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 ر ـــــــــكلمة شك
 

أسأل هللا الذي وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع أن يكلل جهد كل باحث بالنجاح و 

 الوطن.في ميدان البحث العلمي إعالء لراية العلم و خدمة  النوعيةتحقيق اإلضافة 

 

يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر لكل من كان له الفضل  و ال

 لميداني من أساتذة و زمالء العمل.مساعدتي و توجيهي و تذليل مصاعب العمل ا  في 

 

  ."محمد مرواني "و أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف 

 

دفع النفسي ن الكما أخص عائلتي بأعمق عبارات الشكر على منحي الكثير م

مذكرة التخرج هذه ،راجية من هللا عز وجل أن تكون للتفرغ للبحث و إنجاز 

 ات البحث العلمي في مجال اإلعالم.خطوة جادة من خطو
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 ة:ــــــــــــــــــــــــمقدم

مع  االزديادبالتفاقم و  آخذة اجتماعيةومشكلة  ،ملجتمعاتظاهرة تعاني منها الكثير  من ا يعتبر التسول 

ي ال املنتشرة الت االجتماعيةوتعد ظاهرة التسول أحد أبرز األمراض  ،حاالت البطالة و الفقر و التشرد انتشار 

و من  ،إلى مظهرها العامو تس يء  فات التي تشوه صورة املجتمعاتإحدى ال  ،و يخلو منها مجتمع في العالم 

 مقلقا انتشاراأنها عرفت في السنوات األخيرة تزايدا مخيفا و  املعروف أن ظاهرة التسول قديمة نوعا ما ،إال 

 املساجد و ال الطرقات و األماكن التي تعج باملواطنين . ،فلم تعد تستثني ال األسواق و 

عواطف الناس ،وهذا ما يالحظه كل  الستمالةإلى أساليب و طرق جديدة  يلجئون ن صبح املتسولو و أ

من يتجول في الشوارع العامة ،و إن كنا ال ننكر وجود بعض الحاالت الحقيقية ألناس عاجزين عن العمل و 

 ف اليوم انزالقاظاهرة التسول أصبحت تعر  ،إال أناإلعاقة  أو يش ألنفسهم بسبب املرض توفير لقمة الع

خطيرا و خاصة في السنوات األخيرة و ظهور أساليب و حيل متنوعة يكون أبطالها متسولين إتخذوا من هذه 

في هذه الظاهرة القديمة  االنتباهيلفت  لكن ما ،للربح السهل و السريعوسيلة  باعتبارهاالعادة مهنة لهم 

تدر على أصحابها األموال وشك أن يتحول إلى مهنة من األطفال هذا املجال الذي يالجديدة دخول العديد 

في هذه التجارة  باستثمارهمم و جهلهم لحقيقة األمور و يقو  ببراءتهممن يستغل األطفال  فمنهم، الطائلة

 باستعمالو أحاسيسهم ،حيث أصبح التسول  همب على أوتار مشاعر استعطاف الناس و اللعاملربحة عبر 

  !! املساجد ،وحتى في الطرق السريعةاألطفال ظاهرة مألوفة نشاهدها عند إشارات املرور ،أمام أبواب 

 املال مشهدا مؤملا ،بغض النظر عنوبمختلف السبل التي ينتهجونها يظل مشهد مد يد طفل صغير لطلب 

طفل هو ان الطبيعي للحجم الضرر النفس ي و الجسدي الذي قد  يتعرض له الطفل ،و من املعلوم أن املك

البيت و املدرسة و ليس الشارع ،وعندما تتعلق القضية بالطفل يصبح من الواجب الوقوف على املشكلة و 

هؤالء األطفال وضعية   استمرار معرفة دوافعها ووضع الحلول لها بمشاركة الجهات املعنية للحيلولة دون 

في وزارة التضامن و النشاط  مسئولون ذي يؤكد فيه املتسولين و إبعادهم عن حياة التسول ،وفي الوقت ال

 مسئولون غياب أرقام رسمية تحص ي التسول و عدد األطفال املستغلين في هذه التجارة ،يعترف  االجتماعي



 ب

 

ة هذه الظاهرة محذرين من التداعيات السلبية و الخطيرة لها ـ،كونها مرتبطة بالتحوالت باتساع رقع آخرون

ألف  20و 15 ملاضيين ،وتحص ي الجزائر مابينعلى املجتمع الجزائري خالل العقدين ا التي طرأت االجتماعية

منهم يستعملون في التسول ،وقد بادرت % 50املدن الكبرى و الصغرى للوطن، طفل متشرد على مستوى 

من عدد من األطفال  اتخذتبإنجاز دراسة ميدانية  2008الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث سنة 

يعيشون من األطفال املتشردين  % 50املتشردين بعدد من واليات الوطن عينة لها ،بينت نتائجها أن أكثر من 

عليهم التسول ، و إن كانت هناك محاوالت تقوم بها السلطات بين الفينة و األخرى للحد من هذه  مما يدره

 ،ين و إحالتهم على مؤسسات التضامنهؤالء املتسول اللتقاطخالل القيام بحمالت " تطهيرية " الظاهرة ،من 

 بهم ،وكذا على بعض الجمعيات املتخصصة في رعاية األطفال. حيث يتم التكفل 

في بشكل يدعو إلى القلق  انتشرتأردنا من خالل هذا العمل تسليط الضوء على ظاهرة خطيرة 

تمكن من اإلحاطة الجزائري ،وحتى نسول عند الطفل السنوات األخيرة في املجتمع الجزائري ،وهي ظاهرة الت

 علينا تقسيم البحث إلى العناصر التالية :  كان  بها  بالظاهرة من جميع الجوانب الخاصة

 الذاتية، و املوضوع املوضوعية و  اختيار اإلطار املنهجي للموضوع و الذي تطرقنا فيه إلى تحديد أسباب 

  أهدافه.أهمية املوضوع و 

بشكل عام عبر تعريف  الريبورتاجحاطة باملوضوع و الذي تناولنا فيه التعريف بموضوع اإل جانب 

الظاهرة و تحديد املفاهيم املتعلقة بها ،وذكر أسبابها في املجتمع ،وعرض اإلحصائيات الخاصة بها في الجزائر 

 ،وكذا اإلجراءات املعمول بها للحد منها . 

اإلعالمية و  خصائصهو  الريبورتاجذي تعرضنا فيه إلى تعريف فصل خاص بالنوع الصحفي املختار ال

  بنيته.أنواعه و 

بداية بمرحلة ما قبل  الريبورتاجاإلطار التطبيقي الذي قمنا من خالله بالتطرق إلى مراحل إنجاز 

  املوضوع.إلى مرحلة ما بعد اإلنتاج و في األخير خاتمة  اإلنتاج، وصوال مرحلة  اإلنتاج، إلى
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 الموضوع :  اختيارأسباب 
، و ألطفال في الجزائر من باب الصدفةحول ظاهرة تسول ا الريبورتاجلموضوع  اختيارنام يكن ـل

 الموضوع وهذا  الختيارإنما هناك عدة أسباب ذاتية منها وموضوعية تضافرت لتشكل لنا حافزا 

  هي:

 : األسباب الذاتية 
  دراسة الظاهرة من  الدراسات، ومحاولةالفضول العلمي و الميل الشخصي لهذا النوع من

  فهمها.جوانب متعددة للتمكن من 

 خروج الظاهرة من الطابع الخفي إلى الطابع المعلن. 

 فتها الجزائر في التي عر االقتصاديةو  االجتماعيةالموضوع خاصة مع التحوالت  أهمية

 .السنوات األخيرة

  التسول، محاولة تسليط الضوء على الظاهرة لكشف أسباب ممارسة المتسولين لفعل

  تحديدا.األطفال الصغار في ذلك  استخدامهمالغرض من  ومعرفة

  المالحظة اليومية للظاهرة و التي أصبحت تشكل نقطة سوداء في المجتمع و تشوه المظهر

 العام للبالد . 

 األسباب الموضوعية :

 التي تناولت هذه الظاهرة لدراساتقلة ا. 

 ول األطفال في الجزائر و أسبابهاالتعرف على واقع ظاهرة تس. 

  لمعرفة حجمها وما وصلت إليه  بجوانبها، وذلكمحاولة فهم الظاهرة من خالل اإللمام

  المجتمع.تأثيرها داخل  اليوم، وكذا

 باب الظاهرة و التعرف عليها بدقةالبحث عن أس . 

 لظاهرة تسول األطفال في الجزائر عبر دراستها من مختلف جوانبها ل الحاجة إلى وضع ح

 . استخالص حل لتلك المشكلةالنتائج منها ،و التي قد تؤدي إلى  استخراجو تحليلها و 

 التدريب على البحث العلمي. 

 أهمية الموضوع :
تبر دراستنا ،لذا تعرفة العلميةإن أساس البحث العلمي هو اإلحساس بأهميته في تطوير المع

،كظاهرة أخذت ل ظاهرة تسول األطفال في الجزائروتتمحور دراستنا حو ،كمادة إعالمية جديدة
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أهمية دراستنا في النقاط حقيقية ،وتتخلص  اجتماعيةو التزايد و أصبحت تشكل مشكلة  االنتشارفي 

 :التالية

 .الموضوع وحاجته للدراسة 

 هذه الفئة  األسرة، وممارسةة داخل المجتمع و كون أن فئة األطفال هي الفئة األكثر أهمي

 الظاهرة.منا البحث عن عوامل ظهور هذه  استوجبو  انتباهنالفعل التسول لفت 

  يمكن أن تكون هذه الدراسة بمثابة دراسة سابقة لبحوث مستقبلية و إضافة علمية لمختلف

 الدراسة.تبرز أهمية هذه  البحوث، وبهذا

 أهداف الموضوع :
تم تحديد  تحقيقها، وقدة أو بحث هدف أو مجموعة من األهداف يسعى الباحث إلى لكل دراس

  التالية:أهداف دراستنا في النقاط 

 .معرفة أسباب الظاهرة 

 محاولة الوصول إلى نتائج علمية من خالل دراسة هذه الظاهرة. 

  باستغالل األطفالبعض المتسولين للتسول  امتهانالتعرف على أسباب و عوامل. 

 تسولون في ممارستهم لتلك الظاهرةعرفة األساليب التي يتبعها المم. 
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 :التعريف بالموضوع

اليت عرفت منذ املاضي و لكن بأساليب و صور ختتلف عما هي  التسول، وي اجملتمع اجلزائري من ظاهرة ــيعان

 ..الشعوذة.أو  أخرى، كالعرافةهذا السلوك بطريقة مباشرة و إمنا مرهون بأعمال  احرتاف اليوم، فلم يكنعليه 

خلروج العلين األخرية ،و هي ا اآلونةأما اليوم و نظرا للتغريات اجلديدة اليت طرأت على جمتمعنا ،خاصة يف 

بأساليب و طرق مباشرة ،حىت أهنا أصبحت تدر أمواال طائلة على أصحاهبا  استعطافهمو دي للمارة املتسولني و مد األي

 .1يتها املواطن البسيط من غري بذل اجلهد لكسب أكرب عدد من األموال يكون ضح

 اجتماعيةذوي اإلعاقة فقط بل تعدت كل هذه الفئات لتمس فئة ظاهرة عند النساء أو الشيوخ أو و مل تتوقف ال

 اآلخرينوهي فئة األطفال ،حيث يتم جتنيد املئات منهم يستعان هبم جللب شفقة  ،سة و ذات أمهية كبرية يف اجملتمعحسا

قادرين على عاجزين عن توفري ما حيتاجون إليه يف حياهتم اليومية و غري  باعتبارهمال ؤهلالء الذين ال يتوانون عن دفع امل

 . فرض ذاهتم يف اجملتمع

املفاهيم  االزدياد بعضيف  اجتماعية أخذتل األطفال يف اجلزائر كظاهرة موضوعنا حول تسو يف لقد تناولنا 

 كاآليت:هي   تناولناها، ووجب اإلشارة إىل بعض املفاهيم األساسية اليت  للموضوع، فمبدئيا احملددة

 التسول

 . لت له نفسه كذا، مبعىن زينت لهو سو  ،من الفعل )سول( :لغة

 وسول له الشيطان :أغواه 

 لك و أنا سويلك يف األمر:عدي

  " اآلن أدد  نفسي عند الموت شيئا اللي اللهم إال أن تسول "  :و يف حديث عمر رضي اهلل عنه

                                       
 .180، ص 2004ملصرية للنشر ،اإلسكندرية ، ة ا: املتسولون و برامج رعايتهم يف الدول النامية ،املكتبشتا عليأ- 1
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،هذا قول يعقوب عليه السالم لولده حني  دميل "ل سولت لكم أنفسكم أمرا ،فصبر "ب: التنزيل العزيزو يف 

زينت لكم أنفسكم  أي ،أمرا يف شأنه أنفسكم أخربوه بأكل الذئب يوسف ،فقال ؤهم : ما أكله الذئب بل سولت لكم

 . ونأمرا غري ما تصف

 "أوتيت سؤلك يا موسى" اإلنسان، وقرئالسلال ما يسأله  )سأل(، وو أصل كلمة تسول مأخوذة من الفعل 

تزيني النفس ملا حترص عليه و  :ليت حترص النفس عليها ،و التسويلة ااحلاج؛ . يقول الراغب: السللاؤهمزباؤهمز و بغري 

 .1تصوير القبيح بصورة احلسن 

عطفهم و كرمهم ،إما  باستجداءالتسول هو طلب املال أو الطعام أو املبيت من عموم الناس  :اصطالحا

بعاهات أو بسوء احلال، بغض النظر عن صدق املتسولني أو كذهبم ،و التسول هو طريقة غري مشروعة لكسب الرزق و 

 و املنعدم .أذوي الدخل احملدود  أو ة ما تنتشر بني الفقراء من الناساحلسنة ،عاد استجداء

 قول ل ،وجيعل منه حرفة له ومصدرا وحيدا للرزق ،يو املتسول ،هو الشخص الذي يعيش على ما يدره عليه التسو 

 .2ة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورةالسلال حرام يف األصل ،و إمنا يباح بضرور أبو حامد الغزايل رمحه اهلل: 

  الطفل:

املولود مادام ناعما  كلمة مفرد مجعها أطفال ،وهي اجلزء من الشيء ،وِطفل بكسر الطاء و تسكني الفاء ،لغة :

 . دون البلوغ

 أول الشيء الطفل:و 

  بلوغه، ويطلق للذكر واألنثى.املولود حىت  حياة: أول و الطفل

                                       
 .43، ص 1993 ،1ط  العريب، بريوتملسسة التاريخ  العرب،لسان منظور:ابن - 1

م اإلجتماع ختصص سوسيولوجيا  علو مسرية خمتاري ،ظاهرة تسول األطفال يف اجملتمع اجلزائري ، دراسة ميدانية يف مدينة مخيس مليانة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف سعيدة عيوش- 2
 .8، ص  2016،  2015العنف و العلم اإلجرامي ،جامعة اجلياليل بونعامة ،مخيس مليانة ،اجلزائر ، 
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مصطلح الطفل بناء على قاموس أكسفورد على املولود البشري حديث الوالدة حىت يبلغ سن الرشد ويطلق 

  .1رحلة اليت يعيشها الطفل مرحلة الطفولة امل،وتدعى 

و اليت تبدأ  فإنه مبين على املرحلة العمرية األوىل من حياة اإلنسان ،االصطالحإن مفهوم الطفل يف  :اصطالحا

وله تعاىل: وهو كما جاء يف ق ن الكرمي عن هذه املرحلة لتضع مفهوما خاصا ملعىن الطفل،آيات القرآبالوالدة ،وقد عربت 

كلية على البيئة احمليطة به بصورة شبه   باعتماده،إذ تتسم هذه املرحلة املبكرة من عمر اإلنسان "ثم يخردكم طفال"

 .2،وتستمر هذه احلالة حىت سن البلوغ

 :  أسباب ظاهرة التسول في المجتمع

رة يف جمتمعنا، و إن تفشي ظاهرة التسول عند الطفل اجلزائري تعد نتاج عوامل متعددة و اليت أصبحت جد منتش

 3فعل التسول لدى األطفال مايلي:  احرتافمن األسباب امللدية إىل 

  األخرى، كالطالق و ضعف  االجتماعيةالتحول الرهيب يف اجملتمع اجلزائري ،و الذي له عالقة بعديد الظواهر

 السلطة األبوية و غريها. 

  العيش.احلاجة إىل املال لتأمني أبسط ضروريات والبطالة و العوز الفقر و  

  ينتج عنه من اجلهل وعدم التوجيه السليم للطفل حنو األساليب السلوكية  إىل املعرفة والعلم ومااالفتقار

 .االجتماعية

  4القيم.و الضعف األخالقي و التخلي عن  االجتماعيغياب التكافل  

 الذي ال ميكن للدخل  املخدرإىل حماولة احلصول على املال لشراء  اإلدمان الذي يلدي إىل حالة من العوز تدفع

 . املخدرعلى العادي لدى للشخص أن يغطيه ،مما يدفع به إىل التسول لتأمني املبلغ الذي ميكنه من احلصول 

                                       
 .171ع السابق ، ص منظور :املرج ابن- 1

 .9عيوش و مسرية خمتاري ، املرجع السابق ، ص  ةسعيد- 2

 .61، ص 1980 للنشر، بريوت،الكتاب  الشحاذون، دارالظرفاء و املنجد:صالح الدين - 3

 . 70، ص  1998فاروق حممد العاديل :ظاهرة التسول ،مركز البحوث و الدراسات اإلجتماعية ،القاهرة،  4
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 1ة السيئة و رفقاء السوء الذين يشجعون الفرد على السلوك غري السوي ،ومنه التسول بالصح. 

 طفال أأقاا  ومعطيات  :ظاهرة تسول األ

،وأصبحت مصدر إزعاج  ظاهرة التسول اليت حتولت إىل مهنة قائمة بذاهتا بدأت تنتشر يف أغلب الشوارع اجلزائرية

األطفال الصغار يف هذه  استعمالحقيقي للمواطنني الذين مل يتعودوا على رؤية تلك الصور املشينة ،و خباصة فيما خيص 

قدر البعض عددهم بأكثر من ذلك ،علما يوم الثالثة ماليني ،يف املقابل يوز عدد املتسولني الالظاهرة ،و يف حني يتجا

كثري اليوما بعد يوما ،بعدما باتت مهنة دقيقة حتصي الظاهرة ،ويالحظ زيادة أعداد املتسولني أنه ال توجد إحصائيات 

 االجتماعي، كما تلكد رئيسة مصلحة العائلة و التالحم  2جلين األموال تعد فرصة جيدة  أهنامن املواطنني ،خصوصا و 

أن التسول ظاهرة غري مقبولة ينبغي الوقوف عندها من طرف الدولة و اجلهات املختصة ،حيث مت  "مهداوي عقيلة "

عديدة أو كوسيلة للكسب السريع ،مشرية إىل وجود عجز يف إحصاء  اجتماعيةتسجيل حاالت متفرقة ترجع إىل ظروف 

 10يف السنوات األخرية ،حيث سجل عددا يبلغ عرب خرجاهتا امليدانية الظاهرة ،إال أهنا سجلت أرقاما معتربة  هذه

طفال متسوال  17،كما مت تسجيل  2017طفال سنة  18،و  2016طفال متسوال سنة  26،و 2015أطفال سنة 

 للتكفل هبم .مراكز الطفولة املسعفة من الشارع و توجيههم إىل  انتشاؤهمعلى مستوى املديرية ،مت  2018سنة 

هم  و األطفال يف هذه التجارة املرحبة ،ليست جمرد  باستغاللر املتسولني و تقوم مسألة وجود شبكات منظمة تدي

يف حديثها أن اإلحصائيات احلديثة تفيد بوجود  "مهداوي"تربز كما يعتقد البعض و الدالئل على ذلك كثرية ،حيث 

يف التسول من طرف أوليائهم أحيانا ،أو من طرف  استغالؤهماملتسولة عرب تراب الوالية يتم  عدد كبري من األطفال

متواصل ،فهلالء األطفال يقفون ضحية يف يد شبكات  ازديادمر يف هذا اجملال ،وهذا ما جيعل أعدادهم يف ثشبكات تست

                                       
جريدة الشروق اليومي منوذجا ،مذكرة لنيل شهادة ولوجية على عينة من الصور الكاريكاتورية ،يعجاج مسية و بن حاج الطاهر فايزة :املعاجلة الصحفية لظاهرة التسول يف اجلزائر دراسة سيم- 1

 . 13، ص  2018 - 2017و التنمية املستدامة ،جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة ،اجلزائر،  إلعالم و االتصال ،خنصص وسائل اإلعالماملاسرت يف علوم ا

 .179علي : املرجع السابق ، ص  أشتا- 2
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ا إىل خمتلف املخاطر الصحية ناهيك خمتصة وعصابات تتاجر هبم و تتخذ من التسول مهنة ،حيث تعرضهم من خالؤه

  والنفسية . االجتماعيةعن األضرار 

 اإلدراءات المتخذة للحد من الظاهرة:

تنص أغلب التشريعات اجلنائية على جترمي  ،اجتماعية و أخطار أمنيةو نظرا ملا تشكله هذه الظاهرة من مساوئ 

من  195عه املادة املشرع اجلزائري التسول باألطفال بتشري،حيث جرم 1القصر و من يتخذه مهنة له  باستخدامالتسول 

: "يعاقب بالسجن من شهر إىل ستة أشهر كل من إعتاد ممارسة التسول يف أي مكان كان ،وذلك رغم قانون العقوبات

سجن :"يعاقب بالمكرر  195أو بطريقة مشروعة " و املادة وجود وسائل العيش لديه أو إمكانية احلصول عليها بالعمل 

سنة أو يعرضه للتوسل" ،وتتضاعف العقوبة إذا كان  18من ستة أشهر إىل سنتني كل من يتسول بقاصر مل يكمل 

 االجتماعيةمرتكب اجلرم من أصول الطفل أو شخص ،ميلك سلطة عليه ،بينما يعفي القانون أصحاب الوضعيات 

رة تتفاقم يوما بعد يوم ،وبات عدد األطفال املتسول هبم الصعبة و املعقدة من العقوبة ،غري أن الواقع يشري إىل أن الظاه

 .شوارعنا إال أكرب دليل على ذلك حيصى وما الو ال يعد 

األبوين مسلولية إن املشرع اجلزائري مل يعطي مادة صرحية حول من يتحمل مسلولية هذه اجلرمية ،غري أنه حيمل 

فإن باملقابل  .انب النفسي والرتبوي ،وقد ورد نص يف ذلكحبيث يعد التسول إساءة للطفل من اجل ،اإلساءة لألطفال

من قانون العقوبات السالفة الذكر هي عقوبة غري رادعة ،ومن األفضل أن يتم  195عقوبة احلبس اليت تنص عليها املادة 

صال و العالقات يلكد رئيس خلية اإلتكما  ذافريهابتدابري أخرى ،فقد ثبت أن املادة مل يسبق ؤها أن طبقت حب استبداؤها

ؤهذه  امتهاهنمإليهم حول أسباب  لالستماعالعامة بأمن والية مستغامن "زيتوين حممد األمني " أنه يتم حتويل املتسولني 

االعتياد لدى املتسول ،خاصة إذا مل يتوفر فيه شرط  ب جيب مراعاة اجلانب اإلنساين  واالجتماعياملهنة ،ولكن يف الغال

 . بصفة يوميةو هو مزاولته للتسول 

                                       
  .35، ص  1952( ديسمرب 5-4العدد ) ،املتسولون ،جملة املنهل ،الكويت األنصاري عبد القدوس :التسول و- 1
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و اإلنسانية ،وشدد العقوبة ضد من يستخدم األطفال يف التسول  االجتماعيةفاملشرع اجلزائري راعى هذه احلاالت 

 سنة من عمرهم.  18و بصفة خاصة القصر الذين مل يتموا 

ومن ، اجملال لتفاقم الظاهرة من جهة حيف اجلزائر من شأنه أن يفس 1إن عدم الصرامة يف تطبيق قانون التسول 

يف إطار مكافحة الظاهرة ال يتعدى الورق  اإلجراءاتجهة أخرى تشجيع فئات أخرى ملمارسة هذا السلوك ،ولعل أبرز 

و إقرار القوانني  ،إجناز خمطط وطين حملاربة التسول مع وزارة التضامن الوطين و األسرة حول اتفاقيات،كاملصادقة على 

 كل هذا مل مينع بقاء األطفال يف الشوارع .   أناألطفال فيه، غري م هذا الفعل ،و اليت متنع اليت جتر 

                                       
 .40، ص  989العدد ،  21/08/2016ة جملة األلوك -السعيد الصمدي :اإلصالح اإلجتماعي يف اإلسالم ،ظاهرة التسول منوذجا- 1
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  املختار:النوع الصحفي 

 املصور  الريبورتاجقالب   باختيار لقد قمنا 

 : الريبورتاجتعريف 

الفرنسية أو اإلنجليزية إلى العربية "بالبيان الصحفي " أو "نقل   Reportageتترجم كلمة  لغة :

 . 1األحاسيس " أو "التصوير الحي "

أي املخبر الصحفي ـوتعني نقل الش يء   Reporterإنجليزية مشتقة من كلمة   Reportageأصل كلمة 

 من مكان 

 األصلي.إلى مكانه إلى أخر أو إرجاع الش يء 

بالعربية "املحقق  Reporter اسميقابل  باالستطالع، و في اللغة العربية  الريبورتاجوهناك من يربط 

كان للحصول على األخبار و و ينتقل إلى عين امل بالريبورتاجالصحفي " و يدل هذا على الشخص الذي يقوم 

2نقلها إلى مقر الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزيون .

 

يسلط الضوء على ظاهرة أو منطقة أو  استطالععرفه األستاذ  ساعد ساعد  على أنه  :اصطالحا

و املكاني  مانيز الواقعة ما ،أسلوبه قريب جدا من الصياغة األدبية، يمتاز بجمالية اللغة و يركز على الوصف 

 3.ح من خالل أحاسيسه و رؤيته ملا الحظ و شاهد وسمع يه و تتدفق شخصية كاتبه بشكل واضو الفاعلين ف

ون الكتابة الصحفية ،يقوم بتصوير الواقع و نقله نوعرفه الدكتور محمد لعقاب على أنه فن من ف

 على الوصف و السرد. تمتع بمقدرةأن ي الريبورتاجكتب يإلى الجمهور ،ويجب على الصحفي الذي 

 

                                       
  .84، ص  2010للطباعة و النشر و التوزيع اجلزائر ،الطبعة الثانية ، حممد لعقاب :الصحفي الناجح ،دار هومة - 1

 .181، ص  2009ساعد ساعد ،فنيات التحرير الصحفي ،دار اخللدونية للنشر و التوزيع ،القبة ،اجلزائر ،الطبعة الثانية ، - 2

 .186ص  السابق،املرجع - 3
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روبي بأنه شكل من أشكال التعبير الصحفي الذي يخبر عن حقائق و يعالج و و عرفه الدكتور محمد الد

الظواهر و األحداث و حاالت حقيقية بأسلوب أدبي بهدف الكشف عن تناقضاتها و تقييمها و إصدار  األحكام 

  1بشأنها . 

هو النوع  الريبورتاجتختلف كثيرا و يمكن تلخيصها في أن  و بالرغم من تعدد التعريفات إال أنها ال 

بتقديم تقرير عن الواقعة لكن يترك شخصيته و  ينبال، ال يكتفي فيه الصحف الصحفي الذي يعتبر األكثر 

 األحداث و السرد و املعالجة .  اختيار حساسيته تدخالن في 

بتسليط الضوء على ظاهرة  هالتحليلي الذي قمنا من خالل الريبورتاجفي مذكرتنا على  اعتمدناو لقد 

و املتمثلة في ظاهرة تسول األطفال و أسبابها ،و ركزنا على معرفة الجهات  في املجتمع الجزائري، متفشية

على مشاهد و صور تخص أشخاصا  الريبورتاج احتوى املسؤولة عن تمدد الظاهرة إلى هذه الحدود ،حيث 

على مشاهد مختلفة و  ريبورتاجنافي  اعتمدناو قد  ،العمرية من أجل تحصيل املاللفئة يستغلون هذه ا

لقطات متنوعة بين العامة و املقربة و حركات كاميرا متعددة من زوم و نانوراميك و ترافلينغ بزوايا متعددة 

 . ريبورتاجلل االجتماعيموسيقى تتناسب و الطابع  استعملناكما 

 :  الريبورتاجخصائص 

 في النقاط التالية الريبورتاجن إدراج خصائص يمك : 

  نقل األحداث ير حواسه للجمهور فييقوم بدور الشاهد املفضل الذي يعترك الصحفي ي الريبورتاج

  الصحفي.عاشه  يجعل الجمهور يعيش ما سمعها، و و كما  رآهاكما 

 عد هذا النوع الصحفي شكال من أشكال توصيل الجمهور إلى ما هو أصيل في الواقع خاصة في ظل ي

  2زيدها تعقيدا و تنوعا .فتالتطورات التي تطرأ على الحياة 

                                       
 .174، ص  1996العربية للدراسات و النشر ،الطبعة األوىل ،بريوت ،  حممد الدورويب :الصحافة و الصحفي املعاصر ،املؤسسة- 1

 .140، ص  2007، الطبعة الثانية ، نصر الدين العباضي ، إقرتابات نظرية من األنواع الصحفية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون اجلزائر - 2
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  ترك هامشا و ي واحد، وسات اإلعالمية في موضوع الواقع كما هو في كل املؤس الريبورتاجيصور فن

  1مباشرة.ة غير بطريقمتسعا إلبداء التوجهات 

  يتطلب قدرا كبيرا من الصراحة في نقل األخبار  األفعال، و يتضمن جانبا ذاتيا و بعدا نقديا لألشياء و

  2عناصره.و 

  بالحدث في حد ذاته بمعنى أن  اهتمامهعلى الجانب اإلنساني في الوضع أكثر من  الريبورتاجيركز

ليبرز العواطف التي يثيرها  ،ما أو مسببهالعيان و لضحايا حدث الصحفي يعطي الكلمة لشهود 

  3الحدث أكثر من السياق الذي جرى فيه .

  هي لغة الحياة اليومية ،تستخدم فيها جمل قصيرة و كلمات ملموسة ،كما يتضمن  الريبورتاجلغة

 و الروحية .األشخاص املعنيين بالحدث للتعبير عن حالتهم الفكرية  شهاداتإستمجموعة من 

  بل يعبر بكثافة عن بعض العناصر  ،و عاشه رآهببساطة كل ما  ريبورتاجهالصحفي ال يصف في

 4الصور الجمالية التي تحول ما هو شخص ي إلى نموذجي . باستخداماملوصوفة 

 : الريبورتاجأنواع 

  أهمها: للريبورتاجهناك عدة تصنيفات 

 املوضوع  ريبورتاجالحدث و  ريبورتاج األول:التصنيف 

 الحدث ريبورتاج : 

التلفزيون ،و  نية و مباشرة خاصة في اإلذاعة وآهو تغطية صحفية حديثة مرتبطة بالحدث و تكون 

  5هذا النوع أقرب إلى التقرير الصحفي لوال جمالية اللغة و األسلوب و الوصف الطاغي على لغة الصحفي .

                                       
  .187ص  السابق،املرجع ساعد:ساعد - 1

 . 103، ص  2008عبد العال رزاقي ، مهارات الكتابة اإلعالمية ،دار الصبح اجلديدة ،  - 2

 . 140نصر الدين العياضي :املرجع السابق ، ص - 3

 .141،  140ضي :املرجع السابق ، ص نصر الدين العيا - 4

 .104اعد ساعد:املرجع السابق، ص س- 5



17 

 

  : ربورتاج املوضوع 

،و ال يلتزم بتقديم أخبار و معطيات مرتبطة بالحدث  اآلنيةهو الذي يدور حول القضايا و األحداث غير و 

  1بعينه ،بل ينطلق منها لرصد نبضات املجتمع و تقديم السلوك اإلنساني . 

  غير املباشر  الريبورتاجاملباشر و  ريبورتاجال  الثاني:التصنيف 

 املباشر: الريبورتاج 

الذي يقوم فيه الصحفي من الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزيون بالنزول إلى امليدان و  الريبورتاجهو ذلك 

املؤسسة اإلعالمية التابع لها بنشره أو بثه ليصبح هذا اإلنتاج خاص بهذه  ريبورتاجه، وتقوميجري 

 2املؤسسة.

 غير املباشر : الريبورتاج 

الذي تنتجه وسيلة إعالمية ما كوكالة األنباء مثال ،ثم تقوم وسيلة إعالمية أخرى  الريبورتاجهو ذلك 

هنا ليس من إنتاج تلك  الريبورتاجأو تلفزيون بشرائه لتنشره أو تبثه ،أي أن سواء كانت جريدة أو  إذاعة 

  3الجريدة أو اإلذاعة أو التلفزيون ،إنما هو من إنتاج غيرها .

  الريبورتاجموضوع  بيعةطحسب  :الثالثصنيف الت

 ملوضوع منها:ا لطبيعة بورتاجات تبعاير لنجد في هذا التصنيف عدة أنواع ل

سياس ي ريبورتاج: 

 ة و األحداث و الوقائع فيه لها عالقة بالسياسة كقضايا األمن و اإلرهاب . يسياس هقضايا

اجتماعي ريبورتاج : 

 التشرد.البطالة و  الطفولة، املخدرات،كاملرأة،  االجتماعيةويرتبط مضمونه باملواضيع 

                                       
 .144نصر الدين العباضي : املرجع السابق ، ص  - 1

 .86حممد لعقاب :املرجع السابق ، ص - 2

 . 87املرجع نفسه : ص - 3
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 ثقافي ريبورتاج : 

املثقفين  جمهور  استطالعو امللتقيات الفكرية  ،يدور حول املواضيع الثقافية كاملطالعة و التردد على املكتبات

 .غيرها ..و الثقافية.حول القضايا 

 سياحي: ريبورتاج 

 .الخ .ات السياحية .عالتي تركز على املناطق و األمكنة و املنتج الريبورتاجاتو هو من 

 قضائي: ريبورتاج 

و يتعين على الصحفي الذي  االجتماعيةاملواضيع  املختلفة، خاصةو هو نوع يرتبط عادة باملحاكم و القضايا 

  قانونية.أن يكون له ثقافة  الريبورتاجيقوم بهذا 

 رياض ي: ريبورتاج 

الرياضية و جمهور الرياضيين و املشجعين و كل ما  املنشآتق باملواضيع الرياضية كإستطالع يتعل ريبورتاجهو 

 له عالقة بالرياضة .

 حربي: ريبورتاج 

..وغيرها املسلحة.و التوترات و النزاعات  الساخنة، كالحروبوهو من األنواع الهامة فهو يدور في املناطق 

،وكيفية أن يكون للصحفي تدريب خاص من الناحية البدنية  الريبورتاجاتمن  النوع ،ويشترط في هذا

 1الوقاية و التعامل مع املسلحين ،وغيرها من األمور الضرورية في حالة الحرب. 

  :الريبورتاجبنية 

                                       
 .89، ص  88حممد لعقاب :املرجع السابق ، ص - 1
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املسبق مثله مثل التحقيق و املقال الصحفي  من األنواع الصحفية التي تعتمد على التحضير  الريبورتاج

و املميزات التي  الريبورتاجمن خصوصية   انطالقااملكتوبة أو املسموعة أو املرئية و ،و هذا سواء في الصحافة 

 استعمالالحدث تفرض  آنيةأن  باعتبار يقوم على الهرم املقلوب  اآلني الريبورتاجيتصف بها ،فإننا نرى أن 

على  االعتماداملوضوعاتي حيث يتم فيه  الريبورتاجهذا النوع الفني ، في حين يستعمل الهرم املعتدل في 

 . ويقشعنصر الت

بته تتعلق اكغيره من األنواع الصحفية من عنوان ،مقدمة ،جسم و خاتمة ،وكت الريبورتاجو يتكون 

 .إبداعي أوال و قبل كل ش يء  الريبورتاجباإلبداع الصحفي ألن 

 العنوان:

أو حساس جدا ،فهو الواجهة  اختيارهيلعب العنوان دورا أساسيا في متابعة الجمهور له و ذلك فإن 

 للقارئ أو املستمع أو املشاهد . االستئنافنقطة 

وصفية  الريبورتاجمن عنوانين :إشارة و رئيس ي ،ويجب أن تكون العناوين في  الريبورتاجيتشكل عنوان 

 1. الريبورتاجتعبر بصدق  وشفافية عن مضمون 

 املقدمة:

جرارة تسمح للمتتبع بالدخول في املوضوع دون الشعور بذلك ،فإن  الريبورتاجيجب أن تكون مقدمة 

املكتوب عن املسموع و عن  الريبورتاجاملقدمة هي املدخل التمهيدي للحديث عن املوضوع ،وتختلف مقدمة 

هي السيدة في الصحافة املكتوبة ،وامليكروفون في اإلذاعة ،و الكاميرا في التلفزيون ،و لعل  املصور ،فالكلمات

 2دفع البعض إلى القول بأن الكتابة للصحافة ليست الكتابة لإلذاعة و التلفزيون .ما هذا 

 :للريبورتاجو يرى البعض أن هناك ثالث مقدمات صالحة 

 مناسبة.بأي طريقة يراها  الريبورتاجوضوع مليقوم الصحفي بالتمهيد  :املقدمة التمهيدية 

                                       
 .188عد ساعد : املرجع السابق ، ص سا- 1

 .92حممد لعقاب :املرجع السابق ، ص- 2
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 موقع املدينة الريبورتاج، مثليحدد من خاللها الصحفي موضوع  :مقدمة تحديد املكان. 

 : التشرد  االنتحار ،مثل  الريبورتاجيحدد من خاللها الصحفي موضوع  مقدمة تحديد املوضوع،

  1،وغيرها من املواضيع .

  الجسم:

ع الحدث أو املوضوع يأخذ بعض السمات من األدب ،فإنه يسعى إلى تصوير واق الريبورتاجنظرا ألن 

على جوانب الزمان و املكان و الفاعلين فيها ،و بأسلوب تعبيري بليغ يشعرك باملشاركة من  اكما هو ،مركز 

على لغة املشهد  الريبورتاجالنص في الصحف و مواقع اإلنترنيت ،فتركيز خالل املشاهدة ،حتى و إن كان 

  2. بالريبورتاجتجعل املتتبع يشعر و كأنه يعيش اللحظة لحظة القيام 

ال يتوقف عند الكشف عن  الريبورتاجبنفسه ،و  الريبورتاجو مادام املحرر هو الذي يشيد بنيان 

 قييماته بشأن موضوعه. فعليه أن يقدم أحكامه و ت انعكاساتهاالحاالت و عن أسالبيها و ظروفها و أبعادها و 

فإن األطراف املشاركة في  الريبورتاجاملصور هي التي تجسد جسم  الريبورتاجالصورة في  و إذا كانت

 الريبورتاجاإلذاعي ،أما في  الريبورتاجصياغة الحدث أو املتأثرة هي التي تصنع بأصواتها جسم الحدث في 

ينقل للقارئ الحدث بأبعاده املختلفة و تأثيراته على املكتوب فإن قلم املحرر و أسلوب كتابته هو الذي 

 3. اآلخرين

  الخاتمة:

                                       
 .109اقي :املرجع السابق ، ص ز عبد العال ر - 1

 .189ص  :املرجع السابق ،ساعد ساعد - 2

 .111 - 110عبد العال رزاقي : املرجع السابق ، ص - 3
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عن السياق الزماني و املكاني للموضوع ،خاصة في الصحافة اإلذاعية و  الريبورتاجتخرج خاتمة  ال

املكتوب و  الريبورتاجالتلفزية ،حيث يكون اإلمضاء النهائي أو الوقفة األخيرة هي الخاتمة ،في حين تأتي خاتمة 

 1اإللكتروني مبلغة لرسائل معينة ،وبأسلوب رقيق ،كالدعوة إلى زيارة منطقة تاريخية أو طبيعية معينة .

 

                                       
 .189اعد ساعد :املرجع السابق ، ص س- 1
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  الريبورتاجمراحل إنجاز 

 :مرحلة ما قبل اإلنتاج -أ

 سيس:السينوب 

ونة يف اآلهي التعريف بظاهرة تفشت يف اجملتمع اجلزائري خاصة  الريبورتاجإن الفكرة الرئيسية اليت يدور حوهلا 

التجارة ،و احلديث عن حجم الظاهرة و ما وصلت إليه يف يف هذه  استغالهلماألخرية ،وهي ظاهرة تسول األطفال و 

اجلزائر ،و إبراز أهم أسباهبا و مظاهرها و اإلحاطة هبا عرب تقدمي معطيات و أرقام حتصي الظاهرة ،وكذلك جمهودات 

 الدولة للقضاء عليها .

 المعاينة الميدانية: 

 :معاينة األماكن

،ذلك قبل البدء يف عملية التصوير ،حيث  الريبورتاجأو املعاينة من أهم املراحل يف إعداد  االستطالعتعترب عملية 

إىل األماكن املراد التصوير فيها  انتقلنا،وبعد ذلك  الريبورتاجعليها يف إجناز هذا  اعتمدناقمنا بوضع خطة عمل 

 و الطرقات لتسهيل املرحلة املوالية.املتسولني يف الشوارع  النتشارحول الظاهرة و أوقات الذروة  لالستطالع

  :الشخصياتمعاينة 

،وضبط املواعيد مع الشخصيات املراد  إجراء املقابالت  للريبورتاجقمنا يف هذه املرحلة بتحديد األطراف الرئيسية 

 الصحفية معها.

 هي :  الريبورتاجو الشخصيات املستهدفة يف هذا 

 ة:ـــــــــــــــــــــــــرسميشخصيات 

  بلهواري الحاجخمتص يف علم اإلجتماع و رئيس قسم علم اإلجتماع جبامعة مستغامن: األستاذ . 



23 

 

  مهداوي عقيلةرئيسة مصلحة العائلة و التالحم اإلجتماعي :السيدة . 

  دايم أمينةإعالمية باإلذاعة احمللية لوالية مستغامن : السيدة. 

 ينمزيتوني محمد األمستغامن : السيد  رئيس خلية اإلتصال و العالقات العامة بأمن والية . 

 محمد األمين بحطيطةغامن : السيد إمام و أستاذ حماضر جبامعة مست. 

 ة : ــــــــــــــــــــــــــشخصيات عام

 . صاحب حمل جتاري للهواتف النقالة 

 .صاحب صيدلية 

 .)مواطنني )أشخاص 

 :النهائيالسيناريو  

أن نستهل بصور عامة ملدينة مستغامن ،كون أن املادة اإلعالمية مت إنتاجها مبستغامن و  ارتأينا  الريبورتاجيف هذا 

ولكي ،بتعليق حول مفهوم الظاهرة و تعريفها  مرفقةتصوير كل مشاهدها بنفس الوالية ،وذلك ضمن لقطات خمتصرة 

ل يتسولون رفقة أشخاص على لقطات متوسطة ومقربة ألطفا اعتمدناالظاهرة  انتشارندخل يف احلديث عن مدى 

مث لقطات  واري()الحاج بله االجتماعمقربة ألستاذ خمتص يف علم يدعون بأهنم أباء هلم ،وبعدها تأيت صورة صدرية 

ها مشاهد ملتسولني جيلسون على الطريق يطلبون صدقات املارة ،مث اجلزء الثاين من مقابلة األستاذ عامة للمدينة ،تلي

التضامن االجتماعي و مديرية النشاط قطات حلركة سري املواطنني و السيارات ،مث صورة ملدخل بعدها ل )الحاج بلهواري(

للمدينة ،تليها صور عامة  )عقيلة مهداوي (السيدة  االجتماعيبتسجيل صويت لرئيسة مصلحة العائلة و التالحم  مرفقة

دها جمموعة صور ثابتة مث التعليق عليها ،تليها و تأيت بع )مهداوي(،و اجلزء الثاين من التسجيل الصويت اخلاص بالسيدة 

 استعملنااللقطة املقربة و املقربة جدا ، مث  باعتمادلقطات مقربة ملتسوالت برفقة أطفال ،مث مقابلة مع إحدى املتسوالت 

ملدينة ،و ،مث لقطة عامة لوسط ا )أمينة دايم (بعدها لقطة صدرية لإلعالمية  ةلقطات متوسطة ملتسولني يستجدون املار 
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ارة الشرطة ، يأيت بعدها يتليها صورة ثابتة عامة مللحقة احملكمة ،و صورة ثابتة لس .ل )دامي( دها لقطة حزاميةيأيت بع

،مث لقطة مقربة مللحقة احملكمة ،و  )محمد األمين زيتوني( ةو العالقات العام االتصالصورة بلقطة حزامية لرئيس خلية 

)محمد ،وتليها لقطة عامة حلركة املواطنني مث لقطة حزامية لإلمام  )زيتوني(من املقابلة اخلاصة ب  اجلزء الثاينبعدها 

،تعقبها لقطة عامة للمدينة ،مث لقطة صدرية لصاحب حمل ،وبعدها لقطة صدرية لذات املتحدث  بحطيطة ( األمين

ا ،و تليها لقطة عامة قدم تصرحيي طة مقربة لصيديلمث لق،لقطة عامة حلركة املواطنني يقدم تصرحيا حول املوضوع ،وبعدها 

 . حلركة السيارات ،تأيت بعدها جمموعة تصرحيات ألشخاص حول املوضوع بلقطات صدرية و حزامية 

اللقطة األمريكية  باعتمادبأخذ لقطات عامة لوسط املدينة ،و إعطاء حوصلة حول املوضوع  الريبورتاج اختتاممث 

  . للريبورتاجة من خالل اخلامتة العام

 مرحلة اإلنتاج :  -ب 

 :خطة التصوير 

وتأيت بعد عملية املعاينة و إجراء خطة عمل واضحة و  الريبورتاج،مرحلة التصوير هي مرحلة مهمة تضمن جناح 

هذه الوسائل وختتلف  .تمثلة يف الكامريا ومسجل الصوتامل، و يأخذ الصحفي الوسائل املتاحة لديه للتصوير والتسجيل

 sonyهذا كانت الوسائل هي كامريا من نوع:  ريبورتاجناففي  ،للريبورتاج اإلنتاجيةحسب القدرة اإلخراجية و 

A63004K  .و حامل الكامريا و مسجل الصوت و املايكروفون 

   األماكن:تصوير 

 يت : بعد قيامنا بكل اخلطوات الالزمة قمنا مبباشرة عملية التصوير ،و اليت كانت كاأل

و  -مستغامن–على الساعة العاشرة صباحا ،حيث توجهنا إىل وسط املدينة  11/04/2019بداية التصوير كانت يوم 

و الذي   على خمطط أويل قمنا بالتصوير، باالعتمادو بعد التزود برخصة للتصوير ،و  بالتنسيق مع أمن والية مستغامن،
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لقطات مقربة  استخدمنابرفقة أطفال ،و  مسجد بدركان خارجي ،حيث قمنا بتصوير مشاهد ملتسولني على مقربة من 

 .ةيف ذلك لقطات عام استخدمنا،و  أكتوبر 17جسر إىل تصوير مشاهد عامة للمدينة من أعلى  انتقلناو متوسطة ،مث 

ملواطنني عرب اتضم مشاهد لبلدية مستغامن وسط املدينة وحركة لمدينة لقمنا بتصوير مشاهد أخرى  13/04/2019يوم 

و بنفس اليوم أخذنا صورا ثابتة لكل من مدخل مقر مديرية النشاط  الشوارع و الطرقات الكربى لوسط املدينة،

صوير و ، باإلعتماد على كامريا يدوية للت لمستشفى شيغيفاراة حمكمة مستغامن املواجهة قو التضامن ،وملح االجتماعي

 إستخدمنا لقطات متوسطة و عامة و مقربة.

ملتسولني بداية بالقرب من السوق املغطاة بوسط املدينة مث أمام اإنتقلنا إىل تصوير مشاهد  04/2019/ 21يوم 

دينة دائما ،و مبحاذاة الوكالة املرجوعا إىل مركز الربيد و املواصالت بوسط حي بايموت بالسكة احلديدية للقطار 

يف هذه املشاهد لقطات خمتلفة بني املتوسطة و املقربة و املقربة  استخدمنارية ملتعامل اهلاتف النقال "موبليس" و التجا

 جدا ... 

 تصوير الشخصيات:

جبامعة  االجتماعيةعلى الساعة احلادية عشر صباحا قمنا بالتوجه إىل كلية العلوم  28/04/2019بداية بتاريخ 

إلجراء مقابلة مصورة معه ، قمنا بالتصوير مع  االجتماعالتنسيق مع رئيس قسم علم و ب –قطب خروبة –مستغامن 

مبكتبه حول أسباب ظاهرة تسول األطفال يف اجلزائر و الردع الواجب تفعيله للقضاء على  –الحاج بلهواري  –األستاذ 

 دقيقة تقريبا .  20ثابتة ،ودامت مدة التصوير  اهرة ،و استخدمنا لقطة صدرية أماميةالظ

مقابلة  و التضامن لوالية مستغامن و إجراء االجتماعيبالتوجه إىل مديرية النشاط   02/05/2019و قمنا يوم 

اليت قامت حول العمليات امليدانية  "عقيلة مهداوي "السيدة  االجتماعيمسجلة مع رئيسة مصلحة العائلة و التالحم 

ديرية جلمع األطفال املتسولني ،و إىل أين يتم حتويلهم بعد عملية اجلمع ،و كيفية التكفل هبم من قبل الدولة و مت هبا امل

 سجل الصوت .مبيف ذلك  استعنادقيقة تقريبا ،و  15التسجيل مبكتب رئيسة املصلحة ،ودامت مدة التسجيل 
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ملستغامن أين أجرينا مقابلة مصورة مع صحفية بذات  قمنا بالتنقل إىل مقر اإلذاعة احمللية 04/02/2019بتاريخ و 

 التصويرمدة  استمرتو كان احلديث حول دور اإلعالم يف التوعية خبطورة الظاهرة ،و  "أمينة دايم "احملطة اإلعالمية 

 لقطات تصوير حزامية أمامية و صدرية أمامية ثابتة . واستخدمنابث املباشر ،الدقيقة بإستديو  30حوايل 

و  االتصالخلية رئيس  "محمد األمين زيتوني "و بعد لقائنا مع املالزم األول للشرطة  05/05/2019يوم أما 

العالقات العامة بأمن والية مستغامن ،أجرينا معه مقابلة مصورة حول املواد القانونية اجملرمة للظاهرة، و أهم اإلجراءات 

 استخدمنادقيقة ،و  35ول للشرطة و دامت مدة التصوير حوايل املتخذة للحد منها ،كان التصوير مبكتب املالزم األ

 لقطتني للتصوير ،األوىل حزامية أمامية ثابتة، و الثانية صدرية أمامية ثابتة .

و   يطة "ط"محمد األمين بحأجرينا لقاء مع إمام و أستاذ حماضر جبامعة مستغامن  08/05/2019و بتاريخ 

،وكيف عاجل ديننا كان موضوع املقابلة اليت قمنا بتصويرها حول حكم الشريعة اإلسالمية يف ظاهرة تسول األطفال 

و التابع جلامعة مستغامن  "طارق جبوري "احلنيف هذه املسألة ،وكان التصوير مبكتب املشرف على عملية الرتكيب السيد 

 . دمنا لقطة حزامية ،و أخرى صدريةاستخدقيقة ، 15،ودامت مدة التصوير ما يقارب 

أجرينا مقابلتني مع متسولتني ،األوىل كانت مصورة فيها لقطتني مقربة و مقربة جدا ،  10/05/2019يوم 

صويت ،و كان احلديث يف املقابلتني  على مسجل باالعتماددقائق و الثانية كانت مسجلة  10ودامت مدة تصويرها 

 عبارة عن سؤال و جواب و مت التصوير و التسجيل بالشارع .حول أسباب اللجوء إىل التسول ،

إزعاج  مدى فقمنا بإجراء مقابلة مصورة مع صاحب حمل للهواتف النقالة ، حول 11/05/2019يوم أما 

دقائق ،  05من احملل ،و كان التصوير داخل احملل اخلاص باملتحدث ،ودامت مدة التصوير املتسولني للزبائن و هتريبهم 

 لقطتني للتصوير صدرية و حزامية . منااستخد

حول املبلغ اليومي الذي يتم نقده يف الصيدلية اخلاصة به  ،ديلصيمع و يف نفس اليوم أجرينا مقابلة مصورة أخرى 

 .فيها لقطة صدرية  استخدمنادقيقة  15من قبل متسولني و مت التصوير داخل الصيدلية و دامت مدة التصوير 
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أخذنا رأي بعض األشخاص حول الظاهرة و قمنا بتصوير سرب أرائهم حول املوضوع  13/05/2019و بتاريخ 

لقطات صدرية و  استخدمنا،وكان التصوير بالشارع  وسط مدينة مستغامن ،ودامت مدة التصوير معهم ساعة كاملة ،

 حزامية.

بسؤال مفتوح تنتهي ة اليت تضمنت حوصلة حول الظاهر  الريبورتاجو قمنا من خالل نفس اليوم بتصوير خامتة 

املعهد الفالحي –باديس  ابنو مت تصويرها بالشارع املقابل جلامعة عبد احلميد دقيقة  15مدة تصويرها حوايل  استمرت

 و إستخدمنا لقطة واحدة و هي اللقطة األمريكية .-سابقا
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 : ريبورتاجالمدة الزمنية المناسبة لل

د ، وتعتبر  26سط الذي يقدر ب املتو  لريبورتاجابما يمثل  دقيقة 25.15هي  للريبورتاجالزمنية  املدة 

و ألن لنتمكن من إبراز أهم املقتطفات فيه و املقابالت املعدة في إطاره ، اجتماعي لريبورتاجاملدة األنسب  هذه

ملوضوع جد  دقيقة تعتبر  52مثل هذا ،و كذلك  لالهتمام ثيرلتناول موضوع مدقيقة تعتبر قليلة جدا  13

 لقضية أو ظاهرة ما و قد تكون مملة و مبالغ فيها نوعا ما . مفصل 

و ألن التصوير كان وفق سيناريو يحمل محاور محددة يستلزم اإلجابة عنها في وقت متوسط لنستوفيها 

دقيقة ،و التي تسمح بإنجاز  27ساعات و  5الطرح و املعالجة ،و تقدر املادة اإلجمالية املنتجة ب  حقها من 

 دقيقة و ال يتجاوزها . 26ال يقل عن  ريبورتاج

  :اإلنتاجمرحلة ما بعد -ج

 اللقطات :  اختيار املشاهدة و  

التصوير و مرحلة املونتاج ،بحيث تعتبر عملية املشاهدة الخطوة الفاصلة بين مرحلتين هما : مرحلة 

من التصوير تتم عملية  االنتهاءعلى املادة التي تحصل عليها، أي بعد  يقوم الصحفي بإلقاء نظرة شاملة

أحسن اللقطات التي تثري املوضوع ،و من خالل هذه املرحلة قمنا بمشاهدة املادة املصورة  النتقاءاملشاهدة 

و املشاهد  نا، ثم قمنا بترتيب اللقطاتب الخاص الريبورتاج تحديد موضوعكاملة لعدة مرات ،حتى يتسنى لنا 

تسهيل عملية التحكم في املدة خلية التركيب بشكل يخدم الريبورتاج، وهذا وفق خطة مسطرة من أجل  في

 .  للريبورتاجالزمنية املخصصة 

 تركيب الصورة  و الصوت :  

اللقطات الغير صالحة  باستبعادجميع اللقطات و ربطها هي عملية تقنية يقوم بها املركب ،وهي تعني ت

أو تبديل و ترتيب اللقطات بطريقة املخالفة لترتيب   ضمون أو النوعية ،و إضافة لقطاتمن حيث امل

 االختيار عمل معقد و سريع التأثر ،حيث يتطلب  ألنهتصويرها ،و املركب هو الشخص املكلف بهذه العملية 
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عن طريق و قد كان التركيب رقميا بواسطة جهاز الكمبيوتر ،حيث ثم تركيب العمل  واإللصاق ...،اإللغاء 

 ،و قد قمنا في هذا املرحلة ب:   ADOBE PREMIERE CC 2018برنامج 

  اللقطات و ترتيبها حسب تصورنا للعمل . اختيارعملية الرتكيب األويل: من خالل 

 إيقاعاته وإقتباسها كموسيقى تصويريةاملوسيقى الريتمية اليت تتناسب مع طبيعة املوضوع و  اختيار. 

 نريك . يو اليت تشمل العمل املنجز بدون ج عملية الرتكيب النهائية 

 اجتماعيةنريك بشكل يدل على أن املوضوع حول ظاهرة يتصميم اجل . 

 يوما. (15) و قد دامت هذه العملية مخسة عشر

 عليق : نص الت 

يف  ازديادبني مطرقة العوز و سندان املافيات مشاهد تتكرر ،أبرز ضحاياها من األطفال أعدادهم يف تصاعد و 

، وأيضا اليت يشهدها العامل العريب بصفة عامة و اجلزائر على وجه اخلصوص االجتماعيةو  االقتصاديةظل تفاقم األزمات 

رغبة يف بدافع الرمحة أحيانا و به النفس يف معظم األحيان إىل تقدمي ما جتود  يف ظل ثقافة عربية وإسالمية تدفع بكثري منا

 .ء املتسولني يف أحيان أخرى كثريةالتخلص من إحلاح هؤال

 -(1االجتماع )الجزء مقابلة مع أستاذ مختص في علم -

بشبكات استغالل و أصبحت مصدر قلق للجزائريني أو للكثريين منهم، خاصة وأهنا أصبحت مرتبطة الظاهرة 

اجتار بالبشر، و أصبح التسول مهنة قائمة بذاهتا لدى العديد من األسر واألطفال، خاصة أولئك املنحدرين من املناطق 

 الريفية واألحياء الشعبية.

 -(2مقابلة مع أستاذ مختص في علم االجتماع )الجزء -

من كل هذا أضحت هتا و األدهى او أساليبها و أدخصصة إىل مهنة هلا كما أن الظاهرة حتولت بفعل شبكات مت

 .يف أعمار جد متقدمة جلين األموالتستغل أطفاال 
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 -(1)الجزء  االجتماعيمقابلة مع رئيسة مصلحة العائلة و التالحم -

 منهم، وهذاولقد شهدت السنوات األخرية تضخما ملفتا للنظر يف أعداد املتسولني باجلزائر فيكاد ال خيلو شارع 

 خاصة.يرفع نسبة التهديد للمجتمع اجلزائري بشكل عام و األطفال ما 

 -(02)الجزء  االجتماعيمقابلة مع رئيسة مصلحة العائلة و التالحم -

،كما مت  2015متسولني رفقة أمهاهتم سنة أطفال  10وحسب إحصائيات لذات املديرية ،فإنه مت مجع حوايل 

حالة أخرى ،سنة  17حالة ،و 18تسجيل  2017طفال بينما متت سنة  16يفوق  2016مجع عدد أخر سنة 

 .ألطفال متسولة ،يرتاوح هؤالء األطفال بني طفل حديث الوالدة إىل تسع أو عشر سنوات  2018

 ةصبيئي يعملن على التسول طيلة النهار ،مستغلني يف ذلك اليف كل زاوية من زوايا مستغامن تنتشر النساء ال

 . باسم الفقر أو احلاجةصغار ال ذنب هلم سوى أهنم وقعوا يف أيد تتاجر 

 –مقابلة مع متسولة -

زي املدرسة و  استبدلواأهنا اليوم بدأت تأخذ مدى أوسع ..أطفال  قدمية، إالظاهرة ليست بوليدة اللحظة بل هي 

 .رثة بالية ليصبح التسول مهنة هلم احلقيبة بثياب 

مرددة  ت هلمنسوة برفقة أطفال تدعني بأهنن أمهاجتلس الكثري من ال ازدحامايف وسط مستغامن أكثر املناطق 

و دعوات باخلري و الفرح و النجاح  صدقة " أعطوني"برحمة الوالدين ، "اهلل يخليكم عاونوني"  استعطافعبارات 

 . ن جيوب املارة،لتتمكن من إفتكاك املال م

 –مقابلة مع متسولة -

السيدة  هذه املشهد نفسه يتكرر يف شوارع املدينة كلها ...عشر ساعات من التسول يوميا أو أزيد تعمد خالهلا

 ملارة تارة أخرى .للتسول من أصحاب السيارات تارة و من ا االثننيإىل توجيه أبنائها 
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و شبكات أوالديهم ، استغاللوا ضحية عمأساة هؤالء األطفال ليست إال منوذجا لكثري من األطفال الذين وق

،إال أهنا بلغت حدا جتاوزت فيه اخلطوط  البتةأطفال الشوارع و التسول هبم ال تعد جديدة للتسول و على رغم أن ظاهرة 

ن األطفال املتسولني ،خاصة يف شوارع املدن الكربى ،و لإلعالم رأي يف هذا احلمراء ،و مل يعد هناك شارع خال م

 املوضوع : 

 -(1مع إعالمية باإلذاعة المحلية لوالية مستغانم )الجزء  مقابلة-

األسئلة حول مدى جدية السلطات اجلزائرية يف وضع خطة فعالة ملكافحة هذه الظاهرة بطرح الكثري من  استمرار

 .التسول

 -(2المحلية لوالية مستغانم )الجزء  مقابلة مع إعالمية باإلذاعة-

ظاهرة التسول باألطفال و عاقب بالسجن من ستة أشهر إىل  2014و ألول مرة جرم قانون العقوبات املعدل يف 

 .رم التسول بقاصر أو بعرضه للتسولعامني كل من يرتكب ج

 -(1ة بأمن والية مستغانم )الجزء و العالقات العام االتصالمقابلة مع رئيس خلية -

أن عدد املتسولني يف اجلزائر يف تزايد مستمر حيث سجل  على التسول، غريو رغم أن القانون اجلزائري يعاقب 

 جزائرية.والية  48متسوال على مستوى  269ألف و  11حنو 

 -(2)الجزء و العالقات العامة بأمن والية مستغانم  االتصالمقابلة مع رئيس خلية -

 باستعطافالكسب السهل  أستحلالظاهرة بدأت تأخذ منحنيات خطرية بعد أن أصبحت مهنة كل شخص 

أصبحت هذه املهنة وسيلة  تذكر، وأصحاب القلوب الرحيمة دون حىت أن يكون به عيب جسدي أو إعاقة ذهنية 

 تعب.للكسب السهل دون أي عناء أو 

 -انمضر بجامعة مستغمقابلة مع إمام و أستاذ محا-
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إزعاجا حقيقيا للعديد  املدينة، ويسببشكل بقعة سوداء يف وجه ملتسولني السيما من األطفال بات يإن مشهد ا

  املتسولني.من هؤالء يالقونه من أصحاب األعمال و احملالت التجارية ملا 

 –مقابلة مع صاحب محل تجاري للهواتف النقالة -

إجياد حلول عالجية هلا ، ال تبدأ من الشارع  املعنينياملطلوب من  اقتصاديةو  اجتماعيةظاهرة تؤشر إىل أمراض 

يبدو أصبحت تدر على أصحاهبا األموال الكثرية مبجرد نزع  من كواليس هذه الظاهرة و اليت على مانفسه بقدر ما تبدأ 

 رداء الوقاحة .  التحافثوب الكرامة و 

 –مقابلة مع صاحب صيدلية -

مية ينبغي الطرقات ،غري أهنا جر األطفال صار عادة مألوفة تغطي  باستغاللاملواطنني أن التسول يعترب الكثري من 

 على املسؤولني ردعها و عدم التغافل عنها .
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 الموسيقى:  

جانب من التأثري من  للريبورتاج،و هي بذلك ختلق  السينمائيةاملوسيقى عنصرا من أهم العناصر يف اللغة تعد 

 الريبورتاجاألمثل لنوعية املوسيقى يف  االختيار،لذلك وجب خالل املؤثرات الصوتية من جهة و التعليق من جهة أخرى 

 هي:و 

وعا جديا و حساسا ميس جهات يتناول موض الريبورتاجأن  اعتبارموسيقى عاملية ختص اجلينريك ،على  -1

 عديدة.

  .ليق ،تتالءم مع حركة الصور و الفيديوهات املتعلقة باملوضوعتمية ممزوجة مع التعموسيقى ري -2

 المزج: 

هو املرحلة األخرية يف اإلخراج ،و هي عملية إدخال الصوت أو عدة أصوات على الصورة ،مثل املوسيقى و 

 كافة املستويات املختلفة بطريقة فنية تراعى فيها املوازنة الفنية بني األصواتالتعاليق و املؤثرات الصوتية ،ومزج هذه 

 الصوتية املختلفة و طبيعة املشهد.

لتناسب التام املادة الفيلمية مع التعليق ،مع احلرص على التنسيق و اعد الفراغ من عملية الرتكيب ،قمنا مبزج ب

يات املوازنة بني مستو  ة فنية راعينا فيهايقزجها بطر سيقى املناسبة للموضوع و م،و إضافة املو بني الصورة و الصوت

 . أيام (03)الصوت و نوع املشهد ،ودامت هذه املرحلة ثالثة
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 : التقنيةالبطاقة  

 مصور حول ظاهرة تسول األطفال يف اجلزائر  املوضوع:ريبورتاج 

 حني تستغل الرباءة: "العنوان"  

 : اجتماعي ريبورتاجالنوع  

   :د  25.15املدة 

  املعتمدة:الكامريا SONY A 63004K  

  نظام الرتكيب :رقمي 

  امج الرتكيب :نبرADOBEPREMIERE CC 2018 

 : برنامج اجلينريك ADOBEPREMIERE CC 2014  

  :نوع الشريطCD –DVD 

  2019تاريخ اإلنتاج : جوان 
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــــدايــــارة البـــــــــــــــــــش
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم–ابن باديس  الحميدجامعة عبد  

 كلية العلوم اإلجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم و اإلتصال 

 يقدم

 مصور لنيل شهادة الماستر  ريبورتاج

 تخصص سمعي بصري 

 بعنوان 

 ظاهرة تسول األطفال في الجزائر 

 ن تستغل البراءة" حي"

 تقديم إعداد و 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــة بوفرمـــــــــــــــــــــخديج

 تحت إشراف األستاذ 

 ي ـــــــــــــــــــــمحمد مروان

 تصوير و تركيب 

 ارق جبوري  ـــــــــط

 
  النهـايـــــــــــــــــــــــــــــــــةارة ـــــــــــــــــــش

 ع ـــــــــــــــكنتم م

 ظاهرة تسول األطفال فبي الجزائر
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 "حين تستغل البراءة" 

 ريبورتاج مصور لنيل شهادة الماستر 

 تخصص سمعي بصري 

 إعداد و تقديم 

 ة ـــــــــــــــــــــــــبوفرمة ــــــــــــــــخديج

 تحت إشراف األستاذ 

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــمحمد مروان

 تصوير 

 ة ـــــــــــــــــــــــــة بوفرمــــــــــــــــخديج

 ارق جبوري ــــــــــــــــــــط

 تركيب و جنينريك 

 ارق جبوري ـــــــــــــــــــــط

 تعليق 

 ةـــــــــــــــــــــــــة بوفرمــــــــــــــــخديج

 إخراج 

 ة ـــــــــــــــــــــــــة بوفرمــــــــــــــــخديج

 الشكر  موصول إلى كل من ساهم 

  الريبورتاجفي إعداد هذا 

 السنة الجامعية 

2018/2019  
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ظاهرة تسول                                   جدول  التقطيع التقني لشريط الربورتاج                                                                                 
 األطفال في الجزائر

 شريط الصوت شريط الصورة
  جينيريك البداية

 الضوضاء الموسيقى التعليق المضمون حركة الكاميرا نوع اللقطة مدة اللقطة رقم اللقطة رقم المشهد

01 

ثابتة من  عامة ثا 05 01
 األرقام

بلدية مستغانم 
وسط المدينة و 

حركة 
 المواطنين بها

بين مطرقة 
العوز ....من 

 األطفال
موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام طويلة ثا 07 02

حركة 
المواطنين 
قرب بلدية 

 مستغانم

أعدادهم في 
تصاعد ...و 
 اإلجتماعية

موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 02

حركة 
المواطنين و 

السيارات على 
 الطريق

التي يشهدها 
موسيقى  .....و الجزائر

 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام متوسطة ثا 06 01 03

حركة 
المواطنين و 

السيارات على 
 الطريق

على وجه 
الخصوص 
 ...بكثير منها

موسيقى 
 مصاحبة

 

 موسيقى في معظم صور طفل  ثابتة من األمام مقربة ثا 05 01 04
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األحيان  متسول
 .....أحيانا

 مصاحبة

ثابتة من  متوسطة ثا 06 01 05
 صور متسولة الجانب

و رغبة في 
..أحيان أخرى 

 كثيرة

موسيقى 
 مصاحبة

 

صدرية أمامية  مقربة ثا 90 01 06
 ثابتة

مقابلة مع 
األستاذ "الحاج 

بلهواري" 
مختص في 
 علم اإلجتماع

 
  

 عامة ثا 04 01 07

متحركة من 
اليسار إلى 

اليمين 
 )بانوراميك(

منظر لسيارات 
االجرة و 
إزدحام 
 الطريق

الظاهرة 
أصبحت 

مصدر ....أو 
 الكثيرين منهم

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  مقربة ثا 04 01 08
 الجانب

صور 
 لمتسولين

خاصة و أنها 
أصبحت 
 ...إستغالل

موسيقى 
 مصاحبة

 

09 

ثابتة من  متوسطة ثا 04 01
و إتجار بالبشر  صور لمتسولة الجانب

 ..قائمة بذاتها
موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام متوسطة ثا 05 02
متسولة و 
اشخاص 

يمرون على 

لدى العديد من 
موسيقى  ...خاصة أولئك

 مصاحبة
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 الطريق

ثابتة من  متوسطة ثا 04 03 
 الجانب

متسولة تجلس 
على الطريق و 

أشخاص 
يمرون 
 بمحاذاتها

المنحدرين من 
...و األحياء 

موسيقى  الشعبية
 مصاحبة

 

صدرية أمامية  مقربة ثا 62 01 10
 ثابتة

مقابلة مع 
األستاذ "الحاج 

بلهواري" 
مختص في 
 علم اإلجتماع

 
  

ثابتة من  متوسطة ثا 07 01 11
 الجانب

حركة 
المواطنين في 

 الطرقات

كما أن لظاهرة 
...أساليبها و 

 أدواتها

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 06 01 12
 الجانب

طفلة متسولة و 
حركة 

السيارات على 
 الطريق

و األدهى من 
كل هذا ...لجني 

 األموال
موسيقى 
 مصاحبة
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 ثابتة من األمام مقربة ثا76 01 13

صور لمدخل 
مقر مديرية 

النشاط 
 اإلجتماعي و
التضامن 
مرفوقة  
بتسجيل 
يسة صوتي رئ

مصلحة العائلة 
 و التالحم

 

  

منظر إلكتظاظ  ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 14
 وسط  المدينة

و لقد شهدت 
السنوات 
األخيرة 
 ...للنظر

موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 15
صور تسول و 

حركة سير 
 المواطنين

في إعداد 
المتسولين 

 ...منهم

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة 07 01 16
 الجانب

صور متسولة 
 تحمل طفال

و هذا مايرفع 
نسبة ... 
واألطفال 

 خاصة

موسيقى 
 مصاحبة
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 ثابتة من األمام مقربة ثا 47 01 17

صور لمدخل 
مقر مديرية 

النشاط 
اإلجتماعي و 

التضامن 
مرفوقة 
بتسجيل 

صوتي لرئيسة 
مصلحة العائلة 

و التالحم 
اإلجتماعي 

"عقيلة 
 مهداوي "

 

  

   ثا 33 01 18

صور ثابتة 
لعملية ميدانية 

لجمع 
المتسولين 
قامت بها 

مديرية النشاط 
اإلجتماعي و 

 التضامن

و حسب 
إحصائيات 

..تسع أو عشر 
موسيقى  سنوات

 مصاحبة

 

 موسيقى في كل زاوية حركة سير  ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 19
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 مصاحبة من ...تنتشر السيارات

متحركة من  مقربة ثا 04 01 20
 األمام

منظر متسولة 
برفقة طفل 

 رضيع

الالئي هملن 
على ...طيلة 

 النهار
موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام مقربة ثا 04 01 21
متسولة برفقة 
طفلة يفترشون 

 األرض

مستغلين في 
ذلك ...وقعوا 

 في أيد

موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام مقربة ثا 02 01 22

متسولة تحمل 
طفال رضيعا 
تجلس على 

 الرصيف

تتاجر بإسم 
موسيقى  الفقر أو الحاجة

 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام مقربة جدا ثا 115 01 23
مقابلة مع 

إحدى 
 المتسوالت

 
 

صوت أبواق 
السيارات و 
الحافالت و 
الدراجات 

 النارية

 ثابتة من األمام مقربة ثا 07 01 24
 متسولة تحمل

رضيعا تجلس 
 على الرصيف

ظاهرة ليست 
بوليدة اللحظة 
 ...مدى أوسع

موسيقى 
 مصاحبة
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ثابتة من  متوسطة ثا 06 01 25
 الجانب

شخص يقدم  
المال إلى 

متسولة تجلس 
على األرض 
 رفقة طفلين

إستبدلوا أطفال 
...التسول مهنة 

موسيقى  لهم
 مصاحبة

 

حركة سير  ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 26
 المواطنين

في وسط 
مستغانم 
 ...إزدحاما

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 06 01 27
 األرقام

متسولة رفقة 
 طفلة

تجلس الكثير 
من النسوة 
 ...أمهات لهم

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 05 01 28
 األمام...

منظرا 
لمتسولين على 
حافة الطريق 

... 

مرددة عبارات 
موسيقى  ....صدقة

 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 07 01 29
 الجانب

منظر لمتسولة 
 تستجدي المارة

ودعوات 
بالخير ...من 
 جيوب المارة

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  مقربة ثا 42 01 30
 الجانب

مقابلة مسجلة 
مع إحدى 
 المتسوالت

 
صوت أبواق  

 السيارات
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ثابتة من  متوسطة ثا 04 01 31
 الجانب

حركة سير 
المواطنين و 

 السيارات

المشهد نفسه 
يتكرر في 

شوارع المدينة 
 كلها

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 07 01 32
 الجانب

متسولة تفترش 
األرض رفقة 
 ثالثة أطفال

ساعات عشر 
من التسول 
 ....هذه السيدة

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  مقربة ثا 04 01 33
 الجانب

طفل متسول 
 برفقة إمرأة

إلى توجيه 
أبنائها من 
أصحاب 
 السيارات

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 03 01 34
 الجانب

طفلة تطلب 
الصدقة من 
 أحد المارة

و من المارة 
موسيقى  تارة أخرى

 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام مقربة ثا 06 01 35

طفل يجلس في 
منتصف 

الطريق يطلب 
 صدقة المارة

مأساة هؤالء 
األطفال...وقعوا 

 ضحية
موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام متوسطة ثا 06 01 36
طفلة متسولة 
رفقة امراة 

 على الرصيف

إستغالل 
والديهم ..اطفال 

 الشوارع

موسيقى 
  مصاحبة
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ثابتة من  متوسطة ثا 07 01 37
 الجانب

حركة سير 
المواطنين و 

 السيارات

و التسول بهم 
...الخطوة 

 الحمراء
موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  مقربة ثا 03 01 38
 الجانب

متسولة برفقة 
 طفل رضيع

و لم يعد هناك 
شارع خال من 

األطفال 
 المتسولين

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  مقربة ثا 07 01 39
 الجانب

رجل متسول 
 برفقة طفلين

خاصة في 
شوارع المدن 

 الكبرى

موسيقى 
 مصاحبة

 

40 

حزامية أمامية  مقربة ثا 43 01
 ثابتة

مقابلة مع 
اإلعالمية 

"أمينة دايم " 
صحفية بإذاعة 

 مستغانم

 
  

صدرية أمامية  مقربة ثا 75 02
 ثابتة

مقابلة مع 
اإلعالمية 

"أمينة دايم " 
صحفية بإذاعة 

 مستغانم
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رجل متسول  ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 41
 برفقة طفلين

إستمرار هذه 
الظاهرة 
...جدية 
السلطات 
 الجزائرية

موسيقى 
 مصاحبة

 

ثابتة من  متوسطة ثا 05 01 42
 الجانب

حركة سير 
 المواطنين

في وضع خطة 
فعالة لمكافحة 

 التسول

موسيقى 
 مصاحبة

 

43 

صدرية أمامية  مقربة ثا36 01
 ثابتة

مقابلة مع 
إعالمية "أمينة 
دايم " صحفية 
 بإذاعة مستغانم

   

حزامية أمامية  مقربة ثا 30 02
 ثابتة

مقابلة مع 
اإلعالمية 

"أمينة دايم " 
 بإذاعة مستغانم

   

حركة سير  ثابتة من األمام متوسطة ثا 06 01 44
 المواطنين

و ألول مرة 
جرم ...التسول 

 باألطفال

موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام عامة ثا07 01 45
صورة ملحقة 

محكمة 
 مستغانم

و عاقب 
بالسجن ..أو 

 بعرضه التسول

موسيقى 
 مصاحبة
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46 

ثابتة من  متوسطة ثا 03 01
 الجانب

صورة لسيارة 
 الشرطة

يقول المالزم 
 األول للشرطة

موسيقى 
  مصاحبة

ثابتة من  مقربة ثا 03 02
 الجانب

صورة لسيارة 
 الشرطة

رئيس خلية 
اإلتصال 

 ..والية مستغانم

موسيقى 
 مصاحبة

 

حزامية أمامية  مقربة ثا 65 01 47
 ثابتة

مقابلة مع 
رئيس خلية 
اإلتصال و 
العالقات 

العامة "محمد 
األمين زيتوني 

" 

 

  

صورة لملحقة  ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 48
 المحكمة

و ورغم أن 
...يعاقب على 

 التسول

موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام متوسطة ثا 04 01 49
متسول مبتور 
اليد و حركة 
 سير المواطنين

غير أن عدد 
المتسولين في 
الجزائر في 
 تزايد مستمر

موسيقى 
 مصاحبة

 

صدرية أمامية  مقربة ثا 41 01 50
 ثابتة

مقابلة مع 
رئيس خلية 
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اإلتصال و 
العالقات 

"محمد  العامة
األمين زيتوني 

" 

 ثابتة من األمام عامة ثا 04 01 51

حركة سير 
المواطنين 
قرب بلدية 

 مستغانم

الظاهرة بدأت 
تأخذ منحنيات 

 خطيرة
موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام مقربة ثا 07 01 52
شخص يقدم 

المال إلى طفل 
 متسول

بعد أن أصبحت 
مهنة ...دون أي 

 عناء أو تعب

موسيقى 
 مصاحبة

 

53 

حزامية أمامية  مقربة ثا 202 01
 ثابتة

مقابلة مع إمام 
و استاذ 
محاضر 
بجامعة 
 مستغانم

"محمد االمين 
 بحطيطة "

 
  

صدرية أمامية  مقربة ثا 84 02
 ثابتة

مقابلة مع إمام 
"محمد األمين 

 بحطيطة "
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حركة سير  ثابتة من األمام متوسطة ثا 10 01 54
 المواطنين

إن مشهد 
المتسولين ..لما 

يالقونه من 
هؤالء 

 المتسولين

موسيقى 
 مصاحبة

 

55 

صدرية أمامية  مقربة جدا ثا 15 01
 ثابتة

مقابلة مع 
صاحب محل 

 تجاري

 
  

صدرية أمامية  مقربة ثا 33 02
 ثابتة

مقابلة مع 
صاحب محل 

 تجاري

 
  

ثابتة من  متوسطة ثا 07 01 56
 الجانب

متسولة رفقة 
 طفل

ظاهرة تؤشر 
إلى أمراض 
إجتماعية و 

 إقتصادية

موسيقى 
 مصاحبة

 

 ثابتة من األمام عامة ثا 15 01 57
حركة سير 
المواطنين و 

 السيارات

المطلوب من 
المعنيين ..و 
إلتحاق رواء 

 الوقاحة

موسيقى 
 مصاحبة

 

58 
مقابلة مع  ثابتة من األمام مقربة ثا 04 01

 صيدلي
   

   مقابلة مع  ثابتة من األمام مقربة ثا 06 02
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 صيدلي

حركة سير  ثابتة من األمام عامة ثا 11 01 59
 المواطنين

يعتبر الكثير 
من المواطنين 
..وعدم التغافل 

 عنها

موسيقى 
 مصاحبة

 

صدرية أمامية  مقربة ثا 44 01 60
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 17 01 61
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 13 01 62
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 09 01 63
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 05 01 64
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 21 01 65
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 17 01 66
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

صدرية أمامية  مقربة ثا 08 01 67
 ثابتة

سبر أراء أحد 
 األشخاص

   

أبواق صوت   حركة سير  ثابتة من األمام عامة ثا 07 01 68
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المواطنين و 
 السيارات

 السيارات

صوت أبواق    الختام ثابتة من األمام متوسطة ثا 63 01 69
 السيارات

 ثا 40 01 70
  

 جينريك النهاية
موسيقى  

مرتفعة ثم 
 منخفضة
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  الخاتمــــــــــــــــــــة: 

عصابات تمتهن  احتيالباألشخاص ،فهو يعتبر كذب و  االتجار إن التسول باألطفال جريمة من جرائم 

عطف الناس و تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح  استدرار من أجل  االجتماعيةهذه الفئة  باستغاللالخداع 

عن تحقيق ذاتها و لكن ما يحدث املادي على حساب املواطنين املتصدقين لهذه الفئة التي يعتبرونها عاجزة 

هو عكس ذلك تماما ،حيث أصبح توظيف األطفال في التسول تجارة تدر أمواال طائلة على أصحابها يكون 

حدودها  الشفقة و التحايل على مشاعر اآلخر ،و بهذا ازداد اإلقبال عليها و اتسعت  الدور األكبر فيها لعبارات

مشوهة لصورة املدن بصفة خاصة و للمظهر العام للبالد عموما ،وتعتبر ظاهرة ،هذا إضافة إلى أنها ظاهرة 

ال ق سهل رز  األطفال مهنة أكثر منها حاجة لتوفير لقمة العيش ،كونها أصبحت مصدر  باستغاللالتسول 

 يحتاج إال إلراقة ماء الوجه للحصول على املال .

احا نفبين ظاهرة يمارسها األفراد و جماعات تقف وراءهم عصابات وجد التسول في شوارع الجزائر م

ا ليتنامى و يتكاثر ،هذا الواقع الذي  يحتم التعاون و التنسيق بين املواطن من جهة و مؤسسات الدولة بخص

 .رة يالخط اآلفةت املجتمع املدني من جهة أخرى للقضاء على هذه ة و منظمانياملع
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مجلة األلوكة  -ظاهرة التسول نموذجا–السعيد الصمدي : اإلصالح اإلجتماعي في اإلسالم -2

 . 989عدد ال 21/08/2016،

 الرسائل الجامعية : –ج 
وش ،سميرة مختاري: ظاهرة تسول الطفل في المجتمع الجزائري ،دراسة ميدانية في ة عيسعيد-1

مدينة خميس مليانة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الماستر  في علم اإلجتماع تخصص سوسيولوجيا 

 . 2016-2015العنف و العلم اإلجرامي ،جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مليانة ،الجزائر ،
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عجاج سمية ، بن حاج الطاهر فايزة :المعالجة الصحفية لظاهرة التسول في الجزائر ،دراسة -2

،مذكرة لنيل  -جريدة الشروق اليومي نموذجا-سيمولوجية على عينة من الصور الكاريكاتورية 

شهادة الماستر في علوم اإلعالم و اإلتصال ،تخصص وسائل اإلعالم و التنمية المستدامة ،جامعة 

 . 2017/2018جياللي بونعامة ،خميس مليانة ، الجزائر،ال
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 رس ــهــــــــالف

 الصفحة  املوضوع

  (الريبورتاجخطة البحث )

  كلمة شكر

 أ مقدمة

  اإلطار املنهجي

 4 املوضوع اختيار أسباب 

 5 أهمية املوضوع

 5 ف املوضوعأهدا

  وضوعاملاإلحاطة ب

 7 التعريف باملوضوع

 9 أسباب ظاهرة التسول في املجتمع

 10 معطيات ( ظاهرة تسول األطفال ) أرقام و 

 11 اإلجراءات املتخذة للحد من الظاهرة

  (الريبورتاجالنوع الصحفي املختار )
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 14 الريبورتاجتعريف 

 15 الريبورتاجخصائص 

 16 الريبورتاجأنواع 

 18 الريبورتاجبنية 

  اإلطار التطبيقي

 22 الريبورتاجمراحل إنجاز 

 22 مرحلة ما قبل اإلنتاج

 22 سيسبالسينو 

 22 املعاينة امليدانية

 23 السيناريو النهائي

 24 مرحلة اإلنتاج

 24 خطة التصوير

 28 للريبورتاجاملدة الزمنية املناسبة 

 28 مرحلة ما بعد اإلنتاج

 28 املشاهدة و اختيار اللقطات

 28 تركيب  الصورة و الصوت

 29 نص التعليق
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 33 املوسيقى

 33 املزج

 34 البطاقة التقنية

 35 شارة البداية

 36 شارة النهاية

  نيتقالتقطيع ال

 54 الخاتمة

 55 قائمة املراجع

 57 الفهرس

 


