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  الدكتور��شون
	��م��وك

  أستاذ�محاضر
ا�درسة�الوطنية�العليا�للصحافة�و�علوم� ع�مب  

Le résumé : 

 

Cet article tend à définir le contrat d'édition, conçue en 
tant que contrat civil  consensuel. Cependant, ce contrat 
varie en fonction de la nature de l’œuvre. Car une fois 
protégé juridiquement, il bénéficie  d’un droit à double 
usage, droit moral qui est non cessible et le droit patri-
monial qui est produit par l'exploitation directe ou 
indirecte, que ce soit à travers le contrat d'exploitation, 
tel que le contrat d'édition, où le contrat est différent du 
droit moral , qui peut suspendre  le processus de pub-
lication par l’exigence de la protection temporaire. 
L’exploitation peut également recourir  à l'utilisation du 
droit de rétractation, c’est le retrait de toute les copies 
l’œuvre du marché et donc résilier unilatéralement le 
contrat, mais que les garanties de droit de l'autre partie  
peuvent bénéficier d’un droit à une indemnisation 
équitable. 
 
 
 

   المؤلف، الناشر، الحق المعنوي، الحق المالي،    : الكلمات المفتاحية
  حق السحب، التعويض، مدة الحماية            
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:مقدمة  

�هو ما �الكائنات �من �غ��ه �عن  وابتكاره إبداعه يم����نسان

� �الفكري،  ورق0ّ.ا، *مم لتقدم *ساسية الدعامة هوالذي

 منه =ستفادة 5ي بل فحسب وجوده 5ي ليست  الفكر وقيمة

 اLنتوج حماية ضرورة برزت جمعاء،وقد البشرية نطاق ع?ى

    الحديثة =تصال وسائل انتشار مع أصنافه الفكري�بكل

،� اLختلفة الفكري  �نتاج أنواع  حماية وجوده يصعب الWX و

�لحماية� �الصلبة �هو�*رضية �اLؤلف �حق �قانون �أن و�bشك

 .اLنتوج�الفكري�بش�cXصورههذا�

 ع?ى واسع باهتمام اLؤلف حق حماية موضوع حظي وقد

 أنواع ظهور  بعد =هتمام هذا وازداد واLح?ي، الدوgي اLستوي�ن

 طرق  بمختلف الفكرية �بداعات لنشر اLصنفات من جديدة

 لحق اLختلفة اLجاbت ضمن تدخل والWX العاLية =تصال

 .اLؤلف

������oأج� �الناتجة� مجال 5ي التطور  هذا و�قد �الحقوق حماية

�اLصنفات �استغpل �خpل �بمختلف� *دبية من �الفنية و

�للجمهور  �اLصنف �إبpغ �تكفل WXال� �و�الطرق حيث� *ساليب

� ��اتفاقيةأن �حق �م��ت ���بpغبرن �اLادة �النشر�5ي �3/3عن

وأكدت�أن�التمثيل�أو�ما�يعرف�بحق��بpغ�هو�أداء�عل1�Wzمx.ا

�اLادة� �5ي �مباشر�واستعملت �بشكل �للمصنف �وتنفيذ وعرض

أعpه�عبارات�متنوعة�للتعب���عن�هذا�الحق،�و�تؤكد�أن��3/3
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للمؤلف،�ويمكن�أن�يتم�بكل�الطرق�و��أbستئثاري هذا�الحق�

�بحس ��بpغ �وسائل �بعض �موادها �5ي �ذكرت �و ب�الوسائل

  .اLصنف�وطابعه

�أن bتشر� إ� �لم �اLعلوماتية��إgى=تفاقية �اLنظومة استعمال

لها��23/04/1996كانت�بروما�5ي��الWX *يام�الدراسية لكن�5ي

� �تش�� �فلم �إل0.ا، ��شارة �5ي �طريق��=ستغpل إgىدور عن

�ع?ى �وركزت �بواسطة� الوسائل �كالنشر�عن �التقليدية الطرق

�أو� �و�التوزيع �النشر�الطبع �خpل �من �تتم WXو�ال� �الحديثة أما

 2الرقم�Wع��oدعامات�إلك��ونية�أو�ع��oشبكة�النت�فنجدها�5ي

�الفضاء�(  �بالنشر�5ي �اLتعلق �5ي �اLؤرخ �رقم �*وروبي التوجيه

Wشريعات�جديدة�أو�تعديل�بعض�أحكام�توضعت�  .5ي) الرقم

�الذي� �بالشكل �Lؤلف �حقوقا �لحماية ��.ا �اLعمول التشريعات

�خpل�ي �من �وذلك �أساسية �بصورة �اLؤلف �مصلحة حقق

�Lالية �بحقوقها �لفكري �=ع��اف �إبداعها �اLتصلة  ، و*دبية

�ع?ى� �له
ً
�تشجيعا �الحقوق �هذه �ع?ى �اعتداء �أي �من وحمايته

�لنشر�مصنفاته� �لدفعه �وطمأنته ��بداع، �من �بمزيد القيام

ا�دون�موافقته�و�بغ���وجه�حق�،�دون�الخشية�من�استغpله

س��كز�5ي�بحثنا�هذا�ع?ى�=ستغpل�عن�طريق�الطبع�الور�ي�و 

 .و�ما�يسم�cبالنشر�و�التوزيع�و�كيفية�التعاقد
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ما�هو�اLقصود�بالنشر�والتوزيع�وعقد� : البحث�2يشكالية�إو 

النشر؟وما��ي�أركان�والشروط�الواجبة��برام�هذا�العقد�وما�

 ؟�ي�أسباب�الرجوع�عنه�وبطpنه�كيفية�ان�.ائه

و¢جل��جابة�ع?ى�هذه�التساؤbت�Lعرفة�حقيقة�محتواها�����

� �اgى �البحث �هذا �نقسم �الخطة��اLعروضة�حاور اLنتبع 5ي

  :التالية

  :خطة

bقصود�بالنشر�والتوزيع�وعقد�النشر�:أوLا.  

  .مفهوم�النشر�والتوزيع�:1

  .خصائصهمفهوم�عقد�النشر�و : 2

  .أطراف�عقد�النشر�وأركانه: ثانيا

  .ال��امات�طر5ي�عقد�النشر�وأسباب�ان�.ائه: ثالثا

  .ال��امات�طر5ي�عقد�النشر: 1

  .حق�السحب��ممارسةو �ان�.اء�عقد�النشر كيفية:2

  

  .ا�قصود�بالنشر�والتوزيع�وعقد�النشر�:أو7

5ي�هذا�اLبحث�نقدم�مدلول�ك�pاLصطلح�ن��جpء�التشابه�

�ل��ابط�العمليت�ن�مع�بعض�¢ن�الكث��ين�من� الحاصل�بيx.ما

�والنشر�دون� �الطبع �ب�ن �يجمعون �اLجال �هذا �5ي الفاعل�ن

�عن� �مستقلة �كمهنة �الطبع �ب�ن �يفصل �من �ومx.م التوزيع

ديما�5ي�النشر�والتوزيع،�إ�bأن�أصحاب�الخ�oة�واLتواجدين�ق
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سوق�الفكر�يجعلون�هذه�اLراحل�الثpثة�5ي�نشاط�واحد�يتم�

عن�طريق�النسخ�ثم�النشر�ثم�التوزيع،�وال�WXيمكن�أن�يقوم�

�.ا�اLؤلف�أو�من�ينوبه�عن�طريق�عقد�قانوني�تطرقت�له�كل�

  .التشريعات

  :مفهوم�النسخ�والنشر�والتوزيع�-1 

وتسم�cكذلك�بالنسخ�و�ي�العملية�*وgى�: مفهوم�الطبع�-أ��

�WXوال� �للمصنف �الx.ائية �الصورة �من �=ن�.اء �بعد �تأتي WXال

�ثم� �اLراجعة �ثم �الكتابة، �أي �التأليف �بمرحلة �بدورها مرت

� �*صلية �الورقية �الدعامة �من �ونقلها �=خ��ال �إgىعملية

�WXال� �الحديثة �الطابعات �طريق �عن �للنسخ �قابلة دعامة

�بالح �دعامة�تشتغل �ع?ى �مخزونة �تكون �ما �غالبا WXوال� اسوب

إلك��ونية،�وال�WXبدورها�تحتاج�إgى�تق5�Wzي�اLعلوماتية�للقيام�

�.ذا�العمل�و�منه�فاLراجعة�إجبارية�5ي�مرحلة�إعطاء�الضوء�

  .*خضر�للطبع

كما�أسلفنا�فالكث���من�يجمع�ب�ن�الطبع�: مفهوم�النشر�- ب��

ة�bحقة�للطبع�و�ال�WXتكون�ع?ى�و�النشر�إ�bأن�النشر�5ي�عملي

عاتق�من�آلت�إليه�حقوق�=ستغpل�فتتم�عن�طريق�العرض�

 الوطنية�و�عن�طريق�وسائل��عpم5ي�اLعارض�الدولية�و�

  3.السمعية�و�السمعية�البصرية�و�عن�طريق�شبكة�النات

ال�WXتقوم��  amzone أنظر�موقع�النات�لشركة�أمزون(
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النات�و�تقوم�بخدمة��يصال��بال��ويج�و�البيع�عن�طريق

  )��Lل�الزبون�5ي�حالة�النسخة�الورقية

� �التوزيع�- ج �اLرحلت�ن��:مفهوم �عن �*مر �يختلف �هنا و

� الطريقة�و�الهدف�إ�bأª.ا��bتختلف�5ي��من�حيثالسابقت�ن

� �التوزيع، �من �نوع�ن �يوجد �¢نه �ف*همية، يكون��Hول النوع

يق�البيع�بالجملة�للوكpء�¢جل�البيع�و�غالبا�ما�يكون�عن�طر 

�بعد الحصر �فيما �ببيعها �يقومون �الذين أو�لدور��للقراء�ي�ن

�ب�ن� �من �كذلك �نجد �كما �تخصيص، �دون �عامة �الكتب بيع

الفاعل�ن�من�لد¬.م�شبكة�خاصة�من�اLوزع�ن�5ي�كل�البpد،�

  .و�مx.م�من�يقوم�بالتوزيع�عن�طريق�الشبكة�اLتنقلة

� �التوزيعأما �من �الثاني �اLراحل� النوع �هدفه �يصبغ والذي

� �اLجاني �هو�التوزيع �اLنفعة��أو السابقة �¢جل �رمزي بمقابل

�الهيئة� �تتكفل �حيث �اLدرسية �الكتب �مثل �وهذا العامة

�أو� �مطابعها �و�الطبع�5ي �من�خpل�موظف0.ا الوصية�بالتأليف

�شبك�.ا� �طريق �عن �التوزيع �يتم �و�بعدها �اLناولة �طرق عن

�تقوم� WXال� �و �الوbيات �كل �مستوى �ع?ى �اLتواجدة الخاصة

�اLؤسس �ع?ى �بتوزيعها �التعليميةبدورها �مهام�. ( ات انظر

W°±درLللكتاب�ا�Wzالديوان�الوط(  

�ذات��� �الدينية �الكتب �من �لبعض �بالنسبة �الحال ونفس

�الخ��ية� �الجمعيات �حساب �ع?ى �تطبع WXال� �و التوجهات

الناشطة�أو�ع?ى�عاتق�الخزينة�العمومية�تقدم�مجانا�مباشرة�
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وم�لµشخاص�أو�عن�طريق�اLمثل�ن�الدبلوماسي�ن�مثل�ما�تق

�نس �5ي �السعودية �دولة �للحج�به ��رشادات �و�كتب �القرآن خ

العمرة�و�توزيعه�مجانا�كهدايا�لµشخاص�الزوار�و�للدول�من�و 

خpل�نشاطات�و�مهام�السفارات�و�القنصليات�اLتواجدة�5ي�

�العالم �دول ــأنظ( .أغلب �العمــــ �و �الحج �هيئة �مهام رة�ـــــــــر

  .)السعودية

  :وخصائصهمفهوم�عقد�النشر��-2

�اLدني� الكث�� عالجت�������� �القانون �5ي �التشريعات من

�و� �و�أركانه �شروطه �و�حددت �عامة �بصورة �العقد موضوع

� �كما �بطpنه �و�أسباب �و�عيوبه �5ي��اش��طتأطرافه الرسمية

�التشريعات� �تغفل �العقار�و�لم �ميدان �5ي �خاصة الكث���مx.ا

� �كيفية �تحدد �قوان�ن �وضع �عن الحقوق��استغpلالحديثة

�حقا �عن �عديد��اLؤلف�الناتجة �مواد �نصوص �له خصصت

�اLشرع�الجزائري �لتحديد�صورة�عقد�النشر   وحددت�4و�مx.ا

اLؤلف�أو�من�ينوبه�(ال��امات�طرفيه� بينت هو صحت شروط

�و�مؤسسة� �الطبع �مؤسسة �من �يمثله �والناشر�و�من قانونا

  ).توزيع�

دلك�العقد��عقد�النشر�بأنه�JEAN.RAULTعرف�الفقيه������

�إgي� Wzأو�الف� �*دبي �اLصنف �صاحب �يتنازل �بمقتضاه الذي

شخص�آخر��يسم�Wالناشر�عن�الحق�5ي�إنتاج�عدد�غ���محدد�

�*خ��� �هدا �يلزم �أن �ع?ي �اLصنف �هدا �نسخ �من أو�محدد



20 

 

�ماgيبالطبع�و�عرضه�ع?ي�الجمهور�و�قد�يكون�التنازل�بمقابل�

  . أو�بدونه

تعريفا�5ي�قانون�حق�اLؤلف�رقم�و�لقد�قدم�اLشرع�الجزائري�

�يتنازل��03/05 �بمقتضاه �الذي �العقد �هو �النشر �عقد أن

اLؤلف�أو�ورثته�من�بعده�وفقا�لشروط�متفق�عل0.ا�و�مقابل�

مكافأة�إgي�شخص�يسم�Wالناشر�عن�حق�إنتاج�أو�العمل�ع?ي�

�*خ��� �هدا �يل��م �أن �ع?ى �للمصنف �النسخ �من �عدد إنتاج

�النشر �و �اLؤلف�( .بالطبع �بموجبه �يتنازل �الذي �العقد هو

نسخ�عديدة�من�اLصنف�حسب�للناشر�عن�حق�استنساخ��

عل0.ا�و�مقابل�مكافأة�للقيام�بنشرها�و�توزيعها��قفشروط�مت

�5ي� Wzأو�الف� �*دبي �النشر�اLصنف �عقد �و�يشمل للجمهور

).  5شكل�طباعة�خطية�أو�تسجيpت�سمعية�أو�سمعية�بصرية

�القانون  �5ي �جاء �اLؤلف�كما �لحق � السويسري �5ي �01اLؤرخ

� ��2011جانفي �اLادة �نص �النشر�هو�العقد��5372ي �عقد أن

�أو� Wzالف� �أو �*دبي �اLصنف �مؤلف �بمقتضاه �يتعهد الذي

خلفاؤه�بتسليم�هدا�اLصنف�إgي�الناشر�الذي�يل��م�من�جانبه�

  .بإنتاج�عدد�من�نسخ�هدا�اLصنف�ونشره�ع?ي�الجمهور 

�نزول���� �ع?ى �أساسا �يقوم �العقد �هدا �أن �يتب�ن �سبق و�مما

  اLؤلف�عن�حقه�5ي�استغpل�اLصنف�إgي�الغ���وفق�قواعد�

  .و�شروط�يحددها�القانون�و�العرف�التجاري 
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�النشر�-أ���� �عقد �من�: خصائص �النشر�بجملة يتم���عقد

  :الخصائص��ي

�واجبات�أ� �و �حقوق �عليه �ي��تب �للجانب�ن �ملزم �عقد نه

�أصول� �بتقديم �يل��م �فاLؤلف �العقد �أطراف �ب�ن متبادلة

�يستوجب� �كما �بنشر�اLصنف �للناشر�و�الناشر�يل��م مصنفه

� �السحب �5ي �لحقه �اLؤلف �ممارسة �حالة �5ي أنظر�( التعويض

  ).03/05من�قانون�حق�اLؤلف�رقم��2فقرة��24نص�اLادة�

�أ� �محدد �عقد �bل��امات يتضمن النشر فعقدنه  تحديدا

  و ،طرفيه
ً
 عناLؤلف��الذي�يتقاضاها اLادي للمقابل تحديدا

  .لنشر حقوقا

�ما�� �مقابل �يأخذ �طرفيه �من �كل �bن �معاوضة �عقد انه

�ذلك�و� �حق�النشر�وله�مقابل�عن �عن يعطي�فاLؤلف�يتنازل

  الناشر�يحصل�علب�مقابل�نشر�اLصنف

�وتجاري�أ� �للمؤلف �بالنسبة �مدني �فهو �مختلط �عقد نه

  بالنسبة�للناشر

�توافق�أ� �يكفي �بل �العقد �لكتابة �حاجة b� �شك?ي �عقد نه

�للديوان� �اللجوء �أو �العقد �كتابة �أن bإ� �متبادلت�ن إرادت�ن

�بعد� �فيما �سيساعد �اLجاورة �والحقوق �اLؤلف �لحق Wzالوط

�أن� �يمكن �كما �أو�=ختpف �التنازع �حالة �5ي �العقد أطراف

�حالة� �5ي �له �التابعة �اLصالح �خpل �من �لهم �خدماته يقدم

��=عتداء �العقد �غ���أطراف �الخاصة�(من �التصريحات تلقي
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باLصنفات�و*داءات�*دبية�أو�الفنية�ال�WXتسمح�باستحقاق�

�الحقوق� �أصحاب �وحقوق �واLادية �اLعنوية �اLؤلف�ن حقوق

�=ستغpل� �نطاق �5ي �حقوقهم �وذوي �اLواطن�ن �من اLجاورة

�و �LصنفاÆ.م �الج/العمومي �5ي �سواء �¢داءاÆ.م، �أو�أو زائر

  .6)خارجها،�وبحماي�.ا�طبقا�للتشريع�والتنظيم�اLعمول��.م

 تحدد ث،�بحياLؤلف�حق حماية لقانون  تخضع أحكامه أن�

 .اLؤلف�والناشر�bل��امات ا تفصيل *حكام هذه

  

  :وأركانه أطراف�عقد�النشر -ثانيا�

  :أطراف�عقد�النشر -1

قيــــــام�الد�أطـــــراف�5ــــــي�عقـــــد�النشــــــر�مـــــن�حيــــــث�دتتنـــــوع�و�تتعــــــ���

مـــع�مؤلــــف�آخــــر�أو��أو�اLشــــاركة�كاشـــ�� با�  أوبالتـــأليف�بــــإنفراد�

مجموعـــة�مـــن�اLـــؤلف�ن�كمـــا�تتنـــوع�مـــن�حيـــث�اســـتقpليته�عـــن�

كمـــا�قـــد��،عقـــد�مقاولـــةأو� عقـــد�عمـــلمـــا�مثـــل��بـــال��ام�ارتباطـــه

تكــــون�لـــــه�حقـــــوق�معنويـــــة�و�ماليــــة�دون�مشـــــاركته�اLباشـــــرة�5ـــــي�

  . 7التأليف�مثل�حالة�اLصنف�اLركب

الدولية��=تفاقياتلم�تضع� :ا�ؤلف Hول�للعقد�الطرف  - أ

�ال �القوان�ن bو�� �الطبيÉي�وطنية �الشخص �ب�ن �جوهريا فرقا

  الشخص�اLعنوي و 

�شخص هو :با�ؤلف ا�قصود  مبتكر فكري  بإنتاج يقوم كل

  أو أدبيا �نتاج هذا أكان سواء
ً
  و فنيا

ً
التعب��� طريقة كانت أيا
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 من ذلك غ�� إgى التصوير�أو أو الرسم أو بالكتابة سواء عنه

 من اLؤلف هو الشخص أن�هذا ع?ى ويستدل .*خرى  الطرق 

ظهور� كأن نىذل ليسمع اLصنف،ولكن ع?ى اسمه وضع خpل

�الشخص  Lؤلف،فقد أª.ا ع?ى قاطع دليل اLصنف ع?ى اسم

�رغبا آخر شخص اسم تحت اLصنف ينشر  أن 5ي Lؤلف إذا

، يظلم
ً
 مستعار اسم تحت اLصنف يظهر الحالة هذه و5ي ست��ا

مجهول،�كما�يمكن�للمؤلف�أن�يتخذا�شخصا�ينوب�عنه� أو

�غ��هم� �من �أو �الحقوق �ذوي �من �الشخص �هذا �كان سواء

� �اLجاورة �والحقوق �اLؤلف �بحقوق �اLكلفة الديوان�(كالهيئة

  ).ONDAالوط�Wzلحقوق�اLؤلف�والحقوق�اLجاورة�

كما�يمكن�أن�يكون�هذا�اLؤلف�أج��ا�وفق�عقد�عمل�أو�وفق�

عقد�مقاولة�وهنا�تتغ���طبيعة�الحقوق�واستغpلها،�فمx.ا�ما�

ارجع�(يحتفظ�بالحق�اLعنوي�فقط�ومx.ا�ما�يخضع�للتفاوض�

�*ستاذ �محاضرات �العمل �*ج���واتفاقيات �اLؤلف   . لحقوق

  )كنون بن�الزين�محمد�*م�ن�كلية�الحقوق�بن�ع. د

�اLؤلف�ن� �من �أو�مجموعة �منفردا �شخصا �اLؤلف �يكون وقد

الطبيعة�القانونية�للمصنف�وفيه�ثpثة�أنواع��إgيوهنا�نرجع�

اLصنف�الجماÎي�وهو�الذي�تذوب�شخصية�كل�اLؤلف�ن�فيه�

�أو� �طبيعيا �سواء �بالعمل �اLبادر �اLؤلف �شخصية وتبقى

  8.معنويا
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أن��أو  تمي��يمكن�أن�أما�اLصنف�اLش��ك�هو�اLصنف�الذي��

�مما� �بكليته �الضرر �إلحاق �دون �اLصنف �مكونات �كل نفصل

  9.اLنفرد�=ستغpليمكن�كل�شخص�من�إمكانية�

�حقوق� �عائد �من �اLستفدين �ضمن �يكون �أن �يمكن كما

اLؤلف�الغ���حاضر�بشخصه�و�اLشارك�بجزء�من��=ستغpل

  10.عمله�مثل�حال�اLصنف�اLركب

  :الناشر الثاني الطرف –ب�

هو�الشخص�الذي�يتوgي�نشر�اLصنف�والناشر�له�دور��������

�بمراقبة� �فهو�يقوم �وبالتاgي �اLصنف �وتوزيع �إنتاج �5ي W°Òرئي

�عل0.ا �و��شراف �النشر�و�توجه0.ا �هذا� .عملية �يكون و�قد

�مراحل� �بجميع �يقوم �معنويا �شخصا �أو �طبيعيا الشخص

الكث���( زء�مx.ا�العملية�كما�يمكن�له�أن�يتفق�مع�الغ���ع?ى�ج

من�عمليات�طبع�الكتاب�اLدر±°�Wتتم�عن�طريق�اLناولة�لدى�

،�أما�الشخص�اLعنوي�فهو�ع?ى�نوع�ن�إما�) اLطابع�الخاصة

مثل�الديوان�الوط�Wz( أن�يكون�فرعا�من�فروع�هيئة�عمومية�

  ) للمطبوعات�الجامعية

�نشر�و� �5ي �الثقافة �وزارة �به �تعمل �الذي �اLنÓى �نفس و�مثل

�توز  �اLؤلف�ن �قبل �من �إل0.ا �تؤؤل WXال� �اLصنفات �إgى ارجع(يع

�عاصمة� �الجزائر �تظاهرة �أثناء �الثقافة �وزارة منشورات

أو�تكون�شركة�تجارية�5ي�شكل�دار�للنشر�و�) الثقافة�العربية

  .التوزيع
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  :أركان�عقد�النشر - 2

العقد�عامة�فلقد�تطرق�إل0.ا�كل�القوان�ن��¢ركانبالنسبة������

العقد�و�كتب�ف0.ا�الكث���من�اLختص�ن�5ي�القانون�الخاصة�ب

� �" اLدني �5ي�" (=ل��امنظرية �السx.وري �الرزاق �عبد *ستاذ

� �بنظرية �الخاص �الجزء �اLدني �للقانون ،�)=ل��امموسوعته

�و�العقود� �اLسماة �العقود �ومx.ا �العقود �¢نواع �تطرقت حيث

�ال �و�العقود �الرسمية �العقود �و�مx.ا غ���رسمية،�الغ���مسماة

�من� �لكث�� �و ��ذعان �عقود �و c°Õالر� �عقود �نجد كما

 11.التفصيل

�و�حد� ،� �العقد �أطراف �مواده �نصوص �5ي �اLشرع �وضع كما

� �و�كيفيات �العقد �قيام ��ان�.ائهشروط ال��WXلµسبابو�تطرق

  .12قد�تؤدي�إgى�بطpنه

��:اءالرض -أ �للتعاقد �العامة �القاعدة �الرضاء�تفرض وجوب

العقد�و�عدم�وجود�الرضاء�aحد�أطراف��الصريح�ب[ن�طر\ي

�و�الرضاء �بط�نه �إcى �يؤدي �الذي� العقد W°±سا*� هو�اLبدأ

يحكم�عقد�النشر�وهو�يش���إgي�انه��bيملك�احد�طبع�أو�نشر�

�ه �و�يش��ط �اLؤلف �من �مسبق �إذن �دون �اذمصنف �ن�ذا

  .أن�بكون�مكتوبا�الذي�يجب

من�حق�الناشر�=طpع�ع?ي�أصول�اLصنف�اLراد�نشره�و��كما

�*صول� �هده �برد �ملزم �غ���انه �لدلك �اLعقولة �اLدة إعطاء
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اLتفق�عل0.ا�قبل�أن�يبدي�قبوله�و�رضاه�للتعاقد،�خpل�اLدة�

  .و�التعاقد�يش��ط�فيه�*هلية�القانونية�لك�pالطرف�ن

سنة��19هلية�لكن�5ي�بعض�*حيان�نجد�اLؤلف�دون�سن�* 

�أو� �الوgي �سواء �قانونا �ينوبه �من �وجود �عليه �يفرض �هنا و

W°Öالو.  

� �و�هو�ا�صنف�-ب �العقد �ع?ى� :محل �اLدني �القانون ينص

 bإ� �اLحل �مشروعية �بالنسبة�شرط �يختلف �*مر �أن

�للمصنف �كل �كفلت �فلقد �التفك���، �حرية �5ي الدسات���الحق

�الجزائر�تقر�التأليف�و�النشر،�غ���أن�بعض�*نظمة�و�مو  x.ا

ع?ى�أن�و�التأليف�النشر�يجب�أن�يكون�ضمن�القانون�العام�

  .مقومات�*مة�و�ثواب�.ا�اح��امو�اLبادئ�العامة�و�5ي�ظل�

العمل�*دبي�أو�الف�Wz،�وعقد�النشر�œuvre��bاLصنف� هوو�

� �أساسا ��إذايقوم �يكن �اللم �اLصنفات،�هذا �قبيل �من عمل

فيجب�أن�يكون�هذا��بداع�الذي�قام�به�اLؤلف�من�*عمال�

WXال�� �سواء �القوان�ن �عل0.ا �من��اتفاقيةنصت �غ��ها �و برن

�اLتخصصة�5ي�مجال�حقوق�اLؤلف �الدولية  الWX =تفاقيات

� 0.اعل�نصت �الع?ى �أخذسبيل �اLنÓى �اLشرع�ذكر�و�نفس ه

�اLادة �نص �5ي � 04الجزائري �قانون �بحق��05/03من اLتعلق

�الشفوية(اLؤلف �و �اLكتوبة �الفنية �و �*دبية ،�اLصنفات

  .....)  اLسرحيات،�أعمال�الرسم،�النحت،�اLوسيقى
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اLصنف�الذي�يصلح�¢ن�يكون�مح�pلعقد�النشر�bبد�أن� و

�لحماية� �العامة �القواعد �5ي �اLحددة �الشروط يستو5ي

�و� �Hصالة أهمهااLصنفات ��شرطي �¢ن�و� بداع �يمكن كما

�كأحد� �بدلك �اLخولة �الهيئة �لدى �و�التسجيل ��يداع يكون

  . العناصر�الوقائية�لحق�الناشر�5ي�حالة�و�جود�نزاع

�شكhي���� �صورة��:ركن �5ي �افرغ �قد �اLصنف �يكون �أن هو

�يجعله� �مما �إgي�الوجود مادية�و�ما�يسم�cبالدعامة�ي�oز�ف0.ا

� �عليه�لpستغpلممكنا �اLتفق �النمط �للنشر�وفق �طريق �عن

  . مسبقا�5ي�العقد

�موضوjي����� �ع?ي�: ركن �انطوي �قد �اLصنف �يكون هو�أن

W°Ýء�من��بداع�بحيث��bيصلح�أن�يكون�مح�pلعقد�النشر�

�إبداع �اثر �فيه �ليس �الذي �من��اLصنف �يكون b� �أن و

� �اLادة �نص �هو�5ي �كما �بالحماية �غ���اLشمولة �11اLصنفات

  .و�مx.ا�التقنينات�و�القرارات��دارية�03/05القانون��من

� �القابلة �هذا��إb �:ل�ستغ�لالحقوق �5ي �ينصب �العقد أن

�b� �الذي �اLعنوي �هو�الحق �أولهما �للحق �وجه�ن �ع?ى اLحل

يمكن�التنازل�عنه�إطpقا�لكن�يقع�ع?ى�عاتق�الناشر�حمايته�

� �عليه �التعدي �هو عدم �ي�والثاني �الذي �اLاgي �حوله�الحق تم

و�م�cXينتWÞ،�و�5ي�ما�ي?ي�نعرض��لpستغpل=تفاق�كيف�يتم�

�اLاgي �الحق �و�مكونات �اLعنوي �الحق ��مكونات WXاش��طو�ال�

من�قيمة��%10أن��bتقل�عن��03/05ف0.ا�القانون�الجزائري�



28 

 

�منحة� �تتجاوز b� �أن �و �العامة �للقاعدة �بالنسبة العقد

  13.%05التعويض�Lؤلفي�اLصنفات�البيداغوجية�

�Hدبية-1-ب �و�:الحقوق �التنازل �من �اLستثناة �الحقوق و��ي

�بنود� �تذكر�5ي �و�لم cXح� �عل0.ا �الحفاظ �ع?ى �العمل الواجب

 .العقد

�الهامة��حيث �الجوانب �إحدى �للمؤلف �*دبية تعت��oالحقوق

للملكية�*دبية�والفنية�إذ�تنص�ع?ى�حماية�شخصية�اLؤلف�

  14حد�ذاته�كمبدع�للمصنف،�وحماية�اLصنف�5ي

�وكذا� ،� �الدولية �و=تفاقيات �الوطنية �القوان�ن �أكدت ولقد

��ي� �للمؤلف �اLعنوية �الحقوق �أن �ع?ى �والقضاء �الفقه أجمع

�الخصائص� �بكل �وتتمتع �بالشخصية �اLرتبطة �الحقوق من

�و�bالحجز�عل0.ا��15اLم��ة �ف0.ا �التصرف ��bيجوز �أنه �و�ي لها

وبأª.ا�حقوق�دائمة�غ���قابلة�للتقادم�وغ���قابلة�لpنتقال�إذ�

� �اLادة � 21/02تنص �القانون �03/05من �أنه تكون�" ع?ى

الحقوق�ا�عنوية�غ[��قابلة�لل�rف�فpqا�و�7للتقادم�و�7يمكن�

  " التخhي�عpuا�

وحق��اLصنف،حق�الكشف�عن�و�الحقوق�*دبية�أربعة�و�ي�

اح��ام�سpمة�اLصنف�،�وحق�اLؤلف�5ي�نسبة�مصنفه�إليه�

أو�ما�يعرف�بحق�*بوة�والحق�5ي�سحب�اLصنف�من�التداول��

�*خ��� �الحق �هذا �ضمن �ويدخل ،� �الندم �بحق �يعرف أو�ما

�فإن� �الحقوق �هذه �إgى �وإضافة �اLصنف، �تعديل �5ي الحق
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جديدا�ذو�طبعة�مزدوجة�أ�bتكنولوجيا�اLعلومات�أقرت�حقا�

  .وهو�حق��تاحة�إgى�الجمهور 

��ãوالحق�5ي�الندم�أك� ويعت��oالحق�5ي�اح��ام�سpمة�اLصنف

ت�،��االحقوق�*دبية�تأثر�بالتقنية�الرقمية�خاصة�5ي�بيئة�الن

�ظل� �5ي �فإنه �اLصنف �سpمة �اح��ام �5ي �للحق فبالنسبة

 =� �من �العديد �إgى �تعرض �قد �الرقمية �حيث�التقنية ن�.اكات

�الصورة� �بتغي�� �باLصنفات �التpعب �التقنية �هذه سهلت

�التفاعلية� �سمحت �كما ،� ��شارات �وزيادة ،� �الصوت وحجم

�bح��ام� �ان�.اكا �يعد �ذلك �فكل �اLصنفات �هذه بتغي���محتوى

  .16حق�اLؤلف

أما�بالنسبة�لحق�اLؤلف�5ي�الندم�أو�التوبة�أو�سحب�مصنفه�

معتقداته�أو�ظروفه،�فإنه�يستحيل�من�التداول�نظرا�لتغي���

�WXة�الLممارسته�و*خذ�به�5ي�البيئة�الرقمية�نظرا�لطابع�العو

   17الناتتتصف�به�الشبكات��لك��ونية�و5ي�مقدم�.ا�شبكة�

�أهم� �من �فيعد �الجمهور �إgى ��تاحة �حق �إgى �بالنسبة أما

سلطات�الحق�*دبي�للمؤلف�ويقصد�به،�أي�حق��تاحة�إgى�

�أو�" الجمهور  �التمثيل �أو �*داء �طريق �عن �اLصنفات نقل

بواسطة�هيئات�البث��ذاÎي�أو�أجهزة�الحاسب�gåي�أو�من�

خpل�شبكات�=تصال�العاLية�أو�بأي�وسيلة�أخرى�من�شأª.ا�

أن�تتيح�لكل�فرد�من�أفراد�الجمهور�أن�يتلقى�هذا�اLصنف�

  .18" ع?ى�وجه��نفراد�5ي�اLكان�أو�الزمان�الذي�تختارهما
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وهناك�من�يرى�أن�مصطلح�حق��تاحة�يمثل�بديل�عصري��

لحق�النسخ�،�والحق�5ي�تقرير�النشر�وهو�بذلك�مصطلح�يتفق�

�يستجد� �قد �ما �ويستوعب �الحديثة �النشر�والبث �وسائل مع

�=تصال� �وسائل �انتشار �ل��ايد �منطقية �نتيجة �وأنه مx.ا

  .19لجمهور الحديثة�ال�WXتقوم�بإبpغ��بداعات�الفكرية�إgى�ا

ويقصــد�بــالحقوق�اLاليــة�مــنح�اLؤلــف��:الحقــوق�ا�اليــة��-2-ب

حق�احتكار�استغpل�إنتاجه�الذه�Wzبما�يعود�عليـه�بمنفعـة�أو�

ربـــح�ذو�قيمـــة�ماليـــة�خـــpل�مـــدة�معينـــة�يحـــددها�القـــانون 
،�إذ�20

يحـــــق�للمؤلـــــف�: ع?ـــــى�أنـــــه��27تـــــنص�الفقـــــرة�*وgـــــى�مـــــن�اLـــــادة�

ــــنفه�بـــــــــــأي�شـــــــــــكل�مـــــــــــن� أشـــــــــــكال�yســـــــــــتغ�ل�اســـــــــــتغ�ل�مصـــــــ

فهــذه�الحقــوق�Æ.ــدف�إgــى�حمايــة��"والحصــول�عhــى�عائــد�منــه�

اLصـــالح�اLاليــــة�للمؤلــــف�و�ــــي�حقـــوق�عينيــــة�تتم�ــــ��بخاصــــيت�ن�

أª.ـــــــا�حقـــــــوق�إســـــــتئثارية�للمؤلـــــــف�إذ�تــــــــنص�: أساســـــــيت�ن�همـــــــا�

كمـــــا�يحـــــق�للمؤلـــــف�" ع?ـــــى�أنـــــه��27الفقــــرة�الثانيـــــة�مـــــن�اLـــــادة�

�Wبمــرور�مــدة�معينــة�وأª.ــا�حقــوق�مؤقتــة�تنقæــ°�..."دون�ســواه�

وتتعدد�أسليب�اسـتغpل�اLؤلـف�لحقـه�اLـاgي�. يحددها�القانون 

وأن�الـــوارد�5ـــي�القـــانون�هـــو�ع?ـــى�ســـبيل�اLثـــال��bالحصـــر�إذ�أن�

هــذه�*ســـاليب�مرتبطــة�بـــالتطورات�التكنولوجيــة�الحاصـــلة�5ـــي�

مجـــــال�=تصـــــال�ووســـــائل�نشـــــر��نتـــــاج�الفكـــــري�وإبpغـــــه�ع?ـــــى�

صــــنيف�هــــذه�*ســــاليب�ضــــمن�ثــــpث�الجمهــــور�إ�bأنــــه�يمكــــن�ت

ـــق�=ستنســــــاخ�وتمثــــــل�5ــــــي�تثبيــــــت� فئــــــات�مــــــن�الحقــــــوق�و�ــــــي�حـــ
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اLصــــنف�ع?ـــــى�دعامـــــات�ماديــــة�ووضـــــع�نســـــخ�منــــه�حXـــــ�cيتيســـــر�

،�وحــــــق�التمثيــــــل�21إبpغــــــه�إgــــــى�الجمهــــــور�بصــــــورة�غ�ــــــ��مباشــــــرة

ويتمثـــل�5ـــي�نقـــل�اLصـــنف�إgـــى�الجمهـــور�باســـتخدام�وســـائل�غ�ـــ��

وتتمثــل�5ــي�تمتــع�اLؤلــف��ماديــة�وبصــورة�مباشــرة�،�وحــق�التتبــع

5ــــي�اLشــــاركة�5ــــي�حصــــيلة�كــــل�عمليــــة�بيــــع�يخضــــع�لهــــا�اLصــــنف�

ــــــــــــى�مصـــــــــــــنفات�الفنـــــــــــــون�التشـــــــــــــكيلية� ـــــــــــو�حـــــــــــــق�يقتصـــــــــــــر�ع?ـ وهــ

ــــبة�لحـــــــــق�=ستنســـــــــاخ�وطبقـــــــــا�. 22واLخطوطـــــــــات�فقـــــــــط وبالنســـــ

فيتمثـــــل�5ـــــي�التثبيـــــت�اLـــــادي��03/05مـــــن�*مـــــر��27/03للمـــــادة�

الجزائـــري��للمصـــنف�بـــأي�وســـيلة�كانـــت�،�وهنـــا�نجـــد�أن�اLشـــرع

�WــــــXقــــــد�أخــــــذ�بعــــــ�ن�=عتبــــــار�التطــــــورات�التقنيــــــة�الحديثــــــة�،�ال

تبحـــث�عـــن�وســـائل�جديـــدة�للنســـخ�لـــم�تكـــن�معروفـــة�مـــن�قبـــل�

ـــــــة��والجــــــــــــدير�بالــــــــــــذكر�أن�رقمنــــــــــــة� كالنســــــــــــخ�بالوســــــــــــائل�الرقميـــــ

اLصـــنف�تعتoـــ��مـــن�قبيـــل�الحقـــوق��ســـتئثارية�الXـــ�Wتحتـــاج�إgـــى�

ذا�اLجــال�ويثــور�تســاؤل�5ــي�هــ. إذن�مســبق�مــن�مؤلــف�اLصــنف�

مفاده�هل�التثبيت�اLؤقـت�تعتoـ��مـن�قبـل�=ستنسـاخ�أم�يجـب�

  .أن�يكون�التثبيت�دائما�ح�cXيكون�اLصنف�مستنسخا�؟

� �اLادة �5ي �الوارد �*مر��27/03التعريف �يكون��03/05من لم

�كان� �الذي �اللبناني �للمشرع �خpفا �اLجال �هذا �5ي واضحا

� �للمصنف �اLؤقت �التثبيت �أن �oوأعت� �ذاكرة�واضحا ع?ى

��oيعت� �بالتأقيت �تتم�� WXال� �الواب �مواقع �و5ي الك��ونية

  23استنساخا�للمصنف
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� ��.ذا �*خذ �الجزائري �اLشرع �ع?ى �كان حماية��اLفهوم،ومنه

�التقنية� �للتطورات �ومسايرة �للمؤلف ��ستئثارية للحقوق

�تكن� �لم �للنسخ �جديدة �وسائل �عن �تبحث WXال� الحديثة

بالتعبئة�أو�ما�يعرف�بالتحميل��معروفة�من�قبل�كاbستنساخ

pمث.  

*جر�اLقصود�هو� :Hجر�أو�ما�يسمى�بالعوض�و�ا�قابل��-ج

�مادي�يقابل �ع?ي�ربح �يتنازل�عنه�5ي�حقه� حصول�اLؤلف ما

واLقابل�الذي�يتحصل�. 5ي�=ستغpل�اLاgي�Lصنفه�إgي�الناشر

�كما �إجماgي �بمبلغ �جزافا �مقدرا �يكون �أن �يجوز �اLؤلف �عليه

  .يجوز�أن�يكون�نسبة�مئوية�من��يراد

�يكون  ��وقد �عليه �اLتفق �اLبلغ �طريقةدفع الحساب��وفق

� �يمكن �كما �عل0.ا �عن��أناLتفق cXأو�ح� �أو�بعديا �قبليا يكون

  .طريق�أقساط�يوضع�لها�سجل�حسابات�خاص��.ا

��� �يكون �أن �ع?ى �=تفاق �يتم �أن �يمكن عن��=ستغpلكما

احب�الحق�*ص?ي�كامل�الحرية�طريق�النشر�دون�مقابل�فلص

  .والتنازل�والهبة5ي�التفاوض�

  

  ال�rامات�طر\ي�عقد�النشر�و�أسباب�ان�pائه�:ثالثا

���� �النشر�ببعض �عقد �=تفاق�=ل��اماتيختص �طر5ي �ب�ن

مثل��24العامة�ال�WXيقرها�القانون�اLدني�=ل��اماتزيادة�ع?ى�

قاعدة�الج���قدر�الضرر�فالغ�ن�و��ضرار ضرر�و�7 7قاعدة�
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ا�قررة��yستفادةمردود�و�التعسف�مرفوض�و�كل�منع�من�

� نصاف �مع �تعوض �العقد �لخصوصية��وفق �راجع و�ذلك

�ــــمح �العقد �يتمتع) اLصنف(ل �ب والذي �ذو �من�جهو حق �ن

� �ماgي �حق �و �معنوي �حق �أن�الحقوق bإ� �ذكره �سبق كما

هذه�الخاصية�سواء�الرقمنة�و�شبكة�النات�زادت�من�تعقد�

� �حيث �أو�أثناء��اLتبادلة�=ل��اماتمن �العقد �طر5ي �قبل من

�سحب� �5ي �الحق �5ي �اLتمثل �اLعنوي �لحق �اLؤلف ممارسة

  اLصنف�من�التداول�

  .ال�rامات�طر\ي�عقد�النشر�-1

  :بماي?ي ا�ؤلف يل��م بحيث

 .للناشر اLصنف تسليم •

 بعد الناشر إgى يعيدها نأو  اLصنف تجارب بتصحيح يقوم أن

 .معقولة مدة خpل تصحيحها

 يضر بما اLصنف استغpل عن باbمتناع اLؤلف يل��م •

 .الناشر بحقوق 

  .ثالث لطرف اLصنف ع?ى حقوق  وجود عدم يضمن أن •

  :ي?ي فيما تتمثلفإª.ا��الناشر�عhى ت�rتب ال�� ل�rامات�ا أما

 .له اLحدد اLيعاد 5ي اLصنف ينشر بأن الناشر ال��ام •

 .اLصنف ع?ى تعديل  يأ�إجراء بعدم الناشر ال��ام •

 ع?ى Lؤلف معا يتفق الWX اLصنف نسخ بعدد  الناشر ال��ام •

 .لعقدا��5ي طباع�.ا
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 اLتعاقد الغرض لغ�� اLصنف استخدام بعدم الناشر ال��ام •

 .عليه

 اLتفق اLدة ان�.اء عند النشر عن بالتوقف الناشر ال��ام •

 .العقد 5ي عل0.ا

 إb آخر لناشر اLصنف نشر عن التنازل  بعدم الناشر ال��ام •

 .معينة استثنائية حاbت 5ي

 خpل من لنشر عقدا محل باLصنف بالتعريف الناشر ال��ام •

 .وتوزيعه �عpن وسائل

��اLحدد بالسعر الناشر ال��ام •  Lصنف منا لواحدةللنسخة

 .نشره ع?ى اLتفق

 .للمؤلف العقد 5ي عليه اLتفق التعويض بدفع الناشر ال��ام •

 صحة إقرار تكفل الWX �ثباتات جميع بتقديم الناشر ال��ام•

  .اLصنف نسخ بمبيعات الخاصة حساباته

  :صور�ان�pاء�عقد�النشر -2

�ما� �الشرÎي �الوجه �ع?ى ��برامه �شروطا �للعقد �أن كما

�و� �أش��ط �إن �الدين �أLشروÎييستوجبه �القانون�� �يتطلبه ما

�القانون� �وضع �فلقد �الصحيح، �الوجه �ع?ى �العقد لقيام

� ��bن�.اءأسبابا �تختلف WXال� �و ��باختpفالعقد مx.ا�السبب

�التعاقدية �و �أو �القانونية �العقد �مدة �ª.اية �خpل مx.ا��من

،�كما�يمكن�أن��بال��اماتهالفسخ�بسبب�إخpل�أحد�*طراف�

  .حبينت�WÞبممارسة�اLؤلف�لحق�الس
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أسباب�ª.اية�العقد�إما�أن�تكون�لx.اية�مدة� :العادية Hسباب

� �مدة �و��ي �القانونية �حالة��50الحماية �5ي �الوفاة �بعد سنة

جمعها�5ي�ثpث��التنازل�الك?ي�و�يمكن�أن�تكون�تعاقدية�يمكن

   :نقاط�و�ي

*سباب�العادية�bن�.اء� انقضاء�أجال�العقد�ويعت��oمن�أهم� -

  .عقد�النشر

اLتفق�عل0.ا�ما�لم� ª.اية�النشر�وهذا�يع�Wzنشر�عدد�النسخ -

  .يوجد�شرط�خاص�5ي�العقد

�اLنصوص -  �اLنصف �طبع �إعادة �5ي� غياب �صراحة عليه

  .عل0.اåجال�اLتفق�

   :Hسباب�الغ[��عادية

�5ي �العقد �بواجباته� فسخ �*طراف �أحد �يل��م �لم WXال� حالة

  عقد� سخفالتعاقدية�والخاصة�يمكن�للمؤلف�أن�ي

  :النشر�5ي�الحاbت

� �اLادة �5ي �عل0.ا ��96اLنصوص �رقم �*مر و�ي�: 03/05من

�لشرط��=ل��امات �هذا �إ�bأن �تسي���الحسابات �5ي التعاقدية

  . فيكون�مطبقا�5ي�حالة�التنازل�الجزئي

  :03/05من�أمر�97اLنصوص�عل0.ا�5ي�اLادة�

�åجال� عدم�وضع�نسخ - اLصنف�تحت�تصرف�الجمهور�5ي

  .العقداLقررة�5ي�
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�حقوق  - �أتاوى �له �دفع �مدة� عدم �طوال �اLستحقة التأليف

   .عام

�هو - �كما �اLنصف �طبع �الناشر�بإعادة �قيام �5ي� عدم مقرر

�ع?ى� �يساوي �اLخزونة �اLصنف �نسخ �عدد �أن �والحال العقد

�اLائة �5ي �ثpثة �ã(%3) *ك Lا� �الطبيعة �محسوب عينة�من

�3خpل� والفسخ�5ي�كل�هذه�الحاbت�مشروطا�بإنذار�لم�يؤتي

�ذلك� �حدث �النشر�إذا �مؤسسة �أو�تغي���مالك أشهر�إفpس

  .قبل�بداية�استنساخ�اLصنف

:  حق�ا�ؤلف�سحب�ا�صنف�قبل�الوفاة :Hسباب�Hخرى 

�يع��oعن�ق �يعد �لم �¢نه �مصنفه �سحب �5ي �اLؤلف �يرغب د

سبب�آخر�فيصطدم�حق�اLؤلف�5ي��مواقفه�أو�أفكاره�أو�¢ي

�5ي� �اLؤلف �يعدل �وربما �للعقد �اLلزمة �بالقوة �مصنفه سحب

�هذه� �ب�ن �التوفيق �يتم �فكيف �سحبه �دون �ويحوره مصنفه

�العقد� �وقوة �للمؤلف �أدبية �امتيازات �عن �اLع�oة الحقوق

  .اLلزمة�5ي�القواعد�العامة

اLؤلــف�إgــى�أحقيــة��03/05مــن�*مــر��24اLشــرع�5ــي�اLــادة� أشــار

الفقهــــاء� حاول ،5ــــي�ســــحب�مصــــنفه�إgــــى�جانــــب�حقــــه�5ــــي�التوبــــة

ــــف�حــــــق�الســــــحب،�و�التوبــــــة�ف�ــــــ�ى  أن�الســــــحب� Françonتعريــ

يتعلـــق�بــــإرادة�اLؤلــــف�5ــــي�توقيـــف�النشــــر�أمــــا�التوبــــة�فÞــــ�Wإرادة�

اLؤلــــــف�5ــــــي�أن�يلحــــــق�تعــــــديpت�وتنقيحــــــات�ع?ــــــى�مصــــــنفه�أمــــــا�

Colombetصـنف�والتوبـة�"يرى��Lأن�السحب�يكون�بعد�نشر�ا
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�bيعت�oهمــــــا�"  Desbois وع?ــــــى�عكــــــس�ذلــــــك�نجــــــد25"قبــــــل�ذلــــــك

تصـــــرفان�مختلفــــــان�إنمـــــا�مرحلتــــــان�تعoـــــ�ان�حــــــدود�اLؤلـــــف�5ــــــي�

إظهــــار�قــــراره�بنشــــر�ثــــم�ســــحب�مؤلفــــه�ويؤكــــد�أن�توبــــة�كــــالقطع�

  .26"يظهر�قبل�نشر�أما�سحب�فبعد�ذلك

فـــــــإن��Gavinحـــــــق،�وحســـــــب�لـــــــم�يتطـــــــرق�القضـــــــاء�كث�ـــــــ�ا�لهـــــــذا�ال

27 قضية
Lecoqالـذي�نعرفـه��czعLتعرضت�لهذا�الحق�با�WXي�ال�

أيـــن�اعتoـــ�ت�حـــق�التوبـــة�يكـــون�5ـــي�تعـــديل�و�تحويـــل�اLصــــنف،�

وعليـــــه�مـــــن�يع�ـــــ�ف�لـــــه�بـــــالقطع�والنشـــــر�يع�ـــــ�ف�لـــــه�بامتيـــــاز�أن�

يصــــحح�ويعتoــــ��حــــق�التوبــــة�اLصــــطلح�اLتعــــارف�عليــــه�5ــــي�هــــذه�

ه�الــــذي��bيطــــابق�روحــــه�الحالـــة�فهــــو�نــــادم�ع?ــــى�كشـــف�مصــــنف

Nauroras ،�وهنـــــــــا�نجـــــــــد28الجديـــــــــدة�واكتشـــــــــافاته
يـــــــــرى�أن��29

الناشــــــــــــر�لــــــــــــيس�ملــــــــــــزم�بتحمــــــــــــل�*عبــــــــــــاء�إذا�مــــــــــــا�تعلــــــــــــق�*مــــــــــــر�

بتصحيحات�*خطاء�اLطبعيـة�أو�التصـحيحات�الطفيفـة�طاLـا�

  .�bتزيد�عن�ال��امات�العقد

ـــــــا�كمــــــــــا�ظهــــــــــر�ســــــــــابقا  لكــــــــــن�*كيــــــــــد�أن�اLفهــــــــــوم�ن�وإن�اختلفـــ

وسـيع�سـلطة�اLؤلـف�مـن�جهـة�ويعoـ�ان�عـن�ســلطة�يسـمحان�بت

الحــــق�*دبــــي�وتــــأث��ه�ع?ــــى�حركــــة�اLصــــنف�فهــــو��.ــــذه�الصــــورة�

يقطع�هذه�الحركة�و�bيمكن�ت�oيرها�بأسـباب�اقتصـادية�ويبقـى�

يمثـل�تعب�ــ�ا�آخــر�عــن�شخصـية�اLؤلــف،�فكيــف�تكــون�ممارســة�

  هذا�الحق�من�اLؤلف؟
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�bمحــــــــض��W°ــــــــíإن�حــــــــق�الســــــــحب�أو�التوبــــــــة�حــــــــق�شخ

نـص��05/03مـن�*مـر��24،�بـالرجوع�للمـادة�30تقل�إgـى�الورثـةين

اLشــــــرع�بصــــــورة�ضــــــمنية�ع?ــــــى�ممارســــــة�حــــــق�التوبــــــة�بتوقيــــــف�

صـــنع�الدعامـــة�وحـــق�الســـحب�يكـــون�بعـــد�نشـــر�اLصـــنف،�و�5ـــي�

الوقــــــت�نفســــــه��bنجــــــد�اLشــــــرع�قيــــــد�اLؤلــــــف�بممارســــــة�حقيــــــه�

بتــــوفر�أســــباب�مــــن�نظــــام�أدبــــي�أو�فكــــري�كمــــا�هــــو�حــــال�بعــــض�

ال�WXألزمت�اLؤلف�بالسـحب�¢سـباب�خط�ـ�ة�بينمـا�التشريعات�

اLشـــرع�الجزائـــري�اكتفـــى�بـــأ�bيكـــون�اLصـــنف�مطـــابق�لقناعـــات�

اLؤلف�و�.ذا�اعتمد�معيارا�شخصيا�يحـدد�مـن�خpلـه�حقـه�5ـي�

سحب�مصنفه�أو�التوبة�عليه،�إن�حق�السحب�أو�حـق�التوبـة�

�bيســــمح�للمؤلــــف�أن�يســــحب�مصــــنفه�مــــن�التــــداول�إمــــا�¢نــــه�

قناعاتـــــه�أو�مفاهيمـــــه�أو�أنـــــه��bيعoـــــ��عـــــن�الحاجـــــة�الXـــــ�Wيوافـــــق�

وإgـــــى�تعـــــديل،�ويكـــــون�عليـــــه�إذا�مـــــا�اســـــتعمل�هـــــذا�, يبحــــث�عx.ـــــا

مســتفيدين�مــن�هــذه�الحقــوق�والXــ�Wللتعــويض�ال يــتم�الحــق�أن

W°Õيقدرها�القا.  

ومهمـــا�يكـــن�مـــن�أمـــر�يجـــب�أن�يعتمـــد�حقـــه�ع?ـــى�أســـباب�أدبيـــة�

الشـــــه��ة�أيـــــن�5ـــــي�إحـــــدى�القضـــــايا� دون�ســـــواه�وهـــــذا�مـــــا�يتأكـــــد

رسوم�متحركة�للناشر�أنـه�سيسـحب�مصـنفه��سينارستأعلن�

مــــن�التــــداول�فهــــو��bيوافــــق�فكرتــــه�فرفضــــت�محكمــــة�الــــنقض�

باعتبار�حـق�السـحب�وتوبـة�صـفات�الحـق�*دبـي�: "طلبه�وقالت

وأكد�اLدÎي�ع?ى�احتجاجه�وبرره�بقلة�النسبة�اLمنوحة�لـه���. …
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بــذلك�أســاء�اســتعمال�5ــي�حســاب�العائــدات�فهــو�%  1اLقــدرة�بـــ�

هكــذا��bيجــب�إســاءة�اســتعمال�الحــق�حســب�اLــادة� و. 31"حقــه

من�القانون�اLدني�الجزائـري�وإثارتـه�بمـا�يتفـق�مـع�القواعـد��41

  .*دبية

  :خاتمةال

� �الحديثة �التشريعات �أن �القول �*خ���يمكن �إgي5ي  عمدت

حقوقه�باLؤلف��يستأثر تداب���أك��ãوضوحا�ل�إجراءات�و �وضع

بنفسه�أو��استغpلهالناتجة�من�التأليف،�حيث�له�الحق�5ي�

� �الغ�� �مع �اLشرع��استغpله ¢جلالتعاقد �حدد �عقد وفق

شروط�قيامه�و�كيفية�ممارسته�و�م�cXينتWÞ،�و�سماه�بعقد�

النشر�و�عقد��بpغ�للجمهور،�و�قد�تختلف�طبيعة�العقد�من�

شر�دون�توزيع�طبيعة�العمل�اLكلف�به�سواء�ن�اختpفخpل�

  .أو�كل0.ما�معا

���� �العقد �يختلف �حيث��باختpفكما �العقد �طر5ي طبيعة

يمكن�أن�يكون�اLؤلف�شخصا�طبيعيا�أو�معنويا�أو�أن�يكون�

شخصا�عاما�كوزارة�ال��بية�أو�شخصا�منفردا�و�5ي�مجموعة�

  .مش��ك�ن�و�كل�هذه�الحاbت�فصل�ف0.ا�القانون 

�للمؤلف �القانون �ترك �*دبية��كما �حقوقه �ممارسة �5ي الحق

�و�و  �الديمومة �أصلها �5ي WXستمراريةال=��b� �القابلية و�عدم

�تلحق� �أن ��bيجب �اLمارسة �هذه �إ�bأن �و��bللحجز، للتنازل
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�يلزمه� �حيث �اLالية، �الحقوق �عن �له �للغ���اLتنازل بالضرر

  .التعويض�العادل�عما�لحقه�من�خسارة

�قواع �بوضع �التشريع �أقام �حماية�ولقد �تضمن �قانونية د

ولدلك�اع��ف�اLشرع�للمؤلف�الحق�بنشر�. مصنفات�اLؤلف

�اLصنف� �استغpل �5ي �والحق �دلك �طريقة �وتعي�ن مصنفه

كما�حدد�ال��امات�طر5ي�العقد�اLؤلف�والناشر�وكيفية� .ماليا

�العقد �النسخ�ان�.اء �5ي �التصرف �للناشر �يمكن �كيف �و ،

 .اLتبقية�بعد�ª.اية�العقد
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 :قائمة�الهوامش
1-�� �اLادة ��3/3نص �برن �إتفافية �بتعب���" 1886من يقصد

اLصنفات�اLنشورة،�اLصنفات�ال�WXتنشر�بموافقة�مؤلفها�ايا�

كانت�وسيلة�عمل�النسخ،�بشرط�أن�يكون�توافر�هذه�النسخ�

�مع� �للجمهور، �اLعقولة �با�حتياجات �نحو�يفي �ع?ى �جاء قد

 bو� �اLصنف، �طبيعة �اLصنف��مراعاة �تمثيل �نشرا يعد

�العلنية� �والقراءة �اLوسيقي، �و*داء �السينمائي �أو اLسرðي

�أو� �*دبية �اLصنفات �أو�إذاعة �السلكي �والنقل �أدبي Lصنف

  ".الفنية�وعرض�اLصنف�الف�Wzوتنفيذ�اLصنف�اLعماري 
 .1996نوفم23���oاLؤرخ�5ي��95/46التوجيه�*وروبي�رقم��-2

3-www.amazone.net et amazone.com. aussi lefnac.fr 
.www.lamy.com 

5ي�مواده��03/05أنظر�القانون�الجزائري�لحق�اLؤلف�رقم�(  -4

 )98اgى��61من�
 .03/05من�القانون�رقم��84أنظر�نص�اLادة�-5
أنظر�مهام�الديوان�لحقوق�اLؤلف�و�الحقوق�اLجاورة�مادة�-6

 .onda.dz)او�ع?ى�موقع�الواب��07
�أنظر� -7 �اLادة ��14نص �رقم��15و �اLؤلف �حق �قانون من

03/05. 
- 8 Hubert Bitan, Droit de création immatérielles, 

p51,Lamy,France,paris,2010. 
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9 -� اLؤلف�والحقوق�اLجاورة،� حقوق *ستاذ�فاض?ي�إدريس،

  .65،2008الجزائر،ص ديوان�اLطبوعات�الجامعية،
10- Hubert Bitan, Droit de création immatérielles, 
,Lamy,France ,p 51,paris,2010. 

�ل -11 �5ي � �الجزائري �اLدني �للقانون � إرجع �75/58*مر�رقم

 .و�ما�بعدها�54اLعدل�و�اLتمم�5ي�نص�اLواد�من�
21-�� �من �اLواد �أك��ãلنص �للتفصيل ��59إرجع �من�10.5اgى ،

 03/05نفس�القانون�
  03/05من�نفس�القانون��95اLادة��-31

نواف�كنعان�،حق�اLؤلف�،�نماذج�معاصرة�لحق�اLؤلف��-  14

ووسائل�حمايته�،�الطبعة�الثالثة�،�مكتبة�دار�الثقافة�*ردن�

  .83،�ص�2000
�*ساسية�لحق�اLؤلف�و�الحقوق�:" كلود�كوLيه�� -15 اLبادئ

� �اLقارن �القانون �5ي �دراسة ،� �العالم �5ي ترجمة�" اLجاورة

�،� �اليونسكو ،� �العلوم �و �الثقافة �و �لل��بية �العربية اLنظمة

  .47،�ص�. 1995تونس��
�شبكة� -  16 �ع?ى �التأليف �حقوق �حماية ،� �ونسه c°Òعي�bديا

 ،منشورات�الحقوقية�صادر�،�لبنان�،�=ن��نت،�دراسة�مقارنة

  .120ص�
  .121،ص�" السابقاLرجع�:"ديا�bعي�c°Òونسه� - 17
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18 - � �أبو�عمرو �أحمد �:" مصطفى �*داء �فناني ،دار�""حقوق

  .238،مصر�،ص��2005الجامعة�الجديدة�،�
  .239،ص" السابقاLرجع�:"مصطفى�أحمد�أبو�عمرو�� - 19
  . 130،�ص�"ذكره�مرجع�سبق�" نواف�كنعان� - 20
 .47،�ص�"مرجع�السبق�ذكره�:" كلود�كوLبيه�� - 21
  . 130،�ص�"مرجع�سبق�ذكره�" نواف�كنعان� - 22
  .63،ص�"مرجع�سبق�ذكره:"ديا�bعي�c°Òونسه� - 23
�الوسيط�-24 �السx.وري، �الرزاق �عبد �القانون��*ستاذ 5ي

  .402،ص�02اLدني،�الجزء�
-25 Claude colombet propriété littéraire et artistique et 

les droits voisins , éditions Dalloz, 1999 , pp 46 - 47. 
- -26 Bernard Edelman, la propriété litteraire et artistique 

Que sais je ? P.U.F.1989,p 51. 
27 Ibid, p 65. 

،�391سن�فرج،�اLرجع�السابق،�ص�أنظر�توفيق�ح - 28

  .239اLرجع�السابق،�ص�محمد�يح�cöمطر،�و 
29 - Ibid, p 68. 

  .515أنظر�عبد�الرزاق�سx.وري،�اLرجع�السابق،�ص�� - 30
31 - CassCiv, 14/5/1991, J.C.P, 1991, II , 2176 note 
pollaud Dulian et B.Edelman, J-CI Fase 301/1, p 10. 
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  قائمة�ا�راجع

1-� �منشاة �النشر، �رشدي،عقد �السعبد اLعارف،�محمد

  .�2008سكندرية،�

عمر�مشهور�حديثة�الجازي،�اLبادئ�*ساسية�لقانون�حق�-2

  .2004اLؤلف،�كلية�الحقوق،الجامعة�*ردنية،

�الكسواني،�-3 �دار�الجيب� عامر�محمود ،� � �الفكرية اLلكية

  .1998للنشر�والتوزيع،=ردن،

�اLؤلف�والحقوق�اLجاورة،�ديوان��إدريسفاض?ي��-4 ،حقوق

  : ديا�bعي�c°Òونسه-2008.5اLطبوعات�الجامعية،الجزائر،

حماية�حقوق�التأليف�ع?ى�شبكة�=ن��نت،�دراسة�مقارنة�،�" 

  . منشورات�الحقوقية�صادر��دون�سنة�نشر�،�لبنان�

6-� �كوLيه �:" كلود �و�الحقوق��*ساسيةاLبادئ �اLؤلف لحق

�5ي ��اLجاورة �اLقارن �القانون �5ي �دراسة ،� ترجمة�" العالم

�،� �اليونسكو ،� �العلوم �و �الثقافة �و �لل��بية �العربية اLنظمة

  . 1995تونس��

حق�اLؤلف�،�نماذج�معاصرة�لحق�اLؤلف�:" نواف�كنعان�-7

،�الطبعة�الثالثة��مكتبة�دار�الثقافة�*ردن�"ووسائل�حمايته�

2000 . 

  .gåياLتعلق�بقانون��عpم��95/48التوجيه�*وروبي�رقم��-8

�القانون� -9 �5ي �الوسيط �السx.وري، �الرزاق �عبد *ستاذ

  .02اLدني،�الجزء�
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��03/05 *مر -10 �5ي �بحقوق��19/07/2003اLؤرخ �اLتعلق ،

  اLؤلف�و�الحقوق�اLجاورة�

� �لسنة �رسمية �العدد2003جريدة �بتاريخ��،44 ، الصادرة

23/07/2003.  

اLتضمن�القانون�اLدني�الجزائري�اLعدل�و� 75/58*مر��-11

 .2007اLتمم،�الصادر�بتاريخ�

12-Dalloz 1999 Claude colombet –propriété littéraire et 
artistique et les droits voisins. 

13- Bernard Edelman, la propriété litteraire et artistique 
Que  sais je ? P.U.F.1989. 

14-Hubert Bitan, Droit de création immatérielle ,Lamy, 
France, paris, 2010 

15- www.amazone.net et amazone.com 
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  طيب�أحمد�محمد. د: إعداد

  .بكلية�علوم��ع�م�و��تصالمحاضر�أستاذ�

 ،�دا/ي�براهيم3جامعة�الجزائر
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  طيب�أحمد�محمد. د                                                 

  .بكلية�علوم��ع�م�و��تصالمحاضر�أستاذ�

  ،�دا-ي�براهيم3جامعة�الجزائر                                                  

  

�ل�عم التكنولوجيات  :ا2فتاحية الكلمات   الجديدة

�الهاتفو �واقع���تصال، النقال،

  .هانات�الهاتف�النقال�&ي�الجزائرر و 

Résumé: 
Le sujet de l'étude porte sur le rôle des nouvelles 

technologies de l'information, de la communication et 

son impact sur la vie des communautés dans les pays 

développés et dans les pays émergents, en particulier le 

téléphone mobile, qui a une place particulière et 

privilégié dans nos vies et nos relations ,qui ne 

connaissent pas a travers les moyens d’information et 

communication précédemment, et le statut de rôle de 

premier plan de ce milieu de façon permanente comme 

un compagnon pour les individus d'aujourd'hui montre 

où il est devenu un grand nombre d'entre eux leur vie 

périphérique presque connecté dans divers domaines et 

à différents usages, qui ont un impact sur leur mode de 

vie et leurs relations, que ce soit positivement ou 

négativement, car il est devenu la réalité de l'inévitable, 

et beaucoup de pays, y compris L'Algérie attache à elle 
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de grands espoirs d'exploiter ses avantages dans la 

réalisation du développement et de l'évolution. 

  

                                                                             :قدمةا2

�عصر��تصال  �&ي �الحا*ي �الوقت �&ي �و�1عم�نعيش هذه�،

الحقيقة�يلمسها�كل�فرد�يعيش�أحوال�هذا�ا7جتمع�ا7تغ45،�

�و�ت4Eز� �نمارسه �نشاط �أي �&ي �عنه KLغ� Nعنصر�� فاNتصال

إن��هتمام�كما�. لنشاط�1نسانيالحاجة�إليه�&ي�كل�أوجه�ا

و�1عم�&ي�العصر�الحديث،�أصبح�أك�4Wمن� بوسائل��تصال

ضرورة�7ا�عرفته�من�تطورات�ع�4Eا7راحل�التاريخية،�ليفسر�

 و�لتحقيق�أفضل عملية�تطور�هذه�الوسائل�بصورة�مستمرة

�طريق �عن �يمكن efال� �gفراد�السبل �ب5ن �تصال� �يتم �أن ها

و��Nينكر�أحد��،و�ا7ستقبلية  &ي�ا7راحل�الحاليةا7جتمعات�و 

�إيجابية�
ً
�التاريkي�تركت�أثارا �تصال�ع�4Eتطورها� أن�وسائل

&ي�حياة�البشرية�و�مهدت��نتقال�من�ا7رحلة�الشفهية�إ*ى�ما�

�تشغل� �باتت efال� �ا7عقدة �تصاNت� �بثورة
ً
�حاليا يعرف

من�حياتنا�اهتمام�الجميع�&ي�الوقت�الراهن�و�أصبحت�جزء�

 أن�هناك�عدة�ثورات�ساهمت�ا7ختصون حيث�يرى�. اليومية

�مع� �و�ذلك �انتشارها �&ي �و�عجلت �تصال� �تطوير�وسائل &ي

�الواقع� �غ45ت efال� �الجماه45ية �تصال� �وسائل ظهور

�إ*ى�الثورة
ً
Nي�و�حولت�العالم�إ*ى�فضاء�متقارب�وصوzجتما��

�و �تصال� �ميدان �&ي �التكنولوجية �تعززت��تصاNت efال
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�efتصالية�الحديثة�ال�تع�4Eعن�بالعو7ة�عن�طريق�الوسائل�

�و � �ا7صغرة �النماذج �ستخدام�أحدث� �&ي �مرونة 4Wكg

�الفرد�و  �نشاط �تعيق �قد efال� �اليومية �للظروف مناسبة

�ان �عرفت efو�ال� �الحا*ي �الوقت �&ي �&ي��تصا*ي
ً
�واسعا

ً
تشارا

�من�و�انتقالها�للعالم�العر  أرجاء�ا7عمورة
ً
�هاما

ً
بي�ممثلة�جزءا

�7ختل �اليومية �و الحياة �جتماعية� �الفئات  ا7ؤسسات،ف

�بعدة� �تتم�5 �الحديثة �التكنولوجية �تصالية� فالوسيلة

�اتصالية� �خدمات �خلها �من �للمستخدم �تتيح خصائص

متعددة�و�نشاطات�تختلف�عن�ما�قدمته�الوسائل��تصالية�

 .السابقة

� �الجزائري �ا7جتمع �عرف �Nستخدام�قد
ً
�واسعا

ً
�انتشارا بدوره

�م��ا� �تصال� �و �ل�عم �الحديثة �التكنولوجيات وسائل

�gسواق� �انتعاش �و �التسعينات �من �بداية �النقال الهاتف

�أحجامها������������������� �و �أنواعها �بمختلف �الوسائل �ذه�� الجزائرية

�عل� �الطلب �تزايد �جتماعية�و� �الفئات �مختلف �من �ا

�الو  �مع�ا7ؤسسات �و�تأقلمت �استخدامها �تبنت �ما �سرعان ef

�قطاع� �شهد efال� �الدول �أهم �فالجزائر�تعت�4Eمن خصائصها،

�ميدان� �&ي �حيوية �و �نشاطا �ف��ا �السلكية �تصاNت

�Nأحد�ينكر�اليوم�الدور�الذي�و��.�تصاNت�الهاتفية�النقالة

�الن �الهاتف �يلعبه �الشخصية�بات �اليومية �حياتنا �&ي قال

�و  �جتماzي�) ا7هنية(العملية� �التفاعل �و �للتواصل كوسيلة
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�بات� efدوار�الg� �مختلف �و �الذات �لتحقيق �كوسيلة Kfوح

�تقريب� �من �ا7جتمعية �الحياة �مجاNت �الكث�45من �&ي يلع��ا

�تصال� �و�دمقرطة �من� للمسافات �يدره �و�ما و��تصاNت

أرباح�&ي�مجال��ستثمارات�&ي�هذا��تجاه�مما�خلق�تنافس�

�45ب5ن�ا7ؤسسات�العاملة�&ي�هذا�السوق�ا��7ايد�&ي�التطور�كب

 
ً
�و�تجاريا

ً
،�اقتصاديا

ً
،�اتصاليا

ً
��.تقنيا �هنا نحاول�البحث�و�من

&ي�فهم�و�تفس�45ظاهرة�انتشار�الهاتف�النقال�&ي�الجزائر�من�

خل�فهم�و�تفس�45العقة�و�العوامل�ال�efتؤثر�ع�ى�العملية�

و�مدى�تأث45ها��و�تأثرها���ذه� نظم�تصالية��و�العقة�ب5ن�ال

  .التكنولوجية

�شكالية :  

عد�
ُ
�ت �الجزائري �ا7جتمع �&ي �الحديثة �تصال� �تأث�45وسائل إن

&� �ا7عقدة �القضايا �من �و�1عمي�واحدة �تصا*ي� �ا7يدان ي

�الباحث5نو  �ب5ن �دائر�حولها �الجدل ��Nيزال efالصعب�. ال� من

�ن �أن ��درساليوم �هذه �و�رهانات �&ي�واقع �الجديدة الوسائل

�ع�ى� �تأث45ا��ا �أن �عتبار� �بع5ن �gخذ �دون �من مجتمعاتنا

�بصفة� �حياتنا �و �خاصة �بصفة �تصال� �و �الثقافة أشكال

  .عامة

�أنماط� �يغ�45&ي �قد �تصال� �وسائل �ع�ى �تغي�45يطرأ �كل إن

�جديدة� �عقات �يولد �و�الذي �1نساني �و�التفاعل �تصال

�بعدما� �خاصة �الجديدة، �تصالية� �الوسائل �و �gفراد ب5ن
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�الوسائل� �مختلف �ب5ن �و�تزاوج �gخ45ة �هذه �تجمع أصبحت

�1عم �ب5ن �بعد��السابقة �عن �التحكم �تقنيات �و �*ي

لسم¡ي�البصري�&ي�قالب�من�الوسائل�ا7تعددة�الوسائط،�او 

�بت �للفرد �سمح �هذا �الجغرافية�كل �العوامل �ضغوطات جاوز

�السريعو  �التواصل �و�الجماعات��مرونة �gفراد �مختلف ب5ن

�خدماتو  �عدة �خلها �من �نظر�عالم�" تحقيق �&ي �وسيلة فكل

�تصال�مرشال �e¤¥ي�محيطنا�النف&�ماكلوهان�تحدث�تعدي

رض�علينا�نمط�من�التصور�الذي�ُيراقبنا�بكيفية��Nنكاد�و�تف

  .1"ندركها

� �الوسيلة �هذه �تبنت �الدول �من �كغ45ها الهاتف�- الجزائر

�لسوق��-النقال �فتحها �إ*ى �عمدت �ثم �زمنية، �ف�4ة منذ

�إطار� �&ي �gجنبية �و �الخاصة �ستثمارات� �أمام �تصاNت

�أ �و �العوامل �هذه �الجديدة، �قتصادية� خرى�1صحات

�الجزائر�و�توسعها� �&ي �استخدامه �انتشار�ظاهرة �&ي ساعدت

الفئات��جتماعية�&ي�ا7جتمع�الجزائري،�مختلف�الكب�45لدى�

�عن� �و �استخدامه �عن eLيستغ� N� �الجزائري �أصبح حيث

�منافسة� �إطار �&ي �تصاNت� �شركات �لعبت �أين خدماته،

�أوسع� �ع�ى �ستخدام� �تعميم �و �gهداف �لتحقيق شديدة

�بالجزائر�&ي��نطاق �الثالث �الجيل �خدمة �دخول �مع خاصة

حيث�أن�. السنوات�السابقة�و�الجيل�الرابع�خل�هذه�السنة

الهاتف�النقال�بالجزائر�كظاهرة�مس�كل�مظاهر�حياة�gفراد�
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و�الجماعات�من�حيث�العقات�و�رافق�ذلك�تغ�45عميق�ع�ى�

�انط �ا7ستويات �القالكث�45من �إ*ى �ستخدامات� �من
ً
يم،�قا

بذلك�ساهم�&ي�عدة�تحوNت�عرفها�ا7جتمع�الجزائري�أثرت�و 

��و�مضمونا&ي�و 
ً
�خاصة� اقعه�و�غ45ته�شك

ً
�و�إعميا

ً
اتصاليا

�التطورات� �مجال �&ي �و�ا7ستقبلية �الحالية �الرهانات �ظل &ي

�تصال�� �و �ل�عم �الحديثة �التكنولوجيات �تعرفها efال

�e¤¥من�هذا�نطرح�السؤال�الرئي�
ً
ي�أدوار�ما�7: التا*يفانطقا

� �يلع:9ا �اتصالية�ال=> �كوسيلة �الجزائر �?ي �النقال الهاتف

�ا2جا �?ي �الفردي�حديثة �ا2ستوى �عIى ��تصا-ي ل

 ا2جتمKي؟و 

  :Oهــداف. 2

 � �البحثية��دف �و�تفس�45العقات��الورقة �فهم �محاولة إ*ى

�النقال �الهاتف �استعمال �ظاهرة �ب5ن �البناء� ا7تبادلة و

�تصا*ي�الجزائري،�و�الوقوف�ع�ى�طرق�و�عادات� -�جتماzي

�و�أساسية� �ضرورية �كأداة �باعتباره �للهاتف �gفراد استعمال

&ي�كل�ا7جاNت�و�ع�ى�جميع�ا7ستويات�بل�أك�4Wمن�هذا�فإن�

�ذه��� �محالة N� � �تمر �العا7ية �قتصادية� �التحوNت كل

  .التكنولوجية�ا7تقدمة�&ي��تصال

� �النقال �الهاتف �&ي�يشهد �و�تنوع
ً
�واسعا

ً
�الجزائر�انتشارا &ي

مجال�استخداماته�و�إن�دراسته�من�حيث�تطوره�و�تحدياته�

&ي�بدنا�كظاهرة�تحمل�&ي�طيا��ا�عدة�متغ45ات�و�أبعاد،�فقد�
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�التكنولوجية� �تصال� �لوسائل �حديث �كنموذج أصبح

�اليومية� �الحياة �من �جزءا �باعتباره �الجزائر �&ي الجديدة

�يرافقهم �كل�ل©فراد، �ذلك��&ي �جانب �إ*ى �زمان �و مكان

�كوسائل�عقة �تصال� �و �ل�عم �الحديثة التكنولوجيات

�&ي� �الجزائري �ا7جتمع �حياة �ع�ى �و�أثرها �و�تواصلية تفاعلية

�يعرفها� efال� �التطورات �مع �خاصة �و�مستقبله �ا7جاNت Kfش

�مجتمع� �بناء �كل �حجر�أساس �و�أصبح �ا7جاNت �كل بدخوله

 حديث�ديمقراطي�خاص
ً
�و�إعميا

ً
  .ة�اتصاليا

� �الظاهرة �محظة �انتباªي �أس�z4ى �الجديدة�و�لقد �تصالية

�بالعوامل�و �و�عق»�ا �الوسيلة �لهذه �و�السريع �نتشار�الهائل

gخرى�م��ا�العملية��تصالية�التفاعلية�&ي�ا7جتمع،�خاصة�

و�أن�gمم�أصبحت�تقاس�بمدى�امتكها�مثل�هذه�الوسائل�

مار�ف��ا�و�ترشيد�استخدامها�&ي�البناء�و�تطوير��و�مدى��ستث

  .ا7جتمع

  .ا7نهج�الوصفي�التحلي�ياعتمدت�:منهجية�البحث

  : مفاهيـــــــم�و�مصطلحـــــات�الدراسـة. 3

أو�الخلوي�أو�ا7حمول�أو�الجوال�أو�ا7وبايل�: الهاتف�النقال. 

سم�&ي�قواميس�اللغة�إك�le mobileكصفة�أو��mobileو�كلمة�

� eLتع� �أو�) متحرك(الفرنسية �التحرك �أو �للحركة �قابل أي

�و�الذي� �تصال� �أدوات �أشكال �و�هو�أحد �ا7تحرك الجسم

�أبراج� �من �شبكة �طريق �عن �السلكي �تصال� �ع�ى يعتمد
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�يعت�4Eجهاز�اتصال� �كما �معينة، �مساحة �ضمن �ا7وزعة البث

�معتم �لتصاNت �بشبكة �مربوط �ع�ى�صغ�45الحجم ��ن
ً
دا

�ببث �تسمح efال� �الصوتية� الرقمية �الرسائل �استقبال و

�لطبيعة�و 
ً
�و�نظرا �فائقة �و�بسرعة �بعد �عن �و�الصور النصية

�لك�4ونية� � مكوناته �العملية �استقليته �ارتباطه�(و عدم

  .2لهذا�يوصف�بالصفات�السابقة) ا7باشر

وجوهه�هو�&ي�وجه�من�) &ي�رأي��ن4Wبولوجيا(و�الهاتف�النقال�

� �قائمة �عقة �ع�ى �يحمله�دNلة �الذي �1نسان �ب5ن �و بينه

�من�و  �متنوعة �مجموعة �و�ب5ن �1نسان �هذا �و�ب5ن يستعمله

�و�ا �و�ميولها �و�أوضاعها��جتماعية�البشر�&ي�ثقاف»�ا تجاها��ا

  .3رغبا��ا�و�أحوالها�ا7ادية�و�ا7عيشية�و�مستواها�العلمeو 

�الحديثة ��تصال �تكنولوجية �وسائل� :مفهوم عرفت

�الصناعية� �الثورة �منذ �جذرية �تطورات �الحديثة �تصال

�الخصائص� �و �عشر �الخامس �القرن �&ي �الطباعة باكتشاف

�الوسائل، �لهذه �الحفظ��ا7رافقة �قدرة �السرعة، �نتشار،

التسجيل،�حمل�معاني�ع�ى�أوسع�نطاق�و�مع�القرن�التاسع�و 

�ح �جتماعية،� �الحياة �&ي �فعالية 4Wأك� �أصبحت يث�عشر

أصبحت�محل�اهتمام�إس�4اتي¹ي�و�لم�تكتف�بوضع�واحد�بل�

�4Wو�أك� �صغ45ة �أحجام �إ*ى �لتصل �هو�تقليدي �ما �كل تحدت

�إلك�4ونية� �أنظمة �ع�ى �إطار��عتماد �&ي �سابق»�ا، �من فعالية
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�كانت� �مهما ��خرين �مع �باستمرار �1نسان �ل�4بط دقيقة

  . ا7سافات�و�الحواجز

مجموعـــــة�ا7عـــــارف�و�الخEـــــ4ات�أن�التكنولوجيـــــة�الحديثـــــة�ªـــــي�"

ــــــــــــــــــــــــة��������������������������� ـــــة�و�ا7تاحـــــــــــــــــــــــــــــة�و�gدوات�و�الوســـــــــــــــــــــــــــــائل�ا7اديـــــ ا4�7اكمــــــــــــــــــــــــ

�eـــــfتســـــاعد�1نســـــان�&ـــــي�جمـــــع�ا7علومـــــات�ال�eـــــfو�التنظيميـــــة�ال

ـــــــــــــــا�و�يقــــــــــــــــــــوم�بمعالج»�ــــــــــــــــــــا�و�تخزي��ــــــــــــــــــــا�و�اســــــــــــــــــــ�4جاعها������������������� يحتاجهـــــ

  4"و�ا7جتمعات��و�نشرها�و�تبادلها�و�توصيلها�إ*ى�gفراد

�استعماXت �لYع�م��مفهوم �الجديدة التكنولوجيات

��للعديد�من�: �تصالو
ً
�و�مث45ا

ً
�معقدا

ً
يمكن�اعتباره�مفهوما

�اجتماzي� �بناء �عن �عبارة e»ف� �الوفاقية، �غ45 التعريفات

�تعريفه� �ي�4اوح �إذ �لغوية، �طبيعية �مادة �عن �و�ليس مصطنع

� �التملك �قطب �و eLالتب� �مجرد �قطب �بقطب�ب5ن
ً
مرورا

�التملك �و �ستخدام.�� �التب]>أما �أك��4Wمفهوم �مرتبط فهو

�يتوسط� �و �انتشار�ا7بتكرات �و ك��س»� �و �الشراء بمعاني

�تقنية� �¼نه �العادي �ستعمال� �به eLو�نع� �ستخدام� مفهوم

�لستخدام� �مسهلة �خدمية �وسائط �طريق �عن جديدة

  .الوظيفي�&ي�الحياة�ا7هنية�خاصة

��تطـــور .  4 �الحديثـة ��تصــال الهاتف�"تكنولوجيــات

�هياكلها�": النقال �بقوة �ُتقاس �و�تطورها �الدول �قوة أصبحت

القاعدية�ا7تعلقة�بالتكنولوجيات�الحديثة�و�تطور�مجتمعها�
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و�كمية� ُيقاس�بتطور�الشبكات�الرابطة�ب5ن�أجزائه�و�مستوى 

  5.ةاتصال�أفراده،�و�كذا�تمتع�مواطنيه���ذه�التقنيات�الحديث

&ي�هذا�1طار�ظهرت�وسائل�اتصال�حديثة�تتم��5عن�الوسائل�

�ا7رسل������������������� �ب5ن �تفاعل �¼دوات �بامتكها التقليدية

�ع�ى �و�قدر��ا �للمعلومات��و�ا7ستقبل �السريع eالكم� النقل

�ا7و  �للوسائط �الثابتة�استخدامها �و�الصورة �كالصوت تعددة

�الرسو  �تبادل �إ*ى �إضافة �العملية�ا7تحركة، �أطراف �ب5ن ائل

�ا �و �تصالية�e¤½الشخ� �تصال� �خصائص �ب5ن لجمع

�و�تم�5ها�و  �و�ال��امنية �و�الكونية �الجماه45ي �تصال� وسائل

�م �جعل �الخصائص �تفاعلية،���ذه �كونية �وسائل �ا�

�بيئة�فأصبح» �من �جزءا �تشكل �1لك�4ونية �الوسائط �ذه

شكل�لد
ُ
�م�تمثت�gفراد�و�عنصر�مشك�لحيا��م�و�بذلك�ت¾

عت�4Eالثورة�ا7علوماتية�لد¾�م�ع��ا�و�مع�مرور�الوقت�صارت�ت

نتج�عن�هذه�الثورة�ا7عرفية�و�تملكهم�¼دوا��ا�التكنولوجية�و 

�من� �جديد �بروز�نمط �اليومية �حيا��م �&ي �لها و�استخداما��م

�الثقافة� �يسم��ا �من �فهناك �تسمي»�ا �اختلفت efال� الثقافة،

�ا �أو�الثقافة �و�يعود��لك�4ونية �الشاشة �أو�بثقافة لرقمية

تسمي»�ا���ذا�ا7صطلح�¼ن�هذا�العصر�يعيش�1نسان�&ي�بيئة�

تحتل�ف��ا�الشاشات�مكانة�معت4Eة�&ي�ممارسته،�حيث�أصبح�

�ممارسة��تصال�تمر�&ي�حد�
ً
gشخاص�يستأنسون���ا،�فمث

ذا��ا�ع�4Eالشاشة�سواء�كانت�تلفاز�أو�حاسوب�أو�لوحة�لعب�
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�للذات�و�الذاكرة�أو�شاشة�ا
ً
لهاتف�النقال،�و�قد�أضح�امتدادا

الشخصية��و�صار�مث�سجله�هو�سجل�للذكريات�و�ا7شاعر�

الحميمة�و�ما�يشد�الناس�إل��ا�هو�كونه�وسيط�ديناميكي�فهو�

�السر  �بالتطور �الزمن�يتم�5 �وظائف �ألغ �بدوره �الذي يع

 . الفضاءو 

�الحديثــة ��تصــال �تكنولوجيــة �تصال�لوس: خصائــص� ائل

التكنولوجية�خصائص�تم�5ها�عن�الوسائل�التقليدية�و�ذلك�

� �و�طرق �الشكل �حيث �لها�من �gفراد �و�استخدام التشغيل

تعاملهم�مع�ا7علومات�بمختلف�أنواعها�و�&ي�عقته�با¼فراد�و 

� �حددها �سيمون "�خرين، �الفرد�" هربرت �حصول �سهولة &ي

لفظية�أو�غ�45لفظية،�ع�ى�ا7علومات�بكل�أنواعها�سواء�كانت�

�فيديوهات، �إحصائيات، �ملفات، �الوسائل�. الخ.. صور، هذه

�ا7جهزة� �طريق�ا7ذكرات �القدرة�العالية�ع�ى�التخزين�عن لها

�مذكرات� �&ي �التحكم �عالية �معلوماتية �معالجة بأنظمة

�efال� �ا7علومات �تبادل �و �تكاليفه �من �التقليل �و التخزين

�منتجات �عن �عبارة �و�(6أصبحت �الهاتف�)صور سلع �فأجهزة ،

�efال� �الحفظ �لبطاقات �الحاملة �الوسائل �هذه �إحدى النقال

  .تختلف�قدرات�تسجيلها�حسب�نوعية�و�عمة�الجهاز

�الوسائل� �هذه �تضيفها efال� �و�ا7م�5ات �الخصائص �هذه كل

�الحياة� �نمط �تغي45 �&ي �بدورها �ساهمت �1نسان، لنشاط

� �التحتية، �البناءات �&ي �و�تغلغلت �نفسها��جتماعية فارضة
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�gفراد �لدى �الحياة �نظام �ع�ى �الوسائل�. لتسيطر حققت

�تفاعل �خل �من �و��تصال �ل�عم �الحديثة  التكنولوجية

gفراد�معها�إنجازات�قوية�و�عميقة�gثـــــر،�حيث�عملت�ع�ى�

�و�تفك45ه،�مما�جعلها�تصبح�امتدادات� �1نسان تعزيز�نشاط

اقتصاد�الوقت�و�الجهد��كما�ساعدت�هذه��متدادات�&ي. له

�تنظيم� �كل �&ي
ً
�حيويا

ً
�حضورا �تمثل �و�أصبحت و�1مكانيات،

�أو�ع�ى� �و�الجامعة � �و�ا7درسة �gسرة �داخل �سواء اجتماzي،

�الخ �و�السياسية �و�الثقافية �قتصادية� �ا7ؤسسات . مستوى

�أفعال�اتصالية�جديدة،��Nيمكن� �ظهور �إ*ى قد�أدى�كل�هذا

� �بمجرد �و�فهمها �الوسائل،�تحليلها �هذه �مم�5ات �ع�ى التعرف

�لطبيعة�1نسان�الحيوية
ً
  . نظرا

�قد� �و��تصال �النقل �&ي �أو�التكنولوجية �التقنية �الثورة هذه

ألغت�ا7سافات�و�قلبت�العقة�ب5ن�ا7ح�ي�و�الكوني،�فأصبح�

الكون�كمجال�مفتوح�أو�كنقطة�للبث�و��تصال�الدائم�ع�ى�

إننا�نشهد�: " يقول " ف45بليوبول�"مدار�الساعة،�هذا�ما�جعل�

�اية�الجغرافيا،�و�ذلك�حيث��Nمكان�منعزل،�و��Nوطن�Çن��

  .7"مستقل،�و��Nثقافة�محصنة�

�الوسائل� �أثـــار�هذه �دراسة �نحاول �أن �الصعب �من �أنه كما

�أن� �عتبار� �&ي �نأخذ �أن �دون �من �مجتمعاتنا �&ي الجديدة

�تصال�من��هدفها�gسا�e¤Èاليوم�هو�نقل�أشكال�الثقافة�و 

�ثقافية� �و�آفاق �أخرى �أماكن �إ*ى �gصلية �حدودها �وراء ما
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��.أخرى  �الحديثة�" لهيدجر بالنسبةو �gزمنة �أن �شك N

�1ن �الذاتيةبتحريرها �هيمنته �معها �حملت �قد                           سان

،�لكن�gكيد�كذلك�أنه�لم�يسبق�¼ي�عصر�قبل�8"و�الفردية

� �هذه �مثل �ينتج �أن �فيه�هذا �كانت efال� �ا7وضوعية ال�Êعة

مثل�هذه�gهمية�ال�efاليوم�تحت�مفهوم�الجماzي،���فراديل

�من� �لكل �ا7تبادلة �العقة �هو �هنا �إليه �1شارة �يجب فما

ا7وضوzي�و�الذاتي،�و�الحال�أن�هذا�التشارط�ا7تبادل�يحيل�

 
ً
  .بالضبط�إ*ى�س45ورات�أخرى�أك�4Wعمقا

� �إمكانيات �إن �بواقع �&ي�نع�4ف �الوسائل �ذه�� �متوفرة كث45ة

�ظل� �&ي �واسعة �التبادل �إمكانيات �أن �صحيح �و �تصال

�ثقافية� �صناعات �بواسطة �تحقق �اÇ¼� N� �الفردية، الحركة

�مع� �gحيان �أغلب �&ي �تتعارض �و�اقتصادية �مالية �قوة ذات

�Nإ� �gمر��Nيتعلق �و�إن �ا7حلية، �و��تصال �الثقافة أهداف

�متفا �و �سريعة �أك�4WعبتبادNت �التكاليف �منخفضة �و لة

 4Wالفوارق�ب5ن�الشمال�فأك�eمن�طرف�من�العالم�إ*ى�أخر،�تنم

و�الجنوب�فيما�يتعلق�بحق��تصال�و�الوصول�إ*ى�الشبكات،�

�يطر  �gمر �هذا �الخاصة�لكن �الحريات �تخص �إشكاليات ح

العامة�و�Nئحة�هذه�1شكاليات�قد�تك�4E¼ننا�نشهد�انتصار�و 

�أ �ح5ن �&ي �gقل�التواصل �ع�ى �ªي �ترافقه efال� �الصعوبات ن

�efت�الNمر�الذي�يفسر�الشكوك�و�التساؤgبذات�قوة�التطور�

�بشكل� �يخلط �فالتواصل �ا7ستقبل، �حول ��ن �من تساورنا
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�و�e¤Í�Nء� �gفكار�و�ا7بادئ، �ب5ن �و�ا7صالح، �القيم �ب5ن أكيد

�أن� �و��قتصادي eLالتق� �تطوره �مرحلة �&ي �خصوصا يضمن،

�كما�تمارس�اليومتطبق�قوا
ً
  .9عد��تصال�غدا

: �تصاXتلنقال�تكنولوجية�جديدة�ل�تصال�والهاتف�ا. 5

اليوم�ا7ي5ن�من�الناس�&ي�كل�أنحاء�العالم�يمتلكون�هواتف�

�&ي� �أهميته �جهاز�Nزدياد �أك�4Wمن �يمتلك �من �م��م �و نقالة

حياتنا�العصرية،�و�&ي�هذا�السياق�تش�45ا7ؤشرات�إ*ى�ازدياد�

�مع �العالم �بلدان �كل �&ي �نموه �&ي�(دل �السائرة �أو ا7تطورة

  ). طريق�النمو�

و�gكيد�إنه�من�الصعب�اليوم�حصر�كل�تطبيقات�الهواتف�

�كل� �&ي �ا7ستمر�و�المتناªي �لتطورها
ً
�نظرا �و�ذلك النقالة

كما�يمثل�الهاتف�النقال�بأنواعه�ا7ختلفة�و�احد�. �تجاهات

45ت�نمط�عيش�1نسان�&ي�كل�من�أك�4Wالتكنولوجيات�ال�efغ

مجاNت�الحياة،�من�استعماله�كوسيلة�اتصال�هاتفي�إ*ى�أداة�

�التسلية �و �ال�4ويج �و �إعمية� للتجارة �كوسيلة �و �ال�4فيه و

�الذين� �الناس �بعض �ظهوره، �قبل �و �جديدة، متنقلة

يستخدمون�هواتف�راديو�&ي�سيار��م،�و�مع�تطوره��و�إدخال�

�جعلت �ا7ستحدثة �وسيلة��التطبيقات �مجرد �من 4Wأك� منه

اتصال�صوتي�بل�يستخدم�كجهاز�كمبيوتــــر�مرتبط�بالشبكات�

العا7ية�و�ا7حلية،�كما�توفر�gجهزة�الحديثة�منه�أحد�وسائل�

�ef1شهار�الجديدة�بفعل�ا7نافسة�الشديدة�ب5ن�ا7تعامل5ن�ال
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�ع�ى�تخفيض�تكلفة�ا7كا7ات�و�تبادل�ا7علومات�
ً
أثرت�إيجابا

� �ا7جتمع�مما �فئات �جميع �متناول �&ي �خدماته �جعل �&ي ساهم

 
ً
  .تقريبا

6 .� �تطور �و �النقال �الهاتف ��ستخدام�مجاXت منظور

ُيعد�الهاتف�النقال�من�أهم�gدوات�التكنولوجية�: �شباعو

�NستعماNته�ا7تعددة�و�ا7تنوعة،�ففي�
ً
ا7زمة�لحياتنا،�نظرا

 
ً
يستخدمونه،�فهو�لم�يعد��N عصرنا�هذا�قلما�نجد�أشخاصا

�عليه� �كان �كما �و�ال�4ف �الرفاهية �إكسسوار�يش�45إ*ى مجرد

�تفرضها� �ملحة �صار�ضرورة �ظهوره،و�لكنه �بداية �&ي الحال

خل�سنوات�قليلة�عرف�هذا�الجهاز�. متطلبات�هذا�العصر

�ليصبح� �1لك�4ونية �تصغ�45مكوناته �محاولة �&ي �جهود عدة

�ع �و �الصغر، �التنو متناªي �ع�ى �استخداماته�ملت �&ي يع

تطبيقاته�حيث�أصبح�مزود�بأحدث�الوسائل�التقنية�و�صار�و 

�
ً
�و�امتكا �أك�4Wشعبية �منه �جعل �ما �و�هذا موصو�NباÐن�4نت

�دون�تمي��5&ي�طبقا��م
ً
  .&ي�أوساط�الناس�جميعا

�للثورة
ً
ال�efأحدث»�ا�تكنولوجية�ا7علومات�و��تصاNت� و�نظرا

مجتمع�ا7علومات�الذي�كان��حيث�أدت�هذه�الثورة�إ*ى�ظهور 

�بعد� �يستخدم �بدأ �حيث �فيه
ً
�نصيبا �النقال �الهاتف لتقنية

تطوير�الشبكة�العا7ية�لتصاNت�السلكية�كوسيلة�اتصال�

�اليومية� �حياتنا �نواÑي �الكث�45من �&ي �يستغل �و�سريع متعدد

�التطبيقات� �حصر�جميع ��Nيمكن
ً
�عموما �و�الخاصة، العامة
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تفيد�م��ا�مستخدمي�الهواتف�النقالة�و�ستخدامات�ال�efيس

�efال� �التكنولوجية �التحديثات �جميع �محقة �لصعوبة نظرا

�العروض� �ثراء �إ*ى �باÐضافة �النقال، �الهاتف يشهدها

ا7ستحدثة�من�طرف�مشغ�ي�خدمات�الهواتف�النقالة�لفائدة�

ا7ش�4ك5ن،�و�كذا�تباين�استخداماته�من�طرف�الناس،�و�هو�

�يزال N� �أنه eLيع� �فإن� يتطور �ما �لذلك
ً
�جدا �سريعة بصورة

  .آفاق�التكنولوجيا�ليس�لها�حدود�&ي�عا7نا�ا7عاصر

شهد�: تطور�قطاع��تصاXت�و�شبكات�الهاتف�?ي�العالم. 7

�&ي�استعمال�تقنيات��تصال
ً
و�ا7علومات��و�قد� العالم�تطورا

�عدد� �بتطور �gخ45ة �السنوات �&ي �gخ45ة �هذه �سوق نمت

�ق �&ي �الهاتف�ا7ش�4ك5ن �من �كل �&ي �بالعالم �تصاNت� طاع

الثابت�و�النقال�و�اقتناء�الكمبيوتر�الشخ½¤�eو�كذا�استعمال�

�تجه�5ا�10�ن�4نت 4Wأك� �ا7تقدمة �الدول �كانت �إذا �أنه �غ45 ،

بشبكات�الهاتف�الثابت�و�تسارع�لخدمات�الهاتف�النقال�فإن�

� �للدول �بالنسبة �كذلك �ليس �الحال �ªي efالنمو�ال� �طريق &ي

حيث�أن�هناك�تفاوت�ع�ى�مستوى�الهاتف�الثابت�و�الهاتف�

  .النقال

بالفعل�&ي�ظرف�سنوات�قليلة�اجتاح�الهاتف�النقال�العالم�و�

حيث�يجذب�سوقه�اليوم�ع�4Eالعالم�ا7ي�45من�الناس،�هذا�

�
ً
�دفعا �أعطى �لتكنولوجيته �و��نتشار�السريع �ا7ذهل التطور
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�الدوNرات� �مي45 �أعمالها �رقم �بلغ �جديدة �صناعة لظهور

  : و�ذلك�Nستخداماته�التالية. سنويا

�&ي�. أ �الحكومية �معامته �كافة �ينجز�ا7واطن �بأن �هتمام

  .مكان�واحد�و�ع�4Eجهاز�محمول 

�الناس�. ب �كل �الناس، �حياة �تسهيل �ع�ى �الحكومات تعمل

�م�أينما�ذهبوا�الراغب5ن�&ي�أن�تصطح��م�الخدمة�داخل�بيو�

و�&ي�هذا�1طار�بوابة�للدفع�ع�4Eالهاتف�ا7تحرك�تقوم�بدور�

�للمستخدم5ن� �الراحة �و �السهولة �من �توف�45مزيد �&ي حيوي

للوصول�إ*ى�الخدمة�الحكومية�ع�ى�مدار�الساعة،�مثل�تعبئة�

�بطاقة �&ي �فوات�45.. رصيد �دفع �و �ا7رورية �ا7خالفات �دفع و

  .الكهرباء�و�الغاز�و�ا7ياه

�يوفر�. ت �بكونه �حكومية �دوائر�وجهات �مع �التواصل تسهيل

�ا�من�مكان�واحد�و�Óع�ع�ى�جميع�أخبارها�و�أحدامزايا�1ط

�،
ً
�gك�4Wاستخداما �1لك�4ونية �الخدمات �إ*ى �الوصول كذلك

�الصة،� �أوقات �ا7ياه �كهرباء �فاتورة �عن �ستعمات� مثل

�إ* �الوصول �إمكان �1لك�4ونية، �الشكاوي �خرائط�تعقب ى

�ع�ى� �مصدر�مباشر�للحصول �أنه �ع�ى �عوة �ا7رافق، مواقع

�ا7تع �والخدمات ��خرين�ا7علومات �و �ا7واطن5ن �بفئات لقة

�الرسمية�و  �البوابة �ع�ى �ا7توافرة �الزوار �و �العمال رجال

�عديدة �أخرى �م�5ات �إ*ى �إضافة �بوابة�.  للحكومة، �كذا و
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�ى�ا7علومات�ع�ى�مدار�الساعة�للحصول�ع.. الرسائل�النصية

�م� .. و��ستفسار�عن�معام

طرح�خدمات�و�تطبيقات�ع�4Eالهواتف�ا7حمولة�الذكية،�. ث

 
ً
�عا7ا �م��ا �كل �يمثل �1بداع��تطبيقات �من �بذاته

ً
مستق

�التقeL،و  �الحكومية��التنفس �الخدمات �قطاع �تشمل و

�و�القانو و  �و�التعليم �السياÑي،�الصحة �و�القطاع �و�gعمال ن

فه�تنفيذ�رؤية�لعصر�جديد�&ي�تقديم�الخدمات�الجميع�هدو 

الحكومية�ع�4Eالنقال،�و�خدمات�ذكية�متفاعلة�&ي�كل�جيب�

  .ترافقنا�أينما�نكن

�تحسن� �أن �يجب �كث45ة �فوائد �النقال �للهاتف �أن �ننكر N

� �ليكون �دائما �ضارة�استخدامه �و�ليست �مفيدة �حديثة تقنية

�و  �التعلق �و �عليه �مظاهر�ال»�افت �من �نراه �ما �ك�لكن من

�هذا� �تحمل �ع�ى �العقل �قدرة �يفوق
ً
�أمرا �أصبح الجنس5ن

�مكان� �كل �&ي �النقال �فالهاتف �التقنية، �بتلك �ا7حموم الهوس

يحتل�الصدارة�&ي�كل�جلساتنا�و�أوقاتنا�و�هذا�قد�ترتب�عليه�

�عن� �1ن�4نت �أو �الصحف �&ي �نقرأ �أن �بعد �خاصة نتائج

  . مخاطره�النفسية�و�الفسيولوجية�و�gخقية

�ب
ً
ينما�يستخدم�الجميع�النقال،�تظهر�تلك�التكنولوجيا�جانبا

�النظر� �بصرف �استخدامه، �&ي �الناس �كل �هو�تساوي
ً
جديدا

عن�العمر�و�الجنس�و�الخلفية�الثقافية�و�ال4Wوة�و�الدخل�أو�

الوضع�الطبقي�لهذا�يتصف�بأنه�تكنولوجيا�بوظائف�متكاملة�
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�بصر  �ا7حمول eLوينتشر�تب� �كب45ة، �بدرجة �النظر�ومعممة ف

عن�التعليم،�و�gطر��جتماعية،�فهو�يسد�ع�ى�gقل�بعض�

تلفة،�فالجوال�وصل�الفجوات�ب5ن�الطبقات��جتماعية�ا7خ

�و�أضح �للجميع، �gصابع"ت �&ي�" ثقافة
ً
�بالغا

ً
�تؤثر�تأث45ا efال

  .حياة�الفرد�اليومية�نتيجة�نمط��تصال�الجديد

لقد�: النقــال�?ي�الجزائـــرقطـاع��تصـاXت�و�الهاتف� تطـور .7

تسارع�استعمال�تكنولوجيا�الهاتف�النقال�&ي�أوساط�ا7جتمع�

الجزائري�بشكل�Nفت�لنتباه،�إ*ى�درجة�تفوق�مستعم�ي�هذا�

�gخ�45 �السكاني �قدر�تعداده �الذي �السكان �عدد الجهاز�ع�ى

مليون�جزائري�و�موازاة�مع�ذلك�العدد�بلغ�عدد��38.6بحوا*ي�

�أ �مستعمليه �بأك�4Wمن �الهاتف، �مش�4ك��39و�مش�4كي مليون

� �من 4Wأك� �إ*ى �نسبته �من��%102وصلت �و �ا7جتمع، داخل

ا7توقع�أن�تصل�&ي��فاق�مستويات�عالية،�مما�يؤكد�تحرر�

لكن�Nبد��11سوق�النقال�&ي�الجزائر�و�سيادة�مبدأ�ا7نافسة،

�
ً
�نظرا �احتكارية �منافسة �أو �القلة �منافسة �اÇأ� �1شارة من

� �العا7ية�لعدم �الشركات �من �العشرات �أمام �السوق فتح

�الذي� �الجزائرية �تصاNت� �سوق �دخول �&ي �الراغبة الك4Eى

يعت�4Eسوق�بالغ�gهمية�و�سوق�واعد�أمام�استثمارات�ك4Eى�

�&ي�مجال�التكنولوجيات�الجديدة� تقدر�با7ي�45من�الدوNرات

  .ل�عم�و��تصال
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�بداي �&ي eÝالنس� �التحرر �هذا �سوق�تزامن �فتح �مع ته

�أبرزها� �و�تصال، �1عم �لوسائل �الحديثة التكنولوجيات

م��امنا�مع�بيع�أول�رخصة�استغل�للهاتف�النقال�للخواص،�

� �بداية �لتتحرر��2001و�مع �خاص �هاتفي �متعامل �أول وNدة

�مؤسسات� �التحرر �هذا �مع �وت4Eز �بالجزائر، �تصاNت� سوق

�و  �صور��ا �لتسوق �تس¡ى �جديدة �إ*ى�اقتصادية الوصول

�بورصة� �هذا �مع �ل�4تفع �1شهار�ا7كثف �خل �من ا7س»�لك5ن

العديد�من�ا7ؤسسات�ذات�العقة�&ي�مقدم»�ا�سوق�1شهار�

�بصرية� �أو�سمعية �كانت �مكتوبة �1عم �وسائل ع�4Eمختلف

�4Eا�ع�خاصة�و�عامة�أو�&ي�الوسائل��لك�4ونية�الجديدة�و�م�

�ذاته �حد �&ي �النقال �اليوم�و�ت. الهاتف �ا7ؤسسات عت�4Eهذه

�هو��خر� �عرف �الذي �الضخم �السوق �هذا �&ي �واحد الرقم

�و�1غراءات� �التكنولوجيات �كل �فيه �استعملت
ً
�رهيبا

ً
تطورا

�Kfتغي�45ح�Nلك�و�جلب�انتباهه��و7ا���دف�كسب�رضا�ا7س»�

  ... دائرة�توجهاته

إن�تكنولوجيا��تصال�&ي�ا7يدان�حققت�ما�عجزت�فيه�كل�

�بعض�القطا �السوق، �اقتصاد �&ي �دخول �فمنذ �gخرى، عات

�1نفراد،� �حققت �تصال� �قطاع �جانب �إ*ى �فقط الصناعات

�زمن� �منذ �فيه �و�يأمل �الجزائري �ا7واطن �عنه �يبحث �ما هذا

�تكنولو . بعيد �أن �ا7تعامل5ن�كما �تعدد �و �تصال� جيا

توحدهم�&ي�مجال�واحد�حقق�مبدأ�ا7نافسة،�و�هذه�الخ4Eة�و 
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�أمام ��خلقت �الذي �gكت،�الزبون �متعدد �طبقا �أمامه وجد

�&ي�و  �ا7ش�4ك5ن �كب�45من �عدد �وجود �وراء e¤¥الرئي� هو�السبب

�في �أك�4Eحصة �ع�ى �للحصول �يس¡ى �كل �قبل�. هقطاع و�لكن

هذا�عرف�قطاع�اتصاNت�الجزائر�ع�4Eمراحل�تطوره�العديد�

�1صحات� �بعد �gخ45ة �السنوات �&ي �و�بخاصة �التغ45ات من

  .دية�ال�efعرف»�ا�البد�قتصا

�من�
ً
�الجزائر�مس45ا �&ي �ا7واصت �و �ال4Eيــد �قطاع �كان فقد

� Kfح� �الفرنسية �1دارة ��23طرف �تحول��1962جويلية أين

ا7ؤرخ��01-62التسي�45ل�دارة�الجزائرية�بواسطة�ا7رسوم�رقم�

� �وا7واصت�1962ديسم27��4E&ي �ال4Eيد �إدارة �ورثت ،حيث

الفرن¥¤�eالتشريعات�ا7تعلقة�بخدمات��الجزائرية�عن�النظام

�سنة� Kfح� �عادية �بصفة �نشاطها �أستمر �و �القطاع، هذا

1975� �gمر �إصدار �تم �أين ،75/89�� �&ي �30ا7ؤرخ

4Eت�الذي��1975سبتموا7تضمن�قانون�وزارة�ال4Eيد�و�ا7واص

�&ي� �وا7واصت �ال4Eيد �قطاع �ومهام �صحية �بدقة يحدد

� �gمر �أعطى �حيث �حتكار��75/89الجزائر،� �حق للوزارة

�N� �أنه �إذ �ا7واصت، �وخدمات �ال4Eيدية �الخدمات لجميع

�بعد� Nإ� �النوع �هذا �من �بنشاط �القيام �شخص �أي يمكن

الحصول�ع�ى�رخصة�من�قبل�وزارة�ال4Eيد�وا7واصت،�كما�

�إصدار� �طريق �عن �الوزارة �لهذه �ا7س45ة �القوان5ن �تعديل تم
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�رقم �ج�83/65: ا7رسوم �&ي �ا7ؤرخ �يحدد��1983انفي و�الذي

  . كيفية�تنظيم�إدارة�ال4Eيد�وا7واصت

�الجزائر� �وضعت efال� �القوان5ن �إ*ى �نتعرض �تطوره �نرصد Kfح

�التسي�45 �ف�4ة �منذ �القطاع، �هذا �لرسم �متبعة كسياسة

�تصاNت�� �قطاع �م��ا �للمؤسسات، �ش�4اكي� �أو gحادي

� �يعت�4Eقانون �إذ �اس�4اتي¹ي، �ا�2000/03كقطاع لتحول�نقطة

  12.ال�efشهدها�هذا�القطاع

  

  :مراحل�تطور�قطاع��تصاXت�?ي�الجزائر. 8

�Oو-ى �&ي�13):1979-1970:(ا2رحلة �تصاNت� �قطاع عرف

  :الجزائر�قفزة�كمية�ونوعية�تجسدت�&ي�ما�ي�ي

مد�الشبكات�الهاتفية�داخل�ال�4اب�الوط�eLوفك�العزلة�عن�. أ

  .الكث�45من�ا7ناطق�الريفية

�. ب �الف�4ات�رفــع �&ي �العجز�ا7سجل �لتغطية �الهاتفيــة الكثافة

  .السابقة

وضع�كابت�دولية�ب5ن�الجزائر�ودول�ا7غرب�العربي�وكذا�. ت

  .بعض�الدول�gوروبية

�1977حيث�بلغ�عدد�ا7ش�4ك5ن�&ي�شبكة�الهاتف�الثابت�سنة�

  .ألف�مش�4ك�ع�ى�ا7ستوى�الوط260�eLما�يقارب�

�الثانية.  �الف�4ة�): 1989-1980:(ا2رحلة �هذه �تلخيص يمكن

  :با7ؤشرات�التالية
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�&ي�. أ �خط �مليون �واحد
ً
�تقريبا �الهاتفية �الخطوط �عدد بلغ

�اية�Ç198903أي�بكثافة�هاتفية�تصل�إ*ى��%.  

�حوا*ي�. ب �بلغت �حيث �العمومية، �الهواتف �شبكة توسيع

�اية�سنة��7000Ç1989هاتف�عمومي�&ي�.  

�الثالثة.  �التسعينات�): 1999-1990:(ا2رحلة �ف�4ة تم�5ت

�وتحديث� �عصرنه �نحو �وا7واصت �ال4Eيد �إدارة باتجاه

 �� �تعت�4Eف�4ة �كما �الكم�eالقطاع، �جانبه �من eÝالنس� نتقال

�ا7ؤشرات�و  �ذكر�أهم �يمكن �كما � �تطوير�خدماته، �إ*ى النوzي

  :كما�ي�ي

�و�. أ �مليون �إيصال �الثابت��160تم �الهاتف �&ي �مش�4ك ألف

  .%05.4بكثافة�تقدر�بـ

�ا7ش�4ك5ن�. ب �عدد �بلغ �حيث �النقال �الهاتف �خدمات إدخال

�اية�سنة��18Ç199914ألف�مش�4ك�.  

� �سنة Kfرقابة��2000ح� �تحت
ً
�مس�45مركزيا �القطاع �هذا بقى

�هناك� �يكن �ولم �وا7واصت، �ال4Eيد �لوصاية
ً
�خاضعا الدولة

فصل�حقيقي�وهيك�ي�ب5ن�النشاط�الخاص�بال4Eيد�و�النشاط�

�ال �با7واصت �إ�Nالخاص
ً
�و�عمليا

ً
�إداريا �و�السلكية سلكية

�efت�الجزائر�الNبعد�سنة�ألف5ن،�حيث�تم�إنشاء�شركة�اتصا

�وªي� �والسلكية �السلكية �تصاNت� �استغل �&ي تنشط

شركة�ذات�أسهم،�وبريد�الجزائر�مؤسسة�عمومية�ذات�طابع�
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�للقانون�
ً
�2000/03صناzي�وتجاري�بالنسبة�لل4Eيد�و�هذا�وفقا

  .ق�ب5ن�مؤسس�efالقطاعالذي�فر 

�الرابعة. 4 �القانون�): 2016-2000: (ا2رحلة �صدور بعد

�عدة��2000/03 �الف�4ة �هذه �&ي �تصاNت� �قطاع عرف

�الت �7واكبة �العالم��eإصحات �ا7حيط �&ي �الحاصل طور

�تحس5ن�و �محاولة �ع�ى �الجزائرية �الدولة �عملت �إذ ،e1قليم

ا7رتبطة،�و�ذلك�من�هذا�القطاع�من�خل�إيفاد�التكنولوجيا�

�بعض� �وكذا �القطاع �ا�� ص
ُ

�خ �هامة �استثمارات خل

�ا �بي��ا �ومن �1صحات
ً
�نظريا �تجسد �الذي �القطاع نفتاح

�و  �قانون �ع�ى �بناءا �القواعد��2000/03قانونيا �حدد و�الذي

  .العامة�ا7تعلقة�بال4Eيد�و�ا7واصت�السلكية�و�السلكية

�7ا�شهده�قطاع�ال4Eيد�وا7وا
ً
صت�من�تطورات�ع�ى�وجه�نظرا

�فقد� �النقال، �بالهاتف �تصاNت� �مجال �&ي �و�خاصة العموم

�efال� �ا7ؤسسات �مختلف �ب5ن �للمنافسة �الفضاء �هذا �فتح تم

�الوصية� �الوزارة �من �ا7فروضة �الشروط �تحقق �أن يمكن

وبالضبط�من�سلطة�الضبط،�ال�efكلفت�بالسهر�ع�ى�حماية�

�منافسة �وجود �و�ع�ى �العامة، �سوåي��ا7صلحة �&ي مشروعة

و�ذلك�قد�يرجع�إ*ى�الظروف�و�gسباب�15.ال4Eيد�و�ا7واصت

�لتصاNت �تغي1�45طار�القانوني �إ*ى �أدت efا7تعامل�.ال� بعد

ظهر�ا7تعامل�الوط�eLلتصاNت�الجزائر�للنقال�تحت�" جازي "

� �التجاري �من�" موبيليــس"اسمه eLالوط� �ا7تعامل �من كفرع
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�وذ �الجزائر، �اتصاNت �جويلية �&ي �ا7تعامل�2003لك �ثم ،

باسمه�التجاري�" الوطنية�NتصاNت�الجزائر"الثالث�بالجزائر�

،�و�قام�2003حصل�ع�ى�رخصة�استغل�&ي�مارس�" نجمة"

� �أوت �&ي �مرة �¼ول �الشبكة �انعكست�و��.2004باستغل قد

�� �لقطاع �التطورات �الجزائر�هذه �سياسة �كذا �و تصاNت،

�التو  �بمواكبة �العالم�القاضية �&ي �الحاصل �التكنولوæي طور

�الهاتف� �&ي �ا7ش�4ك5ن �عدد �عرف �حيث �الواقع، �أرض ع�ى

�بحوا*ي�
ً
�كب45ا

ً
�400النقال�ع�ى�غرار�بقية�دول�العالم�تضاعفا

�
ً
�و�نوعيا

ً
مرة�خل�عشر�سنوات�فقط،�و�هو�رقم�يعكس�كميا

  . سرعة�ا7واكبة�لتطور��تصاNت�بالجزائر
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�سنة� �قبل �النقال �الهاتف �&ي �ش�4اك� �نسبة �أن و�ا7حظ

2002�� Kfح� �يصل �لم �بحيث
ً
�جدا

ً
�منخفضا ثم�،%0.5كان

�عدد� �حيث �من �نوعية �قفزة 4Eأك� �النقال �الهاتف سجل

�بدخول� �الخدمة �هذه �الجزائر �عرفت �أن �منذ ا7ش�4ك5ن

� �الثالث �إ*ى�"نجمة"ا7تعامل �ا7ش�4ك5ن �عدد �فوصل ،

�م�%15نسبة �ف��ا�وهو�رقم �حققت efال� �ا7دة �مع �مقارنة هم

النسبة�وال�efلم�تتجاوز�ثثة�سنوات،�وبقت�نسبة��ش�4اك�

&ي�الهاتف�النقال�بالجزائر�&ي�ارتفاع�مستمر�ح�Kfفاقت�نسبة�

�إ*ى�آخر�1حصائيات�ا7بينة��100%
ً
من�سكان�الجزائر�استنادا

  .&ي�الجدول�أعه

ال�efانتهج»�ا�لتسي�45تظهر�النتائج�أن�الجزائر�بفضل�السياسة�

قطاع��تصاNت�حققت�&ي�ظرف��Nيتجاوز�عشر�سنوات�ما�

�ا�وصلت�إ*ى�نقطة�التشبعÇيمكن�القول�أ.  

كما�استفادت�قطاعات�أخرى�من�تطور�هذا�القطاع�م��ا�ع�ى�

�نتقال�� �هذا �هو�gخر�مسه �الذي �الشغل �قطاع الخصوص

�قطا �سجل �فقد �بالجزائر، �تصاNت� �عالم �شهده ع�الذي

�العمال� �عدد �&ي �معت4Eة �نسبة �زيادة �وحده �النقال الهاتف

ليصل�بذلك�عدد�العمال�و�ا7وظف5ن�. ا7وظف5ن�&ي�هذا�ا7جال

� �أك�4Wمن ��65.500إ*ى �سنة �تزايد� ،16 2012&ي �نسجل كما

التوظيف�&ي�القطاع،�خاصة�مع�دخول�الجيل�الثالث�سابقا�

  .و�الجيل�الرابع�خل�هذه�السنة
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�الجزائـــري . 9 �ا2جتمع �و �النقـــال �ا7ستقبل�: الهاتف أن

سوف�يكون�للهاتف�النقال�ع�ى�ضوء�تكنولوجية��تصاNت�

�عدد� �حيث �من �سواء ��ن Kfح� �حققه �الباهر�الذي النجاح

�
ً
�يوميا �له �تضاف efال� �التحديثات �حيث �أو�من مستخدميه

�ا7ستقبلية �و �الحالية �للخدمات �يستجيب Kfح� �أنه، �حيث

�أصب �له �الحياة��ةر�محوريادو أح �نشاطات �تسي�45مختلف &ي

� �ا7علومات �عصر�مجتمع �&ي �ا7عرفةاليومية �يتسم��و الذي

�والتعقــــد �الجزائري . بالسرعة �ا7جتمع �&ي �مهمة �مكانة �يحتل

�م�يعت4E و  �ا7ستخدمة، �تصال� �وسائل �ضمن أضçى��كمان

�مختلف� �ب5ن
ً
�انتشارا �وgوسع

ً
�استخداما 4Wكg� الوسيلة

�ا7جتمع �حجم��.شرائح �خل �من �تصالية� �gهمية وتتضح

�هذه� �ع�ى �تنفق efال� �بالتكاليف �و�ارتباطها �ا7تداولة ا7كا7ات

�والسنة �والشهر �اليوم �&ي �. ا7كا7ات �الحقيقة صلب� هو&ي

� �تحقالتحديات �التكنولوجية&ي �الوثبة لتصال��يق

�gصعدة�و �مختلف �ع�ى �و �ا7يادين �جميع �&ي �تصاNت

�تقنية� 4Eع� �ا7ختلفة �استعماNته �و �خدماته �من لستفادة

�من��4و�ال¹ي�3ال¹ي �يوفره �و�ما
ً
�مستقب �الخامس �الجيل إ*ى

  . خدمات�كث45ة�و�متنوعة

�أن� �يحظ �الجميع �متناول �&ي �النقال �الهاتف �أصبح �أن بعد

رف�gموال�ع�ى�ا7كا7ات�ال�N�efتكون�الفرد�قد�يسرف�&ي�ص

�بالضرورة �مهمة �الجزائري5ن�. كلها �من �الكث45 �أصبح و
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�مكا7ات� �لتغطية �أسبوعية �أو �شهرية �م�5انية يخصصون

�النفقات� �بجانب �إضافية �أعباء �بذلك �ل�5يد �النقال الهاتف

�السلوكيات� �بعض �انتشار �جانب �&ي �يسجل gخرى،كما

�مما�يطرح�أسئلة�اس تفهامية�قد�تكون�ذات�عقة�السلبية،

�جتماعية� �و �الشرعية �الناحية �من �أن�. تصادمية ا7سجل

�أبعاد� �ذات �تجاوزات
ً
�يوميا

ً
�تقريبا �يرصد �ا7كتوب 1عم

�انحرافات� �شكلت �طريقه �عن �ترتكب �اجتماعية �و أخقية

� �و�ع�ى�و�أخقية �gسر�الجزائرية �وحدة �ع�ى
ً
�خط45ا

ً
�ديدا�

�ل©جي �السليمة �الكث�45ال�4بية �هناك �ا7قابل �&ي �الصاعدة، ال

من�يستخدمه�بحكمة�و�رشاد�مع�اح�4ام�آداب�ا7كا7ات�ع4Eه�

  .و�ال��ام�الحدود�ا7عروفة

�سوق� �إعطاء �&ي
ً
�كب45ا

ً
�دورا �يلعب �النقال �الهاتف �أن كما

�����������������
ً
�ماديا �جديدة �فرص �1شهار �سوق �و �تصال� �و 1عم

 
ً
�تقنيا �و

ً
�فنيا �و

ً
�ماليا �ال�efو �ا7نافسة �خلق �خلق��مع eLتع

  .و�الحرية�&ي�مجال��ختيارات�و�الخدمات�ا7ق�4حة�ختيار�

�ا2جتمع�. 10 �?ي �النقــــــال �الهاتف �استخدامات �و ـــــــاد أبعــ

  الجزائري 

�الجزائري . أ �ا2جتمع �?ي �النقــــــال �الهاتف �الهاتف�: أبعـــــــــاد إن

� �من �اتصالية �كوسيلة �مكانة�النقال �يحتل �ستخدام� حيث

�الجزا �ا7جتمع �&ي �1عمية�معت4Eة �بالوسائل �مقارنة ئري

�تصالية�gخرى،�بإعطائه�مع�KLأخر�لحياة�ا7ستخدم5ن�له�و
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�بكل� �العصرية �الحياة �&ي e¤Èأسا� �محور �أصبح �أنه �يبدو و

  :أبعاده،�نذكر�البعض�م��ا�فيما�ي�ي

��جتماqي. 1 �&ي�: البعد �مهمة �مكانة �أخذ �النقال �الهاتف أن

�e¤Èأسا� �و�واصل �الجزائري �ا7جتمع �داخل �تصالية� العملية

�و� �&ي�مختلف�gماكن، &ي�بناء�عقات�جديدة�و�تدعيم�كذا

قائمة،��تصال�ع4Eه�يتم�&ي�كل��تجاهات،�و�هو�العقات�ال

�ديد�� �يشكل �ع��4Eاجدي�اما �تتم �كانت efال� �تصال� ¼نماط

و�الحقيقة�أنه�بعد�تعميم�استخدامه�&ي�. ئط�التقليديةالوسا

�ا �إلغاء �من �الefالجزائر�تمكن �تصالية� �العوائق  لكث�45من

�تصا� �قيام �من �تحد �ا7رغوبة�كانت �بالكيفية �جتماzي� ل

  .ا7طلوبةو 

2 .<rsالنف� �&ي�: البعد �النقال �الهاتف �مؤسسات �اهتمام أن

حمت�1عنية�ال�efالجزائر�بالجانب�النفساني�&ي�تصميم�ال

�مراعاة� �خل �من �م��ا �الشبابية �خاصة �الفئات �كل تس»�دف

�رغبات� �و �طلبات �معرفة �يسهل �للزبائن �ا7ختلفة الحاجات

�ا�تلبي»�ا�و�تحقيق�1شباع�Çمن�شأ�efا7ش�4ك5ن�&ي�خدماته�ال

  .ا7نتظر

�الثقا?ي. 3 �&ي�: البعــد
ً
�رئيسيا

ً
�دورا �النقال �الهاتف يلعب

�ا7عل �الناس�توصيل �ب5ن �و�العواطف �الخ4Eات �و�تبادل ومات

�به� �خاصة �ثقافة �خلق �بحيث �الجزائر، �&ي �مستخدميه من

�من� �سلوكيات �من �مستعمليه �ع�ى �يحظ �مما �فقط ليس
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�طبيعة� �بالنظر�إ*ى �بل �النقالة، �هواتفهم �مع �تعاملهم خل

�يتم� efال� �و �الهواتف �هذه �تحتو¾�ا efال� �الثقافية ا7ضام5ن

�و�تبادله �تبادل�تناقلها �إمكانية �النقال �و�يتيح �و�مشاهد��ا، ا

�ef�4تقنيEع� �مستخدميه �ب5ن �واسع �نطاق �ع�ى �ا7ضام5ن هذه

و�1بحار�بكل�حرية�و�ب�رقابة�و�ح�Kfبالنسبة�لتلك� ال�4اسل

�وخلفيتنا� �الثقا&ي �مورثونا �مع �كلية �تتعارض efال� ا7ضام5ن

  .مع�قيم�ا7جتمع�الجزائري �و الدينية�

�Oخ�قــي. 4 �عدة�: البعـــد �تصاNت� �ثورة �لنا �حملت لقد

�Çشأ� �من �جديدة �gخقية�متغ45ات �العادات �تس»�دف �أن ا

�ا7جتمع�و  �عل��ا �دأب efال� �السلوكية �و �القيمية ا7نظومة

الجزائري،�و�يأتي�النقال�كإحدى�أهم�هذه�الوسائل��تصالية�

  .لتأدية�أدوار�مرغوبة�علينا�بتثمي��ا

��:بعــد��قتصاديال. 5
ً
يعرف�الهاتف�النقال�&ي�الجزائر�تطورا

بفعل�1قبال�الكب�45عليه�خاصة�الشباب�و�كذا�دور�الوسائل�

gخرى�التأث45ية�ع�ى�عملية��قتناء�كاÐشهار�ا7كثف�&ي�ترويج�

خدماته،�مما�خلق�حركية�نشطة�مست�عمليات�بيع�و�شراء�

�النقا �الهواتف �أجهزة �و �الهاتفية �بطاقات�الخطوط �و لة

�الخدمات �كل �و �الخاصة� التعبئة �الضرورية �اللواحق و

�ب5ن� �الجزائر�من �&ي �تصاNت� �يعت�4Eقطاع �بحيث بأجهزته،

 .القطاعات�ال�efتسجل�أك�4Eديناميكية�&ي�النمو�و�gرباح
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�بباåي� �مقارنة �يفورها �قد efال� �كث45ة �مزايا �النقال و�للهاتف

،�إ�Nأن�هناك�الكث�45من�الوسائل��تصالية�التقليدية�gخرى 

�ينفقون� �إذ �مرضية �عقة �به �عق»�م �أصبحت الجزائري5ن

�تكون� N� �قد �أمور �&ي �كث45ة ��أمو �الهاتفية �ا7حادثات ع�ى

�نافعة
ً
 .دائما

�السياسـي. 6 �الحياة: البعـــد �&ي �كب45 �دور �النقال �للهاتف

�السياسية �أن �و�رغم �الجزائر���Nهستخداماتا، �&ي السياسية

�بداي»�ا �&ي �gبعاد�. تزال �إ*ى �العا*ي �الناصر�عبد ويش�45عبد

�الديمقراطية� �ب5ن �و �بينه �العقة �و �Nستخدامه السياسية

�
ً
�واسعا

ً
بفضل�شبكات��تصال�السلكية�ال�efأضافت�ح�5ا

�دمقرطة� �&ي �و�ساهمت �و�العامة �الفردية �الحريات 7مارسات

�1عم، �و �الجيل���تصال �استخدام �شيوع �إ*ى باÐضافة

�التعامل� �ا7جتمع �من �كب45ة �لفئات �تسمح efال� �منه الثالث

  17.مباشرة�مع�شبكة��ن�4نت

�و��تصا-ي. 7 �ع�مي� �النقال�: البعد �الهاتف �أصبح حيث

وسيلة�كل�الوسائل�7ا�يقدمه�من�فرصفي�التعامل�بحرية�مع�

�و�تقديمه �و�معالج»�ا �و�تخزي��ا �ال�efا7علومات �مراقبة �بدون ا

و�مهد�لظهور�ما�. قد�تسلط�ع�ى�الوسائل��تصالية�التقليدية

� �ا7واطن �بإعم �إرسال�يعرف �&ي �إمكانات �من �يتيحه 7ا

  ..). ا7علومات،�النصوص،�الصور،��و�الفيديوهات(استقبال�و 
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�Oم]>. 8 �اليومية�: البعـــد �الحياة �النقال �الهاتف دخل

ن�الناحية�gمنية�قد�يشكل�مشكل�للجزائري5ن،�مما�يجعله�م

�الهواتف� �باستخدام �بالسرية، �ا7تعلق �خاصة �للناس حقيقي

الذكية�و�1بحار�ع�4Eالشبكة�و��ستعماNت�gخرى�ال�efقد�

تؤدي�با¼فراد�و�ا7ؤسسات�و�ا7جتمع�إ*ى�مخاطر�ك4Eى�خاصة�

�ينتقل�من�وسيلة�للتحرر� عند��ستعماNت�ا7شينة�لهو���ذا

  .  لة�تقييد�و�خوف�من�ا7جهول إ*ى�وسي

�العالم� �بقاع �كل �الجزائر�و�&ي �&ي �النقال �الهاتف �اليوم أصبح

حقيقة��Nينكرها�أحد��و�يشكل�جزء�من�حياة�الناس�بعدما�

�م��م،� �للكث45ين �ا7نال �صعب �حلم �قريبة �سنوات �&ي كان

�gخرى  �تصالية� �و �1عمية �الوسائل �مع دخلت�. مقارنة
ُ
أ

�ت �و �الوسيلة �ُمتطورة�هذه �و �متحقة �أجيال 4Eع� طورت

�مهدت� �كما �الجميع، �أمام �جديدة �فضاءات �فتح �&ي ساهمت

�اية�Ç� �الجزائر�مع �&ي �النقال �للهاتف �الثالث �الجيل بدخول

،��و�تعميم�الجيل�2016،�و�انتظار�الجيل�الرابع�&ي�سنة�2013

� �هذه �الثابت، �للهاتف �سوق�الرابع �&ي �و�أخرى �ستثمارات

�نتج�ع��ا�إفرازات�جديدة�عالم�مفتوح�و�و 
ً
غ�45محدود�اتصاليا

&ي�ا7جتمع�لم�تكن�معروفة�من�قبل�ع�ى�مستوى�الكث�45من�

 .gصعدة
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  : خاتمـــــــة

�بأن�تغ45ات�البيئة�التكنولوجية�7ؤسسات�
ً
من�الواضح�تماما

�تصاNت�ستكون�مذهلة،�كما�أننا��Nنعرف�إ�Nالقليل�حول�

مع�هذا�ا7حيط�ا7تغ45،�و�ذلك��إمكانية��ستيعاب�و�التكيف

و�يولدون�التغ45ات�gساسية�&ي� ما�من�أولئك�الذين�ينتجون إ

�يئننا�¾� �أن �م��م �يف�4ض �الذين �أولئك �من Kfأو�ح� مجتمعنا

�غرار� �و�الجزائر�ع�ى �الجديد، �الوضع �مع �و�التعايش للتكيف

باåي�الدول�ع�ى�علم�بأن�ثورة��تصاNت�و�التقنيات�الحديثة�

�&ي�مجال��تصال�و��تصاNت�جالبة�معها�تغ45ات�
ً
  خصوصا

  

 :هوامشال
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 دكتور�مراد�بوشحيط������������������

                              03جامعة�الجزائر

  :ا�لخص

،�#نه�يس�ى�العلميةأهمية�بالغة��ي�البحوث�" ا�نهج�" يحتل�

� �الدراسة��اختبار  إ+ىع()�أدواته �موضوع �عناصر�الظاهرة كافة

العGقات�والروابط��استخراج إ+ىوالتصرف�معها�بشكل�يؤدي�

  .الكائنة�بيHIا�

� �الدراسات �عرفت ��ي�ولقد �ا�ختصة �والبحوث السينمائية

�السينمائي" �العلوم�"  النقد �روافد �من �رافدا باعتبارها

�ع �وSعGمية �مHIا�Uجتماعية �ا�ناهج �من �كبW)ا ددا

�" "  االسيميولوجي" �ا�حتوى �" تحليل ،� �مناهج�ولكHIا كانت

� � �مستعارة �أخرى �علوم �أمن �تصمم�أو�غW)�مطورة �لم و�أ^Hا

� �تلد �ولم �السينمائي �للفيلم �رحمهخصيصا �،أص�Gمن �أنكما

��بعضها �أبدا �يرق ��إ+ىلم ��باعتباره" ا�نهج"مستوى �أو أدوات

  .وسائل�فقط�

� �هذه �� علمf يلفصت ا�قالة�ي �الفيلمf"نهج �"التحليل الذي�،

يعد�أحدث�ما�قدمه�الباحثون��ي�مجال�البحوث�السينمائية،�

�خGله �من �آملWن �التا+ي �التساؤل �عن �نجيب �أن �نقرأ�: ا كيف
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�مستوحاة� �فيلمية �قراءة �شبكة �من �انطGقا �سينمائيا فيلما

�ا �التحليل �منهج �sدوات�من �كافة �يجمع �الذي fلفيلم

  .sساليب�ال�fuتوصل�لها�الباحثون��ي�ا�جالو

مفهوم�التحليل�:  أساسيةأفكار�ثGث��إ+ى هذه�ا�قالة�تتناول  

�ه �وأصالة fالفيلم�،� �السينما �عالم ��ي �وتخصصه �التحليل ذا

�و  �التحليل �النقدية��الفيلمfتقاطعات �القراءات �من �عدد مع

�والنقاد �الباحثون �درج fuوال� �ا�ختلفة  عxى�والسينمائية

كما�خصصنا�جزءا�.�ي�عمليات�النقد�السينمائي��استخدامها

�ا�قالة ��من �عن �،��أدواتللحديث fالفيلم� �التحليل ووسائل

�أه �كثW)ة �الشاهدية�و{ي �وsدوات ،� �الوصفية �sدوات � مها

  .الوثائقية��وsدوات

� �هذاوختمنا ��مقالنا �تؤسس��إ+ىبالتطرق fuال� الدوائر�الثGثة

�دوائر�م �السابق ��ي �كانت fuوال� fالفيلم� �و{ي�فصنللتحليل لة

  .التحليل�Sيقوني�التحليل�الروائي�و التحليل�الن���fو �:دوائر�

� �أن �هتآملWن �الدراسةكون �ا�نهج� ذه ��Hذا �التعريف ��ي خطوة

� ��إ+ىودعوة �وتحليل��استخداماتهتعميم �السينما �بحوث �ي

  .sفGم�

  النقد�/ السينما�/ تحليل�sفGم�: الكلمات�ا�فتاحية�

  .السينمائي التحليل/ السينمائي�
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: Résumé  

 

L’analyse des films est l’exercice indispensable qui 

ouvre à la compréhension des œuvres, au carrefour de 

l’esthétique et de l’histoire. Depuis les années 1970, 

elle s’est transformée en profondeur. L’article  vise à 

proposer un éventail des possibles dans ce domaine et à 

montrer la fécondité de l’exercice lui-même. Après 

avoir défini l’activité analytique, cet article présente 

successivement l’analyse du fait narratif et du récit, 

l’analyse plastique et sonore, et enfin le rapport à 

l’histoire. L’analyse prend tout son sens si elle 

débouche sur une réflexion générale, qui dépasse le cas 

particulier de l’œuvre étudiée. La méthode se nomme 

l’analyse filmique. 

Mots clés : cinéma, analyse des films, critique.   
 

  :مقدمة

حليل�السينمائي�مع�و�دة�السينما،�ولكنه�لم�يولد�النقد�والت 

�معها �فإن�تطور �ا�ختلفة، �تيارا�Hا �للسينما �كانت �وإذا ،

،�ا�ختلفة�كذلكواتجاهاته�فيلم�fمذاهبه�وتياراته�حليل�الللت

كذلك�،�وهو�يرتبط�فGم�هو�تحليل��ا�وراء�sفGمتحليل�s و 

� �الثقافية �البنية �sفGم�وUجتماعيةبتحليل �هذه �تفرز fuال�،

�الذي� �ا�نهج �أهمية �خGل �من �أهميته �التحليل �هذا ويأخذ

  .ل�تفاصيلهيرسمه�ويسلكه��ي�تناول�العمل�الف��fبك

�أنهناك�عدد�كبW)�من�الخطابات�حول�الفيلم�،�يمكن�يوجد�

� �،��"قراءات"نسم�Hا �الفيلم �حول �متعددة �زوايا �من تنطلق
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� �حقو)فهناك �سوسيولو.ي، يخطاب وخطاب�،وخطاب

�،سيكولو.ي �" قراءات"و{ي �مجملها��"مقاربات"أو ��ي تقابل

�Sنسانيةم �العلوم �تتقاطعاليوم�ا�وجودة ختلف fuوال� مع��،

  .السينمائية�والثقافةالفن�

fمن�تفاصيل�هذه�،�الذي���يغلكن�التحليل�الفيلم�(Wفل�الكث

�الزوايا �حول �جهوده �يركز �السينمائية��اكتشاف، اللغة

�ا�دلو�تالخ �هذه �تع()�عن �وكيف �عمالصة �فالفيلم ،�fف�� ل

� �نص �توليد �قادر�عxى �وهو�(مستقل �الن456 يقيم��)التحليل

� �عxى �سردي�بنياتد��ت �( ة �وهو �الروائي �)التحليل

  )1(). ي�التحليل�?يقونوهو�(ومعطيات�بصرية�وصوتية�

fالفيلم� �هو�التحليل �واستخدامات؟فما �دوائره �{ي �وما ؟� ه،

�يسهم �ا�نهج�وهل �تش�هذا �وراء��ي �وما �بالفيلم �و�ي كيل

  ؟�كيف�يمكن�تطبيقه�عمليا��ي�بحوث�السينماأخW)ا�و ؟�الفيلم

Cفهوم�:أو� التحليل�الفيلمي�مقاربات�

  : Lخرى�حول�الفيلموا�قاربات�التحليل��-1

�الباحثون  ��يرصد �الفيلم �حول �ا�قاربات �الكثW)�من تق�)ب�قد

� �مفهوم �عن �sصxي�التحليلوتبتعد �تكوينه �فضلنا� ،�ي وقد

�ا �نذكر قبل �أن �ا�فهوم �تفاصيل ��ي �ا�قاربات��لخوض هذه

 :كالتا+يليتضح�وجه�التقارب�والتباعد�و{ي��والتقاطعات
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�والنقد�-1 � :التحليل ��Uنتباهينب�ي �بWن��إ+ىبداية الفرق

��:ا�فهومWن �.والتحليلالنقد �يقع �السينمائي عند�فالنقد

موقعا�خاصا�ضمن�الخطابات�حول�" جاك�اومون�"الباحث�

�ينطلق� ،� �للسينما �محبا �خطابا �يتمW �بكونه �أنه �كما ،� الفيلم

  .�وضوع�من�موقف�التدفق�العشقي�حيال�الفيلم�أو�ا

�ا�جGت� ��ي �ا�نشورة �النقدية �الكتابات �إدراج ويمكن

�التا �الشهW)ة �السينمائي،�السينمائية �النقد �خانة �ضمن لية

الجمهور�الواسع�،�مجلة�السينما�،�العرض�Mول�،�": {ي��و 

�عاطفية�"إلخ�...Mستوديو� و{ي�مجGت�شهW)ة�تزخر�بكتابات

�اختGفهذه�نقطة�و ،�التحليلتلتقي�مع�مهمة�عن�sفGم���

  .النقد�والتحليل�: أو+ى�بWن�ا�فهومWن

� �التقويم �{ي �ثانية �Uصطفائينقطة �عxى�، �النقد �يركز إذ

� �بالنقد�Uنتقاءطريقة �فللعناصر�ا�عالجة �أن�، f¢البدي� من

�للسينما �ا�حبة �الثقافة �تف�)ض �النقدية �ثGث�.. الفعالية ولها

  )2(    ".يجوال�)و التقويم، SعGم، :رئيسيةظائف�و 

�إ+ىبدرجات�غW)�متساوية��الفعالية�النقدية�تتصل�بالتحليلف

�بعيد �وال�)ويجحد �فا¥عGم �للنقد��، �بالنسبة حاسمان

�وه �ا�كتوبة��انيناسب�ماالصحفي �الصحافة ��ي �العمل تماما

  .  )s )3سبوعية�أو�حu§��ي�التلفزيون�وSذاعة�أو اليومية�

� �بWن �الواضح �الفرق �يتبWن �هنا �ومن �وا�حلل وخGصته�الناقد

�العمل��أن �حول �تقويميا �حكما �لنا �ويقدم �يعلم الناقد
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وهو�ملزم�بحد�أدنى�من�معارف،�سينمائي�أما�ا�حلل�فينتج�ال

�موضوعه �وصف �بحد �ومطالب �عناصر��أق��§، بتفكيك

  .العمل

2-�� �والنظرية �يلتقي� :التحليل �العنصر�السابق �خGف عxى

���نقاط�الرئيسية�مHIا�أنهدد�من�الالتحليل�مع�النظرية��ي�ع

لم�و��يج»Hد��ي�تقديم�يسهم��ي�تقديم�أحكام�قيمية�عxى�الفي

(Wمعاي� ،� �م �و �أومون �ج �حسب �،�.إنه �النظرية �مثل ماري

  ". طريقة��ي�عرض�الظواهر�ا�Gحظة�بتعليقها�"

أمل�ت�إ+ىين»Hيان�Hما��كلأن��كما�يش�)ك�التحليل�مع�النظرية��ي

�السين �الظاهرة �حول �مائيةأوسع �وأن �مع�ل، �عGقة كل�Hما

ية��ي�الجامعات�لكل�Hما�مكانة�أكاديم،�ثم�إن�مفهوم�الجمالية

  .وا�عاهد�العلمية

3-�YZوالتفس� �بالصدق :التحليل �يتمW �التحليل سؤال� ؟هل

� �السينمائيWن �الباحثWن �من �العديد �لل يطرحه عxى�وقوف

�والتحليل (Wالتفس� �بWن �فالفرق �مقبولة�، (Wغ� التفسW)�كلمة

إذ�تقابل��ي�أغلب�sحيان�مع�§�،� مHIمالكثW)ين�لدى��منهجيا

�أ "سW)�الزائدالتف" �" التفسW)�التعسفي"و �ما�، �حسب ولكن

� �الباحثان �وماري "يقول �عGقة�فإ�"أومون �له �التحليل ن

� ،�(Wهو "بالتفس� � ،�(Wالتفس� �أي ،�(Wخs� �هذا �إن محرك��بل

ل�الناجح�هو�،�وأن�التحليالتخيxي�وSبدا�ي�ي�بعده�التحليل�
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ذلك�الذي�يعتمد�عxى�ا�لكة�التفسW)ية�ويبق�Hا�بقدر�Sمكان�

  ." لGختيار�ي�إطار�قابل�

دائما�بWن�نقطيتWن�الحقيقة�أن�ذلك�يطرح�#ن�ا�حلل�يقع� و

�جاذب �تWن �عنه�"الصارم�Uل� ام"هما �الخروج �وعدم ،�بالواقع

�العنان"و ��"إطGق f¢لينت� �والتحليلية �التفسW)ية �إ+ىللمخيلة

  .التعسف أوعدم�الصدق�أحيانا�

لم�يوجب�عددا�كبW)ا�إن�كل�في"  ":أدانروجيه�"يقول�الكاتب�

وأن��مHIا،،�إن�لم�يكن�يوجب�عددا���متناهيا�من�التحليGت

�G4( ".واحدانص�الفيلم�يعمل�من�دون�أن�يقدم�تحلي(  

 2-�تنوع�ا�قاربات�التحليلية:

� �من �بعضا �نقدم �أن �أردنا �بال sمثلةإذا �مارس�خاصة من

"fالفيلم� �"التحليل fuالسوفيي� �السينمائي �فإن لWن�"،

�القائمة" يشوفكول �رأس �عxى �يكون �سوف �نشر�العام�، فلقد

فيه�sسا�f�²من��استعاد" فن�السينما�"كتابا�بعنوان��1929

�ا�جالا�كتس ��ي �والعملية �النظرية �بات �الكتاب، �يطرح �ولم

fمتقدما�من�التحليل�الفيلم�Gلكنه�طرح�جملة�و ،�فقط�شك

�لذلك �Sرهاصات �من �عن�خصوصا، �حديثه ا�ونتاج،�: عند

�الديكور  �Sضاءة، ،� �السيناريو �إلخ... ، �أ، ساسية�كعناصر

fضمن�دوائر�التحليل�الفيلم.  

ي�أزنشتاين"ينمائي�الكبW)�كما�أن�الس (́Wوبسبب�كتاباته�"س�،

�الرواد� �من �واحدا �يعد �السينما �جماليات �عن �وا�بكرة sو+ى
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الHIضة�الحقيقية��أنإ��،�بارزين��ي�مجال�التحليل�الفيلمfلا

� ،� fالفيلم� ��باعتبارهللتحليل �من �واحدا �Uهتمامات¶ن

� �لم ،� �الهامة �ا�عاهد��تبدأsكاديمية �نشاطات �ظهور �مع إ�

�وSعGم �والصحافة �السينما ��ي �ا�تخصصة فيما��الفرنسية

ا�عاهد�تكلف�فلقد�كانت�تلك�،�" بالبطاقات�الفيلمية"عرف�

�ش �أخذت fuال� �البطاقات �هذه �بإعداد �من�طلب»Hا ك�Gمتطورا

  .التقنية�التحليلية

� �إل�Hا �خلص fuال� �هو�النتائج �ا�قام �هذا ��ي �·Hمنا  بحثوما

�sفGم" �" تحليل �عن �حديثه �التاريخية�بعد �ا�سW)ة هذه

  :يxيما��ومن�أهم�هذه�النتائج،�للمفهوم

�الضرور  .1 �التاريمن �ا�حيط �معرفة �ي �للفيلم ومختلف�¸ي

  .الكتابات�والخطابات�حوله�

�التحليل .2 ��ي �ا�ثxى ��الفيلم�fالطريقة �من��اختيار {ي نموذج

�القراءات� �من �العديد �فهناك �ممارس»Hا �ا�رء �يود fuال� القراءة

 . ال�fuيمكن�أن�تكون�مداخل�للفيلم��ي�حد�ذاته��

3. � �عxى �Uعتماد �مضبضرورة �التعسف�خطاب �عن �يبتعد وط

دئ�وقوانWن�خطاب�يعتمد�عxى�مباو�بعابرة�أخرى�،�أالتفسW)ي 

fالفيلم� �التحليل �يسم§ �الذي �ا�نهج �وهو �هذه�، ��ي قدمناه

  .ا�قالة
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  الفيلميأدوات�وتقنيات�التحليل��:ثانيا

�fبحث�أدوات�وتقنيات�التحليل�الفيلم�سوف�نتناول��ي�هذا�ا

��ي� �كثW)ا �ي�)دد �مصطلح �أمام �نتوقف �دعونا �ذلك �قبل ولكن

�البح �هذا �وهو�مصطلح � ما" ث �الفيلم �من�" وراء �جاء والذي

  .مستويات�ثGث�إ+ىتقسيم�الفيلم�

��الفيلم -1 �وراء �بالعملية�  :الفيلموما �ا�شتغلون  Wيم

 :للفيلمالسينمائية�بWن�ثGث�مستويات�

• � ��:Mول ا�ستوى ��أنيمكن �تسمية �عليه  الفيلمنصطلح

  .الصورة

  .العرض الفيلمهو��:الثانيا�ستوى� •

  .التحليل الفيلمهو��:الثالثوى�ا�ست •

�fuى�مجموعة�من�الدراسات�الxوقد�جاء�هذا�التقسيم�بناء�ع

�إنتاجه�تناولت �ومراحل �الفيلم �تأثW)اته�تأثW)ات ،�ومختلف

�إنتا´ي� �هو�مستوى �الصورة �بالفيلم �الخاص �sول فا�ستوى

�والصناعة� �ي��اش�)كال��fuالفيلمية��يتجاوز�حدود�الصورة

. والسيناريست�وكافة�العاملWن��ي�مجال�إنتاجه�بنا¼Hا�ا�خرج�

� �ا�ستوى�الثاني فهو�متعلق�با#ثر�الذي�) الفيلم�العرض�(أما

ويبقى�ا�ستوى�الثالث�فهو�يع()�. تركه�الفيلم�عxى�ا�شاهدين�

�ع �ا�ختصون �يجر·Hا fuال� �القراءات �بمستوياته�عن �الفيلم xى

�جميعا ،� �بعنوان �مقال �" ففي �" الجريان مW ��1973نشر�عام
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�كون�)ل " �" تW)ي ��الفيلم" بWن �" و" الصورة �العرض " الفيلم

،�الذي�يتعامل�معه�ا�حلل��ليضع�مفهوم�الفيلم�الثالث�وهو 

� �نقطة �نقطة�التح�انطGقفالفيلم �يكون �أن �ويجب ليل

�الوصول  �تعني، �وما �وجود �عن �الفكرة �هذه " آخر فيلم"ه

�التحليل �معه �يتعامل �ليس �عن�إ+ى، �ا تعبW)ا لتحليل�صعوبة

  )5( ".ما�وراء�الفيلم�" وهذا�ما�يع()�عنه�بمصطلح�

�استعمالينب�ي�أن�نGحظ�أن� :أدوات�التحليل�الفيلمي��-2

� �أدوات ���يكلمة �الفيلم��fانطباعايعطي �التحليل �عملية أن

�للوصف� �قابلة �موضوعية �إجراءات �تستلزم ،� �علمية عملية

�الf�Áء..  موضوعيا �بعض �مثالية �رؤية �و ،وهذه �أنه عxى�إ�

�sدوات� �من �مجموعة �الباحثون �جمع �فقد �ذلك �من الرغم

�أقرب� �مخ()ية �أدوات �بمثابة �اليوم �صارت �متتالية ع()�حقب

�الفيلمfوبصورة�عامة�يستعمل�التحليل� تحقيق�الصدق،��إ+ى

Mدوات�،�Mدوات�الشاهدية،�Mدوات�الوصفية :أدواتثGثة�

  )6(. الوثائقية

وكيف�نستعملها�ذه�sدوات�نقدم�فيما�يxي�شرحا�موجزا�لهس

  .الفيلم�fي�عملية�التحليل�

�Cدوات�الوصفية�: أوM: بدئيةمن�الناحية��ء� اf�Ãفإن�كل�

�للوصف �قابل �الفيلم ��ي �فإن �وبالتا+ي ��ي�صو ال�استعمال، ف

 إ+ىينب�ي�Sشارة��هلكن،�سهلةالعملية�الهو��الفيلمfالتحليل�

�الفيلم�أن ��ي �الغالب �الخط �هو�السرد �لذلك�ا�أو ، لحكاية،
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� �نجد �غالبا �يتجهالوصف ��ما أو�إعادة� السردينحو�الوصف

�الفيلمية �القصة �تقديم �أو�، �الفيلم �بملخص �يعرف وهو�ما

  .موجز�الرواية�الفيلمية�

 Gمتص� �آخرا �مفهوما �هناك �أن �الوحدات�كما �يسم§ �با�شهد

{ي�ال�fuينطبق�عل�Hا�التحليل�السينمائي�،�و ا�شهدية�السردية

��انطGقا �من �و{ي �عHIا �نتحدث �سوف fuال� �الوصف : أدوات

  . التقطيع�،�والتجزئة�

�بفكرة�و �منذ�الوهلة�sو+ى�لدى�القارئ ترتبط�كلمة�التقطيع

� �قيل �من �ا�قدم �شكله �للسيناريو��ي �الHIائية ا�خرج��الكتابة

�السيناريست ،� �للعمل �تقسيما �نجد �ومشاهد� إ+ىوفيه مراحل

هية�نية�ومشهدية�ووج،�مع�إرشادات�تقلقطات�مرقمة�إ+ىثم�

� �التنفيذ �لحسن �ضرورية �وحركية �من�، �نحن �نقصده �ما أما

التقطيع��ي�هذا�ا�بحث��فهو�وصف�الفيلم��ي�حالته��معاني

� �بعWن �بأخذ �والوحدات��Uعتبار الHIائية �ا�شهدية الوحدات

  .السردية�ا�وجودة��ي�الفيلم�

وقـد�،��يتسـغ�§�عHIـا��ـي�عمليـة�التحليـلإن�أداة�التقطيع�أداة�� 

وضــــــع�كتــــــاب�تحليــــــل�sفــــــGم�أكÅــــــ)�الحــــــدود�دراســــــة��ــــــي�عمليــــــة�

عــــــــــدد��،مــــــــــدة�اللقطــــــــــات(: التقطيــــــــــع�التحليxــــــــــي�و{ــــــــــي�كالتــــــــــا+ي�

تــــــــــنقsت�،�الحركـــــــــات،�ا�ونتـــــــــاج،�نطـــــــــاق�اللقطـــــــــات،�الصـــــــــور 

،�حركــــــــــات�ا�مثلـــــــــZن�uــــــــــي�ا�جــــــــــال،�مـــــــــداخل�ومخــــــــــارج�ا�جــــــــــال
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،�ا�وســـــــــــــــيقى�،�الحـــــــــــــــوارات،�الشـــــــــــــــريط�الصـــــــــــــــوتي،�الكـــــــــــــــامYZا

  ).sقات�بZن�الصوت�والصورة�لع،�االضجيج

آ�ن�"ومن�أهم�الجداول�التحليلية�ا�قدمة��ي�ا�جال�جدول�

  ".مورييل�" لفيلمه��1963العام�ا�وضوع��" رينيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 :جدول�رينيه�التقطيzي          

  )7( كتاب�تحليل�sفGم�:ا�صدر

 

�و{ي�أما �الفيلمية �با�قاطع �ترتبط f¢ف� �أك�Åالتجزئة )�متعلقة

�السردية �بالوحدات �أو��أن�، �يجب �التجزئة �مفهوم ولتحديد

� �ا�قطع �مع�§ �ما �خطة��الفيلمfنوضح ��ي �نوضحه وكيف
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�fرتبطة�." التحليل�الفيلم�قطع�هو�سلسلة�من�اللقطات�ا�فا

�سردية�،�وهو��ي �بيHIا�بوحدة طبيعته�شبيه�با�شهد��ي� فيما

  )8( ."ئيةا�سرح�أو�باللوحة�السينمائية��ي�السينما�البدا

  : ويثW)�هذا�التعريف�جملة�من�ا�سائل�لدى�ا�حلل�

  .أين�يبدأ�وأين�ينت��4: مسألة�تحديد�ا�قطع��-

  .مسألة�البنية�الداخلية�للمقطع��-

  .مسألة�تعاقب�ا�قاطع��-

�ا� �sفGموهذه �تحليل ��ي �جدا �مهمة �أدوات�.سائل �أن إ�

ح�عددا�من�ورة�آنفا�،�التقطيع�والتجزئة�،�تطر كالوصف�ا�ذ

�Yقابلة�الصورة�الفيلمية�غ�Z- : الصعوبات�ينب�ي�Sشارة�إل�Hا�

تعددية�معاني�الصور�ودCل��ا��-uي�أغلب�Mحيان�للفصل��

  .الرمزية�

لذلك�أج»Hد�منظروا�عمليات�التحليل��ي�وضع�أدوات�وصفية�

هذه��أهمجهد�ذه���fومن��إ+ىأكÅ)�دقة�ومعقدة�نسبيا�تحتاج�

،�ا�نحنيات�،�وا�خططات�ال�fuتسهم�كلها�اللوحات�: sدوات�

�بصفة� �ولكن �تقطيعا �مقطعة �بصفة �ليس �الفيلم �وصف �ي

  .ت()ز�الوحدات�sساسية��ي�الفيلم�السينمائي�ا�تكامل�

� �: ثانيا �الشاهدية �sدوات�: Mدوات �من �العديد هناك

الشاهدية�ال�fuتدخل��ي�إطار�التحليل�الفيلم�fولكننا�نكتفي�

  :،�وتتمثل�فيما�يxي�  أهمهابذكر�
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�الفيلم • �بال :ملخص �أهمية �الفيلم �ملخص �ضمن�يشكل غة

،�#^Hا�تكشف�عن�نقاط�القوة��ي�التحليل�الفيلم�fومنهجيته

  .أبعاد�الفيلمأيضا�السرد�الفيلم�fموضحة�

هو�التوقف�عxى�الصورة�،�وهذا�يقت�f�Çطبعا�: الفوتوغرام� •

�أسا �عملية �و{ي �حركة �وبدون �صوت �بدون سية�صورة

�الفيلمfونم �التحليل ��ي �وذجية ،� �عملية بعناية��انتقائيةو{ي

�شاهدية��ي�عملية�التحليل�،�حيث�يستغل� �وظيف»Hا فائقة�،

�من� �للصورة �الشكلية �الحدود �ليدرس �الحركة �راحة ا�حلل

�§uضاءة�،�بل�وحS�،جال�،�ال�)كيب��عمق�ا�،�(Wحيث�التأط

�الفتوغرامات� �من �سلسلة �تسمح �إذ ،� �الكامW)ا حركات

  .تفكيكها�ودراس»Hا�بصورة�أكÅ)�تحليلية�ب

• � �التقنية � :للفيلمالبطاقة fuتعلقات�توال�ا� �كل �ف�Hا عرض

�والتق �الفنية �بالفيلم �الخاصة �وسنة�العنوان�:مننية �شركة ،

،�وكافة�العاملWن�الرئيسيWن�Sنتاج،�ا�ؤلف،�ا�خرج،�ا�مثلون 

  . �ي�الفيلم

� �الوثائقية: ثالثا �با#دوا :Mدوات �جملة�يقصد �الوثائقية ت

� �والقابلة �الفيلم �عن �الخارجة �العاملية �لGستعمالا�عطيات

�التحليل ��ي ،� �شرعية��اختلفوقد �بشأن �والباحثون النقاد

��استخدام �حيث ،� �sدوات �مHIم��استبعدهذه فريق

  .عناصر�دخيلة�عxى�الفيلم��واعت()وها استخدامها
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يتغذى��أن�بينما�قال�آخرون�أن�التحليل�الفيلم���fيمكنه�إ� 

  .من�هذه�العناصر�الخارجية�وا�دعمة

ماري�هذه�sدوات�. وعxى�العموم�فقد�تبنت�الباحثة�م

  .وضمن»Hا��ي�قائمة�أدوات�التحليل

  :"تحليل�sفGم" كتاب�و{ي�كتا+ي�مختصرة�من�

• � �لبث �السابقة �السيناريو�ا�كتوب :الفيلما�عطيات ،�وتضم

�و �التصريحات �ا�خرج، �عمل الصحفية،��جواباتUستأوراق

  .ومختلف�الوثائق�sخرى 

�للبث �الsحقة �ا�تعلقة� : ا�عطيات �العناصر �كل وتشمل

�التذاكر�وعدد �شباك ��ي �ا�شاهدين �ورقم النسخ� بالتوزيع

�النشر �ونموذج � إلخ... ا�وزعة �،��إ+ىبا¥ضافة �الفيلم ملصق

�ال�)ويÊي �والفيلم ،� �الدعاية �وصور �عxى�، �إهتديت fأن�� كما

�وإثر�كÅ)ة�إشتغا+ي��ي�ا�يدان�ضوء�دراس fuجديدة��إ+ى� نقطة

� �موقع �دراسة �و{ي �بالغة �أهمية �يعد��Uن�)نيتذات �فلم ،

�ولكنه� �العا�ية �الشبكة �عxى �فحسب �ترويج �وسيلة ا�وقع

�تخدم� �وكلها �الفيلمية �وsبعاد �للقصة �نوعية �إضافة يشكل

 )9( .عملية�التحليل�الكxي�
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   ميالفيلدوائر�التحليل�:  ثالثا

�Cدائرة�التحليل�الن456: أو :  

� �كتاب �من �الثالث �الفصل �" �ي �sفGم للكاتبWن�" تحليل

�الن����f"ماري .م" و�"أومون .ج" �التحليل ��دلول �طرح هناك

��ي� �ملخصا �نقدمه �وسوف fالن��� �للتحليل �العامة والبنيوية

هذا�ا�بحث��ا�له�من�إضافة�بالغة�sهمية��ي�سياق�تعريفنا�

  . "ل�الفيلمfالتحلي"بمنهج�

�تحدق� fuخطار�الËل� �حدا �ليضع fالن��� �التحليل �مفهوم ولد

�م (Wالكب� �الكم �جراء �من fالفيلم� �sدوات�بالتحليل ن

� �التحليل ��ي �ا�ستخدمة ،� �عxى �اومون �ج �أهمية أنويؤكد

  : التحليل�الن���fتنبع�من�¶تي�

 *� �مدلول �وخاصة �الن456 �التحليل �سؤال�يطرح النص

  ."وحدة�العمل�وتحليله"

ا�عادل�العام�للتحليل�" �4التحليل�الن56" غالبا�ما�كان�* 

  )10( .الصرف

آخر�من�sهمية��ويرتبط�مفهوم�التحليل�الن���fبمفهوم

  .البنيوية مفهومبمكان�وهو�

  : وفيما�يxي��حة�عن�وجه�التقابل�بWن�ا�فهومWن�

• � �الن456 �والتحليل ��ي��ان»Hت :البنيوية �البنيوية كلمة

لذلك�دخلت�نظريات�... لتدل�عxى�كل�ما�هو�ثقا�ي��الستينات

� �وتحليله ��باعتبارهاالفيلم �مجال �ضمن �اختصاصثقافة

 .البنيويWن�
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�انطGقاالبنيويWن�منصبا�عxى�sفGم�السينمائية��اهتماموكان�

من�مدلول�البنية��ي�حد�ذا�Hا�وال�fuتبحث��ي�البنية�الكامنة�

�الظا �شكله (Wتفس� �بغرض �ا�عWن �ا�فكر�لÌنتاج �ولعل هر

�(Wإ+ىيعد�أول�من�انتبه�" كلود�ليفي�س�)اوس�" البنيوي�الشه�

� �الداخلية �الب�§ �دراسة �وخاصة��لËعمالأهمية ،� Sبداعية

� �كانت fuال� (Wساطs� �حول �تعت()��إ+ىبدراساته �قريب وقت

� �د��ت��اعتباطيةأعما� �ذات �ا�فكر�البنيوي �حسب ولكHIا

  .عميقة�

� �عxىالبني�التحليلينطبق �ذات��وي �الهامة �Sنتاجات كل

الشعور�،�مرورا�با¥نتاجات�ا�تصفة��إ+ى،�من�sسطورة�ا�ع�§

�sعمال� �{ي fuال� �التاري¸ي �التعريف �من �وا�زيد � با�حدودية

  ) .sفGم�مث�G(والفنية��sدبيةSبداعية�

،�دون�"ليفي�س�)اوس"،�حسب�والتحليل�الن���fللفيلم�يشتق

  )11( .يل�البنيوي شك�من�التحل�أدنى

• � �السينمائي ��باعتبارهالفيلم � :نصا �نظرنا الفيلم��إ+ىإذا

نصا�إبداعيا�مؤلفا�فإننا�نقف�عxى�جملة��باعتبارهنمائي�السي

 .من�sمور�ا�همة��ي�التحليل�

يستعW)�التحليل�الفيلم�fمن�علم�الد��ت�البنيوية�ا�فاهيم�

،�الشيفرة�لنصية،�ا�نظومة�االفيلمfالنص�:sساسية�التالية�

�الفيلمية ،�fالفليم� �التحليل �ضمن �الفيلمية و�تمتاز�الشيفرة
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�وشيفرات� �رموز �بوجود �فالتسليم ،� �متعاظمة �بأهمية fالن��

�أ �من �هو �الفيلم �ا�حللداخل �عل�Hا fيب�� fuال� �sسس  هم

   )12( .السينمائي�تحليله

� �الن456 �التحليل � : خطوات �يxي �فيما �نعرض �أهمسوف

  :و{ي�. التحليل�الن���fالخطوات�لدائرة�

  .شيفرة�الفيلم��اكتشاف -1

 التحليل�غ�YZ  " مرحلة��إ�ىبه�  إكمال�التحليل�والوصول��-2

  " .لsن��اءقابل�        

  .مقاطع�التحليل��اختيار الدقة�uي���-3

��Lا�تشكل�منا�ي�تعريفية�للسرد��Mفsمتحليل�بدايات��-4

  ) 13( .الفيلمي�

���وكلها �مهمة �أبعاد �ذات �عملية �خطوات �التحليل�عي ملية

� �من �تتشكل fuال� �والدوائر��ارتباطالكلية �العناصر كافة

  .رسها��ي�هذا�الفصلوsدوات�ال�fuسوف�ند

�تحليلية� �إمكانات �من fالن��� �التحليل �وفره �مما �الرغم وعxى

من�قبل�مجموعة��Uنتقاداتمدهشة�إ��أنه��Íى�الكثW)�من�

�fن�بالتحليل�الفيلمWهمت�نتقادات هذه�أهمولعل�.. من�اUما��

   :يxي

،�يلمي�الن�456ع�ى�السينما�السرديةالتحليل�الف�اقتصار  -1

  .لسينما�التجريبية�لاسب�وهو�غ�YZمن     

  .شجع�حب�التشريح�من�أجل�التشريح�إنه�ي�-2
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�الفيلميتنا���5السياق�?نتاج�والتلقي�الذي�أقتطع�منه��-3

  .السينمائي�

4-�� �الفيلم �فهو�يعرض ،� �uي����ال�خخطر��إ�ىوأخYZا الك�ي

  )14( .ا�نظومة�النصية

 :دائرة�التحليل�الروائي�:ثانيا

وتتمW �بمكانة�مهمة��الفيلمf،{ي�ثاني�دائرة�من�دوائر�التحليل�

.عنه�ي�سياق�ما�نتحدث�  

وبرغم�ظهور�. سنوات�بعيدة�إ+ىترجع�عGقة�الفيلم�بالرواية�

ة�السيناريو�كنص�مكتوب�للسينما،�إ��أن�هذه�العGقة�مهيأ

�التÍGي� ��عتبارات �ديموم»Hا، �أسباب �معها �وتحمل لGستمرار،

بWن�دف�fuكل�من�الرواية�والفيلم،�ثم�بسبب�كون�السينما�فنا�

ولقد�. يشكل�ملتقى�لكل�الفنون�sخرى،�بما�ف�Hا�فن�الرواية

� �من �كل �ميليه"كان �أواصر�" جريفث"و" جورج �وطدا �من أول

لع�هذا�القرن�وقد�هذه�العGقة�وعم�Gعxى�تطويرها�منذ�مط

�ضمHIم� �ومن �ا�خرجWن (Wمشاه� �من (Wكب� �عدد تGهما

�كلW)"و" كW)وساوا"و" فورد"و" بودوفكWن" �"ريفيه �فنقلوا �إ+ى،

�معروفة �روائية �أعما� �أن� .الشاشة �ا�تفرج �استطاع وهكذا

�مثل� �كبار، �أدباء �كتابات �كانت �عديدة، �أفGما يشاهد

�"و" ديكÎ "و" همنجواي"و" تولستوي " عxى�" جريسجيس

�لها وكذلك�الحال�عxى�الصعيد�العربي،�. سبيل�ا�ثال�أساسا

�عدد� �واتجه �الزمن �مع �تتوطد �العGقة �أواصر�هذه �أخذت إذ
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� �ا�خرجWن �من (Wمحفوظ��إ+ىكب� �نجيب �مثل �أدباء كتابات

  .لقدوس�وغسان�كنفاني�وغW)هم ا عبد   وإحسان

�يتوقف �لم �سواء �حد �عxى �والنقاد �السينما، ي �مخ́ر �أن وا�بيد

 sذهانوليس�بغائب�عن�. عن�إبداء�الرأي�بشأن�هذه�العGقة

الروائية�الحديثة،�واستفاد�Hا�من�السينما،�والعكس��sشكال

و��عجب��ي�هذا،�اذ�كما�. كذلك�صحيح�وقد�حدث�بالفعل

 .يقال�فان�هناك�قواعد�للغة�السينمائية،�ولها�أسلو�Hا�كذلك

بعض�عناصر��،�فلقد�جرت�محاولة�تعريفأيضاوكما�نعرف�

ا�عاد�ت��إيجاد،�بغية�sدبيا�صطلح��إ+ىهذه�اللغة�بالرجوع�

�والرواية �الفيلم �السينما،�. بWن ��ي �ا�ثال �سبيل �عxى فا�قطع

وا�شهد�تواجهه�الجملة،�والحبكة�. يواجهه�الفصل��ي�الرواية

�الصورة �تواجهها �والكلمة �ا�ونتاج، �ا^Hا�. الخ... يواجهها اي

�قائ �حميمة، �عGقة �مبدأ �عxى مبدأ�. وUستفادة�Sفادةمة

�صيغ��sخذ �عن �بحثا �لبعضها، �الفنون �واستيعاب والعطاء،

قدرة�كوسيط�تعبW)ي��أكÅ)  أسبابجمالية�جديدة،�تتوافر�عxى�

وا�شاهد�) ي�الرواية��( القارئ ا�تلقي،�الذي�هو��إ+ىللوصول�

  ).�ي�الفيلم(

� �معها �تطرح �ظلت �العGقة �هذه فنية�ال�إشكا��Hاولكن

�أيالفنية�لتشمل�التقنية�كذلك،��Sشكا�توتمتد�. والنقدية

وتكÅ)�التساؤ�ت�حول�الكلمة�ا�كتوبة�. تقنية�الرواية�والفيلم

  )15( .وا�عادل�السينمائي�له��sدبوالكامW)ا،�وعن�
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� �بالتا+ي �تبتعد �عما��Sشكا�تو� � fالفيلم� �للتحليل النقدية

�. سبق �بالدرجة �معنية �ا�عادل��sساسو{ي �عن بالبحث

�الفيلم� �بWن �فيما �ا�قارنة �مبدأ �من �انطGقا السينمائي،

� �وصو� ��إ+ىوالرواية، �تنفي �الفيلم��إمكانيةقناعة مناقشة

�النقدي� �وا�نهج ،� �الرواية ��Hا �تناقش fuال� �نفسها بالطريقة

يع�§��أنا�قارن�بWن�لغ�fuهاتWن�الوسيلتWن�التعبW)يتWن،�يجب�

لفنية�ال�fuتتمتع��Hا�الرواية�كنص�بالكشف�عن�الخصائص�ا

ما��وإذا".سمعبصرية�" كأداةمكتوب�وما�يراد�مHIا��ي�السينما�

،�أسلوبهحدث�مثل�هذا،�فان�الروائي،�أمام�حالة�يتغذى�ف�Hا�

وقطع�وارتداد��إيجاز باستخدام�جماليات�السينما�وما�ف�Hا�من�

� �كما ،� fاستخدام��أنزم�� �من �تعبW)ها �بقوة �تتغذى اللغة

�الصورة�الصور  �عنصر�اخ� ال �عxى �والرمز�القائم �ا�وحية ة

  )16( .وابعادها�

لقد�اختلف�ا�خرجون،�فقال�بعضهم�بأفضلية�Uعتماد�عxى�

تجاوزها�عند�ا�عالجة��¥مكانيةنصوص�أدبية�ضعيفة�وذلك�

�عxى� �Uعتماد �¶خر�بأفضلية �البعض �قال �بينما الفيلمية،

� �ذلك �شهر�Hا، �لها �مرموقة �أدبية �وجهه��^Hا#نصوص من

� �بالفيلم �س�)تفع �ا�ستويات�أعxى إ+ىنظرهم �ا�شكلة�، وتبقى

� �وكيفية �السينمائي، �با�عادل العمل��إنتاج إعادةمتعلقة

اندريه�"ويشبه�. تشو·Hات�أيةالروائي�وتحويله�للشاشة�بدون�
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�" بازان ��sمWنا�عد �يحاول �الذي �ا�عاد�ت��أنبا��)جم يجد

� �و " لËصلالتعبW)ية ،� �جرن "يقول �لند �يمكن�«" : ارنست �

� �بل��أنللسينمائي ،fالقص��� �يفعل �كما �الوصف �عل يعتمد

تقع�فعG،�و���#حداثيقدم�عرضا�خGقا��أنانه�يجب�عليه�

يقدمها�من�خGل��أنيصف�الشخصيات،�بل�يجب��أنيكفي�

  )17(. » أعمالها

�(Wا�إ+ىعلينا�أن�نشH«الحقائق�التالية�#همي :  

�متو  -1 �الرواية �إن �(الية �) لغوية �حكاية، �عxى الفيلم�و تنطوي

  . أيضاتنطوي�عxى�حكاية�) صورية�(متوالية�

2- � �حWن �ليسر�من�الوصف�عxى�الرواية�تشتمل�ي �الفيلم �فان ،

� �الوصفشأنه �ذلك �{ي�# ، �الرواية ��ي �الخطابية �الوسيلة ن

�بالصورة�sلفاظ �الفيلم ��ي �الوسيلة �تنحصر �بينما ،

  . وملحقا�Hا

�ي�(تختلف�عن�صدمة�اللغة�) يلم��ي�الف(إن�صدمة�الصورة� -3

� �وكل�)الرواية �بيHIما، �تختلف �التلقي �شروط �فان �وبالتا+ي ،

وعxى�سبيل�،�وتخيلية�متباينة�إدراكيةمHIما�يستلزم�عمليات�

� �الخالدة �روايته ��ي �تولستوي �فان �( ا�ثال، �والسGم ) الحرب

� �معركة �ينو"يصف �تستغرق��" بورد �عديدة، �صفحات �ي

�طوي �زمنا �قراء�Hا �كما ،GاH^متعددة��تستد�ي�أ� �تخيلية صورا

ي�بوندرتشوك"ا�خرج�السينمائي��أما،�لدى�القراء (́Wفقد�" س
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� �مشهد �لنا �قدم �اقل،�هذه �زمن �و�ي �واحدة، �دفعة ا�عركة

� �الذي��أنبحيث �ذاك �من �اقل �ا�تفرج �سيبذله �الذي الجهد

 ) 18( .القارئ سيبذله�
�ا�ؤ  �فيا �يقول �رواية �من �مقطعا �¶ن �ولنف�)ض امتطى�«: لف

� �مخ�)قا �ولكزه �حصانه، ��أزقةاحمد �لتنفتح �أمامهالقرية

�ا�نطار �جبل �يقبع �البعيد ��ي �حيث �الواسعة، ،�ال()اري

هنا�نجد�ان�صدمة�التلقي�ترتبط� .»بارتفاعه�الخرا�ي�الشاهق�

� �ولكز«بالفعلWن ��وإذا. »امتطى �حصانا��القارئ كان �يمتط لم

يتخيل�كيف�يكون� أويستحضر��أن إ+ىمن�قبل،�فانه�بحاجة�

�اللكز �كيفية ��ي �وكذلك �Uمتطاء، �. فعل �جهة ،��أخرى ومن

�أن إ+ىفانه�ان�لم�يكن�قد�شاهد�جبل�ا�نطار،�فهو�بحاجة�

� �وطبي�ي �الجبل، �هذا �الحا�ت��أنيتخيل ��ي �التخيل يختلف

  .وآخر�قارئ الثGث�بWن�

لكن�السينمائي�وهو�يعالج�هذا�الذي�قرأناه،�سيجد�نفسه�

  : التا+ي�التوزيع��أمام

لقطة�له�وهو�يلكز��-. وهو�يمتطي�الحصان�#حمدلقطة��-

وهو�يخ�)ق�بحصانه��عدة�لقطات�له�أو لقطة،��-. الحصان

من�وجهة�نظره،��لقطة�عامة�لل()اري�الواسعة،�- . القرية�أزقة

لقطة�عامة�بعيدة�لجبل�ا�نطار�تبWن���-.وربما�عدة�لقطات

  )19( .ارتفاعه
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�عالجة�لبصرية،�لكن�ثمة�كذلك�اهذا�عxى�مستوى�ا�عالجة�ا

صواتا�مختلفة�مHIا�عxى�سبيل�أالسمعية،�فا�خرج�سيضيف�

صرخة�احمد�وهو�يلكز�الحصان�ثم�صهيل�الحصان،�"ا�ثال�

". الخ... كGب،�او�موسيقى�تصويرية�ووقع�حوافره،�وربما�نباح

�ب �يجري �التلقي �و# هنا �معا �البصر�والسمع fuحاس� ن�واسطة

ي��كان�ئا�ثال�تنغمر��ي�الجانب�الفW يا�ا��يالسينما�كما��حظن

�صورة� �للمشاهد �يقدم �الروائي �بعكس �ا�خرج �فإن الحدث،

� �فإنه �لذلك �وناطقة، ��-حية ��- ا�شاهد �يحتاج عملية��إ+ى�

� (Wيش� �وهذا �الصورة، ��ستحضار اختGف��إ+ىتخيلية

  . »صدمة�الصورة�وصدمة�اللغة�« الصدمتWن�

  :"بصري� -السمzي�"قوني�دائرة�التحليل�?ي: ثالثا�

�رواية� �تحليل �تقريبا �ا�ستحيل �من �أو��أنه �نGحظ �أن ينب�ي

� �ندخل �أن �دون �مضبوطا Gتحلي� مرتبطة��اعتباراتفيلمية

" كولكر"يقول�،�و�ي�هذا�الصدد�بالوجه�البصري�لهذه�الرواية

�التعبW)�عن�الواقعية�ع()�الصورة�: "
ً
�تجريديا

ً
،�لم�يعد�تعبW)ا

�وأنت،�أنا،�الصلة�بيننا�¥دراكبW)�للفهم،�فحسب،�بل�هو�تع

كل�يوم�ع()��أمامناو¶خر�وهذا�العالم�الذي�يتجسم�ويخ� ل�

  )20( ."الصور�الرقمية�ال���fuينقطع�مدها

��إن �" مصطلح �الصورة ��إ+ى يحيلنا�"تعبW)ية �ي��أخرى منطقة

�وال �الفيلمية �القراءة �{ي �السينمائي، �السرد" تحليل " قوة

� �هذه �التوتنطلق �عبW)ية �الفيلم �يقوله �ما �حقيقة ما��أو من
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� �الوصول �وعند ��إ+ىيرويه، �وصلنا �قد �نكون �ا�نطقة �إ+ىهذه

�بنى �ضمن �ا�رويات �وهو�السرد�اتشبكة �كولكر� -،  –حسب

�السرد�" �ب�§ �بتتبع �عنايتنا �وبمقدار �القصة، �معمار �او بناء

�قراءة� �بصدد �فأننا �السينمائي، �الفيلم ��ي �ا�رويات وشبكة

من�الحبكة�ببساطة�شديدة��Uق�)ابحليلها�،�#ن�الحبكة�وت

�sحداث� �توزيع �يتم �بموجHÛا fuال� �¶لية �من �اق�)اب هو

� ��أو الفيلمية �مسار�الزمن�آو القصصية �عxى وبذلك�. الروائية

  )21( ."يق�)ن�ا�روي�بالعامل�الزم��fوبفعل�الشخصيات

الحبكة��إ+ىالسرد�ومن�السرد��إ+ىمن�الصورة��Uنتقالويقود�

��Uنتقال إ+ى fالفيلم� �ا�ضمون �أو �ا�حتوى الشكل��إ+ىمن

الفيلمf،�وذلك�#ن�القراءة�الجمالية�للفيلم�سرعان�ما�تؤطر�

  .البناء�الفيلمH��fذه�الشبكة�الكثيفة�من�ا�عطيات

� �يذهب �النقطة �هذه �إنما��إ+ى" كولكر" من fالفيلم� �البناء أن

�شكxي �نسق �عxى �/ يقوم �معنوي �ثم �با"بنائي، �ع�§�مق�)ن

� �الصورة �"وتوليدات ،� �كولكر�، �يواصل ،� �هذا ��ي لن�"لكننا

� �ستتحول �ما �سرعان fuال� �با�تلقي �الصلة صلة��إ+ىنعدم

�) عاطفية( �،ما �ننتقل ��إ+ىحا�ا �الفيلم) ا�ع�§(استقراء . �ي

� �{ي �ع()�الغزارة��أداةفالصورة �له �موجهة �و{ي �للمع�§، توليد

 )22(".التعبW)ية�للفيلم
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  :معية�البصرية�والحركية�للفيلم�السينمائي�الدCCت�الس

�ل �أقد �الفيلم �عندما�وجد �متعددة، �انساق �بWن �عميقة صلة

� �وا�لحمة �وا�سرحية �والقصة �الرواية من��وsسطورةنقل

��أطرها �الخاصة �التعبW)ية ��إ+ىا�عرفية اللغة��وأدواتمكونات

  )23(. كما�سماها�مارسيل�مارتن،�السينمائية�

� �شعريمن �تبدو �السينمائيهنا �السرد ��ة fuبالنوع�ال� تتصل

�التعبS��(Wبدا�ي ��ي �ا�بدع �بلغه �الذي �وبا�دى وبا#سلوب

��الالسم �ي �القراءة �من
ً
�انطGقا �"السينمائية-sدبية"بصري،

��السم �بالتكامل �وان»Hاء �السيناريو �كاتب �بقراءة ي�ممثلة

�ا�خرجال �قراءة ��ي
ً
Gممث� �للتعبW)�عن��إطار فهو��،بصري يتسع

�من�ال �وا�عطيات �بالتفاصيل �ويرتقي �جهة �من fالفيلم� نوع

� �ا�باشر�وsقرب �ا�جرد �ووجودها ��إ+ىسكوني»Hا  إ+ىالواقعية

�والد��ت��sنساق مستويات �بالرموز �ا�تصلة التعبW)ية

�والهيئة��وSحا�ت �والشكل �باللون �ا�رتبطة التفسW)ية

  )24(. والحركة

كوحدة�مق�)نة�(الواحد��فالسينمائي�هنا�مع��fبتحميل�ا�شهد

�) بالسيناريو �(وباللقطة �مرتبطة ���بإحا�ت) با¥خراجكوحدة

�بعد� �بما �بل �ا�باشرة، �ا�عنوية �دائر�Hا ��ي �الصورة تقدم

 مجا�تتتسع�الدائرة�لتفتح�لصورة�وما�بعد�التعبW)�ا�باشر�و ا

كم�غزير��إ+ىالكتابي��Sطار لGنتقال�بالرمز�والد�لة�من��أوسع

�Uح �و�Hذا�من �الصورة �تقدمها fuال� �وا�عنوية �الفكرية تما�ت
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�من�
ً
Gأشكالتنخرط�التجربة��ي�تتابع�بنائي�ينشد�شك��(Wالتعب

  .. ا�بتكر

ا�ع�§��بد�من�توليد�ما��إنتاجوباتجاه��،وع()�هذه�ا�ستويات

�بالرسائلي �عرف �ومستق، �الخطاب �منتج �بلهبWن وستحمل�،

� �بمعطيات �الرسائل �ود�لإهذه �بخصوصية��يةشارية ترتبط

� �كوسط �محملة�)حركي/ صري ب/ يسم�(الفيلم �فالرسالة ،

�ع()�ا� �سمعية �الصوتيةبشيفرات �والحوار�وا�ؤثرات ،�وسيقى

�د �ع() �بصرية �التعبW)يةوشيفرات �وغزار�Hا �الصورة ،���ت

�هذا� �عند �التوقف �يمكن �و�Hذا �متنوعة �حركية وشيفرات

� �م�¥نتاجا�عطى �الشيفرات �ع()�تلك �يأتيا�ع�§ �ما �خGل : ن
)25(  

1-�� �للفيلم �السمzي �والتحليل �السمعية ويتم��:الدCلة

�بت �يعرف �ما �وفق �السم�ي �من�التحليل �الصوت �شريط حليل

تحليل��- مدلول�الشريط�الصوتي -ا�وسيقى��-:خGل�ما�يxي�

  تحليل�الحوار�-،�Mجواء�،�والكsم�يجالضج

2-�� �للفيلم �البصري �والتحليل �البصرية باعتبار�: الدCلة

�أو ا�ع�§،�وصنع�اللغة��¥نتاجغزارة��sكÅ) الصورة�{ي�العنصر�

  ،�أساساالسينما�{ي�لغة�صورة��أن أساسا�ساهمة�ف�Hا�عxى�

�للصورة -3 �الحركية ��الدCلة �للفيلم �الحركي :  والتحليل

آخر�مهم�وهو�تحليل�الحركة��Sطار�عنصر ويدخل�ضمن�هذا�

�الفيلمية �الصورة ��ي �الصور ، �فن �هو�فن�#ن �السينمائية ة
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� �فنحن �الحركة��أمامالحركة، �بتوليد �مق�)ن �للمع�§ توليد

ما�وراء���ستيGدوتتابعها�وع()�هذا�التتابع�ي»Hيأ�ذهن�ا�شاهد�

� �معروض �هو �بما �تصله �صلة �عن
ً
�وبحثا ،�أمامهالحركة

�شيفرا�Hا� �وتفكيك �ا�تحرك �شكلها ��ي �الرسالة باستقبال

  .والتفاعل�معها

�يتم �عامة �الصورة�وبصفة �للخطة��تحليل �وفقا وحرك»Hا

�الصورة�  :التالية �شريط ��تحليل �إطار�تح�-:خGلمن ليل

�الكامYZا �وزاوية ��-الصورة �وا�جال �ا�ونتاج تحليل��-تحليل

� �السردي ��-ا�كان �?ضاءة تشكيلية��واكتشافتحليل

�الصور  ��-ة �الصورة �uي �Mشكال �حركات��-تحليل تحليل

  الكامYZا�

��يو �{ي��أن sخW)��شك �التكنولوجية �Uقتصادية الصفة

�ا�HÛر� fالتق�� �التطور �بعد �اليوم �الفيلم �النظر�إ+ى ��ي السائدة

السباق�،�هذا�ال�fuدخلت�عxى�الصناعة�الفيلمية،�يضاف�إ+ى

�التذاكر� �شباك �عxى ��ا�حموم �عرف�الذي ��ي
ً
صار�مقياسا

�هوليوود �يردده�، �الذي �السؤال �عن �كله �هذا �ينفصل و�

�الفي �يوفر�: لمصانعو �وكيف �جمهوره �الفيلم �يوجد كيف

�f�²ساs؟�وهو�السؤال�
ً
القناعة��ي�ما�يشاهده�ويجذبه�تباعا

 )26( .دائما��ي�أبحاثه��"كولكر"الذي�يطرحه�

 

  



115 

 

  :خsصة�

�fuنهجية�التالية�وال�ل�ما�سبق�يمكن�وضع�الخطة�اGمن�خ

  :تعت()�زبدة�العمل�والتفكW)��ي�ا�وضوع�

1-�sلصق�?ع�ني�والبطاقة�الفيلمية�الخاصة�وضع�ا

ثم�تحليل�ا�لصقة�?شهاريةبالفيلم�  

.ملخص�الفيلم تحرير�-2  

.سياق�الفيلمكتابة� -3  

نبذة�عن�ا�خرج�،�عن�كاتب�: معطيات�عن�الفيلم�تحرير� -4

إلخ�...السيناريو�،�وأرقام�ا�بيعات�  

  .الثsثمستويات�الفيلم�التعب�YZعن� -5

. sقاتتحليل�الشخصيات�والع�-6  

.تحليل�ا�حيط�الزمكاني��-7  

:من�خsل��يةهدا�شالوحدات�السردية�و تحليل��-8  

  .الفتوغرام�ا�لتقط� •

  . جدول�الوظائف� •

 .جدول�رينيه�التقطيzي •

  .جدول�?ستنباط�?يديولو.ي�من�ا�شهد� •

.جدول�?يديولوجيا�ا�لون��-9  

.النتائج�التحليلية�-10  



116 

 

�ال ��ي �ا�نهجية �الخطوات �SطGق�وهذه �يمكن �ما �{ي تحليل

� �تسمية �" عليه �الفيلم �قراءة �الكثW)�من� " شبكة �ناد fuوال

  .�ي�بحوث�السينما��باستعمالهاالنقاد�السينمائيون�
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باحث ستاذأ  

 ا#درسة�الوطنية�العليا�للصحافة�و�علوم��ع�مب

 
Résumé :    

 

Cette contribution a pour objectif de mettre en relation 

deux inventions majeures interdisciplinaires à savoir la 

communication  des institutions publiques  en quête de 

légitimation et de professionnalisation, et le dévelop -

pement du tourisme comme champs économique et 

alternatif  intervenant dans une conjoncture  nationale 

marquée par la chute drastique des revenus émanant des 

hydrocarbures. 

La  problématique fondamentale  de la présente étude 

s’interroge de la place qu’accorde la nouvelle politique 

touristique Algérienne à la communication en général 

et celle dédiée à la généralisation de l’usage des 

nouvelles technologies en particulier  à tout les niveaux 

institutionnels œuvrant dans le secteur du tourisme. 

Pour notre cas d’étude empirique,  nous avons mis 

l’accent  sur un corpus représentant les wilayas de 

l’intérieur du pays, vue  leur potentiel inestimable en 

matière d’attractivité naturelle, patrimoines culturels,  

et sites thermaux.  
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�تصال�العمومي،��تصال�العمومي��:  ةيالكلمات�ا#فتاح

،�جاذبية�ا�ح�ي،�السياسة�السياحية

   .�قاليم

  :الخطة

  .مفهوم��تصال�العمومي� -1

،�العمومي�ا�ح�ي�التأسيس�العلم+�و�ا�مارساتي�ل'تصال - 2

 دور��تصال�العمومي�ا�ح�ي�6ي�تثم4ن�جاذبية��قاليم،� - 3

�6ي���تصال -4 �الجديدة �السياحية �التنمية �سياسة ضمن

  الجزائر،

�و�الدواوين�� - 5 �للمديريات �الواب �مواقع �من �لعينة دراسة

  .السياحية�بالوJيات�الداخلية�بالجزائر

  نتائج�الدراسة� - 6

  خ'صة�- 7

  :مفهوم�0تصال�العمومي�1
6ي�Uشارة�ل'تصال� عادة�ما�يستخدم�الباحثون�عدة�تسميات

اJتصال��جتماYي�و�تصال�الحكومي��و�تصال�العمومي�ك

+Z[ففي�ح4ن�يفرد�البعض�من�الباحث4ن��تصال�الذي�. السيا

�و�ا�ركزي�� +aالوط� �البعد �ذات �الحكومية �ا�ؤسسات تمارسه

�خ'ل �من �الوطن �أقاليم fgع� �ا�نتشرة �تلك أجهزة��أو

��تصال�و  �بمصطلح �ال'مركزية �ا�حلية �الجماعات مؤسسات

�6ي�العمومي ��تصال �من �النوع ��خر�هذا �البعض  يدمج
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�+pي�و��تصال�ا�ؤسساتي�والYتصال��جتماJصنف��أخر�كا

+Z[تتداخل�بدورها�مع�شكل�أخر�وهو��تصال�السيا.  

�ل'تصال� �التعريفات �جميع �فيه �تشftك �مؤشر �أهم لكن

العمومي�هو�اعتباره�بالدرجة��و}ى�ممارسة�ووظيفة�تعvw�xaا�

�ومصا �مؤسسات �{vم�لح �عمومية �خدمة �لتحقيق عمومية

  .ا�صلحة�العامة

�تصال�العمومي�هو��تصال�الرسم+�الذي��vدف�إ}ى�تبادل�

�ع�ى� �الحفاظ �وكذا �العامة �ا�نفعة �ذات �ا�علومات و�تقاسم

�Uشراف� �العمومية �ا�ؤسسات �تتو}ى ��جتماعية، الروابط

  .)1(عليه
�الفرنسيةو  �العمومي ��تصال �الجمعية  "Cap  Comتعرفه

�من� �مؤسسة �أو �بمنطقة �مرتبط �كونه �العمومي �تصال

مؤسسات�القطاع�العام�مركزية�كانت�أو�محلية،�يلعب�دورا�

�6ي� �ا�واطنة، �وثقافة �روح �تجسيد �6ي �ا�جتمع، �6ي أساسيا

�العمومية �ا�صالح �استخدام �6ي �و �الديمقراطي . النقاش

� �الذي �و�بالعمل �التعريف �6ي �العمومي ��تصال تقوم�يساهم

من�حيث�الجمهور�. به�السلطات�العمومية�الوطنية�أو�ا�حلية

ا�س�vدف،�فهو�يتوجه�إ}ى�السكان،�ا�واطنون،�ا�ستخدم4ن،�

�الضرائب �يدفعون �الذين �يس�ى�. وأولئك �الهدف، �حيث ومن

�الحياة� �6ي �ا�واطن4ن �ومشاركة �إع'م �إ}ى �العمومي �تصال

� ��قتصادية �التنموية �الحركة �و ��جتماعية،�السياسية و

�خلق� �ا�واطن4ن، �من �العمومية �الخدمة �مصالح تقريب

�مرافقة� �ا�حلية، �التنمية �إطار �6ي �الديناميكية �و النشاط
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�التعريف� �العام، �النقاش �ا�واطن4ن �واستمالة ا�شاريع

�ع�ى� �و�التشجيع �العامة �ا�صلحة �ذات �و�القضايا بالشؤون

تنمية�و  فاظالح�وا�دنية،�و�ا�ساهمة�6ي�السلوكيات�ا�سؤولة

  .)2( قيم�الهوية��ي�منطقة
�ع�ى� Martial Pasquierيعرفو  �يشمل �بأنه �العمومي �تصال

جميع�النشاطات�ا�ؤسساتية�و�ا�نظماتية�العمومية�الساعية�

لومات�vwدف�عرض�و�شرح�القرارات�إ}ى�توصيل�و�تبادل�ا�ع

�درجة�و ��عتبار �بع4ن �أخذ �مع �العمومية �نجازات

�عن��مشروعي�vا، �الدفاع �إ}ى �العمومي ��تصال �يس�ى كما

�استمرارية� �ع�ى �الحفاظ �6ي �وا�ساهمة �عل£vا �ا�تعارف القيم

  )3.(الftابط��جتماYي�ب4ن�مختلف�مكونات�ا�جتمع
�يرى  �جهته، ��vدف� Michel Le Netمن �العمومي ��تصال أن

�سلوكيات� �و �أراء �و �معارف �من �سل§+ �هو �ما �تغي�f4كل إ}ى

Jت�متعددة�كمحاربة�الرشوة،�البf4وقراطية،�©خرين�6ي�مجا

�ا�تقن ��عتبار�للعمل �هناك�...تقدير�ورد �أن �لونات �ويرى الخ

�6ي� �ا�واطن4ن �و�إشراك �العمومي ��تصال �ب4ن �وثيق ارتباط

�ا�شاريع �انجاز �الشفافية��سf4ورة �إضفاء �بغية التنموية

التدعيم�وخاصة�انه�يلعب�دورا�أساسيا�6ي�إعطاء�قدر�من�و 

�إقليم��  �أو �ا�نطقة �سكان �موقف �و �لرأي ��همية عتبار�و

  ) 4(مع4ن�اتجاه�مشروع�أو�قرار�مع4ن
  :�تصال�العمومي�ا#ح8يالتأسيس�العلمي�و�ا#مارساتي�ل�2

�العمومي� ��تصال �ضمن �الشكل �هذا �تصنيف تث�f4مسألة

جد�Jقائما�من�حيث�ا�نظور�ا�مارساتي�و�النظري،�فالعديد�



125 

 

�ير  � �الباحث4ن �العمومي�من ��تصال �مفهوم �تحديد جعون

�تسميته� �ع�ى �يصطلح �الذي �و �ا�حلية �بالجماعات الخاص

أيضا�باJتصال�ا�ح�ي�إ}ى�قطب4ن�أساس4ن�أحدهما�سيا]Z+�و�

  .الثاني�عمومي

�السياسية� �العلوم �أستاذ �عرف �فقد +Z[السيا� �ا�نظور فمن

�+Zالفرنolivier Nay مح�ي���+Z[هذا�الشكل�بأنه�اتصال�سيا

نه�سلسلة�من�الطرق�و�التقنيات�الv}�+pدف��بواسطة�ع�ى�أ

�+pاستخدام�أشكال�رمزية�مثل�الصور�،�الكلمات�و�ا�واقف�ال

يس�ى�إ}ى�فرضها��يوتمثل�طبيعة�النظام�السيا]Z+�الذ�تعكس

�الطابع�. ) U)5قليم��6ي�الفضاء�العام�ع�ى�مستوى  ورغم�هذا

�الس �ذات �6ي �يحمل �أنه Jإ� �ا�ح�ي �ل'تصال +Z[ياق�السيا

� � Jacques Chevallierحسب �6ي �أبعاد ��ستخداماتعدة

سواء�تعلق��مر��باJتصال�الخاص�با�نتخب4ن،�أو�ا�ؤسسات�

�أهدافها� �6ي �تعدد �وأيضا �العامة �السياسات � �و�كذا ا�حلية،

�بالع �الخاصة �الftقوية�Uع'مية �و�هداف �العمومي، مل

تبارا�و�أهمية��جتماعية�من�خ'ل�إرساء�و�نشر�قيم�تو}ي�اعو

  .)6( ا�حلية�للهوية

 Dominique Bessieresو�يعت��fgتصال�ا�ح�ي�عموميا�حسب

ح4ن�يتم�الftك4«�ع�ى�مدى�استخدامه�6ي�Uطار�ا�ؤسساتي�من�

�و �أجل �بftقية �تتعلق �أهداف �عدة �الهياكل�تحقيق التعريف

�ا�حلية� ��قاليم �جاذبية �ترقية �ا�حلية، ا�ؤسساتية
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�ا�مارسة�ا�س�Jستقطاب �وتنشيط �السياح، �و تثمرين

�اتخاذ� �سf4ورة �6ي �ا�واطن4ن �إشراك �خ'ل �من الديمقراطية

�مرافقة� �و�أيضا �العام �الشأن �{vم +pال� �و��ختيارات القرارات

   .)7( ا�واطن4ن ا�شاريع�و�التعريف�vwا�لدى�مجموع

�ما�يستثمر�ا�سؤولون�6ي�خطاvwم� �التداخل�عادة �لهذا ونظرا

�إطار��ت �تتعلق�6ي �قضايا �عن �للحديث �ا�ح�ي �العمومي صال

با¼قليم�كftقية�التنمية�ا�حلية،�و�التسي�f4العمومي�من�أجل�

� �الشرعية �صفة ��إعطاء �ع�ى�و  )8(للمؤسسات ا�سؤولون

ا�ستوى�ا�ح�ي�الp+�تعطي�انطباعا�ع�ى�وجود�إجماع�و�توافق�

�ش �من �التسي�f4الذي �التعارض�6ي �ما �حد �إ}ى �يحجب �أن أنه

 .'فات�الp+�عادة�ما�تم4«�تسي�f4مصالح�الشؤون�ا�حليةالخو 

  :دور�0تصال�العمومي�ا#ح8ي�<ي�جاذبية�=قاليم- 3

� �إن �جاذبية �من���قاليممفهوم �فهو �با�مر�الحديث، ليس

�ما� +pال� �أو�الريفية �الحضرية �سواء �ا�ناطق �وظائف طبيعة

�و� �ا�باشرة، �بيئ�vا �6ي �و�دورها �مكان�vا �عن �تبحث ما�فتئت

  .(9))ا�ناطق��خرى (تعنيه�بالنسبة�للمحيط�و�العالم�الخارÀي�

�سبعينيات� �6ي ��قاليم �جاذبية �حول �السياسات �أو}ى عرفت

�مراحلها��و}ى�البعد�الوطa+،�حيث� القرن�ا�اZÂ+،�مست�6ي

�تم4«� �سياق �6ي �دولية �استثمارات �جلب �إ}ى �تس�ى كانت

  .بالخصوصبالتنافسية�ب4ن�أسواق�الدولية�الغربية�مvÃا�
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�ب4ن �التنافس �هذه �عن �نتج �ا�ستثمرين��وقد �لجلب �سواق

�ع�ى�و  �تعتمد �و�تسويقية �اتصالية �تقنيات �مؤسسات، إنشاء

�التموقع �و�دراسات �و�الطلب �العرض �تجزئة تم�.. . مقاربات

بالجاذبية�ا�صوبة�نحو��قاليم�الp+�تزامنت���هتمامانتقل�

ؤسسات�العمومية��من�مع�تبa+�نظام�ال'مركزية�6ي�تسي�f4ا�

� �الطبيعية، �الجغرافية �جاذبي�vا �دراسة ،��جتماعيةخ'ل

،�التجارية�،�Uقامية�و�السياحية�،�مما��قتصاديةالثقافية،

��ت �6ي �با�ختص4ن �Uقليم+�دفع �التسويق �و �ا�ح�ي صال

�محددة�و  �فئات �يس�vدفون �ا�حلية �الجماعات �ع�ى ا�شرف4ن

ستثمرون،�تجار،�سكان�مناطق�سياح،�م( بدقة�من�الجمهور�

� �مسؤولوا �كالجامعات�أخرى، �وطنية �وزارية قطاعات

  ).ا�عاهد،��ومؤسسات�متخصصة�و 

�fabrice HATEMو{vدف�سياسات�الجاذبية�لÄقاليم�حسب�

� �كتاvwا ��تصال���ستثمار 6ي �أن �الجاذبية �و�سياسات الدو}ي

�الجغرافية،� �بخصائصه �و�التعريف �هو�الحديث �Uقليم عن

�استقبال�� �تشجيع �و �لتسهيل ��جتماعية �و قتصادية

�من� �أيضا �جدد �و�مقيمون �السياح ��ستثمارية، ا�ؤسسات

خ'ل�الخطابات�و�الخدمات�الp+�تعرضها�الجماعات�ا�حلية�

�دفع� �إعطاء �vwدف �ا�ح�ي �ا�ستوى �ع�ى �الفاعلون و��طراف

 )10(لÅقليم�قوي�للتنمية�ا�حلية�
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� �يرافق �ا�نطلق �هذا �شرعية�ومن �يمنح �و �ا�ح�ي �تصال

�الفاعلون� �مختلف �ف£vا �يساهم +pال� �العمومية لÄعمال

�+pال� �التنموية �ا�شاريع �و�انجاز�و�تقييم �إعداد �6ي ا�حليون

ويمكن�حصر�. تصب�6ي�غاية�خلق�الجاذبية�و�التثم4ن�لÅقليم

) 03(رهانات��تصال�ا�ح�ي�لتحقيق�جاذبية�لÅقليم�6ي�ث'ث�

  :ركائز�أساسية

�Bأو :�+aقليم�وهذا�يعUخلق�صلة�ترابط�قوية�ب4ن�السكان�و�

�6ي� �ا�ح�ي �العمومي ��تصال �مهنية �بشرعية ��عftاف أن

�و�التfgير�Jختيارا �العموميون�التعريف �الفاعلون �و�قرارات ت

غ�f4العموميون�Jتكفي�وحدها�6ي�ظل�تنامي�الشعور�بftاجع�و 

العامة�وخلق�نوع�من��داء�6ي�الخدمة�العمومية�و�ا�صلحة�

�نسداد�و�فقدان�الثقة�ب4ن�ا�سؤول4ن،�ا�سf4ين�و�ا�واطن4ن�

�كان�من�الضروري�أن�يعمل��تصال�ا�ح�ي� 6ي�Uقليم،�لذا

�vwدف� � �ا�حلية �ا�ؤسسات �و �ا�واطن4ن �ب4ن �ا�صالحة ع�ى

�و�الروابط� �و�تعزيز�الصلة �با�واطنة �و�الحس �الشعور خلق

�كانت. با�نطقة �إ}ى��فكلما �بانتساvwم �افتخار�ا�واطن4ن درجة

�زادت� �بالتا}ي �و �أحسن �جاذبي�vا �كانت �كلما �معينة منطقة

��تصال� �بواسطة �التشاركية �التنمية �عملية �إنجاح فرص

  .)11(ا�ح�ي

يشftط�6ي�خلق�جاذبية��قاليم�توظيف�اتصال�مح�ي��:ثانيا

�إشراك� �بواسطة �Uقليم+ �التسويق �تقنيات �مع مدمج
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مختلف�ا�وارد�و�ا�بادرات��ا�حلية�¼عطاء�أحسن�واستغ'ل�

� �ترى �حيث �Uقليم، �عن 6ي�� Dominique MEGARDصورة

� �أن��La communication des collectivités localesكتاvwا ،

¼قليم�يمكvÃا�بمساعدة�مجموعة�من�Uسftاتيجية��تصالية�

،�marketing territorialالتقنيات�الخاصة�بالتسويق�Uقليم+�

ا�ساهمة�6ي�صنع�صورة�و�بيع�Uقليم�من�حيث�استقطاب�

ا�ستثمرون�و�السياح�خاصة�إذا�تم�الftك4«�ع�ى�ترقية�Uقليم�

�+aوينب� �تم4«ه +pال� �ا�وارد �ا�عارف، ،� �هويته �تثم4ن �طريق عن

J� �وهذا �بل� عل£vا �فحسب �لÅقليم �وتنافسية �جاذبية يخلق

  .)12(له� ل'نتماء خار�فتن�با¼قليم�روح�4يخلق�لدى�ا�قيم

رك4«ة�التكنولوجيات�الحديثة�لÅع'م�و��تصال،�حيث�: ثالثا

� �استخدام �6ي���نftنتيمثل �عموما �الحديثة و�التكنولوجيات

�ال ��تصال �خلق�إطار �شروط �أهم �أحد �ا�ح�ي عمومي

�و�تثميvÃاو  �Uقليم �بجاذبية �. التعريف Uقليم��Jعتبار ونظرا

�موضو  �جوهر�و �اليمثل �رهانع �مواجهة �6ي � �العمومي  عمل

هذا��نمية��قتصادية�و��جتماعية،�و تحقيق�اسftاتيجيات�الت

جهود�و�مساهمات�مختلف�أطياف�ا�جتمع��تضافر من�خ'ل�

�ج ا�ح�ي �خلق �أجل �مم4«اته�من �تثم4ن �بواسطة �له اذبية

�وخصوصية�و  �تتناسب �أصيلة � �مشاريع �وضع �6ي هويته

�الش. ا�نطقة �الع'قة �هذه �خلق�تحتاج �6ي �للمساهم4ن بكية

� �6ي �تنظيم �و �تنسيق �Jيمكن���داءجاذبية �ا�هام �تحديد و
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�و� �إع'مية �و�أجهزة �أدوات �توظيف �إ}ى �اللجوء �دون تحقيقها

� �تسيf4ية �تحفmanagériale �»4اتصالية �و �بتكثيف تسمح

 intelligence( الذكاء�Uقليم+��اسمالتنمية�أطلق�عل£vا�أيضا�

territoriale ( .  

الــــذكاء�Uقليمــــ+�ع�ــــى�تســــخ�f4مختلــــف�أدوات��تصــــال��ويقــــوم

6ــي�جمــع�) أنظمــة�ا�علومــات(و�رضــيات�التكنولوجيــة�الرقميــة�

ا�علومـــــات�،�تصـــــنيفها�و�تبادلهـــــا�و�تســـــهيل�الوصـــــول�إل£vـــــا�مـــــن�

قبــــــــل�جميــــــــع�العناصــــــــر�ا�كونــــــــة�لÅقلــــــــيم�و�خارجــــــــه�مــــــــن�أجــــــــل�

ــى�خـــــدمات،�تســـــي�f4النقـــــاش�و�التشـــــاور�6ـــــي�انجـــــاز� الحصـــــول�ع�ـــ

،�و�التعريـــــــــــــــــــف�شـــــــــــــــــــاريع،�اســـــــــــــــــــتعراض�فـــــــــــــــــــرص��ســـــــــــــــــــتثمارا�

  ...بخصوصيات�جاذبية�Uقليم

�أهداف� �تحقيق �إ}ى �الرامية �Uقليم+ �الذكاء �مقاربة وتندرج

� �مشروع �إطار �6ي �ا�حلية �حسب�اتصا}يتنموية �يس�ى ،

Grammacia�� �العمل�"إ}ى �تخدم �معرفة �إ}ى �ا�علومات تحويل

�"العمومي �استخدام �إ}ى �فاللجوء �لذالك التكنولوجيات�،

�إ}ى� �ا�علومات �تحويل �سيسهل ��تصال �و �لÅع'م الحديثة

�تحت� �ووضعها �إل£vا �الوصول �تبسيط �طريق �عن معارف

�للخدمات،� �مستخدمون �مواطنون، ��طراف �كل تصرف

  ).13(وسياح�مستثمرون،�

�+Zن'حظ�مما�سبق�أن�توظيف��تصال�العمومي�ا�ح�ي�يكت

نمية�ا�حلية�6ي�أي�منطقة�أهمية�بالغة�6ي�تحقيق�أهداف�الت
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�6ي� �كأداة ��عتبار�شرعيته �بع4ن �أخذ �تم �إذا �مع4ن أو�إقليم

�خ'ل� �من �ا�ختلفة �القطاعية �العامة �السياسات وضع

��إشراكه �تسيf4ية �ا�شاريع،��إسftاتيجيةكوظيفة �إعداد 6ي

�خصوصيته� �تثمن +pال� �بجاذبيته �التعريف �و �Uقليم ترقية

��جتماعية �الثقافية، �الطبيعية�صادية�قت، �موارده ،

الجغرافية�مما�يمنحه�قدرة�ع�ى�التنافسية�مع�مناطق�أخرى�و 

�زوار�و�سياح �و�استقطاب �استثمارات �جلب ويعت�fgالذكاء�. 6ي

� �للذكاء �إمتداد �يمثل �الذي �ا�عرفة���قتصاديUقليم+ و

� �الركائز� )knowledge management )14التسيf4ية �أهم أحد

��ت �vwا �يستع4ن +pخاصة�ال� �تطبيقات �إجراء �6ي �ا�ح�ي صال

�تثم4ن� �و �لتنمية �الضرورية �ا�علومات �اكتساب �و باليقظة

  .�قاليم

4�� �السياحية �التنمية �سياسة �ضمن بالجزائر�0تصال

  :الجديدة

� �السياحية �التنمية �ترقية�تقوم �ع�ى �السياحية �السياسة 6ي

�بناء�و  �تفاعل �إقامة �إ}ى �ترمي �جديدة �سياحية �إدارة تأسيس

  :للتنمية�السياحية�الرئيس4ن�الث'ثةالفاعل4ن��ب4ن

�ا�ستوى��1 �ع�ى �السياحية �السياسة �تصميم �الدولة تتو}ى

�مديريات� �كالوJية، �ا�حلية �الجماعات �تقوم �و +aالوط

السياحة،�و�البلدية�بتنفيذها�ع�ى�ا�ستوى�ا�ح�ي�و�الجهوي�

  .)15( و�تبقى�الدولة�محرك�التنمية
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��قتص�2 �الفاعلون fgتنموية��يعت� ��شاريع �الحاملون اديون

� �6ي �أساسيا �ووضعاشريكا �للموارد��قftاح �مولدة مشاريع

  .الfÏوة�و�الوظائفو 

ا�حدد�الثالث�6ي�التنمية�الجزائرية�Ðي�ا�جتمع�الذي�يسهل���3

�السكان� �مساعدة �بتحف4«�و ��جتماYي �و +Z[السيا� التفاعل

�سياحي �تنمية �و �السياحية �النشاطات �6ي �ا�شاركة ة�ع�ى

  .مؤسسة�ع�ى�مكاسب�الحضارة��صيلة

  Uقليمية���مكانة��تصال�6ي�الجزء�القسم�الخاص�بال�vيئة

�التكنولوجي�1 ��تصال�توظيف �و �لÅع'م �الحديثة ات

  .التعريف�بجاذبية��قاليم�و�تثميvÃافي

�جميع��2 �ع�ى �تحسيسية �و �اتصالية �بنشاطات القيام

  .�قاليم مستويات�ا�ؤسسات�لتعزيز�تنمية�جاذبية

�الدوري��3 �النشر �أجل �من �Uع'م �و ��تصال �إ}ى اللجوء

�إطار�و  �6ي �أو�تحقيقه �انجازه �ماتم �حول ا�ستمر�للمعلومات

  .{vيئة��قاليم�ع�ى�ا�ستوى�القصf4،�ا�توسط�و�الطويل

  :للسياحةبالنسبة��

ترقية�ا�قصد�السياÑي�الجزائر�لتعزيز�جاذبي�vا�و�تنافسي�vا��1

  م�أهداف�السياسة�السياحية�الجديدةيمثل�احد�أه

2�� �استخدام �لÅع'م��تعميم �الحديثة التكنولوجيات

�و �ع�ى �القطاع��مستوى �تصال �6ي �الفاعلة �ا�ؤسسات كل

  .السياÑي
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��سواق��3 �6ي �السياÑي �ا�قصد �جاذبية �صورة تحس4ن

��تصال� �طريق �عن �مسبقا �الكائنة �و �الجديدة ا�رسلة

  .جيات�الحديثةالعمومي�واستخدام�التكنولو 

�خ�ل�� - 5 �من �الحديثة �التكنولوجيات �استخدام تعميم

�#ديريات �الواب �بالوBيات��والدواوين�مواقع السياحة

  :الداخلية

�لتعميم� �بالغة �أهمية �الجديدة �السياحية �السياسة أولت

� �الحديثة �التكنولوجيات �و استخدام �شكل��ل'تصال �تصال

� �عام �للسياححيث +aالوط� �للديوان �تشجعه�أسندت �مهام ة

ع�ى�إنجاز�دراسات�و��ستشراف�و�تكييف�أعمال�الftقية�مع�

�السياحية �العا�ية ��سواق �ع�ى�.تطورات �أيضا �ركزت و�كما

�مخططاته� �تنفيذ �6ي �الحديثة �التكنولوجيات استعمال

  .العملية�الftقوية

�جوهرية� �مهام �الجديدة �السياحية �السياسة �أسندت كما

  :تتمثل�أساسا�6ي�)16( وJية�25ع��fgللدواوين�ا�حلية�ا�نتشرة

  التنشيط،�الftقية�و�Uع'م�السياÑي-

  ا�شاركة�6ي�عمليات�الftقية�التجارية-

  تنظيم��نشطة�ا�تصلة�بالندوات�و�ا�ؤتمرات-

  التنسيق�مع�الجمعيات�لتنظيم�جوJت�سياحية�-

�العمومية�� �للمؤسسات �الواب �مواقع �لعينة �تحديدنا إطار

�ا�ت �بالجزائر�ا�حلية �السياÑي �النشاط �و�ترقية �بتنظيم كفلة
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�الوطa+��انطلقنا �للديوان �الرسم+ �الواب �موقع �زيارة من

لجرد��2016أوت�من��9جويلية�و�23جوان،��23للسياحة�أيام�

�fgع� �الوJئية �ا�ديريات �و �للسياحة �ا�حلية �للدواوين � ك�ي

الوطن�بغية�معرفة�مدى�مواكبة�هذه�ا�رافق�الp+�تمثل�أحد�

�السائح�أ �أو �ا�واطن �إل£vا �يلجأ +pال� �الرئيسية �الوجهات هم

�تحمله� �و�ما �وجهته �ع�ى �التعرف �أجل �من �ل'تصال ا�حتمل

�تستقطب� +pال� ��ماكن �و �الخدمات، �حول �معلومات من

  .اهتماماته

وحدات�العينة�للدراسة�ع�ى�أساس�ا�عطيات��انتقاءو�سيتم�

�للسي �ا�ركزية �الرسمية �ا�واقع �تنشرها +pيتعلق�ال� �فيما احة

�fgع� �صفحا{vا �و �الواب �صفحات �إلكftوني، �بريدها بعنوان

�العنوان� �و �الفاكس �و �الهاتف �أرقام ،� ��جتماعية الشبكة

  .الfgيدي

وبما�أننا�vÓدف�6ي�هذا�الجزء�من�الدراسة�التعرف�ع�ى�مدى�

�القطاع� �6ي �الحديثة �التكنولوجيات �استخدام �و توظيف

�ا�د �6ي �ستنحصر�عينتنا �ا�حلية�السياÑي �و�الدواوين يريات

�ع�ى� �ا�توفرة �العليا �الهضاب �و �الداخلية �للوJيات التابعة

� �الوطa+��وابالصفحة �و�الديوان �السياحة �لوزارة الرسمية

  .،�ليتم�تحليلها�Jحقاللسياحة�

  



135 

 

الدواوين��تعميم�استخدام�ا�واقع�Uلكftونية�ع�ى�مستوى  )1

  : ا�حلية
عنوان�
 بريدي

 فهات
 فاكس

ابموقع�و  عدد� 

 الدواوين

إسم�

الديوان�

 ا#ح8ي

 

111 officetourismebejai

a.com 

 بجاية 01

 البليدة 01 -- 111

 

سيدي� 01 -- 111

 بلعباس

 

1 11 http://oltmedea.blog

spot.ca/ 

 ا�دية 1

1/1/1  -  - ديوان� 1 
مح�ي�
سوق�
 أهراس

 

1/1/1  

1/1/1  

-  -  

-  -  

. م.د 2

 مسيلة
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1/1/1 /

رقم�هاتف�

 نقال

www.guelma.org 1 قا�ة.م.د  

 

1/1/1  -  - ميلة� 1 
الجمعية�
 السياحية

 �ي'ف

111 http://www.ottlemce

n.org/ 

 تلمسان 1

 تيارت 01 -- 111

1/1/1 : البيض 1 -- 
س�.د

لبيض�
سيدي�
 الشيخ

1/1/1  - - 02 

 

 خنشلة

 

1/1/1  تيسمسيلت 02 - - 

 

1/1/1  البويرة 01 - - 
 

1/1/1 برج� 01 - - 
 بوعريريج
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1/1/1  غرداية 07 - - 

 

1/1/1 ع4ن� 06 - - 

 الدف�ى

 

1/1/1  �غواط 04 - - 

 

 وهران 02  - 111

 أرزيو 01  - 111

 جانت 01  - 111

 تيميمون  01  - 111

1/1/1  الجلفة 03 - - 

 

1/1/1  - - 07�

 بلديات

 باتنة

 

1/1/1  - - 1 
ديوان� 

+aوط 
 للسياحة

 قسنطينة
 

1/1/1  -- 05�

 بلديات

 بسكرة
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1/1/1  -- 01�

ية�بلد

 شرشال

 تيبازة

 

111 http://otsaida.net/ 01 سعيدة 

111 -- 07�

موزع4ن�

�4ع�ى�

 بلديات

 سكيكدة

 

1/1/1  الوادي 02 - - 

 

1/1/1  عنابة 01 - - 

 

1/1/1  

- - -  

 تندوف 02 - -

 

1/1/1  إل4«ي  01 - - 
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ن'حـــظ�مـــن�خـــ'ل�ا�عطيـــات�الpـــ+�تنشـــرها�ا�ؤسســـات�ا�ركزيـــة�

وJيـــــة�عgـــــ48��fبـــــ4ن�مجمـــــوع�أنـــــه�مـــــن��الســـــياÑي�أعـــــ'هللقطـــــاع�

�fــــــــgــــــد�الــــــــدواوين�ا�حليــــــــة�ع �وJيــــــــة�أي 25الــــــــوطن�نســــــــجل�تواجــ

  .با�ائة�52بنسبة�تغطية�تقدر�ب�

� �من ��قراءتناويتب4ن �مجموع �من �أنه �مح�ي��72للجدول ديوان

�05للسياحة�موزع4ن�ع�fgعواصم�الوJيات�وبلديا{vا��،�نجد�

Uط'ع�و�دواوين�محلية�فقط�الp+�يمكن�زيارة�موقعها�الرسم+

�ال �و�الخدمات �ا�ضام4ن �مختلف �تعرضها�ع�ى +pال� سياحية

�الخارج �أو�من �الوطن �داخل �من �كانوا �الزوار�سواء وÐي�. ع�ى

� �نسبة �ا�حلية�06تمثل �للدواوين �الك�ي �ا�جموع �من . با�ائة

�ا�دية،� �قا�ة، �وJيات �من �كل �6ي �الدواوين �هذه وتتوزع

  . تلمسان،�سعيدة�و�بجاية

ى�تنشيط�}ين�الv}�+pدف�إبا�ائة�من�الدواو �694ي�ح4ن�تقريبا�

  .سياحيا��Jتتوفر�ع�ى�موقع�واب�Uقليموترقية�

� ��تصالية���اتضحكما �الوسائل �أهم �أن �الجدول �خ'ل من

�للسياحة� �ا�حلية �بالدواوين �ل'تصال �معتمدة �مازالت +pال

��بالجزائر  �ب �الfgيدي �العنوان �و �الفاكس �الهاتف،  Ð100ي

  .با�ائة

�إ}ى� �منطقة �من �واختلفت �للدواوين �التسمية �تنوعت وقد

�للسياحة،� �جهوي �مكتب �اسم �تحت �نجدها �حيث أخرى

  . وأحيانا�جمعية�سياحية�
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  :ا#ديريات�الوBئية�للسياحة�2

�6ي� �الفاعل4ن �أهم �أحد �للسياحة �الوJئية �ا�ديريات تمثل

�تلبي �تسهر�ع�ى �حيث �ا�ح�ي �ا�ستوى �ع�ى �السياÑي ة�القطاع

�و  �ا�واطن4ن �الراحة��حاجيات �مجال �6ي �السواح تطلعات

��ساسيةو�الftفيه�با¼ضافة�إ}ى�أن�أحد�مهامها���ستجمامو

. تتمثل�6ي�تشجيع�بروز�عروض�سياحية�متنوعة�و�ذات�نوعية

� قمنا�بعملية�جرد�شاملة��لكل�ا�ديريات���ساسو�ع�ى�هذا

لرسمية�للديوان�الوJئية�وفق�ا�عطيات�الp+�تنشرها�ا�واقع�ا

 .الوطa+�للسياحة�والبوابة�الرسمية�للسياحة�الجزائرية

�الر , �ا�واقع �من �كل �الجزائرية�تقftح �السياحة �لبوابة سمية

�لو  �قائمة �للسياحة +aالوط� �وJئية��48الديوان مديرية

�وتتمثل� ��تصال�vwا �خاصة�بطرق للسياحة،�تتضمن�بيانات

كس،�الfgيد�Uلكftوني�6ي�عنواvÓا�الfgيدي،�رقم�الهاتف�و�الفا

�15و{vدف�هذه�الخطوة�الp+�أجريناها�أيام�. و�موقعها�الواب

� �و��15و��2016مارس ��10جوان �من �2016أوت �تقييم�� من

�ا�ركزية� �ا�واقع �تنشرها +pال� �ا�عطيات �مصداقية مدى

�أليات� �حول �ا�حلية �ا�ديريات �حول �للسياحة الرسمية

� �ع�ى �بالftك4« �وسنكتفي �vwا، �الfgيد��تصال معطيات

  .�لكftوني�و�موقع�الواب
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الحالة�

العملياتية�

 للموقع

ا#ديرية� بريد�إلكklوني موقع�واب

 الوBئية

 

-www.visite غ�f4فعال

adrar.com 

dfadrar@ 

yahoo.fr 

 أدرار

 

- 

 

 

dtourisme-

chlef@yahoo.fr 

 

 الشلف

-  Laghouatsiaha 

@yahoo.fr 

 �غواط

 

-  Dtourismeoeb 

@yahoo.fr 

 

 أم�البواâي

-www.dtw غ�f4فعال

batna.dz 

 

Tourismebatna 

@ yahoo.fr 

 باتنة

-  ourismebatna 

@yahoo.fr 

 بجاية

 

-www.arousse غ�f4فعال

ezibane.com 

 

dtw@arousse-

ezibane.com 

 بسكرة

 

-  

 

 بشار 
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-  

 

tourismeblida@ 

yahoo.fr 

 البليدة

 

-  Tourisme_dw10

@yahoo.fr 

 

 البويرة

 

-  

 

dtatam@yahoo.fr استfæتم 

 

-  

 

thevest@ 

yahoo.fr 

 تبسة

 

-  

 

dttlemcen@yah

oo.fr 
 تلمسان

 

-  

 

dttiaret@hotmail.

com 

ارتتي  

 

-  Dtourisme15@h

otmail.com 

 ت4«ي�وزو

 

-  dt_alger16@yah

oo.fr 

 الجزائر

 

-  Direction-

tourisme-

djelfa@yahoo.fr 

 الجلفة

 

-  Jijel_tourisme@y
ahoo.fr 

 

 جيجل

 

-  tourismeset@yah  السطيف
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oo.fr  

www.saidat غ�f4فعال

our.site.tc 

 

 

 

 

 سعيدة

 

-  

 

skikdatourisme@

yahoo.fr 

 

 سكيكدة

 

-  

 

dtbelabbes@yah

oo.fr 

 سيدي�بلعباس

-  dt_annaba 

@yahoo.fr 

 عنابة

-  dtw24guelma 

@yahoo.fr 

 قا�ة

 قسنطينة   -

-www.dtw غ�f4فعال

medea.com 

dtw_medea 

@yahoo.fr 

 ا�دية

-  siahamostagane

m@yahoo.fr 

 مستغانم

-  contact@dtouris

me-msila.dz 

 ا�سيلة

-  dtamascara@hot

mail.com 

 

 معسكر
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-  dtouargla@gmail

.com 

 ورقلة

-  dta.oran 

@yahoo.fr 

 وهران

-  bensaoud32 

@yahoo.fr 

 البيض

-  dtillizi@hotmai

l.fr 

 إل4«ي 

www.tourisme غ�f4فعال

-bba.dz 

 

dtbba@yahoo.fr برج�بوعريريج 

-www.dt غ�f4فعال

boumerdes.co

m 

dtw35@yahoo.fr بومرداس 

-  

 

 

Tarf.tourisme@y

ahoo.fr 

 الطارف

www.dttindou غ�f4فعال

f.com 

tourismetdf@yah

oo.fr 

tourisme37@hot

mail.com 

 تندوف

-  dttourisme38@h

otmail.com 

 تيسمسيلت
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-www.siayaha غ�f4فعال

eloued.com 

dtourisme39@ya

hoo.fr 

 الوادي

www.dtouris غ�f4فعال

me40-dz.com 

Dtourisme40@y

ahoo.fr 

 خنشلة

 .www غ�f4فعال

Tourism41.e-

monsite.com 

soukahrastouris

m@yahoo.fr 

dtwsa41@yahoo.

fr 

 

 سوق�أهراس

-  chennithadia@ya

hoo.fr 

 تيبازة

-  Tour_mila@hotm

ail.com 

 ميلة

www.aindeflat غ�f4فعال

ourisme.com 

info@aindeflatou

risme.com 

 ع4ن�الدف�ى

-  

 

dta45dz@carama

il.com 

 النعامة

- www.aintemo

uchent-

tourisme.com 

aintemouchento

urisme2006@ya

hoo.fr 

 ع4ن�تموشنت

-www.dtw غ�f4فعال

ghardaia.com 

dtaghardaia@ya

hoo.fr 

contact@dtw-

 غرداية
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ghardaia.com 

 

-  relitourisme@ya

hoo.fr 

 غل4«ان

 

�السياحة� �مديريات �كل �أن �أع'ه �الجدول �خ'ل �من ن'حظ

� �يمكن �الfg بالجزائر �طريق �عن �vwا �Uلكftوني���تصال يد

�بشار�باستثناء �لوJية �السياحة �لعددها�. مديرية �بالنسبة أما

مديريp+�وJيp+��باستثناءتقريبا�عنوانا�واحدا�لكل�مديرية� فهو

  .غرداية�و�سوق�أهراس�الp+�تشf4ا�إ}ى�عنوان4ن

��ديريات� ��نftنت �بمواقع �ا�تعلقة �للمعطيات بالنسبة

� �و�ا�ركزية�السياحة �الرسمية �ا�واقع �مستوى �ع�ى ا�توفرة

�توفر� �تش�f4إ}ى xê14ف�� �أن �أي �واب، �موقع �ع�ى �29مديرية

  . با�ائة�من�ا�ديريات�الوJئية�أنشأت�موقع�واب

��نftنت�� �شبكة �ع�ى �ا�واقع �هذه �بفحص �قيامنا �بمجرد لكن

�f4ا�غv}ات�الزمنية�ا�حددة�سابقا،�سجلنا�أن�صفحاftوفق�الف

  .جودة�تمامامو 

وانط'قا�من�هده�ا�'حظـة�التجريبيـة،�قمنـا�بـإجراء�بحـث�ع�ـى�

vwــــــدف�معرفــــــة��2016أوت��11محــــــرك�البحــــــث�غوغــــــل�بتــــــاريخ�

تحديد�عينة�ا�ديريات�الوJئيـة�الpـ+�سـيتم�تحليـل�مواقعهـا�مـع�

  :أخذ�بع4ن��عتبار�ا�عاي�f4التالية�
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�الب �محرك �ع�ى �البحث �نتائج �ضمن �الظهور �6ي �ترتيvîا حث�أ

  . غوغل

�بمديرية� �خاص �منشأه �يكون � �الواب �موقعها �مصدر ب

  .السياحة

  ج�فعالية�ا�وقع�ع�ى�فftات�ا�جال�الزمa+�الدراسة

 

مصدر�

 ا�وقع

ترتيvîا�6ي� موقع�واب

الظهور�

ضمن�نتائج�

البحث�ع�ى�

محرك�

 غوغل

ا�ديرية�

 الوJئية

 

-  
 
 

 أدرار 

 سياحة

 

http://www.marhabachl

ef.com/direction/ 

 الشلف 

 =غواط   -

 
.http://dtaoumelbouaghi سياحة

com/ 
 
 

ا�رتبة�
 �و}ى

 

 أم�البواoي
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-www.wilaya الوJية

batna.gov.dz 

 

ا�رتبة�

 �و}ى

 باتنة

http://www.dtabejaia.co سياحة

m/ 

 

ا�رتبة�

 �و}ى

 بجاية

 

 بسكرة   -

 

-  

 

 بشار 

 

-  

 

 البليدة 

 

ا�رتبة� www.wilaya-bouira.dz وBية

 �و}ى

 البويرة

 

-  

 

 تمfæاست 

 

- 
 
 

 تبسة 
 

 www.tlemcen-dz.com وJية

 

ا�رتبة�

 �و}ى

 تلمسان

 

-  

 

 تيارت 
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 www.dta-tiziouzou.com سياحة

 

ا�رتبة�

 الثانية

 ت4«ي�وزو

 

رتبة�ا� www.dtourisme-alger.dz سياحة

 �و}ى

 الجزائر

 

 www.dta-djelfa.com سياحة

 

ا�رتبة�

�و}ى�

باللغة�

 العربية

 الجلفة

 

 جيجل   -

 

www.setif.com/direction وBية

_tourisme 

ا�رتبة�

 الثانية

 السطيف

 

 سعيدة   -

www.skikdatourisme.c سياحة

om 

ا�رتبة�

 �و}ى

 سكيكدة

-  

 

سيدي� 

 بلعباس

ا�رتبة� /http://elannab.com سياحة

 �و}ى

 عنابة

 قا#ة   -

http://www.wilayadecon وJية ا�رتبة�  قسنطينة
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stantine.org/ الخامسة 

 ا#دية   -

بوابة�

 الوJية

http://www.wilaya-

mostaganem.dz/ 

ا�رتبة�

 الثانية

 مستغانم

ا�رتبة� www.dtmsila-dz.com سياحة

لخامسةا  

 ا#سيلة

www.wilayademascara.o وBية

rg 

ا�رتبة�

 �و}ى

 معسكر

http://www.dtaouargla.c سياحة

om/ 

ا�رتبة�

 الثالثة

 ورقلة

 وهران   -

 البيض   -

 إل4«ي    -

.www.dtourismebba.gov سياحة

dz 

ا�رتبة�

البح(�و}ى

ث�باللغة�

)العربية  

برج�

 بوعريريج

 بومرداس   -

 الطارف   -

 .www سياحة

tindouftourisme.com 

ا�رتبة�

الرابعة�

البحث�(

باللغة�

 تندوف
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)العربية  

-www.dtatissemsilt سياحة

38.com 

ا�رتبة�

و}ى�� 

البحث�(

باللغة�

)العربية  

ا�رتبة�

الرابعة�

باللغة�

 الفرنسية

 تيسمسيلت

 الوادي   -

 خنشلة   -

http://www.soukahras.in سياحة

fo/ 

ا�رتبة�

�و}ى�

 بالعربية

سوق�

 أهراس

 تيبازة   -

 ميلة   -

ع|ن�   -

 الدف8ى

 النعامة   -

ع4ن�   -

 تموشنت

 غرداية   -

 غل|~ان   -
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�يت �أن �أع'ه �الجدول �من �و��27ب4ن �و�ساحلية �داخلية وJية

�أي� �واب �موقع �ع�ى �السياحية �تتوفر�مديريا{vا J� صحراوية

  .وJية�48با�ائة�من�مجموع��56بنسبة�

كما�نسجل�أن�عدد�ا�ديريات�الوJئية�للسياحة�الp+�أنشأت�

� � �عددها ��Jيتجاوز �للواب ��14موقعا �مجموع �من �48مديرية

�كا fgع� �الوطa+مديرية �الftاب ��مل �بنسبة و��با�ائة�24أي

�Uلكftونية�تضمنت �ا�عطيات��مواقعها �بعض �و معلومات

  .بخصوص�ا�صالح�و�الخدمات�ا�تعلقة�بالنشاط�السياÑي

� �أن �نسجل �ح4ن �واب��607ي �مواقع �بإنشاء �قامت وJيات

  .موجهة�للسياحة�ملحقة�للموقع�الرسم+�أو�لبوابات�الوJيات

�14يتgن�لنا�من�الجدول�أع'ه�أن�: الداخلية�بالنسبة�للوJيات

� �مجموع �من �ع�ى��25وJية �تتوفر�مديريا{vا J� �داخلية وJية

�أي� �Uقليم �تنشيط �و �السياحة �بftقية �خاص �واب موقع

  .با�ائة�56بنسبة�

��6ي �خاصة��06 أنشأتح4ن �مواقع �للسياحة مديريات

  با�ائة��24بالسياحة�أي�بنسبة�

ع�لبوابات�وJئية��وضوع�السياحة�مواق�05بينما�تم�تضم4ن�

  .بشكل�جد�موجز�و�ساكن

مديرية�ظهرت�6ي�ا�رتبة��و}ى�6ي��14أك�fgعدد�من�ا�ديريات�

�02 وجاءتمديرية��20من�مجموع�..... نتائج�البحث�أي�بنسبة
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مديريات�6ي�الftتيب�الثاني��02مديريات�6ي�ا�رتبة�الخامسة،�و

  .ة�6ي�ا�رتبة�الثالثةو�واحدة�6ي�ا�رتبة�الرابعة��وواجد

� �النتائج �هذه �من �الp+�وانط'قا �الداخلية �الوJيات �عدد أن

�بالجزائر�هو �للسياحة �مؤسساتي �واب �موقع �06 تتوفر�ع�ى

�م �واب ��1واقع �ب4تسمسيلت�3 ا�سيلة�2الجلفة عريرج��و برج

  .سوق�أهراس��6أم�البواâي�5

� �بع4ن �نأخذها �لم +pال� �للمديريات �بالنسبة ي���6عتبار أما

� �بدليل �خاصة �مواقع �ضمن �إيواvðا �تم �فقد �العناوينعينتنا

ا�ؤسسات�العمومية�و�التجارية�و�الحكومية�وضمن�صفحات�

�بعض� �ينشأها �ما �غالبا +pال� �فايسبوك ��جتماعية الشبكة

ا�وظف4ن�6ي�ا�ديريات�لفftة�محددة�ليتم�تجميد�الحركية�6ي�

�.مضموvÓا �غوغل �محرك �ع�ى �البحث �نتائج �أظهرت أن�كما

�Uخبارية� �العناوين �إ}ى �يقودنا �ا�ديريات �حول البحث

  .للصحف

�مديريات�� �عن �البحث �تظهر�عند +pال� �النتائج �أهم �ي�ي وفيما

تائج�السياحة�بالجزائر�ع�ى�أساس�النتائج�الخمسة��و}ى�6ي�ن

  .البحث�ع�ى�محرك�البحث�غوغل�
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� �عن �البحث �أن �الجدول �خ'ل �من مديرية��27ن'حظ

�vwا� �خاص �واب �موقع �تتوفر�ع�ى J� +pبالجزائر�ال� للسياحة

�مختلفة �مواقع �إ}ى �تقودنا �تقدم �من��أساسا، مجموعة

� �ا�تعلقة �أرقام��بروابطا�علومات �و �الحكومية ا�ؤسسات

  .الهاتف�و�الفاكس�و�العنوان�الfgيدي

عدد�تكرارات� النسبة�ا�ئوية

ظهورها�ضمن�

النتائج�الخمسة�

و}ى�6ي�البحث�� 

ع�ى�محرك�

 غوغل

فئات�ا�واقع�الp+�تأوي�

 مديريات�السياحة

30 41 f4دليل�ا�وش 

elmouchir.caci.dz 

دليل�بوابة�السياحة� 36 26

 الجزائرية

www.algeriantourism.com 

 صفحات�الفايسبوك 17 12،5

 دليل�صفحات�ا�غرب 07 5

 جرائد،�ويكيبديا،�وأخرى  35 26

جموعا� 136 100  
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ر�الذي�أنشأته�الغرفة�شؤ ا�دليل�فرقة�يتصدر�هذه�ا�واقع�ا�ت

�الهاتف� �وأرقام �بعناوين �الخاص �و�الصناعة �للتجارة الوطنية

U� �با�ؤسسات �الحكومية�الخاصة �ا�ؤسسات �و قتصادية

�و  �الدبلوماسيةالهيئات �حيث ��ظهر ، �ضمن��30بنسبة با�ائة

  . نتائج�البحث

� �بنسبة �الثانية �ا�رتبة �6ي �مواقع 26وتظهر ة�مختلف�با�ائة

ا�ؤسسات،��ليل6ي�مواقع�للصحف،�د�أساسامتعددة�تتمثل�و 

6ي�الخارج�أو�ضمن�مواقع�الوJية�أو�تقارير��يتم�إيواvðاومواقع�

  .مختلفة

� �بنسبة �ا�رتبة �نفس �6ي �الخاص��26وتأتي �الواب �موقع با�ائة

� �ب �الجزائرية �السياحة �بوابة �يش6�f4ي��26بدليل �الذي با�ائة

  .الهاتف�و�الفاكس�للمديرية�مضمونه�إ}ى�عنوان�و�أرقام

�باللغة� �سواء �غوغل �محرك �ع�ى �البحث �عملية �أفرزت وقد

�عن� �البحث �نتائج �ظهور � �تكرار �ع�ى �الفرنسية �أو العربية

�الفايسبوك� �لصفحات �مختلفة �مواقع �6ي �السياحة مديرية

�تكرار� �و�يتناول��12،5بنسبة �النشاط �متوقفة �أغلvîا با�ائة،

�و�أشرطة�فيديو� و�تعليقات�ليست�بالضرورة�مضموvÓا�صور

  .تعكس�نشاط�ا�ديرية�و��Jالقطاع�السياÑي

�ا�غرب� �صفحات �دليل �موقع �تكرار �بحثنا �خ'ل وJحظنا

با�ائة�عند�ظهور�نتائج�البحث�الخمسة��و}ى�ع�ى��05بنسبة�

  .البحثمحرك�
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  :نتائج�الدراسة�

�استخدام �مسالة xZòع'م��تحÅل� �الحديثة التكنولوجيات

�بأو �6ي��تصال �الجديدة �السياحية �السياسة �6ي �كبf4ة همية

�fgالجزائر�،�و�يرجع�هذا�إ}ى�م'ي4ن�ا�ستخدم4ن�و�ا�وصل4ن�ع

كما�أن�أزيد�من�نصف�, ع�fgالهواتف�الذكية�و �شبكة��نftنت

�2015العدد�Uجما}ي�للسياح�خ'ل�سنة�(السياح�6ي�العالم�

� �ا�ق)مليار�1.2بلغ �حول �معلوماته �و�جمع صد�حضر�لسفره

� �من �انط'قا �أخذ��نftنتالسياÑي �عدم �ن'حظ �أننا Jإ� ،

� �ا�ستوى �ع�ى �بجدية �ا�حلية�ا�سالة �ا�ديريات �و الدواوين

  .للسياحة

�هذه� �تعد �الجديدة �السياحية �التنمية �سياسة فحسب

�تنشيط� �و �السياحة �بftقية �ا�تكفلة �الوحيدة ا�ؤسسات

�صور{vا��قاليم �تحس4ن �و �جاذبي�vا �تحس4ن �و ftجمة�وك،

�ال�vيئة� �و �السياحة �وزارة �أبرمت �السياسة �لهذه إجرائية

تكنولوجيات�اعة�التقليدية�مع�وزارة�الfgيد�و لصناالعمرانية�و�

اتفاقية�تعاون�و�تكوين�لتعميم��2012تصال�سنة�Uع'م�و��

�جميع��استخدام �ع�ى �ل'تصال �الحديثة التكنولوجيات

  .مستويات�مؤسسات�القطاع�السياÑي

�ن �أن Jتعميم�إ� �مسألة �أن �تب4ن �ا�سحية �الدراسة �هذه تائج

��هداف� �إ}ى �ترâى �لم �الحديثة �التكنولوجية استخدام

ا�سطرة�ضمن�السياسة�السياحية�الp+�تبن�vا�الجزائر�ضمن�



157 

 

�ا�رجع� fgيعت� �الذي �السياحية �لل�vيئة +ôالتوجي� ا�خطط

+Z[سا�للتنمية�السياحية�بالجزائر�.  

  :الخ�صة

�ع �الحديث �اتصالية" نيتطلب  تعميم" أو" اسftايجية

6ي�القطاع�السياÑي�" استخدام�التكنولوجيا�الحديثة�ل'تصال

� �شروطا �وظيفية�أساسيةتوفر �ممارسة �ف' �غابت �إذا ،

�ع�ى�.  ل'تصال ��تصال �لوظيفة �التأسيس �ضرورة Jأو

�و� �بشريا �و �تنظيميا �بالسياحة �الكفيلة �ا�ؤسسات مستوى

  .ماليا

�التنظي� �الناحية ��هام�فمن f4خ�� �التنظيم �يشر �لم مية

ف�وزارة�السياحة�إ}ى�أي�قسم�أو�مصلحة�أو�خلية�ع�ى�وظائو 

�فقط� �با¼شارة �و�اكتفى �للسياحة �الوJئية �ا�ديريات مستوى

  .)17(و�الحموية�و�الوسائل�العامة��Uداريةإ}ى�ا�صالح�

� �لم �ا�الية �الناحية �للتظاهرات�ومن �مالية �أغلفة �أي ترصد

�او �خ'ل��نشطة �للوطن �الداخلية �الوJيات �fgع� لسياحية

  )18(. 2017و�أيضا�للسنة�الجارية�����2015��،2016

ومن�ناحية�شرعية��تصال�كوظيفة�لتأدية�العمل�العمومي�

� �تقريبا +ôف� �السياÑي �القطاع �تتوفر�6ي J� �حيث منعدمة

�أو� �باJتصال �مكلف �أي �ع�ى �و�الدواوين �الوJئية ا�ديريات

  .)19(ب�أو�مكلف�بالع'قات�مع�الصحافة�مس�f4موقع�وا
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  مليكة�بوخاري   

   أستاذة�باحثة                     

  ا#درسة�الوطنية�العليا�للصحافة�وعلوم��ع�م�                        
    

�حزاب�السياسية،�الحملة��نتخابية،�وسائل�:الكلمات�ا#فتاحية�

  .�تصال،�الحرب��ع�مية
Résumé : 

 
la société américaine est parmi les sociétés occidentales 

qui sont influencées par l’industrie audiovisuelle et 

aussi parmi les communautés dans lesquelles ils croient 

que les sources clés des médias donnent la possibilité 

d’obtenir le «véritable information» et la vérité de la 

réalité,  mais le vrais rôle des medias  selon les 

chercheurs c'est bien de détourner l'opinion publique 

américaine, non seulement dans les élections pré-

sidentielles qui ont prévalu en Amérique tous les quatre 

ans, mais l’influence effective est également visible à 

travers la politique étrangère américaine qui compte sur 

les médias comme un grand acteur stratégi-

que .l'exemple proposer dans cette étude est la 

compagne électorale des élections en Amérique  et  

l'usages des medias dans la communication politique et 

l'influence  de  la gestion des données entre Hillary 

Clinton et Donald Trump. Et l'usage des réseaux  

sociaux qui sont devenus incontournables pour 

comprendre les mutations et les évolutions contem-
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poraines dans la société moderne et qui on fait le rôle 

principal dans les élections présidentielles américaine 

en 2008, grâce à la stratégie  menée par OBAMA les 

Américains réconcilié avec la politique. Le taux de 

participation bondit à 63 % des électeurs en âge de 

voter, alors qu’il oscillait entre 50 et 55 % depuis 

quarante an ; et a travers cette étude on présente Les 

différentes méthodes utilisées par les deux candidats 

dans la guerre médiatique et l'image du futur président.  

  :مدخل

وسائل�2ع�م�و�تصال�وأدخلت�,ي�كل�ا(جا'ت� تطورت

� �ا(ح3ي �العام �النسق �تكون �ال;: �وكذلك��أو و�نساق الدوAي،

� �تطورت �,ي � ��نتخابية �الحم�ت �جدا��أشكالسبل متطورة

�رؤساء� �يلقIJا �ال;: �الشفوية �الخطابات �مجرد فتجاوزت

���حزابأو  �وكذاالندوات �اللقاءات �وسائل وال;:��2ع�ممع

� ��إAىIWدف �من �ممكن �عدد �اك[\ �ا(رتقبة��صواتحشد

�'حقا، �الناخب_ن �أصوات �واقتناص هذه��وتعرف�وcقناع

� �طا�السبل �عليه �يقوم �الذي :jkالسيا� �با'تصال قم�حاليا

�مت �متعددة �مجا'ت �,ي �ا(ختص_ن �من س_\��تضمنكامل

يضمن�الخاصة�بالحملة��نتخابية�,ي�ا(سار�الذي� ا(علومات

� �مرشح �،آخرضدنجاح �ا(رشح�� �يسsى �العالم �دول �كل و,ي

�ناجحة �دعائية �لحملة �بالتخطيط �سواء �للفوز  أو للرئاسة

دث�ا(باشرة�ال;:�يتبناهاا(رشح�,ي�حد�ذاته�كما�ح�باxساليب

� �لبارك ��نتخابية �الحملة �أ,ي �استخدم �الذي شبكات�وباما
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� �زوجته �ورائه �ومن ��جتماعية تجاوز��-ومساهم_ن�التواصل

��نتخابية �الحملة �,ي �مساهم �مليون �العشرة ,ي� -عددهم

� �برئاسة ��أمريكاالفوز �البيت :jkكر� �ع3ى �بيض�والجلوس

�يحكم��لعهدت_ن �اسود �رئيس �أول �منه �جعلت متتاليت_ن

��مريكية �ا(تحدة �الو'يات �يمكن �وما الدور��أنهو��تأكيده،

هو�دور�'�يس�Iان��و'تصال و2ع�مالذي�تلعبه�اليوم�وسائل�

ليس�فقط�,ي�تقرير�الفائز�,ي��نتخابات�وإنما�به��,ي�العالم�

�ليب �,ي �حدث �ما �ولعل �كاملة �دول �بأنظمة �2طاحة �من�,ي يا

� �الدور �أن �ع3ى �دليل �إع�مي �وIWويل ��Iذه�تضليل ا(نوط

قوم��Iا�تتالوسائل�'�يقتصر�ع3ى�الوظائف�التقليدية�ال;:�كان

ونذكر�هنا�شهادة�للصحفي�الف��وي3ي�الذي��قام�بل�تجاوزها�     

� �لقناة �كمراسل �ليبيا �,ي ��حداث " تيلسور "بتغطية Telesur�

يغ_\ارو'ند�س  Rolando Segura توجد�العديد�من�"فيقول��

�2طاحة� �,ي �الغربية �2ع�م �وسائل �دور �تؤكد �ال;: �دلة

�ورأيت�كل� �البلد �هذا �مراسل�,ي �معمر�ألقذا,ي،�كنت بالقائد

� �عي¡: j:ء �بأم �وسائل 2ع�م، �الغربية�  �والقنوات � الجرائد

تدخل�إنساني�هو�أمر�ضروري�,ي�هذا��أنت�طويل�قكررت�ولو 

�ا(همة� �هذه �وفع� �الديكتاتور، �من �ا(دن_ن �لحماية البلد

�ال � �بالقصف �ترجم �2نساني �والتدخل �به�2نسانية �قام ذي

�خلف �الذي �و �الناتو � حلف �ب_ن �100000و�30000ما

�إسقاط��،."ضحية �,ي �ساهمت �الوسائل �هذه �كانت فإذا
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� �ليبيا �,ي �ا(النظام �التضليل �ما�و,ي �أخرى، �بلدان �ع3ى مارس

� �,ي���أ¨Iايع¡: �تتحكم �ال;: �الفواعل �أهم �ب_ن �من أصبحت

ؤثر�,ي�مختلف�العمليات�السياسية�ال;:�تالع�قات�الدولية،�و 

كيف��:نطرح�التساؤل�التاAي��أنيمكن��تدور�,ي�أي�بلد،��ومنه�

��أصبحت ��2ع�موسائل �,ي :j«الرئي� �الفاعل مختلف�¬ي

كا'نتخابات�مث�،؟��ال;:�IWم�الرأي�العامالعمليات�السياسية�

؟،�وللوقوف�ع3ى��وكيف�توظف�للفوز�,ي�الحم�ت��نتخابية

�وفيصل� �فاعل �و�تصال �2ع�م �وسائل �جعل �,ي �حية أمثلة

�الحرب� �ا(قال �هذا �خ�ل �من �نعالج �أن �نحاول �العالم ,ي

2ع�مية�ال;:�تعرفها��نتخابات�الرئاسية�,ي�أمريكا�من�خ�ل�

�الو'يات�ال �لرئاسة �ا(رشح_ن �ب_ن �وا(ناظرة �الك�مية حرب

�كلينوتن،� �هي�ري �الديمقراطية �ب_ن ��مريكية، ا(تحدة

� والجمهوري �جون �هذه�دونالد �تساهم �وكيف ترامب،

.الوسائط�,ي�ترجيح�الكفة�(رشح�ع3ى�حساب�آخر  

   2008وشبكات�التواصل�1جتما/ي�أوباما باراك -1

� �وسائل ��2ع�متعد �ب_ن �من �الحاAي �الوقت فواعل��أهم,ي

�تالقرارااللعبة�السياسية�العا(ية�وال;:�تتحكم�,ي�الكث_\�من�

السياسية�ال;:�تحكم�العالم،�بعض�ا(ختص_ن�يتحدثون�عن�

� �ووسائط ��2ع�موسائل �خامسة �كسلطة �,ي�اليوم تتحكم

النظم�السياسية�وقد�تندلع�حروب�بسبب�التضليل�2ع�مي�

�تمار  �قد �الذي �التجمعات �,ي��2ع�ميةسه �وال;: الك[\ى



167 

 

�لل��ساس �عابرة �اقتصادية �تجمعات �¬ي (ا��cضافةابقارات،

ما�تضمنه�وسائل��يستغلون سبق�ذكره�فإن��رجال�السياسة�

��2ع�م �صفهم �,ي �ولتكون ��تصال�"لصالحهم فوسائل

�والتفاعل��2ع�مو ��تصال �روابط �لجعل �وفعالة ضرورية

�أن� �ا(ؤكد �فمن �وا(حكوم_ن، �الحكام �ب_ن �مفتوحة دائما

�الوسائط� �تنقلها ا(كتوبة��2ع�ميةا(علومات�ا(تبادلة�بيI²ما

هذه�الوسائط�ع3ى��إAى دنييس�ماك�كويلوا(سموعة،�وينظر�

العام��أيللر للديمقراطية�ا(باشرة،�وع3ى�أ¨Iا�محكمة��أ¨Iاأداة

Iارا،�تضع�القانون�لكل� j:ء�طوال�الوقت� ... ا(فتوحة�لي��̈و

كشعاع�النور�الكاشف�الذي�'��وإنماليس�بدي��للمؤسسات�

�من� �الحديث �تلو �حديثا �كاشفا �وهناك، �هنا �يتحرك يفتأ

  2"غياهب�الظ�م

�الكب_\�'ستغ�ل� �الدور �فان ��مريكي �النموذج �يخص وفيما

�الديمقراطيا(رشح��بشكل�ب_ن�مع��ظهر �ةالثورة�التكنولوجي

ل��أوباماباراك�
ّ
حيث�اعتمد��2008فارقا�,ي�عام����الذي�شك

� �ع3ى �محº\ف �حملتفريق �¨Iابة�cدارة �,ي �والفوز ��نتخابية ه

:jkالرئا� ��التسابق �جون �منافسه �ففريقه" ماكاينضد

،�كان�العامل�الرئي»j:�,ي�فوزه،��2008نتخابي�,ي�انتخابات�

فقد�كان�فريقه�ع3ى�درجة�عالية�من�الكفاءة�والتنظيم،�واتبع�

قواعد�جديدة�,ي�اللعبة��نتخابية،�مI²ا�جمع�الت[\عات�ذات�

القيمة�الصغ_\ة،�و�عتماد�بشكل�أك[\�ع3ى�الشباب�ووسائل�
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� �مثل ��جتما¼ي �بوك«التواصل �وتنظيم�»تويº\«و» فيس ،

�بيوIWم �,ي �الناخب_ن �إAى �للذهاب �ترويجية � 3."حم�ت ولم�،

� �مرشح �أي �يلقيه �ال;: �بالخطب ا([\مجة��أوباللقاءاتيكتفي

� �بفضل��وا(رشح�الناخب_نب_ن �إستباقية �بخطوة �قام حيث

� ��جتما¼ي �التواصل �مباشرة�فشبكات �واحتك تفاعل

�بالناخب_ن �ميشال��وباcضافةإAى، �زوجته �فان �ذكره �سبق ما

� �الفواعل �ب_ن �من �كانت �زوجه��ساسيةاوباما ,ي��الفوز

� ��التشريعية�نتخابات �¬ي ��أيضاولتصبح ,ي���وAىالسيدة

� �ا(تحدة �,ي���مريكيةالو'يات ��Iا �تم_�ت �ال;: �لخ[\IWا نظرا

لعبت�ميشال�اوباما�دورا��2008ففي�عام�" عملها�كمحامية��

�منه� �لتجعل �الرئاسية �با'نتخابات �زوجها �مساندة �,ي بارزا

�مجال� �,ي �لسنوات �عملها �ساعدها �حيث �وز¨Iا �لها شخصية

� �ع3ى ��أنالتشريع �ا(جتمع�ختصبح �,ي �وناشطة طيبة

��وAى �السيدة �لقب �جدارة �عن �4"فاستحقت �كما خ[\IWا��أن،

��اكتسب �ال;: �النو¼ي�القانونية �التعليم: �مستواه �وكذا Iا

�با( �تقنيات��جتمعاxمريكيومعرف�Iا �من �التمكن �لها خول

حيث�" و�قº\اب�من�الجمهور�,ي�الحملة��نتخابية��2قناع

� ��جتماعية �العلوم �لدراسة �بريستون �بجامعة قب�عالتحقت

،�كما��1981دراس�Iا�للمرحة�الثانوية�,ي�كاليفورنيا�عام��إ¨Iاء

�هنا �درست �قبل �الفرنسية �اللغة ��أنك جامعة��إAىتنتقل

ـ،�ثم�1988هارفارد�حيث�حصلت�ع3ى�شهادة�,ي�القانون�عام�
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انخرطت�,ي�النشاط�السياjk:�وعملت�,ي�مجال��ستشارات�

  5."أوسºنالقانونية�بشركة�سيدAي�

� �لحملة �الحقيقية �القوة �استغ�له��أوباماوبرزت �خ�ل من

� ��جتما¼ي �التواصل �بصفة��وتقر�Iا(واقع �الناخب_ن من

� �مباشرة �شكل �انه �منذ�كما ��مريكية ��نتخابات �,ي فارقا

� ��نتخاب �نسبة �ارتفعت �انه �حيث �سنة من��إلىأكÅ\ أربع_ن

ست_ن�با(ائة�و¬ي�نسبة�'�تحقق�عادة�,ي��نتخابات�الرئاسية�

للفئة�ال;:�وصلت�سن��% 63سبة�ا(شاركة�قاربت�ن"�مريكية

� �ب_ن �تº\اوح �كانت �ح_ن �,ي � %)55و��50(�نتخاب �أربع_نمنذ

عاما�،�وهذه�ا(عجزة��نتخابية�,ي�تاريخ�أمريكا�يعود�فضلها�

للحملة��الثورية�ال;:��وأيضا(وهبته�الشخصية��أوبامالباراك�

�2قناعأكÅ\ قادها�ا(شجعون�له�من�خ�ل�تنظيمهم�لحم�ت�

� ��10من � �الحملة �,ي �ساهموا �شخص �مليون��3مليون ث�ثة

�و� �مساعدات  �مليون   5،1قدموا
ّ
�فك �ا(يدان �,ي ون�ناضلوا

,ي�التغ_\��أيضاوتراوحت�قوة�الحملة�". 6"أوبامامجتمع�" أوباما

,ي�للتغي_\��فع� االذين�احتاجو �أوباما�مريكي_نالذي�وعد�به�

,ي�العالم�وكذا�تردي���مريكيةراهية�للسياسة�كت�زادت�القو 

  .�مريكيع3ى�ا(ستوى��جتما¼ي�للشعب���وضاع

 xوباما�نجد�ومن�ب_ن�فواعل�القوة�,ي�الحملة��نتخابية�

ضم_\�ا(تكلم�ا(فرد��وإزالة 2008,ي��اختارهر�الذي�اقوة�الشع

� �بضم_\�ا(تكلم �" نحنوتعويضه �نستطيع..نعم وفيه�" نحن
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واعت[\��أخرى ة�ع3ى�حساب�قللشعب�للتغ_\�وليس�لطب�إقحام

،�أوباماأيضاح�انج�أساسياتاختيار�الشعار�ا(ناسب�من�ب_ن�

�اختيار��وأصبح ��حسنهو�اختيار�التغي_\�نحو��أوبامامرادف

  .بطبيعة�الحال

�جهةأخرى ��تتأكدومن �الديمقراطي �خ�ل��أوباماقوة من

بشكل�تفاع3ي�ايجابي�جعل��ةالتكنولوجياستغ�له�للوسائط�

,ي�اتصال�مباشر�مع�ا(رشح�مباشرة�وان�كان�'��الناخب_ن�من

له��أصبحالناخب��إ'أنيشرف�هو�بصفة�مباشرة�ع3ى�الردود�

ويطرح�مشاكله�ما�جعل��أفكارهمساحة�افº\اضية�يناقش�فIJا�

� �انتقال ��التأييدسرعة �ماكي_ن��أكÅ\ تكون �منافسه �من سرعة

استخدام�هذه��إAىسبقه��2004 انتخاباتورغم�انه�,ي��آنذاك

� �مرشح_ن �علIJا��أخريينإ'أنالوسيلة �القائم �الفريق نجاعة

� �,ي �لفوزه �الكفة �الحملة�"2008رجحت �ان �يع¡: �ما �وهو ،

�و�تصال� �2ع�م �وسائط �بفضل �قادها �ال;: �نتخابية

� �السبب �كانت �الذي���ساjk:الحديثة �خصمه �ع3ى �فوزه ,ي

� ��رض، �ع3ى �أكÅ\�شعبية �كان �الذي�سر�ال�أيضاويكمن فوز

� �باراك ��أوباماإAىحققه ��وإتقانجاذبية ال;:��2قناعأساليب

ومن�ثم��نتقال�من�الكاريزما�الشخصية�اAى��أوبامايتم_���Iا�

�لرئاسة� �ا(رشح �,ي �ا(طلوبة �القوة �مقاييس �من �و¬ي الناخب،

أي�دولة،�كما�أن�نجاعة��تصال�السياjk:�برزت�ع3ى��رض�

�صوات�ا(حتملة�وال;:�فاز��Iا��وحصدوتأييد��تزايدمن�خ�ل�
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��جتما¼ي �التواصل �مواقع �بفضل �أوباما �بارك الذي��حس_ن

يعد�فضاء�تفاع3ي�مفتوح�بينه�وب_ن�الناخب_ن�فبكبسة�زر�'�

تكلف�ح;�Óعناء�التنقل�أو��نتقال�لحضور�التجمعات�أصبح�

� �دون �التفاصيل � �كل �يتابع ��أدنىالناخب �وجعل �أوباماعناء،

  . MyBO. -mybarackobama.comملة�موقع�خاص�بالح

�الداخلية� -2 �السياسية �Gي ��ع�م �وسائل تأثIJات

  :والخارجية�للوQيات�ا#تحدة�Oمريكية�

� ���مريكيا(جتمع �ال;: �الغربية �ا(جتمعات �ب_ن �تتأثر من

ال;:��تا(جتمعامن�ب_ن��وأيضابالصناعة�السمعية�البصرية�

��تأخذ ��2ع�مبوسائل �ع3ى��أساسيةكمصادر �الحصول ,ي

�يوكذا�,ي�التأث_\�,ي�الرأي�العام��مريك  "الحقيقية"ا(علومات�

�أمريكا� �تعيشها �ال;: �الرئاسية ��نتخابات �فº\ة �,ي �فقط ليس

�والتأث_\�الكب_\�أيضا� �الفعال �الدور �غ_\�أن �سنوات �أربعة كل

نلمسه�من�خ�ل�السياسة�الخارجية��مريكية�ال;:�نؤثر�فIJا�

�جدا �كب_\ة �بصفة �2ع�م �ال;:�وسائل ��مثلة �بعض ونذكر

��مريكية �الدولة �حاس�جعلت �قرارات �ما�تتخذ �بسبب مة

� �وسائل �2ع�منشرته �والشواهد�"، �النماذج �كث_\�من فهناك

ال;:�يؤكد�قوة�الع�قة�والصلة�ب_ن��تصال�والسياسة�ويبقى�

�من� �نيكسون �الرئيس �وخروج �الفيتنام، �من �أمريكا خروج

�أوائل� �فجرIWا �ال;: �واترغييت �فضيحة �اثر ��بيض البيت
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� �صحيفة �بوستالسبعينات �أشهر��الواشنطن النماذج�من

  .7."الدالة�ع3ى�قوة�تأث_\��تصال�ع3ى�السياسة�وأكÅ\ها�أهمية

�تصوره� �ما �نجد �الفعال �الدور �لهذا �آخر �نموذج �كذا و

ا'ن�Iاكات�ال;:�من�ا(مكن�أن�تمارس�ع3ى�2نسان�عديدة�من

ومختلفة�ولكن�أق×�Ójدرجات�العنف�يمكن�أن�تمارس�بشكل�

مناطق��أو ال��اعاتجما¼ي�ع3ى�2نسان�تكون�عادة�,ي�الحروب�

التوتر�أين�تغيب�أي�سلطة�يمكن�أن�تراقب�باستثناء�سلطة�

وال;:�تتدخل�لنقل�هذه�التجاوزات�وتكون�بمثابة��،الصحافة

ا(راقب�والناقل�,ي�نفس�الوقت�و�مثلة�متنوعة�فيما�يخص�

نقل�هذه��عتداءات�ع3ى�حقوق�2نسان�خاصة�وان�العلماء�

�ل �وظيفة �أهم �عامة �بصفة �حسب�حددوا �2ع�م وسائل

�الجماه_\� �لدى �نشر�الو¼ي �وكذا � �ا(راقبة �و¬ي �مث� 'سويل

"� �سياسة �لواضsي �ينبÙي �انه �ع3ى �اليونسكو �ع�م2 تؤكد

�إذ� �الديمقراطية �أكx�\Åوضاع �اهتماما �يوجهوا �أن و�تصال

أن�الحريات�القول�و2ع�م�والتجمع�من�الحريات��ساسية�

�2نسان �حقوق �كم،8"للممارسة �أنبفضل �وسائل��ا نشر

� �وما�2ع�م �للحروب �البشعة �نقلتالصورة �التحقيقات هذه

�وتدم_\� �وقتل �لÚعراض �وان�Iاك �وإبادة �اعتداءات �من يمارس

�لبشاعة� �بنقلها ��مريكية �الصحافة �وكانت � �هو�Ûي �ما لكل

� �الو'يات��الفيتنامحرب �انسحاب �أسباب �أهم �ب_ن من

�وال; �الفيتنام �من ��مريكية �العام�ا(تحدة �الرأي �أشعلت :



173 

 

� �الشارع �نحو �"ووجهته �سنفرفتحقيق عار�ا(دن��لينكولن

�سيمون�هIJشقصص�و �سلسلة�ا(قا'ت�حول�فساد�البلدية�

من�قبل�دائرة��خ[\اء�خ�ل�حرب�الفيتنام،��ماي�ي,ي�مذبحة�

�وكارل\Iوتقارير� �ا¨Iيار�و نشتاين دوارد وغ_\ها��وترغيت حول

�نيكسون  �بإدارة �ا(تعلقة �الجرائم �الصحافة�9"من �دور جعلت

�بامتياز� �العالم �,ي �الرابعة �السلطة �بعد �يأخذ �ستقصائية

�يذكر� �فالكل �واضح، �بشكل �2ع�م �وظائف وتغي_\�مفاهيم

صورة�الفتاة�الفيتنامية�ال;:�كانت�تجري�و¬ي�تحº\ق�جعلت�

ت�ا(وثقة�,ي�من�صحفي��ستقصاء�من�ب_ن�مصادر�ا(علوما

�مختلف� �لتطبيق �ا(ناسب �ا(كان �تعد �ال;: �الحروب فº\ات

� �طرف �من �ا(مارسة ��ن�Iاكات �ع`ى�أشكال �نسان

  ....�نسان

الصحفي_ن�أصحاب�الجرأة�الكب_\ة�,ي�التناول�2ع�مي�ويقوم�

��ن�Iاكات� ل �العالم �,ي �تحدث �الصحفي��ال;: �به �قام وهو�ما

�بتحقيقاIWا �ا(عروف �خاصة���مريكي �الحروب �,ي ا(يدانية

ذو��صول�الIJودية�,ي�تصوير��غتصاب�الذي��هIJش سيمون 

كان�يمارس�ع3ى��طفال�العراقي_ن�,ي�سجن�أبو�غريب�سنة�

وبفضل�هذا�التحقيق�الذي�أنجز�ع3ى�صفحات�جريدة��2004

غلق�ا(عتقل�و�عº\اف�با'ن�Iاكات�ا(مارسة��إAىنيويورك�أدى�

باستثناء�العالم�العربي�والعراق�أيضا�وهو��فيه�ع[\�كل�العالم

� �الباحث �يؤكده �الدليميما �الرزاق ��عبد �يقول كتب�"حيث



174 

 

��هIJش �الصحيفة �,ي �تايمزمقا' ��نيويورك أيار��10بتاريخ

�غريب��2004 �أبي �سجن �,ي �العراقي_ن ��طفال �تعذيب عن

�العام� �الرأي �باستثناء �عالم �,ي �كب_\ة �ضجة �أثار�ا(قال ولقد

�مقال� �الشديد ��سف �مع �عموما �والعربي �خصوصا العراÞي

��هIJش ��(اني �التليفزيون �دفع �برنامجا��إAىبعينه �يبث آن

وهذا�." �مريكي�هIJشل�مقا�إAىمطو'�عن�ا(وضوع�يش_\�فيه�

�ع3ى� �يمارس �الذي �للتعذيب �فيديو �شريط �شاهد �أن بعد

�من� �حالة �احدث �الذي �الفيديو �وهو �السجن �,ي �طفال

� �أيضا ��مريكي �العام �الرأي �,ي �و�ستنفار وهذا�"�ستنكار

�النشر� �عن �ممنوعة �مازالت �للتعذيب �أخرى �صور بخ�ف

�موجو  ��طفال �بتعذيب �الخاص �الفيديو �بيد�شريط �ßن د

صحيفة�نيويورك�تيمز�وواشنطن�بوست�والكونغرس��مريكي�

� �أما ��بيض �بتوالبيت �ريفرز �فقد��وليام ��مريكي الباحث

�للكتابة� �أخ�Þي �ال�ºام �أمام ��مريكية �2ع�م �وسائل �أن قال

،��التجاوزات�ال;:�شاهدها�10."عن�موضوع��طفال�العراقي_ن

�ك�هIJش سيمون  �وصف �كصحفي �ال;:�دفعته ��ن�Iاكات ل

مورست�ع3ى�السجناء�خاصة��طفال�الذين�تحم�Óحقوقهم�

�وا(عاهدات� �ل�تفاقيات �بالنظر �أيضا �الحروب �حا'ت ,ي

العا(ية�لكن��غتصاب�واللواط�كان�مص_\�أطفال�سجن�أبي�

غريب�العراÞي�ع3ى�يد�الجنود��مريكان�الذين�استعملوا�حجة�

� �الديمقراطية �كذ�إAىنقلل �ونجد�العراق �العراق �'حت�ل ريعة
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� �كتبه �التقرير�الذي �يمارس��هIJش,ي �ما �عن �بشعة تفاصيل

� �نساء�" فكتب �بيI²م �من �أ'ف �عدة �يضم �غريب �أبي سجن

�حم�ت� �خ�ل �عشوائية �بطريقة �اعتقلوا �اغلIáم وأطفال

العشرات�من��هIJشعسكرية�أو�,ي�نقاط�التفتيش�وعدد�لنا�

�استخد �ال;: �التعذيب �وسائل �عن �سبق��مثلة ��مريكان مها

�فنون� �أن �نقرؤه �الذي �الجديد �الكث_\�لكن �عI²ا �قرءنا أن

زين�جالتعذيب��مريكي�كصب�السائل�الفسفوري�ع3ى�ا(حت

�لها� �يتعرضون �ال;: ��سرى �جروح �بخياطة �للجنود السماح

�التسلية �باب �من �التعذيب �أهم�،11....."خ�ل �ب_ن ومن

� �عI²ا �كشف �ال;: �هIJش�ن�Iاكات �وصفها�وا سيمون ل;:

��عتداءات� �¬ي �ذه¡: �,ي �ستبقى �عI²ا �قال �وال;: � بالبشعة

كان�"الجنسية�ع3ى��طفال�العراقي_ن�الذكور�فيصف��ويقول 

الجنود��مريكان�يلطون�باxو'د�والكام_\ا�تقوم�بالتصوير�أما�

�ال;:� �الصاخبة ��صوات �تلك :âف� �ا(شاهد �من �جزء أسوء

صرخات��و'د�خ�ل�كانت�تصاحب�عمليات��غتصاب�إ¨Iا�

هذه�¬ي�: الشعب��مريكي�قائ�� هIJشوخاطب�..... اللواط��Iم

�الحرب �خ�ل �هذا��12"حكومتكم �أن �له �2شارة �يجب وما

الصحفي�ا(حº\ف�نشر�تحقيقات�أخرى�صاعقة�مI²ا�ما�تعلق�

�,ي� �'�تصب �وكلها �وإسرائيل �هللا �حزب �وكذا �2يراني بالنووي

�به� �يتم_� �الذي �للتمرس �نظرا �ولكن ��بيض �البيت خدمة

�ا(صادر�فيسsى� �من �معلومات �ع3ى �يحصل �فانه و�حº\افية
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علومات�تساهم�,ي�تقاطع�ا(عطيات�جلب�اك[\�عدد�من�ا(�إAى

ال;:�يحوزها�ما�يجعل�مصادر�معلوماته�,ي�أمان�بغض�النظر�

عن�ا(واد�القانونية��مريكية�ال;:�تحم:�الصحفي�,ي�حا'ت�

�ا(صدر�أثناء� �اسم �كشف �من �محصن �منه �وتجعل مماثلة

�وزن� �من �معلومات �ع3ى �الحصول �عليه �سهل �ما ا(حاكمات

�ال �الصارخة ��ن�Iاكات �العراق �,ي �وتطبق �طبقت غاية��إAى;:

  . اليوم

�ع`ى� أهم -3 �ناجحة �لحملة �للتخطيط 1سIiاتجيات

  :ا#ستوى�1ع�مي

  :كلينتون  الحملة�1نتخابية�للديمقراطية�هي�ري 3-1

ـــ\ة�اليــــــــوم�للطبقــــــــة�السياســــــــية� بــــــــدور��وبــــــــالنظر�للقناعــــــــة�الكب_ـــــ

�بأهميـــــةفســـــائل�2عـــــ�م�و�تصـــــال��,ـــــي�البعـــــد�الفكـــــري�و�كـــــذا�

,ــي�كــل�ا(جــا'ت�السياســية�وال;ــ:�توجــه�وتــؤثر�هــا�الــدور�الكب_ــ\�ل

فـــــان���مريكيـــــةالعـــــام�خاصـــــة�,ـــــي�الو'يـــــات�ا(تحـــــدة��الـــــرأي,ـــــي�

'�بــد�ا�أمــر �تصــال�السياkــj:�بــات��cنجــاحاســتخدامها�كفاعــل�

مـــن�اختيـــار��مـــن�يقـــوم��وتبـــدأمرشـــح��xيلضـــمان�النجـــاح�منـــه�

ــــا�وكــــــذا�الفريـــــق�القــــــائم�ع3ــــــى� ع3ـــــى�الحملــــــة�,ــــــي�مختلـــــف�جوانIáــ

ا(ييـــديا،�وكـــذا�اختيـــار�شـــعار�ط_\�الجيـــد�لظهـــور�ا(رشـــح�,ـــي�أالتـــ

�القطبيــ_نالحملـة��نتخابيـة�لكــل�مرشـح�يزكـى�مــن�طـرف�احـد��

ومــــا�ي�حــــظ�,ــــي�الحملــــة�الجمهــــوري�و�الديمقراطيــــة،�,ــــي�أمريكــــا�

هم�مـن�كلينتون�أن�القائم_ن�ع3ى�حمل�Iا�ال;:�تقوم��Iا�هي�ري�
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ومـــــن�بـــــ_ن�ا(حºـــــ\ف_ن�,ـــــي�ا(جـــــال�ك�روبـــــي�مـــــوك�الـــــذي��ا(قــــرب_ن

عمـــل�موظفـــا�غ_ـــ\�منـــتم�(ســـاعدة�أعضـــاء�مجلـــس�الشـــيوخ�,ـــي�"

التحــــــق�بمجــــــال�إدارة�الحمــــــ�ت��نتخابيــــــة�ال;ــــــ:� مهــــــامهم،�ثــــــم

متطوعــــا�خــــ�ل�انتخابــــات��ســــاتذة�إبــــان��14بــــدأها�منــــذ�ســــن�

دراســــــــــــته�الثانويــــــــــــة،�لينخــــــــــــرط�'حقــــــــــــا�,ــــــــــــي�صــــــــــــفوف�الحــــــــــــزب�

,ـــــي�حملـــــة��2002الـــــديمقراطي،�حيـــــث�شـــــارك�ابتـــــداء�مـــــن�عـــــام�

(حليـــة�لو'يـــة�فرجينيـــا،�ثـــم�,ـــي�الحملـــة��نتخابيـــة��نتخابـــات�ا

وبعـــد�التحاقـــه�،�.2004لهـــوارد�ديـــن�حـــاكم�و'يـــة�فرمونـــت�عـــام�

�ضــــــمن�روبـــــي�اشـــــتغل باللجنـــــة�الوطنيـــــة�للحـــــزب�الــــــديمقراطي،

,ــــي� الــــديمقراطي_ن�ا(رشــــح_ن�مــــن�لعــــدد��نتخابيــــة�الحمــــ�ت

مـــــــديرا�للحملـــــــة��2007انتخابـــــــات�محليـــــــة�بفرجينيـــــــا،�ثـــــــم�عـــــــام�

،�)نيفــادا�وإنــديانا�وأوهـــايو(خابيــة�لهــي�ري�,ــي�ثـــ�ث�و'يــات��نت

وكـــــــان�ذلـــــــك�خـــــــ�ل�تنافســـــــها�للحصـــــــول�ع3ـــــــى�ترشـــــــيح�الحـــــــزب�

ل�نتخابــــات�الرئاســــية� بــــاراك�اوبامــــا الــــديمقراطي�أمــــام�الــــرئيس

  13"2008عام�

عابـــــدين،�ال;ـــــ:�تعمـــــل�حاليـــــا�نائبـــــة�"لهــــا�كهومـــــا�عابـــــدين�وال;ـــــ:��

(دير�حملة�ا(رشحة�الديمقراطية�ولدت�,ي�و'يـة�ميشـغن�عـام�

xب�هنـــــــدي�وأم�باكســـــــتانية،�وســـــــافرت�مـــــــع�عائل�Iـــــــا�إAـــــــى��1976

الســـــعودية�و¬ـــــي�,ـــــي�الثانيـــــة�مـــــن�العمـــــر،�وعـــــادت�إAـــــى�الو'يـــــات�

عملــت�عابــدين�،�.ا(تحــدة�للدراســة�,ــي�جامعــة�جــورج�واشــنطن

ديرة�مــوظفي�كلينتــون�,ـي�وزارة�الخارجيــة�مــن�(ـ قبـل�ذلــك�نائبــة
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و'�تنفك�هومـا�عابـدين�عـن�إثبـات�قـدرIWا�،�14"2013إAى��2009

ـــة��نتخابيـــــة�ال;ـــــ:�تخوضـــــها�كلينتـــــون� مـــــن�خـــــ�ل�تســـــي_\�الحملــ

مرشحة�الحـزب�الـديمقراطي�ضـد�ترامـب�رجـل��عمـال�ا(رشـح�

مــــــــن�طــــــــرف�الحــــــــزب�الجمهــــــــوري،�العنصــــــــر�الثــــــــاني�ا(هــــــــم�وهــــــــو�

وهـــــــو��" أقويـــــــاء�معـــــــا"ار�حملـــــــة�هـــــــي�ري�كلينتـــــــون�الºـــــــ\ويج�لشـــــــع

،��وهـو��شـعار�يرسـل�رسـالة�شعار�الحملة�ال;:�تقودهـا�ا(رشـحة

إAــــــى�كــــــل�الشــــــعب��مريكــــــي�دون�اســــــتثناء�أو�عنصــــــرية�رغــــــم�أن�

ا(واقــــف�لــــوزيرة�الخارجيــــة��مريكيــــة�,ــــي�عهــــد�أوبامــــا�معروفــــة�

،�كمـا�.جدا�كمساندIWا�cسرائيل�ودعمها�لبنـاء�الجـدار�الفاصـل

حـــــــرف�مـــــــن�اســـــــمها�بـــــــاللون��زرق�والـــــــذي��أول Hاختــــــارت�رمـــــــز�

يخº\قـــــه�ســـــهم�احمـــــر،�وهـــــذه��لـــــوان�عـــــادة�مـــــا�يـــــتم�اختيارهـــــا�

�Óــــــــا�تشــــــــكل�العلــــــــم��مريكــــــــي�والــــــــذي�يع¡ــــــــI¨xــــفة�قصــــــــدية� بصــــ

و�ال;ــ:�يوحــدها��العلــم��مريكــي�لــذا�يلجــا�اغلــب���مة�مريكيــة

رمــز�وكــذا�'ختــار�'ختيــار�الشــعار�وال�إلىإعطاء�هميــةا(رشــح_ن�

وقامت�ا(رشحة�والقائم_ن�ع3ى�الحملة�بفـتح�حسـابات�،�ألوانه

ع3ــــى�مواقــــع��نº\نــــت�,ــــي�مواقــــع�التواصــــل��جتمــــا¼ي�للتفاعــــل�

وجــــــذب�اك[ــــــ\�عــــــدد�ممكــــــن�مــــــن�ا(نتخبــــــ_ن���انــــــه�تــــــم�قرصــــــنة�

ذكـــــرت�"ر�,ـــــي�وســـــائل�2عــــ�م��مريكيـــــة��ا(وقــــع�حســـــب�مـــــا�نشــــ

ال;ــ:�تســتخدمها�ا(رشــحة�مصــادر�مطلعــة�أن�شــبكة�الكمبيــوتر�

الديمقراطيـــــــة�الرســـــــمية�لرئاســـــــة�الو'يـــــــات�ا(تحـــــــدة�لكلينتـــــــون�

تعرضــت�'خºـــ\اق�ضـــمن�الهجمـــات�2لكº\ونيــة�ال;ـــ:�نالـــت�مـــن� 
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،�بعـــد�ووقـــع�الهجـــوم�الجديـــد.منظمـــات�سياســـية�تابعـــة�للحـــزب

حــــال;:�اخºــــ\اق�لشــــبكة�اللجنــــة�الوطنيــــة�للحــــزب�الــــديمقراطي،�

�،15"الحــــــزب�بمجلــــــس�النــــــوابولجنـــــة�جمــــــع�الت[\عــــــات�(رشـــــéي�

ولقـــــد��اســـــتغلت�هـــــذه�الحادثـــــة�,ـــــي�ا(نـــــاظرة��وAـــــى�مـــــن�خـــــ�ل�

الº\ك_ـــــ��ع3ـــــى�الرســـــائل��لكº\ونيـــــة�الث�ثـــــة�مائـــــة�وال;ـــــ:�تخـــــص�

هـــي�ري�كلينــــوتن�واعº\فــــت�,ــــي�ا(نـــاظرة�ع3ــــى�انــــه�أخطــــأت��Iــــذا�

لكن�ا(ــــدير�الحــــاAي�لحملــــة�هــــي�ري�كلينتــــون�لــــم�يفــــوت�،الشــــأن

ي�وركـــــز�,ـــــي�الـــــرد�ع3ـــــى�ترامـــــب�بالفيـــــديو�ا(جـــــال�أمـــــام�الجمهـــــور 

ـقال�مـــدير��ـــــــــــــالــذي�ظهـــر�فيـــه�ترامـــب�بتجـــاوزات�لفظيـــة�جارحـــة�

حملـــــــة�مرشـــــــحة�الرئاســـــــة��م_\كيـــــــة�هـــــــي�ري�كلينتـــــــون،�جـــــــون�

الشريط�ا(سـرب�دليـل�إضـا,ي�ع3ـى�أن�ترامـب�غ_ـ\�"بوديستا�إن�

,ـــــي��وأضـــــاف�بوديســـــتا."مؤهــــل�ليكـــــون�رئيســـــا�للو'يـــــات�ا(تحـــــدة

هـذا�مث_ــ\�ل�شــم�êاز،�وأعتقــد�": "فــوكس�نيــوز "تصـريحات�لقنــاة�

أن�النـــاس�شــــاهدوا�مـــا�كنــــا�نـــردده�منــــذ�فºـــ\ة�طويلــــة�ومـــا�قالتــــه�

هـــي�ري�كلينتـــون�منـــذ�شـــهر�يونيـــو،�عـــن�أن�دونالـــد�ترامـــب�غ_ـــ\�

،�وهـــــذه�التصـــــريحات�."مؤهـــــل�ليكـــــون�رئيســـــا�للو'يـــــات�ا(تحـــــدة

�نتخابــات�الرئاســية��للمــدير�الحــاAي�لكلينتــون�يشــرح�لنــا�انــه�,ــي

  .�مريكية�كل� j:ء�مسموح�به

� ��أنولضمان �اختارت �فع� �اتصاليا �دورا نائب��أيضاتؤديا

�التأث_\�,ي� �اسº\اتجيات �ب_ن �من �أيضا �يدخل �الذي الرئيس

� �ا(نتخب_ن �لدى �والقناعات �أن�"�ختيارات �محللون ويرى
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�العمر� �من �البالغ �معتدل��58اختيار�كاين �وهو�سيناتور عاما

�كلينتون،�ع �جانب �إAى ��نتخابات �لخوض �فرجينيا، �و'ية ن

�يحسموا� �لم �الذين �الجمهوري_ن �استقطاب �,ي �يساعد ربما

�أداؤها،�وبشكل�عام�فان�16".أمرهم�بعد�بشأن�ترشيح�ترامب

فيما�يخص��تصال�السياjk:�ع[\�وسائل�2ع�م�هو�اتصال�

ناجح�من�خ�ل�مراحل�الحملة��نتخابية�خاصة�ما�حدث�,ي�

�وزيرة� �من �جعل �بالتفصيل �عنده �سنقف �ما �وهو ا(ناظرة

�منافسة� :jkالسيا� �ا(جال �,ي �الخ[\ة �ذات �السابقة الخارجية

� �ب_ن �من �يعد �والذي �ترامب �الجمهوري �ضد وجال��اغ¡:قوية

  .,ي�أمريكا���عمال
  

  : الحملة�1نتخابية�لدونالد�ترامب  2-  3

فيما�يخص�ا(رشح�الجمهوري�فنجد�دونالد�ترامب�رجل��أما

للطبقة�الÅ\ية�والذي�كان�يطرح��ينتم:الذي���مريكي �عمال

� �ا(هنية �او �الخاصة �حياته �خ�ل �من �التساؤل وهو�دائما

 \Åوا(سلم_ن�بصفة�خاصة�عنصرية�فيما�يخص�ا(هاجرين��ك

�مع� �الجزئيات �بعض �,ي �إ' �تختلف '� �مواقفه � �أن ورغم

�للسياسية� �نظراIWم �,ي �معها �يتقاطع �إ'�انه �كلينتون هي�ري

�يس_\� �الذي �العام �التوجه �الواقع �وهو�,ي ��مريكية الخارجية

�صنف"عليه�جميع�رؤساء�أمريكا�فيما�يعرف�بالحلم��مريكي�

�،الجمهوري�الحزب ,ي�ا(تشدد�_ناليم�من�قريب�بأنه�ترامب
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�من� أم_\كا ,ي�للمهاجرين�بعدائه�واش�Iر  �ا(نحدرين خصوصا

�با(خدرات� �الب�د �بإغراق �ي�Iمهم �الذين �مكسيكية أصول

ة،�والعنف،�و'�يº\دد�,ي�الدعوة�cعادة�النظر�,ي�قوان_ن�الهجر 

�فوق� �يولدون �الذين �لÚطفال ��م_\كية �الجنسية �منح ووقف

��م_\كية :jìبمواقع�17".�را� �ترامب �دونالد �ويستع_ن ،

التواصل��جتما¼ي�أيضا�,ي�حملته��نتخابية�كما�انه�يضمن�

�وينشر�روابط� �ايجابيا �بشأ¨Iا �الصحافة �تكتبه �ما �كل جمع

� �يقوم �ال;: �السياسية �نشاطاته �لكل �وموقعه�وفيديوهات �Iا

  :ع3ى��نº\نت�تفاع3ي�أيضا�

\ºع3ى�توي https://twitter.com/realDonaldTrump و�أيضا  

.comtrumpjdonaldhttps://www.ا(واقع�� �من �وغ_\ها ،

� ���مريكيةالتفاعلية �قوة�myspaceك �لتأكيد �ياتي �وهو�ما � ،

�xي� �ناجح :jkسيا� �اتصال �إقامة �,ي �الحديثة �الوسائط هذه

رجل�سياjk:�,ي�العالم�،�ورغم�أن�ترامب�ا(رشح�الجمهوري�

�من� �بالرئاسة �الفوز �إAى �يسsى �انه �إ' �السياسة �يمارس لم

،�خاصة�وانه�مستقل�خ�ل�حملة�انتخابية�مخطط�لها�جيدا

� �عن �يبتعد �حيث �طرف�ماليا �من �تحاصره �قد �ال;: الضغوط

�بالº\شح� �فيه �فاز �الذي �الحزب �,ي �الضغط جماعات

و�أما�حملة�ترامب�فلم�تعرف�استقرارا��ل�نتخابات��مريكية،

فيما�يخص�ا(شرفون�علIJا�حيث�عرفت�2قالة�(دراء�حملته�

� �ا(تطرف �اليمي¡: �ع3ى �ليستقر �مرات �بانون ث�ث �ستيف
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�ترامب �حملة �يقود �وعنصريته��والذي �بتمرده �معروف وهو

�الجمهوري� �ا(رشح �أشهر�فصل �ث�ثة �وخ�ل �الثانية للمرة

�اخزين� �وع_ن ��نتخابية، �حملته �قادة �يعض �ترامب دونالد

�شركة� �رئيس �بانون �ستيف �اختار �ا(رة �وهذه �عI²م بد'

�1خبارية �لحملته��نتخابية،�وجاء��برايتبارت اليمينية�مديرا

�اليمي¡ �بانون �السابق�التعي_ن �(دير�الحملة �خلفا �ا(تطرف :

,ي�خضم�غبار�فضيحة�الكشف�عن�ع�قات��بول�مانافورت

�خ_\�العميلة�وا(الية�مع�حزب�اوكراني�موال�لروسيا،�اذشف�

�ا �حزب �من �أو' �تلقيه �عن فيكتور��بزعامة�rقاليمالنقاب

� يونوكوفيتش ��2007ب_ن �إAى�2012و �ا(بالغ �حول �وانه ،

� �الع�لوبيشرك;: �النفوذ�,ي �شراء ��Iدف ��مريكية اصمة

��مريكية �2دارة �سياسيات �للتأث_\�ع3ى �و 18."والضغط هو�،

�2ع�م� �وسائل �,ي �ا(هم �موقعها �لها � �إخبارية �شبكة يمتلك

�ة�مريكي �هي�ري � �ضد ��نتخابية �حملته �,ي خاصة��يوظفها

� مواقفه�وان �ا(سلم_ن �حول �ترامب �مواقف �مع  بصفةتت�Þى

بعد�توAي�بانون�حملة�ترامب�أعاد�9"خاصة�وا(هاجرين�عامة�

� �تحت�"موقع :jìا(ا� �العام �,ي �عنه �كتب �كان �ما بلومب_\غ

,ي�أمريكا�انه�ليس��سياjk:هذا�الرجل�أخطر�مخطط�"عنوان�

�الخطر �اليم_ن �من � �انه �ا(تطرف �اليم_ن �ا(وقع�" من وأضاف

� �هناك �كان �م��له �,ي �حف� �حزب�نايجلفاراجواصفا �زعيم

�وفلييب� �وال[\يطاني �اليمي¡: �ا(تحدة �ا(ملكة �,ي �ستق�ل
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�لليمني_ن �هللا �أيه �مدير�الحملة�19."روبنسون �لكون �ويضاف ،

��خبار�بصفة� �إدارة �و,ي �2ع�مي �ا(جال �,ي �خ[\ة �له لº\امب

� �"خاصة �عام �برايتبارت�2007ففي �أندرو �عائلة��أسس من

أ(انية�Iîودية�الشركة�ال;:�كانت�,ي�البداية�مجرد�موقع�لنشر�

وانضم�...�خبار�إ'�انه�مع�التطور�التكنلوجيا��نº\نت�طورها�

بانون�اAى�الشركة�رئيسا�لها�وشريكا�وضاعف�عدد�الصحفي_ن�

�\Åوأعاد�تصميم�ا(وقع�ليص_\�ليس�فقط�جذابا�ولكن�أيضا�أك

كشخصية�عامة�بعرف�بانتقاده�الشديد�،�كما�أنه�20."يمينية

� �الديمقراطي �للحزب ��وإنمالÚشخاصليس �هي�ري كانتقاده

�با'نتخابات� �الخاص ��ستشاري �ا(جال �خ[\�,ي �وله كلينتون

� �الذراع �كان �جون����يمنفلقد �ا(حتملة �الرئيس لنائبة

�.ماك_ن ��نتخابية�، �شعار�الحملة �يخص �فيما �ترامب ويطرح

،�و,ي�الواقع�"لنصنع�أمريكا�قوية�مجددا: " الخاصة�به��عبارة

الشعار��هذا�كان�من�ب_ن��نقاط�ضعفه�,ي�ا(ناظرة�ال;:�كانت�

�هي�ري� �كون �إAى �ذلك �وارجع �كلينتون، �هي�ري �وب_ن بينه

�عظيمة �قوة �¬ي �أساسا �أمريكا �أن �تؤكد �ولكنه�كلنتون ،

�نظرا� ��نتخابي �الصراع �هذا �أطوار �,ي �رسخ �الذي الشعار

�ا �فحسب�للجدلية �أيضا، �تحويه �ال;: �وللد''ت �أثارها ل;:

ا(ختص_ن�فان�اختيار�الشعار�رقد�يكون�من�ب_ن�أسباب�نجاح�

��نتخابات� �,ي �فع� �كان �ما �وهو �اخر �حساب �ع3ى مرشح

  . وال;:�قادها�أوباما�وفاز��Iا��2008مريكية�
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�بJن�السياسية��هي�ري�كلينوتن�القذرة���ع�ميةالحرب� -4

  :ودونالد�ترامب��وOعمالورجل�ا#ال�

� �(ختلف �به �قمنا �الذي �التتبع �خ�ل �من �ي�حظ مراحل�ما

� ��ة2ع�ميالحرب � �ا(رشح_ن ��Iا �يº\اشق �ع3ى��أ¨Iاال;: تعتمد

�ل[\نامج��2ثارة �الفعلية �با(ضام_ن �تع¡: �و' �مجملها ,ي

� ��أو ا(رشح_ن �ا(ستقبلية �نوع��xمريكالخططهم �الواقع وهو�,ي

�من� �ال;: �الجوهرية �القضايا �طرح �عن �الفع3ي �ال�Iرب من

لرئاسة��تطح�,ي�صراعات�انتخابية�IWدف�أساسا�أنا(فروض�

،�كالحملة�ال;:�كانت�ضد�زوجة�ترامب�وعرض�صورها�أي�بلد

��زياء� �عارضة �و¬ي �عارية �2ع�مية � �ا(واقع �مختلف ,ي

ع3ى�غ�ف�إحدى�ا(ج�ت�السابقة�ال;:�أثارت�صورها�العارية�

�ا(حتملة ��وAى �السيدة �خلفية �حول �الجدل �من " ،الكث_\

�للرجال،� �مجلة �ع3ى �صورة �,ى �تماما �عارية �مي�نيا، ظهرت

�ألتقط� �الذى �باسفيل، �دو �آليه ،Ój«الفرن� �للمصور ووفقا

�25،�حيث�كان�عمرها�1995الصور�فإن�مي�نيا�ظهرت�عام�

 21".عاما،�,ى�جلسة�تصوير�عارية�تماما

�أيضا� �ويستغل �استغل �الذي �الجمهوري �للمرشح وكرد

�كلينتون� �هي�ري �لزوج �العاطفية �وا(غامرات �الحب �ع�قات

� �كلينتون �بال ��وال;: �هدد �بفضحها �متعددة �مناسبات كما�,ي

وقف�عند�جنسية�نائبة�مدير�حملة�هي�ري�كلينتون�باIWامها�

�إع�م �تصريحات �,ي �2خوان �بجماعة �ا(تطرفة ية�بع�قاIWا
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� �جاسوسة �بأ¨Iا �باIWامها �التصريحات��"وأيضا �آخر�هذه وكان

�لحملة� �الرسم: �غ_\ �ا(ستشار �ستون، �روجر �عن �صدر ما

دونالد�ترامب،�والذي�اIWم�فIJا�رئيسة�حملة�ا(رشحة�هي�ري�

بأ¨Iا�جاسوسة�للسعودية،�وذلك�,ي�" هوما�عابدين"كلينتون،�

� �(وقع �بارت"تصريحات �باcنجل_� "بريت �الناطق ��ثن_ن�، ية،

لدIîا�ماٍض�مث_ٌ\�للقلق�" هوما�عابدين"و�...،�).2016يونيو��13(

�ثروIWا،� �حول �استفهام �ع�مات �هناك �أن �إAى �مش_ً\ا للغاية،

�متسائ� �زعمه، �حد �ع3ى �هي�ري، �مع �عملها �قبل Ó;هل�: "ح

 "22لدينا�جاسوس�سعودي�بيننا

�الكب_\�من� ��ستغ�ل �ن�حظ �فإننا �ذكره �سبق �(ا و�باcضافة

طرف�ترامب�(رض�هي�ري�كلينتون�والذي�اIWمها�بأ¨Iا�سيدة�

�تقدر� '� ��أنمريضة �ا(تحدة �الو'يات �أن�تحكم �بعد وهذا

� �ذكرى �أثناء �شقة��11تعÅ\ت �إAى �انسحا�Iا �إAى سبتم[\�وأدى

� �لكن �أن��ا(نتخب_نابن�Iا، �رغم �xمر�مرضها �كث_\ا �Iîتموا لم

�ال;:� �الصحية �حال�Iا �حول �تقرير �أصدروا �حمل�Iا مكتب

ال�Iاب�رئوي�لكن�وسائل�2ع�م�استغلت��مر�تتمحور�حول�

وحسب�وسائل��ل�Iويل�هذه�الواقعة�من�طرف�دونالد�ترامب

2ع�م��مريكية�فإن�نقطة�مرض�كلينتون�ليس�مؤشر�قوي�

الضوء�ع3ى�" كوم_\سانت"لقت�صحيفة�أ"  لضعف�ا(رشحة�

�التاريخ �,ي �ودورها �ا(تحدة �الو'يات �رؤساء �أمراض �,ي�، جاء

�مريكيون�غ_\�راض_ن�عن�التكتم�ع3ى�مرض� مقال�الصحيفة
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�الطبيsي �حقهم �وهذا �كلينتون، �فإن�. هي�ري �الواقع، و,ي

رؤساء�الو'يات�ا(تحدة�'�يتمتعون�بصحة�جيدة،�ويحاولون�

 �� �هذا �كانوا�. مر�قدر�2مكانإخفاء �الذين �فالرؤساء لذلك،

�داخل� �تقريبا �لهم �ذكرا �نجد '� �جيدة �بصحة يتمتعون

�،�وآخر�نقطة�اIWم��Iا�ترامب23".الو'يات�ا(تحدة�أو�,ي�العالم

وهو�كرد�فعل�بعد�ان��1996¬ي�مشاركته�,ي�فيلم�اباÛي�عام�

هاجم�ملكة�جمال�امريكا�السابقة�وال;:�دافعت�عI²ا�هي�ري�

�نقاط� �حسمت �ال;: �ا(تلفزة �ا(ناظرة �,ي �بعد �فينا كلينتون

  .مهمة�لصالح�هي�ري�كلينتون�

وفشـــــــــل�ا#نـــــــــاظرة��بـــــــــJن��الديمقراطيـــــــــة��نجـــــــــاحمقـــــــــاييس� - 5

  :والجمهوري�

تعـــــد�ا(نــــــاظرات�بــــــ_ن�ا(رشــــــح_ن�مــــــن�بــــــ_ن�أهــــــم�ا(حطــــــات�ال;ــــــ:�

تســـــــــتوقف��ختيـــــــــارات�ال;ـــــــــ:�تســـــــــاعد�ا(نتخبـــــــــ_ن�ع3ـــــــــى�اختـــــــــار��

ـــــj:�,ــــــــي��نتخابــــــــات��مريكيــــــــة، �� الــــــــرئيس�و¬ــــــــي�الفيصــــــــل�الرئي»ـــ

تعــد��" بــ_ن�ا(رشــح_ن�إAــى�ا(نــاظرة��وAــىويعــود�تــاريخ�ا(نــاظرات�

أيلـول� /سـبتم[\�26 هذه�ا(ناظرة�التلفزيونية��وAى�ال;:�بثت�,ي

مت�,ـــــــــي�ضــــــــــمان�ســــــــــاه مليــــــــــون�مشـــــــــاهد�و�66  تابعهـــــــــا و�1960

  . كينيدي الشاب للمرشح الرئاسة

,ـي�هــذه�ا(نـاظرة�بــدا�نيكســون�شـاحبا�ولــم�يحلـق�ذقنــه�بعنايــة،�

كمـــــا�أنــــــه�كـــــان�خارجــــــا�مـــــن�ا(ستشــــــفى�قبـــــل�أســــــبوع_ن�بســــــبب�

كبـــــة،�وفقـــــد�مـــــن�وزنـــــه�بســـــبب�انفلـــــونزا�أصـــــابته�إصـــــابة�,ـــــي�الر 
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ورفــــــــــض�اســــــــــتخدام�مستحضــــــــــرات�التجميــــــــــل�وســــــــــط�إضــــــــــاءة�

  .�ستديو�ا(خصص�للمناظرة

أمـــــــا�كينـــــــدي�فكانـــــــت�بشـــــــرته�اســـــــمرت�بعـــــــد�عقـــــــده�مهرجانـــــــات�

. انتخابيـــة�,ـــي�الهـــواء�الطلـــق�,ـــي�كاليفورنيـــا�وبـــدا�مرتاحـــا�وهادئـــا

�كمـــــا�ارتـــــدى�بدلـــــة�داكنـــــة�بـــــرزت،�ع3ـــــى�عكـــــس�ســـــº\ة�نيكســـــون 

وعنــدما�أجــاب�كينيــدي�ع3ــى��ســئلة�نظــر�مباشــرة�إAــى�. الرماديــة

ــــحا,ي�ع3ـــــــى�مـــــــا�فعــــــل�نيكســـــــون  وفيمـــــــا��،24."الكــــــام_\ا�'�إAـــــــى�الصــ

يخصــص�منــاظرة�هــي�ري�كلينتــون�وترامــب�فقــد�تمــت�متابع�Iــا�

مليــــون�متفــــرج�دون�احتســــاب�ا(تــــابع_ن��80مــــن�قبــــل�أكÅــــ\�مــــن�

مــن�وســائط��للمنــاظرة�ع[ــ\�مواقــع�التواصــل��جتمــا¼ي��وغ_\هــا

ــال�الحديثــــة�كــــالهواتف�النقالــــة�مــــث��،� ولقــــد�وتطبيقــــات��تصــ

داعـــش� و �وســـطكالشـــرق��أساســـيةشـــملت�ا(نـــاظرة�مواضـــيع�

،�الرســــــــائل��لكº\ونيـــــــــة،�الضـــــــــرائب،�2يرانــــــــي النـــــــــوويا(لــــــــف�

ـــــــاجرة�وا(ســـــــــــــلمة�كـــــــــــــذا�دور�الشـــــــــــــرطة�بـــــــــــــالنظر���قليـــــــــــــات ا(هــــــ

وهـو�مـا�Iîـدد���مريكـيا'عتداءات�ال;:�تحـدث�ع3ـى�الصـعيد�إلى

تم_�ت�مـن�ناحيـة�وفيما�يخص�كلينتون�وترامب�فقد�� ا(جتمع�

كــان�داكــن�الشــكل�بلبــاس�كلينتــون�القــوي�بــاللون��حمــر�الــذي�

�وربطـــــةبحــــذاء�اســـــود�وترامـــــب�ببدلـــــة�ســــوداء�وقمـــــيص�ابـــــيض�

وكــ��الطــرف_ن�وفقــا�عنــق�زرقــاء�وممســك�يحمــل�عــالم�أمريكــا�،�

�90اختيـــار�اللبـــاس�ا(ناســـب�،�وخـــ�ل�ا(نـــاظرة�ال;ـــ:�دامـــت��إAـــى

حاو'�ك��الطرف_ن�أن�يتفوق�ع3ى�ßخر��ولكن�ا(�حـظ�دقيقة�
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حســــــمت�لصــــــالح�ا(نــــــاظرة��أن�النقــــــاط�ال;ــــــ:�تمحــــــورت�حولهــــــا

كلينتــون�حســب�العديـــد�مــن�مراكــز�قيـــاس�الــرأي�العــام�خاصـــة�

ن�ال;ـــــــ:�لعبـــــــت�علIJـــــــا�كلينتـــــــو �الضـــــــرائبوأن�ترامـــــــب�ركـــــــز�ع3ـــــــى�

�وأيضـــــاكرجـــــل�أعمـــــال�،��للضـــــرائبنقطـــــة�عـــــدم�دفعـــــه��وأثـــــارت

ركــــــزت�كلينتــــــون�حــــــول�القضــــــاء�ع3ــــــى�داعــــــش�,ــــــي�حــــــ_ن�اكتفــــــى�

كمـــــا�ذكـــــرت�،��عأوبامـــــالسياســـــ�Iا�منتيجـــــة��أ¨Iـــــاترامـــــب�باIWامهـــــا�

ـــــلم_ن�وضــــــــد�ا(هــــــــاجرين�عامــــــــة� كلينتــــــــون�عنصــــــــريته�ضــــــــد�ا(ســـ

ع3ـــــــى�خلفيـــــــة�قضـــــــية��تال�تينيـــــــاوذكـــــــرت�باســـــــ�Iزائه�بالنســـــــاء�

الســـب�والشـــتم�ال;ـــ:�نالـــت�عارضـــة��زيـــاء��ال;ـــ:�ســـماها�حســـIáا��

لـم�تفـارق�كلينتـون�كانـت�مـن��كما�أن��بتسامة�ال;ـ:الخ��يرة�،�

بـــــ_ن�النقـــــاط��يجابيـــــة�لفوزهـــــا�با(نـــــاظرة�عكـــــس�التـــــوتر�الـــــذي�

وأظهــــر��ســــتط�ع،�" ظهـــر�بــــه�ترامــــب�والــــذي�لــــم�يكــــن�لصــــالحه�

مــن�النــاخب_ن�% 43أيلــول،�أن�/ســبتم[\ 23الــذي�أجــري�يــوم�الـــ�

لº\امــــب،�فيمــــا�أكــــد�% 38ا(حتملــــ_ن�يؤيــــدون�كلينتــــون،�مقابــــل�

جـــــدير�بالـــــذكر�أن�.أ¨Iـــــم�لـــــن�يصـــــوتوا�xي�مـــــن�ا(تنافســـــ_ن% 19

كلينتون�تقدمت�ع3ى�ترامب�,ي�أغلب�اسـتط�عات�هـذا�العـام،�

وتجــــــاوز�مســــــتوى�تأييــــــدها�بــــــأربع�إAــــــى�خمــــــس�نقــــــاط�ترامــــــب�,ــــــي�

ومباشــــــــرة�بعـــــــــد� ،25" .يع��ربعـــــــــة�ا(اضــــــــيةاســــــــتط�عات��ســــــــاب

ا(ناظرة��وAـى�والتقـارير�2ع�ميـة�ا(تدفقـة�مـن�كـل��تجاهـات�

خاصــــــــة�وان� ""show"  "عــــــــرض"تجعــــــــل�مــــــــن�ا(نـــــــاظرة�حولهـــــــا��

ا(نــــــاظرة�تجــــــاوزت�مشــــــاهدIWا�الــــــرقم�القياkــــــj:�للمنــــــاظرات�,ــــــي�
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 13ا(نـــــاظرة�ع3ـــــى� مليـــــون��84اكÅـــــ\�مـــــن� وشـــــاهد" تـــــاريخ�أمريكـــــا�

العامــة�وال;ـــ:�" إن�بــي�kــj:"محطــة�تلفزيونيــة�مدفوعــة�ومحطـــة�

" إن�بــي�kــj:"و�غلبيــة�كــانوا�يشــاهدون�محطــة�،�نقلــت�ا(نــاظر

شــاهد�ا(نــاظرة� مليــون�شـخص،�بينمــا�18بحــواAي� وال;ـ:�حظيــت

إم�"م�يــــ_ن�ع3ــــى��4.9،�و"kــــj:�إن�إن"م�يــــ_ن�شــــخص�ع3ــــى��9.8

:jــــــــkع3ـــــــى��13.5،�و"إس�إن�بـــــــي��
ً
�112.و" إيــــــــه�بــــــــي�kــــــــj:"مليونــــــــا

�2.96" فـــــــوكس�نيـــــــوز "ع3ــــــى��11.4و" kــــــj:�بـــــــي�إس"مليونــــــا�ع3ـــــــى�

�2ع�مــــيوهــــذا��هتمــــام�،�26بــــي�بــــي�إس�نيــــوز�آور "مليــــون�ع3ــــى�

يجعلنــــا�نتســـــاءل�عــــن�الـــــدور�الكب_ـــــ\�لوســــائل�2عـــــ�م�ووســـــائط�

�تصـــال��,ـــي�نقـــل�الحـــدث�ام�,ـــي�صـــناعة�الحـــدث�الـــذي�يوجـــه�

�اســـــــº\اتجيات� إحـــــــدىالعـــــــام�للمتابعـــــــة�و¬ـــــــي�,ـــــــي�الواقـــــــع��للـــــــرأي

العــام�نحــو��الــرأيلتوجيــه��ßنالتضــليل�ال;ــ:�تعتمــد�,ــي�العــالم�

قضـــــايا�معينـــــة�ع3ـــــى�حســـــاب�أخـــــرى،�وهـــــو�نفـــــس�ال÷ـــــj:ء�الـــــذي�

ينطبـــق�ع3ـــى�اهتمامـــات�ا(تلقـــي�لـــيس�فقـــط�مـــن�خـــ�ل�وســـائل�

ح;ـــ�Óع[ـــ\�مواقـــع�التواصـــل��جتمـــا¼ي���وإنمـــا�التقليديـــة��2عـــ�م

ى�ا(علومــــــة�,ـــــــي�ال;ــــــ:�تشــــــكل�واحـــــــدا�مــــــن�روافـــــــد�الحصــــــول�ع3ـــــــ

و'�يشــــــمل�الــــــرقم�م�يــــــ_ن��شــــــخاص�الـــــــذين�"العصــــــر�الحــــــاAي�

ـــــن�خـــــــــ�ل�وســـــــــائل�التواصـــــــــل� �مــــ
ً
شـــــــــاهدوا�ا(نـــــــــاظرة�إلكº\ونيـــــــــا

إ'�أّن�موقـــــــــــع�. �جتمـــــــــــا¼ي�ال;ـــــــــــ:�ســـــــــــاهمت�,ـــــــــــي�نقـــــــــــل�الحـــــــــــدث

مليــــــون�مشــــــاهدة�حصــــــلت��55أعلــــــن�أّن�أكÅــــــ\�مــــــن�" فيســــــبوك"
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ـــــاطع�متعلقــــــة�با(نــــــاظرة�الرئاســــــية� ح;ــــــ�ÓعلIJــــــا�فيــــــديوهات�ومقـ

     .الث�ثاء صباح

مليـــون��73.8 وحظيـــت�ا(نشـــورات�ا(تعلقـــة�با(نـــاظرة�بـــأكÅ\�مـــن

مليـــــون��18.6 إعجــــاب�وتعليـــــق�ومشــــاركة�ع3ـــــى�ا(وقــــع�مـــــن�قبــــل

  27" .شخص�,ي�الو'يات�ا(تحدة��م_\كية

  

  : الخاتمة

�مختلف� �ع[\ �به �قمنا � �الذي �والتتبع �ا(�حظة �خ�ل من

�بشكل� �تساهم �2ع�م �وسائل �أن �نقول �أن �نستطيع ا(راحل

�من� �الناخب_ن �استمالة �و,ي �جهة �من �الحدث �صناعة كب_\�,ي

�وان� ،� ��Iا �تتم_� �ال;: �التقنيات �مختلف �ع[\ �أخرى جهة

ا(رشح_ن�,ي��نتخابات��مريكية�يقاتلون�بشراسة�,ي�حرب�

�تأث_\ا�إ �من �لها �(ا ��Iا �يفوز �أن �فIJا �حزب �كل �يسsى ع�مية

كب_\ة�ع3ى�الرأي�العام��مريكي�الذي�يرى�الحدث�و�حداث�

�وسائل� �تقº\حه �الذي �بالعرض �ويؤمن �الشاشات �خ�ل من

� �,ي ��نتخابية �الحرب �أن �كما ،� �كل��أمريكا2ع�م �فIJا يباح

�إAى� �وصو' �والصحية �الشخصية ��مور �من �بداية  j:ء

�الشخصية� �للحريات �حدود �ف� �للمرشح_ن، �ا(الية الفضائح

��تصال� �وسائط �ع[\�مختلف �تعرض �وال;: �الخاصة والحياة

�ا(يكيافلي �مبدءا �،��ةمتبعة �الوسيلة �ت[\ر �والغاية �التناول ,ي

ما¼ي�لحشد�وجمع�وتيم�أيضا�استغ�ل�مواقع�التواصل��جت
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�أوباما� �حققه �وهو�ما ،� �بأصواIWم �والفوز �والناخب_ن ا(ت[\ع_ن

� �2ع�م�2008,ي �وسائل �بقوة ��عº\اف �إAى �يحيلنا �وهو�ما ،

�,ي� �مص_\ية �قضايا �,ي �وتحسم �تغي_\�القرارات �أخرى كسلطة

أي�بلد،�وتعد�أمريكا�نموذجا�ناجحا�,ي�تطبيق�البعد�الفكري�

�و�ستغ :jkالسيا� �ع[\�ل�تصال �cنجاحه ��يجابي � �ل

�2ع�م� �وسائل �,ي �جزئية �لكل �والتفعيل �والتنظيم التنسيق

  . و�تصال�سواء�التقليدية�أو�الحديثة
  

  :الهوامش
1https://fr.sputniknews.com/international/20160606102

5630415-guerre-mediatique-occident/ vue le 28-09-

2016. 

��تصال� -2 �بعملية �وع�ق�Iا ��تصال �وسائل �بودهان، يام_ن

�تونس،�� �دسنة، �دع،دط، �العربية، ��ذاعات �مجلة ،:jkالسيا

 .69،70.ص

3 -- vue le 1-10-2016 a 10 :49 Obama ,%20 une%20 

campagne%20r%C3%A9volutionnaire%20-%20 Lib% 

C3%A9ration.html 
  .نفس المكاننفس المرجع السابق -4
  .نفس المرجع السابق نفس المكان -5
  .نفس المرجع السابق نفس المكان-6
8-� �ا(كتب � ،:jkالسيا� ��تصال �جعفر�عباس، �الدين ،�2س�ميكمال

  .44 ،�دون�بلد،�ص2004،�وAى�الطبعة
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�واخرون، -9 �ا(وسوي �جواد Ójk1داء��مو� �تطور �الجديد، 1ع�م

�والوظيفة �طالوسيلة �العلم:، �والبحث �العاAي �التعليم �وزارة � ،1�،

  .61،�ص�2011العراق،�

9-� �� �الدليم:، �الرزاق �1ستقصائيةعبد �دار�اليازوري،�الصحافة ،

  .35،ص�2،2015عمان،�ط

 10 -�� �الدليم:، �الرزاق �عبد �سبق�1ستقصائيةالصحافة �مرجع ،

  .112�،113ذكره،�ص
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16http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/07/16072

4_hillary_clinton_running_mate_tim_kaine 

17http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/8/

26 .vue le 30- 08-2016 a 22 :15.  
محمد لي صالح، ستيف بانون، على طريقاليمين ا/وربي،   جريدة  - 18
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  لويزة�عباد

  و�تصالكلية��ع�م��"أ"مساعدة� أستاذة                                        

  3جامعة�الجزائر                                                    

  

�ا*فتاحية ��م�� :الكلمات �ا-	ع�م  الضوابط�-منية�التوعية

  .م���ا �ميع	  -منية�ا�تغ��ات�ا
 

Résumé : 
 

À travers cette recherche nous évoquons 
L’approche de l’information sécuritaire afin d’établir 
les fondements juridique, professionnel et éthique qui 
régissent le travail du journaliste, ce qui nous réfère à 
cerner en premier lieu la définition du concept de 
«l’information sécuritaire» qui a suscité plusieurs 
divergences entre les chercheurs et les experts, selon 
différents ongles et variantes. 

 

Tenue par l’obligation méthodologique de citer 
les objectifs et les fonctions de l’information sécuritaire 
,nous avons ressorti les modalités règlementaires qui 
régulent et équilibrent les droits privées et publiques et 
qui constituent des gardes fous pour le journaliste qui 
doit être spécialisé selon notre vision en la matière pour 
échapper aux  dérives, dans un contexte international et 
une conjoncture arabe faisant l’ombre sur l’Algérie, ce 
qui exige une forte  mobilisation des efforts de tous les 
acteurs sociaux y compris les experts en guise de 
protéger notre pays des prédateurs  en élaborant des 
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plans médiatiques et des programmes de sensibilisation 
à même d’affronter scientifiquement ces variables et les 
compagnes tendancieuses sous couvert de la politique 
ou des fausses idéologies rembourrées afin de semer la 
discorde . 

 

En conclusion, il est bien établi que l’efficacité 
de l’information sécuritaire dans de telles circonstances 
est recommandée par une sérieuse coopération et 
coordination entre les services de sécurité et les mass 
medias pour élaborer une formule médiatique efficace 
avec la participation des experts pour réfuter les 
rumeurs en promulguant la citoyenneté et le 
nationalisme et en  stimulant la participation volontaire 
du citoyen à la sécurité nationale.   
 

  : مقدمة
 

� ���تقت� ��م�� �	ع�م �نو&يمقاربة متخصص��كفرع

� �كا3ع�م�حديث �العام �	ع�م �معطف �من �خرج النشأة

� �أو ��Aالريا� �أو �استج�ءوغ��ه... .البيF�Gقتصادي ، 

�ا�رتكزات� ��هم �تؤسس �مضبوطة �منهجية �وفق خصوصيته

��ا�هنية، �ال^�القانونية �إل`_ا��و�خ�قية �يحتكم �أن يجب

  .	ع�مي��م���gي�عمله
  

استنادا�إnى�ذلك�سنتناول�موضوع�	ع�م��م���gي�ضوء�

  :ا�حددات�التالية
  

  .�م���ونشأة�	ع�مجذور� •

  .أهدافه�ووظائفه •
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  .دور�	ع�م��م���gي�التوعية��منية •

  .�م��	ع�م��ضوابط •

  .الحالية�م���gي�ظل�ا�تغ��ات�	ع�م� •
    

  :جذور�و�مفهوم�	ع�م��م��.1
  

���� �مصطلح �حداثة �إnى �	شارة �يمكن �3م12''بداية �،''�ع�م

الذي�لم�يرد�gي�الكتابات��كاديمية�	ع�مية�التقليدية�سواء�

��دبيات� �جل �ركزت �حيث �أو��جن{�، �العربي �ا�ستوى ع�ى

�وليس �و�من �	ع�م �ب�ن �الجدلية �الع�قة �	ع�م��ع�ى ع�ى

�ظهوره� �بدايات �أثار�gي �بذاته �قائم �جديد �كمصطلح �م��

�وnى�ومازال�الكث���من�التباين�gي�التحديد�والتعريف،�مثلما�

  .تباينت��راء�حول�جذور�نشأته
  

� �مصطلح �أن �إnى �و�بحاث �الدراسات �ع�م�''تش���معظم

جامعة�عربي�النشأة،�بزغ�gي�الثمانينات�حينما�شرعت��''3م12

�السنوي� �برنامجها �تنفيذ �gي ��منية �للعلوم �العربية نايف

� �تنامي �ظل �gي �الدوnي،��آفة�ول، �ا�ستوى �ع�ى ا�خدرات

� �إصدار�مجلة �استد&ى �مما �وا�ح�ي �والحياة''	قليم� ' '3من

�بث� �خ�ل �من �الظاهرة �هذه ��كافحة �إع�مية كضرورة

�وكانت� �الجريمة، �بمخاطر �ا�جتمع �وتوعية ��منية الثقافة
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فاتحة�لصدور�العديد�من�ا�ج�ت��منية�ع�ى�مستوى�الدول�

  .العربية
  

� �السنة �نفس �	ع�مية�) 1980(وgي �الندوة �الجامعة نظمت

� �بعنوان ��م�� �	ع�م �حول �3منية�ا*سؤ ''�وnى ولية

��ع�مية �	ع�مية��''للمرافق ��نشطة �فضاءات لتتوسع

�منية�gي�رحاب�الجامعة�لتوعية�الجمهور�إبراز�دوره�كشريك�

� �فعال ��منgي �ع�ى�.... استتباب �جامعة �أول �فكانت إلخ،

� �gي �التخصص �برنامج �تفتح �العربي �العالم �ع�م�''مستوى

�الع''3م12 ��دبيات �تنسب �فيما �مصطلح�، �إط�ق ربية

''� ��م�� �الدكتور ''	ع�م �فايز�الجح12'' إnى �بن الذي�' 'ع?ي

�من� ��من �أجهزة �يصدر�عن �بما ��م�� �	ع�م �مفهوم حدد

مج�ت�ونشرات�وبرامج�وجميع��نشطة�	ع�مية�ال^���_دف�

�ا�بادئ� �تدعيم �ع�ى �لتساعدهم �Fجتما&ي �الو&ي �تحقيق إnى

  )1.(تشكل�سدا�منيعا�ضد�الجريمة�والقيم�	س�مية�ال^�

ويشكل�هذا�التعريف�مدخ��للخوض�gي�مفهوم�	ع�م��م���

�لتنوع� �تبعا �النظري �ال �اكم �gي �مفاهيمه �تعددت الذي

واخت�ف�رؤى�الباحث�ن،�فم¡_م�من�حصر�ا�فهوم�gي�الع�قة�

�اخرون� �و�ربط �ا�جتمع، �ع�ى �و�تداعيا�_ا �و��من �	ع�م ب�ن

ون�الرسالة�	ع�مية�فيما�ذهبت�فئة�ثالثة�إnى�ا�فهوم�بمضم

�ل¤ع�م،� �Fجتماعية �الوظيفة �جانب �من �ا�فهوم النظر�إnى

وقصره�البعض�ع�ى�القائم�با¥تصال�gي�العملية�	ع�مية،�أو�
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ع�ى�وظيفة�	دارات�	ع�مية�gي��جهزة�و�ا�ؤسسات��منية�

�الباحث� �و�من �إع�مية، �رسائل �من �تنتجه �من�و�ما �أيضا ن

  .قصر�ا�فهوم�ع�ى�الدور�الوقائي�ل¤ع�م��كافحة�الجريمة

�gي� �مجملها �gي �تصب �البحثية �وFج¨_ادات �العناصر هذه

  :التعريف�التاnي
  

	ع�م��م���هو�تكامل�جهود�وسائل�	ع�م�الرسمية�وغ���''

الرسمية�مع�جهود�ا�ؤسسات��منية�gي�إنتاج�ونشر�الرسالة�

�ا� �ا�جتمع�	ع�مية �أفراد �و&ي �زيادة �إnى ��_دف �ال^� هنية

�ل©حداث� �الهادفة �وا�عالجة �جهة، �من �وتعزيزه ��من بأهمية

�جهة� �من �ا�جتمع �gي �Fستقرار�والطمأنينة �يحقق �بما �منية

  .''أخرى 

��ساسية� �ا�قومات �من �مجموعة �ع�ى �التعريف �هذا ينطوي

  :ل¤ع�م��م���تتحدد�فيما�ي�ي

�وغ���أ: التكامل-1 �الرسمية �ا�ؤسسات �جهود �تكامل ي

�إnى� �بحاجة �فك�هما ��منية، �ا�ؤسسات �جهود �مع الرسمية

،�وسائل�	ع�م�تستقي�ا�علومات�والبيانات��منية�من��خر

� ��منية(مصدرها �ملزمة�)�جهزة �بدورها ��منية �وا�ؤسسة ،

�وب�ن� �بي¡_ا �الوسيط �بوصفها �	ع�م �وسائل �مع بالتعاون

  .هور الجم
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�العنصر :لرسالةا-2 �عناصر��3سا�1ABو»ي �تخدمه الذي

العملية�	ع�مية�جميعها،�ف¬��ا�ضمون�الذي�ي �جم�الرؤية�

  .والسلوك�Fتصاnي

�للرسالة�: �نتاج-3 �أو�ا�رئي �أو�ا�سموع ���الن¯ وهو�	عداد

	ع�مية،�وإخراجه�gي�صورته�ال¡_ائية�ليكون�جاهزا�للجمهور�

  .ا�س¨_دف

�الرسالة�: هنيةا*-4 �إنتاج �gي �ا�هنية �شروط �استيفاء �أن أي

�مث� �ا�رئية �	ع�مية �فالرسالة �أو�نشرها، �ب²_ا �أن�: قبل ¥بد

�إنتاجها� �مراحل �جميع �gي �واح �افية �مضمو³_ا �gي �مؤثرة تكون

  ...)التصوير،�	ضاءة،�الصوت،�(

�للرسالة�: النشر-5 �ا�ناسبة �	ع�مية �الوسيلة �اختيار أي

�	ع�م �(ية �مكتوبة ��–صحافة ��–إذاعة قنوات��–تلفزيون

	ع�م�الجديدة�مثل�شبكات�التواصل�Fجتما&ي،�اليوتيوب�

  )وغ��ها

�الهادفة-6 �	ع�مية�: ا*عالجة �الرسالة �عرض �طريقة أي

�ال¡_اية� �gي �و»ي �م¡_ا، �الغرض �وتؤدي �التأث���ا�طلوب لتحدث

  .ترجمة�لرؤية�القائم�با¥تصال

� �	غراق �اخت�فها�دون �ع�ى ��م�� �	ع�م �تعاريف �gي كث��ا

  :وتعددها،�سنورد�هنا�أبرزها�استشهادا

	ع�م��م���هو�فرع�من�فروع�	ع�م�ا�تخصص�الذي�'' •

�تخص� �بموضوعات �منه �أو�شريحة �إخبار�الجمهور �إnى ¸_دف



203 

 

�من�ويقوم�به�رجال��من�ذا�_م،�كما�يقوم�به�رجال�	ع�م�

��مر�يت �كان �3نتاج�إذا �مباشرة �بطريقة �إما ��من �برجال علق

�والتلفزيونية� �	ذاعية ��منية �كال�¹امج �	ع�مية الرسائل

�مثل� �غ���مباشرة، �بطريقة �أو �وغ��ها، �السينمائية و�ف�م

�بشكل� �ومجرياته ��منية ��حوال �بأخبار �الصحف تزويد

  )2(''.موضو&ي�يعتمد�ع�ى�ا�علومات�ا�وثوق�«_ا

�م���هو�القدرة�ع�ى�ردم�الفجوة�ال^��قد�تظهر�أو�	ع�م�'' •

ال^��ظهرت�فع��ب�ن��جهزة��منية�وا�واطن،�ال^��يصعب�أو�

�من� �أي �النو&ي، ��م�� �	ع�م �خ�ل �من �إ¥ �ردمها �يمكن ¥

�gي� �الجودة �إnى �با3ضافة ��م�� �	ع�م �gي �الجودة خ�ل

� �يستد&ي �ما �وهو �عامة، �بصورة ��منية بدوره�الخدمات

الجرأة�ع�ى�إعادة�النظر�gي�الطريقة�أو��سلوب�الذي�تنتهجه�

�جهزة��منية�gي�التعامل�مع�الجمهور�العريض،�وgي�تقديم�

  )3(''.خدما�_ا�وبخاصة�خدمات�	ع�م��م��

	ع�م��م���له�فلسفته�ومقاصده�وال^��م¡_ا�زيادة�تأث���'' •

ا�تخصصة�وعن��فاعلية�ما�يصدر�عن�أجهزة�وسائل�	ع�م

جهات��من�من�نشاطات�إع�مية�ذات�طابع�أم��،�تقدم�من�

خ�ل�	ذاعة�والتلفزيون�والصحافة�إnى�غ���ذلك�مما�يقصد�

�أمنية� �توعية �الناس �من �ممكن �قدر �أك�¹ �توعية به

  )4(''.متوازنة
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�والثوابت�'' • �للحقائق �الصادق �النشر �هو ��م�� 	ع�م

�ا �وFتجاهات �و�راء �بث��منية �إnى �والرامية �«_ا �تصلة

�خ�ل� �الجماه���من �نفوس �gي �والسكينة مشاعر�الطمأنينة

�بأبعاد� �قناعا�_م �وترسيخ ��منية، �با�عارف تبص��هم

�الجريمة� �مواجهة �gي �مساند�_م �وكسب ��منية، مسؤوليا�_م

وكشف�مظاهر�Fنحراف،�أي�أن�	ع�م��م���هو�	خبار�عن�

  ) 5(''.منا�علومات�ا�تصلة�با� 

من�جهة�أخرى�جزء�كث���من�التعاريف�حصر�مفهوم�	ع�م�

�ب�ن� �انتشاره �يفسر�ك¿�ة �وهو�ما �الشرطي، �الجانب �gي �م��

�هذه�التعاريف� �	ع�م،�ومن�أبرز رجال��من�منه�ب�ن�رجال

	ع�م��م���يش���إnى�تلك�ا�ساحة�'' :ما�ورد�عن�ا�ناوي�أن

شرطي�بوسائل�	ع�م�ا�ختلفة�	ع�مية�ا�خصصة�للعمل�ال

  )6(''.وذلك�ل¤ع�م�الشامل�عن�الشرطة�كجهاز�رسم��متكامل

�للتواصل� �جسرا ��م�� �اعتبار�	ع�م �يمكن �ا�نطلق �هذا من

�مضمونه� �¸_دف �كونه �	ع�مية �و�جهزة ��منية ��جهزة ب�ن

إnى�إبراز�جهود�رجل�الشرطة�وكسب�ثقة�وتعاون�الجمهور�gي�

إيصال�الرسالة�الشرطية�بفعالية،�ويتوقف�ذلك�إnى�ا�قابل�و 

حد�بعيد�ع�ى�قدرة�وتفوق�الع�قات�العامة�بأجهزة�الشرطة�

�وعيه� �مستوى �ورفع ��منية �با�علومات �ا�واطن �إمداد gي

  . �م���من�خ�ل�إبراز�مجهودات�الشرطة�gي�تحقيق��من
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�و�ج �الجمهور �ب�ن �التفاعل �جزئية �التاnي �التعريف هزة�وي�¹ز

�ومضمونه �من�'' : �منية، �Fستفادة �يتضمن ��م�� 	ع�م

�الجماه��� �تفاعل �لضمان �الجماه��ي �التعب���Fتصال وسائل

�الجيد� �با�داء �تبص��هم �خ�ل �من ��منية �ا�نظمات �هذه مع

�الجهود� �تعكس �وجلية �واضحة �بصورة �ا�نظمات لهذه

�با� �و�_يب �والنظام، ��من �حفظ �سبيل �gي واطن�ن�ا�بذولة

  )7(''.التعاون�gي�سبيل�مكافحة�كل�ما�يعيق�تحقيق�ذلك

�ا�فكرين� �من �فهناك �عربية، �التعاريف �أغلب �أن ورغم

من�عرف�	ع�م��م����''دونالد�ريمر''الغربي�ن�ومن�ضم¡_م�

� �دون�''بكونه �دولة �لكل �الوطنية �ا�صالح �يرا&ي �الذي 	ع�م

  )8(''أن�يتعارض�مع�رسالة�	ع�م�وأهمي¨_ا

�يمكن� �التعاريف �من �النخبة �هذه �استعراض �خ�ل من

  :استخ�ص�النقاط�التالية
  

�	ع�م�1- �وسائل �مختلف �يوظف �هادف ��م�� �ع�م

�م �تحقيق �إnى �وتغي���وFتصال �الجريمة �ومكافحة ��من طلب

  .الصورة�الذهنية�السلبية�لرجل��من�لدى�الجمهور 

�والتوعيةيصنف�	ع�م��م���gي�خانة��نشطة�الدعوية�2-

�سواء� �حد �ع�ى �و	ع�مية ��منية ��جهزة �«_ا �تقوم ال^�

  .للحفاظ�ع�ى�استقرار�ا�جتمع
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�الجمهور 3-  �إقناع �إnى ��م�� �	ع�م �التعاون��يسÆى بضرورة

  .مع�أجهزة��من�ومسؤوليته�ودوره�gي�محاربة�الجريمة

�وا�علومات�-4 �الحقائق �تقديم �gي ��م�� �	ع�م �أهمية ت�¹ز

�والتأوي�ت� �الشائعات �أمام �ا�نافذ �سد �وبالتاnي �منية

  ا�غرضة�وتعزيز�الثقة�ب�ن�الجمهور�وهذه��جهزة������

�ض �ت�¹ز �التعاريف �هذه �أرضية �نوع�ن�ع�ى �ب�ن �التفرقة رورة

  :من�	ع�م��م��

ع�م��م���الذي�تضطلع�به�وسائل�	ع�م�الجماه��ي�-
ّ

	

وتؤديه�gي�إطار�وظيف¨_ا�Fجتماعية�والسياسية�gي�ا�جتمع�

�أو� �الزراعية �أو �العسكرية �الجهود �شأن �ذلك �gي شأنه

  .إلخ�وهو�محور�اهتمامنا...Fقتصادية

�ال-     ��م�� �والع�قات�	ع�م �	ع�م �إدارة �به �تضطلع ذي

العامة�gي�أجهزة�الشرطة�«_دف�التغطية�الواضحة�والسريعة�

  )   9(لكل�ا�واقف�و�زمات��منية�«_دف�كسب�ثقة�الجماه��

ع�ى�قاعدة�التعريفات�السابقة�ندرج�التعريف�التاnي�ل¤ع�م�

  :�م��

''� �وسائل �تبذلها �ال^� �الجهود �هو ��م�� �ع�ى�	ع�م 	ع�م

� �تلفزيون (تنوعها �إذاعة، �أو�..) .صحافة، �الخاصة بمبادر�_ا

....) شرطة-درك- بإيعاز�من�الجهات��منية�ذات�الع�قة�جيش

�والطمأنينة� ��من �استتباب �gي �ا�ؤسسات �هذه 3براز�مسا&ي

برسم�صورة�ذهنية�إيجابية�ومشرفة�عن�رجل��من،�وتثم�ن�
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�م ��م�� �العمل �ومتطلبات �حاجيات�أهداف �إشباع �خ�ل ن

الجمهور�ب Ëويده�بمختلف�الحقائق��منية�وشحذ�همته��د�

�الجريمة� �مكافحة �مجال �gي �¥سيما ��من �لرجل �العون يد

  .بأشكالها�القديمة�وا�ستحدثة
  

  :أهداف�ووظائف�	ع�م��م��.2
  

� �ونستخلص�إن �نستنتج �يجعلنا �التعاريف �هذه �gي التمعن

�	ع �أهداف �أهم �هدفا�بمقتضاها �يشكل ¥� �الذي ��م�� �م

��فراد� �و�توعية �و�إرشاد �تعليم �هو�وسيلة �بقدر�ما �ذاته بحد

�اتخاذ� �خ�ل �من ��منية، �ا�عادلة �gي �طرفا �لجعلهم ا�جتمع

�يمكن� �كما �الجريمة، �ارتكاب �من �تحد �ال^� التداب���الوقائية

ل¤ع�م��م���أن�يكون�رادعا�للمنحرف�ن�و�منÌ_ا�لهم�و�تتج�ى�

�التنامي�أهم �الحاضر�بالنظر�إnى �الوقت �gي ��م�� �	ع�م ية

�ربط� �يتطلب �مما �و	رهاب، �الجريمة ��عد¥ت الواضح

ا�واطن�ن�«_موم�بلدهم�و�غرس�ا�فاهيم��منية�لد¸_م،�ومن�

�عن� �و�ا�تفرعة ��م�� ��ع�م �أهداف �أهم �إجمال �يمكن هنا

  :	ع�م�العام�فيما�ي�ي

الوقاية�''انط�قا�من�مبدأ��:وقائية�أهداف�إع�مية�استباقية -

�الع�ج �تبص���''خ���من �gي ��م�� ��ع�م �مهمة �ت�¹ز �حيث ،

�شأنه� �من �ما �وكل �الجريمة �وقوع �منع �بأساليب ا�واطن

�إنشاء� �أهمية �ت�¹ز �وهنا �وممتلكاته، �أمنه �ع�ى الحفاظ
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�مع� �الجهود �تنسيق �خ�ل �من �الجريمة �مكافحة جمعيات

يح�مشاركة�أوسع�للجمهور�gي�مكافحة�ا�جتمع�ا�دني،�ال^��تت

�السلوكيات� �محاربة �التبليغ، �ح�ل �من �وقوعها �قبل الجريمة

غ���السوية�واح �ام�للوائح�والقوان�ن�وهو�ما�يعرف�بالتوعية�

  .  �منية

تتمثل�gي�حماية�ا�جتمع�: أهداف�إع�مية�اجتماعية -

�ضد� �ا�جتمع �وتحص�ن �Fجتما&ي، �السلوك ورعاية

�بالق ��نماط�الجريمة �وكشف �وال �بوية ��خ�قية يم

إلخ،�...ا�خدرات،�الدعارة�آفةالسلوكية�ا�نحرفة�مثل�

با3ضافة�إnى�ا�ساهمة�gي�إدماج�ا�جرم�gي�ا�نظومة�

�ع�ى� �ومساعدته �تقويمه �خ�ل �من ا�جتمعية

  .استعادة�السلوك�السوي 

وتتم�من�خ�ل�التأث���ع�ى��:هداف�إع�مية�توجOPيةأ -

  .الرأي�العام�لتب���اتجاهات�أمنية�معينة

�وترفOPية - �تسويقية �إع�مية �لفتح�: أهداف لل �ويج

��جهزة� �منتس{� �وإع�م �شا«_ها، �ما �أو مسابقات

�منية�بكل�ما�يتعلق�بمجا¥ت�تخصصا�_م�ا�رتبطة�

  .بتحس�ن�مستوى��داء

�الوظ� �أهم �3ثارة �تجرنا ��هداف �«_ا�هذه �يختص �ال^� ائف

  :	ع�م��م���وال^��يمكن�رصدها�gي�هذه�النقاط
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�الدولة،�- �نطاق �داخل �تعقد �ال^� �الدولية �ا�ؤتمرات تغطية

  .وتنظيم�مؤتمرات�صحفية�موازية�تنشطها�قيادات�أمنية

�التشكيك�- �إnى �والهادفة �ا�غرضة ��جنبية �للحم�ت التصدي

  .gي�أمن�الب�د

- 	� �وسائل �اتجاهات �ا�حلية�رصد ��نباء �ووكا¥ت ع�م

و�جنبية�وتحليل�مضمو³_ا�وFس �شاد�بما�تحويه�gي�صياغة�

  .الخطط�	ع�مية�ال^��تدعم�رسالة�العمل��م��

�مختلف�وسائل� - وضع�أسس�التناول�	ع�مي�بالتنسيق�مع

�ا�ؤسسة� �وإنجازات �لجهود �م¡_ا �العمومية �¥سيما 	ع�م

�ا ��هداف �وفق �لصالح��منية �العلم� �و�سلوب �حددة

  .ترسيخ�انطباعات�إيجابية�ع�ى�فعالية��داء��م��

� �بسلسلة �هنا �التلفزيون��الريبورتاجاتونستدل �ينجزها ال^�

الجيش،�الدرك�والشرطة�: العمومي�الجزائري�حول�مؤسسات

��بواب� �الدفعات، �تخرج �هامش �ع�ى �مناسباتيا سواء

لعالم��للجمارك�أو�دوريا�gي�ا�فتوحة،�عيد�الشرطة،�اليوم�ا

�وتجدر� ��م��، �للمنتوج �لل �ويج �ال�¹امجية �شبك¨_ا سياق

� �سلسلة �إnى �هنا �التنسيق�'' جيشنا''	شارة �أوجه �من كوجه

� �تنجز�هذه �ال^� �العسكرية �ا�ؤسسة �الريبورتاجاتب�ن منذ��

��عرفة�) قةيدق13(سنوات �ا�واطن �مع �جسر�اتصال بوصفها

� �ا�ؤسسة �العملياتيةمسار�تطور �و�إنجازا�_ا و�ب�ن��العسكرية

�ا�نتوج� �هذا �ببث �يقوم �الذي �الجزائري �العمومي التلفزيون
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�وFستمرارية� �الديمومة �له �يحسب �أك¿��ما �و�لعل 	ع�مي،

�و� �بنائه � �واح �افية �منهجية � �إnى �،با3ضافة �سنوات منذ

  .إخراجه

�العمومي� �التلفزيون �دأب �أيضا �طوال �سنوات �مدار ع�ى

�الك�¹ى�الجزا �التحقيقات �من �مجموعة � �وبث �إنتاج �ع�ى ئري

)� �ب�ن �مد�_ا �ساعة�52ت �اوح �أك¿��من �و ��S''):دقيقة عيون

�''تنام �التحدي''، �ومهام''''مسWXة �الزرق''''رجال من�''''دورية

�الشرطة �الشرطة''،''سجل �خطى �''ع?ى بصمات�''،

�الخمسXن'' ،''�ح`Wافية �عنوان�''ابنة �عند �لتستقر ،

منذ�سنوات�كبصمة�إع�مية�أمنية�شرطية�رافق��''التحقيق''

من�خ�لها�التلفزيون�مسار�تطور�و�عصرنة�جهاز�الشرطة�gي�

�ل �ا�صادف �الوط�� �عيده �هامش �ع�ى �ا�يادين �22 ــمختلف

  . جويلية

تقديم�التسهي�ت��ختلف�وسائل�	ع�م�ا�كتوبة�ا�سموعة� -

  .وا�رئية�3عداد�ا�وضوعات��منية

�خ�ل��تنسيق - �من �و	ع�مية ��منية ��جهزة �ب�ن العمل

�وشبكة� �و�جنبية �العربية ��نباء �وكا¥ت �تبثه �ما متابعة

  .	ن �نت�بواسطة�فريق�متخصص�من�عناصر�	ع�م��م��

�بكافة�- �3ع�مهم ��م�� �الجهاز �منتس{� �مع �التواصل دعم

�من� �الرفع �«_دف �احتياجا�_م �ع�ى �والوقوف ا�ستجدات

  .ا�_ممعنوي
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�الشأن�- �تتناول �ال^� �والبيانات �والدوريات �النشرات إعداد

�وإخطار�وسائل� �و�زمات �الخاصة �الظروف �gي �¥سيما �م��

  .	ع�م�«_ا�لقطع�دابر�ا� �بص�ن�بأمن�الب�د�والعباد
  

  :دور�	ع�م��م���gي�مجال�التوعية��منية.3
  

م��م���»ي�إسقاطا�ع�ى�ما�تقدم،�فإن�إحدى�أهم�مهام�	ع� 

�م¡_ا� �التقليدية �الجرائم �من �للحد ��منية �الثقافية التوعية

�gي� �وFتصال �	ع�م �تكنولوجيات �أفرز�_ا �ال^� وا�ستحدثة

�ا�علوماتية �كجرائم �السل{� �واستغ�لها والجريمة� توظيفها

�بيئة� �نشأة �دون �للحيلولة �والقارات �ل©وطان �العابرة ا�نظمة

خصية�غ���السوية،�الخارجة�عن�حاضنة�تسهم�gي�نشأة�الش

�وحده� �ليس �العقاب �مبدأ �أن �ذلك �والقانون �ا�جتمع قواعد

  .الرادع�للمجرم�ن

�تفاعل� �إحداث �ع�ى �قدر�_ا �gي ��منية �التوعية �أهمية ت�¹ز

�ف¬�� �أو�القضية، �الظرف �مقتضيات �حسب �أو�سل{� إيجابي

إثارة�الو&ي�وتنميته�تجاه�قضية�أو�قضايا�معينة�«_دف�’: تع��

�الرأي�تغ �اتجاهات �تغي���وتعديل �أو �السلوكية، ي����نماط

�اتجاهات� �إnى �سلبية �اتجاهات �من �القضايا �هذه �تجاه العام

�طبيعة� �حسب �ومواجهة �رفض �إnى �تعاطف �أو�من إيجابية،

�ع�ى� �يتع�ن �الذي �وا�وقف �ا�جتمع �gي �وتأث��ها القضية

  ) 10(''ا�جتمع�اتخاذه�م¡_ا
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gي��إتباعهبالتاnي�تركز�التوعية��منية�ع�ى�السلوك�الواجب��

مختلف�ا�واقف��منية�بالتحسيس�من�خطر�الوقوع�ضحية�

لبعض�الجرائم،�و�التعريف�بجهود��جهزة��منية�و�دورها�gي�

�	قناعية� �ا�داخل �هذه �إسناد �ضرورة ��من،مع إرساء

 	� �خ�ل �من �ا�واطن �تعاون �أهمية �ع�ى �عن�بالتأكيد ب�غ

�ويتطلب� �ا�واطنة، �حس �عن �ينم �حضاري �كأسلوب الجرائم

� �تدعيم ��منية،��آلياتذلك �والجهات �الجمهور �ب�ن Fتصال

�تواصلها� �قنوات �بتفعيل �منوطة ��منية ��جهزة �فإن �ثم ومن

�والقوالب� �والفنون �التقنيات �gي �ا�عاصرة �الثورة �ظل gي

«� �	ع�مية �القوة �أصبحت �أن �بعد �القوة�	ع�مية ي

�gي� �Fجتماعية �التوعية �تحقيق �ع�ى �والقادرة ا�سيطرة

�لكل� �الخاصة �	قناعية �اعتبار�ا�قدرة �مع ��منية، القضايا

�للجمهور� �ووفقا �تعالجه �الذي �ا�وضوع �وفق �إع�مية وسيلة

�Fجتماعية� �وأوضاعه �الفكري �ومستواه �إليه �تتوجه الذي

�إ �	ع�مية، ��بحاث �أكدته �كما �ب�ن�والثقافية �الجمع �أن ¥

  .أك¿��من�وسيلة�يمكن�أن�يحقق�نتائج�أك¿��فاعلية

�بتعدد� ��منية �التوعية �مجا¥ت �وتتنوع �تتعدد وعموما

�ما� �مكان �gي �مهددا �صار��من �فكلما �العام، ��من وشمولية

اتسع�ا�جال�أمام�	ع�م��م���للقيام�بدوره�التوعوي�ولعل�

�ي �ما ��م�� �	ع�م �واجبات �أهم �بالعمليات�من Òسم

�بآثارها� �للتوعية �الجريمة �وقوع �قبل �الوقائية �أو Fستباقية
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�حيث� �رادعا �تكون �لعلها �ع¡_ا �ا� �تبة �والعقوبات السالبة،

� �فايز�الجح12''يقول �بن �بمخاطر�الجريمة�’' ع?ي �الو&ي إن

�ضح �أو �مرتكب`_ا �يقتصر�ع�ى ¥� �يمتد�وFنحراف �بل اياها،

رى�gي�ا�جتمع،�وهذا�ما�يزيد�من�أهمية�خليصل�إnى�أطراف�أ

�و�ضرورا�_ا ��منية �تتجسد�)11(''التوعية �ذلك �ع�ى �زيادة ،

فعالية�التوعية��منية�gي�مجال�مكافحة�ا�خدرات�باعتبارها�

افة�العصر�بتنظيم�حم�ت�التوعية�و�التحسيس�ع�ى�مستوى�

�با�  �التوعية �ا�رورية، �التوعية �وغ��ها، �و�الدينية من�ال �بوية

�البيئية �التوعية �الراهن�...Fقتصادي �تداعيات �غ���أن إلخ،

�الجزائر�كقطب� �ع�ى �بظ�لها �تلقي �ال^� �الحاnي �العربي �م��

�بالتوقف� �تلزمنا �و�	قليمية �العربية �ا�نظومة �ضمن فاعل

  .''إع�م�3زمة''عند�

�وع�ى� �ما، �نوع �من �بأزمات �تمر�ا�جتمعات �أن �الطبيÆي فمن

� �تعمل �أن �من�الدولة �ويعت��¹ذلك �إع�ميا، ��زمة �إدارة ع�ى

��ا� �وذلك ��م�� �	ع�م �«_ا �يضطلع �وأخطر��دوار�ال^� أدق

يحيط�با�زمة�من�معلومات�كث��ة�ودقيقة�وخط��ة�ع�وة�ع�ى�

�واستقرار� �با�من �وتتعلق �ومتصاعدة �ومتسارعة �متنامية أ³_ا

�. ا�جتمع �كان ��وقا''فإذا �gي �مطلوبا ��م�� �العادية�	ع�م ت

�والتوعية،� �والتعليم �	رشاد �لغايات ��من �أجهزة �تمر�«_ا ال^�

�gي� �أك¿� �ومطلوبا �وأهمية �ضرورة �أشد �يصبح �	ع�م فإن
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أوقات�الشدة�و�زمات�والكوارث�والعمليات�الخاصة�بمحاربة�

  ).12(''	رهاب

�واستماتة� �اح �افية �عن �الشع{� �الوط�� �الجيش �أبان وقد

� �مكافحة �gي �العمليات�مشهودة �خ�ل �من �	رهاب فلول

النوعية�ا�حققة�تباعا�وال^��جعلت�منه�بحق�مرجعية��جهزة�

�رافق¨_ا� �ال^� �ا�جهودات �و»ي �و	فريقية، �العربية، �من

مختلف�وسائل�	ع�م�وبخاصة�التلفزيون�العمومي�الجزائري�

�الوط��� �الجيش �مفارز �تحققه �بما �الجمهور �إع�م �خ�ل من

العيون�ال^��¥�تنام�تحت�جنح�الظ�م�ليأمن�الشع{��صاحب�

  .ا�واطن�من�كل�خوف�محتمل

هذه�ا�رافقة�	ع�مية��منية�تحركها�قناعات�سمو�مصلحة�

�ضوابط� �وتحكمها ��وnى �بالدرجة �الرؤى �اخت�ف �ع�ى الوطن

مهنية�قانونية�وأخ�قية�مهما�اختلفت�نظم�	ع�م�من�قطر�

�ا�خر �gي �الضوابط �هذه �وتتمثل �الشرف�، �ومواثيق لقوان�ن

وانحرافات�حيث��انز¥�قات	ع�مية�ال^��تحول�دون�حدوث�

�م¡_ا� �يستمد �ال^� �ا�همة �ا�صادر �من �	ع�م �وسائل تعد

�كما� ��منية، �و��حداث �ا�وضوعات �عن �معلوماته الجمهور

�لجمهورها� �الذهنية �الصورة �تكوين �gي �الوسائل �هذه تساهم

الشخصيات��منية،�كما�أ³_ا��حول�القضايا�و�ا�وضوعات�و 

تعمل�ع�ى�ترتيب�اهتماماته�و�أولوياته�حول��حداث��منية،�
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�وفق�نظرية� �بعي¡_ا �قضايا مما�يحدث�نوعا�من�Fتفاق�حول

  ).12(''ترتيب��ولويات
  

  :ضوابط�	ع�م��م��.4
  

�gي� �والتوسع �أخبار�الجرائم �بتغطية �	ع�م �وسائل �قيام إن

�أثار  �وب²_ا �اهتمام��نشرها �موضع �وكان �مستمرا، ويث���جد¥

�	ع�مي� �التناول �أن �إnى �ذلك �ويرجع �والدارس�ن، الباحث�ن

�ا�تباينة� �والحقوق �ا�صالح �من �عددا �يمس ��منية للقضايا

  :وا�تعارضة�تتمثل�فيما�ي�ي

��ع�م حقوق  - �gي�: وسائل �	ع�م �وسائل �حق �يعد حيث

الجمهور�أحد�أهم�أركان�الحصول�ع�ى�ا�علومات�و�نقلها�إnى�

�ا�تعلقة� �ا�علومات �ع�ى �وينطبق �Fتصال، �و �	ع�م حرية

بالجريمة�ما�ينطبق�ع�ى�كافة�ا�علومات�و��حداث،�ومن�ثم�

�ع�ى� �و�الحصول �الجريمة �تغطية �gي �	ع�م �وسائل �حق فإن

معلومات�م¡_ا�هو�حق�تستمده�هذه�الوسائل�من�مبدأ�حرية�

	� �خاصية �أن �كما �تجعل�	ع�م، �الجريمة �تطبع �ال^� ثارة

وسائل�	ع�م�تتسابق�gي�تغطيته،�غ���أن�إط�ق�حرية�النشر�

�إnى� �يؤدي �قد �ضوابط �بدون ��منية �للموضوعات �البث أو

�صدق� �و�تحري �بالدقة �Fل Ëام �يتم �لم �،ما �عديدة سلبيات

�ضمن� �ومن �ا�بالغة، �و �	ثارة �gي �	غراق �عدم �و ا�علومة

  :ضا�إnى�السلبيات�نش���أي



216 

 

��شخاص�- �إnى �	ساءة �حد �إnى �الجرائم �نشر �gي ا�بالغة

�مجتمع �أسماء �نشر �غرار �ع�ى �الفتيات�: وعائ��_م، وصور

  .ضحايا�Fغتصاب

  .التعاطف�مع�ا�جرم�وتأث���ذلك�ع�ى�الجمهور -

�لدى�- �¸_ز�صور�_م �بما ��من �رجل �وهيبة �قيمة �من 	نقاص

  جمهور�ا�تلق�ن

�بو - �ا�¨_م�ن �محاكم¨_م�محاكمة �قبل �العام �الرأي اسطة

  .بواسطة�القضاء

  ان¨_اك�أخ�قيات�مهنة�	ع�م-

�الجمهور  - �بموضوعات�: حقوق �يعلم �أن �الجمهور �حق فمن

�وا�جتمع� �الفرد �حياة �تأث���ع�ى �لها �أحداثا �باعتبارها الجريمة

�ا�علومات� �هذه �ع�ى �الجمهور �حصول �إن �ثم واستقراره،

� �أداء �ع�ى �الرقابة �من �حماية�يمكنه �gي ��منية �جهزة

�	ع�م� �وسائل �قيام �فإن �ثم �ومن �وا�متلكات، �شخاص

  .بإمداد�الجمهور�با�علومات،�عملية�هامة�وضرورية

�ا*جتمع - �من�: حقوق �القصاص �gي �ا�جتمع �حق وم¡_ا

ا�جرم�ن�وحماية�نفسه�من�الجريمة�والعمل�ع�ى�الحد�م¡_ا،�

القيود�ع�ى�حرية��وحماية�هذه�الحقوق�تؤدي�إnى�فرض�بعض

�نشر�الجرائم� �Fعتبار�بأن �ع�ن �gي ��خذ �مع �	ع�م وسائل

�ضد� �اجتماعيا �دفاعا �يشكل �وهذا �الع�نية، �ركن يحقق
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�با�نظمة� �الجمهور �معرفة �زيادة �إnى �يؤدي �كما الجريمة،

  .ومعرفة�العقوبات��ن�يخالفها

من�أهم�حقوق�ا�¨_م�أن�تتوفر�له�كل�فرص��:حقوق�ا*Ogم -

�بواسطة�الدف �عادلة �محاكمة �ع�ى �والحصول �نفسه، �عن اع

�نشر� �أن �شك �و¥ �	ع�م، �وسائل �بواسطة �وليس القضاء

�با3ضافة� �الحقوق، �هذه �يؤثر�ع�ى �	ع�م �وسائل �gي الجرائم

�فإنه� �ب�¹اءته �ا�حكمة �حكمت �وإن Ò^ح� �سمعته �تشويه إnى

�ا�جتمع �من �بإدانته �يواجه �فإن�. سوف �أخرى �ناحية ومن

�ح �محاكمة�الع�نية �gي �لحقه �ضمانا �تشكل �كو³_ا �للم¨_م ق

  .عادلة

�ب�ن� �توازن �إيجاد �ضرورة �إnى �ماسة �تبدو�الحاجة �تقدم مما

� �الدكتور �أضاف �فيما �والخاصة، �العامة �بن�''الحقوق بركة

�الحوشان �تقت����' 'زامل �ال^� �لنشر��خبار��منية مق �حات

  :إط�ع�الرأي�العام�عل`_ا�وفق�شروط�وضوابط�أهمها

دم�نشر�كل�ما�يروع�الرأي�العام�ويوÕي�بعدم�وجود��من�ع -

�أساليب� �إبراز �gي �و	طناب �	ثارة �خ�ل �من �ا�جتمع gي

  .	جرام

  .عدم�ذكر�أسماء�ا�¨_م�ن�لتسهيل�اندماجهم�gي�ا�جتمع -

�حا¥ت� - ��³_ا ��من �لرجال �الفردية ��خطاء �تضخيم عدم

�Fحت �تولد �و�³_ا �عل`_ا �يقاس ¥� �نفوس�منفردة �gي قار

  .ا�واطن�ن
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ا�¨_م�بريء�ح^�Òتثبت�إدانته،�مما�يع���إرجاء�النشر�أو�البث�-

  .إnى�ما�بعد�ا�حاكمة

  .استقاء��خبار�من�مصادرها��منية�ا�وثوقة-

�ضبط�- �لتحقيق �الجريمة �أخبار �نشر �بمتابعة Fهتمام

  .اجتما&ي�قوي�ورد&ي�من�خ�ل�إفشاء�عقوبة�بعض�الجرائم

�ع- �جمعيات�التأكيد �خ�ل �من �الجرائم �مكافحة �أهمية �ى

  .ا�جتمع�ا�دني،��خصائي�ن�وغ��هم

.عدم�	سراف�gي�نشر�جرائم�القتل�والسرقة�تفاديا�للتقليد-  

عدم�استغ�ل�الخ��¹ل�نتقام�والتشه��،�واستعمال�حق�الرد�-

  .بشكل�تعسفي

  .التوسع�gي�نشر�القوان�ن�وتقديمها�بطريقة�مبسطة- 

تم�تطعيمها�بأخرى�تكميلية�gي�اجتماع�بتونس��هذه�الضوابط

  :مؤداها�1998سنة�

يحظر�ع�ى�وسائل�	ع�م�نشر�كل�ما�من�شأنه�	ضرار�بأمن� -

  .الدولة�الداخ�ي�والخار×ي

�وعدم�- �ا�جتمع �gي �الف ن �إثارة �	ع�م �وسائل �ع�ى يحظر

  .اح �ام�القوان�ن

�وا�علومات� - ��نباء �ع�ى �الحصول �gي �الحق للصحفي

و	حصاءات�من�مصادرها�ونشرها�وعدم�إجباره�ع�ى�إفشاء�

  .مصادر�معلوماته
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ال Ëام�الصحفي�أثناء�عملية�النشر�بمبادئ�الدستور�وأحكام�-

  .القوان�ن�وأخ�قيات�ا�هنة�وا�وضوعية

�أو� - �خ�¹ا �بتت �أو �نشرت �إع�مية �وسيلة �كل �ع�ى يجب

تصريحات�غ���صحيحة�تصحيح�ذلك�مجانا�وgي�نفس�ا�كان�

  .أو�الوقت�وبنفس�الحروف

�حكم� - �أي �مجانا �تنشر�أو�تبث �أن �	ع�م �وسائل �ع�ى يجب

  .³_ائي�بانعدام�وجه�الدعوة�أو�ال�¹اءة�عل�شخص�ا�_مته

�أمر�- �إذا �قائم �جنائي �تحقيق �بشأن �أخبار �نشر �يجوز ¥

���بجعله�سرياAالقا.  

�مالية�أو�تقديم�وعود� - يحظر�ع�ى�وسائل�	ع�م�دفع�مبالغ

� �تنت¬��للشهود Ò^ح� �معينة �قضية �حول �معلومات لتقديم

  .إجراءات�ا�حاكمة

� �أضاف �ضرورة�آباحثون �gي �تخ Ëل �أخرى �ضوابط خرون

�دقة� ��حداث، �قضايا �gي �والحذر �ال �بوي �الجانب مراعاة

اختيار�الصور�ا�رافقة�للخ�¹،�وكذلك�تجنب��لفاظ�النابية�

 والعبارات�ال^��تخدش�الحياء�

� �«_ذه �Fل Ëام �بعيد�حدود �حد �إnى �رهن �تقديري �gي الضوابط

�بدورها� �مشروطة �تبقى �ال^� ��م�� �	ع�مي �كفاءة بمدى

بضرورة�التخصص�ال^��تتيح�له�التعامل�مع�	ع�م�تخطيطا�

وإنتاجا�ونشرا�وتقويما،�زيادة�ع�ى�الحس�	ع�مي�العاnي�الذي�

�أن� �مهما �أضÚى �حيث �الجمهور �حاجات �يتحسس يجعله
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 �� �إعدادا�يستثمر�	ع�م �ويعدها �البشرية �الطاقات �gي م��

�ومراكز� �معاهد �إنشاء �خ�ل �من �إ¥ �ذلك �يتأتى �ولن جيدان

�إفراد� ��قل �ع�ى �أو ��م��، �	ع�م �gي �متخصصة تدريب

مقررات�لها�gي�كليات�	ع�م،�تحقق�gي�فحواها�وسياسا�_ا�و�

برامجها�و�مخرجا�_ا��هداف�ا�نشودة�و�ترتبط�ارتباطا�وثيقا�

  .الواقع،�وبمشك�ت�ا�جتمعات�و�احتياجا�_ا�الحقيقيةب

هذه�القيم�الواجب�توفرها�gي�	ع�مي��م���»ي�بمثابة�رقيب�

يحكمه�من�الداخل�و�ال^��تجعله�حريصا�ع�ى�Fل Ëام�با�عاي���

�مسؤولية� �من �يجعل �مما ��م��، �القطاع �و�بطبيعة ا�هنية

 �� �بالدرجة �ذاتية �مسؤولية ��م�� �ا�سؤولية�	ع�م �قبل وnى

النظامية�ال^��يقصد�«_ا�مجموعة�اللوائح�و��نظمة�الخاصة�

� �يجب �و�ال^� �بلد �أي �لدى��نآgي �و�مستساغة �واضحة تكون

� ��ية �تفاديا ��م�� �قات	ع�مي �تكون��انز¥ �قد أو�تجاوزات

�ضرورة� �يستلزم �مما �و�ا�جتمع، �الفرد �ع�ى �وخيمة عواقÌ_ا

كل�خاص�ضمن�لوائح�و�أنظمة�تقننه�إدراج�	ع�م��م���بش

و�¥�تقيده�،�خاصة�و�أن�الضوابط�ال^��أشرنا�إل`_ا�سابقا�تث���

قدرا�من�الخ�ف�سواء�gي�داخل��جهزة�	ع�مية�نفسها،�أو�

ما�بي¡_ا�و�ب�ن��جهزة��منية�من�جهة�أخرى،�من�خ�ل�عدة�

  :تساؤ¥ت�تفرض�نفسها

  لضوابط؟واقعيا�وعمليا�هل�يمكن�تطبيق�هذه�ا-
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�الذي�- �ومن �ويحددها؟ �الضوابط �هذه �يضع �الذي من

  س��اقب�تنفيذها�gي�الوسائل�	ع�مية�ا�ختلفة؟

  :	ع�م��م���gي�ظل�ا�تغ��ات�الحالية.5

�تغ��ات� �من �العربية �الدول �تمر�به �الذي �العصيب الظرف

�وتلقي� ��م�� �الواقع �ع�ى �بالغ �تأث�� �لها �وأمنية مجتمعية

� �ع�ى �gي�بظ�لها �وا�تخصص�ن �القائم�ن �ع�ى �يفرض الجزائر،

�لتوظيف� �عاليا �ووطنيا �مهنيا �حسا ��م�� �	ع�م مجال

�كيد� �من �ب�دنا �ويصون �يحم� �بما ��م�� �	ع�م مهارات

�«_ا، �وا� �بص�ن �خ�ل� الكائدين �من �إ¥ �ذلك �يتحقق ولن

تطوير�الخطط�	ع�مية�وال�¹امج�	قناعية�للتعامل�مع�تلك�

�ا�تغ��  �وفقا �علمية �بطريقة �لت�gي��3س �اتيجيةات مضبوطة

� �غطاء �تحت �ا�غرضة �الحم�ت �فخ �gي و� سياسياالوقوع

عقائدي�مزيف،�مبطن�«_دف�زرع�الفتنة�خاصة�ع��¹	ع�م�

  .وا�واقع�	لك �ونية�ا�شبوهة�'' 	ن �نت’' الشبكي

�الظروف� �هذه �gي ��م�� �	ع�م �أداء �فعالية �أن �الثابت ومن

محكوم�بإلزامية�التعاون�وتنسيق�الجهود�ب�ن��جهزة��منية�

�خ�¹اء� �بمساهمة �ناجعة �إع�مية �صيغة �لوضع و	ع�مية

�ومواجهة� �الشائعات �دحض �ع�ى �القدرة �لد¸_م ومتخصص�ن

مية�الو&ي�الخلفيات�الفكرية�ا�تطرفة�تعزيز�روح�ا�واطنة�وتن

�ويحفزه� �القومي �وأمنه �كيانه �ي¨_دد �بما �الجمهور �لدى �م��

  . ع�ى�ا�شاركة�ا�جتمعية
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    بكلية
علوم
�ع�م
و�تصال   باحثة تاذةأس                                 

 -3 -جامعة
الجزائر                             

 

  :الكلمات
ا+فتاحية
ً
  �تصال�الشخ��،���تصال�وجها

،�جه،��تصال�الوسيطي�ع���الحاسوبلو 

ا)&%امنة،�النظم�ال'م&%امنة،�النظم�

 Analyse  التحليل�التحاوري

conversationnelle   ، النوع"مسألة." 

  

Résumé : 

L’essor sans précédent, depuis plusieurs années, des 
technologies de la communication a suscité l’émer -
gence de nouvelles pratiques s’inscrivant dans les 
procédés de la communication interpersonnelle. En 
effet, cette dernière devient de plus en plus médiatisée 
par un arsenal d’artefacts numériques matériels 
(multitude d’écrans : ordinateur, tablette numérique, 
smartphone et smart TV) , et immatériels qui re -
couvrent tous les dispositifs  d’interaction à distance 
abrités par le réseau Internet,  appelés « dispositifs 
sociotechniques de Communication Médiatisée par 
Ordinateur CMO » ; tels que la messagerie électro -
nique, la messagerie instantanée ( Skype, Viber, 
Messenger,..), Chat..etc. Dans cet article, nous nous 
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penchons sur l’analyse de certains concepts et aspects 
liés à ces environnements interactionnels qui reposent  
sur des configurations techniques différenciés et offrent 
des modes d’échange variés (dyadiques et multipartites)  
selon les deux temporalités communicationnelles (syn -
chrone et asynchrone). Cette analyse s’inscrit égal -
ement dans une dynamique de rapprochement avec le  
mode de communication en face à face, en abordant 
particulièrement la dimension linguistique, notamment 
celle  relative aux  interactions écrites.                                                                                                        

  :ا+قدمة

بلوغ��إ?ى =نساني لقد�أضفى�التطور�4ي�ديناميكيات��تصال

قدمت��فقد.مستوى�لم�يكن�العقل�البشري�ليدركه�أو�يتوقعه

�من� �ترسانة �و �منوعا
ً
�زخما �لSنسان �الحديثة �بتكارات

��الوسائط�ا)ادية�و�ال'مادية�Xالتواصل��إمكاناتتتيح�له�ال

̀سيما�4ي�ظل�التكنولوجيات�الحديثة��،التفاعل�مع�[خرينو 

�ل �ان&�نت �و�شبكة
ً
�عامة 'تصالXال� �الوسيلة � �و�cي ،

ً
�خاصة

� �جديدة
ً
�أنماطا �و �فضاءات 
الشخ123تحتضن �ل�تصال

�بيijاتخت �فيما �-لف �التقنيةبالنظر �البنية� -لخصوصياimا 4ي

�قبل�و  �من �تملكها �آليات �4ي pXوح� ��ستخدام �و الوظيفة

 إذ�تشهد�الحركة�العلمية�4ي�التوجه�لدراسة��ن&�نتو  .sفراد

� �مسارا �متعددة �زوايا �الوسيلة�من �هذه �تطور �مع متوازيا

� �فإننا �خدماimا �بمختلف
ً
�أيضا �=صرار�نلمس �دافع ع}ى��أن

� �أدى �ا)جال �هذا �4ي �إ?ىالتخصيص �أك���4ي�� ترك�%�و�تدقيق

� �و�ا)صطلحات �ا)فاهيم �عبارة�.  استخدام �استعمال فبدل
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�العلمية� �sدبيات �من �الكث�� �تتجه ��ن&�نت �ع�� �تصال

� �استعما�إ?ىالحديثة � � �مفهوم � 
ع67
"ل 
الوسيطي �تصال

 Communication Médiatisée par Ordinateur "الحاسوب

(CMO)  �مijا�أن��تصال�الشخ��
ً
ن&�نت��هو�� ع��� اعتبارا

� �وسيطي �يتعلق��communication médiatiséeاتصال `� و

� �الشبكة(ببعدها  communicationالجماه��ي �)أي

médiatique.  

 
َ
�شك �ا)بتكر�و)ا �و �sصل �البداية �منذ �الحاسوب �جهاز ل

� �لبقية �والشاشاتا)رج�ي �بعده��الوسائط �أتت Xال� الرقمية

�الرقمية( �اللوحة �و �الذكي ��)كالهاتف �مجال �تصال�"فان

�الحاسوب �ع��  " الوسيطي
ً
�ابستمولوجيا �شكل �الذي  هو

�تنبثق�و�تنطلق�مijا�الكث���من�sبحاث��sساسية sرضيةXال

Xتصال��ال�تم�بميكان�%مات�imع���شبكة�ان&�نت���=نساني.  

�تشكَل  �الحاسوب" وقد �ع�� �الوسيطي � (CMO) "�تصال

� �من �جملة �تقاطع �من
ً
�انط'قا �بح� أك����=شكالياتكمجال

�وحيد �بح� �كتقليد �استقراره �حظي�. من �اليوم �لغاية إذ

�من� �النقاش �و �با)عالجة �ع���الحاسوب �الوسيطي �تصال

  باحث�ن�من�منابع��قبل

�̀ و�تخصصات�علمية��عدة��ابتداًء�من�العلوم�التقنية�و�وصو

��إ?ى �=نسانيةالعلوم �علم�� �و �النفس �كعلم ��جتماعية و

� �و ��جتما�ي �اللسانيات�النفس �و �ا)عر4ي �النفس علم
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 ...و��تصال��=ع'مالفلسفة�و�علم��جتماع�و�كذا�علوم�و 

�و  �من �البعض �أن pXالواحدة��=شكالياتح� �كانت ا)طروحة

  .ذاته�مijا�تنبع�من�عدة�تخصصات�4ي�الوقت

: =شكالية�التاليةبإثارة��الورقةو�4ي�هذا�السياق�imتم��هذه�


 
يتج=ى 
بمختلف
كيف 
ع67
الحاسوب 
الوسيطي �تصال


ضمن
ديناميكية
)ا+HIامنة
و
ال�مHIامنة
( التفاعلية
نظمه


 مقابلته
مع
�تصال
ً

الشخ123
ا+باشر
وجها
 ؟لوجه

  :ماهية
�تصال
الشخ123

�الشخ�� ��تصال �4ي� يندرج �تمثل �أربعة �مستويات ضمن

�ضمijا� �تحدث Xال� �sصعدة �أو �الدوائر �مختلف مجملها

و�هذه�ا)ستويات�cي��تصال�،�العملية��تصالية�=نسانية�

�أخ��ا� �و �الجم�ي، ��تصال ،�الشخ�� ��تصال الذاتي،

  . ل�الجماه��ي �تصا

اتصال�يتم�ب�ن�فرد�و�آخر�أي�ب�ن�"و��تصال�الشخ���هو�

�طرفا� �يش&�ك �رموز �4ي �الفكر �وضع �يتضمن �هو �و فردين

� �4ي �لها�=طار �تصال �نمارسه�فا.الد`?ي �الشخ�� `تصال

� �لتم�%ه �حياتنا، �4ي �محدودية�يوميا �و �تكلفته بانخفاض

  . 1" ،�و�سهولة�تقدير�حجم�التعرض�للرسالة،جمهوره

�لوجه�و�
ً
�مباشرا�وجها �يتحقق�Face à faceقد�يكون ،�بحيث

داخل�السياق�ا)كاني�) حضور�الجسد(فيه�الحضور�الف�%يائي�

 
ً
�غ���مباشر�أو�وسيطيا �يكون �و�قد  Médiatiséeو�الزماني،
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� � �أو�قنوات �أو�وسائل �أدوات ̀مادية(تتوسطه �و� ع}ى�) مادية

� �أنواعها �.اخت'ف �الحضور �يتعذر�فيه �نفس�و �4ي الف�%يائي

السياق�ا)كاني�،�أما�زمنيا�فقد�يحدث�التبادل�4ي�نفس�الزمن�

  .الحقيقي�وقد�يحدث�بشكل�متأخر

كونه�يشكل�أول�"التقليدي"بـــ الشخ�� �تصال وصف و��قد

� ��تصال �أشكال �أبسط ��=نسانيو �خلق �أن �=نسانمنذ

 ،لةوأصي متوارثة وطرائق مقومات"ع}ى اعتماده خ'ل وكذا�من

 عليه وا)نعزلة التقليدية ا)جتمعات اعتمادية إ?ى إضافة 

 كب��، بشكلXا تحمل ` والi¤تصال قنوات ف�الجماه��ية  

  .  الكافية التغطية و =تاحة أو �نتشار صفة

 التقليدية �تصال طرائق تعد وXا يجري  الi¤التفاعل ف 

 ، وا)ق¥p كا)ضيف ، ودائم مواج¥ بشكل وا)شاركة

� ، الرسمية واللقاءات التجمعات بعض و السوق  و والديوان،

و Xالرغم ،ع}ى وفاعلة وحيوية اتصالية أرضية و بناء تعد ال 

  .2"خ'لها الجماه��ية الوسائل انتشار من

�أما�عن�النطاق�الذي�تحدث�فيه�عملية��تصال�الشخ��

� �ثنائية �بطريقة �يحدث �أو��  dyadiqueفقد �شخص�ن �ب�ن أي

� �ذلك��triadiqueث'ثية �أو�أك���من �أشخاص � �ث'ثة � �ب�ن أي

�معينة �مجموعة �التبادل��. داخل �ح�% �اتسع �كلما �أنه إ`

  .التفاع}ي� أثرهالعملية��تصالية�و�تناقص�تناقصت�فعالية�ا
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  أنواع
�تصال
الشخ123

بّينت�مختلف�التجارب�ا)رتبطة�با`تصال�الشخ���أن�هذا�

لق�=نسان�وإ?ى�غاية�يومنا�هذا�أخذ�عدة�
ُ

sخ���ومنذ�أن�خ

�الرسالة� �طبيعة �4ي �سواًء �بيijا �فيما �تمّ�%ت �وأنواع أشكال

�الوضعية�� �أو�4ي �ا)ستخدمة، �sداة �تحددها Xال� �تصالية

�تواجد� �حيث �من �العملية �طر4ي �ب�ن �تربط Xال� �تصالية

�ا pXوح� �ا)كاني �السياق �4ي �وا)ستقبل و�رغم� .لزمانيا)رسل

�أن�الباحثة�
ّ

بعض�التداخل�الذي�ينتاب�بعض�هذه�sنواع�إ`

حاولت�=)ام�iذا�وفق�التصنيف�التا?ي�القائم�ع}ى�مستوي�ن�

  :اثن�ن

واتصال�غ���) شفوي�ومكتوب( اتصال�لفظي�: ا+ستوى
Vول 

  لفظي

 ( اتصال�مباشر: ا+ستوى
الثاني
ً
  واتصال�وسيطي) لوجه وجها

Yتصال: أو�
6
لفظيZالغ
  اللفظي
و�تصال

  :communication verbale �تصال
اللفظي -1

هو��تصال�الذي�يتم�ع���الكلمات�والعبارات�وsلفاظ،�فهو�

� �اللسانية ̀ئل �الد �ع}ى �يقوم �إ?ى�( linguistiquesنمط نسبة

� �4ي�)."  langueاللسان �اللفظية �اللغة �استخدام �4ي �ُبدئ وقد

التفاهم�=نساني�عندما�تطورت�ا)جتمعات�وأصبحت�قادرة�

ع}ى�صياغة�كلمات�ترمز�إ?ى�معان�محددة�يلتقي�عندها�أفراد�

�والتعب��� �ع'قاimم �تنظيم �4ي �د`ل±iا �ع}ى �ويعتمدون ا)جتمع

  .3"علن�مشاعرهم



233 

 

�تش �واللسانية �اللغوية �الرموز �أن �أشياء�وطا)ا �إ?ى ���قطعا

�أن� �با`تصال �للقائم �الضروري �من �فإنه �محددة ت ومدل̀و

�الرسالة� �تصاغ �أن �أي �ا)تلقي، �يفهمها �رموز �4ي �رسالته يقدم

 .مستخدمة�الكلمات�الشائعة�ا)ألوفة�لدى�[خرين

�التباس �يحدث �ما � وكث��ا �أن�"الشفوي " و" اللفظي" ب�ن
ّ

�إ` ،

� �إ?ى �بدوره �ينقسم �اللفظي �شفوي�: نوع�ن�تصال اتصال

  .وآخر�مكتوب

  :�Communication oraleتصال
الشفوي
  - أ

�iا� �يتفوه Xال� �ا)نطوقة �والكلمات �sلفاظ �ع}ى ويقوم

=نسان�بفمه�ولسانه�وتصدر�أصواتا�يستقبلها�الطرف�[خر�

�Langue،�وقد�كانت�وسيلة�اللسان�)sذن(ع���حاسة�السمع�

�ا)جتمعات� �لدى �الشفوية �الثقافة �كرست Xال� sداة

  .=نسانية�منذ�نشأimا�sو?ى

� �أن �الجاحظ �وسيلة�" ويرى �½¼iا �ضرورية �اللسان وسيلة

�وثابتة� �وأكيدة �دائمة �حاجة �وcي �الحاجات �أقرب للتعب���عن

  4".ف¥�وسيلة�التعب���4ي�الحضور 

اجتماعية�واللسان�أيضا�أداة�للتبليغ�والتخاطب،�وهو�ظاهرة�

�عل¤iا� �يتواضع �الدوال �من �مجموعة �اللسان �أن �ذلك pÁومع

��تصال�5ا)ستعلمون  �عل¤iا �يقوم Xال� �الرئيسية �وهو�sداة ،

�لوجه
ً
�وجها ��تصال�.ا)باشر �أن �الدراسات �بعض وتقر
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الشفوي�4ي�بعض�الثقافات�يمثل�النسبة�sعظم�وsك���من�

��إجما?يX̀ت�ال  .هذه�الثقافات�تمارس�داخل�تصا

  :�communication écriteتصال
ا+كتوب  - ب

يعتمد�هذا�النوع�من��تصال�أساسا�ع}ى�الكتابة�أو�الكلمات�

� �أي �ا)كتوبة، �العبارات �وا)عاني��إرسالو �الرسائل وتبادل

ولطا)ا�شكلت�الكتابة�cي�sخرى�ومنذ�العصر�القديم��.كتابيا

�م �من �البشر�ابتداًء Áب� �ب�ن �تواصل �أشكال�أداة �ع}ى مارس±iا

       بدائية�كالنقش�ع}ى�الحجر�والكتابة�ع}ى�جلود�الحيوانات

�إ?ى�الكتابة�الرقمية�ع}ى�الحاسبات�[لية�والهواتف�
ً

و�وص̀و

  .الذكية�واللوحات�الرقمية

̀ت�الشخصية�ف¥�تأتي�4ي� وعن�مكانة�الكتابة�ضمن��تصا

�وهذا� �الك'مية �أو �الشفوية ̀ت ��تصا �بعد �الثانية ا)رتبة

�وقت� �و4ي �ذلك �و�مع �لÆفراد، �العادية �اليومية �الحياة خ'ل

�البعض� �ببعضهم �تواصلهم �أثناء �يعمدون �sفراد �كان p�Çم

إن�) forme épistolaireع}ى�شكل�ا)راسلة�( إ?ى�كتابة�الرسائل

� �طرفا �ا)كاني��تصالكان �السياق �نفس �4ي �يتواجدان ` .

الحمام،�الزاجل،�ال��يد�(واختلفت�أساليب�نقل�هذه�الرسائل

�التلغراف، �ا)كتوبة�...)التقليدي، �التباد`ت �استعادت �أن ،إ?ى

� �4ي �ا)هيمنة���تصالمكان±iا �cي �وأضحت �بل ،الشخ��

�=لك&� ̀ت �التباد �داخل �تطور�والسائدة �بفعل �والرقمية ونية

�شبكة�أن&�نت� وظهور�متواصل�½نظمة�وسيطية بريد�(تتيحها
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� �قص��ة �رسائل �دردشة، �لحظي، �بريد كما�.) SMSالك&�وني،

�4ي�
ً
�أك���استخداما �بكو¼iا �ا)كتوبة ̀ت ��تصا �أيضا تختص

̀ت�ا)هنية�داخل�sطر�التنظيمية�وا)ؤسساتية،�وبالتا?ي� ا)جا

�رسمي
ً
�طابعا �أو�تأخذ �العامل�ن �مختلف �ب�ن �التبادل �4ي

ً
ا

  .الوحدات�التنظيمية

� ورغمXال� ��تصا`ت��ا)زايا �يعت���أن �من �هناك �iا تختص

�أو� �السريعة �العكسية �للتغذية �افتقارها �عل¤iا �يعاب ا)كتوبة

�وا)ستقبل �ا)رسل �ب�ن �التفاعل �إ?ى �وتفتقر�أيضا �.الفورية
ّ

إ`

�ت �إذا �فقط �يبدو�صالحا �الطرح �هذا �sمر�بالرسائل�أن علق

�ع}ى� �أو �الورÌي �الوعاء �ع}ى �التقليدي �النمط �وفق ا)كتوبة

�نمط� �وفق �إلك&�وني �وعاء �ع}ى �ا)كتوبة �الرسائل sك��

  .̀م&%امن�كال��يد�=لك&�وني�مث'

�للتباد`ت� �بالنسبة �صالحا �يبق �لم �ذاته �الطرح لكن

�ال��يد� �مثل �م&%امن �بشكل �تحدث Xال� �ا)كتوبة =لك&�ونية

�بنسبة� �يتسمان �النظامان �فهذان �الدردشة، �وغرف اللحظي

�الباحث�ن� �من �الكث�� �أن �درجة �إ?ى �التفاعلية �من بالغة

�يعت���أن� �ع���الحاسوب �الوسيطي ��تصال �4ي ا)تخصص�ن

�الن �هذا �أو�ا)حادثة��تصا?يمط �ا)حاورة �شكل  modeيأخذ

conversationnel�،التقليدي� �الشفوي �التحاور �شاكلة �ع}ى ،

̀حقا(ولكن�بخصوصيات�أخرى    ).سيتم�التفصيل�ف¤iا�
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2-
6
لفظيZالغ
  :�تصال

�الغ�� و �با`تصال � يقصد  Communication nonلفظي

verbaleفيه��� �تستخدم �الذي ��تصال �من �النوع ذلك

�)عان� �رموز �وكلها �الجسد �وحركات �الوجه �وتعب��ات =شارات

�يتم�من�خ'لها�تبادل�sفكار�Xمعينة،�وهو�أيضا�العملية�ال

�الكلمات� �استعمال �بدون �sفراد �ب�ن �وا)علومات وا)عاني

ة�لغ"وهناك�من�يطلق�عليه�اسم�).سواء�ا)نطوقة�أو�ا)كتوبة(

� ��body langageالجسد �بـ �يسميه �من �هناك اللغة�" وأيضا

 Silent langage" الصامتة

�مرادفا�� �لفظي �الغ�� ��تصال �يجعل �من �هناك �أن كما

� �نقل�".باÑشارة"ل'تصال �4ي �دورا �=شارة �تؤدي �ما �كث��ا إذ

�،�التعب���الشف¥ �تدعم �وقد � �=حساس �أو�توصيل الفكرة

�أو�لفت" �منظورة �لغة �=شارة�و=شارة �اق&�نت �فإذا �متحركة ة

  .6"باللفظ�4ي�موضعها�ا)'ئم�أثرت�تأث��ا�عظيما

� �يتحدث �كما �باليدالجاحظ �=شارة �من�" عن �ذلك ويعت��

و�.... أفضال�اليد�ويرى�=شارة�باليد�مكملة�ل'تصال�الشف¥

�بأن� �اللفظ �عن �الناحية �هذه �من �تختلف �الكتابة �أن يرى

� �غ��ه �إ?ى �يحتاج `� �بياُن��اÑشارة،كالكتاب �يستع�ن بينما

  ."باÑشارةاللسان�

�بحركة�� �التمثيل �يعت���أن �كان �من �القدامى �الب'غي�ن ومن

�ع}ى� �وخ���مثال �اللفظي، ��تصال �يحققه �ما �يحقق sصابع

�هللا�عنه�عن��Ôذلك�الحديث�النبوي،�فعن�سهل�بن�سعد�ر
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Õكهات�ن�أنا�و�كافل�اليتيم�:" قال���-ص}ى�هللا�عليه�و�سلم�- الن

�تل¤iا Xوال� �السبابة �بأصبعيه �وقال �الجنة �"...4ي قال�"وعبارة

 " بأصبعيه
ً

  7دليل�اعتبار��تصال�باÑشارة�ق̀و
�التذك��  �sقدم��و�يتع�ن �يعّد ��تصال �من �النوع �هذا �أن إ?ى

تاريخيا،�حيث�استخدمته�الشعوب�منذ�م'ي�ن�السن�ن�كلغة�

اتصال�وحيدة،�ومازالت�هذه�اللغة�تستخدم�اليوم�4ي�بعض�

�4ي� �وحيدة�أثبتت�فعالي±iا مناطق�العالم�النائية�كلغة�اتصال

  .مجال��تصال�والتواصل

� �الوج¥ �التعب�� �وسائل��Expression facialeويعت�� أك��

�ل'تصال�
ً
�ومرافقة

ً
�وتأث��ا

ً
�شيوعا �لفظي �الغ�� �تصال

�ا)كنونات� �عن �الكشف �ع}ى
ً
�وقدرة

ً
�صدقا �وأك��ها الشفوي

  .الداخلية�لSنسان

6
لفظيأما�عن�Zالغ
 الع�قة
بZن
�تصال
اللفظي
و�تصال

�وطيدة ��ف¥ �الباحث�ن �الكث���من �يرى �إذ ��تصال�"جّدا، أن

�و �كوحدة�اللفظي �ينظر�إل¤iما �أن �يجب �الغ���لفظي �تصال

إذ�أن�سلوك��تصال�الغ���لفظي�ِيؤدي��."ل'نفصالغ���قابلة�

� �اللفظي �بالسلوك �ع'قته �خ'ل �من �عديدة �ب�ن�مهام ت&�اوح

̀�أن��.و�التعويض�و�التأكيد�و�التنظيمالتكرار� مظاهر�الدعم��إ

��تصال� �لفائدة �لفظي �الغ�� ��تصال �يقدمها Xال� هذه

�أن� �sخ���أي �لهذا �الشفوي �للشق �فقط �صالحة �cي اللفظي

��تصال� �مهام �وتكمل �تدعم �=شارة �لغة �أو �الجسد لغة
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� � �الشفوي �اللفظي�) ا)نطوق (اللفظي ��تصال �أما فحسب،

ى�مستمدة�ا)كتوب�فإن�قدرته�4ي�إيصال�معاني�الرسالة�تبق

�ا)كتوبة �والعبارات �الكلمات �قوة �من �فإن�.فقط �ذلك ومع

�الشخصية� �با`تصا`ت �ا)هتمة �اللسانية �الدراسات أحدث

�Xال� �الرقمية �الكتابات �أن �أثبت �أن&�نت �ع���شبكة ا)كتوبة

�نمطها� �4ي �سواء �=لك&�ونية �الشخصية �التفاع'ت تتخلل

sخرى�بأدوات�ا)&%امن��أو�ال'م&%امن�من�أصبحت�تتدعم�cي�

غ���لفظية�من�نوع�خاص�من�شأ¼iا�أن�تنقل�مختلف�مشاعر�

� pيسم� �ما �ضمijا �ومن ��نفعال" �نفعال  Icones"أيقونات

d’émotion (Emoticônes) .  

  و�تصال
الوسيطي) وجها
لوجه(�تصال
ا+باشر
: ثانيا


لوجه -1
ً
 �communication face àتصال
ا+باشر
وجها

face  

� 
ً
�ا)باشر�وجها �أو�أك�����تصال �فردين �ب�ن �هو�اتصال لوجه

�ف�%  � �يتواجدان
ً
�لذلك�يائيا �والزماني، �ا)كاني �السياق �نفس 4ي

�أي� �يستد�ي �̀و �مباشرا ��تصال �طر4ي �ب�ن �التفاعل يكون

�
ً
�مدَعما

ً
�شفويا

ً
̀مادي،�وعادة�ما�يكون�اتصا` وسيط�مادي�أو�

،��فالحواس�)لجسدلغة�ا(ببعض�مظاهر��تصال�الغ���لفظي

وهناك�من�يطلق�. كلها�حاضرة�خ'ل�هذه�العملية��تصالية

  ".�تصال�ا)واج¥"عليه�اسم�
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كما�أن�الكث���من�ا)تخصص�ن�4ي��تصال�4ي�الوطن�العربي�

� �من �الشخ��"يجعلون �ا)واج¥�" و" �تصال �تصال

�م&�ادفت�ن" �الواقع�" عبارت�ن �أن �إ` ،pÁا)ع� �نفس �تؤديان أي

��تصال�ي �شك}ي �أحد �هو�إ` �ما �ا)واج¥ ��تصال �أن ثبت

  .الشخ���فض'�ع}ى��تصال�الوسيطي

�الذي��و  �ا)واج¥ ��تصال �أن Áالغ'يي� �موفق �محمد يرى

يستعمل�الوسائل�الشفوية�كالخطابة�يعت���من�أقوى�أشكال�

وذلك�½ن�ا)ستمع��=قناع�تصال�تأث��ا�)قدرته�الك��ى�ع}ى�

̀�يستطيع�أن�يتحول�عمن�يتحدث�إليه� �4ي��تصال�ا)واج¥

 .8"�نتباهغالبا�وهذا�يساعد�ع}ى�ترك�%�

 communication médiatisée �تصال
الوسيطي -2

�ع}ى� �يقوم �مباشر �غ�� �اتصال �هو �الوسيطي ��تصال إن

وسيط�تكنولوÚي�ب�ن�ا)رسل�وا)ستقبل�أي�يتوسط�العملية�

�الطرف�ن��تصا �ك' �بتوظيف �إ` �sخ��ة �هذه �تقوم �̀و لية

�الوسيط �تعوض�.لهذا �كي �التقنية �الوساطة �هذه وتتحقق

�السياق� �نفس �4ي ��تصال �لطر4ي �الف�%يقي �الحضور جانب

  .ا)كاني

� �هو�اتصال �الوسيطي �فا`تصال �يتم��إنسانيوعليه شخ��

� �مادية �وسائط �باستعمال �sفراد �الهاتف��matérielsب�ن مثل

وأخرى�غ���.....لثابت،�الهاتف�النقال،�الهاتف�الذكي،�الفاكسا
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� ��immatérielsمادية �ال��مجيات والتطبيقات��Logicielsمثل

�ال��يد� �مثل �أن&�نت �شبكة �تحتضijا Xال� ��ف&�اضية والبيئات

  .الخ..... =لك&�وني،�ال��يد�اللحظي،�غرف�الدردشة
  : و�تصا`ت�الوسيطية�قد�تكون 

 مكتوبة�كال��يد��لك&�ونيلفظية� -

�الهاتفية� - �ا)كا)ات �مثل �منطوقة �لفظية �تكون وقد

 ،�)التقليدية(العادية�

�ف¤iا� - �يستعمل �أي �ومكتوبة �منطوقة �أيضا �تكون وقد

�خدمة� �مثل �الوقت �نفس �4ي �والكتابة الصوت

 أو�الفاي��،� السكايب�

 ومكتوبة�و�بصرية) منطوقة( وقد�تكون�أيضا�صوتية -

  .مثل��السكايب�أيضا�أو�الفاي�� 4ي�ذات�الوقت

�قد� �اللفظية �الوسيطية ��تصا`ت �من �النماذج �هذه وكل

  .�نفعال�أيقوناتتستع�ن�ببعض�sدوات�الغ���لفظية�مثل�

�حصريا� �تحدث �لوجه
ً
�وجها �ا)باشرة ̀ت ��تصا �كانت وإذا

بطريقة�م&%امنة�أي�أن�التباد`ت�تحدث�4ي�الزمن�الحقيقي،�

�الوس ̀ت ��تصا �تكون�فإن �أي �النمط�ن �وفق �تحدث يطية

�غ���م&%امنة �وأحيانا �م&%امنة �cي�.أحيانا �الصوتية فالتباد`ت

̀ت�م&%امنة�بطبيعة�الحال،� باستثناء�الرسائل�الصوتية�(تباد

̀�م&%امنة) القص��ة   .فقد�تكون�م&%امنة�وقد�تكون�
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�أن�"  �إ` �بعد �عن �تتم �كانت �وإن ��تصا`ت �هذه إن

�الرقم �النظم ��تصال�مستحدثات �مقومات �وفرت �قد ية

� ��تصال �دائرية �مثل �Twoway communicationا)واج¥

  .9"وتبادل�sدوار��تصالية�وتدعيم�وظائفها

��تصال� �أطراف �بمعرفة �يتسم �ا)واج¥ ��تصال �كان وإذا

�عملية� �تأث�� �مستويات �4ي �ذلك �ويؤثر �البعض ببعضهم

� �ذاimا، �الرسالة �تأث�� �ع}ى �فض' ��تصال��تصال فإن

الوسيطي�`�يتحقق�دائما�ب�ن�أشخاص�يتعارفون�فيما�بيijم�

�Xال� �والتفاع'ت ̀ت ��تصا �من �الكث�� �إن �بل �الواقع، 4ي

�̀ � �أشخاص �ب�ن �تتم �أن&�نت �شبكة �نظم �خ'ل �من تحدث

تجمعهم�إ`�الص'ت��ف&�اضية�وما�يرتبط�بذلك�من�جوانب�

�̀ ̀�ا)رسل�و ̀�يتمكن�من�معرف±iا�   .ا)ستقبلخفية�


 
ع67 
الشخ123 
ل�تصال
�تصال 
السوسيوتقنية النظم

 الوسيطي
ع67
الحاسوب

  :مفهوم
�تصال
الوسيطي
ع67
الحاسوب

� �مفهوم �ع���الحاسوب" لقي �الوسيطي  Computer"�تصال

Mediated Communication (CMC)  "حيث�� �من انتشارا

�استخدامه�4ي�الكث���من�الطروحات�العلمية�و�sدبيات�Xال

�sن&�نت �شبكة �ع�� ��تصال �ظاهرة �ظهر�.تعالج كماأنه

�sمريكية�� �ا)تحدة ̀يات �بالو �البحثية �sوساط �4ي كمفهوم

�ولم�يكن�متواترا��Ôخ'ل�سنوات�السبعينيات�من�القرن�ا)ا
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�جديد� ̀ستخدام � �مرادفا �و�كان ،� �الفرنكوفونية �sوساط 4ي

��تصا?ي ��ستخدام �وهو �الحاسوب  áusageلة

communicationnel �� ��تصالية�"أي �sنماط �من مجموعة

�تحدث�ع���هذه�[لةXوتزامن�ا)فهوم�أيضا�مع�اتجاه�. 10" ال

و�اليوم�".واسطة"متنامي�يعت���الحاسوب�أك���من�أداة�بل�هو�

� �مفهوم 
الحاسوبأصبح 
ع67 
الوسيطي ��CMOتصال

�ا)قاربا   يغطي �ناحية �من � �سواء �و�معقدا �معاشا �أو�واقعا ت

�يتضمijا Xال� �التكنولوجيات �ناحية � .من �يقول  sergeو

Proulx من����Áتصال�الوسيطي�ع���الحاسوب�تع�أن�عبارة�

�بعدة� �و�ا)رتبطة �للتحليل �القابلة �ا)واضيع �من �جملة جهة

�[?ي � �=ع'م �ب�ن �التقارب �بفعل �تشكلت �اتصال  نظم

̀ت�السلكية�و�ال'سلكية�،�مثل�ال��يد�=و لك&�وني��،��تصا

و�من�جهة�أخرى�يتجه�) ...IRC(منتديات�النقاش�،�الدردشة�

�ارتباطه� �إ?ى �الحاسوب �ع�� �الوسيطي ��تصال مصطلح

�علم� �دوائر �إ?ى �ا)نتم�ن � �الباحث�ن �من �معينة بمجموعة

�هذا� �أن �يعت��ون �و�الذين ،� �sمريكية �بالجامعات �تصال

�من�نوع�خ
ً
�بحثيا

ً
اص�،�أي�أن�النمط�من��تصال�يمثل�أفقا

� �مع �يتناسب �ا)صطلح �هذا �ب�ن �تكَون �بح� و��1990تقليد

�م ،�1980 �لحظة �و�سجَل �بعد �1990ص��ية �ال&%ايد��� بفعل

 .199511�نتشار�الواسع�لشبكة�sن&�نت�بعد�و
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�للفرونكوفونية �الجامعية �الوكالة �قاموس بأنه��AUFو�يعرفه

"� �التخصصات �متعدد �بح� �و��تصال(مجال �=ع'م ،�علوم

��جتماع �من�أشكال�)علوم�اللغة،�علم �شكل ،�إذ�يدرس�كل

�الجديدة� �ع���sن&�نت�iدف�تحليل�هذه�ا)مارسات �تصال

�تتوسطهاXدوات�الsا�مع�i±12" 4ي�ع'ق .  

� �عبارة �ترجمة �4ي �كث��ا �الباحثون �يختلف  mediated"و

communication "يستعمل�� �من �فهناك �الفرنسية نحو�اللغة

� �يستعمل�"communication médiatisée"عبارة �من �هناك و

 ".communication médiée"عبارة�

أن�هـذا��خـت'ف�مـرده�إ?ـى�اخـت'ف��  Myriam Vargasوذكـرت

ـــــالبــــاحث�ن�ف ـــــهــــي�إدراكــــــــــــــــــ ـــــاحــــــــــالبـف الحاســــوب، لــــدور � مــــــــــ  ثـــــــ

)1999(AnisJaques  توســط"فهــوم�الفعــل�و�فريقــه�تبنــوا�م�� "

médierتصــال�ع�ــ��الحاســوب�هــو�فعــل�يــتم���م�يعت�ــ�ون�i¼كــو

ط�الـــذي�يعـــدل�يتوســـطه�ع�ـــ��الحاســـوب�وهـــذا�sخ�ـــ��هـــو�الوســـ

و�يحــث�ع}ــى�خلــق�) نــص،�رســالة(بصــفة�غ�ــ��مباشــرة�الخطــاب�

أمـــــــــــا�الباحثـــــــــــة�.13أشـــــــــــكال��أخـــــــــــرى�و�أنـــــــــــواع�خطابيـــــــــــة�أخـــــــــــرى�

Millerandتصـال�ف��تـتكلم�عـن�médiatisée ــا�أن��ijاعتبـارا�م

�ضــمن�
ً
الحاســوب�هــو�مبتكــر�تكنولــوÚي�ينــدرج�اســتخدامه�لزامــا

وضـــعية�اجتماعيـــة�ل'تصـــال،�وتشـــ���إ?ـــى�أنـــه�كـــي�يـــتمكن�الفـــرد�

ـــوب�ينبòـــــــي�أن�يكتســـــــب�الكفـــــــاءات�� مـــــــن��تصـــــــال�ع�ـــــــ��الحاســــ

ــــة�الحقيقيـــــــة�كالقواعـــــــد�و�الرمـــــــوز�الXـــــــ�نســـــــلكها�4ـــــــي� �جتماعيـــ
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هــــذا�الجــــدل�� Myriam Vargasو�أ¼iــــت�الباحثــــة�. 14التعب�ـــ�

cـــــــي�أك�ـــــــ��"communication médiée" باعتبارهـــــــا�أن�عبـــــــارة

م'ءمــــة��لÆبحــــاث�الXــــ�تركــــز�ع}ــــى�تحليــــل�الخطــــاب�و�التحليــــل�

بينمـــا�عبـــارة�� genres discursifsالن�ــ��و�sنـــواع�الخطابيـــة�

communication médiatisée تتكيــــف�أك�ــــ��مــــع�ا)قاربــــات��

�imـتم�بالع'قـة�الXتصالية�ال�تصـال،��تنشـأ�بـ�ن�أطـراف��Xـ

̀�الوسيلة ̀�يمثل�إ  .15 و�الحاسوب�

��تيار�بح� �ع���الحاسوب �الوسيطي ��تصال �أن و�باعتباره

�أقر� ،� �Michel Marcoccia مؤَسس �من�"أن �النموذج هذا

�للدراسات� �الواسع �ا)جال �ضمن �باندماجه �و �تصال

  .16"الثقافية�اكتسب��تناسقه�و�شرعيته�sكاديمية

� :نوعت�sبحاث�ضمنه�و�تو�عليه�فقد�ازدهر�كمجال�بح�

�4ي�� -1 �ا)عرفية �والتخصصات �النظرية �ا)قاربات بتنوع

�هناك� �بدت �وهنا �و�جتماعية، �=نسانية العلوم

  :قيمة�واضحة

 للبعد�اللساني�واللغوي؛ •

�و�جتما�ي�خاصة؛ •�ôللبعد�النف 

 .للبعد��تصا?ي •

�الُعدد� -2 �أو �النظم �بتنوع أو��Dispositifs وكذلك

�ع���" sنواع" �الوسيطي ��تصال �ضمن �تندرج Xال

 .الحاسوب�سواء�النصية�ا)كتوبة�مijا�أو�غ��ها
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�ب pيسم� �ما �ضمن �تندرج �مجملها �4ي �sعمال �هذه  ــوأضحت

�ع���الحاسوب" �الوسيطي ��تصال  Computer »" دراسات

Mediated Communication studies »��  CMC »أو

studies »17 .� �sن&�نت �شبكة �انتشار�استخدام بشق¤iا�(ورغم

� ��تصا?ي=ع'مي �ع���) و �ا)اضية �القليلة �السنوات خ'ل

كشاشة�)إضافة�إ?ى�شاشة�الحاسوب(شاشات�أخرى�حديثة�

�شاشة� pXوح� �الرقمية، �اللوحة �وشاشة �الذكي الهاتف

̀�تزال�عبارة�)ا)وصول�با½ن&�نت(التلفزيون�الذكي� ،�رغم�ذلك�

"� �الحاسوب�تصال �ع�� �4ي�" الوسيطي �استعما` sك��

pÁدبيات�العلمية�مع�حفاظها�ع}ى�نفس�ا)دلول�وا)عs.  

ـــدرج�ضـــــــمن�هـــــــذا�الـــــــنمط�مـــــــن��وَمـــــــَردُّ  ذلـــــــك�أن�الـــــــنظم�الXـــــــ�تنــــ

̀�وظيفـــي���4ـــي�جوهرهـــا� �تصـــال�لـــم�يطـــرأ�عل¤iـــا�تغي�ـــ��هيك}ـــي�و

ــــد�=لك&�ونـــــي�مـــــث'�فـــــإن�خصوصـــــياته� فـــــإذا�أخـــــذنا�نظـــــام�ال��يـ

لية�والهيكلية�والوظيفية�لم�تتغ���سواء�قمنـا�باسـتعمال�التفاع

الــذكي��الهــاتفهــذا�النظــام�عــن�طريــق�الحاســوب�أو�عــن�طريــق�

أو�مــــن�خــــ'ل�اللوحــــة�الرقميــــة،�وهــــذا�رغــــم�بعــــض��خت'فــــات�

لكـــــل�مـــــن�...) وينـــــدوز�،أندرويـــــد(الXـــــ�يفرضـــــها�نظـــــام�التشـــــغيل�

هـــــــــــــــــــذه�sجهـــــــــــــــــــزة�وا)تعلقـــــــــــــــــــة�فقـــــــــــــــــــط�بالجوانـــــــــــــــــــب�الحســـــــــــــــــــية�

ergonomiquesللتكيف�مع�حجم�وشكل�الجهاز�  .  
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وإشكالية 
ع67
الحاسوب 
الوسيطي 
�تصال 
نظم تصنيف

  ":النوع"

�يحدث�ع��ها�Dispositf   ددالنظم�او�العُ 4ي�الحديث�عن�Xال

� �يعود �ع����ن&�نت �الشخ�� �الباحث�ن��تصال �ب�ن الجدل

� �مسألة �أcي�حول �sن&�نت �شبكة �وسيلة �طبيعة �4ي التأمل

� ��تصال�وسيلة �وسائل �4ي �ا)تداول pÁبا)ع� �جماه��ية اتصال

 الجماه��ية�أم�أ¼iا�وسيلة�ل'تصال�الشخ���أم��ثنان�معا؟

 .� �ا)تنامي �يعت���أ¼iو�تجاه غ���متجانسة� وسيلة او�ا)هيمن

hétérogèneا��i¤مع�" الجماه��ي "يم&%ج�ف". التباد?ي" الشخ��

�تصال�الجماه��ي�فأي�نظم�تحتوiýا�sن&�نت�تؤدي�وظيفة�

��الشخ�� ��تصال �وظيفة �تؤدي � Xال� �تلك �cي وما

 الوسيطي؟

�ث'ث� �إ?ى �عامة ��تصال �وسائل �بال �فرانسيس يصنف

  18:عائ'ت

�ا)ستقلة -1 وتحتوي��: Médias autonomes الوسائل

�̀ �و �للرسائل �ا)تضمنة �sوعية �كل �العائلة هذه

�مثل �شبكي �اتصال �أي �الصحف،�: تتطلب الكتب،

  sقراص�السمعية�وأقراص�الفيديو؛

وتتضمن�وسائل�: Médias de diffusion   وسائل�البث -2

 البث�4ي�اتجاه�واحد�مثل�=ذاعة�والتلفزيون؛
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3- � ��تصال : Médias de communicationوسائل

�وال'سلكية�ويتع �السلكية ��تصال �sمر�بوسائل لق

�و4ي� �بعد �عن �تسمح Xوال� �متعددة �أو �ثنائية سواء

�مجموعت�ن��� �أو �شخص�ن �حوار�ب�ن �بع'قة اتجاه�ن

�جهة� �من �وآلة �جهة �من �أو�مجموعة �شخص أو�ب�ن

تكس� الهاتف،�الفيديو: أخرى،�وتتضمن�هذه�العائلة

إلخ�...يةخدمات��تصال�عن�بعد،�الشبكات�ا)علومات

 .وتعت���هذه�sخ��ة�الوسائل�sك���تم�%ا�بالتفاعلية

� �الباحث �اعتمد Michel Marcocciaوقد
�التصنيف�19 هذا

�ع��� �الوسيطي ��تصال �نظم �تصنيف �4ي �أو?ى كخطوة

�وسائل� �ان �مفادها �أساسية �فكرة �إ?ى �مستندا الحاسوب،

�الشخ��  Médias de communication�تصال

interpersonnelleع'مي��=� ��تصال �بمجال �تتعلق `

ولكن�  Communication médiatique (de masse)الجماه��ي�

�الوسيطي ��تصال �بمجال �فقط �وذلك�Médiatiséeتتعلق ،

 :1حسب�التصنيف�ا)ب�ن�4ي�الجدول�رقم�
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:  1جدول
رقم

Marcocciaتصنيف
لوسائل
�تصال
بناء

  ع=ى
تصنيف
فرانسيس
بال


�تصال
الجماه6Zي

Médiatique 

 الوسيطي �تصال

Médiatisée 


الوسائل

 ا+ستقلة


�تصال
 وسائل
البث وسائل

 الشخ123

صحف،�

كتب،�

أقراص،�

أشرطة�

 ...فيديو

�بريد� ...تلفزيون،�إذاعة �فاكس، هاتف،

 ...إلك&�وني

  

� �آخر�يركز �صعيد �الوسيطية��Marcocciaوع}ى �النظم ع}ى

�تXتصال�ال�ع'م�وSلýا�4ي�خمسة�نظم�حتوiن&�نت�ويرت�sا�i

  20:كما�ي}ي

�فائقة� - �الرقمية �والوثائق �ا)علومات �إ?ى �للوصول نظام

  ؛web ا)حتوى�يتمثل�4ي�الواب

أربعة�نظم�للتحاور�عن�بعد�تتم�%�عن�بعضها�البعض� -1

�اثن�ن �معيارين �أساس ��تصالية�: ع}ى �العملية طرفا

�Áوالبعد�الزم(Temporalité)cي،�وهذه�النظم�: 
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�=لك&�وني -1 � -2 ال��يد �النقاش وقوائم�(منتديات

 IRCغرف�الدردشة�-4ل��يد�اللحظيا-3 )النشر

ص�ذلك�4ي�الجدول�رقم�
َ

  :2ولخ



Marcocciaتصنيف
:  2جدول
رقم

لنظم
�تصال

 الوسيطي
ع67
الحاسوب

البعد
 ا+ستقبل ا+رسل 

 الزم{1


ال67يد

 �لك6Iوني

 `تزامن فرد فرد


منتديات

 النقاش

 `تزامن جماعة فرد


ال67يد

 اللحظي

شبه� فرد فرد

 تزامن


غرف

 الدردشة

شبه� جماعة فرد

 تزامن

والتصنيف�ا)وضح��1الجدول�رقم�ومن�التصنيف�ا)وضح�4ي�

� �رقم �الجدول �نظم�42ي �ووضع �تنظيم �إ?ى � �الباحث �يصل ،

  21:�تصال�الوسيطي�ع���شبكة�sن&�نت�4ي�ا)خطط�التا?ي
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� �التصنيف�يطرح�بعض�ا)شاكل��Marcocciaيع&�ف بأن�هذا

� �النقاش �منتديات �نظام �الوقت�-مث'–كون �ذات �4ي تتيح

�جماه��  �وآخرا �شخصيا �sساس�اتصا` �هذا �ع}ى �ويعت��ه يا،

� �هجينا �التصنيف�. Hybrideنظاما �هذا �فإن �ذلك فض'�ع}ى

� �4ي �اق&�ح �والتطورات�2003قد ��بتكارات �مواكبة �يبلغ �ولم ،

�مست�مضام�ن�الشبكة�ونظمها�خ'ل�السنوات�القليلة�Xال

�التواصل� �لشبكات �غ���مسبوق �انتشارا �شهدت Xال� ا)اضية

  .�جتما�ي

�4ي �هذه��فا)تأمل �أساسه �ع}ى �ُصممت �الذي �العام ا)نطق

يجد�أ¼iا�تقوم�ع}ى�عدة�أنواع�من�) كالفايسبوك�مث'(ا)واقع�

إعادة�(فمijا�ما�يتعلق�بنشر�ا)حتويات�ومشارك±iا�: النشاطات
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�خ'ل�) نشرها �من �الصدى �ورجع �بالتفاعل �يتعلق �ما ومijا

�يتعلق� �ما �ومijا �iا �و=عجاب �ا)حتويات �ع}ى التعليق

�ع}ى�با` �تحدث Xال� �كا)حادثات �الوسيطي �الشخ�� تصال

� �خاص �ب�ن��Privéشكل �مث' �فايسبوك �حساب �هامش ع}ى

�ا)يسنجر� �خدمة �خ'ل �من �أشكال�(شخص�ن �من وهو�شكل

  ).ال��يد�اللحظي

وعليه�فإن�نظام�الفايسبوك�مث'�يقوم�ع}ى�منطق��تصال�

الجماه��ي�و�تصال�الشخ���4ي�ذات�الوقت�وبذلك�يعت���

  .هو�[خر�نظاما�هجينا


  :�تصالية
"Vنواع"مسألة

بقسط�وافر�من��هتمام�4ي��s "Genresنواع"حظيت�مسألة�

� �الحاسوب �ع�� �الوسيطي ��تصال �دراسات  CMCإطار

studiesعلم��� �باح� �[?ي، �=ع'م �مهند	� �قبل �من ̀سيما

� �و�=دراك �ا)عرفة �4ي �ا)تخصص�ن ،�Cognitivistes�جتماع،

�إطار�. واللغوي�ن �4ي �تسجل �sعمال �هذه �أغلب �أن مع

� �خصوصيات �يحدد �sخ�� �وهذا " النوع"سوسيومعر4ي،

(Berkenkotter et Huckin)22كما�ي}ي�:  

�ديناميكية - �ب'غية�: sنواع �أشكال �cي sنواع

Rhétoriquesلوضعيات��� �استجابة �الفاعلون ينتجها

�وتمنحها� �الفردية �استقرار�التجربة �4ي �وتفيد متكررة،

pÁتناسقا�ومع.  
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sنواع�تقوم�ع}ى�الشكل�وع}ى�ا)حتوى،�فمعرفة�النوع� -

 .cي�القدرة�ع}ى�معرفة�أي�محتوى�يليق�بأي�شكل

إن�النوع�الذي�ينتم�: Dialectiques" جدلية"sنواع�cي� -

�اتصا �نشاط �هذا�إليه �قبل �من �بناؤه �يتم �مع�ن ?ي

 .النشاط�و=طار�الذي�يحدث�فيه�هذا�النشاط

�أن� - �إذ �معينة، �جماعات �ع}ى �مؤشرات �cي �sنواع إن

�وإيديولوجية� �معاي�� �ع}ى �مؤشر �هو �مع�ن �نوع Áتب

 .جماعة�ك'مية�معينة

مكان±iا�4ي�دراسة�sنواع�الرقمية�" sنواع"كما�وجدت�مسألة�

Genres numériqueإطار�ا�� �4ي �أي �ا)نظمات �تتبناها Xل

�نوع�اتصا?ي�مع�ن�4ي�معرفة�Áفيساهم�تب��تصال�التنظيم

�للمؤسسة �التسي��ي �قبل�.النمط �من �بالغا �اهتماما ونالت

�واجهات� �تصميم �عمليات �خ'ل �وذلك �التقني�ن، ا)صمم�ن

�ا)ستعملون،� �ألفها �أنواع �إ?ى �الرجوع �طريق �عن جديدة،

 . وتطويرها�للحصول�ع}ى�أنواع�ذات�واجهات�مستحدثة

� �مفهوم �تم�%�باستخدام �فقد �اللغوي�ن �اهتمام " الخطاب"أما

Discours�� �الخطابية �sنواع فتق&�ح��Genres discursifsأو

MourlhonDallies�� �sن&�نت"عبارة �sمر��23"خطاب �تعلق إذا

بوسيلة��تصال،�وكذا�التوغل�4ي�ا)ضام�ن�وتحديد�الفاعل�ن�

با)حتويات�النصية�" خطاب"وترتبط�كلمة�. 4ي�عملية�التبادل
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�واللسانية� �اللغوية �التحلي'ت �4ي �مكانة �لها �تجد �ف¥ لذا

  .خاصة

عنا�ع}ى�مختلف�تحلي'ت�وتصنيفات�نظم��تصال�وبعد�اط' 

� �كـ �الحاسوب �ع�� �من�" أنواع"الوسيطي �جملة �إ?ى توصلنا

الخصائص�وا)عاي���يستند�إل¤iا�الباحثون�4ي�تحليل�وتقييم�و�

 :تصنيف�هذه�sنواع�ويمكن�إجمالها�فيما�ي}ي

مدى�تقارب�النوع�من�النمط�التحاوري�وجها�لوجه�أي� -

�و  �بنية �تطابق �ا)حادثة�مدى �بنية �مع ̀ت �التباد هيكل

  .التقليدية

�=رسال� - �عملية �iا �تحدث Xال� �أو�الوت��ة Áالزم� البعد

و�ستقبال�والتغذية�الرجعية�وهنا�يأتي�التحليل�قائما�

�مستويات �ث'ثة �م&%امنة�: ع}ى �شبه �ونظم �م&%امنة نظم

̀�م&%امنة  .وأخرى�

�بدرجة� - �منطقيا �والثانية �sو?ى �الخاصية ترتبط

�ومتدنية���� �مع�ن �نظام �4ي �عالية �تكون �قد Xال� التفاعلية

 .4ي�نظام�آخر

طبيعة�أسلوب�الكتابة�ا)تبع�قد�يكون�رسميا�وجادا�4ي� -

نظام�ما�وقد�يكون�مرنا�`�يع���أولوية�للمعاي���اللغوية�

 .والحوارية�4ي�نظام�آخر
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�محتوى� - �يطالهم �الذين �ا)حتمل�ن �sشخاص عدد

� �هذا �يحدث �فقد �فقط��تصال �شخص�ن sخ���ب�ن

�ث'ثة� �أو �وشخص�ن �كمرسل �شخص �ب�ن �يحدث وقد

 .كمستقبل�ن

- � �" (�ستقرار"خاصية �الباحث �سماها ) Marcocciaكما

�وبقاiا� �الرسالة �حفظ �م�%ة �ع}ى �مع�ن �توفر�نظام أي

 .مخزنة�بعد�ان±iاء�عملية��تصال

طبيعة�الع'قات�والتشكي'ت��جتماعية�القائمة�داخل� -

قد�تكون�الع'قة�موجودة�4ي�الواقع�أي�أن�كل�نظام�ف

�روابط� �معهم �تربطنا �أشخاص �مع �يحدث �تصال

�أو�الصداقة �أو�الزمالة �أو�الج��ة �تكون�... القرابة وقد

�̀ �أي�أن�الذين�نتواصل�معهم�
ً
الع'قة�اف&�اضية�مطلقا

̀�ع���sن&�نت  .نعرفهم�4ي�الحقيقة�إ

̀ت� - ا)كتوبة�أثناء�مدى�توغل�ا)ظاهر�الشفوية�4ي�التباد

 .عملية��تصال

توفر�نظام�مع�ن�ع}ى�خاصية�ا)زج�ب�ن�عدة�وسائط،�أو�ا)زج� -

̀ت�ا)كتوبة�والصوتية�والصوتية�البصرية�رغم�أن� ب�ن��تصا

�4ي� �الحاسوب �ع�� �الوسيطي ��تصال �يحصرون ا)ختص�ن

�تطبيقات� �و �أشكال �بعض �أن �إ` �فقط، �ا)كتوبة sشكال

� Xال� �اللحظي �مثل�ال��يد �sن&�نت �ع���شبكة �مؤخرا ظهرت
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�وا)حاورة� �ا)كتوبة �ا)حاورة �والفاي���تتوفر�ف¤iا �آب الواتس

  .الصوتية�أيضا

�سنستعرض� �ذكرها، �سبق Xال� �ا)عاي���والخواص �ع}ى وبناء

�ع��� �الوسيطي ��تصال �نظم �لبعض �تحلي' �ي}ي فيما

  :الحاسوب

  :ال67يد
�لك6Iوني نظام

�ظهور�شبكة�يعت���ال��يد� =لك&�وني�أول�نظام�اتصا?ي�واكب

�العقدين� �إبان �واسعا �انتشارا �شهد �اخ&�اعها، �منذ sن&�نت

ا)اضي�ن�ب�ن�مختلف�ا)ستخدم�ن�إ?ى�أن�انَحَصر�استخدامه�

�4ي�سياقات�محددة� ) مهنية�وعلمية(خ'ل�السنوات�sخ��ة�

�ق �sخ��ة �هذه �كون �لÆفراد �اليومية �الحياة �4ي �أقل د�وبشكل

 .اجتيحت�بنظم�أخرى�ل'تصال�الشخ��

وهو�نظام�يتيح�عملية��تصال�والتبادل�ب�ن�شخص�وآخر�أو�

� �أشخاص �وعدة �شخص �منه�. ب�ن �جعلت �مزايا �بعدة ويتمتع

�sوضاع� �من �كث��� �4ي �ويعوض �للغاية
ً
�وعمليا �بسيطا � نظاما

  .Forme épistolaireشكل�ا)راسلة�التقليدية�

�يعت��  �النظام �هذا �أن  �ورغم
ً
̀م&%امنا � ̀�، Asynchroneنظاما إ

�=رسال� �ب�ن �تفصل Xال� �ا)دة �قصر �السرعة �عامل أن

� �نظاما �منه �تجعل �الزمن�"و�ستقبال �من ��ق&�اب يحاول

�يفرض��(Parckhurt 1999)24"الحقيقي �ا)رسل �الطرف كون

�الصدى �ورجع �التفاعل �4ي �الفورية �من �نوعا وهذا�. أحيانا
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يضعه�الكث���من�ا)حلل�ن�كشكل���ق&�اب�من�الشكل�ا)&%امن

̀ت�بنوع�من�الفورية��4ي� يق&�ب�من�ا)حاورة�نظرا�لتم�%�التباد

��Marcocciaويش��.حدو�iا �هو �=لك&�وني �ال��يد " نوع"أن

ما�قبل�"يمكن�وضعه�4ي�مقابلة�مع�أنواع�سابقة�له�أو�أنواع�

  25:وcي�كما�ي}ي genres pré- numériques"رقمية

�=ل -1 �ال��يد �ا)واج¥تقريب ��تصال �مع  Face àك&�وني

face :رغم�أن�الوضع�Le code��̀ �إ ا)ستعمل�هو�الكتابة

وهنا�.أن�سرعة�تبادل�الرسائل�تدخل�ضمن�بنية�حوارية

�M. Vargasتش��Áإ?ى�الطابع�الهجيhybrideلهذا�النظام��

�الشفوي  �إ?ى �ويق&�ب �مكتوب �ال��يد�. ½نه فرسائل

=لك&�وني�تقع�4ي�منتصف�الطريق�ب�ن�النوع�ا)راس'تي�

  26.وطقوس�ا)حادثات�العادية

̀ت�4ي�يوم�واحد�تدعونا�إ?ى� كما�أن�إمكانية�القيام�بعدد�تباد

� �=لك&�وني �ال��يد �رسائل �متواصل�"اعتبار �لتحاور كردود

وهذه�...منفصلة�تملك�كل�مijا�هيكلها�الخاص�وليس�كرسائل

�Xال� �كتلك �وتلقائية، �طبيعية �مختصرة �رسائل �تتيح الوت��ة

  27".تسود�ا)حاورة�العادية

̀ت�ال��يد�=لك&�وني�عن� غ���أن�ثمة�خصوصيات�تفصل�تباد

  :نمط�التبادل�ا)واج¥�أو�القائم�ع}ى�التحاور 
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�  - أ �غ���معروف�ن ��تصال �طرفا �يكون �أن فعليا،�احتمال

فالهوية�ت��ز�فقط�من�خ'ل�العنوان�=لك&�وني�وجوانب�

  .أخرى�قد�ترتبط�iوية�خيالية

�الدقيق�  - ب pÁوبا)ع� �لوجه
ً
�وجها �التحاورية �التفاع'ت إن

�sمر�الغ���ممكن� �وهو �الوقت �نفس �4ي �طبيعيا تحدث

 .مطلقا�4ي�ال��يد�=لك&�وني

�تفرض�الخصوصيات�التقنية�شك'�معينا�ونمطا�محدودا  - ت

�ا)حدودة �النافذة �الكتابة، �أن�...كمساحة �أي الخ،

�متعلقة� �أشكا` �تفرض �=لك&�وني �ال��يد برمجيات

̀ت�الخطابية�الرقمية  28.بالتباد

�ا)ؤسساتية -2 �ا)راسلة �مع �=لك&�وني �ال��يد وضع�: تقارب

�=لك&�وني� �ال��يد �ب�ن �مقابلة �أو �تقاربا �الباحث�ن بعض

�ا) �داخل �الكتابي ��تصال �ا)ذكرات�وأنواع �مثل نظمة

� �أو��ق&�احات،���Mémosا)وجزة �=ب'�ي، �ا)حتوى ذات

 .أو�التصويت�ع���الصندوق 

يمكن�هنا�: مقابلة�ال��يد�=لك&�وني�مع�ا)راسلة�الخاصة -3

�ب�ن� �ا)ش&�كة �النقاط �من �أك�� ��خت'فات �إ?ى =شارة

 :النوع�ن�بحيث�أن

 ال��يد�=لك&�وني�هو�مكتوب�مختصر؛ �

�ك � �الحوار�فإن�إذا �من �نوعا �يتيح �=لك&�وني �ال��يد ان

 ا)راسلة�ا)كتوبة�cي�شروع�فع}ي�4ي�الحوار؛
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�الرسالة� � �داخل �وا)كاني �الزماني �=طار ينشأ

الشخصية�بينما�4ي�ال��يد�=لك&�وني�يوفره�التطبيق�

Áالتق. 

�ب�ن�تحرير�ا)راسلة�وقراءimا�ب�ن� �Áيختلف�الفارقالزم

 .ك'�النوع�ن

�ال��يد�ا)راس � �أك���من �له �مخطط �نوع �cي �الخاصة لة

 .=لك&�وني

 :غرف
الدردشة نظام

� �الدردشة �غرف �sخرى�Internet Relay Chat IRC مثلت cي

�ف&�ة� �4ي �sن&�نت �شبكة �شعبية �انتشار�وازدياد �4ي عام'�بارزا

�للمحادثة�. ما �مخصصة �إلك&�ونية �فضاءات �عن �عبارة وcي

� �sحيان(جماعيا �أغلب �من�) 4ي �وتتخذ �أيضا، �فردية وبصفة

�يسم¤iا� �من �وهناك �التبادل، �4ي �أساسيا �شك' الكتابة

� ��Clavardageبالفرنسية Xكلم� �ب�ن
ً
 bavardageتوليفا

 .أي�الدردشة�عن�طريق�لوحة�ا)فاتيح�clavierو

� �عام �النظام �هذا �الفنلندي��1988اخ&�ع �الطالب �طرف من

AikerinenJarklso "تصال�عن�بعد�ع���ليمكن��الناس��من�

�ع'قات� �تكوين �إ?ى �مدخل �بمثابة �ذلك �وكان sن&�نت

  29".اجتماعية�ومشاركات�عا)ية�أخذ�بناؤها�4ي�التطور 

ويتطلب�استعمال�شخص�مع�ن�لخدمة�الدردشة�اش&�اكه�4ي�

�للموضوع� �مطابقا �اسمها �يكون �ما �عادة Xال� �مواقعها إحدى
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. الذي�يكون�محل�اهتمام�مش&�ك�ب�ن�أعضاء�الغرفة�الواحدة

�ليصبح� �السر �وكلمة �مستعار �اسم �باختيار ��ش&�اك ويتم

�ع��� �[ني �والتحاور �التخاطب �مجموعة �من �عضوا الشخص

�الغرف�الكت �من �العديد �وهناك �ا)فاتيح، �لوحة �بواسطة ابة

�حسب� �أو �السن �حسب �أو �تارة �ا)وضوع �حسب مقسمة

�متاحة� �وcي �عامة �مواضيع �وتوجد �أخرى �تارة �هتمام

�أحد� و.للجميع �يضعها �رسالة �أو �مشاركة �كل �نص يظهر

�يمكن� �كما �sعضاء �بقية �يقرأها �عامة �نافذة �4ي sعضاء

وتكون��Private roomإرسال�رسائل�خاصة�ضمن�ح�%�خاص�

� �بعينه �ا)شارك�ن �½حد �عمدا �الدردشة�"موجهة وتعت���خدمة

  30".[نية�أك���الخدمات�شعبية�وشهرة�وإثارة

الطابع�ال&�في¥�و�س&�خائي�فهو�وإن�كان�هذا�النظام�يتسم�ب

�فتكون� �الجادة �وsوضاع �ا)واقف �بعض �4ي �فعاليته يبدي

  :الدردشة�أك���فعالية�4ي�الحا`ت�التالية

  عند�الرغبة�4ي�الحصول�ع}ى�إجابة�فورية؛ -

�نفس� - �4ي �شخص �من �بأك�� ��تصال �4ي �الرغبة عند

 الوقت�و4ي�أمكنة�متعددة؛

�مختصر  - �رسائل �بواسطة ��تصال �4ي�عند �كالرغبة ة

 .تزويد�[خرين�iا�أو�نسأل�عijا
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آخرين�غ��� عند�الرغبة�4ي�إجراء�دردشة�مع�أشخاص -

 31.محددين�أو�نجهل�عناويijم

 :ومن�خصائص�نظام�خدمة�الدردشة�ما�ي}ي

�أي� - �م&%امنة �بصفة ̀ت �التباد �فيه �تتم �تفاع}ي هو�نظام

أن�=رسال�و�ستقبال�يتمان�4ي�الزمن�الحقيقي�أي�4ي�

  .ظة�ذاimااللح

- �pXح� �sقطاب، �أو�متعدد �الجما�ي �ل'تصال هو�نظام

 .وإن�توفرت�إمكانية�التحاور�ع}ى�الخاص

- �̀ ̀ت�ا)كتوبة�بالدرجة�sو?ى�إ هو�نظام�قائم�ع}ى�التباد

�أي�يتضمن� � أن�شكل�الكتابة�فيه�هو�من�نوع�خاص�

 .الكث���من�ا)ظاهر�الشفوية

�ا - �هذا �يم�% �الذي �ال&�في¥ �للطابع �فإن�ونظرا لنظام

�̀ أسلوب�الكتابة�يكون�مرنا�بعيدا�عن�الطابع�الرسم�و

 .يو?ي�أهمية�للمعاي���والقواعد�اللغوية

- � �ا)ش&�ك �الحضور �ع}ى �قائم زمنيا�coprésence نظام

 .لطر4ي��تصال

تؤدي�سرعة�التباد`ت�إ?ى�شكل�يق&�ب�كث��ا�من�شكل� -

 .ا)حاورة�وجها�لوجه،�وعليه�فهو�نظام�تفاع}ي�للغاية
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`�يتمتع�النظام�بم�%ة��ستقرار�أي�أن�مجمل�الرسائل� -

 .التحاور �sessionا)تبادلة�تزول�آليا�بعد�ان±iاء�جلسة�

�إطار� - �4ي �النظام �هذا �ضمن �التباد`ت �تحدث �ما غالبا

  .ع'قات�اف&�اضية�بحتة

 :منتديات
النقاش نظام

عبارة�عن�نظام�غ����forums de discussionمنتديات�النقاش�

ي��تصال�الوسيطي�ع���الحاسوب،�يسمح�)ستعم}ي�م&%امن�4

شبكة�sن&�نت�تبادل�رسائل�حول�موضوع�مع�ن،�أي�بإمكان�

�مجموعة� �مع �ا)واضيع �مختلف �إلك&�ونيا �يناقش �أن �فرد أي

�̀ أشخاص�آخرين�ذوي�اهتمامات�متقاربة�فيتبادلون�بصفة�

�مهما� pXش� �ومواضيع �قضايا �حول �و[راء �ا)علومات م&%امنة

 .نوعهاكان�

) و4ي�إطار�النقاش�الواحد(ويتم�النقاش�خ'ل�هذه�ا)نتديات�

 
ً
�هرميا �مهيكلة فهناك�  Structure hiérarchisée بطريقة

) الرسالة�الثانية(ثم�رد�الفعل�) الرسالة�sو?ى(التدخل�ا)باِدر�

� �الفعل �رد �ع}ى �الرد �الثالثة(ثم �يتبع�...وهكذا) الرسالة ثم

�ا)نتدى� �بنية �أن �أي �وهكذا، �الثاني �بالنقاش �sول النقاش

�Áتكون�أحيانا�وفق�تسلسل�زمChronologiqueوأحيانا�وفق��

� �موضوعاتي �يلجأ�. Thématiqueتسلسل �ذلك �ع}ى وبناء

الباحثون�4ي�مقارب±iا�أيضا�با)حاورة�وجها�لوجه�وما�يتضمنه�
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�بمختلف� �هيك}ي �تنظيم من

 32.(KerbartOrecchioni1990)مقاطعها

�نظام� أيضا واعت��ت �½نه �هج�ن �كنظام �النقاش منتديات

� �و�الجماه��ي �الشخ�� فهو�يتيح��(Baym 1998)ل'تصال

� �شخصيا �ع(تباد` �يجيب �أ �بشخص �شخص ̀�) }ى واتصا

� �غ���(جماه��يا �عدد �طرف �من �تقرأ �رسالة �يضع �أ شخص

� �الشبكة) نظريا(محدود �مستعم}ي �طرح�33).من وقد

Marcoccia� 
�
�هاما �تسا̀ؤ �النظام �لهذا �تحليله �أي�: هو�4ي مع

�مع�ن؟ �نقاش �منتدى �يتناسب �التفاعل �من �4ي��34نوع وسلك

�تحاوريا �تحلي' �السؤال �هذا �ع}ى  Analyseإجابته

conversationnelle��Xمن�خ'له�الطبيعة�التحاورية�ال��
َ

بَحث

�½ي� �ا)وضوعاتية �الوحدة �أن �رأى �فقد �النظام، �هذا تم�%

�النقاش� �يجعل �مما �للغاية �نسبية �وحدة �cي �نقاش منتدى

�
ً
 (ُمرَبكا

ً
�)واضيع�) مشوشا �متواصل �خلق �بسبب وغ���منظم

� �موازية �ومحاورات �جديدة  Merring 1999, Kear)نقاش

4ي�موضوع�ما��Digression،�فيكون�ويحُدث��ستطراد�(2001

تدريجيا�إذ�يتحقق�ضمن�سلسلة�من�الرسائل�تؤدي�كل�مijا�

�حدوث� �cي �والنتيجة �السابقة، �للرسالة �موضوعيا تقدما

�موضوعاتي �إ?ى�. تفكك �شك �ب' �يؤدي �ال'م&%امن فالطابع

�إ?ى� ��نتظار�يؤدي �أن � �الطبي�ي �ومن �ا)واضيع، �4ي التشتت

� �والتقسيم �طرحن.Fragmentationالتجزئة �4ي�فإذا �ما �رسالة ا
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�لدينا� �تتولد �عل¤iا �وتأخر�الرد �مع�ن �موضوع �حول ا)نتدى

الرغبة�4ي�الشروع�4ي�نقاش�موضوع�آخر�ع}ى�أن�يحظى�هذا�

  .sخ���بَقبول�أك��

أن�نعت���أن�النقاشات��Marcocciaكما�أنه�من�الصعب�يقول�

�يست �بالفعل �½نه ،
ً
�تفاع' �تمثل �منتدى �تعي�ن�داخل حيل

�=طار�الت" � Unité du cadre participatif" شاركيوحدةXال

� �يوجد��Erving Goffmanذكرها `� �½نه �با)نتدى والخاصة

�هناك� �بالعكس �بل �ا)شارك�ن، �من �ومعينة �محددة مجموعة

�النقاش �ويغادرون �يدخلون �تطرح�. مشاركون �النقاش فمدة

�أ¼iا� �ع}ى �ا)نتدى �4ي �اعتبار�التباد`ت �`�يمكن �أنه إشكا`�إذ

� �4ي �ليس�تجري Áالزم� �البعد �فإن �وعليه �موحد، Áإطار�زم

�نظاما� �يعت�� �sخ�� �هذا �ان �من �بالرغم �ا)نتدى �4ي غائبا

̀ت�يبقى� �للتبادÕ̀م&%امنا�إ`�أن�التنظيم�التسلس}ي�والتعاق

�من� �الثاني �الجزء �يبقى �ا)ثال �سبيل �وع}ى �أنه �إذ ضعيفا،

� ��بتدائي) جواب-سؤال(الثنائية �التدخل �بعد فلكي��.متأخرا

�تمثل� �النقاش �منتديات �ضمن �الدائرة �النقاشات نعت���أن

حوارا�أو�تحاورا�علينا�القبول�والو�ي�بالطابع�ا)رن�وا)تواصل�

�اق&�حه � �)ا
ً
�طبقا الذي��KerbratOrecchioni 1992للتفاعل

� �بمقولته �قال Marcocciaاستشهد �لدينا�: "حيث �يتحقق لكي

جموعة�من�ا)شارك�ن�التفاعل�الواحد�ذاته�ينبòي�أن�تتوفر�م

قابلة�للتعديل�أو�التغي���ولكن�دون�انقطاع،�ضمن�إطار�زماني�
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�عن� �يتحدثون �انقطاع، �دون �ولكن �للتعديل �قابل ومكاني

  ".موضوع�قابل�للتعديل�لكن�دون�انقطاع
«Pour qu’on ait affaire à une seule et même interaction, 
il faut et il suffit qu’on ait un groupe de participants  
modifiable mais sans rupture, qui dans un cadre spacio-
temporel modifiable mais sans rupture, parlent d’un 
objet modifiable mais sans rupture»35. 

�الباحث �يخلص � كي �تتيح �النقاش �منتديات �محادثاتأن

وcي�نوع�من�الحوارات��conversations discontinuesمتقطعة�

� �النشاط�Goffmanيصفها �`�يمثل �ف¤iا �الك'م �تبادل �أن ع}ى

�تبدو� �إذ �للمرافقة، �نشاطا �يمثل �وإنما �للمشارك�ن �ôالرئي

cي�أي�حالة�مفتوحة�من�الك'م�الثغرات�ممتدة�بشكل�`�متنا

 conversation chroniquement en" زمنيا�محادثة�جارية"أو�

cours.  

�وعرّ  �أ¼iا�Marcoccia ف �ع}ى �النقاش �منتديات �sخ�� 4ي

 s� �متعددة �ع���الحاسوب�حوارات �وسيطية �متقطعة طراف

Polylogues discontinus médiatisés par ordinateur.  

  : نظام
ال67يد
اللحظي

� �اللحظي �ال��يد بتبادل��Messagerie instantanéeيسمح

الرسائل�النصية�ا)كتوبة�وغ���النصية�ب�ن�شخص�ن�أو�أك���

4ي�بعض�sحيان،�وتحدث�عملية�التبادل�4ي�الزمن�الحقيقي�

�أحيان� �4ي �م&%امن �وشبه �sحيان �أغلب �4ي �م&%امن فهو�نظام

  .أخرى�
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� �أنه �ع}ى �البعض ��تصالية�"ويعت��ه �sداة �دمج�ب�ن خ'صة

  36".و�تصال�الشخ���)الحاسوب�ا)رتبط�با½ن&�نت(

وقد�بدأت�تطبيقات�ال��يد�اللحظي�4ي��نتشار�والتنوع�إ?ى�أن�

،�IRCشكل�هذا�النظام�ا)نافس�sول�لخدمة�غرف�الدردشة�

�4ي� �شهدimا Xال� �شعبي±iا � �تدهور �4ي �ôالرئي� �السبب �كان بل

̀نتشار�شبكة�sن&�نت   .السنوات�sو?ى�

حظي�ابتداء�من�سنة�ظهرت�وتطورت�تطبيقات�ال��يد�الل�كما

1996�� �برنامج �ظهر�ف¤iا Xال� �ICQالسنة �وبعدها ،Yahoo 

Messenger�� �1998سنة �وبعدها ،MSN Messengerسنة��

1999�� ��GaduGaduوبعدها �سنة�2000سنة �من �وابتداء ،

أدمجت�4ي�النظام�تقنية�الصوت�باستعمال�بروتوكول��2005

� �sVoix sur IPن&�نت �من �النظام��2009وابتداء سجل

�التطبيقات،� �مختلف �خيارات �4ي �جوهرية �وابتكارات تعدي'ت

�أصبحت��2012وبعد�سنة�Xوال� ظهرت�التطبيقات�ا)عروفة

  : أك���شعبية�وأك���استخداما�مثل
Skype, Yahoo Messenger, Viber, What’s app, QQ, 
Facebook Messenger, Message (Apple) Hangoots 
(Google) Chat On, Instagram, Tango, Line, Snapchat, 
KakaoTald, Wechat, Kik Messenger, Telegram…etc. 

� �آب �الواتس �تطبيق �أن �=حصائيات �بعض  What’sوتفيد

Appمستخدمي��� �قبل �من � � �العالم �4ي هو�sك���استعما`

مليار�مستخدم��s1ن&�نت�إذ�يقدر�عدد�مستخدميه�بأك���من�



266 

 

�شهري �يوميا�40و�37ا،نشط �متبادلة وهو�ما��38.مليار�رسالة

هذا�. ا)تبادلة�يوميا�بمرت�ن�SMSيفوق�عدد�الرسائل�القص��ة

،�وأضاف�أيضا�Jon Koumما�صرح�به�مصمم�هذا�التطبيق�

� �و�1.6أن �فيديو��250مليار�صورة �مقطع �تبادلها�مليون �يتم

�ع��� �ا)تاح �التطبيق �ع���هذا �يوميا �العالم،��53أيضا �4ي لغة

 .مليار�مجموعة�تفاعلية�1ويح���أيضا�

�من� �شرائه �بعد �الخيا?ي �ا)ستوى �هذا �التطبيق �هذا �بلغ وقد

� ��Facebookقبل �سنة �( 42014ي مليار��19.2بسعر�يقدر�ب

̀ر �هو�أك���)دو �آب �الواتس �تطبيق �أن �هو� �و�ا)ث���للدهشة ،

الذي�هو�التطبيق��Facebook Messengerمن�تطبيق��انتشارا

�فايسبوك ��جتما�ي �التواصل �لشبكة �ا)رافق ويحتل�.sص}ي

�مستخدم�ن� �بعدد �العالم �4ي �الثانية �ميسنجر�ا)رتبة تطبيق

800��̀يقارب� مليون�مستعمل�ولم�يبلغ�ميسنجر�هذه�ا)رتبة�إ

�الع �4ي �sك���استخداما �الفايسبوك �لتطبيق �مرافق الم�½نه

وبعد�تطبيق�ا)يسنجر�التابع�. من�ضمن�كل�خدمات�sن&�نت

�الفاي�� �تطبيق �يأتي �التطبيقات��Viber للفايسبوك وبعدها

  s.39خرى 

إن�السبب�4ي�تفوق�نظام�ال��يد�اللحظي�ع}ى�غرف�الدردشة�

كما�سبق�ذكره�هو�أن�ال��يد�اللحظي�حافظ�ع}ى�م�%ة�ال&%امن�

�و  �بل �الحقيقي، �الزمن �4ي �غرف�والتفاعل �نظام �ع}ى تغلب

�ومضمونا �شك' �جوهرية �وإمكانات �بخيارات ومع�. الدردشة



267 

 

� �كلمة �تستعمل �sحيان �كث���من �و4ي للحديث�" دردشة"ذلك

� �لغويا �ذلك �صح �وإن �اللحظي، �ال��يد �خدمة �(عن
ً
�لغويا ½نه

لفة
ُ
��الك'م�بغ���كÁفإن�الدردشة�هنا�ليست�لها�) الدردشة�تع

�ا �سبق�نفس�البنية�التنظيمية�̀وXلخصوصيات�التفاعلية�ال

  .IRCالتطرق�لها�من�خ'ل�نظام�غرف�الدردشة

�ومتاح� �الواب �مواقع �بعض �متوفر�4ي �الدردشة �غرف فنظام

�بينما� ،� �الدردشة �تباد`ت �4ي �الدخول �أن&�نت �مستعمل ½ي

�تحميله� �يتع�ن �مع�ن �تطبيق �ع}ى �قائم �اللحظي �ال��يد نظام

� �جهاز�الحاسوب �ع}ى �الهاتف(وتثبيته �اللوحة��أو �أو الذكي

�يكون�النقاش�أو��تصال�من�خ'له�متاحا�½ي�)الرقمية ،�̀و

�يتم� �مسبقة �أسماء �قائمة �التطبيق �يتضمن �بل شخص

�من� �انط'قا �الحساب �صاحب �طرف �من �تدريجيا إعدادها

القائمة�الكلية�½سماء�sشخاص�ا)سجل�ن�4ي�ذاكرة�الهاتف�

Liste des contacts .  

� �فإن �الد"وعليه �متعددة�غرف �مكتوبة �تفاع'ت �تتيح ردشة

يجمعهم�الحضور�زمنيا���وعن�بعد�4ي��أشخاصsطراف�ب�ن�

� �ما �اللحظي�...(Rintel 2001)فضاء �ال��يد �يربط بينما

يندمجون�وفق�ال&%ام�مسبق�مع�الطرف�[خر،�أي��مشاركZن

  40".أطراف�معروفة�أو�ع}ى�sقل�أشخاص�معين�ن

�عدة� �4ي �بيijا �تتم�%�فيما �اللحظي �ال��يد �تطبيقات �أن ورغم

�كا½لوان� �الشك}ي �بالجانب �خاصة �تتعلق خصوصيات
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�ا)ستوى� �ع}ى �الفروق �بعض pXوح� ��نفعال وأيقونات

��تصالية� �الخيارات �الكث���من �4ي �تش&�ك �أ¼iا �إ` الوظيفي

  :نذكر�مijا

�ويكون� - �ا)كتوبة �النصية �الرسائل �بتبادل �كلها تسمح

التبادل�4ي�أغلب�sحيان�م&%امنا�حينما�يتحقق�حضور�

أما�إذا�غاب�ا)ستقبل�. زماني�مش&�ك�ب�ن�طر4ي��تصال

�قراءimا� �غاية �إ?ى �حسابه �4ي �ظاهرة �تبقى �الرسالة فإن

�أغلب� �يصنف �لذلك �قراءimا، �بعد �ظاهرة وتبقى

�م&%امنة� �الشبه �النظم �خانة �4ي �اللحظي �ال��يد الباحث�ن
Dispositifs Quasi synchrones.  

�يسجلها� - Xال� �الصوتية �الرسائل �بتبادل �كلها تسمح

ا)رسل�بصوته�ويكون�استقبالها�سواء�4ي�اللحظة�ذاimا�

 .أو�ح�ن�حضور�ا)ستقبل

- � �الصوتية �ا)قاطع �بتبادل �كلها أغاني،�(تسمح

 .ومقاطع�الفيديو...) محاضرات،�دروس

ما�تسمح�كل�التطبيقات�أو�أغل�iا�با)حاورة�الصوتية�أي� -

يشبه�ا)كا)ة�الهاتفية�وبشكل�مجاني�مهما�تباعد�طرفا�

 
ً
 .�تصال�جغرافيا
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يسمح�بعضها�مثل�السكايب�بإجراء�مكا)ات�الفيديو�أي� -

��تصال� �طرفا �تباعد �مهما �بصرية، �صوتية محاورات

 .جغرافيا

�من� - �تفاعلية �مجموعات �تشكيل �إمكانية �معظمها تتيح

�التطب �يحتوiýا Xال� �sشخاص �قائمة �ويكون�ب�ن يق

�ما� �يرى �عضو�أن �كل �يستطيع �بحيث �جماعيا التبادل

 .يكتبه�أي�عضو�آخر�با)جموعة

�الصوتية� - �والرسائل �ا)كتوبة �والرسائل �ا)حاورة تبقى

ع}ى�الشاشة��طع�الصوتية�ومقاطع�الفيديو�مخزنةوا)قا

أما�ا)حاورة�الصوتية�. ويظهر�أحد�iا�ثم�sقدم�فا½قدم

�ي �ف' �البصرية �شأن�أو�الصوتية �أثر�شأ¼iا �أي �لها بقى

 .ا)كا)ات�الهاتفية�التقليدية

�خاصا� �اهتماما �نال �قد �الرسائل �ببقاء �ا)تعلق �البعد �هذا إن

�أن� � �ذكرنا �وأن �سبق �وقد �الباحث�ن، �بعض �قبل     من

Marcoccia  أ� �اسم �الخاصية �هذه �ع}ى ،�"�ستقرار"طلق

� �من �كل �سماها �إطار�سسيولوجيا�( Denisو Liccopeبينما 4ي

� �الخطابي�( Jonesو) 2006�ستخدامات �التحليل �إطار 4ي

�sنماط �) متعدد Persistance" البقاء"أو�"  الثبات"باسم
41�،

�شاشة� �ع}ى �ظاهرة �وا)ستقبلة �ا)رسلة �الرسائل �بقاء أي



270 

 

�هذا� �أن ء �وذكر�ه̀ؤ �وا)ستقبل، �ا)رسل �من �كل حاسوب

 .�جتما�ي�عن�بعد�البعد�يساهم�4ي�الحفاظ�ع}ى�الرابط

̀ت�ا)تأخرة� �ترتبط�بخاصية�التبادXي�الخاصية�نفسها�الcو

�قراءة� �4ي �التأخر �حالة �4ي �ن'حظها Xال� �م&%امنة �الشبه أو

�الشاشة،� �ع}ى �وبقاؤها �ا)تلقي �طرف �من �ا)ستقبلة الرسالة

� �من �كل ��Denisو Licoppeويق&�ح �من�"عبارة �مفتوحة حالة

�من�عبارة� Etat d’écriture ouvert" الكتابة �مستوحاة كعبارة

Erving Goffman "حالة�مفتوحة�من�الك'م "Etat de parole 

ouvertالعمل��� �سياقات �4ي �الك'م �iيكلة �ا)تعلقة �أعماله 4ي

�42التعاوني �وذكر ،Licoppeو�Denisالتباد`ت��� �وضعية أن

̀�تؤثر�4ي�توازن�الرابطة�التفاعلية   43.ا)تقطعة�

�معظم� �فان �ذكرها �سبق Xال� �الخيارات �هذه �كل فض'�ع}ى

�أو�تمرير�نفس� �إرسال �إعادة �تتيح �اللحظي �ال��يد تطبيقات

�مهما� �آخرين، �أشخاص �إ?ى � �شخص �من �ا)ستقَبلة الرسالة

�ونفس� �بل � �التطبيق، �نفس �ووفق �الرسالة �هذه �نوع كانت

�sول،� �التطبيق �عن �مختلف �ع���تطبيق �أيضا الخيار�ممكن

�إ �فمث' �شخص �استقبل �" ب"ذا �شخص �من عن�" أ"رسالة

� �ثالث �شخص �وكان �مث' �آب �الواتس �تطبيق ̀�" ج"طريق

� �الشخص �فإن �الذكي �هاتفه �ع}ى �التطبيق �هذا " ب"يملك

� �الشخص �إ?ى �الرسالة �تمرير�وإعادة �طريق�" ج"بإمكانه عن

�الشخص� �هاتف �ع}ى �متوفرا �يكون �الفاي���مث'�الذي تطبيق
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�لتطبيقات�أخرى ويبقى�نفس�ا)بدأ�ص" ج" �ينم�.الحا �ما وهذا

عن�مرونة�وديناميكية�تربط�مختلف�هذه�التطبيقات،�وتنم�

�iا� �تتمتع �أصبحت Xال� �العالية �التقنية �الكفاءة �عن أيضا

  .الهواتف�الذكية̀�سيما�ا)بتكرات�ا)ادية�


اللساني 
البعد

ع67 
الشخ123 
�تصال 
عملية 
تحليل �ي

  :�ن6Iنت

مــــن�ا)حـــاورة�أو�ا)حادثـــة�وجهـــا�لوجــــه�ا)ـــدخل�اللســـاني�يتخـــذ��

�للمقارنـة�والتحليـل،�أي�البحـث�4ـي�التغ�ـ�ات�الXـ�طـرأت�
ً
مرجعا

̀ت�ضـــــــمن�ا) وجهـــــــا�لوجـــــــه�عنـــــــد�انتقالهـــــــا��حادثـــــــةع}ـــــــى�التبـــــــاد

transpositionإ?ــــى�الــــنمط�=لك&�ونــــي،�و4ــــي�هــــذا�الســــياق�أتــــى��

ــــــــــــــة�ا)كتوبـــــــــــــــــــــــــــــة"بعبـــــــــــــــــــــــــــــارة��Marcocciaالباحـــــــــــــــــــــــــــــث� " ا)حادثـــــــــــــــ

Conversation écrite��
ً
ــــــــعــــــــــــبJacquesAnis وأتــــى�أيضــــا بارة��ــ

"parlécrit"ـــال�الوســـــــــــــــــيطي�ع�ـــــــــــــــــ��� ـــــــــف�لعمليـــــــــــــــــة��تصـــــــــــــ كوصـــــــ

الحاســــوب،�ع}ــــى�أســــاس�أنــــه�نمــــط�مــــن��تصــــال�يعتمــــد��ع}ــــى�

�44ولكــن�ضــمن�ديناميكيــة�تحاوريــة�Code écritوضــع�الكتابــة�

  . أي�شفوية

�ا)واج¥�بِ ف ��تصال �مع �ا)كتوبة �الرقمية ��تصا`ت تقريب

̀ت�ا)كتوبة�ع���sن&�نت�cي�عبارة� التقليدي�يتضح�أن�التباد

�تباد?ي ما�يؤدي�إ?ى�نوعو�هو��عن�مزيج�من�ا)كتوب�والشفوي�

ا)ظاهر�الشفوية�4ي�الكتابات�الرقمية�ليست��أن�هج�ن،�مع�

4� �ا)نطوق �الشفوي ��تصال �خصائص ��تصال�بنفس ي
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� .ا)واج¥ �أن �ا)رتبطة�كما �لفظية �الغ�� �العوامل غياب

�مث'�يجعل� �كالصوت �لوجه �وجها �الشفوية �با)حادثة تقليديا

��خدميمست �يلجؤون �من��إ?ىsن&�نت �مستحدثة ابتكار�صيغ

� �التعب��ية �الوظيفة �تدعم �أن �مثل�شأ¼iا �ا)كتوبة، ̀ت للتباد

� �الحروف �ببعض �كاملة �عبارات �ذلك�استبدال �ع}ى و�تفاق

�ا)شهورتان� �العبارتان �مثل �بأكملها �لسانية �جماعات ضمن

 .Lol, MDR (mort de rire): جدا�4ي�التباد`ت�عن�بعد

� ��أيضاو�تعد �واحدة �جملة �4ي �لغت�ن �استعمال -codeظاهرة

swischingي��cو� �=لك&�ونية ̀ت �التباد �4ي �كث��ا منتشرة

��إس&�اتجية �الجماعات� شفويةلسانية بامتياز�تنتشر�داخل

� �اللغات �بتعدد �الثقا4ي �يتم�%�مورو�iا XالMultilinguisme �

  .كا)جتمع�الجزائري 

ام&ـــ%اج� مـــن�مظـــاهر =طـــ'قمظهـــر�ع}ـــى��دليـــل�أو �ويبقـــى�أهـــم

ــــو�مـــــــــــــــــــا�يســـــــــــــــــــم�pا)كتـــــــــــــــــــوب�مـــــــــــــــــــع�الشـــــــــــــــــــفوي� يقونـــــــــــــــــــات
بأهـــــــــــــــ

ال�كcــي�عبــارة�عــن�أشــ�الXــو� ،☺:مثــل
 Emoticôneنفغــال� 

اســـــتخدام�sفـــــراد�للـــــنظم�السوســـــيوتقنية��ورســـــومات�واكبـــــت

̀ســــــيما�ال��يــــــد�اللحظــــــي،�(ل'تصــــــال�الوســــــيطي�ع�ــــــ��الحاســــــوب

وتـــــم�اســـــتحداث�هـــــذه�sيقونـــــات�كـــــي�تـــــؤدي�) وغـــــرف�الدردشـــــة

وظيفـــة��تصـــال�الغ�ـــ��لفظـــي�4ـــي��تصـــال�ا)باشـــر�وجهـــا�لوجـــه�

̀�يمكـن� �وا)تمثلة�4ـي�توصـيل�مشـاعر��نفعـال�باخت'فهـا�والXـ

  .كتوبة�النصية�أن�تؤدiýا�بمفردهاللرسائل�ا)
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  :خاتمة

بأشكال�جديدة��=فرادتعززت�عملية��تصال�الشخ���ب�ن�

تكنولوجيات�الحديثة�ل'تصال�فكانت�من�التواصل�ولدimا�ال

�
ً
4ي�تنوعها�لل��اء�و�هذه�ا)مارسات��تصالية�الجديدة�انعكاسا

�تشكيل±iا� �4ي �الرقمية �الوسائط �مختلف �يطبع �الذي التنوع

فمثلت�النظم�السوسيوتقنية�ل'تصال�. التقنية�و�الوظيفية�

� �الحاسوب �ع�� �لحظي،�(الوسيطي �بريد �الك&�وني، بريد

�...) دردشة، �تحاكي �الشخ���مبتكرات ��تصال سلوكات

�لوجه�و�تدعمه�،�بعيدا�
ً
�عنه�ا)باشر�وجها

ً
ع}ى�أن�تمثل�بدي'

 
�
  . أو�تعوضه�كليا
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  جامعة�مولود�معمري�ت'&ي�وزو�

  

 :ملخص

كــــــــان�النــــــــاس��ــــــــي�ا�ا�ــــــــ���يقطعــــــــون�آ�ف��ميــــــــال�مــــــــن�أجـــــــــل�

و�ــــــــــي��-اليـــــــــوم�الحصـــــــــول�ع,ـــــــــى�العلــــــــــم�وتلقـــــــــي�الدراســـــــــة،�أمــــــــــا�

ـــــــل�8ــــــــــ��ء��ــــــــــي�متنــــــــــاول��-عصـــــــــر�التقنيــــــــــات�الحديثــــــــــة� أصــــــــــبح�كــ

�للتنقـــــــــــــل�أو�ح=ـــــــــــــ>�
ً
الجميـــــــــــــع،�ولـــــــــــــم�يعـــــــــــــد�Cنســـــــــــــان�مضـــــــــــــطرا

ـــى�غرفــــــة�نومــــــه�أو�مقــــــر�عملــــــه،�مغــــــادرة�مIJلــــــه�ليصــــــله�ا لعلــــــم�إQـــ

عـــــــن�طريـــــــق�تقنيـــــــات�التعلـــــــيم�عـــــــن�بعـــــــد،�والـــــــذي�بـــــــدأت�تلجـــــــأ�

ـــــز��كاديميـــــــــة��ـــــــــي�العـــــــــالم ـــــــه�معظـــــــــم�الجامعـــــــــات�وا�راكــــ بمـــــــــا��لــ

ودخلـــــــــــت�،�ا�راكـــــــــــز�الجزائريـــــــــــةلـــــــــــك�بعـــــــــــض�الجامعـــــــــــات�و �ـــــــــــي�ذ

ـــا�مثـــــــــــل�بعـــــــــــض�بلـــــــــــدان�العـــــــــــالم�الثالـــــــــــث�هـــــــــــذه� الجزائـــــــــــر�مثلهــــــــ

وســــــــــــيopكز�إشــــــــــــكال�دراســـــــــــتنا�ع,ــــــــــــى�مــــــــــــدى�فعاليــــــــــــة�،�التجربـــــــــــة

ــــــــــــيم�وهــــــــــــــل�أqrــــــــــــــا� ـــة�ا�تخصصــــــــــــــة��ــــــــــــــي�التعلــ ا�واقــــــــــــــع�الجزائريـــــــــــ

هــــــل�أqrــــــا�وصــــــلت�مــــــع�التطــــــور�التكنولــــــوuي�الهائــــــل،�و تتما8ــــــ�>�

ا�توظـــــــــف�أو�هـــــــــل�أqrــــــــقـــــــــع��جنبيــــــــة،�درجـــــــــة�منافســــــــة�ا�وا�إQــــــــى
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ـــــــــطحية�وغzـــــــــــــ�oكاملـــــــــــــة،� �وذلـــــــــــــك�بتقـــــــــــــديم�نمـــــــــــــاذجبطريقـــــــــــــة�ســــ

  .للمواقع�التعليمية��ي�الجزائر

�-التعلــــــــيم�الرقمــــــــ�-التعلــــــــيم�Cلكopونــــــــي�:فتاحيــــــــةا2كلمــــــــات�ال

تنافســــــــــــــــــية�مواقــــــــــــــــــع�–فعاليــــــــــــــــــة�التعلــــــــــــــــــيم�

  .التعليم�ع,ى��نopنت
Résumé :  

 
L’objectif de cet article est de montrer l’importance des 
nouvelles méthodes d’enseignement à distance, à l’ère 
du monde numérique, et de se baser sur la réalité de E-
Learning en Algérie, en citant des exemples des sites 
algériens d’enseignement ou de formation par voie 
électronique, et enfin constater l’efficacité de ces sites, 
et le degré de leur concurrence aux sites étrangers. 
 
Mots clés : Enseignement électronique-Enseignement 
numérique- l’efficacité des sites de formation et 
d’enseignement. 

  :مقدمة

ا�ـــــــــــ���ثـــــــــــورة�علميـــــــــــة�يشـــــــــــهد�العـــــــــــالم�منـــــــــــذ�أواخـــــــــــر�القـــــــــــرن�ا�

ــــــــــا�أع,ـــــــــــــى�ا�ســـــــــــــتويات��وتكنولوجيـــــــــــــة بلغـــــــــــــت�تأثozا�qـــــــــــــا�ونتائجهـــ

أوروبـــــــــــا،�الصـــــــــــناعية��ـــــــــــي��18متجـــــــــــاوزة�بـــــــــــذلك�ثـــــــــــورة�القـــــــــــرن�

ال�وا�علوماتيـــــــــة�الـــــــــذي�يمzـــــــــ�Iثـــــــــورة�اليـــــــــوم�أن��تصـــــــــ�ال�ـــــــــ��ء

ـــــــــــــن�أبــــــــــــــــــــــــــــــــــرز�مظاهرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا،� ــــــــــذلك�قــــــــــــــــــــــــــــــــــال�مـــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــل�"لــــــــــــــــــــــــ

الصـــــــــــــــراع�بـــــــــــــــzن��وبحســـــــــــــــب�البـــــــــــــــاحثzن�أّن Bill.Gates"غيـــــــــــــــتس
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ســـــــيكون�حـــــــول�ا�علومـــــــات�ولـــــــيس�ع,ـــــــى�الـــــــدول��ـــــــي�ا�ســـــــتقبل�

 ) 1(.ا�وارد�الطبيعية

ـــــــــــــــــــن�الخ�ـــــــــــــــــــــoاء�أّن  ــــــــــــــــــد�العديـــــــــــــــــــــد�مــ ـــــــــــــــــــبكة�العا�يـــــــــــــــــــــة�ال ويؤكـــ شــ

للمعلومــــــات��ــــــي�أهــــــم�وأعظــــــم�مــــــا�أفرزتــــــه�التطــــــورات�الهائلــــــة�

وال=ـــــــــــــــ��ا�علومـــــــــــــــات�و�تصـــــــــــــــال،��تكنولوجيـــــــــــــــات�ـــــــــــــــي�مجـــــــــــــــال�

�ــــــــــيأنمــــــــــاط�ا�عيشــــــــــة�والحيــــــــــاة��الكثzــــــــــ�oمــــــــــنغzــــــــــoت��oــــــــــzوالتفك�

ــــــــــت�قيا�ـــــــــــــــ���جـــــــــــــــدا يســـــــــــــــت�أوجـــــــــــــــدت�أنماطـــــــــــــــا�ل"،فا�نopنتوقـــــ

،بـــــــل�نمــــــــط�جديــــــــد�للحيــــــــاة�للتواصـــــــل�والعمــــــــل�والتجــــــــارة�فقط

ـــــــــرض�تحدياتــــــــــــــه�ع,ــــــــــــــى� �آلفهــــــــــــــاالتقليديــــــــــــــة�ال=ــــــــــــــ����نمــــــــــــــاطيفـــــ

 )2.("الناس�من�قبل

ـــــــــام��بقضـــــــــــايا�ومفـــــــــــاهيم�التعلـــــــــــيم��لكopونـــــــــــي��ـــــــــــي�و  إن��هتمــ

ـــــــرب�يعــــــــــود��ــــــــــي��صــــــــــل� �20بدايــــــــــة�ثمانينــــــــــات�القــــــــــرن��إQــــــــــىالغـــ

ــــات�ا�هتمــــــــة�بمجــــــــال�الopبيــــــــة��بــــــــدأت 1982ففــــــــي�ســــــــنة� الدراســــ

ــــرح�العديـــــــــد�مـــــــــن�القضـــــــــايا� ،�الهامـــــــــة��و�ســـــــــئلةوالتعلـــــــــيم�تطـــــ

لمـــــــــــ���ـــــــــــي�ضـــــــــــرورة��هتمـــــــــــام�بالبحـــــــــــث�الع�إQـــــــــــىحيـــــــــــث�دعـــــــــــت�

ــــال�التعلــــــــــــــيم��لكopونـــــــــــــــي ـــــــــد��هتمــــــــــــــام�¢qـــــــــــــــذا�و )3(،�مجــــــــــ تزايـــــ

ـــــوع�مـــــــــن�التعلـــــــــيم��بشـــــــــكل� �ـــــــــيالنــــ�oالثـــــــــاني�مـــــــــن��النصـــــــــف�أك�ـــــــــ

،�إذ�نظمــــــــــت�الجمعيــــــــــة��مريكيــــــــــة�تســــــــــعينات�القــــــــــرن�ا�ا�ــــــــــ��

ـــــؤتمر�دوQــــــــــــــي�للتعلـــــــــــــــيم� لعمــــــــــــــداء�القبــــــــــــــول�والتســــــــــــــجيل�أول�مـــــــــ

�كولــــــــــــــــــــــورادو بو�يــــــــــــــــــــــة��"دنفــــــــــــــــــــــر"�لكopونــــــــــــــــــــــي��ــــــــــــــــــــــي�مدينــــــــــــــــــــــة�

ـــــذ�ذلــــــــــك�الوقــــــــــت�احتــــــــــل�،�1997 أوت�ي�شــــــــــهر�،�مريكيــــــــــة ومنـــــ
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ـــــــــــــــــــــدى�الــــــــــــــــــــــــدول� ــــــــــــــــة�هامــــــــــــــــــــــــة�لـــ ـــيم��لكopونــــــــــــــــــــــــي�مكانــــــــ التعلـــــــــــــــــــــ

  )4.(ا�تقدمة

 1- مفهوم�التعليم�"لك:9وني:

إن�التعلـــــــيم��لكopونـــــــي�هـــــــو�أحـــــــد�وســـــــائل�التعلـــــــيم�عـــــــن�بعـــــــد�

�ــــــــــي�أحيــــــــــان�كثzــــــــــoة���ول�فانــــــــــه��نتشــــــــــار و�لكــــــــــن�نظــــــــــرا��oـــــ أعت�ـــــ

Cلكopونـــــــي�شـــــــك§�مـــــــن�أشـــــــكال��فيعت�ـــــــ�oالتعلـــــــيممرادفـــــــا�لـــــــه،�

ـــــن�بعــــــــــد�ويمكــــــــــن�تعريفــــــــــة�بأنــــــــــه�طريقــــــــــة�للتعلــــــــــيم� التعلــــــــــيم�عـــــ

ــــة�مـــــــــــــــــــن�حاســـــــــــــــــــب� باســـــــــــــــــــتخدام�آليـــــــــــــــــــات��تصـــــــــــــــــــال�الحديثـــــــــــــــ

ـــــــــــن�صــــــــــــــــوت�وصــــــــــــــــورة�،�وشــــــــــــــــبكاته�و�وســــــــــــــــائطه�ا �تعــــــــــــــــددة�مـــــ

ــــــــــــــــــات�إلكopونيــــــــــــــــــــة،� ـــــــــــــــات�بحــــــــــــــــــــث�،�ومكتبــ ورســــــــــــــــــــومات�،�وآليـــــ

ــــــــــــات�Cنopنـــــــــــــت�ســـــــــــــواًء�كـــــــــــــان�عـــــــــــــن�بعـــــــــــــد�أو��ـــــــــــــي� وكـــــــــــــذلك�بوابـ

الفصــــــــــل�الدرا�ــــــــــ���ا�هــــــــــم�ا�قصــــــــــود�هــــــــــو�اســــــــــتخدام�التقنيــــــــــة�

بأقصـــــــر�وقـــــــت��بجميـــــــع�أنواعهـــــــا��ـــــــي�إيصـــــــال�ا�علومـــــــة�للمـــــــتعلم

نشـــــــــــأ�التعلـــــــــــيم�Cلكopونـــــــــــي�ف�)5(وأقـــــــــــل�جهـــــــــــد�وأك�ـــــــــــ�oفائـــــــــــدة،

ــــــات�ا�علومـــــــــــــات�و�تصـــــــــــــا�ت� إذن�منـــــــــــــذ�أن�تعاضـــــــــــــدت�تقنيـــــــ

ــــــــــطلح�مــــــــــــــن�كلم=ـــــــــــــــ�� ـــــــع�التعلـــــــــــــــيم،�ويتكــــــــــــــون�ا�صـــــ ) تعلـــــــــــــــيم(مـــــــ

ــــــــــــــي�) إلكopونــــــــــــــي(و Q«ــــــــــوم�الحاســــــــــــــب� و��يشــــــــــــــopط�هنــــــــــــــا�أن�يقــــ

 .بالدور�الوحيد�ا�نفرد�أو�الرئيس��ي�العملية�التعليمية

  :تطور�التعليم�"لك:9وني مراحل-2

ــــيم��لكopونــــــــــــــــي�مـــــــــــــــــر���ــــــــــــــــي�الغربـــــــــــــــــأن�يقــــــــــــــــول�الخ�ــــــــــــــــoاء التعلــــــــــــ

�1990�وQــــــــى�مــــــــن�عــــــــام�تمتــــــــد�ا�رحلــــــــة� أساســــــــيتzنبمــــــــرحلتzن�
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" العا�يـــــــــة�للمعلومــــــــــات��وتمzـــــــــIت�بظهــــــــــور�الشـــــــــبكة�2000إQـــــــــى�

ومـــــــــــــا��2001عـــــــــــــام��الثانيـــــــــــــة�مــــــــــــنوتبـــــــــــــدأ�ا�رحلــــــــــــة�،�"�نopنــــــــــــت

ـــدها�الجيـــــــــل�الثـــــــــاني�للشـــــــــبكة�العا�يـــــــــة�للمعلومـــــــــات�حيـــــــــث� بعــــــ

 
ً
  )6(.أصبح�تصميم�ا�واقع�ع,ى�الشبكة�أك¬�oتقدما

ـــــــــــــــــ - أ� Qبـــــــــــــــــدء�مفهـــــــــــــــــوم�الـــــــــــــــــتعلم�:)2000-1990( ىا�رحلـــــــــــــــــة��و

�لكopونـــــــــــي�مــــــــــــع�بدايــــــــــــة�انتشــــــــــــار��نopنــــــــــــت�بــــــــــــzن�النــــــــــــاس��ــــــــــــي�

ــــــيله�مـــــــــن�وســـــــــائل�تبـــــــــادل�التســـــــــعينات�ا�ي§ديـــــــــة�و�أصـــــــــبح�و  ســـ

ــــــــــــــى��علومــــــــــــــات�وا Qنــــــــــــــت�الشــــــــــــــرارة��وopــــــــــت��ن �تصــــــــــــــال�فكانــــ

  )7(.�لكopونيللتعلم�

ظهور�الجيل�الثاني�للشبكة��إQى�-2001من( ا�رحلة�الثانية -ب

أصبح�خ§ل�هذه�ا�رحلة�تصميم�ا�واقع�:)العا�ية�للمعلومات

 
ً
،�حيث�يمكن�2.0ظهر�مفهوم�الويب��و .ع,ى�الشبكة�أك¬�oتقدما

للمستخدمzن�باستخدام�برامج�تعتمد�ع,ى�ا�تصفح�السماح�

�امت§ك�/  �يستطيعون �ا�ستخدمzن �هؤ�ء �لذلك �فقط ا�وقع

قاعدة�بيانا�qم�الخاصة�ع,ى�ا�وقع�با±ضافة�إQى�القدرة�ع,ى�

�¢qا �و التحكم �تسمح�، �تفاعلية �بأنظمة �ا�ستخدمzن تزويد

  )8(.بمشاركq³م��ي�تفاعل�اجتما²ي

  :ك:9وني��ي�العالم�العربيالتعليم�"لنظرة�عEى�-3

�أردنـــــــاقبــــــل�أن�نتحــــــدث�عــــــن�التعلـــــــيم��لكopونــــــي��ــــــي�الجزائــــــر�

ــــــة�مـــــــــن�العـــــــــالم�العربـــــــــي� " مصـــــــــر"أن�نقـــــــــف�عنـــــــــد�دراســـــــــة�حالـــ

ـــــاط�ال=ــــــــــــــــــ��يتمــــــــــــــــــ ـــــــــzن�بعــــــــــــــــــض�النقـــــــــــــ التعلــــــــــــــــــيم�يز�ف¶qمــــــــــــــــــا�النبـــــــــ
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و·ن�مصــــــــــــر�كانــــــــــــت�مــــــــــــن�الــــــــــــدول��لكopونــــــــــــي�بــــــــــــzن�البلــــــــــــدين،�

�ــــــــــي�ميــــــــــادين��التكنولوجيــــــــــاالعربيــــــــــة�الســــــــــباقة��ــــــــــي�اســــــــــتخدام�

�التعلـــــــــــــيم�والتــــــــــــــدريب�هتمـــــــــــــام�بتطــــــــــــــوير�¸qــــــــــــــدف�التعلـــــــــــــيم،�و 

ـــــــــد�والتعلــــــــــــــيم�مــــــــــــــدى� واســــــــــــــتحداث�طــــــــــــــرق�التعلــــــــــــــيم�عــــــــــــــن�بعـــــ

ــــــــــىنقــــــــــل�الخــــــــــدمات��إQىمصــــــــــر �ــــــــــي��الحيــــــــــاة Qا�نــــــــــاطق�النائيــــــــــة��إ

ـــــن�أهــــــــــــــــــم�ا�ؤسســــــــــــــــــات�ال=ــــــــــــــــــ��تســــــــــــــــــتخدم�) 9(،ا�عزولــــــــــــــــــة ومـــــــــــــ

ا�علومــــــــــــات��ــــــــــــي�مصــــــــــــر�مركــــــــــــز�التعلــــــــــــيم�ا�فتــــــــــــوح��تكنولوجيــــــــــــا

ـــــة�القـــــــــــــــــاهرة�وشـــــــــــــــــبكة�معلومـــــــــــــــــات�ا�جلـــــــــــــــــس� ��ع,ـــــــــــــــــىبجامعـــــــــــ

ــــــــة�عـــــــــــــــــzن�شـــــــــــــــــمس� ـــــــــبكة�معلومـــــــــــــــــات�جامعـــــــــ للجامعــــــــــــــــات�،وشــــــــ

ـــــــــــــــــــات�ومركــــــــــــــــــــــــز��تكنولوجيــــــــــــــــــــــــاومعهــــــــــــــــــــــــد� �تكنولوجيــــــــــــــــــــــــاا�علومـــــ

  )10(.ا�علومات�ودعم�اتخاذ�القرار�بمجلس�الوزراء

� �بمدينة �أنشئت �ا�تقدمة��Cسماعيليةكما �الفنية ا�درسة

�من��لتكنولوجيات �اعتبارا �ف¶qا �الدراسة �وبدأت ا�علومات

� �1999-98العام �و�ي �تخصصات �ث§ثة �تكنولوجيا:،وتشمل

�ا�علومات �،�تكنولوجيا،�نظم �وتكنولوجياال�oمجيات

  )11(.ا�علومات

� �افتتاح �عن �مؤخرا �عن��أول وأعلن �للتعليم �مصرية جامعة

�ا�ص �الجامعة �و�ي �للتعليمبعد ��لكopونية وبدأت��رية

�oشهر�سبتم�� �من �بالجامعة �الجامعة��2009الدراسة وتمنح

� �التخصصات �ي� الحاسبات��- �عمال إدارة - :»تيةالشهادات

  .والتكنولوجيا
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ـــــــن�خـــــــــ§ل�كـــــــــل�ا�عطيــــــــــات��و �كـــــــــل�مـــــــــا�قلنـــــــــاهبـــــــــالرغم�مـــــــــن��و  مــ

بمصـــــــــــر�إ��أن��التكنولوجيــــــــــاا�قدمــــــــــة�أنـــــــــــه�بــــــــــرغم�اســـــــــــتخدام�

،�و�أن�بعـــــــــــــد�ثقافـــــــــــــة�التعلـــــــــــــيم��لكopونـــــــــــــي�ليســـــــــــــت�مرســـــــــــــخة

مخلفــــــــــــــات�مشــــــــــــــاكل�التعلــــــــــــــيم�التقليــــــــــــــدي�ومــــــــــــــا�خلفــــــــــــــه�مــــــــــــــن�

بالتــــــــاQي��نتقــــــــال�و �رب�مدر�ــــــــ���وانتشــــــــار��ميــــــــة�لــــــــم�تنتــــــــهتســــــــ

مرحلـــــــــــة�التعلـــــــــــيم��لكopونـــــــــــي�بـــــــــــا�ع¼>�الصـــــــــــريح�صـــــــــــعب��إQـــــــــــى

وبالتـــــــــاQي�أول�موقـــــــــع�عربـــــــــي�للتعلـــــــــيم��لكopونـــــــــي�لــــــــــم�ا�نـــــــــال،�

  .هر��ي�مصريظ

 :أول�موقع�للتعليم��لك:9وني�باللغة�العربية��-4

ـــي�باللغــــــــــــــــة�العربيــــــــــــــــة�لظهـــــــــــــــر�أول�موقــــــــــــــــع�� لتعلــــــــــــــــيم�Cلكopونــــــــــــ

)elearn.com-www.arabic (نة))))))))))))))))وجـــــــــــــــاءت�فكــــــــــــــــرة�2007 ،س

ـــــي�العـــــــالم�العربـــــــي�ليـــــــوفر�للدارســـــــzن� إنشـــــــاء�ا�وقـــــــع�·ول�مـــــــرة��ــ

�مــــــــــن�بــــــــــرامج�تصــــــــــميم�الجــــــــــرافيكس�
ً
�كبzــــــــــoا

ً
والتصــــــــــميم�عــــــــــددا

ـــــــة�التعلــــــــــــــيم�بالصــــــــــــــوت� الهند�ــــــــــــــ���وذلــــــــــــــك�مــــــــــــــن�خــــــــــــــ§ل�تقنيـــــــ

والصــــــــــــــــــورة�ال=ــــــــــــــــــ��تتــــــــــــــــــيح�للمــــــــــــــــــتعلم��ســــــــــــــــــتماع�ومشــــــــــــــــــاهدة�

ـــــــه�بشـــــــــكل�بســـــــــيط�ومفصـــــــــل� ال�oنـــــــــامج�الـــــــــذي�يرغـــــــــب��ـــــــــي�تعلمــ

 )12(.باللغة�العربية

ـــديم�محتــــــــواه�التعليمــــــــ��ا�تطــــــــور�ع,ــــــــى� ويعتمــــــــد�ا�وقــــــــع��ــــــــي�تقـــــ

�·ر¾ـــــــى�ا�
ً
�oمـــــــن�عـــــــايzطـــــــاقم�تدري¿ـــــــ���مؤهـــــــل�تـــــــم�اختيـــــــاره�وفقـــــــا

ـــــل�ضـــــــــمان�جـــــــــودة�الخدمـــــــــة،� كمـــــــــا�يـــــــــوفر�ا�وقـــــــــع�خيـــــــــارات�أجــــ

متعــــــــــددة�وآمنــــــــــة�للــــــــــدفع،�حيــــــــــث�يمكــــــــــن�للمســــــــــتخدم�الــــــــــدفع�
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أو�بواســــــــــــــــــطة�بطاقتــــــــــــــــــه�“ كــــــــــــــــــاش�يــــــــــــــــــو”باســــــــــــــــــتخدام�بطاقــــــــــــــــــة�

ـــن�طريــــــــــــــــــق�خدمـــــــــــــــــــة�) فzــــــــــــــــــIا�وماســـــــــــــــــــopكارد(�ئتمانيــــــــــــــــــة� أو�عـــــــــــــــ

ــــــع�بتصــــــــــــــــميم�جــــــــــــــــذاب�الويســــــــــــــــopن�يونيــــــــــــــــون،� ويتمتــــــــــــــــع�ا�وقــــــــــ

لتعلـــــــــــيم�Cلكopونـــــــــــي�وألــــــــــوان�أنيقـــــــــــة�ويعتمـــــــــــد�أع,ـــــــــــى�معـــــــــــاي�ozا

ـــــة�ليقــــــــدم�للمســــــــتخدم�تجربــــــــة� ا�تــــــــوفرة�ع,ــــــــى�الســــــــاحة�العا�يـــ

محتويــــــــات��تعليميــــــــة�فريــــــــدة�تتمzــــــــ�Iبســــــــهولة��ــــــــي�التعامــــــــل�مــــــــع

ـــــديمنا�لهــــــــذا�ا�وقــــــــع�يتبــــــــzن�ا�وقــــــــع�باللغــــــــة�العربيــــــــة،�إذن�و  بتقـــ

�خzــــــــoة�فقــــــــط��»ونــــــــةأن�مــــــــي§د�التعلــــــــيم�Cلكopونــــــــي�تــــــــم��ــــــــي�

خصوصــــــــــا�وأن�ا�خــــــــــاض��.العنايـــــــــة إQــــــــــىوبالتـــــــــاQي�فهــــــــــو�يحتـــــــــاج�

دراســـــــــــة��إQـــــــــــىأن�نعـــــــــــرج��»نونحـــــــــــاول�ا،�كــــــــــان�صـــــــــــعبا�ومعقـــــــــــد

�إQــــــــىهــــــــل�وصـــــــلنا�فعــــــــ§��بــــــــالجزائر،حالـــــــة�التعلــــــــيم��لكopونـــــــي�

   ؟هذه�ا�رحلة

  :واقع�التعليم�"لك:9وني��ي�الجزائر��-5

ـــيم��لكopونــــــــي��ــــــــي�الجزائــــــــر��� إّن  الحــــــــديث�عــــــــن�مواقــــــــع�التعلـــــ

ـــن�واقــــــع�التعلــــــيم�بحــــــد�ذاتــــــه،�يمكــــــ فكتــــــب�بعــــــض�ن�فصــــــله�عـــ

ــــــzن�الــــــــذين�ألفــــــــوا�مــــــــدونات�ع,ــــــــى�شــــــــبكة��نopنــــــــت��ــــــــي� ا�ختصــ

،�تجربـــــــــة�غائبـــــــــة�“عـــــــــدة�مقـــــــــا�ت�أن�التعلـــــــــيم��لكopونـــــــــي�هـــــــــو

ــــــــو�ضـــــــــحية�انعـــــــــدام�مشـــــــــروع�واضـــــــــح�لتطـــــــــوير� �ـــــــــي�الجزائـــــــــر�وهـ

ـــــــال،�وكـــــــــذا�تحســــــــzن�مســـــــــتوي�النظــــــــام�التعل يمـــــــــ��عــــــــالم��تصـ

إن�هـــــــــــــــــذا�ا�وضـــــــــــــــــوع�كـــــــــــــــــومي،و وتحريـــــــــــــــــره�مـــــــــــــــــن��حتكـــــــــــــــــار�الح

ــــــــــــة�يجـــــــــــــب�توفozهـــــــــــــا� ــــبة�للجزائـــــــــــــريzن�هـــــــــــــو�حاجـ ولـــــــــــــيس�بالنســـــــــ
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ـــــــبا�يمكــــــــن�النقــــــــاش�حولــــــــه،� وقــــــــد�نشــــــــاطر�هــــــــؤ�ء�الــــــــرأي�مكسـ

ـــــــىفلـــــــو�نعـــــــود� Qالـــــــوراء�منـــــــذ��ســـــــتق§ل�ونحـــــــن�نســـــــمع�شـــــــعار��إ

ديمقراطيـــــــة�” إQـــــــىالـــــــذي�تحـــــــول�فيمـــــــا�بعـــــــد�" التعلـــــــيم�للجميـــــــع"

يpــــــــــــــــــــoدد�ع,ــــــــــــــــــــى�أفــــــــــــــــــــواه�الساســــــــــــــــــــة�وا�ــــــــــــــــــــروجzن�،�“ التعلــــــــــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــــة،�منـــــــــــــــــــــــذ�ل ـــــــات�الجزائريـــــــــــــــــــــــة�ا�تعاقبـ سياســـــــــــــــــــــــات�الحكومــــــــــــــــ

،�لكـــــــــــــــن�ع,ـــــــــــــــى�أرض�الواقـــــــــــــــع،�لـــــــــــــــم�1988انتفاضـــــــــــــــة�أكتـــــــــــــــوبر�

نشـــــــــــــــــــهْد�إ��محـــــــــــــــــــاو�ت�يائســـــــــــــــــــة�لتطـــــــــــــــــــوير�نظـــــــــــــــــــام�التعلـــــــــــــــــــيم�

ـــــــدي�ودعمــــــــــــــــه�ب�ــــــــــــــــoامج�جــــــــــــــــاهزة،�أوصــــــــــــــــلت�ا�درســــــــــــــــة� التقليـــــــــ

ـــتويا�qا�مـــــــــن�حيـــــــــث�الجـــــــــودة،الجزائريـــــــــة�إ �مـــــــــر��Qـــــــــى�أدنـــــــــى�مســــــ

ا�در�ــــــــــ���ال=ــــــــــ��الــــــــــذي�تســــــــــبب��ــــــــــي�انتشــــــــــار�ظــــــــــاهرة�التســــــــــّرب�

�مّســــــــْت�جــــــــي§�بكاملــــــــه،�أغلبــــــــه�مــــــــن�شــــــــريحة�Cنــــــــاث�والفقــــــــراء

ـــــام�التعلــــــــــيم�عـــــــــن�بعــــــــــد��وســـــــــكان�ا�نـــــــــاطق�النائيــــــــــة، ولـــــــــو��نظــــ

،�ا�عتمــــــــد��ــــــــي�)مراكــــــــز�تعمــــــــيم�التعلــــــــيم�عــــــــن�طريــــــــق�ا�راســــــــلة(

ـــــــــــــــــــــر،�منــــــــــــــــــــــــذ� لكانــــــــــــــــــــــــت�الكارثــــــــــــــــــــــــة�أك�ــــــــــــــــــــــــ�oمــــــــــــــــــــــــن��1969الجزائـــ

ــــــــ) 13(ا�توقــــــــع،
ّ
ه��ــــــــي�الجزائــــــــر�لــــــــم�نــــــــتمكن�فخ§صــــــــة�القــــــــول�أن

د�مــــــــــــن�القضــــــــــــاء�ع,ــــــــــــى�مخلفــــــــــــات�الــــــــــــنقص��ــــــــــــي�التعلــــــــــــيم�بعــــــــــــ

ـــــــoات�وتأهــــــــل��ــــــــي�التعلــــــــيم� التقليــــــــدي�وبالتــــــــاQي�لــــــــيس�لــــــــدينا�خ�ـ

  .�لكopوني

opا¢qم�مــــــــــــــــــــن�العــــــــــــــــــــالم�ع�ــــــــــــــــــــ�oبــــــــــــــــــــاق�اكتشــــــــــــــــــــف�الجزائريــــــــــــــــــــون�و 

ــــدى�هشاشـــــــــــــة�ا�نظومـــــــــــــات�ا�فروضـــــــــــــة�علـــــــــــــ¶qم��نopنـــــــــــــت،� مـــــــــ

وال=ــــــــــــ��تعــــــــــــيقهم�ع,ــــــــــــى�مواكبــــــــــــة�تطــــــــــــورات�العصــــــــــــر�الرقمــــــــــــ�،�
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إqrـــــــــــا�أســـــــــــلوب�ن�الديمقراطيـــــــــــة���يمكـــــــــــن�أن�تتجـــــــــــزأ،�ذلـــــــــــك�أ

ــــــــاة،�يتطلـــــــــــــــب�مســـــــــــــــتوى�عاليـــــــــــــــا�مـــــــــــــــن�الحريـــــــــــــــة��ـــــــــــــــي�كـــــــــــــــل� حيـــــــ

نظـــــــام�التعلـــــــيم�عـــــــن�”القطاعـــــــات،�وهـــــــذا�بالضـــــــبط�مـــــــا�جعـــــــل�

ــــــــــجzن�نطاقـــــــــــه�التقليـــــــــــدي،�“ بعـــــــــــد دروس�مطبوعـــــــــــة�(يبقـــــــــــى�سـ

ــــــــــى�ا�ســــــــــتفيدين�بال�oيــــــــــد�العــــــــــادي Qرســــــــــل�إ
ُ
،�ومــــــــــن�ا�ؤســــــــــف�)ت

�oـــن�إمكانيـــــــــة�التســـــــــجيل�ع�ـــــــــ �نopنـــــــــت��ـــــــــي�هـــــــــذا�أن�Cعـــــــــ§ن�عــــــ

ـــــيم�لـــــــم�يبــــــدأ�العمـــــــل�بـــــــه� 2009�ـــــــي�ســـــــنة���إ� النــــــوع�مـــــــن�التعلــ�

  .فقط

وهـــــــــذا�مـــــــــا�يوضـــــــــح�أن�الطمـــــــــوح�لتحقيـــــــــق�خطـــــــــوة�عمليـــــــــة��ـــــــــي�

ـــــيم��لكopونـــــــي،���يـــــــزال�بعيـــــــدا،مجـــــــال�ال رغـــــــم�أن�فئـــــــات��تعلــ

ـــــدة�مـــــــــن�ا�جتمـــــــــع�الجزائـــــــــري�بحاجـــــــــة�ماســـــــــة�ل§ســـــــــتفادة� عديــــ

ــــن�أن�تتيحهــــــــــــــــا�ا�ــــــــــــــــدارس ــــــــــتعلم�ال=ــــــــــــــــ��يمكــــــــــــ �مــــــــــــــــن�فــــــــــــــــرص�الــــــ

�فopاضــــــــــــــــــية،�إن�وجــــــــــــــــــدت،�خصوصــــــــــــــــــا�بالنســــــــــــــــــبة�للنســــــــــــــــــاء�

ا�اكثـــــــــات��ــــــــــي�البيــــــــــت�والعمـــــــــال�وا�ــــــــــوظفzن�وســــــــــكان�ا�نــــــــــاطق�

ــــم�تســــــــتطع�مواصــــــــلة�تعليمهــــــــا،� ـــة�وتلــــــــك�الفئــــــــات�ال=ــــــــ��لــــ النائيــــ

  .·سباب�اجتماعية�أو�سياسية�أو�اقتصادية

ــــ��يســـــــــــــــــتفيد�مqËـــــــــــــــــا� ــــــيم��لكopونـــــــــــــــــي�ال=ـــــــــــــ إن�مســـــــــــــــــاحة�التعلـــــــــــ

ا�شـــــــهد�”�ـــــــي�انعكـــــــاس�لــــــــ��الجزائريـــــــون�ع,ـــــــى�شـــــــبكة��نopنـــــــت،

�ــــــــي�ب§دنــــــــا،�والــــــــذي�يمكــــــــن�وصــــــــفه�بمشــــــــهد�“ التعليمــــــــ��العــــــــام

،�فهــــــــــــو�يــــــــــــؤثر�بشــــــــــــدة��ــــــــــــي�أحوالنــــــــــــا�وغzــــــــــــ�oنشــــــــــــيطمتذبــــــــــــذب��

ــــــــية�و�قتصــــــــــادية�والثقافيــــــــــة،� الداخليــــــــــة�وأوضــــــــــاعنا�السياســ
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ــــن�تعميـــــــــق�موقفنـــــــــا�الحضـــــــــاري�الســـــــــل��Ìوانعزاليتنـــــــــا� ويزيـــــــــد�مـــــ

�oـــــــــــــــzــــــــن�إحـــــــــــــــداث�تغي جزئـــــــــــــــي�ا�عرفيـــــــــــــــة�والتاريخيـــــــــــــــة،�و��يمكـــــــ

ــــة�تـــــــــداب�ozانفعاليــــــــة�وحلـــــــــول�آنيــــــــة،�إن�ا�ســـــــــالة�تتطلـــــــــب� بجملــــ

ـــــــــــــــــــا��قولـــــــــــــــــــــــــة� ــــــــــــــــــة�التعلـــــــــــــــــــــــــيم”تطبيقـــــــــــــــــــــــــا�حقيقيــــــ ،�“ديمقراطيـــــــ

  ).الديمقراطية�كأسلوب�حياة(

�2011الجزائر�تشارك��ي�مؤتمر�التعليم��لك:9وني -6

  :بالكويت�

ـــــــــيم��لكopونـــــــــــــي�الـــــــــــــذي� ـــــر��ـــــــــــــي�مـــــــــــــؤتمر�التعلــــ شـــــــــــــاركت�الجزائــــــــ

والــــــــــــذي�كــــــــــــان��2011مــــــــــــارس��30و�28انعقــــــــــــد�بالكويــــــــــــت�بــــــــــــzن�

وانعقــــــــــــاد�،�''تعلــــــــــــيم�للجميــــــــــــع..�لكopونــــــــــــيالتعلــــــــــــيم�''شــــــــــــعاره�

التعلــــــــيم��لكopونــــــــي��هــــــــذا�ا�ــــــــؤتمر�هــــــــو�دليــــــــل�قــــــــاطع�ع,ــــــــى�أّن 

�ـــــــي�العـــــــالم�العربـــــــي����يـــــــزال�مشـــــــروعا��ـــــــي�ا�هـــــــد�وأنـــــــه�يحتـــــــاج�

عايـــــــــــة�،�ومـــــــــــؤتمر�الكويـــــــــــت�كـــــــــــان�فرصـــــــــــة�ذات�أهميـــــــــــة�اQـــــــــــى�الر 

بالغــــــــة�للــــــــدول�ا�شــــــــاركة�فيــــــــه�±رســــــــاء�خطــــــــة�عمــــــــل�مشـــــــــopكة�

بـــــــــzن�الجهـــــــــات�ا�ختصـــــــــة�ترمـــــــــي�لتوحيـــــــــد�التقنيـــــــــات�وال�ـــــــــoامج�

ــــــــــة�ع,ــــــــــــــــى�مســــــــــــــــتوى  مؤسســــــــــــــــات�التعلــــــــــــــــيم�العــــــــــــــــاQي��ا�علوماتيــــــ

ـــــــــز��ســـــــــــــتخدام�الفاعـــــــــــــل�العربيــــــــــــة،� ـــــى�جانـــــــــــــب�دعـــــــــــــم�وتعزيــــ إQــــــــ

ـــــ���تصـــــــــا�ت�وا�علومـــــــــات��ـــــــــ ي�النظـــــــــام�التعليمـــــــــ��و�ـــــــــي�لتقني=ــــ

متابعــــــــــة�آخـــــــــــر�ا�ســــــــــتجدات�التقنيـــــــــــة�وتوظيفهــــــــــا��ـــــــــــي��رتقـــــــــــاء�

 .بمجا�ت�التعليم�والتدريب
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  :التعليم�"لك:9وني��ي�الجزائرمواقع� -7

�له� �يمكن �الذي �بعد �عن �التعليم �بzن �البداية �منذ �فرقنا لقد

��لكopوني� �والتعليم �كا�راسلة، �التقليدية �بالطرق �يتم أن

الذي�يعت��oوليد�Cنopنت�وعصر�الشبكة�العا�ية،�و�ي�الجزائر�

دخل�موقع�الديوان�الوط¼��للتعليم�والتكوين�عن�بعد�شبكة�

� �سنة �منذ �ا، �2001نopنت �ي� �أن�وسنحاول �ا�واQي �بحث

�،خلق�تعليم�الكopوني�محض�إQىنعرف�هل�أن�ا�وقع�¸qدف�

أم�أنه�تواجد�ع,ى�شبكة��نopنت�لتدعيم�التعليم�التقليدي�

  .عن�بعد

:الديوان�الوط¼��للتعليم�والتكوين�عن�بعدموقع-*  
http://www.onefd.edu.dz/cneg/centre_onefd.htm 

ـــــــــــوين�عـــــــــــــــن�بعـــــــــــــــد��يعت�ـــــــــــــــ�oالـــــــــــــــديوان ــــــــــــــوط¼��للتعلـــــــــــــــيم�والتكــــ الـ

ــــــة�عموميــــــــــــــة�ذات�طــــــــــــــابع�  بالشخصــــــــــــــية�إداري�تتمتــــــــــــــعمؤسســــــــ

ــــــع��الــــــــــــــديوان���تحــــــــــــــت��ا�عنويــــــــــــــة�و�ســــــــــــــتق§ل� ا�ــــــــــــــاQي�و�يوضــــــــ

ــــــة��الوطنيـــــــة�ومقـــــــره�الجزائـــــــر�و  صـــــــاية��الـــــــوزير��ا�كلـــــــف��بالopبيـ

 )14: (العاصمة�وتتمثل�ا�هام�ال=��يكلف�¢qا�الديوان��ي

ــــــــــيم�مطــــــــــــــابق�لل�ــــــــــــــoا-  مج��الرســــــــــــــمية��با�راســــــــــــــلة��أو��مــــــــــــــنح�تعلــــ

باســــــــــــــــــتعمال��تكنولوجيــــــــــــــــــات�Cعــــــــــــــــــ§م�و�تصــــــــــــــــــال�لفائــــــــــــــــــدة�

�شــــــــــخاص�اللــــــــــذين�لــــــــــم�يتمكنــــــــــوا�مــــــــــن�مواصــــــــــلة�تمدرســــــــــهم�

  .العادي
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ـــــــــد�مـــــــــــــــن�ظـــــــــــــــاهرة�ال -  تســـــــــــــــرب�ا�در�ـــــــــــــــ���ا�ســـــــــــــــاهمة��ـــــــــــــــي�الحــــــ

ـــــــيم�حصـــــــــــــــص���دعـــــــــــــــم�و  اســـــــــــــــتدراك�لفائـــــــــــــــدة�الت§ميـــــــــــــــذ�بتنظــــــــ

  .اللذين�هم��ي�حاجة�إQى�دعم�تربوي�خاص

كــــــــــــــل��الطــــــــــــــرق��والوســــــــــــــائل��ا�ناســــــــــــــبة��للتعلــــــــــــــيم����تطبيــــــــــــــق - 

ـــــــــــد��خاصـــــــــــــة�اســـــــــــــتعمالو  تكنولوجيـــــــــــــات���التكـــــــــــــوين��عـــــــــــــن��بعــ

  .Cع§م�و��تصال

ــــة�ع§قــــــــــة�تبــــــــــادل�وتعــــــــــاون�مــــــــــع�الهيئــــــــــات�وا�ؤسســــــــــات� - إقامــــــ

  .بنشاطها�جنبية�ذات�الصلة�

ا�ســـــــاهمة��ــــــــي�كــــــــل�عمـــــــل�¸qــــــــدف�إQــــــــى�ترقيـــــــة�اللغــــــــة�العربيــــــــة� -

  .ا�قيمة�بالخارجلفائدة�الجالية�الجزائرية�

ــــاص�يـــــــــــدخل��ــــــــــي�إطـــــــــــار� -  ـــــل�تكـــــــــــوين�تكمي,ــــــــــي�أو�خــــــ ضــــــــــمان�كـــــ

  .تجديد�ا�عارف�أوالopقية��جتماعية�وا�هنية

ـــــر�الــــــــــذي�يعاتــــــــــب�عليــــــــــه�موقــــــــــع�الــــــــــديوان�الــــــــــوط¼�� ولكــــــــــن��مـــــ

للتعلــــــــــيم�والتكــــــــــوين�عــــــــــن�بعــــــــــد�هــــــــــو�عــــــــــدم�تحيينــــــــــه�وتجديــــــــــد�

كلمــــا�تطلــــب�) (actualisation et mise à jourمحتــــواه�

ي��لتحـــــــــــاق�فأحيانــــــــــا�يجـــــــــــد�الراغبــــــــــون�الجـــــــــــدد��ــــــــــ،�مــــــــــر�ذلك

ــــــــد�مراكـــــــــــــز�التكـــــــــــــوين�و  التعلـــــــــــــيم�عـــــــــــــن�بعـــــــــــــد�الكثzـــــــــــــ�oمـــــــــــــن�بأحـــــ

فإمـــــــــــا�أن��،ا�شـــــــــــقة��ـــــــــــي�الحصـــــــــــول�ع,ـــــــــــى�ا�علومـــــــــــات�ال§زمـــــــــــة

وإمـــــــــــــــــــا�أن�ملـــــــــــــــــــة،�تكـــــــــــــــــــون�ا�علومـــــــــــــــــــات�شـــــــــــــــــــحيحة�أو�غzـــــــــــــــــــ�oكا

ـــــــــــدم�تجديــــــــــــــد�محتــــــــــــــوى� ـــــة�تمامــــــــــــــا�نظــــــــــــــرا�لعـــ ا�علومــــــــــــــات�غائبـــــــــ

لواجهــــــــة�موقــــــــع��فالصــــــــورة�ا�وجــــــــودة��ــــــــي��ع,ــــــــى��ــــــــي�،ا�وقــــــــع
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الـــــــــديوان�الـــــــــوط¼��للتعلـــــــــيم�والتكـــــــــوين�عـــــــــن�بعـــــــــد�ال=ـــــــــ��يعـــــــــود�

ولكــــــــــم�أن�،�2009ســــــــــبتم�08��o إQــــــــــىتحــــــــــديث�لهــــــــــا��آخــــــــــر تــــــــــاريخ�

  .تتصوروا�التأخر�و�قدم�ا�حتوى 

ا�وقع�فق�ozوإذا�تحدثنا�عن�الجانب�التق¼��فنجد�أن� -

من�حيث�الدعائم�وخزانات�ا�علومات�وكذا�الصورة�

�تحث� �حركية �و� �جاذبية �لد¸qا �ليس �¢qا �صمم ال=�

  .بطريقة�مريحة�وبديعة�Cبحار القراء�ع,ى�

�ا�تعلم� - �اعتبار�لرفاهية �أي �مصممو�ا�وقع �يمنح لم

� �به��للموقع،وا�تصفح �ترحب �واجهة �يجد فالزائر��

  .ضاء�ا�وقعالتجول��ي�ف�إQىوتدعوه�

�فاللون��حمر�القاتم��لم�يكن�اختيار��لوان - مناسبا

��يتناسق�مع��زرق�فهذا�اللون��خ�ozقد�يشد�الزائر�

�سopخاء�و��إQىالوقار�ويدعو��إQى·نه�لون�بارد�ويوÓي�

��حمر� �أما �ا�وقع �للزائر�ليتصفح �الكا�ي �الوقت أخذ

  .ئ فهو�لون�حار�و�مث�ozويعمل�ع,ى�تنف�ozالقار 

ـــــــع�الــــــــــــــديوان�الــــــــــــــوط¼�� ونتوصــــــــــــــل�إذن�منطقيــــــــــــــا�اQــــــــــــــى�أن�موقـــــــ

ــــيم�والتكـــــــوين�عـــــــن�بعـــــــد�هـــــــو��ـــــــي�الحقيقـــــــة�لـــــــيس�موقعـــــــا� للتعلـــ

pــــــــــــــــي�التعلــــــــــــــــيم��لك�ـــا� ـــي�بــــــــــــــــا�ع¼>�الحقيقــــــــــــــــي�متخصصـــــــــــــ oونـــــــــــــ

تعمـــــــــل�ع,ـــــــــى�هـــــــــدف�لوبحثنـــــــــا�عـــــــــن�مواقـــــــــع�أخـــــــــرى�للكلمـــــــــة�،�و 
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اخopنـــــــا�مجموعـــــــة�التعلـــــــيم�وإعـــــــ§م�النـــــــاس�فنجـــــــدها�ضـــــــئيلة�و 

  :مqËا�

  :الجزائر�منتدى�فرسان�-*
http://yacine.hooxs.com/f195-montada 

هـــــــــــذا�ا�نتـــــــــــدى�أنشـــــــــــأ�خصيصـــــــــــا�ليقـــــــــــدم�معلومـــــــــــات�للطلبـــــــــــة�

ــــق�بــــــــــالتعليم�عــــــــــن�بعــــــــــد� والت§ميــــــــــذ�بخصــــــــــوص�كــــــــــل�مــــــــــا�يتعلــــــ

ويقــــــــــدم�إع§نــــــــــات�عــــــــــن�ا�واقــــــــــع�الرســــــــــمية�فيــــــــــذكر�ا�تعلمــــــــــzن�

ـــــــــــــجيل��ـــــــــــــــي�الـــــــــــــــديوان�الـــــــــــــــوط¼��للتعلـــــــــــــــيم� مـــــــــــــــث§�بطـــــــــــــــرق�التســ

أي�عنــــــوان�(ا�وقــــــع�رابــــــط�والتكــــــوين�عــــــن�بعــــــد�ثــــــم�يقــــــدم�لهــــــم�

ـــع��ـــــــــــي�الحقيقـــــــــــة�هـــــــــــو��،)ا�وقـــــــــــع�الرســـــــــــم� فنســـــــــــتنتج�أن�ا�وقــــــــ

ا�وقـــــــع�الرســـــــم��ا�وجـــــــود�أصـــــــ§��إQـــــــىرابـــــــط�يوصـــــــل�ا�تعلمـــــــzن�

ــــة�عموميـــــــــة�و�ـــــــــي�الـــــــــديوان� ـــــذي�تشـــــــــرف�عنـــــــــه�هيئـــــــــة�إداريـــــ والــــ

ــــــــــــوين�عــــــــــــــن�بعــــــــــــــد،�الــــــــــــــوط¼��للتعلــــــــــــــيم�وا ويعت�ــــــــــــــ�oمنتــــــــــــــدى�لتكــ

عامــــــا�يقــــــدم�معلومــــــات�موجــــــودة��فضــــــاءالفرســــــان��ــــــي��صــــــل�

�ي�ا�واقع�الرسمية.)15(  

  :فضاء�الجزائر��-*
http://www.dzworld.org/vb/forumdisplay.php?f=145 

روض�التعلـــــــــــــــــــيم�هـــــــــــــــــــو�منتـــــــــــــــــــدى�يقـــــــــــــــــــدم�للمســـــــــــــــــــتخدمzن�عـــــــــــــــــــ

تمــــــــــــــــارين�وأســــــــــــــــئلة�نموذجيــــــــــــــــة��ختلــــــــــــــــف�ا�ختلفــــــــــــــــة،�دروس�و 

ـــــــر�مــــــــــع�اقpــــــــــoاح�حلــــــــــول�وتصــــــــــحيح�أطــــــــــوار�الدر  اســــــــــة��ــــــــــي�الجزائـــ

ونفهـــــــم�أنـــــــه�أيضـــــــا�صـــــــالون�أو�نـــــــادي�يتحصـــــــل�فيـــــــه��نمـــــــوذuي،
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ــــــــــــــادي�ع,ــــــــــــــــــــــــــــى�دروس�و ت مســــــــــــــــــــــــــــائل�§ميــــــــــــــــــــــــــــذ�التعلــــــــــــــــــــــــــــيم�العــــــــــــــ

  )16(.محلولة

  :موقع�فIzياء�غيلIzان��-*
http://physique48.org/index.php  

بو�يـــــــــة��الفIzيـــــــــاءمـــــــــادة�مـــــــــن�معلمـــــــــ���ةأنشـــــــــأه�مجموعـــــــــ موقـــــــــع

معلومـــــــــــــــات�ودروس��ـــــــــــــــي�مــــــــــــــــادة��الـــــــــــــــذين�يقــــــــــــــــدمون غلzـــــــــــــــIان�و 

مختلفــــــة�مــــــع�تــــــدريب�الت§ميــــــذ�ع,ــــــى�الحـــــــل�وتمــــــارين�الفIzيــــــاء،�

ـــــــــــار�أجوبــــــــــــــة�وحلــــــــــــــول�نموذجيــــــــــــــة،�و الشخÖــــــــــــــ� ن§حــــــــــــــظ���وإظهـــ

ــــــــا�أن�ا�وقـــــــــــــــع�هـــــــــــــــو� ــــــــاعد�للت§ميـــــــــــــــذ�الـــــــــــــــأيضـــــــ ذين�نـــــــــــــــادي�مســـــــ

ليســــــــــــــــــــــت�مــــــــــــــــــــــدارس�يدرســــــــــــــــــــــون��ــــــــــــــــــــــي�ا�ــــــــــــــــــــــدارس�العاديــــــــــــــــــــــة�و 

  )17.(إلكopونية

ع,ـــــــــــى��والنـــــــــــوادي��نتـــــــــــدياتوك¬ـــــــــــoت��ـــــــــــي�الســـــــــــنوات��خzـــــــــــoة�ا��

الفــــــــــيس�" �جتمــــــــــا²يموقــــــــــع�التواصــــــــــل�ع,ــــــــــى�وكــــــــــذا���نopنــــــــــت

ــــة�تقريــــــــــــــــــب�الــــــــــــــــــدروس�" بــــــــــــــــــوك ــــــــا�ع,ــــــــــــــــــى�محاولــــــــــــــ تعمــــــــــــــــــل�كلهــــــــــ

وا�علومــــــــــات�ا�ستفيضــــــــــة��ختلــــــــــف�أطــــــــــوار�التعلــــــــــيم�العــــــــــادي�

تصــــــــميم�نــــــــوع�جديــــــــد���ســــــــاتذة�إQــــــــى،�ويلجــــــــأ�بعــــــــض�بــــــــالجزائر

يـــــــــــث�ينشـــــــــــر�هـــــــــــؤ�ء�ح،�مـــــــــــن�ا�واقـــــــــــع�مـــــــــــا�نســـــــــــميه�با�ـــــــــــدونات

ــــــلة�مــــــــــــــــــن�الــــــــــــــــــدروس�و  التمــــــــــــــــــارين�وا�ســــــــــــــــــائل�،وتعت�ــــــــــــــــــ�oسلســــــــــــ

ويكفـــــــــي�.ط�ســـــــــهلة�التصـــــــــميم�و�غzـــــــــ�oمكلفـــــــــة�ا�ـــــــــدونات�كـــــــــرواب

أن�نقــــــــول�أن�هـــــــــذه�ا�ــــــــدونات�بـــــــــالرغم�مــــــــن�أqrـــــــــا�تقــــــــدم�مـــــــــادة�

علميــــــة�للمتعلمــــــzن�غــــــ§�أqrــــــا�لــــــم�تســــــتعمل�بعــــــد�بغــــــرض�نشــــــر�
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ــــــــــــي�،�·qrــــــــــــــا�عبــــــــــــــارة�عــــــــــــــن�دعــــــــــــــائم� ثقافــــــــــــــة�التعلــــــــــــــيم��لكopونــ

ــــــــط�الت§ميـــــــــــــــذ�الـــــــــــــــذي ن�يدرســـــــــــــــون��ـــــــــــــــي�ا�ـــــــــــــــدارس�تخـــــــــــــــدم�فقـــــــ

ســـــــــــلة�مــــــــــون�با�را�ــــــــــي�أحيــــــــــان�أخــــــــــرى�الــــــــــذين�يتعلالعاديــــــــــة�،�و

ـــــــز�التعلــــــــيم�عــــــــن�بعــــــــد�،�و  اتفقنــــــــا�ســــــــابقا�أن�التعلــــــــيم��ــــــــي�مراكـ

ـــــديث�مـــــــــن�أشـــــــــكال�الـــــــــتعلم��لكopونـــــــــي� مـــــــــا�هـــــــــو�إ��شـــــــــكل�حــــ

  .عن�بعد

  :"ف:9اضية الجزائرية�ا2كتبة أين�^ي-8

ــــــة�بعيــــــــــــــــدة�أن�تكــــــــــــــــون� ـــــــع�ا�كتبــــــــــــــــات�الجزائريــــــــــ ��تــــــــــــــــزال�مواقـــــــــ

فلـــــــو�بحثنـــــــا��ـــــــي�موقـــــــع�ا�كتبـــــــة�الوطنيـــــــة�افopاضـــــــية،�مكتبـــــــات�

ـــى��نopنـــــــت�فلـــــــن�نجـــــــد�ذلـــــــك�الكـــــــم�مـــــــن�الخزانـــــــات�للكتـــــــب� ع,ــــ

الكتـــــــــــب�ال=ـــــــــــ��تتـــــــــــوفر��و��ح=ـــــــــــ>�دليـــــــــــل�بقـــــــــــوائم�،�لكopونيـــــــــــة

ـــــــع�ا�ركـــــــــــــــز�الـــــــــــــــوط¼���إQـــــــــــــــى،�وإذا�عرجنــــــــــــــا�عل¶qــــــــــــــا�ا�كتبـــــــــــــــة موقـــــــ

فكـــــــــــان�يحـــــــــــاول�منـــــــــــذ�زمـــــــــــن��Ceristوالتق¼ـــــــــــ��العلمـــــــــــ�للبحـــــــــــث�

،�أي�بإدخـــــــال�العـــــــالم��فopا�ـــــــ���بصـــــــفة�كاملـــــــة�إQـــــــىالـــــــدخول�

ــــــودة�بــــــــا�ركز�ع,ــــــــى�الشــــــــبكة�كــــــــل�الرســــــــائل�و �طروحــــــــات�ا�وجــ

ــــــى�لكopونيــــــة�با±ضــــــافة� Qبيانــــــات�كاملــــــة�ع,ــــــى�وضــــــع�قواعــــــد��إ

ــــــل�بعـــــــــد�·ســـــــــباب�تقنيـــــــــة،�،�ولكـــــــــن�ا�الخـــــــــط شـــــــــروع�لـــــــــم�يكتمـــ

ــــيم�العــــــــاQي�والبحــــــــث�العلمــــــــ�� �ــــــــي��مــــــــؤخراوشــــــــرعت�وزارة�التعلــــ

ــــــــــات�الجزائريـــــــــــــة�بـــــــــــــأك ��oا�كتبـــــــــــــات��فopاضــــــــــــــية�ربـــــــــــــط�الجامعـــ

ـــــوط¼��للتوثيـــــــــــــــق�ع,ـــــــــــــــى��بـــــــــــــــإط§ق ،وذلكالعا�يـــــــــــــــة النظـــــــــــــــام�الــــــــــ
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فتوحــــــة�ع,ــــــى�طلبــــــة�مــــــا�بعــــــد�التــــــدرج�و�ــــــي�مكتبــــــة�افopاضــــــية�م

ــــqËم�مــــــــــــــــــن�الحصــــــــــــــــــول�ع,ــــــــــــــــــى�و �ســــــــــــــــــاتذة�البــــــــــــــــــاحثzن�لتمكيــــــــــــــ

ــــــــــادر�ومجـــــــــــــ§ت،�وذلـــــــــــــك�مخت ــــــــــع�مـــــــــــــن�كتـــــــــــــب�ومصـــ لـــــــــــــف�ا�راجـــ

�ـــــــي�موقـــــــع�ا�كتبـــــــة�ربـــــــط�بعـــــــدد�مهـــــــم�مـــــــن�باشـــــــopاك�مجـــــــاني،�و

ـــات�العا�يــــــــــــــــة�الرائــــــــــــــــد جلIzيــــــــــــــــة�ة�خاصــــــــــــــــة�باللغــــــــــــــــة��نا�كتبـــــــــــــ

ـــــــى،�و  Qطـــــــ§ق�الرســـــــم��لهـــــــذا�بوصـــــــفها�لغـــــــة�العلـــــــوم��وCلـــــــدى�

 Cالتطـــــــــــور�ع§مـــــــــــي�أوضـــــــــــح�مـــــــــــدير�البحـــــــــــث�العلمـــــــــــ��و النظـــــــــــام�

التكنولــــــــــــــــــوuي�حفــــــــــــــــــيظ�أوراغ�أن�هــــــــــــــــــذا�البوابــــــــــــــــــة�ستســــــــــــــــــمح�

للبــــــــــــاحثzن�و�الطلبــــــــــــة��ــــــــــــي�مرحلــــــــــــة�مــــــــــــا�بعــــــــــــد�التــــــــــــدرج�بإنجــــــــــــاز�

ـــــــــــة�ع,ـــــــــــــــى�شـــــــــــــــبكة� وال�طـــــــــــــــ��نopنيـــــــــــــــتبحـــــــــــــــوqÝم�البيبليوغرافيــــ

بــــــا±ط§ع�ع,ــــــى� �ســــــبوع�كمــــــا�يســــــمح�النظــــــام�الــــــوط¼��للتوثيــــــق

كـــــــــــــــــــذا�ا�قـــــــــــــــــــا�ت�والكتـــــــــــــــــــب�وا�جـــــــــــــــــــ§ت�ا�تخصصـــــــــــــــــــة�و �آ�ف

أن��ل�الوثـــــــــــــــائق�الضـــــــــــــــرورية�·عمـــــــــــــــال�البحث،وأوضـــــــــــــــحتحميـــــــــــــــ

الجامعـــــــــــة�الجزائريـــــــــــة�ســـــــــــتنتقل�إQـــــــــــى�مرحلـــــــــــة�جديـــــــــــدة�داعيـــــــــــا�

ــــــــات�الجامعيـــــــــــــة�إQـــــــــــــى�تزويـــــــــــــد�هـــــــــــــذا�النظـــــــــــــام� رؤســـــــــــــاء�ا�ؤسســـــ

ــــــة�ع,ــــــــــــــــــى�مســــــــــــــــــتوى��البحــــــــــــــــــث�منتجــــــــــــــــــاتبمختلــــــــــــــــــف� ا�حققــــــــــــ

  .و�الدكتوراه�ا�اجستoz أطروحات�

ـــــــــــم�أهميq³ــــــــــــا�منتوجــــــــــــا� ـــــــــذه�ا�كتبــــــــــــة��فopاضــــــــــــية�رغـ وتبقــــــــــــى�هـــ

وينتظـــــــر�بـــــــل�هـــــــو�مجـــــــرد�ربـــــــط��كتبـــــــات�أجنبيـــــــة،��لـــــــيس�وطنيـــــــا

رقمنـــــــــــــة�ا�كتبـــــــــــــة�البـــــــــــــاحثون�أن�يـــــــــــــتم��ـــــــــــــي�يـــــــــــــوم�مـــــــــــــن��يـــــــــــــام�

�ببطــــــــئالجزائريــــــــة��ف
ً
،�هــــــــذا��ــــــــي�أرشــــــــفة�ا�وجــــــــود�مــــــــازال�جاريــــــــا
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ـــــــيح�محتويا�qــــــــــــــا�ع,ــــــــــــــى�أضــــــــــــــحت�بــــــــــــــا¾الوقــــــــــــــت�ال=ــــــــــــــ�� ي�دول�تتـــــــ

  .الشبكة

م�يالتعلـ��ي�تكنولوجياالالتحديات�ال�efتواجه�تطبيـق� -9 

:و�ي�مواقعه��لك:9وني  

ـــميم�مواقــــــــــــــع�التعلــــــــــــــيم��لك��هتمــــــــــــــام - opونــــــــــــــي�وفـــــــــــــــق�بتصـــــــــــ

ـــــــــاي�ozعا�يــــــــــــة�جذابــــــــــــة�و  ـــــــــأتى�مــــــــــــا�دام�التعلــــــــــــيم�معـــ فعالــــــــــــة���تتـــ

  .تعميمه�بعديتم��لكopوني�أص§�هو�مولود�جديد�لم�

ـــــدي���تــــــــــــــــزال�ترمــــــــــــــــي��- ــــــاكل�التعلــــــــــــــــيم�التقليـــــــــــ مخلفــــــــــــــــات�مشــــــــــ

ـــت�نســــــــــبة��ميــــــــــة�مرتفعــــــــــة� بضـــــــــ§لها�ع,ــــــــــى�ا�ــــــــــواطنzن�،���زالـــــــ

�ــــــــي�ب§دنــــــــا�،�وثقافــــــــة�حصــــــــول�الفــــــــرد�ع,ــــــــى�حاســــــــب�شخÖــــــــ���

�Cبحـــــــــار ع,ـــــــــى��بمقـــــــــدور�كـــــــــل�مـــــــــواطن���تـــــــــزال�حلمـــــــــا�،�فلـــــــــيس

ا�واقــــــــــع���يجــــــــــدون�مانعــــــــــا��مصــــــــــممو بالتــــــــــاQي�ع,ــــــــــى�الشــــــــــبكة�و 

 .م�مواقع�سطحية�ليست�فعالة�من�تصمي

ــــــــــديات�ال=ــــــــــــــ��تواجــــــــــــــه�ا�ؤسســــــــــــــات�التعليميــــــــــــــة�أو� - مـــــــــــــن�التحــــ

اســــــــــــــتخدامهم�للشــــــــــــــبكة�العا�يــــــــــــــة�للمعلومــــــــــــــات���ــــــــــــــي الطلبــــــــــــــة

ــــى�ا�واقــــــــع�الخاصــــــــة�بــــــــالتعلم�" Cنopنــــــــت" ــــ Qصــــــــعوبة�الــــــــدخول�إ

ســــــــواء�كــــــــان�ذلــــــــك�داخــــــــل��للمــــــــدارسأو��اتCلكopونــــــــي�للــــــــوزار 

منـــــــــــــــــازلهم�نظـــــــــــــــــرا�ل§نقطــــــــــــــــــاع���ـــــــــــــــــيأو��ؤسســـــــــــــــــة�التعليميـــــــــــــــــةا�

ا�ســــــــــــتمر�لعمليــــــــــــة��تصــــــــــــال�ممــــــــــــا�يعطــــــــــــل�عمليــــــــــــة�الــــــــــــتعلم،�

ـــــopكة،�واســــــــــــــتغراق�وقــــــــــــــت� وصــــــــــــــعوبة�تحميــــــــــــــل�ا�لفــــــــــــــات�ا�شـــــــــ

عملي=ــــــــــــ��التواصــــــــــــل�والتحميـــــــــــل�ممــــــــــــا�يزيــــــــــــد�مــــــــــــن���ــــــــــــيطويـــــــــــل�
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و�ــــــــــــي�أحيــــــــــــان��،تكلفــــــــــــة�Cنopنــــــــــــت�ع,ــــــــــــى�ا�ؤسســــــــــــات�و�فــــــــــــراد

تصــــــميم��إQــــــىقــــــد�تعــــــود��·ســــــبابكثzــــــoة�تحميــــــل�ا�وقــــــع�يطــــــول�

  .وقع��ي�حد�ذاتها�

ـــــــــــدم�و²ــــــــــــــــي�الشــــــــــــــــباب�بمع¼ــــــــــــــــ>�التعلــــــــــــــــيم��- ����لكopونــــــــــــــــي،عـــــ

هــــــذا�النــــــوع�مــــــن�التعلــــــيم��إQــــــىيحفــــــزهم�ع,ــــــى�البحــــــث�والولــــــوج�

��يجـــــــــــد�مـــــــــــن�يقpـــــــــــoح�و�بالتـــــــــــاQي�مواقـــــــــــع�التعلـــــــــــيم��لكopونـــــــــــي�

  .التحديثعل¶qا�التجديد�و 

غـــــــــــرق�Cدارات��ـــــــــــي�مشـــــــــــاكل�التعلـــــــــــيم�العـــــــــــادي�و�كتظـــــــــــاظ�-

�ـــــــي�تطــــــــوير���ـــــــي�قـــــــد�ينســـــــ¶qا��ـــــــي�ا�ـــــــدارس�والجامعـــــــات�oـــــــzالتفك

  .راقيةالتعليم��لكopوني�و��ي�تصميم�مواقع�

ـــوير�البيئــــــــــــــة�التعليميــــــــــــــة� ــــــــــي��هتمــــــــــــــام�أو��بتطـــــــــــ ولــــــــــــــذلك�ينبáــــ

التقليديــــــــــة�لتصــــــــــبح�صــــــــــالحة�ومناســــــــــبة�لتطبيــــــــــق�تكنولوجيــــــــــا�

ـــــك�مـــــــن�جوانـــــــب�عـــــــدة�مqËـــــــايالتعلـــــــ تأســـــــيس�: م�Cلكopونـــــــي�وذلــ

ــــــــن�تقنيــــــــــــات�تفاعليــــــــــــة�حدي ثــــــــــــة،�تــــــــــــدريب�البنيــــــــــــة�التحتيــــــــــــة�مــــ

ا�علمـــــــــzن�وإكســـــــــا¢qم�مهـــــــــارات�التعلـــــــــيم�Cلكopونـــــــــي،�إكســـــــــاب�

 إلخ...مهارات�التعلم�Cلكopوني�الطلبة

بطريقـــــــــــــة�فجائيـــــــــــــة���يخـــــــــــــدم�عجلـــــــــــــة��التكنولوجيـــــــــــــاإدخـــــــــــــال�-

ــــاب�ثقافـــــــــة�اســـــــــتعمال�تلـــــــــك� لـــــــــدى��التكنولوجيـــــــــاالتنميـــــــــة�فغيـــــ

تلـــــــــــــك��بمســــــــــــار�تطبيــــــــــــقالعديــــــــــــد�مــــــــــــن�ا�ــــــــــــواطنzن�قـــــــــــــد�يضــــــــــــر�

ـــــدرج��ــــــــــــــــي�اســــــــــــــــتعمال��نظمــــــــــــــــة�،�و  بالتــــــــــــــــاQي���بــــــــــــــــد�مــــــــــــــــن�التـــــــــــ

ـــيغ�التعلـــــــيم��لكopونـــــــي�الجــــــــادة�و�التكنولوجيـــــــا �ـــــــي�إنشـــــــاء�صــــ
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تســـــــتجيب��نـــــــاخ�التطـــــــور�التق¼ـــــــ���انopنـــــــتثـــــــم�تصـــــــميم�مواقـــــــع�

  .الذي�نعيش�فيه
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 خاتمة:

��يمكـــــــــن�إذن�أن�نتحـــــــــدث�عـــــــــن�مواقـــــــــع�التعلـــــــــيم��لكopونـــــــــي�

ــــــــــــىدون�التطــــــــــــرق� Qــــــــــــي�حــــــــــــد�ذاتــــــــــــه�،��إ�وع,ــــــــــــى�واقــــــــــــع�التعلــــــــــــيم�

ــــــن��نتشــــــــار�الواســــــــع�لهــــــــذا�النــــــــوع�مــــــــن�التعلــــــــيم��ــــــــي� الــــــــرغم�مــ

إ��أنـــــــــــه�مـــــــــــا�زال��ـــــــــــي�مراحلـــــــــــه��وQـــــــــــى��ــــــــــــي��،الـــــــــــدول�ا�تقدمـــــــــــة

ومــــــــــا�زال�الكثzــــــــــ�oمـــــــــــن���،معظــــــــــم�دول�العــــــــــالم�ومqËــــــــــا�الجزائــــــــــر

ـــة���يفضــــــــلونه�وتجــــــــدهم�يتخوفــــــــون�مــــــــن�التعامــــــــل�مــــــــع� الطلبـــــ

ــــات�تعليميــــــــة�يفصــــــــل�بينــــــــه�وبي qËــــــــا�آ�ف��ميــــــــال،�وقــــــــد���جهــــ

ــــــ�oالكثzــــــــــــoون�أن�التعلــــــــــــيم� ــــــــــــا�محــــــــــــدًدا،�ويعت�ــــــ
ً
يعلــــــــــــم�لهــــــــــــا�مكان

ـــي��هـــــــــو�نـــــــــوع�مـــــــــن�أنــــــــواع�الغـــــــــش�Cلكopونـــــــــي،�وهـــــــــم� �لكopونـــــ

يفضـــــــــــــــلون�أن�تكـــــــــــــــون�شـــــــــــــــهادا�qم�الجامعيـــــــــــــــة�صـــــــــــــــادرة�عـــــــــــــــن�

الطلبــــــــــــــــــة�الــــــــــــــــــذين��إQــــــــــــــــــىالجامعــــــــــــــــــات�العاديــــــــــــــــــة�،�وإذا�عــــــــــــــــــدنا�

يـــــــف�يشـــــــتكون�مـــــــن�صـــــــعوبة�الدراســـــــة��ـــــــي�النظـــــــام�العـــــــادي�فك

لهــــــــــم�أن�يدرســــــــــوا�عــــــــــن�طريــــــــــق�Cنopنــــــــــت�حيــــــــــث���يتعــــــــــاملون�

ــــع�طلبـــــــة�ولـــــــيس�هنـــــــاك�جـــــــو� ــــع��ســـــــتاذ�بشـــــــكل�مباشـــــــر�و��مـــ مـــ

�ي�الجامعات�التقليدية�تعودناجامçي�أساًسا�كالذي�. 
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  سليمة�قاصدي                                       

  علوم��ع�م�و�تصال�بكلية�أستاذة�                                             

  - 03جامعة�الجزائر�-                                                                    

 
Abstract :  

 Le but de Cet article est de présenter  les objectifs 

stratégiques et les différentes étapes de la politique 

nationale de la  protection de l’environnement en 

Algérie et le positionnement idéale de la stratégie de la 

communication publique du ministère des ressources en 

eaux et  de l’environnement, dans cette politique et son 

rôle d’informer et d’éduquer, et le plan de la ministère 

d’adaptation de ce qu’on appelle le management 

environnementale. 

 

   ،�تصال�العمومي،�سياسة���س	�اتيجية: الكلمات�ا+فتاحية

حماية�البيئة�،�ال	�بية�البيئية�،��ع�م�

  .البي#"

  :قدمةا+

� �أيعت'��مفهوم �البيئة �الجزائر�حماية �وضع01ا �ال4" �ا7بادئ حد

� �?يلل الوطنية�السياسةضمن �تجسد �و وزارة��إنشاء بيئية

�وإصدار  ��قوانIن�للبيئة �البيئلحماية �2003و 83قانون ( ة

�هاعتمادوا�)التنمية�ا7ستدامةإطار�ا7تعلق�بحماية�البيئة�?ي�
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رى�ا7لوث�الدافع�وأخبيئة�وسياسة�وسائل�ردعية�كالجباية�ال

�إ �با[ضافة �البي#" �كالتخطيط الهيئات��إشراك إcىستشرافية

�وال�مركزية �الحماية�ا7ركزية �?ي��وإدراج ?ي �البيئية ال	�بية

للتعريف�بقضايا��"البي#��ع�مو 2002سنة�ال	�بويةا7نظومة�

�الجزائر�وnي �?ي �مساير �البيئة �عن�ةجهود �الصادرة �للقرارات

� �الدولية؛وتمثل �وا7ؤتمرات ��تصال��تفاقيات إس	�اتيجية

ا7همة�لتعديل���س	�اتيجياتحد�أ�?ي�الوقت�الراهن�العمومي

�يوتغي�I�سلوك �والv��"4فرادات �البيئة �قضايا �اتجاه السلبية

�ا7ش �ف0xا �تحدد �أساسية �ا7رور�بمراحل �البيئياتتطلب �ةكل

وتوظف�ف0xا�vساليب�هدف�والجمهور�؛الرسالة�والوسيلة�وال

�إقناع�vفرادلزيادة��قناعية�من�استما|ت�عاطفية�وعقلية�

  .سلوكأو�تعديل�لل��Iبتغ

رتأينا�إ�تصال�العمومي�?ي�الجزائر��[س	�اتيجيةقبل�التطرق�و 

�البيئة �لحماية �العامة �السياسة �وزارة��تقديم �انتهج01ا ال4"

�والبيئة �العمرانية �الجزائر "سابقا"ال01يئة  سلسلة�وnي�?ي

تشريعية�النظومة�بتطوير�ا0x7ا��هتمام�بالبيئة�مراحل�ظهر��ف

� وا7ؤسساتية�قانونيةالو  �وصو| �اتصالية�إدراجاcى  أهداف

  .انبثقت�عن�أهداف�السياسة�الوطنية�لحماية�البيئة�
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  :السياسة�العامة�لحماية�البيئة�2ي�الجزائر�-1-

- 1-1 -� �مفهوم �البيئةوأهداف �حماية يقصد�: سياسة

�ال4"� �و�جراءات �vهداف �مجموعة �البيئة �حماية بسياسة

� �وعناصر�ا7تنظم�الع�قة�التبادلية�?ي بيئة�الطبيعية�الجتمع

�ما �كل �نطاقها �?ي �البيئة� وتشمل �ع�ى �با7حافظة يتعلق

�?ي� �هيكلية �تغ�Iات �من �ذلك �يتطلبه �وما �نوعي01ا وتحسIن

  1 .ا7جتمع�

�و  �تلك �البيئة �حماية �بسياسة �الخطوط�الحيع�" �من زمة

العريضة�ال4"�تعكس�القواعد�و�جراءات�ال4"�تحدد�أسلوب�

�البيئ ��س	�اتيجية �ا7ؤسسات�يتنفيذ �مهام �تحديد �مع ة

لة�عن�نتائج�و ا7سؤ  والجهات�والوحدات�ا7ختلفة�ا7شاركة�و

هذه��س	�اتيجية�وذلك�تحت�مظلة�vطر�التشريعية�ا7لزمة�

� �?ي �وnي �الجهات �هذه �من �تقويم�لكل �أسلوب �توضح ال�0اية

�مع� �مسبقا �تحديدها �تم �ال4" �ل�هداف �وفقا �النتائج هذه

� �والتنمية �التصحيح ��ليات �السياسة�2.توضيح وسعت

للموازنة�بIن�الفوائد�ال4"��لوزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة الوطنية

 vضرار�ال4"�تسب�0ا�ا7لوثات�تنتج�عن�النشاطات��قتصادية�و

وحياته�من�مخاطرها�مع���نسانماية�صحة�و�العمل�ع�ى�ح

�ا �?ي �البيئية ��عتبارات �للقطاعات�مراعاة �التنموية لخطط

�3. ا7ختلفة �الوطنية �س?<اتيجية >هدافومن �للسياسة

  :لحماية�البيئة�نذكر�
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  :بواسطةتحسFن�صحة�ونوعية�حياة�ا+واطنFن��-1-

    -�� �ماء �ا7خاطر�ا7رتبطة��الشربتحسIن �وتقليص ��Iوالتطه

  بالتلوث�ذو�ا7صدر�الصنا¡ي�،

�ا7ناطق��-   �وبضوا¢ي �الك'�ى �ا7دن �?ي �الهواء �نوعية تحسIن

  .الصناعية،�والتخلص�من�الب§¦ين�الذي�يحتوي�الرصاص

تقنيات�التسي�I�ا7تكامل��وإدخالالنفايات��إنتاجتقليص��-    

  اتي�أو�ا7اcي،�للنفايات�سواء�ع�ى�ا7ستوى�ا7ؤسس

  البيئية��و�دارةتحسIن�vطر�القانونية�وا7ؤسساتية��-  

 v� �ع�ى ��ط�ع �بعد �الوطنية��س	�اتيجيةهداف �للسياسة

نجد�هناك�)  2021-2017(وزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة�لسنة�ل

v� �بعض �ثم �ال4" �باª �إضاف01انشطة هداف�مقارنة

  :م�0ا�)  2016-2002(لسنة����س	�اتيجية

7ياه��إمداداتتحسIن�وصول�الخدمات�للمواطن�من� -

� �وال	�كI¦�ع�ى ���دارةالشرب �للموارد �إدارة( ا7تكاملة

مع�دمج�) العرض�والطلب�ع�ى�ا7وارد�والحفاظ�عل0xا�

    .التكنولوجيات�ال4"�تزيد�من�فعالية�استخدامها

�وتطوي - �الص®ي �كالصرف �العامة �الخدمات رها�تحسIن

 العق�نية�7حطات�ا7عالجة���دارة?ي�ا7ناطق�الريفية�،
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�الساخنة،� - �الصناعية �ا7ناطق �?ي �التلوث مكافحة

���دارةوتطوير� �وا7ساحات �با7دن الخضراء،�البيئية

 .حماية�ال	�اث�الثقا?يو 

  :بواسطة��إنتاجهاحماية�الK<وة�الطبيعية�وتحسFن��-2-

 -�� �العقارية �الطبيعة �استعمال�( توضيح ،� �ا7لكية حقوق

   .)vرا°¯"�الف�حية��و�السهبية

�إنتاجعق�ني�للموارد�من�ا7اء�واعتماد�تكنولوجيات�التوزيع��-

    .م�ئمةواستعمال�أك±��

-�� �خ�ل �من �الغذائي �vمن �أهداف �قيمة��إنتاجبلوغ ذو

�سقي�دائمة�وتحسIن�نسبة�تغطية� �وسياسة مضاعفة�عالية

   .التجارةالواردات�بالصادرات�?ي�

زيادة�الغطاء�النباتي�وعدد�ا7ناطق�ا7حمية�وحماية�vنظمة��-

� �مع �الهشة �وا7ناطق��إعطاءالبيئية ي �البيول́و �للتنوع أهمية

   .الشاطئية

  : نجد�2021-2017لسنة����س?<اتيجيةمن�>هداف��

    .تعزيز�الزراعة�ا7ستدامة�وتطوير�التجارة�-

�عق�نية��إدراج- �والتسي�I�بطريقة ،� �وتكيفها �لµنتاج تقنيات

   .7ياه�الري 

تطوير�vنشطة�العملياتية�[عادة�استعمال�ا7ياه�ا7كررة�?ي��-

  .ا7يدان�الزارعة�

  مراقبة�التلوث�ذات�مصدر�الكيماويات�الزراعية��-
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  رفع�عدد�ا7ناطق�ا7حمية�و�الغطاء�النباتي��-

-�،� �والواحات �الفضاءات �حماية ،� �التصحر �إعادةوقف

   .vنظمة�الرعوية

ي��-   حماية�vنظمة�البيئية�الهشة�مع��نتباه�للتنوع�البيول́و

ناطق�الساحل�و�مكافحة�تدهور�ا7�إدارة إس	�اتيجيةتطوير��-

  .الساحلية�

�الخسائر��قتص�-3- �من�تقليص �التنافسية �وتحسFن ادية

  :خ�ل

�ا7وارد�عقلنه -  �،��استعمال �الطاقوية �ا7وارد �و ا7ائية

   .استعمال�ا7واد�vولية�?ي�الصناعةو 

 -�� �النفايات �رسكلة �معدل �الثانوية( رفع واس	�جاع�) ا7واد

    .ا7واد�vولية

  ،��نتاجتحسIن�التسي�I�البي#"�والتحكم�?ي�تكاليف��- 

   .تحسIن�فعالية�أنشطة�ا7يناء�-  

  :حماية�البيئية�الشاملة��من�خ�ل�-4-

ي�ألغابيزيادة�الغطاء�-     .،�كثافته�وتنوعه�البيول́و

زيادة�عدد�ا7ناطق�ا7حمية�،ا7ناطق�الرطبة�ومناطق�التنمية�- 

   .) ال01يئة�ا7تكاملة�الف�حية�،الغابية�الرعوية(ا7ستدامة�

�ا�-  �من �الواحات �وتخفيض�حماية �وا7لوحة، �ا7§¦لية لنفايات

انبعاث�الغازات�ا7تسببة�?ي��حتباس�الحراري�خاصة�بقطاع�



315 

 

�استعمال �تخفيض �و �لطبقة��ا7حروقات �ا7ستنفذة ا7واد

 v 4.وزون 

وضع�في�للبيئةدوات�تحقيق�أهداف�السياسة�العامة�أ�وتتمثل

�والقيود ��التشريعات �والضرائب �النشاطات الصناعية��ع�ى

�و� و�نتاجية �عن��، �البيئة �حيال �ا7واطنIن �بتوعية القيام

  5.و�تصال��ع�مطريق�وسائل�

�الوطنية�مرتو � �البيئة�السياسة �الجزائر�لحماية  2ي

وزارة�ا+وارد��وضع\]اال��YZتسلسلة�ا+راحل�+ امن�مجموعةب

�والبيئة �و� ا+ائية �سنة �قبل �بعضها �2ي��2000تجسد تمثلت

�بيئية�إصدار  �>  قوانFن 2ي� 2002 سنة�خر�بعدوالبعض

�ا+ستدامة�مخطط �والتنمية �للبيئة Ygالوط�  )العمل

PNDD) �� �بعد �وضعه �ثم �مخطط ا+رصد��إصدار وهو

الوط�Ygللبيئة�والتنمية�ا+ستدامة�تقرير�حول�حالة�البيئة�

� ��2005سنة �حجم �أن �عqى �كشف �البيئية�ا+و�الذي شاكل

� �ارتباطا وثيقا�بمسار�التنمية��قتصادية�2ي�الجزائر�يرتبط

�YZال� �الطبيعية �الK<وات �من �بالرغم �للب�د و�جتماعية

يمكن�تقديرها�و��ستثمارات�ا+كثفة�2ي�الرأسمال�البشري�

�فانه �لw �وا+ادي �>ساسية �أسباب �أن �الواضح زمة�من

�يكولوجية�العنيفة�ال�YZتعيشها�الب�د�أساسا�ذات�طابع�

فقر�السياسات�ا+نتهجة�2ي�ميدان��:مؤسساتي�وترتبط�ب�

��عقلنه �و�]يئة �الطبيعية �ا+وارد �فعالية���قليماستعمال ،
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�و�ستثمارات� �>سعار �،أنظمة �العمومية النفقات

� �النوعية �2ي��وإشراك�قتصادية �وا+ستعملFن السكان

�،قدرة� �الخاص �القطاع �ومشاركة �القرارات �اتخاذ مسارات

�في �والتنسيق �البيئية �ا+ؤسسات �القطاعات �بFن و2ي�،...ما

زائرية��من�مواجهة�مختلف�التحديات�قررت�الحكومة�الج

�والبيئة �ا+ائية �ا+وارد �وزارة تقويم��سياسة�إعداد خ�ل

�ا �بFن �ا+فيد �التآزر �حول �للنمو�تتمحور �الضرورية لعودة

�>نظمة� �مختلف �توازن �عqى �والحفاظ �الفقر وتقليص

�واس �والتنمية�ال العمل�خططا+ تنادالبيئية �للبيئة Ygوط

،�6سابقة�الذكر� إس?<اتيجية ربعة��أهداف�عqى�أ ا+ستدامة

     : لحماية�البيئةكز�عqى�أهم�مراحل�السياسة�الوطنية�وس�< 

-1-2 -� �ا+ؤسساتي �لحماية�التطور �2ي��والقانوني البيئة

  1974/2012الجزائر�من�

�ا7ؤسساتي- �: التطور �?ي �البيئة �قطاع لجزائر�تشكي�ت�اعرف

�تار  �أخذت �بدوائر��ةمتعددة �وتار هيك��ملحقا أخرى��ةوزارية

�فهيك��تقني �وعمليا �يعرف�البيئة�قطاعا �ستقرار�وذلك��لم

إcى�أن�ثم� 1974ة�منذ�نشأة�أول�هيئة�تتكفل�بالبيئة�?ي�سن

لدولة�وتمثل�?ي�كتابة�ا�1996حكومي�عام��إحداث�أول�هيكل

  7. للبيئة

� �إنشاء �ثم �?ي �للبيئة �الوطنية ��12اللجنة ،ومن�1974جويلية

�بIن�أهدافها�النظر�?ي�ا7شاكل�لتحسIن�إطار�ظروف�الحياة�و 
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والتلوث�وا7ضرات��وقاية�وإعادة�تأسيس�ا7وارد�البيولوجيةال

�؛ �أنواعها �البيئة��بش4¼ �للسياسة �العامة �الخطوط و�اق	�اح

� �الحكومة �8ع�ى �سنة �و?ي �الوط�"��1977، �ا7جلس �حل تم

� �vرا°¯"��للبيئة �واستص�ح �الري �وزارة �إcى �مصالحه وتحويل

وحماية�البيئة�وي�حظ�هنا�أن�البيئة�احتلت�ªول�مرة�مكانة�

�العامة� �ا7ديرية �مصالح �تحويل �وتم �وزارية، �دائرة �تسمية ?ي

�وذلك�للبي �vرا°¯" �واستص�ح �للغابات �الدولة �كتابة �إcى ئة

� �عام �الكتابة��1981بحلول �هذه �لدى ¿¯Àطار�أن�� �هذا و?ي

� �اسم �تحت �مركزية �الطبيعة�"مديرية �ع�ى �ا7حافظة مديرية

�إنشاء�9"وترقي01ا ��و �?ي �البيئة �لحماية �الوطنية �23الوكالة

� �دراسات��1983جويلية �بإنجاز� �مكلف �وتق�" كجهاز�علم"

  .10وأبحاث�الرصد�البي#"�لحساب��دارة�ا7ركزية

�و  �وزارة�بعدها �إcى �البيئة �بحماية �ا7تعلقة �ا7صالح �ضم ثم

� �حيث �والغابات �والبيئة �ا7تعلقة��أعيدالري �ا7صالح تحويل

�من �البيئة �vرا°¯"��بحماية �واستص�ح �للغابات �الدولة كتابة

��إcى �وذلك �والغابات �والبيئة �الري �تحويل�1984سنةوزارة ثم

�1988وزارة�الداخلية�والبيئة�وذلك�?ي�عام�إcى�مصالح�البيئة�

عض��ختصاصات�ال4"�بذا��طار�يجدر�التذك�I�إcى�أن�و?ي�ه

7� �تابعة �بوزارة�كانت �ألحقت �التحول �هذا �قبل �البيئة صالح

�ألحقت� �البيئة �ا7صالح �أن �إcى �Iالتذك� �يجدر �كما الف�حة

�ضمن� �مدرجة �بيئة �كلمة �أصبحت �حيث �سيادة �ذات بوزارة
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� �الرسمية �تسمي01ا �سنة �و?ي �بوزارة��1990، �البيئة ألحقت

�ثم �وبعدها �والتكنولوجيا �ال	�بية� البحث �بوزارة �البيئة إلحاق

� �وصاية�حيث �تحت �وضعت �البيئة �مديرية �إطارها �?ي أنشأت

� �سنة �العلم" �بالبحث �ا7كلفة �الدولة �0Äاية��1993كتابة ،و?ي

ثم�إلغاء�كتابة�الدولة�ا7كلفة�بالبحث�العلم"�و�إلحاق��1993

  . �ختصاصات�البيئية�بوزارة�الجامعات

� �ا7حلية�تم �والجماعات �الداخلية �بوزارة �البيئة إلحاق

 �� �للبيئةو�ص�ح �العامة �ا7ديرية �وإنشاء �وبعدها�داري ؛

إلحاق�البيئة�بوزارة�vشغال�العمومية�و0Åيئة��قليم�والبيئة�

�بوزارة� �البيئة �قطاع �إلحاق �ا7شرع �أعاد �وهنا والعمران

� �?ي � �والعمران �والبيئة ��قليم �و0Åيئة �العمومية �v24شغال

� ��1999ديسم'� ��قليم �ب01يئة �مكلفة �وزارة والبيئة�؛إنشاء

� �رقم �التنفيذي �ا7رسوم �بموجب �تنظيمها �تم - 01وال4"

�?ي09 �والبيئة��،�07/01/112001ا7ؤرخ �العمرانية �ال01يئة وزارة

� �لتصبح �الوزارة �تسمية �إعادة �ثم �ال01يئة�"حيث وزارة

� �رقم "¯Èالرئا� �ا7رسوم �بموجب �وهذا �والبيئة - 02العمرانية

208�� �?ي �17ا7ؤرخ �ال2002جوان �وزارة �تسمية �و 01يئة�؛

العمرانية�والبيئة�والسياحة�بإدماج�قطاع�السياحة�مع�البيئة�

� �?ي �واحدة �وزارة ��04?ي �ال01يئة�2007جوان �وزارة �ثم ،

�ال01يئة� �وزارة �إcى �الصياغة �أعيدت �بحيث �والبيئة العمرانية

�عن� �السياحة �قطاع �فصل �وتم �مجددا �والبيئة العمرانية
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�?ي �28البيئة ��2010ماي �غاية �إcى �امتدت �وبعدها�2012ال4" ؛

�تسمية� �إعادة �تم �وا7دنية �والبيئة �العمرانية �ال01يئة وزارة

�العمرانية� �ال01يئة �وزارة �لتصبح �ا7دنية �إضافة �مع الوزارة

،�لتصبح�وزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة�?ي�مارس�والبيئة�وا7دنية

2016. 

� �vنظمة �?ي �البيئة �والقانونية �ترد��:الجزائريةالتشريعية لم

� �دستور �?ي �البيئة �ضمن��1963مسالة �لها ��شارة وجاءت

� �التلوث��1976ميثاق �مكافحة �وبعنوان �السابع �الباب ?ي

�ا7حيط� �صيانة �ضرورة �ع�ى �التأكيد �تم �أين �البيئة وحماية

�ال �ع�ى �وفرض �ا7ضار �من �السكان �صحة جماعات�وحماية

� �السكان �صحة �حماية ��قتصادية�ا7حلية �ا7ؤسسات و�كذا

�و �والثقافية �للب�د�جتماعية �ميثاق �وتناول البيئة��1986،

�بال01يئة� �الخاص �الخامس �الفصل �ضمن �الكيفية بذات

��شارة�إcى�أن�هذا� �القاعدية،�مع العمرانية�وتطوير�ا7نشات

ا7يثاق�قد�نص�أيضا�ع�ى�ضرورة�تحسIن�إطار�ا7عيشة�؛�أما�

� �اختصاصات��1976دستور �إحدى �البيئة �حماية فجعل

�التعديل�ا7 �وبعد ،� �التشريع �ا7جال �?ي �الوط�" "Êالشع� جلس

�دستور  �?ي �تغي�Iا �نلتمس �لم ي �و�يديول́و �1989الدستوري

�تحديد� �ص�حيات �الوط�" "Êالشع� �ا7جلس �إcى �أسند الذي

�ال±�وتIن� �حماية �و �ا7عيشة �وإطار �بالبيئة �العامة القواعد

�و�الحيوانية �... النباتية �دستور �سار�عليه �ا7ن®ى �1996وذات
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�هو� �كما �ا7ستقبل �أجيال �ع�ى �ا7حافظة �ا7شرع �أراد وفيه

الحال�ل�جيال�الحالية،�وتبقى�الرؤية�غ�I�واضحة�فيما�عدى�

��عمار  �كسياسة �العريضة �الخطوط �بعض �قليم"��بيان

والبيئة�ونوعية�الحياة�وحماية�الحيوانات�والنباتات�كمسائل�

�ب �?ي �الحق �تضمIن �و�دون �هذا �للتشريع �سليمة�محجوزة يئة

  12.ضمن�الحقوق�الدستورية�

يعت'��: ا7تعلق�بحماية�البيئة��83/03حماية�البيئة�?ي�قانون�

� �رقم ��03-83القانون �?ي ا7تعلق��1983فيفري �05ا7ؤرخ

ي�?ي�الحماية�القانونية�للبيئة�بحماية�البيئة�بمثابة�تغي�I�جذر 

�التشريعية�و  �للمنظومة �الرئيسة �القاعدة �القانون �هذا شكل

�?ي� �مستمرة �مازالت �وnي �ا7جال �0Îذا �ا7تعلقة والتنظيمية

�فهو�أشار�لل �البيئة، �ممجال �?ي �إتباعها �الواجب جال�سياسة

�ا7 البيئة�حماية �حماية �خ�ل �بقصد�من �التلوث �من وارد

�ا7عيشة �ثم��13تحسIن �7ا �الجزائري �ا7شرع �من �ومسايرة ؛

�10-03رقم�إقراره�?ي�القمم�و��ع�نات�الدولية�صدر�القانون�

ا7تضمن�حماية�البيئة�?ي�إطار�التنمية�ا7ستدامة�الذي�يمكن�

��2002 القول�بأنه�امتداد�7ا�ثم�إقراره�?ي�إع�ن�جوهانسبورغ

� �ع�ى ��114واشتمل �ا7ادة �حددت �قانونية  03و� 02مادة

  14.ه�ومبادئهأهداف
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  :البيئةور�الجماعات�ا7حلية�?ي�حماية�د - 1-3-

� �?ي �الو|ية �البيئةدور �رقم�:حماية �الو|ية �قانون �إcى بالرجوع

79/38�� � 1969لسنة �ببداية�نجده �تو¢ي �مؤشرات حمل

�رقم� � �قانون �ثم �البيئة �بقضايا �العمومية �السلطات اهتمام

�إصدار�نصوص��81/02 �وثم �ا7ذكور �للقانون ويعت'��تعدي�

الذي��87/143تنظيمية�|حقة�أهمها�ا7رسوم�التنفيذي�رقم�

نيف�الحظائر�الوطنية�وا7حميات�وا7رسوم�يحدد�قواعد�تص

ا7تعلق�بحماية�البيئة�والذي�نص�ع�ى�أن��88/149التنفيذي�

��Iتداب� �لتطبيق �الرئيسية �ا7ؤسسة �تمثل �ا7حلية الجماعات

�نصوص� �بموجب �مشارك01ا �كيفية �وحدد �البيئة حماية

� �أو�تنظيمية �. تشريعية �قانون �أوسع��90/09ومنح ص�حيات

بالنص��58حماية�البيئة�وهو�ما�أكدته�ا7ادة��للو|ية�?ي�مجال

� "Êالشع� �ا7جلس �اختصاصات �أن �عامة��ألو|ئيع�ى بصفة

�البيئة� �وحماية �الو|ية �إقليم �و0Åيئة �التنمية �أعمال وتشمل

� �النوعية �فصائلها �الجديد��؛...وترقية �الو|ية �قانون ومنح

ص�حيات�أوسع�وثم�تدعيمه��2012ف'�اير��21ا7ؤرخ��12/07

� �و|ية �كل �مستوى �ع�ى �تل��مفتشيةباستحداث �ولجنة البيئة

  .15البحر

�لسنة� �البلدية �قانون �بصدور �البيئة �حماية �?ي �البلدية دور

�نص�1990 �أك±��بحيث �البيئية �ا7هام �تنظيم � تم �ع�ىالقانون

�أي��أن �إنشاء �ع�ى �البلدي �للمجلس �القبلية �ا7وافقة تش	�ط
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�ى�تراب�البلدية�يتضمن�مخاطر�من�شأمشروع�ع� �vضرار 0Äا

مراعاة�حماية�vرا°¯"�الزراعية�وا7ساحات�الخضراء�بالبيئة،

�قد� �ال4" �ا7صنفة �ا7ؤسسات �ع�ى �ا7طبق �للتنظيم وبالنسبة

�وا7مت �وvشخاص �أضرار�بالبيئة �نشاطها �فهو�تنجر�عن لكات

�تحديد� �إcى �0Åدف �ال4" ��ستغ�ل �رخصة �ع�ى �الحصول يلزم

�؛أما� �به �والتكفل �البيئة �ع�ى ��قتصادية �النشاطات تبعات

�بلدية� �فكل �ومعالج01ا �ا7§¦لية �النفايات �جمع � �Iتسي� عن

� �ا7§¦لية �للنفايات �بلدي �مخطط �بإنشاء �قانون�16مطالبة و?ي

�ا�03-10 �إطار �?ي �البيئة �بحماية �ا7ستدامة�ا7تعلق لتنمية

?� �دورها �ا7جلس�يتمثل �رئيس �قبل �من �الرخص �تسليم ي

� �?ي �ا7صنفة �للمنشات �البلدي "Êيتطل�0ا�الشع� �ال4" الحا|ت

�ال01يئة��،...القانون  �ميدان �?ي �اختصاصها �اcى با[ضافة

والتعم�I�،�حماية�الطبيعة�و�Ðثار،�العمل�ع�ى�0Åيئة�الغابات�

  17...�نجراف�والتصحر�ال	�ف0xية،�انجاز�برامج�مكافحة

-1-4 - � ��مكلفةهيئات �البيئة �الجزائر��:بحماية استحدثت

أسندت�لها�مهمة�تسي�I�وتنظيم�مجا|ت�بيئية�جديدة�هيئات�

� �أمعينة �الوصية�من �السلطة �ع�ى �الضغط �تخفيف جل

�و  �ا7حلية �بي�0االجماعات �للنفايات؛�: من �الوطنية الوكالة

�للجيولوجية� �الوطنية �؛الوكالة �للساحل �الوطنية ا7حافظة

�والتنمية� �للبيئة �الوط�" �ا7رصد �ا7نجمية؛ وا7راقبة

� �ل	�قية �ا7ركز�الوط�" �ا7رصد�ا7ستدامة، �ا7تجددة؛ الطاقات
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الوط�"�للمدينة�؛ا7ركز�الوط�"�لتكنولوجيات��نتاج�النظيفة�

  18...افةو�vك±��نظ

��ستشرافية�- 1-5- �و �الردعية ��الوسائل الجباية�وتشمل

�مؤخرا��:البيئية �ا7ستحدثة �الوطنية �السياسات �إحدى وnي

�0Åدف �أو� ال4" �تسع�Iة �وضع �طريق �عن �نقائص �تصحيح إcى

�أو�ضريبة �الحد رسم �?ي �vموال �هذه �وتستعمل من� للتلوث

�التلوث � .ظاهرة �الدول �بIن �و�|�وتعت'��الجزائر�من النفطية

من�أثار�) الب	�و�كيمياء(النفطية� يخفى�ع�ى�أحد�ما�للصناعة

سلبية�ع�ى�البيئة�با[ضافة�إcى�كون�معظم�ا7صانع�ت	�كز�?ي�

�من� �vطنان �بم�يIن �سنويا �تقذف �وnي �الساح�ي الشريط

�الجباية� �أن �I؛غ� �ا7ائية �ا7سطحات �?ي �السامة النفايات

�إcى �ترÑى �الجزائر�لم �?ي �وذلك�البيئية �ا7طلوب ?ي� ا7ستوى

غياب��حصاءات�ال4"�من�شأ0Äا�أن�تكشف�عن�أرقام�مرعبة�

�?ي� �ا7فروضة �الجباية �تتمI¦�أدوات �أخرى �جهة �ومن �جهة من

�عدم� �إcى �با[ضافة �تحفI¦يا �أك±��منه �عقابي الجزائر�بطابع

�إcى� �وانصرافها �البيئية �vضرار �لتغطية �ودي01ا �مرد كفاية

� �?ي �أخرى �أمور �الجبائية�تغطية �vدوات �؛ومن �الدولة موازنة

�الرسم�: ا7ستخدمة �الصلبة، �بالنفايات �الخاصة الرسوم

�الرسم� �البيئة؛ �ع�ى �والخطرة �ا7لوثة �بالنشاطات ا7تعلق

الخاص�ع�ى��نبعاثات�السائلة�الصناعية؛�رسوم�وإجراءات�

� �البيئة �لحماية �أخرى �ا7ياه�(مالية �جودة �ع�ى �ا7حافظة إتاوة
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� �وإجراءات �التحفI¦ي �الجبائي اcى��با[ضافة19).التخفيض

وسائل�سدت�?ي�صورتIن��وهما�ال4"�تج�لدافعاسياسة�ا7لوث�

ذات�طابع�تنظيم"�وا7تمثلة�أساسا�?ي�رخصة�صب�أو�قذف�

�ا7رسوم� ¼¯Òبمقت� �الطبيعية �vوساط �?ي �السائلة النفايات

�بوض�93/163 �لا7تعلق �جرد �السطحيةع �ا7ياه �تلوث  ؛درجة

�وnي� �ماcي �طابع �لها �أك±��أهمية �وسائل �أيضا �هناك وبا7قابل

�?ي� �تجسدت �الدافع �ا7لوث �7بدأ �حقيقي �تكريس �بمثابة تعد

�الرسوم� �بعض �فرض �طريق �عن �جبائية �وسائل إدخال

  20.والضرائب�ع�ى�بعض�النشاطات�ا7لوثة

مع�تعمق�مفهوم�التنمية�ا7ستدامة�وتزايد�: طيط�البي#"تخال

� �لضرورة �الدعوة �برزت �البيئة �حماية �بقضايا �vخذ�هتمام

� �البي#" �الحفاظ��أهم كأحدبالتخطيط �?ي �العلمية الوسائل

� �البيئة �للتنمية�وكآليةع�ى راشدة
�التخطيط�21 �أنواع ومن

�؛ا7خططات� �ا7ركزية �ا7خططات �نجد �الجزائر �?ي البي#"

  22.ا7خططات�الجهوية�؛ا7خططات�التوج0xيةا7حلية�؛

ال	�بية�البيئية�:الجزائرال	�بية�البيئية�و�ع�م�البي#"�?ي� - 1-6-

�وا7دركات� �وا7هارات �و�تجاهات �القيم �تكوين �عملية nي

��نسان� �تربط �ال4" �ا7عقدة �وتقدير�الع�قات �لفهم ال�زمة

�ع�ى �وا7حافظة �الفI¦يقي �الحيوي �بمحيطه مصادر��وحضارته

  23.البيئة
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�لكون��إدماج إن �يرجع �الدراسية �ا7ناهج �?ي �البيئية ال	�بية

جانب��إcىالجزائر�عضو�?ي�عدة�هيئات�ومنظمات�ذات�أهمية�

�إدخالمن�هذا�العالم�الذي�ينادي�بضرورة��يتجزأجزء�|��أ0Äا

تعميم�ال	�بية�البيئية��إن؛ال	�بية�البيئية�?ي�ا7ناهج�الدراسية

لة�?ي�إس	�اتيجية�السياسة�ا7تمث إcى?ي�الهياكل�ال	�بوية�راجع�

�للم � �الصاعدة �vجيال �ال±�وةتربية �ع�ى �وnي� حافظة البيئية

�تتطلب� �باعتبارها �جديدة �عناصر�أساسية �تنظيم �ع�ى تعمل

�"¯Èبي#"�محكم�؛وانطلق�مشروع�البيئة�?ي�الوسط�ا7در��Iتسي

ع�ال'�توكول�الخاص�بIن�وزارة�0Åيئة��قليم�بتوقي�2002سنة�

البعد��بإعطاءا7شروع��ويرتبطوالبيئة�ووزارة�ال	�بية�الوطنية�

?ي�ال'�امج�ال	�بوية�والتعليمية�من�خ�ل�تضمIن�ا7فاهيم��بي#"

البيئية�?ي�العملية�ال	�بوية�من�أجل�تكوين�ثقافة�بيئية�عامة�

�?ي �وتتمثل �الجزائري �ا7جتمع �خ�:?ي �تطبيقية�إقامة رجات

�ال	�بية� �لتدعيم �تسÖى �بيداغوجية �لجان �تكوين للت�ميذ؛

�النوادي� �؛دليل �البيئية �ال	�بية �?ي �ا7ربي �؛دليل البيئية

vنشطة�الخضراء�؛النادي�vخضر�ا7درÈ¯"�؛الرسم�؛ا7سرح؛

  24.) الرسكلة(اليدوية�

فهو�إع�م�يسلط�الضوء�ع�ى�القضايا�البيئية��:البي#" �ع�م

0Î� �و��نسان �وvرض �والهواء �ا7اء �تشمل �ترشيد�وال4" دف

� �البي#" �السلوك �بقضايا�اس�01ك ��هتمام �من �جو وخلق

�؛و  �الجمهور �لدى �البيئة ��إع�مهو �ا7علومات�ليسÖى �Iتوف
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�خ�ل� �من �الناس �ع�ى �وطرحها �بالبيئة �ا7تعلقة والبيانات

. 25لتحقيق�مستويات�التأث�I�ا7طلوبة،التوعية�بقوانIن�البيئة�

�بدأت� �مراحل �الجزائر�مر�بعدة �?ي �البي#" ��ع�م �?ي فالحق

�السياسية� �السلطة �انفراد �عن �نتج �الذي ��داري بالتعميم

هذا�الوضع�إcى�تعطيل�الديمقراطية�بالتسي�I�و�شراف�وأدى�

�وبعد� �البي#" ��ع�م �?ي �والحق �للحرية �أساسا �تعت'� ال4"

�اتبعت� �الدولية ��تفاقيات �من �العديد �الجزائر�ع�ى مصادقة

�إcى� �0Åدف �سياسة �البيئة �حماية �مجال �?ي �الجزائرية الدولة

�وا7ؤسساتي �رقم��26تعزيز��طار�القانوني �قانون �إcى بالرجوع

7تعلق�بحماية�البيئة�?ي�إطار�التنمية�ا7ستدامة�يوليو�ا�03-10

نجده�نص�مبدأ�تدعيم��ع�م�و�التحسيس�ومشاركة��2003

� �البيئة �تداب�I�حماية �?ي �ا7تدخلIن �ومختلف ا7ادة�(الجمهور

02 .(27  

بالبيئة��السياسة�الوطنية�لحماية�البيئة�هتماما�إcى�با[ضافة

،� �ا7تجددة �الطاقات ،� �،النقل �الصناعية �البيئة ،� �الحضرية

،�قطار�البيئة�،�ديار�نادي�الصحافة�إنشاءتكوين�الصحفيIن�،

قانون�(وقوانIن�أخرى��دنيا�،��الشراكة�مع�ا7جتمع�ا7دني�،�

�،قانون� �النفايات �ع�ى �القضاء �ومراقبة �Iتسي� متضمن

�،قانو  �ا7تجددة �الطاقات �ترقية �بحماية�متضمن �متعلق ن

�ا7ستدامة� �والتنمية �بال01يئة �ا7تعلق �الجبلية،قانون ا7ناطق

  )...لµقليم
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�أ �القول �يمكن �الوطنيةن �الجزائر��السياسة �?ي �البيئة لحماية

Iتم� �ا¦ت �وزارةستقرار�بعدم �?ي �البيئة �وهو�ما�معينة�قطاع

� �البيئية إcىيؤدي �وا7خططات �ال'�امج �استمرار �?ي �النقص

هذا�الوضع�مازال�مستمر�ليومنا�هذا�و  �س	�اتيجية?ي���I�يوتغ

تحويل�وزارة�ال01يئة�العمرانية�والبيئة�اcى�ثم��2016سنة�ففي�

بالنظر�للسياسة�الوطنية�لحماية� وزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة

تجسدت� إس	�اتيجيةهداف�اشتملت�ع�ى�أربعة�أالبيئة�ف×"�

� �ا7ستدامة �والتنمية �للبيئة � �الوط�" �العمل �مخطط الذي�?ي

�و  �قطاعات �عدة �شمل �التدهور �من �للتقليل البي#"��هيئات

�الصحة،� ،� �التجارة ،� �الزراعة �وزارة ،� �الصناعة كوزارة

|رتكاز��كل�وزارة�ع�ى�قطاع�معIن�فمشارك01ا�يكون�... الطاقة

|ق	�اح�ال'�امج�وتنفيذ�مخططات�وزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة��

�كأدوات� �بيئية �مراكز�ووكا|ت �انشاء �ع�ى �الوزارة �ركزت كما

�هتمام��بداية�مع��ةللبيئ�الوطنيةلتنفيذ�أهداف�السياسة�

البي#"�،��و�ع�مبا|تصال�العمومي�من�خ�ل�ال	�بية�البيئية�

� �وبإضافة �الصحفيIن �وتكوين �الصحافة تطوير��اcىنادي

�ا7وارد� �لصون �تسÖى �ال4" � �البيئية �والقوانIن التشريعات

  .الطبيعية

�العمو �إس?<اتيجية وتمثل �ا+ائية��تصال �ا+وارد �لوزارة مي

��الجزائر ب والبيئة �أ�]ا �ضمن��إس?<اتيجية2ي �أي ضمنية

�ا+ستدامة �والتنمية �للبيئة Ygالوط� �العمل �  )مخطط
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PNDD) تصالية�من�أهداف�السياسة�هدافها��وتستمد�أ�

  :وتتمثل�2ي�لحماية�البيئة��الوطنية

�تصال�العمومي�2ي�حماية��إس?<اتيجيةمراحل�مفهوم�و -2-

إن��هتمام�بالبيئة�?ي�الوقت�الراهن�ينبØي�أن�يق	�ن��:البيئة�

�تؤثر�?ي� �ال4" �ا7ختلفة �وا7تغ�Iات ��نساني �بالفعل با|هتمام

�ببيئته� ��نسان �0Ùتم �أن �?ي �يسهم �توج0xا �الفعل �هذا توجيه

  28.ويحافظ�عل0xا�ويحم0xا�ويحم"�نفسه�من�ا7خاطر

�تصال��يمثل: �تصال�العمومي�إس?<اتيجيةمفهوم�  - 2-1-

�قضايا� �معالجة �?ي �ا7همة ��تصالية �vنواع �أحد العمومي

�وا7واقف� �وتغي�I�السلوكيات �تعديل �من �به �يسمح �7ا البيئة

و�تجاهات�الفردية�اتجاه�قضايا�البيئة�للتقليل�من�أخطارها�

وذلك�باستخدام�تقنيات�التأث�I�و�قناع�وإشراك�العديد�من�

�ا7صدر  �يمثلون �الذين �العمومي��الفاعلIن �ل�تصال "¯Èساv

،�البلدية(زارات�؛الجماعات�ا7حليةكالحكومة�والو ) �جتما¡ي(

كالجمعيات�؛ا7نظمات�غ�I�الحكومية�(؛�ا7جال�العام�)الو|ية

� �والخاصة �العمومية �؛ا7ؤسسات �الدولية �29...)؛ا7نظمات

وزيادة��ع�م�البي#"�؛ال	�بية�البيئية�؛�التحسيس�؛�وإشراك�

  .نا7واط

إن�نجاح��تصال�العمومي�?ي�تقليل�من�ا7شاكل�البيئية�?ي�

�بناؤ الجز  �إس	�اتيجيةائر�يتطلب �?ي � ��ه مواقف��[نشاءموجهة

�إيجابيةيوسلوك ��ات �العامة �ا7نفعة �توجيه�0Îدف �فن ف×"
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� �لتحقيق �vساسية �vفعال �وتقوم��أهدافوتنسيق �تصال

� �سيوجه �ال4" �العينة �تحديد �والرسالة��إل0xاع�ى �تصال

�واخ ��تصالية �وvهداف �قنوات ��تصال�تيار ودعامات

�مخط �ووضع ��تصالا7ناسبة �مI¦انية �وتحديد �اتصاcي ،��ط

  . �س	�اتيجيةتنفيذ�وتقييم�و 

� �ع�ى �بوزارة��إس	�اتيجية إعدادو�تشرف �العمومي �تصال

�التوعية�ا7وارد �مديرية � �والبيئة �والشراكة��ا7ائية وال	�بية

بالتنسيق�مع�ا7ديريات�vخرى�وا7راكز�تحت�وصاي01ا�البيئية�

� �الطبيعية�0Îدف �ال±�وة �ع�ى �وا7حافظة �البي#" �الو¡ي خلق

ي��ل�جيال�ا7ستقبلية   . والتنوع�البيول́و

 :�تصال�العمومي�لحماية�البيئة�إس?<اتيجيةمراحل� -2-2

البيئة�?ي�الجزائر����ةلحماي�العمومي�تمر�إس?<اتيجية��تصال

  ع�ى�خمسة�مراحل�وnي�

�تحليل�ا7شاكل�البيئيةإن�قاعدة�: صياغة�وتحليل�ا+شكل�-

� �وكيفية �كمية �تحقيقات �ع�ى �لفهم�)س'��Ðراء(يستند و�هذا

� �هذا�أفضل �?ي �يأخذ �أن �ويمكن �vفراد �و�سلوكيات 7واقف

�ا7شكل� �بصياغة �لنا �يسمح �وهو�ما �وتطورها �البيئة ا7جال

�يجب� �ال4" �بالسلوكيات �و�هتمام �اتصالية بمصطلحات

� �يكون �أن �يجب �وما �كائن �هو �ما �بIن �والتفريق �28.تغي�Iها

�وكل� �البيئية �vنظمة �بتنوع �ومتنوعة �كث�Iة �البيئية ومشاكل

بي#"�له�خصوصيته�ويرتبط�با7شك�ت�vخرى�فنجد��مشكل
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�والهواء� وهو�ما�يستد¡ي�الوقوف�عند�...البحار�و��تلوث�ا7اء

�وتأث�Iاته �وخصوصيته �أسبابه �عن �والكشف �مشكل �.كل

لبيئة�?ي�تحديد�ا7شاكل�البيئية�وتعتمد�وزارة�ا7وارد�ا7ائية�وا

�الوط�"� �ا7رصد �صادر�عن �وتقرير�بي#" �معلومات �قاعدة ع�ى

  .للبيئة�والتنمية�ا7ستدامة�

-� <� �تحديد �: �س?<اتيجيةهداف �إس	�اتيجيةفأهداف

�أهداف �من �مستمدة �لحماية��السياسة��تصال الوطنية

  :البيئة�وتتمثل�?ي��

�البيئة �والتوعية �ا7جتمع�: التحسيس �فئات �جميع توعية

� �البيئةبأهمية �ع�ى ��ا7حافظة �الطبيعية �خ�ل�ومواردها من

�ا7راكز� �بمشاركة �للبيئة �والعا7ية �الوطنية �vيام ال	�كI¦�ع�ى

�وزارة �وصاية ��تحت �والبيئة �ا7ائية �الوط�"��ا7وارد كا7عهد

،� �البيئة �الوط�"�للتكوينات ��ا7ركز أك±����نتاجلتكنولوجيا

  .والوكالة�الوطنية�للنفايات�نظافة،

  :ال?<بية�البيئية�2ي�ا+ؤسسات�ال?<بوية�من�خ�ل��

ا7ساهمة�?ي�عمليات�ال	�بية�البيئية�بإعداد�ال'�امج�والوسائل�

�وتنشيطها ،� �ومتابع01ا �ووضعها �مع� البيداغوجية بالتنسيق

?ي��ال	�بية�البيئية7عهد�الوط�"�للتكوينات�البيئية�من�أمثلة�ا

� "¯Èا7در� �ا7دارس��الوسط �?ي �الخضراء �النوادي تنصيب

  .والحقيبة�الخضراء�ال	�بوية�،�وتوف�I�دليل�ا7ربي�
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��نتاجية��إدراج- �ا+ؤسسات �2ي �النظيفة التكنولوجيات

  :من�خ�ل�و�قتصادية

-��،� �التلوث �كمية �تحديد �أجل �من �البي#" �التدقيق انجاز

�طرق� �تحسIن �ترتيبات �واق	�اح �الساخنة �النقاط تعريف

  . �نتاج

تأهيل�بيئة�ا7ؤسسات�و�ترقية�وترشيد��إعادةا7ساهمة�?ي��-

� �تكنولوجيا �نظافة��نتاجمفاهيم �?ي�vك±� �ومرافق01ا ،

  .14000و�يزو��9000مساع0xا�للحصول�ع�ى�ع�مة��يزو�

��ستثمارات�- �مشاريع �ومساندة �بيئية �Iتسي� �أنظمة وضع

�حالة� �?ي �ال�تلوث �و �البيئة �أجل �من �الصندوق بواسطة

  .vك±��نظافة���نتاجاعتماد�تكنولوجيات�

-�� �البيئة �ع�ى �الصنا¡ي �للقطاع "Êالسل� �الدور انجاز�و تقييم

�للصناعات� ي �التكنول́و �التأهيل �بأعمال �الخاصة الدراسات

   . الجزائرية

�والبيئة� �ا7ائية �ا7وارد �وزارة �تعمل �vهداف �هذه ولتحقيق

  .vك±��نظافة���نتاجبالتنسيق�مع�ا7ركز�الوط�"�لتكنولوجيا�

ا7واطنIن�: �تصالية���س?<اتيجيةالجمهور�ا+س\]دف�من�

�والتحسيس(  �الت�مي)التوعية ،� �البيئية( ذ �قادة��)ال	�بية ،

،�)وشخصيات�رياضية���س�ميةالجمعيات��الكشافة�( ي�الرأ

    .  vئمة�
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�� �2ي �ا+ستعملة ��تصالية �للوسائل �إس?<اتيجيةبالرجوع

  :�تصال�العمومي�نجدها�تتمثل�2ي�

vيام�التحسيسية�و�الدراسية�وnي�أيام�وطنية�وعا7ية�0Åتم��

�البيئة ��بمواضيع �للمناطق��02:مثل �العالم" �اليوم فيفري

� �v �03الرطبة، �اليوم �،مارس �للبيئة �اليوم��21فريقي مارس

� �للغابات، �،�22العالم" �للماء �العالم" �اليوم ماي��22مارس

ي    .اليوم�العالم"�للتنوع�البيول́و

�العال�05 �اليوم �جوان � �للبيئة �يت: م" �مث� �اليوم �هذا م�?ي

�و �ورشة� تنظيم�معرض ورشات�عمل�ل�طفال،�ألعاب�بيئية

�وزير� � �بحضور �الصاب�ت �بمن	¦ه �و�الجمعياتالرسم �البيئة

�و  �الصناعية �وا7ؤسسات �هو��البيئية ��تصال �من الهدف

�vشجار� �بأهمية � �وتحسيسهم �البيئة �من �vطفال تقريب

  .وتنظيف�الشواطئ�

�خ�ل� �من �الطاقة �بتثمIن �ا7ؤسسات �لتعريف "¯Èدرا� يوم

�26-25?ي�النفايات�ا7§¦لية�وهو�موجه�7صانع�حرق�النفايات�

� �سنة �و��2013سبتم'�� �قام �بلجيكي�بإعداده �دراسة مكتب

� �ب �البيئة �مدراء �الجمعيات��48لفائدة �بحضور و|ية

�التق�"� �مراكز�الردم �ومدراء �الخاصة �وا7ؤسسات والصحافة

  . للنفايات

�من� �مجموعة �يحتوي �وهو�مخطط �البي#" �التسويق مخطط

� �?ي �تتمثل �: vنشطة �?ي �البيئية �ال	�بية �حول ��س�مكتيب
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�وزار  �مع �ومضة�با|ش	�اك �vوقاف، �و �الدينية �الشؤون ة

البي#"،����ع�ماشهارية�حول�النفايات�،�تكوين�الصحفيIن�?ي�

�حا �البيئة، �حول �بيئية�|فتات �مواضيع �تتناول �للنقل فلة

الجزائرية�،���س�مية،برامج�مع�الكشافة�) حيدرة�–vبيار�(

�الفكرة�و  �تسويق �?ي �البي#" �التسويق �مخطط �هدف يتمثل

  .البيئية�للجمهور 

� �والندوات �وnي�: ا7حاضرات �vخضر ��قتصاد �حول وnي

� �سنة �?ي �عا7ية �افريقية � �وهران��2014محاضرة �مدينة ?ي

�حضراها� �vفريقية �القارة �?ي �ومحاضرة �أك'��تظاهرة وتمثل

  . زائر�وصحفيIن�وصناعيIنوزراء�من�الجزائر�وخارج�الج

بالوزارة�للحصول�ع�ى���ع�ماتصال�وسائل�:  �ع�موسائل�

vعمال�الصحفية�من�تحقيق��إعدادا7علومات�البيئية�خ�ل�

�البيئة��جوريبورتا �وزارة �أنشطة �لتغطية �0Îم �الوزارة واتصال

� �وسائل �من �للبيئة �والعا7ية �الوطنية �vيام جريدة���ع�م?ي

�،ا �ال�0ار �الخ'�، ،� �التلفزيون���ذاعةلشروق الجزائرية،

  . الجزائري�

�للوزارة ��لك	�وني �و�يقدم�: ا7وقع �بالوزارة �يعرف وهو�موقع

  .معلومات�بيئية�وأهم�vحداث�البيئية�ال4"�أقام01ا�الوزارة

nي�رسالة�تسÖى�لتوعية�ا7واطنIن�بأهمية��:القص�Iةالرسائل�

  .ا7اءا7حافظة�ع�ى�ا7وارد�الطبيعية�ك
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��:البيئيةالتقارير��- �عن �عبارة �يصدر وnي �ا7رصد��كتاب عن

البيئية�?ي� الوط�"�للبيئة�ويقدم�معطيات�ومؤشرات�عن�حالة

� ،�2005الجزائر�مثل�تقرير�حول�حالة�البيئة�?ي�الجزائر�سنة

2007�،2009  

� �: ا7طويات �عن �بيئية �معلومات �تقدم �?ي��أنواعnي التلوث

  ا7حافظة�ع�ى�البيئة���وأهميةالجزائر�

�تصال��تنفيذ�إس	�اتيجيةعملية��:وا7تابعةالتنفيذ�والتقييم�

� �nي �ا7وارد��بإشراكالعمومي �وزارة �وصاية �ا7راكز�تحت كل

�مرك �كل �يس01دف �بحيث �والبيئة �ا7ائية �معIن،ز�جمهور ?ي��

� �تفتقد �للمتابعة��إس	�اتيجيةحIن �العمومي �تصال

  30.والتقييم

� �البيئة��إس	�اتيجية إcىبالنظر �لحماية �العمومي �تصال

تتوفر��إس	�اتيجيةصادرة�عن�وزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة�nي�

 vو� �العلمية �ا7راحل ��تصاليةف0xا �جاءت��هداف ولك�0ا

وط�"�للبيئة�والتنمية�ا7ستدامة�?ي�مخطط�العمل�ال�ضمنية

�البي#"�وتكوين�الصحفيIن�والواقع���ع�مترتكز�ع�ى�فأهدافها�

��ع�منقص�كب�I�?ي��وجود�يبIن�من�خ�ل�الدراسات�العلمية

وتعريفهم��ديم�ا7علومات�ال�زمة�للمواطنIنوتق�بالجزائر �البي#"

� �البيئية �و با7شاكل �أخرى �جهة �البيئية�ترتكز��من �ال	�بية ع�ى

 v�و?ي�)  الثانوي �بتدائي�،�ا7توسط�،�( وساط�ا7درسية�?ي

�الطبيعية� �والعلوم ��جتماعية �كال	�بية �مختلفة مواد
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�الخضراء... �النوادي �ف0xا�ال4"�وتنصيب دوات�أ�تستخدم

?ي�الحقيقة��وnي��،الرسم�،الرسكلة�،ا7سرحياتكبيداغوجية�

 لم�يتم�تعميمها�ع'��كافة�و|يات�الوطن�،أما�بالنسبة�نوادي

توعية�والتحسيس�للمواطنIن�nي�?ي�شكل�أنشطة�اتصالية�لل

غ�I�مستمرة�ترتبط�بأعياد�الوطنية�والعا7ية�للبيئة��?ي�حIن�

اتصال�عمومي��إس	�اتيجيةيتطلب�الوقت�الراهن�ال	�كI¦�ع�ى�

البيئة�وتشارك�ا7وارد�ا7ائية�و��مستمرة�تقوم�بإعدادها�وزارة�

سات�ا7كلفة�بحماية�?ي�تحقيق�أهدافها�جميع�الهيئات�وا7ؤس

البيئة�مثل�البلديات�والو|ية�،�الجمعيات�البيئية�،�مؤسسات�

� �البيئة �وزارة �وصاية �... تحت �اcى �وتغي�I�: و0Åدف تعديل

��Iتغي� �خ�ل �من �البيئة �اتجاه �السلبية �vفراد سلوكيات

�|كتساب� �وتوج0xهم �والسلوكيات �و�تجاهات ا7علومات

�با|ستعانة�بن � و�قناعظريات�علم�النفس�اتجاهات�جديدة�

�Î �كتفاء�وليس �البيئية �با7شاكل �التعريف �والعمل�0دف ،

ا7باشر�ع�ى�اشراك�الفرد�الجزائري�?ي�قضايا�البيئة�با|تصال�

�و�نضمام��وحثه معه �البيئية �ا7شاريع �?ي للمشاركة

�البيئلل �هيئات��ةيجمعيات �مع �العمومي ��تصال فممارسة

� �?ي�وفئات �الضعف �نقاط �ع�ى �بالتعرف �يسمح مختلفة

�وتغي�Iها� �تفعيلها �ثم �ومن �البيئة �لحماية �العامة السياسة

� �ا7جتمع �وتطور � �Iتغي� �ع�ى�حسب �يعاب �ما �كذلك ،

�والبيئة��إس	�اتيجية �ا7ائية �ا7وارد �لوزارة �العمومي �تصال
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أ0Äا�|�0Åتم�بعملية�تقييم�vنشطة��تصالية�7عرفة�vهداف�

�عدم�ا7ح �أسباب �ع�ى �و�الوقوف �تحقيقها �يتم �لم �وال4" ققة

ضمن�السياسة��وأدرجهاومعرفة�ا7شاكل�الجديدة��تحقيقها�

  . الوطنية�لحماية�البيئة

�انتهج01ا�: خ�صة �ال4" �البيئة �لحماية �العامة �السياسة ان

وزارة�ا7وارد�ا7ائية�والبيئة�ارتكزت�ع�ى�الجوانب�ا7ؤسساتية�

الجانب��تصاcي�الذي�يشكل��قلي� �أهملتوالقانونية�?ي�حIن�
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السبيل�ل�تصال���تصالية�العمومي�nي�فإس	�اتيجيةوعليه�

�مستمرةباªف �اتصالية �بحم�ت �لتغي�I�سلوكيا0Åم مبنية��راد

خصوصية�مع��ناسب�توت��قناعسس�علمية�ترتكز�ع�ى�ع�ى�أ

?ي�مخططات�اتصالية�وليس�العكس��الفرد�الجزائري�وتطبق

)� �يحتوي �الفاعلIن�) �س	�اتيجيةا7خطط �كل بمشاركة

� �البيئة �حماية �بيئيا�فيميدان �الوا¡ي �الفرد �لنا �يعطي وهو�ما

�البيئةو  �ع�ى �ا7حافظة �الوطنية�� ا7ؤسسة �السياسة ويفعل

 .لحماية�البيئة�?ي�الجزائر�
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  بن�حميدة�آمنة                                         

  علوم�!ع�م�و�تصال دكتوراه�بكلية�باحثة

 -3 -جامعة�الجزائر     
< <

اتصال��–اتصال�التنافس��إس��اتيجية : ا.فتاحيةالكلمات�

أزمة�كرة��–الرعاية�الرياضية��–�زمات�

نجمة��–) 2009(القدم�ب'ن�مصر�والجزائر�

  جازي��–) أوريدو(
Résumé: 

 

La crise entre l’Egypte et l’Algérie résultant de la 
compétition sportive (Football) en 2009, a soulevé  
plusieurs questions sur les enjeux de  la communi-
cation, notamment la stratégie de la communication 
chez les opérateurs rivaux de la téléphonie Mobile en 
Algérie ORASKOM TELECOM ALGERIE connue par 
DJEZZY et EL WATANIA TELECOM ALGERIE 
connue par NEDJMA (OREDOO actuellement), 
relative au contrôle  de cette crise qui a pris des 
dimensions politiques, économiques , culturelles  et 
d’informations, et  qui a changé les comportements et 
les réactions des supporteurs égyptiens et algériens, en 
outre elle est devenue chargée par l’hostilité et  la 
passivité des uns contre les autres, de plus cette crise a 
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créée des chances et des  menaces  à l’image positive 
pour les deux opérateurs, quand-t-  à NEDJMA qui 
avait l’opportunité de renforcement de son image 
positive auprès l’opinion public algérien autant qu’une 
entreprise de citoyenneté algérienne avec distinction et 
cela à travers un programme de sponsoring  et de 
soutien remarquable et continu  pour le football 
algérien et la sélection nationale, quand-t- à DJEZZY , 
elle s’est trouvée face à face avec les menaces qui ont 
changé son image positive auprès de ses clients, et elle 
a essayé de regagner son image positive à travers la 
communication des crises.                

ـــا<�خصــــــبا�ل;ســــــتثمار�8ــــــي�مجــــــال� تعتBــــــ��الســــــوق�الجزائريــــــة�مجـــ

Gتصــــا<ت�،�إذ�صــــنف���قطــــاع�Gتصــــا<ت�مــــن�بــــ'ن�اEجــــا<ت�

بـــــرقم�أعمـــــال�إجمــــــاRي��2010و��2001  مـــــا�بــــــ'نوديـــــة�د�كOـــــ��مر 

مليـــــــــار�دينـــــــــار��61مليـــــــــار�دينـــــــــار��للهـــــــــاتف�النقـــــــــال�و��222قـــــــــارب�

للهاتف�الثابت�و�يتمتع�سوق�Gتصـا<ت�بعـدة�هـوامش��هـو�مـا�

يBــ�ر�حــدة�اEنافســـة��بــ'ن�اEؤسســـات��ال`ــ_�تعمـــل�فيــه��خاصـــة�

،�)اوريــدو�حاليــا"(نجمــة"بــ'ن�اEتعــامل'ن�الث;ثــة�للهــاتف�النقــال�

،�وقــــد�دفعــــت�هــــذه�اEنافســــة�Gحتكاريــــة�"ليسيمــــوب"و" جــــازي "

بـــ'ن��طـــراف�الـــث;ث�إRـــى�زيـــادة�عـــدد�مســـتعمjي�الهـــاتف�النقـــال�

ـــــث�قــــــــدر�مــــــــن�طــــــــرف�ســــــــلطة�الضــــــــبط�لل�Bيــــــــد�وتكنولوجيــــــــا� حيـــ

موزعــة�كالتــاRي��2010مليــون�مســتخدم�عــام��G32.78تصــال�بـــ�

�9و�مليـــــــون�مشـــــــ��ك�Eـــــــوبيليس�11ومليـــــــون�مشـــــــ��ك�لجـــــــازي�15

 .��ك�لنجمةم;ي'ن�مش
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�عن� �ناتجة �استثنائية �ظروفا �اEؤسسات �هذه � �واجهت وقد

وال`_�أثرت�)2009(أزمة�كرة�القدم��اEصرية�الجزائرية��خ'�ة�

�Gس��اتيجية8ي�جو�اEنافسة�ب'ن�هذه�اEؤسسات�وبالتاRي�8ي�

�الوطنية� �مؤسس`_ �ب'ن � �خاصة �بي�~ا �للتنافس Gتصالية

� �أوراسكوم �و �الجزائرية �الجزائر�ل;تصا<ت اتصا<ت

� �بع;م`_ وقد��،"جازي "و)حاليا وريدوأ" (نجمة"واEعروفت'ن

�بي� �اEنافسة �التنافس�~مااشتدت �خ;ل �من �جليا و�ظهر�ذلك

�واEنتخب� �القدم �لكرة �الجزائرية �Gتحادية �رعاية عjى

� �الرياضية، �و�ندية �فرصا�الجزائري ��زمة �هذه �خلفت إذ

 .و�~ديدات�جديدة��لكل�~ما

�ف� �اEنطلق �هذا �السؤال�إومن �8ي �تكمن �اEوضوع �إشكالية ن

  : التاRي

�مؤسس`_ - �من �كل �واجهت  �زمة"جازي "و" نجمة"كيف

�ع�B�استغ;ل� �حقق�~ما �ال`_ ��هداف ��ي �وما الداهمة

  ظروف��زمة�والتنافس؟�

  :وتنبثق�عن�هذه��شكالية�التساؤ<ت�الفرعية�التالية�

  هل�خدمت��زمة�ك;�اEؤسست'ن؟ �

 إRى�أي�مدى�وصل�التنافس�بي�~ما�؟ �

Gتصال�لدى�كل��إس��اتيجيةكيف�كانت�فاعلية� �

 من�اEؤسست'ن�؟
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  :إس34اتيجية�اتصال�التنافس

�اEيادين� �مختلف �8ي �التكنولوجية �التطورات ساهمت

�جعل� �8ي �باEنظمة �اEحيطة �للبيئة �اEستمرة والتغ'�ات

�فهو�يدعم� �التفك'��Gس��اتي�ي �من �يتجزأ >� �جزء Gتصال

�العملية� �تستعملها �ال`_ �السيناريوهات �منطق مع��

���س��اتيجية �Bتعت� �من��اس��اتيجيةحيث �اEنظمة اتصال

�اEس �العوامل �تطبيق �عملية �8ي العامة���س��اتيجيةاعدة

 .1ومشاريعها�

�أواخر� �8ي �للمنظمة �اتصالية �إس��اتيجية �أول �إعداد �تم وقد

�الثمانينات� �سنوات �و8ي �العشرين �القرن �من السبعينات

�جميع� �8ي �تطبق �وأصبحت �انتشارها �عم والتسعينات

�وذلك� �اEنظمة �نوع �أو �حجم �عن �النظر �بغض اEنظمات

 .Gتصال�نهجا�أك�O�شمولية�ونظامية�تيجيةاس��ا<عتماد�

أن�اEكانة�اEهمة�"Jean luc Michel"جون�لوك�ميشال ويرى 

ظمة�ت;حظ�من�خ;ل�اEن 8يGتصال��اس��اتيجيةال`_�تحتلها�

�والخارجية� �الداخلية �Gتصال �لخدمات �التدري�ي التوطيد

�وذلك� �وأك�O�تعقيدا، �أك�O�تنوعا �الخدمات �صارت �حيث ف�~ا،

�للمنظمة� �والخارجية �الداخلية �البيئة �تعقيدات �مع للتعامل

  .2وتغ'�ا�~ا�اEستمرة

Gتصالية�للمنظمة�عjى�تحس'ن�وتطوير���س��اتيجيةوتعمل�

�تتضمن� �شاملة �اتصال �خطة �بوضع �وذلك �اEنظمة اتصا<ت
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�منطقي� �نهج �داخل �وا��Eابطة �اEنسقة ��عمال �من مجموعة

� �تعمل �حيث �ب'ن�G�اس��اتيجيةومنظم، �التنسيق �عjى تصال

مختلف�أنواع�Gتصال�الذي�تمارسه�اEنظمة�وذلك�بتحديد�

�للمنظمة� �جذابة �ذهنية �صورة �بناء �نحو �أهدافه وتوحيد

  .3تسمح�بخلق�م'¢ة�تنافسية�لها�عjى�اEدى�البعيد

� �داخل��تتمثل�:الداخلية�تصاEت �اEعلومات بتدفق

�وال`_�تع�_�8ي�الحقيقة��¤نجاز اEؤسسة� �عمال�اEخطط�لها

�لصياغة� �وإدار�~ا �اEؤسسة �قبل �من �اEعتمدة �جراءات

الشكل�الرسم_�واEنطقي�لعملها�وذلك�باتجاه�اتخاذ�القرارات�

وتوجيه��فراد�العامل'ن�8ي�اEؤسسة�نحو�إنجاز�ما�هو�مطلوب�

   .ومخطط�لهم

� ��و�ي: الخارجية�تصاEت �Gتصا<ت �¨~ا� ال`_كافة تقوم

�أو�اEتعامل'ن� �زبائ�~ا �أو�مع ��خرى �اEؤسسات �مع اEؤسسة

�Gتصا<ت� �هذه �تأخذ �أن �ويمكن �الناس �عامة �أو�مع معها

� �م�~اأشكا< �ا.ؤسساتية مختلفة �تصاEت�و �تصاEت

 .ال34ويجو �تصاEت�التسويقية��و اتصال�Kزمات��و ا.الية�

�Kزمات � :اتصال �با<تصال �الجهود�يقصد �تلك ��زمة أثناء

�الجماه'��¨~دف� �إRى �أو��زمة �الحدث �نشر�وقائع �إRى الرامية

�أثناء� �الجميع �تجتاح �ال`_ �الهلع �أو �Gضطراب �حالة �~دئة

�الخاصة� �واEعلومات �الحقائق �طرح �خ;ل �وذلك �زمة،

 .بأسباب��زمة�ودوافعها�و�جراءات�ال`_�قامت�¨~ا��اEنظمة
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�وال34ويج�تصاEت�التسوي �ابعض�الباحث'ن�بأ®~�هاعرف :قية

� �إع;م �¨~دف �الشركات �قبل �من �اEطبقة  Informeالوسائل

الزبائن�بطريقة�مباشرة�أو��Remind وتذك'� Persuade وإقناع

 4 .غ'��مباشرة�بمنتجا�~ا�وع;م�~ا�التجارية�ال`_�ترغب�8ي�بيعها

�ال34ويRي� اEبيعات� ترويجوتتمثل�8ي��ع;نات�عناصر�ا.زيج

�العامةو �الشخÀ¿_��،الع;قات �والبيع �اEباشر التسوق

  .الدعايةو 

  :)sponsoring ( الرعاية�الرياضية

�عناصر� �أهم �من �الحاRي �الوقت �8ي �الرياضية تعت�B�الرعاية

،إذ�أصبحت��الشركات�متعددة�الجنسيات��العامةالع;قات�

�العامة�� �م'¢اني�~ا �من �الرياضية � �للرعاية �كب'�ة �مبالغ تخصص

� �عام �إRى �الرياضية �للرعاية ��وRى �البدايات �ترجع �1928و

�8ي� ��مريكية �الفرق �برعاية �كو< �كوكا �شركة �قامت عندما

�و�اتساع� _¿Äالريا� �التسويق �تطور �و�مع � � �GوEبية �لعاب

�ع;قة��رقعته �Gقتصاد �و �الرياضة �ب'ن �الع;قة أصبحت

ت;زمية�و�ذلك�بعد�أن�أصبحت�الرياضة�عملية�اقتصادية�8ي�

�ساس�،�وبنمو�مجال�الرعاية�الرياضية�و�انتشاره�و�تنافس�

�غدت� ،� �الرياضية ��حداث �رعاية �عjى �الك�Bى الشركات

��نشطة� �Eعظم _¿Åالرئي� �اEمول ��ي ��نتاجية اEؤسسات

�و�االريا �م�~ا �الصغ'�ة �اEتقدمة�ضية �الدول �8ي �خاصة لكب'�ة
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�اEنظمة�و  �الجهات �فإن �ذلك �و�فوق ،� ��خرى �الدول كث'��من

�ما� �تزايد �بسبب �خيالية �أرباحا �حققت �الرياضية لÆحداث

تدفعه�هذه�اEؤسسات�من�أموال�لرعاية�الحدث�الرياÄ¿_�8ي�

ئية�سبيل�الدعاية�Eنتجا�~ا�خاصة�مع�انتشار�القنوات�الفضا

��Bع�الشركات�منتجات�اسم�انتشار�8ي�تساعد�ال`_�التلفزيونية

  .دول�العالم�كلها

�تع�_ �الرياضية�و �رياضية��الرعاية �لفرق �اEؤسسات دعم

مشهورة�و�ذلك�بتقديم�اEعدات�و�جهزة�ال`_�تحتاجها�هذه�

�حيث� �للمؤسسة، �التجاري �با<سم �Gع��اف �مقابل الفرق

�اEؤسس �شعار �بوضع �الفرق �م;بس�تقوم �عjى �الراعية ة

�الرياضية ��جهزة �وعjى �السباق �حدوث �مكان �و8ي . ال;عب'ن

وبذلك�تتحقق�اEنفعة�للطرف'ن�حيث�يتم��ع;ن�بطريقة�غ'��

�اسمها� �وترويج �للسباق �الراعية �اEؤسسة �عن مباشرة

ووصولها�إRى�أك�B�عدد�من�الجمهور،�بينما�8ي�اEقابل�تستفيد�

�من�خ;ل�الدع
ً
  .م�الذي�تحصل�عليهالفرق�ماليا

      اتصال�التنافس�اس34اتيجيةمراحل�إدارة�

اتصال�التنافس�8ي�اEنظمة�إRى�خلق�صورة��اس��اتيجية�~دف�

�الخارÈي� �أو �الداخjي �اEستوى �عjى �سواء �للمنظمة إيجابية

�إRى� �تحتاج �خطاب �عملية ��ي �اEنظمة �صورة وإدارة

�إيجابية��اس��اتيجيات �صورة �لتشكيل �مصممة اتصالية

�تستطيع� �ولكي �الصورة، �هذه �عjى �واEحافظة للمنظمة
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اEنظمة�أن�تب�_�صور�~ا�وتنجح�8ي�إدار�~ا�فإ®~ا�<بد�أن�تقرأ�

�Gتجاهات� �هذه �تجعل �أن �وتحاول �جمهورها اتجاهات

�ث;ث� �عjى �الصورة �إدارة �عملية �تشمل �و �نحوها إيجابية

  :مراحل��ي

Eنظمة�تبدأ�هذه�اEرحلة�عندما�تكون�ا: مرحلة�خلق�الصورة

غ'��معروفة�وحديثة�النشأة�حيث�تعمل�8ي�هذه�اEرحلة�عjى�

� �لدى �لنفسها �إيجابية �صورة �وهذهخلق اEرحلة��جمهورها

�فيما� �الشكوك �من �حالة �8ي �الجماه'��تكون �Ìن �صعبة تكون

� �إRى �تحتاج �اEنظمة �فإن �ولذلك �اس��اتيجياتيجهلونه

�العامل'ن �قدرات �زيادة �وإRى �صور�~ا، �لبناء �إدار�~ا� اتصالية 8ي

  .خاصة�إدارة�الع;قات�العامة

�ا.حافظة �الصورة مرحلة �نجحت�: عbى �ما �إذا �حال 8ي

�عل�~ا� �وجب �لنفسها ��يجابية �الصورة �خلق �8ي اEنظمة

�هذه�الصورة�وهذه�العملية�تحتاج�إRى�عملية� اEحافظة�عjى

اتصال�مباشر�ومستمرة�مع�الجماه'��للحصول�عjى�معلومات�

�عjى� �الحصول �8ي �اEنظمة �فشلت �وإذا �أفعالهم، �ردود عن

ا�لصورة�اEنظمة�ففي�التغذية�اEرتدة�فإن�ذلك�يشكل��~ديد

�واEعلومات� �Gتصال �تكنولوجيا �انتشار �ومع �الحاRي الوقت

�سواء� �اEعلومات �أنواع �لجميع �يتعرض �الفرد �أصبح حيث

�وال`_�تؤثر�8ي�اتجاهات�وردود�أفعال� �أو�كاذبة كانت�صادقة�

�عjى� �وجب �لذا �إيجابا، �أو �سلبا �اEنظمة �اتجاه الجماه'�
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ه'�ها�واتجاها�~ا�وتصحيحها�اEنظمة�مراقبة�ردود�أفعال�جما

 .باستمرار

�الصورة �استعادة �تعاني�: مرحلة �عندما �اEرحلة �هذه تحدث

�بصياغة� �اEنظمة �تقوم �اEرحلة �هذه �و8ي �أزمة، �من اEنظمة

<بد� اتصالية�<ستعادة�صور�~ا�وإذا�نجحت�فإ®~ا�اس��اتيجية

�8ي� �تنجح �لم �وإذا �الصورة �هذه �عjى �اEحافظة �إRى �تعود أن

�<بد �جديدة��ذلك �بتطوير�ذاتية �نفسها �تشكيل �تعيد �أن لها

ويمكن�ذلك�عن�طريق�Gندماج�مع�منظمة�أخرى،�أو�إعادة�

تسمية�نفسها�باسم�جديد،�أو�توجيه�نفسها�للقيام�بوظائف�

  5.جديدة

  )2009(أزمة�كرة�القدم�ا.صرية�الجزائرية�

 أبعاد�Kزمة

�للمشاع� ��ع;مي �الشحن �إRى ��زمة �خلفية �رصد ر،�يمكن

�مونديال� �إRى �للتأهل �انتظارا �اEصري �الجانب �من خاصة

� �إفريقيا �استمر�2010جنوب �غياب �بعد �بالنسبة��20، عاما

�للجزائر�E24صر�و �بالنسبة ��زمة� عاما �شرارة �اندلعت حيث

�إطار�تصفيات� �8ي �الجزائر�ورواندا �جمعت �ال`_ �اEباراة أثناء

�مق �أديب �عمرو �أطلق �ح'ن �القدم، �لكرة �العالم دم�كأس

يا�رب�"عjى�قناة�أوربت�الدعاء�الشه'��" القاهرة�اليوم"برنامج�

�الجزائري'ن �عjى �سر�" نكد �عن �الحلقة �هذه �8ي �تساءل ثم
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�كرة� �مباريات �8ي �للمصري'ن � �الجزائريون �يك�~ا �ال`_ الكراهية

  6.القدم�تحديدا

الفضائيات�اEصرية�حم;ت�تحريضية�ضد�الجزائر� شنتكما�

� �بمعدل �شهر�كامل �Gج�~اد��E6دة �خ;ل �من �يوميا، ساعات

� � �عام �منذ �غ'��صحيحة �تفاصيل �تجميع لتقول� 81978ي

� �8ي �للعنف �يتعرضون �دائما �اEصري'ن �أن �الجزائر�لكيخ;لها

يستنتج�الجمهور�اEصري�بشكل�تلقائي�أن�الفرصة�قد�حانت�

و�هو�ما�حدث�إذ�تعرضت�حافلة�الفريق�الجزائري�.  7ل;نتقام

�الفندق� �إRى �القاهرة �مطار �من �انط;قها �أثناء �القدم لكرة

�جزائري'ن،� �<عب'ن �ث;ثة �جرح �خلف �مما �بالحجارة، للرشق

وهذا�ما�أجج�الوضع،�إذ�أنكر�اEسؤولون�اEصريون�الواقعة،�

� �الحافلة �زجاج �الجزائر�بتحطيم _Ôع>� �الداخل،�وا�~موا من

� �قناة �تصوير�مراسل �بعد �كذبه �ثبت �«Canal plus»وهو�ما

الفرنسية�ما�جرى،�فكان�ردود��فعال�الجزائرية�8ي�التعامل�

�بعدما� ��مر�تعقيدا �وازداد �مدبرا �أمرا �باعتباره �الحادث مع

�غ'��صحيحة�عن� �الجزائرية�أخبارا نشرت�صحيفة�الشروق�

�القاهر  �8ي �جزائري'ن �وجرÚى �قتjى �الفريق�وقوع �فوز �بعد ة

�مباراة �8ي 8 2009نوفم�B��14 اEصري
�للتوتر�الكب'�� و.  نتيجة

فقد�رأى�اEشرفون�عjى�اEباراة�أن�تقام�الجولة�التالية�8ي�بلد�

  .محايد�حيث�اخت'��السودان�للمباراة��خ'�ة
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�التوتر�مداه،� �بلغ �الجزائري �الفريق �وفوز ��خ'�ة �اEباراة بعد

� ��ضاليل �تلك �بعد �والروايات�خاصة �اEصرية �ع;مية

اEختلفة�عن�تعرض�الجماه'��اEصرية�8ي�السودان�Eذابح�من�

�من� �رموزا �سبيلها �8ي �سخرت �وال`_ �الجزائري'ن، قبل

�والعلمية �والرياضية �والسياسية �الفنية  ،9الشخصيات

�والتاريخية �الدينية �اEؤثرة ��ساليب �مختلف �ف�~ا . ومورست

�الج �قبل �من �عنيفا �الرد �وكذلك�كان �الجزائرية ماه'�

الصحف،�إذ�أحس�الشعب�الجزائري�أن��ع;م�اEصري�قد�

�إRى� �الطرف'ن �ب'ن �الكراهية �حم;ت �وامتدت �إهانة، �له وجه

اEواقع�Gلك��ونية�ال`_�امتÆت�بأعداد�م�¢ايدة�من�التعليقات�

�تبادل� �ال`_ �والغنائية �الفيلمية �واEواد �الكاريكاتورية والرسوم

�اEصريو  �بأبشع�ف�~ا �وال;فتات ��هانات �والجزائريون ن

  .�لفاظ

 :" جازي "أزمة�آثار�Kزمة

� �القدم �كرة �أزمة �عjى�أثرت �كث'�ا �والجزائر �مصر ب'ن

،حيث�توالت�اEشاكل��عل�~ا،�وكانت�بداية�هذه�اEشاكل�جازي 

� �ح'ن��2009نوفم�B��15يوم � �مباشرة �القاهرة �مباراة �بعد أي

شاب�جزائري�بتخريب�و®~ب�اEب���اEركزي��5000قام�حواRي�

لجازي�ببناياته�الث;ثة�وما�ف�~ا�من�أجهزة�إلك��ونية�وهواتف�

ف�نقال�بقيمة�ألف�هات�70نقالة�ووثائق�إدارية،�كما�سرقوا�

5�� �تعرضت �كما �دو<ر، �لجازي��8م;ي'ن �تابعة وكا<ت
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� �إRى �با¤ضافة �تخريب �إRى �مستوى��20بالعاصمة �عjى وكالة

�إRى� �لجازي �التابع �رينغ �مصنع �تعرض � �كذلك �الوط�_، ال��اب

عملية�سطو�وتخريب،�وتلقت�جازي�هزة�ثانية�بعد�يوم�واحد�

�اEراقب �مديرية �كشفت �ح'ن �التخريب �عملية �الجبائية�من ة

،أ®~ا�تع�¢م��2009نوفم�B��16باEديرية�العامة�للضرائب�،�يوم�

� �لسنوات �ضريبية �متأخرات �بتسديد - 2006- 2005مطالب�~ا

2007�� �ب �للتحقيق��596واEقدرة �نتيجة �دو<ر، مليون

حول�) DEI(الضريÔ_�الذي�قامت�به�اEديرية�العامة�للضرائب�

� �Bع� �جازي �حقق�~ا �ال`_ �الطائلة �لخدمات��رباح تسويقه

الشحن��لك��وني�أو�ما�يعرف�بالفليكÅ¿_�بدون�فوتره،�وردا�

�التصحيح� � �هذا �ضد �طعن �بتقديم �جازي �قامت �ذلك عن

الضريÔ_�و�زادت��مور�تعقيدا�ح'ن��رفع�بنك�الجزائر�دعوى�

� �الجزائر"ضد �<تصا<ت �و�تحويل�" أوراسكوم �التحايل ب�~مة

-2007خ;ل�سنوات�مليون�دو<ر�190العملة�الصعبة�بقيمة�

�باستدعاء�2008-2009 ��من �مصالح �قامت �لذلك �و�نتيجة ،

�ال`_� �القضية، �هذه �8ي �معه �للتحقيق �لجازي اEدير�التنفيذي

لم�يمر�عل�~ا�يوم�ح`��قامت�الحكومة�الجزائرية�بفرض�تقويم�

مليون�دو<ر�بناء�عjى�تقييم�نشاط��230جبائي�جديد�قيمته�

� �سن`_ �خ;ل �اEتاعب�،�2008/2009الشركة �لهذه ونتيجة

اEالية�وعدم�قدرة�جازي�عjى�تسديد�مستحقا�~ا�اEالية�تجاه�

�مصالح�الجمارك�الجزائرية�بحجز�اEعدات� �،�وقيام متعامل�~ا
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�البصرية� ��لياف �شبكات �وإغ;ق ،� �للمؤسسة الرئيسية

�الدولي'ن� �اEوردين �من �و�~ديدات �شكاوي �8ي �تسبب والذي

ب�ساوريس�مالك�جازي�8ي�بسحب�الخدمات�م�~ا�،�دخل�نجي

� �إفريقية �الجنوب �الشركة �من �بيع�) MTN(اتصا<ت بغرض

�أحبطت� �الجزائرية �الحكومة �لكن ��ف;س، �لتجنيæ~ا � جازي

��ولوية� �يعطي �والذي �الشفعة �حق �بحجة �العملية هذه

�آخر�و� _Ôأجن� �طرق �أي �قبل �جازي �لشراء �الجزائرية للحكومة

�الجزائرية �الحكومة �دخلت �إذ �تم �ما �أوراسكوم���هذا � مع

� �شراء �بشأن �مفاوضات �8ي �بعد�"  جازي "ل;تصا<ت وذلك

� �جانفي �8ي �استثماري �بنك �اEشورة�2011تعي'ن ،لتقديم

للحكومة�بشأن�شراء�وحدة�جازي،�كما�شاركت�عشرة�مكاتب�

وبنوك�8ي�عملية�فتح��ظرفة�اEتعلقة�باEناقصة�الدولية�ال`_�

� �شركة �لتقييم �اEالية �وزارة �الدولة�" ازي ج"أطلق�~ا �يمكن بما

�أن� �إ< �الشفعة، �لحق �وفقا �اEؤسسة �شراء �من الجزائرية

�8ي� _¿èالسيا� �Gنفراج �بعد �معينة �Eدة �توقفت �البيع عملية

�تنéي� �بعد �مصر�والجزائر�خاصة �ب'ن �الدبلوماسية الع;قات

جانفي��اEصرية،��25حس�_�مبارك�عن��الرئاسة�بعد�ثورة��

�ال �الشركة �اندماج �بعد �انه �ل;تصا<ت�إ< �أوراسكوم قابضة

� �الروسية �الشركة �" فيمبلكوم"مع �استأنفت�82011ي ،

الحكومة�الجزائرية�مفاوضا�~ا�معها��بشأن�شراء�جازي،�و�8ي�

� �الجزائرية�2012عام �الحكومة �أسهم��51اش��ت �من باEائة



362 

 

�الروسية� �الشركة �عليه �استحوذت �الباقية �و�سهم جازي

 ".فيمبلكوم"

�hijستثمار�السيا�  :لlزمةو�قتصادي�

�8ي� �البلدين �ك; �8ي �والسياسة ��عمال �رجال دخل

�خارج� �مؤثرون �<عبون �برز �حيث �مصر�والجزائر، �ب'ن �زمة

�عن� ��نظار �يصرفون ،� �سياسي'ن �من ��خضر اEستطيل

�والشارات� ��ع;م �صناع �من �نوع �كل �من �وشركات ألعا¨~م،

� �رعاة �إRى � �وصو< �الرياضية �واE;بس �من�والصور اEباريات

�إع;نات� �عن �تبحث �إع;مية �وسائل �وإRى �Gتصال شركات

�القطري�� � �النقال �الهاتف �متعامل �شركة �وكانت الرعاة،

� �بع;مة �الجزائر�واEعروفة �تيليكوم وريدو�أ" (نجمة"الوطنية

�)حاليا �عام �تمكنت ��ك�B�إذ �أول��2010الرابح �تحقيق من

دو<ر�وال`_�تعت�B��مليون �10نسبة�ربحية�8ي�حصيلة�الشركة�بـ�

� �عام ��رباح �8ي �نسبة �النقال،��2010أعjى �الهاتف �سوق 8ي

�كيوتل �مجموعة �مستوى �نجمة� وعjى �لشركة ��م الشركة

واستمر�الربح�8ي�التصاعد�،وتعود�هذه�القفزة�النوعية�8ي�نمو�

� �" نجمة" أرباح �حيث �القدم، �كرة �تأث'� �إRى "  نجمة«رعت

�القدم �لكرة �الجزائرية �الجزائري��Gتحادية �الوط�_ والفريق

خاصة��8ي�مباريات��اEرحلة�الثالثة��لتصفيات��كأس�العالم�

ا�،مما�جعل�اEش��ك'ن�يلتفون�اEقامة�8ي�جنوب�إفريقي�2010

  .10ها�حول
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وريدو�أ( التنافس�وا.واجهة�بnن�نجمة�إس34اتيجية

  :وا.قارنة�بيqrما�Kزمة أثناءجازي� و )حاليا

إس34اتيجية�

 )اوريدو�حاليا("نجمة"

 "جازي "إس34اتيجية�

اعتمـــــــــــــــدت�مؤسســـــــــــــــة� )1

8ـــــي�إســـــ��اتيجي�~ا�" نجمـــــة"

التســـــــــــــويقية�التنافســـــــــــــية�

عjـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي�

والهجــــــــــــــــــــــــــــوم� )�لغــــــــــــــــــــــــــــاء(

إذ�". جـــــازي "اEباشـــــر�عjـــــى�

كانــــــــت�نجمــــــــة�ترغــــــــب�8ــــــــي�

�Æمـــــــــــــ�فرصـــــــــــــة�اســـــــــــــتغ;ل

ـــــراغ�الــــــــــــــــذي�تركتــــــــــــــــه� الفــــــــــ

8ــــــــــــــــــي�الســــــــــــــــــوق�" جــــــــــــــــــازي "

الجزائريـــــة�نتيجـــــة�ل;زمـــــة�

إذ�خســــــــرت�عــــــــددا�كب'ــــــــ�ا�

زبائ�~ـــــــــــــــــا�و�الـــــــــــــــــذين�مـــــــــــــــــن�

نجمـــــة�جـــــذ¨~م� تحاولـــــ

ريــــــــق�رعايــــــــة�إل�~ــــــــا�عــــــــن�ط

كـــــــــــرة�القـــــــــــدم�الجزائريـــــــــــة�

  .اEنتخب�الوط�_و 

8ــــــــــــــــــــــي�" جــــــــــــــــــــــازي "اعتمــــــــــــــــــــــدت��)1

ــ��اتيجي�~ا�التســــــــــــــــــــــــــــــويقية �إســــــــــــــــــــــــــــ

��Bبـــــــــــــــأك�حتفـــــــــــــــاظG�ــــــية التنافســـــــــ

حصـــة�مـــن�الســـوق�للـــدفاع�عjـــى�

ــا�الريـــــــــــادي�8ـــــــــــي�الســـــــــــوق� موقعهـــــــــ

وEواجهــــة�الهجــــوم�اEباشــــر�عل�~ــــا�

وللقضــــــــــاء��" نجمــــــــــة"مــــــــــن�طــــــــــرف�

عjى�ëثار�السـلبية�ل;زمـة�وذلـك�

ـــــــطة�اتصـــــــــــــالية�متعـــــــــــــددة،� بأنشــــــ

ولك�~ـــا�ليســـت�باEســـتوى�العلمـــ_�

  .والعمjي�<تصال��زمات
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عjـــــــــى��نجمـــــــــةاعتمـــــــــدت�) 2

اEلحوظــــة� ةــــــــــــــــــــــــــنافسيالت

ـــــــــائج�Gيجابيــــــــــــــة�8ــــــــــــــي� والنتـــــ

اEــــدى�القصــــ'��عــــن�طريــــق�

اســــتغ;ل�الفــــرص�العــــابرة�

  .أثناء��زمة

�ةمواجهــــ" جــــازي "لــــم�تســــتطع�) 2

�زمـــــــــــة�بســـــــــــب�عـــــــــــدم�امت;كهـــــــــــا�

يتيح�لهـا��تسـهيل��سيناريو��جاهز 

عمليــة�اتخــاذ�القــرار�أثنــاء��زمــة�

بعــــــــــــد�تحديــــــــــــد�التغ'ــــــــــــ�ات�ال`ــــــــــــ_�

لفـــــت�عــــــن�Gق��احــــــات�ال`ــــــ_�اخت

  . وضع�عjى�أساسها�السيناريو

،�"نجمـــــــــــة"لـــــــــــم�تعتمـــــــــــد�) 3

أثنـــــــاء��زمـــــــة،�عjـــــــى�خطـــــــة�

اتصــــــال�تنافســــــية�جديــــــدة�

<ســتغ;ل�الفــرص�العــابرة�

ال`ـــــــــــ_�م'ـــــــــــ¢ت��زمـــــــــــة��بـــــــــــل�

ركــــــــــــــــــزت�عjــــــــــــــــــى��تكثيــــــــــــــــــف�

نشــــاطات�خط�~ــــا�القديمــــة�

اEرتكــــــــــزة�عjـــــــــــى�Gســـــــــــتثمار�

الرياÄــ¿_�EــÆ�الفــراغ�الــذي�

تركتــــــــــــه�منافســــــــــــ�~ا��وRــــــــــــى�

جـــــــــــــــــــازي�بعـــــــــــــــــــد�فقـــــــــــــــــــدا®~ا�

لشــــرعي�~ا�ومصــــداقي�~ا�8ــــي�

الـــــرأي�العـــــام��وقـــــد��وســـــط

ــــــــــــت�كيــــــــــــــف�تســــــــــــــتغل� عرفــ

مواجهــة�" جــازي "لــم��تســتطع�) 3

مخــــــــــاطر��زمــــــــــة�لعــــــــــدم��وجــــــــــود�

إســـــــــــــــــ��اتيجية�واضـــــــــــــــــحة،�ممـــــــــــــــــا�

ـــــــا�تتخـــــــــبط�8ــــــــي�مشـــــــــاكل�<� جعلهـ

®~ايـــة�لهـــا،�كلف�~ــــا�خســـائر�ماديــــة�

ــــــــــــ�ة،�بــــــــــــــدءا�مــــــــــــــن� ومعنويــــــــــــــة�كب'ــ

Gعتـــــــــــداء�عل�~ـــــــــــا،�ليلـــــــــــة�مبـــــــــــاراة�

،مــرورا�2009نــوفم�B�14القــاهرة�

بمشـــــــاكلها�مـــــــع�اEديريـــــــة�العامـــــــة�

ــــــــــــــع�بنــــــــــــــــــــــــــــــــك� ــــــــــــــــــــــــــرائب�ومــــــــــــــــــ للضــــــ

ر،وصـــــــــــــــــــو<�إRـــــــــــــــــــى�بيعهـــــــــــــــــــا�الجزائ

للحكومـــــــــة�الجزائريـــــــــة�والشـــــــــركة�

الروســـــــــــــــــية�فيمبلكـــــــــــــــــوم،�فقـــــــــــــــــد�

واجه�~ـــــا�مشـــــاكل�هـــــزت�صـــــور�~ا�
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ـــــــــاع�النفســــــــــــــــــــــــــــــــية� �وضـــــــــــــــــــــــ

الخاصـة��ال`ـ_�كــان�يمـر�¨~ــا�

الجزائريــــــون�أثنــــــاء��زمــــــة،�

،�2010إذ�حققــــــــــت،�عــــــــــام�

أول�نسبة�ربحية�و�اEقـدرة�

مليـون�دو<ر،�نتيجــة��10ب

لسياســة�حضــورها�القــوي�

8ـي�وسـط�الـرأي�العـام�ال`ـ_�

ــــــــــــــــي�تلــــــــــــــــــــــــــــــك� طبق�~ـــــــــــــــــــــــــــــا�8ــــــــــــــ

ـــــــــــــــدت�لهــــــــــــــــــــــــــــــا� الف��ة،وجنـــــــــــــــ

وبشـــــــرية�إمكانيـــــــات�ماديـــــــة�

ضـــــــخمة�إذ�اســـــــتثمرت�8ــــــــي�

عشــــــــرين�) 20( 2009عــــــــام�

ــــة�مــــــــــن�م'¢اني�~ــــــــــا�8ــــــــــي� باEائـــــ

  .مجال�كرة�القدم��

مــــن�خـــــ;ل��التشــــكيك�8ـــــي�مـــــدى�

مصـــــــداقي�~ا�وشــــــــرعي�~ا�وذاتي�~ــــــــا�

كمؤسســـــــــــة�جزائريـــــــــــة،وال`_�لـــــــــــم�

تعــرف�كيــف�تواجههــا�مــن�خــ;ل�

اتصـا<�~ا�رغـم�أن�هـذه�اEشــاكل�

مــــــــــــــــن��رهانـــــــــــــــــات��ســـــــــــــــــ��اتيجية�

لتنافسية�للمؤسسـة�Gتصالية�ا

  .وباÌخص�اتصال��زمات

،خــــــ;ل�"نجمــــــة"ســــــعت�) 4

�زمــــة،�إRــــى�تعزيــــز�صــــور�~ا��

ــــــــــــــة�مواطنـــــــــــــــــــــــــــــة� كمؤسســـــــــــــــ

جزائريــــة،�تعمــــل�باســــتمرار��

مـــــــــن�اجـــــــــل�رفـــــــــع�مســـــــــتوى�

الكرة�الجزائرية،وذلك�مـن�

،�أثنــــــــــــــــــاء�"جــــــــــــــــــازي "حاولــــــــــــــــــت�) 4

،�مـــــــــــن�خـــــــــــ;ل�أنشـــــــــــط�~ا��زمـــــــــــة

ــــــــــــــــــــى�اســــــــــــــــــــتعادة� Rإ�تصــــــــــــــــــــالية،G

صـــــــــــــــــــــــور�~ا�Gيجابيـــــــــــــــــــــــة�لـــــــــــــــــــــــدى�

جماه'�هـــــــــا�،خاصــــــــــة�جمهورهــــــــــا�

هــــــــذا��الخــــــــارÈي�وقــــــــد�قامــــــــت�8ــــــــي
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خــــــــــــــــــــ;ل�برنــــــــــــــــــــامج�دعــــــــــــــــــــم�

�25(وتمويـــــل�مســـــتمر�وثـــــري 

،�)نشاط�تمويjي�و�تـدعيم_

ـــــواء�لفائـــــــــــــــدة��نديـــــــــــــــة� ســــــــــ

و�اEنتخــــــــــــــــــــب�الجزائريــــــــــــــــــــة�أ

الـــــــــوط�_�الجزائـــــــــري�الـــــــــذي�

جندت�له�إمكانيات�ماديـة�

  : ومعنوية�ضخمة،أهمها�

�2009نــــــــــــــــــوفم�B��816ــــــــــــــــــي�- 

ة�مــــــــــــــــــــــــن�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــمـــجتجنيد

ـــــــــــــــــــات�الضـــــــــــــــــــــــخمة� �مكانيــــ

بمناســـبة�اEبـــاراة�الفاصـــلة�

بــــــــــــــــــــ'ن�مصــــــــــــــــــــر�والجزائــــــــــــــــــــر�

  بالسودان

بعـــد�فـــوز�الفريـــق�الـــوط�_�-

الجزائـــــــــــــــــري�8ـــــــــــــــــي�مباراتـــــــــــــــــه�

�ية�بــــآم�درمــــان��يــــوم�اEصــــ'

18��B2009نـــــــــــــوفم��قامـــــــــــــت

نجمــــــــــــة�بــــــــــــإط;ق��ومضــــــــــــة��

حنــــــــــــا�«اشــــــــــــهارية�بعنــــــــــــوان�

للتعب'ــــــــــــ��عــــــــــــن�» جزائــــــــــــري'ن

- :Gتجــــاه�بعــــدة�مبــــادرات�م�~ــــا

عقــــــــد�مــــــــؤتمر�صــــــــحفي�صــــــــبيحة�

عل�~ـــــــــا�لســـــــــرد�القصـــــــــة�الهجـــــــــوم�

�خباريــة�ل;عتــداء�عل�~ــا�و¤ظهــار�

اEعانــــــــــــــــــــــاة�وجــــــــــــــــــــــذب�تعــــــــــــــــــــــاطف�

بـذكر��الخسـائر�اEاديـة� الجماه'�

ال`ــــــ_�تكبــــــد�~ا�اEؤسســــــة�نتيجــــــة�

فعــــ;���هلهــــذا�Gعتــــداء،��واعتبــــار 

مــــــــــــــدبرا�ومخططـــــــــــــــا�مــــــــــــــن�قبـــــــــــــــل�

متعــــــــــــــــــــــامل'ن�أرادوا��اســــــــــــــــــــــتغ;ل��

نتائج�اEقابلة�والظروف�الحاليـة�

بعــــد�النجــــاح� هالضــــرب�اســــتقرار 

و�لبــث� الــذي�حققتــه�8ــي�الجزائــر

عــــــــــــــــــــــن��بــــــــــــــــــــــا¤ع;نالطمأنينــــــــــــــــــــــة�

�جــــــــــــــراءات�ال`ــــــــــــــ_�قامــــــــــــــت�¨~ــــــــــــــا�

لتقــــــــــــــــــــديم� و Eواجهــــــــــــــــــــة��زمــــــــــــــــــــة

لتحســــــــــــــــــــ'ن���~ــــــــــــــــــــامعلومـــــــــــــــــــات�ع�

ـــــــــــدى�الـــــــــــــرأي�العـــــــــــــام� صـــــــــــــور�~ا�لــ

عjــــــــــــى�أ®~ــــــــــــا�مؤسســــــــــــة� أكيـــــــــــدبالت

جزائريــــــــة�وبالتــــــــذك'��بإيجابيا�~ــــــــا�

كمســـاندة�الفريـــق�الـــوط�_�بمـــنح�
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ة�ال`ـــــــــــــــ_�رمـــــــــــــــالفرحـــــــــــــــة�العا

�823ــــي� الجزائــــر ســــادت

�B2009   ديســم �جــددت

ــــــــــــــــــراك�~ا�مــــــــــــــــــــــــع� عقــــــــــــــــــــــــد�شــــــ

Gتحاديـــة�الجزائريـــة�لكــــرة�

مليــــــــــــار��68القــــــــــــدم�بمبلــــــــــــغ�

  سنتيم

8ــــــــي�كــــــــأس�أمــــــــم�إفريقيــــــــا��-

أطلقـــــــــــت�بمناســـــــــــبة��2010

هــــــــــــذه�اEنافســــــــــــة�القاريــــــــــــة�

حملــــــــــــة�تشــــــــــــجيع�واســــــــــــعة�

للفريـــــق�الـــــوط�_�الجزائـــــري�

إذ�بثــــت�رســــائل�تشــــجيعية�

ــــــــــ��مختلـــــــــــــف�الوســـــــــــــائل� عBـــ

�ع;ميــة�،�ونظمــت�جملــة�

ــــــــن��لعـــــــــــــاب�ال��ف�~يـــــــــــــة� مـــــ

  واEسابقات�اEم'¢ة�

فيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري��82ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�-     

أعلنــــــــت�نجمــــــــة�أ®~ــــــــا��2010

ل;عبـــ'ن�تعاقـــدت�مـــع�كـــل�ا

الذين�كـانوا�متعاقـدين�مـع�

مليـــــــــــــــــــار�ســـــــــــــــــــنتيم�للخطـــــــــــــــــــوط��2

الجويــــــــــــــــــــــة�الجزائريــــــــــــــــــــــة�لنقــــــــــــــــــــــل�

مناصـــــــــري�الفريـــــــــق�الـــــــــوط�_�إRـــــــــى�

 . الخرطوم

 التعامــــل�مــــع�وســــائل��عــــ;م-

ـــــــاء�عjــــــــى�اEعلومــــــــات�ال`ــــــــ_� للقضـ

نشـــر�~ا�وال`ـــ_�مســـت�مصـــداقي�~ا�

و�شـــــــــــــــــرعي�~ا�بإصـــــــــــــــــدار�بيانـــــــــــــــــات�

ــــحفية�وضــــــــــحت�فيــــــــــه�هــــــــــذه� صــــــ

اEعلومـــــات�مثلمـــــا�قامـــــت�بـــــه�مـــــع�

��Bالخ�جريدة  

 تنشـــــيط�الع;قـــــات�العامـــــة-  

مليــــــــــار�ســــــــــنتيم�لنقــــــــــل��2مــــــــــنح�ك

ــــــــــــــــــى� Rإ�الجزائــــــــــــــــــري'ن�ناصــــــــــــــــــرينEا

ـــــــــودان�لتشــــــــــــجيع�اEنتخــــــــــــب� الســـ

تغي'ــــــــــــــــــــ��شــــــــــــــــــــعارها�و الجزائــــــــــــــــــــري�

ــــــــــــيــــــعـــت     ب   lavieعـــــيش " شــ

L’Algérie�،ومضــــــــــــــــ�اتإطــــــــــــــــ;ق�

اشــــــــــــــــــهارية�جديــــــــــــــــــدة�لتشــــــــــــــــــجيع�

إ<�أن�هـــــــــذه�.اEنتخـــــــــب�الـــــــــوط�_�

اEبـــادرات�لــــم�تكــــن�كافيــــة�و�كــــان�
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و�هـــــــم�عن�ـــــــ��يéـــــــي�" جـــــــازي "

ـــــــــد�بــــــــــــــوقرة�و�كــــــــــــــريم� ومجيــــ

  زياني

ـــــــــــــــــأس�العـــــــــــــــــــــــــالم�- 8ـــــــــــــــــــــــــي�كــــــــ

ــــــــــــــــــــت�حملـــــــــــــــــــــــــة�2010 أطلقــــ

ــــــالية�واســــــــــــــــــــــــــــــــــعة،� اتصــــــــــــــــــــــــــــ

اســـــتخدمت�ف�~ـــــا�مختلـــــف�

الـــــــدعامات��ع;ميـــــــة�مـــــــن�

لوحــــــــــــــــــات�إع;ميــــــــــــــــــة�إRــــــــــــــــــى�

التلفزيـــــــــــــــــــــــــــــون�والراديـــــــــــــــــــــــــــــو�

ــــــــــــــحافة�اEكتوبـــــــــــــــــــــــــة� والصـــــــــــ

 واEواقع��لك��ونية

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتم�B��822ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي��-

عقــــــــــــــــدت�مؤسســــــــــــــــة�2010

اتفــــــــــــاق�تمويــــــــــــل�» نجمــــــــــــة«

ورعايــــــــة�مــــــــع�ســــــــتة�أنديــــــــة��

ــــرة�قــــــــــدم�و�ــــــــــي�شـــــــــــبيبة� كــــــ

� القبائــــــــــل،�مولوديــــــــــة

العلمـــــــــة،�شـــــــــبيبة�بجايـــــــــة،�

شباب�أهjي�برج�بـوعريرج،�

مولوديــــــــة�وهــــــــران،�شــــــــباب�

ينقصــــــها�التخطــــــيط�والدراســــــة،�

كمــــــــــــا�أ®~ــــــــــــا�لــــــــــــم�تلــــــــــــق�الصــــــــــــدى�

ــــوب�بــــــــــه�لــــــــــدى�الصــــــــــحافة� اEرغــــــ

الوطنيــــــــة،�بــــــــل�بــــــــالعكس�كانــــــــت�

تواجـــــــه�8ــــــــي�كـــــــل�مــــــــرة�انتقــــــــادات�

مـــــــن��<ذعـــــــة�و�شـــــــكوكا�،�خاصـــــــة

جريـدة�ال�~ــار�الجديــد�ال`ــ_�شــنت�

حربــــــــا�واســـــــــعة�عل�~ـــــــــا،�وهـــــــــو�مـــــــــا�

صــــــعب�مــــــن�مهم�~ــــــا�8ــــــي�تحســــــ'ن�

  .صور�~ا
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  بلوزداد�

�2010 ديســــــــــــــــــــم�B�82ــــــــــــــــــــي�- 

عقد�اتفـاق�تمويـل�ورعايـة�

ونــادي�إتحـــاد�» نجمـــة«بــ'ن�

 .عنابة�

 2010ديســـــــــــــــــــــــم�B��87ــــــــــــــــــــــي�-

ـــــــت�Gتحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة� وقعــــــــــــــــــــــــــــ

الجزائريـــــــة�لكـــــــرة�القــــــــدم�و�

عقـــــــــــــــــد�رعايـــــــــــــــــة�» نجمـــــــــــــــــة«

  وشراكة�جديد�مدته�ث;ث

ــــــــــــنوات�وقـــــــــــــد�حققـــــــــــــت�� سـ

نجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافها�

Gســــــــتثمارية�الرياضــــــــية�إذ�

فــــــــأل�خ'ــــــــ��" كســــــــبت�لقــــــــب

و�" عjـــــــــى�الكـــــــــرة�الجزائريـــــــــة

ذاع�صـــــــي�~ا�8ـــــــي�الصـــــــحافة�

ـــــــــــة�ال`ـــــــــــــــ_�شـــــــــــــــنت� الجزائريــــ

ــــــة�دعايــــــــــــــــة�واســــــــــــــــعة� حملــــــــــ

ـــــالحها�مـــــــــــــــــن�خـــــــــــــــــ;ل� لصــــــــــــ

صــــــــــــــــدور�عـــــــــــــــــدة�مقـــــــــــــــــا<ت�

ــــــــــــحفية�تتحـــــــــــــدث�عـــــــــــــن� صـ
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ـــا�البطــــــــــــــــــوRي�مــــــــــــــــــع� وقوفهـــــــــــــــ

اEنتخــــــب�الــــــوط�_�و�الكــــــرة�

مــــــــــن��الجزائريــــــــــة�عمومــــــــــا�و 

بــــــــــــــــــــ'ن�هــــــــــــــــــــذه�الصــــــــــــــــــــحف�

الجزائرية�اEستقبل،�ال�~ـار�

ـــــــــــــــد�،�الشـــــــــــــــــــــــــــــروق� الجديــــــــــــــ

 leاليومي،�الب;د،�الفجـر،

midi libre, le financier, 

liberté.   

عرفـــــــــت�نجمـــــــــة��كيـــــــــف�) 5

تشــــــــن�هجومــــــــا�قويــــــــا�عjــــــــى�

ــــــــــى�جــــــــــازي�� Rو���منافســــــــــ�~ا

ــــ_�كانـــــــــــت�تتخــــــــــبط�8ـــــــــــي� ال`ــــــ

مشـــاكلها،�وذلـــك���بقيامهـــا�

بعقــــــــــــد�شــــــــــــراكة�و�تمويــــــــــــل�

حصــــــــــــري�مــــــــــــع�Gتحاديــــــــــــة�

الجزائرية�لكرة�القـدم�ممـا�

منحهـــــــــــا�حقوقـــــــــــا��هامـــــــــــة�و�

حصــــــــــــرية�ألزمــــــــــــت�جــــــــــــازي�

بالتنــــــــــــــازل�عــــــــــــــن�حقوقهــــــــــــــا�

. الســــابقة�8ــــي�هــــذا��اEجــــال

كـــــــــــــــان�حضـــــــــــــــور�جـــــــــــــــازي�8ـــــــــــــــي�) 5

اEنافســــــــــات�الرياضــــــــــية�ضــــــــــعيفا�

وقلــي;�مقارنــة�بمنافســ�~ا�نجمــة،�

 :ويعود�السبب�8ي�ذلك�إRى

تعاقــــــــد�نجمــــــــة�مــــــــع�Gتحاديــــــــة��-

الجزائريـــــــــــة�لكـــــــــــرة�القـــــــــــدم�ومـــــــــــع�

أغلبيـــة�<عÔـــ_�اEنتخـــب�الـــوط�_،�

وبموجــــــــب�هــــــــذا�العقــــــــد�أجBــــــــ�ت�

جــــازي�عjــــى�التنــــازل�عــــن�معظــــم�

بـــــ'ن�حقوقهـــــا�مـــــن��نديـــــة�وال;ع

 .الذين�كانت�ترعاهم�

اEتاعب�اEالية�ال`_�عانـت�م�~ـا��-
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الحقــــــــوق��ومـــــــن�بــــــــ'ن�هـــــــذه

الحصـــــــــرية�تمويـــــــــل�نجمـــــــــة�

ـــــــــأس�الجزائــــــــــــر�و�إلــــــــــــزام� لكـــ

جميـــــــــع��نديـــــــــة�اEشـــــــــاركة�

فيــــــــــه�بحمــــــــــل�رمــــــــــز�ع;مــــــــــة�

نجمــة�بمــا�8ــي�ذلــك��نديــة�

ال`ــ_�تمولهــا�جــازي،�كــذلك�

مـنح�نجمـة�الحـق�8ـي�رعايــة�

ـــــــع��<عÔـــــــــــــــ_�الفريـــــــــــــــق� جميــــــــ

ل;عبــ'ن��الــوط�_�بمــا�فــ�~م�ا

ــــذين�كانــــــــــــــــت�تمــــــــــــــــولهم� الــــــــــــ

،�و�اســــــــــــــــــــــتخدمت�جــــــــــــــــــــــازي 

�نجمــــــــــة��جميــــــــــع�الوســــــــــائل

ــــــــالية��8ـــــــــــــــي�ســـــــــــــــبيل� Gتصـــــــ

ـــــــــار�نفســــــــــــــها�بأحســــــــــــــن� إظهــــ

صـــــــورة�،�ومــــــــن�بـــــــ'ن�هــــــــذه�

ــــــائل�التكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــل� الوســـــــــــــــــــــــــــــ

الشخÀـــــــــ¿_��Eـــــــــدير�نجمـــــــــة�

بجميـــــــــــع�بـــــــــــرامج�الـــــــــــدعم�و�

التمويل��¤ظهـار�الحـرص�و��

Gهتمــــــــــام�الجــــــــــدي�الــــــــــذي�

ط�أســـــعارها�هبــــو (بســــبب��زمــــة�

8ـــــــي�البورصـــــــة�اEصـــــــرية��وتخjـــــــى�

عــــــــــــدد�كب'ــــــــــــ��مــــــــــــن�زبائ�~ــــــــــــا�عــــــــــــن�

ــــــــرائحهم�الهاتفيــــــــــة�وتعرضــــــــــها� شــ

لهجــــــــــوم�كلفهــــــــــا�خســــــــــائر�ماديــــــــــة�

وال`ـــــــــــــ_�منع�~ـــــــــــــا�مــــــــــــــن��)ضـــــــــــــخمة

Gســتثمار�Gقتصــادي�8ــي�رياضــة�

�كــــرة�القــــدم�الــــذي�يتطلــــب�ضــــخ�

ــــــــــخمة�إRـــــــــــــــى�الفـــــــــــــــرق� أمـــــــــــــــوال�ضـــــ

 . والنوادي

عـــــــزوف��نديـــــــة�عـــــــن�التعاقـــــــد� -

معهــــــا�بســــــب�خوفهــــــا�مــــــن�تشــــــوه�

صـــور�~ا�لــــدى�أنصــــارها�8ــــي�حــــال�

مـــــا�إذا�تعاقـــــدوا�مـــــع�جـــــازي�ال`ـــــ_�

تعرضــــــت�صــــــور�~ا�لهــــــزة�عنيفـــــــة�

 .  8ي�وسط�الرأي�العام�الجزائري 

محاولـــــة��بعـــــض��نديـــــة��ال`ـــــ_��-

كانـــت�ترعاهـــا�التخjـــي�ع�~ـــا��وهـــو�

مــــــــــــا�حــــــــــــدث�مــــــــــــع�نــــــــــــادي�وفــــــــــــاق�

سطيف،�الذي�تعاقـد�مـع�نجمـة��

��Bديســــــــــم�شــــــــــهر�82009ــــــــــي��رغــــــــــم
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�تبديه��نجمة�لهـذه�الBـ�امج�

ومـــــــن�بـــــــ'ن�هـــــــذه�الوســـــــائل�

أيضــا�تغي'ــ��الرمــز�البصــري�

القــديم�بــأخر��أكOــ��بســاطة�

ية�لكـــــــــــي�يناســــــــــــب�و�عصـــــــــــر 

 الظهـــــــــور�اEتكـــــــــرر  سياســـــــــة

�(logo)رمــــــز�ع;مــــــة�نجمــــــةل

8ــــــي�حفــــــ;ت�توقيــــــع�عقــــــود�

ـــــــراكة�ال`ـــــــــــــــ_�عرفـــــــــــــــت� الشــــــــ

تغطيـــــات�إع;ميـــــة�واســـــعة�

و�8ــــــــــــــــــــي�م;بــــــــــــــــــــس�الفــــــــــــــــــــرق�

الرياضــــــية�و�8ــــــي�اE;عــــــب�و�

ــــــــــاف;ت�النــــــــــــوادي�ال`ــــــــــــ_� حــ

ترعاهـــــا��و�8ـــــي�التلفزيـــــون�و�

ــــــــــــــــحافة�و�مختلـــــــــــــــــــــــف� الصــــــ

الــــــــــــــدعائم��ع;ميــــــــــــــة،كما��

ـــــــــتخدمت�نجمــــــــــــــــــــــــــــــــة� اســـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــات�Gتصــــــــــــــــــــــــالية� التقنيـــــــ

الحديثــــــــــــــــــــة�كاســــــــــــــــــــتحداù~ا�

G�لللموقع�هوز "ك��وني "  

عــــدم�ان�~ــــاء�آجــــال�العقــــد�الــــذي�

يربطـــــــــه�مـــــــــع�جـــــــــازي�،�لكنـــــــــه�8ـــــــــي�

�خ'ـــــ��عـــــزف�عـــــن�فكرتـــــه�هـــــذه،�

كمــــا�قـــــام�نـــــادي�شـــــبيبة�القبائـــــل�

ـــــد�مــــــــــع��نجمــــــــــة�بمجــــــــــرد� بالتعاقـــــ

 .~اء�عقده�مع�جازي ان�

�ع;ميــة�" جــازي "قلــة�حمــ;ت��-

اEســـــاندة�للفريـــــق��التشـــــجيعيةو�

ــــــــوط�_�8ـــــــــــــــــــــــــــــــــي�مبارياتـــــــــــــــــــــــــــــــــه� الـــــــــــــــــــــــــ

كـــــأس�العـــــالم�و�كــــــأس�(اEصـــــ'�ية

مقارنـــــــــــــة�مـــــــــــــع�)   أمـــــــــــــم�إفريقيـــــــــــــا�

  "نجمة"

ــــــــت�نجمـــــــــــــــــة�8ـــــــــــــــــي�) 6 فشـــــــــلت�جـــــــــازي�8ـــــــــي�تصـــــــــميم�) 6نجحـــــــــ
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تصــميم�رســائلها�Gشــهارية�

لتشـــجيع�اEنتخـــب�الـــوط�_�

لكــــــــــرة�القــــــــــدم�،�و�عرفــــــــــت�

كيـــــــــف�تصـــــــــل�إRـــــــــى�قلـــــــــوب�

الجزائــــــــــــــــــري'ن،عن�طريــــــــــــــــــق�

اســــــــــتخدام�إســــــــــ��اتيجيات�

ــــــــــاع�النفســـــــــــــــــــــــــــــية�و� �قنـــــــــــــــــــ

،�و�عـــــــــــن�السوســـــــــــيوثقافية

نجـوم�كـرة�طريق�مشاركة��

ـــــــــــــدم�جزائريــــــــــــــــــــــــــــــ ن�و�و القـــــــــــــــــ

و�ن�8ي�هـذه�الحملـة�،و دولي

الـــــــدليل�عjـــــــى�نجـــــــاح�هـــــــذه�

الومضــــات�حصــــول�نجمــــة��

الجــائزة��وRــى�8ــي�فئــة�عjــى�

بومضــــــــــــــــــــــــــــــــــ�~ا�"�فــــــــــــــــــــــــــــــــــ;م"

خضـــرا�الجزائـــر�"�شـــهارية�

خــــــــــــــــ;ل�الطبعــــــــــــــــة�" ديمــــــــــــــــا

ـــــــــــــة�Eهرجــــــــــــــــــــــــــــــان� السادســـــــــــــــــ

نظـــم��يمينـــا�الـــذكريســـتال�

جـــانفي�إRـــى��31بلبنـــان�مـــن�

   .2010فيفري �04

لوحا�~ــــــــــــــا�Gشــــــــــــــهارية�لتشــــــــــــــجيع�

اEنتخـــــــب�الـــــــوط�_�لكـــــــرة�القـــــــدم�

تنقصـــــها�الدراســـــة،��ت،ال`ـــــ_�كانـــــ

خاصـــــــــــة�فيمـــــــــــا�يخـــــــــــص�دراســـــــــــة�

شخصــــــــــــــــية�و��ثقافــــــــــــــــة�اEتلقــــــــــــــــي��

ـــو�مـــــا�ظهـــــر�جليـــــا�8ـــــي�اللوحـــــة� ،وهــ

�ع;نيـــة�ل�~نئـــة�الفريـــق�الـــوط�_�

بعـــــد�فــــــوزه�عjــــــى�مـــــاRي�8ــــــي�كــــــأس�

،و�ال`ـــــــــــــــ_���2010أمـــــــــــــــم�إفريقيـــــــــــــــا�

،�و�ال`ـ_�لـم��''jwt'' شـركة�أنتج�~ا

تحمـــــل�أي�طـــــابع�جزائـــــري،�Ì®~ـــــا�

8ــــــــــــــي�الحقيقــــــــــــــة�كانــــــــــــــت�صــــــــــــــورة�

'ن�مغاربـــة�لنـــادي�الرجـــاء�Eشـــجع

البيضـــــــــاوي،�تـــــــــم�إجـــــــــراء�بعـــــــــض�

ـــــــــــا،�لكـــــــــــــــي�يـــــــــــــــتم� التغ'ـــــــــــــــ�ات�عل�~ــــ

تطبيقهـــا�8ـــي�الجزائـــر،�إذ�حملـــت�

هـــــــذه�اللوحـــــــة�مفارقـــــــات�غريبـــــــة�

مـــــن�بي�~ـــــا�ظهـــــور�مشـــــجع�يحمـــــل�

العـــــــــــود�و�هـــــــــــو�مـــــــــــا�<�يســـــــــــتعمله�

الجزائريــــون�و�إنمــــا���يســــتعملون�

  .ال��امبيت�8ي�اE;عب�
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ــــــــــت�نجمــــــــــــــــة�8ــــــــــــــــي�) 7 وفقــــــ

معــــاك��"اختيــــار�شــــعارها�

معــــــــاك�يــــــــا�.. يــــــــا�الخضــــــــرا

إRـــــــى�درجـــــــة�أنـــــــه�"الـــــــدزاير�

شيدا�ي��دد�كث'�ا�أصبح�ن

السـبب�و  لدى�الجزائـري'ن

8ــــــــي�نجــــــــاح�هــــــــذا�الشــــــــعار�

 :هو

 اسـتخدام��ســ��اتيجية�-

النفســـــــــــــــــــية���-الدينامكيـــــــــــــــــــة

فهـــــــــــــــــذا�الشــــــــــــــــــعار�يحمــــــــــــــــــل�

د<<ت��و�قـــــــــــــــــــيم�وطنيـــــــــــــــــــة�

جزائرية��،�فكلمة�الخضرا��

ـــــــــــل��د<لتـــــــــــــ'ن��وRـــــــــــــى� تحمــ

ــــــــ_��عناصــــــــــــــر�الفريــــــــــــــق� تع�ــــــ

الوط�_�اEعروف'ن�باللباس�

�خضــر�و�الد<لــة��الثانيـــة�

تع�ـــــــــــــــــ_��العلـــــــــــــــــم�الـــــــــــــــــوط�_�

الجزائـــــــــري�الـــــــــذي�يحتـــــــــوي�

عjــى�اللــون��خضــر،��وقــد�

أرادت�نجمـــــــــــــة�مـــــــــــــن�هـــــــــــــذا�

" شــــــعار" جــــــازي�" اســــــتعملت�) 7

الـــــــــــــذي�لـــــــــــــم��"L’Algérieتعـــــــــــــيش�

أســـباب��اختيـــاره�لعـــدةتوفـــق�8ـــي�

 :أهمها

�بثقافــــــة�اEتلقــــــيعــــــدم�معرف�~ــــــا�-

الجزائــري�8ــي�بعــده�اللغــوي�و�قــد�

تــــــم�ظهــــــر�ذلــــــك�بوضــــــوح�عنــــــدما�

الفرنســـــــية�بـــــــ'ن�العربيـــــــة�و��مـــــــزج

أن�اللغـة�العربيـة��ـي�اللغـة��رغم

الرســمية�للجزائــر�كمــا�أن�قــانون�

يـــــــــنص�) 10(�شــــــــهار�8ــــــــي�مادتــــــــه�

عjــــى�إجبــــار�الوســــائل�اEســــموعة�

باللغــــــة��تبــــــث��شــــــهار اEرئيــــــة�أن�

  .العربية

اEفهـــــوم�الضـــــيق�لكلمـــــة�تعـــــيش��-

مقارنــــــة�بكلمــــــة�تحيــــــا،�و�قــــــد�تــــــم�

اختيـــــار�كلمـــــة�تعـــــيش��<نعكـــــاس�

الشخصـــــــــية�اEصـــــــــرية�Eؤسســـــــــة�

8ي�سياس�~ا�Gتصـالية�،�" جازي "

إذ�تســــتعمل�كلمـــــة�يعــــيش�كث'ـــــ�ا�

8ــــي�اEظــــاهرات�اEصــــرية�رغــــم�أن�
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شـــــــــــــــــــعار�التعب'ـــــــــــــــــــ��عـــــــــــــــــــن�ال

مســــاند�~ا�للفريــــق�الـــــوط�_�

ـــــــــــــــر�باعتبــــــــــــــــــــــــار�أن� و�للجزائـــــــــ

اEنتخــــــــــــب�الجزائــــــــــــري�هــــــــــــو�

  .     اEمثل�الجزائر

م��ســـــــــ��اتيجية�ااســـــــــتخد-

Gجتماعيـــــــــــــــــــة���-الثقافيـــــــــــــــــــة

ـــــدما�تــــــــــــــــم�اســــــــــــــــتعمال� عنـــــــــــ

اللهجة��الجزائرية�العاميـة�

- الشـائعة�8ـي�هـذا�الشـعار�

كمــا��اســتخدمت��شــعاران�

�يمــا�معــاكمدآخــران�همــا���

 8ـــــــي� L’Algérieتحيـــــــاو�

ع;ميـة��لخلـق��  ملصقا�~ا

و�شـعار�  الفارق�ب'ن�شـعاره

راكهــــــــــــــا�دجــــــــــــــازي�و�هــــــــــــــذا�< 

اEفهـــــــــوم��الواســـــــــع�لكلمـــــــــة�

تحيــا�مقارنــة�بكلمــة�تعــيش�

ـــن�هــــــــــــــــــذا�الشــــــــــــــــــعار� و��لكــــــــــــــ

يحســـــب�عليـــــه�مزجـــــه�بـــــ'ن�

  العربية�و�الفرنسية

هــــذه�الكلمــــة�مشــــتقة�مــــن�كلمــــة�

8ـــــــــي�اللغـــــــــة��العـــــــــيش�ال`ـــــــــ_�تع�ـــــــــ_

ــــــة�اEصـــــــــرية�الخBـــــــــ¢�لكـــــــــن� العاميـــ

ـــــــا�8ـــــــــي�الجزائـــــــــر�تع�ـــــــــ_� كلمـــــــــة�تحيــ

  .الحياة�و�استمرارها�
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كثفـــــــــــــت�نجمـــــــــــــة�مـــــــــــــن�) 8

بيانا�~ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار

الصـــــــحفية�أثنــــــــاء��زمــــــــة�

<ســــــــــــــــتقطاب�التغطيـــــــــــــــــة�

�ع;ميــــــة�لÆعمــــــال�ال`ــــــ_�

تقـــوم�¨~ـــا�8ـــي�مجـــال�دعـــم�

ـــــــــل���الكـــــــــــــــــــــــــــــــــرة� و�تمويــــــــــــــــــــــــ

الجزائريـــــــــــــــــة�و�اEنتخـــــــــــــــــب�

الـوط�_��8ـي��تلـك�اEرحلــة�

 2010 جــــوان�9و�8ــــي�

أصــــــــدرت�بيانــــــــا�صــــــــحفيا�

باللغـــــــــة�العربيـــــــــة�بعـــــــــدما�

ــــــــــت�تصـــــــــــــدر�بيانا�~ـــــــــــــا� كانـــ

بالفرنســية�فقــط�وهــو�مــا�

انا�8ــــــــــــــــــــــــــي�<ق�استحســــــــــــــــــــــــــ

  �وساط��ع;مية

ـــى�عكـــــــــــس�نجمـــــــــــة�كانـــــــــــت�) 8 عjــــــــ

البيانــــــــــــــــــــات�الصــــــــــــــــــــحفية�ال`ــــــــــــــــــــ_�

أصـــــــــــــــدر�~ا�جـــــــــــــــازي�تعـــــــــــــــد�عjـــــــــــــــى�

�صـــابع�تبعـــا�لسياســـة�Gنغـــ;ق�

ال`ــــــــ_�انتهج�~ــــــــا�8ــــــــي�تلــــــــك�الف�ــــــــ�ة��

وقد�كان��وRـى�بجـازي��بتكثيـف�

ة��ح`ـــــــــــــ��الصـــــــــــــحفي�إصـــــــــــــدارا|qا

تقلـــــــــــل�مـــــــــــن�الشـــــــــــائعات�حولهـــــــــــا�

ر�~ا�8ــــــي�ح`ــــــ��تحســــــن�مــــــن�صــــــو و 

أن���هــا��خاصــة��و أوســاط�جماه'

البيانــــــــــات��الصــــــــــحفية��وســـــــــــيلة�

ــــــــــــــــــــة�ل;تصـــــــــــــــــــــــال� ســـــــــــــــــــــــهلة�وفعالـــ

بالصـــــــحف�وإع;مهـــــــا�باÌحـــــــداث�

ــــة��¨~ـــــــــا�و�إعـــــــــادة�نشـــــــــرها� اEتعلقــــ

ــــــــــــــــــى�جماه'�هــــــــــــــــــــــا�� بواســــــــــــــــــــــط�~ا�إRــــ

  الواسعة

  :الخاتمة

كان�سوق�قطاع�الهاتف�النقال�8ي�الجزائر�قبل��زمة�الكرويـة�

احتكــار�القلــة،�بتم'ــ¢�بوجــود�منافســة��2009اEصــرية�الجزائريــة�

تحتـل�قاعـدة�أكBـ��عـدد�مـن�اEشـ��ك'ن،�ثـم�" جـازي "حيث�كانت�

ال`ــ_�أدى�)  وريــدو�حاليــاأ"(نجمــة"وبعــدها�تــأتي�" مــوبيليس"تل�~ــا�
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ــــال�إRــــــى�بدايـــــة�اEراوغـــــات�بــــــ'ن� دخولهـــــا�إRـــــى�ســــــوق�الهـــــاتف�النقـ

اEتعـــــــــامل'ن�،غ'ـــــــــ��أن�اEنافســـــــــة�بـــــــــ'ن�نجمـــــــــة�وجـــــــــازي�اتســـــــــمت�

دعــوى�قضــائية���2006م�بحساســية�خاصــة�بعــد�رفــع�نجمــة�عــا

8ــي�الســوق�" جــازي "إRــى�ســلطة�الضــبط�تطالæ~ــا�يوقــف�ت;عبــات�

الوطنيـــة�عjـــى��حســـا¨~ا�لعـــدم�مراعا�~ـــا�معـــاي'��التنظـــيم�اEتفـــق�

عل�~ا��،��و�قد�اشتدت�اEنافسة�ب'ن�اEؤسسـت'ن�لدرجـة�دخـول�

كلتـــــــــا�اEؤسســـــــــت'ن�8ـــــــــي�شـــــــــراكة�عمـــــــــل�مـــــــــع�اEتعامـــــــــل�التـــــــــاري�ي�

،�ثــم�ارتفــع�هــذا�التــوتر�أكOــ��س�بي�~مــاEواجهــة�التنــاف" مــوبيليس"

،�2009/2010خــ;ل�أزمــة�كــرة�القــدم�بــ'ن�مصــر�والجزائــر�عــام�

واجهــــت��هاتــــان��اEؤسســــتان�ظــــروف�اســــتثنائية�ناتجــــة�عــــن��إذ

هــــــذه��زمــــــة�ال`ــــــ_�خلفــــــت�فرصــــــا�و�~ديــــــدات�جديــــــدة�بالنســــــبة�

اتصـــالية��اســـ��اتيجيةلهـــات'ن�اEؤسســـت'ن،�ممـــا�ألزمهمـــا�تطبيـــق�

جــــــــو�اEشــــــــحون�،�حيــــــــث�اســــــــتغلت�نجمــــــــة��التنافســــــــية��معينــــــــة

بالسلبية�والعداء�من�طرف�وسائل��ع;م�ومـن�قبـل�الجمـاه'��

الجزائريـة�الجزائرية��نحو�جازي�،�باتجاهها�نحو�دعم�Gتحادية

إذ�أدركــت�الحجــم��لكــرة�القــدم��و�تقــديم�التمويــل�الــ;زم�لهــا�،�

ة�الكب'ــ���للمكاســب�اEتوقعــة�مــن�رعايــة�اEنتخــب�الجزائــري�لكــر 

و�ذلــك�مــن�خــ;ل�لتحســ'ن�موقعهــا�التنافÅــ¿_�8ــي�الســوقالقــدم�

نشــــــــاط�تمــــــــويjي�و��25(برنــــــــامج�دعــــــــم�و�تمويــــــــل�مســــــــتمر�و�ثــــــــري 

،�سواء�لفائـدة��نديـة�الجزائريـة�أو�اEنتخـب��الـوط�_�) تدعيم_

الجزائري�الذي�جنـدت�لـه�إمكانيـات�ماديـة�و�معنويـة�ضـخمة�،�
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نــوفم�B��16يــوم�خاصـة�8ــي�مباراتـه�الفاصــلة�مـع�نظ'ــ�ه�اEصـري،�

ـــب�عقـــــد�الشـــــراكة�و�التمويـــــل�الحصـــــري�مـــــع�2009 وهـــــذا�بموجــ

Gتحاديـــة�الجزائريــــة�لكــــرة�القــــدم�ممـــا�منحهــــا�حقوقــــا��هامــــة�و�

حصـــرية�ألزمـــت�جـــازي�بالتنـــازل�عـــن�حقوقهـــا�الســـابقة�8ـــي�هـــذا��

ومــن�بــ'ن�هــذه�الحقــوق�الحصــرية�تمويــل�نجمــة�لكــأس�. اEجــال

فيــــــه�بحمــــــل�ع;مــــــة��الجزائــــــر�و�إلــــــزام�جميــــــع��نديــــــة�اEشــــــاركة

نجمة�بما�8ي�ذلك��ندية�ال`_�تمولها�جازي،�كذلك�منح�نجمـة�

الحق�8ي�رعاية�جميع��<عÔـ_�الفريـق�الـوط�_�بمـا�فـ�~م�ال;عبـ'ن��

نجمــة�8ــي��تالث;ثــة�الــذين�كانــت�تمــولهم�جــازي�،�كمــا�اســتخدم

تصــــــميم�رســــــائلها�Gشــــــهارية�لتشــــــجيع�اEنتخــــــب�الــــــوط�_�لكــــــرة�

 ،قنــــــاع�النفســــــية�و�السوســــــيوثقافية��اســــــ��اتيجياتالقــــــدم�،�

جزائـــري'ن�و�دوليـــ'ن�كمـــا�كـــان� نجـــوم�كـــرة�القـــدمأشـــركت��ف�~ـــا�و 

شعارها�معاك�يـا�الخضـرا�معـاك�يـا�دزايـز�كث'ـ��ال��ديـد�مـن�قبـل��

�نصـــار�أمـــا�البيانـــات�الصـــحفية�فقـــد�أصـــدر�~ا�بكOـــ�ة���¤عـــادة�

نشرها�8ي�الصحف��كOـ��مقروئيـة�¤بقـاء�الجمـاه'��عjـى�اطـ;ع�

ســـــــتمر�Eـــــــا�تنجـــــــزه�نجمـــــــة�8ـــــــي�مجـــــــال�الرياضـــــــة�و�كـــــــرة�القـــــــدم��م

ـــــــــات�Gتصــــــــــــالية�الحديثــــــــــــة� كمــــــــــــا تحديــــــــــــدا اســــــــــــتخدمت�التقنيـــ

وقــــــــد�حققــــــــت�نجمـــــــــة�" زهـــــــــو"كاســــــــتحداù~ا�للموقــــــــع�الك��ونــــــــي�

فــأل�خ'ــ��عjــى�" أهــدافها�Gســتثمارية�الرياضــية�إذ�كســبت�لقــب

و�ذاع��صـــــي�~ا�8ـــــي�الصـــــحافة�الجزائريـــــة�ال`ـــــ_�" الكـــــرة�الجزائريـــــة

لفريــــــق�احقــــــق��بعــــــدما� حملــــــة�دعايــــــة�واســــــعة�لصــــــالحهشــــــنت�
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 "نجمـــة"حققــت كمــاايجابيــة� ونتــائج نجاحــات الــوط�_��و�نديــة

أول�نســـــــبة�ربحيـــــــة�8ـــــــي�حصـــــــيل�~ا��2010عـــــــام�)  وريـــــــدو�حاليـــــــاأ(

مليـــون�دو<ر��230.4مليـــون�دو<ر�وذلـــك�بتســـجيلها��10والبالغـــة�

 . (EBITDA)كقيمة�لـ�

أمــــا�بالنســــبة�لجــــازي�ال`ــــ_�واجه�~ــــا�مخــــاطر�و��~ديــــدات�متتاليــــة��

فقــــد�هبطــــت�قيمــــة�أســــهمها�8ــــي�البورصــــة�اEصــــرية�و�تعرضـــــت�

لهجـــــــوم�مـــــــن�قبـــــــل��نصـــــــار�الجزائـــــــري'ن� 2009نـــــــوفم�B�15يـــــــوم�

كبــــدها�خســــائر�ماديــــة�و�معنويــــة�ضــــخمة�،��كــــذلك�عانــــت�مــــن��

مشــــاكل�قانونيــــة�مــــع�مديريــــة�الضــــرائب�و�مــــع�البنــــك�الجزائــــري��

ومـــع�الحكومـــة�الجزائريـــة�ال`ـــ_�رفضـــت�بيعهـــا�Ìي�طـــرف�أجنÔـــ_�

أخر�سواها�و�بالسعر�الذي�تحدده�،��كذلك�قام�عدد�كب'ـ��مـن�

بتغي'ـــــــــ���شـــــــــرائحهم����2009نـــــــــوفم�B��14زبائ�~ـــــــــا��بعـــــــــد�أحـــــــــداث�

اولــــــــــت�جــــــــــازي��مواجهــــــــــة�هــــــــــذه�اEخــــــــــاطر�و�قــــــــــد��ح.  الهاتفيــــــــــة�

 االحفـــــــــاظ�عjـــــــــى�مصـــــــــالحها�و�موقعهـــــــــا�التنافÅـــــــــ¿_�باســـــــــتعاد�~و 

ــــى�الشـــــــــائعات�ال`ـــــــــ_��~ـــــــــدد�صـــــــــور�~ا�Gيجابيـــــــــة��و ل القضـــــــــاء�عjـــــ

صــور�~ا،�و�ذلــك��مــن�خــ;ل�عقــد�مــؤتمر�صــحفي��صــبيحة�يــوم�

15��B2009نوفم �و¤ظهـار�ـا~�لسرد�القصة��خبارية�ل;عتـداء�عل

و�لبث�الطمأنينـة�و�لتقـديم�معلومـات� اEعاناة�وجذب�التعاطف

عjـــــى�أ®~ـــــا� كيـــــدلتحســـــ'ن�صـــــور�~ا�لـــــدى�الـــــرأي�العـــــام�بالتأ��~ــــاع�

مؤسســــــــة�جزائريــــــــة�و�بالتــــــــذك'��بإيجابيا�~ــــــــا�كمســــــــاندة�الفريــــــــق�

للقضــــاء� التعامــــل�مــــع�وســــائل��عــــ;م الــــوط�_�و�مــــن�خــــ;ل
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إ<�أن�هـــذه�.  تنشـــيط�الع;قـــات�العامـــة الشـــائعات�و�مـــن�خـــ;ل

�نشــطة�كانــت�غ'ــ��كافيــة�و�غ'ــ���فعالــة��Eواجهــة��زمــة�و�كــان�

ينقصــها�التخطــيط�و�الدراســة��خاصــة�دراســة�اEتلقــي،�كمــا�أن�

امـــــت;ك��جـــــازي��لخطــــــة�اتصـــــال�أزمـــــات�جـــــاهزة�جعلهــــــا��عـــــدم�

 .تتخبط�8ي�مشاكل�<�®~اية�لها

  : الهوامـــــش

 المؤسسة كفاءة في ودوره داديعدون اCتصال ناصر -1
 .71 وتطبيقية نظرية اCقتصادية،دراسة

2http://www.communication.com/strategie.htm,23/
4/2011.  
3-http://www.creg.ac-versailles.frspip-
php?article425/23-4-2011/19h:23mn 

 التسويقية اCتصاCت العسكري، شاكر ،أحمد الطائي حميد -4
 6،ص2009 اليازوري، دار  ، عمان إستراتيجي، مدخل المتكاملة،

م، ( الذھنية، الصورة وصناعة ا~ع{م وسائل: صالح سليمان -5
 .31-28 :ص) س، ذ

6- Yasser best. Blogopot.com. 
 لھا كان ما مقاCت القدم، كرة أسقطتھا التي مصر لعقاب، محمد -7
-48: ،ص2010 جانفي بروكوم، مجمع عكنون، ،بن1تكتب،ط أن

49. 

8 -www.MBC.Net/7-10-2011/09h :33mn  
 ل�ع{م الشروق القبة، ،1ط الكراھية، دعاية عظيمي، احمد -9 

  .204 ، ص2010والنشر، 
  لجزائر بورصة في نجمة أسھم سندرج(،  حجاب راضية  - 10

النھار،  ، جريدة)الثالث الجيل انتظار رخصة في ونحن قريبا
  .24، ص2011 مارس 12 ، السبت1039العدد
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    كمال�بطاش                                                                  

            باحثأستاذ�

 علوم��ع�م�و�تصال�بكلية                                                         

 3جامعة�الجزائر�                                    

  

حرية��ع�م،�الحق��ي��ع�م،��ع�م،� :الكلمات�ا)فتاحية

 .قانون��ع�م

Résumé : 
L’organisation de l’activité de l’information en Algérie 

a connu un saut qualitatif dans le cadre la loi organique 

sur l’information 12-05 du 15 janvier 2015. Cette 

organisation est qualifiée ainsi, à la lumière de ses 

dispositions relatives au droit à l’information, à la 

liberté de la presse, que ça soit, écrite, audiovisuelle ou 

électronique et aux règles d’éthique et de déontologie 

qu’elle a apporté pour un bon déroulement de la 

profession. 

Néanmoins, cette nouvelle organisation, malgré ses 

avantages et ses points positifs, reste noir sur blanc au 

niveau du cadre juridique et sans effet sur le terrain en 

l’absence des textes d’application de cette loi organique 

et la non installation de la quasi-totalité des institutions 

nouvellement crées tel que ; la commission de 

délivrance de la carte nationale du journaliste 

professionnel, le conseil supérieur d’éthique et de 
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déontologie de la profession de la presse, et bien 

évidemment, l’autorité de régulation de la presse écrite. 

  :مقدمة

عرف�قطاع��ع�م��ي�الجزائر�فراغا�قانونيا�تمثل��ي�

��ع�م� ��ي �الحق �ممارسة �يحدد �با-ع�م �خاص �قانون غياب

�جوانبه �جميع ��ي ��ع�مي �النشاط �وينظم �حريته . ومجال

� �عشرين �ناهزت �طويلة �مدة �الفراغ �استمر�هذا ) 20(حيث

 P� �من �تمتد �كاملة، �سنة ��1962ستق�ل �غاية ،�1982إWى

-82السنة�الa`�شهدت�صدور�أول�قانون�ل]ع�م�تحت�رقم�

01�� ��9بتاريخ �القانون�). 1( 1982فيفري �هذا �أعقب حيث

�رقم� �تحت �ثاني �بقانون �الحزبية �jحادية �عهد �صدر��ي الذي

90-07�� � ��3بتاريخ �) 2( 1990أفريل �ثماني �بعد ) 08(وهذا

�إقرار�سنوات�نتيجة�تغ�opالظروف� السياسية�الa`�ترتب�عtuا

حيث�تم�بموجب�هذا�الدستور�). 3( 1989دستور�جديد�سنة�

�من� �بعدد �Pعovاف �وتم �و�ع�مي `wxالسيا� �اyجال فتح

�اyعتقد،� �كحرية �للمواطن �jساسية �والحريات الحقوق

opالرأي�والتعب�،opجتماع،�التظاهر،�التفكP .  

 jو� �السياسية �للظروف �ونظرا �الخاصة�غ�opأنه منية

�من� �اتخذ �وما �التسعينات �سنوات �الب�د ��tا �مرت `aال

� �استثنائية �القانون إجراءات �أحكام �بعض �إلغاء �07-90 مtuا

اyتعلقة�باyجلس�jع�ى�ل]ع�م�وإع�ن�حالة�الحصار�وبعدها�

حالة�الطوارئ�وصدور�ما�عرف�بقانون��ع�م�jم�`�وقانون�

�القان �هذا �جعل ��رهاب، �وفلسفته�مكافحة �توازنه �يفقد ون
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�اyرحلة� �وظروف �wيتما�� �� �الذي �ال�w`ء �عل�tا، �ب�` `aال

�و الراه �وبداية�ن �Pستثنائية �الظروف `wت��� �بداية مع

�جديد� �قانون �وضع �التفك��opي �تم �عافي�tا، �الب�د اسovجاع

�تكتمل �لم �محاو�ت �عدة �خ�ل �من �كانت�. ل]ع�م حيث

�2002ثم��2001وبعدها� 2000ثم��1998البداية�مع�مشروع�

غ�opأنه�ونتيجة�للظروف��قليمية�الa`�شهد�tا�. 2003وأخopا�

� �سنة ��tاية �مع �ومشرقا �مغربا �العربية وبداية��2010اyنطقة

واyتمثلة��ي�تصاعد�موجة�Pحتجاجات�والثورات��2011سنة�

��ي� �الحاكمة �jنظمة �سقوط �من �إليه �أدت �وما الشعبية

�أهلية �حروب �واند�ع �رئيس��بعضها �جعلت �أخرى، �ي

� �بتاريخ �ل�مة �خطاب ��ي �يتعهد ��15الجمهورية �2011أفريل

�الشعب� �وآمال �لتطلعات �تستجيب �عميقة �إص�حات بإجراء

الجزائري�وهو�ما�تجسد�من�خ�ل�حزمة�من�القوانpن�شملت�

�الجمعيات، �السياسية، �كا�حزاب �مجا�ت نظام� عدة

اyنتخبة�ومجال�Pنتخابات،�توسيع�حظوظ�اyرأة��ي�اyجالس�

بتاريخ��05- �12ع�م،�فصدر�بذلك�القانون�العضوي�ل]ع�م�

12�� �من��،عليه و. 2012جانفي ��ع�م �حرية �هو�موقع ما

� �ل]ع�م �العضوي �؟�05-12القانون �جهة �تناول��من وكيف

  ؟�الحق��ي��ع�م�من�جهة�أخرى هذا�القانون�مسألة�

�التطرق  و �وقبل ��شكالية �هذه �ع�ى �حرية��ل]جابة yوقع

�ع�م�والحق�فيه�ومسألة�أخ�قيات�وآداب�مهنة�الصحافة،�
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لظروف��بداية�ولو�باختصار �نرى�من�الضرورة�بما�كان�التطرق 

�العضوي  �القانون �هذا �أو�دراسة�. صدور �لفهم �محاولة فكل

قانون�ما،��بد�من�أن�تتم��ي�إطار�السياق�العام�الذي�جاء�

�ال �هذا �دون�ذلك�كانقفيه ت�هذه�اyحاولة�ناقصة�انون�ومن

  .وغ�opملمة
��حيث �ل]ع�م �العضوي ��05-12صدر�القانون جانفي���12ي

�باشر�tا�) 4( 2012 `aال� �السياسية ��ص�حات �إطار�جملة �ي

� �سنة �. 2011الب�د �القانون �هذا �أن �ثالث��-زمنيا-وإذ يعد

� �قانوني �بعد �ل]ع�م �حيث��1990و1982قانون �من �أنه إ�

�قانون  �أول �يعد ��شكله �نشاط�(*) عضوي �تنظيم يتناول

��ي� �القانوني �التدرج �yبدأ �وفقا �يجعله �ما �الجزائر، ��ي �ع�م

� �القانونpن �هذين �من �أع�ى �إصدار�هذا� *).*(مرتبة �أن ذلك

النوع�من�القوانpن�العضوية�يتطلب�إجراءات�خاصة���تتوفر�

�مشاريعها� �عرض �ضرورة ��ي �تتمثل �العادية �القوانpن عل�tا

� �ع�ى �ع�ى�بداية �عرضها �قبل �الرأي �-بداء �الدولة مجلس

ال¬yoان�للتصويت�وبعدها�ع�ى�اyجلس�الدستوري�-بداء�رأيه�

�ي�مدى�دستوري�tا،�قبل�إحال�tا�ع�ى�رئيس�الجمهورية�الذي�

 .يوما�من�تاريخ�تسلمها) 30(يتوWى�إصدارها��ي�غضون�ث�ثpن�

كما�أن�صدور�هذا�القانون�العضوي�جاء�بعد�مجموعة�من�

�صحفيpن�ال �من �اyهنة �أصحاب �جمعت �واللقاءات ورشات

�الوزير�اyكلف� �مع �وأكاديميpن �مختصpن �جانب �إWى وناشرين



387 

 

الذي�أكد�أثناء�عرض�مشروع�" ناصر�مهل"با�تصال�آنذاك�

�أواخر�شهر� ��ي �الوط�` �الشع°` �اyجلس �نواب �أمام القانون

� o¬سنة��2011نوفم� �منذ �اyعاشة �التجربة �نتيجة �جاء أنه

�اyشاكل�وا�1990 �من �عدد �بتحديد �حسبه �سمحت `aل

�اyكتوبة� �الصحافة �تنظيم ��ي �اخت�ل �وجود �مtuا الحقيقية

�الحا�ت� �بعض ��ي �اyهنة �وأخ�قيات �آداب �احovام وعدم

�وغياب� �البصري �السم±ي �للنشاط �القانوني opالتأط� وغياب

�أو� �اyكتوبة �بالصحافة �jمر �تعلق �سواء �ضابطة سلطة

�إضاف �البصرية، �اyتعلق�السمعية �القانوني �الفراغ �إWى ة

�وPجتماعية� �اyهنية �الوضعية �وهشاشة ��لكovوني با-ع�م

للصحفيpن،�مع�وجود�عقوبات�سالبة�للحرية�تم�النص�عل�tا�

� �القانون �وتدعَ تعَم �07-�90ي �أك�oµقت �إضافية �بعقوبات مت

بموجب��2001قساوة�بموجب�تعديل�قانون�العقوبات�سنة�

   ).5( 2001جوان��26خ��ي�اyؤر �09-01القانون�

كما�جاء�هذا�القانون�العضوي�وغopه�من�قوانpن��ص�حات�

� �سابقاالسياسية �سياسية��،اyشار�إل�tا �مشاورات �إثر ع�ى

� �jمة �مجلس �رئيس �بإجرا¸tا �كلف �القادر�بن�"واسعة عبد

�السياسية�" صالح �jحزاب �مع �الجمهورية �رئيس �قبل من

yا� �اyجتمع �ومنظمات �الوطنية�والجمعيات �والشخصيات دني

�`aوال� �وjكاديميpن �العلمية �والكفاءات ��ع�م، ورجا�ت
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دعت��ي�مجملها�إWى�فتح�مجال�السم±ي�البصري�تكريسا�yبدأ�

  .حرية��ع�م

� �ل]ع�م �العضوي �القانون �إWى �أن�05-12وبالعودة �نجد ،

� ��ي �جاء �العام �عشر��133هيكلة �اث�` �ع�ى �موزعة ) 12(مادة

  . بابا

  05-12ة��ع�م�والحق�فيه�>ي�إطار�القانون�العضوي�حري

نص�القانون�،�07- 90و�01-82ع�ى�عكس�القانونpن�السابقpن�

بشكل�صريح�من�خ�ل�مادته�jوWى�الواردة��05-12 العضوي 

�ع�ى�الحق��ي��ع�م� �ي�الباب�jول�اyتعلق�با�حكام�العامة

حيث�جاء�ف�tا�أن�هذا�القانون�«tدف�. وع�ى�حرية�الصحافة

��ي� �الحق �ممارسة �تحكم `aال� �والقواعد �اyبادئ �تحديد إWى

لتبpن�هذه��وجاءت�اyادة�الثانية�منه. �ع�م�وحرية�الصحافة

اyبادئ�والقواعد�الa`�تشكل�الخطوط�العريضة�الa`�يدور��ي�

� �أنه �ع�ى �نصت �حيث ��ع�م، �نشاط �نشاط�"فلكها يمارس

�ع�م�بحرية��ي�إطار�أحكام�هذا�القانون�العضوي�والتشريع�

�وقوانpن� �الدستور �احovام �ظل �و�ي ��tما �اyعمول والتنظيم

 j� �وبا½ي ��س�مي �الدين �الوطنية�الجمهورية، �الهوية ديان،

�الوطنيتpن،� �والوحدة �السيادة �للمجتمع، �الثقافية والقيم

�النظام� �متطلبات �الوط�`، �والدفاع �الدولة �أمن متطلبات

�الخدمة� �والv¾امات �مهام �للب�د، �Pقتصادية �اyصالح العام،

�سرية� �وموضو¿ي، �كامل �إع�م ��ي �اyواطن �حق العمومية،
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�الت �الطابع �القضائي، �وكذا�التحقيق �وjفكار �لÁراء عددي

  ".كرامة��نسان�والحريات�الفردية�والجماعية

�`aال� �الجهات �والخامسة �الرابعة �مادتيه ��ي �القانون �بpن كما

يحق�لها�ممارسة�نشاط��ع�م�من�جهة�ووظائف��ع�م�من�

وهذا�بعد�أن�أورد��ي�اyادة�الثالثة�تعريفا�جامعا�. جهة�أخرى 

ود�بنشاط��ع�م،�حيث�جاء��ي�هذه�بpن�من�خ�له�ما�اyقص

� �(jخopة �هذا�) 3اyادة �مفهوم ��ي ��ع�م �بنشاط �اyقصود أن

كل�نشر�أو�بث�لوقائع�أحداث�أو�رسائل�أو�"القانون�العضوي�

آراء�أو�أفكار�أو�معارف�ع¬�oأية�وسيلة�مكتوبة�أو�مسموعة�أو�

ما�ك". متلفزة�أو�إلكovونية�وتكون�موجهة�للجمهور�أو�لفئة�منه

� �أن �ع�ى �القانون �من �الرابعة �اyادة ��ع�م�" نصت أنشطة

  : تضمن�ع�ى�وجه�الخصوص�عن�طريق

 .وسائل��ع�م�التابعة�للقطاع�العمومي-

  .وسائل�الa`�تنشtÄا�هيئات�عمومية-

�أو�- �سياسية �أحزاب �تنشtÄا �أو �تملكها `aال� ��ع�م وسائل

 .جمعيات�معتمدة

�معنويون�- �أشخاص �ينشtÄا �أو �يملكها `aال� ��ع�م وسائل

�أشخاص� �رأسمالها �ويمتلك �الجزائري �للقانون يخضعون

  ". طبيعيون�أو�معنويون�يتمتعون�بالجنسية�الجزائرية

�من� و �دائرة �من �وسع �قد �القانون �هذا �هو�أن �هنا، ا�yحظ

-90يحق�لهم�ممارسة�نشاط��ع�م�مقارنة�بالقانون�السابق�
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بحيث�أضاف�إWى�هذه�الجهات�كل�من�الهيئات�العمومية�،�07

أ�tا�" وسائل��ع�م"كما�يفهم�من�عبارة�. والجمعيات�اyعتمدة

جاءت�شاملة�yختلف�الوسائل��ع�مية�من�صحافة�مكتوبة�

�وÇي� �إلكovونية �وكذا �تقليدية �وسائل �وÇي �بصرية وسمعية

 .وسائل�جديدة�جاء��tا�القانون�العضوي��ول�مرة

�وأ �اyادة �ع�tا �نصت �فقد ��ع�م، �وظائف �عن بأن��5ما

  : حدد�tا�فيما�ي�ي

�و"- ��ع�م �مجال ��ي �اyواطن �لحاجات الثقافة� Pستجابة

 .والovبية�والovفيه�واyعارف�العلمية�والتقنية

�وحقوق�- �الديمقراطية �وقيم �الجمهوري �النظام �مبادئ ترقية

 .�نسان�والتسامح�ونبذ�العنف�والعنصرية

 .رقية�روح�اyواطنة�وثقافة�الحوارت-

�التنوع�- �احovام �ظل ��ي �وإشعاعها �الوطنية �الثقافة ترقية

 .اللغوي�والثقا�ي�الذي�يمp¾�اyجتمع�الجزائري 

�مبادئ�- �ع�ى �القائمة �العالم �ثقافات �الحوار�بpن ��ي اyساهمة

  ".الر½ي�والعدالة�والسلم

لنص�قصد�قياس�درجة�أو�هامش�حرية��ع�م�الa`�جاء�ا و

�عدد� �إWى �التطرق �يمكن �العضوي، �القانون ��ي �صراحة عل�tا

من�النقاط�Çي�بمثابة�مؤشرات�وردت��ي�أبواب�هذا�القانون�

 : وÇي
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  :مجال�النشر •

- 12ع�ى�غرار�القانون�السابق،�أكد�القانون�العضوي�

05�� �اyادة �نصت �حيث �اyكتوبة، �الصحافة �تعددية �11ع�ى

� �أن �يتم"ع�ى �دورية �نشرية �كل ��إصدار �أنه�". بحرية opغ

�نفس� �ع�ى �أبقى �اyعلومات �صحة �ومراقبة �التسجيل ولغرض

�النشرية� �مسؤول �اyدير �تقديم ��ي �اyتمثل �الشك�ي �جراء

لتصريح�مسبق�ليس�ع�ى�مستوى�وكيل�الجمهورية�اyختص�

� �سابقا-إقليميا �كان �جديدة�-كما �هيئة �مستوى �ع�ى وإنما

�ال �ضبط �سلطة �Çي �العضوي �القانون صحافة�استحدtÍا

اyكتوبة�وتتمثل�أوWى�مهامها��ي�تشجيع�التعددية��ع�مية،�ما�

�أعوان� �وسلطة �رقابة �من �تحرير�إصدار�النشريات �ع�ى يدل

  .جهاز�القضاء

� و �ستpن �مهلة �الهيئة �هذه �منحت �تاريخ�) 60(قد �من يوما

. إيداع�التصريح�وتسليم�الوصل�بذلك�yنح�Pعتماد�اyطلوب

� �رفضها �حالة ��ي �وجوبا�إ��أنه �تبلغ �فإ�tا �Pعتماد، �هذا منح

� �الستpن �أجل �ان�tاء �معل��قبل �بقرارها �الطلب ) 60(صاحب

�إWى�. يوما �اللجوء �إمكانية �الطلب �لصاحب �القانون �منح وهنا

�يعد� �ما �القرار�وهو ��ي �للطعن �اyختصة �القضائية الجهات

�وحرية� ��ع�م ��ي �الحق �ممارسة �ضمانات �من ضمانا

tا��ي�اyادة�jوWى�من�هذا�القانون�إWى�الصحافة�اyنصوص�عل�

جانب�حرية�الرأي�والتعبop،�ما�يع�`�سقوط�الخطر�عن�أوWى�
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�حرية� �وÇي �خصوصا �اyكتوبة �والصحافة ��ع�م �حرية أركان

�القانون� �منحه �حق �Çي `aوال� �نشر�وإصدار�الصحف تملك،

�العمومية،� �الهيئات �العمومpن �القطاع �yؤسسات العضوي

�السياسي �إWى�jحزاب �إضافة �اyعتمدة �والجمعيات ة

�ويمتلك� �الجزائري �للقانون �الخاضعpن �اyعنويpن jشخاص

رأسمالهم�أشخاص�طبيعيون�يتمتعون�بالجنسية�الجزائرية�أو�

  .معنويون�خاضعون�للقانون�الجزائري 

كما��-إWى�جانب�ذلك،�كان�القانون�قد�نص��ي�مادته�الثانية�

ية�يكون��ي�لذي�يتم�بحر أن�نشاط��ع�م�ا�-بينا�ذلك�سابقا

�اyواطن �حق �احovام �واحovام��ظل �وموضو¿ي �كامل �إع�م �ي

 .الطابع�التعددي�لÁراء�وjفكار

  :مجال�التوزيع •

�القانون� �نص �دائما، �السابق �القانون �غرار ع�ى

� �مادته ��ي �النشريات��34العضوي �توزيع �نشاط �ممارسة ع�ى

�فتحه �يع�` �ما �بحرية، �jجنبية �ف�tا �بما ل�ستثمار��الدورية

��tا� �اyعمول �والتنظيم �التشريع �أحكام �مراعاة �مع الخاص

�العامة �وÐداب �الطفولة �بحماية �تعلق �ما �إن�. �سيما بل

�ضمان� �تسهر�ع�ى �أن �ع�ى �الدولة �ألزم �قد �العضوي القانون

ترقية�توزيع�الصحافة�اyكتوبة�ع¬�oكامل�الovاب�الوط�`�وذلك�

كما�أنه�و«tدف�. الخ¬t��oدف�تمكpن�اyواطنpن�من�الوصول�إWى

�النشريات� �بيع �العضوي �القانون �أخضع �اyجال، �هذا تنظيم
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�و �بالتجول �عمومي�/الدورية �مكان �أو��ي �العام �الطريق أو��ي

آخر�إWى�تصريح�مسبق�لدى�رئيس�البلدية،�استopاد�النشريات�

�ضبط� �سلطة �من �مسبق �ترخيص �إWى �jجنبية الدورية

�و �إصدار �وكذا �اyكتوبة �النشريات�أ/الصحافة �استopاد و

�الدبلوماسية� �والبعثات �jجنبية �الهيئات �قبل �من الدورية

�الوزارة� �من �مسبق �ترخيص �إWى �اyجاني �للتوزيع اyوجهة

  .اyكلفة�بالشؤون�الخارجية

�اyادة� و ��ي �الشأن �هذا ��ي �القانون �نص �ذلك، �كل �جانب إWى

�تحديد��39 �أحال �التوزيع، �بإثبات �جهاز�يكلف �إنشاء ع�ى

  .ت�تنظيمه�وعمله�إWى�التنظيمكيفيا

�أركان� �آخر�من �ركنا �العضوي �القانون �وفر�هذا �فقد و�tذا،

حرية��ع�م�والصحافة�اyكتوبة�خصوصا�وÇي�حرية�التوزيع�

  .وPستopاد�إWى�جانب�حرية�التملك�وإصدار�الصحف

  :ممارسة�النشاط�السمMي�البصري  •

�موقفه� �يكن �لم �الذي �السابق �القانون �عكس ع�ى

�أنه� �حيث �البصري، �السم±ي �النشاط �ممارسة �بشأن واضحا

لم�ينص�صراحة���ع�ى�إمكانية�فتحه�ل�ستثمار�الخاص�و��

ع�ى�غلقه�بجعله�تحت�احتكار�الدولة،�جاء�القانون�العضوي�

�النشاط�تكون�من��61لينص��ي�مادته� ع�ى�ان�ممارسة�هذا

�الهيئات �العمومي��قبل �القطاع �وأجهزة �مؤسسات العمومية،

�للقانون� �تخضع `aال� �الشركات �أو �اyؤسسات �جانب إWى
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�رسم`� �بشكل �اyجال �هذا �فتح �ع�ى �يدل �ما �وهو الجزائري

�-مكانية� �استبعاده �م�حظة �مع �الخاص �ل�ستثمار وصريح

�اyعتمدة� �والجمعيات �السياسية �jحزاب �قبل �من ممارسته

�الطبيعيpن، �للصحافة��وjشخاص �بالنسبة �هو�الشأن كما

�أي�. اyكتوبة �النشاط �هذا �ممارسة �القانون �أخضع �وقد هذا

خدمة�Pتصال�السم±ي�البصري�إضافة�إWى�التوزيع�ع¬�oخط�

�رسال��ذا¿ي�اyسموع�أو�التلفزي�وكذا�استخدام�الovددات�

�يتبع� �مرسوم �بموجب �يمنح �ترخيص �إWى �الكهربائية �ذاعية

اتفاقية�بpن�اyستفيد�من�الovخيص�وبpن�سلطة�وجوبا�بإبرام�

ضبط�السم±ي�البصري�وÇي�هيئة�جديدة�استحدtÍا�القانون�

�تشكيل�tا� �وكذا �وص�حيا�tا �مهامها �تحديد �وأحال العضوي

�البصري� �السم±ي �بالنشاط �يتعلق �خاص �قانون �إWى وسopها

  ).65و�64اyادتان�(

�أن �هو �البصري �السم±ي �نشاط �ممارسة �بشأن �ي�حظ �ما

� �اyادة �حسب �جعلها �العضوي ��ي��63القانون محصورة

�أو� �اyوضوعاتية �البصري �السم±ي �Pتصال خدمات

�حصريا� �تتو�ها `aال� �الشاملة �أو �العامة �دون اyتخصصة

�والتلفزيون� ��ذاعة �مؤسستا �أي �العمومي �القطاع أجهزة

العموميتان�وهو�ما�يجعل�من�حرية��ع�م�اyحققة��ي�إطار�

� �القانون �بالسم±ي�هذا �اyتعلق �جانtÔا ��ي �خاصة العضوي
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�الحرية� �مستوى �إWى �تر½ى �� �ومنقوصة �مبتورة البصري

  ).الحرية�الكاملة(اyنشودة�

  :ممارسة�نشاط��ع�م��لكRSوني •

�إWى� �يتطرق �لم �الذي �السابق �القانون �عكس ع�ى

�ع�م�Pلكovوني�ولو�با-شارة،�جاء�القانون�العضوي�لينظم�

النوع�من�نشاط��ع�م�الذي�عرف�رواجا�كبopا��ي�ويقÕن�هذا�

العقدين�jخopين،�وهو�ما�يعد�استدراكا�مهما�من�قبل�اyشرع�

��ي� �الحاصلة �التكنولوجية �التطورات �إWى �التفاته �خ�ل من

اyشهد��ع�مي��ي�ب�دنا�و�ي�العالم�بدرجة�أك¬o،�أين�أصبح�

�واستق �نشر�وبث ��ي �jنovنت �شبكة �ع�ى �jخبار�Pعتماد اء

�الجديد �القرن �هذا�. سمة ��ي �العضوي �القانون ¾pم� حيث

� �بpن �إلكovونية"الصدد �البصري�"و" صحافة �السم±ي خدمة

�لنشر�أو�" ع¬j�oنovنت �jنovنت �ع�ى �يرتكزان �ك�هما �أن رغم

  .بث�محتواهما

�ا �النشاط �هذا �ممارسة �جانب �عن �نص�وأما �فقد لجديد،

��ي �العضوي ��القانون �أ�66مادته �غ�opأنه�ع�ى �بحرية، �تتم �tا

� �اyكتوبة- أخضعها �الصحافة �نشاط �ممارسة �مثل �-مثلها

�تصريح� �بإيداع �اyعلومات �صحة �ومراقبة �التسجيل -جراءات

مسبق�من�طرف�اyدير�اyسؤول�عن�جهاز��ع�م�ع¬j�oنovنت�

دون�ذكر�الجهة�اyخولة�باستقبال�هذا�التصريح�و��البيانات�

�تتوفر�فيه �أن �يجب `aخولة��الyا� �الجهة �و� �ذلك �آجال و�
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� �اyجال �تاركا �Pعتماد، �كيفية�" للتنظيم"بتسليم لتحديد

  .تطبيق�هذه�jحكام

  :تنظيم�مهنة�الصحافة ••••

الذي�أنشأ�اyجلس��07-90ع�ى�غرار�القانون�السابق�

jع�ى�ل]ع�م�كهيئة�مستقلة�عهد�إل�tا�بمهمة�تنظيم�وضبط�

�ا �ضمان �والسهر�ع�ى ��ع�م �قبل�مجال �من �أحكامه حovام

�العضوي� �القانون �أنشأ ��ع�مية، �اyؤسسات مختلف

� �مادتيه �مستقلتpن��64و�40بموجب �ضابطتpن سلطتpن

��ع�م� �ونشاط �اyكتوبة �الصحافة �بمجال �إحداهما تختص

�بمجال� �وjخرى ��لكovوني �Pتصال �طريق �عن اyكتوب

ي�نشاط��السم±ي�البصري�وخدمات�Pتصال�السم±ي�البصر 

� �jنovنت o¬واب-واب(ع� �تمكpن�). إذاعة-تلفزيون، وبغرض

�زودهما� �فقد ��tما، �اyنوطة �اyهام �أداء �من �السلطتpن هذين

�شأنه� �من �ما �لذلك، �الضرورية �والص�حيات �العمل بآليات

  .نظريا�الر½ي�بمستوى�النشاط��ع�مي

�القانون� و �نص �فقد ��يداع، �إجراءات �بخصوص أما

� �تودع �أن �ع�ى �العضوي �دورية�) 02(نسختان �نشرية �كل من

�تحرير� �يع�` �ما �اyكتوبة، �الصحافة �ضبط �سلطة لدى

�يمارسها� �كان `aال� �القضائية �الجهات �رقابة �من النشريات

�الوزير� �رقابة �من �وكذا �إقليميا �اyختصpن �الجمهورية وك�ء
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اyادة�(اyكلف�بالداخلية�كما�نص�ع�ى�ذلك�القانون�السابق�

32.(  

� �نص �أخرى، �جهة �خاصة�من �مدونة �وضع �ع�ى القانون

بمختلف�أصناف�الصحفيpن�اyحovفpن�تحدد�بموجب�النص�

�ذلك،� �جانب �إWى �للصحفي، `wxساj� �القانون �يتضمن الذي

�ع�قة� �إخضاع ��ي �بحقه �اyحovف �للصحفي �القانون اعovف

العمل�الa`�تربطه�بالهيئة�اyستخدمة�إWى�عقد�عمل�مكتوب�

�الطرفpن �وواجبات �حقوق �بدقة �اyلكية��يحدد ��ي �حقه وكذا

�استدعاء� �و�ي `×yالسر�ا� �و�ي �أعماله �ع�ى �والفنية jدبية

"opتوجه�أو�مضمون�جهاز��ع�م�" شرط�الضم�opي�حالة�تغ�

�أو� �بصري �سم±ي �اتصال �خدمة �دورية، �نشرية �كانت سواء

�عtuا �أو�التنازل �نشاطها �وكذا �ع¬j�oنovنت �إع�م هذا�. وسيلة

�ن �رفض ��ي �حقه �إWى �توقيعه�إضافة �خ¬�oيحمل �أي شر�أو�بث

�دون� �جوهرية �تغيopات �عليه �أدخلت �قد �أنه �له �تبpن إذا

  .موافقته

�الدولة� �من �ك� �العضوي �القانون �ألزم �آخر، �جانب من

�الصحافة� �دعم �أجل �من �العمل �ع�ى ��ع�مية واyؤسسات

� �مادته ��ي �نص �حيث �الدولة��127وترقي�tا، �تمنح �أن ع�ى

pالتعب� �حرية �لovقية �الصحافة�إعانات �خ�ل �من ��سيما o

� �مادته �و�ي �اyتخصصة �والصحافة �أن��128الجوارية ع�ى

. تساهم��ي�رفع�اyستوى�اy×`�للصحفيpن�عن�طريق�التكوين



398 

 

� �اyادة �نصت �فقد ��ع�مية، �اyؤسسات �عن ع�ى��129وأما

� �نسبته �ما �سنويا �تخصص �لتكوين��2%أ�tا �أرباحها من

  .الصحفيpن�وترقية�أدا¸tم�Pع�مي

كل�ذلك�يعد�من�العناصر�jساسية�لتحقيق�حرية��ع�م� و

�تبقى� �غ�opأ�tا �القانون، �مستوى �ع�ى �النظرية �الناحية من

مجرد�ح¬�oع�ى�ورق�ما�لم�تجد�طريقها�إWى�التطبيق��ي�أرض�

  .الواقع�وما�لم�تتجسد�ع�ى�مستوى�اyمارسة�العملية

  :ا)سؤولية�ع\ى�العمل�الصحفي ••••

� �القانون �عكس �دائرة�ع�ى �من �كثopا �وسع �الذي السابق

�مدير� �تشمل �جعلها �بحيث �الصحفي �العمل �ع�ى اyسؤولية

�نشاط� ��ي �اyتدخلpن �جميع �وكذا �والصحفي الجهاز��ع�مي

�هذه� �مجال �من �ليقلص �العضوي �القانون �جاء Pع�م،

اyسؤولية،�حيث�جعلها�محصورة��ي�مدير�اyؤسسة��ع�مية�

� �أو�صحافة �نشرية �كانت �اتصال�سواء �أو�خدمة إلكovونية

�صاحب� �الصحفي �جانب �إWى �أو�ع¬j�oنovنت �بصري سم±ي

�أو�الخ¬�oاyبث �اyنشورين �أو�الرسم �إWى�. الكتابة �أدى وهو�ما

رفع�جزء�من�الحواجز�أو�العوائق�الa`�كان�يعاني�مtuا�سابقا�

�ونقل� �معالجة �حرية �يخص �فيما ��سيما ��ع�م نشاط

 .التعب�opوإبداء�الرأياyعلومات�إضافة�إWى�حرية�
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  :ا)خالفات�الصحفية ••••

� �السابقpن �القانونpن �جاءا��07-90و�01-82بخ�ف اللذين

�أو�من� �عددها �حيث �من �سواء �الصحفية �باyخالفات مثقلpن

حيث�نوعية�العقوبات�اovyتبة�عtuا�خصوصا�عقوبة�السجن�

� �غاية �إWى �وصلت `aما��10الtإحال�� �إWى �إضافة �كاملة، سنوات

� �القانون�ع�ى �جاء �والجمارك، �العقوبات �قانوني أحكام

اyخالفات�اyرتكبة��ي�إطار�"العضوي��ي�بابه�السابع�اyعنون�بـ

��ع�مي �النشاط �عشر�" ممارسة �إحدى �فقط�) 11(�ي مادة

� �أصل ��133من �العضوي �القانون �احتواها �اyادة�(مادة من

116�� �اyادة �)126إWى �تضمنت �مالية��10، �بعقوبات مخالفات

فقط�دون�عقوبة�السجن�السالبة�للحرية،�مtuا�مادة�واحدة�

�قد�) 01( �إهانة �كل �من �ولحمايته �الصحفي �صالح ��ي جاءت

  .تلحق�به�أثناء�ممارسة�مهنته�أو�بمناسب�tا

� �القانون �أن ��07- 90نش�opإWى �بـ ��23جاء �تضمنت �22مادة

� �واحدة �مtuا �الذي�) 01(مخالفة �والقانون �الصحفي �صالح �ي

�ب�01-82قبله� �مtuا��22مادة�تضمنت��42ـ نوع�من�اyخالفات

� �بعقوبات�) 06(ست �كلها �جاءت �الصحفي، �صالح ��ي مواد

  .قاسية�تovاوح�بpن�السجن�والغرامات�اyالية

�عtuا� �اovyتبة �العقوبات �ونوعية �اyخالفات �عدد وبالنظر�إWى

�القانون� �فإن �للحرية، �سالبة opغ� �جميعها �جاءت `aوال

لحرية��ع�م�مقارنة�بسابقيه،�ولو��العضوي�يعد�أك�oµتكريسا
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�`Úن�ومهنpختصyالية�وصفت�من�قبل�اyأن�بعض�العقوبات�ا

�طاقته� �حدود �وتتجاوز �الصحفي �ع�ى �ثقيلة �بأ�tا القطاع

دج�الa`�يعاقب��tا�مدير�الجهاز��ع�مي��400.000,00كغرامة�

الذي�يتقا��wÜباسمه�الخاص�أو�لحساب�وسيلة��ع�م�سواء�

�مباشرة �قبل��بصفة �من �مزايا �أمو�Pأو�يقبل أو�غ�opمباشرة

دج�الa`�يعاقب��tا�كل��500.000,00مؤسسة�أجنبية�وعقوبة�

�أو� �طبي±ي �شخص �أي �إWى �اسمه �بإعارة �قصد �عن �يقوم من

معنوي�بغرض�إنشاء�نشرية��سيما�عن�طريق�اكتتاب�سهم�

  .أو�حصة��ي�مؤسسة�للنشر

  :خاتمة

�jشواط �رغم �أنه �إWى �ننوه ،opخj� �قطع�tا���ي `aال� الكبopة

� �العضوي �إطار�القانون �الجزائر��ي ��ي ��ع�م �05-12حرية

�القانون� ) 10(اyنظم�للنشاط�السم±ي�البصري��04- 14وكذا

�Pحتكار� �قبضة �من ��ع�م �تحرير�قطاع �إWى �سعيا واللذان

�أ�tما� �إ� �ممارسته، �بحرية �كفيلة �ضمانات �ووضع الحكومي

�الواقع�وغ�opقابلpن�للتطبيقمجمدان�ع�ى�أرض��شبه�يبقيان

�كاملة �وبصورة �نصوصهما��الفع�ي �إصدار �عدم �ظل �ي

�الهيئات� �تنصيب �التأخر�الكب��opي �ظل ��ي �وكذا التطبيقية

��خ�قيات� �jع�ى �اyجلس �مثل �استحدثاها `aال� الجديدة

�البطاقة� �بتسليم �اyكلفة �اللجنة �الصحافة، �مهنة وآداب

�ا �الجهاز �اyحovف، �للصحفي �توزيع�الوطنية �بإثبات yكلف
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�jرشيف� �بجمع �اyكلفة �العمومية �الهيئة �الدورية، النشريات

�ومراكز�التدريب� �معاهد �وسopه، �ومعالجته �البصري السم±ي

والتأهيل�الهادفة�إWى�رفع�اyستوى�اy×`�للعاملpن��ي�النشاط�

�ل]نتاج� �اyخصصة ��ع�مية �اyدن �البصري، السم±ي

أهم�هذا،�إضافة�إWى� .±ي�البصري وPستغ�ل��ي�اyجال�السم

ا�باعتبارههذه�الهيئات�وÇي�سلطة�ضبط�الصحافة�اyكتوبة�

سلطتpن�مستقلتpن�سلطة�ضبط�السم±ي�البصري،جانب�إWى�

 .ضابطتpن�تسهران�ع�ى�احovام�تطبيق�أحكام�هذين�القانونpن

وهو�jمر�الذي�يقلل�من�قيمة�هذين�القانونpن�ويؤثر��) ***(

  .شاط��ع�م�واyمارسة�اyهنية��ي�اyيدانسلبا�ع�ى�تنظيم�ن
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  :الهوامش

-82الجريدة�الرسمية�للجمهورية�الجزائرية،�قانون�رقم�) 1( 

���،�،�يتضمن�قانون���ع�م1982فيفري��6،�مؤرخ��ي�01

  .242،�ص�1982فيفري��9الصادر�بتاريخ��6العدد�

)2 (� �الجزائرية، �للجمهورية �الرسمية �الجريدة �رقم -90قانون

07� ��ي �مؤرخ ،3�� �1990أفريل �العدد �با-ع�م، �يتعلق ،14�

  .459،�ص�1990أفريل��4الصادر�بتاريخ�

)3(�`wxرئا� �مرسوم �الجزائرية، �للجمهورية �الرسمية الجريدة

� �18-89رقم ��ي �مؤرخ ،28�� �يتعلق���������������1989فيفري ،

� �استفتاء ��ي �عليه �اyوافق �الدستور  فيفري �23بنشر�تعديل

1989�� �العدد �الرسمية، �الجريدة �بتاريخ�����������������������9ي الصادر

  .234،�ص�1989مارس��1

�عضوي�) 4( �قانون �الجزائرية، �للجمهورية �الرسمية الجريدة

� �05-12رقم ��ي �مؤرخ ،12�� �با-ع�م،���2012جانفي � �يتعلق ،

  .21،�ص�2012جانفي��15الصادر�بتاريخ��2العدد�

)*(yا� �القانون �القانون�انتقل �صفة �من ��ع�م �لنشاط نظم

� �قانوني �مع �هو�الحال �كما �صفة��1990و�1982العادي إWى

� �اyادة �لنص �استنادا �العضوي �دستور��123القانون من

1996.  

وفقا�yبدأ�التدرج�القانوني�يحتل�الدستور�اyرتبة�jوWى�) **(

ع�ى�رأس�الهرم�متبوعا�بالقوانpن�العضوية�الa`�تأتي�مفسرة�



403 

 

�العادية��ومكملة �القوانpن �وبعدها �الدستورية ل�حكام

�الرئاسية� �اyراسيم ��ي �اyتمثلة �التنظيمية فالنصوص

�الوزارية� �فالقرارات �اyشovكة �الوزارية �والقرارات والتنفيذية

  .فالو�ئية�فالبلدية

)5 (� �رقم �قانون �الجزائرية، �للجمهورية �الرسمية -01الجريدة

09� ��ي �مؤرخ ،26�� �وي2001جوان �يعدل �jمر��������������، تمم

� ��156-66رقم ��ي ��8اyؤرخ �قانون��1966جوان اyتضمن

  .15،�ص�2001جوان��27الصادر�بتاريخ��34العقوبات،�العدد

،�01-11الجريدة�الرسمية�للجمهورية�الجزائرية،�أمر�رقم�) 6(

� ��ي ��23مؤرخ �الطوارئ،���2011فيفري �حالة �رفع �يتضمن ،

  .4،�ص�2011ري�فيف�23الصادر�بتاريخ��12العدد�

)7 (� �بتاريخ �ل�مة �اyوجه �الجمهورية �رئيس أفريل��15خطاب

2011.  

  .نفس�اyرجع) 8(

  .اyرجع�السابق) 9(

-14الجريدة�الرسمية�للجمهورية�الجزائرية،�قانون�رقم�) 10(

04� ��ي �مؤرخ ،24�� �السم±ي�2014فيفري �بنشاط �يتعلق ،

  .6،�ص�2014مارس��23الصادر�بتاريخ��16البصري،�العدد�

رئيسا�(لم�يتم�تنصيب�سلطة�ضبط�السم±ي�البصري�) ***(

مرور�أك�oµمن�أربع�،�وهذا�بعد�2016جوان��20إ���ي�) وأعضاء

)04 (� �وخمسة �القانون�) 05(سنوات �صدور �عن أشهر
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� �ل]ع�م ��05- 12العضوي �) 02(وسنتpن عن�) 04(وأربعة

� �البصري �السم±ي �بالنشاط �اyتعلق �القانون . 04-14صدور

� �تم �حيث �السيد �حمادي"تعيpن �بن �العام�" زواوي اyدير

�للسيد� �خلفا �الهيئة �هذه �رأس �ع�ى �الوطنية �ل]ذاعة jسبق

الرئيس�السابق�لسلطة�الضبط�بعد�تنحيته��ي�" ميلود�شر�ي"

�2014سبتم¬21��oبعد�أن�كان�قد�نصب��ي��2016جانفي��31

� �وزير�Pتصال �طرف �قرين"من �jعضاء�" حميد �بقية دون

�عد �البالغ �ثمانية �هذا�) 08(دهم ��ي �يعpن �أن �ودون أعضاء،

اyنصب�بموجب�مرسوم�رئاwx`�كما�ينص�ع�ى�ذلك�القانون�

�هذه�14-04 �رأس �ع�ى �قضاها `aال� �الفovة �قانونية �يطرح �ما ،

  .الهيئة

  

  

  

  
  طبع�با)ؤسسة�الوطنية�للفنون�ا)طبعية
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Par : Asma MESTOUR 

Chargée de la Diffusion  

au CREAD 

 

  

     Le présent article cherche à expliquer les compor-

tements des utilisateurs abonnés à la page Facebook 

d’ATM Mobilis. On vise à comprendre l’interactivité 

des internautes à travers le réseau social Facebook.Dans 

ce sens, une enquête a été réalisée sur un échantillon 

de164 internautes tirés d’une manière aléatoire. Nous 

avons, ainsi réalisé des entretiens avec les principaux 

acteurs du monde des TIC, ainsi qu’une étude 

descriptive de la page Facebook durant la période 

Janvier- Février- Mars 2016.Les résultats obtenus 

mettent en évidence le rôle que jouent les réseaux 

sociaux afin de tisser des liens entre l’entreprise et ses 

clients et les fidéliser. Les KPI
1
 calculés confirment une 

bonne interactivité enregistrée durant notre analyse : 

Taux d’engagement était à 48% ; taux d’activité : 

28.50%, taux de conversation 93400%. 

 

Mots-clés : Interactivité, Réseaux Sociaux, Facebook,  

ATM Mobilis,entreprise de service, secteur des 

télécommunications  
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Par. Malika DJOUZI BENKHELIF 
        Enseignante chercheure (ENSJSI) 

 

Mots clés : Analyse du discours, mise en scène de  

l’information. 

:ا�لخص  

ق�       
ّ
الذي�يتضمن��ا�نقول �بالخطابيتناول�هذا�ا�قال�إشكالية�تتعل

م�ــــــــــــــــــــــه�خطاب�يتّس ـــــــــــــــــــــــــويتم�تقديمه�ع/ى�أن) خـــــــــــــــــــرير،�إلـــــــــقــــــالت ر،ــــبــــــــــــالخ(

��7،با�وضوعية �نصه �7ي �متخفيا �يكون �الصحفي �يCDز��يAن حEن

�أخرى  �إ�شخصيات �نصه�اجهادر يتم �يظهر��7ي �وبذلك بمظهر�الصحفي

من�خYل�اختياره��ن�يعطي�الكلمة،��بتوزيع�Tدوار �فهو�يقوم. حيادال

ومن�يضع�7ي�الواجهة�ومن�يكون�7ي�الخلفية�ومن�يتم�استبعاده�تماما�

�ع/ى� �Tدوار �يوزع �الذي �ا�سرحية �مخرج �يفعل �مثلما �النص، من

   .Eنا�مثل

تسeى�هذه�الدراسة�ال�cdتندرج�7ي�إطار�تحليل�الخطاب�الصحفي�إ`ى�   

� �تسمح cdالعناصر�ال� �بعض �الخطابية�تقديم �mسClاتيجيات بتحليل

ظاهريا��الصحفي�ال�cdتلّون�الخطاب�ا�نقول�بآراء�ذاتية�دون�أن�يفقد

  .صفة�الحياد
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