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 قواعد النشر:
 .1إن مجلة الاتصال والصحافة مجلة سداسية تنشرها
املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعــالم،
تكت ,45الطابــع ٔالاكاديم ,وتنشر املشاركات الجامعيــة
9ي مجـال عل ــوم الاتص ــال والصحافة.
 .2تنشر مجلة الاتصال والصحافة املقاالت باللغة
الوطنية واللغة ٔالاجنبية ،وال ,Eلم تشكل موضوع
نشر سابق وال ايداع بغرض النشر ،وال تسند من
ناحية أخرى عWى أطروحة أو مذكرة بحث تمت
مناقش\[ا.
 .3يجب أن تقدم املقاالت عWى وجه واحد من الورقة
طبقا للمعاي cdالتالية وال تتجاوز عدد صفحاته
 15صفحة بالنسبة لكل مقال:
باللغة العربية Sakkal Majalla :بحجم 16
باللغة ٔالاجنبية Times New Roman :بحجم 12

 .4تعرض الرسوم البيانية )جداول ،مخططات،
بطاقات ،هياكل تنظيميةالخ9 (.ي ورقات مستقلة
والصور عWى ورق خاص بالصور 9ي حالة وجود
ألوان.
تدرج املراجع أو املصادر 9ي [اية كل مقال مع اح cام
تسلسل عرضها 9ي النص.
 .5يرفق الاق cاح الكتابي بملخص بلغة أخرى غ cdتلك
املستعملة 9ي املقال ،ال يتجاوز  200كلمة.
 .6ترفق بالنص املق cح ،سcdة ذاتية موجزة توضح
امللف الشخ ,4للكاتب كفاءاته ٔالاساسية
وتخصصه 9ي املجال العلم.,
 .7تعرض املقاالت املق cحة عWى خcاء مؤهلdن ومدعوين
من طرف لجنة القراءة بشكل غ cdمعلن عنه.
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الدكتور ملشون  موك
أستاذ محاضر
باملدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم ٕالاعالم
Le résumé :
Cet article tend à définir le contrat d'édition, conçue en
tant que contrat civil consensuel. Cependant, ce contrat
varie en fonction de la nature de l’œuvre. Car une fois
protégé juridiquement, il bénéficie d’un droit à double
usage, droit moral qui est non cessible et le droit patrimonial qui est produit par l'exploitation directe ou
indirecte, que ce soit à travers le contrat d'exploitation,
tel que le contrat d'édition, où le contrat est différent du
droit moral , qui peut suspendre le processus de publication par l’exigence de la protection temporaire.
L’exploitation peut également recourir à l'utilisation du
droit de rétractation, c’est le retrait de toute les copies
l’œuvre du marché et donc résilier unilatéralement le
contrat, mais que les garanties de droit de l'autre partie
peuvent bénéficier d’un droit à une indemnisation
équitable.

، الحق المالي، الحق المعنوي، الناشر، المؤلف: الكلمات المفتاحية
 مدة الحماية، التعويض،حق السحب
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مقدمة:
ما يم ٕالانسان عن غﻩ من الكائنات هو إبداعه وابتكارﻩ
الفكري ،الذي هو الدعامة ٔالاساسية لتقدم ٔالامم ور ّق.0ا،
وقيمة الفكر ليست 5ي وجودﻩ فحسب بل 5ي الاستفادة منه
ع?ى نطاق البشرية جمعاء،وقد برزت ضرورة ﺣماية املنتوج
الفكري بكل أصنافه مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة
و ال WXيصعب وجودﻩ ﺣماية أنواع ٕالانتاج الفكري املختلفة ،
وال شك أن قانون ﺣق املؤلف هو ٔالارضية الصلبة لحماية
هذا املنتوج الفكري بش cXصورﻩ.
وقد ﺣظي موضوع ﺣماية ﺣق املؤلف باهتمام واسع ع?ى
املستوين الدوgي واملح?ي ،وازداد هذا الاهتمام بعد ظهور أنواع
جديدة من املصنفات لنشر ٕالابداعات الفكرية بمختلف طرق
الاتصال العاملية وال WXتدخل ضمن املجاالت املختلفة لحق
املؤلف.
و قد أج oهذا التطور 5ي مجال ﺣماية الحقوق الناتجة
من خالل استغالل املصنفات ٔالادبية و الفنية بمختلف
ٔالاساليب و الطرق ال WXتكفل إبالغ املصنف للجمهور ﺣيث
أن اتفاقية برن مت ﺣق ٕالابالغ عن النشر 5ي املادة 3/3
م.xا1وأكدت أن التمثيل أو ما يعرف بحق ٕالابالغ هو أداء علWz
وعرض وتنفيذ للمصنف بشكل مباشر واستعملت 5ي املادة
 3/3أعالﻩ عبارات متنوعة للتعب عن هذا الحق ،و تؤكد أن
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هذا الحق أالستئثاري للمؤلف ،ويمكن أن يتم بكل الطرق و
الوسائل و ذكرت 5ي موادها بعض وسائل ٕالابالغ بحسب
املصنف وطابعه.
إال أن الاتفاقية لم تشر إgى استعمال املنظومة املعلوماتية
لكن 5ي ٔالايام الدراسية ال WXكانت بروما 5ي  1996/04/23لها
دور 5ي ٕالاشارة إل.0ا ،فلم تش إgى الاستغالل عن طريق
الوسائل وركزت ع?ى الطرق التقليدية كالنشر عن بواسطة
الطبع و التوزيع أو أما الحديثة و ال WXتتم من خالل النشر
2
الرقم Wع oدعامات إلكونية أو ع oشبكة النت فنجدها 5ي
) التوجيه ٔالاوروبي رقم املؤرخ 5ي املتعلق بالنشر 5ي الفضاء
الرقم5 (Wي .وضعت تشريعات جديدة أو تعديل بعض أﺣكام
التشريعات املعمول .ا لحماية ﺣقوقا ملؤلف بالشكل الذي
يحقق مصلحة املؤلف بصورة أساسية وذلك من خالل
الاعاف بحقوقها ملالية ؤالادبية املتصلة إبداعها لفكري ،
ً
وﺣمايته من أي اعتداء ع?ى هذﻩ الحقوق تشجيعا له ع?ى
القيام بمزيد من ٕالابداع ،وطمأنته لدفعه لنشر مصنفاته
دون الخشية من استغاللها دون موافقته و بغ وجه ﺣق ،
وسكز 5ي بحثنا هذا ع?ى الاستغالل عن طريق الطبع الوري
و ما يسم cبالنشر و التوزيع و كيفية التعاقد.
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وإشكالية البحث 2ي :ما هو املقصود بالنشر والتوزيع وعقد
النشر؟وما ي أركان والشروط الواجبة إلبرام هذا العقد وما
ي أسباب الرجوع عنه وبطالنه كيفية ان.ائه؟
وألجل ٕالاجابة ع?ى هذﻩ التساؤالت ملعرفة ﺣقيقة محتواها
نتبع نقسم هذا البحث اgى املحاور املعروضة 5ي الخطة
التالية:
خطة:
أوال :املقصود بالنشر والتوزيع وعقد النشر.
 :1مفهوم النشر والتوزيع.
 :2مفهوم عقد النشر وخصائصه.
ثانيا :أطراف عقد النشر وأركانه.
ثالثا :الامات طر5ي عقد النشر وأسباب ان.ائه.
 :1الامات طر5ي عقد النشر.
:2كيفيةان.اء عقد النشر وممارسة ﺣق السحب .
أوال :املقصود بالنشر والتوزيع وعقد النشر.
5ي هذا املبحث نقدم مدلول كال املصطلحن إلجالء التشابه
الحاصل بي.xما لابط العمليتن مع بعض ألن الكثين من
الفاعلن 5ي هذا املجال يجمعون بن الطبع والنشر دون
التوزيع وم.xم من يفصل بن الطبع كمهنة مستقلة عن
النشر والتوزيع ،إال أن أصحاب الخoة واملتواجدين قديما 5ي
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سوق الفكر يجعلون هذﻩ املراﺣل الثالثة 5ي نشاط واﺣد يتم
عن طريق النسخ ثم النشر ثم التوزيع ،وال WXيمكن أن يقوم
.ا املؤلف أو من ينوبه عن طريق عقد قانوني تطرقت له كل
التشريعات.
 -1مفهوم النسخ والنشر والتوزيع:
أ -مفهوم الطبع :وتسم cكذلك بالنسخ وي العملية ٔالاوgى
ال WXتأتي بعد الان.اء من الصورة ال.xائية للمصنف والWX
مرت بدورها بمرﺣلة التأليف أي الكتابة ،ثم املراجعة ثم
عملية الاخال ونقلها من الدعامة الورقية ٔالاصلية إgى
دعامة قابلة للنسخ عن طريق الطابعات الحديثة الWX
تشتغل بالحاسوب وال WXغالبا ما تكون مخزونة ع?ى دعامة
إلكونية ،وال WXبدورها تحتاج إgى تق5 Wzي املعلوماتية للقيام
.ذا العمل و منه فاملراجعة إجبارية 5ي مرﺣلة إعطاء الضوء
ٔالاخضر للطبع.
ب  -مفهوم النشر :كما أسلفنا فالكث من يجمع بن الطبع
و النشر إال أن النشر 5ي عملية الﺣقة للطبع و ال WXتكون ع?ى
عاتق من آلت إليه ﺣقوق الاستغالل فتتم عن طريق العرض
5ي املعارض الدولية و الوطنية و عن طريق وسائل ٕالاعالم
3
السمعية و السمعية البصرية و عن طريق شبكة النات.
)أنظر موقع النات لشركة أمزون  amzoneال WXتقوم
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بالويج و البيع عن طريق النات و تقوم بخدمة ٕالايصال
ملل الزبون 5ي ﺣالة النسخة الورقية(
ج  -مفهوم التوزيع :و هنا يختلف ٔالامر عن املرﺣلتن
السابقتن من ﺣيث الطريقة و الهدف إال أ.ªا ال تختلف 5ي
ٔالاهمية ،ألنه يوجد نوعن من التوزيع ،فالنوع ٔالاول يكون
ألجل البيع و غالبا ما يكون عن طريق البيع بالجملة للوكالء
الحصر ين الذين يقومون ببيعها فيما بعد للقراء أو لدور
بيع الكتب عامة دون تخصيص ،كما نجد كذلك من بن
الفاعلن من لد¬.م شبكة خاصة من املوزعن 5ي كل البالد،
و م.xم من يقوم بالتوزيع عن طريق الشبكة املتنقلة.
أما النوع الثاني من التوزيع والذي يصبغ هدفه املراﺣل
السابقة هو التوزيع املجاني أو بمقابل رمزي ألجل املنفعة
العامة وهذا مثل الكتب املدرسية ﺣيث تتكفل الهيئة
الوصية بالتأليف من خالل موظف.0ا و الطبع 5ي مطابعها أو
عن طرق املناولة و بعدها يتم التوزيع عن طريق شبك.ا
الخاصة املتواجدة ع?ى مستوى كل الواليات و ال WXتقوم
بدورها بتوزيعها ع?ى املؤسسات التعليمية ) .انظر مهام
الديوان الوط Wzللكتاب املدر(W°±
ونفس الحال بالنسبة لبعض من الكتب الدينية ذات
التوجهات و ال WXتطبع ع?ى ﺣساب الجمعيات الخية
الناشطة أو ع?ى عاتق الخزينة العمومية تقدم مجانا مباشرة
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لألشخاص أو عن طريق املمثلن الدبلوماسين مثل ما تقوم
به دولة السعودية 5ي نسخ القرآن و كتب ٕالارشادات للحج
والعمرة و توزيعه مجانا كهدايا لألشخاص الزوار و للدول من
خالل نشاطات و مهام السفارات و القنصليات املتواجدة 5ي
أغلب دول العالم) .أنظ ـ ـر مهام هيئة الحج و العم ـ ـ ـرة
السعودية(.
 -2مفهوم عقد النشر وخصائصه:
عالجت الكث من التشريعات 5ي القانون املدني
موضوع العقد بصورة عامة و ﺣددت شروطه و أركانه و
أطرافه و عيوبه و أسباب بطالنه كما اشطت الرسمية 5ي
الكث م.xا خاصة 5ي ميدان العقار و لم تغفل التشريعات
الحديثة عن وضع قوانن تحدد كيفية استغالل الحقوق
الناتجة عن ﺣقا املؤلف خصصت له نصوص مواد عديد
لتحديد صورة عقد النشر و م.xا املشرع الجزائري 4وﺣددت
شروط صحت هو بينت الامات طرفيه )املؤلف أو من ينوبه
قانونا والناشر و من يمثله من مؤسسة الطبع و مؤسسة
توزيع (.
عرف الفقيه  JEAN.RAULTعقد النشر بأنه دلك العقد
الذي بمقتضاﻩ يتنازل صاﺣب املصنف ٔالادبي أو الف Wzإgي
شخص آخر يسم Wالناشر عن الحق 5ي إنتاج عدد غ محدد
أو محدد من نسخ هدا املصنف ع?ي أن يلزم هدا ٔالاخ
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بالطبع و عرضه ع?ي الجمهور و قد يكون التنازل بمقابل ماgي
أو بدونه.
و لقد قدم املشرع الجزائري تعريفا 5ي قانون ﺣق املؤلف رقم
 05/03أن عقد النشر هو العقد الذي بمقتضاﻩ يتنازل
املؤلف أو ورثته من بعدﻩ وفقا لشروط متفق عل.0ا و مقابل
مكافأة إgي شخص يسم Wالناشر عن ﺣق إنتاج أو العمل ع?ي
إنتاج عدد من النسخ للمصنف ع?ى أن يلم هدا ٔالاخ
بالطبع و النشر) .هو العقد الذي يتنازل بموجبه املؤلف
للناشر عن ﺣق استنساخ نسخ عديدة من املصنف ﺣسب
شروط متفق عل.0ا و مقابل مكافأة للقيام بنشرها و توزيعها
للجمهور و يشمل عقد النشر املصنف ٔالادبي أو الف5 Wzي
شكل طباعة خطية أو تسجيالت سمعية أو سمعية بصرية.(5
كما جاء 5ي القانون السويسري لحق املؤلف املؤرخ 5ي 01
جانفي 5 2011ي نص املادة  372أن عقد النشر هو العقد
الذي يتعهد بمقتضاﻩ مؤلف املصنف ٔالادبي أو الف Wzأو
خلفاؤﻩ بتسليم هدا املصنف إgي الناشر الذي يلم من جانبه
بإنتاج عدد من نسخ هدا املصنف ونشرﻩ ع?ي الجمهور.
و مما سبق يتبن أن هدا العقد يقوم أساسا ع?ى نزول
املؤلف عن ﺣقه 5ي استغالل املصنف إgي الغ وفق قواعد
و شروط يحددها القانون و العرف التجاري.
20

أ -خصائص عقد النشر :يتم عقد النشر بجملة من
الخصائص ي:
أنه عقد ملزم للجانبن يتب عليه ﺣقوق و واجبات
متبادلة بن أطراف العقد فاملؤلف يلم بتقديم أصول
مصنفه للناشر و الناشر يلم بنشر املصنف كما يستوجب
التعويض 5ي ﺣالة ممارسة املؤلف لحقه 5ي السحب ) أنظر
نص املادة  24فقرة  2من قانون ﺣق املؤلف رقم .(05/03
أنه عقد محدد فعقد النشر يتضمن تحديدا اللامات
ً
طرفيه ،و تحديدا للمقابل املادي الذي يتقاضاها املؤلف عن
ﺣقوقا لنشر.
انه عقد معاوضة الن كل من طرفيه يأخذ مقابل ما
يعطي فاملؤلف يتنازل عن ﺣق النشر وله مقابل عن ذلك و
الناشر يحصل علب مقابل نشر املصنف
أنه عقد مختلط فهو مدني بالنسبة للمؤلف وتجاري
بالنسبة للناشر
أنه عقد شك?ي ال ﺣاجة لكتابة العقد بل يكفي توافق
إرادتن متبادلتن إال أن كتابة العقد أو اللجوء للديوان
الوط Wzلحق املؤلف والحقوق املجاورة سيساعد فيما بعد
أطراف العقد 5ي ﺣالة التنازع أو الاختالف كما يمكن أن
يقدم خدماته لهم من خالل املصالح التابعة له 5ي ﺣالة
الاعتداء من غ أطراف العقد )تلقي التصريحات الخاصة
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باملصنفات ؤالاداءات ٔالادبية أو الفنية ال WXتسمح باستحقاق
ﺣقوق املؤلفن املعنوية واملادية وﺣقوق أصحاب الحقوق
املجاورة من املواطنن وذوي ﺣقوقهم 5ي نطاق الاستغالل
العمومي ملصنفا.Æم و/أو ألداءا.Æم ،سواء 5ي الجزائر أو
خارجها ،وبحماي.ا طبقا للتشريع والتنظيم املعمول .م(.6
أن أﺣكامه تخضع لقانون ﺣماية ﺣق املؤلف ،بحيث تحدد
هذﻩ ٔالاﺣكام تفصيل ا اللامات املؤلف والناشر.
ثانيا  -أطراف عقد النشر وأركانه:
 -1أطراف عقد النشر:
تتنـ ــوع و تتع ـ ـدد أط ـ ـراف 5ـ ــي عقـ ــد النشـ ــر مـ ــن ﺣيـ ــث القيـ ــام
بالت ــأليف ب ــإنفراد أو باإلش ــاك أو املش ــاركة م ــع مؤل ــف آخ ــر أو
مجموع ــة م ــن امل ــؤلفن كم ــا تتن ــوع م ــن ﺣي ــث اس ــتقالليته ع ــن
ارتباطــه بــالام مــا مثــل عقــد عمــل أو عقــد مقاولــة ،كمــا قــد
تك ــون ل ــه ﺣق ــوق معنوي ــة و مالي ــة دون مش ــاركته املباش ــرة  5ــي
التأليف مثل ﺣالة املصنف املركب.7
أ -الطرف ٔالاول للعقد املؤلف :لم تضع الاتفاقيات الدولية
و ال القوانن الوطنية فرقا جوهريا بن الشخص الطبيÉي
والشخص املعنوي
املقصود باملؤلف :هو كل شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر
ً ً
سواء أكان هذا ٕالانتاج أدبيا أو فنيا و أيا كانت طريقة التعب
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عنه سواء بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو إgى غ ذلك من
الطرق ٔالاخرى .ويستدل ع?ى أن هذا الشخص هو املؤلف من
خالل وضع اسمه ع?ى املصنف،ولكن ليسمع نىذل كأن ظهور
اسم الشخص ع?ى املصنف دليل قاطع ع?ى أ.ªا ملؤلف،فقد
ينشر املصنف تحت اسم شخص آخر إذا رغبا ملؤلف 5ي أن
ً
يظلم ستا ،و5ي هذﻩ الحالة يظهر املصنف تحت اسم مستعار
أو مجهول ،كما يمكن للمؤلف أن يتخذا شخصا ينوب عنه
سواء كان هذا الشخص من ذوي الحقوق أو من غهم
كالهيئة املكلفة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة )الديوان
الوط Wzلحقوق املؤلف والحقوق املجاورة .(ONDA
كما يمكن أن يكون هذا املؤلف أجا وفق عقد عمل أو وفق
عقد مقاولة وهنا تتغ طبيعة الحقوق واستغاللها ،فم.xا ما
يحتفظ بالحق املعنوي فقط وم.xا ما يخضع للتفاوض )ارجع
لحقوق املؤلف ٔالاج واتفاقيات العمل محاضرات ٔالاستاذ.
د .بن الزين محمد ٔالامن كلية الحقوق بن عكنون(
وقد يكون املؤلف شخصا منفردا أو مجموعة من املؤلفن
وهنا نرجع إgي الطبيعة القانونية للمصنف وفيه ثالثة أنواع
املصنف الجماÎي وهو الذي تذوب شخصية كل املؤلفن فيه
وتبقى شخصية املؤلف املبادر بالعمل سواء طبيعيا أو
8
معنويا.
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أما املصنف املشك هو املصنف الذي يمكن أن تمي أو أن
نفصل كل مكونات املصنف دون إلحاق الضرر بكليته مما
9
يمكن كل شخص من إمكانية الاستغالل املنفرد.
كما يمكن أن يكون ضمن املستفدين من عائد ﺣقوق
الاستغالل املؤلف الغ ﺣاضر بشخصه و املشارك بجزء من
10
عمله مثل ﺣال املصنف املركب.
ب – الطرف الثاني الناشر:
هو الشخص الذي يتوgي نشر املصنف والناشر له دور
رئي5 W°Òي إنتاج وتوزيع املصنف وبالتاgي فهو يقوم بمراقبة
عملية النشر و توجه.0ا و ٕالاشراف عل.0ا .و قد يكون هذا
الشخص طبيعيا أو شخصا معنويا يقوم بجميع مراﺣل
العملية كما يمكن له أن يتفق مع الغ ع?ى جزء م.xا ) الكث
من عمليات طبع الكتاب املدر W°±تتم عن طريق املناولة لدى
املطابع الخاصة(  ،أما الشخص املعنوي فهو ع?ى نوعن إما
أن يكون فرعا من فروع هيئة عمومية ) مثل الديوان الوطWz
للمطبوعات الجامعية(
و مثل نفس املنÓى الذي تعمل به وزارة الثقافة 5ي نشر و
توزيع املصنفات ال WXتؤؤل إل.0ا من قبل املؤلفن )ارجع إgى
منشورات وزارة الثقافة أثناء تظاهرة الجزائر عاصمة
الثقافة العربية( أو تكون شركة تجارية 5ي شكل دار للنشر و
التوزيع.
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 - 2أركان عقد النشر:
بالنسبة ألركان العقد عامة فلقد تطرق إل.0ا كل القوانن
الخاصة بالعقد و كتب ف.0ا الكث من املختصن 5ي القانون
املدني " نظرية الالام" )ٔالاستاذ عبد الرزاق الس.xوري 5ي
موسوعته للقانون املدني الجزء الخاص بنظرية الالام(،
ﺣيث تطرقت ألنواع العقود وم.xا العقود املسماة و العقود
الغ مسماة و م.xا العقود الرسمية و العقود الغ رسمية،
كما نجد عقود الر c°Õو عقود ٕالاذعان و لكث من
11
التفصيل.
كما وضع املشرع 5ي نصوص موادﻩ أطراف العقد  ،و ﺣد
شروط قيام العقد و كيفيات ان.ائه و تطرق لألسباب الWX
قد تؤدي إgى بطالنه.12
أ -الرضاء :تفرض القاعدة العامة للتعاقد وجوب الرضاء
الصريح ب]ن طر\ي العقد و عدم وجود الرضاء ألحد أطراف
العقد يؤدي إcى بطالنه و الرضاء هو املبدأ ٔالاسا W°±الذي
يحكم عقد النشر وهو يش إgي انه ال يملك اﺣد طبع أو نشر
مصنف دون إذن مسبق من املؤلف و يشط هذا اإلذن
الذي يجب أن بكون مكتوبا.
كما من ﺣق الناشر الاطالع ع?ي أصول املصنف املراد نشرﻩ و
إعطاء املدة املعقولة لدلك غ انه ملزم برد هدﻩ ٔالاصول
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خالل املدة املتفق عل.0ا قبل أن يبدي قبوله و رضاﻩ للتعاقد،
و التعاقد يشط فيه ٔالاهلية القانونية لكال الطرفن.
لكن 5ي بعض ٔالاﺣيان نجد املؤلف دون سن ٔالاهلية  19سنة
و هنا يفرض عليه وجود من ينوبه قانونا سواء الوgي أو
الو.W°Ö
ب  -محل العقد و هو املصنف :ينص القانون املدني ع?ى
شرط مشروعية املحل إال أن ٔالامر يختلف بالنسبة
للمصنف ،فلقد كفلت كل الدسات الحق 5ي ﺣرية التفك
والتأليف و النشر ،غ أن بعض ٔالانظمة و م.xا الجزائر تقر
ع?ى أن و التأليف النشر يجب أن يكون ضمن القانون العام
و املبادئ العامة و 5ي ظل اﺣام مقومات ٔالامة و ثواب.ا.
و هو املصنف  œuvreالعمل ٔالادبي أو الف ، Wzوعقد النشر ال
يقوم أساسا إذا لم يكن هذا العمل من قبيل املصنفات،
فيجب أن يكون هذا ٕالابداع الذي قام به املؤلف من ٔالاعمال
ال WXنصت عل.0ا القوانن سواء اتفاقية برن و غها من
الاتفاقيات الدولية املتخصصة 5ي مجال ﺣقوق املؤلف الWX
نصت عل.0ا ع?ى سبيل الذكر و نفس املنÓى أخذﻩ املشرع
الجزائري 5ي نص املادة 04من قانون  03/05املتعلق بحق
املؤلف)املصنفات ٔالادبية و الفنية املكتوبة و الشفوية،
املسرﺣيات ،أعمال الرسم ،النحت ،املوسيقى . (....
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و املصنف الذي يصلح ألن يكون محال لعقد النشر البد أن
يستو5ي الشروط املحددة 5ي القواعد العامة لحماية
املصنفات و أهمها شرطي ٔالاصالة و ٕالابداع كما يمكن ألن
يكون ٕالايداع و التسجيل لدى الهيئة املخولة بدلك كأﺣد
العناصر الوقائية لحق الناشر 5ي ﺣالة و جود نزاع.
ركن شكhي :هو أن يكون املصنف قد افرغ 5ي صورة
مادية و ما يسم cبالدعامة يoز ف.0ا إgي الوجود مما يجعله
ممكنا لالستغالل عن طريق للنشر وفق النمط املتفق عليه
5ي العقد مسبقا.
ركن موضوjي :هو أن يكون املصنف قد انطوي ع?ي
W°Ýء من ٕالابداع بحيث ال يصلح أن يكون محال لعقد النشر
املصنف الذي ليس فيه اثر إبداع و أن ال يكون من
املصنفات غ املشمولة بالحماية كما هو 5ي نص املادة 11
من القانون  05/03و م.xا التقنينات و القرارات ٕالادارية.
الحقوق القابلة لالستغالل :إال أن العقد ينصب 5ي هذا
املحل ع?ى وجهن للحق أولهما هو الحق املعنوي الذي ال
يمكن التنازل عنه إطالقا لكن يقع ع?ى عاتق الناشر ﺣمايته
عدم التعدي عليه والثاني هو الحق املاgي الذي يتم ﺣوله
الاتفاق كيف يتم لالستغالل و م cXينت ،WÞو 5ي ما ي?ي نعرض
مكونات الحق املعنوي و مكونات الحق املاgي و ال WXاشط
ف.0ا القانون الجزائري  05/03أن ال تقل عن  %10من قيمة
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العقد بالنسبة للقاعدة العامة و أن ال تتجاوز منحة
13
التعويض ملؤلفي املصنفات البيداغوجية .%05
ب-1-الحقوق ٔالادبية:و ي الحقوق املستثناة من التنازل و
الواجب العمل ع?ى الحفاظ عل.0ا ﺣ cXو لم تذكر 5ي بنود
العقد.
ﺣيث تعت oالحقوق ٔالادبية للمؤلف إﺣدى الجوانب الهامة
للملكية ٔالادبية والفنية إذ تنص ع?ى ﺣماية شخصية املؤلف
14
كمبدع للمصنف ،وﺣماية املصنف 5ي ﺣد ذاته
ولقد أكدت القوانن الوطنية والاتفاقيات الدولية  ،وكذا
أجمع الفقه والقضاء ع?ى أن الحقوق املعنوية للمؤلف ي
من الحقوق املرتبطة بالشخصية وتتمتع بكل الخصائص
املمة 15لها وي أنه ال يجوز التصرف ف.0ا وال الحجز عل.0ا
وبأ.ªا ﺣقوق دائمة غ قابلة للتقادم وغ قابلة لالنتقال إذ
تنص املادة  02/21من القانون 05/03ع?ى أنه " تكون
الحقوق املعنوية غ] قابلة للrف فpqا وال للتقادم وال يمكن
التخhي عpuا "
و الحقوق ٔالادبية أربعة وي ﺣق الكشف عن املصنف ،وﺣق
اﺣام سالمة املصنف  ،وﺣق املؤلف 5ي نسبة مصنفه إليه
أو ما يعرف بحق ٔالابوة والحق 5ي سحب املصنف من التداول
أو ما يعرف بحق الندم  ،ويدخل ضمن هذا الحق ٔالاخ
الحق 5ي تعديل املصنف ،وإضافة إgى هذﻩ الحقوق فإن
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تكنولوجيا املعلومات أقرت ﺣقا جديدا ذو طبعة مزدوجة أال
وهو ﺣق ٕالاتاﺣة إgى الجمهور.
ويعت oالحق 5ي اﺣام سالمة املصنف والحق 5ي الندم أكã
الحقوق ٔالادبية تأثر بالتقنية الرقمية خاصة 5ي بيئة النات ،
فبالنسبة للحق 5ي اﺣام سالمة املصنف فإنه 5ي ظل
التقنية الرقمية قد تعرض إgى العديد من الان.اكات ﺣيث
سهلت هذﻩ التقنية التالعب باملصنفات بتغي الصورة
وحجم الصوت  ،وزيادة ٕالاشارات  ،كما سمحت التفاعلية
بتغي محتوى هذﻩ املصنفات فكل ذلك يعد ان.اكا الﺣام
ﺣق املؤلف.16
أما بالنسبة لحق املؤلف 5ي الندم أو التوبة أو سحب مصنفه
من التداول نظرا لتغي معتقداته أو ظروفه ،فإنه يستحيل
ممارسته ؤالاخذ به 5ي البيئة الرقمية نظرا لطابع العوملة الWX
17
تتصف به الشبكات ٕالالكونية و5ي مقدم.ا شبكة النات
أما بالنسبة إgى ﺣق ٕالاتاﺣة إgى الجمهور فيعد من أهم
سلطات الحق ٔالادبي للمؤلف ويقصد به ،أي ﺣق ٕالاتاﺣة إgى
الجمهور" نقل املصنفات عن طريق ٔالاداء أو التمثيل أو
بواسطة هيئات البث ٕالاذاÎي أو أجهزة الحاسب ٓالاgي أو من
خالل شبكات الاتصال العاملية أو بأي وسيلة أخرى من شأ.ªا
أن تتيح لكل فرد من أفراد الجمهور أن يتلقى هذا املصنف
ع?ى وجه ٕالانفراد 5ي املكان أو الزمان الذي تختارهما ".18
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وهناك من يرى أن مصطلح ﺣق ٕالاتاﺣة يمثل بديل عصري
لحق النسخ  ،والحق 5ي تقرير النشر وهو بذلك مصطلح يتفق
مع وسائل النشر والبث الحديثة ويستوعب ما قد يستجد
م.xا وأنه نتيجة منطقية لايد انتشار وسائل الاتصال
الحديثة ال WXتقوم بإبالغ ٕالابداعات الفكرية إgى الجمهور.19
ب -2-الحقــوق املاليــة  :ويقصــد بــالحقوق املاليــة مــنح املؤلــف
ﺣق اﺣتكار استغالل إنتاجه الذه Wzبما يعود عليـه بمنفعـة أو
ربــح ذو قيمــة ماليــة خــالل مــدة معينــة يحــددها القــانون ،20إذ
ت ــنص الفق ــرة ٔالاو gــى م ــن امل ــادة  27ع? ــى أن ــه  :يح ــق للمؤل ــف
اس ـ ـ ــتغالل مص ـ ـ ــنفه ب ـ ـ ــأي ش ـ ـ ــكل م ـ ـ ــن أش ـ ـ ــكال الاس ـ ـ ــتغالل
والحصــول عhــى عائــد منــه " فهــذﻩ الحقــوق .Æــدف إgــى ﺣمايــة
املص ــالح املالي ــة للمؤل ــف و ــي ﺣق ــوق عيني ــة تتم ــ بخاص ــيتن
أساس ـ ــيتن هم ـ ــا  :أ .ªـ ــا ﺣق ـ ــوق إس ـ ــتئثارية للمؤل ـ ــف إذ ت ـ ــنص
الفق ــرة الثاني ــة م ــن امل ــادة  27ع? ــى أن ــه " كم ــا يح ــق للمؤل ــف
دون ســواﻩ  "...وأ.ªــا ﺣقــوق مؤقتــة تنقæــ W°بمــرور مــدة معينــة
يحددها القانون .وتتعدد أسليب اسـتغالل املؤلـف لحقـه املـاgي
وأن ال ــوارد  5ــي الق ــانون ه ــو ع? ــى س ــبيل املث ــال ال الحص ــر إذ أن
هــذﻩ ٔالاســاليب مرتبطــة بــالتطورات التكنولوجيــة الحاصــلة 5ــي
مج ــال الاتصـ ــال ووسـ ــائل نشـ ــر ٕالانتـ ــاج الفكـ ــري وإبالغـ ــه ع?ـ ــى
الجمه ــور إال أن ــه يمك ــن تص ــنيف ه ــذﻩ ٔالاس ــاليب ض ــمن ث ــالث
فئـ ــات مـ ــن الحقـ ــوق وـ ــي ﺣـ ــق الاستنسـ ــاخ وتمثـ ــل 5ـ ــي تثبيـ ــت
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املص ــنف ع? ــى دعام ــات مادي ــة ووض ــع نس ــخ من ــه ﺣ Xــ cيتيس ــر
إبالغـ ــه إgـ ــى الجمهـ ــور بصـ ــورة غـ ــ مباشـ ــرة ،21وﺣـ ــق التمثيـ ــل
ويتمثــل 5ــي نقــل املصــنف إgــى الجمهــور باســتخدام وســائل غــ
ماديــة وبصــورة مباشــرة  ،وﺣــق التتبــع وتتمثــل 5ــي تمتــع املؤلــف
 5ــي املش ــاركة  5ــي ﺣص ــيلة ك ــل عملي ــة بي ــع يخض ــع له ــا املص ــنف
وه ـ ـ ـ ــو ﺣ ـ ـ ـ ــق يقتص ـ ـ ـ ــر ع? ـ ـ ـ ــى مص ـ ـ ـ ــنفات الفن ـ ـ ـ ــون التش ـ ـ ـ ــكيلية
واملخطوطـ ـ ــات فقـ ـ ــط .22وبالنسـ ـ ــبة لحـ ـ ــق الاستنسـ ـ ــاخ وطبقـ ـ ــا
للمـ ــادة  03/27مـ ــن ٔالامـ ــر  05/03فيتمثـ ــل 5ـ ــي التثبيـ ــت املـ ــادي
للمصــنف بــأي وســيلة كانــت  ،وهنــا نجــد أن املشــرع الجزائــري
قـ ــد أخـ ــذ بعـ ــن الاعتبـ ــار التطـ ــورات التقنيـ ــة الحديثـ ــة  ،ال Xـ ــW
تبحــث عــن وســائل جديــدة للنســخ لــم تكــن معروفــة مــن قب ــل
كالنسـ ـ ـ ــخ بالوسـ ـ ـ ــائل الرقميـ ـ ـ ــة والجـ ـ ـ ــدير بالـ ـ ـ ــذكر أن رقمنـ ـ ـ ــة
املصــنف تعتoــ مــن قبيــل الحقــوق ٕالاســتئثارية الXــ Wتحتــاج إgــى
إذن مســبق مــن مؤلــف املصــنف  .ويثــور تســاؤل 5ــي هـذا املجــال
مفادﻩ هل التثبيت املؤقـت تعتoـ مـن قبـل الاستنسـاخ أم يجـب
أن يكون التثبيت دائما ﺣ cXيكون املصنف مستنسخا ؟.
التعريف الوارد 5ي املادة  03/27من ٔالامر  05/03لم يكون
واضحا 5ي هذا املجال خالفا للمشرع اللبناني الذي كان
واضحا وأعت oأن التثبيت املؤقت للمصنف ع?ى ذاكرة
الكونية و5ي مواقع الواب ال WXتتم بالتأقيت يعتo
23
استنساخا للمصنف
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ومنه كان ع?ى املشرع الجزائري ٔالاخذ .ذا املفهوم ،ﺣماية
للحقوق ٕالاستئثارية للمؤلف ومسايرة للتطورات التقنية
الحديثة ال WXتبحث عن وسائل جديدة للنسخ لم تكن
معروفة من قبل كاالستنساخ بالتعبئة أو ما يعرف بالتحميل
مثال.
جٔ -الاجر أو ما يسمى بالعوض و املقابل ٔ :الاجر املقصود هو
ﺣصول املؤلف ع?ي ربح مادي يقابل ما يتنازل عنه 5ي ﺣقه
5ي الاستغالل املاgي ملصنفه إgي الناشر .واملقابل الذي يتحصل
عليه املؤلف يجوز أن يكون مقدرا جزافا بمبلغ إجماgي كما
يجوز أن يكون نسبة مئوية من ٕالايراد.
وقد يكون دفع املبلغ املتفق عليه وفق طريقة الحساب
املتفق عل.0ا كما يمكن أن يكون قبليا أو بعديا أو ﺣ cXعن
طريق أقساط يوضع لها سجل ﺣسابات خاص .ا.
كما يمكن أن يتم الاتفاق ع?ى أن يكون الاستغالل عن
طريق النشر دون مقابل فلصاﺣب الحق ٔالاص?ي كامل الحرية
5ي التفاوض والتنازل والهبة.
ثالثا :الrامات طر\ي عقد النشر و أسباب انpائه
يختص عقد النشر ببعض الالامات بن طر5ي الاتفاق
زيادة ع?ى الالامات العامة ال WXيقرها القانون املدني 24مثل
قاعدة ال ضرر و ال ضرار و قاعدة الج قدر الضرر فالغن
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مردود و التعسف مرفوض و كل منع من الاستفادة املقررة
وفق العقد تعوض مع ٕالانصاف و ذلك راجع لخصوصية
محـ ـل العقد )املصنف( والذي يتمتع بحق ذو وجهن من
الحقوق ﺣق معنوي و ﺣق ماgي كما سبق ذكرﻩ إال أن
الرقمنة و شبكة النات زادت من تعقد هذﻩ الخاصية سواء
من ﺣيث الالامات املتبادلة من قبل طر5ي العقد أو أثناء
ممارسة املؤلف لحق املعنوي املتمثل 5ي الحق 5ي سحب
املصنف من التداول
 -1الrامات طر\ي عقد النشر.
بحيث يلم املؤلف بماي?ي:
•تسليم املصنف للناشر.
أن يقوم بتصحيح تجارب املصنف وأن يعيدها إgى الناشر بعد
تصحيحها خالل مدة معقولة.
•يلم املؤلف باالمتناع عن استغالل املصنف بما يضر
بحقوق الناشر.
•أن يضمن عدم وجود ﺣقوق ع?ى املصنف لطرف ثالث.
أما اإللrامات ال تrتب عhى الناشر فإ.ªا تتمثل فيما ي?ي:
•الام الناشر بأن ينشر املصنف 5ي امليعاد املحدد له.
•الام الناشر بعدم إجراء أي تعديل ع?ى املصنف.
•الام الناشر بعدد نسخ املصنف ال WXيتفق معا ملؤلف ع?ى
طباع.ا 5ي العقد.
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•الام الناشر بعدم استخدام املصنف لغ الغرض املتعاقد
عليه.
•الام الناشر بالتوقف عن النشر عند ان.اء املدة املتفق
عل.0ا 5ي العقد.
•الام الناشر بعدم التنازل عن نشر املصنف لناشر آخر إال
5ي ﺣاالت استثنائية معينة.
•الام الناشر بالتعريف باملصنف محل عقدا لنشر من خالل
وسائل ٕالاعالن وتوزيعه.
•الام الناشر بالسعر املحدد للنسخة لواﺣدة منا ملصنف
املتفق ع?ى نشرﻩ.
•الام الناشر بدفع التعويض املتفق عليه 5ي العقد للمؤلف.
•الام الناشر بتقديم جميع ٕالاثباتات ال WXتكفل إقرار صحة
ﺣساباته الخاصة بمبيعات نسخ املصنف.
 -2صور انpاء عقد النشر:
كما أن للعقد شروطا إلبرامه ع?ى الوجه الشرÎي ما
يستوجبه الدين إن أشط و أملشروÎي ما يتطلبه القانون
لقيام العقد ع?ى الوجه الصحيح ،فلقد وضع القانون
أسبابا الن.اء العقد و ال WXتختلف باختالف السبب م.xا
القانونية و التعاقدية من خالل .ªاية مدة العقد أو م.xا
الفسخ بسبب إخالل أﺣد ٔالاطراف بالاماته  ،كما يمكن أن
ينت WÞبممارسة املؤلف لحق السحب.
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ٔالاسباب العادية :أسباب .ªاية العقد إما أن تكون ل.xاية مدة
الحماية القانونية و ي مدة  50سنة بعد الوفاة 5ي ﺣالة
التنازل الك?ي و يمكن أن تكون تعاقدية يمكن جمعها 5ي ثالث
نقاط وي :
 انقضاء أجال العقد ويعت oمن أهم ٔالاسباب العادية الن.اءعقد النشر.
.ªاية النشر وهذا يع Wzنشر عدد النسخ املتفق عل.0ا ما لميوجد شرط خاص 5ي العقد.
 غياب إعادة طبع املنصف املنصوص عليه صراﺣة 5يٓالاجال املتفق عل.0ا.
ٔالاسباب الغ] عادية :
فسخ العقد 5ي ﺣالة ال WXلم يلم أﺣد ٔالاطراف بواجباته
التعاقدية والخاصة يمكن للمؤلف أن يفسخ عقد
النشر 5ي الحاالت:
املنصوص عل.0ا 5ي املادة  96من ٔالامر رقم  :05/03وي
الالامات التعاقدية 5ي تسي الحسابات إال أن هذا لشرط
فيكون مطبقا 5ي ﺣالة التنازل الجزئي.
املنصوص عل.0ا 5ي املادة  97من أمر:05/03
عدم وضع نسخ املصنف تحت تصرف الجمهور 5ي ٓالاجالاملقررة 5ي العقد.
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عدم دفع له أتاوى ﺣقوق التأليف املستحقة طوال مدةعام .
عدم قيام الناشر بإعادة طبع املنصف كما هو مقرر 5يالعقد والحال أن عدد نسخ املصنف املخزونة يساوي ع?ى
ٔالاك ãثالثة 5ي املائة ) (3%من محسوب الطبيعة املعينة
والفسخ 5ي كل هذﻩ الحاالت مشروطا بإنذار لم يؤتي خالل 3
أشهر إفالس أو تغي مالك مؤسسة النشر إذا ﺣدث ذلك
قبل بداية استنساخ املصنف.
ٔالاسباب ٔالاخرى :حق املؤلف سحب املصنف قبل الوفاة :
قد يرغب املؤلف 5ي سحب مصنفه ألنه لم يعد يع oعن
مواقفه أو أفكارﻩ أو ألي سبب آخر فيصطدم ﺣق املؤلف 5ي
سحب مصنفه بالقوة امللزمة للعقد وربما يعدل املؤلف 5ي
مصنفه ويحورﻩ دون سحبه فكيف يتم التوفيق بن هذﻩ
الحقوق املعoة عن امتيازات أدبية للمؤلف وقوة العقد
امللزمة 5ي القواعد العامة.
أشــار املشــرع 5ــي املــادة  24مــن ٔالامــر  05/03إgــى أﺣقيــة املؤلــف
 5ــي س ــحب مص ــنفه إ gــى جان ــب ﺣق ــه  5ــي التوب ــة،ﺣاول الفقه ــاء
تعريـ ــف ﺣـ ــق السـ ــحب ،و التوبـ ــة فـ ــى Françonأن السـ ــحب
يتعل ــق ب ــإرادة املؤل ــف  5ــي توقي ــف النش ــر أم ــا التوب ــة ف Þــ Wإرادة
املؤلـ ــف 5ـ ــي أن يلحـ ــق تعـ ــديالت وتنقيحـ ــات ع?ـ ــى مصـ ــنفه أمـ ــا
 Colombetيرى "أن السحب يكون بعد نشر املصـنف والتوبـة
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قبـ ــل ذلـ ــك"25وع?ـ ــى عكـ ــس ذلـ ــك نجـ ــد  " Desboisال يعتoهمـ ــا
تصـ ــرفان مختلفـ ــان إنمـ ــا مرﺣلتـ ــان تع oـ ـان ﺣـ ــدود املؤلـ ــف 5ـ ــي
إظه ــار ق ـرارﻩ بنش ــر ث ــم س ــحب مؤلف ــه ويؤك ــد أن توب ــة ك ــالقطع
يظهر قبل نشر أما سحب فبعد ذلك".26
ل ـ ــم يتط ـ ــرق القض ـ ــاء كث ـ ـا له ـ ــذا الح ـ ــق ،وﺣس ـ ــب  Gavinف ـ ــإن
قضية 27Lecoqي ال WXتعرضت لهذا الحق باملع czالـذي نعرفـه
أي ــن اعت oــت ﺣ ــق التوب ــة يك ــون  5ــي تع ــديل و تحوي ــل املص ــنف،
وعلي ــه م ــن يعـ ــف ل ــه ب ــالقطع والنشـ ــر يع ــف ل ــه بامتيـ ــاز أن
يص ــحح ويعت oــ ﺣ ــق التوب ــة املص ــطلح املتع ــارف علي ــه  5ــي ه ــذﻩ
الحال ــة فه ــو ن ــادم ع? ــى كش ــف مص ــنفه ال ــذي ال يط ــابق روﺣ ــه
الجدي ـ ـ ــدة واكتش ـ ـ ــافاته ،28وهن ـ ـ ــا نج ـ ـ ــد  Nauroras29ي ـ ـ ــرى أن
الناشـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ــيس ملـ ـ ـ ــزم بتحمـ ـ ـ ــل ٔالاعبـ ـ ـ ــاء إذا مـ ـ ـ ــا تعلـ ـ ـ ــق ٔالامـ ـ ـ ــر
بتصحيحات ٔالاخطاء املطبعيـة أو التصـحيحات الطفيفـة طاملـا
ال تزيد عن الامات العقد.
لك ـ ـ ــن ٔالاكي ـ ـ ــد أن املفه ـ ـ ــومن وإن اختلف ـ ـ ــا كم ـ ـ ــا ظه ـ ـ ــر س ـ ـ ــابقا
يسـمحان بتوسـيع سـلطة املؤلـف مـن جهـة ويعoـان عـن ســلطة
الح ــق ٔالادب ــي وت ــأثﻩ ع? ــى ﺣرك ــة املص ــنف فه ــو  .ــذﻩ الص ــورة
يقطع هذﻩ الحركة وال يمكن تoيرها بأسـباب اقتصـادية ويبقـى
يمثـل تعبـا آخــر عــن شخصـية املؤلــف ،فكيــف تكــون ممارســة
هذا الحق من املؤلف؟
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إن ﺣـ ـ ــق السـ ـ ــحب أو التوبـ ـ ــة ﺣـ ـ ــق شخíـ ـ ــ W°محـ ـ ــض ال
ينتقل إgـى الورثـة ،30بـالرجوع للمـادة  24مـن ٔالامـر  03/05نـص
املشـ ــرع بصـ ــورة ضـ ــمنية ع?ـ ــى ممارسـ ــة ﺣـ ــق التوبـ ــة بتوقيـ ــف
ص ــنع الدعام ــة وﺣ ــق الس ــحب يك ــون بع ــد نش ــر املص ــنف ،و  5ــي
الوقـ ــت نفسـ ــه ال نجـ ــد املشـ ــرع قيـ ــد املؤلـ ــف بممارسـ ــة ﺣقيـ ــه
بت ــوفر أس ــباب م ــن نظ ــام أدب ــي أو فك ــري كم ــا ه ــو ﺣ ــال بع ــض
التشريعات ال WXألزمت املؤلف بالسـحب ألسـباب خطـة بينمـا
املشــرع الجزائــري اكتفــى بــأال يكــون املصــنف مطــابق لقناعــات
املؤلف و.ذا اعتمد معيارا شخصيا يحـدد مـن خاللـه ﺣقـه 5ـي
سحب مصنفه أو التوبة عليه ،إن ﺣق السحب أو ﺣـق التوبـة
يس ــمح للمؤل ــف أن يس ــحب مص ــنفه م ــن الت ــداول إم ــا ألن ــه ال
يواف ــق قناعات ــه أو مفاهيم ــه أو أن ــه ال يع oــ ع ــن الحاج ــة ال XــW
يبح ــث ع .xــا ,وإ gــى تع ــديل ،ويك ــون علي ــه إذا م ــا اس ــتعمل ه ــذا
الحــق أن يــتم التعــويض للمســتفيدين مــن هــذﻩ الحقــوق والXــW
يقدرها القا.W°Õ
ومهمــا يكــن مــن أمــر يجــب أن يعتمــد ﺣقــه ع?ــى أســباب أدبيــة
دون س ــواﻩ وهـ ــذا م ــا يتأكـ ــد  5ــي إﺣـ ــدى القض ــايا الشـ ــهة أيـ ــن
أعلن سينارست رسوم متحركة للناشر أنـه سيسـحب مصـنفه
م ــن الت ــداول فه ــو ال يواف ــق فكرت ــه فرفض ــت محكم ــة ال ــنقض
طلبه وقالت" :باعتبار ﺣـق السـحب وتوبـة صـفات الحـق ٔالادبـي
… .وأكد املدÎي ع?ى اﺣتجاجه وبررﻩ بقلة النسبة املمنوﺣة لـه
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املقــدرة ب ـ 5 % 1ــي ﺣســاب العائــدات فهــو بــذلك أســاء اســتعمال
ﺣقــه" .31و هكــذا ال يجــب إســاءة اســتعمال الحــق ﺣســب املــادة
 41من القانون املدني الجزائـري وإثارتـه بمـا يتفـق مـع القواعـد
ٔالادبية.
الخاتمة:
5ي ٔالاخ يمكن القول أن التشريعات الحديثة عمدت إgي
وضع إجراءات و تداب أك ãوضوﺣا ليستأثر املؤلف بحقوقه
الناتجة من التأليف ،ﺣيث له الحق 5ي استغالله بنفسه أو
التعاقد مع الغ ألجل استغالله وفق عقد ﺣدد املشرع
شروط قيامه و كيفية ممارسته و م cXينت ،WÞو سماﻩ بعقد
النشر و عقد ٕالابالغ للجمهور ،و قد تختلف طبيعة العقد من
خالل اختالف طبيعة العمل املكلف به سواء نشر دون توزيع
أو كل.0ما معا.
كما يختلف العقد باختالف طبيعة طر5ي العقد ﺣيث
يمكن أن يكون املؤلف شخصا طبيعيا أو معنويا أو أن يكون
شخصا عاما كوزارة البية أو شخصا منفردا و 5ي مجموعة
مشكن و كل هذﻩ الحاالت فصل ف.0ا القانون.
كما ترك القانون للمؤلف الحق 5ي ممارسة ﺣقوقه ٔالادبية
وال5 WXي أصلها الديمومة و الاستمرارية و عدم القابلية ال
للتنازل و ال للحجز ،إال أن هذﻩ املمارسة ال يجب أن تلحق
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بالضرر للغ املتنازل له عن الحقوق املالية ،ﺣيث يلزمه
التعويض العادل عما لحقه من خسارة.
ولقد أقام التشريع بوضع قواعد قانونية تضمن ﺣماية
مصنفات املؤلف .ولدلك اعف املشرع للمؤلف الحق بنشر
مصنفه وتعين طريقة دلك والحق 5ي استغالل املصنف
ماليا .كما ﺣدد الامات طر5ي العقد املؤلف والناشر وكيفية
ان.اء العقد ،و كيف يمكن للناشر التصرف 5ي النسخ
املتبقية بعد .ªاية العقد.
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إعداد :د .طيب أحمد محمد
أستاذ محاضر بكلية علوم ٕالاعالم و الاتصال.
جامعة الجزائر ،3دا/ي براهيم

 طيب أحمد محمد.د
.أستاذ محاضر بكلية علوم ٕالاعالم و الاتصال
ي براهيم- دا،3جامعة الجزائر

 التكنولوجيات الجديدة لإلعالم:الكلمات املفتاحية
 واقع، الهاتف النقال،والاتصال
.ورهانات الهاتف النقال &ي الجزائر
Résumé:
Le sujet de l'étude porte sur le rôle des nouvelles
technologies de l'information, de la communication et
son impact sur la vie des communautés dans les pays
développés et dans les pays émergents, en particulier le
téléphone mobile, qui a une place particulière et
privilégié dans nos vies et nos relations ,qui ne
connaissent pas a travers les moyens d’information et
communication précédemment, et le statut de rôle de
premier plan de ce milieu de façon permanente comme
un compagnon pour les individus d'aujourd'hui montre
où il est devenu un grand nombre d'entre eux leur vie
périphérique presque connecté dans divers domaines et
à différents usages, qui ont un impact sur leur mode de
vie et leurs relations, que ce soit positivement ou
négativement, car il est devenu la réalité de l'inévitable,
et beaucoup de pays, y compris L'Algérie attache à elle
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de grands espoirs d'exploiter ses avantages dans la
réalisation du développement et de l'évolution.

املقدمة:
نعيش &ي الوقت الحا*ي &ي عصر الاتصال و ٕالاعالم ،هذﻩ
الحقيقة يلمسها كل فرد يعيش أحوال هذا املجتمع املتغ،45
فاالتصال عنصر ال غ KLعنه &ي أي نشاط نمارسه و ت4Eز
الحاجة إليه &ي كل أوجه النشاط ٕالانساني .كما إن الاهتمام
بوسائل الاتصال و ٕالاعالم &ي العصر الحديث ،أصبح أك 4Wمن
ضرورة ملا عرفته من تطورات ع 4Eاملراحل التاريخية ،ليفسر
عملية تطور هذﻩ الوسائل بصورة مستمرة و لتحقيق أفضل
السبل ال efيمكن عن طريقها أن يتم الاتصال ب5ن ٔالافراد
واملجتمعات &ي املراحل الحالية و املستقبلية ،و ال ينكر أحد
ً
أن وسائل الاتصال ع 4Eتطورها التاريkي تركت أثارا إيجابية
&ي حياة البشرية و مهدت الانتقال من املرحلة الشفهية إ*ى ما
ً
يعرف حاليا بثورة الاتصاالت املعقدة ال efباتت تشغل
اهتمام الجميع &ي الوقت الراهن و أصبحت جزء من حياتنا
اليومية .حيث يرى املختصون أن هناك عدة ثورات ساهمت
&ي تطوير وسائل الاتصال و عجلت &ي انتشارها و ذلك مع
ظهور وسائل الاتصال الجماه45ية ال efغ45ت الواقع
ً
الاجتماzي و حولت العالم إ*ى فضاء متقارب وصوال إ*ى الثورة
التكنولوجية &ي ميدان الاتصال والاتصاالت ال efتعززت
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بالعوملة عن طريق الوسائل الاتصالية الحديثة ال efتع 4Eعن
أحدث النماذج املصغرة ؤالاك 4Wمرونة &ي الاستخدام
ومناسبة للظروف اليومية ال efقد تعيق نشاط الفرد
ً
ً
الاتصا*ي &ي الوقت الحا*ي و ال efعرفت انتشارا واسعا &ي
ً ً
أرجاء املعمورة و انتقالها للعالم العربي ممثلة جزءا هاما من
الحياة اليومية ملختلف الفئات الاجتماعية واملؤسسات،
فالوسيلة الاتصالية التكنولوجية الحديثة تتم 5بعدة
خصائص تتيح للمستخدم من خاللها خدمات اتصالية
متعددة و نشاطات تختلف عن ما قدمته الوسائل الاتصالية
السابقة.
ً
ً
قد عرف املجتمع الجزائري بدورﻩ انتشارا واسعا الستخدام
وسائل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و الاتصال م ا
الهاتف النقال بداية من التسعينات و انتعاش ٔالاسواق
الجزائرية  ذﻩ الوسائل بمختلف أنواعها و أحجامها
و تزايد الطلب عل ا من مختلف الفئات الاجتماعية
واملؤسسات ال efسرعان ما تبنت استخدامها و تأقلمت مع
خصائصها ،فالجزائر تعت 4Eمن أهم الدول ال efشهد قطاع
الاتصاالت الالسلكية ف ا نشاطا و حيوية &ي ميدان
الاتصاالت الهاتفية النقالة .و ال أحد ينكر اليوم الدور الذي
بات يلعبه الهاتف النقال &ي حياتنا اليومية الشخصية
والعملية )املهنية( كوسيلة للتواصل و التفاعل الاجتماzي
51

وح Kfكوسيلة لتحقيق الذات و مختلف ٔالادوار ال efبات
يلع ا &ي الكث 45من مجاالت الحياة املجتمعية من تقريب
للمسافات و دمقرطة الاتصال و الاتصاالت و ما يدرﻩ من
أرباح &ي مجال الاستثمارات &ي هذا الاتجاﻩ مما خلق تنافس
كب 45ب5ن املؤسسات العاملة &ي هذا السوق املايد &ي التطور
ً
ً
ً
ً
تقنيا ،اتصاليا ،اقتصاديا و تجاريا .و من هنا نحاول البحث
&ي فهم و تفس 45ظاهرة انتشار الهاتف النقال &ي الجزائر من
خالل فهم و تفس 45العالقة و العوامل ال efتؤثر عى العملية
الاتصالية و العالقة ب5ن النظم و مدى تأث45ها و تأثرها  ذﻩ
التكنولوجية.
ٕالاشكالية:
ُ
إن تأث 45وسائل الاتصال الحديثة &ي املجتمع الجزائري تعد
واحدة من القضايا املعقدة &ي امليدان الاتصا*ي و ٕالاعالمي
وال efال يزال الجدل دائر حولها ب5ن الباحث5ن .من الصعب
اليوم أن ندرس واقع و رهانات هذﻩ الوسائل الجديدة &ي
مجتمعاتنا من دون ٔالاخذ بع5ن الاعتبار أن تأث45ا ا عى
أشكال الثقافة و الاتصال بصفة خاصة و حياتنا بصفة
عامة.
إن كل تغي 45يطرأ عى وسائل الاتصال قد يغ& 45ي أنماط
الاتصال و التفاعل ٕالانساني و الذي يولد عالقات جديدة
ب5ن ٔالافراد و الوسائل الاتصالية الجديدة ،خاصة بعدما
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أصبحت تجمع هذﻩ ٔالاخ45ة و تزاوج ب5ن مختلف الوسائل
السابقة ب5ن ٕالاعالم ٓالا*ي و تقنيات التحكم عن بعد
والسم¡ي البصري &ي قالب من الوسائل املتعددة الوسائط،
كل هذا سمح للفرد بتجاوز ضغوطات العوامل الجغرافية
ومرونة التواصل السريع ب5ن مختلف ٔالافراد و الجماعات
وتحقيق من خاللها عدة خدمات "فكل وسيلة &ي نظر عالم
الاتصال مرشال ماكلوهان تحدث تعديال &ي محيطنا النفe¤¥
و تفرض علينا نمط من التصور الذي ُيراقبنا بكيفية ال نكاد
ندركها".1
الجزائر كغ45ها من الدول تبنت هذﻩ الوسيلة -الهاتف
النقال -منذ ف4ة زمنية ،ثم عمدت إ*ى فتحها لسوق
الاتصاالت أمام الاستثمارات الخاصة و ٔالاجنبية &ي إطار
ٕالاصالحات الاقتصادية الجديدة ،هذﻩ العوامل و أخرى
ساعدت &ي انتشار ظاهرة استخدامه &ي الجزائر و توسعها
الكب 45لدى مختلف الفئات الاجتماعية &ي املجتمع الجزائري،
حيث أصبح الجزائري ال يستغ eLعن استخدامه و عن
خدماته ،أين لعبت شركات الاتصاالت &ي إطار منافسة
شديدة لتحقيق ٔالاهداف و تعميم الاستخدام عى أوسع
نطاق خاصة مع دخول خدمة الجيل الثالث بالجزائر &ي
السنوات السابقة و الجيل الرابع خالل هذﻩ السنة .حيث أن
الهاتف النقال بالجزائر كظاهرة مس كل مظاهر حياة ٔالافراد
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و الجماعات من حيث العالقات و رافق ذلك تغ 45عميق عى
ً
الكث 45من املستويات انطالقا من الاستخدامات إ*ى القيم،
وبذلك ساهم &ي عدة تحوالت عرفها املجتمع الجزائري أثرت
ً
ً
ً
&ي واقعه و غ45ته شكال و مضمونا اتصاليا و إعالميا خاصة
&ي ظل الرهانات الحالية و املستقبلية &ي مجال التطورات
ال efتعرفها التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و الاتصال
ً
فانطالقا من هذا نطرح السؤال الرئي e¤¥التا*ي :ما 7ي أدوار
ال=< يلع9:ا الهاتف النقال ?ي الجزائر كوسيلة اتصالية
حديثة ?ي املجال الاتصا-ي عIى املستوى الفردي
واملجتمKي؟
ٔ .2الاهــداف:
 دف الورقة البحثية إ*ى محاولة فهم و تفس 45العالقات
املتبادلة ب5ن ظاهرة استعمال الهاتف النقال و البناء
الاجتماzي -الاتصا*ي الجزائري ،و الوقوف عى طرق و عادات
استعمال ٔالافراد للهاتف باعتبارﻩ كأداة ضرورية و أساسية
&ي كل املجاالت و عى جميع املستويات بل أك 4Wمن هذا فإن
كل التحوالت الاقتصادية العاملية تمر ال محالة  ذﻩ
التكنولوجية املتقدمة &ي الاتصال.
ً
ً
يشهد الهاتف النقال &ي الجزائر انتشارا واسعا و تنوع &ي
مجال استخداماته و إن دراسته من حيث تطورﻩ و تحدياته
&ي بالدنا كظاهرة تحمل &ي طيا ا عدة متغ45ات و أبعاد ،فقد
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أصبح كنموذج حديث لوسائل الاتصال التكنولوجية
الجديدة &ي الجزائر باعتبارﻩ جزءا من الحياة اليومية
لألفراد ،يرافقهم &ي كل مكان و زمان إ*ى جانب ذلك
عالقةالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم و الاتصال كوسائل
تفاعلية و تواصلية و أثرها عى حياة املجتمع الجزائري &ي
ش Kfاملجاالت و مستقبله خاصة مع التطورات ال efيعرفها
بدخوله كل املجاالت و أصبح حجر أساس كل بناء مجتمع
ً
ً
حديث ديمقراطي خاصة اتصاليا و إعالميا.
و لقد أسz4ى انتباªي مالحظة الظاهرة الاتصالية الجديدة
والانتشار الهائل و السريع لهذﻩ الوسيلة و عالق« ا بالعوامل
ٔالاخرى م ا العملية الاتصالية التفاعلية &ي املجتمع ،خاصة
و أن ٔالامم أصبحت تقاس بمدى امتالكها مثل هذﻩ الوسائل
و مدى الاستثمار ف ا و ترشيد استخدامها &ي البناء و تطوير
املجتمع.
منهجية البحث:اعتمدت املنهج الوصفي التحليي.
 .3مفاهي ـ ــم و مصطلحـ ــات الدراسـة:
 .الهاتف النقال :أو الخلوي أو املحمول أو الجوال أو املوبايل
و كلمة  mobileكصفة أو  le mobileكإسم &ي قواميس اللغة
الفرنسية تع) eLمتحرك( أي قابل للحركة أو التحرك أو
الجسم املتحرك و هو أحد أشكال أدوات الاتصال و الذي
يعتمد عى الاتصال الالسلكي عن طريق شبكة من أبراج
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البث املوزعة ضمن مساحة معينة ،كما يعت 4Eجهاز اتصال
ً
صغ 45الحجم مربوط بشبكة لالتصاالت معتمدا ٓالان عى
الرقمية ال efتسمح ببث و استقبال الرسائل الصوتية
ً
والنصية و الصور عن بعد و بسرعة فائقة و نظرا لطبيعة
مكوناته الالك4ونية و استقالليته العملية )عدم ارتباطه
املباشر( لهذا يوصف بالصفات السابقة.2
و الهاتف النقال )&ي رأي الان4Wبولوجيا( هو &ي وجه من وجوهه
داللة عى عالقة قائمة بينه و ب5ن ٕالانسان الذي يحمله
ويستعمله و ب5ن هذا ٕالانسان و ب5ن مجموعة متنوعة من
البشر &ي ثقاف« ا و ميولها و اتجاها ا و أوضاعها الاجتماعية
ورغبا ا و أحوالها املادية و املعيشية و مستواها العلم.3e
مفهوم تكنولوجية الاتصال الحديثة :عرفت وسائل
الاتصال الحديثة تطورات جذرية منذ الثورة الصناعية
باكتشاف الطباعة &ي القرن الخامس عشر و الخصائص
املرافقة لهذﻩ الوسائل ،الانتشار ،السرعة ،قدرة الحفظ
والتسجيل ،حمل معاني عى أوسع نطاق و مع القرن التاسع
عشر أصبحت أك 4Wفعالية &ي الحياة الاجتماعية ،حيث
أصبحت محل اهتمام إس4اتي¹ي و لم تكتف بوضع واحد بل
تحدت كل ما هو تقليدي لتصل إ*ى أحجام صغ45ة و أك4W
فعالية من سابق« ا& ،ي إطار الاعتماد عى أنظمة إلك4ونية
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دقيقة ل4بط ٕالانسان باستمرار مع ٓالاخرين مهما كانت
املسافات و الحواجز.
"أن التكنولوجي ــة الحديثـ ــة  ªــي مجموعـ ــة املع ــارف و الخ Eـ ـ4ات
امل4اكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و املتاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و ٔالادوات و الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل املادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
و التنظيمي ــة الfـ ــ eتسـ ــاعد ٕالانسـ ــان &ـ ــي جمـ ــع املعلومـ ــات الfـ ــe
يحتاجه ـ ـ ـ ـ ـ ــا و يق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم بمعالج« ـ ـ ـ ـ ـ ــا و تخزي ـ ـ ـ ـ ـ ــا و اس ـ ـ ـ ـ ـ ــ4جاعها
4
و نشرها و تبادلها و توصيلها إ*ى ٔالافراد و املجتمعات "
مفهوم استعماالت التكنولوجيات الجديدة لإلعالم
ً
ً
ً
والاتصال :يمكن اعتبارﻩ مفهوما معقدا و مث45ا للعديد من
التعريفات غ 45الوفاقية ،ف» eعبارة عن بناء اجتماzي
مصطنع و ليس عن مادة طبيعية لغوية ،إذ ي4اوح تعريفه
ً
ب5ن قطب مجرد التب eLو قطب التملك مرورا بقطب
الاستخدام و التملك .أما مفهوم التب[< فهو مرتبط أك4W
بمعاني الشراء و الاس« الك و انتشار املبتكرات و يتوسط
مفهوم الاستخدام و نع eLبه الاستعمال العادي ألنه تقنية
جديدة عن طريق وسائط خدمية مسهلة لالستخدام
الوظيفي &ي الحياة املهنية خاصة.
 . 4تط ــور تكنولوجيــات الاتصــال الحديثـة "الهاتف
ُ
النقال" :أصبحت قوة الدول و تطورها تقاس بقوة هياكلها
القاعدية املتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة و تطور مجتمعها
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ُيقاس بتطور الشبكات الرابطة ب5ن أجزائه و مستوى و كمية
5
اتصال أفرادﻩ ،و كذا تمتع مواطنيه  ذﻩ التقنيات الحديثة.
&ي هذا ٕالاطار ظهرت وسائل اتصال حديثة تتم 5عن الوسائل
التقليدية بامتالكها ألدوات تفاعل ب5ن املرسل
و املستقبل و قدر ا عى النقل الكم eالسريع للمعلومات
واستخدامها للوسائط املتعددة كالصوت و الصورة الثابتة
واملتحركة ،إضافة إ*ى تبادل الرسائل ب5ن أطراف العملية
الاتصالية و الجمع ب5ن خصائص الاتصال الشخ½e¤
ووسائل الاتصال الجماه45ي و الكونية و الامنية و تم5ها
 ذﻩ الخصائص جعل م ا وسائل كونية تفاعلية،
فأصبح« ذﻩ الوسائط ٕالالك4ونية تشكل جزءا من بيئة
ُ
ٔالافراد و عنصر مشكال لحيا م و بذلك تشكل لد¾ م تمثالت
ع ا و مع مرور الوقت صارت تعت 4Eالثورة املعلوماتية لد¾ م
ونتج عن هذﻩ الثورة املعرفية و تملكهم ألدوا ا التكنولوجية
و استخداما م لها &ي حيا م اليومية بروز نمط جديد من
الثقافة ،ال efاختلفت تسمي« ا فهناك من يسم ا الثقافة
الالك4ونية أو الثقافة الرقمية أو بثقافة الشاشة و يعود
تسمي« ا  ذا املصطلح ألن هذا العصر يعيش ٕالانسان &ي بيئة
تحتل ف ا الشاشات مكانة معت4Eة &ي ممارسته ،حيث أصبح
ً
ٔالاشخاص يستأنسون  ا ،فمثال ممارسة الاتصال تمر &ي حد
ذا ا ع 4Eالشاشة سواء كانت تلفاز أو حاسوب أو لوحة لعب
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ً
أو شاشة الهاتف النقال ،و قد أضح امتدادا للذات و الذاكرة
الشخصية و صار مثال سجله هو سجل للذكريات و املشاعر
الحميمة و ما يشد الناس إل ا هو كونه وسيط ديناميكي فهو
يتم 5بالتطور السريع الذي بدورﻩ ألغ وظائف الزمن
والفضاء.
خصائــص تكنولوجيــة الاتصــال الحديثــة :لوسائل الاتصال
التكنولوجية خصائص تم5ها عن الوسائل التقليدية و ذلك
من حيث الشكل و طرق التشغيل و استخدام ٔالافراد لها
وتعاملهم مع املعلومات بمختلف أنواعها و &ي عالقته باألفراد
ٓالاخرين ،حددها "هربرت سيمون" &ي سهولة حصول الفرد
عى املعلومات بكل أنواعها سواء كانت لفظية أو غ 45لفظية،
صور ،ملفات ،إحصائيات ،فيديوهات ..،الخ .هذﻩ الوسائل
لها القدرة العالية عى التخزين عن طريق املذكرات املجهزة
بأنظمة معالجة معلوماتية عالية التحكم &ي مذكرات
التخزين و التقليل من تكاليفه و تبادل املعلومات الef
أصبحت عبارة عن منتجات)6سلع و صور( ،فأجهزة الهاتف
النقال إحدى هذﻩ الوسائل الحاملة لبطاقات الحفظ الef
تختلف قدرات تسجيلها حسب نوعية و عالمة الجهاز.
كل هذﻩ الخصائص و املم5ات ال efتضيفها هذﻩ الوسائل
لنشاط ٕالانسان ،ساهمت بدورها &ي تغي 45نمط الحياة
الاجتماعية و تغلغلت &ي البناءات التحتية ،فارضة نفسها
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لتسيطر عى نظام الحياة لدى ٔالافراد .حققت الوسائل
التكنولوجية الحديثة لإلعالم و الاتصال من خالل تفاعل
ٔالافراد معها إنجازات قوية و عميقة ٔالاثـ ــر ،حيث عملت عى
تعزيز نشاط ٕالانسان و تفك45ﻩ ،مما جعلها تصبح امتدادات
له .كما ساعدت هذﻩ الامتدادات &ي اقتصاد الوقت و الجهد
ً
ً
و ٕالامكانيات ،و أصبحت تمثل حضورا حيويا &ي كل تنظيم
اجتماzي ،سواء داخل ٔالاسرة و املدرسة و الجامعة أو عى
مستوى املؤسسات الاقتصادية و الثقافية و السياسية الخ.
قد أدى كل هذا إ*ى ظهور أفعال اتصالية جديدة ،ال يمكن
تحليلها و فهمها بمجرد التعرف عى مم5ات هذﻩ الوسائل،
ً
نظرا لطبيعة ٕالانسان الحيوية.
هذﻩ الثورة التقنية أو التكنولوجية &ي النقل و الاتصال قد
ألغت املسافات و قلبت العالقة ب5ن املحي و الكوني ،فأصبح
الكون كمجال مفتوح أو كنقطة للبث و الاتصال الدائم عى
مدار الساعة ،هذا ما جعل "بول ف45بليو" يقول " :إننا نشهد
ٓالان  Çاية الجغرافيا ،و ذلك حيث ال مكان منعزل ،و ال وطن
مستقل ،و ال ثقافة محصنة ".7
كما أنه من الصعب أن نحاول دراسة أث ــار هذﻩ الوسائل
الجديدة &ي مجتمعاتنا من دون أن نأخذ &ي الاعتبار أن
هدفها ٔالاسا e¤Èاليوم هو نقل أشكال الثقافة و الاتصال من
ما وراء حدودها ٔالاصلية إ*ى أماكن أخرى و آفاق ثقافية
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أخرى .و بالنسبة لهيدجر "ال شك أن ٔالازمنة الحديثة
بتحريرها ٕالانسان قد حملت معها هيمنته الذاتية
و الفردية" ،8لكن ٔالاكيد كذلك أنه لم يسبق ألي عصر قبل
هذا أن ينتج مثل هذﻩ الÊعة املوضوعية ال efكانت فيه
لإلفرادي مثل هذﻩ ٔالاهمية ال efاليوم تحت مفهوم الجماzي،
فما يجب ٕالاشارة إليه هنا هو العالقة املتبادلة لكل من
املوضوzي و الذاتي ،و الحال أن هذا التشارط املتبادل يحيل
ً
بالضبط إ*ى س45ورات أخرى أك 4Wعمقا.
نع4ف بواقع إن إمكانيات كث45ة متوفرة  ذﻩ الوسائل &ي
الاتصال و صحيح أن إمكانيات التبادل واسعة &ي ظل
الحركة الفردية ،ال أل Çا تحقق بواسطة صناعات ثقافية
ذات قوة مالية و اقتصادية تتعارض &ي أغلب ٔالاحيان مع
أهداف الثقافة و الاتصال املحلية ،و إن ٔالامر ال يتعلق إال
بتبادالت سريعة و متفاعلة و منخفضة التكاليف أك4W
فأك4Wمن طرف من العالم إ*ى أخر ،تنم eالفوارق ب5ن الشمال
و الجنوب فيما يتعلق بحق الاتصال و الوصول إ*ى الشبكات،
لكن هذا ٔالامر يطرح إشكاليات تخص الحريات الخاصة
والعامة و الئحة هذﻩ ٕالاشكاليات قد تك 4Eألننا نشهد انتصار
التواصل &ي ح5ن أن الصعوبات ال efترافقه ªي عى ٔالاقل
بذات قوة التطور ٔالامر الذي يفسر الشكوك و التساؤالت الef
تساورنا من ٓالان حول املستقبل ،فالتواصل يخلط بشكل
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أكيد ب5ن القيم و املصالح ،ب5ن ٔالافكار و املبادئ ،و ال e¤Íء
يضمن ،خصوصا &ي مرحلة تطورﻩ التق eLو الاقتصادي أن
ً
تطبق قواعد الاتصال غدا كما تمارس اليوم.9
 .5الهاتف النقال تكنولوجية جديدة لالتصال والاتصاالت:
اليوم املالي5ن من الناس &ي كل أنحاء العالم يمتلكون هواتف
نقالة و م م من يمتلك أك 4Wمن جهاز الزدياد أهميته &ي
حياتنا العصرية ،و &ي هذا السياق تش 45املؤشرات إ*ى ازدياد
معدل نموﻩ &ي كل بلدان العالم )املتطورة أو السائرة &ي
طريق النمو (.
و ٔالاكيد إنه من الصعب اليوم حصر كل تطبيقات الهواتف
ً
النقالة و ذلك نظرا لتطورها املستمر و الالمتناªي &ي كل
الاتجاهات .كما يمثل الهاتف النقال بأنواعه املختلفة و احد
من أك 4Wالتكنولوجيات ال efغ45ت نمط عيش ٕالانسان &ي كل
مجاالت الحياة ،من استعماله كوسيلة اتصال هاتفي إ*ى أداة
للتجارة و ال4ويج و التسلية و ال4فيه و كوسيلة إعالمية
متنقلة جديدة ،و قبل ظهورﻩ ،بعض الناس الذين
يستخدمون هواتف راديو &ي سيار م ،و مع تطورﻩ و إدخال
التطبيقات املستحدثة جعلت منه أك 4Wمن مجرد وسيلة
اتصال صوتي بل يستخدم كجهاز كمبيوت ــر مرتبط بالشبكات
العاملية و املحلية ،كما توفر ٔالاجهزة الحديثة منه أحد وسائل
ٕالاشهار الجديدة بفعل املنافسة الشديدة ب5ن املتعامل5ن الef
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ً
أثرت إيجابا عى تخفيض تكلفة املكاملات و تبادل املعلومات
مما ساهم &ي جعل خدماته &ي متناول جميع فئات املجتمع
ً
تقريبا.
 .6مجاالت الهاتف النقال و تطور منظور الاستخدام
وٕالاشباعُ :يعد الهاتف النقال من أهم ٔالادوات التكنولوجية
ً
املالزمة لحياتنا ،نظرا الستعماالته املتعددة و املتنوعة ،ففي
ً
عصرنا هذا قلما نجد أشخاصا ال يستخدمونه ،فهو لم يعد
مجرد إكسسوار يش 45إ*ى الرفاهية و ال4ف كما كان عليه
الحال &ي بداية ظهورﻩ،و لكنه صار ضرورة ملحة تفرضها
متطلبات هذا العصر .خالل سنوات قليلة عرف هذا الجهاز
عدة جهود &ي محاولة تصغ 45مكوناته ٕالالك4ونية ليصبح
متناªي الصغر ،و عملت عى التنويع &ي استخداماته
وتطبيقاته حيث أصبح مزود بأحدث الوسائل التقنية و صار
ً
موصوال باإلن4نت و هذا ما جعل منه أك 4Wشعبية و امتالكا
ً
&ي أوساط الناس جميعا دون تمي& 5ي طبقا م.
ً
و نظرا للثورة ال efأحدث« ا تكنولوجية املعلومات و الاتصاالت
حيث أدت هذﻩ الثورة إ*ى ظهور مجتمع املعلومات الذي كان
ً
لتقنية الهاتف النقال نصيبا فيه حيث بدأ يستخدم بعد
تطوير الشبكة العاملية لالتصاالت الالسلكية كوسيلة اتصال
متعدد و سريع يستغل &ي الكث 45من نواÑي حياتنا اليومية
ً
العامة و الخاصة ،عموما ال يمكن حصر جميع التطبيقات
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والاستخدامات ال efيستفيد م ا مستخدمي الهواتف النقالة
نظرا لصعوبة مالحقة جميع التحديثات التكنولوجية الef
يشهدها الهاتف النقال ،باإلضافة إ*ى ثراء العروض
املستحدثة من طرف مشغي خدمات الهواتف النقالة لفائدة
املش4ك5ن ،و كذا تباين استخداماته من طرف الناس ،و هو
ً
ما يع eLأنه ال يزال يتطور بصورة سريعة جدا لذلك فإن
آفاق التكنولوجيا ليس لها حدود &ي عاملنا املعاصر.
 .7تطور قطاع الاتصاالت و شبكات الهاتف ?ي العالم :شهد
ً
العالم تطورا &ي استعمال تقنيات الاتصال و املعلومات و قد
نمت سوق هذﻩ ٔالاخ45ة &ي السنوات ٔالاخ45ة بتطور عدد
املش4ك5ن &ي قطاع الاتصاالت بالعالم &ي كل من الهاتف
الثابت و النقال و اقتناء الكمبيوتر الشخ½ e¤و كذا استعمال
الان4نت ،10غ 45أنه إذا كانت الدول املتقدمة أك 4Wتجه5ا
بشبكات الهاتف الثابت و تسارع لخدمات الهاتف النقال فإن
الحال ليس كذلك بالنسبة للدول الª efي &ي طريق النمو
حيث أن هناك تفاوت عى مستوى الهاتف الثابت و الهاتف
النقال.
و بالفعل &ي ظرف سنوات قليلة اجتاح الهاتف النقال العالم
حيث يجذب سوقه اليوم ع 4Eالعالم املالي 45من الناس ،هذا
ً
التطور املذهل و الانتشار السريع لتكنولوجيته أعطى دفعا
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لظهور صناعة جديدة بلغ رقم أعمالها مالي 45الدوالرات
سنويا .و ذلك الستخداماته التالية:
أ .الاهتمام بأن ينجز املواطن كافة معامالته الحكومية &ي
مكان واحد و ع 4Eجهاز محمول.
ب .تعمل الحكومات عى تسهيل حياة الناس ،كل الناس
الراغب5ن &ي أن تصطح م الخدمة داخل بيو م أينما ذهبوا
و &ي هذا ٕالاطار بوابة للدفع ع 4Eالهاتف املتحرك تقوم بدور
حيوي &ي توف 45مزيد من السهولة و الراحة للمستخدم5ن
للوصول إ*ى الخدمة الحكومية عى مدار الساعة ،مثل تعبئة
رصيد &ي بطاقة ..و دفع املخالفات املرورية و دفع فوات45
الكهرباء و الغاز و املياﻩ.
ت .تسهيل التواصل مع دوائر وجهات حكومية بكونه يوفر
مزايا ٕالاطالع عى جميع أخبارها و أحدا Óا من مكان واحد و
ً
كذلك الوصول إ*ى الخدمات ٕالالك4ونية ٔالاك 4Wاستخداما،
مثل الاستعالمات عن فاتورة كهرباء املياﻩ أوقات الصالة،
تعقب الشكاوي ٕالالك4ونية ،إمكان الوصول إ*ى خرائط
مواقع املرافق ،عالوة عى أنه مصدر مباشر للحصول عى
املعلومات والخدمات املتعلقة بفئات املواطن5ن و ٓالاخرين
ورجال العمال و الزوار املتوافرة عى البوابة الرسمية
للحكومة ،إضافة إ*ى م5ات أخرى عديدة .و كذا بوابة
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الرسائل النصية ..عى مدار الساعة للحصول عى املعلومات
و الاستفسار عن معامال م..
ث .طرح خدمات و تطبيقات ع 4Eالهواتف املحمولة الذكية،
ً
ً
تطبيقات يمثل كل م ا عاملا مستقال بذاته من ٕالابداع
والتنفس التق ،eLو تشمل قطاع الخدمات الحكومية
والصحة و التعليم و القانون و ٔالاعمال و القطاع السياÑي،
والجميع هدفه تنفيذ رؤية لعصر جديد &ي تقديم الخدمات
الحكومية ع 4Eالنقال ،و خدمات ذكية متفاعلة &ي كل جيب
ترافقنا أينما نكن.
ال ننكر أن للهاتف النقال فوائد كث45ة يجب أن تحسن
استخدامه دائما ليكون تقنية حديثة مفيدة و ليست ضارة
ولكن ما نراﻩ من مظاهر ال« افت عليه و التعلق من كال
ً
الجنس5ن أصبح أمرا يفوق قدرة العقل عى تحمل هذا
الهوس املحموم بتلك التقنية ،فالهاتف النقال &ي كل مكان
يحتل الصدارة &ي كل جلساتنا و أوقاتنا و هذا قد ترتب عليه
نتائج خاصة بعد أن نقرأ &ي الصحف أو ٕالان4نت عن
مخاطرﻩ النفسية و الفسيولوجية و ٔالاخالقية.
ً
بينما يستخدم الجميع النقال ،تظهر تلك التكنولوجيا جانبا
ً
جديدا هو تساوي كل الناس &ي استخدامه ،بصرف النظر
عن العمر و الجنس و الخلفية الثقافية و ال4Wوة و الدخل أو
الوضع الطبقي لهذا يتصف بأنه تكنولوجيا بوظائف متكاملة
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ومعممة بدرجة كب45ة ،وينتشر تب eLاملحمول بصرف النظر
عن التعليم ،و ٔالاطر الاجتماعية ،فهو يسد عى ٔالاقل بعض
الفجوات ب5ن الطبقات الاجتماعية املختلفة ،فالجوال وصل
ً
ً
للجميع ،و أضحت "ثقافة ٔالاصابع" ال efتؤثر تأث45ا بالغا &ي
حياة الفرد اليومية نتيجة نمط الاتصال الجديد.
.7تطـور قطـاع الاتصـاالت و الهاتف النقــال ?ي الجزائ ــر :لقد
تسارع استعمال تكنولوجيا الهاتف النقال &ي أوساط املجتمع
الجزائري بشكل الفت لالنتباﻩ ،إ*ى درجة تفوق مستعمي هذا
الجهاز عى عدد السكان الذي قدر تعدادﻩ السكاني ٔالاخ45
بحوا*ي  38.6مليون جزائري و موازاة مع ذلك العدد بلغ عدد
مستعمليه أو مش4كي الهاتف ،بأك 4Wمن  39مليون مش4ك
وصلت نسبته إ*ى أك 4Wمن  %102داخل املجتمع ،و من
املتوقع أن تصل &ي ٓالافاق مستويات عالية ،مما يؤكد تحرر
سوق النقال &ي الجزائر و سيادة مبدأ املنافسة 11،لكن البد
ً
من ٕالاشارة أ Çا منافسة القلة أو منافسة احتكارية نظرا
لعدم فتح السوق أمام العشرات من الشركات العاملية
الك4Eى الراغبة &ي دخول سوق الاتصاالت الجزائرية الذي
يعت 4Eسوق بالغ ٔالاهمية و سوق واعد أمام استثمارات ك4Eى
تقدر باملالي 45من الدوالرات &ي مجال التكنولوجيات الجديدة
لإلعالم و الاتصال.
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تزامن هذا التحرر النس& eÝي بدايته مع فتح سوق
التكنولوجيات الحديثة لوسائل ٕالاعالم والاتصال ،أبرزها
مامنا مع بيع أول رخصة استغالل للهاتف النقال للخواص،
و مع بداية  2001والدة أول متعامل هاتفي خاص لتتحرر
سوق الاتصاالت بالجزائر ،وت4Eز مع هذا التحرر مؤسسات
اقتصادية جديدة تس¡ى لتسوق صور ا والوصول إ*ى
املس« لك5ن من خالل ٕالاشهار املكثف ل4تفع مع هذا بورصة
العديد من املؤسسات ذات العالقة &ي مقدم« ا سوق ٕالاشهار
ع 4Eمختلف وسائل ٕالاعالم مكتوبة كانت أو سمعية بصرية
خاصة و عامة أو &ي الوسائل الالك4ونية الجديدة و م ا ع4E
الهاتف النقال &ي حد ذاته .و تعت 4Eهذﻩ املؤسسات اليوم
الرقم واحد &ي هذا السوق الضخم الذي عرف هو ٓالاخر
ً
ً
تطورا رهيبا استعملت فيه كل التكنولوجيات و ٕالاغراءات
 دف كسب رضا املس« لك و جلب انتباهه وملا ال تغي 45حKf
دائرة توجهاته...
إن تكنولوجيا الاتصال &ي امليدان حققت ما عجزت فيه كل
القطاعات ٔالاخرى ،فمنذ دخول &ي اقتصاد السوق ،بعض
الصناعات فقط إ*ى جانب قطاع الاتصال حققت ٕالانفراد،
هذا ما يبحث عنه املواطن الجزائري و يأمل فيه منذ زمن
بعيد .كما أن تكنولوجيا الاتصال و تعدد املتعامل5ن
وتوحدهم &ي مجال واحد حقق مبدأ املنافسة ،و هذﻩ الخ4Eة
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خلقت أمام الزبون الذي وجد أمامه طبقا متعدد ٔالاكالت،
وهو السبب الرئي e¤¥وراء وجود عدد كب 45من املش4ك5ن &ي
قطاع كل يس¡ى للحصول عى أك 4Eحصة فيه .و لكن قبل
هذا عرف قطاع اتصاالت الجزائر ع 4Eمراحل تطورﻩ العديد
من التغ45ات و بخاصة &ي السنوات ٔالاخ45ة بعد ٕالاصالحات
الاقتصادية ال efعرف« ا البالد.
ً
فقد كان قطاع ال4Eيــد و املواصالت &ي الجزائر مس45ا من
طرف ٕالادارة الفرنسية ح 23 Kfجويلية  1962أين تحول
التسي 45لإلدارة الجزائرية بواسطة املرسوم رقم  01-62املؤرخ
&ي  27ديسم،1962 4Eحيث ورثت إدارة ال4Eيد واملواصالت
الجزائرية عن النظام الفرن e¤¥التشريعات املتعلقة بخدمات
هذا القطاع ،و أستمر نشاطها بصفة عادية ح Kfسنة
 ،1975أين تم إصدار ٔالامر  89/75املؤرخ &ي 30
سبتم 19754Eواملتضمن قانون وزارة ال4Eيد و املواصالت الذي
يحدد بدقة صالحية ومهام قطاع ال4Eيد واملواصالت &ي
الجزائر ،حيث أعطى ٔالامر  89/75للوزارة حق الاحتكار
لجميع الخدمات ال4Eيدية وخدمات املواصالت ،إذ أنه ال
يمكن أي شخص القيام بنشاط من هذا النوع إال بعد
الحصول عى رخصة من قبل وزارة ال4Eيد واملواصالت ،كما
تم تعديل القوان5ن املس45ة لهذﻩ الوزارة عن طريق إصدار
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املرسوم رقم 65/83 :املؤرخ &ي جانفي  1983و الذي يحدد
كيفية تنظيم إدارة ال4Eيد واملواصالت.
ح Kfنرصد تطورﻩ نتعرض إ*ى القوان5ن ال efوضعت الجزائر
كسياسة متبعة لرسم هذا القطاع ،منذ ف4ة التسي45
ٔالاحادي أو الاش4اكي للمؤسسات ،م ا قطاع الاتصاالت
كقطاع اس4اتي¹ي ،إذ يعت 4Eقانون  03/2000نقطة التحول
12
ال efشهدها هذا القطاع.
 .8مراحل تطور قطاع الاتصاالت ?ي الجزائر:
املرحلة ٔالاو-ى13:(1979-1970):عرف قطاع الاتصاالت &ي
الجزائر قفزة كمية ونوعية تجسدت &ي ما يي:
أ .مد الشبكات الهاتفية داخل ال4اب الوط eLوفك العزلة عن
الكث 45من املناطق الريفية.
ب .رفــع الكثافة الهاتفيــة لتغطية العجز املسجل &ي الف4ات
السابقة.
ت .وضع كابالت دولية ب5ن الجزائر ودول املغرب العربي وكذا
بعض الدول ٔالاوروبية.
حيث بلغ عدد املش4ك5ن &ي شبكة الهاتف الثابت سنة 1977
ما يقارب  260ألف مش4ك عى املستوى الوط.eL
 .املرحلة الثانية :(1989-1980):يمكن تلخيص هذﻩ الف4ة
باملؤشرات التالية:
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ً
أ .بلغ عدد الخطوط الهاتفية تقريبا واحد مليون خط &ي
 Çاية  1989أي بكثافة هاتفية تصل إ*ى .%03
ب .توسيع شبكة الهواتف العمومية ،حيث بلغت حوا*ي
 7000هاتف عمومي &ي  Çاية سنة .1989
 .املرحلة الثالثة :(1999-1990):تم5ت ف4ة التسعينات
باتجاﻩ إدارة ال4Eيد واملواصالت نحو عصرنه وتحديث
القطاع ،كما تعت 4Eف4ة الانتقال النس eÝمن جانبه الكمe
والنوzي إ*ى تطوير خدماته ،كما يمكن ذكر أهم املؤشرات
كما يي:
أ .تم إيصال مليون و  160ألف مش4ك &ي الهاتف الثابت
بكثافة تقدر بـ.%05.4
ب .إدخال خدمات الهاتف النقال حيث بلغ عدد املش4ك5ن
 18ألف مش4ك  Çاية سنة .141999
ً
ح Kfسنة  2000بقى هذا القطاع مس 45مركزيا تحت رقابة
ً
الدولة خاضعا لوصاية ال4Eيد واملواصالت ،ولم يكن هناك
فصل حقيقي وهيكي ب5ن النشاط الخاص بال4Eيد و النشاط
ً
ً
الخاص باملواصالت السلكية و الالسلكية إداريا و عمليا إال
بعد سنة ألف5ن ،حيث تم إنشاء شركة اتصاالت الجزائر الef
تنشط &ي استغالل الاتصاالت السلكية والالسلكية وªي
شركة ذات أسهم ،وبريد الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع
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ً
صناzي وتجاري بالنسبة لل4Eيد و هذا وفقا للقانون 03/2000
الذي فرق ب5ن مؤسس efالقطاع.
 .4املرحلة الرابعة :(2016-2000) :بعد صدور القانون
 03/2000عرف قطاع الاتصاالت &ي هذﻩ الف4ة عدة
إصالحات ملواكبة التطور الحاصل &ي املحيط العالمe
وٕالاقليم ،eإذ عملت الدولة الجزائرية عى محاولة تحس5ن
هذا القطاع من خالل إيفاد التكنولوجيا املرتبطة ،و ذلك من
ُ
خالل استثمارات هامة خص  ا القطاع وكذا بعض
ً
ٕالاصالحات ومن بي ا انفتاح القطاع الذي تجسد نظريا
وقانونيا بناءا عى قانون  03/2000و الذي حدد القواعد
العامة املتعلقة بال4Eيد و املواصالت السلكية و الالسلكية.
ً
نظرا ملا شهدﻩ قطاع ال4Eيد واملواصالت من تطورات عى وجه
العموم و خاصة &ي مجال الاتصاالت بالهاتف النقال ،فقد
تم فتح هذا الفضاء للمنافسة ب5ن مختلف املؤسسات الef
يمكن أن تحقق الشروط املفروضة من الوزارة الوصية
وبالضبط من سلطة الضبط ،ال efكلفت بالسهر عى حماية
املصلحة العامة ،و عى وجود منافسة مشروعة &ي سوåي
ال4Eيد و املواصالت15.و ذلك قد يرجع إ*ى الظروف و ٔالاسباب
ال efأدت إ*ى تغيٕ 45الاطار القانوني لالتصاالت.بعد املتعامل
"جازي" ظهر املتعامل الوط eLلالتصاالت الجزائر للنقال تحت
اسمه التجاري "موبيليــس" كفرع من املتعامل الوط eLمن
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اتصاالت الجزائر ،وذلك &ي جويلية  ،2003ثم املتعامل
الثالث بالجزائر "الوطنية التصاالت الجزائر" باسمه التجاري
"نجمة" حصل عى رخصة استغالل &ي مارس  ،2003و قام
باستغالل الشبكة ألول مرة &ي أوت  .2004و قد انعكست
هذﻩ التطورات لقطاع الاتصاالت ،و كذا سياسة الجزائر
والقاضية بمواكبة التطور التكنولوæي الحاصل &ي العالم
عى أرض الواقع ،حيث عرف عدد املش4ك5ن &ي الهاتف
ً
ً
النقال عى غرار بقية دول العالم تضاعفا كب45ا بحوا*ي 400
ً
ً
مرة خالل عشر سنوات فقط ،و هو رقم يعكس كميا و نوعيا
سرعة املواكبة لتطور الاتصاالت بالجزائر.
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و املالحظ أن نسبة الاش4اك &ي الهاتف النقال قبل سنة
ً
ً
 2002كان منخفضا جدا بحيث لم يصل ح،%0.5 Kfثم
سجل الهاتف النقال أك 4Eقفزة نوعية من حيث عدد
املش4ك5ن منذ أن عرفت الجزائر هذﻩ الخدمة بدخول
املتعامل الثالث "نجمة" ،فوصل عدد املش4ك5ن إ*ى
نسبة %15وهو رقم مهم مقارنة مع املدة ال efحققت ف ا
النسبة وال efلم تتجاوز ثالثة سنوات ،وبقت نسبة الاش4اك
&ي الهاتف النقال بالجزائر &ي ارتفاع مستمر ح Kfفاقت نسبة
ً
 %100من سكان الجزائر استنادا إ*ى آخر ٕالاحصائيات املبينة
&ي الجدول أعالﻩ.
تظهر النتائج أن الجزائر بفضل السياسة ال efانتهج« ا لتسي45
قطاع الاتصاالت حققت &ي ظرف ال يتجاوز عشر سنوات ما
يمكن القول أ Çا وصلت إ*ى نقطة التشبع.
كما استفادت قطاعات أخرى من تطور هذا القطاع م ا عى
الخصوص قطاع الشغل الذي هو ٔالاخر مسه هذا الانتقال
الذي شهدﻩ عالم الاتصاالت بالجزائر ،فقد سجل قطاع
الهاتف النقال وحدﻩ زيادة نسبة معت4Eة &ي عدد العمال
املوظف5ن &ي هذا املجال .ليصل بذلك عدد العمال و املوظف5ن
إ*ى أك 4Wمن & 65.500ي سنة  ،16 2012كما نسجل تزايد
التوظيف &ي القطاع ،خاصة مع دخول الجيل الثالث سابقا
و الجيل الرابع خالل هذﻩ السنة.
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 .9الهاتف النق ــال و املجتمع الجزائ ــري :أن املستقبل
تكنولوجية الاتصاالت سوف يكون للهاتف النقال عى ضوء
النجاح الباهر الذي حققه حٓ Kfالان سواء من حيث عدد
ً
مستخدميه أو من حيث التحديثات ال efتضاف له يوميا
ح Kfيستجيب للخدمات الحالية و املستقبلية ،حيث أنه
أصبح له أدوار محورية &ي تسي 45مختلف نشاطات الحياة
اليومية &ي عصر مجتمع املعلومات و املعرفة الذي يتسم
بالسرعة والتعق ــد .يحتل مكانة مهمة &ي املجتمع الجزائري
ويعت 4Eمن ضمن وسائل الاتصال املستخدمة ،كما أضçى
ً
ً
الوسيلة ٔالاك 4Wاستخداما ؤالاوسع انتشارا ب5ن مختلف
شرائح املجتمع .وتتضح ٔالاهمية الاتصالية من خالل حجم
املكاملات املتداولة و ارتباطها بالتكاليف ال efتنفق عى هذﻩ
املكاملات &ي اليوم والشهر والسنة& .ي الحقيقة هو صلب
التحديات &ي تحقيق الوثبة التكنولوجية لالتصال
والاتصاالت &ي جميع امليادين و عى مختلف ٔالاصعدة
لالستفادة من خدماته و استعماالته املختلفة ع 4Eتقنية
ً
ال¹ي 3و ال¹ي 4إ*ى الجيل الخامس مستقبال و ما يوفرﻩ من
خدمات كث45ة و متنوعة.
بعد أن أصبح الهاتف النقال &ي متناول الجميع يالحظ أن
الفرد قد يسرف &ي صرف ٔالاموال عى املكاملات ال efال تكون
كلها مهمة بالضرورة .و أصبح الكث 45من الجزائري5ن
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يخصصون م5انية شهرية أو أسبوعية لتغطية مكاملات
الهاتف النقال ل5يد بذلك أعباء إضافية بجانب النفقات
ٔالاخرى،كما يسجل &ي جانب انتشار بعض السلوكيات
السلبية ،مما يطرح أسئلة استفهامية قد تكون ذات عالقة
تصادمية من الناحية الشرعية و الاجتماعية .املسجل أن
ً
ً
ٕالاعالم املكتوب يرصد تقريبا يوميا تجاوزات ذات أبعاد
أخالقية و اجتماعية ترتكب عن طريقه شكلت انحرافات
ً
ً
أخالقية و  ديدا خط45ا عى وحدة ٔالاسر الجزائرية و عى
ال4بية السليمة لألجيال الصاعدة& ،ي املقابل هناك الكث45
من يستخدمه بحكمة و رشاد مع اح4ام آداب املكاملات ع4Eﻩ
و الام الحدود املعروفة.
ً
ً
كما أن الهاتف النقال يلعب دورا كب45ا &ي إعطاء سوق
ً
ٕالاعالم و الاتصال و سوق ٕالاشهار فرص جديدة ماديا
ً
ً
ً
و ماليا و فنيا و تقنيا مع خلق املنافسة ال efتع eLخلق
الاختيار و الحرية &ي مجال الاختيارات و الخدمات املق4حة.
 .10أبع ـ ـ ــاد و استخدامات الهاتف النق ـ ــال ?ي املجتمع
الجزائري
أ .أبع ـ ـ ــاد الهاتف النق ـ ــال ?ي املجتمع الجزائري :إن الهاتف
النقال كوسيلة اتصالية من حيث الاستخدام يحتل مكانة
معت4Eة &ي املجتمع الجزائري مقارنة بالوسائل ٕالاعالمية
والاتصالية ٔالاخرى ،بإعطائه مع KLأخر لحياة املستخدم5ن له
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و يبدو أنه أصبح محور أسا& e¤Èي الحياة العصرية بكل
أبعادﻩ ،نذكر البعض م ا فيما يي:
 .1البعد الاجتماqي :أن الهاتف النقال أخذ مكانة مهمة &ي
العملية الاتصالية داخل املجتمع الجزائري و واصل أساe¤È
&ي مختلف ٔالاماكن ،و كذا &ي بناء عالقات جديدة و تدعيم
العالقات القائمة ،الاتصال ع4Eﻩ يتم &ي كل الاتجاهات ،و هو
ما يشكل  ديدا جديا ألنماط الاتصال ال efكانت تتم ع4E
الوسائط التقليدية .و الحقيقة أنه بعد تعميم استخدامه &ي
الجزائر تمكن من إلغاء الكث 45من العوائق الاتصالية الef
كانت تحد من قيام الاتصال الاجتماzي بالكيفية املرغوبة
واملطلوبة.
 .2البعد النف :<rsأن اهتمام مؤسسات الهاتف النقال &ي
الجزائر بالجانب النفساني &ي تصميم الحمالت ٕالاعالنية الef
تس« دف كل الفئات خاصة الشبابية م ا من خالل مراعاة
الحاجات املختلفة للزبائن يسهل معرفة طلبات و رغبات
املش4ك5ن &ي خدماته ال efمن شأ Çا تلبي« ا و تحقيق ٕالاشباع
املنتظر.
ً
ً
 .3البعــد الثقا?ي :يلعب الهاتف النقال دورا رئيسيا &ي
توصيل املعلومات و تبادل الخ4Eات و العواطف ب5ن الناس
من مستخدميه &ي الجزائر ،بحيث خلق ثقافة خاصة به
ليس فقط مما يالحظ عى مستعمليه من سلوكيات من
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خالل تعاملهم مع هواتفهم النقالة ،بل بالنظر إ*ى طبيعة
املضام5ن الثقافية ال efتحتو¾ ا هذﻩ الهواتف و ال efيتم
تناقلها و تبادلها و مشاهد ا ،و يتيح النقال إمكانية تبادل
هذﻩ املضام5ن عى نطاق واسع ب5ن مستخدميه ع 4Eتقنيef
ال4اسل و ٕالابحار بكل حرية و بال رقابة و ح Kfبالنسبة لتلك
املضام5ن ال efتتعارض كلية مع مورثونا الثقا&ي وخلفيتنا
الدينية و مع قيم املجتمع الجزائري.
 .4البع ــد ٔالاخالقــي :لقد حملت لنا ثورة الاتصاالت عدة
متغ45ات جديدة من شأ Çا أن تس« دف العادات ٔالاخالقية
واملنظومة القيمية و السلوكية ال efدأب عل ا املجتمع
الجزائري ،و يأتي النقال كإحدى أهم هذﻩ الوسائل الاتصالية
لتأدية أدوار مرغوبة علينا بتثمي ا.
ً
 .5البعــد الاقتصادي :يعرف الهاتف النقال &ي الجزائر تطورا
بفعل ٕالاقبال الكب 45عليه خاصة الشباب و كذا دور الوسائل
ٔالاخرى التأث45ية عى عملية الاقتناء كاإلشهار املكثف &ي ترويج
خدماته ،مما خلق حركية نشطة مست عمليات بيع و شراء
الخطوط الهاتفية و أجهزة الهواتف النقالة و بطاقات
التعبئة و كل الخدمات و اللواحق الضرورية الخاصة
بأجهزته ،بحيث يعت 4Eقطاع الاتصاالت &ي الجزائر من ب5ن
القطاعات ال efتسجل أك 4Eديناميكية &ي النمو و ٔالارباح.
79

و للهاتف النقال مزايا كث45ة ال efقد يفورها مقارنة بباåي
الوسائل الاتصالية التقليدية ٔالاخرى ،إال أن هناك الكث 45من
الجزائري5ن أصبحت عالق« م به عالقة مرضية إذ ينفقون
عى املحادثات الهاتفية أموالا كث45ة &ي أمور قد ال تكون
ً
دائما نافعة.
 .6البع ــد السياسـي :للهاتف النقال دور كب& 45ي الحياة
السياسية ،و رغم أن استخداماته السياسية &ي الجزائر ال
تزال &ي بداي« ا .ويش 45عبد الناصر عبد العا*ي إ*ى ٔالابعاد
السياسية الستخدامه و العالقة بينه و ب5ن الديمقراطية
ً
ً
بفضل شبكات الاتصال الالسلكية ال efأضافت ح5ا واسعا
ملمارسات الحريات الفردية و العامة و ساهمت &ي دمقرطة
الاتصال و ٕالاعالم ،باإلضافة إ*ى شيوع استخدام الجيل
الثالث منه ال efتسمح لفئات كب45ة من املجتمع التعامل
17
مباشرة مع شبكة الان4نت.
 .7البعد ٕالاعالمي و الاتصا-ي :حيث أصبح الهاتف النقال
وسيلة كل الوسائل ملا يقدمه من فرصفي التعامل بحرية مع
املعلومات و تخزي ا و معالج« ا و تقديمها بدون مراقبة الef
قد تسلط عى الوسائل الاتصالية التقليدية .و مهد لظهور ما
يعرف بإعالم املواطن ملا يتيحه من إمكانات &ي إرسال
واستقبال )املعلومات ،النصوص ،الصور ،و الفيديوهات.(..
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 .8البع ــد ٔالام[< :دخل الهاتف النقال الحياة اليومية
للجزائري5ن ،مما يجعله من الناحية ٔالامنية قد يشكل مشكل
حقيقي للناس خاصة املتعلق بالسرية ،باستخدام الهواتف
الذكية و ٕالابحار ع 4Eالشبكة و الاستعماالت ٔالاخرى ال efقد
تؤدي باألفراد و املؤسسات و املجتمع إ*ى مخاطر ك4Eى خاصة
عند الاستعماالت املشينة لهو  ذا ينتقل من وسيلة للتحرر
إ*ى وسيلة تقييد و خوف من املجهول.
أصبح اليوم الهاتف النقال &ي الجزائر و &ي كل بقاع العالم
حقيقة ال ينكرها أحد و يشكل جزء من حياة الناس بعدما
كان &ي سنوات قريبة حلم صعب املنال للكث45ين م م،
ُ
مقارنة مع الوسائل ٕالاعالمية و الاتصالية ٔالاخرى .أدخلت
هذﻩ الوسيلة و تطورت ع 4Eأجيال متالحقة و ُمتطورة
ساهمت &ي فتح فضاءات جديدة أمام الجميع ،كما مهدت
بدخول الجيل الثالث للهاتف النقال &ي الجزائر مع  Çاية
 ،2013و انتظار الجيل الرابع &ي سنة  ،2016و تعميم الجيل
الرابع للهاتف الثابت ،هذﻩ الاستثمارات و أخرى &ي سوق
ً
وعالم مفتوح و غ 45محدود اتصاليا نتج ع ا إفرازات جديدة
&ي املجتمع لم تكن معروفة من قبل عى مستوى الكث 45من
ٔالاصعدة.
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خاتم ـ ــة:
ً
من الواضح تماما بأن تغ45ات البيئة التكنولوجية ملؤسسات
الاتصاالت ستكون مذهلة ،كما أننا ال نعرف إال القليل حول
إمكانية الاستيعاب و التكيف مع هذا املحيط املتغ ،45و ذلك
إما من أولئك الذين ينتجون و يولدون التغ45ات ٔالاساسية &ي
مجتمعنا أو ح Kfمن أولئك الذين يف4ض م م أن ¾ يئننا
للتكيف و التعايش مع الوضع الجديد ،و الجزائر عى غرار
باåي الدول عى علم بأن ثورة الاتصاالت و التقنيات الحديثة
ً
خصوصا &ي مجال الاتصال و الاتصاالت جالبة معها تغ45ات
الهوامش:
 .1عزي عب الرحمان  ،دراسات &ي نظرية الاتصال ،نحو فكر
إعالمي متم ،5مركز دراسات الوحدة العربية،2003 ،
ص.36:
 .2د .فضيل دليو ،الاتصال )مفاهيمه و نظرياته و سائله( ،ط
 ،1دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاهرة ،2003 ،ص170:
 .3د .عز الدين دياب ،ان4Wبولوجيا الاتصال و الثقافة ،العربي
للنشر و التوزيع ،مصر ،1990 ،ص.76:
 .4د .عبد املالك رومان دناني ،تطوير تكنولوجيا الاتصال
وعوملة املعلومات ،املكتب الجام¡ي الحديث ،2005 ،ص.11 :
82

 .5عبد الوهاب بوخنوفةٔ ،الاطفال و الثورة املعلوماتية،
التمثل و الاستخدامات ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراﻩ &ي
علوم ٕالاعالم ،جامعة الجزائر ،غ 45منشورة ،2007 ،ص.75 :
6
Mohamed Meziane, La communication et les .
nouvelles techniques de l’information, ed, Elayam,
Alger, 1999, p :78

 .7د .مي عبد ﷲ ،الاتصال &ي عصر العوملة )الدور
و التحديات الجديدة( ،ط  ،2دار ال ضة العربية،2001 ،
ص.15 :
 .8مارتن هيدجر) ،التقنية ،الحقيقة و الوجود( ،تر /محمد
سال و عبد الهادي مفتاح ،املركز الثقا&ي العربي ،ب45وت،
 ،1995ص.142 :
 .9د .مي عبد ﷲ ،نفس املرجع السابق ،ص.32 :
 .10الاتحاد الدو*ي لالتصاالت ،املكتب ٕالاقليم eالعربي
En ligne : www. Ituarabic.org/11
 .11التقرير السنوي لسلطة الضبط لل4Eيد و املواصالت
السلكية و الالسلكية ،الجزائر.2013 ،
 .12الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة
الرسمية ،رقم  ،48الصادرة بتاريخ  06أوت 2000م.
 .13امللتقى الوط eLحول ٕالاصالحات الاقتصادية &ي الجزائر
واملمارسة التسويقية ،يومي  20و  21أفريل  ،2004باملركز
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الجام¡ي ببشار ،مداخلة لألستاذ رشام بن زيان ،إعادة تأهيل
املوارد البشرية للمؤسسة ساعة ٕالاصالحات ،حالة قطاع
الاتصاالت &ي الجزائر.
 .14قو&ي سعاد ،امللتقى الدو*ي الرابع حول املنافسة
والاس4اتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج
قطاع املحروقات &ي الدول العربية ،2010 ،ورقة بحث
بعنوان ،املالمح التنظيمية و الاس4اتيجيات التنافسية
ملتعامي صناعة الهاتف النقال بالجزائر.
 .15القانون رقم  ،03-2000مرجع سبق ذكرﻩ.
 .16تقارير سلطة الضبط لل4Eيد و املواصالت ،لسنة .2013
 .17عبد الناصر عبد العا*ي ،الديمقراطية املتحركة ،الخلوي
يصنع صحافة املواطن5ن ،عى املوقع ٕالالك4وني،
).(htpp://www.daralhayat.com
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دكتور مراد بوشحيط
جامعة الجزائر3

دكتور مراد بوشحيط
جامعة الجزائر03

امللخص:
يحتل " املنهج " أهمية بالغة ي البحوث العلمية ،ألنه يسى
ع)( أدواته إ+ى اختبار كافة عناصر الظاهرة موضوع الدراسة
والتصرف معها بشكل يؤدي إ+ى استخراج العالقات والروابط
الكائنة بيHIا .
ولقد عرفت الدراسات السينمائية والبحوث املختصة ي
"النقد السينمائي " باعتبارها رافدا من روافد العلوم
الاجتماعية وٕالاعالمية عددا كب(Wا من املناهج مHIا
"السيميولوجيا " " تحليل املحتوى "  ،ولكHIا كانت مناهج
مستعارة من علوم أخرى أو غ (Wمطورة أو أ^Hا لم تصمم
خصيصا للفيلم السينمائي ولم تلد أصال من رحمه،كما أن
بعضها لم يرق أبدا إ+ى مستوى "املنهج" باعتبارﻩ أدوات أو
وسائل فقط .
ي هذﻩ املقالة تفصيل علم fملنهج "التحليل الفيلم ،"fالذي
يعد أحدث ما قدمه الباحثون ي مجال البحوث السينمائية،
آملWن من خاللها أن نجيب عن التساؤل التا+ي  :كيف نقرأ
87

فيلما سينمائيا انطالقا من شبكة قراءة فيلمية مستوحاة
من منهج التحليل الفيلم fالذي يجمع كافة ٔالادوات
ؤالاساليب ال fuتوصل لها الباحثون ي املجال.
تتناول هذﻩ املقالة إ+ى ثالث أفكار أساسية  :مفهوم التحليل
الفيلم fوأصالة هذا التحليل وتخصصه ي عالم السينما ،
وتقاطعات التحليل الفيلم fمع عدد من القراءات النقدية
والسينمائية املختلفة وال fuدرج الباحثون والنقاد عxى
استخدامها ي عمليات النقد السينمائي .كما خصصنا جزءا
من املقالة للحديث عن أدوات ووسائل التحليل الفيلم، f
و}ي كث(Wة أهمها ٔالادوات الوصفية  ،ؤالادوات الشاهدية
ؤالادوات الوثائقية .
وختمنا مقالنا هذا بالتطرق إ+ى الدوائر الثالثة ال fuتؤسس
للتحليل الفيلم fوال fuكانت ي السابق دوائر منفصلة و}ي
دوائر  :التحليل الن fوالتحليل الروائي والتحليل ٕالايقوني .
آملWن أن تكون هذﻩ الدراسة خطوة ي التعريف Hذا املنهج
ودعوة إ+ى تعميم استخداماته ي بحوث السينما وتحليل
ٔالافالم .
الكلمات املفتاحية  :تحليل ٔالافالم  /السينما  /النقد
السينمائي  /التحليل السينمائي.
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Résumé :
L’analyse des films est l’exercice indispensable qui
ouvre à la compréhension des œuvres, au carrefour de
l’esthétique et de l’histoire. Depuis les années 1970,
elle s’est transformée en profondeur. L’article vise à
proposer un éventail des possibles dans ce domaine et à
montrer la fécondité de l’exercice lui-même. Après
avoir défini l’activité analytique, cet article présente
successivement l’analyse du fait narratif et du récit,
l’analyse plastique et sonore, et enfin le rapport à
l’histoire. L’analyse prend tout son sens si elle
débouche sur une réflexion générale, qui dépasse le cas
particulier de l’œuvre étudiée. La méthode se nomme
l’analyse filmique.
Mots clés : cinéma, analyse des films, critique.

:مقدمة
 ولكنه،لم يولد النقد والتحليل السينمائي مع والدة السينما
 فإن،ا املختلفةH وإذا كانت للسينما تيارا،تطور معها
، مذاهبه وتياراته واتجاهاته املختلفة كذلكfللتحليل الفيلم
 وهو يرتبط كذلك،وتحليل ٔالافالم هو تحليل ملا وراء ٔالافالم
، تفرز هذﻩ ٔالافالمfuبتحليل البنية الثقافية والاجتماعية ال
ويأخذ هذا التحليل أهميته من خالل أهمية املنهج الذي
. بكل تفاصيلهfيرسمه ويسلكه ي تناول العمل الف
 يمكن أن، ( من الخطابات حول الفيلمWيوجد هناك عدد كب
، ا "قراءات" تنطلق من زوايا متعددة حول الفيلمHنسم
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فهناك خطاب حقو(ي ،وخطاب سوسيولو.ي،وخطاب
سيكولو.ي،و}ي "قراءات" أو "مقاربات" تقابل ي مجملها
مختلف العلوم ٕالانسانية املوجودة اليوم ،وال fuتتقاطع مع
الفن والثقافة السينمائية.
لكن التحليل الفيلم ،fالذي ال يغفل الكث (Wمن تفاصيل هذﻩ
الزوايا ،يركز جهودﻩ حول اكتشاف اللغة السينمائية
الخالصة وكيف تع)( عن هذﻩ املدلوالت ،فالفيلم عمل فf
مستقل قادر عxى توليد نص )وهو التحليل الن ( 456يقيم
دالالت عxى بنيات سردية ) وهو التحليل الروائي (
)( 1
ومعطيات بصرية وصوتية )وهو التحليل ٕالايقوني (.
فما هو التحليل الفيلمf؟ ،وما }ي دوائرﻩ واستخداماته ؟
وهل يسهم هذا املنهج ي تشكيل وي بالفيلم وما وراء
الفيلم؟ وأخ(Wا كيف يمكن تطبيقه عمليا ي بحوث السينما؟
أوال :مقاربات ملفهوم التحليل الفيلمي
 -1التحليل واملقاربات ألخرى حول الفيلم :
يرصد الباحثون الكث (Wمن املقاربات حول الفيلم قد تق(ب
وتبتعد عن مفهوم التحليل ي تكوينه ٔالاصxي ،وقد فضلنا
قبل الخوض ي تفاصيل املفهوم أن نذكر هذﻩ املقاربات
والتقاطعات ليتضح وجه التقارب والتباعد و}ي كالتا+ي:
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 -1التحليل والنقد :ينبي الانتباﻩ بداية إ+ى الفرق بWن
املفهومWن :النقد والتحليل.فالنقد السينمائي يقع عند
الباحث "جاك اومون " موقعا خاصا ضمن الخطابات حول
الفيلم  ،كما أنه يتم Wبكونه خطابا محبا للسينما  ،ينطلق
من موقف التدفق العشقي حيال الفيلم أو املوضوع .
ويمكن إدراج الكتابات النقدية املنشورة ي املجالت
السينمائية الشه(Wة التالية ضمن خانة النقد السينمائي،
و}ي " :الجمهور الواسع  ،مجلة السينما  ،العرض ٔالاول ،
ٔالاستوديو ...إلخ "و}ي مجالت شه(Wة تزخر بكتابات عاطفية
عن ٔالافالم ال تلتقي مع مهمة التحليل ،وهذﻩ نقطة اختالف
أو+ى بWن املفهومWن :النقد والتحليل .
نقطة ثانية }ي التقويم الاصطفائي ،إذ يركز النقد عxى
طريقة الانتقاء للعناصر املعالجة بالنقد ،فمن البدي f¢أن
الفعالية النقدية تف(ض الثقافة املحبة للسينما ..ولها ثالث
)(2
وظائف رئيسيةٕ :الاعالم ،التقويم ،وال(ويج".
فالفعالية النقدية تتصل بالتحليل بدرجات غ (Wمتساوية إ+ى
حد بعيد ،فاإلعالم وال(ويج حاسمان بالنسبة للنقد
الصحفي وهما يناسبان تماما العمل ي الصحافة املكتوبة
اليومية أو ٔالاسبوعية أو ح §uي التلفزيون وٕالاذاعة ). (3
ومن هنا يتبWن الفرق الواضح بWن الناقد واملحلل وخالصته
أن الناقد يعلم ويقدم لنا حكما تقويميا حول العمل
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السينمائي أما املحلل فينتج معارف ،وهو ملزم بحد أدنى من
وصف موضوعه ،ومطالب بحد أق§ بتفكيك عناصر
العمل.
 -2التحليل والنظرية  :عxى خالف العنصر السابق يلتقي
التحليل مع النظرية ي عدد من النقاط الرئيسية مHIا أنه ال
يسهم ي تقديم أحكام قيمية عxى الفيلم وال يج«Hد ي تقديم
معاي ،(Wإنه حسب ج أومون و م .ماري مثل النظرية ،
"طريقة ي عرض الظواهر املالحظة بتعليقها ".
كما يش(ك التحليل مع النظرية ي أن كلHما ين«Hيان إ+ى تأمل
أوسع حول الظاهرة السينمائية ،وأن لكلHما عالقة مع
مفهوم الجمالية ،ثم إن لكلHما مكانة أكاديمية ي الجامعات
واملعاهد العلمية.
 -3التحليل والتفس :YZهل يتم Wالتحليل بالصدق؟ سؤال
يطرحه العديد من الباحثWن السينمائيWن للوقوف عxى
الفرق بWن التفس (Wوالتحليل ،فالتفس (Wكلمة غ (Wمقبولة
منهجيا لدى الكث(Wين مHIم  ،إذ تقابل ي أغلب ٔالاحيان مع§
"التفس (Wالزائد" أو "التفس (Wالتعسفي"  ،ولكن حسب ما
يقول الباحثان "أومون وماري" فإن التحليل له عالقة
بالتفس" ، (Wبل إن هذا ٔالاخ ، (Wأي التفس ، (Wهو محرك
التحليل ي بعدﻩ التخيxي وٕالابداي ،وأن التحليل الناجح هو
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ذلك الذي يعتمد عxى امللكة التفس(Wية ويبقHا بقدر ٕالامكان
ي إطار قابل لالختيار ".
و الحقيقة أن ذلك يطرح ألن املحلل يقع دائما بWن نقطيتWن
جاذبتWن هما "الال ام الصارم" بالواقع وعدم الخروج عنه،
و"إطالق العنان" للمخيلة التفس(Wية والتحليلية لينت f¢إ+ى
عدم الصدق أحيانا أو التعسف.
يقول الكاتب "روجيه أدان" " :إن كل فيلم يوجب عددا كب(Wا
من التحليالت ،إن لم يكن يوجب عددا ال متناهيا مHIا ،وأن
)(4
نص الفيلم يعمل من دون أن يقدم تحليال واحدا".
 -2تنوع املقاربات التحليلية:
إذا أردنا أن نقدم بعضا من ٔالامثلة الخاصة بمن مارس
"التحليل الفيلم ،"fفإن السينمائي السوفيي" fuلWن
كوليشوف" سوف يكون عxى رأس القائمة ،فلقد نشر العام
 1929كتابا بعنوان "فن السينما " استعاد فيه ٔالاسا f²من
املكتسبات النظرية والعملية ي املجال ،ولم يطرح الكتاب
شكال متقدما من التحليل الفيلم fفقط ،ولكنه طرح جملة
من ٕالارهاصات لذلك ،خصوصا عند حديثه عن :املونتاج،
ٕالاضاءة ،الديكور ،السيناريو  ... ،إلخ ،كعناصر أساسية
ضمن دوائر التحليل الفيلم.f
كما أن السينمائي الكب" (Wس´(Wي أزنشتاين" ،وبسبب كتاباته
ٔالاو+ى واملبكرة عن جماليات السينما يعد واحدا من الرواد
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البارزين ي مجال التحليل الفيلم ،fإال أن الHIضة الحقيقية
للتحليل الفيلم ، fباعتبارﻩ ٓالان واحدا من الاهتمامات
ٔالاكاديمية الهامة  ،لم تبدأ إال مع ظهور نشاطات املعاهد
الفرنسية املتخصصة ي السينما والصحافة وٕالاعالم فيما
عرف "بالبطاقات الفيلمية"  ،فلقد كانت تلك املعاهد تكلف
طلب«Hا بإعداد هذﻩ البطاقات ال fuأخذت شكال متطورا من
التقنية التحليلية.
وما ·Hمنا ي هذا املقام هو النتائج ال fuخلص إلHا بحث
"تحليل ٔالافالم" بعد حديثه عن هذﻩ املس(Wة التاريخية
للمفهوم ،ومن أهم هذﻩ النتائج ما يxي:
 .1من الضروري معرفة املحيط التاري¸ي للفيلم ومختلف
الكتابات والخطابات حوله .
 .2الطريقة املثxى ي التحليل الفيلم} fي اختيار نموذج من
القراءة ال fuيود املرء ممارس«Hا فهناك العديد من القراءات
ال fuيمكن أن تكون مداخل للفيلم ي حد ذاته .
 .3ضرورة الاعتماد عxى خطاب مضبوط يبتعد عن التعسف
التفس(Wي ،أو بعابرة أخرى خطاب يعتمد عxى مبادئ وقوانWن
يسم§ التحليل الفيلم ،fوهو املنهج الذي قدمناﻩ ي هذﻩ
املقالة.
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ثانيا :أدوات وتقنيات التحليل الفيلمي
سوف نتناول ي هذا املبحث أدوات وتقنيات التحليل الفيلمf
ولكن قبل ذلك دعونا نتوقف أمام مصطلح ي(دد كث(Wا ي
هذا البحث وهو مصطلح " ما وراء الفيلم " والذي جاء من
تقسيم الفيلم إ+ى مستويات ثالث.
 -1الفيلم وما وراء الفيلم :يم Wاملشتغلون بالعملية
السينمائية بWن ثالث مستويات للفيلم:
• املستوى ٔالاول :يمكن أن نصطلح عليه تسمية الفيلم
الصورة.
• املستوى الثاني :هو الفيلم العرض.
• املستوى الثالث :هو الفيلم التحليل.
وقد جاء هذا التقسيم بناء عxى مجموعة من الدراسات الfu
تناولت تأث(Wات الفيلم ومراحل إنتاجه ومختلف تأث(Wاته،
فاملستوى ٔالاول الخاص بالفيلم الصورة هو مستوى إنتا´ي
ال يتجاوز حدود الصورة والصناعة الفيلمية ال fuاش(ك ي
بنا¼Hا املخرج والسيناريست وكافة العاملWن ي مجال إنتاجه .
أما املستوى الثاني )الفيلم العرض ( فهو متعلق باألثر الذي
تركه الفيلم عxى املشاهدين  .ويبقى املستوى الثالث فهو يع)(
عن القراءات ال fuيجر·Hا املختصون عxى الفيلم بمستوياته
جميعا ،ففي مقال بعنوان " الجريان " نشر عام  1973مW
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"ت(Wي كون(ل" بWن " الفيلم الصورة " و" الفيلم العرض "
ليضع مفهوم الفيلم الثالث وهو الذي يتعامل معه املحلل ،
فالفيلم نقطة انطالق التحليل ويجب أن يكون نقطة
الوصول ،وما تعنيه هذﻩ الفكرة عن وجود "فيلم آخر"
يتعامل معه التحليل ،ليس إ+ى تعب(Wا عن صعوبة التحليل
)( 5
وهذا ما يع)( عنه بمصطلح " ما وراء الفيلم ".
 -2أدوات التحليل الفيلمي  :ينبي أن نالحظ أن استعمال
كلمة أدوات ي يعطي انطباعا أن عملية التحليل الفيلمf
عملية علمية  ،تستلزم إجراءات موضوعية قابلة للوصف
موضوعيا  ..وهذﻩ رؤية مثالية بعض الfÁء،إال أنه وعxى
الرغم من ذلك فقد جمع الباحثون مجموعة من ٔالادوات
ع)( حقب متتالية صارت اليوم بمثابة أدوات مخ)(ية أقرب
إ+ى تحقيق الصدق ،وبصورة عامة يستعمل التحليل الفيلمf
ثالثة أدواتٔ :الادوات الوصفيةٔ ،الادوات الشاهديةٔ ،الادوات
)(6
الوثائقية.
سنقدم فيما يxي شرحا موجزا لهذﻩ ٔالادوات وكيف نستعملها
ي عملية التحليل الفيلم.f
أوال ٔ :الادوات الوصفية  :من الناحية املبدئية فإن كل fÃء
ي الفيلم قابل للوصف ،وبالتا+ي فإن استعمال الوصف ي
التحليل الفيلم fهو العملية السهلة ،لكنه ينبي ٕالاشارة إ+ى
أن الخط الغالب ي الفيلم ،هو السرد أو الحكاية ،لذلك
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نجد الوصف غالبا ما يتجه نحو الوصف السردي أو إعادة
تقديم القصة الفيلمية ،وهو ما يعرف بملخص الفيلم أو
موجز الرواية الفيلمية .
كما أن هناك مفهوما آخرا متصال باملشهد يسم§ الوحدات
السردية املشهدية ،و}ي ال fuينطبق علHا التحليل السينمائي
انطالقا من أدوات الوصف ال fuسوف نتحدث عHIا و}ي :
التقطيع  ،والتجزئة .
وترتبط كلمة التقطيع منذ الوهلة ٔالاو+ى لدى القارئ بفكرة
الكتابة الHIائية للسيناريو ي شكله املقدم من قيل املخرج
السيناريست ،وفيه نجد تقسيما للعمل إ+ى مراحل ومشاهد
ثم إ+ى لقطات مرقمة ،مع إرشادات تقنية ومشهدية ووجهية
وحركية ضرورية لحسن التنفيذ  ،أما ما نقصدﻩ نحن من
معاني التقطيع ي هذا املبحث فهو وصف الفيلم ي حالته
الHIائية بأخذ بعWن الاعتبار الوحدات املشهدية والوحدات
السردية املوجودة ي الفيلم .
إن أداة التقطيع أداة ال يتسـغ§ عHIـا ـي عمليـة التحليـل ،وقـد
وضـ ــع كتـ ــاب تحليـ ــل ٔالافـ ــالم أكÅـ ــ( الحـ ــدود دراسـ ــة ـ ــي عمليـ ــة
التقطي ـ ـ ــع التحلي xـ ـ ــي و} ـ ـ ــي كالت ـ ـ ــا+ي ) :م ـ ـ ــدة اللقط ـ ـ ــات ،ع ـ ـ ــدد
الص ـ ـ ــور ،نط ـ ـ ــاق اللقط ـ ـ ــات ،املونت ـ ـ ــاج ،الحرك ـ ـ ــات ،ت ـ ـ ــنقالت
املمثل ـ ـ ــZن  uـ ـ ــي املج ـ ـ ــال ،م ـ ـ ــداخل ومخ ـ ـ ــارج املج ـ ـ ــال ،حرك ـ ـ ــات
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الكـ ـ ـ ـ ــامYZا ،الشـ ـ ـ ـ ــريط الصـ ـ ـ ـ ــوتي ،الحـ ـ ـ ـ ــوارات ،املوسـ ـ ـ ـ ــيقى ،
الضجيج ،العالقات بZن الصوت والصورة (.
ومن أهم الجداول التحليلية املقدمة ي املجال جدول "آالن
رينيه" املوضوع العام  1963لفيلمه " مورييل ".

جدول رينيه التقطيzي:
)(7
املصدر :كتاب تحليل ٔالافالم
أما التجزئة ف f¢ترتبط باملقاطع الفيلمية و}ي متعلقة أك(Å
بالوحدات السردية ،ولتحديد مفهوم التجزئة يجب أوال أن
نوضح ما مع§ املقطع الفيلم fوكيف نوضحه ي خطة
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التحليل الفيلم ". fفاملقطع هو سلسلة من اللقطات املرتبطة
فيما بيHIا بوحدة سردية  ،وهو ي طبيعته شبيه باملشهد ي
)(8
املسرح أو باللوحة السينمائية ي السينما البدائية".
ويث (Wهذا التعريف جملة من املسائل لدى املحلل :
 مسألة تحديد املقطع  :أين يبدأ وأين ينت. 4 مسألة البنية الداخلية للمقطع . مسألة تعاقب املقاطع .وهذﻩ املسائل مهمة جدا ي تحليل ٔالافالم.إال أن أدوات
الوصف املذكورة آنفا  ،التقطيع والتجزئة  ،تطرح عددا من
الصعوبات ينبي ٕالاشارة إلHا  - :الصورة الفيلمية غ YZقابلة
uي أغلب ٔالاحيان للفصل  -تعددية معاني الصور ودالل ا
الرمزية .
لذلك أج«Hد منظروا عمليات التحليل ي وضع أدوات وصفية
أك (Åدقة ومعقدة نسبيا تحتاج إ+ى جهد ذه fومن أهم هذﻩ
ٔالادوات  :اللوحات  ،املنحنيات  ،واملخططات ال fuتسهم كلها
ي وصف الفيلم ليس بصفة مقطعة تقطيعا ولكن بصفة
ت)(ز الوحدات ٔالاساسية ي الفيلم السينمائي املتكامل .
ثانيا ٔ :الادوات الشاهدية  :هناك العديد من ٔالادوات
الشاهدية ال fuتدخل ي إطار التحليل الفيلم fولكننا نكتفي
بذكر أهمها  ،وتتمثل فيما يxي :
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• ملخص الفيلم :يشكل ملخص الفيلم أهمية بالغة ضمن
التحليل الفيلم fومنهجيته ،أل^Hا تكشف عن نقاط القوة ي
السرد الفيلم fموضحة أيضا أبعاد الفيلم.
• الفوتوغرام  :هو التوقف عxى الصورة  ،وهذا يقت fÇطبعا
صورة بدون صوت وبدون حركة و}ي عملية أساسية
ونموذجية ي التحليل الفيلم ،fو}ي عملية انتقائية بعناية
فائقة  ،وظيف«Hا شاهدية ي عملية التحليل  ،حيث يستغل
املحلل راحة الحركة ليدرس الحدود الشكلية للصورة من
حيث التأط ، (Wعمق املجال  ،ال(كيب ٕ ،الاضاءة  ،بل وح§u
حركات الكام(Wا  ،إذ تسمح سلسلة من الفتوغرامات
بتفكيكها ودراس«Hا بصورة أك (Åتحليلية .
• البطاقة التقنية للفيلم :وال fuتعرض فHا كل املتعلقات
الفنية والتقنية الخاصة بالفيلم من :العنوان ،شركة وسنة
ٕالانتاج ،املؤلف ،املخرج ،املمثلون ،وكافة العاملWن الرئيسيWن
ي الفيلم.
ثالثا ٔ :الادوات الوثائقية :يقصد باألدوات الوثائقية جملة
املعطيات العاملية الخارجة عن الفيلم والقابلة لالستعمال
ي التحليل ،وقد اختلف النقاد والباحثون بشأن شرعية
استخدام هذﻩ ٔالادوات  ،حيث استبعد فريق مHIم
استخدامها واعت)(وها عناصر دخيلة عxى الفيلم .
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بينما قال آخرون أن التحليل الفيلم fال يمكنه إال أن يتغذى
من هذﻩ العناصر الخارجية واملدعمة.
وعxى العموم فقد تبنت الباحثة م .ماري هذﻩ ٔالادوات
وضمن«Hا ي قائمة أدوات التحليل.
و}ي كتا+ي مختصرة من كتاب " تحليل ٔالافالم":
• املعطيات السابقة لبث الفيلم :وتضم السيناريو املكتوب،
أوراق عمل املخرج ،التصريحات والاستجوابات الصحفية،
ومختلف الوثائق ٔالاخرى.
املعطيات الالحقة للبث :وتشمل كل العناصر املتعلقة
بالتوزيع ورقم املشاهدين ي شباك التذاكر وعدد النسخ
املوزعة ونموذج النشر ...إلخ باإلضافة إ+ى ملصق الفيلم ،
وصور الدعاية  ،والفيلم ال(ويÊي ،كما أن fإهتديت عxى
ضوء دراس fuوإثر ك(Åة إشتغا+ي ي امليدان إ+ى نقطة جديدة
ذات أهمية بالغة و}ي دراسة موقع الان(نيت  ،فلم يعد
املوقع وسيلة ترويج فحسب عxى الشبكة العاملية ولكنه
يشكل إضافة نوعية للقصة ؤالابعاد الفيلمية وكلها تخدم
)( 9
عملية التحليل الكxي .
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ثالثا  :دوائر التحليل الفيلمي
أوال  :دائرة التحليل الن:456
ي الفصل الثالث من كتاب " تحليل ٔالافالم " للكاتبWن
"ج.أومون" و "م.ماري" هناك طرح ملدلول التحليل النf
والبنيوية العامة للتحليل الن fوسوف نقدمه ملخصا ي
هذا املبحث ملا له من إضافة بالغة ٔالاهمية ي سياق تعريفنا
بمنهج "التحليل الفيلم. "f
ولد مفهوم التحليل الن fليضع حدا لألخطار ال fuتحدق
بالتحليل الفيلم fمن جراء الكم الكب (Wمن ٔالادوات
املستخدمة ي التحليل  ،ويؤكد ج اومون عxى أن أهمية
التحليل الن fتنبع من ٓالاتي :
* يطرح التحليل الن 456وخاصة مدلول النص سؤال
"وحدة العمل وتحليله".
* غالبا ما كان " التحليل الن " 456املعادل العام للتحليل
)(10
الصرف.
ويرتبط مفهوم التحليل الن fبمفهوم آخر من ٔالاهمية
بمكان وهو مفهوم البنيوية.
وفيما يxي ملحة عن وجه التقابل بWن املفهومWن :
• البنيوية والتحليل الن : 456ان«Hت كلمة البنيوية ي
الستينات لتدل عxى كل ما هو ثقاي  ...لذلك دخلت نظريات
الفيلم وتحليله باعتبارها ثقافة ضمن مجال اختصاص
البنيويWن .
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وكان اهتمام البنيويWن منصبا عxى ٔالافالم السينمائية انطالقا
من مدلول البنية ي حد ذاHا وال fuتبحث ي البنية الكامنة
لإلنتاج املعWن بغرض تفس (Wشكله الظاهر ولعل املفكر
البنيوي الشه " (Wكلود ليفي س(اوس " يعد أول من انتبه إ+ى
أهمية دراسة الب§ الداخلية لألعمال ٕالابداعية  ،وخاصة
بدراساته حول ٔالاساط (Wال fuكانت إ+ى وقت قريب تعت)(
أعماال اعتباطية ولكHIا حسب املفكر البنيوي ذات دالالت
عميقة .
ينطبق التحليل البنيوي عxى كل ٕالانتاجات الهامة ذات
املع§ ،من ٔالاسطورة إ+ى الشعور  ،مرورا باإلنتاجات املتصفة
باملحدودية واملزيد من التعريف التاري¸ي ال} fuي ٔالاعمال
ٕالابداعية ٔالادبية والفنية )ٔالافالم مثال ( .
والتحليل الن fللفيلم يشتق ،حسب "ليفي س(اوس" ،دون
)(11
أدنى شك من التحليل البنيوي.
• الفيلم السينمائي باعتبارﻩ نصا  :إذا نظرنا إ+ى الفيلم
السينمائي باعتبارﻩ نصا إبداعيا مؤلفا فإننا نقف عxى جملة
من ٔالامور املهمة ي التحليل .
يستع (Wالتحليل الفيلم fمن علم الدالالت البنيوية املفاهيم
ٔالاساسية التالية :النص الفيلم ،fاملنظومة النصية ،الشيفرة
الفيلمية ،و تمتاز الشيفرة الفيلمية ضمن التحليل الفليمf
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الن fبأهمية متعاظمة  ،فالتسليم بوجود رموز وشيفرات
داخل الفيلم هو من أهم ٔالاسس ال fuيب fعلHا املحلل
)(12
السينمائي تحليله.
خطوات التحليل الن : 456سوف نعرض فيما يxي أهم
الخطوات لدائرة التحليل الن . fو}ي :
 -1اكتشاف شيفرة الفيلم .
 -2إكمال التحليل والوصول به إى مرحلة " التحليل غYZ
قابل لالن اء" .
 -3الدقة uي اختيار مقاطع التحليل .
 -4تحليل بدايات ٔالافالم ألا تشكل مناي تعريفية للسرد
)( 13
الفيلمي .
وكلها خطوات عملية ذات أبعاد مهمة ي عملية التحليل
الكلية ال fuتتشكل من ارتباط كافة العناصر والدوائر
ؤالادوات ال fuسوف ندرسها ي هذا الفصل.
وعxى الرغم مما وفرﻩ التحليل الن fمن إمكانات تحليلية
مدهشة إال أنه الÍى الكث (Wمن الانتقادات من قبل مجموعة
من املهمتWن بالتحليل الفيلم .. fولعل أهم هذﻩ الانتقادات ما
يxي:
 -1اقتصار التحليل الفيلمي الن 456عى السينما السردية،
وهو غ YZمناسب للسينما التجريبية .
 -2إنه يشجع حب التشريح من أجل التشريح .
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 -3يتنا 5السياق ٕالانتاج والتلقي الذي أقتطع منه الفيلم
السينمائي .
 -4وأخYZا  ،فهو يعرض الفيلم إى خطر الاخال الكي uي
)(14
املنظومة النصية.
ثانيا :دائرة التحليل الروائي:
}ي ثاني دائرة من دوائر التحليل الفيلم ،fوتتم Wبمكانة مهمة
ي سياق ما نتحدث عنه.
ترجع عالقة الفيلم بالرواية إ+ى سنوات بعيدة .وبرغم ظهور
السيناريو كنص مكتوب للسينما ،إال أن هذﻩ العالقة مهيأة
لالستمرار ،وتحمل معها أسباب ديموم«Hا ،العتبارات التالÍي
بWن دف fuكل من الرواية والفيلم ،ثم بسبب كون السينما فنا
يشكل ملتقى لكل الفنون ٔالاخرى ،بما فHا فن الرواية .ولقد
كان كل من "جورج ميليه" و"جريفث" أول من وطدا أواصر
هذﻩ العالقة وعمال عxى تطويرها منذ مطلع هذا القرن وقد
تالهما عدد كب (Wمن مشاه (WاملخرجWن ومن ضمHIم
"بودوفكWن" و"فورد" و"ك(Wوساوا" و"ريفيه كل ،"(Wفنقلوا إ+ى
الشاشة أعماال روائية معروفة .وهكذا استطاع املتفرج أن
يشاهد أفالما عديدة ،كانت كتابات أدباء كبار ،مثل
"تولستوي" و"همنجواي" و"ديك " Îو"جيس جريس" عxى
سبيل املثال أساسا لها .وكذلك الحال عxى الصعيد العربي،
إذ أخذت أواصر هذﻩ العالقة تتوطد مع الزمن واتجه عدد
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كب (Wمن املخرجWن إ+ى كتابات أدباء مثل نجيب محفوظ
وإحسان عبد ا لقدوس وغسان كنفاني وغ(Wهم.
بيد أن مخر´ي السينما ،والنقاد عxى حد سواء لم يتوقفوا
عن إبداء الرأي بشأن هذﻩ العالقة .وليس بغائب عن ٔالاذهان
ٔالاشكال الروائية الحديثة ،واستفادHا من السينما ،والعكس
كذلك صحيح وقد حدث بالفعل .وال عجب ي هذا ،اذ كما
يقال فان هناك قواعد للغة السينمائية ،ولها أسلوHا كذلك.
وكما نعرف أيضا ،فلقد جرت محاولة تعريف بعض عناصر
هذﻩ اللغة بالرجوع إ+ى املصطلح ٔالادبي ،بغية إيجاد املعادالت
بWن الفيلم والرواية .فاملقطع عxى سبيل املثال ي السينما،
يواجهه الفصل ي الرواية .واملشهد تواجهه الجملة ،والحبكة
يواجهها املونتاج ،والكلمة تواجهها الصورة ...الخ .اي ا^Hا
عالقة حميمة ،قائمة عxى مبدأ ٕالافادة والاستفادة .مبدأ
ٔالاخذ والعطاء ،واستيعاب الفنون لبعضها ،بحثا عن صيغ
جمالية جديدة ،تتوافر عxى أسباب أك (Åقدرة كوسيط تعب(Wي
للوصول إ+ى املتلقي ،الذي هو القارئ )ي الرواية ( واملشاهد
)ي الفيلم(.
ولكن هذﻩ العالقة ظلت تطرح معها إشكاالHا الفنية
والنقدية .وتمتد ٕالاشكاالت الفنية لتشمل التقنية كذلك ،أي
تقنية الرواية والفيلم .وتك (Åالتساؤالت حول الكلمة املكتوبة
)(15
والكام(Wا ،وعن ٔالادب واملعادل السينمائي له .
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وال تبتعد بالتا+ي ٕالاشكاالت النقدية للتحليل الفيلم fعما
سبق .و}ي معنية بالدرجة ٔالاساس بالبحث عن املعادل
السينمائي ،انطالقا من مبدأ املقارنة فيما بWن الفيلم
والرواية ،وصوال إ+ى قناعة تنفي إمكانية مناقشة الفيلم
بالطريقة نفسها ال fuتناقش Hا الرواية  ،واملنهج النقدي
املقارن بWن لغ fuهاتWن الوسيلتWن التعب(WيتWن ،يجب أن يع§
بالكشف عن الخصائص الفنية ال fuتتمتع Hا الرواية كنص
مكتوب وما يراد مHIا ي السينما كأداة "سمعبصرية ".وإذا ما
حدث مثل هذا ،فان الروائي ،أمام حالة يتغذى فHا أسلوبه،
باستخدام جماليات السينما وما فHا من إيجاز وقطع وارتداد
زم ، fكما أن اللغة تتغذى بقوة تعب(Wها من استخدام
الصورة املوحية والرمز القائم عxى عنصر اخ ال الصورة
)(16
وابعادها .
لقد اختلف املخرجون ،فقال بعضهم بأفضلية الاعتماد عxى
نصوص أدبية ضعيفة وذلك إلمكانية تجاوزها عند املعالجة
الفيلمية ،بينما قال البعض ٓالاخر بأفضلية الاعتماد عxى
نصوص أدبية مرموقة لها شهرHا ،ذلك أل^Hا من وجهه
نظرهم س(تفع بالفيلم إ+ى أعxى املستويات ،وتبقى املشكلة
متعلقة باملعادل السينمائي ،وكيفية إعادة إنتاج العمل
الروائي وتحويله للشاشة بدون أية تشو·Hات .ويشبه "اندريه
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بازان" املعد ٔالامWن بامل(جم الذي يحاول أن يجد املعادالت
التعب(Wية لألصل"  ،ويقول "ارنست لند جرن" » :ال يمكن
للسينمائي أن يعتمد عل الوصف كما يفعل القص ،fبل
انه يجب عليه أن يقدم عرضا خالقا ألحداث تقع فعال ،وال
يكفي أن يصف الشخصيات ،بل يجب أن يقدمها من خالل
)(17
أعمالها «.
علينا أن نش (Wإ+ى الحقائق التالية ألهمي«Hا:
 -1إن الرواية متوالية )لغوية ( تنطوي عxى حكاية ،والفيلم
متوالية )صورية ( تنطوي عxى حكاية أيضا.
 -2ي حWن تشتمل الرواية عxى الوصف ،فان الفيلم ليسر من
شأنه الوصف ،ذلك ألن الوسيلة الخطابية ي الرواية }ي
ٔالالفاظ ،بينما تنحصر الوسيلة ي الفيلم بالصورة
وملحقاHا.
 -3إن صدمة الصورة )ي الفيلم ( تختلف عن صدمة اللغة )ي
الرواية ( ،وبالتا+ي فان شروط التلقي تختلف بيHIما ،وكل
مHIما يستلزم عمليات إدراكية وتخيلية متباينة ،وعxى سبيل
املثال ،فان تولستوي ي روايته الخالدة ) الحرب والسالم (
يصف معركة "بورد ينو " ي صفحات عديدة ،تستغرق
قراءHا زمنا طويال ،كما أ^Hا تستدي صورا تخيلية متعددة
لدى القراء ،أما املخرج السينمائي "س´(Wي بوندرتشوك" فقد
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قدم لنا مشهد هذﻩ املعركة دفعة واحدة ،وي زمن اقل،
بحيث أن الجهد الذي سيبذله املتفرج اقل من ذاك الذي
)( 18
سيبذله القارئ.
ولنف(ض ٓالان مقطعا من رواية يقول فيا املؤلف » :امتطى
احمد حصانه ،ولكزﻩ مخ(قا أزقة القرية لتنفتح أمامه
ال)(اري الواسعة ،حيث ي البعيد يقبع جبل املنطار،
بارتفاعه الخراي الشاهق « .هنا نجد ان صدمة التلقي ترتبط
بالفعلWن »امتطى ولكز« .وإذا كان القارئ لم يمتط حصانا
من قبل ،فانه بحاجة إ+ى أن يستحضر أو يتخيل كيف يكون
فعل الامتطاء ،وكذلك ي كيفية اللكز .ومن جهة أخرى ،
فانه ان لم يكن قد شاهد جبل املنطار ،فهو بحاجة إ+ى أن
يتخيل هذا الجبل ،وطبيي أن يختلف التخيل ي الحاالت
الثالث بWن قارئ وآخر.
لكن السينمائي وهو يعالج هذا الذي قرأناﻩ ،سيجد نفسه
أمام التوزيع التا+ي :
 لقطة ألحمد وهو يمتطي الحصان - .لقطة له وهو يلكزالحصان - .لقطة ،أو عدة لقطات له وهو يخ(ق بحصانه
أزقة القرية - .لقطة عامة لل)(اري الواسعة ،من وجهة نظرﻩ،
وربما عدة لقطات -.لقطة عامة بعيدة لجبل املنطار تبWن
)(19
ارتفاعه.
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هذا عxى مستوى املعالجة البصرية ،لكن ثمة كذلك املعالجة
السمعية ،فاملخرج سيضيف أصواتا مختلفة مHIا عxى سبيل
املثال "صرخة احمد وهو يلكز الحصان ثم صهيل الحصان،
ووقع حوافرﻩ ،وربما نباح كالب ،او موسيقى تصويرية ...الخ".
هنا التلقي يجري بواسطة حاس fuالبصر والسمع معا وألن
السينما كما الحظنا ي املثال تنغمر ي الجانب الف Wيائي ملكان
الحدث ،فإن املخرج بعكس الروائي يقدم للمشاهد صورة
حية وناطقة ،لذلك فإنه  -املشاهد  -ال يحتاج إ+ى عملية
تخيلية الستحضار الصورة ،وهذا يش (Wإ+ى اختالف
الصدمتWن » صدمة الصورة وصدمة اللغة «.
ثالثا  :دائرة التحليل ٕالايقوني " السمzي -بصري ":
ينبي أن نالحظ أوال أنه من املستحيل تقريبا تحليل رواية
فيلمية تحليال مضبوطا دون أن ندخل اعتبارات مرتبطة
بالوجه البصري لهذﻩ الرواية ،وي هذا الصدد يقول "كولكر"
ً
ً
 " :التعب (Wعن الواقعية ع)( الصورة ،لم يعد تعب(Wا تجريديا
فحسب ،بل هو تعب (Wللفهم ،إلدراك الصلة بيننا ،أنا ،وأنت
وٓالاخر وهذا العالم الذي يتجسم ويخ ل أمامنا كل يوم ع)(
)(20
الصور الرقمية ال fuال ينقطع مدها".
إن مصطلح " تعب(Wية الصورة " يحيلنا إ+ى منطقة أخرى ي
القراءة الفيلمية والتحليل السينمائي} ،ي " قوة السرد"
وتنطلق هذﻩ التعب(Wية من حقيقة ما يقوله الفيلم أو ما
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يرويه ،وعند الوصول إ+ى هذﻩ املنطقة نكون قد وصلنا إ+ى
شبكة املرويات ضمن بنىات السرد ،وهو  -حسب كولكر –
"بناء او معمار القصة ،وبمقدار عنايتنا بتتبع ب§ السرد
وشبكة املرويات ي الفيلم السينمائي ،فأننا بصدد قراءة
الحبكة وتحليلها  ،ألن الاق(اب من الحبكة ببساطة شديدة
هو اق(اب من ٓالالية ال fuبموجHÛا يتم توزيع ٔالاحداث
الفيلمية أو القصصية آو الروائية عxى مسار الزمن .وبذلك
)(21
يق(ن املروي بالعامل الزم fوبفعل الشخصيات".
ويقود الانتقال من الصورة إ+ى السرد ومن السرد إ+ى الحبكة
إ+ى الانتقال من املحتوى أو املضمون الفيلم fإ+ى الشكل
الفيلم ،fوذلك ألن القراءة الجمالية للفيلم سرعان ما تؤطر
البناء الفيلمH fذﻩ الشبكة الكثيفة من املعطيات.
من هذﻩ النقطة يذهب " كولكر" إ+ى أن البناء الفيلم fإنما
يقوم عxى نسق شكxي /بنائي ،ثم معنوي "مق(ن باملع§
وتوليدات الصورة " ،لكننا ي هذا  ،يواصل كولكر " ،لن
نعدم الصلة باملتلقي ال fuسرعان ما ستتحول إ+ى صلة
)عاطفية( ما ،حاملا ننتقل إ+ى استقراء )املع§( ي الفيلم.
فالصورة }ي أداة توليد للمع§ ،و}ي موجهة له ع)( الغزارة
)(22
التعب(Wية للفيلم".
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الدالالت السمعية البصرية والحركية للفيلم السينمائي :
لقد أوجد الفيلم صلة عميقة بWن انساق متعددة ،عندما
نقل الرواية والقصة واملسرحية وامللحمة ؤالاسطورة من
أطرها املعرفية التعب(Wية الخاصة إ+ى مكونات وأدوات اللغة
)(23
السينمائية  ،كما سماها مارسيل مارتن.
من هنا تبدو شعرية السرد السينمائي ال fuتتصل بالنوع
ٕالابداي وباألسلوب وباملدى الذي بلغه املبدع ي التعب(W
ً
السمي البصري ،انطالقا من القراءة "ٔالادبية-السينمائية"
ممثلة بقراءة كاتب السيناريو وان«Hاء بالتكامل السمي
ً
البصري ممثال ي قراءة املخرج ،فهو إطار يتسع للتعب (Wعن
النوع الفيلم fمن جهة ويرتقي بالتفاصيل واملعطيات من
سكوني«Hا ووجودها املجرد املباشر ؤالاقرب إ+ى الواقعية إ+ى
مستويات ٔالانساق التعب(Wية املتصلة بالرموز والدالالت
وٕالاحاالت التفس(Wية املرتبطة باللون والشكل والهيئة
)(24
والحركة.
فالسينمائي هنا مع fبتحميل املشهد الواحد )كوحدة مق(نة
بالسيناريو( وباللقطة )كوحدة مرتبطة باإلخراج( بإحاالت ال
تقدم الصورة ي دائرHا املعنوية املباشرة ،بل بما بعد
الصورة وما بعد التعب (Wاملباشر وتتسع الدائرة لتفتح مجاالت
أوسع لالنتقال بالرمز والداللة من ٕالاطار الكتابي إ+ى كم غزير
من الاحتماالت الفكرية واملعنوية ال fuتقدمها الصورة وHذا
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ً
تنخرط التجربة ي تتابع بنائي ينشد شكال من أشكال التعب(W
املبتكر..
وع)( هذﻩ املستويات ،وباتجاﻩ إنتاج املع§ البد من توليد ما
يعرف بالرسائل ،بWن منتج الخطاب ومستقبله ،وستحمل
هذﻩ الرسائل بمعطيات إشارية وداللية ترتبط بخصوصية
الفيلم كوسط )سمي /بصري /حركي( ،فالرسالة محملة
بشيفرات سمعية ع)( املوسيقى والحوار واملؤثرات الصوتية،
وشيفرات بصرية ع)( دالالت الصورة وغزارHا التعب(Wية،
وشيفرات حركية متنوعة وHذا يمكن التوقف عند هذا
املعطى إلنتاج املع§ ع)( تلك الشيفرات من خالل ما يأتي:
)(25

 -1الداللة السمعية والتحليل السمzي للفيلم  :ويتم
التحليل السمي وفق ما يعرف بتحليل شريط الصوت من
خالل ما يxي  -:املوسيقى  -مدلول الشريط الصوتي -تحليل
الضجيج ٔ ،الاجواء  ،والكالم -تحليل الحوار
 -2الداللة البصرية والتحليل البصري للفيلم  :باعتبار
الصورة }ي العنصر ٔالاك (Åغزارة إلنتاج املع§ ،وصنع اللغة أو
املساهمة فHا عxى أساس أن السينما }ي لغة صورة أساسا،
 -3الداللة الحركية للصورة والتحليل الحركي للفيلم :
ويدخل ضمن هذا ٕالاطار عنصر آخر مهم وهو تحليل الحركة
ي الصورة الفيلمية ،ألن فن الصورة السينمائية هو فن
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الحركة ،فنحن أمام توليد للمع§ مق(ن بتوليد الحركة
وتتابعها وع)( هذا التتابع ي«Hيأ ذهن املشاهد الستيالد ما وراء
ً
الحركة وبحثا عن صلة تصله بما هو معروض أمامه،
باستقبال الرسالة ي شكلها املتحرك وتفكيك شيفراHا
والتفاعل معها.
وبصفة عامة يتم تحليل الصورة وحرك«Hا وفقا للخطة
التالية :تحليل شريط الصورة من خالل -:تحليل إطار
الصورة وزاوية الكامYZا -تحليل املونتاج واملجال  -تحليل
املكان السردي  -تحليل ٕالاضاءة واكتشاف تشكيلية
الصورة  -تحليل ٔالاشكال uي الصورة  -تحليل حركات
الكامYZا
والشك ي ٔالاخ (Wأن الصفة الاقتصادية التكنولوجية }ي
السائدة ي النظر إ+ى الفيلم اليوم بعد التطور التق fاملHÛر
ال fuدخلت عxى الصناعة الفيلمية ،يضاف إ+ى هذا ،السباق
ً
املحموم عxى شباك التذاكر الذي صار مقياسا ي عرف
هوليوود ،وال ينفصل هذا كله عن السؤال الذي يرددﻩ
صانعو الفيلم :كيف يوجد الفيلم جمهورﻩ وكيف يوفر
ً
القناعة ي ما يشاهدﻩ ويجذبه تباعا؟ وهو السؤال ٔالاساf²
)(26
الذي يطرحه "كولكر" دائما ي أبحاثه .
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خالصة :
من خالل ما سبق يمكن وضع الخطة املنهجية التالية والfu
تعت)( زبدة العمل والتفك (Wي املوضوع :
 -1وضع امللصق ٕالاعالني والبطاقة الفيلمية الخاصة
بالفيلم ثم تحليل امللصقة ٕالاشهارية
 -2تحرير ملخص الفيلم.
 -3كتابة سياق الفيلم.
 -4تحرير معطيات عن الفيلم  :نبذة عن املخرج  ،عن كاتب
السيناريو  ،وأرقام املبيعات ...إلخ
 -5التعب YZعن مستويات الفيلم الثالث.
 -6تحليل الشخصيات والعالقات.
 -7تحليل املحيط الزمكاني .
 -8تحليل الوحدات السردية واملشهدية من خالل :
• الفتوغرام امللتقط .
• جدول الوظائف .
• جدول رينيه التقطيzي.
• جدول ٕالاستنباط ٕالايديولو.ي من املشهد .
 -9جدول ٕالايديولوجيا امللون .
 -10النتائج التحليلية.
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وهذﻩ الخطوات املنهجية ي التحليل }ي ما يمكن ٕالاطالق
عليه تسمية " شبكة قراءة الفيلم " وال fuناد الكث (Wمن
النقاد السينمائيون باستعمالها ي بحوث السينما .
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بوشاقور جمال
أستاذ باﺣث
باملدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم ٕالاعالم

بوشاقور جمال
أستاذ باﺣث
باملدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم ٕالاعالم
Résumé :
Cette contribution a pour objectif de mettre en relation
deux inventions majeures interdisciplinaires à savoir la
communication des institutions publiques en quête de
légitimation et de professionnalisation, et le développement du tourisme comme champs économique et
alternatif intervenant dans une conjoncture nationale
marquée par la chute drastique des revenus émanant des
hydrocarbures.
La problématique fondamentale de la présente étude
s’interroge de la place qu’accorde la nouvelle politique
touristique Algérienne à la communication en général
et celle dédiée à la généralisation de l’usage des
nouvelles technologies en particulier à tout les niveaux
institutionnels œuvrant dans le secteur du tourisme.
Pour notre cas d’étude empirique, nous avons mis
l’accent sur un corpus représentant les wilayas de
l’intérieur du pays, vue leur potentiel inestimable en
matière d’attractivité naturelle, patrimoines culturels,
et sites thermaux.
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الكلمات املفتاﺣية  :الاتصال العمومي ،الاتصال العمومي
املحي ،السياسة السياحية ،جاذبية
ٔالاقاليم .
الخطة:
 -1مفهوم الاتصال العمومي.
 - 2التأسيس العلم +و املمارساتي لالتصال العمومي املحي،
 - 3دور الاتصال العمومي املحي 6ي تثم4ن جاذبية ٔالاقاليم،
 -4الاتصال ضمن سياسة التنمية السياحية الجديدة 6ي
الجزائر،
 - 5دراسة لعينة من مواقع الواب للمديريات و الدواوين
السياحية بالواليات الداخلية بالجزائر.
 - 6نتائج الدراسة
 - 7خالﺻة
 1مفهوم الاتصال العمومي:
عادة ما يستخدم الباحثون عدة تسميات 6ي ٕالاشارة لالتصال
العمومي كاالتصال الاجتماYي والاتصال الحكومي والاتصال
السيا[ .+Zففي ح4ن يفرد البعض من الباحث4ن الاتصال الذي
تمارسه املؤسسات الحكومية ذات البعد الوط +aو املركزي
أو تلك املنتشرة ع fgأقاليم الوطن من خالل أجهزة
ومؤسسات الجماعات املحلية الالمركزية بمصطلح الاتصال
العمومي يدمج البعض ٔالاخر هذا النوع من الاتصال 6ي
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ﺻنف أخر كاالتصال الاجتماYي و الاتصال املؤسساتي وال+p
تتداخل بدورها مع شكل أخر وهو الاتصال السيا[.+Z
لكن أهم مؤشر تشftك فيه جميع التعريفات لالتصال
العمومي هو اعتبارﻩ بالدرجة ٔالاو{ى ممارسة ووظيفة تعvw xaا
مؤسسات ومصالح عمومية لتحقيق خدمة عمومية }vم
املصلحة العامة.
الاتصال العمومي هو الاتصال الرسم +الذي vدف إ{ى تبادل
و تقاسم املعلومات ذات املنفعة العامة وكذا الحفاظ عى
الروابط الاجتماعية ،تتو{ى املؤسسات العمومية ٕالاشراف
عليه).(1
وتعرفه الجمعية الاتصال العمومي الفرنسية "Com Cap
الاتصال العمومي كونه مرتبط بمنطقة أو مؤسسة من
مؤسسات القطاع العام مركزية كانت أو محلية ،يلعب دورا
أساسيا 6ي املجتمع6 ،ي تجسيد روح وثقافة املواطنة6 ،ي
النقاش الديمقراطي و 6ي استخدام املصالح العمومية.
يساهم الاتصال العمومي 6ي التعريف و بالعمل الذي تقوم
به السلطات العمومية الوطنية أو املحلية .من حيث الجمهور
املسvدف ،فهو يتوجه إ{ى السكان ،املواطنون ،املستخدم4ن،
وأولئك الذين يدفعون الضرائب .ومن حيث الهدف ،يسى
الاتصال العمومي إ{ى إعالم ومشاركة املواطن4ن 6ي الحياة
السياسية و الحركة التنموية الاقتصادية و الاجتماعية،
تقريب مصالح الخدمة العمومية من املواطن4ن ،خلق
النشاط و الديناميكية 6ي إطار التنمية املحلية ،مرافقة
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املشاريع واستمالة املواطن4ن النقاش العام ،التعريف
بالشؤون و القضايا ذات املصلحة العامة و التشجيع عى
السلوكيات املسؤولة واملدنية ،و املساهمة 6ي الحفاظ وتنمية
قيم الهوية ألي منطقة ).(2
ويعرف Martial Pasquierالاتصال العمومي بأنه يشمل عى
جميع النشاطات املؤسساتية و املنظماتية العمومية الساعية
إ{ى توﺻيل و تبادل املعلومات vwدف عرض و شرح القرارات
والانجازات العمومية مع أخذ بع4ن الاعتبار درجة
مشروعيvا ،كما يسى الاتصال العمومي إ{ى الدفاع عن
القيم املتعارف علv£ا واملساهمة 6ي الحفاظ عى استمرارية
(3).
الftابط الاجتماYي ب4ن مختلف مكونات املجتمع
من جهته ،يرى Michel Le Netأن الاتصال العمومي vدف
إ{ى تغي f4كل ما هو سل§ +من معارف و أراء و سلوكيات
ٓالاخرين 6ي مجاالت متعددة كمحاربة الرشوة ،البf4وقراطية،
تقدير ورد الاعتبار للعمل املتقن...الخ ويرى لونات أن هناك
ارتباط وثيق ب4ن الاتصال العمومي و إشراك املواطن4ن 6ي
سf4ورة انجاز املشاريع التنموية بغية إضفاء الشفافية
والتدعيم وخاﺻة انه يلعب دورا أساسيا 6ي إعطاء قدر من
الاعتبار و ٔالاهمية لرأي و موقف سكان املنطقة أو إقليم
)(4
مع4ن اتجاﻩ مشروع أو قرار مع4ن
 2التأسيس العلمي و املمارساتي لالتصال العمومي املح8ي:
تث f4مسألة تصنيف هذا الشكل ضمن الاتصال العمومي
جدال قائما من حيث املنظور املمارساتي و النظري ،فالعديد
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من الباحث4ن يرجعون تحديد مفهوم الاتصال العمومي
الخاص بالجماعات املحلية و الذي يصطلح عى تسميته
أيضا باالتصال املحي إ{ى قطب4ن أساس4ن أحدهما سيا[ +Zو
الثاني عمومي.
فمن املنظور السيا[ +Zفقد عرف أستاذ العلوم السياسية
الفرن olivier Nay +Zهذا الشكل بأنه اتصال سيا[ +Zمحي
عى أنه سلسلة من الطرق و التقنيات الv} +pدف بواسطة
استخدام أشكال رمزية مثل الصور  ،الكلمات و املواقف ال+p
تعكس وتمثل طبيعة النظام السيا[ +Zالذي يسى إ{ى فرضها
6ي الفضاء العام عى مستوى ٕالاقليم ) . (5ورغم هذا الطابع
السيا[ +Zلالتصال املحي إال أنه يحمل 6ي ذات السياق
حسب  Jacques Chevallierعدة أبعاد 6ي الاستخدامات
سواء تعلق ٔالامر باالتصال الخاص باملنتخب4ن ،أو املؤسسات
املحلية ،و كذا السياسات العامة وأيضا تعدد 6ي أهدافها
ٕالاعالمية الخاﺻة بالعمل العمومي ،ؤالاهداف الftقوية
والاجتماعية من خالل إرساء و نشر قيم تو{ي اعتبارا و أهمية
للهوية املحلية ).(6
و يعت fgالاتصال املحي عموميا حسبDominique Bessieres
ح4ن يتم الftك »4عى مدى استخدامه 6ي ٕالاطار املؤسساتي من
أجل تحقيق عدة أهداف تتعلق بftقية والتعريف الهياكل
املؤسساتية املحلية ،ترقية جاذبية ٔالاقاليم املحلية
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الستقطاب املستثمرين و السياح ،وتنشيط املمارسة
الديمقراطية من خالل إشراك املواطن4ن 6ي سf4ورة اتخاذ
القرارات و الاختيارات الv} +pم الشأن العام و أيضا مرافقة
).(7
املشاريع و التعريف vwا لدى مجموع املواطن4ن
ونظرا لهذا التداخل عادة ما يستثمر املسؤولون 6ي خطاvwم
6ي إطار الاتصال العمومي املحي للحديث عن قضايا تتعلق
باإلقليم كftقية التنمية املحلية ،و التسي f4العمومي من أجل
إعطاء ﺻفة الشرعية للمؤسسات ) (8واملسؤولون عى
املستوى املحي ال +pتعطي انطباعا عى وجود إجماع و توافق
6ي التسي f4الذي من شأنه أن يحجب إ{ى حد ما التعارض
والخالفات ال +pعادة ما تم »4تسي f4مصالح الشؤون املحلية.
- 3دور الاتصال العمومي املح8ي >ي جاذبية ٔالاقاليم:
إن مفهوم جاذبية ٔالاقاليم ليس باألمر الحديث ،فهو من
طبيعة وظائف املناطق سواء الحضرية أو الريفية ال +pما
فتئت تبحث عن مكانvا و دورها 6ي بيئvا املباشرة ،و ما
تعنيه بالنسبة للمحيط و العالم الخارÀي )املناطق ٔالاخرى().(9
عرفت أو{ى السياسات حول جاذبية ٔالاقاليم 6ي سبعينيات
القرن املا ،+ZÂمست 6ي مراحلها ٔالاو{ى البعد الوط ،+aحيث
كانت تسى إ{ى جلب استثمارات دولية 6ي سياق تم»4
بالتنافسية ب4ن أسواق الدولية الغربية مvÃا بالخصوص.
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وقد نتج عن هذﻩ التنافس ب4ن ٔالاسواق لجلب املستثمرين
وإنشاء مؤسسات ،تقنيات اتصالية و تسويقية تعتمد عى
مقاربات تجزئة العرض و الطلب و دراسات التموقع . ..تم
انتقل الاهتمام بالجاذبية املصوبة نحو ٔالاقاليم ال +pتزامنت
مع تب +aنظام الالمركزية 6ي تسي f4املؤسسات العمومية من
خالل دراسة جاذبيvا الجغرافية الطبيعية ،الاجتماعية،
الثقافية،الاقتصادية ،التجارية ٕ ،الاقامية و السياحية  ،مما
دفع باملختص4ن 6ي الاتصال املحي و التسويق ٕالاقليم+
واملشرف4ن عى الجماعات املحلية يسvدفون فئات محددة
بدقة من الجمهور ) سياح ،مستثمرون ،تجار ،سكان مناطق
أخرى ،مسؤولوا قطاعات وزارية وطنية كالجامعات
واملعاهد ،ومؤسسات متخصصة (.
و}vدف سياسات الجاذبية لألقاليم حسب fabrice HATEM
6ي كتاvwا الاستثمار الدو{ي و سياسات الجاذبية أن الاتصال
عن ٕالاقليم هو الحديث و التعريف بخصائصه الجغرافية،
الاقتصادية و الاجتماعية لتسهيل و تشجيع استقبال
املؤسسات الاستثمارية ،السياح و مقيمون جدد أيضا من
خالل الخطابات و الخدمات ال +pتعرضها الجماعات املحلية
و ٔالاطراف الفاعلون عى املستوى املحي vwدف إعطاء دفع
)(10
قوي للتنمية املحلية لإلقليم
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ومن هذا املنطلق يرافق الاتصال املحي و يمنح شرعية
لألعمال العمومية ال +pيساهم فv£ا مختلف الفاعلون
املحليون 6ي إعداد و انجاز و تقييم املشاريع التنموية ال+p
تصب 6ي غاية خلق الجاذبية و التثم4ن لإلقليم .ويمكن حصر
رهانات الاتصال املحي لتحقيق جاذبية لإلقليم 6ي ثالث )(03
ركائز أساسية:
أوال  :خلق ﺻلة ترابط قوية ب4ن السكان و ٕالاقليم وهذا يع+a
أن الاعftاف بشرعية مهنية الاتصال العمومي املحي 6ي
التعريف و التfgير الختيارات و قرارات الفاعلون العموميون
وغ f4العموميون التكفي وحدها 6ي ظل تنامي الشعور بftاجع
ٔالاداء 6ي الخدمة العمومية و املصلحة العامة وخلق نوع من
الانسداد و فقدان الثقة ب4ن املسؤول4ن ،املسf4ين و املواطن4ن
6ي ٕالاقليم ،لذا كان من الضروري أن يعمل الاتصال املحي
عى املصالحة ب4ن املواطن4ن و املؤسسات املحلية vwدف
خلق الشعور و الحس باملواطنة و تعزيز الصلة و الروابط
باملنطقة .فكلما كانت درجة افتخار املواطن4ن بانتساvwم إ{ى
منطقة معينة كلما كانت جاذبيvا أحسن و بالتا{ي زادت
فرص إنجاح عملية التنمية التشاركية بواسطة الاتصال
املحي).(11
ثانيا :يشftط 6ي خلق جاذبية ٔالاقاليم توظيف اتصال محي
مدمج مع تقنيات التسويق ٕالاقليم +بواسطة إشراك
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واستغالل مختلف املوارد و املبادرات املحلية إلعطاء أحسن
ﺻورة عن ٕالاقليم ،حيث ترى 6 Dominique MEGARDي
كتاvwا  ، La communication des collectivités localesأن
ٕالاسftاتيجية الاتصالية إلقليم يمكvÃا بمساعدة مجموعة من
التقنيات الخاﺻة بالتسويق ٕالاقليم،marketing territorial +
املساهمة 6ي ﺻنع ﺻورة و بيع ٕالاقليم من حيث استقطاب
املستثمرون و السياح خاﺻة إذا تم الftك »4عى ترقية ٕالاقليم
عن طريق تثم4ن هويته  ،املعارف ،املوارد ال +pتم»4ﻩ وينب+a
علv£ا وهذا ال يخلق جاذبية وتنافسية لإلقليم فحسب بل
يخلق لدى املقيم4ن باإلقليم روح الافتخار لالنتماء له ).(12
ثالثا :رك»4ة التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و الاتصال ،حيث
يمثل استخدام الانftنت و التكنولوجيات الحديثة عموما 6ي
إطار الاتصال العمومي املحي أحد أهم شروط خلق
والتعريف بجاذبية ٕالاقليم و تثميvÃا .ونظرا العتبار ٕالاقليم
يمثل جوهر و موضوع العمل العمومي 6ي مواجهة رهان
تحقيق اسftاتيجيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،وهذا
من خالل تضافر جهود و مساهمات مختلف أطياف املجتمع
املحي من أجل خلق جاذبية له بواسطة تثم4ن مم»4اته
وهويته 6ي وضع مشاريع أﺻيلة تتناسب وخصوﺻية
املنطقة .تحتاج هذﻩ العالقة الشبكية للمساهم4ن 6ي خلق
جاذبية تنسيق و تنظيم 6ي ٔالاداء و تحديد املهام اليمكن
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تحقيقها دون اللجوء إ{ى توظيف أدوات و أجهزة إعالمية و
اتصالية تسيf4ية  managérialeتسمح بتكثيف و تحف»4
التنمية أطلق علv£ا أيضا اسم الذكاء ٕالاقليمintelligence ) +
. ( territoriale
ويق ــوم ال ــذكاء ٕالاقليم ــ +ع ــى تس ــخ f4مختل ــف أدوات الاتص ــال
ؤالارضــيات التكنولوجيــة الرقميــة )أنظمــة املعلومــات( 6ــي جمــع
املعلومـ ــات  ،تصـ ــنيفها و تبادلهـ ــا و تسـ ــهيل الوﺻـ ــول إلv£ـ ــا مـ ــن
قب ـ ــل جمي ـ ــع العناﺻ ـ ــر املكون ـ ــة لإلقل ـ ــيم و خارج ـ ــه م ـ ــن أج ـ ــل
الحص ــول ع ــى خ ــدمات ،تس ــي f4النق ــاش و التش ــاور  6ــي انج ــاز
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرص الاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار ،و التعري ـ ـ ـ ـ ـ ــف
بخصوﺻيات جاذبية ٕالاقليم...
وتندرج مقاربة الذكاء ٕالاقليم +الرامية إ{ى تحقيق أهداف
تنموية املحلية 6ي إطار مشروع اتصا{ي ،يسى حسب
 Grammaciaإ{ى "تحويل املعلومات إ{ى معرفة تخدم العمل
العمومي" ،لذالك فاللجوء إ{ى استخدام التكنولوجيات
الحديثة لإلعالم و الاتصال سيسهل تحويل املعلومات إ{ى
معارف عن طريق تبسيط الوﺻول إلv£ا ووضعها تحت
تصرف كل ٔالاطراف مواطنون ،مستخدمون للخدمات،
).(13
مستثمرون ،وسياح
نالحظ مما سبق أن توظيف الاتصال العمومي املحي يكت+Z
أهمية بالغة 6ي تحقيق أهداف التنمية املحلية 6ي أي منطقة
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أو إقليم مع4ن إذا تم أخذ بع4ن الاعتبار شرعيته كأداة 6ي
وضع السياسات العامة القطاعية املختلفة من خالل
إشراكه كوظيفة تسيf4ية إسftاتيجية 6ي إعداد املشاريع،
ترقية ٕالاقليم و التعريف بجاذبيته ال +pتثمن خصوﺻيته
الاجتماعية ،الثقافية ،الاقتصادية ،مواردﻩ الطبيعية
والجغرافية مما يمنحه قدرة عى التنافسية مع مناطق أخرى
6ي جلب استثمارات و استقطاب زوار و سياح .ويعت fgالذكاء
ٕالاقليم +الذي يمثل إمتداد للذكاء الاقتصادي و املعرفة
التسيf4ية  (14) knowledge managementأحد أهم الركائز
ال +pيستع4ن vwا الاتصال املحي 6ي إجراء تطبيقات خاﺻة
باليقظة و اكتساب املعلومات الضرورية لتنمية و تثم4ن
ٔالاقاليم.
 4الاتصال ضمن سياسة التنمية السياﺣية بالجزائر
الجديدة:
تقوم التنمية السياحية 6ي السياسة السياحية عى ترقية
وتأسيس إدارة سياحية جديدة ترمي إ{ى إقامة تفاعل بناء
ب4ن الفاعل4ن الرئيس4ن الثالثة للتنمية السياحية:
 1تتو{ى الدولة تصميم السياسة السياحية عى املستوى
الوط +aو تقوم الجماعات املحلية كالوالية ،مديريات
السياحة ،و البلدية بتنفيذها عى املستوى املحي و الجهوي
و تبقى الدولة محرك التنمية ).(15
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 2يعت fgالفاعلون الاقتصاديون الحاملون ملشاريع تنموية
شريكا أساسيا 6ي اقftاح ووضع مشاريع مولدة للموارد
والfÏوة و الوظائف.
 3املحدد الثالث 6ي التنمية الجزائرية Ðي املجتمع الذي يسهل
التفاعل السيا[ +Zو الاجتماYي بتحف »4و مساعدة السكان
عى املشاركة 6ي النشاطات السياحية و تنمية سياحية
مؤسسة عى مكاسب الحضارة ٔالاﺻيلة.
مكانة الاتصال 6ي الجزء القسم الخاص بالvيئة ٕالاقليمية
 1توظيف التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و الاتصال
فيالتعريف بجاذبية ٔالاقاليم و تثميvÃا.
 2القيام بنشاطات اتصالية و تحسيسية عى جميع
مستويات املؤسسات لتعزيز تنمية جاذبية ٔالاقاليم.
 3اللجوء إ{ى الاتصال و ٕالاعالم من أجل النشر الدوري
واملستمر للمعلومات حول ماتم انجازﻩ أو تحقيقه 6ي إطار
}vيئة ٔالاقاليم عى املستوى القص ،f4املتوسط و الطويل.
بالنسبة للسياحة:
 1ترقية املقصد السياÑي الجزائر لتعزيز جاذبيvا و تنافسيvا
يمثل احد أهم أهداف السياسة السياحية الجديدة
 2تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم
والاتصال عى مستوى كل املؤسسات الفاعلة 6ي القطاع
السياÑي.
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 3تحس4ن ﺻورة جاذبية املقصد السياÑي 6ي ٔالاسواق
املرسلة الجديدة و الكائنة مسبقا عن طريق الاتصال
العمومي واستخدام التكنولوجيات الحديثة.
 - 5تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة من خالل
مواقع الواب ملديريات والدواوين السياﺣة بالواليات
الداخلية:
أولت السياسة السياحية الجديدة أهمية بالغة لتعميم
استخدام التكنولوجيات الحديثة لالتصال و الاتصال شكل
عام حيث أسندت للديوان الوط +aللسياحة مهام تشجعه
عى إنجاز دراسات و الاستشراف و تكييف أعمال الftقية مع
تطورات ٔالاسواق العاملية السياحية.و كما ركزت أيضا عى
استعمال التكنولوجيات الحديثة 6ي تنفيذ مخططاته
العملية الftقوية.
كما أسندت السياسة السياحية الجديدة مهام جوهرية
للدواوين املحلية املنتشرة ع 25 fgوالية ) (16تتمثل أساسا 6ي:
التنشيط ،الftقية و ٕالاعالم السياÑياملشاركة 6ي عمليات الftقية التجاريةتنظيم ٔالانشطة املتصلة بالندوات و املؤتمراتالتنسيق مع الجمعيات لتنظيم جوالت سياحيةإطار تحديدنا لعينة مواقع الواب للمؤسسات العمومية
املحلية املتكفلة بتنظيم و ترقية النشاط السياÑي بالجزائر
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انطلقنا من زيارة موقع الواب الرسم +للديوان الوط+a
للسياحة أيام  23جوان 23 ،جويلية و 9أوت من  2016لجرد
كي للدواوين املحلية للسياحة و املديريات الوالئية عfg
الوطن بغية معرفة مدى مواكبة هذﻩ املرافق ال +pتمثل أحد
أهم الوجهات الرئيسية ال +pيلجأ إلv£ا املواطن أو السائح
املحتمل لالتصال من أجل التعرف عى وجهته و ما تحمله
من معلومات حول الخدمات ،و ٔالاماكن ال +pتستقطب
اهتماماته.
و سيتم انتقاء وحدات العينة للدراسة عى أساس املعطيات
ال +pتنشرها املواقع الرسمية املركزية للسياحة فيما يتعلق
بعنوان بريدها إلكftوني ،ﺻفحات الواب و ﺻفحا}vا عfg
الشبكة الاجتماعية  ،أرقام الهاتف و الفاكس و العنوان
الfgيدي.
وبما أننا vÓدف 6ي هذا الجزء من الدراسة التعرف عى مدى
توظيف و استخدام التكنولوجيات الحديثة 6ي القطاع
السياÑي ستنحصر عينتنا 6ي املديريات و الدواوين املحلية
التابعة للواليات الداخلية و الهضاب العليا املتوفرة عى
ﺻفحة الواب الرسمية لوزارة السياحة و الديوان الوط+a
للسياحة  ،ليتم تحليلها الحقا.
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 (1تعميم استخدام املواقع ٕالالكftونية عى مستوى الدواوين
املحلية:
موقع واب

عنوان
بريدي
هاتف
فاكس

بجاية

01

البليدة

01

officetourismebejai
a.com
--

111
111

سيدي
بلعباس

01

--

111

املدية

1

ديوان
محي
سوق
أهراس

1

http://oltmedea.blog
spot.ca/
--

1 11
1/1/1

د .م .
مسيلة

2

---

1/1/1
1/1/1

إسم

عدد

الديوان

الدواوين

املح8ي

135

د.م.قاملة

1

www.guelma.org

ميلة
الجمعية
السياحية
مليالف
تلمسان

1

--

/1/1/1
رقم هاتف
نقال
1/1/1

1

http://www.ottlemce
n.org/
---

111

تيارت
البيض:
د .س
لبيض
سيدي
الشيخ

01
1

111
1/1/1

خنشلة

02

- -

1/1/1

تيسمسيلت

02

- -

1/1/1

البويرة

01

- -

1/1/1

برج
بوعريريج

01

- -

1/1/1
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غرداية

07

- -

1/1/1

ع4ن
الدفى

06

- -

1/1/1

ٔالاغواط

04

- -

1/1/1

وهران
أرزيو
جانت
تيميمون
الجلفة

02
01
01
01
03

- -

111
111
111
111
1/1/1

- -

1/1/1

- -

1/1/1

07
باتنة
بلديات
1
قسنطينة
ديوان
وط+a
للسياحة

بسكرة

--

05
بلديات
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1/1/1

01
تيبازة
بلدية
شرشال
01
سعيدة
07
سكيكدة
موزع4ن
عى 4
بلديات
02
الوادي

--

1/1/1

http://otsaida.net/
--

111
111

- -

1/1/1

عنابة

01

- -

1/1/1

تندوف

02

- -

إل»4ي

01

- -

1/1/1
--1/1/1
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نالحــظ مــن خــالل املعطيــات الpــ +تنشــرها املؤسســات املركزيــة
للقطـ ــاع السـ ــياÑي أعـ ــالﻩ أنـ ــه مـ ــن بـ ــ4ن مجمـ ــوع  48واليـ ــة عgـ ــf
ال ـ ــوطن نس ـ ــجل تواج ـ ــد ال ـ ــدواوين املحلي ـ ــة ع gـ ــ 25 fوالي ـ ــة أي
بنسبة تغطية تقدر ب  52باملائة.
ويتب4ن من قراءتنا للجدول أنه من مجموع  72ديوان محي
للسياحة موزع4ن ع fgعواﺻم الواليات وبلديا}vا  ،نجد 05
دواوين محلية فقط ال +pيمكن زيارة موقعها الرسم +وٕالاطالع
عى مختلف املضام4ن و الخدمات السياحية ال +pتعرضها
عى الزوار سواء كانوا من داخل الوطن أو من الخارج .وÐي
تمثل نسبة  06باملائة من املجموع الكي للدواوين املحلية.
وتتوزع هذﻩ الدواوين 6ي كل من واليات قاملة ،املدية،
تلمسان ،سعيدة و بجاية.
6ي ح4ن تقريبا  94باملائة من الدواوين الv} +pدف إ{ى تنشيط
وترقية ٕالاقليم سياحيا ال تتوفر عى موقع واب.
كما اتضح من خالل الجدول أن أهم الوسائل الاتصالية
ال +pمازالت معتمدة لالتصال بالدواوين املحلية للسياحة
بالجزائر Ðي الهاتف ،الفاكس و العنوان الfgيدي ب 100
باملائة.
وقد تنوعت التسمية للدواوين واختلفت من منطقة إ{ى
أخرى حيث نجدها تحت اسم مكتب جهوي للسياحة،
وأحيانا جمعية سياحية .
139

 2املديريات الوالئية للسياﺣة:
تمثل املديريات الوالئية للسياحة أحد أهم الفاعل4ن 6ي
القطاع السياÑي عى املستوى املحي حيث تسهر عى تلبية
حاجيات املواطن4ن و تطلعات السواح 6ي مجال الراحة
والاستجمام و الftفيه باإلضافة إ{ى أن أحد مهامها ٔالاساسية
تتمثل 6ي تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة و ذات نوعية.
و عى هذا ٔالاساس قمنا بعملية جرد شاملة لكل املديريات
الوالئية وفق املعطيات ال +pتنشرها املواقع الرسمية للديوان
الوط +aللسياحة والبوابة الرسمية للسياحة الجزائرية.
,تقftح كل من املواقع الرسمية لبوابة السياحة الجزائرية
والديوان الوط +aللسياحة قائمة ل 48مديرية والئية
للسياحة ،تتضمن بيانات خاﺻة بطرق الاتصال vwا وتتمثل
6ي عنواvÓا الfgيدي ،رقم الهاتف و الفاكس ،الfgيد ٕالالكftوني
و موقعها الواب .و}vدف هذﻩ الخطوة ال +pأجريناها أيام 15
مارس  2016و  15جوان و  10أوت من  2016من تقييم
مدى مصداقية املعطيات ال +pتنشرها املواقع املركزية
الرسمية للسياحة حول املديريات املحلية حول أليات
الاتصال vwا ،وسنكتفي بالftك »4عى معطيات الfgيد
الالكftوني و موقع الواب.
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الحالة
العملياتية
للموقع
 فعالf4غ

موقع واب

ونيklبريد إلك

املديرية
الوالئية

www.visiteadrar.com

dfadrar@
yahoo.fr
dtourismechlef@yahoo.fr

أدرار

-

Laghouatsiaha
@yahoo.fr
Dtourismeoeb
@yahoo.fr

-

 فعالf4غ

www.dtwbatna.dz

الشلف

ٔالاغواط
يâأم البوا

Tourismebatna
@ yahoo.fr

باتنة

ourismebatna
@yahoo.fr
 فعالf4 غwww.arousse- dtw@arousseezibane.com ezibane.com

بجاية

-

-

بسكرة

بشار
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-

tourismeblida@
yahoo.fr
Tourisme_dw10
@yahoo.fr

البليدة

-

dtatam@yahoo.fr

استfæتم

-

thevest@
yahoo.fr

تبسة

-

dttlemcen@yah
oo.fr

تلمسان

-

تيارت

-

dttiaret@hotmail.
com
Dtourisme15@h
otmail.com
dt_alger16@yah
oo.fr
Directiontourismedjelfa@yahoo.fr
Jijel_tourisme@y
ahoo.fr

-

tourismeset@yah

-

-
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البويرة

»ي وزو4ت
الجزائر
الجلفة

جيجل
السطيف

oo.fr

 فعالf4غ

www.saidat
our.site.tc

سعيدة

-

skikdatourisme@
yahoo.fr

-

dtbelabbes@yah سيدي بلعباس
oo.fr
dt_annaba
عنابة
@yahoo.fr
dtw24guelma
قاملة
@yahoo.fr
قسنطينة
dtw_medea
املدية
@yahoo.fr
siahamostagane
مستغانم
m@yahoo.fr
contact@dtouris
املسيلة
me-msila.dz
dtamascara@hot
معسكر
mail.com

 فعالf4غ
-

www.dtwmedea.com
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سكيكدة

-

dtouargla@gmail
.com

ورقلة

-

dta.oran
@yahoo.fr
bensaoud32
@yahoo.fr
dtillizi@hotmai
l.fr

وهران

-

البيض
»ي4إل

 فعالf4غ

www.tourisme dtbba@yahoo.fr
-bba.dz

برج بوعريريج

 فعالf4غ

www.dtdtw35@yahoo.fr
boumerdes.co
m
Tarf.tourisme@y
ahoo.fr

بومرداس

-

 فعالf4غ

www.dttindou tourismetdf@yah
f.com
oo.fr
tourisme37@hot
mail.com
dttourisme38@h
otmail.com
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الطارف

تندوف

تيسمسيلت

 فعالf4 غwww.siayahaeloued.com
 فعالf4 غwww.dtouris
me40-dz.com
 فعالf4 غwww.
Tourism41.emonsite.com

dtourisme39@ya
hoo.fr
Dtourisme40@y
ahoo.fr
soukahrastouris
m@yahoo.fr
dtwsa41@yahoo.
fr

-

chennithadia@ya
hoo.fr
Tour_mila@hotm
ail.com
 فعالf4 غwww.aindeflat info@aindeflatou
ourisme.com risme.com
dta45dz@carama
il.com
- www.aintemo aintemouchento
uchenturisme2006@ya
tourisme.com hoo.fr
 فعالf4 غwww.dtwdtaghardaia@ya
ghardaia.com hoo.fr
contact@dtw145

الوادي
خنشلة
سوق أهراس

تيبازة
ميلة
ن الدفى4ع
النعامة
ن تموشنت4ع

غرداية

ghardaia.com

غل»4ان

relitourisme@ya
hoo.fr

-

نالحظ من خالل الجدول أعالﻩ أن كل مديريات السياحة
بالجزائر يمكن الاتصال vwا عن طريق الfgيد ٕالالكftوني
باستثناء مديرية السياحة لوالية بشار .أما بالنسبة لعددها
فهو تقريبا عنوانا واحدا لكل مديرية باستثناء مديري +pوالي+p
غرداية و سوق أهراس ال +pتشf4ا إ{ى عنوان4ن.
بالنسبة للمعطيات املتعلقة بمواقع الانftنت ملديريات
السياحة املتوفرة عى مستوى املواقع الرسمية و املركزية
ف xêتش f4إ{ى توفر  14مديرية عى موقع واب ،أي أن 29
باملائة من املديريات الوالئية أنشأت موقع واب.
لكن بمجرد قيامنا بفحص هذﻩ املواقع عى شبكة ٔالانftنت
وفق الفftات الزمنية املحددة سابقا ،سجلنا أن ﺻفحا}vا غf4
موجودة تماما.
وانطالقا من هدﻩ املالحظـة التجريبيـة ،قمنـا بـإجراء بحـث عـى
مح ـ ــرك البح ـ ــث غوغ ـ ــل بت ـ ــاريخ  11أوت  vw 2016ـ ــدف معرف ـ ــة
تحديد عينة املديريات الوالئيـة الpـ +سـيتم تحليـل مواقعهـا مـع
أخذ بع4ن الاعتبار املعاي f4التالية :
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أ ترتيvîا 6ي الظهور ضمن نتائج البحث عى محرك البحث
غوغل.
ب مصدر موقعها الواب يكون منشأﻩ خاص بمديرية
السياحة.
ج فعالية املوقع عى فftات املجال الزم +aالدراسة
املديرية

ترتيvîا 6ي

الوالئية

الظهور

موقع واب

مصدر
املوقع

ضمن نتائج
البحث عى
محرك
غوغل
-

أدرار

http://www.marhabachl

الشلف

سياحة

ef.com/direction/

-

ٔالاغواط
أم البواoي

املرتبة
ٔالاو{ى

http://dtaoumelbouaghi.
com/
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سياحة

باتنة

بجاية

املرتبة

www.wilaya-

ٔالاو{ى

batna.gov.dz

املرتبة

http://www.dtabejaia.co

ٔالاو{ى

m/

الوالية

سياحة

بسكرة

-

بشار

-

البليدة

-

البويرة

املرتبة

www.wilaya-bouira.dz

والية

ٔالاو{ى

-

تمfæاست
تبسة

تلمسان

-

املرتبة

www.tlemcen-dz.com

والية

ٔالاو{ى

-

تيارت
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ت»4ي وزو

املرتبة

www.dta-tiziouzou.com

سياﺣة

الثانية

الجزائر

املرتبة

www.dtourisme-alger.dz

سياﺣة

ٔالاو{ى

الجلفة

املرتبة

www.dta-djelfa.com

سياﺣة

ٔالاو{ى
باللغة
العربية

جيجل
السطيف

املرتبة

www.setif.com/direction

الثانية

_tourisme

-

سعيدة
سكيكدة

والية

املرتبة

www.skikdatourisme.c

ٔالاو{ى

om

سياحة

سيدي

-

بلعباس
عنابة

سياحة

قاملة
قسنطينة

املرتبة
ٔالاو{ى
املرتبة

http://elannab.com/

http://www.wilayadecon
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والية

الخامسة
املدية
مستغانم

املسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إل»4ي
برج
بوعريريج

املرتبة
الثانية
املرتبة
الخامسة
املرتبة
ٔالاو{ى
املرتبة
الثالثة

املرتبة
ٔالاو{ى)البح
ث باللغة
العربية(

stantine.org/

http://www.wilayamostaganem.dz/
www.dtmsila-dz.com
www.wilayademascara.o
rg
http://www.dtaouargla.c
om/

www.dtourismebba.gov.
dz

بوابة
الوالية
سياﺣة

والية
سياحة
سياحة

بومرداس

-

الطارف
تندوف

سياحة

املرتبة
الرابعة
)البحث
باللغة

www.
tindouftourisme.com
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تيسمسيلت

الوادي
خنشلة
سوق
أهراس

العربية(
املرتبة
ٔالاو{ى
)البحث
باللغة
العربية(
املرتبة
الرابعة
باللغة
الفرنسية

املرتبة
ٔالاو{ى
بالعربية

www.dtatissemsilt38.com

http://www.soukahras.in
fo/

تيبازة
ميلة
ع|ن
الدف8ى
النعامة
ع4ن
تموشنت
غرداية
غل|~ان

سياﺣة

سياﺣة
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يتب4ن من الجدول أعالﻩ أن  27والية داخلية و ساحلية و
صحراوية ال تتوفر مديريا}vا السياحية عى موقع واب أي
بنسبة  56باملائة من مجموع  48والية.
كما نسجل أن عدد املديريات الوالئية للسياحة ال +pأنشأت
موقعا للواب ال يتجاوز عددها  14مديرية من مجموع 48
مديرية ع fgكامل الftاب الوط +aأي بنسبة  24باملائة و
تتضمن مواقعها ٕالالكftونية معلومات و بعض املعطيات
بخصوص املصالح و الخدمات املتعلقة بالنشاط السياÑي.
6ي ح4ن نسجل أن  07واليات قامت بإنشاء مواقع واب
موجهة للسياحة ملحقة للموقع الرسم +أو لبوابات الواليات.
بالنسبة للواليات الداخلية :يتgن لنا من الجدول أعالﻩ أن 14
والية من مجموع  25والية داخلية ال تتوفر مديريا}vا عى
موقع واب خاص بftقية السياحة و تنشيط ٕالاقليم أي
بنسبة  56باملائة.
6ي ح4ن أنشأت  06مديريات للسياحة مواقع خاﺻة
بالسياحة أي بنسبة  24باملائة
بينما تم تضم4ن  05مواقع لبوابات والئية ملوضوع السياحة
بشكل جد موجز و ساكن.
أك fgعدد من املديريات  14مديرية ظهرت 6ي املرتبة ٔالاو{ى 6ي
نتائج البحث أي بنسبة .....من مجموع  20مديرية وجاءت 02
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مديريات 6ي املرتبة الخامسة ،و 02مديريات 6ي الftتيب الثاني
و واحدة 6ي املرتبة الرابعة وواجدة 6ي املرتبة الثالثة.
وانطالقا من هذﻩ النتائج أن عدد الواليات الداخلية ال+p
تتوفر عى موقع واب مؤسساتي للسياحة بالجزائر هو 06
مواقع واب  1الجلفة  2املسيلة  3تسمسيلت4برج بوعريرج
 5أم البواâي 6سوق أهراس .
أما بالنسبة للمديريات ال +pلم نأخذها بع4ن الاعتبار 6ي
عينتنا فقد تم إيواvðا ضمن مواقع خاﺻة بدليل العناوين
املؤسسات العمومية و التجارية و الحكومية وضمن ﺻفحات
الشبكة الاجتماعية فايسبوك ال +pغالبا ما ينشأها بعض
املوظف4ن 6ي املديريات لفftة محددة ليتم تجميد الحركية 6ي
مضموvÓا.كما أظهرت نتائج البحث عى محرك غوغل أن
البحث حول املديريات يقودنا إ{ى العناوين ٕالاخبارية
للصحف.
وفيما يي أهم النتائج ال +pتظهر عند البحث عن مديريات
السياحة بالجزائر عى أساس النتائج الخمسة ٔالاو{ى 6ي نتائج
البحث عى محرك البحث غوغل .
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فئات املواقع ال +pتأوي

عدد تكرارات

مديريات السياحة

ظهورها ضمن

النسبة املئوية

النتائج الخمسة
ٔالاو{ى 6ي البحث
عى محرك
غوغل

41

دليل املوشf4

30

elmouchir.caci.dz
36

دليل بوابة السياحة

26

الجزائرية
www.algeriantourism.com
ﺻفحات الفايسبوك

17

12،5

دليل ﺻفحات املغرب

07

5

جرائد ،ويكيبديا ،وأخرى

35

26

100
136
املجموع
نالحظ من خالل الجدول أن البحث عن  27مديرية
للسياحة بالجزائر ال +pال تتوفر عى موقع واب خاص vwا
تقودنا إ{ى مواقع مختلفة ،تقدم أساسا مجموعة من
املعلومات املتعلقة بروابط املؤسسات الحكومية و أرقام
الهاتف و الفاكس و العنوان الfgيدي.
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يتصدر هذﻩ املواقع املتفرقة دليل املؤشر الذي أنشأته الغرفة
الوطنية للتجارة و الصناعة الخاص بعناوين وأرقام الهاتف
الخاﺻة باملؤسسات ٕالاقتصادية و املؤسسات الحكومية
والهيئات الدبلوماسية ،حيث ظهر بنسبة  30باملائة ضمن
نتائج البحث.
وتظهر 6ي املرتبة الثانية بنسبة  26باملائة مواقع مختلفة
ومتعددة تتمثل أساسا 6ي مواقع للصحف ،دليل املؤسسات،
ومواقع يتم إيواvðا 6ي الخارج أو ضمن مواقع الوالية أو تقارير
مختلفة.
وتأتي 6ي نفس املرتبة بنسبة  26باملائة موقع الواب الخاص
بدليل بوابة السياحة الجزائرية ب  26باملائة الذي يش6 f4ي
مضمونه إ{ى عنوان و أرقام الهاتف و الفاكس للمديرية.
وقد أفرزت عملية البحث عى محرك غوغل سواء باللغة
العربية أو الفرنسية عى تكرار ظهور نتائج البحث عن
مديرية السياحة 6ي مواقع مختلفة لصفحات الفايسبوك
بنسبة تكرار  12،5باملائة ،أغلvîا متوقفة النشاط و يتناول
مضموvÓا ﺻور و أشرطة فيديو و تعليقات ليست بالضرورة
تعكس نشاط املديرية و ال القطاع السياÑي.
والحظنا خالل بحثنا تكرار موقع دليل ﺻفحات املغرب
بنسبة  05باملائة عند ظهور نتائج البحث الخمسة ٔالاو{ى عى
محرك البحث.
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نتائج الدراسة :
تح xZòمسالة استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم
والاتصال بأهمية كبf4ة 6ي السياسة السياحية الجديدة 6ي
الجزائر  ،و يرجع هذا إ{ى مالي4ن املستخدم4ن و املوﺻل4ن عfg
شبكة الانftنت و ع fgالهواتف الذكية ,كما أن أزيد من نصف
السياح 6ي العالم )العدد ٕالاجما{ي للسياح خالل سنة 2015
بلغ  1.2مليار(حضر لسفرﻩ و جمع معلوماته حول املقصد
السياÑي انطالقا من الانftنت ،إال أننا نالحظ عدم أخذ
املسالة بجدية عى املستوى الدواوين و املديريات املحلية
للسياحة.
فحسب سياسة التنمية السياحية الجديدة تعد هذﻩ
املؤسسات الوحيدة املتكفلة بftقية السياحة و تنشيط
ٔالاقاليم و تحس4ن جاذبيvا و تحس4ن ﺻور}vا ،وكftجمة
إجرائية لهذﻩ السياسة أبرمت وزارة السياحة و الvيئة
العمرانية و الصناعة التقليدية مع وزارة الfgيد وتكنولوجيات
ٕالاعالم و الاتصال سنة  2012اتفاقية تعاون و تكوين لتعميم
استخدام التكنولوجيات الحديثة لالتصال عى جميع
مستويات مؤسسات القطاع السياÑي.
إال أن نتائج هذﻩ الدراسة املسحية تب4ن أن مسألة تعميم
استخدام التكنولوجية الحديثة لم ترâى إ{ى ٔالاهداف
املسطرة ضمن السياسة السياحية ال +pتبنvا الجزائر ضمن
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املخطط التوجي +ôللvيئة السياحية الذي يعت fgاملرجع
ٔالاسا[ +Zللتنمية السياحية بالجزائر.
الخالصة:
يتطلب الحديث عن "اسftايجية اتصالية" أو" تعميم
استخدام التكنولوجيا الحديثة لالتصال" 6ي القطاع السياÑي
توفر شروطا أساسية ،إذا غابت فال ممارسة وظيفية
لالتصال .أوال ضرورة التأسيس لوظيفة الاتصال عى
مستوى املؤسسات الكفيلة بالسياحة تنظيميا و بشريا و
ماليا.
فمن الناحية التنظيمية لم يشر التنظيم ٔالاخ f4ملهام
ووظائف وزارة السياحة إ{ى أي قسم أو مصلحة أو خلية عى
مستوى املديريات الوالئية للسياحة و اكتفى باإلشارة فقط
إ{ى املصالح ٕالادارية و الحموية و الوسائل العامة ).(17
ومن الناحية املالية لم ترﺻد أي أغلفة مالية للتظاهرات
ؤالانشطة السياحية ع fgالواليات الداخلية للوطن خالل
)(18
 2016 ، 2015و أيضا للسنة الجارية . 2017
ومن ناحية شرعية الاتصال كوظيفة لتأدية العمل العمومي
6ي القطاع السياÑي ف +ôتقريبا منعدمة حيث ال تتوفر
املديريات الوالئية و الدواوين عى أي مكلف باالتصال أو
مس f4موقع واب أو مكلف بالعالقات مع الصحافة ).(19
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مليكة بوخاري
أستاذة باحثة
املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم ٕالاعالم
 وسائل، الحملة الانتخابية،ٔالاحزاب السياسية: الكلمات املفتاحية
. الحرب الاعالمية،الاتصال
Résumé :
la société américaine est parmi les sociétés occidentales
qui sont influencées par l’industrie audiovisuelle et
aussi parmi les communautés dans lesquelles ils croient
que les sources clés des médias donnent la possibilité
d’obtenir le «véritable information» et la vérité de la
réalité, mais le vrais rôle des medias selon les
chercheurs c'est bien de détourner l'opinion publique
américaine, non seulement dans les élections présidentielles qui ont prévalu en Amérique tous les quatre
ans, mais l’influence effective est également visible à
travers la politique étrangère américaine qui compte sur
les médias comme un grand acteur stratégique .l'exemple proposer dans cette étude est la
compagne électorale des élections en Amérique et
l'usages des medias dans la communication politique et
l'influence de la gestion des données entre Hillary
Clinton et Donald Trump. Et l'usage des réseaux
sociaux qui sont devenus incontournables pour
comprendre les mutations et les évolutions contem163

poraines dans la société moderne et qui on fait le rôle
principal dans les élections présidentielles américaine
en 2008, grâce à la stratégie menée par OBAMA les
Américains réconcilié avec la politique. Le taux de
participation bondit à 63 % des électeurs en âge de
voter, alors qu’il oscillait entre 50 et 55 % depuis
quarante an ; et a travers cette étude on présente Les
différentes méthodes utilisées par les deux candidats
dans la guerre médiatique et l'image du futur président.

مدخل:
وسائل ٕالاعالم والاتصال وأدخلت ,ي كل املجاالت تطورت
ؤالانساق ال; :تكون النسق العام املح3ي أو الدوAي ،وكذلك
تطورت سبل الحمالت الانتخابية ,ي أشكال متطورة جدا
فتجاوزت مجرد الخطابات الشفوية ال; :يلقIJا رؤساء
ٔالاحزابأو الندوات وكذااللقاءات مع وسائل ٕالاعالم وال;:
IWدف إAى حشد اك]\ عدد ممكن من ٔالاصوات املرتقبة
وإلقناع واقتناص أصوات الناخب_ن الحقا ،وتعرف هذﻩ
السبل حاليا باالتصال السيا :jkالذي يقوم عليه طاقم
متكامل من املختص_ن ,ي مجاالت متعددة تضمن س_\
الخاصة بالحملة الانتخابية ,ي املسار الذي يضمن املعلومات
نجاح مرشح ضدآخر ،و,ي كل دول العالم يسsى املرشح
أو للرئاسة للفوز سواء بالتخطيط لحملة دعائية ناجحة
باألساليب املباشرة ال; :يتبناهااملرشح ,ي حد ذاته كما حدث
,ي الحملة الانتخابية لبارك أوباما الذي استخدم شبكات
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التواصل الاجتماعية ومن ورائه زوجته ومساهم_ن -تجاوز
عددهم العشرة مليون مساهم ,ي الحملة الانتخابية, -ي
الفوز برئاسة أمريكا والجلوس ع3ى كر :jkالبيت ٔالابيض
لعهدت_ن متتاليت_ن جعلت منه أول رئيس اسود يحكم
الواليات املتحدة ٔالامريكية ،وما يمكن تأكيدﻩ هو أن الدور
الذي تلعبه اليوم وسائل وٕالاعالم والتصال هو دور ال يس Iان
به ,ي العالم ليس فقط ,ي تقرير الفائز ,ي الانتخابات وإنما
,ي ٕالاطاحة بأنظمة دول كاملة ولعل ما حدث ,ي ليبيا من
تضليل وIWويل إعالمي دليل ع3ى أن الدور املنوط Iذﻩ
الوسائل ال يقتصر ع3ى الوظائف التقليدية ال; :كانتتقوم Iا
بل تجاوزها ونذكر هنا شهادة للصحفي الفوي3ي الذي قام
Telesurبتغطية ٔالاحداث ,ي ليبيا كمراسل لقناة "تيلسور"
فيقول "توجد العديد من  Rolando Seguraروالند سيغ_\ا
ٔالادلة ال; :تؤكد دور وسائل ٕالاعالم الغربية ,ي ٕالاطاحة
بالقائد معمر ألقذا,ي ،كنت مراسل ,ي هذا البلد ورأيت كل
الجرائد والقنوات الغربية :jء بأم عي¡ ،:وسائل ٕالاعالم
كررت ولوقت طويل أن تدخل إنساني هو أمر ضروري ,ي هذا
البلد لحماية املدن_ن من الديكتاتور ،وفعال هذﻩ املهمة
ٕالانسانية والتدخل ٕالانساني ترجم بالقصف الذي قام به
ما ب_ن  30000و 100000حلف الناتو و الذي خلف
ضحية ،".فإذا كانت هذﻩ الوسائل ساهمت ,ي إسقاط
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النظام ,ي ليبيا و,ي التضليل املمارس ع3ى بلدان أخرى ،ما
يع¡ :أ¨Iا أصبحت من ب_ن أهم الفواعل ال; :تتحكم ,ي
العالقات الدولية ،وتؤثر ,ي مختلف العمليات السياسية ال;:
تدور ,ي أي بلد ،ومنه يمكن أن نطرح التساؤل التاAي :كيف
أصبحت وسائل ٕالاعالم ¬ي الفاعل الرئي«, :jي مختلف
العمليات السياسية ال;IW :م الرأي العام كاالنتخابات مثال،؟
وكيف توظف للفوز ,ي الحمالت الانتخابية ؟ ،وللوقوف ع3ى
أمثلة حية ,ي جعل وسائل ٕالاعالم والاتصال فاعل وفيصل
,ي العالم نحاول أن نعالج من خالل هذا املقال الحرب
ٕالاعالمية ال; :تعرفها الانتخابات الرئاسية ,ي أمريكا من خالل
الحرب الكالمية واملناظرة ب_ن املرشح_ن لرئاسة الواليات
املتحدة ٔالامريكية ،ب_ن الديمقراطية هيالري كلينوتن،
والجمهوري دونالد جون ترامب ،وكيف تساهم هذﻩ
الوسائط ,ي ترجيح الكفة ملرشح ع3ى حساب آخر.
 -1باراك أوباما وشبكات التواصل الاجتما/ي2008
تعد وسائل ٕالاعالم ,ي الوقت الحاAي من ب_ن أهم فواعل
اللعبة السياسية العاملية وال; :تتحكم ,ي الكث_\ من القرارات
السياسية ال; :تحكم العالم ،بعض املختص_ن يتحدثون عن
وسائل ووسائط ٕالاعالم اليوم كسلطة خامسة تتحكم ,ي
النظم السياسية وقد تندلع حروب بسبب التضليل ٕالاعالمي
الذي قد تمارسه التجمعات ٕالاعالمية الك]\ى وال;, :ي
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ٔالاساس ¬ي تجمعات اقتصادية عابرة للقارات ،باإلضافة ملا
سبق ذكرﻩ فإن رجال السياسة يستغلون ما تضمنه وسائل
ٕالاعالم لصالحهم ولتكون ,ي صفهم "فوسائل الاتصال
وٕالاعالم ضرورية وفعالة لجعل روابط الاتصال والتفاعل
دائما مفتوحة ب_ن الحكام واملحكوم_ن ،فمن املؤكد أن
املعلومات املتبادلة بيI²ما تنقلها الوسائط ٕالاعالمية املكتوبة
واملسموعة ،وينظر دنييس ماك كويل إAى هذﻩ الوسائط ع3ى
أ¨Iاأداة للديمقراطية املباشرة ،وع3ى أ¨Iا محكمة للرأي العام
املفتوحة ليال و¨Iارا ،تضع القانون لكل :jء طوال الوقت ...
ليس بديال للمؤسسات وإنما كشعاع النور الكاشف الذي ال
يفتأ يتحرك هنا وهناك ،كاشفا حديثا تلو الحديث من
2
غياهب الظالم"
وفيما يخص النموذج ٔالامريكي فان الدور الكب_\ الستغالل
الثورة التكنولوجية ظهر بشكل ب_ن مع املرشح الديمقراطي
ّ
باراك أوباما الذي شكل فارقا ,ي عام  2008حيث اعتمد
ع3ى فريق مح\ºف إلدارة حملته الانتخابية والفوز ,ي ¨Iابة
التسابق الرئا :jkضد منافسه جون ماكاين" ففريقه
الانتخابي ,ي انتخابات  ،2008كان العامل الرئي«, :jي فوزﻩ،
فقد كان فريقه ع3ى درجة عالية من الكفاءة والتنظيم ،واتبع
قواعد جديدة ,ي اللعبة الانتخابية ،مI²ا جمع الت]\عات ذات
القيمة الصغ_\ة ،والاعتماد بشكل أك]\ ع3ى الشباب ووسائل
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التواصل الاجتما¼ي مثل »فيس بوك« و»توي ،«\ºوتنظيم
حمالت ترويجية للذهاب إAى الناخب_ن ,ي بيوIWم" ، 3.ولم
يكتفي بالخطب ال; :يلقيه أي مرشح أوباللقاءات امل]\مجة
ب_ن الناخب_ن واملرشح حيث قام بخطوة إستباقية بفضل
شبكات التواصل الاجتما¼ي فتفاعل واحتك مباشرة
بالناخب_ن ،وباإلضافةإAى ما سبق ذكرﻩ فان زوجته ميشال
اوباما كانت من ب_ن الفواعل ٔالاساسية لفوز زوجها ,ي
الانتخابات التشريعية ولتصبح ¬ي أيضا السيدة ٔالاوAى ,ي
الواليات املتحدة ٔالامريكية نظرا لخ]\IWا ال; :تم_ت Iا ,ي
عملها كمحامية " ففي عام  2008لعبت ميشال اوباما دورا
بارزا ,ي مساندة زوجها باالنتخابات الرئاسية لتجعل منه
شخصية لها وز¨Iا حيث ساعدها عملها لسنوات ,ي مجال
التشريع ع3ى أن تصبح خطيبة وناشطة ,ي املجتمع
فاستحقت عن جدارة لقب السيدة ٔالاوAى" ،4كما أن خ]\IWا
القانونية ال; :اكتسب Iا وكذا مستواﻩ التعليم :النو¼ي
ومعرف Iا باملجتمعاألمريكي خول لها التمكن من تقنيات
ٕالاقناع والاق\ºاب من الجمهور ,ي الحملة الانتخابية " حيث
التحقت بجامعة بريستون لدراسة العلوم الاجتماعية عقب
إ¨Iاء دراس Iا للمرحة الثانوية ,ي كاليفورنيا عام  ، 1981كما
درست هناك اللغة الفرنسية قبل أن تنتقل إAى جامعة
هارفارد حيث حصلت ع3ى شهادة ,ي القانون عام 1988ـ ،ثم
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انخرطت ,ي النشاط السيا :jkوعملت ,ي مجال الاستشارات
5
القانونية بشركة سيدAي أوسºن".
وبرزت القوة الحقيقية لحملة أوباما من خالل استغالله
ملواقع التواصل الاجتما¼ي وتقرIا من الناخب_ن بصفة
مباشرة كما انه شكل فارقا ,ي الانتخابات ٔالامريكية منذ
أربع_ن سنة حيث انه ارتفعت نسبة الانتخاب إلىأك \Åمن
ست_ن باملائة و¬ي نسبة ال تحقق عادة ,ي الانتخابات الرئاسية
ٔالامريكية"نسبة املشاركة قاربت  % 63للفئة ال; :وصلت سن
الانتخاب ,ي ح_ن كانت ت\ºاوح ب_ن ) 50و  %(55منذ أربع_ن
عاما  ،وهذﻩ املعجزة الانتخابية ,ي تاريخ أمريكا يعود فضلها
لباراك أوباما ملوهبته الشخصية وأيضا للحملة الثورية ال;:
قادها املشجعون له من خالل تنظيمهم لحمالت ٕالاقناعأك\Å
من  10مليون شخص ساهموا ,ي الحملة  3ثالثة مليون
ّ
قدموا مساعدات و  1،5مليون ناضلوا ,ي امليدان فكون
أوباما" مجتمع أوباما" ."6وتراوحت قوة الحملة أيضا ,ي التغ_\
الذي وعد به أوبامأالامريكي_ن الذين احتاجوافعال للتغي_\ ,ي
وقت زادت الكراهية للسياسة ٔالامريكية ,ي العالم وكذا تردي
ٔالاوضاع ع3ى املستوى الاجتما¼ي للشعب ٔالامريكي.
ومن ب_ن فواعل القوة ,ي الحملة الانتخابية ألوباما نجد
قوة الشعار الذي اختارﻩ ,ي  2008وإزالة ضم_\ املتكلم املفرد
وتعويضه بضم_\ املتكلم نﺤن "نعم ..نﺤن نستطيع" وفيه
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إقحام للشعب للتغ_\ وليس لطبقة ع3ى حساب أخرى واعت]\
اختيار الشعار املناسب من ب_ن أساسيات نجاح أوباماأيضا،
وأصبح مرادف اختيار أوباما هو اختيار التغي_\ نحو ٔالاحسن
بطبيعة الحال.
ومن جهةأخرىتتأكد قوة الديمقراطي أوباما من خالل
استغالله للوسائط التكنولوجية بشكل تفاع3ي ايجابي جعل
من الناخب_ن ,ي اتصال مباشر مع املرشح مباشرة وان كان ال
يشرف هو بصفة مباشرة ع3ى الردود إالأن الناخب أصبح له
مساحة اف\ºاضية يناقش فIJا أفكارﻩ ويطرح مشاكله ما جعل
سرعة انتقال التأييد تكون أك \Åسرعة من منافسه ماكي_ن
آنذاك ورغم انه ,ي انتخابات  2004سبقه إAى استخدام هذﻩ
الوسيلة مرشح_ن أخريينإالأن نجاعة الفريق القائم علIJا
رجحت الكفة لفوزﻩ ,ي  ،"2008وهو ما يع¡ :ان الحملة
الانتخابية ال; :قادها بفضل وسائط ٕالاعالم والاتصال
الحديثة كانت السبب ٔالاسا, :jkي فوزﻩ ع3ى خصمه الذي
كان أك \Åشعبية ع3ى ٔالارض ،ويكمن أيضا سر الفوز الذي
حققه باراك أوباماإAى جاذبية وإتقان أساليب ٕالاقناع ال;:
يتم_ Iا أوباما ومن ثم الانتقال من الكاريزما الشخصية اAى
الناخب ،و¬ي من مقاييس القوة املطلوبة ,ي املرشح لرئاسة
أي دولة ،كما أن نجاعة الاتصال السيا :jkبرزت ع3ى ٔالارض
من خالل تزايد وتأييد وحصد ٔالاصوات املحتملة وال; :فاز Iا
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حس_ن بارك أوباما بفضل مواقع التواصل الاجتما¼ي الذي
يعد فضاء تفاع3ي مفتوح بينه وب_ن الناخب_ن فبكبسة زر ال
تكلف ح; Óعناء التنقل أو الانتقال لحضور التجمعات أصبح
الناخب يتابع كل التفاصيل دون أدنى عناء ،وجعل أوباما
موقع خاص بالحملة .mybarackobama.com - MyBO.
 -2تأثIJات وسائل ٕالاعالم Gي السياسية الداخلية
والخارجية للواليات املتﺤدة ٔالامريكية :
املجتمع ٔالامريكي من ب_ن املجتمعات الغربية ال; :تتأثر
بالصناعة السمعية البصرية وأيضا من ب_ن املجتمعات ال;:
تأخذ بوسائل ٕالاعالم كمصادر أساسية ,ي الحصول ع3ى
املعلومات "الحقيقية" وكذا ,ي التأث_\ ,ي الرأي العام ٔالامريكي
ليس فقط ,ي ف\ºة الانتخابات الرئاسية ال; :تعيشها أمريكا
كل أربعة سنوات غ_\ أن الدور الفعال والتأث_\ الكب_\ أيضا
نلمسه من خالل السياسة الخارجية ٔالامريكية ال; :نؤثر فIJا
وسائل ٕالاعالم بصفة كب_\ة جداونذكر بعض ٔالامثلة ال;:
جعلت الدولة ٔالامريكية تتخذ قرارات حاسمة بسبب ما
نشرته وسائل ٕالاعالم" ،فهناك كث_\ من النماذج والشواهد
ال; :يؤكد قوة العالقة والصلة ب_ن الاتصال والسياسة ويبقى
خروج أمريكا من الفيتنام ،وخروج الرئيس نيكسون من
البيت ٔالابيض اثر فضيحة واترغييت ال; :فجرIWا أوائل
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السبعينات صحيفة الواشنطن بوست من أشهر النماذج
الدالة ع3ى قوة تأث_\ الاتصال ع3ى السياسة وأك\Åها أهمية.7".
و كذا نموذج آخر لهذا الدور الفعال نجد ما تصورﻩ
مناالن Iاكات ال; :من املمكن أن تمارس ع3ى ٕالانسان عديدة
ومختلفة ولكن أق× Ójدرجات العنف يمكن أن تمارس بشكل
جما¼ي ع3ى ٕالانسان تكون عادة ,ي الحروب الاعاتأو مناطق
التوتر أين تغيب أي سلطة يمكن أن تراقب باستثناء سلطة
الصحافة ،وال; :تتدخل لنقل هذﻩ التجاوزات وتكون بمثابة
املراقب والناقل ,ي نفس الوقت ؤالامثلة متنوعة فيما يخص
نقل هذﻩ الاعتداءات ع3ى حقوق ٕالانسان خاصة وان العلماء
حددوا بصفة عامة أهم وظيفة لوسائل ٕالاعالم حسب
السويل مثال و¬ي املراقبة وكذا نشر الو¼ي لدى الجماه_\
"تؤكد اليونسكو ع3ى انه ينبÙي لواضsي سياسة ٕالاعالم
والاتصال أن يوجهوا اهتماما أك \Åألوضاع الديمقراطية إذ
أن الحريات القول وٕالاعالم والتجمع من الحريات ٔالاساسية
للممارسة حقوق ٕالانسان"،8كما أنبفضل نشر وسائل
ٕالاعالم هذﻩ التحقيقات نقلتالصورة البشعة للحروب وما
يمارس من اعتداءات وإبادة وان Iاك لألعراض وقتل وتدم_\
لكل ما هو Ûي وكانت الصحافة ٔالامريكية بنقلها لبشاعة
حرب الفيتنام من ب_ن أهم أسباب انسحاب الواليات
املتحدة ٔالامريكية من الفيتنام وال; :أشعلت الرأي العام
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ووجهته نحو الشارع "فتحقيق لينكولن سنفر عار املدن
سلسلة املقاالت حول فساد البلدية وقصص سيمون هIJش
,ي مذبحة مايالي من قبل دائرة خ]\اء خالل حرب الفيتنام،
وتقارير دوارد وكارل\ Iنشتاين حول ا¨Iيار و وترغيت وغ_\ها
من الجرائم املتعلقة بإدارة نيكسون"9جعلت دور الصحافة
الاستقصائية يأخذ بعد السلطة الرابعة ,ي العالم بامتياز
وتغي_\ مفاهيم وظائف ٕالاعالم بشكل واضح ،فالكل يذكر
صورة الفتاة الفيتنامية ال; :كانت تجري و¬ي تح\ºق جعلت
من صحفي الاستقصاء من ب_ن مصادر املعلومات املوثقة ,ي
ف\ºات الحروب ال; :تعد املكان املناسب لتطبيق مختلف
أشكال الان Iاكات املمارسة من طرف ٕالانسان ع`ى
ٕالانسان....
ويقوم الصحفي_ن أصحاب الجرأة الكب_\ة ,ي التناول ٕالاعالمي
لالن Iاكات ال; :تحدث ,ي العالم وهو ما قام به الصحفي
ٔالامريكي املعروف بتحقيقاIWا امليدانية ,ي الحروب خاصة
سيمون هIJش ذو ٔالاصول الIJودية ,ي تصوير الاغتصاب الذي
كان يمارس ع3ى ٔالاطفال العراقي_ن ,ي سجن أبو غريب سنة
 2004وبفضل هذا التحقيق الذي أنجز ع3ى صفحات جريدة
نيويورك أدى إAى غلق املعتقل والاع\ºاف باالن Iاكات املمارسة
فيه ع]\ كل العالم باستثناء العالم العربي والعراق أيضا وهو
ما يؤكدﻩ الباحث عبد الرزاق الدليمي حيث يقول "كتب
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هIJش مقاال ,ي الصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ  10أيار
 2004عن تعذيب ٔالاطفال العراقي_ن ,ي سجن أبي غريب
ولقد أثار املقال ضجة كب_\ة ,ي عالم باستثناء الرأي العام
العراÞي خصوصا والعربي عموما مع ٔالاسف الشديد مقال
هIJش بعينه دفع التليفزيون ٔالاملاني إAى آن يبث برنامجا
مطوال عن املوضوع يش_\ فيه إAى مقال هIJش ٔالامريكي ".وهذا
بعد أن شاهد شريط فيديو للتعذيب الذي يمارس ع3ى
ٔالاطفال ,ي السجن وهو الفيديو الذي احدث حالة من
الاستنكار والاستنفار ,ي الرأي العام ٔالامريكي أيضا "وهذا
بخالف صور أخرى للتعذيب مازالت ممنوعة عن النشر
شريط الفيديو الخاص بتعذيب ٔالاطفال موجود ٓالان بيد
صحيفة نيويورك تيمز وواشنطن بوست والكونغرس ٔالامريكي
والبيت ٔالابيض أما وليام ريفرز بت الباحث ٔالامريكي فقد
قال أن وسائل ٕالاعالم ٔالامريكية أمام الºام أخالÞي للكتابة
عن موضوع ٔالاطفال العراقي_ن ،10".التجاوزات ال; :شاهدها
سيمون هIJش دفعته كصحفي وصف كل الان Iاكات ال;:
مورست ع3ى السجناء خاصة ٔالاطفال الذين تحم Óحقوقهم
,ي حاالت الحروب أيضا بالنظر لالتفاقيات واملعاهدات
العاملية لكن الاغتصاب واللواط كان مص_\ أطفال سجن أبي
غريب العراÞي ع3ى يد الجنود ٔالامريكان الذين استعملوا حجة
نقلل الديمقراطية إAى العراق كذريعة الحتالل العراق ونجد
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,ي التقرير الذي كتبه هIJش تفاصيل بشعة عن ما يمارس
فكتب " سجن أبي غريب يضم عدة أالف من بيI²م نساء
وأطفال اغلIáم اعتقلوا بطريقة عشوائية خالل حمالت
عسكرية أو ,ي نقاط التفتيش وعدد لنا هIJش العشرات من
ٔالامثلة عن وسائل التعذيب ال; :استخدمها ٔالامريكان سبق
أن قرءنا عI²ا الكث_\ لكن الجديد الذي نقرؤﻩ أن فنون
التعذيب ٔالامريكي كصب السائل الفسفوري ع3ى املحتجزين
السماح للجنود بخياطة جروح ٔالاسرى ال; :يتعرضون لها
خالل التعذيب من باب التسلية،11".....ومن ب_ن أهم
الان Iاكات ال; :كشف عI²ا سيمون هIJش وال; :وصفها
بالبشعة وال; :قال عI²ا ستبقى ,ي ذه¡¬ :ي الاعتداءات
الجنسية ع3ى ٔالاطفال العراقي_ن الذكور فيصف ويقول"كان
الجنود ٔالامريكان يلطون باألوالد والكام_\ا تقوم بالتصوير أما
أسوء جزء من املشاهد ف :âتلك ٔالاصوات الصاخبة ال;:
كانت تصاحب عمليات الاغتصاب إ¨Iا صرخات ٔالاوالد خالل
اللواط Iم .....وخاطب هIJش الشعب ٔالامريكي قائال  :هذﻩ ¬ي
حكومتكم خالل الحرب" 12وما يجب ٕالاشارة له أن هذا
الصحفي املح\ºف نشر تحقيقات أخرى صاعقة مI²ا ما تعلق
بالنووي ٕالايراني وكذا حزب ﷲ وإسرائيل وكلها ال تصب ,ي
خدمة البيت ٔالابيض ولكن نظرا للتمرس الذي يتم_ به
والاح\ºافية فانه يحصل ع3ى معلومات من املصادر فيسsى
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إAى جلب اك]\ عدد من املعلومات تساهم ,ي تقاطع املعطيات
ال; :يحوزها ما يجعل مصادر معلوماته ,ي أمان بغض النظر
عن املواد القانونية ٔالامريكية ال; :تحم :الصحفي ,ي حاالت
مماثلة وتجعل منه محصن من كشف اسم املصدر أثناء
املحاكمات ما سهل عليه الحصول ع3ى معلومات من وزن
الان Iاكات الصارخة ال; :طبقت وتطبق ,ي العراق إAى غاية
اليوم.
 -3أهم الاسIiاتجيات للتخطيط لحملة ناجحة ع`ى
املستوى الاعالمي:
1-3الحملة الانتخابية للديمقراطية هيالري كلينتون:
وب ـ ــالنظر للقناع ـ ــة الكب_ ـ ــ\ة الي ـ ــوم للطبق ـ ــة السياس ـ ــية ب ـ ــدور
فس ــائل ٕالاع ــالم والاتص ــال  ,ــي البع ــد الفك ــري و ك ــذا بأهمي ــة
الــدور الكب_ــ\ لهــا ,ــي كــل املجــاالت السياســية وال;ــ :توجــه وتــؤثر
 ,ــي الـ ـرأي العـ ــام خاص ــة ,ـ ــي الوالي ــات املتحـ ــدة ٔالامريكي ــة فـ ــان
اســتخدامها كفاعــل إلنجــاح الاتصــال السياkــ :jبــات أمــرا ال بــد
من ــه لض ــمان النج ــاح ألي مرش ــح وتب ــدأ م ــن اختي ــار م ــن يق ــوم
ع3ـ ــى الحملـ ــة ,ـ ــي مختلـ ــف جوانIáـ ــا وكـ ــذا الفريـ ــق القـ ــائم ع3ـ ــى
الت ـأط_\ الجي ــد لظه ــور املرش ــح  ,ــي امليي ــديا ،وك ــذا اختي ــار ش ــعار
الحملـة الانتخابيـة لكــل مرشـح يزكـى مــن طـرف احـد القطبيــ_ن
 ,ــي أمريك ــا الجمه ــوري و الديمقراطي ــة ،وم ــا يالح ــظ  ,ــي الحمل ــة
ال; :تقوم Iا هيالري كلينتون أن القائم_ن ع3ى حمل Iا هم مـن
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املق ــرب_ن وم ــن ب ــ_ن املح ºــ\ف_ن  ,ــي املج ــال ك روب ــي م ــوك ال ــذي
"عم ــل موظف ــا غ_ ــ\ من ــتم ملس ــاعدة أعض ــاء مجل ــس الش ــيوخ  ,ــي
مه ـ ــامهم ،ث ـ ــم التح ـ ــق بمج ـ ــال إدارة الحم ـ ــالت الانتخابي ـ ــة ال; ـ ــ:
ب ــدأها من ــذ س ــن  14متطوع ــا خ ــالل انتخاب ــات ٔالاس ــاتذة إب ــان
دراسـ ـ ـ ــته الثانويـ ـ ـ ــة ،لينخـ ـ ـ ــرط الحق ـ ـ ـ ــا ,ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــفوف الح ـ ـ ـ ــزب
ال ــديمقراطي ،حي ــث ش ــارك ابت ــداء م ــن ع ــام  , 2002ــي حمل ــة
الانتخابــات املحليــة لواليــة فرجينيــا ،ثــم ,ــي الحملــة الانتخابيــة
لهــوارد ديــن حــاكم واليــة فرمونــت عــام  ،.2004وبعــد التحاقــه
باللجنـ ــة الوطنيـ ــة للحـ ــزب الـ ــديمقراطي ،اشـ ــتغل روبـ ــي ضـ ــمن
الحم ــالت الانتخابي ــة لع ــدد م ــن املرش ــح_ن ال ــديمقراطي_ن  ,ــي
انتخاب ـ ــات محلي ـ ــة بفرجيني ـ ــا ،ث ـ ــم ع ـ ــام  2007م ـ ــديرا للحمل ـ ــة
الانتخابيــة لهــيالري ,ــي ثــالث واليــات )نيفــادا وإنــديانا وأوهــايو(،
وك ـ ــان ذل ـ ــك خ ـ ــالل تنافس ـ ــها للحص ـ ــول ع 3ـ ــى ترش ـ ــيح الح ـ ــزب
ال ــديمقراطي أم ــام ال ــرئيس ب ــاراك اوبام ــا لالنتخاب ــات الرئاس ــية
13
عام "2008
له ــا كهوم ــا عاب ــدين وال; ــ" :عاب ــدين ،ال; ــ :تعم ــل حالي ــا نائب ــة
ملدير حملة املرشحة الديمقراطية ولدت ,ي واليـة ميشـغن عـام
 1976ألب هن ـ ــدي وأم باكس ـ ــتانية ،وس ـ ــافرت م ـ ــع عائل  Iـ ــا إ Aـ ــى
الس ــعودية و¬ ــي  ,ــي الثاني ــة م ــن العم ــر ،وع ــادت إ Aــى الوالي ــات
املتحــدة للدراســة ,ــي جامعــة جــورج واشــنطن ،.عملــت عابــدين
قبـل ذلــك نائبــة ملـديرة مــوظفي كلينتــون ,ـي وزارة الخارجيــة مــن
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 2009إAى  ،14"2013وال تنفك هومـا عابـدين عـن إثبـات قـدرIWا
م ــن خ ــالل تس ــي_\ الحمل ــة الانتخابي ــة ال; ــ :تخوض ــها كلينتـ ــون
مرشحة الحـزب الـديمقراطي ضـد ترامـب رجـل ٔالاعمـال املرشـح
م ـ ــن ط ـ ــرف الح ـ ــزب الجمه ـ ــوري ،العنص ـ ــر الث ـ ــاني امله ـ ــم وه ـ ــو
ال ºـ ــ\ويج لش ـ ــعار حمل ـ ــة ه ـ ــيالري كلينت ـ ــون "أقوي ـ ــاء مع ـ ــا" وه ـ ــو
شعار الحملة ال; :تقودهـا املرشـحة ،وهـو شـعار يرسـل رسـالة
إAـ ــى كـ ــل الشـ ــعب ٔالامريكـ ــي دون اسـ ــتثناء أو عنصـ ــرية رغـ ــم أن
املواق ــف ل ــوزيرة الخارجي ــة ٔالامريكي ــة  ,ــي عه ــد أوبام ــا معروف ــة
جدا كمساندIWا إلسرائيل ودعمها لبنـاء الجـدار الفاصـل ،.كمـا
اخت ـ ــارت رم ـ ــز Hأول ح ـ ــرف م ـ ــن اس ـ ــمها ب ـ ــاللون ٔالازرق وال ـ ــذي
يخ\ºقـ ــه سـ ــهم احمـ ــر ،وهـ ــذﻩ ٔالالـ ــوان عـ ــادة مـ ــا يـ ــتم اختيارهـ ــا
بص ـ ــفة قص ـ ــدية أل¨ Iـ ــا تش ـ ــكل العل ـ ــم ٔالامريك ـ ــي وال ـ ــذي يع¡ ـ ــÓ
ٔالامةٔالامريكيــة و ال;ــ :يوحــدها العلــم ٔالامريكــي لــذا يلجــا اغلــب
املرشــح_ن إلىإعطاءٔالاهميــة الختيــار الشــعار والرمــز وكــذا الختــار
ألوانه ،وقامت املرشحة والقائم_ن ع3ى الحملة بفـتح حسـابات
ع 3ــى مواق ــع الان\ºن ــت  ,ــي مواق ــع التواص ــل الاجتم ــا¼ي للتفاع ــل
وجـ ــذب اك]ـ ــ\ عـ ــدد ممكـ ــن مـ ــن املنتخبـ ــ_ن الا انـ ــه تـ ــم قرصـ ــنة
املوق ــع حس ــب م ــا نشـ ـر  ,ــي وس ــائل ٕالاع ــالم ٔالامريكي ــة "ذك ــرت
مصــادر مطلعــة أن شــبكة الكمبيــوتر ال;ــ :تســتخدمها املرشــحة
الديمقراطي ـ ــة الرس ـ ــمية لرئاس ـ ــة الوالي ـ ــات املتح ـ ــدة لكلينت ـ ــون
تعرضــت الخ ºـ\اق ضــمن الهجمــات ٕالالك\ºونيــة ال;ــ :نالــت مــن
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منظمــات سياســية تابعــة للحــزب.ووقــع الهجــوم الجديــد ،بع ــد
ح ــال; :اخ ºـ\اق لش ــبكة اللجن ــة الوطني ــة للح ــزب ال ــديمقراطي،
ولجنـ ــة جمـ ــع الت]\عـ ــات ملرشـ ــéي الحـ ــزب بمجلـ ــس النـ ــواب"،15
ولقـ ــد اسـ ــتغلت هـ ــذﻩ الحادثـ ــة ,ـ ــي املنـ ــاظرة الاوAـ ــى مـ ــن خـ ــالل
ال\ºك_ ــ ع 3ــى الرس ــائل الالك\ºونيـ ــة الثالث ــة مائ ــة وال; ــ :تخـ ــص
ه ــيالري كلين ــوتن واع\ºف ــت  ,ــي املن ــاظرة ع 3ــى ان ــه أخط ــأت  Iــذا
الش ــأن،لكن امل ــدير الح ــاAي لحمل ــة ه ــيالري كلينت ــون ل ــم يف ــوت
املج ــال أم ــام الجمه ــوري ورك ــز  ,ــي ال ــرد ع 3ــى ترام ــب بالفي ــديو
الــذي ظهــر فيــه ترامــب بتجــاوزات لفظيــة جارحــة ـ ـ ـ ــقال مــدير
حمل ـ ــة مرش ـ ــحة الرئاس ـ ــة ٔالام_\كي ـ ــة ه ـ ــيالري كلينت ـ ــون ،ج ـ ــون
بوديستا إن "الشريط املسـرب دليـل إضـا,ي ع3ـى أن ترامـب غ_ـ\
مؤه ــل ليك ــون رئيس ــا للوالي ــات املتح ــدة".وأض ــاف بوديس ــتا  ,ــي
تصـريحات لقنــاة "فــوكس نيــوز"" :هـذا مث_ــ\ لالشــمêاز ،وأعتقــد
أن الن ــاس ش ــاهدوا م ــا كن ــا نــرددﻩ من ــذ ف ºــ\ة طويل ــة وم ــا قالت ــه
ه ــيالري كلينت ــون من ــذ شــهر يوني ــو ،ع ــن أن دونال ــد ترام ــب غ_ ــ\
مؤه ــل ليك ــون رئيس ــا للوالي ــات املتح ــدة ،".وه ــذﻩ التص ــريحات
للمــدير الحــاAي لكلينتــون يشــرح لنــا انــه ,ــي الانتخابــات الرئاســية
ٔالامريكية كل :jء مسموح به.
ولضمان أن تؤديا دورا اتصاليا فعال اختارت أيضا نائب
الرئيس الذي يدخل أيضا من ب_ن اس\ºاتجيات التأث_\ ,ي
الاختيارات والقناعات لدى املنتخب_ن "ويرى محللون أن
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اختيار كاين البالغ من العمر  58عاما وهو سيناتور معتدل
عن والية فرجينيا ،لخوض الانتخابات إAى جانب كلينتون،
ربما يساعد ,ي استقطاب الجمهوري_ن الذين لم يحسموا
أمرهم بعد بشأن ترشيح ترامب ،16".وبشكل عام فان أداؤها
فيما يخص الاتصال السيا :jkع]\ وسائل ٕالاعالم هو اتصال
ناجح من خالل مراحل الحملة الانتخابية خاصة ما حدث ,ي
املناظرة وهو ما سنقف عندﻩ بالتفصيل جعل من وزيرة
الخارجية السابقة ذات الخ]\ة ,ي املجال السيا :jkمنافسة
قوية ضد الجمهوري ترامب والذي يعد من ب_ن اغ¡ :وجال
ٔالاعمال ,ي أمريكا .
 2 - 3الحملة الانتخابية لدونالد ترامب:
أما فيما يخص املرشح الجمهوري فنجد دونالد ترامب رجل
ٔالاعمال ٔالامريكي الذي ينتم :للطبقة ال\Åية والذي كان يطرح
دائما التساؤل من خالل حياته الخاصة او املهنية وهو
ٔالاك\Åعنصرية فيما يخص املهاجرين واملسلم_ن بصفة خاصة
ورغم أن مواقفه ال تختلف إال ,ي بعض الجزئيات مع
هيالري كلينتون إال انه يتقاطع معها ,ي نظراIWم للسياسية
الخارجية ٔالامريكية وهو ,ي الواقع التوجه العام الذي يس_\
عليه جميع رؤساء أمريكا فيما يعرف بالحلم ٔالامريكي "صنف
ترامب بأنه قريب من اليم_ن املتشدد ,ي الحزب الجمهوري،
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واش Iر بعدائه للمهاجرين ,ي أم_\كا خصوصا املنحدرين من
أصول مكسيكية الذين ي Iمهم بإغراق البالد باملخدرات
والعنف ،وال ي\ºدد ,ي الدعوة إلعادة النظر ,ي قوان_ن الهجرة،
ووقف منح الجنسية ٔالام_\كية لألطفال الذين يولدون فوق
ٔالارأ :jìالام_\كية ،17".ويستع_ن دونالد ترامب بمواقع
التواصل الاجتما¼ي أيضا ,ي حملته الانتخابية كما انه يضمن
جمع كل ما تكتبه الصحافة بشأ¨Iا ايجابيا وينشر روابط
وفيديوهات لكل نشاطاته السياسية ال; :يقوم Iا وموقعه
ع3ى الان\ºنت تفاع3ي أيضا :
ع3ى توي https://twitter.com/realDonaldTrump \ºو أيضا
 ،https://www.donaldjtrump.comوغ_\ها من املواقع
التفاعلية ٔالامريكية ك  ،myspaceوهو ما ياتي لتأكيد قوة
هذﻩ الوسائط الحديثة ,ي إقامة اتصال سيا :jkناجح ألي
رجل سيا, :jkي العالم  ،ورغم أن ترامب املرشح الجمهوري
لم يمارس السياسة إال انه يسsى إAى الفوز بالرئاسة من
خالل حملة انتخابية مخطط لها جيدا ،خاصة وانه مستقل
ماليا حيث يبتعد عن الضغوط ال; :قد تحاصرﻩ من طرف
جماعات الضغط ,ي الحزب الذي فاز فيه بال\ºشح
لالنتخابات ٔالامريكية ،و أما حملة ترامب فلم تعرف استقرارا
فيما يخص املشرفون علIJا حيث عرفت ٕالاقالة ملدراء حملته
ثالث مرات ليستقر ع3ى اليمي¡ :املتطرف ستيف بانون
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والذي يقود حملة ترامب وهو معروف بتمردﻩ وعنصريته
للمرة الثانية وخالل ثالثة أشهر فصل املرشح الجمهوري
دونالد ترامب يعض قادة حملته الانتخابية ،وع_ن اخزين
بدال عI²م وهذﻩ املرة اختار ستيف بانون رئيس شركة
برايتبارت الاخبارية اليمينية مديرا لحملته الانتخابية ،وجاء
التعي_ن بانون اليمي¡ :املتطرف خلفا ملدير الحملة السابق
بول مانافورت ,ي خضم غبار فضيحة الكشف عن عالقات
ٔالاخ_\ العميلة واملالية مع حزب اوكراني موال لروسيا ،اذشف
النقاب عن تلقيه أوال من حزب األقاليم بزعامة فيكتور
يونوكوفيتش ب_ن  2007و  ،2012وانه حول املبالغ إAى
شرك; :لوبي ,ي العاصمة ٔالامريكية Iدف شراء النفوذ
والضغط للتأث_\ ع3ى سياسيات ٕالادارة ٔالامريكية ،18".وهو
يمتلك شبكة إخبارية لها موقعها املهم ,ي وسائل ٕالاعالم
ٔالامريكية يوظفها ,ي حملته الانتخابية ضد هيالري خاصة
وان مواقفه تتالÞى مع مواقف ترامب حول املسلم_ن بصفة
خاصة واملهاجرين عامة "9بعد توAي بانون حملة ترامب أعاد
موقع "بلومب_\غ ما كان كتب عنه ,ي العام املا :jìتحت
عنوان "هذا الرجل أخطر مخطط سيا, :jkي أمريكا انه ليس
من اليم_ن املتطرف انه من اليم_ن الخطر" وأضاف املوقع
واصفا حفال ,ي مله كان هناك نايجلفاراج زعيم حزب
الاستقالل ,ي اململكة املتحدة اليمي¡ :وال]\يطاني وفلييب
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روبنسون أيه ﷲ لليمني_ن ،19".ويضاف لكون مدير الحملة
ل\ºامب له خ]\ة ,ي املجال ٕالاعالمي و,ي إدارة ٔالاخبار بصفة
خاصة "ففي عام  2007أسس أندرو برايتبارت من عائلة
أملانية Iîودية الشركة ال; :كانت ,ي البداية مجرد موقع لنشر
ٔالاخبار إال انه مع التطور التكنلوجيا الان\ºنت طورها ...وانضم
بانون اAى الشركة رئيسا لها وشريكا وضاعف عدد الصحفي_ن
وأعاد تصميم املوقع ليص_\ ليس فقط جذابا ولكن أيضا أك\Å
يمينية ،20".كما أنه كشخصية عامة بعرف بانتقادﻩ الشديد
ليس للحزب الديمقراطي وإنمالألشخاص كانتقادﻩ هيالري
كلينتون وله خ]\ ,ي املجال الاستشاري الخاص باالنتخابات
فلقد كان الذراع ٔالايمن لنائبة الرئيس املحتملة جون
ماك_ن ،.ويطرح ترامب فيما يخص شعار الحملة الانتخابية
الخاصة به عبارة " :لنصنع أمريكا قوية مجددا" ،و,ي الواقع
الشعار هذا كان من ب_ن نقاط ضعفه ,ي املناظرة ال; :كانت
بينه وب_ن هيالري كلينتون ،وارجع ذلك إAى كون هيالري
كلنتون تؤكد أن أمريكا أساسا ¬ي قوة عظيمة ،ولكنه
الشعار الذي رسخ ,ي أطوار هذا الصراع الانتخابي نظرا
للجدلية ال; :أثارها وللدالالت ال; :تحويه أيضا ،فحسب
املختص_ن فان اختيار الشعار رقد يكون من ب_ن أسباب نجاح
مرشح ع3ى حساب اخر وهو ما كان فعال ,ي الانتخابات
ٔالامريكية  2008وال; :قادها أوباما وفاز Iا.
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 -4الحرب ٕالاعالمية القذرة بJن السياسية هيالري كلينوتن
ورجل املال ؤالاعمال ودونالد ترامب:
ما يالحظ من خالل التتبع الذي قمنا به ملختلف مراحل
الحرب ٕالاعالمية ال; :ي\ºاشق Iا املرشح_ن أ¨Iا تعتمد ع3ى
ٕالاثارة ,ي مجملها وال تع¡ :باملضام_ن الفعلية ل]\نامج
املرشح_ن أو لخططهم املستقبلية ألمريكا وهو ,ي الواقع نوع
من ال Iرب الفع3ي عن طرح القضايا الجوهرية ال; :من
املفروض أن تطح ,ي صراعات انتخابية IWدف أساسا لرئاسة
أي بلد ،كالحملة ال; :كانت ضد زوجة ترامب وعرض صورها
,ي مختلف املواقع ٕالاعالمية عارية و¬ي عارضة ٔالازياء
السابقة ال; :أثارت صورها العارية ع3ى غالف إحدى املجالت
الكث_\ من الجدل حول خلفية السيدة ٔالاوAى املحتملة"،
ظهرت ميالنيا ،عارية تماما ,ى صورة ع3ى مجلة للرجال،
ووفقا للمصور الفرن« ،Ójآليه دو باسفيل ،الذى ألتقط
الصور فإن ميالنيا ظهرت عام  ،1995حيث كان عمرها 25
21
عاما, ،ى جلسة تصوير عارية تماما".
وكرد للمرشح الجمهوري الذي استغل ويستغل أيضا
عالقات الحب واملغامرات العاطفية لزوج هيالري كلينتون
بال كلينتون وال; :هدد ,ي مناسبات متعددة بفضحها كما
وقف عند جنسية نائبة مدير حملة هيالري كلينتون باIWامها
بعالقاIWا املتطرفة بجماعة ٕالاخوان ,ي تصريحات إعالمية
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وأيضا باIWامها بأ¨Iا جاسوسة " وكان آخر هذﻩ التصريحات
ما صدر عن روجر ستون ،املستشار غ_\ الرسم :لحملة
دونالد ترامب ،والذي اIWم فIJا رئيسة حملة املرشحة هيالري
كلينتون" ،هوما عابدين" بأ¨Iا جاسوسة للسعودية ،وذلك ,ي
تصريحات ملوقع "بريت بارت" ،الناطق باإلنجل_ية ،الاثن_ن
) 13يونيو ... ،.(2016و "هوما عابدين" لدIîا ماض ٌ
مث_\ للقلق
ٍ
ً
مش_\ا إAى أن هناك عالمات استفهام حول ثروIWا،
للغاية،
ح; Óقبل عملها مع هيالري ،ع3ى حد زعمه ،متسائال" :هل
لدينا جاسوس سعودي بيننا"22
و باإلضافة ملا سبق ذكرﻩ فإننا نالحظ الاستغالل الكب_\ من
طرف ترامب ملرض هيالري كلينتون والذي اIWمها بأ¨Iا سيدة
مريضة ال تقدر أن تحكم الواليات املتحدة وهذا بعد أن
تع\Åت أثناء ذكرى  11سبتم]\ وأدى إAى انسحاIا إAى شقة
ابن Iا ،لكن املنتخب_ن لم Iîتموا كث_\ا ألمر مرضها رغم أن
مكتب حمل Iا أصدروا تقرير حول حال Iا الصحية ال;:
تتمحور حول ال Iاب رئوي لكن وسائل ٕالاعالم استغلت ٔالامر
ل Iويل هذﻩ الواقعة من طرف دونالد ترامب وحسب وسائل
ٕالاعالم ٔالامريكية فإن نقطة مرض كلينتون ليس مؤشر قوي
لضعف املرشحة " ألقت صحيفة "كوم_\سانت" الضوء ع3ى
أمراض رؤساء الواليات املتحدة ودورها ,ي التاريخ ،جاء ,ي
مقال الصحيفة ٔالامريكيون غ_\ راض_ن عن التكتم ع3ى مرض
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هيالري كلينتون ،وهذا حقهم الطبيsي .و,ي الواقع ،فإن
رؤساء الواليات املتحدة ال يتمتعون بصحة جيدة ،ويحاولون
إخفاء هذا ٔالامر قدر ٕالامكان .لذلك ،فالرؤساء الذين كانوا
يتمتعون بصحة جيدة ال نجد ذكرا لهم تقريبا داخل
الواليات املتحدة أو ,ي العالم ،23".وآخر نقطة اIWم Iا ترامب
¬ي مشاركته ,ي فيلم اباÛي عام  1996وهو كرد فعل بعد ان
هاجم ملكة جمال امريكا السابقة وال; :دافعت عI²ا هيالري
كلينتون فينا بعد ,ي املناظرة املتلفزة ال; :حسمت نقاط
مهمة لصالح هيالري كلينتون .
 - 5مقـ ـ ــاييس نج ـ ـ ــاح وفشـ ـ ــل املن ـ ـ ــاظرة بـ ـ ــJن الديمقراطي ـ ـ ــة
والجمهوري :
تعـ ــد املنـ ــاظرات بـ ــ_ن املرشـ ــح_ن مـ ــن بـ ــ_ن أهـ ــم املحطـ ــات ال;ـ ــ:
تسـ ـ ــتوقف الاختيـ ـ ــارات ال; ـ ـ ــ :تسـ ـ ــاعد املنتخب ـ ـ ــ_ن ع3ـ ـ ــى اخت ـ ـ ــار
ال ـ ــرئيس و¬ ـ ــي الفيص ـ ــل الرئي« ـ ــ , :jـ ــي الانتخاب ـ ــات ٔالامريكي ـ ــة،
ويعــود تــاريخ املنــاظرات بــ_ن املرشــح_ن إAــى املنــاظرة ٔالاوAــى " تعــد
هذﻩ املناظرة التلفزيونية ٔالاوAى ال; :بثت ,ي  26سـبتم]\ /أيلـول
 1960و تابعه ـ ـ ــا  66ملي ـ ـ ــون مش ـ ـ ــاهد و س ـ ـ ــاهمت  ,ـ ـ ــي ض ـ ـ ــمان
الرئاسة للمرشح الشاب كينيدي.
,ـي هــذﻩ املنـاظرة بــدا نيكســون شـاحبا ولــم يحلـق ذقنــه بعنايــة،
كمـ ــا أنـ ــه كـ ــان خارجـ ــا مـ ــن املستشـ ــفى قبـ ــل أسـ ــبوع_ن بسـ ــبب
إص ــابة  ,ــي الركبـ ــة ،وفق ــد مـ ــن وزن ــه بسـ ــبب انفل ــونزا أصـ ــابته
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ورف ـ ـ ــض اس ـ ـ ــتخدام مستحض ـ ـ ـرات التجمي ـ ـ ــل وس ـ ـ ــط إض ـ ـ ــاءة
ٔالاستديو املخصص للمناظرة.
أم ـ ــا كين ـ ــدي فكان ـ ــت بش ـ ــرته اس ـ ــمرت بع ـ ــد عق ـ ــدﻩ مهرجان ـ ــات
انتخابيــة ,ــي الهــواء الطلــق  ,ــي كاليفورنيــا وبــدا مرتاحــا وهادئ ــا.
كم ــا ارتـ ــدى بدلـ ــة داكنـ ــة ب ــرزت ،ع3ـ ــى عكـ ــس سـ ــ\ºة نيكسـ ــون
الرماديــة .وعنــدما أجــاب كينيــدي ع3ــى ٔالاســئلة نظــر مباشــرة إAــى
الك ـ ــام_\ا ال إ Aـ ــى الصـ ــحا,ي ع 3ـ ــى م ـ ــا فع ـ ــل نيكس ـ ــون" ،24.وفيم ـ ــا
يخصــص منــاظرة هــيالري كلينتــون وترامــب فقــد تمــت متابع Iــا
م ــن قب ــل أك Åــ\ م ــن  80ملي ــون متف ــرج دون احتس ــاب املت ــابع_ن
للمنــاظرة ع]ــ\ مواقــع التواصــل الاجتمــا¼ي وغ_\هــا مــن وســائط
وتطبيق ــات الاتص ــال الحديث ــة ك ــالهواتف النقال ــة م ــثال  ،ولق ــد
شــملت املنــاظرة مواض ــيع أساســية كالش ــرق ٔالاوســط و داع ــش
امللـ ـ ــف النـ ـ ــووي ٕالايرانـ ـ ــي ،الض ـ ـ ـرائب ،الرسـ ـ ــائل الالك\ºونيـ ـ ــة،
ٔالاقلي ـ ـ ـ ــات املهـ ـ ـ ــاجرة واملس ـ ـ ـ ــلمة ك ـ ـ ـ ــذا دور الش ـ ـ ـ ــرطة ب ـ ـ ـ ــالنظر
إلىاالعتداءات ال; :تحـدث ع3ـى الصـعيد ٔالامريكـي وهـو مـا Iîـدد
املجتمع وفيما يخص كلينتون وترامب فقد تم_ت مـن ناحيـة
الشــكل بلبــاس كلينتــون القــوي بــاللون ٔالاحمــر الــذي كــان داكــن
بح ــذاء اس ــود وترام ــب ببدل ــة س ــوداء وقم ــيص اب ــيض وربط ــة
عنــق زرقــاء وممســك يحمــل عــالم أمريكــا  ،وكــال الطــرف_ن وفقــا
إAــى اختي ــار اللب ــاس املناس ــب  ،وخ ــالل املن ــاظرة ال; ــ :دام ــت 90
دقيقة حاوال كال الطرف_ن أن يتفوق ع3ى ٓالاخر ولكن املالحـظ
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أن النق ـ ــاط ال; ـ ــ :تمح ـ ــورت حوله ـ ــا املن ـ ــاظرة حس ـ ــمت لص ـ ــالح
كلينتــون حســب العديــد مــن مراكــز قيــاس ال ـرأي العــام خاصــة
وأن ترام ـ ــب رك ـ ــز ع 3ـ ــى الضـ ـ ـرائب ال; ـ ــ :لعب ـ ــت عل IJـ ــا كلينت ـ ــون
وأث ــارت نقط ــة ع ــدم دفع ــه للضـ ـرائب كرج ــل أعم ــال  ،وأيض ــا
ركـ ــزت كلينتـ ــون حـ ــول القضـ ــاء ع3ـ ــى داعـ ــش ,ـ ــي حـ ــ_ن اكتفـ ــى
ترام ــب باIWامه ــا أ¨ Iــا نتيج ــة لسياسـ ـ Iا معأوبام ــا  ،كم ــا ذك ــرت
كلينت ـ ــون عنص ـ ــريته ض ـ ــد املس ـ ــلم_ن وض ـ ــد امله ـ ــاجرين عامـ ـ ــة
وذك ـ ــرت باسـ ـ ـ Iزائه بالنس ـ ــاء الالتيني ـ ــات ع 3ـ ــى خلفي ـ ــة قض ـ ــية
الســب والشــتم ال;ــ :نالــت عارضــة ٔالازيــاء ال;ــ :ســماها حســIáا
الخيرة  ،كما أن الابتسامة ال;ـ :لـم تفـارق كلينتـون كانـت مـن
ب ــ_ن النق ــاط الايجابي ــة لفوزه ــا باملن ــاظرة عك ــس الت ــوتر ال ــذي
ظه ــر ب ــه ترام ــب وال ــذي ل ــم يك ــن لص ــالحه " وأظه ــر الاس ــتطالع،
الــذي أجــري يــوم ال ـ  23ســبتم]\/أيلــول ،أن  %43مــن النــاخب_ن
املحتمل ــ_ن يؤي ــدون كلينت ــون ،مقاب ــل  %38ل\ºام ــب ،فيم ــا أك ــد
 %19أ¨ Iــم ل ــن يص ــوتوا ألي م ــن املتنافس ــ_ن.ج ــدير بال ــذكر أن
كلينتون تقدمت ع3ى ترامب ,ي أغلب اسـتطالعات هـذا العـام،
وتجـ ــاوز مسـ ــتوى تأييـ ــدها بـ ــأربع إAـ ــى خمـ ــس نقـ ــاط ترامـ ــب ,ـ ــي
اسـ ـ ــتطالعات ٔالاسـ ـ ــابيع ٔالاربعـ ـ ــة املاضـ ـ ــية ،25 ".ومباشـ ـ ــرة بعـ ـ ــد
املناظرة ٔالاوAـى والتقـارير ٕالاعالميـة املتدفقـة مـن كـل الاتجاهـات
حوله ـ ــا تجع ـ ــل م ـ ــن املن ـ ــاظرة "ع ـ ــرض" " ""showخاص ـ ــة وان
املنـ ــاظرة تجـ ــاوزت مشـ ــاهدIWا الـ ــرقم القياkـ ــ :jللمنـ ــاظرات ,ـ ــي
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ت ــاريخ أمريك ــا " وش ــاهد اك Åــ\ م ــن  84ملي ــون املن ــاظرة ع 3ــى 13
محطــة تلفزيونيــة مدفوعــة ومحطــة "إن بــي kــ ":jالعامــة وال;ــ:
نقلــت املنــاظر ،ؤالاغلبيــة كــانوا يشــاهدون محطــة "إن بــي kــ":j
وال;ـ :حظيــت بحــواAي  18مليــون شـخص ،بينمــا شــاهد املنــاظرة
 9.8مالي ــ_ن ش ــخص ع 3ــى " kــ :jإن إن" ،و 4.9مالي ــ_ن ع 3ــى "إم
ً
إس إن ب ـ ــي  kـ ــ ،":jو 13.5مليون ـ ــا ع 3ـ ــى "إي ـ ــه ب ـ ــي  kـ ــ ":jو12.1
مليون ـ ــا ع 3ـ ــى " kـ ــ :jب ـ ــي إس" و 11.4ع 3ـ ــى "ف ـ ــوكس ني ـ ــوز" 2.96
ملي ــون ع 3ــى "ب ــي ب ــي إس ني ــوز آور ،26وه ــذا الاهتم ــام ٕالاعالم ــي
يجعلن ــا نتس ــاءل ع ــن ال ــدور الكب_ ــ\ لوس ــائل ٕالاع ــالم ووس ــائط
الاتصــال ,ــي نقــل الحــدث ام ,ــي صــناعة الحــدث الــذي يوجــه
لل ـ ـرأي الع ـ ــام للمتابع ـ ــة و¬ ـ ــي  ,ـ ــي الواق ـ ــع إح ـ ــدى اس ـ ــ\ºاتجيات
التضــليل ال;ــ :تعتمــد ,ــي العــالم ٓالان لتوجيــه الـرأي العــام نحــو
قض ــايا معين ــة ع 3ــى حس ــاب أخ ــرى ،وه ــو نف ــس ال÷ ــ:jء ال ــذي
ينطب ــق ع 3ــى اهتمام ــات املتلق ــي ل ــيس فق ــط م ــن خ ــالل وس ــائل
ٕالاعــالم التقليديــة وإنمــا ح;ــ Óع]ــ\ مواقــع التواصــل الاجتمــا¼ي
ال; ـ ــ :تش ـ ــكل واح ـ ــدا م ـ ــن رواف ـ ــد الحص ـ ــول ع 3ـ ـى املعلوم ـ ــة  ,ـ ــي
العص ـ ــر الح ـ ــاAي "وال يش ـ ــمل ال ـ ــرقم مالي ـ ــ_ن ٔالاش ـ ــخاص ال ـ ــذين
ً
ش ـ ـ ــاهدوا املن ـ ـ ــاظرة إلك\ºوني ـ ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل وس ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ــل
الاجتم ـ ـ ــا¼ي ال; ـ ـ ــ :س ـ ـ ــاهمت  ,ـ ـ ــي نق ـ ـ ــل الح ـ ـ ــدث .إال ّأن موق ـ ـ ــع
"فيسـ ــبوك" أعلـ ــن ّأن أكÅـ ــ\ مـ ــن  55مليـ ــون مشـ ــاهدة حصـ ــلت
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عل IJـ ــا في ـ ــديوهات ومق ـ ــاطع متعلق ـ ــة باملن ـ ــاظرة الرئاس ـ ــية ح; ـ ــÓ
صباح الثالثاء .
وحظيــت املنشــورات املتعلقــة باملنــاظرة بــأك \Åمــن  73.8مليــون
إعج ــاب وتعلي ــق ومش ــاركة ع 3ــى املوق ــع م ــن قب ــل  18.6ملي ــون
27
شخص ,ي الواليات املتحدة ٔالام_\كية ".
الخاتمة:
من خالل املالحظة والتتبع الذي قمنا به ع]\ مختلف
املراحل نستطيع أن نقول أن وسائل ٕالاعالم تساهم بشكل
كب_\ ,ي صناعة الحدث من جهة و,ي استمالة الناخب_ن من
جهة أخرى ع]\ مختلف التقنيات ال; :تتم_ Iا  ،وان
املرشح_ن ,ي الانتخابات ٔالامريكية يقاتلون بشراسة ,ي حرب
إعالمية يسsى كل حزب فIJا أن يفوز Iا ملا لها من تأث_\ا
كب_\ة ع3ى الرأي العام ٔالامريكي الذي يرى الحدث ؤالاحداث
من خالل الشاشات ويؤمن بالعرض الذي تق\ºحه وسائل
ٕالاعالم  ،كما أن الحرب الانتخابية ,ي أمريكا يباح فIJا كل
:jء بداية من ٔالامور الشخصية والصحية وصوال إAى
الفضائح املالية للمرشح_ن ،فال حدود للحريات الشخصية
والحياة الخاصة وال; :تعرض ع]\ مختلف وسائط الاتصال
متبعة مبدءا امليكيافلية ,ي التناول والغاية ت]\ر الوسيلة ،
وتيم أيضا استغالل مواقع التواصل الاجتما¼ي لحشد وجمع
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املت]\ع_ن والناخب_ن والفوز بأصواIWم  ،وهو ما حققه أوباما
,ي  ،2008وهو ما يحيلنا إAى الاع\ºاف بقوة وسائل ٕالاعالم
كسلطة أخرى تغي_\ القرارات وتحسم ,ي قضايا مص_\ية ,ي
أي بلد ،وتعد أمريكا نموذجا ناجحا ,ي تطبيق البعد الفكري
لالتصال السيا :jkوالاستغالل الايجابي إلنجاحه ع]\
التنسيق والتنظيم والتفعيل لكل جزئية ,ي وسائل ٕالاعالم
والاتصال سواء التقليدية أو الحديثة.
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لويزة عباد
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جامعة الجزائر3

لويزة عباد
أستاذة مساعدة "أ" كلية ٕالاعالم والاتصال
3جامعة الجزائر
 الضوابط-التوعية األمنية- ٕالاعالم ٔالام:الكلمات املفتاحية
. ٕالاعالمي األم-املتغات األمنية
Résumé :
À travers cette recherche nous évoquons
L’approche de l’information sécuritaire afin d’établir
les fondements juridique, professionnel et éthique qui
régissent le travail du journaliste, ce qui nous réfère à
cerner en premier lieu la définition du concept de
«l’information sécuritaire» qui a suscité plusieurs
divergences entre les chercheurs et les experts, selon
différents ongles et variantes.
Tenue par l’obligation méthodologique de citer
les objectifs et les fonctions de l’information sécuritaire
,nous avons ressorti les modalités règlementaires qui
régulent et équilibrent les droits privées et publiques et
qui constituent des gardes fous pour le journaliste qui
doit être spécialisé selon notre vision en la matière pour
échapper aux dérives, dans un contexte international et
une conjoncture arabe faisant l’ombre sur l’Algérie, ce
qui exige une forte mobilisation des efforts de tous les
acteurs sociaux y compris les experts en guise de
protéger notre pays des prédateurs en élaborant des
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plans médiatiques et des programmes de sensibilisation
à même d’affronter scientifiquement ces variables et les
compagnes tendancieuses sous couvert de la politique
ou des fausses idéologies rembourrées afin de semer la
discorde .
En conclusion, il est bien établi que l’efficacité
de l’information sécuritaire dans de telles circonstances
est recommandée par une sérieuse coopération et
coordination entre les services de sécurité et les mass
medias pour élaborer une formule médiatique efficace
avec la participation des experts pour réfuter les
rumeurs en promulguant la citoyenneté et le
nationalisme et en stimulant la participation volontaire
du citoyen à la sécurité nationale.

: مقدمة
تقت مقاربة ٕالاعالم ٔالام كفرع نو&ي متخصص
حديث النشأة خرج من معطف ٕالاعالم العام كاإلعالم
 استجالء، وغﻩ....G أو البيAالاقتصادي أو الريا
خصوصيته وفق منهجية مضبوطة تؤسس ألهم املرتكزات
 القانونية ؤالاخالقية ال^ يجب أن يحتكم إل`_ا،املهنية
.ي عملهg ٕالاعالمي ٔالام
ي ضوءg ى ذلك سنتناول موضوع ٕالاعالم ٔالامnاستنادا إ
:املحددات التالية
.• جذور ونشأة ٕالاعالم ٔالام
.• أهدافه ووظائفه
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• دور ٕالاعالم ٔالام gي التوعية ٔالامنية.
• ضوابط ٕالاعالم ٔالام.
• ٕالاعالم ٔالام gي ظل املتغات الحالية.
.1جذور و مفهوم ٕالاعالم ٔالام:
بداية يمكن ٕالاشارة إnى حداثة مصطلح ''ٕالاعالم ٔالام،''12
الذي لم يرد gي الكتابات ٔالاكاديمية ٕالاعالمية التقليدية سواء
عى املستوى العربي أو ٔالاجن} ،حيث ركزت جل ٔالادبيات
عى العالقة الجدلية بن ٕالاعالم ؤالامن وليس عى ٕالاعالم
ٔالام كمصطلح جديد قائم بذاته أثار gي بدايات ظهورﻩ
ٔالاوnى ومازال الكث من التباين gي التحديد والتعريف ،مثلما
تباينت ٓالاراء حول جذور نشأته.
تش معظم الدراسات ؤالابحاث إnى أن مصطلح ''ٕالاعالم
ٔالام ''12عربي النشأة ،بزغ gي الثمانينات حينما شرعت جامعة
نايف العربية للعلوم ٔالامنية gي تنفيذ برنامجها السنوي
ٔالاولg ،ي ظل تنامي آفة املخدرات عى املستوى الدوnي،
ٕالاقليم واملحي مما استد&ى إصدار مجلة ''ٔالامن والحياة''
كضرورة إعالمية ملكافحة هذﻩ الظاهرة من خالل بث
الثقافة ٔالامنية وتوعية املجتمع بمخاطر الجريمة ،وكانت
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فاتحة لصدور العديد من املجالت ٔالامنية عى مستوى الدول
العربية.
وgي نفس السنة ) (1980نظمت الجامعة الندوة ٕالاعالمية
ٔالاوnى حول ٕالاعالم ٔالام بعنوان ''املسؤولية ٔالامنية
للمرافق ٕالاعالمية'' لتتوسع فضاءات ٔالانشطة ٕالاعالمية
ٔالامنية gي رحاب الجامعة لتوعية الجمهور إبراز دورﻩ كشريك
فعال gي استتباب ٔالامن ....إلخ ،فكانت أول جامعة عى
مستوى العالم العربي تفتح برنامج التخصص gي ''ٕالاعالم
ٔالام ،''12فيما تنسب ٔالادبيات العربية إطالق مصطلح
''ٕالاعالم ٔالام ''إnى الدكتور'' ع?ي بن فايز الجح ''12الذي
حدد مفهوم ٕالاعالم ٔالام بما يصدر عن أجهزة ٔالامن من
مجالت ونشرات وبرامج وجميع ٔالانشطة ٕالاعالمية ال^ _دف
إnى تحقيق الو&ي الاجتما&ي لتساعدهم عى تدعيم املبادئ
والقيم ٕالاسالمية ال^ تشكل سدا منيعا ضد الجريمة(1).
ويشكل هذا التعريف مدخال للخوض gي مفهوم ٕالاعالم ٔالام
الذي تعددت مفاهيمه gي ال اكم النظري تبعا لتنوع
واختالف رؤى الباحثن ،فم¡_م من حصر املفهوم gي العالقة
بن ٕالاعالم و ٔالامن و تداعيا_ا عى املجتمع ،و ربط اخرون
املفهوم بمضمون الرسالة ٕالاعالمية فيما ذهبت فئة ثالثة إnى
النظر إnى املفهوم من جانب الوظيفة الاجتماعية لإلعالم،
وقصرﻩ البعض عى القائم باالتصال gي العملية ٕالاعالمية ،أو
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عى وظيفة ٕالادارات ٕالاعالمية gي ٔالاجهزة و املؤسسات ٔالامنية
و ما تنتجه من رسائل إعالمية ،و من الباحثن أيضا من
قصر املفهوم عى الدور الوقائي لإلعالم ملكافحة الجريمة.
هذﻩ العناصر والاج¨_ادات البحثية تصب gي مجملها gي
التعريف التاnي:
''ٕالاعالم ٔالام هو تكامل جهود وسائل ٕالاعالم الرسمية وغ
الرسمية مع جهود املؤسسات ٔالامنية gي إنتاج ونشر الرسالة
ٕالاعالمية املهنية ال^ _دف إnى زيادة و&ي أفراد املجتمع
بأهمية ٔالامن وتعزيزﻩ من جهة ،واملعالجة الهادفة لألحداث
ٔالامنية بما يحقق الاستقرار والطمأنينة gي املجتمع من جهة
أخرى''.
ينطوي هذا التعريف عى مجموعة من املقومات ٔالاساسية
لإلعالم ٔالام تتحدد فيما يي:
-1التكامل :أي تكامل جهود املؤسسات الرسمية وغ
الرسمية مع جهود املؤسسات ٔالامنية ،فكالهما بحاجة إnى
ٔالاخر ،وسائل ٕالاعالم تستقي املعلومات والبيانات ٔالامنية من
مصدرها )ٔالاجهزة ٔالامنية( ،واملؤسسة ٔالامنية بدورها ملزمة
بالتعاون مع وسائل ٕالاعالم بوصفها الوسيط بي¡_ا وبن
الجمهور.
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-2الرسالة :و«ي العنصر ٔالاسا 1ABالذي تخدمه عناصر
العملية ٕالاعالمية جميعها ،ف¬ املضمون الذي ي جم الرؤية
والسلوك الاتصاnي.
ٕ-3الانتاج :وهو ٕالاعداد الن¯ أو املسموع أو املرئي للرسالة
ٕالاعالمية ،وإخراجه gي صورته ال¡_ائية ليكون جاهزا للجمهور
املس¨_دف.
-4املهنية :أي أن استيفاء شروط املهنية gي إنتاج الرسالة
قبل ب_²ا أو نشرها ،فالرسالة ٕالاعالمية املرئية مثال :البد أن
تكون مؤثرة gي مضمو_³ا واح افية gي جميع مراحل إنتاجها
)التصويرٕ ،الاضاءة ،الصوت(... ،
-5النشر :أي اختيار الوسيلة ٕالاعالمية املناسبة للرسالة
ٕالاعالمية )صحافة مكتوبة – إذاعة – تلفزيون – قنوات
ٕالاعالم الجديدة مثل شبكات التواصل الاجتما&ي ،اليوتيوب
وغها(
-6املعالجة الهادفة :أي طريقة عرض الرسالة ٕالاعالمية
لتحدث التأث املطلوب وتؤدي الغرض م¡_ا ،و«ي gي ال¡_اية
ترجمة لرؤية القائم باالتصال.
دون ٕالاغراق كثا gي تعاريف ٕالاعالم ٔالام عى اختالفها
وتعددها ،سنورد هنا أبرزها استشهادا:
• ''ٕالاعالم ٔالام هو فرع من فروع ٕالاعالم املتخصص الذي
¸_دف إnى إخبار الجمهور أو شريحة منه بموضوعات تخص
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ٔالامن ويقوم به رجال ٔالامن ذا_م ،كما يقوم به رجال ٕالاعالم
إذا كان ٔالامر يتعلق برجال ٔالامن إما بطريقة مباشرة إلنتاج
الرسائل ٕالاعالمية كال¹امج ٔالامنية ٕالاذاعية والتلفزيونية
ؤالافالم السينمائية وغها ،أو بطريقة غ مباشرة ،مثل
تزويد الصحف بأخبار ٔالاحوال ٔالامنية ومجرياته بشكل
موضو&ي يعتمد عى املعلومات املوثوق »_ا(2)''.
• ''ٕالاعالم ٔالام هو القدرة عى ردم الفجوة ال^ قد تظهر أو
ال^ ظهرت فعال بن ٔالاجهزة ٔالامنية واملواطن ،ال^ يصعب أو
ال يمكن ردمها إال من خالل ٕالاعالم ٔالام النو&ي ،أي من
خالل الجودة gي ٕالاعالم ٔالام باإلضافة إnى الجودة gي
الخدمات ٔالامنية بصورة عامة ،وهو ما يستد&ي بدورﻩ
الجرأة عى إعادة النظر gي الطريقة أو ٔالاسلوب الذي تنتهجه
ٔالاجهزة ٔالامنية gي التعامل مع الجمهور العريض ،وgي تقديم
خدما_ا وبخاصة خدمات ٕالاعالم ٔالام(3)''.
• ''ٕالاعالم ٔالام له فلسفته ومقاصدﻩ وال^ م¡_ا زيادة تأث
فاعلية ما يصدر عن أجهزة وسائل ٕالاعالم املتخصصة وعن
جهات ٔالامن من نشاطات إعالمية ذات طابع أم ،تقدم من
خالل ٕالاذاعة والتلفزيون والصحافة إnى غ ذلك مما يقصد
به توعية أك ¹قدر ممكن من الناس توعية أمنية
متوازنة(4)''.
203

• ''ٕالاعالم ٔالام هو النشر الصادق للحقائق والثوابت
ٔالامنية وٓالاراء والاتجاهات املتصلة »_ا والرامية إnى بث
مشاعر الطمأنينة والسكينة gي نفوس الجماه من خالل
تبصهم باملعارف ٔالامنية ،وترسيخ قناعا_م بأبعاد
مسؤوليا_م ٔالامنية ،وكسب مساند_م gي مواجهة الجريمة
وكشف مظاهر الانحراف ،أي أن ٕالاعالم ٔالام هو ٕالاخبار عن
املعلومات املتصلة باألمن(5)''.
من جهة أخرى جزء كث من التعاريف حصر مفهوم ٕالاعالم
ٔالام gي الجانب الشرطي ،وهو ما يفسر ك¿ة انتشارﻩ بن
رجال ٔالامن منه بن رجال ٕالاعالم ،ومن أبرز هذﻩ التعاريف
ما ورد عن املناوي أنٕ '':الاعالم ٔالام يش إnى تلك املساحة
ٕالاعالمية املخصصة للعمل الشرطي بوسائل ٕالاعالم املختلفة
وذلك لإلعالم الشامل عن الشرطة كجهاز رسم متكامل(6)''.
من هذا املنطلق يمكن اعتبار ٕالاعالم ٔالام جسرا للتواصل
بن ٔالاجهزة ٔالامنية ؤالاجهزة ٕالاعالمية كونه ¸_دف مضمونه
إnى إبراز جهود رجل الشرطة وكسب ثقة وتعاون الجمهور gي
املقابل وإيصال الرسالة الشرطية بفعالية ،ويتوقف ذلك إnى
حد بعيد عى قدرة وتفوق العالقات العامة بأجهزة الشرطة
gي إمداد املواطن باملعلومات ٔالامنية ورفع مستوى وعيه
ٔالام من خالل إبراز مجهودات الشرطة gي تحقيق ٔالامن.
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وي¹ز التعريف التاnي جزئية التفاعل بن الجمهور ؤالاجهزة
ٔالامنية ،ومضمونهٕ '' :الاعالم ٔالام يتضمن الاستفادة من
وسائل التعب الاتصال الجماهي لضمان تفاعل الجماه
مع هذﻩ املنظمات ٔالامنية من خالل تبصهم باألداء الجيد
لهذﻩ املنظمات بصورة واضحة وجلية تعكس الجهود
املبذولة gي سبيل حفظ ٔالامن والنظام ،و_يب باملواطنن
التعاون gي سبيل مكافحة كل ما يعيق تحقيق ذلك(7)''.
ورغم أن أغلب التعاريف عربية ،فهناك من املفكرين
الغربين ومن ضم¡_م ''دونالد ريمر'' من عرف ٕالاعالم ٔالام
بكونه ''ٕالاعالم الذي يرا&ي املصالح الوطنية لكل دولة دون
أن يتعارض مع رسالة ٕالاعالم وأهمي¨_ا'')(8
من خالل استعراض هذﻩ النخبة من التعاريف يمكن
استخالص النقاط التالية:
ٔ-1الاعالم ٔالام هادف يوظف مختلف وسائل ٕالاعالم
والاتصال إnى تحقيق مطلب ٔالامن ومكافحة الجريمة وتغي
الصورة الذهنية السلبية لرجل ٔالامن لدى الجمهور.
-2يصنف ٕالاعالم ٔالام gي خانة ٔالانشطة الدعوية والتوعية
ال^ تقوم »_ا ٔالاجهزة ٔالامنية وٕالاعالمية عى حد سواء
للحفاظ عى استقرار املجتمع.
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 -3يسÆى ٕالاعالم ٔالام إnى إقناع الجمهور بضرورة التعاون
مع أجهزة ٔالامن ومسؤوليته ودورﻩ gي محاربة الجريمة.
-4ت¹ز أهمية ٕالاعالم ٔالام gي تقديم الحقائق واملعلومات
ٔالامنية وبالتاnي سد املنافذ أمام الشائعات والتأويالت
املغرضة وتعزيز الثقة بن الجمهور وهذﻩ ٔالاجهزة
عى أرضية هذﻩ التعاريف ت¹ز ضرورة التفرقة بن نوعن
من ٕالاعالم ٔالام:
ّ
ٕالاعالم ٔالام الذي تضطلع به وسائل ٕالاعالم الجماهيوتؤديه gي إطار وظيف¨_ا الاجتماعية والسياسية gي املجتمع
شأنه gي ذلك شأن الجهود العسكرية أو الزراعية أو
الاقتصادية...إلخ وهو محور اهتمامنا.
ٕالاعالم ٔالام الذي تضطلع به إدارة ٕالاعالم والعالقاتالعامة gي أجهزة الشرطة »_دف التغطية الواضحة والسريعة
لكل املواقف ؤالازمات ٔالامنية »_دف كسب ثقة الجماه)(9
عى قاعدة التعريفات السابقة ندرج التعريف التاnي لإلعالم
ٔالام:
''ٕالاعالم ٔالام هو الجهود ال^ تبذلها وسائل ٕالاعالم عى
تنوعها )صحافة ،إذاعة ،تلفزيون (...بمبادر_ا الخاصة أو
بإيعاز من الجهات ٔالامنية ذات العالقة جيش-درك-شرطة(....
إلبراز مسا&ي هذﻩ املؤسسات gي استتباب ٔالامن والطمأنينة
برسم صورة ذهنية إيجابية ومشرفة عن رجل ٔالامن ،وتثمن
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أهداف ومتطلبات العمل ٔالام من خالل إشباع حاجيات
الجمهور ب Ëويدﻩ بمختلف الحقائق ٔالامنية وشحذ همته ملد
يد العون لرجل ٔالامن السيما gي مجال مكافحة الجريمة
بأشكالها القديمة واملستحدثة.
.2أهداف ووظائف ٕالاعالم ٔالام:
إن التمعن gي هذﻩ التعاريف يجعلنا نستنتج ونستخلص
بمقتضاها أهم أهداف ٕالاعالم ٔالام الذي ال يشكل هدفا
بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة تعليم و إرشاد و توعية ألفراد
املجتمع لجعلهم طرفا gي املعادلة ٔالامنية ،من خالل اتخاذ
التداب الوقائية ال^ تحد من ارتكاب الجريمة ،كما يمكن
لإلعالم ٔالام أن يكون رادعا للمنحرفن و من_Ìا لهم و تتجى
أهمية ٕالاعالم ٔالام gي الوقت الحاضر بالنظر إnى التنامي
الواضح ملعدالت الجريمة وٕالارهاب ،مما يتطلب ربط
املواطنن »_موم بلدهم و غرس املفاهيم ٔالامنية لد¸_م ،ومن
هنا يمكن إجمال أهم أهداف ٔالاعالم ٔالام و املتفرعة عن
ٕالاعالم العام فيما يي:
 أهداف إعالمية استباقية وقائية :انطالقا من مبدأ ''الوقايةخ من العالج'' ،حيث ت¹ز مهمة ٔالاعالم ٔالام gي تبص
املواطن بأساليب منع وقوع الجريمة وكل ما من شأنه
الحفاظ عى أمنه وممتلكاته ،وهنا ت¹ز أهمية إنشاء
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جمعيات مكافحة الجريمة من خالل تنسيق الجهود مع
املجتمع املدني ،ال^ تتيح مشاركة أوسع للجمهور gي مكافحة
الجريمة قبل وقوعها من حالل التبليغ ،محاربة السلوكيات
غ السوية واح ام للوائح والقوانن وهو ما يعرف بالتوعية
ٔالامنية.
 أهداف إعالمية اجتماعية :تتمثل gي حماية املجتمعورعاية السلوك الاجتما&ي ،وتحصن املجتمع ضد
الجريمة بالقيم ٔالاخالقية وال بوية وكشف ٔالانماط
السلوكية املنحرفة مثل آفة املخدرات ،الدعارة...إلخ،
باإلضافة إnى املساهمة gي إدماج املجرم gي املنظومة
املجتمعية من خالل تقويمه ومساعدته عى
استعادة السلوك السوي.
 أهداف إعالمية توجOPية :وتتم من خالل التأث عىالرأي العام لتب اتجاهات أمنية معينة.
 أهداف إعالمية تسويقية وترفOPية :لل ويج لفتحمسابقات أو ما شا»_ها ،وإعالم منتس} ٔالاجهزة
ٔالامنية بكل ما يتعلق بمجاالت تخصصا_م املرتبطة
بتحسن مستوى ٔالاداء.
هذﻩ ٔالاهداف تجرنا إلثارة أهم الوظائف ال^ يختص »_ا
ٕالاعالم ٔالام وال^ يمكن رصدها gي هذﻩ النقاط:
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تغطية املؤتمرات الدولية ال^ تعقد داخل نطاق الدولة،وتنظيم مؤتمرات صحفية موازية تنشطها قيادات أمنية.
التصدي للحمالت ٔالاجنبية املغرضة والهادفة إnى التشكيكgي أمن البالد.
رصد اتجاهات وسائل ٕالاعالم ووكاالت ٔالانباء املحليةؤالاجنبية وتحليل مضمو_³ا والاس شاد بما تحويه gي صياغة
الخطط ٕالاعالمية ال^ تدعم رسالة العمل ٔالام.
 وضع أسس التناول ٕالاعالمي بالتنسيق مع مختلف وسائلٕالاعالم السيما العمومية م¡_ا لجهود وإنجازات املؤسسة
ٔالامنية وفق ٔالاهداف املحددة ؤالاسلوب العلم لصالح
ترسيخ انطباعات إيجابية عى فعالية ٔالاداء ٔالام.
ونستدل هنا بسلسلة الريبورتاجات ال^ ينجزها التلفزيون
العمومي الجزائري حول مؤسسات :الجيش ،الدرك والشرطة
سواء مناسباتيا عى هامش تخرج الدفعاتٔ ،الابواب
املفتوحة ،عيد الشرطة ،اليوم العالم للجمارك أو دوريا gي
سياق شبك¨_ا ال¹امجية لل ويج للمنتوج ٔالام ،وتجدر
ٕالاشارة هنا إnى سلسلة ''جيشنا'' كوجه من أوجه التنسيق
بن املؤسسة العسكرية ال^ تنجز هذﻩ الريبورتاجات منذ
سنوات)13دقيقة( بوصفها جسر اتصال مع املواطن ملعرفة
مسار تطور املؤسسة العسكرية و إنجازا_ا العملياتية و بن
التلفزيون العمومي الجزائري الذي يقوم ببث هذا املنتوج
209

ٕالاعالمي ،و لعل أك¿ ما يحسب له الديمومة والاستمرارية
منذ سنوات ،باإلضافة إnى منهجية واح افية بنائه و
إخراجه.
عى مدار سنوات طوال أيضا دأب التلفزيون العمومي
الجزائري عى إنتاج وبث مجموعة من التحقيقات الك¹ى
)ت اوح مد_ا بن  52دقيقة و أك¿ من ساعة('':عيون ال
تنام'''' ،مسWXة التحدي''''رجال ومهام''''دورية الزرق''''من
سجل الشرطة''''،ع?ى خطى الشرطة'''' ،بصمات
الاح`Wافية'''' ،ابنة الخمسXن'' ،لتستقر عند عنوان
''التحقيق'' منذ سنوات كبصمة إعالمية أمنية شرطية رافق
من خاللها التلفزيون مسار تطور و عصرنة جهاز الشرطة gي
مختلف امليادين عى هامش عيدﻩ الوط املصادف ل ـ 22
جويلية.
 تقديم التسهيالت ملختلف وسائل ٕالاعالم املكتوبة املسموعةواملرئية إلعداد املوضوعات ٔالامنية.
 تنسيق العمل بن ٔالاجهزة ٔالامنية وٕالاعالمية من خاللمتابعة ما تبثه وكاالت ٔالانباء العربية ؤالاجنبية وشبكة
ٕالان نت بواسطة فريق متخصص من عناصر ٕالاعالم ٔالام.
دعم التواصل مع منتس} الجهاز ٔالام إلعالمهم بكافةاملستجدات والوقوف عى احتياجا_م »_دف الرفع من
معنويا_م.
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إعداد النشرات والدوريات والبيانات ال^ تتناول الشأنٔالام السيما gي الظروف الخاصة ؤالازمات وإخطار وسائل
ٕالاعالم »_ا لقطع دابر امل بصن بأمن البالد والعباد.
.3دور ٕالاعالم ٔالام gي مجال التوعية ٔالامنية:
إسقاطا عى ما تقدم ،فإن إحدى أهم مهام ٕالاعالم ٔالام «ي
التوعية الثقافية ٔالامنية للحد من الجرائم التقليدية م¡_ا
واملستحدثة ال^ أفرز_ا تكنولوجيات ٕالاعالم والاتصال gي
توظيفها واستغاللها السل} كجرائم املعلوماتية والجريمة
املنظمة العابرة لألوطان والقارات للحيلولة دون نشأة بيئة
حاضنة تسهم gي نشأة الشخصية غ السوية ،الخارجة عن
قواعد املجتمع والقانون ذلك أن مبدأ العقاب ليس وحدﻩ
الرادع للمجرمن.
ت¹ز أهمية التوعية ٔالامنية gي قدر_ا عى إحداث تفاعل
إيجابي أو سل} حسب مقتضيات الظرف أو القضية ،ف¬
تع’ :إثارة الو&ي وتنميته تجاﻩ قضية أو قضايا معينة »_دف
تغي ٔالانماط السلوكية ،أو تغي وتعديل اتجاهات الرأي
العام تجاﻩ هذﻩ القضايا من اتجاهات سلبية إnى اتجاهات
إيجابية ،أو من تعاطف إnى رفض ومواجهة حسب طبيعة
القضية وتأثها gي املجتمع واملوقف الذي يتعن عى
املجتمع اتخاذﻩ م¡_ا'')(10
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بالتاnي تركز التوعية ٔالامنية عى السلوك الواجب إتباعه gي
مختلف املواقف ٔالامنية بالتحسيس من خطر الوقوع ضحية
لبعض الجرائم ،و التعريف بجهود ٔالاجهزة ٔالامنية و دورها gي
إرساء ٔالامن،مع ضرورة إسناد هذﻩ املداخل ٕالاقناعية
بالتأكيد عى أهمية تعاون املواطن من خالل ٕالابالغ عن
الجرائم كأسلوب حضاري ينم عن حس املواطنة ،ويتطلب
ذلك تدعيم آليات الاتصال بن الجمهور والجهات ٔالامنية،
ومن ثم فإن ٔالاجهزة ٔالامنية منوطة بتفعيل قنوات تواصلها
gي ظل الثورة املعاصرة gي التقنيات والفنون والقوالب
ٕالاعالمية بعد أن أصبحت القوة ٕالاعالمية «ي القوة
املسيطرة والقادرة عى تحقيق التوعية الاجتماعية gي
القضايا ٔالامنية ،مع اعتبار املقدرة ٕالاقناعية الخاصة لكل
وسيلة إعالمية وفق املوضوع الذي تعالجه ووفقا للجمهور
الذي تتوجه إليه ومستواﻩ الفكري وأوضاعه الاجتماعية
والثقافية كما أكدته ٔالابحاث ٕالاعالمية ،إال أن الجمع بن
أك¿ من وسيلة يمكن أن يحقق نتائج أك¿ فاعلية.
وعموما تتعدد وتتنوع مجاالت التوعية ٔالامنية بتعدد
وشمولية ٔالامن العام ،فكلما صار ٔالامن مهددا gي مكان ما
اتسع املجال أمام ٕالاعالم ٔالام للقيام بدورﻩ التوعوي ولعل
من أهم واجبات ٕالاعالم ٔالام ما يسم Òبالعمليات
الاستباقية أو الوقائية قبل وقوع الجريمة للتوعية بآثارها
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السالبة ،والعقوبات امل تبة ع¡_ا لعلها تكون رادعا حيث
يقول ''ع?ي بن فايز الجح’ '12إن الو&ي بمخاطر الجريمة
والانحراف ال يقتصر عى مرتكب`_ا أو ضحاياها ،بل يمتد
ليصل إnى أطراف أخرى gي املجتمع ،وهذا ما يزيد من أهمية
التوعية ٔالامنية و ضرورا_ا'') ،(11زيادة عى ذلك تتجسد
فعالية التوعية ٔالامنية gي مجال مكافحة املخدرات باعتبارها
افة العصر بتنظيم حمالت التوعية و التحسيس عى مستوى
ال بوية و الدينية وغها ،التوعية املرورية ،التوعية باألمن
الاقتصادي التوعية البيئية...إلخ ،غ أن تداعيات الراهن
ٔالام العربي الحاnي ال^ تلقي بظاللها عى الجزائر كقطب
فاعل ضمن املنظومة العربية و ٕالاقليمية تلزمنا بالتوقف
عند ''إعالم ٔالازمة''.
فمن الطبيÆي أن تمر املجتمعات بأزمات من نوع ما ،وعى
الدولة أن تعمل عى إدارة ٔالازمة إعالميا ،ويعت ¹ذلك من
أدق وأخطر ٔالادوار ال^ يضطلع »_ا ٕالاعالم ٔالام وذلك ملا
يحيط باألزمة من معلومات كثة ودقيقة وخطة عالوة عى
أ_³ا متنامية ومتسارعة ومتصاعدة وتتعلق باألمن واستقرار
املجتمع .فإذا كان ''ٕالاعالم ٔالام مطلوبا gي ٔالاوقات العادية
ال^ تمر »_ا أجهزة ٔالامن لغايات ٕالارشاد والتعليم والتوعية،
فإن ٕالاعالم يصبح أشد ضرورة وأهمية ومطلوبا أك¿ gي
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أوقات الشدة ؤالازمات والكوارث والعمليات الخاصة بمحاربة
ٕالارهاب'').(12
وقد أبان الجيش الوط الشع} عن اح افية واستماتة
مشهودة gي مكافحة فلول ٕالارهاب من خالل العمليات
النوعية املحققة تباعا وال^ جعلت منه بحق مرجعية ألجهزة
ٔالامن العربية ،وٕالافريقية ،و«ي املجهودات ال^ رافق¨_ا
مختلف وسائل ٕالاعالم وبخاصة التلفزيون العمومي الجزائري
من خالل إعالم الجمهور بما تحققه مفارز الجيش الوط
الشع} صاحب العيون ال^ ال تنام تحت جنح الظالم ليأمن
املواطن من كل خوف محتمل.
هذﻩ املرافقة ٕالاعالمية ٔالامنية تحركها قناعات سمو مصلحة
الوطن عى اختالف الرؤى بالدرجة ٔالاوnى وتحكمها ضوابط
مهنية قانونية وأخالقية مهما اختلفت نظم ٕالاعالم من قطر
ألخر ،وتتمثل هذﻩ الضوابط gي القوانن ومواثيق الشرف
ٕالاعالمية ال^ تحول دون حدوث انزال قات وانحرافات حيث
تعد وسائل ٕالاعالم من املصادر املهمة ال^ يستمد م¡_ا
الجمهور معلوماته عن املوضوعات و ٔالاحداث ٔالامنية ،كما
تساهم هذﻩ الوسائل gي تكوين الصورة الذهنية لجمهورها
حول القضايا و املوضوعات و الشخصيات ٔالامنية ،كما أ_³ا
تعمل عى ترتيب اهتماماته و أولوياته حول ٔالاحداث ٔالامنية،
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مما يحدث نوعا من الاتفاق حول قضايا بعي¡_ا وفق نظرية
ترتيب ٔالاولويات'').(12
.4ضوابط ٕالاعالم ٔالام:
إن قيام وسائل ٕالاعالم بتغطية أخبار الجرائم والتوسع gي
نشرها وب_²ا أثار ويث جدال مستمرا ،وكان موضع اهتمام
الباحثن والدارسن ،ويرجع ذلك إnى أن التناول ٕالاعالمي
للقضايا ٔالامنية يمس عددا من املصالح والحقوق املتباينة
واملتعارضة تتمثل فيما يي:
 حقوق وسائل ٕالاعالم :حيث يعد حق وسائل ٕالاعالم gيالحصول عى املعلومات و نقلها إnى الجمهور أحد أهم أركان
حرية ٕالاعالم و الاتصال ،وينطبق عى املعلومات املتعلقة
بالجريمة ما ينطبق عى كافة املعلومات و ٔالاحداث ،ومن ثم
فإن حق وسائل ٕالاعالم gي تغطية الجريمة و الحصول عى
معلومات م¡_ا هو حق تستمدﻩ هذﻩ الوسائل من مبدأ حرية
ٕالاعالم ،كما أن خاصية ٕالاثارة ال^ تطبع الجريمة تجعل
وسائل ٕالاعالم تتسابق gي تغطيته ،غ أن إطالق حرية النشر
أو البث للموضوعات ٔالامنية بدون ضوابط قد يؤدي إnى
سلبيات عديدة ،ما لم يتم الال Ëام بالدقة و تحري صدق
املعلومة و عدم ٕالاغراق gي ٕالاثارة و املبالغة ،ومن ضمن
السلبيات نش أيضا إnى :
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املبالغة gي نشر الجرائم إnى حد ٕالاساءة إnى ٔالاشخاصوعائال_م ،عى غرار نشر أسماء مجتمع :وصور الفتيات
ضحايا الاغتصاب.
التعاطف مع املجرم وتأث ذلك عى الجمهور.ٕالانقاص من قيمة وهيبة رجل ٔالامن بما ¸_ز صور_م لدىجمهور املتلقن
محاكمة امل¨_من بواسطة الرأي العام قبل محاكم¨_مبواسطة القضاء.
ان¨_اك أخالقيات مهنة ٕالاعالم حقوق الجمهور :فمن حق الجمهور أن يعلم بموضوعاتالجريمة باعتبارها أحداثا لها تأث عى حياة الفرد واملجتمع
واستقرارﻩ ،ثم إن حصول الجمهور عى هذﻩ املعلومات
يمكنه من الرقابة عى أداء ٔالاجهزة ٔالامنية gي حماية
ٔالاشخاص واملمتلكات ،ومن ثم فإن قيام وسائل ٕالاعالم
بإمداد الجمهور باملعلومات ،عملية هامة وضرورية.
 حقوق املجتمع :وم¡_ا حق املجتمع gي القصاص مناملجرمن وحماية نفسه من الجريمة والعمل عى الحد م¡_ا،
وحماية هذﻩ الحقوق تؤدي إnى فرض بعض القيود عى حرية
وسائل ٕالاعالم مع ٔالاخذ gي عن الاعتبار بأن نشر الجرائم
يحقق ركن العالنية ،وهذا يشكل دفاعا اجتماعيا ضد
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الجريمة ،كما يؤدي إnى زيادة معرفة الجمهور باألنظمة
ومعرفة العقوبات ملن يخالفها.
 حقوق املOgم :من أهم حقوق امل¨_م أن تتوفر له كل فرصالدفاع عن نفسه ،والحصول عى محاكمة عادلة بواسطة
القضاء وليس بواسطة وسائل ٕالاعالم ،وال شك أن نشر
الجرائم gي وسائل ٕالاعالم يؤثر عى هذﻩ الحقوق ،باإلضافة
إnى تشويه سمعته ح^ Òوإن حكمت املحكمة ب¹اءته فإنه
سوف يواجه بإدانته من املجتمع .ومن ناحية أخرى فإن
العالنية حق للم¨_م كو_³ا تشكل ضمانا لحقه gي محاكمة
عادلة.
مما تقدم تبدو الحاجة ماسة إnى ضرورة إيجاد توازن بن
الحقوق العامة والخاصة ،فيما أضاف الدكتور ''بركة بن
زامل الحوشان'' مق حات لنشر ٔالاخبار ٔالامنية ال^ تقت
إطالع الرأي العام عل`_ا وفق شروط وضوابط أهمها:
 عدم نشر كل ما يروع الرأي العام ويوÕي بعدم وجود ٔالامنgي املجتمع من خالل ٕالاثارة وٕالاطناب gي إبراز أساليب
ٕالاجرام.
 عدم ذكر أسماء امل¨_من لتسهيل اندماجهم gي املجتمع. عدم تضخيم ٔالاخطاء الفردية لرجال ٔالامن أل_³ا حاالتمنفردة ال يقاس عل`_ا وأل_³ا تولد الاحتقار gي نفوس
املواطنن.
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امل¨_م بريء ح^ Òتثبت إدانته ،مما يع إرجاء النشر أو البثإnى ما بعد املحاكمة.
استقاء ٔالاخبار من مصادرها ٔالامنية املوثوقة.الاهتمام بمتابعة نشر أخبار الجريمة لتحقيق ضبطاجتما&ي قوي ورد&ي من خالل إفشاء عقوبة بعض الجرائم.
التأكيد عى أهمية مكافحة الجرائم من خالل جمعياتاملجتمع املدنئ ،الاخصائين وغهم.
عدم ٕالاسراف gي نشر جرائم القتل والسرقة تفاديا للتقليد.عدم استغالل الخ ¹لالنتقام والتشه ،واستعمال حق الردبشكل تعسفي.
التوسع gي نشر القوانن وتقديمها بطريقة مبسطة.هذﻩ الضوابط تم تطعيمها بأخرى تكميلية gي اجتماع بتونس
سنة  1998مؤداها:
 يحظر عى وسائل ٕالاعالم نشر كل ما من شأنه ٕالاضرار بأمنالدولة الداخي والخار×ي.
يحظر عى وسائل ٕالاعالم إثارة الف ن gي املجتمع وعدماح ام القوانن.
 للصحفي الحق gي الحصول عى ٔالانباء واملعلوماتوٕالاحصاءات من مصادرها ونشرها وعدم إجبارﻩ عى إفشاء
مصادر معلوماته.
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ال Ëام الصحفي أثناء عملية النشر بمبادئ الدستور وأحكامالقوانن وأخالقيات املهنة واملوضوعية.
 يجب عى كل وسيلة إعالمية نشرت أو بتت خ¹ا أوتصريحات غ صحيحة تصحيح ذلك مجانا وgي نفس املكان
أو الوقت وبنفس الحروف.
 يجب عى وسائل ٕالاعالم أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم_³ائي بانعدام وجه الدعوة أو ال¹اءة عل شخص ا_مته.
ال يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا أمرالقا Aبجعله سريا.
 يحظر عى وسائل ٕالاعالم دفع مبالغ مالية أو تقديم وعودللشهود لتقديم معلومات حول قضية معينة ح^ Òتنت¬
إجراءات املحاكمة.
أضاف باحثون آخرون ضوابط أخرى تخ Ëل gي ضرورة
مراعاة الجانب ال بوي والحذر gي قضايا ٔالاحداث ،دقة
اختيار الصور املرافقة للخ ،¹وكذلك تجنب ٔالالفاظ النابية
والعبارات ال^ تخدش الحياء
حدود الال Ëام »_ذﻩ الضوابط gي تقديري رهن إnى حد بعيد
بمدى كفاءة ٕالاعالمي ٔالام ال^ تبقى مشروطة بدورها
بضرورة التخصص ال^ تتيح له التعامل مع ٕالاعالم تخطيطا
وإنتاجا ونشرا وتقويما ،زيادة عى الحس ٕالاعالمي العاnي الذي
يجعله يتحسس حاجات الجمهور حيث أضÚى مهما أن
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يستثمر ٕالاعالم ٔالام gي الطاقات البشرية ويعدها إعدادا
جيدان ولن يتأتى ذلك إال من خالل إنشاء معاهد ومراكز
تدريب متخصصة gي ٕالاعالم ٔالام ،أو عى ٔالاقل إفراد
مقررات لها gي كليات ٕالاعالم ،تحقق gي فحواها وسياسا_ا و
برامجها و مخرجا_ا ٔالاهداف املنشودة و ترتبط ارتباطا وثيقا
بالواقع ،وبمشكالت املجتمعات و احتياجا_ا الحقيقية.
هذﻩ القيم الواجب توفرها gي ٕالاعالمي ٔالام «ي بمثابة رقيب
يحكمه من الداخل و ال^ تجعله حريصا عى الال Ëام باملعاي
املهنية و بطبيعة القطاع ٔالام ،مما يجعل من مسؤولية
ٕالاعالم ٔالام مسؤولية ذاتية بالدرجة ٔالاوnى قبل املسؤولية
النظامية ال^ يقصد »_ا مجموعة اللوائح و ٔالانظمة الخاصة
gي أي بلد و ال^ يجب آن تكون واضحة و مستساغة لدى
ٕالاعالمي ٔالام تفاديا ألية انزال قات أو تجاوزات قد تكون
عواق_Ìا وخيمة عى الفرد و املجتمع ،مما يستلزم ضرورة
إدراج ٕالاعالم ٔالام بشكل خاص ضمن لوائح و أنظمة تقننه
و ال تقيدﻩ  ،خاصة و أن الضوابط ال^ أشرنا إل`_ا سابقا تث
قدرا من الخالف سواء gي داخل ٔالاجهزة ٕالاعالمية نفسها ،أو
ما بي¡_ا و بن ٔالاجهزة ٔالامنية من جهة أخرى ،من خالل عدة
تساؤالت تفرض نفسها:
واقعيا وعمليا هل يمكن تطبيق هذﻩ الضوابط؟220

من الذي يضع هذﻩ الضوابط ويحددها؟ ومن الذيساقب تنفيذها gي الوسائل ٕالاعالمية املختلفة؟
ٕ.5الاعالم ٔالام gي ظل املتغات الحالية:
الظرف العصيب الذي تمر به الدول العربية من تغات
مجتمعية وأمنية لها تأث بالغ عى الواقع ٔالام وتلقي
بظاللها عى الجزائر ،يفرض عى القائمن واملتخصصن gي
مجال ٕالاعالم ٔالام حسا مهنيا ووطنيا عاليا لتوظيف
مهارات ٕالاعالم ٔالام بما يحم ويصون بالدنا من كيد
الكائدين وامل بصن »_ا ،ولن يتحقق ذلك إال من خالل
تطوير الخطط ٕالاعالمية وال¹امج ٕالاقناعية للتعامل مع تلك
املتغات بطريقة علمية وفقا إلس اتيجية مضبوطة لتالgي
الوقوع gي فخ الحمالت املغرضة تحت غطاء سياسيا و
عقائدي مزيف ،مبطن »_دف زرع الفتنة خاصة عٕ ¹الاعالم
الشبكي' ’ٕالان نت'' واملواقع ٕالالك ونية املشبوهة .
ومن الثابت أن فعالية أداء ٕالاعالم ٔالام gي هذﻩ الظروف
محكوم بإلزامية التعاون وتنسيق الجهود بن ٔالاجهزة ٔالامنية
وٕالاعالمية لوضع صيغة إعالمية ناجعة بمساهمة خ¹اء
ومتخصصن لد¸_م القدرة عى دحض الشائعات ومواجهة
الخلفيات الفكرية املتطرفة تعزيز روح املواطنة وتنمية الو&ي
ٔالام لدى الجمهور بما ي¨_دد كيانه وأمنه القومي ويحفزﻩ
عى املشاركة املجتمعية.
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ً
 الاتصال وجها،  الاتصال الشخ:الكلمات املفتاحية
، الاتصال الوسيطي ع الحاسوب،لوجه
،امنة%& النظم الالم،امنة%&النظم امل
Analyse التحليل التحاوري
." مسألة "النوع، conversationnelle
Résumé :
L’essor sans précédent, depuis plusieurs années, des
technologies de la communication a suscité l’émergence de nouvelles pratiques s’inscrivant dans les
procédés de la communication interpersonnelle. En
effet, cette dernière devient de plus en plus médiatisée
par un arsenal d’artefacts numériques matériels
(multitude d’écrans : ordinateur, tablette numérique,
smartphone et smart TV) , et immatériels qui recouvrent tous les dispositifs d’interaction à distance
abrités par le réseau Internet, appelés « dispositifs
sociotechniques de Communication Médiatisée par
Ordinateur CMO » ; tels que la messagerie électronique, la messagerie instantanée ( Skype, Viber,
Messenger,..), Chat..etc. Dans cet article, nous nous
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penchons sur l’analyse de certains concepts et aspects
liés à ces environnements interactionnels qui reposent
sur des configurations techniques différenciés et offrent
)des modes d’échange variés (dyadiques et multipartites
selon les deux temporalités communicationnelles (synchrone et asynchrone). Cette analyse s’inscrit également dans une dynamique de rapprochement avec le
mode de communication en face à face, en abordant
particulièrement la dimension linguistique, notamment
celle relative aux interactions écrites.

املقدمة:
لقد أضفى التطور 4ي ديناميكيات الاتصال ٕالانساني إ?ى بلوغ
مستوى لم يكن العقل البشري ليدركه أو يتوقعه.فقد قدمت
ً
الابتكارات الحديثة لإلنسان زخما منوعا و ترسانة من
الوسائط املادية و الالمادية ال Xتتيح له إمكانات التواصل
والتفاعل مع ٓالاخرين ،السيما 4ي ظل التكنولوجيات الحديثة
ً
ً
لالتصال عامة و شبكة ان&نت خاصة ،و cي الوسيلة الX
ً
تحتضن فضاءات و أنماطا جديدة لالتصال الشخ123
تختلف فيما بيijا-بالنظر لخصوصياimا التقنية4 -ي البنية
والوظيفة و الاستخدام وح4 pXي آليات تملكها من قبل
ٔالافراد .وإذ تشهد الحركة العلمية 4ي التوجه لدراسة الان&نت
من زوايا متعددة مسارا متوازيا مع تطور هذﻩ الوسيلة
ً
بمختلف خدماimا فإننا نلمس أيضا أن دافع ٕالاصرار ع{ى
التخصيص 4ي هذا املجال أدى إ?ى ترك %و تدقيق أك 4ي
استخدام املفاهيم و املصطلحات  .فبدل استعمال عبارة
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الاتصال ع الان&نت تتجه الكث من ٔالادبيات العلمية
الحديثة إ?ى استعمال مفهوم "الاتصال الوسيطي ع67
الحاسوب" Communication Médiatisée par Ordinateur
ً
)(CMOاعتبارا مijا أن الاتصال الشخ ع الان&نت هو
اتصال وسيطي  communication médiatiséeو ال يتعلق
ببعدها )أي الشبكة( الجماهي communication
médiatique.
َ
وملا شكل جهاز الحاسوب منذ البداية ٔالاصل و املبتكر
املرجي لبقية الوسائط والشاشات الرقمية ال Xأتت بعدﻩ
)كالهاتف الذكي و اللوحة الرقمية( فان مجال "الاتصال
ً
الوسيطي ع الحاسوب" هو الذي شكل ابستمولوجيا
ٔالارضية ٔالاساسية ال Xتنبثق و تنطلق مijا الكث من ٔالابحاث
الim Xتم بميكان%مات الاتصال ٕالانساني ع شبكة ان&نت .
َ
تشكل "الاتصال الوسيطي ع الحاسوب" )(CMO
وقد
ً
كمجال بح انطالقا من تقاطع جملة من ٕالاشكاليات أك
من استقرارﻩ كتقليد بح وحيد .إذ لغاية اليوم حظي
الاتصال الوسيطي ع الحاسوب باملعالجة و النقاش من
قبل باحثن من منابع
ً
ابتداء من العلوم التقنية و وصوال
و تخصصات علمية عدة
إ?ى العلوم ٕالانسانية و الاجتماعية كعلم النفس و علم
النفس الاجتماي و علم النفس املعر4ي و اللسانيات
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والفلسفة و علم الاجتماع و كذا علوم ٕالاعالم و الاتصال ...
وح pXأن البعض من ٕالاشكاليات املطروحة كانت الواحدة
مijا تنبع من عدة تخصصات 4ي الوقت ذاته.
و 4ي هذا السياق imتم هذﻩ الورقة بإثارة ٕالاشكالية التالية:
كيف يتج=ى الاتصال الوسيطي ع 67الحاسوب بمختلف
نظمه التفاعلية ) املHIامنة و الالمHIامنة(ضمن ديناميكية
ً
مقابلته مع الاتصال الشخ 123املباشر وجها لوجه ؟
ماهية الاتصال الشخ:123
يندرج الاتصال الشخ ضمن مستويات أربعة تمثل 4ي
مجملها مختلف الدوائر أو ٔالاصعدة ال Xتحدث ضمijا
العملية الاتصالية ٕالانسانية  ،و هذﻩ املستويات cي الاتصال
الذاتي ،الاتصال الشخ  ،الاتصال الجمي ،و أخا
الاتصال الجماهي.
و الاتصال الشخ هو "اتصال يتم بن فرد و آخر أي بن
فردين و هو يتضمن وضع الفكر 4ي رموز يش&ك طرفا
الاتصال 4ي ٕالاطار الدال?ي لها.فاالتصال الشخ نمارسه
يوميا 4ي حياتنا ،لتم%ﻩ بانخفاض تكلفته و محدودية
جمهورﻩ ،و سهولة تقدير حجم التعرض للرسالة. 1" ،
ً
و قد يكون مباشرا وجها لوجه  ،Face à faceبحيث يتحقق
فيه الحضور الف%يائي )حضور الجسد( داخل السياق املكاني
ً
و الزماني ،و قد يكون غ مباشر أو وسيطيا Médiatisée
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تتوسطه أدوات أو وسائل أو قنوات )مادية و المادية( ع{ى
اختالف أنواعها .و يتعذر فيه الحضور الف%يائي 4ي نفس
السياق املكاني  ،أما زمنيا فقد يحدث التبادل 4ي نفس الزمن
الحقيقي وقد يحدث بشكل متأخر.
و قد وصف الاتصال الشخ ب ـ"التقليدي"كونه يشكل أول
و أبسط أشكال الاتصال ٕالانساني منذ أن خلق ٕالانسان
وكذا من خالل اعتمادﻩ ع{ى"مقومات وطرائق متوارثة وأصيلة،
إضافة إ?ى اعتمادية املجتمعات التقليدية واملنعزلة عليه
بشكل كب ،وال Xال تحمل فi¤ا قنوات الاتصال الجماهية
صفة الانتشار أو ٕالاتاحة و التغطية الكافية .
و تعد طرائق الاتصال التقليدية ال Xيجري فi¤ا التفاعل
واملشاركة بشكل مواج ¥ودائم  ،كاملضيف واملق، p¥
والديوان ،و السوق و بعض التجمعات واللقاءات الرسمية ،
وال Xتعد بناء و أرضية اتصالية وحيوية وفاعلة ،ع{ى الرغم
من انتشار الوسائل الجماهية خاللها".2
أما عن النطاق الذي تحدث فيه عملية الاتصال الشخ
فقد يحدث بطريقة ثنائية  dyadiqueأي بن شخصن أو
ثالثية  triadiqueأي بن ثالثة أشخاص أو أك من ذلك
داخل مجموعة معينة .إال أنه كلما اتسع ح %التبادل
تناقصت فعالية العملية الاتصالية و تناقص أثرها التفاع{ي.
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أنواع الاتصال الشخ123
ّبينت مختلف التجارب املرتبطة باالتصال الشخ أن هذا
ُ
ٔالاخ ومنذ أن خلق ٕالانسان وإ?ى غاية يومنا هذا أخذ عدة
أشكال وأنواع ّ
ً
سواء 4ي طبيعة الرسالة
تم%ت فيما بيijا
الاتصالية ال Xتحددها ٔالاداة املستخدمة ،أو 4ي الوضعية
الاتصالية ال Xتربط بن طر4ي العملية من حيث تواجد
املرسل واملستقبل 4ي السياق املكاني وح pXالزماني .و رغم
ّ
بعض التداخل الذي ينتاب بعض هذﻩ ٔالانواع إال أن الباحثة
حاولت ٕالاملام iذا وفق التصنيف التا?ي القائم ع{ى مستوين
اثنن:
املستوى ٔالاول :اتصال لفظي ) شفوي ومكتوب( واتصال غ
لفظي
ً
املستوى الثاني :اتصال مباشر) وجها لوجه( واتصال وسيطي
أوال :الاتصال اللفظي والاتصال الغ 6Zلفظي
 -1الاتصال اللفظي :communication verbale
هو الاتصال الذي يتم ع الكلمات والعبارات ؤالالفاظ ،فهو
نمط يقوم ع{ى الدالئل اللسانية )linguistiquesنسبة إ?ى
اللسان  ".( langueوقد ُبدئ 4ي استخدام اللغة اللفظية 4ي
التفاهم ٕالانساني عندما تطورت املجتمعات وأصبحت قادرة
ع{ى صياغة كلمات ترمز إ?ى معان محددة يلتقي عندها أفراد
املجتمع ويعتمدون ع{ى داللi±ا 4ي تنظيم عالقاimم والتعب
علن مشاعرهم".3
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وطاملا أن الرموز اللغوية واللسانية تش قطعا إ?ى أشياء
ومدلوالت محددة فإنه من الضروري للقائم باالتصال أن
يقدم رسالته 4ي رموز يفهمها املتلقي ،أي أن تصاغ الرسالة
مستخدمة الكلمات الشائعة املألوفة لدى ٓالاخرين.
ّ
وكثا ما يحدث التباس بن " اللفظي" و" الشفوي" ،إال أن
الاتصال اللفظي ينقسم بدورﻩ إ?ى نوعن :اتصال شفوي
وآخر مكتوب.
أ -الاتصال الشفوي :Communication orale
ويقوم ع{ى ٔالالفاظ والكلمات املنطوقة ال Xيتفوﻩ iا
ٕالانسان بفمه ولسانه وتصدر أصواتا يستقبلها الطرف ٓالاخر
ع حاسة السمع )ٔالاذن( ،وقد كانت وسيلة اللسان Langue
ٔالاداة ال Xكرست الثقافة الشفوية لدى املجتمعات
ٕالانسانية منذ نشأimا ٔالاو?ى.
ويرى الجاحظ أن " وسيلة اللسان ضرورية أل¼iا وسيلة
للتعب عن أقرب الحاجات وcي حاجة دائمة وأكيدة وثابتة
4
ف ¥وسيلة التعب 4ي الحضور".
واللسان أيضا أداة للتبليغ والتخاطب ،وهو ظاهرة اجتماعية
ومع pÁذلك أن اللسان مجموعة من الدوال يتواضع علi¤ا
املستعلمون ،5وهو ٔالاداة الرئيسية ال Xيقوم علi¤ا الاتصال
ً
املباشر وجها لوجه.وتقر بعض الدراسات أن الاتصال
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الشفوي 4ي بعض الثقافات يمثل النسبة ٔالاعظم ؤالاك من
إجما?ي الاتصاالت ال Xتمارس داخل هذﻩ الثقافات.
بٕ -الاتصال املكتوب:communication écrite
يعتمد هذا النوع من الاتصال أساسا ع{ى الكتابة أو الكلمات
و العبارات املكتوبة ،أي إرسال وتبادل الرسائل واملعاني
كتابيا .ولطاملا شكلت الكتابة cي ٔالاخرى ومنذ العصر القديم
ً
ابتداء من ممارسi±ا ع{ى أشكال
أداة تواصل بن ب Áالبشر
بدائية كالنقش ع{ى الحجر والكتابة ع{ى جلود الحيوانات
ً
و وصوال إ?ى الكتابة الرقمية ع{ى الحاسبات ٓالالية والهواتف
الذكية واللوحات الرقمية.
وعن مكانة الكتابة ضمن الاتصاالت الشخصية ف ¥تأتي 4ي
املرتبة الثانية بعد الاتصاالت الشفوية أو الكالمية وهذا
خالل الحياة اليومية العادية لألفراد ،و مع ذلك و4ي وقت
م pÇكان ٔالافراد يعمدون أثناء تواصلهم ببعضهم البعض
إ?ى كتابة الرسائل) ع{ى شكل املراسلة  (forme épistolaireإن
كان طرفا الاتصال ال يتواجدان 4ي نفس السياق املكاني.
واختلفت أساليب نقل هذﻩ الرسائل)الحمام ،الزاجل ،اليد
التقليدي ،التلغراف،(...،إ?ى أن استعادت التبادالت املكتوبة
مكانi±ا 4ي الاتصال الشخ  ،بل وأضحت cي املهيمنة
والسائدة داخل التبادالت ٕالالك&ونية والرقمية بفعل تطور
وظهور متواصل ألنظمة وسيطية تتيحها شبكة أن&نت )بريد
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الك&وني ،بريد لحظي ،دردشة ،رسائل قصة . (SMSكما
ً
تختص أيضا الاتصاالت املكتوبة بكو¼iا أك استخداما 4ي
املجاالت املهنية داخل ٔالاطر التنظيمية واملؤسساتية ،وبالتا?ي
ً
ً
تأخذ طابعا رسميا 4ي التبادل بن مختلف العاملن أو
الوحدات التنظيمية.
ورغم املزايا ال Xتختص iا هناك من يعت أن الاتصاالت
املكتوبة يعاب علi¤ا افتقارها للتغذية العكسية السريعة أو
ّ
الفورية وتفتقر أيضا إ?ى التفاعل بن املرسل واملستقبل.إال
أن هذا الطرح يبدو صالحا فقط إذا تعلق ٔالامر بالرسائل
املكتوبة وفق النمط التقليدي ع{ى الوعاء الورÌي أو ع{ى
ٔالاك الرسائل املكتوبة ع{ى وعاء إلك&وني وفق نمط
الم&%امن كاليد ٕالالك&وني مثال.
لكن الطرح ذاته لم يبق صالحا بالنسبة للتبادالت
ٕالالك&ونية املكتوبة ال Xتحدث بشكل م&%امن مثل اليد
اللحظي وغرف الدردشة ،فهذان النظامان يتسمان بنسبة
بالغة من التفاعلية إ?ى درجة أن الكث من الباحثن
املتخصصن 4ي الاتصال الوسيطي ع الحاسوب يعت أن
هذا النمط الاتصا?ي يأخذ شكل املحاورة أو املحادثة mode
 ،conversationnelع{ى شاكلة التحاور الشفوي التقليدي،
ولكن بخصوصيات أخرى)سيتم التفصيل فi¤ا الحقا(.
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 -2الاتصال الغ 6Zلفظي:
و يقصد باالتصال الغ لفظي Communication non
 verbaleذلك النوع من الاتصال الذي تستخدم فيه
ٕالاشارات وتعبات الوجه وحركات الجسد وكلها رموز ملعان
معينة ،وهو أيضا العملية ال Xيتم من خاللها تبادل ٔالافكار
واملعاني واملعلومات بن ٔالافراد بدون استعمال الكلمات
)سواء املنطوقة أو املكتوبة(.وهناك من يطلق عليه اسم "لغة
الجسد  body langageوأيضا هناك من يسميه بـ " اللغة
الصامتة" Silent langage
كما أن هناك من يجعل الاتصال الغ لفظي مرادفا
لالتصال "باإلشارة".إذ كثا ما تؤدي ٕالاشارة دورا 4ي نقل
الفكرة أو توصيل ٕالاحساس وقد تدعم التعب الشف، ¥
"وٕالاشارة لغة منظورة أو لفتة متحركة فإذا اق&نت ٕالاشارة
باللفظ 4ي موضعها املالئم أثرت تأثا عظيما".6
كما يتحدث الجاحظ عن ٕالاشارة باليد" ويعت ذلك من
أفضال اليد ويرى ٕالاشارة باليد مكملة لالتصال الشف .... ¥و
يرى أن الكتابة تختلف من هذﻩ الناحية عن اللفظ بأن
الكتاب ال يحتاج إ?ى غﻩ كاإلشا ة ،بينما يستعن ُ
بيان
ر
.
اللسان باإلشارة"
ومن البالغين القدامى من كان يعت أن التمثيل بحركة
ٔالاصابع يحقق ما يحققه الاتصال اللفظي ،وخ مثال ع{ى
ذلك الحديث النبوي ،فعن سهل بن سعد ر Ôﷲ عنه عن
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الن - Õص{ى ﷲ عليه و سلم -قال ":أنا و كافل اليتيم كهاتن
4ي الجنة وقال بأصبعيه السبابة وال Xتلi¤ا"...وعبارة "قال
ً7
بأصبعيه" دليل اعتبار الاتصال باإلشارة قوال
ّ
و يتعن التذك إ?ى أن هذا النوع من الاتصال يعد ٔالاقدم
تاريخيا ،حيث استخدمته الشعوب منذ مالين السنن كلغة
اتصال وحيدة ،ومازالت هذﻩ اللغة تستخدم اليوم 4ي بعض
مناطق العالم النائية كلغة اتصال وحيدة أثبتت فعاليi±ا 4ي
مجال الاتصال والتواصل.
ويعت التعب الوج Expression faciale ¥أك وسائل
ً
ً
ً
الاتصال الغ لفظي شيوعا وتأثا ومرافقة لالتصال
ً
ً
الشفوي وأكها صدقا وقدرة ع{ى الكشف عن املكنونات
الداخلية لإلنسان.
أما عن العالقة بZن الاتصال اللفظي والاتصال الغ 6Zلفظي
ف ¥وطيدة ّ
جدا ،إذ يرى الكث من الباحثن "أن الاتصال
اللفظي والاتصال الغ لفظي يجب أن ينظر إلi¤ما كوحدة
غ قابلة لالنفصال" .إذ أن سلوك الاتصال الغ لفظي ِيؤدي
مهام عديدة من خالل عالقته بالسلوك اللفظي ت&اوح بن
التكرار و التعويض و التأكيد و التنظيم .إال أن مظاهر الدعم
هذﻩ ال Xيقدمها الاتصال الغ لفظي لفائدة الاتصال
اللفظي cي صالحة فقط للشق الشفوي لهذا ٔالاخ أي أن
لغة الجسد أو لغة ٕالاشارة تدعم وتكمل مهام الاتصال
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اللفظي الشفوي )املنطوق( فحسب ،أما الاتصال اللفظي
املكتوب فإن قدرته 4ي إيصال معاني الرسالة تبقى مستمدة
فقط من قوة الكلمات والعبارات املكتوبة.ومع ذلك فإن
أحدث الدراسات اللسانية املهتمة باالتصاالت الشخصية
املكتوبة ع شبكة أن&نت أثبت أن الكتابات الرقمية الX
تتخلل التفاعالت الشخصية ٕالالك&ونية سواء 4ي نمطها
امل&%امن أو الالم&%امن من أصبحت تتدعم cي ٔالاخرى بأدوات
غ لفظية من نوع خاص من شأ¼iا أن تنقل مختلف مشاعر
الانفعال ومن ضمijا ما يسم " pأيقونات الانفعال" Icones
). d’émotion (Emoticônes
ثانيا :الاتصال املباشر )وجها لوجه( والاتصال الوسيطي
ً
 -1الاتصال املباشر وجها لوجه communication face à
face
ً
الاتصال املباشر وجها لوجه هو اتصال بن فردين أو أك
ً
يتواجدان ف%يائيا 4ي نفس السياق املكاني والزماني ،لذلك
يكون التفاعل بن طر4ي الاتصال مباشرا وال يستدي أي
ً َ ً
ً
مدعما
وسيط مادي أو المادي ،وعادة ما يكون اتصاال شفويا
ببعض مظاهر الاتصال الغ لفظي)لغة الجسد( ،فالحواس
كلها حاضرة خالل هذﻩ العملية الاتصالية .وهناك من يطلق
عليه اسم "الاتصال املواج." ¥
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كما أن الكث من املتخصصن 4ي الاتصال 4ي الوطن العربي
يجعلون من "الاتصال الشخ " و" الاتصال املواج¥
"عبارتن م&ادفتن" أي تؤديان نفس املع ،pÁإال أن الواقع
يثبت أن الاتصال املواج ¥ما هو إال أحد شك{ي الاتصال
الشخ فضال ع{ى الاتصال الوسيطي.
و يرى محمد موفق الغاليي Áأن الاتصال املواج ¥الذي
يستعمل الوسائل الشفوية كالخطابة يعت من أقوى أشكال
الاتصال تأثا ملقدرته الكى ع{ى ٕالاقناع وذلك ألن املستمع
4ي الاتصال املواج ¥ال يستطيع أن يتحول عمن يتحدث إليه
غالبا وهذا يساعد ع{ى ترك %الانتباﻩ".8
 -2الاتصال الوسيطي communication médiatisée
إن الاتصال الوسيطي هو اتصال غ مباشر يقوم ع{ى
وسيط تكنولوÚي بن املرسل واملستقبل أي يتوسط العملية
الاتصالية وال تقوم هذﻩ ٔالاخة إال بتوظيف كال الطرفن
لهذا الوسيط.وتتحقق هذﻩ الوساطة التقنية كي تعوض
جانب الحضور الف%يقي لطر4ي الاتصال 4ي نفس السياق
املكاني.
وعليه فاالتصال الوسيطي هو اتصال إنساني شخ يتم
بن ٔالافراد باستعمال وسائط مادية  matérielsمثل الهاتف
الثابت ،الهاتف النقال ،الهاتف الذكي ،الفاكس.....وأخرى غ
239

مادية  immatérielsمثل المجيات  Logicielsوالتطبيقات
والبيئات الاف&اضية ال Xتحتضijا شبكة أن&نت مثل اليد
ٕالالك&وني ،اليد اللحظي ،غرف الدردشة .....الخ.
والاتصاالت الوسيطية قد تكون:
 لفظية مكتوبة كاليد الالك&وني وقد تكون لفظية منطوقة مثل املكاملات الهاتفيةالعادية )التقليدية(،
 وقد تكون أيضا منطوقة ومكتوبة أي يستعمل فi¤االصوت والكتابة 4ي نفس الوقت مثل خدمة
السكايب أو الفاي،
 وقد تكون أيضا صوتية) منطوقة( ومكتوبة و بصرية4ي ذات الوقت مثل السكايب أيضا أو الفاي.
وكل هذﻩ النماذج من الاتصاالت الوسيطية اللفظية قد
تستعن ببعض ٔالادوات الغ لفظية مثل أيقونات الانفعال.
ً
وإذا كانت الاتصاالت املباشرة وجها لوجه تحدث حصريا
بطريقة م&%امنة أي أن التبادالت تحدث 4ي الزمن الحقيقي،
فإن الاتصاالت الوسيطية تحدث وفق النمطن أي تكون
أحيانا م&%امنة وأحيانا غ م&%امنة.فالتبادالت الصوتية cي
تبادالت م&%امنة بطبيعة الحال) ،باستثناء الرسائل الصوتية
القصة( فقد تكون م&%امنة وقد تكون ال م&%امنة.
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" إن هذﻩ الاتصاالت وإن كانت تتم عن بعد إال أن
مستحدثات النظم الرقمية قد وفرت مقومات الاتصال
املواج ¥مثل دائرية الاتصال Twoway communication
وتبادل ٔالادوار الاتصالية وتدعيم وظائفها".9
وإذا كان الاتصال املواج ¥يتسم بمعرفة أطراف الاتصال
ببعضهم البعض ويؤثر ذلك 4ي مستويات تأث عملية
الاتصال فضال ع{ى تأث الرسالة ذاimا ،فإن الاتصال
الوسيطي ال يتحقق دائما بن أشخاص يتعارفون فيما بيijم
4ي الواقع ،بل إن الكث من الاتصاالت والتفاعالت الX
تحدث من خالل نظم شبكة أن&نت تتم بن أشخاص ال
تجمعهم إال الصالت الاف&اضية وما يرتبط بذلك من جوانب
خفية ال يتمكن من معرفi±ا ال املرسل وال املستقبل.
الاتصال الشخ 123ع 67النظم السوسيوتقنية لالتصال
الوسيطي ع 67الحاسوب
مفهوم الاتصال الوسيطي ع 67الحاسوب:
لقي مفهوم " الاتصال الوسيطي ع الحاسوب" Computer
) "Mediated Communication (CMCانتشارا من حيث
استخدامه 4ي الكث من الطروحات العلمية و ٔالادبيات الX
تعالج ظاهرة الاتصال ع شبكة ٔالان&نت.كماأنه ظهر
كمفهوم 4ي ٔالاوساط البحثية بالواليات املتحدة ٔالامريكية
خالل سنوات السبعينيات من القرن املا Ôولم يكن متواترا
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4ي ٔالاوساط الفرنكوفونية  ،و كان مرادفا الستخدام جديد
آللة الحاسوب وهو الاستخدام الاتصا?ي usage
 communicationnelأي "مجموعة من ٔالانماط الاتصالية
ال Xتحدث ع هذﻩ ٓالالة"  .10وتزامن املفهوم أيضا مع اتجاﻩ
متنامي يعت الحاسوب أك من أداة بل هو "واسطة".و اليوم
أصبح مفهوم الاتصال الوسيطي ع 67الحاسوبCMO
يغطي واقعا معاشا و معقدا سواء من ناحية املقاربات أو
من ناحية التكنولوجيات ال Xيتضمijا .و يقول serge
 Proulxأن عبارة الاتصال الوسيطي ع الحاسوب تع Áمن
جهة جملة من املواضيع القابلة للتحليل و املرتبطة بعدة
نظم اتصال تشكلت بفعل التقارب بن ٕالاعالم ٓالا?ي
والاتصاالت السلكية و الالسلكية  ،مثل اليد ٕالالك&وني ،
منتديات النقاش  ،الدردشة )... (IRCو من جهة أخرى يتجه
مصطلح الاتصال الوسيطي ع الحاسوب إ?ى ارتباطه
بمجموعة معينة من الباحثن املنتمن إ?ى دوائر علم
الاتصال بالجامعات ٔالامريكية  ،و الذين يعتون أن هذا
ً
ً
النمط من الاتصال يمثل أفقا بحثيا من نوع خاص  ،أي أن
هذا املصطلح يتناسب مع تقليد بح َ
تكون بن  1990و
َ
سجل لحظة مصية بعد  1990بفعل ال&%ايد
 ، 1980و
والانتشار الواسع لشبكة ٔالان&نت بعد .111995
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و يعرفه قاموس الوكالة الجامعية للفرونكوفونية AUFبأنه
"مجال بح متعدد التخصصات )علوم ٕالاعالم و الاتصال،
علوم اللغة ،علم الاجتماع( ،إذ يدرس كل شكل من أشكال
الاتصال ع ٔالان&نت iدف تحليل هذﻩ املمارسات الجديدة
4ي عالقi±ا مع ٔالادوات ال Xتتوسطها" . 12
و يختلف الباحثون كثا 4ي ترجمة عبارة " mediated
 "communicationنحو اللغة الفرنسية فهناك من يستعمل
عبارة ""communication médiatiséeو هناك من يستعمل
عبارة "."communication médiée
وذكـرت  Myriam Vargasأن هـذا الاخـتالف مـردﻩ إ?ـى اخـتالف
الب ــاحثن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي إدراكـ ـه ـ ـ ـ ـ ـم ل ــدور الحاس ــوب ،فـالبـ ـ ـ ـاح ـ ـ ـ ـث
) AnisJaques (1999و فريقــه تبنــوا مفهــوم الفعــل "توســط"
 médierكــو¼iم يعتــون الاتصــال عــ الحاســوب هــو فعــل يــتم
توســطه عــ الحاســوب وهــذا ٔالاخــ هــو الوس ـيط الــذي يعــدل
بصــفة غــ مباشــرة الخطــاب )نــص ،رســالة( و يحــث ع{ــى خلــق
أشـ ـ ـ ــكال أخـ ـ ـ ــرى و أنـ ـ ـ ــواع خطابيـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى .13أمـ ـ ـ ــا الباحثـ ـ ـ ــة
 Millerandفتـتكلم عـن الاتصـال  médiatiséeاعتبـارا مijــا أن
ً
الحاســوب هــو مبتكــر تكنولــوÚي ينــدرج اســتخدامه لزامــا ضــمن
وضــعية اجتماعيــة لالتصــال ،وتشــ إ?ــى أنــه كــي يــتمكن الفــرد
م ـ ــن الاتص ـ ــال ع ـ ــ الحاس ـ ــوب ينب òـ ــي أن يكتس ـ ــب الكف ـ ــاءات
الاجتماعي ـ ــة الحقيقي ـ ــة كالقواع ـ ــد و الرم ـ ــوز ال Xـ ـ نس ـ ــلكها  4ـ ــي
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التعب ــ. 14و أ¼ iــت الباحث ــة  Myriam Vargasه ــذا الج ــدل
باعتباره ـ ــا أن عب ـ ــارة " c"communication médiéeـ ــي أك ـ ــ
مالءم ــة لألبح ــاث ال Xـ ترك ــز ع{ ــى تحلي ــل الخط ــاب و التحلي ــل
النــ و ٔالانــواع الخطابيــة  genres discursifsبينمــا عبــارة
 communication médiatiséeتتكي ــف أك ــ م ــع املقارب ــات
الاتصالية الim Xـتم بالعالقـة الXـ تنشـأ بـن أطـراف الاتصـال،
و الحاسوب ال يمثل إال الوسيلة .15
و باعتبارﻩ أن الاتصال الوسيطي ع الحاسوب تيار بح
َ
مؤسس  ،أقر  Michel Marcocciaأن "هذا النموذج من
الاتصال و باندماجه ضمن املجال الواسع للدراسات
الثقافية اكتسب تناسقه و شرعيته ٔالاكاديمية".16
و عليه فقد ازدهر كمجال بح و تنوعت ٔالابحاث ضمنه :
 -1بتنوع املقاربات النظرية والتخصصات املعرفية 4ي
العلوم ٕالانسانية والاجتماعية ،وهنا بدت هناك
قيمة واضحة:
• للبعد اللساني واللغوي؛
• للبعد النف ôوالاجتماي خاصة؛
• للبعد الاتصا?ي.
 -2وكذلك بتنوع النظم أو ُ
العدد  Dispositifsأو
"ٔالانواع" ال Xتندرج ضمن الاتصال الوسيطي ع
الحاسوب سواء النصية املكتوبة مijا أو غها.
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وأضحت هذﻩ ٔالاعمال 4ي مجملها تندرج ضمن ما يسم pب ـ
"دراسات الاتصال الوسيطي ع الحاسوب" « Computer
»  Mediated Communication studiesأو « CMC
 .studies »17ورغم انتشار استخدام شبكة ٔالان&نت )بشقi¤ا
ٕالاعالمي و الاتصا?ي( خالل السنوات القليلة املاضية ع
شاشات أخرى حديثة )إضافة إ?ى شاشة الحاسوب(كشاشة
الهاتف الذكي وشاشة اللوحة الرقمية ،وح pXشاشة
التلفزيون الذكي )املوصول باألن&نت( ،رغم ذلك ال تزال عبارة
"الاتصال الوسيطي ع الحاسوب" ٔالاك استعماال 4ي
ٔالادبيات العلمية مع حفاظها ع{ى نفس املدلول واملع.pÁ
َوم ـ ـ َـر ﱡد ذل ـ ــك أن ال ـ ــنظم ال Xـ ـ تنـ ــدرج ض ـ ــمن ه ـ ــذا ال ـ ــنمط م ـ ــن
الاتصــال لــم يط ـرأ علi¤ــا تغيــ هيك{ــي وال وظيفــي 4ــي جوهرهــا
ف ــإذا أخـ ــذنا نظ ــام الي ــد ٕالالك&ونـ ــي م ــثال فـ ــإن خصوصـ ــياته
التفاعلية والهيكلية والوظيفية لم تتغ سواء قمنـا باسـتعمال
هــذا النظــام عــن طريــق الحاســوب أو عــن طريــق الهــاتف الــذكي
أو م ــن خ ــالل اللوح ــة الرقمي ــة ،وه ــذا رغ ــم بع ــض الاختالف ــات
الXـ ـ يفرض ــها نظ ــام التش ــغيل )وين ــدوز ،أندروي ــد (...لك ــل م ــن
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ ٔالاجه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة واملتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ــة فق ـ ـ ـ ـ ـ ــط بالجوان ـ ـ ـ ـ ـ ــب الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
 ergonomiquesللتكيف مع حجم وشكل الجهاز.
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تصنيف نظم الاتصال الوسيطي ع 67الحاسوب وإشكالية
"النوع":
4ي الحديث عن النظم او ُ
العدد Dispositfال Xيحدث عها
الاتصال الشخ ع الان&نت يعود الجدل بن الباحثن
حول مسألة التأمل 4ي طبيعة وسيلة شبكة ٔالان&نت أcي
وسيلة اتصال جماهية باملع pÁاملتداول 4ي وسائل الاتصال
الجماهية أم أ¼iا وسيلة لالتصال الشخ أم الاثنان معا؟
 .والاتجاﻩ املتنامي و املهيمن يعت أ¼iا وسيلة غ متجانسة
 hétérogèneيم&%ج فi¤ا "الجماهي" مع "الشخ " التباد?ي.
فأي نظم تحتوiýا ٔالان&نت تؤدي وظيفة الاتصال الجماهي
تؤدي وظيفة الاتصال الشخ
وما cي تلك الX
الوسيطي؟
يصنف فرانسيس بال وسائل الاتصال عامة إ?ى ثالث
18
عائالت:
 -1الوسائل املستقلة Médias autonomes :وتحتوي
هذﻩ العائلة كل ٔالاوعية املتضمنة للرسائل وال
تتطلب أي اتصال شبكي مثل :الكتب ،الصحف،
ٔالاقراص السمعية وأقراص الفيديو؛
 -2وسائل البث  : Médias de diffusionوتتضمن وسائل
البث 4ي اتجاﻩ واحد مثل ٕالاذاعة والتلفزيون؛
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 -3وسائل الاتصال :Médias de communication
ويتعلق ٔالامر بوسائل الاتصال السلكية والالسلكية
سواء ثنائية أو متعددة وال Xتسمح عن بعد و4ي
اتجاهن بعالقة حوار بن شخصن أو مجموعتن
أو بن شخص أو مجموعة من جهة وآلة من جهة
أخرى ،وتتضمن هذﻩ العائلة :الهاتف ،الفيديو تكس
خدمات الاتصال عن بعد ،الشبكات املعلوماتية...إلخ
وتعت هذﻩ ٔالاخة الوسائل ٔالاك تم%ا بالتفاعلية.
وقد اعتمد الباحث Michel Marcoccia19هذا التصنيف
كخطوة أو?ى 4ي تصنيف نظم الاتصال الوسيطي ع
الحاسوب ،مستندا إ?ى فكرة أساسية مفادها ان وسائل
Médias de communication
الاتصال الشخ
 interpersonnelleال تتعلق بمجال الاتصال ٕالاعالمي
الجماهي )Communication médiatique (de masseولكن
تتعلق فقط بمجال الاتصال الوسيطي ،Médiatiséeوذلك
حسب التصنيف املبن 4ي الجدول رقم :1
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جدول رقم  : 1تصنيف  Marcocciaلوسائل الاتصال بناء
ع=ى تصنيف فرانسيس بال
الاتصال الجماه6Zي
الاتصال الوسيطي
Médiatisée
Médiatique

الاتصال

الوسائل
املستقلة

وسائل البث

وسائل
الشخ123

صحف،
كتب،
أقراص،
أشرطة
فيديو...

تلفزيون ،إذاعة...

هاتف ،فاكس ،بريد
إلك&وني...

وع{ى صعيد آخر يركز  Marcocciaع{ى النظم الوسيطية
لإلعالم والاتصال ال Xتحتوiýا ٔالان&نت ويرتiا 4ي خمسة نظم
20
كما ي{ي:
 نظام للوصول إ?ى املعلومات والوثائق الرقمية فائقةاملحتوى يتمثل 4ي الواب web؛
 -1أربعة نظم للتحاور عن بعد تتم %عن بعضها البعض
ع{ى أساس معيارين اثنن :طرفا العملية الاتصالية
والبعد الزم ،(Temporalité) Áوهذﻩ النظم cي:
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 -1اليد ٕالالك&وني  -2منتديات النقاش )وقوائم
النشر( -3اليد اللحظي-4غرف الدردشة IRC
َ
ولخص ذلك 4ي الجدول رقم :2
جدول رقم  : 2تصنيف  Marcocciaلنظم الاتصال
الوسيطي ع 67الحاسوب
املرسل املستقبل البعد
الزم}1
التزامن
فرد
فرد
ال67يد
ٕالالك6Iوني
جماعة التزامن
منتديات فرد
النقاش
شبه
فرد
فرد
ال67يد
تزامن
اللحظي
غرف
جماعة شبه
فرد
تزامن
الدردشة
ومن التصنيف املوضح 4ي الجدول رقم  1والتصنيف املوضح
4ي الجدول رقم  ،2يصل الباحث إ?ى تنظيم ووضع نظم
21
الاتصال الوسيطي ع شبكة ٔالان&نت 4ي املخطط التا?ي:
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يع&ف  Marcocciaبأن هذا التصنيف يطرح بعض املشاكل
كون نظام منتديات النقاش –مثال-تتيح 4ي ذات الوقت
اتصاال شخصيا وآخرا جماهيا ،ويعتﻩ ع{ى هذا ٔالاساس
نظاما هجينا  .Hybrideفضال ع{ى ذلك فإن هذا التصنيف
قد اق&ح 4ي  ،2003ولم يبلغ مواكبة الابتكارات والتطورات
ال Xمست مضامن الشبكة ونظمها خالل السنوات القليلة
املاضية ال Xشهدت انتشارا غ مسبوق لشبكات التواصل
الاجتماي.
فاملتأمل 4ي املنطق العام الذي ُ
صممت ع{ى أساسه هذﻩ
املواقع )كالفايسبوك مثال( يجد أ¼iا تقوم ع{ى عدة أنواع من
النشاطات :فمijا ما يتعلق بنشر املحتويات ومشاركi±ا )إعادة
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نشرها( ومijا ما يتعلق بالتفاعل ورجع الصدى من خالل
التعليق ع{ى املحتويات وٕالاعجاب iا ومijا ما يتعلق
باالتصال الشخ الوسيطي كاملحادثات ال Xتحدث ع{ى
شكل خاص  Privéع{ى هامش حساب فايسبوك مثال بن
شخصن من خالل خدمة امليسنجر )وهو شكل من أشكال
اليد اللحظي(.
وعليه فإن نظام الفايسبوك مثال يقوم ع{ى منطق الاتصال
الجماهي والاتصال الشخ 4ي ذات الوقت وبذلك يعت
هو ٓالاخر نظاما هجينا.
مسألة "ٔالانواع" الاتصالية:
حظيت مسألة "ٔالانواع"  Genresبقسط وافر من الاهتمام 4ي
إطار دراسات الاتصال الوسيطي ع الحاسوب CMC
 studiesالسيما من قبل مهند  ٕالاعالم ٓالا?ي ،باح علم
الاجتماع ،املتخصصن 4ي املعرفة و ٕالادراك ،Cognitivistes
واللغوين .مع أن أغلب هذﻩ ٔالاعمال تسجل 4ي إطار
سوسيومعر4ي ،وهذا ٔالاخ يحدد خصوصيات "النوع"
) (Berkenkotter et Huckinكما ي{ي:22
 ٔالانواع ديناميكيةٔ :الانواع cي أشكال بالغية Rhétoriquesينتجها الفاعلون استجابة لوضعيات
متكررة ،وتفيد 4ي استقرار التجربة الفردية وتمنحها
تناسقا ومع.pÁ
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 ٔالانواع تقوم ع{ى الشكل وع{ى املحتوى ،فمعرفة النوعcي القدرة ع{ى معرفة أي محتوى يليق بأي شكل.
 ٔالانواع cي "جدلية"  :Dialectiquesإن النوع الذي ينتمإليه نشاط اتصا?ي معن يتم بناؤﻩ من قبل هذا
النشاط وٕالاطار الذي يحدث فيه هذا النشاط.
 إن ٔالانواع cي مؤشرات ع{ى جماعات معينة ،إذ أنتب Áنوع معن هو مؤشر ع{ى معاي وإيديولوجية
جماعة كالمية معينة.
كما وجدت مسألة "ٔالانواع" مكانi±ا 4ي دراسة ٔالانواع الرقمية
 Genres numériqueال Xتتبناها املنظمات أي 4ي إطار
الاتصال التنظيم فيساهم تب Áنوع اتصا?ي معن 4ي معرفة
النمط التسيي للمؤسسة.ونالت اهتماما بالغا من قبل
املصممن التقنين ،وذلك خالل عمليات تصميم واجهات
جديدة ،عن طريق الرجوع إ?ى أنواع ألفها املستعملون،
وتطويرها للحصول ع{ى أنواع ذات واجهات مستحدثة.
أما اهتمام اللغوين فقد تم %باستخدام مفهوم "الخطاب"
 Discoursأو ٔالانواع الخطابية  Genres discursifsفتق&ح
 MourlhonDalliesعبارة "خطاب ٔالان&نت" 23إذا تعلق ٔالامر
بوسيلة الاتصال ،وكذا التوغل 4ي املضامن وتحديد الفاعلن
4ي عملية التبادل .وترتبط كلمة "خطاب" باملحتويات النصية
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لذا ف ¥تجد لها مكانة 4ي التحليالت اللغوية واللسانية
خاصة.
وبعد اطالعنا ع{ى مختلف تحليالت وتصنيفات نظم الاتصال
الوسيطي ع الحاسوب كـ "أنواع" توصلنا إ?ى جملة من
الخصائص واملعاي يستند إلi¤ا الباحثون 4ي تحليل وتقييم و
تصنيف هذﻩ ٔالانواع ويمكن إجمالها فيما ي{ي:
 مدى تقارب النوع من النمط التحاوري وجها لوجه أيمدى تطابق بنية وهيكل التبادالت مع بنية املحادثة
التقليدية.
 البعد الزم Áأو الوتة ال Xتحدث iا عملية ٕالارسالوالاستقبال والتغذية الرجعية وهنا يأتي التحليل قائما
ع{ى ثالثة مستويات :نظم م&%امنة ونظم شبه م&%امنة
وأخرى ال م&%امنة.
 ترتبط الخاصية ٔالاو?ى والثانية منطقيا بدرجةالتفاعلية ال Xقد تكون عالية 4ي نظام معن ومتدنية
4ي نظام آخر.
 طبيعة أسلوب الكتابة املتبع قد يكون رسميا وجادا 4ينظام ما وقد يكون مرنا ال يع أولوية للمعاي اللغوية
والحوارية 4ي نظام آخر.
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 عدد ٔالاشخاص املحتملن الذين يطالهم محتوىالاتصال فقد يحدث هذا ٔالاخ بن شخصن فقط
وقد يحدث بن شخص كمرسل وشخصن أو ثالثة
كمستقبلن.
 خاصية "الاستقرار" )كما سماها الباحث (Marcocciaأي توفر نظام معن ع{ى م%ة حفظ الرسالة وبقا iا
مخزنة بعد انi±اء عملية الاتصال.
 طبيعة العالقات والتشكيالت الاجتماعية القائمة داخلكل نظام فقد تكون العالقة موجودة 4ي الواقع أي أن
الاتصال يحدث مع أشخاص تربطنا معهم روابط
القرابة أو الجة أو الزمالة أو الصداقة ...وقد تكون
ً
العالقة اف&اضية مطلقا أي أن الذين نتواصل معهم ال
نعرفهم 4ي الحقيقة إال ع ٔالان&نت.
 مدى توغل املظاهر الشفوية 4ي التبادالت املكتوبة أثناءعملية الاتصال.
 توفر نظام معن ع{ى خاصية املزج بن عدة وسائط ،أو املزجبن الاتصاالت املكتوبة والصوتية والصوتية البصرية رغم أن
املختصن يحصرون الاتصال الوسيطي ع الحاسوب 4ي
ٔالاشكال املكتوبة فقط ،إال أن بعض أشكال و تطبيقات
اليد اللحظي ال Xظهرت مؤخرا ع شبكة ٔالان&نت مثل
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الواتس آب والفاي تتوفر فi¤ا املحاورة املكتوبة واملحاورة
الصوتية أيضا.
وبناء ع{ى املعاي والخواص ال Xسبق ذكرها ،سنستعرض
فيما ي{ي تحليال لبعض نظم الاتصال الوسيطي ع
الحاسوب:
نظام ال67يد ٕالالك6Iوني:
يعت اليد ٕالالك&وني أول نظام اتصا?ي واكب ظهور شبكة
ٔالان&نت منذ اخ&اعها ،شهد انتشارا واسعا إبان العقدين
املاضين بن مختلف املستخدمن إ?ى أن َ
انح َ
صر استخدامه
خالل السنوات ٔالاخة 4ي سياقات محددة )مهنية وعلمية(
وبشكل أقل 4ي الحياة اليومية لألفراد كون هذﻩ ٔالاخة قد
اجتيحت بنظم أخرى لالتصال الشخ .
وهو نظام يتيح عملية الاتصال والتبادل بن شخص وآخر أو
بن شخص وعدة أشخاص  .ويتمتع بعدة مزايا جعلت منه
ً
نظاما بسيطا وعمليا للغاية ويعوض 4ي كث من ٔالاوضاع
شكل املراسلة التقليدية .Forme épistolaire
ً
ورغم أن هذا النظام يعت نظاما الم&%امنا ،Asynchroneإال
أن عامل السرعة قصر املدة ال Xتفصل بن ٕالارسال
والاستقبال تجعل منه نظاما "يحاول الاق&اب من الزمن
الحقيقي" (Parckhurt 1999)24كون الطرف املرسل يفرض
أحيانا نوعا من الفورية 4ي التفاعل ورجع الصدى .وهذا
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الاق&اب من الشكل امل&%امن يضعه الكث من املحللن كشكل
يق&ب من املحاورة نظرا لتم %التبادالت بنوع من الفورية 4ي
حدوiا.ويش Marcocciaأن اليد ٕالالك&وني هو "نوع"
يمكن وضعه 4ي مقابلة مع أنواع سابقة له أو أنواع "ما قبل
25
رقمية" genres pré- numériquesوcي كما ي{ي:
 -1تقريب اليد ٕالالك&وني مع الاتصال املواجFace à ¥
 :faceرغم أن الوضع  Le codeاملستعمل هو الكتابة إال
أن سرعة تبادل الرسائل تدخل ضمن بنية حوارية.وهنا
تش M. Vargasإ?ى الطابع الهجي hybride Áلهذا النظام
ألنه مكتوب ويق&ب إ?ى الشفوي .فرسائل اليد
ٕالالك&وني تقع 4ي منتصف الطريق بن النوع املراسالتي
26
وطقوس املحادثات العادية.
كما أن إمكانية القيام بعدد تبادالت 4ي يوم واحد تدعونا إ?ى
اعتبار رسائل اليد ٕالالك&وني "كردود لتحاور متواصل
وليس كرسائل منفصلة تملك كل مijا هيكلها الخاص...وهذﻩ
الوتة تتيح رسائل مختصرة طبيعية وتلقائية ،كتلك الX
27
تسود املحاورة العادية".
غ أن ثمة خصوصيات تفصل تبادالت اليد ٕالالك&وني عن
نمط التبادل املواج ¥أو القائم ع{ى التحاور:
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أ -احتمال أن يكون طرفا الاتصال غ معروفن فعليا،
فالهوية تز فقط من خالل العنوان ٕالالك&وني وجوانب
أخرى قد ترتبط iوية خيالية.
ً
ب -إن التفاعالت التحاورية وجها لوجه وباملع pÁالدقيق
تحدث طبيعيا 4ي نفس الوقت وهو ٔالامر الغ ممكن
مطلقا 4ي اليد ٕالالك&وني.
ت -تفرض الخصوصيات التقنية شكال معينا ونمطا محدودا
كمساحة الكتابة ،النافذة املحدودة...الخ ،أي أن
برمجيات اليد ٕالالك&وني تفرض أشكاال متعلقة
28
بالتبادالت الخطابية الرقمية.
 -2تقارب اليد ٕالالك&وني مع املراسلة املؤسساتية :وضع
بعض الباحثن تقاربا أو مقابلة بن اليد ٕالالك&وني
وأنواع الاتصال الكتابي داخل املنظمة مثل املذكرات
املوجزة  Mémosذات املحتوى ٕالابالي ،أو الاق&احات،
أو التصويت ع الصندوق.
 -3مقابلة اليد ٕالالك&وني مع املراسلة الخاصة :يمكن هنا
ٕالاشارة إ?ى الاختالفات أك من النقاط املش&كة بن
النوعن بحيث أن:
 اليد ٕالالك&وني هو مكتوب مختصر؛
 إذا كان اليد ٕالالك&وني يتيح نوعا من الحوار فإن
املراسلة املكتوبة cي شروع فع{ي 4ي الحوار؛
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 ينشأ ٕالاطار الزماني واملكاني داخل الرسالة
الشخصية بينما 4ي اليد ٕالالك&وني يوفرﻩ التطبيق
التق. Á
 يختلف الفارقالزم Áبن تحرير املراسلة وقراءimا بن
كال النوعن.
 املراسلة الخاصة cي نوع مخطط له أك من اليد
ٕالالك&وني.
نظام غرف الدردشة:
مثلت غرف الدردشة c Internet Relay Chat IRCي ٔالاخرى
عامال بارزا 4ي انتشار وازدياد شعبية شبكة ٔالان&نت 4ي ف&ة
ما .وcي عبارة عن فضاءات إلك&ونية مخصصة للمحادثة
جماعيا )4ي أغلب ٔالاحيان( وبصفة فردية أيضا ،وتتخذ من
الكتابة شكال أساسيا 4ي التبادل ،وهناك من يسمi¤ا
ً
bavardage
بالفرنسية  Clavardageتوليفا بن كلمX
و clavierأي الدردشة عن طريق لوحة املفاتيح.
اخ&ع هذا النظام عام  1988من طرف الطالب الفنلندي
" AikerinenJarklsoليمكن الناس من الاتصال عن بعد ع
ٔالان&نت وكان ذلك بمثابة مدخل إ?ى تكوين عالقات
29
اجتماعية ومشاركات عاملية أخذ بناؤها 4ي التطور".
ويتطلب استعمال شخص معن لخدمة الدردشة اش&اكه 4ي
إحدى مواقعها ال Xعادة ما يكون اسمها مطابقا للموضوع
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الذي يكون محل اهتمام مش&ك بن أعضاء الغرفة الواحدة.
ويتم الاش&اك باختيار اسم مستعار وكلمة السر ليصبح
الشخص عضوا من مجموعة التخاطب والتحاور ٓالاني ع
الكتابة بواسطة لوحة املفاتيح ،وهناك العديد من الغرف
مقسمة حسب املوضوع تارة أو حسب السن أو حسب
الاهتمام تارة أخرى وتوجد مواضيع عامة وcي متاحة
للجميع.و يظهر نص كل مشاركة أو رسالة يضعها أحد
ٔالاعضاء 4ي نافذة عامة يقرأها بقية ٔالاعضاء كما يمكن
إرسال رسائل خاصة ضمن ح %خاص  Private roomوتكون
موجهة عمدا ألحد املشاركن بعينه "وتعت خدمة الدردشة
30
ٓالانية أك الخدمات شعبية وشهرة وإثارة".
وإن كان هذا النظام يتسم بالطابع ال&في ¥والاس&خائي فهو
يبدي فعاليته 4ي بعض املواقف ؤالاوضاع الجادة فتكون
الدردشة أك فعالية 4ي الحاالت التالية:
 عند الرغبة 4ي الحصول ع{ى إجابة فورية؛ عند الرغبة 4ي الاتصال بأك من شخص 4ي نفسالوقت و4ي أمكنة متعددة؛
 عند الاتصال بواسطة رسائل مختصرة كالرغبة 4يتزويد ٓالاخرين iا أو نسأل عijا.
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 عند الرغبة 4ي إجراء دردشة مع أشخاص آخرين غ31
محددين أو نجهل عناويijم.
ومن خصائص نظام خدمة الدردشة ما ي{ي:
 هو نظام تفاع{ي تتم فيه التبادالت بصفة م&%امنة أيأن ٕالارسال والاستقبال يتمان 4ي الزمن الحقيقي أي 4ي
اللحظة ذاimا.
 هو نظام لالتصال الجماي أو متعدد ٔالاقطاب ،حpXوإن توفرت إمكانية التحاور ع{ى الخاص.
 هو نظام قائم ع{ى التبادالت املكتوبة بالدرجة ٔالاو?ى إالأن شكل الكتابة فيه هو من نوع خاص أي يتضمن
الكث من املظاهر الشفوية.
 ونظرا للطابع ال&في ¥الذي يم %هذا النظام فإنأسلوب الكتابة يكون مرنا بعيدا عن الطابع الرسم وال
يو?ي أهمية للمعاي والقواعد اللغوية.
 نظام قائم ع{ى الحضور املش&كلطر4ي الاتصال.

coprésence

زمنيا

 تؤدي سرعة التبادالت إ?ى شكل يق&ب كثا من شكلاملحاورة وجها لوجه ،وعليه فهو نظام تفاع{ي للغاية.
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 ال يتمتع النظام بم%ة الاستقرار أي أن مجمل الرسائلاملتبادلة تزول آليا بعد انi±اء جلسة  sessionالتحاور.
 غالبا ما تحدث التبادالت ضمن هذا النظام 4ي إطارعالقات اف&اضية بحتة.
نظام منتديات النقاش:
منتديات النقاش  forums de discussionعبارة عن نظام غ
م&%امن 4ي الاتصال الوسيطي ع الحاسوب ،يسمح ملستعم{ي
شبكة ٔالان&نت تبادل رسائل حول موضوع معن ،أي بإمكان
أي فرد أن يناقش إلك&ونيا مختلف املواضيع مع مجموعة
أشخاص آخرين ذوي اهتمامات متقاربة فيتبادلون بصفة ال
م&%امنة املعلومات وٓالاراء حول قضايا ومواضيع ش pXمهما
كان نوعها.
ويتم النقاش خالل هذﻩ املنتديات )و4ي إطار النقاش الواحد(
ً
بطريقة مهيكلة هرميا  Structure hiérarchiséeفهناك
املبادر )الرسالة ٔالاو?ى( ثم رد الفعل )الرسالة الثانية(
التدخل ِ
ثم الرد ع{ى رد الفعل )الرسالة الثالثة( وهكذا...ثم يتبع
النقاش ٔالاول بالنقاش الثاني وهكذا ،أي أن بنية املنتدى
تكون أحيانا وفق تسلسل زم Chronologique Áوأحيانا وفق
تسلسل موضوعاتي  .Thématiqueوبناء ع{ى ذلك يلجأ
الباحثون 4ي مقاربi±ا أيضا باملحاورة وجها لوجه وما يتضمنه
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بمختلف

هيك{ي
تنظيم
من
32
مقاطعها).(KerbartOrecchioni1990
واعتت أيضا منتديات النقاش كنظام هجن ألنه نظام
لالتصال الشخ و الجماهي ) (Baym 1998فهو يتيح
تبادال شخصيا )شخص أ يجيب ع{ى شخص ب( واتصاال
جماهيا )شخص أ يضع رسالة تقرأ من طرف عدد غ
محدود )نظريا( من مستعم{ي الشبكة(33.وقد طرح
ًّ
4 Marcocciaي تحليله لهذا النظام تساؤال هاما هو :مع أي
نوع من التفاعل يتناسب منتدى نقاش معن؟ 34وسلك 4ي
إجابته ع{ى هذا السؤال تحليال تحاوريا Analyse
َ َ
بحث من خالله الطبيعة التحاورية الX
conversationnelle
تم %هذا النظام ،فقد رأى أن الوحدة املوضوعاتية ألي
منتدى نقاش cي وحدة نسبية للغاية مما يجعل النقاش
ً
ً
ُم َربكا )مشوشا( وغ منظم بسبب خلق متواصل ملواضيع
نقاش جديدة ومحاورات موازية (Merring 1999, Kear
ُ
) ،2001فيكون
ويحدث الاستطراد 4 Digressionي موضوع ما
تدريجيا إذ يتحقق ضمن سلسلة من الرسائل تؤدي كل مijا
تقدما موضوعيا للرسالة السابقة ،والنتيجة cي حدوث
تفكك موضوعاتي .فالطابع الالم&%امن يؤدي بال شك إ?ى
التشتت 4ي املواضيع ،ومن الطبيي أن الانتظار يؤدي إ?ى
التجزئة والتقسيم .Fragmentationفإذا طرحنا رسالة ما 4ي
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املنتدى حول موضوع معن وتأخر الرد علi¤ا تتولد لدينا
الرغبة 4ي الشروع 4ي نقاش موضوع آخر ع{ى أن يحظى هذا
َ
ٔالاخ بقبول أك.
كما أنه من الصعب يقول  Marcocciaأن نعت أن النقاشات
ً
داخل منتدى تمثل تفاعال ،ألنه بالفعل يستحيل تعين
"وحدة ٕالاطار التشاركي"  Unité du cadre participatifالX
ذكرها  Erving Goffmanوالخاصة باملنتدى ألنه ال يوجد
مجموعة محددة ومعينة من املشاركن ،بل بالعكس هناك
مشاركون يدخلون ويغادرون النقاش .فمدة النقاش تطرح
إشكاال إذ أنه ال يمكن اعتبار التبادالت 4ي املنتدى ع{ى أ¼iا
تجري 4ي إطار زم Áموحد ،وعليه فإن البعد الزم Áليس
غائبا 4ي املنتدى بالرغم من ان هذا ٔالاخ يعت نظاما
الم&%امنا إال أن التنظيم التسلس{ي والتعاق Õللتبادالت يبقى
ضعيفا ،إذ أنه وع{ى سبيل املثال يبقى الجزء الثاني من
الثنائية )سؤال-جواب( متأخرا بعد التدخل الابتدائي .فلكي
نعت أن النقاشات الدائرة ضمن منتديات النقاش تمثل
حوارا أو تحاورا علينا القبول والوي بالطابع املرن واملتواصل
ً
للتفاعل طبقا ملا اق&حه KerbratOrecchioni 1992الذي
استشهد بمقولته  Marcocciaحيث قال" :لكي يتحقق لدينا
التفاعل الواحد ذاته ينبòي أن تتوفر مجموعة من املشاركن
قابلة للتعديل أو التغي ولكن دون انقطاع ،ضمن إطار زماني
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ومكاني قابل للتعديل ولكن دون انقطاع ،يتحدثون عن
موضوع قابل للتعديل لكن دون انقطاع".
«Pour qu’on ait affaire à une seule et même interaction,
il faut et il suffit qu’on ait un groupe de participants
modifiable mais sans rupture, qui dans un cadre spaciotemporel modifiable mais sans rupture, parlent d’un
objet modifiable mais sans rupture»35.

كي يخلص الباحث أن منتديات النقاش تتيح محادثات
متقطعة  conversations discontinuesوcي نوع من الحوارات
يصفها Goffmanع{ى أن تبادل الكالم فi¤ا ال يمثل النشاط
الرئي ôللمشاركن وإنما يمثل نشاطا للمرافقة ،إذ تبدو
الثغرات ممتدة بشكل ال متناcي أي حالة مفتوحة من الكالم
أو "محادثة جارية زمنيا" conversation chroniquement en
.cours
ّ
وعرف 4 Marcocciaي ٔالاخ منتديات النقاش ع{ى أ¼iا
حوارات متعددة ٔالاطراف متقطعة وسيطية ع الحاسوب
.Polylogues discontinus médiatisés par ordinateur
نظام ال67يد اللحظي :
يسمح اليد اللحظي  Messagerie instantanéeبتبادل
الرسائل النصية املكتوبة وغ النصية بن شخصن أو أك
4ي بعض ٔالاحيان ،وتحدث عملية التبادل 4ي الزمن الحقيقي
فهو نظام م&%امن 4ي أغلب ٔالاحيان وشبه م&%امن 4ي أحيان
أخرى .
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ويعتﻩ البعض ع{ى أنه "خالصة دمج بن ٔالاداة الاتصالية
36
)الحاسوب املرتبط باألن&نت( والاتصال الشخ ".
وقد بدأت تطبيقات اليد اللحظي 4ي الانتشار والتنوع إ?ى أن
شكل هذا النظام املنافس ٔالاول لخدمة غرف الدردشة ،IRC
بل كان السبب الرئي4 ôي تدهور شعبيi±ا ال Xشهدimا 4ي
السنوات ٔالاو?ى النتشار شبكة ٔالان&نت.
كما ظهرت وتطورت تطبيقات اليد اللحظي ابتداء من سنة
 1996السنة ال Xظهر فi¤ا برنامج  ،ICQوبعدها Yahoo
 Messengerسنة  ،1998وبعدها  MSN Messengerسنة
 1999وبعدها  GaduGaduسنة  ،2000وابتداء من سنة
 2005أدمجت 4ي النظام تقنية الصوت باستعمال بروتوكول
ٔالان&نت Voix sur IPوابتداء من  2009سجل النظام
تعديالت وابتكارات جوهرية 4ي خيارات مختلف التطبيقات،
وبعد سنة  2012ظهرت التطبيقات املعروفة وال Xأصبحت
أك شعبية وأك استخداما مثل:
Skype, Yahoo Messenger, Viber, What’s app, QQ,
Facebook Messenger, Message (Apple) Hangoots
(Google) Chat On, Instagram, Tango, Line, Snapchat,
KakaoTald, Wechat, Kik Messenger, Telegram…etc.
وتفيد بعض ٕالاحصائيات أن تطبيق الواتس آب What’s

 Appهو ٔالاك استعماال 4ي العالم من قبل مستخدمي
ٔالان&نت إذ يقدر عدد مستخدميه بأك من  1مليار مستخدم
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نشط شهريا 37،و 40مليار رسالة متبادلة يوميا 38.وهو ما
يفوق عدد الرسائل القصة SMSاملتبادلة يوميا بمرتن .هذا
ما صرح به مصمم هذا التطبيق  ،Jon Koumوأضاف أيضا
أن  1.6مليار صورة و 250مليون مقطع فيديو يتم تبادلها
أيضا يوميا ع هذا التطبيق املتاح ع  53لغة 4ي العالم،
ويح أيضا  1مليار مجموعة تفاعلية.
وقد بلغ هذا التطبيق هذا املستوى الخيا?ي بعد شرائه من
قبل 4 Facebookي سنة ) 2014بسعر يقدر ب  19.2مليار
دوالر( ،و املث للدهشة هو أن تطبيق الواتس آب هو أك
انتشارا من تطبيق  Facebook Messengerالذي هو التطبيق
ٔالاص{ي املرافق لشبكة التواصل الاجتماي فايسبوك.ويحتل
تطبيق ميسنجر املرتبة الثانية 4ي العالم بعدد مستخدمن
يقارب  800مليون مستعمل ولم يبلغ ميسنجر هذﻩ املرتبة إال
ألنه مرافق لتطبيق الفايسبوك ٔالاك استخداما 4ي العالم
من ضمن كل خدمات ٔالان&نت .وبعد تطبيق امليسنجر التابع
للفايسبوك يأتي تطبيق الفاي Viberوبعدها التطبيقات
39
ٔالاخرى.
إن السبب 4ي تفوق نظام اليد اللحظي ع{ى غرف الدردشة
كما سبق ذكرﻩ هو أن اليد اللحظي حافظ ع{ى م%ة ال&%امن
والتفاعل 4ي الزمن الحقيقي ،بل وتغلب ع{ى نظام غرف
الدردشة بخيارات وإمكانات جوهرية شكال ومضمونا .ومع
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ذلك و4ي كث من ٔالاحيان تستعمل كلمة "دردشة" للحديث
ً
عن خدمة اليد اللحظي ،وإن صح ذلك لغويا )ألنه لغويا
ُ
الدردشة تع Áالكالم بغ كلفة( فإن الدردشة هنا ليست لها
نفس البنية التنظيمية وال الخصوصيات التفاعلية ال Xسبق
التطرق لها من خالل نظام غرف الدردشة.IRC
فنظام غرف الدردشة متوفر 4ي بعض مواقع الواب ومتاح
ألي مستعمل أن&نت الدخول 4ي تبادالت الدردشة  ،بينما
نظام اليد اللحظي قائم ع{ى تطبيق معن يتعن تحميله
وتثبيته ع{ى جهاز الحاسوب )أو الهاتف الذكي أو اللوحة
الرقمية( ،وال يكون النقاش أو الاتصال من خالله متاحا ألي
شخص بل يتضمن التطبيق قائمة أسماء مسبقة يتم
إعدادها تدريجيا من طرف صاحب الحساب انطالقا من
القائمة الكلية ألسماء ٔالاشخاص املسجلن 4ي ذاكرة الهاتف
.Liste des contacts
وعليه فإن "غرف الدردشة تتيح تفاعالت مكتوبة متعددة
ٔالاطراف بن أشخاص يجمعهم الحضور زمنيا وعن بعد 4ي
فضاء ما )...(Rintel 2001بينما يربط اليد اللحظي
مشاركZن يندمجون وفق ال&%ام مسبق مع الطرف ٓالاخر ،أي
40
أطراف معروفة أو ع{ى ٔالاقل أشخاص معينن".
ورغم أن تطبيقات اليد اللحظي تتم %فيما بيijا 4ي عدة
خصوصيات تتعلق خاصة بالجانب الشك{ي كاأللوان
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وأيقونات الانفعال وح pXبعض الفروق ع{ى املستوى
الوظيفي إال أ¼iا تش&ك 4ي الكث من الخيارات الاتصالية
نذكر مijا:
 تسمح كلها بتبادل الرسائل النصية املكتوبة ويكونالتبادل 4ي أغلب ٔالاحيان م&%امنا حينما يتحقق حضور
زماني مش&ك بن طر4ي الاتصال .أما إذا غاب املستقبل
فإن الرسالة تبقى ظاهرة 4ي حسابه إ?ى غاية قراءimا
وتبقى ظاهرة بعد قراءimا ،لذلك يصنف أغلب
الباحثن اليد اللحظي 4ي خانة النظم الشبه م&%امنة
.Dispositifs Quasi synchrones

 تسمح كلها بتبادل الرسائل الصوتية ال Xيسجلهااملرسل بصوته ويكون استقبالها سواء 4ي اللحظة ذاimا
أو حن حضور املستقبل.
 تسمح كلها بتبادل املقاطع الصوتية )أغاني،محاضرات ،دروس (...ومقاطع الفيديو.
 تسمح كل التطبيقات أو أغلiا باملحاورة الصوتية أي مايشبه املكاملة الهاتفية وبشكل مجاني مهما تباعد طرفا
ً
الاتصال جغرافيا.
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 يسمح بعضها مثل السكايب بإجراء مكاملات الفيديو أيمحاورات صوتية بصرية ،مهما تباعد طرفا الاتصال
جغرافيا.
 تتيح معظمها إمكانية تشكيل مجموعات تفاعلية منبن قائمة ٔالاشخاص ال Xيحتوiýا التطبيق ويكون
التبادل جماعيا بحيث يستطيع كل عضو أن يرى ما
يكتبه أي عضو آخر باملجموعة.
 تبقى املحاورة والرسائل املكتوبة والرسائل الصوتيةواملقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو مخزنة ع{ى الشاشة
ويظهر أحدiا ثم ٔالاقدم فاألقدم .أما املحاورة الصوتية
أو الصوتية البصرية فال يبقى لها أي أثر شأ¼iا شأن
املكاملات الهاتفية التقليدية.
إن هذا البعد املتعلق ببقاء الرسائل قد نال اهتماما خاصا
من قبل بعض الباحثن ،وقد سبق وأن ذكرنا أن
 Marcocciaأطلق ع{ى هذﻩ الخاصية اسم "الاستقرار"،
بينما سماها كل من  Liccopeو4) Denisي إطار سسيولوجيا
الاستخدامات  (2006و4) Jonesي إطار التحليل الخطابي
متعدد ٔالانماط( باسم "الثبات" أو "البقاء" ،41Persistance
أي بقاء الرسائل املرسلة واملستقبلة ظاهرة ع{ى شاشة
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حاسوب كل من املرسل واملستقبل ،وذكر هؤالء أن هذا
البعد يساهم 4ي الحفاظ ع{ى الرابط الاجتماي عن بعد.
وcي الخاصية نفسها ال Xترتبط بخاصية التبادالت املتأخرة
أو الشبه م&%امنة ال Xنالحظها 4ي حالة التأخر 4ي قراءة
الرسالة املستقبلة من طرف املتلقي وبقاؤها ع{ى الشاشة،
ويق&ح كل من  Licoppeو Denisعبارة "حالة مفتوحة من
الكتابة"  Etat d’écriture ouvertكعبارة مستوحاة من عبارة
" Erving Goffmanحالة مفتوحة من الكالم" Etat de parole
4 ouvertي أعماله املتعلقة iيكلة الكالم 4ي سياقات العمل
التعاوني ،42وذكر  Licoppeو Denisأن وضعية التبادالت
43
املتقطعة ال تؤثر 4ي توازن الرابطة التفاعلية.
فضال ع{ى كل هذﻩ الخيارات ال Xسبق ذكرها فان معظم
تطبيقات اليد اللحظي تتيح إعادة إرسال أو تمرير نفس
َ
املستقبلة من شخص إ?ى أشخاص آخرين ،مهما
الرسالة
كانت نوع هذﻩ الرسالة ووفق نفس التطبيق ،بل ونفس
الخيار ممكن أيضا ع تطبيق مختلف عن التطبيق ٔالاول،
فمثال إذا استقبل شخص "ب" رسالة من شخص "أ" عن
طريق تطبيق الواتس آب مثال وكان شخص ثالث "ج" ال
يملك هذا التطبيق ع{ى هاتفه الذكي فإن الشخص "ب"
بإمكانه تمرير وإعادة الرسالة إ?ى الشخص "ج" عن طريق
تطبيق الفاي مثال الذي يكون متوفرا ع{ى هاتف الشخص
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"ج" ويبقى نفس املبدأ صالحا لتطبيقات أخرى.وهذا ما ينم
عن مرونة وديناميكية تربط مختلف هذﻩ التطبيقات ،وتنم
أيضا عن الكفاءة التقنية العالية ال Xأصبحت تتمتع iا
املبتكرات املادية ال سيما الهواتف الذكية.
البعد اللساني ي تحليل عملية الاتصال الشخ 123ع67
الان6Iنت:
يتخ ــذ امل ــدخل اللس ــاني م ــن املح ــاورة أو املحادث ــة وجه ــا لوج ــه
ً
مرجعا للمقارنـة والتحليـل ،أي البحـث 4ـي التغـات الXـ طـرأت
ع{ ـ ــى التب ـ ــادالت ض ـ ــمن املحادث ـ ــة وجه ـ ــا لوج ـ ــه عن ـ ــد انتقاله ـ ــا
 transpositionإ? ــى ال ــنمط ٕالالك&ون ــي ،و 4ــي ه ــذا الس ــياق أت ــى
الباح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث  Marcocciaبعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة "املحادث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املكتوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة"
ً
 Conversation écriteوأت ــى أيض ــا  JacquesAnisب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـبارة
" "parlécritكوص ـ ـ ـ ـ ــف لعملي ـ ـ ـ ـ ــة الاتص ـ ـ ـ ـ ــال الوس ـ ـ ـ ـ ــيطي ع ـ ـ ـ ـ ــ
الحاس ــوب ،ع{ ــى أس ــاس أن ــه نم ــط م ــن الاتص ــال يعتم ــد ع{ ــى
44
وضــع الكتابــة  Code écritولكــن ضــمن ديناميكيــة تحاوريــة
أي شفوية.
ف ِبتقريب الاتصاالت الرقمية املكتوبة مع الاتصال املواج¥
التقليدي يتضح أن التبادالت املكتوبة ع ٔالان&نت cي عبارة
عن مزيج من املكتوب والشفوي و هو ما يؤدي إ?ى نوع تباد?ي
هجن ،مع أن املظاهر الشفوية 4ي الكتابات الرقمية ليست
بنفس خصائص الاتصال الشفوي املنطوق 4ي الاتصال
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املواج . ¥كما أن غياب العوامل الغ لفظية املرتبطة
تقليديا باملحادثة الشفوية وجها لوجه كالصوت مثال يجعل
مستخدمي ٔالان&نت يلجؤون إ?ى ابتكار صيغ مستحدثة من
شأ¼iا أن تدعم الوظيفة التعبية للتبادالت املكتوبة ،مثل
استبدال عبارات كاملة ببعض الحروف والاتفاق ع{ى ذلك
ضمن جماعات لسانية بأكملها مثل العبارتان املشهورتان
جدا 4ي التبادالت عن بعد.Lol, MDR (mort de rire) :
و تعد أيضا ظاهرة استعمال لغتن 4ي جملة واحدة code-
 swischingمنتشرة كثا 4ي التبادالت ٕالالك&ونية وcي
إس&اتجية لسانية شفوية بامتياز تنتشر داخل الجماعات
ال Xيتم %موروiا الثقا4ي بتعدد اللغات Multilinguisme
كاملجتمع الجزائري.
ويبقــى أهــم دليــل أو مظهــر ع{ــى ٕالاطــالق مــن مظــاهر ام& ـ%اج
املكت ـ ـ ـ ـ ـ ــوب م ـ ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفوي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــا يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم pبأيقون ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الانفغــال  Emoticôneمثــل ،☺:و ال Xـ cــي عبــارة عــن أش ـكال
ورسـ ــومات واكبـ ــت اسـ ــتخدام ٔالاف ـ ـراد للـ ــنظم السوسـ ــيوتقنية
لالتصـ ــال الوسـ ــيطي عـ ــ الحاسـ ــوب)السـ ــيما اليـ ــد اللحظـ ــي،
وغ ــرف الدردشـ ــة( وت ــم اسـ ــتحداث هـ ــذﻩ ٔالايقون ــات كـ ــي تـ ــؤدي
وظيفــة الاتصــال الغــ لفظــي 4ــي الاتصــال املباشــر وجهــا لوجــه
واملتمثلة 4ـي توصـيل مشـاعر الانفعـال باختالفهـا والXـ ال يمكـن
للرسائل املكتوبة النصية أن تؤدiýا بمفردها.
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خاتمة:
تعززت عملية الاتصال الشخ بن ٕالافراد بأشكال جديدة
من التواصل ولدimا التكنولوجيات الحديثة لالتصال فكانت
ً
هذﻩ املمارسات الاتصالية الجديدة انعكاسا 4ي تنوعها للاء و
التنوع الذي يطبع مختلف الوسائط الرقمية 4ي تشكيلi±ا
التقنية و الوظيفية  .فمثلت النظم السوسيوتقنية لالتصال
الوسيطي ع الحاسوب )بريد الك&وني ،بريد لحظي،
دردشة (...،مبتكرات تحاكي سلوكات الاتصال الشخ
ً
ً
املباشر وجها لوجه و تدعمه  ،بعيدا ع{ى أن تمثل بديال عنه
ًّ
أو تعوضه كليا.

273

الهوامش:
1ﻭﻟﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺑﺮﻛﺎﺕ ،ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ
 ،47ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1991ﺹ.121
2ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻮﻥ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?f
 id=13&lcid=41936ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ2016/03/04 :

3محمود عبد الفتاح رضوان ،الاتصال اللفظي وغ6Z
اللفظي ،املجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة،
 ،2012ص)40بتصرف(
صالح خليل أبو أصبع ،الاتصال الجماه6Zي ،دار
4الشروق،القاهرة ،1999 ،ص.70
كريمة أحسن شعبان، ،الاتصال الخطابي و فن ٕالاقناع،
5ط ،1عمان :دار أسامة للنشر و التوزيع ، 2015 ،ص158
 6محمود عبد الفتاح رضوان ،مرجع سبق ذكرﻩ ،ص38
7كريمة احسن شعبان مرجع سبق ذكرﻩ ،ص )164بتصرف(
8املرجع نفسه ،ص 84نقال عن:
محمد موفق الغاليي ، Áوسائل ٕالاعالم وأثرها ي وحدة
ٔالامة ، ،دار املنارة للنشر والتوزيع ،جدة ،بدون
تاريخ،ص.109

274

 الاتصال الرقمي ي وسائل الاعالم، محمد عبد الحميد9
، القاهرة، دار الفكر العربي،1 ط،نت6Iمن املنادي إى ٔالان
.20ص،2009
10

Serge Proulx, l’usage des objets communicationnels :
l’inscription dans le tissu social,
URL :http://sergeproulx.uqam.ca/wpcontent/uploads/2010/12/2007-proulx-l-usage-des-ob27.pdf, consulté le 14/02/2015
11
Ibid,
12
FrancoitMangenot, Glossaire de l’Agence
Universitaire de la Francophonie AUF, URL :
https://wiki.auf.org/glossairedlc/Index/Communication
M%C3%A9diatis%C3%A9eParOrdinateur , consulté le
15/08/2016
13
Myriam Cabrales Vargas, complexité de la
communication médiatisée par ordinateur : le cas du
courrier électronique, dans Revisita ElctronicaMatices
en LanguasExtranjeras N° 2 décembre 2008 , page 4
14
Ibid, p 04
15
Ibid, p 05
16
Béatrice frankel et Michel Marcoccia, Introduction
dans Language et Société,N°104, 2003 /2, p 5-7

ي4 ي منشورةc ية%جل هذﻩ ٔالاعمال املكتوبة باللغة ٕالانجل17
«Journal of Computer Mediated Communication» مجلة
ي مجلة4 ا منشورijأما املكتوبة بالفرنسية فإن الكث م
.« الفرنسيةRéseaux»
18

Francis Ball, Médias et société, 16ème édition,
Lextenso éditions, Paris, 2013, P 11 (adapté).
275

19

Michel Marcoccia, La CMO : Problèmes de genres
et de typologie, journée d’études : les genres de l’oral,
Université lumière –lyon 2, 18/04/2003.
20
Ibid.
21
Ibid (adapté).
22
Ibid.
23
Hanane Boufenara, Analyse des interactions écrites
médiatisée par ordinateur : l’exemple du Chat en
Algérie, mémoire de magister en sciences du langage,
faculté des lettres et des langues, université Mentouri
Constantine, 2008, P 21.
24
Myriam Cabrales Vargas, opcité.
25
Michel Marcoccia, La CMO, problèmes de genres
et de typologie, opcité
26
J. Anis et autres, Internet communication et
langues française, Hermès, Paris, 1999, P 13.
27
Labbé. H. Marcoccia, M, communication
numérique et continuité des genres, l’exemple du
courrier électronique. URL :http://www.revuetexto.net/index.php?id=512 consulté le 20/08/2016
28
MichelMarcoccia, La CMO, opcité.

 ع=ى اتجاهات12ا6I أثر التفاعل الاف، صافية قاسيم29
 دراسة،مستخدمي فيسبوك نحو تشكيل الفضاء العمومي
اضية6Iمسحية ع=ى عينة من طلبة املجتمعات الاف
 كلية،( رسالة دكتوراﻩ )غ منشورة،الطالبية ي الجزائر
.105  ص،2016 ،3 علوم ٕالاعالم والاتصال جامعة الجزائر
30

www.aljazirah.com.sa/digimag/13062004/co27,html ﺷﻮهد يوم
2016/08/12
276

 دار،1  ط، ٕالاعالم الرقمي الجديد،ماهر عودة الشمايلة31
.2015 ، عمان،ٕالاعصار العلم للنشر و التوزيع
32

Michel Marcoccia, analyse conversationnelle des
forums, dans, Florence Mourlhon-Dallies,les discours
de l’internet : nouveaux corpus, nouveaux modèles,
Presse Sorbonne nouvelle, 2004, p 26.
33
Ibid, P 26.
34
Michel Marcoccia, la CMO : problèmes de genres
et de typologie, opcité.
35
Florence MourlhonDallies, opcité p 28
36
Tedeschi Ingrid, KozowskaPaulina et Renucci
Franck, Communication interpersonnelle à l’ère du
web 2.0. Questions de l’interaction et de
l’interactivité,
URL:http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo1
0/tedeschi_nowakowska_renucci_ludovia_2010.pdf,
consulté le 12/08/2016

ي إرسال واستقبال4 املستخدم النشط هو الذي يشارك
.الرسائل عكس املستخدم املسجل الذي يكتفي بالحضور37
38

Nicolas Luciu, Plus de 40 milliard de messages
Whatsapp échangés chaque jour, dans le Figaro,
URL :www.lefigaro.fr/hight-tech/2016/02/02 consulté
le 24/08/2016.
3939
Ibid. consulté le 24/08/2016.
40
Clair-Antoine Veyrier, multiactivité et
multimodalité dans les réunions à distance :usage du
Chat et de la messagerie instantanée, le revue
Réseaux N° 164, 6/2015, la découverte, Paris, P 15.
41
Julie Denouel, les interactions médiatisées en
messagerie instantanée : organisation située des
ressources sociotechniques pour une coprésence à
277

distance, Thèse de doctorat soutenue à l’université
Montepellier (Discipline : Sciences du language),
2008, P 246.
42
Ibid. P 246.
43
Ibid. P 246.
44
Michel Marcoccia, la représentation du non verbal
dans la communication écrite médiatisée par
ordinateur, dans la revue Communication et
Organisation N° 18, 2000, URL :
http://communication,organisation.reves.org/2331,
consulté le 11/11/2016.

278

الدكتور :عبد النور بوصابة
أستاذ محاضر ي علوم ٕالاعالم والاتصال
جامعة مولود معمري ت'&ي وزو

الدكتور :عبد النور بوصابة
أستاذ محاضر ي علوم ٕالاعالم والاتصال
جامعة مولود معمري ت'&ي وزو

ملخص:
كـ ـ ــان النـ ـ ــاس ـ ـ ــي املاـ ـ ــ يقطعـ ـ ــون آالف ٔالاميـ ـ ــال مـ ـ ــن أجـ ـ ــل
الحص ـ ـ ــول ع ,ـ ـ ــى العل ـ ـ ــم وتلق ـ ـ ــي الدراس ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ــا الي ـ ـ ــوم  -و ـ ـ ــي
عص ـ ـ ــر التقني ـ ـ ــات الحديث ـ ـ ــة  -أص ـ ـ ــبح كـ ـ ــل  8ـ ـ ــء  ـ ـ ــي متن ـ ـ ــاول
ً
الجمي ـ ـ ـ ــع ،ول ـ ـ ـ ــم يع ـ ـ ـ ــد ٕالانس ـ ـ ـ ــان مض ـ ـ ـ ــطرا للتنق ـ ـ ـ ــل أو ح= ـ ـ ـ ــ<
مغـ ــادرة مIJلـ ــه ليصـ ــله العلـ ــم إQـ ــى غرفـ ــة نومـ ــه أو مقـ ــر عملـ ــه،
ع ـ ــن طري ـ ــق تقني ـ ــات التعل ـ ــيم ع ـ ــن بع ـ ــد ،وال ـ ــذي ب ـ ــدأت تلج ـ ــأ
لـ ـ ــه معظـ ـ ــم الجامعـ ـ ــات واملراكـ ـ ــز ٔالاكاديميـ ـ ــة ـ ـ ــي العـ ـ ــالم بمـ ـ ــا
 ـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك بع ـ ـ ــض الجامع ـ ـ ــات واملراك ـ ـ ــز الجزائري ـ ـ ــة ،ودخل ـ ـ ــت
الجزائـ ـ ـ ــر مثله ـ ـ ــا مثـ ـ ـ ــل بعـ ـ ـ ــض بلـ ـ ـ ــدان العـ ـ ـ ــالم الثالـ ـ ـ ــث هـ ـ ـ ــذﻩ
التجربـ ـ ـ ــة ،وسـ ـ ـ ــيopكز إشـ ـ ـ ــكال دراسـ ـ ـ ــتنا ع,ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدى فعاليـ ـ ـ ــة
املواق ـ ـ ـ ــع الجزائري ـ ـ ـ ــة املتخصص ـ ـ ـ ــة  ـ ـ ـ ــي التعل ـ ـ ـ ــيم وه ـ ـ ـ ــل أ qrـ ـ ـ ــا
تتما 8ـ ــ< م ـ ــع التط ـ ــور التكنول ـ ــوuي الهائ ـ ــل ،وه ـ ــل أ qrـ ــا وص ـ ــلت
إQـ ـ ــى درجـ ـ ــة منافسـ ـ ــة املواقـ ـ ــع ٔالاجنبيـ ـ ــة ،أو هـ ـ ــل أ qrـ ـ ـا توظـ ـ ــف
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بطريق ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــطحية وغ zـ ـ ـ ــ oكامل ـ ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك بتق ـ ـ ـ ــديم نم ـ ـ ـ ــاذج
للمواقع التعليمية ي الجزائر.
الكلم ـ ــات املفتاﺣي ـ ــة :التعل ـ ــيم ٕالالكopون ـ ــي-التعل ـ ــيم الرقم ـ ــ-
فعاليـ ـ ـ ـ ـ ــة التعلـ ـ ـ ـ ـ ــيم –تنافسـ ـ ـ ـ ـ ــية مواقـ ـ ـ ـ ـ ــع
التعليم ع,ى الانopنت.
Résumé :
L’objectif de cet article est de montrer l’importance des
nouvelles méthodes d’enseignement à distance, à l’ère
du monde numérique, et de se baser sur la réalité de ELearning en Algérie, en citant des exemples des sites
algériens d’enseignement ou de formation par voie
électronique, et enfin constater l’efficacité de ces sites,
et le degré de leur concurrence aux sites étrangers.
Mots clés : Enseignement électronique-Enseignement
numérique- l’efficacité des sites de formation et
d’enseignement.

مقدمة:
يش ـ ـ ــهد العـ ـ ـ ــالم منـ ـ ـ ــذ أواخـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ــرن املاـ ـ ـ ــ ثـ ـ ـ ــورة علميـ ـ ـ ــة
وتكنولوجي ـ ـ ـ ــة بلغ ـ ـ ـ ــت تأثozا qـ ـ ـ ــا ونتائجهـ ـ ـ ــا أع ,ـ ـ ـ ــى املس ـ ـ ـ ــتويات
متجـ ـ ـ ــاوزة بـ ـ ـ ــذلك ثـ ـ ـ ــورة القـ ـ ـ ــرن  18الصـ ـ ـ ــناعية ـ ـ ـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا،
ال ـ ـ ــء ال ـ ـ ــذي يم zـ ـ ــ Iث ـ ـ ــورة الي ـ ـ ــوم أن الاتص ـ ـ ـال واملعلوماتي ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز مظاهره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
غيـ ـ ـ ـ ــتس"Bill.Gatesوبحسـ ـ ـ ـ ــب البـ ـ ـ ـ ــاحثzن ّأن الص ـ ـ ـ ـ ـراع بـ ـ ـ ـ ــzن
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ال ـ ــدول  ـ ــي املس ـ ــتقبل س ـ ــيكون ح ـ ــول املعلوم ـ ــات ول ـ ــيس ع ,ـ ــى
املوارد الطبيعية(1).
ويؤكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـoاء ّأن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمعلومـ ــات  ـ ــي أه ـ ــم وأعظ ـ ــم م ـ ــا أفرزت ـ ــه التط ـ ــورات الهائل ـ ــة
 ـ ـ ـ ـ ــي مج ـ ـ ـ ـ ــال تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــات املعلوم ـ ـ ـ ـ ــات والاتص ـ ـ ـ ـ ــال ،وال= ـ ـ ـ ـ ــ
غ zـ ـ ــoت الكث zـ ـ ــ oم ـ ـ ــن أنم ـ ـ ــاط املعيش ـ ـ ــة والحي ـ ـ ــاة والتفك zـ ـ ــ  oـ ـ ــي
وق ـ ـ ـ ــت قياـ ـ ـ ـ ــ جـ ـ ـ ـ ــدا،فاالنopنت"أوجـ ـ ـ ـ ــدت أنماطـ ـ ـ ـ ــا ليسـ ـ ـ ـ ــت
للتواص ـ ــل والعم ـ ــل والتج ـ ــارة فقط،ب ـ ــل نم ـ ــط جدي ـ ــد للحي ـ ــاة
يف ـ ـ ـ ــرض تحديات ـ ـ ـ ــه ع ,ـ ـ ـ ــى ٔالانم ـ ـ ـ ــاط التقليدي ـ ـ ـ ــة ال= ـ ـ ـ ــ آلفه ـ ـ ـ ــا
الناس من قبل"(2).
وإن الاهتم ـ ـ ــام بقض ـ ـ ــايا ومف ـ ـ ــاهيم التعل ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ــي  ـ ـ ــي
الغـ ـ ــرب يع ـ ـ ــود  ـ ـ ــي ٔالاص ـ ـ ــل إ Qـ ـ ــى بداي ـ ـ ــة ثمانين ـ ـ ــات الق ـ ـ ــرن 20
فف ـ ــي س ـ ــنة  1982ب ـ ــدأت الدراس ـ ــات املهتم ـ ــة بمج ـ ــال الopبي ـ ــة
والتعل ـ ـ ــيم تط ـ ـ ــرح العدي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن القض ـ ـ ــايا ؤالاس ـ ـ ــئلة الهام ـ ـ ــة ،
حي ـ ـ ــث دع ـ ـ ــت إ Qـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة الاهتم ـ ـ ــام بالبح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــ  ـ ـ ــي
مجـ ـ ـ ـ ــال التعلـ ـ ـ ـ ــيم الالكopونـ ـ ـ ـ ــي(3) ،وتزاي ـ ـ ـ ــد الاهتمـ ـ ـ ـ ــام q¢ـ ـ ـ ـ ــذا
الن ـ ــوع مـ ـ ــن التعلـ ـ ــيم بشـ ـ ــكل أكـ ـ ــ oـ ـ ــي النصـ ـ ــف الثـ ـ ــاني مـ ـ ــن
تس ـ ـ ــعينات الق ـ ـ ــرن املا ـ ـ ــ ،إذ نظم ـ ـ ــت الجمعي ـ ـ ــة ٔالامريكي ـ ـ ــة
لعمـ ـ ـ ـ ــداء القبـ ـ ـ ـ ــول والتسـ ـ ـ ـ ــجيل أول م ـ ـ ـ ــؤتمر دوQـ ـ ـ ـ ــي للتعلـ ـ ـ ـ ــيم
الالكopون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة "دنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" بوالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورادو
ٔالامريكي ـ ـ ــة،ي ش ـ ـ ــهر أوت ، 1997ومنـ ـ ــذ ذل ـ ـ ــك الوق ـ ـ ــت احت ـ ـ ــل
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التعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الالكopونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مكان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
املتقدمة(4).
 -1مفهوم التعليم الالك9:وني:
إن التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي ه ـ ــو أح ـ ــد وس ـ ــائل التعل ـ ــيم ع ـ ــن بع ـ ــد
و لك ـ ـ ــن نظ ـ ـ ـرا النتش ـ ـ ــار ٔالاول فان ـ ـ ــه أعتـ ـ ــ  oـ ـ ــي أحي ـ ـ ــان كث zـ ـ ــoة
مرادف ـ ــا ل ـ ــه ،فيعت ـ ــ oالتعل ـ ــيم ٕالالكopون ـ ــي ش ـ ــكال م ـ ــن أش ـ ــكال
التعل ـ ـ ــيم ع ـ ـ ــن بع ـ ـ ــد ويمك ـ ـ ــن تعريف ـ ـ ــة بأن ـ ـ ــه طريق ـ ـ ــة للتعل ـ ـ ــيم
باس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام آلي ـ ـ ـ ـ ـ ــات الاتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال الحديثـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن حاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب
وش ـ ـ ـ ـ ــبكاته و وس ـ ـ ـ ـ ــائطه املتع ـ ـ ـ ـ ــددة م ـ ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــوت وص ـ ـ ـ ـ ــورة ،
ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومات  ،وآلي ـ ـ ـ ـ ـ ــات بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث  ،ومكتب ـ ـ ـ ـ ـ ــات إلكopونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وك ـ ـ ـ ــذلك بواب ـ ـ ـ ــات ٕالانopن ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ً
ـواء ك ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ـ ــن بع ـ ـ ـ ــد أو  ـ ـ ـ ــي
الفص ـ ـ ــل الدرا ـ ـ ــ امله ـ ـ ــم املقص ـ ـ ــود ه ـ ـ ــو اس ـ ـ ــتخدام التقني ـ ـ ــة
بجمي ـ ــع أنواعه ـ ــا  ـ ــي إيص ـ ــال املعلوم ـ ــة للم ـ ــتعلم بأقص ـ ــر وق ـ ــت
وأق ـ ـ ــل جه ـ ـ ــد وأك ـ ـ ــ oفائ ـ ـ ــدة (5)،فنش ـ ـ ــأ التعل ـ ـ ــيم ٕالالكopون ـ ـ ــي
إذن من ـ ـ ـ ــذ أن تعاض ـ ـ ـ ــدت تقني ـ ـ ـ ــات املعلوم ـ ـ ـ ــات والاتص ـ ـ ـ ــاالت
م ـ ـ ـ ــع التعلـ ـ ـ ـ ــيم ،ويتكـ ـ ـ ـ ــون املص ـ ـ ـ ــطلح مـ ـ ـ ـ ــن كلم=ـ ـ ـ ـ ــ )تعلـ ـ ـ ـ ــيم(
و)إلكopون ـ ـ ـ ــي( وال يش ـ ـ ـ ــopط هنـ ـ ـ ـ ــا أن يق ـ ـ ـ ــوم الحاس ـ ـ ـ ــب ٓالاQـ ـ ـ ـ ــي
بالدور الوحيد املنفرد أو الرئيس ي العملية التعليمية.
-2مراﺣل تطور التعليم الالك9:وني:
يق ـ ـ ـ ـ ــول الخـ ـ ـ ـ ـ ـoاء  ـ ـ ـ ـ ــي الغرب ـ ـ ـ ـ ــأن التعل ـ ـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــر
بم ـ ــرحلتzن أساس ـ ــيتzن تمت ـ ــد املرحل ـ ــة ٔالاو Qـ ــى م ـ ــن ع ـ ــام 1990
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إ Qـ ـ ــى  2000وتم zـ ـ ــIت بظه ـ ـ ــور الش ـ ـ ــبكة العاملي ـ ـ ــة للمعلوم ـ ـ ــات "
الانopن ـ ـ ـ ــت" ،وتب ـ ـ ـ ــدأ املرحل ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــام  2001وم ـ ـ ـ ــا
بعـ ـ ــدها الجيـ ـ ــل الثـ ـ ــاني للشـ ـ ــبكة العامليـ ـ ــة للمعلومـ ـ ــات حيـ ـ ــث
ً
أصبح تصميم املواقع ع,ى الشبكة أك¬ oتقدما(6).
أ  -املرحل ـ ـ ـ ـ ــة ٔالاو Qـ ـ ـ ـ ـ ـى ):(2000-1990بـ ـ ـ ـ ـ ــدء مفهـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ــتعلم
الالكopونـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــع بدايـ ـ ـ ــة انتشـ ـ ـ ــار الانopنـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــzن النـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي
التس ـ ـ ــعينات امليالدي ـ ـ ــة و أص ـ ـ ــبح وس ـ ـ ــيله م ـ ـ ــن وس ـ ـ ــائل تب ـ ـ ــادل
املعلوم ـ ـ ـ ــات والاتصـ ـ ـ ـ ــال فكان ـ ـ ـ ــت الانopنـ ـ ـ ـ ــت الش ـ ـ ـ ـ ـرارة ٔالاوQـ ـ ـ ـ ــى
للتعلم الالكopوني(7).
ب -املرحلة الثانية )من -2001إQى ظهور الجيل الثاني للشبكة
العاملية للمعلومات(:أصبح خالل هذﻩ املرحلة تصميم املواقع
ً
ع,ى الشبكة أك¬ oتقدما.و ظهر مفهوم الويب  ،2.0حيث يمكن
السماح للمستخدمzن باستخدام برامج تعتمد ع,ى املتصفح
 /املوقع فقط لذلك هؤالء املستخدمzن يستطيعون امتالك
قاعدة بياناqم الخاصة ع,ى املوقع باإلضافة إQى القدرة ع,ى
التحكم q¢ا ،وتزويد املستخدمzن بأنظمة تفاعلية تسمح
بمشاركq³م ي تفاعل اجتما²ي(8).
-3نظرة عEى التعليم الالك9:وني ي العالم العربي:
قب ـ ــل أن نتح ـ ــدث ع ـ ــن التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي  ـ ــي الجزائ ـ ــر أردن ـ ــا
أن نقـ ـ ــف عنـ ـ ــد دراسـ ـ ــة حالـ ـ ــة مـ ـ ــن العـ ـ ــالم العربـ ـ ــي "مصـ ـ ــر"
لنب ـ ـ ـ ـ ــzن بعـ ـ ـ ـ ـ ــض النق ـ ـ ـ ـ ــاط ال=ـ ـ ـ ـ ـ ــ يتم ـ ـ ـ ـ ـ ـايز ف¶qمـ ـ ـ ـ ـ ــا التعل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
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الالكopونـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــzن البلـ ـ ـ ــدين ،وألن مصـ ـ ـ ــر كانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
العربي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــباقة  ـ ـ ــي اس ـ ـ ــتخدام التكنولوجي ـ ـ ــا  ـ ـ ــي مي ـ ـ ــادين
التعل ـ ـ ـ ــيم ،و¸ qـ ـ ـ ــدف الاهتم ـ ـ ـ ــام بتط ـ ـ ـ ــوير التعل ـ ـ ـ ــيم والت ـ ـ ـ ــدريب
واس ـ ـ ـ ــتحداث ط ـ ـ ـ ــرق التعل ـ ـ ـ ــيم ع ـ ـ ـ ــن بع ـ ـ ـ ــد والتعل ـ ـ ـ ــيم مـ ـ ـ ـ ــدى
الحي ـ ـ ــاة  ـ ـ ــي مص ـ ـ ــرإQى نق ـ ـ ــل الخ ـ ـ ــدمات إ Qـ ـ ــى املن ـ ـ ــاطق النائي ـ ـ ــة
املعزولـ ـ ـ ـ ـ ــة (9)،وم ـ ـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ـ ــم املؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــات ال=ـ ـ ـ ـ ـ ــ تسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم
تكنولوجيـ ـ ـ ــا املعلومـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــي مصـ ـ ـ ــر مركـ ـ ـ ــز التعلـ ـ ـ ــيم املفتـ ـ ـ ــوح
بجامع ـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ـ ــاهرة وش ـ ـ ـ ـ ــبكة معلوم ـ ـ ـ ـ ــات املجل ـ ـ ـ ـ ــس ٔالاع ,ـ ـ ـ ـ ــى
للجامع ـ ـ ـ ـ ــات ،وش ـ ـ ـ ـ ــبكة معلوم ـ ـ ـ ـ ــات جامع ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــzن ش ـ ـ ـ ـ ــمس
ومعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ومركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز تكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء(10).
كما أنشئت بمدينة ٕالاسماعيلية املدرسة الفنية املتقدمة
لتكنولوجيات املعلومات وبدأت الدراسة ف¶qا اعتبارا من
العام ،1999-98وتشمل ثالثة تخصصات وي :تكنولوجيا
نظم املعلومات ،تكنولوجيا الoمجيات ،وتكنولوجيا
املعلومات(11).
وأعلن مؤخرا عن افتتاح أول جامعة مصرية للتعليم عن
بعد وي الجامعة املصرية الالكopونية للتعليم وبدأت
الدراسة بالجامعة من شهر سبتم 2009 oوتمنح الجامعة
الشهادات ي التخصصات ٓالاتية -:إدارة ٔالاعمال -الحاسبات
والتكنولوجيا.
286

و ب ـ ـ ــالرغم م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا قلن ـ ـ ــاﻩ و مـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل ك ـ ـ ــل املعطي ـ ـ ــات
املقدم ـ ـ ــة أن ـ ـ ــه ب ـ ـ ــرغم اس ـ ـ ــتخدام التكنولوجي ـ ـ ــا بمص ـ ـ ــر إال أن
ثقاف ـ ـ ـ ــة التعل ـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ــي ليس ـ ـ ـ ــت مرس ـ ـ ـ ــخة بع ـ ـ ـ ــد ،و أن
مخلف ـ ـ ـ ــات مش ـ ـ ـ ــاكل التعل ـ ـ ـ ــيم التقلي ـ ـ ـ ــدي وم ـ ـ ـ ــا خلف ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن
تسـ ـ ـرب مدر ـ ــ وانتش ـ ــار ٔالامي ـ ــة ل ـ ــم تنت ـ ــه وبالت ـ ــاQي الانتقـ ـ ــال
إ Qـ ـ ــى مرحل ـ ـ ــة التعل ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ــي ب ـ ـ ــاملع¼< الص ـ ـ ــريح ص ـ ـ ــعب
املن ـ ـ ــال ،وبالت ـ ـ ــاQي أول موق ـ ـ ــع عرب ـ ـ ــي للتعل ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ــي ل ـ ـ ــم
يظهر ي مصر.
 -4أول موقع للتعليم ٕالالك9:وني باللغة العربية :
ظه ـ ـ ـ ـ ــر أول موق ـ ـ ـ ـ ــع للتعل ـ ـ ـ ـ ــيم ٕالالكopون ـ ـ ـ ـ ــي باللغ ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ــة
)، (www.arabic-elearn.comس))))))))))))))))نة 2007وج ـ ـ ـ ـ ــاءت فك ـ ـ ـ ـ ــرة
إنش ـ ــاء املوق ـ ــع ألول م ـ ــرة  ـ ــي الع ـ ــالم العرب ـ ــي لي ـ ــوفر للدارس ـ ــzن
ً
ً
ع ـ ـ ــددا كب zـ ـ ـoا م ـ ـ ــن ب ـ ـ ـرامج تص ـ ـ ــميم الج ـ ـ ـرافيكس والتص ـ ـ ــميم
الهند ـ ـ ـ ــ وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل تقني ـ ـ ـ ــة التعل ـ ـ ـ ــيم بالص ـ ـ ـ ــوت
والصـ ـ ـ ـ ـ ــورة ال=ـ ـ ـ ـ ـ ــ تتـ ـ ـ ـ ـ ــيح للمـ ـ ـ ـ ـ ــتعلم الاسـ ـ ـ ـ ـ ــتماع ومشـ ـ ـ ـ ـ ــاهدة
الoنـ ـ ــامج الـ ـ ــذي يرغـ ـ ــب ـ ـ ــي تعلمـ ـ ــه بشـ ـ ــكل بسـ ـ ــيط ومفصـ ـ ــل
باللغة العربية(12).
ويعتم ـ ــد املوق ـ ــع  ـ ــي تق ـ ــديم محت ـ ــواﻩ التعليم ـ ــ املتط ـ ــور ع ,ـ ــى
ً
ط ـ ــاقم تدري¿ ـ ــ مؤه ـ ــل ت ـ ــم اختي ـ ــارﻩ وفق ـ ــا ألر¾ ـ ــى املع ـ ــاي ozم ـ ــن
أج ـ ــل ض ـ ـ ــمان ج ـ ـ ــودة الخدم ـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا ي ـ ـ ــوفر املوق ـ ـ ــع خي ـ ـ ــارات
متع ـ ـ ــددة وآمن ـ ـ ــة لل ـ ـ ــدفع ،حي ـ ـ ــث يمك ـ ـ ــن للمس ـ ـ ــتخدم ال ـ ـ ــدفع
287

باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام بطاقـ ـ ـ ـ ـ ــة ”كـ ـ ـ ـ ـ ــاش يـ ـ ـ ـ ـ ــو“ أو بواسـ ـ ـ ـ ـ ــطة بطاقتـ ـ ـ ـ ـ ــه
الائتماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة )ف zـ ـ ـ ـ ـ ـIا وماس ـ ـ ـ ـ ـ ــopكارد( أو عـ ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ـ ــق خدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الويس ـ ـ ـ ـ ــopن يوني ـ ـ ـ ـ ــون ،ويتمت ـ ـ ـ ـ ــع املوق ـ ـ ـ ـ ــع بتص ـ ـ ـ ـ ــميم ج ـ ـ ـ ـ ــذاب
وأل ـ ـ ــوان أنيق ـ ـ ــة ويعتم ـ ـ ــد أع ,ـ ـ ــى مع ـ ـ ــاي ozالتعل ـ ـ ــيم ٕالالكopون ـ ـ ــي
املت ـ ــوفرة ع ,ـ ــى الس ـ ــاحة العاملي ـ ــة ليق ـ ــدم للمس ـ ــتخدم تجرب ـ ــة
تعليميـ ـ ــة فريـ ـ ــدة تتمzـ ـ ــ Iبسـ ـ ــهولة ـ ـ ــي التعامـ ـ ــل مـ ـ ــع محتويـ ـ ــات
املوق ـ ــع باللغ ـ ــة العربي ـ ــة ،إذن وبتق ـ ــديمنا له ـ ــذا املوق ـ ــع يتب ـ ــzن
أن م ـ ــيالد التعل ـ ــيم ٕالالكopون ـ ــي ت ـ ــم  ـ ــي ٓالاون ـ ــة ٔالاخ zـ ــoة فق ـ ــط
وبالت ـ ـ ــاQي فه ـ ـ ــو يحت ـ ـ ــاج إ Qـ ـ ــى العناي ـ ـ ــة .خصوص ـ ـ ــا وأن املخ ـ ـ ــاض
ك ـ ـ ــان ص ـ ـ ــعبا ومعق ـ ـ ــدا ،ونح ـ ـ ــاول ٓالان أن نع ـ ـ ــرج إ Qـ ـ ــى دراس ـ ـ ــة
حال ـ ــة التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي ب ـ ــالجزائر ،ه ـ ــل وص ـ ــلنا فع ـ ــال إ Qـ ــى
هذﻩ املرحلة؟
 -5واقع التعليم الالك9:وني ي الجزائر :
ّإن الح ـ ــديث ع ـ ــن مواق ـ ــع التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي  ـ ــي الجزائ ـ ــر ال
يمك ـ ـن فصـ ــله ع ـ ــن واقـ ــع التعل ـ ــيم بحـ ــد ذات ـ ــه ،فكتـ ــب بع ـ ــض
املختص ـ ــzن ال ـ ــذين ألف ـ ــوا م ـ ــدونات ع ,ـ ــى ش ـ ــبكة الانopن ـ ــت  ـ ــي
عـ ـ ــدة مقـ ـ ــاالت أن التعلـ ـ ــيم الالكopونـ ـ ــي هـ ـ ــو“ ،تجربـ ـ ــة غائبـ ـ ــة
ـ ـ ــي الجزائ ـ ـ ــر وهـ ـ ــو ض ـ ـ ــحية انعـ ـ ــدام مش ـ ـ ــروع واض ـ ـ ــح لتط ـ ـ ــوير
عـ ـ ــالم الاتص ـ ــال ،وكـ ـ ــذا تحسـ ـ ــzن مسـ ـ ــتوي النظـ ـ ــام التعليمـ ـ ــ
وتحري ـ ـ ـ ـ ــرﻩ م ـ ـ ـ ـ ــن الاحتك ـ ـ ـ ـ ــار الحك ـ ـ ـ ـ ــومي،وإن ه ـ ـ ـ ـ ــذا املوض ـ ـ ـ ـ ــوع
بالنس ـ ـ ـ ــبة للجزائ ـ ـ ـ ــريzن ه ـ ـ ـ ــو حاج ـ ـ ـ ــة يج ـ ـ ـ ــب توفozه ـ ـ ـ ــا ول ـ ـ ـ ــيس
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مكس ـ ــبا يمكـ ـ ــن النقـ ـ ــاش حولـ ـ ــه ،وقـ ـ ــد نشـ ـ ــاطر هـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ـرأي
فل ـ ــو نع ـ ــود إ Qـ ــى ال ـ ــوراء من ـ ــذ الاس ـ ــتقالل ونح ـ ــن نس ـ ــمع ش ـ ــعار
"التعل ـ ــيم للجمي ـ ــع" ال ـ ــذي تح ـ ــول فيم ـ ــا بع ـ ــد إ Qـ ــى ”ديمقراطي ـ ــة
التعل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم“  ،ي pـ ـ ـ ـ ـ ــoدد ع ,ـ ـ ـ ـ ـ ــى أف ـ ـ ـ ـ ـ ــواﻩ الساس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــروجzن
ل سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحكومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الجزائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتعاقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
انتفاضـ ـ ـ ـ ــة أكتـ ـ ـ ـ ــوبر  ،1988لكـ ـ ـ ـ ــن ع,ـ ـ ـ ـ ــى أرض الواقـ ـ ـ ـ ــع ،لـ ـ ـ ـ ــم
نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـهد إال مح ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت يائس ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتط ـ ـ ـ ـ ـ ــوير نظ ـ ـ ـ ـ ـ ــام التعل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
التقلي ـ ـ ـ ـ ــدي ودعم ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـoامج ج ـ ـ ـ ـ ــاهزة ،أوص ـ ـ ـ ـ ــلت املدرس ـ ـ ـ ـ ــة
الجزائريـ ـ ــة إQـ ـ ــى أدنـ ـ ــى مسـ ـ ــتوياqا مـ ـ ــن حيـ ـ ــث الجـ ـ ــودةٔ ،الامـ ـ ــر
ال ـ ـ ــذي تس ـ ـ ــبب  ـ ـ ــي انتش ـ ـ ــار ظ ـ ـ ــاهرة التس ـ ـ ـ ّـرب املدر ـ ـ ــ ال= ـ ـ ــ
ّ
مس ـ ـ ْـت ج ـ ــيال بكامل ـ ــه ،أغلب ـ ــه م ـ ــن ش ـ ــريحة ٕالان ـ ــاث والفقـ ـ ـراء
وس ـ ـ ــكان املن ـ ـ ــاطق النائي ـ ـ ــة ،ول ـ ـ ــوال نظـ ـ ــام التعل ـ ـ ــيم ع ـ ـ ــن بع ـ ـ ــد
)مراك ـ ــز تعم ـ ــيم التعل ـ ــيم ع ـ ــن طري ـ ــق املراس ـ ــلة( ،املعتم ـ ــد  ـ ــي
الجزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ  1969لكانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الكارثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ oمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ّ
املتوق ـ ــع (13)،فخالص ـ ــة الق ـ ــول أنـ ـ ـه  ـ ــي الجزائ ـ ــر ل ـ ــم ن ـ ــتمكن
بع ـ ـ ـ ـ د مـ ـ ـ ــن القضـ ـ ـ ــاء ع,ـ ـ ـ ــى مخلفـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــنقص ـ ـ ـ ــي التعل ـ ـ ـ ــيم
التقليـ ـ ــدي وبالتـ ـ ــاQي لـ ـ ــيس لـ ـ ــدينا خ ـ ـ ـoات وتأهـ ـ ــل ـ ـ ــي التعلـ ـ ــيم
الالكopوني.
واكتش ـ ـ ـ ـ ـ ــف الجزائري ـ ـ ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاقopاq¢م م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ع ـ ـ ـ ـ ـ ــo
الانopن ـ ـ ـ ــت ،م ـ ـ ـ ــدى هشاش ـ ـ ـ ــة املنظوم ـ ـ ـ ــات املفروض ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــ¶qم
وال=ـ ـ ـ ــ تع ـ ـ ـ ــيقهم ع ,ـ ـ ـ ــى مواكبـ ـ ـ ــة تط ـ ـ ـ ــورات العص ـ ـ ـ ــر الرقم ـ ـ ـ ــ،
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ذلـ ـ ـ ــك أن الديمقراطي ـ ـ ــة ال يمكـ ـ ـ ــن أن تتج ـ ـ ـ ـزأ ،إqrـ ـ ـ ــا أسـ ـ ـ ــلوب
حي ـ ـ ـ ــاة ،يتطل ـ ـ ـ ـ ــب مسـ ـ ـ ـ ــتوى عالي ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن الحريـ ـ ـ ـ ــة  ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــل
القطاع ـ ــات ،وه ـ ــذا بالض ـ ــبط م ـ ــا جع ـ ــل ”نظ ـ ــام التعل ـ ــيم ع ـ ــن
بعـ ـ ـ ــد“ يبقـ ـ ـ ــى س ـ ـ ــجzن نطاقـ ـ ـ ــه التقليـ ـ ـ ــدي) ،دروس مطبوعـ ـ ـ ــة
ُ
ترس ـ ـ ــل إ Qـ ـ ــى املس ـ ـ ــتفيدين بالoي ـ ـ ــد الع ـ ـ ــادي( ،وم ـ ـ ــن املؤس ـ ـ ــف
أن ٕالاعـ ـ ــالن عـ ـ ــن إمكانيـ ـ ــة التسـ ـ ــجيل عـ ـ ــ oالانopنـ ـ ــت ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
الن ـ ــوع م ـ ــن التعل ـ ــيم ل ـ ــم يب ـ ــدأ العم ـ ــل ب ـ ــه إال  ـ ــي س ـ ــنة 2009
فقط.
وهـ ـ ــذا مـ ـ ــا يوضـ ـ ــح أن الطمـ ـ ــوح لتحقيـ ـ ــق خطـ ـ ــوة عمليـ ـ ــة ـ ـ ــي
مج ـ ــال التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي ،ال ي ـ ـزال بعي ـ ــدا ،رغ ـ ــم أن فئ ـ ــات
عدي ـ ــدة مـ ـ ــن املجتمـ ـ ــع الجزائ ـ ـ ــري بحاجـ ـ ــة ماسـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتفادة
م ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـ ــتعلم ال= ـ ـ ـ ـ ــ يمكـ ـ ـ ـ ــن أن تتيحه ـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــدارس
الافopاضـ ـ ـ ـ ـ ــية ،إن وجـ ـ ـ ـ ـ ــدت ،خصوصـ ـ ـ ـ ـ ــا بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املاكث ـ ـ ــات  ـ ـ ــي البي ـ ـ ــت والعم ـ ـ ــال وامل ـ ـ ــوظفzن وس ـ ـ ــكان املن ـ ـ ــاطق
النائي ـ ــة وتل ـ ــك الفئ ـ ــات ال= ـ ــ ل ـ ــم تس ـ ــتطع مواص ـ ــلة تعليمه ـ ــا،
ألسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
إن مس ـ ـ ـ ـ ــاحة التعل ـ ـ ـ ـ ــيم الالكopونـ ـ ـ ـ ـ ــي ال= ـ ـ ـ ـ ــ يسـ ـ ـ ـ ـ ــتفيد مqËـ ـ ـ ـ ـ ــا
الجزائري ـ ــون ع ,ـ ــى ش ـ ــبكة الانopن ـ ــت  ،ـ ــي انعك ـ ــاس لـ ـ ـ ”املش ـ ــهد
التعليم ـ ــ الع ـ ــام“  ـ ــي بالدن ـ ــا ،وال ـ ــذي يمك ـ ــن وص ـ ــفه بمش ـ ــهد
متذبـ ـ ـ ــذب وغ zـ ـ ـ ــ oنشـ ـ ـ ــيط ،فه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــؤثر بشـ ـ ـ ــدة  ـ ـ ـ ــي أحوالن ـ ـ ـ ــا
الداخلي ـ ـ ــة وأوض ـ ـ ــاعنا السياس ـ ـ ــية والاقتص ـ ـ ــادية والثقافي ـ ـ ــة،
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ويزيـ ـ ــد م ـ ـ ــن تعمي ـ ـ ــق موقفن ـ ـ ــا الحض ـ ـ ــاري الس ـ ـ ــل Ìوانعزاليتن ـ ـ ــا
املعرفي ـ ـ ـ ـ ــة والتاريخي ـ ـ ـ ـ ــة ،وال يمكـ ـ ـ ـ ــن إح ـ ـ ـ ـ ــداث تغي zـ ـ ـ ـ ــ oجزئ ـ ـ ـ ـ ــي
بجملـ ـ ــة تـ ـ ــداب ozانفعاليـ ـ ــة وحلـ ـ ــول آنيـ ـ ــة ،إن املسـ ـ ــالة تتطلـ ـ ــب
تطبيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حقيقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ”ديمقراطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم“،
)الديمقراطية كأسلوب حياة(.
 -6الجزائر تشارك ي مؤتمر التعليم ٕالالك9:وني2011
بالكويت :
ش ـ ـ ـ ــاركت الجزائـ ـ ـ ــر  ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــؤتمر التعلـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي
انعقـ ـ ـ ــد بالكويـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــzن  28و 30مـ ـ ـ ــارس  2011والـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان
ش ـ ـ ـ ــعارﻩ ''التعل ـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ــي..تعل ـ ـ ـ ــيم للجمي ـ ـ ـ ــع'' ،وانعق ـ ـ ـ ــاد
ه ـ ــذا امل ـ ــؤتمر ه ـ ــو دلي ـ ــل ق ـ ــاطع ع ,ـ ــى ّأن التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي
 ـ ــي الع ـ ــالم العرب ـ ــي ال ي ـ ـزال مش ـ ــروعا  ـ ــي امله ـ ــد وأن ـ ــه يحت ـ ــاج
ا Qـ ـ ــى الرعاي ـ ـ ــة  ،وم ـ ـ ــؤتمر الكويـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ــان فرص ـ ـ ــة ذات أهميـ ـ ـ ــة
بالغـ ـ ــة للـ ـ ــدول املشـ ـ ــاركة فيـ ـ ــه إلرسـ ـ ــاء خطـ ـ ــة عمـ ـ ــل مشـ ـ ــopكة
ب ـ ـ ــzن الجه ـ ـ ــات املختص ـ ـ ــة ترم ـ ـ ــي لتوحي ـ ـ ــد التقني ـ ـ ــات وال ـ ـ ـoامج
املعلوماتيـ ـ ـ ـ ــة ع ,ـ ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ــتوى مؤسس ـ ـ ـ ـ ــات التعل ـ ـ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ـ ـ ــاQي
العربي ـ ـ ـ ــة ،إQـ ـ ـ ــى جان ـ ـ ـ ــب دع ـ ـ ـ ــم وتعزيـ ـ ـ ــز الاس ـ ـ ـ ــتخدام الفاع ـ ـ ـ ــل
لتقني=ـ ـ ــ الاتصـ ـ ــاالت واملعلومـ ـ ــات  ـ ـ ـي النظـ ـ ــام التعليمـ ـ ــ وـ ـ ــي
متابع ـ ـ ــة آخ ـ ـ ــر املس ـ ـ ــتجدات التقني ـ ـ ــة وتوظيفه ـ ـ ــا  ـ ـ ــي الارتق ـ ـ ــاء
بمجاالت التعليم والتدريب.
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 -7مواقع التعليم الالك9:وني ي الجزائر:
لقد فرقنا منذ البداية بzن التعليم عن بعد الذي يمكن له
أن يتم بالطرق التقليدية كاملراسلة ،والتعليم الالكopوني
الذي يعت oوليد ٕالانopنت وعصر الشبكة العاملية ،وي الجزائر
دخل موقع الديوان الوط¼ للتعليم والتكوين عن بعد شبكة
الانopنت منذ سنة ، 2001وسنحاول ي املبحث املواQي أن
نعرف هل أن املوقع ¸qدف إQى خلق تعليم الكopوني محض،
أم أنه تواجد ع,ى شبكة الانopنت لتدعيم التعليم التقليدي
عن بعد.
*-موقعالديوان الوط¼ للتعليم والتكوين عن بعد:
http://www.onefd.edu.dz/cneg/centre_onefd.htm

يعتـ ـ ـ ـ ــ oالـ ـ ـ ـ ــديوان الـ ـ ـ ـ ــوط¼ للتعل ـ ـ ـ ـ ــيم والتك ـ ـ ـ ــوين عـ ـ ـ ـ ــن بع ـ ـ ـ ـ ــد
مؤسس ـ ـ ـ ــة عمومي ـ ـ ـ ــة ذات ط ـ ـ ـ ــابع إداري تتمت ـ ـ ـ ــع بالشخص ـ ـ ـ ــية
املعنوي ـ ـ ـ ــة والاس ـ ـ ـ ــتقالل امل ـ ـ ـ ــاQي و يوض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــديوان تح ـ ـ ـ ــت
وص ـ ــاية ال ـ ــوزير املكل ـ ــف بالopبي ـ ــة الوطني ـ ــة ومق ـ ــرﻩ الجزائ ـ ــر
العاصمة وتتمثل املهام ال= يكلف q¢ا الديوان ي(14) :
م ـ ـ ـ ــنح تعل ـ ـ ـ ــيم مط ـ ـ ـ ــابق للـ ـ ـ ـ ـoامج الرس ـ ـ ـ ــمية باملراس ـ ـ ـ ــلة أوباس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ٕالاع ـ ـ ـ ـ ـ ــالم والاتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال لفائ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
ٔالاش ـ ـ ــخاص الل ـ ـ ــذين ل ـ ـ ــم يتمكن ـ ـ ــوا م ـ ـ ــن مواص ـ ـ ــلة تمدرس ـ ـ ــهم
العادي.
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 املسـ ـ ـ ـ ــاهمة ـ ـ ـ ـ ــي الح ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن ظـ ـ ـ ـ ــاهرة التسـ ـ ـ ـ ــرب املدرـ ـ ـ ـ ــبتنظ ـ ـ ـ ــيم حصـ ـ ـ ـ ــص دعـ ـ ـ ـ ــم واسـ ـ ـ ـ ــتدراك لفائـ ـ ـ ـ ــدة التالميـ ـ ـ ـ ــذ
اللذين هم ي حاجة إQى دعم تربوي خاص.
 تطبي ـ ـ ـ ــق ك ـ ـ ـ ــل الط ـ ـ ـ ــرق والوس ـ ـ ـ ــائل املناس ـ ـ ـ ــبة للتعل ـ ـ ـ ــيموالتك ـ ـ ـ ــوين ع ـ ـ ـ ــن بعـ ـ ـ ــد خاص ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ــتعمال تكنولوجي ـ ـ ـ ــات
ٕالاعالم و الاتصال.
 إقام ـ ـ ــة عالق ـ ـ ــة تب ـ ـ ــادل وتع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع الهيئ ـ ـ ــات واملؤسس ـ ـ ــاتٔالاجنبية ذات الصلة بنشاطها.
 املس ـ ــاهمة  ـ ــي ك ـ ــل عم ـ ــل ¸ qـ ــدف إ Qـ ــى ترقي ـ ــة اللغ ـ ــة العربي ـ ــةلفائدة الجالية الجزائرية املقيمة بالخارج.
 ض ـ ـ ــمان ك ـ ـ ــل تك ـ ـ ــوين تكمي ,ـ ـ ــي أو خ ـ ـ ــاص ي ـ ـ ــدخل  ـ ـ ــي إط ـ ـ ــارتجديد املعارف أوالopقية الاجتماعية واملهنية.
ولك ـ ـ ــن ٔالام ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يعات ـ ـ ــب علي ـ ـ ــه موق ـ ـ ــع ال ـ ـ ــديوان ال ـ ـ ــوط¼
للتعل ـ ـ ــيم والتك ـ ـ ــوين ع ـ ـ ــن بع ـ ـ ــد ه ـ ـ ــو ع ـ ـ ــدم تحيين ـ ـ ــه وتجدي ـ ـ ــد
محت ــواﻩ ) (actualisation et mise à jourكلم ــا تطل ــب
ٔالام ـ ـ ــر ذلك،فأحيان ـ ـ ــا يج ـ ـ ــد الراغب ـ ـ ــون الج ـ ـ ــدد ـ ـ ـ ـي الالتح ـ ـ ــاق
بأحـ ـ ـ ــد مراك ـ ـ ـ ــز التك ـ ـ ـ ــوين والتعل ـ ـ ـ ــيم ع ـ ـ ـ ــن بعـ ـ ـ ــد الكث zـ ـ ـ ــ oم ـ ـ ـ ــن
املش ـ ـ ــقة ـ ـ ـ ــي الحص ـ ـ ــول ع,ـ ـ ـ ــى املعلوم ـ ـ ــات الالزمـ ـ ـ ــة ،فإمـ ـ ـ ــا أن
تك ـ ـ ـ ـ ـ ــون املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ش ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة أو غ zـ ـ ـ ـ ـ ــ oكامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
املعلوم ـ ـ ـ ــات غائب ـ ـ ـ ــة تمام ـ ـ ـ ــا نظـ ـ ـ ـ ـرا لع ـ ـ ـ ــدم تجدي ـ ـ ـ ــد محت ـ ـ ـ ــوى
املوق ـ ــع ،فالص ـ ــورة املوج ـ ــودة ـ ـ ــي ٔالاع ,ـ ــى  ـ ــي لواجه ـ ــة موقـ ـ ــع
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الـ ـ ــديوان الـ ـ ــوط¼ للتعلـ ـ ــيم والتكـ ـ ــوين عـ ـ ــن بعـ ـ ــد ال=ـ ـ ــ يعـ ـ ــود
ت ـ ـ ــاريخ آخ ـ ـ ــر تح ـ ـ ــديث له ـ ـ ــا إ Qـ ـ ــى  08س ـ ـ ــبتم ،2009 oولك ـ ـ ــم أن
تتصوروا التأخر و قدم املحتوى.
 وإذا تحدثنا عن الجانب التق¼ فنجد أن املوقع فقozمن حيث الدعائم وخزانات املعلومات وكذا الصورة
ال= صمم q¢ا ليس لد¸qا جاذبية وال حركية تحث
القراء ع,ى ٕالابحار بطريقة مريحة وبديعة.
 لم يمنح مصممو املوقع أي اعتبار لرفاهية املتعلمواملتصفح للموقع ،فالزائر ال يجد واجهة ترحب به
وتدعوﻩ إQى التجول ي فضاء املوقع.
 لم يكن اختيار ٔالالوان مناسبا فاللون ٔالاحمر القاتمال يتناسق مع ٔالازرق فهذا اللون ٔالاخ ozقد يشد الزائر
ألنه لون بارد ويوÓي إQى الوقار ويدعو إQى الاسopخاء و
أخذ الوقت الكاي للزائر ليتصفح املوقع أما ٔالاحمر
فهو لون حار و مث ozويعمل ع,ى تنف ozالقارئ.
ونتوصـ ـ ـ ـ ــل إذن منطقيـ ـ ـ ـ ــا اQـ ـ ـ ـ ــى أن موق ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــديوان الـ ـ ـ ـ ــوط¼
للتعل ـ ــيم والتك ـ ــوين ع ـ ــن بع ـ ــد ه ـ ــو  ـ ــي الحقيق ـ ــة ل ـ ــيس موقع ـ ــا
متخصصـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــي التعل ـ ـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــاملع¼< الحقيق ـ ـ ـ ـ ــي
للكلمـ ـ ــة  ،ولوبحثنـ ـ ــا عـ ـ ــن مواق ـ ـ ــع أخـ ـ ــرى تعمـ ـ ــل ع,ـ ـ ــى ه ـ ـ ــدف
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التعل ـ ــيم وإع ـ ــالم الن ـ ــاس فنج ـ ــدها ض ـ ــئيلة واخopن ـ ــا مجموع ـ ــة
مqËا :
* -منتدى فرسان الجزائر:
http://yacine.hooxs.com/f195-montada

هـ ـ ـ ــذا املنتـ ـ ـ ــدى أنشـ ـ ـ ــأ خصيصـ ـ ـ ــا ليقـ ـ ـ ــدم معلومـ ـ ـ ــات للطلبـ ـ ـ ــة
والتالمي ـ ـ ــذ بخص ـ ـ ــوص ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق ب ـ ـ ــالتعليم ع ـ ـ ــن بع ـ ـ ــد
ويق ـ ـ ــدم إعالن ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن املواق ـ ـ ــع الرس ـ ـ ــمية في ـ ـ ــذكر املتعلم ـ ـ ــzن
مـ ـ ـ ـ ــثال بطـ ـ ـ ـ ــرق التسـ ـ ـ ـ ــجيل ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــديوان الـ ـ ـ ـ ــوط¼ للتعلـ ـ ـ ـ ــيم
والتكـ ــوين عـ ــن بعـ ــد ثـ ــم يقـ ــدم لهـ ــم رابـ ــط املوقـ ــع )أي عنـ ــوان
املوقـ ـ ـ ــع الرسـ ـ ـ ــم( ،فنسـ ـ ـ ــتنتج أن املوق ـ ـ ــع ـ ـ ـ ــي الحقيقـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــو
راب ـ ــط يوص ـ ــل املتعلم ـ ــzن إ Qـ ــى املوق ـ ــع الرس ـ ــم املوج ـ ــود أص ـ ــال
وال ـ ــذي تشـ ـ ــرف عنـ ـ ــه هيئـ ـ ــة إداري ـ ــة عموميـ ـ ــة وـ ـ ــي الـ ـ ــديوان
ال ـ ـ ـ ــوط¼ للتعل ـ ـ ـ ــيم والتك ـ ـ ـ ــوين ع ـ ـ ـ ــن بع ـ ـ ـ ــد ،ويعت ـ ـ ـ ــ oمنت ـ ـ ـ ــدى
الفرس ـ ــان  ـ ــي ٔالاص ـ ــل فض ـ ــاء عام ـ ــا يق ـ ــدم معلوم ـ ــات موج ـ ــودة
ي املواقع الرسمية(15).
* -فضاء الجزائر :
http://www.dzworld.org/vb/forumdisplay.php?f=145

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو منت ـ ـ ـ ـ ـ ــدى يق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمzن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـروض التعل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
املختلف ـ ـ ـ ـ ــة ،دروس وتم ـ ـ ـ ـ ــارين وأس ـ ـ ـ ـ ــئلة نموذجي ـ ـ ـ ـ ــة ملختل ـ ـ ـ ـ ــف
أط ـ ـ ــوار الدراس ـ ـ ــة  ـ ـ ــي الجزائـ ـ ــر م ـ ـ ــع اق pـ ـ ـoاح حل ـ ـ ــول وتص ـ ـ ــحيح
نم ـ ــوذuي ،ونفه ـ ــم أن ـ ــه أيض ـ ــا ص ـ ــالون أو ن ـ ــادي يتحص ـ ــل في ـ ــه
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ت المي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ التعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ع ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دروس ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
محلولة(16).
* -موقع فIzياء غيلIzان :
http://physique48.org/index.php

موق ـ ـ ــع أنش ـ ـ ــأﻩ مجموع ـ ـ ـة م ـ ـ ــن معلم ـ ـ ــ م ـ ـ ــادة الفIzي ـ ـ ــاء بوالي ـ ـ ــة
غل zـ ـ ـ ـ ـIان وال ـ ـ ـ ـ ــذين يق ـ ـ ـ ـ ــدمون معلوم ـ ـ ـ ـ ــات ودروس  ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــادة
الفIzي ـ ــاء ،وتم ـ ــارين مختلف ـ ــة م ـ ــع ت ـ ــدريب التالمي ـ ــذ ع ,ـ ــى الح ـ ــل
الشخ Öـ ـ ـ ــ وإظه ـ ـ ـ ــار أجوب ـ ـ ـ ــة وحل ـ ـ ـ ــول نموذجي ـ ـ ـ ــة ،ونالح ـ ـ ـ ــظ
أيض ـ ـ ـ ــا أن املوقـ ـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـ ـ ــادي مس ـ ـ ـ ــاعد للتالميـ ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـ ـذين
يدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس العادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
إلكopونية(17).
وك¬ ـ ـ ــoت  ـ ـ ــي الس ـ ـ ــنوات ٔالاخ zـ ـ ــoة املنت ـ ـ ــديات والن ـ ـ ــوادي ع ,ـ ـ ــى
الانopن ـ ـ ــت وك ـ ـ ــذا ع ,ـ ـ ــى موق ـ ـ ــع التواص ـ ـ ــل الاجتم ـ ـ ــا²ي "الف ـ ـ ــيس
بـ ـ ـ ـ ـ ــوك" تعمـ ـ ـ ـ ـ ــل كله ـ ـ ـ ـ ــا ع,ـ ـ ـ ـ ـ ــى محاول ـ ـ ـ ـ ــة تقريـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس
واملعلوم ـ ـ ــات املستفيض ـ ـ ــة ملختل ـ ـ ــف أط ـ ـ ــوار التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــادي
ب ـ ــالجزائر ،ويلج ـ ــأ بع ـ ــض ٔالاس ـ ــاتذة إ Qـ ــى تص ـ ــميم ن ـ ــوع جدي ـ ــد
م ـ ـ ــن املواق ـ ـ ــع م ـ ـ ــا نسـ ـ ـ ــميه بامل ـ ـ ــدونات ،حي ـ ـ ــث ينش ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــؤالء
سلس ـ ـ ـ ـ ــلة مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدروس والتمـ ـ ـ ـ ـ ــارين واملسـ ـ ـ ـ ـ ــائل ،وتعتـ ـ ـ ـ ـ ــo
املـ ـ ــدونات كـ ـ ــروابط سـ ـ ــهلة التصـ ـ ــميم و غzـ ـ ــ oمكلفـ ـ ــة .ويكفـ ـ ــي
أن نقـ ـ ــول أن هـ ـ ــذﻩ املـ ـ ــدونات بـ ـ ــالرغم مـ ـ ــن أqrـ ـ ــا تقـ ـ ــدم مـ ـ ــادة
علمي ـ ــة للمتعلم ـ ــzن غ ـ ــال أ qrـ ــا لـ ــم تس ـ ــتعمل بع ـ ــد بغ ـ ــرض نش ـ ــر
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ثقاف ـ ـ ـ ــة التعل ـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ــي  ،أل qrـ ـ ـ ــا عب ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـ ـ ــن دع ـ ـ ـ ــائم
تخـ ـ ـ ـ ــدم فق ـ ـ ـ ــط التالميـ ـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـ ــذين يدرسـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــدارس
العادي ـ ـ ــة  ،و ـ ـ ــي أحي ـ ـ ــان أخ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ــذين يتعلم ـ ـ ــون باملراس ـ ـ ــلة
ـ ـ ــي مراك ـ ــز التعلـ ـ ــيم عـ ـ ــن بعـ ـ ــد  ،واتفقنـ ـ ــا سـ ـ ــابقا أن التعلـ ـ ــيم
الالكopون ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو إال ش ـ ـ ــكل ح ـ ـ ــديث م ـ ـ ــن أش ـ ـ ــكال ال ـ ـ ــتعلم
عن بعد.
-8أين ^ي املكتبة الجزائرية الاف9:اضية:
ال تـ ـ ـ ـ ـ ـزال مواق ـ ـ ـ ـ ــع املكتب ـ ـ ـ ـ ــات الجزائري ـ ـ ـ ـ ــة بعي ـ ـ ـ ـ ــدة أن تك ـ ـ ـ ـ ــون
مكتب ـ ــات افopاض ـ ــية ،فل ـ ــو بحثن ـ ــا  ـ ــي موق ـ ــع املكتب ـ ــة الوطني ـ ــة
ع ,ـ ــى الانopن ـ ــت فل ـ ــن نج ـ ــد ذل ـ ــك الك ـ ــم م ـ ــن الخزان ـ ــات للكت ـ ــب
الالكopوني ـ ـ ــة ،وال ح= ـ ـ ــ< دلي ـ ـ ــل بق ـ ـ ــوائم الكت ـ ـ ــب ال= ـ ـ ــ تت ـ ـ ــوفر
عل¶qـ ـ ـ ـ ــا املكتبـ ـ ـ ـ ــة ،وإذا عرجنـ ـ ـ ـ ــا إQـ ـ ـ ـ ــى موق ـ ـ ـ ــع املركـ ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـ ــوط¼
للبحـ ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ــ والتق¼ـ ـ ـ ــ Ceristفكـ ـ ـ ــان يحـ ـ ـ ــاول منـ ـ ـ ــذ زمـ ـ ـ ــن
ال ـ ــدخول إ Qـ ــى الع ـ ــالم الافopا ـ ــ بص ـ ــفة كامل ـ ــة ،أي بإدخ ـ ــال
ك ـ ــل الرس ـ ــائل ؤالاطروح ـ ــات املوج ـ ــودة ب ـ ــاملركز ع ,ـ ــى الش ـ ــبكة
الالكopوني ـ ــة باإلض ـ ــافة إ Qـ ــى وض ـ ــع قواع ـ ــد بيان ـ ــات كامل ـ ــة ع ,ـ ــى
الخـ ـ ــط ،ولكـ ـ ــن املشـ ـ ــروع لـ ـ ــم يكتمـ ـ ــل بعـ ـ ــد ألسـ ـ ــباب تقنيـ ـ ــة،
وش ـ ــرعت وزارة التعل ـ ــيم العـ ـ ــاQي والبح ـ ــث العلمـ ـ ــ م ـ ــؤخرا ـ ـ ــي
رب ـ ـ ـ ــط الجامع ـ ـ ـ ــات الجزائري ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــأك oاملكتب ـ ـ ـ ــات الافopاض ـ ـ ـ ــية
العاملي ـ ـ ـ ـ ــة،وذلك ب ـ ـ ـ ـ ــإطالق النظ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــوط¼ للتوثي ـ ـ ـ ـ ــق ع ,ـ ـ ـ ـ ــى
شبكة ٕالانopنيت (18).SNDL
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وـ ــي مكتبـ ــة افopاضـ ــية مفتوحـ ــة ع,ـ ــى طلبـ ــة مـ ــا بعـ ــد التـ ــدرج
ؤالاسـ ـ ـ ـ ـ ــاتذة الب ـ ـ ـ ـ ـ ــاحثzن لتمكي ـ ـ ـ ـ ــqËم م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ,ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مخت ل ـ ـ ـ ــف املراجـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــن كت ـ ـ ـ ــب ومصـ ـ ـ ــادر ومج ـ ـ ـ ــالت ،وذل ـ ـ ـ ــك
باش ـ ــopاك مج ـ ــاني ،و ـ ــي موق ـ ــع املكتب ـ ــة رب ـ ــط بع ـ ــدد مه ـ ــم م ـ ــن
املكتب ـ ـ ـ ـ ــات العاملي ـ ـ ـ ـ ــة الرائ ـ ـ ـ ـ ــدة خاص ـ ـ ـ ـ ــة باللغ ـ ـ ـ ـ ــة الانجلIzي ـ ـ ـ ـ ــة
بوص ـ ــفها لغ ـ ــة العل ـ ــوم ٔالاو Qـ ــى ،ول ـ ــدى ٕالاط ـ ــالق الرس ـ ــم له ـ ــذا
النظ ـ ـ ــام ٕالاعالم ـ ـ ــي أوض ـ ـ ــح م ـ ـ ــدير البح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــ والتط ـ ـ ــور
التكنولـ ـ ـ ـ ـ ــوuي حفـ ـ ـ ـ ـ ــيظ أوراغ أن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا البوابـ ـ ـ ـ ـ ــة ستسـ ـ ـ ـ ـ ــمح
للبـ ـ ـ ــاحثzن و الطلبـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ــي مرحلـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ــد التـ ـ ـ ــدرج بإنجـ ـ ـ ــاز
بحـ ـ ـ ـ ــوqÝم البيبليوغرافي ـ ـ ـ ــة ع,ـ ـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ــبكة الانopنيـ ـ ـ ـ ــت ط ـ ـ ـ ـ ـوال
ٔالاس ـ ــبوع كم ـ ــا يس ـ ــمح النظ ـ ــام ال ـ ــوط¼ للتوثي ـ ــق ب ـ ــاإلطالع ع ,ـ ــى
آالف املق ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت والكت ـ ـ ـ ـ ـ ــب واملج ـ ـ ـ ـ ـ ــالت املتخصص ـ ـ ـ ـ ـ ــة وك ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
تحمي ـ ـ ـ ـ ـل الوثـ ـ ـ ـ ــائق الضـ ـ ـ ـ ــرورية ألعمـ ـ ـ ـ ــال البحث،وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن
الجامع ـ ـ ــة الجزائري ـ ـ ــة س ـ ـ ــتنتقل إ Qـ ـ ــى مرحل ـ ـ ــة جدي ـ ـ ــدة داعي ـ ـ ــا
رؤس ـ ـ ـ ــاء املؤسسـ ـ ـ ــات الجامعي ـ ـ ـ ــة إ Qـ ـ ـ ــى تزوي ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــذا النظ ـ ـ ـ ــام
بمختل ـ ـ ـ ـ ـ ــف منتج ـ ـ ـ ـ ـ ــات البح ـ ـ ـ ـ ـ ــث املحققـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ,ـ ـ ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
أطروحات املاجست ozو الدكتوراﻩ.
وتبق ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذﻩ املكتب ـ ـ ـ ــة الافopاض ـ ـ ـ ــية رغـ ـ ـ ــم أهمي q³ـ ـ ـ ــا منتوج ـ ـ ـ ــا
ل ـ ــيس وطني ـ ــا ب ـ ــل ه ـ ــو مج ـ ــرد رب ـ ــط ملكتب ـ ــات أجنبي ـ ــة ،وينتظ ـ ــر
الب ـ ـ ـ ــاحثون أن ي ـ ـ ـ ــتم  ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ـ ــن ٔالاي ـ ـ ـ ــام رقمن ـ ـ ـ ــة املكتب ـ ـ ـ ــة
ً
الجزائري ـ ــة فأرش ـ ــفة املوج ـ ــود م ـ ــازال جاري ـ ــا ببط ـ ــئ ،ه ـ ــذا  ـ ــي
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الوق ـ ـ ـ ــت ال= ـ ـ ـ ــ أض ـ ـ ـ ــحت ب ـ ـ ـ ــا¾ي دول تت ـ ـ ـ ــيح محتويا qـ ـ ـ ــا ع ,ـ ـ ـ ــى
الشبكة.
 -9التحديات ال efتواجه تطبيـق التكنولوجيا ي التعلـيم
ٕالالك9:وني وي مواقعه:
 الاهتمـ ـ ـ ـ ــام بتص ـ ـ ـ ــميم مواقـ ـ ـ ـ ــع التعلـ ـ ـ ـ ــيم الالكopونـ ـ ـ ـ ــي وفـ ـ ـ ـ ــقمعـ ـ ـ ــاي ozعامليـ ـ ـ ــة جذابـ ـ ـ ــة وفعالـ ـ ـ ــة ال تتـ ـ ـ ــأتى مـ ـ ـ ــا دام التعلـ ـ ـ ــيم
الالكopوني أصال هو مولود جديد لم يتم تعميمه بعد.
 مخلف ـ ـ ـ ـ ــات مش ـ ـ ـ ـ ــاكل التعل ـ ـ ـ ـ ــيم التقليـ ـ ـ ـ ــدي ال ت ـ ـ ـ ـ ـزال ترم ـ ـ ـ ـ ــيبضـ ـ ــاللها ع ,ـ ـ ــى امل ـ ـ ــواطنzن  ،ال زالـ ـ ــت نس ـ ـ ــبة ٔالامي ـ ـ ــة مرتفع ـ ـ ــة
 ـ ــي بالدن ـ ــا  ،وثقاف ـ ــة حص ـ ــول الف ـ ــرد ع ,ـ ــى حاس ـ ــب شخ Öـ ــ
ال ت ـ ـ ـزال حلمـ ـ ــا  ،فلـ ـ ــيس بمقـ ـ ــدور كـ ـ ــل مـ ـ ــواطن ع,ـ ـ ــى ٕالابحـ ـ ــار
ع ,ـ ـ ــى الش ـ ـ ــبكة وبالت ـ ـ ــاQي مص ـ ـ ــممو املواق ـ ـ ــع ال يج ـ ـ ــدون مانع ـ ـ ــا
من تصميم مواقع سطحية ليست فعالة .
 م ـ ـ ـ ــن التح ـ ـ ـ ــديات ال= ـ ـ ـ ــ تواج ـ ـ ـ ــه املؤسس ـ ـ ـ ــات التعليمي ـ ـ ـ ــة أوالطلبـ ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـ ــتخدامهم للشـ ـ ـ ـ ــبكة العامليـ ـ ـ ـ ــة للمعلومـ ـ ـ ـ ــات
"ٕالانopنـ ـ ــت" صـ ـ ــعوبة الـ ـ ــدخول إQـ ـ ــى املواقـ ـ ــع الخاصـ ـ ــة بـ ـ ــالتعلم
ٕالالكopون ـ ــي لل ـ ــوزارات أو للم ـ ــدارس س ـ ــواء ك ـ ــان ذل ـ ــك داخ ـ ــل
املؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــة التعليميـ ـ ـ ـ ـ ــة أو ـ ـ ـ ـ ـ ــي منـ ـ ـ ـ ـ ــازلهم نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا لالنقطـ ـ ـ ـ ـ ــاع
املس ـ ـ ـ ــتمر لعمليـ ـ ـ ــة الاتص ـ ـ ـ ــال مم ـ ـ ـ ــا يعطـ ـ ـ ــل عملي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــتعلم،
وص ـ ـ ـ ــعوبة تحمي ـ ـ ـ ــل امللف ـ ـ ـ ــات املش ـ ـ ـ ــopكة ،واس ـ ـ ـ ــتغراق وق ـ ـ ـ ــت
طويـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــي عملي=ـ ـ ـ ــ التواصـ ـ ـ ــل والتحميـ ـ ـ ــل ممـ ـ ـ ــا يزيـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن
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تكلفـ ـ ـ ــة ٕالانopنـ ـ ـ ــت ع,ـ ـ ـ ــى املؤسسـ ـ ـ ــات ؤالاف ـ ـ ـ ـراد ،وـ ـ ـ ــي أحيـ ـ ـ ــان
كثzـ ــoة تحميـ ــل املوقـ ــع يطـ ــول ألسـ ــباب قـ ــد تعـ ــود إQـ ــى تصـ ــميم
املوقع ي حد ذاته.
 عـ ـ ـ ـ ــدم و ²ـ ـ ـ ـ ــي الش ـ ـ ـ ـ ــباب بمع¼ ـ ـ ـ ـ ــ< التعل ـ ـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ـ ـ ــي ،اليحفـ ــزهم ع,ـ ــى البحـ ــث والولـ ــوج إQـ ــى هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن التعلـ ــيم
و بالت ـ ـ ــاQي مواق ـ ـ ــع التعلـ ـ ـ ــيم الالكopون ـ ـ ــي ال يجـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن يقpـ ـ ـ ــoح
عل¶qا التجديد والتحديث.
غ ـ ـ ــرق ٕالادارات  ـ ـ ــي مش ـ ـ ــاكل التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــادي والاكتظ ـ ـ ــاظ ـ ــي امل ـ ــدارس والجامع ـ ــات ق ـ ــد ينس ـ ــ¶qا  ـ ــي التفك zـ ــ  oـ ــي تط ـ ــوير
التعليم الالكopوني و ي تصميم مواقع راقية.
ول ـ ـ ـ ــذلك ينب áـ ـ ـ ــي الاهتم ـ ـ ـ ــام أوال بتط ـ ـ ـ ــوير البيئ ـ ـ ـ ــة التعليمي ـ ـ ـ ــة
التقليدي ـ ـ ــة لتص ـ ـ ــبح ص ـ ـ ــالحة ومناس ـ ـ ــبة لتطبي ـ ـ ــق تكنولوجي ـ ـ ــا
التعل ـ ـيم ٕالالكopون ـ ــي وذلـ ــك م ـ ــن جوان ـ ــب ع ـ ــدة م qËـ ــا :تأس ـ ــيس
البني ـ ـ ـ ــة التحتي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن تقني ـ ـ ـ ــات تفاعلي ـ ـ ـ ــة حديث ـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـ ــدريب
املعلمـ ـ ــzن وإكسـ ـ ــاq¢م مهـ ـ ــارات التعلـ ـ ــيم ٕالالكopونـ ـ ــي ،إكسـ ـ ــاب
الطلبة مهارات التعلم ٕالالكopوني...إلخ
إدخ ـ ـ ـ ــال التكنولوجي ـ ـ ـ ــا بطريق ـ ـ ـ ــة فجائي ـ ـ ـ ــة ال يخ ـ ـ ـ ــدم عجل ـ ـ ـ ــةالتنميـ ـ ــة فغيـ ـ ــاب ثقافـ ـ ــة اسـ ـ ــتعمال تلـ ـ ــك التكنولوجيـ ـ ــا لـ ـ ــدى
العدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ــواطنzن ق ـ ـ ـ ــد يض ـ ـ ـ ــر بمس ـ ـ ـ ــار تطبي ـ ـ ـ ــق تل ـ ـ ـ ــك
ٔالانظم ـ ـ ـ ـ ــة  ،وبالت ـ ـ ـ ـ ــاQي ال بـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــن التـ ـ ـ ـ ــدرج  ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ــتعمال
التكنولوجي ـ ــا و ـ ــي إنش ـ ــاء ص ـ ــيغ التعل ـ ــيم الالكopون ـ ــي الج ـ ــادة
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ث ـ ــم تص ـ ــميم مواق ـ ــع انopن ـ ــت تس ـ ــتجيب ملن ـ ــاخ التط ـ ــور التق¼ ـ ــ
الذي نعيش فيه.
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خاتمة:
ال يمكـ ـ ــن إذن أن نتحـ ـ ــدث عـ ـ ــن مواقـ ـ ــع التعلـ ـ ــيم الالكopونـ ـ ــي
دون التطـ ـ ـ ــرق إ Qـ ـ ـ ــى واق ـ ـ ـ ــع التعل ـ ـ ـ ــيم ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــد ذات ـ ـ ـ ــه  ،وع ,ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ــرغم م ـ ــن الانتشـ ـ ــار الواسـ ـ ــع لهـ ـ ــذا النـ ـ ــوع مـ ـ ــن التعلـ ـ ــيم ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ــدول املتقدمـ ـ ـ ــة ،إال أنـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ــي مراحلـ ـ ـ ــه ٔالاوQـ ـ ـ ــى ـ ـ ـ ــي
معظ ـ ـ ــم دول الع ـ ـ ــالم وم qËـ ـ ــا الجزائ ـ ـ ــر ،وم ـ ـ ــا زال الكث zـ ـ ــ oم ـ ـ ــن
الطلب ـ ــة ال يفضـ ـ ــلونه وتج ـ ــدهم يتخوفـ ـ ــون م ـ ــن التعامـ ـ ــل مـ ـ ــع
جهـ ـ ــات تعليميـ ـ ــة يفصـ ـ ــل بينـ ـ ــه وبيqËـ ـ ــا آالف ٔالاميـ ـ ــال ،وقـ ـ ــد ال
يعلـ ـ ـ ــم لهـ ـ ـ ــا ً
مكانـ ـ ـ ــا محـ ـ ـ ـ ً
ـددا ،ويعت ـ ـ ــ oالكثzـ ـ ـ ــoون أن التعلـ ـ ـ ــيم
الالكopون ـ ــي هـ ـ ــو نـ ـ ــوع مـ ـ ــن أنـ ـ ــواع الغـ ـ ــش ٕالالكopونـ ـ ــي ،وهـ ـ ــم
يفضـ ـ ـ ـ ــلون أن تكـ ـ ـ ـ ــون شـ ـ ـ ـ ــهاداqم الجامعيـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ـ ـ ــن
الجامعـ ـ ـ ـ ـ ــات العاديـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،وإذا عـ ـ ـ ـ ـ ــدنا إQـ ـ ـ ـ ـ ــى الطلبـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــذين
يش ـ ــتكون م ـ ــن ص ـ ــعوبة الدراس ـ ــة  ـ ــي النظ ـ ــام الع ـ ــادي فكي ـ ــف
له ـ ـ ــم أن يدرس ـ ـ ــوا ع ـ ـ ــن طري ـ ـ ــق ٕالانopن ـ ـ ــت حي ـ ـ ــث ال يتع ـ ـ ــاملون
مـ ــع ٔالاس ـ ــتاذ بش ـ ــكل مباش ـ ــر وال م ـ ــع طلب ـ ــة ول ـ ــيس هن ـ ــاك ج ـ ــو
ً
أساسا كالذي تعودنا ي الجامعات التقليدية.
جامçي
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سليمة قاصدي
أستاذة بكلية علوم ٕالاعالم والاتصال
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سليمة قاصدي
أستاذة بكلية علوم ٕالاعالم والاتصال
-03 جامعة الجزائرAbstract :
Le but de Cet article est de présenter les objectifs
stratégiques et les différentes étapes de la politique
nationale de la protection de l’environnement en
Algérie et le positionnement idéale de la stratégie de la
communication publique du ministère des ressources en
eaux et de l’environnement, dans cette politique et son
rôle d’informer et d’éduquer, et le plan de la ministère
d’adaptation de ce qu’on appelle le management
environnementale.

 سياسة،الاتصال العمومي، ٕالاس اتيجية: الكلمات املفتاحية
 ٕالاعالم،  ال بية البيئية، حماية البيئة
."#البي
:املقدمة
ا الجزائر01" وضع4يعت' مفهوم حماية البيئة أحد املبادئ ال
ضمن السياسة الوطنية للبيئية و تجسد ?ي إنشاء وزارة
2003 و83ن لحماية البيئة ) قانونIللبيئة وإصدار قوان
املتعلق بحماية البيئة ?ي إطار التنمية املستدامة( واعتمادها
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وسائل ردعية كالجباية البيئة وسياسة امللوث الدافع وأخرى
إستشرافية كالتخطيط البي "#باإلضافة إcى إشراك الهيئات
املركزية والالمركزية ?ي الحماية وإدراج ال بية البيئية ?ي
املنظومة ال بوية سنة 2002وٕالاعالم البي "#للتعريف بقضايا
البيئة ?ي الجزائر وnي جهود مسايرة للقرارات الصادرة عن
الاتفاقيات واملؤتمرات الدولية؛وتمثل إس اتيجية الاتصال
العمومي ?ي الوقت الراهن أحد الاس اتيجيات املهمة لتعديل
وتغي Iسلوكيات ٔالافراد السلبية اتجاﻩ قضايا البيئة وال"4
تتطلب املرور بمراحل أساسية تحدد ف0xا املشاكل البيئية
والهدف والجمهور ؛الرسالة والوسيلة وتوظف ف0xا ٔالاساليب
الاقناعية من استماالت عاطفية وعقلية لزيادة إقناع ٔالافراد
بتغ Iأو تعديل للسلوك.
وقبل التطرق إلس اتيجية الاتصال العمومي ?ي الجزائر إرتأينا
تقديم السياسة العامة لحماية البيئة ال "4انتهج01ا وزارة
ال01يئة العمرانية والبيئة"سابقا"?ي الجزائر وnي سلسلة
مراحل ظهر ف0xا الاهتمام بالبيئة بتطوير املنظومة التشريعية
والقانونية واملؤسساتية وصوال اcى إدراج أهداف اتصالية
انبثقت عن أهداف السياسة الوطنية لحماية البيئة .
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-1السياسة العامة لحماية البيئة 2ي الجزائر : -1-1مفهوم وأهداف سياسة حماية البيئة :يقصدبسياسة حماية البيئة مجموعة ٔالاهداف وٕالاجراءات ال"4
تنظم العالقة التبادلية ?ي املجتمع وعناصر البيئة الطبيعية
وتشمل ?ي نطاقها كل ما يتعلق باملحافظة عى البيئة
وتحسIن نوعي01ا وما يتطلبه ذلك من تغIات هيكلية ?ي
1
املجتمع .
ويع" بسياسة حماية البيئة تلك الحزمة من الخطوط
العريضة ال "4تعكس القواعد وٕالاجراءات ال "4تحدد أسلوب
تنفيذ ٕالاس اتيجية البيئية مع تحديد مهام املؤسسات
والجهات والوحدات املختلفة املشاركة و املسؤولة عن نتائج
هذﻩ ٕالاس اتيجية وذلك تحت مظلة ٔالاطر التشريعية امللزمة
لكل من هذﻩ الجهات وnي ?ي ال0اية توضح أسلوب تقويم
هذﻩ النتائج وفقا لألهداف ال "4تم تحديدها مسبقا مع
توضيح آلليات التصحيح والتنمية 2.وسعت السياسة
الوطنية لوزارة املوارد املائية والبيئة للموازنة بIن الفوائد ال"4
تنتج عن النشاطات الاقتصادية ؤالاضرار ال "4تسب0ا امللوثات
و العمل عى حماية صحة ٕالانسان وحياته من مخاطرها مع
مراعاة الاعتبارات البيئية ?ي الخطط التنموية للقطاعات
املختلفة3 .ومن ٔالاهداف ٕالاس?>اتيجية للسياسة الوطنية
لحماية البيئة نذكر :
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 -1تحسFن صحة ونوعية حياة املواطنFن بواسطة: تحسIن ماء الشرب والتطه Iوتقليص املخاطر املرتبطةبالتلوث ذو املصدر الصنا¡ي ،
 تحسIن نوعية الهواء ?ي املدن الك'ى وبضوا¢ي املناطقالصناعية ،والتخلص من الب§¦ين الذي يحتوي الرصاص.
 تقليص إنتاج النفايات وإدخال تقنيات التسي Iاملتكاملللنفايات سواء عى املستوى املؤسساتي أو املاcي،
 تحسIن ٔالاطر القانونية واملؤسساتية وٕالادارة البيئيةبعد الاطالع عى ٔالاهداف ٕالاس اتيجية للسياسة الوطنية
لوزارة املوارد املائية والبيئة لسنة ) ( 2021-2017نجد هناك
بعض ٔالانشطة ال "4ثم إضاف01ا مقارنة باألهداف
ٕالاس اتيجية لسنة ) ( 2016-2002م0ا :
 تحسIن وصول الخدمات للمواطن من إمدادات ملياﻩالشرب وال ك ¦Iعى ٕالادارة املتكاملة للموارد ) إدارة
العرض والطلب عى املوارد والحفاظ عل0xا ( مع دمج
التكنولوجيات ال "4تزيد من فعالية استخدامها .
 تحسIن الخدمات العامة كالصرف الص®ي وتطويرها?ي املناطق الريفية ٕ،الادارة العقالنية ملحطات املعالجة
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 مكافحة التلوث ?ي املناطق الصناعية الساخنة،وتطوير ٕالادارة البيئية باملدن واملساحات الخضراء،
وحماية ال اث الثقا?ي.
 -2حماية ال>Kوة الطبيعية وتحسFن إنتاجها بواسطة : توضيح الطبيعة العقارية ) حقوق امللكية  ،استعمالٔالارا "¯°الفالحية و السهبية( .
 توزيع العقالني للموارد من املاء واعتماد تكنولوجيات إنتاجواستعمال أك ±مالئمة .
 بلوغ أهداف ٔالامن الغذائي من خالل إنتاج ذو قيمةمضاعفة عالية وسياسة سقي دائمة وتحسIن نسبة تغطية
الواردات بالصادرات ?ي التجارة .
 زيادة الغطاء النباتي وعدد املناطق املحمية وحماية ٔالانظمةالبيئية الهشة مع إعطاء أهمية للتنوع البيولو´ي واملناطق
الشاطئية .
من ٔالاهداف ٕالاس?>اتيجية لسنة  2021-2017نجد :
 تعزيز الزراعة املستدامة وتطوير التجارة .إدراج تقنيات لإلنتاج وتكيفها  ،والتسي Iبطريقة عقالنيةملياﻩ الري .
 تطوير ٔالانشطة العملياتية إلعادة استعمال املياﻩ املكررة ?يامليدان الزارعة .
مراقبة التلوث ذات مصدر الكيماويات الزراعية313

 رفع عدد املناطق املحمية و الغطاء النباتي وقف التصحر  ،حماية الفضاءات والواحات ،إعادةٔالانظمة الرعوية.
 حماية ٔالانظمة البيئية الهشة مع الانتباﻩ للتنوع البيولو´ي تطوير إس اتيجية إدارة الساحل و مكافحة تدهور املناطقالساحلية .
 -3تقليص الخسائر الاقتصادية وتحسFن التنافسية منخالل:
 عقلنه استعمال املوارد املائية و املوارد الطاقوية ،واستعمال املواد ٔالاولية ?ي الصناعة .
 رفع معدل رسكلة النفايات ) املواد الثانوية( واس جاعاملواد ٔالاولية .
 تحسIن التسي Iالبي "#والتحكم ?ي تكاليف ٕالانتاج ، تحسIن فعالية أنشطة امليناء . -4حماية البيئية الشاملة من خالل: زيادة الغطاء ألغابي  ،كثافته وتنوعه البيولو´ي . زيادة عدد املناطق املحمية ،املناطق الرطبة ومناطق التنميةاملستدامة )ال01يئة املتكاملة الفالحية ،الغابية الرعوية( .
 حماية الواحات من النفايات امل§¦لية وامللوحة ،وتخفيضانبعاث الغازات املتسببة ?ي الاحتباس الحراري خاصة بقطاع
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املحروقات و تخفيض استعمال املواد املستنفذة لطبقة
4
ٔالاوزون.
وتتمثل أدوات تحقيق أهداف السياسة العامة للبيئة فيوضع
التشريعات والقيود والضرائب عى النشاطات الصناعية
وٕالانتاجية  ،و القيام بتوعية املواطنIن حيال البيئة عن
5
طريق وسائل ٕالاعالم والاتصال.
ومرت السياسة الوطنية لحماية البيئة 2ي الجزائر
بمجموعة منا ملراحل املتسلسلة ال YZوضع\[ا وزارة املوارد
املائية والبيئة و تجسد بعضها قبل سنة  2000تمثلت 2ي
إصدار قوانFن بيئية والبعض ٔالاخر بعد سنة 2 2002ي
مخطط العمل الوط Ygللبيئة والتنمية املستدامة (
) PNDDوهو مخطط ثم وضعه بعد إصدار املرصد
الوط Ygللبيئة والتنمية املستدامة تقرير حول حالة البيئة
سنة  2005و الذي كشف عqى أن حجم املشاكل البيئية
2ي الجزائر يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للبالد بالرغم من ال>Kوات الطبيعية الYZ
يمكن تقديرها و الاستثمارات املكثفة 2ي الرأسمال البشري
واملادي فانه من الواضح أن أسباب ٔالاساسية لألزمة
الايكولوجية العنيفة ال YZتعيشها البالد أساسا ذات طابع
مؤسساتي وترتبط ب  :فقر السياسات املنتهجة 2ي ميدان
عقلنه استعمال املوارد الطبيعية و[يئة ٕالاقليم  ،فعالية
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النفقات العمومية ،أنظمة ٔالاسعار والاستثمارات
الاقتصادية النوعية وإشراك السكان واملستعملFن 2ي
مسارات اتخاذ القرارات ومشاركة القطاع الخاص ،قدرة
املؤسسات البيئية والتنسيق فيما بFن القطاعات ،...و2ي
مواجهة مختلف التحديات قررت الحكومة الجزائرية من
خالل وزارة املوارد املائية والبيئة إعداد سياسة تقويم
تتمحور حول التآزر املفيد بFن العودة الضرورية للنمو
وتقليص الفقر والحفاظ عqى توازن مختلف ٔالانظمة
البيئية واستناد املخطط العمل الوط Ygللبيئة والتنمية
املستدامة عqى أربعة أهداف إس?>اتيجية سابقة الذكر ،6
وس>كز عqى أهم مراحل السياسة الوطنية لحماية البيئة :
-2-1التطور املؤسساتي والقانوني لحماية البيئة 2يالجزائر من 2012/1974
التطور املؤسساتي :عرف قطاع البيئة ?ي الجزائر تشكيالتمتعددة أخذت تارة هيكال ملحقا بدوائر وزارية وتارة أخرى
هيكال تقنيا وعمليا فقطاع البيئة لم يعرف الاستقرار وذلك
منذ نشأة أول هيئة تتكفل بالبيئة ?ي سنة  1974إcى أن ثم
إحداث أول هيكل حكومي عام  1996وتمثل ?ي كتابة الدولة
7
للبيئة .
ثم إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة ?ي  12جويلية ،1974ومن
بIن أهدافها النظر ?ي املشاكل لتحسIن إطار ظروف الحياة و
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الوقاية وإعادة تأسيس املوارد البيولوجية والتلوث واملضرات
بش ¼4أنواعها ؛ و اق اح الخطوط العامة للسياسة البيئة
عى الحكومة  ،8و?ي سنة  1977تم حل املجلس الوط"
للبيئة وتحويل مصالحه إcى وزارة الري واستصالح ٔالارا"¯°
وحماية البيئة ويالحظ هنا أن البيئة احتلت ألول مرة مكانة
?ي تسمية دائرة وزارية ،وتم تحويل مصالح املديرية العامة
للبيئة إcى كتابة الدولة للغابات واستصالح ٔالارا "¯°وذلك
بحلول عام  1981و?ي هذا ٕالاطار أن ¿¯Àلدى هذﻩ الكتابة
مديرية مركزية تحت اسم "مديرية املحافظة عى الطبيعة
وترقي01ا" 9و إنشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة ?ي 23
جويلية  1983كجهاز علم" وتق" مكلف بإنجاز دراسات
.10
وأبحاث الرصد البي "#لحساب ٕالادارة املركزية
وبعدها ثم ضم املصالح املتعلقة بحماية البيئة إcى وزارة
الري والبيئة والغابات حيث أعيد تحويل املصالح املتعلقة
بحماية البيئة من كتابة الدولة للغابات واستصالح ٔالارا"¯°
إcى وزارة الري والبيئة والغابات وذلك سنة1984ثم تحويل
مصالح البيئة إcى وزارة الداخلية والبيئة وذلك ?ي عام 1988
و?ي هذا ٕالاطار يجدر التذك Iإcى أن بعض الاختصاصات ال"4
كانت تابعة ملصالح البيئة قبل هذا التحول ألحقت بوزارة
الفالحة كما يجدر التذك Iإcى أن املصالح البيئة ألحقت
بوزارة ذات سيادة حيث أصبحت كلمة بيئة مدرجة ضمن
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تسمي01ا الرسمية  ،و?ي سنة  1990ألحقت البيئة بوزارة
البحث والتكنولوجيا وبعدها ثم إلحاق البيئة بوزارة ال بية
حيث أنشأت ?ي إطارها مديرية البيئة وضعت تحت وصاية
كتابة الدولة املكلفة بالبحث العلم" سنة ،1993و?ي 0Äاية
 1993ثم إلغاء كتابة الدولة املكلفة بالبحث العلم" و إلحاق
الاختصاصات البيئية بوزارة الجامعات.
تم إلحاق البيئة بوزارة الداخلية والجماعات املحلية
وٕالاصالح ٕالاداري وإنشاء املديرية العامة للبيئة؛ وبعدها
إلحاق البيئة بوزارة ٔالاشغال العمومية و0Åيئة ٕالاقليم والبيئة
والعمران وهنا أعاد املشرع إلحاق قطاع البيئة بوزارة
ٔالاشغال العمومية و0Åيئة ٕالاقليم والبيئة والعمران ?ي 24
ديسم'  1999؛إنشاء وزارة مكلفة ب01يئة ٕالاقليم والبيئة
وال "4تم تنظيمها بموجب املرسوم التنفيذي رقم -01
09املؤرخ ?ي ، 112001/01/07وزارة ال01يئة العمرانية والبيئة
حيث ثم إعادة تسمية الوزارة لتصبح "وزارة ال01يئة
العمرانية والبيئة وهذا بموجب املرسوم الرئا "¯Èرقم -02
 208املؤرخ ?ي 17جوان 2002؛ و تسمية وزارة ال01يئة
العمرانية والبيئة والسياحة بإدماج قطاع السياحة مع البيئة
?ي وزارة واحدة ?ي  04جوان  ،2007ثم وزارة ال01يئة
العمرانية والبيئة بحيث أعيدت الصياغة إcى وزارة ال01يئة
العمرانية والبيئة مجددا وتم فصل قطاع السياحة عن
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البيئة ?ي28ماي  2010ال "4امتدت إcى غاية 2012؛ وبعدها
وزارة ال01يئة العمرانية والبيئة واملدنية تم إعادة تسمية
الوزارة مع إضافة املدنية لتصبح وزارة ال01يئة العمرانية
والبيئة واملدنية ،لتصبح وزارة املوارد املائية والبيئة ?ي مارس
.2016
البيئة ?ي ٔالانظمة التشريعية والقانونية الجزائرية :لم ترد
مسالة البيئة ?ي دستور  1963وجاءت ٕالاشارة لها ضمن
ميثاق ? 1976ي الباب السابع وبعنوان مكافحة التلوث
وحماية البيئة أين تم التأكيد عى ضرورة صيانة املحيط
وحماية صحة السكان من املضار وفرض عى الجماعات
املحلية حماية صحة السكان و كذا املؤسسات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية للبالد ،وتناول ميثاق  1986البيئة
بذات الكيفية ضمن الفصل الخامس الخاص بال01يئة
العمرانية وتطوير املنشات القاعدية ،مع ٕالاشارة إcى أن هذا
امليثاق قد نص أيضا عى ضرورة تحسIن إطار املعيشة ؛ أما
دستور  1976فجعل حماية البيئة إحدى اختصاصات
املجلس الشع "Êالوط" ?ي املجال التشريع  ،وبعد التعديل
الدستوري وٕالايديولو´ي لم نلتمس تغيIا ?ي دستور1989
الذي أسند إcى املجلس الشع "Êالوط" صالحيات تحديد
القواعد العامة بالبيئة وإطار املعيشة و حماية ال±وتIن
النباتية و الحيوانية ...وذات املن®ى سار عليه دستور 1996
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وفيه أراد املشرع املحافظة عى أجيال املستقبل كما هو
الحال لألجيال الحالية ،وتبقى الرؤية غ Iواضحة فيما عدى
بيان بعض الخطوط العريضة كسياسة ٕالاعمار ٕالاقليم"
والبيئة ونوعية الحياة وحماية الحيوانات والنباتات كمسائل
محجوزة للتشريع هذا و دون تضمIن الحق ?ي بيئة سليمة
12
ضمن الحقوق الدستورية .
حماية البيئة ?ي قانون  03/83املتعلق بحماية البيئة  :يعت'
القانون رقم  03-83املؤرخ ?ي  05فيفري 1983املتعلق
بحماية البيئة بمثابة تغي Iجذري ?ي الحماية القانونية للبيئة
وشكل هذا القانون القاعدة الرئيسة للمنظومة التشريعية
والتنظيمية املتعلقة 0Îذا املجال وnي مازالت مستمرة ?ي
مجال البيئة ،فهو أشار للسياسة الواجب إتباعها ?ي مجال
حماية البيئة من خالل حماية املوارد من التلوث بقصد
تحسIن املعيشة13؛ ومسايرة من املشرع الجزائري ملا ثم
إقرارﻩ ?ي القمم و ٕالاعالنات الدولية صدر القانون رقم 10-03
املتضمن حماية البيئة ?ي إطار التنمية املستدامة الذي يمكن
القول بأنه امتداد ملا ثم إقرارﻩ ?ي إعالن جوهانسبورغ 2002
واشتمل عى  114مادة قانونية حددت املادة  02و03
14
أهدافه ومبادئه.
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 -3-1دور الجماعات املحلية ?ي حماية البيئة:دور الوالية ?ي حماية البيئة:بالرجوع إcى قانون الوالية رقم
 38/79لسنة  1969نجدﻩ حمل مؤشرات تو¢ي ببداية
اهتمام السلطات العمومية بقضايا البيئة ثم قانون رقم
 02/81ويعت' تعديال للقانون املذكور وثم إصدار نصوص
تنظيمية الحقة أهمها املرسوم التنفيذي رقم  143/87الذي
يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية واملحميات واملرسوم
التنفيذي  149/88املتعلق بحماية البيئة والذي نص عى أن
الجماعات املحلية تمثل املؤسسة الرئيسية لتطبيق تدابI
حماية البيئة وحدد كيفية مشارك01ا بموجب نصوص
تشريعية أو تنظيمية  .ومنح قانون  09/90صالحيات أوسع
للوالية ?ي مجال حماية البيئة وهو ما أكدته املادة  58بالنص
عى أن اختصاصات املجلس الشع "Êألوالئي بصفة عامة
وتشمل أعمال التنمية و0Åيئة إقليم الوالية وحماية البيئة
وترقية فصائلها النوعية ...؛ ومنح قانون الوالية الجديد
 07/12املؤرخ  21ف'اير  2012صالحيات أوسع وثم تدعيمه
باستحداث عى مستوى كل والية مفتشية البيئة ولجنة تل
البحر.15
دور البلدية ?ي حماية البيئة بصدور قانون البلدية لسنة
 1990تم تنظيم املهام البيئية أك ±بحيث نص القانون عى
أن تش ط املوافقة القبلية للمجلس البلدي عى إنشاء أي
321

مشروع عى تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأ0Äا ٔالاضرار
بالبيئة،مراعاة حماية ٔالارا "¯°الزراعية واملساحات الخضراء
وبالنسبة للتنظيم املطبق عى املؤسسات املصنفة ال "4قد
تنجر عن نشاطها أضرار بالبيئة ؤالاشخاص واملمتلكات فهو
يلزم الحصول عى رخصة الاستغالل ال0Å "4دف إcى تحديد
تبعات النشاطات الاقتصادية عى البيئة والتكفل به ؛أما
عن تسي Iجمع النفايات امل§¦لية ومعالج01ا فكل بلدية
مطالبة بإنشاء مخطط بلدي للنفايات امل§¦لية 16و?ي قانون
 10-03املتعلق بحماية البيئة ?ي إطار التنمية املستدامة
يتمثل دورها ?ي تسليم الرخص من قبل رئيس املجلس
الشع "Êالبلدي للمنشات املصنفة ?ي الحاالت ال "4يتطل0ا
القانون ،...باإلضافة اcى اختصاصها ?ي ميدان ال01يئة
والتعم ، Iحماية الطبيعة و ٓالاثار ،العمل عى 0Åيئة الغابات
17
ال ف0xية ،انجاز برامج مكافحة الانجراف والتصحر...
 -4-1هيئات مكلفة بحماية البيئة  :استحدثت الجزائرهيئات جديدة أسندت لها مهمة تسي Iوتنظيم مجاالت بيئية
معينة من أجل تخفيف الضغط عى السلطة الوصية
والجماعات املحلية من بي0ا :الوكالة الوطنية للنفايات؛
املحافظة الوطنية للساحل ؛الوكالة الوطنية للجيولوجية
واملراقبة املنجمية؛ املرصد الوط" للبيئة والتنمية
املستدامة ،املركز الوط" ل قية الطاقات املتجددة؛ املرصد
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الوط" للمدينة ؛املركز الوط" لتكنولوجيات ٕالانتاج النظيفة
18
و ٔالاك ±نظافة...
 -5-1الوسائل الردعية و الاستشرافية وتشمل الجبايةالبيئية :وnي إحدى السياسات الوطنية املستحدثة مؤخرا
ال0Å "4دف إcى تصحيح نقائص عن طريق وضع تسعIة أو
رسم أو ضريبة للتلوث وتستعمل هذﻩ ٔالاموال ?ي الحد من
ظاهرة التلوث .وتعت' الجزائر من بIن الدول النفطية و ال
يخفى عى أحد ما للصناعة النفطية )الب و كيمياء( من أثار
سلبية عى البيئة باإلضافة إcى كون معظم املصانع ت كز ?ي
الشريط الساحي وnي تقذف سنويا بماليIن ٔالاطنان من
النفايات السامة ?ي املسطحات املائية ؛غ Iأن الجباية
البيئية ?ي الجزائر لم ترÑى إcى املستوى املطلوب وذلك ?ي
غياب ٕالاحصاءات ال "4من شأ0Äا أن تكشف عن أرقام مرعبة
من جهة ومن جهة أخرى تتم ¦Iأدوات الجباية املفروضة ?ي
الجزائر بطابع عقابي أك ±منه تحف¦Iيا باإلضافة إcى عدم
كفاية مرد ودي01ا لتغطية ٔالاضرار البيئية وانصرافها إcى
تغطية أمور أخرى ?ي موازنة الدولة ؛ومن ٔالادوات الجبائية
املستخدمة :الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة ،الرسم
املتعلق بالنشاطات امللوثة والخطرة عى البيئة؛ الرسم
الخاص عى الانبعاثات السائلة الصناعية؛ رسوم وإجراءات
مالية أخرى لحماية البيئة )إتاوة املحافظة عى جودة املياﻩ
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وإجراءات التخفيض الجبائي التحف¦Iي (19.باإلضافة اcى
سياسة امللوث الدافع ال "4تجسدت ?ي صورتIن وهما وسائل
ذات طابع تنظيم" واملتمثلة أساسا ?ي رخصة صب أو قذف
النفايات السائلة ?ي ٔالاوساط الطبيعية بمقت ¼¯Òاملرسوم
 163/93املتعلق بوضع جرد لدرجة تلوث املياﻩ السطحية؛
وباملقابل هناك أيضا وسائل أك ±أهمية لها طابع ماcي وnي
تعد بمثابة تكريس حقيقي ملبدأ امللوث الدافع تجسدت ?ي
إدخال وسائل جبائية عن طريق فرض بعض الرسوم
20
والضرائب عى بعض النشاطات امللوثة.
التخطيط البي: "#مع تعمق مفهوم التنمية املستدامة وتزايد
الاهتمام بقضايا حماية البيئة برزت الدعوة لضرورة ٔالاخذ
بالتخطيط البي "#كأحد أهم الوسائل العلمية ?ي الحفاظ
عى البيئة وكآلية راشدة للتنمية21ومن أنواع التخطيط
البي? "#ي الجزائر نجد املخططات املركزية ؛املخططات
22
املحلية ؛املخططات الجهوية ؛املخططات التوج0xية.
 -6-1ال بية البيئية وٕالاعالم البي? "#ي الجزائر:ال بية البيئيةnي عملية تكوين القيم والاتجاهات واملهارات واملدركات
الالزمة لفهم وتقدير العالقات املعقدة ال "4تربط ٕالانسان
وحضارته بمحيطه الحيوي الف¦Iيقي واملحافظة عى مصادر
23
البيئة.
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إن إدماج ال بية البيئية ?ي املناهج الدراسية يرجع لكون
الجزائر عضو ?ي عدة هيئات ومنظمات ذات أهمية إcى جانب
أ0Äا جزء ال يتجزأ من هذا العالم الذي ينادي بضرورة إدخال
ال بية البيئية ?ي املناهج الدراسية؛إن تعميم ال بية البيئية
?ي الهياكل ال بوية راجع إcى إس اتيجية السياسة املتمثلة ?ي
تربية ٔالاجيال الصاعدة للمحافظة عى ال±وة البيئية وnي
تعمل عى تنظيم عناصر أساسية جديدة باعتبارها تتطلب
تسي Iبي "#محكم ؛وانطلق مشروع البيئة ?ي الوسط املدر"¯È
سنة  2002بتوقيع ال'توكول الخاص بIن وزارة 0Åيئة ٕالاقليم
والبيئة ووزارة ال بية الوطنية ويرتبط املشروع بإعطاء البعد
بي? "#ي ال'امج ال بوية والتعليمية من خالل تضمIن املفاهيم
البيئية ?ي العملية ال بوية من أجل تكوين ثقافة بيئية عامة
?ي املجتمع الجزائري وتتمثل ?ي :إقامة خرجات تطبيقية
للتالميذ؛ تكوين لجان بيداغوجية تسÖى لتدعيم ال بية
البيئية ؛دليل املربي ?ي ال بية البيئية ؛دليل النوادي
الخضراء ؛النادي ٔالاخضر املدر "¯È؛الرسم ؛املسرح؛ٔالانشطة
24
اليدوية )الرسكلة( .
ٕالاعالم البي :"#فهو إعالم يسلط الضوء عى القضايا البيئية
وال "4تشمل املاء والهواء ؤالارض و ٕالانسان 0Îدف ترشيد
اس01الك السلوك البي "#وخلق جو من الاهتمام بقضايا
البيئة لدى الجمهور ؛وهو إعالم يسÖى لتوف Iاملعلومات
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والبيانات املتعلقة بالبيئة وطرحها عى الناس من خالل
التوعية بقوانIن البيئة لتحقيق مستويات التأث Iاملطلوبة.25،
فالحق ?ي ٕالاعالم البي? "#ي الجزائر مر بعدة مراحل بدأت
بالتعميم ٕالاداري الذي نتج عن انفراد السلطة السياسية
بالتسي Iوٕالاشراف وأدى هذا الوضع إcى تعطيل الديمقراطية
ال "4تعت' أساسا للحرية والحق ?ي ٕالاعالم البي "#وبعد
مصادقة الجزائر عى العديد من الاتفاقيات الدولية اتبعت
الدولة الجزائرية ?ي مجال حماية البيئة سياسة 0Åدف إcى
تعزيز ٕالاطار القانوني واملؤسساتي 26بالرجوع إcى قانون رقم
 10-03املتعلق بحماية البيئة ?ي إطار التنمية املستدامة يوليو
 2003نجدﻩ نص مبدأ تدعيم ٕالاعالم و التحسيس ومشاركة
الجمهور ومختلف املتدخلIن ?ي تداب Iحماية البيئة )املادة
27
.(02
باإلضافة إcى اهتمام السياسة الوطنية لحماية البيئة بالبيئة
الحضرية  ،البيئة الصناعية ،النقل  ،الطاقات املتجددة ،
تكوين الصحفيIن ،إنشاء نادي الصحافة ،قطار البيئة  ،ديار
دنيا  ،الشراكة مع املجتمع املدني  ،وقوانIن أخرى )قانون
متضمن تسي Iومراقبة القضاء عى النفايات ،قانون
متضمن ترقية الطاقات املتجددة ،قانون متعلق بحماية
املناطق الجبلية،قانون املتعلق بال01يئة والتنمية املستدامة
لإلقليم(...
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يمكن القول أن السياسة الوطنية لحماية البيئة ?ي الجزائر
تم¦Iت بعدم استقرار قطاع البيئة ?ي وزارة معينة وهو ما
يؤدي إcى النقص ?ي استمرار ال'امج واملخططات البيئية
وتغي? Iي ٕالاس اتيجية وهذا الوضع مازال مستمر ليومنا هذا
ففي سنة  2016ثم تحويل وزارة ال01يئة العمرانية والبيئة اcى
وزارة املوارد املائية والبيئة بالنظر للسياسة الوطنية لحماية
البيئة ف×" اشتملت عى أربعة أهداف إس اتيجية تجسدت
?ي مخطط العمل الوط" للبيئة والتنمية املستدامة الذي
شمل عدة قطاعات وهيئات للتقليل من التدهور البي"#
كوزارة الصناعة  ،وزارة الزراعة  ،التجارة  ،الصحة،
الطاقة ...الرتكاز كل وزارة عى قطاع معIن فمشارك01ا يكون
الق اح ال'امج وتنفيذ مخططات وزارة املوارد املائية والبيئة
كما ركزت الوزارة عى انشاء مراكز ووكاالت بيئية كأدوات
لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للبيئة مع بداية الاهتمام
باالتصال العمومي من خالل ال بية البيئية وٕالاعالم البي، "#
نادي الصحافة وتكوين الصحفيIن وبإضافة اcى تطوير
التشريعات والقوانIن البيئية ال "4تسÖى لصون املوارد
الطبيعية.
وتمثل إس?>اتيجية الاتصال العمومي لوزارة املوارد املائية
والبيئة بالجزائر 2ي أ[ا إس?>اتيجية ضمنية أي ضمن
مخطط العمل الوط Ygللبيئة والتنمية املستدامة (
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) PNDDوتستمد أهدافها الاتصالية من أهداف السياسة
الوطنية لحماية البيئة وتتمثل 2ي :
-2مفهوم ومراحل إس?>اتيجية الاتصال العمومي 2ي حمايةالبيئة  :إن الاهتمام بالبيئة ?ي الوقت الراهن ينبØي أن يق ن
باالهتمام بالفعل ٕالانساني واملتغIات املختلفة ال "4تؤثر ?ي
توجيه هذا الفعل توج0xا يسهم ?ي أن 0Ùتم ٕالانسان ببيئته
28
ويحافظ عل0xا ويحم0xا ويحم" نفسه من املخاطر.
 -1-2مفهوم إس?>اتيجية الاتصال العمومي :يمثل الاتصالالعمومي أحد ٔالانواع الاتصالية املهمة ?ي معالجة قضايا
البيئة ملا يسمح به من تعديل وتغي Iالسلوكيات واملواقف
والاتجاهات الفردية اتجاﻩ قضايا البيئة للتقليل من أخطارها
وذلك باستخدام تقنيات التأث Iوٕالاقناع وإشراك العديد من
الفاعلIن الذين يمثلون املصدر ٔالاسا "¯Èلالتصال العمومي
)الاجتما¡ي( كالحكومة والوزارات ؛الجماعات املحلية)البلدية،
الوالية(؛ املجال العام )كالجمعيات ؛املنظمات غ Iالحكومية
29
؛املنظمات الدولية ؛املؤسسات العمومية والخاصة (...
وزيادة ٕالاعالم البي "#؛ال بية البيئية ؛ التحسيس ؛ وإشراك
املواطن.
إن نجاح الاتصال العمومي ?ي تقليل من املشاكل البيئية ?ي
الجزائر يتطلب بناؤﻩ ?ي إس اتيجية موجهة إلنشاء مواقف
وسلوكيات إيجابية 0Îدف املنفعة العامة ف×" فن توجيه
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وتنسيق ٔالافعال ٔالاساسية لتحقيق أهداف الاتصال وتقوم
عى تحديد العينة ال "4سيوجه إل0xا الاتصال والرسالة
ؤالاهداف الاتصالية واختيار قنوات ودعامات الاتصال
املناسبة ووضع مخطط اتصاcي وتحديد م¦Iانية الاتصال ،
وتنفيذ وتقييم ٕالاس اتيجية .
و تشرف عى إعداد إس اتيجية الاتصال العمومي بوزارة
املوارد املائية والبيئة مديرية التوعية وال بية والشراكة
البيئية بالتنسيق مع املديريات ٔالاخرى واملراكز تحت وصاي01ا
0Îدف خلق الو¡ي البي "#واملحافظة عى ال±وة الطبيعية
والتنوع البيولو´ي لألجيال املستقبلية.
 -2-2مراحل إس?>اتيجية الاتصال العمومي لحماية البيئة:
تمر إس?>اتيجية الاتصال العمومي لحماية البيئة ?ي الجزائر
عى خمسة مراحل وnي
 صياغة وتحليل املشكل :إن قاعدة تحليل املشاكل البيئيةيستند عى تحقيقات كمية وكيفية )س' ٓالاراء(و هذا لفهم
أفضل ملواقف و سلوكيات ٔالافراد ويمكن أن يأخذ ?ي هذا
املجال البيئة وتطورها وهو ما يسمح لنا بصياغة املشكل
بمصطلحات اتصالية والاهتمام بالسلوكيات ال "4يجب
28
تغيIها والتفريق بIن ما هو كائن وما يجب أن يكون .
ومشاكل البيئية كثIة ومتنوعة بتنوع ٔالانظمة البيئية وكل
مشكل بي "#له خصوصيته ويرتبط باملشكالت ٔالاخرى فنجد
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تلوث املاء والهواء و البحار ...وهو ما يستد¡ي الوقوف عند
كل مشكل والكشف عن أسبابه وخصوصيته وتأثIاته.
وتعتمد وزارة املوارد املائية والبيئة ?ي تحديد املشاكل البيئية
عى قاعدة معلومات وتقرير بي "#صادر عن املرصد الوط"
للبيئة والتنمية املستدامة .
 تحديد ٔالاهداف ٕالاس?>اتيجية :فأهداف إس اتيجيةالاتصال مستمدة من أهداف السياسة الوطنية لحماية
البيئة وتتمثل ?ي :
التحسيس والتوعية البيئة :توعية جميع فئات املجتمع
بأهمية املحافظة عى البيئة ومواردها الطبيعية من خالل
ال ك ¦Iعى ٔالايام الوطنية والعاملية للبيئة بمشاركة املراكز
تحت وصاية وزارة املوارد املائية والبيئة كاملعهد الوط"
للتكوينات البيئة  ،املركز الوط" لتكنولوجيا ٕالانتاج أك±
نظافة ،والوكالة الوطنية للنفايات.
ال?>بية البيئية 2ي املؤسسات ال?>بوية من خالل :
املساهمة ?ي عمليات ال بية البيئية بإعداد ال'امج والوسائل
البيداغوجية ووضعها ومتابع01ا  ،وتنشيطها بالتنسيق مع
املعهد الوط" للتكوينات البيئية من أمثلة ال بية البيئية ?ي
الوسط املدر "¯Èتنصيب النوادي الخضراء ?ي املدارس
ال بوية  ،وتوف Iدليل املربي والحقيبة الخضراء .
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إدراج التكنولوجيات النظيفة 2ي املؤسسات الانتاجيةوالاقتصادية من خالل:
 انجاز التدقيق البي "#من أجل تحديد كمية التلوث ،تعريف النقاط الساخنة واق اح ترتيبات تحسIن طرق
ٕالانتاج .
 املساهمة ?ي إعادة تأهيل بيئة املؤسسات و ترقية وترشيدمفاهيم تكنولوجيا ٕالانتاج ٔالاك ±نظافة ،ومرافق01ا ?ي
مساع0xا للحصول عى عالمة الايزو  9000والايزو .14000
وضع أنظمة تسي Iبيئية ومساندة مشاريع الاستثماراتبواسطة الصندوق من أجل البيئة و الالتلوث ?ي حالة
اعتماد تكنولوجيات ٕالانتاج ٔالاك ±نظافة .
 تقييم الدور السل "Êللقطاع الصنا¡ي عى البيئة وانجازالدراسات الخاصة بأعمال التأهيل التكنولو´ي للصناعات
الجزائرية .
ولتحقيق هذﻩ ٔالاهداف تعمل وزارة املوارد املائية والبيئة
بالتنسيق مع املركز الوط" لتكنولوجيا ٕالانتاج ٔالاك ±نظافة .
الجمهور املس\[دف من ٕالاس?>اتيجية الاتصالية  :املواطنIن
) التوعية والتحسيس( ،التالميذ ) ال بية البيئية( ،قادة
الرأي ) الجمعيات الكشافة ٕالاسالمية وشخصيات رياضية (،
ٔالائمة .
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بالرجوع للوسائل الاتصالية املستعملة 2ي إس?>اتيجية
الاتصال العمومي نجدها تتمثل 2ي :
ٔالايام التحسيسية و الدراسية وnي أيام وطنية وعاملية 0Åتم
بمواضيع البيئة مثل  02:فيفري اليوم العالم" للمناطق
الرطبة 03 ،مارس اليوم ٔالافريقي للبيئة  21،مارس اليوم
العالم" للغابات 22 ،مارس اليوم العالم" للماء  22،ماي
اليوم العالم" للتنوع البيولو´ي.
 05جوان اليوم العالم" للبيئة ? :ي هذا اليوم مثال يتم
تنظيم معرض و ورشات عمل لألطفال ،ألعاب بيئية ورشة
الرسم بمن ¦ﻩ الصابالت بحضور وزير البيئة و الجمعيات
البيئية واملؤسسات الصناعية و الهدف من الاتصال هو
تقريب ٔالاطفال من البيئة وتحسيسهم بأهمية ٔالاشجار
وتنظيف الشواطئ .
يوم درا "¯Èلتعريف املؤسسات بتثمIن الطاقة من خالل
النفايات امل§¦لية وهو موجه ملصانع حرق النفايات ?ي 26-25
سبتم' سنة  2013و قام بإعدادﻩ مكتب دراسة بلجيكي
لفائدة مدراء البيئة ب  48والية بحضور الجمعيات
والصحافة واملؤسسات الخاصة ومدراء مراكز الردم التق"
للنفايات.
مخطط التسويق البي "#وهو مخطط يحتوي مجموعة من
ٔالانشطة تتمثل ?ي  :كتيب حول ال بية البيئية ?ي ٕالاسالم
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باالش اك مع وزارة الشؤون الدينية و ٔالاوقاف ،ومضة
اشهارية حول النفايات  ،تكوين الصحفيIن ?ي ٕالاعالم البي،"#
الفتات حول البيئة ،حافلة للنقل تتناول مواضيع بيئية
)ٔالابيار –حيدرة ( ،برامج مع الكشافة ٕالاسالمية الجزائرية ،
ويتمثل هدف مخطط التسويق البي? "#ي تسويق الفكرة
البيئية للجمهور.
املحاضرات والندوات  :وnي حول الاقتصاد ٔالاخضر وnي
محاضرة افريقية عاملية ?ي سنة ? 2014ي مدينة وهران
وتمثل أك' تظاهرة ومحاضرة ?ي القارة ٔالافريقية حضراها
وزراء من الجزائر وخارج الجزائر وصحفيIن وصناعيIن.
وسائل ٕالاعالم  :اتصال وسائل ٕالاعالم بالوزارة للحصول عى
املعلومات البيئية خالل إعداد ٔالاعمال الصحفية من تحقيق
وريبورتاج واتصال الوزارة 0Îم لتغطية أنشطة وزارة البيئة
?ي ٔالايام الوطنية والعاملية للبيئة من وسائل ٕالاعالم جريدة
ال0ار ،الشروق  ،الخ'ٕ ،الاذاعة الجزائرية ،التلفزيون
الجزائري .
املوقع الالك وني للوزارة :وهو موقع يعرف بالوزارة و يقدم
معلومات بيئية وأهم ٔالاحداث البيئية ال "4أقام01ا الوزارة.
الرسائل القصIةn :ي رسالة تسÖى لتوعية املواطنIن بأهمية
املحافظة عى املوارد الطبيعية كاملاء.
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 التقارير البيئية :وnي عبارة عن كتاب يصدر عن املرصدالوط" للبيئة ويقدم معطيات ومؤشرات عن حالة البيئية ?ي
الجزائر مثل تقرير حول حالة البيئة ?ي الجزائر سنة ،2005
2009 ،2007
املطويات n :ي تقدم معلومات بيئية عن أنواع التلوث ?ي
الجزائر وأهمية املحافظة عى البيئة
التنفيذ والتقييم واملتابعة :عملية تنفيذ إس اتيجية الاتصال
العمومي nي بإشراك كل املراكز تحت وصاية وزارة املوارد
املائية والبيئة بحيث يس01دف كل مركز جمهور معIن? ،ي
حIن تفتقد إس اتيجية الاتصال العمومي للمتابعة
30
والتقييم.
بالنظر إcى إس اتيجية الاتصال العمومي لحماية البيئة
صادرة عن وزارة املوارد املائية والبيئة nي إس اتيجية تتوفر
ف0xا املراحل العلمية ؤالاهداف الاتصالية ولك0ا جاءت
ضمنية ?ي مخطط العمل الوط" للبيئة والتنمية املستدامة
فأهدافها ترتكز عى ٕالاعالم البي "#وتكوين الصحفيIن والواقع
يبIن من خالل الدراسات العلمية وجود نقص كب? Iي ٕالاعالم
البي "#بالجزائر وتقديم املعلومات الالزمة للمواطنIن وتعريفهم
باملشاكل البيئية ومن جهة أخرى ترتكز عى ال بية البيئية
?ي ٔالاوساط املدرسية ) الابتدائي  ،املتوسط  ،الثانوي( و?ي
مواد مختلفة كال بية الاجتماعية والعلوم الطبيعية
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...وتنصيب النوادي الخضراء ال "4تستخدم ف0xا أدوات
بيداغوجية كالرسم ،الرسكلة ،املسرحيات ،وnي ?ي الحقيقة
نوادي لم يتم تعميمها ع' كافة واليات الوطن ،أما بالنسبة
للتوعية والتحسيس للمواطنIن nي ?ي شكل أنشطة اتصالية
غ Iمستمرة ترتبط بأعياد الوطنية والعاملية للبيئة ?ي حIن
يتطلب الوقت الراهن ال ك ¦Iعى إس اتيجية اتصال عمومي
مستمرة تقوم بإعدادها وزارة املوارد املائية و البيئة وتشارك
?ي تحقيق أهدافها جميع الهيئات واملؤسسات املكلفة بحماية
البيئة مثل البلديات والوالية  ،الجمعيات البيئية  ،مؤسسات
تحت وصاية وزارة البيئة  ...و0Åدف اcى  :تعديل وتغيI
سلوكيات ٔالافراد السلبية اتجاﻩ البيئة من خالل تغيI
املعلومات والاتجاهات والسلوكيات وتوج0xهم الكتساب
اتجاهات جديدة باالستعانة بنظريات علم النفس وٕالاقناع
وليس الاكتفاء 0Îدف التعريف باملشاكل البيئية  ،والعمل
عى اشراك الفرد الجزائري ?ي قضايا البيئة باالتصال املباشر
معه وحثه للمشاركة ?ي املشاريع البيئية والانضمام
للجمعيات البيئية فممارسة الاتصال العمومي مع هيئات
وفئات مختلفة يسمح بالتعرف عى نقاط الضعف ?ي
السياسة العامة لحماية البيئة ومن ثم تفعيلها وتغيIها
حسب تغي Iوتطور املجتمع  ،كذلك ما يعاب عى
إس اتيجية الاتصال العمومي لوزارة املوارد املائية والبيئة
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أ0Äا ال 0Åتم بعملية تقييم ٔالانشطة الاتصالية ملعرفة ٔالاهداف
املحققة وال "4لم يتم تحقيقها و الوقوف عى أسباب عدم
تحقيقها ومعرفة املشاكل الجديدة وأدرجها ضمن السياسة
الوطنية لحماية البيئة .
خالصة :ان السياسة العامة لحماية البيئة ال "4انتهج01ا
وزارة املوارد املائية والبيئة ارتكزت عى الجوانب املؤسساتية
والقانونية ?ي حIن أهملت قليال الجانب الاتصاcي الذي يشكل
ٔالاساس خاصة وأن الدراسات الحالية تثبت أن من بIن
العوامل املسببة لتدهور الوضع البي "#هو السلوك ٕالانسان
السل "Êالذي أفقد التوازن البي "#رغبة منه ?ي تسهيل حياته،
وعليه فإس اتيجية الاتصالية العمومي nي السبيل لالتصال
باألفراد لتغي Iسلوكيا0Åم بحمالت اتصالية مستمرة مبنية
عى أسس علمية ترتكز عى ٕالاقناع وتتناسب مع خصوصية
الفرد الجزائري وتطبق ?ي مخططات اتصالية وليس العكس
)املخطط يحتوي ٕالاس اتيجية( بمشاركة كل الفاعلIن
فيميدان حماية البيئة وهو ما يعطي لنا الفرد الوا¡ي بيئيا
واملؤسسة املحافظة عى البيئة ويفعل السياسة الوطنية
لحماية البيئة ?ي الجزائر .
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ٕالاقليم و البيئة  ،مرجع سبق ذكرﻩ.
-19كمال رزيق ؛دور الدولة ?ي حماية البيئة ؛مجلة الباحث؛
جامعة ورقلة ؛الجزائر ؛2007؛العدد،5ص.196
 -20جميلة حميدة ؛النظام القانوني للضرر البي "#واليات
تعويضه ؛دار الخلدونية ؛الجزائر ؛2011؛ص442؛.448
 -21منور أوسرير ؛ حمو محمد وآخرون ؛مرجع سبق ذكرﻩ.
 -22عبد املنعم بن أحمد ؛مرجع سبق ذكرﻩ.
-23بش Iعريبات ؛ أيمن مزاهرة سليمان ؛ ال بية البيئية ؛
دار املناهج للنشر والتوزيع ؛ٔالاردن ؛،ص،2009ص.12
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 -24الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة 0Åيئة
ٕالاقليم والبيئة ،مرجع سبق ذكرﻩ.
 -25مشعل فايز العت "Ê؛ٕالاعالم البي? "#ي الكويت :الهيئة
العامة للبيئة أنموذجا رسالة استكماال ملتطلبات الحصول
عى درجة املاجست? Iي ٕالاعالم ؛قسم ٕالاعالم ؛كلية ٕالاعالم؛
جامعة الشرق ٔالاوسط ؛أيار ،2012ص.41-40
-26بسام عبد الرحمن املشاقبة ؛نظريات ٕالاعالم ؛دار أسامة
للنشر والتوزيع ؛ط1؛ٔالاردن ؛،201ص.69
 -27نسيمة بن مهرة ؛ٕالاعالم البي "#ودورﻩ ?ي املحافظة عى
البيئة ؛مذكرة لنيل شهادة املاجست? Iي العلوم القانونية
وٕالادارية ؛فرع قانون البيئة ؛كلية الحقوق والعلوم
السياسية ؛جامعة الجزائر 01؛السنة الجامعية -2012
،2013ص.39-38
-28نظمية سرحان أحمد محمود ؛م0اج الخدمة الاجتماعية
لحماية البيئة من التلوث ؛دار الفكر العربي ؛القاهرة ؛.2008
; 29- colin Armand; communication des entreprise
; stratégies pratique ; éd Nathan
2édition ;paris ;2006 ;p344.-

 -30نعيمة أيت مصباح ،مديرة مديرية التحسيس وال بية
والشراكة البيئية  ،مقابلة أجر0Åا الباحثة يوم ،2016-11-30
بمكتب السيدة بمقر الوزارة  ،عى الساعة 11سا.00:
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قائمة املراجع:
الوثائق ٕالادارية :
 -1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة 0Åيئة
ٕالاقليم والبيئة؛تقرير حول حالة ومستقبل البيئة ?ي الجزائر
2007؛دار الحقائق ؛الجزائر ؛.2007
قائمة الكتب بالغة العربية:
 -2املشاقبة بسام عبد الرحمن ؛نظريات ٕالاعالم ؛دار
أسامة للنشر والتوزيع ؛ط1؛ٔالاردن ؛.2011
 -3حمدي صالح ناديةٕ ،الادارة البيئية)املبادئ
واملمارسات(؛ املنظمة العربية للتنمية ٕالادارية ؛ بحوث
دراسات ؛ مصر ؛.2003
 -4حجري فؤاد؛سلسلة القوانIن ٕالادارية البيئة وٓالامن ؛
ديوان املطبوعات الجامعية ؛ الجزائر ؛.2006
 -5حميدة جميلة ؛النظام القانوني للضرر البي "#واليات
تعويضه ؛دار الخلدونية ؛الجزائر ؛.2011
 -6سعيدان عي ؛أسس ومبادئ قانون البيئة ؛ موفم
للنشر؛ الجزائر؛ .2005
 -7سعيدان عي ،حماية البيئة من التلوث باملواد
ٕالاشعاعية والكيماوية ?ي القانون الجزائري  ،دار
الخلدونية للنشر والتوزيع ؛الجزائر.2008،
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 -8عريبات بش I؛ مزاهرة أيمن سليمان ؛ال بية البيئية
؛دار املناهج للنشر والتوزيع ؛ٔالاردن ؛.2009
 -9قدي عبد املجيد ؛أو سرير منور ؛ حمو محمد
؛الاقتصاد البي"#؛ دار الخلدونية؛ط1؛الجزائر؛.2010
 -10لكحل أحمد ؛دور الجماعات املحلية ?ي حماية البيئة ،
دار هومه؛ الجزائر؛.2014
قائمة ٔالاطروحات :
 -11العت "Êمشعل فايز ؛ٕالاعالم البي? "#ي الكويت :الهيئة
العامة للبيئة أنموذجا ،أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات
الحصول عى درجة املاجست? Iي ٕالاعالم ؛قسم ٕالاعالم ؛كلية
ٕالاعالم ؛جامعة الشرق ٔالاوسط ؛أيار .2012
 -12بن عياش سم I؛ السياسة العامة البيئية ?ي الجزائر
وتحقيق التنمية املستدامة عى املستوى املحي ،دراسة حالة
والية الجزائر ،2009/1999أطروحة مقدمة لنيل شهادة
املاجست? Iي العلوم السياسية؛ تخصص الدراسات
السياسية املقارنة ؛قسم العلوم السياسية والعالقات
الدولية ،كلية العلوم السياسية وٕالاعالم ،جامعة الجزائر
،03السنة الجامعية .2011/2010
 -13بن صافية سهام ؛الهيئات ٕالادارية املكلفة بحماية
البيئة؛ أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجست? Iي العلوم
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القانونية وٕالادارية ؛فرع قانون ٕالادارة واملالية ؛كلية الحقوق؛
بن عكنون ؛جامعة الجزائر ؛.2011-2010
 -14بن مهرة نسيمة ؛ٕالاعالم البي "#ودورﻩ ?ي املحافظة عى
البيئة ؛أطروحة لنيل شهادة املاجست? Iي العلوم القانونية
وٕالادارية ؛فرع قانون البيئة ؛كلية الحقوق والعلوم
السياسية ؛جامعة الجزائر 01؛السنة الجامعية .2013-2012
 -15عبد املنعم بن أحمد ،الوسائل القانونية ٕالادارية لحماية
البيئة ?ي الجزائر ،رسالة لنيل شهادة دكتوراﻩ ?ي القانون
العام ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر بن يوسف
بن خدة السنة الجامعية .2008،2009
قائمة املجالت:
 -16رزيق كمال ؛دور الدولة ?ي حماية البيئة ؛مجلة الباحث؛
جامعة ورقلة ؛الجزائر ؛2007؛العدد.5
 -17طاو "¯Èفاطنة ؛دور الجماعات املحلية وٕالاقليمية ?ي
الحفاظ عى البيئة ؛ مجلة جيل حقوق ٕالانسان؛
العدد2؛ح¦Iران  -يونيه؛ لبنان ؛.2013
 -18عادل عبد الرشيد عبد الرزاق؛ التشريعات البيئية
العربية ودورها ?ي إرساء دعائم التخطيط البي"#؛منشورات
املنظمة العربية للتنمية ؛الشارقة؛دولة ٕالامارات ؛مايو .2005
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املداخالت :
 -19زعباط سامي؛ مرغيث عبد الحميد ؛ آليات حماية البيئة
ودورها ?ي تحقيق التنمية املستدامة ?ي الجزائر ؛مداخلة
مقدمة ?ي اطار فعاليات امللتقى الدوcي حول :عالقة البيئة
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جيجل ؛الجزائر ؛ 29-28أفريل .2015
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21 - Philipe kotler ; Keller Dubois Barnard ; manceaux
Delphine ; marketing management ;éd spéciale Pearson
éducation ;12 éd ;paris ;2006.
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بن حميدة آمنة
باحثة دكتوراﻩ بكلية علوم ٕالاعالم والاتصال
جامعة الجزائر-3 -

بن حميدة آمنة
باحثة دكتوراﻩ بكلية علوم ٕالاعالم والاتصال
-3 -جامعة الجزائر
<

<

 إساتيجية اتصال التنافس – اتصال: الكلمات املفتاحية
ٔالازمات – الرعاية الرياضية – أزمة كرة
( – نجمة2009) القدم ب'ن مصر والجزائر
)أوريدو( – جازي
Résumé:
La crise entre l’Egypte et l’Algérie résultant de la
compétition sportive (Football) en 2009, a soulevé
plusieurs questions sur les enjeux de la communication, notamment la stratégie de la communication
chez les opérateurs rivaux de la téléphonie Mobile en
Algérie ORASKOM TELECOM ALGERIE connue par
DJEZZY et EL WATANIA TELECOM ALGERIE
connue par NEDJMA (OREDOO actuellement),
relative au contrôle de cette crise qui a pris des
dimensions politiques, économiques , culturelles et
d’informations, et qui a changé les comportements et
les réactions des supporteurs égyptiens et algériens, en
outre elle est devenue chargée par l’hostilité et la
passivité des uns contre les autres, de plus cette crise a
349

créée des chances et des menaces à l’image positive
pour les deux opérateurs, quand-t- à NEDJMA qui
avait l’opportunité de renforcement de son image
positive auprès l’opinion public algérien autant qu’une
entreprise de citoyenneté algérienne avec distinction et
cela à travers un programme de sponsoring et de
soutien remarquable et continu pour le football
algérien et la sélection nationale, quand-t- à DJEZZY ,
elle s’est trouvée face à face avec les menaces qui ont
changé son image positive auprès de ses clients, et elle
a essayé de regagner son image positive à travers la
communication des crises.

تعت Bـ ــ الس ـ ــوق الجزائري ـ ــة مج ـ ــاال خص ـ ــبا لالس ـ ــتثمار  8ـ ــي مج ـ ــال
الاتص ــاالت  ،إذ ص ــنف قط ــاع الاتص ــاالت م ــن ب ــ'ن املج ــاالت
ٔالاكOـ ــ مردوديـ ــة مـ ــا بـ ــ'ن  2001و  2010بـ ــرقم أعمـ ــال إجمـ ــاRي
قـ ـ ــارب  222مليـ ـ ــار دينـ ـ ــار للهـ ـ ــاتف النقـ ـ ــال و  61مليـ ـ ــار دينـ ـ ــار
للهاتف الثابت و يتمتع سوق الاتصـاالت بعـدة هـوامش هـو مـا
يBــر حــدة املنافســة بــ'ن املؤسســات ال`ــ_ تعمــل فيــه خاصــة
بــ'ن املتعــامل'ن الثالثــة للهــاتف النقــال "نجمــة")اوريــدو حاليــا(،
"ج ــازي" و"م ــوبيليس" ،وق ــد دفع ــت ه ــذﻩ املنافس ــة الاحتكاري ــة
بــ'ن ٔالاط ـراف الــثالث إRــى زيــادة عــدد مســتعمjي الهــاتف النقــال
حي ـ ــث ق ـ ــدر م ـ ــن ط ـ ــرف س ـ ــلطة الض ـ ــبط للBي ـ ــد وتكنولوجي ـ ــا
الاتصــال ب ـ  32.78مليــون مســتخدم عــام  2010موزعــة كالتــاRي
 15ملي ـ ــون مش ـ ــك لج ـ ــازيو 11ملي ـ ــون مش ـ ــك مل ـ ــوبيليس و9
مالي'ن مشك لنجمة.
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وقد واجهت هذﻩ املؤسسات ظروفا استثنائية ناتجة عن
أزمة كرة القدم املصرية الجزائرية ٔالاخ'ة )(2009وال`_ أثرت
8ي جو املنافسة ب'ن هذﻩ املؤسسات وبالتاRي 8ي الاساتيجية
الاتصالية للتنافس بي~ا خاصة ب'ن مؤسس`_ الوطنية
لالتصاالت الجزائرية و أوراسكوم اتصاالت الجزائر
واملعروفت'ن بعالم`_ "نجمة" )أوريدو حاليا(و"جازي" ،وقد
اشتدت املنافسة بي~ماو ظهر ذلك جليا من خالل التنافس
عjى رعاية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم واملنتخب
الجزائري ؤالاندية الرياضية ،إذ خلفت هذﻩ ٔالازمة فرصا
و~ديدات جديدة لكل ~ما.
ومن هذا املنطلق فإن إشكالية املوضوع تكمن 8ي السؤال
التاRي:
 كيف واجهت كل من مؤسس`_"نجمة" و"جازي"ٔالازمةالداهمة وما ي ٔالاهداف ال`_ حقق~ما ع Bاستغالل
ظروف ٔالازمة والتنافس؟
وتنبثق عن هذﻩ ٕالاشكالية التساؤالت الفرعية التالية :
 هل خدمت ٔالازمة كال املؤسست'ن؟
 إRى أي مدى وصل التنافس بي~ما ؟
 كيف كانت فاعلية إساتيجية الاتصال لدى كل
من املؤسست'ن ؟
351

إس34اتيجية اتصال التنافس:
ساهمت التطورات التكنولوجية 8ي مختلف امليادين
والتغ'ات املستمرة للبيئة املحيطة باملنظمة 8ي جعل
الاتصال جزء ال يتجزأ من التفك' الاساتيي فهو يدعم
مع منطق السيناريوهات ال`_ تستعملها العملية
ٕالاساتيجية حيث تعت Bاساتيجية اتصال املنظمة من
العوامل املساعدة 8ي عملية تطبيق ٕالاساتيجية العامة
ومشاريعها .1
وقد تم إعداد أول إساتيجية اتصالية للمنظمة 8ي أواخر
السبعينات من القرن العشرين و8ي سنوات الثمانينات
والتسعينات عم انتشارها وأصبحت تطبق 8ي جميع
املنظمات بغض النظر عن حجم أو نوع املنظمة وذلك
العتماد اساتيجية الاتصال نهجا أك Oشمولية ونظامية.
ويرى جون لوك ميشال""Jean luc Michelأن املكانة املهمة
ال`_ تحتلها اساتيجية الاتصال 8ي املنظمة تالحظ من خالل
التوطيد التدريي لخدمات الاتصال الداخلية والخارجية
ف ~ا ،حيث صارت الخدمات أك Oتنوعا وأك Oتعقيدا ،وذلك
للتعامل مع تعقيدات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة
وتغ'ا~ا املستمرة.2
وتعمل ٕالاساتيجية الاتصالية للمنظمة عjى تحس'ن وتطوير
اتصاالت املنظمة وذلك بوضع خطة اتصال شاملة تتضمن
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مجموعة من ٔالاعمال املنسقة واملابطة داخل نهج منطقي
ومنظم ،حيث تعمل اساتيجية الاتصال عjى التنسيق ب'ن
مختلف أنواع الاتصال الذي تمارسه املنظمة وذلك بتحديد
وتوحيد أهدافه نحو بناء صورة ذهنية جذابة للمنظمة
تسمح بخلق م'¢ة تنافسية لها عjى املدى البعيد.3
الاتصاالت الداخلية :تتمثل بتدفق املعلومات داخل
املؤسسة إلنجاز ٔالاعمال املخطط لها وال`_ تع_ 8ي الحقيقة
ٕالاجراءات املعتمدة من قبل املؤسسة وإدار~ا لصياغة
الشكل الرسم_ واملنطقي لعملها وذلك باتجاﻩ اتخاذ القرارات
وتوجيه ٔالافراد العامل'ن 8ي املؤسسة نحو إنجاز ما هو مطلوب
ومخطط لهم .
الاتصاالت الخارجية :وي كافة الاتصاالت ال`_ تقوم ¨~ا
املؤسسة مع املؤسسات ٔالاخرى أو مع زبائ~ا أو املتعامل'ن
معها أو مع عامة الناس ويمكن أن تأخذ هذﻩ الاتصاالت
أشكاال مختلفة م~ا الاتصاالت املؤسساتية والاتصاالت
املالية و اتصال ٔالازمات و الاتصاالت التسويقية وال34ويج.
اتصال ٔالازمات :يقصد باالتصال أثناء ٔالازمة تلك الجهود
الرامية إRى نشر وقائع الحدث أو ٔالازمة إRى الجماه' ¨~دف
~دئة حالة الاضطراب أو الهلع ال`_ تجتاح الجميع أثناء
ٔالازمة ،وذلك خالل طرح الحقائق واملعلومات الخاصة
بأسباب ٔالازمة ودوافعها وٕالاجراءات ال`_ قامت ¨~ا املنظمة.
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الاتصاالت التسويقية وال34ويج :عرفها بعض الباحث'ن بأ®~ا
الوسائل املطبقة من قبل الشركات ¨~دف إعالم Informe
وإقناع  Persuadeوتذك'  Remindالزبائن بطريقة مباشرة أو
4
غ' مباشرة بمنتجا~ا وعالم~ا التجارية ال`_ ترغب 8ي بيعها.
عناصر املزيج ال34ويRي تتمثل 8ي ٕالاعالنات وترويج املبيعات
والعالقات العامة ،التسوق املباشر والبيع الشخ_¿À
والدعاية.
الرعاية الرياضية ):( sponsoring
تعت Bالرعاية الرياضية 8ي الوقت الحاRي من أهم عناصر
العالقات العامة ،إذ أصبحت الشركات متعددة الجنسيات
تخصص مبالغ كب'ة للرعاية الرياضية من م'¢اني~ا العامة
و ترجع البدايات ٔالاوRى للرعاية الرياضية إRى عام 1928
عندما قامت شركة كوكا كوال برعاية الفرق ٔالامريكية 8ي
ٔالالعاب الاوملبية و مع تطور التسويق الريا _¿Äو اتساع
رقعته أصبحت العالقة ب'ن الرياضة و الاقتصاد عالقة
تالزمية و ذلك بعد أن أصبحت الرياضة عملية اقتصادية 8ي
ٔالاساس  ،وبنمو مجال الرعاية الرياضية و انتشارﻩ و تنافس
الشركات الكBى عjى رعاية ٔالاحداث الرياضية  ،غدت
املؤسسات ٕالانتاجية ي املمول الرئي _¿Åملعظم ٔالانشطة
الرياضية الصغ'ة م~ا و الكب'ة خاصة 8ي الدول املتقدمة
354

وكث' من الدول ٔالاخرى  ،و فوق ذلك فإن الجهات املنظمة
لألحداث الرياضية حققت أرباحا خيالية بسبب تزايد ما
تدفعه هذﻩ املؤسسات من أموال لرعاية الحدث الريا8 _¿Äي
سبيل الدعاية ملنتجا~ا خاصة مع انتشار القنوات الفضائية
التلفزيونية ال`_ تساعد 8ي انتشار اسم منتجات الشركات عB
دول العالم كلها.
و تع_ الرعاية الرياضية دعم املؤسسات لفرق رياضية
مشهورة و ذلك بتقديم املعدات ؤالاجهزة ال`_ تحتاجها هذﻩ
الفرق مقابل الاعاف باالسم التجاري للمؤسسة ،حيث
تقوم الفرق بوضع شعار املؤسسة الراعية عjى مالبس
الالعب'ن و8ي مكان حدوث السباق وعjى ٔالاجهزة الرياضية.
وبذلك تتحقق املنفعة للطرف'ن حيث يتم ٕالاعالن بطريقة غ'
مباشرة عن املؤسسة الراعية للسباق وترويج اسمها
ووصولها إRى أك Bعدد من الجمهور ،بينما 8ي املقابل تستفيد
ً
الفرق ماليا من خالل الدعم الذي تحصل عليه.
مراحل إدارة اس34اتيجية اتصال التنافس
~دف اساتيجية اتصال التنافس 8ي املنظمة إRى خلق صورة
إيجابية للمنظمة سواء عjى املستوى الداخjي أو الخارÈي
وإدارة صورة املنظمة ي عملية خطاب تحتاج إRى
اساتيجيات اتصالية مصممة لتشكيل صورة إيجابية
للمنظمة واملحافظة عjى هذﻩ الصورة ،ولكي تستطيع
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املنظمة أن تب_ صور~ا وتنجح 8ي إدار~ا فإ®~ا البد أن تقرأ
اتجاهات جمهورها وتحاول أن تجعل هذﻩ الاتجاهات
إيجابية نحوها و تشمل عملية إدارة الصورة عjى ثالث
مراحل ي:
مرحلة خلق الصورة :تبدأ هذﻩ املرحلة عندما تكون املنظمة
غ' معروفة وحديثة النشأة حيث تعمل 8ي هذﻩ املرحلة عjى
خلق صورة إيجابية لنفسها لدى جمهورها وهذﻩ املرحلة
تكون صعبة ألن الجماه' تكون 8ي حالة من الشكوك فيما
يجهلونه ولذلك فإن املنظمة تحتاج إRى اساتيجيات
اتصالية لبناء صور~ا ،وإRى زيادة قدرات العامل'ن 8ي إدار~ا
خاصة إدارة العالقات العامة.
مرحلة املحافظة عbى الصورة 8:ي حال إذا ما نجحت
املنظمة 8ي خلق الصورة ٕالايجابية لنفسها وجب عل ~ا
املحافظة عjى هذﻩ الصورة وهذﻩ العملية تحتاج إRى عملية
اتصال مباشر ومستمرة مع الجماه' للحصول عjى معلومات
عن ردود أفعالهم ،وإذا فشلت املنظمة 8ي الحصول عjى
التغذية املرتدة فإن ذلك يشكل ~ديدا لصورة املنظمة ففي
الوقت الحاRي ومع انتشار تكنولوجيا الاتصال واملعلومات
حيث أصبح الفرد يتعرض لجميع أنواع املعلومات سواء
كانت صادقة أو كاذبة وال`_ تؤثر 8ي اتجاهات وردود أفعال
الجماه' اتجاﻩ املنظمة سلبا أو إيجابا ،لذا وجب عjى
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املنظمة مراقبة ردود أفعال جماه'ها واتجاها~ا وتصحيحها
باستمرار.
مرحلة استعادة الصورة :تحدث هذﻩ املرحلة عندما تعاني
املنظمة من أزمة ،و8ي هذﻩ املرحلة تقوم املنظمة بصياغة
اساتيجية اتصالية الستعادة صور~ا وإذا نجحت فإ®~ا البد
أن تعود إRى املحافظة عjى هذﻩ الصورة وإذا لم تنجح 8ي
ذلك البد لها أن تعيد تشكيل نفسها بتطوير ذاتية جديدة
ويمكن ذلك عن طريق الاندماج مع منظمة أخرى ،أو إعادة
تسمية نفسها باسم جديد ،أو توجيه نفسها للقيام بوظائف
5
جديدة.
أزمة كرة القدم املصرية الجزائرية )(2009
أبعاد ٔالازمة
يمكن رصد خلفية ٔالازمة إRى الشحن ٕالاعالمي للمشاعر،
خاصة من الجانب املصري انتظارا للتأهل إRى مونديال
جنوب إفريقيا  ،2010بعد غياب استمر  20عاما بالنسبة
ملصر و 24عاما بالنسبة للجزائر حيث اندلعت شرارة ٔالازمة
أثناء املباراة ال`_ جمعت الجزائر ورواندا 8ي إطار تصفيات
كأس العالم لكرة القدم ،ح'ن أطلق عمرو أديب مقدم
برنامج "القاهرة اليوم" عjى قناة أوربت الدعاء الشه' "يا رب
نكد عjى الجزائري'ن" ثم تساءل 8ي هذﻩ الحلقة عن سر
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الكراهية ال`_ يك~ا الجزائريون للمصري'ن 8ي مباريات كرة
6
القدم تحديدا.
كما شنت الفضائيات املصرية حمالت تحريضية ضد الجزائر
ملدة شهر كامل بمعدل  6ساعات يوميا ،من خالل الاج~اد
8ي تجميع تفاصيل غ' صحيحة منذ عام  1978لتقول
خاللها أن املصري'ن دائما يتعرضون للعنف 8ي الجزائر لكي
يستنتج الجمهور املصري بشكل تلقائي أن الفرصة قد حانت
لالنتقام . 7و هو ما حدث إذ تعرضت حافلة الفريق الجزائري
لكرة القدم أثناء انطالقها من مطار القاهرة إRى الفندق
للرشق بالحجارة ،مما خلف جرح ثالثة العب'ن جزائري'ن،
وهذا ما أجج الوضع ،إذ أنكر املسؤولون املصريون الواقعة،
وا~موا الع _Ôالجزائر بتحطيم زجاج الحافلة من الداخل،
وهو ما ثبت كذبه بعد تصوير مراسل قناة »«Canal plus
الفرنسية ما جرى ،فكان ردود ٔالافعال الجزائرية 8ي التعامل
مع الحادث باعتبارﻩ أمرا مدبرا وازداد ٔالامر تعقيدا بعدما
نشرت صحيفة الشروق الجزائرية أخبارا غ' صحيحة عن
وقوع قتjى وجرÚى جزائري'ن 8ي القاهرة بعد فوز الفريق
املصري 8ي مباراة  14نوفم. 8 2009 Bو نتيجة للتوتر الكب'
فقد رأى املشرفون عjى املباراة أن تقام الجولة التالية 8ي بلد
محايد حيث اخت' السودان للمباراة ٔالاخ'ة.
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بعد املباراة ٔالاخ'ة وفوز الفريق الجزائري بلغ التوتر مداﻩ،
خاصة بعد تلك ٔالاضاليل ٕالاعالمية املصرية والروايات
املختلفة عن تعرض الجماه' املصرية 8ي السودان ملذابح من
قبل الجزائري'ن ،وال`_ سخرت 8ي سبيلها رموزا من
الشخصيات الفنية والسياسية والرياضية والعلمية،9
ومورست ف ~ا مختلف ٔالاساليب املؤثرة الدينية والتاريخية.
كان الرد عنيفا من قبل الجماه' الجزائرية وكذلك
الصحف ،إذ أحس الشعب الجزائري أن ٕالاعالم املصري قد
وجه له إهانة ،وامتدت حمالت الكراهية ب'ن الطرف'ن إRى
املواقع الالكونية ال`_ امتألت بأعداد م¢ايدة من التعليقات
والرسوم الكاريكاتورية واملواد الفيلمية والغنائية ال`_ تبادل
ف ~ا املصريون والجزائريون ٕالاهانات والالفتات بأبشع
ٔالالفاظ.
آثار ٔالازمةأزمة "جازي" :
أثرت أزمة كرة القدم ب'ن مصر والجزائر كث'ا عjى
جازي،حيث توالت املشاكل عل ~ا ،وكانت بداية هذﻩ املشاكل
يوم  15نوفم 2009 Bأي بعد مباراة القاهرة مباشرة ح'ن
قام حواRي  5000شاب جزائري بتخريب و®~ب املب املركزي
لجازي ببناياته الثالثة وما ف ~ا من أجهزة إلكونية وهواتف
نقالة ووثائق إدارية ،كما سرقوا  70ألف هاتف نقال بقيمة
 5مالي'ن دوالر ،كما تعرضت  8وكاالت تابعة لجازي
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بالعاصمة إRى تخريب باإلضافة إRى  20وكالة عjى مستوى
الاب الوط_ ،كذلك تعرض مصنع رينغ التابع لجازي إRى
عملية سطو وتخريب ،وتلقت جازي هزة ثانية بعد يوم واحد
من عملية التخريب ح'ن كشفت مديرية املراقبة الجبائية
باملديرية العامة للضرائب  ،يوم  16نوفم، 2009 Bأ®~ا تع¢م
مطالب~ا بتسديد متأخرات ضريبية لسنوات -2006-2005
 2007واملقدرة ب  596مليون دوالر ،نتيجة للتحقيق
الضري _Ôالذي قامت به املديرية العامة للضرائب ) (DEIحول
ٔالارباح الطائلة ال`_ حقق~ا جازي ع Bتسويقه لخدمات
الشحن ٕالالكوني أو ما يعرف بالفليك _¿Åبدون فوترﻩ ،وردا
عن ذلك قامت جازي بتقديم طعن ضد هذا التصحيح
الضري _Ôو زادت ٔالامور تعقيدا ح'ن رفع بنك الجزائر دعوى
ضد "أوراسكوم التصاالت الجزائر" ب~مة التحايل و تحويل
العملة الصعبة بقيمة 190مليون دوالر خالل سنوات -2007
 ،2009-2008و نتيجة لذلك قامت مصالح ٔالامن باستدعاء
املدير التنفيذي لجازي للتحقيق معه 8ي هذﻩ القضية ،ال`_
لم يمر عل ~ا يوم ح` قامت الحكومة الجزائرية بفرض تقويم
جبائي جديد قيمته  230مليون دوالر بناء عjى تقييم نشاط
الشركة خالل سن`_ ، 2009/2008ونتيجة لهذﻩ املتاعب
املالية وعدم قدرة جازي عjى تسديد مستحقا~ا املالية تجاﻩ
متعامل ~ا  ،وقيام مصالح الجمارك الجزائرية بحجز املعدات
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الرئيسية للمؤسسة  ،وإغالق شبكات ٔالالياف البصرية
والذي تسبب 8ي شكاوي و~ديدات من املوردين الدولي'ن
بسحب الخدمات م~ا  ،دخل نجيب ساوريس مالك جازي 8ي
اتصاالت من الشركة الجنوب إفريقية ) (MTNبغرض بيع
جازي لتجني~æا ٕالافالس ،لكن الحكومة الجزائرية أحبطت
هذﻩ العملية بحجة حق الشفعة والذي يعطي ٔالاولوية
للحكومة الجزائرية لشراء جازي قبل أي طرق أجن _Ôآخر و
هذا ما تم إذ دخلت الحكومة الجزائرية مع أوراسكوم
لالتصاالت 8ي مفاوضات بشأن شراء "جازي" وذلك بعد
تعي'ن بنك استثماري 8ي جانفي ،2011لتقديم املشورة
للحكومة بشأن شراء وحدة جازي ،كما شاركت عشرة مكاتب
وبنوك 8ي عملية فتح ٔالاظرفة املتعلقة باملناقصة الدولية ال`_
أطلق~ا وزارة املالية لتقييم شركة "جازي" بما يمكن الدولة
الجزائرية من شراء املؤسسة وفقا لحق الشفعة ،إال أن
عملية البيع توقفت ملدة معينة بعد الانفراج السيا8 _¿èي
العالقات الدبلوماسية ب'ن مصر والجزائر خاصة بعد تنéي
حس_ مبارك عن الرئاسة بعد ثورة  25جانفي املصرية،
إال انه بعد اندماج الشركة القابضة أوراسكوم لالتصاالت
مع الشركة الروسية "فيمبلكوم" 8ي  ،2011استأنفت
الحكومة الجزائرية مفاوضا~ا معها بشأن شراء جازي ،و 8ي
عام  2012اشت الحكومة الجزائرية 51باملائة من أسهم
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جازي ؤالاسهم الباقية استحوذت عليه الشركة الروسية
"فيمبلكوم".
الاستثمار السيا hijوالاقتصادي لألزمة:
دخل رجال ٔالاعمال والسياسة 8ي كال البلدين 8ي
ٔالازمة ب'ن مصر والجزائر ،حيث برز العبون مؤثرون خارج
املستطيل ٔالاخضر من سياسي'ن  ،يصرفون ٔالانظار عن
ألعا¨~م ،وشركات من كل نوع من صناع ٔالاعالم والشارات
والصور واملالبس الرياضية وصوال إRى رعاة املباريات من
شركات الاتصال وإRى وسائل إعالمية تبحث عن إعالنات
الرعاة ،وكانت شركة متعامل الهاتف النقال القطري
الوطنية تيليكوم الجزائر واملعروفة بعالمة "نجمة" )أوريدو
حاليا(الرابح ٔالاك Bإذ تمكنت عام  2010من تحقيق أول
نسبة ربحية 8ي حصيلة الشركة بـ  10مليون دوالر وال`_ تعتB
أعjى نسبة 8ي ٔالارباح عام 8 2010ي سوق الهاتف النقال،
وعjى مستوى مجموعة كيوتل الشركة ٔالام لشركة نجمة
واستمر الربح 8ي التصاعد ،وتعود هذﻩ القفزة النوعية 8ي نمو
أرباح " نجمة" إRى تأث' كرة القدم ،حيث رعت »نجمة"
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوط_ الجزائري
خاصة 8ي مباريات املرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم
 2010املقامة 8ي جنوب إفريقيا ،مما جعل املشك'ن يلتفون
حولها .10
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إس34اتيجية التنافس واملواجهة بnن نجمة )أوريدو
حاليا( و جازي أثناء ٔالازمة واملقارنة بيqrما:
إس34اتيجية "جازي"
إس34اتيجية
"نجمة")اوريدو حاليا(
 (1اعتمـ ـ ـ ـ ــدت مؤسسـ ـ ـ ـ ــة  (1اعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت "ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي"  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
"نجم ــة"  8ــي إس ــاتيجي~ا إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتيجي~ا التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويقية
التس ـ ـ ـ ــويقية التنافس ـ ـ ـ ــية التنافس ـ ـ ـ ــية الاحتفـ ـ ـ ـ ــاظ بـ ـ ـ ـ ــأكB
عjـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى التحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي حصــة مــن الس ــوق للــدفاع ع jــى
)ٕالالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء( والهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم موقعه ـ ـ ــا الري ـ ـ ــادي  8ـ ـ ــي الس ـ ـ ــوق
املباشـ ــر عjـ ــى "جـ ــازي" .إذ وملواجه ــة الهج ــوم املباش ــر عل ~ ــا
كان ـ ــت نجم ـ ــة ترغ ـ ــب  8ـ ــي م ـ ـ ــن ط ـ ـ ــرف "نجم ـ ـ ــة" وللقض ـ ـ ــاء
اس ـ ـ ـ ــتغالل فرص ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــأل عjى ٓالاثار السـلبية لالزمـة وذلـك
الف ـ ـ ـ ـ ـراغ ال ـ ـ ـ ـ ــذي تركت ـ ـ ـ ـ ــه بأنش ـ ـ ـ ــطة اتص ـ ـ ـ ــالية متع ـ ـ ـ ــددة،
"جـ ـ ـ ـ ـ ــازي" 8ـ ـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ـ ــوق ولك~ ــا ليس ــت باملس ــتوى العلم ــ_
الجزائريـ ــة نتيجـ ــة لالزمـ ــة والعمjي التصال ٔالازمات.
إذ خس ـ ــرت ع ـ ــددا كب'ـ ـ ـا
م ـ ـ ـ ـ ــن زبائ~ـ ـ ـ ـ ـ ــا و الـ ـ ـ ـ ـ ــذين
حاولـ ـت نجم ــة ج ــذ¨~م
إل ~ ـ ــا ع ـ ــن طري ـ ــق رعاي ـ ــة
ك ـ ـ ــرة الق ـ ـ ــدم الجزائري ـ ـ ــة
واملنتخب الوط_.
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 (2اعتم ـ ـ ــدت نجم ـ ـ ــة ع jـ ـ ــى
التنافسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة امللحوظ ــة
والنت ـ ـ ـ ــائج الايجابيـ ـ ـ ـ ــة 8ـ ـ ـ ـ ــي
امل ــدى القص ــ' ع ــن طري ــق
اس ــتغالل الف ــرص الع ــابرة
أثناء ٔالازمة.
 (3ل ـ ـ ــم تعتمـ ـ ـ ــد "نجمـ ـ ـ ــة"،
أثن ـ ــاء ٔالازم ـ ــة ،ع jـ ــى خط ـ ــة
اتصـ ــال تنافسـ ــية جدي ـ ــدة
الســتغالل الفــرص العــابرة
ال` ـ ـ ــ_ م' ـ ـ ــ¢ت ٔالازم ـ ـ ــة ب ـ ـ ــل
ركـ ـ ـ ـ ـ ــزت عjـ ـ ـ ـ ـ ــى تكثيـ ـ ـ ـ ـ ــف
نش ــاطات خط~ ــا القديم ــة
املرتك ـ ـ ــزة ع jـ ـ ــى الاس ـ ـ ــتثمار
الرياÄــ¿_ ملــأل الف ـراغ الــذي
تركتـ ـ ـ ــه منافسـ ـ ـ ــ~ا ٔالاوRـ ـ ـ ــى
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــازي بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد فق ـ ـ ـ ـ ـ ــدا®~ا
لش ــرعي~ا ومص ــداقي~ا  8ــي
وس ــط ال ـ ـرأي الع ــام وقـ ــد
عرف ـ ـ ـ ــت كيـ ـ ـ ـ ــف تسـ ـ ـ ـ ــتغل

 (2ل ــم تس ــتطع "ج ــازي" مواجه ـة
ٔالازم ـ ـ ــة بس ـ ـ ــب ع ـ ـ ــدم امتالكه ـ ـ ــا
سيناريو جاهز يتيح لهـا تسـهيل
عمليــة اتخــاذ الق ـرار أثنــاء ٔالازمــة
بعـ ـ ـ ــد تحديـ ـ ـ ــد التغ' ـ ـ ـ ـات ال` ـ ـ ـ ــ_
اختلفـ ــت عـ ــن الاقاحـ ــات ال`ـ ــ_
وضع عjى أساسها السيناريو .
 (3لــم تســتطع "جــازي" مواجهــة
مخ ـ ـ ــاطر ٔالازم ـ ـ ــة لع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود
إس ـ ـ ـ ـ ــاتيجية واض ـ ـ ـ ـ ــحة ،مم ـ ـ ـ ـ ــا
جعله ـ ــا تتخـ ـ ــبط 8ـ ـ ــي مشـ ـ ــاكل ال
®~اي ــة له ــا ،كلف~ ــا خس ــائر مادي ــة
ومعنوي ـ ـ ـ ــة كب' ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــدءا م ـ ـ ـ ــن
الاعت ـ ـ ــداء عل ~ ـ ـ ــا ،ليل ـ ـ ــة مب ـ ـ ــاراة
القــاهرة  14نــوفم،2009Bمــرورا
بمش ـ ــاكلها م ـ ــع املديري ـ ــة العام ـ ــة
للض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائب وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الجزائر،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إ Rـ ـ ـ ـ ـ ــى بيعه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
للحكومـ ـ ــة الجزائري ـ ـ ــة والش ـ ـ ــركة
الروس ـ ـ ـ ـ ــية فيمبلك ـ ـ ـ ـ ــوم ،فقـ ـ ـ ـ ـ ــد
واجه~ـ ــا مشـ ــاكل هـ ــزت صـ ــور~ا
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ٔالاوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع النفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
الخاصـة ال`ـ_ كــان يمـر ¨~ــا
الجزائري ـ ــون أثن ـ ــاء ٔالازم ـ ــة،
إذ حقق ـ ـ ــت ،ع ـ ـ ــام ،2010
أول نسبة ربحية و املقـدرة
ب 10مليـون دوالر ،نتيجــة
لسياســة حضــورها القــوي
8ـي وسـط الـرأي العـام ال`ـ_
طبق~ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الفة،وجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إمكاني ـ ــات مادي ـ ــة وبش ـ ــرية
ض ـ ــخمة إذ اس ـ ــتثمرت  8ـ ــي
ع ـ ــام  (20) 2009عش ـ ــرين
باملائـ ـ ــة م ـ ـ ــن م'¢اني~ ـ ـ ــا  8ـ ـ ــي
مجال كرة القدم .
 (4س ـ ــعت "نجم ـ ــة"،خ ـ ــالل
ٔالازم ــة ،إ Rــى تعزي ــز ص ــور~ا
كمؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مواطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جزائري ــة ،تعم ــل باس ــتمرار
م ـ ـ ــن اج ـ ـ ــل رف ـ ـ ــع مس ـ ـ ــتوى
الكرة الجزائرية،وذلك مـن

م ــن خ ــالل التش ــكيك  8ــي م ــدى
مص ـ ــداقي~ا وش ـ ــرعي~ا وذاتي~ ـ ــا
كمؤسس ـ ـ ــة جزائري ـ ـ ــة،وال`_ ل ـ ـ ــم
تعــرف كيــف تواجههــا مــن خــالل
اتصـاال~ا رغـم أن هـذﻩ املشــاكل
م ـ ـ ـ ـ ــن رهان ـ ـ ـ ـ ــات ٕالاس ـ ـ ـ ـ ــاتيجية
الاتصالية التنافسية للمؤسسـة
وباألخص اتصال ٔالازمات.

 (4حاول ـ ـ ـ ـ ـ ــت "ج ـ ـ ـ ـ ـ ــازي" ،أثن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ٔالازمـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل أنشـ ـ ـ ــط~ا
الاتص ـ ـ ـ ـ ـ ــالية ،إRـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعادة
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور~ا الايجابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
جماه'ه ـ ـ ــا ،خاص ـ ـ ــة جمهوره ـ ـ ــا
الخ ـ ــارÈي وق ـ ــد قام ـ ــت  8ـ ــي ه ـ ــذا
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خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل برن ـ ـ ـ ـ ـ ــامج دع ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وتموي ــل مس ــتمر وث ــري)25
نشاط تمويjي و تـدعيم_(،
س ـ ـ ـ ــواء لفائـ ـ ـ ـ ــدة ٔالانديـ ـ ـ ـ ــة
الجزائري ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو املنتخ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الـ ـ ــوط_ الجزائـ ـ ــري الـ ـ ــذي
جندت له إمكانيات ماديـة
ومعنوية ضخمة،أهمها :
  8ـ ـ ـ ـ ـ ــي  16ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوفم2009 Bتجنيدج ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ٕالامكاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخمة
بمناس ــبة املب ــاراة الفاص ــلة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ'ن مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والجزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بالسودان
بعــد ف ــوز الفري ــق ال ــوط_الجزائ ـ ـ ـ ـ ــري  8ـ ـ ـ ـ ــي مبارات ـ ـ ـ ـ ــه
املص ــ'ية ب ــآم درم ــان ي ــوم
18ن ـ ـ ـ ــوفم 2009 Bقام ـ ـ ـ ــت
نجمـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــإطالق ومضـ ـ ـ ــة
اشـ ـ ـ ــهارية بعنـ ـ ـ ــوان »حنـ ـ ـ ــا
جزائـ ـ ـ ــري'ن« للتعب'ـ ـ ـ ــ عـ ـ ـ ــن

الاتج ــاﻩ بع ــدة مب ــادرات م~ ــا-:
عق ـ ــد م ـ ــؤتمر ص ـ ــحفي ص ـ ــبيحة
الهج ـ ـ ــوم عل ~ ـ ـ ــا لس ـ ـ ــرد القص ـ ـ ــة
ٕالاخباريــة لالعتــداء عل ~ــا وإلظهــار
املعان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطف
الجماه' بـذكر الخسـائر املاديـة
ال` ـ ــ_ تكب ـ ــد~ا املؤسس ـ ــة نتيج ـ ــة
له ــذا الاعت ــداء ،واعتب ــارﻩ فع ــال
مـ ـ ـ ـ ــدبرا ومخططـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل
متع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل'ن أرادوا اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل
نتائج املقابلة والظروف الحاليـة
لض ــرب اس ــتقرارها بع ــد النج ــاح
الــذي حققتــه 8ــي الجزائــر و لبــث
الطمأنين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلعالن ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ٕالاجـ ـ ـ ـ ـراءات ال` ـ ـ ـ ــ_ قام ـ ـ ـ ــت ¨~ـ ـ ـ ـ ــا
ملواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ٔالازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و لتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديم
معلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ع~ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــ'ن
ص ـ ـ ـ ــور~ا لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـرأي الع ـ ـ ـ ــام
بالتأكيـ ـ ـ ــد عjـ ـ ـ ــى أ®~ـ ـ ـ ــا مؤسسـ ـ ـ ــة
جزائريـ ـ ــة وبالتـ ـ ــذك' بإيجابيا~ـ ـ ــا
كمس ــاندة الفري ــق ال ــوط_ بم ــنح
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الفرحـ ـ ـ ـ ــة العارم ـ ـ ـ ـ ـة ال`ـ ـ ـ ـ ــ_
س ــادت الجزائ ــر  8ــي 23
ديســم 2009 Bجــددت
عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك~ا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الاتحادي ــة الجزائري ــة لك ــرة
القـ ـ ـ ــدم بمبلـ ـ ـ ــغ  68مليـ ـ ـ ــار
سنتيم
  8ـ ــي ك ـ ــأس أم ـ ــم إفريقي ـ ــا 2010أطلق ـ ـ ــت بمناس ـ ـ ــبة
ه ـ ـ ـ ــذﻩ املنافس ـ ـ ـ ــة القاري ـ ـ ـ ــة
حمل ـ ـ ـ ــة تش ـ ـ ـ ــجيع واس ـ ـ ـ ــعة
للفري ــق ال ــوط_ الجزائ ــري
إذ بث ــت رس ــائل تش ــجيعية
عBـ ـ ـ ــ مختل ـ ـ ـ ــف الوس ـ ـ ـ ــائل
ٕالاعالميــة  ،ونظمــت جملــة
مـ ـ ـ ــن ٔالالع ـ ـ ـ ــاب الف ~ي ـ ـ ـ ــة
واملسابقات املم'¢ة
  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  2فيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري2010أعلنـ ـ ــت نجمـ ـ ــة أ®~ـ ـ ــا
تعاق ــدت م ــع ك ــل الالعب ــ'ن
الذين كـانوا متعاقـدين مـع

 2ملي ـ ـ ـ ـ ـ ــار س ـ ـ ـ ـ ـ ــنتيم للخط ـ ـ ـ ـ ـ ــوط
الجوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجزائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مناصـ ـ ــري الفريـ ـ ــق الـ ـ ــوط_ إRـ ـ ــى
الخرطوم.
التعام ــل م ــع وس ــائل ٕالاع ــالمللقض ـ ــاء عjـ ـ ــى املعلومـ ـ ــات ال`ـ ـ ــ_
نشــر~ا وال`ــ_ مســت مصــداقي~ا
و ش ـ ـ ـ ـ ــرعي~ا بإص ـ ـ ـ ـ ــدار بيان ـ ـ ـ ـ ــات
ص ـ ـ ــحفية وض ـ ـ ــحت في ـ ـ ــه ه ـ ـ ــذﻩ
املعلوم ــات مثلم ــا قام ــت ب ــه م ــع
جريدة الخB
 تنش ــيط العالق ــات العام ــةكم ـ ـ ــنح  2ملي ـ ـ ــار س ـ ـ ــنتيم لنق ـ ـ ــل
املناصـ ـ ـ ـ ـ ــرين الجزائـ ـ ـ ـ ـ ــري'ن إ Rـ ـ ـ ـ ـ ــى
السـ ـ ـ ــودان لتش ـ ـ ـ ــجيع املنتخ ـ ـ ـ ــب
الجزائ ـ ـ ـ ـ ـ ــري وتغي' ـ ـ ـ ـ ـ ــ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعارها
ع ــيش  lavieب ت ـع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـش"
 ،L’Algérieإط ـ ـ ـ ـ ــالق ومض ـ ـ ـ ـ ـات
اشـ ـ ـ ـ ـ ــهارية جديـ ـ ـ ـ ـ ــدة لتشـ ـ ـ ـ ـ ــجيع
املنتخ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوط_ .إال أن ه ـ ـ ــذﻩ
املب ــادرات ل ــم تك ــن كافي ــة و ك ــان
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"ج ـ ــازي" و ه ـ ــم عن ـ ــ ي éـ ــي
ومجي ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــوقرة و ك ـ ـ ـ ــريم
زياني
 8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأس الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم2010أطلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة،
اسـ ــتخدمت ف ~ـ ــا مختلـ ــف
ال ـ ــدعامات ٕالاعالمي ـ ــة م ـ ــن
لوحـ ـ ـ ـ ـ ــات إعالميـ ـ ـ ـ ـ ــة إRـ ـ ـ ـ ـ ــى
التلفزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون والراديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة املكتوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملواقع ٕالالكونية
  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  22س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمB2010عق ـ ـ ـ ـ ــدت مؤسس ـ ـ ـ ـ ــة
»نجم ـ ـ ـ ــة« اتف ـ ـ ـ ــاق تموي ـ ـ ـ ــل
ورعاي ـ ــة مـ ـ ــع س ـ ــتة أنديـ ـ ــة
ك ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــدم و ـ ـ ــي ش ـ ـ ــبيبة
القبائ ـ ـ ــل ،مولودي ـ ـ ــة
العلم ـ ـ ــة ،ش ـ ـ ــبيبة بجاي ـ ـ ــة،
شباب أهjي برج بـوعريرج،
مولودي ـ ــة وهـ ـ ـران ،ش ـ ــباب

ينقصـ ــها التخطـ ــيط والدراسـ ــة،
كمـ ـ ـ ــا أ®~ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــم تلـ ـ ـ ــق الصـ ـ ـ ــدى
املرغ ـ ـ ــوب ب ـ ـ ــه ل ـ ـ ــدى الص ـ ـ ــحافة
الوطنيـ ـ ــة ،بـ ـ ــل بـ ـ ــالعكس كانـ ـ ــت
تواج ـ ــه  8ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــرة انتق ـ ــادات
الذع ـ ــة و ش ـ ــكوكا  ،خاص ـ ــة م ـ ــن
جريـدة ال~ــار الجديــد ال`ــ_ شــنت
حربـ ـ ــا واسـ ـ ــعة عل ~ـ ـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ـ ــا
صـ ــعب مـ ــن مهم~ـ ــا 8ـ ــي تحسـ ــ'ن
صور~ا.
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بلوزداد
  8ـ ـ ـ ـ ـ ــي  2ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم2010 Bعقد اتفـاق تمويـل ورعايـة
بــ'ن »نجمــة« ونــادي إتحــاد
عنابة .
 8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  7ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم2010 Bوقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الاتحاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الجزائري ـ ــة لك ـ ــرة الق ـ ــدم و
»نجم ـ ـ ـ ـ ــة« عق ـ ـ ـ ـ ــد رعاي ـ ـ ـ ـ ــة
وشراكة جديد مدته ثالث
س ـ ـ ـ ــنوات وق ـ ـ ـ ــد حقق ـ ـ ـ ــت
نجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافها
الاس ـ ــتثمارية الرياض ـ ــية إذ
كس ـ ــبت لقـ ـ ــب" فـ ـ ــأل خ'ـ ـ ــ
ع jـ ـ ــى الك ـ ـ ــرة الجزائري ـ ـ ــة" و
ذاع ص ـ ــي~ا  8ـ ــي الص ـ ــحافة
الجزائري ـ ـ ـ ــة ال`ـ ـ ـ ـ ــ_ شـ ـ ـ ـ ــنت
حملـ ـ ـ ـ ــة دعاي ـ ـ ـ ـ ــة واس ـ ـ ـ ـ ــعة
لص ـ ـ ـ ـ ــالحها مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــالل
ص ـ ـ ـ ـ ــدور ع ـ ـ ـ ـ ــدة مق ـ ـ ـ ـ ــاالت
ص ـ ـ ـ ــحفية تتح ـ ـ ـ ــدث ع ـ ـ ـ ــن
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وقوفه ـ ـ ـ ـ ــا البطـ ـ ـ ـ ـ ــوRي مـ ـ ـ ـ ـ ــع
املنتخـ ــب ال ـ ــوط_ و الك ـ ــرة
الجزائري ـ ـ ــة عموم ـ ـ ــا و م ـ ـ ــن
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ'ن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحف
الجزائرية املستقبل ،ال~ـار
الجدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق
اليومي ،البالد ،الفجـرle ،
midi libre, le financier,
.liberté
 (5عرف ـ ـ ــت نجم ـ ـ ــة كي ـ ـ ــف
تش ـ ــن هجوم ـ ــا قوي ـ ــا ع jـ ــى
منافس ـ ـ ــ~ا ٔالاو Rـ ـ ــى ج ـ ـ ــازي
ال` ـ ـ ــ_ كان ـ ـ ــت تتخ ـ ـ ــبط  8ـ ـ ــي
مشــاكلها ،وذلــك بقيامهــا
بعقـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـراكة و تمويـ ـ ـ ــل
حص ـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ــع الاتحادي ـ ـ ـ ــة
الجزائرية لكرة القـدم ممـا
منحه ـ ـ ــا حقوق ـ ـ ــا هام ـ ـ ــة و
حص ـ ـ ـ ــرية ألزم ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ـ ــازي
بالتن ـ ـ ـ ــازل ع ـ ـ ـ ــن حقوقه ـ ـ ـ ــا
الس ــابقة  8ــي ه ــذا املج ــال.

 (5ك ـ ـ ـ ـ ــان حض ـ ـ ـ ـ ــور ج ـ ـ ـ ـ ــازي  8ـ ـ ـ ـ ــي
املنافس ـ ـ ــات الرياض ـ ـ ــية ض ـ ـ ــعيفا
وقلــيال مقارنــة بمنافســ~ا نجمــة،
ويعود السبب 8ي ذلك إRى:
 تعاق ـ ــد نجم ـ ــة م ـ ــع الاتحادي ـ ــةالجزائري ـ ـ ــة لك ـ ـ ــرة الق ـ ـ ــدم وم ـ ـ ــع
أغلبيــة الع Ôــ_ املنتخ ــب ال ــوط_،
وبموج ـ ــب ه ـ ــذا العق ـ ــد أج Bـ ــت
ج ــازي ع jــى التن ــازل ع ــن معظ ــم
حقوقه ــا م ــن ٔالاندي ــة والالعب ــ'ن
الذين كانت ترعاهم .
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وم ـ ــن ب ـ ــ'ن ه ـ ــذﻩ الحق ـ ــوق
الحصـ ـ ــرية تمويـ ـ ــل نجمـ ـ ــة
لك ـ ـ ـ ــأس الجزائ ـ ـ ـ ــر و إل ـ ـ ـ ـزام
جميـ ـ ــع ٔالانديـ ـ ــة املشـ ـ ــاركة
في ـ ـ ــه بحم ـ ـ ــل رم ـ ـ ــز عالم ـ ـ ــة
نجمــة بمــا 8ــي ذلــك ٔالانديــة
ال`ــ_ تمولهــا جــازي ،كــذلك
مـنح نجمـة الحـق 8ـي رعايــة
جمي ـ ـ ـ ــع العÔـ ـ ـ ـ ــ_ الفريـ ـ ـ ـ ــق
الــوط_ بمــا ف ـ ~م الالعبــ'ن
ال ـ ـ ـ ـ ــذين كان ـ ـ ـ ـ ــت تم ـ ـ ـ ـ ــولهم
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازي ،و اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت
نجم ـ ـ ــة جمي ـ ـ ــع الوس ـ ـ ــائل
الاتص ـ ـ ـ ــالية 8ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــبيل
إظه ـ ـ ـ ــار نفس ـ ـ ـ ــها بأحس ـ ـ ـ ــن
ص ـ ــورة  ،وم ـ ــن ب ـ ــ'ن ه ـ ــذﻩ
الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل التكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الشخ Àـ ـ ــ¿_ مل ـ ـ ــدير نجم ـ ـ ــة
بجمي ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـرامج ال ـ ـ ــدعم و
التمويل إلظهـار الحـرص و
الاهتم ـ ـ ــام الج ـ ـ ــدي ال ـ ـ ــذي

بس ــبب ٔالازم ــة )هب ــوط أس ــعارها
 8ـ ــي البورص ـ ــة املص ـ ــرية وتخ jـ ــى
عـ ـ ـ ــدد كب'ـ ـ ـ ــ مـ ـ ـ ــن زبائ~ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن
ش ـ ـ ـرائحهم الهاتفي ـ ـ ــة وتعرض ـ ـ ــها
لهج ـ ـ ــوم كلفه ـ ـ ــا خس ـ ـ ــائر مادي ـ ـ ــة
ض ـ ـ ـ ــخمة( وال` ـ ـ ـ ــ_ منع~ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن
الاســتثمار الاقتصــادي 8ــي رياضــة
ك ــرة الق ــدم ال ــذي يتطل ــب ض ــخ
أمـ ـ ـ ـ ــوال ض ـ ـ ـ ــخمة إRـ ـ ـ ـ ــى الفـ ـ ـ ـ ــرق
والنوادي.
 ع ـ ــزوف ٔالاندي ـ ــة ع ـ ــن التعاق ـ ــدمعهـ ــا بسـ ــب خوفهـ ــا مـ ــن تشـ ــوﻩ
ص ــور~ا ل ــدى أنص ــارها  8ــي ح ــال
م ــا إذا تعاق ــدوا م ــع ج ــازي ال` ــ_
تعرض ـ ــت ص ـ ــور~ا له ـ ــزة عنيف ـ ــة
8ي وسط الرأي العام الجزائري.
 محاول ــة بع ــض ٔالاندي ــة ال` ــ_كانــت ترعاهــا التخ jــي ع~ــا وه ــو
م ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث م ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ــادي وف ـ ـ ـ ــاق
سطيف ،الذي تعاقـد مـع نجمـة
 8ـ ـ ــي ش ـ ـ ــهر ديس ـ ـ ــم 2009 Bرغ ـ ـ ــم
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ع ــدم ان~ ــاء آج ــال العق ــد ال ــذي
يربطـ ـ ــه مـ ـ ــع جـ ـ ــازي  ،لكنـ ـ ــه 8ـ ـ ــي
ٔالاخ'ـ ــ عـ ــزف عـ ــن فكرتـ ــه هـ ــذﻩ،
كم ــا ق ــام ن ــادي ش ــبيبة القبائ ــل
بالتعاق ـ ـ ــد م ـ ـ ــع نجم ـ ـ ــة بمج ـ ـ ــرد
ان~اء عقدﻩ مع جازي.
 قلــة حمــالت "جــازي" ٕالاعالميــةو التش ــجيعية املس ــاندة للفري ــق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط_  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مباريات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
املصـ ــ'ية)كـ ــأس العـ ــالم و كـ ــأس
أم ـ ـ ـ ــم إفريقي ـ ـ ـ ــا ( مقارن ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع
"نجمة"

تبديه نجمة لهـذﻩ الBـامج
وم ـ ــن ب ـ ــ'ن ه ـ ــذﻩ الوس ـ ــائل
أيضــا تغي'ــ الرمــز البصــري
القــديم بــأخر أكOــ بســاطة
و عصـ ـ ـ ــرية لكـ ـ ـ ــي يناسـ ـ ـ ــب
سياسـ ـ ــة الظهـ ـ ــور املتكـ ـ ــرر
لرمـ ــز عالمـ ــة نجمـ ــة)(logo
 8ـ ــي حف ـ ــالت توقي ـ ــع عق ـ ــود
الشـ ـ ـ ـ ـراكة ال`ـ ـ ـ ـ ــ_ عرفـ ـ ـ ـ ــت
تغطي ــات إعالمي ــة واس ــعة
و  8ـ ـ ـ ـ ـ ــي مالب ـ ـ ـ ـ ـ ــس الف ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
الرياضـ ــية و  8ـ ــي املالع ـ ــب و
حـ ـ ـ ــافالت الن ـ ـ ـ ــوادي ال` ـ ـ ـ ــ_
ترعاه ــا و 8ـ ــي التلفزيـ ــون و
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة و مختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ال ـ ـ ـ ــدعائم ٕالاعالمي ـ ـ ـ ــة،كما
اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت نجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التقني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الاتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية
الحديث ـ ـ ـ ـ ـ ــة كاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحدا~ùا
للموقع الالكوني "زهو"
 (6نجح ـ ـ ـ ـ ــت نجمـ ـ ـ ـ ـ ــة 8ـ ـ ـ ـ ـ ــي  (6فشـ ـ ــلت ج ـ ـ ــازي  8ـ ـ ــي تص ـ ـ ــميم
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تصــميم رســائلها الاشــهارية
لتش ــجيع املنتخ ــب ال ــوط_
لك ـ ـ ــرة الق ـ ـ ــدم  ،و عرف ـ ـ ــت
كيـ ـ ــف تص ـ ـ ــل إ Rـ ـ ــى قل ـ ـ ــوب
الجزائـ ـ ـ ـ ـ ــري'ن،عن طريـ ـ ـ ـ ـ ــق
اس ـ ـ ــتخدام إس ـ ـ ــاتيجيات
ٕالاقن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية و
السوس ـ ـ ــيوثقافية ،و عـ ـ ـ ــن
طريق مشاركة نجـوم كـرة
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم جزائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون و
دوليون 8ي هـذﻩ الحملـة ،و
ال ـ ــدليل ع jـ ــى نج ـ ــاح ه ـ ــذﻩ
الومض ــات حص ــول نجم ــة
عjــى الجــائزة ٔالاوRــى 8ــي فئــة
"ٔالاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم"بومض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ~ا
ٕالاش ــهارية "خض ـرا الجزائ ــر
ديم ـ ـ ـ ـ ــا" خ ـ ـ ـ ـ ــالل الطبع ـ ـ ـ ـ ــة
السادس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملهرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
كريســتال مينــا الــذي نظــم
بلبن ــان م ــن  31ج ــانفي إ Rــى
 04فيفري.2010

لوحا~ ـ ـ ـ ــا الاش ـ ـ ـ ــهارية لتشـ ـ ـ ـ ــجيع
املنتخ ـ ــب ال ـ ــوط_ لك ـ ــرة الق ـ ــدم
،ال` ــ_ كانـ ـت تنقص ــها الدراس ــة،
خاص ـ ـ ــة فيم ـ ـ ــا يخ ـ ـ ــص دراس ـ ـ ــة
شخص ـ ـ ـ ـ ــية و ثقاف ـ ـ ـ ـ ــة املتلق ـ ـ ـ ـ ــي
،وه ــو م ــا ظه ــر جلي ــا  8ــي اللوح ــة
ٕالاعالنيــة ل~نئ ــة الفري ــق ال ــوط_
بعـ ــد فـ ــوزﻩ عjـ ــى مـ ــاRي 8ـ ــي كـ ــأس
أمـ ـ ـ ـ ــم إفريقيـ ـ ـ ـ ــا ، 2010و ال`ـ ـ ـ ـ ــ_
أنتج~ا شـركة '' ، ''jwtو ال`ـ_ لـم
تحم ــل أي ط ــابع جزائ ــري ،أل®~ ــا
8ـ ـ ـ ـ ــي الحقيقـ ـ ـ ـ ــة كانـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـ ــورة
ملشــجع'ن مغاربــة لنــادي الرجــاء
البيضـ ـ ــاوي ،تـ ـ ــم إج ـ ـ ـراء بعـ ـ ــض
التغ' ـ ـ ـ ـ ـات عل ~ ـ ـ ـ ــا ،لكـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ــتم
تطبيقه ــا  8ــي الجزائ ــر ،إذ حمل ــت
ه ـ ــذﻩ اللوح ـ ــة مفارق ـ ــات غريب ـ ــة
م ــن بي~ ــا ظه ــور مش ــجع يحمـ ــل
الع ـ ـ ــود و ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ال يس ـ ـ ــتعمله
الجزائري ــون و إنم ــا يس ــتعملون
الامبيت 8ي املالعب .
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 (7وفقـ ـ ـ ـ ــت نجم ـ ـ ـ ـ ــة  8ـ ـ ـ ـ ــي
اختي ــار ش ــعارها " مع ــاك
ي ـ ــا الخض ـ ـ ـرا ..مع ـ ــاك يـ ـ ــا
ال ـ ــدزاير "إ Rـ ــى درج ـ ــة أن ـ ــه
أصبح نشيدا يدد كث'ا
لدى الجزائـري'ن والسـبب
 8ـ ــي نج ـ ــاح ه ـ ــذا الش ـ ــعار
هو:
 اسـتخدام ٕالاســاتيجيةالدينامكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة -النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
فهـ ـ ـ ـ ـ ــذا الشـ ـ ـ ـ ـ ــعار يحمـ ـ ـ ـ ـ ــل
دالالت و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وطني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جزائرية  ،فكلمة الخضرا
تحمـ ـ ـ ــل داللت ـ ـ ـ ــ'ن ٔالاو Rـ ـ ـ ــى
تع ـ ـ ـ ــ_ عناص ـ ـ ـ ــر الفري ـ ـ ـ ــق
الوط_ املعروف'ن باللباس
ٔالاخضــر و الداللــة الثانيــة
تع ـ ـ ـ ـ ــ_ العل ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــوط_
الجزائـ ـ ــري الـ ـ ــذي يحت ـ ـ ــوي
عjــى اللــون ٔالاخضــر ،وقــد
أرادت نجم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا

 (7اسـ ــتعملت " جـ ــازي " ش ـ ــعار"
تع ـ ـ ـ ــيش  "L’Algérieال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ـ ــم
توف ــق  8ــي اختي ــارﻩ لع ــدة أس ــباب
أهمها:
ع ـ ــدم معرف~ ـ ــا بثقاف ـ ــة املتلق ـ ــيالجزائــري 8ــي بعــدﻩ اللغــوي و قــد
ظه ـ ــر ذل ـ ــك بوض ـ ــوح عن ـ ــدما ت ـ ــم
م ـ ــزج ب ـ ــ'ن العربي ـ ــة و الفرنس ـ ــية
رغم أن اللغـة العربيـة ـي اللغـة
الرســمية للجزائــر كمــا أن قــانون
ٕالاشـ ـ ــهار 8ـ ـ ــي مادتـ ـ ــه ) (10يـ ـ ــنص
ع jــى إجب ــار الوس ــائل املس ــموعة
املرئيـ ــة أن تبـ ــث ٕالاشـ ــهار باللغـ ــة
العربية.
املفه ــوم الض ــيق لكلم ــة تع ــيشمقارنـ ــة بكلمـ ــة تحيـ ــا ،و قـ ــد تـ ــم
اختي ــار كلم ــة تع ــيش النعك ــاس
الشخصـ ـ ــية املصـ ـ ــرية ملؤسس ـ ـ ــة
"جازي" 8ي سياس~ا الاتصـالية ،
إذ تس ــتعمل كلم ــة يع ــيش كث'ـ ـا
 8ــي املظ ــاهرات املص ــرية رغ ــم أن
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الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعار التعب' ـ ـ ـ ـ ـ ــ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مس ــاند~ا للفري ــق ال ــوط_
و للجزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر باعتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أن
املنتخـ ـ ـ ــب الجزائـ ـ ـ ــري هـ ـ ـ ــو
املمثل الجزائر.
اسـ ـ ــتخدام ٕالاسـ ـ ــاتيجيةالثقافي ـ ـ ـ ـ ـ ــة -الاجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عن ـ ـ ـ ـ ــدما ت ـ ـ ـ ـ ــم اس ـ ـ ـ ـ ــتعمال
اللهجة الجزائرية العاميـة
الشـائعة 8ـي هـذا الشـعار -
كمــا اســتخدمت شــعاران
آخـران همــا ديمــا معــاكم
و تحي ـ ــا  8 L’Algérieـ ــي
ملصقا~ا ٕالاعالميـة لخلـق
الفارق ب'ن شـعارﻩ و شـعار
ج ـ ـ ـ ــازي و ه ـ ـ ـ ــذا الدراكه ـ ـ ـ ــا
املفه ـ ـ ــوم الواس ـ ـ ــع لكلم ـ ـ ــة
تحيــا مقارنــة بكلمــة تعــيش
و لك ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الشـ ـ ـ ـ ـ ــعار
يحسـ ــب عليـ ــه مزجـ ــه بـ ــ'ن
العربية و الفرنسية

ه ــذﻩ الكلم ــة مش ــتقة م ــن كلم ــة
الع ـ ـ ــيش ال` ـ ـ ــ_ تع ـ ـ ــ_  8ـ ـ ــي اللغ ـ ـ ــة
العامي ـ ـ ــة املص ـ ـ ــرية الخ Bـ ـ ــ ¢لك ـ ـ ــن
كلمـ ـ ــة تحيـ ـ ــا 8ـ ـ ــي الجزائـ ـ ــر تعـ ـ ــ_
الحياة و استمرارها .
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 (8ع jـ ـ ــى عكـ ـ ـ ــس نجمـ ـ ـ ــة كانـ ـ ـ ــت
البيانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفية ال`ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ_
أصـ ـ ـ ـ ــدر~ا جـ ـ ـ ـ ــازي تعـ ـ ـ ـ ــد عjـ ـ ـ ـ ــى
ٔالاصــابع تبعــا لسياســة الانغــالق
ال` ـ ــ_ انتهج~ ـ ــا  8ـ ــي تل ـ ــك الف ـ ــة
وقد كان ٔالاوRـى بجـازي بتكثيـف
إص ـ ـ ـ ــدارا|qا الص ـ ـ ـ ــحفية ح` ـ ـ ـ ــ
تقل ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الش ـ ـ ــائعات حوله ـ ـ ــا
وح`ـ ــ تحسـ ــن م ـ ــن صـ ــور~ا  8ـ ــي
أوســاط جماه'هــا خاصــة وأن
البيان ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحفية وس ـ ـ ــيلة
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهلة وفعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
بالص ـ ــحف وإعالمه ـ ــا باألح ـ ــداث
املتعلق ـ ــة ¨~ـ ـ ــا و إعـ ـ ــادة نشـ ـ ــرها
بواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط~ا إRـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جماه'ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الواسعة

 (8كثف ـ ـ ـ ــت نجم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن
إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار بيانا~ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الص ـ ــحفية أثن ـ ــاء ٔالازم ـ ــة
الس ـ ـ ـ ـ ــتقطاب التغطي ـ ـ ـ ـ ــة
ٕالاعالميـ ــة لألعمـ ــال ال`ـ ــ_
تقــوم ¨~ــا 8ــي مجــال دعــم
و تموي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الجزائري ـ ـ ـ ـ ــة و املنتخ ـ ـ ـ ـ ــب
الـوط_ 8ـي تلـك املرحلــة
و  8ــي 9ج ــوان 2010
أص ـ ــدرت بيانـ ـ ــا صـ ـ ــحفيا
باللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة بع ـ ـ ــدما
كان ـ ـ ـ ــت تص ـ ـ ـ ــدر بيانا~ ـ ـ ـ ــا
بالفرنســية فقــط وهــو مــا
الق استحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانا  8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ٔالاوساط ٕالاعالمية
الخاتمة:
كان سوق قطاع الهاتف النقال 8ي الجزائر قبل ٔالازمة الكرويـة
املصــرية الجزائريــة  2009بتم'ــ ¢بوجــود منافســة احتكــار القلــة،
حيث كانت "جـازي" تحتـل قاعـدة أكBـ عـدد مـن املشـك'ن ،ثـم
تل ~ــا "مــوبيليس" وبعــدها تــأتي "نجمــة")أوريــدو حاليــا( ال`ــ_ أدى
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دخولهـ ــا إRـ ــى سـ ــوق الهـ ــاتف النقـ ــال إRـ ــى بدايـ ــة املراوغـ ــات بـ ــ'ن
املتعـ ـ ــامل'ن ،غ' ـ ـ ــ أن املنافسـ ـ ــة بـ ـ ــ'ن نجم ـ ـ ــة وج ـ ـ ــازي اتس ـ ـ ــمت
بحساســية خاصــة بعــد رفــع نجمــة عــام  2006دعــوى قضــائية
إRــى ســلطة الضــبط تطال~æــا يوقــف تالعبــات "جــازي" 8ــي الســوق
الوطني ــة ع jــى حس ــا¨~ا لع ــدم مراعا~ ــا مع ــاي' التنظ ــيم املتف ــق
عل ~ا  ،و قد اشتدت املنافسة ب'ن املؤسسـت'ن لدرجـة دخـول
كلتـ ـ ــا املؤسسـ ـ ــت'ن 8ـ ـ ــي ش ـ ـ ـراكة عمـ ـ ــل مـ ـ ــع املتعامـ ـ ــل التـ ـ ــاريي
"مــوبيليس" ملواجهــة التنــافس بي~مــا ،ثــم ارتفــع هــذا التــوتر أكOــ
خــالل أزمــة كــرة القــدم بــ'ن مصــر والجزائــر عــام ،2010/2009
إذ واجه ــت هات ــان املؤسس ــتان ظ ــروف اس ــتثنائية ناتج ــة ع ــن
هـ ــذﻩ ٔالازمـ ــة ال`ـ ــ_ خلفـ ــت فرصـ ــا و~ديـ ــدات جديـ ــدة بالنسـ ــبة
لهــات'ن املؤسســت'ن ،ممــا ألزمهمــا تطبيــق اســاتيجية اتصــالية
تنافس ـ ــية معين ـ ــة ،حي ـ ــث اس ـ ــتغلت نجم ـ ــة الج ـ ــو املش ـ ــحون
بالسلبية والعداء من طرف وسائل ٕالاعالم ومـن قبـل الجمـاه'
الجزائرية نحو جازي  ،باتجاهها نحو دعم الاتحاديةالجزائريـة
لكــرة القــدم و تقــديم التمويــل الــالزم لهــا  ،إذ أدركــت الحجــم
الكب'ــ للمكاســب املتوقعــة مــن رعايــة املنتخــب الجزائــري لكــرة
القــدم لتحســ'ن موقعهــا التنافÅــ¿_ 8ــي الســوقو ذلــك مــن خــالل
برنـ ـ ــامج دع ـ ــم و تمويـ ـ ــل مسـ ـ ــتمر و ثـ ـ ــري) 25نشـ ـ ــاط تمـ ـ ــويjي و
تدعيم_(  ،سواء لفائـدة ٔالانديـة الجزائريـة أو املنتخـب الـوط_
الجزائري الذي جنـدت لـه إمكانيـات ماديـة و معنويـة ضـخمة ،
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خاصـة 8ــي مباراتـه الفاصــلة مـع نظ'ــﻩ املصـري ،يــوم  16نــوفمB
2009وه ــذا بموج ــب عق ــد الشـ ـراكة و التموي ــل الحص ــري م ــع
الاتحادي ــة الجزائري ــة لك ــرة الق ــدم مم ــا منحه ــا حقوق ــا هام ــة و
حصــرية ألزمــت جــازي بالتنــازل عــن حقوقهــا الســابقة 8ــي هــذا
املجــال .ومــن بــ'ن هــذﻩ الحقــوق الحصــرية تمويــل نجمــة لكــأس
الجزائ ـ ــر و إل ـ ـزام جمي ـ ــع ٔالاندي ـ ــة املش ـ ــاركة في ـ ــه بحم ـ ــل عالم ـ ــة
نجمة بما 8ي ذلك ٔالاندية ال`_ تمولها جازي ،كذلك منح نجمـة
الحق 8ي رعاية جميع العÔـ_ الفريـق الـوط_ بمـا فـ ~م الالعبـ'ن
الثالثــة الــذين كانــت تمــولهم جــازي  ،كمــا اســتخدمت نجمــة 8ــي
تص ـ ــميم رس ـ ــائلها الاش ـ ــهارية لتش ـ ــجيع املنتخ ـ ــب ال ـ ــوط_ لك ـ ــرة
القـ ــدم  ،اسـ ــاتيجيات ٕالاقنـ ــاع النفسـ ــية و السوسـ ــيوثقافية،
وأشــركت ف ~ــا نجــوم كــرة القــدم جزائــري'ن و دوليــ'ن كمــا كــان
شعارها معاك يـا الخضـرا معـاك يـا دزايـز كث'ـ الديـد مـن قبـل
ٔالانصــار أم ــا البيان ــات الص ــحفية فق ــد أص ــدر~ا بك Oــة إلع ــادة
نشرها 8ي الصحف ٔالاكOـ مقروئيـة إلبقـاء الجمـاه' عjـى اطـالع
مس ـ ــتمر مل ـ ــا تنج ـ ــزﻩ نجم ـ ــة  8ـ ــي مج ـ ــال الرياض ـ ــة و ك ـ ــرة الق ـ ــدم
تحديـ ـ ـ ــدا كمـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ــتخدمت التقنيـ ـ ـ ــات الاتصـ ـ ـ ــالية الحديثـ ـ ـ ــة
كاسـ ـ ــتحدا~ùا للموقـ ـ ــع الكونـ ـ ــي "زهـ ـ ــو" وقـ ـ ــد حققـ ـ ــت نجمـ ـ ــة
أهــدافها الاســتثمارية الرياضــية إذ كســبت لقــب" فــأل خ'ــ عjــى
الك ــرة الجزائري ــة" و ذاع ص ــي~ا  8ــي الص ــحافة الجزائري ــة ال`ـ ــ_
شـ ــنت حملـ ــة دعايـ ــة واسـ ــعة لصـ ــالحه بعـ ــدما حقـ ــق الفري ـ ــق
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الــوط_ ؤالانديــة نجاحــات ونتــائج ايجابيــة كمــا حققــت"نجمــة"
)أوري ـ ــدو حالي ـ ــا( ع ـ ــام  2010أول نس ـ ــبة ربحي ـ ــة  8ـ ــي حص ـ ــيل~ا
والبالغــة  10مليــون دوالر وذل ــك بتســجيلها  230.4ملي ــون دوالر
كقيمة لـ ). (EBITDA
أم ــا بالنس ــبة لج ــازي ال` ــ_ واجه~ ــا مخ ــاطر و ~دي ــدات متتالي ــة
فق ــد هبط ــت قيم ــة أس ــهمها  8ــي البورص ــة املص ــرية و تعرض ــت
ي ـ ــوم 15ن ـ ــوفم 2009 Bلهج ـ ــوم م ـ ــن قب ـ ــل ٔالانص ـ ــار الجزائ ـ ــري'ن
كب ــدها خس ــائر مادي ــة و معنوي ــة ض ــخمة  ،ك ــذلك عان ــت م ــن
مش ــاكل قانوني ــة م ــع مديري ــة الض ـرائب و م ــع البن ــك الجزائ ــري
وم ــع الحكوم ــة الجزائري ــة ال` ــ_ رفض ــت بيعه ــا ألي ط ــرف أجن Ôــ_
أخر سواها و بالسعر الذي تحددﻩ  ،كذلك قام عدد كب'ـ مـن
زبائ~ـ ـ ــا بعـ ـ ــد أحـ ـ ــداث  14نـ ـ ــوفم 2009 Bبتغي'ـ ـ ــ ش ـ ـ ـرائحهم
الهاتفي ـ ـ ــة  .و ق ـ ـ ــد حاول ـ ـ ــت ج ـ ـ ــازي مواجه ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذﻩ املخ ـ ـ ــاطر
والحفـ ـ ــاظ عjـ ـ ــى مصـ ـ ــالحها و موقعهـ ـ ــا التنافÅـ ـ ــ¿_ باسـ ـ ــتعاد~ا
لصـ ـ ــور~ا الايجابيـ ـ ــة والقض ـ ـ ــاء ع jـ ــى الش ـ ـ ــائعات ال`ـ ـ ــ_ ~ ـ ـ ــدد
صــور~ا ،و ذلــك مــن خــالل عقــد مــؤتمر صــحفي صــبيحة يــوم
15نوفم 2009 Bلسرد القصة ٕالاخبارية لالعتـداء عل ~ـا وإلظهـار
املعاناة وجذب التعاطف و لبث الطمأنينـة و لتقـديم معلومـات
ع~ ــا لتحس ــ'ن ص ــور~ا ل ــدى الـ ـرأي الع ــام بالتأكي ــد ع jــى أ®~ ــا
مؤسس ـ ــة جزائري ـ ــة و بالت ـ ــذك' بإيجابيا~ ـ ــا كمس ـ ــاندة الفري ـ ــق
ال ــوط_ و م ــن خ ــالل التعام ــل م ــع وس ــائل ٕالاع ــالم للقض ــاء
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الشــائعات و مــن خــالل تنشــيط العالقــات العامــة .إال أن هــذﻩ
ٔالانشــطة كانــت غ'ــ كافيــة و غ'ــ فعالــة ملواجهــة ٔالازمــة و كــان
ينقصــها التخطــيط و الدراســة خاصــة دراســة املتلقــي ،كمــا أن
عـ ــدم امـ ــتالك جـ ــازي لخطـ ــة اتصـ ــال أزمـ ــات جـ ــاهزة جعلهـ ــا
تتخبط 8ي مشاكل ال ®~اية لها.
الهوامـ ــش:
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4/2011.
3-http://www.creg.ac-versailles.frspipphp?article425/23-4-2011/19h:23mn
 -4حميد الطائي ،أحمد شاكر العسكري ،االتصاالت التسويقية
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 -9احمد عظيمي ،دعاية الكراھية ،ط ،1القبة ،الشروق لإلعالم
والنشر ،2010 ،ص .204
 - 10راضية حجاب ) ،سندرج أسھم نجمة في بورصة لجزائر
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3 جامعة الجزائر

، الحق ي ٕالاعالم، حرية ٕالاعالم، ٕالاعالم:الكلمات املفتاحية
.قانون ٕالاعالم
Résumé :
L’organisation de l’activité de l’information en Algérie
a connu un saut qualitatif dans le cadre la loi organique
sur l’information 12-05 du 15 janvier 2015. Cette
organisation est qualifiée ainsi, à la lumière de ses
dispositions relatives au droit à l’information, à la
liberté de la presse, que ça soit, écrite, audiovisuelle ou
électronique et aux règles d’éthique et de déontologie
qu’elle a apporté pour un bon déroulement de la
profession.
Néanmoins, cette nouvelle organisation, malgré ses
avantages et ses points positifs, reste noir sur blanc au
niveau du cadre juridique et sans effet sur le terrain en
l’absence des textes d’application de cette loi organique
et la non installation de la quasi-totalité des institutions
nouvellement crées tel que ; la commission de
délivrance de la carte nationale du journaliste
professionnel, le conseil supérieur d’éthique et de
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déontologie de la profession de la presse, et bien
évidemment, l’autorité de régulation de la presse écrite.

مقدمة:
عرف قطاع ٕالاعالم ي الجزائر فراغا قانونيا تمثل ي
غياب قانون خاص باإلعالم يحدد ممارسة الحق ي ٕالاعالم
ومجال حريته وينظم النشاط ٕالاعالمي ي جميع جوانبه.
حيث استمر هذا الفراغ مدة طويلة ناهزت عشرين )(20
سنة كاملة ،تمتد من الاستقالل  1962إWى غاية ،1982
السنة ال `aشهدت صدور أول قانون لإلعالم تحت رقم -82
 01بتاريخ  9فيفري  .(1) 1982حيث أعقب هذا القانون
الذي صدر ي عهد ٔالاحادية الحزبية بقانون ثاني تحت رقم
 07-90بتاريخ  3أفريل  (2) 1990وهذا بعد ثماني )(08
سنوات نتيجة تغ opالظروف السياسية ال `aترتب عtuا إقرار
دستور جديد سنة  .(3) 1989حيث تم بموجب هذا الدستور
فتح املجال السيا `wxوٕالاعالمي وتم الاعovاف بعدد من
الحقوق والحريات ٔالاساسية للمواطن كحرية املعتقد،
الاجتماع ،التظاهر ،التفك ،opالرأي والتعب.op
غ opأنه ونظرا للظروف السياسية ؤالامنية الخاصة
ال `aمرت tا البالد سنوات التسعينات وما اتخذ من
إجراءات استثنائية مtuا إلغاء بعض أحكام القانون 07-90
املتعلقة باملجلس ٔالاعى لإلعالم وإعالن حالة الحصار وبعدها
حالة الطوارئ وصدور ما عرف بقانون ٕالاعالم ٔالام` وقانون
مكافحة ٕالارهاب ،جعل هذا القانون يفقد توازنه وفلسفته
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ال `aب` علtا ،ال`wء الذي ال يتما wوظروف املرحلة
الراهن ومع بداية تال `wالظروف الاستثنائية وبداية
اسovجاع البالد عافيtا ،تم التفك opي وضع قانون جديد
لإلعالم من خالل عدة محاوالت لم تكتمل .حيث كانت
البداية مع مشروع  1998ثم  2000وبعدها  2001ثم 2002
وأخopا  .2003غ opأنه ونتيجة للظروف ٕالاقليمية ال `aشهدtا
املنطقة العربية مغربا ومشرقا مع tاية سنة  2010وبداية
سنة  2011واملتمثلة ي تصاعد موجة الاحتجاجات والثورات
الشعبية وما أدت إليه من سقوط ٔالانظمة الحاكمة ي
بعضها واندالع حروب أهلية ي أخرى ،جعلت رئيس
الجمهورية يتعهد ي خطاب لألمة بتاريخ  15أفريل 2011
بإجراء إصالحات عميقة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب
الجزائري وهو ما تجسد من خالل حزمة من القوانpن شملت
عدة مجاالت كاألحزاب السياسية ،الجمعيات ،نظام
الانتخابات ،توسيع حظوظ املرأة ي املجالس املنتخبة ومجال
ٕالاعالم ،فصدر بذلك القانون العضوي لإلعالم  05-12بتاريخ
 12جانفي  .2012و عليه ،ما هو موقع حرية ٕالاعالم من
القانون العضوي لإلعالم  05-12من جهة ؟ وكيف تناول
هذا القانون مسألة الحق ي ٕالاعالم من جهة أخرى ؟
و لإلجابة عى هذﻩ ٕالاشكالية وقبل التطرق ملوقع حرية
ٕالاعالم والحق فيه ومسألة أخالقيات وآداب مهنة الصحافة،
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نرى من الضرورة بما كان التطرق بداية ولو باختصار لظروف
صدور هذا القانون العضوي .فكل محاولة لفهم أو دراسة
قانون ما ،البد من أن تتم ي إطار السياق العام الذي جاء
فيه هذا القانون ومن دون ذلك كانت هذﻩ املحاولة ناقصة
وغ opملمة.
حيث صدر القانون العضوي لإلعالم  05-12ي  12جانفي
 (4) 2012ي إطار جملة ٕالاصالحات السياسية ال `aباشرtا
البالد سنة  .2011وإذ أن هذا القانون -زمنيا -يعد ثالث
قانون لإلعالم بعد قانوني 1982و 1990إال أنه من حيث
شكله يعد أول قانون عضوي )*( يتناول تنظيم نشاط
ٕالاعالم ي الجزائر ،ما يجعله وفقا ملبدأ التدرج القانوني ي
مرتبة أعى من هذين القانونpن )**( .ذلك أن إصدار هذا
النوع من القوانpن العضوية يتطلب إجراءات خاصة ال تتوفر
علtا القوانpن العادية تتمثل ي ضرورة عرض مشاريعها
بداية عى مجلس الدولة إلبداء الرأي قبل عرضها عى
ال¬oملان للتصويت وبعدها عى املجلس الدستوري إلبداء رأيه
ي مدى دستوريtا ،قبل إحالtا عى رئيس الجمهورية الذي
يتوWى إصدارها ي غضون ثالثpن ) (30يوما من تاريخ تسلمها.
كما أن صدور هذا القانون العضوي جاء بعد مجموعة من
الورشات واللقاءات جمعت أصحاب املهنة من صحفيpن
وناشرين إWى جانب مختصpن وأكاديميpن مع الوزير املكلف
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باالتصال آنذاك "ناصر مهل" الذي أكد أثناء عرض مشروع
القانون أمام نواب املجلس الشع `°الوط` ي أواخر شهر
نوفم¬ 2011 oأنه جاء نتيجة التجربة املعاشة منذ سنة
 1990وال `aسمحت حسبه بتحديد عدد من املشاكل
الحقيقية مtuا وجود اختالل ي تنظيم الصحافة املكتوبة
وعدم احovام آداب وأخالقيات املهنة ي بعض الحاالت
وغياب التأط opالقانوني للنشاط السم±ي البصري وغياب
سلطة ضابطة سواء تعلق ٔالامر بالصحافة املكتوبة أو
السمعية البصرية ،إضافة إWى الفراغ القانوني املتعلق
باإلعالم ٕالالكovوني وهشاشة الوضعية املهنية والاجتماعية
للصحفيpن ،مع وجود عقوبات سالبة للحرية تم النص علtا
َ
ي القانون َ 07-90
وتدعمت بعقوبات إضافية أكoµ
تعمقت
قساوة بموجب تعديل قانون العقوبات سنة  2001بموجب
القانون  09-01املؤرخ ي  26جوان .(5) 2001
كما جاء هذا القانون العضوي وغopﻩ من قوانpن ٕالاصالحات
السياسية املشار إلtا سابقا ،عى إثر مشاورات سياسية
واسعة كلف بإجرا¸tا رئيس مجلس ٔالامة "عبد القادر بن
صالح" من قبل رئيس الجمهورية مع ٔالاحزاب السياسية
والجمعيات ومنظمات املجتمع املدني والشخصيات الوطنية
ورجاالت ٕالاعالم ،والكفاءات العلمية ؤالاكاديميpن وال`a
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دعت ي مجملها إWى فتح مجال السم±ي البصري تكريسا ملبدأ
حرية ٕالاعالم.
وبالعودة إWى القانون العضوي لإلعالم  ،05-12نجد أن
هيكلة العام جاء ي  133مادة موزعة عى اث` عشر )(12
بابا.
حرية ٕالاعالم والحق فيه <ي إطار القانون العضوي 05-12
عى عكس القانونpن السابقpن  01-82و ،07-90نص القانون
العضوي  05-12بشكل صريح من خالل مادته ٔالاوWى الواردة
ي الباب ٔالاول املتعلق باألحكام العامة عى الحق ي ٕالاعالم
وعى حرية الصحافة .حيث جاء فtا أن هذا القانون »tدف
إWى تحديد املبادئ والقواعد ال `aتحكم ممارسة الحق ي
ٕالاعالم وحرية الصحافة .وجاءت املادة الثانية منه لتبpن هذﻩ
املبادئ والقواعد ال `aتشكل الخطوط العريضة ال `aيدور ي
فلكها نشاط ٕالاعالم ،حيث نصت عى أنه "يمارس نشاط
ٕالاعالم بحرية ي إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع
والتنظيم املعمول tما وي ظل احovام الدستور وقوانpن
الجمهورية ،الدين ٕالاسالمي وبا½ي ٔالاديان ،الهوية الوطنية
والقيم الثقافية للمجتمع ،السيادة والوحدة الوطنيتpن،
متطلبات أمن الدولة والدفاع الوط` ،متطلبات النظام
العام ،املصالح الاقتصادية للبالد ،مهام وال¾vامات الخدمة
العمومية ،حق املواطن ي إعالم كامل وموضو¿ي ،سرية
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التحقيق القضائي ،الطابع التعددي لآلراء ؤالافكار وكذا
كرامة ٕالانسان والحريات الفردية والجماعية".
كما بpن القانون ي مادتيه الرابعة والخامسة الجهات ال`a
يحق لها ممارسة نشاط ٕالاعالم من جهة ووظائف ٕالاعالم من
جهة أخرى .وهذا بعد أن أورد ي املادة الثالثة تعريفا جامعا
بpن من خالله ما املقصود بنشاط ٕالاعالم ،حيث جاء ي هذﻩ
ٔالاخopة )املادة  (3أن املقصود بنشاط ٕالاعالم ي مفهوم هذا
القانون العضوي "كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو
آراء أو أفكار أو معارف ع¬ oأية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو
متلفزة أو إلكovونية وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه" .كما
نصت املادة الرابعة من القانون عى أن " أنشطة ٕالاعالم
تضمن عى وجه الخصوص عن طريق:
وسائل ٕالاعالم التابعة للقطاع العمومي.وسائل ال `aتنشtÄا هيئات عمومية.وسائل ٕالاعالم ال `aتملكها أو تنشtÄا أحزاب سياسية أوجمعيات معتمدة.
وسائل ٕالاعالم ال `aيملكها أو ينشtÄا أشخاص معنويونيخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص
طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية".
و املالحظ هنا ،هو أن هذا القانون قد وسع من دائرة من
يحق لهم ممارسة نشاط ٕالاعالم مقارنة بالقانون السابق -90
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 ،07بحيث أضاف إWى هذﻩ الجهات كل من الهيئات العمومية
والجمعيات املعتمدة .كما يفهم من عبارة "وسائل ٕالاعالم" أtا
جاءت شاملة ملختلف الوسائل ٕالاعالمية من صحافة مكتوبة
وسمعية بصرية وÇي وسائل تقليدية وكذا إلكovونية وÇي
وسائل جديدة جاء tا القانون العضوي ألول مرة.
وأما عن وظائف ٕالاعالم ،فقد نصت عtا املادة  5بأن
حددtا فيما يي:
"الاستجابة لحاجات املواطن ي مجال ٕالاعالم و الثقافةوالovبية والovفيه واملعارف العلمية والتقنية.
ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوقٕالانسان والتسامح ونبذ العنف والعنصرية.
ترقية روح املواطنة وثقافة الحوار.ترقية الثقافة الوطنية وإشعاعها ي ظل احovام التنوعاللغوي والثقاي الذي يم ¾pاملجتمع الجزائري.
املساهمة ي الحوار بpن ثقافات العالم القائمة عى مبادئالر½ي والعدالة والسلم".
و قصد قياس درجة أو هامش حرية ٕالاعالم ال `aجاء النص
علtا صراحة ي القانون العضوي ،يمكن التطرق إWى عدد
من النقاط Çي بمثابة مؤشرات وردت ي أبواب هذا القانون
وÇي:
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• مجال النشر:
عى غرار القانون السابق ،أكد القانون العضوي -12
 05عى تعددية الصحافة املكتوبة ،حيث نصت املادة 11
عى أن "إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية " .غ opأنه
ولغرض التسجيل ومراقبة صحة املعلومات أبقى عى نفس
ٕالاجراء الشكي املتمثل ي تقديم املدير مسؤول النشرية
لتصريح مسبق ليس عى مستوى وكيل الجمهورية املختص
إقليميا -كما كان سابقا-وإنما عى مستوى هيئة جديدة
استحدtÍا القانون العضوي Çي سلطة ضبط الصحافة
املكتوبة وتتمثل أوWى مهامها ي تشجيع التعددية ٕالاعالمية ،ما
يدل عى تحرير إصدار النشريات من رقابة وسلطة أعوان
جهاز القضاء.
و قد منحت هذﻩ الهيئة مهلة ستpن ) (60يوما من تاريخ
إيداع التصريح وتسليم الوصل بذلك ملنح الاعتماد املطلوب.
إال أنه ي حالة رفضها منح هذا الاعتماد ،فإtا تبلغ وجوبا
صاحب الطلب بقرارها معلال قبل انtاء أجل الستpن )(60
يوما .وهنا منح القانون لصاحب الطلب إمكانية اللجوء إWى
الجهات القضائية املختصة للطعن ي القرار وهو ما يعد
ضمانا من ضمانات ممارسة الحق ي ٕالاعالم وحرية
الصحافة املنصوص علtا ي املادة ٔالاوWى من هذا القانون إWى
جانب حرية الرأي والتعب ،opما يع` سقوط الخطر عن أوWى
391

أركان حرية ٕالاعالم والصحافة املكتوبة خصوصا وÇي حرية
تملك ،نشر وإصدار الصحف والÇ `aي حق منحه القانون
العضوي ملؤسسات القطاع العمومpن الهيئات العمومية،
ٔالاحزاب السياسية والجمعيات املعتمدة إضافة إWى
ٔالاشخاص املعنويpن الخاضعpن للقانون الجزائري ويمتلك
رأسمالهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بالجنسية الجزائرية أو
معنويون خاضعون للقانون الجزائري.
إWى جانب ذلك ،كان القانون قد نص ي مادته الثانية  -كما
بينا ذلك سابقا -أن نشاط ٕالاعالم الذي يتم بحرية يكون ي
ظل احovام حق املواطن ي إعالم كامل وموضو¿ي واحovام
الطابع التعددي لآلراء ؤالافكار.
• مجال التوزيع:
عى غرار القانون السابق دائما ،نص القانون
العضوي ي مادته  34عى ممارسة نشاط توزيع النشريات
الدورية بما فtا ٔالاجنبية بحرية ،ما يع` فتحه لالستثمار
الخاص مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم املعمول tا
السيما ما تعلق بحماية الطفولة وٓالاداب العامة .بل إن
القانون العضوي قد ألزم الدولة عى أن تسهر عى ضمان
ترقية توزيع الصحافة املكتوبة ع¬ oكامل الovاب الوط` وذلك
tدف تمكpن املواطنpن من الوصول إWى الخ¬ .oكما أنه و»tدف
تنظيم هذا املجال ،أخضع القانون العضوي بيع النشريات
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الدورية بالتجول و/أو ي الطريق العام أو ي مكان عمومي
آخر إWى تصريح مسبق لدى رئيس البلدية ،استopاد النشريات
الدورية ٔالاجنبية إWى ترخيص مسبق من سلطة ضبط
الصحافة املكتوبة وكذا إصدار و/أو استopاد النشريات
الدورية من قبل الهيئات ٔالاجنبية والبعثات الدبلوماسية
املوجهة للتوزيع املجاني إWى ترخيص مسبق من الوزارة
املكلفة بالشؤون الخارجية.
و إWى جانب كل ذلك ،نص القانون ي هذا الشأن ي املادة
 39عى إنشاء جهاز يكلف بإثبات التوزيع ،أحال تحديد
كيفيات تنظيمه وعمله إWى التنظيم.
وtذا ،فقد وفر هذا القانون العضوي ركنا آخر من أركان
حرية ٕالاعالم والصحافة املكتوبة خصوصا وÇي حرية التوزيع
والاستopاد إWى جانب حرية التملك وإصدار الصحف.
• ممارسة النشاط السمMي البصري:
عى عكس القانون السابق الذي لم يكن موقفه
واضحا بشأن ممارسة النشاط السم±ي البصري ،حيث أنه
لم ينص صراحة ال عى إمكانية فتحه لالستثمار الخاص وال
عى غلقه بجعله تحت احتكار الدولة ،جاء القانون العضوي
لينص ي مادته  61عى ان ممارسة هذا النشاط تكون من
قبل الهيئات العمومية ،مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي
إWى جانب املؤسسات أو الشركات ال `aتخضع للقانون
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الجزائري وهو ما يدل عى فتح هذا املجال بشكل رسم`
وصريح لالستثمار الخاص مع مالحظة استبعادﻩ إلمكانية
ممارسته من قبل ٔالاحزاب السياسية والجمعيات املعتمدة
ؤالاشخاص الطبيعيpن ،كما هو الشأن بالنسبة للصحافة
املكتوبة .هذا وقد أخضع القانون ممارسة هذا النشاط أي
خدمة الاتصال السم±ي البصري إضافة إWى التوزيع ع¬ oخط
ٕالارسال ٕالاذا¿ي املسموع أو التلفزي وكذا استخدام الovددات
ٕالاذاعية الكهربائية إWى ترخيص يمنح بموجب مرسوم يتبع
وجوبا بإبرام اتفاقية بpن املستفيد من الovخيص وبpن سلطة
ضبط السم±ي البصري وÇي هيئة جديدة استحدtÍا القانون
العضوي وأحال تحديد مهامها وصالحياtا وكذا تشكيلtا
وسopها إWى قانون خاص يتعلق بالنشاط السم±ي البصري
)املادتان  64و.(65
ما يالحظ بشأن ممارسة نشاط السم±ي البصري هو أن
القانون العضوي جعلها حسب املادة  63محصورة ي
خدمات الاتصال السم±ي البصري املوضوعاتية أو
املتخصصة دون العامة أو الشاملة ال `aتتوالها حصريا
أجهزة القطاع العمومي أي مؤسستا ٕالاذاعة والتلفزيون
العموميتان وهو ما يجعل من حرية ٕالاعالم املحققة ي إطار
هذا القانون العضوي خاصة ي جانtÔا املتعلق بالسم±ي
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البصري مبتورة ومنقوصة ال تر½ى إWى مستوى الحرية
املنشودة )الحرية الكاملة(.
• ممارسة نشاط ٕالاعالم ٕالالكRSوني:
عى عكس القانون السابق الذي لم يتطرق إWى
ٕالاعالم الالكovوني ولو باإلشارة ،جاء القانون العضوي لينظم
ويقÕن هذا النوع من نشاط ٕالاعالم الذي عرف رواجا كبopا ي
العقدين ٔالاخopين ،وهو ما يعد استدراكا مهما من قبل املشرع
من خالل التفاته إWى التطورات التكنولوجية الحاصلة ي
املشهد ٕالاعالمي ي بالدنا وي العالم بدرجة أك¬ ،oأين أصبح
الاعتماد عى شبكة ٔالانovنت ي نشر وبث واستقاء ٔالاخبار
سمة القرن الجديد .حيث م ¾pالقانون العضوي ي هذا
الصدد بpن "صحافة إلكovونية" و"خدمة السم±ي البصري
ع¬ٔ oالانovنت" رغم أن كالهما يرتكزان عى ٔالانovنت لنشر أو
بث محتواهما.
وأما عن جانب ممارسة هذا النشاط الجديد ،فقد نص
القانون العضوي ي مادته  66عى أtا تتم بحرية ،غ opأنه
أخضعها -مثلها مثل ممارسة نشاط الصحافة املكتوبة-
إلجراءات التسجيل ومراقبة صحة املعلومات بإيداع تصريح
مسبق من طرف املدير املسؤول عن جهاز ٕالاعالم ع¬ٔ oالانovنت
دون ذكر الجهة املخولة باستقبال هذا التصريح وال البيانات
ال `aيجب أن تتوفر فيه وال آجال ذلك وال الجهة املخولة
395

بتسليم الاعتماد ،تاركا املجال "للتنظيم" لتحديد كيفية
تطبيق هذﻩ ٔالاحكام.
• تنظيم مهنة الصحافة:
عى غرار القانون السابق  07-90الذي أنشأ املجلس
ٔالاعى لإلعالم كهيئة مستقلة عهد إلtا بمهمة تنظيم وضبط
مجال ٕالاعالم والسهر عى ضمان احovام أحكامه من قبل
مختلف املؤسسات ٕالاعالمية ،أنشأ القانون العضوي
بموجب مادتيه  40و 64سلطتpن ضابطتpن مستقلتpن
تختص إحداهما بمجال الصحافة املكتوبة ونشاط ٕالاعالم
املكتوب عن طريق الاتصال ٕالالكovوني ؤالاخرى بمجال
نشاط السم±ي البصري وخدمات الاتصال السم±ي البصري
ع¬ٔ oالانovنت )واب-تلفزيون ،واب-إذاعة( .وبغرض تمكpن
هذين السلطتpن من أداء املهام املنوطة tما ،فقد زودهما
بآليات العمل والصالحيات الضرورية لذلك ،ما من شأنه
نظريا الر½ي بمستوى النشاط ٕالاعالمي.
و أما بخصوص إجراءات ٕالايداع ،فقد نص القانون
العضوي عى أن تودع نسختان ) (02من كل نشرية دورية
لدى سلطة ضبط الصحافة املكتوبة ،ما يع` تحرير
النشريات من رقابة الجهات القضائية ال `aكان يمارسها
وكالء الجمهورية املختصpن إقليميا وكذا من رقابة الوزير
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املكلف بالداخلية كما نص عى ذلك القانون السابق )املادة
.(32
من جهة أخرى ،نص القانون عى وضع مدونة خاصة
بمختلف أصناف الصحفيpن املحovفpن تحدد بموجب النص
الذي يتضمن القانون ٔالاسا `wxللصحفي ،إWى جانب ذلك،
اعovف القانون للصحفي املحovف بحقه ي إخضاع عالقة
العمل ال `aتربطه بالهيئة املستخدمة إWى عقد عمل مكتوب
يحدد بدقة حقوق وواجبات الطرفpن وكذا حقه ي امللكية
ٔالادبية والفنية عى أعماله وي السر امل×` وي استدعاء
"شرط الضم "opي حالة تغ opتوجه أو مضمون جهاز ٕالاعالم
سواء كانت نشرية دورية ،خدمة اتصال سم±ي بصري أو
وسيلة إعالم ع¬ٔ oالانovنت وكذا نشاطها أو التنازل عtuا .هذا
إضافة إWى حقه ي رفض نشر أو بث أي خ¬ oيحمل توقيعه
إذا تبpن له أنه قد أدخلت عليه تغيopات جوهرية دون
موافقته.
من جانب آخر ،ألزم القانون العضوي كال من الدولة
واملؤسسات ٕالاعالمية عى العمل من أجل دعم الصحافة
وترقيtا ،حيث نص ي مادته  127عى أن تمنح الدولة
إعانات لovقية حرية التعب opالسيما من خالل الصحافة
الجوارية والصحافة املتخصصة وي مادته  128عى أن
تساهم ي رفع املستوى امل×` للصحفيpن عن طريق التكوين.
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وأما عن املؤسسات ٕالاعالمية ،فقد نصت املادة  129عى
أtا تخصص سنويا ما نسبته  %2من أرباحها لتكوين
الصحفيpن وترقية أدا¸tم الاعالمي.
و كل ذلك يعد من العناصر ٔالاساسية لتحقيق حرية ٕالاعالم
من الناحية النظرية عى مستوى القانون ،غ opأtا تبقى
مجرد ح¬ oعى ورق ما لم تجد طريقها إWى التطبيق ي أرض
الواقع وما لم تتجسد عى مستوى املمارسة العملية.
• املسؤولية ع\ى العمل الصحفي:
عى عكس القانون السابق الذي وسع كثopا من دائرة
املسؤولية عى العمل الصحفي بحيث جعلها تشمل مدير
الجهاز ٕالاعالمي والصحفي وكذا جميع املتدخلpن ي نشاط
الاعالم ،جاء القانون العضوي ليقلص من مجال هذﻩ
املسؤولية ،حيث جعلها محصورة ي مدير املؤسسة ٕالاعالمية
سواء كانت نشرية أو صحافة إلكovونية أو خدمة اتصال
سم±ي بصري أو ع¬ٔ oالانovنت إWى جانب الصحفي صاحب
الكتابة أو الرسم املنشورين أو الخ¬ oاملبث .وهو ما أدى إWى
رفع جزء من الحواجز أو العوائق ال `aكان يعاني مtuا سابقا
نشاط ٕالاعالم السيما فيما يخص حرية معالجة ونقل
املعلومات إضافة إWى حرية التعب opوإبداء الرأي.
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• املخالفات الصحفية:
بخالف القانونpن السابقpن  01-82و 07-90اللذين جاءا
مثقلpن باملخالفات الصحفية سواء من حيث عددها أو من
حيث نوعية العقوبات املovتبة عtuا خصوصا عقوبة السجن
ال `aوصلت إWى غاية  10سنوات كاملة ،إضافة إWى إحالtما
عى أحكام قانوني العقوبات والجمارك ،جاء القانون
العضوي ي بابه السابع املعنون بـ"املخالفات املرتكبة ي إطار
ممارسة النشاط ٕالاعالمي" ي إحدى عشر ) (11مادة فقط
من أصل  133مادة احتواها القانون العضوي )من املادة
 116إWى املادة  ،(126تضمنت  10مخالفات بعقوبات مالية
فقط دون عقوبة السجن السالبة للحرية ،مtuا مادة واحدة
) (01جاءت ي صالح الصحفي ولحمايته من كل إهانة قد
تلحق به أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبtا.
نش opإWى أن القانون  07-90جاء بـ  23مادة تضمنت 22
مخالفة مtuا واحدة ) (01ي صالح الصحفي والقانون الذي
قبله  01-82بـ  42مادة تضمنت  22نوع من املخالفات مtuا
ست ) (06مواد ي صالح الصحفي ،جاءت كلها بعقوبات
قاسية تovاوح بpن السجن والغرامات املالية.
وبالنظر إWى عدد املخالفات ونوعية العقوبات املovتبة عtuا
وال `aجاءت جميعها غ opسالبة للحرية ،فإن القانون
العضوي يعد أك oµتكريسا لحرية ٕالاعالم مقارنة بسابقيه ،ولو
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أن بعض العقوبات املالية وصفت من قبل املختصpن ومهن`Ú
القطاع بأtا ثقيلة عى الصحفي وتتجاوز حدود طاقته
كغرامة  400.000,00دج ال `aيعاقب tا مدير الجهاز ٕالاعالمي
الذي يتقا wÜباسمه الخاص أو لحساب وسيلة ٕالاعالم سواء
بصفة مباشرة أو غ opمباشرة أموالا أو يقبل مزايا من قبل
مؤسسة أجنبية وعقوبة  500.000,00دج ال `aيعاقب tا كل
من يقوم عن قصد بإعارة اسمه إWى أي شخص طبي±ي أو
معنوي بغرض إنشاء نشرية السيما عن طريق اكتتاب سهم
أو حصة ي مؤسسة للنشر.
خاتمة:
ي ٔالاخ ،opننوﻩ إWى أنه رغم ٔالاشواط الكبopة ال `aقطعtا
حرية ٕالاعالم ي الجزائر ي إطار القانون العضوي 05-12
وكذا القانون  04-14املنظم للنشاط السم±ي البصري )(10
واللذان سعيا إWى تحرير قطاع ٕالاعالم من قبضة الاحتكار
الحكومي ووضع ضمانات كفيلة بحرية ممارسته ،إال أtما
يبقيان شبه مجمدان عى أرض الواقع وغ opقابلpن للتطبيق
الفعي وبصورة كاملة ي ظل عدم إصدار نصوصهما
التطبيقية وكذا ي ظل التأخر الكب opي تنصيب الهيئات
الجديدة ال `aاستحدثاها مثل املجلس ٔالاعى ألخالقيات
وآداب مهنة الصحافة ،اللجنة املكلفة بتسليم البطاقة
الوطنية للصحفي املحovف ،الجهاز املكلف بإثبات توزيع
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النشريات الدورية ،الهيئة العمومية املكلفة بجمع ٔالارشيف
السم±ي البصري ومعالجته وسopﻩ ،معاهد ومراكز التدريب
والتأهيل الهادفة إWى رفع املستوى امل×` للعاملpن ي النشاط
السم±ي البصري ،املدن ٕالاعالمية املخصصة لإلنتاج
والاستغالل ي املجال السم±ي البصري .هذا ،إضافة إWى أهم
هذﻩ الهيئات وÇي سلطة ضبط الصحافة املكتوبة باعتبارها
إWى جانب سلطة ضبط السم±ي البصري،سلطتpن مستقلتpن
ضابطتpن تسهران عى احovام تطبيق أحكام هذين القانونpن.
)***( وهو ٔالامر الذي يقلل من قيمة هذين القانونpن ويؤثر
سلبا عى تنظيم نشاط ٕالاعالم واملمارسة املهنية ي امليدان.
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الهوامش:
) (1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون رقم -82
 ،01مؤرخ ي  6فيفري  ،1982يتضمن قانون ٕالاعالم،
العدد  6الصادر بتاريخ  9فيفري  ،1982ص .242
) (2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون رقم -90
 ،07مؤرخ ي  3أفريل  ،1990يتعلق باإلعالم ،العدد 14
الصادر بتاريخ  4أفريل  ،1990ص .459
)(3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،مرسوم رئا`wx
رقم  ،18-89مؤرخ ي  28فيفري  ،1989يتعلق
بنشر تعديل الدستور املوافق عليه ي استفتاء  23فيفري
 1989ي الجريدة الرسمية ،العدد  9الصادر بتاريخ
 1مارس  ،1989ص .234
) (4الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون عضوي
رقم  ،05-12مؤرخ ي  12جانفي  ،2012يتعلق باإلعالم،
العدد  2الصادر بتاريخ  15جانفي  ،2012ص .21
)*(انتقل القانون املنظم لنشاط ٕالاعالم من صفة القانون
العادي كما هو الحال مع قانوني  1982و 1990إWى صفة
القانون العضوي استنادا لنص املادة  123من دستور
.1996
)**( وفقا ملبدأ التدرج القانوني يحتل الدستور املرتبة ٔالاوWى
عى رأس الهرم متبوعا بالقوانpن العضوية ال `aتأتي مفسرة
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ومكملة لألحكام الدستورية وبعدها القوانpن العادية
فالنصوص التنظيمية املتمثلة ي املراسيم الرئاسية
والتنفيذية والقرارات الوزارية املشovكة فالقرارات الوزارية
فالوالئية فالبلدية.
) (5الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون رقم -01
 ،09مؤرخ ي  26جوان  ،2001يعدل ويتمم ٔالامر
رقم  156-66املؤرخ ي  8جوان  1966املتضمن قانون
العقوبات ،العدد 34الصادر بتاريخ  27جوان  ،2001ص .15
) (6الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،أمر رقم ،01-11
مؤرخ ي  23فيفري  ،2011يتضمن رفع حالة الطوارئ،
العدد  12الصادر بتاريخ  23فيفري  ،2011ص .4
) (7خطاب رئيس الجمهورية املوجه لألمة بتاريخ  15أفريل
.2011
) (8نفس املرجع.
) (9املرجع السابق.
) (10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون رقم -14
 ،04مؤرخ ي  24فيفري  ،2014يتعلق بنشاط السم±ي
البصري ،العدد  16الصادر بتاريخ  23مارس  ،2014ص .6
)***( لم يتم تنصيب سلطة ضبط السم±ي البصري )رئيسا
وأعضاء( إال ي  20جوان  ،2016وهذا بعد مرور أك oµمن أربع
) (04سنوات وخمسة ) (05أشهر عن صدور القانون
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العضوي لإلعالم  05-12وسنتpن ) (02وأربعة ) (04عن
صدور القانون املتعلق بالنشاط السم±ي البصري .04-14
حيث تم تعيpن السيد "زواوي بن حمادي" املدير العام
ٔالاسبق لإلذاعة الوطنية عى رأس هذﻩ الهيئة خلفا للسيد
"ميلود شري" الرئيس السابق لسلطة الضبط بعد تنحيته ي
 31جانفي  2016بعد أن كان قد نصب ي  21سبتم¬2014 o
من طرف وزير الاتصال "حميد قرين" دون بقية ٔالاعضاء
البالغ عددهم ثمانية ) (08أعضاء ،ودون أن يعpن ي هذا
املنصب بموجب مرسوم رئا `wxكما ينص عى ذلك القانون
 ،04-14ما يطرح قانونية الفovة ال `aقضاها عى رأس هذﻩ
الهيئة.

طبع باملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية

وحدة الرغاية  -الجزائر -
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4XHOW\SHGHSXEOLFDWLRQFRPPHQWH]YRXVOHSOXV"
6LYRXVQHFRPPHQWH]SDVYHXLOOH]FRFKHUODGHUQLqUH
SURSRVLWLRQHWSDVVHUjODTXHVWLRQQ  
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV/HVSXEOLFDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHV
6SRQVRULQJ 0pFpQDW &RQIpUHQFH GH SUHVVH  
3XEOLFDWLRQV JpQpULTXHV %RQMRXU ERQ ZHHNHQG
SXEOLFDWLRQ GH PRWLYDWLRQ GRXkDMRPRXkD 1RXYHOOHV
DVWXFHV-HX[ HW FRQFRXUV7RXWH VRUWH GH SXEOLFDWLRQ-H
QHFRPPHQWHSDV
4XHGLWHVYRXVGDQVYRVFRPPHQWDLUHV"
9RXVFULWLTXH]9RXVUpFODPH]9RXVUHPHUFLH]0RELOLV
9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV
0RELOLVUpSRQGjYRVFRPPHQWDLUHV"
2XLWRXMRXUV'HWHPSVHQWHPSV-DPDLV
 0RELOLV YRXV UpSRQG UDSLGHPHQW  2XL WUqV
UDSLGHPHQW0R\HQQHPHQW$YHFUHWDUG
(WHVYRXVVDWLVIDLWGHVUpSRQVHVGH0RELOLV"
2XLWUqVVDWLVIDLW0R\HQQHPHQWVDWLVIDLW-HQHVXLVSDV
VDWLVIDLW
6LYRXVQ rWHVSDVVDWLVIDLWGLWHVQRXVSRXUTXRL"
 $YH]YRXV O¶KDELWXGH G¶HQYR\HU GHV PHVVDJHV j
0RELOLV" 6L YRWUH UpSRQVH HVW 121 SDVVH] j OD
TXHVWLRQQ  2XL1RQ
0RELOLVYRXVUpSRQGUDSLGHPHQW
2XLWUqVUDSLGHPHQW0R\HQQHPHQWQHUpSRQGMDPDLV
ÇWHVYRXVVDWLVIDLWGHVUpSRQVHVGH0RELOLV"2XLWUqV
VDWLVIDLW0R\HQQHQWVDWLVIDLW-HQHVXLVSDVVDWLVIDLW
6LYRXVQ rWHVSDVVDWLVIDLWGLWHVQRXVSRXUTXRL"
3DUWDJH]YRXVOHVSXEOLFDWLRQVGH0RELOLV" 6LYRWUH
UpSRQVHHVW121YHXLOOH]FOLTXHUVXUHQYR\HU 2XL1RQ
 6L 2XL SRXU TX HOOH UDLVRQ SDUWDJH]YRXV OHV
SXEOLFDWLRQVGH0RELOLV"

ϲϬ


3DJHV GH EODJXH HW KXPHXU 3DJHV VSRUWLIV 3DJHV
G DFWXDOLWp$XWUH
&OLTXH]YRXV-¶$,0(VXUOHVSXEOLFDWLRQV)DFHERRN"
2XL1RQ
6L28,GLWHVQRXVSRXUTXRL" 6LYRWUHUpSRQVHHVW
121 YHXLOOH] FRFKHU OD GHUQLqUH SURSRVLWLRQ  &¶HVW
IDFLOHHWUDSLGH&¶HVWXQHPDQLqUHGHPRQWUHUTXLRQHVW
3RXUPRQWUHUGHO¶HPSDWKLH2EWHQLUTXHOTXHFKRVHHQ
UHWRXU-HQHFOLTXHSDVVXU- $,0(
&RPPHQWH]YRXVOHVSXEOLFDWLRQVVXU)DFHERRN" 
2XL1RQ
6L28,GLWHVQRXVSRXUTXRL" 6LYRWUHUpSRQVHHVW
121 YHXLOOH] FRFKHU OD GHUQLqUH SURSRVLWLRQ  3RXU
FULWLTXHU 3RXU UpFODPHU 3RXU UHPHUFLHU O HQWUHSULVH 
SHUVRQQH 3RXU SRVHU GHV TXHVWLRQV 3RXU GpEDWWUH XQ
VXMHW3RXUGRQQHUPRQRSLQLRQ-HQHFRPPHQWHSDV
 3DUWDJH]YRXV OHV SXEOLFDWLRQV VXU YRWUH PXU
SHUVRQQHO" 2XL1RQ
6L 28, GLWHVQRXV SRXUTXRL" 6L YRWUH UpSRQVH HVW
121 YHXLOOH] FRFKHU OD GHUQLqUH SURSRVLWLRQ  /H
FRQWHQX HVW LQWpUHVVDQW/H FRQWHQX HVW DPXVDQW/H
FRQWHQX HVW XQLTXH/H FRQWHQX HVW LPSRUWDQW3RXU
UHFRPPDQGHUOHSURGXLWRXOHVHUYLFH3RXUVRXWHQLUXQH
FDXVHXQHRUJDQLVDWLRQRXXQHFUR\DQFH3RXUGLUHDX[
DXWUHV TX¶HVWFH TXH YRXV rWHV HQ WUDLQ GH IDLUH3RXU
GLUHDX[DXWUHVHQTXRLYRXVFUR\H]RXTXLYRXVrWHV-H
QHSDUWDJHSDV
ÇWHVYRXVDERQQpV0RELOLV" 2XL1RQ
 6XLYH]YRXV OD SDJH 0RELOLV VXU )DFHERRN (WHV
YRXV)$1 " 2XL1RQ
 (Q TX HOOH ODQJXH OHV SXEOLFDWLRQV DWWLUHQW YRWUH
DWWHQWLRQOHSOXV" $UDEH)UDQoDLV/HVGHX[

ϱϵ


(QWUHWLHQ  $YHF 1DFHU (GGLQH %RXFKLFKD VRFLR
ORJXHHWFKHUFKHXUSHUPDQDQWDX&5($'
44X¶HVWFHTX LOSRXVVHOHVLQWHUQDXWHVjLQWHUDJLUVXU
OHVUpVHDX[VRFLDX["
4(VWFHTXHOHIDFWHXUQLYHDXGHFRQVWUXFWLRQMRXH
XQU{OHGDQVO LQWHUDFWLYLWpGHVLQWHUQDXWHV"
4XHVWLRQQDLUH
'DQVOHFDGUHG¶XQHpWXGHGHVWLQpHjO pODERUDWLRQG XQ
PpPRLUHGHILQG¶pWXGHVGDQVOHEXWGHO REWHQWLRQG XQ
PDVWHU HQ MRXUQDOLVPH pFRQRPLTXH RQ D pODERUp FH
TXHVWLRQQDLUH TXL YLVH / LQWHUDFWLYLWp VXU OHV UpVHDX[
VRFLDX[ G XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFH pWXGH GH FDV
O HQWUHSULVH0RELOLV 
6L YRXV VXLYH] OD SDJH )DFHERRN GH 0RELOLV RQ YRXV
LQYLWHjUpSRQGUHjQRWUHTXHVWLRQQDLUH
(VSpUDQW TXH QRV TXHVWLRQV VRQW FODLUHV HW j YRWUH
SRUWpH
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
9RXVrWHV +RPPH)HPPH
9RWUHkJHHVWHQWUH 3OXVGH
ÇWHVYRXV"  (WXGLDQW 6DODULp  6DQV IRQFWLRQ 
7UDYDLOOHUSRXUYRWUHFRPSWH
4XHOHVWYRWUHQLYHDXG LQVWUXFWLRQ"
3ULPDLUH&ROOqJH/\FpH8QLYHUVLWDLUH
9RXVrWHVVXU)DFHERRN $YDQW$SUqV
4XDQGHVWFHTXHYRXVYRXVFRQQHFWH]VXU)DFHERRN
JpQpUDOHPHQW " /D PDWLQpH /¶DSUqVPLGL  'H +
MXVTX¶j+$SUqV+MXVTX¶jFHTXHMHGRUV
3DUTXHOPR\HQFRQQHFWH]YRXV"
/DSWRS7DEOHWWH6PDUWSKRQH2UGLQDWHXUGHEXUHDX
 4XHOOH FDWpJRULH GH SDJH VXLYH]YRXV OH SOXV VXU
)DFHERRN "  (QWUHSULVH0DUTXH3HUVRQQHV FpOqEUHV 
ϱϴ




)DQXQHSHUVRQQHHVWSDVVLRQQpHSDUXQHPDUTXHRX
XQHFpOpEULWp


)ROORZHUSHUVRQQHTXLVXLWXQHSDJHVXU)DFHERRN




2IIUHSURPRWLRQQHOOHG¶$700RELOLV

7DEOHDX1LYHDXG¶LQVWUXFWLRQ



1LYHDXLQVWUXFWLRQ


)UpTXHQFH

3RXUFHQWDJH

&ROOqJH
/\FpH
8QLYHUVLWDLUH
7RWDO














*XLGHG HQWUHWLHQ
(QWUHWLHQ  $YHF 1DGLU 0HGGRXU UHVSRQVDEOH GH OD
FHOOXOHGLJLWDOH$700RELOLV
4 6XU TXHOV UpVHDX[ VRFLDX[ PDUTXH 0RELOLV VD
SUpVHQFH"
4 4XHOOH HVW OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV UpVHDX[ VRFLDX[
HQWHUPHVGHFRQWHQX"
4 &RPPHQW DVVXUH]YRXV XQH ERQQH LQWHUDFWLYLWp
DYHFYRVIROORZHUVVXUODSDJH)DFHERRN0RELOLV"
4&RPPHQWVHIDLWODJHVWLRQGHODSDJHHWSDUTXL"
(QWUHWLHQ  $YHF 1DIDD $]L] pFRQRPLVWH HW FKHU
FKHXUSHUPDQDQWDX&5($'
4 &RPPHQW OHV HQWUHSULVHV SHXYHQW HOOHV VH
GLIIpUHQFLHUVXU)DFHERRN"
4&RPPHQWDWWLUHQWOHVHQWUHSULVHVSOXVGHIDQV"
4 3RXUTXRL OHV FOLHQWV VH GLULJHQW YHUV OHV UpVHDX[
VRFLDX[SRXUH[SULPHUOHXUVEHVRLQV"
ϱϳ




*5$:,7=0DGHOLQH©0pWKRGHVGHVVFLHQFHV
VRFLDOHVªpGLWLRQ3DULV'DOOR]S͘



-HDQSDVFDO%HUWUDQG ©7HFKQLTXHV FRPPHUFLDOHV HW
PDUNHWLQJªpGLWLRQ%HUWUL1DQWHVS

ϙϮΒδϳΎϓϲϋΎϤΘΟϻϞλϮΘϟΔϜΒηϖϳήρϦϋΔϋΫϹέϮϬϤΟΔϴϠϋΎϔΘϟ
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(16-6,ϥϮΟΖθϗϮϧϥΎϧέϮΑΔϠϓ


3UpVLGHQWGH6DWOLQNHU,630HPEUHGX&DUH &HQWUH
G¶DFWLRQHWGHUpIOH[LRQDXWRXUGHO¶HQWUHSULVH $UWLFOH
MRXUQDO/LEHUWp


KWWSZZZOHFRQHZVFRPIUDFWXDOLWHVQDWLRQDOHWHOHFR
PVSOXVGHPLOOLRQVGDERQQHVDLQWHUQHWYLDOH
PRELOHBSKSFRQVXOWpOH
$YULO


KWWSZZZOLEHUWHDOJHULHFRPGRVVLHUHOOHD
DFFHOHUHODFFHVDLQWHUQHWDGHVPLOOLRQVGDOJHULHQV
SULQW$UWLFOH-RXUQDO/LEHUWpSXEOLpOH
FRQVXOWpOH$YULO


5HVSRQVDEOHGHODFHOOXOHGLJLWDOH$700RELOLV
HQWUHWLHQGDQVVRQEXUHDXOH'pFHPEUH


&KHUFKHXUDX&5($'HQWUHWLHQGDQVVRQEXUHDXOH
$YULO


,ELGHPS



&KHUFKHXUSHUPDQDQWDX&5($'



'LJLWDO6SHFLDOLVW*UDSKLF :HE'HVLJQHU$70
0RELOLVHQWUHWLHQGDQVVRQEXUHDXOH'pFHPEUH

ϱϲ


OH FRQVRPPDWHXU ILQDO RQ VH EDVDQW VXU GHV DVSHFWV
G¶XQHUHODWLRQVRFLDOHSOXVTXHFRPPHUFLDOH
(QILQ OHV UpVHDX[ VRFLDX[ RQW WUDQVIRUPp OD
FRPPXQLFDWLRQ HQWUH OHV KRPPHV HX[PrPHV HW HQWUH
OHV KRPPHV HW OHV HQWUHSULVHV 2Q HVW SDVVp G¶XQ
PHVVDJH PRQRGLUHFWLRQQHO WUDQVPLV SDU OHV PpGLDV
WUDGLWLRQQHOV j XQ GLDORJXH PXOWLGLUHFWLRQQHO R
O¶LQWHUQDXWH HVW OH FHQWUH GH OD FRPPXQLFDWLRQ LO HVW
GHYHQX FUpDWHXU GH FRQWHQX LO SHXW HQ XQ FOLF GLIIXVHU
GHV FRPPHQWDLUHV VHV DYLV VD VDWLVIDFWLRQ RX QRQ SDU
UDSSRUWjXQSURGXLWRXVHUYLFH/HVHQWUHSULVHVTXDQWj
HOOHV GRLYHQW VH WHQLU FRPSWH GH FHV FKDQJHPHQWV HW
V¶DGDSWHUDX[QRXYHDX[PRGHVG¶XWLOLVDWLRQGHVUpVHDX[
VRFLDX[SRXUG¶XQF{WpIDLUHpODUJLUVRQPDUFKpHWG¶XQ
DXWUHHQWUHWHQLUVDHUpSXWDWLRQ
5pIpUHQFHV


.H\3HUIRUPDQFH,QGLFDWRU



/H3HWLW/DURXVVH,OOXVWUp(GLWLRQ/DURXVVH



6RFLDOEDNHUV HVW XQH HQWUHSULVH G DQDO\WLTXH
PpGLDWLTXHVRFLDOHJOREDOH PRQGLDOH RIIUDQWXQHSODWH
IRUPH PDUNHWLQJ OH ORJLFLHO FRPPH XQ VHUYLFH
DSSHOp6RFLDOEDNHUVGHV6ROXWLRQV>@TXLOLYUHO DQDO\
WLTXH GH GRQQpHV HW OD JHVWLRQ GLUHFWLRQ  PpGLDWLTXH
VRFLDOH SRXU GHV PLOOLHUV GHV HQWUHSULVHV GH WRXWHV OHV
WDLOOHV SRXU FRPPHUFLDOLVHU VXU )DFHERRN ,QVWDJUDP
7ZLWWHU *D]RXLOOHPHQW  <RX7XEH /LQNHG,Q *RRJOH
HW9.



6RXDG5©$OJpULH5pVHDX[
VRFLDX[&RPPXQLFDWLRQ7,&*ª
KWWSDEELQYHVWFRPLQGH[SKS"SDJH EORJ YDU FRQ
VXOWpOH0DUVj
ϱϱ


x /HV  SHUVRQQHV TXL FRPPHQWHQW OHV SXE
OLFDWLRQV RQW WHQGDQFH j SRVHU GHV TXHVWLRQV
 G¶HQWUH HX[ GLVHQW TXH 0RELOLV UpSRQG j
OHXUV TXHVWLRQV GH WHPSV HQ WHPSV  VRQW
PR\HQQHPHQWVDWLVIDLWVGHVUpSRQVHVIRXUQLHV
$WUDYHUVOHVSRLQWVPHQWLRQQpVFLGHVVXVRQGLWTXH
OD SDJH )DFHERRN 0RELOLV GLVSRVH G¶LQWHUQDXWHV G¶XQH
WUDQFKH G¶kJH WUqV MHXQH G¶XQ QLYHDX G¶LQVWUXFWLRQ
XQLYHUVLWDLUHPDMRULWDLUH,OVVRQWFRQQHFWpVWRXWDXORQJ
GH OD MRXUQpH HQ XWLOLVDQW GHV 6PDUWSKRQHV ,OV VRQW
LQWpUHVVpVSDUWRXWHVOHVSXEOLFDWLRQVGHODSDJHGDQVOHV
GHX[ ODQJXHV,OV LQWHUDJLVVHQW DYHF OD SDJH HQ
FRPPHQWDQW HW HQ SDUWDJHDQW XQ IDLEOH SRXUFHQWDJH 
6HORQ HX[ 0RELOLV QH UpSRQG SDV G¶XQH PDQLqUH
UpJXOLqUH j OHXUV TXHVWLRQV HW VL F¶pWDLW OH FDV OHV
UpSRQVHVQHVRQWSDVDVVH]VDWLVIDLVDQWHV
'¶DSUqV QRWUH UHFKHUFKH RQ FRQFOXH TXH OH UpVHDX
VRFLDO)DFHERRNHVWXQHVSDFHEDVpVXUO¶LQWHUDFWLYLWpHW
D SRXU EXW GH JDUGHU OHV FOLHQWV HW OHXU PDUTXH HQ
UHODWLRQG¶LQWHUDFWLYLWpTXRWLGLHQQHjWUDYHUVOHFRQWHQX
DWWUDFWLYHTXLVXVFLWHOHVLQWHUQDXWHVjLQWHUDJLU
'X QLYHDX GH SOXV EDVLTXH GH O¶LQWHUDFWLYLWp µFOLTXH
VXU -¶DLPH¶ SDVVDQW SDU O¶H[SUHVVLRQ GHV DYLV RX GHV
EHVRLQVjWUDYHUVOHVFRPPHQWDLUHVDUULYDQWDXSDUWDJH
GHV SXEOLFDWLRQV TXL HVW FRQVLGpUp OH WRS G¶XQH
LQWHUDFWLYLWp HW VLJQH G¶XQH ILGpOLWp j OD PDUTXH OHV
0RELOLVQDXWHVPDUTXHQWOHXUSUpVHQFHGDQVODSDJHTXL
HVWGHYHQXHSRXUHX[XQHVSDFHG¶pFKDQJHRVHUpXQLW
XQH FRPPXQDXWp TXL D OHV PrPHV LQWpUrWV HW TXL
FKHUFKHjVDWLVIDLUHFHUWDLQVEHVRLQV
$700RELOLVGHVRQF{WpWUDYDLOOHVXUXQHSUpVHQFH
GLJLWDOSHUWLQHQWHjWUDYHUVXQFRQWHQXPXOWLSOHHWULFKH
(OOHHVVDLHDXVVLG¶LQVWDXUHUXQHFHUWDLQHSUR[LPLWpDYHF
ϱϰ


$ WUDYHUV OHV SRLQWV GpYHORSSpV FLGHVVXV RQ GLW
TX¶$70 0RELOLV D OHV GLVSRVLWLIV QpFHVVDLUHV SRXU
VXVFLWHU O¶LQWHUDFWLYLWp DX VHLQ GH VD SDJH )DFHERRN
8QH pTXLSH SUpVHQWH G¶XQH PDQLqUH UpJXOLqUH VXU
)DFHERRN YHLOOH VXU OD SUpVHQFH GLJLWDOH XQ FRQWHQX
DWWUDFWLITXLVXVFLWHOHVLQWHUQDXWHVjLQWHUDJLU
/HV.3, FDOFXOpVFRQILUPHQWXQHERQQHLQWHUDFWLYLWp
HQUHJLVWUpH GXUDQW QRWUH DQDO\VH 7DX[ G¶HQJDJHPHQW
pWDLW j  WDX[ G¶DFWLYLWp  WDX[ GH
FRQYHUVDWLRQͻ͵ͶͲͲΨ
$WUDYHUVFHODQRWUHSUHPLqUHK\SRWKqVH0RELOLVD
OHVGLVSRVLWLIVQpFHVVDLUHVSRXUVXVFLWHUO¶LQWHUDFWLYLWpDX
VHLQGHVDSDJH)DFHERRNHVWFRQILUPpH
$ WUDYHUV OD GHX[LqPH SDUWLH GH QRWUH UHFKHUFKH TXL
V¶HVWEDVpHVXUXQTXHVWLRQQDLUHGHVWLQpDX[LQWHUQDXWHV
SUpVHQWV VXU OD SDJH )DFHERRN 0RELOLV RQ VRXOqYH OHV
SRLQWVVXLYDQWV
x HVWODWUDQFKHG¶kJHODSOXVSUpVHQWHVXU
ODSDJH)DFHERRNG¶$700RELOLV
x  GHV LQWHUQDXWHV LQWHUURJpV VRQW G¶XQ
QLYHDX XQLYHUVLWDLUH TXL IDYRULVHQW OHV SXE
OLFDWLRQVGHODSDJHGDQVOHVGHX[ODQJXHV
x  GH QRV LQWHUURJpV VH FRQQHFWHQW G¶XQH
PDQLqUHJpQpUDOHHQWUHKHWKHWRQW
PHQWLRQQpVTX¶LOVVRQWWRXMRXUVFRQQHFWpV
x /HPR\HQOHSOXVXWLOLVpSRXUVHFRQQHFWHUHVWOH
VPDUWSKRQH
x 6XU  SHUVRQQHV TXL FRPPHQWHQW OHV
SXEOLFDWLRQV GH 0RELOLV  LQWHUURJpHV VRQW
LQWpUHVVpHV SDU WRXWHV OHV SXEOLFDWLRQV SRVWpHV
WDQGLV TXH  V¶LQWpUHVVHQW DX[ QRXYHOOHV
RIIUHQW
ϱϯ


VRQW SXEOLpV G¶XQH IDoRQ KHEGRPDGDLUH RX RFFDVLRQ
QHOOH
 /H FRQWHQX GH OD SDJH HVW EDVp j  GH
SKRWRV DFFRPSDJQpHV GHV PHVVDJHV LQIRUPDWLIV
LQFLWDWLIVRXSXEOLFLWDLUHVVHORQOHW\SHGHVSXEOLFDWLRQV
/HV YLGpRV QH VRQW SDV WURS SXEOLpHV XQH YLGpR
SURPRWLRQQHOOH GH 0RELOLVWRUH TXL D PDUTXp XQ WDX[
GHYLVLELOLWpDVVH]pOHYp
 8QH pTXLSH GH VHSW SHUVRQQHV GLULJpH SDU XQ
UHVSRQVDEOH GH OD FHOOXOH GLJLWDO SUHQG HQ FKDUJH OD
JHVWLRQ GH OD SUpVHQFH GH O¶HQWUHSULVH VXU OHV UpVHDX[
VRFLDX[HWOHVLWHZHERIILFLHOGXGpYHORSSHPHQWGHOD
VWUDWpJLH GLJLWDO j OD FUpDWLRQ GX FRQWHQX MXVTX¶j OD
YHLOOH
 8QH pTXLSH GX &DOO &HQWUH HVW PLVH HQ SODFH
SRXU DVVXUHU XQH LQWHUDFWLYLWp HW XQH VDWLVIDFWLRQ GHV
LQWHUQDXWHV /¶pTXLSH D SRXU WkFKHV GH UpSRQGUH DX[
TXHVWLRQV UpFODPDWLRQV HQYR\pHV SDU PHVVDJHV SULYpV
RXHQFRPPHQWDLUHV
2Q UpVXPDQW OD SUHPLqUH SDUWLH GHV UpVXOWDWV RQ
GLVWLQJXHTXH
x $70 0RELOLV PDUTXH VD SUpVHQFH GDQV OHV
GLIIpUHQWVUpVHDX[VRFLDX[
x &HWWH H[LVWHQFH HVW HQWUHWHQXH SDU XQH FHOOXOH
TXLGpYHORSSHXQHVWUDWpJLHGLJLWDOHSRXUDVVXUHU
XQHERQQHHUpSXWDWLRQ
x 8Q FRQWHQX GLYHUV HW DWWUDFWLI HVW SXEOLp HQ
FRQVLGpUDQW )DFHERRN FRPPH XQ HVSDFH
FRPPHUFLDOKXPDQLWDLUHHWUHODWLRQQHO
x 3RXU DVVXUHU XQH ERQQH LQWHUDFWLYLWp DYHF OHV
IROORZHUVXQHpTXLSHV¶HQFKDUJHGHUpSRQGUHj
OHXUVFRPPHQWDLUHVHWPHVVDJHV
ϱϮ


5pVXOWDWVGHODUHFKHUFKH
$WUDYHUVQRWUHUHFKHUFKHRQYRXODLWPHWWUHO¶DFFHQW
VXU D SUpVHQFH GH 0RELOLV VXU OHV GLYHUV UpVHDX[
VRFLDX[HWSOXVSUpFLVpPHQWVXU)DFHERRN(WFRPPHQW
HOOH YHLOOH VXU XQH LQWHUDFWLYLWp SHUPDQHQWH DYHF OHV
LQWHUQDXWHV SUpVHQWV GDQV FHW HVSDFH YLUWXHO EDVp VXU
O¶pFKDQJH
'¶DSUqV OD SUHPLqUH SDUWLH GH QRWUH FDV SUDWLTXH RQ
UHVVRUWOHVSRLQWVVXLYDQWV
 $70 0RELOLV SRVVqGH GHV FRPSWHV VXU OHV
GLIIpUHQWV UpVHDX[ VRFLDX[ j XVDJH SHUVRQQHO WHOV TXH
7ZLWWHU ,QVWDJUDPRXSURIHVVLRQQHOWHOVTXH /LQNHG,Q
OH FRQWHQX SXEOLp HVW SUHVTXH VLPLODLUH LO HVW GLIIqUHQW
VXU OH SODQ WHFKQLTXH VHORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH
FKDTXH UpVHDX VRFLDO ,QVWDJUDP 3KRWR 7ZLWWHU 
FDUDFWqUHVHWXVDJHGX+DVKWDJ 
&HWWH SUpVHQFH GLJLWDOH SHUPHW j $70 0RELOLV
G¶DWWHLQGUH OH SOXV G¶LQWHUQDXWHV SRVVLEOH DYHF
GLIIpUHQWHV SUpRFFXSDWLRQV HW WHQGDQFHV oD YD IDLUH j
O¶HQWUHSULVH XQ HVSDFH SRXU FDSWHU O¶DWWHQWLRQ GH
QRXYHDX[FOLHQWVSRWHQWLHOV
 /D SDJH )DFHERRN G¶$70 0RELOLV HVW ELHQ
HQWUHWHQXH HW PLVH j MRXU 8Q WLPH OLQH KHEGRPDGDLUH
HVWVXLYLGDQVOHVSXEOLFDWLRQV
 /HV SXEOLFDWLRQV VXU OD SDJH VRQW FHOOHV TXL
UHOqYHQW GH OD FRPPXQLFDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOHV
FRQFHUQHQWOHVDFWLYLWpV GHO¶HQWUHSULVHVVHV DFWLRQVGH
VSRQVRULQJ PpFpQDW GHV SXEOLFDWLRQV GHV RIIUHV HW
VHUYLFHV SRXU GRQQHU XQ DVSHFW KXPDQLWDLUH HW
UHODWLRQQHO j OD SDJH O¶DGPLQ SXEOLH GHV SRVWV
SXEOLFDWLRQV  JpQpULTXHV SDU H[HPSOH VRXKDLWHU XQ
ERQ ZHHN±HQG j VHV IROORZHUV GHV MHX[ HW FRQFRXUV
ϱϭ


7DEOHDX1$ERQQpV0RELOLVYVIROORZHUVGHOD
SDJH)DFHERRN
)ROORZHUVGHODSDJH)DFHERRN
0RELOLV



$ERQQpV
0RELOLV




1RQ
2XL
7RWDO

1RQ

  


2XL
  
  


7RWDO







 /DUHODWLRQGXQLYHDXG¶LQVWUXFWLRQDYHFODODQJXH
SUpIpUpH

'¶DSUqV OH WDEOHDX 1  RQ GLVWLQJXH TXH OHV
LQWHUQDXWHV GX QLYHDX XQLYHUVLWDLUH SUpIqUHQW OHV
SXEOLFDWLRQV GDQV OHV GHX[ ODQJXHV DYHF  HW
 SRXU OHV SXEOLFDWLRQV HQ ODQJXH $UDEH WDQGLV
TXHSUpIqUHQWFHOOHVHQIUDQoDLV
$ WUDYHUV FHV VWDWLVWLTXHV RQ UHPDUTXH TX¶XQH ODUJH
SRSXODWLRQ GH QRWUH pFKDQWLOORQ TXL HVW G¶XQ QLYHDX
XQLYHUVLWDLUHHVWELOLQJXH
7DEOHDX1/DUHODWLRQGXQLYHDX
G¶LQVWUXFWLRQDYHFODODQJXHSUpIpUpH
1LYHDX
LQVWUXFWLRQ 


/DQJXHSUpIpUpH
$UDEH

)UDQoDLV


/\FpH
8QLYHUVLWDLUH
7RWDO













      
      






ϱϬ


/HVGHX[ 7RWDO

&ROOqJH









7DEOHDX13DUWDJHGHVSXEOLFDWLRQVGH
0RELOLV
3DUWDJHGHVSXEOLFDWLRQVGH )UpTXHQFH
0RELOLV

1RQ
2XL
7RWDO





3RXUFHQWDJH






,,/HWULFURLVp
 $ERQQpV0RELOLVYVIROORZHUVGHODSDJH
)DFHERRN
'X WDEOHDX FLGHVVXV RQ FRQVWDWH TXH OH WDX[
G¶DERQQpV 0RELOLV SUpVHQWV VXU OD SDJH )DFHERRN
0RELOLV HVW GH   VRQW DERQQpV PDLV LOV
QHVXLYHQWSDVODSDJHGHOHXURSpUDWHXUWpOpSKRQLTXHHW
RQ D HQUHJLVWUp XQ WDX[ GH  SRXU OHV SHUVRQQHV
TXL QH SRVVqGHQW SDV XQH OLJQH WpOpSKRQLTXH 0RELOLV
PDLVSUpVHQWHVVXUODSDJH)DFHERRN
01DFHU %HONHVVDPH[SOLTXH TXH OH QRPEUH GHV
SHUVRQQHV QRQ DERQQpHV GH 0RELOLV PDLV SUpVHQWV VXU
VD SDJH )DFHERRN UHSUpVHQWH OHV LQWHUQDXWHV TXL Q¶RQW
SDV XQH UHODWLRQ GLUHFWH DYHF OD PDUTXH HQWUHSULVH ±
FOLHQW PDLVEHDXFRXSSOXVLOVVRQWOjSRXUGHV UDLVRQV
GH FRQFXUUHQFH ,O UDMRXWH ©&¶HVW SRXU FHOD LO IDXW
GLVWLQJXHU HQWUH OH PRW )DQ HW )ROORZHU FDU SDV
WRXWH SHUVRQQH TXL VXLW XQH SDJH HVW )DQ GH FHWWH
PDUTXH PDLV LO \ D G¶DXWUHV PRWLIV TXL SRXVVH
O¶LQWHUQDXWHjVXLYUHXQHSDJHª



ϰϵ


(Q DSSOLTXDQW OD WKpRULH GHV XVDJHV HW JUDWLILFDWLRQ
VXU OH FDV GHV IROORZHUV GH OD SDJH )DFHERRN 0RELOLV
RQ FRQVWDWH TXH OHV LQWHUQDXWHV SUpVHQWV VXU OD SDJH
SRVHQWGHVTXHVWLRQVjO¶DGPLQLVWUDWHXUDILQGHVDWLVIDLUH
XQ EHVRLQ TXL HVW G j XQ PDQTXH G¶DSUqV 0 1DIDk
$]L]  FH EHVRLQ pYROXH VHORQ OH FRQWH[WH 'RQF OHV
LQWHUQDXWHV VH GLULJHQW GH SOXV HQ SOXV YHUV )DFHERRN
SRXU WURXYHU GHV UpSRQVHV j OHXUV TXHVWLRQV HW
SUREOqPHVWHFKQLTXHV


7DEOHDX16DWLVIDFWLRQGHVLQWHUQDXWHV GHV
UpSRQVHVIRXUQLHV 
6DWLVIDFWLRQ

)UpTXHQFH

3RXUFHQWDJH











0R\HQQHPHQWVDWLVIDLW
2XLWUqVVDWLVIDLW
-HQHVXLVSDVVDWLVIDLW
7RWDO


3DUWDJHGHVSXEOLFDWLRQVGH0RELOLV
/HV UpVXOWDWV FLGHVVRXV GpPRQWUHQW TXH  GH
QRV LQWHUQDXWHV LQWHUURJpV SDUWDJHQW OH FRQWHQX GH OD
SDJH)DFHERRN0RELOLVVXUOHXUVFRPSWHVSHUVRQQHOVOD
PDMRULWp G¶HQWUH HX[ SDUWDJHQW OHV QRXYHOOHV RIIUHV RX
FHOOHV TXL OHXU VHPEOHQW LQWpUHVVDQWHV SRXU OHV  IDLUH
PRQWUHUjOHXUVDPLV/HSDUWDJHF¶HVWOHSLTXHGDQVOD
UHODWLRQG¶LQWHUDFWLYLWpHQWUHOHFOLHQWHWO¶HQWUHSULVHoD
UHIOqWH OD FRQYLFWLRQ GH O¶LQWHUQDXWH GX FRQWHQX TX¶LO
SDUWDJH VHORQ OHV UpVXOWDWV REWHQXV OH FRQWHQX HVW
SDUWDJpGDQVOHFDVRLOHVWLPpLQWpUHVVDQWDPXVDQWRX
XQLTXH

ϰϴ


&HWWHGLIIpUHQFHHQWUHOHVUpSRQVHVSHXWrWUHH[SOLTXpH
WHFKQLTXHPHQW TXH OHV LQWHUQDXWHV TXL UHoRLYHQW GHV
UpSRQVHV IRQW SDUWLH GX TXRWD GHV SUHPLHUV FRP
PHQWDLUHV YLVLEOHV j O¶DGPLQ 7DQGLV TXH OHV DXWUHV
FRPPHQWDLUHV VH SRVLWLRQQHQW HQ GHUQLHU R O¶DGPLQ
GRLWWRXMRXUVDFWXDOLVHUHWFOLTXHUVXUµDIILFKHUODVXLWH¶
SRXUDSHUFHYRLUOHVQRXYHDX[FRPPHQWDLUHV

7DEOHDX15pSRQVHVGH0RELOLVDX[
FRPPHQWDLUHVGHVLQWHUQDXWHV
7\SHGHFRPPHQWDLUH

'HWHPSVHQWHPSV
2XLWRXMRXUV
-DPDLV
7RWDO

)UpTXHQFH

3RXUFHQWDJH












6DWLVIDFWLRQGHVLQWHUQDXWHV
'DQV OH WDEOHDX  V¶HVW LQGLTXp TXH  GHV
LQWHUQDXWHV VRQW PR\HQQHPHQW VDWLVIDLWV SDU OHV Up
SRQVHV IRXUQLHV SDU 0RELOLV  VRQW VDWLVIDLWV
WDQGLV TXH  VRQW SDV VDWLVIDLWV GHV UpSRQVHV GH
OµDGPLQLVWUDWHXU GH OD SDJH FHV SRXUFHQWDJHV VRQW
FDOFXOpV VXU OD EDVH GHV  SHUVRQQHV TXL FRPPHQWHQW
OHV GLIIpUHQWHV SXEOLFDWLRQV VXU OD SDJH )DFHERRN GH
0RELOLV
/HV SHUVRQQHV QRQ VDWLVIDLWHV RQW LQGLTXp TXH
0RELOLV IRXUQLH GHV UpSRQVHV LPSHUWLQHQWHV RX LQDS
SURSULpV DYHF OHV TXHVWLRQV SRVpHV G¶DXWUHV RQW
PHQWLRQQp TXH 0RELOLV UHGLW OD PrPH FKRVH SRXU WRXW
TXHVWLRQQHPHQW

ϰϳ


7DEOHDX17\SHGHFRPPHQWDLUH

7\SHGHFRPPHQWDLUH
)UpTXHQFH 3RXUFHQWDJH
9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV


9RXVUHPHUFLH]0RELOLV


9RXVUHPHUFLH]0RELOLV


9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV
9RXVFULWLTXH]9RXVUpFODPH]


9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV
9RXVFULWLTXH]


9RXVFULWLTXH]9RXVUpFODPH]
9RXVUHPHUFLH]0RELOLV


9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV
9RXVUpFODPH]


9RXVUpFODPH]9RXVUHPHUFLH]


0RELOLV9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV
9RXVFULWLTXH]9RXVSRVH]


GHVTXHVWLRQV
9RXVFULWLTXH]9RXVUHPHUFLH]


0RELOLV9RXVSRVH]GHVTXHVWLRQV
9RXVFULWLTXH]9RXVUpFODPH]


9RXVUpFODPH]9RXVSRVH]


GHVTXHVWLRQV
9RXVUpFODPH]9RXVUHPHUFLH]


0RELOLV
9RXVFULWLTXH]9RXVUHPHUFLH]


0RELOLV
7RWDO



 5pSRQVHVGH0RELOLVDX[FRPPHQWDLUHVGHV
LQWHUQDXWHV
 GHV LQWHUQDXWHV LQWHUURJpV TXL FRP
PHQWHQW OHV SXEOLFDWLRQV GH 0RELOLV LQGLTXHQW TXH
0RELOLVUpSRQGWRXMRXUVjOHXUVFRPPHQWDLUHV
GLVHQWTXHOHVUpSRQVHVVRQWIRXUQLHVGHWHPSVHQWHPSV
HW  LQGLTXHQW TX¶LOV Q¶RQW MDPDLV UHoX GH
UpSRQVHV
ϰϲ


7\SHGHFRPPHQWDLUH

$WUDYHUVOHWDEOHDXVLGHVVRXVRQGLVWLQJXHTXH
GHVSHUVRQQHVTXLFRPPHQWHQWOHVSXEOLFDWLRQV
GH 0RELOLV SRVHQW GHV TXHVWLRQV DORUV TX¶RQ HQUH
JLVWUH  GHV FRPPHQWDLUHV VRQW GHV UpFODPDWLRQV
WDQW GLV TXH  GHV JHQV FRPPHQWHQW SRXU FULWLTXHU
O¶HQWUHSULVH HW  SRXU OD UHPHUFLHU 6HORQ 0
1DIDD $]L] OHV UpVHDX[ VRFLDX[ VRQW XQ HVSDFH
G¶pFKDQJH GH WUDQVSDUHQFH HW GH FRPPXQLFDWLRQ FH
TXLSRXVVHO¶LQWHUQDXWHjDOOHUVXUODSDJH)DFHERRNHW
SRVHUGHVTXHVWLRQVFDULOHVWFRQYDLQFXGHWURXYHUGHV
UpSRQVHVjVHVTXHVWLRQQHPHQWVGHODSDUWGHO¶DGPL
QLVWUDWHXU GH OD SDJH RX GH OD FRPPXQDXWp SUpVHQWH
VXUFHWHVSDFHYLUWXHO




















ϰϱ


7DEOHDX17\SHGHSXEOLFDWLRQVOHVSOXV
FRPPHQWpV
7\SHGHFRPPHQWDLUHV
-HQHFRPPHQWHSDV
7RXWHVRUWHGHSXEOLFDWLRQ
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
/HVSXEOLFDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHV
6SRQVRULQJ0pFpQDW&RQIpUHQFH
3XEOLFDWLRQVJpQpULTXHV %RQMRXU
ERQZHHNHQGSXEOLFDWLRQ
GHPRWLYDWLRQ 
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
/HVSXEOLFDWLRQV
LQVWLWXWLRQQHOOHV 6SRQVRU
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
-HX[HWFRQFRXUV
-HX[HWFRQFRXUV
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
1RXYHOOHVDVWXFHV
-HX[HWFRQFRXUV
1RXYHOOHVDVWXFHV
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
1RXYHOOHVDVWXFHV
7RXWHVRUWHGHSXEOLFDWLRQ
1RXYHOOHVRIIUHV
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
1RXYHOOHVDVWXFHV
/HVRIIUHVGHVHUYLFHV
3XEOLFDWLRQVJpQpULTXHV
1RXYHOOHVDVWXFHV
-HQHFRPPHQWHSDV
1RXYHOOHVDVWXFHV-HX[HWFRQFRXUV
1RXYHOOHVDVWXFHV7RXWHVRUWH
GHSXEOLFDWLRQ
1RXYHOOHVRIIUHV
1RXYHOOHVDVWXFHV
7RXWHVRUWHGHSXEOLFDWLRQ
7RXWHVRUWHGHSXEOLFDWLRQ
7RWDO

ϰϰ


)UpTXHQFH 3RXUFHQWDJH








































































 $[HVXUODSUpVHQFHGHO¶LQWHUQDXWHVXUOD
SDJH)DFHERRN0RELOLV
7\SHGHSXEOLFDWLRQVOHVSOXVFRPPHQWpHV
/HVUpVXOWDWVH[SRVpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV
GpPRQWUHQWTXHGHVLQWHUQDXWHVLQWHUURJpVFRP
PHQWHQWOHVSXEOLFDWLRQVSRVWpHVVXUODSDJH)DFHERRN
 G¶HQWUH HX[ FRPPHQWHQW WRXWH VRUWH GH SXE
OLFDWLRQV VXLYL GH  TXL FRPPHQWHQW OHV RIIUHV GH
VHUYLFHV HWXQSRXUFHQWDJHpJDOjSRXU FHX[TXL
FRPPHQWHQW OHV SXEOLFDWLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV HW OHV
SXEOLFDWLRQVJpQpULTXHV OHUHVWHGHVLQWHUQDXWHVLQWHU
URJpV VRQW SUpVHQWV SDU OHXUV FRPPHQWDLUHV GDQV
GLIIpUHQWHVSXEOLFDWLRQVDXPrPHWHPSV 
/HV FRPPHQWDLUHV VRQW XQ LQGLFH G¶XQH ERQQH
LQWHUDFWLYLWp GHV LQWHUQDXWHV DYHF OD SDJH )DFHERRN
LQGLTXH 0 1DGLU 0HGGRXU 'H VRQ F{Wp 0 1DIDk
$]L]H[SOLTXH TXH OH )DFHERRN HVW XQ HVSDFH GH
GLDORJXHRVHUpXQLVVHQWOHVLQWHUQDXWHVSRXUH[SULPHU
OHXUV EHVRLQV $ SDUWLU GH FHV EHVRLQV 0RELOLV D
O¶DYDQWDJH GH WLUHU GHV LGpHV SRXU GpYHORSSHU GH
QRXYHOOHVRIIUHV










ϰϯ


/D FRQQH[LRQ YLD OD WpOpSKRQLH PRELOH HQ $OJpULH
V¶H[SORVH VHORQ OHV VWDWLVWLTXHV GX PRLV GH MDQYLHU
SXEOLpHV SDU OH EXUHDX GHV (WDWV8QLV GH UHFHQVHPHQW
8QLWHG6WDWHV&HQVXV%XUHDX TXLDUHFHQVpSOXVGH
PLOOLRQV G¶XWLOLVDWHXUV G¶LQWHUQHW YLD OHV 6PDUWSKRQHV
DYHF XQ WDX[ GH SpQpWUDWLRQ GH  $NOL.DKODQH
H[SOLTXHDXVVL©/HODQFHPHQWGHOD*HVWHQWUDLQGH
PRGLILHUSURIRQGpPHQWQRWUHUHODWLRQDYHFOHWpOpSKRQH
TXLQHVHUWSOXVTX¶jOD VLPSOHFRPPXQLFDWLRQYRFDOH
FDSDEOH GH VH FRQQHFWHU j ,QWHUQHW PLHX[ HQFRUH
IDLVDQWSDUWLHLQWpJUDQWHGXUpVHDXPRQGLDOª

7DEOHDX10R\HQGHFRQQH[LRQ
0R\HQGHFRQQH[LRQ

)UpTXHQFH 3RXUFHQWDJH

/DSWRS6PDUWSKRQH
6PDUWSKRQH
/DSWRS
/DSWRS7DEOHWWH6PDUWSKRQH
/DSWRS6PDUWSKRQH2UGLQDWHXU
GHEXUHDX
/DSWRS7DEOHWWH6PDUWSKRQH
2UGLQDWHXUGHEXUHDX
3&7DEOHWWH6PDUWSKRQH
2UGLQDWHXUGHEXUHDX
6PDUWSKRQH2UGLQDWHXUGHEXUHDX
2UGLQDWHXUGHEXUHDX
7DEOHWWH



/DSWRS7DEOHWWH
3&7DEOHWWH2UGLQDWHXUGHEXUHDX
3&7DEOHWWH6PDUWSKRQH
/DSWRS2UGLQDWHXUGHEXUHDX
7DEOHWWH6PDUWSKRQH2UGLQDWHXU
GHEXUHDX
7RWDO
ϰϮ
















































7DEOHDX1+RUDLUHGHFRQQH[LRQGHV
LQWHUQDXWHV


)UpTXHQFH 3RXUFHQWDJH
+RUDLUHGHFRQQH[LRQ
$YDQWPLGL/¶DSUqVPLGL
'H+¶j+


DXGHOjGH+
'H+¶j+


'H+¶j+DXGHOjGH+


/¶DSUqVPLGL


DXGHOjGH+


$YDQWPLGL/¶DSUqVPLGL


'H+¶j+
/¶DSUqVPLGL'H+MXVTX¶j+


DXGHOjGH+
$YDQWPLGL


$YDQWPLGL'H+MXVTX¶j+


DXGHOjGH+
$YDQWPLGL/¶DSUqVPLGL


/¶DSUqVPLGL'H+MXVTX¶j+


$YDQWPLGL/¶DSUqVPLGL
'H+¶j+


'H+MXVTX¶j+
$YDQWPLGLDXGHOjGH+


$YDQWPLGL/¶DSUqVPLGL

DXGHOjGH+

7RWDO



 0R\HQGHFRQQH[LRQ
/HV UpVXOWDWV H[SRVpV GDQV OH WDEOHDX GpPRQWUHQW
TXHGHVLQWHUQDXWHVLQWHUURJpVXWLOLVHQWOHODSWRS
HWOH6PDUWSKRQHSRXUVHFRQQHFWHUWDQGLVTXHOHPrPH
SRXUFHQWDJH HVW HQUHJLVWUp SRXU O¶XVDJH GHV VPDUW
SKRQHVVHXOHPHQW
ϰϭ



7DEOHDX1$JHGHVUpSRQGDQWV

$JH







3OXVGH

7RWDO


)UpTXHQFH

3RXUFHQWDJH






















 $[HKDELWXGHVHWPRGHVG¶XVDJHGH)DFHERRN
+RUDLUHGHFRQQH[LRQGHVLQWHUQDXWHV
'¶DSUqV OH WDEOHDX FLGHVVRXV RQ UHPDUTXH TXH
 GHV LQWHUQDXWHV LQWHUURJpV VH FRQQHFWHQW HQWUH
KHW+OHUHVWHGHVLQWHUQDXWHVVRQWGLVSHUVpVWRXW
DX ORQJ GH OD MRXUQpH (Q HIIHW OH SRXUFHQWDJH OH SOXV
pOHYp  FRQFHUQHOHVSHUVRQQHVTXLRQWPRWLRQ
Qp TX¶LOV VRQW FRQQHFWpV GXUDQW WRXWHV OHV SpULRGHV
SURSRVpHVFHTXLIDLWTX¶LOVVRQWEUDQFKpVGXUDQWWRXWH
OD MRXUQpH HW PrPH OD QXLW FHWWH SRVVLELOLWp GH UHVWHU
SUpVHQWVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[HVWGjO¶XVDJHGHOD*
FRQILUPH $OL .DKODQH LO UDMRXWH TXH OD * D DFFpOpUp
O¶DFFqVj,QWHUQHWDX[PLOOLRQVG¶$OJpULHQHOOHDFKDQJp
SDU OD VXLWH OHV KDELWXGHV GH O¶LQWHUQDXWH $OJpULHQ
QRWDPPHQWGDQVO¶XWLOLVDWLRQGHVUpVHDX[VRFLDX[
ϰϬ



7DEOHDX16H[HGHVUpSRQGDQWV
6H[H

)HPPH

+RPPH

7RWDO

)UpTXHQFH

3RXUFHQWDJH















$JHGHVUpSRQGDQWV
2QUHPDUTXHTXHOHVLQWHUURJpVkJpVHQWUH
DQVVRQWPDMRULWDLUHVGHHQWUHHX[RQWj
DQVWDQGLVTXHRQWHQWUHHWHWRQW
SOXVGHDQV
2Q SHXW LQWHUSUpWHU FHWWH GLIIpUHQFH GDQV OHV
WUDQFKHVG¶kJHTXHOHVMHXQHVVRQWSOXVIDPLOLHUVDYHF
OHV GpYHORSSHPHQWV GDQV OH GRPDLQH GHV WHFKQRORJLHV
PRGHUQHV HW LOV PDLWULVHQW OHV XVDJHV G ,QWHUQHW &HOD
HVWGjO¶LQWpJUDWLRQGHO¶LQGLYLGXGDQVXQHDWPRVSKqUH
QXPpULTXH










ϯϵ


¾ $QDO\VHGHFRQWHQX
/¶DQDO\VH GH FRQWHQX D FRQFHUQp OD SDJH )DFHERRN
G $70 0RELOLV oD QRXV D SHUPHW GH GpFRUWLTXHU OD
SDJH HQ WHUPHV G¶LPDJHV HW OHV YLGpRV XWLOLVpHV OHV
PHVVDJHV UpGLJpV /¶DQDO\VH GH FRQWHQX oD QRXV D
SHUPLVGHIDLUHVRUWLUODVWUDWpJLHGHFRPPXQLFDWLRQGH
0RELOLVVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[
(QTXrWHSDUREVHUYDWLRQ
2Q V¶HVW EDVp VXU O¶REVHUYDWLRQ GLUHFWH GHV GLIIpUHQWV
UpVHDX[VRFLDX[R$700RELOLVHVWSUpVHQWHDILQGH
VXLYUHO¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVHGDQVFHVHVSDFHVYLUWXHOV
HWSOXVSUpFLVpPHQWODSDJH)DFHERRN'HSOXVRQV¶HVW
YRFDOLVp VXU O¶REVHUYDWLRQ GHV LQWHUQDXWHV VXU OD SDJH
)DFHERRNG $700RELOLVHWOHXULQWHUDFWLYLWpDYHFOHV
GLIIpUHQWHVSXEOLFDWLRQVSRVWpHV
7RXWH pWXGH VFLHQWLILTXH GRLW DYRLU XQH DVVLVH WHUUDLQ
TXL FRQILUPH GDQV OD PDMRULWp GHV FDV OD IDLVDELOLWp GX
SURFpGpHWODSUDWLFDELOLWpGHVUpVXOWDWVREWHQXV&¶HVWOH
FDVGHQRWUHUHFKHUFKHSRUWDQWVXUO¶LQWHUDFWLYLWpYLDOHV
UpVHDX[ VRFLDX[ 3RXU FHOD QRXV DYRQV PHQp XQH
HQTXrWHSDUVRQGDJHUpDOLVpHDXSUqVGHVLQWHUQDXWHV
,/HWULjSODW
 4XHVWLRQVG¶LGHQWLILFDWLRQ
6H[HGHVUpSRQGDQWV

$ OD OHFWXUH GX WDEOHDX FLGHVVRXV QRXV
FRQVWDWRQVTXHQRWUHpFKDQWLOORQHVWpTXLOLEUpHQWHUPHV
G¶DSSDUWHQDQFH VH[XHOOH 6XU  LQWHUQDXWHV VpOH
FWLRQQpV OH VH[H IpPLQLQ HVW UHSUpVHQWp SDU XQ
SRXUFHQWDJH GH  DORUV TXH  VRQW GHV
KRPPHV


ϯϴ


¾ 0RGHG¶DGPLQLVWUDWLRQGX
TXHVWLRQQDLUH
1RXV DYRQV GpFLGp G¶DGPLQLVWUHU QRWUH TXHVWLRQQDLUH
HQOLJQHFDUODFLEOHGHQRWUHpWXGHHVWSUpVHQWHVXUOHV
UpVHDX[VRFLDX[SDUWLFXOLqUHPHQWVXU)DFHERRN
/H TXHVWLRQQDLUH D pWp PLV HQ OLJQH VXU OH UpVHDX
VRFLDO)DFHERRNGXDX0DUVVRLWXQHGXUpH
GH TXLQ]H   MRXUV $XFXQH FRQGLWLRQ G¶DFFqV DX
TXHVWLRQQDLUHQ¶DpWpUHWHQXHLOpWDLWGHVWLQpjWRXVOHV
)DFHERRNHXUV
3RXU FRQFHYRLU QRWUH TXHVWLRQQDLUH HQ OLJQH QRXV
DYRQV XWLOLVp O¶RXWLO GH FUpDWLRQ SURSRVp SDU *RRJOH
'RFXPHQW &HW RXWLO QRXV D SHUPLV GH FUpHU HW
KLpUDUFKLVHU QRWUH TXHVWLRQQDLUH GH OH SXEOLHU HQ OLJQH
HWGHOHVRXPHWWUHJUkFHjXQOLHQGHUHGLUHFWLRQ1RXV
DYRQVSXUpFXSpUHUOHVUpSRQVHVGHVLQWHUURJpVJUkFH j
XQVWRFNDJHDXWRPDWLTXHGHVUpSRQVHVVXUXQHIHXLOOHGH
FDOFXOKpEHUJpVXUQRWUHFRPSWH*RRJOH
¾ 'pSRXLOOHPHQWHWWUDLWHPHQWGHV
GRQQpHV
/HV UpSRQVHV FROOHFWpHV RQW pWp H[SORLWpHV JUkFH j
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLOVWDWLVWLTXH6366YHUVLRQ
HW0LFURVRIWRIILFH([FHO
¾ / HQTXrWHSDUHQWUHWLHQ
1RXV DYRQV XWLOLVp XQ DXWUH RXWLO SOXV O¶HQTXrWH SDU
HQWUHWLHQF¶HVWO¶HQWUHWLHQVFLHQWLILTXHDILQGHFRPSOpWHU
HWGHELHQPXQLUQRWUHUHFKHUFKHGHGRQQpHVFKLIIUpHVHW
UpHOOHV'HVHQWUHWLHQVRQWpWpIDLWVDYHFGHVVSpFLDOLVWHV
HQ pFRQRPLH HW HQ GRPDLQH GHV 7,& DLQVL OHV
UHVSRQVDEOHVGHODFHOOXOHGLJLWDOHG $700RELOLV

ϯϳ


x /H WHVW GX TXHVWLRQQDLUH $YDQW OD GLIIXVLRQ GH
QRWUHTXHVWLRQQDLUHVXUOHWHUUDLQRQDHIIHFWXpXQSUp
WHVW VXU XQ pFKDQWLOORQ GH  LQWHUQDXWHV OH  )pYULHU

x 6WUXFWXUHGXTXHVWLRQQDLUH1RWUHTXHVWLRQQDLUH
HVW FRPSRVp GH  TXHVWLRQV ,O HVW VFLQGp HQ GHX[
SDUWLHV /D SUHPLqUH SDUWLH D SRXU REMHFWLI GH FRP
SUHQGUH O¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ VRFLDX[ SDU OHV
LQWHUQDXWHV DOJpULHQV HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OH UpVHDX
VRFLDO)DFHERRN
/D VHFRQGH SDUWLH QRXV SHUPHW G¶DSSURIRQGLU QRWUH
FRQQDLVVDQFH DX VXMHW GHV KDELWXGHV G¶XWLOLVDWLRQ GH
IDQVGHODSDJH)DFHERRNGH0RELOLV
&RQFHUQDQWOHVTXHVWLRQVG¶LGHQWLILFDWLRQQRXVQ¶DYRQV
GHPDQGp O¶kJH HW OH VH[H OH QLYHDX G¶LQVWUXFWLRQ HW
O¶RFFXSDWLRQ GHV UpSRQGDQWV GX IDLW GX PDQTXH G¶LQ
IRUPDWLRQV GLVSRQLEOHV VXU OH SURILO GHV XWLOLVDWHXUV
G¶,QWHUQHWHQ$OJpULH
¾ /HVW\SHVGHTXHVWLRQVXWLOLVpHV
x /HV TXHVWLRQV IHUPpHV 3RXU DIILUPHU RX
LQILUPHU XQH TXHVWLRQ FHUQHU OD UpSRQVH  ([HPSOH
4/HVTXHVWLRQVRXYHUWHV3RXUODLVVHUO¶LQWHUQDXWH
UpSRQGUH OLEUHPHQW ([HPSOH 4 /HV TXHVWLRQV j
FKRL[PXOWLSOHV2QDFKRLVLFHW\SHGHTXHVWLRQSRXU
UpFROWHU SOXVLHXUV UpSRQVHV HW pODUJLU OH FKDPS GH
O¶DQDO\VH ([HPSOH 4  /HV TXHVWLRQV j FKRL[
XQLTXH2QDFKRLVLFHW\SHGHTXHVWLRQSRXUDYRLUXQH
VHXOHUpSRQVHELHQSUpFLVH([HPSOH4

ϯϲ


 3$57,(35$7,48(
0pWKRGRORJLHGHUHFKHUFKH

' DSUqV*5$:,7=©ODPpWKRGHGHUHFKHUFKH
HVW XQ  HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV SDU OHVTXHOOHV  XQH
GLVFLSOLQH FKHUFKH j DWWHLQGUH OHV YpULWpV TX HOOH
SRXUVXLWOHVGpPRQWUHOHVYpULILHHOOHGLFWHVXUWRXWGH
IDoRQ FRQFUqWH G HQYLVDJHU OD UHFKHUFKH PDLV FHFL GH
IDoRQSOXVRXPRLQVLPSpUDWLYHSOXVRXPRLQVSUpFLVH
FRPSOqWH HW V\VWpPDWLVpHª 3RXU  UpSRQGUH  j  QRWUH
SUREOpPDWLTXHHWYpULILHUQRVK\SRWKqVHVQRXVDOORQV
IDLUH UHFRXUV j XQH pWXGH GHVFULSWLYH DQDO\WLTXH HQ
XWLOLVDQW OHV RXWLOV G¶pWXGHV VXLYDQWV $QDO\VH GH FRQ
WHQX HQTXrWH SDU TXHVWLRQQDLUH HQTXrWH SDU REVHU
YDWLRQ HQTXrWH SDU HQWUHWLHQ HW OD UHFKHUFKH GR
FXPHQWDLUH
/¶pFKDQWLOORQQDJH
/¶pFKDQWLOORQHVWGpILQLFRPPHpWDQW©XQ
JURXSHGHSHUVRQQHVSUpVHQWDQWOHVPrPH
FDUDFWpULVWLTXHVTXHODSRSXODWLRQGHEDVHjpWXGLHUª
&HWWHSKDVHFRPSRUWHGHX[FKRL[
x /¶pFKDQWLOORQ FKRLVL /D SRSXODWLRQ FRQFHUQpH
SDU OD UHFKHUFKH HVW FRPSRVpH GHV SHUVRQQHV XWLOLVDQW
OHV UpVHDX[ VRFLDX[ SOXV SUpFLVpPHQW )DFHERRN TXL
VRQWDERQQpV0RELOLVHWSUpVHQWVVXUODSDJH)DFHERRN
0RELOLV RX LOV FRPSOqWHQW O¶XQH GHV FRQGLWLRQV
SUpFpGHQWHV
x /D WDLOOH GH O¶pFKDQWLOORQ VXU  SHUVRQQHV
FRQWDFWpHVYLD)DFHERRNSHUVRQQHVRQWUpSRQGXj
QRWUH TXHVWLRQQDLUH  UpSRQVHV RQW pWp SULVHV HQ
FRQVLGpUDWLRQ OD WDLOOH GH QRWUH pFKDQWLOORQ GH FDWp
JRULHVG¶kJHHWGHVH[HGLIIpUHQWHV

ϯϱ


/ HIIHWSDSLOORQGHOD*ODQFpHHQHQ$OJpULHD
GpFOHQFKpXQHVXLWHGHFKDQJHPHQWVGDQVOHVKDELWXGHV
GHVLQWHUQDXWHVDOJpULHQVHWQRWDPPHQWGDQVO XWLOLVDWLRQ
GHVUpVHDX[VRFLDX[GHYHQXVDXMRXUG KXLYHFWHXUGH
FRPPXQLFDWLRQLQFRQWRXUQDEOH
/¶DSSURFKHWKpRULTXH
1RXV FRPSWRQV pJDOHPHQW DERUGHU OD WKpRULH
GHVXVDJHVHWJUDWLILFDWLRQVGDQVQRWUHUHFKHUFKHTXLVH
EDVH VXU O¶LQWHUDFWLYLWp GHV LQWHUQDXWHV VXU OD SDJH
)DFHERRN G¶$70 0RELOLV &HWWH WKpRULH V LQVFULW GDQV
OHV REMHFWLIV GH OD VDWLVIDFWLRQ GHV XVDJHUV GDQV OD
SUDWLTXH HW O DSSURSULDWLRQ GHV REMHWV HQ FRQVLGpUDQW OH
SXEOLF QRQ SOXV FRPPH GH FLEOHV DPRUSKHV PDLV
FRPPH XQ DFWHXU DFWLI GRWp GHV FDSDFLWpV FUpDWLYHV
1RXV PHWWRQV pJDOHPHQW HQ FDXVH OD GLPHQVLRQ
SV\FKRORJLVDQWHGHODWKpRULHWRXWHQUHFRQQDLVVDQWTXH
OHV LQWHUQDXWHV IRQW XVDJH GHV UpVHDX[ VRFLDX[ GDQV OH
EXWGHVDWLVIDLUHXQEHVRLQHWG DWWHLQGUHXQEXW
$O RULJLQHFHWWHWKpRULHDVXUJLGDQVOHVDQQpHV
HW D FRQQX XQH UHQDLVVDQFH GDQV OHV DQQpHV  HW
'DQVXQSDUDGLJPHIRQFWLRQQDOLVWHOHV8VHVDQG
*UDWLILFDWLRQV SUpVHQWHQW O XWLOLVDWLRQ GHV PpGLDV HQ
WHUPHV GH VDWLVIDFWLRQ GHV EHVRLQV VRFLDX[ RX SV\FKR
ORJLTXHV GH O LQGLYLGX %OXPOHU  .DW]   &HQWUpH
VXU OH SXEOLF SRXU FRPSUHQGUH OD FRPPXQLFDWLRQ GH
PDVVHFHWWHDSSURFKHPHWO DFFHQWVXUOH © SRXUTXRL ª
OHV JHQV XWLOLVHQW OHV PpGLDV SOXW{W TXH VXU OHXUV
FRQWHQXV (Q V LQWHUURJHDQW PRLQV VXU FH TXH ©OHV
PpGLDV IRQW DX[ LQGLYLGXVª PDLV VXU FH TXH ©OHV
LQGLYLGXV IRQW GHV PpGLDVª &H TXL VXSSRVH TXH OH
SXEOLF Q HVW SDV XQ FRQVRPPDWHXU SDVVLI GHV PpGLDV 
PDLV XQ XVDJHU DFWLI GDQV O LQWHUSUpWDWLRQ O LQWpJUDWLRQ
HWO DSSURSULDWLRQGHVPpGLDV
ϯϰ


x 5HWURXYHU GHV DPLV GHV FRQQDLVVDQFHV PHP
PHP
EUHV GH IDPLOOH HW PDLQWHQLU OH OLHQ DYHF GHV
SHUVRQQHVGLVWDQWHV
x 'pYHORSSHU VRQ UpVHDX SURIHVVLRQQHO
RQQHO YLD OHV
UpVHDX[VRFLDX[SURIHVVLRQQHOV
UpVHDX[VRFLDX[SURIHVVLRQQHOV
x 8Q PR\HQ GH UHYHQGLTXHU VRFLDOHPHQW VRQ
DSSDUWHQDQFH HW VHV SUpIpUHQFHV HQ SDUODQW GH
VHVSHUVRQQDJHVHWSURGXLWVSUpIpUpV
(WDWGHVOLHX[HWFKLIIUHVGHVUpVHDX[VRFLDX[
(WDWGHVOLHX[HWFKLIIUHVGHVUpVHDX[VRFLDX[
HQ$OJpULH
6HORQ O¶pWXGH pWDEOLH SDU :H DUH VRFLDO RQ
GLVWLQJXH TX¶HQ $OJpULH HQ  LO \¶D  PLOOLRQV
G¶LQWHUQDXWHV DFWLIV GRQW SOXV GH  PLOOLRQV VH FRQ
FRQ
QHFWHQWYLDOHXUVVPDUWSKRQHV
6 LOH[LVWHSOXVGHVLWHVGHUpVHDX[VRFLDX[GDQV
GDQV
OH PRQGH )DFHERRN HW 7ZLWWHU UHVWHQW OHV SOXV XWLOLVpV
HW XQH UpIpUHQFH GDQV FH GRPDLQH \ FRPSULV HQ
$OJpULH
6HORQ OH UDSSRUW SXEOLp SDU 6RFLDO%DFNHUV RQ HQUH
HQUH
JLVWUH  PLOOLRQV DOJpULHQV SUpVHQWV VXU )DFHERRN
GRQWPLOOLRQVVRQWDFWLIVG¶XQHIDoRQSHUPDQHQWH
VRQWDFWLIVG¶XQHIDoRQSHUPDQHQWH
)LJXUH6WDWLVWLTXHVFOpVGXGLJLWDOHQ$OJpULH


ϯϯ


HQ O¶RFFXUUHQFH GH SDU OHV VXMHWV WUDLWpV" 4XHOOHV
VRQWOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUDFWLYLWpPLVHVHQ°XYUHGH
OD SDUW GH O¶HQWUHSULVH $70 0RELOLV"(WSRXUUpSRQ
GUH j FHV TXHVWLRQV RQ D VXSSRVp TX¶LO H[LVWH XQH
FRUUpODWLRQGLUHFWHHQWUHOHVFDUDFWpULVWLTXHV kJHVH[H
QLYHDX G¶LQVWUXFWLRQ  GH O¶pFKDQWLOORQ GH QRWUH UHFKHU
FKH HW O¶XWLOLVDWLRQ GH OD SDJH )DFHERRN G $70
0RELOLV
&HW DUWLFOH HVW RUJDQLVp HQ GHX[ SDUWLHV /D SUHPLqUH
SDUWLH YLVH SDUWLFXOLqUHPHQW j DSSRUWHU FHUWDLQV pFODL
UDJHVWKpRULTXHVVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[HWOHXUXWLOLVD
WLRQ GH OD SDUW GH O¶HQWUHSULVH $70 0RELOLV &HV
pFODLUDJHVVRQWDERUGpVjWUDYHUVOHSULVPHGHODWKpRULH
GHV XVDJHV HW JUDWLILFDWLRQV HW OD GHX[LqPH SDUWLH HVW
FRQVDFUpH SRXU O¶pWXGH SUDWLTXH TXL FRQWLHQW OD
PpWKRGRORJLHGHUHFKHUFKHHWODSUpVHQWDWLRQGHO¶pWXGH
HPSLULTXH
 3$57,(7+(25,48(
'pILQLWLRQGHVUpVHDX[VRFLDX[
8Q UpVHDX VRFLDO HVW GpILQL FRPPH ©XQH
VWUXFWXUHGpILQLHSDUGHVUHODWLRQVHQWUHOHVLQGLYLGXV
&RQFUqWHPHQW F HVW O HQVHPEOH GHV LQGLYLGXV DYHF TXL
XQHSHUVRQQHHVWHQFRQWDFW,OV DJLWDXVVLGHOLHQVHQWUH
GHVSHUVRQQHVOHVKDELWDQWVG XQHYLOOHOHVSDVVLRQQpV
GH OD PXVLTXH OHV PHPEUHV G XQH IDPLOOH GHV DPLV
HFW
'HSXLV FHWWH GpILQLWLRQ RQ GLVWLQJXH TXH OHV UpVHDX[
VRFLDX[RQWSRXUEXW
x )DLUH UHQFRQWUHU GHV SHUVRQQHV TXL RQW GHV
LQWpUrWVHQFRPPXQ

ϯϮ


 ,QWURGXFWLRQ
/¶pPHUJHQFH GHV UpVHDX[ VRFLDX[ D ERXOHYHUVp OHV
XVDJHV GHV LQWHUQDXWHV HW GHV SURIHVVLRQQHOV VXU
,QWHUQHW3OXVLHXUVPLOOLRQVGHSHUVRQQHVGDQVOHPRQGH
VRQW LQWHUFRQQHFWpHV HW LOV pFKDQJHQW VXU GLYHUV VXMHWV
/D FRPPXQLFDWLRQ Q¶HVW SOXV XQLODWpUDOH $XMRXUG¶KXL
OH :HE  SHUPHWWDQW j FKDFXQ GH V¶H[SULPHU HW GH
SXEOLHU GX FRQWHQX VXU LQWHUQHW $SUqV DYRLU REWHQLU OH
VDYRLUIDLUHQpFHVVDLUHVXUXQUpVHDXVRFLDOO¶LQWHUQDXWH
SDVVH j VDWLVIDLUH VHV EHVRLQV j WUDYHUV FHW RXWLO HQ
SRVDQW GHV TXHVWLRQV j VHV PDUTXHV SUpIpUpHV HQ
UpFODPDQW j VRQ RSpUDWHXU WpOpSKRQLTXH HFW« ,O HVW Oj
SUpVHQW VXU XQ UpVHDX VRFLDO DWWHQG OHV UpSRQVHV HW OHV
FODULILFDWLRQV TXL VDWLVIDVVHQW VRQ EHVRLQ 'RQF LO HVW
GHYHQX SULPRUGLDOH SRXU OHV HQWUHSULVHV GH GpYHORSSHU
OHXUSUpVHQFHGLJLWDOHPDLVVXUWRXWGHO¶HQWUHWHQLU
&RQVFLHQWHV GHV DYDQWDJHV GHV UpVHDX[ VRFLDX[
SOXVLHXUV HQWUHSULVHV DOJpULHQQHV SULYpHV HW SXEOLTXHV
PDUTXHQW XQH SUpVHQFH VXU OHV GLIIpUHQWHV SODWHIRUPHV
/HV RSpUDWHXUV WpOpSKRQLTXHV GH OHXU F{Wp H[LVWHQW VXU
OHV SULQFLSDX[ UpVHDX[ VRFLDX[ HQ $OJpULH )DFHERRN
<RXWXEH *RRJOH HW PrPH OHV UpVHDX[ SURIHVVLRQQHOV
WHOVTXH/LQNG,Q
$70 0RELOLV GH VRQ F{Wp pPHUJHVXU OHV UpVHDX[
VRFLDX[ SRXU rWUH SOXV SURFKH GH VHV FOLHQWV GH
FRPPXQLTXHUDXSUqVHX[HWUHVWHUjOHXUpFRXWHHQOHV
SRXVVDQW j LQWHUDJLU j FRPPXQLTXHU HW H[SULPHU OHXUV
EHVRLQV /¶DUWLFOH WHQWH GH UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV
VXLYDQWHV4XHOV VRQW OHV GLVSRVLWLIV PLV HQ SODFH SDU
O¶HQWUHSULVH $70 0RELOLV SRXU VXVFLWHU O¶LQWHU
DFWLYLWp DX VHLQ GH VD SDJH )DFHERRN" 3DU TXHO
FRQWHQXVHWUDGXLWODSDJH)DFHERRNG¶$700RELOLV
ϯϭ
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Par : Asma MESTOUR
Chargée de la Diffusion
au CREAD

Le présent article cherche à expliquer les comportements des utilisateurs abonnés à la page Facebook
d’ATM Mobilis. On vise à comprendre l’interactivité
des internautes à travers le réseau social Facebook.Dans
ce sens, une enquête a été réalisée sur un échantillon
de164 internautes tirés d’une manière aléatoire. Nous
avons, ainsi réalisé des entretiens avec les principaux
acteurs du monde des TIC, ainsi qu’une étude
descriptive de la page Facebook durant la période
Janvier- Février- Mars 2016.Les résultats obtenus
mettent en évidence le rôle que jouent les réseaux
sociaux afin de tisser des liens entre l’entreprise et ses
clients et les fidéliser. Les KPI1 calculés confirment une
bonne interactivité enregistrée durant notre analyse :
Taux d’engagement était à 48% ; taux d’activité :
28.50%, taux de conversation 93400%.
Mots-clés : Interactivité, Réseaux Sociaux, Facebook,
ATM Mobilis,entreprise de service, secteur des
télécommunications
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3&KDUDXGHDX/HVPpGLDVHWO¶LQIRUPDWLRQO¶LPSRV
VLEOHWUDQVSDUHQFHGXGLVFRXUV2S&LW3

'RPLQLTXH0$,1*8(1($8$QDO\VHUOHVWH[WHV
GHFRPPXQLFDWLRQ3DULV1DWKDQGHX[LqPH
pGLWLRQ3

3&+$5$8'($8HW'0$,1*8(1($8
'LFWLRQQDLUHG¶DQDO\VHGXGLVFRXUV2S&LW3


3&+$5$8'($8/HGLVFRXUVG¶LQIRUPDWLRQ
PpGLDWLTXHODFRQVWUXFWLRQGXPLURLUVRFLDO2S&LW
3
7RNLNR,6+,+$5$'LVFRXUVUDSSRUWpV
UHIRUPXODWLRQHWVHQVPLVHQOLJQHOHMXLOOHW
FRQVXOWpOHMDQYLHU
85/KWWSOLQ[UHYXHVRUJ'2,OLQ[

3&+$5$8'($8/HGLVFRXUVG¶LQIRUPDWLRQPp
GLDWLTXHODFRQVWUXFWLRQGXPLURLUVRFLDO3DULV1DWKDQ
3
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 6RXUFHVELEOLRJUDSKLTXHV
'RPLQLTXH0$,1*8(1($8$QDO\VHUOHVWH[WHV
GHFRPPXQLFDWLRQGHX[LqPHpGLWLRQ3DULV1DWKDQ
3
3DWULFN&+$5$8'($8/HGLVFRXUVG¶LQIRUPDWLRQ
PpGLDWLTXH OD FRQVWUXFWLRQ GX PLURLU VRFLDO 3DULV
1DWKDQ3
5RVHO\QH5,1*227$QDO\VHUOHGLVFRXUVGH
SUHVVH$UPDQG&ROLQ3DULV3

3DWULFN&+$5$8'($8/HGLVFRXUVG¶LQIRUPDWLRQ
PpGLDWLTXH OD FRQVWUXFWLRQ GX PLURLU VRFLDO3DULV
1DWKDQ3
,ELG3

3DWULFN&+$5$8'($8HW'RPLQLTXH
0$,1*8(1($8'LFWLRQQDLUHG¶DQDO\VHGXGLVFRXUV
3DULV(GLWLRQVGX6HXLO3

<YHV$JQqV0DQXHOGHMRXUQDOLVPH&RQVWDQWLQH
(GLWLRQV0pGLD3OXVQRXYHOOHpGLWLRQ3
 3DWULFN &+$5$8'($8 /HV PpGLDV HW O¶LQIRUPD
WLRQO¶LPSRVVLEOHWUDQVSDUHQFHGXGLVFRXUV%UX[HOOHV
'H%RHN
 3 &KDUDXGHDX /H GLVFRXUV G¶LQIRUPDWLRQ PpGLD
WLTXH OD FRQVWUXFWLRQ GX PLURLU VRFLDO 2S&LW 
3
,ELG3
55,1*227$QDO\VHUOHGLVFRXUVGHSUHVVH
2S&LWS
,ELG3
Ϯϰ


 &RQFOXVLRQ
/DQHXWUDOLWpWDQWFRQYRLWpHSDUOHVMRXUQDOLVWHV
VHPEOH rWUH XQ OHXUUH HOOH HVW LPSRVVLEOH j DWWHLQGUH
PrPHGDQVOHVDUWLFOHVG¶LQIRUPDWLRQSUpVHQWpVFRPPH
XQ GLVFRXUV REMHFWLYp  &HOXLFL VH FDUDFWpULVH SDU VRQ
KpWpURJpQpLWp HW SDU VD SRO\SKRQLH DXWUHPHQW GLW  OD
SUpVHQFH GH SOXVLHXUV YRL[ HW VRXUFHV GDQV OHV WH[WHV
MRXUQDOLVWLTXHYLVDQWjUHQGUHOHGLVFRXUVFUpGLEOH
/HVDUWLFOHVG¶LQIRUPDWLRQFDUDFWpULVpVSDUXQHIIDFH
PHQW pQRQFLDWLI GX MRXUQDOLVWH ± ORFXWHXU VH FDUDF
WpULVHQWDXVVLSDUO¶LQWHUYHQWLRQGHFHOXLFLSRXU PHWWUH
HQ VFqQH GHV pYpQHPHQWV  HW GHV DFWHXUV VRFLDX[ SDU
GLYHUVHVVWUDWpJLHVGLVFXUVLYHV
/HV DUWLFOHV G¶LQIRUPDWLRQ VRQW GRQF FRQVWUXLWV HW
WUDYDLOOpV GDQV XQ FDGUH SURIHVVLRQQHO TXL REpLW j GHV
FRQWUDLQWHV GH PLVHV HQ VFqQH HW GH GUDPDWLVDWLRQ (W
PDOJUpO¶HIIDFHPHQWGXMRXUQDOLVWHGHVRQWH[WHHWOHIDLW
TX¶LOQ¶H[SULPHSDVVHVRSLQLRQVHWVHVDSSUpFLDWLRQVGH
IDoRQH[SOLFLWHOHVWUDFHVGHVDSUpVHQFHDSSDUDLVVHQWj
WUDYHUV OHV GLIIpUHQWV SURFpGpV GH PLVH HQ VFqQH &HFL
QRXVSHUPHWGHGLUHTXHOHGHJUp]pURGHO¶LQIRUPDWLRQ
Q¶H[LVWHSDV







Ϯϯ


&HOD DSSDUDLW j WUDYHUV OH FKRL[ GHV YHUEHV TXL
GpFULYHQW OH PRGH GH GpFODUDWLRQ ; GLW GpFODUH IDLW
VDYRLU UDSSRUWH DQQRQFH V¶LQGLJQH HWF  RX GH
GLYHUVHV PDUTXHV GH GLVWDQFLDWLRQ G¶DSUqV VHORQ VL
O¶RQ HQ FURLW FURLW VDYRLU HWF RX O¶HPSORL GX
FRQGLWLRQQHO 
/DIRQFWLRQGXYHUEHLQWURGXFWHXUHVWG¶LQWURGXLUHDX
VHQV OLWWpUDO GX WHUPH GHV LQIRUPDWLRQV QRXYHOOHV TXL
UHIRUPXOHQWOHGLUHGHO¶DXWUHHQOXLDWWULEXDQWXQDXWUH
VHQV&HWWHFDSDFLWpGHV¶DSSURSULHUODSDUROHGHO¶DXWUH
GHSRXYRLUVpOHFWLRQQHUFHTXLVHUDUDSSRUWpSRXUPLHX[
OH FRQGLWLRQQHU j OD QRXYHOOH pQRQFLDWLRQ SHUPHW DX
MRXUQDOLVWH  UDSSRUWHXU G¶LQWHUSUpWHU G¶DQDO\VHU RX GH
UpVXPHUO¶pQRQFLDWLRQGHO¶DXWUH













ϮϮ


G¶LQIRUPDWLRQDYHFGHVRSLQLRQVVXEMHFWLYHVVDQVSHUGUH
ODQHXWUDOLWp
0rPHVLOHGLVFRXUVGLUHFWUDSSRUWHGHVSDUROHVTXL
VRQWFHQVpHVDYRLUpWpGLWHVLOQHSHXWV¶DJLUTXHG¶XQH
PLVH HQ VFqQH TXL YLVH j DXWKHQWLILHU YRLOj OHV PRWV
PrPHV TXL RQW pWp GLWV VHPEOH GLUH O¶pQRQFLDWHXU /D
VLWXDWLRQ G¶pQRQFLDWLRQ FLWpH pWDQW UHFRQVWLWXpH SDU OH
UDSSRUWHXU F¶HVW FHWWH GHVFULSWLRQ QpFHVVDLUHPHQW VXE
MHFWLYH TXL GRQQH VRQ FDGUH j O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX GLV
FRXUV FLWp /H GLVFRXUV GLUHFW QH SHXW GRQF rWUH
REMHFWLI TXHOOH TXH VRLW VD ILGpOLWp LO Q¶HVW MDPDLV
TX¶XQ IUDJPHQW GH WH[WH GRPLQp SDU O¶pQRQFLDWLRQ GX
GLVFRXUV FLWDQW TXL GLVSRVH GH PXOWLSOHV PR\HQV SRXU
OXLGRQQHUXQpFODLUDJHSHUVRQQHO
 /D PRGDOLVDWLRQ 6HORQ OH GLFWLRQQDLUH G¶DQD
O\VH GX GLVFRXUV ©OD PRGDOLVDWLRQ V¶LQVFULW GDQV OD
SUREOpPDWLTXH GH O¶pQRQFLDWLRQ (OOH GpVLJQH O¶DWWLWXGH
GXVXMHWSDUODQWjO¶pJDUGGHVRQSURSUHpQRQFpª « 
3RXU 3&KDUDXGHDX ©/D PRGDOLVDWLRQ QH FRQVWLWXH
TX¶XQHSDUWLHGXSKpQRPqQHGHO¶pQRQFLDWLRQPDLVHOOH
HQ FRQVWLWXH OH SLYRW GDQV OD PHVXUH R F¶HVW HOOH TXL
SHUPHW G¶H[SOLFLWHU FH TXH VRQW OHV SRVLWLRQV GX VXMHW
SDUODQWSDUUDSSRUWjVRQLQWHUORFXWHXUjOXLPrPHHWj
VRQSURSRVª
/D PRGDOLVDWLRQ HVW GRQF O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV
HW PDUTXHV TXL SUpFLVHQW OD SRVLWLRQ GX ORFXWHXU
UDSSRUWHXU j O¶LQWpULHXU GH VRQ WH[WH &¶HVW XQ PR\HQ
TXL OXL SHUPHW G¶H[SULPHU O¶DWWLWXGH GH FUR\DQFH TX¶LO
DGRSWH YLVjYLV GH OD YpUDFLWp GHV SURSRV WHQXV SDU OH
ORFXWHXU G¶RULJLQH /H ORFXWHXU  MRXUQDOLVWH SHXW H[
SULPHU VRQ MXJHPHQW SRVLWLI RX QpJDWLI VXU O¶LQ
IRUPDWLRQ TX¶LO GRQQH ,O VHPEOH SRXYRLU YDORULVHU RX
GpYDORULVHULPSOLFLWHPHQWOHGLVFRXUVTX¶LOUDSSRUWH
Ϯϭ


FRPSWHTXHF¶HVWOHORFXWHXUTXLDVpOHFWLRQQpRXILOWUp
OHV VHJPHQWV TX¶LO LQWURGXLW GDQV VRQ WH[WH DLQVL FHV
VHJPHQWV FLWpV QH UHSUpVHQWHQW SDV VHXOHPHQW OHV
SRVLWLRQVGHVVRXUFHVFLWpHVPDLVWpPRLJQHDXVVLGHOD
VXEMHFWLYLWpGXMRXUQDOLVWHORFXWHXU
5 5LQJRRW FRQVLGqUH TXH OD VpOHFWLRQ GHV VRXUFHV
SDU OH MRXUQDOLVWH SHXW SRUWHU VXU GHV LQIRUPDWHXUV
RIILFLHOV HQ QpJOLJHDQW G¶DXWUHV VRXUFHV VXVFHSWLEOHV
G¶DSSRUWHU GHV pOpPHQWV DOWHUQDWLIV YRLUH FRQWUDGLF
WRLUHV GDQV FH FDV Oj O¶LQIRUPDWLRQ HVW WUDLWpH G¶XQ
SRLQW GH YXH XQLYRTXH /H GLVFRXUV UDSSRUWp ©FROOHª
DX GLVFRXUV RIILFLHO /¶DQDO\VH GX GLVFRXUV UDSSRUWp
PHQpHjSDUWLUGXU{OHHWGXVWDWXWGHVVRXUFHVSHUPHW
MXVWHPHQWGHFRQILUPHURXG¶LQILUPHUODSUpJQDQFHGHV
GLVFRXUVRIILFLHOV6HORQHOOHO¶LQWpUrWGHFHWWHDSSURFKH
UpVLGH SULQFLSDOHPHQW GDQV O¶DWWHQWLRQ SRUWpH j OD FR
FRQVWUXFWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ TXL PHW HQ pYLGHQFH
O¶LQWHUDFWLRQGLVFXUVLYHHQWUHMRXUQDOLVWHHWVRXUFHV
 /D FLWDWLRQ /D FLWDWLRQ GDQV OH GLVFRXUV GH
SUHVVH VH UHSqUH j O¶°LO QX (OOH SHXW rWUH VLJQDOpH SDU
OHV JXLOOHPHWV RX SDU OHV FDUDFWqUHV LWDOLTXHV HW pYHQ
WXHOOHPHQWSDUOHVGHX[SRLQWV/DFLWDWLRQVHGpPDUTXH
GX WH[WH IRUPDQW XQ ©vORWª (OOH VH GpWDFKH GH
O¶HQVHPEOHGHO¶DUWLFOHHQH[KLEDQWO¶HPSUXQWGHFHTXL
DpWpGLWSDUXQHVRXUFH
(Q LQFOXDQW GX GLVFRXUV GLUHFW GDQV XQ WH[WH MRXU
QDOLVWLTXHRQFKHUFKHjUHQGUHOHWH[WHDXWKHQWLTXH/H
ORFXWHXUVHPEOHGRQQHUOHVSUHXYHVGHODYpUDFLWpGHFH
TX¶LO HVW HQ WUDLQ GH UDSSRUWHU /D FLWDWLRQ  VHUW GRQF j
GRQQHU XQH FUpGLELOLWp DX GLVFRXUV PDLV LO HVW
pJDOHPHQW XQH VWUDWpJLH GH GUDPDWLVDWLRQ $YHF XQH
FLWDWLRQ GLUHFWH OH MRXUQDOLVWH SHXW FRORUHU XQ GLVFRXUV
ϮϬ


VRQW GHV DFWHXUV VRFLDX[ HW FHOD j WUDYHUV FHUWDLQV
GLVSRVLWLIV GLVFXUVLIV HW FHUWDLQHV PDUTXHV ODQJDJLqUHV
TXL FRQVWLWXHQW GHV LQGLFHV GH OD SUpVHQFH GH OD
VXEMHFWLYLWpGXMRXUQDOLVWHUDSSRUWHXUGDQVXQGLVFRXUV
SUpVHQWpFRPPHREMHFWLYpROHMRXUQDOLVWHHVWVRXPLV
j XQH LQMRQFWLRQ GH VH GpPDUTXHU SRXU LPSRVHU VD
OpJLWLPLWp VRFLDOH HW SURIHVVLRQQHOOH 3DUPL FHV GLV
SRVLWLIVGLVFXUVLIVQRXVFLWHURQV
 /H SRVLWLRQQHPHQW  'DQV OHV DUWLFOHV G¶LQ
IRUPDWLRQOHMRXUQDOLVWHORFXWHXUHVWREOLJpGHV¶HIIDFHU
GH VRQ WH[WH FHWWH  DEVHQFH GX WH[WH  SURGXLW XQ HIIHW
G¶REMHFWLYDWLRQ,OPHWHQVFqQHSOXVLHXUVSHUVRQQHVHW
YRL[ GDQV VRQ GLVFRXUV HW LO VH GpPDUTXH GHV GLUHV
G¶DXWUXLjO¶DLGHGHPDUTXHXUV ©JXLOOHPHWVLWDOLTXHV
LQFLVHVª TXL OXL SHUPHWWHQW GH JDUGHU XQH DSSDUHQFH
G¶REMHFWLYLWp6DXITXHODSOXSDUWGXWHPSVOHORFXWHXU
UDSSRUWHXU RSqUH GH IDoRQ FRQVFLHQWH RX QRQ GHV
WUDQVIRUPDWLRQV GDQV OH GLW G¶RULJLQH 'X FRXS FHV
WUDQVIRUPDWLRQV WpPRLJQHQW G¶XQ FHUWDLQ SRVLWLRQQH
PHQW GX ORFXWHXU UDSSRUWHXU TXH FHOOHVFL VRLHQW
YRORQWDLUHVRXQRQ
'¶DXWUH SDUW GDQV OD PLVH HQ VFqQH GHV DFWHXUV
VRFLDX[GDQVXQPrPHWH[WHFHUWDLQVVRQWPLVHQYDOHXU
DX GpWULPHQW G¶DXWUHV DFWHXUV TXL RFFXSHQW O¶DUULqUH
SODQ /HV ORFXWHXUV FLWpV VRQW KLpUDUFKLVpV HW F¶HVW OH
ORFXWHXUMRXUQDOLVWHTXLGLVWULEXHOHVU{OHVHWTXLGpFLGH
GX SRVLWLRQQHPHQW GH FKDFXQ GHV LQWHUYHQDQWV &HV
FKRL[WpPRLJQHQWG¶XQHSULVHGHSRVLWLRQGHODSDUWGX
MRXUQDOLVWH±ORFXWHXU
/DVpOHFWLRQpWDQWGRQQpOHQRPEUHpOHYpGHV
DFWHXUV GH O¶HVSDFH SXEOLF TXL IRQW GHV GpFODUDWLRQV RX
VRQW VXVFHSWLEOHV GH SUHQGUH OD SDUROH LO IDXW ELHQ
SURFpGHU j XQH VpOHFWLRQ  (W LO IDXW ELHQ SUHQGUH HQ
ϭϵ


QDOLVPH G¶<YHV $JQqV WDQGLV TXH OD WURLVLqPH
FDWpJRULHVRUWGXFDGUHFRPPXQ
/D W\SRORJLH GH &KDUDXGHDX SRUWH pJDOHPHQW VXU OH
GHJUp G¶HQJDJHPHQW GX MRXUQDOLVWH ±ORFXWHXU GDQV VHV
pQRQFLDWLRQV /H GHJUp G¶HQJDJHPHQW  UpYqOH DLQVL OD
©VXEMHFWLYLVDWLRQªRXO¶©REMHFWLYLVDWLRQªGXGLVFRXUV
&HTXLVLJQLILHOHIDLWTXHOHMRXUQDOLVWHPDQLIHVWHSOXV
RXPRLQVVDSURSUHRSLQLRQRXVHVDSSUpFLDWLRQVGDQVOH
FRQWHQXUpGDFWLRQQHO
/H GLVFRXUV UDSSRUWp UHOqYH GX S{OH GLVWDQFH LQ
IRUPDWLRQHWFRQVWLWXHXQHpQRQFLDWLRQREMHFWLYpHDORUV
TXH OH GLVFRXUV FRPPHQWp UHOqYH GX S{OH LPSOLFDWLRQ
FRPPHQWDLUHHWFRQVWLWXHXQHpQRQFLDWLRQVXEMHFWLYLVpH
/H GLVFRXUV UDSSRUWp HVW SUpVHQWp SDU OHV PpGLDV
FRPPH XQ JDJH GH FUpGLELOLWp H[LJpH SDU OD YLVpH
G¶LQIRUPHU RQ QH SHXW LQIRUPHU VL O¶RQ Q¶HVW SDV HQ
PHVXUH GH GRQQHU GHV JDUDQWLHV VXU OD YpUDFLWp GHV
LQIRUPDWLRQV TXH O¶RQ WUDQVPHW &H GLVFRXUV SHXWrWUH
UDSSRUWpGHGLIIpUHQWHVPDQLqUHVHWPLVHQVFqQHSDUOH
MRXUQDOLVWHORFXWHXU
OHVSURFpGpVGHPLVHHQVFqQHGHO¶LQIRUPDWLRQ
/H FRQFHSW GH PLVH HQ VFqQH UHSULV GX YRFDEXODLUH
GX WKpkWUH UHQG FRPSWH GHV SURFpGpV PLV HQ SUDWLTXH
GDQV OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ pYpQHPHQW VRFLDO HW GHV
DFWHXUV VRFLDX[ 8Q WH[WH MRXUQDOLVWLTXH Q¶HVW SDV XQ
HQVHPEOHGHVLJQHVLQHUWHVF¶HVWODWUDFHG¶XQGLVFRXUV
RODSDUROHHVWPLVHHQVFqQH
'DQV OD PLVH HQ GLVFRXUV GH O¶pYpQHPHQW OH MRXU
QDOLVWHIDLWGHVFKRL[FRQFHUQDQWODSUpVHQWDWLRQGHVRQ
WH[WHLOVHPHWHQVFqQHHWPHWHQVFqQHVHVVRXUFHVTXL
ϭϴ


HPSUXQWpjXQDXWUHDFWHG¶pQRQFLDWLRQOHGLWUDSSRUWp
VHGpPDUTXHGXGLWG¶RULJLQHª
/D SUREOpPDWLTXH GX GLVFRXUV UDSSRUWp WUDLWH GHV
GLYHUV PRGHV GH UHSUpVHQWDWLRQ GDQV OH GLVFRXUV GH
SDUROHVDWWULEXpHVjGHVLQVWDQFHVDXWUHVTXHOHORFXWHXU
PLVH HQ UDSSRUW GH GLVFRXUV GRQW O¶XQ FUpH XQ HVSDFH
pQRQFLDWLI SDUWLFXOLHU WDQGLV TXH O¶DXWUH HVW PLV j
GLVWDQFHHWDWWULEXpjXQHDXWUHVRXUFH
(OOH RXYUH FRQVWDPPHQW VXU O¶HQVHPEOH GHV SKpQR
PqQHV GH SRO\SKRQLH HW G¶KpWpURJpQpLWp GX GLVFRXUV
FDUFHOXLFLQ¶HVWMDPDLVKRPRJqQHLOPrOHGLYHUVW\SHV
GH WH[WHV IDLW YDULHU OD PRGpOLVDWLRQ HWF /H ORFXWHXU
UDSSRUWHXU IDLW SDUOHU SOXVLHXUV SHUVRQQHV HW YRL[ j
O¶LQWpULHXUGHVRQSURSUHGLVFRXUV
/D SRO\SKRQLH IDLW UpIpUHQFH DX IDLW TXH OH WH[WH
UHQIHUPHSOXVLHXUVYRL[HOOHIDLWODGLVWLQFWLRQHQWUHOH
ORFXWHXU HW OHV pQRQFLDWHXUV /H ORFXWHXU HVW FHOXL TXL
VHORQ O¶pQRQFp HVW UHVSRQVDEOH GH O¶pQRQFLDWLRQ ,O
ODLVVH GHV WUDFHV GDQV VRQ pQRQFp /H ORFXWHXU HVW j
PrPH GH PHWWUH HQ VFqQH GHV pQRQFLDWHXUV TXL SUp
VHQWHQWGLIIpUHQWVSRLQWVGHYXH
/HGLVFRXUVUDSSRUWpXQHpQRQFLDWLRQREMHFWLYpH
1RXVQRXVDSSX\RQVGDQVFHWDUWLFOHVXUODW\SRORJLH
GHVJHQUHVMRXUQDOLVWLTXHVSURSRVpHSDU3DWULFN&KDUDX
GHDXTXLIDLWODGLVWLQFWLRQHQWUHWURLVJUDQGHVFDWpJRULHV
WH[WXHOOHV pYpQHPHQW UDSSRUWp OD EUqYH OH ILOHW OH
FRPSWH UHQGX  pYpQHPHQW FRPPHQWp pGLWRULDO FUL
WLTXH DQDO\VH  HW pYpQHPHQW SURYRTXp LQWHUYLHZ
GpEDW  /HV GHX[ SUHPLqUHV FDWpJRULHV GH &KDUDXGHDX
VRQW pTXLYDOHQWHV DX[ ©DUWLFOHV G¶LQIRUPDWLRQª HW DX[
©DUWLFOHV GH FRPPHQWDLUHVª GDQV OH PDQXHO GH MRXU
ϭϳ


GLUH GHV GpFODUDWLRQV HW DXWUHV UpDFWLRQV YHUEDOHV
SURYHQDQWGHVDFWHXUVGHODYLHSXEOLTXH
3DWULFN &KDUDXGHDX SURSRVH XQH DSSURFKH HIILFDFH
GX GLVFRXUV UDSSRUWp HQ GLVWLQJXDQW WRXW G¶DERUG
OHVGHX[ DFWHV G¶pQRQFLDWLRQ OD VLWXDWLRQ G¶RULJLQH
HVSDFHWHPSV  HW OD VLWXDWLRQ GX GLW UDSSRUWp
HVSDFHWHPSV  'DQV OD SUHPLqUH SKDVH OD VRXUFH
IRUPXOH XQ GLW UHFXHLOOL SDU OH MRXUQDOLVWH 'DQV OD
VHFRQGHSKDVHOHMRXUQDOLVWHIRUPXOHXQGLWUDSSRUWpDX
OHFWHXU
OH©GLVFRXUVUDSSRUWpªHVWGRQFVHORQODGpILQLWLRQ
GH &KDUDXGHDX  ©O¶DFWH G¶pQRQFLDWLRQ SDU OHTXHO XQ
ORFXWHXU TX¶RQ DSSHOOHUD ©UDSSRUWHXUªUDSSRUWH OH
©GLW UDSSRUWpª j O¶DGUHVVH G¶XQ FHUWDLQ LQWHUORFXWHXU
FHOXLGXGLVFRXUVUDSSRUWpGDQVXQFHUWDLQOLHXO¶HVSDFH
GHO¶DFWHGHGLVFRXUVUDSSRUWpHWjXQFHUWDLQPRPHQW
OH WHPSV GX GLVFRXUV UDSSRUWp OHV SURSRV WHQXV DQ
WpULHXUHPHQW OH ©GLW G¶RULJLQHª SDU ©OH ORFXWHXU
G¶RULJLQHªOHTXHOV¶pWDLWDGUHVVp HQXQ FHUWDLQOLHXHW
HQXQFHUWDLQPRPHQWjVRQSURSUHLQWHUORFXWHXUTX¶RQ
DSSHOOHUD©LQWHUORFXWHXUG¶RULJLQHª
©/H GLVFRXUV UDSSRUWp VH FRQVWUXLW DX WHUPH G¶XQH
GRXEOH RSpUDWLRQ GH UHFRQVWUXFWLRQGpFRQVWUXFWLRQ
5HFRQVWUXFWLRQSXLVTX¶LOV¶DJLWG¶HPSUXQWHUXQGLWSRXU
OHUpLQWpJUHUGDQVXQQRXYHODFWHG¶pQRQFLDWLRQFHGLW
SDVVDQWSDUODGpSHQGDQFHGXORFXWHXUUDSSRUWHXU$FH
WLWUH WRXW GLVFRXUV UDSSRUWp RSqUH XQH WUDQVIRUPDWLRQ
pQRQFLDWLYH GX GpMj GLW TXL WpPRLJQH GH OD SRVLWLRQ
G¶DSSURSULDWLRQ RX GH UHMHW TX¶DGRSWH OH ORFXWHXU UDS
SRUWHXUYLVjYLVGHFHGHUQLHU'pFRQVWUXFWLRQSXLVTX¶LO
DIILFKH HQ PrPH WHPSV TX¶LO V¶DJLW ELHQ G¶XQ GLW
ϭϲ


FUpHU XQ HIIHW G¶REMHFWLYLWp  HW HQ UHYDQFKH PHWWUH HQ
YDOHXUFHOOHVGHVVRXUFHV
&¶HVW FHWWH TXHVWLRQ GH PLVH HQ VFqQH GX GLVFRXUV
UDSSRUWpTXLIHUDLFLO¶REMHWGHQRWUHSUREOpPDWLTXHTXL
VHIRFDOLVHVXUXQHTXHVWLRQSULQFLSDOH
&RPPHQW OH MRXUQDOLVWH PHWLO HQ VFqQH OHV GLI
IpUHQWHV VRXUFHV TXL LQWHUYLHQQHQW GDQV OHV DUWLFOHV
G¶LQIRUPDWLRQ"
3RXU UpSRQGUH j FHWWH SUREOpPDWLTXH QRXV
H[DPLQRQVODPLVHHQVFqQHGHO¶LQIRUPDWLRQGDQV
OHGLVFRXUVUDSSRUWp1RXVQRXVLQWpUHVVRQVGRQF
j O¶pYpQHPHQW UDSSRUWp GDQV OHV WH[WHV MRXU
QDOLVWLTXHVHWjODQRWLRQGHPLVHHQVFqQH
1RWUH GpPDUFKH V¶LQVFULW GDQV OH  FKDPS GH O¶DQD
O\VH GH GLVFRXUV QRXV DGRSWRQV GDQV FH WUDYDLO XQH
SHUVSHFWLYH WHOOH TXH OD FRQoRLW 'RPLQLTXH 0DLQ
JXHQHDX DXWUHPHQW GLW FRPPH /D GLVFLSOLQH TXL DX
OLHXGHSURFpGHUjXQHDQDO\VHOLQJXLVWLTXHGXWH[WHHQ
OXLPrPH RX j XQH DQDO\VH VRFLRORJLTXH RX SV\FKR
ORJLTXHGHVRQ©FRQWH[WHªYLVHjUDSSRUWHUOHVWH[WHVj
WUDYHUV OHXUV GLVSRVLWLIV G¶pQRQFLDWLRQ DX[ OLHX[
VRFLDX[ TXL OHV UHQGHQW SRVVLEOHV HW TX¶LOV UHQGHQW
SRVVLEOHV
  'pILQLWLRQ /¶pYpQHPHQW UDSSRUWp HVW FRPPH
QRXV O¶DYRQV GLW XQ pYpQHPHQW FRQVWUXLW ,O FRPSUHQG
GHVIDLWVHWGXGLW'HVIDLWVSDUFHTXHFHTXLVHSURGXLW
GDQV O¶HVSDFH SXEOLF UHOqYH SRXU XQH SDUW GX
FRPSRUWHPHQWGHVLQGLYLGXVTXLV¶\WURXYHQWLPSOLTXpV
0DLVLOSHXWpJDOHPHQWrWUHFRQVWLWXpGHSDUROHVF HVWj
ϭϱ


 ,QWURGXFWLRQ
6DLVLU OD UpDOLWp HPSLULTXH HW HQ UHQGUH FRPSWH
UDSSRUWHUOHVGLYHUVpYpQHPHQWVHWSDUROHVTXLFLUFXOHQW
GDQV O¶HVSDFH SXEOLF VDQV ODLVVHU WUDQVSDUDvWUH VD
VXEMHFWLYLWpYRLOjXQHTXrWHGLIILFLOHjODTXHOOHVHOLYUH
OH MRXUQDOLVWH GDQV O¶H[HUFLFH TXRWLGLHQ GH VRQ WUDYDLO
SRXUSUpWHQGUHUHPSOLUOHU{OHGHPLURLUVRFLDOHWrWUHOH
UHIOHWHWO¶pFKRGHODUpDOLWp
6HXOHPHQW RQ QH SHXW SDV SDUOHU GH MRXUQDOLVWHV
UDSSRUWHXUV GH IDLWV EUXWV FDU WRXWH  VDLVLH GH OD UpDOLWp
SDVVH QpFHVVDLUHPHQW SDU OH ILOWUH G¶XQ SRLQW GH YXH
SDUWLFXOLHU OHTXHO FRQVWUXLW XQ REMHW SDUWLFXOLHU 1RXV
DYRQVGRQFWRXMRXUVDIIDLUHjGXUpHOFRQVWUXLW
6L FHWWH FRQVWUXFWLRQ GX UpHO HVW XQH pYLGHQFH
DXMRXUG¶KXL LO HVW DGPLV DXVVL TXH OHV DFWHXUV VRFLDX[
GHV GLIIpUHQWV GRPDLQHV VRFLDX[ SDUWLFLSHQW j OD FRQ
VWUXFWLRQ GH OD UpDOLWp VRFLDOH 2Q SDUOHUD GpVRUPDLV
G¶XQH FRFRQVWUXFWLRQ TXL LPSOLTXH OHV MRXUQDOLVWHV HW
OHVVRXUFHV
/D SOXSDUW GHV WH[WHV MRXUQDOLVWLTXHV LQWqJUHQW GHV
GLVFRXUV UDSSRUWpV HW HQ  VH UpIpUDQW DX[ GLVFRXUV GHV
VRXUFHV OHV PpGLDV WUDQVPHWWHQW FHUWDLQHV UHSUpVHQ
WDWLRQV GX PRQGH HQ SUpWHQGDQW UHIOpWHU OD UpDOLWp
/¶LQVHUWLRQ GH FHV GLVFRXUV SDUWLFLSH DXVVL j OD OpJL
WLPDWLRQGHOHXUVGLVFRXUV
&HWWHFRFRQVWUXFWLRQGXUpHOSDVVHSDUXQHPLVHHQ
VFqQHGHVpYqQHPHQWVUDSSRUWpV3RXUOHGLUHDXWUHPHQW
OHVpYqQHPHQWVQHVRQWSDVUDSSRUWpVGDQVOHVGLVFRXUV
PDLV LOV \ VRQW FRQVWUXLWV SDU OH VXMHW SDUODQW VHORQ VD
YLVLRQ 'DQV OHV DUWLFOHV G¶LQIRUPDWLRQ OH MRXUQDOLVWH
WHQGjHIIDFHUOHVWUDFHVGHVDSUpVHQFHpQRQFLDWLYHSRXU
ϭϰ


Par. Malika DJOUZI BENKHELIF
)Enseignante chercheure (ENSJSI

Mots clés : Analyse du discours, mise en scène de
l’information.

امللخص:

ّ
يتناول هذا املقال إشكالية تتعلق بالخطاب املنقول الذي يتضمن
)الخ ـ ـ ـ ـبـ ـر ،الت ـ ـق ـ ـ ـرير ،إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ( ويتم تقديمه ع/ى أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خطاب ّ
يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
باملوضوعية ،ألن الصحفي يكون متخفيا 7ي نصه 7ي حEن يCDز
شخصيات أخرى يتم إدراجها 7ي نصه وبذلك يظهر الصحفي بمظهر
الحياد .فهو يقوم بتوزيع ٔالادوار من خالل اختيارﻩ ملن يعطي الكلمة،
ومن يضع 7ي الواجهة ومن يكون 7ي الخلفية ومن يتم استبعادﻩ تماما
من النص ،مثلما يفعل مخرج املسرحية الذي يوزع ٔالادوار ع/ى
املمثلEن.
تسeى هذﻩ الدراسة ال cdتندرج 7ي إطار تحليل الخطاب الصحفي إ`ى
تقديم بعض العناصر ال cdتسمح بتحليل الاسClاتيجيات الخطابية
الّ cd
تلون الخطاب املنقول بآراء ذاتية دون أن يفقد الصحفي ظاهريا
صفة الحياد.
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/D0LVHHQ6FqQHGHO¶,QIRUPDWLRQ
GDQVOH'LVFRXUV5DSSRUWp
(OpPHQWVG¶$QDO\VH



3DU0DOLND'-28=,%(1.+(/,)


(QVHLJQDQWHFKHUFKHXUHj (16-6, 











FKHUFKHXUV RX FDGUHV HW LQJpQLHXUV KDELOLWpV GDQV GHV
FHQWUHVGHUHFKHUFKH
1RXV \ WURXYHURQV HVVHQWLHOOHPHQW GHV SXEOLFDWLRQV
UHODWLYHV DX GURLW GH OD SUHVVH G¶DXWHXUV  HW GH O¶LQ
IRUPDWLRQ  j O¶LQIRUPDWLRQ HW j OD FRPPXQLFDWLRQ
LQVWLWXWLRQQHOOH HWRX SXEOLTXH WUDLWDQW OH WRXULVPH HW
O¶HQYLURQQHPHQW  DLQVL TXH VRQ U{OH HW VHV GLYHUVHV
VWUDWpJLHV DX[ XVDJHV GHV 7,& GDQV OH FDGUH MRXU
QDOLVWLTXH SURIHVVLRQQHO HW SpGDJRJLTXH  HQILQ OHV
SULQFLSDOHVDQDO\VHVDLQVLTXHOHVPpWKRGHVDVVRFLpHVj
O¶DQDO\VHGXGLVFRXUVHWjODFLQpPDWRJUDSKLH
4XHFHWWHDVVRFLDWLRQGHGLVFLSOLQHVHWGHSHQVpHVjOD
IRLVULFKHVHWGLYHUVLILpHVHYRLWIUXFWLILpHSDUWRXVFHX[
HWFHOOHVTXLHQIHURQWXVDJHXQMRXU

'U1DGLD28&+(1(


0DvWUHGH&RQIpUHQFHV (16-6, 








ϭϬ


(GLWRULDO

/HV H[LJHQFHV GX PDUFKp LQIRUPDWLRQQHOHWGHODSUR
IHVVLRQMRXUQDOLVWLTXHFRQWHPSRUDLQVLPSRVHQWTXHOHV
pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ VSp
FLDOLVpV GX GRPDLQH  VH IRFDOLVHQW GDYDQWDJH VXU OHV
GLVFLSOLQHVOHVSOXVSHUWLQHQWHV
$LQVLO¶(FROH1DWLRQDOH6XSpULHXUHGHMRXUQDOLVPHHW
GHV6FLHQFHVGHO¶LQIRUPDWLRQ (16-6, VHODQFHGDQV
OH SURMHW GH S{OH G¶H[FHOOHQFH HQ VH YR\DQW pODUJLU HW
VRQ SXEOLFFLEOH HW VRQ SRUWHIHXLOOH G¶DFWLYLWpV &H TXL
VXSSRVH XQ SDV VU YHUV O¶H[WHQVLRQ GX FKDPS GHV
FRQQDLVVDQFHVHWGXVDYRLUWUDQVPLVHWSDUWDJpVWDQWHQ
DPRQWGHODJUDGXDWLRQHWGHODSRVWJUDGXDWLRQ DXVHLQ
GH O¶pFROH SUpSDUDWRLUH  TX¶HQ DYDO HQ PLOLHX SUR
IHVVLRQQHO 
'HVRQF{WpODIRUPDWLRQFRQWLQXHSUHQGSDUWGDQVOD
VWUDWpJLH G¶HQVHLJQHPHQW GH O¶(16-6, HW RXYUH DJUp
DEOHPHQW XQ FKDPS SpGDJRJLTXH WRWDOHPHQW RULHQWp
YHUVODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHODIRUPDWLRQ
1RWUHpWDEOLVVHPHQWVHYRLWSURJUHVVHUWRXWDXORQJGHV
GLYHUVHV IRUPDWLRQV DFFRPSDJQpHV GH VWDJHV SUDWLTXHV
DXVVLELHQGDQVGHVLQVWLWXWLRQVQDWLRQDOHV SXEOLTXHVHW
SULYpHV  TXH GDQV GHV LQVWLWXWV HW FHQWUHV pWUDQJHUV
SURIHVVLRQQHOVVSpFLDOLVpV
'DQV VRQ FLQTXLqPH QXPpUR OD UHYXH GH O¶pFROH
SURSRVH XQH GLYHUVLWp GH WKqPHV WRXV RULHQWpV YHUV
O¶DFWXDOLVDWLRQ GHV D[HV GH UHFKHUFKHV UpIOpFKLV HW
WUDYDLOOpV SDU GHV DXWHXUV GRQW OD SOXSDUW HQVHLJQDQWV
ϵ




6200$,5(

,(GLWRULDO««««««««««««««
3DU'U1DGLD28&+(1(

0DvWUHGH&RQIpUHQFHVjO¶(FROH1DWLRQDOH6XSpULHXUH
GH-RXUQDOLVPHHWGHV6FLHQFHVGHO¶,QIRUPDWLRQ


,,/DPLVHHQVFqQHGHO¶LQIRUPDWLRQ««««««
GDQVOHGLVFRXUVUDSSRUWp(OpPHQWVG¶DQDO\VH
3DU0DOLND'-28=,%(1.+(/,)
(QVHLJQDQWHFKHUFKHXUH (16-6, 


,,,/HVPRGDOLWpVG¶LQWHUDFWLYLWpGDQVOHVXVDJHV͙͙͘͘͘Ϯϵ
GHVUpVHDX[VRFLDX[G¶XQHHQWUHSULVHDOJpULHQQHGH
VHUYLFHV(WXGHGHFDVODSDJH)DFHERRNG¶$70
0RELOLV  
3DU$VPD0(67285
&KDUJpHGHOD'LIIXVLRQDX&5($'
















 3KRWRV  RX VXU VXSSRUW RULJLQDO HQ FDV GH SUpVHQFH
GH FRXOHXUV ± OHV UpIpUHQFHV RX VRXUFHV ELEOLR
JUDSKLTXHVILJXUHQWjODILQGHO¶DUWLFOHHQUHVSHFWDQW
O¶RUGUHGHOHXUSUpVHQWDWLRQGDQVOHWH[WH
/DSURSRVLWLRQpFULWHGRLWrWUHDFFRPSDJQpHG¶XQ
UpVXPp H[SULPp GDQV XQH ODQJXH DXWUH TXH FHOOH GH
O¶DUWLFOHQHGpSDVVDQWSDVPRWV
8QHEUqYHELRJUDSKLHGHO¶DXWHXUGRLWrWUHMRLQWH
DX WH[WH SURSRVp  H[SRVDQW DLQVL /H SURILO GH
O¶DXWHXU VHV SULQFLSDOHV FRPSpWHQFHV HW VD VSpFLD
OLVDWLRQGDQVOHGRPDLQHVFLHQWLILTXH
  /HV DUWLFOHV SURSRVpV VRQW VRXPLV j GHV H[SHUWV
KDELOLWpVVROOLFLWpVSDUOHFRPLWpGHOHFWXUHGHIDoRQ
DQRQ\PH







5qJOHVGHSXEOLFDWLRQ
/DUHYXHGHODFRPPXQLFDWLRQHWGXMRXUQDOLVPH
HVW XQH UHYXH VHPHVWULHOOH pGLWpH SDU O¶(FROH
1DWLRQDOH 6XSpULHXUH GX -RXUQDOLVPH HW GHV
6FLHQFHV GH O¶,QIRUPDWLRQ j FDUDFWqUH DFDGpPLTXH
GLIIXVH OHV FRQWULEXWLRQV XQLYHUVLWDLUHV GDQV OH
GRPDLQH GHV VFLHQFHV GH OD FRPPXQLFDWLRQ HW GX
MRXUQDOLVPH
/DUHYXHGHODFRPPXQLFDWLRQHWGXMRXUQDOLVPH
SXEOLH OHV DUWLFOHV ± GDQV OD ODQJXH QDWLRQDOH RX
GDQV XQH ODQJXH pWUDQJqUH ± TXL Q¶RQW SDV IDLW
O¶REMHWGHSXEOLFDWLRQSUpDODEOHVQLGHGpS{WHQYXH
G¶XQH GLIIXVLRQ SDU DLOOHXUV ± HOOH QH GRLW SDV QRQ
SOXV V¶LQVSLUHU G¶XQH WKqVH RX G¶XQ PpPRLUH GH
UHFKHUFKHVRXWHQX
/HVDUWLFOHVGRLYHQWrWUHSUpVHQWpVVXUXQHVHXOH
IDFHGHODIHXLOOHHWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVQRUPHV
VXLYDQWVQHGHYDQWSDVGpSDVVHUSDJHVFKDFXQ
Ͳ (QDUDEH6DNNDO0DMDOODGHWDLOOH
Ͳ (Q ODQJXH pWUDQJHU 7LPHV 1HZ 5RPDQ GH
WDLOOH
  /HV UHSUpVHQWDWLRQV WDEOHDX[ VFKpPDV FDUWHV
RUJDQLJUDPPHV HWF  GHYUDLHQW ILJXUHU VXU GHV
IHXLOOHV LQGpSHQGDQWHV ± /HV SKRWRV GHYUDLHQW rWUH
SUpVHQWpHVVXUXQSDSLHUVSpFLDO

 $OGMLD%28&+$$/$PDvWUHGHFRQIpUHQFHV
jO¶(16-6,
 $OL '-$5281 PDvWUH GH FRQIpUHQFHV j
O¶(16-6,
 1DGLD(/.(1=SURIHVVHXUj8$OJHU
 5DEDK$//$+280SURIHVVHXUj8$OJHU
 5DGLD %(51$28, PDvWUH GH FRQIpUHQFHV j
O¶(169$OJHU
 'DKPDQH (/+$'- PDvWUH GH FRQIpUHQFHV j
8&ROPDU$OVDV)UDQFH


 5pGDFWLRQHWFRUUHVSRQGDQFH
(16-6,&KHPLQ'RXGRX0RNKWDU%HQ$NQRXQ
$OJHU
7HO)D[ 
6LWHZHEZZZHQVMVLFRPZZZHQVMVLG]

 3$2
(QWUHSULVH1DWLRQDOHGHV$UWV*UDSKLTXHV
$GUHVVH%35pJKDwD$OJHU
6LWHZHEZZZHQDJG]

7HO    
)D[    






/D5HYXHGHOD&RPPXQLFDWLRQHWGX
-RXUQDOLVPH
1
/DUHYXHGHFRPPXQLFDWLRQHWGXMRXUQDOLVPHHVW
XQH UHYXH VHPHVWULHOOH pGLWpH SDU O¶(FROH 1DWLRQDOH
6XSpULHXUH GX -RXUQDOLVPH HW GHV 6FLHQFHV GH
O¶,QIRUPDWLRQ  j FDUDFWqUH DFDGpPLTXH GLIIXVH OHV
FRQWULEXWLRQV XQLYHUVLWDLUHV GDQV OH GRPDLQH GHV
VFLHQFHVGHODFRPPXQLFDWLRQHWGXMRXUQDOLVPH

 'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ
3U$EGHVVHODP%(1=$28,'LUHFWHXUGHO¶(FROH
1DWLRQDOH6XSpULHXUHGH-RXUQDOLVPHHWGHV6FLHQFHV
GHO¶,QIRUPDWLRQ


 &RRUGLQDWULFHGHODSXEOLFDWLRQ
'U1DGLD28&+(1('LUHFWULFHGHOD3RVW
*UDGXDWLRQHWGHOD5HFKHUFKH6FLHQWLILTXH


 'LUHFWHXUGHOD5pGDFWLRQ
3U$EGHVVHODP%(1=$28,

 &RPLWpGHOHFWXUH


 0RKDPHG/DNKGDU0$28*$/SURIHVVHXUj
O¶(16-6,
 %HONDFHP0267()$28,SURIHVVHXUj
O¶(16-6,
 1DGLD 28&+(1( PDvWUH GH FRQIpUHQFHV j
O¶(16-6,
 )DWLPD =RKUD 7$,(%, PDvWUH GH FRQIpUHQFHV j
O¶(16-6,
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