية املنشورة بصحيفة  00
 800 األهداف الصحفية املستخدمة يف نشر مواد اجلرميةيبني  08
 802 مواد اجلرمية وسيلة صحيفة الدراسة لتحقيق أهداف نشريبني  03
 824 على املؤشرات الفرعية له إطار "الصراع"يبني توزيع  04
 822 على املؤشرات الفرعية له إطار "االهتمامات االنسانية"توزيع يبني  00
 821 على املؤشرات الفرعية له "املبادئ األخالقيةطار "غتوزيع يبني  00
 828 هعلى املؤشرات الفرعية ل "املسؤوليةإطار "توزيع يبني  02
 820 لهعلى املؤشرات الفرعية " لنتائج االجتماعيةإطار "اتوزيع يبني  02
 800 اجلنستوزيع املبحوثني حسب يبني  00
 800 السنتوزيع املبحوثني حسب يبني  81
 802 املؤهل العلميتوزيع املبحوثني حسب يبني  80
 802 التخصص العلميتوزيع املبحوثني حسب يبني  88
 800 املوقع الوظيفيتوزيع املبحوثني حسب يبني  83
 800 سنوات اخلربةتوزيع املبحوثني حسب يبني  84
 311 للصحفي مصادر الدخل الشهرييبني  80



 فهرس المحتويات
 

 310 الرضا عن الدخل الشهرييبني مدى  80
 310 بـ "ال" هل ألنه اجلواب كان ذاإ 82
 318 الرضا عن الدخل على العمل الصحفيتأثري عدم يبني  82
 310 اللتحاق بالعمل بالصحيفةلتوزيع املبحوثني وفق املؤهل يبني  80
 310 هنة الصحافة عن قناعةمل هماختيار  يفتوزيع املبحوثني يبني  31
 310 االرتباط باملهنة أسبابيبني  30
 312 مدى االستفادة من الدورات التدريبيةيبني  38
 312 يف حالة اإلجابة بـ "نعم" من هي اجلهة املنظمة 33
 310 بصحيفة الدراسة االرتقاء باملستوى املهين للصحفينييبني  34
 301 يف حالة االجابة بـ "نعم" هل يتم ذلك بـ 30
 300 العوامل اليت تشجع على الرتقيةيبني  30
 300  رسم السياسة التحريرية للمؤسسةاملشاركة يفيبني مدى  32
داءاالنعكاس السليب للضغوط االقتصادية على األيبني  32  308 
ءداتأثري البريوقراطية والروتني على األيبني  30  303 
 304 داء ووجهة النظر الذاتيةالتناقض بني متطلبات األيبني مدى  41
داء يف العملالرضا عن األيبني مدى  40  300 
 300 الرضا عن العمل إىلسباب عدم أ"ال" هل تعود  يف حالة االجابة بـ 48
 302 الصحفي بصحيفة الدراسة الضغوط اليت تؤثر على العمليبني  43
لوجيو مدى مسايرة املؤسسة للتقدم التكنيبني  44  380 
 388 داء الصحفياالنعكاس االجيايب للتكنلوجيا على األيبني   40
 383 إذا كانت االجابة بـ "نعم" فيم ينعكس ذلك 40
 384 إذا كانت االجابة بـ "ال" فيم ينعكس ذلك 42
 380 ة بأخالقيات املهنةقلعملام الصحفي بالتشريعات املتيبني مدى إ 42
 382 على تطبيق ميثاق الشرف اجلزائري احلرصيبني  40
 382 ذا كانت االجابة بـ "ال" هل تعود األسباب إىلإ 01
 382 تعرض الصحفي للفصل أو اإلنذاريبني  00
 380 إذا كانت االجابة بـ "نعم" ما هو اخلطأ الذي ارتكبتموه 08
 331 خبار اجلرميةأخالقية يف نشر مراعاة املعايري القانونية واأليبني مدى  03



 فهرس المحتويات
 

 330 العناصر املهمة يف نشر أخبار اجلرميةيبني  04
 333 نشر أخبار اجلرميةحبق القراء يف نواحي قصور الصحافة اخلاصة يبني  00
 334 لصحفي يف تنفيذ األعمال باملؤسسةحرية ايبني مدى  00
 330 مظاهر احلريةيبني  02
 330 عوائق احلريةيبني  02
 332 ي يف املعاجلة االعالمية للجرميةدور الصحفيبني  00
 330 قاء مادة اجلرمية للنشر بالصحيفةمعايري انتيبني  01
 341 ب مراعاهتا عند مجع مادة اجلرميةاالعتبارات اليت جييبني  00
 340 ترتيب أولويات نشر اخبار اجلرميةاملسؤول عن يبني  08
 348 ثريا يف نشر مادة اجلرميةأكثر تالعناصر األيبني  03
 343 مادة اجلرمية بعد تسليمهامصري يبني  04
 344 اعتبارات التعديليبني  00
 340 مراعاة احلق يف اخلصوصية يف نشر اخبار اجلرميةيبني  00
 340 إذا كانت االجابة بـ "نعم" كيف ذلك رتبها 02
 342 بار اجلرميةاملوضوعية يف نشر أخ مفهوميبني   02
 340 مهيةمصادر معلومات اجلرمية وفق األيبني  00
 301 أولوية السبق على التأكد من مصدر خرب اجلرميةيبني  21
 301 مستوى عدم االفصاح عن املصدريبني  20
 300 اجلهة املستفيدة من احلماية بعدم االفصاحيبني  28
 308 زاء مصدر خرب اجلرميةإدور الصحفي يبني  23
 303 القيم اخلربيةمع ذكر املصدر التكتم عن يف  التناقضعدم يبني  24
 303 تطبيق حق الرد والتصحيح مع اجلمهوريبني  20
 304 ن املادة املنشورة خبصوص اجلرميةع رضا اجلمهوريبني  20
 300 رضا اجلمهور عن املادة املنشورة أسباب عدم 22
 300 توافق نشر أخبار اجلرمية مع اهتمامات اجلمهوريبني  22
 300 املؤشرات الدالة على هذا التوافقيبني  20
 302 وسائل السعي خللق هذا االهتماميبني  21
 302 كفاية النقل لتوعية اجلمهوريبني   20



 فهرس المحتويات
 

 300 دور الصحفي املفسر يف تغطية أخبار اجلرميةيبني  28
 301 "ال" هل يعود ذلك إىلإذا كانت اإلجابة بـ  23
 300 م الصحافة اخلاصة بأخبار اجلرميةولويات اهتماأيبني  24
 308 تغري يف البيئة الصحفية باجلزائرالعوامل املتحكمة يف اليبني  20
 323 م الصحافة اخلاصة بأخبار اجلرميةولويات اهتماأيبني  20
 323 لبيئة الصحفية باجلزائرتغري يف االعوامل املتحكمة يف اليبني  22
 324 التخصص األكادميييبني  22
 320 الرتبة العلميةيبني  20
 320 مقروئية اجلمهور للصحف اجلزائرية اخلاصةيبني  01
 320 ترتيب أولوية الصحف اجلزائرية اخلاصة األكثر مقروئيةيبني  00
 322 أسباب التفضيليبني  08
 322 الوقت املستغرق لقراءة الصحيفةيبني  03
 322 نوع املادة املفضلة للقراءةيبني  04
 320 بصحيفة الدراسة االطالع على مواد اجلرميةمدى يبني  00
 321 االطالع على موضوعات اجلرميةأساليب يبني  00
 321 نشر مواد اجلرميةمن يبني أهداف صحيفة الدراسة  02
 320 بنشرهاالدراسة فة يترتيب املبحوثني ألنواع اجلرائم وفق اهتمام صحيبني  02
 328 لقراءة مواد اجلرميةلدى املبحوثني القوالب احملبذة يبني  00

 323 اإلجيابية الغالبة على حمتوى اجلرمية جلوانبايبين 011
 323 السلبية لنشر مواد اجلرميةاجلوانب يبني  010
 324 من وجهة نظر املبحوثني تغطية أخبار اجلرمية نوعيبني  018
 320 من وجهة نظر املبحوثني تكامل أسلوب نشر مواد اجلرميةيبني مدى  013
 320 ال" هل ألهنا:بـ"يف حالة اإلجابة  014
 320 من وجهة نظر املبحوثني نشر مواد اجلرميةتكثيف فائدة يبني مدى  010
 322 مناقشة اآلخرين مواد اجلرمية املقروءةمستويات يبني  010
 322 يف حالة االجابة بـ "نعم" ملاذا؟ 012
 320 النشرأساليب التعبري عن رفض  يبني طرق 012
 320 اد اجلرميةو زاء مإرية النشر املبحوثني حلتصور يبني  010



 فهرس المحتويات
 

 301 من وجهة نظر املبحوثني مواد اجلرميةمظاهر حرية نشر يبني  001
 300 عدم التزام الصحفي بالقواعد املهنيةيبني أسباب  000
 303 زاء نشر مواد اجلرميةإاجتاهات اجلمهور يبني  008
 300 انعكاسات نشر مواد اجلرمية بالصحافة اخلاصة على اجلمهوريبني  003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس المحتويات
 

 فهرس األشكال

 الصفحة فهرس األشكال الشكل رقم

 008 بناء المضمــون اإلعالمي لدى القائم باالتصالمحــددات  10
 830 مادة الجريمة في صحيفة الدراسة الشكل موقع 10
 840 الشكل الفني لمادة الجريمة في صحيفة الدراسة 10
 844 اإلبراز المستخدمة في نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسة عناصر 10
 842 الجرائم المنشورة بصحيفة الدراسة أنواع 10
 800 الوسائل المستخدمة في الجرائم المنشورة بصحيفة الدراسة 10
 803 المعتدي()الفاعلين 10
 800 )الضحية( الفاعلين 10
 802 نوع تغطية مادة الجريمة بصحيفة الدراسة 10
 801 الدراسةتغطية مادة الجريمة بصحيفة  نغمة 01
 808 مصادر مادة الجريمة المنشورة بصحيفة الدراسة 00
 804 طبيعة مصادر الصحفي لمواد الجريمة المنشورة بصحيفة الدراسة. 00
 800 المستخدمة في نشر مواد الجريمةاألهداف الصحفية  00
 802 صحيفة الدراسة لتحقيق أهداف نشر مواد الجريمة وسيلة 00
 800 قيم نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسة يبين 00
 821 نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسةالمهنية ل قيمال 00
 821 نشر مواد الجريمة بصحيفة الدراسةاألخالقية ل قيمال 00
 824 على المؤشرات الفرعية له إطار "الصراع" توزيع 00
 822 على المؤشرات الفرعية له إطار "االهتمامات االنسانية"توزيع  00
 823 " على المؤشرات الفرعية لهالمبادئ األخالقيةطار "إتوزيع  01
 820 " على المؤشرات الفرعية لهلنتائج االجتماعية" طارإتوزيع  00

 
 
 
 



 فهرس المحتويات
 

 هرس المحتوياتف
ةالصفح   فهرس احملتويات 

 وعرفان شكر 
 ملخص  
د-أ   مقدمـة 
للدراسة اإلطار المنهجي: الفصل األول 10-00  

ومنهاجيتهاموضوع الدراسة       10  
ةــوع الدراســأوال: موض 10  

10-00   ــــ الدراسات السابقة 0 
00-00 الدراسة وتساؤالهتا إشكاليةـــ  0   

مفاهيم ومصطلحات الدراسة ـــ  0 00  
00-00 للدراسة النظري اإلطارـــ  0   
00-00 اختيار املوضوعأسباب ــ  0   
00-00 ـــ أمهية الدراسة 0   
00-00   ــــ أهداف الدراسة 0 
 ـــ صعوبات الدراسة 0 00-00
00-00  ثانيا: منهجية الدراسة 

ــــ نوع الدراسة  0 00  
00-00 ــــ منهج الدراسة 0   
00-00 عينة الدراسةــــ  0   
00-00 أدوات مجع البياناتــــ  0   

  0 ــــ جماالت الدراسة   00
00-000   .حديثةال ةاالتصاليمتغيرات البيئة  : المعالجة الصحفية في ضوءثانيالفصل ال 
00-010   .ديثةاحل االتصاليةحتديات البيئة أوال: احملتوى الصحفي و  
  .ديثةاحل االتصاليةالبيئة  ضوء يفلقائم باالتصال الصحفية لثانيا: املعاجلة  010-000
  .والتلقيالتأثري  يتعلى عملي اهتاوانعكاس ديثةاحل االتصاليةثالثا: اجلمهور يف ضوء البيئة  000-000
 : المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة الجزائرية الخاصة.لثالثا الفصل 000-000
000-010 .ديثةالية احلالبيئة اإلعالمية يف اجلزائر يف ظل التعددية اإلعالمية والبيئة االتصأوال:    



 فهرس المحتويات
 

 للجرمية يف الصحافة. اإلعالميةاملعاجلة  ثانيا: 010-000
000-010 ــار التــطبــــيقي.ــــــاإلطـ      
000-000 للجريمة في جريدة "الشروق اليومي" اإلعالميةالمعالجة  الفصل األول:   
000-000  تشخيص صحيفة الدراسة. 
000-000 الدراسة. التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل يف جريدة    
000-000 الدراسة. لفئات املضمون يف جريدةالتحليل الكمي والكيفي    
.ألنواع التأطري التحليل الكمي والكيفي 000-000  
000-000 .نتائج الدراسة التحليلية   
000-000 في جريدة "الشروق اليومي". باالتصاللفصل الثاني: القائم ا   
000-010  اخلصائص األساسية للقائمني باالتصال يف صحيفة الدراسة. 
010-000 الدراسة.العوامل املؤثرة على القائمني باالتصال يف صحيفة    
000-000 للجرمية ومعايري النشر. ةاإلعالميالتغطية جتاه التوجهات املهنية للقائمني باالتصال وتصوراهتم    
000-000 للجرمية بصحيفة الدراسة اإلعالميةجلة العوامل املؤطرة للمعا   
000-000 واجلمهور ومصادر االخبارالعوامل اخلارجية    
000-000  نتائج الدراسة امليدانية )القائم باالتصال( 
في الصحافة  اتجاهات الجمهور إزاء المعالجة اإلعالمية للجريمةالفصل الثالث:  000-000

 الجزائرية الخاصة
000-000 اجلمهور للصحافة اجلزائرية اخلاصة مقروئية   
000-000 من وجهة نظر القارئ ةتناول الصحافة اخلاصة لظاهرة اجلرمي   
000-000  اجتاهات اجلمهور حنو التغطية اإلعالمية للجرمية 
000-000 من وجهة نظر اجلمهور.انعكاسات هذا النشر على اجلمهور    
000-010 .)اجلمهور( نتائج الدراسة امليدانية   
010-010  النتائج العامة للدراسة التطبيقية 
010-010  خاتمة 
010-000  قائمة المراجع 
000-010  قائمة المالحق 
010-000 رساالفه   

 


