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 إفتتاحية

 

بتشكيلها ملتقى للعلوم، تواجه علوم اإلعالم و االتصال باستمرار 

. فيما يشكل هذا 0222مويكييلي، -إشكالية تعدد مواضيعها

العنصر بالذات نواة تميز بالنسبة لهوية هذا الحقل املعرفي. 

بمعنى أن الظواهر اإلعالمية و االتصالية وما لها من صلة مع 

منها أو قديمة، هي موضوع مسألتانا كباحثين التقنيات، حديثة 

 في علوم اإلعالم و االتصال.

إال أن مواضيع علوم اإلعالم واإلتصال هي نتاج عملية بنائية 

تعتمد في نفس الوقت على تقعيد نظري يتأتى أساسا وليس 

إستثناءا من العلوم اإلنسانية واإلجتماعية وعلى منهجيات بحثية 

ر. في حين قربت العديد من اإلشكاليات يميزها التنوع والتطو 

البحثية علوم ومعارف تقنية، رياضية بالخصوص من مجالنا 

املعرفي. يتعلق االمر أساسا بالخوارزميات التي بالنظر لولوجها 

لفضاءات النقاش الحر عبر تحكمها في سير شبكات التواصل 

، أصبحت عنصرا أساسيا 0222اإلجتماعي كما يوضحه  ريبيار 

العملية اإلتصالية. ويوضح هذا املؤلف كيف أن دراسات في 

اإلعالم أصبحت ال تستغني عن الرياضيات و الفيزياء لتفسير 

 الظواهر اإلتصالية.  

وحينما نالحظ اإلنتاجات العلمية التي تحمل عالمة علوم اإلعالم 

واإلتصال، ندرك كم هي المتناهية اإلشكاليات التي تطرح علينا. 

ن محاور البحث في تزايد مستمر وال تقتصر على لذلك نرى بأ

اإلشكاليات التقليدية التي ميزت هذا الحقل منذ تثبيته في صفة 



العلم. هذا األمر من شأنه أن يكرر السؤال األنتولوجي الذي 

يطرح على الباحثين في هذا الحقل فيما إذا كان املوضوع 

 ولوجية. املعروض للبحث ذا صلة بالتخصص وخلفايته اإلبستيم

يحوي هذا العدد من مجلة اإلتصال والصحافة مواضيع في 

التخصص لها إمتدادات في بقية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

مما يجعل وحدة املوضوع ال تطرح أي أشكال، مع ذلك نرى بأن 

 الباحثين  إنتهجوا مقاربات تجعلهم داخل الحقل. 

مارسات اإلعالمية حيث أن أغلب املواضيع تتعرض بالبحث في امل

واإلتصالية وفق تصورات لنماذج إتصالية تنافي املنطلقات 

النظرية التي هيمنت طيلة عقود من الزمن. هاته األخيرة كرست 

املرسل األحادي وهمينته املطلقة على العملية اإلتصالية. في حين 

سمح  االستخداماتأن التطور التقني و ما صاحبه من تنوع في 

ر من خالل ما تسمح به منصات شبكات التواصل بدمقرطة النش

 اإلجتماعي.  

فموضوع صحافة املواطنة على سبيل الذكر، الذي تمت  

مقاربته إنطالقا من نظريات إنتشار التقنيات، بمأنه يطرح مسألة 

الوسائط التقنية،  يبرز املفاهيم االساسية التي تسمح بفهم هذه 

بحت تعتبر ألية أساسية في املمارسة اإلعالمية الجديدة التي أص

التجربة الدمقراطية. هذا املقال يلقي الضوء على واقع الواب 

 التشاركي و تأثيره على املمارسات اإلعالمية. 

هذا التطور املسجل في العملية االتصالية لم يقض تماما على 

الصحافة التقليدية بل دفعها لتغيير نظم إنتاجها، نشرها وكذا 

ور. لذلك نرى بأن قضايا مثل سلطة الضبط عالقتها مع الجمه



للسمعي البصري، الخدمة العمومية، الهيكلة املهنية للصحفيين 

تظل إشكاليات أساسية خاصة مع بروز القنوات التلفزيونية 

الخاصة في الجزائر. هذه املسائل نجدها أيضا مرتبطة بتكوين 

ظر في الصحفيين والتي تقاربها النظريات الوظيفية من خالل الن

العديد من العناصر منها، شروط التوظيف ـ كالشهادة 

 . (0222والخبرة...إالخ )إيريك نوفو، 

يري هذا األخير بأن شروط التوظيف من شأنها أن تفسر ظروف 

الحقل، كما تساهم بشكل كبير في فهم املحتوى اإلعالمي من 

خالل النظر في ظروف إنتاج املحتويات اإلعالمية، طرق نشرها 

 ور الجمهور في ضبطها. ود

إنطالقا من هذا التصور، يتعرض املقال املخصص للمعالجة 

اإلعالمية للمسائل الثقافية من قبل الصحافة املكتوبة إلى هذه 

العالقة بين املمارسات املهنية للصحفيين واملحتويات اإلعالمية 

إنطالقا من منظور األجندات اإلعالمية. بمعني أن تفكيك املنطق 

ي للصحفيين  ومقاطعته مع املنطق اإلقتصادي للفواعل املنه

 اإلقتصادية من شأنه أن يسمح بفهم أشمل للرسالة اإلعالمية.

البحثية في مجال علوم اإلعالم واإلتصال ما  االتجاهاتإن تعدد 

هو إال نتاج للتجديد املستمر للفعل اإلعالمي واإلتصالي. إذ يحيل 

ية منها ما تعلق باملداخل هذا الواقع إلى عدة مسائل جوهر 

النظرية، األدوات البحثية واملنهجيات التي بقدر تنوعها تفرض 

على الباحث تطويرها وفق مقتضيات الواقع لتكون في األخير في 

 خدمة اإلشكالية.  
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Journalism education between academic standards and field practices: a 

model study of UNESCO curricula 
  

 يحياوي مباركة 

 دكتوراه  طالبة
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 10/10/9102تاريخ النشر  :           92/10/9102تاريخ القبول:                 01/10/9102تاريخ االستالم: 

  : ملخص

حول الطريقة املناسبة لتعليم الصحافة، أي حول  تتناول هذه الدراسة الجدل الدائر 

شكل ومحتوى املناهج الدراسية، والعالقة بين الجوانب العلمية والعملية في برامج تكوين 

الصحفيين، وتسلط الضوء على مبادرات الهيئات العاملية التي عملت على تصميم مناهج 

نولوجيا واالقتصادية والثقافية التي دراسية إلنهاء هذا الجدل ومواجهة تحديات التغيرات التك

تواجه مدارس وكليات الصحافة عبر العالم، كما ستقوم الدراسة باستعراض وتحليل مناهج 

اليونسكو النموذجية لتعليم الصحافة والتي تم اعتمادها  من قبل أكثر سبعين برنامجا صحفيا 

 في جميع أنحاء العالم.

 .ن و الصحفي؛ املناهج الدراسية ؛ مناهج اليونسكو ؛  التكوين الصحفي :يةفتا املكلمات ال
  
Abstract:  
 This study discusses the debate about how to teach journalism, about the 

form and content of curricula, and the relationship between the scientific and 

practical aspects of journalism education programs. It highlights the initiatives of 

international bodies that have designed curricula to end this debate and meet the 

challenges of technological, Facing journalism schools and colleges across the 

world. The study will also analysis of the UNESCO model curricula for 

journalism education, which have been adopted by more than seventy news 

programs worldwide. 

Keywords: Journalism education; curriculum; UNESCO curricula; Journalists  
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  :مقدمة . 6

يشكل تعليم وتكوين الصحفيين الحجر األساس في تشغيل وتطوير نظم االتصال ووسائل 

اإلعالم، وعامال من عوامل تحسين الخدمات التي يؤديها االعالم في املجتمع، وبالتالي فإن العناية 

بمناهج التعليم الصحفي وبرامجه وخططه الدراسية يعد أمرا هاما في سبيل االرتقاء باملمارسة 

هنية، وانطالقا من هذا دارت العديد من النقاشات بين األكاديميين واملهنيين حول كيف يجب امل

أن تدرس الصحافة داخل أقسام وكليات اإلعالم، أي حول شكل ومحتوى املناهج الدراسية، 

والعالقة بين املعارف النظرية واملهارات التطبيقية، وبصفة عامة حول هيكلة وثقافة برامج 

حافة، باعتبار أن توفير كوادر اعالمية تستجيب لتغييرات العصر واملتطلبات تعليم الص

املستجدة لسوق العمل اإلعالمي، مرتبطة بتبني أقسام وكليات اإلعالم مناهج دراسية مرنة 

تتكيف مع هذه املستجدات وتزود طالبها بالكفايات املهنية الالزمة. وفي ظل اتجاه املهنيين 

 التعلیم، جودة بتراجعإلى توظيف املتمرسين، وتعالي األصوات املنددة  باملؤسسات اإلعالمية

 لتقییم ملحة الحاجة بدت املهنة، ملمارسة أساسیة ملهارات وافتقاده الخریج ألداء املتدني واملستوى 

 ألن ٕوامكانات ومقررات دراسية، وخطط بحوث، وبرامج، من یطرحونه ما خالل من األقسام أداء

مخرجاتها. ومن هنا يأتي هذا املقال ليسلط  بمختلف العلمیة األقسام من یبدأ السیاسات رسم

الضوء على معايير الجودة التي جاءت بها بعض الهيئات واملنظمات العاملية على غرار منظمة 

اليونسكو، والتي هدفت من خاللها إلى االرتقاء بنوعية التعليم الصحفي داخل أقسام وكليات 

االستجابة الدائمة لسوق العمل من كوادر مؤهلة في شتى مجاالت العمل اإلعالم بما يحقق 

التالية: ما هو محتوى وشكل املناهج النموذجية التي  دراستنا من االشكالية. وتنطلق اإلعالمي

 األساسية في التكوين الصحفي؟بين املعارف واملهارات  لتحقيق التوازن طرحتها منظمة اليونسكو 

املسجلة حول وملعالجة هذه اإلشكالية سنعتمد على املنهج الوثائقي لعرض وتحليل املعلومات 

يعرف املنهج الوثائقي بأنه نمط من األبحاث التي يقوم الباحث خاللها بجمع ، و دراستنا موضوع

إلى عدد من املصادر  املعلومات والوثائق حول املوضوع الذي يقوم ببحثه عن طريق العودة

املعلومات الدقيقة، واملتعلقة بالبحث منها، والتي تساهم في الوصول إلى  اجع املوثوقة ألخذواملر 

 (. 9112)أنور حسين، عدنان حقي،  النتائج التي يسعى الباحث لتحقيقها
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 : مدخل مفاهيمي .0

هو ذلك التكوين األساس ي أو الرسمي الذي يتلقاه املتكون أثناء "الصحفي:  كوينالت -6.0

الدراسة النظامية، ويتم في فترة زمنية محددة ويرتكز على مقررات دراسية معينة، وهو يخضع 

للتعديل واإلصالح فيما يخص محتوياته أو مدته أو قوانينه حتى يستجيب لألهداف املختلفة" 

  (. 9111 ،)كمال بطوش

الصحفي هو تلك العملية التي تهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات  كوينالقول أن التيمكن 

صحفية من خالل تزويدها باملعارف النظرية في مجال علوم االعالم واالتصال، والتقنيات 

والقواعد التي تقوم عليها مهنة الصحافة، وطريقة تطبيقها على الواقع بالشكل الذي يسهل 

 في العمل اإلعالمي مستقبال.عليهم عملية إندماجهم 
 

نظام معرفي متكامل له فلسفته ومضمونه يعرفها محمد حسين بأنها " املناهج الدراسية:  -2.0

وطرائقه، فهي مجموعة املعلومات والحقائق واملفاهيم واملبادئ والتعميمات والنظريات 

التي يتم ليمية األخرى، املخططة واملنظمة،والقوانين واالتجاهات واملهارات واألنشطة التع

تعليمها تحت اشراف الكلية أو القسم العلمي لتحقيق األهداف املقصودة" ) محمد 

 (. 9112،حسين

 :اهج من العناصر املعرفية التاليةوتتكون املن
 

التي ينبغي تحديدها لتتناسب مع حاجات الطالب وقدراتهم واهتماماتهم من جهة، األهداف:  -1

 مطالب املجتمع وحاجاته من جهة أخرى. و 

الذي يتضمن مجموعة الحقائق والتعميمات التي يرجى تزويد الطالب بها والقيم  املحتوى: -2

 التي يراد تنميتها لديهم. 

التي ينبغي أن يمر بها الطالب تحت اشراف أساتذتهم، بقصد نشاطات التعليم والتعلم:  - 3

 األهداف املنشودة.تسهيل عملية التعلم وتحقيق 

الذي من خالله يتم التأكد من مدى تحقق األهداف املوضوعة منذ البداية التقويم:  - 4

هذا وقد قامت هيلدا باتا بإعادة صياغة عناصر املناهج وفق املخطط  للمناهج الدراسية. 

 التالي: 
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 (9100، )محمد السيداملصدر:                               
 

هي منظمة أممية تنشط في مجاالت الثقافة التربية والعلوم االنسانية، اليونسكو:  -2.0

ية الحصول على د للجميع، وتوفير إمكانيتحقيق التعليم الج، وتعمل على 0290تأسست عام 

ع تعزيز التنو و  لعلوم من أجل التنمية املستدامةسياسة ومعارف ا إدارة،عليم مدى الحياةالت

 ( . United Nation Educational,2019بين الثقافات وثقافة السالم )الثقافي، والحوار 
 

 الصحفي: البداية والتطور  كوينالت. 2

لقد بدأ االهتمام بالصحافة كعلم له قواعده وأسسه ونظرياته في وقت متأخر نسبيا عن ظهور 

الصحافة كمهنة، إذ كان مطلع القرن العشرين بداية ارهاصات تعليم الصحافة في الكليات 

واملعاهد والجامعات، حيث لم يكن قبل هذا التاريخ أغلب الصحفيين يلتحقون بكليات أو 

بل كانوا يلتحقون مباشرة بمناصب عملهم في الوسائل االعالمية التي كانوا مدارس الصحافة 

بعد تطوير خبراتهم العملية للعمل في مؤسسات إعالم  يشتغلون بها، وينتقلون في مرحلة تالية 

(. وبدأ هذا الوضع يتغير تدريجيا مع ظهور مدارس 9101، أكبر وفي املدن املركزية ) ابراهيم شبل

عالم في مختلف أنحاء العالم وأصبح التطلع إلى توظيف صحفيين ورؤساء تحرير الصحافة واإل 

 من ذوي الشهادات العلمية مطلب مهم لدى املؤسسات االعالمية.

 

 
 (: عناصر المناهج1شكل )
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 الصحفي:  كوينالواليات املتحدة األمريكية مهد الت -0.0

ات أمريكية الواقع أن ظهور اتجاه تكوين الصحفيين تكوينا أكاديميا مهنيا يرجع فضله إلى أصو 

بموضوع تأهيل ممارس ي اإلعالم والصحافة، حيث يرجع ميالد فكرة  االهتمامدعت إلى ضرورة 

صناعة صحفي محترف من خالل املرور عبر تكوين أكاديمي إلى النصف الثاني من القرن التاسع 

"،  Penny pressعشر بالواليات املتحدة األمريكية كرد فعل على ممارسة الصحافة التجارية "

حيث ظهرت حركة اصالحية تسعى إلى تحسين وترقية معايير ومضمون املادة اإلعالمية من خالل 

 ,Mensingرفع املستوى التعليمي للطباعين، املحررين، املخبرين وناشري الصحف )

Franklin ,2010.)  فالتعليم الرسمي أصبح نتيجة حتمية نظرا لزيادة تعقد املجتمع الصناعي

وقد بدأ أول منهاج  رفين ذوو كفاءة عالية يعملون في الصحف األمريكية.الذي يتطلب محت

" Washington collageلتعليم الصحافة في الواليات املتحدة األمريكية، داخل "واشنطن كوليج 

" Washington and lee universityوالتي يطلق عليها اآلن اسم "واشنطن اند لي يونفرسيتي 

بتخصيص  0202" سنة Robert leeة، حيث أوص ى مديرها "روبرت لي بوالية فرجينيا األمريكي

منح دراسية لخمسين شابا من الراغبين في ممارسة الصحافة، ومع انتشار الصحافة تتابعت 

 (. 0220ي واليات أمريكية عدة )محمود عزت، الكليات واملعاهد ف

صحافة ميدان أكاديمي يتم وعلى الرغم من هذه املجهودات األولى التي كانت تهدف إلى جعل ال

تعلم مبادئه ومهاراته عبر االلتحاق باملعاهد والجامعات املتخصصة، يعتقد جيمس كاري 

"James carey أن التكوين الصحفي في الواليات املتحدة األمريكية لم يبدأ بصورته الجدية إال "

" New York wordصاحب صحيفة نيويورك ورلد"  Josef Pulitzerمع مبادرة  جوزيف بوليتزر 

(Johasen, Weaver, 2001 الذي أثمرت جهوده بعدما خصص منحة مالية قدرها مليونين ،)

، إلى تأسيس هذه 0229ونصف مليون دوالر لتأسيس مدرسة الصحافة بجامعة كولومبيا عام 

(. ونظمت جامعة 9101 ،بعد موته بعام واحد )حسنين شفيق 0200املدرسة بالفعل عام 

 0229محاضرات في تاريخ الصحافة، وفي سنة  0222األمريكية في سنة    Missouriميسوري 

أضافت إلى برامجها دروسا في املواد الصحفية، مكونة بذلك نواة مدرسة الصحافة التي أنشئت 

كان عددا كبير من الجامعات األمريكية قد ضمن برامجه دروسا  0211، وقبل عام 0212سنة 

 رن العشرين ازداد اإلهتمام بالصحافة واإلقبال على تعلمها. في الصحافة، وفي مطلع الق
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 الصحفي في أوروبا:  كوينظهور الت -0.2

واجتماعي خاص  في إطار سياق تاريخي لقد بدأ اإلهتمام بالتكوين الصحفي األكاديمي في أوروبا

الثانية بدأت  العاملية الحرب أدى إلى دمج الصحافة فيما بعد في املناهج الجامعية، فبعد

في أوروبا  تعي بالتحديات الجديدة التي سيواجهها   السلطات السياسية واملنظمات الصحفية

السياسية آنذاك،  الدعاية الذي لعبته البارز  الصحفيين في عملهم اليومي، خاصة بعد الدور 

على كوسائل حربية، اضافة إلى التطور الذي تم تسجيله  اإلعالم وسائل أين تم استخدام

والتلفزيون، فتعقيدات البيئة اإلعالمية  مستوى الوسائل اإلعالمية األخرى على غرار اإلذاعة

الجديدة فرضت على الصحفيين أن يسعوا إلى فهم أفضل وأوسع للعالم الذي يعيشون فيه 

فقد كان الصحفيون في العديد من الدول األوروبية،  (. Barrera , 2011وللمهنة التي يمتهنونها )

 Learningيتعلمون مهنتهم عبر نزولهم الى امليدان أي أنهم كانوا يطبقون مبدأ "التعلم باملمارسة" 

by doing  فكانت مدرستهم األولى هي مكان العمل نفسه وأساتذتهم كانوا أقرانهم من ،"

 نساوفر  بريطانيا مثل املهمة البلدان من العديد الصحفيين املحترفين ورؤسائهم في التحرير. ففي

ملمارسة مهنة  وضع قواعد إلى والناشرين العمل أرباب وجمعيات النقابات قوة قادتهم ، وأملانيا

الصحافة، غير أنه لم يبدأ اإلهتمام الفعلي  بتعليم الصحافة في املدارس والجامعات األوروبية 

ضوعات ، ذلك أن الصحافة كانت في البداية مهنة األدباء، ثم بدأت املو 0221إلى غاية سنة 

الصحفية تهتم بالنواحي اإلجتماعية والتاريخية االقتصادية، ولم تهتم في بادئ األمر بالنواحي 

الفنية العملية، فعندما اندلعت شرارة الحرب العاملية األولى، ظهرت أهمية الصحافة في نشر 

(. وكان 9101 ،األخبار، مما دعا إلى االهتمام بمناهج التدريس على أسس مختلفة )ابراهيم شبل

السبق في هذا املجال لجامعة زيورخ بسويسرا التي اهتمت بتعليم الصحافة في منظومة التعليم 

 0210 العام على املستويين النظري والتطبيقي مع تغليب الناحية النظرية عندما أنشأت في عام

من  نظمت دروس في الصحافة في كل 0202(. وابتداء من 9109كرسيا للصحافة )مرعي مدكور، 

نظمت حوالي عشر جامعات أملانية  0201و 0291بولندا، أملانيا، بلجيكا، والنرويج، وبين سنوات 

 دراسات اهتمت بالناحيتين العلمية واالجتماعية للصحافة.
 

 الصحفي في الوطن العربي:  كوينالت -2.2

وبالنسبة للعالم العربي فإن املسؤولون في حقل التربية والتعليم والدراسات املتخصصة، اتجهوا 

إلى انشاء أقسام ومعاهد وكليات لتدريس الصحافة واإلعالم، وتكوين رجال الصحافة تكوينا 
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مهنيا، وسببه حاجة املواطنين إلى صحفيين وإعالميين أكثر استعدادا وأقدر على القيام 

يرجع تاريخ التكوين في مجال االعالم  هم ومهامهم في عالم يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.بوظائف

والصحافة في الوطن العربي إلى أكثر من نصف قرن مض ى، عندما افتتحت الجامعة األمريكية 

، تاله إنشاء معهد التحرير والترجمة والصحافة بجامعة 0200بالقاهرة قسما للصحافة عام 

. واستمرت مصر تستحوذ لوحدها على التدريس اإلعالمي من خالل جامعتي 0200القاهرة عام

القاهرة والجامعة األمريكية، إلى غاية منتصف الخمسينات وبداية الستينات، نظرا للواقع الذي 

كان يعيشه العالم العربي أي وجود اإلستعمار في غالبية الدول العربية، والوضع اإلجتماعي 

املتخلف، وبعد اإلعالنات املتتالية عن استقالل البالد العربية التي كانت  والسياس ي واالقتصادي

مستعمرة، بدأت مبادرات لتأسيس معاهد للصحافة واإلعالم تابعة للجامعة، أو لوزارات اإلعالم 

 0200مختصة بالتدريس اإلعالمي، فقد عرفت تونس التكوين الصحفي في بداية األمر عام 

وبالتعاون مع مؤسسة فرديريك نومان  0209الدولة لإلعالم وفي عام وذلك تحت اشراف كتابة 

تم تأسيس تم تأسيس معهد الصحافة وعلوم اإلخبار وأعطي لهذا املعهد صفته الرسمية عام 

وتعاقبت الدول العربية في انشاء أقسام ومعاهد لإلعالم، ليأتي  (.9110 ،)محمد طالل 0202

ان، السعودية وليبيا ولبنان، وفي عقد السبعينات أنشئت الدور على الجزائر، العراق، السود

أقسام في املغرب واإلمارات العربية إلى جانب انشاء أقسام أخرى في مصر، عالوة على أقسام 

اإلعالم اإلسالمي التي أنشئت في كل من مصر والسعودية، السودان والجزائر. وتتباين اتجاهات 

             لتعليمية، فيأخذ بعضها بنظام السنوات الدراسيةالتكوين األكاديمي في هذه األقسام ا

أو الفصلين الدراسيين املؤلفين لسنة دراسية واحدة، بينما يأخذ بعضها األخر بنظام الساعات 

 (.9100يق وبعضها ال يأخذ به )راسم جمال، املعتمدة ويأخذ بعضها بنظام التخصص الدق
 

 الصحفي:  كوينالتمناهج اشكالية النظري والتطبيقي في  .4

يتميز سوق العمل اإلعالمي بخاصية االنفتاح على جميع الكفاءات التي تثبت قدرتها على ممارسة 

مهنة الصحافة، فهو ليس حصرا فقط على دارس ي اإلعالم، بمعنى أن الراغب في دخول إلى هذا 

باقي املهن. هذه السوق ال يتطلب منه امتالك شهادة جامعية رسمية كما هو معمول به في 

الخصوصية أدت إلى ظهور مدرستين بتوجهين مختلفين حول أهمية التكوين في احتراف 

الصحفي، وهل التكوين الصحفي ضروري ملمارسة مهنة الصحافة أم أنه مجرد محطة اضافية 

في مسيرة ممارس ي اإلعالم؟ ويبرز السؤال بقوة ليفتح باب النقاش واسعا، بين من يرى أهمية 
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رية التي تؤسس ملرحلة التطبيق واملمارسة العملية، وبين من يرى أن الصحافة واإلعالم هي النظ

آدم الجدل الدائر بين  الباحث األمريكي ممارسة باألصل وال تحتاج إلى الجوانب النظرية، ويشبه

اخل النظري والتطبيقي الذي يمثله كل من األكاديميين واملهنيين بأنه بمثابة" دولتين تحاربان د

، ويكشف هذا الجدل عن عدم وجود اتفاق حول اإلطار  (Dube , 2013) حضن دولة واحدة "

املناسب لتعليم وتدريس الصحافة وهذا ما خلق ثنائية النظري والتطبيقي في التكوين الصحفي 

 والذي ينقسم إلى مدرستين: 
 

التي ترى في املضامين النظرية على قدمها محور التأهيل والتكوين في مدرسة األكاديميين:  -6

الصحافة واإلعالم، وتثمن تزويد املترددين عليها بثقافة "موسوعية"، تبدأ بمبادئ في القانون، 

وصوال إلى تقنيات الكتابة التحريرية وفنون اإللقاء، على اعتبار أن اإلعالمي  باالقتصادمرورا 

نزلة بين املنزلتين فهو ليس أكاديميا باملعنى الواسع للكلمة وليس متخصصا الناجح يقع في م

من منطلق أن علوم االعالم واالتصال هي علم  باملعنى الدقيق. وهذه الفئة تؤسس لرؤيتها 

متداخل التخصصات، وهذه الفئة ترى في الدعوات املطالبة بتحديث مضامين موادها 

. كما (9112 ،)الصادق رابح مسا باستقالليتها األكاديمية التدريسية وتكييفها مع سوق العمل

يعتبرون أن االحتراف الصحفي يكون من خالل اكتساب الصحفي املعارف واملهارات والقيم 

واملعايير واالتجاهات التي تحدد سلوكه الصحفي، وأن عملية اإلحتراف تنتج من  تعلم األساس 

اف اإلعالمي هو تراكم املعرفة املهنية بصورة نظرية النظري الخاص باملهنة باعتبار أن االحتر 

وتطبيقية، اضافة إلى غرس القواعد األخالقية التي تشكل سلوك املحترف تجاه الجمهور وزمالء 

 .(9102)املوساوي،  املهنة

فأصحاب هذا اإلتجاه يعتبرون أن الجانب التطبيقي ال يعدو كونه متعلق بتقنيات يمكن ألي 

ا ويطورها في حياته املهنية، وأن الصحفي خريج كليات ومعاهد اإلعالم يتمتع إنسان أن يتعلمه

 بقدر كبير من املعرفة العلمية التي تمثل خلفية مهمة للممارسة العملية.

ويرى  الباحث اإلعالمي األمريكي ديفيد إيسون أن الوظيفة الرئيسية لتعليم الصحافة يجب أن 

مجرد صحفي ماهر، ويقول "إنه يجب أن يكون الهدف إنتاج صحفي مفكر ماهر، وليس  تكون 

العالم بدال من االكتفاء ببعض تقنيات  النهائي لبرامجنا هو جعل طالبنا أكثر فضوال حول 

 الكتابة، واإلعتقاد بأنها هي كل ما يحتاجه الصحفي للتعامل مع التعقيدات املعاصرة للمجتمع"

(Gaunt , 1988)افيا تعليم طالب الصحافة كيفية كتابة وتحرير ، فهو بذلك يؤكد أنه لم يعد ك
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القصص اإلخبارية، ولكن يجب أيضا تعليمهم كيفية التفكير في القضايا التي يعالجونها وكيفية 

إنه "للعمل في هذا العالم، يحتاج املرء أن يعرف كيف  Baumanتفسيرها، وهنا يقول بومان 

يين اكتساب القدرة على التفكير وفهم يعمل العالم"، ومن خالل النظري فقط  يمكن للصحف

، وهو ما يؤكده  السياق الذين يعملون في ظله من أجل فهم التغيرات التي تؤثر على مهنتهم

بالقول إن العديد من الباحثين يرون أن النظري هو الطريقة الوحيدة الكفيلة بانتاج  Reeseريز

 .(Deuze , 2000) صحفيين ممارسين ومفكرين في آن واحد
 

يصف أصحاب هذا التوجه الجانب النظري  بأنه "غير مجدي" وغير قادر مدرسة املهنيين:  -0

على إضافة أي قيمة لغرفة صناعة األخبار،  فهم يرون أن الصحفي الذي يعاني من ضعف في 

جوانب األداء اإلعالمي، لن تسعفه املعلومات النظرية التي درسها وفهمها وحفظها، ولن تجدي 

الجته لقضايا املجتمع من خالل الخبر أو التقرير، ما لم يكن يتمتع بقدر عال من نفعا في مع

املهارات واإلبداع في هذه املعالجة، فهؤالء يجعلون من الجانب التطبيقي أساسا في تأهيل 

الصحفيين، ومدخال لفهم الجوانب النظرية التي يدرك جوانبها خالل املمارسة ويراها حقيقة 

، حيث أن العاملين باملؤسسات اإلعالمية  (9100بو ضهير، )أ له في امليدانملموسة أثناء عم

يشعرون بالفرق في األداء اإلعالمي ألولئك الذين تدربوا على العمل الصحفي دون اإلهتمام 

بمدى فهم الطالب وإدراكه ألسس العمل الصحفي من الناحية النظرية، فهم يعتقدون أن 

عات يحتاجون إلى وقت أكبر لتطوير مهاراتهم العملية، وهو األمر الطلبة الذين قدموا من الجام

الذي اليناسب أرباب العمل فهم ال يستطيعون أن ينتظروا  وقتا طويال حتى يتم تأهيل هؤالء، 

مؤهلين ينخرطون مباشرة في العمل دون أي تأخير، ويعتقدون أن تعليم  افهم يريدون أشخاص

 الطالب في بيئة عمل طبيعية هو أفضل خيار لتوفير املهارات العملية املطلوبة في صناعة األخبار.

غياب  إن هذا االختالف في وجهات النظر حول ما يحتاجه خريجو الصحافة إلى تعلمه يدل على

أن يغطيه التعليم الصحفي عموما )أي التركيز على املعرفة النظرية اتفاق مشترك ملا يجب 

للصحافة أم على التطبيق العملي ملهن الصحافة(، وما زاد في هذا االختالف هو ظهور 

التكنولوجيات الجديدة، التي فرضت على مدارس وكليات الصحافة تحديا يتمثل في كيفية 

قررات التي ينبغي إدراجها في أقسام اإلعالم والصحافة. تنظيم البرامج الدراسية وما هي أنواع امل

ففي حين يصر بعض الباحثين في اإلعالم والصحافة على ضرورة تدريس طالب الصحافة 

الجانب النظري حتى يتمكنوا من التفكير بشكل نقدي وإبداعي، يصر آخرون على أنهم يحتاجون 
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من الباحثين أن االثنين يكمالن إلى تدريب عملي فقط، وبين هذا وذاك يرى صنف ثالث 

بعضهما البعض وأن طالب الصحافة واإلعالم بحاجة إلى كال النوعين من املعرفة النظرية 

والتطبيقية، بإعتبار أن املمارسة العملية تعطي الصحفيين القدرة على التعامل بنجاح مع البيئة 

 تفسير هذه البيئة.التي يعيشون فيها، بينما تعطي لهم النظرية القدرة على فهم و 
 

 النظري والتطبيقي في التكوين الصحفي: جدليةمناهج اليونسكو لتجاوز   .5

حول ماذا يحتاج الصحفي إلى  نواألكاديمييالرغم من اختالف وجهات النظر بين املهنيين  على

كما  الصحافة للطالب؟ مناهجمعرفته للقيام بعمله بدقة ونجاح؟ وما الذي يجب أن تعلمه 

إال أنهم يتفقون على ضرورة  تعليم الطالب أخالقيات املهنة  أشارنا سابقا في سياق هذا املقال،

 ناهجالباحثين إلى اقتراح م واملهارات الالزمة ملمارسة مهنة الصحافة، وهذا ما دفع بالعديد من

التوازن بين لتدرس الصحافة واإلعالم على املستوى الجامعي، ومعظمها يدعو إلى ضرورة تحقيق 

، عقد مؤتمر ملمثلي جمعيات ومنظمات 9112وفي عام  . (Hanitzsh , 2001) النظري والتطبيقي

تعليم وتدريس الصحافة في جميع أنحاء العالم، ضم كل من اململكة املتحدة وجنوب أفريقيا 

ك ملناقشة وكندا والصين وأستراليا وفنلندا واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة، وذل

القضايا ذات االهتمام املشترك الخاصة بتعليم الصحافة على غرار مراجعة املناهج األساسية 

على مبادئ عاملية مشتركة لتعليم الصحافة  اتفاقلتدريس الصحافة، وذلك للوصول إلى 

 واإلعالم.  

في سنغافورة  (WJECوقد عقد هذا املؤتمر األول الذي سمي باملؤتمر العالمي للتعليم الصحفي )

واستضافه مركز املعلومات اإلعالمية اآلسيوية بالتزامن مع مؤتمره السنوي،  9112في جوان 

ليتأسس فيما بعد املجلس العالمي لتعليم الصحافة والذي جاء ضمن مبادئه أن الصحافة هي 

مسعى عالمي وأنه يجب على طالب الصحافة أن يدركوا أنه على الرغم من االختالفات 

اسية والثقافية، فإنهم يشتركون في قيم وأهداف مهنية مع أقرانهم في الدول األخرى. ويؤكد السي

( أن مناهج الصحافة يجب أن توفر توازنا بين النظرية WJECمجلس التعليم العالمي للصحافة )

والتطبيق، وأن تركز على املهارات األساسية للقراءة واإلبالغ والكتابة الصحفية، كما يجب أن 

وجه الطالب إلى تخصصات إضافية مثل القانون واالقتصاد والسياسة والعلوم باإلضافة إلى ي

 ) منح الطالب الخبرة من خالل مختبرات الفصل الدراس ي والتدريب الداخلي أثناء العمل

Richards, self, 2017).  وأطلق ذات املجلس من سنغافورة املناهج النموذجية لتعليم الصحافة
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ونسكو، حيث كانت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(  قد التابعة للي

أجرت بحثا معمقا في مجال تعليم الصحافة، وأصدرت نموذجا للمناهج الدراسية للصحافة 

استخدمته العديد من مدارس الصحافة في جميع أنحاء العالم في السنوات التالية، وجاءت 

املؤسسات اإلعالمية لصحفيين مدربين تدريبا جيدا خاصة في البلدان  هذه املناهج تلبية لحاجة

النامية والديمقراطيات الناشئة. ووفقا للمناهج النموذجية املذكورة، يتم تنظيم تعليم 

 الصحافة في الجامعات عادة حول ثالثة محاور:
 

 .واملمارسات الصحفية اآلليات، املعايير،القيم، يتضمن املحور األول  -0 

 االقتصادية، الثقافية، السياسية، االجتماعية، املظاهر على التركيز يتضمن املحور الثاني -9 

 .الوطن حدود وخارج داخل الصحافة ملهنة واألخالقية القانونية

 .للصحافة الفكرية والتحديات العالم على التعرف الثالث املحور  يتضمن -0

اليونسكو مبادئ الصحافة التي تقوم  تعكس املناهج النموذجية التي صممتها

 : (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151209_ara)على

القدرة على التفكير والنقد، ويشمل ذلك مهارة الفهم والتحليل والتأليف وتقييم ما هو غير  -

 اد، ومعرفة أولية بوسائل اإلثبات والبحث.معت

 القدرة على الكتابة بوضوح وترابط باستخدام األساليب السردية والوصفية والتحليلية. -

 معرفة باملؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية والدينية واالجتماعية الوطنية والدولية. -

 معرفة بالشؤون والقضايا الجارية، ومعرفة عامة بالتاريخ والجغرافيا. -

وضع الخبراء الذين قاموا بتصميم مناهج اليونسكو لتدريس الصحافة، ثالث فئات من املقررات 

في هذه املناهج التي تتوافق مع املحاور الثالثة: التدريب املنهي، دراسات صحفية، الفنون 

وا تقديرات حول النسب التي يجب أن تأخذها املقررات في كل عام والعلوم، كما أنهم قدم

 دراس ي بالشكل التالي: 

٪ في  01٪ من املقررات الدراسية يجب تكون تدريبا مهنيا، و 91: قدروا أن السنة األولى

 ٪ في الفنون والعلوم.  21الدراسات الصحفية، و 

 ٪ في الفنون والعلوم.91افية و ٪ دراسات صح91٪ التدريب املنهي ، 91 السنة الثانية:

  ٪ في الفنون والعلوم . 91٪ من التدريب املنهي و  21 السنة الثالثة:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151209_ara
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يقترح نموذج اليونسكو للمناهج الدراسية مقررات يمكن تقديمها على مستوى البكالوريوس 

 : (Nistor ,2011) )الليسانس( ملدة ثالث سنوات والتي تشمل على ما يلي

تتضمن مقررات الكتابة، املنطق واألدلة والبحوث )يشمل التفكير النقدي(،  السنة األولى:

املؤسسات الوطنية والدولية، الثقافة العامة، التقارير والكتابة )األخبار األساسية(، قانون 

 الفنون والعلوم.  مقرراتاإلعالم و 

بث التقارير والكتابة  :  يجب أن تشمل كتابة التقارير والكتابة )صحافة متعمقة(،السنة الثانية

)اإلذاعة والتلفزيون(، أخالقيات الصحافة، صحافة متعددة الوسائط، اإلنترنت والتطورات 

 الفنون والعلوم.  مقرراتالرقمية، وسائل االعالم واملجتمع، و 

يجب أن تقدم التقارير والكتابة )الصحافة املتخصصة(، ورشة عمل صحفية:  السنة الثالثة:

والتحرير والتصميم واإلنتاج، مع التعليم األساس ي في التصوير الصحفي أو ورشة  إعداد التقارير 

 الفنون والعلوم.  مقرراتتلفزيون واإلنتاج واألداء، و للراديو أو لذاعية: تحرير اعمل 

ويؤكد النموذج على ضرورة أن يحظى الطالب على التدريب ملدة أربعة أسابيع في غرفة أخبار 

 السنة الثانية والثالثة خالل مسار تكوينهم.مهنية، إن أمكن في 

سنوات، وبعد التطورات التكنولوجيا التي شهدها حقل اإلعالم والصحافة، والتي أثرت  10بعد 

على طرق ممارسة العمل الصحفي وظهور أساليب ومهن جديدة، تابعت اليونسكو هذه 

، مؤكدة أن التعليم 9100التغيرات وأنتجت مناهج نموذجية جديدة لتعليم الصحافة سنة 

الصحفي وسيلة هامة تتحسن من خاللها املمارسات الفردية واملؤسسية للصحفيين، كما يجب 

على برامج الصحافة مثلها مثل الصناعة املهنية بشكل عام، أن تحدد وتحلل التغييرات املتعلقة 

املضامين ونماذج الجديدة إلنتاج  بدور وسائل اإلعالم، واحتياجات الجماهير، والوسائل

 توزيعها، حتى تتمكن من توظيف هذه التغيرات في تعديل مناهج وطرق تدريس الصحافة.

وبالعودة إلى املناهج العشرة الجديدة التي صممها خبراء اليونسكو، فهي تتعلق بمقررات 

 :(Nistor :2011, p61,62)  الصحافة التالية
 

لتحديات التي تواجهها صناعة اإلعالم منذ بدء في إشارة إلى ااستدامة وسائل اإلعالم :  -6

 األزمة املالية، والتحول إلى اإلنترنت كمحاولة لخفض تكاليف اإلنتاج.
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امتدادا للصحافة االستقصائية من حيث إدخال األساليب الكمية صحافة البيانات:  -0

 والنوعية في املمارسة الصحفية.
 

ءات الالزمة إلنتاج القصص بطريقة متنوعة توفير الكفا الصحافة متعددة الثقافات: -2

 ثقافيا.
 

على أساس افتراض أنها يمكن أن تعمل كممارسة تحررية  الصحافة اإلذاعية املجتمعية: -4

 للمجتمعات الفقيرة واملهمشة.
 

في إشارة إلى تأثير العوملة على وسائل اإلعالم، وتحديات األخبار العاملية في  الصحافة العاملية: -5

 األسواق املحلية وما إلى ذلك.
 

 التقارير الصحية، البيئة وتغير املناخ. -تتضمن أخالقيات البيولوجيا صحافة علمية:  -6
 

في املمارسة  يسلط الضوء على أهمية التحليل الجندري  النوع االجتماعي والصحافة: -7

 الصحفية
 

التركيز على الجوانب املتعلقة بحقوق اإلنسان في التقارير، ومعظمها في الصحافة اإلنسانية:  -8

 حاالت الصراع.
 

في إشارة إلى هجرة اليد العاملة، واستغالل العاملة في االتجار  اإلبالغ عن االتجار بالبشر: - 9

 بالبشر.
 

لك مواضيع حول السالمة الرقمية، وحرية التعبير أو بما في ذالسالمة والصحافة:  -62

 التهديدات ضد الصحفيين.

كنماذج تعليمية يمكن تبنيها من طرف  اقترحتها منظمة اليونسكواذا  هذه هي أبرز املناهج التي 

بين املعارف النظرية والتطبيقية  التوازن تحقيق ل دول العالم الثالث، وذلكدول العالم وخاصة 

املنظمة ركزت على ضرورة أن تكون في حياتهم املهنية، كما أن ها طالب الصحافة التي يحتاج

العناصر التي يجب أن تخضع إلى النقد والتقويم بصفة مستمرة ومنتظمة حتي املناهج من 

يمكن أن يكون مردودها اسهاما حقيقيا في انتاج صحفيين مفكرين وماهرين، وحتى تحقق هذا 

 الهدف البد من العمل على تطويرها وتوفير خصائصها األساسية والتي تتمثل في: 

 املعاصرة في مجاالتها. أن يواكب محتواها أحدث التطورات  -0

 أن تستجيب ملتطلبات التنمية في املجتمع.  -9
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 أن تتنوع خبراتها بما يقابل حاجة سوق العمل اإلعالمي.  -0

 إتاحة فرص االختيار للطالب بما يناسب استعداداتهم وميولهم والفروق الفردية بينهم.  -9

 مدى ما تتميز به من تطور ودينامكية.  -0

ملناهج بين املعرفة العلمية اإلعالمية ومشكالت البيئة اإلعالمية واالجتماعية مدى ربط ا -0

والثقافية املحيطة وقضايا املجتمع، ودرجة حساسية املناهج ملقابلة املجتمع وظروفه 

 املستقبلية. 
 

 الخاتمة: 

وفي األخير نستخلص أن املناهج الدراسية تلعب دورا هاما في توفير تعليم ذو جودة 

لطالب الصحافة واإلعالم، وتعتبر عملية تصميمها أمرا حيويا باعتبارها تأثر على نوعية مخرجات 

أقسام وكليات اإلعالم وعلى استعداداتهم لتولي وظائفهم املهنية مستقبال، لذا تقع على هذه 

ت التكوينية مسؤولية تطوير مناهجها وجعلها مرنة لتتكيف مع مستجدات العصر املؤسسا

ومتطلبات العمل اإلعالمي، كما أن اشراك جميع الفاعلين أكاديميين كانوا أو مهنيين يحافظ 

على تحديث املناهج الدراسية ويساهم في تحقيق التوازن بين الجوانب املهاراتية واملعرفية في 

 التدريس الصحفي.

كما يمكن القول أنه ال يوجد نموذج مثالي يمكن االحتذاء به، فلكل جامعة حرية اختيار ما 

يتناسب مع ظروفها الدراسية املستقبلية، باعتبار أن التعليم اإلعالمي ال يحدث من فراع بل 

 يتأثر بالعديد من املتغيرات اللغوية واإلجتماعية والثقافية املحيطة به. 
 

 قائمة املراجع: 
 

أنور حسين، عدنان حقي، األنماط املنهجية وتطبيقاتها في العلوم االنسانية والتطبيقية، )بغداد: دار  -0

  00(، ص 9112الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

الندوة  ،التكوين بأقسام املكتبات بالجزائر بين ثورة املعلومات وحتمية التجديد ،كمال بطوش -9

، 9، جامعة الجزائر9111،نوفمبر معي في مجال علم املكتبات واملعلوماتالعربية حول التكوين الجا

 الجزائر.
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 امللخص 

تتناول هذه الورقة البحثية  إطارا تحليليا ملفهوم الصحافة التشاركية  وتأصيالتها 

ات التي تم من خاللها وضع عدة تصنيفات، ومن  التاريخية والفلسفية  من منظور أهم التيار 

 أهمها النظرية السلطوية، الليبرالية، ونظرية املسؤولية االجتماعية .

وملا استطاعت الصحافة التشاركية أن تحتل مكانة  ال يمكن  التشكيك فيها بالجزائر سواء 

اإلسهام العلمي إلى تعلق األمر بالناحية الكمية أو الكيفية، ومن هذا املنطلق، يسعى هذا 

محاولة ضبط مختلف األفكار املكونة ملفهوم لصحافة املواطن، ومن الناحية اإلجرائية سيتم 

 .تحديد اتجاهات ومضامين عينة من املواقع اإلخبارية  )صحافة املواطن(

 الصحافة، الصحافة التشاركية، املواطنة، التقنيات الحديثة لإلعالم فاايية: املكلمات ال

 واالتصال.                                     
Abstract:  

 This paper aims to analyze the citizen journalism concept with both the 

international acception as in the Algerian experience. This first target requires 

an historical and philosophical review inspiring its content from the main 

theorical conceptions of the medias like the authoritarian theorie, liberal and 

theorie of social responsibility. From the other hand, the Algerian public space 

has known a variety and several of web sites specializing in citizen journalism, 

which lead us to discuss in this paper through a content analyze of some 

websites among the citizen journalism. 

  

Keywords:  Journalism, citizen journalism, liberal conception, NTIC 
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  :مقدمة .0

يمثل ظهور صحافة املواطن كممارسة فرضت نفسها كامتداد ومنافس في نفس الوقت 

للصحافة في شكلها التقليدي، حادثة أولى لم يسبق أن واجهها الباحثين في حقل علوم اإلعالم 

ات الصحفية ، واالتصال. ألن املحدد التقني كان يعد أهم مؤشر ميز أدبيات تاريخ تطور املمارس

فظهور اإلذاعة في عشرينيات القرن املاض ي وتعميم انتشارها الحقا، أثار العديد من التخوف 

حول احتمال زوال الصحافة املكتوبة بفضل ميزات الصوت والسرعة في نقل األخبار، السيما 

مام الباحثين مع تزايد توظيفها في حشد وتعبئة الجماهير قبل وأثناء الحرب العاملية الثانية واهت

ت ومواقف الجمهور. ونفس التخوفات سلوكيااإلمبريقيين بدراسة مدى تأثير مضامينها على 

والشكوك عادت للواجهة متسائلة عن مصير اإلذاعة، بعد بداية انتشار التلفزيون في نهاية 

الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين، حيث أصبح يوفر باللون، الصوت والصورة 

ادة إعالمية وترفيهية، تمكنت من استقطاب اهتمام كل من الجمهور الواسع والباحثين، م

باعتبارها أحد أهم وسائل االتصال الجماهيري في القرن املاض ي. وخالل سنوات التسعينيات، 

فتحت االنترنت املجال واسعا لظهور أشكاال جديدة من املمارسات االتصالية واإلعالمية تقوم 

على التفاعلية، يجتمع فيها النص، الصوت، الفيديو والصورة، لكنها على خالف ما  أكثر فأكثر 

سبقها من وسائل إعالمية، فهي تتيح إمكانية الولوج إليها عبر عدة وسائط ومنصات )هاتف 

ذكي، حاسوب، لوحة إلكترونية( وفي أي مكان جغرافي عبر العالم. ولعل أن االنتشار املذهل 

،  أدى البتكار وتحديث ممارسات 9555في بداية سنوات  9.5الويب التفاعلي لالنترنت خاصة مع 

جديدة في التجارة اإللكترونية، الخدمات املالية، التعليم،... وخاصة في استحداث أشكال 

جديدة في املمارسة الصحفية اإلعالمية على غرار الصحافة التشاركية أو ما يطلق عليها صحافة 

 املواطن.

ميز هذا النوع من املمارسات الصحفية على ما سبقه أنه ال يمكن حصره في املحدد إن أهم ما ي

سيرورة عملية إنتاج األخبار، حيث نشأت بالتكنولوجي فقط وإنما هو مرتبط بالدرجة األولى 

هذه الصحافة على شعار "الكل صحفي"،"نحن وسائل اإلعالم"، وتشير إلى نموذج صحافي 

و الجمهور بصفته صحفي غير محترف، يقوم بجمع املادة اإلعالمية يساهم في إنتاجه الفرد أ

ونشرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق إرسالها لطاقم من الصحفيين املحترفين 
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والهواة ليتم ترتيب أولوياتها ونشرها. وهذا ما يجعلها تتميز عن املمارسات الصحفية ضمن 

يرية السابقة التي كانت تعمل على صنع األخبار في إطار الوسائل اإلعالمية واالتصالية الجماه

صحفي مؤسساتي عمومي أو خاص، يقوم طاقم من الصحفيين املحترفين بالبحث وجمع املادة 

اإلخبارية ليتم معالجتها وترتيب أولوياتها في هيئات تحرير املؤسسة الصحفية ليتم نشرها أو بثها 

شبكات التواصل االجتماعي في لإلنترنت و  ار الواسعمن ناحية أخرى، ساعد االنتش للجمهور.

، من نزوح أغلب الجزائر على مستوى املؤسسات والعائالت و خاصة على املستوى الفردي

العناوين اإلعالمية إلى نوافذ العالم االفتراض ي، مرافقين بذلك لتطورات جديدة في التفاعل 

 واستقبال الرسائل اإلعالمية.

يول الخانة التي يمكن تصنيف فيها لية هذه املداخلة لتتساءل ومما سبق، جاءت إشكا

 مفهوم صحافة املواطن بالجزائر وكيف تاجلى ممارستها على الساية اإلعالمية؟ 

 ولإلجابة على هذا االنشغال ارتأينا تحليل هذه اإلشكالية إلى أسئلة فرعية:

 ( ما هي العوامل التي مهدت إلى ظهور صحافة املواطن؟  0

 ما هي مختلف املفاهيم املتصلة بصحافة املواطن؟( 9

( هل تقترح مواقع صحافة املواطن اإللكترونية  في الجزائر خدمة إخبارية تنافس أو تكمل 0

 وظائف الوسائل اإلعالمية التقليدية؟
 

 عوامل ظهور صحافة املواطن: .0

 :املفهوم الليبرالي للصحافة 0.0

التي  لم  الحقيقةمع التغيير الذي طرأ على  مفهوم  يرتبط ظهور التصور الليبرالي للصحافة 

سنة  John Miltonم حكرا على الكنيسة التي كانت تمارس على حسب قول 01تعد منذ القرن 

، احتكارا وتفردا في إقرار الحقيقة عبر الكتب و األشكال الصحفية األولى، حيث هاجم 0011

 (Têtu, 2008) ملتون ممارسة الكنيسة للرقابة  على الصحافة.

وقد تجلى عن هذا التصور الليبرالي لحرية التعبير والصحافة في دستور دولة السويد سنة 

، الذي جاء مرفقا  0110، الذي أكد على حرية الصحافة، وتاله دستور الواليات املتحدة 0100

 ،0120بإعالن للحقوق، الذي نص في مضمونه أنه ال يمكن املساس بحرية الصحافة، وفي سنة 
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نص الدستور األمريكي على أن الكونغرس لن يسن أي قانون من شأنه أن يحد من حرية 

 الصحافة والتعبير.
 

 املسؤولية االجاماعية للصحافة  0.0

في الوقت الذي لقت فيه النظرية الليبرالية رواجا بفعل التركيز على ضرورة تحرر واالستقالل 

رأسمالية واسعة عبر العالم، أخذت شيئا  من السلطة السياسية والعسكرية، تنامت حركية

فشيئا تنفذ وتتدخل في جوهر العمل الصحفي، مما أدى إلى توجيه عدة انتقادات للتصور 

الليبرالي لحرية اإلعالم بسبب سقوط الصحافة أسيرة بين أيدي أرباب العمل وأداة في خدمة 

هر االستبداد وحرمان مصلحة طبقة أو فئة دون أخرى، مما كان سببا في  في تجديد مظا

الجماهير املواطنين من التعبير ومعرفة الحقيقة بشكل موضوعي. وقد تجلت هذه الظاهرة 

  .(9551)إحدادن، بصفة واضحة في أملانيا النازية وإعالمها الدعائي
أدت الحرب العاملية الثانية وما رافقها من نماذج إعالمية دعائية سواء من طرف دول الحلفاء 

ية ودول املحور إلى قلب التصور الليبرالي للصحافة، حيث لم تعد هذه األخيرة هي التي أو الناز 

ينبغي أن تملي وتقول ما تفكر فيه، وإنما الجمهور هو الذي أصبح له الحق في اإلعالم. وهذا ما 

 من اإلعالن 02والتي تجلت بوضوح في املادة  نظرية املسؤولية االجاماعية لإلعالمتم بلورته في 

 .0211العالمي لحقوق اإلنسان سنة 

 فقدان الثقة في الصحافة الاقليدية : 3 .0

أظهرت املمارسات الصحفية خالل النصف الثاني من القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة،  

محدودية تحكمها في تغطية موضوعية ونزيهة للعديد من األحداث السياسية واألمنية وغيرها 

رب على العراق، والتنبؤات الخاطئة في االنتخابات، وعدم الكشف للعديد من املجاالت، كالح

من الفضائح السياسية والبيئية واالقتصادية واألمنية باإلضافة إلى عدم تمثيل كل الفئات 

والرقع الجغرافية في مضمونها، األمر الذي أدى إلى خلق أزمة ثقة الجمهور فيها. ومن نتائج هذه 

اض محسوس في سحب الصحف املحلية بالواليات املتحدة األمريكية أدى األزمة، تسجيل انخف

مليون في  95سنة وانخفاض عدد القراء ب  95عنوان من الصدور في ظرف  955إلى توقف 

نفس الفترة. كما أدى سوء تسيير الحمالت االنتخابية إعالميا وسبر اآلراء الكاذبة التي تنشرها 
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انخفاض في معدل املشاركة في االنتخابات األمريكية خالل إلى  (Têtu,2008) الوسائل اإلعالمية 

 باملائة. 00بنسبة  0229-0211الفترة 
 

  0.2تطور الويب الافاعلي  4.0

لعله يعد من أبرز العوامل التي أدت إلى تجسيد الصحافة التشاركية أو ما يعرف أيضا بصحافة 

فاعلي بين األفراد، عن طريق إنتاج ونشر املواطن بفضل التكنولوجيات الحديثة في النظام الت

مضامين تحريرية وصور و فيديوهات في أي لحظة وفي أي مكان من العالم وإمكانية تشاركها 

وتكثيف من نسبة إعادة مشاهدتها وقراءتها على مختلف منصات الشبكات االجتماعية وأيضا 

تكنولوجيا من انتقال املواطن تداولها من قبل وسائل امليديا اإللكترونية. لقد سمحت هذه ال

 Crowd sourcingمن مصدر للصحافة املكتوبة والسمعية البصرية في إطار ما كان يطلق عليه  

وتحوله إلى مصدر  public journalism ou le journalisme communautaireفي ما يعرف ب 

ات مع تفاقم أزمة ، وقد تطور هذا الشكل من املمارس  dé-mediatisationمباشر ودون وساطة 

التمثيل في األنظمة الديمقراطية وتبني العديد من الدول نظام الحوكمة التشاركية في تسيير 

 الشأن العام منذ منتصف التسعينات.
 

 مفاهيم يول صحافة املواطن 3

تعددت التسميات التي وصفت بها هذه الصحافة، فتارة نجدها موسومة بالصحافة التشاركية 

(journalisme participatif( خاصة في البيئة األمريكية )Henry Jenkins, la culture 

participative  وبعض الدراسات الفرنسية على غرار دراسة أستاذ اإلعالم الفرنس ي )Franck 

REBILLARD ( les strates du journalisme participatif) حيث عرفها على أساس املعيار،

اطن تلك التي يقوم بتسيير شؤونها طاقم من غير الصحفيين االحترافي "نعتبر صحافة املو 

 املحترفين في إنتاج ونشر املعلومات عبر االنترنت".

 Olivierفي حين فضلت فئة أخرى استخدام عبارة "صحافة املواطن" مثل دراسة أنجزها

Trédan :le journalisme citoyen en ligne : un public réifié  وأيضا دراسة ،Jean François 

Tétu : du public journalism au journalisme citoyen. 

، وكان يقصد بها في بداية التجارب journalisme amateurكما يوصف أحيانا بصحافة الهواة 

األولى باإلنتاج املباشر من قبل أشخاص غير محترفون لكتابات وصور سمعية بصرية لها عالقة 
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بأنه تتمثل في قيام أفراد غير محترفين في إنتاج    Franck Rebillardبأحداث الساعة. عرفها 

ونشر أخبار لها عالقة بمجريات األحداث. ويقصد بغير املحترفين، األفراد الذين ال يتقاضون أجرا 

. ومن جهتهما، عرف كل من ( Rebillard, 2011)مقابل نشاطهم التساهمي في إنتاج األخبار

Shayne Bowman et Chris Willis   صحافة املواطن أو الصحافة التشاركية "بأنها نشاط يقوم

به املواطن من أجل تأدية دور فعال في سيرورة جمع، تحري، تحليل، ونشر األخبار املتعلقة 

. وتسعى هذه املشاركة إلى تقديم معلومات ( Pellissier et Chaudy, 2009) باملسائل الراهنة"

 ة للممارسة الديمقراطية.مستقلة، مؤكدة، دقيقة، متنوعة ضروري

ومن التعريفات الشائعة لصحافة املواطن هو "ذلك النوع من الصحافة الحديثة، التي 

             تعتمد على العامة غير املتخصصين، الذين تسمح لهم وظائفهم أو مواقعهم في العمل، 

تهم، إلمداد الصحف أو تحركهم دوافع الرغبة في إيصال صوتهم إلى املجتمع والتعبير عن مشكال

    .(9500) أبل، ووسائل اإلعالم باألخبار واملعلومات"
 

 ما موقع الخدمة اإلخبارية في صحافة املواطن بالجزائر؟. 3

يمكن التمييز ين عدة أشكال للصحافة التشاركية أو املواطن في السياق الجزائري، فمن جهة، 

لى نظيرتها في الدول الغربية، أي أن الحظنا أنها ال تختلف من حيث الشكل في تجسيدها ع

الشكل األول منها تجسده الوسائل اإلعالمية التقليدية )قناة الشروق، النهار، دزاير تيفي،...( 

كامتداد ملضمونها عبر خلق أركان أو دمج مشاركة الجمهور من خالل إرسالهم ملواضيع عادة 

 على موقع القناة.صور وفيديو وشهادات، إما تبث على شاشة التلفزيون أو 

الشكل الثاني من هذه املمارسة الصحفية يتجلى في إنشاء مواقع أو فتح حساب على موقع 

فايسبوك )هذه األخيرة هي األكثر رواجا( من قبل صحافيين سابقين، عادة كانوا مراسلين 

فة للصحف أو وكالة األنباء، يعتمدون على مساهمة املواطنين ) موظفين، شباب، وشرائح مختل

 من املجتمع( كمصدر لألخبار.

أما الشكل الثالث لصحافة املواطن فنالحظه يتمثل في إنشاء ملواقع أو فتح لحساب على موقع 

التواصل االجتماعي فايسبوك من قبل مواطنين شغوفين ومهتمين بالعمل الصحفي من جهة 

  والشأن املحلي من جهة أخرى.
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 "الجلفة أنفو  ملوقع "دراسة يالة 0.0

الشكل التعاوني ألخيرة لصحافة املواطن بالجزائر)ومن أجل التقرب أكثر من هذه الحالة ا

والجمعوي لصحافة املواطن(، سلطنا الضوء على تجربة أحد أهم مواقع صحافة املواطن 

 )الجلفة أنفو(، من خالل املقابلة التي أجريناها مع مؤسس املوقع، السيد خالدي بالقاسم.
 

 ؟ الجلفة أنفو ضجت فكرة إنشاء موقع أ / كيف نشأت ون

 بإنشاء املواقع اإللكترونية و خاصة التي تتحدث عن منطقة الجلفة و  تكن
ً
من املهتمين كثيرا

في بداية سنة  ناموروث حضاري... فقد كان لدي  تبرز مكنوناتها و ما تزخر به من تراث و

انية... و حينما أصبح لدينا بعض املواقع للتعريف بمنطقة الجلفة على استضافات مج  9555

بإنشاء موقع الجلفة إنفو  نافي الجزائر إمكانية شراء املواقع على استضافات مدفوعة، قم

اإلخباري...حيث كان الدافع إلنشائه هو مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، خاصة 

من خالل إيصال املعلومة إلى متلقيها في وقت قصير )حق املواطن في املعلومة(، وهو ما تحقق 

ساكنة والية الجلفة و ما على الواقع بمشروع موقع إخباري الكتروني محلي لعرض آالم و آمال 

 جاورها، هو األول على املستوى املحلي...

في فتح منتدى يجمع كل  نافكر فثم تطورت الفكرة...ومع رواج املنتديات في بداية األلفية،  

الجزائريين خاصة أن املحتوى الجزائري آنذاك كان يخلو من مواقع ذات هدف اجتماعي )و هذا 

تواصل االجتماعي(، كما أن جل املواقع حينها تخاطب املتصفح بالطبع قبل انتشار مواقع ال

الجزائري باللغة الفرنسية، فقد حاولنا توفير محتوى عربي، خاصة و أن الشريحة العمرية األكثر 

تفاعال بفضل تحكمها الجيد في التكنولوجيا هي فئة الشباب املعّرب، وهي النسبة األكبر في 

 الجزائر والزالت إلى اآلن ...
 

ب/ كيف تقيمون عالقة املجامع املحلي من مواطنين و إدارات و مؤسسات بموقعكم على 

 ؟ضوء تجرباكم في امليدان

على العموم هي عالقة تكاملية وطيدة نسجتها ثقة الجمهور باملوقع، فنحن نسعى لتنوير 

بآرائهم في  املواطنين عن طريق ما يتم نشره، وكذا فتح املجال ملساهمات النخبة منهم لإلدالء

مساحات للنقاش،في حين يتم أخذ تفاعل القراء من رسائل و تعليقات بعين االعتبار ويتم بذلك 
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تبادل أدوار العملية االتصالية )بين مرسل و مستقبل( و كثير ما يتم تحريك بعض القضايا والرد 

 على انشغاالتهم.

خبارية و التحقيقات و االستقصاءات ومن خالل مقاالت الرأي  يتم نشر الوعي، و عبر املقاالت اإل 

نهدف إلى تبني مطالب وانشغاالت الساكنة من طرف ممثلي الشعب و فعاليات املجتمع املدني 

وهذا ما حدث في أحايين كثيرة. أما بالنسبة لإلدارات و الجماعات املحلية فهي عالقة مبنية على 

 التعاون و االحترام و التحلي باملسؤولية...
 

 لذي يميز موقع جريدتكم عن أي صحيفة )باملفهوم الاقليدي( من ييث:ج / ما ا

: حاليا الطاقم الصحفي بما فيهم مراسلي الجريدة عبر البلديات جلهم توظيف الطاقم الصحفي

 متطوعون بمحض إرادتهم...
 

 ، لذلك ال 9509: لم يتم بعد إصدار النصوص التطبيقية لقانون اإلعالم توفير البطاقات املهنية

ُيعتبر كصحفيي الجرائد االلكترونية كصحفيين محترفين وليس يهم بطاقة مهنية مثل زمالئهم في 

 وسائل اإلعالم األخرى، و نكتفي عادة بمنح أمر بمهمة.
 

: من حين آلخر يتم التعاقد مع بعض األقالم بالقطعة، ولكن في غالب األحيان توفير األجور 

بالكاد تغطي كراء السيرفر )الخادم( و مقر الجريدة و بعض  التطوع هو السائد...وعائدات اإلشهار 

 األعباء األخرى.
 

مثل أي مؤسسة إعالمية أخرى  أنهاعالقتها باإلدارات املحلية و املواطنين ) هل ينظر لها على 

ال تلقى العناية الكافية أو العكس أصبحت تهم املواطن و املسؤولين املحليين أكثر  أنهاأم 

 ؟فأكثر(

فة إنفو ُيسمع بها من طرف املسؤولين حتى قبل تقلدهم املناصب بالوالية...لذا تجد أنها الجل

تلقى العناية الكافية واملتابعة اللصيقة بدء من الوزارات و مرورا بالوالية و انتهاء بمختلف 

واضيع اإلدارات. واملسؤول األول على الوالية عادة ما يلزم أعضاء الهيئة التنفيذية بالرد على امل

 املنشورة ...في إطار حق الرد املكفول.
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هل تعاقدون أن تأطيرا قانونيا لصحافة املواطن أمر ضروري أم أنه ينبغي تركها على /  د

 يالها )خاصة وأن القانون العضوي لإلعالم لم يشير إليها(

ن تشريع املواطن الصحفي مطالب مثل غيره من األشخاص بااللتزام بالقانون، وان كان وال بد م

 أن يحمي حقوق املواطن الصحفي.  -حسب رأينا-إطار قانوني فيجب 
 

 :تحديد موقع الخدمة اإلخبارية في عينة من مواقع صحافة املواطن  0.3

التجأنا إلى العينة القصدية نظرا لكثرة وتعدد املواقع، وفضلنا أن تكون مواقع مستقلة عن 

 أالف مشترك في الصفحة. 05عددا يفوق عن  الصحافة املؤسساتية التقليدية، والتي تضم

والهدف من تحليل مضمون هذه املواقع يكمن في معرفة ما مدى تقديم أو إنتاج هذه املواقع 

ملادة إعالمية حية تثير وتجيب عن انشغاالت  الرأي العام املحلي وما مدى إسهام املواطنين في 

                راءهم في مقاالت أو تقارير تجسيد صحافة املواطن والنقاش العام عن طريق طرح آ

  ت كأحد مميزات الديمقراطية التشاركية.تاجار ريبو أو 
 

 : Constantine  Newsموقع أخبار قسنطينة   0.0.3
، ال تمتلك موقع إلكتروني، متواجدة فقط على شبكة التواصل  05020عدد املشتركين: 

 االجتماعي فايسبوك

 ديسمبر: 05ديسمبر إلى غاية  50ة من منشورات املوقع في الفتر 

باملائة عبارة عن تقديم خدمات )كراء املحالت، طلب أرقام الهاتف للعيادات الطبية،  05

 الخضر والفواكه، أحوال الطقس...( أسعار األدوية،  القتناءمساعدات 

 باملائة من املضمون يتمثل في نشر صور ورسائل تشجيعية لبعض املشتركين 05

ت التي بثت على القنوات الريبورتاجائة تتمثل في إعادة نشر مضامين بعض الصحف أو باملا 05

 حول والية قسنطينة.
 

 3Mnewsأخبار قسنطينة  0.0.3

 01/00/9501ألف مشترك، تأسست بتاريخ  921910عدد املشتركين 

ها ، رغم أناالجتماعيعبر شبكة التواصل  مساهميهاشعارها "صحافة املواطن"، تتواصل مع 

 تمتلك موقع إلكتروني، إال أنه غير فعال و محين. 



                                        

 

 صحافة املواطن في الجزائر بين إشكالية                                   جمال بوشاقور    

   ملمارسة الصحفيةتحديد املفهوم وا                                                 

                

26 

 

ما يميز هذا املوقع أنه يمتلك قسط من االحترافية في تغطية األحداث وتغذية مضمون صفحته 

من الحين إلى األخر، اللوقو على امليكرفون، وعلى الشاشة، تواجد وتغطية مستمرة لبعض 

 059100تشارك و أزيد من  910د من أشخاص لقي أزي 1األحداث )حادث سير راح ضحيته 

لكن الحظنا أن هذا املوقع يعتمد أيضا وبكثرة على إعادة نشر مضامين ما تناولته  إعجاب.

الوسائل اإلعالمية التقليدية السيما تلك التي تتطرق ملباريات كرة القدم، وضعف في التفاعل 

 على األحداث االقتصادية. 

 ت السلطات املحلية، لكنها ال تلقى تفاعل هي األخرى.كما الحظنا تغطيات متكررة لنشاطا
 

 موقع الجلفة أنفو  0.0.3

 05/09/9500تأسس بتاريخ 

 نقل األخبار املحلية بالجلفة وضواحيهايؤكد في صفحته الرئيسية على أنه موقع ي

 أهم ما يميز مضمون منشوراته: 

 النقلألشخاص مرض ى، خدمات  االستغاثةنداءات  -

 اإلرشادات الطبيةمعلومات حول   -

 صور عن ازدحام في الطرق   -

 فيديوهات للتسلية والضحك  -

 تغطية قرعة الحج -

 تغطية نشاطات السلطات املحلية -
 

 . مناقشة ناائج الاحليل 4

مقارنة بالدراسات واألدبيات التي تناولت مميزات صحافة املواطن في بعض التجارب بكوريا 

ارسين أن املساهمين في إنتاج املادة اإلعالمية هم (، الحظ الدAgoravoxالجنوبية وفرنسا ) 

 تقريبا ينتمون إلى فئة النخبة الطلبة من مستوى دكتوراه، أساتذة، موظفين، ومثقفين

 ( Pignard et Noblet, 2009.) 

نالحظ في الحالة املدروسة أن هناك غياب للمادة اإلخبارية كما جاء في تعريف صحافة  -

 .بة" تساهم في إثراء هذه املواقعوعدم وجود "نخ املواطن
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_ طغيان الخطاب العاطفي على حساب الخطاب العقلي واملوضوعي، حيث أضحت تتجسد نوع 

املخاطبة لعقول الجمهور املستقبل ( la dictature de l’émotionمن الديكتاتورية العاطفية )

 )دق ناقوس الخطر(. يطبع معظم املنشورات على منصة التواصل فايسبوك

 تصب أكبر نسبة من املضمون لهذه املواقع في القالب االجتماعي -

_ تميل مضامين هذه املواقع لتغطية نشاطات السلطات املحلية مما يعيد طرح مسألة 

 املوضوعية والتمثيل واملواطنة في الديمقراطية التشاركية.
 

 :خاتمة .5

في الجزائر  املواطنلم يعد يختلف اثنان حول األهمية التي أصبحت تحظى بها صحافة 

        على غرار  ما توليه أغلبية دول العالم بغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية، أو ديانتها 

       ولعل أن التعدد في أشكال وتطبيقات مفهوم صحافة املواطن  أو نمط حياتها االجتماعية.

الفترة التاريخية  دراسة على متغير يعود إلى عدة متغيرات، ركزنا في هذه الأو الصحافة التشاركية 

والسياق السياس ي والتكنولوجي الذي يحدد أحيانا املسار التطوري للمفهوم من الناحية 

أملفاهيمي للصحافة التشاركية بمتغير البيئة تأثر  التصور  أيضا . كما الحظنا التجريدية النظرية

ض التجارب التي خاضتها بعض املواقع ففي بعض الحاالت الرائدة لبع التي ينشأ و يتفاعل فيها. 

بفرنسا، تعاني بعض املواقع) عينة الدراسة( لهذه الصحافة   Agoraاإلخبارية على غرار  

بعض املسائل املتعلقة بالتمويل ومساهمة النخب في إثراء انعكاس بالجزائر من امتداد و 

من الضرورة امللحة أن  على هذا األساس أصبح  .محتواها، طبيعة املواضيع املطروحة للنقاش

تطوير   إنشاء مواقع إلعالم املواطنة وتأطيره حتى يتمضمن أولوياته يضع املجتمع املدني 

على نطاق واسع  يشمل الحياة السياسية، املؤسساتية، االجتماعية، هذه الصحافة استخدام 

 والبيئية.
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 قائمة املراجع :. 1
 

 كتاب، الناشر، )مكان النشر: الناشر، سنة النشر(، : املؤلف)ة(، عنوان الاملؤلفات

 الصفحة.

  ديوان الطبوعات الجامعية، الجزائر، زهير إحدادن، مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال، 0

 .9551الطبعة الرابعة، 

 املؤلف)ة(، عنوان املقال، اسم املجلة، املجلد، العدد، السنة، الصفحة.املقاالت : 
 Jean François Tétu, «Du «public journalism» au «journalisme citoyen»», 

Questions de Communication, 13/2008, journals 

openedition.org/questionsdecommunication/1681, p 71-88. 
 

 Franck Rebillard, Création, contribution, recommandation : les strates du 

journalisme participatif, Les Cahiers du Journalisme N° 22/23 –Automne 

2011. 
 

 Nicolas Pélissier et Serge Chaudy, « Le journalisme participatif et citoyen 

sur internet : un populisme dans l’air du temps ?, Quaderni,70/2009,              

89-102 

 Nathalie Pignard-Cheynel, Arnaud Noblet, La mobilisation du mythe du 
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 ، العنوان الكامل للملف، ذكر املوقع بالتفصيل:(السنة) اسم الكاتب مواقع االنترنيت:
http://adresse complète (consulté le jour/mois/année)à….h….(heure) 

، بتاريخ  www.alqabas.comفوزية أبل، اإلعالم اجلديد.. و"صحافة املواطن"، مقال نشر على موقع 
 .سا.51، على الساعة 0250ديسمرب  20، مت اإلطالع عليه يوم  51/20/0252

 

 

 

http://www.alqabas.com/


 

 املؤلف املرسل : إسماعيل شرقي

 

                                                                                     

                44 -29ص ، (0229)  20/ العـــدد:   6 املجلد             
 

 

       

     

 املعالجة االعالمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خالل مواقع الفضائيات االخبارية

 -والعربية نت 02سة تحليلية مقارنة ملوقعي فرانس درا-
Media treatment of the phenomenon of illegal immigration through satellite 

news sites - A comparative analysis of France 24 and Arabia Net - 

 إسماعيل شرقي

 أستاذ محاضر ب 

 2جامعة باتنة 
ismail.chergui1200@gmail.com 

 رمزي جاب هللا 

                                                                     أستاذ محاضر ب                                                                                                                

 2جامعة باتنة 
amzy742@gmail.comr                                                                             

  

 40/40/9452تاريخ النشر  :           92/41/9452تاريخ القبول:                 51/40/9452تاريخ االستالم: 

 لخص:م

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل مضمون املواد الخبرية املنشورة على مواقع 

والعربية نت(، فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير  90الفضائيات اإللكترونية االخبارية ) فرانس 

الشرعية، والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف في التغطية االخبارية للظاهرة على مواقع 

راسة. وما سبقه من أحداث وما ترتب عليه من نتائج وتبعات، بما في ذلك تحليل األطر الد

 الخبرية التي قدمت من خاللها األحداث املختلفة للهجرة غير الشرعية وتداعياتها.
 

 الهجرة غير الشرعية ،مواقع الفضائيات االخبارية، املعالجة االعالمية،  الكلمات املفتاحية:

  دراسة تحليلية مقارنة                          

Abstract 
 

This study aims at monitoring and analyzing the content of the news 

articles published on the websites of the electronic satellite news channels (France 

24 and Arabia net) concerning the phenomenon of illegal immigration, and to find 

out the differences and the similarities in news coverage of the illegal immigration 

on the study sites. And the events that preceded and the consequences that 

followed, including the analysis of news frameworks through which various 

events of the illegal immigration and its consequences were presented. 
 

Keywords: news site, illegal immigration,  comparative analysis,  phenomenon. 
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 مقدمة:.2

تعد التغطية اإلعالمية للقضايا واألحداث العاملية املختلفة من أهم ما تقوم به املؤسسات 

اإلعالمية عبر وسائلها الفنية والتحريرية، وتتعدد في تلك التغطيات طريقة الصياغة والعرض، 

وشكل ومضمون تقديم األخبار والصور، وقد تتعرض املعلومات واملواد الخبرية املختلفة 

لعمليات من التأطير يقوم بها القائمون على العمل اإلعالمي وفقا ألهداف وسياسات تسعى هذه 

 املؤسسات لتحقيقها.

ومع التطور التقني في وسائل االتصال وظهور شبكة األنترنيت، وما تبعها من تطور في النشر 

ساليب وأشكال اإلعالمي، وإطالق ما عرف بالصحف االلكترونية، ازدادت الحاجة إلى تطور أ

التغطية اإلعالمية لألحداث املختلفة عبر العالم. وملواكبة التطورات املتالحقة في تكنولوجيا 

اإلعالم واملعلومات وما حدث بينهما من اندماج، وسعيا للوصول إلى شرائح أخرى من الجمهور 

وات التلفزيونية املتابع للقنوات التلفزيونية في مناطق العالم املختلفة، لذا لجأت هذه القن

املختلفة إلى إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة األنترنيت من أجل االستفادة من الوسائل 

 .االلكترونية الجديدة

وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من األحداث الدولية التي حظيت باهتمام إعالمي 

افة األشكال والقوالب كبير، حيث ظهرت تغطية واضحة لها في مختلف وسائل اإلعالم وبك

 اإلخبارية، 

هذا كله يجعل من الهجرة وتحديدا الهجرة غير الشرعية موضوعا يحتاج إلى دراسات 

صلة ملختلف املجتمعات تتناوله من أبعاد متعددة حسب التخصصات العلمية ذات ال

 .والثقافات

رية( ملعرفة االسلوب ولدراسة هذا املوضوع استند الباحث إلى نظرية األطر اإلعالمية )اإلخبا

اإلعالمي الذي تناول به املوقعان ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقد جاءت الدراسة وفقا للخطة 

 التالية:
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 موضوع الدراسة وإطارها املنهجي: .0

 موضوع الدراسة:.  2.0

 إشكالية الدراسة وتساؤالتها:2.2.0

شرت في املجتمعات العربية أصبحت الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية التي انت

عامة واملجتمع الجزائري خاصة خالل السنوات األخيرة، وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة 

مجتمعية مركبة ومتعددة األبعاد، فهي نتاج لعدة عوامل محلية وعاملية، حيث لعبت العوملة 

باشر يشكل مالمح دورا مباشرا في تفاقم هذه الظاهرة، حيث تفاعل العالمي مع املحلي بشكل م

الظاهرة. كما تعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر ذات االبعاد املتعددة سياسيا، اقتصاديا، 

اجتماعيا وأمنيا أيضا نتيجة الكثير من املتغيرات االجتماعية والسياسية ترتبط باالنفتاح والتغير 

 القيمي بين املجتمعات.

عالم تسليط الضوء عليها من خالل تغطيتها عبر ونظرا النتشار الظاهرة أصبح لزاما على اال 

وسائله املختلفة، ومن بين أهم الوسائل االعالمية املهمة التي تلعب دورا مهما في ايصال 

ع االلكترونية االخبارية فهي تلعب دورا أساسيا في   املعلومات حول الهجرة غير الشرعية املواق

وخصوصا عندما يتعلق االمر بمآس ي إنسانية  تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية،

مثل غرق املهاجرين الغير شرعيين في مياه البحر، حيث أصبحت هذه املواقع تؤثر بشكل واضح 

 وكبير على الجماهير وتشكيل توجهات الرأي العام إزاء هذه الظاهرة .

يار موقعي ونظرا لتعدد املواقع االلكترونية الخاصة بالفضائيات اإلخبارية قمنا باخت

والعربية نت ملحاولة معرفة الطريقة والكيفية االعالمية التي تناول بها هذين املوقعين  90فرانس

 ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خالل ما يلي:

والعربية نت ظاهرة الهجرة غير  90كيف عالج املوقعان االلكترونيان لقناتي فرانس  -

 الشرعية؟ 

رئيس ي بشكل دقيق قمنا بتقسيمه إلى تساؤالت فرعية بدورها ولإلجابة على التساؤل ال

 مقسمة إلى قسمين، وقد جاءت كاآلتي:

 ماهي املواضيع التي تناولها املوقعان في معالجة هذا الحدث؟ -2

 ماهي مصادر املعلومات التي اعتمد عليها املوقعان في معالجة الظاهرة؟  -0

 ي معالجة الهجرة غير الشرعية؟ماهي الفنون الصحفية التي استخدمها املوقعان ف -3

 ماهي العناصر والوسائط التفاعلية التي استخدمت إلبراز املوضوع؟ -2
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 ماهي أوجه االتفاق واالختالف بين املوقعين في التناول االعالمي لهذه الظاهرة؟   -5
 

 أهمية و أهداف الدراسة:0.2.0
 

 واقع اإللكترونية تكمن أهمية الّدراسة في أهمية شقيها الهجرة غير الشرعية، وامل

للفضائيات اإلخبارية، فاألولى تعد ظاهرة زاد انتشارها في اآلونة األخيرة وذلك راجع لعدة 

أسباب أهمها ارتفاع نسبة الحروب خاصة في املنطقة العربية إضافة إلى ارتفاع معّدل 

كبيرة الفقر والبطالة، مما جعل اهتمامنا يزيد لدراسة هذه الظاهرة التي لديها تأثيرات 

 على جميع األصعدة، سواء سياسيا، اقتصاديا، أمنيا ...

  هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وسائل اإلعالم تعد من أهم الوسائل التي يمكن أن

تسلط الضوء بشكل دقيق وتساهم في الحد من أخطار هذه الظاهرة من خالل 

عالم الجديدة التي معالجتها لها، ومن أهم الوسائل اإلعالمية الحالية نجد وسائل اإل 

ترتبط باألنترنت خاصة املواقع اإللكترونية الخاصة بالفضائيات اإلخبارية التي أعطت 

أهمية كبيرة للظاهرة من خالل الحديث عنها، مما جعلني كباحث أهتم بمعرفة طريقة 

معالجة هذه املواقع لظاهرة الهجرة غير الشرعية وقمت باختيار موقعين إلجراء مقارنة 

 طريقة العرض اإلعالمي لهذه الظاهرة في كال املوقعين..حول 

 والعربية نت لظاهرة  90الكشف عن طبيعة معالجة املوقعين اإللكترونين فرانس

الهجرة غير الشرعية وتقييم طريقة تناولهما للموضوع في إطار نظرية األطر اإلعالمية أو 

 األطر اإلخبارية.
 

 مفاهيم الدراسة اإلجرائية: 0.0

  : تعريف الهجرة الغير الشرعية 2.0.0

الهجرة غير الشرعية هي كل دخول عن طريق البر، البحر او الجو، الى االقليم دولة ما 

بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق مزورة او بمساعدة شبكات الجريمة املنظمة، ويعتبر 

 لية والقوانين الوطنية.املهاجرون في هذه الحالة مخالفين للشروط التي تحددها االتفاقيات الدو 
 

 املواقع االلكترونية :0.0.0

  يعرف املوقع االلكتروني انه مجموعة من الصفحات والنصوص ومقاطع الفيديو املترابطة

وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهدف الى عرض ووصف املعلومات والبيانات عن جهة ما او 
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كان وال عنوان فريد محدد مؤسسة ما، بحيث يكون الوصول اليه غير محدد بزمان وال م

 .(0226)الزغبي،  يميز عن بقية املواقع االخرى على شبكة االنترنت.

  املوقع االلكتروني هو تلك املساحة االلكترونية املحجوزة ضمن خادم ما وتحت اسم نطاق

معين في الشبكة العنكبوتية وهو عيارة عن مواد معلوماتية تمكن ان تحتوي على نصوص 

او مقاطع          ومات او مواد سمعية او بصرية ثابتة ومتحركة كاألغاني او صور او رس

الفيديو ويتم تصميم املوقع االلكتروني بلغات برمجية وتصميمية خاصة يفهمها الكومبيوتر 

ويتم رفعه بعد ذلك وتحميله على شبكة االنترنت باستخدام برامج خاصة وتطبيقات 

 (.0222)الديلمي،  معينة.
 

 ملواقع االلكترونية للفضائيات االخبارية: ا 3.0.0
 

املواقع االلكترونية االخبارية عموما هي تلك املواقع التي تعرض االخبار املستحدثة وتعتمد في  -

اغلب االحيان على وكاالت االنباء او مراسلين خاصين لها، إضافة الى نشر املقاالت الخاصة 

بعضها الى عقد برتوكوالت مع مواقع اخرى لتبادل  باملوقع او نقال عن مواقع اخرى، وقد تلجا

 (.0222)الديلمي،  االخبار واملوضوعات الصحفية االخرى 

واما في دراستنا هذه فنقصد باملواقع تلك املواقع الخاصة بالقنوات الفضائية االخبارية محل 

 والعربية نت. 90البحث وهي موقع فرانس 

 ما تعرف هي نفسها :وليس من ان نعرف هذه املواقع على حسب 

وهي موقع يستخدم  9440هو موقع تابع للقناة التي تم انشاؤها في ديسمبر  90فموقع فرانس  -

ثالث لغات لنشر اخباره وهي العربية، والفرنسية، االنجليزية وهو موقع اخبار دولية برؤية 

  .فرنسية معتمدة على تباين اآلراء

اة العربية اململوكة الخاص السعودي ، وهو وسيلة اما موقع العربية فهو ايضا تابع لقن -

 اعالمية عربية الثقافة منفتح على االخر على تعريفهم.
 

 اإلطار النظري للدراسة )نظرية األطر الخبرية(:.3

يعد مفهوم األطر اإلعالمية أحد املفاهيم الجوهرية الذي يتفاعل في تكوينه العديد من 

ل دور وسائل اإلعالم وتأثيراتها، وهي من أبرز املفاهيم الحديثة املداخل النظرية التي تسعى لتناو 

 التي توضح دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته حول القضايا املختلفة.

 (.0225)حسونة، 
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ويوجد خلط في في مجال دراسات األطر اإلعالمية أساسه عدم اتفاق الباحثين على 

للّداللة على التأطير، فهناك ثالثة مصطلحات صريحة تدل على استخدام مصطلح علمي موحد 

" الذي يشير إلى عملية التأطير كعملية اتصال جماهيري متعددة framingالتأطير هي: "التأطير" "

" الذي يشير إلى الزوايا والجوانب التي يتم من خاللها تغطية farmeاألطراف، ومصطلح "األطر" "

صيات والقضايا املختلفة وتأثيراتها على الجمهور، بينما يشير األحداث واملوضوعات والشخ

" إلى "إطار عمل" ويعتبر هذا األخير معنى غير معبر بدقة عن املقصود frame workمصطلح إطار "

 .(0229) عبده،  بعملية التأطير

 ويمكن القول أن اإلطار اإلعالمي هو عملية تفاعلية تتم بين مكونات العملية االتصالية،

بهدف إبراز جوانب محددة من القضية املطروحة، وإغفال جوانب أخرى بما يتناسب 

وإيديولوجية القائم باالتصال، بهدف تفسير األحداث وتحديد املشكالت وتشخيص األسباب 

 والبحث عن حلول وتأطيرها بما يتوافق والسياسة التحريرية للمؤسسة اإلعالمية.

  (.0225)حسونة،
 

 جي للدراسة:اإلطار املنه .2

 منهج الدراسة وأدواتها:2.2
 

نظرا لنوع الدراسة وطبيعتها فقد تم االعتماد على منهج املسح الوصفي الذي يعتبر هذا 

علميا يعتمد عليها الباحثون في الحصول على معلومات وافية ودقيقة في مجتمع او ظاهرة 

 (.0222)قندلجي، اجتماعية وذلك بغرض الخروج بنتائج علمية 

ويعرف منهج املسح بانه املنهج الذي يلجأ فيه الباحث الى جمع البيانات ميدانيا بوسائل  -

 (.2996) الهادي ، عبد املجيد ،  متنوعة بغرض الكشف والوصف والتحليل.

ويمكن القول ان منهج املسح الوصفي في مجال االعالم يهدف الى التعرف على شخصية  -

        غيرها من الوسائل سواء من حيث الشكل او املضمون  الوسيلة االعالمية وما يميزها عن

  (.0229زغيب، ) او حدود التأثير.

           ان االداة التي يتم استخدامها دراستنا هذه لجمع البيانات هي تقنية "تحليل املحتوى" 

  .او "تحليل املضمون" وهي اداة رئيسية لجمع البيانات الخاصة بالدراسة امليدانية

           ويعتبر تحليل املضمون احد االساليب البحثية التي تستخدم في وصف املحتوى الظاهر  -

 (.0222)العبد، او املضمون الصريح للمادة االعالمية وصفا موضوعيا وكميا 
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وقد استخدمنا لعملية التحليل الكمي ولكيفي استمارة تحليل املضمون كأداة لتوصيف املادة 

 .(0223)بن مرسلي، .اءت في موقعي الدراسة ملعالجة ظاهرة الهجرة غير االعالمية التي ج
 

 مجتمع الدراسة و عينته:0.2

نعني بمجتمع البحث أو املجتمع العام جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها، 

يتكون املجتمع في تحليل املحتوى مثال جميع األعداد التي صدرت في الصحيفة أو مجموعة 

لتي يتم اختيارها في فترة الدراسة، أو جميع البرامج التلفزيونية التي عرضت خالل الصحف ا

 (.0223)العبد وعزمي ،  التحليل.فترة 

 كل املواقع االلكترونية الخاصة بالفضائيات االخبارية. في ويتمثل  مجتمع دراستنا  

 العربية نت. و  90أما عينة الدراسة فقد جاء اختيارها بطريقة قصدية لكل من فرانس 
 

 املواقع االلكترونية االخبارية: .5

 سمات وخصائص املواقع االخبارية:2.5

حيث تتوافر العديد من املصادر و املواقع الصحفية التي  التغطية الصحفية الفورية: -2.2.5

تبث أخبارها بشكل فوري و متجدد على األنترنيت ،مما يتيح للصحفي الحصول على املعلومات 

" التي توفر معلومات األخبار  Breaking Newsكما تتوفر بعض املصادر على حزمة الـــ " في حينها

 املفاجئة.
 

حيث يمكن أن توفر األنترنيت تغطية حية لألحداث من موقع  :التغطية الصحفية الحية -0.2.5

وتعمل  فضال عن إمكانية تغطية مؤتمرات صحفية حية عن بعد، حدوثها في لحظة وقوعها،

 يد من الشركات املتخصصة على تطوير تقنيات البث الصحفي الحي على األنترنيت.العد
 

حيث بمقدور الصحفي باستخدام األنترنيت القيام بكل  التغطية الصحفية الذاتية: -3.2.5

بمصادره وكتابته  االتصالمفردات العمل الصحفي بمفرده ،من إختيار املوضوع ،وجمع بياناته و 

 ونشره.
 

حيث تتوافر اإلنترنيت على العديد من املصادر الصحفية  غطية الصحفية املتعمقة:الت -2.2.5

التي تتناول ذات املوضوعات بطرق متنوعة مما يسمح بالتعرف على أبعادها املتعددة كما يوجد 

العديد من الروابط التي تحيل الصحفي إلى مصادر ووثائق و إحصاءات و بيانات تعمق معرفته 
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ملوضوع الذي يكتب عنه فضال عن وجود العديد من املصادر املساعدة من ومعلوماته عن ا

 قواعد معلومات و موسوعات ..الخ و التي تساعد في استكمال أبعاد املوضوع و خلفياته.
 

حيث تتيح اإلنترنيت إمكانية التفاعل اإليجابي بين القراء التغطية الصحفية التفاعلية:  -5.2.5

حيث أصبحت السيادة في  ركة القراء في أداء األعمال الصحفية،وتزيد من مشا والصحفيين،

الصحافة اإللكترونية الحديثة للقارئ ،الذي أصبح بمقدوره الرد على كل اآلراء واملعلومات 

 (.0222)بخيت،  املنشورة.
 

 أساليب التحرير للمواقع االخبارية:0.5
 

اإللكترونية اإلخبارية من مجموعة من يتكون الخبر اإللكتروني أو الخبر املوجود على املواقع 

 العناصر هي كاآلتي:

العناوين: يمثل العنوان في الخبر على املوقع اإللكتروني رابطا ينتقل املستخدم عند النقد عليه  -

 إلى تفاصيل الخبر.

محتوى الخبر)نص الخبر(: حيث نجد فيه تفاصيل املوضوع، ويحتوي نص الخبر عادة على  -

 بار متصلة أو متعلقة بالحدث أو بتفاصيل و تحليالت لها عالقة بنص الخبر،روابط خاصة بأخ

 تفاصيله. انتهاءوغالبا ما نجد هذه الروابط إما في نص الخبر ذاته أو بعد 

 هي الصورة األساسية للخبر ،ويمكن في بعض الحاالت الضغط عليها لتكبيرها. الصورة: -

ومات توضيحية لتفسير أو شرح الخبر ليتضح عناصر مصورة: وهي عبارة عن شعار أو رس -

 بشكل أكبر في ذهن القارئ أو املستخدم.

أو مشابهة له  وتمثل روابط أخبار و موضوعات متعلقة بالخبر، روابط متصلة بالخبر: -

 وتوجد هذه الروابط أسفل الخبر أو على جانبه. وملوضوعه،

 عرض الحدث الذي يتناوله الخبر.هي عبارة عن ملفات صوتية أو مرئية ت صوت و فيديو: -

هي مجموعة من الصور املتتابعة التي يكون هدفها توضيح تفاصيل الخبر  شرائح مصورة: -

 (.0225)شرين،  بشكل أكبر.
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 الهجرة غير الشرعية: .6

 أسباب الهجرة غير الشرعية: 2.6

 العوامل السياسية:-2.2.6

العوامل التي أدت إلى تسارع وتيرة الهجرة غير  تعتبر األسباب السياسية األمنية من بين أهم

الشرعية، حيث أصبحت أعداد كبيرة من الشباب يخاطرون بحياتهم ويتركون ديارهم بحثا عن 

أوضاع أفضل للعيش. حيث أنه من املالحظ أن الهجرة الّدولية أخذت بالتأثر أكثر فأكثر 

سياسية، وعلى الرغم من أن األسباب السياسية هي من أكثر العوامل الدافعة بالعوامل ال

للهجرة غير أنها ال ترتبط باألوضاع التي تعيشها الّدول املصدرة فقط، بل تتجاوزها إلى سياسات 

 (.2995عواد، )الّدول املستقلة أّدت بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة إلى تشجيع الهجرة إليها. 

راعات السياسية ونظم الحكم الجائرة تؤدي إلى هروب نسبة كبيرة من كما ان الص

املواطنين إلى الّدول األكثر ديمقراطية، وتعد الحروب الّدولية واألهلية على رأس قائمة الّدوافع 

السياسية التي تؤدي إلى الهجرة إلى أي بلد آخر حيث األمن و االستقرار، فإذا لم يفتح هذا البلد 

ء املنكوبين الفارين من جحيم الحرب بطريقة مشروعة، فال خيار أمامهم سوى حدوده لهؤال

 (.0222) الفيل، الهجرة غير الشرعية مهما كانت العواقب. 

ومن األسباب السياسية القسرية أيضا التي تدفع إلى الهجرة ضغط القوة والتهديد 

ل يؤدي إلى هجرة خارجية واالستيالء أي أن التدخل العسكري الخارجي من أي دولة من الّدو 

إضافة إلى أن الضغط السياس ي املحلي يؤدي كذلك إلى الهجرة، ففي معظم الّدول النامية أين 

. تنعدم الديمقراطية وتسود النظم الديكتاتورية يؤدي ذلك أيضا للهجرة خارج الوطن. 

 (.2990)فياض، 

ية التي يعيشها الشباب فالهجرة غير الشرعية هي في الواقع تعبير عن السخط على الوضع

في بلدانهم، فالّدول املصدرة للمهاجرين تتسم في معظمها بالحرمان السياس ي والنظم الفردية 

وفقدان حرية التعبير عن الرأي، وغياب مبادئ حقوق اإلنسان بحيث يشعر الفرد بحالة من 

الكرامة اإلنسانية. عدم االستقرار النفس ي واالجتماعي والرغبة في البحث عن ملجأ آمن يحقق له 

  (.0222)الزيدي، 
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 :العوامل االقتصادية واالجتماعية -0.2.6

لعب االقتصاد دورا مؤثرا ومهما في الوقت الحاضر في مختلف دول العالم. حيث ترسم ي

سياسات الّدول واستراتيجياتها لتحقيق هدف رئيس ي يتبلور في اتجاهها لتحقيق التنمية 

 لى زيادة موارد الّدول املالية ويمكنها خلق فرص عمل ملواطنيها.االقتصادية التي تؤدي إ

وبهذا يعتبر العامل االقتصادي من أهم العوامل الدافعة ملغادرة اإلقليم الوطني بصفة غير 

مشروعة، ويتضح ذلك من خالل التباين الكبير في املستوى االقتصادي بين البلدان املصدرة 

 (.0225) الخشافي ،ان املستقبلة لهم. للمهاجرين غير الشرعيين والبلد

عالوة على ذلك فإن البيانات الخاصة بالحوافز االقتصادية كشفت على أنه في كثير من 

األحوال تكون هذه الحوافز هي السبب الرئيس ي للهجرة حيث أن التباين في املعيشة للسكان في 

ن هي العامل املشجع على الّدول املرسلة من جانب، والّدول املستقبلة من جانب آخر تكو 

  (.2990)فياض،  الهجرة.

     ولعل الفقر الشديد هو السبب الرئيس ي وراء الهجرة، ففي بعض األحيان تحدث مجاعة 

أو أوبئة تؤدي إلى طرد السكان من موطنهم األصلي، لذا فإن تدني مستوى املعيشة والفقر 

 (.0222) بيبرس، . الشديد وظروف العمل السيئة دفعت اإلنسان إلى الهجرة

وتأتي البطالة في صدارة املشكالت االقتصادية التي تعاني منها الّدول املصدرة للمهاجرين، 

كما أنها املحرك األساس ي لتوجه العاطلين عن العمل إلى مغادرة اإلقليم بصفة غير مشروعة 

 (.0222) بتقة، بعد فشل معظمهم في إيجاد فرص للعمل.

بطالة زيادة حجم الفقر، كما يشكل التباين في األجور عامال محفزا ومن انعكاسات ظاهرة ال

 على الهجرة .

أما الدوافع االجتماعية فهي ترتبط بالّدوافع االقتصادية ارتباطا طرديا فالبطالة وتدني 

مستويات املعيشة على الرغم من كونها عوامل اقتصادية إال أنها ذات انعكاسات اجتماعية 

 ية في ذات املجتمع الذي تنشأ فيه.ونفسية وأمنية سلب

فاألفراد يتطلعون إلى الهجرة بدافع تحقيق حلم النجاح االجتماعي أو بحثا عن الوجاهة 

االجتماعية املفقودة في بالدهم بفعل البطالة والفقر، ويندفعون نحو الهجرة وقبول املخاطرة 

 (.0229 )شعبان،  .إلى الحد الذي يقبلون فيه أي عمل مهما كان مذال أو تافها
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 انعكاسات الهجرة غير الشرعية:.0.6

   (0222)رشاد،األثر االقتصادي:  -2.0.6

بداية البد أن نشير إلى أن الناحية االقتصادية تتأثر بها كل من بلد املهاجر األصلية والبلد 

ذا األثر املستقبلة له حيث تتأثر موازين املدفوعات في كال البلدين نتيجة تلك الهجرة ويتثمل ه

 السلبي الذي يمس الجانب االقتصادي لكال البلدين فيما يلي:

يزاحم هؤالء املهاجرون غير الشرعيين األيدي العاملة في الّدول املستقبلة لهم خاصة في  -

شركات القطاع الخاص، حيث يلجأ إليهم أصحاب األعمال لتدني أجورهم فينعكس ذلك بدوره 

 فة، مما ينتج عنه انتشار للبطالة بشكل مرتفع.على العمالة في الّدولة املضي

زيادة الطلب على املواد الغذائية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ويقابلها في الجانب األخر  -

 انخفاض في مستوى معيشة الفرد وثبات في الّدخل.

ول إلى كما أن جماعات الجريمة املنظمة التي تقوم بمساعدة املهاجرين غير الشرعيين في الوص -

الّدول املستقبلة تساهم بشكل كبير في تهديد االقتصاد اإلقليمي من خالل القيام بغسل أموالها 

املتحصل عليها من تجارتها غير املشروعة، إذ ال يتم دفع ضرائب على تلك األموال مما يؤدي إلى 

 استثمارية.حرمان تلك الّدولة من موارد مالية إضافية كان من املمكن توظيفها في مشروعات 

  (.0222)كامل، 
 

 األثر األمني: 0.0.6
 

نظرا لكون العامل األمني ألي دولة هو محور عملية التنمية فسنقوم من خالل ما يأتي 

 بعرض اآلثار السلبية التي تخلفها الهجرة غير الشرعية على الجانب األمني للّدولة املستقلة.

مكاتب الوهم واملقصود بها مكاتب إلحاق  يترتب على ظاهرة الهجرة غير الشرعية انتشار  -

العمالة بالخارج التي تغرر بضحاياها الراغبين في السفر حيث يتم إنشاء مكاتب مؤقتة لغرض 

 جمع مبالغ مالية من الضحايا.

يثير هؤالء الوافدون واملهاجرون الكثير من املشاكل من خالل املظاهرات واالعتصامات مما  -

لكات العامة إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، كما يعمد هؤالء املهاجرون يؤثر على األمن واملمت

 إلى إثارة املشاكل بغرض تعديل أوضاع معينة خاصة بمعيشتهم أو بنظام عملهم أو بأجورهم.

صعوبة اكتشاف رجال األمن لنوعية معينة من الجرائم التي يقوم بها هؤالء املهاجرون  -

ة تستخدم األساليب الحديثة في القيام بعملياتها مما يحتم على النخراطهم في عصابات إجرامي
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الجهات األمنية للّدول املستقبلة التحديث املستمر ألجهزتها وبرامجها وأفرادها ملواجهة ذلك 

 (.0220)أحمد،  .(0222) رشاد،  النوع من الجرائم.
 

  نتائج الدراسة: . خاتمة /2
 

خاصة بالبحث في طريقة معالجة املوقعين اإللكترونيين بعد عملية التحليل لعينة الدراسة ال

'' ''والعربية نت'' لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقسيم طريقة تناولهما للموضوع 90''فرانس 

 خلص الباحث لجملة من النتائج نذكرها كما يلي:
 

  90قدرت املواد اإلخبارية التي تضمنتها الصفحات الرئيسية لكل من موقع ''فرانس'' 

مادة خبرية جاءت منوعة بين: الخبر، التقرير، املقال،  87''والعربية نت'' بنسبة بلغت 

الربورتاج، وحتى املواد الفيلمية أو البرامج التلفزيونية التي يتم نقلها أو وضعها على 

الصفحات الرئيسية للموقع غير أن باقي املواد اإلخبارية فقد يتم توزيعها على باقي 

 ة باملوقع حسب األبواب والصفحات املعتمدة فيه.الصفحات الخاص

  أظهرت النتائج أن املواد اإلعالمية التي تحدثت من الظاهرة ''الهجرة غير الشرعية'' في

، أما باقي املشورات اإلعالمية %08.09الصفحة الرئيسية في كال املوقعين قدرت بنسبة 

وكذا بتوجيه للموقع، فنوزعت على صفحات املوقعين املختلفة كر حسب اختصاصه 

 .%09.07حيث قدرت نسبة هذه املادة املشورة على هذه الصفحات بـــ 

  جاءت معالجته لظاهرة الهجرة غير الشرعية على 90أوضحت النتائج أن موقع ''فرانس ''

موضوعا تتراوح بين أخبار ومقاالت وتقارير وفقا ملا وضحته  09الصفحة الرئيسية مقدرة بـــ 

موضوعا ومادة إعالمية   80ـ أما باقي املواضيع املقدرة بـــ %00.19وية املقدرة بـــ النسبة املئ

، ومقارنة بــــ %00.08فقد نشرت على نختلف الصفحات األخرى للموقع حيث قدرت بــ 

''العربية نت'' فقد أظهرت النتائج أنه ال يوجد اختالف كبير من حيث نشر املواد اإلخبارية 

 00رة موضوع الدراسة، فما نشر على الصفحة الرئيسية للموقع فقد قدر بـــ املعالجة للظاه

موضوع قد تم نشرها على باقي صفحات  17مادة خبرية، أما باقي املواد اإلعالمية واملقدرة بـــ 

 املوقع.

  أظهرت نتائج التحليل أن كال املوقعين يبينان موقفا سلبيا إزاء الظاهرة ''ظاهرة الهجرة غير

، في حين حقق املوقف أو االتجاه املحايد %75.00عية''، من خالل ما وضحته نسبة الشر 
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عادت للموقف أو االتجاه  %47.05، أما أقل نسبة هي %54.41للموقعين ما نسبته 

 اإليجابي للموقعين.

  بينت نتائج التحليل أن اتجاه املواقع اإلخبارية نحو السياسة األوروبية املتبعة فيما يخص

غير الشرعية، إذ يتضح عموما أنها تتخذ موقفا إيجابيا وفقا ملا وضحته النسب  الهجرة

مقارنة باملواقف األخرى ''السلبية واملحايدة''، حيث حظيت  %08.70املئوية املقدرة بــ 

 .%57.00، بينما حظيت نسبة االتجاه املحايد بـــ %00.14نسبة االتجاه السلبي بـــ 

 تعلقة بنوع املصادر الداخلية املستخدمة في املواقع اإلخبارية أسفرت نتائج التحليل امل

ملعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن كال املوقعين يعتمدان املحرر الصحفي كمصدر 

، تلتها %10.00ملعالجة الظاهرة بنسبة أكبر من باقي املصادر األخرى، ذلك ما وضحته نسبة 

 .%50.10بعوث بنسبة لصالح املراسل الصحفي ثم امل%92.70نسبة 
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Field study on a sample of Algerian university youth from October to 

November 2018 
  

  صونية عبديشصونية عبديش

  أستاذة محاضرة أستاذة محاضرة 

  ((33كلية علوم اإلعالم واالتصال )جامعة الجزائر كلية علوم اإلعالم واالتصال )جامعة الجزائر 

abdiche_s@yahoo.fr   البريد االلكتروني: 

  كهينة علواش كهينة علواش 

  أستاذة محاضرة أستاذة محاضرة 

  ((33كلية علوم اإلعالم واالتصال )جامعة الجزائر كلية علوم اإلعالم واالتصال )جامعة الجزائر 

alouache2013@gmail.com   البريد االلكتروني:  
 

 53/50/9502تاريخ النشر  :           35/50/9502تاريخ القبول:                 92/50/9502تاريخ االستالم: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  امللخص:

أدت الثورة الشرسة على شبكة االنترنت إلى الحد من استعمال اللغة العربية،                

وفرض استخدام الحرف الالتيني للولوج إلى املواقع اإللكترونية حتى إن كان محتواها 

ية باللغة العربية،  ففرضت نفسها كلغة ثالثة على الشبكة، وهي مزيج من العرب

واإلنجليزية؛ حيث يتم استبدال الحروف العربية بحروف وأرقام أجنبية. ومع زيادة نفوذ 

برز مشكل واقع  وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على فئات املجتمع خصوصا الشباب ،

القيم والهوية في العصر الجديد )عصر التواصل االجتماعي(، وتضارب بين الهويات والقيم 

تصارعة، فكثر توظيفها في مجاالت متعددة  ذات قيم متفاوتة ومتغايرة من املتعددة وامل

 مجتمع إلى آخر،حيث  تعرضت املجتمعات املحافظة لتغيرات عاملية في ظل الحضارة 

 

mailto:abdiche_s@yahoo.fr
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ية الثقافية تعد اللغة العربية أعرق لغات العالم وكانت أكثر اللغات التصاقا بالهو  مقدمة :  

لغة القرآن الكريم، وقد أثبتت جدارتها ب -عز وجل -وحفظ تراث العرب وحضارتهم، ، ميزها هللا 

 على مر العصور، بفضل نقلها للمعرفة، فكانت لغة العلوم والتكنولوجيا والطب.

ومع بروز الوسائط اإلعالمية واالتصالية  الجديدة التي استقطبت العديد من األشخاص 

ائحهم وانتماءاتهم، فرضت العديد من التحديات التي تؤثر على القيم والثقافة والهوية بشتى شر 

وظهور عالم جديد  وهيمنة نمط كوني من الثقافات والجماعات االجتماعية في البلدان النامية، 

افتراض ي يسهل التحكم  فيه عن بعد، ما خلق أزمة في بنية املجتمع، و شبكاته 

لجماعية، والقضاء على خصوصيات بعض الشعوب. ففرضت تحديات شتى وهويته ا  الترابطية

من هنا بدأت تظهر تحديات  على كل كيان حضاري رسخته الحقب الزمنية الطويلة للحضارة.

جديدة للغة العربية ال تقل خطورة عن التحديات السابقة، بل تتفوق عليها؛ نظرا النتشار 

واالتصال، وتأثيرها املباشر في جميع شرائح املجتمع  العوملة والتكنولوجيات الحديثة لإلعالم

واللغة، كما  وخصوصا الشباب، التي أوجدت حضارة عاملية جديدة تنادي بوحدة الثقافة

تعرضت اللغة العربية لهجمات كثيرة عبر العصور من أعداء العرب واملسلمين بل حتى من 

والطرق؛ كونها الوسيلة التي تحمل لواء أبنائها ذاتهم لتحطيمها والقضاء عليها بشتى الوسائل 

اإلسالم، كما تعرضت لهجمة شرسة من املستغربين بدعوتهم إلى استخدام اللهجة العامية بدال  

  .املعاصرة والتقدم التكنولوجي الذي أحدث صراع في منظومة القيم املوروثة منها واملستوردة 

.املستحدثة الشباب الجامعي واللغة -لغة الدردشة -لعربية والهويةاللغة االكلمات املفتاحية:   

Abstract:  

               The fierce internet revolution has limited the use of the Arabic 

language and imposed the use of Latin characters to access websites, even if 

their content is in Arabic. It has imposed itself as a third language on the web, a 

mixture of Arabic and English; Arabic letters are replaced with letters and 

numbers Foreign. With the increasing influence of the means of social 

communication and its impact on the social groups, especially young people, the 

problem of the reality of values and identity has emerged in the new era (the era 

of social communication), and the conflict between multiple identities and 

conflicting values. Conservative societies of global changes in the light of 

modern civilization and technological progress, which created a conflict in the 

system of inherited and imported values.   

   Keywords: Arabic Language and Identity - Chat Language - University Youth 

and New Language.  
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من الفصحى، وكذا تدريس اللغات الحية باملدارس، كاإلنجليزية والفرنسية بدال من العربية؛ 

              العلمية الجديدة، كما دعوا بحجة أنها لغة ال تستطيع استيعاب العلوم واملصطلحات 

إلى استبدال الحروف الهجائية العربية بالحروف الالتينية. هذا ما يدعو الى التساؤل عن مصير 

اللغة باعتبارها أحد مكونات الهوية و القيم والثقافات املحلية أمام زخم الثقافة االفتراضية 

وتوحيد القيم وتفريق الهوية.خصوصا أن ما يميز التي فرضتها العوملة بهدف الغاء التمايزات 

اللغة العربية هو الحروف العربية، فالتحول إلى الكتابة بحروف التينية يهدد هذه اللغة بالزوال 

واالندثار، كما أن هذه الكتابة ال توصل املعنى الصحيح بقدر ما توصل املعنى العكس ي، وهذا ما 

لتواصل والتخاطب لتأدية املعنى الحقيقي املراد أوجب استخدام الحروف األصلية للغة ا

 إيصاله.

أو ما يسمى بلغة الدردشة عبر  -فانتشار ظاهرة كتابة اللغة العربية بحروف التينية 

مواقع التواصل االجتماعي، بات يهدد حروف اللغة العربية ويمحو خصوصيتها، بزيادة األخطاء 

 لالتينية واألرقام غير املفهومة.اإلمالئية ومزج خليط من الكلمات العربية وا

إن هذا الهجين الدخيل على اللغة العربية ال يخضع لقواعدها وال ضوابطها وأسسها 

املتعارف عليها؛ كونها تعتمد على االختصارات سواء بالحروف العربية أو األجنبية، وهي لغة 

بدأت مع رسائل الهاتف مشفرة ال يفهمها  إال من يستعملها؛ فظاهرة اللغة الشبابية الجديدة 

النقال ثم تطورت وتوسعت مع انتشار شبكات التواصل االجتماعي التي فرضت إدخال رموز 

وأرقام، فأضحت الحروف العربية تكتب بحروف ورموز فرنسية وإنجليزية مع إدماج اللهجة 

 العامية )الدارجة( بكتابة عربية فصحى، ليجد الشاب الجامعي الجزائري نفسه أمام هذا

االستعمال للهجين اللغوي الذي بات يدردش ويعلق كتابيا بخليط  من الحروف العربية 

 والالتينية، ويركز على استعمال لغة الرموز والرسوم واألرقام.

لذا جاءت هذه الدراسة امليدانية محاولة لتحديد سبل تغيير هذا النمط الجديد الذي 

الكلمات العربية والالتينية واألرقام غير  بات يهدد لغة الضاد، ويشوه كلماتها بخليط من

املفهومة، خصوصا مع تنامي انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت خطرا على مستقبل اللغة 

العربية، كيف ال وفئة الشباب الجزائري املثقف واملتعلم تضرب قواعدها وال تبالي بضوابطها؟!، 

 لفيسبوك.بل يستعمل اللغة السهلة للتواصل والدردشة عبر شبكة ا
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"كيف أسهمت شبكة من هنا، فإن إشكالية الدراسة تمحورت على الشكل اآلتي: 

الفيسبوك في التأثير على استخدامات الشباب الجامعي الجزائري للغة العربية؟"، أو بعبارة 

أخرى "ماهي انعكاسات استخدام الطلبة الجامعيون للغة الدردشة عبر الفيسبوك على 

 لهوية العربية؟".اللغة  كأحد مكونات ا

 لإلجابة على هذه اإلشكالية طرحنا التساؤالت اآلتية:

الجزائري للغة العربية في ظل فيما تكمن أهم مجاالت استخدام الشباب الجامعي  -0

 التكنولوجيا الحديثة ؟ 

 ما هي لغة الدردشة األكثر استخداما لدى الشباب الجامعي الجزائري؟ -9

ام الشباب الجامعي الجزائري للغة املبتكرة الجديدة على فيما تتمثل أسباب استخد -3

 الفيسبوك؟

 فيما تكمن آثار استخدام اللغة املستحدثة على اللغة العربية؟  -4

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: أهداف الدراسة:

 تقص ي أهم مجاالت استخدام الشباب الجامعي الجزائري للغة العربية. -

 لغة الدردشة األكثر استخداما لدى الشباب الجامعي الجزائري.اكتشاف  -

تحديد األسباب التي تدعو الشباب الجامعي الجزائري إلى اللجوء للغة البديلة )لغة الدردشة(  -

 عوض اللغة العربية عبر الفيسبوك.

اللغوي معرفة آثار االستعمال املفرط  للهجين اللغوي من قبل الشباب الجامعي على املستوى  -

 والجوانب النحوية والصرفية.

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية دراستنا في إبراز الخطر الذي يهدد أمن وسالمة اللغة األهمية النظرية: 

العربية بوصفها اللغة الوطنية التي تعبر عن الهوية والثقافة األصيلة للشعب الجزائري؛ ولذلك 

 لشباب بصفة عامة.يفترض أن تكون اللغة األصل في استخدامات ا

أتت هذه الدراسة ملحاولة االطالع على وجهات نظر مستخدمي موقع األهمية التطبيقية: 

الفيسبوك من الطلبة الجامعيين الجزائريين لهذه اللغة الهجينة ودواعي العزوف عن قواعد 

جة، وحروف اللغة العربية الفصحى، حيث تحولت كتابة هذه اللغة إلى هجين من العامية الدار 

أحيانا بحروف التينية،  وأحيانا أخرى كتابة لكلمات عربية بحروف التينية والدردشة بلغة 

 األرقام والرموز. 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

رجوعا إلى طبيعة املوضوع ، فإن دراستنا تصنف ضمن الدراسات نوع البحث أو الدراسة:     

ظاهرة أو موضوع محدد، كما تعتبر من الوصفية  التي ترتكز على وصف دقيق وتفصيلي ل

أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من خالل 

فترة أو فترات زمنية معلومة  وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة 

ام من خالل هذه حيث تم االهتمع املعطيات الفعلية للظاهرة. موضوعية، وبما ينسجم م

الدراسة بتصوير واقع اللغة العربية مع استخدامات الشباب الجامعي الجزائري للغة الدردشة 

 واستبدال حروفها ملعرفة األثر الذي يحدثه هذا االستخدام على مستقبل اللغة العربية.

عن ة اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي بحكم مالءمته لطبيعة الدراسمنهج الدراسة:     

 طريق مسح عينة من الشباب الجامعي الجزائري عن طريق استمارة استبيانية.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

يتمثل مجتمع الدراسة الذي أجرينا عليه دراستنا في الشباب الجامعي  مجتمع الدراسة:    

 نس واملاستر. في كلية علوم اإلعالم واالتصال، لكال املستويين الليسا 3الجزائري بجامعة الجزائر 

غير  العينة القصديةاعتمدنا في دراستنا على أسلوب عينـــة الدراســــة و أسباب اختيارها:      

، التي كان فيها االختبار كيفيا استنادا إلى أهداف بحثنا. ويعود اختيارنا للشباب االحتمالية

م بكلية علوم اإلعالم الجامعي الجزائري  في مرحلة الليسانس واملاستر في قسم علوم اإلعال 

، ملا كشفته العديد من الدراسات من أن فئة الشباب هم أكثر 3واالتصال، بجامعة الجزائر 

ُوضع في البداية لخدمة استخداما للتكنولوجيا، ومنها تطبيقات األنترنيت كالفيسبوك، علما بأنه 

 م فئة الطلبة  .جامعة هارفارد األمريكية، لذا كان اختيارنا قصديا للشباب ومنهطالب 

فكان اختيارنا لطلبة املرحلتين  بحكم تدريسنا لهم؛ ما سهل علينا عملية االتصال 

باملبحوثين وتوزيع االستمارة واسترجاعها، مع مالحظة ردود أفعال الطلبة بحكم احتكاكنا بهم 

انا استبي 995أثناء توزيع االستمارات، ما مكننا من ضمان استجابتهم ؛ حيث قمنا بتوزيع 

مقسما بالتساوي بين فئتي الذكور واإلناث؛ وذلك بهدف التعرف على آراء كال الجنسين، وتم 

 استمارة. 955استرجاع 

فتتمثل في فئة الطلبة من تخصص علوم االعالم واالتصال   خصائص عينتناأما عن 

لفيسبوك. املستويين الليسانس واملاستر املستخدمين بشكل دائم ملوقع ا  3من جامعة الجزائر 
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سنة، كون الطلبة )عينة الدراسة(  ال  35إلى  90سنة، ومن  94إلى  01تتراوح أعمارهم بين 

يتعدى عمرهم عن هذا السن في مرحلتي التكوين  إال نادرا. كما خصت العينة كال الجنسين 

 . ذكورا وإناثا وكان التوزيع بالتساوي ملعرفة أكثر املستخدمين للغة الدردشة عبر الفيسبوك

ارتأينا استخدام أنسب األدوات البحثية املالئمة ملسح رأي الشباب أدوات جمع البيانات: 

الجامعي الجزائري التي تمكننا من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من البيانات واملعلومات التي 

 تحقق الوصول   إلى أهداف الدراسة، واعتمدنا في هذا الصدد على أداتي املالحظة واالستبيان.

وقد اعتمدنا على املالحظة باملشاركة بحكم احتكاكنا بالطلبة )عينة الدراسة(، ومالحظتنا     

الدقيقة ألفراد العينة من الجنسين املستخدمين للغة الدردشة عبر الفيسبوك ؛ للتواصل 

والتعبير ومعرفة آرائهم حول دواعي هذا االستعمال وأسباب عزوفهم عن استعمال اللغة العربية 

 صحى؛ ومن ثم معرفة تطلعاتهم ودرجة وعيهم بمصير ومستقبل هذه اللغة الوطنية الرسمية.الف

لكونه أكثر األدوات  ؛اعتمدنا كذلك على االستبيان بوصفه أداة من أدوات جمع البيانات   

ارتباطا باملنهج املسحي؛ وفيما يتعلق بالبيانات الشخصية فقد اخترنا متغير الجنس، والسن، 

التعليمي، كما قمنا بتقسيم أسئلة االستمارة إلى خمسة محاور تمثل تساؤالت  واملستوى 

الدراسة، تم عرضها على مجموعة من األساتذة املحكمين لتنقيحها وتصحيحها وثبات صدقها، 

مفردة للتأكد من سالمة ووضوح األسئلة وفهمها دون  35ثم وزعت على عينة قبلية عددها 

 عناء. 

 مجاالت الدراسة:

، بقسم علوم 3وزعنا االستمارة في كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر املجال املكاني:  -

 ، الواقعة في ببن عكنون بالجزائر العاصمة.3اإلعالم، في جامعة الجزائر 

 .9501الدراسة في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر تم إنجاز هذه املجال الزمني:  -

 صمة من مستويي الليسانس واملاسترويتمثل في الشباب الجامعي بالجزائر العا :املجال البشري  -

مفردة 955، الذين بلغ عددهم 3بقسم علوم اإلعالم بجامعة الجزائر   

 

 



    

استخدام الشباب الجامعي لغة الدردشة عبر الفيسبوك                                   عبديش ةصوني  

يةمكونات  الهوية  العرب  كأحد  وانعكاساتها على اللغة                               علواش كهينة   
 

51 

 

 

 :الجانب التطبيقي: التحليل الكمي والكيفي لنتائج االستمارة االستبيانية

للغة العربية في ظل التكنولوجيا مجاالت استخدام الشباب الجامعي الجزائري ا: ( 2جدول )

 حسب متغير املستوى التعليمي 

                                    

 املتغير

اإلجابة   

 املجموع الكلي ماستر ليسانس

 النسبة ت النسبة ت النسبة ت

%03.21 32 %01.13 93 % 05.01 00 نشر معلومات وأفكار علمية  

%05.51 03 %00.00 90 حكم وأقوال فالسفة وأدباء  31 03.09%  

نشر ما يتعلق بالهوية الوطنية 

 والثقافية
33 99 % 31 91.01%  15 90.52% 

%00.91 90 % 01,34 90 للتعليق على منشورات املوقع  41 00.14% 

للترجمة من األجنبية إلى 

 العربية
59 50.34 % 50 54.00%  51 59.11%  

تبادل الرسائل ومشاركة 

 اآلخرين
39 90.33 % 02 04.13%  00 01.91%  

%51.10 05 % 05.00 00 للترفيه والتسلية  90 52.39%  

%055 912 % 055 092 % 055 005 املجموع  

مبحوث( أن يختاروا أكثر من إجابة واحدة 955في هذا السؤال كان على املبحوثين )  

لتكنولوجيا أن أفراد العينة يتداولون على وسائل ا (0رقم )تظهر لنا إحصائيات الجدول 

باستخدام اللغة العربية في عدة  -خصوصا الفضاء االفتراض ي والشبكات االجتماعية  -الحديثة 

مجاالت؛ حيث سجلت أعلى نسبة في نشر كل ما يتعلق بالهوية الوطنية والثقافية في طور 

أيضا في طور الليسانس، أعقبتها نسبة مهمة  %99، تقابلها % 91.01"املاستر" بنسبة وصلت إلى 

، في حين تفضل عينة %01.13في نشر املعلومات واألفكار العلمية لدى طلبة "املاستر" بنسبة 

، فيما %90.33الليسانس استخدامها في مجال تبادل الرسائل ومشاركة اآلخرين، وذلك بنسبة 

تتفاوت النسب في املجاالت األخرى، كالترجمة من األجنبية إلى العربية، وكذا مجال الترفيه 
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ت نجد أن أفراد والتسلية بنسب ال تفوق العشرة باملائة في أغلبها. وباستنطاق هذه املعطيا

واعون ومدركون ألهمية اللغة وما يمكن أن تضيفه  -في مرحلة املاستر   العينة ـــ خصوصا

للشعوب واملجتمعات العربية، فهي رمز الستمرارية األجيال؛ لذا يركزون على نشر القيم الوطنية 

ل ما يتعلق بالهوية الوطنية والثقافية، وهذا ما يجسد استمرارية اللغة العربية وحفظها من وك

 الزوال، فزوالها من زوال األمة والتراث العربي.

إن هذه املعطيات تفند ما شاع حول اللغة العربية من أن وظيفتها ضيقة، وليست لغة 

ء للغات أخرى على أساس أنها يشع بريقها إنتاج علمي ومعرفي، وهو ما يدفع األغلبية إلى اللجو

فاعتماد املبحوثين على اللغة العربية في نشر األفكار العلمية . (0)اللغة العربيةوأكثر استعماال من 

يجسد فكرة البحث في كونها لغة الخطاب والبحث، ووسيلة لتلقين العلوم؛ لذا فإنها تتعدى 

 . (9)األمور التي يتم تداولها عبر الفيسبوك

لغة الدردشة املستخدمة لدى الشباب الجامعي الجزائري حسب متغير الجنس :(0جدول )  

                                      

املتغير    

اإلجابة   

 املجموع الكلي أنثى ذكر

النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار   

%50.31 54 %53.00 52 اللغة العربية الفصحى  03 59.49%  

%05.01 30 % 99.52 00 اللغة األجنبية  10 00.20%  

%00.13 34 %00.51 45 اللغة الدارجة  14 03.13%  

%95.34 02 %00.90 31 عربية دارجة بحروف التينية  21 01.22%  

%00.54 39 %03.90 33 لغة العربيزي باستخدام األرقام  00 09.50%  

%91.03 13 %00.04 92 لغة الرموز وأيقونات العواطف  009 95.11%  

خليط بين حروف عربية 

 وحروف التينية
40 01.51% 41 00.90%  29 01.51%  

%055 925 % 055 942 املجموع  032 055%  

مبحوث( أن يختاروا أكثر من إجابة واحدة 955في هذا السؤال كان على املبحوثين )  
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؛  لدى أفراد العينةاال تظهر لنا إحصائيات الجدول السابق أن لغة الدردشة األكثر استعم

عند فئة  %00.04 ، ولدى عينة اإلناث %91.03 ، وهذا بنسبةلغة الرموز واأليقونات هي

 %00.90لإلناث، و %95.34اللغة العربية الدارجة بحروف التينية بنسبة تليها ثم  الذكور،

بالنسبة للذكور، أما لغة الخليط أو الدمج بين الحروف العربية والحروف الالتينية فبلغت 

لإلناث، وترتفع نسبة االعتماد على اللغة األجنبية لكال  %00.90لعينة الذكور، و  % 01.51

، في حين سجلت %05.01للذكور، وتنخفض لدى اإلناث بنسبة  %99.52الجنسين؛ حيث مثلت 

 .%4لغة الدردشة باللغة العربية لدى الجنسين بنسبة ال تفوق أدنى نسبة ل

تؤكد لنا النتائج املتوصل إليها أهمية االتصال السريع والفعال بين مفردات العينة؛ ما 

يبرر استعمالها لغة الدردشة املبتكرة على الفيسبوك، وهي لغة متفق عليها لدى املجتمعات 

خاللها إلى خلق انتمائه االفتراض ي، وتكريس هويته  االفتراضية، فلكل مجتمع لغة يسعى من

وشخصيته االفتراضية من خالل "التفاهم" مع املستخدم اآلخر، باستخدام أرقام واختصارات 

 ورموز وأيقونات تعبر عن املشاعر واآلراء واالنفعاالت خصوصا لدى عينة اإلناث.

اب في الواقع االفتراض ي من مشاركة الشب وهذا ما عبرت عنه الباحثة "ليلى علي" من أن

شأنه أن يتطلب ثقافة جديدة غير تلك التي تضبط التفاعالت الواقعية، ومن الطبيعي أن 

؛ فهؤالء (3)تتطلب هذه الثقافة بدورها لغة جديدة؛ للسعي نحو استكمال مالمح الهوية الشبابية

وك" ألسباب عديدة الشباب ـــ ومنهم فئة الطلبة ـــ يستخدمون "لغة الدردشة على الفيسب

 ومتنوعة )انظر الجانب النظري في أسباب استخدام لغة الدردشة(.

وكظاهرة جديدة استفحلت على مواقع التواصل االجتماعي"الفيسبوك" خصوصا، وهي     

تحويل الحروف العربية الفصحى والعامية أثناء االتصاالت الكتابية إلى حروف التينية، وفي 

حرف من الحروف العربية يتم استبداله بأرقام للداللة على حروف حالة غياب ما يقابل ال

" للداللة على حرف 3على حرف األلف"أ"، ورقم" " للداللة9بية معينة، مثل الحرف"عر 

العين"ع"، وهكذا. فيستعمل مثل هذا النوع من اللغات لتبادل الرسائل واملعلومات، أو التعليق 

سبب إلى عدم امتالك املستخدمين للوحة مفاتيح تتضمن على مضامين املوقع، وأحيانا يعود ال

ستراتيجية تواصلية  اعيون املستجوبون على هذا النوع كحروفا عربية. كما يلجأ الطلبة الجام

 مع الثقافات األخرى.  وهذا بسبب االحتكاك الحاصل
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 الجزائـري  الشـباب أغلبيـة أن إلـى يعـود وهـذا قـد ضـييلة، العربيـة اللغـة أن وامللفـت لالنتبـاه

 وتـدخل وعربيـة أجنبيـة حـروف تجمـع بـين التـي اللغويـة االختصـارات اسـتخدام تواصله أثناء يفضل

 االختصـارات عامـة فـإن الحـروف، وبصـفة مـن بـدال وأرقـام رمـوز  العاميـة مـع إدخـال اللهجـة عليهـا

 وقـد ار،التواصـل والحـو  املجتمـع الجزائـري فـي داخـل كبيـر بشـكل السـائدة التواصـل لغـة هـي اللغوية

 أكثـر واليـة "41" بـــ تقـدر التـي فـي واليـات الجزائـر نجد حيث الجزائر، في اللهجات تعدد إلى ذلك يرجع

 .الفرنسية كلمات باللغة توظيف إلى باإلضافة محلية " لهجة05من "

أسباب استخدام الشباب الجامعي الجزائري اللغة املبتكرة الجديدة على  : (3جدول )

ر املستوى التعليميالفيسبوك حسب متغي  

                               

 املتغير

 اإلجابة   

 املجموع الكلي ماستر ليسانس

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

سهولة وسرعة الكتابة 

 والتعبير
005 32.01%  15 90.00%  935 33.93%  

%02 19 للتمكن منها أكثر  20 35.01%  001 94.91%  

ا موضةكونه  44 00.05%  01 50.10%  09 51.20%  

العامية مختصرة ال تتطلب 

 جهدا
42 09.29%  41 00.33%  21 04.59%  

%51.23 35 كونها اللغة األكثر تداوال  91 51.24%  01 51.31%  

سرعة التواصل وغياب 

 قواعد الصرف أثناء الكتابة
34 51.51%  43 03.14%  11 00.03%  

%055 312 املجموع  303 055%  029 055%  

مبحوثا( أن يختاروا أكثر من إجابة واحدة 955في هذا السؤال كان على املبحوثين )  

ستنطاقا ملعطيات الجدول السابق نجد أن أفراد العينة يرجعون الدافع األساس ي با

الستعمالهم اللغة الجديدة إلى سهولة وسرعة الكتابة، وهذا ما بينته النسب املئوية لكال 

لدى طلبة املاستر، وهي أعلى  % 90.00عند طلبة الليسانس، و %32.01حيث بلغت  املستويين؛

من طلبة  %02نسبة مسجلة، أعقبتها نسبة تمكن املبحوثين من هذه اللغة بما يقابل 
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وتليها فئة الذين برروا استخدامهم اللغة ملن يدرسون في مرحلة املاستر،  %35.01الليسانس، و

 %03.14لغياب قواعد الصرف أثناء الكتابة وسرعة التواصل بنسبة املستحدثة على الفيسبوك 

ملستوى الليسانس، وسجلت نسبة معتبرة للمستوى األخير بدافع  %1.51ملستوى املاستر، و

مقارنة بنسبة طلبة املاستر املقدرة بـنسبة  %00.05املوضة وكونها لغة العصرنة والتطور بنسبة 

إلى درجة الوعي والنضج الثقافي واملعرفي لطلبة املاستر مقارنة ، وهذا بطبيعة الحال يعود 0.10%

 بالليسانس، فنسب أقل لالقتراحات األخرى. 

وإذا أردنا مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة التي اطلعنا عليها، وجدناها 

لطلبة إلى لغة تتقاطع مع نتائج دراسة "سوهيلة فلة بوعزة"، التي توصلت فيها إلى أن لجوء ا

الدردشة، يعود إلى الرغبة في االقتصاد في الجهد والوقت؛ وذلك من أجل سرعة االتصال 

والتفاعل، إلى جانب الهروب من القواعد اللغوية والنحوية؛ إذ يجد املبحوثون أن هذه اللغة 

 .(4)سهلة مقارنة بالكتابة التقليدية على اختالفها، وخاصة األجنبية

قيمة هذه اللغة والتي يعتبرها املبحوثون من الذكور رمز من رموز العصرنة.  إضافة إلى     

فبالتالي استخدامها يوحي بمواكبة الحداثة، وكذا االنتماء إلى املجتمع الغربي  والرغبة  في التميز 

واالفالت من الرقابة االجتماعية : إذ أن هذه اللغة هي بمثابة شفرة سرية خاصة بالشباب 

، وكذا لغة التكنولوجيات  الفيسبوكالشبكات االجتماعية. فهذه اللغة لغة  وبمستخدمي

الحديثة لإلعالم واالتصال، إذ أن استخدام هذه التكنولوجيات وكذا الشبكات االجتماعية 

 مرتبط باستخدام هذه اللغة.
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( آثار )مخاطر(استخدام اللغة املستحدثة على اللغة العربية حسب املستوى 4جدول )

 التعليمي

                                        

املتغير      

 اإلجابة 

 املجموع الكلي ماستر ليسانس

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

التمرد على قواعد اللغة العربية 

 وسالمتها
30 90.01%  45 95.40%  10 99.49%  

ضعف القدرة التعبيرية 

 واللغوية
99 00.31%  30 01.31%  01 01.00%  

%03.92 02 خلق اغتراب لغوي   99 00.99%  40 09.52%  

%00.12 01 إحداث فجوة لغوية بين األجيال  39 00.39%  42 04.40%  

تراجع مكانة الحرف العربي 

 والتدوين
90 01.01%  30 01.31%  09 01.92%  

طمس هوية الحرف العربي 

 واملساس بالهوية العربية
93 00.52%  35 00.35%  03 00,04%  

%055 043 املجموع  020 055%  332 055%  

مبحوث( أن يختاروا أكثر من إجابة واحدة 955في هذا السؤال كان على املبحوثين )  

يظهر الجدول السابق مدى تأثير موقع الفيسبوك فى سالمة اللغة؛ حيث يجمع أفراد 

ن أكبر اآلثار التي يخلفها استخدام العينة على أن التمرد على قواعد اللغة العربية وسالمتها م

اللغة املستحدثة على هذه اللغة؛ إذ سجلت أعلى نسبة لطلبة الليسانس واملقدرة بـنسبة 

 من طلبة املاستر. %95.40مقابل  90.01%

لكال املستويين  %01أعقبتها نسبة اإلقرار بتراجع مكانة الحرف العربي والتدوين بنسبة 

يحتل املرتبة الثالثة ضعف القدرة التعبيرية واللغوية بنسبة )ليسانس، ماستر(، في حين 

أما املرتبة الثالثة فاحتلها طمس هوية الحرف العربي واملساس بالهوية العربية لدى  01.31%

فنسب أقل للمستويين في املراتب األخيرة فيما يتعلق ، %00.52طلبة مستوى الليسانس بنسبة 

 ق اغتراب لغوي.بخلق فجوة لغوية بين األجيال وخل
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نستنتج من هذه املعطيات وعي الطلبة بدرجة التأثير الكبيرة التي يحدثها املوقع على سالمة    

اللغة؛ ما يدل على خطورة الوضع اللغوي من جهة، وزوال وطمس الهوية الوطنية، وخلق فجوة 

كما يدرك جل طلبة بين األجيال الصاعدة التي تنقطع على لغتها وثقافتها وتراثها من جهة أخرى، 

العينة التأثير السلبي الذي يحدثه الفيسبوك في قواعد اللغة، وتراجع مكانتها؛ ومن ثم طمس 

الهوية العربية والحرف العربي الذي يؤدي إلى االغتراب اللغوي. كما أن استعمال الكلمات التي 

لالتينية واألرقام للتعبير عن تعبر عن لغة الرموز واألرقام أو املزج بينهما وكذا الكتابة بالحروف ا

اللغة العربية، وغياب تام لكتابة الكلمة على أصلها يؤدي إلى تشويه الحرف العربي، وإجحاف 

 ملعنى اللغة العربية، ومحو لخصوصيتها وقواعدها.

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج املهمة ندرجها على النحو اآلتي:نتائج الدراسة:  

 لجزائريون في املستويين )ليسانس وماستر( باللغة الجديدة التي فرضها يتعامل الطلبة ا

العصر ويستخدمون مفردات ومصطلحات ال يفهمها إال املستخدمون لهذه الشبكة، 

 فأصبحت جزءا من ثقافتهم وأسلوبهم في الحوار والكتابة.

  املعلومات  االبتعاد عن الكتابة العربية السليمة وتعويضها بالحروف البديلة بهدف نشر

أو تبادل الرسائل والتحاور يمس قواعد اللغة الصحيحة، ويخل بمعناها؛ مما يؤثر على 

 هوية املستخدمين ويزيد من اغترابهم اللغوي.

  ــــ بـــاختالف أعمـــارهم ومســـتوياتهم يفضـــلون التواصـــل بلغـــة االختصـــارات  -أغلبيـــة الطلبـــة ـــ

 ا النحوية واإلمالئية.اللغوية، ويبتعدون عن اللغة العربية بحكم ضوابطه

  بينـــت الدراســـة أن الطلبـــة الجزائريــــون يتـــداولون باللغـــات األجنبيـــة فــــي التعبيـــر عـــن آرائهــــم

 واقتراحاتهم؛ بهدف الثراء الثقافي والتنوع اللغوي.

  ،أظهرت النتائج أن استخدام الطلبة اللغة البديلة كان بدافع تحقيق السرعة والسهولة

الخفية جراء هذا االستخدام فالدافع إلى ذلك بعيد عن ضرب دون االنتباه إلى املخاطر 

هوية الحرف العربي أو دفعه إلى الزوال أو االندثار ،ما يعكس وعي الطالب بتعزيز انتمائه 

 الوطني والعربي.

  أوضحت الدراسة أن اإلقبال على لغة االختصارات يتعدى الواقع االفتراض ي إلى الواقع

ا من اللغات، وال يستعمل الحقيقي حيث أصبح الشاب ي
ً
ستخدم اللغة الدارجة أو خليط
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اللغة العربية أثناء الحوار أو النقاش، أو تبادل األفكار واملعارف، سواء مع زمالئه أو 

 أصدقائه، وهي ظاهرة خطيرة يجب التنويه لها للحد من انتشارها.

 الخاتمة:

ة العربية والحرف العربي على يتبين لنا من خالل هذه الدراسة أن االستخدام السلبي للغ

موقع الفيسبوك، يعد ضربا للهوية الوطنية، وخطرا على استمرارية اللغة وانتشارها بين األجيال 

الصاعدة، وبينما تتضارب اآلراء من مؤيدين ينادون باستخدام لغة االختصارات التي يرونها لغة 

ئة أخرى وتندد بخطورة تفشيها العصر لسهولتها وسرعتها وانتشارها الالمحدود، تعارضها ف

وسط الشباب املثقف الجزائري، على أساس أنها تشجع الحرف الالتيني وتسهم في نسيان 

الحرف العربي؛ ومن ثم التقليل من قيمة اللغة الوطنية، والتخلي تدريجيا عن مقومات الهوية 

 الوطنية والثقافية.

( عضو، دعوة لحماية اللغة 3055وتعد حملة "اكتب عربي" التي تجاوز عدد أعضائها )

العربية الوطنية من االندثار والزوال والنسيان؛ كون اللغة املوازية تنافسها، رغم تشويهها 

وإخاللها باملعنى الحقيقي للكلمة، فهي لغة ليست لها أية عالقة بالثقافة، كما أن الدردشة بها 

"لغة كالم" ال أكثر، بينما اللغة  على الفيسبوك تكسر الفكرة وتجعلها تؤدي معنى عكسيا، فهي

العربية هي اللغة الثرية الوحيدة التي بإمكانها تأدية املعنى على أكمل وجه، ولعل وجود أحرف 

عربية ليس لها مقابل باألحرف الالتينية خير دليل على ثراء هذه اللغة وتنوعها وتميزها على سائر 

 اللغات.

جعلت من لغة االختصارات لغة بديلة يتهافت عليها  إال أن التحديات التي فرضتها العوملة،

مستخدمو الفيسبوك من الشباب العربي والجزائري، لتستبدل األرقام بالحروف العربية 

األصيلة، أو حروف التينية؛ لتسهيل لغة التخاطب والتحاور مع مختلف الشرائح االجتماعية 

ة في مواجهة تحديات جمة خصوصا مع باختالف ثقافاتهم وانتماءاتهم؛ ما يجعل اللغة العربي

زيادة إدمان الشباب اللغة الفيسبوكية، واالستغناء تدريجيا عن لغتهم األصلية، واستبدالهم 

دون وعي باملخاطر الناجمة جراء هذا الزحف الثقافي والتقليد األعمى ملسايرة العصر، أو كما 

قواعد اللغة وضوابطها، وضرب  يسميها البعض "لغة التقدم والتحضر"، وهذا كله تطاول على

 جديد للهوية الوطنية والتراث العربي األصيل.
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 :ملخص

تعاظمت املتغيرات الوافدة واملؤثرة بقوة على حقل املمارسة اإلعالمية)في مجالها املنهي  

بالخصوص(تحت ظروف التحوالت املتعلقة بالتطبيقات التكنولوجية من جهة ،و استخدامات 

أو يناء الرسالة  الفاعلين االجتماعيين ألوعية املعلومة الخبرية ،عبر معطيات التعامل مع املصادر 

الصحفية وفق مقتضيات "ديونتولوجيا" املهنة الصحفية كاملصداقية ،وأمانة التحري الهادف 

للكشف عن زوايا التحليل االستقصائي، بالنظر للقواعد الفنية االحترافية املحددة واملسؤولية 

 االجتماعية أمام الجمهور 
 

 التحري.-األنواع الصحفية-تقصاءاالس-الخبر الصحفي -الصحافة تفتايية:املكلمات ال
 

Abstract: 

 Actually, the news source, as a Professional fact, intersects with the 

editorial honesty as being an ethical one, to cause a complex mechanism within, 

generally, the sender’s rapport with the receiver in the open mass media system. 

So, in the light of this kind of rapports, the degree/ level, which would be reached 

by the media processing of current or unexpected events, will be determined; (As 

the investigation aims, basically, at clarifying or revealing latent factors that move 

events or issues). As well, both, credibility and source are almost tow ontological 

factors for the journalism profession which cannot exist without them, despite the 

difficulties of dealing/ in adapting to the challenges of electronic technology and 

their uses which have affected the means/ pot, mainly. 
 

Keywords: journalism-sourcing-investigation–press-journalism writing 
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  :مقدمة . 1
 

ثمة مشكلة مزمنة تواجه العالقة بين الصحفي ،وبين مصدر األخبار الرسمي ،وغير 

والتي ال يذكر  الرسمي على السواء وهذه املشكلة تتمثل في املعلومات غير املوثقة ،أو غير املسندة،

       وجود بيانات رسمية ،مكتوبة أو مدونة عند افتقار أو عدم  إليهافيلجؤون  اسم مصدرها،

 أو مسجلة أو حتى شفوية تقدمها املصادر الرسمية أو السياسية ،أو االقتصادية  أو األمنية.

وتعمد املؤسسات الصحفية العاملية الكبرى )كالواشنطون بوست األمريكية               

 على توثيق املعلومات، اإلصرار ،بضرورة  تحسيس صحفييها ومحرريها إلى لوموند الفرنسية..(، أو

وإسناد التصريحات وتسجيلها ،أما إذا لم يتمكن الصحفي من الحصول على إسناد رسمي فإنه 

محدد آخر كي ال يوقع القراء في حالة من التشويش)ال يجدون ما يدعم بيانات  إسناد إلىيلجأ 

 الخبر(.

الذي يعد من املفاهيم املركزية  -(crédibilitéمن جهة أخرى ،يطرح مفهوم املصداقية )

كآلية فنية/مهنية، تستمد عبرها ومن خاللها ،الرسالة االتصالية)اإلعالمية /الصحفية(  -كذلك 

-اإلقناع–طبيعتها وجدواها ،التي تتقاطع في تشكيلها جملة من العناصر ،أهمها : التأثير 

فيها املرسل واملتلقي للرسالة ،أي بما االستجابة أو بناء االستيعاب العام ،وكلها صفات يشترك 

 أن الرسالة اإلعالمية يصنعها ويرسلها املرسل إلى املتلقي) بصرف النظر عن طبيعتها واتجاهاتها(،

 فإن عنصر الصدق فيها هو من جهة )هدف( املرسل ،وكذا )توقع( املتلقي .
 

 :أوجه التداخل الوظيتفي بين بناء املصداقية واملصدر الصحتفي .5

تكمن في عنصر االسناد   presse d’investigationأهمية املصدر في صحافة التحري  إن

(،ذلك أنه القاعدة الذهبية لحماية sourcingالتحريري للخبر ،بهدف خلق توازن املعلومات )

االفتراء..(، -التشهير-سمعة الجريدة ،وبناء مصداقيتها ،وتجنب االعتداءات على القانون )القذف

 وثيق مصدر أي قول أو معلومة أو تصريح بشكل واضح لسببين:لذلك يجب ت
 

 تمكين القراء من تكوين أحكامهم الخاصة بمصداقية املعلومات. -0

 حماية سمعة الجريدة، أو املحتوى االلكتروني، وتعزيز درجة مصداقيتها. -5
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العمل كما تتحدد صفة استخدام املصدر في التحرير الصحفي كامتداد منطقي للتعاطي مع 

االعالمي كسيرورة مهنية منظمة ،وليست كمحتويات الكترونية ال معيارية ،يتجاذبها الكم الهائل 

بما فيها االلكترونية ذات الدعامة الورقية  -االنترنت بوجه عام، فالصحافة  Débitمن تدفقات 

 قيقة.  هي باألساس تمظهر لوظيفة "أنطولوجية" ثابتة تتمثل في السعي األبدي لخدمة الح -
 

 :متطلبات "العمق التحريري" وفنيات االستقصاء .0

يركن عنصر "العمق " كآلية متالزمة واألنواع الصحفية "غير النمطية )التي تمارس خارج عنصر 

الزمن اللحظي وتستوعب ما تفرزه األنواع الصحفية األخرى، كالتقرير والخبر البسيط 

 والبرقية...(.

،أي  B.Labasseالتفاصيل "الطافية" بتعبير ب.الباس  فالعمق التحريري ظهر بظهور 

حين تطفو/تتعدد تفاصيل الحدث أو الخبر تتوسع الى التقرير ،وحين تطفو على التقرير يأتي 

الروبورتاج ليحاول استيعابها ،أما حين تظهر نقاط الظل ورهانات املسؤولية االجتماعية 

عالجة الخبر الصحفي للحدث عن طريق للصحافة بصفة كاملة ،تدعو الحاجة الى تعميق م

التحقيق،)حتى أن أحد املحررين البارزين يصف املسألة بـضرورة أن يفسح املحررون املجال 

 للصحفيين وهؤالء للمحققين ،ليأتي الدور أخيرا على كتاب األعمدة واملفسرون...(

(B.Labasse,1999). 

أو االعالم   "لكتابة في "الويب الصحفياغير أن األمر يبدو بالغ التعقيد حين يتعلق األمر ب

"فاإلنترنت توفر نصا إلكترونيا توظف فيه أدوات وأشكال التفاعلية،  االلكتروني عموما،

، والوسائط املتعددة، متجاوزا في ذلك من جهة ضغط lien hyper texteوالروابط النصية 

وزا من جهة أخرى ضغط الدورية، ليقع تحت طائلة ضغط التدفق املستمر و اآلنية، ومتجا

وإثراء املعنى، كما أن   L’Actualisation محدودية مساحة النشر، ليقع تحت ضغط التسييق

جمهور الويب يتضاعف يوما بعد يوم في ظل التشظي و التفتت"، فكيف يتخذ التحرير 

ن االلكتروني مسار العمق التحريري )خصوصا في التحري( وهو مجبر على التعامل مع القارئ م

 خالل تضخم و "هجينية" الوسيلة؟..

الدعوة إلى تبنيه كنمط جديد من التحرير  R.hilliardهذا ما يحاول روبارت هيليار 

(، التي cubismeالصحفي حين يشبه الكتابة القائمة على النص املتشعب بتقنية التكعيب )
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أمام إشكالية  ، يجد الصحفي نفسه(5105)الحمامي ،ابتكرها بيكاسو في الفنون التشكيلية

 مما يحتم عليه: و أروقة الولوج إلى مختلف الوثائق أو فقرات النص، ،تحديد هذه النوافذ

  االعتماد على مادة معلوماتية متميزة على املستويين الكمي و الكيفي، فعلى خالف النص

الصحفي املغلق بوصول القارئ إلى نهايته في الصحافة الورقية، فإن النص الصحفي 

تروني مفتوح على مجموعة من النصوص الغير منتهية، واملجال هنا مفتوح أما العناصر اإللك

 األنطولوجية املكونة أساسا للمادة االستقصائية )الروبورتاج والتحقيق على حد السواء(،

 الوثائق واالثباتات ،ناصر الفاعلة ،األثار والتأثيراتوهي املعطيات، األدلة ،الشواهد ،الع

م "القرين" االلكتروني )الكتابة الصحفية للويب ( يبدو املجال مفتوحا لتضمين ..إلخ ،فأما

 . Illustrativesالنص بالروابط الصوتية أو التسجيلية أو التوضيحية 

  تقطيع النص إلى أجزاء صغيرة يحتوي كل جزء منها فكرة رئيسية، و نشرها عبر صفحات

 في املادة االستقصائية. الويب، فتسلسلية الوقائع والخلفيات مهمة جدا

 التعامل مع املادة الصحفية طبقا ملفهوم الشبكة، من خالل اختيار مختلف الوثائق التي

 يمكن أن تشكل امتدادا للنص الصحفي ،وتعمل بالتالي على اقناع القارئ بوثوقية املصدر،

 املادة الصحفية.  *بما يعرف بـ "أنتروبيا" 

أو العناوين  ةنتقاء الكلمات املفتاحيلصحفي من خالل إتحديد البناء النهائي للخطاب ا

 الفرعية التي ستشكل الوصالت ، و تتحول إلى أروقة للولوج إلى النص الصحفي على الويب.

بصرف –يمكن اضافة عناصر بنائية أخرى بالنسبة لصحافة التحري ،وهي عمق املضمون 

كتروني(، أي ما يطلق عليه أحمد النظر عن الحامل االعالمي )مكتوب أو سمعي بصري أو ال

،أي السعي الى شحن ذهن املتلقي بحبكة درامية (5115)العاقد،العاقد "االنفعال التعبيري" 

التحقيق العام، فهو يريد   La raison d’êtreلنسق النص الصحفي ،بهدف الوصول بجدوى 

 الوصول للحقيقة واالقناع بها.
 

ر الصحتفي وتأثيراته على صدقية النص الصحتفي ظروف التعامل "التحريري" مع املصد .4

 :االستقصائي

يختلف املجال )في مظاهره ومكوناته( بين اإلعالم بوسائطه "التقليدية" من مكتوبة أو 

إذاعية أو تلفزيونية عنه في اإلعالم االلكتروني على أكثر من صعيد ، لعل عنصر التفاعلية هو 
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مي" والواقعي بين النسقين، حيث تطرح التفاعلية جملة أكثرها تحديدا واختصارا للفرق "املفاهي

 من املواصفات تؤهلها لتطرح مشهدا إعالميا جديدا على صعيد الوسيلة،لعل أهمها:

.ثنائية/تعدد، االتجاه في العملية االتصالية 

.تبادل/مشاركة/تصميم، األدوار بين املرسل و املتلقي 

 اإلمكان بين املرسل و املتلقي في العملية اإلقتراب/مجاورة/مشاركة، في التزامن قدر

 االتصالية.

 .التأثير/التحوير/التحيين، في شكل و مضمون الرسالة 

بالنظر لحداثته النسبية داخل -وان بدا جديدا تماما–لكن هذا النمط من اإلعالم 

عيد السياق املنهي واالجتماعي الجزائري العام ،غير أن استقطاباته الالفتة لالنتباه على ص

كمصدر للمعلومة ،هو الذي دفع بنا إلى محاولة نقل االهتمام البحثي –االستخدام واالعتماد 

" إلى فضاء املعالجة العلمية بعدما سبق لنا التطرق لبعض العناصر  aspectsبمظاهره "

املرتبطة بذلك أمام الوسيلة اإلعالمية الورقية املكتوبة املعتمد أساسا على جماهيرية 

  .**االتصال

إن الوصول الى قياس درجة املصداقية عبر صحافة التحري على وجه الخصوص، 

يتطلب جملة من املحددات املساعدة ،منه ما ارتبط بالوسيلة في حد ذاتها ،وآخر ما يترتب عن 

 ( املنهي.Déontologiqueالجهود الذاتية للصحفي بما له عالقة بتأهيله األخالقي )الديونتولوجي 

عبر الصحافة ككل ،هي إذن :"عالقة طردية بين العناصر السردية للمادة فاملصداقية 

الصحفية من جهة ،والحقيقة املجردة على الفضاء املعياري /املعنوي والفضاء الواقعي لألحداث 

 والوقائع و األنساق األخرى كاألفكار واالتجاهات والعقائد..ومختلف تمثالت الفرد في بيئته.."

ت في النص الصحفي االستقصائي ليس بمستوى واحد ،حيث يقع في إن إسناد املعلوما

 درجات متفاوتة:

شاهد )أو شهود( إثبات موثوق به وبشهادته العينية أو السمعية أو الوثائق األصلية املمكن  -

 الوصول إليها أو االستدالل بها 

 أو صفته التمثيلية اسمهيليه في األفضلية ،املصدر املذكور  -

 صادر تلك التي ال تذكر أسماؤهاأضعف امل -
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 أما املصادر غير الصريحة، فيمكن تحليلها على النحو التالي:

 :وهو الذي يمارس سلطة ملموسة واضحة الصفة) ناطق رسمي (Autoriséمصدر مخول  -أ

:وهو الذي يكتسب صفة مصدر املعلومة انطالقا من منصبه Officielمصدر رسمي  -ب

 سفير..( -رئيس دولة -رئيس حزب -الرسمي)وزير

مؤتمرات..(مصادر  –مصادر متوقعة )ندوات -: مصادر ديبلوماسيةDisignieeمصادر محددة -ج

 .مصادر استخباراتية -مؤسساتية
 

 :بعض االشكاالت التحريرية في الصحافة الجزائرية املتعلقة باملصادر

 تبين.. -نقل عن  -استخدام املبني للمجهول: علم -

مصادر  -نقال عن مصادر موثوقة -الى مصدر غير مجسد: قالت مصادر مقربة نسبة املعلومات -

 مصادر متطابقة -مصادر ال يرقى إليها الشك-مطلعة

 يتفق املحللون...-يذكر العارفون  –استعمال التعميم: يجمع املطلعون  -

طعاته مع مهنية..(،فان تقا -أسلوبية-وعلى اعتبار ما للمصدر الصحفي من أدوار ومدلوالت )فنية

في رأينا هو الرهان األساس ي بالنسبة لصحافة التحري، بالنظر للحساسية البالغة  –املصداقية 

              و للقوة املعيارية للبحث عن الحقيقة )في فضاءها املجرد  لهذا القالب الفني من جهة،

 .أو الواقعي( ينبع باألساس من خالل التعاطي االيجابي مع الدافع والصدقية
 

 مرجعيات املصداقية الصحتفية .2

  كما أن طبيعة املصداقية في الرسالة اإلعالمية يمكن تصورها على أساس املرجعيات التالية:
 

املرجعية السيكولوجية : 

تتمثل في خصائص البناء النفس ي وجملة االستعدادات العامة عند كال من طرفي العالقة 

فإن ذلك له تأثير محتمل على مصداقية الرسالة، أو الدائمة(  االتصالية )سواء الظرفية،

مع الجوانب التراجيدية أو "الفانتازية" لتفاصيل العمل  -أو املدون الصحفي -فانفعال املحرر 

     ،و املشاهد( بصفة الشعورية أحياناالتحقيقي قد تنتقل إلى متلقي مادته اإلعالمية)القارئ أ

خبر الصحفي الحية مباشرة إلى املتلقي إلشراكه في أو قد تكون عبر نقل اإلعالمي لعناصر ال

التفاعل البصري والوجداني في عملية التلقي ،كما هو الحاصل عبر اإلعالم التلفزيوني، وأخيرا 
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أنظمة الوسائط املتعددة داخل الرسالة الواحدة ..من صوت وصورة حية وتفاعل حس ي 

 إيحائي.

ثقافية -املرجعية السوسيو: 

املرسل واملتلقي على نفس الفضاء االجتماعي )إدراك معد الرسالة لصفات  تتمثل في وجود 

وتمثالت وميول وخصائص جمهوره أو على األقل تصوره العام لها( ،فكلما كان معد الرسالة 

مالكا لتصور أوضح للخصائص الذهنية واالجتماعية والثقافية ملن يتلقى مواده االتصالية ،كان 

ة مصداقية الرسالة التي يتوقعها املتلقي ،من خالل إحساسه بوجوده تأثير ذلك أشمل على درج

 على فضاء واحد أثناء عملية تلقي املضامين.-مع املرسل –
 

مرجعية متعلقة بالصورة الذهنية : 

ترجع املصداقية إلى امتالك /أو عدمه لكل من املرسل اتجاه املتلقي، أو املتلقي اتجاه 

-دهاء –خوف  -محبة -ثقة -كفاءة -إيمان -رشاد -إقناع–ة املرسل لصورة ذهنية معينة)قو 

عنصرية....( هاته وغيرها صور ذهنية أو نماذج  -جهوية -زيف -"حقرة" -خداع

أو تتحدد ر، تنطلق منها املصداقية " قد يملكها أحد طرفي العالقة عن اآلخ Stéréotypeمقولبة"

درجتها أو إمكانية توقها أصال، فبعد تفجير موقع في تل أبيب مثال ،قد ال يتوقع املتلقي العربي أن 

 أو حتى أوروبية صحيحا، قع إسرائيلية أو أمريكية يكون عدد القتلى والخسائر في ما تكتبه موا

بمن وقع عليه  نتيجة ارتباطهم املتعدد الصفات لوجود صورة ذهنية أولية لديه عن هؤالء،

 الحدث.

فهو من العالقات االرتباطية املبرهن عليها في  أما عن ارتباط املصداقية بحجم املقروئية،

مثل  –حيث أن حجم اقتناء الوحدات اإلعالمية ) املقروئية(  دراسات الصحافة واإلعالم،

الشبكة واالنتماء  ودرجات املتابعة أو الولوج للموقع داخل –السلوك الشرائي االستهالكي تماما 

–املتوقع -للمجموعات املشاركة، له عالقات مثبتة بعوامل التوقع من طرف القارئ )الفعال

فكل من يتوقع أن الجريدة املقتناة  وهذه هي خصائص جمهور القراء، املفتوح(،

 تمثل/توازي/تقترب الحقيقة ،فإنه يوجه سلوكه الشرائي نحو تلك الجريدة دونا عن تلك.
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 ادر األخبار و املعلومات على الشبكة ومسألة املصداقيةمص .0

حتى وقت قريب كان الفرد مستسلما أمام حصته اإلعالمية واإلخبارية التي تأتيه عبر 

القنوات اإلعالمية التقليدية، واليوم لم تعد القنوات الفضائية ومصادر اإلذاعات الدولية 

حيث قدمت شبكة األنترنت ملستخدميها سلة  والصحافة املصدر الوحيد لألخبار و املعلومات،

متنوعة من خدمات األخبار و املعلومات املجانية ( من كل مكان ) على مدار الساعة فيما يسمه 

( التي مكنت الجماهير من التحكم في révolution du contrôleبثورة التحكم )  Shapiro شابيرو

 . (5110)الشهري،الوسيلة و املحتوى 

                      باألخبار مزود مجرد إلى اإللكترونية الصحف مواقع ول تتح أن ويخش ى

 لألنترنت. املنافذ أقوى  تشكل التي و كبيرا إقباال و  رواجا تعرف التي للمواقع املعلومات و

زيادة على وسائل اإلعالم املختلفة التي واكبت عملية التحول نحو الشبكة إنفرد الفضاء 

جديدة للمعلومات، أثرت بشكل واضح على درجات مصداقية املصادر  اإللكتروني بمصادر 

 الصحفية لألخبار املنشورة.

يؤكد نصر الدين لعياض ي أن كل وسيلة إعالم جديدة تخلق فضاءا إعالميا جديدا             

خاصا بها، لذا تستعين باألنواع الصحفية التي كانت تعمل بها وسيلة اإلعالم التي سبقتها  

ول أن تطورها و تكيفها مع خصوصيتها و فضاءها اإلعالمي الجديد، و تستحدث أنواعا وتحا

جديدة أكثر استجابة ألدوارها و وظائفها النوعية و األكثر مالءمة لخصوصيتها التقنية، هذا ما 

حدث مع اإلذاعة، ثم التلفزيون، يحدث اآلن مع الصحافة اإللكترونية التي انتعشت في شبكة 

فالخصوصية التقنية التي تتمتع بها الصحافة اإللكترونية، سمحت لها ببلورة إحدى  اإلنترنت،

األنواع الصحفية، التي كانت تستعمل بشكل أقل من بقية األنواع الصحفية: إنه تقنية امللف 

الصحفي، الذي يعني تناول قضية أو حدث معين من مختلف الجوانب لتسلط عليه األضواء 

رك في إنجازه أكثر من صحافي باستغالل جميع الوثائق و الدراسات من كل الجهات، و يشت

، هذا النوع الصحفي الذي يتماش ى و خصوصية "العمق املعرفي" الذي (5102)لعياض ي واملصادر

تتيحه شبكة اإلنترنت، فباإلمكان إذن ابتسار أفق التحري الصحفي ضمن هذه التقنيات 

 الجديدة.
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 تحديات مهنية .2

التحري جملة من التحديات في عملية التكيف مع الفضاء اإللكتروني تواجه صحفي 

من جهة ،وقدرة هذا الفضاء على الحفاظ على القدر الالزم ملصداقية الخبر لدى جمهور القراء 

 من جهة أخرى، نجملها في نقاط :
 

 يتطلب التحرير الصحفي على الشبكة مراجعة شاملة لطريقة التفكير و التصور لبناء

لقراءة  اختيار دة الصحفية و كذا أسلوب الكتابة، خاصة و أن القارئ لديه أكثر من املا

 اهتماماتهاملواد الصحفية التي تقابل  اختيار  -املادة اإلعالمية ،و أن يبني البيئة املعلوماتية

الذي يوفي احتياجاته، باإلضافة إلى إفتقار العاملين في الصحافة  -،و مستوى العمق املعرفي

كترونية إلى مجموعة قواعد متفق عليها في التحرير اإللكتروني ،كما هو الحال في اإلل

و أشكال   جريب ملختلف أساليب الصياغالصحافة الورقية بل يسود في املقابل نوع من الت

 .(5110)شومان،الكتابة ،و أساليب املزج بين الصوت و الصورة و الوسائط املتعددة
 

 هائل للزمن، تظهر يوميا  انضغاطإللكتروني ففي ظل حقل اإلعالم ا استقرار عدم

تطبيقات جديدة ،و تكنولوجيات حديثة تحدث تغييرات ،و تحوالت تتطلب أنواعا جديدة 

 Kling)من املهارات ،و الخبرات فضال عن مهام التدريب ،و البحث و التنظير 

&Ewa,2006)تدريب القائمين على  ،كما أن محاولة مسايرة  هذا التطور السريع و التركيز في

الخدمات اإللكترونية في الصحف الرقمية على تكنولوجيا الحاسب اآللي، و األنترنيت بشكل 

كبير قد يفقدهم الحس اإلعالمي و يصبحون أقرب إلى مهندس ي أو مصممي 

 .(5112)اللبان،املواقع

مصادر  تتيح شبكة اإلنترنيت لكل املستعملين فرص كبيرة للتعامل مع املعلومات عبر 

زمن إنفراد الصحفي بالتعامل مع هاته املصادر، و لم يعد  انقض ىمختلفة ومتنوعة، فلقد 

التنافس على املعلومة منحصرا بين ممثلي وسائل اإلعالم دون غيرهم ،و صار بوسع أي شخص 

 التعامل مباشرة مع وكاالت األنباء ومصادر األخبار.

يتسنى لك النشر، فلقد مكنت اإلنترنيت الجميع  كما لم يعد من اإللزام أن تكون صحفيا حتى

 وتباينت املرجعيات. من ممارسة هذا الدور فتضاعفت املواقع
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 :خاتمة .5
 

على الرغم من انصراف الجهود البحثية االعالمية في الوقت الحاضر الى ما يمكن 

اعالم كاملة تسميته بالقضايا "الوجودية" الحاسمة ،املتركزة أساسا في بقاء أو زوال وسائل 

سطوة الشبكات الهجينة للميديا  وانسحابها من الفضاء االجتماعي لإلنسان حاليا، أمام

الجديدة، أمام ذلك ال يمنع األمر من املناداة بتعزيز روح ودافعية التحري في الصحافة ،الذي 

د املنهي ليس فقط على الصعي -على األقل 0224واألمر ال يحتاج إلثبات منذ "واترغيت"-بات يؤثر

البحت للصحافة ،بل لكل آليات اندماج االنسان في بيئاته االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

،فضال عن مسؤولية هذه الوسائل االعالمية على هندسة الوعي العام بمختلف تمثالته 

وتحدياته، فنحن أمام مسألة أنطولوجية ال تختلف عن عمق "الكوجيتو" الفلسفي األول)أنا 

 أنا موجود( ،فالصحافة رديف الحقيقة قبل الحرية. أفكر 
 
 

 قائمة املراجع :. 7
 

 Bertrand,Labasse."La lisibilité rédactionnelle : fondements et perspectives". 

Communication & langages. Numéro
:
 3, 3=

0 
trimestre, 1999,p22 

  الصحافة اإللكترونية .في:الصادق ،الحمامي. تجديد اإلعالم: مناقشة حول هوية 
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9

-%8A%D8%AF

D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf%D8%A7%D9%84% 

 * األنتروبياEntropie ’ وفدت أساسا من العلوم الرياضية التطبيقية وتعني كمية املعلومات في

 بمقدار احتمال الحدث، فإذا 
ً
رسالة ما ،ترتبط آليا /مباشرة بمدى الشك، أو ترتبط عكسيا

مات التي تحويها الرسالة، يتضح كمية املعلو  Aهي احتمال حدوث رسالة معينة، وكانت P كانت

تقترب من الالنهاية وبصورة  A من الصفر فإن كمية املعلومات Pأنه عندما يقترب االحتمال

عطى قيم االحتمال
ُ
 أكبر. أنظر املوسوعة العربية: A األصغر قيمة كمية معلوماتP عامة ت

https://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=162102# 

  .الدار البيضاء: دار تحليل الخطاب الصحتفي: من اللغة الى السلطةالعاقد،أحمد .

 024،ص5115الثقافة،

 ** الصحافة اإللكترونية: ، "دراسات اإلعالم االلكتروني في الجزائر أنظر: لعياض ي. نصر الدين

مؤتمر صحافة األنترنت في  الشكل و تعدد املضامين أم أنواع صحفية جديدة". أحادية

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf
https://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=162102
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  50- 55كلية االتصال، جامعة الشارقة، الشارقة يومي الوطن العربي :الواقع و التحديات، 

السمات االتصالية للصحافة عمار. ،رابحفي:  )بحوث غير منشورة( 5112نوفمبر 

ة ماجستير غير منشورة ، قسم علوم اإلعالم و االتصال، . مذكر اإللكترونية، الجزائر نموذجا

 40،ص5112كلية العلوم اإلنسانية و الحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، جوان 

  فايز الشهري، "واقع و مستقبل الصحف اليومية على شبكة اإلنترنيت دراسة مسحية شاملة

ندوة اإلعالم السعودي  ،"على رؤساء تحرير الصحف السعودية ذات الطبعات اإللكترونية

، املنتدى اإلعالمي األول للجمعية السعودية لإلعالم و  املستقبل اتجاهاتسمات الواقع و 

مرجع رابح.عمار.  .في :04،ص  5110مارس  52-51االتصال، جامعة امللك سعود، الرياض، 

 00.صسبق ذكره

  "اضامين أم أنوا  الصحافة اإللكترونية: أيادية الشكل و تعدد املنصرالدين لعياض ي

" مؤتمر صحافة االنترنت في الوطن العربي: الواقع والتحديات ،جامعة صحتفية جديدة

رابح ،عمار.  في: ،بحث غير منشور  5112نوفمبر  50-55الشارقة :كلية االتصال يومي :

"الصحافة االلكترونية وتحديات الفضاء االلكتروني: دراسة ميدانية للصحافة االلكترونية 

رية" أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة وهران ،قسم علوم االعالم الجزائ

 92،ص5102واالتصال،

  املجلة دراسة تطبيقية على صحيفة إيالف".  العربيةمحمد، شومان. "الصحف اإللكترونية

العشرون، ، جامعة القاهرة: العدد الواحد و ،  كلية اإلعالماملصرية لبحوث اإلعالم

 541 ، ص5110أكتوبر/ديسمبر 
 Rob Kling and Ewa Callahan, Electronic Journals, The internet ans Scholary 

Communication, Annual review of information & technology (ARIST) VOL 37, 2002, 

http://www.slis.indiana.edu/csl/wp/wp01-04b.html (accessed 15/05/2006). 

  .الصحافة االلكترونية دراسات في التتفاعلية و تصميم املواقع.شريف درويش اللبان 

 055.ص 5112الطبعة األولى، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 

http://www.slis.indiana.edu/csl/wp/wp01-04b.html
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 امللخص:

لشؤون بابحث اهتمام الصحافة املكتوبة الجزائرية الخاصة  إلىتسعى الدراسة 

الصفحات الثقافية لك من خالل تحليل مضمون ذو  العربية والعاملية، ،ثقافية املحليةال

للكشف عما إذا كان مضمونها الثقافي يشكل مصدرا معرفيا حقيقيا الشروق اليومي ليومية 

للمتلقي ملجمل القضايا الثقافية والفكرية، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 

وتكونت العينة من  .اة تحليل املضمون  التي احتوت على ثالث فئاتالتحليلي باستخدام أد

حيث خلصت الدراسة للنتائج  اثنتي عشر عددا تم اختيارهم بواسطة العينة القصدية.

اتساع حجم التغطية اإلخبارية للشؤون الثقافية على حساب النشر اإلبداعي  التالية:

صدارة باملرتبة األولى على حساب املواد األدبية والفكري. كما تبين أن املواد الفنية احتلت ال

والفكرية، مع وجود استقرار في حجم نشر الشؤون الثقافية في يومية الشروق اليومي على 

 صفحات ثقافية دائمة. وجود نتيجةقلة مساحتها 

 .الثقافة، اإلعالم الثقافي، الصفحات الثقافية، الشؤون الثقافية املفتاحية:الكلمات 
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 :مقدمة -1

 إلى قضايا يرى أنها أهم من قضايا الثقافة، خاصة ماله عالقة    
ً
يتجه اإلعالم دائما

لم أن هذه القضايا آنية، تتجدد موضوعاتها بالتغطيات اإلخبارية والتحليل السياس ي، مع الع

بين ساعة وأخرى ألن األحداث متالحقة في عالم تتصارع فيه مصالح عديدة ومتضاربة، لكن 

القضايا الثقافية هي موضوعات إنسانية عميقة دائمة تدعو إلى فكر وإبداع وفنون، وتصقل 

الظواهر ، وتنشغل بتأسيس  رؤية إنسانية ذات بعد ثقافي ، تتفهم األصول والدوافع وراء

مفاهيم وقيم إنسانية تكون مدعاة للتالئم االجتماعي، والتواصل بين الشعوب، والتفاعل بين 

الثقافات، تبني عالقات دولية قائمة على التعاون ، وتحث على قيم العمل والتعاون 

مام الصحافة هده الدراسة رصد اهتحيث نحاول من خالل  (،3550 ،هللا تايه عبد)1.واملشاركة

املكتوبة الجزائرية الخاصة ممثلة بيومية الشروق اليومي للشأن الثقافي من خالل تحليل 

مضمون الصفحات الثقافية، والتعرف على مكانة هدا النمط من الصحافة املتخصصة، ملا له 

 من تأثير وأهمية علمية ومجتمعية.

 إشكالية البحث:

ة املكتوبة الجزائرية الخاصة من خالل تسليط الشؤون الثقافية في الصحافتأتي دراسة 

حاول نكضرورة علمية إعالمية وثقافية يومية الشروق اليومي لالثقافية  الضوء على الصفحات

Abstract: 

    The study aims to investigate the interest of the Algerian private 

written press on local, arab and international cultural affairs, through analyzing 

the content of the cultural pages of “ELChorouk Elyaoumi” to reveal whether 

its cultural content that constitutes a real source of knowledge for the recipient 

of all cultural and intellectual issues. Using a content analysis tool that 

contained three categories. The sample consisted of twelve numbers selected by 

the purposive sample method. The study found the following results: The size 

of news coverage of cultural affairs at the expense of creative and intellectual 

publishing. It was also found that the artistic materials ranked first on the 

account of literary and intellectual materials, with stability in the size of the 

dissemination of cultural affairs in the newspaper. 

Keywords: Culture, cultural media, cultural pages, cultural affairs. 
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التعرف على مواضيع صفحاتها الثقافية، وعلى أنواع الفنون الصحفية التي من خاللها 

الصفحات الثقافية في إثراء تلك  عن دور الكشف  ومن ثم استخدمتها في موادها املنشورة،

وعليه ومدى نجاحها في تأدية دورها التثقيفي و التوعوي لدى القارئ الجزائري، ثقافة املتلقي، 

 سؤال اشكاليتنا كاألتي:تم صياغة 

 جريدة الشؤون الثقافية املقدمة للمتلقي الجزائري عبر الصفحات الثقافية في هي ما

 اليومي ؟ الشروق

 تساؤالت:ال

 تساؤالت البحث في مايلي : تتلخص 

الشؤون الثقافية املنشورة عبر صفحاتها  اليومي بمعالجة الشروق جريدة اهتمام مدى ما -

 الثقافية ؟

 ما مدى شمولية املضمون الثقافي ملختلف املكونات الثقافية الخاصة باملجتمع الجزائري؟ -

 أهمية البحث وأهدافه: 

ة الصفحات الثقافية في تحقيق تنمية ثقافية ه الدراسة أهميتها من أهميهذتكتسب 

فاعلة من خالل تقديم مضمون ثقافي جيد يتجلى في نشر مقومات الوحدة الوطنية والهوية 

دف دراستنا الثقافية األصيلة للمجتمع الجزائري في ظل ما يسمى بعوملة الثقافة. حيث ته

  للشؤون الثقافية في يومية الشروق اليومي إلى معرفة:

 م االهتمام الذي توليه يومية الشروق اليومي في تغطيتها الصحفية للشؤون الثقافية.حج -

الفكرية واألدبية و الفنية التي تناولتها الصفحات الثقافية لصحيفة  املواضيعمعرفة   -

 الشروق اليومي. 

الصحفية املستخدمة في الصفحات الثقافية ليومية الشروق  األجناساالطالع على  -

 . اليومي

الوقوف على مدى شمولية املضمون الثقافي ملختلف املكونات الثقافية الخاصة باملجتمع  -

 . مدى تلبيتها الحتياجات القارئ الجزائري و 

 مجتمع و عينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من أعداد يومية الشروق اليومي جميعها الصادرة خالل الفترة 

حيث بلغ حجم املجتمع األصلي  ،2015 جوان 30 إلى2015  أفريل 01الزمنية املمتدة من 
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تم اختيار عينة  حيث غياب التام للصفحة الثقافية .لعددا، ماعدا يوم الجمعة ل78للدراسة 

 ."قسنطينة عاصمة الثقافة العربيةتظاهرة "الدراسة لتزامنها مع 

تحقق أهداف الدراسة  ألنها قصدية،العينة ال علىعينة الدراسة  اعتمدنا في اختيار            

ن " عينة صغيرة تنتقى فا ،بشكل أفضل من غيرها، أما نسبة اختيار العينة للمجتمع الكلي

 ة،ر بعناية سوف يترتب عليها نتائج صادقة تماما مثل تلك التي تترتب على استخدام عينة كبي

 .(2004رشدي طعمية، )2.ملا توفره من وقت و جهد" باإلضافة

 حيث البحوث من للكثير مرشدا ،العينة حجم لتحديد  "ستمبل"  بها قام لتيا الدراسة أن علما

 يستخدمون  الذين الباحثين من الكثير لدى استحسانا وجدت التي الصغيرة العينات فكرةلروج 

 ال عددا 12 عن العينة حجم زيادة بأن يرى  حيث الصحف، مضمون  تحليل املحتوى لتحليل منهج

 .( 1993، الحميد عبد محمد)3 .السنة في عددا 312 ل بالنسبة لنتائجا من تفاوتا ملموسا تقدم

  (.2)الجدول  فيموضحة كما هي وعليه جاءت مفردات عينة الدراسة 

  :هو أدواتالدراسة منهج 

 جمع مجرد على تقتصر ال التي التحليلية الوصفية البحوث ضمن  دراستنا تندرج 

 طبقا النتائج واستخالص منهجيا املعطيات معالجة إلى ذلك تتعدى بل واملعلومات، البيانات

 للظواهر والكيفي الكمي فالوص خالل من إليه، الوصول  ترمي وما الدراسة ألهداف

 دراسة من يمكننا الذي املسحي املنهج هو الدراسة هذهل األنسب املنهج فانوعليه .املختلفة

ثقافية في الصحافة املكتوبة لشؤون الل اإلعالمية املعالجة كيفية على للتعرف املوضوع

 املالئمة العلمية املناهج أنسب من حاملس منهج أن "الحميد عبد محمد" الباحثالخاصة.حيث يرى 

 دراسات هي الوصفية الدراسات أن" عمر يزان محمد" الباحث يرى ، و  الوصفية للدراسات

و االتصال كاستخدامه  االستخدام في أبحاث اإلعالم واسع املنهج هذا ويعتبر أساسها في مسحية

في تحليل مضمون املواد املنشورة في وسائل اإلعالم قصد التعرف على ما قدم من موضوعات 

 .(2012، عمر يزان محمد) 4 .وكيفية تقديمها للقراء

تحليل  خدمة في الدراسة فقد اعتمدنا علىأما فيما يخص أدوات البحث املست

للصفحات الثقافية قصد الكشف عن الصورة املضمون،من أجل التحليل الكمي و الكيفي 

الحقيقية ملوضوع الشؤون الثقافية في الصحافة املكتوبة الجزائرية الخاصة وتحديد موقف 

 استمارة بناء تمعليه و  ،هده األخيرة منها، من خالل تحليل عينة من يومية الشروق اليومي
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سين: فئة محتوى املادة املضمون،حيث قسمت فيها  فئات التحليل إلى قسمين رئي تحليل

أما فئة شكل املادة  ،وفئاته الفرعية فئة املوضوع ذا قيل؟(، وقد اقتصرت علىاإلعالمية )ما

األجناس الصحفية. ووظفت  و املساحة  تيمن فئ شملت كلاإلعالمية )كيف قيل ؟(، فقد 

 ( كوحدات تحليل في عينة الدراسة.2الفكرة و املساحة )سم

 لألسس املنهجية املتبعة في دراسات تحليل الاختبارات تم إجراء 
ً
املضمون، ثبات والصدق وفقا

في  نسبة مرضية يمكن االعتماد عليهاه الذ، حيث تعد ه% 89بلغت نسبة الثبات  ثحي

 التحليل.

  ومصطلحات: مفاهيم الثقافة -2

 الثقافة: -2-1

و مختلفة  يعتبر مفهوم الثقافة من املفاهيم التي تحمل دالالت و معاني متنوعة

على حسب املنظور املتناول منه، حيث الزال حتى اليوم لم يستقر بعد على تعريف شامل 

 تعريف منهاجاوز املئات، ولكننا سنختار تحتى  هاتتعددت و تنوعت تعريف ذاو كامل. 

ركب الذي يشمل املعرفة واملعتقدات والفن  "ر تايلو إدوارد "
ُ
للثقافة كونها " ذلك الكل امل

"ق والقانون والعرف وأي قدرات أخرى يكتسبها اإلنسان كعضو في املجتمعواألخال 
 برهان) 5.

على أنها " ذلك املركب املتجانس من  "محمد عابد الجابري "املفكر  هاعّرف و  (.1990 غليون،

الذكريات والتطورات، والقيم والرموز والتغيرات واإلبداعات، التي تحتفظ بها الجماعة البشرية 

يتها وفعاليتها للتواصل واألخذ كبفعل دينام لحضارية، في إطار ما تعرفه من تطورات،بهويتها ا

 (.3555 ،محمد عابد الجابري )6 والعطاء ".

" مجموعة من الصفات الخلقية والقيم  على أنها "مالك بن نبياملفكر "في حين عّرفها 

 ال االجتماعية
ً
عالقة التي تربط سلوكه بأسلوب التي تؤثر في الفرد منذ والدته، وتصبح ال شعوريا

 .(0291 ،ينبمالك بن )7الحياة في الوسط الذي  ولد فيه".

لك النوع من ذتعتبر الصحافة الثقافية جزء من اإلعالم الثقافي، وهي  :الصحافة الثقافية -2-2

الصحف الذي يتخذ من الثقافة محور اهتماماته،وبإمكاننا أن نجد الصحافة الثقافية تحت 

واملالحق الثقافية األسبوعية بالصحف اليومية   شكال هي املجالت الثقافية املحضةثالثة أ

 .)محمد شطاح، الجزائر(8العامة وأيضا  الصفحات الثقافية اليومية بالصحف العامة .
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تحديد جانب من ماهية الصفحات  استطاعتالتعريفات التي من  :الصفحات الثقافية -2-3

عريس"، حيث يعرف الصفحة الثقافية على أنها:"دلك الحيز من ،تعريف "إبراهيم الالثقافية

الصفحات الذي تكرسه الصحيفة اليومية،لبحث شؤون األدب والفن،والعلم ومتابعتهم 

إخباريا،حيث تحاول أن تضع القارئ يوما بعد يوم في جو  ما يحدث في الساحة الثقافية محليا 

 .لبنان( )إبراهيم العريس،9عينا في هدا املجال"وعامليا،وتحاول غالبا أن تفرض عليه توجيها م

" مساحة من الصحيفة اليومية  على أنها فيعرفها أحمد بن علي صالح العمير الباحث  أما

لتقديم القضايا الثقافية في األدب والفكر، عن طريق عرض نصوصها ومتابعة أخبارها وتسليط 

، حمد بن علي بن صالح العمير)أ10 .الفنون الصحفية املختلفة"  الضوء على شخصيتها عبر

2006). 

 الثقافية:الشؤون  -2-4

كافة : هي ي فية كمايللشؤون الثقافي دراستنا نشير إلى أننا تبنينا كمفهوم إجرائي ل

املضامين التي تعنى بالقضايا الثقافية املحلية والعربية والعاملية التي تنشرها يومية الشروق 

ات الخبرية ومواد الرأي والتعليقات والتحليالت لإلنتاج األدبي و اليومي على مستواها من التغطي

 الفكري والفني والتراث وكافة أشكال وأنواع األنشطة الثقافية.

   والثقافة:جدلية العالقة بين اإلعالم  -3

البد أن نعرج على أحد أهم  ،تجدر اإلشارة أنه قبل التطرق لعالقة اإلعالم والثقافة

إلى منتصف القرن املاض ي على يد الباحث  هيعود ظهور الذي و تصصص أنواع اإلعالم امل

 . 1974عام " روبرت إسكـافيد"

وتبليغها  رصد ما يدور في الساحة الثقافية من نشاطات ثقافية بهيقصد  اإلعالم الثقافي: -3-1

، للمتلقي عن طريق الوسائط اإلعالمية املعروفة واملتواجدة كالراديو،والتليفزيون، والنث

فالهدف األساس من اإلعالم الثقافي هو  والهاتف الجوال، و املجالت، و الصحافة املكتوبة,

 توصيل املعرفة للمتلقي,حيث الثقافة و اإلعالم هدفهما بالكاد واحد، هو مخاطبة الناس،

واالتصال بهم عن طريق الصورة، والصحيفة الورقية، وعن طريق الصحيفة االلكترونية، وكذا 

الصوت، كل ذلك وفق الوسيلة املتاحة، أو التي يختارها املتلقي بمحض إرادته، إذ ال عن طريق 
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)ماجي  11و ال إعالم جيد دون ثقافة تؤازره. نظر عن محتواها، توإلفا ثقافة بدون إبالغ و تعبير ،

  .(2001حلواني، 

 اإلعالم والثقافة، عالقة اتصال أم انفصال ؟ -3-2

في  البروز  في أخذت سمة والثقافة اإلعالم وسائل بين العالقة في التبادلية نمن املعلوم أ

 املحيطة من الثقافة وقيمها لعملها العام اإلطار تستمد االتصال وسائل أن حيث اإلعالم، بحوث

 القيم سغر  بوظيفة فهي تقوم مجتمع، ألي الثقافة أدوات أهم من تعد بدورها أنها كما بها،

 وهي واإلعالم، الثقافة بين دائمة أخذ وعطاء عملية فالتبادلية  .خلفةاملت املجتمعات في الثقافية

 .تكنولوجيا تطورا أو فكريا تطورا كان سواء لقانون التطور  تخضع، الحضارية العمليات ككل

 الثقافة أن ذلك للثقافة، املستقبلية الروافد هي اإلعالمية الوسائل أن تكون  التطور  استدعى ولقد

 نوال)12 .مض ى وقت أي من باإلعالم ارتباطا تكون  ما أكثر تبدو املستقبل إلى املعاصرة املتجهة

 حيث من والثقافة اإلعالم بين تكامل على وجود اتفاق شبه أو اتفاق حيث أنه هناك .( 1982،عمر

 املعارف إطارها في تضم متكاملة منظومة تعتبر فالثقافة .والسلوك والقيم واإلبداع املعرفة

 نشر ووسائل وتفسيراتها اإلنسان حياة بشؤون صلة لها التي أو املنقولة، ملتوارثةا واملعلومات

 وأنماط السلوك والقيمي والعقائدي واألدبي الفني اإلبداع جانب إلى .واملعلومات اإلبداع واملعارف

 .(2013سامية جفال، )13 .واالجتماعية االقتصادية بالتنمية وعالقاتها

 وصورتها خصائصها وقيمها يشكل الذي والروحي املادي ألمةا تراث الثقافة ترسم كما

 الناقلة األداة هي االتصال واإلعالم فوسائل والنشر، التفسير أداة هو اإلعالم أما ،الحضارية

 السلوكية األنماط وحفر فيها والتأثير املواقف الثقافية دعم على تساعد أنها حيث من للثقافة،

 فعال اعتباره يمكن ملا والشرح والنشر البث خالل من على الجمهور  مفاهيمها وطرح وتعزيزها

 .(2001  حوات، علي محمد) 14.عضويا ثقافيا

 :نتائج الدراسةتحليل  -4

( أن هناك تباين في املساحة املخصصة ملعالجة 03( و )02ول )االجدنتائج نستنتج من 

 الثالثاألكبر لكل من األعداد  الشؤون الثقافية في جريدة الشروق اليومي، حيث جاءت النسب

ه الدراسة مع ذا السابع والثامن والتاسع على عكس األعداد األخرى. بسبب تزامن هذالرابع وكو 

ازداد النشاط الثقافي في تلك الفترة، مما  ، حيث"تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"

ا بتخصيص ملحق ذالثقافية وه جعل يومية الشروق اليومي تولي أهمية بالغة لتغطية املواضيع
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التخلي عن الصفحة الثقافية  ثقافي إضافي خاص بالتظاهرة ضمن صفحات اليومية ودون 

  اليومية، مما زاد من عدد الصفحات الثقافية داخل الجريدة في هذه الفترة.

 األجناس الخبرية ) الخبر، التقرير والحوار( تصدرت قائمة الفنون  أن (04نالحظ من الجدول )

التحريرية املستخدمة في نشر املواد اإلعالمية الخاصة بالشؤون الثقافية بجريدة الشروق 

ه النسب األهمية ذوتعكس ه حيث شكل الخبر أعلى نسبة، يليه التقرير ثم الحديث، اليومي،

 جدا. ية، أما الروبورتاج فنسبته ضئيلةالتي توليها الجريدة في التغطية الخبرية للمواضيع الثقاف

لعمود، حيث افجاءت النسب متفاوتة بين املقال و يما يتعلق بأجناس الرأي )العمود واملقال( ف

برز املقال أكثر حضورا من العمود ولكن ال يعكس أهمية توظيفه على مستوى اليومية في 

 تغطيتها للمواضيع الثقافية.

ومي ركزت ( أن جريدة الشروق الي9( و )8(،)7(،)6(، )5الجداول )نتائج نستنتج من 

الفني  اإلنتاجأكثر على البعد الثقافي الفني على عكس األدبي و الفكري و التراثي، حيث احتكر 

) ما   30 %يتصدر التلفزيون املشهد بأكثر من  إذالنسبة األكبر في تغطية املواضيع الثقافية ،

ر لها عن يفسر بامتالك مجمع الشروق ملجموعة من القنوات التليفزيونية حيث يتم اإلشها

مثل املسرح واملوسيقى و إجراء حوارات مع طريق الجريدة( ، ثم تليه باقي النشاطات الفنية 

الجمهور للتظاهرة الثقافية  بجذ، إذ تعتبر من أهم العوامل في فنانين وشخصيات فنية

  .وإعطائها بعدا جماهيريا إلنجاحها ميدانيا

كذلك ضئيلة رغم أهميته في ترسيخ جزء أما فيما يتعلق بالتراث الثقافي فكانت نسبته 

من الهوية الثقافية للمجتمع، أما فيما يتعلق بفئة مواضيع أخرى فكانت نسبتها ملحوظة نوعا 

ما الشتمالها على مواضيع حول املنشات الثقافية وكذا املواضيع الدينية وبعض األعمدة 

 التي تواجهها. واملقاالت التي تتناول أزمة الثقافة و العراقيل و املصاعب 

 خالصة: -5

 سنطينة عاصمة الثقافة العربية " في تفعيل املشهد الثقافي، مماقتظاهرة "  أسهمت

جعل جريدة الشروق اليومي تولي أهمية كبيرة للتغطية الخبرية للحدث، مما انعكس إيجابا على 

مما  و ،يةزيادة املساحة املخصصة للمواضيع الثقافية دون االستغناء عن الصفحة الثقاف

شبه الكلي على التغطية الخبرية للمواضيع الثقافية دون التركيز على ال هااعتماد عليهايعاب 
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مما أحدث عدم التوازن في  الكبيرة،التحليل والتفسير أو االستعانة بأجناس الرأي أو األجناس 

 ولى.بالدرجة األ  إخباريةطبيعتها كجريدة يومية ل يعزى ا ذوهالصحفية. توظيف األجناس 

 ية أكبر  لإلبداع الفني على حسابأثبتت النتائج أن جريدة الشروق اليومية أولت أهم

االنتاج الفكري و األدبي و التراثي الذي يعد صمام األمان الحقيقي للتثقيف والتنوير ونشر الوعي 

 وظيفتها املجتمعي و الحفاظ على مكونات الهوية الثقافية الجزائرية، مما أثر سلبا على 

 .املنوطة بهاالتثقيفية 

 

 

 

 

 

  خاتمة: -6

في جريدة  الشؤون الثقافيةموقع ه الدراسة تسليط الضوء على ذحاولنا من خالل ه

سلبا أو إيجابا  في الدفع بهذا النوع اإلعالمي  الصفحات الثقافيةالشروق اليومي وكيف أسهمت 

، لكن  غلبة و تنمويا و تنويريا وجعله منبرا توعويا والتغيير والتحديثاملتخصص إلى التطوير 

للمواضيع الثقافية و ترجيح كفة اإلنتاج الفني على الفكري واألدبي حال دون  اإلخباريةالتغطية 

من جهة و كذا الجانب التجاري و التسويقي للجريدة لطبيعة اإلخبارية اسبب الكون يذلك، قد 

 ،ستهلك للثقافة و ليس كناقد لهاالذي يفرض  منطقه في السوق، يعني التعامل مع القارئ كم

أو ضعف تكوين الكادر الصحفي املتخصص في الثقافة ـأو هشاشة املشهد الثقافي الجزائري في 

التوازن في املجتمع وظيفة في تحقيق  اا ال يسقط عن الجريدة مسؤوليتهذولكن كل هحد ذاته. 

وياتها بما يخدم املتلقي بصفة كثر بتطوير الصفحات الثقافية و انتقاء محتعن طريق االهتمام أ

محافظة على موروثنا الثقافي و  تحصين هويتنا الوطنية لللك ذعامة و القارئ بصفة خاصة و 

  .املعاصرةيتماش ى و متطلبات املرحلة بما من رياح العوملة 

 :التهميش -7

اجد للطباعة دار امل )فلسطين: ،1 ،طاإلعالم الثقافي في اإلذاعة والتليفزيون  ،تايه عبد هللا1-

 .3ص ،(3550، والنشر
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،  (2004، )مصر: دار الفكر العربي، 1رشدي طعمية، تحليل املحتوى في العلوم اإلنسانية، ط 2-

 . 245ص 

(،  1993،الكتب عالم )مصر: ،1 ط اإلعالم، بحوث في الجمهور  ، دراسةالحميد عبد محمد3-

 . 322ص

 املطبوعات ديوان: الجزائر) ،2ط ،هوتقنيات مناهجه العلمي ، البحثعمر يزان محمد4-

 .45ص ،(2012،الجامعية

  . 14ص ،(2000، مركز دراسات الوحدة العربية :لبنان )، 2ط   ، العقل غليون،اغتيال برهان5-

 ،دراسات الوحدة العربية مركز )سوريا:  ،املثقفون في الحضارة العربية،الجابري  محمد عابد ،6-

 .22ص ،(3555

دار  )سوريا: ،عبد الصبور شاهين :الثقافة، ترجمة لةشكالت الحضارة مشكم ،ينببن  مالك 7-

 . 74، ص (0291 ، الفكر

 القاهرة، ،مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح الثقافية، التعليميةالبرامج  ماجي حلواني،8-

 .136،ص 2001،مصر

القادر للعلوم جامعة األمير عبد  محاضرات في مادة الصحافة الثقافية، محمد شطاح،9-

 .2007ماي 25  الجزائر، قسنطينة، ،اإلسالمية

)لبنان: دار  ،1،طالكتابة في الزمن املتغير في تجربة الصحافة الثقافية ،العريس إبراهيم10-

 . 10-9ص ص  ،(1979الطليعة، 

الصفحات الثقافية في الصحافة السعودية دراسة تحليلية  ،العمير حمد بن علي بن صالحأ 11-

الرياض،  ،في اإلعالم رسالة ماجستير ،لعينة من الصحف السعودية اليومية ميةويقت

 .532ص،  2006، السعودية

     149.، ص(1982 ، الرشيد مكتبةمصر:  )والتنمية، إلعالم، اعمر نوال12-

 اإلنسانوالثقافة وجدلية العالقة في ظل العوملة، مجلة علوم  اإلعالمسامية جفال، 13-

 .338ص  ،2013، ديسمبر، 08 ددعالرة، الجزائر،بسكواملجتمع ،

 مكتبة ) مصر:،1ط املستقبل، وغموض الحاضر شجون  والعوملة العرب ،حوات علي محمد14-

 . 224 -225  ص ص ،(  2001،مدبولي
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 الجداول  :املالحق 7-

 : يوضح توزيع األعداد املشكلة لعينة الدراسة01جدول رقم
 

 العدد رقم عدد الصفحات  التاريخ العدد

01 05 01 4698 

02 06 01 4699 
03 18 03 4711 

04 25 07 4718 

05 29 01 4722 
06 06 01 4729 
07 16 05 4739 
08 23 03 4746 

09 06 07 4760 

10 14 01 4768 
11 15 01 4769 
12 17 01 4771 

 

 أعداد في الثقافيةالشؤون  ملوضوع املربع بالسنتیمتر املساحة توزیع یوضح ( 02 ) رقم جدول 

 .املصتارة العینة

 
 (%النسبة ) (2املساحة )سم أعداد العينة

 4.16 422 العدد األول 

 4.16 422 العدد الثاني

 12.5 1266 العدد الثالث

 29.16 2954 العدد الرابع

 4.16 422 العدد الخامس

 4.16 422 العدد السادس

 20.87 2210 العدد السابع

 12.5 1266 العدد الثامن

 29.16 2954 العدد التاسع

 4.16 422 العدد العاشر

 4.16 422 العدد الحادي عشر

 3.26  331.5 العدد الثاني عشر
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 الشؤون الثقافية من إجمالي مواضیع تحتلها التي املساحة نسبة یوضح ( 03 ) رقم جدول 

 .املصتارة األعداد مساحة
 

الشؤون  مساحة مواضيع (2)سم األعداد كامل مساحة

 (2الثقافية )سم

 (%النسبة )

127296 13993.5 11 
 

 في الیومي الشروق جریدة في املنشورة الصحفیة األجناس فئة تكرارات یوضح ( 04 ) رقم جدول 

 عدد. كل
 

 (%النسبة ) التكرار الصحفية   األجناس

 51.12 68 الخبر

 07.51 10 املقال

 12.78 17 التقرير

 09.02 12 الحديث

 03.00 04 عمودال

 01.50 02 الروبورتاج

 100 133 املجموع
 

 في الیومي الشروق جریدة في املنشورة الشؤون الثقافية فئة  تكرارات یوضح ( 05 ) رقم جدول 

 عدد. كل
 

 (%النسبة ) التكرار الشؤون الثقافية

 12.78 17 اإلنتاج الفكري 

 46.61 62 اإلبداع الفني

 06.76 09 اإلنتاج األدبي

 07.51 10 التراث الثقافي

 11.27 15 أخرى مواضيع 

 100 113 املجموع
 

 كل في الیومي الشروق جریدة في املنشورةاإلنتاج الفكري  فئة تكرارات یوضح ( 06 ) رقم جدول 

 عدد.
 

 (%النسبة ) التكرار اإلنتاج الفكري 

 17.64 03 تقديم عمل فكري 
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 35.29 06 إشكاليات ثقافية

 05.88 01 راجمعرض كتب و ت

 17.64 03 تربية و تعليم

 23.52 04 شخصيات فكرية

 100 17 املجموع
 

 كل في الیومي الشروق جریدة في املنشورةاإلبداع الفني  فئة تكرارات یوضح ( 07 ) رقم جدول 

 عدد.
 

 (%النسبة ) التكرار اإلبداع الفني

 14.51 09 موسيقى

 16.12 10 سينما

 17.74 11 مسرح

 32.25 20 زيون تليف

 03.22 02 فنون تشكيلية

 03.22 02 الرقص

 12.90 08 شخصيات فنية

 100 62 املجموع

 كل في الیومي الشروق جریدة في املنشورةاإلنتاج األدبي   فئة تكرارات یوضح ( 08 ) رقم جدول 

 عدد.

 (%النسبة ) التكرار اإلنتاج األدبي

 33.33 03 الشعر

 11.11 01 القصة

 11.11 01 يةالروا

 44.44 04 شخصيات أدبية

 100 09 املجموع

 كل في الیومي الشروق جریدة في املنشورةالتراث الثقافي  فئة تكرارات یوضح ( 09) رقم جدول 

 عدد.
 

 (%النسبة ) التكرار التراث الثقافي

 20 02 التراث املادي

 30 03 التراث الالمادي

 50 05 التاريخ

 100 10 املجموع
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 50/51/9512تاريخ النشر  :           92/50/9512تاريخ القبول:                 11/50/9512تاريخ االستالم: 

 :ملخص

تختلف أنظمة حماية الصحفيين باختالف الوضعية التي يكون عليها الصحفي، فهناك 

الصحفيون املعتمدون الذين يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا جزءا منها، و الذي نصت 

 اتواتفاقي 1292لحرب لعام و اتفاقية جنيف ألسرى ا 1251و 1922عليهم اتفاقيتي الهاي لعام 

 ،، و هناك الصحفيين غير املعتمدين الذين يباشرون مهاما في مناطق خطرة1292لعام  جنيف

( و التي أبقت الحقوق التي 12في املادة ) 1211ص عليهم البروتوكول اإلضافي األول لسنةالذي نو 

قررتها اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني للمراسل املعتمد الذي يرافق القوات املسلحة دون أن 

ارهم أشخاصا مدنيين عن األجهزة يكون جزءا منها، و يبقى أنه ال يمكن فصل الصحفيين باعتب

مثل مرافق محطات  ،وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها بما فيهامانن التي سستعملوهها و األ و 

اإلذاعة و التلفزيون، حيث نص القانون الدولي على حمايتها باعتبارها أعيان مدنية، وقد جاءت 

 .اإلعالم هذه الدراسة للتحدد القواعد التي يقرها القانون الدولي لحماية الصحفيين ووسائل
 

   - الصحفيين - الدولية املسؤولية - الدولية الحماية  - الدولي القانون  الكلمات املفتاحية:

 .اإلعالم وسائل                                    
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Abstract: 
 

Systems of protection for journalists vary according to the situation of the 

journalist: accredited journalists accompany the armed forces without being part 

of it and unaccredited journalists perform work in dangerous areas. 

The fact remains that journalists can not be separated as civilians from the devices 

and places they use, including media of all kinds, such as radio and television 

stations, where international law provides for their protection. as civil objects. 

Protect journalists and the media. 
 

Keywords: International Law - International Protection - International 

Responsibility - Journalists – Media. 

 

 . مقدمة:  0

 القانون  إلى للرجوع والسياسيين واملنظمات الحكومات من العديد نادت الفارطة السنوات خالل

 القانون  إلى بانتظام املتحدة األمم وتشير. املسلحة النزاعات في اإلنسان وحقوق  الدولي اإلنساني

 نما اإلنسان، حقوق  مجلس مناقشات وفي األمن مجلس قرارات في اإلنسان وحقوق  اإلنساني

 الحكومية غير املنظمات تقارير وفي املعارضة لحركات السياسية املناشير في ذلك إلى اإلشارة ترد

 .الدبلوماسية املناقشات وفي للجنود التدريبية الدوريات وفي

 حماية يكفل ال اإلنساني الدولي القانون  بأن األولى الوهلة منذ االنطباع لدينا يتولد أن فيمكن

 صريحتين إشارتين إال تتضمن ال اإلضافيين وبروتوكوليها جنيف اتفاقيات ألن للصحفيين، كاملة

 من 12 واملادة الثالثة جنيف اتفاقية من( 9-ألف)9 املادة" اإلعالم مجال في العاملين بخصوص

 ".األول  اإلضافي البروتوكول 

 املمنوحة الحماية أن يتضح أخرى، إنسانية قواعد مع باملوازاة املادتين هاتين قراءة عند لكن

، شاملة الساري  القانون  بموجب
ً
 اإلضافي البروتوكول  من 12 املادة أن ذلك من واألهم تماما

 في للمدنيين املمنوحة الحماية وأشكال الحقوق  بجميع يتمتعون  الصحفيين أن على تنص األول 
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 القانون  بمقتض ى املسلح غير النزاع حاالت على نفسه الش يء وينطبق الدولية، املسلحة النزاعات

 ".العرفي اإلنساني الدولي للقانون  الدولية اللجنة دراسة في 09 القاعدة"  العرفي الدولي

  إدراكا للصحفيين اإلنساني الدولي القانون  يخولها التي الحماية نطاق إدراك أجل ومن
ً
 ينبغي تاما

 " مدني" بلفظ" صحفي" لفظ استبدال
ً
 جنيف اتفاقيات في املستخدمة الصيغة من اعتبارا

 . اإلضافيين وبروتوكوليها

 الهجمات من اإلنساني الدولي القانون  بحماية نمدنيين وضعهم بحكم الصحفيون  يتمتع حيث

 القاعدة لهذه مخالفة أية وتشكل. العدائية األعمال في مباشرة سشاركوا أال شريطة املباشرة

 
ً
 . األول  اإلضافي روتوكولهاوب جنيف التفاقيات خطيرا انتهاكا

ً
 هجوم توجيه في التعمد أن عن فضال

 للمحكمة األساس ي روما نظام بمقتض ى حرب جريمة إلى أيضا يرقى مدني شخص ضد مباشر

 .الدولية الجنائية

 املسلحة النزاعات في واإلعالميين الصحفيين حماية على القوانين هذه أثر دراسة فإن لذلك

 سشوبها مازال املسلح النزاع إبان الصحفي وضعية لكون  مهم، ش يء الدولية وغير الدولية

 الدولي القانون  يتظمنها التي القواعد تحديد حولنا ولقد. املتوفرة القانونية املواد رغم الغموض

 الدولي القانون  يقرها التي القواعد ماهي: التالي السؤال طرحنا ذلك أجل ومن املجال، هذا في

 ووسائل؟ الصحفيين لحماية العام
 

 :الدولي القانون  أحكام في الصحفيين حماية قواعد .0

 عبر وذلك الدولي القانون  أحكام خالل من الصحفيين حماية لقواعد املبحث هذا في سنتعرض

 املتوفرة الدولية الحماية أشكال تبيان وعبر اإلنساني، الدولي القانون  في الصحفي مفهوم تحديد

 حماية نيفية توضيح ثم منها، جزءا يكونوا أن دون  العسكرية بالقطاعات املعتمدين للصحفيين

  .املتحدة لألمم العامة الجمعية لقرار استنادا الصحفيين
 

 :الدولي القانون  في الصحفيين مفهوم 0.0

 .أنواعه وتبيان الدولي القانون  اطار في الصحفي من املقصود تحديد على املطلب هذا في سنعمل
 

 :الدولي القانون  في الصحفي تعريف 0.0.0
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 في سواء للصحفي تعريف بتحديد الصحفيين بحماية تهتم التي الدولية اإلتفاقيات تقم لم

 ،1251و 1922 لسنة الهاي باتفاقيتي امللحقة البرية الحروب وأعراف بالقوانين الخاصة اللوائح

 املنصوص املسلحة القوات يرافقون  الذين الصحف مراسلي لتعريف األخرى  هي تتطرق  لم والتي

 على نصت قد 1292 لسنة جنيف اتفاقية من 91 املادة أن نجد نما. 10 املادة في عليهم

 بخصوص أما. السابقتين اإلتفاقيتين شأن شأهها له تعريف أي تعطي أن دون  الصحفي املراسل

 على 9أ/9 املادة في نصت اآلسرى  معاملة بكيفية الخاصة 1292 لسنة الثالثة جنيف إتفاقية

 تعطي أن دون  منها جزءا يكونوا أن دون  املسلحة القوات يرافقون  الذين الحربين املراسلين

 1211 لسنة األول  اإلضافي البروتوكول  من 12 للمادة بالنسبة الشأن نذلك للصحفي، تعريف

 [1.]الصحفيين مفهوم بيان أيضا فيها يرد لم والتي

 أ/9 املادة تضمنته الذي هو الحربي املراسل أو للصحفي وضع تعريف أول  أن اإلشارة وتجدر

 مناطق في خطرة بمهام يقومون  الذين الصحفيين لحماية املتحدة األمم اتفاقية مشروع من

 صحافي مخبر أو مراسل كل» فيها جاء حيث النور؛ ترى  أن لها يكتب لم والتي املسلح النزاع

 الذين والتلفزيون  واإلذاعة السينما في الفنيين ومساعديهم فوتوغرافي ومصور  تلفزيوني ومصور 

 القانون  قاموس في أما[ 9.]«األساسية مهنتهم بوصفها معتاد بشكل املذكور  النشاط يمارسون 

 سسعى الذي الشخص» بأنه املسلحة النزاعات زمن في الصحفي فيعرف اإلنساني الدولي

 أو الصحافة في نشرها لغرض سستخدمها أو عليها بالتعليق يقوم أو معلومات على للحصول 

 القانون  عرفه ما هو الحربي املراسل أن البعض ويرى . «مساعديهم أو الشاشة على أو اإلذاعة

 القوات من وحماية بتفويض العمليات مسرح في يتواجد متخصص صحفي كل» بأن الدولي

 وقوع أثناء الصلة ذات باألحداث اإلعالم في مهمته وتتمثل املتحاربة األطراف ألحد املسلحة

 [0.]«العدائية األعمال
 

 :الحروب مناطق في الصحفيين أنواع: الثاني الفرع 0.0.0

 ونطاق مواد حيث من يختلفون  الصحفيين من أصناف ثالثة املسلحة النزاعات خالل سعمل

 .الحماية
 

 :املسلحة بالقوات ملحق حربي مراسل -أوال
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 التي القطعات من تصريح على بناءا منها جزءا يكون  أن دون  القطعات يرافق مدني صحفي هو

 القبض إلقاء تم إذا حرب أسير بوضع يتمتع النوع وهذا القوات، هذه تعليمات ويتبع يرافقها

 اتفاقية من 91 واملادة 1251الهاي اتفاقيات من 10 املادة عليه نصت ملا وفقا وهذا عليه،

 12 املادة من 9 والفقرة 1292 لسنة الثانية جنيف اتفاقية من 9أ/9 واملادة 1292 لسنة جنيف

 التوجيهية املبادئ أن إلى الصدد هذا في ونشير[ 9.]1212 لسنة األول  اإلضافي البروتوكول  من

 وضع املسلحة بالقوات امللحقين للصحفيين تكفل باإلعالم يتعلق فيما البريطانية الدفاع لوزارة

 هذا أن تعتبر التي الفرنسية العسكرية السلطات عكس. األسر في وقعوا ما إذا حرب أسرى 

 من 12 املادة تنص نما املدنيين وضع في إال الحق لهم ليس املستقلين غرار على هم الصنف

 [0.]األول  البروتوكول 

 ألسباب التعسفي االحتجاز خطر اإلعالم مجال في العاملين من وغيرهم الصحفيون  يواجه حيث

 جنيف اتفاقية من( 9-ألف)9 املادة" )الحربي املراسل" بين الفرق  يكمن وهنا. أمنية أهها ُيّدعى

 نفئة بها معترف الفئتين نال(. األول  اإلضافي البروتوكول  من 12 املادة" )الصحفي"و( الثالثة

 يتلقى أنه نما. الحرب أسير بوضع التمتع له يحق الحرب مراسل أن هو وحيد فارق  مع مدنية

 
ً
 الحرب ملراسل يحق الوثيقة، العالقة هذه على وبناء. املسلحة القوات بمرافقة رسميا ترخيصا

 وعلى. املسلحة القوات ألفراد املمنوح نفسه القانوني بالوضع التمتع عليه القبض إلقاء عند

 واملكّملة الثالثة جنيف اتفاقية في عليها املنصوص بالحماية الحرب مراسلو يتمتع األساس ذلك

 .العرفي الدولي والقانون  األول  اإلضافي البروتوكول  في

 غزو  خالل يبدو ما على األولى للمرة استعمل وقد. حديث تعبير" مرافق صحفي" ومصطلح

 من حكم أي في ذنره يرد وال. الحين ذلك منذ االنتشار في استخدامه وأخذ ،9550 عام العراق

 باإلمكان لكن. دقيق تعريف على علمي، حسب يقوم، ال أنه نما اإلنساني الدولي القانون  أحكام

 لم وإن" مرافق صحفي" باسم سعرف ملا مرادف عام بشكل الحرب مراسل مفهوم إن القول 

 املحدد باملفهوم حرب مراسل الصحفي يصبح ولكي. الحاالت جميع على بالضرورة ذلك ينطبق

  العسكرية القوات لدى اعتماده شرط يكون  اإلنساني، الدولي القانون  في
ً
 يصبح وبالتالي. إلزاميا

 " املرافق الصحفي"
ً
  يكون  عندما القانون  بحكم حربيا مراسال

ً
  معتمدا

ً
 القوات لدى رسميا

 .املسلحة
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 :املستقل الصحفي -ثانيا

 أحكام وفق مدنيا ويعتبر منها جزءا وليس العسكرية القطعات عن بمعزل  ينتقل صحفي كل هو

 1211 لسنة الثاني والبرتوكول  األول  اإلضافي والبروتوكول  1292 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية

 .9551 لسنة 1109 رقم الدولي األمن مجلس وقرار الدولي الطابع ذات غير بالنزاعات الخاص

 أحد قبضة في وقعوا حال في اإلطالق على حماية يجدون  ال عالميين اإل باقي أن تقدم ما سعني وال

 النطاق واسعة بها يتمتعون  التي القانونية الحماية ذلك، من النقيض فعلى. املتحاربة األطراف

  كان وإن بعيد، حد إلى
ً
 رعايا من الصحفيون  يكن لم إذا فأوال،. الجانب هذا عن سغفل ما غالبا

 املمنوحة املناسبة الحماية أشكال جميع من يفيدون  فإههم فيه، عليهم القبض يقع الذي البلد

 اإلعالميين من وغيرهم الصحفيون  يتمتع األحوال كافة وفي. الرابعة جنيف اتفاقية بموجب لهم

 
ً
 أدنى نحد األول  اإلضافي البروتوكول  من 10 املادة لهم تكلفها التي األساسية بالضمانات دوما

 أحد قبضة في الذين األشخاص وصحة حياة إزاء العنف ممارسة خاص بشكل تحظر والتي

 إلى وباإلضافة. الرهائن وأخذ الشخصية الكرامة وانتهاك أشكاله بشتى والتعذيب النزاع، أطراف

 ويتمتع. جريمة بارتكاب املدان للشخص عادلة محانمة لتوفير ضمانات املادة تكفل ذلك،

 بنزاع تتعلق ألسباب عليه االحتجاز وقع سواء نفسها األساسية بالضمانات املحتجز اإلعالمي

 أوقات في بالحماية مشمولين مدنيين، بصفتهم الصحفيون، ويكون . دولي غير أو دولي مسلح

  الدولي غير املسلح النزاع
ً
 والبروتوكول  األربع جنيف اتفاقيات بين املشترنة الثالثة باملادة عمال

 .العرفي الدولي والقانون  الثاني اإلضافي
 

 :العسكري  الصحفي -ثالثا

 القوات أفراد على يقع ما عليه وينطبق للجيش اإلعالمي النشاط مجال في سعمل عسكري  هو

 [1.]خاصة حصانة بأية يتمتع ال وهو املسلحة

 أنه إال الدولية النزاعات في الصحفيين حماية لقواعد التطرق  سغفل لم الدولي املشرع أن رغم

 ولكن الدولية، غير املسلحة النزاعات على تطبق التي املعاهدات في للصحفيين ذنر على يأتي لم

 أو مباشر بشكل سشاركون  ال أشخاص أو مدنيون  هي الشروط هذه في الصحفيين سعتبر

 تنطبق املدنيين على املطبقة الحماية أشكال وجميع ،العدائية األعمال في املشارنة عن يتوقفون 

 [1. ]طواقمهم وعلى عليهم
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 :العسكري  القطاع في املعتمدين للصحفيين الدولية الحماية 0.0

 :العسكري  القطاع في املعتمدين للصحفيين الدولية الحماية 0.0.0

 أن دون  الجيش من الصحفيين حماية نيفية حول  الدولية واملعاهدات املعاهدات من سلسلة

 :االتفاقيات هذه أهم من. منه جزًءا يكونوا

 :0221 لعام الهاي اتفاقية -أوال

 بالقوات ارتباطهم رغم ،الصحفيين أن على 1251 لعام الهاي اتفاقية من 1 املادة تنص

 يصبح بسبب اعتقالهم تم إذا حرب نأسرى  سعاملون  ،منها جزًءا ليسوا ولكن العسكرية

 تطلب نما. ال أو ،العسكرية الهيئة هذه من قانونًيا جزًءا الجيش يرافقون  الذين الصحفيون 

 في شركاء أههم تثبت العسكرية السلطات من شهادة تقديم العسكري  املراسل من 10 املادة

 [9. ]الجيش
 

 :0202 لعام جنيف اتفاقية في -ثانيا

 ،91 املادة في ،1292 لعام جنيف اتفاقية من املستمدة ،الحرب أسرى  معاملة اتفاقية تنص

 لهم تابعين يكونوا أن دون  املسلحة للقوات املرافقين األشخاص" أن على ،السابع القسم

 الذين الباطن من املتعاقدون  أو الباطن من املتعاقدون  أو املخبرون ،املراسلين مثل ،مباشرة

 نأسرى  سعاملوا أن في الحق ولهم ،إيقافهم املناسب من أنه العدو ويرى . العدو أيدي في يقعون 

 ". رافقهم التي العسكرية السلطات من تصريح امتالك بشرط ،حرب

 االختيار في الحق للعدو: املضمون  نفس على 1251 لعام الهاي اتفاقية من 10 املادة تحتوي  ال

 الصحفيين قيام وجوب على النص ثم ،حرب نأسرى  تصنيفهم عدم أو الصحفيين اعتقال بين

 الوحدات يرافقون  عسكريين نمراسلين وضعهم يوضح إعالن طريق عن الهوية بإثبات

 [2. ]للهوية نقرينة منه جزًءا أكون  أن. العسكرية
 

 :0292 لعام الثالثة جنيف اتفاقية في -ثالثا

 حالة في منها جزًءا يكونوا أن دون  املسلحة بالقوات امللحقين الصحفيين أن على االتفاق وأند

 ،ذلك ومع. لهم املصاحبة املسلحة القوات من ترخيص على يحصلوا أن شريطة ،الحرب أسرى 

 أثناء التصريح أو البطاقة تلك فقدوا ربما الصحفيين ألن ،الشرط هذا املشرعون  خفف

 الصحفيين على القبض ألقت التي العسكرية القوات أو العدو على أبقى املشرع لكن ،الحرب



 

   الحماية الدولية للصحفيين ووسائل اإلعالم في القانون الدولي العام                                   دبش عبدالنور 

                                                    ملشونش ي مبروك 
             

     

91 

 

 إلى الثالثة جنيف اتفاقية. حرب نأسرى  سعاملوا بأن مطالبتهم إثبات. وثيقة أي على سعثروا ولم

 [.11] األخيرة االتفاقية من[ 15] 0 املادة من 9 للفقرة وفًقا قراًرا املختصة املحكمة تصدر أن

 

 

 :قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الخاص بحماية الصحفيين  -رابعا

من أهم قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بحماية الصحفيين في بؤر النزاعات 

دعوة األمين العام لألمم املتحدة للتشاور مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واملنظمات  :املسلحة

الدولية املعنية إلتخاذ الخطوات الالزمة لضمان التطبيق األفضل لقواعد القانون الدولي 

التأنيد على إضافة إتفاقيات دولية إنسانية مالئمة لضمان  اإلنساني في النزاعات املسلحة؛

دنيين وآلسرى والقاتلين في كل النزاعات املسلحة، والتأنيد على مبدأ أساس ي في التمييز حماية امل

دور الصحفيين الريادي في الحصول على  بين املقاتلين وغير املنخرطين في األعمال القتالية؛

تنص يؤند القرار أن املواد التي  املعلومات التي تتعلق بالنزاعات املسلحة لتنوير األمم والشعوب؛

ال تغطي بعض أنواع الصحفيين العاملين في مناطق  1292عليها اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 

تأنيد القرار  النزاعات املسلحة واملكلفين بمهام خطرة ال تنسجم مع متطلبات عملهم الراهنة؛

على الحاجة املاسة إليجاد أدوات إنسانية دولية إضافية لضمان حماية أفضل للصحفيين في 

التعبير عن االهتمام البالغ  …»:اطق النزاع املسلح، وقد نصت الفقرة األولى في القرار علىمن

لألخطار الجسيمة التي يتعرض لها املراسلين الصحفيين املكلفين بمهام مهنية خطرة في مناطق 

النزاع املسلح؛التعبير عن األسف العميق الن بعض املراسلين الصحفيين دفعوا حياتهم بسبب 

 1292الدعوة إلى إحترام وتطبيق اتفاقيات جنيف األربعة لعام  .«…ئرهم الحية ألداء مهمتهمضما

إلى الحد القابل للتطبيق وخصوصا على املراسلين الصحفيين الحربين املرافقين للقوات املسلحة 

 [19القرار " .]من  10دون أن يكونوا جزءا منها حسب نص املادة 
 

 :عدم مشروعية الهجمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل اإلعالم .3

أن أول من  9550شاهدنا في حربي الخليج األولى والثانية والعدوان األمريكي على العراق سنة 

يتضرر على أرض املعرنة البنيات التحتية واملؤسسات اإلعالمية بذريعة نشرها للخطابات 
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لدولي بحماية الصحفيين ووسائل اإلعالمية من الهجمات العدائية. لذلك فقد تكفل القانون ا

 .العسكرية بمجموعة من النصوص نعرض منها
 

 :حماية وسائل اإلعالم باعتبارها أعيانا مدنية  0.3

املحطات اإلذاعية والتلفزيون أعيانا ذات طابع مدني وتتمتع بصفتها هذه بحماية عامة،  تعد

وقد تم التنصيص على عدم مهاجمة األعيان املدنية في القانون الدولي اإلنساني منذ القرن 

وفي النظام األساس ي للمحكمة الجنائية  1211العشرين، وأعيد التأنيد عليه في البرتوكولي لسنة 

من البرتوكول األول أن تتمتع  99لية. وينتج عن االلتزام املزدوج الذي نصت عليه املادة الدو 

من البرتوكول  09األعيان املدنية على غرار السكان املدنيين بحماية عامة حددت أحكامها املادة 

ا إذن فكل التجهيزات ومرافق اإلعالم التي ال تستخدم إستخداما عسكريا وال تنطبق عليه.األول 

ال يجب أن “تدخل ضمن األعيان املدنية التي  9الفقرة  09الشروط املنصوص عليها في املادة 

 [10”.]الردع.تكون محال للهجوم أو لهجمات 
 

 :استهداف وسائل اإلعالم أثناء الحروب  0.3

في كل الحروب التي شهدها العالم لم تستثن أي منها استهداف املواقع املدنية وحتى املناطق 

الخاصة بانشطة منظمة اليونسكو فما بالك بوسائل اإلعالم وتجهيزاتها ومؤسساتها، وكان املبرر 

الذي يتكرر على لسان الناطقين بإسم الجيش أو ما سسمى املتحدث العسكري هو أن هذه 

تستخدم ألغراض عدائية، لذلك كان واجبا أن يتدخل القانون الدولي لحل هذا  الوسائل

 .اإلشكال
 

 :االستخدام املزدوج لتجهيزات وسائل اإلعالم ومرافقها 0.0.3

تستعين الدول في حمالتها العسكرية على األعيان واملوارد فتستخدمها بشكل مزدوج مدني 

ألعيان املدنية التي تستعمل لهذه الغايات تصبح وعسكري، وهو أمر له تبعات وخيمة حيث ان ا

من البرتوكول األول اإلضافي إلى  09أهدافا مشروعة للقوات املعادية، وهذا ما أندت عليه املادة 

 …» :1211اتفاقيات جنيف لسنة

 للهجوم أو لهجمات الردع. واألعيان املدنية هي كافة األعيان التي 
ً
ال تكون األعيان املدنية محال

 .ست أهدافا عسكرية وفقا ملا حددته الفقرة الثانيةلي
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تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب. وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق 

باألعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم 

ا التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميره

 .تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أنيدة

 
ً
ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو  إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة

أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه 

 .يفترض أهها ال تستخدم نذلك
 

 :دعائية إلغراض اإلعالم وسائل الستخدام القانوني التكييف 0.0.3

من البرتوكول األول السالفة الذنر، فإن إتخاذ الدعاية سببا وحيدا لتبرير  09بحسب املادة 

وسائل اإلعالم هدفا  الهجوم العسكري على وسائل اإلعالم أمر غير مقبول، فال يمكن إعتبار 

مشروعا ملجرد أهها تبث دعاية رغم أن هذا النشاط سشكل دعما لجهود الحرب، نما أن منظمة 

العفو الدولية ترى أنه رغم اإلستفادة التي قد تنتج عن خلق اإلضطرابات في الدعاية الرسمية 

ليس مبررا  التي تساعد في تقويض معنويات السكان والقوات املسلحة ولكنها تجد أن ذلك

للهجوم على األعيان املدنية الذي قد يؤدي إلى توسيع مفهوم املساهمة الفعالة في العمل 

 [19.]9فقرتها في  09العسكري بحسب املادة 
 

 :حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم في الحروب .9

القانون إن حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم إبان الحروب تعد من األمور التي نص عليها 

الدولي وأند على حمايتها لذلك تم تقسيم هذه املسؤولية إلى صنفين: مسؤولية الدول أثناء 

النزاعات املسلحة عن خروقات قواتها املسلحة ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم، والصنف 

الثاني يدور حول تحديد مسؤولية األفراد الجنائية عن جرائمهم الحربية ضد الصحفيين 

 .عالمووسائل اإل 
 

 :مسؤولية الدولة عن خروقات قواتها املسلحة ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم 0.9

من  1املادة  تتحمل الدولة املسؤولية الكاملة عن أفعال قواتها املسلحة بحسب ما جاء في

مشروع املواد املتعلقة بمسؤولية الدولة عن األفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة 
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سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عمال من أعمال »لدولي؛ حيث نصت على أنه القانون ا

 .الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات

يكون الطرف »على  0في الفقرة  0من املادة  1292وقد نصت اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 

إضافة إلى «. ها أشخاص ينتمون إلى قواته املسلحةاملتحارب مسؤوال عن جميع األعمال التي يرتكب

، إضافة إلى 02و 01في املواد  1292املواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 

التي تنص على أنه ال يمكن  01/09/101/199بعض املواد املشترنة بين االتفاقيات األربعة وهي:

في طرفا متعاقدا من املسؤولية التي يتحملها طرف ألي طرف سام متعاقد أن سعفي نفسه أو سع

من  21ما تبين املادة [ ن10ة.]آخر بسبب اإلنتهاكات الخطيرة التي نصت عليها اإلتفاقي

سسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات »على  1211البروتوكول اإلضافي األول لعام 

لحال ويكون مسؤوال عن كافة األعمال وهذا امللحق البرتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضت ا

 .«التي يقترفها األشخاص الذين سشكلون جزءا من قواته املسلحة

ويندرج ضمن مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها العسكرية الهجمات املوجهة ضد السكان 

نزوعة املدنيين أو األعيان املدنية، والهجوم على املواقع املجردة من وسائل الدفاع أو املناطق امل

 [11…]املدنيةالسالح والهجوم العشوائي الذي يصيب السكان املدنيين، أو األعيان 
 

 :مسؤولية األفراد الجنائية عن جرائمهم الحربية ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم  0.9

إن األفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين أثناء النزاعات املسلحة مهما كانت األسباب 

تعتبر جرائم حرب لكون الصحفيين أشخاص مدنيين بحسب مضمون إتفاقيات فهذه الجرائم 

، وال يؤخذ بأي إقرار من األفراد 1211والبرتوكول اإلضافي لسنة  1292جنيف الرابعة لسنة 

بكون أوامر قد صدرت لهم من سلطات أعلى لتنفيذ تلك األفعال اإلجرامية لدفع املسؤولية 

ية على مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية ملرتكبي تلك األفعال، عنهم، حيث أندت القرارات الدول

 1299من اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري واملعاقبة عليها لسنة  9ونذلك نصت املادة 

سعاقب األشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة الجنس أو أي من األفعال املنصوص »على أنه 

 [11«.]عادييناما مسؤولين أو موظفين عموميين أو أفرادا سواء كانوا حك 0عليها في املادة 

           ى حرية الصحفيين إبان الثورات ورغم وجود هذه املواد والنصوص القانونية الدولية تبق

النزاعات املسلحة في خطر دائم، لكون هذه الدول ال تحترم هذه النصوص وتتحايل عليها في  أو
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الطوارئ الذي سساوي بين اإلعالمي والصحفي وبين اإلرهابي،  غالب األحيان، بل تعمل بقانون 

وخير مثال على ذلك الحكم الصادر ضد صحفيي قناة الجزيرة في قضية املاريوت في مصر؛ حيث 

سنوات رغم تدخل املنظمات الدولية الحقوقية والصحفية  0تم الحكم عليهما بالسجن ملدة 

 [19املصرية.] لذا الحكومة

 :خاتمة. 5

 على والسهر اإلنسان حقوق  حماية على تنص التي الدولية واملعاهدات املواثيق نثرة رغم

 ورغم، اإلنسان حقوق  إحترامها لعدم الدول  بعض على تفرض التي العقوبات ورغم، ضماهها

 الدولي والقانون  املسلح النزاع إبان الدولي اإلنساني القانون  يحتويها التي واملواد النصوص

، الحرب أو السلم في سواء والجماعات األفراد حقوق  إحترام إلى تدعوا التي اإلنسان لحقوق 

 تلك في واإلعالميين الصحفيين يحمي املسلح النزاع إبان الدولي اإلنساني القانون  كون  ورغم

 قائما. الحقوق  هذه انتهاك األمانن يبقى

نرى أنه ال قصور سشوب هذه الحماية أو نقص سعيبها، فهي  وعند النظر إلى املواثيق الدولية 

حماية العاملين اإلعالميين في مناطق النزاع، بكافة تصنيفهم إن كانوا صحفين معتمدين  شاملة 

 ويقومون بتغطية األحداث في مناطق نزاع ولكن ما مرافقين للقوات املسلحة، أو غير معتمدين 

يحدث من تزايد الستهداف الصحفيين قد يرجح إلى أن هنالك عاملين أساسيين سسهمان بشكل 

 :نبير في تفاقم هذه الظاهرة وهما

أثناء ممارسة عملهم في مناطق النزاع  اإلفالت من العقاب: أي أن استهداف الصحفيين/ات  -1

إلفالت من عقوبات أخرى تنتج دون اعتبار للقوانين الدولية التي تكفل حمايتهم إنما هو محاولة ل

عن نشف الصحافة النتهاكات ترتكبها األطراف املتنازعة على األرض، األمر الذي يدفع هذه 

من أخبار وصور  األطراف إلى محاولة السيطرة على ما يتم تقديمه من جانب الصحفيين/ات 

 .وفيديوهات تشير إلي حدوث انتهاكات للقانون الدولي

عالمية: حيث ال تقوم هذه املؤسسات باتخاذ اإلجراءات االحترازية تخاذل املؤسسات اإل  -9

الواجبة عند تكليف أحد صحفييها بتغطية أحداث عنف أو صراع مسلح، من خالل التواصل 

مع الجهات املعنية في منطقة الصراع والتنسيق معها بشأن أوضاع مراسليها، باإلضافة إلي عدم 

 .املحتجزين بذل الجهد املناسب لتحرير صحفييها
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وبالتالي فإن املشكلة ليست مشكلة نص أنثر ماهي مشكلة في عملية الرقابة على تطبيق هذه 

النصوص التي يتم بموجبها تفادي االنتهاكات واملخالفة للقانون الدولي اإلنساني والجزاء عليها 

لوطنية وهو ما يتطلب توفير إرادة جماعية من الحكومات والناشطين واملنظمات الصحفية ا

 من أجل ضمان الوصول بسقف التهديد واملخاطر التي يتعرض  والدولية 
ً
لها  للعمل سويا

 .والصوت املسموع آلن الصحافة هي السلطة الرابعة  الصحفييون إلى الحد األدنى 

الهجمات املتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل اإلعالم واألفراد املرتبطين بهم ونحن ندين  

ومن أجل تكريس الحماية الدولية للصحفيين ووسائل اإلعالم، نقدم  .ات املسلحةأثناء النزاع

 :التوصيات التالية
 

مساواة سالمة وأمن الصحفيين ووسائل اإلعالم واألطقم املساعدة في مناطق النزاعات  -1

 .املسلحة بحماية املدنيين هناك

 .الصحفيين واملراسلين املستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة اعتبار  -9

اعتبار املنشآت واملعدات الخاصة بوسائل اإلعالم أعيانا مدنية ال يجوز أن تكون هدفا ألي  -0

 .هجمات أو أعمال انتقامية
 

 :. الهوامش6
 

 أثناء اإلعالم ووسائل الصحفيين حماية انتهاك عن الدولية املسؤولية: الضامن حسين جميل[ 1]

 القانونية، الكتب دار الدولي، القانون  في ماجستير الدولي، القانون  أحكام ضوء في املسلحة النزاعات

 .99و 91: ص 9519 طبعة االمارت، -مصر والبرمجيات، للنشر شتات دار

 من مختارات جالوا، بالجي الكسندر: املسلح النزاع أوقات في اإلعالم ووسائل الصحفيين حماية[ 9]

 .متوفرة غير ص ،9559 األحمر للصليب الدولية املجلة

 .99: ص سابق، مرجع: الضامن حسين جميل[ 0]

 .09: ص سابق، مرجع: الضامن حسين جميل[ 9]

 .9: ص سابق، مرجع: جالوا بالجي الكسندر[ 0]

 .02و 09: ص سابق، مرجع: الضامن حسين جمال[ 1]

 املوقع دورمان، كونت: املسلحة النزاعات سغطون  الذين اإلعالميين وحماية اإلنساني الدولي القانون [ 1]

 :األحمر للصليب الدولية للجنة االلكتروني
 www.icrc.org/ara/resource/document.. 
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 على تنص التي األولى املدونة الوثيقة هي البرية الحرب بأعراف املتعلقة 1251 لسنة الهاي اتفاقية_ 

 انعقد الذي للسالم الثاني الهاي مؤتمر عن االتفاقية هذه انبثقت وقد املراسلين الصحفيين حماية

 .وإعالن اتفاقية عشرة خمسة وضع إلى املؤتمر هذا خلص وقد روسيا قيصر دعوة على بناءا

 له ينتموا أن دون  الجيش يرافقون  الذين األشخاص: “1251 لسنة الهاي اتفاقية من 10 املادة نص[9]

 العدو سعتقد والذين العدو قبضة في يقعون  الذين واملقاولين واألخبار الصحف نمراسلي مباشر بشكل

 العسكرية السلطات من شهادة يقدموا أن بشرط حرب نأسرى  سعاملوا أن يجب احتجازهم بضرورة

 .”له املرافقين الجيش لها يتبع التي

 بتحسين املتعلقة 1919 لسنة االولى جنيف اتفاقية هو االتفاقية هذه أصل: 1292 جنيف اتفاقية_ 

 مراجعة أول  وتمت الصحفيين إلى االتفاقية هذه تشر ولم امليدان، في الجيوش من الجرحى حالة

 خاصة االولى اتفاقيتين املراجعة هذه عن انبثق حيث 1292 في الثانية واملراجعة ،1251 عام التفاقية

 بمعاملة خاصة والثانية مادة، 02 تضمنت والتي امليدان في العسكريين واملرض ى الجرحى حال بتحسين

 .مادة 21 موادها مجموع بلغ وقد الحرب أسرى 

 متوفرة غير الصفحة سابق مرجع: جالوا بالجي الكسندر[ 2]

 لحماية دولية اتفاقيات لوضع الدبلوماس ي املؤتمر عن صدرت: 1292 لسنة الثالثة جنيف اتفاقية_ 

 أسرى  بمعاملة املتعلقة االتفاقية هذه أبقت لقد الثانية، العاملية الحرب أعقاب في الحروب ضحايا

 الحرب أسرى _أ: “على 9أ/9 املادة في نصت حيث الحربي للمراسل ملقرر  الحماية نفس على الحرب

 األشخاص -9:" التالية الفئات إحدى إلى ينتمون  الذين األشخاص هم االتفاقية في املقصود باملعنى

 املوجودين املدنيين كاألشخاص منها جزءا الواقع في يكونوا أن دون  املسلحة القوات يرافقون  الذين

 أو العمال وحدات وأفراد التموين ومتعهدي الحربيين واملراسلين الحربية الطائرات أطقم ضمن

 التي املسلحة القوات من تصريح لديهم يكون  أن شريطة السكريين عن بالترفيه املختصة الخدمات

 .”يرافقوهها

 9 املادة في إليهم املشار األشخاص على االتفاقية هذه تنطبق ال: “0 املادة من الثانية الفقرة نص[15]

 حالة وفي…ههائية بصورة الوطن إلى وإعادتهم عنهم اإلفراج يتم أن إلى العدو يد في وقوعهم من ابتدءا

 في املبينة الفئات أحد إلى العدو يد في وسقطوا حربي بعمل قاموا أشخاص انتماء بشان شك أي وجود

 وضعهم في البث لحين االتفاقية هذه تكفلها التي بالحماية يتمتعون  األشخاص هؤالء فان 9 املادة

 “. مختصة محكمة بواسطة
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 الدولية املجلة من مقتطفات جاسر، بيتر هافز: خطرة معينة بمهام املكلفين الصحفيين حماية[11]

 .1: ص ،1290 فبراير/يناير األحمر، للصليب

 كل هي املدنية األعيان أن 1 فقرتها في 09 املادة في األول  البرتوكول  في لها تعريفا نجد: املدنية األعيان_ 

 لألعيان األنثر على أمثلة ثالثة 09 املادة وتورد مدنية، أعيانا تعتبر عسكرية أهدافا ليست التي األعيان

 .واملدرسة واملنزل  العبادة مكان وهي املدنية

 .1: ص سابق، مرجع: جالوا بالجي الكسندر[19]

 .11و 15و 2: ص سابق، مرجع: جالوا بالجي الكسندر[ 10]

 .11و 15و 2[ _ الكسندر بالجي جالوا: مرجع سابق، ص: 19]

ثالثة لسنة [_ أحمد أبو ألوفا: النظرية العامة للقانون اإلنساني، دار النهضة العربية، الطبعة ال10]

 .100، ص: 9510

 .195و 102[_ جميل حسين الضامن: مرجع سابق، ص: 11]

 .100[_ أحمد أبو الوفا: مرجع سابق، ص: 11]

[_ الصحافة في املناطق الساخنة تقرير املنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا املنشور على 19]

 ، املوقع االلكتروني:9519أيار  0موقعها في 
 www.aohr.org.uk. 
 

 قائمة املراجع :. 1

 على املنشور  بريطانيا في اإلنسان لحقوق  العربية املنظمة تقرير الساخنة املناطق في الصحافة -1

 .www.aohr.org.uk    :االلكتروني املوقع ،9519 أيار 0 في موقعها

 .9510 لسنة الثالثة الطبعة العربية، النهضة دار اإلنساني، للقانون  العامة النظرية: ألوفا أبو أحمد -9

 الدولية املجلة من مقتطفات خطرة، معينة بمهام املكلفين الصحفيين حماية: جاسر بيتر هافز -0

 .1290 فبراير/يناير األحمر، للصليب

 من مختارات املسلح، النزاع أوقات في اإلعالم ووسائل الصحفيين حماية: جالوا بالجي الكسندر -9

 .9559 األحمر للصليب الدولية املجلة

 املوقع املسلحة، النزاعات سغطون  الذين اإلعالميين وحماية اإلنساني الدولي دورمان القانون  كونت -0

 www.icrc.org/ara/resource/document :للصليب األحمر الدولية للجنة االلكتروني

http://www.aohr.org.uk/
http://www.aohr.org.uk/
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البي بي ترجمة السجل اللغوي من خالل األسلوب الصحفي من االنجليزية إلى العربية ـ موقع 

 أنموذجا (BBC)س ي 

Language Register Translation in Journalistic Style from English to Arabic – 

The BBC  Website as a reference  

 طاوس قاسمي

  أستاذة محاضرة

 ،2جامعة الجزائر  –أبو القاسم سعد هللا  –معهد الترجمة 
gacemitaous@gmail.com 

 20/20/2202تاريخ النشر  :           22/20/2202تاريخ القبول:                 22/22/2202تاريخ االستالم: 

 ملخص:

األسلوب و السجل اللغوي في املقاالت نسعى من خالل هذا املقال إلى تحري خصائص 

الصحفية، و لقد ارتأينا انتقاء مقال من موقع البي بي س ي حول ويني مانديال زوجة الزعيم الراحل 

نيلسون مانديال مترجم من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية. لذلك، عنينا بأسلوب البي بي س ي من 

اءات الترجمية الكفيلة بتحقيق التكافؤ في نقل ذلك األسلوب خالل دليلها األسلوبي والتوصل إلى اإلجر 

الذي يتميز بنوع من التغير بتغير جنس النص و صاحب املقال الصحفي ضمن نمط النص اإلخباري 

والذي بدوره قد يتغير بتغير الوظيفة التواصلية. غير أن ذلك األسلوب أو السجل اللغوي ال يترجم 

 ، إذ يتوقف األمر على العالقة القائمة فيها بين العناصر املذكورة ههنا.بالضرورة بإجراء ترجمي ثابت

 السجل اللغوي، أسلوب املقال الصحفي، البي بي س ي، إجراءات الترجمة.الكلمات املفتاحية: 
Abstract : 
 

We have sought in this article, to investigate characteristics of style and 

register in press articles. We have chosen an article from the BBC website about 

Winnie Mandela; wife of the leader Nelson Mandela, translated from English to 

Arabic. Therefore, we have adopted the BBC style through its methodological 

guide so as to analyze the translation procedures likely to achieve equivalence in 

rendering style and register, which are characterized by a kind of variation in 

textual genre, the journalist dealing with informative text types, which in turn may 

vary by the communicative function. However, such a style or a register is not 

translated by a fixed translation procedure. They, mainly depend on the 

relationship between the above-mentioned elements. 

Keywords: Translation procedures; Language register; Journalistic articles style,  

                    BBC. 

mailto:gacemitaous@gmail.com
mailto:gacemitaous@gmail.com
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  مقدمة: 

نفكت تتعاظم بتعاظم تقنيات  تعد الترجمة من أدوات التواصل االستراتيجية التي ما

االتصال ووسائلها في ظل االنفتاح العالمي على التجارة و الصناعة و السياسة الدولية. و قد 

االستغناء عنها في شتى ازدادت تلك األهمية إلى درجة أصبحت الترجمة فيها أداة ال يمكن 

املجاالت املهنية سيما في الصحافة الدولية بحيث تنقل املعلومة في ملح البصر من مشارق األرض 

يها حإلى مغاربها و بلغات متعددة. لذلك، تستلزم الترجمة الصحفية عناية خاصة بمختلف منا

و مدى توفيق املترجم تحتوي على أسلوب خاص بها يميزها عن باقي النصوص. فما ه إذاللغوية 

في تحقيق التكافؤ األسلوبي والسجل اللغوي في الترجمة الصحفية من االنجليزية إلى العربية؟ و 

 تقودنا هذه اإلشكالية إلى األسئلة الفرعية اآلتية:

 الصحفي؟ للمقالما هي الخصائص 

 ما هي تجليات السجل اللغوي في النصوص الصحفية العربية و االنجليزية؟

ي االستراتيجيات املساعدة على تحقيق التكافؤ األسلوبي و السجل اللغوي في الترجمة ما ه

 الصحفية؟ 

 و من هنا عرجنا على الفرضيات اآلتية:

مثل  ةفي عناصر لغوية مثل تراكيب الجمل واصطالحي الصحفي قد تتمحور خصائص املقال

ألسلوب التعبيري الخال من مثل الدقة و بساطة ا أسلوبية و أخرى  (Jargon)اللغة الخاصة 

 الصور البيانية نظرا النتمائها إلى النصوص اإلخبارية.

 قد يتجلى السجل اللغوي في املقال الصحفي في السجل اللغوي الرسمي،

قد تكون إجراءات الترجمة لفيني و داربلنيه من ضمن االجراءات الكفيلة بتحقيق نص مكافئ 

 أسلوبيا و لغويا من حيث السجل.

تتطلب اإلجابة على هذه األسئلة االعتكاف على الرصيد النظري املخصص لألسلوب و السجل 

الهدف من وراء دراستنا هو تسليط   اللغوي عامة و األسلوب الصحفي على وجه الخصوص.

الضوء على األسلوب و السجل اللغوي على حد سواء، مع إبراز سمات كل منهما و تبيان مكانتهما 

االت الصحفية بتنبيه كل باحث سيما في مجال الصحافة أو الترجمة إلى مواطن في تحرير املق

التشابه و االختالف في اللغتين العربية واالنجليزية بخصوص ترجمة هذين الجانبين مع تقديم 
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أمثلة تطبيقية من خالل املنهج التحليلي الوصفي لكل نموذج من مدونتنا املتعلقة بنص 

ويني مانديال زوجة الزعيم الراحل نيلسون مانديال، و ترجمته باللغة باالنجليزية حول شخصية 

 العربية. 
 

 : األسلوبية و األسلوب في اللغتين العربية و االنجليزية1.1.

س بقد تلتقد تبدو بعض املصطلحات اللسانية مترادفة على غرار األسلوب و األسلوبية كما 

لكن لو دققنا في القواميس  ،يبدو متشعبا املفاهيم لدى املطلع على تعريف األسلوب الذي

إذ يوحي بالطريقة  ،واملعاجم لتبين لنا أن ذلك التشعب مبرر نظرا لطبيعة األسلوب بحد ذاته

 التي ينحوها الفرد في القيام بنشاط معين و تختلف تلك الطريقة باختالف مقامها و سياقها.
 

ابن )في العديد من املعاجم ونجد منهم  لقد أشار املعجم اللغوي العربي إلى مفهوم األسلوب

 :ب( كاآلتي ل في معجمه "لسان العرب" يعرفه في مادة )س (2222ر، منظو 

يقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق ممتد فهو أسلوب... األسلوب الطريق والوجه  "

أخذ فالن  واملذهب... يقال أنتم في مذهب سوء... ويجمع أساليب األسلوب بالضم: الفن... يقال

و لقد تناول العديد من املنظرين مفهومي األسلوب و  1«في أساليب من القول, أي أفانين منه 

 ( إذ عرفها كاألتي:2222، بول سيمسون األسلوبية و من ضمنهم )

؟ العمل باألسلوبية هو استكشاف اللغة، وبشكل أكثر األسلوبيةملاذا يتعين علينا اللجوء إلى 

اإلبداع في استخدام اللغة. وبذلك، تسهم األسلوبية في إثراء فهمنا للغة. تحديًدا، الستكشاف 

من شأن استكشاف اللغة أن يقدم الكثير في ما يخص فهمنا للنصوص )األدبية( املشبعة بجملة 

فالقول  كاملة من النماذج اللغوية املوجودة تحت تصرفنا. و هي طريقة نيرة في البحث التحليلي.

سترجاع يعني أن يتم تنظيم التحليل من خالل شروط ومعايير ي قابل لال أن النهج األسلوب

واضحة، واملعاني التي يتفق عليها مع  طلبة آخرين يدرسون األسلوبية. على الرغم من الصعوبة 

انب اللغوية، هناك إجماع على  ما و والت تحديد تعاريف دقيقة  لبعض الجاالتي عرفتها مح

 إتباعيمكن هذا اإلجماع علماء األسلوبية اآلخرين من ] ...[ لوبيةتعنيه معظم املصطلحات األس

املسار املعتمد في تحليل  معين، الختبار الفئات املستخدمة ولرؤية كيف وصلت إلى التحاليل إلى 

 2النهج األسلوبي. النتائج، بغرض استرداد
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بشخص معين و هو  فيمكننا القول أن األسلوب و هو ظاهرة من ظواهر التعبير الفردي الخاصة

 ينتقي األدوات اللغوية التي تشكل تلك البصمة التي تميزه عن غيره من املؤلفين أو الكتاب.
 

 :الصحفي باإلشارة إلى أسلوب البي بي س ياألسلوب  خصائص2.

من املعلوم أن للصحافة أسلوبها الخاص سيما املقاالت الصحفية التي تحمل أجناسا مختلف 

من ضمنها املدونات و اليوميات و األخبار و غيرها ناهيك عن أن لكل صحفي أسلوبه الخاص به 

 :زيد أبو فاروقوفي هذا الشأن ذكر 
 

 هذا وينبع الصحفي، التحرير عملية في يتبع سماته له معينا أسلوبا أو صحفيا أسلوبا هناك إن

 الصحيفة حجم حيث من اتصال كوسيلة الصحافة بطبيعة تتعلق محددات عدة من األسلوب

 التي السرعة يقتض ي الذي إصدارها توقيت أو دوريتها وطبيعة التقني وبجانبها املحدودة واملساحة

 اليومية الحياة في يحدث عما التعبير وهي العامة وبوظيفتها كيزتر وال واالختصار اإليجاز تتطلب

 وملا العام الرأي فئات كل بإخبار تقوم إذ أساسية كوظيفة اإلخبارية الوظيفة عليها يطلق والتي

 الهدف هي الثقافية مستوياتها مختلف على االجتماعية الطبقات كل إلى رالخب توصيل سرعة كانت

 األسلوب من بقتر ي سهال شكال يتخذ أن الصحفي األسلوب على كان [  ...]صحيفة لكل األول 

 عن بذلك مبتعدة وواقعية ووضوح ببساطة اليومية األحداث تقدم أن الصحافة وعلى الدارج

 فهم الجميع على يسهل حتى تعقيد كل وعن الزائدة واأللفاظ والتشبيهات والكنايات االستعارات

في هذا اإلطار، حددت قناة البي بي س ي  3.الثقافية مستوياتهم تفاوت من الرغم على محتواها،

جملة من املعايير األسلوبية الخاصة بأجناس صحفية مختلفة على غرار الحوار الصحفي و 

التقرير الصحفي و غيرها، و نذكر بالتحديد معايير املقال الصحفي التي صنفتها ذات القناة 

اء و األلقاب مثل  محمود صفحة و نذكر منها األسم 002يتضمن  4تصنيفا أبجديا ضمن دليل

فحسب، بالرغم   Mahmoud Abbasعباس يشار إليه في اللغة االنجليزية بمحمود عباس 

فقط للشرح.  Abu Mazenمن أنه ذكر في استشهاد "محمود عباس املكنى كذلك بأبي مازن" 

كما يمكن استعمال العبارتين في مقاطع لنماذج نصوص.  املختصرات أو االختصارات 

acronyms  إذ ال تستعمل دون شرح إال في حالة عدم ورود أي التباس )مثال: األمم املتحدة

UN  الناتوNato البي بي س ي ،BBC و خالف لذلك ال بد من كتابتها كاملة مرجعيا في املقام .)

 North Atlantic Treaty  شمال األطلس ي حلف منظمة Natoاألول )مثال: بالنسبة للناتو 
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Organization) عترف. و كدا بعض األفعال مثل ي admit  ستخدم هذا املصطلح و الذي

بحذر. القول: "اعترف أن صاحبه قد أطلق الطلقة األولى" تشير إلى أننا نقبل ما يقال على أنه 

استخدام "االعتراف" و عند  ال" هو األفضل.قالحقيقة. وهناك مصطلح أكثر حيادا مثل "كما 

 (preposition) في اللغة االنجليزية" ، ليست هناك حاجة لحرف الجربمعنى "االعتراف بالذنب

. فقط قل "اعترف "He admitted to manslaughter""مثل "اعترف بالقتل غير العمد

 AD Anno :بعد امليالد )بالالتينية "He admitted manslaughterبالقتل غير العمد""

Domini)  ( أي دون عالمات وقف. يذهب قبل العام )على د ميالد املسيح)في السنة امليالديةيع

عدم استعمال املصطلحات األمريكية مثال الطائرة  مع انعدام الفراغ. -( AD800سبيل املثال 

aeroplane  هي الكتابة الصحيحة عوضا عنairplane  والتي تنتمي إلى التهجئة األمريكية. و

  plane .5التي يفضل عليها، على األقل، استعمال 
 

تتحرى املقاالت الصحفية الدقة في تقديم املعلومة و الخبر الصحفي و ما يقصد .الدقة: 2.0

بالدقة ههنا هو تحديد بعض املعطيات املتعلقة بالزمان و املكان و أسماء الشخصيات والحرص 

 على التقرب من واقع تلك املعلومة بأقص ي قدر ممكن. مثال: 
« Born in Bizana in Cape Province in 1936, she met Mr Mandela in 1957. » 

 "0201.6، والتقت بمانديال في عام 0200في  مقاطعة الكابولدت في بيزانا في "

و لقد تبنى املترجم إجراء الترجمة الحرفية لفيني و داربلنيه سيما في شقه األول و هو إجراء يتم 

ملنقول إليها نقال سليما ال يمس بسالمة  من خالله نقل نفس تركيبة اللغة املنقول منها إلى اللغة ا

 This train arrives at Union Station at ten » « Ce train arrive à la »املعنى مثال 

Gare Centrale à 10 heures »  .7  هذا القطار سيصل إلى املحطة العمومية على"

العاشرة" على خالف الترجمة كلمة بكلمة التي يتحدث عنها غيرهما من املنظرين و التي تقتصر 

 على نقل النص كلمة بكلمة باإلخالل بتركيبة اللغة املنقول إليها.
 

ما ظهرت في الواقع عادة ما تتصف الصحف باألمانة في نقل الخبر و املعلومة ك .األمانة:0.0

 من إحدى سبل تلك األمانة Direct speechالخطاب املباشر املنقول على لسان املتحدث 
 "She succumbed peacefully in the early hours of Monday afternoon surrounded 

by her family and loved ones," spokesman Victor Dlamini said in a statement." 
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املتحدث فيكتور دالميني في بيان" لقد رحلت بسالم في الساعات األولى بعد ظهر االثنين محاطة  وقال

 8."ابعائلتها ومحبيه

و لقد تبنى املترجم إجراء الترجمة لفيني و داربلنيه املسمى باإلبدال التراكيبي بتغيير موضع شبه 

الجزء املسطر من الجملة، نظرا ملا جملة من بداية الجملة إلى نهايتها أو العكس كما نالحظه في 

يقتضيه أسلوب اللغة العربية من تقديم للفعل في تركيبة الجملة الخبرية أما اللغة االنجليزية 

 فتولي أهمية أكبر للخطاب املباشر ثم صاحب الخطاب.

و تمتاز جمل املقاالت الصحفية باالختصار ملا تقتضيه املعلومة التي يستوجب .االختصار: 2.0

  لها بوضوح دون حشو أو إطنابنق
« She became an international symbol of resistance to apartheid and a rallying 

point for poor, black township residents who demanded their freedom. » 

وباتت رمزا عامليا ملقاومة الفصل العنصري ونقطة استقطاب للسود الفقراء من سكان "

 9".الضواحي واملناطق )الخاصة بالسود في نظام الفصل العنصري( املطالبين بحريتهم

يغلب أسلوب التلميح قي اللغة االنجليزية بالبدء باملعلومة الثانوية ثم  .التلميح و التصريح:2.0

االنتقال إلى الخبر أما اللغة العربية فتحبذ التصريح من خالل مباشرة الجملة بالفعل الذي 

 عليه الخبر، مثال: يقوم
« Her resistance to harassment and championing of the anti-apartheid cause led to 

periods of imprisonment from 1969, much of it spent in solitary confinement. » 

فترات في السجن  وأدت مقاومتها للمضايقات األمنية وبطولتها في مكافحة الفصل العنصري إلى قضائها"

  10".، قضت كثيرا منها في الحبس االنفرادي0202بدءا من عام 

و لقد تبنى املترجم، هنا كذلك، إجراء اإلبدال التراكيبي، فكما هو مبرز في املثال يبدو الفعل في 

اللغة االنجليزية قي وسط الجملة أما في اللغة العربية فهو في بداية الجملة وهي، بطبيعة الحال، 

ظاهرة من ظواهر أسلوب التلميح و  يست التركيبة السليمة لذات اللغة فحسب، بل وكذلكل

 التصريح في التحرير الصحفي.    

فبحكم توجيه الخبر اإلعالمي لعامة الناس من القراء، تكون لغة الصحافة . البساطة: 2.0

 بسيطة في تركيبتها و في داللتها إذ تميل إلى تفادي الحشو و الجمل املعقدة تراكيبيا. مثال: 
  « She succumbed peacefully in the early hours of Monday afternoon surrounded 

by her family and loved ones," spokesman Victor Dlamini said in a statement. » 
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وقال املتحدث فيكتور دالميني في بيان" لقد رحلت بسالم في الساعات األولى بعد ظهر االثنين محاطة 

 11."ابعائلتها ومحبيه

فاللغة االنجليزية تؤخر ذكر املتحدث بعد نقل كالمه، أما اللغة العربية فتسبق ذكر املتحدث 

لنتقل كالمه بعد ذلك، و هذا يتم من خالل اإلجراء الترجمي املسمى باإلبدال التراكيبي أي بتعيير 

موضع جملة أو شبه جملة في النص.  لكن هذه الخاصية ليست معممة على جل املقاالت، بل 

هناك من املقاالت التي تضاهي املقاالت األدبية من حيث األسلوب املفعم بالصور البيانية و 

  columnsالتراكيب املعقدة، سيما النقطتان ..... 
« The sentencing magistrate compared her to a modern-day Robin Hood, 

fraudulently acquiring loans for people who were desperately short of money, but 

he said that as a prominent public figure she should have known better. » 

ووصفها حكم املحكمة بأنها روبن هود جديد، إذ تجلب قروضا بشكل احتيالي ألناس معوزين في "

عّرف ب
ُ
 12".شكل أفضلحاجة ماسة للمال، لكنها قالت إنها بوصفها شخصية عامة بارزة يجب أن ت

و لقد وظف محرر املقال و املترجم أسلوب التشبيه البليغ في وصف ويني مانديال بـ 'روبن هود 

أما إجراء الترجمة املعتمد فهو إجراء املحاكاة   « modern-day Robin Hood»جديد" 

التعبيرية إذ حاكى املترجم تعبير ال يوجد في اللغة العربية باقتراض الفكرة من ثقافة اللغة 

 االنجليزية كون شخصية روبن هود إنجليزية املوطن.

 :الجانب االصطالحي. 6.0

التزامها بمصطلحات مصدر املعلومة كما تتميز لغة الصحافة بالحياد بحكم تفاديها الذاتية و 

تميل بعض املصطلحات املتداولة في املقاالت الصحفية إلى النمطية والتخصص و تبني 

الشعارات و األلقاب بحسب طبيعة املوضوع مع الوفاء ملا هو متداول رسميا. و على سبيل املثال 

 اللقب الذي أطلق على السيدة ويني مانديال:

   «. Mother of the Nation »"أم األمة"
13 

 :الجانب التراكيبي.2.0

من ضمن خصوصيات تركيبة املقاالت الصحفية نجد الجمل الظرفية الزمنية والغرض من 

 ذلك هو تسليط الضوء على الحدث و زمن حدوثه مثال ذلك:

، وهو العام الذي اندلعت فيه أحداث تمرد وشغب في سويتو، عوقبت بالنفي من 0210في عام  "

 ".املدينة إلى منطقة ريفية نائية
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 « In 1976, the year of the Soweto riots, she was banished from the township to a 

remote rural area. »
14

 

ية جاءت على نفس تركيبة نص اللغة املنقول منها و هي نالحظ أن تركيبة الترجمة في اللغة العرب

تركيبة سليمة أدت األسلوب الصحفي بتبني إجراء الترجمة الحرفية لفيني وداربلنيه املذكور 

 سالفا.

يعد الجانب الداللي من أهم عناصر تشكيل املعنى في أي نص، غير أن  :الجانب الداللي. 2.0

للمعاني متغيرات تتوقف على نمط النص، فإذا كان نمط النص تعبيريا فسيتضمن معاني 

ضمنية على شكل صور بيانية يكون تفكيك شفرتها باملرور من البنية السطحية إلى مستوى 

نص إخباري مثل املقال الصحفي، فإن داللة املعنى غالبا البنية العميقة، أما إذا ما تعلق األمر ب

ما تتوقف على البنية السطحية و يعزى ذلك لتحري ذات النص األمانة و تفادي الغموض و 

 االلتباس.     

يمكن اعتبار السجل اللغوي نوعا من أنواع اللغة الخاصة املستعملة في  :السجل اللغوي  .2.0

كرة بما يناسب ذلك املقام. و قد يتم التعبير عن نفس الفكرة عن ف مقامات مختلفة للتعبير

بوسائل أسلوبية مختلفة يكون لها أثر مختلف حسب مرتبة ذلك السجل اللغوي بالنظر إلى 

املرسل إليه و رتبته املهنية أو مكانته االجتماعية أو العاطفية وطبيعة العالقة التي تربطه 

 «ردق»أن صاحب العمل الخاص بك يستخدم فجأة لغة أقل ني ع... النزول بالسجل، ي باملرسل.

وقد ينتج عن مالحظتك لذلك التغيير في مستوى األسلوب تفسيرك على أنه لفتة ودية، أو حتى 

 15«تحول مجازي »كدليل على االحترام ... و قد نسميه 

«. اجتماعيا»و« أسلوبيا»ترتيبا »... وفقا لدرجة االهتمام التي نوليها للكالم، بحيث يكون لدينا 

. مما  يوفر تدريبا على العمل و بصيرة ثقافية ال يقدران بثمن ، 02(00، ص  0212)البوف: 

Labov (W).16  يعد التنوع في الكالم هو املعيار الذي نعتمد عليه. إذ تحتوي خزانة مالبسنا على

يجب التعامل مع سائقي بحيث تلف املناسبات. خمل الالئقةمجموعة من أساليب الكالم ،

تسع استخدام متغير ييحدث التغيير غالًبا عندما و الحافالت و املدراء و الرضع بطرق مختلفة. 

ال تزال تتسبب بالحجج  ؟معين واحد . لكن أي متغير من املتغيرات يجب استخدامه أين  ومتى

هو في كثير من  ألوفامفي الوقت الحاضر  األمر ال سيما أن كون  الحادة مثل األسالك الشائكة،

،مما أدى إلى زيادة املوافقة على أنماط غير رسمية من « الئقا»األحيان أكثر أهمية من كونه 
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تناول العديد من املنظرين مسألة السجل   17(.Aitchison: 1996الكالم ، بما في ذلك الشتائم)

شتمل على عناصر اللغوي من زوايا و/أو بتسميات  مختلفة، فضال عن جانبه السيميائي امل

يمكن ترقبها في أي حال من األحوال وال فهمها فهما دقيقا لصيقا  لغوية و أخرى فولغوية التي ال

ليداي و رقية حسن تناوله من زاوية السياق ابمفهوم مرسل الرسالة. فيفضل كل من ماك ه

 : املتعلق بمدل الخطاب، نمط الخطاب و أطراف الخطاب

(.يمكن Halliday: 1978 ،p. 110لذي يتعين أخذه بعن االعتبار ")السجل هو النوع الداللي ا

املوارد الداللية التي عادة ما يربطها فرد ينتسب إلى ثقافة  تركيبة منتعريف السجل على أنه 

(.]السجل هو[ مجموعة مختارة من 000معينة بنوع من أنواع املواقف )مرجع سابق ، ص 

(.يتم تعريف ]السجل [ من حيث املعاني حيث انه 00الكلمات التراكيب)املرجع السابق ، ص 

ملتراكبة على بعض املحتوى األساس ي من فعل ليس مجموعة من االشكال التقليديه للتعبير ا

ة من املعاني التي تشكل ر من نوع واحد أوآخر. بل هو مجموعة مختا« العوامل االجتماعية»

 18(00التنوع الذي ينتمي إليه النص)املرجع السابق ، ص 
  

السجل اللغوي إلى خمس  19 (Joos)كما صنف جوس  . أصناف السجل اللغوي:2.2.0

 مستويات:

يتجسد هذا السجل في عبارات  :(Frozen or static)السجل اللغوي الجامد )الثابت( 

أوتعبيرات متكررة عادة ما يحفظها املتداولون. النصوص الدينية )اآليات، الصور واألحاديث و 

الصلوات( من ضمن النصوص التي يظهر فيها هذا السجل. و على سبيل املثال عبارة البسملة 

 حمان الرحيم" "باسم هللا الر 

يتمثل هذا األسلوب بالتجرد من الذاتية و العامية بل يميل  :(Formal)السجل اللغوي الرسمي 

 it »بدال من   « it is not »إلى اللغة األكاديمية والتقنية. و استعمال عبارات كاملة مثل 

isn’t ».  السجل اللغوي االستشاري(Consultative):  خالل يتم يداول هذا السجل

االستشارات الطبية أو القانونية مثل "سيدي" "دكتور". هناك من يصنف هذا السجل من 

يستعمل هذا السجل،  :(Casual)السجل اللغوي العامي أو غير الرسمي  ضمن اللغة الرسمية.

كما تدل عليه تسميته، في الوسط االجتماعي العام، وفي أغلب األحيان في املحادثات االجتماعية 

يليق هذا األسلوب في  :(Intimate)السجل اللغوي الحميمي  بيت أو الحي أو في الشارع.في ال
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املراسالت أو املحادثات غير الرسمية املوجهة لألصدقاء أو األحبة بلغة التحاور املتقارب. و يمكننا 

االعتماد على التعريف الذي قدمه محمد برقان في تحديد أسلوب لغة الصحافة و سجلها 

 مخارج مع تتسق لغة على فتعتمد ، املعاصرة املشتركة اللغة واجهة تمثل اإلعالم لغة إن" اللغوي 

 توليفة اإلعالمية فاللغة الداللة، معروفة شائعة ألفاظا وتستخدم الفصحى، العربية اللغة أصوات

يمكننا القول إثر هذا التصنيف للسجالت اللغوية  20" . اليومي الخطاب لغة من ومركزة بسيطة

أن كل سجل لغوي مرتبط بنمط نص معين ينتمي إلى أسلوب خاص به. و من هنا، فإن املقاالت 

الصحفية تنتمي عموما إلى السجل اللغوي الرسمي و حتى االستشاري في ذكر األلقاب مع ميوله 

ضال عن خلوه من السجل ألحميمي عدا في بعض نوعا ما إلى اللغة العامية دون املبتذل منها. ف

االقتباسات في الحديث املنقول هن متحدث ما. و يمكن أن نلخص السجل اللغوي الصحفي في 

 الجدول اآلتي:

 : تطبيقنا على السجل اللغوي و إجراءات الترجمة لفيني و داربلنيه2الجدول 
نص اللغة المنقول إليها )اللغة  السجل اللغوي

 العربية(
نص اللغة المنقول 

منها )اللغة 
 االنجليزية(

 اإلجراء الترجمي

دخلت في وبعد وفاة مانديال،   السجل اللغوي الرسمي
معركة قضائية بشأن منزله 

، الذي أرادته أن يكون من الريفي
 حصة ابنتيه، زينزي وزيناني،

بيد أن المحكمة العليا اكدت  
الحكم بأنه ليس لديها الحق 

في يناير/كانون بالمطالبه به 
 .8102الثاني عام 

 

After his death, 
she became 
embroiled in a 
legal battle over 
his village home, 
which she 
wanted for their 
two daughters, 
Zinzi and Zenani.  
The Supreme 
Court affirmed a 
decision that she 
held no claim to 
it in January 
2018. 

 
يتضمن هذا 

اإلجراء ثنائية 
اإلبدال و الترجمة 

 الحرفية
 

 deputy minister وكيل وزارة الثقافة والفنون السجل اللغوي االستشاري
of arts and 
culture 

 الترجمة الحرفية

 "أم األمة" السجل اللغوي العامي
 

'Mother of the 
Nation' 

 المحاكاة التعبيرية
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 . تحليل النتائج:2

مدى توفيق املترجم في تحقيق لقد انطلقنا في بداية بحثنا هذا من إشكالية تتمحور حول 

. ومن هذا التكافؤ األسلوبي و السجل اللغوي في الترجمة الصحفية من االنجليزية إلى العربية

املنظور، عكفنا على تحليل عناصر األسلوب من خالل األسلوبية و األسلوبية املقارنة و حددنا 

 سجل املقال الصحفي و توصلنا إلى النتائج اآلتية: فيها
 

مثل اللغة  ةبعناصر لغوية مثل تراكيب الجمل و اصطالحي الصحفي يتميز املقال

مثل الدقة و بساطة األسلوب التعبيري الخال من  أسلوبية و أخرى  (Jargon)الخاصة 

 الصور البيانية نظرا النتمائها إلى النصوص اإلخبارية.

السجل اللغوي في املقال الصحفي في السجل اللغوي الرسمي فحسب، بل في ال يتجلى 

 السجل العامي الرتباط لغة املقال الصحفي بالخبر العام الخاص بجمهور عامة الناس،

تكون إجراءات الترجمة لفيني و داربلنيه من ضمن االجراءات الكفيلة بتحقيق نص  قد

 مكافئ أسلوبيا و لغويا من حيث السجل.

 تتمثل خصائص أسلوب املقاالت الصحفية بالدقة و االختصار و البساطة واألمانة،

إذا ما تعلق األمر بالنصوص اإلخبارية مثل املقال الصحفي، فإن داللة املعنى غالبا ما   

تتوقف على البنية السطحية و يعزى ذلك لتحري ذات النص األمانة و تفادي الغموض 

 و االلتباس،

وطيدة بالسجل اللغوي و األسلوب و نمط النص، إذ يعد تصنيف النص ثمة عالقة 

شرطا أساسيا لبلوغ السجل اللغوي املناسب و تبني أسلوبه الالئق به. وتكون تلك 

العالقة متسلسلة تسلسال هرميا تشمل كل عملية العملية التي تليها وتتكامل معها، 

املقال الصحفي( ليليها فهناك نمط النص اإلخباري )الصحفي( ثم جنس النص )

السجل اللغوي )الرسمي و العامي( و أخيرا األسلوب أي أسلوب قناة البي بي س ي و الذي 

يتفرع عنه أسلوب الصحفي بالتدقيق الذي حددت له آكاديمية البي بي س ي دليال 

صفحة بخصوص الشروط األسلوبية الشكلية و الضمنية التي يتعين على  002يتضمن 

 ها و بالتالي، على املترجمة مراعاتها من أجل تقديم معايير مكافئة.الصحفي احترام
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االستراتيجيات املساعدة على تحقيق التكافؤ  تعد إجراءات الترجمة لفيني و داربلنيه من

و يغلب فيه إجراء الترجمة الحرفية  األسلوبي و السجل اللغوي في الترجمة الصحفية

ية العميقة باملوازاة مع السجل اللغوي الرسمي نظرا لبساطة الجمل و عدم تحريها البن

و العامي على حد سواء، فضال عن املحاكاة التراكيبية منها أو التعبيرية و ذلك من أجل 

بلوغ أمانة التعبير عن مفهوم أو تسمية جديدة أو مقترضة من اللغة املنقول منها . و إلى 

ة ألسماء العلم املتعلقة لدينا االقتراض بالنسب جانب اإلجراءان املذكوران  

 يمكن البالشخصيات و البلدان و االبدال التراكيبي سيما في نقل الخطاب املباشر، و 

 .وتأثير تأثر سلسلة في حلقة كونه عن األمر فصل

 . خاتمة:2

مدى توفيق املترجم في تحقيق التكافؤ األسلوبي و السجل اللغوي في يدور موضوعنا حول 

. و تطلب ذلك البحث في الرصيد النظري املخصص االنجليزية إلى العربيةالترجمة الصحفية من 

لألسلوبية عامة واألسلوب على وجه الخصوص. مما قادنا إلى تناول السجل اللغوي بحيث يعبر 

مفهوما مالزما لألسلوب و أردنا التعمق في خصائصه و مادامت مدونتنا مرتبطة بقال صحفي 

ة خصائص األسلوب الصحفي و سجله اللغوي بتقديم أمثلة و حول ويني مانديال أردنا معرف

ترجمتها و تصنيفها حسب اإلجراء الترجمي املساعد على تحقيق التكافؤ في السجل اللغوي أو في 

األسلوب. فعرجنا على األسلوب و السجل اللغوي و هما مفهومان مرتبطان ببعضهما ارتباطا 

ة في التعبير يتبناها شخص معين و تكون نابعة من وثيقا لكنهما مختلفان فاألسلوب هو طريق

رصيده املعرفي و ثقافته و خياراته اللغوية و األسلوبية و التداولية بحيث تصبح كبصمة األصبع 

خاصته يسهل التعرف عليها كلما ذاع صيت صاحب املقال ذاته. أما السجل اللغوي فهو خاص 

 الدراسة هذه وضع أّن  علىلنصوص الصحفية. بنمط النص مثال نمط النص اإلخباري املنوط با

 عن األمر فصل يمكن ال. لكن هذه النظر وجهة تقوية على ليساعد املعا النظري  ها إطار ضمن

بين األسلوبي و األسلوب و نمط النص و جنسه و السجل  وتأثير  تأثر سلسلة في حلقة كونه

اللغوي. فضال عن أن ألسلوب البي بي س ي معايير حددتها آكاديمية البي بي س ي في دليل أسلوبي 

صفحة من خالل موقعها اإللكتروني و من ضمن تلك املعايير نجد طريقة كتابة  002يتضمن 
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نية عوضا عن االمريكية و كذا كتابة السنوات األسماء و األلقاب و بعض املصطلحات البريطا

 امليالدية و األسماء املركبة و التي يتعين يجاد مكافئات أسلوبية لها في اللغة العربية.
 

 . قائمة املراجع:2
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The role of the audiovisual authority in protecting the public service through 

Algerian satellite channels 
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 : ملخص

لعمومية ي  تبني الاياسا  االتصالية اعلى سؤساا  اعإعالمية ي  اجزاارر لقد عملت امل              

إال أن املشهد اعإعالمي ي  ، تصال لد  املوانناالدعم أساليب اجخدمة العمومية وتكوين ثقافة 

تعددية إعالمية أنعشت الااحة الوننية وسمحت بظهور اعإعالم املكتوب  عرفاجزاارر 

نحو م اجخدمة العمومية ي  إنار مبادئ املاسؤولية االجتماعية لوسارل اعإعال  املاتقل والذي تبنى

تاح الامع  البصري اجزاارري إلى افت قطاععزلة البما دفع  ، يحيطهالذي النظام االجتماع  ا

 واملتتبع للشأن االتصال  الفضائي اجزاارري هو ظهور القنوا ، قنوا  فضارية جااررية عمومية

ل توجهت نحو إعطاء مفهوم جديد جخدما  الفضاريا  اجزااررية من خال، اجخاصة واملاتقلة

األهداف التجارية امللحوظة،القضايا الاياسية املثارة وسياساتها و اجخط اعإيديولوج  لكل قناة، 

املبنية على خدمة املوانن واملجتمع اجزاارري من جهة وخدمة املسؤساا  واملصاجح االقتصادية 

 .آخر جانبمن 

العموميلة  ريا سللطة الضلبط الالمع  البصلري، اجخدملة العموميلة، الفضلا :يـةفااحاملكلمـات ال

 ، االتصال العمومي، الاياسة اعإعالمية.واجخاصة
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Abstract: 
                This paper attempts to describe the relationship between the media and 

the public communication policies in supporting the public service methods and 

the formation of a culture of communication with the citizen  

 

           The political and legislative scene in Algeria allowed the opening of space 

for Algerian satellite, which required the establishment of the audiovisual 

authority 

          The follow-up of the Algerian space communication is the emergence of 

private and independent channels, where it aimed to give a new concept to the 

services of Algerian satellite channels through the ideological line of each 

channel, the remarkable commercial objectives, the political issues raised and 

their communication policies based on the service of the Algerian citizen and 

society on the one hand and the service of economic institutions and interests on 

the other hand. 

 Keywords: Audiovisual control, public service, Public and private satellite  

channels, public communications, media policy. 

 

 1- :مقدمة 

إشكاال  الدراسا   عديددمة العمومية واالتصال العمومي ياتهدف موضوع اجخ                

ملا تقدمه من بدارل  ،واالتصال على ماتو  تخصصا  علوم اعإعالم اجحديثة املطروحة

فقد أكد  العديد من الدراسا  الغربية  ،نمو الدولة والدفع بعزلة الشاملة لتحقيق التنمية 

العربية وحتى الوننية منها إلى التأكيد على وجود عالقة لصيقة بين سياسا  االتصال و 

ومع التطور امللحوظ على ماتو  التنمية املاتدامة  ،بشكل عام المالعمومي عبر وسارل اعإع

وتفعيل اجحركة الديمقرانية خاصة مع التطور امللحوظ على ماتو  املشهد اعإعالمي وظهور 

   االتصال العمومي ي  إنار الهدفوالتي تبنت سياسا اجخاصة اجحكومية و  يةالقنوا  الفضار

عدم الوضوح ي  املشهد االتصال  الفضائي استحدثت الالطة مع و ، االجتماع  لوسارل اعإعالم

امع  للعالمية، ومن ذلك إنشاء سلطة قوانين تنظم وتراقب وتصنف هذه الوسارط اعإ 

لتنظيم قطاع   2400ي  مجمل قانونها املسؤرخ ي  جانفي التي نرحت  البصري ي  اجزاارر و 

 .إعالمي إخباري، خدمي أو اجتماع الامع  البصري  وما يتضمنه من محتو  

وي  هذه الدراسة وكمحاولة لتفاير موضوع عالقة سلطة الضبط الامع  البصري             

جخدمة مامها بتمرير األهداف االتصال العمومي واهتبالفضاريا  اجخاصة ومد  تحقيقها 
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هذه ل سارل اعإعالم وإثباتا ما إذا كانالعمومية وانطالقا من فرضيا  منظور االعتماد على و 

الوسيلة اعإعالمية اجزديدة تأثير على عملية االتصال العمومي، تم االعتماد على العناصر 

 التالية:

 

 إشكالية الدراسة وتساؤالتها: 1-

ملجتمعية من أهم األهداف املاطرة لعلم اعإعالم واالتصال منذ إرساء تعتبر اجخدمة ا             

أين تتخذ العديد من األنروحا  النظرية أهداف خدمة املوانن  بنيته كعلم قارم بذاته،

 ،واملجتمع من أولويا  النظام االتصال القارم داخل أي ناق اجتماع  مهما كانت خصوصيته

 "ساندرا بول روكيتش"و "ميلفن ديفلر"عإعالم للعاملين ويسؤكد نموذج االعتماد على وسارل ا

 .أهمية وسارل اعإعالم ي  إرساء قواعد لنظام اجتماع  ماتقر

ومن املسؤكد حاب بحوث االتصال املتعددة ي  الدول النامية واملاتقلة حديثا أهمية               

وتحقيق الاياسا  التكاملية  ة العموميةاجخدمو  الم ي  تحقيق التنمية االجتماعيةوسارل اعإع

وكل مظاهر التخلف الاياس ي  ،للدول ي  الرق  بمجتمعاتها التي عانت من ويال  االستعمار

التي أفرز  النظرية  "رهربر  شيل"واالقتصادي والثقاي ، وهذا ما أكدته بالتحديد مجهودا  

تقلة حديثا سياسا  اعإعالمية التنموية والتي تسؤكد أن وسارل اعإعالم تبنت ي  الدول املا

 القيمو  وننية أساسها املحافظة على الفرداتصالية عمومية تهدف أساسا إلى تحقيق مكاسب 

 .االستقرار والونن، وهو ما تبنته وسارل اعإعالم ي  اجزاارر بعد االستقاللو 

نها ملقد عملت املسؤساا  اعإعالمية ي  اجزاارر واملسؤساا  العمومية عامة االقتصادية ف          

اجخدماتية ي  تبني سياسا  تواصلية هدفها أساسا التقرب من املوانن وتفعيل عزلة التنمية و 

االجتماعية عموما، كما ساهمت هذه الاياسا  االتصالية العمومية ي  دعم أساليب اجخدمة 

العمومية وتكوين ثقافة اتصال لد  املوانن مع تدعيم االتصاال  الكاملة بينه وبين املصاجح 

عإدارية للمسؤساة اجزااررية بصفة عامة.إال أن املشهد اعإعالمي ي  اجزاارر شهد عدة تغيرا  ا

 0292املنبثق أساسا من دستور  0224فرضت نفاها على الوضع العام حيث سمح قانون 

والذي سمح بالتعددية اجحابية وصوال إلى تعددية إعالمية أنعشت الااحة الوننية وسمحت 

كتوب املاتقل والذي تبنى أيضا اجخدمة العمومية ي  إنار مبادئ املاسؤولية بظهور اعإعالم امل

االجتماعية لوسارل اعإعالم نحو النظام االجتماع  الذي تحيطه.كما سمح تطور البث الفضائي 
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العربي عموما إلى دفع  عزلة اعإعالم الامع  البصري اجزاارري إلى افتتاح قنوا  فضارية 

، حيث ساهمت كثيرا من خالل 0220عام   canal Algérie والهاجااررية عمومية كانت أ

برامجها على تدعيم اجخدمة العمومية و أهداف سياسا  االتصال العمومي للمسؤساا  

 .اجزااررية االتصالية منها واالقتصادية

بتداء واملتتابع للشأن االتصال  الفضائي اجزاارري هو ظهور القنوا  اجخاصة واملاتقلة ا             

حيث توجهت نحو إعطاء مفهوم جديد جخدما  الفضاريا  اجزااررية من خالل  2400من عام 

القضايا الاياسية املثارة وسياساتها  األهداف التجارية امللحوظة، اجخط اعإيديولوج  لكل قناة،

 االتصالية املبنية على خدمة املوانن واملجتمع اجزاارري من جهة وخدمة املسؤساا  واملصاجح

ظ أيضا هو التزايد املاتمر لهذه الفضاريا  والتي تتخذ حاملال و ، جانب آخراالقتصادية من 

الصبغة الوننية، والتي فتحت مجاال جديدا للالطة ألن تنظر ي  هذا املشهد الذي يتزايد 

باستمرار دون قانون يحكمها أو مراسيم تضعها ي  مكانها املناسب وذلك سعيا منها ألن تجعل 

ضا بابا جديدا ييار ويفعل اجخدمة العمومية لهذا استحدثت وزارة اعإعالم والالطة منها أي

والذي شرع  2400مارس  20التشريعية ي  اجزاارر قانون الامع  البصري الذي برز للضوء ي  

عإنشاء سلطة ضبط الامع  البصري ي  الباب الثالث من الرحة القانون والتي من خاللها يمكن 

وتحمي اجخدمة العمومية ومجاال  واسعة تراقب فيها كل أشكال الوقوع ي   للدولة أن تضبط

 التضليل أو التحريض أو البرامج الغير هادفة....إجخ ومن هنا يمكن أن نطرح التااؤل التال : 

اجخدمة  حماية سهمت ي ه  أهم مهام سلطة ضبط الامع  البصري وإلى أي مد  أ ما

ية العمومية منها واجخاصة ي  ظل التحديا  التجارية على الفضاريا  اجزاارر  العمومية

 :من ذلك يمكن أن نطرح التااؤال  الفرعية التالية و والاياسية املتبعة واملفروضة؟

 ه  أهم أشكال الاياسا   كيف هو الوضع االتصال  العام للفضاريا  اجزااررية وما

 االتصالية املتبعة من قبلها؟

 ه  أهم انجازاتها ي   ي؟كيف تم التشريع لها ؟ وماه  سلطة ضبط الامع  البصر  ما

سبيل تنظيم الشأن االتصال  الفضائي اجزاارري وي  حماية حق املوانن ي  اعإعالم وي  تلقي 

 اجخدمة العمومية عبر هذه القنوا ؟

 ه  أهم املعيقا  القانونية،التنظيمية،الاياسية التي تحول دون قيام سلطة ضبط  ما

 ملهام املوكل إليها؟الامع  البصري با
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تكمن أهمية هذه الدراسة ي  إبراز الدور الذي أصبحت  : اأهمية الدراسة وأهدافه1.

الفضاريا  اجزااررية اجخاصة تلعبه على كل األصعدة من أباط أشكال اجخدما  اعإخبارية 

إنار  املوجهة إلى صناعا  رأي عام تتشكل أساسا ي  إعادة صياغة املناخ الاياس ي ي  الونن ي 

وفيما تقدمه ي  شتى املجال  وي   ،وف ي  تحقيق حرية الرأي والتعبيرالنضال اعإعالمي املعر 

املجال االجتماع  و اجخدماتي كوسارل مميزة من وسارل اعإعالم الفعالة ي  اجزاارر التي غير  من 

ة اعإعالمية نمطية اعإعالم اجحكومي ووجهها نحو الاياق االختياري للزماهير ي  اقتناء الرسال

 .التي يرغب فيها

كشف عن الوضع العالرقي بين سلطة للهذا املوضوع ي  محاولة الوصول  كما تكمن أهمية

كما تاعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف ، امع  البصري والقنوا  اجزااررية ضبط ال

  :اآلتية

 التعرف على خصارص قنوا  البث الفضائي اجزاارري اجخاص كوسارل للخدمة 

 .العمومية 

  محاولة الكشف عن أهداف سلطة ضبط الامع  البصري واعإجراءا  التي تاعى

 .لفرضها ي  إنار حماية اجخدمة العمومية عبر القنوا 

 التعرف على مالمح اجخدمة العمومية ي  برامج القنوا  العمومية واجخاصة. 

 قديم  اجخدمة الكشف عن املعيقا  التي تواجه الفضاريا  اجخاصة واملاتقلة ي  ت

 .العمومية وأهم التحديا  التي تفرض نفاها

 :مفاهيم الدراسة .1

تقوم باملهام املحددة ي  ،ه  جزنة تحددها وزارة اعإعالمسلطة الضبط السمعي البصري: . 1.1

ينص على املهام والذي  2400مارس  20من قانون اعإعالم الامع  البصري الصادر ي   00املادة 

الاهر  -حرية ممارسة نشاط الامع  البصري ضمن الشروط املحددة آنفا الاهر على :التالية

الاهر على  -على عدم تحيز األشخاص املعنوية التي تاتغل خدما  االتصال الامع  البصري 

حماية الطفل  –ضمان املوضوعية واجحفاظ على اللغة والهوية من خالل البرامج التي يتم بثها 

 1دارم على تثمين حماية البيئة وترقية ثقافة حماية املحيط.الاهر ال -والبرامج اجخاصة به

اجخدمة العمومية ه  النشانا   إن" ه:قول( بSTANTON) يعرفها :الخدمة العمومية .0.1

خدمة  أو  تحقق منفعة للابون والتي ليات بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة ملموسة والتي الغير
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 Adrian) ويعرفها"، يتطلب استخدام سلعة ماديةينة ال تقديم خدمة مع آو  إنتاج أنأخر  أي 

palmer) أي شكل  هام من خاللحيث يت عملية إنتاج منفعة غير ملموسة بالدرجة األساس، أنها

وتعرف اجخدمة ، املاتفيد حاجة أو رغبة مشخصة لد  العميل أو التبادل عإشباعمن 

رة اجحكومية أو املسؤساا  كاعإدابأنها املنفعة التي يحققها الفرد من مصاجح معينة  العمومية

 2.اجخدمية

البث الفضائي هو االستالم املباشر من القمر الصناع  إلى  الفضائيات الخاصة واملساقلة: .3.0

جهاز االستقبال أو عبر الكابل املرتبط بمحطة استقبال وتوزيع الترددا ، وتعتمد ميكانيكية 

، بحيث وقت على قمر صناع  تتعامل معه هاالبث املباشر على قيام محطة بث برامج يحزا ل

 3.يقوم القمر الصناع  ببث هذه البرامج ي  نفس وقت بثها إلى الدول التي تاتقبل هذا البث

إمكانية االتصال بين القطاع الفضائي وأجهاة االستقبال "كما يعرف البث الفضائي على أنه 

يل أي أن اعإرسال املرئي يصل إلى مباشرة دون املرور عبر املحطا  األرضية، أو أي محطة توص

شاشا  التلفايون ي  املنازل مباشرة، ومن دون تدخل من  قبل املائولين، وهو صورة من صور 

االشتراك ي  محطا  التلفايون، حيث تصل اعإشارا  إلى أجهاة التلفايون ي  املنازل من خالل 

توافر جهاز استقبال أو هوائي القمر الصناع  للبث املباشر، ولكي تاتقبل هذه القنوا  يجب 

 .4"خاص لالستقبال من األقمار الصناعية

وه  املحطا  التي تبث إرسالها عبر األقمار الصناعية لكي تتجاوز هذا اعإرسال نطاق اجحدود 

اجزغرافية لدولة اعإرسال حيث يمكن استقباله ي  دول ومنانق أخر  عبر أجهاة خاصة 

وافدة من القمر الصناع  ويمكن التقاط بثها التلفايوني ي  باالستقبال والتقاط اعإشارا  ال

 .5منانق عديدة عبر أجهاة االستقبال واألنباق الالقطة

هي التي تعود ملكيتها إلى حكومة الدولة ويتأتى أغلب تمويل القناة من فأما الفضاريا  العمومية 

واجخاصة فالقناة اجخاصة يتأتى  ميزانية الدولة املالكة للقناة، أما الفرق بين القناة املاتقلة

رأس مالها كليا أو ي  معظمه من القطاع اجخاص وتكون ملكيتها لرأس املال الغالب وقد ياتعمل 

البعض كلمتي حرة أو ماتقلة لكننا نر  ي  استخدام املصطلحين تجاوز ملفهوم االستقاللية التي 

رأس مال هذه القنوا  بشكل أو تبقى نابية ي  معظم األوقا  ذلك أن مااهمة اجحكوما  ي  

بآخر ال يكاد يغيب عن جل هذه القنوا  ولئن كان الغموض ياود خارنة تمويل كل القنوا  

 6اجخاصة فقد أكد  بعض القراءا  أن القناة تفهم إيديولوجياتها من خالل خط تحرير اجخبر.
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يحدث ي  ويعرف االتصال العمومي بأنه النشاط االتصال  الذي  االتصال العمومي: .0.0

التلفايون العمومي واعإذاعة وقدرتها على احتضان  ،عموم األمر عن نريق املسؤساا  اعإعالمية

 العام وتعمل على تعريفه باملوضوعالعام واملداولة الديمقرانية للقضايا التي تهم  لنقاشا

 7ربطه بالنظام والدولة...و  توعيته،و 

عمل أي وسيلة إعالمية وه  املتحكمة ي  نوع تعد العامل األساس ي ي   السياسة اإلعالمية:1.5

وتعرف بأنها نظام من األفكار يعبر عنه من  8الصياغة....اجخ. ة، إعادالبرامج، التغطية اعإخبارية

خالل العملية االتصالية التي تشمل القارم باالتصال ونريقة استخدامه للنص أو اللغة أو 

 9العناصر قد تكون متفرقة ي  الرسالة اعإعالمية.الصورة التي تنقلها الوسيلة اعإعالمية وهذه 

 سلطة ضبط السمعي البصري.....بين املهام املوكلة والواقع االتصالي املعقد: 2.

والذي  2400مارس  20من خالل الباب الثالث املقرر ي  قانون الامع  البصري الصادر بتاريخ 

رري إلى تخصيص فصل كامل لتوضيح سعى املشرع اجزاا ،ن وينظم املجال االتصال  الفضائييقن

 سلطة ضبط الامع  البصري واملهام املوكل إليها ويمكن تفصيل ذلك على الشكل التال :

 يل : ما "مهام وصالحيا  سلطة ضبط الامع  البصري األول من الباب الثالث " ورد الفصل

ي  الاهر  جملة املهام املوكل إلى سلطة ضبط الامع  البصري واملتمثلة 00تضم املادة  . أ

الاهر على عدم  ،على حرية ممارسة النشاط الامع  البصري ضمن الشروط املحددة آنفا

حماية املوضوعية  -التحيز أو االنحياز نحو شخص أو حاب أو تيار قد يفض ي إلى التطرف

الاهر على  -الاهر على احترام الايادة الوننية –حماية التراث واللغة الوننية  -والشفافية

 لطفل والبرامج املقدمة له.حماية ا

تشمل الصالحيا  املمنوحة لالطة ضبط الامع  البصري وتشمل  00تضم املادة  . ب

 -هذه الصالحيا  أنها تتكفل بطلبا  وتراخيص إنشاء قنوا  جخدما  االتصاال  الفضارية

تخصص الترددا  املوضوعة تحت تصرفها من نرف الهيئة العمومية املكلفة بالبث العمومي 

 اعإنتاجتطبيق القواعد املتعلقة بشروط  -جل إنشاء خدما  االتصال الامع  البصري من أ

 -تحديد شروط اعإشهار -تطبيق كيفيا  بث البرامج املخصصة للتشكيال  الاياسية -والبرمجة

 املراقبة والتعقب ألي محتو  غير الرق... -التحكيم ي  مجال النزاعا  اجحاصلة أو املتوقعة

تتعد  إلى محتويا  مواقع و مهام سلطة ضبط الامع  البصري  00تضم املادة  .  

 اعإنترنت، و يشمل الفصل الثالث كيفية تشكيل سلطة ضبط الامع  البصري ويشمل ما يل :
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  تشمل من هم األعضاء جزنة سلطة الضبط 02املادة- 

  تنوه إلى ممارسة اللزنة مهامها بكل استقاللية. 09املادة 

  اجخي  حالة االستقالة مدة العهدةو حدد ما هو متعلق باألعضاء ت 20املادة  – 02املادة... 

  تحدد كل ما تقوم به اللزنة من تقديم للتقارير الانوية وكيفيا   99املادة – 20املادة

 .املراقبة وتطبيق اعإجراءا ..

ن بي-ومع انقاام القنوا  اجخاصة اجزااررية بين التي تبث من اجخارج وبين التي تبث من الداخل

قنوا  خطها االفتتاح  بين املوجه واملاتقل واملختلط تبقى  -القنوا  واضحة امللكية من عدمها

 مهام سلطة ضبط الامع  البصري من املهام الصعبة على كل القنوا  االتصالية الفضارية.

  الوضع العام للخدمة العمومية عبر الفضائيات الخاصة واملساقلة في الجزائر: .0

، يالحظ ال  ي  اجزاارر عموماإن املتتبع للشأن االتصفقيقة اجخدمة العمومية قبل الولوج ي  ح

أن الواقع اجزديد للبث الفضائي يتجلى ي  القفاة الكمية والنوعية التي سزلت ي  الانوا  

اقع اعإلكترونية اجزااررية ي  أغلب املو  2400األخيرة ومن مظاهرها ما أبرزه تقرير أنلق عام 

التجربة  أن إال  ،2400عام  قناة مع بداية 04القنوا  اجزااررية ي  حدود  رتفع عدد احيث 

عام   canal Algérieالفضارية اجزااررية عموما تعتبر تجربة مبكرة بحيث انطلقت رسميا قناة 

وه  قنوا  عامة حكومية تابعة ي  عملها إلى املسؤساة الوننية  2440عام  A3تلتها قناة  0220

إلى إنشاء القنوا  ذا  النمط الواحد ي   2442نت نفس الشبكة ي  حدود للتلفايون كما تمك

لتنطلق تجربة الفضاريا  املاتقلة ي  حدود  10 العمل وه  قناة القرآن الكريم، وقناة األمازيغية

مع قناة الشروق التابعة رسميا ملسؤساة النشر الشروق والتي بدأ  انطالقتها عام  2400نهاية 

تلتها ، عإعالم املكتوبروق األسبوع  وخاضت تجربة كبيرة جدا ي  مجال امع جريدة الش 0229

 ،سنوا  0ليرتفع املشهد الفضائي العام انطالقا  عديدة ي  غضون  2402قناة النهار ي  بداية 

والذي ينظم للقطاع  2400مارس  20ومن خالل قانون اعإعالم الامع  البصري الذي صدر ي  

تحدد  نوعا ما النقاط الصريحة والواضحة ي  املمارسة اعإعالمية  ،الامع  البصري ي  اجزاارر

ومع صدور قانون اجحصول على االعتماد من نرف سلطة الضبط أصبح من الفضارية، 

الصعب التمييز بين قناة جااررية من عدمها نظرا لتشعب مصادر املعلوما  وعدم دقتها فيما 



 

           البصري في حماية الخدمة العموميدور سلطة الضبط السمعي                                 الميةصابر    
                                          الجزائرية القنوات الفضائيةعبر                                                                              

             
     

121 

 

مصدر التمويل واجخط االفتتاح ، -نوا يخص من حصل على االعتماد من دونه مالك الق

 ويوضح اجزدول التال  أهم القنوا  الفضارية اجخاصة واملاتقلة:

 

 

 

 ( يوضح أهم القنوات الفضائية الخاصة الجزائرية من حيث النوع والابعية:1جدول رقم )

 صدر: املواقع االلكترونية للقنوات وموقع الويكيبيدياامل

القنوا  اجزااررية التي خاضت التجربة الفضارية باعإضافة إلى يبين اجزدول أعاله أهم تعليق: 

ية إعالنية، ومما هو مالحظ بأن أهم وه  خدمال تاال ي  بثها التجريبي التي  ا و قنبعض ال

 أنواع أساسية ه : 0القنوا  تنصب ي  

 الابعية الامويلية نوعها و نمط عملها اسم القناة

يةإخبارية وطنية اجاماع قناة الشروق  املجمع اإلعالمي الشروق 

 املؤسسة اإلعالمية النهار إخبارية وطنية اجاماعية قناة النهار

 غير واضحة سياسية إخبارية قناة نوميديا نيوز 

 مجمع الخبر للنشر إخبارية توقفت اللتزامات حقوق البث  قناة الخبر

 GROUP MEDIA TEMPS تجارية إعالنية خدماتية shopقناة دزاير 

NOUVEAU 

 الحركة الوطنية املساقلة باملهجر إخبارية سياسية وطنية ودولية قناة 

 - عامة محلية خاصة بالشرق الجزائري  indexقناة 

 - عامة وطنية قناة الجزائرية

 - ثقافية تقدم السياق القافي العام قناة الهوقار

 - تجريبية خاصة بالغرب الجزائري  قناة األجواء

رية تم إغالقها من طرف سلطة الضبطإخبا قناة الوطن  مجمع صحيفة الوطن 

 GROUP MEDIA TEMPS عامة قناة دزاير

NOUVEAU 

 GROUP MEDIA TEMPS تجارية خدماتية shopقناة دزاير 

NOUVEAU 

  تجريبية قناة جرجرة
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 :وتهتم باملناخ الاياس ي ي  اجزاارر ومد  ولوج التجربة الديمقرانية  قنوات إخبارية

زااررية ي  الااحة العاملية وذلك ي  محاولة إلى تشكيل وع  سياس ي غير نمطي كما تعود  اج

 ، العصر، النهار والشروق.  تشكيله وه  قناة نوميديا نيوز الوسارل العمومية ي

 :وتهتم ببث البرامج املنوعة بين األخبار واملالاال  وبرامج األنفال  قنوات عامة

 الفضاريا  قناة اجزااررية. أهم هذه والبرامج اجحوارية،

 :لقد ظهر هذا النوع من القنوا  مسؤخرا والتي تعني بتقديم إشهارا   قنوات إعالنية

إعالنا  اجتماعية كطلبا  العمل  مواقع املسؤساا  وخدماتها، املواد الطبية والشبه صيدالنية،

 . dzair24قناة  shopونلب اعإعانا .....اجخ أهمها قناة دزاير 

اتخذ  الدولة اجزااررية دمة العمومية عبر الفضائيات الجزائرية العمومية: لخا. 1.6

سياسا  عامة نبقت حتى على مجال وسارل اعإعالم العمومية منها والتي يطلق عليها اسم 

 سياسا  االتصال العمومي وتهدف أساسا إلى:

 تحقيق العدالة االجتماعية وتقايم الثروا  بين أفراد الشعب. -

 مية االجتماعية واملاتدامة للمنانق اجحضرية وشبه اجحضرية.تحقيق التن -

 لربط بين الالطة اجحاكمة والشعب .ا -

ثل البريد واملواصال ، تقديم اجخدما  العامة للمواننين عن نريق املسؤساا  العامة م -

 لة تجنيد وسارل اعإعالم لتحقيق اجخدمة العمومية عبر برامجها املختلفة.و ومحا، سونلغاز

عتمد  الالطة اجزااررية على القنوا  الفضارية لتحقيق هذه األهداف ومنه ولقد ا -

التلفايون اجزاارري و قناتي اجزااررية الثانية والثالثة  حيث سعت سياساتها االتصالية على بناء 

قاعدة مجتمعية مبنية على ربط النظام بالشعب ومن جانب ي  محاولة منها إلى تحاين صورة 

 واننين ولعل أهم األمور التي ساند  فيها القنوا  اجزمهور اجزاارري ه :اجحكوما  لد  امل

حمال  التوعية األمنية التي تبناها التلفايون اجزاارري ضد اجزماعا  املالحة إيقاظ  -

 حس الوع  باجخطر لد  املوانن.

الربط بين مسؤساا  الدولة املوانن عن نريق اعإعالنا  اعإدارية مثل إعالنا  وزارة  -

 فاع اجخاصة بالتجنيد ي  صفوف اجزيش.الد
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وبناء  ،حمال  التوعية الصحية والتطعيم، حمال  التحايس ضد األمراض املعدية -

 ثقافة صحية لد  املوانن واملرأة املاكثة بالبيت.

توسيع داررة التضامن بين أفراد الشعب عن نريق حمال  التبرع بالدم واملااعدا   -

تخذ املسؤساا  اعإعالمية العمومية ي  اجزاارر سياسا  اتصال وت. املالية واعإعانا .....اجخ

 عمومي ثابتة ونمطية يعود الابب ي  ذلك إلى جملة من العوامل يبينها اجزدول التال :

 

 

 املؤثرة في السياسات اإلعالمية للقنوات الفضائية الجزائرية.( يبين العوامل 0جدول رقم ) -

 النسبة العوامل املؤثرة

 ٪02 لعمومية للوسائلامللكية ا

 ٪06 الابعية املالية الدائمة

 ٪03 املسؤولية االجاماعية املناهجة لدى القائمين باالتصال

 ٪11 تبني سياسة الانمية منذ االساقالل

 ٪7 اعاماد مؤسسات الدولة على الوسائل اإلعالم لربطها بالشعب

 ٪122 املجموع

 السمعي البصري واملكاوباملصدر: مقابلة مع رجال إعالم من قطاعي 

ومن اجزدول أعاله يتبن بأن الاياسا  االتصالية املنتهزة من نرف املسؤساا   تعليق:

اعإعالمية العمومية تتميز بالنمطية والثبا  لتحكم عامل امللكية العمومية فيها والتبعية املالية 

ماس ي  ث عنه هابر ل البالد، وهذا ما تحد٪ وانتهاج سياسا  التنمية منذ استقال00بنابة 

توضيح مفهوم االتصال العمومي أين أصبحت وسارل اعإعالم أدوا  لتأمين الوالء الاياس ي 

 11وإغراء اجزمهور وحلبة خاضعة للالطة عن نريق التحكم فيها بتبعيتها املالية املاتمرة.

ي  ما تاتهدف القنوا  الفضارية  لخدمة العمومية عبر الفضائيات الخاصة واملساقلة:ا. 0.6

تقدمه جانبا مميزا من املضامين أال وه  املضامين التي تقدم اجخدما  العمومية للمواننين إال 

أنها ال تعتمد سياسا  اتصال موحدة جزملة من العوامل التي تتحكم ي  األساس ي  املناخ 

 االتصال  العام، ويمكن توضيح هذه العوامل ي  :

 لد  بعض القنوا  مثل قناة  امللكية اجخاصة والهدف التجاري الواضحdzair24  . 
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 .نغيان املادة اعإخبارية على اجخط البرنامج  لبعض القنوا  مثل نوميديا نيوز 

 .حداثة التجربة الفضارية لبعض القنوا  مثل قناة اجزااررية و الهوقار 

  اعإيديولوجيا  اعإعالمية التي تتبناها بعض القنوا  والتي أساسها املعارضة الاياسية

 وبالتال  ال تكون بناء سياسة اتصال عمومي هادفة من أولوياتها.

أشكال سياسات االتصال العمومي املعامدة من طرف القنوات الخاصة . أهم 3.6

: تعتمد عادة وسارل اعإعالم سياسا  اتصال عمومي بحاب اجخدمة العمومية والعمومية

 ي :املقدمة وبحاب هدف كل قناة وتتمثل عادة هذه الاياسا  

 :وه  التخطيط املتبع ي  تمرير الرسالة االتصالية العمومية للموانن  سياسات طويلة

لفترة نويلة وماتمرة ال تتغير بتغير املاسؤولين وال القانون.منها ما تقدمه القنوا  من حمال  

التوعية املرورية،التوعية الصحية،اعإعالنا  اعإدارية لوزارة البريد أو الدفاع أو إعالنا  

 ملهرجانا  واملعارض....اجخ.ا

 :وه  التي تنتهزها لفترة قصيرة خاصة ي  مناسبا  هامة مثل  سياسات قصيرة املدى

 االنتخابا  والتي تدخل أساسا ي  إنار التاويق االنتخابي.

 سياسات ماعلقة باألزمات.  

 وه  التي تنتهزها املسؤساا  ي  إنار املاسؤولية االجتماعية لوسارل :سياسات دائمة 

وتعتبر ، تااناعإعالم حيث تعد من الوسارل التي يعتمد عليها املجتمع ي  تحقيق االستقرار واال

 نمية والتطوير من نوعية اجخدما خدمة املوانن من مبادئ الاياسا  والتي تدخل ي  إنار الت

 ولتفاير فكرة اعتماد النظام االجتماع  على وسارل اعإعالم نوجاها ي  النموذج التال :

 املقدمة: ة وأهم املجاالت الخدمة العموميةرامج الخدمة العمومية عبر الفضائيات الخاصب 

نظرا جحداثة التجربة الفضارية اجخاصة واملاتقلة ي  اجزاارر ال تاال هذه القنوا  تعمل بحذر 

الصراعا  بين -نظرا لصعوبة فكرة االستمرارية ي  وجود: املنافاة الشرسة بين الفضاريا 

   12االحتكار والتقليد.–لوجيا  اعإعالمية املتبعة اعإيديو 

كما ساهمت امليديا اجزديدة ي  استقطاب اجخدمة العمومية وظهور إعالم املوانن حيث أثبتت 

فعاليته ي  اآلونة األخيرة أين تراجع دور قنوا  االتصال املعروفة مع وجود البدارل اعإلكترونية، 

 مية ي  القنوا  الفضارية اجخاصة عدة أشكال تتمثل ي :وي  عموم األمر اتخذ  اجخدمة العمو 
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 :وهو أهم اجخدما  املقدمة عبر أغلبية هذه القنوا  ويعود ذلك  شريط اإلعالنات

 كبيرة. ا إمكانرار،سهل التصميم وال يتطلب جخصارصه املعروفة ي  :التك

  :تكثر ي   تيوه  من أحان الطرق الفعالة ي  تقديم اجخدمة الإعالنات النص املاحرك

 الشروحا  والتفاصيل واملتطلبا ...اجخ ومنها إعالنا  وزارة الدفاع، رسالتها النصية الشروط،

 إعالنا  سونلغاز....اجخ. ،إعالنا  صندوق الاكاة

 :ا  العمومية وبعض القنوا  اجخاصةوتعتمد عليه القنو  الحصص. 

 لك توجيه املواننين ي  : تتخذ هذا الشكل التقليدي املعروف ومن ذالنشرة اإلخبارية

 بعض القضايا عن نريق خبر مذاع عبر النشرة اعإخبارية.

 :وه  من أحان الوسارل التي تقدم اجخدمة العمومية وتحقق األثر  إعالنات اجاماعية

 وذلك لقيام الرسالة اعإعالنية الشفوية واملررية على اعإقناع أكثر.

  :لبصري عالقة الفضائيات الخاصة بسلطة الضبط السمعي ا .0.0

أكد رريس سلطة ضبط الامع  البصري ميلود شري  أن قضية الرقابة و التضييق غير واردان 

أساسا ي  دفتر مهام هذه الهيئة و أن هذه األخيرة وجد  بهدف تطبيق القانون بما يضمن حق 

ة  و املوانن ي  إعالم نايه وخلق فضاء تتعد فيه اآلراء و يقوم على االحترافية واجخدمة العمومي

ذكر رريس جزنة ضبط الامع  و  ، لتوجهاتقدم فيه املصلحة العليا للونن مهما اختلفت ا

إنما التنبيه ي  حال و  ،املراقبة من مهام سلطة ضبط الامع  البصري  أنه ليس البصري 

و فيما تعلق ، تجاوزا  ي  حق رموز الدولة و اعإساءة و القذف و التجريح و املااس بأمن الدولة

فهي تاير وفقا لقوانين أجنبية من خارج الونن، و أن    التلفايونية اجزااررية اجحالية،بالقنوا

 قانون الامع  البصري جاء ليكيفها وفق التنظيما  الاارية و وفق القانون اجزاارري. 

أن سلطة ضبط الامع  البصري استضافت  م سلطة الضبط أكد املتحدث باسمهاو من مها

العنف تطرف و رخصة لتوضيح عدد من األمور، خاصة فيما تعلق بالماسؤول  هذه القنوا  امل

لبية ي  محتو  خاصة وأن هناك مالحظا  جد سا، ب الديني نظرا للفتنة التي يخلقهي  اجخطا

 يس يء إلى صورة اجزاارر داخليا وخارجيا الذيالبث الالبي الذي نغى على برامج بعض القنوا  

 13.األمور التي تمس املوانن مباشرةالبرامج واألخبار و ضرورة تحقيق توازن ي  مسؤكدا على 

أهم تجارب الفضائيات الناجحة في الخدمة العمومية  و أهم املعيقات والصعوبات  .0

 :التي تحول دون قيام الفضائيات الخاصة الجزائرية بخدمة االتصال العمومي
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ة واملاتقلة بنابة تااهم القنوا  اجخاص أهم الاجارب الناجحة في الخدمة العمومية: 1.7

معتبرة من املشاركة ي  خدمة االتصال العمومي وذلك ي  إنار ما يتحمله القارمين على القناة 

من ماسؤولية تجاه املجتمع وتجاه املوانن اجزاارري ويمكن رصد اجخدمة العمومية ي  هذه 

أحان القنوا   القنوا  من خالل قراءة أولية للبرامج املطروحة عبرها وتعتبر قناة النهار من

التي تتبنى سياسة اتصال عمومية الهدف منها هو تقديم اجخدمة العمومية للموانن وي  إنار 

تفعيل مشاركته الاياسية وربطه باملسؤساا  العمومية األخر  وتحقيق التنمية والصلح 

 ي  تقديم شريط" shopدزاير االجتماع  عامة ومن ذلك التجربة اجحديثة التي تبنتها قناة "

نلبا   تقديم أرقام هواتف املسؤساا  العمومية، اعإعالنا  وتوجيهه للصاجح العام من خالل:

أهم اعإعالنا   مقرا  األنباء واملتخصصين، عناوين املسؤساا  للتكوين والتربص، العمل،

ونفس الش يء ي  الاياسة املنتهزة من نرف قناة ، ..ء مناقصا  أو بيع أو عقارا .اعإدارية سوا

dzair24 .ي  تقديم خدما  إعالنية أساسها إبقاء املوانن قريب من املسؤساا  التي تخدمه 

شونا كبيرا ي  برامجها  قناة النهاروي  عموم التجارب امليدانية ي  اجخدمة العمومية قطعت 

ومن أهم ما تقدمه النهار ، ي ودارم ي  فترة ال تتجاوز سنتينالتي جعلتها تاتحوذ على جمهور قو 

ا البرنامجية ه  اجحصص التي تقدم الواقع الراهن للعديد من القضايا املطروحة ي  شبكته

الهموم املتعلقة باملواننين ي  واليا   indexبهدف إشراك املوانن ي  بناء واقعه وتقدم قناة 

كما تاعى ، الشرق ووالية قانطينة بالتحديد بالرغم من عدم وضوح ملكية القناة إلى حد اآلن

 لفتح املجال للخدمة العمومية عبر اجحصص املبرمجة قناة الشروق 

املعيقات والصعوبات التي تحول دون قيام الفضائيات الخاصة الجزائرية بخدمة  2.2

تتواجه اجخدمة العمومية عبر القنوا  الفضارية املاتقلة واجخاصة مع  :االتصال العمومي

ال ياال محتشما بالرغم من بعض العديد من املشاكل واملعيقا  التي تجعل من هذا النشاط 

هو تجاري ومنها  هو قانوني سياس ي ومنها ما الطفرا  التي ال تاال تتحد  ومن هذه املعيقا  ما

 هو تقني ونوجاها فيما يل  على الشكل التال : ما

o وه  أهم ما يواجه اجخدمة العمومية عبر الفضاريا  اجخاصة والتي  :املعيقات املالية

اساتها  اعإعالمية وفق متطلبا  املالكين أين تهدف عادة القنوا  إلى كاب تخضع ي  تايير سي

التجارية على حااب تمرير الرسالة اعإعالمية  االشهاريةاملعلنين فتتوجه إلى تمرير الرسالة 
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أوقا  ذروة املشاهدة -اجخدمية العمومية ويظهر ذلك ي :عدد تكرار اعإعالن على حااب اآلخر

 مدة البث حيث ال ياتغرق اعإعالن العمومي املدة الكافية.-ري توجه لإلعالن التجا

o تتداخل الاياسة مع اعإيديولوجيا  اعإعالمية وبالتال  تتوجه املعيقات السياسية :

التيارا  الاياسية عموما نحو اعإعالم املاتقل أو اجخاص لتمرير سياساتها وأفكارها ي  إنار 

أو املعارضين للحكم عموما ولهذا فإن املضامين الدعاية الاياسية لألحااب أو التيارا  

اعإعالمية للعديد من قنوا  األخبار تعطي األولوية  للبرامج الاياسية واملضامين اعإخبارية 

واجحصص التحليلية للقضايا الاياسية ي  محاوال  لتشكيل رأي عام وبالتال  ال تأخذ اجخدمة 

تي املغاربية والعصر هذا النهج عإتباعها سياسة العمومية مكانها بين هذه البرامج وتنتهج قنا

 املعارضة للنظام اجحال  اجحاكم.

o وه  من أهم ما يواجه التجربة الفضارية اجزااررية أال وهو الضعف  :املعيقات الاقنية

التقني ي  إعداد الرسارل اعإعالمية التي تقدم فعالية وتأثير للخدمة العمومية املقدمة.ويظهر 

 نا  واجحصص أين تفتقد للكفاءة التقنية .ذلك ي  اعإعال 

o لم ف ،التشريعا  اعإعالمية اجزااررية : ال ياال الفراغ القانوني ي املعيقات القانونية

الكثير املتوقع منه خاصة مع وجود الفراغ ونقص  الش يءيغير قانون الامع  البصري 

 التخصيص.

o اجخاص مشهدا منظما كفاية وذلك ال يبدو املشهد اعإعالمي الفضائي  :املعيقات اإلدارية

لعد اتضاح تنظيماتها اعإدارية أو سياساتها اعإعالمية املنتهزة بحيث ظهر  قناة النهار ألول مرة 

كقناة إخبارية لتتحول بعدها ملجرد قناة تتخذ الصبغة االجتماعية املحلية وتتوجه ي  شهر 

قناة اعإخبارية ومن جانب آخر رمضان إلى برامج الترفيه والتالية دون مراعاة خصوصية ال

عن البث وال تظهر سياساتها املنتهزة كقناة دعارية تخلط بين املادة  01 دزايرتتوقف قناة 

 -القرآن واملوسيقى-الترفيهية واملادة اجزادة

 الناائج العامة للبحث وآفاق الدراسة:  .1

املقارنة مع التطور تعتبر اجخدمة العمومية عبر القنوا  اجخاصة اجزااررية تجربة ضعيفة ب

 الواضح ي  تقديم اجخدما  اعإخبارية والتجارية إال أنها ساهمت وال تاال تااهم ي  تحاين

االتصال العمومي ي  اجزاارر عامة ومن أهم ما يمكن أن نطرحه كبدارل للتوصل إلى سياسا  

 إلى تحاين الوضع البد من:
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  لقنوا قديم خط عمل واضح لاملنتهزة وتإعادة التخطيط ي  الاياسا  اعإعالمية. 

  وجوب إعادة النظر ي  القوانين املنظمة للعمل اعإعالمي ي  اجزاارر والتي أصبحت ال

 تتماش ى مع معطيا  اجحاضر.

  توسيع داررة اجخدمة العمومية وعدم اقتصارها على مجرد إعالنا  مكتوبة ال

 تاتقطب املتلقي وال تلفت انتباهه

 جارية الواضحة ووجوب النظر ي  التاويق االجتماع  قبل إعادة النظر ي  األهداف الت

اين صورتها لد  ي  محاولة من القنوا  لتح ،ري ألن املاتهلك هو نفاه املواننالتاويق التجا

 .اجزمهور املتلقي

 .وجوب إتباع استراتيجيا  اتصال واضحة وذا  هدف مع التطوير فيها ي  كل مرحلة 
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ص
ّ
 :امللخ

را ةددل جارّيددة اة وددا  نددو مخددرة ونددود أج ددا  ا تل ددة ادد  اة  دد  
ّ
إّن أحددم اصددادر الّشقددار ادد ن

 ايدة 
ّ
تحتا  إلى ت ييد  عشدم تحليل دا وتقيي  ا،أبرزندا اة  د  ا رنيدة كش دوث  مدالخليو اد  الادوانر ييدو الل

ّّ اسددت ماا ا ةدل احاولددة لتقدميّ الددّمعّ السدتنتا  اددا،  ايدة وتصددّورنا ي ;يدت
ّ
خد  عرريددل الخياجدار ييددو الل

ّّ اجتقادندا،إال أّ  دا  على الّريّ ا  أّن برض احاوالر بشاء جاريدة حجودا  بصدري أواتردّمدة الوسدانمح يدت

 ايددة ا نددر  الحددمل لددّ يددتّ 
ّ
تشددادي بشاريددة اة وددا  الحددمل ت  ددح ا اددال ل   دد  البصددرية وليج ددا  ييددو الل

 استخشام ا بر ق.
 

 .اة وا  البصري،ج   ارنية،ج   ل اّيةاة وا ، :ةمفتاحيكلمات 

 
Abstract:  
 

One of the sources of recent discussion in the theory of argumentation is 

the idea of different types of arguments that need to be distinguished when 

analyzed and evaluated, the most notable is the visual arguments as a 

model،Nonverbal entities can be identified and conceptualized. Although some 

attempts to construct the theory of "visual and multimodal argumentation” are 

criticized, they advocate the theory of argumentation that allows for visual 

arguments and other nonverbal patterns that have not been deeply explored. 
 

Keywords: argumentation , visual argumentation, visual arguments, verbal 

arguments. 
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 مقّدمة:

 اية الل الّصور         
ّ
عست مم ا شكال ا راصرة لالتصال على جطاق واسع الرشاصر ييو الل

 وتويرامية والرسواار واقاطع ال يميو والراوز وا وسيقى والرقص ، ك خّ ل  كوّ  ا ال

 اي
ّ
وحار وا شحوتار، وا االر ،الل

ّ
قم جتوقع الرلور على اة    ا رنية ةل أشياء ا  قبيل: الل

ست وييونا ا  اإلعالجار اللابتة واإلعالجار التل زيوجية،ونرلّ أّن إض اء اةو الية والتوميه لي

 اية 
ّ
ا سباب الوحيمة الحمل تارل  ا رسلين يست ماون اا وعة واسرة ا  الرشاصر ييو الل

ّّ است مام التواصل  عشماا يحاولون نشر مخرة اترّمد الوسانم  يراض   اا،مغالًبا اا يت

على سبيل  -اقشرة،عشماا يحاول القانّ باالتصال التأثيو على اوقل اةو  ور ةل إطار ارين 

احاولة عغييو سلوك اا أو عرميله وكذا اةحث والّممع با تلقي لشراء سلرة اا أو تبنمل  ا لال

اوقل اا ةل أّي ااال)سياس مل الال(. حةل الل نذه السياقار ، ي خ  أن تقّمم الرشاصر ييو 

 اية اةوّيمة اسان ة نونرّية ةل ا رنى الخلل ل خطاب أو عسانّ ةل عغييو اساره اة واجل 
ّ
 الل

 -سيع جطاق ع له البالغل. ةل نذه اةحاالر ، جتحّمث ع   وظي ة جوانية ، وهل وظي ة أو تو 

ّّ التربيو عن ا بال رل ةل ا سلوب  -بالترريل  تتااوز اارد توضيح أو تخرار  ّية مخرة ت

 ايح.
ّ
يأنذ نذا البحث انت ااا ناصا با ج ا  ا رنّية للمماع ،(Blair, Anthony .9100) 1الل

حمل ي ّيمنا كليو ا  ع  ال خ
ّ
رة ا قّماة ع  دراسة دور الصّور ةل اة وا ،جبمأ اع ال رضّية ال

ري  ةل نذا ا اال أالال:
ّ
، Groarke  2006 ،Blair 2003 ،Roque 2009 و Birdsell 1996 ا شا

Shelley 2003   ّحإّن التحليل اة واجل ل خطاب ياب أن يأنذ ةل االعتبار إاكاجية الّصور لتقمي

.ويتوامق نذا البحث ( Blair, Anthony .9100)2طالبة ض شية وتوميو أسباب وأّدلة على ثلكح.ا

ل
ّ
ذي يحل

ّ
السياقار الحمل ال تكون مي ا الصّور اارد زنرمة ل خطاب  اع االتااه البحثمل ال

 اية أن 
ّ
اة واجل ، بل تقّمم إس ااا نونريا  رشاه وبشيته اة وانية، ي خ  لل ح زار ييو الل

 تاي
ً
 اي وال نمل الذي يالبا

ّ
ب على نذا التحمي ، ا  نالل التشوع الذي تالبه إلى اةخطاب الل

اا يشطوي عليه وقم تون شا جحو مرضية ا وامقة على ونود جوا  بصري وااكاجية ا حاجوة 

بصريا وتوّن شا نذا ليس وليم القراءة مقم بقمر اانو جتياة احاوالتشا لتحليل برض ا واد 

 اية ل ذه  الس رّية
ّ
البصرّية ا  الّشاحية اة وانية أي  مرض عليشا اوان ة ا كّوجار ييو الل

  .ا واد واستحالة تاانل ا ونشا بمأجا البحث ةل نذا ا وضوع
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فظية:وعالقتها الحجج البصرية مفهوم . 1
ّ
 بالححج الل

ه ةل ا  ارسة اة وانية 
ّ
الرشاصر البصرية تتا ع تحيلشا قراءاتشا حول نذا ا وضوع إلى القول أج

بشكل ال يش صّ اع الرشاصر الل اية.حالل اي و البصري يشيوان إلى وضرين ات ي ّي  )بااجب 

ذي  يا ران بين إجتا  ا رنى اة واجل، Stöckl, Hartmut )3،9112الّصور وا وسيقى(ح؛ )
ّ
ال

لى التواصل اع وليس إلى جوعين ا تل ين ا  اة ّوة،وباإلضامة إلى ثلك، لمي  ا القمرة ع

والرل اء الل Groarke, Leo2007) (،4يروكGroarkeبرض  ا البرض بطريقة ثار اغز .ومقا ل

ملي يشغ، بليو، ونونسون تبمأ ا  ون ة الّشار أّن اة    تتكّون ا  ا قتوحار وأّن اةو ل الحمل 

، مإّن تتوامق ار ا هل أمضل، إن لّ تخ  الوسيلة الوحيمة لت ليل الرشاصر.وجتياة لذلك

الّشقار حول إاكاجية واست مام  اة    ا رنية يمور حول اسألة ترن ة ا رنيار إلى ارادالر 

ل اية،  ّن الرشاصر ال اّاة ةل أّي جوة بصرية ياب أن تشقل إلى ارادالر ل اية،وةل نم 

غويةح ةل ا  9112ا اثل، يشاقش روك )
ّ
ه حاإلابويالية الل

ّ
وم ( عواقب اا يشيو إليه على أج

واع ثلك، حيالحظ أّن عرريل حجّوة بصريةح ليس بمي يا ك ا قم يرتقم ،اة وة.

وباإلضامة إلى ثلك، مإّن الطرق الحمل سعى ب ا ا تلل الرل اء ةل  5(Dove, Ian2012)البرضح.

تحميم وتحليل حاالر اا يسّمى باة ّوة حالبصرّيةح تخشل ع  جقا  ضرل، ةل رأيي، عشكل 

 ة.ؤية شاالة ل  ّو بماية اشكلة ا  أنل ر 

 
ّ
 ايةح الحمل أقرت ا كتابار ا مامرين ع  اة    حإّن ا رارضة بين اة وة حالبصريةح و حالل

وا  ا شاكل الحمل 6البصرية واستغلت ةل كتابار ا تشخخين، تليو عمدا ا  ا شاكل ار اح. 

 اي على وسانم أنر  عست مم 
ّ
م أولوية وضع الل

ّ
ه ي ك

ّ
ةل االتصاالر توانه نذا التااور أج

 اّية
ّ
ه ةل عالّ اة وا  واالتصال ارا  اةو ع بين الرشاصر البصرّية والل

ّ
          اة   . وجر  أج

 اية والبصرية
ّ
 .نو وسيلة مّرالة ل و ع بين جقا  القّوة ةل وسانل االتصال الل

 

 : حقيقة الحجاج املرئي. 0

و إاكاجّية وحقيقة على حم سواء،على يرتقم اراّ الباحلين والبالييين أّن اة وا  البصري ن

سبيل ا لال،لقم أوضح ليو يروارك،ةل عّمة جصوص كيل تقوم البصرّيار باة     وتوضح 

 Stephen كيل ي خ  التربيو ع  ا كّوجار الرنيسية ةل ج وث  اة وا  الذي وضره

Toulminستي   تو ين ةل الّصو(Groarke, Leo2012) .7وف أيًضا بأّن واع ثلك ، عليشا أن نرت



 
    

 الحجاج البصري: دراسة استكشافية لدور المرئيات في الحجاج                              زواوي ابتسام   

             
    

133 

 

اة وا  ا  نالل اة    ا رنية ي تلل ع  اة وا  ا  نالل الكل ار. ونخذا ي خششا أن 

ج توض أّن اة وا  ا  نالل الكل ار سيكون له برض ال وانم،وأّن اة وا  ا  نالل 

اة    ا رنّية ليست ا تل ة ع  اة    ح إّن  .الرشاصر ا رنية سيكون له موانم أنر  

 اية، 
ّ
ّ  ا أيضا لمي ا بنية اقتواحية واع ثلك قم ال نرتبو كّل تواصل بالوسانل البصرية ييو الل

ه عادة اا يكون 
ّ
م على أج

ّ
 اية ج وا؛على ونه اةخصوص ا رنيار ةل اإلعالجار مي ا ج ك

ّ
الل

 اية، على الّريّ ا  الشقانص ا الحاة 
ّ
ل     ا رنية قمرة أكبو على االستلارة ا  اة    الل

تشاولت تطورار المراسار  وقم(Blair, Anthony2012) ح8ا الل أّ  ا ثار برم واحم ويااضةح.مي 

حمل 
ّ
ةل اة وا  سياقار نميمة ييو تلك الحمل اعتنت ب ا ةل البماية و ا  بين الشقم ا  ّ ة ال

 اي و الختابي أال و هل 
ّ
اشت لت ا هل االعتواف أّن أنّ ايادي  اة وا  تترم  اة وا  الل

بريم سالجم يوارك أّن برض الّصور ا رنية هل ب لابة  أظ ر  ا  ا رئي و ةل نذا الّصمداة و

م بالر أّن الّصور ي خ  أن تتضّ   على احتو  قضوي  ج   
ّ
ليس ل ا احتو  قضوي مي ا ي ك

و توصل كح   قضوية كون أن نذه اةو ل و وظان  ا اة  وية عرّبو ارنيا واستنتج الباحلون 

ذي  جاروا
ّ
ه  ال

ّ
 ار والّصور( أج

ّ
ع  كلب ةل حاالر االتصال الهوين )عادة ، اا وعار ا  الكل

حيالبا اا يحمث للّصورة أن ترسل احتو  ثا ارنى بموجه ال يستطيع اةخطاب ا رنمل أن يشقل 

ج س الرسالة. وبربارة أنر  ، إثا أنذجا الصورة نار  ال يكل ا  تلم ، مسيتّ مقمان نزء 

 9(Kjeldsen,Jens2012)وةح.أساس مل ا  نذه اة 

ه و ةل اراّ ا حيان التص يّ اةوّيم يتكون ا  التواصل بالقول بأقل قمر    
ّ
يبمو واضحا أج

ا خ . نذه ا جواع ا  التصاايّ هل عادة ا كثو ت ي ا وتأثيوا بسبب بساطت ا. يشرح أجطوني بليو 

ذكر أّن اإلعالجار ستكون أكثو جااحا نذه ال خرة ةل اقالته حإاكاجية ومرالية اة    ا رنيةح. وي

ه ال يونم جص ثقيل لل شانم ا  نالل القراءة. 
ّ
ومرالية إثا كاجت حبصرية بحتةح، اّ ا يرنمل أج

  ا  ايصال 
ّ
إّن اةح اظ على الّشص إلى اةحّم ا دنى ي شع ا شانمي  ا  الشرور با لل ويت خ

ن و ا  نالل تاريم تص يّ عشاصرنا ييو ال خرة أمضل و أسرع بخليو و يارل ا س لة لل  ّ.إث

وجح  نرتبو نذا تصريحا صريحا واعتواما ،الضرورية، ي خ  جقل رسالة واضحة واونزة وقوّية

 ا بقّوته ودوره اة واجل الخبيو ونو اا ي ازر مرضيتشا 
ّ
ليس بونود اة وا  البصري مقم وإج

حمل اجطلقشا ان ا،
ّ
ل ا رنى واع ثلك اازال نشاك تقييم ببرض الشرو ال

ّ
  ابمنيا ححى جقول أو جحل

 اة واجل للّصورة وا  أنّ نذه الشرو :
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  -أ
ّ
ذي ياب أن تكون الّصورة البصرية اصحوبة بكل ار عساعم على توضيح االست مام ال

 ّّ ّّ إعطاؤه للّصورة ةل السياق ا رنمل. بمون الكل ار،ا  الّصرب تحميم اا إثا كان سيت سيت

 إلى اإلجحراف ع  ا رنى اةحقيقي  أنذ الّصورة كحوة ، أو أّن 
ً
الل نذا الت سيو سي دي مرال

 .للّصورة

ياب أن تكون نشاك عالقة ييو اتخّررة بين الّصورة والكل ار ا صاحبة؛البصري الذي  -ب

حمل ثكرر ا  قبل نو على ا رجح صورة توضيحية وال ي ّدي 
ّ
يا ر مقم اا توحل إليه الكل ار ال

مةوظي ة جوانية ةل حّم ث
ّ
 .ات ا،ولخ  وظي ة اقشرة ا ك

 يحتا  ا رء إلى نلب ش ملء نميم وا ّ لل باني الماع ة إلت ام اة ّوة الشاالة. - 

ذي يأنذ اةو  ور ا  ا باني ححى الّن اية إلى عغييو، أو على ا قل إثراء  -د
ّ
يحتا  ا سار ا ررةل ال

 .كبيو، ا  نالل ا حتو  ا رئي
 

 جاج املرئي:في أهمّية وقّوة الح .3

ق بقوة الّصور إلطالع ا شانم على اوضوع اا. اةحضور ، 
ّ
نشاك إنابة واحمة اتخّررة تترل

القمرة على تقميّ اوضوع اةخطاب بالقرب ا  اةو  ور ع  طريق الخالم  -بربارار باليية 

ا  التربوي وا اللة ا ل وسة. لتاسيم نذا التونه البحثمل ، حياادل ع ل سارة ااكغراث إلدر 

صور واقرية ةل سياقار ا ماوالر ا نالقية ،حيث أن لمي ّ القمرة على تقميّ ت اصيل حّية ال 

تكون الكل ار دانً ا قادرة على التربيو عن ا.على سبيل ا لال عشم اشاقشة اقبولية ا ارسة ا  

 ّّ حمل ت
ّ
ون ة جار أنالقية ، ياب أن يترّرض الّشاس لتصوير ا ّصل ل ذه ا  ارسة ال

ي خ  أن يشرر اةو  ور باةح اس أو السلبية أو ححى  10 (McGrath, Sarah2011).ّن احس

االنتالف اع ا مكار الحمل تا ر عشم االجت اء ا  تحليل ا صص للرابطة ا قتوحة ا  قبل 

ه 
ّ
يحصلون على مخرة احّمدة وا ّصلة  -ةل كليو ا  اةحاالر  -الصورة ، ولخ  الشقطة هل أج

،وأّ  ّ يحصلون عليه ا  نالل عشصر تصويري وليس )حصرا( ع  طريق حول اوضوع اةخطاب

على سبيل ا لال ،  -الكل ار. ا  جاحية أنر  ، حإثا كان اةو  ور ال يلتحق إال ب حتو  الّصور 

ال يحاول م ّ اا يشقله،بل قراءة تقرير شركة يتضّ   صوًرا إلى ناجب الخليو ا  الّشصوص 

 اية 
ّ
ر ةل إنشاء أنواء ارّيشة وتحميم جبوة ارّيشة ةل اةخطاب،وةل برض قم عساعم الّصو  -الل
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ّّ تطويرنا ةل اةوزء  اةحاالر جقل رسالة ض شية قم تكون ارتبطة باة    الحمل ت

 (hollerer, Markus2013).11الّشص ملح

ّف يان كيلمس  
أساس إاكاجية اة وا  البصري ةل قمرت ا على التخليل  (Kjeldsen) يرر 

ه يرت م على حسابار التحليل الّش س مل لل كانة وحلّ الر ل (Kjeldsen2014) .12الماللل
ّ
يشرح أج

والرسوم ا تحّركة، يرّرف كايلسين التخليل بأجه حتركي  ا مكار ا  تل ة ةل واحمح. كان ا  

ا  خ  استبمال ا صط ح ج سه بد حاز ح ، است مم ةل كل ا  المراسار ا ررمية واةخطابية 

ل ا ج ا  التوابطية للرقل ا ج ا  ا رنية ا  االستاواب ا ليو لالستيلاق:استرالم الحمل تحّقق ة

،ولخ  (Fauconnier, Gilles and Mark Turner2002) 13استخشاةل وتطبيقات ا االستطرادية.

تون ا قي ا ةل نذا ا اال ا   Kjeldsen ب الف اةوماالر حول انتيار ا صط ح ، تقمم

الروابم الماللية بين  -اع أيراض اقشرة  -على قمرة الّصور على نلق  المراسة، اع تركي ه

 اا يكون جّوة 
ً
الرشاصر ا ررمية الحمل ليست بالضرورة ارتبطة ةل الواقع.نذا ا زيج ج سه يالبا

 ض شّية.

حمل تا ع بين ا حرف واكّوجار أنر  تنتممل إلى اااالر اررمّية ا تل ة، دانً ا اا 
ّ
حإّن الّصور ال

ن ل ا نمف وجقطة ارنرّية تنتممل إلى الواقع وتكون ثار صلة با وضوع ال رلل اة واجل يكو 

 باالنت ام 
ً
 لالنت ام ونميرا

ً
ع أن يامه اةو  ور اليوا

ّ
)مخرة أو اوق أو اسار ع ل ا  ا توق

 ميه واا إلى ثلك(.ح 
ً
قم ير ل البيان الّض نمل حول الرشصر ال مف  14 (Kjeldsen2014)واريوبا

ز بالغل.نذا ا صط ح قّماه أجتوني بليو لوصل ثلك الرشصر ا  اةخطاب الذي يليو ك حّ  

الس ال ويمعو إلى اةومل،ويوقظ االنت ام بالتحليل ا وثق ويحّ ز على استو  عال ا  

 (Blair; Anthony.2015) 15.الت اعل اع اةخطاب

Kjeldsen لالنت ام ونو  أيضا يتشاول است مام ا رنيار ةل الر لية اة وانية 
ً
يقتوح ت سيًوا اليوا

ّ ا  روح الرالاة التاارية واة    المعانية ،ا  نالل القول بأن التش يذ المقيق 
حول كل 

حمل ترعى نذا اإلعالن: قم ُيشار إلى 
ّ
لإلعالن ي خ  أن يصبح أساًسا  زاعّ حول الرالاة التاارية ال

 16.أو ال كانة أو الذكاء الذي ينبع ا  اإلعالنالرالاة التاارية على أّ  ا عشتوك ةل الذكاء ، ال   

(Kjeldsen2014)  وبصرف الّشار ع  قمرة الّصور على توميو اةحضور وعرريل اةو  ور

با وضوع،مقم اقتوح الباحلون أّن الّصور ي خ  أن تقّمم اطالبار ض شّية أو إعطاء أسباب 

رة بي
ّ
ن عشاصرنا التوكيبية. ةل الل نذه ض شّية ل و  ور ا  نالل اةو ع وا بنية ييو ا توق
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حمل 
ّ
ّّ تح ي  اةو  ور الستخ ال الّرسالة اع ا ااك  ييو ا رلشة ثّ الت خيو ةل ا مكار ال اةحاالر يت

يشقلو  ا. حالل نذه ا ساحار ال اريةح الحمل تركت ع  قصم ةل التص يّ اة واجل ل خطاب قم 

رسالة،مإّن حقيقة أّن الّصور تقتوح وعستحضر عر ل بطرق اتشّوعة. إثا كان اةو  ور ا تً ا بال

 ا  اإلشارة بشكل واضح( ستكون سبًبا لل شاركة. سيحاول ا ت ّر  الء اللغرار،ةل 
ً
)بمال

احاولة لتبوير االرتبا  ا قتوح بين عشاصر )اتشاقضة ظانريا(ب رنى آنر،سيقواون بإنراء ع لية 

ّّ تقمي  احاستنتانية،استشاًدا إلى اا يروجه،ل  ّ ارنى ال  ,Phillips).17ّصورة الباليية الحمل يت

Barbara and Edward McQuarrie2004) 

 :تاريخ الحجاج املرئي 4

الل الرميم ا  ا مكار اةوميمة ، بمأر مخرة أّن ا شاقشار ا رنية  ي خ  أن تكون جوانية ةل 

 0220اةخاصة لرام  احاولة لض ان اشاقشة اتوازجة، بمأ دي يم بيودسيل وليو يروارك القضية

ك مي ا دي يم ملي شج ةل إنابة على الس ال حنل ي خ  للّصور أن تكون ج ًوا؟ح.
ّ
 اع اقالة شخ

    Leoتاري ا لبماية اة وا  ا رئي و جقطة اجطالق م و الرام الذي نشر ميه  0220عرتبو سشة      

Groarke  يو الرسممل، ونو الرام ثاته كتابا برشوان ح ا شطق، وال  ، واة وا  ح  ةل ا شطق ي

   ةل تحرير اصمار ناص وازدو  حول اة وا  ا رئي برشوان David Birdsellالذي شارك ميه

Argumentation and Advocacy  (. وقم ش ل نذا االصمار كذلك 0220، 9و 0، عمد 11)ا الم

 " The possibility and actuality of visual arguments "اقاال برشوان

ونو كذلك الرام الذي نشر  Antony Blair يرنمل حإاكاجية اة وا  ا رئي وحقيقتهح  جطوني بليواا

 ، وآرثر ل. راني Sonja K. Foss ، وسوجاا ك. موس Gail J. Chryslee ميه كل ا  نايل  . كريزلل

Arthur L. Ranney جصا قصيوا برشوان ‘‘The construction of claims in visual 

argumentation’’  .والذي يرنمل بشاء ال رضيار ةل اة وا  ا رئي  

لقم أصبحت علوم االتصال اوضوعا ا  ا ةل دراسة اة وا  ا رئي، على ا قل اشذ أوانر  

ّّ اكتشاف أجواع ا تل ة ا  اة وا  البصري. وت ت دراسة اة وا   التسريشار، حيث ت

. وقم 19(Dove 2013واةويولونيا )دوف  18(Shelley 1996aالرقلل البصري ةل علّ اآلثار)شيلل

( وت ليل 0220bا  نالل صور التطور البشري )شيلل  والبياني ّّ توضيح أجواع الت خيو البالغلت

وع البياني ا سار ال رلل لل خر البصري، أاا . حيث ي لل الش20(9110اسيوة التطور )شيلل 

 اية ييو الّرس ية. وال رق اةوونري 
ّ
البالغل مير ل بتوابم ا  نالل إحماث االستمالالر الل
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 اي 
ّ
بين  ا يت لل ةل أن حاالستمالل ا رئي البالغل يا ر أج اطا ارتبطة بشكل وثيق بالت خيو الل

ّّ االحتاا  بأن 21 ليالر واضحة للت خيو البصري ةل حين أّن االستمالل البياني ب لابة ت .وحقم ت

االستمالل الت ليلل ةل البيولونيا )واالعالن( ي خشه أن ير ل بشكل ا اثل ليدلة 

،وحأّن دليل ثلك نو الّمور االستماللل للّصور ةل الرلوم والرسوم البياجية ةل 22البصريةح

لّمااغ الوظي ية تاادل بشكل وقم أظ رر دراسار أنر  كيل أّن صور ا23الرياضيارح

لة،وثلك  ّ  ا تنتقل ا  إطار السياقار الرل ية إلى الشربية 
ّ
ا تلل، وقم تكون أحياجا اضل

ّّ تطبيق إطار التحليل نذا على ا ي ار ال وتويرامية كذلك 24(Gibbons 2007)نيبونس وقم ت

 .25(Hahner 2013)ناننو
 

 االفكار املعارضة لفكرة الحجاج املرئي: 5

ل جوانا. 
ّ
اشذ الّمراسار ا ولى حول اة وا  ا رئي كان نشاك تصّم ل خرة أّن الّصورة قم عشك

ل نذا ا وقل ةل أّن اة وا  ارتبم بشكل وثيق باالستر ال الصريح للكل ار 
ّ
وبشكل عام، يت ل

ة وبشاء على ثلك الي خشه أن يكون جوانا با رنى الصحيح،ونذا ليس استغربا باعتبار أّن دراس

 اية اشذ اا يزيم ع  أل ي عام
ّ
ي خششا الّت ريق بين جوعين ،اة وا  كاجت دراسة لالتصاالر الل

ل ةل أّن اة وا  
ّ
ا  ا واقل اةحاس ة اتااه اة وا  ا رئي،ا ّول عبارة ع  امتواض عام يت ل

ه اليش 
ّ
ل أّي ظانرة ل اّية وي خ  عس ية نذا ا وقل با قاواة السلبية ل  وا  ا رئي،  ج

 ا ي توض أّن كل اة    ل اّية،أّاا ا وقل اللاني مي خ  
ّ
اثبار مّرال لغياب اة وا  ا رئي إج

عس يته با قاواة ال ّرالة ل  وا  ا رئي وثلك  ّن اشاصريه ياادلون ب رالية ضم ونود 

قة جام اوقل ا قاواة السلبية ةل الرميم ا  ا ع ال الخالسيخية ا تر  .اة وا  ا رئي
ّ
ل

ل تو ين
ّ
ترتيب "  Toulminبالإلستمالل م ي استر االر االستمالل على سبيل ا لال، يحل

ويرّزز االرتبا   Toulmin, Stephen (26 (االستمالالرح، ويمرس حع لية االستمالل ن لة با لةح

 اية واالستمالل ا  نالل حقيقة كون ا قّماار 
ّ
غة الل

ّ
ةل الل نذه ا ع ال بين الل

بع الكل ار برض ا ةل نطاب أو واالست
ّ
نتانار ةل استمالل اا تتبع برض ا البرض الل ا تت

 اية اسألة ربم أمكار بأنر  بتوتيب 
ّ
كتابة،ويرتبو كل ا  االستمالل وتكوي  ا راني الل

اتسلسل ويت ق على أّن االستمالل عبارة ع  حعسلسل اشطقيح، م و ربم مرضيار 

حمل ت ّسس مي ا بين ا احتو  واستنتانار، حسلسلة ا  االّدعا
ّ
ءار ا توابطة واالستنتانار ال
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حمل يمامع عن ا ا تحمث وقّوت اح 
ّ
 vanوقم عرف ماجإي يون  (Toulmin, Stephen) 27.ال رضية ال

Eemeren ويروتشمورست،Grootendorstوكرويار،Kruiger ةل طبرة قمي ة ا ، 

Fundamentals of Argumentationيح كالتالل: ي خ  أن يكون االستمالل حكنشا  ل ا

االستمالل اصحوبا باستر ال أدوار اتصال ييو ل اّية لخ  الي خ  أن يكون نشالك استمالل 

غةح وبالريّ ا  نذا، مقم اّ مر التماولية اةوملية ةل وقت الحق ل خرة 
ّ
ا  دون استر ال الل

 اي وظ رر عمة دراسار تماولية نملية لالستمالل ا
ّ
 رئي )الل االستمالل ييو الل

  .9100وآنرون  Feterisميتويس .Groarke 2002يروارك

(. م و يرمض 9101، 9111إن رالل نونسون ا  ا رارضين كذلك ل خرة االستمالل ا رئي )

 اي، لخ  ا  دون تبادلية. ونو 
ّ
ه يرت م على االستمالل الل

ّ
ااكاجية االستمالل ا رئي بحوة أج

ّاا ليست ارنية أو ليست استمالالر،ويصّرح نونسون أّن اشكلة يمعل أّن االستمالالر ا رنية إ

أّي جارّية استمالل ارئي هل أوال حأّن مخرة االستمالل ييو ا رئي تبقى ييو واضحةح. ثاجيا، على 

جارية االستمالل ا رئي التراال اع اشكل حتحويلح الّصور إلى أسباب تقوم بمور 

 اي مياب أن جكون قادري  على اررمة ال رضيار،والل ا نو اةحال ةل االستم
ّ
الل الل

االستمالالر وتحميم اكّوجات ا واعادة بشاء االستمالالر وتقيي  ا.إّن ع لية االجتقال ا  صورة 

لتكوي  مرضيار ليست اررومة بشكل واضح والا  واة، وحسب درنة م  شا ل ا مإّن الر لّية 

 اي والتربيوار
ّ
 اية لالستنتانار، اّ ا يمّل على حأّن ع لية  عرت م كليوا على االستنتا  الل

ّ
الل

إعادة بشاء الّصور ا رنية على أّ  ا استمالالر عرت م ةل   اية ا طاف على قمرتشا على ترن ت ا 

شا نرت م على تاربتشا اع االستمالالر الل ايةح
ّ
 ,Johnson )28. (بالكل ار،وبقيااشا بذلك مإج

R.H2003،( ال يرمض إاكاجية االستمالل 9101ل إحم  كتاباته )ويبمو أّن نونسون ا  نال

ذي كتب ميه ييو اخت لة ا  جاحية 
ّ
ا رئي ويرتقم حت ا أّن جارّية االستمالل ا رئي ةل الوقت ال

حشرح طبيرة االستمالل ا رئي وكي ية تحويل اا نو ارئي وأّن موانم جارّية استمالل ارئي ييو 

ه ال يونم ت اثل ب
ّ
 اي وا رئي وبالّريّ ا  أّن نونسون يوامق واضحة، ك ا أج

ّ
ين االستمالل الل

ه ال ير  بأّن تحقيق ا يكون بتوسيع ااال االستمالل.وعلى 
ّ
 أج

ّ
على أن ّية احو ا اية البصرّية إال

ز 
ّ
الرخس ا  ثلك، ير  نونسون أّن جارّية االستمالل ياب أن تحّمد ااال االستمالل وترك

وقم نادل 29(Johnson, R.H2003 ) .ستمالالر ثار البنية اةومليةح على أجواعه ا ساسّية:حاال 

نونسون كذلك ضّم اا أس اه حمرضّية االستقالل الذاعيح. مهمل بالنسبة له تمعل ونود عرريل 



 
    

 الحجاج البصري: دراسة استكشافية لدور المرئيات في الحجاج                              زواوي ابتسام   

             
    

139 

 

ب 
ّ
 اي. ويتطل

ّ
ناص لالستمالل ا رئي، وأّن نذا الترريل ييو است م ا  جارية االستمالل الل

ار لتحليل وتقييّ االستمالل ا رئي ت تلل ع  تلك ا طبقة على نذا االستقالل إنراءار وتقشي

 اي،ك ا قال نونسون ي دي إلى حالة يريبة واحّيوة مخيل ي خ  أن يكون نشاك 
ّ
االستمالل الل

 ااال استمالل ارئي استقل دون أن يكون له عرريل أو اراييو تحليل وتقييّ اقبولة؟

ه يوامق  Patterson (2010)30 رئي م و باترسون أّاا ا رارض اللالث ل خرة االستمالل ا
ّ
وريّ أج

ه الير  أّن نشاك ا  قم أثبت ونود 
ّ
ل عشاصر استماللية إال أج

ّ
على أّن الّصور ا رنية عشك

استمالالر ارنية ك ا ينبغل،وجّوته الرنيسة هل أّن الّصور يااضة، وبالتالل الي خ  أن تكون 

غة استمالالر، وبسبب الغ وض ا الزم لل
ّ
ّصور مهمل ا توحة على عّمة ت سيوار بميلة. ولل

 اية قواعم واراييو اات رية ت شرشا ا  ت سيونا الل ا جريم لخ  اليونم الل نذه 
ّ
الل

غةح. 
ّ
حمل ترامق است مااشا لل

ّ
الضوابم ةل الّصور وإن ونمر مإّن مراليت ا أقل بخليو ا  تلك ال

أو الروابم اإلدراكية وبذلك قم تكون اقشرة  وياادل باترسون أّن الّصور قم حتح ز ا شاعر 

ذي عس ح اررمته بتقميّ جقلة استنتانيه ا  ال رضيار إلى 
ّ
لخّن ا ت تقر إلى ج م دانلل،وال

االستنتا ح. وبالتالل، مإّن الّصور ال تح ل احتو  امتواض مل وال ي خ  أن تكون استمالالر،ويزعّ 

 ا ا
ّ
ست ما ا نو ا  ياادل باستر ال ا لتبيين جقطة باترسون أّن حالّصور ال تاادل شيئا،إج

ل بشكل كبيو على رؤية ا شانم ا  نالل 
ّ
اريشة أو التأكيم علي ا وااتقوله الّصورة يتوق

غويح.
ّ
 اررمته السياقية وإطاره اللقاةل أو الل

 

 استنتاج: 6

 
ّ
 اية والبصرية،تا ر أّن ا توم

ّ
 اي ر ابادئ االتصال إطاًرا عاًاا لت سيو اة    الل

ّ
رنى الل

 اية 
ّ
والبصري نو اا وعة راسخة ا  االمتواضار،ك ا نو اةحال ةل اة    وا طالبار الل

ّّ القيام ببرض أشكال اة وا  ا   مإّ  ا تشطوي على ت سيو اة    وا طالبار ا رنية،م لل ا يت

لذلك  ،نالل الكل ار نشاك أيًضا برض أشكال اة وا  الحمل عست يم أكثو ا  تقمي  ا بصرًيا

جقول أّن اة وا  البصري ا خ   ّن اة وا  نو إنراء اتصال تطبيقي؛وب ا أّن الّصور ي خ  

رجا ةل 
ّ
أن ت ّدي دوًرا ةل ع لّية التواصل والر ل التواصلل مي خن ا أيًضا إنراء اة وا ،وإثا مخ

صوار، وييونا ا راني على أّ  ا تحمث أثارا ةل الّشاس عشماا يش رو  ا،إثن مالّصور كذلك وا  

ّّ ا  أجا ة الرالاار ي خن ا بالتأكيم أن عررض عليشا اقتواحار للرمض أو القبول،وقم  ت
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ّّ تصويرنّ و أيًضا  ذي  يت
ّ
ر ةل اةحمث أو ا شخاص ال

ّ
تص يّ الّصور ا رنية ةورل القارئ ي خ

ّّ إرسال ا و كذلك عست مم اة    ا رنية الّصور إلشراك ا حمل يت
ّ
 شانمي  حول الّرسالة ال

ه لميك القمرة على ت ميم اةحقيقة وراء 
ّ
وإقشاع ّ بقبول مخرة أو ون ة جار ارّيشة،نذا يرنمل أج

مقم أثبتت الّمراسار 31( 9109Nyongesa Ben Wekesa)،ال خرة ا ساسية الاانرة ةل الّرسالة

اعرنّ أّن الّصور البصرّية عستطيع انتواق ض يو اةو انيو،وتصّور ا اوم ّ الّمانلية واش

 ( 9109Nyongesa Ben Wekesa (32وعرخس ردود أمرال ّ الراط ّية.

عستطيع اةو الية ا رنّية للّصور القيام بمور اتكاال اع استمالل يالبا اانريم انشاءه      

ل ايا على شكل مرضيار كليوة،ريّ ثلك، مإّن اةو الية ا رنية ا ّ ة ناصة بسبب كلامت ا 

حمل ي خن ا استحضار أ
ّ
ن ّية وإةحاح حالة اا. وي خ  لالستمالل ا رئي ب ذه الطريقة أن يساعم وال

ي خ  للرشاصر ا رنية أن عشّمد أو عشرح أو الّشاس ةل م ّ نطورة وأن ّية القضّية ا تشاولة،و 

 اي ل خطاب
ّ
،ونذا ضروري تروي أو توّضح أو عرطي  سة عاط ّية ليمكار ا ونودة ةل ا كّون الل

ه ال ي خششا تقييّ قّوة االستمالل ا تماول وقي ته إن لّ ج  ّ نصانص  ةل االستمالل
ّ
 ج

اإلنراءار الحمل تقتوح ا االستمالالر وعواقب ا،إّن الّصور ا رنية قوّية بشكل ال يصّمق كأدوار 

حمل عست مم صورة ارّززة ببرض الكل ار 
ّ
للمعاية وال  ،وحاة ّوة ا رنيةح هل جوع ا  اة ّوة ال

  ّ اة    ا رنية القليلة 
ُ
ا  أنل تقميّ ون ة جار اريشة أو جقطة اإلقشاع لذلك ياب أن ت

كح   اقتواحية تكون مي ا ا قتوحار ودورنا اة واجل ارّبو عن ا بصرًيا،الال ع  طريق 

الرسواار أو الّصور ال وتويرامية أو صور ا مالم أو ال يميو أو الّرسوم ا تحّركة أو الّصور 

وإثا أنذجا كش وث  ارئي الصّورة بالّتحميم م   ا منش كّ قوة  ،صّ  ة بالخ بيوترا رنية ا 

ّّ عغييو ا اّ مقم ا  نالل  صورة بسيطة ي خ  أن يكون على عقلية الخليوي . وقم ت

است مام الّصور، ونذا جوع ا  الّصور الحمل عررف باسّ اة    البصرّية وقم است مات برض 

ه ي خ  التربيو ع  ا قتوحار ةل ،ق عغييو انت اعل نانلالّصور ا كثو ش رة ةخل
ّ
لذلك جقول أج

اة وا  بأّي عمد ا  الطرق ع  طريق اإلشارار أو ع  طريق عربيوار الونه وييونا ا  لغة 

حمل أست لص ا ا  اةوسم و لميشا بال رل أاللة على الّتربيو عن ّ بصريا،م
ّ
الّشقطة ا ساسية ال

 اية.اة ّوة هل نذه االنركاسار هل أّن ا
ّ
ة    ا رنية ال ت تلل ةل نونرنا ع  اة    الل

ّّ الّتربيو عشه بشكل ا تلل ةل اةحالتين مقم ّّ إّن إضامة ا وضاع إلى  دان ا كيان اقتوح يت ث

ه  تحيلشا نذه ا رطيار إلى،ا دوار الشارّية لميشا نو نطوة ا ّ ة جحو قراءة شاالة ل  ّوة
ّ
أج
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الريّ ا  تضارب اآلراء وجمعّ اةحانة إلى جارّية جوانية بصرية أكثو  نشاك ج   بصرّية على

ه وتحت أّي ابّور الي خ  إلغاء التوانم 
ّ
 أج

ّ
اروجة اع الوضع القانّ لتحليل اة    البصرّية إال

ال اة واجل ةل الّصورة وا رنيار بص ة عاّاة بريما ع  ي وض وصروبة قراءته م و اونود و 

ه ال ي خ  أن يكون نشاك ج   بصرية مإثا يبمو أّن نشاك أّي 
ّ
سبب ا  حيث ا بمأ للت خيو أج

سئلشا:نل اة    البصرية اونودة ونل ي خ  للّصور وييونا أن تكون ج ًوا؟ جح  جرد بكل ة 
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 امللخص : 

نسعى من خالل هذه الدراسة الكشف عن جملة من العناصر التي تجعل من                   

، ولغته البسيطة ،الخطاب  الكاريكاتوري خطابا سيميائيا تداوليا، بالنظر إلى خطوطه وألوانه

أن تفهم بطريقة مباشرة أو عكس ذلك، تحاول  وما تحمله من قدرة في تحميل رسالة يمكن

الخطابات مقاربة هذه مقاربة هذه تعرية الظواهر أو مناقشتها أو توجيه الرأي العام ضدها،. إن 

تداولية تفرض علينا تجاوز حدود النظر الى نصوص الخطاب على أنها مجرد دالالت ومضامين 

ريكاتير أن يعبر من خالله عن أغراض لغوية إلى ما فوق ذلك، إنه نشاط لغوي يحاول الكا

باعتبار أن اللغة  ،ومقاصد تهدف إلى تصوير مواقف شخصية واجتماعية، بألفاظ وعبارات

  ليست وسيلة للتواصل االجتماعي فحسب، وإنما أداة لتغيير الوقائع والتأثير في املتلقين.

 ب،الخطاب البصري : السيميائية، التداولية، الكاريكاتير، الخطاالكلمات املفتاحية
   The visual discourse of the caricature   from the perspective semiotics 

 

Abstract:  
                         We seek through this scientific study to uncover a set of elements 

that make the caricature discourse as semiotic discourse, in view of its lines, and 

its ability to carry a message that can be understood directly or conversely, that try 

to expose or discuss a phenomena or to direct public opinion against it.  

               The approach of these technical discourses is a pragmatic approach that 

forces us to transcend the boundaries of looking at the texts of the speech as mere 

linguistic connotations and contents, it is a linguistic activity in which the 

caricature tries to express the purpose and targets of portraying personal and 

social attitudes. 
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إذا كانت اللسانيات مؤهلة لدراسة التواصل اللفظي كما أثبت ذلك فردينانددي  :إشكالية

سوسير في كتابه "محاضرات في للسانيات العامة" فإن السيميائية أو السيميولوجيا مؤهلة أيضا 

نظمة التواصلية غير اللفظية، حيث إتفق كل من الباحثين بريتو واندرية مارتيني على لدراسة ال 

أن العالمة تتشكل من وحدة ثالثية الدال واملدلول، وهم يركزون على أن الوظيفة التواصلية 

تختص بالرسالة اللسانية املنطوقة،  بل توجد في أنظمة غير لسانية أخرى  كاإلعالنات ومختلف 

....، وبعدما كانت الدراسة السوسيرية ترتكز على ألية العالمة ووظيفتها التواصلية مع الرسومات

تجاهله املستوى اللساني االنجازي للعالمة وبالتالي إقصاءه للتداولية، من هنا كانت االنطالقة 

لسيميائيات بيرس التي ترى أن البعد التواصلي ما هو إال نمط خاص من أنماط االتجاه 

، ولكي يكتمل مشروع البحث ينبغي أن تدرج باقي أنماط سيمياء بيرس ضمن المريكي

السيميائيات، ومن ثم يبدو تدراك املعطى التداولي أمرا يتوقف على معالجة الجانب االنجازي 

ف املتلقي مقاصد املتكلم، ودراسة  للعالمة بكل مالبساته السياقية.فهي تبحث عن كيفية اكتشا

ي وتحليله في الخطابات بما فيها الخطاب الكاريكاتوري الذي  ألق بظالله ظاهرة التواصل اللغو 

حيث يحظى في هذا ، به في تعرية ونقل الواقع املعاش على جميع الصعدة وأصبح قوة ال يستهان

العصر باهتمام كبير ملا له من تأثير على جوانب الحياة املختلفة" السياسية، االقتصادية، 

ليصبح بذلك خطابا يجمع بين الصورة واللغة في رسالة إعالمية متعددة  االجتماعية،....إلخ،

النساق) صور، ضوء، حركات...(، ومتنوعة الدالالت واإليحاءات املبثوثة في ثناياها واملتخفية 

بين حدودها املضمرة، وأصبح يفرض نفسه من خالل مميزات الصورة التي أضحت من أهم 

رت فيها الشفرة في الدورة التواصلية مجموعة من النساق مقومات عملية اإلبالغ التي صا

 ". اللغوية وغير اللغوية" بصرية، سمعية

 وإشكالية هذه الدراسة. 

ما أهم املبادئ  التي تستخدمها السيمائية التداولية  في دراستها للخطابات البصرية بما فيها  -

 الخطاب الكاريكاتوري؟

باملفاهيم اللسانية دون العناية بالصورة وكيفية أداءها يكفي من هل االهتمام باملعنى واإلملام  -

 تحليل خطاب الصورة؟
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تعد السيميائيات من أهم املناهج النقدية التي يقوني(: سيميائية الصورة ) اللساني وال  -1

وظفت مقاربة جميع الخطابات النصية، ورصد كل النشطة التبريرية بالتفكيك والتركيب 

ة البحث عن أليات إنتاج املعنى وكيفية إفراز الداللة، وذلك عبر مساءلة أشكال والتحليل، بغي

املضامين،مع سبر أغوار البنيات العميقة داللة ومنطقا، وذلك من أجل فهم وتفسير عدد البنى 

النصية على مستوى البنية السطحية تركيبا وخطابا،  فالسيميائيات تهدف إلى إستكشاف 

تي تتضمنها الخطابات والنشطة التبريرية بنية وداللة ومقصدية،  والبحث البنيات الداللية ال

 .عن النظمة التواصلية تقصيدا وتجريدا ووظيفة

إستطاعت السيميائيات بوصفها علما حديثا، توفير فرصة دراسة الصورة على أساس أنها علم 

سوسير، مما دفعه إلى  يختص بدراسة النساق التواصلية الللسانية وغير اللسانية كما حددها

اللسانييات فرعا من هذا العلم العم الذي يدرس حياة العالمات داخل الحياة  اعتبار 

ومن ثم علم النفس   االجتماعياإلجتماعية لهذا العلم الذي قد يصير فرعا من علم النفس 

نساق،  ومن العام، ومن هنا ينظر الى الصورة على أنها نسق مؤهل إلنشاء الداللة كغيره من ال

 1ثم اإلستعانة به في عمليات التواصل

فالتعريفات التي وردت عن السيميائية تعني كلها العالمة أو الدليل وبالتالي فإن موضوع 

السيميائية يتمحور حول العالمة والتي تتكون من وجهين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا 

 ملعنى.قويا هما: الدال واملدلول وبالجمع بينهما يتكون ا

إن الصورة تشمل على عالمات ورموز وقواعد ودالالت لها جذور في التمثالت االجتماعية 

والفكرية السائدة في املجتمع، وتكمن سيميائية الصورة في فهمنا لهذه الرموز والقواعد 

على والدالالت املوجودة بالصورة، وبالتالي إمكانية قراءتها ومعرفة داللتها، أو بمعنى أخر التعرف 

 سيميائية الصورة.

وهناك قاسم مشترك بين اللغة والصورة ويتمثل في الدال واملدلول والرسالة، في حين هنالك 

أيضا فارق كبير بينهما يتمثل في إنفراد اللغة الطبيعية بالخاصية الصوتية التي تجبر الرسالة 

 ي نقطة زمنية واحدة اللغوية على االشتغال في الزمن، بحيث يستحيل خروج وحدتين صوتيتين ف

ضمن السلسلة الكالميةـ أما الصورة فتظهر كخطاب حامل ملجموعة من الرسائل متزامنة 

 .2الحضور على الصفحة

 توصف السيميائيات بأنها العلم العام لكل النساق التواصل اللسانية وغير اللسانية، فهي  -
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، ومن حيث مردوديته وأساليبه بهذا نشاط معرفي بالغ الخصوصية من حيث أصوله وامتداداته

التحليلية، له عالقة بمجموعة من الحقول املعرفية مثل: اللسانيات والفلسفة واملنطق 

والتحليل النفس ي والنثروبولوجيا، كما أن موضوعها غير محدد في مجال بعينه، وإنما 

عاالت البسيطة السيميائيات أداة لقراءة السلوك اإلنساني في مظاهره املختلفة، بدءا باالنف

 3ومرورا بالطقوس االجتماعية وانتهاء بالنساق االيديولوجية الكبرى 

من هنا، تعد سيميائيات بيرس نموذجا مناسبا جدا لتحليل االخطابات البصرية ودراسة 

معطياتها الثابتة وبخاصة ذات السمة باليقونة الخالصة، ودراسة املعطيات املتحركة ) صور 

ن والصور املتحركة(، ودراسة املعطيات البصرية اللغوية) الخطوط،  التنظيم السينما والتلفزيو 

الطباعيي للصفحة وكذا أنظمة التعبير االتفاقية الخرى ) نظام الدور، التمثيل البياني 

 للمعطيات(

يقول بيرس إن الطريقة الوحيدة لتبليغ الفكار هي عبر اليقون وكل الطرق املباشرة لتبليغ  -

يجب أن ترتبط من أجل تأسيسها باستعمال اليقون وتبعا لهذا، فكل اثبات يجب أن  فكرة ما

يتضمن أيقونا أو مجموعة أيقونات، ويجب أيضا أن يتضمن عالمات ال يمكن تفسير دالالتها إال 

 4عبر اليقون 

إن افتراض منهجية متكاملة لتحليل الرسائل البصرية الثابتة،  تبدو معقدة وصعبة، وعلى  -

القاريء، أن يكون مجهزا بترسانة من الدوات اإلجرائية التي تمكنه من إكتشاف خبايا الصورة، 

لن شروط إعداد وتكوين واستقبال هذه الرسائل تشترك معارف وثقافات من النوع التاريخي، 

 واالقتصادي والسياس ي.

الحديثة هي ليست لذا إنجر مساءلة الصورة الفوتوغرافية من خالل املقاربة السيميولوجية 

جزءا لدوالها التقريرية بل عليها أن تبحث عن املدلوالت اإليحائية للوصول إلى النسق 

وهي  5" االسطورة"اليديولوجي الذي يتحكم في هذا النوع من العالمات، وهذا ما يسميه  بارث 

تضميني، عنده أيضا عمل بين السلطة املتحكمة في الصورة لن لها بعدين ملتصقين تقريري و 

 فإذا كانت اللغة نتاج تواضع جماعي فهنالك أيضا لغة الصورة متواضع عليها تشمل عالمات 

وقواعد ودالالت لها جذور في التمثالت االجتماعية واإليديولوجية السائدة،  فتصبح القراءة 

إلى إنتقاال من مستوى إلى أخر،  أي من نسق إلى نسق أخر وداخلهما من العالمة كشكل ومن ثم 

 املدلول كمفهوم وهكذا دواليك.
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ومستويات قراءة الصورة البصرية تختلف من مجتمع إلى أخر، أوال حسب املرجعية الثقافية 

القارئ  للصورة من  بانتقاللكل من هما، ضف إلى هذا أن القراءة في حد ذاتها مشروطة 

اكية في حد ذاتها " ليست املستوى النص ي التقريري الى املستوى التضميني، وهذه العملية اإلدر 

،  لنه من أجل التعرف على ش يء مصور، يجب قبل ذلك اجتماعيخالية من أي ضغط ثقافي أو 

أن نعرف هذا الش يء، بمعنى أخر يكون جزء من التجربة العملية،  وانطالقا من اللحظة التي 

إنما سلوكيا تتعرف فيها على الش يء املصور ليست فقط على مجموعة من الخطوط واللوان، ف

 يتطلب منا قراءة هذه الصورة بما نحمله من معاني وخلفيات ثقافية.

إن ما ينطبق على الصورة اللسنية قد ينطبق على الصورة البصرية إال أن السيميائيين خلصوا 

إلى أن الثانية قد تحمل من اللبس أو الغموض الراجع إلى الخيال االجتماعي، وهو ما يتسبب في 

بالنسبة للصورة الواحدة،  وعموما فإن قراءة الصورة البصرية تخضع لعدة  عدة قراءات

 مستويات:

الولي بمجرد التعرض للصورة املرسلة إذ ال يتعدى  االنطباعيمثل  املستوى التعييني:-1-1

مستوى اإلحاطة بمحتويات الصورة بشكل عام،  فالصورة كرسالة مرئية تحمل العديد من 

حاد تهذه االشارات املرئية كما هو الحال لإلشارات اللسنية الناتجة عن ااالرشادات املرئية و 

بين الدال واملدلول،  فالدال يمثل في ش يء مرئي كرسم مثال الخطوط والشكال لحصان على 

 ورق أما املدلول فهو مفهوم الحصان.

زية أو مستوى يعرف على أنه ما وراء الصورة، إنه مستوى القراءة الرم املستوى التضمني:-1-0

على الخيال النشط املنتج املحرف للصور "فاستون باشالر"التفكيك والذي يتوقف حسب 

 الثابتة وهو أفضل حليف للتأويل.

يحاول فيه اإلنسان تغيير الصورة وتأويلها وذلك بالنظر إلى عناصر  املستوى التقريري:-1-3

تلفة، والربط بينهما كوحدة مرجعا الصورة بشكل أدق محاوال فهم العالقات بين عناصرها املخ

 إياه إلى املعاني التي قد تتداعى في خاطره.

 يهمنا كل هذا أن الصورة كما أشارت إلى ذلك الباحثة فايزة يخلف" عالمة أيقونية مبنية على 

عالمة متشابهة نوعية بين الدال واملرجع، أو بين املوضوع وما يمثله، أنها الدليل الذي يقلد أو 

بعض خصائص املوضوع الصلي الشكل، اإلبعاد اللوان، نسيج، وكل ما يستوعبه معنى سترجع 

 الصورة املرئية،  فهي معطى عام يتجاوز االستعمال الشائع للكلمة الذي يقصدها على الصور 
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البصرية ويحسبها عند حدود التلفزيون، الرسم، السينما، الصور الفوتوغرافية، 

ن أن تدل على نسخ وجودية أخرى، كصورة حضور الذات، وصورة الفنون،الجميلة، لنها يمك

 .6العالمة، والصورة الذهنية، وكل منهم شكلي يمكن أن يتحول إلى هيكل صوري

إن ربط عالقة اللغة كنظام من العالمات السيمسائية بظروف السميائية التداولية:  -0

ت اثناء العملية التداولية، من االستعمال يستوجب فهم الكيفية التي تعمل بها هذه العالما

حيث وحدات معنوية منسوقة ، فمن أحوال تخاطبية يقتضيها السياق واملقام، وال شك ان 

مثل هذا التصور يمكن الدارس من رصد املجاالت والعوامل املنتجة للظروف املحيطة 

ال، من خالل بالعمليات املناسبة الستراتيجيات التخطيط والسياق مع النصوص، إنشاءا أو تداو 

منظومة الشفرات الولية والثانوية املشتركة بين املؤلف واملتلقي، وذلك في ضوء مبادئ التحليل 

التداولي السيميائين وإجراءاته الكشفية، السيما وأن العالمات معاني ودالالت،  وأن العالمة كما 

باستطاعتها ان تقول ينقل موريس بيكام عن الفرنسيين، " تريد أن تقول شيئا ورغم ذلك ليس 

شيئا إال بوجود شخص يستقبلها، ويستجيب ملا تريد قوله، وما لم تتوفر اإلستجابة من جانب 

 "7شخص ما، ال توجد داللة أو معنى

تعتبر التداولية أخر مولود للسانيات، وهي تسعى الى اإلحاطة بالداللة الكامنة في النص وفي نفس 

املختلفة املحيطة بعملية انجازه وأدائه، والتداولية منتجة ومتكيفة، وفي عناصر السياق 

 اللسانية من أهم املفاهيم الحديثة التي شدت انتباه الباحثين السيما في العقود الخيرة.

وفي الدراسات اللسانية تهتم التداولية بالجانب اللساني،  حيث تهتم بدراسة اللغة في عالقتها 

ويرجع  ،بالفراد الذين تجري بينهم تلك العملية التواصليةبالسياق املرجعي لعملية التخاطب،  و 

 أول استعمال ملصطلح اللسانيات التداولية الى المريكي تشارلز موريس ويقصد بها كل ما يتعلق

 بمظاهر استعمال اللغة وخصائصها، أي الحوافز لنفسية للمتكلمين وكذا النماذج االجتماعية  

التركيبية القات ظهر التركيبي الذي يعني بالعبل ذلك املوموضوع الخطاب غير ذلك، في مقا

، 8الشكلية واملظهر الداللي الذي يعني بالعالقات القائمة بين مدلول الوحدات اللغوية والواقع

ويعود الفضل في وضع مصطلح التداولية الى الستاذ املنطقي والفيلسوف املغربي الدكتور "طه 

سنة من أول تعريف لها في الغرب من طرف  12عد حوالي أي ب 3295عبد الرحمان" منذ سنة 

 .وقد حظي مصطلح التداولية باإلجماع والتداول بعد ذلك.3210شارل موريس في 

 وتعتبر السيميائية إحدى الحقول املهمة التي نشأت في أحضانها التداولية،  ففي تعريف تشارلز 
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إحدى مكوناتها، تهتم بدراسة العالقة  موريس،  للداولية أكد أنها جزء من السيميائية وتمثل

بين العالمات بين مستعمليها أو مفسريها" متكلم سامع قاريء، كاتب" وتحديد ما يترتب من هذه 

 :9العالمات حيث حدد أبعاد السيميائية في ثالث أمور هي

تعمال عالقة العالمات بالناطقين بها وباملتلقي، وبالظواهر النفسية واالجتماعية املرافقة الس

 .العالمات وتوظيفها، وذلك هو البعد التداولي الذي تهتم به التداولية

 عالقة العالمات فيما بينها، وذلك بعد تركيبي يهتم به علم التراكيب.

إن الحديث عن السيميائية والتداولية يطرح على الدارسين جملة من التساؤالت تستدعي  -

رامج العلمية الكفيلة بفهم النشاط اللغوي في عالقته رصد التيارات اللسانية التي تقف وراء الب

باملوضوعات السيميائية، التي يعبؤها املتكلم إلقامة التواصل مع املتلقي، ومن هذا املنطلق 

تصف التداولية إستعمال املتكلمين لألدلة اللغوية،  ومن هذا املنطلق تصف التداولية 

وكذا بهدف تحقيق مقاصدهم 10أثير في اآلخرينإستعمال املتكلمين لألدلة اللغوية بهدف الت

التواصلية، وفي إطار هذا التوجه العام للتداولية، تعددت زوايا النظر واختلف أصحابها في 

 .مسألة االقتراب من الفعل الكالمي

إن املوضوع السيمائي يهتم بالفعل التلفظي ويبرر وجود هيئتين هما الالفظ وامللفوظ له، وإذا -

هيئة لسانية وسيميائية يفترضها منطقيا امللفوظ وتظهر أثارها في الخطابات،  فان كان التلفظ 

موضوع السينمائي يستعمل للداللة على كل مجموعة كيفما كان نوعها" جملة خطاب سياس ي 

رواية لوحة صورة فوتوغرافية....الخ"، وكيفما كانت اشكال التعبير وانواع التجلي سمعية بصرية  

سية، والتي قد تتواجد في سيميائيات تسمى " تأليفية" على نحو نلحظ ذلك في ذوقية شمية مل

 السينما التي تشتغل على البصري والسمعي.

 :السيميائية وتحليل الخطاب  البصري 

تعد الخطابات البصرية النساق السيميائية الكثر حضوة بإهتمام السيميائين املنظرين 

لخطابات، ذلك لنها تقدم الخطاب الكثر وضوحا فيما واملمارسين للتحليل التطبيقي على ا

 يتعلق بتمظهر دوالها، من خالل صفته التعينينة املرئية، وهذا ما يحقق حالة اإلنفصال التام في

عالمة البصرية بين شقيها: الدال واملدلول، هذا وقد مثل االستثمار الهائل لها في الفترة ال 

املعاصرة أوج االستعمال السيميائي اعتمادا على درجة التأثير القصوى، بناءا على نسبة اتلقي 

 العالية كما وكيفا للخطابات االبصرية عند االنسان بكل فئاته العمرية وطبقاته اإلجتماعية 
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وأحواله النفسية، بل ومستوياته الثقافية ومراتبه العلمية. وللصورة اليوم مداخلها 

ومخارجها،لها أنماط للوجود واناط للتدليل، إنها نص، وككل النصوص تتحدد باعتبارها تنظيما 

خاصة لوحدات داللية متجلية من خالل أشيا أو سلوكات أو كائنات في أوضاع متنوعة، إن 

ذه العناصر وأشكال حضورها في الفضاء، وفي الزمان يحدد العوالم الداللية التي التفاعل بين ه

فالصورة أيضا تعبير عن الرؤى املختلفة، ودالالتها ومعانيها وتأثيرها،  11تحيل بها الصورة.

وكيفية النظر إليها بوصفها رموزا، فهي تعرف أيضا منظومة متكاملة من الرموز والشكال 

مين والتشكيالت، أما اقتران الصورة باليقونة فيكمن في إخضاعها لنسق والعالقات واملضا

معين بغية الوصول إلى تأويل يحيل إلى خصوصية سيميائية للعالمة بصفة عامة والبعد 

اليقوني للصورة يتضمن جدلية املرئي واللساني يتجاوز حدود النزعة الثنائية التي تحدث عنها 

ر املدرسة السيميولوجية مع فرديناند سوسير، فتنزع  .أما روالن بارث وريث12سوسي

السيميولوجيا عنده إلى دراسته،"كل أنساق العالمات مهما كان جوهرها، وأيا كانت حدودها 

"باإلضافة إلى الظواهر الجوهرية املعقدة التي توجد في objetsصوتا وحركات وموسيقى وأمتعة"

شاهد الفرجوية ، بما هي أنساق داللية في حدها الشكال اإلحتفالية والبرتوكولية أو حتى امل

 .13الدنى، إن لم تشكل لغة قائمة بذاتها

فالسيماء تدرس العالقة اللغوية والعالمة غير اللغوية وهي هنا تتمثل في القارئ بوصفه عنصرا 

فعاال في الخطاب، فهو بعالقة مع النص ،ومع املنتج قصد التواصل  واإلبالغ عن طريق 

 .14ير لسانية ينتهيان إلى شكل إبالغي ذي وظيفة اجتماعيةمؤشرات غ

وهنا يظهر املتلقي في الخطاب في صورة القارئ الضمني الذي يمثل العالمة غير اللسانية في 

الخطاب، فقد أوجدته السمياء كونه يمثل عنصرا أساسيا في الخطاب لن غيابه يجعل 

فعل القراءة يمثل القطب الجمالي للعمل الخطاب في حالة كمون، ومن ثم يغدوا القارئ في 

اإلعالمي ، بينما املؤلف يمثل القطب الفني فيه، ولهذا يعد القاريء مشاركا في انتاج الخطاب 

 "، تعطينا الفرصة لصياغة ما izerفقد أصبحت السلطة للقارئ،  لن القراءة كما يقول إيزر":

يات البالغية والبصرية بغية التأثير . وتستعمل الصورة املرئية مجموعة من الل15ال يصاغ

 واإلمتاع 

واالقناع، وتمويه املتلقي، مثل التكرار والتشيبه والكناية، املرسل االستبدال الجناس، 

 اإلضمار...، والتشكيل البصري، وعلى العموم يستوجب تحليل الصورة سيميائيا أن نصف 
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  "،Econologieاها إيكونو لوجيا "الصورة على مستوى اإلطار واملنظور والعتبات،  ومقاربت

ودراسة مكوناتها البنيوية تحليال وتأويال والتركيز على العالمات الشكلية والبصرية واستقراء 

العالمات اللغوية  واستكناه العالمات اليقونية،  مع البحث في املقاصد املباشرة وغير املباشرة،  

امي، بتتبع عمليات السيموزيس " التدالل" ويشتغل أليات التأويل استدعاء املؤؤول  الدين

واالنتقال من التعيين إلى التضمين مع اإلنتقال أيضا من القيم الكسيولوجية املجردة املحايدة 

 16إلى القيم اليديولوجية باملفهوم السيمائي.

وهكذا تستوجب املقاربة السيمائية دراسة الخطاب البصري من خالل االنطالق من مستويين،  

املستوى اللغوي واملستوى اليقوني إلى جانب املستوى التداولي الذي يهتم بدراسة املقاصد  مثل

 املباشرة وغير املباشرة في الرسائل البصرية.

إن خطاب الصورة كما يرى" جون لوك غودار" يحتوي على جانبين متعارضين ومتكاملين،  هما 

ما يتضمنه الخطاب دون قوله بشكل مباشر ، الجانب الداللي " ما يقال،" والجانب الجمالي  أي 

بل منغرس في ثنايا الخطاب ورموزه املوحية. ولننا نعيش في عصر تعد الصورة إحدى سماته 

نجد أن الصورة الصحفية أصبحت  عنصرا له وظيفة هامة في الصحافة وليس مجرد شكل 

لمات،  بل يريد أن يعرف جمالي  يزينها، وأصبح القاريء العادي ال يقتنع بتلقي الخبر بالك

الصورة التي حدث بها هذا الخبر، إن عرض مجمموعة من الصور لي حدث ذي أهمية إخبارية 

 .17يساعد على التأكيد البصري لهذا الحدث

فالصورة تصحب الخطاب، لنها من املفروض أن تفهم بسرعة أن يفهمها أكبر قدر  من املتلقي،  

هم لنها تتميز بنسق أيقوني،  خاص قد يجعلها تصل إلى فهي وسيلة إيضاح مساعدة على الف

املعنى من أقرب مرمى، فتقدم للمتلقي خدمة مهمة جدا لنها تكثف من فعل التبليغ، وبذلك 

تتسلط على الحساسية املأثرة لديه، وتخاطبه بطريقة مختلفة عما تخاطبه به اللغة، فتعمل 

 على إيقاظ االنسان الذي يرقد في أعماقه.

 اريكاتورية ميائية الصورة الكسي

وخالصة   إن اإلنسان عالمة وما يحبط به عالمة، وما ينتجه عالمة، وما يتداوله أيضا عالمة،

ان الش يء يفلت من سلطان العالمة، وال  ش يء يمكن أن يشتغل خارج النسق الذي  يحدد له 

 را طليقا يحلق في حجمه وامتداده وعمقه، كما ال يمكن أن يوجد ش يء داخل هذا العالم ح
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فضاءات الكون ال تحكمه ضوابط أو حدود، وال يحد من نزواته كنسق،أن كل ش يء يدرك 

 تحقيقه بصفته عالمة ويشتغل كعالمة، ويدل بإعتباره عالمة.

ومفهوم العالمة ال يتوقف عند املعطى اللساني، بل يشمل كل أنماط الترميز الثقافي التي تتخذ 

ي التجلي، وتتوسل بوسائط أخرى غير الوسيط اللغوي في الظهور لها أشكاال متباينة ف

واالشتغال، وتضع مجتمعة لحمة التداوالت الرمزية في املجتمع، فعلى أساس العالمة تكون 

املجتمع وانتظمت بنياته وأنساقه، وتشعبت عالقاته وسيظل وجود املجتمع رهينا بوجود 

 18العالمات

ليست إضافة جامدة تدرج أنواع العالمات في خانات  "بورس "ولهذا فإن السيميائيات في تصور 

قارة بشكل نهائي، إنها العكس من ذلك  ترد كل االنساق إلى حركية الفعل اإلنساني، إنها تجعل 

من اإلنسان العالمة وتجعل منه صانعا للعالمة وتقدمه كضحية في نفس الوقت، ولكنها تضع 

 ير قابلة للوصف.هذا العالم للتداول بإعتباره أنساق غ

فلهذا فإن دائرة العالمات تتسع لتشمل كل املوجودات، بل إن الواقع ليس كذلك إال في حدود 

مثوله أمامنا كعالمة، فال يمكن تصور إدراك حقيقي  يجعل من املوجودات كيانات مفصولة 

ر فيه، هذا املوضوع موجود في استقالل عن كوني أفك بأنعن الذات التي تدركها" فإذا قلتم 

 فإن كالمكم ال معنى له"بورس.

فاالنسان مهد العالمات، وهو منتجها ومستهلكها واملروج لها، فال ش يء يوجد خارج مدار ترسمه 

العالمات  من سيرورات داللية  ال يمكن أن تقف عند حد معين، فاملعنى موجود في العالمات 

 .19اوالعالمات وحدها هي السبيل إلى إنتاج الدالالت وتداوله

والسيميائيات كما صممها سوسير" عبارة عن:" علم يدرس حياة العالمات في قلب الحياة 

وهي لهذا تقارن  أفكار والنص الذي يتلى دائما:" اللغة نسق من العالمات املعبرة عن  االجتماعية

ات بالكتابة وبحروف البكم، الصم، وبالطقوس الرمزية، وبعبارة أخرى الداب العامة، و بالعالم

 .20إنها فقط ذات أهمية أكبر من كل هذه النساق آخرهالعسكرية إلى 

كاتوري يصلح لتحليل الصورة لي الخطاب الكار ت يالسيميائي من أهم املداخل الت دخل ويعد امل

سواء في نسقه اللساني أم في نسقه اليقوني، وتتوسع فيه دراسة العالمة لتشمل العالمة 

"، مدخال منهجيا مهما في Peirssولذلك تعد السيمائية في منظور بيرس"اللسانية وغير اللسانية، 

 دراسة الخطابات 
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التي تحتوي على عالمات كثيرة ومتنوعة كاللون، اإلضاءة، الكاركاتورية   البصرية ومنها الصورة

شارة هنا إلى أن هذه املداخل مترابطة إلى الدرجة التي واللغة الرمافقة للصورة، والبد من اإل 

يصعب الفصل بينها، فنرى تداخال واضحا بينها وبين املدخل التداولي الذي يبحث في استنطاق 

 ودراسة سياق العالمة.

كاتورية حامل للمعنى واالتصال في نفس الوقت، ونجاح اريوحسب السيميولوجيون الصورة الك

، أو يقوم هذا الخير الصورة يتوقف كثيرا على متلقيها أو قارئها العملية االتصالية التي تؤديها

بتأمل الصورة ثم يبحث في املعنى الحقيقي لها. وبالتالي فإن الصورة لها املعنى الخفي الذي 

ندركه بمجرد مالحظة الصورة وكذلك املعنى الخفي الذي يتطلب منا الغوص في تحليلها وفك 

 .21رموزها

شكل من عناصر منتقاة والصورة الفتوغرافية حسب روالن بارث ذات استقاللية بنيوية، تت

ومعالجة  وفق املتطلبات املهنية والجمالية واليديولوجية، حيث تضيف لها بعد تضمينيا لتصل 

للمتلقي الذي يكتفي بفهمها، وقد يعيد التفكير بقراءتها بقدر ما يمتلك من مخزون الثقافة، 

ي يعنيننا هنا هو ام ومن املعروف أن الصورة على مر العصور مرتبطة بالتطور التاريخي، والذ

مسائلة الصورة الفتوغرافية تهدف الستخراج  التمثالت الذهنية والتي تتحكم في العادة 

 .22بالسلوكيات اليومية لإلنسان في مجموعة القيم التي ينتجها

وما دمنا في سياق التواصل غير اللساني نشير إلى الصورة بوصفها لغة جديدة، فهي جوهر 

حاجاتها إلى الكلمة والصوت، ويؤكد الباحثون املشتغلون في هذا الحقل" الفنون البصرية رغم 

أن الصورة خلقت صورة جديدة واستحوذت على طاقة البصر،فاعتقلت عقله مخيلته، وتطور 

سان فغيرت حياة العالم فأزالت القيود واخترقت اإلنالالمرئي في الصورة  وال وعي  لالمر في تفاع

الفنون وهي العتبة التي يقف عليها املتلقي قبل أن  لتقى ... وهي ملالحدود وكشفت الحقائق،.

 .23يدلف إلى العالم الالمرئي للعمل الفني

لن البحث السيمولوجي لديه هو دراسة  اللة،ويعتبر روالن بارث " خير من يمثل سييمولوجيا الد

تدل. فهناك من يدل اللغوية  والنظمة واإلشكالالنسقة الدالة، فجميع الوقائع  النظمة و

باللغة، وهناك من يدل بدون لغة املعهودة، بيد أن لها لغة خاصة، وما دامت النساق والوقائع 

كلها دالة فال عيب من تطبيق املقايس اللسانية على الوقائع غير اللفظية، أي النظمة 

 الرسم، وقد انتقد السييمولوجية غير اللسانية لبناء الطرح الداللي  ومن بينها سيميولوجيا فن 
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بارث في كتابه" عناصر السيميولوجيا" الطروحة السوسيرية التي تدعوا إلى إدماج اللسانيات في 

السييمولوجيا مبينا أن " اللسانيات ليست فرعا ولو كان مميزا من علم العالمات، بل 

لتضمينية ". وعلى حسب بارث فالقراءة ا24السييمولوجيا  هي التي تشكل فرعا من اللسانيات

، بمعنى أنها تحيل إلى كون الصورة توحي بما هو أبعد ما دليل ترجع إلى الداللة الحقيقية لل

نساني املتصل بالتأثير الذي يولده " الدليل"، حين إلتقائه مع تمثله كونها تتعلق بالجانب اإل

 .25مشاعر وأحاسيس املتلقي

ميا شعبيا يهدف إلى تصوير أكثر كاتورية تحمل خطابا إعال يواليوم أصبحت الصورة الكار 

التي لها عالقة مباشرة بحياة الناس، إذ  واالجتماعية واالقتصاديةاملواقف والقضايا السياسية 

تختزل الصورة املساحات الشاسعة من الرؤى والفكار التي قد تحتاج إلى العديد من املقاالت 

بالرموز واإليحاءات الداللية  املمتلئوالصفحات من اجل إيصال النعلومة، فخطاب الصورة 

 صار له الوقع املؤثر الذي يميزه عن خطاب الكلمة.

دوات تعبيرية مختلفة لبناء فكرته كالخطوط واللوان والظالل ،... أكاتور  يستخدم يوالكار 

ي تعليق، وقد أويتخذ طريقتين لنقل رسالته بكل مكوناتها وأبعادها مسقطا اللغة أو إرفاق 

أو الكلمات للتعبير عن بعض الشخاص أو العبارات ببعض النصوص أو يقدمها مصحوبة 

 املواقف.

في بعده الخطابي يتكون من مرسل الرسالة الرسام ومتلقي الرسالة وهو القراء،  اريكاتور  والك

نجد يجمع اريكاتوري لى بنية الخطاب الك‘وخطابا وهو النسق اللغوي  وغير اللغوي، فإذا نظرنا 

 عالمة اللسانية واليقونية معا.بين نسقين ال

تورية تزيل حواجز اللغة بين الناس، بحيث اريكان الصورة الكأيمكن القول  وفي الختام   

يتمكن كل واحد من قراءة العالمات التي تحتويها وإعطائها مدلوال يتوافق مع مرجعيته الفكرية 

 والتأويل بغض النظر عن لغته. والثقافية، ومن ثم تتحول الصورة إلى نص بصري قابال للقراءة

نسان يستنطق النص، حيث دخلت السيماء كل دوائر وبالتالي تمكنت السيميائية من جعل اإل 

حقال سيمائيا غنيا مشحونا اريكاتور الخطاب وأوصلت لقراءة كل الخطابات، كما وجدنا أن الك

لقاريء النص الذي بين يديه بدالالت تبدأ من كتابة النص وتنتهي بموقف املتفرج وبالتالي البد 

كاتور تعتمد على عالمات منطوقة وغير منطوقة، وهي يان يولد دالالت وايماءات، فلغة الكار 

 عالمات بصرية لتبحث السيمائية عن النظمة الداللية للشفرات والعالمات وطرق إنتاج املعنى، 
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ز والحركات الت يتضمنها لن الخطاب البصري يربك القاريء ويدخله في عملية تفكيكية للرمو 

لن في  آلخر ملزم بدراسة هذه الروابط الداللية  ومدى مواءمة كل عنصر  القارئ النص، لن 

الصورة يوجد الخطاب اللساني واليقوني وهو ما يفرض على الباحث القيام بدراسة الروابط 

  لها. التي تجمع بين الصورة والنص املرافق

 قائمة املراجع:
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  ، االذاعة والتلفزيون املكتوبة الصحافةبدايات          
  

Media in Algeria under French occupation 

The beginnings of written journalism, radio and television 
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 40/40/0481تاريخ النشر  :           08/40/0481تاريخ القبول:                 81/40/0481تاريخ االستالم: 

 ملخص: 

مقارنة بكل  04من القرن الجزائريون  كل انواع وسائل االعالم في وقت مبكر  عرف

على  انواع وسائل االعالم  املتاحة  انشاء كلاجتهدت االدارة الفرنسية على  قدالدول العربية . ف

سواحل وموانئ سيدي  هفرض االمر الواقع منذ وطئت اساطيلجزائر املحتلة من اجل ارض ال

 8100وكانت االذاعة في  8104.  فكانت ليسطافات دو سيدي فرج في 8104 فيفرج البحرية 

استعماري بتمدد . واستمر الحال على ذلك 8101و بداية  8100وكان التلفزيون في نهاية 

... لقد عرفت الجزائر   كل مناطق الجزائر  فيشعبية  ةمقاوم في مواجهةعلى االرض عسكري 

انخراط الصحافة في حياة الناس سواء  عبر االستعمار الفرنس ي او عبر الجزائريين على اختالف 

الوانهم السياسية ومواقفهم من التواجد االستعماري في الجزائر . ومع اندالع الثورة ادرك 

والصورة والصوت للعمل املسلح في مواجهة الدعاية الفرنسية  الجزائريون اهمية مرافقة الكلمة

 داخليا وخارجيا.

 )الصحافة،  االذاعة، التلفزيون، الثورة، االستعمار ( فتاحية:املكلمات ال
Abstract:  

The Algerian people knew kinds of media ( newspapers, radio and television) in 

the early previous century compared to the Arab and African countries. 

The French administration tried to set up all medias available in Algeria to impose them  

since the arrival of their fleets on the Algerian Coasts and the Ports of Sidi Frej in 1830. It 

founded ‘l’estafette de sidiferruch 1830’, the ‘radio’ in 1926 , ‘television’ in 1957 … 

Many people were engaged in journalism either Algerians or colonizeres  (neglecting 
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their points of view about the colonial existance ). By the Algerian Revolution, people 

recognized the importance of  media to confront the French propaganda.  
 

Keywords: press; radio; television; revolution; colonialism. 

 . مقدمة:  1

ليس غريبا ان يعرف الجزائريون  كل انواع وسائل االعالم )الصحف و االذاعة والتلفزيون ( في 

 ة  . وقت مبكر مقارنة بكل الدول العربية واإلفريقي

رض االمر لفاجتهدت االدارة الفرنسية على ان تنخرط بكل انواع وسائل االعالم  املتاحة  دفق

.   8104ارض الجزائر عبر سواحل وموانئ سيدي فرج البحرية منذ  اساطيله الواقع منذ وطئت 

 8101واالخبار في   8100واملرشد الجزائري في   8104فكانت ليسطافات دو سيدي فرج في 

 (0480)دليو،  1 فكانت الجزائر اول دول املغرب العربي معرفة بالصحافة .  8101شبشر وامل

.   8101و بداية  8100في نهاية  ، كما عرفوا  التلفزيون  8100االذاعة في  عرف الجزائريون  و 

 فيمقاومات شعبية في مواجهة على االرض عسكري تمدد استعماري بواستمر الحال على ذلك 

حركة وطنية سياسية تتأرجح بين املقاومة املسلحة والدعوة مع ظهور ناطق الجزائر كل منطقة م

الجزائرية   في رؤى موزعة بين جملة من  لألمةالى تحسين الحال االقتصادي واالجتماعي 

الصحف التي  ميالد عديدانعكس على  ، االمر الذي التيارات االندماجية و االصالحية والثورية 

لصادرة اعلى أرض الجزائر املحتلة في ما عرف باالتجاهات االربعة للصحف تأسيسها  امكن 

 -األهالي أحباب ـ صحافة االستعمارية  الصحافة -واملتمثلة في   8100الى  8104بالجزائر من 

عرض عشرات الصحف الى   هذا الوضع  االستقاللية .  الوطنية أألهالي  ـ الصحافة صحافة

 . بحسب مواقفها من االحتالل  ات املالية و املالحقات والتضييق الغلق واالعتقال والغرام

االمر نفسه تعرضت له محاوالت الثورة الجزائرية النضال عبر البث االذاعي عبر اذاعات الدول 

الى  8101الى استخدام شاحنة متنقلة منذ أواخر العام  اضطر الثورة الشقيقة و الصديقة ما 

الى غاية حصول 8101ث التلفزيوني الفرنس ي بالجزائر منذ العام الى جانب تواجد الب.  8101

بعض من بنود اتفاقيات ايفيان التي افضت اشكال تسييره والذي كان  الجزائر على استقاللها ، 

بكثير من الغطرسة و االهانات للدولة  االستقالل الى استمرار االشراف الفرنس ي الى ما بعد 

سنة من  800زائري املتطلع لعهد جديد مشرق بعد معاناة دامت لشعب الجلالجزائرية الفتية و 

 االحتالل. 
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 ـ بدايات الصحافة المكتوبة في الجزائر  21
عرف الجزائريون الصحافة  عن طريق االحتالل الفرنس ي منذ الثلث االول من القرن التاسع 

ول املاريشال احضروا معهم على اسط 8104حينما دخل  الفرنسيون الجزائر عام عشر ، ف

ديبيري ، فضال عن االسلحة الفتاكة والذخيرة الحية ، كان من بين معداتهم  مطبعة تم جلبها 

خصيصا إلصدار أول صحيفة مفرنسة في الجزائر املحتلة  رغم أنها لم تصدر سوى عددين في 

 ، لتلحق بها فيما بعد جرائدسطافات دو سيدي فرج يالعام نفسه ويتعلق االمر بصحيفة ل

كصحيفة ليسطافات ( 0202)بشار،  2اخرى عديدة مدعومة من طرف الجيش الفرنس ي

منذ العام  "األخبار" جريدة محلها لتحل طويال تعمر لم ائدالجر  هذه . 8110)احدادن،   3دالجيري 

 رواجا عرفت الجزائري  التراب على فرنسية صحف عدة ذلك بعد برزت كما 8111غاية  إلى 8101

"البريس  الجزائر الستقاللها، مثل استرجاع حتى الصدور  في استمر ما منها سيينالفرن بين كبيرا

تعددت و  (8110)احدادن،  4وغيرها". دورون  و"ليكو دالجي" لوجورنال"و"ليكو دالجي"و ليبر"

 العهد طوال صحيفة 804إلى حوالي  االستقالل ليصل عناوين الصحف الصادرة في الجزائر قبل

من الصحف من حيث الخط السياس ي وهي على   أصناف 40تصنيفها إلى االستعماري ،  يمكن 

 النحو التالي :
 

 الصحافة الحكومية ـ صحافة السلطة 1/1

 ومنها العام الوالي الجزائر في ممثلها بواسطة الفرنسية الحكومة عليها تشرف التي  الصحافة هي

-8181النجاح " " وجريدة8180-8141إفريقيا " كوكب " وجريدة8101-8101املباشر " جريدة

 إلى بعض تحريرها رئاسة أسندت عندما مهما وثقافيا إعالميا دورا الصحف هذه لعبت " وقد8100

 السلطة مع للتعامل مانع هناك ليس أن تعتقد أصبحت التي الجزائرية املثقفة الشخصيات

 جريدة في حدث كما اإلسالمي العربي الثقافي النشاط على يقتصر التعامل هذا مادام االستعمارية

 وغيرهم الكمال خوجة ابن والشيخ زكري  بن والشيخ الحفناوي  والشيخ البدوي  الشيخ مع املشبشر

 بنشر بدأت عندما الجزائريين بعض بين رواج لها يكون  أن من الجريدة تمكين بفضلهم تم حيث

 من العربية باللغة قفيناملث إلى حتى قراءها مجال ليمتد والتاريخ والدين والفلسفة األدب في مقاالت
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 مع الجزائر في الفرنس ي الوجود ركيزة لدعم دائما كان الصحافة من النوع هذا .الجزائريين

 5 .والعربي اإلسالمي البعد ذات املقاالت لبعض نشرها في الجزائريين من للتقرب كأداة استعمالها

 صحافة أحباب األهالي -1/0

الجزائر  في االستعمارية السياسة من مستاءون  نلفرنسيي ملك هي الصحافة هذا النوع من

 الفرنس ي االستعماري  الوجود من ييأسوا ال حتى محددة جزائرية لنخبة خدمات تقديم يحاولون 

 جمعية تأسيس بعد مباشرة 8110عام  بقسنطينة املنتخب جريدة بإصدار بدء وذلك بالجزائر

سياسة  املنتخب جريدة تبنت وقد .8118م عا األهالي لحماية الفرنس ي الجمعية اسم تحمل بباريس

 صدور  األهالي أحباب صحف شهدت الفرنسيين. كما والحكام الجزائريين املسلمين بين التقريب

 األهالي منبر وجريدة األخبار جريدة أهمها 8100و  8144 بين ما الفترة في صحف 84من  أكثر

 اإلدارة طرف من مضايقات إلى اغلب هذه الجرائد تعرض الجمهورية ، الجزائر وجريدة

 .مرات االستعمارية عدة
 

 صحافة األهالي - 1/3

 الجزائريون  املسلمون  أنشأها التي الصحافة" بأنهاصحافة األهالي  إحدادن زهير الدكتور  يعرف

 بالقضايا يتعلق مضمونها ويكون  وتوزيعها تحريرها على ويشرفون  واملالي اإلداري  بتسييرها ويقومون 

 املطلق االعتراف مع بالجزائر الفرنس ي بالوجود عالقاتهم في العامة وبشؤونهم جزائريةال اإلسالمية

 من خالل جريدة الصحف من النوع لهذا أول إصدار كان وقد (8110)احدادن،  6الوجود". بهذا

 إفريقيا كوكب، والصباح جريدة وبعدها ،8140عام  املغرب وجريدة بعنابه 8110عام  الحق

 الفاروقو  راسم عمر أصدرها التي الفقار ذو جريدة إلى  باإلضافة  ،8141عام  الجزائر بمدينة

 اإلقدامو  الراشديو اإلسالم وجريدة الجزائري، قدور  بن عمر أصدرهما اللتين الصديقو

 .باديس بن الحميد عبد الشيخ أصدرها التي املنتقدوجريدة  األهالي  صوتو

 أثناء االستعمار طرف من والتسهيالت الرعاية من نوعا قد عرفت  كانت الصحف هذه اغلب

 بعد خاصة بعد،  فيما واملضايقات والتوقيف القمع من كثيرا عرفت أنها إال الصدور، في بدايتها

 باملساواة املطالبة إلى اقرب أفكار مطلبيه  على صفحاتها هي  وبروز األولى العاملية الحرب نهاية

 ومؤمنون  بالجنسية يتمتعون  منهم الكثيرون مادام يينللجزائر  والسياسية املدنية والحقوق 

 "اإلقدام " جريدة عبر خالد األمير اطروحات يساند كان الذي التيار مع الحال هو كما باالندماج

 .8100في  الصدور  عن أوقفت التي الصديق وجريدة 8100تم إيقافها عام  التي
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 تطبيقا أجنشبية صحافة أنها على الجزائر في بالعربية الناطقة الصحافة كان يتم التعامل مع  وقد

 اإلدارية للسلطة يخول  كان ما وهو ،8118عام  الصادر الصحافة حرية قانون  من  14الـ   للمادة

 العدالة. على إحالتها دون  بالعربية ناطقة صحيفة أي توقيف الفرنسية

 فرفض باسمها، اطقةن جريدة تأسس أن أرادت 8108في  املسلمين العلماء جمعية تأسست وعندما

 40إنشاء  إلى 8100إلى  8108بين  الجمعية بادرت حيث أعاله،  إليه املشار للقانون  طبقا طلبها

 من تتمكن أبدا ولم صحف كانت السلطات العسكرية الفرنسية كل مرة تقوم بمصادرتها ،

 الواسع االنتشار لها كان التي الجزائرية الصحف ابرز  ومن . "البصائر" جريدة إصدار في االنتظام

 كأسبوعية 8100سشبتمبر  41الـ في اليقظان أبو أصدرها التي  "األمة" جريدة نذكر االتجاه هذا في

 التي  "الديفانس" جريدة نجد كما  .8101جوان  40غاية  إلى الصدور  في استمرت والتي بالعربية

 84غاية  إلى الظهور  في مرتاست الفرنسية والتي باللغة 8100جانفي 00في  العمودي األمين أصدرها

 املسلمين العلماء جمعية طريق عن تأسست التي البصائر جريدة .باإلضافة إلى8101أوت 

 العزيز وعبد عباس فرحات من كل أصدر . كما8100غاية  إلى 8100ديسمبر  01منذ  الجزائريين

 . 8100أوت  01في  الفرنسية باللغة"لونطونت" جريدة عنابة بمدينة االخضري  ومحمد كسوس
 

 االستقاللية الوطنية الصحافة - 1/4

 تعترف لم التي الجزائرية الصحافة بأنها" إحدادن زهير.د يعرفها التي الوطنية الصحف و هي

 السياس ي الوعي يقوي  ما وتنشر بشدة تحاربه وأخذت بالجزائر الفرنس ي االستعماري  بالوجود

 بالعنف ذلك كان ولو حتى الجزائري  للوطن االستقالل استرجاع وبضرورة جزائرية امة بوجود

 التراب فوق  ظهرت وسواء بالفرنسية أو بالعربية تنطق الصحافة هذه كانت سواء الدماء ، وبإراقة

 مصالي بزعامة إفريقيا شمال نجم حركة عن الصادرة "األمة" جريدة ذلك خارجه". من أو الجزائري 

 من كثير في واملصادرة املضايقة كلف ما وهو لاالستقال فكرة لنشر تسعى كانت التي بفرنسا حاج

 8100عام  "الجزائري  الشعب" جريدة بصدور  بعد فيما األمة جريدة خط تدعم املرات. وقد

 وجريدة 8101عام  "الجزائري  البرملان" وجريدة العربية باللغة "الشعب" وجريدة بالفرنسية

  .سري  بشكل وتوزع تطبع كانت واغلبها .الفرنسية باللغة 8108عام  العمل

 بداية في فرنسا انهزام بعد "البيان أحباب" وظهور  االستقالل لفكرة االندماج أصحاب تبني ومع

 البيان لهذا بالترويج قامت التي املساواةL’égalité جريدة إصدار تم الثانية العاملية الحرب
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 الشعب حزب بين قبالتنسي و ذلك جزائري  برملان وتأسيس الجزائرية السيادة فكرة وباألخص

 قد فرنسا كانت وإذا .الجزائريين النواب وبعض الجزائريين املسلمين العلماء وجمعية الجزائري 

 إلى املنتمية الصحف خاصة الجزائر في املسلحة الثورة انطالق مع الصحف من العديد أوقفت

 .8100في  الثورة اشتداد مع توقفت قد أخرى  صحف فان الديمقراطية الحريات انتصار حركة

 املقاومة" جريدة بإنشاء لها تابعة جرائد تأسيس في التفكير إلى الوطني التحرير بجبهة دفع ما وهو

 أنشأت كما .االسم بنفس وتونس واملغرب ,فرنسا من كل في " 1511أكتوبر  00" في  الجزائرية

ملجاهد وذلك في الجزائر " بإصدار العدد األول من ا في والفرنسية بالعربية "املجاهد" جريدة

اضطر جريدة املجاهد بعدها إلى التوقف عن الصدور إلى أن  ، وقد  8100منتصف شهر جوان 

ومنذ  (8110)حمدي،   .7تيطوان باملغرب"مدينة ب " املقاومة الجزائرية" نزلت ضيفة على زميلتها 

في تونس  بدأت جريدة املجاهد تأخذ شكلها النهائي املنتظم بعد أن أصبحت توزع 8101عام 

 واملغرب ، مذ اتخاذ جبهة التحرير الوطني مكانا لنشاطها في تسير الثورة .

 من كبير عدد إلى الجوي  البريد عبر وترسل العالم أنحاء جميع في توزع املجاهد ظلت جريدة فقد و 

 وأمريكا واسيا استراليا في العالم أنحاء جميع في والثقافية السياسية والهيئات الشخصيات

 على وتوزع الجزائر إلى الحدود عبر تدخل كانت كما ..وإفريقيا الشمالية وأمريكا وأوروبا وبيةالجن

 (8110)احدادن،   8املواطنين. على جماعية بصفة وتقرأ املناضلين
 

 ـ  بدايات البث اإلذاعي في الجزائر20

 العشرينيات أواخر يف الفرنسيين يد على االستعماري  العهد في الجزائر في املسموعة اإلذاعة ظهرت

 والحاكم الفرنسية الحكومة وملكية إشراف تحت كانت قد و 8100 عام  العشرين القرن  من

 الفرنسية باإلذاعة الجزائر إذاعة إدماج تم، حيث  الثانية العاملية الحرب أثناء للجزائر العام

 لجزائر.با الفرنسية املؤقتة الحكومة تواجد صادفت التي االستثنائية خالل الفترة

 و بجاية ، ووهران قسنطينة من كل في إذاعية برامج إلنتاج استوديوهات إنشاء 8101منذ  تم وقد

لإلذاعة   املستمعين عدد وقد كان  .األخرى  الجزائرية املدن من بعدد للربط محطات عدة انجاز مع

 أن حين في ري،جزائ ألف 801منهم  مستمع ألف 001الـ يقارب ما إلى 8100عام  وصل بالجزائر قد

 املعمرين من مستمع اغلبهم 155059يتجاوز الـ   يكن لم 8101للمستمعين عام  اإلجمالي العدد

 واملوسيقى األخبار، الريبورتاجات نشرات خاصة في متمثلة البرامج كانت وقد  .والفرنسيين

 االستقالل ةغاي إلى بقيت بالجزائر اإلذاعة أن غير .والدينية الثقافية الحصص وبعض واملسرح



 

  ... وسائل االعالم في الجزائر تحت االحتالل الفرنسي                                      تيطاوني الحاج

    والتلفزيوناالذاعة  المكتوبة،بدايات الصحافة                                           

         

164 

 

 استعادة تم حيث 8100أكتوبر  01غاية  إلى الفرنسية اإلدارة وتوجيه تصرف تحت 8100عام 

 .استقاللها على الجزائر اشهر من حصول  40من  أكثر بعد التلفزيون  مع عليها اإلشراف

 أخبار من بثه يتم ما على سيطرتها تحكم الفرنسية واملدنية العسكرية السلطات كانت ما بقدرف

 الشعبي وامتدادها الجزائرية الثورة لهيب تأجج من لإلحباط دعائية إذاعية وحصص وتعاليق

 القضية مع التعامل في إستراتيجيتها الجزائرية للثورة كان والدولي الجزائري  العام الرأي وسط

 " آنذاك.الراديو" يوفرها كان التي باملزايا استعانة
 

 ية عربية ـ برامج جزائرية على قنوات  اذاع0/1

 وتعاليقها وأخبارها بالثورة خاصة برامج بث إلى 8100عام  نهاية منذ الجزائرية قيادة الثورة بادرت

أولى  وتونس القاهرة إذاعتا وكانت" الخارجي العالم إلى صوتها إليصال العربية الدول  إذاعات في

'  9الجزائرية" الثورة ارأخب إلذاعة ثابتة في فترات محددة التي خصصت برامج العربية اإلذاعات

 برنامج كل مدة للجزائر أسبوعية برامج 40  القاهرة إذاعةخصصت    حيث  (8110)عواطف، 

 املجاهدة الجزائر صوت "هنابرنامج  اإلذاعية يشبث في قناتها فقد كان تونس في أما . دقائق 84

 . (8110طف، )عوا 10حصة". كل في ساعة ربع ملدة األسبوع في مرات 40" ويذاع الشقيقة
 

 ـ االذاعة الجزائرية املتنقلة  0/0

في إيجاد وسيلة تمكنها من القيام الجزائرية  الثورةقيادة فكرت ى الدعاية الفرنسية، لردا ع

بعمل إعالمي دعائي يقوم بتزويد الجزائريين باألخبار وتطورات الثورة في الداخل والخارج، وشرح 

داد إصرار الثورة في دخول حرب املوجات السمعية وخاصة وأز  القضايا الوطنية من كل جوانبها.

بعد أن أكدت وثائق مؤتمر الصومام على أهمية وسائل اإلعالم والدعاية ودورها في الثورة 

  8100في شهر ديسمبر عام المغرب في الجزائرية املسلحة . فكان أول ميالد لإلذاعة الجزائرية 

 بتلبية يفي يكن لم الجزائر خارج من عربية قنوات نم إذاعية حصص بث انطالق أن الواضح لكن

 من واسعة لشريحة وتعاليقها وآراءها الثورة صوت إيصال في الجزائرية الثورة إعالم طموح

 إنشاء 8100أوت  04في  الصومام مؤتمر قرارات أهم من كان فقد ، لذلك الداخل في الجزائريين

العام  مطلع منذ حدث ما بالفعل وهو .املسلح فاحالك أخبار ونقل وتغطية ملواكبة إذاعية محطة

 بها وتجوب اإلذاعية املعدات تحمل كبيرة سيارة عن عبارة هي للبث إذاعية محطة بإنشاء 8101

أغلبهم ال  84الـ  عددهم يتعدى ال ، املناضلين من قليل عدد بها يعمل واألرياف واملدن الجبال
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 أن اإلذاعي، بل بالعمل خبرة سابق لهم يكن فلم يأإلذاعتتوفر فيهم كفاءة العمل الصحفي و 

 (8110)عواطف،    11ألعمل بهذا القيام إلى اضطرتهم التي هي النضال ظروف

 البرنامج نفس تعيد ثم املساء في ساعتين ملدة إرسالها تشبث املتنقلة اإلذاعية املحطة هذه كانت وقد

 برامجها تبدأ كانت وقد والقبائلية، جةوبالدار  والفرنسية العربية وباللغات التالي اليوم في

قلب  التحرير الوطني يخاطبكم من املكافحة" أو"صوت جبهة الحرة الجزائر إذاعة هنا"بعبارة

 الرأي من شحن ومزيد الدعاية من مزيد الجزائر"و قد كان الهدف األساس ي لهذه املحطة، إحقاق

   12ع.تق لم الفرنسيين ضد ومعارك أحداث عن وقائع لنقل العام

 مكان عن والتحري  ومطاردتها اإلذاعية املحطة هذه مالحقة على الفرنسية القوات إصرار كان وقد

 8101عام  الفرنسية القوات قامت حيث الشاغل شغلها ظل الذي الهاجس منه تنطلق الذي البث

 بها يوجد التي املنطقة لتحديد بالكشافات البحر طريق وعن الطائرات طريق عن كبيرة بمحاولة

 سيارة على القبض إلقاء من يتمكنوا لم أنهم إال البث مكان رصد من تمكنها اإلذاعة. وبرغم جهاز

 .العتاد من الدمار الفرار وإنقاذ من تمكنوا الذين مسيريها وال اإلذاعي البث

 الثورة قيادة لتعاوداشهر،  40ملدة  التوقف على 8101عام  املتنقلة اإلذاعة أجبرت املطاردة فهذه

 الدفاع بوسائل محاطة كانت وقد" املغرب  مع الحدود على ثابتة إذاعية محطة إقامة الجزائرية

 العمل  على  الوجه  األكمل  ضمانات  االستقرار هذا كفل وقد التحرير جيش جانب من املختلفة

ة حماية العاملين في اإلذاع' و (8110)عواطف،   13. أإلذاعي  للعاملين في الجهاز   بالنسبة 

 البث إمكانية على 8101 جويلية 80ومنذ تاريخ ،  بعد فيما ساعدها االمر الذي الجزائرية املتنقلة 

 الذي الشهر وهو نوفمبر، شهر باستثناء من اليوم  متقطعة  فترات 40في ج أموا 40عبر  اإلذاعي

 الرابعة من للقناة استثنائيا ، فيستمر اإلذاعي البث كان حيث التحريرية الثورة فيه انطلقت

 ساعتين استراحة مع ساعة 00ملدة  البث بمعنى املوالي ، اليوم صباح من الثانية غاية صباحا إلى

 (8108)املجاهد،  14 .فقط

 وتمكينهم بالثورة الجزائريين ربط في التحريرية الجزائرية الثورة أثناء اإلذاعة لعبته الذي كان الدور 

 من للنيل الفرنسيون  يروجها التي والوقائع األخبار على كل وتعاليقهم الثورة قادة أراء معرفة من

 كسب في واالتصال اإلعالم وسائل صدارة في اإلذاعة االستعمار جعلت  ضد الجهاد استمرار عزيمة

    املكتوبة الصحافة وحتى بالتلفزيون  مقارنة اإلعالمية األداة لهذه وفيا وجعله الجزائري  املواطن

 .ذاكواملسرح آن السينما أو
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 فقد مبنى واحد ، و  يجمعهما   واحدة ملؤسسة الجزائرية التلفزة واإلذاعة  من كل خضوع بحكمو 

 على سيادتها زمام الجزائر الستعادة موعدا السشبت ليوم املصادف 8100أكتوبر  01تاريخ  كان

 (8111)حسين،    15"لإلذاعة مديرا نور  القادر عبد السيد تعيين تم حيث بالجزائر اإلذاعة
 

 الجزائر في ـ التلفزيون  23

على اعتبار أن امليالد ،  البد أن نفرق بين ميالد التلفزيون الجزائري و ميالد التلفزيون في الجزائر

ية لخدمة الجزائريين ، بل هو حاجة فرنسية املبكر للتلفزيون في الجزائر، لم يكن كحاجة إعالم

سنة . فكما جلب نابليون  804إلحكام السيطرة على مستعمرة تحت سيطرتها منذ أزيد من 

 بونابرت املطبعة إلى مصر جلبت الحكومة الفرنسية محطة التلفزيون إلى الجزائر .
 

                                                                                                          ـ  التلفزيون في الجزائر املستعمرة         3/1

 8100ديسمبر  00في  بالضبط الخمسينات ، منتصف منذ التلفزيوني البث الجزائر عرفت

هذا  أدرك أن الفرنس ي بعد االستعمار طرف من العاصمة بالجزائر التلفزيونية املحطة بتأسيس

 فقرات بشبث الدولي العام الرأي أمام صورته تلميع في التلفزيونية الصورة أهمية مدى األخير

 فرنسا عن إخبارية تلفزيونية برامج يتضمن كما .فرنسية بأعين الجزائر في الوضع عن تلفزيونية

  .والرياضية والثقافية واالقتصادية السياسية النشاطات مختلف من فيها يحدث وما

 بث أول  يكون ذلك،  8100عام  الجزائر في التلفزيوني محطة للبث ستعماريةاال  فرنسا بتنصيب

حوالي  بعد أي السنة،  نفس في التلفزيون  عرفت التي العراق جانب إلى العربي، الوطن في تلفزيوني

 في فالتلفزة .(8110)ألبير،   16". 8100مارس  00في  بفرنسا إخبارية برامج إذاعة" من سنة 88

 العمالء  من وأعوانهم املعمرين من الفرنسيين على حكرا كانت في الغالب االحتالل هدع في الجزائر

 ،و الشبشاغات 

 عن كلم 04بعد  على تمنتفوث "ماتيفو" برأس تتواجد إرسال محطة عبر تشبث برامجها فقد  كانت

سنة  واطكيل 04إلى  وصلت ثم البداية في كيلواط  03بـ  تقدر الجهاز قوة وكانت" الجزائر مدينة

 ساعة  31الـ  يتجاوز  ال تلفزي  بشبث القريبة،  وضواحيها الجزائر مدينة في إال تشاهد تكن ولم .8101

   (8110)احدادن،  17". والفرنسية العربية باللغتين األسبوع في

فلم يكن إلى غاية عام  الجزائر في التلفزيوني البث في انتشار  و قد عرفت هذه الفترة محدودية 

. وكان الهدف من هذا البث  تلفزيون  جهاز يملكون  جزائري  8444كل  من جزائريين 40 إال  8100
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 يبرر رأي وخلق املنتهجة االستعمارية بالسياسة بالجزائر الساكنة األوروبية األقلية إقناع محاولة

 . (8110)حيفري،  18ويدعمها ". السياسة هذه

ي الجزائر ف  التلفزيون  أجهزة ان عدد  8104 العام حلول  مع انه الفرنسية اإلحصائيات أشارت وقد

 الجزائريين بين إليه وصل بما مقارنة مرتين واألوربيين الفرنسيين املعمرين وسط تضاعف قد

 (d’Oran, 1957) 19العددية . كثرتهم برغم أألصليين السكان

 االستعماري  العهد أثناء الجزائر في التلفزيون  جهاز انتشار عدم سشبب الدارسين بعض وقد ارجع 

 محتوى  من  -جهاز التلفزيون  باقتناء تسمح املادية ظروفهم كانت الذين ـ حتى الجزائريين تخوف إلى

 األولى الفرنس ي بالدرجة  وتوجهاتها املستعمر أفكارها في يتحكم كان التي القناة هذه تشبثه ما برامج

  (8110ري، )حيف  20املعيشية " حياتهم وأنماط واألخالق التمسك بالقيم" وكذا

تتضمن مشاهد  كانت "آنذاك، التلفزيون في الجزائر برامج بأن فانون  ذلك يذكر فرونز عن وفضال

 إثارة إلى ترمي التي  الهزلية التلميحات حتى أو والغرام العشق موضوعات إلى تتعمد اإلشارة

   21احتمالها" كنيم ال التوترات من عددا األسرة وسط أعقابها في تثير املبثة البرامج في الضحك

(Fanon ،8110) باملغرب تلفزيوني فلم 044من  أزيد االستعماري  العهد خاللفرنسا   أنجزت قدف 

 اإلعالم هذا إزاء أمامه الجزائري  يجد ال لذلك االجتماعية ،  والتقاليد تتالءم ال كلها العربي ،

 للنيل مدخال االستعمار يجد ال حتى النفس على والتقوقع االنغالق أسلوب إلى اللجوء سوى  املزيف

 والذوبان التحلل من تحميهم وسيلة التلفزيون  أجهزة اقتناء عن فامتناعهم .الوطنية شخصيته من

فكل وسائل االعالم  (8110)حيفري،  22االستعمار" ضد املقاومة يدعم ايجابيا وعامال املحتل في

والترويج  ية االستعمارية ،الفرنس النظر وجهة لخدمة مجندة كانت  الفرنسية في الجزائر 

 الشعب كفاح عن ومشوهة مهزوزة صورة نقل على كانت تحرص وكلها ملصالحها و  أطروحتها ،

 الحميد عبد السيد عنه الجزائرية. وهو ما عبر الثورة في السلبية الجوانب إبراز وتتعمد الجزائري ،

وفي  ، ( 8110)عواطف،   23رة .الثو  أثناء والدعاية اإلعالم مسؤول منصب يشغل كان الذي مهري 

 أن" إلى االحتالل عهد في الفرنسية اإلعالم ملصلحة التابعة الجزائرية الوثائق مجلة تشير ذلك 

 814و إداريا 00مصورين و 40صحفيا و عشرة ستة به   يشتغل كان  8101عام  الجزائر تلفزيون 

 (:Documents Algériens) 24جزائري" أي بينهم يوجد ال تقنيا
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 عن عبارة هوهي  الجزائر في الشاشة على عرص برامج  التلفزيونية البث ساعاتعديد  شملت قدو 

 بإظهارهم االكتفاء مع بالخصوص ، والجزائريين العرب شخصية من الحط يتعمد كان اغلبها أفالم

 (8110) عبد الحميد حيفري   25 مقامرين. أو الطرق  وقطاع لصوص أو كخدم

 املتأججة الجزائرية الثورة لوقائع وتشويه دعاية عن عبارة شأن الجزائر هو مع اعتبار كل ما يشبث ب

 إلى أيضا ت عمد ان اإلدارة الفرنسية  بل .آنذاك الدولي العام الرأي تصنع انتصاراتها كانت التي

إدارة  في فرنسا وسياسة يتنافى تلفزيونيا عمال ينجز بالجزائر مخرج أي على إدارية عقوبات فرض

 بالجزائر. الحكم

 اإلبداعي في التلفزيون  الحرية املتاح للعمل هامش عن باستهزاء" ريسني" الفرنس ي املخرج فقد عبر

 نتكلم ال أن بشرط نشاء ،  ما ونكتب نريد ما نقول  أن في أحرار إننا :، قائال 8101والسينما عام 

 بالوضعية يتعلق وضوعمل نتطرق  ال وان العسكريين، أو الوزراء أو القضاء الدرك، أو رجال عن

 نقابة رئيس به صرح الذي االنطباع ذات وهو(Resnais, 1958)  26السائدة في الجزائر" السياسية

 عن يتكلم أن اليوم يمكنه شخص ألي تحديه مؤكدا سيامبي ، الفرنس ي بالجزائر السينما عمال

 عمال وعن الشرطة عنو  الحرب وعن العنصري  التمييز قضايا أو االجتماعية املشاكل وعن الجزائر

  (Resnais, 1958) 27بالسياسية. تتعلق مسألة أي بفرنسا... أو املتواجدين إفريقيا شمال
 

 ـ ميالد تلفزيون الجزائر غداة  االستقالل 3/0

 أمام نفسها الجزائرية الحكومة وجدت 8100جويلية   40 في استقاللها الجزائر استعادت عندما

 مطلقة، ال أمية حالة في الجزائريين من %14من  أزيد وجود ميزهي ما أهم حرج ، اجتماعي وضع

 مع فقط الكبيرة املدن في التلفزيوني البث تمركز إلى باإلضافة الكتابة،  وال القراءة ال يحسنون 

 سنة 800بعد  الجزائر دخلته الذي الجديد والعهد يتماش ى التعامل معه بما يقتض ي داخلي وضع

 .جزائراالحتالل الفرنس ي لل من

وبحكم أن الثورة الجزائرية خرجت منتصرة على أعتى قوة استعمارية ، مع غياب شبه مطلق 

سنة ، شعرت الحكومة الجزائرية  800لكل الكوادر الضرورية لقيام الدولة الحديثة املغيبة منذ 

 املؤقتة وهي تعيش وهج االنتصار في احتفاالت شعبية ورسمية ،  وطنيا وعربيا ودوليا ، مع

أهمية الحفاظ على هذه الشعلة  في مواجهة رواسب سنوات الحرمان التي عاشها الشعب 

 الجزائري الحالم بغد أفضل عشية االستقالل عن فرنسا.
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 8100جويلية  84إصدار قرار يوم جانب هذا الوضع دفع السلطات العمومية الجزائرية إلى   

يع بعض الصحف الفرنسية بالجزائر لرئيس الحكومة املؤقتة القاض ي بمنع طبع وبيع وتوز 

اعتبارا ملواقفها التي تتميز بها دائما من عداء لوحدة الشعب الجزائري واعتبارا ملا يمكن أن 

قبل  أيضا  ارتأت (0441)تواتي،    28تحدثه هذه املقاالت من اضطرابات بالنسبة للنظام العام 

 بشؤون املتعلقة املختلفة املجاالت يف تعاون  إقامة على املوافقة أيفيان، مفاوضات إبانذلك 

 فرنسا تسلم ال أن على ، واملوافقة RTF الفرنس ي والتلفزيون  اإلذاعة مع والتلفزيون  الراديو

 والتلفزيون  اإلذاعة مع إبقاء  مؤقتة  بكيفية سوى  الجزائر إلى والتلفزيون  اإلذاعة محطات

 الفرنس ي . اإلشراف تحت الجزائرية

 الرموز  تواجد استمرار من ذرعا الجزائريون  ضاق حيث  اشهر 40من  أكثر ميد لم الوضع هذا لكن

 السياس ي املكتب أعضاء من واحد وهو أحمد قايد   صرح املستقلة. فقد الجزائر في الفرنسية

 يندرج" والتلفزيون  اإلذاعة على السيادة استعادة بان قائال، آنذاك الوطني التحرير جبهة لحزب

 االستعماري  بالوجود بعيد أو من  قريب من يذكرنا ، أن شأنه من ما كل فيةتص إرادتنا إلى ضمن

 أن -الوطنية   سيادتها الجزائر استرجعت وقد -املنطق  قبيل من ليس بالدنا... انه داخل األليم

 اإلجراءات ،  هذه إن االحتالل ، عهد إبان تشبنتها التي املواقف نعرف إعالمية ، أجهزة بوجود نسمح

 بعد الجزائرية السلطات استغنت فقد (8100)حمدي،    29الجوهرية". دستورنا مبادئ مع تتوافق

 الجزائرية التلفزة اإلذاعة و  تسيير بشأن إيفيان اتفاقيات تضمنته مما كثير عن اشهر 40من  اقل

 إطارات طرف من الجزائرية و التلفزة اإلذاعة مؤسسة السيادة على مبنى  استرجاع فقد تم 

 انسحاب وذلك برغم  ، صباحا عشرة الحادية الساعة على 8100أكتوبر  01السشبت  يوم ةجزائري

 الفرنسيون  واملخرجون  والتقنيون  الصحفيون  رفض حيث جماعيا التلفزيون  مبنى من الفرنسيين

وتقني  صحفي 804الـ عن يزيد بما ما دفع كاملة،  جزائرية إدارة لصالح الفرنسية اإلدارة انسحاب

 أن تم إحراقه بعد وخراب رماد إلى املحطة أرشيف تحويل مع ، الى االنسحاب  سيين الفرن من

 .ووثائق أشرطة من أرشيف و ما شاءوا ونهب

 مروش وعلي مداوي  ورابح شكيري  العزيز مسعودي وعبد عيس ى  السيد تولي كل من  عندها 

تسيير اإلذاعة  أوزقان زمام مغربي و مليكة ومحفوظوعبد الرحمان لغواطي وخالد سافر 

 (0480)نور،  30 الفرنسيين. انسحاب لحظة والتلفزيون الجزائري منذ 



 

  ... وسائل االعالم في الجزائر تحت االحتالل الفرنسي                                      تيطاوني الحاج

    والتلفزيوناالذاعة  المكتوبة،بدايات الصحافة                                           

         

170 

 

 مساء السادسة الساعة على 8100أكتوبر  01اليوم  ذات في الجزائري  التلفزيوني البث ليتواصل

 أمينة السيدة وبدئ الوطني ، النشيد عزف في ، متمثلة متلفزة صورة جزائرية أول  بث بظهور 

 إلى العمل ظروف اضطرت البث ، حيث يتوقف لم ذلك و مع. ذلك اليوم   برنامج ضبعر  بلوزداد

الثالث في كل من  الجزائر ، قسنطينة و  وهران.  الجزائرية املحطات بين موحدة غير برامج اعتماد

 إلى الطيران طريق عن ترسل كانت لقد لغواطي" الرحمن عبد فيقول  األخبار،  نشرة أما عن

  31تدريجيا ". املشكل هذا على التغلب ليتم العاصمة في بثها بعد ساعة 00لتشبث  ى األخر  املحطات

 (8111)لغواطي، 

دوما عنوانا للصراع السياس ي و في عهد االحتالل  كانت وسائل االعالم في الجزائر : خاتمة 

ا االيديولوجي والعسكري  الذي فرضه االستعمار الفرنس ي على الجزائريين ان بالتعتيم على م

يحدث من قمع وتنكيل في حق  الجزائريين الذين كانوا دوما في انتفاضات رافضة لهذا االمر 

الواقع الذي ارادت الحكومة الفرنسية بتعاقب الوانها السياسية اقناع الرأي العام الدولي ، أو  

بتدجين  كثير من العناوين االعالمية والشخصيات بغية تلميع صورة الحكومة الفرنسية 

 ارساتها ازاء الشعب الجزائري . ومم

واملحصلة ان تاريخ وسائل االعالم في الجزائر تحت االحتالل الفرنس ي يشير في كل محطاته الى 

صورة معبرة عن كل محطات الصراع بين القوة االستعمارية الفرنسية و الوان املقاومة التي 

وما ترتب عنها من وعي   8100نوفمبر  48عايشها الجزائريون الى غاية اندالع الثورة  املسلحة في 

بأهمية اعتماد ثائية اسلوب املواجهة مع العدو الى عمل مسلح ودعاية اعالمية  مدروسة قوامها 

سالح االعالم . وهو االمر الذي اربك شارل ديغول واحرج الحكومات الفرنسية املتهاوية  تباعا 

 الكفاح املسلح للجزائريين  . حكومات خالل السبع سنوات التي استمر فيها 41بسقوط 

الجزائريون الذين عرفوا كل انواع وسائل االعالم في وقت مبكر اثناء عهد  االحتالل الفرنس ي ، 

لطاملا  كانت هذه الوسائل حكرا على الفرنسيين أمام اعين الجزائريين ، لكنها سرعان ما 

تطلعات الشعب الجزائري أصبحت واحدة من أدوات الصراع ضد االستعمار الفرنس ي ، تواكب 

 وتوقه للحرية و االستقالل. 
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 قائمة املراجع :. 

 أوال ـ الكتب 

 0480أ .د فضيل دليو ، تاريخ وسائل االعالم و االتصال ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ـ  48

 010ص 

ة منشورات املركز الوطني ـ د أحمد حمدي،   بشار قويدر  و اخرون ، االعالم ومهامه اثناء الثور  40

 841ص  0484، دار القصبة الجزائر ،  8100للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  أول نوفمبر 

عالم االتصال" سلسلة الدراسات ئرية من بدايتها إلى االستقالل "د. زهير إحدادن : الصحافة الجزا ـ  40

 ..8110املطبوعات الجامعية . الجزائر اإلعالمية . إعداد مجموعة من األساتذة . ديوان 

الجزائر  40ـ  الدكتور حمدي " الثورة الجزائرية واإلعالم " منشورات املتحف الوطني للمجاهد ط  40

 . 0444دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  -وكتاب دراسات في الصحافة الجزائرية  8110

 -ديوان املطبوعات الجامعية –زة في الجزائر . سلسلة املجتمع ـ د. زهير . إحدادن . اإلذاعة و التلف 40

  8110الجزائر 

د.عواطف عبد الرحمن، الصحافة العربية في الجزائر.كراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية ـ  40

 .8110 –املؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر–8100-8100

فزة . ترجمة محمد قدوش سلسلة املجتمع ، ديوان بيير ألبير و آخرون ،تاريخ اإلذاعة و التلـ  41

 8110املطبوعات الجامعية ،الجزائر 

د.عبد الحميد حيفري. التلفزيون الجزائري واقع و آفاق . املؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر ـ  41

8110 . 

ية ، الجزائر د نور الدين تواتي ،الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر ،دار الخلدونـ  41

  0ط 0441

 ثانيا  ـ الكتب بالفرنسية 
01 -Fanon (F) : Sociologie d’une révolution ou l’an V de la révolution Algérienne, 

éd Maspero . Paris 1972  

02 -Resnais : Témoignage chrétien du 28-02-1958 au 26-03-1958  

 ثالثا  ـ املجالت  

الصغيرة، بن حسين نائب مدير تنمية اإلذاعات املحلية باإلذاعة الوطنية في  العدد ـ مجلة الشاشة   01

 .8111مارس  01
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مجلة اإلذاعة الجزائرية . ذكرى استرجاع السيادة الوطنية . الشعب يسترجع سيادته عدد أكتوبر  - 40

8110 . 

لإلذاعة و التلفزة الجزائرية  مجلة  الشاشة الصغيرة   تصريح عبد الرحمن لغواطي املدير التقني - 40 

 الجزائر    8111أكتوبر   00ـ في حوار صحفي العدد 8100عام 

 8108لشهر مارس  818جريدة املجاهد ، البرامج و ساعات البث مأخوذة من: العدد - 40 

 رابعا ـ وثائق 

48 -  Documents Algériens : Archives de la wilaya d’Oran.  هي مجلة الوثائق الجزائرية و

. مصلحة  01. ص 8101اوت 04.8تابعة ملصلحة اإلعالم الفرنسية الصادرة في عهد االحتالل . رقم  

 الوثائق بوهران

قايد احمد . عضو املكتب السياس ي لجبهة التحرير الوطني في بيان له نشر بجريدة الشعب التي   - 40

 01/84/8100لفزيون و اإلذاعة يوم . بعد تأميم الت8100نوفمبر  81كانت تصدر بالفرنسية ليوم 

 خامسا  ـ مواقع اليكترونية  
تصريح السيد عبد القادر نور اول مدير لالذاعة الجزائرية بعد االستقالل  ملوقع االذاعة الجزائرية    1

 16:03لساعة ا  26/10/2014- يوم   http://www.radioalgerie.dzعلى املوقع 
 

 

 التهميش :
 

ص  0480أ .د فضيل دليو ، تاريخ وسائل االعالم واالتصال، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر   1

010. 
د أحمد حمدي،   بشار قويدر  واخرون، االعالم ومهامه اثناء الثورة منشورات املركز الوطني   2

 841ص  0484، دار القصبة الجزائر ،  8100للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  أول نوفمبر 
م االتصال" سلسلة الدراسات د. زهير إحدادن : الصحافة الجزائرية من بدايتها إلى االستقالل " عال  3

 .11. ص 8110اإلعالمية . إعداد مجموعة من األساتذة . ديوان املطبوعات الجامعية . الجزائر 
 .11د. زهير إحدادن : نفس املرجع السابق ص   4
أنواع حيث أورد الدكتور "احمد   40يصنف بعض الباحثين الصحافة الجزائرية في عهد االحتالل إلى   5

صحافة  - 40 -صحافة السلطة )الدولة(  - 48الثة أنواع من الصحافة في عهد االحتالل وهي حمدي " ث

صحافة األهالي ) جزائريون( انظر الدكتور حمدي "الثورة الجزائرية واإلعالم "  - 40 -الكولون )خاصة( 

http://www.radioalgerie.dz/
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دار  -ية وكتاب دراسات في الصحافة الجزائر  8110الجزائر  40منشورات املتحف الوطني للمجاهد ط 

 . 0444هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 
 .840د. زهير إحدادن: الصحافة الجزائرية من بدايتها إلى االستقالل، نفس املرجع السابق ص   6
 0ط  –منشورات املتحف الوطني للمجاهد  –الدكتور احمد حمدي الثورة الجزائرية واإلعالم   7

 8110الجزائر 
 .880: الصحافة الجزائرية من بدايتها إلى االستقالل،  نفس املرجع السابق ص  د. زهير إحدادن  8
د.عواطف عبد الرحمن، الصحافة العربية في الجزائر.كراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية   9

 .01ص  8110 –املؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر–8100-8100
 .01د. عواطف عبد الرحمن . املرجع السابق ص   10
 .01د.عواطف عبد الرحمن . املرجع السابق ص   11
من حديث السيد موني حواس أحد املسؤولين عن الجهاز اإلذاعي أثناء الثورة الجزائرية في ديسمبر    12

 .04. في تصريح للدكتورة عواطف عبد الرحمن مذكور في املرجع السابق ص  8101
 .08لجزائر. مرجع سابق ص د.عواطف عبد الرحمن. الصحافة العربية في ا   13
 8108لشهر مارس  818البرامج و ساعات البث مأخوذة من:جريدة املجاهدالعدد   14
السيد بن حسين نائب مدير تنمية اإلذاعات املحلية باإلذاعة الوطنية تصريح بمجلة الشاشة 15

 .81ص  8111مارس  01 عالصغيرة
ديوان املطبوعات  –قدوش سلسلة املجتمع  تاريخ اإلذاعة و التلفزة.ترجمة محمد–بيير ألبير  16

 .00. ص 8110الجزائر  –الجامعية 
 -ديوان املطبوعات الجامعية –د. زهير . إحدادن . اإلذاعة و التلفزة في الجزائر . سلسلة املجتمع  17

 .841ص  8110الجزائر 
. 8110لكتاب . الجزائر د.عبد الحميد حيفري. التلفزيون الجزائري واقع و آفاق . املؤسسة الوطنية ل  18

 .01ص 
19  Documents Algériens : Archives de la wilaya d’Oran. 

          . 8101اوت 04.8صلحة اإلعالم الفرنسية الصادرة في عهد االحتالل . رقم  ، مالوثائق الجزائرية 

 . مصلحة الوثائق بوهران 01ص 
 .04آفاق املرجع السابق ص  د.عبد الحميد حيفري التلفزيون الجزائري واقع و   20
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21  Fanon (F) : Sociologie d’une révolution ou l’an V de la révolution Algérienne , 

éd Maspero . Paris 1972 p52   
 .08د.عبد الحميد حيفري التلفزيون الجزائري واقع و آفاق املرجع السابق ص   22
الجزائر . دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية .  د. عواطف عبد الرحمن . الصحافة العربية في   23

 .    01. ص 8110املؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 
24  Documents Algériens . Archives de la wilaya d’oran . n° 30 p31 

 00/0025د.عبد الحميد حيفري التلفزيون الجزائري واقع و آفاق مرجع سابق ص   
26
  .Resnais : Témoignage chrétien du 28-02-1958 au 26-03-1958 p11 ريسني - 

 CIAMPI : Témoignage chrétien 88نفس املرجع السابق ص   27

 0441د نور الدين تواتي ،الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر ،دار الخلدونية ، الجزائر 

  128ص 0ط

الوطني في بيان له نشر بجريدة الشعب التي كانت  قايد احمد . عضو املكتب السياس ي لجبهة التحرير 

 01/84/8100. بعد تأميم التلفزيون و اإلذاعة يوم 8100نوفمبر   8129تصدر بالفرنسية ليوم 

تصريح السيد عبد القادر نور اول مدير لالذاعة الجزائرية بعد االستقالل  ملوقع االذاعة الجزائرية  

 16:03الساعة   26/10/2014- يوم   http://www.radioalgerie.dz   30على املوقع
 .80عبد الرحمن لغواطي  ـ املرجع السابق ص    31
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Résumé :  
 

               Notre étude examinera les concepts de la communication scientifique et 

de ses avantages. Être de bons communicateurs en général aidera les scientifiques 

à être de meilleur communicateurs scientifiques afin d’aider le public à 

comprendre la science dans le cadre de leur vie réelle, voir non seulement 

l'importance de la science et sa source de plaisir et d'émerveillement, mais aussi 

pour être en mesure de prendre des décisions à ce sujet en tant que citoyens, 

décideurs, bailleurs de fonds, etc. 

              Aujourd’hui, plus que jamais, les scientifiques sont appelés à fournir des 

évaluations, souvent à des non-scientifiques, sur lesquelles les politiques de 

gestion sont construites et les experts devraient envisager de devenir plus 

impliqués et efficaces pour sensibiliser le public à ces menaces. En tenant compte 

des besoins de l'audience publique par rapport à un scientifique, en élaborant un 

message approprié et communiquer clairement. 
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La Communication Scientifique comme outil 

de promotion des connaissances 

 

 

Abstract:  
              Our study will examine the concepts of scientific communication and its 

benefits. Being good communicators in general will help scientists to be better 

communicators of science in order to help the public understand science in their 

real life, to see not only the importance of science and its source of pleasure and 

wonder, but also to be able to make decisions about it as citizens, policy makers, 

funders, etc. 

               Today, more than ever, scientists are called upon to provide assessments, 

often to non-scientists, on which management policies are built and experts should 

consider becoming more involved and effective in raising awareness of these 

threats. Taking into account the needs of the public hearing in relation to a 

scientist, developing an appropriate message and communicating clearly. 
 

Keywords: Communication; The scientists; The message; The public. 

  
 

 
1. Introduction:  
 

Dans un passé proche, quand les scientifiques parlaient, les citoyens 

écoutaient attentivement, avec respect et confiance. Dans cette période, les gens 

croyaient en ce que le médecin, physicien ou un économiste avance. 

 A la fin des années soixante, le terme « scientifique » a commencé à 

prendre des connotations négatives, évoquant plus de doutes que de certitudes. La 

promesse scientifique pour améliorer la vie de tous a commencé à perdre du 

terrain dans l'imaginaire collectif en raison de l'impact négatif que certaines de 

leurs conclusions avaient. 

 Souvenons-nous de la drogue appelée « thalidomide », les effets de la 

bombe nucléaire, Tchernobyl, et bien d'autres problèmes que la science n’a pas su 

résoudre. 

 Les impacts de la science et de la technologie, cependant, ne sont plus 

considérés comme bénéfiques, et sur le plan universel des craintes ont augmenté 

ces dernières années sur, notamment, la capacité de la science et de la technologie 

d'intervenir négativement dans diverses dimensions de la vie humaine.  

La pollution et les dommages physiques continuent d'être parmi les 

conséquences non intentionnelles de nombreuses technologies bénéfiques telles 

que l'électronique, les pesticides et les vaccins. La dépendance croissante des 

technologies à base de combustibles fossiles est en train de changer le climat de la 
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planète, avec des conséquences très lourdes et irréversibles pour les générations 

futures. 

En même temps, des relations plus étroites entre la science et l'industrie, 

souvent activement encouragé par les gouvernements, ont remis en question 

l'impartialité présumée de la science et de l'ouverture de la communication 

scientifique. 

 Bultitude (2011) a trouvé quatre facteurs culturels qui ont influencé la 

séparation de la science de la société, entraînant un besoin accru pour les 

scientifiques de s'engager auprès du public : 
 

- La perte d'expertise et de la notoriété des scientifiques ;  

- Un changement dans la nature de la production des connaissances ; 

- L'amélioration des communications et une prolifération des sources 

d'information ;  

- Le déficit démocratique. 
 

 Lorsque l'autorité de la science a été remise en question, la relation entre la 

science et la société a subi une crise, même si la science et la technologie sont 

parmi les forces les plus positives pour le changement à la disposition de 

l'humanité. 

 Fondé en 1931, le Conseil international pour la science (ICSU) est une 

organisation non gouvernementale représentant un effectif mondial comprend à la 

fois des organismes scientifiques nationaux (plus de 100 membres) et des unions 

scientifiques internationales. Dans son examen stratégique de l’an (2005), l’ICSU 

a présenté les changements les plus importants qui peuvent avoir des 

conséquences sur la communauté scientifique internationale, présentés comme 

suit : 
 

1. L’évolution de la mobilité et des flux mondiaux de scientifiques et les 

problèmes qui en résultent pour l’universalité ; 
 

2. Changements dans la production de connaissances scientifiques et 

émergence de contextes de pratiques hybrides (par exemple, public-privé), 

suscitant des préoccupations sur l'impartialité de la science ; 
 

3. l'évolution de la vitesse et de l'ampleur de l'innovation, générant 

inévitablement de nouveaux risques et incertitudes ; 
 

4. Changements dans la gouvernance de la science et de la technologie, en 

particulier à la suite de la mondialisation, créant de nouvelles demandes 

d’expert spécialistes en matière de responsabilité et de conduite éthique ; 
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5. Changements dans la nature de l'expertise sur les relations de la science 

avec la société civile, en particulier parmi les organisations non 

gouvernementales (ONG) et dans les universités. 
 

 Le conseil a conclu que, pour renforcer la science au profit de la société, 

les scientifiques doivent être attentifs aux besoins en évolution et préoccupations 

de la société ; Tandis que la société, à son tour, a besoin de comprendre et de 

soutenir le rôle positif de la science. 

 Dans une société moderne, la science est un facteur de développement 

social, économique et politique. A son tour, la science vit des ressources, des 

talents et de la liberté que la société met à sa disposition.  
 

 Comprendre et communiquer équitablement les risques et les incertitudes 

sont de plus en plus important pour la science et la société. 

 Dans le même temps, il faut intégrer les pratiques scientifiques au sein des 

sciences sociales afin de développer les politiques publiques. L’objectif 

fondamental est d’établir une relation plus profonde et plus solide basée sur la 

confiance entre eux. C’est uniquement sur cette base que l’inévitable fossé sera 

comblé, même s’il y’aura toujours une différence entre ceux qui détiennent des 

connaissances complexes et le reste du monde. 
 

 Il est essentiel de faire entendre haut et fort une voix scientifiquement 

fondée, en particulier en période de crise (épidémies, crise financière, 

tremblement de terre, nouveaux médicaments, etc.) et cela peut se faire par le 

biais d’une communication professionnelle efficace. Le prix dû au choix ne pas 

communiquer ou communiquer mal est de plus en plus lourd, car aujourd'hui, 

ceux qui ne sont pas bien représentés sur la scène publique risquent de perdre leur 

mot à dire, leurs ressources ou leur crédibilité. 
 

 La communication est considérée comme une fonction stratégique par la 

majorité des organisations qui interagissent dans notre système social car elle les 

identifie et justifie leurs actions, cela leur permet de dégager un consensus et de 

travailler à la réalisation des objectifs de tout système : survivre, se protéger, 

obtenir des ressources et se développer »(Carrada, 2006). 
 

 La communauté scientifique devrait s’engager à faire de la communication 

une partie intégrante du rôle professionnel du chercheur car la communication doit 

être un élément clé de l'éducation scientifique. 
 

 Et, pour être efficace, la communication doit être un processus à double 

sens : les scientifiques doivent non seulement présenter leurs résultats, mais aussi 

être prêts à prendre en compte les besoins et les opinions du public. 
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 Selon le statut 5 du CIUS (2011), il est également de la responsabilité, à 

tous les niveaux, de mener à bien et de communiquer les travaux scientifiques 

avec intégrité, le respect, l'équité, la fiabilité et la transparence, en reconnaissant 

les avantages et les inconvénients éventuels. 

2. Le concept de la communication scientifique 
 

 Rapport 2000 du Bureau de la science et de la technologie et Welcome 

Trust, «La science et le public : examen de la communication scientifique et 

attitudes du public vis-à-vis de la science en Grande-Bretagne »définit la 

communication scientifique comme un terme qui« englobe la communication 

entre : 

- Les chercheurs au sein de la communauté scientifique, y compris ceux du 

monde universitaire et de l’industrie ; 

-  La communauté et les médias ; 

-  La communauté scientifique et le public ; 

- La communauté scientifique et le gouvernement, ou d’autres personnes 

occupant des postes de pouvoir et / ou d’autorité ; 

- L'industrie des politiques et le public ; 

- Les médias (y compris les musées et les centres scientifiques) et le public ; 

- Le gouvernement et le public.  
 

 Burns et al (2003) ont défini la communication scientifique comme 

l'utilisation des compétences, des médias, des activités et du dialogue appropriés 

pour produire une ou plusieurs des réponses personnelles suivantes à la science : 

- Sensibilisation, y compris familiarité avec les nouveaux aspects de la 

science ; 

- Jouissance ou autres réponses affectives, par exemple apprécier la science 

en tant que divertissement ou intérêt artistique ; 

- Témoigne de son engagement volontaire avec la science ou de sa 

communication ;  

- Opinions, la formation, la réforme ou confirmation des attitudes à l'égard 

des sciences ;  

- Compréhension de la science, de son contenu, de ses processus et des 

facteurs sociaux. 
 

 Selon Fischhoff et Scheufele (2012), la communication scientifique doit 

accomplir quatre tâches interdépendantes : 

- Identifier la science la plus pertinente pour les décisions auxquelles les 

gens sont confrontés ;  

- Détermine ce que les gens savent déjà ; 
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- Concevoir une communication pour combler les lacunes critiques (entre ce 

que les gens savent et ce qu'il faut savoir) ;  

- Evaluer l'adéquation de ces communications. 

 Le but de la communication scientifique a été décrit par Burns et al (2003) 

avec une analogie, une étiquette concise qui personnalise les objectifs 

impersonnels de sensibilisation scientifique, de compréhension, d'alphabétisation 

et de culture : 
 

- La sensibilisation du public à la science vise à stimuler la prise de 

conscience de ces attitudes et opinions positives. 

- Compréhension publique de la science (son contenu, ses processus et ses 

facteurs sociaux). 

- La culture scientifique, quand les gens sont conscients, intéressés et 

impliqués, forgent des opinions sur la science et cherchent à comprendre la 

science. 

- La culture scientifique est un environnement sociétal qui valorise et 

soutient la science et la culture scientifique. 

 

 Un autre terme fréquemment utilisé en relation avec la science de la 

communication est celui de l’engagement du public avec la science. Comme 

décrit par McCallie et al (2009), l'engagement du public avec la science implique 

la collaboration de scientifiques et du public et permet aux personnes d'horizons 

divers et une expertise scientifique d’articuler et d’apporter leurs perspectives, 

idées, connaissances et valeurs en réponse à des questions scientifiques ou 

controverses liées à la science. Il s’agit d’un dialogue multidirectionnel entre les 

personnes qui permet à tous les participants d’apprendre et d’exprimer leur 

opinion. 

 La communication scientifique peut impliquer des praticiens des sciences, 

des médiateurs et d’autres membres du grand public, d’égal à égal ou entre les 

groupes. 

 Rowe et Frewer (2005) ont décrit les principaux types de méthodes de 

communication scientifique comme une approche en trois volets : 

 

 Communication (informations émanant du "sponsor" - organisation 

scientifique - aux représentants publics). 

 Consultation (direction du voyage des informations des représentants du 

public au sponsor). 

  Participation (communication à deux sens). 
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 Bucchi (2008) a présenté un cadre multi-modèle similaire comprenant : 

transfert, consultation et connaissance - coproduction. 

Science pour tous (2010) a présenté trois approches de communication clés : 

Transmettre (inspirer, informer, changer, éduquer, renforcer les capacités et 

impliquer ou influencer la décision des autres), Recevoir (utiliser l'expérience, les 

points de vue, les compétences, la connaissance des autres pour informer, inspirer, 

éduquer ou construire votre propre capacité ou décision), Collaborer (collaborer, 

envisager, créer ou décider quelque chose ensemble).  

Toute communication scientifique implique une combinaison de ces différentes 

approches en fonction des besoins du public et du scientifique impliqué. 
 

 McCallie et al. (2009) ont présenté un modèle en trois dimensions axé sur 

le rôle du public, des experts et le contenu du forum de discussion. 
 

 La communication scientifique fait appel à une expertise de plusieurs 

disciplines (Fishhoff & Scheufele, 2012): spécialiste en la matière, pour avoir les 

faits réels, scientifiques de décision pour identifier les faits afin qu’ils ne soient ni 

oubliés ni enterrés, les sciences sociales et comportementales, pour formuler et 

évaluer les communications et les praticiens de la communication afin de créer 

des canaux de confiance entre les parties. 
 

  Pour la plupart, cependant, les scientifiques, à titre individuel, sont seuls 

obligés de deviner comment répondre aux besoins d’information de leurs publics. 

C'est pourquoi les collèges et universités doivent mieux former les former à mieux 

diffuser et expliquer les résultats de leurs travaux de recherche. 
 

3. Les modalités de communication de la science à l’ère d’internet 
 

 Il existe de nombreuses possibilités pour communiquer la science à 

travers : 
 

 Journalisme traditionnel (imprimé et audiovisuel) ; 

 Evénements physiques ou en face à face ;  

 Conférences publiques, débats, dialogues, centres scientifiques, musées 

scientifiques, etc ; 

  Interactions en ligne : e-journalisme, sites Internet, blogs, podcasting, 

Facebook, Twitter, et autres activités de médias sociaux. 
 

 À l'ère d'Internet, les médias sociaux offrent aux scientifiques un moyen 

puissant d'améliorer leur profil professionnel et d'agir en tant que voix publique 

des sciences. Au fur et à mesure que les avantages deviennent évidents et que des 

indicateurs spécifiques sont développés pour compléter les portefeuilles des 

scientifiques, les médias sociaux peuvent être partie intégrante de la boîte à outils 
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du chercheur. Les chercheurs et les étudiants dans le domaine des sciences doivent 

maitriser l’utilisation des médias sociaux pour comprendre leur fonctionnement, 

leur impact sur la science et la vie en général afin les utiliser efficacement. 
 

 Selon Bik et Goldstein (2013), la visibilité publique et les discussions 

constructives sur les réseaux de médias sociaux peuvent être bénéfiques pour les 

scientifiques, influant sur la recherche de différentes manières : 

- Les outils en ligne améliorent l'efficacité de la recherche ; 

- La visibilité en ligne ;  

- Permet de suivre et d'améliorer les indicateurs scientifiques des médias 

sociaux ;  

- Améliore le réseautage professionnel en élargissant les «impacts plus 

larges», etc. 
 

 Les scientifiques peuvent maximiser la portée de leur message en tenant 

compte des points suivants : 
 

 Établir un site Web professionnel ;  

 Localiser les conversations pertinentes en ligne ;  

 Naviguer dans la masse d’informations présentes sur la toile ; 

 L'information interagit avec divers participants à travers la foire aux 

questions ; 

  Atteindre l’audience cible. 
 

 Quel que soit le canal de communication choisi, une communication 

efficace suppose deux principes importants : la rationalité et la planification. 

Cette étape permet d’identifier les opportunités, mais surtout les limites de la 

communication et la capacité de construire, comme dans tout texte littéraire, un 

dialogue avec le public, imaginant pour un instant quelle peut être la réaction de 

notre interlocuteur et, en conséquence, l’adapter à la réponse. Pour se faire, il est 

important que certaines règles soient suivies :  
 

 Respecter la vérité factuelle ;  

 Ne pas négliger les conséquences négatives possibles de la recherche 

(Carrada, 2006) ;  

 Ne pas insister davantage sur les résultats que ce qui est légitime parce 

qu'un public qui a été déçu une fois sera toujours sceptique ; 

  Ne pas omettre d'autres options ; 

  Déclarer d'éventuels conflits d'intérêts ;  

 Etre éthique, responsable et transparent (Science for all, 2010).  
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 Les scientifiques doivent déclarer les valeurs de leur travail, mais aussi 

divulguer les implications sociales de leur travail ainsi que le travail des autres, et 

leur propre opinion, positive ou négative. De nos jours, les scientifiques disposent 

d’énormes moyens pour se faire entendre de sorte que, d’une part, leur travail soit 

valorisé et d’autre part, le public soit bien informé. 

 

 

 

 4. Conclusion : 
 

           Les multiples révolutions actuelles de la science et de la technologie ont un 

impact immense sur la société d'aujourd'hui et affectent l'avenir de l'humanité et 

de la terre. La science et la société se reconfigurent et ont besoin l'une de l'autre.  

 Les scientifiques ont l’obligation morale envers le public, celle de produire 

des informations factuelles, intelligibles, informations opportunes et de rendre 

compte de leur gestion des fonds publics utilisés pour soutenir leur travail. Une 

grande partie de la recherche en cours est financé avec des fonds publics, il est 

évident qu'il est nécessaire d'informer les citoyens sur les principaux résultats de 

la recherche, afin de permettre aux personnes intéressées de suivre les 

développements en cours et à se forger leur propre opinion sur la base de données 

et de faits scientifiques solides.  
  

  Les communications sont adéquates s’ils transmettent aux personnes les 

informations dont elles ont besoin sous une forme compréhensible et exploitable. 

 Pour réaliser cela, nous considérons que les collèges et les universités 

doivent mieux former les scientifiques aux outils dacquois à la diffusion des 

résultats de leurs travaux de recherche.  
 

 Les étudiants qui se spécialisent en sciences devraient suivre des cours sur 

la communication des résultats de la recherche scientifique au public. Comme 

nous l'avons noté, la plupart des facultés des sciences en Algérie ne proposent pas 

de cours en communication ni en communication scientifique. Les scientifiques 

Algériens manquent de présence dans le monde de l’élite scientifique 

probablement en raison du manque de compétences en matière de communication 

efficace.  
 

 Fischhoff et Scheufele (2012) ont souligné que la nature des technologies 

émergentes, la transformation en cours de nos infrastructures de communication et, 

surtout, les connaissances des sciences sociales sur les publics non experts et leurs 

interfaces avec d'autres acteurs de la société accordent également une place 

importante aux étudiants en sciences sociales dans cette démarche. De plus, les 
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universités devraient offrir des ateliers pour former des scientifiques ayant déjà 

entamé leur carrière de chercheur à communiquer plus efficacement avec les 

médias. Les scientifiques, les décideurs et les universitaires doivent penser de 

manière créative à de nouvelles orientations pour reconstruire les interfaces 

science-société et pour participer aux débats en cours autour des technologies 

émergentes. Il est nécessaire de construire une infrastructure collaborative entre 

les scientifiques et la société, en raison de problèmes comme le réchauffement de 

la planète, les nanotechnologies, toutes sortes de biotechnologies, etc., estompent 

de plus en plus les frontières entre la science, la société et les politiques. 
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  دكتوراه طالبة

 20جامعة الجزائر 
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 20/20/0282تاريخ النشر  :           81/20/0282تاريخ القبول:                 81/88/0281تاريخ االستالم: 

 : ملخص
 

نيفات العاملية التي تهتم بتقييم مؤسسات التعليم العالي، ومن بين ظهرت العديد من التص

 هذه التصنيفات تصنيف ويب متركس اإلسباني الذي يعتمد على املواقع اإللكترونية للجامعات.

واملعايير التي يعتمد عليها  هذه الدراسة إلى التعريف بتصنيف ويب متركس ومنهجيته تهدف

معرفة موقع الجامعات الجزائرية منه محليا كّما تهدف إلى ، في التصنيف العالمي للجامعات

وإقليميا وعامليا، مع اقتراح بعض الحلول التي من شأنها املساهمة في تحسين ترتيب الجامعات 

 الجزائرية.

تحتاج إلى املزيد من الّتحكم في املعايير  الدراسة إلى أن الجامعات الجزائرية توصلت

سّيما الحضور االلكتروني للجامعات من خالل إبراز اإلنتاج العلمي  الخاصة بهذا التصنيف، ال 

واألكاديمي على املواقع الّرسمية للجامعات، وإيالء األهمية الكافية ملواقع التواصل االجتماعي 

شر في الّدوريات العلمية العاملية.
ّ
 املهتمة بتثمين اإلنتاج العلمي والن

 

الجامعننات مليننة للجامعننات، تصنننيف ويننب متننركس للجامعننات، التصنننيفات العاتفااحيــة: املكلمــات ال

 .الجزائرية، مواقع الويب
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Abstract:  
 

 Many World Universities Rankings are interested in evaluation higher 

education institutions. Among them perhaps is the Spanish Webometrics, which 

depends on electronic web sites. This study is intended to define Webometrics and 

its methodology and the criteria it uses to rank universities worldwide. Likewise, it 

seeks to know about the local, national and international standing of Algerian 

universities. It goes without ignoring proposing some solutions, which may 

improve Algerian Universities Rankings. 

The study concludes witch focusing on the shortcomings of the Algerian 

Universities in maintaining criteria concerning such rankings especially what 

concerns electronic presence of universities through highlighting the scientific 

production on the official web sites of universities and the promotion of social 

networks concerned with scientific production and publication in the different 

international scientific journals. 
 

Keywords: Global Universities Rankings; Webometrics Ranking of Universities; 

The Algerian Universities; Web sites  .   

 
 

  :مقدمة . 2

البيئة األكاديمية، أصبحت الجامعات تسعى للمقارنة املرجعية مع مثيالتها  ظل عوملة يف

الب واملنسوبين، لتظهر تصنيفات عاملية تهتم بتقييم هذه املؤسسات 
ّ
عامليا، والّتنافس على الط

القرن على العديد من املستويات، حيث اعتبرت هذه التصنيفات األكاديمية العاملية مع بداية 

الحادي والعشرين، إحدى وسائل تقويم التعليم العالي وال سيما في البحث العلمي، وبهذا أصبح 

الّسعي وراء تحقيق مركز مرموق ضمن هذه الّتصنيفات هدف استراتيجي لكل جامعة، مما أدى 

إلى تزايد الّتنافس بين جامعات العالم. ومن بين هذه التصنيفات تصنيف ويب متركس 

ricsWebomet  اإلسباني، الذي يعتمد على املواقع اإللكترونية وما تنشره من أبحاث على شبكة

ويهدف هذا التصنيف بالدرجة األولى إلى دفع الجهات األكاديمية في العالم لتقديم ما  االنترنت،

لديها من أنشطة علمية، تعكس مستواها العلمي املتميز على االنترنت، أي أنه يحفز إتاحة 

امليسر والسريع إلى املحتويات العلمية واملنشورات األكاديمية، وتعزيز النشر املفتوح الوصول 

للنتائج العلمية، إذ يعتبر الشرط األساس ي في هذا التصنيف، هو توافر املؤسسات األكاديمية على 
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حضور إلكتروني مستقل من خالل نطاق إلكتروني خاص، وهو من بين التصنيفات العاملية الذي 

 الجامعات الجزائرية إلى تحسين ترتيبها فيه. تسعى

على أن تخطوا خطوات واضحة نحو في إطار حرص الجامعات الجزائرية  إشكالية البحث:

جاءت هذه الدراسة لتطرح التساؤل  للجامعات، Webometrics تحسين ترتيبها ضمن تصنيف

 التالي:

للجامعات  ricsWebomet ما هو واقع ترتيب الجامعات الجزائرية حسب تصنيف

 ؟2018 إصدار جويلية

ما تكيفت الجامعات الجزائرية مع معايير تصنيف فرضية البحث:
ّ
كلما  ، Webometricsكل

 برز تصنيفها العالمي.

الصادر في إسبانيا عن املجلس العالي للبحث  Webometrics يعّد تصنيفأهمية البحث: 

العالي والبحث العلمي على االنترنت،  العلمي، الذي يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم

، من التصنيفات Open access وتشجيع نشر املقاالت العلمية املحكمة بطريقة الوصول الحر

ومن خالل اطالعنا على التقييم األخير التي بدأت املؤسسات األكاديمية الجزائرية في الظهور فيها، 

، نالحظ أّن الجامعات الجزائرية لم 8102في شهر جويلية  Webometrics للجامعات الصادر عن

تستطع بعد إحراز مراتب متقدمة في هذا التصنيف، لذلك تكمن أهمية دراستنا في التطرق إلى 

والتعرف على ترتيب الجامعات الجزائرية دوليا، ، Webometrics املعايير التي يعتمد عليها تصنيف

 تحسين مراكزها في التصنيف.إفريقيا وعربيا واالستراتيجيات املتبعة من طرفها ل
 

 الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى هذهأهداف البحث: 

 التعرف على تصنيف Webometrics .ومنهجيته 
 التعرف على ترتيب الجامعات الجزائرية ضمن تصنيف Webometrics. 
 تحديد أهّم أسباب تدني مراتب الجامعات الجزائرية ضمن تصنيف 

Webometrics. 
 م بعض الحلول التي من شأنها تحسن من ترتيب الجامعات الجزائرية.تقدي 
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  الاصنيتفات العاملية للجامعات .0
 

 تعريف الاصنيتفات العاملية للجامعات 2.0

تصنيف الجامعات على أنها " مجموعة  (Usher et Savino)كّل من أشر وسافينويعّرف 

واملعاهد وفق ملجموعة من املؤشرات العامة،  من القوائم التي يتّم فيها ترتيب ومقارنة الجامعات

ترتب ترتيبا تنازليا ويتّم عرضها على شكل جداول الترتيب، مثل تلك التي تستخدم في ترتيب الفرق 

ا تحرزه من انتصارات أو خسارات
ّ
 (Usher, 2007) الرياضية من األفضل إلى األسوأ تبعا مل

ها "أسلوب علمي منظم يقوم على أساس جمع كّما عّرفت التصنيفات العاملية للجامعات بأن

معلومات من الجامعات واملراكز البحثية من خالل مجموعة من اإلحصائيات أو استبيانات توزع 

على الدارسين واألساتذة واملجتمع الخارجي، وموقع الجامعة على االنترنت في ضوء مجموعة من 

تقّدمها ووضعها الّتنافس ي بين الجامعات  املعايير للتعّرف على مستوى الجامعة والبرامج الّتي

 (.0280)أحمد سهام، األخرى"

وهناك من عّرفها أيضا على أنها "قائمة من املؤسسات األكاديمية املرتبة بناءا على مكانتها 

الّتي تتحدد على أساس مجموعة من العوامل الواضحة)املعايير(، حيث ينظر إليها بموضوعية 

ى أساس مجموعة من البيانات اإلمبريقية، أو الّرأي املنبثق من كمؤشر لجودة املؤسسات عل

لبة الحاليين، واملتوقع التحاقهم 
ّ
الّدراسات املسحية املختلفة للعلماء واألكاديميين والخّريجين والط

 (.0280)علي حسين، ". مستقبال، والعاملين من خّريجي املؤسسة، واملنشورات البحثية وأّدلتها
 

 نيتفات العاملية للجامعاتالاص أهداف 0.0

)عبد الرزاق لتحقيق جملة من األهداف وهي: جاءت التصنيفات العاملية للجامعات

 (0280إبراهيم، 

 .تشجيع الجامعات للّتطوير املستمر 

 .تحسين الّتنافس اإليجابي بين الجامعات 

 .إدراك البعد الّتمويلي وأهميته في موازنة الجامعات 

 لبة وهيئة ال
ّ
 تدريس لاللتحاق بالجامعة.استقطاب الط

 .مساعدة الحكومات وسلطات اعتماد التصنيفات بشأن تقييم الجامعات 
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 .تعّرف طبيعة عمل املؤسسة التعليمية واألخذ في االعتبار رسالتها وأهدافها 

 .قياس املخرجات اعتمادا على املدخالت 

 .استخدام مقاييس الجودة بناءا على رأي النظراء والخبراء 

 ؤسسات الاصنيف العاملية للجامعاتأهّم م2.0

وجد عّدة مؤسسات حول العالم تقوم بتصنيف جامعات العالم، وتتباين تصنيفات هذه 

 املؤسسات وفقا ألهدافها ومعاييرها ومنهجيتها. ومن أهّم هذه التصنيفات نذكر:

 الاصنيف األكاديمي لجامعات العالم ARWU  

 (Academic Ranking of World Universities) يعّد الترتيب األكاديمي لجامعات العالم
ARWU الصادر عن جامعة جياوتونغ شنغهاي (Shanghai Jiao Tong University)  األكثر

  .0220انتشارا في األوساط األكاديمية، أطلق ألول مّرة في جوان 

لتخضع  جامعة منها، 8222جامعة في العالم، ثّم يتم ترتيب  0222يقوم التصنيف بفحص         

جامعة على املوقع  022جامعة، لتنشر قائمة أفضل  022مّرة أخرى للمنافسة على مركز أفضل 

بدأ التصنيف بنشر قائمة  0282اإللكتروني للتصنيف في شهر سبتمبر من كّل عام، ومنذ 

 (.Shanghai Ranking)122و 028الجامعات املرتبة ما بين املرتبة 

ة معايير لقياس جودة الجامعة وكفاءتها وهي: جودة التعليم، يعتمد التصنيف على أربع       

. األداءجودة التدريس، مخرجات البحث ومعيار نصيب الفرد من 
(www.shanghairanking.com.) 

 

  لاايمز للجامعات العامليةاتصنيف Times Higher Education 
من أحد أبرز الترتيبات  Times Higher Education ايمز للجامعات العامليةيعّد ترتيب الت

العاملية لتقييم الجامعات، هو عبارة عن قائمة سنوية تصدر عن مجلة التايمز البريطانية، أول 

 Times Higher Education(THES-QS)، وعرف آنذاك باسم0221صدور له كان عام 

Supplement- مع شركة  الذي كان يصدر مشاركةQS QuaquarelliSymonds  0222حتى عام. 

http://www.shanghairanking.com/
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يقوم الترتيب بتقييم الجامعات ذات الكثافة البحثية عبر مهامها األساسية: التدريس، البحث، 

مؤشرا إلعداد منهجية شاملة ومتوازنة بالتشاور مع  80نقل املعرفة والنظرة الدولية، يستخدم 

ثقة الطلبة واألكاديميين، إضافة إلى األخذ بآراء اإلدارات الجامعات الرائدة في العالم والتي تحظى ب

. ومتوازنةالجامعية والصناعة والحكومات سعيا لتوفير مقارنة شاملة 

(www.timeshighereducation.com.) 

 التصنيف العالمي للجامعات QS 
 Quarquarelli ترتيب يصدر عن شركة تعليمية مهنية تدعى QS معاتالترتيب العالمي للجا     

Symonds (كواكواريلي سيموندس ،) ولها مكاتب رئيسية في كّل من لندن، 8222تأسست عام ،

باريس وسنغافورة، وأخرى متفرقة في أنحاء العالم. تهدف هذه الشركة إلى رفع مستوى املعايير 

بن )الجامعات. على معلومات عن برامج الدراسة في مختلف  العاملية للتعليم العالي والحصول 

 (.0280أحمد صائغ، 

جامعة حول العالم باستخدام معايير، ليصدر  1222أكثر من  QSيقّيم الترتيب العالمي للجامعات 

التقرير سنويا في شهر جوان من كّل عام، ليكون الترتيب املعلن للعام الجاري معّبرا عن ترتيب 

هو معّبر عن ترتيب الجامعات  0281لعام الدراس ي، فمثال الترتيب املعلن عنه عام الجامعات ل

 .0282/0281للعام الدراس ي 
 

  :للجامعاتWebometrics تصنيف .2
 

 :النشأة والهدف 2.2

وهي مجموعة بحثية تنتمي إلى  Cybermetricsمخبر  عنWebometrics يصدر تصنيف

 Consejo Superior de Investigaciones Scientificas أكبر مؤسسة بحثية اسبانية عامة وهي
(CSIS) ،4002 منذ سنة .(Aguilli, 2013) 

هو نظام لترتيب الجامعات، الذي يستخدم شبكة االنترنت والنشر االلكتروني كمؤشرات، 

لم يكن الهدف األساس ي للترتيب ترتيب املؤسسات الجامعية، بل تعزيز النشر على شبكة االنترنت 

. الجامعاتمبادرات الوصول الحر، لكن سرعان ما أظهر قدراته على ترتيب مواقع ويب  ودعم
(Nisson, 2012.) 

http://www.timeshighereducation.com/
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يرتب التصنيف الجامعات استنادا إلى مدى قوة وجود الجامعات في مواقع الويب، 

ومستودعاتها واالتصاالت العلمية غير الرسمية، ويشجع جميع املؤسسات والباحثين أن يكون لهم 

 على االنترنت يعكس أنشطتهم من أجل تحسين أدائهم على شبكة االنترنت.وجود 

هذا التصنيف هو إذا بمثابة مؤشر على التزام الجامعات باالستفادة من االنترنت لعرض 

نتاجها العلمي واألكاديمي، لكي تتم االستفادة منه من قبل اآلخرين. وإذا ما أرادت أي جامعة إحراز 

فإن عليها أن تعيد النظر في محتويات مواقعها على االنترنت لتتناسب مع  تقدم في هذا الترتيب

قاسمية، ). التصنيفمكانتها العلمية، وستجد أّن مركزها في التقييم قد تغير إلى األفضل في 

يتم إصدار نتائج التقييم في شهر جانفي وجويلية من كل سنة، على املوقع الرسمي (. 0280

 ./Webometrics: www.webometrics.info لتصنيف

 :املؤشرات املعامدة في الاصنيف 0.2

ألف جامعة يف العامل  42هناك تطور يف منهجية التصنيف، حيث يتم حاليا ترتيب أكثر من  كان
(Bershadskaya, 2016)  مع ، يعتمد التصنيف على مجموعة من املؤشرات التي تتناسب

 خصوصية الحضور االفتراض ي للجامعات.

يعتمد املؤشر على مفاهيم مؤشر شنغهاي التجميعي للنشر الشبكي، واملستند إلى فكرة 

ويسعى للموازنة بين النشاط واألثر للجهد البحثي  Web Impact Factorالشبكي للمعلومة األثر

 (.0280)السعودية،  الجامعة.في 

 إلى مجموعتين: Webometricsليها تصنيف تنقسم املؤشرات التي يعتمد ع

  مؤشر الحضورVisibility يعتمد هذا املؤشر على تأثير جودة محتويات موقع :

الجامعة بناء على استناد افتراض ي، من خالل حساب الروابط الخارجية التي 

يستقبلها املوقع اإللكتروني من مواقع أخرى. وتمثل هذه الروابط الخارجية 

وقيمة املعلومات وفائدة الخدمات  انة املؤسساتية واألداء األكاديمياعترافا باملك

حسب إدراجها في املواقع اإللكترونية، بناء على معايير ماليين من محّرري شبكة 

 (.0280)الصديقي،  .العالماالنترنت من جميع أنحاء 
 SEO Majestic يتّم جمع بيانات هذا املؤشر من أهّم مقّدمي هذه املعلومات وهما

 .Ahrefsو  
 مؤشر النشاط Activity ::يندرج تحت هذا املؤشر ثالثة مؤشرات فرعية وهي 

http://www.webometrics.info/
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 التواجد Presence : يشير إلى العدد اإلجمالي لصفحات الويب املستضافة

في نطاق ويب الجامعة والنطاقات الفرعية وجميع أنواع امللفات بما في 

 PDF (www.webometrics.info.) ذلك امللفات الغنية مثل ملفات

 االنفتاح Openness   أوTransparency: يقيس هذا املؤشر توجه

الجامعة لإلسهام في بناء املحتوى املعرفي العالمي، من خالل قياس 

 Google مشاركة الجامعة في املكتبة اإللكترونية للمحرك الشهير

Scholarl ،ات ذات طبيعة محددة كملفاتوذلك ضمن ملف PDFو Doc 
وهذا من خالل قياس عدد االستشهادات للمؤلفني  (0280)السعودية، وهكذا.

 األكثر استشهادا هبم.
 الجودة Excellence  أوscholar : من األوراق  %82يقيس املؤشر

تخصص، وتجمع البيانات خالل  00العلمية األكثر استشهادا بها في 

 (. www.webometrics.info.)رةالخمس سنوات األخي
 

 يوضح الجدول التالي وزن كل مؤشر ومصدر جمع بياناته:

 Webometrics مؤشرات تصنيف: 2الجدول 

    

 مصدر مجع البيانات الوزن املؤشر
 Ahrefs – Seo Majestic 50% احلضور

 Google 05% التواجد النشاط

 Google scholar citaion 10% االنفتاح

 Scimago 35% اجلودة

   

 من إعداد الباحثة اعتمادا على املوقع الرسمي للتصنيف املصدر:

 

 حساب الصيغة النهائية املستخدمة حلساب ترتيب اجلامعة على النحو التايل: يتم  
 .(Khedim, 2015)[4/+ )الوجود + االنفتاح + اجلودة(  4احلضور /]النتيجة النهائية = 

http://www.webometrics.info/
http://www.webometrics.info/


 
    

 Webometricsترتيب مواقع ويب الجامعات الجزائرية حسب تصنيف                             بن بوزيد هجيرة

             
     

194 

 

من شهر جانفي أو جويلية، اعتمادا على الطبعة، ويتم  40و 00كما يتم مجع البيانات يف الفرتة ما بني 
 احلصول على كل  متغري مرتني على األقل خالل تلك الفرتة، ليتم اختيار القيمة القصوى لتفادي األخطاء

 

 :Webometricsمواقع ويب الجامعات الجزائرية وتصنيف  .4

 ترتيب مواقع ويب الجامعات الجزائرية عامليا2.4
 

نجد أّن ، 0281للجامعات إصدار جويلية  Webometricsمن خالل تصفحنا لتصنيف 

 02يوضح ترتيب أحسن  الجدول التاليو موقع إلكتروني دخل الترتيب ضمن التصنيف،  820

 :جامعة جزائرية

 0281إصدار جويلية  ويب متركس صنيفحسب ت جامعة جزائرية 02أحسن ترتيب : 0الجدول 

 

الترتيب  التواجد الحضور  االنفتاح الجودة

 العالمي

الترتيب   الجامعة

 الوطني

0212 8010 0210 000 
1790 

جامعة اإلخوة منتوري. 

 قسنطينة

 28 

8021 0100 0000 8018 

2314 

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا. هواري 

 بومدين

 20 

 20  جامعة باتنة 2495 8001 0020 1012 0220

8100 0221 1001 0820 
2601 

جامعة جياللي اليابس. 

 سيدي بلعباس

 21 

0122 0022 0201 100 
2625 

جامعة أبو بكر بلقايد. 

 تلمسان

 20 

 20  جامعة بجاية 2877 102 2200 0110 0220

0018 0222 1181 018 
3045 

جامعة محمد خيضر. 

 بسكرة

 22 

. 28جامعة سطيف  3118 8800 82220 0220 0000  21 
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 فرحات عباس

4075 4298 3159 539 3134 
جامعة قاصدي مرباح. 

 ورقلة

 22 

2072 3280 12260 2908 3342 
جامعة باجي مختار. 

 عنابة

 82 

2625 2337 10883 2927 3398 
املدرسة متعددة 

 التقنيات. الجزائر

 88 

2758 4324 9270 2553 3414 
جامعة مولود معمري. 

 وزو تيزي 

 80 

2610 3977 10515 2879 3474 

جامعة العلوم 

والتكنولوجيا محمد 

 بوضياف. وهران

 80 

 81  جامعة جيجل 3494 3237 11767 3578 2399

2728 3471 10990 4139 3593 
جامعة سعد دحلب 

 البليدة

 80 

2676 4250 11306 2525 3646 
جامعة امحمد بوقرة 

 بومرداس

 80 

 82  جامعة مسيلة 3714 1449 10906 4575 2893

3767 3413 8011 2533 3739 
جامعة عبد الحميد ابن 

 باديس مستغانم

 81 

2378 5844 12256 4555 3790 
أحمد  28جامعة وهران 

 بن بلة

 82 

3118 3816 11738 1170 3888 
جامعة عمار ثلجي 

 األغواط

 02 

  ww.webometrics.infow:املصدر

 

http://www.webometrics.info/
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نالحظ من خالل الجدول أن بعض الجامعات الجزائرية بدأت تحقق مراتب ال بأس بها ضمن      

ت الجامعة األولى وطنيا املرتبة Webometrics تصنيف
ّ
عامليا وهي جامعة  8222، حيث احتل

 0081في املرتبة  اإلخوة منتوري، تليها جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 20قسنطينة 

، 0028، 0120عامليا، كما جاءت كل من جامعة باتنة، سيدي بلعباس، تلمسان وبجاية في املراتب 

عامليا على التوالي. أما باقي الجامعات املصنفة فقد احتلت املراتب ما بين املرتبة  0122و 0000

 عامليا، وهي مراتب جّد متدنية. 00121و 0210

، فإن أحسن مرتبة تحصلت عليها 0281إصدار جانفي  Webometrics ومقارنة بتصنيف    

عامليا والتي احتلتها جامعة هواري بومدين للعلوم  0002الجامعات الجزائرية هي املرتبة 

جامعة عاملية ليتراجع العدد إلى  0222جامعات جزائرية ضمن أفضل  22والتكنولوجيا، كما نجد 

 .0281جامعات في إصدار جويلية  20

وما لفت انتباهنا أيضا أن الجامعة التي احتلت املرتبة أولى وطنيا كان بفضل مؤشر التواجد    

واالنفتاح، ومن حيث مؤشر الحضور فاحتلت جامعة باتنة املرتبة، أما من حيث مؤشر الجودة 

 فعادت املرتبة األولى إلى جامعة هواري بومدين.

زيز مبادرات الوصول الحر في إطار اإلتاحة هو تع Webometrics إن من أهم أهداف تصنيف    

الحرة للمنشورات العلمية على الشكل اإللكتروني، إال أن جامعاتنا لم تستثمر في هذا املؤشر 

)مؤشر االنفتاح(، إذ نجد أن الجامعة التي احتلت املرتبة األولى وطنيا من حيث هذا املؤشر 

توري بقسنطينة لتليها جامعة جياللي اليابس في عامليا وهي جامعة االخوة من 8010احتلت املرتبة 

عامليا وهي مراتب  82221و 0002عامليا، لتحتل باقي الجامعات مرتبة ما بين املرتبة  0221املرتبة 

متدنية جدا. وبتصفحنا ملواقع ويب الجامعات الجزائرية نجد أن العدد القليل من الجامعات التي 

خالل بناء مستودعات مؤسساتية رقمية، من أجل إتاحة  عمدت إلى توفير املصادر الرقمية من

 اإلنتاج العلمي للباحثين املنتسبين إليها، الذي من شأنه أن يساعد محرك الباحث العلمي
Google scholar .من حصر هذا اإلنتاج 

وما لفت انتباهنا أيضا أن لغة أغلبية مواقع ويب الجامعات الجزائرية تمزج بين اللغة العربية   

والفرنسية، وتحصر الجامعات التي أضافت اللغة اإلنجليزية إلى موقعها، كجامعة هواري بومدين 

وجامعة بلقايد بتلمسان اللتان أطلقتا موقعهما االلكتروني بثالث لغات وهي العربية، الفرنسية 
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قاها موقع واإلنجليزية، إذ أثبتت الدراسات أن لغة املوقع لها عالقة وطيدة بعدد الروابط التي يتل

 الويب، فاملواقع التي لم توفر نسخة باللغة اإلنجليزية تجلب عدد قليل من الروابط الخارجية. 

 

 

 ترتيب مواقع ويب الجامعات الجزائرية افريقيا0.4

 Webometricsتمكنت الجامعات الجزائرية من تحقيق نتائج نوعا ما إيجابية ضمن تصنيف      

 822جامعة جزائرية من الحصول على مراتب ضمن أفضل  81كّن للقارة اإلفريقية، وهذا ما م

إفريقيا،  01، حيث احتلت جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة املرتبة (Top 100)جامعة إفريقيا 

جامعات منها مراتب ضمن  21بينما عادت املراتب األولى إلى جامعات جنوب إفريقيا، والتي احتلت 

 .ادسة إفريقياالمي، لتليها جامعة القاهرة في املرتبة السجامعة على املستوى الع 022أفضل 

 جامعة إفريقيا 822والجدول التالي يبين مراتب الجامعات الجزائرية ضمن أفضل     

 

 جامعة إفريقيا 822الجامعات الجزائرية ضمن أفضل : ترتيب 2جدول 

 الترتيب اإلفريقي الجامعة

 01 جامعة اإلخوة منتوري. قسنطينة

 10 العلوم والتكنولوجيا. هواري بومدينجامعة 

 00 جامعة باتنة

 01 جامعة جياللي اليابس. سيدي بلعباس

 02 جامعة أبو بكر بلقايد. تلمسان

 22 جامعة بجاية

 22 جامعة محمد خيضر. بسكرة

 18 . فرحات عباس28جامعة سطيف 

 10 جامعة قاصدي مرباح. ورقلة

 28 جامعة باجي مختار. عنابة

 21 درسة متعددة التقنيات. الجزائرامل

 20 جامعة مولود معمري. تيزي وزو
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جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف. 

 وهران

22 

 822 جامعة جيجل

 Webometricsاملصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على املوقع الرسمي لتصنيف 

 ترتيب مواقع ويب الجامعات الجزائرية عربيا 2.4 

جامعة جزائرية احتالل مراتب ضمنها، فكانت  80جامعة عربيا تمكنت  822ى أفضل على مستو 

جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة، لتغيب الجامعات الجزائرية عن عربيا من نصيب  02املرتبة 

جامعات عربيا، لتواصل الجامعات السعودية ريادتها للترتيب العربي، ودخول جامعتان  82أفضل 

جامعة عاملية، لتليها الجامعة األمريكية في بيروت في املرتبة الرابعة  022ل سعوديتان ضمن أفض

 وجامعة القاهرة في املرتبة الخامسة عربيا.

 جامعة عربية: 822الجامعات الجزائرية ضمن أفضل والجدول التالي يوضح ترتيب     

 جامعة عربيا 822الجامعات الجزائرية ضمن أفضل ترتيب  :4جدول 

 لترتيب العربيا الجامعة

 02 جامعة اإلخوة منتوري. قسنطينة

 01 جامعة العلوم والتكنولوجيا. هواري بومدين

 02 جامعة باتنة

 08 جامعة جياللي اليابس. سيدي بلعباس

 00 جامعة أبو بكر بلقايد. تلمسان

 22 جامعة بجاية

 20 جامعة محمد خيضر. بسكرة

 21 . فرحات عباس28جامعة سطيف 

 22 قاصدي مرباح. ورقلة جامعة

 22 جامعة باجي مختار. عنابة

 20 املدرسة متعددة التقنيات. الجزائر

 22 جامعة مولود معمري. تيزي وزو

 Webometricsاملصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على املوقع الرسمي لتصنيف 
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 :خاتمة .5
 

للجامعات، والذي يقوم  Webometricsالدراسة تعرفنا على تصنيف من خالل هذه    

بتصنيف الجامعات حسب مواقعها اإللكترونية، كما تعرفنا على ترتيب مواقع ويب الجامعات 

، حيث بّينت الدراسة أن 0281الجزائرية عامليا، إفريقيا، عربيا ومحليا حسب إصدار جويلية 

سن ترتيب بعض ترتيب جامعاتنا ال يزال بعيد عن مصف ترتيب الجامعات العاملية، ورغم تح

فما زال هناك الكثير من اإلجراءات والتحسينات الجوهرية التي ينبغي على السلطات  الجامعات

 العمومية القيام بها لتحسين صورة وتصنيف الجامعة الجزائرية.

وبهدف تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية وجعل مواقعها اإللكترونية ضمن أفضل املواقع 

 ة من التوصيات التي يمكن اقتراحها وهي:اإللكترونية، هناك جمل

 دعم الروابط الداخلية والخارجية ملوقع الجامعة. .8

 تحويل املصادر التقليدية إلى صيغ رقمية إلثراء موقع الجامعة. .0

 النشر في املجالت الدولية املحكمة وباللغة اإلنجليزية. .0

 ترجمة صفحات الويب إلى اللغة اإلنجليزية. .1

 ختلف فرق ومخابر البحث على املوقع اإللكتروني للجامعة.نشر اإلنتاج العلمي مل .0

 إنشاء املستودعات الرقمية واملكتبات الرقمية لحصر اإلنتاج العلمي للجامعة. .0

 ....PDF،Doc  ،PTT إثراء املوقع باستخدام امللفات الغنية مثل .7
 قائمة املراجع :. 6

ترتيب الجامعات املصرية في ضوء  أحمد سهام يس. تهامي جمعة سعيد، دراسة تقويمية لواقع.8

،  ص 0280، 18، ع.82معايير التصنيف العاملية للجامعات، مجلة مستقبل التربية العربية، مج.

 011-800ص.

 ،التصنيفات الدولية للجامعات: تجربة الجامعات السعودية ،بن أحمد صائغ عبد الرحمن.2

 . متاح على الرابط01-00ص ص. ، 0280، 0ع.،]على الخط[ لياملجلة السعودية للتعليم العا
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chers.moe.gov.sa/ar/Publications/Pages/SaudiJournal.aspx .جانفي  02االطالع  ]تاريخ

0281] 
، متاح على 0280السعودية. وزارة التعليم العالي، الجامعات السعودية على الخارطة الدولية، .3

 [0281جانفي  02االطالع  ]تاريخ، /https://www.moe.gov.sa/ar الرابط
ظبي:  والتحديات، )أبو األكاديمي الدولي للجامعات العربية الواقع  سعيد التصنيفالصديقي .4

 .(سلسلة محاضرات اإلمارات ،0280، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
يفات العاملية للجامعات وموقع الجامعات العربية عبد الرزاق إبراهيم ويج محمد، التصن.5

املؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان الجودة للتعليم  ،والبحرينية منها: رؤية نقدية

. rhttp://www.qqa.gov.bh/a ]على الخط[. متاح على الرابط 0280والتدريب، البحرين، فيفري 
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 إشكالية املسرح اإلفريقي التقليدي بين الكائن و املمكن
The problem of traditional African theater between 

the object and the possible 
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  :ملخص

أو ما يسمي باملسرح االفريقي  ،لكت معمورة افريقيا اشكال فرجوية ما قبل املسرحيةامت             

سعيت فغي هذا البحث بالتعريف و قد ،التقليدي قبل عصور عدة قبل التاريخ للمسرح نفسه 

التي تناولها حول األشكال  األمثلةالتقليدي و تأكيد فرضية وجوده من خالل  اإلفريقيباملسرح 

 األول تطور هذا املسرح و التأصيل له و السبب  أعاقتالتي  األسبابمع ذكر  ،ما قبل املسرحية 

 .بغية استعمارها  اإلفريقي لفنون و حضارة الشعب األجنبيو املباشر هو قمع االستعمار 

 . االستعمار، املسرح القديم    ،رقص    ،غناء   ،أدائية عروض :يةتفتا املكلمات ال
 Abstract:  
The africain word got diffrant shaps of performance shows before getting to the 

play piece or what’s called the traditional africain theatre eras before stating with 

theatr historiy itselef 

I aimed in the resesearch to intreduce the traditional  africain theatr and affirme its 

existance by using the axamples shaps before the play piece with mentioning the 

resons thats obstructed the developement of theatr and the first main reasonis the 

foreigne colonisation suppresion of the arts and civizaton. 
 

Keywords: Theater ;dancing; singing ;performance show ;foreignecolinisation. 

mailto:Khaliroza.art91@gmail.com


  الي روزةـخ     

            شكالية املسرح اإلفريقي التقليدي بين الكائن و املمكنإ                                   بلبشير عبد الرزاق  

             
     

203 

 

  :مقدمة

يذكر املؤرخين املسرحين بان األفارقة  امتلكوا مسرحا، أو ما يعرف باألشكال ما قبل املسرحية 

منذ زمن بعيد ،و أن لهذه األشكال التقليدية للمسرح اإلفريقي" جذورها االجتماعية، و الدينية 

، 

األساس ألعمال و السياسية ،التي تري من منظور املجتمعات القبلية، و قد شكل هذا املوروث 

الفنية لكثير من الكتاب املسرحين الذين نالت أعمالهم إعجاب األفارقة، و غير األفارقة علي 

السواء"، و قد تطور هذا املسرح  من خالل املوروث الجماعي، و العائلي معا مما جعله ينتشر في 

 ربوع القارة، و انتقل من جيل إلي جيل أخر.

أطفاال، و ارتكز هذا املسرح علي مراسم و أشكال، و تفاصيل، و مشاركا فيه رجاال،  نساء، و 

 تقنيات مثلت أفضل إخراج مسرحي عند األفارقة.

 املسرح اإلفريقي القديم 1-

عرفت قارة افرقيا مسرحا لكن ليس بمفهومه املعاصر ،  بل هو مسرحا يقوم على األداء و    

عها في مناسبات و طقوس دينية حينما كان التمثيل والرقص و الغناء ،  والتي كانت تؤدي جمي

،  الطوب أو  ر ،  و البقر  ، وأوثان من الخشبيعبد سكان افريقا قبل قرون عدة الشمس ،  القم

فهذا املسرح كان أدائيا لم يحتوي على نص منظم،  بل كانت عبارة عن حركات ابتدائية مرتبطة 

سان،" على الرغم من أن إفريقيا  لم تعرف بالطقوس،  أو بهلوانية فرجوية يقوم بها هذا اإلن

املسرح بمعناه الحديث إال في فترة متأخرة نسبيا،  فإنها عرفت املسرح بمعناه التقليدي منذ 

عصور تسبق التاريخ نفسه،  وال نقصد باملسرح التقليدي هذا املسرح بوصفه نصا مسرحيا،  أو 

التقليدي الدراما و األداء التمثيلي بشكل  بناء و خشبة أو عرض و ممثلين ولكننا نقصد باملسرح

عام سوءا كان هدفه الترفيه،  أو التوجيه،  أو التثقيف،  أو كان مجرد أداء طقس ي اجتماعي،  

 أو ديني

وهناك العديد من الدالئل التي دونها الراحلة واملؤرخين ضمن أعمالهم تدل على مدى قدم 

رق الفرنس ي بالفوص إلى شفريقيا،  فقد أشار املستإ نشأت هذا اللون الفني الدرامي التقليدي في

 بعض نماذج لهذه الدراما في غرب القارة" 

أشار الكاتب الودار اوكانو من جمهورية بنين بغرب القارة في سيرته الذاتية املنشورة عام   

،  اي بعد خمسة قرون من رحلة ابن بطوطة إلى تلك  املظاهر الدرامية، حيث قال نحن 0872
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اد تكون امة من الراقصين واملوسيقيين و الشعراء وبعد أن عرض لبعض االحتفالية العامة نك

في مملكة بنين القديمة،   أشار  إلى مشاهد الحياة الواقعية التي تمثلها الشباب في تلك 

وهذا ما نجده في عهد  االحتفاالت، مثل املآثر العظيمة أو العمل امللحمي أو القصة املحزنة

 المازيغ، كل من يوبا وماسينيسا ويوغرطة بشمال إفريقيا القديمة.ممالك ا

 مميزات املسرح اإلفريقي القديم 2-

كان املسرح اإلفريقي القديم ظاهرة طقوسية تؤدى في شكل حركات تعبيرية ودرامية ذات   

مضمون ديني، أو كان هذا املسرح رقصات أدائية ودرامية من اجل الترفيه فقط في مناسبات 

الحتفال أو الكرنفال حينما تلبس األقنعة ويطرق على الطبول، وهذا ما نجده في الظاهرة ما ا

 قبل املسرحية أيراد التي تتواجد شمال إفريقيا بالجزائر.  

امتلكت جميع نواحي إفريقيا عروض يختلط فيها التمثيل بالطقوس الدينية،  أو ترتبط بالحياة  

فاملسرح اإلفريقي لم ينفصل عن الحياة الجماعية لإلنسان االجتماعية،   أو ألجل التسلية 

 اإلفريقي في تلك العصور املبتدئة ،

فهذا اللون الفني الدرامي قديم النشأة لدي األفارقة سوءا في شمال إفريقيا في مصر عهد 

مثل  مازيغ،   أو في جنوب إفريقيا،   غربها،   وشرقهاأو الجزائر أثناء حكم ممالك األ   اإلغريق، 

 السودان،   أو مالي،   أو مثل تلك األشكال الفرجاوية التي امتلكها سكان الطوارق .

 : األشكال ما قبل املسر ية في إفريقيا-3

 : اإلنشاد1-

 عمال األسالف و العظماء ومآثرهم تنشد جالئل أ

 : املنظمات الكالمية2-

ضيع اجتماعية وسياسية إلى غير ذلك التي تدور بين اثنين حول مواضيع القرية أو القبيلة أو موا

 إلى املواضيع املتنازع فيها .

 : مسرح العرائس3-

لون أخر من العروض املسرحية تسمى عند قبائل البامبارا في غرب افريقا باسم" شدو الطي"ر 

ويشبه االراغوز املوجود في شمال افريقا، ويقال انه منقول من شمال القارة ولكنه معروف في 

ثلما هو معروف في النيجر ونيجيريا وغيرها من أنحاء الغرب، كما أن هناك الكثير من السنغال م

 مظاهر األداء املسرحي التقليدي و أشكاله في منطقة جنوب افريقا.
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اتخذت الدراما في املجتمعات الناطقة بلغات السوتو والنوقوني أشكال تقليدية اقترنت  

، ولم تكن الفعاليات شبه املسرحية للطقوس الدينية  باملجتمعات الرعوية والزراعية بإفريقيا

التطور الوحيد، لكن أشكال أخرى مثل االنتسومي لدى االلكسوازا، واالنكابن سوكواني  السرد 

الشعبي لذا الزولو،   والديبيوكو لذا السولتو،   واالزوندونقو لدى النوقوني،   قد احتوت هي 

ميهم البشمل، والهونتونت، في صقل التجارب املسرحية األخرى على عناصر درامية متطورة واس

فيها عناصر امليام واملوسيقى، حتى كريدومونتوا قال بوجود مسرح ملحمي متطور في مجتمعات 

 تقليدية قديمة.

هناك سبعة أشكال ملاقبل املسرحية أين أبدع فيها اإلنسان اإلفريقي الغريزي البدائي في تلك   

 العصور الغابرة.

 : ض القصعرو -4

يرتجل فيها الراوي قصة ما بمصاحبة الغناء و الرقص، يقلد فيها الراوي السيمات الصوتية  

والجسدية لكثير من الشخصيات في قصته، وقد يتدخل معه اآلخرين  للقيام بدور شخصيات 

 معينة.

 : العروض التمثيلية البسيطة-5

د هذه الحيوانات، أو يقلد أصوات يقلد فيها املمثل حركات الحيوانات مثال، أو كيفية صي

 وطريقة عيش هذه الحيوانات.

 : العروض الطقوسية-6

عرفت جميع أقطاب قارة افريقا طقوس دينية شعائرية، يتخللها الغناء، الشعر، األمثال 

ورقصات روحانية،   ونجد اللوجا في وسط افرقيا لديهم طقوس شعائرية مطولة يتم فيها 

وية الهامة في القرية، بينما تنشد األمثال وتقود القرويين رقصة استعراض املنتوجات اليد

طوافة، وتتجه بهم نحو كوخ شعائري تم تشييده خصيصا، ثم يقوم املشاركون بتسلق سقف 

الكوخ ، بينما تنشد ثمانية أمثال ويقع السحر عندما تطرد األرواح الشريرة من الكوخ ، وتتلبس 

 األرواح الخيرة أجساد اللوجة.

  : عروض تقديس األرواح-7

يتمكن الوسيط الذي يعتقد أن األرواح تتلبسه من االستيالء على الشخصية أثناء شرودها أو 

في لحظة عدم تمام وعيها ويقوم الوسيط الذي يرتدي أزياء الفتة ويتحدث لغة األرواح بحركات 
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جود في الواقع ويحدث وامائات غير معتادة، بحيث توهم لنا بأنها الروح ، وان اإلله نفسه مو 

 تفاعل درامي بين الشخصية و الجمهور.

 

 : عروض التنكر-8

تتميز عروض التنكر باألقنعة املتنوعة امللونة واألزياء الفضفاضة املصنوعة غالبا من العشب، 

 وتتميز بالرقص، أو حركات بهلوانية و أدائية املختلفة .

 : العروض اال تتفالية-9

الية على الغناء، والرقص، وقرع الطبول، وتقوم الدوجون في غرب تقام هذه العروض االحتف

 افريقا بمهرجان املوتى في كل عام.

 : العروض الكوميدية-10

تؤدى هذه العروض في ساحات مفتوحة، بعدما تطورت هذه العروض التمثيلية واألدائية 

 البسيطة لتصبح املسرحيات كاملة ذات حبكة واضحة، وشخصيات محددة.

 : ناع وعالقته بالعروض األدائية اإلفريقيةالق4-

استعمل األفارقة القناع في طقوس تمجيد أرواح األسالف اإلفريقية ، تجسيدا لروح السلف  

التي تسكن القناع، كانت هذه األقنعة كانت تستدعي  حضور أرواح األجداد امليتة واألقنعة 

حي، ويقترب منها عامة الناس يستعمل املستخدمة لهذا الغرض، يحتفظ بها في بيت الزعيم الرو 

القناع كذلك لدى األفارقة في طقوس التكريس، أي االحتفال ببلوغ الفتى أو الفتاة من مرحلة 

الطفولة إلى مرحلة الشباب لإلدماج الصبية و الفتيات كالرجال و النساء كامل األهلية في 

قوس التطهير التي تقام قبل موسم النسيج القبلي  كما يستعمل القناع في إفريقيا قديما في ط

الزراعة مباشرة تستعمل بعض األقنعة في الطقوس األقل ارتباطا في الشأن الديني، في مناسبة 

 االحتفال والترفيه والطقوس التي تقام للحصاد .

 : أنواع األقنعة

اقاعات الطبول،   والرقص، والغناء، أثناء  كان يصاحب لباس القناع أضواء املشاعل، و

ممارسة الطقوس، والحركات األدائية األخرى، ويتمثل الدور املهم للقناع في الحياة اإلفريقية 

التقليدية إيجاد أهمية استثنائية لصانعه، فهو ليس فنانا مبدعا لعمل فحسب بل هو مشارك 

في صبر أغوار الحياة،   فمشغله ليس ورشة فنية عادية بل محراب له قدر من التوقير، تتنوع 
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األقنعة اإلفريقية حسب الرقم و اللون و الشكل الهندس ي و معاني الرموز املتنوعة و  هذه

 املختلفة وقد تكون غامضة ال يفقه معانيها إال  شيوخ حكماء القبيلة 

 

تعبر األقنعة اإلفريقية عن الفن و الهوية الحضرية للشعوب اإلفريقية بوظائفها الروحية     

ع الحركات الرمزية املختلفة في مناسبات الطقوس، واالحتفاالت، في والرمزية،  التي استعملت م

مواسم الحصاد وغيرها، لذلك يعاد القناع من الوسائل السينوغرافية التي أعدت في هذه 

األشكال ما قبل املسرحية التي تطفي جماال باهرا على هذه العروض، فارتباط القناع باملسرح 

اإلفريقية واإلغريقية القديمة جدا، قبل عصور من هذا  متجذر وقديم، يرجع إلي الحضارات

الزمن، إن التعبير الدرامي اإلفريقي يعتمد على الرمزية ، وقد تتخذ الرمزية أشكال متباينة وفقا 

لتاريخ الثقافي لكل طائفة اجتماعية بالذات ، ففي بعض الجماعات تستعمل األقنعة لتبرز 

نعة نفسها لغة راسخة القواعد بحيث يمثل كل نمط من املعنى و تلقي عليه الضوء ، و لألق

 األقنعة مجموعة من القيم.

 : املسرح اإلفريقي و تعبيره عن الحياة االجتماعية5-

لإلنسان اإلفريقي البدائي، عبر املسرح اإلفريقي التقليدي عن الحياة اليومية واالجتماعية    

  وتميز بوجود األساطير والحكايات التاريخية التي شكلت موضوعاتها التاريخية

التي كانت تمجد األسالف،   والبطوالت، واألخالق، السلوكات و تناولت الخرافات، وحكايات 

 ي القديم.األجداد، وعبرت هذه األشكال ما قبل املسرحية عن عادات وتقاليد اإلنسان اإلفريق

عكست األسطورة اإلفريقية الشعور بالقلق، وبالفرحة، أو الشعور بآالم املجتمع اإلفريقي، 

وأماله العميقة، إنها رمز يثير ويوجه الطاقة النفسية لإلفراد املجتمع فذلك يمكنه من متابعة 

و التي عادة ال  حياتهم، واالستمرار فيها وفقا للتقاليد و العادات والقيمة املوروثة عن األجداد

 تجاوزها.يجب 

يمكن وصف املسرح اإلفريقي التقليدي بأنه مسرح واقعيا ذو طابع كوميدي، و طقوس ي، وديني 

يحوي املتعة والتسلية  باألقنعة،يتسم بطابع التعليمي يستعمل التنكر  اجتماعية،يخدم قضايا 

 والتطهير العالجي في آونة أخرى.

 : شكل املسرح اإلفريقي6-
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املسرح اإلفريقي في أدائه الفنون املختلفة من الرقص، والغناء، واملوسيقى، تتخلل كلها شمل 

 اماءات املمثلين   حوارات و

تميز املسرح اإلفريقي القديم بقابلية مشاركة الجمهور ودخوله العروض للمشاركة فيها، ويشير  

م في األماكن العامة، لذلك بسنس اومولوال لذلك فيقول يقدم الفنانون التقليديون عروضه

وتتركز عروضهم في اعتمادها الذاكرة باإلضافة إلى استخدامهم للغة الجسد، وتوظيفهم 

 للطقوس إلى جانب مشاركة الجمهور حيث نجده مؤديا و متفرجا في ان واحد 

نجد قائد لهذه العروض حيث يقوم بقيادة املمثلين و هو رئيس الجوقة الذي يسيطر على 

قول علي شلش أن الديكور فيه طبيعي يوحي بالبساطة، والثقة، وانه مسرح ال العروض،   وي

يعرف البهرجة واملغاالة في األزياء، و إن كان لألزياء أهمية خاصة ألنها مرتبطة بالشعائر 

 واألسالف.

 : الزمان و املكان املسرحي7-

لين يتطلب هذا الشكل، كان املكان املسرحي دائري حيث أن أسلوب التعبير و طريقة أداء ممث  

وتدور حوله الجماهير ملشاهدة العرض الذي كان يتطلب الكلمة، والغناء، والحركة، والتي تستمر 

فيها العروض ساعات معدودة و التي كانت معظمها تستمر ألمسية كاملة، او ليوم، وتارة أخرى  

 وجو في شمال نيجيريا.تصل إلى أسبوع أو أكثر نحو عروض االوو التي يقيمها شعب نجوا و اال 

 : وظائف املسرح اإلفريقي التقليدي8-

تعتبر أول وظيفة وجد إليها املسرح اإلفريقي هي الوظيفة الدينية، حيث ارتبطت هذه الظاهرة   

بالطقوس الدينية، ليس هناك مجال للشك في أن إفريقيا التقليدية من السنغال زانير مرورا 

نين و نيجيريا تقدم عروضا يختلط فيها التمثيل بالطقوس بمالي وساحل العاج وجمهورية الب

 الدينية.

 : الوظيتفة االجتماعية1-

يعتبر املسرح اإلفريقي التقليدي مرآة للحياة اإلفريقية من حيث نمطها وحضارتها، حيث    

يعكس املسرح اإلفريقي الحياة االجتماعية اإلفريقية، كما انه أداة للمحافظة على تقاليد 

ة، وقيمها، وانه أداة تعليم وتثقيف، وانه سالحا فكريا ووسيلة للوعي الجماعي أو عالج الجماع

 روحي يطرد الطاقة السلبية. 
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عكس املسرح بقوة الوعي الثقافي، والسياس ي، والديني للشعوب اإلفريقية، وقد كان أداة    

سرح اإلفريقي ثقافية لالستمرار هذه الشعوب، وهذه الوظيفة إحدى أهم وابرز وظائف امل

التقليدي، الذي ال ينفصل مطلقا عن الحياة االجتماعية، فمهمته هي توصيل ما يريد املجتمع 

التعبير عنه فنجد في املسرح اإلفريقي القديم أن أفراد املجتمع يشاركون سويا في مختلف 

واسم الحصاد املناسبات واالحتفاالت االجتماعية، كالزواج و مراسم الدفن والبلوغ و الختان و م

 ورحالت الصيد و أمسيات الحياة اليومية و غيرها من املناسبات.

 : الوظيتفة الترفيهية2-

نجد العروض املسرحية والتمثيلية املختلفة لدى هذا الشعب اإلفريقي تسلي وتمتع الجمهور    

األدائية  من خالل جمالية العرض، وما يحويه من األقنعة، واألزياء املختلفة، وبمختلف الحركات

 وكذلك ما يحويه من رقص وغناء وقرع للطبول.

 : الوظيتفة العالجية3-

بعض العروض اإلفريقية تقدم للعالج النفس ي وطرد األرواح الشريرة، فحسب أقوال  عليون 

ديوب فضال عن كون املسرح اإلفريقي التقليدي وسيلة للترفيه، فعليه مهمات أساسية أكثرها 

املسماة طقوس الزار املعروفة في شرق أفريقيا   التعليمية و العالجية أهمية تتركز في أهدافه

 عامة وأثيوبيا بشكل خاص.

 : معيقات تطور املسرح اإلفريقي التقليدي و سبب بقائه  بيس نتفسه9-

إن عدم تطور املسرح األفريقي التقليدي ال يعود إلى عدم استطاعة هذا اإلنسان بالرقي بفنه، 

وف وأسباب عدة سمحت في عدم وصول هذا املسرح إلى ما وصل إليه من وإنما يعود إلى ظر 

الكمال كنظيره املسرح اإلغريقي، ومن األسباب املباشرة في عرقلة تطوره هي أوال االستعمار 

الغربي وسياسته في قمع هذا الفن، فقد حارب النشاط الدرامي االجتماعي في مستعمرات 

ولم يكتفي املستعمر بذلك، فقد قام بفرض لغته، ونظمه إفريقيا واعتبره ممارسات متخالفة 

التعليمية، وأحكامه القيمة، ومفاهيمه وتصوراته الجمالية عن األدب و املسرح على جوع 

الطالب والدارسين وفرض أشكاله ونماذجه املسرحية الغربية،   مثل موليير، وشكسبير، وعمل 

ولة لتعمل على رفع التذوق الفني للشعب على إحضار فرق مسرحية أوروبية من الفرق املتج

اإلفريقي، وتعليمه اللغة األجنبية وقام بإعطاء املسرح األوروبي الصورة املثلى،   واملثالية لشكله، 

 وموضوعاته، فهكذا تبنى الشعب اإلفريقي املسرح األوروبي و همش مسرحه.
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ف هذه األمم، وعرقلة تطورها في فيمكن اعتبار املستعمر األجنبي هو السبب األول واملباشر لتخل

جميع امليادين سواء االقتصادية، أو الفنية، أو الحضارية، فهو الذي سعى دائما إلي طمس 

هويته وثقافة الشعب اإلفريقي وإعطائه بدال عنها شخصيته و هويته و ترسيخ معالم حضارته 

 لدي هذا الشعب.

 

 

 

 : الخاتمة

يا مسرحا يسمى باألشكال األدائية ما قبل املسرحية،  مثلها مثل امتلكت معمورة إفريق               

نظيره املسرح اإلغريقي، إال أن املسرح اإلفريقي لم يصل إلى درجة الكمال الذي وصل إليه 

املسرح األوروبي،  واإلغريقي و ذلك للسيطرة الدائمة لهذه القارة من هذا املستعمر الغربي سواء 

ذي سعي دائما لطمس حضارة هذا الشعب،  وسعي لسيادة مثله و الفرنس ي أو االنجليزي ال

مبادئه فوق هذه املعمورة ، وفرض ثقافته و حضارته على حساب الحضارة اإلفريقية وتقليل 

 شانها ألجل ذلك .

قدم املؤرخين دالئل تدل على قدم نشأة هذا اللون الفني الدرامي  في إفريقيا، وكان              

يقي ظاهرة طقوسية تؤدى في شكل حركات تعبيرية، ودرامية ذات مضمون ديني أو املسرح اإلفر 

عبارة عن رقصات أدائية  ودرامية من اجل الترفيه فقط في مناسبات االحتفال و الكرنفال،  

فقد امتلكت نواحي إفريقيا عروض يختلط فيها التمثيل بالطقوس الدينية،  أو ترتبط بالحياة 

من اجل التسلية،  و من األشكال ما قبل املسرحية التي امتلكتها إفريقيا،   االجتماعية ، أو حتى

هي اإلنشاد املنظمات الكالمية،  مسرح العرائس عروض القص،  والعروض التمثيلية 

البسيطة،  عروض التنكر،  و العروض االحتفالية،  و الكوميدية كتقليد أصوات وحركات 

 و الهوية الحضارية للشعوب اإلفريقية .الحيوانات،  تعبر األقنعة عن الفن 

بوظائفها الروحية والرمزية، استعملت مع الحركات الرمزية املختلفة في مناسبات الطقوس،  

واالحتفاالت،  في مواسم الحصاد،  وغيرها من األشكال ما قبل املسرحية،  لذلك يعد القناع 

ألشكال ما قبل املسرحية التي أضفت اإلفريقي من الوسائل السنوغرافية،  التي أعدت في هذه ا

 جماال باهرا على هذه العروض .
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تميز املسرح اإلفريقي التقليدي انه كان ذو طابع كوميدي طقوس ي،  شديد االرتباط             

بالحياة االجتماعية،  ذو طابع تعليمي،  و كوميدي،  و تطهيري عالجي،  و يشمل في أدائه الفنون 

الغناء،  و املوسيقى و يميز هذا املسرح إمكانية مشاركة الجمهور في هذه األخرى من الرقص،  

العروض فيكون مؤدي ومتفرج في أن واحد،  و نجد قائد لهؤالء املمثلين وهو رئيس الجوقة 

الذي يسيطر تماما على هذه العروض ونالحظ فيه تنوع في األقنعة ، و األزياء الفضفاضة،  و 

ت مفتوحة وخالصة نقول أن املسرح اإلفريقي ارتبط بالحياة تقام هذه العروض في ساحا

االجتماعية لهذا اإلنسان،  فعبر عن نمط حياته،  و خدم نفسه ،  ويرجع عدم تطور رقي هذا 

الفن إلى سياسة املستعمر األجنبي القامعة لشخصية و الحضارة اإلفريقية،  وسعيه الدائم 

 لفرض مثله،  و حضارته فوق هذه املعمورة

 املصادر و املراجع 7
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