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الافتتاحية
تتش ّرف هيئة تحرير مجلة "الاتصال والصحافة" الصادرة عن املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعالم
(الجزائر) ،بأن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها التاسع ،املتض ّ ِّمن باقة من البحوث والدراسات التحليلية وامليدانية،
التي أعدتها نخبة من ألاساتذة والطلبة الباحثين في مجال علوم الاعالم والاتصال والصحافة.
تناولت مقاالت هذا العدد بالدراسة والبحث عدة مواضيع تتعلق أساسا بشبكات التواصل الاجتماعي-وفي مقدمتها
الفايسبوك -وحاولت أن تدرس العالقة املوجودة بين هذا التطبيق الالكتروني من الفضاء الاتصالي ببعض الظواهر
كاملمارسة الدينية والاتصال الاجتماعي وإلارهاب.
ْ
أفرد الباحثون املشاركون في هذا العدد أيضا ،مقاالت خاصة بدور الاتصال في التوعية الصحية من خالل إلاذاعة
وبدور الاتصال الرقمي في تنمية السياحة في الجزائر ،كما نشروا نتائج دراسة ميدانية للقائمين باالتصال في الصحف
اليومية الخاصة بغية تسليط الضوء على الضوابط القانونية وألاخالقية واملهنية لألداء إلاعالمي في الجزائر.
من جهته ،خ ّ
ص موضوع الاشهار باهتمام الدراسات وألابحاث العلمية ألاصيلة التي تضمنها هذا العدد ،وذلك
بالبحث في ألابعاد الجماعاتية للقيم الثقافية في إلاشهار التلفزيوني الجزائري ،وعالقة الاشهار بخطاب ما بعد الحداثة
ورمزية الاستهالك ،وهي كلها مواضيع تتقاطع مع مسألة الهوية الثقافية الجزائرية والعوملة إلاعالمية التي حظيت بمقال
خاص بها.
وألن الهوية ارث تناقله ألاجيال عبر التاريخ ،يقترح هذا العدد من مجلة "الاتصال و الصحافة"مقاال تحليليا مقارنا
بين الخطاب الرسمي للثورة الجزائرية ( )4591-4591وما جاءت به عينة من الكتابات إلاعالمية ،كما أدرج العدد مقالين
عن الطفل .انفرد املقال ألاول بمسألة الكتابة للصورة وتأثيرها في مضامين ألافالم املوجهة للطفل بدراسة تحليلية لفيلمين
كارتونيين .في حين ،استعرض املقال الثاني نتائج دراسة اثنوغرافية لتفاعالت أطفال وهم يشاهدون برنامجا تليفزيونيا في
سياق ّ
الروضة.
نرجو أن يساهم هذا العدد في الارتقاء بالبحث في مجال علوم الاعالم والاتصال ،وأن يكون مرجع يعتمد عليه
الباحثين والدارسون في العلوم الانسانية والاجتماعية و حتى العلوم ألاخرى ،فعلوم إلاعالم والاتصال هي – وبحق-مفترق
طرق العلوم ،وما تنوع املواضيع البحثية في هذا التخصص إال دليل إضافي على ذلك
هيئة التحرير
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دور الاتصال الرقمي في تنمية السياحة في الجزائر
 قراءة تحليلية ملوقعي الوكالتين السياحيتين "فيزاترافل"و"الطاسيلي" بورقلة-The role of digital communication in tourism development in Algeria
- Analytical reading of the sites of the two tourist agencies "Vizatravl" and
– "Tasili" Ouargla
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ملخص:
من خالل دراسة وكالتين للسفر بورقلة تبين لنا ألاهمية البالغة لالتصال الرقمي في
نشاطها اليومي واملجهود املبذول من طرف الوكالتين لالستفادة ،من وسائل الاتصال الرقمية
،للتواصل مع زبائنها ، ،وذلك ما حفز على التفاعل واملشاركة واملساهمة في التنمية السياحية،
هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور الاتصال الرقمي في الوكاالت السياحية بورقلة ،والتعرف
على جميع الوسائل التكنولوجية املعمول بها إذ تعتبر املواقع إلالكترونية من الوسائل القوية
للمشاركة في السوق العاملية ،وتحسين توفير الخدمات ألاساسية ،وتعزيز فرص التنمية الوطنية
وفي هذا الشأن بادرت الجزائر نظرا ملا تملكه من منتجات سياحية هامة ومتنوعة بمشاريع
إستراتيجية موجهة أساسا لتنمية قطاع السياحة وجعله أكثر جاذبية لسواح الداخليين
والخارجيين ،ويأتي املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية آلفاق  2025بأهدافه وبرامجه وآلياته،
ليضع معالم قيام صناعة سياحية جذابة ،لذا تأتي هذه الدراسة للوقوف على دور الاتصال
الرقمي في تنمية السياحة.
الكلمات املفتاحية :الاتصال  ،الاتصال الرقمي  ،املواقع الالكترونية ،التنمية ،التنمية
السياحية
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Abstract:
Through the study of two travel agencies in Ouargla, we noticed the
magnificent importance of digital communication in its daily activities and the
efforts exerted by the two agencies to benefit from the means of digital
communication to communicate with their customers. This digital communication
has stimulated interaction, participation and contribution to tourism development.
This study seeks to identify the role of digital communication in the agencies of
tourism in Ouargla, and all the technological means in place. The websites are
considered as a powerful means to participation in the global market,
improvement of basic services provision, and enhancement of national
development opportunities. According to it’s important and various tourism
products, Algeria has made many strategic projects aimed mainly at the
development of the tourism sector and make it more attractive to tourists, both
internal and external. The master plan of tourism development towards 2025 goals
brings its programs and mechanisms to lay the parameters of an attractive tourism
industry. Therefore, this revolves around the role of digital communication in the
development of tourism.
Keywords : communication, digital communication, web sites, development,
tourism development.
.

: مقدمة
 وبالتالي فإن املجتمع البشري لن،ساهم الاتصال الرقمي الحديث بربط كل منا باآلخر
 وهذا، فقد تغلبت وسائل الاتصال الرقمي على قيود الوقت واملسافة،يعيش في عزله بعد آلان
 كما انتشرت شبكات الاتصال عن بعد وشملت مختلف أنحاء،يجبرنا على التفاعل واملشاركة
 وأضافت تكنولوجيا الاتصال الرقمي وسائل،العالم من أجل إتاحة املعلومات لكل الشعوب
 ومواقع التواصل،إعالمية جديدة إلى الكثير من الشعوب الصحافة إلالكترونية واملدونات
وقد أدى هذا التطور التكنولوجي الرقمي إلى فتح. الاجتماعي البريد إلالكتروني والفاكس وغيرها
 وأصبحت التكنولوجيا الرقمية في متناول عدد كبير من،آفاق جديدة لالتصال الجماهيري
 ازد بشكل كبير من، إن تطور تكنولوجيا النظم الرقمية في مجاالت الاتصال واملعلومات،الجمهور
وشهد العصر الحالي سرعة فائقة وتطورا كبير ا في صناعة. فرص تنويع مصادر املعرفة واملعلومات
 ما انعكس إيجابا على شكل وسائل إلاعالم الجديدة،تكنولوجيا وسائل الاتصال واملعلوماتية
2
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ومضمونها وخصائصها وانتشارها وقدراتها على التأثير .فوسائل الاتصال الرقمي وإلاعالم هي
النافذة ألاساسية التي يطل منها إلانسان على العالم ويرى من خاللها ثقافته ،وحضارته وتقدمه و
هي ألاداة الفعالة في التنمية وتطوير السياحة .الجزائر التي تصبو لالرتقاء بالسياحة إلى مصاف
القطاعات الدارة للثروة وبناء قطاع سياحي جذاب للسياح ،سارعت إلى بعث سياسة سياحية
جديدة تهدف إلى تنمية وترقية املنتوج السياحي الجزائري وإدماجه في السوق السياحية العاملية في
إطار شروط التنمية السياحية  ،من خالل جملة من القوانين والتشريعات الخاصة بالتنمية
السياحية ،التي تمثل إلاطار الكامل لسياسة سياحية متواصلة تهدف إلى تحقيق جملة من
ألاهداف الكمية والنوعية جاءت ضمن تصور تطوير السياحة املستدامة للعشرية8002- 2004
منها :رفع إلايواء ،زيادة حجم الاستثمارات السياحية ،زيادة التدفقات وإلايرادات السياحية بالعملة
الصعبة ،تلبية حاجات املواطنين وتحسين نوعية الخدمات؛ هذه ألاهداف تحتاج بطبيعة الحال
إلى جملة من الوسائل  ،فاملواقع إلالكترونية هي أحد الوسائل الهامة والحاسمة في دفع التنمية
السياحية .أردنا البحث في مدى مساهمة املواقع إلالكترونية الجزائرية في السياحة الوطنية.
وعليه بتخلص التساؤل الرئيس ي :كيف تساهم املواقع الالكترونية للوكاالت السياحية
"فيزاترافل"و"الطاسلي" في التنمية السياحية الوطنية ؟ واندرجت تحت هذا التساؤل الرئيس ي
تساؤالت فرعية :
- 1ماهي ألاشكال الترويجية وإلاعالنية التي تعتمدها هذه الوكاالت؟
 -8ماهي أهم الخدمات التي تعرضها هذه املواقع؟
 -3من هم املستهدفون من خالل مضامين هذه املواقع؟
 4ماهي أنماط الاتصال التفاعلية التي تعتمدها الوكاالت في هذه املواقع؟
من خالل إجراء دراسة نظرية وملعالجة وتحليل هذه إلاشكالية تم تقسيم املقال إلى ثالث محاور:
املحور ألاول :مدخل مفاهمي للدراسة
املحور الثاني :تطبيقات الاتصال الرقمي في مجال السياحي
.املحور الثالث :عرض النتائج تحليل مضمون كل من املوقعين وكالة فيزاترافل
 www.visatravelagerie.comووكالة الطاسلي ()www.tassilltours.com
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الخلفية النظرية :
من هذا املنطلق  ،جرى ّتبني نظرية انتشار املبتكرات للباحثين روجرز
وشوميكرRogers & Shoamaker ،في هذا البحث واتخاذها كمقاربة يستند عليها التحليل الكيفي
والكمي ،وذلك بغرض الوصول إلى تحديد مستوى تبني القائم على املواقع الالكترونية في
املؤسسات السياحية ذات الطابع التفاعلي للفضاءات الوسائط التكنولوجية التفاعلية خالل
عملية التنمية السياحية و كذا املراحل التي تتم بها عملية تبني املستحدثات التكنولوجية
وخدماتها التفاعلية من طرف املوظفين و القائمين في املؤسسات السياحية  .يؤكد الباحثين
خالل نموذجهما النظري فكرة توضح عملية انتشار املستحدثات داخل النظام الاجتماعي  ،حيث
يعد هذا الاجتهاد إسهاما كبيرا لفهم انتشار الرسائل الاتصالية وتأثيرها.ويذهب الباحثان إلى أن
انتشار املبتكرات يتم حين تنتشر فكرة أو ش يء معين من نقطة ألاصل إلى املناطق الجغرافية
املحيطة أو من شخص آلخر خالل منطقة واحدة(.)1
وترتكز نظرية انتشار املبتكرات على انتشار املستحدثات تعتمد على أسس اتصالية،
فانتشار املستحدثات من ألافكار والتكنولوجيا بين ألافراد يتم من خالل الحمالت إلاعالمية إضافة
إلى الاتصال الشخص ي الذي يساهم في نشر هذه ألافكار واملستحدثات. )8(،وقد جاء اعتمادنا لهذا
املدخل النظري في سياق معرفة معدل انتشار املستحدثات التكنولوجية التفاعلية واملحددة
بخدمات الوسائط الرقمية الحديثة كالهاتف املحمول وشبكة إلانترنت التفاعلية على غرار
الشبكات الاجتماعية للتواصل  ،منتديات النقاش الافتراضية وخدمات الحوار التفاعلي والتواصل
عبر املدونات النصية والصوتية  ،وألجل تسليط الضوء على عملية تبني بعض الخدمات التفاعلية
للوسائط الاتصالية الحديثة من طرف الفاعلين و القائمين على املواقع الالكترونية في املؤسسات
السياحية ،كما جاء توظيف نظرية الحتمية التكنولوجية بهدف تفسير ألاهمية التي تميز وسائط
التفاعل والتواصل التي تمنحها التكنولوجيا الرقمية الحديثة وأثرها على فعالية التنمية السياحية
يندرج اعتمادنا ملدخل نظرية الحتمية التكنولوجية من منطلق ما أكدته الدراسات والبحوث حول
الاتجاه العلمي الذي اشتغل رواده على تبيان العالقة املوجودة بين ما يصطلح عليه تكنولوجيا
التصال  communication thecnologiesتحديدا املجتمع ،والتي تنسب إلى كل منMarshall
 McLuhanو Harold Ins, Walter Ongهذا ألاخير الذي استطاع توضيح  ,الفكرة املحورية
لهذه املدرسة العلمية أكثر فبرزت إسهاماته التحليلية بصورة جلية حول مبدأ الحتمية
4
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التكنولوجية تؤكد هذه النظرية على أهمية الوسيلة في تحديد نوعية الاتصال وتأثيره،حيث تعد
نظرية الحتمية التكنولوجية عبارة عن تصورات نظرية لتطوير ا وسائل الاتصال وتأثيراتها على
املجتمعات الحديثة)3(.
أساس النظريتين هو دور وواقع وسائل الاتصال الحديثة في املجتمع و كيف يتقبلها الفرد
من خالل التأثير عليه بمجموعة من الخصائص املميزة لها ودورها في تنظيم املجتمعات
بمؤسساتها .
أهمية الدراسة :تكتس ي هذه الدراسة أهمية بالغة في إبراز دور الاتصال الرقمي ،إذ يعتبر ألاداة
الرئيسية في فعالية التنمية السياحية ،وبالتالي أهميته بالنسبة للمؤسسة السياحية ومدى
تأثيره وتوضيح أهم وسائله ومعرفة واقع وتحديات املؤسسات من خالل تبنيها لالتصال الرقمي.
أهداف الدراسة :الهدف العام للدراسة معرفة مدى استخدام الوكاالت السياحية لالتصال
الرقمي ومدى مساهمته في فعالية تنمية السياحة وتحديد أهم الخدمات وألانشطة التي تقدمها
هده الوكاالت من خالل مواقعها وطرق نشر وعرض املعلومات في املوقع إلالكتروني لكل وكالة.
منهج الدراسة :اعتمدنا على منهج الوصفي التحليلي،كما اعتمدنا على منهج تحليل املضمون
وهو شائع الاستخدام في دراسات علوم إلاعالم الاتصال وبالتحديد الدراسات التي تتعلق
بتحديد الرسالة إلاعالمية وأبعادها ودالالتها
أدوات الدراسة  :اعتمدنا على استمارة تحليل املضمون اعتمادنا على فئتين بارزتين هما فئتي
الشكل وفئة املضمون.
مجتمع وعينة الدراسة :يتمثل مجتمع البحث في مجموع الوكاالت السياحية بوالية ورقلة .قمنا
بإجراء حصر شامل للمواقع إلالكترونية للوكاالت السياحية بالوالية.ودراسة تحليلية اخترنا
عينتين موقع وكالة فيزاترافيل www.visatravelagerie.comوموقع وكالة الطاسلي
 www.tassilltours.comللسياحة وألاسفار.
أوال :مدخل مفاهمي:
مفهوم الاتصال  :وكلمة الاتصال  Communicationمشتقة من ألاصل الالتينيCommunes
ومعناها عام أو شائع أو مألوف ،لذا فإن الاتصال هو النشاط الذي يستهدف تحقيق العمومية أو
الذيوع أو الانتشار ،أوالشيوع عن طريق انتقال املعلومات ،وألافكار أو آلاراء أو الاتجاهات من
شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات (.)4
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مفهوم الاتصال الرقمي  :يطلق مصطلح الثورة الرقمية على العصر الحالي بعد الاندماج بين
تكنولوجيا املعلوماتية والاتصال ،وتعني كلمة رقمي من الناحية التقنية هو أن الحروف والصور
وألاصوات تحول إلى بيانات رقمية) آحاد وأصفار (يمكن تخزينها ومعالجتها وإرسالها بواسطة أجهزة
الحاسوب ،و تعرف ) كريستي أهو(الاتصال الرقمي "  Digital Communicationبأنه املهارة
ألاساسية ملعظم ألاعمال التي يجب أن يكتسبها الفرد في إطار املفاهيم ،وإلانتاج والتوصيل
والاستقبال لوسائل الاتصال في وظائفهم وحياتهم ،حيث أن الاتصال الرقمي هو القدرة على خلق
الاتصال الفعال من مختلف الوسائل الرقمية (.)5
ويعرف الدكتور محمد عبد الحميد الاتصال الرقمي بأنه ":العملية الاجتماعية ،التي يتم
فيها الاتصال من بعد ،بين أطراف يتبادلون ألادوار في بث الرسائل الاتصالية املتنوعة واستقبالها
من خالل النظم الرقمية ووسائلها لتحقيق أهداف معينة" ،ويركز التعريف على استخدام النظم
الرقمية ومستحدثاتها باعتبارها الوسائل ألاساسية لالتصال بين أط ا رفه حيث يتم تبادل
املعلومات وترميزها ومعالجتها بواسطة هذه النظم ،وهذه العمليات الثالث هي :الترميز ،اوملعالجة،
اوإلرسال والاستقبال ،واليبتعد هذا املفهوم كثيرا عن مفهوم الاتصال من خالل الكمبيوتر
 ،Computer Mediated Communicationأو الاتصال بمساعدة الكومبيوتر Computer
 ،Assisted communicationأو الاتصال القائم على الكومبيوتر Computer Based
 ،Communicationوكلها مفاهيم تؤكد دور الكمبيوتر في عملية الاتصال الرقمي ،وفي نفس
الوقت فإنها تقع في إلاطار ألاوسع ملفهوم الاتصال وعناصره وأشكاله ونماذجه ،ألنه في النهاية
اتصال إنساني أو بين أفراد لتحقيق أهداف معينة ،يتسم بكل سمات الاتصال إلانساني ،ويتم من
خالل عمليات فرعية عديدة تتأثر بكل املداخل الاجتماعية والنفسية واللغوية التي تناولها علماء
النفس والاجتماع واللغة وقدموا لها النماذج العديدة التي تشرح الاتصال إلانساني وعملياته
وعالقاته (.)6
هو اتصال يتم باستخدام النظم الرقمية يعتمد على وسائل إلكترونية بأسلوب رقمي
وهذا املفهوم يؤكد دور الكومبيوتر في عملية الاتصال ،ونقصد باالتصال الرقمي في بحثنا
الوسائل الاتصالية الرقمية الحديثة والشبكات الاتصالية وواقع وجودها في املؤسسات
السياحية .
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املواقع الالكترونية :يعرفها قاموس كامبرج على أنها  :مجموعة من صفحات املعلومات املتاحة
على شبكة الانترنت حول موضوع معين تنشر من قبل شخص أو منظمة(.)7
تعرف بأنها مجموعة من الصفحات الالكترونية تحتوي على عدد من املواد الصحفية
الثقافية،الترفيهية ،ويبعض الصور ومقاطع الفيديو ،وكانت بداياتها نسخ إلكترونية لكبريات
الصحف في العالم  ،وأصبحت فيما بعد مواقع حكومية ،مؤسساتية ،معلوماتية،شخصية
تجارية ،ثقافية ،رياضية وغيرها ،وتحتوي على الكم الهائل من املعلومات الرئيسية في مختلف
املجاالت و على كافة ألاصعدة.)2(.
التنمية  :يعريفها كل من "شرام وليرنر ) (Schram and Lernerبأنها ما هي إال "تغير قوي وكبير
يحرك ألامة نحو ذلك النوع من ألانظمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقررها وتحددها لنفسها
و كذا ذلك التغير نحو ألانماط املجتمعية التي تسمح للمجتمع بتحقيق القيم إلانسانية ألافضل
بل وأيضا بزيادة قدرته على التحكم والسيطرة على بيئته ومكانته السياسية )9(.
تعريف السياحة  :لقد تعددت و تنوعت مفاهيم السياحة ، Tourismeتبعا لتعدد آراء املهتمين
بدراسة طبيعتها ومكونتها وجوانبها ووفقا آلراء املنظمات العاملية املهتمة بالسياحة الدولية
فنجد :
 تعرف منظمة السياحة العاملية السياحية بأنها تعني انتقال ألافراد من مكان آلخر ألهدافمختلفة ولفترة زمنية تزيد عن  84ساعة وتقل عن سنة (.)10
 حسب معجم الروس»  »petite larousseف إن السياحة  :هي عملية السفر قصد الترفيه عنالنفس ،أما السائح فهو الشخص الذي يسافر من أجل إشباع حاجته من املتعة (.)11
 وعرفها السويسريين ( )Hunziker et kraft1924 :على أنها ":مجموعة النشاطات الناتجة عنالسفر أو انتقال ألافراد من مكان إلاقامة ألاصلي ،طاملا أنه ال يدخل في إطار النشاط املربح (.)18
 تعريف مؤتمر ألامم املتحدة للسياحة والسفر الدولي الذي انعقد في روما عام  1963بأنها:" ظاهرة اجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته الدائمة إلى مكان آخر
لفترة مؤقتة ال تقل عن  84ساعة وال تزيد عن اثني عشر( )18شهرا بهدف السياحة الترفيهية أو
العالجية أو التاريخية والسياحية كطائر لها جناحان هما السياحة الخارجية والسياحة الداخلية
(.)13
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تأسسا على ما سبق يمكن أن نعرف السياحة على أنها حركة ألاشخاص سواء بطريقة فردية أو
جماعية داخل الوطن أو خارج إقليم معين وملدة زمنية محدودة وألسباب مختلفة  ،وقد ميزت
منظمة السياحة العاملية في تحديدها ملفهوم السياحة بين السائح وهو كل زائر مؤقت يقيم في
البلد الذي يزوره  84ساعة على ألاقل .
مفهوم التنمية السياحة -:التنمية السياحية مفهوم واسع ،وهي جزء من التنمية الاقتصادية
للدولة (-.)14وهي تشير إلى :مختلف البرامج التي تسعى لتحقيق الزيادة املستقرة واملتوازنة في
املوارد السياحية وترشيد إنتاجية القطاع السياحي (.)15
 تأخذ التنمية السياحية طابع التصنع املتكامل الذي يعني إقامة وتشيد مراكز سياحية تتضمنمختلف الخدمات التي يحتاج إليها السائح أثناء إقامته بها و بالشكل الذي يتالءم مع القدرات
املالية للفئات املختلفة من السائحين ويشتمل املركز السياحي الواحد على الدعائم الرئيسية
لإلنتاج من موارد طبيعية وزراعية وصناعية و القوى العاملة باإلضافة إلى إلادارة والتنظيم
الذي يحقق الترابط والانسجام بين مختلف العناصر،وهذا يجب أن يكون في إطار التقدم
والتنمية لهذه املوارد جميعا .فذلك يضيف مادة جديدة يكون لها دورها في رفع مستوى
الاستغالل لهذه املوارد املختلفة (.)16
فالتنمية السياحية تؤمن موارد مالية إضافية للسكان وتعمل على تحسين ميزان
املدفوعات،وتمثل عنصرا أساسيا في عناصر النشط الاقتصادي ،ويترتب عنها مجموعة من
التأثيرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في املقصد السياحي (.)17
ثانيا :تطبيقات الاتصال الرقمي في مجال السياحي :لقد أدى التطور التكنولوجي الحاصل في
مجال املعلومات والاتصال إلى ظهور نوع جديد من الوسائل و التطبيقات الاتصالية الجديدة
أطلق عليها تكنولوجيا الحديثة لإلعالم والاتصال ،ويتضمن مفهومها جميع الاستعماالت من
حواسيب ،شبكات اتصال وأجهزة تداول املعلومات سلكية وغير سلكية
كالهاتف،الفاكس،الانترنت وألاقمار الصناعية
تتنوع تطبيقات الاتصال الرقمي التي يعتمد عليها ألافراد و املؤسسات السياحية في مجال
السياحي .
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الانترنت:
يعتبر تقديم املعلومة للسائح جوهر عمل املؤسسات السياحية ،والانترنت تسمح لهذه
املؤسسات بدخول أسواق بتكاليف أقل من نظم التوزيع ألاخرى إضافة إلي ذلك فاالنترنت توفير
العديد من املزايا سواء للسياح أو املؤسسات والوكاالت السياحية املختلفة.
 سرعة انتشار املعلومات و البيات في ألاسواق املرغوبة و املستهدفة ،مما يحسن من وضعاملؤسسة من تقديمها السريع و الدقيق والحديث للمعلومات .
 تعتبر أقوى وسيلة للتسويق السياحي ،كونها تسمح لإلدارة السياحية بالوصول إلي تحديدالسياح الحقيقيين واملحتملين وتساعدهم على الاختيار والحجز الالكتروني مما يرفع من
إنتاجية إلادارة  ،كما يستفيد من الانترنت من جودة الخدمات السياحية التي تعتبر من
القضايا املحدودة لتطوير السياحة و تنميتها ،وتحديد املستويات املالئمة لجودة الخدمة التي
ينبغي تقديمها مما يؤدي إلي تقديم خدمة سياحية متميزة ومناسبة وإمكانية الاستفادة من
الانترنت فيما يتعلق بالتدريب السياحي من خالل اطالع مسؤولي املؤسسات السياحية على ما
هو جديد من أساليب تقديم الخدمات  ،مجال التخطيط من خالل رسم صورة مثلى للمناخ
الاستثماري حيث تمثل الانترنت أهم املصادر للحصول على املعلومات فيما يتعلق باتجاهات
وحركة السياحة العاملية ون صيب املنطقة التي تنشط فيها املؤسسة السياحية كما يوفر خدمات
كثيرة ،ووسائط مختلفة تسمح للمؤسسات على اختالف أنواعها واملجاالت الاقتصادية التي
تنشط فيها من استخدامها في بناء اتصاالت ترويجية تفاعلية بينها وبين زبائنها  ،أصبح وسيلة
للتبادل املعرفي خاصة في املجال السياحي )12( .
 مواقع الالكنروني :تطل املؤسسة على زبائنها عبر الانترنت من خالل موقع الواب  ،وموقع وابيمكن النظر إليه تسويقيا من زوايا متعددة فجزء منه يستخدم في النشاط إلاعالني و الاتصالي
( )19التي تبيع حقيقة السفر على الانترنت :بمعنى املواقع الجيدة التي تبيع عروض السفر ،وذلك
عن طريق املعلومات التي تتعلق بالسفر والخيارات التي تقدم الختيار املقصد أو الدولة السياحية .
على الانترنت تتم عملية الشراء بسرعة فائقة ،وبالتالي يتطلب اختيار املوقع التسويقي السياحي
على الانترنت الذي يحقق نسبة أعلى من الاستعالمات ،وبنفس الوقت يزيد من نسبة املبيعات.
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محركات البحث :أولى خدمات حيث يسمح بتبادل الرسائل الالكترونية مهما كان نوعها ،نصا أو
صورة تكون فاعلة حتى تعزز وتقوي املوقع الذي تسوق من خالله ،والصفحات ألاولى يجب أن
تحتوي على املفاتيح ألاساسية للموقع فإن محركات البحث تجني عائدات ضخمة على هذا
الاستثمار .
البريد الالكتروني للتسويق السياحي :ونعني بذلك أن معظم املتصفحين للموقع ليسوا على
استعداد لدفع أموالهم اليوم ،ولكن عندما يسأل املتصفحين الاشتراك في املوقع لتزويدهم
باملعلومات التي تستجد على ما يتم التسويق له ،فهذا يجعلهم يفكرون ويصلون إلى قرار الشراء
ً
وخصوصا تلك العروض التي تكون فيها بعض العروض املغرية في آخر لحظة،
والعودة إلى املوقع،
فالرسائل إلاخبارية التي ترسل إلى املشتركين على موقع التسويق يزيد من نسبة املبيعات بدون شك،
ويحول الغرباء إلى أصدقاء ،وألاصدقاء إلى عمالء عندما يكون لديهم القدرة على السفر.
مواقع الدردشة و املراسالت الفورية :مواقع التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل املساعدة
للسائح في تكوين الصورة الذهنية على املوقع الذي يود زيارته  ،فزيادة على الصور والفيديوهات
التي يتناقلها ألافراد فيما بينهم للتعريف ببعض املناطق السياحية فإن هذه املواقع تسمح
للمستثمرين والعاملين و القائمين على السياحة لإلعالن والترويج ملشاريعهم وخداماتهم
ومنتجاتهم السياحية من خالل صفحات هذه املواقع وأهم املواقع  :الفايسبوك،التوتير ،موقع
اليوتوب  ،املدونات )80(.
عرض و تفسير الننتائج.
البد إلاشارة إلى موقع  www.dtaouargla.comملديرية السياحة والصناعة التقليدية
بورقلة ،فنجد أن املوقع يعرض كل ما يميز والية ورقلة ومايختلف به املوقع عن املوقعين آلاخرين
هو اللغة حيث نجد أنه يترك الخيار للزائر في الاختيار إما اللغة العربية أم الفرنسية إضافة إلى
توفير كل ما يتعلق بالسياحة بالوالية ،وتعدد روابطه من الصفحة الرئيسية إلى صفحة املعلومات.
تم التوصل للنتائج التالية:
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جدول( )0يبين نسبة استخدام الصور في املوقعين:
الصور
ثابتة
موقع الوكالة
فيزاترافيل
الطاسلي
مديرية
السياحة

النسبة

53
17
163

متحركة

% 94.60
% 94.50
% 100

النسبة
الاجمالية

النيسبة

03
01
00

%100
% 100
% 100

% 05.40
% 05.40
% 00

نالحظ من خالل الجدول ألاول أن الصور الثابتة في موقع وكالة في فيزاترافيل هي ألاكبر
حضورا
من الصور املتحركة حيث كان عددها  53صورة من مجموع  56أي بنسبة  % 94.60أما
الصور املتحركة فكان عددها  03صور أي بنسبة % 05.40وهذا ما يدل على أن املوقع لم تعتمد في
ترويجه على الصور املتحركة لجلب الانتباه بل اعتمد على الصور الثابتة من أجل تدعيم نصوصه
املنشورة.
أما وكالة الطاسيلي نفس الش يء اعتمدت على الصور الثابتة حيث كان عددها  17صورة
من أصل  12أي بنسبة قدرت ب  %94.50أما الصور املتحركة فكان عددها صورة واحدة أي
بنسبة  ، %05.40هذا ما يدل على أن الوكالة تعتمد على الصور الثابتة دون املتحركة في الترويج
للسياحة .ويعود هذا الاعتماد إلى فضل التدعيم للنصوص ألن معظم الصور الثابتةجاءت مع
نصوص .أما مديرية السياحة فاكتفت بالصور الثابثة فقط من أجل عرض كل ما يخص الصناعة
التقليدية في املنطقة حيث كان عددها  163صورة بنسبة.%100
جدول ( )98يبين استخدام اللغة في املوقعين:
العربية

النسبة

الفرنسية

النسبة

الانجليزية

النسبة

النسبة
إلاجمالية

اللغة

00

% 00

01

% 100

00

% 00

% 100

00

% 00

01

% 100

00

% 00

% 100

01

% 50

01

% 50

00

% 00

% 100

موقع الوكالة
فيزاترافيل
.3الطاسيلي
مديرية السياحة
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تضح لنا من خالل الجدول الثاني والذي يتمثل في استخدام اللغة في كل من املوقعين أن اللغة
املستعملة هي اللغة الفرنسية بنسبة  % 100في موقع وكالة في فيزاترافل ونجد نفس الش يء
بالنسبة لوكالة الطاسيلي فاللغة املستعملة في املوقعين هي اللغة الفرنسية بنسبة، %100في حين
أن مديرية السياحة تعتمد في موقعها على اللغتين الفرنسية والعربية.
جدول( )90يبين نمط املنشور املستخدم في املوقعين:
نمط
المنشور
صورة

النسبة

نص
مدعم
بصورة

% 56.60
% 68.10
%100

40
04
/

موقع
الوكالة
فيزاترافل
الطاسيلي
مدرية
السياحة

56
12
163

النسبة

% 40.40
% 13.20
/

نص

03
07
/

النسبة

% 03
% 84.10
/

النسبة
اإلجمالية

%100
%100
%100

يتضح من خالل الجدول الثالث أن نمط املنشور ألاكثر استعماال في املوقع إلالكتروني
لوكالة فيزاترافل هو الصور حيث بلغت نسبتها في املوقع  ، %56ويليه مباشرة النصوص املدعمة
بالصور حيث بلغت نسبتها  ، %40.40ليأتي أخيرا نمط النصوص والبالغة نسبته % 03أما بالنسبة
ملوقع الطاسيلي فالنمط ألاكثر استعماال كذلك هو الصور حيث بلغت نسبتها ،% 68.10أما
النصوص املدعمة بالصور فقد بلغت نسبتها ، %13.20في حين بلغت نسبة النصوص ، %84.10
يعود هذا الترتيب إلى أن الوكاالت تسعى على جلب مختلف الفئات وهذا إلي أن الوكاالت تسعى على
جلب مختلف الفئات وهذا نظرا ألن الصور تخاطب الجميع ،في حين أن مديرية السياحة نمطها
ألاكثر اعتمادا هو الصور ألنها كانت الغالبة حيث قدرت ب  163صورة ألنها ألاكثر تفاعلية.
* وتبين بعد تحليل وكاالت السياحة والسفر تتواصل مع السائح بشكل عام  ،إذ يتم
تزويده بكافة ألامور التي تستطيع الوكاالت توفيرها وتنظيمها ،من حجوزات التذاكر ،وحجوزات في
الفنادق املناسبة  ،كما توفر لهم وسائل النقل املناسبة  ،مع برامج ترفيهية متنوعة ومناسبة ،ويتم
ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات املعنية .في حين هنالك وكاالت تقتصر خدماتها على حجوزات
اعتيادية وال يوجد لديها أي اعتبارات خاصة .
*طرق الترويج املستخدمة للخدمات املقدمة في مجال السياحة من·قبل وكاالت السياحة
والسفر حيث تبين أن هناك وكاالت ما زال شائع بهما استخدام الطرق التقليدية للترويج من
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منشورات مطبوعة ورقية تقليدية ،وإعالنات على املستوى املحلي ،والتي لم تعد تفي
بالغرض.ويعود ذلك إلى قلة الكفاءات والخبرات التي يتطلب توفيرها كلف إضافية .ومن ناحية
أخرى هنالك وكاالت تستخدم مجموعة متنوعة من وسائل الترويج ,بدءا من الوسائل التقليدية
انتقاال إلى وسائل أخرى أكثر فعالية .مثل التواصل املباشر مع العمالء ،واستخدام املنشورات
الترويجية املطبوعة ,انتقاال إلى طرق،أكثر حداثة ومرونة من خالل موقع التواصل
الاجتماعي  Facebook،Twitterو بث إعالنات على مواقع للوكاالت ،كما تبين من تحليل أن غالبية
وكاالت السفر تستخدم املوقع الالكتروني.
*من خالل الدراسة توصلنا إلي أن استخدام الاتصال الرقمي في املؤسسة السياحية
باتت حتمية تفرضها التطورات التكنولوجيا املعاصرة ،حيث أصبح هذا ألاخير يمس جميع
جوانب ألانشطة خاصة السياحية والتي أصبحت ميزتها التكنولوجيا الحديثة وأنواع الاتصاالت
والشبكات ودورها في جميع ألانشطة و ألاعمال التي تقوم بها املؤسسات السياحية وتوصلنا إلي
أن هنا استخدام لالتصال الرقمي ووجود أقسام وفروع بالوكاالت تهتم باالتصاالت والشبكات .
*أظهرت الدراسة العوائق التي قد تعترض استخدام الوكاالت السياحية لالتصال الرقمي هي
عراقيل تقنية ناجمة عن عدم الدراية بكيفية العمل بالشبكات والتقنية الرقمية وصيانة موقع
الويب،غياب ثقافة الانترنت.
ملواقع هذه الوكاالت وطريقة تطبيق تقنيات الاتصال الحديثة داخلها وخارجها ،معظم أعمال
الوكاالت مبنية على مواقعها للترويج ،وأنها الوسيلة املثلى الستقطاب أكثر عدد من الزبائن بفضل
ما تعرضه من خدمات وصور ترويجية.
*وضحت الدراسة واقع املواقع الالكترونية التابعة لكل من وكاالت السياحة والسفر
تستخدم لغايات الترويج والتنمية السياحة في املنطقة .
* أظهرت هذه الدراسة أنه في معظم أعمال الوكاالت مبنية على مواقعها للترويج ،وأنها
الوسيلة املثلى الستقطاب أكثر عدد من الزبائن بفضل ما تعرضه من خدمات وصور ترويجية
وتعتمد عليه بشكل كبير .
* تعتمد كل من وكالة فيزاترافل والطاسيلي في ترويجها عبر مواقعها إلالكترونية على
إلاعالنات وذلك من خالل عرض أهم الصور التي تعرف بالسياحة الوطنية.
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* تقوم الوكالتين السياحيتين بعرض مختلف الخدمات وألانشطة وذلك من خالل
وجهاتها السياحية ويظهر ذلك في النافدة الخاصة بالوجهات (.)Circuits
*يتمثل الجمهور املستهدف لهذه الوكاالت في املؤسسات وألافراد بصفة عامة ويظهر ذالك
في الصفحة الخاصة بالسياحة ( )Tourismeفهي تعرف وتروج للسياحة الوطنية دون تحديد.
* تتيح املواقع إلالكترونية لكل من الوكالتين السياحيتين مختلف أشكال الاتصال بداية
من البريد العادي وصوال إلى البريد إلالكتروني ويظهر ذلك في النافذة الخاصة بمعلومات
الاتصال(.)Contact
خالصة واقتراحات :
إن ترقية صورة الجزائر في ألاسواق السياحية العاملية وجعلها وجهة للسياح تستوجب
عمال جادا ،وحتى تزول الصورة القاتمة التي تظهر بها حاليا على املستوى الخارجي؛ وفي هذا السياق
جاءت السياسة الجديدة في إطار املخطط التوجيهي للتهيئةالسياحية آلفاق  2025لتحسين وتثمين
وجهة الجزائر السياحية وجعلها منطقة سياحية بامتياز ،لها عالقة سياحية تنافسية قادرة على
جذب السياح ألاجانب والاستجابة للطلب الداخلي على املنتجات السياحية .انطالقا مما وصلنا
إليه من نتائج إرتأينا اقتراح ما يلي:
 فعلى املؤسسات السياحة و حتى الحكومية أن تعمل على إشاعة الوعي بفوائد
الاتصال الرقمي في املجال السياحي في أوساط املؤسسات الرسمية و يجب تبني
إستراتيجية سياحية الكترونية فعالة وواضحة من أجل تحقيق مزايا تنافسية في
ألاسواق املحلية والدولية ،إضافة إلي العمل على تطوير املواقع الالكترونية الخاصة
بالتسويق السياحي التابعة للهيئات الرسمية و الاستعانة بالسياحة الافتراضية .
 توفير وسائل رقمية وبناء أقطاب وقرى سياحية تتوفر فيها جميع الخدمات الصحية
وألامنية والترفيهية...الخ ،إضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لضمان
تنمية مشتركة ومتكاملة للقطاع السياحي ،وأخير ضرورة توفير مصادر وآليات خاصة
لتمويل املشاريع السياحية.
 لالتصال الرقمي أهمية معتبرة في تنشيط القطاع السياحي  ،مع التوجه العام للسلطات
العمومية للنهوض بهذا القطاع ،تحاول هذه الوكاالت مسايرة التطور التكنولوجي
14
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واستخدام مختلف إلامكانيات املتاحة لها لتكبير وتنمو وتستطيع البقاء في السوق اليوم
 ،وذلك من خالل الاستغالل ألافضل لشبكة الانترنت في السياحة الالكترونية .
 تلعب السياحة دورا مهما في تخليص وكاالت السفر من خاصية محلية النشاط وتصبح
تنافس أكبر الوكاالت على ألاسواق العاملية ،وفي سبيل ذلك على هذه املؤسسات بناء
مواقع ويب فعالة تستطيع جذب الزبائن وتصريف املنتجات ،وأيضا عليها التغلب على
العوائق التي تواجهها في تبني هذا النوع من الاتصال .
 تعاني وكاالت السفر في تبنيها لالتصال الرقمي عدة عوائق مثل عائق إدارة وصيانة موقع
الويب وغياب ثقافة الانترنت وعدم توفر نظام دفع إلكتروني بإضافة إلي مشكل ألامن
وعدم توفر موارد بشرية لتسير العملية التجارية وصعوبة تتبع التطور التكنولوجي.
 تحسس وكاالت السفر بأهمية الاتصال الرقمي في تنمية السياحة وتسهيل ربط
املؤسسات .
ضرورة توثيق وتصوير بعض الرحالت السياحية التي تقوم بها الوكالة والاستعانة بها كمواد
تدعم املوقع إلالكتروني لها.
هواميش
( )1حسن عماد مكاوي  ،ليلى حسين السيد  ،الاتصال ونظرياته املعاصرة ،الدار املصرية
اللبنانية ،القاهرة ، 1998،:ص255
)8( Thomas w. Valente & Johns Hopkins, Diffusion of innovations and policy
Decision making, (Journal of Communication, Vol. 43. Winter 1993), P30
)3( Jerome agel ,marshal McLuhan :the medium is the message; an inventory of
effect,(U.S.A: gingko press,1967),p10

()4عبدالرزاق محمد الدليمي ،املدخل إلى وسائل إلاعالم والاتصال ،دار الثقافة للنشر ،عمان،
، 8011ص72
( )5محمد عبدالحميد  ،الاتصال وإلاعالم على شبكة إلانترنت ،عالم الكتب ،القاهرة، 8007 ،ص
74
( )6املرجع نفسه  ،ص.4 7
)7(Combridge Dictionares ,definition anglais website
(hhps://dictionary.cambridge.org/fr/
)8(Tech Tems,website (ttps://techtems.com/definition/website
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( )9نبيل رمزي إسكندر،عدلي علي أبو طاحون ،التنمية كيف؟وملاذا؟ ،التنمية بين املفهوم
وآلالياات قضايا نظرية وبحوث ميدانية  ،دار الفكر الجامعي،إلاسكندرية ، 1998،ص.18
( )10أكرم عاطف رواشد،السياحة البيئية ألاسس واملرتكزات،دار الراية والتوزيع ،ألاردن،8009،
ص.19
)11(Dictinnaire”petite larousse”librairie larousse,paris,1986,p21.
)11(Ahmed Tssa,Economie Touristique et Aménagement du Territoire,OPUalger,
1993,p21.

()13محي محمد سعد،إلاطار القانوني للنشاط السياحي والفندقي ،املكتب العربي
الحديث،مصر،1999،ص 68-61
( )14محي محمد سعد،الاتجاهات الحديثة في السياحة ،املكتب الجامعي الحديث،الاسكندرية
، 8002ص.37
( )15أحمد الجالد،السياحة املتواصلة البيئية ،عالم الكتاب،ط،1مصر، 8008،ص.43
( )16عالوي مالك ،أثر استعمال التكنولوجيا الحديدة لإلعالم والاتصال على تسيير املوارد
البشرية في القطاع العمومي (دراسة حالة الوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي ) رسالة
ماجستير،جامعة محمد خيضر بسكرة ، 8006،ص. 52
( )17موفق عدنان،أساسيات التمويل والاستثمار في صناعة السياحة،الوراق للنشر والتوزيع
عمان ألاردن،8010،ص.14
( )12حسين نصر محمد ،ألانترنت وإلاعالم  ،الصحافة الالكترونية ،ط،1مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع ،الكويت ،8003،ص. 19
( )19عبد الوهاب بن بريكة،حدة عمري(نقال عن محمد العبود)،تكنولوجيا إلاعالم والاتصال
وتطبيقاتها السياحية ،مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقي الوطني حول فرص ومخاطر
السياحة الداخلية في الجزائر يومي 80-19نوفمبر  8018جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر
ص. 06
()80محمود علم الدين،تكنولوجيا املعلومات والاتصال ومستقبل صناعة الصحافة،ط،1دار
السحاب للنشر والتوزيع،القاهرة، 8005،ض . 844
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املالحق:
* قائمة للوكاالت السياحية بوالية ورقلة:
صحراوية للسياحة
*تسمية وكالة
03
عدد املستخدمين
089.76.42.24 /089.76.14.81/ 05.57.04.57.44
الهاتف:
089.76.42.24
الفاكس
حي بومادة عبد املجيد ورقلة
العنوان :
sahariennetours@yahoo.fr
البريد إلالكتروني
/
املوقع إلالكتروني
أسفار الطاسيلي
*تسمية وكالة
07
عدد املستخدمين
.06.61.2.32.00.57/.089.73.83.9
الهاتف
089.73.28.24 /089.73.74.08
الفاكس
ص ب  481عين البيضاء ورقلة
العنوان
info@tassilltours.com
البريد إلالكتروني
www.tassilltours.com
املوقع إلالكتروني
السعف الذهبي للسياحة وألاسفار
*تسمية وكالة
03
عدد املستخدمين
089.64.18.11/ 06.68.00.12.84/06.60.39.67.66
الهاتف
089.64.34.72
الفاكس
ص ب  853حي النصر  -ورقلة
العنوان
info@essaafdor.com
البريد إلالكتروني
www.essaaf-dor.com
املوقع إلالكتروني
بال تور
*تسمية وكالة
/
عدد املستخدمين
089.73.13.88/05.50.42.38.57
الهاتف :
17
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الفاكس
العنوان
البريد إلالكتروني
املوقع إلالكتروني
*تسمية وكالة
عدد املستخدمين
الهاتف :
الفاكس :
العنوان
البريد الالكتروني
املوقع إلالكتروني
*تسمية وكالة
عدد املستخدمين
الهاتف :.
الفاكس:
العنوان
البريد إلالكتروني
املوقع إلالكتروني
*تسمية وكالة
عدد املستخدمين
الهاتف :
الفاكس :
العنوان
البريد إلالكتروني
املوقع إلالكتروني
*تسمية وكالة
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089.75.54.94
حي محمد شعباني رقم  08:حاس ي مسعود  -ورقلة
pal_tour@hotmail.com

/
بوشوشة للسياحة وألاسفار
08
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ملخص:
تناولت هذه الدراسة جميع العوامل املؤثرة في ألاداء إلاعالمي في الجزائر من 5351/5993
 . 0مقدمة:
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51 Sakkal Majalla
والقوانين محاطة( بالكتابة
وأدائها ،مما أدى إلى انعدام املسؤولية و املوضوعية والدقة في نقل ألاخبار واملعلومات لدى الكثير من
 .8العنوان الرئيس ي ألاول:
الصحف .تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الضوابط التي تحكم أداء القائمين باالتصال في الصحف
فرعي ألا
عنوان
0.8
سنحاوولل:أيضا أن نبرز أشكال ومظاهر الخروج عن الضوابط التشريعية
ائريةال ،و
اليومية الالجز
وألاخالقية.أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي ألاول
عنوان
ال 8.8
ثاني إلاعالمي ،الضوابط التشريعية و ألاخالقية،الضوابط املهنية ،الصحافة
فرعيألاداء
فاايية:
كلماتال امل
أدخل هنا محتوى
اليومية.الثاني
الخاصةالفرعي
املكتوبةالعنوان

Abstract:
الثاني:
الرئيس ي
 .3 inالعنوان
This article demonstrates the factors that influence
media
performance
Algeria from 1990 to 2015, and thus provides us an approximate view of the
الفرعي ألاول:
0.3
environment in which journalists are active and characterize
العنوان the
professional
takingولperformance of Algerian journalists.In fact,.
a close
at the
reality of the
محتوى
الفرعي ألا
lookالعنوان
أدخل هنا
media practices in Algeria illustrates that the freedom stipulated in the legislation and
laws surrounded by wide ranges of legal, political, economic as well as professional
obstacles, which led to the lack of responsibility, objectivity in addition to accuracy in
the flow of information in many of the Algerian daily newspapers.
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At the same context, this field of study aims at understanding the controls that govern
the performance of communicators in the Algerian daily newspapers, and we will
also attempt to highlight the forms of breaking out of the legislative and ethical
control.
Keywords: media practices; ethics; media environment; media legal framework.

 .0مقدمة:
تنص قوانين الصحافة على أنه من أولى اهتمامات ومهام إلاعالم هو إحاطة
املواطنين باألنباء الصحيحة ،وابداء الرأي النزيه في كل املوضوعات التي تهم الرأي العام
ملتزما باملبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون ،مستمسكا في أعماله
بمقتضيات الشرف وألامانة والصدق وآداب املهنة الصحفية .وقد حرص الدستور على
كفالة الحرية الشخصية وحماية كرامة املواطنين وسرية حياتهم ،ومن ثم فإن حق النشر
يقابله ضرورة الحفاظ على حرية املواطن وحقه في الحياة وعدم إلاساءة إلى سمعته وصورته
فإذا كان ما نشر عن الحياة الشخصية صحيحا وسليما وليس ما يخدش الاعتبار ،فإن قيام
الصحفية أو الصحفي بنشره ،وإن كان مباحا قانونا ،فإنه يمثل خروجا عن آداب
وأخالقيات الصحافة التي تنظمها مواثيق وأخالقيات املهنة .إن الالتزامات يفرضها القانون
ويعاقبهم جنائيا في حالة مخالفتها ،وهي مجموعة من الضوابط التي يحكم من خاللها على
مدى التزام الصحيفة بأخالقيات املمارسة الصحفية عامة ،ونشر الجريمة بصفة خاصة،
وهي التي ترتكز على مجموعة من النقاط التي اتفقت عليها معظم مواثيق الشرف الصحفي
ومعايير ألاداء امليني التي وضعتها الهيئات الصحفية مثل مجالس الصحافة ونقابات واتحادات
وجمعيات وروابط الصحفيين في العالم وروابط الصحفيين في العالم وخبراء وأساتذة
الصحافة وإلاعالم( .عامر ف .)5332 ،تتناول في هذه الدراسة الضوابط التشريعية وألاخالقية
في محاولة إلبراز أشكال الخروج عن هذه الضوابط ،وأن نسلط الضوء بصفة خاصة على
أهم أشكال ومظاهر الخروج عن الضوابط التشريعية وألاخالقية في الصحافة الجزائرية.
.8الضوابط التشريعية لألداء إلاعالمي:
نقصد بالضوابط التشريعية ،إلاطار التشريعي للصحافة ،وهو مجموعة القواعد
الدستورية التوجيهية التي ترتب التزامات على السلطة في مواجهة الصحافة والشروط التي
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تضمن حسن تنفيذ هذه الالتزامات(.عامر ف ،)5332 ،.كما يقصد بقوانين الصحافة أو قوانين
وسائل إلاعالم الجماهيرية ،مجموعة القواعد التي تحدد ألاحكام العامة للنشر والطبع والبث
إلاذاعي و التلفزيوني وكل الوسائل الجماهيرية التي تنتج وتوزع املعلومات و لاراء عبر القنوات
التقليدية وإلالكترونية ،املعروفة أو املحتملة .ويمكن أن نوجز هذه الضوابط فيما يلي:
 .0 .8مراعاة الحق في الخصوصية:
يعتبر مبدأ الحق في الخصوصية ،من أبرز املبادئ التي تقوم عليها أخالقيات وسائل
إلاعالم ،وتعني الحياة الخاصة خصوصيات الفرد التي ينبغي أن تكون بعيدة عن أعين الناس
وألسنتهم ،ومن حقه أن يحتفظ بها في داخله ،وهي الحياة التي ال تمس واجبات الفرد

نحو

املجتمع وليس لها تأثير على الصالح العام وال يتحقق بنشر هذه ألاسرار سوى تشويه صورة
الفرد وزلزلة ثقة الناس فيه( .سرور )5995 ،وتؤدي إلى انتهاك حق من حقوق إلانسان ألاساسية
وهو حريته الشخصية في السلوك والعمل بدون رقيب سوى الضمير إلانساني (مكاوي)5991،
تنص العديد من التشريعات إلاعالمية على ضرورة حماية مبدأ "الحق في الخصوصية" ويعني
هذا أن لكل منا حياته الخاصة التي يحرص على أن تظل بعيدة عن العالنية والتشهير ،فهي
الحياة الخاصة التي ال تهم الرأي العام وال تفيد الصالح العام ،ويعد استخدام اسم الفرد

أو

صورته في إعالن تجاري بدون إذن منه انتهاكا للخصوصية ،وإذا كان ما نشر عن الحياة
الشخصية صحيحا ،وليس فيه ما يخدش الاعتبار ،فإن نشره  -وان كان مباحا قانونا-

قد

تقتض ي آداب الصحافة التي تنظمها مواثيق الشرف ألاخالقية عدم نشره طاملا أن فيه

ما

يمس الحياة الخاصة للمواطنين(.مكاوي ،أخالقيات العمل إلاعالمي ،دراسة مقارنة.)5991 ،
 .8.8عدم الاأثير على سير العدالة والاحقيق:
منح القانون مختلف وسائل إلاعالم الحق في أن تنشر أخبار الجرائم والحوادث
والقضايا لكي تؤدي رسالتها داخل املجتمع ،مادام النشر يحقق الصالح العام ،ويراعى فيه
الضوابط التي تحكمه وتمنع خروجه عن حدود النشر وأخالقياته ،بل قد يكون النشر وجوبيا
في بعض الجرائم ويصدر الحكم به على نفقة فاعل أو مرتكب الجريمة ،حيث يعد هذا الحق
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من الحقوق العامة الجوهرية في املمارسات إلاعالمية(,العطيفي .)5991 ،ويعتبر حق املتهم في
محاكمة عادلة من الحقوق الجوهرية املتعددة العناصر ،كما يرتبط بالعديد من املبادئ كمبدأ
املساواة أمام القانون ،ومبدأ املساواة أمام القضاء ومبدأ الشرعية ومبدأ الفصل بين السلطات.
ونتيجة ملا سبق ،ينبغي أن تحافظ وسائل إلاعالم على حق املتهم في محاكمة عادلة ،ألن التغطية
إلاعالمية غير الرشيدة قد تسبب في حرمان املتهم من محاكمة عادلة تماما ،باإلضافة إلى أنها
تشكل الرأي العام وتعبئه ضد املتهم قبل صدور حكم القضاء والسيما في جرائم القتل والاغتصاب
والفساد بكل أنواعه ومستوياته ،حيث أنه كثيرا ما تصدر أحكام القضاء التي تبرئ املتهم بعد
أن أدانته الصحافة وعبئت الرأي العام ضده وهيئت له ألامور كلها إلدانته( .املجيد.)5993 ،
 . 3.8الالتزام باجنب السب و القذف و التشهير:
يعتبر السب والقذف من أكثر القضايا التي تثير املشكالت بين وسائل إلاعالم والسلطات
وبين وسائل إلاعالم والجمهور .تعتبر كل من جريمتي السب والقذف من جرائم الاعتبار ،حيث أن
كل انسان الحق في أن يكون له اعتبار ،مهما علت أو نزلت مكانته ومستواه داخل املجتمع ،فله
الحق في املحافظة على كرامته واعتباره ،وعدم التشهير به أو اتهامه بالباطل ،والتشهير بعني
الجهر بالش يء وتعميم اظهاره(.الشواربي )5991 ،ويعرف السب على أنه إسناد واقعة معينة
إليه ،بينما يعرف القذف على أنه اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه

أو

احتقاره اسنادا علنيا عمديا(.السالم،)5990 ،إذ يرى بعض الفقهاء أن كل خادش لالعتبار
يخدش الشرف في نفس الوقت(.املجيد ،)5993 ،والابتعاد عن مشاكل القذف يتطلب تحري
الدقة والالتزام بالحقيقة واملوضوعية ،وإذا وقع الصحفي في تهمة القذف ،ال بد من عمل
تصحيح للخبر ،أو تراجع أو اعتذار عما نشر وهذا ما يطلق عليه تسميته بحق الرد.
 .2.8الالتزام بنشر الجريمة في يدود قيم املجامع وآلاداب العامة:
تشمل لاداب العامة كل ما يتصل بأسس الكرامة ألادبية للجماعة وكذلك أركان حسن
سلوكها ودعائم سموها املعنوي والالتزام بها وعدم الخروج عليها ،كما أنه ليس لآلداب العامة
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مقياسا ثابتا يمكن ألاخذ به كمعيار يمكن على أساسه قياس مدى التزام الصحف بعدم خروج
على لاداب ،الختالفات املجتمعات والثقافات ،ولكن يرى البعض أن هناك معايير يقاس علي
أساسها مدى التزام الصحف بعدم الخروج على لاداب مثل مستويات الجماعة ومدى التأثير
املتوقع للمضمون املقدم على الفرد العادي ( .املجيد)5993 ،ولذلك فإن مراعاة الصالح العام
تقتض ي من الصحفي أن يسأل نفسه ما هو مباح وغير مباح عند تناوله لجريمة ما.
.3الضوابط ألاخالقية لألداء إلاعالمي:
هي مجموعة القواعد والواجبات املسيرة ملهنة الصحافة ،أوهي مختلف املبادئ
ألاخالقية واملهنية التي يجب أن يلتزم بها الصحافي بشكل إرادي في أدائه ملهامه كمعايير سلوكية
تقوده إلى انتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام .ويمكن أن نعرفها ،بأنها مجموعة القواعد
واملعايير ألاخالقية التي ينبغي أن يتحلى بها الصحافي ويلتزم بها اثناء ممارسته ملهنته ،وهي نابعة
أساسا من ضميره امليني الصرف ومدى تمسكه بما تفرضه عليه هذه املهنة من مهام مثل
الصدق والشرف والنزاهة ،والغرض في النهاية هو تحسين ألاداء إلاعالمي والتحكم في وسائل
إلاعالم لصالح عامة الناس .ومن أهم الضوابط ألاخالقية:
 .0 .3التزام باملوضوعية والدقة:
يعد مبدأ الالتزام باملوضوعية والدقة في املمارسة إلاعالمية من أبرز املبادئ التي البد أن
يتحلى بها العمل إلاعالمي ،فينبغي على الصحفي أن يتجرد من ذاتيته وانتماءاته و ميوالته
وعواطفه في ممارسته الصحفية ،لكن مصطلح املوضوعية يتسم بالغموض وليس هناك
تعريف محدد وأن التعريفات التي قدمت له قد ركزت على نفي صفات ذاتية والتحيز وبالتالي
فهو مفهوم مملوء بالتشويش الداللي لم يكن نتاجا لنظرية بحثت قبل ذلك(،صالح )5335 ،فقد
تعددت لاراء واختلفت حول تعريف املوضوعية فهنالك من يعرفها على أنها "الدقة والتمييز بين
الخبر والرأي وتقييم كافة الحقائق التي تمثل جميع ألاطراف املشتركة في الخبر" .وبرى البعض أن
املوضوعية تعني أشياء كثيرة في الصحافة منها البحث عن الحقيقة ،وأن تكون التغطية الخبرية
مبنية على تعدد الحقائق وتجنب التحيز ،والفصل بين الخبر والرأي .كما تتطلب املوضوعية
الابتعاد عن ألاحكام القيمية والانفعالية والشخصية .أما الدقة فتنعني "أن ينقل الصحفي الخبر
بأمانة ،ذاكرا تفاصيله بدقة دونما حذف يخل بسياق الواقعة أو الحادثة ،وأيضا دونما مبالغة
24

جميلة قادم

الضوابط القانونية وألاخالقية واملهنية لألداء إلاعالمي في الجزائر:
دراسة ميدانية للقائمين باالتصال في الصحف اليومية الخاصة

حتى ال يعطبها معنى أو تأثير مخالفا للحقيقة .وتعتبر الدقة أساسا للمصداقية وتتضمن نشر
الحقائق ،ودقة الاقتباس لألقوال ،وأن تكون الصور والرسوم معبرة عن الحقيقة املوضوعية
.
(الدين م.)5331 ،
دون تغيير املحتوى الحقيقي للصور وعدم تشويه الحقائق
 .8 .3الالتزام بحق الرد و الاصحيح:
يعد التزام بحق الرد والتصحيح ،هو التزام أخالقي ينبغي على املهنين تطبيقه في حالة
نشر أخطاء أو جملة من املغالطات في حق أي شخص أو هيئة - ،وهو مؤشر هام على مهنية
املؤسسات إلاعالمية وتجسيد حرية الصحافة -وعلى الرغم من ذلك نجد أن معظم التشريعات
الدولية وإلاقليمية واملحلية تقره و ِتؤكد عليه ألهميته ،فعدم إلالتزام بحق الرد والتصحيح
يستوجب املعاقبة كما يقره التشريع إلاعالمي إن تشريعات معظم الدول ،تنص صراحة على أن
حق الرد والتصحيح مكفول لجميع ألافراد  -سواء كان طبيعي أو معنوي  -الذين نشر في حقهم
معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ،أو تمس بشرفهم واعتبارهم في وسائل إلاعالم ،فلهم
إمكانية رد اعتبارهم أو تصحيح ما ورد في حقهم من مغالطات .ويعد حق الرد أو التصحيح من
أبرز الحقوق التي أقرتها معظم قوانين الصحافة في العالم لألفراد والسلطات العامة ،حيث
يمثل حقا للمواطن في أن يتاح له فرصة الرد على ما تنشره الصحافة ضده من أقاويل
ومعلومات غير صحيحة .ويعرفه  E. Derieuxبأنه حق خاص باألفراد أو مجموعة من ألافراد
للتعبير عن آرائهم وتقديم شروحاتهم حول املعلومات املنشورة في وسائل إلاعالم.
 .3.3الالتزام بعدم تجهيل الخبر:
نعني بعدم تجهيل الخبر ،معرفة مصدر وهوية الخبر وذكره ،فظاهرة املصادر املجهلة،
يقصد بها املمارسة التي ينتهجها الصحفيين لاللتفاف حول حدود املوضوعية ،بعدم ذكر
البيانات كاملة عن مصدر الخبر أو مصدر فقرة داخله ،مثل أية وظيفة....إلخ ،والاستعاضة عنها
بمجموعة من البدائل مثل :اسناد نسب العبارات إلى الفعل املبني للمجهول (ذكر أن ،علم )...أو
اسناد نسب ملصدر غير محدد مثل املصادر املطلعة ،الدوائر املسؤولة ،مصدر رفض إلافصاح
عن اسمه .أو استعمال العبارات التوقعية(املحتملة) :مثل من املحتمل ،من املتوقع ،ينتظر...إلخ
(الدين م .)5330 ،.تثير ظاهرة ألاخبار املجهلة أو ما يطلق عليه تسمية الاستعانة باملصادر
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املجهولة ،قضايا أخالقية خطيرة فبعض وسائل إلاعالم تحظر استخدام املصادر املجهولة ،في
حين تبيحها وسائل أخرى ،ولكن مع التقيد بقواعد صارمة.
 .2مظاهر الخروج على املعايير والضوابط:
ونعني عدم التزام الصحافيين بالضوابط واملعايير سواء كانت التشريعية أو ألاخالقية،
أي سنتناول أشكال الخروج وعدم مراعاة الصحفيين سواء للمعايير املهنية وألاخالقية وحتى
َ
التشريعية منها ،وألاكثر شيوعا وانتشارا في وسائل إلاعالم ويمكن اعتبارها أهم املمارسات
الالأخالقية وال قانونية ويتم تلخيصها على النحو لاتي كما هو موضح في الجدول املوالي:
الجدول  :90يمثل مظاهر وأشكال الخروج عن الضوابط التشريعية وألاخالقية
شكله

مظاهر الخروج عن الضوابط التشريعية
وألاخالقية

نشر املعلومات مباورة ومشوهة.

عدم مراعاة الدقة واملوضوعية

الاحيز في نشر املعلومات و التركيز على وجهة نظر وايدة.
عدم الفصل بين الخبر والرأي.
عدم نشر الرد أو الاصحيح أو نشره في مسافة ال تتناسب مع الخبر.
املبالغة في سرد الافاصيل الجريمة.

الخروج عن آلاداب العامة للمجامع وقيمه.

اساخدام ألفاظ غير الئقة وتعبيرات مباذلة.
نشر صور منافية لآلداب العامة والذوق العام.
الاحريض على الجرائم وتبرير ذلك.
نشر أسماء وصور املتهمين قبل الحكم النهائي.
نشر أسماء وصور طي النسيان.

اختراق الخصوصية

نشر أسماء الضحايا وصورهم.
اساخدام أسماء املشاهير لإلثارة.
تجهيل مصدر وهوية الخبر.

نشر ألاخبار املجهلة

عدم الالتزام بنشر يق الرد والاصحيح

عدم اكامال عناصر الخبر ألاساسية (أسماء ،زمان ،مكان ،أقوال).
اخاالق بعض ألاخبار الكاذبة.
ترويج بعض الشائعات التي تفاقد للصحة والدقة واملوضوعية.
عدم تبرير الاتهامات املنسوبة إلى ذوي الشأن (أشخاص طبعيين
معنويين).
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عدم تفنيد الاناقادات املوجهة لألشخاص والهيئات املعنية .
عدم تصحيح معلومات خاطئة.
عدم تصويب بيان أو رقم أو ايصائية أو تاريخ أو ألاسماء أو الجهات
املقصودة.
قذف ألاشخاص واياقارهم واملساس بكرامتهم.

السب والقذف والتشهير

سب واهانة املوظف العام أو من في يكمه.
اهانة الهيئات العمومية (املحكمة  ،البرملان ،الجيش وأعضاء الحكومة،
أو في يق رئيس الجمهورية).

املصدر ( :قادم)5351 ،

 . 0.2مظاهر وأشكال الخروج عن الضوابط التشريعية وألاخالقية في الصحافة الجزائرية:
من خالل هذا العنصر من الدراسة – الجانب التطبيقي  -سنحاول قمنا بتوزيع
استمارة استبيانية للصحافيين الجزائريين العاملين في الصحف اليومية الخاصة الناطقة
باللغتين العربية والفرنسية .والتي بلغ عددها  099مفردة .بالنسبة للجزائر ،بشهد الحقل
َ
إلاعالمي  -الصحافة املكتوبة الخاصة  -العديد من املمارسات الالأخالقية نمثل خروجا وانتهاكا
َ
صارخا للضوابط التشريعية وألاخالقية ،وملعرفة هذا الوضع حاولنا تسليط الضوء على ما
َ
تشهده الصحافة الخاصة من انحرافات ومساومات ألخالقيات املهنة ،وحاولنا أيضا أن نوضح
أهم مظاهر الخروج عن الضوابط التشريعية وألاخالقية في الصحافة الجزائرية .اعترف
َ
الصحافيون بوجود انتهاكات عدة ألخالقيات املهنة تحدث يوميا وهم يرصدونها من خالل
احتكاكهم بزمالئهم داخل قاعات التحرير أو في التغطيات امليدانية وهدا ما يؤكده الشكل رقم
( )35الذي يمثل رأي املبحوثين حول وجود فئة من الصحافيين تمس بنزاهة وأخالقيات املهنة.

86%
100%

12%

50%

3%
0%
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أكدت النتائج املتحصل عليها من الدراسة امليدانية وبنسبة عالية جدا تقدر ب
 %28على وجود صحافين ال يحترمون أخالقيات املهنة ويمسون بنزاهة الصحافة ،ودليل على
ذلك وجود انحرافات وتجاوزات عديدة يشهدها القطاع إلاعالمي بصفة عامة ،والصحافة
املكتوبة بصفة خاصة ،مقابل نسبة  %93نفت ذلك ،أما النسبة املتبقية واملقدرة ب %08
ً
امتنعت عن إلاجابة .وفي نهاية ألامر نستخلص أن الواقع امليني للصحفيين يفرض نوعا من
املساومة على أخالق املهنة .وهذا مؤشر خطير عن وضع سلبي وغير طبيعي تعيشه الصحافة
َ
الجزائرية وبعانيه الصحفيون ،والذي يمكن اعتبار إجاباتهم تبريرا مسبقا بما يقومون به هم
وزمالؤهم من أخطاء وتجاوزات مهنية ،ولكنه يعرب من جهة أخرى عن اعتراف منهم بوجود
العديد من املمارسات غبر ألاخالقية التي يرفضها بعضهم ويرغب في الكشف عنها ويسعى
ملحاربتها .وفي نفس السياق دائما ،حاولنا أن نكشف عن أهم مظاهر الخروج عن الضوابط
َ
ألاخالقية واملهنية والتشريعية وألاكثر شيوعا في الصحافة الجزائرية من خالل الشكل املوالي:

من خالل القراءة املتأنية للبيانات إلاحصائية نسجل أن الصحافيون الجزائريون رتبوا أهم
مظاهر الخروج على املعايير والضوابط حسب أولوياتها على النحو التالي:
 .0تصدر مظهر عدم مراعاة الدقة واملوضوعية ،املرتبة ألاولى ألولويات الخروج على املعايير
والضوابط ألاخالقية واملهنية ،من وجهة نظر الصحفيين في الصحف الخاصة اليومية ،وذلك
بنسبة .% 24,8
 .8وجاء مظهر القذف والتشهير وإلاهانة ،في املرتبة الثانية من وجهة نظر الصحفيين
ً
الجزائريين ،ويعد هذا املظهر أكثر شيوعا في الصحافة الجزائرية.
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 .3وجاءت املظاهر ألاخرى في ترتيبات متتالية من حيث أهميتها لعينة مجتمع البحث ،وبنسب
متقاربة ،وهي عدم الالتزام بحق الرد والاصحيح ،وذلك بنسبة  ،% 02.09ويليها مظهر تجهيل
الخبر بنسبة  ،%08.89و في ألاخير الخروج عن آداب العامة للمجامع وقيمه وذلك بنسبة
 .%00.09وهذا يعني أن هذا املظهر ألاخير  -الخروج عن آداب العامة للمجامع وقيمه  -له
قيمة أساسية بالنسبة للصحفيين ،ال ينبغي تجاوزه أي ينبغي أثناء كتابتهم احترام قيم وآداب
املجتمع .كما ارتأينا البحث حول ألاسباب الجوهرية لعدم احترام الصحافيين للضوابط
التشريعية وألاخالقية  ،طرحنا هذا الانشغال على عينة البحث فتحصلنا على ما يلي:
من خالل تحليلنا لنتائج الدراسة امليدانية ،نسجل أن معظم املخالفات التي وقعت فيها
الصحف بنسبة  %50.15ناجمة عن ضعف مستوى الصحفيين ،كما يذهب آخرون وذلك
بنسبة  %59.32على أن سبب وقوع الصحافيين في املخالفات الصحفية راجع للغموض الذي
يكتنف قطاع إلاعالم ،وهذا ما يؤكد ما تعرضنا إليه سابقا .أما نسبة  %08.09فهي تمثل
تجاوزات لحدود املمارسة إلاعالمية من طرف بعض الصحافيين التي تنقصهم التجربة ،كما
أفادت البيانات أن ما نسبته  %00.90تؤكد على أن معظم املخالفات التي شهدتها الساحة
إلاعالمية ناجمة عن غياب التقاليد واملمارسات الديمقراطية.أما ألاسباب ألاخرى جاءت بنسب
ضئيلة ومتقاربة ،وهي نقص إلامكانيات املادية بنسبة  ،%2.98والارتجالية بنسبة ،%8..8
وأخيرا تعسف السلطة وهذا ما أدى بهم للوقوع في مشاكل ال حصر لها مع العدالة ،ذلك
بنسبة  .%8.38وعموما فإن التحليل السابق واملعطيات املتحصل عليها وبإجماع من طرف
ألاغلبية الساحقة من املستجوبين ،على أن ضعف مستوى الصحـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيين ،والغموض الذي
يكتنف قطاع إلاعالم والتجاوزات لحدود املمارسة إلاعالمية هي الاسباب ألاساسية والجوهرية
التي أدت إلى عدم احترام املعايير التشريعية و ألاخالقية واملهنية.
.8خاتمة:
لقد سعينا من خالل هذه الدراسة الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل
الصحفي ملعرفة وكشف املعوقات واملشاكل التي تعترض أداء الصحافين وتعاني منها الصحافة
والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه ،ومن بين هذه املحطات
العالقة بين السلطة والصحافة ،أخالقيات املهنة وتداعياتها على التطوير امليني للصحافة.
أكدت الدراسة على أن أهم مظاهر الخروج عن املعايير والضوابط التشريعية وألاخالقية في
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الصحافة الجزائرية ،تكمن في عدم مراعاة الدقة واملوضوعية ،والقذف والتشهير وإلاهانة،
وخرق الحياة الشخصية لألفراد ،وعدم إلالتزام بحق الرد والتصحيح ،وتجهيل الخبر وذلك
َ
بنسب متقاربة جدا .فالصحافة املكتوبة الخاصة تشهد نوع من املساومة على أخالقيات املهنة
وخلصت إلى وجود تجاوزات مهنية وأخالقية خطيرة لهذا كان التزام الصحافيين باملصداقية في
َ
نشر ألاخبار وتناول ألاحداث ضعيفا .كما خلصت الدراسة إلى أن ضعف مستوى الصحفيين،
والغموض الذي يكتنف قطاع إلاعالم ،والتجاوزات لحدود املمارسة إلاعالمية هي ألاسباب
الجوهرية التي أدت بالصحفيين إلى وقوع في مثل هذه املخالفات ،مما أدى بها إلى مواجهات بينها
وبين السلطة السياسية .إن املمارسة إلاعالمية يجب أن تكون ضمن ألاسس ألاخالقية
والقانونية والتشريعية واملهنية ،فاملؤسسة إلاعالمية مسؤولة أمام املجتمع وامام الرأي العام،
ومسؤولة مسؤولية أخالقية كبيرة جدا ،عندما تضخم أشياء وتحجب أشياء أخرى وجريمة
التضليل والتزييف واملغالطة والكذب أخطر بكثير من أي جريمة أخرى ،ألن املؤسسة إلاعالمية
عندما تكذب أو تغالط فإنها كذبت على ماليين وليس على شخص واحد ،وهنا تكمن أهمية
ألاخالق وإلالتزام والنزاهة التامة في العمل إلاعالمي (قيراط .)5335 ،فمن املؤكد أن ميثاق شرف
إلاعالمي أصبح حتمية البد منها للمؤسسة إلاعالمية و أداة من أدوات العمل إلاعالمي الناجح.
..قائمة املراجع:
فتحي حسين أحمد عامر ،أخالقيات الصحافة في نشر الجرائم ،دراسة تحليلية مقارنة( ،إيراتيك
للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون طبعة ،)5332 ،ص .10
سرور ،طارق أحمد فتحي الحماية الجنائية ألسرار ألافراد في مواجهة النشر( ،مصر  :دار النهضة
العربية ،)5995 ،ص .10
مكاوي حسن عماد ،وسائل إلاعالم والحياة الخاصة ،مجلة قضايا برملانية ،مركز الدراسات
الاستراتيجية ،ألاهرام ،القاهرة ،السنة ألاولى ،العدد الثاني ،نوفمبر  ،5991ص. 09
مكاوي حسن عماد ،أخالقيات العمل إلاعالمي :دراسة مقارنة( ،الدار املصرية اللبنانية،)5991 ،
ص.511
العطيفي جمال الدين ،حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية( ،مصر:مطبعة ألاهرام،
 ،)5991ص.95
30

جميلة قادم

الضوابط القانونية وألاخالقية واملهنية لألداء إلاعالمي في الجزائر:
دراسة ميدانية للقائمين باالتصال في الصحف اليومية الخاصة

صص

عبد املجيد ليلى ،تشريعات الصحافة في الوطن العربي( ،مصر :دار العربي للنشر،)5993 ،
.551 -552
الشواربي عبد الحميد ،جرائم الصحافة والنشر في ضوء القضاء والفقه( ،مصر :منشأة
املعارف ،)5991،ص .55
جعفر عبد السالم ،إلاطار التشريعي للنشاط إلاعالمي( ،مصر :دار املنابع للطبع والنشر والتوزيع،
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:ملخص
ُيعتبر خطر التدفق إلاعالمي والثقافي الغربي على هوية الشعوب الثقافية أكبر عامل ُيركز عليه
ُ
 بل تتعداه لتمس مختلف جوانب، باعتبارها ال تشكل نجاحا تكنولوجيا فقط،دارسوا العوملة إلاعالمية
 وقد أثبتت العديد من الدراسات أن وسائل إلاعالم املختلفة خاصة التلفزيون والانترنت،الحياة البشرية
باتت تقوم بدور الوالدين من خالل تلقين معتقدات وعادات جديدة غريبة على بيئة املواطن الجزائري
 إننا نسعى من خالل هذا املقال.وعن هويته الثقافية وهو ما ينعكس سلبا على شعوره باإلنتماء لثقافته
إلى الكشف عن مختلف مهددات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل العوملة إلاعالمية وكذا الوقوف عند
.)السبل الكفيلة بمواجهتها (املهددات
. الهوية الثقافية الجزائرية، الهوية الثقافية، الهوية، العوملة إلاعالمية، العوملة:الكلمات املفتاحية
Abstract
The danger of a Western media and cultural flow on the identity of cultural
peoples is the single biggest factor in the study of media globalization , as not only a
technological success but also a touch of the various aspects of human life.
Many studies have shown that the various media, especially television and the Internet, are
playing the role of parents by teaching new beliefs and customs that are strange to the
environment of the Algerian citizen and his cultural identity, which negatively affects his
sense of belonging to his culture. In this article, we seek to uncover the various threats of
Algerian cultural identity in light of the globalization of media, as well as to find ways to
confront them (threatened).
Keywords: Globalization, Media globalization, Identity, Cultural Identity, Algerian
cultural identity.
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 .2مقدمة
ُ
يصعب الحديث عن مسألة الهوية الثقافية في هذه املرحلة التاريخية دون الحديث عن
ظاهرة العوملة التي أصبحت الخطر ألاكبر الذي يحدق بها ،فمالك الوسيلة يسعى إلى جعل
ثقافته هي النموذج الذي يجب أن تحتذى به جميع الثقافات عن طريق عوملتها فيختفي على إثر
ُ
ذلك الخاص لصالح العام الذي هو أساسا خاصا لكن أريد له أن يكون عاما ليس ألنه يحمل
مضامين عامة انسانية بل بسبب القوة والهيمنة فيتم بذلك ابتالع ثقافة ألاطراف داخل ثقافة
املركز التي أصبحت ثقافة عاملية ،لتصبح العوملة بهذا املعنى تعبير عن غزو قومي يستهدف هوية
ُ
ألامة وقيمها ورموزها ومرجعيتها الخاصة لصالح نمط حياة غربي ترسخه العوملة إلاعالمية
وتغذيه قصور نظرة املجتمع إلى معنى الانتماء ،وتبني ألافكار واملظاهر املستوحاة من الغرب والتي
تحمل في ظاهرها معاني تختلف عنه في باطنها وبذلك أقحمت العديد من الشعوب في عصر
العوملة دون استعدادات كافية ودون أجندة مجتمعية أو وطنية للتعامل مع التحديات واملخاطر
الجديدة ،ولهذا جاءت عوملة الشعب العربي والجزائري من الخارج على شكل ضغوط متزايدة
ومتعددة ألاشكال وألاهداف أدت إلى انكماش املجتمعات ُ
وتذرر بنياتها على حد تعبير املفكر
"برهان غليون ".وإذا كانت كل الثقافات والهويات على مستوى العالم قد عانت من انعكاسات
العوملة إلاعالمية السلبية فإن الهوية الثقافية الجزائرية كان حظها من التأثير السلبي مزدوج
ُ
ويمكننا القول بأنها اليوم تعاني هجمة بحدين خطيرين :يتمثل أحدهما في معطيات التطور
الطبيعي لثقافة عاملية جديدة هي ثقافة العوملة ،ويتمثل الثاني في هجمة عنصرية ثقافية تهدف
إلى تشويه الهوية الثقافية الجزائرية بوصفها تنتمي للهوية ألام -العربية الاسالمية -بضرب أهم
مقوماتها وهو الدين إلاسالمي من خالل محاولة ربطه بالعنف والارهاب والقتل .ومن هنا نطرح
السؤال التالي :
ما هي مهددات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل العوملة الاعالمية؟ وما هي ُسبل
مواجهتها؟
أهمية املوضوع:
تظهر أهمية دراسة العالقة بين الهوية الثقافية الجزائرية والعوملة إلاعالمية من حيث :
 يرتبط املوضوع بهويتنا الثقافية وبالدين الاسالمي ،أي أنها مسألة تميز ومن ثم وجود.33
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ُ
 فيها دعوة للتبصر والتأمل بالتحديات التي تشكلها العوملة إلاعالمية على هويتناالثقافية.
 فيها دعوة للوعي بضرورة وضع استراتيجية إعالمية جزائرية دفاعية ،واقية مناختراقات العوملة إلاعالمية .
 اقتراح ُالسبل الكفيلة لتطوير هويتنا الثقافية من جهة والتصدي لتحديات العوملة من
جهة أخرى.
وسنتناول في املقال العناصر التالية:
مقدمة
 :1.1الاضاءة على أهم املفاهيم الواردة في البحث.
 1.1مظاهر مهددات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل العوملة إلاعالمية.
 3.1أساليب العوملة إلاعالمية.
 1.1سبل مواجهة مهددات العوملة إلاعالمية على الهوية الثقافية الجزائرية.
خالصة واستنتاجات
 .1املفاهيم
 1.2الغزو الثقافي :
ُيعرف الغزو الثقافي على أنه الحالة التي تغلب فيها الثقافة ألاجنبية على ثقافة شعب
ما ،وخلق هوة بين ماض ي ذلك الشعب وحاضره ،وبينه وبين تراثه الثقافي ،مما يؤدي إلى رفع
شأن الحضارة ألاجنبية وطمس معالم الحضارة املحلية أو الوطنية( .أحمد علي كنعان.)1002 ،
 1.1الع ـ ـوملة:
العوملة باملصطلح الفرنس ي " "Mondialisationهي ترجمة للمصطلح ألانجلوساكسوني
" ،"Globalisationوتعني تعميم الش يء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله" Mohamed Salah
)Mohamed Mahmoud 1996
عرف) (Fafowora 1998العوملة

بأنها السيرورة املكثفة للحياة الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية والثقافية العابرة للحدود ،وتهدف الى التجانس والتماثل السياس ي والاجتماعي
والاقتصادي على مستوى العالم(Daniel katama mwaringa 2009) .
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كما ّ
عرف "روجيه جارودي" العوملة بأنها" :نظام ُيمكن ألاقوياء من فرض الديكتاتوريات
الالإنسانية التي تسمح بافتراس املستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق ،كما وصفها
آخرون بأنها "العقل إلالكتروني ،والثورة املعلوماتية القائمة على املعلومات وإلابداع التقني غير
ُ
املحدد دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة.
(سليمان كايد ) http://www.qou.edu/arabic/conferences/
تعدد أنماط العوملة أدى إلى تعدد تعريفاتها حيث ركز كل تعريف على جانب معين من
جوانبها :سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية والثقافية  ...وما يهمنا هنا نوعين فقط من العوملة
(أحمد علي كنعان: )1002،
.2.1.1العوملة الثقافية :
يعتبر العالم ألامريكي (ناعوم تشو مسكي العوملة الثقافية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ
ٌ
إلاعالم تعزز سيطرة املركز ألامريكي على ألاطراف أي على العالم كله) ،ويشير عبد إلاله بلقز إلى أن
العوملة الثقافية كما يدعي روادها هي انتقال من مرحلة الثقافة الوطنية إلى ثقافة عليا جديدة
وعاملية وهي في حقيقتها ليست سوى اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات ألاخرى
للشعوب وفرض الثقافة الغربية( .سليمان كايد )http://www.qou.edu/arabic/conferences/
ُ
أي أن العوملة الثقافية تؤدي إلى بروز الثقافة كسلعة عاملية ،تسوق كأي سلعة تجارية
أخرى ،ومن ثم بروز وعي وإدراك ومفاهيم وقناعات ورموز ووسائط ثقافية عاملية الطابع.
 .1.1.1العوملة إلاعالمية
حسب املفهوم ألامريكي ":تعميم نمط من ألانماط الفكرية والسياسية والاقتصادية
لجماعة معينة أو نطاق معين أو أمة معينة على العالم بأسره"( .رحيمة عيساني.)1002 -1002،
ُيعرفها "السيد أحمد مصطفى" بأنها ":سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة ال تلتزم
بالحدود الوطنية للدول ،وإنما تطرح حدودا فضائية غير مرئية ،ترسمها شبكات اتصالية
معلوماتية على أسس سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية ُلتقيم عاملا من دون دولة ومن دون
أمة ،ومن دون وطن ،هو عالم املؤسسات والشبكات التي تتمركز وتعمل تحت إمرة منظمات
ذات طبيعة خاصة ،وشركات متعددة الجنسيات ،يتسم مضمونه بالعاملية والتوحد على رغم
تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان واملكان واللغة ،لتخاطب مستهلكين
متعددي املشارب والعقائد والرغبات وألاهواء"( .رحيمة عيساني.)1002 -1002،
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 .2.1.1الهوية الثقافية:
ُ
تعرف الهوية الثقافية والحضارية ألمة من ألامم بأنها " القدر الثابت والجوهري واملشترك
من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة هذه ألامة عن غيرها من الحضارات والتي تجعل
للشخصية الوطنية أو القومية ً
طابعا يتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية ألاخرى( .أحمد
علي كنعان)1002،
ُ
ٌ
تعرف أيضا بأنها" :ذلك املركب املتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز
ُ
والتعبيرات وإلابداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية وتشكل أمة ،وبعبارة أخرى هي
ُ
املعبر ألاصيل عن الخصوصية التاريخية ألمة من ألامم"  ( .محمد عابد الجابري )1992،
وهناك من يرى" أن الهوية معناها في ألاساس التفرد ،والهوية الثقافية هي التفرد الثقافي،
بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط وسلوك وقيم ونظرة إلى الكون والحياة( .أحمد
علي كنعان)1002،
ُي ّ
عرف قاموس اللغة الفرنسية "الهوية على أنها" :التشابه على مستوى الشكل واللون،
وهي مجموعة ظروف أو أوضاع تجعل من شخص ما مميزا" (Dictionnaire de la langue
 française (1957وقد ُا ُ
عتبرت اللغة قلب الثقافة وأهم مقوم لها ).(Anderzian Sossie 1985
باإلضافة إلى الدين والتاريخ.
 .6.1.1الهوية الثقافية الجزائرية
ُ
تعرف الهوية الثقافية الجزائرية على أنها تفرد الشخصية الجزائرية :كأفراد ومجتمع
ُ
بمجموعة من الصفات والخصائص النظرية والعملية التي تميزها جزئيا أو كليا عن باقي الهويات
ألاخرى في ميادين متنوعة والتي تتضمن الدين والثقافة واللغة والقيم ألاخالقية ،التي اصطبغت
بصبغة الاسالم والعروبة منذ ازمنة بعيدة (الكندري لطيفة حسين .)1000،قال تعالى ":صبغة
هللا ومن أحسن من هللا صبغتا" ( .القرآن الكريم ،سورة البقرة،آلاية )132
كما أن الجزائر قبل  1230كانت متشبعة ومتأثرة بنفس القيم الروحية وألاخالقية في
كل من املغرب وتونس ،وحتى خارج حدود هذه البلدان من شرق ليبيا إلى غاية غربها ،كما كان
الجزائريون يتنقلون بسهولة من بجاية إلى القيروان ومراكش ،وطرابلس ،القاهرة ودمشق
وبغداد ،وكأنهم ذاهبون من الجزائر العاصمة إلى تلمسان ،ولهذا فإن رسم الحدود املكانية
36
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للهوية الوطنية الجزائرية لم تكن معروفة قبل الاحتالل الفرنس ي كما هي عليها آلان ،كما لم
ُ
تكن الحدود تعرف بين سكان املغرب العربي(Kamel Bouchama, 2000).
 .2مظاهر تهديد العوملة إلاعالمية للهوية الثقافية الجزائرية
ُ
طرحت العديد من املخاوف بخصوص تداعيات العوملة إلاعالمية على هويات الشعوب
حيث اعتبرتها بمثابة التيار الذي يجتاح كل شيئ ،ومن هنا فالعالقة بين العوملة والهوية الثقافية
هي عالقة تشبه املعادالت الصفرية إما ...أو..
ّ
فبينما تكافح الشعوب من أجل الاعتراف بهويتها واستعادتها ،قدم هال )(Hall 1997
وجهة نظر مختلفة ملا أسماه بأزمة الهوية ،ذلك أن الهوية حسب رأيه هي مجرد تبني مجموعة
من ألافكار مع استبعاد "آلاخرين" ،وأنه ال توجد 'الذات ألاساسية التي يتم تمثيلها أو التعبير
عنها ،وأن الهوية ً
دائما ما تكون غير مستقرة ومجزأة ومحصورة ،ألنها تعتمد على استبعاد ما هو
"آخر) ، Daniel katama mwaringa,2009ولئن أكد بعض النقاد على أن النظام إلاعالمي
العالمي ال يحل محل وسائل الاتصال الوطنية حيث ال تزال هناك اختالفات مميزة بين النظم
السياسية والخصوصيات الثقافية التي تمنع التجانس الكامل ) .(Carolina Matos, 2012فإن
البعض آلاخر أمثال ) ( Nederveen Pieterse 2004يرى بأن تأثير الثقافة العاملية ال ُيمكن أن
يؤدي إلى انقراض املحلي ،وخير مثال على ذلك صناعة أفالم بوليوود في الهند .في حين ّ
شدد
بعض املنظرين للعوملة الثقافية أمثال البريطاني"أنتوني جيدينز"  Anthony Giddensعلى
ضرورة الاعتراف بخطورة مزج الثقافات املحلية مع ألاجانب العامليين بالنظر إلى املؤثرات
واملغريات التي تستخدمها العوملة إلاعالمية) ،(Carolina Matos, 2012حيث تستخدم مكونات
الوسائط إلاعالمية املختلفة  ،التي تؤثر بها على طريقة عمل الناس وطريقة تفكيرهم ونظرتهم
لهوياتهم وثقافتهم وعاملهم ،(Sameer O.A Baniyassen,2017) .ف ـ  %29من املجالت التي تباع
ُ
في كندا هي مجالت أمريكية ،بالنظر إلى انخفاض نسبة املجالت املنتجة محليا  ،وقد اعتبرت
الحكومة الكندية إنتاج املجالت محطة هامة لدعم الهوية الوطنية الكندية وبذلك وحرصا منها
على حماية الهوية الثقافية الوطنية فرضت الحكومة الكندية ابتداء من  1910التعريفات
ّ
الحمائية على املجالت ألاجنبية .وفي عام  1922حظرت كندا الاستيراد للمجالت التي تنشرها
جهات أجنبية في بالدهم.
)(Culture and Globalization, http://www.globalization101.org
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ومن هنا يتضح بوضوح أن العوملة إلاعالمية تمثل هاجس بالنسبة لكل شعوب العالم
وقصد تحديد تداعياتها على الهوية الثقافية الجزائرية البد أوال من تشخيص التحديات قبل
ُ
التعرض إلى ألاساليب الوقائية التي من شأنها أن تشكل درعا واقيا يحمي هويتنا ،فاالطار العام
الذي تتموضع فيه الهوية الثقافية الجزائرية يتميز بـجملة من السمات (عمر مصطفى محمد
سمحة: )1992 ،
 أصبحت وسائل الاتصال الجماهيري في زمن العوملة هي املصادر ألاقوى في حياة الشعوب لصناعةالقيم والرموز ،وإذا اخذنا بعين الاعتبار ما اعترى مؤسسات صناعة القيم في الوطن العربي–
ُ
بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة -ألاسرة واملدرسة – من خلل ،تصبح املخاطر التي تتعرض لها
الخصوصية الثقافية الجزائرية أكثر وضوحا وعمقا .فمن حيث اللغة ُ
تجبر العوملة إلاعالمية -
الفضاءات ألاخرى على الخضوع ملنطق ألاقوى ،فأكثر من  %92من معطيات ألانترنيت باللغة
إلانجليزية ،في مقابل  %3.12للغة ألاملانية و %1.12للفرنسية ،وأقل من  %1للغات الغربية
ألاخرى ،وبالتالي من يريد القراءة والكتابة فعليه التواصل باإلنجليزية ،وأي بحث أو دراسة أو
كتاب ُيرشح لجوائز عاملية يجب ترجمته إلى الانجليزية( .يحي اليحياوي)1999 ،
 تعتبر الثورة التكنولوجية التي نعيشها ،هي ألاعظم في تاريخ البشرية لحد آلان  ،لدرجة أصبحتمعها مسألة تدفق املعلومات ذات الاتجاه الواحد والتي شكلت إحدى سمات النظام الاتصالي
الدولي منذ عدة عقود مثار قلق غالبية دول العالم من زاوية الحفاظ على هويتها الثقافية وتميزها
وخصوصيتها .وفي دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك اجرتها كل من
"الباحثة سامية بن عمر والباحثة عامري خديجة حول "الفضاءات الاجتماعية وأثرها على
تشكيل الهوية الثقافية للشباب الجزائري"  -حيث يعتبر املوقع تجسيدا واضحا للعوملة
إلاعالمية  -أجاب %90من املبحوثين بأن هنالك تغيرا واضحا قد حدث على اللغة واللباس
واملعتقدات بسبب التغيرات الاجتماعقة والثقافقة التي طرأت على املجتمع الجزائري في ظل
التنامي املتسارع للتكنولوجقا الحديثة والانفتاح إلاعالمي ،في حين نفى  %10منهم وجود تغير في
اللغة واللباس والفكر.
 معظم املبحوثين اكتسبوا قيم ومعتقدات جديدة من خالل الانتماء للفيسبوك بنسبة ، %02ويرجع ذلك الى أنه فضاء واسع يسمح بالتعرف على أشخاص من مختلف الثقافات
والحضارات ومن مختلف الدول.
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  % 00من املبحوثين اكتسبوا لغة جديدة من خالل الانتماء للفيسبوك . % 21من املبحوثين اجابوا ان الفيسبوك ساهم في الابتعاد عن القيم والعادات والتقاليد التييتمسك بها املجتمع الجزائري من بينهم  %14من الذكور و  % 02من إلاناث  ،أما النسبة التي
تليها فهي % 12والتي تمثل مدى مساهمة الفيسبوك في التحرر من القيم والعادات والتقاليد
التي يفرضها املجتمع من بينهم %12ذكور و % 11إناث.
 تغلغل أمريكي كبير جدا في كل مجاالت الحياة الدولية بصفة عامة والعربية بصفة خاصةوالجزائرية من خالل فرض ألافكار الليبرالية على الشعوب إما بواسطة القوة الصلبة أو القوة
ُ
الناعمة .كما تعتبر ذريعة الحرب على إلارهاب أشهر ذريعة أمريكية للتدخل في شؤون املنطقة
العربية ومن ثم الجزائرية وفرض ثقافة غربية هدفها ألاساس ي طمس هويتنا الثقافية.
 تهدف العوملة إلاعالمية إلى تحويل العالم إلى الصورة ألامريكية ،ويفترض ذلك بالضرورة اختزال"
الخصوصيات والهويات ألاخرى في ثقافة واحدة هي ثقافتها .وفي دراسة أجراها كل
"Morganو  "Kangوالتي استهدفت معرفة تأثير التعرض للمواد" التلفزيونية ألامريكية على
اتجاهات الشباب الكوري إلى أن كثرة التعرض لهذه املواد ،أدت إلى إحداث تحوالت حادة في القيم
الكورية التقليدية ،السيما لدى الفتيات الالتي أصبحن أكثر تحررا ،وأقل تمسكا بالقيم ألاسرية
السائدة في كوريا الجنوبية ،كما أنهن أصبحن يرفضن طرق الزواج التقليدية وال يقمن اعتبارا
للمعايير ألاخالقية ،ويعتقدن أن قضاء الوقت في املمارسات الجنسية دون زواج ليس من قبيل
العيب أو الش يء غير ألاخالقي ،باعتبارها حرية جنسية ،كما أنه أصبح لديهن ميل نحو ارتداء
املالبس ألامريكية مثل"الجينر"والاستماع ملوسيقى"الروك"،وينظرن إلى الكونفوشيوسية"الديانة
السائدة في كوريا"باعتبارها عقيدة غير مالئمة ، (Kang .J and Morgan .M1990) .وفي الجزائر
توصلت الباحثة "رحيمة عيساني" من خالل دراستها امليدانية املوسومة بـ  :آلاثار الاجتماعية
والثقافية للعوملة إلاعالمية على جمهور الفضائيات ألاجنبية-الشباب الجامعي بالجزائر
أنموذجا إلى أن  %13.21من الشباب الجزائري قد تأثروا بالثقافة الغربية من حيث املظهر
الخارجي وطريقة اللباس ،حيث يفضل الشباب ارتداء "سروال الجينز" كما طال التأثير
الاستهالك الغذائي حيث عبرت نسبة  %22.01من املبحوثين أنهم يفضلون ألاكالت السريعة
الجاهزة( .رحيمة عيساني)1002-1002،

39

نور الهدى عبادة

الهوية الثقافية الجزائرية والعوملة إلاعالمية :املهددات وسبل الوقاية

 نتج عن مظاهر العوملة الثقافية في الجزائر(العشرية السوداء) ،لجوء بعض ألافرادُ
واملؤسسات وبعض التيارات الفكرية إلى تبني إجراءات حمائية ثقافية تكرس الانغالق مما
زاد ألاوضاع سوءا وهو ما بات واقعا فعال في مجتمعاتنا ،فال تكاد تخلو دولة عربية من
تنظيمات ارهابية مختلفة تنشط بهدف محاربة أمريكا واتباعها في املنطقة على حسب رأيهم
مما قد ُيعرض مبدأ املشاركة السياسية إلى مزيد من التهميش.
 تاريخيا طاملا سبقت البعثات التبشيرية ورحالت الاستكشاف الاحتالل العسكري كما عملتقوى الاحتالل على تأسيس نظام تعليمي في البالد املستعمرة ينشر ثقافة ولغة وآداب وتاريخ
ومظاهر حضارة املستعمر ،من أجل تكوين نخبة تحمل ثقافته وتؤمن بها بديال عن الثقافة
الوطنية والقومية ،وفي تونس والجزائر واملغرب العربي خير دليل على ذلك .والعوملة الثقافية
اليوم ماهي إال استمرار لهذه الحمالت بوسائل أخرى
ّ
 غذت العوملة إلاعالمية ما آالت إليه أحوال مجتمعنا من تردي ال سيما في مجاالت الحرياتوحقوق إلانسان ،وظهر تيار يرى أن التغيير املفروض من الخارج هو الحل الوحيد إلحداث النقلة
املطلوبة باتجاه الديمقراطية ( .سليمان كايد ) http://www.qou.edu/arabic/conferences/
 تكمن قوة العوملة إلاعالمية وسرعتها في التأثير من خالل قدرتها الخارقة على اقتحام أسواقناوعدم قدرة اقتصادنا الوطني على املنافسة ،ذلك أن العوملة إلاعالمية تقتض ي التحكم بآليات
التفكير وتتطلع إلى التماثل الثقافي ،وهو ما يعتبره العديد من الكتاب اغتصاب للهوية.
يكمن تهديد الخصوصية الثقافية الجزائرية من خالل زرع القيم وألافكار النفسية
والفكرية للقوى املسيطرة في وعي الشباب وانفتاح هذه املجتمعات أمام الثقافة املسيطرة مما
يؤدي إلى إعادة صياغة قيم وعادات جديدة تؤسس لهوية ثقافية وحضارية أخرى ،غريبة على
مجتمعنا تنتجها مصالح ألاقوياء ووسيلتها ألاساسية أداة إعالمية جبارة أصبحت قادرة على
صياغة ألاخالق وحتى العادات والتقاليد أو التفرقة ومحاولة نشر الفتنة بين الثقافات املختلفة
في بالدنا( .سليمان كايد ) http://www.qou.edu/arabic/conferences/
 ظهور منظومة قيمية جديدة ليصبح الربح واملصلحة الشخصية وحب الذات هي القيماملطلقة واستبدال مبادئ الخير وحب آلاخرين والتعاون التي نادى بها الدين الاسالمي بمبادئ
تتمحور أساسا حول الكسب املادي وألانانية وحب الذات والجنس من خالل تربية جديدة
عنوانها الثقافة الجنسية والثقافة العنفية .حيث أثبتت نتائج الدراسة امليدانية التي قامت بها
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الباحثة الجزائرية رحيمة عيساني أن  %20.11من املبحوثين أجابوا بأن القنوات ألاجنبية
دعمت التقليد ألاعمى للسلوكيات السيئة ،كما أجاب  % 2.22منهم أنها ساعدت على تمجيد
الثقافة الغربية  ،وأجاب  % 0.20منهم أنها شجعت على العنف والعدوانية وإثارة الغرائز بما
تقدمه من أفالم إباحية وعنيفة ،في حين أجاب  % 0.10منهم أن البرامج ألاجنبية تبعدهم عن
هويتهم وأصالتهم .
ُ
كما أن قوة دفع الثقافية الوافدة ستفقد الدول الصغيرة ثقافتها وتبدأ في التخلي التدريجي عن
خصائصها الثقافية لصالحها-الثقافة الوافدة-مما يؤدي إلى الانقسام والتفكك وظهور الشروخ
والصدع الثقافي والحضاري ،وظهور الثقافة الوطنية في صورة باهته عاجزة عن تقديم التصورات
الشخصية الراقية في الوقت الذي تظهر فيه ثقافة العوملة هي الثقافة املثالية .حيث أثبتت نتائج
دراسة الباحثة عيساوي رحيمة أن  %21.12من الشباب الجامعي الجزائري يشعر باالغتراب
داخل أوطانها وترغب في الهجرة للخارج.
ُ .6سبل مواجهة مهددات الهوية الثقافية العربية
 2.6دور ألاسرة:
نشرت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم استراتيجية لتطوير التربية العربية وشددت
في وثيقتها على املبدأ الوطني في التربية وشمل ألاهداف التالية(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
.)6002
 التربية هي ألاداة ألاساسية لغرس الروح الوطنية وحب الوطن في نفوس الناشئة. تعمل التربية على جعل الطفل منذ صغره محبا لوطنه و منتميا إليه. تعمل التربية على بناء انسان يحترم ويحب أبناء وطنه الذين يعيشون معه في نفس ألارضويتعاون مع الجميع من أجل الحفاظ على وحدة الوطن و ثرواته و موجوداته.
 جعله يقتنع منذ الصغر أن الوطن هو الذي يساعده على تحقيق أهدافه الفردية التي يطمحإلى تحقيقها.
 ت ربية النش ئ وتعميق إلايمان في نفوسهم بأن حب الوطن هو أساس تنمو منه الاتجاهاتوامليول إلانسانية تجاه أمته العربية أي هويته الثقافية.
 العناية بالهوية الثقافية الوطنية وغرسها في نفوس اليافعين فريضة حضارية الزمة ملواجهةألازمات املدنية في جميع ألاوقات ،لذلك فإن دراسة الهوية الثقافية للناشئة قضية جوهرية في
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املجتمعات التي تنشد الحياة آلامنة املنتجة و تهدف إلى تكوين جيل له عطاء متدفق ورأي
مستنير يصعب جعله منقاد بسهولة .
 1.6دور الجامعة :
يظهر دور الجامعة في حماية الهوية الثقافية من خالل( :سليمان كايد
)http://www.qou.edu/arabic/conferences/

 املحافظة على اللغة املحلية في ظل تزايد تهميشها . املساهمة في نشر الوعي بخطورة ظاهرة هجرة العقول والكفاءات العلمية إلى الخارج على الهويةالثقافية الجزائرية ،ذلك أن هويتنا الثقافية في أمس الحاجة إلى هذه إلاطارات والكفاءات فمن
باب املنطق أن تسهم هذه الكفاءات في رقي الجزائر ومن باب العدل عدم تهميشها.
 التأكيد على تنمية الوعي بمبادئ حقوق إلانسان. ضرورة تنمية الشعور بالوالء والانتماء الوطني. 2.6دور إلاعالم الوطني في مواجهة تحديات العوملة إلاعالمية
وهو ما يستدعي وجوب التفطن إلى ضرورة(غازي بن زين عوض هللا :)6006،
 تخصيص وقفة جادة للنقد الذاتي والبحث في أسلوب مختلف لخطاب وطني عصري يتلقاهالغير باحترام واهتمام.
 ما نالحظه مؤخرا هو ذلك التطور الكمي في عدد القنوات الجزائرية الخاصة لكننا نالحظ أنهذا التطور الكمي لم يواكبه تطور في مجاالت البحث العلمي إلاعالمي واملواضيع الجادة.
 معالجة أزمة عدم الثقة التي يشعر بها املواطن الجزائري تجاه قنواته مما يجعله ينصرف إلىإلاعالم الغربي.
 مكونات الخطاب الاعالمي املدافع عن الهوية الثقافية الجزائرية والناجحزين عوض هللا : )6006،
 التطرق ألعالم الجزائر باعتبارهم مبدعين وعلماء مفكرين فالسفة والتأكيد على هوياتهموانتماءاتهم الوطنية.
(غازي بن

 الاهتمام باإلعالم الديني بوصف الدين الاسالمي أهم مقوم للهوية الوطنية حيث أثبتت نتائجالدراسة امليدانية التي أجرتها الباحثة "محلب حفيظة" واملوسومة بـ :إلاذاعة املحلية والهوية
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الثقافية لدى الشباب الجزائري في ظل العوملة ( 22جانفي 22 -مارس  )1924أن جل أفراد
العينة والتي بلغت نسبتهم  ،%91.0أكدوا أن مضمون البرامج الدينية بإذاعة تيبازة املحلية
تساهم فعال في تشكيل القيم ألاخالقية للفرد املستمع ،ويتجسد ذلك من خالل تعريفه بفرائض
إلاسالم بنسبة  ،%22.22وتفسير القرآن بنسبة  ،%12.21والتعريف بسيرة ألانبياء وذلك بنسبة
.%12.19
 إظهار املعالم العربية وألامازيغية من خالل وسائل إلاعالم كمصدر فخر للتنوع الثقافي الوطنيحيث اثبتت نتائج الباحثة " محلب حفيظة" أن العادات والتقاليد التي تبثها إذاعة تيبازة املحلية
من خالل برامجها تختص معظمها باألعراس وما تبعها(اللباس ،ألاكل) وذلك بنسبة  ،%33.3أما
ألاعياد الدينية فكانت نسبتها  ،%12.0وألامثال الشعبية فكانت بنسبة  ،%11.02فيما جاءت
أخيرا ألاعياد الشعبية بنسبة  ،%12.11وهذا يدل على تنوع برامج إذاعة تيبازة املحلية بتقديمها
كل طبوع وأنواع الثقافات التي تمثل املنطقة املحلية.
 التعرض للنشاطات الثقافية كاملعارض والسنما واملسرح... اظهار امكانية تعايش الثقافات سلميا. .2الخاتمة
ُ
تشكل العوملة إلاعالمية ظاهرة معقدة ومثيرة للجدل ،ولئن اختلفت الرؤى بشأن كيفية
التعامل معها يبقى الاتفاق واضح بشأن تحدياتها ومخاطرها على هوية الشعوب ،فوراء هذا
الاختالف والتنوع في الفكر هاجس مشترك يعكس موقفا مشتركا يؤرق الفكر الجزائري والعربي
بصفة عامة ،وهي مسألة الهوية الثقافية والتحوالت العميقة التي أحدثتها العوملة والتصدع الذي
ألحقته بالهويات والخصوصيات الثقافية .
إن مسألة طرح الهوية الثقافية في هذه املرحلة من حياتنا ُيعبر عن أزمة حضارية تعيشها هويتنا
الثقافية بوصفها تتموضع في مفترق طريق ،تبحث عن مخرج من موقف يزداد حيرة بين ألاصالة
واملعاصرة الخصوصية والاستمرارية ،إلاسالم والهوية .إن السؤال الذي يجابهنا هنا هو كيف
نحافظ على هويتنا وخصوصيتنا وأصالتنا وإبداعاتنا الخاصة دون أن نقطع الطريق الذي يوصلنا
بالتقدم الحضاري العالمي إلانساني؟ بعبارة أخرى كيف نستطيع أن نجمع بين ما هو أصيل وحي
وقوي وحقيقي في حياتنا دون أن نقطع الصلة بالفكر إلانساني العالمي.
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 املرجع نفسه ،ص.32 محلب حفيظة ،إلاذاعة املحلية والهوية الثقافية لدى الشباب الجزائري في ظل العوملة:دراسة في الاستخدامات والاشباعات على عينة من املستمعين إلذاعة تيبازة ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة ،قسم الاتصال ،كلية علوم إلاعالم والاتصال ،جامعة الجزائر ،3
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جازية بن رابح
أستاذة باحثة كلية علوم الاعالم والاتصال – جامعة الجزائر 3
البريد الاليكترونيdjaziabenrah@yahoo.fr :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2018/10/25 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2019/02/11 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2019/01/15 :

امللخص :
إن فعالية الاتصال الاشهاري ترتبط بمدى اعتماد استراتيجية اشهارية مدروسة
تأخذ بعين الاعتبار إلاملام باملعرفة الدقيقة للسياق الاجتماعي الذي تتم فيه ،والاستناد
ملنظومة القيم الثقافية واملجتمعية املالئمة للوصول إلى هدف اقناع الجماهير املستهدفة.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى استعراض النتائج التي توصلت إليها الباحثة من
خالل دراسة ميدانية تحليلية للقيم املوظفة في عينة من املضامين الاشهارية املبثة على
القناة التلفزيونية الثالثة خالل فترة  ،7108 -7102أبرزت نتائج الدراسة جملة من
الاختالالت القيمية نتيجة التوجه نحو توظيف منظومة قيم غير محددة املعالم في مخاطبة
الجمهور الجزائري مما يؤكد ضرورة الانتباه للتحديات الجديدة التي أصبح يفرضها التعرض
لالتصال الاشهاري على قيم املجتمع الجزائري.
الكلمات املفتاحية  :الاتصال الاشهاري ،القيم الثقافية ،نموذج (هوفستاد) لالتصال
والثقافة ،الفردانية ،الجماعاتية.
Abstract:
Effectiveadvertising communication is linked to the knowledge that the
announcer has about the environment in which it occurs, In terms of social
context dimensions and cultural system of values to employ in advertising to
reach the goal of persuasion.
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This paper aims to highlight the findings of an analytical study of
values contained in a sample of advertising content diffused by several
organizations on the Algerian TVA3 during 2017- 2018 period, which reveals
a set of dysfunctions due to the use of undefined cultural value system. The
results enhance the need for considering the challenges of advertising on
Algerian society.
Keywords: advertising, cultural values, Hofstede’s model of national culture,
collectivism, individualism.

-1مقدمة :
يعد إلاشهار ظاهرة ثقافية ألبعد الحدود تتوقف فعاليته على القدرة على الاستلهام من
الظواهر الثقافية املحلية ،والاستناد ملنظومة القيم الثقافية واملجتمعية املالئمة ،باإلضافة إلى
توظيف مالمح الجمهور السوسيوديمغرافية ومؤشراته الكيفية على الصعيد الاستهالكي والثقافي
والقيميمن أجل تكييف املضامين الاتصالية إلاشهارية مع التحوالت التي يشهدها جمهور
الوسائل املستخدمة من طرف املعلنين كدعائم اتصالية اشهارية.
ففعالية العملية الاشهارية ترتبط أساسا بمدى اعتماد استراتيجية اشهارية مدروسة
تأخذ بعين الاعتبار تحليل أنماط تعرض الجمهور للوسيلة وللمحتويات الاعالمية التي تعتمدها
املؤسسة كحامل للمواد إلاشهارية بغية الوصول إلى جمهورها ،وقد أصبح الحديث عن
الاستراتيجيات الاتصالية في املؤسسة يعني التركيز على إلاشهار الذي أصبح يمثل تحديا
استراتيجيا مؤسساتيا كبيرا تحتل فيه مسائل تحقيق النجاعة والفعالية في الوصول إلى
الجمهور أولويات التفكير في املؤسسة ،ذلك أن قطاع الاتصال الاشهاري أصبح " يواجه تحوالت
اقتصادية هامة ناتجة عن العديد من ألاسباب ولعل من بين أهمها التحوالت التي يشهدها
الجمهور املستهلك ،والتي تستوجب على املؤسسة التكيف مع متطلباته في إطار الثقافة
الاستهالكية".1
إال أن الوصول إلى الجمهور بصفة دائمة ومستمرة يشترط تفاعل الجمهور مع املحتوى
الاتصالي من خالل التعرف على خصائص الجمهور في عملية التعرض للمضمون الاتصالي،
وهذا ما يتطلب ضرورة إعارة الاهتمام ملتغيرات السياق الاجتماعي التي تحدث فيه العملية
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الاتصالية ،انطالقا من التفكير في الطبيعة الثقافية للمنتج الاتصالي إلاشهاري ،والتي يجب أن
تستلهم من البنية الثقافية ومن املنظومة القيمية للمجتمع ،وانطالقا من هذا الطرح ،يظهر
أساسيا الانشغال بمسألة القيم املوظفة في املضامين الاشهارية من خالل السؤال املحوري
املتعلق بطبيعة القيم الثقافية املستخدمة من طرف املؤسسات الجزائرية املعلنة وعن طبيعة
املؤشرات الثقافية املستخدمة في املضامين إلاشهارية املبثة عبر القناة التلفزيونية الثالثة ( TV
 )A3خالل فترة  ،7108-7102مع الاهتمام بالبحثفي سمات الجمهور املستهدف كما يظهر من
خالل تحليل املضامين الاشهارية التلفزيونية محل الدراسة.
ونظرا لالعتقاد بالطبيعة الجماعاتية للمجتمع الجزائري والتي توحي بأن الفرد الجزائري
ال يزال يتحرك ويقوم بأفعاله في إطار الجماعة ،بل ويحتاج لتأييدها وللقبول الاجتماعي
لتصرفاته وأفعاله مما يجعلنا نصنفه ضمن املجتمعات ذات الثقافة الجماعاتية بحيث أن
هوية الفرد فيها ال تفهم إال في إطار الجماعة التي ينتمي إليها والتي يستلهم منها آراءه وقيمه
وتبريرات سلوكاته ،ف ـ" الضغط الذي يدفعنا إلى املالئمة مع الجماعة التي ننتمي إليها والحشد
الذي نعتبر أنفسنا جزء منه ،هو ضغط كبير..كما تستغل وسائل الاتصال وإلاعالم الجماهيري
غريزة القطيع هذه حتى يسعى الفرد إلى مجاراة الرأي العام فال يجترىء على معارضته" .2
وبالتالي يظهر وأن املتصل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الهوية الجماعاتية في
أي خطاب اتصالي يوجهه للمجتمع الجزائري ،ولذلك انطلقنا من الفرضيات البحثية التالية :
الفرضية ألاولى :يستند املعلن الجزائري لسمات ومعايير جماعاتية في الوصول إلى الجمهور من
خالل الاشهار التلفزيوني عبر قناة (.)TV A3
الفرضية الثانية :يخاطب املعلن الجزائري الجمهور الجزائري من خالل اتصاله الاشهاري
التلفزيوني انطالقا من قيم ثقافية جماعاتية ذكورية من املحتمل عدم مالئمتها بالضرورة مع
اتجاهات وقيم املجتمع الجزائري.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى تبيان واستكشاف مدى رشادة ألافعال الاتصالية – من خالل
الاشهار التلفزيوني -واستجالء مواطن الاختالالت في مجال بث الاتصال إلاشهاري من خالل
القنوات التلفزيونية الجزائرية،
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ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس ي مجموعة من ألاهداف الفرعية كاآلتي :
 -0تحديد التمثالت الاجتماعية والثقافية للجمهور الجزائري من خالل الرسائل إلاشهارية
محل الدراسة.
 -7استكشاف أبعاد التوجه نحو توظيف القيم الثقافية ومدى التركيز على ألاشكال الفردية أو
الجماعية.
 -3تقديم اجراءات منهجية في إطار دراسة علمية أكاديمية تحلل املضامين الاتصالية وتؤسس
ملقاربة علمية وإطار بحثي جديد وخصب لقياس نجاعة الفعل الاتصالي املؤسساتي.
إلاجراءات املنهجية للدراسة  :تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية ،وقد
اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على منهج املسح التحليلي إلاحصائي وأداتي تحليل املضمون
الاستمارة باإلضافة ألاسلوب إلاحصائي والدراسة الوثائقية.
أدوات الدراسة :
اعتمدت الباحثة في الدراسة على تحليل املضمون ،ويعترف بعض الباحثين بأن "
استخدام تحليل املضمون في تأثير الوسائل إلاعالمية يعتبر منحى شاقا ومتطلبا للوقت ،غير أن
دراسة املحتوى إلاعالمي مع فحص التعرض لنفس املحتوى إلاعالمي يسمح بالوصول إلى
موثوقية كبيرة في إلاقرار بآثار معينة ،كما أن هذه املقاربة توفر إمكانية تفحص العناصر
املختلفة التي تم تحديدها وقياسها من املحتوى بما من شأنه التأثير على السياسات العامة وعلى
التراث النظري" .3
 اشتملت استمارة تحليل املحتوى على  88وحدة ،ووظفناتقنية " قياسا لثبات " التي تعتمد علىقياس العالقة بين مستوي اتاالتفاقوالتباين بين املحكمين،وقد بلغ معامال لثبات لالستمارة 1880
نسبةكافيةألنهاتفوق
إنجازبحوث
النسبةاملطلوبة()1881املعتمدعليهافي
وهي
تحليالملحتوى،وهذايدل على أن مستوى الثبات تحققف يهذاالبحث وعادل نسبة .% 80كما بلغت
نسبة صدقها  19,8مما يدل على أن املقياس على درجة عالية من الصدق.
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وقد تركز تحليلنا على جملة من الفئات املتعلقة بالشكل الذي قدمت به املادة الاعالنية
موضع التحليل ،وارتينا بذلك توظيف الفئات التالية  :فئة املساحة الزمنية للرسالة الاشهارية،
موقع الرسالة إلاشهارية من املادة إلاعالمية املبثة من خاللها ،وفئة شكل املادة إلاعالمية.
أما الستكشاف معالم الجمهور املستهدف من خالل املحتوى الاتصالي للرسائل الاشهارية،
اعتمدت الباحثة على جملة من الفئات لتحليل محتوى الرسائل الاشهارية التي اشتملت عليها
الدراسة ،وترتبط مجموعة من هذه الفئات بموضوع الاشهار أوال ،فيما تتعلق جملة أخرى من
الفئات بعناصر إلابراز املوظفة في املضمون إلاشهاري وركزنا فيها على املرجعيات املوظفة في
املضامين محل الدراسة.
مجتمع البحث وعينته :يعتمد هذا البحث على اختيار عينة تتعلق باملؤسسات الجزائرية
محل الدراسة ،وهي مختارة من مجتمع البحث " املؤسسات الجزائرية املعلنة عبر التلفزيون
(القناة الثالثة  ")TVA3مؤسسة قامت ببث  3100رسالة إشهارية مكررة ،قامت الباحثة
باختيار  78مؤسسة قامت ببث  8,90أي بنسبة  %,9919من مجموع الومضات املبثةأي أنها
تقارب املسح الشامل ملجتمع ،ما يوافق  98مضمون إشهاري (غير مكرر) تناولته الدراسة
بالتحليل والبحث.
جدول رقم ( : )0عينة املؤسسات واملضامين إلاشهارية محل الدراسة.
الرقم
املعلن
عدد
املضامين

العالمة

الرقم

0

8

3

4

5

9

7

8

Hayet

BIFA

Bel Algérie

Faderco

Tartino

P&G

Unilever

Tassili Airlines

9

4

9

4

4

9

3

0

بينغو ()7

دايلي جوي

الفاش كيري
()0

أوان

تشيزي

بامبرز

أومو باودر ()0

طيران طاسيلي
()0

تاست

برينو

كيري

أوان
كونفورت
()7

تارتينو ()7

آريال ()7

مولباد
مولفيكس
()7

شامية

بيكون

Bimbies

كويستو

أولويز

9

فايري ()7

دايلي درينك
01

أومو سائل
()7

00

03

08
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Royal Tuli

املعلن

Mobilis

Lafarge

Aigle

Ooredoo

SOPI

OTA

Canbebe

عدد
املضامين

3

2

1

3

3

8

1

3

العالمة

موبيليس
()3

ماتين الفارج

توب

أوريدو ()3

ماما

جازي ()7

كانبيبي

روايال توليب ()3

الرقم
املعلن

مكمل الفارج
02

08

08

71

70

77

73

70

Bellat

TCCEC

OPPO

Henkel

Vatika

IFRI

knorr

Supradyne

عدد
املضامين

5

1

2

1

1

1

1

1

العالمة

بالط ()5

Fanta

OPPO

بريل إيزيس

Vatika

إيفري

الرقم

81

89

89

82

Condor

Brandt

Dabur

Saidal

82

عدد
املضامين

2

3

1

1

27

العالمة

كوندور()7

براندت()3

Miswak

Saidal

املعلن

كنور
املجموع

Supradyne

املصدر  :جدول من تصميم الباحثة من خالل الدراسة الوثائقية.
إلاطار املكاني والزماني للدراسة  :اتخذت الباحثة من القناة الجزائرية الثالثة ( )TVA3مجاال
مكانيا للدراسة نظرا لكونها قناة عمومية ،نظرا للمبدأ الذي انطلقنا منه وهو أن القنوات
العمومية يجدر أن تعمل في إطارمبدأ الخدمة العمومية على إرضاء واستهداف كل الفئات ألن
اختالف خصائص الجمهور يعكس بنية املجتمع بصورة يفترض أن تكون مرآة للمجتمع
ومرجعية إعالمية للجمهور ،مما يجعل استكشاف الاختالالت في الاستهداف والتساؤل حول
قدرة القنوات العمومية على الوصول للجماهير املستهدفة سؤالا محوريا.
كما أن املعطيات إلاحصائية املنشورة في بداية سنة  ،7102واملتعلقة بمتابعة الجمهور
الجزائري للقنوات التلفزيونية خالل شهر ديسمبر  7100والتي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة،
تبين بأن الفضائية الجزائرية  A3هي أول القنوات الجزائرية العمومية مشاهدة ،وباملقارنة مع
القنوات التلفزيونية الخاصة تقع في املرتبة الثالثة من حيث نسبة املشاهدة بـ  %07،8بعد قناتين
من القطاع الخاص هما قناة النهار بنسبة مشاهدة  %02،8وقناة الشروق  TVبـ .4 0 %03
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 -8إلاطار النظري:
 .0-7تحديد املفاهيم :
الاتصال الاشهاري :يعتبر الاتصال الاشهاري الرهان الاقتصادي ألاساس ي الذي يقوم الاتصال املؤسساتي أو
اتصال املنظمات الذي يعرف بأنه " املسار الذي تسعى املؤسسة أو املنظمة من خالله إلى
"الاستماع" وتوصيل الرسائل وإلاشارات باتجاه جماهير معينة بهدف تحسين صورتها ،تقوية
عالقاتها ،ترويج منتوجاتها أو خدماتها والدفاع عن مصالحها "5،)Westphalen,7118(0كما
يعرف بأنه " مجموع إلاشارات املرسلة من طرف املؤسسة باتجاه متعامليها بهدف نقل وبث
معلومات يمكن أن تغير من سلوكاتهم في اتجاه مرغوب فيه ،بحيث أن كل ش يء في املؤسسة
يتصل ،وكل تعبير اتصالي يجب أن يعتبر عنصر حيويا من هوية وشخصية املؤسسة "
 ،)Décaudin,7113(6وتعرفه الفيدرالية الوطنية للمؤسسة والجودة أنه " النشاط إلارادي
 volontaristeلبث وإرسال وتلقي الرسائل في إطار نظام إلاشارات التي تتبادلها املؤسسة داخليا
أو بينها وبين محيطها "  .)Ibid,7113(7ونجد بأن هذا التعريف ألاخير يركز على نظام إلاشارات أو
السياق الرمزي الذي يستلهم الاتصال الاشهاري مضامينه وأفكاره.
ونقصد به في الدراسة الرسائل الاتصالية إلاشهارية املصممة واملبثة من طرف
املؤسسات الفاعلة في السوق إلاشهارية الجزائرية بغية الوصول إلى جماهيرها ،والتي تتطلب
معرفة وتدقيقا في خصائص الجمهور املستهدف ،وبالتالي فإننا نحدد تقنية أساسية من املزيج
الاتصالي في املؤسسة في هذه الدراسة هي إلاشهار التلفزيوني باعتباره الرهان الاقتصادي
والتحدي الاستراتيجي للمؤسسة اليوم ،وذلك من خالل املضامين إلاشهارية املبثة على القناة
التلفزيونية الثالثة خالل فترة الدراسة.
القيم الثقافية :تنعكس القيم املتجلية في سياق ثقافي معين على املجتمع بصفة عامة وعلى
خصوصيات الفرد ومعتقداته وعاداته وسلوكاته ،ويمكن تصنيف ألابعاد الثقافية لدى الفرد
من خالل مفاهيم "الجماعاتية" و"الفردانية" وفقا ملقاربة (هوفستاد) التي نعتمدها في هذه
الدراسة:)De Mooij,0202( 8
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 القيم الجماعاتية :تتطور املجتمعات الجماعاتية وفقا ل ـ ـ(هوفستاد) في إطار جملة منالقيم الثقافية يمكن اجمالها في ما يمكن تسميته "وعي نحن" » ،conscience du « nous
وترتكز على هوية جماعية  ، l’identité du groupeوعلى املثول إليديولوجية الجماعة
 ،l’obéissance à l’idéologie du groupeالتضامن  solidaritéوعدم الاستقاللية العاطفية
 ،la dépendance émotionnelleوألافراد الذين ينتمون إلى جماعات تربطهم عالقات الحماية
والوالء ،أي أن ألافراد يتميزون بأنهم غيريون  We-consciousوتتوقف هويتهم وترتكز على
النظام الاجتماعي الذين ينتمون إليه.
القيم الفردانية :ترتكز الثقافات الفردانية على العكس على "وعي أناني" la conscience du»  ، « moiوتعرف من خالل هوية فردية تسعى إلى املتعة  plaisirوالاستقاللية
 l’indépendanceوتحقيق الذات .la réalisation de soi
وفيما يمكن عدم التركيز في الاتصال على النظام الاجتماعي في الثقافات الفردانية ،فإن
الاتصال في الثقافات الجماعاتية يتوقف على أهمية السياق الذي يلجأ إليه املعلن ويستخدمه
كمرجعية أساسية  .)Breduillieard, 7101(9ولذلك سنعتمد هذا التصنيف للقيم الثقافية في
تحليلنا للقيم املتضمنة في الرسائل إلاشهارية محل الدراسة بهدف فهم وتحليل ألانماط الثقافية
السائدة في املجتمع ،من أجل توظيفها في الاتصال الاشهاري باالختيار بين ألاساليب الاتصالية
املختلفة وفقا لخصائص املستهلك واتجاهاته وقيمه على الخصوص ،بحيث يتعين على املعلن
استكشاف طبيعة القيم الثقافية التي يتأثر بها املستهلك وطبيعة التوجه الذي يطبع سلوك
الفرد وتعامالته سواء كان فردانيا  individualisteأو جماعاتيا ،collectivisteوهذا التفريق هو
الذي سيؤطر تحليلنا.
 .7-7الخلفية النظرية للدراسة :
إن ما تشترك فيه أغلبية الدراسات املتناولة ملوضوع القيم الاشهارية في نظرنا هو تركيزها
على استكشاف مدى تجاوز إلاعالن لألخالقيات العامة ،باعتبار أن إلاشهار من املمارسات
الاتصالية التي تنتمي إلى التقاليد الغربية ،فقد تناولت العديد من ألابحاث والدراسات العربية
تحليل القيم املتضمنة في الرسائل الاشهارية بهدف استكشاف أثر البيئة الاجتماعية والثقافية
على إلاعالن ،ومدى عكس الاعالن للقيم إلايجابية املتوافقة مع البيئة الاسالمية املحافظة أو
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توجهها إلى تقديم القيم السلبية نتيجة تأثير الانفتاح على الامبريالية العاملية بحكم الانفتاح
الاقتصادي الذي شمل تحوال إيديولوجيا وثقافيا مما أدى إلى البحث في انعكاسات إلاعالن على
النسق القيمي للمجتمعات العربية( 10منصور ،)0885،أو في طرق التقليل من تأثيرات التحوالت
الاقتصادية والاجتماعية على منظومة القيم في هذه املجتمعات ،من خالل دراسة القيم
11
إلايجابية والسلبية املتضمنة في الاعالنات التلفزيونية وتأثيرها على ألانماط الاستهالكية
( الغمراوي. )7110،
إال أن معظم هذه الدراسات وهي تبحث في هذه التساؤالت والانشغاالت تنطلق من
تصنيف جملة القيم املستخدمة في إلاعالنات املدروسة وتحللها وتقيمها انطالقا من الربط بين
إلاعالن وألاخالقيات ،بمعنى أن إلاعالن إذا تضمن قيما إيجابية فهو يتوافق مع قيم املجتمعات
العربية ،وإذا تضمن قيما سلبية فهو يتجاوز الحدود وألاخالقيات العامة لهذه املجتمعات،
بمعنى أن هذه الدراسات تنطلق من التسليم املجانب للصواب بأن جميع القيم السائدة في
املجتمعات العربية هي قيم إيجابية ثابتة لم تتأثر بأي مؤثرات خارجية بالرغم من انطالق معظم
هذه الدراسات من التطرق إلى أثر التحوالت السياسية والاقتصادية العاملية والتحوالت الثقافية
الحاصلة في املجتمعات العربية.
فما نحاول التوصل إليه في دراستنا من خالل التطرق إلى موضوع القيم هو التوصل إلى
بعض التفسيرات واستكشاف بعض املالمح واملؤشرات الثقافية املميزة للمجتمع الجزائري بغية
استكشاف مدى توافقها والخطاب الاتصالي املؤسساتي املتوجه إليه ،نظرا ألننا نعتقد أنه
ليكون فعاال يتوجب قبل تصميم أي فعل اتصالي معرفة التوجه الثقافي العام للمجتمع
الجزائري في مقام أول ،فتجدر دراسة املمارسات الاتصالية وال سيما الاشهارية في نظرنا في إطار
السياق الاجتماعي العام وكنتاج وانعكاس للمنظومة الثقافية العامة التي تحدث فيها ،وبما أن
الثقافة هي املجتمع ذاته ضمن ديناميكية اجتماعية مستمرة ومتراكمة تشكل بكل تفاصيلها
مرجعية الوعي والسلوك الفردي والجماعي لكل مجتمع ،فيجب التركيز في مسعى تحديد الجماهير
املستهدفة باالتصال الاشهاري على تحديد معالم القيم الثقافية لألفراد والجماعات في املجتمع،
والتي من املؤكد أنها لم تبق "مثالية" ثابتة ،ثم دراسة مدى مالئمة املضامين الاتصالية
(الاشهارية ) لهذه التوجهات والقيم السائدة.
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 .3-7الدراسات السابقة :
في إطار قلة ألابحاث التي تعنى بعالقة استراتيجيات املؤسسة الاتصالية باملحيط الاجتماعي
والثقافي الذي تتطور فيه على املستوى الوطني وعلى صعيد املنطقة العربية ،يهدف هذا البحث
ليكون مقاربة مفسرة آلليات قياس استهداف الجمهور بالرسائل الاشهارية بما يتوافق مع
معطيات السياق العام الاجتماعي والثقافي كخطوة أولى توجه نحو مشروع لدراسات تربط
العالقة بين دراسة وقياس جماهير وسائل إلاعالم وألاساليب الاتصالية املؤسساتية في الجزائر.
أما على صعيد الدراسات الغربية فاهتمام الباحثين بهذا املجال واضح من خالل عديد
الدراسات التي حاولت ربط العالقة بين املؤسسة وجمهورها بهدف الوصول ألنجع ألاساليب
والكيفيات لتحقيق أهداف املؤسسة التسويقية والاتصالية.
12

فقد عالجت الدراسة املوسومة "الثقافة والاشهار ،دراسة مقارنة للرسائل إلاشهارية الكندية"
َ
( )Breduillieard,Toffoli, 2010املمارسة إلاشهارية في كندا من خالل تقييم مدى عكس
املضامين إلاشهارية املحتواة الرسائل املدروسة للقيم الثقافية التي تتميز بها الفروع الثقافية
املتواجدة في كندا ،وباألخص القيم الجماعاتية والقيم الفردانية ،وطبيعة الاختالفات –وفقا
لهذه الفروقات -في استخدام الاستراتيجيات الاشهارية إلابداعية بين السياقين الثقافين كندا
الفرنس ي وكندا الانجليزي محل الدراسة.
وفي نفس السياق الكندي ،اهتمت الدراسة املوسومة " الجماعات والثقافة السلعية من
التجزئة إلى التداخل العمري  :الاستراتيجيات التسويقية واملقاربات الجيلية للجمهور"
)Pécolo,Bahuaud, 2010(13بإشكالية تأثير العالقات الاجتماعية الجديدة والسلوكات الفردية
املتغيرة من جيل آلخر والتداخل فيما بين ألاجيال على التركيبات الكالسيكية والنماذج التقليدية
الكبرى للحمالت الاتصالية إلاشهارية ،من خالل تبرز الدراسة كيفية انعكاس هذه التحوالت
عمليا في الخطاب املؤسساتي ،من خالل تحليل للمأخذ الجيلي  le prisme générationnelعلى
طول تحليل خطابات املقاالت املنشورة في الصحافة املهنية متمثلة في مجلتي CBS Newsو
 ،Stratégiesوتمثلت اشكالية الدراسة في كيفية تعامل خطاب املتصلين مع التحوالت ما بين
ألاجيال وكيف تدمج هذه التطورات في ممارساتهم الاتصالية بحيث تلتقي اشكالية الدراسة مع
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معالجة تأثير الانترنت كمتغير رائز في إعادة توليد فردانية املمارسات والعالقات الاجتماعية ومدى
عالقة ذلك بتوجيه استراتيجيات التسويق والاتصال املعتمدة وانتقالها إلى التسويق الصخ ي
أو املوجه للصخص الواحد (.)one to one
.0-7

مقاربات الدراسة :

أ .مقاربة الاشهار املستهدف :
إن ما هو متفق عليه هو أن املقاربات الاتصالية الحديثة عامة والاشهارية خاصة تعتمد
على مفهوم الجمهور املستهدف  A target audienceفي عالقته مع وسائل إلاعالم والاتصال
وتعرضه لها ،والذي يعرف على أنه " :جماعة ألاشخاص الذين نود أن يتعرضوا لبرنامج معين
أو سلسلة من البرامج ،هو مجموعة من ألافراد الذين من املحتمل أن يشتركوا في نفس
املعتقدات وآلاراء أو القيم ،أو أن يعيشوا أو يعملوا في ظروف متشابهة ،هو أيضا جماعة ألافراد
الذين نريد التأثير فيهم بواسطة محتوى برامجي ،بحيث يصبح لكل برنامج أو سلسلة برامج
جمهورا مستهدفا مختلفا ومتميزا "، )Rolt, 2009(14وبالتالي يمكن الستهداف الجمهور أن يكون
سلبيا عندما ال تتوافق خصائص الرسالة مع خصائص أو حاجات أو معتقدات أو قيم
املستهلك ،أو عندما يشعر املستهلك بأن الرسالة الاشهارية تخص جماعة من ألاشخاص التي ال
ينتمي إليها ،أي أنه يدرك فروقات بينه وبين الجمهور املستهدف باإلشهار ،مما يؤدي إلى وصف
الجمهور بأنه غير مستهدف  ،)Aaker, 2009(15nontargetmarketبحيث تعمل املقاربات
إلاشهارية الحديثة ،على مبدأ " الاشهار املستهدف بدقة" املرتكزة على معرفة واستهداف
الجمهورTargeting - Ciblageالذي يعني " البحث في مسألة طرائق وكيفيات توصيل رسالة
اتصالية معينة لجماعة استهالكية محددة ،والذي يمكن من تحصيل فوائد معتبرة مقابل أقل
تكلفة مستثمرة" ،)Lynch, 2010(16وفي املجتمعات الاعالمية  mediatedsocietiesال يستطيع
اشهار ملرة واحدة الوصول إلى املستهلك كما كان الحال في السابق ،مما يدفع باملعلنين إلى ابتكار
افكار أكثر جاذبية للفت انتباه املستهلكين باعتماد استراتيجيات جديدة للوصول إلى الجماهير
املستهدفة من خالل مسار التفكير وتحديد إجراءات الوصول إلى الجمهور املستهدف الذي
يتبناه املتصل في املؤسسة أو املعلن والذي يدفع بانطالق سيرورة إلاقناع ،واملستوحى من
استكشاف خصائص الجمهور وأنماط تعرضه لوسائل إلاعالم وخصائصه الاجتماعية وتمثالته
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الثقافية ،والذي يسعى إلى بناء اتصال يبنى على أساس العالقات املتماثلة بين الجمهور
املستهدف وبين خصائص املضمون الاتصالي املستخدم في إلاشهار مثل اللغة املستخدمة وصيغة
املخاطبة ونمط العيش املقدم وخصائص الجمهور الاجتماعية والثقافية.
املحليةHofsted dimensional model of

ب .مقاربة (هوفستاد)  Hofstedeللثقافة
national cultureيتوقف سلوك املستهلك على عدة عوامل ذهنية وخاصة باإلدراك والوصف
وبالقيم ،وبخاصة على الثقافة فما يجعلهم مختلفين هو كونهم يملكون ويتميزون بثقافات
متباينة ،)De Mooij,2011( 17ويمكن التمييز – في مجال الاتصال إلاشهاري -بين مقاربتين :
مقاربة التنميط إلاشهاري ومقاربة التكييف إلاشهاري  ،وقد بحث كل من Vesltchy
و )0882(yanمسألة إلى أي مدى يمكن تنميط إلاشهار املوجه للمستهلكين ألامريكيين
واملكسيكسيين املختلفين في الثقافة واللغة ،فرد املستجوبون عامة أنهم يفضلون التخصيص
عوض تنميط الاشهار وبالتالي تظهر الثقافة عامال أساسيا في إلابداع
إلاشهاري. )Breduillieard,2010(18
وقد ارتأينا استخدام نموذج التكييف إلاشهاري ل ـ (هوفستاد) Hofstedeنظرا ألن
تصوراته ومفاهيمه هي نتاج لدراسات مست عددا كبيرا من الدول والثقافات ( 20دولة) والتي
طبق فيها املقياس املتعدد الابعاد الخاص بالدراسة ،وتدعم الباحثة (موويج) Mooijالتكييف
إلاشهاري ألنه يوجد حسبها فروقات ثقافية بين الشعوب وفي سياق املجتمع الواحد بين أفراد
الجماعات املنتمية لثقافات فرعية ،مما يجعلها شعوبا غير متجانسة ومختلفة عن بعضها ،مما
ال يسمح بتنميط الرسائل إلاشهارية  ،فيجب اعتبار إلاشهار إلى حد كبير على أنه ظاهرة
ثقافية"،بحيث إذا لم تتوافق النداءات أو املنبهات إلاشهارية مع الثقافة املحلية ،فإن ذلك
سيؤثر على فعالية الحملة الاشهارية ،فيجدر بذلك إعارة الاعتبار للقيم الثقافية املوجودة بين
الشعوب وفي سياق املجتمع الواحد أيضا" ،ويذهب (كاتيورا)  Cateoraو(غراهام) Graham
و(برونينغ)  )Cateora, 2006(19Bruningفي هذا الاتجاه في مؤلفهم حول التسويق الدولي ويرون
بأن مفتاح النجاح بكمن في تكييف ألافعال والرسائل الاتصالية مع فروقات املحيط الذي
يتطور فيه الجمهور املستهدف ،ذلك ألن الادراكات تختلف من بلد آلخر.
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ويعتبر تصنيف (هوفستاد) من بين أهم املحاوالت التي سعت إلى تعريف وتصنيف دقيق
لألبعاد الثقافية ،على اعتبار أنها املحاولة التي كان لها ألاثر الكبير على مجال الاشهار العابر
للثقافات  ،publicité cross-culturelleفمن خالل املنهجية املتبعة والبيانات واملجمعة انطالقا
من أكثر من  81111وحدة في  00بلد ،ويروم هذا النموذج إلى ابراز ضرورة تكييف
الاستراتيجيات الاشهارية مع ثقافة املستهلك ،ويعتبر من أكثر النماذج التي تبحث في الفروقات
الثقافية وتأثيرها على التسويق استخداما وفي جدلية السؤال عن تنميط الاشهار ألسباب
الاقتصاد في النفقات  efficiencyأو تكييفه مع العادات الثقافية للمستهلك من أجل الفعالية،
وقد طبق نموذج هوفستاد للثقافة املحلية لتفسير الفروقات في مفاهيم مثل ألانا والصخصية
والهوية والتي بدورها تفسر الاختالفات في الاستراتيجيات التسويقية والاتصالية.
ويميز النموذج بين الثقافات وفقا لخمسة أبعاد أهمها هو بعد الثقافات الجماعاتية
مقابل الثقافات الفرداني، la dimension de l’individualisme versus le collectivisme
والتي تظهر مهمة في دراسة الفروقات بين أنماط الاتصال وفي سلوكات املستهلك ،وهو البعد
الذي ركزنا عليه بصفة خاصة في هذه الدراسة ،بحيث تتطور املجتمعات الجماعاتية وفقا
ل ـ ـ(هوفستاد) في إطار هوية جماعية،وتستند إلى املثول إليديولوجية الجماعة ،والتضامن ،أي أن
ألافراد يتميزون بأنهم غيريون وتتوقف هويتهم وترتكز على النظام الاجتماعي الذين ينتمون إليه
 ،)De Mooij,2010(20في حين ترتكز الثقافات الفردانية على العكس على هوية فردية تسعى إلى
املتعة والاستقاللية وتحقيق الذات ،)Breduillieard,2010(21وفيما يمكن عدم التركيز في
الاتصال على النظام الاجتماعي في الثقافات الفردانية ،فإن الاتصال في الثقافات الجماعاتية
يتوقف على أهمية السياق الذي يلجأ إليه املعلن ويستخدمه كمرجعية أساسية.
وهو ما حاولت دراستنا الوصول إليه من خالل الكشف عن مدى استناد املعلن
الجزائري للخصائص الاجتماعية والثقافية ومدى توظيفها في الاتصال إلاشهاري ،بما يساهم في
بناء اتصال مرتكز على أساس العالقات املتماثلة بينه وبين خصائص املضمون الاتصالي
املستخدم في إلاشهار مثل اللغة املستخدمة وصيغة املخاطبة ونمط العيش املقدم وخصائص
الجمهور الاجتماعية وقيمه الثقافية.
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 -3نتائج الدراسة :
 .0-3ألابعاد الشكلية ملادة التحليل  :حاولنا في مقام أول تبيان املرتكزات الشكلية
املستخدمة في املضامين الاشهارية ( 27غير املكررة) التي أعلنت عنها  78مؤسسة خالل
فترة الدراسة من خالل :
أ .املساحة الزمنية للرسالة الاشهارية  :ويقصد باملساحة الزمنية لإلشهار الفترة
الزمنية التي يستغرقها عرض الاشهار على الشاشة ،ومن خالل نتائج الدراسة التحليلية تبين
تصدر إلاشهارات التلفزيونية ذات املساحات الزمنية القصيرة (من  31إلى  35ثانية ) ،ومرد
ذلك هو عوامل ارتفاع تكلفة انتاج إلاعالنات التلفزيونية والتي تتناسب طرديا مع طول
إلاعالن املنتج ،وارتفاع سعر بيع الفضاءات الاشهارية على التلفزيون ،مع توجه أيضا إلى
الاعالنات القصيرة جدا من فئة أقل من  05ثانية ،والتي بلغت نسبتها  % 0080من الرسائل
محل الدراسة.
جدول رقم ( : )8طول املدة الزمنية لإلشهارات محل الدراسة.
املدة الزمنية (ثا)
 01ثانية وأقل
81
81
31
31
41
41
91
أكثر من دقيقة
املجموع

العدد
8
2
3
21
00
9
9
0
1
27

النسبة %
11.1
2.8
4.2
29.2
77.7
12.5
12.5
5.0
1
011

النسبة املتجمعة الصاعدة %
11.1
13.9
18.1
47.2
70.8
83.3
95.8
100.0

ومن من خالل أبعاد املقاربة التحليلية للدراسة نجد مفارقة بين استخدام املعلنين
لإلشهارات القصيرة نسبيا والتي ال تسمح فضاءاتها ومساحاتها الزمنية إال لتحقيق الاقناع
بالشراء في ثواني معدودة في مجتمع تبدو عليه مظاهر الثقافات الجماعاتية والتي تتطلب
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مسارات الشراء فيها التركيز على بناء عالقات اتصالية بين املعلن واملستهلك
 ،)Cemalovitch,2009(22إال أن الظاهر هو أن مجتمعنا وأنماط استهالكنا لم يفلتا من
انعكاسات الغزو الثقافي الذي ما فتىء يدفع بنا ضمن قوالب الثقافات الفردانية أين ما يهم هو
أن تجرى مسارات البيع والشراء بسرعة ،وألاخطر من ذلك ،هو أن التقيد برهان الوقت القصير
املخصص من أجل تمرير الرسالة ،يمكن أن يقود إلى اللجوء السافر غالبا إلى الاعتماد على
فكرة مسبقة أو على نمط معين  un stéreotypeتدور غالبا حول فكرة املرأة في املطبخ أو
الرجل في العمل وألاطفال سعداء في منزل فخم ،...كما أن هذا التوجه يؤكد ميل املعلن
الجزائري الستخدام مقاربة إشهارية بيعية تالئم الثقافات "الذكورية " وال تعير الاهتمام للسياق
ولبناء عالقات اتصال واقناع وثقة املالئم للثقافات الجماعاتية ،كما تتجه املؤسسات املعلنة
محل الدراسة إلى الاستغناء عن أهمية السياق مثلما ماهو مفترض في السياقات الاشهارية
العالية  highcontext culturesوالتي توافق الثقافات الجماعاتية ،التي يؤمن أفرادها بالتجسيد
الواقعي ويستهجنون كل إيحاء رمزي غير مباشر والذي يتطلب غالبا مدة زمنية اشهارية أطول.
ب .فئة موقع مادة التحليل :
جدول رقم ( : )3توزيع الرسائل الاشهارية (مكررة) حسب توقيت بث الرسالة.
الفترات
الفترة الصباحية
الفترة املسائية

فترة الذروة

00:31
07:05
00:11
02:11
02:31
08:11
08:31
08:11
71:11
71:05

املجموع
النسبة%
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املجموع
71
27
132
0
75
50
30
00
0199
005
8,90
011

النسبة %
1999
8948
0,90
198
1924
0922
0904
1949
13919
8099
011
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بينت النتائج تركز البث الاشهاري فترة الذروة السابقة للنشرة الرئيسية للثامنة،
وبالرغم من أن أوقات الذروة قد تمتد غالبا إلى الساعة العاشرة ليال إال أننا سجلنا انقطاع
البث الاشهاري بعد الساعة  71:05على هذه القناة ،وهذا يعني بأن برمجة إلاشهارات على القناة
الثالثة تستند إلى الافتراض بأن نشرات ألاخبار تستقطب كل فئات الجماهير التي من املمكن أن
تهتم بأغلب املنتجات التي تقدمها املؤسسات الـ ـ 78محل الدراسة ،وهذا ما ال يمكن التأكد منه
إال بتوظيف املعرفة حول تعرض الجمهور وأنماط متابعته.
وهذا ما يطرح إشكاال من حيث أن ألاخبار وهي نوع برامجي جاد يصعب إدماج كل
أنواع الرسائل إلاشهارية من خالله نظرا لضرورة تطابق املضموناالتصالي والطابع إلاعالمي ،في
حين أن ألانواع البرامجية ألاخرى كاملسلسالت والترفيه والرياضة ال تستقطب املواد إلاشهارية
برغم وجود قاعدة جماهيرية لعدد معتبر من البرامج الترفيهية واملسلسالت والتي ال يظهر انتباه
املؤسسات املعلنة محل الدراسة وال التلفزيون لقدراتها الاتصالية.
 .8-3تحليل املضامين الاشهارية محل الدراسة وفقا لفئات املحتوى.
سنركز من خالل العرض التالي على املعطيات املتعلقة بفئة عناصر إلابراز املوظفة في
املضامين إلاشهارية محل الدراسة ،وسيركز تحليلنا على املرجعيات املختارة من طرف املعلن،
والغرض من هذا التحليل هو استكشاف مدى آداء هذه الومضات الاشهارية أو الاتصال
املوظف من طرف املؤسسات املعلنة للوظيفة املرجعية استنادا للمقاربات التحليلية للدراسة
(مقاربة الاشهار املستهدف ومقاربة(هوفستاد)لالتصال الاشهاري).
النتائج املتعلقة بالفرضية البحثية ألاولى:
جدول رقم ( : )4توزيع املضامين إلاشهارية محل الدراسة وفقا لطبيعة املنتج املعلن عنه.
العدد
20
4
12
6

طبيعة املنتج
مأكوالت
مشروبات
منظفات
أجهزة كهرومنزلية
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النسبة%
27.8
5.6
16.7
8.3
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5
5
1
2
6
1
1
9
27

فوط صحية
حفاظات
عطور ومواد التجميل
أدوات البناء
خدمات سياحية
أدوات صحية
أدوية
أجهزة وخدمات النقال
املجموع

6.9
6.9
1.4
2.8
8.3
1.4
1.4
12.5
011

 -0أغلبية الاشهارات أو ما يفوق ثلثي عينة الاشهاراتاملبثة على القناة التلفزيونية الثالثة
وبنسبة تقدر ب ـ %0880هي اشهارات للسلع ،وهو ما يتفق ونتائج الدراسات التي أشارت إلى ارتفاع
نسبة إلاعالنات السلعية في الفضائيات العربية،و إلى احتالل اعالنات السلع نسبة  %21.3من
إعالنات أربعة قنوات فضائية عربية(23الصيفي أبو العال ،)7101 ،كما أن أغلب املنتجات املعلن
عنها خالل فترة الدراسة تخص املنتجات الدورية الاستعمال ،وبالتالي فقد تصدرت إعالنات
املأكوالت مقدمة إعالنات القناة الثالثة بنسبة  ،%7288تليها إعالنات املنظفات املنزلية %0082
ثم إعالنات خدمات وأجهزة الهاتف النقال  ،%0785املشروبات  ، %580حفاظات ألاطفال
والفوط الصحية  %088بمجموع قدره  %0885من إجمالي إلاعالنات خالل فترة الدراسة ،فيما لم
تتعد إلاعالنات عن املنتجات غير الدورية مثل ألاجهزة الكهرومنزلية والخدمات السياحية نسبة
 ،% 883وباملقابل سجلنا غياب إلاعالنات عن املنتجات الفخمة مثل العطور والسيارات.
واستنادا للخلفية النظرية التي انطلقنا منها والتي تعتبر هذه النتيجة منبئة على الصعيد
الاجتماعي والثقافي ،فمرد عدم اللجوء إلى إلاعالن عن املنتجات غير الدورية بكثرة في سياق
املمارسة إلاشهارية في مجتمعنا قد يكون غياب وضوح املكانة الاجتماعية والدور الصحيح ألفراد
املجتمع الجزائري ،وهي الصفة املميزة للمجتمعات الجماعاتية " التي ال يتقبل وال يتوقع ألافراد
24
فيها بأن هناك هرمية في املجتمع تقض ي بأن يتمتع كل شخص بمكانته وبدوره الاجتماعي "
( ،)De Mooij,2010وحتى إن كان توزيع القوة أو الفرق في توزيع القوة هو توزيع غير عادل كما
هو الحال في كل املجتمعات التي تشهد تطورا ونماء اقتصاديا واجتماعيا ،إال أنه يبدو بأن
63
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القنوات العمومية تحاول أن تخفي حقيقة وجود هذا الاختالف أو الفرق ،نظرا ألن ألافراد في
املجتمعات املشابهة ملجتمعنا ال يتقبلون بسهولة هذه الحقيقة التي يجب أن تنعكس في
الخطاب إلاعالمي والاتصالي للمؤسسات املعلنة والتي ال تجد حاجة في تسويق منتجات من
طبيعة خاصة يتطلب توزيعها وتسويقها والاشهار عنها وضوحا في املكانة الاجتماعية.
جدول رقم ( : )1القائم باالتصال في الاشهارات محل الدراسة.
املتحدث الرئيس ي
رجل
امرأة
طفل
شاب/شابة
مسن
أسرة
ال يوجد
املجموع

العدد
8
26
13
2
7
3
13
72

النسبة%
11.1
36.1
18.1
2.8
9.7
4.2
18.1
100.0

 -7يحتل استخدام إلاشهار للمرأة املركز ألاول حيث أن املرأة هي الصخصية املحورية والقائم
على الاتصال في  %3080من الرسائل الاشهارية املدروسة ،يليها استخدام الطفل كصخصية
محورية والذي استخدمته نسبة  %0880من العينة ،كما قام الرجل بمهمة الاتصال في %0080
من إلاشهارات ،نسبة  %882استخدمت أشخاصا رجاال كبار السن ،في حين كان الاتصال مشتركا
بين أفراد ألاسرة في  %0.7من إلاشهارات محل الدراسة ،فيما نسجل نسبة  %0880من
إلاشهارات التي ال يظهر فيها القائم باالتصال بحيث اكتفت بالصور وصوت قارىء النص
إلاعالني ،وسنفصل في هذه الاختيارات بصدد تحليلنا للفئة املستهدفة باإلشهار.
جدول رقم (:)9الفئات املستهدفة في الرسائل الاشهارية وفقا للنوع والسن.
الجمهور العام
ألاطفال

التكرارات
20
21
64

النسبة%
20.2
21.2

جازية بن رابح
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دراسة تحليلية من منظور نموذج (هوفستاد)
5
11
38
4
99

الشباب
الرجال
النساء
كبار السن
املجموع

5.1
11.1
38.4
4.0
100.0

 -3تصدرت إلاعالنات املوجهة لفئة النساء الشابات الترتيب حيث بلغت نسبتها  %3880من
مجمل الاعالنات محل الدراسة ،والتي تظهر في غالب ألاحيان في مركز أو مظهر املرأة املاكثة
بالبيت وبنسبة تقدر ب ـ  %38.0من مجموع التكرارات ،مما يجعلنا نقول بأن الصورة النمطية
للمرأة املاكثة بالبيت ألاقل من  51سنة (أو كما يعرف بالنساء التي ال يتجاوز عمرهن الخمسين
سنة  )la ménagère de moins de 50 ansمجسدة حرفيا ومرئيا في إلاشهارات محل الدراسة،
بشكل يجعل من هذه املرأة الهدف الاتصالي ألاول للمعلنين في الجزائر ،ويتوافق ذلك مع كثافة
الاعالنات عن السلع املنزلية كاملأكوالت ومواد التنظيف ،ولكن أيضا املنتجات الخاصة باملنزل
عامة واملوجهة لكل افراد ألاسرة وخاصة ألاطفال منهم ،باعتبارها املسؤولة عن الشراء لكل
أفراد العائلة" ،وهي صورة املرأة كما ظهرت في ستينيات القرن املاض ي مع ظهور الاستهالك
الجماهيري في أروبا بحيث تسمى أيضا النساء املسؤوالت عن الشراء" ،)Chesnaud,2010(25
وبالتالي تتوافق صورة املرأة في إلاشهارات محل الدراسة مع هذا املفهوم برغم تجاوزه اليوم في
الاتصال الاشهاري.
كما تظهر إشهارات قليلة سيما الخاصة بمنتجات الصحة النسائية املرأة في وضع املرأة
العاملة أي في سياقات تختلف عن السياقات املنزلية ،ولذلك نجد أن الاتصال يجعل من املرأة
الجزائرية هدفا أساسيا انطالقا من دورها الاجتماعي كمدبرة بيت وكمقررة للشراء وهذا بالرغم
من عديد التحوالت الاجتماعية والثقافية التي أصبحت تشهدها العديد من السياقات وال سيما
في مجتمعاتنا ،منبئة بانقالب موازين القوة بين الجنسين التي أصبحت تنتشر فيها ظواهر
البطالة للشباب الذكور ،وولوج املرأة لعالم الشغل وتولي املرأة للمناصب العليا ،مع اتساع
فجوة املكانة في ألاسرة خاصة مع عمل املرأة والتغير في املكانات املهنية ،وانتشار ظواهر التسلط
باإلضافة إلى تأثير ألاشكال ألاسرية الجديدة بفعل ارتفاع نسب الطالق وتقاسم املهمات ألاسرية
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بين الرجل واملرأة وهي كلها ظواهر ساهمت في ُ
تميز فئة النساء كهدف مفضل بالنسبة للمعلنين
الذين أصبحوا ينظرون إلى املرأة كربة بيت وكمقررة للشراء العائلي.
 %080 -0فقط من إلاعالنات ُوجهت لفئة كبار السن (أو على ألاقل أظهرت كبار السن
كصخصيات فاعلة) ،ونجد أن املعلنين في ألادبيات الغربية يهتمون كثيرا بفئة ألاكثر من  51سنة
وهي تمثل مجموع املستهلكين الذين يبلغ أو يتجاوز عمرهم  51سنة ،مقاربين ملرحلة التقاعد أو
ووصلوا لسن التقاعد ،ومن هذه الفئة نجد خصيصا فئة الكبار الشباب les baby boomers
وهي الفئة التي تجاوز أفرادها اليوم سن الـ 51وإلى غاية  05سنة ،وهو الجيل الذي عرف مرحلة
الشغل الكامل وبداية املجتمع الاستهالكي ،وهو أيضا الجيل الذي شهد ظهور ألاسر النووية وما
يترتب عنها من قلب لألدوار ألانثوية والذكورية ،وبالنظر إلى التحوالت الثقافية وإلاجتماعية التي
يشهدها مجتمعنا اليوم ،نعتقد أنه يجدر أن تكون لهذه الفئة مكانة خاصة لدى املعلنين في
الجزائر أيضا نظرا ملا تتميز به من خصائص سوسيومهنية ،فتضم هذه الفئة ألافراد الذين
ينتمون إلى الجيل ألاول لالستقالل ،الذين عايشوا الفترة الاستعمارية في أواخر وجودها ومنهم
من تتلمذ في املدارس الفرنسية ،ذوي مستوى تعليمي مهم أهلهم لتقلد أولى املناصب املهمة في
الجزائر املستقلة ،وأكثريتهم اليوم دخلوا مرحلة التقاعد أو يعايشون الفترات ألاولى منها ،مما
يجعلهم يتميزون بأنماط معيشية واضحة ويميلون إلى الانفتاح والانجذاب إلى املنتجات
والعالمات وإلى التجديد متأثرين بموجة الابتكارات والتكنولوجيا التي تستهوي الشباب ،كما
تتضح معالم سلوكهم الاستهالكي نتيجة أيضا لتمتعهم بقدرة شرائية معتبرة ،فمن املفترض أن
يكونوا في قلب هدف املعلنين ،وهذا ما ال تؤكده نتائج الدراسة.
ومن أمثلة املضامين إلاشهارية التي وظفت فئة كبار السن على قلتها في دراستنا نجد
تلك التي يظهر فيها الرجل املتذوق كبير السن مع أفراد العائلة ،ويخص ذلك جملة من العالمات
التي تسعى إلى تسهيل الحياة اليومية لهذه الفئة ،كإعالنات املنتجات الخاصة باملأكوالت التي
تساعد على تسهيل الهضم لهذه الفئة مثل منتج "ماما" للكسكس ي بالقمح الكامل ،وكذا في
اشهار الحلويات "حلوى شامية" ل ـ (بيفا) والتي يظهر فيها الرجل املسن املتقمص لدور الجد
محاوال تملك املنتج ثم يقرر املشاركة أمام رجاء ألاحفاد.
 -1أغلبية إلاشهارات املدروسة تضمنت أكثر من شخصية واحدة وبنسبة  ،%25في حين بينت
الدراسة توظيفا معتبرا لإلشهارات املتضمنة لصخصية فاعلة واحدة ،بحيث قدرت نسبة
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املضامين الاشهارية من هذا النوع بنسبة  ،%7380وهذه النتيجة تنبئ مبدئيا وللوهلة ألاولى بأن
الخطاب الاتصالي املتضمن من خالل الرسائل املدروسة يتجه للمجتمع باعتباره مجتمعا
جماعاتيا يفرض على املعلن الاستعانة بصورة العائلة ورموز الجماعة باعتبارها هوية الفرد في
الثقافات الجماعاتية ،بحيث أن " الانتماء للعائلة وألاصدقاء والعيش معا هو ما يحدد هوية
الفرد في الثقافات الجماعاتية ،وبما ألافراد في هذه الثقافات يعتمدون كثيرا ويتوقف وجودهم
على الجماعة فليس من الالئق بيع منتوج بالتركيز على قيم فردانية ألنها قيم غير مرغوبة "
. )De Mooij,2011(26
جدول رقم (  : )9توزيع املضامين الاشهارية محل الدراسة وفقا لعدد الشخصيات الفاعلة .
العدد
17
54
1
72

عدد الشخصيات
شخصية واحدة
عدة شخصيات
ال وجود للشخصيات
املجموع

النسبة%
23.6
75.0
1.4
100.0

 -0فيما تعلق بطبيعة الصخصيات املستخدمة فقد أظهر التحليل بأن أغلبية املضامين محل
الدراسة قد استخدمت شخصيات عادية بنسبة  ،%0388استخدمت  %7787املشاهير أو
الصخصيات املعروفة محليا ،كاملمثلين والرياضيين ،من أمثال املمثلين بهية راشدي ،ومروان
قروابي في اشهار مؤسسة الفارج في فئة املمثلين ،وعنتر يحي وزيدان وماجر27في اشهارات
(أوريدو) كمشاهير محليين وعامليين ،كما استخدمت نسبة  %088للمشاهير العرب من أمثال
إعالن (دابر) ملعجون ألاسنان ..في حين اقتصر استخدام املشاهير ألاجنبية على  %580من
إلاعالنات فيما استخدمت نسبة  %080فقط لصخصيات خيالية ،وهذا ما يعزز النظرة للجمهور
كمستهلك وكمنتج والتي أصبحت تغزو كل الفضاءات إلاعالمية بشكل لم يعد يجعل من الطابع
العمومي للقناة التلفزيونية ضامنا النتهاج سياسة الخدمة العمومية ،فهي ال تعدو أن تكون
مؤسسة اقتصادية تستهدف الربح وتحقيق أق ى فائدة ممكنة من العائدات الاشهارية ،فلن
تتردد في بث أي اشهار واستخدام أي شخصية مهما اختلفت الهويات والقيم التي تروج لها طاملا
أن ذلك سيحقق إيرادا معتبرا.
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ومن جهة أخرى ،ووفقا للخلفيات واملقاربات النظرية التي اعتمدناها في الدراسة وفي
املجتمعات النامية التي ما فتئت تستقبل كما هائال من املنتجات في إطار "الانفتاح" على ألاسواق
ألاجنبية ،وفي سياق استهالكي غير واضح املعالم الاجتماعية والسلوكية ،غالبا ما تنتهج
املمارسات الاشهارية سياسات تنافسية عشوائية غير واضحة ،في ظل عدم وجود ظروف
وإمكانيات الوصول إلى الجماهير بصفة عقالنية مدروسة ،يظهر استخدام املشاهير كملجأ لعديد
من املعلنين الذين يبحثون عن التميز والتفرد مهما كانت طبيعتها "،فاستخدام املشاهير ظاهرة
لصيقة بالثقافات الجماعاتية ،وظيفتهم إعطاء صورة للمنتوج في عالم يعج باملنتجات ذات
الخصائص املتشابهة "  . )De Mooij,2010(28كما يبدو أن ألافراد في هذه املجتمعات بحاجة إلى
تبرير أفعالهم وسلوكاتهم وال سيما الاستهالكية من خالل مسارات ذهنية معقدة ،ويمر جزء كبير
منها من خالل الرغبة في إحراز مكاسب من طبيعة خاصة تتحقق كثيرا من خالل الشهرة
والنجاح املادي والذي يتوافق كثيرا في سياق مجتمعاتنا مع استخدام املشاهير التي قد تعكس
قدرا مهما من تمثالت الجمهور ،وتلبي الرغبات والغرائز ألاقل توقعا.
 -2أظهر تحليل مضامين الرسائل محل الدراسة توجها كثيفا نحو استخدام نمط
الاستهالك في إطار ألاسرة أوجماعة ألاصدقاء ،غير أن كون الفرد مكرسا لعائلته أو أسرته ال
يمكن اعتباره حكرا على املجتمعات الجماعاتية التي من مميزاتها السيوسيوثقافية هي أن هوية
الفرد تنصهر في الجماعة أي أن الفرد ال وجود له إال في إطار الجماعة وليس مجرد أنه مكرس
للجماعة كاألسرة أو جماعة ألاصدقاء والذي نعتقد أنه مظهر عام بين مختلف الثقافات،
فصورة العائلة أو ألاسرة ليست بالضرورة انعكاسا للثقافات الجماعاتية بل نعتقد أنه ال يجب
الوقوف عند هذا التمثل الجماعي العددي للوصول إلى أنسب الطرق ملخاطبة املجتمع الجزائري
بل يجب الاستعانة بدراسة السياق وألاساليب الاتصالية التي تعتمد من أجل الوصول إليه
بنجاعة.
 وهذا ما يفند الفرضية ألاولى للدراسة التي انطلقنا من خاللها من تصور استناد املعلن
الجزائري لسمات ومعايير جماعاتية في الوصول إلى الجمهور من خالل الاشهار التلفزيوني
عبر قناة (.)TV A3
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية :
جدول رقم ( : )2صيغة املخاطبة في الرسائل الاشهارية املدروسة.
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العدد
22
34
16
72

صيغة املفرد
صيغة الجمع
بدون عناصر ندائية
املجموع

النسبة%
3180
0287
7787
100.0

 -0بينت الدراسة التحليلية للمضامين محل الدراسة بأن املعلن الجزائري يتجه نحو
استخدام صيغة الجمع وهي الصيغة املستخدمة الغالبة في الرسائل الاشهارية املدروسة بنسبة
 %0287مقابل  %3187منها والتي استخدم فيها املعلن صيغة املفرد ،في حين أن  %7787من
الرسائل لم تتضمن عناصر ندائية.
وتظهر مقاصد املرسل من استخدام صيغة الجمع على أنها الانطالق من التسليم بالطابع
الجماعاتي للمجتمع الجزائري ،الذي ال يتصرف بذلك إال في إطار الجماعة ويرتبط ما يعتقده
وما يفعله كثيرا على املشاركة في السلوكات الجماعية والانصهار في الهوية الجماعية التي يجد
فيها أكثر مبررات أفعاله وسلوكاته ،كما قد يكون هذا الاستخدام نابعا من مجرد محاولة
لتجميع وحشد أكبر قدر ممكن من الجمهور انطالقا من توظيف الصور الجماعية الستخدام
املنتجات كمحفزات القتناء املنتج.
جدول رقم ( : ),استخدام الاستشهاد في الرسائل الاشهارية املدروسة.
العدد
14
58
72

استخدام الاستشهاد
عدم استخدام الاستشهاد
املجموع

النسبة%
0880
8180
100.0

 -0بينت الدراسة التحليلية بأن أغلبية الرسائل الاشهارية املدروسة وبنسبة  % 8180ال
تتضمن استشهادات ،في حين تضمنت نسبة  %0880منها فقط الستشهادات موظفة على لسان
الصخصيات الفاعلة في الرسالة ،وهذا ينبىء بعدم اهتمام املعلنين باستخدام الاستشهاد سواء
للربط املفترض بين ضرورة استخدام املشاهير لتوظيف الاستشهاد وبالتالي عدم اللجوء إليه
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نظرا لتكلفة استخدام الصخصيات املعروفة في الاشهار ،أو لعدم الوعي بأهمية استخدام
الاستشهاد في السياقات الثقافية الجماعاتية " التي يتميز ألافراد فيها بعدم الانفتاح على التغيير
والابداع ،وبالشعور بتهديد الغموض وعدم اليقين ويحاولون تفادي هذه الوضعيات...فالثقافات
الجماعاتية تظهر الحاجة إلى القواعد والرسمية لتنظيم الحياة ،ويترجم ذلك في البحث دوما عن
الحقيقة وتصديق املختصين.)2009 Cemalovic, (29 "..
ويندرج هذا البعد ضمن مقاربة (هوفستاد) الذي استخدمناه كنموذج تطبيقي على
الاتصال الاشهاري في الجزائر ،والذي يقيس في أحد أبعاده ما يمكن أن نسميه "تفادي عدم
اليقين"  ، uncertainty avoidanceبحيث تسجل فيه الثقافات الجماعاتية معدالت عالية،
ووفقا لذلك " تحتاج هذه الثقافات إلى التفسير والشرح في إطار مصمم وبناء واضح ،وإلى
الدالئل العلمية والتقارير الاختبارية وإلى شهادات املختصين"  ،30وتميل املضامين الاشهارية في
هذه السياقات إلى تضمين الكثير من املعلومات التقنية الخاصة بعمل املنتوج الذي يتخذ صورة
املنقذ من ضغوطات الحياة وآلاخذ بيد املشاهد املستهلك إلى الاستقرار،بحيث يرى الباحث
سعيد لوصيف بأن " مجتمعنا يسير على النقيض التاريخي للحداثة في إطار نسق ما قبل رمزي
يفضل أعضاؤه التعامل مع املجسد بحيث ال يمكنهم فهم الاشياء بعيدا عن هذا التجسيد
املادي البدائي الخالص الذي ال يبذل فيه الانسان جهد وعناء التفكير في ألاشياء وجماليتها،
فالتجريد والعقالنية والرمزية هي املقابل السالب لهذا النسق " (31لوصيف .)7100 ،وباملقابل
يعتمد املعلن الجزائري على التحجيج واستخدام اللغة  réthoriqueانطالقا من أن املعلومات
تتضمنها الكلمات وألالفاظ وليس في املرئيات ،وهذا ما يتوافق أكثر مع السياقات الاشهارية
املنخفضة  lowcontext culturesوهي ثقافات فردانية  ،)Cemalovic ,2009 (32ولذلك،
وعوض إضافة خصائص مجردة للمنتج ،يفضل املعلنون في املجتمعات الجماعاتية ربط املنتج
بصخصيات ملموسة كاملشاهير ،ألن عدم الاعتياد على القيام بالتركيبات املجردة يؤدي إلى نتائج
مختلفة عند قياس صورة املنتوج والتي تقاس من خالل الصورة الذهنية للمستهلك مع العلم
أن الكثير منها مجردة ،فذلك يؤدي إلى أن أنظمة القياس املستخدمة في الغرب ال تالئم القياس
على املنتجات املسوقة عبر الثقافات .)De Mooij,2010(33
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جدول رقم ( : )01طبيعة املكسب املستخدم في الرسائل الاشهارية املدروسة.
العدد
04
28
72

مكسب املستهلك
فائدة شخصية
فائدة جماعية
املجموع

النسبة%
0080
3888
100.0

 -7غالبية املضامين الاشهارية املدروسة وبنسبة  %0080تضمنت إبراز فائدة شخصية من
استخدام املنتج املعلن عنه ،في حين لم تركز سوى نسبة  %3888منها على الفوائد واملكاسب
الجماعية وعلى تجسيد الرض ى في إطار الجماعة من استخدام املنتج ،وهو ألامر املتوقع أكثر في
سياق املجتمعات التي ننتمي إليها والتي يتفق الباحثون فيها على أن ألافراد يضطرون بحكم
الانتماء إلى املجتمعات الجماعاتية إلى الانصهار في بوتقة الجماعة التي تدفع الفرد إلى انكار
استقالليته ،وبالتالي فإن استخدام املنتج سيسمح للمستعمل ارتفاعا في املكانة الاجتماعية
انطالقا من املكسب الذي سيعود على الجماعة مع ابراز هوية الفرد التي ترتبط بالجماعة سواء
تعلق ألامر باألسرة أو جماعة ألاصدقاء ،أو في مكان العمل أو في الحي ،وبالتركيز أيضا في بعض
املضامين الاشهارية على نظرة املجتمع والتي يحاول الفرد في إطارها أن يجد ويحصل على القبول
الاجتماعي.
غير أن هذا الطرح لم يكن موظفا إال في نسبة قليلة من مادة التحليل بحيث أنه مس
ثلث الرسائل املدروسة فقط  %3888والتي ركزت على الفرد في إطار الجماعة وفي إطار انتمائه
للثقافة الجماعاتية ،وكما سبقت إلاشارة ،يعتمد الاختيار واملفاضلة بين مختلف املنبهات
وألاساليب الاتصالية سيما املكسب املتوقع من طرف املستهلك على فهم املرجعيات التي يستند
إليها ألافراد في سلوكياتهم وأنماط استهالكهم وعاداتهم العامة ،وألن طبيعة الفوائد أو املكاسب
املنتظرة واملوظفة في مضامين الرسائل الاشهارية من طرف املعلنين ما هي إال انعكاس للبيئة
الثقافية العامة وللقيم التي يستمد منها ألافراد آرائهم ومعتقداتهم ومرجعيات سلوكهم ،فيتعلق
ألامر في كثير من ألاحيان بحصر وفهم القيم السائدة في املجتمع ،مما يطرح هنا أكثر من تساؤل
عن نجاعة ألافعال الاتصالية إلاشهارية.
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 -3أفرز تحليلنا للقيم املستخدمة في املضامين إلاشهارية محل الدراسة إلى ترتيب
استخدام هذه القيم في مضامين الرسائل الاشهارية املدروسة إلى  :قيم العيش معا التي تحتل
املرتبة ألاولى بحيث يظهر استخدامها في %16.7من تكرارات الاستخدام ،التميز والاستقاللية
 ،%883قيم الانسجام في الجماعة بنسبة  ،%088الشهرة واملتعة بنسبة  ،%580متبوعة بقيم
الطبيعية وألاصالة  ،%087املشاركة/التضامن وألامان بنسبة  ،%087التنافس  ،%788الحنين
إلى املاض ي والنجاح املادي بنسبة  ،%788التعايش بنسبة  ،%080كما تبين من خالل التحليل
لجوء املعلن الجزائري إلى توظيف استماالت عديدة غير أنها تتعلق بالسلعة أو املنتج أكثر من
املستهلك نجملها في قيمة الفعالية بنسبة  ،%0388املساواة بين الجنسين بنسبة ،%882
العصرنة  ،%883تليها قيم الراحة والصحة  ،% 580والنظافة والجودة بنسبة ، %088التحدي
والاقتصاد والحلم والعملية والرفاهية  ،%788الوطنية .%080
كما يتضح وفقا لتحليل الرسائل الاشهارية محل الدراسة توظيف املعلن لقيم من
طبيعة مختلفة ،ففي الوقت ذاته تبين نتائج التحليل إلى لجوء املعلن الجزائري إلى توظيف قيم
غير مميزة لثقافة معينة بل يمكن اعتبارها قيما عامة تحرك ألافراد والجماعات على اختالف
انتماءاتهم وفروقاتهم الديمغرافية والثقافية ،والتي يشترك فيها الكبار والصغار بدون أن يترتب
عنها صدام أو صراع بين مختلف ألاجيال ،وتتجلى مثال في صورة الشباب املتعايش مع كبار
السن وهي صورة مستخدمة بكثرة (إشهار حلوى شامية ومتعاملي الهاتف النقال) ،وقيم العيش
معا والانسجام في الجماعة من جهة ،وقيم الشهرة واملتعة والتي يظهر املعلن الجزائري توجها
واضحا نحو استخدامها ،بحيث بينت نتائج الدراسة امليدانية بأن ترتيب القيم التي يفضل
الجمهور الجزائري استخدامها في الرسائل الاشهارية هو :قيم ألامان  ،%3280الاستقاللية
 ،%3080الشباب  ،%3088التنافس  ،%7880الحنين إلى املاض ي  ،%7888التضامن ،%7888
النجاح املادي  ،%7282الشهرة  ،%7583العيش معا  ،%7380الانتماء والانسجام في الجماعة
 ،%0885ألاصالة  ،%0880واملتعة  ،%0280ومنه نستنتج أن القيم التي يتبناها الجمهور الجزائري
متفاوتة بين قيم الجماعاتية والفردانية في آن واحد ،فتأتي في مقدمة الترتيب قيمة ألامان وهي
قيمة جماعاتية ثم قيمة الاستقاللية والتنافس وهي قيمة فردانية ،كما يفضل الجمهور قيم
التضامن املميزة للثقافات الجماعاتية مع عدم الاستغناء على قيم النجاح املادي وهي قيمة
فردانية.
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 -0تبين بأن الاستماالت التي ُيخاطب بها الجمهور تتمحور حول الفعالية وتحقيق ألاهداف
واملساواة بين الجنسين وهي قيم تتميز بها الثقافات الذكورية وفقا للبعد الثالث من نموذج
(هوفستاد) إذا استثنينا قيمة املساواة بين الجنسين والتي ال تتوافق والثقافات الذكورية غير أنها
من القيم املستخدمة في إلاشهارات محل الدراسة ،بحيث استوقفنا اشهار حفاظات ألاطفال
املوجهة خصيصا لآلباء (إشهار بامبيز) ،باإلضافة إلى تمثيل النشاطات املنزلية على أنها نشاطات
مشاركة بين الجنسين ،وقلب بعض ألادوار التي طاملا اعتبرت ذكورية كاستخدام صورة املرأة في
محالت التسوق بكثرة ،وهي صور وتمثالت مميزة للثقافات الفردانية غير الذكورية والتي يبدو أن
املجتمع الجزائري يخاطب أكثر من خاللها .ومن جهة أخرى تستخدم إلاشهارات محل الدراسة
قيم العصرنة والرفاهية والراحة والنجاح وقيمة التميز بكثرة كاستمالة أساسية باتجاه املستهلك
وهي استمالة مميزة فعال للمجتمعات الذكورية التي يقاس النجاح فيها من خالل تحقيق
ألاهداف الذي يجب أنيكون ظاهرا،والتي تقبل بأن يظهر الفرد أحسن من آلاخرين انطالقا من
تقبل عدم املساواة والتفرقة الاجتماعية والالعدل وتفاوت القوة بين ألافراد،فالهدف من إلاشهار
هنا هو القول بأن من يقتني املنتج سيتميز عن الحشد كمكانة رمزية مميزة لهذه الثقافة
.)Cemalovic ,2009 (34
وحتى من خالل البعد الرابع من مقاربة (هوفستاد) وهو بعد التوجه الطويل/القصير
املدى ،ال يظهر استخدام املؤسسات املعلنة الجزائرية محل الدراسة للقيم مستجيبا ألي من
الثقافات الجماعاتية أو الفردانية بل يمكن تسجيل لجوئه إلى املزج بينهما بتوظيف قيم التحدي
واملثابرة (مثال في إشهار موبيليس) مع آفاق موجهة نحو النجاح واملستقبل وعدم توظيف قيم
ألامان أو الحث على احترام التقاليد وهو مايميز الثقافات الفردانية ،غير أن التركيز على قيم
السعادة والراحة واملتعة واملساواة املوظفة بصفة معتبرة في املضامين املدروسة يجعلنا نعتقد
بأن توجه املعلن هو مخاطبة الجمهور الجزائري وفقا ملميزات الثقافة الفردانية النسوية.
كما أن هناك قيما تعتبر نقاطا مشتركة في السلوك واملمارسة الثقافية يلجأ إليها
املعلنون لتجاوز الفروقات الفردية والاجتماعية التي يتميز بها أفراد املجتمع ،يجدونها في تلك
القيم التي توحد فيما بين افراد املجتمع على اختالفهم وفروقاتهم الفردية ،غير أنه يمكن
مالحظة قلة استخدام املعلن لقيم مشتركة ومهمة لدى الجمهور مثل قيم ألامان التي يصنفها
الجمهور الجزائري في مقدمة قيمه ،وكذا قيم ألاصالة والحنين إلى املاض ي التي لم تمثل توجها أو
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اختيارا للمعلن الجزائري الذي يمارس اتصاال وفقا للفروقات الفردية ،وخاصة متغير السن
والنوع الذي ال يزال مستخدما كعامل محدد لطبيعة الاستماالت والقيم املوظفة مجانبا بذلك "
َ
الت ُ
وجه الحديث الذي يتجاوز استهداف الجماهير وفقا للفروقات الفردية وال سيما متغير السن
الذي لم يصبح منبئا وفعاال نتيجة لتداخل ألاجيال ،مما ينتج اتصاال إدماجيا غير منحاز وغير
مفرق بين ألاجيال ، )Bahuaud, Pécolo,2010( 35وبالتأكيد ال يمكن الجزم بصفة قطعية عن
مقاصد املعلن ونواياه إال من خالل تحليل أعمق للقيم والذي استهدفت محاولتنا إعطاء بعض
التفسيرات واملؤشرات لطرائق توظيفها في املضامين إلاشهارية محل الدراسة الختبار مدى
موافقتها لخصائص وقيم الجمهور املستهدف.
 وهذا ما يجعلنا نعتمد الفرضية الثانية للدراسة والتي تتمحور حول مخاطية املعلن
الجزائري الجمهور الجزائري من خالل اتصاله الاشهاري التلفزيوني انطالقا من مرجعية
ثقافية جماعاتية من املحتمل عدم مالئمتها بالضرورة مع اتجاهات وقيم املجتمع
الجزائري.
 -4خاتمة :
حاولنا الت وصل إلى بعض املؤشرات والتفسيرات ملعرفة واستكشاف لطبيعة القيم التي
يتأثر بها الفرد الجزائري عن غيرها من القيم بهدف استكشاف ألاوتار التي يفترض على املعلن
التركيز على توظيفها في املضامين الاشهارية املوجهة إليه ،وقد يتبين من خالل هذه الدراسة بأن
مسألة العالقة بين القيم والاتصال بالجمهور في الجزائر تطرح تساؤالت كثيرة ومتشعبة على
الصعيد الاجتماعي والنفس ي والثقافي والقيمي ،وال يسعنا في الختام إال أن نؤكد اعتقادنا الذي
أثبتته النتائج بأن عدم الاهتمام بدراسة وفهم املؤشرات الاجتماعية والثقافية للمجتمع في
صياغة الفعل الاتصالي غير مقبول وغير محتمل ألن ذلك يفترض أن الجميع معنيون ومهتمون
بالرسالة الاتصالية ،وأكثر من ذلك ،سيعني أن الجميع يمكن أن يفهموا ويدركوا نفس الرسالة
بنفس الكيفية ،ألن هذه الرسالة املوحدة املشفرة بطريقة واحدة بنفس املرجعيات الثقافية
انطالقا من وهم الت جانس الثقافي للمجتمع ال وجود له في أي بلد،كما ال نغفل عن غياب إطار
املمارسة إلاشهارية في الجزائر والتي تساهم في نظرنا في انتشار الاختالالت الاجتماعية والثقافية
والتي ال تزال تعبث بمقومات الهوية الوطنية ،ومن خالل هذه النتائج املؤكدة لطبيعة التركيبة
74

: ألابعاد الجماعاتية للقيم الثقافية في إلاشهار التلفزيوني الجزائري
)دراسة تحليلية من منظور نموذج (هوفستاد

جازية بن رابح

 يتعين على املعلن الجزائري التركيز على املكون الثقافي،الثقافية املتعددة للمجتمع الجزائري
 في إطار النظرة إلى املمارسة إلاتصالية،الرئيس ي لفهم مسارات التلقي ودراسات الاستخدامات
،وإلاشهارية كنشاط تتداخل فيه عمليات معرفية وعاطفية ذهنية وعالئقية اجتماعية وثقافية
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إلاشهار وخطاب ما بعد الحداثة
ورمزية الاستهالك
Advertising, postmodern discourse
and symbolic consumption

زروطة جغري نصيرة
أستاذة باحثة
معهد الترجمة
nacerazarouta@yahoo.fr :البريد الاليكتروني
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:ملخص
،يعالج هذا املقال موضوع إلاشهار وخطاب ما بعد الحداثة في ظل التحوالت الدولية
 فاإلشهار يعتبر علة.وظهور سياسة معوملة تروج للثقافة الاستهالكية ضمن الثقافات الصناعية
 وعليه فهو يهدف إلى نمذجة أذواق املستهلكين عن طريق وسائل،وجود الثقافات الصناعية
.إلاعالم وبصفة خاصة من خالل الخطاب إلاشهاري كخطاب كوني موحد آلليات الاستهالك
 الخطناب، ثقافنة الاسنتهالك، الصنناعات الثقافينة، ما بعد الحداثة،  الحداثة:الكلمات املتفاا ية
.إلاشهاري
Abstract:
This article is about advertising and post-modernity discourse in the shade
of world mutations and the emergence of a globalized policy promoting
consuming culture within cultural industries.
Advertising being the raison d'être of culture industries, thus it aims at modelling
the consumers' tastes through the mass media particularly an advertising discourse
as universal discourse unifying the consumption mechanisms.
Keywords: modernity, post-modernity, consuming culture, culture industries,
advertising discourse.
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مقدمة:
أضحى إلاشهار آلية من آليات املجتمع الحديث وخطابا تواصليا يحمل من امليزات
الثقافية والاجتماعية وإلايديولوجية بفنية مضمرة تحمل خطابا صريحا عن املنتوج
وخصوصياته حتى أنه أصبح املنتوج ذاته في ظل عصر يشهد تدفقا كاسحا للمعلومات ووسائل
التواصل بحيث صار يخاطب الجميع بنفس اللغة وبنفس امليكانيزمات ،ألن أذواق الناس
ّ
وحاجاتهم أصبحت متماثلة في أصقاع العالم وحتى وإن تلبس في قوالب فنية وحجاجية إال أن
هدفه ألاسمى هو البيع لكن البيع تعدى توفير الحاجات النفعية الاستهالكية وتركز حول
الحاجات الرمزية التي يعمل على بناءها وتعليبها كنوع من الصناعة الثقافية تباع وتصدر إلى
بلدان ضعيفة ضمن عالم مواكبة املوضة والتطور وهذا ما تعمل شركات متعددة الجنسيات
على إحالله بتوظيف رموز ثقافة البلد املحلي ونحن نالحظ هذه الظواهر عن كثب ،خاصة في
ألاوساط الشبابية سواء في املأكل أو في املشرب أو في امللبس الذي لم يعد يفرق بين شباب
الشعوب في مسايرة املوضة وإتباع أحدث صيحاتها حتى أن هوية الثقافية املحلية تم تذويبها في
ظل إحالل ثقافة استهالكية عاملية يسرتها وسائل التواصل الحديثة وأذابت الحدود الجغرافية
بين الشمال والجنوب لكن بقوى غير متكافئة بين شمال يفكر وينتج وبين جنوب يستورد
ويستهلك ،يعتبر هذا النوع من الاستهالك صورة من الصور الاستعمارية الحديثة التي تبقي على
تبعية الشمال للجنوب ،بين شمال وصل إلى أقص ى حدود التقدم وبين جنوب ال يزال يلمم
شتاته من أزمة إلى أخرى ،وبالعودة إلى إلاشهار الذي أصبح ضرورة ملحة تلجأ إليها كل
املؤسسات لغواية املستهلك وخلق نوع من ألالفة والصداقة بينه وبين العالمة التجارية بتوظيف
كل الطرق إلابداعية لجلب انتباه وكسب مودته وجعله زبونا وفيا ،يعمل إلاشهار على رسم
ّ
عوالم من الفرحة والبهجة والسعادة التي ال تتحقق إال باستهالك املنتوج الفالني أو العالمة
الفالنية.
إذا قاربنا إلاشهار نجده قد وظف أثناء ألازمة العاملية ملساعدة املؤسسات الاقتصادية
على تصريف منتجاتها باعتباره خطابا تجاريا تعتمد عليه املؤسسة إلى جانب التسويق
والعالقات العامة كما يعمل على بناءه مجموعة من املختصين سواء من علماء النفس أو
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الاجتماع أو التسويق إلثارة حاجات املستهلك ،لكن إلاشهار واكب الحداثة الغربية في كل
تطوراتها حتى وصل إلى مرحلة ما بعد الحداثة أو مرحلة الوفرة والرفاه أو ما يعرف باملجتمع
الاستهالكي في كل تجلياته ،إذا أردنا حسم هذه املراحل بين الشمال والجنوب يكفي التطرق إلى
الحداثة أوال ورصد تطوراتها في الغرب وتداعياتها على البلدان العربية وهل أوجدت هذه ألاخيرة
طرق وأساليب ملواجهة هذا العمالق الغربي الذي وصل إلى مرحلة ما بعد الحداثة ورأى فيها نوع
من التصدع مس مؤسساته رغم تحكمه في التكنولوجيا والعلم ،فما محل البلدان العربية من
ّ
هذه املعادلة التي لم تكن شريكا مؤسسا فيها إال كمستهلك مغلوب على أمره بامتياز ،يبدو
التطرق إلى هذا املوضوع فيه نوع من املجازفة ونحن نعلم مسبقا بعدم وجود تكافؤ بين البلدان
املتقدمة واملتخلفة لكن املالحظ أن هذه البلدان العربية رغم أنها لم تعايش الحداثة في جل
تطوراتها غير أنها تعيش مظاهر ما بعد الحداثة وخاصة في الجانب الاستهالكي منها؟ وهذا ما
نعمل على توضيحه من خالل هذه الورقة.
مر لة الحداثة:
ّ
يحمل مفهوم الحداثة أحيانا بعض الاختالفات في توظيفه حيث تداول املفهوم ضمن
عدة مفاهيم متشابهة ومتقابلة في الاشتقاق من مثل التحديث الحدثنة والحداثة لكنه حمل
جانب فكري وجانب من التغير في املجال الاجتماعي والسياس ي والاقتصادي ألنه لم يرتبط بأفكار
ثابتة ومغلقة ،مثال لفظ  modernitéيطلق على كل ما هو حديث أو  ، moderneظهر مفهوم
الحداثة عند  Balzacعام  3291أما كلمة  modernismeالتي تعني ميل مبالغ لكل ما هو حديث
وجد عند  Huysmansسنة  3782بحيث أن صفة  moderneأقدم منه كثيرا وقد تعرض
الباحث  Hans robertلتاريخها إن كلمة  modernusظهرت في اللغة الالتينية في أواخر القرن
 31وتأتي من لفظ ( modoآلان – مؤخرا -خالل) ولذلك تعني لفظ  modernusما هو موجود
حالي ومعاصر وليس ما هو حديث 1،غير أن بعض الباحثين يرجحون توظيف مفهوم الحديث
عن الحداثة ويرون بأن مفهوم الحديث وظف في القرن الخامس عشر ّ
ودل على فصل املاض ي
الروماني الوثني والحاضر الروماني املسيحي الذي حظي باالعتراف والشرعية ،لكن الحداثة
شهدت عدة تحوالت عرفها املجتمع ألاوربي 2،غير أن الحداثة تجلت أسمى صورها في مظهرين
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أساسين مظهر مادي وهي تحسينات مست إلاطار الخارجي للوجود إلانساني ومظهر معنوي يرتبط
بالفكر ،والذي يعني أساسا الرؤية واملناهج واملواقف الذهنية التي تيهئ تعقال يزداد تطابقه
بالتدرج مع الواقع ،إذا كانت الحداثة مظهرا من مظاهر التطور الفكري والعقالني والعلمي
والتكنولوجي نتيجة دينامية داخلية عاشتها املؤسسات الغربية بالدرجة ألاولى سخرت لها جهود
مادية وجهود فكرية ووفرت لها جميع إلامكانات سواء من الداخل أو الخارج وعايشت هذه
التحوالت في جل تطوراتها ،لكن حينما نضع البلدان العربية ونقاربها في هذا الجانب الحداثي
فال نجدها سوى مجتمعات قاصرة ال تواكب التطورات ألاجنبية في شتى املناحي الحياتية سواء
كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية من خالل نظرة فاشلة وألاصعب من
ذلك أنها ترجع كل ظروف تراجعها وتأخرها إلى الحقبة الاستعمارية التي خلخلت هويتها بين
محاولة بناء حقائق خاصة بها وبين مواكبة ألاخر الذي ال تجد أدنى املكافئات إلقامة موازنة بينها
وبينه وهذا يعود بالدرجة ألاولى إلى كون هذه ألامة العربية ال تزال عالقاتها الاجتماعية تقوم على
العصبية والعشائرية ووسائل إنتاجية بدائية ومنظومة تعليمية مهزوزة وتضخمات مالية
ّ
وانحطاط إداري وسياس ي رغم أن جل هذه البلدان تتمتع بريع بترولي ّ
وسيسر لها ظروف
يسر
الحياة مدة من الزمن ،لكن على الرغم من قيام تشكيالت من النهضة العربية التي مست بعض
القطاعات فنجد مصر مثال حاولت استيراد تشكيلة من النهضة الغربية غير أن هذا الاستيراد
كان مفرغا في محتواه ألن النهضة الحقيقية تقوم على أشياء أصلية للبلد الذي ّيود النهوض
ّ
إال عن ّ
تبعيتها للغرب ،وحتى أنه في هذه البلدان ظهرت نخب
بقطاعاته فلم تعبر النهضة العربية
تدعو إلى تبني نماذج من التنظيمات املوجودة في أوربا وبالتالي تقوقعت على نفسها ،لعدم قدرتها
على بناء مشروع حضاري حداثي وبقي ألامر مقتصر على مجرد كتابات تدرس في املعاهد
والكليات وعلى العموم هناك عامالن حال دون بناء مشروع النهضة وعدم اكتمال الشروط
التاريخية لتحول املجتمع العربي إلى مرحلة دولة حديثة ومنظومة العالقات غير املتكافئة التي
ربطت هذا املجتمع باملركز الرأسمالي ً
بدء من السيطرة الغربية والسياسية والعسكرية املباشرة
وغير املباشرة مرورا بعالقات الاستغالل والنهب الاقتصادية ووصوال إلى عالقات التبعية الثقافية
وعالقات الاستالب الفكري وإلايديولوجي فإذا كانت الحداثة الغربية تحققت بشروطها من
خالل الثورة على إلاقطاعية والالهوت وتوفير فائضا من إلانتاج لتحقيق الثورة الصناعية
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وتوفير املستعمرات لجلب املادة ألاولية وتصريف املصنعة فهل يمكن للبلدان العربية أن توفر
هذه الشروط لتحقيق حداثتها وإنتاج كل املناخات املواءمة لتحقيق حداثة تضاهي أو تعادل
الحداثة الغربية؟ أم أن البلدان العربية ستواكب وتقفز مباشرة على سلم الحداثة وتحجز
مكانها؟ وهل يمكن إحالل هذا املكان في ظل احتكار الغرب للتكنولوجيا والتقنية والعلم والبنى
التحتية والفوقية والتحكم املالي وإلاداري وتوفير املعلومات وسيطرة على بنوك املعلومات وعلى
وسائل إلاعالم والاتصال وأسلحة الدمار الشامل؟3 ،وهل بإمكانهم مواكبة هذا التطور املتسارع
وشعوب الجنوب ال تقدر حتى على تحقيق اكتفائها الذاتي؟ ،تناول املفكر محمد أركون مفهوم
الحداثة ووظف بعض املناهج الغربية لتحليله في إحدى توظيفاته يستعمل مفهوم –القطيعة-
ويرى بأن الحضارة إلاسالمية عرفت عدة انقطاعات ،منها الانقطاع بين إلاسالم السني العربي
وإلاسالم الشيعي الفارس ي والانقطاع السياس ي بسقوط الخالفة سنة  3917والانقطاع
الاقتصادي بتوقف العلم العربي وظهور العلم ألاوربي والانقطاع اللغوي وما حصل من تتريك
بظهور اللغات الشعبية وانقطاع نظري بتحول العقالنية إلى الالعقالنية وتبديل النزعة النقدية
بالنزعة التبريرية4.يتضح من طروحات املفكر أركون توظيف العقل الذي ال يكون توظيفا عبثيا
لتحليل املوجود واستقراء املستقبل ضمن نظرة إستراتيجية تسمح بتجاوز العقبات واستثمار ما
هو موجود ضمن رؤى فكرية جديدة لكن ألامة العربية في معظمها تعيش في دائرة فارغة ال
يمكنها أن ترسم حدودا للخروج منها فأول هذه املشكالت هو مشكل التوظيف اللغوي الذي
يتراوح بين التوظيف العامي وتوظيف الدخيل للغة الاستعمارية أضف إلى ذلك حتى وإن وجدت
حركة ترجمية فإن املشكل يعود إلى تعذر توحيد املصطلحات بين أقطار ألامة العربية إلى جانب
الاغتراب الذي تعيشه الثقافة العربية والتي كانت من أرقى الثقافات في املاض ي إلى جانب
الوضعيات الاستعمارية التي عاشتها هذه الدول ضعفت من بنياتها سواء الاقتصادية أو
التعليمية ،فكيف ملجتمعات العربية أن تعيش الحداثة وهي تحيا أساسا على فوض ى السلوك
سواء في الشارع أو في املكتب وتتعامل باستخفاف مع الوقت والساحة العمومية والتمثيل
السياس ي وأغرب من ذلك أنها لم تتمكن حتى من تصنيف القمامة وتصريفها وتعيش على
فوض ى املرور ،حتى الفرد لم يولد بعد في هذه املجتمعات فكيف تولد العقالنية ،الشعوب
العربية ال تزال في فترة ما قبل الحداثة ،فهي تعيش على بصيص من الحظ وألامل الغيبي دون
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تحديد أي ش يء بوضوح واملتأمل لهذه املجتمعات يرى بأنها تعيش عصر ما بعد الحداثة فمثال
في النظام الاقتصادي يظهر عليه سمات النظام املوجه وفي نفس الوقت سمات النظام الليبرالي
الذي يعتمد على آليات السوق وحرية املبادرة الاقتصادية الحرة بل بعض سمات الليبرالية
الحية مثل عملية تخصيص الشركات واملصانع بينما تتراجع أهم سمات املجتمع الليبرالي في
املجال السياس ي بانعدام الحريات في التجمع والتنظيم السياس ي والنقابي وعليه ال يمكن تحديد
مجتمعاتنا بأنها دينية إسالمية وفي نفس الوقت ليست علمانية وال نستطيع القول بأنه
ديمقراطية وفي الوقت نفسه ليست ديكتاتورية دموية وفي الوقت نفسه ليست اشتراكية وال
رأسمالية سواء رأسمالية الدولة أو املجتمع ،هذه املظاهر توهم البعض بأن مجتمعاتنا العربية
هي ما بعد حداثية بامتياز 5،غير هذه املجتمعات تمجد الخطابات الكبرى وال تقبل الجزئيات
والاختالف والتنوع وتكتفي اقتصاديا بريع البترول وسياسيا تكتفي بتطبيق شكلية ديمقراطية،
وإجماال ملا تم قوله فقيم الحداثة غير موجودة في املجتمعات العربية وحتى قيم ما قبل الحداثة
إن صح التعبير ألن قيم العقالنية غير موجودة وإن وجدت فهي غير متأصلة وسطحية وألاكثر
من ذلك فإنها تطبق بشكل انتقائي مما يجعل هذا التطبيق استثناء وليس قاعدة ألن
السلوكيات العربية تفتقد إلى العقالنية وإن وجدت فإنها تطبق ضد الحداثة ،هذه املجتمعات ال
ّ
تزال أبوية لم يتحرر فيها الفرد من تفكيره فهو ال يمكنه اتخاذ قرار إال بالرجوع إلى ألاخر فردا أو
سلطة وهذا هو حال املجتمعات الشمولية التي يتداخل فيها الفضاء الخاص مع الفضاء العام
ّ
وإن عايشت الديمقراطية ماهي إال شكلية ومفرغة من محتواها ،وبالعودة إلى موضوع الحداثة
نجد بأن هذا الوضع الحضاري إن جاز القول الذي وصلت إليه املجتمع الغربي وصل إلى مرحلة
من التقهقر حينما فصل بين إلانسان والعقل وتفوقت التقنية على العقل وأصبحت متحكمة
فيه وأصبح الفرد سجينا أسيرا في أسوارها فاقدا إلنسانيته فهو مجرد مستهلك كما أنها حولت
رجل الدولة إلى دكتاتور في وسط يؤج باملبادالت الرمزية وتضخم رؤوس ألاموال العابرة للقارات
من خالل شركات متعددة الجنسيات ،فالعقل الحداثي سخر قوانين الطبيعة في وقت ما
لخدمته وزرع القمع والسيطرة والعدوان والحروب واملجاعات كما وحول الثقافة إلى صناعة
6
معلبة تباع وتشترى وتتداول ضمن الصناعات الثقافية.
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ما بعد الحداثة:
عند مالحظة هذا املفهوم نجده يتكون من مقطعين ما بعد الحداثة post- modernité
بحيث أن املقطع ألاول  -ما بعد -يشير إلى الزمة تعبر عن الزمان والزمة تعبر عن املكان بمعنى
ش يء يأتي مكان ش يء أخر وعليه فإن الزمة -ما بعد -تفيد الترتيب املكاني والزماني على حد سواء
ّ
بل تشير إلى ترك إلاطار السابق عليها بل باالنفصال عنه إال أنها في حقيقة ألامر ال بد أن تدل
شئنا أم أبينا إلى جانب تلك القطيعة إلى نوع من استمرارية الحداثة ومن ناحية أخرى الانفصال
7
عليها غير أن هناك بعض الباحثين ال يفصلون بين املقطعين ويكتبونه بصورة كاملة.
فإذا اتصفت الحداثة بالوضعية والعقالنية وإعالء من شأن العقل والتمركز حول
إلانسان ودافعت عن أفكار التقدم الخطي للتاريخ والحقائق املطلقة والتخطيط العقالني
لألنظمة الاجتماعية وقولبة املعرفة 8،غير أنها وصلت إلى أزمة حينما فرقت بين العقل والذات
وشجعت على ميالد عقلية أداتيه التي انتقدها هابرماس ،وبوصول املجتمعات الغربية إلى
مرحلة ما بعد التصنيع بظهور املجتمع ما بعد صناعي في أوساط علماء الاجتماع مثل أالن
تورين  Alain Tourinneودانيال بال  Daniel Belوهو مفهوم يصف انتقال املجتمعات
الحديثة نحو أنشطة الخدمات تلعب فيه املعلومات( باألمالك الرمزية) دورا أساسيا.
يعتبر الباحث الفرنس ي فرنسوا ليوتار املعرفة العلمية والخطاب العلمي في هذا املجتمع
عبارة عن سلع 9،ونتيجة الاهتزازات التي عرفتها البلدان الغربية بميالد عصر ما بعد الحداثة
الذي شكك في كل ش يء وأتى مناقضا للحداثة وعاكس طروحاتها الداعية إلى تحكيم العقل
ّ
وتحجيم قوانين السيطرة على التكنولوجيا والتقنية نجده من ناحية أخرى ولد ثقافة غريبة
كانت لصيقة بالحياة الصناعية والتطور العلمي الذي حقق نجاحا باهرا في وجود ونشوء قطاعا
أخر هو قطاع الخدمات أو املعلومات ومن ناحية أخرى هزت هذه الثقافة الجديدة ألانساق
املغلقة لألفكار وإلايديولوجيات ألنها تشكك في كل ش يء ،فاألنساق املفتوحة هي صفة الرجل ما
بعد الحداثي.
نستخلص أن مرحلة ما بعد الحداثة هي حركة إنسانية عامة ترتكز على املحور ألاخالقي
في تفسير القضايا ومشكالت إلانسان الغربي وهي حركة ثقافية تظهر في تيارات متباينة لكن
تجتمع في بعد إنساني تدعو من خالله إلى نقد النتائج املدمرة لثقة التتابع ملرحلة الحداثة ،فهي
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حركة فكرية عامة ظهرت ّ
كرد فعل لسيطرة الكلمة والصورة على مجمل عقول البشر ،تلك
السيطرة التي تنطوي على آليات التطور في أداء الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وانتشار ثقافة
مهيمنة تسود نظام عالمي جديد أو باألحرى تشكل آليات هيمنة هذا النظام 10ويرى ساوارت
هال أن إنسان ما بعد الحداثة هو ذات متعددة ومتغيرة الهويات ومتحولة ومجزأة كما أن هذه
11
الهويات تتسم بالتناقض في بعض ألاحيان ومتغيرة في اتجاهات مختلفة وفي تغير مستمر،
ويراها ليوتار بأن العلم واملعرفة في هذه املرحلة سلعا بينما يعتبرها إيهاب سن بأنها تعبر عن
عدم اليقين في حين ترى فيها ليندة هيتشكوك على أنها حركة تبتغي تحدي السلطة لتدافع عن
ألاقليات والنساء وبهذا فهي استجوابيه في مزاجها ومضادة لتسابيح وترانيم املقدس في
نواياها 12،غير أن هبرماس ينتقد ما بعد الحداثة خاصة بأنها يسرت العقل ألاداتي ،وأن مفهوم
العقلنة الذي وظفه فكر الحداثي يخفي وراءه إرادة سياسية ثاوية تسعى إلى توسيع مجال
السيطرة وعقلنته فكل عقالنية تكنولوجية يحايثها منطق إخضاع إلانسان لنظام ألاشياء
والسيطرة على الطبيعة واملجتمع لكن هذا الخضوع ال يظهر في طابع قمعي جلي لكنه متخفى في
رداء من الشرعية مفاده أن السيطرة على الطبيعة والتحكم في إلانتاجية املتزايدة هو ما
سيضمن لألفراد شروط عيش رغد 13،يتفق الباحثين في بعض املناحي ما بعد الحداثة ويدعون
إلى مقاربتها من أربع جوانب ،باعتبارها مرحلة من الحياة الاجتماعية تلي زمنيا املرحلة التي أطلق
عليها الحداثة ،باعتبارها شكل جمالي يعبر عن خصائص أخالقية وروحية أساسية للعصر الذي
نعيش فيه ،ومقاربة ما بعد الحداثة على أنها شكل من أشكال الحساسية الثقافية املتأثرة
بتكنولوجيا الاتصال وخصائصها السيما مجاورة الزمان واملكان ،ومقاربتها باعتبارها طريقة
للتفكير مناسبة للتحليل الفترة املعاصرة في حياة البشرية.
الخطاب إلاشهاري وثقافة الاستهالك:
واكب إلاشهار كل مراحل الحداثة وال يزال يواكب ما بعد الحداثة كخطاب تواصلي
يعمل كإستراتيجية اقتصادية ملساعدة املؤسسة الاقتصادية على تصريف إنتاجها من ناحية
ومن ناحية أخرى كأسلوب دعائي للبلدان الشمال إلحالل السيطرة الاستعمارية بطابع استهالكي
متزينة في أزياء ثقافية ال تس يء إلى أحد لكن خطابتها تحوي هذا ألاخر املختلف ضمن نظرة
إستراتيجية توظف تكنولوجيا إلاعالم والاتصال ،الاستعمار الحديث ينبذ العنف ويكره السيطرة
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بالسالح ،لكنه يضرب استقرار البلدان الضعيفة في عمق ألاعماق بحيث يخلخل استقرارها من
خالل إتالف هوية شعوبه ا والقضاء على ثقافاتها املحلية بإحالل ثقافة استهالكية تمجد الجميل
وتعلي من شأن الكل في ظل الصناعات الثقافية التي تصنعها الشركات ألاجنبية العاملية من
خالل إنتاج وتصنيع التكنولوجيا وتسويقها ،وإلاشهار كنوع تواصلي عرف منذ القديم لكنه لم
يحمل مفهوما واضحا حتى أن املمارسة إلاشهارية لم تترسخ في الذاكرة الجماعية غير أن إلاشهار
في الوقت الراهن تحول إلى صناعة فنية يطغى عليها النموذج ألامريكي ليجعل منها جزء من
عملية أكبر تخص التسويق والترويج باستعمال مختلف ألاساليب الاستهواء والغواية وبهذا فإن
إلاشهار عايش كل التحوالت التي عاشها الغرب حتى ظهور املطبعة التي وسعته لكن ظهوره
الجماهيري كان على يد إلاذاعة والتلفزيون وفي الوقت الراهن الانترنيت الذي ّ
عمم تداوله على
نطاق أوسع ،إذ تحول إلى صناعة لها مكنيزمات حتى أنه تحول إلى السلعة ذاتها ولقي إلاشهار
نجاحا خاصة بتوظيف التحليل السيميائي وكشف التوظيفات إلايديولوجية التي تتمازج فيها
العالمات الجمالية باللسانية.
يتالعب إلاشهار في مرحلة ما بعد الحداثة بالهويات مقترحا علينا بأن هويتنا بل ذواتنا
هي ذوات تعددية غير ثابتة متشظية وتجري صياغتها من خالل الخطاب إلاعالمي بالدرجة
ألاولى 14،وإلاشهار في الوقت الراهن أصبح مستوعبا للحياة اليومية وصار في السنوات ألاخيرة
أكثر عاملية واتسع ليشمل مجتمعات كان وجوده فيها هامشيا أو معدوما وباإلضافة إلى ذلك
أصبح من الصعب التفكير بشكل معاكس للواقع ضد التسلسل املحض لإلشهار في التجربة
الثقافية والاجتماعية وعليه فإن الفنيات التي يوظفها إلاشهار كان لها دائما طاقة تصويرية
وصدى اجتماعيا15،ألنه ببساطة يوظف القوة الثقافية التي تأخذ شكل صدى ثقافي منظم
استراتيجيا ويتضمن استثارة واستدعاء لنماذج مختلفة من الجودة ومن الكلمات والصور إذ
تعتبر هذه القوة بعدا هاما للفعالية التسويقية ،يرى بعض الباحثين أن لها صلة وثيقة
ّ
ويعزز النموذج
بالتصنيفات ألاساسية وبنظام القيم الاجتماعية باعتبار إلاشهار يعيد إنتاج
ألاوسع من القيم والتحيزات وألاحكام والرغبات ويشكل هذا النموذج وفق شروط ّ
تحددها
16
القوى الاجتماعية والاقتصادية املهيمنة.
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كما يزود مستوى وغنى إلاشهار التلفزيوني في املجتمعات الحديثة الحياة اليومية بتيار
منتظم ومستمر من الرسائل املتعلقة باألشياء الجديدة وبضرورة امتالكها كما أنه يصور الحياة
الشخصية والاجتماعية التي يعيشها املستهلك السعيد ويفعل ذلك باستثناءات قليلة جدا بدون
أية إشارة إلى املرض والفقر والبطالة أو الظروف الكونية التي تقف وراء وهج "فترينات" املخازن
في الشوارع الرئيسية 17،في تيسير حياة املستهلك وخاصة مع ابتداع ثقافة "املوالت" التي ّ
حولت
مجاالت واسعة من املساحات إلى أماكن للعرض والبيع والاستهالك وعملت على إحالل ثقافة
الاستهالك من خالل التحكم في تأطير السلع وعرضها إلثارة املستهلك وفعل الشراء أصبح حدثا
رمزيا لتحقيق مكانة أكثر من الانتفاع بالسلعة ،تساعد وسائل إلاعالم في ترسيخ الصورة بحيث
أنها تصنعها وتوزعها عبر إلاشهار عن السلع التي تؤدي إلى تجميل أكثر للواقع والنتيجة النهائية
لهذه العمليات هي مفهوم جديد ألسلوب الحياة الذي يدعم صورة الذات وهو منظور اجتماعي
لإلعالم يتجاوز محدودي الدخل والعاطلين وكبار السن.
عملت الواليات املتحدة ألامريكية على جعل ثقافة الاستهالك ثقافة كونية أو "أمركة
الثقافة" عندما أصبح ما يحتاجه الناس في املجتمعات الغربية ال ّ
يحدده املنزل أو املدرسة أو
أعراف الثقافية لكن وسائل إلاعالم بالدرجة ألاولىّ 18،
يحدد الباحثين ثالث منظورات لثقافة
الاستهالك ،يتبدى للمنظور ألاول أن ثقافة الاستهالك وجدت بمقتض ى الاتساع إلانتاج السلعي
الرأسمالي الذي أنهض التراكم الكبير لثقافة املادية في شكل سلع الاستهالكية وأماكن البيع
والاستهالك ،يرجع ذلك إلى قفزة نوعية في نمو وقت الفراغ والنشاطات الاستهالكية في هذه
املجتمعات باعتبارها تؤدي إلى املساواة العريضة أما املنظور الثاني وهو رأي سوسيولوجي دقيق
جدا ،يرتبط باإلشباع املستمد من السلع ويتعلق بنموهم املبنى اجتماعيا ،يعتمد فيه إلاشباع
على انتشار الاختالفات وتعضيدها داخل أوضاع التضخم وهنا يكون التركيز على الطرق املختلفة
التي يستخدم فيها الناس السلع من أجل خلق روابط أو صالت اجتماعية أما املنظور الثالث
يتعلق بالبهجة الانفعالية أو العاطفية التي تصبح فيها ألاحالم والرغبات معروفة بالصورة
الثقافة الاستهالكية أو أماكن أو محالت معينة لالستهالك تنتج أشكاال متنوعة من إلاثارة
الجسدية املباشرة والبهجة إلاستيطيقية 19،غير أن الاقتصاديين الكالسيكيين ينظرون ملوضوع
استهالك بأنه تحقيق ألقص ى إلاشباعات من خالل الابتياع ،أما املاركسيين الجدد يعتبرون هذا
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التطور منتج لفرص عظيمة في التحكم وممارسة الاستهالك واتساع إلانتاج الرأسمالي خاصة
بعد تلقي الدعم والتأييد من إلادارة العلمية الفوريدية حول تحول القرن والتمسك بضرورة
بناء ألاسواق الجديدة وتربية العامة ليصبحوا مستهلكين من خالل إلاشهار ووسائل إلاعالم
ألاخرى ،ويعود أثر هذا الاتجاه في نظرية لوكاش إلى مركب ماركس وفيبر ،يعتبر لوكاش الش يء
املجرد كما له وجود مادي أو عيني وقد برزت هذه النظرية وتطورت عند هوركيمر وأدرنو
وماركيوز وليتفتفر يؤكد هؤالء الباحثين أن منطق السلعة نفسها وظهور العقالنية ألاداتية في
مجال إلانتاج هو ما يمكن مالحظته في مجال الاستهالك وتصبح حرف أو هوايات وقت الفراغ
ّ
مقطرة خالل صناعة الثقافة ويصبح التلقي والتلقين بتغير القيم
والفنون والثقافة بشكل عام
20
كأهداف رفيعة ،بحيث تخضع قيم الثقافة ملنطق عملية إلانتاج والسوق ،ويعتبر بودريار من
ناحيته أن التلفزيون هو العالم الحقيقي لثقافة ما بعد الحداثة فهو وسيلة فوق الواقعية أي
أنها واقعية أكثر من الواقع ،ألننا نستمد وعينا بالواقع من التلفزيون فأي ش يء ال يذاع في
التلفزيون أقل واقعية فمنه تستمد القضايا السياسية أهميتها وتكتسب السلع والخدمات
جاذبيتها وحتى الكتب تستحق أن تقرأ حينما تظهر في التلفزيون وهذا ما جعل إيهاب سن يقر
بأن التلفزيون يمتلك كل الصفات ما بعد الحداثية فهو يحتفي بالصورة على حساب الكلمة
وإحالل إلاشباع العاطفي محل العقل والولع باالنطباع بدل إلاقناع والتخلي عن املعنى والتمسك
21
باللعب والتسلية إن قيم ما بعد الحداثة هي خبز التلفزيون اليومي.
وظفت ما بعد الحداثة إلاشهار احتوته في خطابها كما عملت من الناحية الاقتصادية
على خلق قوى التحالف بين املؤسسات الاقتصادية على نطاق واسع من خالل مؤسسات
متعددة الجنسيات والعابرة للقارات وقامت تكنولوجيا الاتصال من ناحيتها بتجسيد هذا
التوافق الاقتصادي ومنحت وسائل الاتصال وظائف عديدة للرأسمالية بتوظيف إلاشهار
لتسريع توزيع السلع املادية ،فهي تختصر الوقت بين إلانتاج والاستهالك كما أنها تعييد تأكيد
إلايديولوجية املهيمنة أو بعبارة أساينيو مادريد تخلق الطلب السياس ي والثقافي لبقاء
الرأسمالية ويقع في قلب ذلك املحو املنظم للفواصل بين املعلومات والتسلية وترويج املنتجات
وهي العملية التي أعادت تشكيل النزعة الاستهالكية والتي ّ
حولت كل وسائل إلاعالم ومحتوياتها
إلى سوق كبيرة لبيع ألافكار والقيم واملنتجات وإعالء من شأن رؤية الحياة الاستهالكية 22،كما أن
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خطاب ما بعد الحداثة لم يكفيه التحكم في السلع واملنتوجات بل أدى به ألامر حتى لالستيالء
على الطبيعة والتي كانت ملكا خاصا للجميع ،أصبحت الطبيعة بموجبه سلعة معلبة ومصنعة
يكفيك اقتناؤها من خالل املياه املعدنية أو من خالل حجز لعطلة في مكان هادئ على الشاطئ
ّ
سيحقق من التميز والوجاهة لتأكيد الرموز املظهرية وبتأصيل
أو في فندق ما ،ألن هذا الاقتناء
23
الفوارق الاجتماعية التي يعمل إلاشهار على منحها واقعية أكثر ،يهدف املجتمع الاستهالكي إلى
توفير السلع وتحقيق ديمقراطية إلاشباع وأحالم الرفاهية للجميع دون اعتبار للفوارق الطبقية
والاختالف والدخول املكتسبة ،غير أن هوس الاستهالك الذي يصبح هدفا في حد ذاته سرعان
ما ّ
يحول الفرد عبدا لهذه ألاشياء وبريقها وكائنا مغتربا في رموزها التي تقوم على املظهرية البحتة
ما ّيولد لدى الجميع فيضا من الرغبات الجامحة التي يصعب إشباعها طاملا أن غاية الاستهالك
التي تقوم عليها املجتمعات الحديثة هي تكاثر ألاشياء ّ
وتعددها إلى ماال نهاية.
يرى بودريار أن وفرة ألاشياء في املجتمع الاستهالكي ال تدل على قدرة إلانتاج على إشباع
الحاجات وإنما على توليدها وإحاطتها بنوع من الهالة السحرية التي تجعل من تراكمها رموزا
للسعادة أشبه بفرحة ألاطفال حينما يحصلون على لعبة جديدة أو إنسان بدائي في نظرته
لألشياء وكأنها مكسوة بضرب من القوة الخارقة 24،ويمكن تذكير القارئ أن منطق معالجة
ّ
ثقافة الاستهالك لدى بودريار ولوكاش وفيتفر وأدرنو تشابهت إال إلى حد ما لكن إضافة بودريار
تمثلت هي استعمال املقاربة السيميولوجية في التحليل مؤكدا أن الاستهالك يستلزم التناول
النشط للرموز حيث يجتمع الرمز والسلعة معا لينتجان العالمة املميزة للمنتوج فالتطور
السيميولوجي ملنطق السلعة عند بودريار يستلزم بعض الانحراف املثالي عن نظرية ماركس
والانتقال من التأكيد على املادة للتأكيد عن الثقافة كما يضع بودريار منطق السلعة مشيرا إلى
الطريقة التي تتحول فيها السلعة بموجب الرأسمالية رمزا سوسوريا بمعناه ّ
املحدد بشكل محكم
بوضعها في نظام الداللة نفسه ،لذلك نستطيع التحدث حول السلعة الرمز واستهالك الرمز وفي
الجزء ألاول املادية واليوتوبيا في الثقافة الجماهيرية 25،أصبح لإلشهار في مرحلة ما بعد الحداثة
قيمة بالغة في التسليع فهو ال يكتفي باإلعالم لكنه يحث على الطلب ويؤكد عليه ّ
ويوسع ألاسواق
في زمن العوملة بحيث أصبحت السلع ذات سرعة وفاعلية فائقة مدعومة بتكنولوجيات قوية
ومتقدمة وبثقافة تعتمد على الصورة يؤدي إلاشهار دور رئيسيا في بيع الرموز الثقافية،
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فاملنتوجات تحتفي باالختالفات الثقافية والتعددية ومن ثم أضحت الثقافة الاستهالكية شديدة
ألاهمية ألن رموزها أصبحت هدفا لقوى السوق والحاجة الرأسمالية الكوكبية في التحليل
النهائي تحتل وتدمر عوالم املجموعات الثقافية ألاخرى ألن رموز هذه الثقافات يتم تسليعها ملن
يملك املال لشرائها 26،وعليه يمكن القول أن التسليع يهدف في نهاية ألامر إلى إنتاج منتوجات
رمزية أكبر من قيمتها التبادلية وإلاستعمالية على عكس املفهوم املاركس ي الذي يركز على
ّ
وتحدد قيمة السلع في عصر ما بعد الحداثة بالقيمة التي
القيمتين التبادلية وإلاستعمالية
تضفيها على مشتريها وإذا كانت الرأسمالية الكوكبية تريد توحيد نمط وعالقات إلانتاج في العالم
فإنه في ترويجها تلجأ إلى الثقافات املحلية والهويات إلاثنية والعرقية لتوسيع أسواقها وتبيع رموز
هذه الثقافات كسلع أي تماثل شعوب العالم في الاستهالك دون توحيد الثقافات بل أنها
تستنفذ ثقافات متعددة لبيع رموزها عن طريق إلاشهار ألنه ببساطة يعمل على تجميل الواقع
ويضفي القيمة الجمالية على الخدمات والسلع وتعينها بشكل يومي للجماهير.
نجد من جانب أخر عالم الاجتماع بيار بورديو قد أسس لفكرة الاستهالك في شقها
الاجتماعي بحيث يقر بأن النزعة الاستهالك قد أثرت في التعددية الاستهالكية لدى الطبقة
ّ
الوسطى في أوربا عندما خف اهتمامهم بالسياسة نتيجة تحسن أوضاع الطبقة الاقتصادية
بعد منتصف الثمانينات ليتحقق تذوقهم للسلع والخدمات وهو أمر مكن إلاشهار من التالعب
بالهويات 27،كما يوظف بورديو الذوق في السلع الثقافية كعالمة طبقية للبحث في التميز عن
رسم تخطيط املجال الاجتماعي لألذواق املختلفة عبر املمارسات الثقافية الراقية والشرعية (مثل
زيارة املتاحف والذهاب إلى الحفالت املوسيقية والقراءة) شأنها شأن الذوق في نمط الحياة
والاستهالك املفضل ( يشمل الطعام والشراب واملالبس والسيارة والقصص والجرائد واملجالت
وأيام إلاجازة والهوايات والرياضة ومطالب وقت الفراغ) كل من الثقافة باملعنى الرفيع واملعنى
ألانثروبولوجي مسجلة أو مدونة في الفضاء الاجتماعي نفسه ومع ذلك فالنقائص وتحديد عالقة
الذوق أصبحت واضحة عندما انبسط فضاء نمط الحياة على خريطة البناء الطبقي والوظيفي
والذي مبدئه ألاساس ي هو حجم رأس املال املركب (الثقافي والاقتصادي) الذي تملكه الجماعات،
يرى الباحث أن أولئك الذين يمتلكون حجما أكبر من رأس املال مثل الصناعيين والتجاريين
عندهم ذوق بالنسبة إلى وجبات العمل والسيارات ألاجنبية واملزدات والبيت الثاني والتنس
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والانزالق على املاء أما الذين يمتلكون حجما أكبر من رأس املال الثقافي ذوي التربية الراقية
واملعلمين واملنتجين والفنانين واملدرسين الثانويين لديهم ذوق في اللغات ألاجنبية والشطرنج
وألاسواق البرغوثية والشاطئ والجبال أما أولئك الذين هم أدنى في كل من رأس املال الثقافي
والاقتصادي والعمال شبه املهاريين وغير املهاريين لديهم ذوق بالنسبة لكرة القدم والبطاطا
ومشاهدة املباريات الرياضة والرقص العام 28،قسم بيير بورديو قضية الاستهالك وفق عامل
املكانة الاجتماعية ومسألة الذوق ،لكن في الوقت الراهن لم تعد الصناعة الثقافية تعترف
بالذوق فالكل في فضاء شاسع هو فضاء الاستهالك وكما ذكرنا في السابق أن الفضاء الحالي
جعل املستهلك ال يفرق حتى بين الضروريات والكماليات وهذا ما يعمل على تحقيقه أبطال
ثقافة الاستهالك ّ
الجدد في جعل نمط الحياة مشروع حياة بإظهار فرديتهم وإلاحساس بالنمط
في خاصية تجميع السلع واملالبس واملمارسات والخبرات واملظهر والاستعدادات أو امليول
الجسدية إنهم يصممونها في نمط الحياة ،فالفرد الحديث في ثقافة الاستهالك صانع ّ
وعيه إنه ال
يتحدث فقط عن مالبسه ولكن عن منزله وأثاثه وديكوره وسياراته والنشاطات ألاخرى التي تقرأ
وتصنف بمصطلحات حضور وغياب الذوق وفي الانشغال بتعديل نمط الحياة ال يكون الوعي
الذاتي النمطي موجودا تماما بين الصغار ويوحي الانتشار الغزير لثقافة الاستهالك أننا جميعا
لدينا مكانا أو مساحة بالنسبة للتقدم الذاتي والتعبير الذاتي مهما يكن عمرنا أو سننا أو أوصولنا
الطبقية ومع تقسيم السوق يزداد بشكل فعال استهالك ألافراد للمنتوجات املختلفة وهذا يكون
مصحوبا باالتجاه إلى إشاعة ونشر نمط الحياة الغامض واملتخيل في إلاشهار ،الحظ ليز أن هذه
الثقافة تشجع القراءة املختلفة للرسائل والتي تستخدم ألاشكال الحديثة وألاشكال ما بعد
ّ
الحداثة بشكل متزايد تصنيفات أو مزادات مرتفعة والتي تعلم وتمدح في نفس الوقت وبالتالي
فإن ثقافة الاستهالك قادرة بشكل واضح على الاقتراب جدا من إعطاء الفردية والاختالفات ما
وعدت به دائما 29،وامللحوظ أن وسائل إلاعالم كانت أدوات هذه الثقافة الاستهالكية كما أن
البحوث في السلوكيات ساعدت على معرفة ميول املستهلك عن كثب باإلضافة إلى التحوالت
والقوانين الاقتصادية التي عرفتها املجتمعات وخاصة الغربية ساعد ذلك إلى تبني استراتيجيات
جديدة في ضمان السيطرة والدفع إلى الاستهالك أكثر من خالل التوجه إلى البعد التجريدي
للسلع ومحاولة تعميم ذلك على شعوب العالم وهذا ما تعمل على إحالله الشركات العابرة
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للقارات من خالل السيطرة على النزعة الاستهالكية للجماهير املستهدفة بتوظيف الثقافة املحلية
ضمن إطار عام للثقافة الجماهيرية وخاصة وأن احتياجات املستهلكين أصبحت متشابهة وعليه
يمكن القول أن ثقافة الاستهالك هي من صنع قوى تملك وسائل الدعاية للتأثير والترويج
والترغيب وتعمل على خلق جوانب املتعة في الشراء وحب التملك والتعطش إلى التسوق والبحث
عن مكانة اجتماعية مفقودة بتوظيف تقنيات التسويق واملعاني والصور والرموز واملوسيقى
والغناء والفيديو كليب بهدف نشر ثقافة الاستهالك وإسباغها أسلوبا مميزا يرسخ النزعة نحو
الاستهالك والرغبة في الشراء وهي بذلك تتجاوز الدرس الاقتصادي الذي كان يركز على الجودة
والثمن في فهم عمليتي إلانتاج والتسويق التي تخدم حضارة السوق والقوى الرأسمالية العمالقة
واملعتمدة على استيراد السلع املنتجة في الدول املتقدمة كما أن هذه الثقافة تخلق تطلعات
ونزعات استهالكية بال حدود معتمدة في ذلك على الترغيب والتسويق وإلاجبار والقهر كأساليب
تعتمد على مقوالت الغير والرغبة في تقليد الغير وبتوظيف الخصوصيات الكامنة والراسخة في
عادات الشعوب وتقاليدها كما أنها تعمل على خلق نوع من التميز والتفوق للمستهلك فيصبح
الهدف هو امتالك السلعة بغض النظر إلى حاجته إليها ويتعود املستهلك على متابعة حركة
السوق والرغبة في الشراء ويبحث على أقصر الطرق للحصول على كل ما هو جيد من السلع
املعروضة أو املعلن على طرحها في ألاسواق كما تعمل على تسكين وبقاء املستهلك في دائرة
الاستهالك والتسوق كما أن هذه الثقافة تملك وسائل عدة للضغط وأساليب متباينة للقهر مما
تجعل املتطلعين لالستهالك راغبين فيه وباحثين عنه ومتعطشين إليه 30،ومن خالل اختالل
موازين القوى بين أقطار الكرة ألارضية التي انقسمت إلى مجموعتين ،دول تدفع شعوبها نحو
العمل املنتج فيصنعوا التاريخ والحضارة ودول تدفع شعوبها ألن تبقى متلقية ملا تنتجه ألاولى
وتكتفي بالنظر إلى من يصنعون تلك الحضارة ومن ثم أضاعت مكانها في ظل املنافسة التي
أصبحت تعرفها هذه الدول ،كما تحولت سلوكيات سكان الجزء الجنوبي إلى أفعال تميل أساسا
نحو الوجدان والعاطفة التلقائية والتعامل مع السلع املعروضة بحيث ينزع مستهلك هذه
الشعوب نحو الرغبة في الامتالك والارتباط العاطفي بالسلعة وإدراك واعي بحاجته للسلعة
وعليه تبدت قيم إلانتاج وتحولت القيم الاستهالكية نحو الرغبة في التملك وهذا ما يعرف
بالنزعة الاستهالكية التي تخلق رموزا ومعاني تثير التعطش والاستهالك والجوع واملتعة في
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التملك 31،كما نجد أن الدول العربية تتجه نحو الاستهالك التفاخري أو الترفي بحيث ّ
تحول
أسلوب الاستهالك في هذه الدول إلى نوع من إلادمان واقترن الاستهالك بالرمزية التي تزيد من
مكانة املستهلك سواء بإرضاء لنفسه أو مكانته داخل املجموعة التي ينتمي إليها ومن ثم نجد أن
املنتوجات والسلع لم تصبح تخضع ملعيار الجودة والثمن بل في قدرة صانعيها على تحويلها إلى
رمز من رموز الثقافة ،حيث ّ
تحولت الثقافة في شقها الاستهالكي كمتحكم في مصير الشعوب
ويعمل إلاشهار على نمذجة هذه الصناعة الضخمة وترويجها بتوظيف التكنولوجيا متخليا عن
ألاساليب التقليدية املعروفة التي كانت تحكم ميكانيزمات التبادل ففي ظل النظام العالمي
الجديد تحصلت الشركات متعددة الجنسيات على شرعيتها والبقاء سيكون بال شك لألقوى بين
الذي يملك املقومات العلمية ويسطر على التكنولوجيا وعلى ترويج املنتوج وبين من يملك املادة
ألاولية وال ينتج ،وهنا يحدث الغريب فهذه الدول التي تفتقر لإلنتاج شعوبها تتنامى لديها شراهة
الاستهالك وتسيطر عليها وفي ظل هذه ألاجواء العاملية ّ
تحول السلوك الاستهالكي تدريجيا بسبب
عوامل خارجية وأخرى داخلية متقلبة إلى ثقافة عامة أو سلوك جمعي يشمل كافة الطبقات
الاجتماعية التي تأثرت بسياسات إلانتاج الجماهيري املوسع التي اتخذتها القوى الاقتصادية
العمالقة في العالم كسياسة توسعية تعمل على تنويع وتعميم أنماط السلع ليشمل كافة
ألاذواق بهدف نشر ثقافة الاستهالك متخذة أساليب مدروسة ومخططة ووسائل تقنية فائقة
تبدأ بالترغيب وتنتهي باإلجبار 32،ما عملت هذه الشركات العمالقة من ناحية أخرى على
ّ
ومحولة إلاشهار من
السيطرة على وسائل إلاعالم وتكنولوجيا الاتصال مستغلة هذه النواقل
أساليبه التقليدية إلى صيغته الرمزية التي تخاطب الالشعور بالدرجة ألاولى كما عملت على
تبديل النزعة الاستهالكية إلى أسلوب من أساليب الحياة تعمل على إدخال املستهلك في نوع من
ّ
إلادمان غير ّ
وتحمل خطابا كونيا يروج
املبرر ،كما أذاب إلاشهار كل الفواصل الزمنية واملكانية
لثقافة الاستهالك بامتياز ال تفرق بين املستهلكين مثل ما نشهده من عادات وسلوكيات
استهالكية للوجبات السريعة وثقافة "البيتزا" و"الهمبورغر" و"الكوال" التي أصبحت لها صبغة
عاملية وما يمكن إقراره في ألاخير إذا كانت الحداثة تعاملت بالعقل ومنحت مكانة خاصة
لإلنسان نجدت أن ما بعد الحداثة نزعت عن هذا إلانسان إنسانيته وعقالنيته ّ
وحولته إلى
جسد بال روح وإذا كانت الدول الغربية تعاني من ثقافة ما بعد الحداثة فكيف يكون الحال في
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الدول العربية يا ترى؟ وللقارئ تخيل ذلك وبالتالي فإن قوانين الكرة ألارضية ّ
حولت الشعوب إلى
مسيطر وخاضع ،والخاضع فيها يتعرض للنهب ثرواته ومورست عليه أعنف صور الاستعمار أما
في الوقت الراهن فإنه مستعمر بطريقة ضمنية فهو يستهلك ثقافة وسلع منمذجة في قوالب
نمطية ،ففاعلية الاستعمار تكمن في السيطرة على املعلومة وكيفية إدارتها بتحويلها إلى نمط
استهالكي في صيغة ملبسة بجمالية املنتوج وقدرته على إلاغراء وإلاشهار يحقق كل هذه
املواصفات بحيث أنه يتمظهر للرائي بأنه صريح وخالي من أي سقف إيديولوجي ظاهر لكنه
يبطن رسائل ضمنية تسكن الالشعور وتحرك الدوافع.
خاتمة:
ّ
إن الثقافة الاستهالكية ال تتوقف في قولبة إلاشهار بل يتعدى ألامر إلى كل إلانتاج
السمعي البصري واملعلوماتي فهي تشرع الاستهالك من خالل أبطال املسلسالت الدرامية وألافالم
والفيديو كليب سواء من خالل امللبس أو ألاكل أو الديكور وحتى وألاماكن التي يعيشون فيها
وحتى الوسائل التي يوظفونها ،يحدث كل ذلك خلسة في مجتمعات ال تنتج على ال على املستوى
الاقتصادي أو السياس ي أو الفكري أو التكنولوجي ما ّ
يحولها إلى مجرد زمر خاوية تستهلك وتوظف
ريع البترول في جلب هذه ألاساليب الاستهالكية لشعوبها فكيف يمكن لهذه الشعوب مواكبة
الحداثة لكن ما هو مالحظ أنها تعيش كل تطبيقات ما بعد الحداثة عمال وسلوكا وخاصة وأن
هذه الشعوب أصبحت تعيش في قرى مشبكة ّ
حولت العالم إلى قرية واحدة على حد تعبير ماك
لوهان.
الهوامش :
 -1عداء مهنا :الحداثة استمرارية أم انفصال ، ،إشراف محمود أمين العالم ،سلسلة كتاب"
قضايا فكرية "  ،92القاهرة ،قضايا فكرية للنشر والتوزيع  ،3222من (  ،) 992-932ص .932
 -2الزاوي بغورة :الحاضر بديل للحداثة وما بعدها  ،إشراف محمود أمين العالم ،سلسلة
كتاب" قضايا فكرية "  ،92القاهرة ،قضايا فكرية للنشر والتوزيع  ،3222من (  ،) 927-911ص
.912
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.972
 -6نفس املرجع سبق ذكره ص.928 ،
 -7نفس املرجع سبق ذكره ،ص .982
 -8محمد حسام الدين إسماعيل :الصورة والجسد ،دراسة نقدية في إلاعالم املعاصر ،بيروت،
مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة ألاولى ،9227 ،ص .11
 -9مجدي عبد الحافظ ،مرجع سبق ذكره ص .981
 -10مجدي عبد الحافظ مرجع سبق ذكره ،ص .922
 -11كريس باركر :التلفزيون والعوملة والهويات الثقافية ،ترجمة عال أحمد إصالح ،مصر
مجموعة نيل العربية ،الطبعة ألاولى  ،9222ص.12
 -12محمد حسام الدين إسماعيل ،مرجع سبق ذكره.12 ،
 -13سالم يفوت :هبرماس ومسالة التقنية ،في التواصل نظريات وتطبيقات تحت إشراف عبد
الجابري ،سلسلة فكر ونقد ،بيروت  ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،الطبعة ألاولى ،9232
ص . 21 ،29
 -14جوناثان بيغنل :مدخل إلى سيمياء إلاعالم ،ترجمة محمد شيا ،بيروت ،مجد املؤسسة
الجامعية للنشر والتوزيع ،ص 932و.992
 -15جون كورنر :التلفزيون واملجتمع ،الخصائص ،التأثير ،النوعية ،إلاعالنات ،ترجمة أديب
خضور ،دمشق ،املكتبة إلاعالمية  ،الطبعة ألاولى311 ،3222،و.312
 -16نفس املرجع سبق ذكره ،ص .382
 -17نفس املرجع سبق ذكره ،ص .322
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 -26محمد حسام الدين إسماعيل ،مرجع سبق ذكره.22 ،
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التوعية الصحية باإلذاعة املحلية بين التجسيد والتفعيل
The local radio health awareness between the Incarnation and actualization
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ملخص:
تعتبر التوعية الصحية عملية إجتماعية تهدف إلى تقديم النصح والتواصل الصحي مع
أفراد املجتمع بهدف إستثارة الدوافع لديهم ،أو إمدادهم باملعرفة واملهارات الالزمة لتبني
السلوكيات الصحية السوية ،وذلك من أجل الوقاية من ألامراض تارة ومعالجة بعضها تارة
أخرى ،أو التقليل من العلل ،واملستمع (إنسان)بطبعه إجتماعيا يكتسب عاداته من محيطه،
وعليه فاتثقيف الصحي هو عملية توجيه املجتمع لحماية نفسه من ألاوبئة وألامراض املعدية
ومشاكل بيئته .وفي هذا املقام تلعب وسائل إلاعالم املسموعة ،بإعتبارها وسائط إجتماعية،
دورا أساسيا في توجيه سلوك ألافراد والجماعات في نشر الوعي والثقافة الصحية لتحسين
ظروف الحياة وإكساب املستمع بالدرجة ألاولى السلوكيات الصحيحة التي تضمن له الحياة
السوية والعيش في ظروف صحية مالئمة ،وعليه تعتبر إلاذاعة املحلية إحدى الركائز املهمة
والفعالة التي يناط بها مهمة مخاطبة جمهور املحلي نزوال عند خصوصية املستمع من أجل
ضمان تواصل مسطر بإحكام لبلوغ هدف املنشود لتوجيه الجمهور إلكتسباب ممارسات صحية
سليمة.
الكلمات املفتايية  :إلاذاعة املحلية ،الصحة  ،التثقيف الصحي  ،التوعية الصحية.
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Abstract:
The health awareness is a social process that aims to provide the society
members advice and communication in order to invest their motivation or to
provide them with the necessary knowledge and skills to adopt healthy behaviors
in order to prevent and treat diseases,In its social form acquires its habits from its
surroundings, so health education is the process of directing the communityto
protect itself from epidemics, infectious deseases and environmental problems.In
this context,the media plays an important role in guiding the behavior of
individuals and groups in spreading awareness and healthy culture to improve the
living conditions and to give the listener the right behaviors that ensure normal
life and living in suitable health conditions.The important and effective pillars of
the task are to address the audience at the privacy of the listener in order to ensure
that the communication is tightly controlled to achieve the desired goal of
directing the public to cause health practice.
Keywords: Local radio . Health education . Health Awareness

 . 0مقدمة:
شهد القرن العشرين العديد من مراحل التحول التكنولوجي الذي شمل مختلف امليادين
العلمية وبصفة خاصة في مجال إلاعالم ،وذلك بفضل اختراع الراديو والتلفزيون وألاقمار
الصناعية وألانترنت ،ومع بزوغ قوة وسائل إلاعالم في العصر الحديث والدور الذي تلعبه هذه
الوسائل في تنمية املجتمعات قامت دراسات كثيرة تبحث عن دور هذه ومدى فعاليتها في تنمية
املجتمعات ،وملا كانت حياة إلانسان تقوم بشكل أساس ي على النشاط إلاتصالي بين البشر ،فإن
وسائل إلاعالم الجماهيري تلعب دورا هاما على مستوى الفرد والجماعة واملجتمع تكمن فعاليتها
cمن خالل ألادوار التي يمكن أن تلعبها وسائل إلاعالم إ ن تاريخ تكنولوجيا الاتصال يعكس الجهود
إلانسانية في بث الرسائل الاتصالية عبر املسافات البعيدة وبأقص ى سرعة ممكنة وبأقل تكلفة
اقتصادية وأكثر وضوحا خاصة عند إلاستقبال ،فاإلتصال الزال عنصرا مهما في الحياة برزت
أهميته وفعاليته مع زيادة التقدم التكنولوجي باعتباره أداة لتنمية إلانسان وتطور معارفه
ومداركه فأصبحت هذه الوسائل من أهم أدوات التأثير والتثقيف وإلاعالم والتوجيه خاصة في ظل
العوملة الاتصالية ،وهو ما تميز به من زخم في البث إلاذاعي والتلفزيوني ،فكانت إلاذاعة املحلية
أبرز هذه الوسائل وأكثرها تأثيرا فتربعت على عرش وسائل إلاعالم الجماهيري بإعتبارها ألاكثر
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شعبية وإنتشارا .نتطرق من خالل هذه الورقة البحثية إلى ثالثة نقاط مهمة ألاولى الشق
املفاهيمي إليضاح املوضوع محل الدراسة والشق الثاني متعلقة إلاذاعة املحلية والشق الثالث
متعلق بالتوعية الصحية وأخيرا نربط متغيرات الدراسة ببعضها البعض .منطلقين من التساؤل
التالي :ماهي محددات بلوغ التوعية الصحية باإلذاعة املحلية؟
 .8مصطلحات الدراسة:
إلاذاعة(الراديو)  Radio :تم إشتقاق مصطلح الراديو باللغة إلانجليزية من الكلمة
الالتينية(راديوس) وتعني نصف قطر ألن إلارسال إلاذاعي يتم من خالل بث املوجات
1
الكهرومغناطيسية مع املوجات الصوتية عبر الغالف الجوي على هيئة دوائر.
إلاذاعة املحلية  La Radio Local :إلاذاعة املحلية هي أحد أشكال إلاتصال ألاكثر إلتصاقا
2
باملجتمعات الصغيرة املتميزة تبدأ منها وتنتهي إليها.
التوعية  Sensibilisation :عبارة عن إتجاه عقلي إنعكاس ي يمكن الفرد من إدراك ذاته وإدراك
البيئة املحيطة به والجماعة التي ينتمي إليها كعضو ويذهب "جورج ميد" إلى أن عمليات
إلاتصال تساعد الفرد على النظر إلى نفسه والقيام بدور لاخرين وتعتبر عملية إلاندمال لرخخرين
3
أو تمثل الظروف املحيطة شرطا أساسيا لظهور الوعي.
الصحة  Santé :إن مفهوم الصحة من الناحية الطبية هو غياب املرض الظاهر كليا في جسم
إلانسان ،فحسب القاموس الطبي تعرف على أنها حالة قيام الوظائف الجسمية بصفة عادية
خارل وجود ألامراض 4.فهي أيضا ،حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم الناتجة عن تكييفه مع
عوامل البيئة التي يعيش فيها ذلك الجسم 5.أما املنظمة العاملية للصحة فإنها تقدم تعريفا أكثر
شموال ملفهوم الصحة،حيث تعرفها على أنها "حالة من إكتمال السالمة بدنيا وعقليا وإجتماعيا.
ال مجرد إنعدام املرض أو العجز " 6فحسب مفهوم املنظمة العاملية للصحة فإن الصحة التعني
فقط عدم وجود املرض وإنما تشمل عدة أبعاد رئيسية وهي :
 البعد الجسمي أو البدني :تمتع الفرد بجسم سليم أي سالمة صحية جسمية . البعد إلاجتماعي  :التوافق إلاجتماعي مع البيئة إلاجتماعية املحيطة بالفرد . -البعد النفس ي والعقلي  :تمتع الشخص بإستقرار نفس ي وصحة عقلية سليمة .
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الوعي الصحي Sensibilisation à la santé :هو إدراك للمعارف والحقائق الصحية وألاهذاف
الصحية ،أي أنه عملية إدراك الفرد لذاته ،وإدراك الظروف(الصحية) املحيطة ،وتكوين إتجاه
7
عقلي نحو الصحة العامة للمجتمع.
التثقيف الصحي Éducation à la santé :هو إعداد الناس للمحافظة على صحتهم ،فهو
إدخال تغيير إيجابي على سلوكهم العام لتفادي ألامراض ،وتزويدهم بمفاهيم وقيم ومهارات
جديدة ،ويكون ذلك بالتوجه إليهم الستنهاض الهمم ،ودفع الوعي الصحي قدما في سبيل نضال
يهدف املحافظة على سالمة ألافراد .ويبدأ هذا التغيير في السلوك واملفاهيم من املدرسة والجامعة
8
إلى املصنع واملزرعة والشارع كي يشمل الشعب بمختلف فئاته العمرية والوظيفية والاجتماعية.
كما أنه" العملية التي نستخدم فيها وسائل التعليم وإلاتصال لكي ننقل للناس( ألافراد
9
واملجتمعات) املعرفة حيال الوقاية من ألامراض وكيفية عالجها "
إلاذاعة املحلية :
يرتبط مفهوم إلاذاعة املحلية بمفهوم املجتمع املحلي والتنمية املجتمعية فاملجتمع املحلي عبارة
عن مجتمع محدد العدد فوق أرض محدودة املساحة يؤدي معظم أفراده نشاطا رئيسيا
إقتصاديا،تجاريا  ،حرفيا  ...إلخ ،وهو جماعة من املواطنين مترابطة بفضل إشتراك أفراده في
مجموعة التطورات والقيم املشتركة.
 .3سمات إلاذاعة املحلية  :تتميز إلاذاعة املحلية بالسمات التالية :
• مجموعة من ألافراد يقيمون في منطقة جغرافية معينة تسود بينهم قيم وعادات وتقاليد
وسلوكيات وثقافة واحدة.
• يمارس أغلب أفراده نشاطا رئيسيا باإلضافة إلى ألانشطة ألاخرى املرتبطة بخدمة هذا النشاط
الرئيس ي.
• يسود املجتمع نوع من العالقات الوطيدة بين أفراده وتجمعهم املصالح والاهتمامات املشتركة
وما يميزها عن غيرها من ألانماط إلاذاعية ألاخرى .
• الجمهور املستهدف لإلذاعة املحلية هو جمهور محلي بعينه محدود العدد مقارنة بجمهور
إلاذاعات القومية التي تغطي كل أفراد الدولة أو ا إذاعات الدولية .
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• محتوى املواد التي تقدمها إلاذاعة املحلية نابعة ومستمدة من املجتمع املحلي ذاته ولخدمته
بحيث تعكس البرامج املختلفة عادات السكان وتقاليدهم وتراثهم وإهتماماتهم .
• تتحدث إلاذاعة املحلية بلغة الجمهور املستهدف وتخاطبه بها وقد يظهر فيها سكان املنطقة
10
املستهدفة.
 .4أهداف إلاذاعة املحلية  :تتمثل اهداف إلاذاعة املحلية في :
• تلبية الحاجات الثقافية وإلاعالمية للمجتمع املحلي .
• إقناع املواطنيين بضرورة املشاركة في التنمية ومناقشة املشكالت الحية ومحاولة حلها من
خالل التنمية التشاورية والتشاركية في جميع املجاالت .
• تختلف الظروف االتي تقوم عليها الحياة الثقافية لكل مجتمع محلي بصفة مستمرة .
• مشاركة جميع ألافراد في صنع وتوسيع أفاق املجتمع .
• نقل أحداث للجمهور وتشجيع أفراده على التعبير على أنفسهم حول مستقبل مجتمعهم .
• تحاول طرح قضايا الناس ومتابعة مشاكلهم وإلاضطالع بمهمة إيصالها إلى املسؤولين وتشجيع
املبادرات الفردية والجماعية على املستوى املحلي .
• دعم القيم إلاجتماعية الصالحة وتغيير أنماط السلوك السلبية والتعريف بعادات املنطقة
وإلاهتمام بالفئات املحرومة وألاطفال .
• رصد تحركات الشباب ومواكبة نشاطه من الرياضة ونوادي ثقافية وتشجيع الهوايات ورفع
التنافس ومتابعة نشاطات املدارس والجمعيات ومراكز التكوين والجامعات .
• املساهمة في تثمين املجهود التنموي املحلي .
• تعمل على توسيع آفاق املجتمع عن طريق نقل ألاحداث لجمهور املستمعيين وتشجيع أفراده
على التعبير عن أنفسهم وعن مستقبل مجتمعهم واملحافظة على الثقافة املحلية .
• يهدف إلى التأثير في الجمهور عبر رسائلها قصد مساعدته على فهم الظروف والتأثير عليه
وتقريب وجهات النظر ونشر ثقافة التسامح وفتح الباب على مصرعيه للتحاور وتبادل الرأي
11
وتجعل الفرد أكثر فعالية بتزويده بمعلومات جديدة وكافية.
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 .5جمهور إلاذاعة املحلية وخصائصه :
إلاذاعة املحلية موجهة بالدرجة ألاولى إلى جمهور املجتمع املحلي املستهدف فهي ملتزمة
بالطابع املحلي وبنوعية الحياة في ذلك املجتمع ،فاإلذاعة جهاز إعالمي يخدم مجتمعا محليا
محدود العدد فوق أرض محدودة يؤدي معظم أفراده نشاطا معينا ففي الريف مثال يمارسون
نشاطا إقتصاديا واحدا وهو الزراعة ويقوم إلى جانب الزراعة بعض الحرف ألاخرى املرتبطة
بهذا النشاط .
هذه املصالح أصبحت مصالح شخصية لكل فرد من أفراد املجتمع املحلي إنما نجد أيضا في كل
شكل من أشكال وأنواع الحياة كاملدينة والشارع والحي وذلك طبقا للنشاط الرئيس ي لكل مكان
فالعالقات بين أفراد املجتمع املحلي عالقات وثيقة ونتيجة إرتباط العديد من أفراد هذا املجتمع
بأواصر القرابة والنسب واملصاهرة .
كما يسود كل مجتمع املستويات املادية لألفراد بل مع وجود فوارق ثقافية نتيجة حصول
البعض على درجات متفاوتة من الدراسة والثقافة  ،وطاملا كانت إلاقامة داخل املجتمع املحلي
فالسمات ألاساسية له ما يجمعهم من وحدة فكرية وراثية وثقافية يجعلهم مجتمعا متجانسا
يؤكد هذا التجانس املصالح املتشابكة والجماعات داخل املجتمع املحلي 12.وجمهور إلاذاعة
املحلية ال ينحصر فقط في املجتمع املحلي قد يتعدى حدود حيث يتمثل دورها في محاولة
التفاعل مع أفراده وهي جزء منه ،وهذا التفاعل ال يكون إال بدراسة إحتياجاته ومشاكله
وإعطاء الحق لهم في املشاركة والتعبير وطرح املشاكل العامة للنقاش الحر دون تحيز أو ميول
والقيام بالنزول إلى املستمعين وإجراء دراسات إستطالعية .
لقد قسم بعض املؤلفين في إلاعالم جمهور إلاذاعة طبقا ملجموعة من املعايير واملحددات أهمها :
• أنه جمهور متنوع ومختلف وقد يتسع بشمل لاالف واملاليين وقد يضيف حتى تصل إلى فردا
أو مجموعة من ألافراد.
• االجمهور الذي تخاطبه إلاذاعة ليس هو الحشد املجتمع في كل مكان معين وفترة زمنية
محددة بل هو جمهور ذا ميول ومصالح مشتركة تربط بين أفراده منتشرين في أماكن مختلفة
وغير متعارفين.
• الفردية في إلاستماع أو في إطار جماعات قليلة العدد إلى حد أقص ى.
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• الجمهور العريض لإلذاعة يشكل في هيئة جماعات هي تلك ألاسر التي تتجمع حول الراديو
13
وهذا الجمهور يختلف عن تلك الجماهير املتجمعة في دور السينما واملسرح ...
 .6مجاالت الثقافة الصحية:
من أجل تحقيق أهداف التثقيف الصحي ،وخلق وعي وإدراك املستمعيين بمسؤولياتهم
من أجل املساهمة الفعالة في عملية تحسين وتوفير شروط الصحة إلايجابية فإنه ينبغي العمل
في جميع املجاالت املختلفة املحيطة باإلنسان وفي جميع أدوار ومراحل تطوره ،ومختلف جوانب
شخصيته الحياتية والثقافية وإلاجتماعية .ومن بين أهم هذه املجاالت نذكر :
 .0البيت :حيث يعمل التثقيف الصحي على:
• زيادة إلاهتمام بالصحة الشخصية والنظافة العامة ،والتغذية ونظافة املاء ،ونوعية املالبس
وساعات الراحة ،واللعب والنوم والسهر .
• إتباع أفراد ألاسرة لعادات صحية سليمة ،وعدم ممارستهم عادات صحية سلبية مثل الشرب
من كأس واحد أو إستعمال منشفة مشتركة .
• ممارسة أفراد العائلة أسس الوقاية من ألامراض وسرعة معالجة املصاب.
• إلاهتمام بصحة البيئة (مكافحة الحشرات ،الطرق السليمة لحفظ ألاغذية ،إلاضاءة املناسبة،
التهوية الصحية).
 .8املدرسة :املدرسة تلعب دورا رئيسيا في حياة الطفل وتغيير إتجاهاته وسلوكياته ،وغرس
املبادئ والعادات والسلوكيات املرغوب فيها فإن املؤسسات العلمية والتربوية بمختلف
مستوياتها من الروضة إلى املدرسة غلى الكليات الجامعية املتوسطة فالجامعة تستطيع دعم و
مؤازرة املؤسسات الصحية للوصول إلى أهدافها وتحقيق النجاح في جميع مجاالتها ويكمن دور
14
املدرسة في عملية التثقيف الصحي بمايلي:
• تعاون املدرسة مع أولياء أمور التالميذ لنقل الثقافة والتوعية الصحية على البيت.
• تعاون املدرسة مع املؤسسة الصحية لعقد ندوات صحية ،وتشكيل لجان خاصة للتثقيف
الصحي ،والعمل على تنظيم معارض بأحدث الوسائل التعليمية التوضيحية الخاصة بالثقافة
الصحية.
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• قيام التالميذ والطلبة بنقل إلالرشادات الصحية السليمة إلى بيوتهم من خالل النشرات
الصحية .
• زيادة إلاهتمام بالتربية البدنية وألالعاب الرياضية .
• إشتراك املعلمين في حمالت مكافحة ألاوبئة وألامراض السارية إعتمادا على ثقافتهم وكفاءتهم
الصحية وإستعمالهم لألساليب التربوية الحديثة .
• تعليم الطلبة كيفية مواجهة الحوادث والطوارئ املرضية ومبادئ إلاسعافات ألاولية ،فيعملوا
على تطبيقها عمليا ،وعلى نقلها مجددا إلى البيت واملجتمع.
 .3املجتمع :تيهئ املجتمعات املتقدمة فرصا عديدة للثقافة الصحية ألفرادها ،ومن هذه الفرص
النصائح وإلارشادات التي يقدمها القائمون على الخدمات الصحية باملجتمع والبرامج الصحية
15
لتطبيقها في مختلف مجاالت املجتمع مثل  :املطاعم ،النوادي  ،املقاهي ،واملساجد.
 .7وسائل تحقيق الثقافة الصحية :
وهي تلك الوسائل املستخدمة لتوصيل املعلومات والخبرات إلى جموع الناس ،ويتطلب
التثقيف وإلارشاد الصحي أكفاء ذوي خبرة ومهارة ودراية بأسس التثقيف الصحي والقادرين على
التعبير وإلايضاح ،ووضع الحلول املناسبة للمشاكل التي تطرح عليهم ،كما أنه يستلزم توفير
وسائل وأساليب يستعملها املثقف الصحي ،وهناك طريقتان يمكن للمثقف الصحي عن
طريقتهما إيصال رسالة التثقيف الصحي وهما :
 .0إلاتصال املباشر :يعتمد إلاتصال املباشر على شخصية املثقف الصحي وأسلوبه ومهارته
وتدريبه ،ويكون عادة بشكل مواجهة أو مقابلة بين مثقف وبين من يقدم لهم التوعية
الصحية ،سواء كانت املواجهة فردية أو جماعية فاملواجهة الفردية هي أن يتلقى املثقف
الصحي بأي شخص آخر ويقدم له املعلومات وألاسس الصحية وطرق الوقاية من
ألامراض بأسلوب املحادثة الشفهية ،املواجهة ،وعادة مايكون هناك حوار ونقاش وطرح
16
أسئلة وألاجابة عليها .
أما املواجهة الجماعية فهي أن يلتقي املثقف الصحي مع مجموعة من الناس ويلقي عليهم
محاضرة أو نجوة أو حوار أو مناقشة حول أسس الرعاية الصحية وأسس الوقاية من ألامراض.
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 .8إلاتصال غير املباشر :وهي عملية إتصال املثقف الصحي بطريقة غير مباشرة مثل
إستخدام وسائل إلاعالم املختلفة من فضائيات ،وتلفاز ،واملذياع  ،امللصقات  ،اللصور ،
املعارض ،وذلك إلبالغ الرسالة التثقيفية الصحية إلى املجتمع ومن هذه الوسائل:
 الوسائل السمعية والبصرية( :إذاعة والتلفزيون) تعتبر من أفضل وسائل إلاعالم
والتثقيف الصحي إلستخدام غالبية الناس لها مع ضرورة مراعاة اللغة في الكلمة
املنطوقة والوضوح في الصورة باإلضافة إلى الوقت املناسب لبثها .
 امللصقات :تشتمل على فكرة واحدة وتعل في أماكن بارزة واضحة هدفها تعليم
املواطنين أسس املمارسة الصحية السليمة .
 املطبوعات :الكتب ،النشرات ،الصحف ،واملجالت ويجب أن يكون معلوماتها بسيطة
مفهومة وأسلوبها شيق حتى تسهل قراءتها وإستيعابها .
 املعارض :وهي إختيار عدد املعلومات ،النماذل ،الرسوم،اللوحات ،الصور واملجسمات
17
وألادوات التي تتعلق بقضايا صحية من واقع الحياة التي يعيشها الناس.
 .8إلاعالم وتشكيل الوعي :
يعتبر إلاعالم أقوى وسيلة لتشكيل الوعي وتكوين الصورة الذهنية لدى املجتمع فحصل الفرد
على املعلومات ولاراء من هذه الوسائل والتي تساعده في تكوين تصور ووعي يالعالم الذي يعيش
فيه ،كما تعد من عوامل إلاندرال املعرفي لدى الجمهور في تقويم املعلومات وتوجيهها بالطريقة
التي ترغب فيها ،ونظرا ألن إلاعالم يعد من ـبرز املصادر الرئيسية التي يستقي منها الفرد
معلوماته فلم تكتفي بنقل امللعلومات فقط بل أصبحت أداة لتوجيه ألافراد والجماعات وتكوين
مواقفهم الفكرية وإلاجتماعية .
ومشاركة إلاعالم في تشكيل الوعي لدى الجماهير يعود لكونها النافذة التي تطل من خاللها
الجماهير على ألاحداث  .ناهيك عن قدرتها في تضخيم الصور وطبعها بقوة في ألاذهان إلى درجة
18
أن املتلقي يشعر أحيانا كثيرة أنه يقابل املرسل وجها لوجه .
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 .9أهمية الوعي الصحي:
الوعي الصحي له أهمية كبيرة في حياة ألافراد والجماعة على حد سواء فاملجتمع القوي
الصحيح يتكون من أفراد أصحاء أقوياء ،يؤدي إلى حماية الناس من إلاصابة باألمراض املختلفة
19
بل يؤدي إلى تمتعهم بالصحة الجيدة عقليا وجسميا .
• يمكن ألافراد من االتمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده في تفسير الظواهر الصحية وتجعله
قادرا عل البحث عن أسباب ألامراض وعللها بما يمكنه من تجنبها واالوقاية منها .
• الوعي الصحي رصيد معرفي يستفيد منه إلانسان من خالل توظيفه لها وقت الحاجة له في
إتخاذ قرارات صحيحة صائبة إزاء ما يواجهه من مشكالت صحية .
• خلق و ل والتقدير والثقة بالعلم كوسيلة من وسائل الخير وإلاحتكاك باملتخصصين .
• أنه يولد لدى الفرد الرغبة في إلاستطالع تغرس فيه حب إلاستكشاف املزيد منها كونها نشاط
غير جامد يتسم بالتطور املتسارع .
 .10جوانب الوعي الصحي :
تشمل عملية التوعية الصحية جميع مجاالت الحياة فيتعين أن توفر باملنزل وهنا يقع على
ألام بالذات مسؤولية كبرى في غرس القيم ولاداب الصحية في أبنائها ،ويتعين على املدرسة
على أداء رسالتها في نشر الوعي الصحي بين طالبيها وباملثل في الجامعة واملؤسسات إلاعالمية
ومؤسسات العمل وإلانتال .
كما تلعب دورا أساسيا في بث الوعي الصحي وغرسه في نفوس أبناء املجتمع والرسالة ال يمكن
إلقاء مسؤوليتها على املؤسسات الطبية فقط التي في املجتمع بل يتظافر جميع القوى ألاخرى،
ومن هنا فإن وسائل نشر الوعي الصحي اليقتصر على مجرد وسيلة بعينها كإصدار نشرة طبية أو
وضع ملصقة أو إذاعة برنامج وإنما البد أن تشمل جانب القدرة الحسنة ،وللوعي الصحي له
أصوله العميقة تنبع من تراثنا إلاسالمي وقد سبق جميع املدارس الغربية سواء في الطب أو في
20
الوعي الصحي.
 .11مكونات الوعي الصحي:
من أهم مكونات الوعي هو مجموعة املعارف واملعتقدات التي يكونها ألافراد عن ألامور
والقضايا واملشكالت الصحية وألامراض خين وإلادمان وإلاصابة ببعض ألامراض كالسمنة
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وغيرها ،فمكافحة ذلك يعتمد على تغيير أنماط حياة وعادات ألافراد السلوكية في مجاالت
محددة وحجز أساسه هو املعرفة ألاولية بالعوامل واملسببات التي تؤدي إلى هذه املشكلة
الصحية .
واملعرفة الصحية هي مجموعة املعلومات والخبرات واملدركات التراكمية التي يحصل عليها
إلانسان من املصادر املوثوقة حول الحقائق ولاراء الصحية التي تشكل عامال للوقاية من
21
ألامراض ورافدا ممن روافد تحسين الصحة وترقيتها .
 .08مجاالت الوعي الصحي :
ال يقتصر الوعي الصحي على جانب معين من ا أمور املتصلة بالصحة ولكنه يتسع مجاله
ليشمل كافة العناصر وهذه العناصر متداخلة الشكل يصعب فصلها وهي كاآلتي :
الصحة الشخصية  :تشمل البيئة املنزلية الصحية والنظافة الشخصية والتغذية الصحية
ويشمل هذا املجال النظافة واملشاكل الناتجة عن قلة النظافة كنظافة املنزل والطعام والشراب
والشارع  ...وغيرها .
التغذية  :يهدف الوعي الغذائي لألفراد على جميع املستويات إلاجتماعية وإلاقتصادية بما يحقق
عادات صحية سليمة ،وهو علم يبحث في العالقة بين الغذاء والجسم الحي كما يشمل تناول
22
الغذاء وهضمه وإمتصاصه وتمثيله في الجسم وما ينتج عنه من نمو وتكاثر وصيانة ألانسجة .
ألامن وإلاسعافات ألاولية  :يهدف إلى توعية ألافراد للعناية بأمنهم وسالمتهم الشخصية حتى
يستطيعوا تجنب املخاطر وإتخاذ القرارات الكفيلة بتقليق نسبة ا إصابات في حال وقوع
الحوادث سواء في املنزل أو الشارع ويشمل إسعافات الجروح والحروق والتسمم والكسور
وغيرها .
صحة البيئة  :وتهتم بغرس املفاهيم البيئية بشأن املحافظة على صالحية البيئة التي يعيش فيها
ألافراد وباقي الكائنات الحية  ،وصحة البيئة هو العلم الذي يبحث في البيئة من الناحية
الصحية ومدى صالحيتها ملعيشة الفرد والكائنات الحية وتشمل صحة البيئة املوضوعات
التالية :
• املاء ووقايته من التلوث وتنقيته .
• الهواء والتهوية والتدفئة وإلاضاءة .
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• املساكن الصحية النظيفة .
• صحة ألاغذية .
23
• وحدات الخدمات الصحية في البيئة.
• الضوضاء وتأثيرها على الصحة وغيرها من املوضوعات الكثيرة ما تتعلق بالصحة .
الصحة العقلية والنفسية  :تهدف إلى تحقيق الكفاءة النفسية والعقلية لدى ألافراد بغية
التحكم في إنفعاالتهم الداخلية من املؤثرات الخارجية على وجدانه وحمايته من ا إصابة
24
باألمراض النفسية والعقلية.
ألامراض والوقاية منها  :يهدف إلى الوعي باألمراض وكيفية إنتقالها ومنع إنتشارها والتعرف على
ألامراض املعدية والغير معدية .
صحة املستهلك  :يهدف إلى املحافظة على صحة املستهلك وحمايته أو تقييم الحمالت الدعائية
25
والتامين الصحي .
 .13مصادر الوعي الصحي  :تكمن مصادر الوعي الصحي فيمايلي :
 التلقي :وهو وصول املعرفة إلى إلانسان نقال عن مصادر أخرى عبر الشخص نفسه
منقولة من مصادر أخرى .
 املاليظة :وهي املعرفة التي يتوصل إلانسان إلى معرفتها من الواقع مباشرة بحواسه
الخمس .
 التجربة :تأتي من خالل التجارب املرضية التي يجربها إلانسان وتصب في مخزونه .
املعرفي فيوظفها للتعرف على ألامراض املستقبلية من خالل ا أعراض املرضية السابقة
ويشكل وسائل إلاعالم منها إلاذاعة باإلضافة إلى إلاتصال الشخص ي كاألطباء والصيادلة
وألاسرة وألاصدقاء أهم املصادر املعرفة الصحية وتلعب دورا مهما في تحقيق الوعي
الصحي .
وقد إهتمت الدراسات الغربية بالبحث عن ألادوار التي تقوم بها وسائل إلاعالم حيث توصل
الباحث سنا يدر  8112في دراسة الحمالت الصحية املعتمدة على وسائل إلاعالم أنها ال تقل
فعالية عن برامج التدخل الوقائي املعتمد على املدرسة وأنها أكثر نجاحا عندما تصل إلى
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الشريحة من الجمهور املستهدف مثال من خالل الحملة ألامريكية لتشجيع الشباب على ممارسة
النشاط البدني في تحقيق بعض أهدافها .
كما قام دوتمان بيرجمان بدراسة العالقة بين مصادر إلاعالم والوعي الصحي عن البدانة
ومشكالتها والتغذية ومشكالتها والنشاط البدني ومشكالته توصل الباحث إلى أن وسائل إلاعالم
النشط مثل إلاتصال الشخص ي وقراءة الصحف واملجالت والكتب وتصفح الانترنيت تشكل
26
مصادر أساسية للمعارف الصحية .
 .14أهمية إلاعالم في مجال التوعية الصحية :
يعد إلاسهام في زرع الوعي الصحي لدى الناس من املوضوعات املهمة وأهم أولويات الناس
ويعتبر وسائل إلاعالم املصدر الرئيس ي للمعلومات تؤدي دورا كبيرا ومهما في بناء الفرد وتكوينه
املعرفي والوجداني والسلوكي من عملها في زيادة رصيده من املعلومات والخبرات التي تنسج
مواقفه وآرائه وسلوكياته ،إن وسائل إلاعالم أصبحت أداة مؤثرة في إستحداث وتغيير
السلوكيات واملمارسات فمضامينه أصبحت مرتبة لألفكار واصفة للمعايير ناقلة للحياة .
كما أصبحت هذه الوسائل ذات قوة كبيرة من خالل إحكام سيطرتها على مصادر املعلومات
التي يعتمد عليها أفراد املجتمع ومنظماته في إتخاذ لاراء و القرارات وتحقيق ألاهداف ولذلك
يسعى ألافراد في إقامة عالقة إعتماد على وسائل إلاعالم لتحقيق ثالثة أهداف وهي :
الفهم  :مثل معرفة الذات من خالل التعلم والحصول على خبرات والفهم إلاجتماعي من خالل
معرفة أشياء عن العالم أو الجماعة وتفسيرها .
التوجيه  :يشمل توجيه العمل مثل ماذا تقرر أن تشتري وكيف تحتفظ برشاقتك وتوجيه
تفاعل مثل الحصول على دالالت عن كيفية التعامل مع موقف جديد .
27
التسلية  :تشمل التسلية املنعزلة مثل الراحة وإلاسترخاء والتسلية إلاجتماعية .
 .15خاتمة
من خالل ما سبق التطرق إليه ،يتضح لنا أن وسائل إلاعالم عموما وإلاذاعة املحلية على
وجه الخصوص لها دورا بارزا وفعال في إرساء قيم الصحة ،من خالل شبكة برامجها ذات
الطابع الصحي وإلارشادي املجسدة في التوعية الصحية وترشيد سلوكيات مستمعيها من جهة
للتحسيس باألوبئة املختلفة ،ومن جهة أخرى ملعالجة بعضها والوقاية من البعض لاخر .
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املخلص :
اس ت ت هده لت تتة الد است تتة الاثنوغراهيت تتة مالح ت تتة (باملشت تتا ة) تفت تتاعالا أمفت تتال مت تتا ت ت
املد ست تتة ولت تتج بع شت تتو تترفت تتة املشت تتالدة التلفز و يت تتة ت ت ست تتيا الرو ت تتة مت ت حت تتالل م اولت تتة
استتطنقا مرا ستتاا لمفتتال ل ترا املت اينتتة أثنتتاا املشتتالدةذ وأثتتر لتتة العال تتاا وال تتلو ياا
املختلفة وظروف املشالدة الجراعية...
الكلمات املفتاحية :جراعة ل را سيا الرو ة مف ما

املد سة.

Abstract:
The study revolves around an ethnographic research that is based on the
participative observation of preschooler viewers' interactions in a receptive
context (watching TV). The study's main objective is to analysing the practices of
pair-children; their differences and the impact of both relationship and conditions
of this collective reception experience.
Keywords: peer group, kindergarten context, pre-school children.
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الاشكالية :
أشا ا بعض الد اساا التي ت ث عال ة القف بالتلفز و أ لمفال بشالدو
سنواتهج امل كرة بإعجاب شديد تتةب ا ط الهج الصو وللوا البرا ة
التلفز و
تعاملهج مع مضامينه وهقا لعوام
والحركاا ولصواا واملوسيقى ...وأ الصغا يختلفو
هردية تتعلق بعرر وجنس القف وم توا العقل باإل اهة إلى عوام مو وعية حا جية
ً
أحرى .م لنا تكر ألرية لة الفئة ترهو لوسائ الاعالم الجراليرية وجزاا م الالترام
بالوا ع وامل تق معا حيث تشك شر ة واسعة الرتترع را بشكلو الجي التال .
باملقاب أ دا د اساا سوسيولوجية و ف ية على ألرية اض لمفال حياة الصغا
تشك لة املؤس اا اليوم الفضاا التربوي التعليمي م جهة والفضاا
حيث أص
الاجتراع الةي يرشد و ضر القف إلى ت ديد ا ترائه الاجتراع والحضا ي وتوسيع
عال اته وإتاحة الفرصة أمامه للتفاع الديناميكي مع آلاحر وللتع ير ع الةاا والثقة
بالنفس وا تياد ال ئة وا طشاف معاملها...
را بعتبر التلفز و م بي الوسائط التي ت تغلها مؤس اا اض لمفال بالجزائر ت قيق
بعض ألداهها .لمر الةي ب رح للصغا باالجتراع حول الشاشة سيا جديد بعيدا ع
أحضا أسرلج لتبروز ظالرة ت ت ق الالترام والد اسة م جوا ب عدة (القا و ية والنف ية
والاجتراعية وإلاعالمية) متي ة الفرصة أمام الت قيق الاثنوغرا على وجه الت ديد التقرب
أ ثر م لةا الجرهو ومعابشته ع ثب بغية ق الصو ة املاثلة أمامه بد ة ومو وعية
حاصة وأ ه يتعة اجراا مث لة الد اساا ر حصائص ال يا العائل الجزائري.
م لنا هإ لة الد اسة التي جرا حيثياتها برو ة " "au Calinouحالل الفترة املرتدة م
شهر دب ربر  7102إلى شهر ماي  7102ت هدف معرهة حقيقة تترفة املشالدة التلفز و ية
سيا الرو ة مع أ را ه بعيدا ع ال يا املنزل ذ وهرصة ال طشاف
التي يخو ها القف
اهرازاا لة التترفة الجراعية ومدى تأثيرلا على مختلف التفاعالا ال سيرا وأنها عره
ا راها و الفردية بعدما كا مرا سة جراعية تترع أهراد لسرة .وه م اولة تقود إلى
التصدي لعناصر املو ف الاتصال كالجنس وم يعة التفاعالا بي الفاعلي (لمفال)
وأثناا وبعد عرلية املشالدة التلفز و يةذ ولةا بناا على مرحنا لإلشكال امل و ي التال :
116

رزيقة حيزير

اثنوغرافيا املشاهدة التلفزيونية مع الاقران في سياق ّ
الروضة

ّ
كيف يعيش طفل ما قبل املدرسة تجربة املشاهدة التليفزيونية مع أقرانه في سياق
ّ
الروضة؟
وسيكو مناس ا مرح جرلة م الط اؤالا امل اعدة لال تراب م تف ير ال الرة
املد وسة م كاهة جوا بها وا ت اماتها :ماذا بشالد القف وما مكا ة جهاز التلفز و سيا
الرو ة؟ ما ه عاداا مرا سة املشالدة سيا الرو ة؟ وما لو وا ع تفاع أمفال
الر اض والترامهج بالبرامج التلفز و ية؟ وهيرا تتتلى دود لهعال؟ ما ه أشكال ومر
التفاع مع البرامج التليفز و ية ح ب املتغيراا الديروغراهية؟ و يف تؤثر عرلية املشالدة مع
ل را سيا الرو ة على م يعة تفاعالا لمفال؟
منهج وأدوات التحقيق الاثنوغرافي :
اسطثررا ال احثة املنهج الاثنوغرا بغية اسطنقا تفاعالا أمفال الرو ة مع البرامج
إلاعالمية املوجهة إليهج وم اولة تف يرلا والترييز بينها لتقديج تقر ر مفص ذ يتع م
ً
تترفة املشالدة التلفز و ية الجراعية سيا الرو ة وا عا ًّ
حيا ومعاشا .حاصة وأ ال احثة
لةا املو ف القروح لجرع املعقياا الخام م ب ئ ها الق يعية
بشك كام
شا
وتقديرها را يرالا الصغا ول س العكس ولةا م حالل الاعتراد على أداتي املالح ة
باملشا ة واملقابلة .وتعرف الاثنوغراهيا على أنها "وصف د يق لك ما را أو ن رعه 1".وه
2
ح ب ال احث "هيترما "  David Fettermanه وعلج الوصف ملختلف هصول الحياة...
ّ
عينة املالحظة :
احتا ا ال احثة و ة " "au calinouبالجزائر العاصرة بصو ة عردية لتكو
الرو ة التي تق ق هيها متر اا ال ث و د شرل عينة املالح ة  01مفردة تتراوح أعرا لج
ما بي  4و 1سنواا (منهج  2ا اث و 2ذكو ) م املتروع الكل ألمفال الرو ة الةي ي لغ
عددلج  61مفال يتوزعو على ( ج لصاغر لواسط لكابر) .و غج صغر حجج العينة
إال أ حضو متغيراا ثيرة كالجنس وجهة الا تراا ...ب رح لنا بنوع م الترثيلية الدالة
وامل ددة اما الزما واملكا الةي تتج هيه متر اا الد اسة .را أ ه عادة ما يكو عدد
الحاالا مث لة ال وث الكيفية صغيرا أل " د ة ال احث على تقديج صو ة عريقة ع
3
امل وثي تق كلرا زاد عدد أهراد العينة".
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الزمنية ّ
الحدود ّ
للدراسة :
استررا الد اسة امليدا ية ستة أشهر م العر املتواص برعدل ساعة واحدة
اليوم إذ حدد ا إلاما الزمني لل ث م الفترة املرتدة بي شهر دب ربر  7102إلى غاية شهر
ماي  7102مع إ صاا يومي عقلة نهاية لس وع وأياما كا توا خ ملناس اا عاملية.
تحديد املفاهيم :
 .0ألاقران Peer group :لج جراعة م لمفال املتقا في (املتتان ي ) ال الةي
يرتادو فس الرو ة و تعر و لنفس البر امج التلفز وني اللح ة ذاتها والقاعة ف ها.
 .7سياق ّ
الروضة Kindergarten Context :لو امل يط أو الفضاا الةي يتج هيه هع املشالدة
التلفز و ية بشك عام والةي ي يط ب روف التفاعالا وأ راط تلقي للرسائ الاعالمية
لة التفاعالا وعنصري الزما واملكا لةلك هإ حصوصية
ولمراف التي سالر
الرو ة وتفاعالتها ه ال يا العام الةي تتج هيه عرلية املشالدة.
املد سة متروع
 .3طفل ما قبل املدرسة Pre- school children :قصد بقف ما
لمفال الةي ينترو إلى الفئة العرر ة م  4إلى  6سنواا .و نق رو الى متروعتي على
م توى صفوف الرو ة مرحلة الرو ة ومرحلة الترهيدي.
استخدامات املنهج الاثنوغرافي في بحوث علوم الاعالم :
نشاط بصري مقتصر على املتاالا الاجتراعية
لج بعد املنهج الاثنوغرا
ول ثروفولوجية ...ولكنه تعدى إلى متاالا جديدة م لب اث أب اث الجرهو  .حيث يصف
املختصو علج الا تصاد الاثنوغراهيا "أنها منهجية ب ث ت رح بوصف ثيف وفليغ للفع
الاجتراع  .غج أنها ظهرا بي أحضا العلوم الان ا ية خقوة مالئرة و اد ة على جلب
بيا اا ههج حاصة باملتترعاا والثقاهاا ومختلف النشاماا الان ا ية .و د تج استعا تها
حق الط و ق بغية د اسة جرهو امل هلكي  4 .م جه ها لج تفوا ال وث إلاعالمية
م
هرصة استدعائها مع نهاية القر املاض ي للوصول الى ؤى حاسرة حول استخداماا وسائ
إلاعالم الجراليرية سيا اا الحياة اليومية .إذ كا لناك اتتالاا ومتاالا لتق يقها على
قا واسع مضيفة بةلك جرلة م لهكا واملفاليج واملصقلحاا التي أثث ل داياا أب اث
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جديدة و تائج علرية تصب باألساس مو وع جرهو وسائ إلاعالم والاتصال .ولجأ
ال احثو إلى الاثنوغراهيا "حاالا يكو هيها مو وع الد اسة غير مألوف لدى هر ق الت قيق
وحيث بعتقد أ ال يا العام له تأثير مهج متر اا الد اسة يتج التر يز عليه لفهج امل يط
رة شاملة على مختلف امل ائ املرت قة برو وع ال ث الةي ال يتقلب م ال احث
وتكو
1
بالضرو ة معرهة لية به".
مترلها ألرية
وبعدما عررا سيقرة لب اث الكرية على د اساا الجرهو والتي لرش
املتلقي ومختلف املرا ساا الفردية  6كا سنواا الثرا ينياا م القر املاض ي ققة
الت ول و ق أب اث الجرهو م دائرة التأثير بقيادة "داهيد مو ل "  David Morleyو هقائه
إلى الالترام بعناصر العرلية إلاعالمية والاتصالية م منقلق املالح ة الاثنوغراهية حاصة
"أ ملشكالا إلان ا م يع ها الخاصة ههي تختلف احتالها كليا ع مشكالا املادة 2".وفاعت ا
2
الاثنوغراهيا منهجية ب ث ت تخدم لد اسة "املنتتاا املادية وغير املادية لإلن ا ".
وكا ملا دمه "ستوا ا لول"  Stuart Hallم جهود علرية ت ليلية للجرهو إما الد اساا
الثقاهية التي أهض أ "املتلقي ل س معزوال اهعاله الاتصالية ع الوسائط التي
ب تخدمها ول س معزوال أيضا ع م يقه 9".را تعتبر الن رة النقدية التي دمها ال وسيولوج
"م شال دوسيرتو"  M. De Certeauبداية الققيعة مع تلك الد اساا الكرية ود اساا ت لي
املضرو التي اعتبرلا "سيرج برو س" ظل غير كاهية ألنها توجه باألساس إلى معالجة ظالرة
استخدام التلفز و حا ج سيا ه اليومي وت لي مضامي الرسائ إلاعالمية ...أو أنها ب وث
ائرة على لساليب الكرية التي تعني بقياس حجج الجرهو  01".را يرى لةا ال احث أ
"أعرال "دو سيرتو" تتالقى مع أعرال "بلومر  Blumerهيرا يخص الاستعراالا وإلاش اعاا
اما لا النفس ي والوظيفي مع أ "سيرتو" يقترح هتح إشكالية املقاومة اليومية ذاا الق يعة
00
الاجتراعية وال ياسية مقاب عروض أجهزة التوزيع والاس هالك".
و ة ر أ "م شال دو سيرتو" د مرح إشكالية ح لى برؤ ة جرالية للحياة اليومية أبهى
تتلياتها البشر ة م حالل م اولة الكشف ع جرلة الابتكا اا وإلابداعاا التي ينتتها يوميا
ذلك الشخص العادي الب يط املنصهر داح الحشود .ومنها دعوة إلى "التعرق ظالرة
استخدام التلفز و سيا ه اليومي غج أ ه لج يتوجه إلى د اسة املرا ساا التليفز و ية.
119

رزيقة حيزير

اثنوغرافيا املشاهدة التلفزيونية مع الاقران في سياق ّ
الروضة

ههو بعتبرلا مرا سة عادية تدو هضاا م إلابداعاا املترددة التي تريزلا الحياة اليومية غير
الخا عة ملنقق العقال ية املهيرنة واملنقق ال يرو رامي والتتا ي املت كج الةي ت كره أجهزة
املرا ة الاجتراعية للرتترع الاس هالكي 07".ليعقي لل احثي مادة تفكير ال تن صر هقط
الجرهو الفعال والنشط الةي تبنالا العديد م ال احثي الحقا والةي سيتددو بعرق
حق د اساا التلقي.
وإلى جا ب ب وث املالح ة الاثنوغراهية ألعضاا الجرهو التي تضع استخدام التلفز و
سيا الحياة اليومية ( )D. Morley et R Silverstoneا تكز  J. Lullأيضا على املالح ة
عرق العائلة تراعة م يعية ترا س املشالدة حيث ا قلق م إشكالية تدو حول دو
التلفز و تكنولوجية منزلية داح الحياة لسر ة وأسفرا النتائج أ له دو ا أساسيا :
أولهرا اعادة بناا وتشكي الحياة العائلية على م توى التو ي والعاداا ال لو ية قر
املشالدة والثاني هتح باب الحوا بي أهراد لسرة حول مختلف املضامي التي تتج
مشالدتها 03.را بين د اسة لملاني "جيرس وج" أ استخدام امليديا بقيادة التلفز و لج
ُبعيد تشكي الحياة العائلية (تن يج الو التأث ث املنزل الفضاا املنزل امل ت م
التكنولوجياا التفاعالا )..هقط وإ را ت بب أيضا حلق الصراعاا العائلية وإبراز
04
املعا ة .ولو ما ستنتته م القصص اليومية الكثيرة امل تردة م وح الوا ع.
لةا باإل اهة إلى ب وث حديثة ( Schleesingerو ) j. Bourdonاعتردا املقابلة املعرقة حول
املرا ساا اليومية واستخداماا التلفز و  ...وه ب وث كا ققة ا تكاز ألب اث أحرى جديدة
ظ ب ئة تكنولوجية غيرا الكثير م تفاصي الحياة وأبق أب اث الجرهو و شة ب ث
مفتوحة باستررا ت اول بي أحضانها علوم إلاعالم والاتصال أ تؤسس لنف ها حقال معرهيا
ائرا بةاته بغقي هضاااا واسعة ب عى لل ث املقا فاا والعناصر الاتصالية.
ّ
اثنوغرافيا الطفولة :
تعتبر د اسة القفولة حصيلة جهود علرية متنوعة الاحتصاصاا كونها جزا ال يتتزأ
م الالترام بالوا ع وامل تق معا غج اعت ا لا م الد اساا املعقدة ألنها تواجه مشكالا
منهجية ومو وعية آ واحد حيث ال تزال أدواا ال ث لةا الرتال ال ترلك الكفااة
القياس الةي يرك أ يص بالنتائج إلى الد ة والتعريج واملو وعية را لصعوفة إحضاع
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لمفال لشروط منهج التتر ب م جهة ولعدم د تهج على التع ير وفالتال الحصول على
إجاباا منهج بالد ة املقلوفة وعدم إمكا عزل أ راط ال والر املراد التقص ي عنها ع تأثيراا
حا جية أحرى 01.وم املشكالا التي تواجه ال احثي أيضا حق القفولة "أ لمفال
وثقاهيا .هل س لناك مفال يطشابها تشابها ً
ً
ً
يختلفو هيرا بينهج و ً
تاما أل لك
وفيئيا
اثيا
مف صفاته الخاصة وحبراته ولو ح ب "بياجيه" "ل س صو ة م ق لص ع عامله ولكنه
يتني معا هه بتهود الةاتية وفقر قته الخاصة جدا وأ لك مف حصائصه التي ينفرد بها
ع أ را ه 06".را أ لألمفال أيضا " ك متترع مفرداا لغو ة متريزة وعاداا و يج
ومعايير ومر حاصة اللعب وأساليب التع ير ع أ ف هج ولهج تصرهاا وموا ف
وا فعاالا و د اا 02...لةلك استقاع الد اساا حالل العقود الاحيرة الت ر م الوصف
والخروج إلى امليدا للكشف ع أسرا عال اا القف برؤس اا التنشئة الاجتراعية كاألسرة
02
وجراعة الرها ووسائ إلاعالم ...لتتد لة لب اث ألري ها ووزنها بي بقية ال وث العلرية.
و لةا املضرا وهر ال احث لمر كي " وفرا لوهي "  Robert A. Levineمل ة تا خية عامة
ع اثنوغراهيا بترع الد اساا ولب اث التي ا تزا لةا الاما حالل القر العشر "برا
العلوم ال يولوجية واللغو ة والعلوم الاجتراعية والنف ية
ذلك لعرال التي أجر
ول ثروفولوجية ولدبية والق ية ( )...وتقو ا حالل النصف الثاني م القر املاض ي لتغقي
جريع منامق العالج .وه أعرال اثنوغراهية متعلقة بالقفولة جرع ونشرا سنة 0991
شك تاب .لةلك هإ الهدف ( )...لو إبراز مدى تنوع الد اساا إلاثنوغراهية املتعلقة بالقفولة
التي نشرا على مدى ثرا ي  21سنة املا ية" 09.وه أب اث اعتردا ال رد الوصفي بناا على
املالح اا امليدا ية واملقابالا ألنشقة وتتا ب لمفال زما ومكا معيني دو إلرال
ال يا اا الاجتراعية والثقاهية والنف ية ...هدهع لة الد اساا الاثنوغراهية إلى إعادة
الن ر تائج ال وث التتر بية التي لها ح اسية تتا ال يا اا املختلفة لل كا إذ ال
يرك ههرها دو معرهة تفصيلية لل يا اا الاجتراعية والثقاهية التي تعقيها املعنى.

نتائج ّ
الدراسة:
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بين تترفة املشالدة التلفز و ية سيا الرو ة أ رط التلقي لدى الجرهو
الصغير يختلف ًّ
كليا ع أشكال التلقي لدى الفئاا ال الغة التي تترتع بخبراا سابقة مت اينة
وإد اك للروا ف املعرو ة .هإ كا التلقي لدى الك ير يتوزع بي ثنايا حقائب تتا فه ومعا هه
وإد اكاته املت اينة م هرد إلى آحر هإ التلقي لدى امل وثي توزع بي وا عهج وما ُبعرض
البرامج لي وي و عا جراليا ين ُ
تلقي
ض بالحياة هاألمفال كا وا جزا م البرامج بشا كو
العرض وإعادة ا تاجه آ واحد.
 .0ت ي م حالل الت قيق الاثنوغرا أ املشالدة سيا الرو ة مقس يومي لدف إلى
مج ا عائالتهج م جهة وإلى تعو ضهج ع غياب
امتصاص لق لمفال وتهدئ هج
الحديقة م جهة أحرى .وعليه هإ املشالدة التلفز و ية سيا الرو ة ه امتداد
لة
ا اهة أو ت ي لها .را أ ا طشا التلفز و
للرشالدة ال يا املنزل ول
املؤس اا التربو ة وا ع م ت دث ب تدع وعيا بيداغوجيا جديدا وحاصا التعام مع
سلوك القف تتا املادة املعرو ة وح استغاللها عرلية التعليج والتثقف والتربية م
حالل منا شة املضامي وتقر بها أو مقا ها مع ما لو موجود الوا ع.
 .8أظهرا النتائج أ أغل ية البرامج املقترحة ه برامج ترفو ة وتعليرية وترهيهية تتواهق مع
الخصائص والحاجياا لساسية لألمفال اج هج إلى تعلج املها اا اللغو ة .وه برامج
احتلف مدة بثها وا ترح مادة ثيفة متعددة الشخوص ول راط الثقاهية واملرجعياا
الحضا ة واتضح أ امل وثي يفضلو البرامج التي تعلقوا بها سيا هج العائل .
 .3ت ي أ البرامج التلفز و ية التي بشالدلا الصغا ه برامج امقة أو مدبلجة إلى اللغة
الفرن ية ما أعقى للقف هرصة إتقا لة اللغة على ح اب اللغة لم علرا أ ص املادة
 26̸ 77ينص أ لغة التعليج التربية الت ضيرية ه اللغة العرفية .ونشير إلى أ الكثير م
البرامج التلفز و ية املختا ة وعلى وجه الت ديد القصصذ وفالرغج م أنها هت عيو الصغا
على مختلف أ واع الكتاباا امل تن قة م آلاداب العاملية وإلى تراث شعوب أحرى إال أنها
أبعدته فس الو م حيث املضرو القيمي والتربوي ع تراثه وثقاهته العائلية وسيا
متترعه الةي يرك التعرف عليه عبر بعض لنشقة أو سرد القصص الشع ية .لةلك يرك
القصة املكتوفة و فرا لج تد ك اض
القول أ التلفز و كوسيلة ترهيهية وتثقيفية عو
لمفال أ مث لةا الح لو ا عاف لعال ة القف بالكتاب وتعو د النشا على ما لو سه .
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 .4أظهر ال ث أ ا و انشاا اض لمفال و ةلك الالترام بفئة أمفال مرحلة ما
الترد س الهامة الجزائر بعاني حلال هفي الو الةي يكو هيه الات اع مقلوب وشرط
رو ي هضاا الرو ة على اعت ا عام يوهر الحر ة الحرة للقف التي ت اعد على النرو
الج مي والعقل والنفس ي ...وفالرغج م أ املادة الرابعة م دهتر الشروط النروذج املق ق
على مؤس اا ومرا ز استق ال القفولة تنص على رو ة أ ت تتيب لة لحيرة ملتروعة
وعدد لمفال امل تق لي بت  0.4م 7لك
م املقاي س منها أ ت دد العال ة بي م احة امل
71
3
مف وأ يكو حجج الهواا الضرو ي لألمفال  4م م الهواا لك مف  .غير أ لةا
ُ
الشرط ال َت ُ
برز رو ته مع ج اض لمفال التي تتخة م شقق العرا اا مقراا الستق ال
الصغا باإل اهة إلى غياب وا ي توحد لسعا والبرامج امل قرة .و د دهع غياب املرا ة
الصا مة ب عضها إلى النشاط حا ج الاما القا وني أو عدم الالتزام بدهتر الشروط.
 .1جرا املشالدة التلفز و ية سيا الرو ة مع ل را ظ غياب جهاز الت كج ع بعدذ
إذ شالد لمفال ك ما ُعرض اعة النشاماا دو تغيير القناة أو البر امج .لمر الةي دهع
بالصغا إلى ت ني استراتتياا سلو ية  des stratégies comportementalesمكن هج م الفرا
وتفادي ما لج يرغ وا مشالدته .إذ ت ن يومياا لمفال حالل املشالدة التلفز و ية ابتعادا
متواصال ع البرامج التي لج تعجبهج أو تتةب الترامهج أو لج بشا كوا احتيا لا .هاعتردوا
متابعة
على املواث ة ال لو ية  zapping comportementaleتع يرا ع عدم الرغ ة
املشالدة كا أعرا ها الحر ة والنشاط امل ترر را أدى لمر لدى ال عض منهج حينها إلى
الكثير م القلق والا قراب والشعو باملل دهعهج إلى التصرف بصو ة هو و ة وفالتال
حدوث الصدماا والصراعاا كالعراك بي الةكو أو الاعتداا على بعض "املرتلكاا"...
وبهةا يرك القول أ لمفال امل وثي ت كروا مشالداتهج م حالل تكتيكاا ج رية
وسلو ية صدا ما لج يرغ وا مشالدته نوع م أ واع املواث ة  zappingو هضوا أية
م اولة امفاا التلفز و الةي بدا و أ ه جل س مهدئ أو سلة ألعاب تزود منها لمفال برا
َ
أ ادوا إلثراا حركاتهج ول ِعبهج ...حيث استقاع البرامج استرقا حيال لمفال الةي استقوا
منها ما دهعهج إلى ابتكا مر لعب جديدة وحركاا ج ريةذ و لدوا بعض الشخصياا
ه ف وا مختلف الكلراا والتعابير أغلبها باللغة الفرن ية .را حف وا املعلوماا املفيدة
كالح اب وللوا وأسراا ك ما ي يط بهج ب رعة.
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 .6التج ك لمفال باملشالدة عند بداية تشغي التلفز و ولئ احتلفوا ذكو ا وإ اثا وع
البرامج .والتر أغل ي هج برا ُ
سيعرض ملدة ال تز د ع عشرة د ائقذ هقل الفوض ى وحركاا
لمفال أثناا مشالدة البرامج التي غ وا هيها وأح ولاذ وسعوا م حالل تفرجهج و اا ت قيق
لةة املشالدةذ وا ت ا ا ترال القصة بفا غ الصبر .باملقاب لج يفوتوا هرصة التع ير ع
اعجابهج بشخصياا كا تو ية أح ولا أو تعلقوا بقد اتها العجائبية .را شعر لمفال بالضيق
عليهج برامج ال ي ونها .م جهة أحرى تناهس الصغا امل وثو على
والتوتر عندما ُعر
سلوك تقليد الشخصياا أو تقرص أدوا لا.
 .7اتضح أ للر وث تفضيالا بالرغج م ميولهج إلى مشالدة الرسوم املت ر ة إذ كا
ً
هيصال عرلية املشالدة را للعاب ً
تراما .هر حالل تةو واس هالك
عنصر"الةو "
الصغا للرادة املفضلة قد مدى استرتاعهج بالتفرج وم اكاتهج للرشالد بقد ما استقاعوا
ألعابهج وحديثهج وأهكا لج ..واستقاع الصغا تقويعهاح ب التراماتهج و غ اتهج.
 .2لعب متغير النوع دو ا لاما ا ساا احتالهاا عريقة عرلية التفاع التلفز وني والةو
املصالح بي إلا اث والةكو وت اين وجهاا الن ر حول وع
ومر املشالدة حيث تعا
البر امج .هرال إلا اث إلى الرسوم املت ر ة ل ثو ة التي تكو هيها شخصية لبقال ا اثا
وهض الةكو البرامج "الةكو ة" التي توجه إليهج واحتوا مشالد املتابهة والعنف وللوا
الدا نة .را تقرص هئة الا اث أدوا الشخصياا الكا تو ية "املؤ ثة" حي مال الةكو إلى
تقليد الشخصياا الكا تو ية "الةكو ة".
 .0بين الد اسة أ الةكو كا وا أ ثر عدوا ية تتا املضامي التي توجه إلى هئة ال نااذ
وسعوا بك ما لديهج م وة م حالل اللجوا إلى إحداث الفوض ى العا مة أ جاا القاعة
وإلالحاح املتواص على املعلرة إليقاف عرض البر امج "ل ثوي" الةي أثا مللهج .وتريزا هئة
إلا اث بالهدوا تتا الةو املغاير لةو ه الخاص حيث هضل اللعب والر ص زاو ة بدل
وعا مغايرا لهج
املشالدة أو إحداث الفوض ى .ولج تك الصغيراا أدنى م الةكو وإ را
الةو ومر التصرف.
 .09أ دا سلوكاا لمفال أ مشالدة برامج الرسوم املت ر ة هع مفول م ض وال يرك
تصو لا دو لةا الجرهو الدائج الحر ة والشديد الا ط ا ملا حوله ولك ما ُبعرض را بين
هقط ضاا للط لية ولكنها نشاط ايتابي له أغراض غج
أ شعو لج تتا البرامج ل
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ب ام ها ههي و ود تفكيرلج وزاد لقرائق لعبهج ولغ هج وثقاه هج املشتر ة وامت ا لد جة
ا ط الهج .و د ا ط ب لمفال العديد م املعلوماا املفيدة والثروة اللغو ة.
 .00ا ت ط تفاع لمفال سيا الرو ة مع البر امج بردى تعلقهج به و غ هج مشالدته
وإلاش اعاا النف ية التي ي ققونها .لةلك ُيرك اعت ا مو وع دينامكية تترفة املشالدة
اما ب ثنا الحال هرصة للقف للتع ير ع وجود وذو ه الخاص
التلفز و ية مع ل را
بي أ را ه والةي بعقيه الترايز والتنوع وي رح له معابشة رط جديد م املشالدة بعيدا ع
ال يا العائل حاصة وانهج كائناا ديناميكية ال تكف ع الحر ة والنشاط والتفاع الةي
ينقوي تأثيرا مت ادال بي لمفال الفاعلي م جهة وفي لمفال والتلفز و م جهة أحرى.
 .08حول امل وثو اعة النشاماا إلى م رح ا قلقوا بي أ جائه شر ك إعادة صياغة
وابتكا عرض جديد بالتوازي مع املشالدة التلفز و يةذ هكا لة القاعة تت ول تا ة إلى غابة
حضراا تتري هيها ك أ واع الحيوا اا ه ُ رع هقاع الدب ة وعواا الةئاب و تد ل ا ب تتري
وتقفز لنا ولناك (يتقرص بعضهج دو ل ب) ولناك أ ثر م شخصية "ماشا" ت طنتد وتا ة
ُ
أحرى تت ول فس القاعة إلى مز عة ت رع هيها مأمأة الخرها الكثيرة وصياح الديك و اح
الكالب (ولو ما استوحا الصغا م بر امج "الخروف شو ") .وأحيا ا يلعب لمفال بال مل
ويشالدو التلفز و آ واحد (مشالدة ومشالدة مواز ة)!
 .03احتلف مر وعاداا مشالدة تلفز و ية لدى امل وثي م أمفال الر اض ذكو ا وإ اثاذ
إذ ت اي لمفال باحتالف آلاباا أ ف هج وما بينهج م هرو هردية هلك منهج شخصية
ائرة بةاتها وهر دة م وعها .لمر الةي أثر مر التفاع واملشالدة .و د أظهر حالل لة
الا امة الاثنوغراهية بعض لمفال إدما ا وم الغة املشالدة التلفز و ية و تريز غيرلج
باحتراهية املشالدة م حيث أنهج جعلوا م التلفز و وسيلة للحصول على ما بغةي حيالهج
م أهكا ي تاجونها أثناا لعبهج وتفاعالتهج  interactionsمع الفضاا ومع بعضهج ال عض.
 .04اتضح أ املشالدة مع ل را لها تأثير أ بر على عرلية التفاع حاصة وأنها أعق جوا
م للفة بي جريع ل را وشعو ا بوحدة الحال وشجع بعض لمفال الةي ال يتكلرو
بقال ة أمام آلاحر على تعلج الكلراا والجر والتزود بثروة لغو ة وترديدلا مع ل را
دو حوف أو حرجذ وشعو لج بال رو وال هجة م حالل املشالدة مع الصح ة واللعبذ مى
لديهج الابداع الفكري والحس ي وحيالهج م حالل الانسجام اللعب واملشالدة .وكا بهةا
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املشالدة التلفز و ية سيا الرو ة هرصة وحبرة جديدة لامة لألمفال امل وثو ههج
شالدوا التلفز و وتفاعلوا على دم امل اواة .و بعض لحيا عبروا عرا ينهك حيالهج بك
حر ة ودو أ بسخروا م بعضهج ال عض .وعليه هإ تأثير لمفال بعضهج على بعض له
مريزاته وهوائد مر قة املشالدة و تشكي حياالتهج و اش اع حاجاتهج النف ية.
و لةا الاما أ دا د اساا اجتراعية و ف ية عديدة على ألرية دو جراعة أ را القف
على رو شخص ته وترف ته .إذ أنها توهر املناخ الاجتراعى الةى يزود باأل راط واملها اا ولدوا
والقيج ال لو ية للجراعة .مع التأ يد أ املتترع الجزائري د شهد تقلصا دو "الحومة" أو
"الز قة" التي كا تترع الصغا ل داد جراعاا مرجعية وسيقة وت رح لهج باللعب
الجراع ولةا ب بب تراجع الثقة املعهودة لةا الفضاا الةي اسط دل برهيق اسره
التلفز و ذ ههو أهض وسائ الحراية م مخامر الشا ع .وعليه تد أ التلفز و يلعب دو
الحدائق على م توى اض لمفال ويعوض "الحومة" على م توى ال يا العائل و قى على
عال ة م تررة ومتواصلة بترهو الصغير.
وأل ه "اتضح مع الزم أ لمفال لج يكفوا ع مشالدة التلفز و ود اس ها ظل عا فة على
ت لي املضامي ال الرة دو الغوص ال ث ع بعض لبعاد املختلفة ا ره بعض
ال وث الاعالمية و الالترام بتأثيراا ال يا الاجتراع للر يط العائل حيث شف
ال احث  Jésus Bermejo Berrosأ الن ام العائل له دو هعال سج مالمح وحصوصياا
سلو ياا لمفال تتا التلفز و وأ ال نية العائلية وحصائص آلاباا وحصائص لمفال تؤثر
تأثيرا بالغا على مر قة املشالدة لدى القف  .لةلك يرى أ القف ينقلق م ذاته وم مختلف
21
العوام الخا جية التي تؤثر على سلوكاته وعلى تقو الثقا .
املد سة
ولو ما تؤ د أيضا ال احثة  Sara Pereiraالتي تة ر د اس ها حول "مف ما
والوسامة العائلية حالل املشالدة التلفز و ية" أ العديد م ال احثي على غرا شوهالييه
سوشو الزا وغيرلج يتفقو على أ مر قة املشالدة التلفز و ية لدى لمفال تتأثر بال ئة
لسر ة را تة ر بي سقو لة الد اسة أ شوهالييه بعتبر دو آلاباا وتصو ال ئة لسر ة
22
الو الحا ر بعدا أساسيا د اسة عال ة لمفال بالتلفز و ".
 .01شف تائج املقابالا مع لولياا أ وع الوسامة الوالدية أثناا املشالدة ر ال يا
العائل تراوح بي الوسامة املرا ة والتقدير ة والوسامة الصامتة لك مغ الوسامة
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الغائ ة ولةا ح ب ما دمه ال احث الفرنس ي  J. B. Berrosأل ه يرك احتزالها الثالوث
23
املقترح م مرف ال احثة  : Sara Pereiraالوسامة املقيدة والوسامة التقييرية والالوسامة.
 .06ت ي أ لمفال لج أ تأثرا باملالح ةذ أي ال يتأثرو بوجود مالح ي لةلك استقعنا أ
نشا هج يومياتهج ومرا س هج ب ر ة لنكطشف التلفز و را يرا الصغا ولج يترتعو
بالفرجة وسلقة اللعب واللهو آ واحد لةلك عندما قر مالح ة جرهو لمفال يتب أ
م سنالح هج أم لج م سيالح و نا؟).
ط اال ل
 .07شف لنا املقابالا مع أولياا لمو أ املشالدة التلفز و ية مرا سة يومية مشتر ة
مترد م احة ترهيهيةذ ب لح ة م
تختلف م عائلة إلى أحرى ههي لدى ال عض ل
ُ
للفة واملودة تتري سيا من ج يتواص م حالله آلاباا مع لمفال م اولي فط
متر اا املضامي مع ما ي دث املتترع .ب نرا وجد الا لدى بعض لسر هرصة لال تقال م
حياة يومية متع ة بالضغوماا إلى عالج الراحة والاسترحااذ وكا عند بعضهج آلاحر النققة
النوم) .م جهة أحرى ذ را فس
الفاصلة بي حياة اليق ة والنوم (مشالدة التلفز و
العينة م العائالا أ جهاز التلفز و يأحة أمكنة مخصصة مختلفة باحتالف العائالا ولك
لمفال بشالدو غرههج أو غرهة املع شة .م لنا تبرز ألرية التوصية بضرو ة توسيع
الد اساا الاثنوغراهية ال يا امل ل حتى ترك م استكشاف دو آلاباا توجيه
عرلياا املشالدة التلفز و ية ومختلف أبعادلا الح اسة ومقوسها املت اينة واملعاني التي
تنتتها لة املرا سة الاجتراعية املشتر ة...

خاتمة :
سع الد اسة إلى ا ت ام عالج القفولة "امل كرة" وه تخوض غرا تترفة املشالدة
التلفز و ية سيا الرو ة حيث استخلصنا عبرة أ لألمفال إد اك وذو وأ للفرو
الفردية دو لام ت ديد عال هج باملشالدة وأنهج هئة اجتراعية ترث جرهو ا حاصا
أو اعه ومر مشالداته وتفاعالته العفو ة والق يعية ولح اا مغامراته الجا ة مع
ً
وث
املضامي التلفز و ية .وحتى ال ي قى الجرهو ُ الصغير سوى كلرة غائ ة ع الد اساا وال ِ
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الاعالمية امل لي ِة ومتر َد ضحي ٍة لتالع اا وسائ الاعالم ين غ أ ن رع صوته ونع ش داح
َ
َ  ت دث...وا عه
لغته و فكر بقر ق ِته و قاوع تصرها ِته ومنققه و رته لألشياا لنعرف حقيقة
مرا سته ومناو اته واستراتيتياته و د اته على التخفي حلف ش كة م ال لو ياا وللفاظ
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الكتابة للصورة وتأثيرها في مضامين ألافالم املوجهة للطفل
دراسة تحليلية للفيلمين الكارتونيين " أنا املاعز ألاليف" و "سبونج بوب".
Image writing and its impact on child-oriented film content
An analytical study of the two cartoons film "I am Goat" and
» « Spongebob
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ملخص:
يشكل عصر الانفتاح إلاعالمي ،تحديا كبيرا أمام ثقافة الطفل العربي عموما والجزائري
خصوصا ،حيث تحمل وسائل إلاعالم ألاجنبية أنماطا ثقافية ومنظومة قيمية دخيلة على
املجتمعات العربية تحت عناوين مختلفة؛ كالتسلية والترفيه وغيرها ...وذلك بتدبير من القوى
املهيمنة على وسائل إلاعالم الدولية العابرة للقارات.
وتعالج هذه الدراسة موضوعا حديثا نسبيا يتعلق بالكتابة للصورة يهدف للتعرف على أبرز
تأثيرات الوسيلة إلاعالمية ورسائلها التي تقولبها عبر الرسوم املتحركة ،حيث قمنا باختيار فيلم
متحرك أثار الرأي العام املعنون بـ  I pet goatفي نسخته الثانية والرسوم املتحركة املشهورة
سبونج بوب للكشف عن الرسائل الضمنية والصريحة التي يحمالنها عبر تطبيق كافة الخطوات
املنهجية العلمية املعروفة في تحليل مضمون الرسوم املتحركة للوصول في ألاخير الى أن الترفيه
املوجه للطفل خصوصا ليس عملية عفوية بل هو عبارة عن رسائل تحمل أفكارا وقيما موجهة.
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الكلمات املفتاحية :الكتابة للصورة ،الصورة ،إعالم الطفل،الرسوم املتحركة.
Abstrac:
openess media poses a great challenge to culture of Arab child in general
and Algerian in particulark, where foreign media carried cultual patterns, value
system of exotic Arab socities under different titles such as entertainment,cartoon
and others, by mastering the dominant forces in the media, This study deals with
the main influences of these media and its messages via animation, where we
chose a film that sparked public opinion entitled « Ipet goat » and « sponge
bob »to reveal the implicit and explicit message carried through the application of
all methodological steps known in the analysis of the content animation .
To reach that the entertainment is not a spontaneous process, but rather messages
that carry ideas and directed values.
Keywords : writing for picture; image; child’s animation; cartoon.

مقدمة:
إن التدريب البصري للتربية الجمالية املمثلة في مجسمات الصور جد مهم في توليد
أفكار أساسية لتحقيق الحاجات العقلية والنفسية من أجل التعلم وإلابداع وفك الرموز(عامر
وهاب خلف العاني )3102،وهذا يؤكد أن للعقل دور في إلابداع الفني واملتمثل في عمل بارع يقوم
به إعالمي مبدع في مساحة من الرسالة إلاعالمية ليصل بها إلى متلقي يتذوق وقد يستخدم
عقله في استخراج املعاني ،وذلك من خالل التفكير العقلي الذي يتفاعل مع الصورة.
فالصورة توفر عناصر الانفعال حيث يقول جورج سانتيانا" :في كل تعبير يمكن أن
نميز بين حدين :ألاول وهو املوضوع املعروض (اللقطة والصورة والش يء املعبر) والثاني هو
املوضوع املوحى به والفكرة الالحقة والانفعال وهو الصورة املثارة والش يء املعبر عنه" (عامر
وهاب خلف العاني)3102 ،وهذا يعني أن القائم باالتصال تقع عليه مهمة اقتناص انتباه
املشاهد فهو يقدم له محتوى املشهد وما خلف املحتوى من أبعاد أخرى عبر كافة العمليات
التحريرية والتقنية املختلفة .فالصورة التليفزيونية عموما تعمل على جذب الانتباه إلى ما فيها
من عناصر تركيبية شكلية أكثر مما تفعله الصورة الواقعية ،فهي تترك انطباعا قويا بداخل
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الانسان وفي ال شعوره ،ألامر الذي ولد ألاهمية الكبرى لالتصال املرئي ،وهذا ما أكدته الدراسة
التي أجراها ألبرت مهربيان والتي حدد بها طريقتين إلدراك الصورة :ألاولى مرئية تكون عبر لغة
الجسد بنسبة  55%والثانية صوتية بنسبة (%55سيد علي)0890،
ومن هنا نصل إلى أن التحكم في الصورة يوفر القدرة على التحكم والسيطرة على
عقل املشاهد ،مما يعني هيمنة الصورة وسيادتها لتكون احدى أهم أدوات عاملنا املعرفية
والثقافية والاقتصادية وإلاعالمية .فقد تحولت من الهامش إلى املركز ومن الحضور الجزئي إلى
موقع الهيمنة والسيادة على غيرها من العناصر إلاعالمية.
فالصورة رسالة بين الوسيلة واملشاهد وهي رسالة ذات مضمون يكون إما سطحي
لالستهالك أو عميق له شفرة وألغاز يجب حلها أو مضمون يستقر في العقل الباطن للمتلقي دون
أن يشعر.
ولعل أبرز شريحة من املتلقين يكون استهالكها غير انتقائي تتجسد في فئة ألاطفال،
وذلك من خالل إنتاج أفالم الكرتون التي يجد فيها الطفل متنفس للتعبير عما بداخله وتنسج
عالقته بالعالم الخارجي فتصبح إحدى عمليات التنشئة الاجتماعية ،التي ال يستطيع تجنبها
نظرا الفتقاره للوعي والقدرة على التمييز.
وعليه تأتي اشكاليتنا املتمثلة في كيفية صناعة لغة الصورة التلفزيونية املوجهة للطفل
بوجه خاص التي تتمخض عليها مجموعة من ألاسئلة:
 فيم تتمثل قوة الصورة التليفزيونية؟ كيف تتم القولبة وتصنيع الصورة النمطية عبر الصور التلفزيونية؟ هل الترفيه املوجه للطفل خال من أي قيمة؟-)2أهداف البحث:
يتوخى هذا البحث إبراز ما يلي:
 أهمية الكتابة للصورة التليفزيونية املوجهة للطفل. الكشف عن طرق القولبة عند إنتاج الصور املوجهة لألطفال. الوقوف على فكرة أن الترفيه ليس خاليا من القيمة.132
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منهج البحث :اعتمدنا منهج التحليل السيميولوجي وتحليل املضمون لدراسة الداللة الكامنة
وراء املعنى وكذلك معنى الاشارات و العالمات كتحليل الصورة و تفكيك مفرداتها من أجل
الكشف عما تخفيه من معاني ودالالت  ،فتحليل املضمون يعتمد على وصف املضمون الظاهر
وهو بحاجة للتحليل السيميولوجي في بعده الاستداللي أي تفسير املعاني اللغوية وغير
اللغوية (.يوسف تمار)3102 ،
عينة الدراسة :حاولنا اختيار عينات تتوافق وموضوع دراستنا و تتالئم مع اشكالية بحثنا،
فإخترنا فيلم يروح بين الخيال والرسوم املتحركة –من منظور منتجه -وال ننفي أن الفيلم القى
رواج كبير وحصل على مشاهدات كثيفة أال وهو  I PET GOAT8في نسخته الثانية .كما قمنا
باختيار سبونش بوب لفئة الرسوم التحركة حيث قمنا بإختيار حلقة واحدة عشوائيا باإلعتماد
على تقنية السحب العشوائي لألعداد.
-)0قوة الصورة في ايصال الرسالة لاعالمية:
من سمات عصرنا الراهن "عصر الصورة" مما يعني هيمنة الصورة وسيادتها فالبصر
من أهم وأكثر حواس الانسان استخداما في اكتساب املعلومات والرؤية البصرية هي أساس
التصديق والتكذيب ولذلك يقال :ليس راء كمن سمع.
إضافة إلى أن الصورة تخاطب كل البشر ،املتعلم وألامي ،الصغير والكبير ،وتكسر
حاجز اللغات وهي تختلف عن الكلمة املنطوقة واملكتوبة ،ألنها ترتبط بش يء ملموس ومحسوس،
والكلمة ترتبط بش يء تجريديي ملموس ويتصف بالتعميم ،كما تختلف أيضا عنها في سهولة
التلقي ،فهي ال تحتاج جهدا ذهنيا كبيرا لتلقيها ،من أجل ذلك انتشر املثل املشهور :إن الصورة
تساوي ألف كلمة.
أ)-عناصر الصورة التليفزيونية:
هناك عدة عناصر للصورة لكي تكون ناجحة ومبدعة ،وفهم هذه العناصر يساعد على
تحسين ألاداء وعلى القدرة على تقييم الصورة ،وهذه العناصر هي:
– الفكرة  :وهي حجر ألاساس في صناعة الصورة املبدعة.
– زوايا إلالتقاط  :فكل فكرة لها زاوية إلتقاط معينة توضح الفكرة و تضفي عليها الجمال.
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– إلاضاءة :لكل فكرة إضاءتها و لكل إضاءة خصائصها.
– التركيز :وهو التركيز على ش يء معين في اللقطة يبرز املوضوع بشكل رائع.
– عناصر التكوين :مثل تقسيم الصورة إلى ثالث ،أو نظام التوازن ،أو النظام إلاشعاعي أو
املنحنيات أو النظام املفتوح(.د.سليم عبد الغني)3101،
ب) -صناعة الصورة:
إن صناعة الصورة ليست عملية عبثية ال هدف لها وليست ممارسة عدمية ال طائل من
وراءها ،بل هي صناعة مقننة ،ذات أهداف محددة وواضحة تستهدف التأثير على املتلقي
بالدرجة ألاولى ،فاإلعالم يبيع السلع والخدمات وألافكار أيضا .والجمهور هو املشتري ،وهو
العميل املستهدف ،إن من يتحكم في الصورةهم مالكها الذين يقومون بصناعتها وإلانفاق عليها
وتحمل تكاليفها.
فهم الذين يقررون ما الذي يخرج؟ ما الذي يستبعد؟ ماذا نشاهد؟ وماذا نسمع؟ حيث
يضعون قيمهم الخاصة وأفكارهم وأذواقهم ومعاييرهم للخطأ والصواب ،ويرسمون له طرق
الوصول إلى املتلقي املستهدف.
ج)-الصورة رسالة:
إن الصورة تعكس هدف من قام بانتاجها وعرضها  ،حيث يقول في هذا الصدد روالن بارث:
الصورة صريحة أو على ألاقل وعرضها()l’ image et son interpretation,2005
فاللقطة املشاهدة هي من خيار منتجها وعارضها ،تهدف إلى إرسال رسالة بعينها أو بث معنى
محدد ،وقد تكون الرسالة محاولة لتشويه الحقيقة أو مواراتها ،وهذا يتم من خالل اختيار زاوية
اللقطة وحدودها وعملية املونتاج التي تتعرض لها ،والسياق الذي تبث فيه والتعليق الصوتي أو
املكتوب الذي يصاحبها ووقت البث ومناسبته .كلها عوامل تساهم في إحداث أثر معين ومخطط
له ومقصود بذاته في ذهن املتلقي.
إن الصورة ليست محايدة ،بل هي متحيزة و قادرة على إخفاء ذلك التحيز.
إن قراءة الصورة عند الشخص ألامي تختلف عن قراءتها لدى املتعلم واملثقف ألن املثقف
يحاول الوصول إلى املعنى الكامن في ما وراء الصورة ،وليس الاكتفاء باملتعة البصرية.
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 -)8مهارة الكتابة للصورة و مستويات التعبير الكتابي:
أ -إن الكتابة للصورة تتناول الحياة إلانسانية في جميع جوانبها املادية واملعنوية فتربط
إلانسان بماضيه وتصوغ حاضره وتخطط ملستقبله ،والكتابة املؤثرة هي رحلة ذات هدف والبد
لها من تخطيط وعمل ذهني يحدد مراحلها ويصل بها إلى غاياتها.
وعملية التخطيط هذه تتضمن عدة خطوات أساسية ومنها:
 – 0تحديد ألاهداف :فلكل نشاط إتصالي أهداف محددة ،لذلك البد أن نسأل أنفسنا بوضوح
قبل إلاعداد للكتابة بسؤال  :ماذا نريد؟
 – 3تحديد الجمهور :الكتابة هي العالقة بين الكاتب واملشاهد ،فلمن نكتب؟ ومن هو الجمهور
الذي نخاطبه؟ وما هي طبيعته وخصائصه؟.
 – 2إختيار فكرة املوضوع :حيث أن أهم معيار إلختيار الفكرة هو مدى أهميتها بالنسبة للجمهور
وإتفاقها مع خبرة الكاتب .
 – 5جمع املادة الالزمة :فنحن ال نكتب من فراغ وإنما في إطار ما يتوفر لنا من معلومات من
مصادر مختلفة على هيئة حقائق وشواهد وأمثلة وأرقام وإحصائيات.
 – 5تحديد ألاسلوب ألامثل للكتابة :و ذلك من خالل زاوية املعالجة ،تحديد قالب البناء الفني و
الصياغة ألاسلوبية و التحريرية.
ب -وهناك ثالث مستويات للتعبير الكتابي:
املستوى التعبيري :وهو تذوقي فني جمالي ،يستعمل في ألادب و الفن.
املستوى إلاقناعي  ،ويستعمل في الدعاية و العالقات العامة.
املستوى العملي إلاعالمي وهو مستوى عملي اجتماعي عادي يستعمل في وسائل إلاعالم(.د .حسام
محمد الهمامي،)3103،فال يلزم بالضرورة أن تكون مفكرا عميقا أو عبقريا لكي تكتب أفكارا
للصورة بل يكفي فقط أن تكون مفتوح العينين وألاذنين لكل ما يدور حولك.
جديدة

 -)3لغة الكتابة إلاعالمية
إن الكتابة إلاعالمية اسلوب من أساليب إلاتصال بالجماهير تجمع بين التحرير التذوقي
الجمالي املستعمل في الادب و الفن و التحرير النظري و التجريدي املستعمل في العلوم ،و التحرير
إلاقناعي املستعمل في إلاعالم والدعاية ،فاإلعالمي ال يقبل املدركات من حوله دون أن يسبغ
:
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عليها من املعاني ما يتفق مع خبراته و قيمه ومبادئه ،و ما يتفق مع العرف و تقاليد املجتمع،
فهي كتابة تقرر الواقع و ترصده بصدق و أمانة و فن ،ألنها تقوم على الوقائع املشاهدة و تنأى
عن املبالغات و التهاويل  ،و هذا يميط اللثام عن ألاحداث آلانية و الفورية بحيث يجعلها ملك
مشاع للمجتمع .
لذا على إلاعالمي أن يهتم بالسياق إلاجتماعي الذي يكتب عنه و له ،فالكالم كما يقول
فيرث ش يء ديناميكي ،و أنه نشاط شخص ي إجتماعي يتفاعل مع قوى أخرى في مواقف
معينة.....تهميش
الكتابة لوسائل إلاعالم(د.أحمد العبد أبو السعيد ،)3105،فمن السهل أن نتالعب
باأللفاظ لتغيير القناعات و ردود ألافعال حيث يقول ميشال ستيفن"هذا ما جعل كتابة ألاخبار
إلاعالمية تحديا صعبا ،اللغة هي خادمة املعنى عند عرض قصة إخبارية ،و اللفظ هو العنصر
املهم و ألاول فأي خطأ في املعنى قد يحول دون الوصول إلى الهدف املقصود"( د.عبد العزيز
شرف)0891،
 -)4القولبة وتصنيع الصورة النمطية:
أ -مفهوم الصورة النمطية  : stéréotypeمفهوم مستعار من عالم الطباعة ،ويعني
الصفيحة التي تستخدم إلنتاج نسخ مطابقة لألصل(فهد عبد الرمان الشميمري )3101 ،تم
استخدام هذا املصطلح ليصف ميل الانسان الى اختزال املعلومات و املدركات ،ووضع الناس
وألافكار وألاحداث في قوالب عامة جامدة ،بحيث يمثل رأيا مبسطا ،أو موقفا عاطفيا ،أو حكما
متعجال غير مدروس ،يتسم بالجمود وعدم التغير.
ب -تصنيع الصورة النمطية :هي عملية إعالمية متعمدة مخطط لها ،الختزال و
تبسيط ما مخل للصورة العامة لشخص ،أو جماعة ،أو فئة اجتماعية ،أو شعب ،بحيث تختزل
في مجموعة قليلة من السمات ،تستدعي ردود أفعال معينة من الجمهور .إن القولبة وتصنيع
الصورة النمطية السلبية تحدث نتيجة تشويه متعمد للحقائق ،والتعميم املفرط ،وبعضها غير
مستند إطالقا إلى الواقع ،وهي من أخطر ما تقوم به وسائل إلاعالم والاتصال الجماهيري ،ومن
أشد أشكال الظلم الذي يتعرض له البشر في هذا العصر.
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تزداد تعقيدات مشكلة القولبة والتنميط وخطورتها ألنه ال مجال لألفراد الختبار سمات أي
صورة نمطية ،أو التحقق منها من خالل الخبرة الشخصية ،ألن وسائل الاعالم أصبحت هي
املصدر الرئيس ي لكل أفكارنا و تصوراتنا ،عن الدول والشعوب والثقافات والديانات.
ج) -خطورة القولبة والتنميط :يمكن القول أن لالتصال الجماهيري دور مهم في التأثير
على مدارك ألاطفال ودوافعهم واتجاهاتهم ومستويات فهمهم واهتماماتهم ،إذ يتعرض ألاطفال
ملا تقدمه وسائل إلاعالم الجماهيري املوجه إليهم بشكل دائم وإن كان غير منتظم(.ليلى عبد
املجيد. )3113،
تتم عملية القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية بإلصاق وتعميم مجموعة من
السمات السلبية ،و الصور الكريهة ،و ألاوصاف املنفرة على املستهدف .يقوم القائم باالتصال
بالبحث عن شواهد أو أحداث أو ممارسات مهما كانت نادرة ،لتأكيد الصورة النمطية السلبية
وترسيخها.
يتم إحكام عملية القولبة والتنميط بمرور الوقت وتتابع الزمن ،والتكرار املستمر
والعمل الدؤوب في إبراز الصورة النمطية السلبية ،وتنوع أساليب عرضها ،واختالف طرق
معالجتها ،فإذا نجحت عملية القولبة والتنميط وتصنيع الصورة السلبية فإن الضحية يجد من
ألاخرين مشاعر الكراهية والنفور والاشمئزاز و الاحتقار وأحيانا الخوف منه بل والرغبة في
التخلص منه ،مما يجعله أحيانا معرضا للخطر.
 -)5ثقافة الصورة ونتائجها:
استطاعت الصورة أن تكون عنصرا أساسيا في تشكيل شخصية إلانسان ،وفي
تشكيل تصوراته عن الواقع بشكل يفوق خبراته الفعلية اليومية املعاشة حيث أصبحت
تتالعب بالعقول وتفصل متابعها عن العالم الحقيقي بحيث ال يعرف إلانسان واقعه إال من
خاللها فهي تمارس هيمنة وسلطة على املتلقي املنبهر واملشاهد املستهلك السلبي الذي تقتصر
لذته على املتعة البصرية.
لقد أدت صناعة الصورة إلى هيمنة ثقافة املظهر والشكل وإلابهار واللمعان
والاستعراض ،على حساب ثقافة الجوهر واملضمون والقيمة والعمق .ففي عصر صناعة
الصورة ،أصبحت الصورة تمثل معادال خياليا للواقع بل ويصبح الواقع أحيانا صورة شاحبة
137

بن سالم سعاد
العيفة جمال

الكتابة للصورة وتأثيرها في مضامين ألافالم املوجهة للطفل
دراسة تحليلية للفيلمين الكارتونيين " أنا املاعز ألاليف" و "سبونج بوب".

عن الصورة فتصبح هي ألاسا ألاساس وليس الواقع ،بل وتسبق أحيانا الواقع وتمهد له،
فالصورة ليست وليدة اليوم ،إال أن أهميتها ازدادت بشكل كبير في العصر الحديث ،فبعد
الحرب العاملية الثانية و قصف هيرو شيما و ناكازاكي ،حدث انتقال في الصناعة الثقافية
اليابانية ،فتصدرت الكتب املصورة comi booksو أفالم الرسوم املتحركة وسائل الاعالم
ألاخرى  ،ليس لألطفال فقط و إنما للكبار أيضا ،و كانت تتناول قضايا سياسية و تاريخية و
ثقافية ،وتتنوع بين الدراما و الكوميديا و التهكم و العنف ،و أبرز مثال فيلم الرسوم املتحركة
"أكيرا" للياباني" كاتسيور أوتومون" ،0899الذي يعد واحدا من أفالم مابعد الحداثة ،و يقدم
رؤية متشائمة للمستقبل تقوم على انهيار العالم الصناعي  ،تبدأ قصة الفيلم بانفجار نووي
يدمر طوكيو في عام 0899لتبدأ الحرب العاملية الثالثة ،ثم يقفز الفيلم إلى طوكيو الجديدة عام
 ،3108حيث تسود أحداث العنف السياس ي ،لكن الفيلم يعرض أيضا التقدم في العلوم و
التقنية الحيوية(عبد الجبار ناصر)3100،
فالحياة املعاصرة ال يمكن تصورها من دون صور ،وهذا ما أكده رأي الناقد الفرنس ي
روالن بارت حيث يقول" :إننا نعيش في حضارة الصورة" ،حيث جعلت الصورة إلانسان في
مواجهة مباشرة مع الحدث.
الجانب التطبيقي:
أوال :تحليل فيلم  " Ipet goatالتنميط إلاعالمي والتالعب بالعقول"
أ) -بطاقة تقنية عن الفيلم:
 I Pet Goat IIهو فيلم يندرج ضمن فئة الرسوم متحركة يزخر بمجموعة الرسائل
الصامتة والرمزية الباطنية بالنظر إلى أن الفيلم ال يحتوي على أي حوار بين الشخصيات أو
تعليق مصاحب للصور .وعليه فإن كل رمز يروي ّ
قصة تغطي حقول التاريخ والسياسة والحرب
والروحانية .يستكشف هذا الفيلم الحقيقة التي يعيشها العالم في قلب املعاناة بطريقة غنائية
والفيلم هو من انتاج شخص ي من قبل مجموعة كندية لإلعالم بما يحدث واستغرق  5سنوات
لصناعة واخراج  2دقائق .وقد ترجم إلى اللغة العربية بعنوان أنا املاعز ألاليف ،كتابة وإخراج
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واملوسيقى من قبل مشروع تانوكي ،إنتاج شركة  ،Heliofantيوم

الاصدار  35جانفي .3103

صورة املاعز :لهاته الصورة عدة معان خفية كونها أول صورة تظهر في الفيلم فأنا  Iتعود علي
صانع الفيديو ،املاعز ألاليف تعود على املشاهد أو هناك تفسير اخر "أنا املاعز الاليف" اي
املشاهد هو املاعز الاليف فعندما تقرأ اسم الفيلم بذلك اصبحت انت املاعز ألاليف.
رقم ( )5عينين املاعز تبدو مثل الشخص املنوم مغناطيسيا .ورقم ( )5نرى الكثير من الاسالك
الشائكة التي تبدو و كأنها معسكر حربي و بذلك تكون الصورة الاجمالية سجن بداخل املعسكر.

الدمية الراقصة :توضح هاته الصورة عدة دالت حيث تظهر صورة دمية راقصة التي يقصد بها
تمثيل الرئيس الامريكي جورج بوش في فصل وهذا املشهد حدث في الحقيقة في حادثة 00
سبتمبر الشهيرة حيث كان جورج بوش الابن في فصل اثناء وقوع حادثة برجين التجارة العالمي.
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رقم ( )0الدمية جورش بوش إلابن التي يتحكم بها من خالل الشيطان نفسه .أما ( )3فهو رمز
الطرطور فوق رأس بوش وبه حرف " "Dهو رمز كان يوضع لألطفال في املدارس لالدالل والتمثيل
بهم.

لوحة التدريس:
أ)-خارج لوحة التدريس :أمثلة
( )0البومة عند املاسونين رمز للشرك باهلل والعياذ باهلل.
( )3نظرية داروين الكافرة حيث يؤمن بها كثير من امللحدين بأن الانسان في ألاصل قرد .
ب)-داخل لوحة التدريس:
( )5لإلشارة إلى انتشار الزنا وإلاباحية.
( )2حريق باملنزل وكثيرا ما يرمز املنزل إلى العائلة وانهيارها.
ثانيا :تحليل سبونج بوب الفيلم الكرتوني
أ) -طاقة تقنية عن الفيلم:
سبونج بوب سكوير بانتس باإلنجليزية  Pants : SpongeBob Squareهو مسلسل
أحياء بحري ومصمم الرسوم املتحركة ستيفن
تلفزيوني أمريكي متحرك صممه مذيع وعالم
ٍ
هيلنبرغ .ويروي املسلسل مغامرات وحكايات حول الشخصية الرئيسية سبونج بوب وأصدقائه
140

بن سالم سعاد
العيفة جمال

الكتابة للصورة وتأثيرها في مضامين ألافالم املوجهة للطفل
دراسة تحليلية للفيلمين الكارتونيين " أنا املاعز ألاليف" و "سبونج بوب".

في مدينة خيالية تحت املاء باملحيط الهادئ اسمها "قاع الهامور" .وشعبية هذا املسلسل جعلت
ا
منه امتيازا تسعى إليه وسائل إلاعالم ،فضال عن عرضه ألاعلى تقييما على قناة
تلفزيونية تدعى نكلوديون ،ومن أكثر الرسوم املتحركة على القناة املسماة بنكتوونز .وامللكية
ا
توزيعا على شبكات  MTVالتليفزيونية .وحصل هذا الامتياز الاعالمي على  9باليين دوالر
ألاكثر
من إلايرادات الترويجية لنيكلوديون.

التحليل:
من الضروري ان يتابع الطفل بعض الرسوم املتحركة والتي يتلقى من خاللها الكثير من القيم
واملبادئ وألاخالق فتنتقل له بطريقة سلسة وتلقائية هذا اذا كانت هذه البرامج مدروسة فعال
وتراعي قيم الخير والحق والسالم وألاخالق … .إلخ من الرسائل التي نرغب جميعا بأن يتشربها
أبناؤنا من الصغر .ولكن ماذا لو حملت البرامج التي يتابعونها عكس هذه القيم؟

سبونج بوب :كل ألاطفال حول العالم تعلقوا بهذه لشخصية ألاسفنجية الظريفة سبونج بوب
سكويربانتس لدرجة العشق .فلم يقتصر الامر على متابعته في الوقت املخصص لعرضه على
القنوات بل أصبح سبونج رفيق كل ألاوقات من خالل اقراص الـ  dvdواليوتيوب ليمتلئ نهار
البعض بسبونج بال انقطاع.
تتلخص رسالة البرنامج بحب العمل والاجتهاد فيه والاخالص في الصداقة وهذا أمر
جيد بظاهره ولكن سبونج بوب ألاصفر املجد املجتهد ال يطلب إلاجازات أبدا وال يحبذها ،فهو
عامل مستغل ال يتذمر ،وال يعترض ،ويحب كونه مظلوما .من هذا الاستغالل تأتي النقطة
السلبية ألاولى وألاكثر خطورة إذا يستغني راضيا عن حقوقه وال يهمه إن حصل عليها أم ال
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وكانت هذه الرسائل واضحة ومحاكية على لسان الشخصية بمباشرة غير مراوغة لتصل الرسالة
الى الطفل واضحة دون تشويش فمثال عندما أجبره سلطع على أخذ إجازة التزاما بحقوق
العامل ،اعتبر إلاجازة عقوبة وبدأ يتحايل ويخلق الحجج كي يستمر بالعمل حتى ولو بدون أجر.
شفيق حبار :الشخص املوهوب الذي يكره عمله ويكره

استغالل صاحب العمل له الا ان اراءه دائما ما تقابل بالرفض من
قبل سبونج – القدوة في العمل -ويستنكر سبونج هذه الحقوق وهنا الرسالة واضحة تماما وال
تحتاج الى تأويل أن عليك أن ترفض أي شخص يطالب بحقوقه وال نستهين بهذه القيمة اذ
تصبح مع التكرار جزء من شخصية الطفل شاب املستقبل.

شمشوم
وهو عدو سلطع ومنافسه فيتجسد شخصية شر ضد خير كما هو معتاد .ولكن يصور البرنامج
شمشوم على انه كيميائي ،مخترع ،عبقري ولكن في شخصية دميمة قبيحة الشكل صغيرة،
وهذا أمر بالغ ألاهمية في رمزية ايضاح الشخصية – ألامر الذي يدعو لالستهجان عندما ّ
تحمل
شخصية جامعية أكاديمية بعض الصفات التي يكرهها الطفل مع الزمن الرتباطها بالشر ،على
الرغم من ايجابياتها في الواقع
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هل هذه هي القيم التي نريدها ألبنائنا ،هل هذا هو نموذج شباب املستقبل الذي نسعى لبنائه؟
 .4تحليل النتائج:
أ :ألافكار ألاساسية الذي يحملها الفيلم :
 -0املاعز غالبا ما يأخد دور الشيطان املحرر عندهم فهو رمزه منذ البداية خصوصا مع ظهور
الرقم  666على جبينه وهو حسب اعتقاداتهم تاريخ ميالده أو شيئا من هذا القبيل.
-3املسرحية التي بداها بوش سيكملها أوبامبا فال تنخدعوا باإلضافة إلى عدة أمور كإستغالل
جميع مصادر الطاقة كالنفط ونشر الرذيلة في املجتمعات كالقتل والزنا والجنس .باإلضافة إلى
التحكم في الاعالم و القضاء على جميع الدول التي يذكر فيها اسم هللا تمهيدا لخروج املسيح
الباطل "املسيح الدجال" ولكن :في الدقيقة  5:09يخرج املنتظر وفي نفس الوقت يخرج فتا من
القصر الذي يحتوي على هالل ما يدل أنه جامع من جوامع املسلمين "املسجد ألاقص ى" والذي
تم تدميره مسبقا في الفيديو فعندما يخرج الفتى تعاد ألاضواء إلى املسجد وكأنهم يعلمون بأنها
ستكون نهضة اسالمية وأنها آخر أيامهم وأيام منقدهم املزعوم.
اقتراح الحلول:
 أدوات تنظيم عملية مشاهدة ألاطفال للتلفاز:انطالقا من عملية التحليل التي قمنا بها للفلمين يمكننا تقديم النصائح التالية لكيفية
التعامل مع البرامج املوجهة لألطفال بوجه عام ،ومن أبرزها:
 –0تنظيم الوقت :يعد تنظيم الوقت وتحديده بساعات معينة وربطه بأداء الواجبات املدرسية
وغيرها من أهم وسائل التوجيه للطفل فال يجب أن تضيع الساعات بالتعرض غير إلانتقائي
للصور في التلفزيون وألانترنيت ويجب الحرص على إقناع الطفل بأن تحديد الوقت مفيد
لصحته وسالمته.
 –3تنظيم املكان :من املهم أن يكون التعرض للتليفزيون في مكان مفتوح في املنزل مثل غرفة
إلاستقبال حيث ال يسمح باملشاهدة املنعزلة.
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 –2إنتقاء املحتوى :يتضمن تحديد القنوات التي يمكن أن يشاهدها الطفل والتأكد من طبيعتها.
 –5تفعيل املشاركة العائلية :وذلك من خالل تشجيع املشاهدة الجماعية للتلفاز التي تزيد
ترابط العائلة و تشتت تركيز و انتباه الطفل للصورة.
 – 5تشجيع الحوار لتنمية التفكير الناقد :تعد املشاركة العائلية للمشاهدة فرصة لتشجيع
الحوار وطرح التساؤالت والبحث عن إلاجابة حول ما يشاهده الطفل على الشاشة مثل :هل ما
تراه حقيقيا؟ ما الذي تشعر به عندما ترى هذا املشهد؟ هل تحبه؟ ما الذي ال تحبه فيه؟ ملاذا؟
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ لو كنت مكانه كيف كنت ستتصرف؟ هل تعتقد أن هذه النهاية
مناسبة؟ هل يمكن أن تضع نهاية مختلفة؟ إن هذه ألاسئلة والتساؤالت عندما يطرحها الوالدان
على الطفل تدفعه للتفكير بمضمون البرامج التليفزيونية وال يأخذها كمسلمات.
 – 6تنمية الحصانة الذاتية :إن غرس ألافكار الطيبة في نفس الطفل غرسا صحيحا يجعلها تثمر
عواطف ومشاعر نبيلة تولد لدى الطفل امتناعا تلقائيا ذاتيا يصرفه عن السلوك السلبي الذي
تتضمنه الصورة.
 – 2إيجاد البدائل :بتشجيع الطفل على ممارسة الرياضة وألالعاب الجماعية ،وذات الطبيعة
التركيبية والتذكيرية وألعاب الذكاء والبناء وألالعاب التعليمية ،وتوجيه الطفل إلى هواية مفيدة
ودعمه باملال وألادوات واملكان ،وتوجيهه إلى املشاركة في ألانشطة الاجتماعية وزيارات ألاسرة
والنزهات العائلية .هكذا يمتأل وقت الطفل خارج املدرسة بكل ما هو مفيد وممتع وإيجابي وال
نتركه وحيدا أمام تأثير الصورة التليفزيونية (فهد عبد الرمان الشميمري)3101،
إن مثل هذه البرامج تستهدف بقاء صورة ذهنية لدى الطفل ،تتوافق مع التوجهات
ألايديولوجية والاستراتيجية للقوى املالية والاقتصادية املهيمنة دوليا.
حيث ترسم أفالم الكارتون املستوردة بعض الصور السلبية عن املجتمعات العربية،
مقابل غرس صور نمطية إيجابية عن الغرب بشكل عام.
وقد حذت حذوها عديد الشركات املتخصصة في صناعة الرسائل إلاعالمية املوجهة لألطفال
 .5خاتمة:
وفـ ــي ألاخي ـ ــر نتس ـ ــاءل عم ـ ــا ق ـ ــدمناه نح ـ ــن ألطفالن ـ ــا م ـ ــن منت ـ ــوج تعليم ـ ــي وترفيه ـ ــي يراع ـ ــي
خصوصــيات مجتمعاتنــا وثقافتنــا املحليــة املليئــة بالحكايــات والقصــص وألالغــاز وألاســاطير ،التــي
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ل
تصــلح أن تش ــكل إنتاج ــا ثقافيــا مص ــنعا وموجه ــا إل ــى ناشــئتنا ق ــد يغنيه ــا عــن الكثي ــر م ــن البض ــاعة
املستوردة ،والتي غالبا ما تكون غير مالئمة لهم انطالقا من القيم الغريبة التي تحملها؟
ولذلك فإن املسؤولية ملقاة على عاتق القائمين على شؤون قطاع إلاعالم في بالدنا
وكذا التربويين وألادباء وعلماء النفس ،وذلك من أجل صياغة وتصميم مشاريع إعالمية وفنية
ل
ناجحة توجه لألطفال في شكل قوالب فنية عصرية تستفيد من التطورات التكنولوجية
املتسارعة في مجال إلاعالم والاتصال ،بعيدا عن العشوائية والارتجال والالمباالة ،والرتابة التي
تشكل أحد أبرز أوجه أزمتنا الحضارية املعاصرة.
قائمة املراجع :
 .0عامر وهاب خلف العاني ،إلاعالم ودوره في معالجة ظاهرة إلارهاب و املوقف من
املقاومة :إعالم املقاومة أنموذجا،ط( 0عمان ،دار و مكتبة الحامد
للنشر والتوزيع ،)3102،ص .062
 .3نفس املرجع ،ص .069
 .2سيد علي ،املصطلحات السينيمائية في خمس لغات(،مصر ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،)0890،ص .35
 .5يوسف تمار،أصول تحليل املضمون و تقنياته(،الجزائر ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،)3102،ص .26
 .5سليم عبد الغني،إلاعالم التلفزيوني ،ط (0عمان ،دار أسامة للنشر و
التوزيع )3101،ص .320
Martine Joly,l’image et son interpretation(Armand Colin 2005)p 168 . .6
حسام محمد الهامي ،إلابداع في الكتابة الصحفية،ط(،0ألاردن عمان ،دار أسامة
للنشر و التوزيع )3103،ص .035
 .2أحمد العبد أبو السعيد،الكتابة لوسائل إلاعالم(صحافة ،إذاعة ،تلفزيون،ـ ترجمة
إعالمية)ط (0عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع )3105،ص .58
 .9عبد العزيز شرف  ،املدخل إلى وسائل إلاعالم( ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني)0891،
ص .25
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 .8فهد عبد الرمان الشميمري ،كيف نتعامل مع إلاعالم؟،ط ('0الرياض)3101 ،ص
.316
 .01ليلى عبد املجيد ،العالقة بين ألاطفال و التلفزيون :دراسة تحليلية للدراسات و
البحوث امليدانية التي أجريت على الطفل العربي من ،3111-0861املجلس العربي
للطفولة و التنمية  ،العدد 6مجلد 3صيف  ،3113ص ص .065-058
 .00عبد الجبار ناصر ،ثقافة الصورة في وسائل إلاعالم ،ط ( 0القاهرة ،الدار املصرية
اللبنانية )3100،ص .302
 .03فهد عبد الرمان الشميمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .365
مواقع الانترنيت:
)Heliofant - I Pet Goat II: 2102
https://www.youtube.com/watch?v=a3fSfbKxOgo)consulté le 15/12/2018) à 10h
SpongeBob & Patrick:
https://www.youtube.com/watch?v=Bxpdqc84hQI.) consulté le 5/12/2018) à
1411:
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تمظهرات و تجليات الاتصال الاجتماعي في الوسائط الجديدة.
دراسة تحليلية ملضامين صفحة جمعية "شباب الخير "على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"-
Demonstrations and manifestations of social communication in the new
.media
- Analytical study of the contents of the "Youth of Good" association on the
– "social networking site "Face book

لواتي ربيعة
باحثة دكتوراه
كلية إلاعالم و الاتصال ،جامعة الجزائر 3
البريد الاليكترونيroubirabi3a@yahoo.com :

عبد الكريم قالتي
أستاذ التعليم العالي
جامعة التكوين املتواصل
البريد الاليكترونيkrimoguellati@hotmail.com :

ﺗﺎر�ﺦ�اﻻﺳﺘﻼم�������2019/01/20��:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟﻘﺒﻮل�������2019/01/24�:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟ�ﺸﺮ�2019/01/15�:
ملخص:
تتناول الدراسة موضوعا هاما من املوضوعات الحديثة ،والذي يتمثل في تمظهرات
وتجليات الاتصال الاجتماعي ضمن الفضاء الافتراض ي ،حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على
أبرز ألاشكال التي يظهر بها الاتصال الاجتماعي في الوسائط الجديدة خصوصا عبر موقع
التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ،كما تهدف كذالك الى استخراج أهم أبعاد الاتصال الاجتماعي
الكامنة في املضامين واملنشورات املحددة في هذه الدراسة الاستطالعية الاستكشافية ،التي
استخدمنا فيها املنهج الوصفي التحليلي وأداة تحليل املحتوى،و خلصنا إلى أن الاتصال
الاجتماعي موجود في مضامين الفضاء السيبراني من خالل موقع التواصل الاجتماعي"
فايسبوك" ،حيث أكدت دراستنا هذه على وجود كافة ألاشكال وألابعاد الخاصة باالتصال
الاجتماعي ضمن الصفحات الاجتماعية الافتراضية أو ما فضلنا تسميته بـ "الاتصال الاجتماعي
الافتراض ي".
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الكلمات املفتاحية :الاتصال الاجتماعي ،الوسائط ،فايسبوك ،الروابط الاجتماعية ،القيم
الاجتماعية.
Abstract:
The study aims to identify the most prominent forms of social
communication in the new media, especially through the social networking site
"Face book", and this study aims to identify the most prominent forms of social
communication in the new media, it also aims to extract the most important
dimensions of social communication inherent in the contents and publications
identified in this exploratory study, in which we used the descriptive analytical
method and the tool of analysis of content. We concluded that social
communication exists in cyberspace content through the social networking site
Face book. This study confirms that all forms and dimensions of social
communication exist within the virtual social pages or what we call "virtual
social communication".
Keywords: social communication, media, Face book, social links, social values.

مقدمة:
إن الاتصال من خالل وسائله قادر على إحداث التحول الاجتماعي و التغيير والتطوير
والتحديث ،كما يمكن أن يستغل في سبيل خدمة قضايا املجتمع وأهدافه العامة من خالل
توجيه واستخدام وسائل الاتصال داخل املجتمع بما يتفق مع أهداف الحركة التنموية
ومصلحة املجتمع العليا وهي املهمة املنوطة باالتصال الاجتماعي ،وذالك من خالل الدور الكبير
الذي يستطيع أن يسهم به في تطوير املجتمع بشتى فئاته وقطاعاته ،وحل مشكالته بإلقاء
الضوء عليها والتوعية بها ،وكذا تعزيز القيم والسلوكيات الصحيحة و الايجابية لدى أفراد
املجتمع ،و بفضل املساحة التعبيرية الواسعة التي أتاحتها امليديا الجديدة بوسائطها املتنوعة
ملستعمليها ظهرت استخدامات ومظاهر جديدة ايجابية أفرزها استعمال الشبكات الاجتماعية
من قبل الشباب ،التي كيفها لخدمة املجتمع من خالل نشر كافة القضايا و املواضيع التي
تساهم في تطور املجتمع من خالل دعوة الشباب إلى تبني هذه القضايا و الدفاع عنها ،إضافة
إلى تنمية و تعزيز العديد من القيم الاجتماعية وإلانسانية بشكل عام على غرار قيم التكافل
والتضامن و العمل التطوعي و مساعدة الغير في حل مشكالته و التوعية باملخاطر والتهديدات
التي تفرزها املشاكل و القضايا املجتمعية.
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 .0مشكلة الدراسة
يستهدف الاتصال الاجتماعي املصلحة العامة انطالقا من مسؤولية كل فرد في املجتمع،
حيث يسعى من أجل توعية املستقبلين و تعليمهم و تربيتهم التخاذ املواقف الصحيحة و من ثم
تبني السلوك الصحيح و الايجابي الذي يؤدي إلى تكوين مجتمع متحضر وسليم من الانحرافات،
ألامراض وآلافات الاجتماعية املختلفة( ،أمال عميرات )4102 ،ومن ثم فهو يهتم بتحقيق
املصلحة العامة ،ويعرف باعتباره علم نقل ألافكار الجديدة من طرف إلى طرف ثاني ،فهو الركيزة
ألاولى للسلطة التي تستعمله من أجل تطوير املعارف ودفع الوعي الاجتماعي عن طريق املنظمات
العمومية أو الجمعيات التي تخدم املجتمع بصفة عامة ( .نبيلة بوخبزة.)4102 ،
ولم يعد الاتصال الاجتماعي يمارس من قبل الدولة لوحدها و من قبل املختصين في
املجال بل أصبح أمرا ممكنا للعديد من الجمعيات وألافراد للمساهمة في التعريف باملشكالت
والقضايا التي تعرقل مسيرة التطور و البناء داخل املجتمع ،حيث يقومون بنشر كافة املعارف
حول هذه املشكالت وطرق الوقاية منها والتوعية بها وكذا دفع الشباب إلى املشاركة في حل
بعض هذه املشكالت خاصة البيئية منها والاجتماعية ،وكل ذالك يتحقق عن طريق الوسائط
الجديدة لتكنولوجيات الاعالم والاتصال من خالل شبكات التواصل الاجتماعي بتطبيقاتها
املختلفة واملتنوعة ،التي أصبحت تمارس دورا جوهريا في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا
واملشكالت املطروحة ،فامليديا الجديدة وبقدرتها على الحراك ومخاطبة القسم ألاعظم من
التكوين املجتمعي ،تمتلك إلامكانية على التأثير ألامر الذي جعلها تمثل عنصرا مؤثرا في حياة
املجتمعات باعتبارها الناشر ،واملروج ألاساس لألفكار والقيم والسلوكيات ،وتسهم كذالك
بفاعلية في عملية تشكيل الوعي الاجتماعي لألفراد و تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية ،فهي
أصبحت من املؤسسات التي تقوم بدور بالغ ألاهمية في تربية النشء وإكسابهم عادات وسلوكيات
صحيحة وأداة مهمة من أدوات التغيير الاجتماعي ،كما أنها أتاحت الفرصة للمجموعات الشبانية
للعمل الاجتماعي وتنمية و تعزيز القيم الاجتماعية لدى الشباب الجزائري ودفعه للمشاركة في
القضايا املجتمعية و املساهمة في جل النشاطات و التظاهرات التوعوية و الخيرية التي تهدف إلى
تحقيق الصالح العام ،لذا فإن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما في تنمية مشاركة
الشباب في قضايا املجتمع ،وذلك من خالل قيام املجموعات الشبابية بإنشاء صفحات خاصة بهم
على هذه املواقع خاصة موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" يتبنون بها قضايا املجتمع التي
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تقع في صلب اهتماماتهم فيعملون على نشرها والدفاع عنها ،وفي تحقيق املسؤولية املجتمعية إذا ما
أحسن استثمارها واستغاللها وتوجيهها بشكل جيد فقد استطاعت أن تحول ألاقوال وألافكار
والتوجهات إلى مشروعات عمل جاهزة للتنفيذ (حسني عوض ،)8992 ،ومن ثمة فإن ممارسة
الاتصال الاجتماعي أصبح نشاطا يستهوي الشباب من خالل الاعتماد على الوسائط الحديثة
لالتصال في نشر كافة القيم الاجتماعية ذات ألاهداف الخيرية والتضامنية والتكافل واملساعدة...
وغيرها من القيم والتي تعتبر في حد ذاتها شكال من أشكال الاتصال الاجتماعي ،باإلضافة إلى
تدعيم السلوكيات الصحيحة في املجتمع بغية تحقيق التطور والرقي ،وهو ما وفرته الوسائط
الجديدة لالتصال من خالل موقع الفايسبوك الذي أصبح فضاء افتراض ي يهتم بالقضايا املختلفة
خاصة الاجتماعية منها و يسعى إلى تنمية إلاحساس باملسؤولية واملشاركة في القضايا املجتمعية
وتنمية وتعزيز القيم لدى الشباب من مستخدمي هذه الشبكات الافتراضية ،ومن ثم تسعى هذه
الدراسة للبحث في التساؤل التالي :فيما تتمثل أبرز أشكال وتمظهرات الاتصال الاجتماعي في
صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك"؟
 .8تساؤالت الدراسة :و تندرج تحت هذا السؤال مجموعة ألاسئلة الفرعية التالية:
 .0.4كيف يتجلى الاتصال الاجتماعي في "فايسبوك"؟ وما هي أبرز ألاشكال التي يظهر من خاللها؟
 .4.4ما هي ألابعاد التي يتخذها الاتصال الاجتماعي من خالل مضامين صفحة جمعية "شباب
الخير" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"؟
 .3.8ما هي ألاساليب و آلاليات املستخدمة من قبل القائمين على هذه الصفحات من أجل دفع
الشباب املتابع لها للمشاركة في نشاطاتها؟
 .3املنهج املستخدم وأداة جمع البيانات:
سيتم الاعتماد في هذه الدراسة على املنهج املسحي التحليلي الذي يقوم على الوصف
والتحليل ،ويقوم فيه الباحث بوصف الظاهرة كما هي في الواقع وصفا دقيقا كما وكيفا،
وهو طريقة علمية منظمة لوصف الظاهرة عن طريق جمع و تصنيف وترتيب وعرض و تحليل
وتفسير وتعليل وتركيب املعطيات النظرية والبيانات امليدانية بغية الوصول إلى نتائج علمية،
(زرواتي رشيد ،)4112 ،كما سيتم الاعتماد على أداة تحليل املضمون الذي يعتبر مجموعة من
الخطوات املنهجية التي تسعى إلى اكتشاف املعاني الكامنة في املحتوى ،والعالقات الارتباطية لهذه
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املعاني من خالل البحث الكمي ،املوضوعي واملنظم للسمات الظاهرة في هذا املحتوى (يوسف تمار،
 ،)4112وهنا سنقوم بتحليل محتوى صفحات من موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و هي
صفحة الجمعية الخيرية "شباب الخير الشلف".
 .4مجتمع البحث و عينة الدراسة:
مجتمع البحث هو مجموعة من ألاشخاص أو املؤسسات أو ألاشياء أو ألاحداث التي
نريد أن نصل إلى استنتاج بخصوصها ،ومجتمع البحث يشمل جميع عناصر ومفردات املشكلة
أو الظاهرة قيد الدراسة(،ربحي مصطفى عليان )8999،و يتكون مجتمع البحث في هذه الدراسة
من مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" خاصة بالجمعيات التي
تعنى بالعمل الاجتماعي وبالنشاطات التي تحقق املصلحة العامة للفرد واملجتمع ،وتم اختيارها
باالستناد الى عدة مبررات أبرزها تناول هذه الصفحات للعمل الخيري والتطوعي ،اختصاص
هذه الصفحات بأنشطة تعزز القيم الاجتماعية على غرار التعاون والتكافل والتضامن ،وقيامها
بالعديد من النشاطات التوعوية في مختلف املجاالت.
أما بالنسبة لعينة الدراسة و بالنظر التساع مجتمع البحث وعدم القدرة على تحليل مضامين
جميع الصفحات التي تعتم بالنشاط الاجتماعي ذو املصلحة العامة فقد تم اللجوء الستخدام
العينة القصدية والتي تعني اختيار الوحدات أو املفردات بطريقة عمدية وذالك تبعا ملا يراه
الباحث من سمات أو صفات أو خصائص تتوفر لهذه الوحدات أو املفردات التي تخدم البحث
(محمد عبد الحميد ،)0001،أما حجم العينة فنقوم بتحليل صفحة جمعية "شباب الخير"
من خالل منشوراتها ملدة عام من الفاتح جانفي  4102حتى  30ديسمبر  ،4102وتم اختيار هذه
الصفحة دون غيرها نظرا لكونها ذات أكبر نسبة متابعة و تفاعل من قبل املتابعين لها ،وكونها
كذالك أكثر الصفحات نشاط في املجال التوعوي الاجتماعي و الصحي ،وهو ما يخدم أهداف
الدراسة.
 .2الاتصال الاجتماعي :املفهوم و ألاهمية
يعرف الاتصال الاجتماعي على أنه علم نقل ألافكار الجديدة من طرف إلى طرف ثاني،
إنه الركيزة ألاولى للسلطة التي تستعمله من أجل تطوير املعارف ودفع الوعي الاجتماعي عن
طريق املنظمات العمومية أو الجمعيات التي تخدم املجتمع بصفة عامة(.نبيلة بوخبزة)4102 ،
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والاتصال العمومي في شقه الاجتماعي يؤخذ طابعا غير ربحي و يعمل من أجل رفع مستوى الوعي
حول املوضوعات ذات املصلحة العامة،و يصبح هنا أداة أساسية للدول ملواجهة وحل املشكالت
الاجتماعية املعقدة ،كما يعتبر من ألادوات الفعالة بيد السلطات العمومية للنهوض باملجتمع
أو التصدي لبعض املشكالت التي قد يعاني منها ذات املجتمع أو بعض فئاته(ميشال لونات،
دس) وهو بالدرجة ألاولى هو اتصال الدولة باملواطنين،يستمد شرعيته من واجبات الدولة في
توعية املواطن بالقيم املشتركة و التشريع املالئم لحماية املجتمع وتذكير املخالفين للقانون
بضرورة احترام القوانين(.ميشال لونات ،د.س) ،ويعرف أرسطو الاتصال الاجتماعي بكونه البحث
هو
عن جميع الوسائل املؤدية إلى إلاقناع( .أمال عميرات )4102 ،والاتصال العمومي
ذالك الاتصال الذي يستهدف املصلحة العامة انطالقا من مسؤولية كل فرد في املجتمع ،حيث
يسعى من أجل توعية املستقبلين وتعليمهم و تربيتهم التخاذ املواقف الصحيحة و من ثم تبني
السلوك الصحيح والايجابي الذي يؤدي إلى تكوين مجتمع متحضر وسليم من الانحرافات،
ألامراض وآلافات الاجتماعية املختلفة ،)Dominique Bessières ,2009( .وحسب مؤسسه
 ،Pierre Zémorذالك الاتصال الرسمي الذي يميل إلى تبادل وتقاسم املعلومات الخاصة
باملصلحة العامة باإلضافة إلى الحفاظ على الروابط الاجتماعية و هي املسؤولية التي تقع على
عاتق املؤسسات العمومية.)Leila Benlatrache,2014( .
ويعتبر الاتصال العمومي كعنصر من عناصر إدارة الخدمات العمومية (،)2005 Zémor, Pierre
كما أنه يتضمن مجموع الرسائل املرسلة من قبل السلطات العمومية والتي تهدف إلى تحسين
معارف املدنية الجمهور املستقبل لهذه الرسائل ،وتسهيل العمل العام( ،ميشال لونات ،د.س)،
ويستمد شرعيته من واجبات الدولة في توعية املواطن بالقيم املشتركة والتشريع املالئم لحماية
املجتمع وتذكير املخالفين للقانون بضرورة احترام القوانين( ،أمال عميرات )4102 ،كما أنه ذالك
الاتصال الذي يسعى إلى توعية املستقبلين وتعليمهم وتربيتهم التخاذ املواقف الصحيحة ومن ثم
تبني السلوك الصحيح والايجابي الذي يؤدي إلى تكوين مجتمع متحضر وسليم من الانحرافات،
ألامراض وآلافات الاجتماعية املختلفة)Michel Le Net ,1982( .
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 .6واقع الاتصال الاجتماعي في الجزائر
لم يحظى الاتصال الاجتماعي في الجزائر لدى املسؤولين السياسيين واملسؤولين على
القطاعات ألاخرى املختلفة باألهمية املطلوبة و ظل هذا املجال يمارس إما بصورة عشوائية من
قبل بعض الهيئات والقطاعات بعيدا أن أي تخطيط وفي غياب سياسة واضحة ومدروسة
ومحددة لتخطيط وتنسيق الجهود ،أو بصورة فردية معزولة كمجال لالهتمام ألاكاديمي من
قبل الباحثين الجامعيين ،وفي ذات السياق بحث ألاستاذ" عبد الوهاب بوخنوفة" في أسباب
عدم تطور الاتصال الاجتماعي في الجزائر حيث وصل إلى وجود جانبين اثنين يتيحنا لنا تقييم
مكانة و وضعية الاتصال الاجتماعي في الجزائر ألامر الذي يدفع الى التطرق الى نقطتين غير
منفصلتين ،ألاولى تلك التي تتعلق في إبراز عدم الاقتناع بفائدة الاتصال الاجتماعي والثانية
تتمثل في البحث في الرسالة التي يعتمدها هذا الاتصال من جانب املمارسة( .عبد الوهاب
بوخنوفة )0991 ،حيث أكد أن الاتصال الاجتماعي في الجزائر يتحمل نتائج ضعف العلوم
الاجتماعية والبحث الاجتماعي وتهميشهما داخل املجتمع والسعي إلى تهميش كل ما هو عمل اجتماعي
ألامر الذي حرم املجتمع الجزائري من تحقيق تراكم معرفي في املعطيات املختلفة لفهم وتفسير
جل التحوالت التي تحصل فيه إضافة الى أولوية الدعاية السياسية على الدعاية الاجتماعية.
 .1تحليل نتائج الدراسة:
جدول رقم  :0يوضح فئة املوضوع
املواضيع
مواضيع خاصة بجمع
التبرعات ومساعدة
املحتاجين

املؤشرات
 -حملة الشتاء القادم

النسبة

التكرار
01.49 12

 -جمع مساعدات مالية

00

01.02

 -جمع مساعدات غذائية " قفة رمضان"

02

41.22

 -جمع املساعدات التي تخص املفروشات

19

03.43

 -جمع تبرعات تخص شراء ألادوات املدرسية

04

02.12

 -حملة جمع شرائح قياس مرض السكري

14

4.92
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19

03.43

12

011

 -تنظيف املساجد

12

42.82

 -تنظيف الساحات العمومية

14

02.42

 حمالت تنظيف ألاحياء الكبرىاملجموع

12

82.02

02

011

01

38.20

01

38.20

12

42.82

املجموع

42

011

 -داء السكري

00

42.81

 -سرطان الثدي

19

44.81

 -مكافحة السيدا

11

08

 إرشادات صحية حول وضعيات حزامألامان

12

01

 حمالت التبرع بالدماملجموع

01

48

21

011

 -حملة بيئية "التشجير"

02

81

 -حملة اجتماعية " ال للشتم و السب"

11

02.12

 -حملة " توزيع املياه املعدنية في فصل

00

34.38

 شراء مالبس العيد و شراء ألاضاحياملجموع
مواضيع خاصة بحمالت
التنظيف.

مواضيع خاصة بزيارة املرض ى  -زيارة مراكز الطفولة املسعفة
في املستشفيات و زيارة دور
 زيارة مرض ى السرطان من الاطفالالعجزة
 زيارة دور املسنينمواضيع خاصة بحمالت
توعوية صحية

مواضيع خاصة بالتوعية
وخدمة القضايا املجتمعية
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الصيف
32

011

 -ورشة التغذية العالجية ألطفال التوحد

11

02.28

 -التطوع من أجل التنظيف

08

21.22

 مشاريع ترميم منازل بعض املحتاجيناملجموع

00

32.32

34

011

املجموع
مواضيع خاصة بالتطوع

املصدر :من إعداد الباحثة باالستناد على نتائج الدراسة
أكدت نتائج الجدول أعاله واملتعلق بفئة املواضيع ألاكثر تداوال من خالل منشورات الجمعية
عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ،أن املواضيع الخاصة بجمع التبرعات
ومساعدة املحتاجين هي الفئة التي تحصلت على أكبر نسبة  30.22باملائة ،وهي املواضيع التي
تؤكد على مجموعة من القيم الاجتماعية التي تسعى الجمعية إلى نشرها بطريقة مباشرة من
خالل العمل على مساعدة املحتاجين من شتى الفئات الهشة في املجتمع ،ألامر الذي يؤدي إلى
العمل على نشر قيم التكافل والتضامن والتآزر بين أفراد املجتمع ،وتوزعت هذه املواضيع عبر
مجموعة من املؤشرات الدالة عليها في املضامين على غرار حملة الشتاء ،جمع املساعدات املالي
وغيرها ،باإلضافة إلى جمع عدد كبير جدا من املساعدات الغذائية " قفة رمضان" ،وتأتي بعدها
املواضيع الخاصة بالحمالت التوعوية والتربية الصحية بما نسبته  02.84باملائة ،حيث تسعى
الجمعية من خالل صفحتها على "فايسبوك" إلى تفعيل دورها من خالل هذا الوسيط إلاعالمي
في تحقيق التوعية الصحية ،حيث اعتمدت بشكل كبير من خالل منشوراتها على ضرورة تقديم
كافة النصائح و إلارشادات والتوجيهات التي تدخل في املجال الصحي وتنظيم حمالت توعوية
صحية على غرار الحملة التحسيسية والتوعوية بداء السكري ،تنظيم يوم دراس ي تحسيس ي
بمرض سرطان الثدي ،كذالك القيام بالعديد من النشاطات التحسيسية حول موضوع
السيدا ،أما املواضيع الخاصة بالتوعية الاجتماعية وخدمة القضايا املجتمعية فتحصلت على
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لواتي ربيعة
عبد الكريم قالتي

نسبة  08.22باملائة ،حيث نظمت الجمعية العديد من الحمالت عبر صفحتها والتي تدخل في
مجال خدمة القضايا املجتمعية ،فيما كانت نسبة املواضيع الخاصة بالتطوع  02.23باملائة
حيث تعمل الجمعية على هذه النقطة بشكل كبير و ذالك ما أوضحته املنشورات التي قامت
بنشرها على صفحتها من مبدأ أن التطوع هو نوع من أنواع الدعم واملؤازرة فيما بين ألافراد
بعضهم بعضا ،كما أنه يعتبر شكال من أشكال املشاركة إلايجابية و سبيال لتحقيق النفع العام،
وشملت هذه املواضيع الخاصة بالتطوع العديد من النقاط أبرزها التطوع من أجل القيام
بالحمالت التنظيفية و حماية املحيط و غيرها.
جدول رقم  :98يوضح فئة ألاسلوب املستخدم في املنشور
فئة ألاسلوب املستخدم
أسلوب يعتمد على العاطفة

النسبة

التكرار
84

40.22

أسلوب يخاطب العقل

31

08.08

أسلوب يخاطب الواجب

82

44.12

أسلوب يخاطب الوازع الديني
أسلوب تحفيزي

24

31.48

42

01.12

املجموع

432

011

املصدر :من إعداد الباحثة باالستناد على نتائج الدراسة
أوضحت نتائج الجدول أعاله و املتعلقة باألساليب املستخدمة في املنشورات و املضامين
املنشورة في الصفحة وباالعتماد على مجموعة من املؤشرات ،وتم تحديد أربعة أساليب أساسية
مثلما ما هو موضح في الجدول ،حيث تحصل ألاسلوب الذي يعتمد على العاطفة  Pathosعلى
نسبة  40.22باملائة ويستخدم لتحفيز ،تحسين وتوعية مشاعر وانفعاالت وميوالت ألافراد بهدف
تدعيم وترسيخ السلوك املرجو ،فمثل هذه ألاساليب تلعب على وتر املشاعر والعواطف الجياشة
لدى ألافراد ،كما يعتبر هذا ألاسلوب من أهم الاستراتيجيات التأثيرية التي تستخدم في مجال
الاتصال العمومي والاجتماعي ملا له من قوة تأثيرية كبيرة على املتلقين ،ومن خالل دراستنا
لصفحة جمعية "شباب الخير الشلف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن نتائج
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الدراسة أكدت على استخدام هذا ألاسلوب بشكل كبير من قبل القائمين على الصفحة بغية
استثارة عواطف املتتبعين للصفحة ودفعهم للمشاركة والتفاعل مع ألانشطة التي تقوم بها
الجمعية ،فهو ألاسلوب الذي يعمل على إثارة املشاعر وألاحاسيس لدى املتتبعين حيث أكدت
الدراسة التي قامت بها الدكتورة "نبيلة بوخبزة" في دراستها حول تطبيق تقنيات الاتصال
العمومي في الحمالت العمومية املتلفزة على أن الاستماالت العاطفية تستطيع أن تثير درجة
كبيرة من التوتر العاطفي ألامر الذي يؤدي ال محالة إلى تحقيق الاستجابة ( نبيلة بوخبزة-4111 ،
 ،)4112كما أكدت النتائج كذالك بأنه تم استخدام أسلوب تأثيري آخر و هو ألاسلوب الذي
يخاطب العقل  ،Logosحيث يستعمل هذا ألاسلوب لتعديل سلوك الافراد عن طريق إلاقناع أو
بتعديل معارفهم أو أرائهم أو معتقداتهم ،فالتأثير على آلاراء واملعتقدات هو محرك اساس ي
للسلوك و أن تعديلها سيؤدي الى التبني السهل للسلوك املراد ترويجه ،وهو ألامر املوجود في
منشورات الجمعية حيث تم الكشف عن ما نسبته  08.08باملائة من املنشورات استخدم فيها
هذا ألاسلوب بغية إقناع املتلقين للمضامين بصحة ما يتبنون من أفكار و قضايا وآراء فالعنصر
ألاساس ي في العملية الاتصالية هو كيفية إقناع آلاخر بطريقة منطقية تستلزم حجج و براهين
يعتمد عليها املتلقي لتبرير السلوك الذي يتخذه بعد تلقيه للرسالة الاقناعية وهو ما أكدته
الدراسة التي قام بها " فيليب بروتون" في فرنسا ) ،)Philippe Breton ,1988غير أن استخدام
هذه ألاسلوب لوحده ال يعطي النتائج املرغوب فيها ،وهو ألامر الذي أكدته العديد من الدراسات
التي ال تعتبر أن هذا ألاسلوب مجديا إذا ما تم استعماله بمفرده و بمعزل عن ألاساليب ألاخرى
ذالك أن العقل نادرا ما يكون لوحده محركا لألفعال إلانسانية ،فهو مجرد وسيلة تستخدم من
طرف ألاشخاص للوصول إلى غايات تمليها عليهم مشاعرهم و عواطفهم ورغباتهم ،وهو ألامر
الذي استشفيناه من خالل منشورات الجمعية حيث وجدنا صعوبة كبيرة في فصل املنشورات
التي تستخدم ألاسلوب الذي يخاطب العقل دونما أن نجد فيه نوعا من العاطفة وهو ما يؤكد
إلزامية نسبية الستخدام هذا ألاسلوب والاستعانة باألساليب ألاخرى خاصة العاطفية منها من
أجل الحصول على رد الفعل املرغوب به ،ونجد ذالك ألاسلوب الذي يستهدف التأثير على
الجمهور من خالل مخاطبة نداء الواجب لديهم أو ما يعرف بإستراتيجية نداء الواجب Ethos
حيث تم استخدامها كذالك في منشورات الجمعية على الصفحة وشكلت نسبة  44.12باملائة،
و هو ألاسلوب الذي يحاول التأثير على العوامل ألاخالقية عن طريق التربية ،فموضوع أسلوب
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لواتي ربيعة
عبد الكريم قالتي

مخاطبة حس الواجب لدى أفراد الجمهور في فهم ومعرفة القيم واملعتقدات ألاخالقية املوجودة
بداخلهم ثم توجيهها في الاتجاه املرغوب فيه ،وهو ألامر الذي تم توظيفه بشكل جميل من قبل
القائمين على املنشورات خاصة تلك املتعلقة بالدعوة الى ألاعمال الخيرية لجمع التبرعات حيث
تم من خالل هذه املنشورات مخاطبة القيم ألاخالقية لدى ألافراد كالتعاون والتضامن وألاخوة
و الدعوة للتبرع وغيرها من القيم الاجتماعية والتي تشكل موضعا لالتصال الاجتماعي ،فيما
كانت أكبر نسبة تلك الخاصة باستخدام ألاسلوب الذي يخاطب الوازع الديني والذي اخترنا أن
نفصله عن ألاسلوب الذي يخاطب العاطفة نظرا إلى كثرة املنشورات التي استخدم فيها بشكل
كبير حيث تحصل على نسبة  31.48باملائة ،و يستهدف التأثير على ألافراد من خالل التأثير على
عواطفهم باستخدام تعاليم الدين إلاسالمي الحنيف الذي يدعو الى العديد من القيم
الاجتماعية البارزة على غرار قيم التكافل و التكاتف و التعاون والتضامن والتبرع ومساعدة
املحتاج  ...وغيرها من القيم التي كانت في كل املنشورات الخاصة بالجمعية ،حيث تم استخدام
هذا ألاسلوب ملا له من قوة تأثيرية هائلة على الافراد املتلقين للمضامين.
جدول رقم  :93يوضح فئة الهدف من املادة املنشورة
فئة الهدف من املادة

التكرار
92

31.34

توعية و تحسيس

82

02.21

إرشاد و توجيه

31

9.12

تذكير بمواعيد

22

02.09

عرض تجارب آلاخرين

4

1.12

دعوة للمشاركة في النشاطات

82

02.28

استطالع رأي
أخرى

1

0.93

02

8.21

املجموع

301

011

إعالم
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يوضح الجدول فئة الهدف من املادة املنشورة و التي تشير إلى أبعاد و مظاهر الاتصال
الاجتماعي في الوسائط الجديدة والتي تم استخراجها من خالل دراسة منشورات جمعية "شباب
الخير الشلف" عبر موقعها في "فايسبوك" حيث تحصل البعد إلاخباري لالتصال الاجتماعي
الافتراض ي على أكبر نسبة  31.34باملائة ،حيث اعتمدت الجمعية على هذه الطريقة من أجل
التعريف بنشاطاتها وكذالك العمل على نشر كافة املعلومات الخاصة بالنشاطات والتظاهرات
والحمالت املختلفة التي تقوم بها ومن ثم توفير منصة معلومات تتوفر على كافة ألاخبار الخاصة
بمشاريعها سواء تلك التي تعتزم تنشيطها مستقبال أو تلك التي تم انجازها ،بينما كانت النسبة
الثانية لهدف التوعية والتحسيس والتي أخذت نسبة  02.21باملائة والتي تشير بدورها الى بعد
آخر لالتصال الاجتماعي الافتراض ي وهو البعد التوعوي والتحسيس ي وهو ما وجدناه بشكل كبير
من خالل منشورات الجمعية ،وأخذ البعد التوجيهي وإلارشادي نسبة  9.21باملائة من
منشورات الصفحة ،ونسبة  02.28باملائة دعوة املتلقين من الجمهور املتابع للمشاركة في
النشاطات التي تنظمها الجمعية حيث يتم استخدام إلارشاد والتوجيه الاجتماعي بغية إثارة
وعي الرأي العام وتنوير الجماهير ،فهو عملية تربوية مقصودة تهدف إلى إحداث تغييرات سلوكية
مرغوبة في مجال معين من مجاالت حياة الفرد أو املجتمع ،و من أمثلة الجهود إلارشادية املؤقتة
التي قامت بها الجمعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الحمالت
إلارشادية التي تحث الجمهور على الاهتمام بالقيام بالفحوصات الطبية الخاصة بمرض
السكري أو مرض سرطان الثدي حيث خصصت الجمعية مجمعة كبيرة من املنشورات من أجل
توعية وتحسيس الجمهور بضرورة القيام بهذه الفحوصات كما قامت بنشر كافة التعليمات
والتوجيهات الخاصة بها بغية إرشاد و توجيه الجمهور.
 .2خاتمة:
اتضح من خالل هذه الدراسة أن الاتصال الاجتماعي وجد مكانة له من خالل الوسائط
الجديدة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وبالنظر الى الايجابيات التي يتميز بها موقع
"فايسبوك" ألامر الذي أتاح له بأن يكون املنبر ألاول الذي تعتمد عليه الجمعيات التي تفطنت
إلى أهمية املنصات الاجتماعية للنفاذ إلى الجمهور وخاصة الشباب منهم ،حيث استغلت
الفرصة هذه الجمعيات عبر صفحاتها للعمل على تحقيق املصلحة العامة للمجتمع وخدمة
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القضايا املجتمعية ،وفي نشر أفكارها التوعوية و إلارشادية واستخدام كافة ألاساليب من أجل
إحداث التأثير في الشباب املستخدم لهذا املوقع وكذالك العمل على تدعيم الوحدة الوطنية
بين الشعب الواحد والوحدة إلانسانية بين الشعوب جميعا ،وكذا إبراز الروابط ألاساسية التي
تجمع بين الناس وتأكيد انتماء البشر لبعضهم و تنمية املشاعر إلانسانية الواحدة ،إضافة إلى
العمل على تعزيز القيم الايجابية ودفع الشباب الى املشاركة في الحياة املجتمعية وتحفيزهم على
العمل الايجابي الذي يدفع الى تحقيق مصلحة املجتمع و الهدف ألاساس ي الذي يسعى الاتصال
الاجتماعي الى تحقيقه.
الهوامش:
 .0أمال عميرات ،الاتصال الاجتماعي "العمومي" وأبعاده في منهج الدعوة املحمدية ،ط،0
(ألاردن :دار أسامة للنشر والتوزيع ،)4102 ،ص .2
 .4نبيلة بوخبزة ،الاتصال العمومي أسس و تقنيات (،الجزائر :دار هومة للطباعة والنشر
والتوزيع ،)4102 ،ص .02
 .3حسني عوض ،أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية املسؤولية املجتمعية لدى الشباب
"تجربة مجلس شبابي عالر نموذجا" ،برنامج التنمية الاجتماعية وألاسرية ،جامعة القدس
املفتوحة ،فلسطين ،دون سنة نشر ،ص  ،8نقال عن خالد سليم :ثقافة مواقع التواصل
الاجتماعي واملجتمعات املحلية ،دون طبعة ( ،قطر:دار املتنبي للنشر والتوزيع ،قطر،
 ،)،4118ص .8
 .2زرواتي رشيد  ،مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية ،ط( ،0الجزائر :دار الهدى
للطباعة والنشر )،4112 ،ص ،ص .22 ،21
 .8يوسف تمار :تحليل املحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين ،ط( ،0الجزائر :طاكسيج كوم
للنشر والتوزيع ،)4112 ،ص.00
 .1ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم ،مناهج وأساليب البحث العلمي ،ط(،0ألاردن:
دار صفاء،)4111 ،ص.032
 .2محمد عبد الحميد :بحوث الصحافة ،ط( ،4مصر :عالم الكتاب ،)0992 ،ص.21
 .2نبيلة بوخبزة ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
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 .9نبيلة بوخبزة ،مرجع سبق ذكره ،ص .9
 .01ميشال لونات ،ترجمة صالح بن حليمة ،إلاعالم إلاجتماعي( ،دط،دس)  ،ص .04
 .00نفس املرجع ،ص .2
 .04أمال عميرات ،مرجع سبق ذكره ،ص .2
13. Dominique Bessières , La définition de la communication publique : des
enjeux disciplinaires aux changements de paradigmes organisationnels,
Revue Communication et organisation, Presses Universitaires de France,
N° 35, 2009, p 14-28.
14. Leila Benlatrache , la communication publique en Algérie entre
professionnalisme et reconnaissance, Revue sciences humaines, N 41, Juin
2014, Tome A, Algérie, p 8.
15. Pierre Zémor , la communication publique, Revue Politique et Management
public, N 2, Vol 13, p 153.

 .01ميشال لونات ،ترجمة صالح بن حليمة :مرجع سبق ذكره ،ص .04
 .02أمال عميرات ،مرجع سبق ذكره ،ص .2
18. Michel Le Net, la communication sociale, (France : notes et études
documentaire numéro 4866, 1982), p 11.

 .09عبد الوهاب بوخنوفة ،الاتصال الاجتماعي في الجزائر :بين غياب الاقتناع وضعف
إلاقناع ،املجلة الجزائرية لالتصال ،العدد  ،02الجزائر ،0991 ،ص .040
 .41نبيلة بوخبزة ،تطبيقات تقنيات الاتصال العمومي املطبقة في الحمالت العمومية
املتلفزة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم إلاعالم و الاتصال ،جامعة
الجزائر ،4112-4111 ،3ص .322
21. Philippe Breton, l’argumentation dans la communication, (Alger : Casbah
édition, 1988), p98.
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املمارسات الدينية داخل مواقع التواصل الاجتماعي
دراسة استطالعية على عينة من املستخدمين الجزائريين للفايسبوك
Religious Practices on Social Media
A survey conducted a sample of Algerian Users of Facebook

بوسيف جمال
طالب دكتوراه
املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم إلاعالم
البريد الاليكترونيdjameljournalisme@yahoo.fr :

ﺗﺎر�ﺦ�اﻻﺳﺘﻼم�������2019/01/30��:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟﻘﺒﻮل�������2019/02/07�:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟ�ﺸﺮ�2019/01/15�:
ملخص:
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن واقع املمارسات الدينية داخل
موقع الفايسبوك من ِقبل املستخدمين الجزائريين ،وهذا عن طريق توزيع استمارة الكترونية
ترتكز في بنائها على مدخل الاستخدامات وإلاشباعات من أجل التعرف على عادات وأنماط
استخدام أفراد العينة للفايسبوك ،وأيضا على الدوافع والحاجات وإلاشباعات املترتبة عن
املمارسات الدينية داخل الفايسبوك.).
الكلمات املفتا ية:
الدين؛ املمارسات ؛ مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرية الاستخدامات والاشباعات.
Abstract:
Through this study, we aim to reveal the reality of religious practices on
Facebook site by Algerian users through distributing an Electronic Survey form
based on its use and Gratification Theory .In order to identify the habits and
patterns of use of the sample For Facebook, as well as on the motives, needs and
gratifications arising from religious practices on Facebook.
Keywords: Religion ; Practices ; Social Media ; Use and gratification theory.
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 .0مقدمة:
أسفر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي على ميالد أنماط اتصالية جديدة تتميز
بالتفاعلية والتشاركية في إنتاج وتبادل املحتوى ،وباستعمال وسائل تكنولوجية تعتمد على تزاوج
تقنيات الحاسوب مع شبكة الانترنت ،والش ئ الجديد الذي سمحت به هذه الوسائل هو اتساع
رقعة الاتصال ،فبعدما اان الاتصال الخصي يت مشافهة بين خصصين وععدما اان الاتصال
الجمعي والعام يت بين مجموعة من ألاخصاص يتشاراون الحضور في املكان والزمان أصبح
هناك اتصال يجمع ألافراد والجماعات باختالف أجانسه وايديولوجياته ودياناته غير
متواجدين ال في نقس املكان وال في نفس الزمان الحقيقي ،كما تالشت الحدود افتراضية ،جاء
هذا اله بفضل اكتشاف شبكة الويب  2.0الت أنتجت هذا النوع من املواقع التواصلية ،هذه
ألاخيرة الت أثرت بشكل كبير على مختلف املجتمعات ،ومن أشهر هذه املواقع نجد موقع
الفايسبوك ،سنا بشات ،تويتر ،انستغرام واليوتيوب وغيرها.
إلاشكالية:
تتنوع محتويات ومضامين مواقع التواصل الاجتماعي ،فنجد على سبيل املثال
مضامين سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،رياضية ،ترفهية ،علمية ودينية ،هذه ألاخيرة الت
أضحت تشهد إقباال كبير من حيث الاستعمال من طرف املستخدمين ،ربما يعود هذا التزايد في
الاستعمال إلى سهولة الوصول للمعلومة الدينية وإمكانية التواصل املباشر مع رجال الدين
وغيرها من امليزات الت تتيحها مثل هذه املواقع ،والش ء امللفت لالنتباه هو أن املمارسات
الدينية قد انتقلت من املساجد والكنائس ودور العبادات إلى مواقع التواصل ونخص بالذكر
موقع الفايسبوك الذي انتشرت فيه الصفحات واملجموعات الدينية والت يقدر عدد املشتركين
في بعضها باملاليين ،هذا ما دفع بنا إلى محاولة تسليط الضوء على املمارسات الدينية
للمستخدمين الجزائريين باعتباره جزء من مجتمع الفايسبوك هذا من جهة ومن جهة أخرى
باعتباره من املجتمعات الت اغلب سكانها يدينون باإلسالم ،ومن هنا يمكن طرح إلاشكالية
والتساؤالت آلاتية:
ما هو واقع املمارسات الدينية للمستخدمين الجزائريين داخل موقع الفايسبوك؟
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تساؤالت الدراسة:
من أجل فه جيد لإلشكالية يمكن طرح بعض التساؤالت والت من بينها:
 ما هي عادات وأنماط استخدام الجزائريين ملوقع الفايسبوك؟ ما هي الدوافع والحاجات الت تقف وراء املمارسات الدينية داخل الفايسبوك؟ ما هي إلاشباعات املترتبة عن املمارسات الدينية داخل الفايسبوك بالنسبةللمستخدمين الجزائريين؟
منهج الدراسة وأدواته:
فيما يخص منهج الدراسة الذي سنتبعه ال نجاز هذا البحث هو املنهج املسحي ،والذي
نرى بأنه ألانسب ملثل هذا النوع من الدراسات الت تختص بالجمهور ،أما فيما يخص أدوات
الدراسة ،سنعتمد على استعمال الاستبيان الالكتروني الذي يعتمد على شبكة
based e-survey

من

الويبweb-

ألنه ألاداة املناسب في جمع املعلومات من الجمهور الالكتروني اذ يعرفه ال

Karen J.Jasmen,Kevin G.Corley and Bernard J.Jasmen

بأنه ":ذلك النوع من

الاستبيانات الت تنشأ على شبكة الويب والت يمكن الوصول إليها فقط عن طريق متصفح
الانترنت

web-brosser

 ...باإلضافة إلى هذا يمكن أن نجعل هذا النوع من الاستبيانات أكثر

حيوية وتفاعلية من خالل إمكانية إرفاقه بأصوات أو فيديوهات الت يمكن املستخدم من الفه
الجيد لالستبيان")Karen J.Jansen, 2007( 1.
 مجتمع البحث وعينته:يتضمن مجتمع البحث في هذه الدراسة على املستخدمين الجزائريين ملوقع الفايسبوك
بمختلف أعماره وأجناسه .
أما فيما يخص حج العينة الت ت اختيارها من مجتمع البحث الكلي تقدر ب081
مفردة ،ت اختيارها عن طريق املعاينة العرضية ،إذ يعرف موريس أنجرس هذا النوع من
املعاينات بأنها" تلك املعاينة غير احتمالية الت تواجه صعوبات أقل أثناء انتقاء العناصر...إن
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اللجوء إلى هذا الصنف من املعاينة يت عندما ال يكون أمامنا أي اختيار ،إنها الحالة الت ال
نستطيع فيها أن نحي

في البداية مجتمع البحث املستهدف وال اختيار العناصر بطريقة

عشوائية"( 2.موريس أنجرس )0222 ،ولقد اعتمدنا في سحب العينة على طريقة الفرز على شكل
الكرة الثلجية(التراكم ) حيث يجرى هذا الفرز "عندما نكون نعرف بعض أفراد مجتمع البحث
املستهدف والذين سنتمكن بفضله من الاتصال باآلخرين ،هكذا فإن أفراد مجتمع البحث ه
الذين سيساعدوننا في بناء العينة"

3

حيث قمنا بإرسال الاستبيان إلى أصدقائنا على الفايسبوك مرفقة بنص نؤكد فيه على
ضرورة إعادة إرسال الاستبيان إلى أصدقائه وهذا من أجل ربح الوقت ومأل الاستبيانات
بسرعة ،ألنه كما توعدنا في بحوث سابقة عندما ننشر الاستبيان على صفحتنا على الفايسبوك
فإنها ال تلقى تجاوبا كبيرا من طرف املستخدمين وتستغرق وقت كبيرا هذا ما دفعنا إلى اختيار
هذا النوع من الفرز .ولإلشارة فانه قدم ت نشر الاستمارة بين الفترة املمتدة من 0292\20\91
إلى غاية .0292\22\20
 .8مواقع التواصل الاجتماعي...أي طبيعة : Social Media
لقد تعددت وتنوعت التعريفات ،حيث يعرف ال من  Boyd & Ellisonمواقع
التواصل الاجتماعي بأنها" مجموعة من خدمات الويب تسمح للمستخدمين بإنشاء حساب عام
أو نصف عام داخل نظام ،كما يسمح بالتحك في قائمة املستخدمين املشتركين معه ،باإلضافة
إلى أنها تسمح للمستخدم بالتفاعل والتشارك مع املستخدمين ورؤية منشوراته وتبادلها داخل
نظام معلوماتي" ) Thomas et Alexandre, 2011(4.وكتعريف اجرائي يمكن القول بأن مواقع
التواصل الاجتماعي هي تلك املواقع الت تسمح لألفراد بإنشاء صفحات خاصة أو مجموعات
تجمعه في معظ ألاحيان اهتمامات مشتركة بحيث تمكن هذه املواقع ألافراد والجماعات من
التحك في املحتوى املنشور على صفحاته كما توفر له حرية النشر وتخجعه على التشاركية
والتفاعلية وتحقق رغبة التواصل والالتقاء الافتراض مع ألاصدقاء من مختلف أنحاء العال
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وتتخطى الحدود املكانية والزمنية كما أنها تتميز بالتنوع اللغوي وتعدد الوسائط
(نصوص،صوت،صور،فيديوهات)،وتسمح ألي مستخدم باالشتراك وباملجان.
ومن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي :
نجد موقع الفايسبوك  : Facebookوالذي يعرف على أنه «شبكة اجتماعية يرتكز
على ألاعضاء املشتركين فيه من خالل زياراته اليومية للموقع وإنشائه وتبادله
للمحتوى )Romain Rissoan, 2011(»5.أما تويتر  Twitterفهو «عبارة موقع يقدم خدمة
التدوين املصغر والت تسمح ملستخدميه بإرسال تحديثات  Tweetsعن حالته ب  942حرف
كحد أقي ى للرسالة الواحدة» ( 6.خالد غسان يوسف املقدادي )0292 ،في ين يعتبر موقع
اليوتيوبYoutubeمن أشهر املواقع الالكترونية الت تقدم املواد املصورة املنتجة بواسطة
املستخدمين ،ظهر على شبكة الانترنت في  90فبراير ( 7 .0220رضا أمين )0290 ،هذا باإلضافة
إلى أن هناك مواقع أخرى مثل انستغرام Instgramوسناب شات Snapchatوالواتس اب
 Whatsappوالفايبر... Viberإلخ.
يمكن القول بأن معظ مواقع التواصل الاجتماعي تشترك في أنها تمنح للفرد حرية
إنتاج ونشر املحتوى كما تتيح تفاعلية كبيرة بين املستخدمين ،باإلضافة إلى أنها تنفي الحدود
وتتعدى حاجز الزمن هذا من جهة ،كما أن هذا النوع من املواقع يسمح بتعدد املمارسات
وتنوعها؛ إذ نالحظ أن جميع املمارسات انتقلت من وسائل إلاعالم التقليدية وحتى من الوسائط
املجتمعية الواقعية إلى الواقع الافتراض فنجد املمارسات السياسية التجارية الترفيهية العلمية
الرياضية الاجتماعية وحتى املمارسات الدينية الت انتقلت هي ألاخرى إلى هذا النوع من املواقع
ونخص بالذكر موقع الفايسبوك وهذا ماسنتعرف عليه الحقا.
 .3املمارسات الدينية في البيئة

الارتفتراةية Religious practices in the Environment

:virtual

قبل أن نشرع في الحديث عن طبيعة املمارسة الدينية في البيئة الافتراضية؛ الت
جعلت من العوال الافتراضية واقعا لها ،سنتطرق إلى تعريف ال من املمارسة والدين وسنحاول
إدراج تعريف إجرائي لهذا النوع من املمارسات الدينية.
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 0.3مفهوم املمارسات الدينية:
املمارسات  :Practicesإن أصل هذه الكلمة التين  Praxisويطلق عليها باللغة الفرنسية
 Pratiqueوباللغة الانجليزية  ،practicesفه تدل حسب موسوعة الالند الفلسفية على ألاداء
العادي لنشاط معين ،أي عملية التقيد بهذه أو بتلك من قواعد العمل املمارسة اليومية
لنشاط او املمارسة (تطبيق) لتعالي أخالقية مقبولة عموما( 8.أندريه الالند ،دون سنة).
الدين  : Religionال يمكن جمع الدين في تعريف واحد وذلك لتعدد معانيه اللغوية وحتى
الاصطالحية لذلك سنعالج هذا املفهوم من منظور الفكرين إلاسالمي والغرعي.
يعن الدين عند املسلمين بأنه" وضع إله يرشد في الحق إلى الاعتقادات ،وإلى الصير في
السلوك واملعامالت" (9.محمد بو روايح )0292 ،أما الدين عند الغربيين فيرى ايميل دورااي في
10
هذا الصدد بأن " التصورات الدينية هي تصورات جماعية تعبر عن حقائق مشتركة" ( & Alex
.)Williams, 2012
من هنا يمكن أن نعرف املمارسة الدينية داخل موقع الفايسبوك إجرائيا بأنها تلك
ألافعال والنشاطات الت يقوم بها فرد أو مجموعة من ألافراد على موقع الفايسبوك سواء من
خالل النشر املواد الدينية أو التفاعل معها بمختلف ألاشكال ( إلاعجاب التعليق املشاركة.)...
شريطة أن تكون هذه املمارسة متسلحة بالوعي والقصدية (نية الفعل) ومبينة على قناعات
دينية من طرف املستخدمين.
 .4الدين في البيئة الارتفتراةية:
تلعب اليوم التكنولوجيا دور كبير في توسيع ونشر ألاديان حيث يرى البعض بأن "
التركيز على دور التكنولوجيا في بناء املجتمع عن طريق نشر الرسائل على نطاق واسع من ألادوار
الفرعية الت تلعبها هذه التكنولوجية ،فمن املعروف بأن التكنولوجيا تروج للرسالة الدينية
وتضع ألافراد ضمن تنظي دين معين ،وبالتالي تعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز وتوسيع
املجتمعات الدينية" )Alex & Williams, 2012 ( 11هذا التقدم التكنولوجي يؤكد نبوءة العال
السويسري أندري مالرو  André Malrauxالذي رأى بأن " القرن الواحد والعشرون سيكون

167

بوسيف جمال
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 -دراسة استطالعية على عينة من املستخدمين الجزائريين للفايسبوك-

قرن ألاديان أو لن يكون ،حيث أن الانترنت أصبحت أكثر فأكثر تشكل مفتاحا ملستقبل الاتصال
بالنسبة لألديان"( 12فوزي شريط.)0292 ،
هذا ما أدى إلى زيادة الاستخدامات الدينية على شبكة الانترنت حيث قام الباحث
أماندا سبينك  Amanda Spinkبجمع بيانات عن أكثر من خمس ماليين مستخدم من سنة
9110م إلى سنة 0220م ،فوجد بأن املستخدمين املنتظمين لالنترنت يبحثون عن املعلومة
املتعلقة باألديان الت تتواجد على الصط) Paul K. McClure, 2016(13.وععد ظهور شبكة
الويب 0.2الت أفرزت مواقع التواصل الاجتماعي زادت حرية نشر املحتوى من طرف
املستخدمين حيث يرى احد الباحثين بأن " مواقع التواصل الاجتماعي  SNSتعد الوسيلة
ألافضل لتبادل ألافكار وآلاراء بين ألافراد والجماعات".)Nosiba Ali-Mosa, 2015( 14
وبالتالي فان الانترنت قد ساهمت في ظهور ما يسمى بالدين الرقم Religion Digital
وهذا ما يمكن أن يشير حسب ما أورده خزعل املاجدي في كتابه "عل ألاديان" إلى وجود فضاء
دين روحي جديد يمكن أن تمارس فيه ال مكونات الدين الرئيسية من معتقدات وأساطير
وطقوس وشرائع وغيرها؛ بل يمكن أن تكون هناك طقوس عملية ،وهذا ما يؤدي إلى نشوء دور
عبادة شبكية مساجد أو كنائس أو معابد تمارس الطقوس فيها جماعيا وفي وقت حدد ،كما
أشار الكاتب إلى زيادة مساحة الاتصال بين ألاديان في مجاميع مشتركة لكسر العزلة ،الت تعاني
منها ألاديان ،وانغالقها على نفسها ،حيث يمكن أن تجد مشتراات للحوار ،وتبادل الرأي ،والنشر
املشترك ويمكن أيضا السير باتجاه دور عبادة مشتركة بين ألاديان على شبكة
الانترنت(.15خزعجل املاجدي.)0292 ،
وفي الحقيقة هذا ما وجدناه في موقع الفايسبوك حيث تتنوع الصفحات واملجموعات
الدينية حتى أن هناك مجموعات خاصة بمناقشة القضايا الدينية ،وهناك أيضا مجموعات
أخرى تدعو للحوار بين ألاديان وبمختلف الوسائط الت يتيحها هذا النوع من املواقع.
الجديد Use and

 .5نظرية الاستخدامات والاشباعات وإمكانية تطبيقها على إلاعالم
:gratification Theory
ظهرت هذه النظرية ألول مرة بطريقة ااملة في كتاب "استخدام وسائل الاتصال
الجماهيري" على يدل ال من إلهو ااتز و بلوملر9104 Elihu Katz and Blumler Jayم ،حيث
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عالج هذا الكتاب فكرة أساسية مؤداها تصور الوظائف الت تقوم بها وسائل إلاعالم ومحتواها
من جانب ،ودوافع الفرد من التعرض إليها من جانب اخر (16.مصطفى يوسف اافي)0290 ،
يحقق منظور الاستخدامات والاشباعات ثالث أهداف رئيسية هي:
 السعي إلى اكتشاف كيف يستخدم ألافراد وسائل الاتصال ،وذلك بالنظر إلى الجمهورالنشط الذي يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل الت تشبع حاجاته وتوقعاته.
 شرح الدوافع لتعرض لوسيلة معينة من وسائل الاتصال ،والتفاعل الذي يحدث نتيجةهذا التعرض.
 -التأكيد على نتائج استخدام وسائل الاتصال بهدف فه عملية الاتصال الجماهيري.

17

(حسن عماد مكاوي) يجدر إلاشارة إلى أن نظرية الاستخدامات والاشباعات قد طبقت
في بداياتها على وسائل إلاعالم التقليدية ،لكن بعد ظهور وسائل الاعالم الجديدة؛
ونتيجة التطور التقن السريع وفي ظل بطئ الصيرورة املنهجية والنظرية في مواكبة هذا
التطور ،قام الباحثون بتكيف فروض نظرية الاستخدامات مع تطبيقات وبحوث
إلاعالم الجديد وافرزت عن نتائئج علمية جيدة في معالجة الظواهر الافتراضية ،وهذا
ما أكدته الباحثة رايس علي ابتسام في مقال لها تحت عنوان "نظرية الاستخدامات
والاشباعات وتطبيقاتها على إلاعالم الجديد" ،حول امكانية تطبيق هذه النظرية على
دراسات إلاعالم الجديد( 18.رايس علي ابتسام.)0292 ،
بعد هذا العرض النظري املقتضب الذي حاولنا من خالله شرح مفاهي الدراسة ،وعرض أه
ألادبيات الت تعالج موضوع املمارسة الدينية داخل مواقع التواصل الاجتماعي ،يمكننا الانتقال
إلى الجانب امليداني الذي سنحاول من خالله معرفة واقع املمارسات الدينية بالنسبة للجزائريين
على موقع الفايسبوك.
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 .1الجانب امليداني:
سنعرض في البداية خصائص أفراد العينة من حيث الجنس والسن واملستوى الدراسة
وحتى التوزيع الجغرافي وععدها سنذهب إلى تحليل ومناقشة بيانات الدراسة املجدولة على شكل
أرقام ونسب ليخت هذا الجزء التطبيقي بأه نتائج الت أسفرت عنها هذه الدراسة.
 0.1خصائص عينة الدراسة:
الجدول  :0يوضح الخصائص التي تميز عينة املبحوثين من املستخدمين الجزائريين ملوقع
الفايسبوك.

الجدول رقم ()10
الفئة
الجنس

السن

املستوى الدراس ي

املتغير

التكرار

النسبة %

ذاور

22

% 02

إناث

22

% 22

من  17إلى  25سنة
من  26إلى  34سنة
من  35إلى  43سنة

40
20
92

% 22
% 02
% 22

من  44إلى  00سنة

20

% 22

من  02سنة فأكثر

22

%22

أقل من الثانوية
الثانوية

29
22

% 29
% 22

أقل من الليسانس

21

% 20

ليسانس

02

% 92

ماستر أو مهندس دولة

01

% 40

دكتوراه

02

% 09
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إذا دققنا املالحظة في هذه النسب فأننا سنجد بأن العينة أغلبيتها الساحقة ه من
فئة الشباب ،كما أنها متنوعة من حيث املستوى وشملت جميع املستويات التعليمة الجامعية؛
هذا ما يمكنه أن يتيح لنا الحصول على إجابات وردود أفعال متنوعة.
الجدول  :8خصائص العينة من يث التوزيع الجغرافي

الجدول رقم ()18
والية إلاقامة التكرار

النسبة والية إلاقامة التكرار

النسبة

والية إلاقامة التكرار

النسبة

الجزائر

92

% 94

بومرداس

20

% 20

تندوف

20

% 20

البيض

92

% 92

عين الدفلة

20

% 20

غرداية

20

% 20

ميلة

92

%22

سطيف

20

% 20

وهران

20

% 20

سعيدة

22

% 22

البويرة

29

% 29

تيارت

29

% 29

أدرار

92

% 22

أم البواقي

29

% 29

جيجل

29

%29

برج بوعريريج

21

% 20

سيدي بلعباس

20

% 20

تسمسيلت

29

% 29

املسيلة

24

% 22

معسكر

29

% 29

تمنراست

20

% 20

ورقلة

22

% 20

املدية

20

% 20

تبسة

20

% 20

الوادي

24

% 22

سكيكدة

29

% 20

تلمسان

29

% 29

بشار

22

% 20

بجاية

22

% 20

قسنطينة

29

% 29

النعامة

20

% 20

باتنة

20

% 24

خنشلة

20

% 20

املجموع

28

% 16

املجموع

88

% 08

املجموع

08

% 04

هذا التوزيع الجغرافي في عينة دراستنا له أهمية كبرى بالنسبة ملوضوعنا خاصة وانه
يدرس الجانب الدينين فكما نعل بان التقاليد والعادات الجزائرية متنوعة بتنوع املناطق
الجغرافيا ،وكذلك حتى الطقوس الدينية تتنوع أيضا وهذا يمكن أن ينعكس على املمارسات
الدينية في العال الواقعي بصفة عامة وفي الفايسبوك بصفة خاصة.
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بعدما تعرفنا على أه ما يميز خصائص عينة الدراسة يمكن الانتقال إلى مناقشة أه النتائج
الت أسفرت عنها.
 8.1عرض ومناقشة أهم نتائج الدراسة امليدانية:
سنحاول عرض أه الجداول والبيانات الت سنسعى من خالل تحليلها إلى إلاجابة عن إشكالية
الدراسة وتساؤالتها الفرعية :
املحور ألاول عادات استخدام موقع الفايسبوك
الجدول  :3يبين إذا كان من عادات عينة الدراسة متابعة املنشورات الدينية على الفايسبوك.

الجدول رقم ()14
التوزيع
طبيعة الاتجاه
دائما
غالبا
أ يانا
نادرا
أبدا
املجموع

التكرار

النسبة

20
20
40
92
22
902

% 00
% 01
% 20
%2
% 22
% 922

نالحظ من خالل الجدول رق ( )2بأنه ل يت تسجيل أي نسبة تقول بأنها ال تتابع قط
املنشورات الدينية على نفس املوقع .حيث يمكن تقيي نسب متابعة املنشورات الدينية على
الفايسبوك بالنسبة ألفراد العينة بأنها مرتفعة ،وذلك إذا جمعنا بين نسبة دائما وغالبا الت
تقدر ب  %، 20كما أننا ل نسجل أي إجابة تنفي بأنها ال تتابع املنشورات الدينية هذا ما يدفنا
إلى القول بان أفراد العينة تهت بمتابعة املنشورات الدينية على موقع الفايسبوك.
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املحور الثاني :الدوارتفع والحاجات التي تقف وراء املمارسات الدينية داخل الفايسبوك.
الجدول  :4يبين ملاذا تفضل أرتفراد العينة متابعة املنشورات الدينية على الفايسبوك
( مال ظة:سمح ألرتفراد العينة باختيار أكثر من إجابة).

الجدول رقم ()11
التوزيع
دوارتفع التفضيل
تنوع الدعاة واملشائخ
سهولة الوصول إلى املعلومة الدينية
يسمح بالنقاش والتفاعل مباشرة مع رجال الدين
تتورتفر املنشورات الدينية على الفايسبوك على نصائح دينية مفيدة

التكرار

النسبة

01
02
02

%02
%02
%09

40

%20

تشير بيانات الجدول رق ( )24إلى أن نسبة  % 02من أفراد العينة تفضل متابعة
املنشورات الدينية على الفايسبوك بسبب سهولة الوصول إلى املعلومة الدينية ،في حين أرجعت
نسبة  %20سبب ذلك إلى أن الفايسبوك يتيح ألفراد العينة الوصول إلى املنشورات الدينية الت
تحتوى على نصائح دينية مفيدة ،بينما نسبة  %02قالت بان سبب التفضيل هو تنوع الدعاة
واملشائخ على صفحات الفايسبوك ما يتيح سهولة التواصل معه  ،أما نسبة  %09ترى بأن
إتاحة الفايسبوك النقاش والتفاعل مباشرة مع رجال الدين هو من بين أسباب التفضيل.
من املالحظ من خالل هذه النسب بان ميزات الفايسبوك التفاعلية وسرعة الوصل إلى
املعلومة وسهولة الوصول إليها باإلضافة إلى إنشاء املشايخ والدعاة ورجال الدين عموما؛
لصفحات على الفايسبوك ،وكذلك املرونة الاتصالية الت يوفرها وخاصة الاتصال ألافقي هو
من ألاسباب الت دفعت أفراد العينة إلى تفضيل متابعة املواضيع الدينية على الفايسبوك.

173

املمارسات الدينية داخل مواقع التواصل الاجتماعي
 -دراسة استطالعية على عينة من املستخدمين الجزائريين للفايسبوك-

بوسيف جمال

الجدول  :5يكشف عن ما يعتقد به أرتفراد العينة عندما يتابعون املنشورات الدينية أو
في نشرها ( مال ظة:سمح ألرتفراد العينة باختيار أكثر من إجابة).

الجدول رقم ()18
التوزيع

التكرار

النسبة

بأنك ساهمت في الدعوة إلاسالمية

20

% 02

ستلقى جزاء سن من هللا

02

% 40

تسهم في تذكير الغارتفلين

29

% 42

ال تهتم تنشر ورتفقط

90

% 21

طبيعة الاتجاه

نستنتج من هذه النسب بأن معظ أفراد العينة لها خلفية دينية تسعى للوصول إليها
من خالل استخدامها ملوقع الفايسوك ممثلة في ممارسة دينية واعية ،في حين اكتشفنا بان
هناك نسبة قليلة من تسه في نشر املعلومات الدينية دون أن تنتظر أي جزاء وهذا ريما يرجع
إلى نقص الوعي ،أو ربما إلى أنه يقومون بمشاركة املنشورات أو التعليق عنها وقوفا عند رغبة
ألاصدقاء ،يعن مجاملة له فقط.
املحور الثالث  :الاشباعات املحققة من املمارسات الدينية داخل الفايسبوك.
الجدول :1يوضح أنواع الاشباعات الدينية التي

ققتها أرتفراد العينة من الفايسبوك

(مال ظة:سمح ألرتفراد العينة باختيار أكثر من إجابة)

الجدول رقم ()12
التوزيع

التكرار

النسبة

أنواع الاشباعات
في باب العقيدة( التخلص من الشرك)...

01

% 02

في باب الصالة

09

% 42
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في باب الصوم
في باب الحج
في باب املعامالت( مع الزوجة،
ألاقارب،ألاصدقاء)...
أخرى
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الوالدين،

02
99
12

% 42
% 21
% 04

94

% 99

يشير هذا الجدول إلى أن  % 04وهي أعلى نسبة من أفراد العينة قالت بأنه حققت
إشباعا دينيا في في باب املعامالت من خالل استخدمها للفايسبوك ،بينما نسبة  % 42قالت
بأن نوع الاشباع الذي حققته اان في باب الصوم ،أما نسبة  % 42أجابت بأنها حققا اشباعات
اان في باب الصالة ،كما أن نسبة  %02قالت بان نوع الاشباع الدين اان في باب العقيدة ،أما
الاشباعات الصاصة بباب الحج فكانت نسبته ب  ،% 21في حين أجابت نسبة  % 99بأن هناك
اشباعات أخرى حققتها ل ندرجها نحن ضمن اقتراحات الاستبيان والت من بينها :أن هناك من
حقق اشباعا دينيا في باب التصوف وهناك من قال في باب تصحيح املغالطات وإلاشاعات
الدينية ،وهناك من قال في باب إلاعجاز القرآني.
تدل هذه البيانات واملعلومات على أن عينة الدراسة قد استفادة كثيرا من
الاستخدامات الدينية في مختلف املجاالت وخاصة في باب املعامالت ،وربما يرجع هذه إلى وعي
أفراد العينة بان باب املعامالت هو أساس الدين إلاسالمي ،كما أن املعامالت هي الت يعيشها
الفرد يوميا في مجتمعة؛ سواء مع ألاصدقاء أو مع الجيران أو مع ألاهل وغيرها ،باإلضافة إلى آن
الفابسبوك هو وسيلة مناسبة لنشر الرسائل القصيرة الت تحث على املواعظ والتجارب
اليومية.
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الجدول :8يوضح مدى تلبية املنشورات الدينية على الفايسبوك الحاجات املعررتفية في الجانب
الديني بالنسبة ألرتفراد العينة.

الجدول رقم ()01
التوزيع

التكرار

النسبة

راض ي بشدة

02

% 00

راض ي

91

% 90

راض ي نوعا ما

40

% 20

غير راض ي

09

% 90

غير راض ي بشدة

99

% 21

املجموع

902

% 922

طبيعة الاتجاه

تظهر هذه البيانات بأن أغلبية عينة الدراسة واملقدرة ب  % 04بأنها راضية إلى حد ما
على اشباعات ىالفايسبوك لحاجاته املعرفية في املجال الدين وهذا يدل على على تنوع وثراء
املحتوى الدين على الفايسبيوك ،كما يدل على جاذبية هذا النوع من املواقع للمستخدمين كما
هو مؤشر قوي على الانتقال التدريجي للممارسات الدينية من البيئة الواقعية إلى البيئة
الافتراضية.،
كما ال نغفل بأن هناك نسبة معتبرة واملقدر ب  % 02غير راضية إلى حد ما عن
اشباعات الفايسبوك الدينية ،وهذا ربما يعود إلى قلة استخدامه للفايسبوك ،أو عدم ثقته في
املعلومات الدينية املنشورة عبر صفحاته بحيث أصبح ال من لديه حساب على الفايسبوك نشر
ما يريد وفي أي مجال ،هذا إلى جانب استخدام بعض ألافراد لهويات مزيفة لرجال الدين ،أو
ربما يرجع إلى على حسب قول بعضه إلى تفضيله استقاء املعلومات الدينية من الوسائل
التقليدية االكتب واملقاالت العلمية والتلفزيون...
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 .8خاتمة:
توصلنا من خالل هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها أن الاستعماالت

الدينية ملوقع الفايسبوك مرتفعة عند أفراد العينة ،إذ ل نسجل إي إجابة تنفي ذلك ،كما أن امليزة
التفاعلية ملوقع الفايسبوك وحرية إنتاج ونشر املحتوى وسرعة وسهولة الوصول إلى املعلومة،
باإلضافة إلى انتقال بعض املشايخ والدعاة ورجال الدين من منابر املساجد إلى منابر الفايسبوك
هي من ألاسباب الت دفعت أفراد العينة إلى تفضيل متابعة املنشورات الدينية على املوقع.

كما وجدنا بأن معظ أفراد العينة له خلفية دينية تسعى إلى تحقيقها من خالل
املمارسات الدينية على الفايسبوك (الدعوة الاسالمية ،نيل رضا هللا ،التذكير والتبليغ بشرائع
هللا .)...أي أن أفراد العينة تعتقد بأنه كما يجازي هللا املمارسات الدينية الواقعية سيجازيه
أيضا على املمارسات الدينية الافتراضية .ووجدنا أيضا بأن هناك اشباعات دينية مختلفة قد
تحققت في مجاالت متعددة من خالل املمارسات الدينية على الفايسبوك والت من بينها في باب
العقيدة ،الصالة ،الصوم ،الحج ،القران الكري  ،ولقد احتل باب املعامالت(مع ألاصدقاء،
ألاقارب ،الجيران ،ألاهل )...املرتبة ألاولى من حيث الاشباعات املحققة بنسبة  ، %.04باإلضافة

إلى أن أغلب أفراد عينة الدراسة واملقدرة ب  % 04راضون عن الاشباعات الدينية لحاجاته
املعرفية .وفي الاخير توصلنا في هذه الدراسة إلى أن هناك نسبة من أفراد العينة أظهرت تفضيلها
للممارسة الدينية في البيئة الواقعية على البيئة الافتراضية.
يظهر من خالل هذه النتائج مؤشر قوي على ألاهمية الدينية الت أضحى يلعبها
الفايسبوك ،ما يوجب على رجال الدين في الجزائر أن ال يدعوا هذا الفضاء الصصب فارغا بل
عليه سد هذا الشغور واملساهمة في تبصير وتوعية أفراد املجتمع الجزائري وخاصة الشباب،
باألفكار الدينية املعتدلة؛ وهذه دعوة ت ِلزم رجال الدين بعدم البقاء فقط في منابر املساجد بل
يجب عليه تسجيل حضوره أيضا في منابر الواقع الافتراض  ،هذا ألاخير الذي يعتبر مكمال
للبيئة الواقعية؛ الن املستخدمين الافتراضين ه موجودون أصال في الواقع هذا من جهة ،ومن
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جهة أخرى يجب على ألاسرة الجزائرية أن ترافق وتراقب الاستخدامات الدينية ألوالده على
موقع الفايسبوك وتوجهه لكي ال يقعوا في مصيدة املغالطات الدينية ويفسحون له املجال
لالستجابة لدعوات التطرف وإلارهاب.
كما يجب أيضا على وزارة الشؤون الدينية أن تف ِعل حضورها في البيئة الافتراضية من
خالل إعداد فريق متخصصين في الجانب التقن والدين

لنشر املحتوى الدين من فتاوى

ونصائح وإرشادات وغيرها ،وهذا اله من أجل تفادي نقص املعلومات الت يمكن أن تدفع
ألافراد إلى البحث عن استقائها من مصادر غير موثوقة ما يمكن أن يترتب عنه نتائج سلبية.
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ملخص:

تناولت هذه الورقة البحثية ّ
السياسة الجزائرية في مواجهة املضامين إلالكترونية إلارهابية
عبر شبكات ّ
التواصل الاجتماعي ،وهدفت إلى بحث في مدى اهتمام املشرع الجزائري بمكافحة
إلارهاب إلالكتروني والتصدي له من خالل التعديالت التي أدخلها على القوانين العامة والخاصة
ذات العالقة وأهمها قانون العقوبات وقانون إلاجراءات الجزائية في سبيل مواكبة التغيرات الراهنة
والتطور الحاصل على مستوى الظاهرة إلارهابية ،وعليه خلص هذا البحث إلى أن ألانماط
املستحدثة من إلارهاب إلالكتروني أضحت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن واستقرار الوطن
واملواطن ،وهو املعطى الذي وضع املؤسسات الحكومية املعنية باملكافحة أمام تحديات كبيرة سواء
فيما تعلق بإجراءات الضبط أو توافر أدلة إلاثبات ،أو بضرورة استحداث تشريعات تواكب اجرائيا
وعقابيا مدى املخاطر واملتغير النوعي في أساليب ومجاالت الجرائم إلارهابية املرتكبة في مختلف
الفضاءات إلالكترونية عبر شبكة الويب.
الكلمات املتفتا ية :إلارهاب السيبيراني ،املواقع إلالكترونية إلارهابية ،السياسة ألامنية الجزائرية.
Abstract:
The internet has recently become what we call a nightmare that haunts every
nation, for it could be used for ill-fated purposes such as terrorist activities. It
became a safe haven for jihadists who consider it to be a vital medium to spread
their propagandas and graphic contents. Based on what we mentioned above, we
indented in this article to highlight theoretical and historical contexts related to the
concept of electronic terrorism. In addition, to analysing communication methods
and strategies used by terrorist groups to achieve its various purposes and
mechanism and legal framework of the state to counter their activities. As well as
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pre-emptive strategies to fight cyber terrorism after the networks have turned into a
safe haven for extremist groups that have contributed to the mobilization of minds,
spreading propaganda and attempts to attract new recruits.
Keywords: Terrorist electronic spaces, Algerian security policy, Cyber Terrorism.

مقدمة
ّ
من نعمة لدى الشعوب إلى نقمة لدى الدول ،تحولت شبكة الويب مؤخرا إلى كابوس بات
يؤرق الجميع ،بفعل التنامي الرهيب ملعدالت استغالل إلانترنت ألغراض إرهابية متعددة وعلى كل
الجبهات ،وأضحت الفضاءات إلالكترونية املتطرفة ّ
التابعة للمجموعات إلارهابية تشكل حجر
الزاوية في كل السياسات ألامنية الدولية ،السيما في أعقاب هجمات الحادي عشر سبتمبر 1002
إلارهابية على الواليات املتحدة ألامريكية ،وعلى صعيد آخر أضحت شبكات ّ
التواصل الاجتماعي
ّ
تشكل أحد معاقل الجماعات املتطرفة ،لتحقيق مآربها ونشر أفكارها ،كتجنيد الشباب وبث
ً
ّ
الدعاية في صفوف املستخدمين للميديا الجديدة .وتأسيسا على ما سبق فإن الجزائر ال يمكن أن
تعيش بمعزل عن كل هذه التطورات املتسارعة في العالم على مستوى تنامي تهديدات الفضاء
السيبراني وتزايد مخاطر إلارهاب إلالكتروني على أمن ألافراد واملؤسسات ال سيما بعدما تحولت
شبكات التواصل إلى صالونات إلكترونية دامية لدى الجماعات املتطرفة تبرع في حشد العقول،
وتتفنن في نشر دعايات ومحاوالت استقطاب إرهابيين جدد ،وذلك انطالقا من طرح إشكالية
مفادها :فيما تتمثل ابعاد ّ
السياسة الجزائرية في محاربة املواقع إلالكترونية إلارهابية عبر
ّ
شبكات التواصل الاجتماعي؟
وتنبري تحت هذه إلاشكالية تساؤلين فرعيين وهما:
 ماهي أبرز آلاليات الوقائية وألاطر القانونية التي رصدتها الجزائر في مجال مكافحة إلارهاب عبرشبكة النت؟
 ما مدى نجاعة الاستراتيجية الجزائرية املتعددة ألابعاد في مكافحة إلارهاب إلالكتروني مقارنةدولتي تونس واملغرب؟
كما يقوم هذا املقال على فرضيتين أساسيتين هما:
 إن تنامي توظيف الجماعات إلارهابية لإلنترنت فرض على الجزائر تبني آليات متعددة املستويات،وكذا مراجعة تشريعاتها القانونية عبر تشديد العقوبات على ألافراد الذين تربطهم صلة بمثل هذه
العمليات إلارهابية.
181

ميلود صولي

ّ
ّ
السياسة الجزائرية في مواجهة املضامين إلارهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي

 إن الاستراتيجية الجزائرية املنتهجة في مجال مكافحة مخاطر الفضاء السيبراني تتميز بالقصورخاصة على املستويين صعف التحكم في التكنولوجيا وعدم مواكبة القوانين لهذ التحديات مقارنة
بدولتي املغرب وتونس.
ّ
ّ
ّ -0
السياقات التاريخية والنظرية ملتفهوم إلارهاب إلالكتروني:
لقد قدم ّ
التطور الحاصل في استخدام الشبكة العنكبوتية خدمة غير مقصودة
للتنظيمات املتطرفة التي قامت باستغاللها في إتمام عملياتها ضد أمن وسالمة الشعوب .وعلى هذا
ألاساس ،سنتوقف في هذا العنصر عند السياقات والخلفيات التاريخية والنظرية لإلرهاب
إلالكتروني:
ّ
-0-0الخلتفيات التاريخية لظهور إلارهاب إلالكتروني "الشبكي":
بعدما كانت عناصر ّ
التنظيمات املتطرفة تركز في أنشطتها على العوالم املادية ،وتبحث عمن
يتعاطف معهم في املساجد والجامعات وألاحياء ،كما في املناسبات والفعاليات املختلفة ،وبسبب
كالتجنيد والحصول على ّ
صعوبة تحقيق أهدافها ّ
التمويل املالي ،فضال عن اشتداد القبضة ألامنية
عليها ،اتجهت إلى تبني سياسات واستراتيجيات جديدة في ّ
التواصل ،اختلفت أساليبها وتنوعت مع
ّ
ّ
التطور الكبير الذي تشهده خدمات إلانترنت ،فشكلت بذلك الشبكة العنكبوتية وسيلة إعالمية
متنوعة سهلة الاستخدام ،ورخيصة ّ
التكلفة ،وفي الوقت نفسه تصل إلى املستهدفين بكل سهولة،
ً
ً
حيث أصبح "الفضاء إلالكتروني يمثل بعدا جديدا للحرب وإلارهاب ،إلى جانب صعوبة التمييز بين
الاستخدام إلارهابي لتكنولوجيا املعلومات و من يستخدم تكنولوجيا املعلومات في سياق أصبح فيه
الاتصال سالحا وهدفا للهجوم في الفضاء السيبيراني")2(.
وانطالقا من هذا املعطى ،يصنف إلارهاب إلالكتروني من حيث املعيار ّ
التاريخي ضمن إلارهاب
املعاصر الذي وجد في عصرنا الحالي ،ويشمل معظم املجموعات إلارهابية"( ،)1بحيث تعود بداية
استخدام شبكة إلانترنت كأداة رئيسية للتنظيمات املتطرفة ،والتي تعمل من خاللها على تعزيز
عمليات التنظيم والحشد والتجنيد إلى "عام  ،2991وذلك على يد جماعة الجهاد املصرية ،وتطور
ألامر بمرور الوقت إلى أن تم إنشاء العديد من املواقع املختلفة للجماعات املتطرفة واملنتديات
واملدونات"( .)3لقد كان لتنظيم "القاعدة"حضور قوي على صفحات إلانترنت ،وفي هذا إلاطار تم
تدشين ّ
النوافذ إلاعالمية الخاصة بهذا التنظيم في 2999تحت مسمى شبكة"عزف الرصاص"،
باإلضافة إلى شبكات ومنتديات أخرى على غرار "شبكة أبو البخاري إلاسالمية"" ،منتديات املأسدة
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الجهادية" و"منتدى الصافنات" ،فهذه "النماذج من املنصات إلالكترونية انحصرت في الجيل ألاول
ً
من إعالم التنظيمات إلارهابية .أما مواقع الجيل الثاني فقد جاءت بديال لتلك املواقع واملنتديات
ومن أمثلة ذلك نجد "شبكة إلاخالص إلاسالمية"" ،منتديات الفردوس الجهادية"" ،منتدى مداد
السيوف"" ،شبكة املهاجرون إلاسالمية" ،وغيرها كثير من املنتديات وجميعها تم إغالقها نهاية
.
)4("1002
-8-0متفهوم إلارهاب إلالكتروني:
لقد انطلق مفهوم إلارهاب إلالكتروني من مفهوم إلارهاب الذي ينطوي على استخدام
القوة أو العنف ضد ألافراد أو املمتلكات بقصد ترويع أو إكراه الحكومة أو املدنيين أو أي شريحة
تابعة لها لتحقيق أو بلوغ أهداف سياسية أو اجتماعية .فـ"إلارهاب إلالكتروني يعتمد على استخدام
إلامكانيات أو مقدرات الحواسيب املرتبطة بخدمة إلانترنت مباشرة في ترويع آلاخرين"( .)5كما يعد
ً
ً
إلارهاب إلالكتروني نمطا جديدا من الحروب التي ال تعتمد على استخدام ألاسلحة واملتفجرات،
فهو يؤدي بذلك إلى التأثير على ألامن الوطني والعالمي في هذا القرن .وعلى صعيد آخر ،يشير هذا
املفهوم املستحدث إلى عنصرين أساسيين هما :الفضاء الافتراض ي  Cyber Spaceوالذي يشير إلى
التمثيل الرمزي والزائف واملجازي للمعلومات بهذا العالم الافتراض ي ،وإلارهاب  ،terrorismحيث
تعرفه وكالة املخابرات املركزية ألامريكية بأنه "أي هجوم تحضيري بدوافع سياسية موجهة ضد
نظم معلومات الكمبيوتر وبرامجه[ ]...التي تنتج من عنف ضد ألاهداف املدنية عن طريق جماعات
دون قومية وعمالء سريين"( .)2يتضح لنا أن إلارهاب إلالكتروني يعني التوظيف السلبي لإلنترنت،
من خالل تصميم منتديات ومواقع ،ونشر برامج تبث الذعر والتخلف ،وتدعو إلى تبني ألافكار
ً
ً
واملمارسات املشجعة على التحريض والتطرف ،وإثارة الفوض ى أو التهديد ماديا أو معنويا باستخدام
الوسائل إلالكترونية املستعملة من طرف املجموعات إلارهابية عبر الفضاء إلالكتروني ،أو يكون
ً
هدفا لذلك العدوان بما يؤثر على الاستخدام السلمي له.
-8استخدامات التفضاءات إلالكترونية إلارهابية وأغراض التوظيف:
تعم ــل الجماع ــات املتطرف ــة عل ــى إنش ــاء مواق ــع إلكتروني ــة خاص ــة به ــا لتوظيفه ــا كمنص ــات
ً
تواصـلية لتحقيــق العديــد مـن ألاغـراض ،وذلــك يــتم حتمـا عبــر تكييــف دعايتهـا الجهاديــة باســتمرار مــع
التطــور التكنولــواي لوســائل الاتصــال والخــدمات التــي توفرهــا شــبكة إلانترنــت ،وعليــه تتجســد هــذه
ألاغراض عبر الاستخدامات التالية:
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0-8ممارسة الداعية:
يعمل أصحاب الفضاءات إلالكترونية املتطرفة ومن يقف خلفها ،على تزويد مؤيديهم
بكتابات فكرية ودينية وسياسية ،بحيث أصبحت "الشبكة العنكبوتية عبارة عن مكتبة افتراضية
ملختلف املواد والكتب "الجهادية" الفكرية التكفيرية"( ،)1تنتهج الجماعات إلارهابية على غرار
تنظيم "داعش" عبر الشبكات الاجتماعية استراتيجيات دعائية إعالمية ونفسية كثيرة من أجل
تحقيق أهدافها املتعددة ،ومن هذا املنطلق يمكن حصر آلاليات التي ترتكز عليها التنظيمات
إلارهابية في النقاط التالية:
-0-0-8ألاساليب الدينية:
يعد العامل الديني من أكثر الاستراتيجيات استخداما في صناعة املضامين والرموز
الدعائية للجماعات إلارهابية على مستوى الرسائل والخطابات واملؤلفات وأساليب إلاقناع وهي
الوسائل التي" توظف في فتاوى تجيز ألاعمال إلاجرامية واستخدام القوة املفرطة تحت فتاوى
إلاسالم والفتح املبين إلقامة الدولة سواء أكان ذلك تلويحا بالقوة والقتل أو عبر إلاقناع
والعاطفة"(.)00
-8-0-8استخدام الرايات وتوظيف ألاعالم:
تعمل الجماعات إلارهابية على استعمال "رمزيات دينية لراياتها املعروفة واملوشحة في
الغالب بالسواد وكتابة "ال إله إال هللا" وهي العبارة املستوحاة لدى التنظيمات إلارهابية من دولة
الخالفة النبوية والتي يتم تدوينها بالكتابات البيضاء كجزء من الارتباط النفس ي باملاض ي"( ،)09كما
أن استخدامها يتم بصفة كبيرة في واجهة كل املواقع إلارهابية ومقاطع الفيديو ،لتشكل بذلك
جزءا من تقنيات الغرس املنهج لدى الجمهور املستخدم للشبكات الاجتماعية واملنصات
الالكترونية التابعة للتنظيمات إلارهابية.
-3-0-8استعمال تقنيات التفلم الرقمي:
لقد استطاعت الشبكات إلارهابية من تسويق الكثير من املضامين املتطرفة من شعارات
وأدبيات مختلفة ،السيما العمليات إلارهابية التي تقوم بها ضد خصومها عبر الصور واملشاهد
الفيلمية املحبكة إلاخراج ،والتي يتم بثها في الغالب على شبكة "اليوتوب" والوسائط الرقمية
ألاخرى ،والتي يتم تصديرها كجزء من الدعاية ورفع املعنويات وتسجيل الانتصارات.
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-4-0-8الاعتماد على استراتيجية الرعب:
تعتمد جل التنظيمات إلارهابية في نشر رسائلها عبر مختلف صفحاتها الالكترونية على
نظرية الرعب كمنهج يرمي إلى تسويق مختلف املضامين الدعائية لها ،ففي الوقت الحالي باتت
الشبكات الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في "تغذية ودعم ظهور العنف وإلارهاب والتطرف من خالل
استغالل إلارهابيين لها في تسويق أغراضهم ،تماما كاكتساب السيطرة على الرأي العام"(، )20
فأصبح أسلوب الصدمة النفسية أو الخروج عن املألوف أو تحطيم كل القيم عوامل رمزية دعائية
ورسائل اتصالية توظف من أجل كسب النصرة في مرحلة أولية ومن ثم التجنيد في صفوف
املجاميع املتطرفة التي تجعل من صور الدم والرعب جزء من نبل الحياة البشرية ومرتكزها لدى
التنظيمات إلارهابية.
-8-8منابر لالستقطاب:
ً
يراهن مديرو الفضاءات إلالكترونية املتطرفة ،كثيرا على استخدام إلانترنت ،من أجل
إيجاد عناصر جديدة قصد الالتحاق بصفوف املجموعات إلارهابية ،أو استغاللها على ألاقل
كوسيلة لتسهيل عملية الاستقطاب ،وهو ألامر الذي يساعد في الحفاظ على بقائها واستمراريتها،
وعليه ترى «الجمعية العامة الفرنسية»؛ "أن الجماعات إلارهابية املتطرفة تقوم بجذب عناصرها
بعبارات براقة وحماسية"( ،)22كما يعمل أصحاب هذه الفضاءات على شن حروب نفسية ضد
كل من يخالفهم في أفكارهم إلايديولوجية وذلك عبر "نشر معلومات مضللة ومغلوطة ،وبث
ً
الشبهات املرافقة" .من جهة أخرى يعتبر "فايسبوك" من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداما
ً
في تجنيد املتطرفين ،وغالبا ما تقوم الجماعات إلارهابية بإنشاء "مجموعة" ( )Groupعلى
ً
"فايسبوك" الجتذاب املتوافقين فكريا معها ،حيث تركز املجموعة في أطروحاتها على فكرة إنسانية
باألساس ،كدعم الفلسطينيين أو إلاسالم بصفة عامة ،ومع زيادة عدد ألاعضاء املنتمين لهذه
ً
املجموعةّ ،
فإن "املواد الجهادية ّ
يتم وضعها تدريجيا على املوقع بطريقة ال تستهجن ألافعال
إلارهابية أو تدينها في الوقت نفسه ،حتى ال تنتهك سياسة "فايسبوك" ،ثم يتم بعد ذلك توجيه
أعضاء املجموعة مباشرة إلى املواقع أو املنتديات املرتبطة بالجماعة إلارهابية"( .)21وعليه تعد
ً
ً
املنتديات الاجتماعية للجماعات إلارهابية وسيلة فعالة جدا كونها تسمح بتبادل أعمق للمعلومات
بـ
ومناسبة بشكل مثالي للتجنيد ،فبحسب تقرير معهد " Brookingsبروكينجز" يقوم ما يعرف
"تنظيم الدولة إلاسالمية في العراق والشام" بتوظيف شبكة "تويتر" لـ"نشر أيديولوجياته وأنشطته
وكذا استغاللها كوسيلة لتنسيق وتطوير عملياتهّ ،
ويقدر في هذا السياق أن ما بين شهري سبتمبر
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وديسمبر من عام  1024استخدم أنصار هذا التنظيم ما يربو عن  42ألف حساب على موقع
"تويتر")23(.
ّ
-3-8الاتصال والتنسيق وإنشاء مجتمعات إلكترونية:
إن الغ ــرض م ــن تأس ــيس ه ــذه الفض ــاءات ،يتجس ــد أيض ــا ف ــي تحقي ــق التواص ــل م ــن خ ــالل
إنشــاء قاعــدة عامــة للجمهــور املســتهدف ،وذلــك عــن طريــق اتصــال ذي اتجــاه واحــد فــي الغالــب ،فــي
ســبيل الحفــاظ علــى البنيــة التحتيــة الفضفاضــة التــي تميــز تحركــات التنظيمــات املتطرفــة علــى شــبكة
ً
إلانترنــت .فالفضــاء الشــبكي العــالمي ،بــات "يشــكل جنــة للتطــرف كونــه منبـرا يصــعب الســيطرة عليــه،
لكن من السهل الوصول إليـه ،عـن طريـق خـدمات غـرف الدردشـة واملحادثـات الصـوتية التـي توفرهـا
الشبكة العنكبوتية ملستخدميها.
-4-8التدريب والتأهيل والحصول على الدعم:
بعــدما كانــت املجموعــات الجهاديــة املتطرفــة تقــوم بتأســيس معســكرات للتــدريب فــي أمــاكن
وجودها ،تغيرت املعادلة بفضل التطورات املتسارعة التي يشهدها الفضاء الشبكي العـالمي ،لينتقـل
ب ــذلك "التـ ــدريب بفضـ ــل التطـ ــور الـ ــذي تشـ ــهده تكنولوجيـ ــات إلاعـ ــالم والاتصـ ــال إلـ ــى أمـ ــاكن أخـ ــرى
مســرحها هــذه الفضــاءات إلالكترونيــة"( ،)24وفــي الوقــت الحــالي أصــبح مــن الواضــح القيــام بتمــارين
ً
تدريبيــة لعناصــر املجموعــات إلارهابيــة بتعــدد مســمياتها يأخــذ أبعــادا كبيــرة فــي الشــبكة العنكبوتيــة،
كم ـ ــا توظ ـ ــف إلانترن ـ ــت كمنص ـ ــة للحص ـ ــول عل ـ ــى ال ـ ــدعم امل ـ ــادي ،م ـ ــن خ ـ ــالل العم ـ ــل عل ـ ــى "وض ـ ــع
استراتيجيات خاصة لإلنفاق وطرق جمع ألاموال .فحسب املفكر العربـي "سـامي عيـاد" ،فـإن حصـول
الجماعــات املتطرفــة علــى التمويــل ،يــتم عبــر "اســتجداء العــاطفيين مــن النــاس باســم الــدين والجهــاد
لـدفع تبرعــات ماليــة ]...[ ،ويــتم ذلـك عبــر البريــد إلالكترونــي بطــرق مختلفـة فــي إحــدى صــور التحــويالت
.
املالية"()25
-3الاستراتيجية الجزائرية في مكافحة إلارهاب:
في إطار مكافحة إلارهاب اعتمدت الجزائر على استراتيجية متعددة ألابعاد تجمع بين
املقاربة ألامنية التقليدية ،الاجتماعية ،الاقتصادية ،الدينية والتعليمية ،فالجزائر التزال تخوض
املعركة ضد فلول إلارهاب املتطرف الذي أضحت مكافحته من ألاولويات الوطنية لدى السلطات
العليا في البالد ،وتتبلور أبعاد هذه الاستراتيجية في النقاط ألاربعة الرئيسية التالية:
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-0-3سياسة املصالحة الوطنية:
بعدما تغير الوضع لصالح ألاجهزة ألامنية والعسكرية ،تحول مشروع املصالحة إلى املستوى
التشريعي الذي يتيح التعامل مع آثار ألازمة ألامنية التي دمرت البلد .ففي سنة  2995اقترح رئيس
الجمهورية السابق "اليامين زورال" سياسة الرحمة لإلسالميين املسلحين الذين رفضوها .لكن بعد
مرور أربع سنوات من هذا املقترح ،عاد الرئيس الحالي للدولة عبد العزيز بوتفليقة إلى هذا الخيار
بمسمى سياسة الوئام املدني كخيار جديد يرمي إلى الخروج من مستنقع الدم ودوامة العنف
وإعادة املسلحين إلى "الحياة املجتمعية بصفة عادية" ،فهذه السياسة املنتهجة من طرف الحكومة
والتي دخلت حيز التنفيذ بإقرار "القانون املؤطر لها في 23جويلية 2999سمحت بتوفير إلاطار
.
القانوني الكفيل بإعادة إدماج املسلحين في املجتمع"()22
ً
24
متواز ،أخذت سياسة الدولة في احتواء ألازمة ألامنية منعرجا أخرا في
وعلى صعيد
ٍ
أوت  1005بعدما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ميثاق السلم واملصالحة الوطنية في سبيل وضع نهاية
لنزاع داخلي بين الجزائريين دام طويال ،حيث اقترح املرسوم تدابير إلعفاء "أعضاء الجماعات
املسلحة الحاليين والسابقين من املقاضاة أو تخفيض العقوبات ،فبعد عرض مشروع القانون على
خيار الاستفتاء الشعبي في  19سبتمبر  ،1005أصبحت لغة السالح بعيدة في املجمل عن يوميات
الجزائريين"( ،)21ومن هذا املنطلق فإن العمل العسكري يبقى إحدى ألادوات وألاسلحة في كسر
شوكة الجماعات إلارهابية وتجفيف منابع التيارات الفكرية املتطرفة.
 -8-3تأطير ومراقبة نشاط املساجد:
في بداية سنوات التسعينيات القرن املاض ي ،وضعت كل مساجد الجمهورية تحت القبضة
القوية لوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف ،وذلك كخطوة تهدف من خاللها الحكومة إلى مراقبة كل
خطابات التطرف ،ومع بداية سنة  1000أقدمت السلطات العليا في الدولة على تبني نهج جديد في
توظيف أئمة املساجد الذي ينتمون إلى قطاع محدد من وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف ،حيث
يتميز هذا الوضع الخاص بإدخال شروط جديدة في عملية توظيف ألائمة تتمثل في ألاساس في
"الحصول على شهادات جامعية في تخصصات محددة بعينها ،كما يلزم ألائمة ّ
بتحمل مسؤولياتهم
كاملة في ضبط خطب صالة الجمعة وضمان الحفاظ على الانضباط في املسجد ومراقبة كل
ألانشطة خارج السياق الديني"(.)20
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 -3-3مركز التوجيه العسكري في عمليات مكافحة إلارهاب:
إن التطورات وألازمات التي مرت بها الكينونة ألامنية الجزائرية في العقد ألاخير من القرن
العشرين ،قد أظهرت بشكل جلي التحديات ألامنية الخطيرة التي مر بها النظام ألامني الجزائري في
مواجهة التهديدات التي يثيرها إلارهاب الحديث .وعلى هذا ألاساس يأتي "مركز التوجيه العسكري
في عمليات مكافحة إلارهاب" ليقوم على "مقاربة إجرائية للحصول على نتائج استراتيجية أو أثر
ً
ً
عملياتي على التنظيمات إلارهابية املنتشرة إلكترونيا وحدوديا على وجه التحديد ،وذلك من خالل
تبني آلية متعددة الجوانب على أوسع مدى للقدرات العسكرية وألامنية"(.)29فهذه الجزئية تعتبر
ً
ً
مقاربة تكيفية ّتتخذ شكال متداخال لتمتد وتشمل ألابعاد امليدانية والعملياتية والاستراتيجية ألي
اشتباك ،كما أنها تعتمد على استخدام قدرات أمنية استخباراتية ّ
تشوه سلوك الجماعات إلارهابية
وعمق تفكيرها ،السيما على مستوى مختلف املضامين إلالكترونية املتطرفة التي تحتويها شبكات
التواصل الاجتماعي.
إن الهدف الرئيس ي لهذا املركز ،يتوقف على املستوى الاستراتيجي بحيث يجري التخطيط
للعمليات ألامنية املجدية في السياق الاستخباراتي من أجل تحديد هدف التنظيمات إلارهابية
بطريقة فعالة تسهل تحقيق كل ألاهداف املحددة ،واملتبلورة في استخدام املؤسسة العسكرية
الجزائرية نهج الاختراق والحرب في العمق ضد املواقع إلالكترونية إلارهابية .إن التحديدات ألامنية
ملؤسسة الجيش في الوقت الراهن ّ
تغيرت وت ّ
شعبت أيضا على كل الجبهات ،ففي ظل ّ
تغول شبكات
إرهابية دولية متناثرة في كل ألاوطان ،وألاكثر خطورة تواجدها الرهيب في الفضاء السيبراني،
وانطالقا من هذا السياق املتشعب ،فإن وزارة الدفاع الوطني بمختلف وحداتها ،تعمل باإلضافة
إلى املستوى امليداني والتعبوي ،بالتركيز على "الجانب الاستراتيجي من أجل استهداف القيادة
املحورية للتنظيمات والجماعات إلارهابية ،فضال عن إيقاع الفوض ى في صفوفها حتى ال تستطيع
إيصال تعليماتها إلى خالياها وتجنيد عناصر جديدة في صفوفها.
وبالنظر إلى تزايد حجم التهديدات إلارهابية الخطيرة على الجزائر ،تم في نهاية 1024
استحداث لجنة أمنية مشتركة متخصصة في مجال مكافحة إلارهاب الالكتروني ،من طرف وزارتي
الداخلية والدفاع ،باإلضافة إلى تعقب املنتديات الجهادية ،في مسعى جديد يأتي في ظل تنامي
املخاطر ألامنية وعلى خلفية تزايد نشاط شبكات التجنيد التي تم تفكيكها من طرف وحدات الدرك
ً
الوطني ومصالح ألامن والجيش في العديد من واليات الجمهورية ،وبعدما كشفت أيضا الكثير من
التحريات ألامنية الدقيقة عن وجود صفحات بمواقع للتواصل الاجتماعي ّ
تروج لألفكار الجهادية
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املتطرفة ،وتعمل أيضا في الجهة املقابلة على "استقطاب مقاتلين مفترضين عبر إلانترنت في سبيل
.
الالتحاق بصفوف الجماعات إلارهابية في كل من العراق وسوريا وليبيا"()10
-4آلاليات القانونية الوطنية في مواجهة املواقع إلالكترونية إلارهابية:
إن املكافحة الفعالة والشاملة للظاهرة إلارهابية بكل تشعباتها فرضت على الجزائر وضع
آليات وهيئات قانونية جديدة في سبيل مكافحة املواقع إلالكترونية إلارهابية ،ومن بين آلاليات
والنصوص القانونية في هذا املجال نجد:
-0-4إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال
ومكافحتها:
لقد عرفت الجزائر أزيد من  200جريمة إلكترونية سنة  1024وتضاعف هذا العدد خالل
السداس ي ألاول لسنة  ،1025حيث سجلت املصالح ألامنية أزيد من  100جريمة إلكترونية
متنوعة ،وفي هذا إلاطار عملت الدولة الجزائرية على "تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم
الالكترونية ومكافحتها في  09من أكتوبر  ،1025بعدما وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاس ي
يقض ي بإنشاء هذه آلالية الجديدة"( ،)12والتي تعد بمثابة سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل،
ً
كما تعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من
ْ
وقاضيين من املحكمة العليا يعينهما املجلس
الحكومة معنيين باملوضوع و مسؤولي مصالح ألامن
ألاعلى للقضاء.
ً
كما تضم الهيئة قضاة وضباطا تابعين ملصالح الاستعالمات العسكرية والدرك وألامن
ّ
ً
ً
الوطنيين ،وأعوانا من الشرطة القضائية وفقا ألحكام قانون إلاجراءات الجزائية ،وتكلف هذه
آلالية الجديدة ،باقتراح عناصر "الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات
إلاعالم والاتصال ومكافحتها ،باإلضافة إلى تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم املتصلة
بالتكنولوجيات الحديثة ،ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال
مكافحة الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم"( ،)11وهنا على سبيل املثال كمحاربة كل املضامين
إلارهابية املتطرفة التي تدعو إلى الغلو الديني أو تسعى إلى تجنيد الشباب الجزائري في صفوفها ،كما
تعمل هذه الهيئة على جمع املعلومات والتزويد بها من خالل الخبرات القضائية وضمان املراقبة
الوقائية لالتصاالت إلالكترونية قصد الكشف عن الجرائم املتعلقة باألعمال إلارهابية والتخريبية
واملساس بأمن الدولة تحت سلطة القاض ي واستثناء أي هيئات وطنية أخرى.
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-8-4إقرار نصوص قانونية جديدة ملكافحة ومراقبة املضامين إلالكترونية املتطرفة:
لقد عملت السلطات العليا في الدولة على ّ
سن جملة من النصوص القانونية وتعديل
أخرى حتى تتكيف مع تطور املمارسات إلارهابية متعددة ألابعاد ،وفي هذا إلاطار ،جاء قانون رقم
 01-22املؤرخ في  29جوان  1022واملتضمن لقانون العقوبات ،فحسب منطوق املادة  01مكرر
21؛ يعاقب بالسجن املؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة  200.000دج إلى
 500.000دج ،كل من يستخدم تكنولوجيات إلاعالم والاتصال" كشبكات التواصل الاجتماعي"
لتجنيد ألاشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع
أنشطتها تحت طائلة أحكام هذا القسم ،أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها ( )..بصورة مباشرة أو
غير مباشرة)13(".
ً
وفي إجراء يهدف إلى وضع رقابة مشددة على مقاهي الانترنت في الجزائر تفاديا الستغاللها
من طرف الشباب ،فإن نص القانون هذا جاء ليفرض عقوبات ردعية حسب مضمون املادة 394
مكرر" 0يعاقب بالسجن من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من  1.000.000دج إلى 20.000.000
ً
دج ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ّ
وانطالقا من هذا فإن ّ
سن
مقدم خدمات إلانترنت"(.)14
املشرع الجزائري ملثل هذه النصوص القانونية ،يأتي كخطوة للوقاية من الجرائم املتصلة
بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها ،والتي تتبلور إحدى صور هذه الرقابة في سحن أصحاب
مقاهي إلانترنت املتواطئين مع شبكات التجنيد في صفوف الجماعات إلارهابية املتطرفة ،وهو
إلاجراء الذي يعكس تحرك السلطات القضائية الجزائرية في تحصين الشباب من خطر إلارهاب
الذي أضحت أرضيته الخصبة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد أخر قامت الجزائر ّ
بسن مرسوم تنفيذي رقم  223-25في  21ماي 1025
يتعلق بإجراءات "حجز أو تجميد ألاموال في إطار الوقاية من تمويل إلارهاب ومكافحته .ويهدف هذا
النص القانوني حسب منطوق املادة ألاولى منه إلى تحديد كيفيات تطبيق إجراءات الحجز
والتجميد لكل ألاموال املنصوص عليها في قانون  ،1005/01/2وذلك من أجل الوقاية من تبييض
ً
ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما ،وهذا تماشيا مع تطبيق قرارات مجلس ألامن الدولي ذات
ّ
تنص على "معاقبة
الصلة بمثل هذه الظواهر .أما املادة الثالثة من هذا القانون ،فإنها جاءت
مرتكب جريمة تمويل إلارهاب ،وكل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته ،بطريقة مشروعة أو غير
ً
مشروعة ،بأي وسيلة كانت ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أموالا بغرض استعمالها شخصيا،)..( ،
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الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية"( .)15فإقرار هذا النص القانوني يسعى
ّ
املشرع إلى تجفيف كل منابع تمويل التنظيمات إلارهابية على الصعيدين الوطني والدولي.
من خالله
-5الاستراتجيات التونسية واملغربية في مجال مكافحة إلارهاب إلالكتروني:
-0-5السياسة التونسية في محاربة إلارهاب عبر التفضاءات السيبيرانية:
اتخذت الجمهورية التونسية إجراءات تشريعية وتنظيمية ورقابية في سبيل تعزيز سياستها
الوطنية في مجال مكافحة إلارهاب بصفة عامة ومحاربة توظيف املجموعات إلارهابية للفضاء
السيبراني بشكل خاص ،وعلى هذا الصعيد أقرت الحكومة تونسية قانونا شامال في
15جويلية ،1025من أجل توفير آلاليات الكفيلة بتتبع الجرائم إلالكترونية وزجرها من ناحية .كما
يأتي هذا القانون في إطار مساعي املشرع التونس ي الرامية إلى مقاومة إلارهاب إلالكتروني و"تجفيف
مصادر تمويله بتجريم كل أشكال الدعم والتمويل ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة
بالجرائم إلارهابية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فضال عن غرض إجراءات جديدة
ملكافحة كل الجرائم املتصلة بتكنولوجيا الاتصال "(.)12
ترتكز الاستراتيجية املتبعة من قبل وزارة الداخلية من أجل الكشف عن إلارهابيين
وقنوات التواصل فيما بينهم ،على مستويين هما العمل امليداني والجانب القني ،حيث يتمثل
املستوى ألاول ،في اقتفاء آلثار املشرفين على صفحات املجموعات إلارهابية على شبكات التواصل
الاجتماعي ،وكذا فرض الرقابة على مواقع التحريض على الكراهية و"الجهاد املزعوم" قصد محاربة
إلارهاب إلالكتروني (الشرح القانوني) .أما بالنسبة للجانب التقني ،فيرتكز على جهود املؤسسات
ألامنية على تحديد وسائل الاتصال بين إلارهابيين في القضاء الافتراض ي ،فضال عن مراقبة محتوى
الحسابات الالكترونية املشبوهة ،وفك الرسائل املشفرة والتصدي لها عبر الدعاية املضادة
بالتعاون مع كفاءات مختصة.
 -8-5سياسة اململكة املغربية في محاربة إلارهاب عبر التفضاءات السيبرانية:
عملت الرباط على مواكبة التطورات الراهنة في مجال محاربة الجريمة إلارهابية عبر شبكة
العنكبوتية ،حيث أصدر املجلس التشريعي املغربي قانونا وسع تعريف إلارهاب وفرض إنزال عقوبات
متشددة باملحرضين عليه في شبكة إلانترنت ،كما عمل على "توسيع صالحيات السلطات املختصة
في التحقيقات ألامنية والقضائية ذات الصلة بالظاهرة إلارهابية في الفضاء السيبراني"( ،)11وعليه
فإن الاستراتيجية التي انتهجتها اململكة املغربية في مجابهة مخاطر وتهديدات املجموعات إلارهابية
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عبر منصات التواصل الاجتماعي ،فمن حيث الجانب القانوني ،سعت حكومة املغرب إلى فرض
كافة القيود التي تحول دون انتشار الفكر املتطرف داخل أراضيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي،
عبر إصدار قانون جديدا ملواجهة إلارهاب إلالكتروني ،تضمن تغليظ العقوبات لتشمل السجن
بعشر سنوات للمتورطين في قضايا إرهابية مسرحها شبكة إلانترنت ،كما جاء القانون املغربي رقم
 03-03املتعلق بمكافحة إلارهاب (املواد  120.2إلى  )120.9لـ"يستوعب ظاهرة إلارهاب إلالكتروني،
حيث تعاقب املادة  120.1من هذا القانون على استعمال الوسائل إلالكترونية في إلاشادة
باإلرهاب"( .)10أما على صعيد ،فمع تنامي التهديدات إلارهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي،
عملت ألاجهزة ألامنية املغربية ،على تطوير مقاربات ومبادرات مستدامة للتنسيق والتعبئة من أجل
احتواء ألاخطار املستقبلية ،عبر وضع أجهزة ألامن بفروعها املختلفة في حالة تأهب مستمر لترصد
أنشطة شبكات التجنيد عبر الفضاءات إلالكترونية املختلفة والعمل مراقبتها وتفكيك أفرادها.
تأسيسا على ما سبق من عرض تجارب الدول الثالث الجزائر ،تونس واملغرب اختصارا في
مجال مكافحة الظاهرة إلارهابية عبر الفضاء السيبراني تتضح لنا الكثير من املعالم؛ أساسها هو
الفراغ التشريعي املسجل لدى تونس فيما يخص إلارهاب إلالكتروني ،بحيث نالحظ عدم تضمين
فصول خاصة به ضمن قانون إلارهاب الجديد في البالد مقارنة بما هو موجود لدى الجزائر فعموما
املجال إلالكتروني في تونس " ال يزال غير منظم قانونيا ،وهو ما جعله يعيش حالة من الانفالت
والفوض ى ساهمت في تغذية مناخ التوتر ودفعت إلى الجرائم إلارهابية ال سيما عبر شبكات التواصل
الاجتماعي من دون رادع قانوني ،فجلها مواقع بال هوية قانونية"( .)19كما نسجل أن قانون
مكافحة إلارهاب لسنة  1025وإن جاء بالتأكيد في ظاهره يحمل الكثير من الفصول القانونية التي
تتضمن العديد من إلاجراءات ملجابهة مخاطر إلارهاب إلالكتروني ،فإنه في املقابل جاء يحتوي على
عدة ثغرات من قبيل استبعاد الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية من اللجنة الحكومية
الخاصة بمكافحة الظاهرة إلارهابية بكل أنواعها .أما قراءة إلاطار القانوني املتعلق باململكة املغربية
الخاص بمكافحة إلارهاب على الشبكة العنكبوتية فإن ما يمكن مالحظته وجود بعض الاختالالت
تتجسد في غياب آلاليات القانونية الواضحة لدى الجهات القضائية في متابعة الجرائم السيبيرانية
إلارهابية ،فالسلط املعنية أو النيابة العمومية ال يمكن أن تالحق شخصا دون أن تكون لها
مرجعية قانونية واضحة خاصة وأن مثل هكذا مواقع ال تترك أثرا ماديا صريح يمكن الاعتماد عليه
كحجة دامغة تثبت تورط شخص بعينه.
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ان ما يمكن التوصل إليه من خالل استقرائنا لالستراتيجيات الوطنية املنتهجة من طرف
الدول الثالث ،هو استغالل املشرع الجزائري للتطور التكنولواي ومميزاته في الوقاية من الجرائم،
من خالل اخضاع املشتبه فيهم للمراقبة بمصلحة محمية قانونا تتمثل في حرمة ألافراد وحماية
خصوصية حياتهم .لكن هذا املبدأ يسقط في الوقائع والقضايا التي تهدد الصالح العام كالجرائم
إلارهابية والتجاوزات التي قد تمس بأمن الدولة ،وهو املعطى الذي دفع باملشرع الجزائري إلى
تحديد وضبط حاالت اللجوء إلى الرقابة إلالكترونية من بينها الجرائم إلارهابية .كما نالحظ أن
املشرع " لم يلزم ضابط الشرطة القضائية القائم بالتفتيش إلالكتروني باستصدار إذن بتفتيش
النظم املعلوماتية ،وعليه فإن التفتيش الافتراض ي يتمتع بنفس الشكليات التي يخضع لها التفتيش
املادي"(.)30
اجماال ،فإن املتمعن في قراءة النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بالجزائر ،تونس
واململكة املغربية املنظمة لجرائم إلانترنت ال سيما املتعقلة بجرائم التي تهدد أمن الدولة من قبيل
إلارهاب إلالكتروني واستغالل املجموعات إلارهابية ملختلف مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق
الكثير من املرام سبق التطرق إليها تكشف عن حقيقة متواترة في جل هذه ألاطر القانونية التي
سنت ملحارب إلارهاب ،أال وهي اهتمامها الكبير عند تنظيم الفضاء إلالكتروني وكيفيات استغالل
شبكة الويب وضبطهما ،بجعل حماية الدولة وأمنها كهدف أسمى من طرف املشرع قبل حماية أمن
املواطن ،وهذه مسألة واضحة من حيث النصوص.
-6تحديات مواجهة إلارهاب إلالكتروني :من أبرز هذه التحديات نذكر:
-0-6التحديات ألامنية:
وتتبلور في ضرورة تجاوز مشكلة نقص الخبرات الفنية في مجاالت تحديد أركان الجريمة
الرقمية املرتكبة عبر الفضاءات املتطرفة وتقديمها كمسألة متكاملة أمام أجهزة القضاء ،إلى جانب
حتمية تخطي صعوبة الرصد والتحقيق حول ألادلة التقنية ،ويضاف إلى ذلك طبيعة الحدود
الفنية ،بحكم أن الجرائم املرتكبة تتجاوز الحدود الوطنية ،مما ُي ّ
صعب من عملية الضبط
واملالحقة ضد كل العناصر املتورطة في قضايا إلارهاب السيبيراني ،ناهيك عن إحجام الجمهور
املستخدم عن التعاون مع املؤسسات ألامنية في ظل انعدام ثقافة التبليغ فيما يخص املضامين
إلالكترونية املتطرفة ،وهو املتغير الذي يزيد من صعوبة املأمورية لدى مختلف املصالح ألامنية
املختصة في مكافحة الجريمة إلالكترونية.
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-8-6التحديات التفكرية والثقافية:
إن الالتباس املسجل في كثير من املفاهيم ،والخلط بين ضرورات التأصيل وتنازالت
املصالح السياسية والضغوط ،وموازنة مسألة الثقافة الدينية والواجبات الشرعية ،كلها مؤشرات
زادت من صعوبة تحديد املسؤول املباشر عن كل املحتويات التحريضية واملتطرفة التي تحملها
الفضاءات إلالكترونية عبر شبكة الويب ،من جهة أخرى فإن "عدم وجود العلماء املعتبرين في بيئة
إلانترنت بشكل تفاعلي ،يزيد من جذب الشباب نحو خطابات التطرف في سبيل الالتحاق
بالجماعات الجهادية التكفيرية"(.)32وفي مقابل هذا الطرح ،يذهب مجلس الشيوخ الفرنس ي في
أحد تقاريره ألامنية في أعقاب حادثة «شارلي إيبدو» ،إلى التأكيد على ضرورة" ،مواجهة املضامين
إلالكترونية املتطرفة على الشبكة العنكبوتية عبر خلق دعاية مضادة ملجابهة جسامة ألاسلحة
إلالكترونية للجماعات إلارهابية ،وعلى صعيد أخر دعا الاتحاد ألافريقي إلى "الامتناع من نشر وبث
كل املعلومات ومختلف ألاخبار التي تقوم الجماعات املتطرفة بنشرها على الشبكة العاملية"(،)31
وذلك كاستراتيجية أفريقية تهدف إلى الحد من أي تأثير متوقع لهذه املنظمات على مختلف الشرائح
الاجتماعية وعلى أمن البلدان أيضا.
-3-6التحديات القانونية والتشريعية:
تتمثل هذه التحديات في عدم استيعاب التشريعات وألانظمة القانونية للجرائم التي
تحملها الفضاءات إلالكترونية املتطرفة ،واملستحدثة عبر شبكات املعلومات والوسائط الرقمية،
باإلضافة إلى "تنازع القوانين وعدم وضوح الاختصاص القضائي في التعاطي مع مثل هذه الجرائم،
إلى جانب ضعف الثقافة القضائية في هذه املسائل إلالكترونية ،مما ّ
يعقد النظر في بعض
القضايا"(.)33وعليه فإن إلاطار القانوني لإلرهاب إلالكتروني ،وأنشطة استخدام إلانترنت ألغراض
ً
إرهابية ،يبقى يشكل إحدى املسائل الواسعة متشعبة الفروع .وعلى هذا ألاساس ،بات لزاما العمل
على ضرورة تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال التدريب ألامني على مكافحة الجرائم املعلوماتية،
ً
وبخاصة املرتبطة باإلرهاب وتجنيد إلارهابيين عبر الفضاءات إلالكترونية املتطرفة ،نظرا ملا
تتضمنه من خطورة على ألامن الدولي ،مما يتطلب التكاتف من أجل مكافحته بوضع استراتيجيات
تعاون دولية ناجحة.
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خاتمة:
ّ
وفي خضم كل ما تقدم ،يتضح لنا أن البيئة الرقمية لشبكة الويب ،تحولت إلى فضاء
ً
حاضن ملختلف أنشطة املجموعات املتطرفة ،فبات تزايد املواقع واملنتديات إلارهابية مرافقا لكل
تطور تكنولواي تشهده الشبكة العنكبوتية ،فبفضلها تطورت بشكل رهيب أنماط الاعتداءات
الرقمية التي تستهدف تحقيق أغراض إرهابية تحت مظلة هذه الفضاءات إلالكترونية .ومع تزايد
حجم التطورات التقنية والخدمات التي توفرها إلانترنت ،تجد اليوم املجموعات إلارهابية نفسها
أمام مرحلة جديدة من الوجود على الويب ،بعدما أصيبت بنوع من اليأس بسبب عدم نجاعة
الفضاءات إلالكترونية املتطرفة في تحقيق املأمول ،هذه إلافرازات الجديدة على مستوى الظاهرة
إلارهابية فرضت على الجزائر انتهاج سياسة متعددة ألابعاد تقوم أساسا خلق آليات وهيئات
أمنية وقضائية تعمل على محاربة إلارهاب إلالكتروني ،كما فرضت على املشرع الجزائري مراجعة
النصوص القانونية وسن أخرى جديدة تماشيا مع طبيعة هذه الجرائم إلارهابية إلالكترونية.
كما توصل البحث في نهاية هذا البحث إلى إثبات الفرضية ألاولى التي تؤكد على ّأن تنامي
توظيف الجماعات إلارهابية لإلنترنت فرض على الجزائر تبني آليات متعددة املستويات ،وكذا
مراجعة تشريعاتها القانونية عبر تشديد العقوبات على ألافراد الذين تربطهم صلة بمثل هذه
العمليات إلارهابية .أما الفرضية الثانية فيمن إثبات الجزء ألاول منها املتعلق بالقصور املسجل
على مستوى الاستراتيجية الجزائرية املنتهجة في مجال مكافحة مخاطر الفضاء السيبراني خاصة
على املستويين صعف التحكم في التكنولوجيا وعدم مواكبة القوانين لهذ التحديات .لكن املقال في
الجهة املقابلة يثبت تفوق الجزائر السيما على مستوى التشريعات في مجابهة تحديات مخاطر
إلارهاب إلالكتروني مقارنة بتجارب دولتي املغرب وتونس .وعليه يمكن القول أن مكافحة الظاهرة
إلارهابية السيبيرانية يفرض على الجزائر تنسيق كبير بين مختلف الجهات املعنية بهذه املعضلة
ألامنية وتعزيز في الجهة املقابلة مستويات التعاون ألامني والاستخباراتي وحتى القضائي على
املستويين إلاقليمي والدولي بحكم طبيعة وميزة هذه الظاهرة.
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ﺗﺎر�ﺦ�اﻻﺳﺘﻼم������������2019/02/20�:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟﻘﺒﻮل���������2019/02/21�:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟ�ﺸﺮ�2019/01/15�:
امللخص:
هدددا الثحددى رصددب ض ددد جعددا الاكتاجدداع الةكرمددة العرريددة ،مددال ،تد و ضاسدداع وم ددا ع،
والتد ددو ت اولد ددد والثحد ددى تد ددداول وسد ددائ إلاعد ددالم ال رريد ددة ،ضوريد ددة و مرمكيد ددة و ا د ددة ،لل د ددايا
املتعل ة واإلسالم واملسلمين بهدا ضاسة الصوضة الذه ية امل مطة مال طرا هذه الوسائ تجداه
إلاسددالم ومددا ت دمددت ملجتمعاوهددا مددال ددوض سددلثية وخاتمددة ج ددرر ال ددومت دمددة ملصددال ال ددر ،
وحيددى تددت التطددر رصددب واخددا املت ي د ال رجددي تجدداه إلاسددالم ،ددت التةصددي د أهددت الدضاسدداع التددو
يدر رصدب الت داول إلاعالمدي ال رجدي ل دايا
ت اولد وضة إلاسالم إلاعالم ال رجي ،ت التطدر د
ددية املدرأة مددال ال دايا التددو  ،يدرا
املدرأة املسددلمة ملدا مددا يحملدت هددذا املوضدو مددال أهميددة وال دة،
مددا يتحدداوض اهددا التيدداض إلاسددالمي يمددا وا ددت أو يمددا وا ددت ورددين ايددره و ا ددة التيدداض العلمدداني املدددعوم
كرمددا مددال ال ددر والددذل يددد ب الت ددايم عطددب املدرأة مددال طددرا التيدداض إلاسددالمي.لددذلك كددان وددد مددال
ر ضاج هذا الع صر ضمال هذه الدضاسة.
الكلمات املفتاحية :إلاسالم ،إلاعالم ال رجي ،الدضاساع إلاسالمية ،الصوضة ال مطية،
خ ايا املرأة.
Abstract:
The aim of the research was to monitor some of the Arab intellectual
productions, books, studies and articles, which dealt with the circulation of the
Western, European and American media in particular to issues related to Islam
and Muslims in order to study the mental image of these methods towards Islam
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and the negative and gloomy images of their societies In order to serve the
interests of the West, so it was addressed to the reality of the Western imagination
towards Islam, and then detail in the most important studies that dealt with the
image of Islam in the Western media, and then addressed in the latter to Western
media attention to issues of Muslim women.
Keywords: islam ; westerne media, islamic studies; stereotyping, women’s issues

مقـ ــدمة:
العددالت إلاسددالمي أو مددة إلاسددالمية مة ددوم س ددم كد املسددلمين الددذيال سعا ددون د الكددرة
ضضددية م مددا مددطد بهددت الدددياض أو تثاعدددع بهددت امل دداطم التددو سسددك و ها ،وال رمطددة إلاسددالمية
تتوخ ددن ع ددد ل دددو ال دددول و د تتعم ددم د خل د ال دددول اي ددر إلاس ددالمية الت ددو سع ددا اه ددا املس ددلمون
،أخلياع.

ي
ُي دددض ع ددد املس ددلمين د الع ددالت وح ددواص  8.1ملي دداض مس ددلت ،وذل ددك و ددا لدضاس ددة أجرم ددد د أوا ددر الع ددام
7182م ،وت د دده هد ددذه الدسد ددثة مد ددا سعد ددا ل ضجد ددا سد ددهان العد ددالت ال د دداص  ،سعد ددا  %11م د د هت د د الد دددول

إلاسالمية ال اضاع ال الث آسيا ور رم يا وأوضورا ،ويعا  %71م هت ،أخلياع م رة أكحدا
العالت ،رذ تها ت لو ولدة والددة مدال ول العدالت مدال وجدو املسدلمين اهدا ،ل دذا دت س دهلون
خد ددوة ج د ددرمة سسد ددههان بهد ددا مد ددا يةد ددرفه الواخد ددا مد ددال معطيد دداع كد دداملوخا الج را د د وتد ددوف ال د ددرواع
الطثيعيددة وامددتالا مددوا ال ددام ومصددا ض الطاخددة امل مددة عبددر العددالت كاهيددك عددال الت ايددد الددديم را
املستمر ،هذا ما يجع كظاض تتوجت رصب هذه الث ا مال العالت ج ه اص.
ت ددوم م دداور الت ي ددن والتوجي ددت ومتسس دداع التطثي ددا الاجتم ددا د د أل مجتم ددا وو ية ددة
أساسددية د د ا وتهددومال الصددوض الذه يددة درا املجتمددا والتددرومم ل ددا د الع د الجم د  .وهددذه
الصد ددوض الذه يد ددة خد ددد تتحد ددول رصد ددب د ددوض كمطيد ددة ع د دددما تتكد ددرض عطد ددب كحد ددو اود ددد وجامد ددد وت سد ددت
والتبسيط املةرط وال كت التعميمو العاطةي.
وتبرف وسائ إلاعالم واعتثاضها أهت وأ طر املتسساع الاجتماعية التو تسد ت وددوض اعد
ومددت ر د دديااة الصددوض الذه يددة وال مطيددة د الع د الجم د للمجتمعدداع ال دي ددة .وتس د ت د
ت ومت وضة إلاسالم والعر املجتمعاع ال ررية.
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س حاول مال الل هذه الدضاسة ض د م تلن وحاث والدضاسداع التدو ت اولدد دوضة املسدلمين
د إلاعددالم ال رجددي د م تلددن ال ددايا التددو تدزال ت دده ك دداط الصدرا وددين ال ددر وال ددر مددال
ددالل عي ددة مددال الكت د وامل ددا ع و وحدداث العلميددة و عمددال املد ددوضة للددوض وامللت يدداع التددو
وخعددد وددين أيدددل الثالددى مددال ددالل الثحددى د وعيددة الوضخيددة أو مددال ددالل وعيددة الالكتروكيددة
عطب ةحاع الاكتركد،ما محاولة إلاجاوة عطب إلامهالية التالية:
 كيف تناولت ألابحاث والدراسات العربية والغربية صورة املسلمين في إلاعالم الغربي ؟سددوا كحدداول تةكيددك هددذه إلامددهالية رصددب عدددة ع ا ددر عطددب اعتثدداض أ هددا مددال وددين ال دداط
امل م ددة الت ددو ت ددت التع ددرر ل ددا م ددال ددالل م ددامين الاكتاج دداع الةكرم ددة مح د الدضاس ددة والتحليد د ،
نسههل ا الثداية واملساض التاضمخ للصوضة امل هلة ال ر عال إلاسالم وأسثا أ ذها للم حدب
الددذل د عليددت ان و مددا آلددد رليددت مددوض عبددر وسددائ إلاعددالم ،مددا ضرددط ذلددك وا لددداث التاضم يددة
التدو تدأ رع بهددا العالخداع وددين ال در وال ددر  .دت كتطدر والتةصددي هدت الاكتاجدداع الةكرمدة التددو
تعرضددد لدضاسددة ددوضة املسددلمين د إلاعددالم ال رجددي العرريددة م هددا وال رريددة ،ددت وددد مددال التطددر
يددر ك ددم أهددت ال تددائم وال لددول التددو
أي دا رصددب الت دداول إلاعالمددي ال رجددي ل ددايا املدرأة املسددلمة ،ددت د
اعتمدوها هذه الدضاساع.

 -8واقع املتخيل الغربي تجاه إلاسالم:
ج ددذوض ض م ددة ال ددر الراه ددة ل س ددالم واملس ددلمين تع ددو رص ددب ال درن ال ددا ل ع ددر امل دديال ل
الذل مد د ودايدة ال درو الصدليبية واملرالد وصدب لد دأة ال ومدة ال رريدة ال دي دة .و وضريدين د
تلددك الةتددرة كدداكوا محا ددرمال وح دداضة أ ،ددر خددوة وت دددما و د إلاسددالم ،وأ هددت ددلوا د هزممددة هددذه
ال دداضة ددالل ال ددرو الصددليبية ،مددا ض ددوا م ددا ،لك د هت مددعروا ائمددا وههديدددها ال دداضل
والدينو ل ت ،لذا لعد إلاسدالم وضا أساسديا د ت دكي ال ومدة وضريدة ومدال دت ال رريدة ال دي دة.
وعمددد وضريددون رصددب ت ددومت ددوضة م ا سدداهت (املسددلمين) ،أسددلو لت ومددة ددوضوهت الذاتيددة عددال
أكةس ت ،ور ا ههت مواج ة عدوا أ ،ر خوة وتح را.
وكظرة ال در ال دي دة ل سدالم ولددع د تدرة كاكدد عالخدة أوضردا واإلسدالم اهدا د عالخدة
وا وخلم ،ممدا دا وضريدين لتعرمدن إلاسدالم تعرمةدا "ضدي ا كاضمهاتوضمدا" ،دديال يملهدت "الع دن
وال د وة" ي ددوم عطددب "الج ددا الع يددن" د ال يدداة الدددكيا و"امللددذاع ال سددية املوعددو ة" د ا ددرة،
،مددا كظدروا للرسددول محمددد (ص) عطددب ألسددال ت دددير عطددب أكددت والددد مددال ا ددين ،رمددا "خددك كددا وليهي
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الترق سلت الثاوومة" رض ال وضة ضد املسيحية أو أكدت "ضا د جمدال يدر تل دل تعليمدت
عطب يد ضاه سوضل" لا ه ي ا جديدا مال "خ وض الع يدتين املسيحية والاهو ية".
،مددا كظددر وضريددون رصددب ليدداة املسددلمين الخيددة كظددرة مز وجددة مددال كاليددة كظددروا رصددب
حجددا املدرأة املسددلمة ،تعثيددر عددال "السددرمة وال ددر" والةصد وددين الرجد واملدرأة ،و د كةددك الوخددد
كظ ددروا لابج ددا عط ددب أك ددت مص دددض " ج ددوض واس د ثالة أ الخي ددة مس ددتترة" ل ددن ال ددواجز و س ددواض.
(عالء بيومي)4002.
ومت ذى املت ي ال رجي امل ه تجاه إلاسالم م ذ ال مسا اع ،مال خدوة وهيم دة وسدائ
إلاعددالم التددو يمددر يددوم ر وتتحدددث يددت عددال املوضددو  ،جسددب تاللددم لددداث الع يةددة ل ركدداع
التحد ددرض الد ددوطنو وال ركد دداع الالتجاجيد ددة والتمر يد ددة السد ددائدة د د املجتمعد دداع إلاسد ددالمية العديد دددة
واملت وعة .وهذا الج واإلسالم ي ص لداث الراه دة حسد  ،ولكدال لتد د مدا ي دص هدذه
الةتددرة ال صدديرة ،لص د لددط طيددر أ ى رصددب ت ددكي املت ي د ال رجددي عددال إلاسددالم ،هد امل دداك
ذاع الجد ددوهر السياود دداو أو الاجتمد ددا أو الاختصد ددا ل أو ال د ددا أل د ددد جميع د ددا واإلسد ددالم الد ددذل
ض ت  ،يرا وأ ثح املصدض والع ال الم له التاضمخ املعا ر ال اص جعالت ماسدا واسدا يمتدد
مال الةيليثين رصب امل ر خصا  ،ومال اسك دكا يا رصب ر رم يا الج وريدة ،وهدذه املماضسدة اليوميدة
م ددال الههي دديم والتاد د يت ت ددز ا تع ي دددا وضان ال ل ددط و ددين إلاس ددالم  ،ددديال وإلاس ددالم  ،ط دداض ت دداضمخ
لثلوضة ا ة ول اضة معي ة يتأود ومتع د أو ي ع رصب يوم ا هذا (.محمد أضكون).8993.
وموض ددو إلاس ددالم والعالخ ددة م ددا ال ددر و وض وس ددائ إلاع ددالم ،سعتب ددر م ددال أ ،ددر املواض دديا
تع يد دددا التد ددو ت اول د ددا وسد ددائ إلاعد ددالم" .واملوضد ددو محةد ددوا ود ددالك ير مد ددال هد دداض املسد ددث ة (..مس ري ري
اليوسف)7991.
ددد ل دداول إلاع ددالم ال رج ددي املس ددا و ددأخوى ت ي دداع الاتص ددال والت لد د والاك دداض ،ضس ددت
وضة م وهة لل اية ل نسان العرجي ،وو ةت رنساكا هداما وميا للع ن وال دض وسدةك الددما
وكددي يزمددد هددذا إلاعددالم د ص د ددوضة إلانسددان وال دداضة العرريددة ،ضان إلاعددالم ال رجددي الددذل وهدديمال
عليددت الرسددامي واللوريدداع الص د يوكية ،يددروج لةكددرة طيددرة مةا هددا أن مسددبثاع الع ددن العرجددي
ت ثدا لدداك ددط د تاضم ددت وترا ددت ،وركمددا ت ثددا ،ددذلك د ي ددت ،وهكددذا امددتملد ال ملددة إلاعالميددة
ل ددومت العددر لملددة مرا ددة ل ددومت إلاسددالم وضسددولت الكددرمت ددطب ح عليددت وسددلت والةتولدداع
العررية إلاسالمية املثكرة التو هزع أوضورا مال أعمم أضكا ها.
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ومدثغد ه ددا التةرمددم وددين إلاعددالم وضوجددي وإلاعددالم مرمهددي  ،ددال عددال ضددروضة ماللظددة
أن إلاعالم وضوجي وتحديدا الةرنساو والاكجلي ل يبتعدد  ،يدرا عدال إلاعدالم مرمهدي ،ر اكدت أخد
وطأة (.فهيمة خليل العيد)4002.
و رطاض استعرار وضة إلاسالم إلاعالم وضوجي كجد أن ال وا مال إلاسدالم لداك
ود ددا مر الطد دداضد أو الجديد ددد ايد ددر أن ه د دداا عوام د د عديد دددة تزمد ددد مد ددال هد ددذا ال د ددعوض لاليد ددا وتجع د د
وضوريين يرون إلاسالم طرا ،ثيرا وتحديا ا،بر أمام ال ر .
ولددذلك كاكددد لصدديلة تأم د ك يجددة الدضاسدداع إلاعالميددة التددو ت اولددد ددوضة املسددلمين د
الوس د ددائ وضوري د ددة امل د ددرو ة واملس د ددموعة واملرئي د ددة س د ددلثية د د اال د د لي د ددان م د ددا وج د ددو جع د ددا
الت طي دداع اي ددر املتحيد د ة ألياك ددا ولك ه ددا خليل ددة خياس ددا رص ددب الص ددوضة اي ددر ال د د يحة ع ددال املس ددلمين
السائدة إلاعالم ال رجي ك يجة املعالجاع امل رضة (.احلوا اتمممد .)4002.
 -8أهم الدراسات التي تناولت صورة إلاسالم في إلاعالم الغربي:
ه دداا جملددة مددال الدضاسدداع الاكتاجدداع الةكرمددة التددو ت اولددد ددوضة إلاسددالم واملسددلمين د
إلاعالم ال رجي أ ذكا م ها عي ة ك دم يما يط أهت ال اط التو ت اولهها:
ددوضة إلاسددالم د إلاعددالم ال رجددي ملتلةددت الددد،توض محمددد ج دداضل أن ير ددد
لدداول ،تددا
الكيةية التو ي اول بها إلاعالم ال رجي خ ايا إلاسالم واملسلمين ضو ال ملة املتصداعدة والتدو
تسد ب ل ددومت ددوضة العددر واملسددلمين و د ال ملددة التددو تزايدددع وتيروهددا ا ددة جعددد رلددداث 88
سد ددبتمبر .و د د مسد ددهه الكتد ددا سسد ددتعرر الهات د د جعد ددا ال مد دداذج لصد ددوضة إلاسد ددالم د د إلاعد ددالم
وضوجددي م هددا مددا ما ص ددت :ركددت " د رطدداض تزاي ددد موجددة العدددا للمسددلمين د إلاعددالم وضوجددي س ددير
املتلن رصب مجموعة مال ال ايا التو تعكك هذا التوجت ومال ذلك:
 ملدن خ ددية الةتيداع املتجثدداع ،تحدد ع ددوان :هد هددو درا ل دداضل أم مداذات ت اولددد مجلددةي
" يددر مددبي " بهددذا الع ددوان املسددتةز ال ددية وعدددوها دراعا يتةجددر مددال جديددد ،م سددائلة عمددا رذا
كان هذا الصرا يهد املجتما املسيح أو العلمانيت
 أما مجلة "الا،سبرسك" د ا ت لد موضو البجا إلامهاص جع وان :البجدا املدتامرة، ..يدني
ي
ي س ددل إلاس ددالميونت ..ومح ددول املوض ددو مة ددر اع ت ي ددر زع ددا واضد د ا ل دددى ال دداضد الةرنس دداو وم ه ددا
ض ثي إلاسالمي ،الجماعة إلاسالمية املسا ة ،تةشاو البجدا  ،والدذل ضالدد كاتثدة تصدةت وأكدت
عملية رضهاوية.
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أم ددا والدس ددثة ل ددية امل درأة د فا الت دداول اي ددر املحاي ددد ل ع ددالم ال رج ددي ل ددذه ال ددية رص ددب ل ددد أن
أ ددثح أول مددا ي ثددا ض رصددب ذهددال إلاعالمددي الةرنسدداو د أ ددا ت دداول موضددو املدرأة هددو تعددد الزوجدداع
امل رو إلاسالم واملم و الدستوض الةرنساو (.حممد البشا ي)4002.
 ددت يدت د املتلددن رصددب جاك د آ ددر يتم د د ت ددومت مة ددوم الج ددا د إلاعددالم ال رجددي ،ومددال ذلددكتأ،يدد الددثعا عطددب أن إلاسددالم هدو يددال لددر  .وأ ددثح يكةددي أن تدتت إلامدداضة د أل م ددال ملصددطا
الج د ددا م روكد ددة وترجمد ددة د د الل د ددة الةرنسد ددية «ال د ددر امل دسد ددة» لهد ددي ت د دداض الزواجد ددا وال د ددواجك
وامل اوا .و يتطلد مدر أن يهدون ه داا لددث ذو لدة لهدي يدتت الت ومدن مدال إلاسدالم ،وركمدا
أ ثح ي ظر رصب ك ما يتعلم واملسلمين عطب أكت ،ذلك.
 ومجددول املتلددن د إلاعددالم البريطدداني ضددمال جولتددت د إلاعددالم وضوجددي ا ددير رصددب أن الصددوضةي
ت تلن  ،يرا عال طثيعة الصوضة املوجو ة واق الددول وضوريدة ،والتدو تصد ن إلاسدالم والدديال
الثدددا ي وإلاضهدداجي وأكددت الددديال الددذل يتعدداضر مددا ال دداضة والثدددي عددال ال دديوعية وأيددديولوجياوها
ا ة جعد س وط الاتحا السو ييتو"( .البشا ي)4002.
وتو ال برا امل داضكون ملت دل لواداكو جسويسدرا عدال وض إلاعدالم والعالخدة ودين ال در والعداملين
العرجي وإلاسالمي رصب تأ،يد اكحراا إلاعالم ال رجي وتر،ي ه عطب ر اض الصوض السلثية عال إلاسدالم.
ةي معرر ت ييمت لطرم ة معالجة إلاعالم ال رجي ل سالم و لداث العاملين ،إلاسدالمي وال رجدي،
أوض د (كددال لددا ) ،ال ثيددر د وسددائ إلاعددالم ملاكيددة ،وددأن "وسددائ إلاعددالم ال رريددة تر ،ددز عطددب
خ ددايا تصددن إلاسددالم ،لدداك ،ددديال ،ود  ،يديولوجيددة سياسددية :أ ددولية ورضهددا واضددط ا امل درأة
وت ل ددن اجتم ددا ،ثي ددر" .وذ،د ددر ال ثي ددر مل دداني و ددأن " ضاس ددة ت ددت ال ي ددام به ددا د د جامع ددة رير ددوضع،
عكسددد د  %11ممددا ت اخلتددت وسددال إلاعددالم ،هددذه الصددوضة السددلثية عددال إلاسددالم" ،وأضدداا كددال
ل ددا " ،امل ددهلة تكم ددال د ت طي ددة الص ددوض الس ددلثية ع ددال إلاس ددالم ،و د د تجاه د ك د وج ددت
رى لت" ،ت اكتهد رصدب ال دول "ع ددما تر،دز وسدائ إلاعدالم عطدب الع دن ،يجيد الجم دوض وكرهدت
ل سالم أو ما سسم واإلسالمو وريا".
ال ثيدرة ملاكيددة و دالثة ضاسدداع عدال واخددا إلاعدالم ال رجددي والعرجدي( ،كاتاضم ددا كوتسددأولد)
مال جامعة رير وضع وأملاكيدا ،تدرى وددوضها أكدت مدال ودين التع يدداع التدو سداهمد د هدذا الاكحدراا
"ك ددص املعر ددة واإلس ددالم" ال ددذل " ُ
يحد ددول ون خ دددضة ال د د ةي ال رج ددي عط ددب التمييد د و ددين التع دداليت
إلاس ددالمية والت الي ددد د املجتمع دداع إلاس ددالمية" رض ددا ة رص ددب "التحدي ددداع الت ددو أ ل ددد عط ددب لرم ددة
ال ا ة يما سمو وال ر ضد إلاضها ".
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و ضاسة خام بها أستاذان وجامعدة "أض دوضع" ملاكيدة ،لدول " دوضة إلاسدالم د إلاعدالم
ملاني " مال الل متاجعههما وض دهما للبدرامم التدو تطرخدد ل سدالم د خ داتي " : "ZDFو "،"ARD
وخد ولغ عد البرامم التو ت اولهها الدضاسة والثحى  77وركامجا د خ داة " ،"ARDو 81وركامجدا آ در
خ اة " ،"ZDFوو عد ال ل اع املتعل ة واإلسالم رصب  833لل ة.
وخ ددد لص ددد ه ددذه الدضاس ددة رص ددب " :أن ت دداول إلاس ددالم د د املج ددالع إلاذاعي ددة ،والبد درامم ال واضم ددة
والو ائ يد ددة ،والت د دداضمر التد ددو تث هد ددا خ اتد ددا "تسد ددد يد ددت را" و "أه رض ه" يد ددتت وصد ددوضة سد ددلثية ،تظ د ددر
إلاسددالم وصددةتت طدرا اهمددا ،ويسددب العديددد مددال امل دداك د املجتمددا والسياسددة يمددا يزمددد عددال
نسثة %11مال املوا إلاذاعية.
رن إلاسالم مال الل خ اتي" "ZDFو" "ARDيثدو و،أكت خمدة الع دن والصدرا  ،ممدا سعطدي
للم دداهديال ملددان اكطثاعددا وددأن إلاسددالم سعتبددر ي ددا ومددريعة ،و دددض اعتثدداضه ك درا وأيديولوجيددة
سياسية مجتمعية ،تتعاضر وتتصا م ما ال يت وا ا ال ررية .
و ضاسة ن درها عثدد الكدرمت ودو رة ،ت ثدا اهدا أكدوا إلاسدا اع التدو ألصد د واإلسدالم واملسدلمين
ال ا ة الةرنسية ،وذلك مال الل ع اومال أالةة جعا الجرائد واملجالع ،وخدد جدا ع هدذه
الدضاسة طا حة وه أمهال الطعال وال ومت والاف ضا له ما هو رسالمي.
ومال هذه الع اومال:
 تددونك  -الرردداط  -الجزائددر  -كدداض  -أويدددجان  -ياواكدددل...ه د يج د ر ددالن ضم ددانت تح ي دداعلول م ر م دس"
"-الع كثوع إلاسالمية تدسج يوط ا أوضرا :رنسا -ورمطاكيا -تر،يا -أملاكيا"
إلاسالم م اومة التطرا تسليمة كصرمال تحاوض الث نسا متجثاع".البجا املتامرة، :ين يت ل إلاسالميون رنسات"أم ددا ع ددال الص ددوضة الراه ددة ل س ددالم واملس ددلمين د د الو ي دداع املتح دددة د د كت دداج ترا،م دداع
ا ية ول اضمة تهوكد عبدر خدرون تعدو ، -مدا يدرى جعدا املدتض ين  -رصدب تدرة ال درو الصدليبية
ذاوهددا ،مددروضا جعصددوض الاسددتعماض وضجددي ون ددأة أمرمهددا ،وو ددو رصددب الةتددرة التاليددة لا ددر العامليددة
ال اكية ت املرللة الراه ة وتثعداع ألدداث ال دا ل ع در مدال سدبتمبر ال طيدرة عطدب دوضة إلاسدالم
واملسلمين الو ياع املتحدة.
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ت دداول  ،يددر مددال املةكددرمال العددر موض ددو الصددوضة ال ددا عة و ددوضة العرجددي وإلاسددالم د
ال د ا ة ال رريددة ،ومددال الكت د املثكددرة التددو ت اولددد هددذه ال ددية ،تددا للمةكددر العرجددي "ر واض
س ددعيد" جع ددوان (ت طي ددة إلاس ددالم) ،ل دداول ي ددت أن يوضد د جع ددا الجواكد د الت ددو تتعل ددم والص ددوضة
ال مطيددة لل ددر د ال طددا ال رجددي مددال ددالل خ درا ة ل ددذه الصددوضة د ال ثددة الاسددتعماضمة م ددذ
وضة إلاسالم.
هاية ال رن ال امال ع ر ،ومال الل التعاون ما املسألة الةلسطيدية والثحى
ي اول سعيد ،ين تأسسد تلك الصوضة مال ليى أ ها ركتاج معر تت سديا عالخدة
رل اخيددة م ددا وددين املعر ددة والسددلطة الت ددو ت د ظت ليدداة م ددتم هددذه الص ددوضة وموضددوع ا و د لس د
سعيد اير ورمهة مال امال اع سياسية ...ومرى أي ا أن ك معر ة استجاوة واعية أو واعيدة
مال اع سياسية وهو وذلك يثط فعدت املوضدوعية التدو يزعم دا املس درخون وال بدرا د مدتون
ال ددر الوسددط وإلاسددالم  .أل ا عددا هت وددأن مددا يحةددزهت عطددب ركتدداج وخددول مددا ي ولددون يمددا يتعلددم
وال ددر وإلاسددالم ركمددا هددو لصدديلة ددول علمددو ومعر د واسددتجاوة لن عددة امل ددامرة التددو وسددمد
لياة الك ير مال الثال ين والرلالة وامل امرمال وضوريين(.مس اليوسف)
وم ددرى ر واض س ددعيد د د سلس ددلة م ددال متلةات ددت عط ددب ضأسد د ا الاس د درا ( )8921أن معر ددة ال ددر
ل سدالم د هددذه املرللددة كاكددد ج ددرر السدديطرة عليدت ولدداك مددت ،وأن عمليددت املعر ددة هددذه تمددد
ج دده م د ظت نسددبيا تعاوكددد يددت متسسدداع الةكددر واملعر ددة وضريددة تعاوكددا و ي ددا مددا متسسدداع
الاستعماض وضرية الرسمية ملدها واملعر ة الالفمة للسيطرة عطدب املجتمعداع املسدتعمرة( .ادوا د
سعيد ،االسمشراق.)7997.
و دالل هدذه املرللدة كظدر ال در لل در  -ومدا د ذلدك العدالت إلاسدالمي – وأسدلو أ ددثح
ان كموذج ددا ي دددضس ع ددال ال ددومت املتعم ددد ال ددذل يمك ددال أن ت ددوم و ددت ل دداضة م ددا لص ددوضة ل دداضة
أ رى ،ومال أهت ع ا ر هذا سلو ما يط :
 أوال :ال ظر لل رق أو للمسلت عطب أكت ا ر املست تماما عال كا أو الذاع وضرية. ثانيــا :ت ظدديت عالخددة وضجددي مددا ددر مددال ددالل سلسددلة مددال ال ائيدداع الةكرمددة ي ددا ك د م هددار ال رق أو املسلت م او كا وضجدي عطدب طر د ك ديا د م تلدن جواكد ال يداة ،عطدب
سددبي امل ددال تددت ال ظددر لل ددرق عطددب أكددت مت لددن ولشدداو د م اود ال رجددي املت دددم املتح ددر، ،مددا
كظر ال رجي لل رق عطب أكت جاه ير د مواج دة ال رجدي املدتعلت ال درل، ،مدا ضأى ال رجدي ال درق
عطب أكت ا،ال ضعين م او ال رجي ويا ال ول( .ا واض سعيد)
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و د د اعت ددا ا واض س ددعيد أن الص ددوضة الاس د دراخية لل ددر و ددوضة إلاس ددالم و ددم م ددا
أود عليت وسائ إلاعالم مرمكية عطب ركتاج ا وترومج ا ،ت تلن م دمو ها وان تثايددد د
أمد ددهال ا وسد ددث ركتاج د ددا ،م د ددذ الع د ددو الاسد ددتعماضمة وصد ددب ولت د د ل ظد ددة التمد دداس مد ددا إلاسد ددالم
السياواو  ،ويعلم (ا واض سعيد) خدائال :أن إلاسدالم والدسدثة ل دت د "سعندو هايدة ال داضة ال رريدة
واعتثداضه ي ددا رنسدداكيا وايددر يم راطدي ،و ع النددي" ولددذلك د ن إلاسدالم د د د د كظددر هددت د د د يم د
وهديدددا يدثعددى مددال لر،ددة كاه ددة تحمد طددر العددو ة رصددب ال ددرون الوسددطل حسد  ،ود تدددميرا
لل ظام الديم راطي العالت ال رجي ".وم ين وال ول رن "هذه ال ظرة ل سالم تتةدم مدا التةكيدر
الاس راق الذل ضسخ الاعت دا ودأن " إلاسدالم" يم د م ا سدا ضهيثدا حسد والدسدثة رصدب ال در
و اكت يم ،ذلك تحديا متأ را للمسيحية"(.ادوا د سعيد ،تغطية اإلسالم)4891.
ولدداول سددعيد تجط د ددوضة إلاسددالم د ال طددا ال رجددي املعا در ،ولدداول د تحليلددت أن
يب ددرهال عط ددب ال ددديى ع ددال إلاس ددالم ،كتل ددة ددما متماس ددكة والاه ددت م ددال ذل ددك ،مص دددض خل ددم ع ددام
و وا مام ركما هو محاولة طمك ور ةا  ،ن وركاضة.
وذ ،ددر د د ،تاو ددت أن ه ددذه الت طي ددة ت ح ددو م ح ددب التعم دديت والا تد د ال ت ددوم وال ددروضة عط ددب
إلالالددة رصددب مددا هددو خددائت د الواخددا ،أل أ هددا ت ددوم واس د ثدال الواخددا واملع ددد عطددب إلالاطددة وجملددة
الصددوض امل يددرة التددو تجددذ عدسددة الهدداميرا .وان إلالالددة التددو ي دددم ا إلاعددالم مرمهددي ل سددالم مددال
ددالل الصددوض والرمددوف والتصددوضاع واملةدداهيت التجرمديددة املعزولددة عددال الواخددا ت تلددن عددال تلددك
الت ددو ت دددم ا الد د ظت إلاس ددالمية ولرك دداع إلاس ددالم السياو دداو ل ددت ،وم ددا يج ددرل ه ددو ا تد د ال مرمه ددي
و وضوجددي ل سددالم رصددب ددوضة مسددجد ومهذكددة واخةددة أو جماعددة مسددلمين ضا عددين أذضع ددت والتجدداج
وا د د  ،اإلس ددالم وم او ددة جماع ددة ااض ددثة ع ددد أو ج ددوضا تاضم ي ددة تعل ددو عط ددب م ددروط الزم ددان
واملهان (.تيس مشا قة) .
وخد ددد وج د دت ر واض سد ددعيد ك د دددا واسد ددعا للمتسس د دداع كا يميد ددة مرمكي د ددة يمد ددا يتعل د ددم
وأس ددلو ضاس ددهها ل س ددالم د ،تاو ددت "ت طي ددة إلاس ددالم، :ي ددن يح ددد إلاع ددالم وال ب درا ض م ددا لث ي ددة
العالت" ( ،)8992وم ول سعيد ،تاوت أن ودرامم ضاسداع إلاسدالم والجامعداع مرمكيدة تحدد ها
د د ال الد د "ال د د وط املعا ددرة املا ددة" املس دديطرة عط ددب العالخ ددة و ددين الو ي دداع املتح دددة والع ددالت
إلاس ددالمي، ،م ددا يه دديمال علاه ددا ع ددد م ددال ه دداض العام ددة امل عزل ددة ع ددال الواخ ددا وعم ددا ي دددوض د العل ددوم
الاجتماعية مرمكية رى ( .عالء بيومي)
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،تد ر واض سددعيد د  7أاسددطك  7113د جرمدددة الجاض يددان البريطاكيددة ي ددول "خددد
أتمند أن أخددول أن الة ددت العددام لل ددر وسددط وللعددر ول سددالم د أمرمهددا خددد تحسددال (جعددد
 ،)9/88ولك ددت د ال ي ددة لددت يتحسددال" ،وأضدداا سددعيد خددائال أن ض ددوا املكتثدداع مرمكيددة جعددد
 88س ددبتمبر ام ددتبع وكت د ع ددال إلاس ددالم ولك ه ددا ،ت د س دداهة "مليه ددة جع دداومال ضئاس ددية دداض ة ع ددال
إلاسالم وإلاضها والههديد العرجي وال طر إلاسالمي".
،م ددا ام ددتبع س ددوا مرمكيد ددة وكتاو دداع ع ددد م ددال أ ،د ددر الكت ددا م ددرمكيين تطر ددا د د
مددوخة ت مددال املسددلمين والعددر م د اكيددال وددايبك  -متلددن ،تددا "إلاسددالم املسددا يص د أمرمهددا"
( - )7113وس د يةال رمرس ددون  -متل ددن ،ت ددا "ج ددا أمرمه ددي :إلاضه دداويون ال ددذيال سعا ددون وس ددط ا"
( - )7113وال ددذيال ضوج ددوا ل ظرمد ددة أن املس ددلمين والع ددر امل يمد ددين د د أمرمه ددا وال د ددر ه ددت أعد دددا
م يم ددين والو ي دداع املتح دددة يتحي ددون الة ددرص لالك ددار علاه ددا وم ددال ددت يج د الس د مل دراخثههت
والت ايم علاهت ووهما م ظماوهت(.املرجا كةست)
ومددال الصددوض ال ددا عة وال مطيددة التددو تروج ددا أج ددزة إلاعددالم ال رريددة مددا لد تددت الثال ددة
املصد ددرمة عد ددزة عد ددزع د د ،تابهد ددا( د ددوضة العد ددر د د ال د ددر ) د د ال د دداط التاليد ددة " :و د ددن العد ددر
والسددذاجة والثالهددة والسددةت ،..التر،يد عطدب املسدداود الص صددية للعددر ،ددأ را أ رمددا مسددر ين رصددب
لد الج ون والجدك هو محر ،ت ول ،وو ن العم الةدا ي اكت رضها  (.تيس مشا قة)
ي
و ي ول .عثد ال ا ض طا متحد ا عال التأ ير السلبو الذل تحد ت السا ما د ال در "ل دد وددأع
السا ما م ذ مرالل ا وصب ت ومت الص صية العررية ع دما رع الع رمدياع ،مال أ دالم
س ددا مائية تص ددوض العرج ددي د د ددوضة م دديخ م ددثم جدس دديا ،سع ددرا س ددوى الدس ددا  ،وكاك ددد ددوضة
العرج ددي م ترك ددة ائم ددا والجمد د وال د را والث ددداوة ،وجع ددد خي ددام الكي ددان الصد د يوني د د لس ددطين،
لةل ددد ت ددرة ضجعيدي دداع وال مس دديدياع جع ددد م ددال ددالم الس ددا مائية ،الت ددو تص ددوض العرج ددي وأك ددت
ضج د  ،متعص د  ،م ددا،ر ،ك دداذ  ،ذم ددة ل ددت ،ه ددت جدس دديا و،س ددول .وم ددال أه ددت أ ددالم ه ددذه املرلل ددة
"ل د د ددص ج د د دددا " و "ك د د دداوتن س د د د دوا " و "الص د د ددليبيون الجث د د دداورة" و "هج د د ددوم ال د د د را " و "وطي د د دران
الع ا "(عثد ال ا ض طا )8993 ،
وك عال (جاا ماهين) ،وهو الدث الثال ين اهتمامدا وصدوضة العدر د إلاعدالم مرمهدي ،أكدت
اكصددرا م ددذ ع ددرمال سد ة رصددب تدداضمخ الصددوضة السددائدة د ال ا ددة ال ددعثية مرمكيددة ،دددضس مددا
يزمددد عددال ، 711تاوددا هزليددا ددر ددالل  11عامددا، ،مددا لل د مهدداع الب درامم و الرسددوم الهاضمهاتوضمددة
التددو عرضددد عطددب مامدداع التلةزمددون ،وأ ددالم ضسددوم متحر،ددة يةددو عددد ها  011يلمددا ،وم ددرج
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م دداهين م ددال كد د ذل ددك و ددال ول " :ل ددد أوح دداني عط ددب أن كلمت ددو "عرج ددي" و"مس ددلت" ت يد دران ض و عد د
عدائيددة يصددع مع ددا عطددب الجم ددوض أن يميد ال ي ددة مددال ال يددال .وضرمددا لددت يتعددرر أل مددع د
الع ددالت ك يج ددة ه ددذا امل دددى م ددال س ددو الة ددت ،م ددا يتع ددرر ال  721ملي ددون عرج ددي، ،م ددا خ ددد يه ددون
إلاسالم الذل سعت ت ما يزمد عال وليون رنسدان ويد هت  2-6ماليدين أمرمهدي ،أ ،در يدان معاكداة مدال
ج د ا ددرمال وح ي تددت" .وي ددير (مدداهين) رصددب أن "هوليددوو و د مدي ددة السددا ما مرمكيددة ،خدددمد
م ددذ لددر ال لدديم مددا يزمددد عددال مددا يزمددد عددال  01دديلت ،واالددد ك د هددذه ددالم د ت ددومت ددوضة
س ددمعة الع ددر رذ عرض ددد م ددرمطا يدته ددو م ددال الص ددوض الت ددو يث دددو اه ددا الع ددر أم ددثت ج ددعو
م رض ددة ل دددة ت لة ددت ،ومم ل ددون د الوخ ددد ذات ددت ط درا ضهيث ددا يهه ددد ا ددرمال ،ول ددت ت ددرون ع ددال
أكةك الجم وض وبرا ة ،و وج تت رصب الكراهية هذا ومحثة ذاا" (.عبد القاد طاش)7991.
ل ددد اكت لددد كدداميراع السددا ما العامليددة رصددب العديددد مددال أخطدداض العددالت إلاسددالمي  ،ول دددع
املي اكيدداع الاد مة ل دده الصددوضة التددو تروخ ددا عددال إلاسددالم د أ ددالم االثددا مددا تتالعد ودداملواخن
إل اكددة الص صددية إلاسددالمية وددد مددال محاولددة تعم ددا و ددت جددذوضها التاضم يددة.وك د هددذه ددالم
ددر د د رمهاك دداع مذهل ددة ،وتوج دداع كرم ددة مت ددأ رة وموج ددة ددالم ال رري ددة الت ددو اك دددلعد د
العددالت للوجددوم عطددب الص صددية إلاسددالمية ،ومسددتجيثة مددال كاليددة لراثدداع السددا مائيين د ت ددديت
موضوعاع عال الع ن وإلاضها السياواو ،أما يما ي تص وا الم التو تعاملدد مدا موضدوعاع
مددا سسددم واإلضهددا إلاسددالمي ددان ،ةددة أ ددالم التلةزمددون الطوملددة كاكددد د الرا ددة ،وهددذا ال ددو
مد ددال د ددالم كم د د د د ل د ددد ماليد ددين امل د دداهديال د د الو يد دداع املتحد دددة ضد ددد مد ددا سسد ددم واإلضهد ددا
إلاسالمي(.امحد أفت هبجت)7991.
وم ددال أل دددث إلاس ددا اع إلاعالمي ددة ل س ددالم واملس ددلمين :الة دديلت :الس ددا ما ي ال ول دددل ( ت ددة)  ،والرس ددوم
املساهة للرسول طب ح عليت وسلت التو ن روها ص يةة اكمرا،ية...
ول ددد أتددان هددذا امل ددال املعددا ل للعددر واملسددلمين اك دداض الاتصددال والدددضاما التليةزموكيددة التددو تبددرفهت د
ددوض سددلثية للدضجددة التددو وفعددد اهددا رلدددى وض الد ددر ال رريددة ،تاوددا لل دداص جي دراض يليددر Gerard
 Villierي ول يت  :رن الجدك العرجي هو أسوأ ج اس خاطثة.
أمددا ،تددا الههديددد إلاسددالمي (الددوهت وال ي ددة) لجددون اسثوسدداتو د عددام  8992ددد خورد جعا ددةة مددال
ي
الوجددوم ك ددت خ دددم تحل دديال موضددوعيا ع ددال إلاس ددالم وأوض د أكم دداط و ددوض ال ددومت ال ددذل يا ددم واإلس ددالم
واملسلمين مال خث ال ر .
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 -3التناول إلاعالمي الغربي لقضايا املرأة املسلمة:
أما والدسثة ل ية املرأة فا الت داول ايدر املحايدد ل عدالم ال رجدي ل دذه ال دية رصدب لدد
رن أ ثح أول ما ي ثدا ض رصدب ذهدال إلاعالمدي ال رجدي د أ دا ت داول موضدو املدرأة هدو تعدد الزوجداع
امل رو إلاسالم واملم و الدساتير ال ررية.
أمدا دوضة املدرأة املسدلمة د إلاعدالم ال رجددي تبدرف ،دأ اة تو دن د ت دومت دوضة إلاسددالم
واملسددلمين ،وخ ددد سدداعد د ذل ددك اجتمددا ك د م ددال مصددال ال ددة إلاعالمي ددة الا د مة الت ددو سس دديرها
ال ةددوذ الصد يوني مددا أهددداا امل تميدداع لا ر،ددة ك ومددة ال رريددة د ت ددديت ددوض كمطيددة م ددوهة
للمرأة املسلمة.
و يمددا يط د عددرر هددت ال دداط الت دو تو ددلد رلاهددا الددد،توضة كددوضة ودددد عثددد ح ودددد عدددوان د
وح ه د ددا امل د دددم ع د ددال د ددوضة امل د درأة د د إلاع د ددالم ال رج د ددي عب د ددر تحلي د د العدي د ددد م د ددال م د ددا ع الكت د ددا
وال ةيين ال رريين وض مههت للمرأة املسلمة (:نوره بنت عبد هللا بن عدوان)8112.
أ د ددثحد املد د درأة املس د ددلمة والدس د ددثة لل د د د ا ياع ال رر ي د دداع كم د ددوذج الت د د ددلن وكم د ددوذج
الاضط ا " وه اا هجوم مك ن للكداتثاع ال رريداع عطدب املدرأة املسدلمة ،وأن هدذه الوجمدة ت سدت
واملثال ة والطدرن املد د الذل يةددت د املوضدوعية وتصدومره تلدك امل درأة ضد ية ملدا سسدم واإلضهدا
إلاسددالمي ،رن امل درأة املسددلمة د كظددر هددت ال ددةيين يج د أن ت لددص مددال هددذا ال ددديال وع دددما
تت لص م ت سوا تت لص مال البجا الذل س طاها مال ضأس ا رصب خدماها".
رن هذا الوجددوم مال خث ال ر إلاعالم عطب املرأة املسلمة ايدر مبدرض ،وذلدك كدون املدرأة
ال رريددة تعدداني الك يددر مددال امل ددكالع ،وت سددا ل ملدداذا توجددت خددالم ال رريددة ل د م دداك امل درأة
ي
ددد اكت دددع خ دداة  CNNلهوم ددة
ال رري ددة و ددد م ددال توجي ددت ال ددد والوج ددوم رص ددب امل درأة املس ددلمة.
 ،ددمير د تطثي ددا لك ددام ال ددريعة وذلددك و د اال محددالع ويددا الكحددول و وض السددا ما ومطالثددة
الدسددا وا لدت ام والدتجا ال ر  .و د هدذا امل دال ،مدا د ايدره  ،تك دن الددعوة الصدرمحة ل دذا
إلاعالم معظت أ وياتت رصب رل ا الديال مال لياة املرأة املسلمة.
ومددال ددالل املعطيدداع السدداو ة  ،ليددى تجسددد وه د وضددون عدددم املصددداخية وال مطيددة،
ي
ه دداا جع ددا مددال املع ددايير التددو ي طل ددم م هددا ه ددذا إلاعددالم د ت اولددت ل ددايا املد درأة املس ددلمة ،ومظ ددر
امل وج ال رجي الاكت ا ي اير املوضو وه وضون ع ددما وهمد كتدائم الت ميدة التدو تح دد للمدرأة،
ومه ددون التر،يد د والدضج ددة وص ددب عد د د د ال ددديى ع ددال الد ددمرأة عط ددب عثا وه ددا ون إلام دداضة رص ددب أن ه ددذه
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العث ددا ة لددت تم ع ددا مددال العم د د التدددضيك والط د ور اضة الث ددوا ،وال س ددومم وت يددة املعلومدداع
والتجاضة وايرها مما س د وت واخا الت مية وال كا.
و ودد مدال التأ،يدد عطدب أن معظددت مدا ي ددم مدال تح ي دداع وم دا ع لدول املدرأة املسددلمة
ي
يتج دداوف التر،ي د اه ددا التثعي ددة ال ا ي ددة ومحاضر ددة ال دديت إلاس ددالمية .ولعل ددا جميع ددا لظد د ا خ ددواع
 ،CNNو BBC NEWSع دددما سددلطد ض دوا لددول معاملددة طالثددان للم درأة د أ انسددتان ليددى
كان محوض اهتمام ا الوضعية ال ا ية والاجتماعية للمرأة املرتثطة ودي ها وخيم ا وت اليددها لدين
التةل ددد و دداملرأة املح ددرضة م ددال البج ددا جع ددد ذهد ددا الطالث ددان أم ددا م ددا أ رفت ددت ال ددر مرمكي ددة د
دداكياع وال يداة ال اسدية امل لدة ودال وا واملدرر
أ انستان مدال معاكداة مرمدرة ملاليدين الدسدا
والجددو  ،وخ ددا صد ال ددتا وأ،ملددت د م يمدداع أمددثت مددا تهددون وم يمدداع املددوع ،كد ذلددك لددت
س كد محوض اهتمام لوسائ إلاعالم ال ررية ،ومال ت ت اولت ثاض وصوضة سريعة وعاورة.
رن اف واجيدة املعددايير مددال مددوض املعرو ددة عطددب كطددا واسددا ع ددد إلاعددالم ال رجددي د تعاملددت
مددا خ ددايا املسددلمين وصددةة عامددة ،و د مددأن امل درأة املسددلمة عط د وجددت ال صددوص ،ولعل ددا كتأم د
املةاضخدداع البجيثددة د اف واجيددة املع ددايير والتددو ُتظد د ر تحي د إلاعددالم ال رج ددي د تعامل ددت مددا ال ددايا
ع دما يتعلم مر واإلسالم واملسلمين.
 - 2نتائج ألابحاث والدراسات والحلول املقترحة:
أماضع العديد مال هذه الدضاساع رصب أن سدب تةداخت هدذه الظداهرة سعدو وا سداس رصدب خصدوض
ال طا إلاعالمي إلاسالمي املوجت لل ر مما يتطل ضروضة اكةتان العالت إلاسالمي عطدب العدالت العرجدي
وعط ددب ل ددائم العص ددر م ددا ال ة ددا عط ددب واو ددد م ددة وت الي دددها وأن ُس دده املس ددلمون د د ال ددر خ ددوة
ضااطة تر ا ووها مدا عة عال ي ها و وضوها وهومهها.
وان أ ددثح رن ددا خ ددواع رسددالمية ددائية ت اط د ال ددر ول تددت وتعطددي ددوضة مدداملة عددال
ي
ي
ال ا ددة إلاسددالمية وتس د ت د ت د يح ددوضة العددر واملسددلمين أم درا ما ددا يحتدداج رصددب تأجي د  ،د حال
ل دددي ا الك ي ددر م ددال ال ددواع الة ددائية العرري ددة وإلاس ددالمية ولك ه ددا ت اطد د ال درأل الع ددام الع ددالمو ول ددة
ية م ددا  ،ومددال ددت الوددد مددال ركتدداج و درامم ت اط د ال ددر والل دداع ج بيددة  ،و وددد مددال امددتالا وسددائ
ال وة وتو ر إلاضا ة والعم املتوا والاتةا عطب طة ماملة رذا أض كا ت يح وضت ا لدى ال ر .
و همية هذه ال ية التو كحال وصد ها يدثغ التر،ي عطب املحاوض التالية:
 -8التعرا عطب وضة إلاسالم واملسلمين وسائ إلاعالم ال ررية و ج بية.
 -7تةعي وض إلاعالم إلاسالمي تحسين وضة إلاسالم واملسلمين.
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 -3طرن ض مة مست ثلية مواج ة ت ومت وضة إلاسالم واملسلمين.
 -0التعرا عطب تأ يراع العوملة ت كي الصوضة الذه ية عال إلاسالم واملسلمين.
 -1تةعي وض الاتصال املثامر مواج ة الصوضة السلثية عال إلاسالم واملسلمين.
تواج ددت الج ددو الت ددو تث ددذل لتحس ددين ددوضة الع ددر واملس ددلمين د املجتمع دداع ال رري ددة تح دددياع
مت ايد دددة ،ورص د ددةة ا د ددة جع د ددد أل د ددداث ال د ددا ل ع د ددر مد ددال س د ددبتمبر ع د ددام  7118د د الو ي د دداع املتح د دددة
مرمكية ،وما أع بها مال اوهاماع مثامرة للمسلمين والعر لاك ط ومساكدة إلاضها الدوص  ،ولكال
واعتثاضهت يو رون تررة م اسثة ت مو مال الل ا جذوض إلاضها الذل يهد املصال ال ررية .
اير أكت مال جاك أ ر ه اا جعا املةكرمال ال رريين الذيال عر وا ل ي ة إلاسدالم ي ومدون وج دد أ،بدر
ي
وك ير مال املسلمين سعيا لتحسين وضة املسلمين د الع ليدة ال رريدة ،ومدال أودرفهت البرو اسدوض (جدون
اسثوفمتو) متسك ومدير مر،ز التةاهت إلاسالمي املسيح جامعة (جوضج تاون) العا مة مير،ية
ي
وام د طال .وأسددتاذ يددان والعالخدداع الدوليددة والدضاسدداع إلاسددالمية ،وعم د مس دداضا لددوفاضة ال اضجيددة
ي
مير،يددة ولك يددر م ددال مجددالك الجامع دداع واملتسسدداع إلاعالميددة الدولي ددة واعتثدداضه مت صص ددا د إلاس ددالم
وال ركاع إلاسالمية مال ممال ر رم يا رصب ج و مر آسيا.
ي
ي
ددو يددرى أن الصددوضة د هددذه يددام أ ،ددر توافكددا وأ ،ددر تع يدددا ممددا كاكددد عليددت د السددتا اع .داليوم سعتبددر
ي
إلاس ددالم موض ددوعا د امل ددداضس و د الجالي دداع ،وه دداا مس ددلمون د أوضور ددا وأميرك ددا ،م ددواط ين ،ولك ددال د
الوخددد ذاتددت ،ه دداا ددوض سددلثية ضددد إلاسددالم .تعكددك د وسددائ إلاعددالم ،وه دداا مددال جاك د آ ددر ددوض
سددلثية ت سددب اهددا ألددداث د العددالت إلاسددالمي و د ال ددر  ،و سعت ددد أن ه دداا أسددثا  ،يددرة لددذلك م هددا
ي
أو  :لددت يكددال ه دداا أل الت د ام ل ي ددي لت ييددر الص ددوضة ،ومعن د الت د ام م ددال املسددتولين ،ددت ك ددص امل ددواض
املالي ددة ،و اكي ددا :أن يه ددون ه دداا تث ددا ل للبد درامم ،ومه ددون ل ددا أ ددر عط ددب د د ا ال د دراض ،ومه ددون ل ددا أ ددر عط ددب
ي
الجم د ددوض ،وهد ددذا ي تتد دداو وجد ددو الت د د ام مد ددديد ،و يمكد ددال ل د ددرمال أن يةعلد ددوه ،يج د د أن يةعلد ددت أي د ددا
مجموعة مال امللت مين(.وركامم وال لدو  ،خ اة الجزمرة.)7118،

خاتمة:
جع ددد ه ددذا الع ددرر املةصد د ه ددت الاكتاج دداع الةكرم ددة الت ددو ت اول ددد ددوضة املس ددلمين د د
إلاع ددالم ال رج ددي والت ددو تر ،ددزع د د امل ددامين إلاعالمي ددة الت ددو أكتجهه ددا ال ددة إلاعالمي ددة ال رري ددة م ددذ
سددتا ياع ال ددرن املالدداو رصددب ان نسددتدتم أن هددذه الاكتاجدداع ويدددد أن وسددائ إلاعددالم ال رريددة خددد
ل ددد العدي ددد م ددال الص ددوض الذه ي ددة ع ددال إلاس ددالم واملس ددلمين ،والت ددو كاك ددد أالبه ددا ددوض س ددلثية مس دداهة
وم دوهة ملثدا د إلاسددالم وتاضم دت العتيدد ويعددزى ذلدك ل ددضة وسددائ إلاعدالم ال رريدة الةائ ددة عطدب إلاخ ددا
والتد ددأ ير وت د ددزمال الصد ددوض د د الد ددذا،رة الجمعيد ددة  ،ممد ددا سد دداهت د د الت ذيد ددة السد ددلثية للمت ي د د العد ددام
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لل ددعو ال رري ددة الت ددو تج ددد مص ددا ض أ ددرى اي ددر م ددا ي دم ددت ل ددا رعالم ددا .ول دداك م ددال م ددك د أن
املتل ددي ال رج ددي  -د ال ال د ع ددت ي ددا تح ددد أس ددر الع دداومال أو ال ددعاضاع امل رض ددة ،ي ظ ددر رلاه ددا
واعتثاضهددا مسددلماع ايددر خاولددة لل ددك أو الطعددال .ومددا تةدداخت ددواهر إلاسددالم /إلاضهددا  ،إلاسددالمو وريا
وايرها وج ال ظر محاولة ت يح تلك الصوض الذه ية عبر وسائل ت إلاعالمية وال واع الة ائية،
ي
و عمال السا مائية ،رضا ة رصب تةعي عملية الو الجماهيرل .وت مية الثحدى د إلاسدالم ا دة مدال
خثد الثددال ين جاكد  ،وتصددجيا املواهد وامل دداضاع مددال أجد ت ييددر ال ظددرة ال رريددة ل ددت ،وت ددديت ددوضة
م ر ة وم رخة عال العالت إلاسالمي واملسلمين.

 .قائمة املراجع :

.8
.7

.3

.0
.1
.6
.2

املؤلفات:
ا واض سددعيد ،الاستشــرا  ،ترجمددة ،مددال أوددو ي د  ،متسسددة وحدداث العرريددة ،ويددروع،
 ،8918ص .78-89
ا واض سددعيد ،تغطيــة إلاســالم :كيــف تــتحسم وســائل إلاعــالم الغربــي فــي تشــسيل درا
آلاخ ــرفن وف م ــم ،ترجم ددة س ددميرة ددوضل ،متسس ددة وح دداث العرري ددة ،وي ددروع،8913 ،
ص.36
 .تاسير م اضخة ،العربي وصورته في ظل العوملة و الفضائيات والانترنت ،ص.363
 . .aمحم د ددد الب د دداضل ،ص ـ ــورة إلاس ـ ــالم ف ـ ــي إلاع ـ ــالم الغرب ـ ــي ،ط ،8:اض الةك د ددر،
م م.7110،ص .71
،.م ددال ال ددديال عث ددد ال ن ددو املرو دداو ،الخ ــرو م ــن ف ـ العومل ــة  ،الطثع ددة وص ددب ،املكت د
الجام ال ديى ،7117،ص.819
س ددمير اليوس ددن ،ادوارد س ــعيد والتغطي ــة إلاعالمي ــة ل س ــالم ،ال دددس العرج ددي ،العد دد
 )8992/81/10( ،7681ص .80
عثد ال ا ض طا  ،دوضة إلاسدالم د إلاعدالم ال رجدي ،الزهدرا ل عدالم العرجدي ،ط ال اكيدة،
8993م ص.91 ،
محمددد اضكددون ،الفســر إلاســالمي ،نقــد واج ــاد ،ترجمددة وتعليددم :هامددت ددال  ،وميددك،
املتسسة الوط ية للكتا  ،8993 ،ص.39-36
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 املقاالت:
 .8المد ضأ د ووجد ،إلاسالم واملسلمون على شاشات السينما العاملية ،مجلة
العرجي ،العد  ،339يوكيو.8991،
 .7عثد ال ا ض طا  ،ك ال عال جاا ماهين ،حرب الخليج وصورة العربي في أمرفكا،
جرمدة ال ياة(ل دن) ،العد  ،81919وتاضمخ .8993/3/80
 املداخالت:
 -1يمة لي العيد ،الدور الاستراتيجي ل عالم إلاسالمي والعربي في املواج ة ،متتمر
ال دس الس ول ال الى ،ر اضة الصرا ال اضل ما الص يوكية .7110 ،
 مواقع الانترنيت:
http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=7639167&cKe -4
y=1174564316000&ty=st

 -3ال د د د د د ددواض املتمد د د د د د دددن ،الع د د د د د ددد ،8077مد د د د د د ددال الد د د د د د دراوط الالكترون د د د د د ددي.7116 :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54165#
-2

د .كوضه ودد عثد ح وال عدوان ،صورة املرأة املسلمة فـي إلاعـالم الغربـي ،مـن الـراب
الالسترون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي:
ttp://www.lahaonline.com/index.php?option=content&sectionid=1&id=77
30&task=view

 -5عال ويومي ،صورة إلاسالم في أمرفكا،الجذور والحاضر ،مال املوخا الالكتروني:
http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/11-06-2004/18.htm
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ثورة نوفمبر : 0591دراسة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية
بين الكتابة الرسمية و الكتابة إلاعالمية
The revolution of November 1954: A study of Algerian’s revolution history,
between official writing and media writing

نبيلة حنك
طالبة دكتوراه
املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعالم
البريد الاليكترونيbenblida-hd@hotmail.com :

ﺗﺎر�ﺦ�اﻻﺳﺘﻼم����������2019/02/04�:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟﻘﺒﻮل��������������2019/02/11�:ﺗﺎر�ﺦ�اﻟ�ﺸﺮ�2019/01/15�:

ملخص:
يتطرق هذا املقال إلى ثورة نوفمبر  4591التي ومنذ اندالعها وإلى غاية استرجاع السيادة
الوطنية في  ،4591ال تزال تسيل الكثير من الحبر .فبعد أن دأبت السلطات الرسمية الترويج
لرواية تاريخية تصب في اتجاه واحد والتي تمجد الثورة وبعض صناعها ،ظهرت مؤخرا بعض
الكتابات املوازية عبر وسائل إلاعالم وحتى عبر بعض الشهادات للشخصيات التي كانت طرفا
فعاال فيها ،وقد جاءت غالبا مضادة ملا تم تداوله في املناهج الدراسية وتم ترويجه في وسائل
إلاعالم العمومية.
فعبر هذه الدراسة الوصفية التحليلية ،قمنا بتحليل أهم محاور الثورة التحريرية وفق
ما جاءت في الخطاب الرسمي كصياغة بيان أول نوفمبر ،ومؤتمر الصومام ...وغيرها ،ومقارنتها
مع بعض الكتابات إلاعالمية التي تقدم قراءة مغايرة للتاريخ الخاص بالجزائر في هذه الفترة.
وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات أهمها أن الكتابات الاعالمية تقدم قراءة مغايرة
للتاريخ الخاص بالجزائر ،وأن نظام الحكم القائم على ألاحادية السياسية ساهم بشكل كبير في
التضييق على مثل هاته الكتابات.
الكلمات املتفتاحية :ثورة نوفمبر  ،تاريخ ،كتابة رسمية ،كتابة إعالمية ،وسائل الاعالم.
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دراسة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بين الكتابة الرسمية و: 0591 ثورة نوفمبر
الكتابة إلاعالمية

نبيلة حنك

Abstract:
This article aims to highlight the history of the Algerian revolution and
since its launch and until independence in 1962 has continued to flow. Political
authorities after having dominated the writing of history during several years are
today facing an unofficial writing, that is generally opposed to the one we studied
in our school programs. This writing is adopted by journalists, writers and even
actors of this revolution who wrote and published their war memoirs while
revealing the secrets and the dark side of their struggle for independence.
Through this analytical and descriptive study, we tried to analyze the main
axes of the national revolution as mentioned in the official speech and we made a
description and a comparison with their treatment in the media. The study reached
a number of conclusions, such: the media writing provides a different reading of
Algeria’s history and the political system based on political unilateralism
contributed greatly to the restriction of such writings.
Keywords: History, Algerian revolution, media, official writing, media writing.

مقدمة
 وال تستطيع أية أمة من ألامم،يقال أن من ليس لديه ماض ليس له حاضر أو مستقبل
املعاصرة أن تستوعب حاضرها وتخطط ملستقبلها ما لم تعد إلى الوراء إللقاء نظرة على
 في سبيل تقييم انجازاتها والوقوف على إخفاقاتها وعثراتها إلدراك العوامل التي أدت إلى،تاريخها
 ومن هنا توجب على شعوب هذه ألامم قراءة تاريخها وتاريخ الشعوب ألاخرى ألخذ العبر،ذلك
 حتى تتجنب كل ما من شأنه املساس بمقدساتها وتعريضها للمخاطر،واستخالص الدروس
 وأمام هذا برزت، وتكون واعية ومسؤولة أمام ألاجيال التي تعقهها،الداخلية والخارجية
الضرورة امللحة على املؤرخين ملحاولة كتابة هذا التاريخ من جديد وتصحيحه من ألاخطاء
والشوائب في حالة ما إذا شكك فيه وفي حوادثه وهذا من خالل الاستعانة بمن كانوا طرفا فعاال
.في صناعته
وفي الجزائر تعتبر مسألة كتابة تاريخ الثورة التحريرية حديث الساعة وهي من البلدان
 فرغم تاريخها الحافل بالبطوالت وألامجاد ضد،التي اليزال هذا املوضوع محال للجدل فيها
استعمار استيطاني دام أكثر من قرن ونيف إال أن الكتابات حول هذا املوضوع ال تزال شحيحة
مقارنة بحجم ألاحداث وثراءها حتى أن البعض يقوم بتقديم قراءة في تاريخ الجزائر وفق
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املنظور الفرنس ي ،بغض النظر عما إذا كانت هذه الرؤية صالحة أم طالحة ودون أي اجتهاد
يذكر منهم ،ففي فرنسا لم يكتف املؤرخون بالتفرج على ألاحداث وترقهها وإنما قاموا بتدوينها
عكس املؤرخين عندنا الذين عزفوا عن الكتابة فأهملت الكثير من آلاثار وألاحداث.
إال أنه مؤخرا عرفت كتابة التاريخ عندنا طفرة نوعية أدت الى خروج العديد من
ألاشخاص عن صمتهم للساحة الاعالمية لإلدالء بشهاداتهم ،فقد عمدت الكثير من
الشخصيات التاريخية إلى كتابة مذكراتها لتدوين بعض الحقائق والشهادات .ومهما كانت نوعية
امل ادة املقدمة إال أهها استطاعت أن تفت املجال أمام كثير من الكتابات التي كانت في مجملها
تتناقض مع تلك التي دأبت السلطات الرسمية على ترويجها والتي تم تداولها وتدريسها في
املناهج الدراسية جيال بعد جيل.
ويحيلنا هذا التقديم املوجز إلى طرح أسئلة مفادها  :هل تقدم وسائل إلاعالم الجزائرية
الخاصة ،كتابة موازية لتاريخ الثورة التحريرية ومعاكسة للكتابة الرسمية للتاريخ؟ وما هي
أسباب ظهور هذه الكتابات إلاعالمية ؟ وملاذا لم تعرف رواجا في وقت سابق؟
وننطلق في هذا املقال من فرضية مفادها أنه يوجد كتابة موازية للتاريخ الرسمي للثورة
التحريرية تروج لها مختلف وسائل إلاعالم.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى اهتمام وسائل الاعالم بتاريخ الثورة
التحريرية ومعرفة دورها في التأريخ لها إضافة إلى التعرف على املواضيع والشخصيات التي
تتطرق لها ،وهي تندرج ضمن الدراسات الوصفية التحليلية النقدية التي تعتمد منهج الوصف
والتحليل القائم على الفحص الدقيق واملركز للظاهرة موضوع الدراسة.
سنعمد في مقام أول إلى إعطاء نبذة موجزة عن ألادبيات السابقة حول كتابة تاريخ
الثورة من خالل كتابات العديد من الباحثين واملؤرخين على غرار ألاستاذ أبو القاسم سعد
هللا ،ومن ثم نقوم بالتطرق إلى املعالم الكبرى للثورة التحريرية ،حسب ما جاءت في الكتابات
الرسمية وكذا وفقا ملا جاءت عليه في مختلف وسائل إلاعالم الجزائرية ،وفي ألاخير نختم مقالنا
هذا بمجموعة من الاستنتاجات.
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 .2ألادبيات السابقة حول كتابة تاريخ الثورة التحريرية
 0 .8متفاهيم حول الكتابة التاريخية.
اهتم الكثير من الباحثين واملؤرخين بموضوع كتابة تاريخ الثورة التحريرية ،حتى أن الكثير
منهم نادوا في عديد املناسبات بضرورة تقديم كتابة موضوعية وأكاديمية لهذا التاريخ ،ومن غير
املعقول في هذا املقام إهمال الجهود التي بدلها املؤرخ والباحث الجزائري أبو القاسم سعد هللا*
في هذا املجال ،فهو من الباحثين الذين ساهموا بدراساتهم ومقاالتهم في نقد وتحليل هذا
املوضوع وحتى بتقديم اقتراحات في سبيل كتابة موضوعية لصفحات هذا التاريخ .فهو يرى بأن

الكتابة التاريخية "عملية متجددة يمارسها كل جيل بالقدرة العقلية التي وصلها والوثائق
املتوفرة لديه واملستجدات الحضارية التي تحيط به(".سعد هللا )4ويفصل فكرته أكثر بقوله
"وتخضع عملية الكتابة التاريخية عندئذ ملا عليه الجيل من ثقافة ووثائق وإبداعات
حضارية .فإذا كان الجيل املدون للتاريخ مثقتفا جدا فإنتاجه سيكون مرآة لثقافته وقدرته
العقلية ،وإذا كان متوسط الثقافة أو حتى قريبا من ألامية فإن إنتاجه الكتابي سيكون مرآة
له أيضا .وكل جيل يحاول أن يعثر على وثائق جديدة أو يحاول أن يتفسر الوثائق املتوفرة
تتفسيرا جديدا ،حسب املعطيات والرؤى التي عليها الجيل الكاتب ،وهذا معنى التجدد في
الكتابة التاريخية ".واملتأمل في هذا التعريف يرى بأن الكتابة التاريخية ترتبط ارتباطا وثيقا
بمستوى الوعي والثقافة لدى ألاشخاص الذين يودون الغوص في مسألة الكتابة التاريخية.
فالباحث يحاول أن يشير إلى وجود عالقة طردية بين التأريخ واملستوى العلمي وإلادراكي ،فإذا
كان هذا املستوى مرتفعا وعاليا كانت هذه الكتابة في مستوى التطلعات وإن كان الحال غير
هذا ،فمن الطبيعي أن ال ترقى هذه الكتابة إلى املستوى املطلوب .كما أن الباحث ربط الكتابة
التاريخية بالسياق الزمني الذي يتواجد فيه الكاتب ،فمرور مدة زمنية على بعض ألاحداث
التاريخية كفيل بتقديم طرح مغاير لألحداث ،وهذا ما يفسر اختالف وجهات النظر من جيل
ألخر ،فكل فئة تقدم التاريخ من الزاوية التي تراها مناسبة خاصة في ظل توفر الوثائق التاريخية.
وقد نجد في هذا التعريف بعضا من ألاجوبة للكثير من ألاسئلة التي تطرح كثيرا في زماننا
هذا والتي تدور في مجملها حول فحوى الكتابة التاريخية ومصدرها ،فهو يرى بهذا أن التجديد
في الكتابة التاريخية ال مناص منه ،على اعتبار أن الرؤى تتجدد على مر ألاجيال ،وهو ما يعتبر
ردا على من يتمسكون بضرورة أن يبقى التاريخ على حاله وكما كتب منذ سنوات.
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 8 .8الجزائريون وإشكالية كتابة التاريخ:
يقول أبو القاسم سعد هللا في إحدى مقاالته التي نشرها في مجلة الثقافة ":الجزائريون

من الشعوب التي عزفت عن الكتابة كهواية ،ومن ثم لم يحذقوها صنعة ،وال نستثني من
ذلك عصرا من عصور تاريخهم ،فبينما نجد لهم مواقف بارزة في البطولة والدفاع عن
النتفس وأدوارا في الحضارة ،فإنهم لم يكونوا يهتمون بتسجيل ذلك ألحتفادهم فيضيع خبرهم
ويدركه النسيان ويتراكم عليه الضباب وتعمل فيه يد املسخ والتشويه من طرف
أعدائهم...وال نعتقد كذلك أن الكتابة التاريخية تختلف كثيرا عما كنا نقوله ،فقد وجدنا
ّ
الجزائريين بالقياس إلى شعوب أخرى ،مقلين في تسجيل حوادثهم وأخبارهم وهذا في جميع
العصور كما الحظنا .فبينما تكتب بعض الشعوب عن الحادثة الصغيرة في بالدها وتضخمها
وتعظمها حتى تصبح حادثة دولية أو قضية إنسانية ال تنس ى ،نجد ألاحداث الجسام في
الجزائر تهمل فتتضاءل حتى تضيع من ذاكرة الشعوب التي صنعتها ،فما بالك بذواكر
آلاخرين (سعد هللا.)4594،
وهنا يؤكد الباحث على أن الكتابات التاريخية في الجزائر تكاد تكون منعدمة ،ألن الكتابة
ال تغري الجزائريين مقارنة ببعض الشعوب ،فرغم زخم ألاحداث التاريخية التي طبعت تاريخنا
عبر العصور إال أن التدوين في هذا املجال ال يزال شحيحا .وقدم الباحث في نفس هذا املقال
مفهوما ملصطلح الكتابة الرسمية فيعرفه بقوله "...وعندي أن الدولة ومؤسساتها لها مهمة

خطيرة في جمع مادة تاريخ الثورة والحتفاظ عليها وتوفيرها للباحثين وإلاشراف على فريق
منهم يقوم بوضع إطار عام لهذا التاريخ .وهذا ما دعوناه في احدى املناسبات بالكتابات
الرسمية .إن هذه الطريقة معمول بها اليوم في معظم الدول املتقدمة .واملعروف أن التاريخ
في ألازمنة السابقة كان تاريخا رسميا ،أو هو تاريخ سير امللوك والوزراء ومؤسسات الدولة،
ونحن ال ندعو اليوم إلى هذا النوع من التاريخ ،فالثورة الجزائرية ليست من عمل بطل واحد
وال هيئة واحدة وال مؤسسة واحدة .والتفريق الذي سيكلف بكتابة تاريخها رسميا يجب أن
يأخذ في اعتباره كل هذه املعطيات حتى ال يتحول تاريخ الثورة إلى تأريخ (أو تيقراطية) معينة
أو (أوليقاركية) بعينها ،أو سيرة لزعيم من الزعماء (".سعد هللا )4594 ،كما اعتبر الباحث
كتابة تاريخ الثورة مسؤولية الجميع من صحفيين وسياسيين ورجال دين وكتاب ،وأساتذة من
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مختلف التخصصات ،فكل واحد يستطيع إضفاء ش يء لهذا التاريخ كل من مجال تخصصه
فالكتابة التاريخية قدر مشترك بين جميع املواطنين حسبه.
من جانبه قد م الدكتور محند أرز قي فراد * الباحث في علم التاريخ
تعريفا للتاريخ الرسمي لدى مداخلته في منتدى " مشعل الشهيد " لجريدة
" املجاهد " ( بن عمارة  ) 1142 ،فقد وصفه بذلك التاريخ الذي كتب من طرف
رسميين ووزارات ألهداف معينة ،والتاريخ الرسمي ال يقول كل الحقائق حيث
يكتب وفق الرؤية السياسية للحقائق "  ،أي أنه تاريخ مكتوب وفق مصالح من
هم في هرم السلطة  .كما اعتبر مذكرات املجاهدين ليست تأريخا للثورة وإنما
هي تساعد الباحث واملؤرخ في كتابة التاريخ على اعتبار أنه هو ألاجدر بهذه
املهمة .
ومن الدراسات التي تتقاطع مع موضوعنا  ،نجد الدراسة التي قدمها عبد القادر
شرشار*املعنونة بـ"الثورة الجزائرية في تمثالت آلاخر" ،واملنشورة في مجلة "إنسانيات" املختصة
في ألانتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية .الدراسة تناولت تحليال ونقدا للقراءة التي قدمها كل من
محمد حربي وجيلبر مينيي لكتاب "أكذوبة فرنسية" ،العودة إلى الحرب في الجزائر" لجورج
مارك بن حمو ،وقد سلط الباحث الضوء على الكتابات الفرنسية حول الثورة التحريرية وما
تحويه حسههم من مغالطات وتزييف .ولو أن دراستنا تقتصر على إلاعالم في الجزائر إال أهها تتفق
مع القراءة التي قدمها الباحث والتي ترى ضرورة الاطالع على كل ما يكتب عن ثورتنا سواء كان
طالحا أم صالحا مع وجوب غربلة هذه الكتابات ومحاولة الخروج منها ببعض الحقائق التي
لطاملا "تسعى السلطة أوجهات أخرى إلى إختفائها عن الباحثين واملهتمين بتاريخ الثورة لذلك

تسعى هذه ألاطراف إلى نشر التشكيك في موضوعية ما يكتب هنا وهناك خوفا من تسرب
حقائق تخش ى هذه ألاوساط رفع الستار عنها ألنها تتعارض مع مصالحها".حسب ما أشار إليه
الباحث (شرشار .)1111
كما تناول الباحث حسن بومالي** موضوع كتابة تاريخ الثورة التحريرية في مذكرة
املاجستير الخاصة به ،املوسومة بـ " مظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطني في بداية الثورة
( ''0591 -0591بومالي ، )4599،إذ عرج الباحث على مسألة الكتابة التاريخية في الجزائر بعد أن
تعرض لبعض الصعوبات التي واجهته أثناء قيامه بدراسته ،حيث عرقلته مسألة غياب مراجع
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عن الثورة من تأليف باحثين ومؤرخين جزائريين ،ألههم ألاولى بكتابة تاريخهم وفي هذا
الصدد يقول " إن الباحثين الجزائريين هم أحق من غيرهم بحمل الرسالة وتبليغ ألامانة إلى

ألاجيال الصاعدة بكل صدق ونزاهة ،ذلك أن تاريخ الثورة هو مكسب جماهيري وملك لكافة
أفراد الشعب الجزائري .إنها أمانة الشهداء في أعناق الكتاب والباحثين الجزائريين.فبمجرد
هتفوة أو نسيان أو خطأ يعد إساءة للشهداء .وبالتالي إساءة لتاريخ ألامة (".بومالي.)4599 ،
 .3املعالم الكبرى للثورة التحريرية:
سنحاول في هذا الجزء من املقال استعراض جانبا من بعض الكتابات إلاعالمية التي
تطرقت إلى العديد من املسائل املتعلقة بالثورة والتي شكلت منعرجا حاسما في تاريخ الجزائر
الحديث.

 0.3بيان أول نوفمبر  0591ومؤتمر الصومام:
0.0 .3ييان أول نوفمبر :0591
اعتبر بيان أول نوفمبر نداءا للشعب الجزائري لاللتفاف حول الثورة وجههة التحرير
الوطني ،ورغ م أنه كان اللبنة ألاساسية التي هندست لكفاح الجزائريين إال أن بعض الانتقادات
الحقته ،فقد أشار املؤرخ والباحث الجزائري محمد العربي زبيري خالل استضافته في حصة
"كريتيكا" التي تذاع على شاشة ( KBCجابي)1149،إلى بعض ألاخطاء التي وردت في البيان،والتي
نجمت عن ترجمته إلى اللغة العربية ،ومن بينها عبارة "إقامة الدولة الجزائرية" عوض "إعادة
إقامة الدولة الجزائرية" على اعتبار أن هذه ألاخيرة كانت موجودة قبل الغزو الفرنس ي.
من جانبه أشار املجاهد صالح قوجيل في حوار أجرته معه جريدة البالد (جمعة )1149 ،إلى
بعض املواد املخفية في بيان أول نوفمبر والتي لم يكتب لها أن ترى النور ،إذ اعتبر أن هنالك ما
هو مكتوب في البيان وهنالك ما هو غير مكتوب وألاشياء غير املكتوبة هي ألاكثر أهمية ،وقال أن
هناك مبدأين لم يتم تحريرهما في الوثيقة" ،ويتعلق املبدأ ألاول بالتتفاهم على أن ال يسيل دما

آخر غير الدم الجزائري في هذه الثورة ،وهذا قصد الحتفاظ على الطابع الجزائري لهذه
الثورة رغم أن الكثير من ألاشقاء العرب أرادوا التطوع فيها  .أما املبدأ الثاني فهو أن قيادة
الثورة بعد اعتمادها لحزب جبهة التحرير الوطني كحزب جديد ناطق رسمي باسم الثورة،
التزمت بتفتح املجال أمام ألاحزاب ألاخرى ،الجمعيات واملنظمات لالنضمام للثورة ولكن
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بشكل فردي" .وهو ماال نجد إشارة إليه في إلاعالم الرسمي الذي يكتفي باعتباره حجر ألاساس
النطالقة الثورة ،ولو أننا ال يمكننا إنكار هذا.

8 .0 .3مؤتمر الصومام:
تعتبره السلطات الرسمية أهم اجتماع وطني لقادة الثورة التحريرية خالل الكفاح
املسلح ،إذ اعتبر انعقاده ضرورة ملحة لتقييم انجازات املرحلة ألاولى من الثورة ولوضع
الخطوط العريضة ملواصلة الكفاح املسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية ،من خالل تزويد
الثورة بقيادة مركزية وطنية موحدة ،تقوم بتوحيد التنظيم العسكري وتنظيمه وتسيير الكفاح
املسلح ،زيادة على تحديد املنطلقات السياسية وإلايديولوجية التي تتحكم في مسار املعركة
الكفاحية وتوجهها ،وكذلك تدارك النقائص املسجلة في التموين والتمويل وضعف الاتصال بين
املناطق (املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  4نوفمبر .)1149 ،وحسب
العديد من الشهادات لبعض الزعماء التاريخيين فإن املؤتمر يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الثورة
التحريرية والذي خلص بمجموعة من النتائج التي ساعدت في تنظيم الثورة ومؤسساتها فقد
كانت له نتائج إيجابية إذ أصب الجيش أكثر تنظيما ووضحت عالقته بالجانب السياس ي ،إذ تم
تقسيم البالد إلى  9مناطق ،وتم استبدال لفظ "املنطقة" بـ"الوالية" والوالية إلى مناطق واملناطق
إلى نواحي والنواحي إلى قسمات ،أما مركز القيادة فتخضع ملبدأ إلادارة الجماعية إذ تم تشكيل
قيادة عامة موحدة للثورة تجسدت في كل من املجلس الوطني للثورة ،لجنة التنسيق والتنفيذ
(املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  4نوفمبر)1149 ،لكن أول رئيس
للجزائر املستقلة السيد أحمد بن بلة كان له طرح آخر ،حيث خرج عن صمته من خالل
الشهادات التي قدمها عبر قناة الجزيرة في برنامج "شاهد على العصر" ملقدمه أحمد
منصور(منصور ، )1141 ،والتي اعتبر فيها املؤتمر انحرافا حقيقيا للثورة وعن مبادئ بيان أول
نوفمبر حيث تعمد حذف املرجعية إلاسالمية .كما اتهم منظره عبان رمضان بالخيانة والاتصال
مع املستعمر الفرنس ي الذي قد يكون له دورا في صياغة أرضية الصومام وتحريف ثورة أول
نوفمبر عن مسارها العربي إلاسالمي وجعلها تدور في فلك فرنسا( .منصور .)1141
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وفي طرح إعالمي آخر (لونيس ي )1149،كان كرد من الباحث وألاكاديمي راب لونيس ي على
املشككين في مؤتمر الصومام ،اعتبر هذا ألاخير الفضل في انعقاد مؤتمر الصومام إلى "الجهود
الجبارة" التي بدلها عبان رمضان فقد وحد ألاحزاب إذ جعلها تلتف حول الثورة وتشارك في
املؤتمر مثل جمعية العلماء املسلمين ،وحزب فرحات عباس كما أنه هيكل املجتمع بإنشاء
الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإتحاد النساء ليعطي بذلك بعدا شموليا للثورة ويقض ي على
املقولة الاستعمارية القائلة بأن الثورة هي من فعل متمردين وخارجين عن القانون .أما عن عدم
مشاركة بن بلة في املؤتمر الذي قال عنه إن عدم إيجاد مرافقا كان وراء تعذر مشاركته ،فيقدم
الباحث فرضية أخرى(لونيس ي )1149،عن هذا املوضوع وهي أن الخالف الذي نشب بينه وبين
العربي بن مهيدي في القاهرة قد يكون السبب الرئيس وراء تغيبه ،أي أن خوف بن بلة من بن
مهيدي كان سببا للعزوف عن املشاركة ،خاصة وأن العربي بن مهيدي عبر عن انزعاجه من
عدم قيام بن بلة باملهام املوكلة إليه وهي إلامداد بالسالح باإلضافة إلى اتهامه بمحاولة الانفراد
بالزعامة بالتواطؤ مع مصر .وانطالقا من هذا أورد بن مهيدي في ميثاق مؤتمر الصومام العبارة
الشهيرة التي ورد فيها"أن الجزائر لن تكون تابعة ال لواشنطن وال موسكو وال باريس وال
القاهرة" وهي العبارة التي أججت الخالف حول املؤتمر خاصة بعد انزعاج الطرف املصري الذي
قام بتأليب كل من أحمد بن بلة وأحمد محساس بعد استبدالهما بكل من أعمر أوعمران
ومحمد ألامين دباغين مما جعلهما يرفضان النتائج املنبثقة عن املؤتمر(لونيس ي .)1149،وعن
إعطاء ألاولوية للسياس ي على حساب العسكري ،يرى الباحث أن السبب في هذا إلاشكال الذي
حدث يعود إلى خطأ ورد أثناء ترجمة البيان من اللغة الفرنسية إلى العربية حيث تم ترجمة
كلمة »  « le politiqueالتي تقابلها في اللغة العربية "الحقل السياس ي" إلى "سياس ي" التي تقابلها
في اللغة الفرنسية كلمة»  « le politicienمتسائال عن ما إذا كان عبان سياسيا أم عسكريا؟
وهل قادة الواليات سياسيون أم عسكريون؟ كما اعتبر أن الخطأ ورد أيضا في مفهوم الدولة
الديمقراطية والاجتماعية حيث لم تترجم كلمة »  « etالتي تعني "واو" فأصب املفهوم يشير إلى
"الدولة الديمقراطية الاجتماعية وهو الش يء الذي يغير املعنى كليا (لونيس ي.)1149،
من املالحظ أن مؤتمر الصومام كانت له قرارات ساهمت وبشكل كبير في تنظيم الثورة
أكثر من ذي قبل فهي سمحت بتقييم ونقد  11شهرا من العمل املسلح ،وكانت هذه ألارضية
محاولة
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ّ
إلعطاء نفس جديد ودفعا أكبر في سبيل استرجاع السيادة الوطنية ،إال أن بعض القرارات
تسببت في حدوث عديد النعرات فما هي السلبيات املترتبة عن هذا املؤتمر؟

 : 8.3الصراع والتصتفيات الجسدية
ال يختلف اثنان في أن الصراع بين القادة التاريخيين قد تغذى من القرارات التي خرج
بها مؤتمر الصومام املنعقد في  11أوت  4591ولو أن الصراعات كانت موجودة قبل هذا التاريخ
بكثير،فقد أخذت هذه املسألة حيزا هاما من الكتابات إلاعالمية وكان أبرزها الصراع بين
السياس ي والعسكري والصراع بين الداخل والخارج .ولعل من أبرز الصراعات ،تلك التي كان
بطلها عبان رمضان مع العقداء الثالث أو ما يعرف بالباءات الثالث أال وهم عبد الحفيظ
بوالصوف ،كريم بلقاسم ولخضر بن طوبال.
وقد كان سبب هذا الصراع مسألة الزعامة والتي ظلت مغيبة عن الكتابات التاريخية
الرسمية ألسباب سنشير إليها فيما بعد ،وفيما يتعلق بهذا الشق من الصراع ومبدأ إعطاء
ألاولوية للسياس ي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج ،فقد كان مرده إلى الاقتراحات التي
تقدم بها عبان رمضان الذي قدم استراتيجية للثورة وفق نظرة كانت تهدف بالدرجة ألاولى إلى
خلق قيادة من الشخصيات التاريخية تم فرض نفسه على رأسها(ميلود  .)1142 ،واملالحظ أن
عبان رمضان حاول من خالل هذه التدابير الجديدة إعطاء نفسا جديدا للثورة التي لطاملا
سيطر عليها العسكريون الذين استفردوا بالزعامة على اعتبار أن الفضل كان لهم في إشعال
الفتيل ألاول للثورة أمام التردد الذي كان عليه السياسيين ،وبالتالي غاية عبان كانت إرجاع
ألامور إلى نصابها ألاول وعودة تفوق السياس ي على العسكري (لونيس ي.)1149،
أمـ ـ ـ ــا فيمـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق بمسـ ـ ـ ــألة التصـ ـ ـ ــفيات الجسـ ـ ـ ــدية خـ ـ ـ ــالل الثـ ـ ـ ــورة فحـ ـ ـ ــدث وال حـ ـ ـ ــرج ،فـ ـ ـ ــإن كانـ ـ ـ ــت
الروايـ ـ ـ ــة الرسـ ـ ـ ــمية تـ ـ ـ ــروج الستشـ ـ ـ ــهادات بطوليـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــبعض املجاهـ ـ ـ ــدين علـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـرارعبـ ـ ـ ــان رمضـ ـ ـ ــان مثلمـ ـ ـ ــا ورد
فـ ـ ـ ـ ـ ــي جريـ ـ ـ ـ ـ ــدة املجاهـ ـ ـ ـ ـ ــد( )Elmoudjahid,1958آنـ ـ ـ ـ ـ ــذاك والتـ ـ ـ ـ ـ ــي نشـ ـ ـ ـ ـ ــرت خبـ ـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ــقوطه فـ ـ ـ ـ ـ ــي ميـ ـ ـ ـ ـ ــدان
الش ـ ـ ـ ــرف موض ـ ـ ـ ــحة" ،تعل ـ ـ ـ ــن جبه ـ ـ ـ ــة التحري ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ــوطني بأ ـ ـ ـ ـ ى ،م ـ ـ ـ ــوت ألا عب ـ ـ ـ ــان رمض ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـ ــوفي

فـ ـ ـ ــي الت ـ ـ ـ ـراب الـ ـ ـ ــوطني متـ ـ ـ ــأثرا بج ـ ـ ـ ـرا خطيـ ـ ـ ــرة أصـ ـ ـ ــيب بهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي مواجهـ ـ ـ ــة عنيتفـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــين فرقـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــي
التحريرالوطني  ،املكلتفة بحمايته ومجموعة من قوات الجي التفرنس ي".
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ونالح ـ ـ ـ ــظ أن الجري ـ ـ ـ ــدة الت ـ ـ ـ ــي كان ـ ـ ـ ــت لس ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ــال جهه ـ ـ ـ ــة التحري ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ــوطني والت ـ ـ ـ ــي أسس ـ ـ ـ ــها عب ـ ـ ـ ــان
رمض ـ ـ ـ ــان بنفس ـ ـ ـ ــه وقتئ ـ ـ ـ ــذ ،ح ـ ـ ـ ــددت املك ـ ـ ـ ــان والطريق ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي استش ـ ـ ـ ــهد به ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــذا املجاه ـ ـ ـ ــد وه ـ ـ ـ ــي طريق ـ ـ ـ ــة
معقولـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــالنظرالحتـ ـ ـ ـ ــدام الصـ ـ ـ ـ ــدامات بـ ـ ـ ـ ــين فـ ـ ـ ـ ــرق جـ ـ ـ ـ ــيش التحريـ ـ ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـ ــوطني وق ـ ـ ـ ـ ـوات الجـ ـ ـ ـ ــيش الفرنس ـ ـ ـ ـ ـ ي
خاص ـ ـ ــة وأن ـ ـ ــه ل ـ ـ ــم يك ـ ـ ــن ق ـ ـ ــد م ـ ـ ــرعل ـ ـ ــى ان ـ ـ ــدالع الث ـ ـ ــورة س ـ ـ ــوى ث ـ ـ ــالث س ـ ـ ــنوات ،كم ـ ـ ــا استرس ـ ـ ــلت الجري ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي
إعط ـ ـ ـ ــاء تفاص ـ ـ ـ ــيل ح ـ ـ ـ ــول استش ـ ـ ـ ــهاد (حس ـ ـ ـ ــب جري ـ ـ ـ ــدة املجاه ـ ـ ـ ــد) عب ـ ـ ـ ــان رمض ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــأن مواجه ـ ـ ـ ــات عنيف ـ ـ ـ ــة
وقعـ ـ ـ ــت اضـ ـ ـ ــطرت خاللهـ ـ ـ ــا الفرقـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــؤولة عـ ـ ـ ــن حمايتـ ـ ـ ــه التـ ـ ـ ــدخل فـ ـ ـ ــي الاشـ ـ ـ ــتباكات لحمايتـ ـ ـ ــه إال أن عبـ ـ ـ ــان
رمض ـ ـ ــان أص ـ ـ ــيب خ ـ ـ ــالل ه ـ ـ ــذه املواجه ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي اس ـ ـ ــتمرت أكث ـ ـ ــرم ـ ـ ــن س ـ ـ ــاعات ول ـ ـ ــم يس ـ ـ ــتطع الص ـ ـ ــمود رغ ـ ـ ــم
إلاسعافات التي قدمت له.
وعلى النقيض فإن الكتابات املوازية التي تناولت موضوع وفاة أو مقتل عبان رمضان
اختلفت كليا في الطرح خاصة الصحافة املكتوبة منها ففي ملف نشرته جريدة الحياة عنونته بـ"
كيف سقط في الكمين قبل 95سنة...كيف قتل العقداء الثالثة عبان رمضان"(حناش ي،
 )1149انتقد كاتب املقال هابت حناش ي" جريدة املجاهد التي نقلت الخبر بعد أربعة أشهر على
مقتل عبان رمضان لتدعي أنه استشهد في "ساحة الوغى" بالرغم من أن وفاته كانت في فيال
بالقرب من مدينة تطوان املغربية.
الكاتب وصف الخبر الذي نقلته الجريدة وعنونته بـ"لقد مات في ميدان الشرف...وهو
يقاتل العدو" بـ"الكذبة املشينة" و"الخبر املضلل" .واستعان الكاتب بشهادات العديد من
الشخصيات التاريخية التي أدلت بدلوها في هذه القضية على غرار محمد لبجاوي وفرحات
عباس وأحمد بومنجل ،لكشف الحقائق فقد عنون هذا الشق من ملفه بـ "الحقيقة ألاخرى...
حقيقة الرفاق" واستشهد الصحفي بمحمد بجاوي الذي عمد إلى نشر شهادته حول املوضوع في
كتاب نشره بفرنسا  44سنة بعد استرجاع الاستقالل وسمه بـ "حقائق حول الثورة الجزائرية"،
الذي ناقض فيه الرواية الرسمية التي تدعي استشهاد عبان رمضان ليقولها صراحة "إن عبان

رمضان لم يمت في ساحة املعركة أو ساحة الشرف ،لقد تم إسقاطه في فخ  ،في كمين ،
بطريقة جبانة  ،وتم قتله بدم بارد من طرف أولئك الذين كان يعتقد أنهم إخوانه" .ووصف
عبان رمضان بـ "الشخصية التي تفرض نفسها بقوة ألاشياء" على عكس من كانوا يصفونه
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بالتسلط والجبروت على غرار كريم بلقاسم الذي اتهمه بأنه "كان يسعى لعمل تقسيمي ويسعى
للتتفرقة وكان يحاول تأليب املقاتلين واملناضلين ضد أعضاء لجنة التنسيق والتنتفيذ.
هذه التصريحات أكدها كذلك دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء مجاهدي وزارة
التسلي والاتصاالت العامة "املالغ " في حوار خص به جريدة "الشروق اليومي" (بلعمري،
 )1149بمناسبة الذكرى  94الندالع الثورة معنون بـ"عبان كان مخالتفا للقيادة وبومدين حاول
شراء صمت بن طوبال وخيضر باملناصب" ،فقد وصف عبان بصاحب رؤية معزولة ولم يكن
لديه أي مؤيدين وكان يتعمد تقزيم رفقائه في الجهاد وكان ذو نظرة استعالئية مما كان يتسبب
في اصطدامه بزمالئه في العديد من املرات ،ويؤكد أن الثورة لم يكن أمامها من حل سوى
تصفيته وكان عالجا ال بديل عنه .واملالحظ هنا أنه للمرة ألاولى يعترف مسؤول في الدولة صراحة
وبكل جرأة عبر الصحف بهذه القضية وهو محاولة منه لتبرير الجريمة التي نفذت في حق أحد
مهندس ي الثورة .وذهبت جريدة الجزائر نيوز الصادرة بتاريخ  11أوت  1141إلى أبعد من ذلك
حيث نشرت تقريرا مفصال للثورة(أوعمران )1141 ،حرر من طرف املجاهد عمار أوعمران أحد
القادة التاريخيين للوالية الرابعة ،يتعلق بمالبسات تصفية عبان رمضان ،وأشارت الجريدة إلى
أهها تنفرد بنشر هذه التفاصيل ألول مرة في الصحافة الوطنية ،ونقلت على لسان الباحث في
التاريخ عبد هللا بوخلخال شهادة بن طوبال حول عبان رمضان وتاريخ الثورة التحريرية الذي
قال عنه " عبان رمضان شهيد من شهداء الجزائر ألاشاوس ،وقال أيضا بأن تاريخ الثورة

ّ
فيه حقائق كثيرة جدا ال تزال تالزم الظل ،وأن كل ألاشعة الضوئية التي تسلط عليها ومن
كافة الزوايا ”ال تعدو أن تكون جزءا من الحقيقة وليس الحقيقة برمتها" .ويعتبر هذا

التصري دليال على أن التاريخ املتعلق بهذه الفترة من تاريخ الجزائر ال يزال يشوبه الكثير من
اللبس والغموض .وحسب كاتب املقال فان الوثيقة تحمل اتهاما صريحا لبوصوف باغتيال عبان
رمضان إذ يسرد املجاهد أوعمران ( بلقايم  )1141ظروف مقتله التي كانت انتقامية بالدرجة
ألاولى ألن مسألة تصفيته لم تلق إلاجماع من قبل أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ لجههة التحرير
الوطني .ويعاكس املجاهد صالح قوجيل هذا الطرح في إحدى حواراته التي خص بها جريدة
الخبر (سيدمو)1149 ،والتي شكك فيها في حقيقة قتل بوالصوف لعبان رمضان لوحده على
اعتبار أن كريم بلقاسم كان شاهدا على الحادثة وأن ألامر حتما يكون قد حصل بإرادته وبذلك
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تكون املسؤولية مشتركة ألن "الرواية الشائعة تقول أن بوصوف هو قاتل عبان رمضان لكن
التفاصيل التي رافقت رحلة موته مليئة باألسرار .تجدر إلاشارة هنا إلى أن التفاصيل تختلف من
شخصية تاريخية ألخرى وكل شخصية تحاول تقديم نظرتها الخاصة بل وحتى تبرئة نفسها
وأصدقائها وهذا ما يفرض حتمية توحيد الرؤى والكتابات للخروج بتاريخ موحد حتى ال تتوه
ألاجيال القادمة في فوض ى التصريحات .وإن كان عبان رمضان من أكثر الشخصيات التي تم
الحديث عن تصفيتها إال أن الكثير من املجاهدين القوا نفس املصير دون أن يحدث رحيلهم
نفس الضجة وعلى سبيل املثال نذكر استشهاد كل من حسيبة بن بوعلي ،علي البوانت والطفل
عمر الصغير فقد أشار إلاعالمي والباحث في التاريخ املنتصر أوبترون(سيدعلي )1149 ،عبر حوار
خص به جريدة الحوار أن "ياسف سعدي عميل و هو من أوش ى بهم لدى السلطات التفرنسية

وبالتالي تسبب في فشل عملية القصبة ،كما أنه هو من أطلق النار على جميلة بوحيرد وكانا
ينشط رفقة زهرة ظريف في مجموعة إرهابية وليس في صتفوف جي التحرير الوطني" .وهي
الاعترافات التي أحدثت حالة استنفار على الساحة السياسية.
لكن ما هي أسباب ظهور هذه الكتابات إلاعالمية التي تحاول إماطة اللثام عن هذا الجزء
من الثورة؟ وملاذا لم تعرف رواجا في وقت سابق؟
كما سبق وأن أشرنا إليه في مطلع هذا املقال ،فإن الجزائريين من الشعوب التي عزفت
عن الكتابة مثلما ذهب إليه ألاستاذ أبو القاسم سعد هللا ،وهذا العزوف نابع من ذهنية
ونفسية الجزائري الذي يهتم بالبطوالت إال أنه ال يهتم بتدوينها حتى تبقى مرجعا لألجيال القادمة
من بعده .وقد يعود هذا إلى عقدة تمنعه من التطرق إلى العيوب التي تميزه أو ألاخطاء التي يقع
فيها .ولعل نظام الحكم القائم على ألاحادية السياسية الذي تبنته الجزائر مباشرة بعد
الاستقالل ساهم وبشكل كبير في التضييق بيد من حديد على كل من يحاول الخوض في بعض
أسرار الثورة ،وبالتالي هاجس الخوف كان يرافق كل من تسول له نفسه الخوض في هذا املجال.
هذه ألاحادية في الحكم صاحبتها أحادية في النظام إلاعالمي الذي كان الناطق الرسمي للسلطة
الحاكمة في الفترة املمتدة من  4591وإلى غاية  ،4595وقد عبرت املادة ألاولى من القانون رقم
( 14-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  )0528 ،املؤرخ في  19فيفري سنة
 4591املتعلق باإلعالم (أول قانون لإلعالم بالجزائر) والذي استمد معظم أحكامه من دستور
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( 4519الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )4519 ،صراحة على أن":إلاعالم قطاع من
قطاعات السيادة الوطنية ،ويعين إلاعالم بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار
الاختيارات الاشتراكية املحددة للميثاق الوطني ،عن إرادة الثورة ،ترجمة ملطامح الجماهير
الشعبية يعمل إلاعالم على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق ألاهداف الوطنية والتي
"
حددت مهمته وحصرتها في التعبئة.
وأكدت على هذا التوجه املادة الخامسة من ذات القانون إذ اعتبرت "ان توجيه
النشرات الاخبارية العامة ووكالة ألانباء وإلاذاعة والتلتفزة والصحافة املصورة هو من
اختصاص القيادة السياسية للبالد وحدها  .ويعبر عن هذا التوجه من خالل الهيئة املركزية
للحزب بواسطة وزير الاعالم واملسؤول املكلف باإلعالم في الحزب،كل في القطاع امللحق
به.مديرو أجهزة الاعالم هم وحدهم املؤهلون لتنتفيذ هذه التوجيهات)85(.
وبالتالي ،يفهم من هذه املادة أن إلاعالم كان محتكرا وهو أداة من ألادوات إلايديولوجية
التي تستعملها السلطة للتحكم في الرأي العام وتوجيهه وتعبئته ،لتحقيق ألاهداف املسطرة من
قبل الحزب الحاكم .إن هذا الانغالق كان سببا في تضاءل الكتابات حول الثورة في الجزائر،
وهو ما يفسر لجوء العديد من الشخصيات التاريخية لنشر مذكراتها في فرنسا فالثورة كانت
مقدسة وال يجب تدنيسها بأي شكل من ألاشكال وكان على القائمين على الحكم حماية الشرعية
الثورية وبالتالي ضرورة منع كل ما يكتب في حالة ما إذا كان مخالفا للخطاب الرسمي ،فالسلطة
كانت تلعب دور الوصاية على كل ما يكتب وينشر .ومن بين ألاعمال التي نشرت في هذه املرحلة
نشير إلى أطروحة الدكتوراه التي ناقشها محمد حربي بفرنسا واملعنونة بـ "جههة التحرير الوطني،
بين السراب والواقع"( ،) Harbi , 1993والتي سلط فيها الضوء على الكثير من الحقائق التي
ظلت مغيبة لسنوات ومنها مسألة الصراعات بين الزعماء والواليات التاريخية ،إلى جانب كتاب
محمد البجاوي املعنون بـ "حقائق حول الثورة" ) Lebjaoui, 1970(،الذي كشف فيه كما سبق
وأن أشرنا الكثير من ألاسرار حول تصفية عبان رمضان من قبل رفاقه ،فالصحف املوجودة
آنذاك لم تكن لتفت صفحاتها ملثل هذه الكتابات.
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لكن وبعد ألاحداث التي عرفتها الجزائر في  9أكتوبر  ،4599من انتفاضة شعبية كان ال
بد على الدولة إيجاد صيغة جديدة المتصاص غضب الشارع الجزائري الذي عرف غليانا كبيرا،
وكان هذا بإصدار دستور  12فيفري ( 4595الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)4595 ،
الذي كرس التعددية السياسية التي صاحبتها تعددية إعالمية حتى يفت املجال أمام جميع
الطبقات السياسية للتعبير عن آرائها ومواقفها.
وبالفعل فقد صدر في  12أفريل  4551القانون ( 11 -51الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية )4551 ،املعدل لقانون إلاعالم لسنة  4591الذي فتحت العديد من
مواده حرية التعبير أمام املواطن فقد أشارت املادة  1على أن الحق في إلاعالم يجسده حق
املواطن في الاطالع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع وآلاراء التي تهم املجتمع على الصعيدين
الوطني والدولي وحق مشاركته في إلاعالم بممارسة الحريات ألاساسية في التفكير والرأي والتعبير
طبقا للمواد  29،25، 29و 11من الدستور.
أما املادة  2فقد أكدت على ضرورة ممارسة حق إلاعالم بحرية مع احترام كرامة
الشخصية إلانسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني ،في حين كان الفضل
للمادة  41في إقرار التعددية إلاعالمية حيث اعتبرت صدور نشرية حر إال أهها أرفقته بتقديم
تصري مسبق في ظرف ال يقل عن  21يوما( .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
.)4551
والواضح أن هذا القانون كان نعمة على حرية التعبير في الجزائر فقد عرفت أوجها في
هذه الفترة ،إذ ظهرت العديد من العناوين التي سمحت بظهور الرأي والرأي املخالف ومنه
ازدهرت كتابة التاريخ ونشرت العديد من الشخصيات مذكراتها على غرار مذكرات لخضر
بورقعة التي عنوهها بـ "شاهد على اغتيال الثورة" وقد خصص جزء كبير منها للصراعات التي
دبت بين من يدعون للشرعية الثورية ومن يطالبون بالشرعية التاريخية (بورقعة )1141 ،وهو
ما يعرف بأزمة صيف  .4591وقد تعززت هذه القوانين بقانون آخر مطلع سنة  1141وهو
القانون العضوي رقم ( 19-41الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )1141 ،الذي فت
املجال ألول مرة في تاريخ الجزائر أمام السمعي البصري ،مما سهل من عملية التأريخ من جديد
للثورة التحريرية التي روجت لها الكثير من القنوات والصحف وقد عرفت املذكرات أوجها في
هذه السنة حيث ظهرت العديد من املذكرات كان أبرزها مذكرات الرئيس ألاسبق للجزائر
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الشادلي بن جديد ومذكرات علي كافي ،محي الدين عميمور وغيرها ،وبعض الحصص عبر
القنوات التلفزيونية مثل حصة "صنعوا الحدث" التي تبث عبر قناة البالد ،وحصة "كريتيكا" التي
تبث عبر قناة "  ،"kbcوالتي فتحت املجال أمام العديد من الشخصيات والقادة التاريخيين للدلو
بدلوهم في هذه املسألة .باإلضافة إلى عامل الانفتاح السياس ي وإلاعالمي الذي عرفته البالد،
يمكن مرد ظهور هذه الكتابات إلى عامل نفس ي وهو تحرر القادة التاريخيين من عقدة السرية
والكتمان ووعيهم التام بأنه آن لهذا التاريخ أن يكتب بأيدي صناعه حتى تتمكن ألاجيال
الصاعدة من غربلة الغث والثمين من هذه الكتابات ،ولو أن هذه املذكرات اتسمت بالتغني
بالبطوالت والشجاعة وتخوين وتغليط آلاخر إال أهها ساهمت حتى ولو بشكل صغير في إثراء
الكتابات حول ثورة نوفمبر .4591
 .1تحليل النتائج:
لقد خلص هذا املقال التحليلي إلى جملة من النتائج املتعلقة بكتابة تاريخ الثورة
التحريرية والتي تصب مجملها في كون وسائل إلاعالم الخاصة تؤسس نسبيا في تأريخ جديد
للثورة ،على اعتبار أن معظم الشخصيات التاريخية فضلت كسر حاجز الصمت وأضحت ال
تتردد في تقديم شهادات واعترافات حول كفاحها النضالي مع التطرق اليجابيات الثورة وسلبياتها
وإفشاء أسرارها وألاخطاء التي وقع فيها بعض صناعها ،بل وذهبت إلى أبعد من ذلك وقامت
بكتابة مذكراتها ونشرها .هذا التطور في كشف املستور لم يكن وليد الصدفة بل زكته قوانين
إلاعالم الجديدة ،فمن املالحظ أن أغلب هذه التصريحات والشهادات كانت مع بداية فت
املجال أمام السمعي البصري في الجزائر ،وهنا تتأكد لنا فرضية الدراسة التي انطلقنا منها
واملرتبطة بوجود كتابة موازية للتاريخ الرسمي للثورة التحريرية تروج لها مختلف وسائل إلاعالم
الخاصة" ،وأن تأخر ظهورها راجع للظروف السياسية والنظام السياس ي املتبنى سابقا في الجزائر
والقائم على الانغالق السياس ي وإلاعالمي .
 .9خاتمة:
من خالل ما تقدم يتضح لنا جليا أن تاريخ الثورة التحريرية ال يزال يشوبه الكثير من
الغموض ،فإن كانت السلطة الحاكمة قد وضعت منذ الاستقالل القيود حول هذه الفترة
الحساسة من تاريخ الجزائر من خالل توجيه الكتابة وتقديس الثورة وتمجيد صناعها ،بل
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وذهبت الى أبعد من ذلك بمنع كل من تخول له نفسه الخوض في هذا املجال وحتى تخوينه،
مما اضطر بالكثير من املؤرخين إلى نشر كتاباتهم إنطالقا من فرنسا خالل فترة الحكم ألاحادي
الحزبية خوفا من العقوبات التي قد تسلط عليهم .إال أنه مع فترة الانفتاح إلاعالمي عرف حقل
الكتابات التاريخية نوعا من الانفراج بظهور عديد الشهادات التي ساهمت ولو بالقليل في
كشف بعض الحقائق املتعلقة بالثورة .لكن هذا الانفتاح ساهم أيضا في ظهور عديد الروايات
حول فترة الثورة التحريرية مما يجعل ألاجيال الصاعدة في حيرة من أمرها أي رواية تصدق؟
كما الحظنا أيضا أن الخوف من الكتابة يرجع باألساس إلى عقلية الجزائري الذي يخاف من
كشف ألاسرار وألاخطاء التي وقع فيها ألنه ال يهتم إال بتمجيد البطوالت ،ولو أن فت امللفات
املغلقة ومحاولة تصحي أخطاء املاض ي هو اللبنة ألاساسية لبناء مجتمع متماسك ومتصالح مع
ذاته.
1الهوام
ُ
* أبو القاسم سعد هللا باحث ومؤرخ جزائري،لقب بشيخ املؤرخين الجزائريين ،من
مواليد  4521م بضواحي قمار بوالية الوادي ،الجزائر ،حفظ القرآن الكريم ،وتلقى مبادئ
العلوم من لغة وفقه ودين ،وهو من رجاالت الفكر البارزين ،ومن أعالم إلاصالح الاجتماعي
والديني .له سجل علمي حافل باإلنجازات من وظائف ،ومؤلفات ،وترجمات.درس
بجامع الزيتونة من سنة  4511حتى  4591واحتل املرتبة الثانية في دفعته .بدأ يكتب في
صحيفة البصائر لسان حال جمعية العلماء املسلمين الجزائريين سنة  ،4591وكان يطلق عليه
«الناقد الصغير» .كما درس بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية في االقاهرة ،وحاز على شهادة
املاجستير في التاريخ والعلوم السياسية سنة  ،4591ثم انتقل إلى أمريكا سنة  ،4591حيث
درس في جامعة منيسوتا  Minnesotaالتي حصل منها على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث
واملعاصر باللغة الانجليزية سنة . 4599من أبرز مؤلفاته نذكر ،تاريخ الجزائر الثقافي في  41أجزاء،
أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر في  9أجزاء،الحركة الوطنية الجزائرية...وغيرها .للمزيد أنظر
. https://ar.wikipedia.org
 -4أبو القاسم سعد هللا ،إشكالية الكتابة التاريخية ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج، 1ط ،4
دار الغرب إلاسالمي بيروت،4559 ،ص .1
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 -1أبو القاسم سعد هللا ،عن الكتابة التاريخية ،مجلة الثقافة ،العدد  ،99ديسمبر ،4594
ص 9. -9
- 2أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق ،ص .9
*محند أرزقي فراد ،أكاديمي ومؤرخ ومحلل سياس ي من مواليد مدينة أزفون تنحدر أصوله من
فئة املرابطون ألاشراف الذين أسسوا الزوايا واملدارس والكتاتيب ونشروا الاسالم في منطقة
القبائل ،نضاله من أجل القضية ألامازيغية بدأ في سنوات التمانينات  ،ثم ناضل مع حزب
جههة القوى الاشتراكية ليتفرغ في ألاخير إلى البحث ألاكاديمي والعلمي .له عدة مؤلفات منها
"جزائريات صنعن التاريخ"" ،تاريخ شرشال تاريخ ألزون"" ،ألامازيغية أراء وأمثال"...الخ.
 -1بالل بن عمارة ،الدكتور محند أرزقي فراد يكشف للحياة العربية :كتابة املذكرات ال يعني
التأريخ للثورة ،الحياة العربية ،ليوم  1142 /11/49انظر
 ، https://www.djazairess.com/elhayat/31292jاطلع عليه يوم  21جانفي .1149
* عبد القادر شرشار ،أستاذ محاضر بكلية آلاداب واللغات والفنون ،جامعة وهران.
-9عبد القادر شرشار ،الثورة الجزائرية في تمثالت آلاخر :قراءة محمد حربي وجيلبر مينيي لكتاب
"أكذوبة فرنسية ،العودة إلى الحرب في الجزائر،لجورج مارك بن حمو ،مجلة إنسانيات ،العدد
 21 ،19-19ديسمبر  1111ص ص 94 ، 99
** حسن بومالي أستاذ بجامعة الجزائر 2
 - 9حسن بومالي ،مظاهر من تنظيم جههة التحرير الوطني في بداية الثورة  ،4599 -4591مذكرة
لنيل شهادة املاجستير في علوم الاعالم والاتصال ،تحت إشراف ألاستاذ عمار بوحوش ،جامعة
الجزائر ديسمبر  ،4599ص ح
- 1حسن بومالي ،املرجع السابق ،ص ح
 -9ناصر جابي ،حصة كريتيكا ،قناة  ،1149 ،KBCأنظر  www.youtube.dzاطلع عليه يوم
 19جانفي  1149على الساعة  49و 19د
 -5أنس جمعة،صالح قوجيل في الحلقة ألاولى من شهادته عبر برنامج صنعوا الحدث ،هذه هي
املواد املخفية في بيان أول نوفمبر ،جريدة البالد ،العدد  ،1591ليوم  ،1149/1/1ص 9
 -41املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  4نوفمبر ،مؤتمر الصومام 81
أوتwww.cnerh-nov54.dz.4591 ،0591
232

نبيلة حنك

ثورة نوفمبر : 0591دراسة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بين الكتابة الرسمية و
الكتابة إلاعالمية

-44املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  4نوفمبر ،املرجع السابق،
www.cnerh-nov54.dz .4591
- 41أحمد منصور ،شاهد على العصر ،شهادات الرئيس الجزائري أحمد بن بلة،أنظر
 ،http/www.youtube.com/watch?v=cehwx+PJOاطلع عليه يوم  1جانفي  1149على
الساعة  45و  12د
 -42أحمد منصور،املرجع السابق.
-41راب لونيس ي ،مؤتمر الصومام بين املغالطات والحقائق ،جريدة الخبر ،ليوم 45أوت
 http://www.elkhabar.com/archive/?date_archive=2015-08-19&page=2 1149اطلع
عليه يوم  49جانفي  1141على الساعة .41
 -49راب لونيس ي ،املرجع السابق.
-49راب لونيس ي ،املرجع السابق
 -41نفس املرجع
 -49تيزي ميلود ،إيديولوجية الثورة وتداعيات صراع ألاولويات من خالل الشهادات والكتابات
التاريخية ،املجلة املغاربية للدراسات التاريخية ،العدد  ،9ص 411
 -45نفس املرجع السابق.
20-FLN, Abane Ramdane est mort au champ d’honneur, journal El moudjahid,
N°24, du 29 Mai 1958, p1

 -14هابت حناش ي ،كيف سقط في الكمين قبل  91سنة..كيف قتل العقداء الثالثة عبان
رمضان ،جريدة الحياة ،العدد  519ليوم  45ديسمير 1149ص . 41
-11نفس املرجع ص 41
-12سميرة بلعمري،عبان كان مخالتفا للقيادة وبومدين حاول شراء صمت بن طوبال وخيضر
باملناصب ،جريدة الشروق اليومي ،العدد  1149/44/15114ص 9
-11عمار أوعمران  ،ت محمد الهادي حارش" ،إغتيال عبان رمضان...التقرير املتفصل"،
الجزائر نيوز ليوم  11أوت  ، /http://www.algeriachannel.net ،1141اطبع عليه يوم 1
جانفي  1141على الساعة  1و  11د
-19عبد اللطيف بلقايم،التقرير املتفصل للثورة حول اغتيال عبان رمضان والجلسات
ألاصلية ملؤتمر الصومام :تصتفية عبان كانت فكرة مشتركة بين بوصوف وكريم بلقاسم،
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نبيلة حنك

ثورة نوفمبر : 0591دراسة في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية بين الكتابة الرسمية و
الكتابة إلاعالمية

الجزائر نيوز14 ،أوت  ، /http://www.algeriachannel.net،1141اطلع عليه يوم  1جانفي
 1141على الساعة  1و 21د.
-19محمد سيدمو ،صالح قوجيل القياديى بالوالية ألاولى التاريخية للخبر...سر اغتيال عبان
عند الحركاتي ،جريدة الخبر ليوم  45أوت .1149
 ،http://www.elkhabar.com/archive/?date_archive=2015-08-19&page=2اطلع عليه
يوم  1جانفي  ،1141على الساعة  1و 1د
-11نصيرة سيدعلي،االاعالمي املؤرخ منتصر اوبترون ..اسألوا ياسف سعدي من املسؤول عن
تصفية فدائيي الجههة ،جريدة الحوار  ،العدد  ،1921ليوم  41نوفمبر  ،1149ص ص .44 ،41
1-82الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :قانون رقم  0-28املؤر في  1فيتفري 0528
خاص باإلعالم ،الجريدة الرسمية العدد  0528/8/ 5 ،1ص .818
-85الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،دستور  ،0551املؤر في  88نوفمبر ،0551
الجريدة الرسمية ،العدد  ،51ص .8858
-31الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :قانون رقم  0-28ص . 111
13-Harbi (Mohamed), le F.L.N mirage et réalité-des origines à la prise du
pouvoir 1945-1962, ed NAQD/ENAL Alger ,1993.
12-Lebjaoui (Mohamed), Vérité sur la révolution algérienne, ed Gallimard,
Paris 1970 .

-33الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،دستور  ،0525املؤر في  83فبراير ،0525
الجريدة الرسمية ،العدد  ،5ص .831
-34الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :القانون رقم  15-51املؤر في  3أفريل
 0551املتعلق باإلعالم،الجريدة الرسمية،العدد  0551/11/11 ،01ص 195
-39الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،املرجع السابق ،ص 111
 -31لخضر بورقعة ،شاهد على اغتيال الثورة ،ط ،1دار الحكمة ،الجزائر.1141 ،
-35الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،19 -41املؤرخ في  41جانفي
 1141املتعلق باإلعالم ،الجريدة الرسمية ،العدد  1ص .14
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