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Editorial 

   « Chaque science a son point de vue sur la réalité. Le 

point de vue de l’économie sur un phénomène n’est pas 

le point de vue de la sociologie sur le même 

phénomène. Chacune de ces sciences a su développer 

des théories de référence et des concepts servant au 

découpage  du monde pour présenter des 

analyses  cohérentes de son point de vue. Si l’on veut 

apporter quelque chose  du point de vue des sciences de 

l’information et de la communication, on aura, bien 

évidemment, intérêt à poser la question principale de 

sa recherche en termes spécifiques des sciences de 

l’information et de la communication. » 

Alex Mucchielli. Pour des recherches en 

communication, Communication et 

organisation, 12 | 1997, Presses universitaires 

de Bordeaux. 

        La particularité des SIC est  de pouvoir appliquer 

des méthodologies inter-sciences à des problématiques 

transversales, en appréhendant l'information et la 

communication non de façon globale, mais dans ses 

manifestations marquantes. Articulation entre  

dispositifs techniques  et production des discours.  Prise 

en compte de l'ensemble du processus allant de la 

production et de la conception des produits 

informationnels et culturels à leur consommation et à 

leur réception. Relations  entre les instances de 

médiation culturelle et sociale et les dispositifs de la 

communication médiatisée. Attention accordée aux 

processus complexes et contradictoires par lesquels les 

moyens de la communication moderne s'insèrent 

progressivement dans les Sciences de l'information et 
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de la communication. Prise en compte des relations 

étroites qui se nouent entre l'avancée de l’ordre 

informationnel et la mise sur le marché de dispositifs et 

de produits. Interactions entre sphère professionnelle  et  

sphère privée. Et enfin, Elargissement de l’espace  

public, au-delà de l'espace public politique et sa 

tendance à la fragmentation en espaces publics partiels. 

En fait, les SIC, à la différence d'autres sciences 

humaines et sociales, se positionnent en situation de 

relier connaissances fondamentales et connaissances 

immédiates, acquis théoriques et savoir-faire 

professionnels, longue durée et conjoncture, élaboration 

conceptuelle et travail de terrain. Quelle est la place des 

SIC sur le marché des savoirs, quels sont ses apports 

spécifiques ? La recherche en communication doit se 

livrer à un incessant effort de positionnement 

épistémologique. « Les SIC se trouvent de facto dans 

l’inconfortable position d’avoir institutionnellement à 

assumer une position académique de type disciplinaire, 

tout en défendant par ailleurs un statut cognitif qui les 

place du côté des  ensembles pluriels  et leur assigne 

une place du côté des frontières définies comme zones 

de contact, intersections, interfaces et lieux 

d’échange. » (Boure, Robert. 2002 : 20-21.  Quelle 

histoire pour les sciences de l’information et de la 

communication).  

     Dès lors, la Revue de Journalisme et  

Communication est en quête constante de 

problématiques pertinentes. Elle se veut  

interdisciplinaire, non du fait de l’origine de ses 

chercheurs, mais du fait des emprunts que les SIC font, 

encore et toujours, aux autres disciplines plus anciennes 

et mieux constituées. Mais elle doit pouvoir 

revendiquer son statut du fait de la spécificité de son 



objet scientifique. Elle se veut  une relation entre un 

sujet et un objet qui existerait par lui-même, et qu’elle 

cherche à expliquer ou à comprendre par son 

vocabulaire, ses concepts, ses lois, ses théories. Son 

objectif est de fournir des pistes de réflexion aux jeunes 

chercheurs (doctorants ou jeunes docteurs) pour penser 

les modalités d’application d’une démarche 

interdisciplinaire dans le cadre d’un travail de 

recherche en Sciences de l’Information et de la 

Communication. Ce nouveau numéro participe de cette 

volonté d’inviter les jeunes chercheurs en SIC à 

s’interroger sur la manière dont ils convoquent, tout au 

long de leur parcours de thèses, les disciplines 

nécessaires à la compréhension de leur objet d’étude ; 

sur la manière dont ils ont élaboré leur cadre théorique ; 

ainsi que sur la manière dont ils sont éventuellement 

amenés à se positionner au sein d’une équipe composée 

de chercheurs plus aguerris  issus de champs 

disciplinaires distincts.  

     C’est pourquoi ce numéro 7 et le prochain ne seront 

pas thématiques, ils se proposent d’offrir l’opportunité 

à des articles remis à la rédaction de participer à cette 

dynamique  et d’accompagner l’ENSJSI dans ses voies 

de recherches futures dans le domaine des Sciences de 

l’Information et de la Communication. Reste que nos 

exigences sont toujours les mêmes : excellence, probité 

et haut niveau d’expertise. A ce propos, nous tenons à 

remercier le professeur Francis Balle qui nous fait 

l’honneur d’intégrer notre comité de lecture. 

 

 
                                    Pr . Abdesselam  BENZAOUI                                                  

Directeur, ENSJSI 
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 مساد كمىش      

           محاضسأستاذ                      

-جيباشة–املسكص الجامعي مسسلي عبد هللا             
 

   مالك محمد             

 محاضسأستاذ             

   -خميس مليانت –جامعت الجياللي بىنعامت            
 

    بِالم،  اجفا٥، رهىُت، ـىسة ـىسة، تفتاييت امل كلماثال

 مٙهىم، حؽ٣ل وبىاء
    

Abstract:  
 

       Abstract: This article examines the concept of the 

mental image and how it is formed, as well as its 

relation to the media system. The article begins by 

defining the concept through the approach of many of 

the knowledge that intersects the term. In sociology, for 

example, the mental image was based on imagination. 

In psychology, And in the field of information and 

communication sciences has several entrances that 

demonstrate the concept of image and speech 

facsimiles of the dismantling of symbols and icons and 

reshaping, and in public relations, the concept of the 

image as a mental was formulated based on data and 
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contexts External environment surrounding the 

individual. 

 

        In the second part of the article we address the 

roles played by the media and communication media in 

the drawing and shaping of various mental images, as 

the latter a major source of pumping a set of symbols 

and meanings and icons, and thus constitute mental 

images or real stereotyped in accordance with the 

extent of association or approach to reality , And we 

have employed in this article a series of approaches and 

theories that explain the relationship between them, ill-

built or guidance. 
 

   مهيدج

الٙشد للبِئت  برا ١ان الاجفا٥ هى ؤظاط بدساٟ

خه ًِ  اإلادُىت به ؤو الّىالم البُّذة ِىه، وبرا ١اهذ مّ٘ش

ؤو الّىالم مشجبىت بخبراجه الاجفالُت، وبرا ١ان  جل٤ البِئت

ا في بواس ِملُاث ًُّ ما  الٙشد لِغ ظلب
ّ
الاجفا٥ اإلاخّذدة وبه

المُتًخٙاِل ل٣ُّىِّن ـىًسا ومّاوي؛ ٘ةّن ال ذ  ذساظاث ؤلِا
ّ
جا٠

ي لذي  الم جخفذس وظاثل بىاء الفىس واإلاّاوِّ ؤن وظاثل ؤلِا

وسّبما ؤدس٠ها  ،اإلاّلىماحّي ل٢ثحر مً الىاط ألا٘شاد، ٘هي اإلافذس

وبعبب ٜىة بم٣اهاتها وواٜاتها  ،ِلى ؤنها الحٝاثٞ هٙعها الٙشد

الم  ٘ةّن   باإللا٘ت بلى ،وؤلادساٟ حعاِذ ِلى الٙهم وظاثل ؤلِا

ت مفادس بٝىة ؤنها جىا٘غ  ،)خاـت لذي ألاوٙا٥( ألاخشي  اإلاّ٘ش

ُه  .١ل رل٤ في ٌّل جضاًذ اظخخذامها ِلى ؤنها وظاثل للت٘ر
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الم دون جمدُق  وجتزاًذ ؤظباب ٜبى٥ ما جّٝذمه وظاثل ؤلِا

ت، اإلاعخىي  ا إلاجمىِت مً الّىامل )اإلاشاخل الّمٍش ًٝ  ٘و

 .لصخفُت(الخّلُمي، الهشوب مً الىاْٜ، لّٚ الخبرة ا

ت ت مً الٙشوك الىٍٍش ً  وجخٙٞ مجمِى ِلى ؤن ج٣ٍى

الم،  اثٚ وظاثل ؤلِا الفىس الزهىُت وبىاء اإلاّاوي مً ؤهم ٌو

ت، الخّلم باإلاالخٍت،  ومً جل٤ اث: الخٙاِلُت الشمٍض الىٍٍش

ٞ  الٕشط الثٝافي،  ُت، الدعٍى جذُِم الفمذ، الٙجىة اإلاّ٘ش

ت "جشجِب ألاولىٍاو  ،الاحخماعي  Agenda""ثجا٠ذ هٍٍش

Setting"  ًِلمُت خال٥  دساظت 555، والتي جذِمها ؤ٠ثر م

الم زالزت ِٝىد مً الضمً ؤن  سظم الفىس  مً ؤولىٍاث ؤلِا

ٝت؛ 1وجإوحر وحهاث هٍش الىاط الزهىُت ّشك التي ٘الىٍش
ُ
 بها ح

ىن وألادواس في اإلاشؤة  همىُت ـىسة ج٣ّىن  بها جٝىم التي الخلٍُٙض

 جدذد الّعىد بها ٌّشك التي ٍٝت، والىش 2الجمهىس  لذي لها

ٝت ٠ما3 هدىهم الجمهىس  اججاهاث  بها حّشك التي ؤن الىٍش

الذاخلُت  الجماِت اهىباِاث جدذد الخاسحُت الجماِاث

 ججاهها وه٢زا.ا وظلى٠ُاتها هدىها

هٜذ و 
ّ
الم  ج٢مً خىىسة ما جيؽشه ؤو جبث وظاثل ؤلِا

 خمْ مًّلىماث ظلبُت ِلى الفىسة الزهىُت إلاجؤخباس وممً 

المُت لخ٣ّىن  ما برا اإلاجخمّاث في خا٥ ج٣املذ هزه اإلاىاد ؤلِا

ذ اإلاّشفي )مّلىماث، ّْ ً الُب  ،ؤ٣٘اس، اهىباِاث( لذي آلاخٍش

ًٝىم ِليها  رل٤ ؤّن البّذ اإلاّشفي هى الٝاِذة ألاظاظُت التي
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ذان آلاخشان للفىسة الزهىُت )الىحذاوي والعلى١ي  ّْ              الُب

المُتؤلاحشاجي ؤو ًم٢ً ؤن  (، وهزا ٌّني ؤنَّ اإلامامحن ؤلِا

٣ًىن لها جإزحر في بىاء الفىس وسظمها ؤو بِادة ـُأتها لذي 

م٢ً ً، ٍو ؤن ال ج٣ىن مازشة، بال ؤن الّامل الزي  آلاخٍش

 مً الذساظاث بلُه ؤؼاسث 
ٌ
ً  ُ٘ما ًخقمجمىِت ج٣ٍى

ً هى: اليؽش العلبي  الفىسة الزهىُت ًِ مجخمْ لذي آلاخٍش

مفذًسا للفىس التي جدٍى باإلافذاُٜت  الزاث، باِخباسهًِ 

ً وبالخالي الثٝت لذي  .آلاخٍش

لى ؤهمُت بؤو٥ مً لٙذ الاهدباه  "ؤسظىى"١ان و  

ٙها ِملُت حعبٞ الخ٢ٙحر وسؤي بإّن  ،الفىسة الزهىُت بـى

 ،ن ًخدٝٞ دون وحىد ـىسة رهىُتؤالخ٢ٙحر ال ًم٢ً 

ّش٘ها بإنها ١ل ما ًخدذد به الص يء و  وهزه بؼاسة  ،ٍخّحنِو

و الؽ٣ل وهي جٝابل اإلاادة ؤن الفىسة حّني الفٙت ؤلى ب

وهزا  ،4ال في الزهًبولِغ هىاٟ مادة بٕحر ـىسة 

ٚ اِخمذه   "الخٍّش
 
١ 

ْ
ت "ياه ت اإلاّ٘ش ر ٘ٛش بحن ب ،في هٍٍش

ت ؤاإلاادة والفىسة و  ولٞ لَٙ اإلاادة ِلى ١ل ما في اإلاّ٘ش

ولٞ لَٙ ؤو والخجشبت  ؤلاخعاطمً ِىاـش معخمذة مً 

ت مً ِىاـش معخمذة مً ٜىاهحن  الفىسة ِلى ما في اإلاّ٘ش

ن جشجب مّىُاث الحغ )اإلاىحىداث ؤالّٝل التي جداو٥ 

همهابٕها في ٜىالب حعاِذ ِلى َوجٙش  ،الحعُت(  ،دسا٠ها ٘و

٘الضمان ـىسة الحغ الذاخلي واإلا٣ان ـىسة الحغ 
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واإلا٣ان والضمان ـىسجان ٜبلُخان جىٍمان  ،الخاسجي

 .5و٠زل٤ مٝىالث الّٝل ومّاهُه ال٣لُت ،ذس١اث الحعُتاإلا

   مقترب متفاهيميالصىزة الرهنيت  .1

 إلاٙهىم   خحرةسبّت ألا ؼهذث الّٝىد ألا 
ً
 واظّا

ً
اهدؽاسا

لى هدى بالفىسة الزهىُت في  واس الذساظاث الاحخماُِت ِو

خاؿ الذساظاث اإلاخّلٝت باالجفا٥ و١ان لهزا الىمى 

التي ٠ؽٙذ ِنها الذساظاث خى٥ همُت ل اسجباه ٠بحر با

الذوس الزي جادًه الفىسة في ـُأت وجىحُه ؼ٣ل 

ُت الّالٜت ما بحن ألا  مم والؽّىب وبحن الجماِاث الِٙش

ت داخل اإلاجخمْ الىاخذ وهخج ًِ هزا الاظخخذام  ،اإلاخىِى

ن جبلىس اإلاٙهىم واظخٝش بفُٕت مخذاولت لِؽحر و٠ما ؤ

ه ٜامىط  بعتر"ِ٘ش لى مٙهىم ِٝلي بالثت في وبّخه الث "ٍو

لى اججاه هزه ب٘شاد ؤو حماِت مُّىت ٌؽحر ؼاجْ بحن ألا 

         الجماِت هدى شخق مّحن ؤوهٍام ؤو وبٝت بُّنها 

 ؛و ٘لعٙت ظُاظُت ؤو ٜىمُت ؤو ؤي ش يء آخشؤؤو حيغ 

 ٚ  ٜذمه ؤوفي حٍّش
ً
حّني الفىسة  ":ِلي عجىة"٠ثر جٙفُال

لّٝلي إلاا ظبٞ و الخىلُذ اؤالزهىُت اظخدماس الّٝل 

ن ٣ًىن رل٤ اإلاذٟس ؤدسا٠ه بالحىاط ولِغ بالمشوسة ب

 
ً
ا  واهما ٜذ ٣ًىن معمِى

ً
،ؤ مشثُا

ً
هزا الاظخدماس   و ملمىظا

و الخىلُذ للمذس١اث الحعُت ًبٝى مجا٥ اخخالٗ بحن ؤ

 الخخال٘هم في 
ً
هىاُ الخجاسب مْ ألاؼُاء ؤالبؽش جبّا
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ٙاث الفىسة، الحعُت التي مشوا بها الزهىُت  ومً حٍّش

ُت اإلاخخلٙت ًم٢ً  وجشخُالث اإلاٙهىم ِبر الحٝى٥ اإلاّ٘ش

 جُت:اظخخالؿ اإلاالمذ آلا

٘الفىس الزهىُت لذي الٙالظٙت حّني الخفىس 

ّذوا الخفىس  ،البّذي والخفىس  الٝبلي هى الخفىس  الٝبلي ِو

٘هى اإلاّاوي  البّذي الخفىس  ماؤ ،الخجشبت ِلى اإلاخٝذم اإلادن

ٗش  ،خجشبتالّامت اإلاعخمذة مً ال  "اإلاعجم الٙلعٙي"ِو

 "Form" "الؽ٣ل"نها مشاد٘ت إلاٙهىم ؤ١لمت ـىسة ِلى 

بّاد التي "الفىسة هي الؽ٣ل الهىذس ي اإلاالٚ مً ألا

 الفٙت التي ٣ًىن ِليها ؤجخدذد بها نهاًاث الجعم و 
ً
ًما

دُلىا ألا  ،6الص يء"  ،لى مّنى مٝاسببـل اإلاعجمي لل٣لمت ٍو

ٌاهش "لى بلدؽحر  "الّشبلعان "٘ٝذ وسدث الفىسة في 

ٙخه وحاءث في اإلاىجذ  الص يء وهُئخه وخُٝٝت الص يء ـو

. وفي ١لخا الحالخحن ا٘ترك 7"لخٝخفش ِلى ـٙت الص يء

ىسجه في الّٝل  اإلاّنى اإلاعجمي وحىد جىابٞ بحن الص يء ـو

ان ما   ومفذاُٜت ظِش
ً
 خُُٝٝا

ً
مما ؤِىى الفىسة بّذا

م وما ٠ؽٙذ حٕحرث واظدبّذث مْ جىىس اظخخذام اإلاٙهى 

ِىه الخىٍحراث الالخٝت في هزا اإلاجا٥ التي جٙترك بإن 

خزث الفىسة لِعذ بالمشوسة وسخت وبٞ ألا 
ُ
ـل ِما ؤ

حر خُُٝٝتبِىه بل  ٙت ٔو  ما ج٣ىن مٍض
ً
وفي اللٕت   ،نها ٔالبا

ت  "Imago"الالجُني  ـلهاؤ مً "Image" ١لمت اؼخٝذ الاه٣لحًز
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 ـىسة
ً
 "Likeness"به و ؼؤ "Picture" التي حّني خفشا

ؽابه. دا١ي َو ًُ    وجٝابل ١لمت 

ذ  ٘ش  "٠عٙىسد"ؤبدعب ٜامىط "  Image" ١لمتِو

ت ؤو ـىسة ؤـل وسخت وبٞ ألا "لخّني  و ُمدا١اة ـ٘ش

لى ألا  ها معجم 8"ٔلب البفشي للىاْٜ الخاسجي ِو ّ٘ش . َو

بعتر" الخٝذًم الّٝلي لي ش يء ال ًم٢ً جٝذًمه "بإنها  "ٍو

و مدا١اة للخجشبت ؤخُاء بؤو هي  ،بالحىاط ِلى هدى مباؼش

 اظترحاُ إلاا اختزهخه الزا٠شة ؤوهي   ،الحعُت
ً
و جخُل ؤًما

        إلاا ؤدس٠خه خىاط الشئٍت ؤو العمْ ؤواللمغ ؤوالؽم

 ٛ ٚ 9"ؤو الخزو ن ج٣ىن الفىسة ؤ. وال ٌؽتره هزا الخٍّش

حر خُُٝٝت في الىٜذ الزي ًشي  مىابٝت إلاا هى مخفىس ؤٔو

ال ش يء ٔحر خُٝٝي في الفىسة "ؤن  "ِلي عجىة"ُ٘ه 

اإلاخ٣ىهت ًِ ٘شد مّحن ؤو مىٍمت في ؤرهان ألا٘شاد لن 

هزه الفىسة هي رل٤ الٙشد ؤو جل٤ اإلاىٍمت ٠ما ًشاها 

ؤو ـادٜت  صاثٙت ١اهذ هاالء الا٘شاد او جل٢م الجماِت ظىاء

والصخق الزي ج٣ىهذ لذًه ـىسة مُّىت ًِ ش ئ  ،

 لهز
ً
        ا الخفىس الزي ١ىهه ظِخفٗش مْ هزا الص ئ جبّا

 وسدث ؤوفي اواس الخدذًذ اإلاعجمي  ،10"او ج٣ّىن لذًه
ً
ًما

و ٢٘شة مدمىلت في ؤـىسة "لى بلدؽحر " Image"١لمت 

 
ً
وهي اهىباُ  ،مام الحىاطؤالزهً ًِ ش ئ لِغ مازال

 بشخاؿ ؤًخلٝت شخق ؤو مجمىِت 
ً
لى اإلاىاٜٚ بظدىادا
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ا٠ذ هزا ٍو ؛11"والعُاظاث واإلاماسظاث العلى٠ُت

ٚ ِلى دوس خامل الفىسة في جدذًذ وحؽ٢ُل  الخٍّش

واس البيُت الاحخماُِت ب٠ما ؤهه ًدفش مجالها في ، الفىسة

ذ الزي جخممً ُ٘ه الفىسة  في واليؽاواث الخٙاِلُت الٜى

حرها مً  مّاوي ؤوظْ،  ٘هىاٟ ـىسة الضمان واإلا٣ان ٔو

هىاُ التي ججّل مً الفّىبت خفشها في مجا٥ واخذ ألا 

خشي ِملُت الترخُل الزي خمْ ؤهه ًىا٠ب مً حهت ؤر ٔح

الم اللزًً  لها اإلاٙهىم في مجا٥ الّلىم العُاظُت والِا

اهخما ِلى هدى خاؿ بمىلُى الفىسة مً هاخُت 

و ـىسة ؤاسجباوها بالّملُت العُاظُت مثل ـىسة الحضب 

و ـىسة الؽش٠ت واإلااظعت لمً ؤاإلاششح في الاهخخاباث 

٠ما ٢ٌّغ اإلاىحى الخاؿ الزي  ،امتمجا٥ الّالٜاث الّ

بذؤ ًخخزه مٙهىم الفىسة والزي بذؤ ًاظغ ُ٘ه لّلم 

 . "Imagology"حذًذ ؤولٞ ِلُه 

  "بىلذوٖ"وفي العُاٛ هٙعه ٜذم 
ً
ٙا خش للفىسة مً آحٍّش

ٙه  ت إلفىسة اإلاششح في الاهخخاباث ب"خال٥ حٍّش نها مجمِى

ن رهاؤمً الاهىباِاث الزاجُت التي جخ٣ىن ِىه في 

ذ ظبٞ  ؛12"الىاخبحن ها بؽمىلُت ؤ "لبىلذوٖ"ٜو ن ِ٘ش

ٙها ؤ خىا ؤمشاد٘ت "وظْ بـى ت ٘مّ٘ش و بذًلت ل٣لمت اإلاّ٘ش

خش ـىسحي ًِ الّالم وهزا آبالّالم ٜذ ٌعميها شخق 

ٚ ت وممامُنها مثل   الخٍّش ًخممً حمُْ مجاالث اإلاّ٘ش
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حرها  الصحت و الحُٝٝت، ما في معجم ؤ ،13 "الصجشة ٔو

لدؽحر  "Image"ِالمُت ٘ٝذ وسدث ١لمت اإلافىلحاث ؤلا 

ش " بما و ؤ و مشظىمتؤلفىسة ملخٝىت بإخذي الاالث الخفٍى

١ىنها  ةعان ما ؤي ٢٘ش بوو ش يء في رهً ؤـىسة شخق 

ىسجه التي سظمها له في رهىه ؤي  ًِ رل٤ الصخق ـو

 . 14"اهىباِاجه ِىه

ؽذ الفىسة في لىء ِالٜتها   وفي ِلم الىٙغ هٜى

ٗش ٜ  15امىط ِلم الىٙغ الفىسة الزهىُتباإلخعاط ِو

الفىسة اإلاخ٣ىهت مً ِذد مً الخجاسب الحعُت "بإنها 

ّذث الفىسة لمً هزا 16"للمىلُى هٙعه اإلاجا٥ ". ِو

 الشمىص، الفىس، :دواث الخ٢ٙحر الثالرؤخذي باإلاّشفي 

ظاط في ١ل اليؽاواث الّٝلُت ٠ما ِذث ألا  ،اإلاٙاهُم

ُت الّلُا  ن ؤعان لِغ ٘ٝي مً ونها جم٢ً ؤلاؤر بواإلاّ٘ش

ن ًدخَٙ بالخىٍُم ؤما بهو  ٌعخذعي ما هى ٔحر مىحىد، 

 . 17"الٙاِل للص يء ٔحر اإلاىحىد

ت ت وهي "الجؽىلذ" وفي هٍٍش اإلاعماة  الىٍٍش

ت البيُت والتر٠ُب " ِلى لٍٙت ـىسة جىلٞ ،الفىسٍت بالىٍٍش

ٗش معجم الّلىم العلى٠ُت مفىلح .18"والخىٍُم ِّ  و

"Image" ربت وجُُٝم مطخم ًٝذمه اإلاشء ـىسة ١ا" ههإب

 مما ؤلىٙعه ًىدذس ِما ًجب ِلى اإلاشء 
ً
       ن ٣ًىن بذال

 .19"هى في الىاْٜ
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ٙاث التي ؤوسدتها اإلاّاحم الىٙعُت  وجا٠ذ الخٍّش

حر الىاٜعي  ،إلاٙهىم الفىسة ِلى الجاهب ٔحر اإلاىلىعي ٔو

في "  Social Image"٘ٝذ وسد مٙهىم الفىسة الاحخماُِت 

اهىباِاث وحذاهُت جمثل "لى بم الىٙغ لدؽحر رخحرة ِلى 

آساء واِخٝاداث وجدامالث مبلىسة ًجشي جخُل ـىسها 

بّمٞ في الٙشد وفي اإلاجخمْ ول٢ً ال مٝابل مىلىعي لها 

اًت ِالٜت ؤًم٢ً بزباجه في الىاْٜ ٘لِغ لهزه الاهىباِاث 

 و اإلاىٜٚ الزي ؤمباؼشة باإلاىلُى 
ُ
ذ  ،20"ظٝىذ ِلُهؤ ٜو

ه الٝمُت ِىذما محز بحن الىاْٜ وبحن هز "ًىوٖ"٠ذ ؤ

 الى الاهٙفا٥ ال٢بحر بحن الىعي 
ً
ـىسجه في ؤرهاهىا مؽحرا

 و 
ً
ن الىاْٜ لِغ ؤبالىاْٜ وبحن الىاْٜ بما هى مىحىد ّ٘ال

هىا وِّؾ في ِالم مً ؤظىي ـىس جمذ مّالجتها بّىاًت و 

حر.    الفىس أل

ٚ مٙهىم الفىسة الزهىُت  وفي الاٜخفاد ٌو

٣٘اس والاهىباِاث التي اإلاّخٝذاث وألا " لِؽمل حمُْ

وهزا اإلاٙهىم   ًدملها الصخق ججاه ماظعت مُّىت،

 مً اإلاٙهىم الزي جبلىس ًِ دساظاث الفىسة 
ً
ًٝترب ٠ثحرا

المُت  في خٝل الّالٜاث الّامت  .21"والذساظاث الِا

عخخذم هدى مخخلٚ  ِلى دبألا  مٙهىم الفىسة في َو

 ًِ اظخخذاماجه في الحٝى٥ 
ً
ُت ألا  جماما  اإلاّ٘ش

ً
خشي بُّذا

وحُٕب ِىه ٢٘شة اإلاّخٝذاث  ،ًِ مّنى الهُئت والؽ٣ل
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اظخّاسة "والاهىباِاث لخىلٞ ِلى ١ل ما في اللٕت مً 

ؽحر مّنى الفىسة في ألا  ،وسمض وحّبحر ملمىط  لى : بدب َو

1.  
ً
ش مّادال ت للىق وهىا ٣ًىن الخفٍى الذالالث الشمٍض

   للخّبحر اإلاجاصي.

ت ألا  الفىسة في .2  ججعذ سئٍت سمٍض
ً
ٙها ؤهماوا دب بـى

 ؤو خُُٝٝت ؤو خذظُت. 

 سظم ٜىامه ال٣لماث.  .3

اإلاٝاسهت ؤو الدؽبُه  ال ًٝىم ِلىابذاُ خالق للزهً  .4

ب بحن واّٜخحن مخباِذجحن ى هما هوب  ،22"هخاج الخٍٝش

            ٘الفىسة في هزه الحالت جُٙذ باظخذِاء وجدعغ 

ٝت مباؼشة  ً الا٘فاح ِىههى ِمُٞ وما ال ًم٢ما  بىٍش

ٝت ججّل خاالث الىٙغ مدعىظت بفىسة   وبهزه الىٍش

   مباؼشة ؤو خذظُت.

الفىسة "في مجا٥ ِلم الاحخماُ وسد مٙهىم و

لى بلِؽحر  "Public Image" "الفىسة الّامت"ؤو  "الؽّبُت

ت ذ هٙعهمً ألا  الفىسة التي ًدملها مجمِى  ،٘شاد في الٜى

ادس حؽ٢ُل الفىسة التي جْٝ ومف ،خاـُت الّمىمُت

ٝشبىا هزا ، واس ما هى احخماعيبواس الٙشد وفي بخاسج  ٍو

ٚ الفىسة "مً مٙهىم  "للفىسة الؽّبُت" الخٍّش

بعي ؤالتي حّني في " Social Image" ؤو "الاحخماُِت
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الفىسة التي ٌؽتٟر في خملها ِذد ٠بحر مً "مّاهيها 

 . 23"واخذة و٠ُاهاث احخماُِتؤلى حماِت بالىاط ًيخمىن 

ِما  "بىلذوٖ"وجيؽإ الفىسة الؽّبُت بدعب 

ِملُت "الزي ٌّني " Discourse"ؤظماه بال٣ىن الخىابي 

ما مفذس هزه الشظاثل ؤ ،اإلاؽاس٠ت بالشظاثل والخبراث

 .ً التي جبني الفىسة الؽّبُت ٘هى الىبُّت والىاط آلاخٍش

ت احخماُِت وهزا ال ٌّني ؤّن ١ل ألا  ٘شاد في مجمِى

ن ١ل واخذ منهم ؤر بالشظاثل هٙعها بالمشوسة  ٌعخلمىن 

ّه  ن الفىسة التي جخ٣ىن في ؤال بًذٟس الىلْ مً مٜى

مُٚ 24"لى خذ مابرهً ١ل منهم ج٣ىن مدؽابهت  . ٍو

٘شاد اإلاخخلٙحن لى وحىد هٝاه حؽابه في ـىس ألا ب "بىلذوٖ"

ض هٝاه  ت باججاه حٍّض ت ًذْ٘ ظلٟى اإلاجمِى في اإلاجمِى

تها و   آخش مً  "Speech " ٍمثل ال٢المالدؽابه وجٍٝى
ً
مفذسا

          ٘الشمىص  ،مفادس الشظاثل التي حؽ٣ل الفىسة الؽّبُت

 ؤ
ً
ت التي جخىاسد مً خال٥ ال٢الم جادي دوسا و الفىس الشمٍض

 في بىاء الفىسة الؽّبُت.
ً
 مهما

           لى احعاُ بولى دي اهذاُل الحشب الّاإلاُت ألا ؤو 

ن ج٢ؽٚ ِما ؤلتي خاولذ وهمى ِذد مً الذساظاث ا

وهي  "National Image" ؤو "بالفىسة الٝىمُت"ِٗش 

 ،خشي الفىس التي ج٣ىنها الجماِاث ًِ الجماِاث ألا 

ها  ّ٘ش الفىسة التي جخإلٚ مً مجمل "نها إب "ظ٣ىث"َو
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خخُلها ِىذما ًخإمل            العماث التي ًذس٠ها اإلاشء ٍو

 . 25"٢ًٙشؤو 

ها  ٘ش مىٍىمت مً الاهىباِاث بإنها  " حان محر٥ "ِو

 وألا 
ً
 ِاما

ً
ىن جمثُال

ّ
           ٣٘اس وآلاساء والاججاهاث التي ج٣

 
ً
ٚ مىحض  ،ؤو ظاثذا و جفىس مىخذ ؤ٘هي ِباسة ًِ ـو

وفي اإلاشخلت هٙعها وؽىذ  ،و خ٣ىمخهؤلؽّب دولت ما 

            "Stereotype" الذساظاث الخاـت بالفىسة الىمىُت

 لى خذ ٠بحر مْ مٙهىم الفىسةبل وهى اإلاٙهىم الزي ًخذاخ

"Image" ٙه ب لى الحذ الزي ِالجه بّن الباخثحن بـى

 
ً
 للؤسدًٙا

ً
م٢ً بًجاص 26الىمىُتفىسة و بذًال بّن ، ٍو

 لفىس الزهىُت اهىالٜا مما ظُإحي:ل اإلاٝاسباث اإلاٙاهُمُت

  ؤن الفىسة هي مدخىٍاث ِٝلُت ؤو خاالث ِٝلُت

ُت للٙشد ومً زم ٘إن ؤًت  جذخل في بواس البنى اإلاّ٘ش

دساظت للفىسة البذ مً ؤن جْٝ لمً خٝل 

ُت.   الذساظاث اإلاّ٘ش

  ًم م ن الفىسة خاـُت ٘شدًت جخق ؤِلى الٔش

ن جمثل ٌاهشة ؤنها ًم٢ً ؤال بالحالت الّٝلُت للٙشد 

را ١اهىا باحخماُِت مً وحهت هٍش خامل الفىسة 

و اإلادمى٥ ؤحماِت حؽتٟر في ـىسة واخذة 

٠ما ؤن مفادسها احخماُِت  ،سثالجماِاث التي ـى 

ً مً خال٥ الىاط آلا           و الخبراث والخٙاِلؤخٍش
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الخيؽئت الاحخماُِت  وجيخٝل ِبر ِملُت ،و ختى اللٕتؤ

ِلم الاحخماُ اهىالٜا مً وهى ما ًبرس دساظتها 

   بالزاث.

   ً٘شاد ِٝى٥ بّن ألا "ن جبذؤ في ؤؤي ـىسة ًم٢

٘شاد ٝل بحن ألا ِىذما جيخ "Public"زم جفبذ ِامت 

ؽتر١ىن ٘يها خشي ؤوجشجبي بهزه الىٝىت خاـُت  ،َو

همُتها وجإزحرها وهي اِخٝادها بإن ؤحّىي للفىسة 

ً ٌؽتر١ىن مّىا في الفىسة هٙعها ًِ الّالم آلا  خٍش

ً آلا  ً وهزا الاِخٝاد هى حضء مً ـىسجىا ِو خٍش

 .27"للّالم

هىاٟ بّن الاظخخذاماث التي ٜشبذ ١لمت   -

"Image " ًمٙهىم الاججاه واإلاىاٜٚ مثل ـىسة الّشب م

نها حؽتٟر في اإلا٣ىهاث الثالر ؤوهزا ٌّني ، ِىذ ؤلاه٣لحز

ُت ؤي  التي جالٚ مٙهىم الاججاه وهي اإلا٣ىهاث اإلاّ٘ش

ُت ٙهم بىظاوتها الص يء وؤلا  ،العماث اإلاّ٘ش ًُ دسا٠ُت التي 

ٝت ِٝلُت، والثاوي اإلا٣ىن الخإزحري  و الاهّٙالي ؤ ،بىٍش

ذم الخٙمُل، والثالث الّاوٙي ا إلاخمثل بالخٙمُل ِو

ت  مً اإلا٣ىن الحش١ي العلى١ي الزي ًمم مجمِى

الاظخجاباث الحش٠ُت الّملُت التي ٌّخٝذها اإلاشء مالثمت 

 ب
ً
ن ؤٔحر  ،صاء الص يء في لىء ـٙاث الص يء اإلاذس٠ت معبٝا

ٌّذ الفىسة اإلا٣ىن اإلاّشفي لالججاه، ؤي 28بّن الباخثحن
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٘ان الفىسة جمثل  لص يء ومً زم ؤنها الادساٟ الّٝلي ل

 له
ً
 مً الاججاه ولِغ سدًٙا

ً
 .حضءا

٘ٝذ حّني  فىسةهىاٟ دالالث ِذة إلاٙهىم الـ  -

 حّني البرادًم
ً
ت واخُاها  29هُٝن اإلاادة ؤو ال٢ٙشة ؤو اإلاّ٘ش

او هي اهىباِاث وفي اٜشب مّاهيها الى بدثىا حؽحر ١لمت 

          الفىسة وجٝترب مً مٙهىم العمّت ٘فىسة ماظعت 

 او شخق هي بالمشوسة ظمّخه. 

هاججت بالذسحت  سةى الف الخّذدًت الذاللُت إلاٙهىم حّذ  -

          الاظاط ًِ ؼمىلُت اإلاٙشداث التي حؽ٣ل ـىسها 

 ،هىاُ الّذًذة للفىس، ٘هىاٟ ـىسجىا ًِ الّالمؤو ألا 

ىسة الضمان ىس الّالٜاث ،ـو ىس للُٝم ،ـو ىس  ،ـو ـو

ً اللل  زًً وؽتٟر مّهم في هزا الّالم وفي ٘شاد آلاخٍش

 هىاٟ ـىس جد٢م ِالم الّلمؤمجا٥ الّلم 
ً
وفي  ،ًما

لىئها ًخم جش٠ُب الّالٜاث الٝاثمت في ال٣ىن مىلُى 

     الّلم.

   الصىز الرهنيتومستىياث ت املنظم .2

باإلاىٍماث ِادة ما ًشجبي مٙهىم الفىسة الزهىُت 

 "ح٢ُٙجز"ٜام  واسوفي هزا ؤلا  ،الاحخماُِت ؤو الاٜخفادًت

 30ذاد ؤهىاُ الفىسة الزهىُت ُ٘ما ًلي:بخّ

اإلايؽإة ؤو  الٙشد شي ًالتي  الفىسة الفىسة اإلاشآة: وهي -1

 مً خاللها. ؤواإلاجخمْ راجه
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الىٗش التي ًشي  الفىسة الفىسة الحالُت: وهي -2

 آلاخش الٙشد ؤو اإلايؽإة ؤواإلاجخمْ.

ىبت: وهي التي  -3 ة الٙشد ؤو اإلايؽإىد ًالفىسة اإلأش

 ؤن ج٣ىنها لىٙعها في ؤرهان الجماهحر. ؤواإلاجخمْ

الفىسة اإلاثلى: وهي ؤمثل ـىسة ًم٢ً ؤن جخدٝٞ  -4

خباس مىا٘عت اإلايؽأث ألاخشي  برا ؤخزها في الِا

وحهىدها في الخإزحر ِلى الجماهحر، ولزل٤ ًم٢ً 

ّت.  ؤن حعمى بالفىسة اإلاخٜى

الفىسة اإلاخّذدة: وجدذر ِىذما ًخّشك ألا٘شاد  -5

مخخلٙحن للميؽإة ٌّىى ١ل منهم اهىباِا إلامثلحن 

مخخلٙا ِنها، ومً الىبُعي ؤن ال ٌعخمش هزا 

ال ٘ةما ؤن ًخدى٥ بلى ـىسة بًجابُت   الخّذد وٍى

ؤو بلى ـىسة ظلبُت ؤو ؤن ججمْ بحن الجاهبحن 

ـىسة مىخذة، جٍلها الّىاـش ؤلاًجابُت والعلبُت 

 جبّا لؽذة جإزحر ١ل منها ِلى هاالء ألا٘شاد.

م حن سثِعُحن مً الفىس ِو ىما ًم٢ىىا الخمُحز بحن هِى

الزهىُت الخاـت باإلااظعاث، وهما: الفىسة اإلاذس٠ت 

والفىسة اإلابخٕاة، ورل٤ ِلى لىء الخمحز بحن ما هى مىحىد 

 ّ٘ال وبحن ما هى ميؽىد. 
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 . الصىزة املدزكت  1

 : 31وهمحز في الفىسة اإلاذس٠ت ، بحن ١ل مً

 زجيت  . الصىزة املدزكت الخا1.1

م٢ً ؤن جخخلٚ مً حمهىس بلى آخش، بُذ ؤنها  ٍو

باليعبت للماظعت راث الىابْ الىوني جخمحز بعلىت معخمذة 

مً الفىسة التي ٣ًىنها الجمهىس الّام بؽإنها، هزا ألاخحر 

ظىاء ١اهذ جمذ ، الزي ًإخز خحزا ٠بحرا مً اهخمام اإلااظعت

مذي سلا هي مىحىدة، وال ٌٕحر ٘بفلت بلى الحُٝٝت ؤم ال، 

ً ؤو ٜلٝهم بؽإنها ؼِئا مً وبُّتها.  اإلاعحًر

 الصىزة املدزكت الداخليت   .2.1

جخخلٚ ِمىما ًِ الفىسة ألاولى، ٘اإلاعخخذمىن في 

ت هٝاه لّٚ ؤو ٜىة اإلااظعت،  ولْ ٌعمذ لهم بمّ٘ش

ت مبيُت ِلى:  ُت مىخجاتها، وهزه اإلاّ٘ش  وؽاوها، هِى

 .اإلاالخٍاث الصخفُت 

  اإلاّلىماث التي ًخدفلىن ِليها مباؼشة مً اإلااظعت

 ؤو مً ؤلاؼاِاث.

  ،اإلاّلىماث اإلاخّلٝت باإلااظعت واإلالخٝىت مً خاسحها

وفي  ،ٜشاءة الصحا٘ت، خذًث الضباثً و اإلامىهحن...الخ

هزا الفذد ٘ةن ما ٣ًىهه اإلاعخخذمىن مً ؤساء وما 

ًمل٣ىهه مً مّاٗس خى٥ اإلااظعت هى اإلاازش ألاو٥ 

 ـىستها. ِلى



92 

 

 . الصىزة املبتغاة   2

الفىس اإلابخٕاة هي الفىس اإلاثالُت التي جداو٥ 

ها ؤو جدُٝٝها والتي جشجبي بإهذا٘ها الّامت ٔحر ، اإلااظعت بلٔى

ؤهه ال ًيبػي ججاهل ؤهه بحن الفىسة اإلاذس٠ت الخاسحُت ٠ما 

بِىتها الذساظاث، والفىسة اإلاثالُت اإلاخّلٝت بخٛى وومىح 

ت الّا مت، جىحذ وفي ٔالب ألاخُان ٘شوٛ جفل بلى خذ اإلاذًٍش

 .الهىة في بّن الحاالث، والتي ال ٣ًىن باإلاٝذوس ظذها 

وهٍشا لهمُت ـىسة اإلااظعت، واسجباوها بمذي زٝت 

الجمهىس بهزه ألاخحرة، ٘ةنها حّذ مً بحن اإلاهام الشثِعُت 

وإلاا ١ان لهزه الفىسة الذوس  ،اإلاعىذة بلى الٝاثم باالجفا٥

ٖ ألازش في جمخحن الّالٜت بحن اإلااظعت، وحمهىسها ٘ةن البال

ِلى اإلاؽخٕل بمهىت ـىّها مشاِاة بّن اإلابادت ألاظاظُت 

 32: في رل٤

  : ؤن ج٣ىن ـىسة خُُٝٝت 

عخذعي ألامش  ًا٠ذ التزام الحُٝٝت صحت الٝى٥، َو

ٚ باإلااظعت ِلى ما هي ِلُه ً  الخٍّش ٘الُٝام بدملت لخ٣ٍى

ًٝىم ِلى الفذٛ داخل ـىسة للماظعت ًيبػي ؤن 

اإلااظعت ٠ما في خاسحها، وفي هزا الفذد ججذس ؤلاؼاسة بلى 

ؤن ؤي ٘ٛش ًم٢ً مالخٍخه ؤو ا٠دؽا٘ه بحن الفىس 

ت اإلااظعت(، وجل٤ التي حععى اإلااظعت بلى  الحُُٝٝت )هٍى

ها، ٌّخبر ٔاًت في الخىىسة، وبرا ما  الٝاثم  ِمذبلٔى
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ةن اإلااظعت جخجه ٘ باالجفا٥ بالٝٙض ِلى جٝذًم الحُٝٝت،

 خخما هدى ال٣اسزت .

 : بر ًيبػي ِلى الٝاثمحن  ؤن ج٣ىن ـىسة بًجابُت

اث اإلاىاظبت التي  بالّالٜاث الّامت اظخٕال٥ ألاٜو

ْ مً  حّبر ًِ ؤخعً ؤخىا٥ اإلااظعت بٝفذ ال٘ش

 ُٜمتها .

  ؤن ج٣ىن ـىسة زابخت:  بما ؤن ـىسة اإلااظعت هي

الٜاث الّامت هدُجت لىبُّتها، ٘ةن ِلى الٝاثم بالّ

ؤن ٌّمل مً ؤحل الحٙاً ِليها مً الخبذ٥، بر ؤن 

وى٥ ِمش الفىسة مشجبي بّٙالُتها اإلابيُت ِلى 

ان ما جضو٥.  الفذٛ، ٘الفىسة ال٣اربت ظِش

 :ِلى الٝاثم بالّالٜاث الّامت  ؤن ج٣ىن ـىسة ؤـلُت

ً ـىسة ؤـلُت للماظعت، ٘ال  ؤن ٌّمذ بلى ج٣ٍى

تها، بال برا ١اهذ ش يء ًم٢ىه بزشاء هزه الفىسة  وجٍٝى

 .33هزه ألاخحرة هابّت مً ِمٞ ؤـالتها

وبىاء ِلى ما ؤظلٙىا ر٠شه ، هٝى٥ بن مجا٥ ٠عب 

الجماهحر )داخلُا وخاسحُا(، والزي ٌؽ٣ل الشؤظما٥ الحُٝٝي 

للخإٜلم مْ اإلادُي، ولمان البٝاء في الىظي الخىا٘س ي، ًمش 

ي مً ِبر حؽ٢ُل ـىسة للماظعت، والتي ال ًم٢ً ؤن جإح

خذ ٜىىاث  ٘شآ، وبهما جخإظغ ِلى الالتزام بٝى٥ الحُٝٝت ٘و

الاجفا٥ والخٙاِل، وهاججت ًِ ِمل مخ٣امل وميعٞ ٣ًىن 
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مً اخخفاؿ بداسة الّالٜاث الّامت، ًم٢ً اِخباسه هىذظت 

ٞ مّاًحر معخٝاة مً واْٜ اإلااظعت.  الفىسة ٘و

وسائل إلاعالم والصىز الرهنيت  من التكىين إلى .3

 يهالتىج

هىاٟ ٜذس ٠بحر مً الاجٙاٛ بحن الذساظاث التي 

جىاولذ الفىسة الزهىُت ِلى ؤهمُت دوس وظاثل ؤلاِالم في 

ش الزهني، ختى ؤن هىاٟ مً ٌّخبر ؤّن وحىد  ِملُت الخفٍى

المُت هى س٠ً ؤظاس ي مً ؤس١ان الفىسة  الىظُلت ؤلِا

 الزهىُت.

ٚ ظماث  ضث مٍّم الذساظاث ِلى ـو
ّ
ولزل٤ س٠

المالفىس الزه  ،ىُت مً خال٥ جدلُل مممىن وظاثل ؤلِا

مْ رل٤ ٘ةن مجاالث ؤخشي للبدث ًم٢ً ؤن حعاهم في و 

ش الزهني، والٍشوٗ التي ًخم  ادة ٜذسجىا ِلى ِملُت الخفٍى ٍص

ش.  ٘يها هزا الخفٍى

ٚ دوس الىظاثل        ومً ؤهم هزه اإلاجاالث ـو

المُت في ِملُت الخفىٍش الزهني مْ دساظت ِالٜت هزه  ؤلِا

الىظاثل بالجماِاث اإلاعُىشة، رل٤ ؤهه لم ٌّذ مً اإلام٢ً 

ٚ ظماث الفىس الزهىُت، ول٢ً البذ مً  الا٠خٙاء بـى

دساظت ألاهذاٗ ألاًذًىلىحُت التي جدٝٝها هزه الفىس، 

المُت بالتر٠حز ِلى الفىس الزهىُت  وإلاارا جٝىم الىظاثل ؤلِا

، لؽّىب مُّىت ؤو حماِاث بزيُت مُّىت في ٘تراث مدذودة
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وإلاارا ًخم التر٠حز ِلى ظماث مُّىت في الفىسة الزهىُت، 

 .وبهما٥ ظماث ؤخشي 

الم مً خال٥ ما جٝذمه مً  حعخىُْ وظاثل ؤلِا

اث جخفل بإهماه الحُاة في اإلاجخمّاث اإلاخخلٙت ؤن  مىلِى

ادي هزا  جىٝل ألا٘شاد مً ِاإلاهم اإلادذود بلى ِالم ؤوظْ، ٍو

ت هاالء ألا٘شاد ب إظالُب الحُاة في بّن الاهخٝا٥ بلى مّ٘ش

، ٠ما بهاث اإلاخٝذمت ُ٘ىمى لذيهم الاظخّذاد للخز ااإلاجخمّ

جىمى لذيهم الٝذسة ِلى الخٝمق الىحذاوي ؤي الٝذسة ِلى 

ً ؤو جفىسه لذوسه  جفىس الٙشد لىٙعه في ٌشوٗ آلاخٍش

ً في اإلاجخمْ، وفي هزا العُاٛ ًشي  ماسؼا٥ "وؤدواس آلاخٍش

م التي ٌعخخذمها مجخمْ ما ؤن وظاثل ؤلاِال  "ما١لىهان

جدذد بلى خذ ٠بحر وبُّت و٠ُُٙت مّالجخه إلاؽا١له، ٠ما "

الم ِلى الٍشوٗ البُئُت اإلادُىت بال٘شاد  جازش وظُلت ؤلِا

الزًً ٌِّؽىن في ٌل ٌشوٗ مدؽابهت ٘هي جازش ِلى 

ٝت ج٢ٙحرهم لى هىاٛ ٜىمي ًشي ، 34"وٍش  "هشبشث ؼُللش"ِو

الم ألامش  ٝىمىن بىلْ ؤظغ ٢ًٍُت ؤن معئىلي وظاثل ؤلِا

ىن ِلى  ؽ٘ش ِملُت وؽش وجذاو٥ الفىس واإلاّلىماث، َو

مّالجتها وبخ٣ام العُىشة ِليها، جل٤ الفىس واإلاّخٝذاث 

التي جدذد مّخٝذاجىا ومىاٜٙىا، بل وجدذد ظلى٠ىا في 

الم بلى وشح ؤ٣٘اس  ىذما ٌّمذ مذًشو ؤحهضة ؤلِا النهاًت، ِو

د الاحخماعي ٘ةنهم وجىحهاث ال جخىابٞ مْ خٝاثٞ الىحى 
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           ألا٣٘اس التي "خدىلىن بلى "ظاثٝي ِٝى٥"، رل٤ ؤن ً

وبلى بهخاج وعي ال  جىدى ًِ ِمذ بلى اظخدذار مّنى صاثٚ

ب بةداسجه الؽشوه الّٙلُت للحُاة  ٌعخىُْ ؤن ٌعخِى

مها ِلى اإلاعخىي الصخص ي ؤو الاحخماعي  الٝاثمت ؤو ؤن ً٘ش

لى  .35"هت ؤو ممللتلِعذ في الىاْٜ ظىي ؤ٣٘اس ممى  ِو

الم، بال  م مً ١ل الاهخٝاداث التي وحهذ لىظاثل ؤلِا الٔش

ؤنها ال صالذ اإلافذس الشثِس ي للمّلىماث والخفىساث، 

 رل٤ مً خال٥ الىخاثج الخالُت: وهلخق

  المُت ؤـبدذ في ِفشها مفذسا ؤن الىظُلت ؤلِا

ه ًِ اإلادُي  ٌعخٝي مىه الٙشد مّلىماجه ومّا٘س

ذ ١ اث التي الخاسجي، ٜو ان رل٤ ؤخذ اإلاىلِى

الم في دو٥ مخخلٙت،  ؼٕلذ اإلاهخمحن بٝماًا ؤلِا

ذ ِام  ِلى الُّىت الٝىمُت  1977٘ٙي دساظت ؤحٍش

٢ُت جبحن ؤن مألا  مً ؤ٘شاد الُّىت ؤحابىا  %95ٍش

ِلى العاا٥ ألاو٥: مً ؤًً خفلذ ِلى مّلىماج٤ 

خى٥ ما ًذوس في الّالم؟ بإنهم خفلىا ِليها مً 

 الم.وظاثل ؤلِا

 الم لم ح ث لىٝل اإلاّلىماث، اّذ ؤدو ؤن وظاثل ؤلِا

ول٢نها ؤـبدذ ؤدواث لخىحُه ألا٘شاد والجماِاث، 

ت والاحخماُِت، ورل٤ ٘ةن  ً مىاٜٙهم ال٢ٍٙش وج٣ٍى

مً الفىس التي ًبىيها ؤلاوعان لّاإلاه  %75ما ًٝشب 
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الم اإلاخخلٙت، ومما ٌّضص  معخمذة مً وظاثل ؤلِا

الم في هز ا اإلاجا٥ ؤنها حعهم بذوس دوس وظاثل ؤلِا

ً ما ٌعمى بـ: "بئت الشؤي"  .ؤظاس ي في خلٞ وج٣ٍى

  الم ٜذ دخلذ مشخلت حذًذة ؤن وظاثل ؤلِا

ٌعىدها الخىا٘غ الؽذًذ بُنها وبحن اإلااظعاث 

الخّلُمُت ُ٘ما ًخّلٞ بالذوس التربىي وألازش 

الخّلُمي الزي ًمثل هخاحا ل٣ا٘ت مٍاهش ؤلاهخاج 

تي جخىلى وؽشها بحن الجماهحر الثٝافي ؤو ال٢ٙشي ال

ِلى اخخالٗ ٘ئاتها بذءا بالوٙا٥ ومشوسا بالؽباب، 

 36ب٢باس العً مً الجيعحن. اواهتهاء

 نظسياث الاجصال والصىز الرهنيت 

اث  جخّلٞ الفىس الزهىُت بالّذًذ مً الىٍٍش

اث ما ًلي:  الاجفالُت وجإحي ِلى سؤط هزه الىٍٍش

 نظسيت املعالجت املعلىماجيت  -1

مبيُت في ألاظاط ِلى ٠ُُٙت مّالجت ؤلاوعان  وهي

الم للمّلىماث التي ًدفل ِليها  مً خال٥ وظاثل ؤلِا

حرها، وهٍشا لىُٕان وظاثل الاجفا٥ في ِملُت ؤلامذاد  ٔو

باإلاّلىماث مً حهت، وجش٠ض هزه اإلاّلىماث في ؼ٣ل ـىس 

رهىُت، ٘ةهه ًم٢ً الٝى٥ بإن الفىس الزهىُت حّذ ِفب 

ت، وج ت ِلى ؤن هزه الىٍٍش ألاشخاؿ "ا٠ذ هزه الىٍٍش

لذيهم وحهاث هٍش مترسخت ومٝبىلت خى٥ بّن ألا٣٘اس 
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إلاترظبت اوالصخفُاث والٝماًا، وهزه الفىس الزهىُت 

حعاِذهم ِلى جٙعحر ما ًذوس خىلهم وما ًخلٝىهه مً 

الم لذيها 37"مّلىماث لى هزا ألاظاط ٘ةن وظاثل ؤلِا ، ِو

ذ٥ ؤو حٕحر مً هزه مً الحش٠ت التي جذِم ِبرها ؤو حّ

المُت، وزٝخه  الفىس، وبمٝذاس اسجباه الٙشد بالىظُلت ؤلِا

المُت في  بها، واِخماده ِليها ٣ًىن مذي حش٠ت الىظُلت ؤلِا

 ظّيها لخُٕحر ؤو حّذًل ؤو دِم الفىس الزهىُت ؤ٠بر وؤوضح.

 نظسيت التىقعاث الاجتماعيت   -2

ت ؤن ؤلاوعان ٌععى مً خال٥  وحّني هزه الىٍٍش

الم بلى الفى  س الزهىُت اإلا٢دعبت ِبر حّشله لىظاثل ؤلِا

٘هم ٠ُُٙت الخّامل مْ اإلاجخمْ مً خىله، بما ًى٘ش له ٜذسا 

ّاث الاحخماُِت التي جد٢م ظلى٠ه في الجماِاث  مً الخٜى

شها في و  م٢ً جلخُق هزه التي جم جفٍى الم، ٍو ظاثل ؤلِا

ت ُ٘ما ًلي:  الىٍٍش

 مّاًحر ؼ٣ل في هشجٍ التي الاحخماعي الخىٍُم همارج ؤن 

ٝىباث وسجب وؤدواس بجماِاث  جخّلٞ وخىا٘ض ِو

المي. خم جفىٍشها ٔالبا في اإلاممىن ؤلِا  مُّىت، ٍو

 .ش خُُٝٝا ؤو مؽىها  ٜذ ٣ًىن هزا الخفٍى

  ْٜمهمها ١اهذ ِالٜت هزه الفىس بالحُٝٝت والىا

بىن هزه الخدذًاث،  ٘ةن حماهحر اإلاعخٝبلحن ٌعخِى
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ت ّاث  وجفبذ هزه الفىس هي مجمِى الخٜى

.  الاحخماُِت التي حّلمىها ٠ىمارج للعلٟى

  ّاث حضءا مهما مً ٘هم الىاط حّخبر هزه الخٜى

اإلاعبٞ للعلٟى اإلاىلىب ؤن ًدبّه اإلاؽاس١ىن في 

 الجماِاث التي ظٗى ًفبدىن ؤِماء ٘يها.

  المُت حضءا مهما مً مّلىماث حّخبر الىمارج ؤلِا

 الجماهحر ًِ الىٍام الاحخماعي العاثذ.

ت الخىّٜاث الاحخماُِت وب زل٤ جٝذم هٍٍش

حر اإلاباؼشة التي  جٙعحرا للمازشاث بُّذة اإلاذي ٔو

الم، ٘هي جىٍش بلى  ًدٝٝها الخّشك لىظاثل ؤلِا

الم ٠ّامل معاِذ للخّلم  )ٔحر مخّمذ وظاثل ؤلِا

ت بلى بزباث  هزهله ظابٝا(، وحعْ  ىيؤو مخ الىٍٍش

بلى ؤن ألا٘شاد ٌعخخذمىن وظاثل الاجفا٥ 

ماهحري ٠مفادس لخىحُه ظلى٠هم بما ٌعاِذهم الج

 .38الّالم اإلاّٝذ الزي ٌِّؽىن ُ٘ه ِلى الخ٢ُٚ مْ

 نظسيت جسجيب أولىياث الاهتمام  -3

ت والتي ٌعميها البّن ؤخُاها  وحعي هزه الىٍٍش

الم بّشلها وجش٠حزها  ت "ولْ ألاحىذة"، ؤن وظاثل ؤلِا هٍٍش

اث بهما بزل٤ جدذد و  جشجب ِلى بّن الٝماًا واإلاىلِى

خه وجُُٝمه لهزه الٝماًا،  اث اهخمام الجماهحر وسٍئ ؤولٍى

وبما ؤن وظاثل ابِالم في هزا ؤلاواس حّخمذ ِلى الفىس 
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خ ـىسة ُجشظ لِغالزهىُت، ٘ةن بمٝذوس هزه الىظاثل 

مُّىت ٘دعب في رهً اإلاخلٝي، بل بن جإزحرها ًخّذي رل٤ 

ت ًِ ٔحرها وال٢ّغ،  بلى ا٠دعاب ـىسة ما ؤهمُت وؤولٍى

ت ججّل  الم الجماهحًر وجا٠ذ الذساظاث ؤن وظاثل ؤلِا

خخاس منها  الصخق ًخجاهل اإلاّلىماث التي ال ًخٙٞ مّها، ٍو

 .39اإلاّلىماث التي حّضص وحهاث الىٍش اإلاترظبت

شي  الم جماسط  "حىن ُُ٘ٙان"ٍو ؤن وظاثل ؤلِا

جإزحرها ِلى حمهىسها بىاء ِلى اهخٝاثُت وجش٠حز هزه الىظاثل 

ُىت، وبهما٥ ألاخشي مما ًترجب ِلُه بدساٟ ِلى ٜماًا مّ

الجمهىس لخل٤ الٝماًا باِخباسها ٜماًا هامت، وؤن هزه 

اث هي:  الخإزحراث جدذر ِلى ِذة معخٍى

 معخىي خلٞ الىعي وؤلادساٟ بإهمُت الٝماًا. -1

المُت التي جشظُخ  -2 الٝماًا مً خال٥ اإلاّالجت ؤلِا

ادة دسحت زٝت الجمهىس في مّالجت وظا ثل حعتهذٗ ٍص

الم للٝماًا، ومً زم ولّها بٝاثمت ؤولىٍاجه.  ؤلِا

الخٕىُت اإلاعخمشة واإلا٢ثٙت لترظُخ الاججاه والعلٟى  -3

ٞ بؼّاس الجمهىس  ججاه ؤهمُت هزه الٝماًا ًِ وٍش

 بالهمُت الذاثمت لها.

وو٘ٝا لزل٤ ًخ٢ُٚ بدساٟ الجمهىس الزي ًخّشك  -4

لحىذة وظُلت بِالم مُّىت في اججاه ًخٙٞ مْ حجم 

ادة جش٠حز اه خمامها بالٝمُت التي جثحرها، لن ٍص
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ادة جش٠حز الجمهىس  الىظُلت ِلى ٜمُت ما ًادي بلى ٍص

خمحز  موبدسا٠ه لخل٤ الٝمُت، وولّها في ؤولىٍاتهـ ٍو

جإزحر ولْ ألاحىذة بتر٠حز الاهخمام الّام خى٥ ؤخذار 

مُّىت، وجدذًذ ألاهمُت التي ٌّىيها الجمهىس لها، 

الم ًشجبي  وخاـت ؤن اظخخذام الجمهىس لىظاثل ؤلِا

ٝت جىاو٥ هزه الٝماًا، ومً زم ب ذسحت ٠بحرة بىٍش

الم بؽ٣ل مباؼش ِلى الجمهىس   .40جازش وظاثل ؤلِا

   خالصت

الم ألا  ّخبر ح جٝذًم واْٜ في  داة الجباسةوظاثل الِا

حذًذ ٜذ ًبخّذ ٠ثحرا ًِ الىاْٜ الّٙلي "واْٜ ـىّخه 

الم" ٠ما ٌعمُت ِلماء الا  Defining" جفا٥وظاثل الِا

Reality "،  ًماح ـىسة رهىُت وبشمجتها هى بن اإلاععى ؤو

 -راِت والبث الٙماجي)ؤلا  ولّل ،مّىىي ومادي هذٗ لخدُٝٞ

ً هزه الفىسة، ؤاهترهذ( حّذ  -صحٚ  هم الٝىىاث لخ٣ٍى

ىفش ؤلاب بهاس لٙشك ِخمادا ِلى امخذاد الخٕىُت والخٝىُت ِو

للخازحر وبلىسة مٙاهُم  العُىشة واإلاىا٘عت الؽذًذة بُنها

لأىت جدىاظب مْ هذٗ البث والخىحهاث الثٝاُ٘ت 

ذة ٘مثال  حخماُِا وهٙعُا،بوالعُاظُت "لٝىلبت اإلاجخمْ"   حٍش

ىسٟ جاًمض" ذة جفذس زالزت مالًحن وسخت ًىمُا و  "هٍُى حٍش

ُا هاه٤ُ مالًحن ؤجفذس بعبّت مالًحن وسخت  "الخاًم" ظبِى

راِاث والٝىىاث الٙماثُت ال٣لماث والفىس التي جىلٝها ؤلا 
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خباس حجم  ّحنخز بوؼب٢ت الىذ في الُىم واللُلت مْ ألا  الِا

ُاث وؤلا  ٘الم واإلاعلعالث التي جخذم لل  تًشاداث الّالُالف٘ش

،  "Avatar "ٜمُت الفىسة الزهىُت ٘ـُٙلم الخُا٥ الّلمي

الىالًاث اإلاخدذة والزي جم وشخه في ٜاِاث العِىما ب

٢ُت في  ٘الم ج٣لٙت مً ٠ثر ألا ؤمً ٌّذ  2559ٌعمبر د 18ألامٍش

–لُجخمْ ( ملُىن دوالس 355ما ال ًٝل ًِ  )خُث ؤلاهخاج

 . –مأي الِالم وؤلا –ا٥ اإلا

ن الهذٗ مً الخىك في ٔماس الفىسة الزهىُت ب

ن هىاٟ واْٜ خُٝٝي وواْٜ إلى الٝى٥ ببوم٣ىهاتها ًذّ٘ىا 

ّشك لىا مجخمْ مثٝإمّفىْ ب ٌٌ الم ٘ٝذ  هٍُٚ ، ٚدواث الِا

ٌعىده الىٍام و الّذالت واإلاعاواة والابخّاد ًِ ِشك 

ت لفُأت همي خُاة  مت والجيغ والّىفٍش الٙعاد والجٍش

لى الحُٝٝت ب٘الٙشد ًدخاج دوما  ،هذا٘ها ال بدُٝٝتهاإخاؿ ب

ٙاحإ ؤلُبني خُاالجه الزهىُت ِلى  ظاط هزه الحُٝٝت ختى الًُ

ذ انهُاس الفىسة  .ِالمُاباإلاٙبر٠ت  في ٜو

و هُئت لها ؤي ماظعت ؤن الفىسة الزهىُت ججاه ب

ي الّام للجماهحر التي ؤزحر في الش إهمُت ٠بحرة مً خال٥ الخؤ

ُُٙت الىٙعُت ل و اإلااظعت ؤجشجبي مفالحها بالهُئت  داء الٌى

اًت ألا  ٘شاد باالهخمام والعلٟى والاحخماُِت لخّلُٞ ـو

تها ودوسها ًجابي لها ،وهٍشا لالسجباه بحن الفىسة ومّىُاؤلا 

ن ؤو ماظعت ؤمْ رهً وظلى٠ُاث اإلاخلٝي لزا باث ل٣ل هُئت 
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٣ًىن لها دساًت ًِ الفىسة العاثذة خىلها في اإلادُي اإلاجاوس 

لىسة الاظتراجُجُت ال٢ُٙلت في خلٞ جىاحذ بحل ؤوالبُّذ مً 

داسة وعاوي ـادٛ مبرهً بالذلُل و١ل هزا ًٝىم ِلى ؤلا ب

ش الادابالجُذة و  ذة م٣اهُت الخىٍى سي وولىح الخذمت الٍٙش

مثل والاظخخذم ألا  "مىا٥ؤ ،شخاؿؤداء "والجزاهت في ألا 

ً الفىسة بو  ،للمىحىداث واإلامخل٣اث ن مً مفادس ج٣ٍى

٘شاد ؤو الهُئت مْ ؤالخبرة اإلاباؼشة مً خال٥ حّامل اإلااظعت 

ٜامت اإلااجمشاث والىسػ ةو مْ ماظعاث مىاٌشة بؤاإلاجخمْ 

باؼشة ِبر وظاثل الاجفا٥ والخبرة ٔحر اإلا والىذواث،

الجماهحري والتي جخضنها الزا٠شة بالخٝاه ـىسي هٍشا 

وعان ١امحرا ِليها ًبنى الخفىس الزهني مْ الٝذسة المخالٟ ؤلا

ُٚ رل٤ إلاهمتها الاًجابُت ت في جٌى   . ِلى اظخخذام اإلاّ٘ش
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  الحاج سالم عطية                            

 محاضر "أ"   أستاذ                                  

 كلية علوم إلاعالم والاثصال قسم الاثصال،       

 -3-جامعة الجزائر                                 
 

 

الم الجذًذ، آلاهُت، الكلمات املفتاحية :   ،الخمثُل الشكميإلِا

 الخفاِلُت.
 

Abstract: 
 

  This paper is part of the literature aimed at 

trying to extrapolate a number of references that tried to 

explore, and clarify the concept of new media. And its 

relationship to modern technologies, and to try to identify 

the most important sources of the new concept. And the 

most prominent references, with the aim of coming out 

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

of the existing differences concepts. Then to discuss one 

of the most important points related to the new media and 

we mean here in particular the basic principles that 

underpin it and allow him to acquire a number of 

characteristics that make it distinguished all the 

excellence from the old media. 
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 مقدمة: -1

ت مً  أـبذ   الم الجذًذ املفىلح املفمل ملجمِى الِا

المُت التي حعخخذم الخلىُاث الشكمُت  املماسظاث الِا

لت او بأخشي،  ِالم الجذًذ إلا  أـبذلذ فوالىمبُىجش بىٍش

الخّلُم والثلافت، هما اهه ؼاتّا همفىلح مإظعاحي في 

ىىان ًمحز املماسظت الفى ِىىان ُت، هزا ألكعام في الجامّت ِو

ا  الم الجذًذ مىلِى ا أوادًمُاما حّل الِا مىه  أهثر ، وفىٍش

لى هدى متزاًذ الّذًذ مً الىخاباث بؽأن ٌهشث ، مماسظت ِو

ت هزا املىلُى وميىهاجه خ وهٍٍش ومماسظاجه ِلى  ،جاٍس

مداولت الى  هزه املعاهمتوّمذ مً خالٌ  الفُّذ الّالمي.

ذ حملت مً لا  واللشاءاث التي حجم الىكذ  ئواس فياس في ـس

ال جضاٌ جخجاربه الّذًذ ِالم الجذًذ الزي إلا كمىا بها بؽأن 

، زلافُت-والعىظُىالشكمُت، والخىىىلىحُت  مً الاججاهاث

ن هزه الخىحهاث حّلذ مىه مفهىما هالمُا ًفّب في ئ

الىكذ الخالش خفش مخخلف حىاهبه، لىً هزا ما ًجّل 

ا خفبا للىلاػ خ ا مىه في الىكذ هفعه مىلِى فـى

باليعبت ملجخمّاجىا الّشبُت التي ال جضاٌ لم جدؽبْ بّذ بمثل 

 ِالم الجذًذ. خمّاث الغشبُت بىظاةل وم إلا حؽبْ املج
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ذم ججاوص ال جذفْ هزه الىلُّت  ى مداولت فهم، ِو

الم الجذًذ هخدذًذ مفهىمه، جلً لا  ظاظُاث املشجبي باإِل

اس اللغت التي باخخف ألنها ،ِلحها مالتي ًلى  املبادب واظخخالؿ

لِغ مْ حل الخّامل أاملذاخل مً  أخعًحعمذ باخخُاس 

الم ولىً مْ وىن حذًذا.  الِا

جلذًم وحهت هٍش بؽأن  هزا املععىهداٌو مً خالٌ  

الم الجذًذ،  ً مفهىم إلِا ظاظُحن ًشجبي أمً خالٌ ِىفٍش

املبادب ّالج اما الثاوي فُ جدذًذ املفهىم، الاٌو بمداولت

الم ئو . لىم ِلحهاالاظاظُت التي ً  أـبذن وان مفهىم الِا

ؽحر حًمىً ان  "الجذًذفان ولمت " ،ولىخا أهثر جللُذًا، و 

تهىا ئ ت مً الخدىالث والخغحراث الجزٍس  لى وحىد مجمِى

والّمُلت في الىشق والىُفُاث التي جلىد الاوعان الى اللُام 

دبُاث املخاخت ًِ وهى الزي ًذفْ الى الخفخِؾ في لا  .بأفّاله

الم الجذًذ.  مفهىم الِا

 الاعالم الجديد: مفهوم 2

الم الجذًذ بذٌ اِخماد   ًمىً اِخماد مفىلح إلِا

الخىىىلىحُا الشكمُت،  او (Emerging Mediaِالم املهُمً )إلا 

ما واهذ ه، م1الخاظىبُت رلً الاجفاالث مًفمل أو لا 

المافجدُي بً مً ول حاهب،  فانهاالدعمُت،  الجذًذ  إِل

فّىذ  ،أي لخٍت حِّؽها، فهى في ول ميان ًلففً في
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هً جفىش في ًىمً، فاهذ حعدُلَ ِلى مىبه االخفىحر فُه ف

هاجفً الىلاٌ  لُلذم لً مىظُلى جشخُبُت بالُىم الجذًذ، 

ذن الالُىترووي ِلى  ش جلىم بالىلىج الى بٍش وبّذ جشهً للعٍش

خباس أالىمبُىجش الخاؿ بً، زم لخخىحه الى مخابّت  ص حها

ىن الّالُت الذكت، الفبا الى  وبّذهح ِلى ؼاؼت الخلفٍض

هذ مخجه الى أالزي ًشافلً بِىما جدمُل البرهامج العمعي 

زىاء ظحرن بىٍام جدذًذ املىاكْ أِملً، ظىف حعخّحن 

م  هذ ِلُه أبِىما الزي  خشلا لِعاِذن ِلى املشوس الى الىٍش

بهاجفً  الاجفاٌ ًُلِؼغاٌ الفُاهت، لزلً أجىخىفه بّن 

م سظالت كفحرة ال ت الّمل، او ًِ وٍش خلىي بمجمِى

 هً ظىف جفل مخأخشا. ألخّلمهم 

 بّذ كماء ًىم ِمل ِلى الىمبُىجش مْ الخىىىلىحُا 

هذ كذ كشسث الاظترخاء أو  الشكمُت حّىد الى البِذ مً حذًذ

خالٌ اللُل، ومؽاهذة بشهامجً املفمل، الزي كمذ 

 أهً املالُت، او  بدسجُله ِلى مسجل الفُذًى الشكمي اللُلت

وان سهحن جلىم بخدمُله مً ِلى ؼبىت الاهترهِذ. ًىم وامل 

هل  ِالم الجذًذ؟هل خلا هي إلا ِالم، ولىً لىظاةل إلا 

ِالم ئولى والىخابت ِلى الىهىف هي بذاًاث الشظىماث لا 

 واِخمادها فيللىباِت،  "غوثمبرغ"ختراُ ئن أم هل أ ؟حذًذ

ٌ اليؽش   ؟اذًذح اِالمئمشة ٌّخبر  ألو
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ِالم الجذًذة اظخخذم ولمت وظاةل إلا ٌو مً أن ئ 

ِلى  أوللهاوالتي  3591ظىت  "مارشال ماكلوهان "هى

 2لُىتروهُتثل حمْ املّلىماث إلامجىىىلىحُا الاجفاالث 

ورلً لُىلم  3551 ظىت واخش أولىً املفهىم ٌهش حلُا في 

ف            ب رلً بالشكمُت، وبع لخىىىلىحُاا لهُمىت وـى

هى املفهىم الزي اسجبي مْ اهدؽاس املّلىماث الشكمُت. ف

الم ِالم اء لّلذ الخفشكت ما بحن وظاةل إلا الجذًذ ح فاإِل

ت  .3الشكمُت، وجلً اللذًمت راث الىبُّت الخىاٌٍش

ً ؼهذ الىفف لا   في  اهفجاساخحر مً اللشن الّؽٍش

كماس ، فأحهضة الىمبُىجش الصخفُت، ولاـىاِت الاجفاٌ

ىن  الفىاُِت، ت، والخلفٍض ىن اليابل، والهىاجف الخلٍى وجلفٍض

كشاؿ الفُذًى الشكمُت، والؽبىت الّاملُت أالّالي الذكت، و 

ـبدذ أمً الىظاةل الخىىىلىحُا التي بّما لألهترهِذ حّذ 

الم الجذًذ، مشجبى ِمذث ؼشواث  للذت اسجباوا وزُلا باإِل

الم الى جبني إلا  كا مً ِالم الجذًذ، ظىاء اهىالوظاةل إلِا

ال ئاو بذافْ المشوسة امللخت، فلم ٌّذ بّذ  الشغبت في رلً،

 .ِذد كلُل مجها ِلى الؽيل اللذًم

كمي فلذ جفاٌ س هثر مً مجشد اأِالم الجذًذ ئن إلا  

، مْ جلىُاث الخاظىب والؽبياث اـبذ ملخدمأ

ِالم إلا باليعبت للىثحر ف .ت، واملّلىماثوالخىىىلىحُا الخفاِلُ



02 

 

هه لِغ مجشد اِخماد ئ ،بّذ مً رلًأى الًزهب  الجذًذ

لت الخفاِل بل هى أالخىىىلىحُا،  والتي ججّل ، مّهاًما وٍش

ً، وباليعبت 4ذاِالما حذًئِالم خلا مً إلا  هى  لألخٍش

لت التي مً  الخلاسب بحن الخىىىلىحُاث الجذًذة، والىٍش

، 5لإلِالمخاللها ٌعخخذم املدخىي ِبر الاسلُاث املخّذدة 

ِالم الجذًذ باظم الخغحراث كذ لُّشف إلا للذ خان الى 

ف  والاحخماُِت. الخىىىلىحُت، والفىاُِت، والثلافُت وبـى

ت واظّت مً الخغحراث  ِالم الجذًذإلا ٌؽحر دكُم  الى مجمِى

ِالمي، والخىصَْ، والاظخخذام، بِىما ٌّشف في الاهخاج إلا 

هه الخىىىلىحُا الجذًذة أِالم الجذًذ ِلى آخشون إلا 

خما  لإلحابتد املخبادٌ املىفش مً خاللها للمعخخذم، و والِا

         ًمىً اللٌى  ؟ِالم الجذًذهى إلا  مااملخخفشة ًِ ظإاٌ 

 ؼُاء التي جم الخّشك الحها مجخمّت.   هى ول هزه لا 

ـبدذ الخىىىلىحُا اليلمت راث الاسجباه أللذ  

الم الجذًذ، جلً اللىّت مً املّذاث التي  الىزُم باإِل

ىً ىحعلُت، والتي ال ًم أهثر و  أظهلفملها الخُاة ضخذ بأ

ِّؾ الُىم مً دون حن أفال ًمىً  ،جخُل خُاجً مً دونها

وال مً ، الهىاجف املدمىلت، وال مً دون الاكماس الفىاُِت

ىن، وال مً دون سجالث الفُذًى الشكمُت، وال  دون الخلفٍض

 مً دون الىمبُىجش.
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الشكمُت  جممً الىالم ًِ الثىسة 3551في ظىت  

ِالم الجذًذ راهب لذفْ أن إلا واضح مفاده  افتراكاللادمت 

ن جدل أهترهِذ ِلى وؼً واهذ لا  ، للذِالم اللذًم حاهباإلا 

ى  مدل البث ٌ بعهىلت وهى ما ًمىً املعتهلً مً الـى

أن هى  في ول هزااملالخَ و ِالمي، مخىاهُت الى املدخىي إلا 

ن أ .هى الزي حغحر ولىً هٍام الخىـُل ،ِالم لم ًخغحرإلا 

ٌى الى إلا الى  ِالم هي التي حغحرث ظاةل املعخخذمت في الـى

 هما الخغحراث التي وشأث ِلى الخىىىلىحُا راتها.

مً  أهثر ِالم الجذًذ هى ٌّخلذ بّن الّلماء ان إلا  

ن أنهم ٌّخلذون أسظاٌ والاجفاٌ، أهٍمت البث وإلا حغحر في 

ىلىحُا ولها التي الىمبُىجش هى اللىّت العجُبت مً الخىى

ن مٍّم الخىىىلىحُا راث ئِالم، أخذزذ زىسة ـىاِت إلا 

الم الجذًذ، هي راتها في اسجباه خخمي  الاسجباه الىزُم باإِل

  .6مْ جىىىلىحُا الىمبُىجش

ِالم ئهخاج ئمً بىظاوت الىمبُىجش  ٌعمذن ما ئ 

ِالمُت هضوال الى اللذسة ِلى هعش هزه املىخجاث إلا  حذًذ هى 

والفىس  الىمبُىجش، ٌّني اللذسة ِلى هعش الشظىماث، بُاهاث

هعشها الى بُاهاث سكمُت مً خالٌ  ،والىفىؿ املخدشهت

. 7ِالما حذًذائالزي ًجّل مجها  ز هى الفّله ،الخىظبت

هزا  ِالم الشكميإلا ِالم الخىاٌشي الى للذ جدىلىا مً إلا 
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لىلاػ واظّا في مجاٌ الذساظاث الخدٌى الزي فخذ ا

 .8ُتِالمإلا 

مثل ِذد هبحر مً الباخثحن " Manovich" ٌّخلذ 

ً لا  ًأخٍش  وحهأوالخىصَْ هأخذ  ن الىٍش فلي الى الخخٍض

ِالم لِعذ بالفىسة الخىظبت التي جمفي الجذة ِلى إلا 

هخاج املدخىي ئًما ِلى جللي، و أهما جإزش الخىظبت ئ ،الياملت

ً " Pavlik"نأوهىا هجذ  .9والخىصَْ بمثل جأزحرها ِلى الخخٍض

في لُه ئباليعبت فالجذًذ،  لإلِالم ابّذ ةِؽش  أزنيًدذد 

ِالم ال ًشجبي فلي الّفش الشكمي الخدٌى في وظاةل إلا 

ُل، ً، بالخـى بخىىىلىحُا الاهخاج، والخللي،  ًماأ همائو  والخخٍض

ِالم أخالكُاث إلا والجمهىس، واملىخجحن، والخىصَْ، واللاهىن و 

الم،  ملعتهليي مللبلا والجُل اساث،والابخي الجذًذ، إلِا

ل إلا  ِماٌولا   .11ِالم الجذًذوجمٍى

ت من ٌؽحر الى مجأالجذًذ  لإلِالمهىزا ًمىً   ِى

والخىصَْ، والاظخخذام، والتي  مً الخغحراث في الاهخاج واظّت

هه لِغ أِالم الجذًذ إلا ًخبرها مً الخىىىلىحُا.  أهثر هي 

، يىن ملعتهلهما هُف ًخفاِل ائمجشد جىىىلىحُا الىظُلت، و 

   فشاد الجمهىس مّها.أو 

في اللشن  "غوثمبرغ" فبالشحُى الى ِفش مىبّت 

ِالم أن وّشف ملارا ال حّخبر مً إلا الشابْ ِؽش، فاهىا ًمىً 
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ابخياسا جىىىلىحُا وان له الجذًذ، في الىكذ الزي مثلذ فُه 

حابت وإلا في رلً الىكذ.  ِالمُتلازش ِلى ظحروسة الّملُت إلا 

ن اف ِالمُتً جأزحرها الىبحر ِلى الثلافت إلا الشغم مهه ِلى أ

ما أ، وهى الخىصَْ. هارلً كذ مغ حاهبا واخذا مً حىاهب

كذ ن الخىىس الخىىىلىجي ِالم الجذًذ فاإلا أي الثىسة الُىم 

المُت هما زشا كذ أ أخذر مغ حمُْ حىاهب الثلافت إلِا

 موالاظخخذالُه مً الاهخاج الى الخىصَْ ئؼاسة ظبلذ إلا 

ً، وغحرها ِالم. أزشث ِلى حمُْ حىاهب إلا فلذ  .والخخٍض

ِالم الجذًذ هما هى ِلُه الُىم ان إلا خىىىلىحُا فالفبذون 

 لم ًىً لُيىن.

ِالم الى إلا  ال ًىٍشونالّذًذ مً الباخثحن  هما أن

 هلِعمذ رلً بذِىجهه كىْ سكمُت، ومّلىماث أالجذًذ ِلى 

ُفُت جفاِل املجخمْ ًما هأِالم الجذًذ هى ، بل إلا احذًذ

مً هلل املّلىماث ِبر  أهثر ِالم الجذًذ هى ئن إلا . 11مّها

ّت،  لت التي مً خاللها أهه أالىشق الشكمُت العَش ًما الىٍش

ّت والىشق التي ًخم  جىلل املّلىماث ِلى هزه الىشق العَش

ْ لخلىدن الى  م العَش هذ أًً أاجخارها والتي جخالقى مْ الىٍش

ف إلا ملتي حّخن الىٍشة ا؟ ئراهب ِالم الجذًذ ذ ِلى حٍّش

مً ِلذ امللاسهت بِىه وبحن اللذًم حّشك الى حملت  اهىالكا

 : 12هلاه الاخخالف التي ًمىً ِشلها فُما ًليمً 



02 

 

ل وظاةل إلا  الم الجذًذ هى جدٍى تإلِا  ِالم الخىاٌٍش

الم  ،ِالم الخىاٌشي هي هلُن إلا ار الى جمثل سكمي  فاإِل

 غحر مخفل.الجذًذ املؽفش سكمُا 

الثابخت، ول الىظاةل الشكمُت )الىفىؿ، والفىس  

ت، ولاؼياٌ زالزُت لا بّاد( جخلاظم الشمض والبُاهاث البفٍش

، وهى ما ًجّلها ولها حعخخذم وظُلت الّشك هفعه الشكمي

وهي الىمبُىجش، الزي ٌّمل بمثابت حهاص ِشك هفعها 

 الىظاةي املخّذدة.

  ٌ ى الم الجذًذ بالـى الى  الّؽىاتي ٌعمذ الِا

، فّلى الّىغ مً الفُلم، او الفُذًى التي جلىم املّىُاث

ً املّىُاث  م اف ،ؽيل حعلعليببخخٍض ً ًِ وٍش ن الخخٍض

ٌى الى أي هُى مً املّىُاث ئالىمبُىجش ًلذم  مياهُت الـى

ت فاةلت.                بعِش

 عالم الجديد:إلا  مبادئ 3

ت إلا   ا ًلىد الى ِالم جدىال سهُبا وهى مِشفذ هٍى

الم اللذًم  جدذًذ حملت مً ِىاـش الاخخالف ما بحن الِا

الم الجذًذ، خُث  جذخل  خمغالى  زالرن الىلاه مً أوالِا

فهي مً  الثاهُتو  الاولىلمً هىاق املبادب اما الىلىخان 

جىُْ هزه املبادب ِالمُت حذًذة ئالبذيهُاث. فلِغ ول مادة 

ولىً  ا هلىاهحن كىُّتهما ان هزه الاخحرة ال ًمىً اِخباسه
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 أهثر جخمٍهش ٌلذاججاهاث ِامت لثلافت املّلىماث التي 

 .فأهثر

 التمثيل الرقمي: 3-1

وؽاؤها ئجم  جلً التي ِالم الجذًذ، ظىاءول مىاد إلا  

خماد مً الّذم لها التي  او  حهضة الىمبُىجشأِلى  بااِل جم جدٍى

تاهىالكا مً املفادس إلا  ميىهت  ـلفي الا  هي ،ِالمُت الخىاٌٍش

وهزا بذوسه له ، 13نها في ؼيل جمثُل سكميئ اي مً سمض سكمي

 ن:ان سةِعِخاهدُجخ

ف املادة إلا  - الُا، فّلى ًمىً ـو فا ٍس ِالمُت الجذًذة ـو

ف  نأوالؽيل والىق ًمىً  ظبُل املثاٌ الفىسة جـى

الُت.  بّالكاث ٍس

ِالمُت الجذًذة هي مىلُى لخالِب الخىاسصمُاث املادة إلا  -

م اظخخذام الخىاسصمُاث املىاظبتعخىُْ ًِ و رئ  وٍش

 دعحن هلائهاجمىلاء مً ـىسة مُّىت، و لل الخزف الخللاتي

بّادها، وباخخفاس أذ خىافها بالؽيل الجُذ، او حغُحر ًدذجو 

                            للبرمجت. الجذًذ ًخمحز باللابلُت ِالمان إلا ف

  Modularity النمطية: 3-2

ِالم بدلضوهُت إلا  "بذأ ان ٌعمىًمىً لهزا امل 

المُت املخىلذة ِىه،  14"الجذًذ وبالخالي خلضوهُت املادة إلِا

ِلى هفعه ن لها الخفمُم الهُىلي انها خلضوهُت فأوبما 
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هُيل الىخذة  ما جأخزِالمُت ئمادة ار املعخىٍاث املخخلفت، 

              ِالم ظىاء واهذ الفىس ىاـش إلا وىاٌ الىكذ، فّ

ت مً الُّىاث او الا  ـىاث او الاؼياٌ هي ممثلت في مجمِى

هزه الىخذاث  مخىىواث( الفىهعل، شخفُاث، )البُىعل

داةما ِلى  تدافٍاملحجم، مْ  أهبر ًخم ججمُّها في مىاد 

تها لا  ن جذمج أًما أ، هزه املىاد الاهبر حجما ًمىً ـلُتهٍى

ً خشي اظخلاللُتها ِأن جفلذ هي لا خشي، مً دون أمْ مىاد 

 مً حذًذ.هخاحها ئاملادة التي جم 

ِلى مئاث الفىس ئهخاج فُلم مثال ن ٌّخمذ أًمىً  

ـىاث مخّذدة التي واهذ مخضهت ول أو  خشي أفالم أالثابخت، و 

خم جدمُلها في وكذ الخاحت الحها، ً خُثبمٌّض ًِ الاخشي، 

جها بؽيل معخلل،  مْ باِخباس ان ول هزه الّىاـش جم جخٍض

حّذًلها في أي وكذ مً دون حغُحر الفُلم راجه، هزا  ئمياهُت 

مىه مً دون  أهبر خشي أفالم أالفُلم الىاجج ًمىً دمجه مْ 

 ان ًفلذ اظخلاللُخه ِجها، وهىزا دوالًُ.

 مثاٌ آخش ًِ الىمىُت (HTML)وزُلتحّخبر هُيلت  

مً الىخذاث املخخلفت والفىس  فهي جدؽيل مً ِذد

ىاث واملؽاهذ ولا  جها بؽيل معخلل فال ولـا م التي ًخم جخٍض

جها مً  ِالم الجذًذاو ِلى الؽبىت. فمادة إلا  مدلُا ًخم جيٍى
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الزساث، أـغش )ختى معخىي  وهلم حشا أـغش  حضاء معخللتأ

 .(خشوفالهلىت الابّاد الثالزُت او  البُىعل

ب هي  ىتالؽبوجخمْ    مىىمللًما أالّاملُت للٍى

فهي مخيىهت مً ِذد  نها مؽيلت مً وخذاث معخللتئ ،هفعه

مً ـفداث الىٍب وول واخذة مجها بذوسها مخيىهت مً 

ٌى ئِىاـش  الى ول واخذة مجها ِالمُت مىففلت ًمىً الـى

 .بؽيل معخلل

المي الجذًذ الىابّت مً املعمى ئ  ن همىُت الفّل الِا

 راجه الخلضووي لّىاـشه جشجبي بمبذأ مىخج هزه الخلضوهُت

 ،ِالم الجذًذبه بحن همىُت إلا بُىجش. فهىان حؽاهه الىمئ

 ٌ ِالم إلا  أن همىُت وهمىُت الىمبُىجش، ما ًجّلىا هلى

لت الاهخاج التي هي آالجذًذ هي امخذاد خخمي ملىىم ِمل 

ّحن ٌعمى بشمجت مالىمبُىجش، فهزا الاخحر ٌّمل وفم بشهامج 

 (STRUCTURAL PROGRAMMING COMPUTER) الىمبُىجش الهُيلُت

جلىم البرمجت ِلى  ،3591س مىز ظىت ـبدذ املُّاأالتي 

اجباُ وعم مّحن أي بىاء او هُيلت مُّىت جىىىي ِلى هخابت 

وخذاث ـغحرة ومىخفُت راجُا حعمى في مخخلف لغاث 

ُت اةف الفِش والبرامج  واملهام، والاحشاءاث، الىمبُىجش )بالٌى

ِالم أوظْ مجها. فمىاد إلا الىفُت( ًخم ججمُّها في بشامج 

ظلىب البرمجت أاج الىمبُىجش الزي ًدبْ الجذًذ هي هخ
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مٍّم جىبُلاث الىظاةل  ،. فّلى ظبُل املثا15ٌالهُيلُت

املخّذدة الخفاِلُت هي بشامج مىخىبت في املاهشومُذًا، هزه 

الاحشاءاث املخىشسة مثل البرامج جخدىم في مخخلف املهام و

ًخم ججمُْ هزه البرامج الىفُت في بشامج  .الىلش ِلى الضس 

، ختى جإدي الذوس املىىه بها في بشهامج هص ي أهبر هفُت

جم  ئراهه أهزا املىىم خذود مُّىت، خُث مخيامل. لىً ل

ن هزا الاخحر اخزف بشهامج هص ي ميىن للبرهامج الىلي ف

 جخخلف فحهاةُت التي ض ظُفلذ اللذسة ِلى الّمل. وهي الج

أهه مً ر ئِالم الجذًذ، مىُت الىمبُىجش مْ همىُت مىاد إلا ه

 ِالم الجذًذ خزف او اظدبذاٌ مادة بمادةالعهل في إلا 

ن ٌّىل رلً ِمل املادة الجهاةُت ألافتها مً دون ئ او أخشي 

جها  .16الىاججت ًِ هزه الىخذاث الذاخلت في جيٍى

  AUTOMATIONثمتة: ألا 3-3

ٌ ن مبذأ الخمثُل الشكمي )املبذأ ئ  وهُيلُت  (الاو

ٌعمدان بأجمخت الىثحر  (الثاوي ِالمُت )املبذأوخذاث املادة إلا 

 بها ِالمُت، والخالِبئهخاج املادة إلا مً الّملُاث الذاخلت في 

ٌى  لتي حّبر ًِ مثلت الحها. وؽحر هىا الى بّن لا ئوالـى

والتي  17ِالم الجذًذئهخاج إلا جمخت في املعخىي لادوى لأل

ِالمُت ئوؽاء مادة ئلغشك حّذًل، و  الىمبُىجش ٌعخخذم فحها 

همارج او خىاسصمُاث بعُىت، هزه  امباظخخذحذًذة 
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ت بما فُه الىفاًت ألحل دمجها في  الخلىُاث ـلبت وكٍى

ت  ىماث زالزُت لخىلُذ الفىسة، والشظالبرمجُاث الخجاٍس

 بّاد، ومّالجت الىفىؿ، والخخىُي البُاوي.لا

الخصخُذ  بامياهه والفىجىؼىب الفىس  مّالجت فبرامج 

وجصخُذ  الخباًً، هىاق وجدعحن للفىسة الشكمي آلالي

لُا آصالت المىلاء مْ اظخّماٌ مششخاث جلىم ئمسخها، و 

حغُحر هلي  ألحلبعُىت  ألىانوؽاء ئبخّذًل الفىسة او 

أن جىلذ لي ًمىً آلا لإلِالمخشي أن بشامج أللفىسة، هما 

، واملىاٌش الىبُُّت مثل واألشجاسبّاد، جللاةُا مىاد زالزُت لا

ت مىففلت وحا والؽالالث، ووحىه، الخشاةم ضة هبؽٍش

 .فالم هىلُىدألالظخخذام في ٌىاهش وبُُّت مّلذة في 

أًما ِلى ما ٌعمى باملعخىي هما ٌّمل الباخثىن  

لى أل حهاص والزي ًخىلب  18ِالم الجذًذئوؽاء إلا جمخت لِا

ِلى فهم املّاوي التي جخممجها همبُىجش ِلى دسحت مً اللذسة 

بدار ًمىً اِخباسها . هزه لا املىلذة الظُما دالالتهاؼُاء لا 

ىىاعي أهثر هجضء ملبادسة  اهذ و. للذ احعاِا وهي الزواء الـا

ىىاعي مددؽمت مْ ظىىاث  البذاًاث الاولى للزواء الـا

، ومْ خلٌى ظبُّيُاث اللشن الخمعُيُاث مً اللشن املاض ي

حهضة الىمبُىجش حعخخذم لخىلُذ الؽّش أـبدذ أهفعه 

معخخذمى  أـبذ فلذ املاض ي اللشن  مْ حعُّيُاث ماأ والخُاٌ،
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لفت مْ الشوبىهاث، أ أهثرالاهترهِذ في كاِاث الذسدؼت 

وبشامج الىمبُىجش التي جداوي املدادزت الاوعاهُت. للذ اظخىاُ 

ىسن بىاء معشح  ميىن مً  افتراض يباخثىن مً حامّت هٍُى

ت مً املمثلحن الافترالُحن الزًً ًلىمىن بمبي  مجمِى

فّاٌ املعخخذمحن. أكذ الخلُلي سدا ِلى ظلىهُاتهم في الى 

 ْ ش ِذد مً املؽاَس املخخلفت هما كامذ بّن املخابش مً جىٍى

ئهخاج واظخخذام  ِلى الجمختاملىشظت لمً املعخىي لا 

ن جدبْ الّمل جللاةُا، أِالم واليامحرا الزهُت التي ًمىً إلا 

 وجأوحر الللىاث. 

لذ لا  ًلذم جمخت الى خذ حّلذ الىمبُىجش للذ ـو

ؽاؤها بىاظىت وئهفعه للمعخخذم هصخفُت مخدشهت ًخم 

هه أالىمبُىجش راجه ًخفل مْ املعخخذم بلغخه الىبُُّت بل 

ًزهب الى مداولت الخخمحن في الخالت الّاوفُت للمعخخذم 

 .19زلًلمّه وفلا ظلىب الخفاِل أوحّذًل 

  Variability التغير: 3-4

لِغ  وىهه خذي العماث الهامت لإلِالم الجذًذئ 

ـذاساث ئن ًىحذ في أًمىً  همائو بذ، الى لا  ازابخ ئاؼِ

للخمثُل الشكمي وهُيلُت  أخشي مخخلفت، وال نهاةُت وهى هدُجت 

 .21ِالم الجذًذ الخلضوهُتإلا وخذاث 
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بّذ  ِالم الجذًذ املخىافم مْ مائن ما ًمحز إلا  

هخاج وفم الىلب أي في الىكذ املجخمْ الفىاعي هى مىىم إلا 

حهضة أمً اظخخذام  اهىالكاـبدذ ممىىت أوالتي املىاظب 

وؼبياث الىمبُىجش في حمُْ مشاخل الخفيُْ، والخىصَْ وفلا 

 ملىىم الفىاِت الثلافُت.

جخم الاظخجابت لشغبت املعخخذمحن  ئراهىزا  

الم املخّاٌمت الاخخُاحاث ي ورو  املخّذدًً ًىحذ هش يء  ال فاإِل

 وظاةيها ِبر سظالئًخم  هما في ؼيل مّىُاث،ئمادي، و 

اليسخت اظخجابت  وؽاءئخُث ًخم بّذها  المىء، تِبعش 

وهزا ما ًىىبم  ،لىلب املعخخذم، وجلذًمها له في الخحن

مىً لألهترهِذمً اظخخذامىا  اهىالكاجماما ِلى ما هىلبه  . ٍو

ب الاظاظُت الخاـت بمبذأ هىا الاؼاسة الى بّن مً املباد

 : 21الخغحر

ت مً  بُاهاث في كاِذة ِالمإلا ِىاـش  ًخم جخٍضً 1 .3-4 مجمِى

ن آِالمُت والتي جدىُى في ملعخخذمحن الجهاةُحن للمىخجاث إلا ا

         ما كبلُا ئجىلُذها  مْ امياهُتواخذ في الؽيل واملممىن، 

                                                و بدعب الىلب اهىالكا مً كاِذة البُاهاث هزه.أ

بذ مً املمىً الففل ما بحن املدخىي)املّىُاث( ًف 2. 3-4 

حل هفغ أوؽاء ِذد مً الىاحهاث مً ئر ًمىً ئوالىاحهت 

 املّىُاث 
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كبل املعخخذم مً ب املخّللتاملّلىماث  اظخغالًٌمىً  3 .4 -3

الى ما  باالظخجابتلي الخاؿ بشهامج الىمبُىجش للدصخُق آلا

 ًدخاحه املعخخذم.

لخفاِل حؽحر الى البرامج التي جىحذ بها خالت مً ا هىان 4 .4  -3

 ،املىاد التي ًدخاحها املعخخذم في بيُت ِلى ؼيل شجشة

ن البرهامج ًلذم له افّىذما ًفل املعخخذم الى ش يء مّحن ف

عمذ له باالخخُاس ، واِخمادا ِلى اللُمت التي خُاساث َو

فشوُ هزه الصجشة  أخذهه ًجٌز ِلى اًلذمها املعخخذم ف

 لبدث.ِعخمش في ال

لت  5 .4 -3 مخخلفت مً  ـذاساثئ نأ خاللها هجذ خشي مًأوٍش

المُت ًخم جىلُذها وفم زلافت الىمبُىجش ًِ  هفغ املىاد الِا

م الخدذًثاث الذوسٍت  ر حعمذ الؽبياث ملدخىي حذًذ ئوٍش

ٍا مْ الخفاً ِلى ظالمت للىظاةي املخّذدة مً جدُِىه دوس 

ان ًخم جدذًث  ًمىًـلُت. فّلى ظبُل املثاٌ بىِخه لا 

الخىبُلاث والبرمجُاث الخذًثت بؽيل دوسي ِلى ؼبىت 

 وأخُاهاالاهترهِذ، ومً زم جدمُل وجثبُذ هزه الخدذًثاث، 

مىاكْ  ن مٍّمأحشاءاث مً كبل املعخخذم. هما ئي أدون 

ا  ب ًخم جدذًثها دوسٍا ًذٍو لُا ِىذما جدذر حغُحراث آو أالٍى

 يها وجيىن مشجبىت بها.ِلى معخىي كىاِذ البُاهاث التي حغذ
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، للخغحر هى الخذسحُت الاظاظُت الّىاـش أهثر مً ذةخوا 6 .4 -3

أن جخىلذ ًِ املادة ًً ًمىً أ (SCALABILITY) الخىىسٍت او

ذاساث مً مخخلف لاِالمُت هفعإلا              حجام ها ِذد مً الـا

ىت أ مىً اظخّاسة مثاٌ الخٍش و معخىٍاث الخفمُل، ٍو

الم أما اِخبرها  ارافبذأ الخذسحُت، للخفىحر في م ن مادة الِا

ُمىً جىلُذ ِذة ، فالجذًذ مؽابهت ملىىلت حغشافُت

ِالمُت بمثل الخشاةي املمىىت املادة إلا  ـذاساث مً هزهئ

ىت،  بت الجغشافُت بدعلىىبؽأن امل امللُاط املخخاس للخٍش

و هبحر مً الخففُل أ ـغحر،جيىن ِلى معخىي  فلذ

ـذاس ِذد مخخلف مً ئًمىً  هفعه ىىماملوبللمىىلت، 

المُت مخخلفت مً خُث الذكت والىم، فمثال  املادة الِا

لُا مً آًمىً جىلُذها  ،وأًلىهاتهاالفىسة بيامل جفاـُلها 

ُق املّبر ِىه ًمىً لخخالٌ الفىجىؼىب الىق اليامل والخ

مً خُاس الخلخُق املىحىد ِلى  اهىالكان ًىلذ أ
(MICROSOFT WORD) 
 Transcoding لتشفير:ا 3-5

ِالم حؽفحر ش يء ما باليعبت للغت الجذًذة لىظاةل إلا  

 .اِخماد املّلىماجُت ٌعمذ مًخش آمّىاه جشحمخه الى ؼيل 

جُا الؽفشة املىاظبت ليل  ذلافت كذ خللثوخىظبت ال جذٍس

ل هزه الاخحرة الى  الفئاث واملفاهُم الثلافُت مً خالٌ جدٍى
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ت جلً اللغت الجذًذة مً اهىىل ىحُا الىمبُىجش، وهٍٍش

 .22املّشفت املّلىماجُت

" بؽأن Manovich" لافت الى ما كذمهئ هجذ 

الم الج  Nicholas G" ن ول مًأًذ ذخفاةق وممحزاث الِا

ممافا الى ما ظبم بؽأن  " ًلترخان ِذداDavid Bو

 ِالم الجذًذ والتي هدبّها الى ما ظبم:خفاةق إلا 

 Network :شبيكالت 3-6

ف  هه ِالم ؼبيي، أالّالم الخالي ِلى  ًمىً ـو

فمً غحر املمىً الُىم في ٌل الّالم الشكمي الّمل بؽيل 

م ىاكْ الاسجباه بال ًفشك ال بلمّضوٌ،  ً ًِ وٍش خٍش

ـبدذ الؽبياث الشكمُت تهُمً ِلى أوظاةل الاجفاٌ، للذ 

ِالما ؼبىُا ئِالم الجذًذ وهى ما ًجّل إلا الخُاة الُىمُت، 

ـبذ ٌّخمذ ِلى حملت أر ئ ،ًماأًىمُا هى وؽاوا  باِخباسه

       التي كشبذ املعافت  حهضة الىمبُىجش أالاسجباواث ما بحن 

حن مً مهداء املخخلفت، وظمدذ للمعخخذىذ ما بحن لا وسب

الاجفاٌ وجبادٌ املّلىماث في الىكذ املىاظب، هزه الؽبياث 

للذ  .23حجامولا بّادّذًذ مً لاؼياٌ ولاالخزث أالتي 

خم إلا  أـبذ ىصُ ؼبىُا، ٍو ِالم الجذًذ ًيخج ؼبىُا، ٍو

م ِال ارا وان إلا لُه مً كبل املعخخذمحن ؼبىُا، فئالخّشك 

وان  ئرالت العجُبت والتي هي الىمبُىجش، و الجذًذ ولُذ آلا
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ن اهزا الاخحر كذ فلذ ِضلخه مً حشاء اسجباوه مْ غحره ف

الم الجذًذ  ِالما ئبدىم ِالكخه مْ الىمبُىجش  أـبذالِا

 ؼبىُا.

     Interactivity التفاعلية: 3-7

ثرة في خذي العماث التي جتردد بىئالخفاِلُت  حّذ 

نها غالبا ما حّخمذ أبل  24ِالم الجذًذالخىاب بؽأن إلا 

الشكمي ِالم الجذًذ هخلفُت لّلذ الاخخالف ما بحن إلا 

ججعُذا في  أهثر  همش الزي هجذواللذًم الخىاٌشي، وهى لا 

ب التي حعمجدلُل ج ذ للمعخخذمحن مً الخفاِل ىبُلاث الٍى

اث، لا  م الجذًذ ِال إلا  مش الزي ًجّلآلاوي مْ املدخٍى

جفبذ املّلىمت  خُثؼياٌ الجذًذة للزواء ٌعخفُذ مً لا 

 لمعخخذم خحن ًبدث ِجها ِلى الخي.جلذم هفعها ل

 خالصة: 4

خذزذ الخدىالث الخىىىلىحُت ِلى ـُّذ أللذ  

فاالث واملّالجت الشكمُت للمّىُاث جدىالث الىمبُىجش والاج

ت ِلى ـُّذ البنى الخدخُت في الخّامل مْ املّلىماث  حزٍس

الم للذ خىلخه مً إلا و  الزي  ِالم اللذًم الخىاٌشي ئهخاج إلِا

ِالم الجذًذ الزي ًلىم ِلى ًلىم ِلى ِذم الخفىًُ الى إلا 

أن ظاظُت مً دون أحضائها لا املّلىماث الى جفىًُ مبذأ 
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ُاتها، للذ ؼيلذ كىّت جفلذ هزه لا  خحرة مً خفـى

 الىمبُىجش بدم خللت الخغحراث ولها. 

ن اوملا واهذ حملت الخدىالث ولها مفذسها الىمبُىجش ف     

ِالم جش راجه بما فحها إلا ى هخاج رلً كذ خمل ظُماث الىمبُ

ن ِلى معخىي الخفاةق املشجبت ئالجذًذ هىاجج للىمبُىجش، 

خزث في هُيلُتها ؼيل بشامج أالتي ِالمُت إلا باهخاج املادة 

مً خالٌ و ِلى ـُّذ الخىصَْ أ، ـبدذ سكمُتأو  الىمبُىجش 

حهضة أ بحن خز ظمت الترابي ماأالؽبيي الزي  الىمي ِخمادئ

كلُمُت اِخماد هٍام الؽبياث املدلُت إلا مً خالٌ الىمبُىجش

المُت  ذـبدأخُث  أو الّاملُت، ،و املدلُتأ جىلذ املادة الِا

و ِلى ـُّذ الخذمت امللذمت أ .ؼبىُا، وجىصُ مدلُا

ِالمي الجذًذ ال ًخشج ًِ خىج إلا ىللمعخخذم فاظتهالهه للم

 اِخماد واحهت الىمبُىجش في الغالب وىاحهت مفملت للخّشك 

 أـبذِالم الجذًذ أن إلا مً هىا ًمىً اللٌى  

ئِالما حذًذا بفّل جىىىلىحُا الىمبُىجش التي حّلذ مىه 

ِىى ظماث أاٌشي، وهى ما ىِالم الخمُا ًخخلف ًِ إلا سك

 ِالما حذًذا.ئحّلخه خلُلت  لإلِالموخفاةق مُّىت 
 

 

 

 

 



21 

 

 الهوامش:

1 . John Allen Hendricks, the Twenty First Century: 

Economic and Managerial Implication in the Age of New 

Media, Lexington Books, UK, 2010.P.16. 

2 . I bid, p.16. 

3 . I bid, p. 16. 

4 . I bid, p. 16. 

5 . I bid, p. 16.  

6 .Andrew_Dewdney,_Peter_Ride, New Media Handbook, 

1st edit, New York, Routledge,2006.  p. 21.  

7 . I bid, p. 21 

8 . Nicholas Gane and David Beer, New Media the Key 

Concepts, edit Berg, New York, 2008, p.17. 

9 . John Allen Hendricks, op, cit, p. 21. 

10 . I bid, p. 21 

11 . I bid, p. 21.   

12 . Lev, Manovich. The Language of New Media, MA: the 

MIT Press, 2001, p.66. 

13 . I bid, p.49. 

14 . I bid, p.50. 

15 . I bid, p.52. 

16 . I bid, p.52. 

17 . Jean_Aitchison, Diana_M._lewis, New Media language, 

1st edit, London, Sage Publication, 2004, p.63.  

18 . I bid, p.64. 

19 . I bid, p.64. 

20 . I bid, p.66.  

21 . I bid, p.67. 



21 

 

22 . I bid, p.64. 

23 . Nicholas Gane and David Beer, op, cit, p.28. 

24 . I bid, p.95.  

 



41 

 

  

 حكيم حمصاوي                                                    

 أسخاذ باحث                                                   

 العليا للصحافت وعلىم إلاعالم  املدزست الىطنيت                                    

 
   ،لجؼاةغا ،ؤلاطاكتالخؼاب، الصحفي، الكلماث املفخاحيت: 

 ؾىؾُى منهي.    
 

Résumé :  
 

     Cet article, montre comment, la pratique de 

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

éditoriale, l’interaction des journalistes travaillant à la 

Radio Algérienne, avec le public récepteur, orientent 

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

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

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

en  particulier  son opposé.  
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 مقدمت: 

اةل ؤلاكالم وؾكلى زؼاب  اللىامل اإلاإزغةصعاؾت للض باجذ 

ت، لت التي ػغأثهـغا لماؾت،  خاحت الجؼاةٍغ  لخغيراث الؿَغ

ت، مىظ أن كلى  ؾمذ للخىاص، الؿاخت ؤلاكالمُت الجؼاةٍغ

مىظ طلً بضاًت الدؿلُىاث.  مجاٌ الصحافت، باالؾدثماع في

ىهاث، ومىاكم  ثغ ؿه الحين ئلى غاًت الؿاكت، حغاةض، وجلفٍؼ

ت، جابل زؼاباث كضًضة،  ص، جيخجت للخىائلىتروهُت ئزباٍع

البلع مجها مخىاؾلت، وألازغي مسخلفت وؿبُا، والبلع 

مخغيراث بين  الخأزير والخأزغ،لالكت وهـغا ل آلازغ مخىاكظت.

، والؿلؼت الؿُاؾُت، والغأي ؤلاكالم وؾاةلزالزت، جخمثل في 

ب وؾاةل ؤلاكالم زؼافي  اللاعب اإلاخملً، ًالخفلام، ال

ت، حلُض ئهخاج أن اللمىمُت مجها، مً صون قً  الجؼاةٍغ

الؿلؼت الؿُاؾُت حملت وجفصُل، وحغُب ئلى خض زؼاب 

 اكع لهاإلاىطلً الظي جضلي به اإلالاعطت الؿُاؾُت، و  ،بلُض

للخىاص، فمجها مً جيخج  الخابلتأما عه. مهما وان مصض

خداش ى اهخلاص بالىطم اإلاالي لها، خُث ج امخأزغ زؼابا 

خغاض ى "مىاعصا مالُت"، فخت لها، باليؿباإلاإؾؿاث التي حلخبر 

، زكِخا لىكف كً بلع الحلاةم خٌى هظه ألازيرةكً ا

ً بين هظه الىؾاةل ؤلاكالمُت، جلً مأن جلحم بها طغعا ما. 

وطلً  كلى كضع مً اإلاىطىكُت، فًداف ،جيخج زؼابا التي
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، ئلى بلع الـىاهغ الاحخماكُت التي جلحم فدؿب الاقاعة""ـب

ُت للفغص الجؼاةغي، وتهضص اللضالت طغعا بالحُاة الُىم

هظه مً صون أن جماعؽ حخماكُت، والىـام الضًمىكغاػي، الا 

، الؿُاس ي ""الحللاإلاإؾؿاث ؤلاكالمُت طغؼا كلى 

والاحخماعي، والاكخصاصي، مً زالٌ اإلاىاؿبت كلى صحافت 

جىكف كً واكم، ًإصي بالفغص الجؼاةغي تي ، المثال الخلص ي

، وبالخالي ب الىـام الؿُاس ي اللاةمغفع الخام لخؼاال ،ئلى

بين الؼغفين، مما ًإصي ئلى أػمت، ؾببها الخؼاب  وكىق قغر

اللمىمُت لإلطاكت اإلاؿمىكت،  اإلاإؾؿت وحلخبر وؿبُا. ،ؤلاكالمي

مً بين اإلاإؾؿاث التي لها خظىع هبير في الؿاخت ؤلاكالمُت 

ت، بمسخلف كىىاتها، . دلُتأو م أو وػىُت، ،صولُخا واهذ الجؼاةٍغ

كلى هلل زؼاب  الصحافُين، ؾُما فئت ال فحها، ٌؿهغ اللاملين

بضوا مً زالٌ  فئت ألافغاص اإلاىحىصًً في الؿلؼت، أؾاؾا، ٍو

أن الاؾخماق الُىمي للماصة ؤلاكالمُت التي جبثها هظه اللىىاث، 

ملخىلين بسؼاباتهم، وبخلً التي جضلي بها هظه الفئت  هإالء

ر مً الضعاؾاث التي أكُمذ خٌى مً ألافغاص. غير أن الىثي

اإلاماعؾت الصحفُت في الجؼاةغ، وال ؾُما في اإلاإؾؿاث 

ؤلاكالمُت اللمىمُت، أهضث كلى أن هإالء ًماعؾىن عكابت 

طاجُت هبيرة كلى هخاباتهم الصحفُت. هظه الـاهغة التي لها 

زه طلً الظي جدض مثل جأزير بالغ كلى زؼاب الصحافُين،
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 ؾىف هخؼغق فيلظلً  .، ومهىُتكىامل أزغي، احخماكُت

هظا اإلالاٌ الللمي ئلى جبُين هُف ًخم طلً، وألازغ الظي 

في أخض  ؤلاكالميجدضزه مثل هظه اإلاماعؾاث كلى الخؼاب 

ت.   أهبر اإلاإؾؿاث ؤلاكالمُت الجؼاةٍغ

 :إشكاليت الدزاست

زالٌ فترة خىم  ؤلاكالميللخؼاب  تألاؾاؾُ اإلايزة جىمً

هخاج زؼاب ممثلي الىـام ئ كاصة، في ئ"الحؼب الىاخض"

زالٌ  الؿُاس ي مً صون اإلاؿاؽ بجىهغ الغؾالت ؤلاكالمُت

داث أو  ل الخصٍغ لتي حغؼُت اليكاػاث اكملُاث جدٍى

مً وطلها الخام ئلى عؾاةل  حللضها هظه الفئت مً ألافغاص

اكخماص وعغم ئكالمُت جبث كبر اللىىاث ؤلاكالمُت الغؾُمت. 

ت الخلبير،اكترافها بخىم و  ـامالجؼاةغ الضًملغاػُت هى  دٍغ

كً بلظها البلع،  ،مخباًىت وؿبُاع زؼاباث ئكالمُت ى ؿهو 

حغاةض جابلت للخىاص في الجؼاةغ، بدىم اإلااصة  صضوع بلض 

 أصبذ بمدظهاالتي ، 1990مً كاهىن ؤلاكالم لؿىت  14

ت طلً الظي واهذ  ، مً بُجها (1)صوعٍت خغ ئصضاع وكٍغ

ؾىاء واهذ مً خؼاب الؿُاؾُت الصحف الخابلت لل  جيخجه

طلً الظي واهذ  ، أو مً الخُاع ؤلاؾالميأو  الُمين، أو الِؿاع،

ضوا أن ًبرػوا في زؼهم  لم ،أؾؿها أفغاص جيخجه حغاةض  ًٍغ

ت والخلضصًت  ازخاعوا بل ،ملينؾُاس ي  اهخماء ،الافخخاحي الحٍغ
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بلع الضعاؾاث التي ئال أن  ي جؼغف.أ مً صون  ،في الغأي

زؼاب وؾاةل ؤلاكالم اللمىمُت، بُيذ أن هظا ألازير  جىاولذ

لـىاهغ التي بلُض في جىاوله ؤلاكالمي إلاسخلف الم ًخغير ئلى خض 

جأكلم  مىظ "الاهفخاح الؿُاس ي"، بللجؼاةغي كغفها اإلاجخمم ا

ًلىم باؾخدظاع  ،ه مثالخُث أهمم البِئت الجضًضة، 

وكؼت ٍبرػها هؼغف فاكل في بلع ألاخضار وألااإلالاعطت و 

ف؛ بل حؿاًغ الؿلؼت التي ال جثير زالفا في الغأي اللام واإلاىاك

م مجاهضي  الحاهمت، مثل : مباصعة ألاخؼاب الؿُاؾُت بخىٍغ

غ الىػني. وجسخاع مً الصخصُاث وألاخؼاب  خغب الخدٍغ

اإلاىالُت للؿلؼت التي حكُض باهجاػاتها، في خين حغُبها في 

وكض ًدضر  .(2)جؼاةغي ألاخضار الىبري التي تهؼ الكاعق ال

 ،طلً جأزيرا بالغا كلى الحُاة الُىمُت للفغص الجؼاةغي 

ًخللم ألامغ  واللغاعاث التي ًخسظها في خُاجه، ال ؾُما كىضما

ت له و  للىػً، مثلما هى الحاٌ زالٌ بلظاًا مصيًر

لُتالاهخسابا ًيىن اإلاىاػىىن خُث  ،ث الغةاؾُت أو الدكَغ

غ مصير" بلضهم إلاضة"وعاء  ، كبر اهخسابهم ةػمىُت ملخبر  جلٍغ

ًخم بلض  ،فلل الاهخسابئن  ًخىلى أمىع الحىم. ،فغصا ملُيىا

حلغض اإلاىاػىين لخؼاب اإلاترشحين الظي ًخم بثه في وؾاةل 

هظا ألازير كمىما بخديزه إلاغشح ًمخاػ ؤلاكالم اللمىمُت، خُث 

عصض وؾاةل  ،الىـام، هما بُيخه أخض الضعاؾاث التي جم فحها



46 

 

ت ؤلاكال  م في الاهخساباث الغةاؾُت بالجمهىعٍت الجؼاةٍغ

ل الضًمىكغاػُ ؿهغ أن وؾاةل و  ،2009ت الكلبُت للخاؾم أفٍغ

ؼ اهداػث لصالح اإلاترشح كبض ا ،ؤلاكالم اللمىمُت للٍؼ

لت غير جغشح الظي وان عةِؿا و بىجفلُلت،  للهضة أزغي، بؼٍغ

ىهُت ؾمتها "صفاجغ جمثلذ في بث خصت جلف مباقغة، ٍؼ

وأخؼاب  ،وحملُاث ،جيكؼها مىـماث التيؾُاث"، الغةا

ؼ بىجفلُلت اهخسابُا، بِىما ال ًخىفغ جغو  ج للمترشح كبض اللٍؼ

 .(3) اإلاترشحىن آلازغون كلى فظاء ممازل للضكاًت الاهخسابُت

ىن  عاؾاث الللُلتضوئن واهذ ال التي أهجؼها الباخثىن الجؼاةٍغ

ظا خٌى هظه ؤلاقيالُت، حلالج كمىما زصىصُاث ه

ًمىً أن  ،مهم في اكخلاصها ان مؿخىي الخؼاب، ئال أهه هى

 ، وهُف أههالم اللمىمُتٌؿاكضها في فهم زؼاب وؾاةل ؤلاك

وئن  ،ًخجىب جىاٌو بلع اإلاىاطُم والـىاهغ الاحخماكُت

فُيىن طلً مً وحهت هظغ  ،أن جىاولهااكخظذ الظغوعة و 

ا هظ ًىمً هظا اإلاؿخىي في مغخلت جيىًٍ .الىـام الحاهم

غ ما هي اإلاىاطُم وألاخضار التي  الخؼاب، التي جبضأ مً جلٍغ

لها ئلى أزباع جبث،  بلضها مغخلت الخدىٍل التي ؾىف ًخم جدٍى

جدضر صازل اإلاإؾؿت كمىما، خُث جخضزل اللضًض مً 

اإلاماعؾاث التي جإزغ كلى مدخىي الغؾالت ؤلاكالمُت، وأزيرا 

، ال ؾُما ظا الخؼاب كبر اللىىاث ؤلاكالمُتمغخلت بث ه



47 

 

كىضما ًخللم ألامغ بمإؾؿت ئكالمُت مثل اإلاإؾؿت اللمىمُت 

لإلطاكت اإلاؿمىكت، هـغا "للغبها" مً اإلاىاػً الجؼاةغي، أهثر 

، بفظل كىىاتها ؤلاطاكُت مً اإلاإؾؿاث ألازغي في اكخلاصها

، وبثها لخؼاباث كضًضة في أوكاث كصيرة. لظلً اللضًضة

ير البلع مً هظه ؾىف وؿعى هىا ئلى ملغفت مضي جأز

هظه اإلاإؾؿت، لظلً فُين في االلىامل خٌى زؼاب الصح

 جؤطس كيف : هما ًلي إلقيالُت بدثىا،  يهؼغح الؿإاٌ الغةِس 

فيين العاملين االصح خطاب ، والاجخماعيت، بعض العىامل املهنيت

وإذاعت  ،والسابعت ،والثالثت ،والثاهيت ،في القناة إلاذاعيت ألاولى

 ؟  لإلذاعت الجصائسيت الناث، الخابعت

 منهجيت الدزاست:

واهتهذ  2009 في ، بضأهاهافي ئػاع صعاؾت كلمُت مُضاهُت ،كمىا

ٌ ب ،2017في  اللىامل الاحخماكُت ر بلع يزُت جأهُف، دىاو

 ،اللىاة ؤلاطاكُت ألاولىفُين في الصحااإلاهىُت كلى كمل و 

، اثئطاكت الىو  ،وئطاكت الجؼاةغ الضولُت ،والثالثت ،والثاهُت

ت"الخابلت  اؾخماعة، ػغخىا فحها  باكضاص، "لإلطاكت الجؼاةٍغ

 ٌ واإلاهىُت  ،هُفُت جأزير بلع اللىامل الاحخماكُت ،أؾئلت خى

بلضها  فُين.اكلى الاهخاج الُىمي للخؼاب، لضي هإالء الصح

ي ، التفغصاث مجخمم البدثم مفغصة مً 204ها كلىوػكىا

ت اإلاخؿب ئخصاةُاث 348 كضصها ًبلغ ت مضًٍغ ىاعص البكٍغ
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الصحافُين اللاملين في  ،اإلاخمثلت في، 2016 ـل مإؾؿت،لل

ت لللىاة ؤلاطاكُتاإلالغاث اإلاغ   .(4) مىطىق الضعاؾت هٍؼ

 كمىا ،باث هإالءمجها جدخىي كلى ئحا 172 بلضها،  اؾترحلىا

غ ، SPSS 22بغهامج  ، وملالجتها باؾخلماٌبُاهاتها بخفَغ

 قيالُت اإلاؼغوخت.فُين خٌى الا الصحواؾخسغحىا أحىبت ا

ىا ملابالث كلمُت: ؾخت مجها مم أفغاص  ككغ بلض طلً  أحٍغ

 فُين ال ًخللضون مؿإولُت،ٌكخغلىن في اإلاإؾؿت هصحا

 ،مجهم ازىانن مؿإولُت، اًخللض انفُاصح امجهم ازىان

ت.مسغجي حغاةض  ً ئلى ججضع ؤلاقاعة ئزباٍع مً  أن كىصٍغ

للض طوىع. زغون،آلا  في خين أن الثماهُت ،ئهارهً  ،اللكغ

هى      مً ئهجاػ هظه اإلالابالث الللمُت،  وان الهضف ألاؾاس ي

فُين، التي بغػث بلض اجفؿير بلع اججاهاث أحىبت الصح

غ بُاهاث الاؾخماعاث، خٌى مضي جأزير كامل ملين  مً جفَغ

أزير، كمىا ببدث . فُينازؼاب هإالء الصحكلى اللىامل، 

أهجؼث خٌى  هىعاأػغوخاث صهخ : قمل أؾاؾا وزاةلي

 ،هخب . وفي بلضان أزغي كمىما ،الاقيالُت في الجؼاةغ زاصت

ىن خٌى الصح وأزغي ألفها  ،فُيناألفها باخثىن حؼاةٍغ

ىن، فُىن اصح وهظا  ،ؾيرتهم الظاجُت كمىما، فحها ن و ًغو  حؼاةٍغ

 وزاعحها.كلى مؿاعهم اإلانهي، في اإلاإؾؿت  اللىامل التي أزغث

ين كغا غفتمل ،وان الهضف مً طلً هى ءاث الباخثين الجؼاةٍغ
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 ،والىخاةج التي جىصلذ ئلحها البدىر ألازغي ،للـاهغة

هظه الـاهغة  وهظا هُفُت جؼىع واإلاىهجُت اإلاخبلت في اهجاػها، 

شال كبر جىصلىا بلضها ئلى هخاةج . ٍتالجؼاةغ  في الصحافت،خاٍع

فُين في ازؼاب الصح،جإػغ بلع هظه اللىامل ، هُفجبين

 ولغطها والخالي:  ،ؤلاطاكُتهظه اللىىاث 

دحدوون ألاوائل" عىى امل" خطاب :جكسيس الخط الافخخاحي ـــ1

 : فييناالصح لسان

خترام أهمُت كصىي ال  فُين،امً الصح %7556 جىلي وؿبت

ؿ وحؿهغ  ،مإؾؿتالخؽ الافخخاحي لل ه في هخاباتهم كلى جىَغ

، تلؼابم آلاوي للمللىمباألهمُت التي جىلحها لًىمُا، ملاعهت 

ختى وئن واهذ هظه ألازيرة حكيل ؾبلا صحفُا، وهظا 

اخترام كىاكض الىخابت الصحفُت، قيلُخا واهذ أو غير قيلُت، 

 (. 1هما جبِىه هخاةج الجضٌو عكم )

، جلً اإلاجمىكت مً صض كمىما بالخؽ الافخخاحيًل          

ما، في ملالجتها  لتي جلىم بها مإؾؿت ئكالمُتالخُاعاث ا

، والتي ججلل مجها أولىٍت ملاعهت بسُاعاث عيحخماللىاكم الا 

 اثوالخىحه ،والاكخىاكاث ،أزغي، حلىـ مً زاللها الخفىير

الظي ًجب كلى ول الصحافُين ، لضي اللاةمين كلحها ةالؿاةض

،وهـغا ليىن في خالت صعاؾدىا. (5)اللاملين فحها أن ًلتزمى به

ت الخؽ  مً زالٌ  هاالافخخاحي لاإلاإؾؿت كمىمُت، جـهغ هٍى
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مً  17اإلااصة  مثل مدخىي  ،صىص اللاهىهُتبلع مىاص الى

: "جظمً اإلاإؾؿت في ول وكذ التي جىصها صفتر قغوػ

داث الحيىمت وبالغاتها، وجبرمجها، صون جدضًض  حغؼُت جصٍغ

داث بلع (6)للمضة وبضون ملابل" ، ئطافت ئلى جصٍغ

التي ًخم فحها  ،في الجؼاةغ الصخصُاث الؿُاؾُت الحاهمت

ضًض فئت ألافغاص الظًً لضيهم ألاخلُت في بث زؼاباتهم كبر جد

الظي أصلى به عةِـ  والظًً ًمىم كلحهم طلً، مثل ،كىىاتها

ت ؼ بىجفلُلت  ،الجمهىعٍت الجؼاةٍغ كبر الؿُض كبض اللٍؼ

ىن وؤلاطاكت وووالت ألاهباء  ،زؼاباجه خُث أهض بأن الخلفٍؼ

ت هي ملىُت للضولت، ، إلاؿإولحهاال لِؿذ مفخىخت ئو  الجؼاةٍغ

وبأن اإلالاعطت الؿُاؾُت لها أن حؿخلمل الىؾاةل ؤلاكالمُت 

اللمىمُت إلاا جصل للؿلؼت، وأهه ال ًمىً أن جفخذ هظه 

، ًجلل ئن مثل هظا الىطم. (7) الىؾاةل إلاً ًيخلض الضولت

صاصع  ،فُين ًسمىىن أن ول زؼاب مضون أو قفىي االصح

صة صُاغخه كً شخص أو هُئت عؾمُت، ًمىً مبضةُا ئكا

ب ول زؼاب ملاعض للىـام وبثه، في خين ًجب كلحهم حغُِ

        . جلٌى أخض الصحفُاث اللامالث في اإلاإؾؿت : الؿُاس ي

"ال أكلم بالظبؽ ما هى الخؽ الافخخاحي للمإؾؿت التي 

، بالظبؽ ملنى طلً ا، ألهه لم حؿلم لي وزاةم جدضصأكمل فحه

الخالي وبما أهني في ، وبأو كلى ألاكل حلؼي لي فىغة كامت
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ٌلني ول ما له ػابم  ،لمىمُت،  فالخؽ الافخخاحيالإؾؿت اإلا

ـ  ٌؿهغ هإالء كلى، وهىظا عؾمي" طلً، في مماعؾاتهم  جىَغ

اإلاهىُت الُىمُت، ؾىاء زالٌ مغخلت اهخلائهم للخضار التي 

ؾىف ًخم حغؼُتها، أو زالٌ كملُاث ئكاصة صُاغت 

داث الغؾمُين بلع اإلالاػم مً  ،الزظ مثألا أو  ،جصٍغ

داتهم ي. كصض جىؿُفها في ئكالم الجمهىع اإلاخلل ،جصٍغ

فهى بلُض  ا،عؾمُ اػابلباإلالابل فيل زؼاب ال ًىدس ي 

فُين، ختى ولى وان هظا اكمىما مً أن ًدف باهخمام الصح

ذ أو هظا الحضر، ًمثل ؾبلا صحفُا كض جىفغص  ،الخصٍغ

خُث  ،(1كم )هما جبِىه بُاهاث الجضٌو ع  ،اإلاإؾؿت بيكغه

ت مدؿاٍواجـهغ أن آعاء الصح ما  تفُين مىلؿمت بيؿب مئٍى

 ،الظًً ًغون أن الؼابم آلاوي للمللىمت مهم حضا ،بين

 مىذً ،ئن هظا الىطم. هه طو أهمُت كصىي والظًً ًغون أ

ت لفئت ملُىت مً ألافغاص، اإلاخيىهت أؾا ؾا مً الظًً ألاولٍى

لخضار التي ٌ  لألاو خفؿير الكؼاء هم في ؾضة الحىم، إل 

ت الىلىج ئلى وؾاةل ضها الحُاة الُىمُت، وهظا حكه أولٍى

ؿير كبر كىىاتها، هما الخف اصض بث هظؤلاكالم اللمىمُت ك

 لفئت غير مىحىصة في الحىم أصال، فغصت بثًمىً أن جمىذ 

 ،ه لـاهغة مافي جىاول ،زؼابها، ئطا وان هظا ألازير ال ًدىافى

. ئن مثل هظه اإلاماعؾاث تووحهت هـغ الؿلؼت الؿُاؾُ
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 اإلاإؾؿاث في اللاملين فُيناالصح اإلاهىُت، ججلل زؼاب

 ًؼابم ئلى خض بلُض، طلً الظي ًيخجه ؤلاكالمُت اللمىمُت،

ألافغاص الظًً ًمثلىن الىـام الحاهم، خٌى واكم الحُاة 

 ،الُىمُت في الجؼاةغ، في مسخلف مُاصًجها الاحخماكُت

لثلافُت، ئلى صعحت أن اإلاؿخمم وا ،والاكخصاصًت ،والؿُاؾُت

لخؼاب هإالء، كض ًجؼم أنهم ملخىلين بما ًساػبىن به 

في خين أهه هىان الىثير مً اللىامل  ،الجمهىع اإلاؿخمم

أو ختى ؾُاؾُت، طو            (8)احخماكُت واهذ أو مهىُت

 ئنصبغت أزغي، ججبرهم ئلى خض ما كلى ئهخاج هظا الخؼاب. 

ت بث زؼاب فغاص اإلاىحىصًً في ؾضة فئت ألا  ؿاهغة أولٍى

مً ، في وؾاةل ؤلاكالم اللمىمُت، كلى وحه الخصىص الحىم

خىم  بين الـىاهغ التي كغفتها اإلاماعؾت الصحفُت زالٌ فترة

غ الىػني تي ؾمُذ بفترة "الحؼب وال ،خؼب حبهت الخدٍغ

وللض ، (9) اصحفُ اختى ولى وان الخبر ًمثل ؾبلالىاخض"، 

الاهخلاٌ ى خض بلُض، زالٌ فترة ئل بلي الحاٌ هظلً

، خُث وئن واهذ هظه ألازيرة الضًمىكغاػي في الجؼاةغ

 مثل ،الضولت لبلع مإؾؿاثاهخلاص اب فُه باميانها بث زؼ

 لؿُاؾاث اإلالخمضة مً كبلوا ،الكلبي الىػني اإلاجلـ

أو  ،بث زؼاب فُه اهخلاص للغةِـمت، ئال أنها ال ًمىجها الحيى 

في الؿلؼت، أو طلً الظي ًبين وحىص  إلاغاهؼ اجساط اللغاع 



53 

 

 Liseخؿب صعاؾت  زالف بين الغةِـ والىسبت الحاهمت

Garon(10) ؾىت مً الاهفخاح الؿُاس ي،  زالزين كغابت بلض

بُيذ بلع الضعاؾاث التي جىاولذ زؼاب اإلاإؾؿاث 

ؤلاكالمُت اللمىمُت، أن هظا ألازير ٌلخمض اؾتراجُجُت لىدذ 

جؼاةغي، في وعي الغأي اللام الصىعة اإلالاعطت الؿُاؾُت 

وحغظي ــ بكيل طمني  حلمم الهىة بين الؿلؼت واإلالاعطت 

وكملي ـــ عفع الخلضصًت الؿُاؾُت والازخالف في الغأي، وهظا 

ض مً الاخخلان  ًغهً الفلل الؿُاس ي في الجؼاةغ إلاٍؼ

أزيرا  ًمىً اللٌى أهه، ختى وئن واهذ  .(11)والخأػم

 لؿابلت وؿبُت ئلى خض ما، ئال أنث االضعاؾاث وهظا الخدلُال 

فُين اللاملين في هظه ااخترام الخؽ الافخخاحي لضي الصح

زؼاب فئت ألافغاص الظًً  بثأؾاؾا، ٌلني  ،اإلاإؾؿاث

الظي  ،وحغُِب زؼاب ألافغاصًماعؾىن الحىم في الجؼاةغ، 

أصاء ملنى فهل هظا هى ، اب أفغاص الفئت ألاولىٌلاعض زؼ

 ُت ؟ زضمت كمىمُت ئكالم

ممازست بر لسسمي وحغييب املعازض له، عاب ابساش الخطإ ــ2

 :يتالسقابت الراج

 ،فُين الظًً قاعوىا في الضعاؾتامً الصح % 93وؿبت  كالذ

اث كلى هخاباتهم  الظاجُت الغكابت ،مبضةُا أنهم ًماعؾىن  بمؿخٍى

 ظلً باهخـام،مً هإالء ب %5851 وؿبت فبِىما جلىم مخفاوجت؛
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با باهخـام،  ،بظلً %2251 هجلىم ما وؿبخ  وجلىم ماجلٍغ

ًـهغ  ، هما ت كلى هظه اإلاماعؾتؿبهاصعا باإلاىا  %1258ت خوؿب

 (. 2الجضٌو )  في

 : كلى جخجؿض الغكابت الظاجُت في الىخابت الصحفُت، أوال

، الصحافُين فهامفغصاث اللغت التي ًىؿاهخلاء مؿخىي 

" لتي ٌؿخلملهاإلاغاصفت لأخُاها جلً  ونفُسخاع  ا "اإلادضص ألاٌو

في جفؿيره للحضر، وأخُاها أزغي، ًأزظ بلع اإلافغصاث 

ي واإلاصؼلحاث التي وؿفها هظا ألازير فُما ؾبم، فُضزلها ف

غهتال تالخبًر لصتال جخجؿض هظلً هظه  .اي كام بخدٍغ

الـاهغة ــ الغكابت الظاجُت ــ، في جىاٌو الـىاهغ الاحخماكُت مً 

تي حلخىلها الؿلؼت الؿُاؾُت ال جسالف جلً ال ،وحهاث هـغ

اللضًض مً ألاهىاق الصحفُت مثل الللاءاث  في الحاهمت،

أو في  ،فُين مم مصاصع الخبراالصحفُت التي ًىجؼها الصح

ُىت. مىاككت ئقيالُت ملفحها خُث ًخم  ،الحصص ؤلاطاكُت

حؿهغ فئت اإلاؿإولىن في اإلاإؾؿت كمىما، واإلاضعاء، هما 

غ، وعؤؾاء ا وحهاث هـغ  جىَغـ لجغاةض، كلىوعؤؾاء الخدٍغ

 ،الؿلؼت الؿُاؾُت الحاهمت في الخؼاب الظي ًخم ئهخاحه

مً زالٌ اإلاىاؿبت كلى  ،في مثل هظه اإلاؿاخاث ؤلاكالمُت

ت جىاٌو مىطىق ما، مماعؾاث ملُىت، هلُامهم بخدضًض ػاٍو

الظًً قاعوىا في  ً  الصحافُين% م7555خُث كالذ وؿبت 
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 اللىامل الاحخماكُت واإلاهىُت كلىصعاؾت جىاولذ مضي جأزير 

إؾؿت اللمىمُت في اإلااللاملين فُين الصحاإلاماعؾت اإلاهىُت ل

بمسخلف مؿمُاتهم  اإلاؿئىلىن أن  لإلطاكت اإلاؿمىكت

الىؿُفُت هم الظًً ًدضصون ػواًا جىاٌو اإلاىاطُم اإلالالجت 

مً  %43.6هما أهضث وؿبت ، (12) فُينامً كبل الصح

بل هظه الفئت ت لهم مالخـاث مً كؾبم وأن وحه هإالء أهه

جخماش ى  ألازباع التي ًدغعونها ال  ،اصها أنمف مً ألافغاص

 . (13) والخؽ الافخخاحي للمإؾؿت التي ٌلملىن فحها

، ججلل مً زؼاب هظه اإلاماعؾاث اإلاهىُت مثلئن 

فُين ًيسجم وطلً الظي جيخجه فئت ألافغاص الظًً االصح

سل ،الحىمًخللضون مؿإولُت في  الصغاق بُجهما. ىان مً ٍو

(، 14) ين هما مً مميزاث الخؼاب اإلاإؾؿاحهاجان الـاهغجا

ػ وحهاث هـغ برحلل هظا الخؼاب ًئلى  هما جإصي هظلً

هإالء ألافغاص، التي جدمل جصىعاث الؿلؼت الؿُاؾُت، 

للؿُاؾاث التي ًجب اكخماصها في مسخلف اللؼاكاث، 

إلاجخمم الجؼاةغي. لغفها اٌُت التي وخُاٌ الـىاهغ الاحخماك

هىان مً الضعاؾاث التي جىاولذ الخؼاب ؤلاكالم للمإؾؿاث 

ذ مإزغا )ؾىت  ،ؤلاكالمُت اللمىمُت (، والتي 2015التي أحٍغ

أهضث أن ؤلاكالم الغؾمي ًىلي أهمُت جياص جيىن قبه مؼللت 

بلُت الؿلؼاث، خؿاب ، كلى ليكاغ الؿلؼت الخىفُظًت
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هفاكلت  ،لؿلؼت الخىفُظًتوأهه أبغػ ا هاهًُ كً اإلالاعطت،

مً مجمىق الفاكلين  ،%74.44بيؿبت  ،في ألاخضار الىػىُت

ت لصحُفت اإلاؿاء مثال، وفي الخغؼُت  % في 69.53ؤلازباٍع

ىن  وكغة أزباع في  % 53.53صحُفت اإلاجاهض، و  الخلفٍؼ

، في خين ججلله (15)اللمىمُت ؤلاطاكت في %51.75و اللمىمي،

لظي جيخجه هظه لاعض لظلً اٌغُب وحهاث هـغ الخؼاب اإلا

 ،بظلً ٌؿلؽ زؼاب هظه اإلاإؾؿاثالفئت مً ألافغاص، 

الظىء كلى وحهاث هـغ هإالء ألافغاص واإلاللىماث التي 

، جلً اإلاسالفت لها. ًغي في خين يهملىن وؿبُا ،ًلضمىنها

، أن جأػير كظُت ما هى كباعة كً حؿلُؽ Entmanالباخث 

مما ًمىدها  ،اصة ؤلاكالمُتالظىء كلى مللىماث بلُجها مً اإلا

والبروػ هى وطم مللىمت ملُىت بكيل   بغوػا أهثر مً غيرها. 

ًدُذ لها أن جيىن مالخـت بكيل أهبر مً كبل الجمهىع. 

ض الاخخماٌ بأن الجمهىع ؾُضعوىن  اصة في ؤلابغاػ جٍؼ فالٍؼ

دفـىنها في طاهغتهم لغفىن ملاهحها ٍو  . (16) اإلاللىماث، َو

ت الغكابت الظاجُت كلى الىخابت الصحفُت في ئن ؿاهغة مماعؾ

ت، كض  ًمت، ئال أناإلاإؾؿاث ؤلاكالمُت اللمىمُت الجؼاةٍغ

ئلى أزغي، فللض أهضث مً فترة ؾُاؾُت ملُىت جدباًً خضتها 

غ الىػني صعاؾت  ،أهجؼث زالٌ فترة خىم خؼب حبهت الخدٍغ

التي كغفذ باألخاصًت الحؼبُت، والتي جىاولذ حؼةُا هظه 
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فُين كلى مثل هظه اإلاماعؾت االـاهغة، كلى مىاؿبت الصح

دً ال هسخاع ألاخضار التي : "ههمأخضخُث ًلٌى عغما كجهم، 

.وػٍاصة كلى طلً فان عةِـ .، فهي مفغوطت كلُىا.وغؼحها

كؼب ت  َو غها ؤلازباٍع غ ًصغ كلى كغاءة جلاٍع كلى ول  الخدٍغ

ٍلٌى آزغ : "ئهىا أصبدىا هضعن و ما ال ًلُم ومؼاحه الخاص" 

ت التي جفلذ مً حكؼُب كلم  حُضا هىق البركُاث ؤلازباٍع

غ. ابخضاء باإلاصؼلحاث وختى كضص  ،وألاؾلىب ،عةِـ الخدٍغ

قِئا ًمغ مً قأهه أن ًسلم مكاول.  فهى ال ًترن .اليلماث..

فأعاكب هفس ي  ت ..، فأها شخصُا ال أكؼُه الفغصوكلى هظا

ضٌ طلً كلى أن زؼاب هظه اإلاإؾؿاث ال  .(17)بىفس ي" ٍو

ػاٌ مداًضا عغم "الاهفخاح الضًمىكغاػي" الظي كغفخه 

ت الغأي والخلبير  ؿعى  الجؼاةغ، واكترافها بدٍغ والخلضصًت، َو

أصبذ  ،ت، في بِئتالحاهمئلى ئؿهاع زؼاب الؿلؼت الؿُاؾُت 

 ،ول الفاكلين التي ٌؿعى ثالُت،اإلا فحها "الـهىع" أخض ألاهضاف

، لظلً (18)ئلى جدلُله الاحخماكُت الحُاة مُاصًً مً مُضان في

غ الصحوطم آلُاث ملُىت صازل اإلاإؾؿتًجب  فُين ا، لخدٍغ

مً مثل هظه اإلاماعؾاث اإلاهىُت اإلاداًضة، كصض حلل 

 بضال أن ًيىن مداًضا.  طىكُا، زؼابا مى همزؼاب

 فيين :اخطاب الصحــ الجمهىز كفاعل في بناء 3
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الجمهىع اإلاخللي،  في الضعاؾت، أن فُىن اإلاكاعوىن أهض الصحا

أؾاؾا في  الظي ًخمثلم، ًإزغ بأقياٌ مخباًىت كلى كمله

(، 3هما جبِىه هخاةج الجضٌو عكم )اهخاج وبث زؼاب ملين،

 فُما ًلي:  ،في خالت صعاؾدىا والتي جخمثل

 خلقي: امل الجمهىز في و اــ الخفاعل بين الصح 1ـــ3

جأزير الجمهىع كلى ،أن فُينالصحا مً٪ 3153 وؿبخه ما كالذ

 ،بُجهما ، ًخم كبر كملُت الخفاكل التي جدضرملالجت ألازباع

هي و  ،اجصاٌ ملُىتووؾاةؽ  ،وكبر أقياٌ ،زالٌ أوكاث

كلى  ًدضر بها الجمهىع جأزيرا الىُفُت ألاؾاؾُت التي

كضص زلث التي جخلضي  ،الفئت هما أهضجه هظه ،همزؼاب

ملالجت كلى  امهىع جأزير أن للج، فُين الظًً ًغوناالصح

الخفاكلُت بمسخلف  الحصص زالٌ ،الخأزير هظا ًدضر .ألازباع

أو زالٌ الللاء  ،كلى قبياث الخىاصل الاحخماعيو أهىاكها، أ

اإلاؿخمم زالٌ أوكاث في و اإلاباقغ الظي ًدضر بين الصحا

ؿخمم عأًه خٌى اإلااصة ًبضي اإلاخُث ،غيرهاكمل هظا ألازير أو 

في فُأزظ الصحا ،جىاولها هظا ػواًام بثها و ؤلاكالمُت التي ًخ

 ،لُخدٌى طلً ئلى هىق مً ؾبر آعاءهظه آلاعاء بلين الاكخباع، 

للُىت مصغغة مً الجمهىع اإلاؿخمم، "في طل غُاب 

اللمل الجمهىع خٌى الكبىت البرامجُت و  اؾخؼالكاث عأي

ًأزظ  لُه أخض الصحافُين.ئ هما أقاع  الصحافي كمىما،
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 ،ين الاكخباع هخاةج ؾبر آلاعاء هظههإالء، بلبلضها 

، ت ملغفت عغباث الجمهىع اإلاخللي، كصض مداولؿخغلىنهاَو 

 ،في هظا الصضص، أن Stuart Hall ًلٌى الباخث. وجلبُتها

الصىعة التي جدكيل لضي اللاملين في اإلاإؾؿت ؤلاكالمُت، 

ن اللىامل اإلاإزغة كلى الخؼاب خٌى الجمهىع اإلاخللي، مً بي

ًمىً اللٌى أن هظا الىىق مً الاجصاٌ في  (. 19)ؤلاكالمي

كض خل مدل اجصاٌ وان ًخم بؼغق ًمىً وصفها  ،اإلاإؾؿت

  بالخللُضًت في كصغها، خُث أهه كبل ؿهىع الهاجف الىلاٌ

لإلطاكت  اللمىمُت اإلاإؾؿت مؿخمعي وان ألاهترهذ،و

ن باالجصاٌ في هظه اإلاإؾؿت، اإلاؿمىكت، ًخصلىن باللاةمي

ض، ًبضون فحها  م عؾاةل وعكُت ًبلثها هإالء كبر البًر كً ػٍغ

 ،وهظا الصحافُين ،عأيهم خٌى اإلااصة ؤلاكالمُت التي ًخم بثها

واإلايكؼين اللاملين في اللىىاث ؤلاطاكُت الخابلت لهظه 

واهذ هظه الغؾاةل حؿمذ للصحافُين بملغفت عأي ،و اإلاإؾؿت

خٌى ما ؾبم بثه مً زؼاب، كبر الحصص خللي الجمهىع اإلا

ت اإلااطُت، وحؿمذ لهم بملغفت  ؤلاطاكُت واليكغاث ؤلازباٍع

كلى زؼاب الجمهىع اإلاخللي جأزير اهخماماجه، بظلً ًلم 

 افُين. الصح

 : واملىاضيع ،ألالفاظ اهخقاء2ــــ3
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كجهم لضي  ،ٌؿعى الصحافُين ئلى جغن اهؼباق خؿً

وحلابير  ،ألفاؾبٌ مساػبخه ًىمُا اإلاخللي، مً زال الجمهىع 

في اجىاٌو مىاطُم ملُىت، ٌلخلض الصحجإصي اإلالنى، وهظا 

           أنها حكيل اهخمام الجمهىع اإلاخللي. وألن الاجصاٌ اللفـي 

، فخماؾً هظه اللالكت، هى كباعة كً كالكت احخماكُت

كىاكض  وزغق أي كاكضة مً. تهربهاًخىكف كلى مضي 

غمىض  وأوج كً اإلاىطىق أزىاء الحضًث، الخؼاب، والخغ 

، ٌلغض صاخبه أو كضم جلضًم اإلاللىماث الالػمت،الخلبير، 

والخصغفاث  ،باإلوؿان اإلافخلغ للؿلىن الحؿًتهام خؼغ الال

وللض بُيذ هخاةج بدثىا، أن زؼاب  .(20) اإلاهظبت أي "الفف"

 ٪2753 الظًً جبلغ وؿبتهم، فُيناما ًلاعب زلث فئت الصح

ًخأزغ بهظه اإلاماعؾت اإلاهىُت، ، (3اهاث الجضٌو عكم )خؿب بُ

ىؿفىنها  ألفاؾ وحلابير  اهخلاءب ًلىمىن خُث أنهم  مهظبت، ٍو

إلكؼاء ألازباع، وهظا للخلبير كً أفياعهم وآعائهم خُاٌ 

ؾاةل في ئكضاصهم للغ  ،الـىاهغ الاحخماكُت التي ًدىاولىنها

لىمىن ؤلاكالمُت في مسخلف أقيالها، ملُىت طُم مىابدىاٌو  ٍو

التي حكيل  فُىن أنها، هيامً ػواًا مدضصة، ٌلخلض الصح

وفي الىكذ هفؿه، ًلىم هإالء، . اهخمام الجمهىع اإلاؿخمم

هما  أزغي، ٌلخلضون أنها غير مىاجُت، ربالغاء ألفاؾ وحلابي

ًخجىبىن جىاٌو بلع الـىاهغ الاحخماكُت مً ػواًا ملُىت، 
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الُىمُت للفغص اإلاخللي  ختى وئن وان طلً فُه صالح للحُاة

التي حلخبر  ،فُين كلى هظه اإلاماعؾتاًىاؿب الصح للخؼاب. 

 الجمهىع ألاقياٌ ألاؾاؾُت التي ًخم كبرها جأزير  قىال مً

ؼ الثلت لى الخؼاب الصحفي،ك في ابين الصح بهضف حلٍؼ

ـــؿــــعى الــصحـــافُاإلاخدضر والفغص الظي ًخلغض للخؼاب  ين. ٍو

ـــهًــىـ ًـظًالـــ خــــــافــــؼ، ًىما بلض ًىم، ئلى البدث ً، طلـــــــ مـــىن لـــ

كً أزباع مإهضة وصكُلت، ًمىً أن حكيل مىطم اهخمام 

. كله جفُُضه في خُاجه الُىمُت الجمهىع اإلاؿخمم، لُىللها له،

، مىؼلُت ئلى خض ما، ألن ول اإلاماعؾاث اإلاهىُتهظه  حلخبر مثل

لغت مىاؾبت للـغوف الاحخماكُت، جىؿف  ؤلاكالمُت الخؼاباث

في البِئت  والاكخصاصًت، والثلافُت، والؿُاؾُت اللاةمت

 .  (21)الاحخماكُت اإلادلُت، التي جدُؽ باإلاإؾؿت ؤلاكالمُت

 :زغباث املسخمعجىقع  مدحاولت 3ـــ3

 فُيناعغبت فئت مً الصح ( أن3الجضٌو عكم ) ملؼُاثجبين 

الظي ًضفلها ئلى جبني هى  ،في زضمت الصالح اللام للجمهىع 

. ىي الخؼاب الظي جيخجهمماعؾاث مهىُت، جإزغ كلى مدخ

ت أولى، فئت  خيىن هظه ألازيرة مًج ت  زاهٍى جبلغ وؿبتها اإلائٍى

 مهىع ًدضر جأزيرا كلى كملها، لضي%، جلٌى أن الج 1652

ت زاهُت، وفئت مداولتها جىكم عغباجه،  لغ وؿبتها جبزاهٍى

ً كىضما جداٌو جلضًم ألافظل %، جلٌى أهه ًدضر طل1351
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له، ما ًضفم أفغاصها ئلى اإلاىاؿبت كلى مماعؾت الاهخلاء، التي 

، وحغُِب أزباع ضع ئبغاػ ألزباع ووحهاث هـغجيىن مص

 ملُىت.  ،ووحهاث هـغ أزغي 

فُىن أهه كصض جىكم عغباث هظا ابين جدلُل أحىبت الصحً

خفىير ألازير، فانهم ًىاؿبىن كلى مماعؾاث مهىُت وكلى ال

لت ملُىت، مً بُجها أنهم ً داولىن أن ٌلؼلىا بلع بؼٍغ

مميزاث الؿُاق الظي ًخللى فُه اإلاؿخمم الخؼاب ؤلاكالمي، 

ئكالمُت أو زؼاب  ئكضاص ماصة ، كصضبلين الاكخباع فُأزظونها

واإلاثاٌ كلى طلً ًـهغ في الكبىت البرامجُت التي  ،مىاحي

كمىما في الفترة  خُث جبثحلضها مسخلف اللىىاث ؤلاطاكُت، 

ت، مً الؿاصؾت ئلى الخاؾلت ،الصباخُت  وكغاث ئزباٍع

، جم اهخلاءها ،جؼىعاث كً ، لخللم ألافغاصتواكخصاصً تؾُاؾُ

زغا في مسخلف مجاالث الحُاة، صازل الىػً خضزذ مإ والتي 

، صباخا ،طلًًيىن قغىفا إلالغفت  ،كمىما فغصال ألن وزاعحه،

ين كض ًيىهىن زاللها في ؾُاعاتهم  وأن فئت ملخبرة مً الجؼاةٍغ

، ًلىمىن به في ؾُاعاتهم وأهه مً بين ما مخىحهين هدى اللمل،

في خين جبث مً الؿاكت  ،الغاصًى، إلالغفت طلًهى ئقلاٌ 

ملُىت لفئت  صا مىحهتخص ،اللاقغة ئلى الثاهُت ككغ ػوالا

كً الفئت اإلاخللُت للماصة  ،مً اإلاجخمم، مسخلفت ئلى خض ما

. ئن مثل هظه زالٌ الفترة الصباخُت الؿابلتؤلاكالمُت 
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اإلاماعؾاث اإلاهىُت، ًىاؿب كلحها اللاةمين باالجصاٌ في 

لخبرونها، زضمت كمىمُت جلضم للجمهىع اإلاخللي،  اإلاإؾؿت َو

هما جىص كلُه اللىاهين التي جىـم اللمل صازل ؤلاطاكت 

ت ن ، أل ب الصحفي قغكُخهًىدؿب الخؼا .(22)الجؼاةٍغ

ضة  لظي ًؼالب به، وجبرعاللاعب هى ا ، وكملها ،وحىصهاالجٍغ

، ًخلضم بها هظا ألازيرخلبُت مؼالب، طمىُت أو غير طمىُت، ب

         كىضما جلىم باكضاص عهً ملين مثل "صحخىم"خُث أهه، 

اض ي"، فهي حكهغ با لىاحهت الاًجابُت لللاعب، أو "الحصاص الٍغ

مؼالب أنها باالهخمام بمظاكه واوكغاالجه، مبُيخا في طلً 

جثمً في الىكذ هفؿه ،غير أنها، بما أنها جلبحها ،قغكُت

هفؿها، في صىعة مإؾؿت  ت، كىضما جـهغتها الاًجابُاواحه

جبين أن مثل  ،غير أهه.(23) قضًضة الاهخمام بسضمت كغائها

والخؼاب الصحفي  الصحفُت الىخابت جإزغ كلى هظه اإلاماعؾاث

بر هفؿها مغآة حلخنها ها مثال للخضار،ألجسظل فهيكمىما، 

بالخالي جىلل وجبث زؼابا و  (24) حلىؿها بصفت زالصت

ً خٌى هظه ألاخضار مىطىكُا وان أو غير  ،فاكلين آزٍغ

 . في بلع الحاالث مىطىعي

 الخىف من زو فعل الجمهىز:  4ـــ3

زىفهم مً فُين أن ا% مً الصح 1251أزيرا كالذ ما وؿبخه 

التي مدخىي ألازباع و  ،ًإزغ كلى كملهمعص فلل الجمهىع 
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       هما جبِىه بُاهاث الجضٌو  ًدىاولىنها كلى وحه الخصىص

كلى زؼابهم،   طلً ًإزغ خُث أهض هإالء أن، ، (3عكم )

في اباكخباعه اإلاؿتهضف، وفي أغلب ألاخُان،  ال بض كلى الصح

وأن ًيىن مىطىعي  ،أن ًخدلى بغوح اإلاؿإولُت اإلاللاة كلُه

بلُضا كً اإلاصالح الصخصُت. ئن عصة في حغؼُخه للخضار، 

لت  ،فلل الجمهىع جدضر في خاٌ الخؼغق إلاىطىق ما بؼٍغ

ؾؼدُت، أو كىض الخىض في جىاٌو بلع اإلاىاطُم التي 

"جسضف الحُاء اللام"، خُث أهه ًخصل باللاةمين كلى 

جيكُؽ بلع الحصص التي فحها جفاكل بين الؼغفين، أو كً 

ض الالىترووي، أو و  م البًر ؾاةل الخىاصل الاحخماعي، ػٍغ

، جإزغ ئلى خض بلُض كلى تفُبضي عأًه بخىؿُف ألفاؾ كىُف

لت مما فُين،االصح زؼابهم، فُلىمىن  كلى مباقغة ًإزغ وبؼٍغ

ٌو أو جفاصي جىا ،خفاصي جىؿُف بلع ألالفاؾمؿخلبال ب

الجمهىع بمثابت بظلً، ُصبذ مىاطُم ملُىت أو ػواًا مجها.ف

فُين، ازؼاب الصح كلى مدخىي  ،ما خض ئلى ًإزغ مكاعن فلاٌ

اتي الظي ًيخج اعغم أهه ال ًخلاؾم مم الصح في، الحيز الفيًز

واإلاخمثل أؾاؾا في اإلاإؾؿت ؤلاكالمُت.  ،فُه هظا الخؼاب

للض ؾبم للالم الاحخماق الفغوس ي بُاع بىعصوا أن كاٌ أن 

الظغىغ الصاصعة مً كبل بلع اللىامل الىاكلت في 

ال ؾُما اإلاؿخملين، هي أهثر ،مإؾؿت"الفظاء الخاعجي"لل
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مً كبل  ةصاصع ير كلى اللمل الصحفي، مً الظغىغ الجأز

صة  حلؼػ ؾُاأنها ، و ل الىاكلت صازل اإلاإؾؿتبلع اللىام

اإلاؿإولىن، وجمىذ لهم الفغصت ليي ًفغطىا جصىعاتهم، 

ؿهغون كلى بثها كبر زؼاب الصح أقياٌ  جبين. (25) فُيناَو

فُين اللاملين في ؤلاطاكت ااب الصحجأزير الجمهىع كلى زؼ

ت كا مً أحىبتهم خٌى ، التي جمىىىا مً كؼلها، اهؼالالجؼاةٍغ

ٌكاعن مبضةُا في بىاء زؼاب  ،الجمهىع الؿإاٌ هفؿه، أن 

هإالء، لىً ئلى أي خض ًا جغي ؟ ال ؾُما ئطا كاعهىاه، بخأزير 

فئت ألافغاص الظًً ًخللضون بلع اللىامل ألازغي، ه

 . الىـام الؿُاس ي اللاةم مؿإولُاث في
 خالصت: 

للض بُيذ هخاةج هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت، أن بلع اللىامل 

اإلاهىُت والاحخماكُت، لها جأزير بالغا كلى زؼاب الصحافُين 

اللاملين في اإلاإؾؿت اللمىمُت لإلطاكت اإلاؿمىكت، وهأنها 

ؾُاج ال ًباصع هإالء ئلى ازتراكه، عغم أهه كض ًيىن في هظه 

اصعة، صالح للمجخمم الجؼاةغي، ألن الضوع الاحخماعي اإلاب

لهإالء، ٌكبه ئلى خض بلُض، صوع الىسب في اإلاجخمم، التي، 

وبدىم كلمها الىاؾم، ًجب كلحها أن جباصع بدىاٌو الاقيالُاث 

التي جؼغح، والتي حلُم جلضم اإلاجخمم، ختى ولى أن طلً كض 

للمغة ألاولى، ًثير طغُىت الجماهير، لضي جىاولها مً كبلهم 
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لُـهغ بلضها أن الىسبت كلى صىاب والجماهير كلى زؼأ، 

فخخمىً هظه ألازيرة مً الخسلص مً أخض اللُىص التي 

حلُلها. ئن لخؼاب الصحافُين جأزيرا بالغا كلى حكىُل الغأي 

اللام أو ؤلاحماق خٌى كظُت ملُىت، فاألفغاص صازل اإلاجخمم، 

ى أؾاؽ جلً الخؼاباث غالبا ما ًخسظون كغاعاث ًىمُت، كل

التي جبثها وؾاةل ؤلاكالم بمسخلف أهىاكها. ئال أن هظا ألازير 

جإزغ كلُه، ختى ال هلٌى حكيله ولُا أو حؼةُا، كىامل كضًضة، 

مً بُجها الؿماث الصخصُت لهإالء "اللاةمين كلى الاجصاٌ"، 

أو كىامل جلم في الفظاء الضازلي الظي ًيخج أؾاؾا فُه هظا 

جلً التي جلم زاعج هظا الفظاء واللُم  الخؼاب، أو 

ألازالكُت والاحخماكُت الؿاةضة في البِئت التي ٌكخغل فحها 

الصحافي، أو الخفاكل مم الجمهىع اإلاخللي للماصة ؤلاكالمُت 

اإلابثىزت، هما عأًىاه في الضعاؾت. غير أهه وفي ؾُاكاث ملُىت، 

زغي، فبلع اللىامل كض جيىن أهثر جأزير كلى الخؼاب مً ألا 

"حؿخدىط" كلُه، وجىؿفه جبلا إلابخغاها، هما هى الحاٌ في  ـل

اكخلاصها، فُما ًسص زؼاب ألافغاص الظًً قاعوىا في 

الضعاؾت، فهى عهين جىـُم اللمل الظي ًجلله خؿب بلع 

الضعاؾاث، ٌغُب الخؼاباث ألازغي اإلالاعطت لظلً الظي 

باألؾاؽ، جيخجه فئت ألافغاص الظًً ًمثلىن الىـام الؿُاس ي  

برػ هظا ألازير، أو جلً التي ال حلاعض هظا ألازير، ختى   ٍو
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ولى وان أفغاصها، ال ًمثلىن الىـام الؿُاس ي. ئن هظا 

         الخغُِب ًخم بصفت غير عؾمُت، زالٌ مغاخل زالزت هي: 

         ــ مغخلت اهخلاء هظا الخؼاب في وطله الخام، مثلما 1

الخبر للاء صحفي خُث ًللي هى الحاٌ كىضما ٌللض مصضع 

زؼابا ًبين فُه مىكفه مً ئقيالُت ما، أو كىضما ًبث 

زؼاب مىخىبا كلى أخض الحىامل ؤلاكالمُت، واإلاىاكم 

         الالىتروهُت، أو كلى قبياث الخىاصل الاحخماعي، ...ئلخ. 

ل هظا الخؼاب مً كبل الصحافُين،  كصض 2 ــــ مغخلت جدٍى

مُت، خُث جؼبم كلُه كىاكض الىخابت بثه في قيل عؾالت ئكال 

خم اهخلاء بلع اإلالاػم مً هظا الخؼاب،والتي  الصحفُت، ٍو

  ال حلاعض كمىما، الخؼاب الغؾمي.

ت 3 ـــ مغخلت بث هظا الخؼاب الظي ًخم زالٌ اإلاىاكُض الازباٍع

 ٌ ت البث، وهظا مؿاخت ػمىُت أػى  اإلاهمت، خُث جمىذ أولٍى

له، ملاعهت بخلً التي جمىذ لهظا الخؼاب أو طلً اإلامازل 

لخؼاباث أزغي حلاعض أو جىاكع ئلى خض ما، هظه ألازيرة، 

مثل، جلً التي ًضلي بها أفغاص بصفتهم مىاػىين أو ممثلين 

لدكىُالث ؾُاؾُت أو اإلاجخمم اإلاضوي كمىما، وفي أخُان 

  .بخاجا أزغي ًخم ئكصاء هظه ألازيرة

 : قائمت املساجع
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ضة الغؾمُت، اللضص الجمهىعٍت الجؼاةغ  (1)  ، 14ٍت الضًمىكغاػُت الكلبُت، الجٍغ

ش   .396، ص 04/04/1990بخاٍع

ت في ؤلاكالم الغؾمي: الىاكم 2) ( هصغ الضًً اللُاض ي، صىعة اإلالاعطت الجؼاةٍغ

غة للضعاؾاث، ص.م،   .9، ص 2015والخمثالر، مغهؼ الجٍؼ

صعاؾت ( بىحملت عطىان، الصحفي والصحفي اإلاغاؾل في الجؼاةغ ــ 3)

 69-68 ، ص ص2008ؾىؾُىمهىُت ــ ػىؿُج وىم، الجؼاةغ، الؼبلت ألاولى، 

(4)  République Algérienne Démocratique et Populaire, 

Entreprise Publique de Radiodiffusion Sonore, direction des 

ressources humaines, effectif global, Alger,  arrêté du 23-02-

2016, p 01. 

(5)  Jean-Marc Chardon, Olivier Samain, Le journaliste 

Radio, ECONOMICA, Paris, 1995, p 53. 

ضة الغؾمُت، اللضص  (6) ت الكلبُت الضًمىكغاػُت، الجٍغ ، 19الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

 .633ص 

ت للضفاق كً خلىق ؤلاوؿان، مجمىكت اللمل اللغبُت لغصض  (7) الغابؼت الجؼاةٍغ

ت الا ؤلاكالم، غ الجهاتي لىخاةج  2009كالم في الاهخساباث الغةاؾُت الجؼاةٍغ الخلٍغ

ت  بغهامج عصض وؾاةل ؤلاكالم في الاهخساباث الغةاؾُت بالجمهىعٍت الجؼاةٍغ

ل                 ، 2009ـ، الجؼاةغ، ًىلُى 2009الضًمىكغاػُت الكلبُت للخاؾم أفٍغ

 . 72ــ71ص  ص

لىامل الاحخماكُت واإلاهىُت كلى اإلاماعؾت اإلاهىُت أهـغ: خىُم خمؼاوي، جأزير ال( 8)

ت: صعاؾت ؾىؾُى مهىُت كلى صحفيي اللىىاث  للصحافُين في ؤلاطاكت الجؼاةٍغ

ألاولى والثاهُت والثالثت والضولُت وئطاكت الىاث، أػغوخت ملضمت لىُل قهاصة 

م صهخىعاه كلىم في كلىم الاكالم والاجصاٌ، )غير ميكىعة(، ولُت كلىم الاكال 

     .2017ــ2016، 3والاجصاٌ، كؿم الاكالم، حاملت الجؼاةغ 
(9)  Belkacem MOSTEFAOUI, MÉDIAS et liberté 
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(10)  Lise Garon, Les médias algériens et la crise d’octobre 

1988, WOLFGANG S. FEUND, dir, (L’information au 

Maghreb), Cérès Productions, Tunis 1992, p 162. 

 14ـــ13، ص ص سبق ذكسه مسجع هصغ الضًً اللُاض ي، (11)

خىُم خمؼاوي، جأزير اللىامل الاحخماكُت واإلاهىُت كلى اإلاماعؾت اإلاهىُت  (12)

ت: صعاؾت ؾىؾُىل مهىُت كلى صحفيي اللىىاث  لصحافُين في ؤلاطاكت الجؼاةٍغ

ألاولى والثاهُت والثالثت والضولُت وئطاكت الىاث، أػغوخت ملضمت لىُل قهاصة 

صهخىعاه كلىم في كلىم الاكالم والاجصاٌ، )غير ميكىعة(، ولُت كلىم الاكالم 
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 .287ـــ285هفؿه، ص ص  (13) 

(14)  Alice Krieg-Planque, Analyser les discours 

institutionnels, Armand Colin, Paris, 2013, p 12. 

 .9مغحم ؾبم طهغه، ص ، كؼي كبض الغخمً (15)
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ىن الجؼاةغي وكغة الثامىت ــ    (24) بىمليزة الؿلُض، كملُت اهخاج ألازباع في الخلفٍؼ

ت لالج صعاؾت خالت ــ، صاٌ(، ملهض كلىم الاكالم والاجصاٌ، حاملت )اإلاجلت الجؼاةٍغ

 .21، ص 1992، عبُم و زٍغف، 7و 6الجؼاةغ، اللضصان 

(25)  Lise Garon, les médias algériens et la crise d’octobre  

1988, WOLFGANG S. Freund, Cérès Productions, Tunis, 

1992, pp 157. 

 

 الجداول:
 

لتي ًىليها الصحافيين ( ًبين ألاهميت ا48الجدول زقم )

 لبعض العىامل أثناء جدحسيسهم لألخباز:

 

 

 اإلاجمىق
كضًم 

 ألاهمُت.

كلُل 

 ألاهمُت.
 مهم

مهم 

 حضا

طو 

أهمُت 

 كصىي 

 

الخؽ  ث 131 27 13 2 0 172

الافخخاحي 

 للمإؾؿت.
100٪ 056 152 756 1557 7556 ٪ 

الؼابم  ث 65 65 35 4 3 172

آلاوي 

 للمللىمت.
100٪ 158 253 2053 3758 3758 ٪ 

اخترام  ث 47 43 45 28 9 172

كىاكض 

 .الىخابت.
100 ٪ 552 1653 2652 25 2753 ٪ 
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( ًبين مدي ممازست الصحافيين للسقابت 53الجدول زقم )

 الراجيت عىى كخاباتهم :

 اللضص اليؿبت
 الخىغاع

 ؤلاحابت

 مىخـمت 100 ٪ 5851

با باهخـام 38 ٪ 2251  جلٍغ

 عاهاص 22 ٪ 1258

 ال وحىص لها 10 ٪ 558

 صون ئحابت 2 ٪ 152

 اإلاجمىكت 172 ٪ 100

( ًبين كيف جؤثس القيم ألاخالقيت 68جدول زقم )

والاجخماعيت السائدة في املجخمع عىى  معالجت املىاضيع 

 لدي الصحافي :

 الخىغاع اللضص اليؿبت

 ؤلاحابت

 جمىلني مً ملالجت اإلاىاطُم الؼابىهاث 50 ٪ 2951

 جدضص لي ئػاعا إلالالجت اإلاىاطُم 41 ٪ 2358

 جإزغ ؾلبا كلى كملي 40 ٪ 2353

 جىحنهي ئلى هىق ملين مً اإلاىاطُم 36 ٪ 2059

 مً صون ئحابت 5 ٪ 259

 اإلاجمىق 172 ٪ 100
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( ًبين كيف ًؤثس الجمهىز عىى 65( جدول زقم  )42

 معالجت ألاخباز لدي الصحافي :
 

 اليؿبت

 

 اللضص

 الخىغاع

 ؤلاحابت

ف جفاكلي مله 31 ٪ 3153  كً ػٍغ

 اهخلاتي للزباع 27 ٪ 2753

 ؾعي ئلى جلضًم ألافظل له 16 ٪ 1652

 مداولتي جىكم عغباجه 13 ٪ 1351

 زىفي مً عص فلله 12 ٪ 1251

 اإلاجمىق 99 ٪ 100
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Par : Rima ROUIBI 

Maître Assistante (ENSJSI) 

 

 

Mots clés : Djihadisme ;Propagande ; réseaux-

sociaux-numérique ; l’approche 

conséquencialiste, Daechwood, 

:امللخص   

لعبت الدعاًة الجهادًة دورا هاما في بلورة الفكز السلفي الجهادي 

لى مواقع التواصل سها عفن ثفزض هأاستطاعت  مابعد

الجدد "جهادًو  ن مكاهيات الجهادًو إالاجتماعية الزقمية مستغلة 

خزاجات السينيمائية الغزب" في صياغة دعاًة بمواصفات لا 

 الهولوودًة .

ن ثبرس وجودها من خالل ألقد ثمكنت الدعاًة الجهادًة من 

ات التواصل الاجتماعية الزقمية ومن شبك مستعملي علىثأثيرها 

في العالقة الاعالمية املتعدًة لتوصل صوتها التحكم  خالل

 .للوسائل الاعالم التقليدًة
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سلط الضوء على مقومات الدعاًة أا املقال ذهًحاول  ٌُ ن 

ن أالجهادًة واستعماالت شبكات التواصل الزقمية وكيف ًمكننا 

ة الحتمية الاعالمية واملقاربة النتائجية.آهفهم   لياتها من ساٍو
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 Introduction : 

        Après les attentats du 11 septembre 2001, le 

monde voit la radicalisation, et en particulier le 

djihadisme sous un autre prisme. Ce phénomène était 

bel et bien marginalisé, dans les médias notamment, 

avant l’attaque contre le World Trade Center et le 

Pentagone, et cela malgré la croissante émergence du 

djihadisme en Afrique du nord et en Asie en particulier 

dans la mobilisation d’Al-Qaïda pour la dissolution du 

pôle soviétique et la qualification du monde musulman 

comme théâtre de mouvements djihado-islamistes après 

la révolution iranienne 1979 .  

     Les attentats du 11 septembres 2001 qui ont visé les 

Twin Towers aux Etats Unis et revendiqués par Al-

Qaïda, ont provoqué comme un déclic dans la 

perception mondiale de l’impact des phénomènes 

radicaux. Le monde académique à travers le monde a 

tenté, et tente toujours, de promouvoir des recherches 

sur le terrorisme et les multiples voix, voire processus, 

qui peuvent mener un individu à adopter cette doctrine. 

Aussi, le printemps arabe a également joué un rôle 

dans la renaissance de la radicalité dans les pays arabes, 

puis dans le monde, le fossé causé par la chute des 

régimes dictatoriaux, et l’absence d’une réelle 

alternative politico-démocratique, ont, en effet, redonné 

racines à l’émergence du salafisme en rouvrant la voie 

à la radicalisation djihadiste internationale. 

     La radicalisation telle qu’elle a été définie par 

Farhad Khosrokhavar n’est que «le processus par 

lequel un individu ou un groupe adopte une forme 

violente d’action, liée à une ‘idéologie’ extrémiste, à 
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contenu politique, social ou religieux qui conteste 

l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel»
i
.       

Cela signifie que la notion de la radicalisation n’est pas 

forcément limitée au djihadisme, le cas du Norvégien 

Anders Behring Breivik de l’extrême droite violent en 

est un parfait exemple ! 

     Les attentats revendiqués par l’État islamique 

DAECH
α
, à l’instar des attentats de Paris en 2015 et 

2016
ii
, nous ont fait oublier, selon Asiem El-Difraoui, 

le fait que le djihadisme est un phénomène qui s’étend 

depuis presque trois décennies, et qu’il s’agit d’un fléau 

mondial dépassant la question du pseudo-califat de 

l’État islamique DAECH. Selon cet auteur, «le 

djihadisme est une hydre polymorphe, multiforme, en 

mutation rapide et constante. Des douzaines 

d’organisations djihadistes existent partout dans le 

monde. En Afrique : Boko Haram, d’origine nigériane, 

Al-Shabbaab, en Somalie, Al-Qaida au Maghreb 

islamique (AQMI), en Afrique du Nord ; l’État 

islamique (EI), en Libye. Au Proche-Orient : l’État 

islamique en Irak et au Levant (DAECH); le Front 

Fatah Al-Cham, ex-Front Al-Nosra, ancienne branche 

locale d’Al-Qaïda, en Syrie ; Al-Qaida dans la 

péninsule Arabique (AQPI), au Yémen et en Arabie 

saoudite. En Asie : Al-Qaïda Central, le noyau 

historique de l’organisation fondée par Oussama Ben 

Laden et dirigée actuellement par le médecin égyptien 

Ayman al-Zawahiri, ainsi que différentes factions des 

Talibans en Afghanistan et des groupes comme 

Lashkar-e-Taïba au Pakistan ; différentes entités en 

Tchétchénie, en Ouzbékistan, en Indonésie ou aux 

Philippines»
iii

 . 
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    Aujourd’hui, DAECH se démarque des autres 

organisations terroristes pas uniquement par la 

spécificité des actions-‘attentats’ mais aussi en 

s’imposant comme un acteur influent sur l’ordre 

médiatico-numérique, dotée d’une communication 

adaptée, ajustée aux normes communicationnelles, une 

connaissance des besoins, des attentes, de l’imaginaire 

de la cible et une parfaite maitrise des outils 

numériques. Cette ‘configuration’ de DAECH nous 

pousse à parler aujourd’hui du Djihadisme 2.0, ou le 

djihadsime numérique, ou tout simplement le 

djihadisme Reloaded et même du «Djihado-startup».  

La production numérique de DAECH ne se limite pas    

cependant au seul message médiatique mais aussi à la 

scénarisation cinématographique et théâtralisée aux 

normes de la réalisation Hollywoodienne, d’où le terme 

de Daechwood, une réalisation qui encourage 

aujourd’hui des jeunes européens et notamment 

français élevés sur des valeurs laïques à joindre des 

fronts de guerre et de terres où la laïcité n’a pas de 

place.  

    Partant de ces éléments introductifs, nous nous 

proposons dans cet article d’analyser le phénomène 

DAECH comme ordre numérico-médiatique dans la 

quête d’une suprématie communicationnelle dans la 

djihadosphère. Pour ce faire, notre problématique est la 

suivante : Comment peut-on décrypter le pouvoir 

communicationnelle de la propagande djihadiste 

dans l’usage des réseaux sociaux numériques 

(RSN)? Et restituer, par là-même, de manière 

schématique le contenue propagandiste de 
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DAECH ? Elle se décline en deux questions 

secondaires qui représentent les axes de la recherche : 

1- Quels sont les fondements de la propagande 

djihadiste ? 

2- La propagande djihadiste peut-elle être 

comprise sous les dimensions d’une approche 

philosophico-communicationnelle ? 

    L’objectif de cet article n’est pas de trouver une 

solution ‘radicale’ à ce phénomène qualifié de radical 

mais d’essayer de comprendre et d’analyser les enjeux 

de la propagande djihadiste, son enchevêtrement, sa 

complexité, et l’usage des réseaux sociaux numériques 

(RSN) dans lesquels les phénomènes radicaux 

s’alimentent. Aussi, comment les leaders 

«autoproclamés» de la propagande djihadiste 

s’imposent comme des acteurs de manipulation à 

l’échelle numérico-médiatique en s’accaparant des 

outils de persuasion et de mobilisation de cible.  

Notre recherche se trouve au croisement d’un champs 

pluridisciplinaire qui englobe à la fois le champ des 

sciences de l’information et de la communication : mais 

néanmoins avec le progrès des outils d’analyse 

médiatique, on peut aujourd’hui parler d’un champs 

pluridisciplinaire focalisé qui relève des SIC dans la 

mesure où notre analyse se focalise sur le halo de la 

recherche info-communicationnelle qui apparait dans 

ses manifestations paradigmatiques et 

méthodologiques. 

    Afin de mieux mettre en exergue une cartographie 

significative de notre recherche, nous ferons appel à 
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l’analyse descriptive de la ‘djihadosphère’ et plus 

exactement du groupe terroriste DAECH. 

   D’une part nous nous appuyons sur l’approche 

conséquentialiste de la philosophe britannique 

Elisabeth Anscombe (1919-2001), une approche qui 

consiste à comprendre la relation entre deux variables : 

la valeur et les actes. Nous mobilisons davantage cette 

notion dans le deuxième axe de cet article où nous 

essayerons d’extrapoler les éléments du 

conséquencialisme sur le cheminement de la 

propagande djihadiste sous la perception de la doctrine 

djihadiste. 

- Quelques conclusions à tirer la fin de cet article. 

 

1- Les sept piliers
iv
 du djihadisme 2.0   

    1-1 La propagande djihadiste via le numérique :    

quel message pour quelle cible ? 

    La propagande djihadiste n’est pas née avec les RSN 

ni avec la toile. La propagande djihadiste s’adapte et 

adopte la sophistication de chaque phase évolutive 

médiatique. D’où sa spécificité, elle arrive à se 

régénérer tout en exploitant la religion musulmane. Et 

sans négliger les moyens classiques de telle que la 

communication verbale, la propagande djihadiste 

s’alimente des anciennes expériences médiatiques 

autrement dit de la synthèse des expériences 

médiatiques, l’actualité technologique, et de ce qui 

représente le socle de ces deux éléments : l’exploitation 

de la religion musulmane 
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    Ainsi, «DAECH a construit sa guerre médiatique sur 

un grand récit djihadiste mais développé depuis plus de 

trente ans. Ce sont l’apparition de DAECH et le 

renouveau du djihadisme combinés avec la 

consécration de la révolution du Web 2.0, qui a permis 

une audience maximale de cette propagande avec un 

minimum de moyens, selon un processus de 

mobilisation de ressources asymétrique. Quelques clics 

suffisent, en effet, pour contacter et mobiliser plusieurs 

centaines de milliers de personnes, comme les 

bouleversements dans les pays arabes l’ont largement 

prouvé dès 2010. Avec le Web 2.0, le concept « système 

et non organisation » d’Abou Moussab Al-Souri est 

devenu réalité, avec la mise à disposition d’une matrice 

de propagande djihadiste accessible à n’importe qui, 

n’importe où dans le monde»
v
. 

    Selon Aisem El-Difraoui, «l’évolution de la 

propagande djihadiste est divisée en cinq étapes. La 

première correspond à la guerre d’Afghanistan contre 

l’Union soviétique (1979-1989). À cette époque 

apparaissent des films mettant en images le culte du 

martyre théorisé par le palestinien Abdallah Azzam, 

considéré comme le «père du djihad moderne». La 

deuxième phase est la guerre en Bosnie-Herzégovine 

(1992-1995), durant laquelle la propagande vidéo se 

professionnalise et atteint pour la première fois des 

musulmans en dehors des cercles djihadistes. La 

troisième étape correspond aux premières années du 

second séjour de Ben Laden en Afghanistan et au 

Pakistan (1996-2002). Al-Qaida se présente alors 

comme la seule véritable communauté de croyants 

islamique, avec comme point d’orgue les attaques 
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spectaculaire contre New York et Washington, le 11 

septembre 2001, retransmis en direct et en 

mondovision. La quatrième étape débute avec 

l’invasion américaine en Irak, à partir de 2003 

jusqu’aux environs de 2007, et se caractérisant par une 

mondialisation de la propagande, une forte présence 

sur le Web et l’apparition d’un djihadisme pop. La 

cinquième et dernière phase, à partir de 2010, coïncide 

avec deux avancées : l’utilisation de masse des réseaux 

sociaux, due à l’émergence du Web 2.0, et la nouvelle 

montée du djihadisme, suite aux bouleversements dans 

les pays arabes»
vi

.  

    Dans cet article, nous nous focaliserons sur la 

dernière phase qui constitue l’objet de notre recherche 

en essayant d’analyser les rouages de la propagande 

djihadiste.  

    Les réalisateurs de la propagande de DAECH via les 

RSN connaissent l’effet médiatique induit par leurs 

attentats, en d’autre terme ils maitrisent parfaitement la 

«philosophie de la bombe». Et à l’instar de toutes les 

organisations terroristes, DAECH ne vise pas 

uniquement l’opinion publique nationale, puisque on 

parle du terrorisme transnational, par les conséquences-

actions de ses attentats mais par leurs échos . «Les 

cibles sont visées pour leur valeur symbolique et pour 

autant qu’elles sont susceptibles de susciter des 

réactions de la part du public»
vii

 ; à titre d’exemple, les 

attentats d’Alger du 11 décembre 2007, qui ont visé le 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 

le Conseil constitutionnel algérien ainsi que la Cour 

suprême. Ou encore l’exemple, plus ancien, celui de 
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l’attentat de l’OAS contre l’appartement d’André 

Malraux en février 1962 à Paris. «La bombe causa des 

dégâts à l’appartement voisin et provoqua la cécité 

d’une fillette de 4 ans, Delphine Renard, qui y habitait 

avec ses parents. Les photos de la petite fille 

ensanglantée et les commentaires des journaux «ses 

yeux blessés ne verront peut-être plus les jouets qu’elle 

aimait», titrait Paris Match du 10 février 1962, sont un 

exemple parfait de ce que Patrick Charaudeau qualifie 

de pathémisation du discours

.    C’est donc dans les 

pages des journaux et sur les écrans de la télévision 

que se jouent les scénarios orchestrés par les 

terroristes, leur but est double : agir sur les esprits et 

provoquer les décisions politique en faveur de leur 

‘cause’»
viii

! 

    C’est le nombre de partage qui fait le Buzz sur la 

toile que DAECH numériquement vise. Les 

communicants de DAECH savent aujourd’hui qu’il 

n’est pas nécessaire de viser les medias classiques 

comme c’était le cas avec Al-Qaïda et Oussama Ben 

Laden mais de maitriser la relation transitive et 

fusionnelle entre le média numérique et le media 

classique en s’imposant comme source d’information 

de certaines chaines de télévisions du Moyen-Orient 

(Aljazeera par exemple). Dans ce contexte on peut dire 

que la propagande de DAECH incarne un principe 

fondamental du capitalisme, celui de la centralisation 

médiatique de l’information, 

   Selon El-Difraoui « C’est grâce aux réseaux sociaux 

que sa (DAECH, ndlr) propagande a connu un tel 

succès, remplissant ses trois objectifs principaux: le 
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recrutement, l’approvisionnement en ressources 

financières et la dissuasion des ennemis. Le Web 

participatif a permis d’augmenter, chez les 

sympathisants du djihad, le sentiment d’appartenance à 

une communauté mondiale ou à une culture djihadiste, 

qui leur donne alors l’impression d’être sur un pied 

d’égalité avec d’autres cultures ou communautés»
ix

. 

   L’usage des réseaux sociaux numérique (RSN) et la 

maitrise de la temporalité numérique par les 

communicants de DAECH ainsi que le contexte 

géopolitique la guerre en Irak à partir de 2003 et la 

guerre en Syrie depuis 2011 ont favorisé l’émergence 

du djihadisme pop, dont la cible est occidentale, elle 

qui fut autrefois qualifiée d’«infidèle».  

   Benoit Faucon et Clément Fayol, auteurs du livre 

«Un Cartel nommé DAECH» affirment dans leur 

enquête que l’organisation terroriste dispose en Syrie 

de maisons confisquées qui servent de «research labs» 

où on se croirait chez Google. «Du fin fond de la Syrie 

en guerre, on peut aussi se procurer les technologies 

les plus pointues en provenance des sociétés 

d’informatique turques et quelques pièces fabriquées 

par Samsung»
x
.  

    A cela, s’ajoute le «au-delà Holywoodien» ou la 

fiction filmée, ou tout simplement la fiction de la mort 

ou la mort comme fiction. Les djihadistes connaissent le 

pouvoir de l’image et savent que «le sentiment du 

spectateur en voyant un corps rejeté par la vague d’un 

tsunami et celui abattu sur une plage par un homme 

noir de DAECH, ne peut pas être le même. Pour nous, 

toujours l’histoire qu’il y a avant les images ou 
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derrières elles, prend en charge la mort filmée et lui 

donne son sens : histoire naturelle ou criminelle, ce qui 

change le regard du spectateur sur la chose même. 

Tous les cadavres ne se valent pas»
xi

. 

   Partant de là, les propagandistes de DAECH ont bien 

saisis les attentes des consommateurs de vidéos (sans 

distinction entre cinéma et jeux vidéos), soit l’action et 

le trash scénarisé et filmé. Ainsi, nous pouvons 

constater la différence entre les vidéos filmées et 

postées par Al-Qaïda en 2001-2005 et ceux diffusées 

par DAECH à partir de 2013. «En 2004, l’«arrêt de 

mort» et l’exécution de Nicholas Berg par le ‘boucher 

de Bagdad’, fondateur historique de l’EI, Abou 

Moussab al-Zarqaoui, sont encore filmés en caméra 

statique, à la manière d’un communiqué de la 

télévision d’État sous Saddam Hussein. À l’opposé, la 

mise en scène abominable du meurtre des journalistes 

américains, en tenue de prisonnier orange, rappelle la 

scène finale du thriller Seven de David Fincher. À la 

suite de la décapitation du journaliste James Foley, le 

discours de Jihadi John est mis en scène, filmé et monté 

à la manière du trash hollywoodien»
xii

. 

1-2 Les fondements du djihadisme numérique 

En maitrisant parfaitement le processus de 

l’information, en commençant par la production jusqu’à 

la distribution de ces production via les RSN, les 

djihadistes sont devenus des experts en termes 

communicatif. 

   Aussi, «les scènes d’horreurs tirées des vidéos 

d’assassinat restent les éléments les plus marquants, et 

donc ceux qui ont le plus marqué les esprits, de la 
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propagande de DAECH. En traitant de la sorte ses 

messages et en inondant le monde de ses images, 

l’organisation d’Abou Bakr Al-Baghdadi a poussé les 

médias occidentaux à prendre sa propagande au 

premier degré. Par exemple, lorsqu’en juin 2014, les 

djihadistes ont détruit à la pelleteuse la levée de terre 

marquant la frontière qui séparait la Syrie de l’Irak, en 

expliquant qu’ils mettaient ainsi fin aux accords 

‘détestés’ au Proche-Orient de Sykes-Picot, ces images 

ont été diffusées telles quelles, sans que soit mentionné 

le fait que la frontière entre l’Irak et la Syrie n’existait 

déjà plus depuis plusieurs mois dans les territoires 

contrôlés par les djihadistes»
xiii

. 

    Le 5 juillet 2016, quelques jours avant l’attentat de 

Nice, le centre médiatique Al-Hayat, l’une des branches 

de propagande officielles de DAECH, diffusait en 

français un nachid (chant religieux) rendant hommage 

aux attaques de Paris et Bruxelles de novembre 2015 et 

mars 2016. Intitulé «Ma vengeance», l’hymne terroriste 

est d’une rare virulence. Sont ainsi tour à tour 

mentionnés des «corps entassés», en référence aux 

victimes des frappes aériennes dans la zone syro-

irakienne, des «ceintures [d’explosifs] branchées», des 

«couteaux bien aiguisés», des «gros calibres chargés» 

et des «cibles localisées». La France est accusée d’être 

responsable de la vague d’attentats qui l’a frappée 

depuis la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015, en 

raison de sa «guerre impitoyable» contre l’islam et les 

musulmans (sic). Évoquant une «agression» ancienne, 

et les crimes et spoliations dont la France se serait 

historiquement rendue coupable, le chant djihadiste 

dépeint la renaissance du califat comme une vengeance 
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«louable», dont l’objectif est d’asseoir une domination 

mondiale de l’islam. Pour ce faire, DAECH promet de 

sanglantes représailles à ses adversaires. 

    Cette hymne a été analysé par de nombreux 

spécialistes de la ‘Djihadosphère’ notamment Myriam 

Benraad, chercheuse à Sciences Po Paris.  «Tout à la 

fois récit, promesse et action, la vengeance occupe une 

place fondamentale et remplit ici plusieurs fonctions. 

En premier lieu, c’est elle qui «moralise» la violence, 

en l’assimilant à une «revanche de Dieu», tout autant 

qu’elle facilite la construction d’un ennemi radical, aux 

antipodes de l’univers que le «musulman vengeur» a 

façonné. Par sa résonance affective, la vengeance 

modèle, de plus, une communauté d’action dont les 

membres, des dirigeants aux simples sympathisants, se 

retrouvent profondément liés les uns aux autres. En soi, 

la vengeance offre des clés d’analyse et de 

compréhension inédites, susceptibles d’éclairer la 

phénoménale résilience du djihadisme moderne»
xiv

. 

    La traduction arabe de «vengeance» est 

essentiellement rendue par le mot qisas, qui appartient 

à la tradition et renvoie aux «justes représailles», à la 

justice rétributive pour tous ceux ayant tué ou infligé 

des maux, ou la mort, aux musulmans. C’est de cette 

vengeance que se réclament les djihadistes lorsqu’ils 

assassinent impassiblement leurs opposants. La 

«province de l’Euphrate» (wilayat al-Furat) de DAECH 

publiait le 27 mars 2016 une vidéo intitulée Al-‘ayn bi-

l-‘ayn, («Œil pour œil»), se rapportant en l’espèce au 

verset 45 de la sourate 5 du Coran (Al-Ma’ida, «La 

Table servie»), pour revendiquer les attentats de 
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Bruxelles : «Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour 

vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent 

pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. 

Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra 

une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d’après ce 

qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes»
xv

. 

    Ainsi, peut-on affirmer que «les djihadistes ont créé 

un langage visuel unique à travers la réinterprétation 

et l’appropriation des concepts et des symboles 

islamiques, pour finalement mettre en place leur propre 

‘culture du djihad’. À travers l’impact des images, et 

donc en éliminant les barrières linguistiques, la sphère 

de la propagande s’est agrandie massivement»
xvi

. 

    Poussant l’analyse des vecteurs, de l’argumentaire, 

du choix de la cible et de la contextualisation opérés par 

l’organisation terroriste, nous pouvons établir que le 

pouvoir communicationnel de la propagande de 

DAECH se base principalement sur sept points : 

1- La maitrise de l’outil informatique par lequel le 

message est transmis ; 

2- La maitrise la production cinématographique via 

«l’appropriation de l’imaginaire du spectateur», 

car DAECH ne maitrise pas uniquement l’action 

mais aussi l’imaginaire du spectateur, le seul 

maitre de la fin de cette production c’est 

l’organisation terroriste elle-même . 

3- La maitrise d’un langage adapté et de concepts 

adaptés aux attentes du spectateur, de l’anglais, 

français avec des expressions qui relèvent de 

l’arabe classique
xvii

 «Shirk» «Djihad», 

«Oumma»,…etc. ; 
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4- L’exploitation des textes religieux : exemple 

verset 5 de surat Al-Tawba (Le Repentir), plus 

connu comme le verset du Sabre (Ayat al-

Sayf)
xviii

 ; 

5- La victimisation qui suggère l’autodéfense. 

Ainsi, quand la propagande de DAECH véhicule 

le message de défense d’une cause juste, il 

s’agit là d’autodéfense contre les offensives 

occidentale, «une politique de riposte», de 

«qisas» ; 

6- Déshumaniser l’ennemi
xix

, en exploitant 

l’actualité politique ; 

7- Malaise social : les djihadistes exploitent le 

malaise sociale réel du récepteur quand le réel 

social n’est pas à la hauteur des attentes de 

l’individu. Le spectateur peut trouver refuge 

dans le camp de DAECH où son imagination 

héroïque peut se concrétiser réellement . 

     Le «au-delà de l’imagination» sera peut-être le 

nouveau pilier des prochaines propagandes djihadistes.  

2- Le Djihadisme Reloaded au prisme de 

l’approche  conséquencialiste  

     Aujourd’hui avec l’émergence de l’infobeisité
xx

, le 

récepteur se trouve face à la réception  de nombreuses 

valeurs dans le contenu médiatique. que ça soit des 

valeurs étrangères ou pas à sa propre culture, ainsi, il 

devient  un vecteur voire un «émetteur sous licence» ou 

«un émetteur de franchise» qui consciemment ou 

inconsciemment, par conviction ou pas, adopte et re-

divulgue les valeurs reçus par l’émetteur principal.  
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    «Ayant compris l’impact que pouvaient avoir ces 

outils, les propagandistes djihadistes ont également 

investi les principaux réseaux sociaux, à savoir 

Facebook, YouTube et Twitter. À ceux-là sont venus 

s’ajouter des applications de messagerie parfois 

chiffrées, et donc difficiles à contrôler, telles que 

WhatsApp ou Telegram, souvent présentée par les 

journalistes comme l’application préférée des 

terroristes de DAECH. Tout comme les réseaux 

sociaux, ces applications sont accessibles gratuitement 

et partout en se connectant depuis un smartphone.  

   Avant l’apparition des réseaux sociaux, accéder à la 

propagande extrémiste n’avait rien d’évident, puisque 

cela exigeait soit de connaître les adresses exactes des 

sites ou des forums, soit d’y arriver par hasard en 

utilisant un moteur de recherche. Désormais, les 

djihadistes peuvent toucher directement n’importe quel 

utilisateur des nouveaux médias. Il suffit qu’un 

combattant affilié à un groupe djihadiste poste un statut 

sur sa vie de guerrier ou une vidéo d’exécution, et que 

ce contenu soit relayé par ses contacts puis par 

d’autres individus, pour que très vite il apparaisse sur 

les fils d’actualités de personnes qui ne s’intéressent 

pas à l’Islam et encore moins au djihadisme, mais qui 

accèdent finalement à la propagande djihadiste d’un 

Islam qui se revendique «unique et vrai», celui de 

l’horreur.  

    Enfin, le cross-média, favorise cette mise en contact. 

Si les médias occidentaux filtrent les contenus de 

DAECH, ils sont malgré tout des relais pour faire 

parvenir les publications des partisans du djihad 



32 

 

depuis les réseaux sociaux vers les différents supports. 

Et les communicants de l’organisation terroriste le 

savent»
xxi

.  

    Le schéma suivant essaye de simplifier l’interaction 

entre émetteur et récepteur et le rôle que le récepteur 

joue dans le relais du message par le Sharing up via les 

réseaux sociaux numériques. 

  

 

 

 

Schéma : Interaction émetteur –récepteur : le processus 

cyclique sur les RSN
xxii

 

     Si on fonde notre axe de recherche sur le fait 

qu’aujourd’hui dans le domaine info-com, le contenue 

médiatique n’est que le reflet des valeurs, ceci nous 

amène à adopter l’idée que Daniel Bell a présenté dans 

son ouvrage «La Fin de l’Idéologie» où l’auteur défini 

l’idéologie comme «l'expression politique de croyances 

eschatologiques... qui expriment ces impulsions 

religieuses en termes séculiers. L'idéologie ... traite des 

mouvements sociaux qui cherchent à mobiliser les 

hommes pour réaliser ces croyances... . L'idéologie 

offre une foi et un ensemble de certitudes morales ... 

lorsque les fins sont utilisées pour justifier des moyens 

immoraux»
xxiii

.  

Emetteur 

meeur  

Message : 

valeurs 
Récepteur 
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    Ipso facto, le récepteur développera une adhésion à 

la dépendance médiatique. A ce propos, Abderrahmane 

Azzi évoque la valeur comme une variable 

indépendante capable d’influencer l’individu et non pas 

l’inverse
xxiv

. D’ailleurs la valeur peut être traduite par 

des actes, notamment que le mot acte relève du mot 

action. Cette dernière constitua l’objet d’études 

anciennes pour les sciences humaines et sociales qui la 

considèrent comme étant la réponse humaine au fait 

d’exister : parce qu’ils vivent dans le monde, les 

hommes ne peuvent qu’y agir, y vivre en y apposant 

leur empreinte et leur marque tout en étant affectés, 

marqués, par celles d’autres acteurs. Hannah Arendt 

écrit à ce propos : «du point de vue de la philosophie, 

l’action constitue la réponse de l’homme au fait d’être 

né»
xxv

.   

    La corrélation entre valeurs et acte se résume 

parfaitement dans l’approche conséquencialiste qui 

accorde une valeur morale aux actes en fonction de 

leurs conséquences. En d’autres termes, «le 

conséquentialisme identifie ce qui est moralement 

obligatoire avec ce qui améliore l’état du monde. Mais, 

comme à l’impossible nul n’est tenu, il faut parfois, à 

défaut de maximiser les avantages, se contenter de 

minimiser les maux («conséquentialisme négatif»). Le 

conséquentialisme, contrairement à une idée reçue, est 

une posture morale exigeante puis qu’elle demande à 

l’agent moral d’oublier ses intérêts personnels pour 

promouvoir un monde meilleur ou, à défaut, réduire 

autant que possible les effets négatifs. Il n’est pas une 

morale de l’intérêt car son idéal «n’est pas le plus 
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grand bonheur de l’agent lui-même, mais la plus 

grande somme de bonheur totalisé (altogether)»
xxvi

. 

    En essayant d’extrapoler la doctrine djihadiste dans 

les dimensions du conséquentialisme, dans la stricte 

perception djihadiste bien évidemment, nous 

remarquerons que la propagande djihadiste vise plus la 

cible occidentale que musulmane. Par ailleurs, elle vise 

à remplacer les valeurs laïques ou tout simplement 

occidentales par des valeurs radicales, en visant son 

monde sensible
xxvii

 au sens Platonicien
xxviii

, ses valeurs 

seront traduites par une série d’actions, engagement, 

mobilisation et agissement. Dans le but d’accomplir ce 

qu’Asiem El-Difaroui nomme «Apocalypse collective». 

«Un combat final doit avoir lieu entre le bien et le mal, 

les vrais croyants et les armées d’infidèles, selon un 

hadith, dans le petit village de Dabiq à la veille du 

Jugement dernier Ŕ le nom de cette localité syrienne est 

d’ailleurs emprunté par le magazine de propagande 

principal du pseudo-État islamique. Dans 

l’interprétation djihadiste contemporaine, le combat 

final est devenu la confrontation avec l’Occident et ses 

alliés corrompus, les sympathisants de DAECH 

représentant les seuls vrais croyants ou, dans la 

terminologie djihadiste, les ‘Chevaliers du prophète’. 

Cette version de l’Apocalypse constitue un puissant 

leurre pour les partisans du djihad partout dans le 

monde»
xxix

.  

En analysant la vidéo «Paris s’est effondrée» diffusée 

par DAECH le 20 novembre 2015, nous conclurons que 

les djihadistes, par leur valeurs «religieuses» se sont 

autoproclamés comme leaders avec la responsabilité 
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d’agir, soit «accomplir des actes souvent traduit par des 

attentats» afin de : 

1- Défendre les terre musulmanes des «offensives 

occidentales», créant ainsi l’opposition entre 

Dar al-Islam, le domaine de la Oumma, et Dar 

al-Kofr, le domaine des mécréants et des 

«Croisés» (As-Salibiyoun) ; 

2-  Garantir l’intérêt de la Oumma (un intérêt 

collectif) ou la guidant vers la voix de Dieu, via 

l’établissement d’un califat transnational qui 

transcende les frontières considérées comme 

l’héritage de la décadence des pays musulmans 

et le résultat du partage colonial. Cette Oumma, 

sous l’étendard du califat, est seule, selon la 

propagande djihadiste, le garant d’une vie 

meilleure en ce bas-monde (dar al-dunya) et la 

garantie d’une vie meilleure dans l’au-delà (al-

dar al-akhira). D’où le caractère eschatologique 

de la propagande djihadiste. 
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Schéma représentant l’extrapolation du djihadisme sur 

le concept de conséquentialisme 

 

 Conclusion   
        La propagande médiatique du groupe terroriste 

DAECH est considérée comme un vecteur de la 

suprématie communicationnelle de ses initiateurs. Au 

regard des sept piliers de cette propagande, le groupe 

fondé par Abou Bakr Al-Baghdadi se présente non 

seulement comme Le détenteur de la vérité suprême du 
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message islamique, mais comme l’incarnation 

contemporaine de la Cité idéale fondée au VIème siècle 

par le Prophète Mohamed à Médine.  

Le message du groupe DAECH, par l’idéalisation de 

l’Apocalypse collective entend embrigader le maximum 

de jeunes non seulement des pays arabo-musulmans, 

mais également voir surtout des pays occidentaux. D’où 

la sophistication et la scénarisation de sa propagande. 

L’intelligence criminelle de ce groupe est d’avoir pu et 

su adapter le message et son contenu à la nature du 

vecteur. Ainsi, la propagande d’Al-Qaïda passe pour 

être une propagande d’une autre ère par rapport aux 

messages de DAECH.   

L’approche conséquentialiste nous a permis 

comprendre les fins communicationnelles du groupe en 

jouant sur les valeurs véhiculées et transmises pour 

aboutir à des actes/conséquences conformes aux 

desseins de DAECH : devenir via cette communication 

de type Djihadisme 2.0, ou de djihadisme reloaded, La 

matrice ou La startup du djihad de demain.  

En analysant la propagande de DAECH par rapport à la 

triangulation de trois paramètres : le public-cible, 

l’évolution technologique des vecteurs et la situation 

géopolitique de la région arabo-musulmane, nous 

pouvons conclure que la durée de vie de cette 

propagande est indéterminée si la tendance des rapports 

entre ces trois paramètres reste inchangée. Mais si la 

situation du monde arabo-musulman évolue vers 

davantage de stabilité politique et sécuritaire ainsi que 

vers le progrès économique et social, ça sera un 

paramètre essentiel de l’équation qui va changer, donc 

la finalité du message ne sera pas la même.   
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 Notes de fin 

                                                           
i
 FARHAD KHOSROKHAVAR, La Radicalisation. Paris : 

Maison Sciences de l’Homme, 2014, p.7. 

α
 DAECH dans la littérature francophone, remplace de plus 

en plus l’expression «État islamique». Chez les anglo-

saxons, les termes ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) ou 

ISIS (Islamic State in Iraq and Sham) sont plus utilisés.  

DAECH est l’acronyme arabe d’«État islamique en Irak et au 

Levant» (al-dawlah al-islamiyya fi-l-‘iraq wa-al-sham). le 

mot DAECH a une prononciation très proche du mot arabe 

signifiant «écraser», «piétiner». voir Asiem El Difraoui, Le 

Djihadisme. Paris, PUF, 2016.  

ii
 Pour la chronologie des attentats en France en 2015 et 

2016, voir le lien : 

http://www.europe1.fr/societe/chronologie-plusieurs-

attaques-en-france-depuis-les-attentats-de-janvier-2015-

2800639.  

iii
 El-Difraoui, op.cit. 

iv
 Nous empruntons le titre de l’ouvrage de T. E. Lawrence 

dit Lawrence d’Arabie, Les Sept Piliers de la sagesse.   
v
 El Difraoui, Op. Cit., p.93. 

vi Ibid, p. 78.  

vii Pierre Mannoni, Christine Bonardi, «Terrorisme et Mass 

Médias». Topique, 2003/2, pp. 56-57. 


 Patrick Charaudeau propose une double énonciation de 

l’effet pathémique : «Une énonciation de 

l’expression pathémique, énonciation à la fois élocutive et 

allocutive qui vise à produire un effet de pathémisation soit 

par la description ou la manifestation de l’état émotionnel 

http://www.europe1.fr/societe/chronologie-plusieurs-attaques-en-france-depuis-les-attentats-de-janvier-2015-2800639
http://www.europe1.fr/societe/chronologie-plusieurs-attaques-en-france-depuis-les-attentats-de-janvier-2015-2800639
http://www.europe1.fr/societe/chronologie-plusieurs-attaques-en-france-depuis-les-attentats-de-janvier-2015-2800639
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dans lequel le locuteur est censé se trouver (‘j’ai peur’, ‘je 

fonds’, tremblement du corps, mimique de panique du 

visage), soit par la description de l’état dans lequel l’autre 

devrait se trouver (‘n’ayez crainte !’, ‘soyez compassif !’, 

‘ayez pitié !’) ; une énonciation de 

la description pathémique, énonciation qui propose à un 

destinataire le récit (ou un fragment) d’une scène 

dramatisante susceptible de produire un tel effet».  Cf. 

http://www.patrick-charaudeau.com/La-pathemisation-a-la-

television.html.  

viii viii Pierre Mannoni, Christine Bonardi, op. cit, p.57. 

ix
 El-Difraoui, op. cit. 

x
 Benoit Faucon, Clément Fayol, Un Cartel nommé 

DAECH. Paris : First Editions, 2017, p-p. 99-100. 

xi
 Jean-Louis Comolli, Daech : le Cinéma et la Mort. 

Paris : Verdier, 2016, p. 45. 

xii El-Difraoui, op. cit. 

xiii
 El-Difraoui, Op. Cit. 

xiv Myriam Benraad, «La vengeance, ressort mobilisateur 

de l’Etat islamique». Politique étrangère, 2017/4 (hiver), 

pp. 53-62. 
xv

 Ibid. 

xvi
 El-Difraoui, Op. Cit., p.28. 

xvii
 Il probable que les communicant de DAECH se sont 

inspiré des champs des modernistes islamistes tels que Samy 

Yusuf ou Maher Zein qui chantent en différentes langues en 

introduisant toutefois des mots en arabe classique. 

xviii
 «Après que les mois sacrés expirent, tuez les 

associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, 

http://www.patrick-charaudeau.com/La-pathemisation-a-la-television.html
http://www.patrick-charaudeau.com/La-pathemisation-a-la-television.html
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assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si 

ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et 

acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car 

Allah est Pardonneur et Miséricordieux», Al-Tawba (Le 

Repentir), verset 5. 

xix xix
 Myriam Benraad, «La vengeance, ressort 

mobilisateur de l’Etat islamique». Politique étrangère, 

2017/4 (hiver), pp. 53-62. 

xx
 «Le terme d’infobésité est un mot-valise qui associe 

l’information et l’obésité. Cette analogie avec une maladie 

due à un fort surpoids désigne les effets pathologiques de la 

surconsommation d’informations». Cf, Alain Vulbeau, 

«Contrepoint - L’infobésité et les risques de la 

surinformation». Informations sociales, 2015/5 (N° 191), p. 

35. 

xxi El-Difraoui, Op. Cit., p.93. 

xxii
 On précise que notre schéma se rapproche de celui de 

Shannon-Wiener-Weaver sur la cybernétique et le feedback. 
xxiii

 Henri Mendras, «Daniel Bell, La fin de l'idéologie», 

compte-rendu. Revue française de science politique, 

(Vol.47), N°3-4, 1997, pp. 497-499. 

xxiv  ،ة الحتمية القيمية في الاعالمعزي عبد الرحمان الدار املتوسطيه  :تونس .هظٍز

 .65ص ،3122للنشر،

xxv
 Gloria Awad, «Instituer, organiser, médiatiser. La 

communication de l’action, une perspective 

communicationnelle». Communications, Vol. 34/2, 2017, 

in http://journals.openedition.org/communication/7202 . 

xxvi
 Eirick Prairat, «Concepts et Notions», Les Sciences de 

l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, 2012/1 Vol. 45, p. 146.  

http://journals.openedition.org/communication/7202
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xxvii

 Voir : «L’art de penser, Platon : le Philosophe qui 

voulait être roi». Les grands dossiers de Sciences 

Humaines, N°34, p10. 

xxviii
 Ibid. 

xxix
El-Difraoui, Op. Cit., p.11. 
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 القادر بودربالت عبد    

 أستاذ محاضر                    

 حامعت قاصدي مرباح، ورقلت                                  

 -الجسائر  -                  

 زطت سليم                 

 أستاذ باحث                   

 حامعت قاصدي مرباح، ورقلت                         

 -الجسائر  -                      
 

ىوي، الكلماث املفتاحيت   : الخؼاب ؤلاكالمي، الخبر الخلفٍص

 الخىاصل الظمُاتي.
 

Abstract :  
 

Media discourse is a type of discourse that 

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

dominated by information and communication 

technology and represents a qualitative transition in the 

construction of the modern world with a variety of 

intellectual connotations, highlighting its studies is a 

semiology that opens the field of research and 

establishes a new phase in the field of Media studies 

that intersect and converge in the linguistic and visual 

signs, making the media discourse a semi-readable and 

semi-descriptive. 
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ىوي هى صىزة  CBSًلٌى دلُل   بأن الخبر الخلفٍص

الخبر بأهه واكعي وللسض ألاخباز اإلاىحصة للخأزير في اإلاشاهدًً، 

خُث ًلىم  ،أن ًجلل اإلاشاهدًً ًسون الحدر ئن مهمخه هي

فها وصُاغتها، وجلدًمها مً  الخبر في جمشُله للىاكلت وحلٍس

ت، فخؼاب ألاخباز  ت بصٍس خالٌ اطخلماٌ شفساث لغٍى

ت، جىـمها شفساث  ىهُت ًخألف مً لغت وصىز بصٍس الخلفٍص

ومصؼلحاث كلى مشاهد ألاخباز أن ًدزهها لُخمىً مً 

ً  .ملنى لها جيٍى

هى الظسوزة  الىطىح" مً حهخه Moury Greenًلٌى  

ىن، ولِ ع لدي اإلادسز طىي ألاطاطُت لىخابت أخباز الخلفٍص

شاهد ًصل باإلالنى الري ًلصده ئلى اإلافسصت واخدة ليي 

ىن جخاػب الللب  واليلماث مباشسة، فالصىزة في الخلفٍص

جيىن للفىسة ألاطبلُت كلى ججرب الللل، ولىً ًجب أن 

ىوي اإلاصىز مً  "ؤلاًظاح الخصىٍسي  ًخيىن الخبر الخلفٍص

في مجمىكها يىن طلظلت مً الصىز وؤلاػازاث بدُث ً

للؼت، وجيىن مجمىق الللؼاث ما ٌظمى اإلاشهد، وجخخلف 

الهدف اإلاصىز وػبلا للدد ألاشخاص ث ػبلا ليظبت الللؼا

التي جدىيهم أو جظمنهم وػبلا لحسهت الياميرا وػبلا لهدف 

ٌى الللؼت اللصيرة ما اإلاصىز، فمً الىاخُت الللمُت ًبلغ ػ

ملدودة في خين كد حظخمس للؼاث الحدر ٌلادٌ زىان 



999 
 

داث  ؤلاخبازي دكاةم ملدودة هما ًددر في ئللاء جصٍس

س ملابالث. ملُىت أو   جصٍى

ىن كلى اإلابادب ألاطاطُت   س الخبر في الخلفٍص ًلىم جدٍس

هفظها التي حظخخدم في الصحافت اإلاؼبىكت وذلً بالسغم مً 

أن الجمل كادة ما جيىن أكصس وغالبا ما جىخب بصُغت الصمً 

الحاطس )الفلل اإلاظازق(، وفي بلع ألاخُان ٌظخخدم 

ىن بلع الخلابير والجمل  ( الافخخاخُت) تهاللُتالاطالخلفٍص

ً في الصحُفت ألامس الري ٌظهل  التي حشبه ئلى خد ما اللىاٍو

كملُت جىاصل اإلاظخمم مم اللصت أما في خالت اللصص 

ت اإلاللدة أو كىد جلدًم خدر مللد ومدشابً وغير  ؤلاخباٍز

مألىف باليظبت للمشاهدًً، فلد ًبدأ الخبر بخلدًم خلفُت 

  ى جلدًم آخس جؼىزاث الحدر.كً الحدر وبلد ذلً ًيخلل ئل

ىوي ًداٌو كلى ألاغلب   ئن اإلادسز ؤلاخبازي الخلفٍص

ؤلاحابت لِع كلى حمُم ألاطئلت الظخت بل ًسهص كلى حظاٌؤ 

خُث جسهص اإلالدمت كلى  ؟(واخد أو ازىين الطُما )ماذا؟، أًً

جب أن ًيىن الىص ؤلاخبازي شامال  الحدر وميان وكىكه ٍو

ة ئلى اطم اإلارٌم اللازب للخبر أو زمىش لللىاصس الخالُت: ئشاز 

مً اطمه، ؤلاشـــــــازة ئلى الصىزة اإلاصاخبت للخبر، الخلــــلُم 

هىان كــدة  ،اإلاصاخب للخبر، اإلادة الصمىُت للصىزة اإلاخدسهت

ىهــــــــي منها أطلىب الترجِب  س الخــــبر الخـــلفٍص أطـــــــــالُب لخدٍس

ت اإلاشيرة للجمهىز  الصمني و هرا الىىق ًىاطب اللصص ؤلاخباٍز
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ت التي  و أطلىب الخفظير الري ٌظخلمل في اللصص الخبًر

ت في ألاهمُت، فخىزد ملدمت  جخيىن مً كىاصس مدظاٍو

اإلاللىماث الهامت زم جليها الخفاصُل ألاكل أهمُت في الجظم 

ـــــــــؼىزاث وفُه ال ًلتزم اإلادسز  ئطافت ألطلىب آخس الخـــــــــ

س، فُظم الخؼىز باألش اث الهامت في ياٌ الظابلت في الخدٍس

س ول أطلىب مً  ت،نهاًت اللصت الخبًر الخف أن جدٍس ٍو

ألاطالُب اإلاروىزة ًيىن مدكما للصىزة التي جمشل الشم 

ىهُت، وأن ًساعي في ول  ألاهم مً في ول خبر مً ألاخباز الخلفٍص

ً أطلىب البظاػت والىطىح والىخدة الدزامُت والحياًت م

البداًت ختى النهاًت مم طسوزة مؼابلت الىص اإلاظمىق 

بُنهما ًجهد  الاخخالفإلاظمىن الصىزة التي حلسض ألن 

شدذ اهدباهه بين الىص اإلاظمىق والصىزة اإلاسةُت  اإلاشاهد َو

ىن كدة كُىد  اخخُاز جخدخل في  و ألاخباز باليظبت للخلفٍص

والىكذ ومىكد البث وجىفس الصىزة مً كدمها، وحشيل 

ىهُت. اخخُاز و  اهخلاءدوزها ملاًير في ب  ألاخباز الخلفٍص

مً  والىص ًصبذكلى طىء اللالكت بين الصىزة  

الظسوزي أن هـُف مصؼلح طُاق اللسض، ًإدي الىاكم 

أهمُت جدكُم اللىاصس اإلاسةُت باللىاصس الصىجُت فاليلمت 

ىن، فىحىد الصىزة  والصىزة كىصس مً كىاصس فً الخلفٍص

حاهب الصىث اإلادكم لها ٌظاكد كلى طسكت اإلاخدسهت ئلى 

ن كىصس ئذا كسطذ صىزة وخدها دو  الفهم والاطدُلاب.
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ل و  ٍصلب ئخدار جىاشن بين صىحي فلد جخلسض للخأٍو

الىص والصىزة، وكادة ما ًخغلب أخدهما كلى ألاخس ئال أن 

ىن هشيرا ما ًيىن ػغُان الصىزة كلى اللىاصس  في الخلفٍص

ن الصىزة واليلمت اإلاىؼىكت وطُلت الصىجُت، ومً اإلالسوف أ

 .ئكالمُت لألمُين هما أنها ملؼم مً واكم الحُاة

ت( للىص  )ؤلاًظاخُت، الىصفُت ئن الىؿُفت  ٍس الخصٍى

ىن  لها أهمُت بالغت في ؤلاذاكت لىً لِظذ مىحىدة في الخلفٍص

ىوي كبازة كً طُل مً الصىز  وذلً ألن البث الخلفٍص

واإلاخددر به، ولرلً ال بد مً اإلاسجبؼت واإلاىدمجت بالحدًث 

الخأهُد كلى الؼبُلت الخاصت للىصىص التي جلسأ في 

ىن  جصىز الللؼاث في البداًت خظب مظمىن الخبر،  ،الخلفٍص

فان وان الخبر ًدوز خٌى شخص ملين جإخر الللؼت 

ذ جإخر له للؼت  مخىطؼت حشمله، وئن وان ًدلي بخصٍس

دا جإخر  ملسبت جـهس وحهه وان وان الصخص مصابا أو  حٍس

له للؼت ملسبت حدا إلؿهاز الجصء اإلاصاب...أي أن الللؼاث 

جسجب خظب مظمىن الخبر، فيل للؼت جإدي وؿُفت حصةُت 

في مظاز الخبر مً خالٌ جخابم كسض الللؼاث، فالللؼت 

بت جإدي ئلى اطخغساق اإلاشاهد في الخبر، وبالخالي  اللٍس

ؼاث ًدصس حظخدشه مشازهخه أهثر ألن هرا الىىق مً اللل

اإلاخفسج، في خين أن الللؼاث الشاملت و البلُدة كد  اهدباه

جإدي ئلى حشدذ اهدباه اإلاشاهد، هرا ئذا لم جىً هره 
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وهىان شيلين لترجِب الللؼاث ألاٌو  ،الللؼاث ملصىدة

شمني فلد جسجب الللؼاث جسجِبا شمىُا هما وزدث والشاوي 

ىالي خظب واكعي وذلً بترجِب الللؼاث وجىؿُفها كلى الخ

  مظمىن الخبر.

ئذا وان مىطىق اللالمت  :سيميولوحيا الخبر التــــــــــــــــــــــــــلفسيووي

هى أطاض كلم الظُمُىلىحُا فان وطاةل ؤلاكالم جىلل 

وأخُاها جخلم فُظا مً اللالماث والسمىش، مً هىا ؿهس 

  .بدزاطاث طُمُىلىحُا الخؼاب ؤلاكالمي الاهخمام

ٌلسض الباخث  :Van Dijk عىد بخباري الخطاب لا  -أ

خه بىطىح و دكت كلمُت حلخمد كلى  Van Dijkالهىلىدي  هـٍس

د في الىشير مً ألاخُان  كلى الىصف  الكخمادهالخجٍس

والخدلُل وكلى اإلاىؼم الصىزي، ووان هدفه هى وطم كىاكد 

الىدى الىص واضحا مً خالٌ زؤٍخين مخياملخين هما الىـس 

)هبيُت( وفي كالكخه مم اإلاخــللي مً الىص مً الداخل 

ت اللظاهُت  )وؿاةف الىص( فالهدف ئذن هى جىحُه الىــــــــــــــٍس

ىص ـــــــــــفي اججاه الخداولُت وهشيرا ما ٌلــخمد في ذلً كلى الىص

ت، الخجــــــــــت والىصىص ؤلاشهــــــبظُؼ ت، وشـــــــــــاٍز ساث ـــــاٍز

ــــــــــألاخب ــــالخؼاز، ـــ همىذحا  Van Dijkٌلسض ، اب البرإلااوي...ــــ

ا لخدلُل الخ  وهى همىذج لخدلُل بنىؼاب ؤلاخبازي هـٍس

ت، ئذ ًدكى لدزاطتها إلاصلحتها  س ؤلاخباٍز وصيروزاث الخلاٍز

        ،الخاصت أو لىفظها دون الاهؼالق مً كىامل خازحُت
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ظُاكاث الىصُت بملٌص كً ال ىنلبــــوال ٌلني هرا دزاطت ا

اإلاــــــــــــلسفُت والاحخماكُت والشلافُت إلهخـــــــــــــــــاج وجللي ألاخباز لرا 

اللغىي وهأهىاق  الاطخخدامًجب ملاملتها هأهىاق خاصت مً 

 Vanللد طعى  ،الشلافُت الاحخماكُتـــمازطاث اإلاــمدددة مً 

Dijk  ئلى جؼبُم مىهج مىـم لخدلُل الخؼاب ؤلاكالمي مم

مخخلف اإلاظخىٍاث وألابلاد التي ًجب  الاكخباز خر في ألا 

لخدلُل في اإلاىاد ؤلاكالمُت اإلاخخلفت كلى طبُل لئخظاكها 

اإلاشاٌ )الخصمُم الىلي للمادة اإلاؼبىكت، الخلبيراث البُاهُت، 

ازجفاق واهخفاض الصىث كىد الىالم، اإلاـاهس غير الىالمُت، 

اث البالغُت، جسهُباث الجمل، اإلافسداث اإلاخخازة، آلالُ

سي ، الدالالث اللفـُت( أن ول مظمىن لجملت  Van Dijkٍو

 ًدٌ كلى كظُت أو ما ٌظمى بالبيُت الترهُبُت. 

                                                                                
ت  ملىٍى

                      الترابؼُت()اللالكاث الظُمُاةُت 
 مسحلُت                                                         

 
 ًمثل هموذج العالقاث السيميائيت الترابطيت :1الشكل رقم 

 
ئذن جىحد كُىد لخخابم الجمل، جلىم أخُاها كلى  

اللالكاث بين ملاوي الجمل، وجلىم أخُاها أخسي كلى 

 اللالكاث بين ئخالت الجمل.
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ماهؼُلت للخؼاب، كاةمت كلى هى خاصُت طُ :الاوسجام -

ل ول حملت كبلها  ل ول حملت مفسدة وذلً بخأٍو ، وبلدهاجأٍو

وهى أهم مً الخــــــــــــــسابؽ الري ال ٌشيل ئال حاهبا مً حىاهب 

لىً ئذا وان باإلميان الىشف كً اللالكاث بين ، الاوسجام

الجمل في الىص، فاهه مً اإلامىً الخلدم خؼىة أخسي مهمت 

بدخابم الجمل، وبالترابؽ ألافلي، بل الاهخمام  هخفاءوكدم الا

 وكلى ولبأوحه الترابؽ التي جسجىص كلى الىص بىصفه هال 

ؼلم كلىالىخداث الىبري للىص،  هره ألابيُت للىص  ٍو

 مصؼلح ألابيُت الىبري.

ًمىً أن هيخلل مً مظخىي  البيياث الــــــــــــــــــكبرى للىصوص: -

 وأشمل جسهُباجملُت ئلى مظخىي أكم جدلُل اإلالاػم ال

ومىطىق وهـما، وهى مظخىي البيُاث الىبري الشاملت، 

 واإلافهىم الىـسي  Thèmeهى ما أصؼلح كلى حظمُخه  الىص

الري ٌظخخدم لىصف هرا اإلالنى الشامل هى مفهىم البيُت 

وجلخص ألاخيرة الداللت الشاملت للىص  وجدمل هرهالىبري 

 . في ٌظس واكخصاد اإلاىطىق

ئن البيُت الىبري هي بيُت طمُاةُت داللُت، لرلً ال  

جخخلف مً الىاخُت الشيلُت كً البيُت الصغسي فهي جخيىن 

أطاطا مً كظاًا، ومً زم فان مفهىم البيُت الىبري مفهىم 

ًخميز ببيُت ذاث ػبُلت كامت وظبُا بالىـس ئلى  وظبي فهى 

 .أبيُت أدوى
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لمل السبؽ بُنها جدخاج ألابيُت الصغسي ئلى كىاكد ل 

ت  وبين ألابيُت الىبري، ئذا ألامس ًخللم باألبيُت داللُت كظـــٍى

)بملنى كظُت( جدشيل بىصفها طالطل مً كظاًا مسجبؼت 

بظالطل أخسي ًؼلم كلــــى هرا الىمؽ مً اللىاكد هاكالث، 

دوز البيُت الىبري للىص  أما ،فهي جىلل طلظلت كظاًا أخسي 

لي في اإلاظــــــــــــــــــــــخىي الداللي الى الاوسجامفهى جدلُم 

الظُماهؼُلي، ًـهس ذلً في زد فلل اللازب أو اإلاظخمم، 

وكدم كبىله للىص ًفخلس ئلى أبيُت هبري ججمم شخاجه، 

 وجىخد ملاػله.

               الترابؽ                                              

                                  الاوسجام  الجاهب الداللي الظُماهؼُلي

                    البيُت الداللُت  

 : ًوضح الجاهب الداللي السيماهطيقي2الشكل رقم 

جىلظم  :Van Dijkمستوياث جحليل الخطاب لدى 

 مظخىٍاث جدلُل الخؼاب لدي فان دًً ئلى ما ًلي:

 :ث وهي البُاها مستوى البياهاث الكليت املوضوعيت

التي حلسف وجصىف كلى أطاض اإلاىطىق وكلى 

أطاض دالالث ألالفاؾ وجإطع البُاهاث اليلُت 

أهىاق اإلاللىماث  وجلخُص ولاإلاىطىكُت في اخخصاز 
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 والخلمُم الريبدرف ول اإلاللىماث غير ذاث الصلت 

الجصةُت  ودمج اإلالترخاثًيش ئ ملترخا ولُا كاما 

ً حظلظل ملين وحظدبدٌ بملترح هلي   حدًد.لخيٍى

 :جلىم هره اإلالاًير  مستوى البياهاث التخطيطيت

بالخىـُم الشامل للىصىص بىاطؼت اللالكاث 

الىؿُفُت بين اإلالترخاث الجصةُت واليلُت للىص 

وجدلُل هره اللالكاث ئلى ئجباق كىاكد ملسزة في 

ألاهىاق اإلاخخلفت مً الىصىص وجخظمً الفئاث 

 واللىاكد الىؿُفُت.

ت جبنى وفلا أن اإلا Van Dijkًسي  لاالث ؤلاخباٍز

 واطخلباٌإلاخؼؽ ئخبازي ملين ًلىم بخددًد ئهخاج 

ألاهباء، وفي هرا اإلاخؼؽ جصبذ ول فئت حصءا مً 

       حظلظل هسمي كام وجللب ول فئت دوز زواةُاث 

ملا في بىاء الخبر وجدلُم  الازىينأو حدلُاث أو 

ت كُمها الفىُت  أهدافه و  جىدس ي الظُاكاث ؤلاخباٍز

الحجاحُت بمدي جلُدها بمبدأ الخىاشي اإلاىؼلي بين 

ت بدُث ًلم  ٍس اإلالاػم الظسدًت والللؼاث الخصٍى

ت ومدلىله الاوسجام اث اللصت الخبًر ا ـــــــــبين اإلاظخٍى

اهُت ـــــــا مً حهت زـــــــــاث وهىكُتهــــــــــمً حهت وجىالي الللؼ

تالخاث الىـس ـــــــابم بين وحهـــــأي جؼ ٍس ئن جمُيز   صٍى
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ت الخىاصلُت الللالهُت للخبر ٌلني  اإلاظازاث اللغٍى

 دزاطت اإلايىهاث اإلالىلُت الخالُت:

ٌشيل اإلاىحص بيُت داللُت  جحليل موحس الخبر: -

هبري للىص الخبري خُث ٌشمل ملىلتي اللىىان 

واإلادخل، أما اللىىان فملىلت جلخُصُت جخظمً 

يل أًظا اللىامل الىصُت ألاطاطُت للخبر وحش

 ً ؤلاػاز اإلالسفي الري ًدفم اللازب ئلى جدٍس

اإلاللىماث اإلاىاطبت اإلاختزلت في الراهسة بغُت 

ل أزىاء ملالجت البيُت  جىحُه ئطتراجُجُت الخأٍو

الىصُت أما ملىلت اإلادخل فخجمم الخلبير كً 

ت بشيل  ت لخىلُد الىخابت الخبًر اللىاكد اإلالُاٍز

ًجىذ اإلادخل واف مً الىاخُت ؤلاكالمُت لرلً 

الىص ي ئلى ؤلاحابت اإلالخظبت كً الدظاؤالث مً؟ 

 ماذا؟ أًً؟ متى وهُف؟ 

ت: - ت  جحليل مقولت القصت الخبًر اللصت الخبًر

ت  هي البىاء ؤلاكالمي اإلاخيىن مً الحللت الخبًر

والخلالُم وؿُفتها طمان الظسد ؤلاخبازي بخأًُد 

 اللامل اإلاجظد لألخدار والىخاةج.

ت:جحليل ألاحداث ا - مً خالٌ الترهيز كلى  لخبًر

الشمه مًالحدر السةِس ي وما ًلترن به   ٍو

  خلفُاث ومالبظاث.
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ت   اث ألاهثر جأزيرا كلى  Van Dijkحلخبر هـٍس مً الىـٍس

ألابدار الحدًشت في مجاٌ جدلُل الىصىص ؤلاكالمُت 

والخؼاب ؤلاكالمي وللل ئطهاماجه هي ئكادة الاكخباز للبدث 

ىصىص ؤلاكالمُت وطُاكها ؤلادزاوي لطم لاإلاىـم والىمي اإلاى 

 واإلاجخمعي.

ٌلسف  :Norman FAIRCLOUGH التحليل الىقدي -ب

FAIRCLOUGH  الخؼاب بأهه اللغت اإلاظخخدمت لخمشُل

سي  الاحخماكُتاإلامازطت  مً وحهت هـس ملُىت ٍو

FAIRCLOUGH  اث أن الخؼاباث جيخج وحلُد ئهخاج الهٍى

 والاكخلادـم اإلالسفت وكالكاتها، وجمشل ه الاحخماكُت

لخبر ول خؼاب حصءا مً هـام  إلاظخخدمي جلً اللغت َو

خؼابي داخل مإطظت ملُىت أو مجاٌ ملين مً مجاالث 

الخؼاب لإلشازة ئلى  FAIRCLOUGHاإلاجخمم، و ٌظخخدم 

اللغت خدًشا وهخابت ولىً مم جىطُم هرا اإلاــــفهىم  اطخخدام

بملنى  اغ اللالماحيليي ًخظمً أهــــــــىاكا أخسي مً اليش

 الاجصاٌاليشاغ الري ًيخج ملاوي مشل الصــــــــــــــــــــىزة اإلاسةُت 

خظب -ئن جدلُل الخؼاب ؤلاكالمي، غير الشفىي 

FAIRCLOUGH -  ب الترهيز كلى ألاخدار ٌظخلصم جىاو

خُث يهخم اإلادلل بىص ملين ـؼاب، وهـام الخالاجصالُت 

ىوي ًترهص مسجبؽ بأخدار اجصالُت هفُلم حسج ُلي جلفٍص

تداةما في هرا اإلاجاٌ كلى  الاهخمام والخغُير، أي  الاطخمساٍز
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ا  ، بدُث ٌلىع أهماػا وأشياالهُف ًبدو هرا الىص ملُاٍز

مألىفت وهُف ًبدو هرا الىص ئبداعي بدُث ٌظخخدم مىاد 

 . كدًمت بؼسق حدًدة

أي جسهُبت  مً حهت أخسي يهخم اإلادلل باإلػاز اللام 

لت جؼىزها في طُاق الخغيراث اليلُت لى ـام الخؼاب وػٍس

فالترهيز هىا كلى مجمىكت ألاهىاق  ،الاحخماكُت والشلافُت

ألادبُت والخؼاباث التي شيل هـام الخؼاب واللالكاث 

اإلاخىللت بُنها وبين هـام هرا الخؼاب وغيره مً أهـمت 

، كلى طبُل اإلاشاٌ جخمخم احخماكُاللخؼاب اإلاجاوزة له 

ىهُت بأهمُت زلافُت هبيرة وجىحد أشياٌ الى صىص الخلفٍص

هره ألاشياٌ هىماذج في اللدًد مً اإلاجاالث اللامت 

جب أن ًيىن جدلُل الىصىص جدلُال مخلدد  ،اإلاخىىكت ٍو

الجىاهب اللالمخُت أو الظُمُىلىحُت بدُث ًخظمً جدلُال 

للصىز الفىجىغسافُت وجخؼُؽ الصفداث والخىـُم الىلي 

ت والصىجُت اإلاستي لها أو جد ٍس في خالت لُل اإلاإزساث الخصٍى

  .الىصىص اإلاراكت واإلاسةُت

 اهخمامه هي FAIRCLOUGHئطهاماث للل أهم  

بلملُاث ئهخاج واطتهالن الىص في آن واخد، و ًلٌى ئن بلد 

ممازطت الخؼاب للحدر الاجصالي ًخظمً حىاهب مخىىكت 

ب لها مىاصفاث مإطظاجُت بدزحت أهبر بِىما جيىن الجىاه

ألاخسي كبازة كً كملُاث خؼابُت باإلالنى الظُم باليظبت 
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لللملُاث اإلاإطظاجُت فدشمل كلى طبُل اإلاشاٌ ؤلاحساءاث 

ت اإلاىخـمت في ئهخاج الىصىص ؤلاكالمُت، باإلطافت  ٍس الخدٍس

ىن في كاداث ألاطسة، أما  ئلى اهدزاج مشاهدة الخلفٍص

ز بها اللملُاث الـــخؼابُت فيرجبؽ بالخدىالث التي جمي

ا ـــــــزم ًظُف بلدا زالش ،الىصىص خالٌ ئهخاحها واطتهالهها

ت ــــت لىُفُــــت باليظبــــت وؤلادزاهُــــي الىفظُــــًخللم بالىىاخ

الث لخلبيراث جى  ٍىضح و (24) ملُىتصل ألافساد ئلى جأٍو

الشيل ملخصا إلػاز كمل الخدلُل الىلدي اإلاخللم بددر 

 :اجصالي

 
 

 
 

  
 
 
 

 : ًوضح التحليل الىقدي لحدث اجصالي3كل رقم الش

للد زهص  :HARTLY John لدى املرئيت الرموز جحليل   - ج

HARTLY ىهُت مً كلى جدلُل الىــــ ت الخلفٍص ــشساث ؤلاخباٍز

ــمُىلىحُت التي السمىش وألاكساف الظُـــــخالٌ مجمىكت مً 

 

 

 

 
 املمارست الاحتماعيت

 الثقافيــت

 

 

 استهالك الىــص

ممارسة 

  ابـــــــــــالخط

ــــص  الىــ
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ت ت واإلاسةُت للفلساث ؤلاخباٍز  ،حشيل أطاض اإلاالمذ اللغٍى

الؼسق  (Visual codes) اإلاسةُت السمىش ٍدىاٌو جدلُل و 

ىن، مشل زأض اإلاخـــــــددر اإلاخخلفت لخلدًم ألاخباز كبر ال خلفٍص

رٌم ألاخباز أو اإلاساطل وهى ًىـس ئلى الياميرا )أي صىزة م

مباشسة( واطخخدام السطىم البُاهُت والصىز الفىجىغسافُت 

س الشابخت وألاهىاق اإلاخخلفت مً ػسق هلل  الىاكم والخلاٍز

اإلاسةُت ئػاز الصىزة  السمىش هما ًدىاٌو جدلُل  ،الفُلمُت

ــــــــفاصُل )إلكؼاء صىزة كامت                  اللامت أو الترهيز كلى الخـــــــــــــــــ

فترض هرا  أو الترهيز كلى الخفاصُل( وحظلظل الللؼاث ٍو

ت في هؼاق اإلاخاخ الاخخُازاثمً بين  الاخخُاز الخدلُل أن 

اإلاسةُت بما في ذلً الخُازاث الخلىُت اإلاخلللت بلمل  السمىش 

لىم  ،احخماكُتالياميرا ًدمل ملاوي  بخدلُل  HARTLYٍو

وألاكساف اإلاسجبؼت باللغت بما في ذلً  السمىش مجمىكت مً 

ت ئلى كدد صغير مً اإلاىطىكاث  جصيُف الفـــــــــــلساث ؤلاخباٍز

ت باكخبازها السةِظُت وأزس اللُم ؤلاخب كلى  ًىلىجيأًد زمص اٍز

الجماعي في السأي وهُفُت  الاجفاقجىاٌو اإلاىطىكاث وافتراض 

الخلامل مم الخالف في السأي وجىحُه الحدًث لجمهىز 

اإلاظخملين أي كمل اإلادكين وىطؼاء ًترحمىن ألاخباز ئلى 

 واطخخداممصؼلحاث ذاث ملنى بدًهي باليظبت للمظخملين 

لي وئكؼاء جسهُبُت ملُىت للفلساث أطلىب مدادسي اجصا

ت.  ؤلاخباٍز
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وفي هلاغ الترهيز الىمؼُت في الخدلُل اللالماحي  

الترهيز كلى الفئاث والخصيُفاث اإلالىلت أًدًىلىحُا والتي 

ت وكلى الفئاث البدًلت أو  جيىن مىخـمت في الىصىص ؤلاخباٍز

اإلاىافظت والتي جيىن غاةُت أو مىخىمت كلى طبُل اإلاشاٌ فان 

ت جسهص كلى الىاخُت الصخصُت للخبر خُث  الفلساث ؤلاخباٍز

بِىما جيىن  ،تهُمً فئت الصخصُت الفسدًت كلى كصت الحدر

)وبصفت خاصت الؼبلت الاحخماكُت(  الاحخماعيفئت الفاكل 

مىخىمت أو مظيىث كنها، وهرلً هجد أن هشيرا مً 

اإلاىاحهاث التي جـهس كلى طؼذ الىص بين الحيىمت 

أو ؤلادازة واإلاظسبين، أو بين الحلفاء الغسبُين والىلاباث 

والحيام الدهخاجىزٍين ألاحاهب هره اإلاىاحهاث ًمىً حشبيهها 

 هدً" و"هم".ت طمىُت بُيىا وبُنهم ـ أي بين "بملازط

هُأث  التي والاجصاٌ هي جؼىز وطاةل ؤلاكالمئن  

للصىزة مسوهت في الخلبير والخدلُل مما شاد مً هُمىتها 

هم السمىش ؤلاوظاهُت التي كىفذ الظُمُاةُاث فأصبدذ أ

ت خصىصا كلى    مىطىكا لها، وكملذ اجخاذهاالبصٍس

البدث في أهم ئشياالتها اإلالسفُت الظُمُاةُت، وأهماغ 

في الخؼاباث اإلاخلددة، فغدث خؼابا مظيىا  اشخغالها

خاطلا في جدلُله للخىاطم ؤلاوظاوي، لرلً فالخلامل مم 

ً داللتها، ًخؼلب بيُت مظمىهُت الصىزة بهدف الىشف ك

وملسفت حاهبُت حظبم ئهخاج الصىزة، لهرا ؿلذ اللغت 
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ت بالغت الخللُد، جخؼلب داةما اإلالام الخىاصلي الري  البصٍس

ن ما ٌلىد ئلى ئلى ميىهيها السةِظي اطدىاداولدث فُه، 

 .المت ألاًلىهُتزلافت اإلاــــــجخمم اإلاىخج لها(، واللـــــــــــــــــالشلــــــــافت )
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 دهماوي صهيلة 

 باحثة دكتوراه 

كلية علوم إلاعالم والاثصال 

 -3-جامعة الجسائر 
 

 ،اللائم باالجطاٌ ،عالمؾىؾُىحُا ؤلا  الكلمات املفتاحية :

 . عالمُتالبِئت ؤلا 

: Abstract 
 

This study aims to look for the conceptual 

Indigenization for the media environment and the term 

roots within the theoretical and sociological context  

This study aimed to identify the term of media 

environment that has emerged with the existing of the 

Communicator studios and factor affecting his news 

Product  Identifying the educational, social, political, 

economic and relational atmosphere surrounding the 

communicator, would provide overall environmental 

background that determines the professional  field map 

for journalists, "and this is called the media 

environment". 

We tried through this scientific review to focus on the 

the term’s dimensions and components, which consists 

of several factors: personal, social, cultural and its 

effectiveness in the practice of journalism in general, 

stopping at the saying of ROBERT HAREEL who 
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think that we can not understand any press without the 

journalist, and this is what PIERRE BOURDIEU has 

advocated when he said that the meaning of very 

personal acts and most transparent do not belong to the 

person who is doing them, but to the full system of 

relationships that occur within and through it . 

 :مقدمة 

عالمي وجىضُف صوع بِئت العمل ؤلا  مفهىم جدضًض ئن      

ُان هىعُت ًلخض ي ب في الخُاة الاحخماعُت عالمؤلا وؾائل 

 الاحخماعُت بحن وؾائل ؤلاعالم واإلاجخمع واإلاإؾؿاث العالكاث

لُاث هظه العالكت وخللاث جغابؿها أ، والخمعً في ألازغي 

 جخأزغ  الكىاهغ الاحخماعُت نأ اعخباعغجِب عىاضغها على وج

وغاع الؿُاؾُت والثلافُت الؿائضة في ألا بمجمل الكغوف و

 .اإلاجخمع

ن ئو  ،وهظه الكىاهغ جخفاعل فُما بُجها وجإزغ على بعػها      

ال عملُت جسػع إلاإزغاث هثحرة ئالاجطاٌ الجماهحري ما هى 

 .عىامل عضًضة صازلُت وزاعحُت وجخدىم في هدُجتها

 لىئًجابُت والتي ؾاإلاا وؿبذ و ؤلا أالؿلبُت  زاع مً ألا فالىثحر  

زغي حؿىً في بىاء أهدُجت إلاخغحراث  ئال  عالم ماهيوؾائل ؤلا 

همُت بالغت أ، فمعغفت هظه اإلاخغحراث لها اإلاجخمع وجىكُماجه

م مىغىعي لإلعالم و أحغاء ئفي  صعان ؾبُعت وحجم ئي جلٍى

، فاإلاعالجت عالميصائها ؤلا أم والخدىم في عال ائل ؤلا وهفىط وؾ
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أن ال جىخفي باإلالىلت الىالؾُىُت اللائلت ب لإلعالمعالمُت ؤلا 

اإلاجخمع والاهخفاء بالخعبحر الكاهغي إلاجمل  مغآةعالم هى ؤلا 

وغاع الؿُاؾُت والاحخماعُت والثلافُت الؿائضة في ألا 

للىي والى فدظ وصعاؾت اإلاخغحراث ئخجاوػ طلً جبل  ،اإلاجخمع

الػغىؽ  جأزحرو  ،طاجه الاعالمي الجهاػ صازل جدضر التي

صاء اللائم باالجطاٌ أاإلاػمىن و  باهخاجاإلاسخلفت واإلادُؿت 

  .وكضعجه على هلل الخلُلت والىاكع ؾبُعخهعلى 

خي الخأضُل للخعغف على اإلالاٌ اهظ ظهبً لهظا مي ُواإلافاه الخاٍع

ار علىم الاعالم بدأمىكع هظا اإلاطؿلح في للبِئت الاعالمُت و 

 مً زالٌ مجمىعت مً الدؿاؤالث :والاجطاٌ 

: عً  بىاصع قهىع مطؿلح البِئت الاعالمُت واكتراهه الاٌو

 ؟الؿىؾُىلىحُت لللائم باالجطاٌ باألبدار

العىامل واللىي الضازلُت والخاعحُت للبِئت الثاوي: عً 

 نها الخدىم في مىخىج اللائم باالجطاٌ ؟أعالمُت التي مً شؤلا 

عالمُت في غىء الى طلً ؾىدىاٌو مىغىع البِئت ؤلا واؾدىاصا 

 اإلادضصاث الخالُت:

 .سُت لضعاؾت اإلادُـ ؤلاعالمي  الجظوع الخاٍع

 .ابعاص مفهىم البِئت ؤلاعالمُت 
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  عىامل البِئت الضازلُت و الخاعحُت اإلاإزغة على اللائم

 باالجطاٌ.
 

 لى امليدانإالوصفية  التاريخيةل الدراصات قمن ح .1

 .عالميإلا وبوادر دراصة املحيط الضوصيولوجي 

؟ ماطا؟ ُحشحر اإلالىلت الىالؾ      ىُت لهاعولض الػوٍل مً ًلٌى

همُت ول عىطغ مً ألى ئ؟ الخأزحري وؾُلت؟ إلاً؟ و ما هى أب

ولى خُث شهضث الضعاؾاث ألا  ،1عىاضغ العملُت الاجطالُت

الخغحر على  الجماهحري وؾائل الاجطاٌ  بخأزحر اهخماما واؾعا 

مام كلت الضعاؾاث التي حعجى أالاحخماعي وصعاؾت الجمهىع، 

همُت أال ًلل الجطاٌ الظي ٌعخبر حؼءا مهما و "بمً" اللائم با

       .2و الىؾُلتأعً الغؾالت 

 :الضعاؾاث بثالر مغاخلهظه خُذ مغث 

 ظمىفعالم ؤلا الخأزحر الىبحر لىؾائل  لىئشاعث أكض  ؟ي وؾُلتأب

عالم كاصعة على حشىُل آلاعاء ؤلا ائل وؾو عبعُيُاث ألا 

واإلاعخلضاث واهخمذ الضعاؾاث في هظه الفترة بالجمهىع 

ن عملُت الاجطاٌ أنها حعغغذ لالهخلاص باعخباع أال ئوالخأزحر، 

ن اإلاطضع لِـ فغصا بل مإؾؿت أهثر حعلُضا و أالجماهحري 

ن أواملت، لها كىاعضها وجىكُماتها وعالكاتها باإلاجخمع، و 

ن أهما حماهحر غفحرة ومخباًىت هما ئلِـ فغصا و  اإلاخللي
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عالمُت والغؾائل مخعضصة و مخىافؿت والخأزحر لِـ ؤلا اللىىاث 

 بالػغوعة شغؾا الػما فػال عً ضعىبت كُاؾه.

ن ألى ئشاعث أعالم و ؤلا جمحزث الضعاؾاث بخدضيها للىة  :؟ملن

هما ًلىمىن ئعالم لِؿىا ؾلبُحن و ؤلا الظًً ًخعغغىن لىؾائل 

 عالمُتؤلا صعان و جفؿحر وجظهغ اهخلائُت الغؾالت ؤلا ملُاث بع

ت ولِـ زؿُت ومً زم بضأو  الاهخمام  أن الاجطاٌ عملُت صائٍغ

بسطائظ اإلاخللحن واإلاعغفت اإلاؿبلت بهم، والؿُاق الاحخماعي 

 لى عص الفعل.ئالظي ًدضر فُه الاجطاٌ وبغػث الخاحت 

هخمام بجىاهب الا  أجم جلُُم الىماطج الؿابلت وبض   "؟مً"

شغ لىؾائل الاعالم الى جخجاوػ الؿعي للىكىف على الخأزحر اإلابا

حابت على الدؿاؤالث الخاضت بالخفاعل اإلاخباصٌ مداولت ؤلا 

وبضوع اإلاإؾؿاث  ، زىاء عملُت الاجطاٌأفغاص اإلاعلض بحن ألا و 

مخعملت وشاملت حغاء جدلُالث ئعالمُت واللائمحن علحها و ؤلا 

الم و هىعُت هظه اإلاػامحن وما جدمله عإلاػامحن وؾائل ؤلا 

 .فياع و جطىعاثأمً كُم و 

غ مضزل بضًل  أوبض عخمض على أالبدث عً جؿٍى هثر عمىمُت َو

الفهم الىلي لؿبُعت العالكاث بحن البىاء الاحخماعي ووؾائل 

الاجطاٌ وحماهحرها وعملُاث الخأزحر اإلاخباصٌ بحن وؾائل 

لٌى  عً هظا اإلاضزل  وتاليالاعالم واإلاإؾؿاث الازغي، ٍو

بىغع شتى وؾائل الاجطاٌ وحمهىعها في مىاغعها  أهه ًبضأ
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في البىاء الاحخماعي وجدلُل ملىُتها وعملُاث الػبـ والاهخاج 

 .التي جلىم بها

عىـ هظا اإلاضزل جدىال عئِؿُا في خلل مهمل وؿبُا،  ال أَو

وؾغق عملها  Media Institutionsوهى مإؾؿاث الاجطاٌ  

عي و الؿُاس ي، وجدلُل وعالكتها بمدُؿها الاحخمافي الخؿبُم 

عالم طاتها همإؾؿاث وهمىكماث احخماعُت، وؾائل ؤلا 

 زظألا واإلاعلىماث و هخاج وجىػَع الازباعئوبالترهحز على عملُت 

عالم في في الاعخباع الجىاهب الؿىؾُىلىحُت لىؾائل ؤلا 

ض،   يأعالكتها باإلاجخمع بضعحت عالُت مً الخعمُم والخجٍغ

إلاعغفت جأزحر العىامل الؿىؾُىلىحُت على  دٌى الاهخمامج

عالمُت مً ؤلا عالمي والخعامل مع اإلاإؾؿاث ؤلا مىخج العمل 

ًىؿىي على عضة  الاهخمامزالٌ جدلُل جىكُمي وهى هىع مً 

ن اإلاإزغاث التي ًسػع لها اللائم باالجطاٌ أمجها  ،ضعىباث

 ال ًمىً عؼلها عً بعػها البعؼ فػال عً جضازلها

 وجفاعلها ومجها:

ضىعة اللائم باالجطاٌ عً هفؿه وؾماجه العامت وجأزحر    

هى وػمالؤه حؼء مً مإؾؿت جإزغ ؾبُعت ف في عملهالؼمالء 

سػع هظا وله للشيل الخىكُمي أ هضافها على ؾلىههم ٍو

عالمُت هفؿها، والظي ًإزغ على ؾبُعت اإلاػمىن ؤلا للمإؾؿت 

ي ٌعمل فحها اللائم عالمُت التؤلا الظي جىلله الىؾُلت 
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باالجطاٌ وؾبُعت الجمهىع اإلاؿتهضف ومضي جىافغ مضزالث 

وكُىص الؼمان  .مً اإلااصة الصخفُت ًمىً الازخُاع فُما بُجها

ؾاع الخاعجي إلاماعؾت العمل ؤلا دضص حؼءا مً ً ظيواإلايان ال

ي العام، أالصخفي ومً بحن اإلاإزغاث الخاعحُت : الؿلؿت، الغ 

واججاهاث اإلاإؾؿاث الضًيُت  عاءأ للائمت،خؼاب الؿُاؾُت األا 

ًػا اإلاياهت والهُبت التي ًخمخع أالباعػة في اإلاجخمع واإلاىافؿت و 

ولُت التي ًيخمي الحها : ألا بها اللائم باالجطاٌ صازل الجماعاث 

لى ول طلً العىامل ئؾغة ًػاف ألا ضضكاء وألا هجماعاث 

ىلىحُا عالمي والخىىؤلا اإلااصًت اإلاخطلت بمماعؾت العمل 

 اإلاؿخسضمت في وؾُلت الاجطاٌ.

الضعاؾاث الى الاهخمام ببدث اللائمحن  اججهذوهىا      

 على بُئخه باالجطاٌ الجماهحري و الىكىف 

هخاج اإلاىاص ئعالمُت، وقغوف العمل باإلاإؾؿاث ؤلا  ؾالُبأو  

عالمُت وؾغق حشىُلها صازل هظه اإلاإؾؿاث والكغوف ؤلا 

اء وجفؿحر اللائمحن باالجطاٌ بهظه والعىامل التي جإزغ في اهخل

 .اإلاإؾؿاث للمػامحن اإلالضمت

همُت أمىع ال ًلل ألا ن الىكىف على هظه أضبذ واضخا فأ

عالمُت طاتها، عىض ؤلا بأًت خاٌ عً جدلُل مػمىن الغؾائل 

مداولت بدث جأزحرها على الجمهىع وطلً اهؿالكا مً اكخىاع 

المُت والخعغف عؤلا ما ًضوع صازل اإلاإؾؿاث  ن فهمأمإصاه 
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ت أعلى  ؾالُب العمل بها وعلى ؾبُعت الاهخماءاث الفىٍغ

والاحخماعُت لللائمحن باالجطاٌ الجماهحري، وجدضًض مجاالث 

ػاء اللػاًا اإلاسخلفت ؾىف ٌؿهم في ئاهخمامهم ومىاكفهم 

 الاهخمامالاحخماعي مع  الخأزحر عالم في مجاٌ ؤلا حهؼة أكضعة 

حغاء جدلُالث مخعملت لها، ئعالمُت و ؤلا بضعاؾت اإلاػامحن 

 فياع والخطىعاث التي جثحرهاألا ومداولت الىكىف على هىعُت 

فياع وعاصاث احخماعُت وهظلً جأزحر أوما جدمله مً كُم و 

فغاص والعالكاث الصخطُت واخخُاحاتهم على ألا عغباث 

 عالمي.ؤلا و عفؼ اإلاػمىن أؾلىههم و على كبٌى 

ط ًىحض عضص ئلص يء ما الُىم فلض جدؿيذ الطىعة بعؼ اأ

البأؽ به مً الضعاؾاث خٌى هظه اإلاىاغُع و لىً ماػالذ 

نها أكلُلت بالغغم مً طلً، هما جىشف كغاءة بعؼ البدىر 

عهؼث على اللائمحن باالجطاٌ مً خُث زلفُاتهم 

بهم و  هماؽ وقائفهم وبعؼ أوزطائطهم الاحخماعُت وجضٍع

صائهم أىب ؾلأزغي التي جإزغ في ألا العىامل الؿىؾُىلىحُت 

عالمي هى بالػغوعة أن ؤلاهخاج ؤلا ألصواعهم، وطلً اؾدىاصا الى 

ن أوشاؽ حماعي مىكم ولِـ هدُجت حهض فغصي وهى ما ٌعجي 

ن ًأزظ في أي جدلُل ؾىؾُىلىجي لللائمحن باالجطاٌ ًجب أ

 ؾاعها.ئاعخباعه البيُت الاحخماعُت التي ٌعملىن في 
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لى ئىن بدىم وقائفهم ن هإالء اللائمحن باالجطاٌ ًيخمأهما 

لى مجخمع معحن، ئمإؾؿاث اجطالُت وهم هبشغ ًيخمىن 

ت وؾبُعتهم في الألا ولهم زلفُاتهم  خيشئت الاحخماعُت ؾٍغ

اتهم الاكخطاصًت ًضًىلىحُت وجىحهاتهم ألا  التزاماتهمو  ومؿخٍى

اتهمئهظا  اإلاهىُت،  ومغاجبهم الىقُفُت الخعلُمُت لى حاهب مؿخٍى

ن جلعب صوع اإلاخغحراث اإلاؿخللت في أىً وهي العىامل التي ًم

أو ألافياع ضُاغت عؾالت الاجطاٌ مً خُث الشيل الخاعجي 

ؾاؾُت التي حشيل مػمىن هظه الغؾالت وهى ما ًخؿلب ألا 

الترهحز باألؾاؽ على البيُت الاحخماعُت واللُمُت واإلاهىُت 

لللائمحن باالجطاٌ وجأزحر طلً على مىاكفهم مً بعؼ كػاًا 

 .3و كػاًا اإلاهىت مجخمعهم

 عالم.إلا ضياق، صوصيولوجيا ال، املىاخ : عالميةإلا البيئة  .2

 
ا
الىكغ ئلى البِئت ؤلاعالمُت بىضفها اإلاىار الظي ًدُـ  – أول

                عملُتال والظي ٌؿاعض أو ٌعغكل عملُت الاجطاٌ بأؾغاف

حى الاجطاٌ وجخعلم باصعان  هادى الهيتيهما أؾماه ص.  أو

عاوي بحن اإلاغؾل واإلاؿخلبل  وما كض ٌعترع طلً مً ضىع اإلا

ش التي جإصي ئلى عضم وغىح اإلاعجى  أو ئمياهُت ئصعاهه  الدشَى

ضها اإلاغؾل ألؾ باب مخعضصة مثل العىامل بالطىعة التي ًٍغ

ت، أو العىامل الىفؿُت البُئُت            أو مشىالث الضاللت اللغٍى

فياع أو عغع اإلاعلىماث أو مشىالث الاعجبان في جىكُم ألا 
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زل وؿم احخماعي هي عملُت جيخلل بها بحن الىاؽ صاو  وغحره

خم جباصٌ اإلافاهُم بحن ألافغاص باؾخسضام هكام مً  ،معحن ٍو

 4بِئتهم الاحخماعُتبألافغاص  اجطاٌالغمىػ بلطض اإلاشاعهت و 

دباصٌ مً عبر زبراجه وججاعبه، ؤلاوؿان زاللها ٍو عً مشاعغه  َو

ؿخعحنوأخاؾِؿه وأف ً َو باللغت اللفكُت  الاجطاٌ ياعه لآلزٍغ

 إلاعاًحر 
ً
لؿم ئلى أهىاع مخعضصة، جبعا واللغت غحر اللفكُت ٍو

ٌ  العام همعُاع الهضف مسخلفت اجطاٌ صخفي  : لالجطاٌ، واللى

 للخاؾت التي حؿخلبل الاجطاٌ 
ً
ىوي، أو جبعا أو اجطاٌ جلفٍؼ

 ٌ   مغئي اجطاٌ أو مؿمىع اجطاٌ واللى
ً
 الاجطاٌىكف للم أو جبعا

 .حماهحري  اجطاٌ أو واللٌى اجطاٌ مىاحهي

علم  مجاٌطاث أهمُت بالغت في  للض واهذ فىغة الاججاه 

الىفـ الاحخماعي، وطلً باليؿبت للخدلُل العلمي للعالكت 

اإلاػمىن ؤلاوؿاوي،  في والاججاه به، بحن الفغص والىؾـ اإلادُـ

لت هى خالت عللُت أو عطبُت  وهى اؾخعضاص لالؾخجاب ت بؿٍغ

معُىت ألشُاء مدضصة في هظا الىؾـ وهي خالت صازلُت  

عىضما ٌعبر عجها بالفعل أو الغأي، أي اهه ًمىً أن ٌعبر عً 

باليلمت اإلاؿمىعت أو  –الاججاه–هظه الخالت الضازلُت 

الاججاه  بأهه  أو ؤلاًماءة بالغمؼ، وكض عغف المبرثؤلاشاعة 

جخم بطىعة مىخكمت   خالت مً الخفىحر والشعىع أو عص الفعل

عخىم الصخظ الاججاهاث ألنها جسضم  وعلى وجحرة واخضة، َو
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وبحن الىؾـ  الىؾـ الظي ٌعِش فُه الفغص وىؾُـ

اإلااصي الخاعجي بىحه عام والىؾـ الجاهب الاحخماعي 

ؤلاعالمي أو الاجطالي بىحه زاص، خُث جلعب الاججاهاث 

 : آلاحي زالزت أصواع هامت باليؿبت للصخظ وهي على الىدى 

: ًخمثل في أن الصخظ عىضما ًيىن له اججاه  -الضوع ألاٌو

صازلي حاهؼ بعُىه على جلضًغ حجم  معحن، طلً ًمضه بغضُض

وطلً مً هكغ مطالخه  األاشُاء وألاخضار وازخُاع خلُلته

  .الصخطُت

ًخمثل في اخخفاف الصخظ بعالكاجه مع  -الضوع الثاوي:

ً وطلً ألن ئؾتراجُجُت الخع بحر طاث أهمُت زاضت في آلازٍغ

وال الاخخفاف بعالكاث الصخظ مع اإلاجمىعاث التي خىله 

فدؿب، بل في   (groups Membersship) هفؿه عػىاٌعض 

 .جىؾُض هظه العالكت وجضعُمها

ًخمثل في مـا ٌؿمـى بالخعبُـغ  -الضوع الثالث لالججـاهاث وآلاعاء:

حر الخاعجي  الخـاعجي عً الغغباث الضازلُت للفغص وهظا الخعب

علماء الىفـ باإلؾلاؽ أو الىلل،  ٌؿمُهله ضىع عضًضة، 

 
ً
            ،والخغحر الخاعجي ًدضر عىضما ًلُم شخظ مــا جمازال

           وهي اؾخجابت ال شعىعٍت( ًبحن جطىعه لخالت معُىت )

 .5أو خضر معحن في الىؾـ الظي ًدُـ به
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ا
ضفها الؿُاق الظي جخم الىكغ ئلى البِئت ؤلاعالمُت بى  – ثاهيا

فُه عملُت الاجطاٌ وهى الىكام الاحخماعي العام الظي جلع 

هما  .6في صائغجه العملُاث الاجطالُت والعملُاث الاحخماعُت

ي أؾماه )البِئت الاجطالُت( الظ همىطحهبدثها )بغوى( في 

ت بعملُاث ًدىاٌو فُه جأزحراث اإلاىار والكغوف اإلادُؿ والظي

الاجطاٌ والخأزحراث الاحخماعُت للبِئت وصالالث الغمىػ 

 للمغؾل واإلاؿخلبل(. 

هخاج ئحعخبر صعاؾت العملُاث الاحخماعُت التي ًخم مً زاللها  

خضر الخؿىعاث في علم الاجطاٌ أمػمىن هظا الاجطاٌ مً 

الاحخماعي خُث ًخؿلب طلً الخعامل مع اإلاػمىن مً 

، والشغوؽ الاحخماعُت زحراجهجأمىؿلم همـ اهخاحه و 

والؿُاؾُت التي قهغ فحها والجمهىع الظي ًخىحه الُه 

 ،وامياهُت الىؾُلت وكضعتها على الىلل والخعبحر الحي والطاصق

وهى جدٌى ٌعبر عً مؿالبت كضًمت للباخثحن عاًلي وعالي 

RILEY ET RILEY   بغؤٍت احخماعُت لعملُت  1959عام

طاٌ في الؿُاق الاحخماعي الاجطاٌ جػع اللائم باالج

ت الجماعت و الجماعت اإلاغحعُت و البيُت الاحخماعُت.  لعػٍى

غي     ن مفهىم البِئت بمعىاه الىاؾع ٌعجي أ فريد ريجرز ٍو

ما ًطل ف. 7جخمع الظي ٌعمل في قله اي هكامزطائظ اإلا

للىاؽ مً معلىماث وأفياع مً زالٌ جلاعبها اإلادخىم مع 
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مع والىكام الاكخطاصي والىكام اللىي اإلاؿُؿغة في اإلاجخ

 مً الىكام 
ً
الؿُاس ي. جطبذ اإلاإؾؿت ؤلاعالمُت حؼءا

طبذ ؤلاعالمُىن  خض ميىهاث الىكام أؤلاعالمي العام ٍو

 .8اإلاإؾس ي وجىول ئلحهم وقُفت ئهخاج اإلاػامحن

 
ا
 ٌعبر ثالثا

ً
عً  : الىكغ ئلى البِئت ؤلاعالمُت بىضفها مطؿلخا

ئلى العىامل واللىي التي جإزغ ؾىؾُىلىحُت ؤلاعالم لإلشاعة 

ل على مدخىي وؾائل ؤلاعالم، وفدظ آلُاث عالكت وؾائ

مً صًىامُت العملُت  ؤلاعالم باإلاجخمع ومإؾؿاجه والاكتراب

لُاث أصائها، بمعجى الىكغ ئلى الكاهغة ؤلاعالمُت الُت و أالاجط

بىضفها حؼء مً الكاهغة الاحخماعُت التي جخأزغ بمجمل 

 .ع الؿُاؾُت والثلافُت الؿائضة في اإلاجخمعالكغوف وألاوغا

لى عبـ الاجطاٌ باالججاهاث ئاججهذ عبعت مضازل أوزمت    

مً زالٌ  الجماهحري الؿىؾُىلىحُت ومجها صعاؾت الاجطاٌ 

ًغهؼ هظا اإلاضزل على  اإلاهىت اإلاخسططت واإلاخعضصة وال

ضىلهم الاحخماعُت  أولىً على  فغاصهإالء ألا شخطُاث 

بهم على ازخُاعهم وجض صواع الىقُفُت اإلاسخلفت وزلفُاتهم ألا ٍع

اتهم واهجاػاتهم العلمُت وغحر طلً ُالؿبل ت والاحخماعُت وهٍى

مً الؿماث الاحخماعُت طاث الضاللت وزاهحهما اإلاضزل الظي 

عالمُت ؤلا صواعا وقُفُت معُىت صازل اإلاإؾؿت أًدىاٌو 

لثهما بضاع اللائم باالجطاٌ وزائعلى الىبحرة، والتي جإزغ 
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اإلاضزل الظي ًغهؼ على اإلاخؿلباث الىقُفُت الُىمُت التي جإزغ 

لت مباشغة على شيل وهم وهىع اإلاػمىن الاجطالي،  بؿٍغ

اإلاهىُت لللائمحن  الاججاهاث ًغهؼ على وضف وعابعها

 .8جطاٌباال

عالمية : قوى اجتماعية و صيكولوجية مؤثرة إلا البيئة  -3

 : على القائم بالثصال 

العىامل اإلاشيلت البدىر في جدضًض اللىي و  ذجباًي      

عؿذ صعاؾت واًذ أللبِئت الاعالمُت ففي الخمؿِىاث 

WHITE   ،ت عً خاعؽ البىابت وهُفُت ازخُاع اإلااصة الخبًر

ت لهظا الىىع مً الضعاؾاث وكض اشاع  لى ئ WHITEصفعت كٍى

العىامل الصخطُت والفغصًت لللائمحن باالجطاٌ  جأزحر 

وجبعه بعض   9على اإلاػمىن ماعُت واإلاعغفُت وزطائطهم الاحخ

 وشُفي وفلُجاٌ. SNIDERطلً ؾىضًغ 

فياع جُاع أعهاضاث ئ بضأث وازغ الؿخِىاث والؿبعُىاثأوفي    

عالمي بفعل ؤلا لى حشىُل اإلاػمىن ئبدثي حضًض، ٌشحر 

 عالم همىكماثؤلا مإزغاث العمل صازل وؾائل 
10organizations ؾلىب أهخاج و ؤلا  فعل غغىؽب ًخأزغهه ألى ئو

ومً وعاء هظا  زباع ألا عالمي و غغىؽ كؿم ؤلا اصاعة العمل 

ومع جؿىع هظا الخىحه  gansوحاهؼ   Epstein ابؿخحن الاججاه 
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مً  عالمُت ماعؾاث ؤلا مًإهض على الؿبُعت الغوجُيُت لل الظي

 . fichmanوفِشمان  Tuchman عواصه جاهمان

بىمىطج الهُمىت  خأزغ مزغ أوفي بضاًت الؿبعُيُاث قهغ جُاع  

فُه على  هضاإ الظي ؾغخه كغامص ي، م hegemony والؿُؿغة

صخاب الىفىط واللىة في اإلاجخمع ومالن وؾائل أؾُؿغة 

معه صعاؾاث حعجى  بضأث اًً عالميؤلا الاعالم على اإلاىخج 

هطاع هظا أعالمي باالًضًىلىحُت ومً ؤلا بعالكت اإلاػمىن 

 . hallin وهالحن  Golding الاججاه حىلضهج

وكض عىِذ هخاباث كلُلت بىغع جطىع عً اللىي       

إلاشيلت للبِئت االاحخماعُت والاًضًىلىحُت والخىكُمُت 

مجها  باالجطاٌالاعالمُت والتي جإزغ على مػمىن اللائم 

 اإلايىن مً عضة عىاضغ و هي : GANS ET GITLINجلؿُم 

ان العىامل الؿُيىلىحُت والاججاهاث الصخطُت  -ا

بهم ًإصي بهم  باالجطاٌاؾُت واإلاهىُت لللائمحن والؿُ لى ئوجضٍع

ض الى ئ هه ًخم جيشئت أهخاج واكع احخماعي، وحشحر صعاؾت بٍغ

اهه مً عالمي و ؤلا اللائم باالجطاٌ احخماعُا لخبجي صوع اإلانهي 

خضار طاث ألا ًدضص زالٌ اإلاالخكت وزبرة العمل مع الؼمالء 

ت، وهُف ًخجىب الىلؤلا الجضاعة  ؾمخه أض باؾخسضام ما زباٍع

 جاهمان ؾلـ او شعحرة اإلاىغىعُت.
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العىامل الظاجُت  جأزحر ويهخم هظا اإلاضزل بضعاؾت هُفُت   

لت هخابخه للماصة الصخفُت  واهخمذ  للصخفي على ؾٍغ

الخدحز الصخص ي على اإلااصة  بخأزحر زغي ألا بعؼ الضعاؾاث 

ت و  ن لم جغبـ بعؼ هظه الضعاؾاث هخائجها بشيل أالخبًر

اشغ مع الازخالفاث في اإلاػمىن الصخفي مثل صعاؾت مب

ن بعؼ الصخفُحن أحىؾخىن وػمالئه، خُث وحضوا 

مجغص كىىاث لىلل اإلااصة نهم أهفؿهم مداًضًً و أٌعخبرون 

نهم مشاعوىن في أزغون اهفؿهم بأالصخفُت بِىما وضف 

ن ًيخلي مً بحن أهه ًجب على الصخفي أالخضر و ٌعخلضون ب

ت.ؤلا خه كطخه اإلاعلىماث لخغؿُ  زباٍع

واإلاإؾؿاث بػغىؽ اللىي  ًخأزغ  باالجطاٌن اللائم ئ -ب

غي هظا اإلاضزل الاحخماعُت ألا  ن زمت عىامل زاعحُت أزغي، ٍو

العىامل الثلافُت والاكخطاصًت فجطاٌ االعً اللائم ب

غي  للمإؾؿت والجمهىع هي التي جدضص اإلادخىي وجإزغ علُه، ٍو

زباعي ًجب صعاؾت ؤلا  هخاج اإلاػمىن ئهه لفهم هُفُت أ

العالكت بحن اإلاإؾؿاث واللىي الاحخماعُت الازغي زاعج 

 الصخُفت.

دضص مضزل الؿىق هظا  في عغبت اللائم باالجطاٌ  الخأزحر ٍو

ضه، ليي ًػمً ئفي  ن عضصا هبحرا مً أعؿاء الجمهىع ما ًٍغ

الجمهىع ؾحهخم باإلاىخج بِىما ًدضص مضزل اإلاؿإولُت 
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اء عؿئفي عغبت اللائم باالجطاٌ في  الخأزحر الاحخماعُت هظا 

ضه هى  .الجمهىع ما ًدخاحه ال ما ًٍغ

ا عاما ًغي  -ج ن أٌعض مضزل الهُمىت او الؿُؿغة مضزال هكٍغ

 الخأزحر مً هم في مغاهؼ  بأًضًىلىحُت ًخأزغاللائم باالجطاٌ 

عالم جىلل الاًضًىلىحُت ؤلا ن وؾائل أ، و واللىة في اإلاجخمع

وغاع اللائمت. ألا ا والتي جػمً بلاء التي جخماش ى مع مطالخه

خطح امل الضازلُت ى الخطىع ًغهؼ على العهظا  نأ ٍو

عالمُت والتي جإزغ على اللائم ؤلا والخاعحُت صازل اإلاإؾؿت 

التي جماعؾها  الخأزحراثباالجطاٌ بضال مً الترهحز على ماهي 

ؾاع هظا الخطىع جخم ئوؾائل الاعالم على الجمهىع، وفي 

زباعي والؿغق التي ًخم مً ؤلا اإلاػمىن  مىاكشت ؾبُعت

 زاللها ضىاعت اإلاػمىن و اإلاطالح التي جسضمه.

وعغع همىطج وؾخلي وماولحن صوع اللائم باالجطاٌ في العمل 

هما ؾغح حغبجر جطىعه للػغىؽ زباعي وىؾُـ، ؤلا 

جطاٌ مثل اإلاعلىحن االعلى عمل اللائمحن ب زغ جإ الخاعحُت التي 

عالم الازغي والؿلؿت والجمهىع واإلاىافؿحن في وؾائل ؤلا 

ن بضث مىفطلت إلالخػُاث ئن هظه اللىي و أومإهضا 

ن ئبشيل حماعي ومخضازل و  جأزحراتهانها جماعؽ أال ئالخدلُل، 

عالم ؤلا مؿُؿغة على وؾائل  بأوغاعبعؼ اإلاإؾؿاث جدكى 

غي ؾعُض الؿُض أ ن أهثر مً غحرها مثل الخيىمت. ٍو
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تؤلا الػغىؽ اإلاهىُت و فغغها اإلاإؾؿت جلُىص التي وال صاٍع

ت وهكم اإلالىُت والغكابت والغكابت الظاجُت وهي ؤلا واإلاطاصع  زباٍع

 باالجطاٌ.مً اإلاإزغاث اإلاهمت على عمل اللائم 

اث مسخلفت  ذ همىطحا مً عضة مؿخٍى ووغع صًمًُُ ووٍى

وهي الىواالث و الهُئاث الضولُت  الخأزحر اللىة او جماعؽ عىضها 

خؼاب ألا واإلاإؾؿاث الاحخماعُت مثل  واإلاجخمع، والخيىمت

والػغىؽ الخىكُمُت الضازلُت والعالكت  الؿُاؾُت واإلاعلىحن

عالم والعىامل الصخطُت  ومجها ؤلا بحن الاكؿام صازل وؾائل 

 الاججاهاثمفهىم الضوع والخلفُت الاحخماعُت و جأزحر 

 الصخطُت والجيـ والاهخماء العغقي على اللائمحن باالجطاٌ.

اث مشابهت  هما خضصث لى ئشُىماهغ وعاًؼ مىكىمت مؿخٍى

خض ما للمإزغاث على اللائم باالجطاٌ مخمثلت في 

عالمُت و اإلاؿخىي الخىكُمي، الاًضًىلىحُت وما عاء الىؾائل ؤلا 

ؾبلتها  مىكىمتواإلاؿخىي الغوجُجي واإلاؿخىي الفغصي وهي 

ا في في صعاؾتها عً خغاؾت البىابت في   1991شُىماهغ هكٍغ

 زغي لها.أ صعاؾاث

ل  همىطحا جطىعٍا لللىي   1993وفي   جإزغ  التيعغع ماوٍى

على اليشاؽ الخىكُمي لىؾائل الاعالم واللائمحن باالجطاٌ 

خضار ألا وهي اللىي والػغىؽ الاحخماعُت والؿُاؾُت و
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واإلاعلىماث والثلافت والػغىؽ الاكخطاصًت واإلاالن واإلاعلىحن 

 . 11ىع هباء واإلاىافؿحن والجمهألا ووواالث 

جغػ في خحن   ض ٍع ن البِئت الصخفُت جخيىن مً أًغي فٍغ

ؾاؽ الاكخطاصي، البىاء الاحخماعي ألا زمؿت عىامل وهي : 

فُما  الاجطاٌؾاع العلائضي وهكام والىكام الؿُاس ي وؤلا 

دشغص فُجان  نها جدشيل مً عىامل ؾُاؾُت أًلؿمها ٍع

سُت وزلافُت واكخطاصًت  ىثحر لا خُث هىان واحخماعُت وجاٍع

مىً صازل مً العىامل واإلاخغحراث  البِئت الاعالمُت ٍو

 جطيُفها في فئخحن عئِؿِخحن هما : 

عىامل مغجبؿت بالبِئت الخاعحُت اإلادُؿت بالىكام  -

الصخفي "عىامل زاعحُت" وحشمل ؾبُعت الىكام 

عاث  الؿُاس ي والاكخطاصي اللائم، واللىاهحن والدشَغ

كت بحن اإلاىكمت للعمل الصخفي، و همـ العال

 الصخفي ومطاصع ازباعه.

 عىامل جغجبـ بالىكام الصخفي وبُئخه الضازلُت -

"عىامل صازلُت" وحشمل همـ اإلالىُت الصخفُت، 

ل، وهمـ الفىغ الاصاعي والخىكُمي  ومطاصع الخمٍى

الظي جخبىاه اإلاإؾؿت الصخفُت والظي حعىؿه 

غي  غ وبيُت الجهاػ الخدٍغ شخطُت عئِـ الخدٍغ

 .12بالصخُفت
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 :خاثمة ال

زالٌ  مً عالمُتؤلا  في مفهىم البِئت ن الخاحت الى البدثئ     

كُمت  حؿلُـ الػىء على الى باألؾاؽهظا اإلالاٌ هى عاحع 

الظي ًدُـ باللائم  كخطاصيوالاحخماعي والا ؿُاس ياإلاىار ال

ُت البُئُت فنها ان جلضم الخلأفهظه اللىي مً ش باالجطاٌ

ؿت الشاملت التي جغؾم بر هظه عو  للصخفُحن، ان اإلانهياإلاُض زٍغ

  .ؾىئهاأو أ اإلاؿخىٍاث علىأ البُاهاث ٌشيل الصخفي زؿابا مً

بعاص أوخاولىا مً زالٌ هظا الاؾخعغاع العلمي الترهحز على 

عىامل ال مً صًتربع على عض ههأوضح بأ ألههوميىهاث اإلاطؿلح 

ثلافُت وفاعلُتها في مماعؾت اإلاهىت الحخماعُت و الا صخطُت وال

 13ROBERT HAREELؾغح عىض صخفُت بشيل عام مخىكفحنال

ي صخافت صون أضغ باللٌى اهه ال ًمىً لىا فهم أالظي  

زحر بما طهب الُه ألا الاوؿان الظي ًطىعها، لىلخىع في 

PIERRE BOURDIEU   ٌن معجى الافعاٌ الصخطُت أخحن كا

و الاهثر شفافُت لِؿذ مليا للفاعل الظي ًلىم بها و لىً 

 .14ت الياملت للعالكاث التي جخم صازلها ومً زاللهاللمىكىم
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 هجيرة قويدزي            

 أستاذة باحثة            

 ملدزسة الوطىية العليا للصحافة وعلوم إلاعالم ا                 

 

ت اإلاىاكؼ ،الخػلُلاث :الكلمات املفتاحية  ،ؤلالىتروهُت ؤلازباٍع

 .الجؼاةغ ،ؤلاغضام خىم
Résumé : 

Le Web 2.0 a introduit les formes les plus 

interactives sur la toile et a porté le concept de 

communication aux nouvelles dimensions de 

l'innovation qui n'existaient pas avant, donnant ainsi les 

caractéristiques les plus importantes de l'aspect social 

d'Internet. Avec cette percée technologique, l'article 

électronique dans tous les sites d’information est divisé 

en deux sections, la section écrite par l'éditeur et la 

section remplie par l’internaute via la fenêtre de 

commentaires en bas de l'article. Cela a fait que les 

intellectuels dans le domaine de l'information et de la 

communication et la théorie de la connaissance parlent 

du nouveau discours social, face au discours politique. 

Par conséquent, cette étude essaye d’explorer le 

nouveau processus de communication en Algérie en 

mettant en évidence les caractéristiques les plus 

importantes de l’internaute algérien qui commente. Qui 

est-il? Quelles sont ses habitudes d'écriture? Quel est le 

contenu de son discours et sa référence de base? 
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 مقدمة : 

ت غلى  بايافت الجؼء  الاهترهذبضأث اإلاهاصع ؤلازباٍع

مؼ جىامي وجيرة ؤلاغالمي  اإلالاٌالخام بالخػلُلاث في نهاًت 

ب  الظي crawsourcing وبضاًت ما ٌػغف بمهُلح  2.0الٍى

وهى ألامغ الظي  ؾمذ للمخهفدين باإلاكاعهت في ئهخاج اإلادخىي 

.خمل ا
ً
ضة  لخفاغلُت ئلى مؿخىي حضًض جماما خُث بضأث حٍغ

بايافت الخػلُلاث إلالاالتها  2006واقىًُ بىؾذ ؾىت 

ايُت في البضاًت زم جىؾؼ طلً ئلى وافت ألاكؿام لُمثل  الٍغ

غلى مجمىع مىاصها ما بين   %75ئلى  %33الخػلُم ما بين 

ضة 2008و 2007ؾىىاث   Rodkymontain news، ئال أن حٍغ

 ئلى اللُام بظلً 
ً
خُث أنها  1998ؾىت واهذ الؿباكت جلىُا

أوحضث مؿاخت للخػلُم إلاخهفديها مً صون الحاحت ئلى 

 iالخغوج مً اإلاىكؼ.

وغلى الغؾم مً ئًجابُت الخػلُلاث وئمياهُت ئيافت 

مً زالٌ هظه اإلاؿاخت ئال أن  الاجهالُتالىثير للػملُت 

الىلاف اخخضم في البضاًت بين مىافم ومػاعى وطلً هدُجت 

والػضاء، غلى الغؾم مً أن فًاء حػاظم زُاب الىغاهُت 

هى فًاء خغ ئط هدً أمام "زلافت مىاَىت حضًضة"  الاهترهذ

غلى الغؾم مً غضم ويىخها أو ختى  Josiane jouëtخؿب 

ؾىء مًامُنها في الىكذ الحالي ئال أنها الحلُلُت اللاصمت 

لللمىاَىت خؿب   iiين.اإلاالخظين ألامبًر
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ال  الاهترهذغلى الغؾم مً أن زُاب الىغاهُت غلى 

 ًمىً أن ًلاعن مؼ زُاب الىغاهُت في الىؾاةِ الخللُضًت،

غلى  الخػلُلاث بين الىخُضة الخىانل وؾُلت ٌػخبر أههئال 

ئن هظه هي الىؾُلت الىخُضة للخىانل وئال فان " الاهترهذ

."
ً
ٍخمىكؼ زُاب الىغاهُت غلى و iiiنىجً ال ٌؿمؼ أنال

 في هلُت جلاَؼ بين غضة جىجغاث: فهى حػبير غً هؼاع الاهترهذ

مثاٌ  هما أهه اإلاجخمػاث، وغبر بين مسخلف اإلاجمىغاث صازل

لُت،  حي غً هُف ًمىً للخىىىلىحُاث طاث اللضعاث الخدٍى

، أن جدمل في َُاتها فغنا وجدضًاث في آن الاهترهذغلى ؾغاع 

واإلاباصب واخض، وجفغى زلم جىاػن مػلض بين الحلىق 

ت الخػبير والضفاع غً الىغامت  ألاؾاؾُت، بما فيها خٍغ

 ivؤلاوؿاهُت.

 :الاثطاليةالتفاعلية الجديدة في العملية 

ظاهغة كضًمت وؾاةل ؤلاغالم ظاهغة الخفاغلُت في 

حػىص ئلى ؤلاطاغت في ألاؾاؽ أًً بضأث بػٌ البرامج في 

اإلاؿخمؼ وطلً غبر  باقغانالجؼء ألاٌو مً اللغن اإلااض ي 

 ؾير 
ً
ً هثيرا  قؿلذ اإلافىٍغ

ً
اإلاياإلااث الهاجفُت، الظاهغة أًًا

أبػاص زانت مؼ جىامي قبىت ألاهترهذ ولم حػض  اهدؿبذأنها 

هفت  حػاظمذجلً الػالكت الخباصلُت الىالؾُىُت وئهما 

( مفؿغة 2.0اإلاؿخلبل وأنبدذ في هظه الحالت )الىٍب 

ض مً اإلاػلىماث  البت للمٍؼ  vبل ومىخجت للماصة ؤلاغالمُتَو
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ولػل الؿبب في طلً ؾهىلت اليكغ غلى الكبىت وججاوػ 

الخػلُم مً نفداث اإلاىكؼ ؤلالىترووي ئلى نفدت اإلاىكؼ 

ت هخابت  الاحخماعي خُث ياغف هظا الفًاء مً خٍغ

الخػالُم صون الخػغى ئلى ؤلاكهاء. ألهه ومؼ بضاًت بغوػ 

الىثير مً اللاةمين  للباهغة الخػالُم غلى الكبىت لم ًظ

ت  وؾاعغىا ئلى  فىغة الخػالُم الحغةغلى اإلاىاكؼ ؤلازباٍع

مغاكبت الخػالُم واإلاىافلت غليها كبل أن جيكغ غلى الكبىت 

وكامىا بخىظُف مسخهين في هظا اإلاجاٌ وهم اإلاػغوفين بـ 

Modulateur.  أن الهفداث الاحخماغُت لهظه اإلاىاكؼ  ؾير

ت مغة أزغي غليها  اث ؤلازباٍع هفؿها والتي ًخم وكغ اإلادخٍى

هؿغث هظه اللاغضة ولم ٌػض هىان خاعؽ بىابت حضًض. بل 

ػخبر حىن  ت -َو بٌى الفغوـ  أن الخفاغلُت هي عؤٍت َىباٍو

صاهُت التي ًلغ بها حىن غلى الغؾم مً نفت الفغ viصًملغاَُت

ا فُإهض أهه ولما واهذ وؾاةل ؤلاغالم جفاغلُت بٌى مِؿُي

اةُتؾير أن نفت الفغصاهُت " viiولما واهذ فغصاهُت " لم الفيًز

هظه الخهاةو أهؿبتها  افترايُتجمىؼ مً زلم ججمػاث 

ض مً الهمىص.  الخفاغلُت اإلاٍؼ

هىغُت  ى ه الافترايُتلػل مغص نمىص الخجمػاث 

وفي هظا الىُاق  الخفاغلُت التي ونلذ ئليها الخىىىلىحُا،

لؿمها ئلى -ًدضص لىا حىن  اث الخفاغلُت ٍو بٌى الفغوـ مؿخٍى

اللُام ًمىً للمؿخسضم زالر مؿخىٍاث، غىض اإلاؿخىي ألاٌو 
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           بػضص مً ألافػاٌ غلى ؾغاع ازخُاع اإلادخىي، الىفاط

 في 
ً
       ئلى اإلاًامين، جدمُل اإلادخىي، ولىىه ًبلى مدهىعا

ال جخدىم اإلاًامين  اإلاؿخىي الثاوي في ؾير.ما هى ملضم له ال 

اإلاؿخسضم غىض هظا اإلاؿخىي بدُث جىحض كاغضة مػُُاث  في

ًمىً مً زاللها زلم هىع مً اإلاداواة غلى ؾغاع ألػاب 

، ألهه وغلى باألهترهذالفُضًى الخللُضًت التي جيىن ؾير مخهلت 

ت عصوص فػل اإلاؿخسضم وجفاوتها ئال أنها ال  جسغج الغؾم مً خٍغ

اإلاؿخىي ، أما مً البرمجت الػامت للػبت غلى ؾبُل اإلاثاٌ

هى مؿخىي اإلاداواة في جُىعاجه الغهُبت التي جلضم ف الثالث

باليامل، غلى ؾغاع  الافتراض يللفغص فغنت الخىاحض في الػالم 

 SECOND LIFEviiiمىحت 

 دوز التعليقات في الخطاب الاجتماعي:

تئن    الحٍغ
ً
  التي هغاها الُىم ههجا

ً
الكبياث صازل  مخبػا

وهلمـ آزاعها غلى الاهترهذ هي في ألاؾاؽ فىغة  ،الاحخماغُت

ت حػىص ئلى أعؾُى والفاعابي واإلاضن الفايلت  فلؿفُت َىباٍو

، ئط أؾؿذ في التي أوكأها الفالؾفت غبر مسخلف ألاػمىت

مجملها غىالم افترايُت وان ٌؿخػين فيها ؤلاوؿان بسُاله 

الفغق بين الػىالم هى  ولىً ما ما، تمً خلُل الهغوب أحل مً

الجضًضة التي أوحضتها  الافترايُت والػىالم اللضًمت الافترايُت

 قبىت الاهترهذ؟  
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 xanthieهما ًلضمه لػل الفغق ابؿخمىلىحُا ً

vlachpouiou  وSylvain missonnier  في هخابهما بؿُيىلىحُا

أعؾُى  الكاقاث هى أهه لم ًغجبِ مفهىم الافتراى مىظ

بالحلُلت، وئهما اعجبُذ بالحايغ خُث ًيىن ؤلاصعان في 

الافتراى الحضًث فاعجبِ  في خين أنميان ما مً الخُاٌ، 

ولػل ixوبكضة بالحلُلت، فأنبذ ٌؿمى بـ الحلُلت الافترايُت

لم جىً حؿىً ئال  الافترايُتطلً ٌػىص ئلى أن غىالم أعؾُى 

حؿىً الكاقاث  ُتالافترايزُاله وهخبه أما آلان فالػىالم 

 غضص مً الخلىُاث وبالخالي أنبدذ بِئت مخياملت حػخمض غلى

اةُت  كبل أن حكيل مىه خلُلت افترايُت واللىاغض الفيًز

وبالخالي حكيلذ مىهاث  جهل ئلى اإلاداواة الفػلُت للىاكؼ.

 ئلى الفِؿبىن
ً
 اإلاكاعهت مً مىاكؼ الضعصقت في البضاًت ونىال

تر وؾيره بل وأنبدذ جًاهي اإلاغافم  اإلاىهاث مً اوالخٍى

مً فغى عأيها في اهخساباث  خُث جمىىذ الاحخماغُت الفػلُت،

يا  ، وفي ئغهاع هاًتي، وهظا مؿاهمتها في الحغان 2008أمٍغ

 الاحخماعي الخام بالبلضان الػغبُت.

 التغرية الساجعة في الصحافة إلالكتروهية الجزائسية:

، والؿبب  في
ً
الجؼاةغ بضأث غملُت الخػلُم غلى اإلالاالث مإزغا

ل  مجغص وسخت في طلً هى بلاء اإلاىاكؼ ؤلاغالمُت ولىكذ ٍَى

الىتروهُت إلاًامين وعكُت. ولىً مؼ الخُىع الخام بالبيُت 

الخدخُت لخىىىلىحُا الاهترهذ والهاجف ؾُما جؼاًض جضفم 
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ب  خماغُت، حؿيرث وغىاإلاه الاح 2.0الاهترهذ وهظلً مؼ الٍى

الىثير مً اإلاػُُاث وأنبذ الخفاغل مؼ اإلاىاص ؤلاغالمُت 

 الالىتروهُت أمغ خخمي باليؿبت للاةمين غلى اإلاىاكؼ.

مىكؼ الكغوق أون الًً مثال ًأزظ غلى غاجله جىفير مؿاخت 

 
ً
جفاغل غلى مؿخىي مىكػه، وهظا ًيلفه ماصًا وهظا جلىُا

ألاكص ى للخػالُم.  هضعحت اؾخػاب اإلاىكؼ ومدضوصًت الػضص

وكغ ملاالتها غلى نفدتها في الفِؿبىن  TSAفي خين جفهل 

وغلُه مهما وان ازخُاع  وحؿخلبل الخػالُم بكيل مضمج.

الهُؿت ًخأهض لىا أن جىفير مىهت للخػلُم أنبذ يغوعة 

ت.  خخمُت في اإلاىاكؼ الجؼاةٍغ

 الخطوات إلاجسائية:

 التعسيفات إلاجسائية ملططلحات الدزاسة:

ت هى الجؼء الؿفلي  التعليقات: الخػلُم غلى اإلاىاص ؤلازباٍع

         مً اإلالاٌ أًً ًمىً للمؿخسضم جلضًم عأًه خٌى اإلالاٌ 

أو الخػلُب غلى أعاء مؿخسضمين ؾابلين خٌى اإلالاٌ صاةما. 

ت في جلضًم هظا الكيل الخفاغلي  بضأث ؾالبُت اإلاىاكؼ ؤلازباٍع

ىخهف ألالفُت لىىه ومؼ خؿب كضعاث اإلاىكؼ الخلىُت في م

حػاظم اؾخػماٌ قبياث الخىانل الاحخماعي كامذ الىثير 

ت غلى هظه  تمً اإلاىاكؼ ؤلازباٍع اتها ؤلازباٍع بضمج مدخٍى

اإلاىهاث وبالخالي الاؾخفاصة مً هظه ألاقياٌ الخفاغلُت 

 بهىعة أهبر.
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ت ؤلالىتروهُت  املواقع إلاخبازية إلالكتروهية: اإلاىاكؼ ؤلازباٍع

الؿالب مىاكؼ مخهلت إلاإؾؿاث ئغالمُت مىحىصة غلى  هي في

ت ئلىتروهُت بدخت لها وحىص  أعى الىاكؼ أو مىاكؼ ئزباٍع

ت مجمىغت مً ألازباع  افتراض ي فلِ، جلضم اإلاىاكؼ ؤلازباٍع

في قتى اإلاجاالث باإليافت ئلى ؤلاخاالث والغوابِ، جسًؼ 

لىم غلى ئغضاص مىاصها مدغعًٍ غلىللخدُين اإلاؿخمغ،   ٍو

غهم.  الخِ ٌؿخػملىن أقياٌ اإلالخمضًا في جلاٍع

ؤلاغضام هى اللخل جدذ ؾلُت ؤلاحغاءاث  :عقوبة إلاعدام

ت َبلذ غلىبت ؤلاغضام في  ش البكٍغ اللًاةُت، وغلى مغ جاٍع

 في 
ً
 واؾػا

ً
، ئال أنها زللذ حضال

ً
با ول اإلاجخمػاث جلٍغ

اإلاجخمػاث الحضًثت، فىجض أن مػظم صٌو الػالم ألؿذ 

غلىبت ؤلاغضام أبغػها صٌو ؤلاجداص ألاوعوبي ومجلـ أوعوبا 

ىظمت الػفى الضولُت ئلى جىغُت الغأي الػام هما حؿعى م

مً حهتها وألاهظمت الؿُاؾُت بًغوعة ئلؿاء خىم ؤلاغضام. 

، لىنها ال 1993حمضث الجؼاةغ الػمل بػلىبت ؤلاغضام ؾىت 

جؼاٌ جىُم به في اإلاداهم ولم جلؿُه بكيل نهاتي، خُث كلو 

اإلاكغع الجؼاةغي مً غلىبت ؤلاغضام وألؿاها ولُا في بػٌ 

جغاةم الخانت حغاةم اإلااٌ اإلاغجىبت مً َغف اإلاىظف ال

اإلاإعر في  09/01الػمىمي خؿب ما ًىو غلُه اللاهىن عكم 

اإلاػضٌ واإلاخمم للاهىن الػلىباث، ئال أهه ومؼ  26/6/2001

فاٌ غاصث اللًُت ئلى الىاحهت.  حػاظم ظاهغة ازخُاف ألَا
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غة مىكؼ ازباعي ًىفغ حؿُُت آهُت ومؿخم الشسوق أون اليً:

 لألخضار في الجؼاةغ بثالر لؿاث

مىكؼ  :TSAالجسيدة إلالكتروهية كل ش يء عً الجزائس 

ت.ازباعي الىترووي   بدث، ال جىحض لضًه وسخت وعكُت مىاٍػ

ت  مً أحل جدلُل مدخىي الخػلُلاث الخانت باإلاىاكؼ ؤلازباٍع

ت جم   اخخاللهمىكؼ الكغوق أون الًً بؿبب  ازخُاع الجؼاةٍغ

اإلاغاجب ألاولى في الخهفذ باللؿت الػغبُت وهظا زغاةه وجميزه في 

باللؿت الفغوؿُت ازترها مىكؼ ول  الالىترووياهخاج اإلادخىي 

 باإليافت ئلى  TSAش يء غً الجؼاةغ 
ً
با لىفـ ألاؾباب جلٍغ

 وىهه مىكؼ ئلىترووي بدذ ال ًىحض لضًه وسخت وعكُت.

 ٌكيل أما الػُىت الخانت باإلالاالث فلض ازتره
ً
ا مىيىغا

 مىلُؼ الىظير وهى كًُت مُالب عفؼ الخجمُض 
ً
ىُا  َو

ً
حضال

ئلى  1غلى خىم ؤلاغضام وطلً في الفترة الؼمىُت اإلامخضة مً 

والؿبب في ازخُاع هظا الكهغ بالظاث هى بلىؽ  2016أوث  31

اللًُت أوحها بؿبب ازخُاف وملخل الُفلت نهاٌ بخيزي وػو 

 مهم. اعياحخموما عافم طلً مً خغان 

 وغلُه ًمىىىا جمثُل اإلااصة في الجضٌو الخالي:
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 غُىت البدث:

ش الػىىان عكم اإلالاٌ غضص  الخاٍع

 الخػلُلاث

 الكغوق أون الًً

لخفػُل  ألاوانآن  -1-اإلالاٌ 

 خىم ؤلاغضام

04/08/2016 36 

ما الؿبُل إلنهاء  -2-اإلالاٌ 

 هٍؼف البراءة

04/08/2016 204 

الضاغىن ئلى  -3-اإلالاٌ 

 ؤلاغضام صواغل

07/08/2016 224 

ال بضًل غً  -4-اإلالاٌ 

ؤلاغضام إلًلاف 

 هٍؼف الُفىلت

28/08/2016 04 

TSA 

المقال 

-1- 

La peine de mort 

en Algérie 
09/08/2016 284 

المقال 

-2- 

Kidnapping 

d’enfants : le RND 

pour l’application 

de la peine de mort 

09/08/2016 72 

المقال 

-3- 

Kidnapping 

d’enfants : 

pourquoi les 

Algériens 

réclament 

l’application de la 

peine de mort 

14/08/2016 21 
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 مىهج الدزاسة:

هأؾاؽ خخمي مً أحل حمؼ اإلااصة اؾخسضمىا اإلاىهج اإلاؿحي، 

في اإلاغاص صعاؾتها، لىىىا جىحهىا ئلى ألاؾالُب الجضًضة اإلاخبػت 

 جدلُل اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت والتي حؿمى بمىهجُت الكبىت.

جمثل طلً في اإلاغخلت الثاهُت وهي جدلُل سجالث اإلاخهفذ 

ىتر في هخابه صلُل بدىر الاهترهذ وقبياث هما ًلضمها  عاي بٍى

ت الخىانل الاحخماعي، بدُث  لت جدضًضه لهٍى اغخمضها ٍَغ

         هفؿه فأنبذ لضًىا فئاث زانت باإلاخهفذ  xاإلاخهفذ

وهى ناخب الخػلُم في صعاؾدىا بدُث ًمىً جدضًضها في 

ت اإلاػلم، حيـ اإلاػلم، وكذ اإلاػلم، لؿت اإلاػلم، ٌَى  )هٍى

أو كهغ الخػلُم، واؾخػماٌ ألاًلىهاث مً َغف اإلاػلم، 

ت ؤلالىترووي  ؤلازىىؾغافي الغنض جلىُاث وهظا الخػلُم( اؾخمغاٍع

فُما ًسو فئاث اإلاًمىن بدُث أنبذ لضًىا )فئت الخىاؾم، 

فئت مدخىي الخػلُم، فئت جىافلُت وجهاصمُت الخػلُم، 

 مغحػُت الخػلُم(.
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 الدزاسة التطبيقية:

 :سجالت املتطفحالتحليل الكمي والكيفي لفئات  -1

 فئة عدد التعليقات:يمثل  2جدول زقم 
 اإلاىاكؼ

 اإلالاالث

 TSA الكغوق أون الًً

 72 36 -1-اإلالاٌ 

 284 204 -2-اإلالاٌ 

 21 224 -3-اإلالاٌ 

 /// 4 -4-اإلالاٌ 

 377 468 اإلاجمىع

والظي ًىضح جىػَؼ الخػلُلاث غلى  2مً زالٌ الجضٌو عكم 

  468مجمىع اإلالاالث أن الكغوق أون الًً جًمىذ 
ً
حػلُلا

وهظا  377مجمىع حػلُلاث كضعث بـ TSAجًمىذ في خين 

ًىضح مضي صًىامىُت مىكؼ الكغوق أون الًً، خُث وغلى 

 ،الغؾم مً غضم صمج مدخىاه مؼ مىاكؼ الخىانل الاحخماعي

ت جفاغل  وغلى نفدخه في الفِؿبىن ئال أهه ًخمخؼ بدٍُى

 في غضص الخػلُلاث. TSAحػلخه ًخفىق غلى هظيره 

 التعليق: يمثل فئة ثحديد هوية 3جدول زقم 
 ؾير مىضح   مىضح   اإلالاٌ 

 الكغوق أون الًً

 29 7 -1-اإلالاٌ 

 186 18  -2-اإلالاٌ 

 212 12 -3-اإلالاٌ 

 04 0 -4-اإلالاٌ 
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 431 37 اإلاجمىع:

 7.90 92.09 

TSA 

 48 24 -1-اإلالاٌ 

 157 127 -2-اإلالاٌ 

 15 6 -3-اإلالاٌ 

 220 157 اإلاجمىع:

 41.64 58.35 

مً زالٌ هظا الجضٌو جبرػ لىا كًُت قاةىت وهي نػىبت  

ت  ت غلى مىاكؼ الخىانل  الافترايُتجدضًض الهٍى لىً الهٍى

الاحخماعي ًمىً أن جيىن مُابلت للىاكؼ وهظا ما حػل وؿبت 

أؾماء  الخام بهمAvatar xi ىن أفخاعًدملاإلاخهفدين الظًً 

 %41جهل ئلى خضوص  TSAمُابلت ألؾماء الىاكؼ في حػلُلاث 

ت  غلى غىـ مىكؼ الكغوق أون الًً والظي واهذ ؾمت الهٍى

 .%92فُه مىػضمت لخهل ئلى خضوص 

 جيس املعلق:يمثل فئة  4جدول زقم 
 ؾير مدضص أهثى    طهغ  اإلالاٌ 

 الكغوق أون الًً

 17 02 17 -1-اإلالاٌ 

 62 48 94  -2-اإلالاٌ 

 75 6 143 -3-اإلالاٌ 

 01 0 03 -4-اإلالاٌ 

 155 56 257 اإلاجمىع:

 33.11 11.96 54.91 اليؿبت:

TSA 
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 8 3 61 -1-اإلالاٌ 

 32 28 224 -2-اإلالاٌ 

 1 1 19 -3-اإلالاٌ 

 41 32 304 اإلاجمىع:

 10.87 8.48 80.63 اليؿبت :

والخام بفئت الجيـ، أن اإلاجخمؼ  4ًبين لىا الجضٌو عكم 

اإلابِىت والتي  الافتراض ي مجخمؼ طوىعي، وطلً خؿب اليؿب

 %80لضي الكغوق أون الًً، و  %54ونلذ ئلى خضوص 

 TSAباليؿبت لـ 

في  %11في خين هجض أن الخمثُل ألاهثىي ال ًياص ًهل ئلى 

جدضًض الجيـ  أن غضم هما ،TSA لضي % 8و أون الًً الكغوق

أًًا ال ًؼاٌ ًدخل مؿاخت هبيرة مً زالٌ أؾماء ال مػجى 

، ًالًأون  الكغوق ضيل %33.1 ــوطلً بلها وال ًمىً جهيُفها 

 .TSAلضي  %10.8و

ت اإلاخهفذ الخام بالجيـ جخللو  ولىً غضم ويىح هٍى

في حػلُلاث الفِؿبىن غلى غىـ مىكؼ الكغوق بدىالي 

ًمىً أًًا مالخظت مكاعهت اليؿاء التي جخلضم في   20%

وهظا ًمىً   %3بدىالي  TSAمىكؼ الكغوق أون الًً غلى 

ت  جفؿيره بمؿخىي اللغاءة باللؿت الػغبُت لضي اإلاغأة الجؼاةٍغ

ت وهى ئزفاء هىٍاث طوىعٍت بهىٍاث أزغي  اث اإلاؿلَى أو بالهٍى

ت.  أهثٍى
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 التعليق:وشس ثوقيت والخاص بفئة  5جدول زقم 
 07.00-00.00 00.00-18.00 .18-13.00 13.00-07 اإلالاٌ

 الكغوق أون الًً

 3 23 4 6 -1-اإلالاٌ 

 22 35 61 86 -2-اإلالاٌ 

 28 100 51 45 -3-اإلالاٌ 

 0 2 2 0 -4-اإلالاٌ 

 53 160 118 137 اإلاجمىع:

 11.3% 34.2% 25.2% 29.3% اليؿبت:

TSA 

 5 9 21 37 -1-اإلالاٌ 

 33 52 76 123 -2-اإلالاٌ 

 10 6 1 4 -3-اإلالاٌ 

 48 67 98 164 اإلاجمىع:

 %12.73 %17.77 %25.99 %43.50 اليؿبت:

جخلاعب أوكاث وكغ الخػالُم لضي اإلاخهفذ الجؼاةغي ولى أن 

 بىكذ وكغ اإلالاٌ في خض طاجه، 
ً
هظه الػاصة مغجبُت أؾاؾا

خُث هجض أن وكذ الظعوة في الجؿغافُا الافترايُت لضي 

في  00.00ئلى  18.00ملاالث الكغوق أون الًً هى اإلاؿاء مً 

خدخل فترة الهباح لTSAخين ًسخلف طلً لضي مخهفحي 

 الىكذ اإلافًل ليكغ الخػالُم.

وهظا ًفؿغه عوجين اليكغ الخام باإلاىكؼ.. الكغوق أون الًً 

 
ً
جخلُض بغوجين  ألنهاجبث ؾالبُت اإلادخىي بػض الؿاصؾت مؿاءا
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ضة والبىهالج فخيكغ ؾالبُت  TSAأما  (Bouclage) الجٍغ

 مىايُػها في الؿاغاث ألاولى مً الهباح.
 

 لغة التعليق:والخاص ب 6 جدول زقم
غغبُت  فغوؿُت اإلالاٌ

 فهحى

صاعحت 

بالحغوف 

 الػغبُت

صاعحت 

بالحغوف 

 الالجُيُت

 زلُِ

  الكغوق أون الًً

 4 0 1 28 3 -1-اإلالاٌ 

 5 3 05 183 8 -2-اإلالاٌ 

 6 1 15 187 15 -3-اإلالاٌ 

 0 0 0 4 0 -4-اإلالاٌ 

 15 4 21 402 26 اإلاجمىع:

 3.2% 0.8% 4.5% 85.9% 5.6% اليؿبت:

TSA  

 2 2 1 1 66 -1-اإلالاٌ 

 2 47 11 9 215 -2-اإلالاٌ 

 3 0 0 0 18 -3-اإلالاٌ 

 7 49 12 10 299 اإلاجمىع:

 %1.85 %12.99 %3.18 %2.65 %79.31 اليؿبت:

لىا مً زالٌ الجضٌو الخام بفئت لؿت الخػلُم أن  ًدبين

اإلالاٌ الظي ًىخب باللؿت الػغبُت ًىخب حػلُله باللؿت 

ولىً في اللؿت الفغوؿُت جىخب  ،الػغبُت والػىـ صحُذ

مً  %12.9الضاعحت اإلادىُت بالحغف الالجُجي وجمثل خىالي 

خي مً حهت وهظلً  مجمىع اؾخػماٌ اللؿت، وهظا ألامغ جاٍع
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اث الكاقاث فُما بُنها.. الن الجؼاةغي مخػىص غلى زأزير 

الىخابت بالحغف الالجُجي في قاقت الخلُفىن مؼ اخدؿاب 

غضص الظًً ًلغؤون اإلادخىي ؤلاغالمي غلى أحهؼة الهىاجف 

 الظهُت. 

 طول التعليق:والخاص بفئة  7جدول زقم 
 50أكل مً  اإلالاٌ

 ولمت

 100أكل مً 

 ولمت

 100أهثر مً 

 ولمت

 200مً أهثر 

 ولمت

 الكغوق أون الًً

 0 0 7 29 -1-اإلالاٌ 

 0 0 38 166 -2-اإلالاٌ 

 0 0 55 169 -3-اإلالاٌ 

 0 0 1 3 -4-اإلالاٌ 

 0 0 101 367 اإلاجمىع:

 0% 0% 21.6% 78.4% اليؿبت:

TSA 

 0 0 8 64 -1-اإلالاٌ 

 5 36 79 164 -2-اإلالاٌ 

 0 2 6 13 -3-اإلالاٌ 

 5 38 93 241 اإلاجمىع:

 %1.32 %10.07 %24.66 %63.92 اليؿبت:

ض غضص ولماث ؾالبُت الخػالُم في هال اإلاىكػين غً   50ال ًٍؼ

 TSAباليؿبت لـ %63.9باليؿبت للكغوق و%78.4ولمت بيؿبت 

 100في خين جخلاعب هظلً وؿبت الخػالُم التي ال جخجاوػ 

غلى الخىالي. ئال أهىا هالخظ أن %24.6و %21.6ولمت بيؿبت 
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اإلاخهفذ الظي ًلغأ باللؿت الفغوؿُت ًىخب أهثر مً اإلاخهفذ 

هخابت الخػالُم  طلً مغص %11 الظي ًلغأ باللؿت الػغبُت بدىالي

دت أهثر بدُث ال حػخمض  غلى مىاكؼ الخىانل الاحخماعي مٍغ

 غلى حسجُل بُاهاث وال وكذ مؿخلُؼ بين الىخابت واليكغ.

 :ألايقوهات والخاص باستعمال 8جدول زقم 
 لم ٌؿخػملىا أًلىهاث    اؾخػملىا اًلىهاث  اإلالاٌ 

 الكغوق أون الًً

 36 0 -1-اإلالاٌ 

 204 0  -2-اإلالاٌ 

 224 0 -3-اإلالاٌ 

 04 0 -4-اإلالاٌ 

 468 0 اإلاجمىع:

 100% 0% اليؿبت:

TSA 

 70 2 -1-اإلالاٌ 

 279 5 -2-اإلالاٌ 

 21 0 -3-اإلالاٌ 

 370 7 اإلاجمىع:

 %98.14 %1.8 اليؿبت:
 

هالخظ أن حػلُلاث مىكؼ الكغوق أون الًً ال حؿخػمل غلى 

الق الاًلىهاث وطلً لػضم وحىصها في اإلاىهت الخانت  ؤلَا

 لضي مىكؼ  %1.8باعؾاٌ الخػلُم، في خين هجض أن خىالي 

TSA  ،ٌؿخػملىن الاًلىهاث ولىً ًبلى الاؾخػماٌ يُم حضا
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 الىاكػُتوهظا لؿُاب َغق الخىانل البهغي في البِئت 

 .الافتراض يباألؾاؽ زم اهخلاله ئلى الىاكؼ 

 والخاص باستمسازية التعاليق: 11الجدول زقم 
ٌ  اإلالاٌ   وكذ الخم الُىم الثاوي    الُىم ألاو

  الكغوق أون الًً

 0 15 21 -1-اإلالاٌ 

 170 24 10  -2-اإلالاٌ 

 0 75 149 -3-اإلالاٌ 

 0 2 2 -4-اإلالاٌ 

 170 116 182 اإلاجمىع:

 %36.32 %24.78 %38.88 اليؿبت:

                                 TSA      

 2 39 31 -1-اإلالاٌ 

 4 11 269 -2-اإلالاٌ 

 1 6 14 -3-اإلالاٌ 

 7 56 314 اإلاجمىع:

 %1.85 %14.85 %83.28 اليؿبت:

 TSAحػالُلاجه غلى ملاالث ًىخب اإلاخهفذ الجؼاةغي ؾالبُت 

غلى أن ًىخب ما جبلى في الُىم %83.2في الُىم ألاٌو بدىالي 

وهي في الؿالب حػلُباث. زم ال ًدبلى ئال  %14.8الثاوي بيؿبت 

مً الخػلُلاث اإلاسجلت في وكذ الخم.. مما ًىضح  غضص يئُل

أن الخػلُلاث اإلاىخىبت غلى مىاكؼ الخىانل الاحخماعي حػِل 

فلِ وال ٌػىص اإلاخهفذ ئليها غلى الغؾم مً وحىص  لُىم واخض

 في الفِؿبىن. ًبدث ال الجؼاةغي  اإلاخهفذ ولىً ألاعقفت زانُت
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أما الخػلُلاث الخانت بالكغوق أون الًً فانها جبلى 

مؿخمغة وجخىػع غلى أوكاث مخىانلت فىجض أن الُىم ألاٌو 

زم  %24.7 ـمً غضص الخػلُلاث ًلُه الُىم الثاوي ب %38ًًم 

وغلُه فان خُاة الىلاف أٌَى في  %36.3وكذ الخم بـ 

ت غلى غىـ مىاكؼ الخىانل الاحخماعي.  اإلاىاكؼ ؤلازباٍع

السضد الاثىوغسافي التحليلي الكمي والكيفي لفئات  -2

 :إلالكترووي

 فئت الخىاؾم:والظي ًمثل  11الجضٌو عكم 
 زاعج مىيىع اإلالاٌ حػلُم حػلُم خٌى مىيىع اإلالاٌ  اإلالاٌ 

 الكغوق أون الًً

 7 29 -1-اإلالاٌ 

 2 202  -2-اإلالاٌ 

 4 220 -3-اإلالاٌ 

 0 4 -4-اإلالاٌ 

 13 455 اإلاجمىع:

 %2.77 %97.22 اليؿبت:

TSA 

 2 70 -1-اإلالاٌ 

 61 223 -2-اإلالاٌ 

 0 21 -3-اإلالاٌ 

 63 314 اإلاجمىع:

 %16.71 %83.28 اليؿبت :

ب لالخػالُم الخانت بالكغوق أون الًً في نجهب وافت 

 أما  %2.7اإلاىيىع، ولم وسجل حػالُم حاهبُت ئال ما وؿبخه 
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TSA هي مجمىع الخػالُم التي لم جىً خىٌ  %16.7 فىجض أن

ًمىً أن  اإلاىيىع وغلُه فان الخػالُم الخانت بالفِؿبىن

جدُض غً مىيىغها بؿبب مػغفت ألاشخام لبػًهم غلى 

ت.   غىـ نغامت الخػالُم في اإلاىاكؼ ؤلازباٍع

 والخاص بمحتوى التعليق: 12الجدول زقم 
 حػلُب غلى حػلُم اؾىاص هص ي   زغزغة فاعؾت جلضًم عأي اإلالاٌ 

 الكغوق أون الًً

 4 4 10 18 -1-اإلالاٌ 

 26 10 0 168  -2-اإلالاٌ 

 24 27 11 162 -3-اإلالاٌ 

 0 0 0 4 -4-اإلالاٌ 

 54 41 21 352 اإلاجمىع:

 11.5% 8.8% 4.5% 75.2% اليؿبت:

TSA 

 14 0 19 39 -1-اإلالاٌ 

 101 56 42 85 -2-اإلالاٌ 

 6 0 1 14 -3-اإلالاٌ 

 121 56 62 138 اإلاجمىع:

 %32.09 %14.85 %16.44 %36.60 اليؿبت:

جخجؿض خُثُاث بىاء الخُاب الاحخماعي في هظه الفئت  

بدُث هجض أن جلضًم الغأي هى اإلادخىي ألاؾاس ي في حػلُلاث 

.. زم ًخىػع الباقي غلى الثرزغة %75.2الكغوق أون الًً بيؿبت 

الفاعؾت وهظا ؤلاؾىاص الىص ي والظي هى في هظا اإلاىيىع 

فُما ال هجض أهمُت زانت باللهام.  كغآهُت آًاثغباعة غً 
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هبيرة للخػلُباث زانت وأنها هي مً جهىؼ الجضٌ وجدفؼ 

 اإلاضاوالث غلى خؿب الخػبير الاهللىؾاهؿىوي.

ويىح هبير في الخُاب بدُث أن  TSAلىىىا هجض في حػلُلاث 

 هفؿها  %36.6وؿبت جلضًم الغأي والتي جلاعب 
ً
با هي جلٍغ

ت الخُاب بالخػلُباث وهى مىُم ٌصجؼ جغكُ زانت 32.09%

 الاحخماعي. 

 توافقية وثطادمية التعليق:والخاص ب 13الجدول زقم 
مؼ جفػُل خىم  اإلالاٌ

 ؤلاغضام

يض جفػُل 

 خىم ؤلاغضام

 ؾير مىضح

 الكغوق أون الًً

 15 1 20 -1-اإلالاٌ 

 30 2 172  -2-اإلالاٌ 

 57 4 163 -3-اإلالاٌ 

 0 0 4 -4-اإلالاٌ 

 102 7 359 اإلاجمىع:

 21.7% 1.5% 76.8% اليؿبت:

TSA 

 57 4 11 -1-اإلالاٌ 

 141 17 126 -2-اإلالاٌ 

 7 4 10 -3-اإلالاٌ 

 205 25 147 اإلاجمىع:

 %54.37 %6.63 %38.99 اليؿبت:

مً حػلُلاث الكغوق أون الًً جضغى ئلى  %76.8هجض أن 

جفػُل خىم ؤلاغضام في خين الغافًين لخفػُله ال ًخػضي 



193 
 

لم جىضح عأيها في اإلاىيىع  %21.7مؼ وحىص وؿبت   1.5%

 بكيل فانل.

في خين  %54.3فانها لم جدضص عأيها بيؿبت  TSAأما حػلُلاث 

اعجفؼ غضص الغافًين لخفػُل خىم ؤلاغضام ولى بيؿبت كلُلت 

للظًً ًُالبىن  %38.9مؼ اخدؿاب وؿبت %6.6لم جخجاوػ 

 بخفػُل خىم ؤلاغضام.

الخػالُم جضغى ئلى جفػُل خىم ؤلاغضام وغلُه هجض أن ؾالبُت 

فاٌ وهظا   بظاهغة ازخُاف ألَا
ً
وطلً العجباَه مإزغا

 للمغحػُت الضًيُت التي ًهػب أًًا غضم الخُغق ئليها.

 مسجعية التعليق:والخاص ب 14الجدول زقم 
 ؾير مىضح مغحػُت مضهُت مغحػُت صًيُت اإلالاٌ

 الكغوق أون الًً

 16 2 18 -1-اإلالاٌ 

 14 7 183  -2-اإلالاٌ 

 41 4 179 -3-اإلالاٌ 

 0 00 04 -4-اإلالاٌ 

 71 13 384 اإلاجمىع:

 %15.17 %2.77 %82.05 اليؿبت:

TSA 

 62 2 8 -1-اإلالاٌ 

 90 38 156 -2-اإلالاٌ 

 11 2 8 -3-اإلالاٌ 

 163 42 172 اإلاجمىع:

 %43.23 %11.14 %45.62 اليؿبت:
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حػلُلاث الكغوق أون الًً بما اإلاغحػُت الضًيُت مإهضة في 

هظلً حكيل وؿبت الباؽ بها في حػلُلاث  %82.05ًلاعب 

TSA  في خين هجض ان اإلاغحػُت اإلاضهُت جخضوى   %45.62بدىالي

في حػلُلاث  %11.1و الكغوق، في حػلُلاث %2.7 لخهل خضوص

TSA ٍالجؼاةغي باإلالضؽ الضًجي، وهظا  وهظا ًفؿغ اعجبا

 ؾُاب عؤٍت مضهُت جلضم للفغص خلىكه.

 هتائج الدزاسة:

مً زالٌ الضعاؾت الخُبُلُت التي قملذ حضاٌو وجدالُل 

الىلاٍ  في الضعاؾت هخاةج جدضًض ًمىىىا اإلاخهفذ سجالث

 الخالُت:

ٌكهض مىكؼ الكغوق أون الًً صًىامُىُت مً خُث اكباٌ  -

غلى الغؾم مً صمج  TSAاإلاخهفدين غلى الخػالُم ملاعهت بـ 

 مدخىاه مؼ مىكؼ الخىانل الاحخماعي الفِؿبىن.

ت الا  - فترايُت في مىكؼ الكغوق أون نػىبت جدضًض الهٍى

 (Avarar)الًً لىً غلى الفِؿبىن ًمىً أن ًيىن ألافخاع

 
ً
 للىاكؼ. مُابلا

اإلاجخمؼ الافتراض ي الجؼاةغي مجخمؼ طوىعي في الػمىم،  -

واإلاغأة جىخب الخػالُم باللؿت الػغبُت أهثر منها باللؿت 

 الفغوؿُت.

 ًغجبِ وكذ هخابت الخػلُم بىكذ وكغ اإلالاٌ. -
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جدبؼ لؿت الخػلُم لؿت اإلالاٌ، ئال أن اإلاخهفذ ًىخب  -

 الضاعحت بالحغف الالجُجي.

ىن كهيرة حضا وال جخجاوػ في مػظمها حػالُم -             الجؼاةٍغ

ولمت، في خين أن اإلاخهفذ الظي ًلغأ باللؿت الفغوؿُت  50

 ًىخب أهثر مً اإلاخهفذ باللؿت الػغبُت.

ال ٌؿخػمل اإلاخهفذ الجؼاةغي ألاًلىهاث وهظا عاحؼ لؿُاب  -

زم اهخلاله ئلى الىاكػُت  َغق الخىانل البهغي في البِئت

 .الافتراض يكؼ الىا

 وافت الخػالُم حكير ئلى اإلاىيىع وال جدُض غىه. -

ض اإلاخهفذ الجؼاةغي مً هخابت الخػلُم جلضًم عأًه. -  ًٍغ

 الخػالُم جضغى ئلى جفػُل خىم ؤلاغضام.ؾالبُت  -

 مغحػُت واجب الخػالُم حاءث غلى أؾاؽ زلفُت صًيُت. -
 

 خاثمة:

ألاهترهذ في الػالم ؾىت مً الخػامل مؼ  30بػض كغابت 

جأهض أهه جمىً مً اللغاع في وافت جفانُل خُاجىا، وأهه ًىم 

 أوؾؼ مً طي كبل، وغلُه مً 
ً
بػض ًىم ًدضص لىفؿه مجاال

 الىاحب الاهدباه ئلى:

هىان زُاب احخماعي افتراض ي في الجؼاةغ البض ان  .1

 هىدبه ئلُه.
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زانُت صمج اإلادخىي ؤلاغالمي في نفداث الخىانل  .2

ي ًًاغف مً فغنت جغكُت هظا الحىاع الاحخماع

غه مً عكابت اإلاىاكؼ.  وجدٍغ

البض مً صزٌى واجب اإلالاٌ في الخػلُلاث وهى ما  .3

 في   co- constructionٌؿمي بـ 
ً
والتي ال هجضها مُللا

ت.  اإلاىاكؼ الجؼاةٍغ

 المراجع:
 

1. SUZANNE R. MCMILLEN, thesis master of Science 

titled: Threads of Deliberation: A Textual Analysis of 

Online News Comments, The scripps college of 

communication of Ohio University, 2013.  

2. Rémy Rieffel, révolution numérique, révolution culturelle ? 

Editions Gallimard, 2014 

3. Jean-paul la france, la télévision à l’ère d’internet, les éditions 
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 عبادي إًمان                    

                     أظخارة باخثت                               

-3-مليت علىم ؤلاعالم والاجصاى حامعت الجضائش                            

 بىيض ًاظمين                                  

 باخثت أظخارة                                 

 -3-مليت علىم ؤلاعالم والاجصاى حامعت الجضائش                          

 

الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي، ألاػمت، بصاعة  الهلماث اإلافخاخيت:

 ألاػمت، اإلااؾؿت.
 

Abstract : 
 

     This study aims to identify the most prominent 

crises that have been exposing to the National Rail 

Transport Company, And to reveal how they managed 

it, in addition to highlighting the importance of 

strategic planning in the management of crises facing 

the company, More than to identify the factors that 

must be taken into account in the strategic planning 

process. In order to make this study more objective, we 

have prepared an interview guide to the  

communication managers of this institution. Our study 

used the descriptive analytical method. 

  This study concluded that the National Rail Transport 

Company is faced with a number of problems: financial 
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problems, incidents of train collisions, which is often 

turn into crises as a result of negligence of dealing with 

them. The general directorate is the responsible 

direction which makes the strategic planning programs 

of the company, but generally is the "Ministry of 

Transport" which creates the general foresight 

according to the state policy. The company also makes 

a management guide to the future crises, depending on 

its knowledge of the dangers and accidents of the 

railway station. 

 مقذمت:

B-H: "Consider your goals like a war to win and use 

whatever strategies you know to win" 

Bangambiki  Habyarimana"The great pearl of wisdom"   

الخُىعاث مٗاث الخضًثت خؼمت مً الخغحراث و اإلاجخ حكهض   

اٖخباع اللها ٖلى حمُ٘ مىاحي الخُاة، وبالتي ؤللذ بٓ

ا اإلااؾؿت طلً الجؼء ؤو الىىاة اإلاغجبُت اعجب اَا ًٍٖى

اإلاؿخجضاث التي باإلاجخم٘ فةنها جازغ وجخإزغ بيل الغهاهاث و 

ً ألاػماث حِٗل ػزما واؾٗا م جُغؤ ٖلُه، فمجخمٗاجىا الُىم

مً باع الخىجغ اإلاسخلفت التي ؤّصث بلى بٖاصة حكىُل ألاهٓمت و 

اإلااؾؿاث ًٖ الكاث وفم مُُٗاث ٌعجؼ ألافغاص و و الٗ

ها بما ؤن الجؼاثغ هي حؼء مً هظه اإلاٗمىعة فةنالخدىم فيها، و 

لتي جدضر فيها، فمىظ ألاػماث اجازغ و جخإزغ بيل اإلاؿخجضاث و

 م٘ حٗاكب الخيىماث حٗغّيذ الجؼاثغ بلى حملتٌ و الاؾخلال

ىٓىمتها في الىثحر غّحرث مً ممً ألاػماث التي ؤعهلذ واهلها و 



245 
 

 -لٗل ؤبغػ مثاٌ ٖلى طلً هجض "ألاػمت ألامىُتمً ألاخُان، و 

ت الؿىصا مذ و الٗكٍغ
ّ
الػالذ ء" و"ؤػمت الفؿاص" التي خُ

م هُان الضولت بضون بًجاص ؤًت خلٌى هاحٗت ل
ّ
للًاء جدُ

جخىغع في ول ٖليها، هظلً "ؤػمت اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ" التي 

طلً ل الضولت زؿاثغ ؤهثر مً مٗخبرة و مغة لىنها صاثما جىب

 تالالفٗ الُلٓتو  الاؾتراجُجيعاح٘ لغُاب بغامج الخسُُِ 

ٖلى  اؾتراجُجُتللمٗلىماث الًبابُت التي ًمىنها ؤن جهبذ 

ؿابلت مً اإلاضي البُٗض ؤو ختى الاؾخفاصة مً الضعوؽ ال

التي  اإلاٗملت ليل جلً ألاػماثزالٌ الضعاؾت الكاملت و 

ىُت التي قهضتها البالص مىظ ٖلىص، و  مً بحن اإلااؾؿاث الَى

ىُت  جخٗغى إلاثل هظه الٓغوف الخؿاؾت هجض "الكغهت الَى

ظي للىلل بالؿىً الخضًضًت" هٓغا لخهىنُت اللُإ ال

حٗمل فُه، فمً "ؤػمت انُضام اللُاعاث" "ؤػمت جىهغب 

مضة الىهغباثُت" بلى "ؤػمت  اإلاخىغعة" التي جىّبل  ؤلايغاباثألٖا

ثج هفؿها في الضولت زؿاثغ وزُمت، جخىغع ألاؾباب لىً الىخا

اللاثمحن ٖلى اإلااؾؿت  بهماٌطلً بؿبب الىثحر مً ألاخُان و 

يل جلً ألاػماث للخض ألهمُت الخسُُِ ٖلى اإلاضي البُٗض ل

وم٘ مً زُىعتها ؤو ٖلى ألاكل الخللُل مً زؿاثغها، لىً 

هٓغا إلاا جىلُه الضولت مً ؤهمُت جُىع الىؾاثل الخىىىلىحُت و 

ا  لهظا اللُإ الخؿاؽ فةن اإلااؾؿت قهضث جُىعا ملخْى

طلً مً زالٌ لت حٗاَيها م٘ مثل هظه الٓغوف، و في ٍَغ
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لُه ج مدىع مكيلت هظا البدث خالاؾخٗضاص اإلاؿبم لها. ٖو

زالٌ  الاؾتراجُجيخٌى الضوع الخُىي الظي ًاصًه الخسُُِ 

الخىف مً الللم و هظه الفترة الخغحت التي ٌؿىصها الخىجغ و 

، ٖلى هظا ألاؾاؽ ًمىً َغح الؿااٌ الخالي:  هى  مااإلاجهٌى

بالششلت في إداسة ألاصماث  الاظتراجيجيدوس الخخطيط 

 ؟ذًذًتالىطىيت للىقل بالعنو الح

 ؤلاقيالُت هظه ًٖ جيامال ؤهثر جهىع  بلى ههل ؤن ؤحل مً  

 الخالُت: الدؿائالث طلً بلى باإليافت هُغح

ىُت  . ما1 هي َبُٗت ألاػماث اإلاخىك٘ ؤن جىاحه الكغهت الَى

 للىلل بالؿىً الخضًضًت؟

.هُف جخم ٖملُت الخسُُِ إلصاعة ألاػماث بالكغهت مدل 2

 الضعاؾت كبل ألاػمت؟

هُف جخم ٖملُت الخسُُِ إلصاعة ألاػماث بالكغهت مدل . 3

 الضعاؾت ؤزىاء ألاػمت؟

. هُف جخم ٖملُت الخسُُِ إلصاعة ألاػماث بالكغهت مدل 4

 الضعاؾت بٗض ألاػمت؟

 فشضياث الذساظت:

جخمثل في  مدل الضعاؾت اؾؿتاإلا هاجىاحهألاػماث التي . 1

ت   ًوؤػماث مفاحئت جخٗلم بدىاصر الؿىؤػماث بصاٍع

 الخضًضًت.
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خمثل في ً. الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي في مغخلت ما كبل ألاػمت 2

.  جدلُل الٗىامل البُئُت للخيبا باألػماث اإلادخملت الىكٕى

 وي٘ بؾتراجُجُت اجهالُتًترهؼ في . الخسُُِ ؤزىاء ألاػماث 3

 للخٗامل م٘ حمهىعها الضازلي والخاعجي.

 ًلىم ٖلىفي مغخلت ما بٗض ألاػمت  الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي. 4

إلصاعة  بها جلُُم ألاوكُت والٗملُاث الاجهالُت التي جم اللُام

 ألاػمت.

 :الذساظتأهميت 

هظا ، الىللفي وىنها جدىاٌو كُإ  هظه الضعاؾتجىمً ؤهمُت  

واخضا مً الغواثؼ ألاؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت  ألازحر ٌٗض

الغثِس ي في الخىمُت الاكخهاصًت فهى الٗهب ، والاػصهاع للبلض

ٗض مً اللُاٖاث ألاهثر ٖغيت لألػماث  والاحخماُٖت، َو

هدُجت للخللباث اإلاسخلفت واإلاخٗضصة التي كض جهِبه، مما 

ٌؿخضعي الخاحت بلى الاؾخٗضاص الضاثم للخهضي إلاثل هظه 

وطلً مً زالٌ الخسُُِ ألاػماث وبصاعتها بكيل حُض، 

 مخُىع.ؤلاؾتراجُجي هإؾلىب ٖلمي 

 :الهذف مً الذساظت

الخٗغف ٖلى ؤبغػ ألاػماث التي  بلى حؿعى هظه الضعاؾت

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًتحٗغيذ لها الكغهت  ، الَى

هُفُت حؿُحرها وبصاعتها، بيافت بلى ببغاػ ؤهمُت والخٗغف ٖلى 

الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي في بصاعة ألاػماث التي حٗترى الكغهت، 



248 
 

خباع ٖىض اللُام  وجبُان الٗىامل التي ًجب ؤن جازظ بٗحن الٖا

 بٗملُت الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي.

 :وأدواجه ذساظتمىهج ال

ٌٗخمض البدث بالضعحت ألاولى ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي   

لخىافله و َبُٗت البدث و ؤهضافه، خُث ٌؿعى بلى حم٘ 

ً ألاػماث التي كض حٗترى اإلاٗلىماث الضكُلت و الكاملت ٖ

ً صوع الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي في بصاعة هظه  اإلااؾؿت، ٖو

ألاػماث بفٗالُت وهجاح، ومً زم جدلُلها للىنٌى بلى هخاثج 

 الضعاؾت.

اؾخىماال إلاىهج البدث اؾخسضمىا اإلالابلت اإلالىىت هإصاة   

جم مً زالٌ هظه بدثُت حؿهل ٖملُت حم٘ اإلاٗلىماث، وكض 

ألاصاة البدثُت اؾخلاء بٌٗ اإلاٗلىماث اإلاهمت ًٖ خُثُاث 

ٖملُت الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي في مغاخل بصاعة ألاػمت بالكغهت، 

ىا  .بالكغهت الاجهاٌبَاعاث ملابالث م٘  خُث ؤحٍغ

 الذساظتجدذًذ مفاهيم 

 الخخطيط:

ٖملُت الخسُُِ ٖلى ؤنها مداولت لىنف ألاوكُت  حٗغف 

ماٌ اإلاُلىب جىفُظها في اإلاؿخلبل واإلاىاعص اإلاُلىبت  وألٖا

وؤؾلىب الدكغُل واإلاىانفاث الىاحب جىافغها لًمان 

الجىصة وفي خضوص الخيلفت )اإلاىاػهت( لخدلُم مجمىٖت مً 

  1ألاهضاف.
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 الخخطيط ؤلاظتراجيجي:

ٖضاص للمؿخلبل البُٗض إلاهمت الخسُُِ الاؾتراجُجي هى ؤلا   

ؤو كًُت مُٗىت بغغى جدلُم الغاًاث اإلايكىصة باإلاىاعص 

والغؾالت الىاضخت  الثاكبت بالغئٍت اإلاسههت والفغم اإلاخاخت

هضًضاث الفغم والت - للمىٓمت في يىء الخدلُل البُئي

اللىة وهلاٍ الًٗف صازل والخدلُل الخىُٓمي وهلاٍ 

 2.اإلاىٓمت

 : ألاصمت

بإنها حغُحر في " Michel Crozier ميشاى لشوصييه "ٌٗغفها   

ت، خُث جهبذ ول  حمُ٘ ٖىانغ البِئت اإلااصًت والبكٍغ

الاؾخضالالث غحر مىحىصة، وفي هظه الخالت ال ٌٗغف الىاؽ 

   3هُفُت الخهغف.

 إداسة ألاصمت

ت ملهىصة جلىم ٖلى الخسُُِ   حٗغف بإنها ٖملُت بصاٍع

ب بهضف الخيبا  باألػماث والخٗغف ٖلى ؤؾبابها  والخضٍع

غاف الفاٖلت واإلاازغة فيها،  الضازلُت والخاعحُت، وجدضًض ألَا

واؾخسضام ول ؤلامياهُاث والىؾاثل اإلاخاخت للىكاًت مً 

جىب  ألاػماث ؤو مىاحهتها بىجاح بما ًدلم الاؾخلغاع ٍو

اؾخسالم الضعوؽ، واهدؿاب زبراث  التهضًضاث واإلاساَغ م٘

  4ؤؾالُب الخٗامل م٘ ألاػماث مؿخلبال.حضًضة جدؿً مً 
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 : اإلاؤظعت

ت   هي الىخضة الاكخهاصًت التي جخجم٘ فيها اإلاىاعص البكٍغ

  5واإلااصًت الالػمت لإلهخاج الاكخهاصي.

 اإلادىس ألاوى: الخخطيط ؤلاظتراجيجي في اإلاؤظعت

الٗملُت التي ًمىً  بمثابتالخسُُِ الاؾتراجُجي  ٌٗض  

ماٌ وي٘  ًاء ؤلاصاعة اإلاىحهحن إلاىٓمت ألٖا بىاؾُتها أٖل

ؤؾلىب الٗمل والدكغُل هىع لخىحهها اإلاؿخلبلي، ومً زم ج

  6لخدلُم هظا الخهىع اإلاؿخلبلي وويٗه مىي٘ الخىفُظ.

ت زانت بىي٘ وٕاصامت Kotlerؤما     فُٗغفه بإهه "ٖملُت بصاٍع

جغجِب  وبٖاصةالٗالكت بحن ؤهضاف اإلااؾؿت وجُلٗاتها، 

ألاوكُت بالكيل الصخُذ الظي ًدلم الىمى وألاعباح في 

   7اإلاؿخلبل".

لُه، فهى ٖملُت مؿخمغة لهى٘ اللغاعاث، وجىُٓم الٗمل    ٖو

لت مىهجُت م٘ مٗغفت هبحرة بمؿخلبل  في الىكذ الخايغ بٍُغ

اإلاُلىبت لخىفُظ هظه اللغاعاث هظه اللغاعاث وجىُٓم الجهىص 

لت مىهجُت وكُاؽ هخاثج هظه اللغاعاث بالخىكٗاث ًٖ  بٍُغ

م الخغظًت اإلاغجضة للمىٓمت.  ٍَغ

ًخًمً الخسُُِ الاؾتراجُجي مغاحٗت ْغوف الؿىق   

وخاحاث اإلاؿتهلً والخالت الخىافؿُت والبُئُت الاكخهاصًت 

  8والاحخماُٖت والخىىىلىحُت.
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  في اإلاؤظعت ؤلاظتراجيجيأهميت الخخطيط 

 الخسُُِ ألهمُت و الباخثحن الىخاب مً الٗضًض جُغق  للض

 :منها هظهغ ؤلاؾتراجُجي

 مً اإلاىٓماث في للٗاملحن الفغنت ؤلاؾتراجُجي الخسُُِ ًىفغ-

 ٌكٗغهم الظي اللغاعاث؛ اجساط ٖملُت في مكاعهتهم زالٌ

 9لضيهم. الغيا مً هٕى وجدلُم باإلاكاعهت

كغاعاث  جيىن  ؤن ال واللُاصة، الخإزحر ٖلى اللضعة جدلُم-

ت لألخضار فٗل عص ًٖ ٖباعة اإلااؾؿت  مؿخجُبت ومجغص الجاٍع

 لها.

 اليكاٍ، ؤوحه مسخلف بحن الخيؿُم ٖلى اللضعة جدلُم -

 10ؤلاصاعة. جًٗها التي ؤلاؾتراجُجُت باألهضاف والالتزام

 ٖلى حٗمل التي اإلادُُت للٓغوف الؿلبُت آلازاع مً الخللُل-

اصة  11والفٗالُت. الىفاءة ٍػ

 الخاعحُت، البُئُت للٗىامل باليؿبت الخإهض ٖضم بٓغوف الخىك٘-

 التي اللُىص وجدضًض ؤلاصاعة، خغهت ٖلى آزاعها وحصخُو

 اإلااؾؿت. فٗالُت جدلُم في ٌؿهم بما اإلاخاخت، والفغم جفغيها

 أهذاف الخخطيط ؤلاظتراجيجي في اإلاؤظعت

 تهضف ٖملُت الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي في اإلااؾؿت بلى:

 12اللغاعاث. اجساط في ؤلاصاعة لترقُض بَاع جىفحر -

 13ٌؿاٖض ٖلى حؿهُل الاجهاالث واإلاكاعواث. -

ت. - اث طاث ألاولٍى  جىحُه ؤلاصاعة الٗلُا للمىيٖى
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 14جدضًض الغئٍت وألاهضاف بىيىح. -

 مشاخل الخخطيط ؤلاظتراجيجي في اإلاؤظعت

( 05جخدضص مغاخل الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي في زمـ )

 مغاخل ؤؾاؾُت، هضعحها واآلحي:

هي اإلاؿاع اإلاؿخلبلي للماؾؿت الظي . سؤيت اإلاؤظعت: 1

ًدضص الىحهت التي جغغب في الىنٌى بليها، واإلاغهؼ الؿىقي 

ُت اللضعاث وؤلامياهاث التي جسُِ  التي جىىي جدلُله، وهٖى

ب ؤن جخٗاعى م٘ بُان اإلاهمت والغئٍت ال ًج، 15لخىمُتها 

ض ؤن جدلله،  وهضف اإلااؾؿت، فهي جغهؼ ٖلى نىعتها وما جٍغ

 16.وما هى قيل اإلااؾؿت ٖىض جدلُم ؤهضافها

ًغجبِ وحىص ؤي ماؾؿت بغؾالت مُٗىت . سظالت اإلاؤظعت: 2

حؿعى بلى جدلُلها، وحؿخمض الغؾالت ملىماتها ألاؾاؾُت مً 

البِئت التي حٗمل بها اللُم التي ًدملها ماؾؿىها ومً 

          اإلااؾؿت واإلاجخم٘ الظي جيخمي بلُه، فغؾالت هي الغغى

ؤو ؾبب وحىص اإلااؾؿت في بِئت مُٗىت، ؤنها وزُلت مىخىبت 

جمثل صؾخىع اإلااؾؿت ومغقض الغثِـ ليافت اللغاعاث 

مىً  لت ألامض، ٍو والجهىص، وحغُي ٖاصة فترة ػمىُت ٍَى

اع اإلا فها بإنها: "ؤلَا محز للماؾؿت ًٖ غحرها مً حٍٗغ

اإلااؾؿاث ألازغي مً خُث مجاٌ وكاَها ومىخجاتها 

مالئها وؤؾىاكها، ويهضف بُان الؿبب الجىهغي لىحىص  ٖو

ملُاتها ومماعؾاجه. تها ٖو   17اإلااؾؿت وهٍى
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جدضص ألاهضاف جىحهاث . ألاهذاف ؤلاظتراجيجيت للمىظمت: 3

ها، اإلااؾؿت، وحٗىـ مضي كضعتها ٖلى الخفاٖل م٘ بِئت

ولألهضاف صوع هبحر في بنضاع اللغاعاث ؤلاؾتراجُجُت، 

اتها وؤهمُت ول منها، وحؿهم ألاهضاف في جلُُم  وجىيُذ ؤولٍى

ؤصاء اإلااؾؿت، والخٗغف بلى مٗضالث همىها، ومً زم فةن 

ُت وواضخت  اإلااؾؿت في خاحت بلى وي٘ ؤهضاف مىيٖى

اصلت وكابلت للخدلُم.  18ٖو

لت هما حٗغف ٖلى ؤنها الىخاث   ج النهاثُت ليكاَاث جخم بٍُغ

ٖالُت الخىُٓم، وحٗبر ًٖ هُت لضي اإلاسُِ لالهخلاٌ مً 

ُا مً  ض هٖى اإلاىكف الخالي بلى اإلاىكف اإلاؿتهضف، الظي ًٍؼ

خُث اللضعة ٖلى الاهجاػ ًٖ اإلاىكف الخالي، وجدضص ألاهضاف 

 19ٖاصة ما ًجب ؤن جفٗل اإلااؾؿت؟ ومتى هظا الفٗل؟

  جي للبيئت:. الخدليل ؤلاظتراجي4

ًلهض بٗملُت الخدلُل ؤلاؾتراجُجي للبِئت مغاحٗت ول مً 

البِئت الخاعحُت بغغى الخٗغف ٖلى ؤهم الخدضًاث التي 

جىاحه اإلااؾؿت، والبِئت الضازلُت بغغى الخٗغف ٖلى ؤهم 

 20هلاٍ الًٗف واللىة في اإلااؾؿت.

إهه: "يغوعة الخدلُل بف الخدلُل ؤلاؾتراجُجي هما ٌٗغ   

خماص  ؤلاؾتراجُجي للخسُُِ هًغوعة ؤؾاؾُتالبُئي  ضم الٖا ٖو

ت صًىامُىُت، وما            ٖلى اإلااض ي، ألن اإلاخغحراث جدىامى بؿٖغ

هى فغنت آلان كض ًؼوٌ غًض ا، وما هى هلاٍ كىة كض ًخدٌى 
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مىً ؤن ًاصي هظا الخدلُل بلى  بلى هلِ يٗف وبالٗىـ، ٍو

ا ؤو في بٌٗ حغُحر في عؾالت اإلااؾؿت، ؤو في ؤخض ؤهضافه

ؤوكُتها وبؾتراجُجُاتها، ؤو كض ٌٗؼػ ؤلاؾتراجُجُت اللاثمت 

 21للماؾؿت وؤلابلاء ٖلى هفـ عؾالتها.

 الخياس ؤلاظتراجيجي: .5

هي اإلاغخلت التي حٗلب ٖملُت الخدلُل البُئي، وهي اإلاغح٘ في 

الٗملُت اإلادؿلؿلت و اإلاترابُت الخُىاث والتي ًخم فيها ٖغى 

ُجُت وجدضًض ألافًل مً بُنها وفلا إلاٗاًحر البضاثل ؤلاؾتراج

جدضصها ٖملُت الخُاع طاتها والتي حٗخمض ؤؾاًؽ ا ٖلى هخاثج 

 الخدلُل البُئي.

وفلا للمٗلىماث التي  SWOTوجلىم اإلااؾؿت بةحغاء جدلُل 

التي  جدهل ٖليها مً الخدلُل البُئي لخدضًض ؤلاؾتراجُجُت

جدلم اإلاىاثمت بحن مىاعص اإلااؾؿت وكضعتها الضازلُت مً حهت 

ومخُلباث البِئت الخاعحُت مً حهت ؤزغي، فخداٌو اإلااؾؿت 

             بظلً جدفحز هلاٍ اللىة الؾخغالٌ الفغم وجللُل 

ؤو الؿُُغة ٖلى الجىاهب الًٗف ومىاحهت التهضًضاث 

 22اإلادخملت.

 يت إلداسة ألاصمت باإلاؤظعتاإلادىس الثاوي: ألاظغ الىظش 

   ٌ هي  ألاػمت ؤن( Patrick Lagadec)باجشيو القادًو  ًلى

ت مً اإلااؾؿاث في مكاول  الخالت التي جيىن ٖليها مجمٖى

ت كض جخىؾ٘ مً الضازل  واهخلاصاث ويغٍى زاعحُت كٍى
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لت يمً مجخم٘ حماهحري جدُذ له وؾاثل  وحؿخمغ إلاضة ٍَى

المُت    23لها.الاجهاٌ الخغُُت ؤلٖا

ف ؤهه عهؼ ًٖ ألاػماث التي جل٘    ما ًالخٔ ٖلى هظا الخٍٗغ

هي بال ؤمغ نٗب ًثحر  فيها اإلااؾؿاث، واٖخبر ؤن ألاػمت ما

كلم ويغِ، وبالخالي جخُلب وحىص خل مىاؾب، لىً ما ًمحز 

ج وال  لت جخُىع بالخضٍع ٍى هظه ألاػمت هى ؤنها مؼمىت بُُئت َو

ٗا، بل تهضص ؾمٗت اإلاا  ؾؿت، خُث ًيخج ٖنها جسخفي ؾَغ

جىؾ٘ مً بحمالي لًغع الىاك٘ ٖلى اإلااؾؿت، وطلً بؿبب 

اإلاكاول اإلاخجظعة التي حٗاوي منها اإلااؾؿت والتي جدخاج بلى 

بيافت بلى يغٍى حماهحر اإلااؾؿت مً  حهض هبحر لخلها،

الم مً حهت ؤزغي ٖلى اإلااؾؿت، مما  حهت ووؾاثل ؤلٖا

ت اإلااؾؿاث بإقيالها حٗني ألاػم، ًاصي بلى جفاكم ألاػمت

اإلاسخلفت، وجًٗها في وي٘ اؾخثىاجي وفلا لُبُٗتها وحجمها، 

مما كض يهضص ؾمٗتها و بلائها، ٖلى الغغم مً ؤن ألاػمت كض 

جدضر في وؿم مدضص بال ؤن اوٗياؾاتها غالبا ما تهضص ؤوؿاق 

لت حٗامل اإلااؾؿت م٘ ألاػمت ٌٗخمض ٖلى  ؤزغي، و لٗل ٍَغ

ظه ألاػمت، وجلىم ٖملُت بصاعة ألاػمت ٖلى صعحت مٗغفتها بىٕى ه

ت مً ؤلاحغاءاث والخضابحر للؿُُغة ٖلى ألاػمت  اٖخماص مجمٖى

ت مضعبت  ىانغ بكٍغ ُف بمياهُاث ماصًت ٖو مً زالٌ جْى

للىجاح في الخٗامل م٘ ألاػماث والخللُل مً خضتها ومداولت 

 والاؾخفاصة مً هخاثجها.    اؾخغاللها هفغنت للخغُحر 
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 ألاصماث التي حعترض اإلاؤظعت وأظبابهاأهىاع 

ًمىً الخمُحز بحن ؤهىإ مسخلفت مً ألاػماث التي كض    

 جخٗغى لها اإلااؾؿت والخالي:

برػ هظا الىٕى ٖىضما جىاحه اإلااؾؿت  . أصماث اإلاىافعت:1 ٍو

 حماٖت تهاحمها وجيخلض جهغفاتها.  

يكإ هظا الىٕى مً ألاػماث ًٖ . أصماث جنىىلىحيت: 2 ٍو

 مساَغ اؾخسضام وؾاثل جىىىلىحُت خضًثت.

وجيخج ًٖ ؾىء ؤلاهماٌ وؾىء الدكغُل  . أصماث إداسيت:3

ت باإلااؾؿت واختراق  ،24ويٗف الغكابت وجخٗلم ألاػمت ؤلاصاٍع

ملفاث اإلااؾؿت، هلو اإلاىاص الخام، الخالفاث الخاصة بحن 

 25.ؤلاصاعة الٗلُا

مت اإلاالُت، وهي مغخلت خغحت جىاحه اإلاىٓى . أصماث ماليت: 4

اثف الخُىٍت لهظه  يخج ٖنها زلل ؤو جىكف في بٌٗ الْى ٍو

٘ في ألاخضار ًىجم  هاخبها جُىع ؾَغ اإلاىٓىمت ؤو ولها، ٍو

ضف٘  ٖىه ٖضم اؾخلغاع في الىٓام الؿُاس ي لهظه اإلاىٓىمت ٍو

٘ لىجضتها  ؾلُت اجساط اللغاع فيها بلى يغوعة الخضزل الؿَغ

 26وبٖاصة الخىاػن لهظا الىٓام.

بر ألاػمت ًٖ خالت ًىاحهها مخسظ اللغاع في ؤخض الىُاهاث حٗ

فلض  ت جخالخم فيها ألاخضار وجدكابً مٗها الىخاثج ٍو ؤلاصاٍع

مٗها مخسظ اللغاع كضعجه ٖلى الؿُُغة ٖليها ؤو ٖلى اججاهاتها 
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ألاػماث باإلااؾؿت،  خضور ؤؾباب وجخٗضص وجدىٕى 27ت.اإلاؿخلبلُ

 الىدى الخالي:و ًمىً بًًاح هظه ألاؾباب ٖلى 

ؾىء الفهم والظي ًيكإ مً حاهبحن هما اإلاٗلىماث اإلابخىعة،  -

والدؿٕغ في بنضاع اللغاعاث والخىم ٖلى ألامىع كبل خلُلتها، 

إليافت ٖلى ؾىء الخلضًغ والخلُُم الظي ًيكإ في هثحر مً 

ألاخُان هدُجت اإلاغاالة في الثلت بالىفـ وفي اللضعة الظاجُت 

 آلازغ.ٖلى مىاحهت الُغف 

ؤلاصاعة الٗكىاثُت التي جلىم ٖلى الجهل وحصجُ٘ الاهدغاف  -

والدؿِب، بيافت بلى ؤلاقاٖاث وهي ؤهم مهضع مً مهاصع 

ألاػماث.
28  

 جًاعب في اإلاهالح واإلاىاكف. -

 ٖضم بقغان ؤًٖاء اإلااؾؿت في اجساط اللغاع. -

الم. -  29ؾىء الٗالكت م٘ وؾاثل ؤلٖا

 خليت ألاصمت باإلاؤظعت 

 –حكمل زلُت ألاػمت حؼء زابذ وهم اإلاؿاولحن باإلااؾؿت   

ً في كاٖت  -بغٌ الىٓغ ًٖ هٕى ألاػمت الظًً ًيىهىن خايٍغ

ؤو غغفت ألاػمت واإلادامي ؤو اإلايلف باالجهاٌ، وحؼء مخغحر 

خؿب -ًخيىن مً ؤًٖاء ول له صوع في الخٗامل م٘ ألاػمت 

خمثلىن في:  -َبُٗت ألاػمت مضًغ ؤي ول خؿب ازخهانه ٍو

ت  اإلادُِ )مدُِ اإلااؾؿت(، اإلاضًغ الخجاعي، اإلاىاعص البكٍغ

...الخ، هما جًم الخلُت زضمت ؤلاصاعة، اإلاضًغ اإلامثل 
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دم له  للماؾؿت وهى ما ًمثل ؤٖلى مؿخىي في اإلااؾؿت ٍو

جب ؤن جًم الخلُت ؾىغجحرة، وشخو  اجساط اللغاعاث، ٍو

ت باإلااؾؿت  ما ؤي مخابٗت  –مؿاوٌ ًٖ ألاخضار الجاٍع

ت main courante -ًجغي باإلااؾؿت "، ؤي بُان ًٖ مجمٖى

الم آلالي  اللغاعاث ومخابٗتها، بيافت بلى مسخو في ؤلٖا

والاجهاالث الهاجفُت، للخغلب ٖلى ؤي فكل في هلل 

جب ؤن جخىفغ زلُت ألاػمت ٖلى اإلاٗضاث 30اإلاٗلىماث ، ٍو

 اإلااصًت الالػمت، وجخمثل هظه اإلاٗضاث في:

واؾ٘ بما فُه الىفاًت مامً )ٌكبه غغفت ًيىن  . اإلاهان:1

 الاحخماٖاث(.

ًجب ؤن جيىن مجهؼة وؾاثل الاجهاٌ، . غشفت ألاصمت: 2

ؤحهؼة الىمبُىجغ مغبٍى بكبىت الاهترهذ، هاجف، فاهـ، 

 بغكُاث.

بمٗنى وي٘ زِ . معياس هاجفي مدذد الظخقباى اإلاهاإلااث: 3

ٖالم هاجفي ؾازً "عكم ؤزًغ" للغص ٖلى مياإلااث وؾاثل ؤلا 

وجلضًم مٗلىماث بيافُت ًٖ ألاػمت، في الىكذ الظي ًجب 

 31.ؤن جىلل فُه هظه اإلاٗلىماث بلى زلُت ألاػمت صون جإزحر

: ؤكالم، ؤوعاق، . ججهيزاث غشفت ألاصمت باألدواث اإلانخبيت4

ؾلت اإلاهمالث، ؤلىاح بًُاء  هباؾاث، قٍغِ النم، صبابِـ،

 للىخابت، مسُِ جىيُخي.
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ىن، مظًإ، حهاػ حسجُل ظمعيت بصشيت . ججهيزاث5 : جلفٍؼ

 فُضًى.

جخمثل في الضلُل الضازلي  معذاث معيىت إلداسة ألاصمت:. 6

للماؾؿت )صلُل بعقاصي(، الدجج، همىطج البضاثل اإلالترخت 

main courante، الٗملُت الهىجُت  اإلاياإلااث، اؾخلباٌ بُاكاث

  32.حُت(ألاصلت )الضازلُت والخاع  ؤو اإلااجمغاث ًٖ بٗض،

 مشاخل إداسة ألاصماث باإلاؤظعت 

ازخلف الباخثىن في وي٘ همىطج إلاغاخل بصاعة ألاػمت خُث   

مىً جىػَ٘ ٖملُت بصاعة ألاػمت ٖلى زالزت  هجض الٗضًض منها، ٍو

مغاخل ؤؾاؾُت جمثل الغئٍت الىاضخت إلافغصاث ألاػمت وهي 

 والخالي:

اإلاضة حؿبم وهي مغخلت غحر مدضصة . مشخلت ما قبل ألاصمت: 1

اهفجاع ألاػمت والبض ؤن ًخم مً زاللها الاؾخٗضاص الجاص 

والكامل إلاىاحهت ألاػمت اإلاخىكٗت، وطلً مً زالٌ حم٘ 

ىهاث إلاىاحهت جلً ألاػماث وجىػَ٘  اإلاٗلىماث ووي٘ ؾِىاٍع

بهم إلاىاحهت ألاػمت.  33ألاصواع ٖلى ألافغاص الظًً جم جضٍع

ىاحهت والخٗامل الفٗلي وهي مغخلت اإلا. مشخلت وقىع ألاصمت: 2

جب ٖلى ؤلاصاعة في هظه اإلاغخلت الترهحز ٖلى  م٘ ألاػمت، ٍو

الخدىم في الخإزحراث الىاحمت ًٖ خضور ألاػمت، والخُلىلت 

 34صون امخضاصها بلى مىاَم ؤو هٓم ؤزغي صازل اإلااؾؿت.
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و ًخم في هظه اإلاغخلت جلُُم ألاصاء  . مشخلت ما بعذ ألاصمت:3

في مىاحهت ألاػمت وبنالح ما ؤجلفخه مً زؿاثغ ماصًت 

ت، هما حٗض هظه اإلاغخلت مً ؤهم اإلاغاخل مً الىاخُت  ومٗىٍى

اإلاؿخلبلُت للخٗلم مً الضعوؽ اإلاؿخفاصة وجُبُلها بٗض 

مها في خالت حٗغى ناو٘ اللغاع ألي ؤػمت مؿخلبلُت.   35جلٍى

 داسة ألاصماثعىامل هجاح إ

حٗغف بصاعة ألاػماث بإنها اؾخسضام اإلااؾؿت إلاسخلف   

ت اإلاسخلفت للخغلب ٖلى  ألاصواث والىؾاثل الٗلمُت ؤلاصاٍع

ٗخمض  ألاػمت، والخللُل مً زؿاثغها بلى ؤصوى خض ممىً، َو

 هجاح بصاعة ألاػمت ٖلى ٖضة ٖىامل جخمثل في:

إلاخغحراث بن ٖىهغ الىكذ ؤخض ؤهم ا إدساك أهميت الىقذ: -

الخاهمت في بصاعة ألاػماث، فالىكذ هى الٗىهغ الىخُض الظي 

لى ٖملُت  حكيل كضعجه زُغا بالغا ٖلى بصعان ألاػمت ٖو

ت مُلىبت الؾدُٗاب ألاػمت  الخٗامل مٗها، بط ؤن الؿٖغ

ت في  والخفىحر في البضاثل واجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت، والؿٖغ

م بصاعة ألاػمت. ً فٍغ   جدٍغ

قاعذة شاملت ودقيقت مً اإلاعلىماث والبياهاث  إوشاء -

الخانت بيافت ؤوكُت اإلااؾؿت، وبيافت ألاػماث واإلاساَغ 

 التي كض جخٗغى لها.

)ؤصواث حُٗي ٖالماث مؿبلت جىافش هظم إهزاس مبنش  -

الخخمالُت خضور الخلل( جدؿم بالىفاءة والضكت واللضعة ٖلى 
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قاعاث بلى عنض ٖالكاث الخُغ وجفؿحرها وجىنُل هظه ؤلا 

 مخسظي اللغاع.

غ اللضعاث  الاظخعذاد الذائم إلاىاحهت ألاصماث: - وحٗني جٍُى

الٗملُت إلاى٘ ؤو مىاحهت ألاػماث، مغاحٗت بحغاءاث الىكاًت، 

ب ألافغاص ٖلى ألاصواع اإلاسخلفت لهم ؤزىاء  وي٘ الخُِ و جضٍع

 مىاحهت ألاػماث.

مً زالٌ وطلً القذسة على خشذ وحعبئت اإلاىاسد اإلاخاخت:  -

حُٗٓم قٗىع اإلاكترن بحن ؤًٖاء اإلااؾؿت باإلاساَغ التي 

جُغخها ألاػمت، وبالخالي اؾدىفاص الُاكاث مً ؤحل مىاحهت 

 ألاػمت والخفاّ ٖلى الخُاة.

خُث جلٗب هظام اجصاى ًقيم بالنفاءة والفاعليت:  -

ت وجضفم اإلاٗلىماث  اجهاالث ألاػمت صوعا بالغ ألاهمُت في ؾٖغ

اإلااؾؿت، وبحن اإلااؾؿت والٗالم الخاعجي،  وآلاعاء صازل

ت والىفغة للمٗلىماث بلضع هجاح ؤلاصاعة في  وبلضع الؿٖغ

خكض وحٗبئت اإلاىاعص ومىاحهت الكاجٗاث وهؿب الجماهحر 

      التي جخٗامل م٘ اإلااؾؿت، ٖالوة ٖلى هؿب الغؤي الٗام 

ؤو ٖلى ألاكل جدُُضه، ومً الًغوعي وي٘ زُِ وكىاثم 

.لالجهاالث   36ؤزىاء ألاػماث و ججضًضها ؤوال بإٌو

 معىقاث هجاح إداسة ألاصماث

جىاحه بصاعة ألاػماث باإلااؾؿت الٗضًض مً اإلاٗىكاث التي   

جدٌى صون بجمام ٖملُت بصاعة ألاػماث بفاٖلُت ؤو جُُل وحىص 
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م  ض مً جفاكمها، خُث حٗمل ٖلى ٖغكلت ٖمل فٍغ ألاػمت وجٍؼ

لخض مً ألاػمت ؤو الخسفُف بصاعة ألاػمت ًٖ جدلُم ؤهضافه ل

مىً جهيُف هظه اإلاٗىكاث بلى زمـ ؤكؿام  مً هخاثجها، ٍو

 جخمثل في:

وجخمثل في ٖضم جدضًض واضح . معىقاث جىظيميت: 1

للؿلُت، وازخالف الثلافت بحن ألافغاص الٗاملحن باإلااؾؿت، 

وكهىعهم في مٗغفت وفهم َبُٗت اإلاساَغ وألاػماث، بيافت 

ب هاالء ضم  بلى يٗف جضٍع ألافغاص في مجاٌ بصاعة ألاػماث، ٖو

 جإًُض ؤلاصاعة الٗلُا ألؾالُب ٖملُت بصاعة ألاػماث. 

حٗض اإلاٗلىماث اللاٖضة . معىقاث مخعلقت باإلاعلىماث: 2

ألاؾاؾُت الجساط اللغاعاث الؿلُمت والفاٖلت التي جدلم 

ؤهضاف اإلااؾؿت زانت في ْل ألاػماث، وجخٗلم هظه 

ماث مً خُث حصخُو صكتها، اإلاٗىكاث بصخت اإلاٗلى 

ويمان مهاصعها ؤو حجب حؼء مً اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ًٖ 

مخسظ اللغاع، فٗضم جىافغ اإلاٗلىماث ًدؿبب في ٖضم اللضعة 

ٖلى جدضًض اإلاكيلت واجساط اللغاع اإلاىاؾب وبالخالي ًيخج ٖىه 

 جفاكم لألػمت.

جخٗلم بهٗىبت هلل وجباصٌ . معىقاث مخعلقت باالجصاى: 3

ىماث مً صازل وزاعج اإلااؾؿت، ومدضوصًت اؾخسضام اإلاٗل

  37.ؤهٓمت الاجهاٌ الخضًثت للخهضي لألػمت
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جخٗلم بالٗىامل الفىُت والخلىُت . معىقاث جنىىلىحيت: 4

للماؾؿت، والتي حٗض ٖاثلا بمىاحهت ألاػمت، هللت اؾخسضام 

ضم جىفغ ؤحهؼة ٖملُت  واألهترهذالخلىُاث الخضًثت  وغحرها، ٖو

 مخُىعة جاصي بلى حصخُو ألاػمت.

جخٗلم  . معىقاث اقخصادًت ومعىقاث جخعلق بالخمىيل:5

بالىي٘ الاكخهاصي الغاهً ؾىاء وان صازلُا ؤو زاعحُا، 

  38هللت اإلاسههاث اإلاالُت، وهلو اإلاىاعص اإلاالُت.

ل فخخمثل في هلو ألاح   هؼة ؤما فُما ًسو مٗىكاث الخمٍى

ضم كضعة اإلااؾؿت ٖلى   39،واإلاٗضاث التي جلؼم إلصاعة ألاػمت ٖو

 جىفحر اإلاؿخلؼماث اإلااصًت الخانت بها.

الخخطيط ؤلاظتراجيجي وإداسة ألاصماث اإلادىس الثالث: 

 الىطىيت للىقل بالعنو الحذًذًتبالششلت 

 ت الىطىيت للىقل بالعنو الحذًذًتإلادت عً الششل. 1

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت بٗض    جم جإؾِـ الكغهت الَى

ت  ىُت للؿىً الخضًضًت الجؼاثٍغ خل الكغهت الَى

               اإلااعر في 28-76)ف.و.ؽ.ح.ج( وفلا لللغاع عكم 

 391-90، وبمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 1976ماعؽ  25

ىُت 1990اإلااعر في ألاٌو مً صٌؿمبر ، جدىلذ الكغهت الَى

ىلل بالؿىً الخضًضًت بلى ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ لل

 20701ججاعي ونىاعي جدذ وناًت وػاعة الىلل بغؤؾماٌ 

ىُت  ملُىن صًىاع حؼاثغي. ًخىاحض اإلالغ الاحخماعي للكغهت الَى
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ههج مدمض  21/23للىلل بالؿىً الخضًضًت )ف.و.ن.ؽ.ح(

 الخامـ الجؼاثغ.       

ىُت للىلل بال   ؿىً الخضًضًت بـىلل جخىفل الكغهت الَى

ً والبًاج٘ بىاؾُت الؿىت الخضًضًت وطلً في بَاع  اإلاؿافٍغ

 جىُٓم الىلل البري، وجخمثل مهمتها في زالزت وكاَاث عثِؿُت:

- ً لت(. هلل اإلاؿافٍغ  )الًاخُت، الجهىي، الخٍُى الٍُى

 هلل البًاج٘. -

ىُت، اؾخغالٌ - حؿُحر ونُاهت اإلايكأث  الكبىت الؿىىُت الَى

 40اللاٖضًت.

كُاع  92كُاع للغواب منها 234جدىػ الكغهت ٖلى     

ت"،  مسهو للىلل ما بحن اإلاضن ما حٗغف "بالخضمت الجهٍى

كُاع طاحي الضف٘، ًخمحز  20عخالث في اللُاع الٗاصي و 72

بخهمُمه الغاج٘، ملضما وؾاثل عاخت مثحرة لالهخمام الؾُما 

حؿاهم في اإلاسههت للغواب طوي الاخخُاحاث الخانت، 

ب بحن ٖضة مدافٓاث بحن مضن  الفخذ ؤلاكلُمي والخلٍغ

ِ الكمالي مً  الصخغاء والهًاب الٗلُا، الؾُما عبِ الكٍغ

ىابت.  الجؼاثغ الٗانمت بلى وهغان وكؿىُُىت ٖو

لت زههذ الكغهت    كُاع  12فُما ًسو الخٍُى الٍُى

وهي ٖغباث مً الضعحت ألاولى والثاهُت، جىفغ زضماث ٖضًضة 

ً واإلاإوىالث الخفُفت، جىػَ٘ الجغاثض، اإلاىؾُلى للم ؿافٍغ
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والخىُُف الهىاجي، ملاٖض للجلىؽ ؤو مغاكض، ٖغباث مُٗم 

 مجهؼة زهُها لخضمت اإلاُٗم.

 "زضمت الًاخُت" ب ٌٗغف ما ؤو باليؿبت للمؿافاث اللهحرة،  

)الجؼاثغ/زيُت والجؼاثغ/ الٗفغون( حٗؼػ ؤؾٌُى الكغهت 

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت بلُاعاث ههغباثُت حؿخغل  الَى

ٖغباث  4 ٖلى الكبىت اإلاىهغبت لًاخُت الجؼاثغ جخيىن مً

ميان للىكىف، هظا  1000ملاٖض للجلىؽ و 136بؿٗت 

        الٗخاص الجضًض ًىفغ مؿخىي ٖالي مً الغاخت والؿالمت 

       كُاع 130وطو ؤصاء ججاعي ؤهثر حاطبُت، وهي في اإلاجمل 

كُاع ٖاصي لًاخُت  32باجي لًاخُت الجؼاثغ وكُاع ههغ  98)

ىابت(.  وهغان، كؿىُُىت ٖو

ىُت للىلل   ؤما في مجاٌ هلل البًاج٘، جىفغ الكغهت الَى

ت  11000بالؿىً الخضًضًت لؼباثنها ؤهثر مً  ٖغبت مخىٖى

ومىاؾبت إلاخُلباث الىلل اإلاسخلفت وبإؾٗاع جىافؿُت، خُث 

اج٘ مً حمُ٘ جىلل ؤهثر مً زمؿت مالًحن ًَ مً البً

 اإلاىاص.

. الهيهل الخىظيمي للششلت الىطىيت للىقل بالعنو 2

 الحذًذًت

اث   بهضف الدؿُحر الخؿً في اإلااؾؿت إلاسخلف اإلاضًٍغ

اثف مً  واإلاهالح، لجإث اإلااؾؿت بلى الخىػَ٘ ألامثل للْى

ُف بَاعاث طاث هفاءة ٖالُت  ؤحل جىُٓم ؤٖمالها بخْى
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ٌؿاهمىن في جغكُت وجلىُحن ؾامُحن ومهىضس ي ؤٖماٌ 

زضماتها مً زالٌ وي٘ هُيل جىُٓمي ًغؤؾه اإلاضًغ الٗام، 

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت  .وهظا ما فٗلخه الكغهت الَى

لت الىطىيت لىقل ألاصماث التي حعشضذ لها الشش . 3

 بالعنو الحذًذًت

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت للٗضًض  اٖتريذ الكغهت الَى

لؿىىاث ألازحرة زلفذ وعاءها كخلى مً ألاػماث الهٗبت في ا

 وحغحى.

 

 هىعها جاسيخ ألاصمت

 2003فُفغي  5

 

 ً ً لىلل اإلاؿافٍغ انُضم كُاٍع

ببًٗهما البٌٗ بالٗانمت، وزلف 

دا. 55الخاصر   حٍغ

 2009فُفغي  15

 

 ً ً للمؿافٍغ خاصر انُضام بحن كُاٍع

بٗحن الىعجت بالجؼاثغ الٗانمت، ؤخضهما 

مً مدُت آغا، كاصم مً وهغان وآلازغ 

دا. 19وزلف الخاصر   حٍغ

انُضم كُاعان بحن مىُلت كىعنى  2011ؤوث  21

وبىصواو ببىمغصاؽ، ألاٌو لىلل البًاج٘ 

ً، وواهذ  وآلازغ زام بىلل اإلاؿافٍغ

دا. 20خهُلت الخاصر كخُلحن و  حٍغ

ؤنِب ؾبٗت ؤشخام بجغوح في خاصر  2012حاهفي ٖام 
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٘ انُضام وك٘ بحن كُاع لىلل البًاج 

ً باللغب مً الثيُت  وآزغ لىلل اإلاؿافٍغ

ً  قغق  بىمغصاؽ، الخاصر وك٘ بحن كُاٍع

ؤخضهما لىلل البًاج٘ وان مخجها مً 

ج، وزلف  ٍغ ٍغ الٗانمت هدى بغج بٖى

ً بجغوح مخفاوجت  .بنابت ؾبٗت مؿافٍغ

٘ مخجه مً الجؼاثغ الٗانمت  2013هىفمبر  كُاع ؾَغ

هدى مضًىت وهغان ًدؿبب في ملخل ؾُضة 

هٕى "وىوغى"  ؾُاعة مً وابنها واها ٖلى متن

بمىُلت بىعمي بالٗفغون في والًت البلُضة 

 .ٖلى مؿخىي ممغ غحر مدغوؽ

مضة بمدُت الؿىت الخضًضًت  جىهغب 2013صٌؿمبر 23 ألٖا

بىاصي الؿماع جدؿبب في ُٖل ٖلى 

مؿخىي اللُاعاث اإلاخجهت هدى قغق 

وغغب ياخُت الجؼاثغ والتي زللذ خالت 

ً اإلاخىاحضًً  ب وؾِ اإلاؿافٍغ مً الٖغ

           باللُاعاث اإلاخىحهت مً وبلى 

 الجؼاثغ الٗانمت(. -)الثيُت 

 

ضام كُاع لىلل خاصر مإؾاوي بانُ 2014ؤهخىبغ 

ً ٌٗمل ٖلى زِ الجؼاثغ  اإلاؿافٍغ

بجاًت، بكاخىت ههف  -الٗانمت 

شخها  13ملُىعة، زلف بنابت 

 بجغوح مخفاوجت الخُىعة.
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ً وان مخجها  2014هىفمبر  05 اهدغاف كُاع لىلل اإلاؿافٍغ

مً الجؼاثغ الٗانمت اججاه الثيُت بىالًت 

 57بىمغصاؽ ًسلف ملخل ؾُضة وحغح 

ً  آزٍغ

ىُت  2014هىفمبر  11 بيغاب مفاجئ لٗماٌ الكغهت الَى

للىلل بالؿىً الخضًضًت اخخجاحا ٖلى 

كغاع ؤلاصاعة اللاض ي بفهل ؾاثم 

الثيُت الظي خاص ًٖ  -الجؼاثغ كُاع

ش  ، خُث 2014هىفمبر  05مؿاعه بخاٍع

 ٖغفذ خغهت اللُاعاث قلال جاما.

٘ وان كاصما مً  2014صٌؿمبر  29 انُضام كُاع ؾَغ

الكلف باججاه الجؼاثغ الٗانمت، 

بؿُاعجحن ٖلى مؿخىي هلُت جلاَ٘ بحن 

م بمدُت                   الؿىت الخضًضًت والٍُغ

بئر جىجت )حىىب قغق الٗانمت(، خُث 

بخٗاص لم ًخمىً ناخب الؿُاعة مً الا 

مً اإلامغ لُهضمه اللُاع الظي وان ٌؿحر 

ت فاثلت.  بؿٖغ

ً بؿُاعة  2015حاهفي  09 انُضام كُاع لىلل اإلاؿافٍغ

غة، واهذ خهُلت  ؾُاخُت بىالًت البٍى

ً  3وفاة شخو وبنابت  الخاصر آزٍغ

 بجغوح مخفاوجت الخُىعة.

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


269 
 

 

خضاءاث وعقم اللُاعاث بالدجاعة جسلف ٖكغاث  خىاصر الٖا

والتي ؤخهذ بكإنها صاثغة ؤمً  زالٌ الؿىىاث ألازحرة،الطخاًا 

لُت  2008مىظ  الؿىً الخضًضًت  خالت 476، 2010ختى حٍى

ماٌ الكغهت 115زلفذ حغح  ً ٖو ىُت  ضخُت مً مؿافٍغ الَى

التي صق بكإنها عثِـ  للىلل بالؿىً الخضًضًت، وهي الخهُلت

 .هاكىؽ الخُغ صاثغة ألامً

( ًمثل ألاصماث التي حعشضذ لها الششلت 1) حذوى سقم

 الىطىيت للىقل بالعنو الحذًذًت

 مً بٖضاص الباخثاإلاصذس: 

 . أظباب وشىء ألاصماث في اإلاؤظعت4

ىُت      حٗضصث ؤؾباب ألاػماث التي حٗغيذ لها الكغهت الَى

للىلل بالؿىً الخضًضًت، فهىان مً ًغح٘ هظه ألاػماث بلى 

ت باليؿب ت ألازُاء البكٍغ ت لخىاصر اللُاعاث "الؿٖغ

ت التي ٌؿحر بها ؾاثلي اللُاعاث"، بيافت بلى بٌٗ  اإلافَغ

وهىان ؤػماث حٗىص  ،ٌ الكغباإلاىاَىحن الظًً ًلىمىن بإٖما

اإلاٗلىماث ؤو ؤلاصالء هلو ؤؾبابها بلى ؤلاقاٖاث، خُث ؤن 

بمٗلىمت صون الخإهض منها ومً مهضعها مً قإهه ؤن ًدؿبب 

الم بالبدث ًٖ  ضف٘ وؾاثل ؤلٖا في خضور ؤػمت للكغهت، ٍو

اإلاٗلىمت مً ؤي مهضع وان، وهظا ٌكىً مً مهضاكُت جلً 
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اإلاٗلىمت، وكض جدؿبب جلً ؤلاقاٖاث التي مً اإلامىً ؤن 

الم ًيكغها شخو ما صازل الكغهت ؤو جي كغها وؾاثل ؤلٖا

ٖلى لؿان شخو ما ؤن جدؿبب في بخضار ؤػمت للكغهت، 

ت  مثل ؤلاقاٖاث التي وكغتها بخضي اللىىاث الجؼاثٍغ

الخانت، خُث كامذ هظه ألازحرة بخدلُم خٌى خاصر 

ً باهدغاف كُاع   2014هىفمبر  دؿحن صايهلل اإلاؿافٍغ

واٖخمضث في حمٗها للمٗلىماث ٖلى مهاصع غحر ماهلت 

ت خم ت الٗامت وهظا للمضًٍغ لذ مؿاولُت الخاصر للمضًٍغ

اج  الخانت بةقاعاث ؤلاهظاع، وهظا بضوعه حؿبب في اهٖؼ

الٗماٌ بالكغهت، خُث صزلىا في بيغاب في الُىم اإلاىالي بٗض 

بث الخدلُم باللىاة، مً الؿاٖت الثامىت نباخا بلى الؿاٖت 

 الخاصًت ٖكغ.

ماث بالششلت الىطىيت الخخطيط ؤلاظتراجيجي إلداسة ألاص . 5

 للىقل بالعنو الحذًذًت

الخسُُِ همخُلب ؤؾاس ي مهم في ٖملُت بصاعة ألاػماث، 

ت وكٗذ بؿبب غُاب  فمٗٓم ألاػماث جخإػم ألن ؤزُاء بكٍغ

اللاٖضة الخىُٓمُت للخسُُِ بن لم ًىً لضًىا زُِ 

 إلاىاحهت ألاػمت ؤو الخسفُف مً آزاعها.

 قبل وقىع ألاصماثإلداسة ألاصماث بالششلت الخخطيط 

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت بالخسُُِ  تهخم الكغهت الَى

ألاػماث والخاالث  م٘ جً٘ مسُِ للخٗامل إلصاعة ؤػماتها خُث
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 اإلاسُِ  Plan orsec, Gestion de secoursالُاعثت ٌؿمى 

 هى ٖباعة ًٖ صلُل بعقاصي ًخًمً:

 ؤعكام هىاجف الُىاعت. -

 Poste national desألاػماث "اللاٖت اإلاسههت إلصاعة  -

opérations " 

م بصاعة ألاػمت. -  ٖضص ؤًٖاء فٍغ

م. -  كاثمت ؤؾماء ؤًٖاء الفٍغ

م. -  مهام ول ًٖى مً ؤًٖاء الفٍغ

الم. -  الىاَم الغؾمي الظي ًخىلى الاجهاٌ بىؾاثل ؤلٖا

هما ًخًمً الضلُل حملت مً ؤلاعقاصاث والخٗلُماث     

م الالتز   ام بها:الىاحب ٖلى الفٍغ

ضم الاعجبان. - م بالهضوء ٖو  وحىب جدلي ؤًٖاء الفٍغ

م إلايان الخاصر. -  وحىب هؼوٌ ؤًٖاء الفٍغ

ت  - م ؤلاؾٗافاث ألاولُت واإلاٗىٍى هُفُت جلضًم ؤًٖاء الفٍغ

 لألفغاص فىع وكٕى ألاػمت.

 ججهحز كاٖت جخم فيها بصاعة ألاػماث بإحهؼة الاجهاٌ اإلاىاؾبت. -

ىُت  للىلل بالؿىً الخضًضًت ٖلى جىزُم ٖملذ الكغهت الَى

باٖخه.  هظا اإلاسُِ الٗملي َو

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت كاٖت هما    جىفغ الكغهت الَى

واؾٗت مجهؼة بيل ؤلامياهُاث الاجهالُت والخلىُت ًهُلح 

ىُت للٗملُاث "ٖليها   Poste national desالغغفت الَى
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opérations" ًبىاًت  جل٘ اللاٖت في الُابم الؿاصؽ م

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت، جخًمً هظه  الكغهت الَى

الم آلالي،  اللاٖت َاوالث وملاٖض، وهظا خىاؾب ؤلٖا

الفاهـ، الخٍُى الهاجفُت، بيافت بلى قبىت ألاهترهذ، 

لىً هظه اللاٖت لِؿذ مضعحت يمً الهُيل الخىُٓمي 

 للكغهت.

جلىم الكغهت بدكىُل فغق ٖمل مسخلفت ومخٗضصة لخل   

لٗضًض مً ؤػماتها، باٖخباع كُإ الىلل ٖبر الؿىت الخضًضًت ا

كُإ حض خؿاؽ ًخُلب جضزل ٖضة ؤفغاص ومىٓىماث ٖمل 

مً جسههاث مسخلفت، هما جسخاع الكغهت فغق ٖمل ممً 

لضيهم زبرة ؾابلت في الخٗامل م٘ ألاػماث، ؾىاء في حٗاملهم 

ؤو م٘ وؾاثل  -الضازلُت والخاعحُت–م٘ حماهحر الكغهت 

الم، بيافت بلى هظا جسخاع الكغهت شخهُت مدىعٍت  ؤلٖا

جخدضر باؾمها ؤزىاء ألاػماث للخٗامل م٘ الجمهىع بالغص ٖلى 

الم اإلاسخلفت:  اؾخفؿاعاجه، وبالخٗامل م٘ وؾاثل ؤلٖا

خمثل الىاَم  ىن، ٍو الصخافت اإلاىخىبت، ؤلاطاٖت، الخلفٍؼ

ضًت الغؾمي باؾم الكغهت في اإلاضًغ اإلاغهؼي للميكأث اللاٖ

 للؿىً الخضًضًت وهى مؿاٖض اإلاضًغ الٗام للكغهت.

ت هي اإلاىاعص اإلاهمت التي جدضص هفاءة  وباٖخباع اإلاىاعص البكٍغ

ؤصاء اإلااؾؿت لخدلُم ؤهضافها ؤلاؾتراجُجُت بمسخلف ؤهىاٖها 

زانت وكذ وكٕى ألاػماث والخاالث الُاعثت، ٖملذ الكغهت 
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ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت ٖلى جىفحر  ت  الَى هفاءاث بكٍغ

حُضة لضيها زبرة في الخٗامل م٘ ألاػماث اإلاسخلفت التي 

جخٗغى لها الكغهت، لىً ٖضص هظه الىفاءاث كلُل حضا، 

بيافت بلى ؤن هظه الىفاءاث غحر ميىهت لدؿُحر ألاػماث ولم 

بهم ٖلى بصاعة ألاػماث والخاالث الُاعثت، لظلً ٌٗخبر  ًخم جضٍع

كغهت وعثِؿت صاثغة الاجهاٌ ول مً الىاَم الغؾمي باؾم ال

ً مىاعصها  بالكغهت ؤهه مً الًغوعي ؤن جلىم قغهتهم بخيٍى

ت ٖلى حؿُحر ألاػماث، وطلً بهضف جسغج ؤفغاص لضيهم  البكٍغ

زبرة وهفاءة في مجاٌ الخٗامل م٘ ألاػماث وؤهمُت الاجهاٌ 

ؤزىاء ألاػمت هظا مً حهت، وهلل نىعة وؾمٗت خؿىت ًٖ 

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت مً حهت ؤزغي،  الكغهت الَى

لظلً هىان اهخمام مً كبل الكغهت في جلضًم صوعاث 

بُت للخٗغف ٖلى الضوع الظي ًاصًه الاجهاٌ في بصاعة  جضٍع

 ألاػماث وجىهِب زلُت ؤػمت باإلافهىم الخضًث.

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت     هما تهخم الكغهت الَى

بصاعة ألاػماث بدًىع ماجمغاث وهضواث زانت باالجهاٌ و 

ت -وججلى هظا مً زالٌ مكاعهتها في هضوة فغوؿُت حؼاثٍغ

 ً صامذ إلاضة ؤؾبٕى بالجؼاثغ خٌى اجهاٌ ألاػماث والخيٍى

لدؿُحر ألاػماث، وهضفها مً زالٌ هظه اإلاكاعهت هي الغف٘ 

ت في مجاٌ بصاعة ألاػماث، بيافت  مً مؿخىي مىاعصها البكٍغ

إلبلى   فت. ٖلى ججاعب ؾابلت ومسخل الَا
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 إلداسة ألاصماث بالششلت أزىاء وقىع ألاصماثالخخطيط 

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت ؤزىاء وكٕى  جلىم الكغهت الَى

م ٖمل ًخيىن مً مجمىٖت مً  ألاػماث بدكىُل فٍغ

اإلاخسههحن ومضًغي الضواثغ مسخهحن في بصاعة ألاػماث، 

م فىع  ًىو كاهىن الكغهت ٖلى حكىُل ؤًٖاء هظا الفٍغ

دضص طاث اللاهىن مهام ول ًٖى مً  خضور ألاػمت، ٍو

م بصاعة ألاػمت ٖلى  م، فيل ًٖى مً ؤًٖاء فٍغ ؤًٖاء الفٍغ

دكيلصعاًت بضو  م عه ومهامه التي خضصها له اللاهىن، ٍو  فٍغ

 ًٖى، ًخمثل في: 15بصاعة ألاػمت بالكغهت ٖاصة مً ؤكل مً 

مضًغي الضواثغ)مسخهحن في ، بيافت بلى اإلاضًغ الٗام للكغهت

الكاون اللاهىهُت، مسخو هفس ي، مسخو مالي، مسخهحن 

وولهم مسخهحن مً  -بطا وان خاصر ؤو اهدغاف كُاع -جلىُحن

م بصاعة فىع وكٕى ألاػماث بالكغهت ًلى ، صازل الكغهت م فٍغ

الهىاجف، : )ـألاػماث بخجهحز غغفت الٗملُاث إلصاعة ألاػمت ب

ض الالىترووي، الخاؾىب والاجهاالث  وآالث الفاهـ، والبًر

ملو، ، زؼاهاث اإلالفاث، الؿلىُت والالؾلىُت،  هاسخت

مبراة، قٍغِ النم، وكهاناث الىعق، وصبابِـ، ؤكالم، 

، ِسجل، ألاهىإ َىاب٘ مً حمُ٘، مؿاَغ، وؾاثل الخصخُذ

، ؤؾُىاهاث وىمبُىجغ، اإلالفاث واإلاجلضاث، ؤحهؼة الىمبُىجغ

ف بمسخلف ؤهىاٖها.     اإلآاٍع
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م بصاعة ألاػمت بىي٘ زُت  - فىع وكٕى ألاػماث ًلىم فٍغ

غى الخُت ٖلى اإلاضًغ الٗام  بؾتراجُجُت إلاىاحهت ألاػمت، ٖو

 للكغهت.

         ؤزىاء وكٕى خىاصر الؿىت الخضًضًت واهدغاف اللُاع  -

ؤو انُضام اللُاعاث ًخم حكىُل لجىخحن للبدث في 

ت ًخم حكىُلها ٖلى مؿخىي وػاعة الىلل  ألاػمت، لجىت وػاٍع

لىم وػٍغ الىلل بخُٗحن ؤًٖائها، ولجىت زانت ًخم  ٍو

ىُت للىلل بالؿىً  حكىُلها ٖلى مؿخىي الكغهت الَى

ت ًلىم اإلاضًغ الٗام للكغهت بخُٗحن ؤًٖائها الخضًضً

وجىػَ٘ اإلاهام ٖلى ول ًٖى مً ؤًٖاء اللجىت، وحٗمل 

اللجىخحن بالخيؿُم مٗا بالخدلُم في الخاصر مً زالٌ 

الجزوٌ إلايان الخاصر، وصعاؾت حمُ٘ حىاهب ألاػمت إلاٗغفت 

جفانُل اهدغاف اللُاع والٗىامل التي ؤصث بلى وكىء 

اللجىخحن بسخب اإلاٗلىماث الخانت بؿحر  ألاػمت، هما جلىم

ت ت اللُاع - اللُاعاث التي سجلها حهاػ الؿٖغ جدضًض ؾٖغ

وصعاؾتها، بيافت بلى جلص ي اإلاٗلىماث التي جدملها  -واإلايابذ

الٗلبت الؿىصاء اإلاخىاحضة باللاَغاث، وحسجُل ول ما حغي 

صازل اللُاع مً ٖملُاث جلىُت وخغهُت كبل وكٕى 

ُم م٘ الؿاثم واإلايلف بةُٖاء ؤلاقاعة في الخاصر، والخدل

خم الىكىف ٖلى َبُٗت وحجم ً، هما مدُت الؿىت

 .الخؿاثغ التي زلفتها ألاػمت للكغهت وللغؤي الٗام
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ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت فىع    هما جلىم الكغهت الَى

زانت فُما ًسو ألاػماث اإلاخٗللت  - حٗغيها ألػمت

بةنضاع بُان بالخضر، وبعؾاله لىؾاثل  -بدىاصر اللُاعاث

الم  الٖهمؤلٖا ًٖ جفانُل الخاصر وجًمً بظلً بٖالم  اَل

حماهحر الكغهت الخاعحُت ًٖ فدىي ألاػمت، ًدىاٌو البُان 

 وكاج٘ وجفانُل الخاصر.

 إلداسة ألاصماث بالششلت بعذ وقىع ألاصماثالخخطيط 

زانت فُما ًخٗلم بدىاصر  –بٗض وكٕى ألاػماث    

جلىم الكغهت  -اللُاعاث التي جفاكمذ في آلاوهت ألازحرة

ىصة ألامىع لُبُٗتها، و  ذ بنهاًت الخاصر ٖو خىلى ٍبالخهٍغ

الم حماهحر الكغهت بنهاًت اإلاضًغ الٗام للكغهت مهمت بٖ

الكغهت بةعؾاٌ بُان صخفي لىؾاثل  الخاصر، هما جلىم

ال   .م جسبرهم فُه بنهاًت الخاصرؤلٖا

هما جدخفٔ الكغهت بملف وامل ًٖ ول ما وكغجه   

"ؤعقُف مٗغى الصخافت"، وهظا ًٖ  ألاػمتالصخافت ًٖ 

ألاػمت مً زالٌ جلُُمها لٗمل هُفُت حٗامل الكغهت م٘ 

، هظا اإلالف ؾُيىن مؿاٖضا زلُت ألاػمت التي جم حكىُلها

خٗامل مٗها وبصاعتها للكغهت في جسُي ؤػماث مؿخلبلُت وال

لت حُضة، هما ؾِؿاٖضها في جفاصي ؤزُاء جم اعجيابها  بٍُغ

 في بصاعة هظه ألاػمت. 



277 
 

ىُت للىلل بالؿىً   بيافت بلى طلً حٗمل الكغهت الَى

الم مً زالٌ  الخضًضًت ٖلى صٖم ٖالكاتها م٘ وؾاثل ؤلٖا

مخابٗتها اإلاؿخمغة إلاا جيكغه هظه الىؾاثل ًٖ الكغهت، 

خباع للكغهت وهظا الخىان اصة الٖا ل مٗها بهفت صاثمت إٖل

اصة عؾم نىعة حُضة ًٖ الكغهت في طهً حماهحرها  وإٖل

 زانت والغؤي الٗام ٖامت.

 :هخائج الذساظت

ت مً  الضعاؾتزالٌ ما جلضم جىنلذ هظه مً      بلى مجمٖى

 هظهغها بىاءا ٖلى َغخىا لفغيُاث الضعاؾت:الىخاثج 

ؤلاؾتراجُجي بالكغهت مدل الجهت اإلاؿاولت ًٖ الخسُُِ  -

ت الٗامت للكغهت، وبهىعة ؤقمل الىػاعة  الضعاؾت هي اإلاضًٍغ

الىنُت "وػاعة الىلل"، خُث ؤن اإلااؾؿت حؿحر وفم ؾُاؾت 

 الضولت.

ؤن َبُٗت ألاػماث التي . مان مضمىن الفشضيت ألاولى 1

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت جخمثل في  جىاحه الكغهت الَى

ت وؤ ػماث مفاحئت جخٗلم بدىاصر الؿىت ؤػماث بصاٍع

خجؿض طلً مً زالٌ الخالي:الخضًضًت  . ٍو

بيغاباث الٗماٌ التي جإحي بٗض مُالب ٖضًضة عبما جإزظ  -

 فتراث لِؿذ باللهحرة.
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جدضر صون  اللُاعاث التيخىاصر اهدغافاث ونضاماث  -

في ؾابم بهظاع واحي ًخضعج جإزحرها ختى ًهل بلى اإلاىاًَ و

 مل مٗها.حغاء بهماٌ الخٗاغلب ألاخُان جخدٌى ألػماث ؤ

ؤن ٖملُت الخسُُِ  مان مضمىن الفشضيت الثاهيت. 2

ؤلاؾتراجُجي في مغخلت ما كبل ألاػمت جخمثل في جدلُل الٗىامل 

خجؿض طلً مً زالٌ البُئُت للخيبا باألػماث اإلادخملت ، ٍو

 اإلااقغاث الخالُت:

مً جدًحر مؿبم مً َغف الكغهت مدل الضعاؾت  هىان -

خُث وي٘ صلُل بعقاصي إلصاعة ألاػماث اإلاخىكٗت ًدضص مً 

م بصاعة ألاػمت زالله مهام ول وهظا  ًٖى مً ؤًٖاء فٍغ

هٓغا إلاٗغفتها باألزُاع والخىاصر اإلاهضصة إلادُت الؿىت 

 الخضًضًت.

جملً الكغهت مدل الضعاؾت وؾاثل مخسههت في اهدكاف  -

سجُل بقاعاث ًٖ الخىاصر اإلاخىكٗت مثل: حهاػ كُاؽ وح

ت اللُاعاث.  ؾٖغ

هجض ؤن اإلاخدضر الغؾمي مدضص ومىحىص مؿبلا ولىىه  -

خمثل في اإلاضًغ الٗام ٖلى  ًخمغهؼ في كمت هغم اإلااؾؿت ٍو

الغغم مً وحىص اللاثم باالجهاٌ وبَاعاجه في اإلااؾؿت، 

اصة ما ًىىبه اإلاضًغ الجهىي للميكأث اللاٖ ضًت وهظا هٓغا ٖو

الم.  لخمخٗه بالخبرة في الخٗامل م٘ وؾاثل ؤلٖا
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ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت كاٖت  - جىفغ الكغهت الَى

واؾٗت مجهؼة بيل ؤلامياهُاث الاجهالُت والخلىُت ًهُلح 

 Poste national des"الغشفت الىطىيت للعملياث ٖليها 

opérations " جل٘ اللاٖت في الُابم الؿاصؽ مً بىاًت

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت، جخًمً هظه  الكغهت الَى

الم آلالي،  اللاٖت َاوالث وملاٖض، وهظا خىاؾب ؤلٖا

 هترهذ.الا الفاهـ، الخٍُى الهاجفُت، بيافت بلى قبىت 

فىع وكٕى ألاػماث ؤن  . مان مضمىن الفشضيت الثالثت3

م جلىم الكغهت مدل الضعاؾت  بدكىُل وحُٗحن ؤًٖاء فٍغ

م ٖلى  يىن ؤًٖاء الفٍغ بصاعة ألاػمت وفم الضلُل ؤلاعقاصي، ٍو

 مٗغفت وزلت واملت بالضوع اإلاُلىب منهم.

اإلاضًغ الٗام للكغهت مدل الضعاؾت هى اإلاهضع الغؾمي الظي  -

غ اإلاٗلىماث ٖىض وكٕى ؤػمت مُٗىت.  ًلىم بخمٍغ

اإلافخىح م٘  جدب٘ الكغهت مدل الضعاؾت ؾُاؾت الباب -

الم ؤزىاء حٗغيها ألػماث.  وؾاثل ؤلٖا

ىُت للىلل بالؿىً الخضًضًت م٘ ما  - جخٗامل الكغهت الَى

جيكغه الصخافت ًٖ ألاػماث التي حٗتريها باللجىء لخم الغص 

والخىظًب في خالت ما بطا واهذ اإلالاالث مؿِئت للكغهت 

 ولبٌٗ الصخهُاث.
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الخسُُِ  ٖملُت ؤن. مان مضمىن الفشضيت الشابعت 4

ؤلاؾتراجُجي في مغخلت ما بٗض ألاػمت جخمثل في جلُُم ألاوكُت 

خجؿض  ت.والٗملُاث الاجهالُت التي جم اللُام إلصاعة ألاػم ٍو

 طلً في:

ىُت للىلل بالؿىً  بٗض - وكٕى ألاػماث جلىم الكغهت الَى

ىصة ألامىع لُبُٗتها،  ذ بنهاًت ألاػمت ٖو الخضًضًت بالخهٍغ

 بظلً.واإلاضًغ الٗام للكغهت مدل الضعاؾت هى مً ًهغح 

بٗض وكٕى ألاػماث جدخفٔ اإلااؾؿت بملف وامل خٌى  -

 هُفُت حؿُحر ألاػماث.

لتي جم بجباٖها إلصاعة جلىم اإلااؾؿت بخلُُم ؤلاؾتراجُجُت ا -

وطلً مً ؤحل مٗغفت مضي هجاخها في جدلُم ؤهضافها ألاػمت 

اإلاؿُغة، وهل اؾخُاٖذ ؤن جدافٔ ٖلى نىعتها ؤلاًجابُت 

 في طهً حمهىعها.

 خاث الذساظت:مقتر 

وي٘ بؾتراجُجُت اجهالُت مؿخللت ًٖ ؤلاؾتراجُجُت الٗامت  -

 للكغهت.

ٖلض ماجمغاث وهضواث و وعقاث ٖمل بكيل صوعي  -

 ومؿخمغ خٌى بصاعة ألاػماث.

ب بَاعاث الاجهاٌ بالكغهت إلصاعة ألاػماث،  - الترهحز ٖلى جضٍع

 باألزو اإلاخدضزحن الغؾمُحن.
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بٖاصة الهُيل الخىُٓمي للكغهت وفم اإلاخغحراث الخضًثت،  -

ًضعج يمىه مغهؼ مخسهو مهمخه حم٘ اإلاٗلىماث و وي٘ 

 زُِ ألػماث مخىكٗت.

 جسهُو محزاهُت مؿخللت إلصاعة ألاػماث. -

الم والٗمل ٖلى  - الخسُُِ الجُض في الخٗامل م٘ وؾاثل ؤلٖا

 جىفحر ؤماهً مسههت لإلٖالمُحن.

ُت الىاؽ للخٗامل الؿلُم م٘  - جىثُف خمالث بٖالمُت لخٖى

 خىاصر الؿىت الخضًضًت.

والٗغاكُل بحغاء بدىر وصعاؾاث للىكف ًٖ اإلاكاول  -

 اإلادُُت بالكغهت، والاؾخٗاهت بمغاهؼ البدىر اإلاخسههت.

صني من خارج الشركة لالستفادة من خرباهتم يف الاؾخٗاهت بسبراء ومسذ -
 عملية التخطيط لألزمة.
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:امللخص    

ف بالدزاست التي                حاءث هره الىزكت البحثُت للتعٍس

ت باٌعاش  أعلىتبخصىص ما  أجممتها عىه الحىىمت الجصائٍس

اث الدولت و  ًد و دزاست وشازة البر بمن أعلى مستٍى

حسصت في مجملها على التي   جىىلىحُا إلاعالم و إلاجصاٌ

حىىمت الالىتروهُت "ال إستراجُجُتإطالق مشسوع  و  جىظُب

و الري جم إلاعالن عن البدء  3102حدود سىت في الجصائس " 
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ًىدزج هرا املشسوع  ضمن و  ، 3112فُه مىر سىت 

ع التىمىٍت السامُت  أساسا لتحلُم التىمُت  مبادزاث املشاَز

من  و  أحاٌو هرلً  املستدامت في مختلف حىاهب الحُاة،

الخدمت إلالىتروهُت    ىممفه جطبُم أهمُت مدي إبساش خالله

املىاطنن بالحىىمت و  ، املتمثلت خاصت في  زبط الجدًدة

أهمُتها في ججسُد مجتمع املعلىماث السائص بدوزه على زهيزة 

هظام إلاكتصاد إلالىترووي ، و لن ًتسنى ذلً إال باحالٌ 

ٌسمح بتعمُم استعماٌ ،لمتطىز شامإلىترووي 

سكُت هظام املعلىماجُت التىىىلىحُاث الحدًثت من خالٌ ج

الث و التربُت والتعلُم  في كطاعاث الاجصا الخدماجُت

وإلادازة العمىمُت من خالٌ إجاحت أفضل وأبسط   والبىىن

الخدماث على شبىت إلاهترهت لفائدة املىاطىين  والشسواث 

، الري ًىدزج نهاًت املطاف  في  إلادازاث،و بشيل  جفاعليو

الري  ملعسفت الجصائسي، الش يءمجتمع العلم واإطاز بسوش 

اث وأهداف التطىز الفعلي و الحلُلي  ملا  باث من ضسوٍز

له من مآزب ال حدود لها على شاولت جىفير الىكت و الجهد 

و اليلفت، بعد  البحث عن متطلباث إوشاء هره الحىىمت 

إلالىتروهُت ، هما جم التطسق أًضا إلى أهم دوافع الاهتلاٌ 

 .روهُت، وإبساش معىكاث جطبُلهاإلى الحىىمت الالىت
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 Introduction                                                                                                                                      
            the second half of the 1990s witnessed  

tremendous projects of e-government in lot of 

developed countries , that subsequently began in the 

Arab world by the beginning of the twenty-first 

century. This was in, the Emirate of Dubai, Jordan , 

Syria and Egypt, pending the rest of the Arab countries 

were convinced by the gains to adopt this  idea, so they 

have moved forward to implement and reflect this 

project regarding the benefits that come back  by its 

achievement  at both level of government Or  client, so 

that the Ministry of Post and Information and 

Communication Technologies has  launched through 

the e-Algeria project 2008-2013, which was consulted 

with the major institutions - public administrations, 

general and private economic agents, universities, 

research centers and professional associations active in 

the field of science and information and communication 

technologies. More than 300 people participated in the 

brainstorming and discussion in 16 months. (1)  

A number of key objectives of this project have been 

identified:  

A. Ensure effective provision of government services to 

citizens and be made available to all by facilitating and 

simplifying the administrative stages through which 

they seek to obtain documents and information. 

B. Coordination between different ministries and official 

bodies.  

C. Fighting bureaucracy, which is a brake on the 

development of the country.  

D. Improving  the quality of services provided to citizens 

in various areas of our society, and contributing  to the 

realization of the principles of social justice and 
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equality on the ground, as well as to achieve national 

dialogue policy by bringing the administration closer to 

the citizen. 

E. Protect our society and country against the scourge of 

organized and trans-border crime as well as the 

phenomenon of terrorism, which is often used to falsify 

and implement identity and travel documents as a 

means of spreading them. (2)   

F. Eliminate the suffering of citizens due to  the daily life 

aspects,  so the electronic government provides the 

citizen mobility to extract his documents or inquiries 

about his concerns . (3) 

1. What is eGovernment? 

    E-government (short for electronic government) is 

the use of information and communication technologies 

organisations. (4(ICTs) to improve the activities of 

public sector) E-government elsewhere is the use of 

electronic communications devices, computers and the 

Internet to provide public services to citizens and other 

persons in a country or region. (5) According to Jeong, 

2007 the term consists of the digital interactions 

between a citizen and their government (C2G), between 

governments and other government agencies (G2G), 

between government and citizens (G2C), between 

government and employees (G2E), and between 

government and businesses/commerces (G2B). E-

government delivery models can be broken down into 

the following categories: (6)     

   This interaction consists of citizens communicating with 

all levels of government (city, state/province, national, and 

international), facilitating citizen involvement in governance 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Government
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Governance
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using information and communication technology (ICT) 

(such as computers and websites) and business process re-

engineering (BPR). Brabham and Guth (2017) interviewed 

the third party designers of e-government tools in North 

America about the ideals of user interaction that they build 

into their technologies, which include progressive values, 

ubiquitous participation, geolocation, and education of the 

public. (7) 

What Does e-Government Cover?                                                                                                                   

There are three main domains of e-government, 

illustrated in Figure  

 Improving government processes: 

eAdministration  

 Connecting citizens: eCitizens and eServices  

 Building external interactions: eSociety  

 

Figure  : Focal Domains for eGovernment Initiatives 

(8)    

 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communication_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Website
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_re-engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_re-engineering
http://www.egov4dev.org/success/definitions.shtml#eAdmin
http://www.egov4dev.org/success/definitions.shtml#eCitiz
http://www.egov4dev.org/success/definitions.shtml#eSoc
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 (A) Technical readiness of infrastructures   

        The period between 2009 and 2013 recorded a 

remarkable movement in which the "e-committee" was 

established as a shared ministerial body headed by the 

Prime Minister and supported by a technical committee 

to study and provide  the so called  e-Algeria project 

and  boosting  the Center  for Development Applied 

Economics Studies to elaborate a global  survey  study 

of technology and knowledge reality  , sorting out 14 

focal supports  considered to the Algerian e-gov project  

implementation and execution during so far mentioned 

stage , added to all ministerial sectors central studies 

task given the information and communication 

technologies organization .  

1 Talking  about Algerian e-government readiness  is in 

fact an evaluation before evaluating the preparation and 

grounding of this huge project in itself and beneficial to 

others and therefore it is responsible for its results 

mainly for an important body on the weight of the  

“Center for Development Applied Economics Studies"  

has been studying the project And the evaluation of 

another body of no less importance such as "social 

economic committee " (9) 

Requirements for the application of e - government  

in Algeria                                                                              
As a country seeking to establish an e-government, 

Algeria must achieve a set of requirements that will 

ensure the achievement of a clear and saf e-government 

wherein : 
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1- Institutional infrastructure: 

        This is done by advancing digital economy 

development and providing incentives that will 

encourage the companies establishment  in the field of 

producing local content as an innovative  engine , and 

despite the shortcomings of this project It seeks to 

activate the resources and skills of Algerian institutions 

working in Media and communication technologies 

field and export them to other markets where these 

requirements are intended to create the required 

conditions for national dialogue further development 

between companies and incentive measures expansion 

for the production of content, directing Economic 

activity in informatio and communication technologies 

field toward  export. 

2- Providing qualified and trained  human   

capital 

  It comes by encouraging research development and 

innovation on the basis of any project which is the 

human framework, afterward it is it main engine . thus 

the government -  In the framework of achieving an e-

gov - should provide the human infrastructure that 

enables it to spread the use of information and 

communication technologies and ensure its all levels 

ownership,by paying attention to the safety and 

effectiveness of educational and training programs 

especially in information and communication 

technologies area  , supporting research, development 

and innovation so that it can ensure the development 

of products And value-added services in information 

and communication technologies field . 
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3- Provide the necessary means 

      This also happens once introducing information 

and communication technologies and enhancing their 

use in public administration in order to make a 

significant change in the methods of organization and 

work which will make them reconsider how they are 

managed and organized and adapt the provided 

service for citizens On the web  in a good and suitable 

manner , in addition to finding and accelerating use of 

information and communication technologies in 

companies as considered as  the only guarantee for the 

survival of Algerian companies in the light of 

globalization through markets universality Via the 

Internet. (01) 

4- Providing legal and legislative infrastructure 

        Which could be fulfilled through the establishment 

of an Algerian legal arsenal for the use of information 

and communication technologies, the construction of 

the information society and the level of the legal 

framework in line with international practices and the 

requirements of the information society in order to 

create a climate of confidence that encourages the 

establishment of the  Electronic - Government. 

5- Providing a financial structure:  

         In transitioning from a conventional to an 

electronic stage, Algeria must provide the necessary 

financial resources to enable it to complete the journey 

to the end and not to interrupt the process in the middle. 

(00) 
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    In this regard, the role of the electronic committee 

and the preparation of the regulatory legal basis for the 

e-Algeria project are highlighted . So far  the regulatory 

requirements, especially the legislative ones, are 

considered to be the embodiment of the implementation 

of any official government project. Thus the 

organizational committee has tailored  all public bodies 

from 2003 until 2008 in order to realize any shortage of 

the project without neglecting  the human resources 

function, that  shaped the most important pillars of the 

mentioned study  . 

B) The central role of the human element  

     This was the basis of the first symposium of the first 

official e-government in Rome so that the whole 

situation  was established to serve humanity, which of 

course in turn  was  the  basic  foundatio  of  Algeria e-

government project study , focused on the role 

centrality of human competencies in all activities, 

especially those linked to the embodiment of 

information and communication technology in the 

construction of the informative  society, regardless of 

the Algerian state capacity in information and 

communications technology field forming , although 

the latest statistics showed  that 1.46% of the total labor 

dealt  in  public administration and in  economic sector 

belong to human resources of in  information and 

communications technology field, which is 

approximately 136,662 workers. (01) 

    Basing on the total number of employees, 58,585 

were employees, of which 1,539 were professionals in  

information and communication technology field, and 

the huge share was for  senior technicians of  45.44%, 
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followed by engineers at 24.47%, while network and 

equipments makers were only 14% The website 

development staff has been limited for  3.25%  whereas 

the  chance of the specialists in the various fields of 

technology was  mentioned above with the remaining 

12.86%, which is equivalent to a total of 6% of the 

employment of the central administration. (02) 

    Therefore the institutions are divided into two 

economic operators in the field of communications and 

small and medium enterprises in the field of 

information technology and communication. 

    The number of telephone operators topped the list of 

economic operators with about 31,412 personnel in 

2008 in the field of telephone services, "Algeria 

Telecom was the leader of 23,368 fixed line operators 

in the mobile phone, while the economic subscribers 

outside the telecommunications sector were 76,111 .      

(04) 

    The small and medium-sized Algerian enterprises 

that are particularly active in the following sectors: 

Telecommunications, Electronics and Electrical 

Engineering are estimated at 4 employees per 

organization. Which means this does not exceed 2% of 

the total 1,222,129 individuals in the total employment 

of small and medium enterprises is actually equivalent 

to only 24,500 workers. (05) 

    One of the most important aspects of the processing 

issue is the consolidation of the Algerian e-government 

in the form of modern and continuously renewable 

information and communication technologies, leading 

to economic development, especially in the period in 
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which oil revenues have fallen to low levels, which 

have to be considered , viewed and regarded. As an  

utmost Interest and  concern to achieve economic 

development without relying on rents', which  has  

resulted in the establishment of the Data processing  

National Council ( CNI) (06) and the data processing   

systems  National Institution  (ENSI) (07) , as well as 

the establishment of The Data processing  Center for 

Studies and Research  (CERIST) (08)  , and all of this 

will be too much of help to  train the human element to 

control the techniques of data processing and by 

developing  a national policy to invest in it at all 

including  levels. 

1) The readiness of the Ministry of Higher 

Education and Scientific Research  

The ministry established the order of the classic and 

new systems LMD (licence , master, doctorate )  

between 2003 and 2008. 'The old system recorded a 

quantum leap in the specialization of computer media 

from 1,176 in 2003 to the ceiling of 5.149 in 2008 

(which in fact is far from the international standards) ) 

And the specialization of electronic and automatic was 

an increase in the number of minor composers 

something ' While the number of students increased to 

1,747, which consisted of a total of 1,199 computers. In 

spite of the ministry's ambition towards the pattern of 

15000 students in 2011 and 20000 in 2013, the 

proportion of specialists in information technology and 

communication  field  did not reach 0.76% of the 

120,000 students who graduated from the University of 

Algeria for the academic year 2007-2008.  (09)   
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2) Preparedness of the Ministry of Post and 

Information and Communication Technology 

 The Ministry has always established its staff on 

two levels 

A)  Specialized training in the National 

Institute of Post and Information and Communication 

Technology in  Algiers (eucalyptus ) 

B)  General training  remotely in Oran 

The National Institute of Telecommunications 

(INT)  (11) has  graduated  during four years of study 

between 2003 and 2007, the  bare of   426  of which 

are  236 engineers, 178 holders of applied studies 

certificates and 12 graduates with a master's degree. 

(10) 

3) readiness of the Ministry of professional  

Training and Education 

 The number of participants in the sectors of 

computer and electronic media, audiovisual techniques, 

electrical engineering and industrial drawing was 12% 

of the total number of students in the academic year 

2007/2008, which is 13,863 graduates. (11) 

4) readiness of the Ministry of the Interior 

and local communities 

  The concerned Ministry was keen on sorting out 

graduates consisting mainly of : Inspectors ,supervisors 

,  High tech  ,Technicians  and Technical staff 

5)  readiness of the training institutions 

accredited by the State 

 In this context, national institutes and specialized 

schools in information and communications technology  

have emerged at the national level with 310 accredited 

by the Ministry of professional Training and Education. 
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These institutions have been credited with graduating 

more than 7,000 specialists in all fields. (12) 

C)  Organizational readiness for the 2013 project  

     One of the worst ugliest consequences of 

technological advancement is the failure of  the 

legislative and regulatory systems  to accurate  the 

current age  issues   connected specially to the 

intellectual , literary and industrial property problems, 

and mainly  their patents and the development and 

expansion of crime , theft , piracy , hacking and 

neighboring the scope, which despite this task  

difficulty and complexity It is imperative to subject this 

massive development to a robust and deterrent system 

that protects the confidentiality and security of 

information. "One of the e-Algeria project sponsors  

and expert of  information and communication 

technology insisted in 2016  , when he adapted  the 

problem by  ensuring  the information stirring  security 

guarantee   amongst  different directories and services 

and thou  Governmental and formal  and public 

administrations, which in turn will ensure the safety 

and security of the network, "that  won’t depends only 

on the hardware, but on the software and the encoding  

languages of Algorthme encryption, so that no one else 

could   interfere in  it . 

1 -  Legal texts issued on the organization of the   

Ministry of Post  and Information and  

communication Technology  and by its  initiative   

(24)                                                          

     In this regard, it should be noted that the drafting of 

the legal and regulatory framework and putting the 
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specific frameworks for the promotion of profile were 

not to be seen overnight. This justified the pains and 

efforts of the Ministry post information and 

communications technology  in defining organizational 

texts in information and communication technology. 

The new regulations notwithstanding the current nature 

of the optimal implementation of the reforms, but it had 

to be modified on the pretext of the need to convert the 

legal version of this text to the text of structural and 

homogeneous, which was useful to limit the processes 

of interpretation of the new law contradictory, which 

was behind the heated debate between the ministry 

Commandment and authority of Duck ARTP and in 

particular with regard to the problematic text mode, and 

the last cause in the integration of the main themes of 

Algeria E-gov agenda stands for legal and unified 

framework. 

The above is explained by the fact that the Law of  Post 

and Information and Communication Technologies 

Sector has two main phases: 

         •  The monopoly phase stipulated under Order 75-

89, which includes the Post and Telecommunications 

Act . At this stage, the State was the direct and sole 

provider of telecommunications activities. Thus, post 

and telecommunications services were a public service 

provided by the administration to the user . 

         •  phase of   opening the field of competition 

initiated  under the  Law 2000-03 which provided the 

introduction of market mechanisms in the post and 

information and communication technologies sector. 
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C) The strategy of "e-Algeria"   

 Since 2000, Algeria elaborated an institutional 

legal framework stimulating  the spirit of competition 

and enhancing  the telecommunication services 

utilization process , especially the mobile sector within 

the post  and communications sector policy. Although it 

has not pursued a clear and well prepared strategy for 

the implementation of a real informative society 

reverting digital economy  , But measuring the progress 

made in the construction of that information society, 

and the assessment of the status of the information and 

communication technology sector, is generally based 

on a set of comparative indicators that allow Algeria to 

be located on the international scene, where in 

respectively: 

1 - Key indicators of  information and  

communication technologies evolution 

 Digital Feasibility indicator. 

 Digital access indicator. 

 Electronic Preparation indicator. 

 Information and communication technology 

Publication indicator . 

 E-government Preparation indicator . 

According to the modern technology language , in the  

entirety of the latter’s ,  determine the status and rank of 

any country on the global electronic level, which 

inevitably lead us to recognize in this regard - 

especially after the analysis of these indicators - the 

significant backwardness recorded by the Algerian 

government in this regard,  and Algeria position  is still 
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registering a delay, particularly within the area of 

medium-sized countries.  

    In order to improve this situation, it is necessary to 

define and implement a vision for the future and a 

practical approach to make the informative society and 

the digital economy improve economic growth and 

constitute an alternative economy for oil resources 

along the lines of What countries have achieved this 

transition. 

    Logically  speaking there should be a grounding 

strategy Algeria's e-gov  based on the vision of the 

Algerian society of science and knowledge without 

neglecting the profound and rapid transformations that 

are taking place in the world. It also includes a coherent 

and strong plan of action aimed at enhancing the 

performance of the national economy, companies and 

management, At the same time, it seeks to improve the 

capabilities of education, research, innovation and the 

establishment of industrial constellations in the field of 

information and communications technologies, and 

even to increase the attractiveness of the country and to 

improve the citizens' lives by encouraging the 

dissemination of these technologies and stimulating 

their use. 

These indicators are shown in the following signs: (14)  

   Internet bandwidth at two levels: 

- International Internet bandwidth, in MB / s.  

- National Internet bandwidth, in MB / s. 

  Fixed Internet subscriptions (Wired)  
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 Fixed broadband (wired) subscriptions, which in 

turn are divided into two types of subscriptions:  

- Subscribe to the Internet fixed-line technology. 

- Subscribe to the fixed-line Internet via streaming. 

  Subscriptions to the diverse Hertz broadband are 

also divided into the following categories of 

subscriptions: 

 Broadband subscriptions in Hertz (all that is wireless: 

mobile, Wi-Max, fourth-generation LTE and satellite) 

SAT.  

  Satellite broadband subscriptions.  

  Broadband subscriptions via fixed terrestrial hard-

disk (WiMAX and 4G) LTE. - Value Added Services 

which can be monitored according to the following 

descriptions:  

 Number of multi-service kiosks.  

 Number of commercial telecommunication agencies. 

 Number of commercial agencies for mobile operators.  

 Number of communications directorates.  

 Number of Internet cafes. 

 Number of call centers.  

 Number of amplification centers.  

 Number of points of sales approved. 

2 - Strategy of the Ministry of Post and Information  

and Communication Technology  

    This is the case and the inevitable challenge to 

rationalize a clear, precise and practical  objectives 

strategy. specially with the depletion of oil resources 

that have been fueling and stimulating the socio-

economic growth for a row decades , and basing  on a 

rationale vision  highlighting a purely Algerian 
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informative and knowledge society , and an outfitted 

approach to build a digital economy , that is necessary 

to embody the Algerian e-government strategy , thus if 

we consider radical and profound transformations at the 

international level. Therefore, the makers of this 

decision committed to: (25) 

 Underlining a coherent and consistent plan 

of action aimed at enhancing the performance of the 

national economy in all its various departments and 

companies. 

 Upgrade the capacity of education, research 

and innovation.  

 Establishment of industrial constellations in 

the field of information and communication 

technology. 

 Raise the attractiveness of the homeland 

and improve the life of the citizen. 

 Promote and disseminate the use of this 

technology. 

    The Algerian government has officially and publicly 

supervised the setting up of the "Algeria E- gov " 

project, through which it has directed the fundamental 

objective of "keeping abreast of the technological 

development taking place especially at the international 

height", mainly to  improve this endeavor - that charged 

state treasure huge sums and seized  Long time and 

drained too much  effort - towards the efficient  

services for the benefit of the Algerian citizen and 

institution primarily  , and then shove the efforts of this 

development to refresh the market, which is mostly 
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connected to information and communications 

technology. 

    The government  , On this basis established a joint 

ministerial team called the "Electronic Committee" 

supported by another technical committee specialized 

in the technological sector, which undertook the study 

and preparation of the project alongside the background 

of “the reality of technology and knowledge in Algeria 

“  survey . In fact, all of these concerted efforts to 

consolidate the 13- principle units plan have been 

coordinated with each other , up to common and 

specific  goals , by fixing a couple of measures that 

should be implemented  . As well as the establishment 

of a responsible and charged structure of information 

and communication technology with the central 

departments of all ministerial sectors. 

D) the application of Algeria  E-gov  strategy   

     Assessing the current situation according to the 

main objectives , and the tasks and decisions that 

should be taken were documented and officially taken 

after the response and consultation ,among the public 

and private actors that are  active and efficient in the 

field of modern technology and sofisticated 

information and communication , which was not in 

turn away From the scientific, research and university 

circles in order to reflect clearly and correctly the 

differences  and disparities of  visions on the 

embodiment and implementation of the multisectorial 

plan, to develop the latest information and 

communication technology that will establish and 
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consolidate the sound construction of Algeria's e-gov  

strategy. 

1- E-government and the global applications (27)   

    Within the framework of the implementation of 

electronic goverment and global applications, the 

Ministry of Post and Information and Communication 

Technologies has initiated several projects in 

cooperation with other ministries. These projects are 

mainly focused on: Develop and elaborate a vital 

platform for managing content and providing online 

services for the relevant ministerial sectorsAnd this 

project is the development and the providing of sites for 

ten ministerial sectors, particularly the Ministry of 

Foreign Affairs, the Ministry of Commerce and the 

Ministry of Religious Affairs and Endowments. This 

project aims to allow the citizen to have an information 

interface on the activities carried out by the ministries 

and public services and related administrative 

procedures on the one hand, and to encourage 

cooperative action and the inclusion of remote services 

and remote procedures on the other hand. 

2- Citizen portal Design and development  

    The Ministry of Post and information and 

Communication Technologies, In 2011, launched the 

citizen portal "El Mouwatine" (28) in order to allow the 

citizen to have direct and clear access to all the 

administrative procedures and list of services provided 

by the administration and to all the information that 

would be useful to him . 
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     Regarding the large number of information 

contained in this portal, it is necessary to review the 

way in which this information is presented. In this 

regard, it was decided to rethink the submission of the 

portal by presenting the information in view of the 

perspective of the citizen and not the administration, so 

that the procedures should be displayed like so: 

• When should this be done?  

• To whom do we go?  

• What should be provided? 

 • How long does it take?  

• What outcome can be obtained? 

3- Developing and improving a website dedicated to  

administrative procedures related to the Algerian 

institution establishing:  

    The project, which was launched in 2015 in 

cooperation with the relevant ministerial sectors, aims 

to facilitate the creation, improvement and more 

flexible establishment of an institution in Algeria to 

improve the business climate and make the national 

economy more attractive.( 29) 

   This project consists of setting up an Internet portal 

that includes the establishment of an enterprise from the 

first step to the end, stage by stage, and  so from the 

point of view of the contractor. It also plays the role of 

the only net that allows the centrality of procedures to 

establish an institution and make it more flexible. 

   This plan consists of filling out one form via the 

Internet, which will be used later by the concerned 

parties (Notaries, National Commercial register Center, 

Tax Administration and Social Security Fund for non-
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employees) to be able to grant the Commercial register  

and Tax Identificating Number  and enrolling the Social 

solidarity .  

4- Publishing the telemedicine project 

    The project, which was completed in July 2015, to 

links five (5) university medical centers and 12 public 

hospital institutions , to enable the access to treatment 

service and telemedicine , from the mere conversion of 

medical files to remote screening.  

The project will also provide support, training and 

distance training services. This will prevent patients 

from being transferred from one hospital to another 

simply for  a specialist doctor examination or 

consultation . (30) 

5-Application of electronic certification                       

    As the basis of trust for all e-departments, electronic 

certification must precede every official document 

evacuation and / or remote procedure. The Algerian 

legislator therefore approved Law 04.15 of 1 February 

2015, which is set forth in the general rules on 

electronic certification. The Act allows the Ministry of 

Post and Information and Communication 

Technologies to implement the electronic certification 

authority of the Government branch. This authority is 

tasked with framing the other party of trust (the 

electronic certification services providers for the 

account of government institutions) and so for  issuing 

the electronic certificates used by the actors in the 

government branch in the G2G, G2B and G2C 

exchanges types. (31)                                                        

    To implement this activity, the Ministry of Post and 
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Information and Communication Technologies will 

announce at the beginning of 2016 a tender for the 

acquisition of equipment and software to be used by the 

government authority in the exercise of its functions. 

6-The dissemination of the global service of 

telecommunications Project  

    This project is a legitimate right for every citizen to 

access the telecommunication services that the 

government has committed to guarantee. The 

comprehensive service of telecommunications, 

especially in terms of access to Internet services, 

reached at least 512 kbps, with Respect for the 

principles of equality, continuity, inclusiveness and 

adaptability. The comprehensive service of 

telecommunications in this context is devoted to a great 

deal of priority and importance to the  areas 

economically unprofitable where operators are not 

required to cover them according to their exploitation 

licenses. "This refers to areas that have no means of 

voice and data communications, with less than  2000 

inhabitants . All the regions that meet the eligibility 

criteria for the global telecommunications service are 

regularly enumerated to cover it gradually. Already 

1118 districts across the country with a population of 

1249376 have been counted,  this is the first call for 

competition was launched on 31 March 2015. (32) 

7-Total service post content 

    Following the preparation of the requirement 

document  relating to the responsibilities connected to 

the post  total service signed on 27 June 2011 by the 

officials of the three institutions: the Ministry of Post 
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and Information and Communication Technologies, the 

Post and Telecommunications Control Authority and 

Algeria Post, it was agreed that the Post and 

Telecommunications Control Authority takes in charge 

total service providing . On February 29, 2012, an 

agreement was signed between the Director General of 

the Post and Telecommunications Control Authority 

and the Director General of the Algerian Post Office, 

whereby a first check was paid in an amount of 1.820 

billion dinars to the postal for the total  service for the 

year 2010.  (33) 

    The Global Service Fund, established in 2003 by the 

Post and Telecommunications Control Authority, is in 

line with Article 90 of the Executive Decree, which 

provides that "the financial resources allocated to the 

Universal Service shall be integrated into the budget of 

the Post and Telecommunications Control Authority. 

These resources are exclusively allocated to the 

financing of total service. " 

    The total post service includes the following 

activities:  

• Send consignments of up to two kilograms (2) 

including books, catalogs and periodicals  

• Recommended and authorized consignments 

• Packages up to a weight of 20 kg  

• Telegrams 

• Special missions for the blind (cycrograms)  

• Payment of pensions and social transfers 

• Postal attendance at the headquarters of the 

municipalities and in all population groups of more 

than 6000 residents at least. (34) 
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How to finance the total post  service 

    The total post and telecommunications service 

benefit from the following:  

• State funding specified in accordance with the 

Finance Act  

• Possible contributions from post and 

telecommunications operators identified as follows: 

 • The contribution to post operators is determined by 

3% (3%) of their turnover     

  • The contribution for telecommunications operators 

shall be determined in accordance with the terms of the 

requirenet document  

   A detailed statement of such accounting operations, 

validated by the Account Manager, shall be 

communicated to the Post and Telecommunications   

Control Authority no later than four months after the 

end of the fiscal year.  

Contributions are paid annually in a lump sum. The 

dates of entitlements shall be determined by the Post 

and Telecommunications Control Authority •  

 

8- The total  service objectives  

     Total  service objectives are defined in:  

• Durability of postal activity, 

• total  postal service,  

• Continuity of public service,  

• Reasonable price standard,  

•Quality in administrative and financial   

performances,  

• Safety and security of deposit funds  
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E) - Plan of the ICT  field:  2015-2019 Action Plan  

      The ICT  Sector Action Plan (information and 

communication technology)  aims to modernize, adapt 

and mainstream telecommunications infrastructures to 

promote the use of information and communication 

technologies and to foster the integration of our society 

into a science- knowledge- based economy. 

      As part of the implementation of the high flow 

inclusion strategy, three licenses were granted to the 3G 

generation of mobile operators and the enhancement of 

the high flow development capabilities of the land 

telephone (G4 for fixed telephony) of the Algerian 

public operator covering the launch of the 48 state 

capitals. There will be continuous implementing of  

High flow and very high flow to connect all 

municipalities and communities with a population of 

more than 1000 people for the north of the country and 

the communities that have a population of more than 

500 people in the south of the country thanks to  the 

optic fiber. 

    It is also scheduled to complete the program linking 

the industrial zones and educational institutions and 

training and health institutions, as well as 2000  

municipalities auxiliaries  across the national territory 

by the optic fiber network. ( 35 ) 

    As for the general use of information and 

communication technologies, special attention will be 

given to the development of information and 

communication technologies services for citizens and 

institutions, which will encourage the emergence of 

local applications that will contribute to the 

development of a digital economy and the construction 
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of a knowledge-expertise- based society , standing on 

the required national production In order to raise it to 

the level of international standards. The promotion of 

information and communication technologies 

applications would encourage the establishment of 

start-up institutions and the development of new 

technological parks, thus contributing to the prosperity 

of industry, research and innovation in the field of 

information and communication technologies. For this 

purpose, technological parks in Annaba, Oran and 

Ouargla will be completed and operated, as well as 

launching new projects for technology parks and 

incubators in other areas. In addition, authorities will be 

established to secure data and regulations, use 

electronic authentication and promote local exchange 

over the Internet. In this regard, a radical authority will 

be established for electronic authentication and 

optimization of network, database and database security 

operations. 

1-  Upgrade an effective postal service: 

     The Government is keen to continue the 

implementation of the work initiated during the five-

year period, which aims to diversify the supply and 

improve the quality of service delivery to citizens 

through the intensification of the postal network and the 

rehabilitation and renewal. The government will also 

initiate the dissemination of automated media at the 

post office level, the deployment of automated bank 

windows, the development of electronic payment 

methods and the provision of modern means of 

payment.  
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    As part of the improvement of the public service, all 

measures will be taken to provide conditions of high 

quality and security in accordance with international 

standards for the better reception of citizens and the fair 

deployment of services throughout the national 

territory. 

2- In the area of space activity: 

    In addition to satellites under exploitation, studies are 

under way and the satellites Alsat 2b and Alsat 1b are 

being developed by national expertise for launch. In 

this regard, the Government will ensure the completion 

of the implementation of the space program, which is 

mainly focused on:  

 • Designing, implementing and launching space 

systems that respond to national needs (Alcatoms 1, 

Alsat 3 and Alsat 4) and developing applications for 

their use 

 • Completion of basic space facilities (complex 

BOUGUESOUL) and acquisition of  special equipment 

(Center for Space Applications and Satellite 

Development Center) 

 • Promote and recruit specialized human resources in 

this field, which requires very  high technology through 

intensifying training and transfer programs. 

3- High and very high flow strategy 

    Within the context of developing the general policy 

of the government and the work program for the 

informative society developing , through the 

infrastructure and the means of telecommunications and 

the use of information and communication 
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technologies, the Ministry of Post and Information and 

Communication Technologies has prepared a national 

plan for the development of information and 

communication technologies. This plan is based mainly 

on a set of key objectives that will contribute 

effectively to the implementation of the directives of 

the President of the Republic. It aims to achieve the 

following:  

• Consolidate Algeria's stable foundations 

• Improving good governance 

• The pursuit of human development  

• Increase in the dynamics of economic growth 

    The spread of high and very high flows is one of the 

fundamental pillars of development. It generates many 

reflective changes in almost all areas such as growth, 

competitiveness, innovation, etc.    

   • The provision of an effective telecommunications 

network-  in addition  to the      competitive offers of 

high flow across the national territory - will allow 

increasing the competitiveness of companies and 

enhancing their attractiveness as well as the revival of 

the local economy. 

   •The development of information and communication 

technologies enhances access to knowledge and 

contributes to the improvement of daily life for 

individuals: telecommuting, tele-management (e-

management), online shopping and home care .  

  • The inclusion of communication networks in urban 

and regional development plans reduces the digital 

divide in all its geographical, technological, social and 

cultural aspects.       
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 • With information and communication technologies, it 

will be easy to maintain the development of population 

activities within some isolated areas of the country.        

 • As a factor of regional and social cohesion, 

information and communication technologies strongly 

contribute to the provision of effective services to 

citizen 

    Therefore, the high and very high-flow 

telecommunications network should  be in shape to 

provide the necessary capabilities across the entire 

national territory while ensuring quality and safety in 

accordance with international standards. This network 

represents the basis for all actions aimed at developing 

online services for citizens, institutions and 

departments. The main objective is to develop high-

flow, and very high-flow wireless telecommunications 

infrastructure, secure and deliver high-quality services 

across the country. 

    A number of other measures have been taken to 

enhance, intensify and diversify access technologies 

and ensure high-flow, and very high-flow 

infrastructure. These measures relate to the granting of 

3G licenses to the three mobile operators (2013) ), 

Fourth generation fixed line licenses (2014), fourth 

generation mobile phone (soon), generalization of optic 

fiber transmission across national territory and 

reduction of the digital divide (global 

telecommunications service). 

    In addition, the legislative framework (elaborate  the 

law text regulation) for post and telecommunications is 

being updated to enable the sector to keep abreast of 
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new information and communication technologies by 

introducing new concepts such as opening the fixed 

internet market and infrastructure sharing (local 

roaming) and number portability and technological 

neutrality. In this context, the strengthening of 

telecommunications infrastructure is based on three 

main axes: 

  • Completion and modernization of the access network 

by upgrading the infrastructure within   the 

technological field to ensure technical developments 

and market needs in terms of diversity of services.                                                                                                      

• new infrastructure Developing  by increasing the 

capacity of the high and very high-flow   network (fiber 

optic and fixed-line spreading ), especially to accelerate 

the output of white, rural and isolated areas and meet 

market constraints.                                                               

• Improving the quality of services and customer 

reception 

4- content and services Developing via Internet  

     As part of the policy to mainstream the use of 

information and communication technologies, the 

Ministry of Post and Information and Communication 

Technologies promotes the development of national 

content and Internet services. In that connection, it was 

decided to reorganize the  functioning of the field. Dz 

for:                                                                                       

- Respect international standards and recommendations 

in the field.                                                                              

- Ability to quickly distinguish between different 

categories of websites: Gov..dz and commercial.cz and 

educational.edu.dz  .                                                        
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- Facilitate procedures for obtaining domain names in 

.dz 

     In the same context, the Ministry of Post and 

Information and Communication Technologies is 

promoting the development of mobile applications in 

Algeria. Accordingly, it was decided to create an 

Algerian space or market that would promote the 

production and dissemination of designed applications 

to and from Algerians. 

5- Evolution of information and communication    

technologies products imports                       
According to the latest statistical report of the Algerian 

Customs Department on foreign trade - December 2014 

- mobile electrical products are ranked third in the 

classification of the industrial family products imported 

directly behind the importation of cars – in its double 

kind - reflecting the importance of the products of 

information and communication technologies in the 

national economy. The Ministry is interested in the 

development of these imports between 2010 and 2014 

as well as its main components. 

   Overall, there is a clear development of information 

and communication technologies import by more than 

100 % . On the other hand, it seems that the percentage 

of finished products imports far exceeds that of semi-

finished products imported or spare parts. 

   It is also apparent that the importation of data 

processing machines as a final product is the most 

important in its class, as it has doubled in 2014. 

   In addition, the evolution of data processing 

apparatus  equipment imports seems to be following the 
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data-processing equipment imports expansion, as it has 

doubled in size, as are the imports of antennas, 

navigational devices and optic fiber devices, which 

have grown more than 100 %  in 2013. 

F-Post promotion strategy                                                                                                                          

Pursuant to the instructions of His Excellency the 

President of the Republic regarding the public service 

of the neighborhood and the reduction of the digital 

divide, the endeavor adopted within the framework of 

the implementation of the postal sector policy aims to 

democratize access to a modern postal service through 

intensive use of information and communication 

technologies, while stimulating financial integration, 

that stands for the National economic solidarity axe . 

1- Democratization of modern postal service access  

    In this regard, it is decided to continue the activities 

of modernizing and intensifying the postal network and 

activating all procedures and means to improve the 

conditions of receiving citizens and diversifying the 

offers and the proposed services, which will contribute 

to reducing regional differences and social disparities.: 

   Thus, in the area of postal service, the modern postal 

service access democratization  with intensive use of 

information and communication technologies will 

remain one of fundamental priorities. This access can 

be manifested in physical, electronic or mobile 

networks. 

   It is about allowing citizens to benefit from postal 

services, every inch of the national territory, using all 



 
 
 

79 
 

available means, including the public-private 

partnership. So the objective is made of : 

     • bringing postal and financial services closer, by 

giving priority to the opening of                                                       

neighborhood postal points in large metropolitan areas 

and in isolated ones .                                  

     • Deployment of postal presence at major transport 

stations and airports.                                 

     • Support and revitalize rural communities, areas and 

the ones facing difficulties or isolation,                                                                                          

in order to achieve population stabilization, through the 

acquisition and deployment of mobile offices .    

                                                                                                                                                                                                           

• Transferring the postman's profession in order to 

make it a genuine business aid that provides various 

postal and financial services at the residence.  

     • Installing multi-performance GABs in large business 

centers and in secure public places operating in self-

service format 24 hours a day, 7 days a week .    

    • Adhering to the State's obligation to provide universal 

postal service to the population concerned by providing 

access across the national territory to basic postal and 

financial services of a quality and affordability.    

    • Rehabilitation of the public service and the promotion 

of the concept of neighborhood, which contributes to 

social harmony ensuring through an activity aimed at 

achieving three objectives of service continuity, equal 

access and transparency .   
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   • Achieving the sustainability of public benefit tasks for 

vulnerable populations. 

   • Facilitate access to information and communication 

technologies by deploying the ambitious Post Office 

Computing (IBP) (36)  program, setting up automated 

cash registers and electronic payment terminals and 

developing applications for tele-services or mobile 

networks.  

     So it is necessary for this purpose, to update the 

legislation and regulation in force, especially to 

redefine postal services, taking into consideration the 

development of the global service and the public one , 

including the harmonization of networks and opening 

the distribution branch for youth entrepreneurs in the 

framework of youth employment,Modernization will 

also involve the adoption of a modern postal service 

offering thanks to information and communication 

technologies, which will include agencies, means and 

tools of production as well as proposed services. 

Modernization will be achieved through enhanced 

automation, intensive computing and digitization, 

especially the development of on-line services, remote 

access and the use of mobile applications. 

With regard to postal agencies, the "Algeria Post" 

brand should conform to the development of society, 

respecting the structure and environment of each 

region.                                        

Therefore, the post office activities computerization at 

the level of the cashiers and behind them represents an 

important workshop to modernize the postal sector. 
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This structured project, based on the modernization of 

post offices, will not only change the behavior of 

citizens and the cashiers assistant  but also aims to: 

•Improving services quality provided to citizens.                                                                                  

•Reduce queues.                                                                                                                                           

•Secure transactions.                                                                                                                                          

• Digitizing daily and monthly checks and balances, 

In terms of means and tools of production, it is 

concerned with the reduction of handicrafts to the 

maximum extent possible through the generalization of 

computerization processes and the use of modern 

methods and more effective. 

2- Innovating centers and projects Developing  

    The Post and Information and Communication 

Technologies Ministry follows a strategy developing 

process for technology parks activating , which aims 

to:  (37) 

                      • Activating information and communication  

technologies dynamic cluster.    

                      • Representing a physical and virtual focus of ICT 

activities in Algeria.                                            

                      • Providing the Algerian enterprises technical support 

and work quality.                                              

                      • Accelerate the proportion of configuration and 

expansion of start-ups , small and medium enterprises  . 

• Diversify the information and communication 

technologies value chain.  



 
 
 

82 
 

                     • Strengthening the information and communication 

technologies exporting means . 

 3-The digital divide reducing  and uses   

mainstreaming                                                                        

a- Internet access democratization in public spaces 

    The role of youth, the role of culture, public reading 

institutions, mosques,  etc  was the  sectoral plan of 

Post and Information and Communication 

Technologies Ministry that has been  adopted  and 

based on a combination of efforts And exchange of 

resources. So all of this aims mainly to open the world 

wide web on common spaces level for  the Algerian 

citizens  primarily the most deprived grade.  

    Eventually, The coordination and consultation 

process initiated by the Ministry of Post and 

Information and Communication Technologies with 

four other ministries, namely the Ministry of Culture, 

the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of 

National Solidarity, the Family and Women's Issues, 

and the Ministry of Religious Affairs and Endowments, 

has already connected more than 2000 institutions to 

the Internet , attributed to the citizens as first step 2010 

-2012, divided as follows:  (38) 

Ministry  number number 

The Ministry of Youth and Sports                             1156 0045 

Ministry of Religious Affairs and Endowments         675 675 

The Ministry of National Solidarity, the Family and 63 
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     In addition to providing access to the Internet for 

people with small incomes, this process has also 

contributed to the revitalization and mobility of these 

public spaces. Indeed, citizens who visit these places, to 

surf the Internet, are able to identify at the same time 

various cultural and artistic activities and other 

activities at the level of these institutions. 

    Adding  to the process of democratizing access to the 

Internet in shared spaces, the Post and Information and 

Communication Technologies ministry , together with 

the National Education ministry , has begun the process 

of connecting primary schools to networks. 

b - Child Protection Online 

      Currently, with nearly 3 billion users, the Internet 

has become an amazing dynamic world because of its 

vast potential, being able to respond to the society key 

issues (access to information, knowledge, social and 

economic services, online learning, e-transactions and 

access to health care , e- government etc.). However, 

the risks associated with cyber security are increasing at 

the domestic and international levels there which : (39) 

              • Show shocking images (pornographic, violent, and 

such dangerous behavior ...)                                       

             • Personal information diffusion and continuance .  

 Women's Issues                                                          63 

The Ministry of Culture                                              118 118 

Total                                                                         2012  2102 
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             • Online harassment (threats and extortion ...)   

             • Attempts of fraud, impersonation and account piracy. 

    These challenges require collective reaction, 

especially when it comes to the protection of minors. In 

this regard, many protection measures have been taken, 

particularly  the awareness-raising campaigns, 

especially those organized by Post and Information and 

Communication Technologies ministry, as well as free 

parental protection at the disposal of the parents. 

   As part of the Child Protection Initiative on the 

Internet, the Ministry of Post and Information and 

Communication Technologies has joined the initiatives 

of the International Telecommunication Union (ITU), 

which include the development of guidelines to create 

the conditions for a safe and secure Internet world for 

future generations. 

c- Research and development   

   Industrial development in the world is a direct result 

of the enormous research and investment efforts in the 

information and communication technologies field. 

And its impact is evident in the dominance of large 

multinational companies  in global stock exchanges 

trade interactions. 

   As national hub, the information and communication 

technologies sector has become aware of these facts 

and has created a conducive atmosphere aiming to 

strengthening research and development activities for 

more than 10 years, especially through:  (40) 
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 • Establishment of the Center for Study and Research 

in Information and Communication   technologies 

(CERTIC), which is legally a public institution of a 

scientific and technological character.  

 • The establishment of research laboratories named “ 

LABORTIC” and “LARATIC”  respectively, in the 

National Institute of Post and Information and 

Communication Technologies and the National 

Institute of telecommunications and Information and                   

Communication Technologies.  

  • The creation of a research network called 

RESARTIC (the Algerian Network for Research in 

Information and Communication Technologies), 

consisting of 20 research laboratories and socio-

economic institutions of the Postal, Information and 

Communication Technologies.   

                                                                                                                       

• The establishment of research units in the economic 

and social institutions of the sector.  

• Establishment of the optic fiber production unit.    

• Establishment of the Technology Transfer Office 

(BTT) (41)  in cooperation with the World Intellectual 

Property Organization and the following ministries: 

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and 

Mines, Ministry of Higher Education and Scientific 

Research 
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  مصطفى كضاس ي                                             

  أصحاذ باخث                            

 املدرصة الىطنية العليا للصحافة وعلىم إلاعالم             

 

ىن، ؤلاغالم  بغامج الترفُهي، ؤلاغالم :املفحاخية الكلمات الخلفٍؼ

ت الخػبحر. ىوي الخللُضي، خٍغ  الخلفٍؼ
 

Résumé 
 

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

télévision de la (demande), induit par les évolutions 

juridiques, l'avancée technologique et l'accroissement 

des investissements privés dans les Médias, a permis 

l'émergence de nouveaux formats de programmes 

hybrides, par opposition aux formats traditionnels et 

classiques. Dans l'information comme dans les émissions 

culturelles, le divertissement à su trouver une place 

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

des critiques des industries culturelles, mais qui trouve 

aussi des adeptes qui le considèrent comme une 

possible issue aux dérives de la télévision causées 

essentiellement par une grande dépendance des 
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journalistes vis-à-vis des pouvoirs politiques qui 

excellent dans la gestion administrative de l'information. 

Nous allons nous intéresser à trois programmes 

d’infotainemnt qui prônent le mélange entre l'information 

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

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

Algérie, pour comprendre leurs structures, la capacité 

des uns et des autres à remettre en cause le traitement 

«traditionnel» de l'information caractérisée par une 

diversité apparente et un unanimisme de fond, et le rôle 

de chaque programme, selon le contexte de son 

apparition et l’environnement (juridique, politique, 

culturel et économique) qui entoure son activité, dans la 

construction de regards critiques sur les événements et 

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

satire. 

 ُملِدمـــــــة:

لت، ُمخمشلت في زالزُت  ىن ولؿىىاث ٍَى ظلْذ مهام الخلفٍؼ

ظػل الىؾُلت  ما والترفُه" الخشلُف "ؤلاغالم، الػمىمُت الخضمت

ىن هشحرا مىظ وكأجه  ملترهت بسضمت الهالر الػام، حؿحر الخلفٍؼ

ومً ظىاهب غّضة بفًل حؿُحر اإلادُِ الؿُاس ي والاكخهاصي 

ىهاث الػغى )التي واهذ والخُىع الخىىىلىجي ، بضاًت بخلفٍؼ

ُه ما جغاُه 
َ
لٌضُم ل

ُ
جغي في اإلاكاهضًً ظمهىعا واخضا وُمخجاوـ ج

 للُمكاهضة( وونىال ئلى اللىىاث خؿب الُلب التي 
ً
مىاؾبا

وان مىُللها البدىر خٌى عؾباث وخاظُاث اإلاكاهض/ 

 اإلاؿتهلً.



131 
 

ٍىن مً هظا اإلاىُلم أنابذ غضوي الترفُه باقي مهام الخلفؼ 

  (Hannah ARENDTواإلغالم والخشلُف، هظا ما ظػل )

جلٌى أن "ول أقياٌ الشلافت أنبدذ جمص ي غلى عبىة 

         الترفُه وأن الاؾتهالن في مجخمػىا أنبذ مػىاه الخلُلي 

 .هى الترفُه"

أنبذ الترفُه مبضأ اؾاؾُا ليل البرامج اإلالضمت مً َغف 

ىهُت والىاكؼ أن ال   لىىاث بضأث اؾخلهامهااللىىاث الخلفٍؼ

بالخدىالث التي َالذ ألػاب الفُضًى والتي أغُذ نبؿت 

الترفُه في الخاالث اإلالضمت بؿاًت الخػلُم غلى قاولت ما 

ونىال ئلى الاهخاظاث ألاصبُت التي عأي   "serious gameٌؿمى "

بػٌ الىاقغون يغوعة ئغاصة نُاؾت الترار ألاصبي لجػله 

 .باب"ُمؿتهليا" مً َغف الك

غلى الخلفُت  وبىشحر الىاضر ُهَىا أن الىظغة الاكخهاصًت َؿذ

غضص اإلاكاهضًً  جىؾُؼ يغوعة غىض باألزوالخضماجُت الػامت 

 ما ُجهممها  أؾىاق واًجاص
ً
ىهُت التي غاصة أزغي للبرامج الخلفٍؼ

وجيخجها مإؾؿاث اغالمُت هبري جىغؽ هفـ همِ الهىاغت 

م الاهخاط الدؿلؿلي للبرام ج ئلى ؾاًت الىنٌى ئلى غً ٍَغ

نىاغت زلافُت ؾحرث الخلؿُم الخللُضي للبرامج وأظهغث 

ىن الىاكؼ  ، الاغالم (Télé-réalité)جلؿُما آزغ مشل جلفٍؼ

ول  ،(Talk show)ؤلاؾخػغاض ي والخىاع ،(Infotainment) الترفُهي

وهى ظلب اإلاكاهض مما ٌػني الغفؼ  هظا وان بمىُلم أؾاس ي 
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اتها مً وؿب اإلاكاهضة وه ظا جىُُف هفـ البرامج ومدخٍى

غلى البلضان أو اإلاىاَم الجؿغافُا "أؾىاق ازغي" مؼ 

حػضًالث َفُفت جماقُا مؼ الشلافاث اإلادلُت، هظا الخدٌى 

مً بغامج ُمػغفت بالخضكُم مً زالٌ مهامها، أهضافها 

واللاةمحن غلحها، ئلى بغامج حػخِمُض غلى الخلِ و الخضازل في 

غلى الترفُه، ًضفُؼ ئلى َغح حؿاؤالث ِغّضة،  اصوالاغخمألاهىاع 

 
ُ

اإلاىظىع والخسهو، غضصيها ؾبلىا  بازخالفالتي جسخلف

مػظُمهم غلى أن   ئلحها عواص الضعاؾاث الشلافُت والتي ًغي 

والىمُُت الجضًضة للبرامج أزغا ؾلبُا   الهىاغاث الشلافُت

ىهُت، والظي جدٌى ئلى آلت لبُ ؼ غلى مدخىي ومهام الخلفٍؼ

م   اإلاؿاخاث الاغالهُت للمإؾؿاث الاكخهاصًت غً ٍَغ

ا مدخمال إلاىخىط وىال وىال غلى  جدًحر اإلاكاهض لُهبذ مكتًر

ما  ،tf1خض حػبحر اإلاضًغ الػام الؿابم لللىاة الفغوؿُت ألاولى 

ُمؿاغضة غلى صغم الخىاع   ظػلُه ًخدٌى مً وؾُلت

 الضغاًت بكيلها الؿُاس ي وقيلها  الضًمىكغاَي ئلى

ل""الاكخهاصي وهىا هظهغ ما كاله  خٌى  هاعولض الؾٍى

الضغاًت غىض اإلاجخمػاث الضًمىكغاَُت خُض ًغي ان 

ىن أيخى وؾُلت أؾاؾُت للدؿُحر الخيىمي لآلعاء  الخلفٍؼ

(gestion gouvernementale des opinions لىً حؿحر ،)

الخظت مً ظهت، ئيافت ئلى الخمػً في واكؼ 
ُ
اإلادُِ وػواًا اإلا

ظهُغ الػغ  ًُ ى ؤلاغالمي ختى مً ظاهب الخىاٌو الىالؾُيي 
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وىنها   مدضوصًت اإلاىُم ؤلاغالمي اإلابني غلى ألاقياٌ اإلاػغوفت،

أضخذ ُغغيت لػملُاث حػخُم وحؿُحر مً اللىي الؿُاؾُت 

غٍق  الاكخهاصًتو
ُ
التي أنبدذ جخدىم في وؾاةل ؤلاغالم بُ

لضًملغاَُت، الضٌو والخجاعب ا بازخالفُمباقغة وؾحر ُمباقغة 

هى مً عجل بضّغَم ظهىع  الاكخهاصيوعؾم أن هفـ اإلاىُم 

البرامجُت التي جدبنى الترفُه ؤلاغالمي، فانها أزظث  اللىالب

ها 
ُ
 جدىاول

ً
مما حػغُيُه اللىىاث مً أزباع وخىاعاث ماصة

، ما ظػلها واظهت هلضًت ألصاء ؤلاغالم  ت والهٌؼ بالسخٍغ

    والؿُاؾُحن.

لاٌ، ال ًخػلم بخلُُم أزغ هظه اللىالب الهضف مً هظا اإلا

البرامجُت الجضًضة غلى الشىاةُت اإلاىبشلت وهي الاغالم 

ً مً َغف  والخشلُف والتي هالذ الاهخمام والىلض الىبحًر

الباخشحن باألزو عواص الضعاؾاث الشلافُت، بل ئظهاع صوع 

الاغالم الترفُهي في اإلاجخمػاث الضًمىكغاَُت واإلاىفخدت هسُاع 

ًل للخىاٌو الاغالمي الخللُضي لللًاًا الؿُاؾُت بض

ت الخػبحر، وهظا في بلضان مشل  والاظخماغُت وأزغه غلى خٍغ

الجؼاةغ أًً ظهغ جفخذ اغالمي ؾحر َبُعي فُما ًسو اللىىاث 

 كبل
ً
ىهُت الخانت والتي ظهغث ئؾدباكُا ئًجاص كىاهحن   الخلفٍؼ

 ويىابِ لخأَحر وكاَها.

ؾىلىم ِبػغى زالزت خاالث لبرامج كهض جدلُم هظا الهضف  

ل خالت ُمسخلفت مً خُض الؿُاق 
ُ
ؤلاغالم الترفُهي، و
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لاعهت خاالث 
ُ
واإلادُِ )ًمىً للبػٌ أن ًلٌى أهُه ال مجاٌ إلِا

للىاة Le Grand Journal  وهي خالت بؿُاكاث ُمسخلفت!(،

canal plus  ،الفغوؿُتThe Daily show ئلى 
ً
ىُت ئيافت ألامٍغ

 ىا وي الىاؽ" في الجؼاةغ.بغهامج "وي خ

دضص   وجلؿُماتها، ُبيُتها ؾجهخم بأقياٌ هظه البرامج،
ُ
وه

كترهت وأوظه 
ُ
فُما بُجها مً زالٌ  الازخالفالػىامل اإلا

خىاولت، ِلىهل ئلى اإلاالمذ ألاؾاؾُت 
ُ
الفلغاث واإلاىايُؼ اإلا

ُملاعهت ببرامج ألازباع والخىاعاث   لهظه اللىالب البرامجُت

 الخللُضًت.

 مدـــــــ  َمفممــــــــ:: َ -1

كبل الخػمم في الخاالث مدل الضعاؾت مً الًغوعي ؤلاخاَت 

ف ؤلاغالم الترفُهي، ئبغاػ ؾُاق  باإلاىيىع مً زالٌ حػٍغ

خي لهظا الىىع البرامجي، وهظا جدضًض ػواًا  الظهىع الخاٍع

َغْون ئًجابُاث جىاظضه في  ًَ ىخلضًه أو مً 
ُ
 إلا

ً
الغؤي ؾىاءا

ت.الػغوى ال  خلفٍؼ

 جعريف إلاعالم الترفيهي : -

ىن،  ػبُر ؤلاغالم الترفُهي غلى هىٍع بغامجي هجحن في الخلفٍؼ ٌُ

 غلى اإلاؼط بحن ؤلاغالم والترفُه، وهى جغظمت 
ً
ًغجىُؼ أؾاؾا

ت )  ال Infotainmentللدؿمُت ؤلاهجلحًز
ً
جا (، لىً وىهُه مٍؼ

ُه ما ظػل ؾإ
َ
ؿاغض بالًغوعة غلى ئًجاص حػٍغف قامل ل الا ٌُ
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فُت، هل هى ئغالم أم  ل ُمداولت حػٍغ
ُ
ا ًضوع غىض و ظىهٍغ

 جغفُه؟

 مً زالٌ مجمىغت مً 
ً
في خالت ؤلاغالم ًظهُغ ألامُغ ظلُا

لضُمها صخفُىن، و هفـ الص يء في خالت البرامج  ًُ ألازباع التي 

لضُمها  ًُ ػغف بيىنها جابػت للؿم ألازباع، 
ُ
 ح

ُ
الؿُاؾُت خُض

وُهم أوالةً اإلامخليىن صخفُىن ُمسخهى في الؿُاؾت، 

  …لخُاعاث غضًضة لُغح ألاؾئلت

ًُ أمام قيل بغامجي ٌػمل غلى  أما في خالت الترفُه فىد

 ًيىن الكيل و ؤلامخاع بم
ُ

دخىي سخلف الىؾاةل، خُض
ُ
اإلا

 غً عؾبت في الخأزحر غلى الكػىع أهثر ِمْىُه غلى الػلل، 
ً
ُمػبرا

ًُ للُمكا ة عفؼ ض جدلُم ئقباع ُمػحن، ولللىاهما ًًم

ت، هما أن  غ الغؾاةل ؤلاقهاٍع كاهضة، وللُمػلً جمٍغ
ُ
مؿخىي اإلا

لضم للبرهامج في هظه الخالت لِـ بصخفي بالًغوعة
ُ
وال   اإلا

  ُمخلً للخسهو ؤلاغالمي و ؤلازباعي،ً

هظه الفىاعق الىاضخت بحن الهىفحن ظػلذ غضًض هُئاث 

، الًبِ جمُل ئلى جهيُف ؤلاغالم الترفُهي في زاهت الترفُه

كاهضة بفغوؿا 
ُ
الخاٌ هفُؿُه لضي مإؾؿت كُاؽ وؿب اإلا

(Médiamétrie التي حػخبرُه هظلً، عؾم هظا فان ػواًا الىظغ )

فاث بضوعها ُمؿاًغة زانت وأن واكؼ  َخِلفِت ججػل الخػٍغ
ْ
س

ُ
اإلا

ظهُغ أن وظىص صخفُحن ًلضمىن بغامج  ًُ ىن  وكاٍ الخلفٍؼ

ىن بدىاعاث جغفحهُت، وُملضمى بغامج جغفحهُت مدًت ًلىم
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ىُلم وكهض الخىؾؼ في جدضًض اإلاػالم 
ُ
ؾُاؾُت، مً هظ اإلا

بالغهحزة ألاؾاؾُت في بغامج الترفُه  الاهخماممً الًغوعي 

ػبر غً ويػُت ئزغاظُت Le spectacleوهي "الػغى"
ُ
" والتي ح

جدخىي غلى وؿبت صعامُت هبحرة وحػخمُض غلى صًيىع ُمػحن 

ؼٍء مً الػغى، ئيافت بألىان مضعوؾت، و جىاظض ظمهىع هُج 

ئلى جلاؾم ألاصواع بحن اإلالضمحن، الًُىف، مؼ جأزحر ألايىاء 

لت ؤلازغاط وجىظُه اليامحرا، في الخلُلت اؾخػماالتهاو  ٍغ ، َو

ت  هظه هي ؤلايافت ألاؾاؾُت التي َالذ البرامج ؤلازباٍع

ت الؿُاؾُت، بػضما واهذ حػخمُض غلى الخّضِ  والبرامج الخىاٍع

دخىي ؤلا   ألاصوى مً
ُ
 غلى اإلا

ً
مياهُاث الخلىُت والجمالُت ُمغهؼجا

البرامجي الظي ًضوع خٌى ألُت الغوبغجاظاث، َغح ألاؾئلت، 

دىُم غلحها باللُمت  آلاعاءجباصٌ  ًُ والخىاعاث، والتي غاصة ما 

ُمها مً أظل ججؿُض الخم في ؤلاغالم،  لّضِ
ُ
ت التي ج ؤلازباٍع

 ً ت الخػبحر و جيٍى ٌ  آلاعاءخٍغ ؼ ُمجخمػُت، مىايُ الػامت خى

ظهُغ الخمُػً الخلُلي في  ًُ ىن ِمً بغامج  مُه الخلفٍؼ لّضِ ًُ ل ما 
ُ
و

ل خالت 
ُ
ي

َ
لت أو بأزغي، ف جىاظض الػغى في ظمُؼ البرامج بٍُغ

لُّ جظاهغة هي في خّضِ طاتها 
ُ
لت ُمػُىت للػغى، وو ػخبُر ٍَغ

ُ
بض ح

ٌػمل أصخابها للخدًحر لها لُػمل  اؾخػغاىغملُت 

ىن وهأنها ولُضة الُهضفت، الصخفي غلى ب ها في الخلفٍؼ ّثِ

ىن   Shakespeareفالػالم مؿغح هبحر مشلما كاٌ  وئهما الخلفٍؼ

ٌػمُل غلى هلل هظا الػالم، فمً مً الىاؽ لم ٌػمل غلى 
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 أن وامحرا ما ؾخأحي لخهىع خالت 
ً
جدًحر هفؿِه أو بُئخه غلما

ؿخىي 
ُ
كاعن فُه، هظا غلى اإلا ٌُ  

ً
الػاصي  ُمػُىت لضًِه أو خضزا

اث الؿُاؾت أًً  ً في مؿخٍى
ُ
الؿُاس ي  الاجهاٌ اجسظوما بال

لُت حػمل غلى  اؾتراجُجُاث   كهض الخأزحر، الاؾخػغاىحؿٍى

ىُلم الػغض ي اإلاخىاظض في الخُاة الُىمُت و في وؾاةل 
ُ
هظا اإلا

ت  اهدسرؤلاغالم هى الظي  ت وؤلازباٍع مجاٌ البرامج الخىاٍع

جمهىع، جدؿحن نىع بسلفُاث ُمسخلفت، مجها ظاب ال

الًُىف وأوؿىِتهم، وجدلُم الخأزحر، مؼ ٌػني أن بغامج 

ؤلاغالم الترفُهي غمضث ئلى حؿحر الكيل و اإلاًمىن، ما ظػل 

ىهُت زانت الؿُاؾُت مجها جِهُل ئلى "ويؼ  الخىاعاث الخلفٍؼ

داث" مىً  (Noël, nel) كالهُ  خؿبما غغض ي لؤلظؿام والخهٍغ ًُ

لى في زىبحن أؾاؾحن وهما اليكغاث لئلغالم الترفُهي أن ًخج

ػُض نُاؾت ألاخضار بكيل هؼلي والخػلُم 
ُ
ت التي ح ؤلازباٍع

ىهاث  غلحها، أًً ًيىن الػمل مبني غلى هخابت ؾِىاٍع

ممشلحن ألصاء أصواع الصخفُحن، أو صخفُحن ألصاء  واؾخسضام

ت  لت تهىمُت، أو غلى قيل وكغاث ئزباٍع أصواعهم بٍُغ

ت الغوح والضغابت، هما حػمل بػٌ خلُلُت حػخمُض غلى زف

ٌ الصخفُحن بالػغاتـ   باؾخسضامالبرامج الهؼلُت غلى حػٍى

، أو مً زالٌ …أقياٌ لصخهُا ئغالمُت، ؾُاؾُت، وزلافُت 

زىب البرامج الترفحهُت ؤلاغالمُت التي تهخم بالخىاعاث 

م   اؾخًافتالؿُاؾُت أو ؾحرها مً اإلاىايُؼ غً ٍَغ
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بحن ألاؾئلت الجاصة و الهؼلُت،  شخهُاث مخىىغت مؼ الخلِ

م غمل غغض ي ٌؿخػحن  الترهحز غلى الجىاهب الخفُت، غً ٍَغ

أن ؤلاغالم ( … Dahlgrenباليىمُضًا، في ولخا الخالخحن أظهغ )

ؼما   غلى همِ قػىعي، يهخم بياٍع
ً
الترفُهي ٌػخمض أؾاؾا

لضم وشخهِخِه، ٌػمض غلى 
ُ
ت  الاهخماماإلا باألخىاٌ الجٍى

(، الترهحز غلى )البرهامج ألا هثر مكاهضة بحن ظمُؼ الضٌو

ألاخضار طاث الُبػض ؤلاوؿاوي، ظهىع ُملضمحن ُمؿاغضًً 

كهض جدلُم جباصٌ في الخضًض والخدٌى مً ؤلاغالم ئلى 

م الخباُصٌ ؾحر الغؾمي و ئغُاء هبَرة جغفحهُت  الاجهاٌ غً ٍَغ

 مً زالٌ الخػالُم.

 لترفيهي:الضياق الحاريخي لظمىر برامج إلاعالم ا -

 
ً
 مفخىخا

ً
ىُت مسبرا خدضة ألامٍغ

ُ
لُاإلاا واهذ الىالًاث اإلا

ت، بالىظغ ئلى  ب غضًض ألاقياٌ البرامجُت الخلفٍؼ لخجٍغ

ىن، أًً ُغِملذ قغواث ؤلاهخاط  اإلاغظػُت الهىاغُت للخلفٍؼ

ًُ عفؼ غضص  ازخباع غلى  غ أهىاع بغامجُت ظضًضة جًم وجٍُى

م ؤلا  غالهاث، لِـ مً اإلاكاهضًً و جدلُم ألاعباح غً ٍَغ

الهضفت ئطن أن ًظَهغ أٌو همِ لئلغالم الترفُهي في هظا 

ؿمى أهظان  ٌُ م ما وان  البلض في ؾىىاث الؿبػُىاث، غً ٍَغ

( وهي البضاًت الخلُلت لئلغالم الترفُهي Happy Talk)ـ ب

 ( في ألازباع اإلادلُت،Powersخؿب )
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ؼ لهظا الىىع في هظا البلض          ولػل أؾباب الخُىع الؿَغ

ت الخللُضًت  الاهسفاىهى  ؿخمغ إلاخابعي اليكغاث ؤلازباٍع
ُ
اإلا

ئيافت ئلى جضهىع الشلت بحن  2000زانت بضاًت ؾىىاث 

اإلاكاهضًً و وكغاث ألازباع بؿبب الخػخُم ؤلاغالمي زانت 

بري مشل الؿُاؾت الخاعظُت 
ُ
غىضما ًخػلم ألامغ بلًاًا ه

ىُت و الخغوب زاعط الخضوص،   ألامٍغ

غلى اللىاة  Saturday Night Liveظهغ بغهامج  1975ؾىت في  

ىُت           ، NBC(National broadcasting company)ألامٍغ

وهى بغهامج جغفُهي ٌػخمض أؾاؾا. غلى اليىمُضًا وئغاصة 

ىُت، مً زالٌ ُمػالجت مىايُؼ  جىػَؼ اإلاىؾُلى ألامٍغ

ىُت، البرهامج مً فىغة  ُمخػللت بالشلافت و الؿُاؾت ألامٍغ

 أعبػحن Lorne Michealesوئغضاص 
ُ
بض ول أمؿُت ؾبذ مىظ ًُ  ،

       ظاةؼة  21غضص، جدهل البرهامج غلى  700ؾىت، بمجمىع 

(TV awards). 

بػض مغوع ؾىىاث جىللذ غضوي ؤلاغالم الترفُهي ئلى أوعبا مً 

ُاهُا  8 (Spitting Imageزالٌ بغهامج ) هَغ في بٍغ
َ
الظي ظ

والظي ٌػخمُض  1996وئلى ؾاًت ؾىت  1984بضاًت مً ؾىت 

 غلى 
ً
 Les Marionnettesالػغاتـ ) اؾخػماٌأؾاؾا

ُ
(، خُض

 ITVملُىن مكاهض، ُبض البرهامج غلى كىاة  15خلم خىالي 

سخخِه ألانلُت، جدهل  M6وهظا في اللىاة الفغوؿُت 
ُ
بي

البرهامج غلى ظاةؼة أخؿً بغهامج مً َغف أواصًمُت 
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ُاوي، ومِ  ىن البًر البرهامج الفغوس ي  اؾخلهامْىُه جم الخلفٍؼ

ُه ؾىت   Les Guignols de l'informationالؿازغ 
ُ
الظي بضأ بش

)ُمضجُه حؿػت صكاةم( والظي يهخم باغاصة جمشُل هؼلي  1988

غلى  الاغخماصللصخهُاث الػمىمُت الفغوؿُت والػاإلاُت، و

لضم الغةِس ي للبرهامج
ُ
ى ًإصًه ُمللضوا أنىاث، اإلا  هخابت ؾِىاٍع

غباعة غً ُصمُت ُمخدغهت جخلمو شخهُت ُملضم ألازباع 

 Patrick Poivreالكهحر لؿىىاث في اللىاة الفغوؿُت ألاولى

d'Arvor ُو هظا البرهامج هى البرمجت التي
ُ
، الالفذ فُما ًس

واهذ لؿىىاث ُملترهت بفغق ُعبؼ ؾاغت غلى بض اللىىاث 

ت غلى الؿاغت بري ليكغاتها ؤلازباٍع
ُ
الشامىت وهي  الفغوؿُت الى

ىافؿت ألازباع الهؼلُت لؤلزباع الىاكػُت.
ُ
 ججؿُض إلا

ىهُت غلى ًّضِ  بػض غىإلات ؤلاغالم، وجمغهؼ اللىىاث الخلفٍؼ

قغواث هبحرة، أنبدذ هفـ اللىالب مخىاظضة في غضًض 

م قغاء خلىق البرامج إلغاصة ئهخاظها   غً ٍَغ
ً
البلضان ؾىاءا

م جللُض هفـ ألافياع   أو غً ٍَغ
ً
 .مدلُا

فُمل ًخػلم البلضان الػغبُت، ظهغث ُهىالً ججغبخحن في 

ال وهي بغهامج  غ ٍَى ػِمّ
ُ
مُضان ؤلاغالم الهؼلي، ألاولى لم ح

، وهى غباعة Les Guignols du Maghrebئزباعي هؼلي بػىىان 

سخت ُمػضلت للبرهامج الفغوس ي، ُبصذ في كىاة وؿمت 
ُ
غً و

ٍ هظام ُمؿخؿال ؾلى  2012الخىوؿُت، والظي بضأ ؾىت 

ؿمى بشىعة  ٌُ ً الػابضًً بً غلي بػض ما  الغةِـ الخىوس ي ٍػ
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 هبحرا ما 2010الُاؾمحن )صٌؿمبر
ً
دلم هجاخا ًُ (، ولىىُه لم 

ألؼم جىكفُه، هفـ الؿُاق ؾمذ بظهىع بغهامج "البرهامج" في 

 هبحرا في 
ً
َم عواظا

َ
مهغ لهاخبِه باؾم ًىؾف والظي خل

ً الػغبي، لىُه لم ٌؿخُؼ الهمىص  اث الَى أمام يؿَى

الؿلُت )ؤلازىان وبػضها الجِل( ما عّجل بخىكُفه، غلى 

ؼاةغ مشل هظه البرامج جمهغ لم حػغف الهفـ مىىاٌ جىوـ و 

 بػض ظهىع جفخذ ئغالمي )ؾحر ُملجن( بظهىع كىىاث أظىبُت 
ّ
ئال

دخىي، بضاًت مً ؾىت قهغ عمًان لؿىت 
ُ
اللاهىن ووَىُت اإلا

ٍت بغهامج بػىىان "ظغهان بصذ اللىاة الخانت الجؼاةغ   2012

ت هؼلُت جدىاٌو اللًاًا  اللىؾُى" وهى وكغة ئزباٍع

ايُت بالطخً والتهىم، بػضها  الؿُاؾُت، الشلافُت والٍغ

ت "ظهغ بغهامج  في هفـ اللىاة وهى غباعة  "week-endالجؼاةٍغ

ج بحن خىاعاث  مؼ يُىف مً ُمسخلف  اؾخػغايُتغً مٍؼ

لت وىمُضًت اإلاجاالث، وئغاصة ولماث ألؾاوي م ػغوفت بٍُغ

وهؼلُت، جخػغى للؿُاؾاث والصخهُاث الؿُاؾُت مً 

ل   وُمػاعيت، البرهامج أوكف في أبٍغ
ٌ
مً َغف  2015ُؾلُت

لت  ِ بٍُغ
ُ

 يبِ الؿمعي البهغي التي واهذ جيك
ٌ
ُؾلُت

 ن صفتر أغباء.و ُمإكخت و بض

 إلاعالم الترفيهي بين ُمنحلٍد ُمعارض وُمضاند ُمدافع: -

ػخبُر بغ 
ُ
 لتزاوط الهىاغت ح

ً
امج ؤلاغالم الترفُهي وظها ظلُا

ل ما ًيخلضهُ 
ُ
 لي

ً
 َبُػُا

ً
ها ئمخضاصا

ُ
عواص   بالشلافت، ما ًجػل
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اث الهىاغاث الشلافُت مشل  ، Horkheimerو Adornoهظٍغ

ت،  الظًً ًيخلضون ِبكضة ألاقياٌ الجضًضة للشلافت الجماهحًر

 فأصوعهى مشال الظي وان باإليافت ئلى أغماله ال
ً
ػلمُت، ُمسخها

ػاعيت إلاىؾُلى
ُ
الجاػ   في اإلاىؾُلى "الغاكُت" وان صاةم اإلا

ػبر غً طلً "الخىكُذ الؿلبي" 
ٰ
وأزغها غلى الكباب، وىنها ال ح

ل ئبضاع فني، ئيافت ئلى أن جدىم 
ُ
 لي

ً
ػخبُر أؾاؾُا ٌُ الظي 

ل ما هى ُمخػلم باإلبضاع أفلض 
ُ
الهىاغاث الشلافُت في و

،  الشلافت عوخها، بػضما
ً
، حؿلُؿلُا

ً
أنبدذ مىخىظاث نىاغُا

لضمُه 
ُ
مىظها ئلى الُبلت الػاملت هجماهحر ُمؿتهلىت إلاا ج

وؾاةل ؤلاغالم، خؿب ُمىظغي مضعؾت فغاهىفىعث الؿابلي 

ل اإلاكاهضًً  غلى حػمل الظهغ، فان الهىاغاث الشلافُت جدٍى

لت حؿلؿلُت، مً  ىِخج بٍُغ
ُ
ئلى أهاؽ ُبلهاء، بفًل الترفُه اإلا

 بحن م
ُ

ػاُب غلى ؤلاغالم الترفُهي مً َغف ُمىخلضًه، البدض ٌُ ا 

فٍغ غً وؿب ُمكاهضة ُمغجفػت غلى خؿاب 
ُ
 الاهخماماإلا

بدم اإلاكاهض في الفهم الصخُذ للىاكؼ مً زالٌ خىاعاث 

هاصةت وهاصفت، ما ًجػلُه ًبخػض غً اإلاكاول الخلُلُت 

لضن كُمت 
ُ
لترب مً الهىامل الصخهُت التي ال ج للمجخمؼ ٍو

لت في ؤلاغالم هي  Jay,G,BLUMERُمًافت، ًغي  أن هظه الٍُغ

الؿُاس ي لضي الؿغب، وىنها  الاجهاٌاإلاؿإولت غً أػمت 

ت غلى الخػمم في الخفىحر، ومً  الاؾخػغاىظػلذ مً  أولٍى

والخأزحر الػاَفي أهم مً الخضًض غً  الاجهاٌ اؾتراجُجُاث
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فت ُمكيلت الخلٌى و ؤلاكتراخاث التي جسضُم اإلاجخمؼ، مؼ ئيا

أزالكُت هبحرة ُمخػللت بالتهىم غلى الصخهُاث الػمىمُت 

 واإلاؿاؽ بالخُاة الصخهُت،

مً ظاهب آزغ ُهىالً مً ال ٌؿاهض هظه اإلالاعباث التي جغي في 

ـَ  ، غى
ً
 ِؾلبُا

ً
كاهض واةىا

ُ
َمى وفي اإلا

ْ
وؾاةل ؤلاغالم كىة ُغظ

ُهم
َ
َغْون في البرامج الترفحهُت ؤلاغالمُت َغ   طلً ف  أزغي ٍلت ًَ

للغبِ بحن ألازباع، ألاخضار والخىاعاث الؿُاؾُت واإلاىاَىحن 

ا ًخػلم باإلغالم )زانت الكباب مجهم(، مالظًً هجغُوا ول 

اث  مً زالٌ نُاؾت كىالب أزغي لخلضًم هظه اإلادخٍى

ل مً 
ُ
ػَخلُض و ٌُ بها ِمم اإلاجخمؼ الػاصي، في هظا الهضص  وجلٍغ

ُاوي Kees BRANTSالهىلىضي   Brain MC NAIR، البًر

يي ؤلاغالم الترفُهي جمشُُل للؿُاس ي  أن Pippa NORRIS وألامٍغ

ت، هما أهُه ًُمضُّ ظؿىعا بحن  ُه أهثر ظىاٍع
ُ
زغي ججػل

ُ
لت أ بٍُغ

بري.
ٰ
 الخجاعب الػاصًت للمىاَىحن و اللًاًا الى

الترفيه الثلافي  بين فرنضا:بِ   «Le Grand Journal» برنامج -2

 وإلاعالم الضياس ي

ضة ألاولى لبرهامج البضاًاث ذواه  (Le Grand Journal) الىبحرة الجٍغ

ظهُغ لىا ٰمػاًىت هظا البرهامج ،2014 ؾبخمبر في
ُ
 الهُيلت الخالُت: ج

 هىع البرهامج : ئغالمي جغفُهي.

كاهضة ) جىكُذ البض
ُ
(، Accès prime time: كبُل طعوة اإلا

امىت مً الؿاغت الؿابػت وغكغة صكاةم لُال ئلى ؾاًت الش
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، ومً الشامىت وزمؿت وغكغون  وزمؿت صكاةم للُجؼء ألاٌو

 صكُلت ئلى الشامىت وزمؿت وزمؿىن صكُلت للجؼء الشاوي.

ة :  ضَّ
ُ ْ
،  55صكُلت ) 85اإلا صكُلت للجؼء  30صكُلت للجؼء ألاٌو

 الشاوي(.

 ئلى الجمػت. الازىحن: زمؿت أًام في ألاؾبىع، مً  أًام البض

خضزلحن والفلغاث: ُمخ
ُ
لضم، اإلا

ُ
ضزل عةِس ي في شخو اإلا

حن للفلغاث، فلغة اإلاىؾُلي الخُت، فلغن  ُملضمىن زاهٍى

لت هؼلُت، فلغة مىظؼ ألازباع،مدُاث  ت بٍُغ ألاخىاٌ الجٍى

للىلاف مؼ يُىف ؾُاؾحن، أو في مً مجاالث أزغي، 

م  لت هؼلُت )غً ٍَغ ، Les guignolsفلغاث ألازباع بٍُغ

ضة الهؿحرة  ، فلغة هؼلُت كهحرة Le petit Journalوالجٍغ

(، فلغة للخضًض غً SAVبػىىان زضماث ما بػض البُؼ )

خب.
ُ
 الشلافت، الفً والى

يىهت لبرامج 
ُ
ؾـ اإلا

ً
ظهغ ألا

ُ
اللغاءة ألاولُت لهظه الهُيلت ج

ػبُر البرهامج الاؾخػغايُتالخىاعاث  ٌُ في   وؤلاغالم الترفُهي،

  (nulle part ailleursالخلُلت غً نُاؾت ظضًضة لبرهامج )

بهضف   (،esprit canalالظي ٌػبر غما ٌؿمى عوح هىاٌ + )

اعاث الػلُا  (csp) بالفغوؿُت واعياء ما ٌؿمى  ظلْب  بمػنى الَا

مً عؤؾاء اإلاإؾؿاث والخجاع واإلاهً الشلافُت والتي حػخبر 

ىت مهمت بفغوؿا بيؿبت مدخىي البرهامج  باإلااةت، 23حػاصٌ  يٍغ

مغهؼي ومجمىغت  بملضم خفُت،الص ألاهىاع مً زلُِ غً ٌػبر
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مً الصخفُحن اإلاػضًً واإلالضمحن لفلغاث مسخلفت، اليل 

لت جغفحهُت بػُضة ول البػض غً الىمِ الىالؾُيي  بٍُغ

ىعة ُمخػلم بػاملحن  ازخُاع للخلضًم، 
ُ
مىاغُض البض اإلاظو

خابػت 
ُ
م الىفاء إلا كاهض غً ٍَغ

ُ
أؾاؾحن، ألاٌو جدًحر اإلا

كاهضة في ا
ُ
 أفالم ؾُيُماةُت،بغامج طعوة اإلا

ً
 للىاة وهي أؾاؾا

ا هى الضوع ألاؾاس ي اإلاىٍى لفلغة البرمجت كبُل الظعوة، 
َ
هى ط

دُذ 
ُ
أما الشاوي فُخػلُم بيىن هظه الفترة الؼمىُت ؾحر ُمكفغة وج

كاهضة للجمُؼ صون ئكهاء )الىمىطط 
ُ
 الاكخهاصيفغنت اإلا

كاهضة، لىً صف الاقترانلللىاة ُمخػلم بالضفؼ و
ُ
تر كهض اإلا

لت للتروٍج  لؼُمها بفتراث بضون حكفحر(، هما أنها ٍَغ ًُ قغوٍ 

لبرامج اللىاة ألازغي، صوعٍت البض ول ًىم غّضي الػُلت 

ن البرهامج مإؾؿت ى ألاؾبىغُت ٰمخػللت بُمخابػت ألاخضار و

 للخىاع، الىلاف والخػلُم، أما 
ً
غلى ألازباع التي جيىن مهضعا

ة فهي جلترُب مً الؿاغت و  ضَّ
ُ ْ
الىهف وهظا جلؿُم هالؾُيي اإلا

مً ئؾتراجُجُت البرمجت  ل ّيِ
ُ
ْضز ًَ ت، هما أهُه  للبرامج الخىاٍع

بنى غلى أؾاؽ ؾاغت
ُ
وِ ههف  غىض اللىىاث الخانت التي ج

هت لئلغالهاث،  ىظَّ
ُ
مً الؼمً بخللُو الخمـ صكاةم ألازحرة اإلا

 أن البض ًيىن ُمباقغ لجمُؼ ألاغضاص ما غضي ًىم 
ُ
غلما

 الُجمػت.

 
ُ
  هُيلت ظهغج

ً
جا دخىي هظلً مٍؼ

ُ
  اإلا

ً
ؤلاغالم والترفُه،  بحن واضخا

ت خلُلُت،  مً زالٌ مدُاث ئزباٍع
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ت ؾازغة جدىاٌو الازباع ألاهثر مػالجت  ايافت ئلى فلغة ازباٍع

لت هؼلُت وتهىمُت، هظا مؼ  غبر وكغاث الازباع الفغوؿُت بٍُغ

ظهىع وخًىع شخهُاث ؾُاؾُت إلاىاككت مىايُؼ 

  الؿاغت،

لضم الغةِس ي، غغف البرهامج حؿحراث فُ 
ُ
ما ًخػلُم بخسهو اإلا

ت لئلصاعة،  ٍغ ٌل ِمْجَها اإلاٌُى والخلفُت الخدٍغ
ُ
ظهُغ و ًُ  

ُ
ُمهمت

هُملضم عةِس ي  Michel Denisotالبضاًت واهذ بصخو 

ظهغ أن  ًُ والظي ًمؼط بحن مهىت الصخافت والخلضًم، ما 

في الخىاعاث البرهامج في البضاًت وان ًبدض غً مهاعاث الخدم 

ؾِىضث 
ُ
الؿُاؾُت وخىاعاث الترفُه والخلضًم، بػض طلً أ

همت ئلى )
ُ
( وهى باألخغي ُممشل ووىمُضي Antoine de Caunesاإلا

و هظه ئقاعة واضخت لغؾبت اللىاة للخدٌى أهثر ئلى الترفُه، 

لىً ؾغغان ما غاصث اللىاة ئلى ؤلاؾتهاهت ِبُملضمت بغامج في 

التي واهذ جمخلً ئػصواظُت و ( Maïténa Birabenشخو )

الخسهو هصخفُت و ُمظٌػت، لَخسلفها في الضوع ُملِضمت 

ت وفلغاث  بغامج أزغي واهذ بضاًاُتها في جلضًم ألاخىاٌ الجٍى

(، صفؼ الخؿُحر في ُمالن ُمْجَمؼ واهاٌ Daphné Bürkiاإلاىاصا) 

كاهضة ئيافت ئلى الغؾبت 
ُ
غ في مؿب اإلا بلىؽ و الؿلٍى الخُّ

ي الخغوط مً صوامت الترفُه للبرهامج لئلؾخػاهت الظاهغة ف

( الظي ولً ُملضما للفلغة Victor Robertبالصخفي )

ت في البرهامج وهظا بهضف الػىصة ئلى هىع بغامجي.  ؤلازباٍع



147 
 

           ظهغ الصخفي الفغوس ي اإلاػغوف 2006بضاًت مً 

jean Michèl apathie   ضة الىبحرة وهظا م الجٍغ مغافم لفٍغ

اء قغغُت ؾُاؾُت للبرهامج ولُاإلاا غغفذ الؿاخت إليف

باؾخجىاب  France 2و tf1الؿُاؾُت الفغوؿُت اهفغاص كىاحي 

وبالًبِ في  2010الغةِـ الفغوس ي، لىً بضاًت مً ؾىت 

الصخفي  الفغوؿُت( الغةاؾت )ملغ الاًلحزي  اؾخضغذهىفمبر 18

Michel Denisot  للمكاعهت في الخىاع مؼ الغةِـ الفغوس ي

داوعًٍ أظهغ ظاهبحن ؾ
ُ
اعوىػي واهما هظا الخؿُحر في هىغُت اإلا

 أؾاؾُحن وهما :

مً ظهت عؾبت اللىاة اغُاء اهبر كضع للؿُاؾت في بغاهمجها 

مؼ اإلادافظت غلى عوخها اإلابيُت غلى الترفُه ومً ظهت ازغي 

ئصعان عظاٌ ووؿاء الؿُاؾت في فغوؿا ألهمُت مشل هظه 

اؾُت واؾخلُاب ظؼء هبحر مً ُالبرامج لخضمت أهضافها الؿ

 باإلاؿاع الؿُاس ي بلضع ما 
ً
الفغوؿُحن الظًً ال يهخمىن أؾاؾا

  ًلتربىن مً الترفُه.

 العرض كمرجعية أصاصية -

ؾبم و أن جدضزىا في حػٍغف بغامج ؤلاغالم الترفُهي غً 

ل ما 
ُ
ىن مً زالٌ و مغظػُت الػغى التي جلترُن بالخلفٍؼ

اث، هما جل لضُمُه مً مدخٍى ترُن بالىاكؼ الؿُاس ي الظي ًُ

ل الخفانُل اإلاإزغة في اإلاكهض مً  الاهخمامأنبذ ًمُل ئلى 
ُ
ِبي

ظهُغ  ًُ اث ؤلاجهالُت،  ُّ مؿاخت  اؾخؿالٌزالٌ ؤلاؾتراجُج
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            لهظا البرهامج هفـ هظه اإلاغظػُاث مً زالٌ  الاؾخضًى 

ت جدىي أهثر مً زماهُت  بالَى بذجم هبحر، ِبُاولت مغهٍؼ

وغضٍص هبحر مً اليامحراث التي جىظُه هدى ول يُىف، 

لي، مؼ الترهحز غلى  الاججاهاث
ُ
ف

ُ
غ فىقي وا ئيافت ئلى جهٍى

لخلُت إلاالمذ الىظه والخػابحر، جىاظض الُغهذ 
ُ
الللُاث اإلا

ػبُر غً ؾىىؾغافُا ِبأبػاص مؿغخُت،  ٌُ غجبِ بالُاِولت 
ُ
اإلا

ت و ئغُاء ِمؿاخت للخػبحر غً َُّ م  ُمخػللت بالػغوى الخ ٍَغ

لت  ظهغ اإلاٌُى ئلى الٍُغ ًُ التي  الاؾخػغايُتاإلاىؾُلى، ما 

ىهُت، و بػضها ئلى  جىللذ مً اإلاؿاعح ئلى ألافالم الخلفٍؼ

لت للخأكلم مؼ الخغهُت الجؿضًت، فبػضما  البرامج، هٍُغ

ت تهخُم أهثر بما ًلىلُه الًُف أنبدذ  واهذ البرامج الخىاٍع

ان جىاُظضِه، ئيافت ئلى هظلً تهخُم بىيػُاجِه الجؿضًت، و مي

ظهُغ بضوعها هظا 
ُ
ػِؼُػها ألايىاء التي ج

ُ
الهىعة الجهاةُت التي ح

  . الاؾخػغاض يالُبػض 

 وغياب الحلديط  ألانضنة -

اؾُت التي واهذ في ُللض ؾحر البرهامج جلالُض الخىاعاث الؿ

الػاصة غلى قالىت يُف واخض جىظه له ألاؾئلت خٌى 

أو غلى قاولت يُفحن أو أهثر مؿاةل مػُىت تهم اإلاىاًَ 

             ًمشلىن جُاعاث مسخلفت في الؿاؾُت والُمحن والِؿاع

لت  أو الىؾِ أًً واهذ اإلاحزة ألاؾاؾُت هي الىلاف غلى ٍَغ

ًُ الايافت هىا في فخذ اإلاجاٌ  الفىغة والفىغة اإلاًاصة ،وجىم
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ايُحن وختى  أمام اليكُاء الشلافحن والفىاهحن والىخاب والٍغ

غح أؾئلتهم والخىم إلبضاءىاًَ الػاصي اإلا غلى   أعائهم َو

،  الًُف الؿُاس ي
ً
 اؾخًافت مما ًجػُل الخفاغل واكػُا

عظاٌ الؿُاؾت ِبلباؾهم البروجىوىلي وويػهم في هفـ اإلاغجبت 

مؼ باقي أفغاص اإلاجخمؼ، هظا ما ظػل اإلاكاهض ًالخظ مشال 

لت وػٍغا أو مؿإوال ًإصي أؾىُت أو ًغكو مؼ الًُىف  بٍُغ

غاصًت، هما جم الخؿلب غلى ول غملُت جلضٌـ للمؿإوٌ 

ت الخػبحر ئلى أبػض الخضوص ونىال ئلى  الؿُاس ي وطهبذ خٍغ

جللُض الغؤؾاء والىػعاء والصخهُاث الػمىمُت في الفلغاث 

ت مً خُض اللباؽ، الهىث والخغواث   اليىمُضًت  الازباٍع

ياجىعٍت، لت واٍع في جلبل هظا  ولم ًىً لهإالء أي زُاع   بٍُغ

ت الخػبحر والابضاع  الىيؼ ؾىي اللٌى بأنهم ًدترمىن خٍغ

غلى   وهم في الخلُلت غاعفىن مضي جأزحر مشل هظه الىيػُاث

 قػبُتهم الؿُاؾُت.

 ألادوار -
ُ
عبة

ُ
 املصداكية و ل

ضة الىبحرة غلى اإلاؼط بحن ألاصواع والبدض  ٌػخمُض بغهامج الجٍغ

غً اظهاع الىاكؼ الترفُهي  جاعة غً الكغغُت الاغالمُت وجاعة

ظهُغ هظا  ًُ م الػامل في الاؾدُضًى،  مً زالٌ هىغُت الفٍغ

 في شخهُت ُملضم البرهامج الظي ٌػخبر صخفُا 
ً
أؾاؾا

وملضما في آن واخض ايافت ئلى وىهه مىخجا ومؿحرا في اللىاة 

احي كاةض اوعهؿترا خلُلي للخِ الافخخو هى في هظه الخالت 
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الى اغُاء مهضاكُت الاغالمُت لللىاة للبرهامج الظي ٌؿعى 

م ما ٌؿمُه             باألها ألانلُت" ـب François Jostغً ٍَغ

(Je-origine وىهه ًجمؼ نفاث لم جىً مجخمػت مً طي ،)

ذ بحن الصخفي بخسههه  كبل أًً وان الفغق نٍغ

اجه البروجىوىلُت الىاظب الالتزام بها وملضم البرهامج  ويغوٍع

ما هجضه ًبخػض غً الىمِ الىالؾُيي   غاصةالازغي والظي 

لت الخضًض أو الهىضام أو الخهغف صازل  ؾىاء في ٍَغ

غلى ظػل  Michel Denisotالاؾخضًى، في هظا الهضص، ٌػمل 

ًخىاظض في   بغامجه ُمغجلبت مً ظمهىع واؾؼ ولىً غىضما

خىاٌ عؾمي، مشل طلً الظي ظمػُه مؼ الغةِـ الفغوس ي 

(، فهى ًمخلً 2010هىفمبر 18هُيىال ؾاعوىػي )خىاع 

 الكغغُت الاغالمُت لظلً.

ضة الىبحرة بهىضام هالؾُيي  غاصة ما هجض اإلالضم في الجٍغ

اض ي وعبُت غىم ومغافلىه بلباؽ   "الجُجز" والِخظاء الٍغ

والتي جلغي الخاظؼ بحن اإلاكاهض الػاصي وعظاٌ ووؿاء 

 هظا مؼ
ُ
الخظ ًُ ىن وجلغبهم مً بػًهم البػٌ،    الخلفٍؼ

denisot  وأخض اغًاء البرهامج )مىلىص غاقىع( الظي ٌػض

لضم فلغة خٌى الؿِىما بلباؽ غاصي وهدً هىا في الضوع  ٍو

ُت وهظا بالخدضًض لػبت ألاصواع الشاوي مً الغةاؾُاث الفغوؿ

 اإلالؿمت ليل واخض في الاؾدُضًى.
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 لَضي بغامج  الاهًباٍهظا اإلاؼط بحن 
ً
بالؿت لِـ مدهىعا

ُ
واإلا

والبرامج  talk showهىاٌ بلىؽ بل هى جالقي بحن بغامج 

 ئلى
ُ

جللُو اإلاؿافت بحن   الؿُاؾُت الخللُضًت والتي تهِضف

ؿعي وعاء أهبر غضص الجمهىع وعظل الؿُاؾت، مً زالٌ ال

كاهضًً، و 
ُ
ىن ئلى الترفُه الكباب الظًً ًمُل اؾتهضافمً اإلا

 أهثر مً الؿُاؾت.

برنامج "ك: خنا ك: الناش" وثجربة إلاعالم الترفيهي  -3

 بالجسائر:

  أٌو بض للبرهامج في ألاًام ألاولى مً قهغ عمًان اهُلم

ت 2016  لؿىت  اللىىاث الجؼاةٍغ
ُ

 هب اعجفاع، أًً حػغف
ً
حرا

ىوي، باألزو ليل ما لالؾتهالن مخػلم بالترفُه  ُ هى الخلفٍؼ

الكهغ بػاصاث  الكترانوؿب الاغالهاث في اللىىاث  اعجفاعمؼ 

اؾتهالهُت هبحرة في اإلاجخمؼ الجؼاةغي غلىِ ؾغاع اإلاجخمػاث 

 الاؾالمُت،

 le grand journalفىغة البرهامج مؿخىخاة مً ججغبت 

هفـ الخهمُم والىمِ غلى قاِولت  الفغوؿُت و َمشُالِتها مً

عؾَم ُبغوػ ِغّضة بغامج الخىاع  بغامج الاغالم والترفُه،

ىن الػمىمي الجؼاةغي ِمشلالاؾخػغاض ي   ، ِبضاًت مً الخلفٍؼ

وبغامج أزغي لىً هظه  2000  بغهامج "نغاخت عاخت" ؾىت

لم جىً جضِمُج الخىاعاث الؿُاؾُت وهظا ٌػىص أؾاؾا   ألازحرة

اللىاة الػمىمُت الى الؿلُت الؿُاؾُت ما ظػل  الى جبػُت



152 
 

حؿُحر ألازباع والبرامج الؿُاؾُتُ مخدىم مً َغف ئصاعة 

ىن الػمىمي صون الترزُو لئلهخاظاث الخانت التي   الخلفٍؼ

جلخىحها اإلاإؾؿت الػمىمُت للَخُُغق لللًاًا الؿُاؾُت، ِمً 

ىلِؿُم البرهامج )لـُمّضة  ًُ يل 
َ

 الك
ُ

تي غاصة ما صكُلت وال 90خُض

ر مً
َ
ث
ْ
ه

َ
صكُلت( ئلى فلغاث غضًضة،  120  جخجاوػها ئلى أ

البضاًت جيىن بخلضًم صخفي وبػضها جلضًم الًُىف مؼ 

ة  ضَّ
ُ
لضم ُم  مجصكُلت، ًُيكِ البرها 20ئلى  15َغح ألاؾئلت إلِا

 غلحها، بغفلت ُم 
ً
ػخبُر في هفـ الىكذ ُمكغفا ٌُ يكُي والظي 

لؿً، وهىع اليكاٍ فلغاث ًسخلفىن مً خُض الخسهو، ا

 خُض هجُض ؤلاغالمي والياجب خمُض غُاش ي، وهى اإلاضًغ

ػخبر مً أهبر ألاؾماء ٌُ والظي   لؿابم لُىمُت ظؼاةغ هُىػ ا

الاغالمُت ؾىا وججغبت غلى البالَى، ُخُض أهه بضأ غمله 

في َغح ألاؾئلت   الاغالمي في الصخافت وغغف غلُه الجغأة

اهؿىوي في الُغح والاغخماص غلى الىمىطط الاهجلىؾ

مشل خمُضة الػُاش ي جلً الكغغُت الاغالمُت  الاؾخفؼاػي  ٍو

َض ججؿُُضها في البرهامج بالىظغ ئلى َخضازت الخجغبت،  التي أٍع

 أن الترفُه غاصة
ً
في اإلاجخمؼ الجؼاةغي ًلترن أهثر   ِغلما

ت،  الصخفي لغنُض مػغفي وفحر وغالكاث  امخالنبالسخٍغ

الؿُاؾُت والشلافُت صغم  شخهُت ومهىُت مؼ الصخهُاث

ًت في  البرهامج مً زالٌ هىغُت الًُىف، وهظا الُػمم و الِجّضِ

َغح ألاؾئلت، ئيافت ئلى حػُضص جسههاجه خُض أهه عواتي 
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ت والجؿضًت ما  وعظل مؿغح ًمخلً مً اللضعاث الفىٍغ

ُمىع التي حؿخىِظُب 
ُ ْ
بُػت البرهامج ،َ ًخػامل مؼ ألا ًخأكلم َو

،
ً
ٓغح و  الهغامت أخُاها

َ
َما ًماهُؼ باإلا

َ
،   غً الابخػاصه البروجىوٌى

غكُو غلى أوؿام   ًهػض غلى عهذ اإلاؿغح في البالَى ٍو
ُ

خُض

 غً أنىلها في غضًض مً 
َ

مىؾُلى "اللىاوي" التي بدض

ـُ ئغالمي مً الجُل  ، ئلى ظاِهِبه ًجل
َ
ألاغماٌ التي وكغها

 وهاقِ في الصخافت ؤلالىتروهُت، غ الجضًض )غبضو ؾماع(
ً
اصة

هأؾلىب للخػاُمل مؼ  الاؾخفؼاػ ٌػخمُض غلى  ،الاهفػاٌما هخاُبُه 

الًُىف وهظا بلضِع ما ًُظهغ َخماؽ الكاب الجؼاةغي ِبلضِع 

ما ٌُػاُب غلى البرهامج الضزٌى في مؿدىلؼ الطجت ؤلاغالمُت 

الفىاهت  الازىانغلى ِخؿاب الىلاف الهاصب والػمُم، ًخىؾِ 

اةلت خٌى الشلافت والفً مً باب ؾلُمت غباصة في َصوِع الؿ

 ًِ الخسهو الُصخفي  الابخػاص  الخسهو وهظا مإقغ آزغ َغ

ني هَمغظػُت ِلُغِح ألاؾئلت، َعؾَم أن 
َ
ٌ ئلى اليكاٍ الف والخدىُّ

 أَن الَػَمل 
َّ
 ئال

ً
الهضف هىا هى أن ًُداِوَع الفىاُن َفىاها

 غلى هىغُت 
ً
م آزغ أظَهَغ جأزحرا ُِ الصخفي َجدٌى ئلى مى

خىاعاث، ًُمشل هظا الشالسي لىخضه بػٌ الاصواع التي ال

وكاهضها في بغامج الاغالم والترفُه، أًً ًدىاؾُمِ هىضام 

ؤلاغالمي )خمُضة لػُاش ي( الىالؾُيي ِبغبُِت ُغُىم غلى قيل 

فغاقت مؼ اللباؽ الُىمي للصخفي غبضو ؾماع، واللباؽ 

ُر اليل مً َغف ؿحَّ الصخفي  الخللُضي للفىاهت )الصخفُت( وَُ
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م للبرهامج الظي ًمؼُط بحن ألاؾئلت الؿُاؾُت والخلضًم  لّضِ
ُ
اإلا

غاث، في اإلالابل زالزت 
َ
ل

َ
الترفُهي مؼ الخػلُم وجلضًم الف

 بحن شخهُاث ؾُاؾُت، 
ً
 ما ٌُكيلىنَ مؼظا

ً
يُىف غاصة

 فىاهحن وعٍايُحن،

دّضص ِليل 
ُ
م للَىكذ اإلا عؾم ُوظىص جلؿُم في وعكت الٍُغ

 أَن 
َّ
َ ما َجيىن ظماغُت بمػنى أن  الًُىف ئال

ً
الخىاعاث غاصة

يل َمػني ِبالؿإاٌ والجىاب، هظا ما ال ٌؿمذ 
ُ
 باخترامال

دّضص
ُ
أِزُغ غلى   الىكذ اإلا ًُ كاهـض، ؤلاًجابي ُهَىا ُهىا  اهدباهو 

ُ
اإلا

 ازخالفجىاُنل الًُىف فُما بَُجهم غلى   ئمياهُتًىُمً في 

لبرهامج أًً جسُههاِتهم)مشلما خضر في الػضص الؿاصؽ ل

مْذ 
َ
  اؾخًافتج

ً
غة

ُ
ِغب ه

َ
غلُض ُمخلاِغض مً الجِل و ال

دِلُم  ًُ  بحن الصخىم الػمىمُت و ألاظُاٌ. اخخياوااللضم(،ما 

 الضاـرة ألاغنيةاملضرح الحلفسيىن: و  -

لغاث اإلاؿغخُت غلى مًخمشل الجاهب الترفُهي في البرها
َ
ج في الف

ىغت مً اإلاؿغخُحن ُعهذ هبحرُ ملابل ِللًُىف ًُمشل فُه مجم

 كهحرة ُمضتها ال َجخػضي 
ً
صكاةم، هجضهم  5اإلادترفُحن أصواعا

 ًإصون ملُػا مً
ً
مؿغخُت ُحػبر غً ؾىىاث ؤلاعهاب   مشال

ؾىُت َؾازغة ِبسلفُت ؾُاؾُت مؼ وىعَؿغافُا ُم 
ُ
ػُىت وبػضها أ

 ئلى ِلَباؽ ُمكترن وُمغافلت مً َغف ِفغكت مىؾُلُت، 
ً
ئيافت

 في هظا 
ُ
الخظ

ُ
الُجؼء مً البرهامج هى ؤلاؾِخػاهتِ بالفً اإلا

 ، ِبؿِىاًى والاظخماعياإلاؿغحي هأصاة للَىلْض الؿُاس ي 
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 َم 
ً
ِىُؼ غلى اليىمُضًا ؾالبا

َ
غج ًَ  وبـازغاط َمؿغحي 

ً
ىخىب َكبلُا

ّلِ َخللت ُأؾىُت ؾازغة بىلض 
ُ
، ُجبض في و

ً
والتراظُضًا ئؾِدشماءا

خُ  ًَ ًما 
َ
ذ للىيؼ الؿُاس ي والاكخهاصي ه  اؾخؿالٌُم ئغاصة نٍغ

ت َهؼلُت ِلىلض اإلاؿإولحن وجهغفاتهم في ومًاث  لغة ئقهاٍع
َ
ف

ًَ الىمًاث ألانلُت التي ُجبض في اللىىاث  ُغ ِم
َ
سخ

َ
ت ح اقهاٍع

 الخانت، وهظا الػمىمُت و 
ُ
ػظلت ح

ُ
 ؿخػمل إلُاػالجت ُصعامُت إلِا

ٌُ ُم  هْذ ػُىت  ـِ الغُّ جلضُم َوكغة  ُ ػاويِ مجها اإلاىاًَ، غلى هف

َبر ئزباٍع
َ
ىُت والضولُت َمَؼ َحؿحر الخ تَ ؾاِزغة َتهخُم ِباألخباع الَى

ِ  باالؾخػاهت مي، ُ ٌؿخػان فُه ِبكٍغ
ُ
بأصاء ِقـػغي َتَهى

فٍغ لهظ الاؾخػماٌالػاظل الىعقي هأصاة إلظهاع 
ُ
الِخلىُت  هاإلا

 مًَ َغِف اللىىاث الخانت،

غلى ماةضة الخىاع ًضزُل ُزىاتي وىمُضي ًخلمُو َشخهُاث 

ُحر َمالمذ الَىْظه غمى 
ْ
ؿ

َ
كبُه ئلى َخّضٍ  باؾخػماٌمُت غبر ح ٌُ ِكىاع 

َبني َهفـ َهبراث الهىث 
َ
لهىصة، مؼ ج

َ
َبِػُض الصخهُت اإلا

ـُ الص يء  والخغواث و َجلضًم نىعة واعواجىعٍت للصخهُت، هف

 كبل نهاًت البرهامج بضزٌى ممشل وىمُضي ًخلمو 
ُ

ًدضر

لىم أخُاها شخهُت صًيُت وؾُاؾُت مػغوفت )غلي بلخا ط( ٍو

بالضغاء والؿىاء والغكو هخمشُل لىاكؼ عظاٌ الضًً 

ف ُظغأة في الخػاُمل  ظِهُغ هظا الخهغُّ ًُ والؿُاؾت في الجؼاةغ، 

 أَن ألامغ في ؾاًت الخؿاؾُت في مجخمؼ ال 
ً
خضًىحن( ِغلما

ُ
مؼِ )اإلا

ل مإقغاث جخػلُم بالضًً.
ُ
ُل في الػاصة اإلاؿاؽ ِبي  ًَخلبَّ
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  بغهامج "وي خىا 
َ

بض ًُ ع أن  ِغّ
َ
ل
ُ
وي الىاؽ" الظي وان مً اإلا

َُلت قهغ عمًان، بمخىؾِ زمؿت أغضاص في ألاؾبىع، 

ت لؤلؾخضًى  َغ
ُ

جىكف في غضِصِه الؿاصؽ، بػَض حجؼ الك

غزو، ئطا واهذ الُدجت اللاهىهُت 
ُ
غ ؾحر اإلا بضواعي الخهٍى

الخظحن عبُىا ألامغ بُمداولت قغاء 
ُ
واكػُت، فان الػضًض مً اإلا

جمؼ الخبر، وهي  َعُظل
ُ
ألاغماٌ اإلاكهىع )ئؾػض عبغاب( إلا

ِخم بػَض 
َ
ْم ج

َ
وفهل  الاجهاٌوػاعة  اغتراىالهفلت التي ل

 آزغ 
ً
ذ اللًُت ُبػضا

ْ
الػضالت ِلهالر هظه ألازحرة، هما َغَغف

َبْػَض َسجً مضًغ اللىاة مؼ مضًغ ؤلاهخاط ومؿإولت في وػاعة 

غزو وجلضًم
ُ
جغزُو ُمىافي  الشلافت بُتهم اليكاٍ ؾحر اإلا

ت البرهامج الترفُهي ؤلاغالمي هظهِه،  لللاهىن، أظهغث ججٍغ

ِغّضة ئقيالُاث في وكاٍ اللىىاث الخانت بالجؼاةغ، التي 

ر ِوفَم كاهىن أظىبي، و بترزُو مإكذ مً َغف الىػاعة  ؿِحّ
ُ
ح

الىنُت، عؾم وظىص ُؾلُت للًبِ الؿمعي البهغي و حػُحن 

لّضم ئ
ُ
ْم ج

َ
غ أغًائها والتي ل

ٓ
لى خّضِ ألان ال هضاءاث للترشر للًف

هضع  بدلىق 
ُ
وجأؾِـ كىىاث زانت وفم اللاهىن، وال ج

صفاجغ قغوعي لًبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي، وهى ما 

ظػل البػٌ ًغي فحها عؾبت في ئبلاء الىيؼ غلى خاِلِه، هظه 

الىيػُت اللاهىهُت أزغث في جىاظض بغامج ههظه والتي جدخاط 

ت الخػبحر مً ِظهت، و حػمُل هظلً كاغضة كاهىهُت جً ُمً خٍغ

 غلى جفاصي الخجاوػاث في خم ألاشخام مً ِظهت أزغي.
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ر ِمن  أو ُسخرية "The Daily Show" برنامج -4 ـِ إلاعالم الَضا

 إلاعالم

 :The Daily Showهيكلة برنامج 

 The Daily Showئؾم البرهامج : 

  الىىع البرامجي: بغهامج ئغالمي ؾازغ

ىُت Comedy Centarl (Cc)ض: قبىت كىاة الب ، و هي كىاة أمٍغ

جمؼ قبياث 
ُ
ُمخسههت في بغامج الهٌؼ و اليىمُضًا، جابػت إلا

MTV،اليىابل  ، ملغها مضًىت هُى ًىعن، جُبض غبر الؿاجل          

ل ADSL ـوال
ْ
ؿاث و فغوع في صٌو الػالم ِمش

ُ
،لها غّضة كىىاث بل

ؿغا، أإلااهُا، بىلىهُا، ض، ؾَى ُاهُا، الؿٍى  ئًُالُا و هىالهضا بٍغ

(www.comedycentral.com) 

 ئلى الخمِـ. الازىحنصوعٍت البض: أعبػت أًام في ألاؾبىع، مً 

ة :  ضَّ
ُ ْ
  صكُلت، 27اإلا

.
ً
كاهضة: ملُىن وههف ملُىن مكاهض ًىمُا

ُ
 مخىؾِ وؿب اإلا

  الفلغاث:

 زالزت صكاةم(. البرهامج ُملضم َغف مً وىمُضي مىهىلىط( 

 .)كغاءة هؼلُت للصخف )زالزت صكاةم 

  ِعوبغجاظاث أو حػالُم خٌى ألاخضار ألاهضًت مؼ عب

 الخِ مؼ ُمغاؾلحن )ممشلىن وىمُضًىن(.

  خىاع مؼ شخهُت غمىمُت؛ ؾُاؾُت، زلافُت..)غكغة

 صكاةم(

http://www.comedycentral.com/
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 ( فلغة الجهاًتmoment of Zen( )30 )زاهُت 

، زلفُه John STEWARTم ُملضم للبرامج هى الخلضًم : أه

 Trevor NOAHبػضها 

ُمحبآدل بين إلاعالم  واصحغالل اصحعراض يُمدحىي  -

 والترفيه:

ٌؿخلبلُه اإلاكاهضون   (Voix offًبضأ البرهامج بهىث زفي)

ىعن  بلىله " مً اإلاغهؼ الػالمي لؤلزباع اليىمُضًت في هٍُى

ؾدُىعاث، البضاًت  هدُُىم أهخم في الػغى الُىم مؼ ظىن 

جيىن صاةما بخدضًض الؼمان واإلايان )الُىم، الكهغ، الؿىت 

 ُهَىا ُمخػلم باظهاع آلاهُت وهي 
ُ

ىعن(، الهضف واإلاضًىت وهي هٍُى

ت  زانُت مهمت في الخبر ومخػللت بما جلضمه الكبياث الازباٍع

اإلاػغوفت ايافت الى ان هُىٍىعن جمشل الؿلُت واللىة الىبحرة 

غالم اإلاخىاظضة فحها، باغخباعها أخض أهبر وأهم لىؾاةل الا 

 مغاهؼ الصخافت في الػالم

زاهُت وهىا هالخظ  30بػضها ًهفم الجمهىع الخايغ إلاضة 

الخدٌى مً بغهامج ؾُاس ي هالؾُيي في البضاًت الى الهخافاث 

ان  مِحُز البرامج اليىمُضًت، أن البرهامج ٌؿحر غلى مؿخٍى
ُ
التي ج

ٍلت جياملُت غلى قاولت بغهامج جغفُه مخخابػان ومغجبان بُغ 

ت، ضة ازباٍع ىا أماَم ئظهاع ِلشلافت قػبُت  وظٍغ
ُ
ما ًجػل

 أهىا في خالت   ومؿاةل غمىمُت في هفـ الىكذ،
ً
ظهُغ ظلُا ًُ

ِىً 
َ
ًاص ل

َ
زُاب جغفُهي وخالت زُاب ئغالمي ِبكيل ج
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ػغى مىهىلىؽ  ِبتراُبِ وجياُمل، بػَض اإلالضمت ًأحي اإلالضم َو

  بػضه ًخدٌى ئلى ئؾخجىاب شخهُت غمىمُتوىمُضي و 

يي الؿابم  (، وبحن Barak OBAMA)مشل الغةِـ ألامٍغ

لت  الفلغجحن هجض فلغة أزغي حػني بػغى الصخف بٍُغ

 ٌ اإلاؿاةل الؿُاؾُت  هؼلُت، ئيافت ئلى عوبغجاط أو الخػلُم خى

ظهُغ الجاهب اليىمُضي مً ظهت  ًُ الغاهىت، هظا الترجِب، 

 في والجاهب الاغالمي 
ُ
الخظ ُُ مً ظهت ازغي، َأما ألاٌو ف

شخهُت اإلالضم اإلاكهىع والظي ًلجأ الى فً اإلاىهىلىؽ 

َماَعؽ في اإلاؿغح )هى بظاجِه مؿغحي ووىمُضي 
ُ
اليىمُضي اإلا

 بالػغوى فىق الخكبت(،
َ
ً، َبضأ أما الشاوي فهمى   الخيٍى

مخػلم بالخىاعاث الصخافُت لصخهُاث غمىمُت وهدً هىا 

ػِبُر غً في نلب الػمل الا 
ُ
غالمي ، هما أن الفتراث الىؾُى ح

مؼط خلُلي للصخافت مً زالٌ َغغْى أهم أزباع الجغاةض، 

فت، وهظا ما ًُدلم غملُت هلض إلاا جلضمه  لت ٍَغ لىً بٍُغ

 في ُمدخىاها 
ً
ًا كاهض غلى الخفىحر ِظّضِ

ُ
ِ اإلا

ّ
الُصخف ِلخض

.
َ
 وخُاصها

خُض هجض وفي مػالم الضًيىع هظلً ًظهغ الخهىع الازباعي 

خدضر مؼ اليامحرا غلى  اإلالضم ظالؿا في هغس ي وعاء مىخب ٍو

قيل ملضم أزباع مؼ وظىص نىع أغلَى الكاقت مً الجاهب 

ألاًمً ُجضغم ما ًلىله ، وبػضها ُهالخظ جلضًم لبػٌ ألازباع 

لىم  زغي ٍو
ُ
وختى أظؼاء نؿحرة للخهو التي جبثها كىىاث أ
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ى ملاعباث اإلاػالجت اإلالضم هىا بُغح حؿاؤالث والخػلُم غل

ت .  الازباٍع

هظه الهُيلت التي حػخمض غحها )صًلي قى( هي هفؿها التي 

الخللُضًت،  talk showهجضها في بغامج الىلاف الاؾخػغاض ي 

ًُ في  هما ُيهَخُم بالغوبغجاط هىىع صخفي لىً الاهخمام هىا ًىُم

ت مً ملاعباث اإلاػالجت الاغالمُت التي حؿعى ئغُاء  السخٍغ

ت في أماهً ألاخضار غً  عاهُبا بخىاظض اللىىاث ؤلازباٍع

دُِ الخهىعي 
ُ
م قبىت ُمغاؾلحن و الترهحز غلى ئظهاع اإلا ٍَغ

في زلفُت الكاقت، الظاهغ في ُمدخىي البرهامج هى جىاُظض 

، مً زالٌ جلؿُم الفلغاث الاؾخػغاىظمُؼ جىابل 

لً ألاصاء التي حػخِمُض في قِلها الترفُهي غلى هىع ٍغ   َو

(Stand up مشل
ُ
( وهى هىع مؿغحي للمىهىلىؽ ًلىم فُه اإلا

لت هؼلُت، مؼ َمؼظـها ُهَىا بالجاهب  بغواًت كهو بٍُغ

ل الػمل ؤلازباعي ئلى  ؤلازباعي و الؿُاس ي، ئيافت ئلى جدٍى

 ُمخباصال
ً
دلم البرهامج ئؾِخؿالال ًُ ْم و وىمُضي، 

ُّْ َ
بحن   جلضًم ق

ْم، أما الشاوي الترفُه و ؤلاغالم، ألاٌو ٌؿَخسِضُم الش
ُ
اوي للَتَهى

بخِػض غً اإلاىايُؼ 
ُ
كاهض اإلا

ُ
فُػَمُل جدلُم الخلغب مً اإلا

لتها الىالؾُىُت  .الؿُاؾُت و ألازباع بٍُغ

  الُسخرية من الصحافة في ِعّسِ أزمِتها : -

لظهىع بغهامج مشل  الاكخهاصًتبؿٌ الىظغ غً اإلاغظػُت 

The Daily Show،ُه
ُ
والتي حؿعى ئلى  ، وِنفت اللىاة التي جُبش
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  ؿبت ُمكاهضة ُمغجفػت و مً زاللها مضازُل مالُتوجدلُم 

 في قبىتها البرامجُت، 
ً
ا  أنها جغجِىُؼ غلى الُفياهت خهٍغ

ً
غلما

فؿُغ جُىعُه وهجاُخُه هظلً مً زالٌ أػمت اإلاهضاكُت التي  ًُ

، وباألزو في الىالًاث 
ً
ػاوي مجها ؤلاغالم ِغىض الؿغب غامت ٌُ

خدضة ألام
ُ
ِهضث خؿب )اإلا

َ
ىُت التي ق   ( في الؿىىاثMayerٍغ

ألازحرة أػمت مهضاكُت وهظا ٌػىص ئلى ؾببحن أؾاؾُحن : ألاٌو 

مخػلم باإلاىافؿت الكغؾت لللىىاث والتي ظػلتها جبدض غً 

ؿخِلل 
ُ
جىؾُؼ أؾىاكها ولى غلى خؿاب مباصب ؤلاغالم اإلا

 ِباخضار ما بػض
ً
الخدّغِي والبدض، والشاوي مخػلم أؾاؾا

َ
     و

ىُت  اؾخلامذؾبخمبر أًً  11 مػظم وؾاةل ؤلاغالم ألامٍغ

ىُت   غلى َزِ و ُعؤٍت البِذ ألابٌُ واإلاإؾؿاث ألامىُت الَى

ًُ ُهَىا في خالت ف ْد
َ
ىُت و ألامىُت"، ه ٍضة غ بُذجت "اإلاهلخت الَى

ت الفياهُت فغنت  اؾخىمذمً هىِغها أًً  البرامج ؤلازباٍع

ت الخل لضان البرامج ؤلازباٍع
ُ
لُضًت ِلكغغُِتها، لـخخِسظ مً ف

 ِلخضغُم غمِلها 
ً
ألازباع والخىاعاث هلىالب ئغالمُت مهضعا

غ 
َ
سخ

ٓ
ًت ِمً ِظهت، و ح الترفُهي، ِلُخدلم ِلىفِؿها قغغُت الِجّضِ

 
ْ

ظاِتها، وَخض
ُ
ً مً زالٌ ئظهاع جىاك

ْ
مً ُمػالجت ألاخضار ِجل

ُمُه وؾا لّضِ
ُ
ر خٌى ما ُج

َ
ث
ْ
ه

َ
كاِهض غلى الدؿاٌؤ أ

ُ
ةل ؤلاغالم، اإلا

ِه  ُْ باجباع غملُت ئغاصة الخبر ئلى ؾُاِكِه ألانلي مؼ الخػلُم َغلَ

لت الِىخابت  باؾخؿالٌ هخابت كههُت ُمؿخلهمت مً ٍَغ

ِلً هى ِنُاؾت 
َ
اليىمُضًت في اإلاؿغح، أخؿً صلُل غلى ط
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ت،  ً الُصُخف باؾِخػماٌ الُسخٍغ هم غىاٍو
َ
كغاءة ُمؿاًغة أِل

ػبُر خؿب ) َهِظِه اللغاءة الهؼلُت في
ُ
( HABERMASالُصخف ح

غلى َويٍؼ َغلالوي ٌػمُل غلى جفاصي الخّضِ ألاكص ى، ئيافت 

ِ   ئلى وىهـها غامل ئضخان، فهي في الخلُلت وؾُلت
ّ

ِلخض

ُرن الػاَفت أو أي جأزحر 
ْ
ت ًَ  

َّ
" و أال

ً
بُا

َ
الجمهىع أن ال ًيىَن "ؾ

  زاعجي ًمَىُػُه مً الخفىحر ِبىفِؿِه 

 ـــــــاثمـة :

َض ئظهاع خاالث خلُلُت لـُمماعؾت ؤلاغالم الؿازغ والترفُهي َبػ

ىُت،  في البرامج اإلاخىاظضة في ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ػخمُض غلحها  ٌُ ًُ اللٌى بأن الىنفت التي  ْمِى ًُ فغوؿا و الجؼاةغ، 

في جهمُم هظه البرامج ُمدكاِبهت ئلى َخّضٍ بػُض، وهظا مً 

ؼط بحن 
َ
ؤلاغالم و الترفُه، البدض غً ِزالٌ غىامِل اإلا

ٌ الاؾخػغاىالكغغُت ؤلاغالمُت،  ، الَىلْض، ألاوؿَىت، حػٍى

ىن  ت، ئيافت ئلى الغبِ بحن الخلفٍؼ الخلضٌـ بالُسخٍغ

 و الكبياث 
ْ

ُه مً ِزالٌ  الاظخماغُتهضَغامت َبض
َ
ت ل هاؾِخمغاٍع

خابػت والخلاُؾم،
ُ
  ؤلاعجاب واإلا

ن صوع وأهضاف هظا الىىع ِمً ظاهٍب آزْغ، ًُمىً الخمُحز بح 

البِئت التي جيكأ   مً البرامج والتي جسخلف وجخؿحر بالىظغ ئلى

ػبُر  ٌُ فحها وؾُاق اليكاٍ، ففي البلضان الضًمىكغاَُت والتي 

 ًُ ْمِى ًُ   الدؿاٌؤ غً  ؤلاغالم فحها غًُ  ؾلُت كاةمت بظاتها، ال 

وظىص مشل هظه البرامج مً غضمه ألن اللىاهحن وجلالُض 
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ت ؤلاغالمُت هفُلت بًمان ظهىعها، هما ُجضافؼ غً الخٍغ

ت مً الصخهُاث الػمىمُت  تها في الىلض و السخٍغ خٍغ

ًُ في ئغُاء بضًل للمىظىمت ؤلاغالمُت  وُع ُهىا ًىُم والىاكؼ، الضَّ

ل ُؾلُتي الؿُاؾت و اإلااٌ في 
ُ
 بخضز

ً
غجبُت أؾاؾا

ُ
الخللُضًت اإلا

 جىظُه ؤلاغالم.

ماح للُمكاِهض  جفىًُ هظا البىاء ؤلاغالمي هظغة  باجساطو الؿَّ

ـَ غلى اإلاػلىماث و ألازباع فلِ، بل هظلً  وهظا  -هلضًت، لِ

غلى اإلاإؾؿاث الاغالمُت، ؤلاغالمُحن والبرامج طاث   -هى ألاهم

 الُاِبؼ الخللُضي للخىاعاث الؿُاؾُت وألازباع،

ىن ًُّغح ألاؾئلت غلى  ًُ أمام جلفٍؼ ْد
َ
في مشل هظه الخالت ه

لْض طاحي، حؿمُذ باغاصة الخفىحر في هفِؿِه 
َ
، و ًلىم بػملُت ه

ت الخػبحر  ماعؾاث ؤلاغالمُت و ِزضمتها لُخٍغ
ُ
جاغت اإلا

َ
َمَضي ه

  والخم في اإلاػلىمت،

غلى غىـ اإلاجخمػاث الضًمىكغاَُت فِان الترفُه ؤلاغالمي ال 

ػىكاث كاهىهُت 
ُ
 إلا

ً
ٌُ في بضاًت اإلِاكىاع بالجؼاةغ، هظغا ًؼا

 ِ
ّ
ظِهُغ أن أهمُخُه ال وزلافُت، لى

ُ
هغ ج ِ

ّ
داوالث الؿابلت الظ

ُ
ً اإلا

ًُ فلِ في ئيفاء الغوح الىلضًت لضي اإلاكاهض خٌى  جىُم

دلُت،
َ
ماعؾت ؤلاغالمُت اإلا

ُ
ُبْل ُؾ ئًجاص  لـُخػاصاها ئلى اإلا

 
ُ
م  ِ زغي أ

ُ
م جغاه غ الػمل ؤلاغالمي ِبدّضِ َطاجه غً ٍَغ لخدٍغ

ى ًُ جاٌ إلبضاع جلفؼي 
َ
غ الُجمىص اإلافغوى الخجاعب و فخذ اإلا ّؿِ

زغي.
ُ
 أ

ً
 و الىاِظم غً عكابت طاجُت أخُاها

ً
 أخُاها
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خًمً   210–16  فُظي عكمىِبالػىصة ئلى اإلاغؾىم الخ
ُ
اإلا

ىذ عزهت 
َ
ر إلِا

ُّ
قغوٍ وهُفُاث جىفُظ ؤلاغالن غً الترش

ؾمعي َبهغي مىيىغاحي، الهاصع في  َاجهاٌئوكاء ِزضمت 

والتي جُىُو غلى  16  ، وباألزو في اإلااصة 2016أوث  17

 الؿمعي البهغي باآلحي : الاجهاٌ"ًلتزُم مؿإولى زضماث 

ىع في الخهو أو الىمًاث  - غضم َحؿُحر َمػنى ومًُمىن الهُّ

 الاغالمُت باللجىء ئلى َُغق جىىىلىظُت.

خضزلحن في الخهو  اؾخؿالٌغضم  -
ُ
الصخفُحن اإلا

ِجُاعاث  و الخػبحر غً أفياع ِخؼبُت أ ؤلاغالمُتَ مياهتِهمَ كهض

مُحز بحَن َؾغِص الىكاتؼ والخػلُم.فِ  ِجُب الخَّ ًَ  
ْ
ت ِئط  ىٍغ

جفاصي ُول ُلبـ َبحن ؤلاغالم والترفُه، وغـىضما َجخًمً  -

ِجُب الخمُحز بُِجُهما ِبىُيىح. ًَ ًِ الهىفحن فِاهُه   الِخهت َهظً

ذ واإلاػلً هى جفاصي وظىص مياهت  هالخظ أن الهضف الهٍغ

ت  لئلغالم الؿازغ وبغامج الاغالم الترفُهي في اللىىاث الجؼاةٍغ

ؼَمُؼ الترزُو لها مً َغف ُؾلُت الًبِ، وهى حػِضي 
ُ
اإلا

ت الخػبحر،  ِج اإلاؿاؽ  باؾخػماٌناعر غلى ُخٍغ ُحجَّ

 باألشخام، و"عُمىػ الضولت"، ِغَىى الػمِل غلى الخلىحن

ت في ئَاع  ػخبُر  اخترامِلضغِم هظه الُخٍغ
ُ
ألازالكُاث، التي ح

 
ً
ل َهِظِه البرامج. هاظؿا

ْ
 في ِمش

ً
 هبحرا

بُػخِه، ُمػاصاُث ِفىغِث وظىِص  ظغ غً هىِع البرهامج َو ِ الىَّ
ٌّ ِبؿ

البرامج الترفحهُت وؤلاغالمُت، أو ُمؿاهضِتها، جدخاط اللىىاث 
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َ
 ؤلابضاع البراِمجي، ِمشلما

ُ
ىهُت ئلى جىىِع وزغاِء مً خُض الخلفٍؼ

كاهِض  جدخاُط البرامُج ِبظاِتها ئلى ججِؼةٍت 
ُ
صازلُت حؿمُذ ِبفهِم اإلا

إلِاا هى جغفُُه وما هى ئغالم، َمَؼ الترهحز غلى أزالكً ألاصاء، 

 ًَ َض ِم ػت للخَّ هَبر، لَخفاصي ظػِلِه طَع
َ
ػخبُر الهاظـ ألا ٌُ الظي 

ِلً 
َ
 إلؾِخؿاللها ِللمؿاِؽ باإلوؿان، ؾحر ط

ً
ػت ت، أو طَع الُخٍغ

ىمي ا ًُ ىن  كاهض ِبداظت ئلى ِجلفٍؼ
ُ
وح فان اإلا لظوَق الفني، والغُّ

  الَىلضًت مً ِزالٌ أصواث الهؼٌِ واليىمُضًا.
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 ليندة بوسيف

  باحثة أستاذة

 املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم إلاعالم                

                  

مت : املفتاحية الكلمات مت  طماث ،ؤلالىترووي الجسم ،الجٍس الجٍس

الجسم ؤلالىترووي، ؤلالىتروهُت، أهىاع 

ؤلالىتروهُت، ؾسق الىكاًت مً  الىطائل

 الجسائم ؤلالىتروهُت.
 

Le Résumé 
  

     Avec l’avènement d’internet qui permet à chacun un 

accès libre et sans aucune entrave et cela grâce à la 

croissance incessante de la révolution numérique. 

     Nous sommes devenus confrontés à de multiples 

problèmes et dangers, découlant naturellement de tout 

développement civilisationnel ou avancée technique, 

source de plusieurs phénomènes, telle  la cybercriminalité 

qui a pris une ampleur majeure, mettant même en péril 

la sécurité nationale de certaines nations. 

     Cela étant, l’obligation de sévie contre l’émergence de 

plusieurs délits liés à ce phénomène est indispensable, 

nécessitant même la mise en place d’un arsenal juridique 

adéquat avec ces nouveaux fléaux aussi inouïs 

qu’étranges. 
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     La sensibilisation contre la cybercriminalité et ses 

dangers est également incontournable d’où cet article 

relatant sa nature, les raisons de sa propagation et la 

manière d’y prévenir ces phénomènes numériques.  
  

 

 املقدمة:

في ظل الخؿىز الحاضل الري حشهده الثىزة 

اإلاػلىماجُت والالىتروهُت والاهدشاز الىاطؼ للشبىت 

الػىىبىجُت وفخذ أبىابها التي واهذ مغللت غً اإلاػلىمت 

وهشف طخاز أخداثها، دق هاكىض الخؿس غلى هره الشبىت 

خُث اضبدذ دون خازض وبدون كُىد أو خدود لسدع 

 التي واهذ وال شالذ مطدزها البشس.الاغماٌ الظِئت 

وهىدُجت لهرا الاهدشاز الحاضل في مجاٌ الػلىم 

والاهدشافاث الخلىُت، ظهس بما أضؿلح بالجسائم الالىتروهُت 

فظهس مدترفىها  خؿسها، غظُم اإلاجخمػاث غلى التي أجذ لخيبه

خسبىن وحهددون أمً دٌو غدًدة.  ًجهبىن ٍو

للحد مً ف ضازم مما ادي بهره الدٌو إلى أخر مىك

مت  هره الظاهسة الخؿحرة، فخىحب غلحهم مػسفت ماهُت الجٍس

الالىتروهُت، وما هى الغسع مً اهدشازها وهُفُت الىكاًت 

 مجها.

 لهرا وحب غلُىا ؾسح الاوشغاٌ الخالي:

ما هي آلالُاث والظبل التي ًمىً اطخغاللها مً أحل 

مت الالىتروهُت  ؟ الخطدي للجٍس
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لت غحر مشسوغت  هدً وػلم أن ول وشاؽ ًلام بؿٍس

مت، إذن  ٌػخبر وغحر كاهىهُت  هى غمل مخالف لللىاهحن فحٍس

 الػسفُت والىغػُت اإلاخػازف غلحها واإلاػمٌى بها.

غبر مخخلف دٌو الػالم، هرا اليشاؽ غرا اطخخدمذ 

مت الىسجىهُت.  فُه وطائـ جلىُت غلمُت  أضبذ الفػل حٍس

مت الالىت  روهُت ؟فما هي الجٍس

مت الالىتروهُت ذلً الظلىن الغحر مشسوع  حػخبر الجٍس

اإلاخػلم باإلاػالجت آلالُت للبُاهاث وهللها وىن الخلىُت فحها 

جيىن إما وطُلت حظخخدم في ازجياب الفػل أو البِئت والىطـ 

ًيىن الهدف أو الغاًت الزجياب الري ًددر فُه الجسم، وأن 

آلت جلىُت هجهاش أي أن الىطُـ ًيىن  1الفػل اإلاجسم

يىن هدفها اختراق  همبُىجس مً خالٌ الاجطاٌ باألهتراهذ ٍو

ف أو التزوٍد أو الظسكت  بها أو الخدٍس           الشبياث أو جخٍس

مت بأزواجها  شمل الظلىن الاهدسافي في حٍس أو الاخخالض. َو

ت وال غبره فحها بالباغث غلى ازجيابها . فهي  2اإلاادًت واإلاػىٍى

ببػؼ ألاحهصة الخلىُت ألاخسي والجُل الثالث  مخػللت هرلً

للهىاجف الىلالت واطخخدام الاهتراهذ فحها الري خٌى الػالم 

ت ضغحرة باغخبازه وطُلت اجطاٌ غاإلاُت حػخمد غلى  إلى كٍس

بسامج مػلىماجُت خدًثت في غبـ مخخلف البُاهاث 

 واإلاػؿُاث اإلاػلىماجُت الدكُلت.
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مت الالىتروهُت إذن هي و ل فػل غاز ًأجُه فالجٍس

يىن  ألحهصةالفسد أو الجماغت غبر اطخػماله  الىتروهُت، ٍو

فهي إذن حظتهدف  3لهرا الفػل ازس غاز غلى غحره مً الافساد

اللػاء غلى الخىىىلىحُا الحدًثت غبر الىطائـ الالىتروهُت، 

ومؼ غصو الاهترهذ دٌو الػالم اضبذ مً الطػىبت غبـ 

 ميان وهشف هره الجسائم.

هظسا ليىجها غابسة للحدود الدًً وال وؾً لها، وجخم 

بظسغت فائلت دون زكُب أو خظِب ودون زكابت مً أي دولت 

مما أدي إلى ازجياب وافت ضىز اليشاؽ ؤلاحسامي اإلاخػازف 

غلحها غبر الاهتراهذ ختى اللخل، والدلُل غً ذلً السحىع إلى 

مت الالىتروهُت الظؿى غلى بسامج الح اطىب مؤلفخا الجٍس

بغسع طسكت البُاهاث وكاغدة اإلاػؿُاث اإلاػلىماجُت ختى 

ت مجها واطخخدامها في الخجظع أو جلً اإلاخػللت  الظٍس

باللسضىت والظؿى غلى ألامىاٌ إلى حاهب ظهىز ما اضؿلح 

، وهرا  غلُه باإلزهاب الالىترووي وتهدًد ألامً اللىمي للدٌو

ٌ ؤلاباخُت مً خالحسائم آلاداب الػامت واإلاظاض باألخالق 

 الالىتروهُت التي ججظدها اإلاىاكؼ الجيظُت ؤلاباخُت.

اث والدزاطاث اإلاىجصة جخفم خٌى هلؿت  حل الىظٍس

اطاطُت جخمثل في الغاًت اإلاادًت البدخت التي ٌظعى إلى 

جدلُلها اإلاجسم الالىترووي، مً طؿى غلى ألامىاٌ، إلى 

ت وجدمحر البرامج اإلاػ لىماجُت ألًت الاغخداء غلى البُاهاث الظٍس
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دولت لتهدًدها في أمجها اللىمي وطالمت أزاغحها ولػل أبسش 

يي، لخػىد في  مثاٌ غلى ذلً اكخدام مىكؼ وشازة الدفاع ألامٍس

ضىزة خدًثت غلى شاولت ما ٌػسف بئزهاب اإلاظخلبل الري 

اضبذ هاحظا خلُلُا حهدد طالمت وأمً اإلاجخمؼ الدولي، غً 

م التهدًد بخدمحر اطالُب و  إطتراجُجُت الدفاغاث الامىُت ؾٍس

 ٌ وغىائدها اإلاالُت باطخخدام الخؿـ  والاكخطادًت للدو

بُت والفحروطاث لخدمحر مخخلف البرامج اإلاػلىماجُت  الخخٍس

وإجالف مخخلف البُاهاث الخاضت بخلىُت السكمُت في خفظ 

ً البرامج اإلاػلىماجُت ألًت دولت ومهما واهذ دزحت  وجخٍص

تها  .4طٍس

ة الالكترونية :سمات الجريم  

مت الالىتروهُت جدظم بػدة طماث ججػل مً  إن الجٍس

الطػىبت الخيبؤ بها طىاء مياهُا أو شماهُا، وهرلً غدم 

مىً جددًد البػؼ مجها فُما ًلي:مػسفت مسجىبها   ٍو

مت بػُدا غً السكابت ألامىُت. -1  طهىلت ازجياب الجٍس

 جىؿىي غلى طلىهُاث غحر مألىفت في اإلاجخمؼ. -2

 إجالف الادلت مً كبل الجىاة.طهىلت  -3

ضػىبت الخدىم في جددًد حجم الػسز الىاحم غجها  -4

 كُاطا بالجسائم الخللُدًت.

وىن مسجىبها مً بحن فئاث مخػددة ًجػل الخيبؤ بهم  -5

 .5أمسا ضػبا
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مت -6 غابسة للحدود ال حػترف بػىطس اإلايان وال  حٍس

الصمان فهي جخمحز بالخباغد الجغسافي، واخخالف 

 الخىكُذ بحن الجاوي واإلاجني غلُه.

مت مػلدة وخؿحرة، والثىزة  مً الىاضح اهىا أمام حٍس

السكمُت الهائلت طاغدث اإلاجسم هثحرا، طىاء بالخخفي وغُابه 

مت مىر البداًت، أو غدم جسن أي أزس ًلىدها  غً مظسح الجٍس

 إلى مػسفخه ومػسفت أهىاع حسائمه.

 فما هي جطيُفاث وأهىاع الجسائم الالىتروهُت ؟

 ثصنيفات وأنوع الجرائم الالكترونية :

 6جىلظم الجسائم الالىتروهُت خظب ما ًلي :

متجلظُم الجسائم  (1  خظب دوز الحاطىب في الجٍس

ت والظالمت ووفسة  : أوال الجسائم التي حظتهدف غىاضس )الظٍس

 اإلاػؿُاث والىظم(

غحر اللاهىوي )غحر اإلاطسح به(، خُث ًلىم الدخٌى  -

الصخظ باختراق الشبياث والحىاطِب التي جسجبـ 

بشبىت الاهترهذ، وذلً باختراق هظام ألامً في الشبىت 

اجه.  و الدخٌى إلى الجهاش  والىشف غً مدخٍى

 غحر اللاهىوي.الاغتراع  -

جدمحر اإلاػؿُاث )ًيىن هرا ألامس بػد اختراق الشبىت  -

وكُام الصخظ بمسح البُاهاث أو حشىحهها أو حػؿُل 

 البرامج اإلاخصهت وحػلها غحر كابلت لالطخخدام.
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 اغتراع الىظم. -

 اطاءة اطخخدام ألاحهصة. -

 ئم اإلاسجبؿت بالحاطىب وجػم:الجسا : ثانيا

 التزوٍس اإلاسجبـ بالحاطىب. -

 الاخخُاٌ اإلاسجبـ بالحاطىب. -

: الجسائم اإلاسجبؿت باإلادخىي، وجػم ؾائفت واخدة وفم  ثالثا

هره الاجفاكُت، وهي الجسائم اإلاخػللت باألفػاٌ ؤلاباخُت 

 والالأخالكُت.

الجسائم اإلاسجبؿت باإلخالٌ بدم اإلاؤلف وكسضىت  :رابعا 

 البرمجُاث.

وميان  جلظُم الجسائم الالىتروهُت خظب هىع اإلاػؿُاث (2

مت  ، وهجد فُه :الجٍس

 الجسائم التي جمع بلظمت مػؿُاث الحاطىب. -1

الجسائم التي جمع باإلاػؿُاث الصخطُت أو البُاهاث  -2

 اإلاخطلت بالحُاة الخاضت.

ت لبرامج  -3 الجسائم التي جمع بدلىق اإلالىُت الفىٍس

 الحاطىب وهظمه )حسائم كسضىت البرمجُاث(.

جلظُم الجسائم الالىتروهُت خظب ألاشخاص وألامىاٌ  (3

ػم هرا الخلظُم ؾائفخحن مهمخحن وهما:  ٍو

 الجسائم غحر الجيظُت التي حظتهدف الاشخاص. -1

 الجسائم الجيظُت وحشمل اللخل بالحاطىب. -2
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 أما الؿائفت الثاهُت وجػم حسائم ألامىاٌ وهرلً :

 Fraud and theft crimesحسائم الاخخُاٌ والظسكت -

 Gamblingحسائم اإلالامسة  -

 crimes of fraudحسائم التزوٍس  -

 الحاطىب اإلاػادة للحيىمت.حسائم  -

 أهىاع اإلاجسمحن مً مسجىبي الجسائم الالىتروهُت :

 إما ًيىهىا مجسمحن مدترفحن. -

ؿلم غلحهم ضغاز هىابغ  - إما أن ًيىهىا مً الهىاة، ٍو

 الىمبُىجس.

 خصائص املجرم الالكتروني :

ًخمحز اإلاجسم الالىترووي بمجمىغت مً الخطائظ التي 

 : 7جمحزه بطفت غامت غً غحره مً اإلاجسمحن وهي

 املهارة : -1

ال بد أن ًخمخؼ اإلاجسم بلدز هبحر مً اإلاهازة التي كد ًىدظبها 

م الدزاطت  م غً ؾٍس اإلاخخططت في هرا اإلاجاٌ، أو غً ؾٍس

بمجسد الخفاغل الخبرة اإلاىدظبت في اإلاجاٌ الخىىىلىجي، او 

ً، وهره لِظذ كاغدة في أن ًيىن  الاحخماعي مؼ آلاخٍس

للمجسم الالىترووي ول هرا اللدز مً الػلم وهرا ما أزبخه 

الىاكؼ الػلمي أن حاهب مً أهجح مجسمي اإلاػلىماجُت لم 

 ًخللىا اإلاهازة الالشمت الزجياب هرا الىىع مً الجسائم.

 املعرفة : -2
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مخه  ًمىً للمجسم الالىترووي أن ًيىن جطىزا وامال لجٍس

مت الالىتروهُت هى  سحؼ ذلً إلى أن الري جمازض فُه الجٍس ٍو

مخه  هظام الحاطب ألاولى، فالفاغل ٌظخؿُؼ أن ًؿبم حٍس

مت.  غلى أهظمت ممازلت وذلً كبل جىفُر الجٍس

 الوسيلة: -3

ساد بها  ؤلامياهُاث التي ًدخاحها اإلاجسم الالىترووي إلجمام ٍو

مخه.  حٍس

 : السلطة -4

وجخمثل هره الظلؿت في الشفسة الخاضت بالدخٌى إلى الىظام 

الري ًدخىي غلى اإلاػلىماث وأًػا كد جيىن الظلؿت غبازة 

وإحساء اإلاػامالث،  آلالي الحاطب ىفي الدخٌى إل خم الجاوي غً

هما أن الظلؿت كد جيىن شسغُت وغحر شسغُت في خالت طسكت 

 شفسة الدخٌى الخاضت بصخظ آخس.

 : 8دافػت الزجياب الجسائم الالىتروهُت ألاطباب ال

 الىلؼ في حمُؼ اإلاػلىماث وحػلمها. -1

 خب اإلاغامسة وؤلازازة. -2

دوافؼ الصخطُت: فغالبا ما ًسجىب اإلابرمج حسائم  -3

الىتروهُت هدُجت إخظاطه باللىة والراث، وبلدزجه 

ت  غلى اكخدام الىظام فُىدفؼ جدذ جأزحر السغبت اللٍى

 في جدلُم الراث.

 ياطب مالُت.جدلُم م -4
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5- .ً  الفػٌى لدي الىثحًر

 ضػىبت اهدشاف الدلُل السكمي. -6

مت  الطػىباث واإلاشىالث الػلمُت وؤلاحسائُت للحد مً الجٍس

 الالىتروهُت:

مت. -1  ضػىبت إزباث وكىع الجٍس

 ضػىبت جددًد اإلاظؤوٌ حىائُا غً الفػل ؤلاحسامي. -2

 ضػىبت إلحاق الػلىبت بالجاوي اإلالُم بالخازج. -3

 الخىاضل إلى الجاوي.ضػىبت  -4

 اللطىز في اللىاهحن الجىائُت اللائمت. -5

 افتراع الػلم بلاهىن حمُؼ دٌو الػالم. -6

 مكافحة الجرائم الالكترونية :

مً الجسائم الالىتروهُت البد غلى حل الدٌو للحد 

م  :9والافساد اإلاظاهمت كدز ؤلاميان للخطدي لها وهرا غً ؾٍس

إلاػاًىت والخبرة التي وا الري ًخػمً الخفخِش الاطخدالٌ -1

مت الالىتروهُت غبر الاهترهذ.  حػىد إلى خطىضُت الجٍس

جلدًم الجهىد الدولُت والداخلُت لخجظُد اللىاهحن  -2

مت اإلاظخددزت، فأما الدولُت  للىكاًت مً هره الجٍس

فخخمثل في حهىد الهُئاث واإلاىظماث الدولُت والتي 

 جخمثل في :
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 مت الالىتروهُت وأهه  جىغُت الىاض إلافهىم الجٍس

جب مىاحهخه والحسص غلى أال  الخؿس اللائم ٍو

 ًلػىا ضحُت له.

  غسوزة الخأهد مً الػىىاهُت الالىتروهُت التي

ت خاضت هبؿاكت ائخماهُت         جخؿلب مػلىماث طٍس

 أو خظاب بىيي.

  غدم الافطاح غً ولمت الظس ألي شخظ والحسص

دوزي واخخُاز ولمت الظس غحر غلى جددًثها بشيل 

 مألىفت.

 .غدم خفظ الطىز الصخطُت في الىمبُىجس 

  ل أي ملف او بسهامج مً مطادز غحر غدم ججًز

 مػسوفت.

  الحسص غلى جددًث أهظمت الحماًت مثل اطخخدام

 ....... إلخ. MacafeeNortonبسامج الحماًت مثل 

 .مت الالىتروهُت  جيىبً مىظمت إلايافدت الجٍس

  س السطائل جدبؼ جؿىز مت الالىتروهُت وجؿٍى اث الجٍس

ػاث إلايافدتها.  وألاحهصة والدشَس

  ت التي جدد س بسمجُاث آمىت وهظم حشغُل كٍى جؿٍى

مً الاختراكاث الالىتروهُت وبسمجُاث الفحروطاث 

وبسامج الخجظع مثل: مػاداث الخجظع وهي 
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بسامج جلىم بمسح الحاطب للبدث غً ميىهاث 

 .Lavasoft:  الخجظع وإلغائها مثل

 خاثمة :

في ظل الخؿىزاث الىثحرة في مجاٌ الػلىم واطخدداثها، 

مت الالىتروهُت بشيل أهثر حػلُدا  جؿىزث أدواث وطبل الجٍس

وأشد غسزا فلد مظذ مخخلف اإلاجاالث الاحخماغُت 

لرا ًأث لصاما وغؼ الحلٌى والاكخطادًت والظُاطُت، 

ت إلاػالجت هره الظاهسة التي هي ولُدة  هرا الخؿىز الجرٍز

والحد مً جفشحها في ألاوطاؽ اإلاجخمػُت، وال ًمىً الشسوع 

برلً بغُاب اللىاهحن السادغت لخؿبُم ألاخيام اإلاشسغت غد 

اإلاىفدًت، وكبل هرا وله جفػُل أطالُب الخىغُت و التهرًب 

لدي مظخخدمي شبىت الاجطاالث الػاإلاُت )الاهترهذ( وخثهم 

اث والتي مً اإلافترع غلى اطخخدام ألامثل لهره الخلىُ

 وحدث لخدمت ؤلاوظان ولِع إلاػسجه.
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ت،   .2111مطس ، 1ؽوالخىشَؼ اإلاطٍس

ًىوع خالد غسب مطؿفى : حسائم الحاطىب، دزاطت ملازهت، زطالت ماحِظتر  2

 .1994ملدمت إلى الجامػت الازدهُت 

أمحر فسج ًىطف : الجسائم اإلاػلىماجُت غلى شبىت الاهترهذ داز اإلاؿبىغاث  3

ت   .2111الجامػُت ؤلاطىىدٍز
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200 
 

 

 

 نجمة زراري                      

 أستاذة باحثة                      

 املدرسة  الوطنية العليا للصحافة وعلوم إلاعالم            

 

ت، ظِىما الكلمات املفتاحية  :  العِىما، الخشواث اليعٍى

  .اإلاخشحاث، اإلاغشب الػشبي
 

Résumé : 
 

               Cette étude a pour but d’analyser le rôle des 

femmes réalisatrices du Maghreb et leurs films dans la 

constructions de l image de la femme maghrébine, 

Algérienne, Tunisienne, et Marocaine. Ces images de 

femmes a l’écran constituent une thématique prisée qui 

a largement contribué surtout depuis une vingtaine 

d’années, à la visibilité internationale des «cinéma du 

Maghreb». Nous allons travailler sur ces productions 

filmiques et leurs contenus pour arriver a dévoiler les 

sujets proposés par ces cinéastes maghrébines, et leur 

discours  véhiculé  sur les conditions de femmes  de 

leurs pays d’origines. Ajoutons à cela, le parcours de 

ces réalisatrices et son impact sur  la démarche filmique 

portons sur  la femme face a celle, longtemps dominée 

par les réalisateurs hommes.  
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             Les réalisatrices du Maghreb sont arrivées à 

une conclusion selon leurs expériences après touts les 

combats menés par les femmes au monde, syndicats, 

organisations, écritures littéraires..., que le destin de 

passer derrière la camera, est une urgence. Ce courant 

qui a déjà existé à l’occident, sera l’élément de 

déclencheur d’une inspiration pour ces femmes cinéastes 

d’où apparaissent des sujets de l’émancipation et des 

libertés des femmes  vers des thèmes plus audacieux 

tels que : le corps, la sexualité, l’identité entre le 

modernisme et la culture ancestrale. Ces sujets qui ont 

fait couler beaucoup d’encre par les critiques de cinéma 

et le grand public face à une présence marquée par des 

grands prix dans les festivals internationaux dans le 

monde entier. 

            En effet, ce parcours de femmes reflète une 

certaine image, sur la femme maghrébine selon, des  

visions proprement  idéologiques, et non de la vraie 

réalité de la condition des femmes arabes en générale.  

 

 :مقدمة  

خٌى الػالم ًجذ الػذًذ  ي لمىخج العِىماتي اليعى اإلاخدبؼ ل

، وجإهذ غلى باالهخماممً اإلاخشحاث كذمً ججاسب حذًشة 

خمىس اإلاشأة هزاث فاغلت في اإلاجاٌ العِىماتي، بػذ أن 

لت مجشد مادة للعِىما، حعخخذم لإلغشاء  ظلذ لفترة وٍى

م وؤلازاسة. ومىز العبػُيُاث أـبدذ للمخشحاث  والدؽٍى

مياهت مهمت في الفً العابؼ، خُث بشصث الػذًذ مً ألاظماء 

والتي اظخلبلها  الىزاةلُت، أو ظىاء فُما ًخق ألافالم الشواةُت
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، ما ًفعش فىص الػذًذ مً ألاغماٌ باهخمامالجمهىس والىلاد 

اليعاةُت بأسقى الجىاةض الػاإلاُت، ولهزا جمحزث ألاغماٌ التي 

كذمتها اليعاء بجشأتها الؽذًذة، خُث جىاولذ اإلاؽاول 

العُاظُت والاحخماغُت، هما حػالج كماًا الجىىظت بلذسة 

ت في الخػامل وحشأة خلُلُت، هزلً فلخذ ال عِىما اليعٍى

بشصث مجمىغت مً اإلاخشحاث  . وهىزاوزلافخهمؼ لغت الجعذ 

، وهُلي وابالن، وهُيٌى  Agnés Vardaآوي فاسداحاهب  مثل:

ووىلحن  Claire Denis، وولحر دًىِغ،  Nicole Garcia غاسظُا

ىفُا وىبىال Coline Serreauظحرو ، Sofia Coppola، ـو

باإللافت ئلى مخشحاث في آظُا مثل ظمحرة مخملبىف، وفي 

الذغُذي، مفُذة الخالجلي وهشحغ  الػالم الػشبي ئًىاط

وما ًمحز هزه ألاظماء هى  ،الىجاس  ومً الجضاةش آظُا حباس 

الخىىع واخخالف صواًا الشؤٍت وجلىُاث الػمل، مما حػل منها 

وكذ  لم العِىما.الىثحر ئلى غا غلى ئلافت دًىامُت ظاغذث كىة

خاولذ العِىما اليعاةُت أن جلذم ـىسة مغاًشة للفىسة 

التي ـذسها الشحل مىز ظىىاث غذًذة، خحن كذمتها هىلُىد 

همىلىع أو مفػٌى به، ولم جلذمها ًىما هزاث فاغلت ، راث 

أو ختى  سأي وفىش. فهي ئما واةً مدعلي، أو الضوحت الخاةىت،

أو وهي الفىسة  الشحل، ظل دوما في التي حػِؾ اإلاشأة اإلاعخىُىت

في ـىسة  ،ألاؼهش والتي مثلتها ماسلحن مىهىسو وىاٌ الىكذ

ت التي جمثل الؽهىة وؤلازاسة، وهىا جلؼ اإلاشأة  اإلاشأة اإلاغٍش
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عت لفىشة الدؽُإ، أي جفحر ؼِئا ومادة لإلزاسة، وهى ما  فَش

جُذ باسدو  هلمعه مً ـىسة الػذًذ مً اإلامثالث مثل: بٍش

Brigitte Bardot ًٍىفُا لىس ، وولىدًا Spfhia Loren ـو

ً دوهىفClaudia Cardinaleواسدًىالي  Catherine، ووازٍش

Deneuveوأوسهُال مىحي ، Ornella Muti،  ًاللىاحي كذمً وله

ت، الخبِبت ـىسة في ت اإلاأظاٍو  الخاإلات، أو اإلاخذهىسة، والبىسحىاٍص

ـىسة جدعم الجزغت الزوىسٍت، أو جم جفىٍشهً في  ضخُت أو

مً اإلاخشحاث الى  دفؼ الػذًذ مما والؽش غحر اإلابرس. بالذوهُت

ش واكػهً بفىسة ًمىً لهً  الخػبحر غً سغبتهً في جفٍى

جصخُذ جلً الفىسة الىمىُت وأن ًىؽفً غً الػالم 

 لعىىاث غذًذة.،الخلُلي لها 
ً
 والزي ظل مهمؽا

 له، واحعمذ اإلاخىشق  غحر لىؽف العِىما ئرن وظُلت أـبدذ

أفالم فترة العخِىاث وما جالها في أفالم العبػُىاث بىظش 

ٌ  غلى حػمل همالُت ٌ  كى عخحى الالمػلى
ُ
 .ليعاءا غالم في مىه واإلا

    Alice Guyًخفم الجمُؼ غلى اغخباس )ألِغ غاي بالش ي( 

Blaché خ العِىما  ئاث وغشفذ باهخاج اإلا ،1أٌو مخشحت في جاٍس

الػذًذ مً  وحىد البلذان ألاوسبُتغشفذ باقي  ألافالم، وكذمً 

 .اإلاخشحاث

خ العِىما أن اإلاشأة خاولذ دخٌى مجاٌ ؤلاخشاج   زهش جاٍس ٍو

اث الالحي خاولً دخٌى هزا  العِىماتي، ومً الفىاهاث اإلافٍش

ضة أمحر وفاومت سؼذي وبهُجت خافظ وأمُىت  اإلاجاٌ هً : غٍض
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 مدمذ، ولىً لم ًخدلم الىجاح لهزه الخجاسب، بل اغخبرث

 هىغا مً اإلاغامشاث غحر اإلاذسوظت.

العبػُىاث مً اللشن اإلااض ي بذأث ؼشواث ؤلاهخاج  ومؼ مجيء

لت،  جخدمغ لخجشبت اإلاشأة في ئخشاج ألافالم الشواةُت الىٍى

الخُاس  2وبذأ الىلاد واإلاشاكبىن ٌسجلىن مالخظاتهم غلى هزا

اس الجمُؼ في خالت فمٌى لشؤٍت ما ًمىً أن الزي جذفم،  ـو

جلذمه اإلاشأة في هزا اإلاجاٌ غىذما جخدٌى ئلى كاةذة ومخشحت 

ا أن الىثحراث ممً دخلً مجاٌ ؤلاهخاج  للػمل الفجي. خفـى

العِىماتي وان لهً ججاسب ظابلت في فً هخابت الشواًت مثل 

ذ دوساس ي»اإلاخشحت الفشوعُت   Marguerite Duras« ماسحٍش

ي فشوعا والتي هخبذ التي حػخبر مً أغالم الشواًت الجذًذة ف

ى فُلم   ."هحروؼُما خبُبي» ظِىاٍس

فما هى معاس ظِىما اإلاخشحاث في اإلاغشب الػشبي وهل هىان 

 سؤٍت ئخشاحُت حذًذة لعِىما جفىػه امشأة ؟

 :السينما النسوية  في ضل الحركات التحرريةظهور  -1

ت غمىما والعِىما  اسجبي مفهىم وبذاًاث العِىما اليعٍى

ت الػشبُت غلى وحه الخفىؿ بالخشواث اليعىٍت التي  اليعٍى

لُا باإللافت ئلى  ؼهذتها بلذان الؽشق ألاوظي وؼماٌ ئفٍش

ت ومؽاسهت  لىُل الػشبي الػالم ؼهذها التي الخدشس  مدىاث الخٍش

اإلاشأة في الىماٌ هىشف ًيؽذ الخلىق اإلاؽشوغت لإلوعان 

وعاةُت  كُاداثوللمشأة هزاث وهُان، فمهذ ول هزا لظهىس 



205 
 

الىوجي لليعاء  واالجداد الاظخػماسلخجمػاث كخالُت لذ 

اث الزي بذأ في ؼيل مىظمت وعاةُت جابػت  لجبهت الجضاةٍش

ش  ل ش الىوجي أزىاء خشب الخدٍش خيىن بزلً الخىىة الخدٍش

ت واإلاىالبت  ألاولى اإلاىظمت لخمهُذ مؽشوع اإلاىظماث اليعٍى

اث.  بالخلىق والخٍش

هما اسجبي مىلىع النهىك باإلاشأة في بذاًخه في الػالم الػشبي 

باؼيالُت النهمت الػشبُت والتي جدذدث بالىحىد الفشوس ي مؼ 

 مؼ الثلافت الغشبُت واهدؽاف والاخخيانخملت هابلُىن 

إلاىاهبت هزه النهمت ودافؼ بؽذة  هاديومً أبشص مً  ،آلاخش

ىاوي خُث ًلٌى )ومما حػلُم اإلاشأة وخشوحها سفاغت الىه غً

غ حىت اليعاء وأغشاف الشحاٌ وجخُم الخُل  كُل ئن باَس

ورلً أن اليعاء بها مفػماث ظىاء بمالهً أو بجمالهً وأما 

ن ؤلاوعان الشحاٌ فانهم بحن هإالء وهإالء غبُذ اليعاء فا

جزه غؽُلخه وئما الخُل فانها ججش الػشباث لُال ونهاسأ  ًدشم ٍو

ا ئرا واهذ اإلاعخأحشة للػشبت  غ خفـى  امشأةغلى أحجاس باَس

لها ئلى ملفذها  حمُلت فان الػشبجي ًجهذ خُله لُـى

 3.غاحال

كاظم أمحن ولػُت اإلاشأة الػشبُت باإلاػضولت خُث  اغخبر هما 

وبلىة ئلى حػلُمها والذغىة ئلى الىعي بلماًاها خُث  دعى

ش اإلاشأة واإلاشأة الجذًذة خُث  حعذ فىشه في هخابُه جدٍش

بالفىش  اخخياهههخاباجه بالىظش ة الخلذمُت ورلً بػذ  أحعمذ
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ومً أبشص مىالبت سفؼ الدجاب الغشبي أزىاء ئكامخه بأوسوبا 

 4.وغمل اإلاشأة

ت واهبذ ه زا الفىش الشحالي  هما ظهشث جُاساث وعٍى

الاظخثىاتي ججاه كماًا اإلاشأة آهزان هخػبحر فػلي غً مىاهبت 

ت فبرصث في اإلاجاٌ ألادبي غاتؽت  هزه اإلاىحت الخىىٍٍش

ادة ولبِبت هاؼم لخأحي بػذهً اإلاىاـشة  الخُمىسٍت، مي ٍص

حعمذ بفىشها ااًا اإلاشأة ملً خفجي هاـف والتي للم

ي مخأزشة في رلً بشؤٍت كاظم اإلاػادي للبادًت والفىش الخللُذ 

أمحن الخدشسٍت واسجياصها غلى اإلاىالب الاحخماغُت والخلىق 

التي بشأيها ظلبذ مً اإلاشأة بمػُت الشحل الزي ٌػخبر اإلاعإوٌ 

 .غً جأخشها

هما بشصث وبلىة في مفش والتي حػخبر مً ساةذاث النهمت 

ت هذي الؽػشاوي اإلاىادًت لذخن ول أهىاع الخمُحز  اليعٍى

اإلاشأة بذءا بخلؼ الدجاب خعب سأيها ئلى الخلىق  لذ

لخفسح اإلاجاٌ بػذها  1924البرإلااهُت والعُاظُت ظىت 

ت واوسخابها مً الػمل العُاس ي  لضغامت الخشهت اليعٍى

لضمُلتها مىحرة زابذ  الاحخماعيومىاـلت الىماٌ في اإلاجاٌ 

غ في حامػت العىسبىن بعبب جدشسها  التي خشمذ مً الخذَس

وهاللذ هثحرا في مجاٌ اإلاعاواة في الخلىق  1940 الؽذًذ

العُاظُت للشحل واإلاشأة هما واهذ مً مإظعاث اجداد بيذ 

فذخلىا بزلً مشخلت جأهِث اللمُت  19495 الىُل ظىت
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واظخػادة اإلاشأة إلاؽػل مىاـلت الىفاح الزي بذأه ول مً 

سفاغت الىهىاوي وكاظم أمحن في سخلت الخفٌى غلى 

اث مً الخػلُم والصخت ئلى اإلاجاٌ ألادبي  الخلىق والخٍش

ومً زم اإلاجاٌ الثلافي الزي فجش  والاحخماعيوالعُاس ي 

واكؼ اإلاشأة  غً غىالم وعاةُت غبرث وبلىة فىُت وخغ غمُم

لاغهما مً اإلاشأة الىحىد والياةً ئلى اإلاشأة الخغ وأو 

 واإلاؽاغش ئلى اإلاشأة الىاكت وؤلابذاع.

  النظرية إلاجتماعية النسوية : -2

ت ألٌو مشة في  املوجة ألاولى : - أ  1860وشح مفهىم اليعٍى

الىىعي بحن الشحل واإلاشأة الىاجج  وهى جُاس ًشفن الخمُحز

غً اإلاىظىمت الزوىسٍت التي ؼيلذ سؤٍتها التي بيذ سؤٍتها 

وهى           غً اإلاشأة باغخباسها واةً أدوى مً الشحل، 

مفىلح ٌؽحر ئلى وعي فىشي وخماسي ومػشفي خُث 

بأهه "لغت   Ellen Messerغشفخه الىاكذة ئلحن مِعش 

  6والثلافت"   اإلاشأة    بحن  ت الػالك  وؼشح  لفهم  حذًذة 

  

Ellen Messer, Disipling  Femiism, from Social 

Activism to Acadimic discourse ,University, 2002,       

p 26(, Duke Davdow. 

لحن          في   (Karol Quillen)هما سهضث واسوٌ وٍى

ت غلى   الاحخماغُتباإلاعاواة  الالتزام مبادبمفهىم اليعٍى
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والعُاظُت للمشأة في ئواس الػذالت الػاإلاُت اإلاىاهمت ليافت 

  .7ؤلاكخفادي والاظخغالٌأؼياٌ اللهش العُاس ي 

ت  ًمىً اللٌى أن اإلاىحت ألاولى مً الخشهت اليعٍى

والعُاس ي ختى الػام  الاحخماعيمياظبها في الجاهب جمثلذ 

، لخذخل في مشخلت الشوىد في الخشب الػاإلاُت الثاهُت 1920

 وخشواث الخدشس في الػالم.

 Gender الاجتماعيدراسات النوع : املوجة  الثانية -ب

Studies  : 

ت جىدذس مً أـل الجُجي وحػجي  مفهىم الجىذس ولمت ئهجلحًز

وىسة أي الجيغ مً خُث الز Genusفي ؤلاواس اللغىي 

وألاهىزت، وكذ ئهبثم هزا اإلافهىم في الخُاس الشادًيالي 

ت  أو ما ت اليعٍى ت الشادًيالُت ، وهي  للىظٍش ٌػشف باليعٍى

ت حعدىذ ئلى أن حزس غذم اإلاعاواة   الاحخماغُتخشهت وعٍى

في ول اإلاجخمػاث اإلاعخمشة ختى الىكذ الخالي، جشحؼ ئلى 

  ومً أهم الىظام ألابىي، وهُمىت الشحل غلى اإلاشأة.

ظُمىن دي  سوادها الفُلعىفت الفشوعُت الىحىدًت 

في هخابها "الجيغ آلاخش"  Simone De Beauvoirبىفىاس 

جىلذ  الزي جممً غباستها اإلاؽهىسة "اإلاشأة ال 1949غام 

 Kateئلى حاهب هخاب هُذ ملُذ   امشأة، بل جفبذ امشأة".

Millet  في هخابها العُاظاث الجيعُتSexual Politics 
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ذان  في هخابها الغمىك اليعىي    Betty Friedanوبُتي فٍش

(The  Feminine Mystique  )1963م. 

ت اهبثلذ النسوية الثقافية :  -ج هي خشهت جفىحر وعٍى

ت  ت الشادًيالُت، وجلىم غلى كاغذة هظٍش مً اليعٍى

ت، وهي  أظاظها الىحىد والخلُُم ؤلاًجابي للثلافت اليعٍى

فهً مجمىغت  جشهض بؽيل خاؿ غلى اليعاء بـى

ش وحىدهً وبىاء هىٍتهً  لتهً الخاـت في جىٍى وبىٍش

م وؽش الػذد ألاٌو مً مجلت اإلاشأة 1972في غام  .الثلافُت

ىُت لم ًىخب لها   الاظخمشاس والعِىما وهي مجلت أمٍش

ال، وأغلىذ هزه اإلاجلت بأنها جيخمي للمىحت الثاهُت مً  وٍى

ت *فلذ حاء في افخخاخُ ت الػذد ألاٌو ''ئن اليعاء  اليعٍى

في هزه اإلاجلت باغخباسهً حضءا مً الخشهت  اليعاةُت 

ًذسهً ما جخػشك له اإلاشأة مً كمؼ ظُاس ي وهفس ي 

واحخماعي واكخفادي ، والىماٌ البذ أن ًيىن غلى وافت 

الجبهاث، وظىف هىالل في مجاٌ ـىسة اإلاشأة في العِىما 

التي جخػشك مً ودوسها في ـىاغت العِىما أي الىشاةم 

خاللها لالظخغالٌ، وهُفُت حغُحر اإلاىاكف اإلاؽِىت التي 

والتي جخبىاها الىبلت الخاهمت  جيخلق مً كذس اإلاشأة،

وفي اإلالابل ظخمل ملالت  .8وغمالؤها الشحاٌ ججاه اإلاشأة

ت  الياجبت واإلاخشحت العِىماةُت لىسا مالفي ''اللزة البفٍش

 Visual Pleasure and Narrative Cinemaوظِىما العشد'' 
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خ العِىما، فهي  ت في جاٍس واخذة مً أهم اإلافادس الىظٍش

جىظف الىظشة العُيىلىحُت لخدىاٌو كمُت الىىع في 

العِىما، فُما له غالكت باؼيالُاث ول مً اإلافىلح 

لت الخلذًم، فهي غلى ظبُل اإلاثاٌ ال ذ أن حؽحر  ووٍش جٍش

ػت للشحاٌ في فلي ئلى أن اإلاشأة واهذ جظهش غالبا هخاب

لت هظش اليامحرا ئليها  الفً الشواتي، ولىً أًما في وٍش

فمثال ٌػذ مؽهذ دخٌى البىلت ألٌو مشة في مػظم ألافالم 

ًفىس ببيء ؼذًذ، وبمشوس اليامحرا غلى وامل حعذ 

البىلت الشؼُم واإلاىمم مً ظاكيها ئلى وحهها ومً مثل 

ىاع الفُلم هزه الللىت اإلاخىشسة هثحرا في ألافالم ًفترك ـ

أن اإلاؽاهذ رهش وهزا ما أظمخه لىسا مىلفي بالىظشة 

هما ًشي حىن لىن غىداس بأن  .9ٍت اإلاخفدفتش الزه

الفىسة جدخىي غلى حاهبحن مخػاسلحن ومخياملحن هما 

 الجاهب الذاللي أي ما ًلاٌ والجاهب الجمالي، أي ما

ًخممىه الخىاب دون كٌى مباؼش، هما جىضح حىلُا 

عدُفا في  هخابها غلم الىق أهمُت العِىما في لػب هَش

الذوس اإلادىسي في جىحُه ظلىن ألافشاد مثلما هي وظُلت 

 .فػالت لخىحُه أهذافهم واججاهاتهم داخل اإلاجخمؼ

سينما وطنية بروح  الاستقاللالسينما املغاربية بعد  -3

 غربية :
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للذ وؽأث العِىما اإلاغاسبُت في ول مً الجضاةش، جىوغ 

وجىحهها للخػبحر  الاظخلالٌواإلاغشب في ـىستها الخلُلُت بػذ 

خُث أن  ئكلُم،غً اإلاجخمػاث اإلاغاسبُت مؼ اخخالف ول 

          هىان جىحهحن مخخلفحن  في وشح اإلاىالُؼ العِىماةُت 

توهى ساحؼ ئلى الخلبت  خُث ولذ هزا جىاكن بحن   الاظخػماٍس

خحن مخخلفخحن للػالم والخُاة اللزان  حن وسٍؤ مفهىمحن خماٍس

 10.واها وساء ظهىس الفشاع في العِىما الىوىُت

ٌػخبر مؽيل الثلافت ألاسوبُت والفشوعُت بالخدذًذ مً أهم 

فاألفالم في  ،ألاظباب لػشكلت مؽشوع العِىما اإلاغاسبُت

ولىً بثلافت غشبُت  ،البذاًاث ألاولى واهذ مىحهت للمغاسبت

. ذد مؽاهذة فُلم فشوس ي بلغت ووىُتمدمت وهأهً في ـ

وخعب خمِغ خُاوي فان'' العِىما الػشبُت غامت واإلاغاسبُت 

ػىد العبب  ،11ألاؼُاء خاـت هي غشبُت ختى في أبعي َو

 ،كذ اظخللذ خذًثابالذسحت ألاولى ئلى وىن هزه اإلاجخمػاث 

ىاث مً وشف ُئلى حاهب أن أهم مخشح يها جللىا جيٍى

ئلى أوسبا أو اهخللىا  الاظخػماس مخشححن أوسوبُحن في فترة 

 .الاظخلالٌبػذ   لذساظت العِىما أو ؤلاخشاج 

   املرأة في السينما النسوية  ما الجدًد ؟3-1

في  أؼاس الىاكذ اإلاغشبي مفىفى اإلاعىاوي ئلى ''أن العِىما

 دٌو اإلاغشب الػشبي لها معاس مخخلف غً العِىما اإلاؽشكُت،

خُث حؽاسهذ في جلذًم سؤٍت أهثر جلذمُت لفىسة اإلاشأة في 
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ت  حػالج ىماعِال ، هما أن كماًا  اإلاشأة في العِىما الجضاةٍش

خ  الزي ًذًً  مً كبل مخشححن سحاٌ  أمثاٌ مدمذ الؽٍى

أن العِىما  المغىواث التي حػاوي منها اإلاشأة، مإهذا

  الاحخماغُتبالجشأة والىلىح هدُجت اللىاهحن  الخىوعُت جمحزث

وحػاملذ مؼ حعذها   الاحخماعيالتي مىدذ اإلاشأة الخدشس 

ت أهبر  بخالف ما  .12''هى مىشوح في الجضاةش واإلاغشب بدٍش

ت :  العِىما الجضاةٍش

ت بشوص أٌو مخشحت ظِىماةُت في  غشفذ العِىما الجضاةٍش

لت وهي أظُا حباس في فُلمها ''هىبت وعاء  ألافالم الشواةُت الىٍى

 1980م زم أهجضث بػذ رلً الفُلم الثاوي 1979ؼىىة" 

بػىىان ''الضسدة '' ئال أن الخجاسب ألاولى في ظىىاث الثماهِىاث 

الفُلم الىزاةلي اللفحر" ، ذ باألفالم الىزاةلُت وهزهش منهاواه

ش راحي  ت فاًضة باش ي  Auto Déterminationجلٍش ئلى للجضاةٍش

ب بجاًت'' للمخشحت هادًت  حاهب فُلم كفحر بػىىان ''غٍش

ت هثاوي فُلم لها في  ؼشابي لػبُذي ،وفُلم فاومت الػماٍس

 الىزاةلي اللفحر . 

ت العىداء التي مشث بها الجضاةش كذ مهذث  ئن فترة الػؽٍش

مىً أن ل ئت في اإلاىالُؼ  ٍو ت في الىشح، حٍش ت كٍى عِىما وعٍى

خ، هزلً  هزهش هىا فُلم "سؼُذة'' إلاخشحخه ًمُىت بؽحر ؼٍى

فُلم ''ماٌ ووجي'' لفاومت بلخاج، فُلم بشواث لجمُلت 

ػىف وؤلالهاد الزي صخشاوي وولها مىالُؼ حػللذ بال
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غاؼخه اإلاشأة مؼ ؤلاسهاب، وهي ـىسة جلذمُه لفىسة غً 

ىاحهت اإلاشأة للػىف في صمً ؤلاسهاب ئلى حاهب مىالُؼ م

لت أهثر خذازت وغفشهت  جدذزذ غً الػىف لذ اإلاشأة بىٍش

للمخشحت فاومت الضهشاء صغمىم وفُلم  هفُلم ''هشة الفىف''

لىادًت "ووساء اإلاشآة "، م2007للعػُذ ولذ خلُفت  "غاتؽاث"

، هما ظهشث مىحت حذًذة مً اليعاء بػذ م2007ؼشابي 

ت العىداء  ظمي بأفالم الؽباب الجضاةشي هفُلم  ماالػؽٍش

خ  ت كذ '' : التي جشي الباب لُاظمحن ؼٍى أن العِىما الجضاةٍش

خُت  وشخذ مىلىع اإلاشأة  بىثرة في مخخلف اإلاشاخل الخاٍس

رلً أن اإلاشأة جلٌى ـاخبت  فُلم "الباب" واهذ خالشة في 

هزا اإلاُذان، وئن وان غذد اإلاخشحاث حذ كلُل، لىً الػىفش 

اليعىي وان خالشا في اإلاهىت الخلىُت وواهذ البىابت التي 

أغلب اليعاء مً الىخابت العِىماةُت ئلى غبرث مً خاللها 

  .13ؤلاخشاج"

 

 

 : السينما التونسية 3-2

والخدشس في جىوغ بىلػُت اليعاء  الاهفخاحفترة  اـىذمذ

لم ٌعخفذن مً هزه الىللت وهً في غالبُتهم اليعاء  الالتي

إلاخشحاث فػبرث ا اإلاخػلماث، وغحر اإلاىاوم البػُذة في اللاوىاث

حعلُي المىء غلى مداولت  ،غً هزه الفئت مً اليعاء
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اإلاىاوم، فبرصث الػاداث والخلالُذ البالُت التي جمحز هزه 

في  وهجُت بً مبرون 75في فُلم فاومت  مخشحخحن ظلمى بياس 

وأًما ولثىم بىسهاص في فُلم ''هعىة  ،1998 فُلمها ألازش

الزي جىشح   م1993، ومفُذة جالجلي ـمذ اللفىس 1997''

ت والظشوف   مىظم للمشأة، ئلى حاهب  الاحخماغُتفُه الهٍى

''غعل  هادًت فاسط بفُلمها، هما ظهشث م2000الشحاٌ لػام 

 . 1996ظىت  "وسماد

 مخرجات السينما التونسية :نماذج عن 3-3

كام مإظغ العِىما الخىوعُت اإلاعخللت واهش  1970في ظىت  

ش ئ ػُت بىخابت جلٍش خفاتي خٌى العِىما الخىوعُت، ؼَش

 1970و1956بحن ظىت  كاةمت ألافالم اإلاىخجت ما ًدخىي 

هلي للمشأة اإلاخشحت في اللاةمت وبالبدث  فلىخظ غُاب

ت التي حؽغل  ـل ئلى بػن ألاظماءالذكُم و  مجاٌ  اليعٍى

هامص ي في الجاهب الخلجي لػملُت ئهخاج ألافالم، لخبلى 

ألاهتروبىلىحُت ''ـىفي فشؼُى'' الىخُذة وبدىم غملها باإلاشهض 

ً في لجىت جي لألبدار الػلمُت الفشوعُت وكُا الىو مها بخيٍى

م لفُلم ؤلازىىغشافي في مخدف ا ؤلاوعان الزي مهذ لها الىٍش

الزي  الىكذ ''ؼِؽُت'' ،في  1970إلخشاج أٌو أفالمها 

الىالباث الخىوعُاث في مػاهذ العِىما في  فُه جخىاحذ

 14.أوسوبا
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حػخبر مهىت الترهُب مً اإلاهام   من املونتاج إلى إلاخراج: ◘

مىً اللٌى أهه اإلاُذان الزي  اإلاعىذة للمشأة في العِىما ٍو

هي  اإلاىهخاج هما ًلٌى البػن، ئخخىشجه اإلاشأة لعىىاث، غشفت

اإلاىبخ الفػلي الزي مً خالله هخلي ول اإلالادًش  اإلاخػللت 

بالفُلم، وفلي ـبر اإلاشأة الزي ًجػلها وسخت كابلت 

 15للػشك.

، ولذث في ظُذي ومخشحت ومشهبت واجبت مفيدة ثالنلي * 

م، دسظذ العِىما في 1947بىظػُذ بؽماٌ جىوغ في غام 

ىن  غ، وغملذ بػذها في الخلفٍض الػاـمت الفشوعُت باَس

الفشوس ي همدشسة هفىؿ ومذًشة اهخاج، زم غادث ئلى جىوغ 

، همشهبتم وهالذ ؼهشة هبحرة بفمل غملها 1972في غام 

اإلاخشححن وحػاوهذ مً خالٌ هزه ألافالم مؼ غذد مً 

اإلاخشحاث، هاحُت بً مبرون، ظلمى بياس، زم بذأث في و 

لت التي   أهمومً بحن للىخابت وؤلاخشاج  الاججاه ألافالم الىٍى

 .1976إلاشصاق غلىاػ  "غمش كخالجى"كامذ بترهُبها فُلم 

لفاسوق  "نهلت" ، وفُلم1974لػبذ اللىُف بً غمش  "سجىان"

ً"، 1976 بلىفت، ذ بىغذًش  "خلفاٍو  "الؽامت"م،1990لفٍش

ضة'' لػبذ اللىُف بً غماس 1978لىجُت بً مبرون  م ''وغٍض

بذ واإلاىهخاج. ،1980 لت بحن العىٍش  واللاةمت وٍى

الزي " ـمذ اللفىس "أفالمها التي أخشحتها فُلم ئلافت ئلى  

حاةضة  ؼاسهذ في بىىلخه هىذ ـبري وخاصث مً خالله غلى 
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اليامحرا الزهبُت في مهشحان وان العِىماتي الذولي غام 

م 2000ظىت  "مىظم الشحاٌ"م، ئلى حاهب فُلمها 1994

  م.2004 "هادًت وظاسة"و

 من إلانتاج إلى إلاخراج :◘

م، جخشحذ 1945مخشحت جىوعُت مً مىالُذ بكار :   سلمى*

ىن الخىوس ي ،  مً اإلاػهذ الفشوس ي للعِىما ، غملذ في الخلفٍض

أـبدذ أٌو مىخجت جىوعُت بخأظِعها لؽشهت  1990في غام 

ئهخاج خاـت ، جدفلذ غلى حاةضة العِىمافي الُىم الىوجي 

 للثلافت أهخجذ غذة أفالم مثل الؽامت لىجُت بً مبرون . 

سكفت الىاس  ،"1976 "75ر أفال م :"فاومت "وأخشحذ زال 

هزا ألاخحر  الزي ''اهىلم مً  2006 ، و"خشخاػ"1995"

ا، لىىه ؼار حيعُا، ما ًإزش في  خياًت ؼابت جتزوج سحال زٍش

ذفػها ئلى ئدمان "خشخاػ" ختى  غالكتهما الضوحُت، ٍو

جىاحه خلُلت خشماهه الػاوفي .. غحر أن ؤلادمان ًلىد بىلت 

ئلى معدؽفى ألامشاك الػللُت، خُث جلخلي بشحل الفُلم 

ٌػاوي بذوسه مً مؽاول هفعُت، فخجمؼ بُنهما غالكت جذفػها 

بػُذا غً واكؼ  للبلاء في اإلاعدؽفى وفي هزا الػالم الجىىوي،

 16لم ًلذم لها  ئال آلاالم.

 من كتابة السيناريو إلى إلاخراج السينمائي ◘

ولذث بمذًىت  جىوعُت،مخشحت ظِىماةُت  رجاء عماري : *

 ، خفلذ غلى ألاظخارًت في ألادب الفشوس يم1971جىوغ غام 
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 اإلاإظعت ألاوسوبُت لخشف الفىسة والفىث، هما جخشحذ مً

ى بها  ، خفلذ بفُلمها م1998فخخشحذ مً كعم العِىاٍس

ل الذواخت غلى الجاةضة ألاولى )آسث ماس( في مهشحان  الىٍى

دُا )فشوعا( ومً بحن الفُلم والثلافاث اإلاخىظىُت بباظ

لُت""أغمالها : فُلم كفحر بػىىان  م، 2000 راث معاء في حٍى

م والفُلم الشواتي 2004 الفُلم الىزاةلي ''غلى آزاس اليعُان''

ش ألاخمش " ل ''الخٍش أٌو أفالمها  م هزا ألاخحر''2002الىٍى

لت ، جفىس اإلاخشحت  خياًت امشأة في ألاسبػُيُاث مً  الىٍى

)اإلامثلت الفلعىُيُت هُام غباط(، حػِؾ الىخت مؼ غمشها 

ًلىدها ئلى البدث  ابىتها، في ظل غُاب الشحل في خُاتها، ما

غً خُاة مخخلفت ، جيخهي بها ئلى اإلاالهي اللُلُت ، خُث جمتهً 

  17الشكق، وجفشك غليها ألاخذار جضوٍج ابىتها مً غؽُلها."

وغ غالمت فاسكت في الخجشبت  العِىماةُت اليعاةُت في جى حػخبر 

خ الفً العابؼ الخىوس ي، فالعِىماةُاث الخىوعُاث ٍجاس 

خالشاث بلىة في مخخلف حضةُاث الػملُت العِىماةُت مً 

 هخابت وئخشاج وأداء ومىهخاج وغحرها مً ؤلاخخفاـاث

ش، وهىذظت الفىث، وهذسة ألاظماء  الفىُت، ماغذا الخفٍى

اإلاخخفت  في الىلذ العِىماتي، وألاهم ال جىحذ ظِىماةُت 

ى، فالىخابت سغم  واخذة اخخفذ فلي بىخابت العِىاٍس

جدظى باهخمام هلي مً  أهمُتها في الػملُت العِىماةُت، ال

 18.العِىماةُاث ، وجماسط ئلى حاهب ؤلاخشاج
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ىما اإلاخشحاث في جىوغ، واهذ مددؽمت ولُلت، بذاًاث ظِ

ئت وألفذ ؼِئا مً الىاكػُت بدىم  اإلاىالُؼ واهذ حٍش

م، 2011وبػذ الثىسة الخىوعُت  اهخمائها لعِىما اإلاإلف،

 بشصث مخشحاث ًبدثن غً الخدشس والؽمىلُت في أغمالهً ما

حػل ئهخاحاث هزا الجُل الثاوي مً اإلاخشحاث أهثر زشاءا 

ٌ )جبلى مخشحاثوجىىغا لىً  (، ساةذاث العِىما الجُل ألاو

 العِىماةُت.واللغت اإلاخدىمت في حمالُت الفىسة  الخىوعُت 

 : السينما املغربية - 3-4

لت لمىُت            خاولذ ظِىما اإلاخشحاث باإلاغشب مالمعت بىٍش

ىسة اإلاشأة غً راتها وغً حعذها  أو ظاهشة كماًا ـو

وجمثُلها للماًا الجيغ بىىع مً الخدشس فُلم ماسون للُلى 

او اإلادافظت فُلم الشاهذ لُاظمحن كفاسي هما مشاهص ي 

أظهشث بػن ألافالم حاهبا مً همىمها واوؽغاالتها الػاوفُت 

ت واخخياهها مؼ الػاداث في فُلم في بِذ أبي لفاوم ت وألاظٍش

م لػُاالث  حبلي الىصاوي واسجباواث الشحل باإلاشأة فُلم وٍش

مغشب  لشخمت بىسكُت وئخفاكاتها وهىعاتها فُلم انهن ًا

لجرحغ الىجاس ومؽاول الخثاكف )فُلم خىاهُىا بيذ وىجت 

ذ ذة بلحًز  .لفٍش

جخشج اهخماماث اإلاخشحاث اإلاغشبُاث غً مثُالتهً في  ال

لت واغ الػالم، واغُت، الىاكؼ   ُت أو الفهً ًدىاولً، بىٍش

الاحخماعي  وكماًا الػاةلت وئؼياالث الجيعاهُت وهي جُماث 
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دون  امخذاداتهابػىالم  اإلاشأة في أغمم جشجبي اسجباوا ؼذًذا 

ُت اإلاىكف مً الػاداث وأدواس اإلاشأة في  ئغفاٌ خفـى

 19.اإلاجخمؼ وغىاوفها وغشاةضها

 الاجتماعيوالواقع الرؤى إلاخراجية  املغرب بينمخرجات -4

 ألوضاع املرأة:

غملذ اإلاخشحاث جفىٍش مىالُؼ غً اإلاشأة بىىع مً الػمم 

 في الخأمل وخاـت اإلاىالُؼ التي واهذ مً الىابىهاث التي ال

ًمىً الخىشق لها، فاحعمذ الفىسة اإلالذمت بالخىىع والترهحز 

غلى غىفش ألاهثى ففىسث غلى أظاط أنها امشأة مدشومت 

اتعت، في  فُلم الشاكذ لُاظمُىت كفاسي وفُلم  الباتعت ٍو

ذ. هما ـىسث في ـىسة اإلاشأة  ذة بلحًز خىاهِخا هاسبىوي لفٍش

اإلااحىت في الػُىن الجافت لجرحغ الىجاس، ئلى حاهب ـىسة 

ت والزي غبر  ذة غاإلاشأة البذٍو نها وبلىة فُلم الجمشة لفٍش

" اإلاشأة غً لجرحغ الىجاس  بىسكُت ، هما غبر فُلم "باسابٌى

ىن، هما ـىس فُلم "باب العماء  اإلاهىظت بمؽاهذة الخلفٍض

ذ، ولػُت اإلاشأة اإلامىهذة ومػاهاتها مً  مفخىح" ذة بلحًز لفٍش

، واظخىاغذ اإلاخشحت مً خالٌ والاغخفاباللهش والػىف 

هزا الفُلم حعلُي المىء في جمثل اإلاشأة في أبؽؼ الىلػُاث 

بغ مىحى ؤلازىىغشافُت في ألابػاد ال ذاللُت والفىُت ـو

والجمالُت، أما غً اإلاشأة اإلاخمشدة فياهذ ملذمت وبؽيل 

 ، هما جشحم فُلم فيحشيء في فُلم ماسون للُلى اإلاشاهص ي
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"بِذ أبي" ـىسة اإلاشأة الخاةفت إلاخشحخه فاومت حبلي 

ذة  م الػُاالث لفٍش الىصاوي، اإلاشأة الماتػت في فُلم "وٍش

ذ ُذ اليعاء"واإلاشأة اإلااهشة في فُلم "ه بىسكُت، ذة بلحًز  20.لفٍش

ؤلاؼياٌ  21:ىػًلٌى الىاكذ والصخفي اإلاغشبي مدمذ بل

الىبحر الزي ًىشح في حل ألافالم التي ًشدد مىخجىها أنهم 

غالجىا خاللها كماًا اإلاشأة اإلاغشبُت أنها جيىن أفالما أهخجذ 

ًفشك أصخابه بىبُػت الخاٌ  بذغم خاسجي فشاهيىفىوي

،جلذًم جلً ألافالم  للمشأة بالفىسة التي ٌؽاؤونها هم، 

وبالخالي لم ججذ ظِىماةُاث مغشبُاث وغشبُاث أي دغم  

لت خٌى اإلاشأة بعبب اؼخغاٌ  ؼ أفالم وٍى لخدلُم مؽاَس

لت مىلىغُت ، بل ئن بػن  ى غلى اإلاىلىع بىٍش العِىاٍس

شحىها جىشكها للماًا اإلاشأة ألافالم اإلاغشبُت التي ًذعي مخ

مً أغماٌ سواةُت فشوعُت ملخبعت  اإلاغشبُت، هي أـال

وبػمها آلاخش كًذم  اإلاشأة اإلاغشبُت في ؼيل داغش هفُلم 

 22"الػُىن الجافت" لجرحغ الىجاس ".

          جشاوخذ ـىسة اإلاشأة في العِىما اإلاغشبُت مً ـىؼ وعاتي 

 23''ماسون"فُلم : فمثال:  أو سحالي بحن ؤلاظخهجان وؤلاباخُت

مً ألافالم اإلاغشبُت التي أزاسث ضجت هبحرة وأظالذ الخبر 

ذ ومػاسك، وهى أٌو ججشبت للُلى مشاهص ي، وهأنها به  مٍإ

ت، الُذ، لومػخلذا، وغاداث وج جخدذي الىاكؼ اإلاغشبي هٍى

خُث ًفشح الىاكذ اإلاغشبي هىس الذًً وىؼتي  في اخذ اإلاىابش 
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ظدُاء ألاوظاه ازاس هزا اهما بأهه جمشد بال ظبب. ؤلاغالمُت 

الفىُت بمؽاسهخه )فُلم ماسون( في اإلاهشحان الذولي اإلاغاسبي 

 .''2006بىىجت لذوسة 

وبػذ الىظشة الزاجُت في حل ألاغماٌ العِىماةُت للمخشحاث 

ئال أن هزا أن لم ًمىؼ  الاحخماغُتوالتي جمخاص بىابؼ الذساما 

ت اهفخدذ غلى أظالُب ولغت وهخابت مً اهدعاب ججاسب مهم

فُلمُت مخىىغت خاـت بيل مخشحت وهزا ما ًجػلىا هفىف 

جخمحز ول مخشحت ظِىماةُت أفالمها في ظُاق ظِىما اإلاإلف. 

لتها الخاـت في جىظُف اللغت  مغشبُت بأظلىبها وبىٍش

العِىماةُت وبفشادة غىاإلاها، ئال أنهً اظخىػً مشاهمت ججاسب 

 24.أظالُب وجُاساث وأهىاع فُلمُت مخػذدةمهمت اهفخدذ غلى 

 

 

 

 

   خاثمة:

خ  حػذ ظِىما اإلاخشحاث مً بحن اإلادىاث الهامت في جاٍس

ؤلابذاع العِىماتي، وىن أن هزه العِىما هبػذ مً الخدىالث 

غمىما  الػشبُت للمجخمػاث والاحخماغُتالعُاظُت 

واإلاجخمػاث اإلاغاسبُت غلى وحه الخفىؿ، فاإلاخشحاث 

اإلاغاسبُاث خاولً ججعُذ ـىس للمشأة جدىاظب مؼ الخىىس 
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خلى هزا مً بػن ً لىً ال  الخاـل في أدواسها الجذًذة،

في بػن ألافالم الخىوعُت  الخظىاهاالفىس العلبُت التي 

الزي دعى مً خاللها اإلاخشحاث ئلى جدشس اإلاشأة واإلاغشبُت 

التي والدؽبه بالثلافت الغشبُت بػُذا غً اللُم الخلُلُت 

با  ًيخمحن ئليها ، لىً فيان الجيغ والجعذ مشهض أفالمهً جلٍش

ت ـىسة مدافظت  جبلى ـىسة اإلاشأة في العِىما الجضاةٍش

ت. همامؽبػت  خاولذ اإلاخشحاث  بالػاداث والخلالُذ الجضاةٍش

اإلاغاسبُاث  حعلُي المىء غلى غالكت الشحل باإلاشأة  ودوسه 

ياهت اإلاشأة في اإلاجخمؼ في ئهفافها أو ظلمها، ورلً لخىلُذ م

اإلاغاسبي الزي ًدىمه اإلاجخمؼ الزوىسي. هما بشص الخىىع 

ؼ ماللغىي في أفالم اإلاخشحاث للذاللت غلى لغت ول مجخ

 مغاسبي.

جبرص ـىسة اإلاشأة الخلذمُت في أفالم اإلاخشحاث ورلً وفلا 

والخلىكُت التي مشث بها اإلاشأة اإلاغاسبُت  الاحخماغُتللمشاخل 

في ول كىش ، لىً جبلى اإلاػالجت ظىدُت بػُذة غً الػمم 

ففي مػظمها هالخظ غذم الخيافإ في الفىسة،  والخدلُل.

اإلاغاسبُت جخىذكذ في ـىسجحن الفىسة اللاجمت ووػجي  فاإلاشأة

شأة بها اإلاشأة اإلاػىفت والباتعت والتي ظلبذ منها  خلىكها أو اإلا

اإلاخدشسة التي ججاوصث ول الخىىه الخمشاء مً غاداث 

 وجلالُذ وختى الذًً الزي اظدبػذ هثحرا في أفالم اإلاخشحاث.
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مً اإلاخشححن اإلاػخمذًً هم مً اليعاء  % 23،0، 2012في 

 %18ومىز العىىاث ألاخحرة اسجفؼ مػذٌ وعب اإلاخشحاث مً 

ي . وهزا مإؼش ئًجاب2012ظىت  % 23.0ئلى  2008ظىت 

إلاؽاسهت اإلاشأة في الفىاغت العِىماةُت، في خحن ًبلي الذغم 

لػُف باإلالاسهت مؼ الذغم الزي ٌعخفُذ مىه إلهخاج أفالمهً 

اإلاخشج العِىماتي. ئلى حاهب أحش الزي ًلذم والزي ًلل غً 

ل غذد ألافالم اإلاىجت بحن ظىت  أحش الفىف الزهشي. هما ـو

 %77.8 ٌػادٌ ما لفئت الشحاٌ 998 ،1282ئلى  2012و 2008

ئخشاج وعاتي. وهزا ًجػلىا هدعاءٌ غلى أي  %19.7في ملابل 

أظاط ًخم جذغُم ألافالم في الفىاغت العِىماةُت. فخذغُم 

أفالم اإلاخشحاث ًمىً أن ًيىن خىىة مفُذة للمؽاسهت 

مُف ـفت الخىىع  الخياملُت للىخابت غً اإلاشأة وأولاغها ٍو

ت التي الوالخػمم  بػُذة غً الىظشة الخمُح جخذم معخلبل  ًز

 العِىما اإلاغاسبُت بففت غامت.
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