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 الشكر
 

 الحمدهلل والشكر هلل أن وفقنا ال نجاز ىذا البحث المتواضع.

على دعمو العلمي والمعنوي إلنجاز ىذا  " براىيم أحمد" الدكتور    بالشكر الجزيل لألستاذأتوجو    
إرشادي خالل  والذي لم يمل من  ،  البحث، من خالل توجيياتو، ونصائحو  العلمية والعملية القيمة

، ولم يدخر جيدا في مساعدتي وتشجيعي. وأشكره أيضا على ماقدمو لي طيلة  الرسالةفترة انجاز  
 . من دعم معنوي ورصيد معرفي  الجامعةبفترة تكويني  

إضافة  ،على تعاونو ، ومساعدتو   من جامعة وىران بن دريس أحمدكما أشكر األستاذ الدكتور  

 ، اللذان لم يبخال عليا  بمراجع وتوجييات  من جامعة الجزائر حسناوي عبد الجليلإلى األستاذ  

أتوجو بالشكر الجزيل إلى األساتذة والدكاترة المكونين للجنة المناقشة باالسم الذين تكبدوا    و

عناء قراءة بحثي إلمدادي بالنصائح المفيدة والقيمة في مساري العلمي األكاديمي وتصويب  

الدكتور   ،بن دريس أحمد   الدكتوررئيسا ،  يرذنمحمد ال  عبد اهلل ثانيالدكتور  أخطائي.  

 كأعضاء مناقشة . بعلي محمد، الدكتور   بن عمرغمشي  

 وتوجييات  بمالحظات  كما بودي أن أشكر جميع أساتذة علوم اإلعالم واالتصال، الذين أمدونا     

 بجامعة مستغانم. شعبة علوم اإلعالم واالتصال  وأخص بالذكر أساتذة  

 في إنجاز ىذا العمل . ساعدني    كل من  الشكر الجزيل إلى

 



  اإلهـــــداء
 
 

سندي وصديقي أبي الغالي  روحك الطاهرة يا   إلى  

  إلى الوالدة الغالية أطال اهلل عمرها

 اإلخوة  و  ، األخوات  إلى

 إلى رفيق الدرب

والزمالء األصدقـاء،إلى جميع    

في تقديم رسالتهم النبيلة  إلى جميع اإلعالميين االنسانيين  

من طلبة وأساتذة  إلى جميع من يسمو بأخالقه، ليزين بها دروب العلم والمعرفة  
 
 
 حورية  



 
 مــقـدمـة

 



 مقدمة عامة
 

 أ
 

 مقدمة

 اإلعالمقطاع االتصال و  في جميع المجاالت، ومنياالعصر الحديث تسارعا ال يمكن تأطير مداه شيد 

فغدا اإلعالم حاضرا و مؤثرا في قراراتنا و توجياتنا وفيو  ؛الذي أضحى يساكن حياتنا بكل تفاصيميا

يحضر العالم بكل أسراره و تفاصيمو, و من خاللو تتسع دائرة الرؤيا  و تصاغ السياسات و التوجيات 

يات التطبيقية من أىم األخالق ولذا أصبح مجال .و بضمنو تنمو األفكار و تتبمور المصالح و الغايات

وتنظيميا لمسير بيا قدما ولممحافظة  ؛ض نفسيا في عصرنا الحالي لتأطير أي مينةالمجاالت التي تفر 

 عمى مكانتيا وسمعتيا .

ومن بينيا اإلعالم الذي أصبح في عصر السرعة والتكنولوجيات وولوج المال إلى جميع المجاالت ،  و

– ويكهام ستيدرف يعيؤثر في التوجيات وخمق رأي عام حول القضايا والموضوعات  ،وىنا  قوة 

wikham steed أن الصحافة ليست حرفة كسائر الحرف، بل ىي  -أحد أعالم الصحافة االنجميزية

أكثر من مينة، وىي ليست صناعة، بل طبيعة من طبائع الموىبة ، والصحافيون خدم عموميون غير 

  رسميين، ىدفيم األول العمل عمى رقي المجتمع.

وىنا تبرز أىمية األخالق كضابط لممينة اإلعالمية يحدد، وال يحد إطار حريتيا في التطرق إلى  

مواضيع التي تمس األفراد والمجتمعات المحمية بحيث تكفل المواضيع الشأن العام ، وبالخصوص 

الخصوصية األخالق لمجميور المستيدف في العممية اإلعالمية حقوقو المتمثمة في الكرامة االنسانية و 

الفردية عن طريق تجسيد المسؤولية  لدى اإلعالميين عند تطرقيم لمقضايا الخاصة ، والحرص أثناء 

 .مناقشتيا عمى قيم المجتمع المحمي في ظل البث الفضائي المتجاوز لحدود المكان 

الفرنسية الناطقة ب Canal Algérie وتمثل في القنوات العمومية والجزائر كغيرىا عرفت البث الفضائي

الجزائرية الثالثة، القناة الرابعة الناطقة باألمازيغية، وقناة القرآن الكريم، ومع التطور التكنولوجي 
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ومتطمبات المجتمع المحمي التي لم تعد ىذه القنوات تغطيو بصفة كاممة ، وشاممة كانت الحاجة إلى 

طن قصد اإلعالم وفك العزلة، قنوات تمبي احتياجات الجميور المختمفة وتصل إلى جميع ربوع الو 

بالرغم من بعض النوايا في  وظل مجال االستثمار الخاص في السمعي البصري محتكرا عمى الدولة

( نظرا لما مرت بو البالد من أزمات وبالنظر إلى الفوضى 2002فتحو ) المشروع التمييدي لقانون 

السمطات، إال أن مع حمول العام الذي أحدثيا القطاع الخاص في الصحافة المكتوبة عمى حد قول 

، ومع الظروف السياسية التي شيدتيا المنطقة فيما سمي بالربيع العربي، وفي ظل االصالحات 2022

برز الحديث عن فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص، لتشيد الجزائر  السياسية واالجتماعية

ة، والصحفيين الجزائريين، لكن تبث من ظيور مجموعة من القنوات الخاصة ذات المضامين الجزائري

في  البصري الخاصقطاع السمعي  فتح لكن الخارج في انتظار صدور قانون اإلعالم لتنظيميا، 

وكذلك متأخرا من حيث وسائل  المجاورة،م أو لمبمدان لجاء متأخرا بالنسبة لبمدان العا لالستثمار الجزائر

  وآرائيم.ط المجتمع الجزائري وأصبحت متنفسا لمشكالتيم التواصل االجتماعي التي انتشرت بين أوسا

ولجأت القنوات الخاصة إلى توسيع جميورىا ، وكسب شعبية ، لجذب أكبر عدد من الجماىير لتحقيق 

وبغية التقرب إلى ، وعمييا مصاريف مادية  شيرة إعالمية، وكسب مادي باعتبارىا مؤسسات تجارية

بفضل تميزىا بخاصية الصورة  البرامج االجتماعيةلقنوات الخاصة إلى لجأت ا الجماىير وشد انتباىيم 

التقرب إلييم عن طريق سرد  و ،نقل واقع الجزائريينالتي تؤثر في العقول ، وتثبت المعنى إلى  

 .لى المسؤولين إ، ونقل انشغاالتيم آالميم وتتبع معاناتيم 

القانوني لعمل ىذه القنوات يتطمب منيا التريث والتحري ومنطق المنافسة والبحث عن الريادية والفراغ 

نما بواقعية، واختيار األنسب بما يخدم الجميور، والمجتمع إلعطاء  لنقل األحداث ليس بسرعة، وا 

والعربي، والعالمي فاإلعالم دوره تنظيم  ؛صورة محترمة عن المجتمع الجزائري في الفضاء المحمي 

   .األلفاظ والصور التي تبث يا عن األحاديث السوقية، وذلك باختيارالنقاشات والحوارات والرقي ب
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حيادية ، والتزام بأخالقيات اللى البيوت يتطمب إلى المواضيع الشخصية والدخول إالتطرق كما أن  

مبدأي احترام الخصوصية وقيم المجتمع لمبرامج لتحميمية جراء المقاربة الإالمينة ، وىذا ما دفعنا إلى 

بالجزائر لموقوف  أخالقيات الممارسة اإلعالمية في القنوات الفضائية الخاصة تحت غطاء االجتماعية

معالجة ومدى احترام الصحفيين لخصوصية األفراد وقيم المجتمع الجزائري في ؛ عمى األخالقيات

 ولتحقيق أىداف الدراسة لجأت الباحثة إلى خطة منيجية: البرامج االجتماعيةالقضايا االجتماعية 

طار نظري تضمن أربع منيجي،حيث قسمت الباحثة أجزاء البحث إلى إطار  طار  ةوا  فصول، وا 

 لمدراسة التطبيقية.

متبوعة  بمجموعة من التساؤالت التي  المعروضة لممعالجة  اإلشكالية ناطرح اإلطار المنهجيفي 

ليتسنى لمقارئ قراءة النتائج وفق سياقيا  ، كما تم توضيح حدود الدراسة ،تخدم أىداف الدراسة 

نعتقد التي  مجتمع البحث وعينة الدراسةالمعتمد في دراسة منيج البحث  الزمني،  كما تم توضيح 

تحديد مصطمحات ، والوقوف عمى  الدراسات السابقة بعد االطالع عمى نادراستلاألنسب  اأني

 .الدراسة

تطرقنا من خاللو إلى مفيوم  الفصل األول فصول،فينقسم إلى أربعة  اإلطار النظريأما 

لنقف عمى أىم  الصحفية،أخالقيات المين بصورة عامة ثم حددنا مفيوم أخالقيات المينة 

دف من خالل ىذا الفصل إلى تحديد ما يميز أخالقيات ي، ونونتتبع أىم تطوراتيا ؛مبادئيا

 الصحافة عن غيرىا من المين نظرا لخصوصيتيا، 

مبدأي احترام خصوصية األفراد ، وقيم المجتمع كجزء من  إلى  الفصل الثانيتطرقنا في 

رة أخالقيات االعالم ككل وىي مترابطة مع بعضيا ليقوم االعالم برسالتو وفق حرية التعبير المؤط

و في جماعات مع احترام قيميم أبمسؤولية ووعي اإلعالميين تجاه األشخاص فرادى 
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أخالقيات االعالم بين من خالل المباحث الثالث المعنونة وفق الترتيب التالي: وخصوصياتيم 

 مسؤولية وسائل االعالم نحو المجتمع .وسائل االعالم نحو األفراد مسؤولية، الحرية والمسؤولية

الممارسة االعالمية بتحديد مفيوميا وأطرىا ، واالطالع عمى  فتطرقنا إلى  الفصل الثالثأما 

التشريعات المنظمة ليا لممقارنة بين تطور الممارسة والتقنين ليا باعتبار الصحافة مينة ديناميكية 

، خاصة مع تطور المشيد السمعي البصري الخاص في الجزائر  تتبع تطور الوسائل االعالمية

وأىمية الصورة المنقولة بواقعيتيا و مواكبتيا لمواقع االجتماعي الجزائري دون تزييف أو تسييق وىذا 

 يتم عن طريق احترام أخالقيات التصوير وبثيا.

فصمنا في أىمية ، والبرامج االجتماعية الفضائيات الخاصة بالجزائربعنوان  الفصل الرابعأما في 

وطرق المنافسة كما وضحنا معايير انتاج البرامج ؛ لمفضائياتموارد التمويل بالنسبة  ةمعرف

التمفزيونية ، إضافة إلى تحديد  مفيوم االعالم االجتماعي والتطرق إلى أىم القضايا االجتماعية 

 التي تم تسميط الضوء عمييا في البرامج االجتماعية .

الفضائية الخاصة بالجزائر محل  لى تعريف القنواتإتطرقنا ، لمدراسةالعممي  اإلطار التطبيقيوفي 

ثم عرفنا كل من البرامج االجتماعية، ، الدراسة قناة اليقار، قناة الشروق العامة، قناة النيار اإلخبارية

 ماوراء الجدران الخط البرتقالي، خط أحمر،  عينة الدراسة المتمثمة في:

مضمون لمبرامج االجتماعية محل  المحددة في استمارة تحميلالمضمون  والكيفي لفئات التحميل الكمي

 ؛الدراسة

المحددة في استمارة تحميل المضمون لمبرامج االجتماعية محل  الشكل والكيفي لفئات الكميالتحميل 

الدراسة  ثم خاتمةو في األخير تم عرض نتائج الدراسة لإلجابة عمى التساؤالت المطروحة،  ؛الدراسة

 وفي األخير تقديم التوصيات واالقتراحات . بحثية.  آفاقو التي احتوت عمى تساؤالت 



 
 اإلطار

 
 المنهجي
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 بناء االشكالية:-1

مما جعميا تقوم  ،الفضائيةشيد البث الفضائي في السنوات األخيرة تزايدا ممحوظا في عدد القنوات  

 خمق رأي عام والتأثير عميو وتوجييو. عديدة منيابوظائف 

ذا كان اإلعبلم الفضائي حديث النشأة في البمدان العربية بالمقارنة مع الدول المتقدمة فإنو قمص و  ،وا 

و الجنوب، وىذا الشكل لو تأثيره الكبير  لدمجو بين  ،بشكل كبير اليوة في ميدان االتصال بين الشمال 

 الصورة والصوت. وتقنيات معالجة ،الصوت والصورة

خاصة أن   ؛ة باالىتمام لجدتيافي الجزائر مسألة جدير ، ري الخاصالحديث عن القطاع السمعي البص و 

في  كان  بث ىذه القنوات بداية  وكذلك  ،مقارنة بدول العالم والدول المجاورة ةىذه القنوات ظيرت متأخر 

 تنظيم أخبلقي غياب و  ،فراغ قانوني )عدم وجود سمطة الضبط وعدم امتبلك القنوات لدفتر شروط قانوني(

والقيام  الممارسة،) غياب سمطة الضبط ومجمس أخبلقيات المينة الصحفية( يطرح إشكاالت عديدة في 

 إلى تنوير الجماىير.  اإلعبلمي اليادفبدورىا 

ساسيا ألي عمل إعبلمي، لكن الحت في األفق مسألة المسؤولية الحرية اليوم أصبحت مطمبا أ

واألخبلقيات حينما انجرت عديد القنوات الفضائية نحو االنفساخ والتحمل واالبتعاد عن القيم األخبلقية 

 1السائدة في المجتمعات العربية.

 وما المطروحة القضية وزن نستطيع بيا التي واليامة، الميمة المواضيع من األخبلق موضوع يعدكما 

 إذا إال تستوي ال اإلعبلم في االتصالية فالممارسات المنشودة، وأىدافيا متطمباتيا مع تناسقيا مدى

 اتجاه الساحة حمبة عمى بو تقوم ما شرعية تضمن كي وتراقبيا ترعاىا أخبلقية منظومة عمى ارتكزت

                                                           
، أطزوحح دكتىراِ، جايعح الديٌي االسالهيالحرية والقين األخالقية  في االعالم الفضائي تٍ درٌض أحًد ،  1

 .15ص  2011/2012انجشائز،
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 تخص التي االستراتيجية القضايا تطرح يجعميا باألخبلق االتصالية الممارسات فانصيار المواطنين

 الخطابات عن بعيدة؛ وجمية واضحة بمغة المجتمعي الفضاء بحمبة عبلقة لو ما وكل والمواطنين، الوطن

 الفضاء كنف في يجري ما عن الحقيقة تقاسم وىميا ىدفيا تواصمية أخبلقيات إلى تفتقد التي الشعبوية،

 .المجتمعي

فالصحفي  بينما تممي أخبلقيات المينة عمى الصحفي أولويات مختمفة في معالجتو ألخبار المجتمع 

تنقص من اعتباره  أو ،معمومات من شأنيا أن تحط من قدر اإلنسان حقيقة مطالب باالمتناع عن نشر أي

العبلنية الخاصة التي يحرص أن تظل بعيدة عن  فمكل منا حياتو ؛وسمعتو  أو تسيء إلى كرامتو

، وال تعني ية كميا أمور ال تيم الرأي العامعائمتو ومشاكميم الشخص والتشيير فحياة الناس الخاصة وأسرار

ن الخوض فييا يمس حقا مقدسا من حقوق اإلنسان وىو حريتو الشخصية في إبل  المصمحة العامة

بعض  الفة ىذا المبدأ فيوالقول والعمل بغير رقيب إال القانون والضمير ، ويترتب عمى مخ التصرف

القذف والسب عل سبيل  وىي جريمة ،األحيان الوقوع في الجرائم التي ترتكب من خبلل الوسائل العبلنية

 وكذلك مراعاة معالجة المواضيع المطروحة لمبيئة االجتماعية و خصوصياتيا وقيميا. المثال.

خاصة   ظيرت برامج وجمب انتباىو ،وكوسيمة منيا لمتقرب من الجميور ؛الخاصةومع انتشار الفضائيات 

لتسمط الضوء عمى الواقع المعاش لمجزائريين من خبلل  talk-showمن نمط  حواريةفي مواضيع معينة 

 تركز عمى  ) من أفواه أصحابياأي أن القضية ال تناقش إال إذا كانت (تجربتيا لممشاىدحاالت تعرض 

قانون، عمم النفس ، عمماء (والنقد باالستعانة بمتخصصين في مجاالت مختمفة  ؛بالتحميلتيم حياجوانب 

 .)دينال

 بأخبلقيات في معالجتاىم لمقضايا المطروحة اإلعبلميين والتزام وعي مدى في تتمثل األساسية المشكمةو 

 أسرارىم عمى والحفاظ ،األفراد خصوصية عمى الحفاظ من ؛المينة ىذه عمييم تفرضو وما السامية مينتيم

 المجتمع. خدمة في ودورىا ؛لمصحافة االجتماعية والمسؤولية ومينية بحيادية والعمل
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ما مدى التزام مضامين البرامج االجتماعية في القنوات الجزائرية الخاصة منو نطرح التساؤل التالي:  و

 احترام خصوصية األفراد ومبادئ وقيم المجتمع عمى ضوء أخالقيات المينة الصحفية ؟ يبمبدأ

 تساؤالت الدراسة:-2

وراء الجدران، برنامج خط  برنامج ما( في البرامج االجتماعية المتطرق إلييا أىم المواضيع ما ىي*

  ؟)أحمر، برنامج الخط البرتقالي

وراء الجدران، برنامج خط  برنامج ما(في البرامج االجتماعيةماىي معايير انتقاء القضايا المعالجة *

 ؟ )أحمر، برنامج الخط البرتقالي

 *ىل يحترم الصحفيون رغبة األفراد في الظيور أمام الشاشة و أخذ صورىم ؟

 ما ىي اآلليات المستخدمة في معالجة المواضيع االجتماعية؟ *

 *ىل يحترم الصحفيون قيم المجتمع والذوق العام في معالجة القضايا االجتماعية؟ 

 * ما ىي القوالب الصحفية التي تعالج بيا القضايا االجتماعية؟

 إلى أي مدى يتم انتقاء األلفاظ و العبارات المستخدمة في معالجة القضايا االجتماعية؟*

 أىداف الدراسة: -3

 .تحديد المفيوم العام ألخبلقيات المينة اإلعبلمية و ضوابط احترام خصوصية األفراد وقيم المجتمع أ/

 طار قانوني وأخبلقي لمممارسة االعبلمية في  القنوات الفضائية الخاصة إب/ ضبط 

ع ضبط إطار ممارساتي لمعالجة القضايا االجتماعية مع ضمان احترام خصوصية األفراد وقيم المجتم ج/

 بمعنى تفعيل مواثيق أخبلقيات  المينة.

 /معرفة أىم القضايا االجتماعية المعالجة في البرامج االجتماعية وآليات معالجتيا.د

 / الكشف عن القيم التي تروج ليا البرامج االجتماعية.ه

 /الكشف عن أىداف البرامج االجتماعية.و
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 معالجة القضايا االجتماعية. فراد وقيم المجتمع في/معرفة مدى مراعاة خصوصية األز

 أىمية الدراسة: -4

 لصدق وجودة المضامين اإلعبلمية. ومعيارا ،الذي أصبح محددا ؛تنبع من أىمية موضوع األخبلقيات

ال تزال تعاني في ظل غياب سمطة الضبط  التي ؛الجزائرو كذلك موضوع الفضائيات الخاصة في 

 برامجيا.والتطبيق القانوني لعمميات البث من الجزائر و تحديد 

لتسميط الضوء عمى  الجزائرية البرامج االجتماعية التي انتشرت في القنوات الخاصةأىمية إضافة إلى 

فراد إضافة إلى المحافظة عمى احترام الذات االنسانية وخصوصية األوما تتطمبو من  ،الواقع االجتماعي

   . قيم ومعايير المجتمع

 أسباب اختيار الموضوع:-5

 ي مجالأي موضوع يطرح في ألوزن مصداقية وصبلحية  خبلق باعتباره مقياساأىمية موضوع األ-

 .وخاصة االعبلم ألنو يؤدي أدوارا ال يستيان بيا في وقتنا الراىن

، وخاصة مع حداثة فتح السمعي البصري في مجال الفضائيات الخاصة بالجزائر يفالدراسات  قمة -

انتشار البرامج االجتماعية في القنوات عمى الجزائر ىو ما دفعنا إلى إجراء ىذه الدراسة لتسميط الضوء 

  العربية.الفضائية الخاصة الجزائرية عمى غرار القنوات الفضائية األجنبية و 

النقدي لوسائل االعبلم والذي يتطمب رصد الممارسات االعبلمية في  المغة والتحميلتخصصي وىو  -

 القنوات الخاصة باعتبارىا ظاىرة معاصرة.

مضمون وأىداف الرسالة  وتصفية  اىتمامي بمجال أخبلقيات العمل االعبلمي الذي يعتبر عصب لتقييم-

 في وقت السرعة والكثرة في المعمومة. االعبلمية.

 االجتماعية وتأثيرىا عمى سموكيات الجميور.اىتمامي بالبرامج  و متابعتي-



 االطــــــار انًــــــُهــــجً
 

9 
 

 الدراسة: حدود-6

 البرامج التالية:المجال الموضوعاتي: تتولى ىذه الدراسة تحميل  البرامج االجتماعية المتمثمة في -أ

سا 21:00الجزائرية العامة كل يوم األحد عمى الساعة  الذي يبث عبر قناة الشروق خط أحمربرنامج *

 ليبل  بتوقيت الجزائر.

خبارية كل يوم االربعاء عمى الساعة برنامج ما وراء الجدران الذي يبث عبر قناة النيار الجزائرية اإل *

 سا ليبل بتوقيت الجزائر.21:15

سا ليبل 21:30برنامج الخط البرتقالي الذي يبث عبر قناة اليقار الجزائرية كل يوم سبت عمى الساعة *

 الجزائر.بتوقيت 

/ 30/01إلى غاية 01/03/2014الدراسة النظرية تمت من الفترة الممتدة من  الزمني:المجال -ب

بدءا بجمع المادة العممية من كتب ودراسات سابقة، وبرامج فيديوىات عن األخبلقيات واالطبلع  .2015

  موضوع دراستنا.ومطالعتو و تمخيصو، وفق ما يناسب عمييا، الختيار ما يبلئم موضوع دراستنا، 

في الفترة  2015 الدراسة لعاممحل  البرامج االجتماعيةعينة من  عمى تحميل التطبيقية ارتكزت الدراسة

 .01/03/2015إلى  01/01/2015دة من الممت

  :وأدواتو منيج الدراسة-7

ي التقص   "نو أعمى  المنيج يعرف و .لى نتائج واالستفادة منياإكل دراسة عممية تتبع منيج لموصول 

 1."أو إضافة الجديد إلييا ؛ومناىج عممية محددة لمحقائق بقصد التأكد من صحتيا ،المنظم بإتباع أساليب

حمد بن مرسمي: "عبارة عن مجيود عقمي منظم في شكل سمسمة من القواعد واألنظمة الواجب أكما عرفو 

 2.معمومات وبيانات مختمفة"جل الوصول إلى ما ىو بصدد البحث عنو من أعمى الباحث إتباعيا من 

الوقوف عمى وتحميل مضمون البرامج االجتماعية محل الدراسة قصد  ،وبما أن دراستنا تيدف إلى وصف
                                                           

1
 .15،ص1989،يكتثح انًُار,األردٌ، هٌاهج البحج العلوي: أسس وأساليبعًار تىحىع ويحًد انذتٍاٌ،   

 
2
 .91،ص2013،انجشائز،2نهُشز وانتىسٌع،ط ، دار انىرطىاألسس العلوية لبحىث اإلعالم واالتصالأحًد تٍ يزطهً :  



 االطــــــار انًــــــُهــــجً
 

10 
 

 ودور الفاعمين فييا واستنباط أىم القيم ،معالجتيالواآلليات المعتمدة ، مختمف القضايا المطروحة لمنقاش

ىو المنيج الوصفي  التحميمي الذي  ؛المنيج المبلئم لدراسة ىذا الموضوع أن   ارتأينا وأىدافيا ،المروج ليا

 بأنو:  Cesarوسيزار   Baxtronيعرفو باكسترون 

''أحد األشكال الخاصة بجمع المعمومات عن حالة  األفراد والمفردات والسموكيات و اإلدراكات والمشاعر 

 .1واالتجاىات..''

ىو البحث عن أكبر قدر من االنتظامات لمظواىر المدروسة  ويكون اليدف من جمع ىذه المعمومات

، بحيث يعمل عمى وصف الظاىرة المدروسة كميا عن طريق جمع معمومات مقننة، وتصوير الظاىرة ، 

 .2وتصنيف عناصرىا وتحميميا

تقنية بحث لموصف الموضوعي، المنظم  نو أ: برنارد برلسونأداة الدراسة: تحميل المضمون يعرفو 

 3.والكمي ، لمضمون واضح لمرسائل ىدفو التفسير

المختمفة البد من القيام من أجل الوصول إلى المعاني المختمفة التي تحمميا المواد اإلعبلمية في أوعيتيا 

.. منظمة.وىذا وفق خطوات  signifiant)المبنى الدال  (بتفكيك البناء المادي لممادة اإلعبلمية المدروسة 

من أجل بموغ األجزاء المادية لممادة المدروسة كما عبر عنيا صاحبيا صراحة من خبلل تفكيك ما ينتجو 

القائمون عمى وسائل االتصال من مضامين اتصالية متنوعة إلى أجزاء مادية تسمح بكشف الرموز 

ر المراد تبميغيا إلى الطرف اآلخر في عممية والصيغ المختمفة المستخدمة في التعبير عن القيم واألفكا

  4االتصال

  الدراسة: البحث و مجتمع-8

                                                           

 
1
 .158و،ص2000، عانى انكتة انقاهزج ،البحج العلوي في الدراسات اإلعالهيةيحًد عثد انحًٍد:  - 

 
2
 .130، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، ط )ب خ(، صتطبيقات الوٌهج العلوي في الدراسات االجتواعيةعًار عىاتدي:  - 

3
، عٌاصر هٌهجية الفصل العاشر، الدراسات الىصفية وهٌاهج بحثها،  البحج في االتصالأالٌ الريً ، تزَارد فانً،    

 .240، ص 2001د راتح كعثاع، جايعح انكٍثك، تز:
4
، 2003، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح انجشائزٌح، انجشائز، هٌاهج البحج في علىم اإلعالم واالتصالأحًد تٍ يزطهً،   

 .251 250ص ص 
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خاصية أو عدة  مسبقا لياأو غير منتيية من عناصر محددة  ؛إن مجتمع البحث ىو مجموعة منتيية

 .1والتي يجري عمييا البحث والتقصي ،خصائص مشتركة تميزىا عن غيرىا من العناصر األخرى

التي تستضيف حاالت اجتماعية لعرض  الجزائرية مجموع  البرامج االجتماعية ومجتمع بحثنا ىو 

بث عمى القنوات الفضائية الخاصة بالجزائر والمتمثمة في قناة  النيار و التي ت   ؛مشاكميم وايجاد الحمول

  االخبارية، قناة الشروق ، قناة اليقار.

 والبرامج االجتماعية متمثمة في برنامج ما وراء الجدران، برنامج الخط األحمر، برنامج الخط البرتقالي.

 ت الباحثة إلى ألجنظرا لمتكمفة والوقت وكذلك صعوبة حصر جميع مفردات مجتمع البحث  :عينة الدراسة

عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل معيا الباحث منيجيا،  العينة أسموب المعاينة.

ويسجل من خبلل ىذا التعامل البيانات األولية المطموبة، ويشترط في ىذا العدد أن يكون ممثبل لمجتمع 

 2البحث في الخصائص والسمات التي يوصف من خبلليا ىذا المجتمع.

أفرادىا بشكل مقصود من  انتقاءت المقصودة ىي العي نات التي يتم العينات المقصودة أو اليدفية: العينا

قبل الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد دون غيرىم ولكون تمك الخصائص ىي من 

األمور اليامة بالنسبة لمدراسة، كما يتم الم جوء ليذا النوع من العي نات في حالة توافر البيانات البل زمة 

 3 لدى فئة محددة من مجتمع الدراسة األصمي. لمدراسة

  مىديدقامت الباحثة بتح :وتم تحديد العينة عمى ثبلث مستويات

  .األول: الخاص بالمصدر أو الوسيط المستوى

  .البرامج محل الدراسة الثاني: المستوى

 .عدد معين من البرامج بمادة التحميلالخاص  :الثالثالمستوى 
                                                           

 
1
هٌهجية البحج العلوي في العلىم اإلًساًية: يىرٌض أَجزص ، تزجًح تىسٌد صحزاوي ، كًال تىشزف، طعٍد طثعىٌ،   

 .286،ص 2006، 2، ، دار انقصثح نهُشز ، انجشائز، ط تدريبات عولية
2
 .183، ص 1993، 1ط، عانى انكتة، انقاهزج، يصز، ، دراسات الجوهىر في بحىث اإلعالميحًد عثد انحًٍد  
3
، دار وائم نهطثاعح و انُشز، عًاٌ، هٌهجية البحج العلوي، القىاعد و الوراحل و التطبيقاتيحًد عثٍداخ، وآخزوٌ:  

 .95ص ، ،1999د.ط 
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اآلتية: قناة النيار االخبارية، قناة الشروق االخبارية، قناة  قنواتالاختيار ب قامت الباحثة المستوى االول :

  اليقار وذلك لؤلسباب التالية:

 حيازة ىذه القنوات لرخصة البث التمفزيوني من وزارة االتصال الجزائرية. /1

 ىي أولى القنوات التي ظيرت في الساحة االعبلمية الجزائرية. /2

 شبكتيا البرامجية وىي  قارة في تتضمن في خارطتيا البرامجية عمى برامج اجتماعية أسبوعية/ 3

  .تستضيف حاالت اجتماعية لطرح مشاكميا ومعاناتيا من أجل ايجاد حمول

 التطرق لقضايا مجتمعية محمية وكسر الطابوىات في البرامج االجتماعية./ 4

تم اختيار البرامج التمفزيونية االجتماعية التالية: برنامج ما وراء الجدران، برنامج الخط  الثاني:المستوى 

 وذلك لؤلسباب التالية: األحمر، برنامج الخط البرتقالي.

 ؛برامج اجتماعية تناقش قضايا اجتماعية من يوميات واقع المجتمع الجزائري /1

 ؛أوضاعيمعبير عن وتترك ليم المجال لمت تستضيف الحاالتبرامج  /2

 ؛تعتمد في التحميل عمى خبراء واختصاصيينبرامج   /3

 من البرامج باالعتماد عمى العينة القصدية.أعداد معينة من كل برنامج اختيار عينة المستوى الثالث: 

: العينات المقصودة ىي العي نات التي يتم انتقاء أفرادىا بشكل مقصود من قبل الباحث العينة القصدية

نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك األفراد دون غيرىم ولكون تمك الخصائص ىي من األمور اليامة 

بالنسبة لمدراسة، كما يتم الم جوء ليذا النوع من العي نات في حالة توافر البيانات البل زمة لمدراسة لدى فئة 

 1محددة من مجتمع الدراسة األصمي.

أو األعداد أو األيام التي  ؛ا العينات من أسماء الصحف أو البرامجويعرفيا محمد عبد الحميد عمى أني

 2يمجأ الباحث إلى اختيارىا تبعا لمواصفات معينة محددة مسبقا.

                                                           
1
 .96ص ، سابقالرجع الويحًد عثٍداخ،   

2
 .103، ص 1979،دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، انجشائز،  تحليل الوحتىي في بحىث االعالميحًد عثد انحًٍد،   
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خبلل فترة الدراسة برنامج  15أي مجموعيا   كل برنامج  حصص من  05قامت الباحثة باختيار 

 .سا  21 بإجماليالمحددة 

ليبل من  21:30بقناة اليقار .يبث يوم السبت عمى الساعة الخط البرتقالي حصص من برنامج  05

 تقديم: ميدي قجور

مفردات العينة/عنوان  الرقم
 الحصة

تاريخ بث 
 البرنامج

 الحاالت المستضافة مدة البرنامج

نشوة المخدرات مع الشباب  01
 1ج

 حاالت،امرأة ، رجل2 د90 17/01/2015

الشباب نشوة المخدرات مع  02
 2ج

 نساء1رجال،3حاالت،4 د80 24/01/2015

 نساء، رجل2حاالت،3 د90 07/02/2015 أسرار الخمع في الجزائر 03
 حاالت، رجل، امرأة2 د69 14/03/2015 1الشذوذ الجنسي ج 04
طفل،  تعدي عمىحاالت،3 د90 21/03/2015 2الشذوذ الجنسي ج 05

 رجل، امرأة
 :الصحفية من تقديم ليبل 21:00يبث كل يوم أحد عمى الساعة  بقناة الشروق العامة. خط أحمربرنامج 

 فضيمة مختاري

مدة  تاريخ بث البرنامج مفردات العينة/عنوان الحصة الرقم
 البرنامج

 الحاالت المستضافة

 نساء،رجل 2حاالت ، 3 د75 01/01/2015 الزواج العرفي 01

 حاالت، نساء 2 د75 11/01/2015 ناس وىموم 02

 نساء 4حاالت ، 4 د75 18/01/2015 رسائل من وراء السجون 03

 حاالت ، رجال3 د73 22/02/2015 والخمع ومشكل اليروب الرجال 04

 حالة واحدة، رجل د65 15/03/2015خط أحمر: الزواج  05
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 اإللكتروني.. حب أم مصيدة

سا 21:15ربعاء عمى الساعة يبث يوم األ االخباريةبقناة النيار ما وراء الجدران  حصص من برنامج 05

 .عائشة بوزمارون الصحفية: تقديم ليبل

العينة/عنوان  مفردات الرقم
 الحصة

 الحاالت المستضافة مدة البرنامج  تاريخ بث البرنامج

 حالة واحدة د45 14/01/2015 شيادة الزور 01
حاالت خمع، رجال، 2 د84 21/01/2015 الخمع  02

 مساعدةنداء 1
 نساء حاالت، 2 د69 11/02/2015 الطبلق  03
 نداء مساعدة1عائمة،  د65 18/02/2015 معاناة ومأساة 04
حاالت مرضى السرطان  05

 نادرة من االصرار
 مساعدة نداء1، حاالت2 د66 04/03/2015

 

 بناء استمارة التحميل:-9

 فئات التحميل:-

بل يتوقف اختيارىا عمى اشكالية البحث وأىدافو ، كما يتوقف ال يوجد فئات نمطية صالحة لكل البحوث ، 

ولتحديد الفئات في دراستنا اعتمدنا  ،1اختيارىا عمى طبيعة المحتوى المراد تحميمو وطبيعة الدراسة وكميتيا

 عمى اشكالية دراستنا  بحثنا  الفئات اآلتية:

 برامج االجتماعية محل الدراسة   ىي الفئات التي تصف المحتوى الشكمي لمضمون ال فئات الشكل:-أ

تخص ىذه الفئة المضامين السمعية البصرية، ويقاس بالثواني أو الدقائق أو أي مقياس آخر : فئة الزمن

يدخل في إطار تحديد المدة التي تستغرقيا فقرات محتوى البرامج محل الدراسة   وتفرعت  إلى المؤشرات 

 .)فأكثر ساعة ،ساعة، من ساعةأقل  (من البرنامج محل الدراسة.التالية التي تحدد مدة كل فقرة مختمفة 
                                                           

   
1
، انجشائز: طاكظٍج كىو نهدراطاخ وانُشز وانتىسٌع، تحليل الوحتىي للباحثيي والطلبة الجاهعيييٌىطف تًار،   

 .24،ص 2007، 1طانجشائز، 
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: تحديد مكان إقامة الحاالت المستضافة من أجل مراعاة شمولية لمقضايا المعالجة فئة المجال الجغرافي

  )الوسط ،  الشرق،  الغرب،  الجنوب، غير محدد(مؤشراتيا  التغطية االعبلمية لجميع مناطق الببلد  و 

 : وحسب االبرامج محل الدراسة قسمناىا إلى المؤشرات اآلتية القوالب الفنيةفئة 

 كل قالب لو خصوصية في شرح وتفسير وايضاح المعنى أكثر. نأل)دراما  ، حوار،مقابمةتقرير،  (

 )بعيدة -متوسطة   -قريبة (:المستخدمةفئة المقطة 

 )ال يوجد- فرح-حزينة(:فئة الموسيقى المستخدمة

 الفصحى، (المغة ىي وعاء الفكر وىي الناقمة لؤلفكار واعتمدنا في تقسيميا :  المغة المستخدمةفئة 

 ) مختمطة، مصطمحات أجنبية العامية،

 ون:مالمض اتفئ-ب

 يمثل عنوان حمقة البرنامج. فئة موضوع البرنامج : تحاول االجابة عن السؤال: عبلم يدور المحتوى

  :فئة طبيعة المواضيع االجتماعية المعالجة والتي بدورىا تتفرع إلى مواضيع متمثمة في

، الزواج عمى المخدرات مشاكل اجتماعية ومؤشراتيا }الزواج العرفي، فك الرابطة الزواجية، االدمان-1

 ؛. {ظممال -القتل -المشاكل األسرية–شيادة الزور -اإللكتروني 

 ؛مرضى {-المفقودين  ومؤشراتيا  } أصحاء فئة فرعية البحث عن  -2

    ؛فئة فرعية طمب مساعدة -3

- الدعارة -المخنثين   االغتصاب    -فئة فرعية الطابوىات ومؤشراتيا متمثمة }الشذوذ الجنسي -4 

 .اليروب من المنزل{

ومؤشراتيا } نشر   :في معالجة القضايا االجتماعيةوالكرامة االنسانية  فئة عدم احترام الخصوصية 

 -زيادة معاناة الناس -سرد المعمومات والتفاصيل   -االسم الكامل اذاعة  –ذن صاحبيا  إالصورة دون 

  عدم ضمان حق الرد{-السب والقذف   
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التأثير عمى  -ومؤشراتيا } الخروج عن اآلداب العامة }الفاظ غير الئقة{   :فئة عدم  احترام قيم المجتمع

عدم احترام حقوق كل األطراف في التعبير عن -عدم ضمان تغطية شاممة وكاممة لؤلحداث–سير العدالة 

 آرائيا{

دة ، الحاالت المؤي( : لمعرفة االتجاه الذي يأخذه المضمون محل الدراسة واعتمدنا عمى  فئة االتجاه

 )الحاالت المعارضة ،محايد

والمتمثمين    : وىم المحركين األساسيين في مضمون البرامج االجتماعية محل التحميل فئة الفاعمين

، رجال القضاء ، رجال الدين ،أخصائيون نفسيون ،رأي الصحفيالحاالت التي تصنع الحدث، (في:

 . )جميور

د يعتمد عميو في تحديد أنواع القيم، إذ صن فيا  تصنيف القيم:   أما فئة القيم  ال يوجد تصنيف موح 

 إلى أربعة أصناف من القيم وىي: Webster Dictionaryقاموس ويبستر .1

 ؛القيم األخبلقية، مثل: الصدق واألمانة والنزاىة واإلخبلص...

 ؛القيم المجتمعية، مثل: التعاون والعمل التطوعي و المساعدة...

 ؛الفكرية، مثل: حب الفضول والتروي و العقبلنية... القيم

 ؛القيم السياسية، مثل: إيثار المصمحة العامة و المواطنة...

 . وىناك تصنيف آخر يصنف القيم كما يأتي:2

القيم األخبلقية اإلنسانية، مثل: الصدق واألمانة والنزاىة والمساواة والعدالة والتسامح والحرية والمحافظة 

 ؛ئة...عمى البي

  ؛القيم االجتماعية، مثل: التعاون والمساعدة والتعاطف واالحترام وتحمل المسؤولية

 ؛القيم المعرفية أو العقمية، مثل: الفضول والعقبلنية والدقة والموضوعية...

 ؛القيم الوطنية، مثل: المواطنة الصالحة والتضحية في سبيل الوطن ...
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 ؛الشخصية، مثل: الصبر والثقة بالنفس و الشجاعة... القيم

 ؛القيم الجمالية، مثل: الميل إلى الفن واإلبداع و التناسق". 

ست  مجموعات ىي: القيم الدينية، القيم  (: قسم القيم سبرانجر. تصنيف عالم االجتماع األلماني )3

 .1االقتصادي ة والقيم الجماليةالسياسية و القيم االجتماعية، والقيم النظرية والقيم 

القيمة ترتبط بعاممين أساسيين ىما العامل النفسي المرتبط برغبات الفرد وميولو، والعامل االجتماعي  و

 االيجابيةالقيم تصنيف قاموس ويبستر النتقاء والمعايير والضوابط وقد اعتمدنا  ،المرتبط بالقوانين

التعاون، التسامح، النصيحة، تحمل المسؤولية،  ):الدراسةالموجودة في البرامج االجتماعية محل 

 )الشجاعة 

متمثمة في الجير بالسوء، كيل التيم بدون دليل، انعدام ثقافة الحوار، افشاء  :قيم سمبيةإضافة إلى وجود 

 أسرار البيوت.  

 (الطرق المتبعة إلببلغ الرسالة المتضمنة في البرامج االجتماعية واعتمدنا  :فئة األساليب اإلقناعية

" استخدام المقطات عاطفيأسموب ،" قانونية احصائية، حجج وبراىين/أدلة ومعطيات"العقبلني األسموب 

 ،القريبة في حالة ضعف أو بكاء الحاالت المستضافة/موسيقى حزينة/ بكاء مقدم الحصة/كممات التضامن

  ) أسموب مزدوج

إعبلم، تفسير،  (لكل مضمون برامجي أىداف يريد إيصاليا لممشاىد ومنيا:  :الوظائف اإلعبلميةفئة 

  )توعية

سمات وخصوصية الجميور الذي يريد القائم باالتصال الوصول  لمعرفة المستيدففئة الجميور 

    ) ، األئمة.الحكومية، القضاةاآلباء،  األبناء، المواطنون، اإلخوة   الزوجات، السمطات (إليو

 .ووحدة المقطة فتم اختيار وحدة الفقرة التمفزيونية،  وحدة الزمن بالنسبة لفئات الشكل وحدات التحميل:

                                                           
1
  www.schoolarabia.net طا.15:30عهى انظاعح   25/04/2014ٌىو 
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 :و بالنسبة لفئات المضمون. تم اختيار كل من 

 و توجياتيم.أ تأثرىمين عن ن المقدمين يرددون كممات معينة تب  : ألوحدة الكممة

   : في أفكار مرتبطة بالمجتمع تردد في مواضيع معينة وامثمة .الفكرة وحدة

  .الحصص( ، الموضوع، سياقالموضوع ووحدة السياق)سياقوحدة 

وحدات  وحدات التسجيل العد الفئات

 التسجيل القياس

 السياق

 الموضوع / العبارة الجممة فئة الموضوع

االستراتيجيات 

 العقمية

 المبادلة، تساؤلالعبارة، الجممة المداخمة، 

النسبة،  الشخصية، "فقرة"  ، تعميق"فقرة"

 .المصدر، الكتاب

الحوار،  /

 الموضوع

االستراتيجيات 

 العاطفية

 الموضوع / ، الموسيقى الصورة

فئة أساليب 

 تحقيق األىداف

 الموضوع / العبارة، الجممة

الحوار،  / الشخصية فئة الشخصيات

 الموضوع

 الموضوع / الفكرة فئة االتجاه

 البرنامج / دراما ،تقرير ،حوار، مقابمة صحفية االنواع الصحفية

أوقات البث:   الموقع

بداية البرنامج، 

 البرنامج
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وسط البرنامج، 

 نياية البرنامج

  الدقيقة، الثانية  المساحة الزمنية

 
 صدق االستمارة:

التحقق من صدق أداة التحميل قام الباحث بعرض استمارة التحميل الخاصة بمضمون البرامج  لغرض    

عمى مجموعة من المحكمين من أساتذة في  تضمنتيا،االجتماعية محل الدراسة، مع توضيح الفئات التي 

ا ألىداف إلى صدق المحتوى والتناسق الداخمي لفئاتيا ومدى مبلءمتي لمتعرف .مجال اإلعبلم واالتصال

مون جممة من وقد أبدى المحك   .أجل قياسوالدراسة،  ولمحكم عمى قدرتيا عمى قياس ما وضعت من 

إلى الصيغة األصمية الستمارة  الفئات الفرعيةضافة بعض إالمبلحظات التي تتطمب تعديل أو حذف أو 

عالية من الثبات ،  وىي نسبة،  0.89 تحصمنا عمى معامل الثبات معادلة ىولستيوعن طريق  التحميل.

فيما يخص الفئات وفروعيا صالح لمثل ىذا النوع من  ةاختياره من طرف الباحث وتعني أن ما تم  

مون عند ىذه بجميع ما اتفق عميو المحك   ةالباحث ت خذأوقد ( 1 المحتويات، ومن االشكالية المطروحة

 في عممية التحميل. ت عميواعتمدئي الذي النسبة من تعديبلت لتصبح االستمارة في شكميا النيا

 الدراسات السابقة:-10
"حرية التعبير والصحافة وأخالقيات حمد بن دريس بعنوان أ: رسالة ماجستير لمطالب: الدراسة األولى

  -نموذجا–العمل اإلعالمي" الجزائر 

 وانطمق الباحث في دراستو من خبلل طرح التساؤل الرئيسي التالي:

                                                           

 د بدر الديي زواقة أستاذ هحاضر بقسن  بجاهعة باتٌة 

بجاهعة وهراى التعلين العالي د.هحود برقاى أستاذ  

أ.بعلي هحود أستاذ هحاضر بجاهعة هستغاًن   

 

73، صهرجع سابقٌىطف تًار ،  
1
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 اإلعبلم في الجزائر وما مدى التزام اإلعبلمي الجزائري بأخبلقيات المينة؟ما ىي وضعية حرية 

 ووضع الباحث  التساؤالت التالية:

 ما ىو المفيوم العام لحرية التعبير عن الرأي وأخبلقيات المينة اإلعبلمية  ؟ -1

عمل اإلعبلمي ماىي أىم المراحل التي مر بيا اإلعبلم الجزائري وأىم التشريعات التي تناولت ال -2

 وأخبلقيات المينة ؟ 

 ماىي المبادئ التي يجب عمى اإلعبلمي الجزائري االلتزام بيا؟ -3

؟ وماىي أىم  2005-1988ماىي ايجابيات وسمبيات التجربة اإلعبلمية الجزائرية خبلل الفترة  -4

 المشاكل والصعوبات التي يتعرض ليا اإلعبلمي الجزائري أثناء ممارسة المينة ؟ 

 ىل تتبلءم مواثيق الشرف المينية الموجودة مع تطمعات اإلعبلميين الجزائريين ؟  -5

ماىي الحمول الممكنة لوضع ميثاق شرف ميني يتناسب مع مختمف االتجاىات اإلعبلمية المتباينة  -6

 في الجزائر ؟

 لجزائر ؟ما طبيعة العبلقة التي يجب أن تتشكل بين وسائل اإلعبلم والسمطة السياسية في ا -7

كما اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج التاريخي والمنيج المقارن كما قام باالستعانة بمنيج المسح 

 والمبلحظة وتحميل المضمون.  واستعان بأدوات المقابمة, التحميمي،

 ىي: إلييا الباحثأىم النتائج التي توصل 

التعبير عن الرأي تعتبر في مختمف مراحل تطور البشرية موروثا إنسانيا تيدف إلى ارتقاء  حرية-1

 أو حضارياجتماعي، كما تعتبر معيارا ألي تقدم  و ترقية بيئتو، اإلنسان وحفظ كرامتو،

إن حرية الصحافة ىي مسؤولية اجتماعية قبل كل شيء ،والمقصود بالمسؤولية االجتماعية ىو أن  -2

 .سة اإلعبلمية ىي مؤسسة اجتماعية في خدمة الحق والفضيمةالمؤس
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الصحفي الذي يحترم نفسو وجميوره ومصادر أخباره ومينتو ىو الصحفي الذي يعمل بالصدق والدقة  -3

وعدم التحيز والتقيد باحترام حقوق الشعب ومراعاة اآلداب العامة وىو الصحفي الذي يعمل ليل نيار من 

 عتو واسمو ،وكذلك المحافظة عمى مينة وسمعة مؤسستو.أجل المحافظة عمى سم

المطموب ىو  وضع استراتيجيات لمنيوض باإلعبلم والتحول عن الرؤى الضيقة واآلفاق المحدودة  -4

لمتفكير في مستقبل أفضل، يكون فيو اإلنسان الجزائري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة في منأى عن 

لمتخمفة والتي لم تولي أي اىتمام لمدور الكبير والفعال لئلعبلم المخاطر التي تتيدد المجتمعات ا

 والتكنولوجيات الحديثة. 

أخالقيات المينة في  بعنوان: 2014حسناوي عبد الجميل  لمطالب:رسالة ماجيستير  :الدراسة الثانية

القنوات التمفزيونية الخاصة بالجزائر دراسة وصفية تحميمية من خالل عينة من صحفيي وجميور قناة 

 vtالنيار

 تمثل التساؤل الرئيسي  لمدراسة :

 ما ىو واقع أخبلقيات المينة من خبلل الممارسة اإلعبلمية لقناة النيار ؟

 وتفرعت عنو التساؤالت التالية وىي:

 :ىل تتقيد القنوات التمفزيونية الخاصة في الجزائر بأخبلقيات المينة؟1س

 : ما مدى وعي صحفيي قناة النيار بقواعد السموك الميني وأخبلقيات المينة؟2س

 : ما مدى التزام صحفيي قناة النيار بأخبلقيات المينة في الممارسة اإلعبلمية؟3س

 ي وقعت فييا قناة النيار؟:ما ىي أىم التجاوزات غير األخبلقية الت4س

 :ما ىي العوامل المؤثرة في السموك الميني لمصحفيين؟5س

 :إلى أي مدى اىتمت التشريعات اإلعبلمية في الجزائر بأخبلقيات المينة؟6س
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ولئلجابة عمى ىذه التساؤالت اتبع الباحث المنيج المسحي في دراستو معتمدا عمى أداة المقابمة مع 

 .مجموعة من المسؤولين

 قام الباحث بوضع استبان موجو لصحفيي قناة النيار بأسئمة مغمقة وأخرى مفتوحة.وكذلك  

واستبيان أخر موجو لجميور قناة النيار والمتمثل في طمبة الدراسات العميا، ومن خبلل وضع أسئمة مغمقة 

 وأخرى مفتوحة.

 أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

لممارسة االعبلمية في قناة النيار وىذا راجع إلى الخبرة المتواضعة وجود اختبلالت في أخبلقيات ا

لمصحفيين في المجال االعبلمي وكذا التجربة الفتية لمقنوات الخاصة في الجزائر وبحثيا عن الربحية 

 .مقة بتنظيم القطاع السمعي البصريباعتبارىا مؤسسات اقتصادية. وعدم تطبيق قوانين المتع

الحصص الخاصة االجتماعية في التمفزيون "بعنوان رسالة ماجيستير مايا باشا : الدراسة الثالثة

 "حصة وكل شيء ممكن. الجزائري.

انطمقت الباحثة من التساؤل الرئيسي: ما ىي الرسالة االعبلمية التي تعمل الحصة التمفزيونية الخاصة 

 وكل شيء ممكن عمى تمريرىا لمتخفيف من اآلفات االجتماعية؟.

الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي اعتمادا عمى أداة تحميل المضمون إلى أن الحصة وتوصمت 

سرة و فتحت باب ثقافة الحوار داخل األلآلفات االجتماعية وساىمت في خمق مت متنفسا الخاصة شك  

 الطابوىات من باب الوقوف عمى أسبابيا ومحاولة إيجاد حمول لو.

حرية االعالم والحياة الخاصة الحماية بعنوان:  لمطالبة سميرة بمعكري ماجيستير: رسالة الدراسة الرابعة

 "القانونية في التشريع الجزائري دراسة وصفية تحميمية لمنصوص القانونية المنظمة لممينة االعالمية

ري لمحياة حيث انطمقت الباحثة من االشكالية التالية: ماىي الحماية القانونية التي أوجدىا المشرع الجزائ

 الخاصة في مواجية الصحافة؟ التي انبثقت عنيا مجموعة من األسئمة متمثمة في:
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 مفيوم حرية االعبلم في التشريع الجزائري؟ ما -1

 مفيوم الحياة الخاصة كمقابل لمحياة العامة؟ ما -2

 ماىي الحدود الفاصمة بين الحق في التعبير الحر والحق في الحياة الخاصة ؟ -3

 ية القانونية  التي أوجدىا المشرع الجزائري لكبل الحقين؟ماىي أشكال الحما -4

 كيف نميز بين انتياك حرمة الحياة و تأدية الرسالة االعبلمية؟ -5

تاريخي لموقوف عمى سيرورة الصحافة وتطورىا ولئلجابة عمى ىذه التساؤالت اعتمدت الباحثة المنيج ال

والمنيج المسحي لجمع معمومات عن آراء ومواقف الصحفيين من الموضوع محل الدراسة ولموصول الى 

موضوع  ألنوىؤالء لجأت الباحثة الى أداة االستبيان مع االستعانة بأداة المقابمة مع مختصين في القانون 

  ؛اختصاصيم

 التالية: النتائج وتوصمت الباحثة إلى 

 حرية االعبلم في الجزائر كانت تابعا لمظروف المرحمية التي مرت بيا الببلد-1

 الحق في الحياة الخاصة وعبلقتو بالحرية يعود لمسمطة التقديرية لمقضاة-2

نسبة الصحفيين المتعرضين لمحياة الخاصة قميمة وىو تعبير عمى احترام الصحفيين لخصوصية  -3

نما تجنب الصحفيين لمخوض في اآلخرين من  جية ومن جية أخرى ال تدل عمى ىامش الحرية وا 

 العامة تفاديا لمعقوبات الرادعة. الحقائق لممصمحةالمخاطر لمكشف عن 

 الدراسات المشابية:-11

ورقة بحثية مقدمة في ممتقى أخبلق االعبلم  ثريا السنوسي. أخالقيات المشيد السمعي البصري في تونس

 .2009متغير بتونس في عالم 

قامت الباحثة بتحميل مجموعة من البرامج االجتماعية التي تبث عبر قناة حنبعل الفضائية الخاصة 

أخبلقية في معالجة القضايا المطروحة من خبلل الضغط عمى  تجاوزاتالتونسية وتوصمت إلى وجود 
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الحاالت المستضافة وزيادة آالميم واستخدام ليجة تأنيبية ولمتأكد من ىذه النتائج استعانت الباحثة 

وجود تجاوزات بمقاببلت أجرتيا مع عدد من الصحفيين العاممين في القطاع العام والخاص وأكدت 

 أخبلقية في الممارسة االعبلمية.

 تحديد مصطمحات الدراسة: -12

جمع لكممة االخبلق، وأخبلق جمع لكممة خمق ، والخمق السجية الن صاحبو قد  خبلقياتاأل األخبلق:

نك لعمى خمق عظيم" ومنو خبر عائشة تصف خمق ا  قدر عميو، والطبيعة أو الطبع ، وفي القرآن الكريم " و 

 رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم" كان خمقو القرآن".

نفسو، وأوصافيا ومعانييا المختصة بيا حسنة كانت  الخمق صورة االنسان الباطنة ، وىي الجرجانيقال 

أو قبيحة والخمق العادة يقال لمذي الف شيئا صار لو خمقا اي مرن عميو، وفي القرآن الكريم "إن ىذا إال 

 1وفي الحديث خمت القصواء وما ىو ليا بخمق وعند بن االعرابي الخمق: المرؤة. ؛ولينخمق األ

لخمق ىو واقع نفسي متصل بالفعل، وعنو تصدر أفعال حسنة وأخرى مفسرا أن ا عادل العواويضيف 

سيئة. وىاتان السمتان، سمة الحسن وسمة السوء، تتميزان بجدل موقفين قيميين يعربان عن مفيومين 

فعال بمعنى أن لفظ األخبلق يطمق عمى جميع األ 2متبلزمين ومتقابمين، وىما مفيوما الخير والشر.

 3.ودة كانت أو مذمومة، فتقول فبلن كريم الخمق أو سيء الخمقالصادرة عن النفس محم

خبلق " ىناك جانبان لؤلخبلق" األول يشمل القدرة عمى تمييز الباحث في األ مايكل جوزيفسونوقال 

الخطأ من الصواب، والخير من الشر والمياقة من غير المياقة، والثاني  ينطوي عمى االلتزام لمقيام بما ىو 

 الحق والخير والسميم. 

                                                           

  1 .11، ص 2011، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، العربيةأخالقيات اإلعالن في الفضائيات حسن نيازي الصيفي،   
 .62  ، د.ط، د.ن ،دس ،ص، الموسوعة العربيةعادل العوا   2
 .49، ص 1982، د.ط ، 1، ، دار الكتاب المبناني، لبنان جالمعجم الفمسفي جميل صميبا،  3
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في فعل  : األخبلق تدور حول كيفية مواجية التحدي المتمثلجوزيفسونومن الناحية العممية يقول 

 1الحق.

وعدم  ،ىي القيام باألعمال اليادفة ؛: " مجموعة من المبادئ تدور حول أربعة محاور رئيسيةاألخالقيات

إلحاق الضرر باآلخرين وعد الخداع في أي تعامبلت وعدم التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف 

دون األخر "فإذا تميز أي نشاط في المجتمع بيذه الخصائص يمكن في ىذه الحالة الحكم بأخبلقيات ىذا 

 النشاط" .

حافة والتي يمتزم بيا الصحفيون في مجموعة المعاير والقيم المرتبطة بمينة الص :أخالقيات الصحافة

عممية استقاء األنباء ونشرىا والتعميق عمييا، وفي طرحيم ألراىم وفي قياميم بوظائف الصحافة المختمفة، 

ولقد كان وضع دليل يتضمن ىذه المعايير واألخبلقيات أو ميثاق شرف ضرورة يفرضيا تطور الصحافة 

 2المعاصر وزيادة االحتكار والتركيز وغيرىا من القضايا. الحديثة واختبلل تدفق األنباء في العالم

"تعد بمثابة توجييات داخمية لقرارات اإلعبلمي في مختمف المواقف والموضوعات التي : أخالقيات اإلعالم

  (3)" .يواجييا في العمل الميني

 التعريف االجرائي:

ىي منظومة من المبادئ والمعايير التي تستيدف ترشيد سموك اإلعبلميين خبلل : أخالقيات اإلعالم

قياميم بتغطية األحداث وتوجييييم التخاذ القرارات التي تتناسب مع الوظيفة العامة لممؤسسات اإلعبلمية 

دارة المناقشة الحرة، مع التقمي ل إلى ودورىا في المجتمع، وضمان الوفاء بحقوق الجميور في المعرفة وا 

                                                           
 . 46، ص 2012، 1الفجر لمنشر والتوزيع ،ط، دار أخالقيات الصحافةجين فوريمان، ترجمة: محمد صفوت حسن ، 1
.33ص، 2004، 1، دار الفج لمنشر و التوزيع، القاىرة، طالمعجم اإلعالمي محمد منير حجاب،  2  
 .236 ، ص2000مركز جامعة القاىرة لمتعميم المفتوح، القاىرة،  اإلعالمية،التشريعات ليمى عبد المجيد،   3
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أقصى حد من األضرار التي يمكن أن تمحق بالجميور أو األفراد أو المصادر، وضمان حماية كرامة 

  1ونزاىة الصحفيين. ،المينة

نعني بيا مجموعة المبادئ، والمعايير المحددة في قوانين االعبلم  الجزائري الخاص  دراستناوفي 

بالسمعي البصري، و مدونات األخبلق المتفق عمييا الصحفيين ومعايير السموك الميني لممؤسسات 

 عبلمية المتمثمة في الفضائيات الخاصة محل الدراسة.اإل

ن يتمقى دراسة نظرية كافية وتدريبا عمميا طويبل في مراكز ىو عمل يشغمو الفرد بعد أ المقصود المينة:

والقواعد واالجراءات  ،أو مدارس أو جامعات، فالمينة تتطمب مجموعة من الميارات والمعارف النظرية

إلى أن ممارسة العمل الوظيفي اإلداري إلى كونو ال  التي تتم طبيعة العمل في إطارىا ، وقد يشير البعض

ية بقدر ما ىي أعمال إدارية يمكن ممارستيا من قبل مختمف األفراد في إطار معين يمثل مينة تخصص

 2ومن مختمف المين .

يقصد بالممارسة مزاولة العمل الصحفي وفق ما تحدده السياسات االتصالية  : الممارسة اإلعالمية

سياسية وتنظيمية  لمقائمين باالتصال من حقوق وواجبات ومجال الحركة، وكل ما يتعمق بذلك من ضوابط

 وعقابية.

يقصد بيا كل العمميات التي يقوم بيا الصحفيون من جمع لؤلخبار وتنظيميا وبثيا لممشاىد في :إجرائيا

البرامج االجتماعية محل الدراسة في إطار نظام وسياسة الوسيمة االعبلمية المتمثمة  في القنوات محل 

 الدراسة و أخبلقيات المينة.

التي جاءت لمتأكيد عمى استقبللية وسائل االعبلم   ىي مجموعة من المبادئ االعالم:نظرية الحرية في 

 والصحفي وجاءت مناىضة لنظرية السمطة في االعبلم.

                                                           
 .79ص ،2002، 1مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، الكويت، ط ،، أخالقيات اإلعالمسميمان صالح 1

، دار وائل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاىر محسن منصور الغالي ، صالح ميدي محسن العامري،   2
 .168،ص2005، 1لمنشر، عمان، االردن، ط
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: ىي مجموعة األفكار والمبادئ التي جاءت من أجل تأكيد نظرية المسؤولية االجتماعية في االعالم

مات ومعالجتيا وفق الضوابط األخبلقية القانونية حرية الصحفي في نقل واستقبال األخبار والمعمو 

  عنى بمسؤولية القائمين ت   اوفي دراستنواالجتماعية بيدف الحفاظ عمى سبلمة مجتمعو. 

    .)تجاه  خصوصية األفراد وقيم المجتمع الجزائري  ى البرامج محل الدراسةعم(

الممكية الخاصة سواء ألشخاص أو مؤسسات : ىي القنوات الفضائية ذات الفضائيات الخاصة بالجزائر

ذات المضامين الجزائرية والتي تحوز عمى رخصة من طرف وزارة االتصال الجزائرية وىي تنشط بمثابة 

 قنوات أجنبية تبث من دول مختمفة باستئجار ترددات عمى أقمار صناعية.

 .قناة النيار، قناة الشروق، قناة اليقار :نعني بيا دراستناوفي 

معالجة موضوع معين أو أكثر من موضوع  ما :  ىو البرنامج الذي يتناول البرنامج التمفزيوني الخاص 

يأخذ صمب تخصصيا، في شكل يختمف عن اإللقاء العادي ، أي أنو يتميز بالتفصيل  عن طريق  فقرات 

ويشمل كل من المقدم ؛ والمكساج ،منتقاة من مشاىد ولقطات عن طريق المخرج وعمميات المونتاج

 والمصورين والمعدين ويتميز كل برنامج بجنيريك بداية ونياية ولو مدة زمنية معينة. 

وىي برامج سمعية بصرية تستضيف حاالت انسانية  :المفيوم االجرائي لمبرامج التمفزيونية االجتماعية

لتقارير واالستجوابات والحوارات وتعالج قضايا اجتماعية من صمب الحياة االجتماعية الجزائرية مستخدمة ا

برنامج خط أحمر، برنامج ما وراء الجدران، برنامج خط  وىي متمثمة في دراستنا في  البرامج التالية:

 برتقالي.

: تعرف لغًة بأنيا جمٌع لكممة قيمة، وىي الشيء ذو المقدار، أو الثمن.                      القيم

: مجموعة الصفات األخبلقية، التي يتمي ز فييا البشر، وتقوم الحياة االجتماعية عمييا، ويتم  اصـــطالحــاً 
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التعبير عنيا باستخدام األقوال واألفعال، وت عرف أيضًا بأن يا مجموعة من األخبلق الفاضمة التي اعتمدت 

 1 ير.عمى التربية في توجيو السموك البشري لمقيام بكل عمل، أو قول يدل  عمى الخ

ونعني بيا في دراستنا مجموعة الصفات الخمقية التي يتميز بيا المجتمع الجزائري ، ويتم  إجرائيا: 

التعبير عنيا باستخدام االقوال " التسامح، تقديم الشكر، النصح ، االبتعاد عن الكبلم البذيء"، 

 أسرار البيوت.، انعدام ثقافة الحوار، افشاء فعال مثل التعاون ، العمل التطوعيواأل

انعدام ثقافة الحوار ،  المتمثمة في: الجير بالسوء، كيل التيم بدون دليل،ومجموعة القيم السمبية 

  افشاء أسرار البيوت.

المشكمة االجتماعية المسألة ذات الصفة الجمعية التي تتناول عددا من األفراد في القضايا االجتماعية: 

وارىم االجتماعية وفق االطار المتفق عميو والذي يقع عمى المستوى المجتمع، بحيث تحول دون قياميم بأد

 .2العادي لمجماعة

االدمان عمى  كالطبلق، عقوق الوالدين، ونعني بيا المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع الجزائري 

عبلم   الخ. .المخدرات، الزواج العرفي  لىإوتسعى جميع الجيات من مؤسسات الدولة ومجتمع مدني وا 

 .تبيان مخاطرىا والبحث في مسبباتيا

: المحرم ىو عبارة عن حظر أو منع مصدره طقوس أو معتقدات معينة، وأصل ىذا المصطمح الطابوىات

، ولقد تصور المحرم عمما أنو نسق أو نظام لو مضمون اجتماعي أو ديني األوربيةيعود إلى المغات 

 3بالنسبة لمنظام السائد.

                                                           
1  www.mawdou3.com   سا18:00عمى الساعة  01/01/2015يوم الخميس اطمع عميو.  
، دار المشكالت االجتماعية المعاصرة: مداخل نظرية: تجارب عربية: اساليب المواجيةعصام توفيق قمر وآخرون،   2

 .17، ص 2008، 1الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط
 .11ص، 1،1985طدار الكتاب المبناني، لبنان،  ،اإلعالم، معجم مصطمحات أحمد زكي بدوي  3
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وقضايا المخنثين، ىروب  الجنسي،ونقصد بو في دراستنا الشرح المفصل لممواضيع المتعمقة بالشذوذ 

 االغتصاب. الدعارة،الزوجات من البيت، 
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 تمهيد:  

 ياالتي تحكم ؛فرض البحث في األخبلقياتوتنظيـ ممارستيا  ،االرتقاء بمينة الصحافة 

ليا مف دور في الحفاظ عمى مينية واحترافية الصحافة، وحمايتيا مف  لما  ،الراىف  توقالفي 

وبالتالي  ،تجعميا تبتعد عف ىدفيا السامي في نقؿ الحقائؽ وكشفيا لمصالح شخصية االستغبلؿ 

ومف ىنا جاءت جيود الصحفييف في االلتفاؼ حوؿ مبادئ  ؛ثقة الجميور بيا قويضتسيـ في ت

 . وطرؽ معالجتو وبثو وتعامبلتو مع مصادر الخبر، ومواثيؽ منظمة لمسموؾ الصحفي 
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  مفهوم أخالقيات اإلعالمالمبحث األول: 

 ةمفهوم أخالقيات المهنالمطمب األول: 

 ethosمأخوذة مف الكممة اليونانية    ethicsوفي المغة االنجميزية تعد كممة: األخالقياتمفهوم -1

ويتـ التعامؿ مع الكممة بشكؿ عاـ  ،أو ما يقوـ بو الفرد الصالح لتكوف شخصيتو جيدة ،وتعني الشخصية 

وبيذا فيي توضح ما نمتـز بو وما ، عمى أساس االختيار بيف البدائؿ الجيدة والسيئة التي تكوف أماـ الفرد 

 .يجب عمينا وىذه االلتزامات آو المسؤوليات تجاه اآلخريف تجاه العالـ

خبلقيات  بأنيا أوال دراسة مستويات السموؾ  واألحكاـ األخبلقية األ  Websterويبستروقد عرؼ قاموس 

نو يمتاز أوىي ثانيا النسؽ الخمقي لشخص محدد أو ديف أو جماعة وبالرغـ مف إيجاز التعريؼ إال  ،

بالتفرقة بيف دراسة األخبلؽ مف جانب وموضوع ىذه الدراسة وىو السموكيات األخبلقية مف جانب آخر إال 

التعريؼ بعيد  ف  ألى إي قواعد لمسموؾ ينبغي اتباعيا وال كيفية التعرؼ عمييا إضافة ألـ يحدد  أف التعريؼ

ضابطا لممارسة مينة معينة وفي نفس االطار يعرؼ قاموس اكسفورد كممة  خبلقياتعف كوف األ

دب وثانييما األو أخبلؽ وليما عمـ األأنيا تحمؿ معنييف أدبية وقواعد السموؾ و نيا المبادئ األأأخبلقيات ب

 1دب.و األأخبلؽ مضموف وعمؽ األ

ىي   éthiquesبيف فمسفة األخبلؽ  وآداب السموؾ بالقوؿ إف فمسفة األخبلؽ  كارول ريتشويفرؽ 

معنية    moralitéدراسة الخيارات األخبلقية، ما يجب فعمو وما ال يجب، في حيف أف آداب السموؾ 

 و 2يمكف اعتبارىا عممية اتخاذ القرارات بشأف أسموب الشخص، مف ىنا فإف فمسفة األخبلؽ بالتصرؼ 

                                                           
، 2011 ب.ط،  ، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،أخالقيات اإلعالن في الفضائيات العربيةحسف نيازي الصيفي،   1

 .11ص 
دولة عربية ]التجاوزات في  22قوانين اإلعالم وأخالقيات الصحافة في ، ، المهنة صحفي محترفعبد العالي رزاقي  2

 .26ص 2013ب ط، ، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، الممارسة المهنية[ 
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ف وجيات النظر قد اختمفت أذا ما تجاوزنا التعريؼ المغوي فسوؼ نجد إيوضح الدكتور حسف نيازي أف 

وتبعا لنوع ثقافتيـ ومجاؿ ،فيف ر  منيا في نظر المع تفي تعريؼ االخبلقيات تبعا الختبلؼ الغايا

 ،نيا سموؾ عممي ألييا عمى إنيا عمـ ينظر اآلخروف أخبلؽ عمى لى األإتخصصيـ فبينما ينظر البعض 

كبر تشمؿ مينة ألييا نظرة إومنيـ مف ينظر  ،لة داخمية تتعمؽ بالفردأنيا مسألييا عمى إومنيـ مف ينظر 

خبلقيات فتيتـ ما األأخبلؽ تختص بدراسة سموؾ الفرد ف األأومف الباحثيف مف يرى  ،و مجتمع ماأمعينة 

نيا ىيئة في النفس في أخروف آنيا فرع مف الفمسفة بينما يرى أومنيـ مف يرى  ،بدراسة سموؾ المجتمع

نيا أخروف بآالعامميف ويقوؿ ىيئة ساس الذي يقاـ عميو بنياف نيا األألى القوؿ بإحيف يذىب البعض 

 المسؤولية المعنوية 

 نذكر:التعريفات  أبرز أىـ ومف

سس المتعمقة بالسموؾ ف تكوف عميو المبادئ واألأىي الدراسة النظامية  لما يجب  خالقياتاأل: 1/1

ولكنيا عبارة عف قيـ مدركة يشارؾ ،فراد نيا ليست مجرد شيء يمارسو األأوغير المقبوؿ كما ، المقبوؿ 

فراد والعائبلت ووسائؿ والصفات التي تسود المجتمع واأل، فييا المجتمع كمو فيي عبارة عف العادات 

  .االعبلـ والحكومات والمؤسسات

عمى   خالقياتاأل   Brett van heekeren  و Edward .h.spencer كؿ مف  كما عرؼ  1/2

عبلـ وتوجيو إنيا أنيا مجموعة مف القواعد التوجييية والمبادئ والقيـ والفضائؿ الشخصية التي مف شأ

ذا إنفسيـ ويضرب مثبل لذلؾ بالتدخيف فأعضيـ وتجاه بي سموؾ الناس تجاه أالسموؾ الذاتي والشخصي 

خريف الذيف يتعرضوف ليذا التدخيف ف التدخيف مضر ليس فقط بصحتو ولكف بصحة اآلأاعتقد المدخف 
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ف عدـ  قياـ الشخص بالتدخيف في إفومنو   ،مف الناحية األخبلقيةأ خريف خطاآلبر ضر لحاؽ الإف أو 

 1 .خبلقياأخريف يعد تصرفا آناس أحضور 

خبلقيات التطبيقية التي تتعامؿ مع نيا فرع مف األأعبلـ بأخبلقيات اإل ديايموسوعة ويكيببينما تعرؼ 

 2وتشمؿ االذاعة المسرح الفنوف االعبلـ المطبوع، ،باإلعبلـخبلقية معينة متعمقة أمبادئ ومعايير 

 عبلـ العديد مف الموضوعات المتنوعة التي تثير الجدؿ بشكؿ كبير وتغطي أخبلقيات اإل ،نترنتاأل

ومتفؽ مع الفضيمة كما يرى  ،وجيد ،لى ما ىو صحيحإأف األخبلقيات  تشير   Chris Hackleyويرى 

االخبلقيات تيتـ ف دراسة أنيا مجاؿ تطبيقي كما يرى أو  ،خبلقيات تيتـ بالمبادئ المطمقةأف دراسة األ

 .نيا مجاؿ تطبيقي يركز عمى السموؾ الفردي في مواقؼ محددة أو  ،بالمبادئ المطمقة

نيا النظاـ الموضوع لتوضيح القواعد المتعمقة بممارسة أب خالقياتاألوعرفت دائرة المعارؼ البريطانية 

ويساعد في تحقيؽ مينة معينة بما يحقؽ مصمحة المجتمع ويحقؽ الممارسة الصحيحة ليذه المينة 

ىدافيا الرشيدة ويشمؿ ذلؾ ويساعد في تحقيؽ أىدافيا الرشيدة ويشمؿ ذلؾ مواثيؽ الشرؼ التي تنظـ أ

 .والخطأالممارسة وحدودىا بيف الصواب 

كثرىا دقة وتوضيحا أكثر التعريفات قبوال و أف ىذا التعريؼ مف أ حسن نيازي الصيفيالدكتور ي أوفي ر 

نيا عممية تنظيمية وىو ما يقتضي أخبلقيات عمى نو ينظر الى األأيمتاز ب ثخبلقيات حيلماىية األ

شراؼ عمى تنفيذه كما يوضح التعريؼ واإل،بالضرورة وجود ىيئة مختصة تتولى وضع مبادئ ىذا النظاـ 

 ،ف واحدآوممارسة المينة في ،وىو تحقيؽ التوازف بيف مصمحة المجتمع ، اليدؼ مف وضع ىذا النظاـ 

 خبلقيات خمصجنبية التي تعرضت لمفيوـ األواأل، التعريفات العربية  اطبلعو عمى أبرز ومف خبلؿ

                                                           
 12،ص  مرجع سابقحسف نيازي الصيفي،  1
 12،ص  المرجع نفسو 2
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لكؿ منيما سماتو  لؤلخبلقياتفي النظر  محوران رئيسان :ىناؾ أفلى إ  حسن نيازي الصيفيالدكتور 

 ومبلمحو.

 لة فردية تتسـ بما يمي :أخبلقيات مساأل أفصحابو أ: يرى المحور االول-أ

 ؛مفروضة عميو تمصدرىا ضمير الشخصية فيي نابعة مف داخمو وليس*

 ؛و متكمفا وانما تتسـ بالثبات والرسوخأمرا عارضا أليست *

 ؛العدالة والفضائؿ كالصدؽ والصحة و واآلداب مضمونيا القيـ النبيمة*

 ؛فعاؿعماؿ واألىدفيا  توضيح ما ىو مقبوؿ وما ىو مرفوض مف األ*

 ؛صائب يسو تظير في شكؿ سموؾ *

 ؛طر والعقائدتبعا الختبلؼ األ خرآلتختمؼ مف فرد *

 1لى االخبلقيات كسموكيات فعمية وليس كمبادئ  نظرية.ينظروف إ صحاب ىذا المدخؿ أ يتضح أف

و أمف نطاؽ الفرد الى المجتمع سواء كاف المجتمع الكبير  باألخبلقيات: فينتقؿ المحور الثاني -ب أما

 العامميف في نشاط معيف وتظير مبلمح ىذا المحور في ما يمي:المجتمع الذي يضـ 

 ؛و الواجباتأو القواعد أو المعايير واالحكاـ أمجموعة مف المبادئ  خبلقياتاأل*

 ؛تتنوع بيف القيـ النظرية والسموكيات العممية*

 ؛ةالييئة المنظمة لممين وأمصممة وموضوعة ومتفؽ عمييا مف قبؿ المجتمع او جماعة معينة *

                                                           
 14،ص  سابقالمرجع ال حسف نيازي الصيفي، 1
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  ؛جراءات وسياسياتا  تظير في شكؿ مواثيؽ شرؼ وقوانيف وتعميمات و *

 ؛ممزمة ويترتب عمى االخبلؿ بيا مسؤولية االفراد عف ممارستيـ*

 ؛تستيدؼ ضبط الممارسة وترشيد سموؾ العامميف وحماية المجتمع مف الممارسات الضارة*

 1؛قة والديف والميراث الحضاريابتبعا الختبلؼ التوجيات الفكرية والفمسفات الس ألخرمع تتختمؼ مف مج*

األخبلؽ تنشأ مف المجتمع البشري كآلية جديدة لضماف تنسيؽ األفعاؿ في الوحدة االجتماعية و    

دة لى دعـ التركيبة الوراثية لبقاء النوع البيولوجي االنساف في الظروؼ الجديدة. كما أف والإوالمدعوة 

وبيف وعي الفرد المتكوف وىي  ،االخبلؽ عممية طويمة لمعمؿ المشترؾ بيف التطبيؽ االجتماعي المكتسب

  تعميـ نتائج ىذا العمؿ المشترؾ بواسطة المغة وبالتالي إلى نشوء الوعي االجتماعي.عممية تؤدي الى 

ىي التي  ؛مف جوانب أي نموذج آخر لمعبلقات االجتماعية ستصبح جانباإف العبلقات األخبلقية كونيا   

بقائيا العنصر الرئيسي في عممية التنظيـ الذاتي في  ومع ،لمشخصيةالموقؼ الحياتي تحدد أساسا 

  2المجتمع.

: األخبلؽ واألخبلقيات فتعبير األخبلؽ يستعمؿ الصحفية لمسموكياتالبد مف التمييز بيف مفيوميف ومنو   

وىو يتناوؿ التصرؼ األخبلقي العاـ ألي إنساف، بينما تعبير األخبلقيات  (éthique)بمعنى "إتيؾ" 

أي مجموعة الواجبات وااللتزامات الخاصة التي تنشأ عف  déontologie) (يستعمؿ بمعنى "ديونتولوجيا" 

 3.ممارسة مينة ما

                                                           
 14،ص  سابقالمرجع الحسف نيازي الصيفي،  1
ص ص،  1،2012، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف،ط، أخالق الصحفي المهنيةعطا اهلل عسكر الرمحيف 2

30،31 
، رسالة ماجستير تخصص التشريعات اإلعبلمية األخالقيات المهنية في الصحافة الرياضية الجزائرية ،رضواف جدي  3

  14ص ،2011،كمية عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ،3جامعة الجزائر
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   déontologie professionnelleالمهنة:أخالقيات -2

تمثؿ األخبلؽ والقيـ الجانب المعنوي أو الروحي في الحضارة االسبلمية، وأيضا الجوىر واألساس 

وفي ذات الوقت تضمف سر بقائيا وصمودىا عبر التاريخ واألجياؿ وىو  ،الذي تقوـ عميو أي حضارة

الدؼء المعنوي لئلنساف الذي ىو روح الحياة والوجود فإنو يؤذف بزواؿ  ؛الجانب الذي إذا اختفى يوما

 .1فيصير وقد غادرت الرحمة قمبو وضعؼ وجدانو وضميره عف أداء دوره

بحيث يجد مف  ؛ال شؾ أف لكؿ مينة واجباتيا األدبية التي تنشأ معيا وتترعرع في أحضانيا

يمارس المينة نفسو ممزما باالنصياع ليذه الواجبات بوازع مف ضميره وبدافع مف خمقو، بغض النظر عما 

 إذا كاف الشارع قد قاـ بتقنيف تمؾ الواجبات أـ ال.

  la déontologie professionnelleويجري الفقو عمى تعريؼ عمـ األخبلقيات المينية 

واجبات التي تفرض عمى الشخص بحكـ ممارستو لمينة معينة، ويقصد بتقنيف بأنو العمـ الذي يعالج ال

األخبلقيات مجموعة القواعد التي تحكـ سموؾ األشخاص الذيف ينتموف إلى ميف منظمة في شكؿ نقابات 

بمعنى أنيا مجموعة القواعد التي تحدد الواجبات المينية أي السموؾ الذي يجب عمى الميني التزامو مينية 

  2 .ممارستو ألعماؿ مينتو. وىذا ينطبؽ عمى جميع الميففي 

وتصرفو وممارستو عندما يقوـ بتنفيذ عممو  ،خبلقيات المينية تتعمؽ بسموؾ الشخص ألإف ا

المؤسسات المينية لتقيد  وتنظيـ دساتير السموؾ ودساتير العمؿ عامة لكثير مف  تأسيسف فإالميني ، 

                                                           
:  www.islamstory.com، موقع 1،صاألخالق والقيم في الحضارة االسالميةراغب السرجاني  1  3/06/2015يـو

 16:45عمى الساعة  
، دار النيضة مفهومها، أساسه الزامها ونطاقه "دراسة مقارنة"قواعد أخالقيات المهنة جابر محجوب عمي محجوب ،  2

   12،13، ص ص2001،، 2،  طالعربية
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اعضائيا بيا ، واي دستور قد يعتبر مجموعة خبرات يتـ وضعيا بشكؿ رسمي ضمف مجموعة قواعد ويتـ 

 1تبني الدستور مف قبؿ المجموع الف اعضاءه يقبموف ويمتزموف بو بما فيو القيود المطبقة. 

نكما أ  تأثيرىا  مجاؿ ماف األخبلؽ المينية ال تطمح إلى دور المنظـ الشامؿ لمسموؾ عند المختصيف وا 

ف األخبلؽ  تطاؿ دوافع وأىداؼ وطرؽ  محدود بالعبلقات في العمؿ، أما متطمباتيا فيي محمية .....وا 

ن   يا تمثؿ الطريقة ونتائج العمؿ الميني أيضا مف جية واحدة ميمة لمغاية ، أي مف جية المعاني القيمة وا 

    2الخاصة الستيعاب المختص ألىداؼ ومضاميف نشاطو الميني. التقويمية-االرشادية

ي تختمؼ عف أخبلقيات مينة أخرى، فأخبلقيات األستاذ الجامعي تختمؼ مينة أخبلقياتيا الت   فمكؿ  

وىي بدورىا تختمؼ عف أخبلقيات وظيفة العسكري أو الفناف. الخ ألف كؿ مينة تضـ  عف مينة التاجر

ي يـ ممزموف ببعض القواعد واألسس الت  غير أن   الشخصية،مفوف في الطبائع و مجموعة مف األشخاص يخت

، لكؿ مينة أخبلقياتيا التي تنشأ عف ممارستيا ي يمارسونيا. ومف ىنا قيؿ أف  تقتضييا طبيعة المينة الت  

المنتميف وكمما كانت المينة قديمة كمما كانت أخبلقياتيا راسخة وفييا نوع مف قوة االلزاـ لؤلشخاص 

  3.إلييا

 أف تصبحف أخبلقيات المينة ظمت و لوقت طويؿ حكرا عمى الميف الحرة قبؿ أويمكف القوؿ 

ويصبح الحديث عف  الخمتعمقة بأعماؿ أخرى وامتدت إلييا مثؿ اليندسة والطب و الصحافة ......

                                                           
 2004 ، 1ط ائرة المكتبة الوطنية، عماف، االردف ،د، ، أخالقيات الصحافة : النظرية والواقعطارؽ موسى الخوري   1

 .41ص 
 .45، ص، مرجع سابقعطا اهلل عسكر  الرمحيف 2
   2007،  1ط ،دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، -دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية لمصحفيساماف فوزي عمر،   3

 .50ص
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( أو تكوف ذات نفوذ Un pouvoir influence) ذات سمػطػة تػأثػيرية أماـ مينةأخبلقيات المينة كمما كنا 

 1.التمتع بصبلحيات معينة أو بنوع مف االحتكار بيا أووتأثير كبير عمى المحيطيف 

باختبلؼ أبعادىما ، فالمسؤولية القانونية تتحدد  القانونيةالمسؤولية  عمى األخالقية المسؤوليةتختمؼ و 

المسؤولية األخبلقية أوسع واشمؿ مف دائرة القانوف ألنيا  ف، لكقانوفبتشريعات تكوف أماـ شخص أو 

والضمير. أما دائرة القانوف  اهللتتعمؽ بعبلقة اإلنساف بخالقو وبنفسو وبغيره ، فيي مسؤولية ذاتية أماـ 

 سمطةوتنفذىا  المجتمعوتتغير حسب القانوف المعموؿ بو في  ؛نحو غيره اإلنساف سموؾفمقصورة عمى 

. أما المسؤولية األخبلقية فيي ثابتة وال تتغير، وتمارسيا قوة ذاتية تتعمؽ أمفخارجية مف قضاة، رجاؿ 

و يمكف القوؿ أف األخبلؽ بقوتيا الذاتية ال تكوف بديبل عف  ،بضمير اإلنساف الذي ىو سمطتو األولى

تاف وال يمكف الفصؿ بينيما في أي القانوف ولكف كبل مف المسؤولية األخبلقية والمسؤولية القانونية متكامم

  مينة ميما كانت.

والصحافة في وقتنا الراىف أضحت مينة ليا تأثيرىا وقواعده  كغيرىا مف الميف لذا لجأ ممارسوىا إلى 

 إضافة إلى مسؤولياتيـ تجاه القانوف. تحديد مجموعة مف المبادئ األخبلقية المنظمة لممارستيـ اليومية

 المهنة الصحفية:أخالقيات  و آداب المطمب الثاني:

  :ةمهنة الصحفيالتعريف -1

إف مصطمح الصحافة أطمؽ في بداية ظيور الطباعة عمى الصحؼ والمجبلت وبعد ظيور اإلذاعة 

 مميما وصار يتضمف:شوالتمفزيوف توسع لي

                                                           
1  BOIS LIBOIS، ETHIQUE DE L’INFORMATION، BRUXELLES، édition de Bruxelles، 1993، 

p06. 
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  منظومة مف المؤسسات وأجيزة التحرير وجرائد ومجبلت ووكاالت أنباء ومحطات اإلذاعة

 ؛وغيرىا التي تجمع معمومات وتعد ىا وتقدميا إلى الجميور،والتمفزيوف 

  المعمومات إلى الجميور جرائد ومجبلت ومحطات إذاعية  -تنقؿ–التي تحمؿ  [ الوسائط]األقنية

 ؛وتمفزيونية

   ة والتي تقـو بميم ،نةـ بقنوات معي  بأف تقد   ؛ةالمواد الصحفية التي تتضمف بذاتيا المعمومات  المعد

 ؛دعائية في المجتمع

 واالذاعة والتمفزيوف ودور النشر ووكاالت ،افة حمنظومة مف الميف الضرورية لتنظيـ عمؿ الص

  ؛اءباألن

 أو االذاعة او التمفزيوف  أو  ،أو كمشاركيف في الصحافة ،كموظفيفاس يعمموف نأحد أوجو نشاط أ

 ؛دور النشر أو وكاالت األنباء

 ؛1وينشرىا في وسائؿ االعبلـ المختمفة ،يجمع األخبارأي أف الصحافة ىي مينة مف 

يعد صحفيا  ، المتعمؽ باإلعبلـ 05-12رقـ  تحت  2012الصادر في سنة  حسب القانوف  العضويو 

نشرية دورية  محترفا كؿ مف يتفرغ لمبحث عف األخبار وانتقائيا ومعالجتيا أو تقديـ الخبر لدى أو لحساب

أو وسيمة إعبلـ عبر األنترنت، ويتخذ مف ىذا النشاط ،  اتصال سمعي بصريخدمة أو  ، أو وكالة أنباء

وكذلؾ يعد صحفيا محترفا كؿ مراسؿ دائـ لو عبلقة تعاقدية مع  مينتو المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخمو.

وتثبت صفة  جياز إعبلـ وفؽ عقد مكتوب يحدد حقوؽ الطرفيف وواجباتيما، وفقا لمتشريع المعموؿ بيما.

                                                           
دولة عربية ]التجاوزات في  22الصحافة في ، قوانيف اإلعبلـ وأخبلقيات ، المهنة صحفي محترفعبد العالي رزاقي  1

 .22ص  2013 ب،ط،  الممارسة المينية[ ، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر،
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في المحترؼ بموجب بطاقة وطنية لمصحفي المحترؼ، تصدرىا لجنة تحدد تشكيمتيا وتنظيميا الصح

  1وسيرىا عف طريؽ التنظيـ. 

 آداب وأخالقيات مهنة الصحفي: -2

تعني وثيقة تحدد المعايير السموكية واألخبلقية والسموكية المينية المطموب أف يتبعيا أفراد جمعية 

المعايير المثالية لمينة مف الميف تتبناه جماعة مينية أو مؤسسة لتوجيو مينية وتعرؼ بأنيا بياف 

 2.أعضائيا لتحمؿ مسؤولياتيـ المينية ولكؿ مينة أخبلقيات وآداب عامة حددتيا القوانيف الخاصة بيا

بأنيا مجموعة مف القواعد التي ترشد إلى سموكيات الصحفييف   البراغماتيؼ عمى المستوى وتعر  

 3عند مواجيتيـ ألية مشكبلت مثؿ تعارض المصالح والسرية وحماية المصادر.

عمى أنيا " تمؾ االلتزامات األساسية التي يجب أف   John honbreg)( جون هونبرجوعرفيا 

مف أجؿ الوصوؿ إلى تغطية منصفة وشاممة و المتمثمة أساسا بضرورة العمؿ  ،يتحمى بيا كؿ صحفي 

حماية المصادر وتحقيؽ الصالح العاـ ال غير ، عف طريؽ احتراـ  ةعااودقيقة، صادقة وواضحة مع مر 

 .4"القانوف وحقوؽ الحياة الخاصة لؤلشخاص وتصحيح األخطاء في حاؿ وجودىا

ئ د وما ىو سي  بيف ما ىو جي  مجموعة القيـ والمعايير التي يعتمدىا االعبلميوف، لمتمييز "ىي 

وبيف ما ىو مقبوؿ أو غير مقبوؿ، فيي تمثؿ مفيوـ الصواب والخطأ في ،وبيف ما ىو صائب أو خاطئ 
                                                           

 18المؤرخ في  55-12القانون العضوي لإلعالم رقم الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ،  1
 .80، 76، 74، 73المواد   28ص 02العدد 2012يناير  

 1،2012طاألردف، -، ،دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمافأخالقيات العمل اإلعالميبساـ عبد الرحمف المشاقبة،   2 
  .67ص

ط  ، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،الصحافة اليومجيف تشابماف ونيؾ نوتاؿ ترجمة: د أحمد المغربي،  3
  .224ص1،2012
 1990، 1ط ، الدار الدولية لمنشر والتوزيع،الصحفي المحترف، تر: محمد عبد الرؤوؼ كماؿ،  جوف ىوىنبرغ4   

 .495،ص
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سموكيـ الميني، ولتحقيؽ ذلؾ يتـ وضع ميثاؽ يحدد ىذه القيـ والمعايير والمبادئ وقواعد السموؾ 

 . 1والممارسة

حفييف ، وتتبايف ؽ بشكؿ اختياري مف طرؼ الص  األخبلقيات تطب   أف   أغمب التعريفات السابقة تشير إلى

ب الفردية في األخبلقيات عمى حساب مف فرد آلخر وتتعمؽ بالضمير اإلنساني، وتعد النظرة التي تغم  

وتطبيقيا يجب أف يكوف عمى ىذا األساس،   ،ال يمكف أف تخرج مف طابعيا المجتمعي ،المجتمع فاألخبلؽ

المبادئ الفمسفية والنظريات تتناقض إذ أف  د مف فيما وتطبيقيا ظرة الفمسفية لؤلخبلؽ عق  كما أف طغياف الن

 مع العمؿ اإلعبلمي وظروفو.

ؽ األخبلقيات في ممارستيـ المينية، لزيادة مصداقية وسائؿ اإلعبلـ مف يرغـ حاجة اإلعبلمييف لتطب   

ت لـ تبمور بشكؿ جيد في عقوؿ الصحفييف، جية وتجنب النقد الموجو ليا مف جية أخرى فإف األخبلقيا

 ولذلؾ فبل بد مف فؾ االرتباط بيف  األخبلقيات كمفيـو فمسفي يحدد الصحة والخطأ في السموؾ اإلنساني 

 يا أخبلقيات الصحافة كأخبلقيات تطبيقية تعرؼ الظروؼ المتميزة التي يمارس الصحفيوف في ظم

 2أنشطتيـ وتقييـ إنتاجيـ في سياقيف الصحافة كواجب والصحافة كتجارة. 

فيرى أف  األخبلقيات اإلعبلمية تستمد معانييا مف المعتقد والتراث  عزي عبد الرحمنأما البروفيسور 

والواقع المتجدد، وقد بيف في دراستو عف النورسي أف المفاىيـ األخبلقية بالمغة العربية ذات أصوؿ قيمية 

وتذىب أبعد مف ذلؾ وتعكس جزئيا صفة مف صفات أسماء اهلل الحسنى، ويتضح ىذا الطرح مثبل في 

 خبلقيات ذاتو إذ أنو في المغة العربية ثبلث اشتقاقات متماسكة:تعبير األ

                                                           
،  دار النيضة العربية، المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصالمي العبد اهلل، مساعد باحث: عبد الكريـ شيف،  1

 .29،ص2014بيروت، لبناف،
2 Brat ,C.B ,journalism ethics and the new communication technologies ,in Africa, in 

kasoma , p 52.  



 أخالقيات اإلعالم المفهىم، التطىر والمبادئ                           الفصل األول                  
 

42 
 

 أ/ الخالؽ سبحانو وتعالى *في ذاتو أو صفاتو األسماء الحسنى*

}ولقد كرمنا بني آدـ وحممناىـ في البر والبحر أي المخموقات ومنيا اإلنساف المكـر المفضؿ  ب/الَخمؽ:

 .70اإلسراء اآلية  سورةتفضيبل{ خمقنا  فبات وفضمناىـ عمى كثير مم  ورزقناىـ مف الطي  

أي القيـ التي تحكـ الَخمؽ  بوصفيا بمغة النورسي تجميات أسماء الخالؽ الحسنى ، ويمكف  ج/الُخمؽ:

ـ األخرى، وحتى مفيوـ القيمة ذاتيا انعكاس في نفس اإلطار ألحد أسماء اهلل قياس ذلؾ عمى القي  

 1.وـالحسنى: القي  

حفية وضعت معظـ الدوؿ ونقابات واتحادات الصحافييف والمؤسسات المينة الص  ولتجسيد أخبلقيات  

و بمجموعة اقميمية مف أ ،و مواثيؽ شرؼ خاصة بياأ ،خبلقيةأاالعبلمية والصحافية في العالـ دساتير 

ىدافيا في المجتمع وتحدد مسؤوليات وواجبات الصحافييف وتنظـ أالدوؿ تشرح فييا مفيوـ الصحافة و 

وتوجيييـ الى الوسائؿ الصحيحة في كتابة االخبار والطرؽ الشرعية في الحصوؿ عمييا، وقد عمميـ 

ف واجب جميع المؤسسات االعبلمية والصحفية ألى إشارت جميع ىذه الدساتير في المواد التي تضمنتيا أ

صو فييا والصحافييف ىو خدمة الشعب عبر البحث عف الحقيقة ونشرىا وااللتزاـ بمبدأ ميـ تكررت نصو 

خبار الخاطئة د تشويو الحقائؽ وتصحيح األخبار وعدـ  تعم  لى االلتزاـ بالمصداقية في محتوى األإيدعو 

غير  خبارو األأشاعات و تقديـ اإلأي أبأقصى سرعة وعدـ خداع القارئ مف خبلؿ الخمط بيف الخبر والر 

 2المعمومات عف الشعب. إخفاءو أنيا حقائؽ أدة عمى المؤك  

                                                           
 27 26، ص ص 2012، الدار التونسية لمنشر، تونس،  منهجية الحتمية القيمية في اإلعالمعزي عبد الرحماف،  1
 .39، ص مرجع سابقطارؽ موسى الخوري،   2
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مجموعة مبادئ أخبلقية تنظـ عبلقة العامميف في مجاؿ مف المجاالت  بأنيا مواثيق الشرف: تعرف و 

، ومف ذلؾ مواثيؽ العمؿ الصحفي، وىي مجموعة مف النظـ الضابطة يمتـز بيا وتكوف ممزمة ليـ

 العامموف في ىذا المجاؿ مف الناحية السموكية واألخبلقية في ممارستيـ لمعمؿ. 

وتدعيـ رسالتيا ، ورغـ  لبلرتقاء بمثالياتياالقواعد المرشدة لممارستيا  مينةخبلقي ألي ويضـ الميثاؽ األ

أىميتو في تحديد الممارسات واألولويات داخؿ مينة معينة إال أنو ال يمكف فرضو باإلكراه ولكف بااللتزاـ 

كما اف الطريقة الوحيدة لمحكـ عمى مينة معينة ىو سموؾ أعضاء تمؾ المينة إزاءىا ، والحفاظ عمى قيـ 

 أف يتميز الميثاؽ األخبلقي لممينة بػ:يجب  الثقة واالحتراـ والكفاءة والكرامة. و

  ؛) ليستطيع الصحفييف االلماـ بو (االختصار 

 ؛الوضوح ) لفيميا مف طرؼ جميع المستويات ( السيولة و 

 يتماشى مع واقع الممارسة ،وامكانية تطبيقو(؛ القبوؿ المعقولية و( 

 تصمح لجميع مياديف اإلعبلـ، و المستويات(؛ الشموؿ ( 

  (؛) تحسف مف أداء اإلعبلمييف، وتضمف ليـ شرعية اجتماعية، وقبوؿ لمممارسة االيجابية 

 توضيح جميع االلتزامات المينية أماـ زمبلء المينة الواحدة، المينة نفسيا، المؤسسات التابعيف 

 1المجتمع.  الدولة، المستفيديف منيا، ليا، 

الشرؼ اإلعبلمي عبارة عف الئحة تحوي مجموعة مف القيـ والمعايير األخبلقية تضبط  فميثاؽ

 .الممارسة اإلعبلمية، ويمتـز بيا مف يوقع عمييا التزاما أخبلقيا

                                                           

ورقة بحثية لمؤتمر اتجاهات النخبة نحو أخالقيات اإلعالن في الفضائيات العربية الخاصة حسف نيازي الصيفي،   1 
 2009مارس  28،29أخبلقيات اإلعبلـ واإلعبلف،
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ويرى الدكتور محمد سيد: أف مواثيؽ الشرؼ اإلعبلمي تعد جزءا مكمبل لمقوانيف اإلعبلمية في 

 رؼ إعبلمي قدثيؽ ليس ليا قوة القانوف ولكف االلتزاـ األدبي بيا عُ الممارسة والتطبيؽ، ألف ىذه الموا

 1.يرتفع مع الوعي إلى مرتبة أقوى مف القانوف

حساسا بالذاتية المينية وتشير إلى نضج المينة، إعبلمية توفر وبالتالي فالمواثيؽ األخبلقية اإل

بو وىي تساىـ في تشكيؿ صورة واضحة ؼ نفسيا، وماذا يجب أف تقـو وىي تتيح لمجماعة المينية أف تعر  

 2د ما يتوقعو منيـ المجتمع.عف ممارسي المينة وتحد  

وفي ىذه الحالة تحمؿ المواثيؽ بعض أشكاؿ العقاب  مواثيق إجبارية أو إلزاميةأوال:  :المواثيؽ نوعاف و

االحتقار أو الػتأنيب : ميني أو ينتيكونيا، ويدخؿ في ىذالمف يخالفوف ما جاء بيا مف معايير لمسموؾ ال

  .العاـ أو الوقؼ المؤقت عف مزاولة المينة

رادة مف العامميف في المينة بحيث يترتب عمى  والنوع الثاني مواثيق اختيارية أي تقوـ عمى أساس رغبة وا 

تي موافقتيـ عمييا التزاميـ بتنفيذ ما جاء فييا أثناء ممارستيـ لمعمؿ وُتعد ىذه المواثيؽ بمثابة تنظيـ ذا

 ليـ.

طبيعة المواثيؽ ىذه مرتبطة بشكؿ وثيؽ مع طريقة وضعيا، إذ أف ىناؾ مواثيؽ يصوغيا العامموف في  

، تيدؼ إلى خدمتيـ وتطوير آليات عمميـ أكثر مما تخدـ الجميور، ويمتـز بيا المينيوف  وسائؿ االتصاؿ

عمى اعتبار أنيا تنظيـ ذاتي ليـ، ىذا مف جية، مف جية أخرى ىناؾ مواثيؽ تُفرض عمى المينة أي مف 

                                                           
، دراسة تأصيمية وتحميمية ألخبلقيات اإلعبلـ في مواثيؽ المسؤولية األخالقية في اإلعالم اإلسالميطو أحمد الزيدي ،  1

 138، 137ص ص 2013،دار النفائس لمنشر والتوزيع األردف، ، 1الشرؼ اإلسبلمية، ط 
 29ص ،مرجع سابق، مي العبد اهلل 2
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وف ليا غير العامميف بيا )التنظيمات المدنية، الحكومات، الجمعيات والييئات غير الحكومية...( ويك

 1.درجات مختمفة مف الفاعمية وىي تيدؼ بالدرجة األولى لخدمة مصالح الجميور

مدونات سموؾ –رؼ الميني شمواثيؽ ال–أخبلقيات الصحافة  (ىناؾ مف يرى أف تعدد المصطمحات   

يعود إلى الترجمة وىناؾ مف يعيدىا إلى الممارسات اإلعبلمية داخؿ كؿ قطر عربي   )العمؿ اإلعبلمي

ذا كانت األخبلقيات قد ارتبطت بالصحافة فإف مواثيؽ الشرؼ ارتبطت بالنقابات واالتحادات والجمعيات  وا 

الصحفية  في حيف أف مدونات سموؾ العمؿ اإلعبلمي كانت مرتبطة بالعمؿ اإلعبلمي في مجالي 

  2.السمعي البصري واإلعبلـ اإللكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة آليات إنتاج البرامج في الحرية والقيم األخالقية في االعالم الفضائي الديني االسالمي  أحمد بف دريس،    1

 73، 72ص ،ص  2011/2012أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، القنوات الفضائية الدينية االسالمية،
 43سابق، صالمرجع ال، عبد العالي رزاقي  2
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 ألخالقيات االعالم وأهميتهاالمبحث الثاني: المبادئ العامة 

 :المبادئ العامة ألخالقيات االعالم المطمب األول:

  أ/مبادئ أخالقيات اإلعالم:

أي مجتمع عمى أف يبقى دوف قانوف أخبلقي يستند إلي  ال يقدر «: (John Monod) يقوؿ جاف مونود 

إال بالرغـ مف بعض التبايف في القيـ مف مجتمع إلى آخر  1قيـ تفيميا أغمبية أعضائو وتقبميا وتحترمياػ 

في جميع مناطؽ الكرة األرضية التي يكوف  القيـ االعبلمية متماثمة بمعناىا الواسع بعض  تعتبر أنيا 

النظاـ فييا ديمقراطيا ، ففي حقيقة األمر، ترتكز الضوابط المينية عمى قيـ عالمية كنبذ الكراىية، والعنؼ 

 مينة معينة ىي قيـ أف ما يشك ؿ  Deni Elliotالنسانية ، أو بعض الفئات مف البشر ، ويرى وازدراء ا

واضح ، ففي حاؿ الصحفييف يكوف: نشر تحقيؽ كامؿ يشترؾ بيا معظـ أعضائيا حتى لو لـ تبرز بشكؿ 

ىو توفير الخبر الذي يحتاج إليو المواطنوف، ، ودقيؽ ومتطابؽ مع الواقع ، ومنسجـ مع روح العصر، 

مكاف  يضع نفسو الصحفي أفيتوجب عمى كما وعندما يتـ ذلؾ ال يكوف قد لحؽ ضرر بأحد . 

حفية الص  فالقي ـ بو. لما يصرح  ; بما ينشر وبتصوره لآلثار بعيدة وقصيرة المدى ; األشخاص المتضرريف

 2ىذه المياـ.عموما مرتبطة بمياـ وسائؿ اإلعبلـ، مما يستمـز عمى الصحفي إدراؾ  تكوف

ىو الدافع لمتعامؿ مع أدبيات التعامؿ مع المادة اإلعبلمية، فالحقيقة ىي المحور المحرؾ  الصدق: -1

و  القصيرة المشوبة بما يخدش دقتيا،، وال والوصوؿ إلييا ليس عف طريؽ الطرؽ الممتوية ،لئلعبلمي

ومقارنة  ،تدعو إلى التميزسميمة  ولكف ،صدقيا و واقعيتيا، بؿ يمكف الوصوؿ إلييا عف طرؽ صعبة

ازا، ذلؾ ألف الوسائؿ العمؿ مف شخص إلى آخر في مجاؿ المصدر صحيفة كانت أو إذاعة أو تمف

                                                           
 19، ص1المعاصر ػ ، عويدات لمنشر والتوزيع، بيروت ، ط  ،الفكر األخالقي جاكميف روس  ترجمة وتقديـ عادؿ العوا 1
، 1، تر: رباب العابد ، المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع ، بيروت ، ط ديونتولوجيا اإلعالمجاف كمود براتراند ،   2

 49،50، ص ص 2008
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وألف انيا، اإلعبلمية تسعى إلى  الوصوؿ إلى الحقائؽ عند الناس أو في واقع  الوقائع في بيئتيا وزم

الحقائؽ ليست في متناوؿ مف يريدىا  فبل بد لموصوؿ إلى مصدرىا بشتى الطرؽ وفي ذلؾ جيد 

 1ومشقة.

كانت "  سواء جماعيةالذي يقتضي عرض األخبار دوف المساس بالكرامة احترام الكرامة اإلنسانية:  -2

لمحصوؿ عمى المعمومات قانونية وسميمة أـ فردية، ويتـ ذلؾ عبر وسائؿ  ديف"،فئة أو ثقافة أو 

 التبلعب.أو  دوف المجوء إلى أساليب الخداع أو االبتزاز،

: التي تعني تقديـ الخبر والصور بنوع مف الحياد، وتجنب الخمط بيف األمور مثؿ الخمط بيف النزاهة -3

 ، وبيف الصالح العاـ والخاص، والتجرد مف االعتبارات الذاتية واالستقبللية، وعدـالخبر والتعميؽ

 الخضوع ألي تأثير.

والتي تقتضي توخي الحكمة، والمينية، في عرض األخبار، والحقائؽ، و االبتعاد ما أمكف  :العدالة -4

 عف أساليب المبالغة والتيويؿ، واإلثارة الرخيصة.

عف صحة األخبار التي يحصؿ عمييا،  ي تحر  الؿ مسؤولية عمى اإلعبلمي تحم  : المسؤولية  -5

والموضوعية في التقارير أو المقاالت التي يعد ىا، فبل يجوز أف ينقؿ أي معمومة وتوخي الحياد ، 

 2دوف التحقؽ منيا، و التأكد مف مصداقيتيا ثـ معالجتيا، ونشرىا

 :في مقاؿ لو يضيؼ جودت ىوشيار زيادة عمى ىذه المعايير الخمس و 

يفة ظالعمؿ في أي و ال ينبغي لمصحفي  عدم الخمط بين النشاط السياسي والعمل الصحفي: (1

أخرى، إذ كانت تؤدي إلى اإلخبلؿ بأمانتو ، والصحفي ورؤساؤه يجب أف يعيشوا حياتيـ الخاصة 

                                                           
، 2015، 1، دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع، عماف، طأخالقيات المهنة اإلعالميةماىر عودة الشمالية وآخروف،   1

 31ص 
مبراطوريات، الوز ىوزاف،  2  .26، ص 2012 امة السورية لمكتاب، دمشؽ،منشورات الييئة العاإلعالم أدوار وا 
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تضارب المصالح، ومف مسؤولية الصحفي االجتماعية عند تغطية قضايا بطريقة تحمييـ مف 

السياسية وتوعية ساخنة، تمثيؿ التنوع في المجتمع، والبقاء عمى مسافة واحدة مف األجندات 

 المواطنيف باألحداث الجارية.

الصحفي كأي إنساف معرض الرتكاب األخطاء، فإذا أخطأ أو حر ؼ الحقائؽ تصحيح األخطاء:  (2

أو تسر ع في استخبلص االستنتاجات، عميو أف يبادر مف تمقاء نفسو إلى تصحيح ذلؾ قبؿ أي 

  .شخص آخر

الصحفي الذي يستخدـ وضعو الميني  :يةعدم استغالل المهنة لمحصول عمى مكاسب شخص  (3

 ألغراض شخصية أو أنانية أو لدوافع أخرى غير جدير بالمينة ويفقد ثقة الجميور. 

خبلؿ عممية جمع األخبار وتقديميا،  يتعيف عمى الصحفي: احترام األشخاص وخصوصياتهم  (4

احتراـ األشخاص وخصوصياتيـ بعدـ الخوض فييا وعدـ نشر أسرارىـ العائمية أو المينية أو 

، التي تناؿ مف سمعتيـ، وكرامتيـ أو مكانتيـ االجتماعية أو السياسية، نتيجة األخبار الكاذبة عنيـ

تزاز المالي. وعمى الصحفي أف ال خبلؼ في الرأي أو تحريض مف جية ما أو مف أجؿ االب

يحاوؿ انتياؾ حؽ الشخص في االحتفاظ بحياتو الخاصة بعيدا عف األخبار. ألف التطفؿ عمى 

الحياة الخاصة لؤلشخاص مرفوض تماما ويحاسب عميو القانوف في معظـ، إف لـ يكف في كؿ 

 1دوؿ العالـ.

عمى أربعة مبادئ أساسية تتفرع  األخالقينظرية الواجب تقوـ وحسب البروفيسور عزي عبد الرحماف 

  .المكاف و ،بدورىا إلى مجاالت فرعية تستوعب المستجد في الممارسة اإلعبلمية عبر الزماف 

                                                           
 http://ww.m.ahewar.org/s.asp 24/04/2013، بتاريخ المعايير األخالقية لمعمل الصحفيجودت ىوشيار ،  1

 :  16:45عمى الساعة   3/06/2015يـو
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: منع الضرر عمى اآلخريف: ويعني ذلؾ أف يمتنع الممارس والمؤسسة اإلعبلمية عف إحداث المبدأ األول

. ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال مستويات القيمة األخبلقيةالضرر باآلخر، بحكـ أف ىذا المبدأ يمثؿ 

والسرقة األدبية، ووضع اآلخر في  الخصوصية الفرديةالحصر عدـ القذؼ والسب، والشتـ والتعدي عمى 

 1 موقؼ سمبي، واإلىانة اإلساءة إلى كرامة اإلنساف وتجاىمو.

ويدخؿ ىذا المبدأ في مياـ اإلعبلـ مف حيث اإلسياـ في  :: إضفاء قيـ إضافية عمى اآلخرالمبدأ الثاني

ذلؾ أف تكوف الرسالة أخبلقية بأبعادىا المعموماتية والمعرفية ترقية المجتمع إعبلميا وحضاريا. ويعني 

  الجمالية. والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والرياضية و

تاج: ويعني ذلؾ اإلنصات إلى أصوات المتضرر والمظمـو و المح : تقديـ العوف لممتضررالمبدأ الثالث

 والمحتاج والمنكوب والمستغيث في أوقات السمـ والحرب مف خبلؿ عدة قوالب إعبلمية 

عندما ال يتضمف النقد ىدما لآلخر يعد مسؤولية : البناء بالتي ىي أحسف ممارسة النقد المبدأ الرابع:

نو يسيـ في التعرؼ عمى أوجو القصور واإلغفاؿ والتجاوز في في الممارسة اإلعبلمية ذلؾ أأخبلقية 

 2مجاالت الحياة المتعددة.

 األخبلقيات وفقا لمبادئيا إلى: ) أرنت (و يصنؼ 

: وىي تبني عمى فتح المجاؿ لآلراء المتنوعة والحكـ بواسطة األغمبية، وحرية األخالقيات الديمقراطية

 جذورىا في الديمقراطية اليونانيةالرأي والتعبير وتجد ىذه النوعية 

 : وىي إعبلنات عامة لممبادئ التي تيتـ بتوجيو السموؾ االتصالي وال تيتـ األخالقيات العالمية اإلنسانية

                                                           
 .60، ص 1،2016الدار المتوسطية لمنشر، ط ي الممارسة اإلعالمية،نظرية الواجب األخالقي  فعزي عبد الرحماف ،  1
 65،صالمرجع نفسو،  2
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وتبيف بعض الدراسات أف ىناؾ قيمتاف ال تتأثراف بالنظاـ  1بعممية صنع القرار في الوسائؿ اإلعبلمية،

قيقة واالستقبللية  باعتبارىما مع قيمة االلتزاـ بالتعبير الحر بمثابة الصحفي الوطني ىما، البحث عف الح

 .2قيـ عالمية

لمبادئ الموجية لمسموؾ :وىي تعتمد عمى مجموعة منتقاة مف ا أخالقيات المواثيق واإلجراءات والمعايير

وىذه المبادئ ميمة لممؤسسات اإلعبلمية خاصة في أوقات األزمات، وتستيدؼ ىذه المبادئ  ،األخبلقي

 تشكيؿ ذاتية المؤسسة اإلعبلمية أو الجماعة المينية.

: وىي تعتمد عمى توقيت اتخاذ القرار والظروؼ التي يتـ اتخاذه فييا، وىي أخبلقيات أخالقيات السياق

 ىو فترة األخبلقيات النسبية التي تأتي في إطار السياؽ.، فأف القرف العشري أرنت نسبية، ويرى

: وىي تعتمد عمى مجموعة مف المبادئ التي تستيدؼ تحديد كيفية تغطية القصة األخالقيات الروائية

  3و كتابتيا. ،اإلخبارية

مف خبلؿ وبالتالي فيناؾ مبادئ تقع عمى كاىؿ وسائؿ اإلعبلـ لتحقيؽ وظائفيا بطريقة إيجابية ومسؤولة 

  مستويات: 3

مسؤولية اإلعبلمي تجاه المجتمع العاـ ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ إتاحة المعمومات وعدـ إلحاؽ الضرر  -1

 باآلخريف.

 الوسيمة االعبلمية التابع ليا.تجاه مسؤولية اإلعبلمي   -2

                                                           
 77ص،  2002، 1، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، الكويت، ط، أخالقيات اإلعالمسميماف صالح،   1
شكاليات التشريعمحمد سعد ابراىيـ،  2 ، 2007، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، القاىرة، أخالقيات االعالم واألنترنت وا 
  225، ص 1ط
 78، ص، سابقالمرجع ال سميماف صالح،  3
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قة واألمانة الرسالة اإلعبلمية بأقصى قدر مف الد مسؤولية اإلعبلمي تجاه نفسو، وذلؾ مف خبلؿ أداء   3-

 ع. صالح المجتم والصدؽ والموضوعية لما يعتقد أنو في

أخبلقيات العمؿ االعبلمي جاءت  لتعالج الخمؿ الناجـ عف عمميات طغياف قيـ الحرية المطمقة ، ومع 

ذلؾ فقد بذلت الييئات االعبلمية جيودا متزايدة مف أجؿ صياغة الجوانب المينية التي يرغب أعضاؤىا 

في أعماؿ النشر والبث والتعميؽ عمى األخبار والمعمومات وبصفة عامة في تقييـ األخبار في تطبيقيا 

 1واألحداث المعاصرة لجماىيرىـ المتعددة.

ي واجبو تجاه نفسو بعدـ التناقض، ىخمسة واجبات أخبلقية لمصحفي، و  كميفورد كريستنزكما يحدد 

الجميور، وواجبو تجاه مؤسستو بالوالء ليا، وواجبو  وواجبو نحو العمبلء، بااللتزاـ نحو المعمنيف، وحقوؽ

 .2تجاه زمبلئو باالحتراـ المتبادؿ، ،  وواجبو نحو المجتمع

المعموـ لدى منظري اإلعبلـ أف مبادئ األخبلؽ المينية تستمد مف المدارس الفكرية  مفو 

واإليديولوجيات التي يتبناىا اإلعبلمي نفسو. وىذا األخير ال يطمب منو الحيادية، بؿ يراد منو الموضوعية 

ة، وال حتى بميوؿ والمينية، فعبلقة الكممة باإلعبلمي يجب أف ال ترتبط بقناعاتو الذاتية وميولو الشخصي

مؤسستو االعبلمية، بؿ يجب أف يكوف مع انسانيتو أوال لكوف االعبلمي والصحفي إنساف شاىد عمى 

الزمف الذي يعيش فيو فعميو أف ال يقبؿ أف يكوف شاىد زور، لذا مف أبسط األخبلقيات اإلعبلمية احتراـ 

  3عقؿ المتمقي وعدـ اإلساءة لمشاعر اآلخر.

ئر فمبادئ أخبلقيات المينة الصحفية كما نظميا ميثاؽ الشرؼ ألخبلقيات وفي ما يخص الجزا

 :2003أفريؿ  13المينة الصادر في 
                                                           

 141، صسابقالرجع لمابساـ محمد المشاقبة،   1
 .40ص  2014، 1، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة ، طأخالقيات اإلعالم وقوانينهابراىيـ السيد حسنيف،  2
في القرف الحادي والعشريف، رؤية تحميمية نقدية، دار الفجر لمنشر والتوزيع،  االعالم والموضوعية،محمد منير حجاب،  3

 46، ص 2010، 1القاىرة، ط
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 ؛/ أف يحتـر الحقيقة، ميما كانت النتائج بالنسبة لو، الف حؽ الشعب ىو في معرفة الحقيقة1

 ؛/يدافع عف حرية االعبلـ، والتعبير عف اآلراء والتعميؽ والنقد2

 ؛يفصؿ الحقائؽ عف التعميقات / أف3

 ؛/أف يحتـر الحياة الخاصة لمناس،  وحقيـ في ضبط استعماؿ صورىـ4

/أف ينشر فقط المعمومات التي تـ التحقؽ منيا، وأف ويمتنع أف يغير المعمومات ويسعى أف يضع 5

 ؛الحقائؽ في مضامينيا

 ؛/أف يمتنع عف نشر االشاعات6

 ؛والتي يتبيف انيا غير دقيقة/أف يصحح أي معمومات تـ نشرىا، 7

 ؛/ يحافظ عمى السرية المينية ، وال يكشؼ عف مصادره8

 ؛/ يمتنع عف انتحاؿ اآلراء واالفتراء،  وتشويو السمعة واالتيامات التي ال أساس ليا9

/ال يخمط بيف مينة الصحافة، وبيف الدعاية واالعبلف، وأف ال يقبؿ  أي تعميمات مباشرة أو غير 10

 ؛مف المعمنيفمباشرة 

 ؛/ال يقبؿ توجييات في التحرير إال مف رؤساء غرؼ التحري وفقط ضمف حدود ما يمميو الضمير11

والعنصرية والتمييز بيف الجنسيف  ،/ يمتنع باي شكؿ مف االشكاؿ عف مدح العنؼ واالرىاب والجريمة12

 ؛وعدـ التسامح

ف يقبؿ في مسائؿ الشرؼ أولة العامؿ فييا، عميو / الصحافي الجدير بيذا االسـ بينما يحتـر قوانيف الد13

 ؛الصحفي حكـ نظرائو فقط مف اجؿ ابعاد التدخؿ مف جانب الحكومة او اي جية اخرى

و أي منافع شخصية مف وضع يمكف فيو اف يتـ استغبللو كصحافي أ/ يمتنع عف الحصوؿ عمى 14

 ؛و عبلقاتوأاستغبلؿ تأثيره 
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قصائو مف خبلؿ القبوؿ قبولو القياـ بعممو إو يسعى الى أ ،ز زميؿ لوف ال يسعى الى احتبلؿ مركأ/ 15

 ؛براتب اقؿ

 ؛و رجؿ االمفأ/ ال يخمط بيف وظيفتو ووظيفة القاضي 16

 ؛/يحتـر مبدأ افتراض البراءة17

 1.و الوثائؽأو اصور أ ،ف ال يستعمؿ وسائؿ غير عادلة لمحصوؿ عمى المعموماتأ/ 18

 الفضائي :أخالقيات البث ب/مبادئ 

إف مبادئ أخبلقيات مينة االعبلـ  أمر متفؽ عميو وموثؽ في عديد مف مواثيؽ الشرؼ االعبلمية 

والتشريعات المنظمة لمعمؿ االعبلمي وىي تتصؿ بطبيعة مينة االعبلـ، فيي مينة تتمتع بقوة المعرفة، 

لي فاف تأثيرىا عمى حياة االفراد تمؾ القوة توظؼ أساسا في خدمة تنمية القدرات المعرفية لئلنساف، وبالتا

والجماعات، وكذلؾ عمى صناعة القرار وعمى التوازف االجتماعي، ىو في تزايد متواصؿ والف قوة المعرفة 

التي تتمتع بيا مينة االعبلـ تنعكس مباشرة عمى حياة االنساف فبلبد اف تخضع ىذه القوة لضوابط 

قوة المعرفة، »حديد ثبلثة محاور رئيسية لمسموؾ الميني: اجتماعية واخبلقية ، وفي ىذا االطار يمكف ت

 القدرة عمى التحكـ الذاتي، الشعور بالمسؤولية تجاه الراي العاـ .

وفي عصر الفضائيات وشبكات المعمومات تضخمت "قوة المعرفة" في طوفاف اتصالي معموماتي 

وبخاصة في الفضائيات ، وايضا شبكة مما تزداد معو أىمية وضع ضوابط  الستخداـ ىذه القوة المعرفية 

 االنترنت ، فنحف نعيش في عصر يتسـ بتصاعد قافة الصورة وتزايد نفوذ المغة المرئية ودالالتيا.

                                                           
:     munication.akbarmontada.comwww.http:com   ميثاؽ األخبلقيات الشخصية و المينية الجزائري 1 يـو

 .  16:45عمى الساعة   3/06/2015
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ويمكف بمورة أخبلقيات مينة االعبلـ في ىذا العصر بمفيوـ " الحرية االعبلمية المسؤولة، 

طمؽ حرية الراي والتعبير واالبداع والمسؤولية فالحرية االعبلمية ضرورية لممارسة مينة االعبلـ مف من

قوتيا  1ف ىذه الحرية تكتسبأعبلمية مطمقة، حيث إاالعبلمية ىي جوىر قوة الحرية االعبلمية، فبل حرية 

كما يحدث مف بعض الفضائيات العربية ، التي تستخدـ شعار الحرية ، ساءة استخدامياإمف خبلؿ عدـ  

 طة.مبرر لما تبثو مف مضاميف ىاب

لى صيغة مبلئمة ألخبلقيات البث إف التوصؿ إومف منطمؽ الثوابت الخاصة بأخبلقيات المينة " ف

 الفضائي العربي تمتـز بيا الفضائيات العربية يتطمب مراعاة الجوانب التالية:

ئيات صمية واجبا والتزاما مشتركا بيف جميع الفضا: أف يكوف تعميؽ ارتباط االنساف العربي بجذوره األأوال

 .العربية

: الحرص عمى االلتزاـ بالصدؽ والموضوعية في البث االخباري، وفي معالجة كافة القضايا المرتبطة ثانيا

 2 .بالعالـ العربي

، وسائؿ المسؤولية االجتماعية لوسائؿ المبادئ األخبلقية بما يسميو وسائؿ تطبيؽ  Bertrandويختصر 

 اإلعبلـ، بأربع نقاط أساسية:

 ؛تأىيؿ الجميور كما تأىيؿ الصحفييف التأىيؿ : -

 ؛نقد وسائؿ اإلعبلـ وتقييميا التقييـ:  -

 ؛المراقبة المنيجية: مراقبة المضموف، وما يسقط منيا، أو تغفؿ عف ذكره -

-  
                                                           

اعماؿ المؤتمر  أخالقيات االعالم والفضائيات العربية  مؤتمر الفضائيات العربية ومتغيرات العصر ،ابراىيـ العقباوي ، 1
 643،ص 2005العممي االوؿ لؤلكاديمية الدولية لعمـو االعبلـ ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 

 ص 644، المرجع نفسو 2
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 .1التفاعؿ: تبادؿ األفكار مع الجميور، و المستيمكيف -

 المطمب الثاني: أهمية اخالقيات المهنة االعالمية

أف المبادئ األخبلقية تمثؿ " أكثر الطرؽ أدبا ولياقة ألداء العمؿ الصحفي حيث تزودنا  ديفد رانداليقوؿ 

التي تعتمد عمى شيء مف الحساسية ومراعاة مشاعر اآلخريف )  والمصادر (بالمواقؼ تجاه القراء

 2اإلنسانية، بدال مف مجرد الحسابات التجارية الماكرة.

االلتزاـ بالمبادئ والسموؾ االخبلقي سواء عمى صعيد الفرد في الوظيفة أو في  إف :أهمية أخالق االعمال

مينة معينة أو مجموعة أو منظمات االعماؿ يعتبر ذو أىمية بالغة لمختمؼ شرائح المجتمع حيث أف ىذا 

االمر يقوي االلتزاـ  بمبادئ العمؿ الصحيح والصادؽ ويبعد المنظمة عف أف ترى مصالحيا بمنظور 

ال يستوعب غير معايير محددة تتجسد في االعتبارات المالية التي تحقؽ ليا فوائد عمى المدى  ضيؽ

 . 3القصير ولكنيا ستكوف بالتأكيد ذات أثر سمبي في األمد الطويؿ

ف لـ كاف ذلؾ عمى خبلقي والمردود المالي الذي تحق  يجابي بيف االلتزاـ األإيجاد ارتباط إ 1 قو المنظمة، وا 

 الطويؿالمدى 

 .تفادي  الدعاوى القضائية والشكاوي2

 .تعزيز سمعة المؤسسة وبالتالي ضماف مكانتيا في اوساط المنافسة3

 

                                                           
 19، ص 2008 ،1ط بيروت، ، مؤسسة ميارات لنشر،األخالق االعالمية بين المبادئ والواقعجورج صدقة،  1
 26ص ،سابقالمرجع العبد العالي رزاقي،  2
، دار وائؿ المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاىر محسف منصور الغالي ، صالح ميدي محسف العامري،  3

 136،ص 2005، 1لمنشر، عماف، االردف، ط
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 1. التميز االخبلقي بالحصوؿ عمى جوائز المصداقية واالمتياز4

المينة راح موضوع األخبلؽ االعبلمية يناؿ االىتماـ الكبير بيف الحربيف العالميتيف مع التفكير بتنظيـ     

وتخصيص تدريس عاؿ ليا، مف أجؿ إعداد جيد لصحافي المستقبؿ، حيث في ىذه المرحمة ما بيف 

الحربيف كانت األنظمة السياسية في أروبا تخوض حربا إعبلمية في ما بينيا، وكانت وسائؿ االعبلـ أداة 

وىي المرحمة التي موجية بامتياز تستعمميا السمطات لترويج فكرىا، والتصدي لمطروحات المعادية، 

عف اغتصاب الجماىير بواسطة الدعاية السياسية ، وىو يعبر عف  » تشاكوتيف  « شيدت ظيور كتاب

في تمؾ المرحمة، إذ كانت الحرب النفسية بامتياز وامتداد لمسبلح  الدور الذي لعبتو وسائؿ اإلعبلـ عموما

   2العسكري، حتى في الدوؿ الديمقراطية.

اإلعبلـ تؤدي إلى تحسيف جودة الرسائؿ اإلعبلمية، وزيادة قدرة ىذه الرسائؿ عمى  إف دراسة أخبلقيات

دراسة عمـ أخبلقيات اإلعبلـ  في اإلعداد الجيد ، كما يساىـ إشباع االحتياجات اإلعبلمية لمجميور

إلعبلـ لمكوادر اإلعبلمية الجديدة في الجامعات. وفي تحسيف نوعية المنتج اإلعبلمي الذي تقدمو وسائؿ ا

 .  3وسائؿ االعبلـ

بالرغـ اختبلؼ الطريقة التي يتـ وضع مواثيؽ األخبلقيات بيا، إال أنيا جميعا تسعى ألىدافيـ محددة  

 تتمثؿ في:

حماية الجميور مف أي استخداـ غبر مسؤوؿ لبلتصاؿ أو ضد األغراض االجتماعية ليا أو  -1 

 ؛استخدامو لمدعاية

                                                           
 138، 137ص ص  ،نفسه المرجع  1
دراسات الوحدة العربية، ، مركز 1، طأجهزة االعالم الغربية وموضوع اإلرهاب، العرب واإلعالم الفضائينبيؿ دجاني ،  2

 2004سمسمة كتب المستقبؿ العربي، بيروت،
 .76 ، صسابقال المرجع، سميماف صالح  3
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حماية القائميف باالتصاؿ مف أف يتحولوا بأي شكؿ مف األشكاؿ لقوة ال تقدر مسؤوليتيا أو احتمالية  -2 

 ؛تعرضيـ إلذالؿ أو ألي ضغط 

المحافظة عمى قنوات االتصاؿ المفتوحة، بحيث يصبح االتصاؿ ذا اتجاىيف وذلؾ بالتأكيد عمى  -3

لمعمومات عدا الظروؼ المتصمة حؽ القائميف باالتصاؿ في الحصوؿ في كؿ وقت عمى كؿ ا

بأمف الدولة دوف التوسع في تفسير ذلؾ بما يجعؿ في استطاعت الشعوب اف تعرؼ الطريقة التي 

تحكـ بيا مف جية وبحيث يكوف في إمكانيـ التعبير عف آرائيـ المؤيدة أو المعارضة ، باستمرار 

 1مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري مف جية أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 20/04/2015يـو    http://sabirbaban.0catch.com/Media%20ethics.htmأخبلقيات المينة اإلعبلمية،  1

 15:30عمى الساعة
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 :أخالقيات المهنة : تطورالثالث المبحث

 نشأة أخالقيات االعالم المطمب األول:

إذا كانت التشريعات اإلعبلمية ىي اإلطار القانوني لمقواعد المنظمة لمنشاط اإلعبلمي فإف مواثيؽ 

أخبلقيات المينة وآدابيا ىي القيـ المشتركة بيف األسرة اإلعبلمية، في كؿ مجتمع، وىي الحيز الذي 

تتحرؾ فيو المؤسسات اإلعبلمية في عبلقاتيا مع الصحفييف والمجتمع والسمطة بالرغـ مف أنيا غير 

  .ممزمة قانونا

 وقد مرت أخبلقيات المينة الصحفية  بعدة مراحؿ ىي:

  1191مرحمة ما قبل سقوط جدار برلين -1   

وكؿ منيما ىناؾ مفيوماف ألخبلقيات المينة أحدىما مرتبط بالفكر االشتراكي واآلخر بالفكر الميبرالي  كاف

 .يقدـ تصوره ألخبلقيات الصحافة مف خبلؿ عبلقة المؤسسات بالسمطة

 مرحمة ما بعد ظهور األنترنت والقنوات الفضائية: -2

االعبلـ  تؤدي وظائؼ  جديدة في ىذه المجتمعات وطغياف الميبرالية جعؿ وسائؿ بعد انييار القطبية 

 وتصبح عابرة لمقارات مما دفع أصحاب المينة إلى التفكير في إيجاد ضوابط مشتركة ألخبلقيات المينة.

 :2551سبتمبر  11مرحمة ما بعد أحداث الثالثاء -3

 الخامسة وىي اسـ السمطةعمييا  جديدة أطمؽتقمص مفيـو أخبلقيات المينة فيما بعد ظيور سمطة 

  1األمريكية. اإلعبلـ الذي رافؽ الجيوش 

يرى الكثير مف المؤرخيف أف أوؿ ميثاؽ أخبلقي ىو ذلؾ الذي أصدرتو رابطة المحرريف في والية كانساس 

، لكف ذلؾ ال يعني تحديدا لنشأة مفيوـ أخبلقيات اإلعبلـ، ذلؾ أف مصطمح  1910األمريكية عاـ 

 في مقاؿ بعنواف أخبلقيات الصحافة. 1889ظير ألوؿ مرة  عاـ   Ethicsاألخبلقيات 

                                                           
 35، صمرجع سابقعبد العالي رزاقي،  1
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تعد ىذه اإلسيامات بمثابة التراث المكتوب في أخبلقيات اإلعبلـ الذي تطور في شكؿ المواثيؽ  

 األخبلقية 

ال ينبغي أف نتجاىؿ حقيقة أف الصحفييف في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر كانت ليـ مجموعة  كما

 مف القيـ والتقاليد واألخبلقيات.

حيث  1،اإلعبلـ وتطور المواثيؽ األخبلقية أخبلقيات تطور مفيوـ مع ذلؾ فإف القرف العشريف شيد

حيث سعت إلى  1918عاـ  ، ثـ انتقمت الفكرة إلى فرنسا 1916في السويد عاـ تشكمت البدايات األولى 

بعدىا بياف جمعية رؤساء وضع ميثاؽ ألخبلقيات المينة الصحفية بعد الحرب العالمية األولى ،ثـ جاء 

لكف ىناؾ مف يعتبر ميثاؽ قاعد األخبلؽ الصحفية الذي أصدره  1923تحرير الصحؼ األمريكية عاـ

بداية التأسيس  ليذه القواعد التي تدعمت بوثيقة أخرى   1926لعالمي لمصحفييف بواشنطف عاـ االتحاد ا

، وكاف مف نتائج ذلؾ إنشاء المحكمة الدولية  1931مف االتحاد الوطني لمصحفييف البريطانييف عاـ 

انبثؽ عنو ، وعقب انعقاد المؤتمر العالمي التحاد الصحافة  في مدينة براغ 1931لمشرؼ الميني عاـ 

، غير أف المؤتمر السابع لبلتحاد العالمي لمصحافييف 1936ميثاؽ يكرس السمـ واألمف الدولييف عاـ 

شكؿ المبنة األولى ؿ "عيد شرؼ الصحفي" الذي تزامف مع شروع  1939الذي عقد في بوردو بفرنسا عاـ 

مر األوؿ لمصحافة القومية األمريكية المحكمة  الدولية لمشرؼ الميني لتطبيؽ المواثيؽ، وتوج بانعقاد المؤت

حيث تـ االتفاؽ عمى مجموعة مبادئ ومنيا االعتذار وحؽ الرد و في ىذه السنة  1942في مكسيكو عاـ 

إضافة إلى الكتب واألبحاث  ،2 وضعت تقريرا بعنواف "صحافة حرة ومسؤولة"روبرت هتشنز تشكمت لجنة 

أخبلقيات "و 1924لكسباريوست عاـ  "الصحافة مبادئ"مثؿ :  الصحافةبأخالقيات التي اعتنت 

                                                           
 130، 129ص ص  سابق،الرجع الم، سميماف صالح 1
 29.، 28ص ص نفس المرجع، ،المهنة صحفي محترفعبد العالي رزاقي،   2
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"أخبلقيات و 1925لميوف فمنت عاـ   "ضمير الصحيفة"و 1924لنمسوف كراو فورد عاـ  "الصحافة

   . 1 1926ومبادئ جمعية الصحفييف المحترفيف لعاـ 1926الصحيفة" لولياـ جيبونز عاـ 

بير  في دوؿ الشماؿ خاصة الواليات المتحدة ولقد بدأ االىتماـ بعمـ أخبلقيات اإلعبلـ يتصاعد بشكؿ ك

األمريكية، خبلؿ التسعينات  فقد أصبحت أخبلقيات اإلعبلـ إحدى  أىـ المجاالت في دراسات االتصاؿ 

وتعود أسباب االىتماـ  خبلؿ العقد األخير وأصبحت تحتؿ أىمية كبيرة في الجامعات والمناقشة العممية

 إلى:

 االتصال وثورة المعمومات: تطور تكنولوجيا -1

وكذلؾ ما أنتجتو ىذا التطور قد فرض ضرورة البحث عف نظريات جديدة في عمـ االتصاؿ واالعبلـ 

مف ثورة في مجاؿ المعمومات واالتصاالت ، وما يطمؽ عمييا الطريؽ السريع لممعمومات سيؤدي إلى 

عامة في االتصاؿ وتزايد االختيارات تطوير العممية الديمقراطية وتحقيؽ حؽ االتصاؿ والمشاركة ال

الذيف سيفرضوف شروطيـ عمى  المتنوعة أماـ الجميور، وىو ما يجعؿ السيادة لمستيمكي المعمومات

سيؤدي إلى تطوير األخبلقيات ىذا  وأفبشكؿ عاـ واألخبار بشكؿ خاص ،  منتجي المعمومات 

   .اإلعبلمية

الواقع ، فالواقع يقدـ أدلة وشواىد عممية تؤكد أف ثورة  لكف ىذه النظرة تبدو متفائمة بشكؿ ال يبرره

المعمومات واالتصاالت ىذه مازالت حتى اآلف أداة لمتحكـ في الجماىير والسيطرة عمييا مف قبؿ 

كما أف التكنولوجيا أدت إلى تنميط البشر وتقميؿ التنوع في  مالكي شركات إنتاج وتوزيع المعمومات.

التطور يضاؼ إلى ذلؾ أف  أصبحت الحاجة أساسية لنطاؽ عالمي مف القيـ. الفكر االنساني وبالتالي

التكنولوجي قد أنتج مشكبلت أخبلقية كثيرة ، ولذلؾ فإف حقؿ أخبلقيات اإلعبلـ وىو ينمو إمبريقيا، 

     .وينضج نظريا البد مف أف تحؿ فيو مفاىيـ جديدة ومنظورات متعددة محؿ النظرة األحادية الغربية

                                                           
 .31ص ،السابؽ نفسوالمرجع  1
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أوضحت كثير الدراسات تناقص مصداقية وسائؿ اإلعبلـ وأف تناقص مصداقية  :المصداقية أزمة -2

 شكؿ خطراىذه الرسائؿ اقترف بتناقص احتراـ الجميور لمصحفييف، وتناقص عدد القراء، وىو ما 

ليس فقط عمى صورة الصحفييف في أذىاف الجميور، ولكف أيضا عمى المصالح االقتصادية 

 ية.  لممؤسسات اإلعبلم

: إف االتجاه التجاري الذي سيطر عمى تحسن نوعية المضمون الذي تقدمه وسائل اإلعالم -3

وسائؿ اإلعبلـ خبلؿ القرف العشريف قد أدى إلى تركيز وسائؿ اإلعبلـ عمى نوعية معينة مف 

المضموف تستيدؼ تحقيؽ أىداؼ تجارية في الحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف اإلعبلنات عف 

توزيع الصحؼ، وزيادة نسبة مشاىدة المحطات التمفزيونية، ويرى نقاد وسائؿ اإلعبلـ طريؽ زيادة 

أف ىذه الوسائؿ ال تعطي الجميور ما يريده ، بؿ تعطيو ما يريده المعمنوف ، كما تزايد عرض 

 القصص ذات الطابع االباحي وىنا عمؽ النقاد أف ىذه المضاميف تعبر عف إفبلس أخبلقي

  الىتماـ بالقضايا الجادة التي تشكؿ المعرفة التي يحتاجيا الناس.وكذلؾ عمى حساب ا

: بدأت ىناؾ تيديدات لوسائؿ اإلعبلـ خاصة في تجنب إصدار قوانين تؤثر عمى حرية اإلعالم -4

، باإلضافة إلى معالجة مشكبلت الخصوصية بريطانيا بإصدار قوانيف تحمي حقوؽ األفراد في

الواليات المتحدة األمريكية وغيرىا مف الدوؿ تطالب أخرى، كما ظيرت ىناؾ أصوات في 

، ولذلؾ ظيرت رؤية أخرى داخؿ وسائؿ  بإصدار قوانيف تحد مف حرية الوسائؿ اإلعبلمية

اإلعبلـ تقوـ عمى أف إصدار مواثيؽ أخبلقية كجزء مف عممية تنظيـ ذاتي يمكف أف يجنب وسائؿ 

 عبلمية.  اإلعبلـ إصدار تشريعات تحد مف حرية الوسائؿ اإل

صدار مواثيؽ أخبلقية يمكف أف يشكؿ حماية لحرية  عمى ذلؾ فإف االلتزاـ بفمسفة التنظيـ الذاتي، وا 

                                                                                الفردية. اإلعبلـ، ويواجو التيديدات بالتدخؿ التشريعي لحماية بعض الحقوؽ المجتمعية و
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األخبلقية إصدار المواثيؽ  :األخالقيات اإلعالمية أداة لمعالقات العامة لممؤسسات اإلعالمية -5

الصحفييف كيفية بلمية عند الجميور أكثر مف تعميـ يدؼ إلى تشكيؿ صورة جيدة لموسيمة اإلعي

 1.اتخاذ القرارات بشكؿ أخبلقي

بعد أف تعرضت إلى تيـ عديدة بمغت عاـ ففي فرنسا قامت جريدة لوموند بوضع مبادئ أخبلقية 

تيمة تديف الجريدة ومف أجؿ ذلؾ وضعت الجريدة بعض المبادئ بغية تجنب  17إلى  1992

 2التجاوزات والتي مف شأنيا المساس بمصداقيتيا.

ـ اعتمدت كمية اإلعبلـ بمصر قسما يؤديو خريجوىا يقوؿ :"أقسـ باهلل العظيـ 2003وفي ماي  

، وصدؽ ونزاىة، وأف ألتـز بالحقيقة ما اإلعبلمي، وأف أزاولو بشرؼ وأمافأف أحتـر عممي 

، وأف تكوف مصمحة  حييت، وأف أشارؾ بفكري وقممي في تنمية المجتمع وحماية حقوؽ أفراده

، والمتأمؿ فيو يجده يحمؿ مفردات مف قسم االعالميينالوطف غايتي " وأطمقت الكمية عميو اسـ 

 3ية، مثؿ الصدؽ والنزاىة والحقيقة.مواثيؽ الصحافة العالم

فيـو جديد في الساحة االعبلمية وىو الصحافة األخبلقية الذي تبناه المؤتمر ظير م2007وفي عاـ 

 2008، وفي العاـ الموالي العاـ لبلتحاد الدولي لمصحافييف الذي عقد في موسكو في العاـ نفسو

انطمؽ حوار رسمي في بالي بإندونيسيا حوؿ ىذا المصطمح إال أنو لـ يأخذ معناه الفعمي إال في 

  4ممتقيات الحقة.  

تشيد التساؤالت واالقتراحات المتعمقة بوضع قانوف أخبلقي، وكذا تأسيس ىيئة رقابة أو وساطة حركية 

 2008ففي  عديد مف الجماعات المينية تنشط عمى ىذا السؤاؿ:ممحوظة مؤخرا في بمداف العالـ، فال

                                                           
  40، 23ص ص  سابقال المرجع، سميماف صالح 1
 .16،ص2014، دار اليدى لمطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، االعالم والقانونطاىري حسيف،   2
 .27ص،سابقالمرجع ال، عبد العالي رزاقي   3 
 .63ص ، نفسوالمرجع  4
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ظيور مشروع القانوف األخبلقي لمصحفييف ويعمؿ البعض  2009صدر ميثاؽ نوعية الخبر، وفي 

سؤاال، ىؿ    Emmanuel Derieuxاآلخر في جمعية إعبلف في مجمس صحافي، وىنا يطرح 

 .1ستنجح ىذه المشاريع أكثر

انعقدت العديد مف الندوات والمؤتمرات لبحث  الجوانب  المختمفة  2009لعاـ ولى شير األخبلؿ األ

لييا إعبلـ في ضوء التطورات الراىنة، ومنيا مبادرة الصحافة االخبلقية التي دعى ألخبلقيات اإل

ضمف ـ ، لتعزيز دور وسائؿ االعبل2009االتحاد الدولي لمصحفييف في دبي خبلؿ شير فبراير 

دولة عربية  16واحتراـ الحقوؽ، وأعمنت  ،وؽ فيو يستند إلى إطار القيـ المينيةإطار أخبلقي موث

الكامؿ لممبادرة، مؤكدة أنيا ستمعب دوا كبيرا  تأييدىاخبلقية عف مشاركتيا في مؤتمر دبي لمصحافة األ

ومسؤوليات المؤسسات  ؛في النيوض بالعمؿ الصحفي. وفي التنظيـ الذاتي ومحاسبة الصحفييف

النسانية مة اواحتراـ الكرا ،المينة الصدؽ بأخبلقيات لتزاـالى إمية ، كما دعا المشاركوف االعبل

 .والنزاىة والمسؤولية والعدالة

ليو جامعة إومف ىذه المؤتمرات أيضا، مؤتمر أخبلقيات االعبلـ واالعبلف والذي نظمتو ودعت 

عبلمي وتربوي مف إخبير  300بمشاركة  -ببني سويؼ 2009مارس  29مصرية في النيضة ال

واالردف وليبيا، وذلؾ لتحميؿ ، والكويت وقطر، مصر ومختمؼ الدوؿ العربية، ومنيا السعودية

خبلقي في االعبلـ واالعبلف وتقييـ االتجاىات البديمة لتنمية وتشخيص المستوى الحالي وااللتزاـ األ

االعبلـ واالعبلف في مصر والوطف العربي، وخرج بتوصيات داعمة لؤلخبلؽ في االعبلـ خبلقيات أ

 .فييواالعبلم

                                                           
1 Emmanuel Derieux, droit des médias ; droit français, européen et international, 6éme 

édition, Paris ,extenso éditions,2010p427. 
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في عالـ عربي متحوؿ مف  ؛وفي تونس تـ تنظيـ الممتقى الدولي حوؿ أخبلقيات الممارسة الصحفية

   .2009تنظيـ معيد الصحافة وعمـو االخبار في أفريؿ 

بمناسبة اليوـ العالمي لحرية  06/05/2009االقصى ندوة بتاريخ عبلـ بجامعة كما عقدت بكمية اإل

الصحافة تحت عنواف: الحريات الصحافية بيف الواقع والطموح" وذلؾ في مركز المؤتمرات بمقر 

كثر مف مائتي أكاديمييف والصحفييف وحضور الجامعة الرئيسي بغزة بمشاركة عدد مف المختصيف واأل

 .طاؿ وطالبة

دولة وبالتنسيؽ مع االتحاد  73داد  أوؿ مؤتمر لقادة النقابات الصحافية بمشاركة كما استضافت بغ

وتضمف خمس جمسات حوؿ االعبلـ المستقؿ والخدمات  17/05/2009الدولي لمصحافييف بتاريخ 

العامة والصحافة االخبلقية، وشراكات في حرية الصحافة وتطوير االعبلـ والصحافة والحقوؽ 

 اعية.التضامنية واالجتم

وكاف مف فعاليات المؤتمر بدء برنامج تدريب ميني مدتو ثبلث سنوات لمساعدة االعبلمييف ليكونوا 

لى صحافة اخبلقية، واطبلؽ نقاش حوؿ مينية إخبلقية واكثر شفافية كمف منطمؽ الحاجة أاكثر 

   .الصحافة ودعـ الثقافة المينية والنوعية في الصحافة

وفي بغداد أيضا وفي نفس االسبوع عقد المؤتمر العممي السنوي الثالث لكمية االعبلـ بجامعة  بغداد 

، تحت شعار " مف أجؿ إعبلـ حر ومسؤوؿ، وصؿ عدد البحوث المشاركة 12/05/2009في 

االعبلـ  العراقي   أربعيف بحثا توزعت عمى ثماف محاور في مختمؼ الموضوعات المتعمقة بواقع 

بلتو وتناولت أخبلقيات العمؿ االعبلمي ووسائؿ االعبلـ بيف الحرية والمعايير المينية ومواثيؽ ومشك

الشرؼ والتشريعات والقوانيف االعبلمية واالعبلـ العراقي في ظؿ التحوالت الديمقراطية، والرؤى 
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دارة المؤسسات العراقي، ووسائؿ االعبلـ ومصادر المعمومات والعبلقات العامة و  لئلعبلـالمستقبمية  ا 

 1.االعبلمية، ومحور عف حدود الحرية في االعبلـ العراقي

أبريؿ  28-27المؤتمر الدولي بعنواف: أخبلقيات اإلعبلـ وقوانينو في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي 

 ـ.2016

وتشكيمو يتوقفاف عمى مدى  ،ي العاـأساس النجاح لوسائؿ االعبلـ وقدرتيا عمى التأثير في الر أإف 

ولممصداقية ومدى التزاميا  ،التزاميا في عمميا بالمبادئ االخبلقية، ومدى رعايتيا لؤلسس الموضوعية

ف احتراـ القيـ االخبلقية والمينية في مجاؿ العمؿ إلى الحقيقة بالدقة والنزاىة، إبالسعي لموصوؿ 

الضمانات لمحرية  والمجتمع الذي يكفؿ ،ىو مسؤولية الصحفييف أنفسيـ ووسائؿ االعبلـ  االعبلمي

    والنزاىة والموضوعية.

المواكبة لمتطورات السياسية  دراج القوانيفا  وفي الجزائر تطورت أخبلقيات المينة تبعا لتعديبلت الدساتير و 

 واالقتصادية والتكنولوجية.

تحت اسـ اتحاد الصحفييف الجزائرييف  13/07/1967إذ تأسست أوؿ منظمة لمصحفييف في الجزائر في:

 ووضعت كأىداؼ ليا : االىتماـ بالجانب التكويني لمصحفييف، وكؿ مالو عبلقة بالحياة اليومية لممينة.

نما مناضموف  التبعية والنوعية السياسية ألعضائو عمى أنيـ ليسوا مجرد موظفيف في القطاع اإلعبلمي وا 

في خدمة الحزب الواحد، أيضا في المواقع التي يتواجدوف فييا عمى أنيـ في خدمة السمطة القائمة و 

والمنيج االشتراكي ، ومشاريع السمطة ، وىنا ال مجاؿ لمحديث عف أخبلقيات المينة طالما أف الصحفي  

 2كاف بمثابة المناضؿ، والصحفي في آف واحد.

                                                           
في القرف الحادي والعشريف، رؤية تحميمية نقدية، دار الفجر لمنشر والتوزيع،  االعالم والموضوعية،محمد منير حجاب،  1

 119، 118، ص ص 2010، 1القاىرة، ط
 22صمرجع سابق،طاىري حسيف، 2
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بمنح حقوؽ الصحفي، إال أنو ضيؽ عمييا  1989لى ما قبؿ دستور إوتميزت المرحمة منذ االستقبلؿ 

ال سمطت عميو عقوبات رادعة.ووضعت لمصحفي   1خطوط حمراء، منع مف تجاوزىا، وا 

 المطمب الثاني: مصادر أخالقيات اإلعالم

 أخبلقيات اإلعبلـ نجد: والتي استمدت منياومف أىـ المواثيؽ واإلعبلنات  والمؤتمرات الصادرة في العالـ 

"الحؽ لكؿ شخص في حرية منو  19وال سيما المادة  1948اإلعبلـ العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ  -

 الرأي والتعبير". 

 ومف أبرز ما جاء فيو: 1948اإلعبلف الصادر عف اليونسكو عاـ  -

 ؛ضماف حصوؿ الجميور عمى المعمومات عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ - أ

 ؛تمتع الصحفييف بحرية اإلعبلـ وتوفير أكبر التسييبلت ليـ - ب

 .إشراؾ الجميور في صنع األعبلـ - ت

والذيف يديف في  1966الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والذي أقرتو الجمعية عاـ  العيد -

" التحريض والمناداة بالكراىية الوطنية أو العنصرية أو الدينية وجميع أشكاؿ التمييز أو 20مادتو 

 العداوة أو العنؼ". 

 المؤتمر العاـ لميونسكوتبناه  1991المتعمؽ بوسائؿ اإلعبلـ في إفريقيا  Windhoekإعبلف  -

 وتبناه المؤتمر العاـ لميونسكو ينص عمى: 1994عاـ  Santiagoإعبلف  -

                                                           
 24، ص المرجع نفسو 1
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تكثيؼ برامج التعميـ واألعداد التي تتوجو إلى المينييف بيدؼ رفع مستوى الكفاءة، وكذا عدـ كشؼ 

 مصادر المعمومات. 

 إعبلف الجمعية الدولية لمصحفييف: -

اإلعبلنات في ىذا المجاؿ ويتضمف محوريف واجب صحفي تجاه  مف أىـ 1971إعبلف "ميونيخ" عاـ  -

 جميوره وأداء الصحافي مف أدؿ أداء ميني جيد وفعاؿ .

 1982الحريات  ميثاؽ الكندي لمحقوؽ و -

 Québecدليؿ أخبلقيات المينة  -

يشير إلى أىمية المعمومة الموضوعية،  1993المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف في فيينا عاـ  -

المسؤولية والحيادية، ويدعو وسائؿ اإلعبلـ إلى مشاركة فعالة شرط أف يتوفر ليذه الوسائؿ الحرية 

 والحماية المطموبة في إطار التشريع الوطني. 

أف المعمومات غير الحزبية والواقعية واحتراـ  12قرتو أبرز ما ورد في ف 1997لمعاـ  Sofiaمؤتمر  -

 المينية ىي أساس العمؿ اإلعبلمي خصوصا في التحقيقات المتعمقة بأماكف النزاع.

يطمب مف الحكومات وضع إطار قانوني يضمف الحؽ في الوصوؿ  1995لمعاـ  Torontoمؤتمر  -

د التدخؿ في تحديد أخبلقيات الصحافييف، وتمقي ونشر المعمومات لمرجاؿ والنساء كافة، وال يحؽ ألح

 ألنو مف مسؤولية الصحافييف وحدىـ. 

: أف األداء الصحفي الجيد ىو 1996مؤتمر خبراء اإلعبلـ في العالـ العربي في صنعاء عاـ  -

لضمانة األكثر فاعمية لمحد مف الضغوطات الحكومية والضغوطات التي تمارسيا مجموعات ذات 

 منافع خاصة. 
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العربي لحقوؽ اإلنساف يضمف الحؽ في التعبير بحرية وكذلؾ استقاء األنباء واألفكار وتمقييا  الميثاؽ -

 1ونقميا بأي وسيمة دوف اعتبار لمحدود الجغرافية. 

ىػػذا عػػف أخبلقيػػات الصػػحفي، أمػػا عػػف أخبلقيػػات البػػرامج التمفزيونيػػة قامػػت منظمػػو اليونسػػكو بػػإعبلف 

مػا ، ويػنص عمػى 1972والػذي اعتمػد فػي    )تمفزيػوف –راديػو   (المبادئ الخاصػة باسػتخداـ اإلذاعػة 

ف ىػدؼ اإلذاعػة  يمي : تخدـ اإلذاعة بواسطة األقمار الصناعية سيادة جميع الػدوؿ والتسػاوي بينيػا، وا 

ىنػػػا أف تكفػػػؿ أوسػػػع انتشػػػار ممكػػػف بػػػيف شػػػعوب العػػػالـ وألبنػػػاء  جميػػػع  الثقافػػػات، وأف تحتػػػـر  الطػػػابع 

وكرامتيػػا وحػػؽ جميػػع الػببلد والشػػعوب فػػي المحافظػة عمػػى ثقافاتيػػا، بوصػػفيا  المميػز لكػػؿ ثقافػػة وقيميػا

 .2جزء مف تراث اإلنسانية المشترؾ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة وصفية تحميمية مف خبلؿ عينة خالقيات المهنة في القنوات التمفزيونية الخاصة بالجزائر أ ،حسناوي عبد الجميؿ 1

 .42، ص 2014الجزائر،  رسالة ماجيستير ،جامعة ، النيارمف صحفيي وجميور قناة 
 ص2008، جامعة باتنة ،  ، رسالة ماجيستيرالقنوات الفضائية وأثرها عمى القيم األسرية لدى الشبابنسيمة طبشوش،  2

41. 
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 خبلصة: 

 أصػػػبحت أخبلقيػػػات الميػػػف ضػػػرورة ممحػػػة لقيػػػاس نجاعتيػػػا واسػػػتقامتيا، واإلعػػػبلـ كغيػػػره مػػػف الميػػػف التػػػؼ  

تخػػدـ المينػة وتعمػػؿ عمػػى تطويرىػػا لممارسػوه حػػوؿ مبػػادئ معينػة تنوعػػت مصػػادرىا بػػيف العػالمي والمحمػػي  

، ـوتحديػػػػد تعػػػػامبلت ممارسػػػػييا ازاء مؤسسػػػػاتي  وفػػػػؽ القػػػػيـ االنسػػػػانية، وتثبيػػػػت مبادئيػػػػا خدمػػػػة لمجميػػػػور

 مترابطة .، وجاء ىذا التطور عبر مراحؿ متعددة و  ـوجميورى ـومصادرى
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 تمييد:

بدوره تقاليده وقيمو الخاصة، وفي األلفية الثالثة  يمتمؾلكؿ فرد خصوصيتو التي تميزه، داخؿ مجتمع 

يصاؿ صوت األفراد والمجتمعات، وفؽ الخصوصية  التي تتالءـ ومتطمبات العصر إ، عمى يعمؿ االعالـ

االشكاؿ بيف حرية وىنا يقع  ويطالب االعالميوف بحرية أكبر في الخوض في جميع المواضيع 

 عالمييف ومسؤوليتيـ تجاه الجميور .اإل
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 المبحث االول: أخالقيات العمل االعالمي بين الحرية والمسؤولية:

 أخالقيات اإلعالم  الحرية و المطمب األول:

والمسؤولية االعالمية ، واألساس في ىذا  ،رتكز عمى معادلة طرفاىا الحريةتعالمي أخالقيات العمؿ اإل

فكالىما عنصراف أساسياف ال غنى عنيما في مينة  ؛المفيوـ ىو تحقيؽ التوازف بيف طرفي المعادلة

 االعالـ. 

أف العواقب الجيدة ألكبر عدد مف الناس ىي الفيصؿ في تحديد اعتبار عمؿ  جون ستيوارت ميلويعتبر 

إذا كاف فيو فائدة ألكبر عدد مف  ؛فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر الكذب مقبوالأو فكرة معينة أخالقيا أـ ال، 

 1 .شخاص في مجموعة معينةاأل

ولعممة الحرية وجياف أوليا ؛ يقاؿ ))أف الحرية في ذاتيا تشبو العممة التي يتداوليا الناس في األسواؽو  

ىو أف المناقشة الحرة ىي الشرط األوؿ والمعنى المقصود مف ىذه المقولة ، الرأي العاـ وثانييا اإلعالـ(( 

 ومنيا:مت نسؽ تعامالتو، وعرؼ اإلعالـ عدة نظريات نظ   في الوصوؿ لحرية اإلعالـ.

 : نظرية الحرية

وىي الصفة الطبيعية األولى التي يولد بيا االنساف، وىي  -كحياتو سواء -حرية االنساف مقدسة

 2 .}متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ امياتيـ أحرارا{مستصحبة ومستمرة ليس ألحد أف يعتدي عمييا 

 يجابي:إواآلخر  سمبي و لمحرية معنياف أوليما

                                                           
 .55ص  ط، دس،، د.، نبالء ناشروف وموزعوف الرقابة االعالمية دراسة مقارنةبساـ عبد الرحمف المشاقبة،   1
، 1، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، الجيزة، مصر،طالممارسة الصحفية في االعالم العربيعبد الحميـ موسى يعقوب،   2

 477.، ص 2008
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أف يفعؿ اإلنساف كؿ ما يريد، عمى أنو يستحيؿ   ينصرؼ إلى معنى الخمو مف القيود ومؤدى ذلؾاألول: 

قبوؿ الحرية بيذا المعنى السمبي الذي يؤدي إلى اليمجية واالضطراب، فالحرية بال ضوابط بعير شارد، 

فالضوابط التي تضمف استقرار المجتمع واحتراـ قواعده، وحماية مصالحو المشتركة ضرورية والبد 

 .لممجتمع

يرتكز عمى حرية الشخص في التعبير عف ذاتو. ولكي تتوافر  ستقالؿ اإلرادة وىوفإنو يتمثؿ في االثاني: 

مف خالؿ وضع القواعد القانونية التي  ؛فالبد أف تييء الدولة المناخ الالـز-يجابياإل-الحرية بيذا المعنى

وحرية الصحافة بصفة خاصة. حيث ال يكوف ىناؾ معنى  ،تكفؿ ممارسة ىذه الحرية بصفة عامة

وذلؾ ألف حرية الصحافة تتمثؿ في حرية الفكر وحرية التعبير عف  ،دىا إذا كاف مف السيؿ إىدارىالوجو 

الرأي، وحرية الفرد في تمقي األخبار والمعمومات، ونقد األوضاع الخاطئة في المجتمع في ظؿ نظاـ 

 1.ه الحريةديمقراطي حقيقي، ولعؿ ىذا ما دعا كافة الدساتير والقوانيف والفقو لمتأكيد عمى ىذ

وكفاحو المستمر ونضالو ؛ رض ومعانييا ىي قصة االنساف عمى ىذه األ ؛قصة الحرية  بكؿ توصيفاتياف

ومنيا مجاؿ التعبير عف اآلراء واالعالـ. قبؿ  ،وبقممو في جميع مياديف الحياة  ،جميا بروحو وبجسدهأمف 

التي ليا عالقة بيذه ؛جممة مف المصطمحات  إلى ؛تيا ومبادئيا نشيرأاالشارة الى نظرية الحرية ونش

 النظرية عمى النحو التالي:

برز الفالسفة الذيف نادوا بحرية التعبير عف أي أمف  جون ستيوارت ميل : يعتبرحرية التعبير والرأيأوال: 

وكاف ىناؾ شخص  واحد  ،رأي ميما كاف حيث أشار بقولو " إذا كاف الرأي  كؿ البشر يمتمكوف رأيا واحدا

                                                           
، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية،  المسؤولية المدنية لمصحفي عن أعمالو الصحفية خالد مصطفى فيمي،   1

 .24، ص2003
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بإسكات كؿ  ،فإف إسكات ىذا الشخص الوحيد ال يختمؼ عف قياـ ىذا الشخص فا،فقط يممؾ رأيا مخال

 1.ذا توفرت لو القوةإبني البشر 

 اىتماـمف خالؿ تقميب معظـ الدساتير الوطنية لمدوؿ نجد أف حرية التعبير في ىذه الدساتير ىي موضع 

 ،والمعمومات ،والحؽ في االعالـ واالطالع عمى أخبار  ،الحؽ في التعبيرالدوؿ والمنظمات مف خالؿ 

وىو  ،1948مف شريعة حقوؽ االنساف العالمي الذي صدر عاـ  ؛وقد انطمقت ىذه الدساتير بشكؿ عاـ

  2والتطورات الالحقة بالحؽ في التعبير والحؽ في االعالـ.  ؛ساس الذي بنيت عميو كافة المواثيؽاأل

 3.مسألة االزدواجية بيف المواثيؽ الدولية، وبيف الواقع التشريعي ىذه عادة سمة حكومات العالـ الثالثف

نساني تنص عمى ضماف حرية الر  عالم والصحافةحرية اإل ثانيا:  ي في معرفة أتعتبر حؽ ديمقراطي وا 

لييا بما إوحؽ الوصوؿ  ،كؿ شيء يتعمؽ بالمصمحة العامة، وىذا يتطمب حؽ الحصوؿ عمى المعمومات

منية ويستثني مف ذلؾ المؤسسات العسكرية واأل ،ـ عمى ما يجريعاي الأفييا المصادر الرسمية الطالع الر 

 4والخصوصيات الشخصية. 

واالعالـ في بعض الدوؿ العربية يمكف أف تفرغ مف  ،إف االنتصارات التي تحققت في مجاؿ حرية التعبير

دبية، إف التدافع مف أجؿ نشر خالقية واألوقوي لترسيخ القيـ األ  ،محتواىا مالـ يتبعيا جيد ضروري

في بعض الدوؿ العربية مف النقد إلى السخط ، قد أنسى  ؛الكتابة الصحفية وانتقاؿفكار وتداوليا األ

حماس العمؿ الصحفي في ظؿ رياح  وكذا .دبي في العمؿ االعالميواأل ،خالقيالكثيريف الجانب األ

ىذا ما يؤكده  ، وخالقية لتحتؿ ذيؿ اىتمامات رجاؿ االعالـ في الوطف العربيالتحرر قد يدفع القيـ األ
                                                           

 .54،  ص سابقالرجع المبساـ عبد الرحمف المشاقبة،   1
 .55المرجع نفسو، ص   2
القاىرة لدراسات حقوؽ ، تقديـ: محمد السيد سعيد، مركز حرية الصحافة من منظور حقوق االنسانبيي الديف حسف،  3 

 .85، ص 1995االنساف، دار المستقبؿ العربي، 
 .56، ص سابقال المرجعبساـ عبد الرحمف المشاقبة ،   4
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قة ي الد  وعدـ تحر   ،وصاؼع إللصاؽ النعوت واألفي الكتابة والتسر   ،عدـ االلتزاـ بالحذر الضروري

التي ترفع ضد االعالمييف  ؛لى تزايد عدد الدعاوى القضائيةإدى أا حداث مم  ية في نقؿ األوالموضوع

خالقية أف القيـ األ نصر الدين لعياضيويعتقد  الدكتور  و المساس بالحياة الشخصية.أبتيمة القذؼ 

في بعض وسائؿ االعالـ العربية التي عاشت في كنؼ القطاع العاـ الذي  ؛والمينية تعتبر شيئا جديدا

تطمب توالجنائية فاستقاللية وسائؿ االعالـ عف الدوؿ  ، كاف يعفي الصحفي مف تحمؿ المسؤوليات المدنية

والجنائية ىذه الحقيقة لـ يتقبميا الكثير مف  ،خالقيةمف الصحافي أف يتمرف عمى تحمؿ مسؤولياتو األ

إلى المحاكـ بتيمة القذؼ والتشيير بصرؼ  ،حافييف الذيف فزعوا مف تجسيد مبدأ إحالة الصحافيالص

 أو الصريحة مف وراء ىذا االمر. ،النظر عف الدواعي المبطنة

حداث الدولية . حداث الوطنية فقط بؿ تتعداىا إلى األخالقية المفقودة ال تنحصر في األإف مسألة القيـ األ

 ،سئمة عف حرفية العمؿ الصحفيحداث الدولية يثير العديد مف األاالعالمي مع بعض األالتعامؿ ف

 دبية. خالقية واألوضوابطو األ

إذ منذ الدورة  1العالمية، دساتيرعمييا معظـ ال حرية الصحافة شيئا مقدسا وقد نصت وال تزاؿ لقد كانت

ف حرية اإلعالـ حؽ أساسي مف حقوؽ أ 1946األولى لألمـ المتحدة قررت الجمعية العامة في عاـ 

التي نذرت األمـ المتحدة ليا نفسيا، وعميو طمبت مف المجمس  ؛اإلنساف، ومحؾ لجميع الحريات

في الوطف العربي يتفاوت وجود  2ووضع اتفاقيات دولية تنظميا ؛االقتصادي واالجتماعي مناقشة القضية

نصوص تحديد حرية الرأي، والتعبير في مضموف الدساتير العربية والقرارات المنفردة التي تعاممت مع 

موضوعات مثؿ الترخيص بإصدار الصحؼ، أو فرض قيود الرقابة، أو المتعمقة بتأسيس المحطات 

                                                           

 .53ص 2010، 1، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، طاإلعالم حرية في انييارصباح ياسيف،   1 
الحرية، الديمقراطية، حقوق االنسان، مقاربات عممية لفيم الممارسة اإلعالميون العرب وقضايا عبد ا الرفاعي،   2

 .17، ص 2015، 1، دار جرير لمنشر والتوزيع ، عماف ، طالمينية
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ائـ النشر، وغيرىا، وىو تفاوت يخضع اإلذاعية أو التمفزيونية، كذلؾ العقوبات المفروضة عمى جر 

طار التعامؿ معيا. ديدةالعتبارات ع    1في مقدمتيا الموقؼ مف الحريات العامة ، وا 

بدأت حركة التشريع المتعمقة بحرية اإلعالـ، كحؽ مف حقوؽ اإلنساف تتوسع عمى المستويات الدولية، 

عمى أف  سندىا المبدئي يرجع  ؛لديمقراطيةوالوطنية منذ سبعينيات القرف العشريف في بعض المجتمعات ا

إلى نياية األربعينات، عندما صادقت الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة عمى اإلعالف العالمي لحقوؽ 

. ىذا اإلعالف الذي ال يعتبر مف وجية نظر القانوف الدولي ممزما في حد 1948ديسمبر  10اإلنساف في 

منو،  19إعالمي خاص بحرية اإلعالـ التي تنص عمييا المادة ذاتو، وضع األسس العامة لتشريع 

معاىدة  12وثيقة ما بيف  44وانطالقا مف مبادئيا العامة ظير خالؿ النصؼ الثاني مف القرف ما يزيد عف 

لوائح، تيتـ بصفة صريحة ، أو ضمنية بحرية اإلعالـ، وبحاصة الجانب المتعمؽ  8إعالنات ، و14 ، و

 عمومات.بالتدفؽ الحر لمم

غير أف  السند القانوني الصريح لمتشريع اإلعالمي، تتضمنو االتفاقية الدولية بشأف الحقوؽ السياسية، 

األمـ المتحدة والمدنية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، التي صادقت عمييا الجمعية العامة لييئة 

صادقت عمى البروتوكوؿ االختياري الممحؽ ، والتي تبنتيا معظـ الدوؿ ، منيا الجزائر التي 1966سنة 

الذي اعتنؽ المبادئ ؛ 1989فيفري  23، أي مباشرة بعد اعتماد دستور 1989أفريؿ  25بيا في 

   2الميبرالية السياسية، واالقتصادية.

يمثؿ عائقا أماـ حرية  مما ؛القياـ بأدوارىـوالقائميف باالتصاؿ في  اإلعالـ،تتنوع القيود التي تواجو وسائؿ 

 .خارجية، وداخمية، وذاتيةالتعبير الواجبة بيف قيود 

                                                           

  1 53صسابق،  ال المرجع صباح ياسيف،  
 2011-2مجمة االتصاؿ، والتنمية، العدد التوجيات الجديدة في التشريعات اإلعالمية الحديثة، عمي قساسية،   2

http://alikspace.weebly.com  15:00عمى الساعة  12/01/2014اطمع عميو يـو 
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خارجية، في الوقت الذي يمكف اعتبار القيود والسياسية قيودا  والدينية،، االجتماعيةالقيود  اعتبارويمكف 

المؤسسية قيودا داخمية، كما يمكف اعتبار حاصؿ التجربة اإلعالمية لمقائـ باالتصاؿ ، ومورثاتو، 

واتجاىاتو، وقناعاتو الشخصية بمثابة القيود الذاتية .وقد حاولت الكثير مف المواثيؽ التعرض لمثؿ ىذه 

 1اسـ بينيا.معو الفصؿ الحالقيود مما يصعب 

التشريعات االعالمية العربية أنيا  عمى اطالعومف خالؿ ،  بسام عبد الرحمان المشاقبةيرى الدكتور  و

 دة لمحريات فقد جاءت ىذه التشريعات عمى النحو التالي:تشريعات مقي  

  ؛قيود الترخيص /1

 ؛س الماؿ"أقيود التأميف " ر  /2

 ؛/قيود ممكية وسائؿ االعالـ3

 ؛التنازؿ عف ممكية االجانب لوسائؿ االعالـ/قيود 4

 ؛/قيود ممكية االجانب لوسائؿ االعالـ5

 ؛/قيود الشفافية6

 ؛/ قيود الرقابة: 7

 ؛/قيود تنظيـ مينة الصحافة8

 ؛/القيود القانونية9

                                                           
 .20، ص سابقال المرجع عبد ا الرفاعي، 1
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 1/القيود عمى أنظمة الحكـ .10

المعمومات  يفتقر إلى  ؛ طالماي مجتمع بالحرية أ" لف يتمتع   Walter Lippmann والتر ليبمانيقوؿ 

التي تكشؼ األكاذيب." لكف بما أف التحرر مف القيود التنظيمية يتقدـ ويتطور، ربما أف التوجو التجاري 

في مجاؿ  ؛ة استمرت منذ نياية القرف التاسع عشرأصبح منتشرا عمى نطاؽ واسع، فثمة زيادة جمي  

نسانية. فسواء كانت مثؿ تمؾ رواية المصمحة اإلوجسدتيا  ،ي أوجدتياصحافة الشؤوف الشخصية الت  

 ييا تتيح معمومات لمناس لفيـ عالميـ الشخصو التسمية، فإن  أ ،و التجارةأ ،الروايات في مجاؿ الرياضة

 2 .وأسموب حياتيـ في مقابؿ مسؤولياتيـ ككيانات عامة

أىـ المكتسبات التي حققتيا مف بيف ؛  1990يعتبر بعض المختصيف في االعالـ أف قانوف االعالـ لسنة 

والتعددية الفكرية وحرية  ، حيث فتح أبواب الممارسة الديمقراطية 1988الجزائر بعد أحداث أكتوبر 

التعبير والفكر والمعتقد. وقد جاء ىذا القانوف بعد االنتقادات الشديدة التي تعرض ليا قانوف االعالـ في 

 لمينة الصحفية مف خالؿ المواد التالية:وقد تعرض ىذا القانوف إلى أخالقيات ا 1982

:تنص عمى أف يمارس حؽ االعالـ بحرية مع احتراـ كرامة الشخصية االنسانية ومقتضيات 03المادة

 3السياسة الخارجية والدفاع الوطني .

 المجمس االعمى لإلعالـ:

                                                           
 . 244ص  سابق،ال المرجعبساـ عبد الرحمف المشاقبة،   1
، 2012 ، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،1ط  الصحافة اليوم،تشابماف ونيؾ نوتاؿ ترجمة: د أحمد المغربي جيف  2

 .41ص
، 2طدارالخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر،  الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر،نور الديف تواتي ،   3

 . 232، ص 1999
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 1990أفريؿ  03مؤرخ في  90/07عمى لإلعالـ بمقتضى قانوف االعالـ نشاء المجمس األإتأسيسو تـ 

الذي مس  ؛الذي حدد ميامو وصالحياتو، حيث جاء في سياؽ التعددية الناتجة عف التحوؿ الييكمي

، ونظرا ليذا التحوؿ الذي انعكس 1989فبراير  23النظاـ السياسي في البالد بعد المصادقة عمى دستور 

التي عرفت تعدد وسائؿ التعبير ومجاالتو ، أصبح مف الضروري وضع قواعد  ؛ميةعمى الساحة االعال

تنظيمية وأساليب تكفؿ ممارسة التعبير التعددي وحؽ المواطف في االعالـ ضمف إطار يتماشى مع القيـ 

 1الدستور الوطنية والمبادئ الديمقراطية التي نص عمييا 

والقواعد التي تحكـ ممارسة  المبادئ،2012الصادر سنة القانوف العضوي لإلعالـ  كر س الجزائروفي   

 لسمعي البصري.اوفتح المجاؿ لخوصصة  الصحافةحرية  الحؽ في اإلعالـ ، و

رد لممنابر االعالمية مف حكايات سواء أكانت أخبارا جادة أـ خفيفة أـ حتى والقاعدة العامة أف ما ي  

ال يكتفي بجمع ما يحتاج  ؛ترؼمحدقيقا وصادقا في المقاـ االوؿ ، فاإلعالمي ال ترويحية ، يجب أف يكوف

عالمي الحرفي ليس فقط اإلألف ميمة  ؛ليو مف معمومات ، لكف عميو أف يتحقؽ مف صحة المعموماتإ

والمعمومات التي ترده مف جميع المصادر ، إال أنو مسؤوؿ مسؤولية فعمية عف  ،نقؿ وجيات النظر

، وبالرغـ مف الدور العظيـ لحرية اإلعالـ إال أف ذلؾ ال ماـ الجميور والمجتمع ككؿأومسؤوؿ  ؛2الحقيقة

أنو ال يمكف أف تكوف الحرية المطمقة بال يعني حرية مطمقة، بال حدود و وال ضوابط، فاألصؿ المستقر، 

ال انقمبت إلى فوضى حاممة في طياتيا البغي، والعدواف الى نظرية مغايرة ومنو كانت الحاجة   قيد وا 

 نظرية المسؤولية االجتماعية لوسائل االعالمومكممة لفمسفة الحرية وىي 

 

                                                           
 .242، ص سابقال المرجعنور الديف تواتي،   1
 .38 37، ص ص 2010، 1ط، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،االعالم والموضوعيةمحمد منير حجاب ،   2
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 المطمب الثاني: المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلعالم

أف  االعتراؼ باآلخر ىو شرط لتأسيس عالقة  Emmanuel Levinas  ايمانويل ليفيناس سوؼالفيميرى 

أخالقية معو، بؿ إف عالقتنا األخالقية معو تسبؽ عالقتنا األنطولوجية بذاتنا، والعالـ، مف ىنا تأكيد 

ليفيناس عمى ىوية جديدة لمذات، حيث يرى في العالقة مع اآلخر مؤسسة لألخالؽ، حتى أنو اختار كممة 

    1ىذا المقاء باآلخر الذي يتأسس عمى المسؤولية وليس الحرية وحدىاالديف لوصؼ ىذه العالقة ، أو 

  Hubert Beuve-Marieمفيوـ الحرية ال ينفصؿ عف المسؤولية، إ ذ أطمؽ مؤسس صحيفة لوموند 

ذ اعتبر أنو ال يمكننا أف نقوؿ أي شيء، ألي كاف، في إشعارا ممفتا تعميقا عمى مقولة ىارولد السويؿ ، 

ذلؾ يترتب عميو انعكاسات. فالمسؤولية عند الصحافي تسبؽ  ف  أي وقت، وبأي طريقة، أل أي مكاف، وفي

 2ىناؾ وقعا ، لما يكتبو، بحيث أنو يتخطى الصحفي وشأنو ليصبح شأنا عاما. الحرية، ألف  

ارتفاع األصوات نشأ ىذا المبدأ في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية مترافقا مع 

قدـ ىنري لوؾ مف مؤسسة تايـ تمويال أساسيا لدراسة األوضاع   1942في عاـ المنتقدة لوسائؿ اإلعالـ ، 

وقد تشكمت لجنة لدراسة ىذا الواقع حممت اسـ رئيسيا  ، 3الحالية لمدولة األمريكية، ومستقبؿ الصحافة

Hutchins  رية التي تتمع ح، واعتبر التقرير أف ال 1947، رئيس جامعة شيكاغو، ونشرت تقريرىا عاـ

 .4بمسؤوليتيا االجتماعية، باعتبارىا خدمة عامة ؿ  خليا أف تبيا الصحافة ال تخو  

 جماليا في اآلتي:إوالدة فمسفة المسؤولية االجتماعية والتي يمكف  فيلقد ساىمت مجموعة مف العوامؿ 

                                                           

، مؤسسة مومنوف بال حدود، لمدراسات إيتيقا المسؤولية تجاه اآلخر عند ايمانويل ليفيناسسممى بمحاج مبروؾ،   1 
 .7،8، ص ص 2015واألبحاث، 

 .13، ص المرجع السابقجورج صدقة،   2
،  2014، 1،دار اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع، عماف ،طأخالقيات المينة اإلعالميةماىر عودة الشمالية وآخروف،   3

 .55ص 
 .34، ص  سابقال المرجعجورج صدقة   4 
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الثورتيف في تغيير مجرى الحياة في كؿ بقاع الثورة التكنولوجية والصناعية: حيث ساىمت ىاتيف -1

 ؛االرض وعمى رأسيا صناعة االعالـ والصحافة

وخاصة مف حيث اتساع حجميا وزيادة احتكارىا  ،االعالـ والصحافة ازدياد النقد الموجو لوسائؿ-2

 ؛وربما يؤدي ذلؾ إلى عرقمة مسيرتيا ،وأىميتيا معا مما جعميا عامؿ ضغط عمى الحكومات نفسيا

ساسية التي الجو الفكري الجديد الذي عبر عنو بعض المفكريف والفالسفة عف شكيـ في الفروض األ-3

 ؛تقوـ عمييا الفمسفة التحررية

   1.و خاصة بعد التحاؽ كثير مف الفالسفة والمفكريف بمينة الصحافة ،إرساء قواعد المينية الصحفية-4

ماعيةػ فقد خرج مف رحـ ىذه النظرية والدة مؤسسات نتيجة لمدور الذي فرضتو نظرية المسؤولية االجت

إعالمية رقابية تسعى جاىدة لمحفاظ عمى قيـ المجتمع وأخالقياتو بحيث تتحوؿ ىذه المؤسسات لجيات 

مجالس رقابية ترصد التجاوزات التي تمس قيـ المجتمع ما بيف الطرفيف وقد أطمؽ عمى ىذه المؤسسات 

 الصحافة.

 رئيسيف: مف خالؿ الكتابات العربية عف المسؤولية اإلعالمية اتجاىيف عمم الدينحسام يرصد الدكتور 

المسؤولية ، حيث يعرفيا حمدي حيا ا : اتجاه متأثر بأطروحات المدارس الغربية، في معالجة األول

المسؤولية ، ويؤكد ذلؾ عبد العزيز عزت، الذي يبيف أف  مصدر اإللزاـ ب"بأنيا مسؤولية الفرد أماـ المجتمع"

نف االجتماعية و العادات والعرؼ والتقاليد، والقانوف " ممثال في الس  باألنا االجتماعياالجتماعية ما يسميو" 

 2 الوضعي.

                                                           
 .116ص  مرجع سابقالبساـ عبد الرحمف المشاقبة،   1
 .48 ص ،مرجع سابقال حساـ عمـ الديف،  2
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سالمية في معالجة المسؤولية ، وتزعـ ىذا االتجاه أستاذ عمـ النفس اتجاه متأثر بالمدرسة اإل :الثاني

الفا لمتعريفات السابقة التي تؤكد أف مصدر االلزاـ بالمسؤولية  التربوي الدكتور" سيد عثماف" الذي خ  

ينبع االجتماعية ، يكوف أماـ سمطة خارجة في المجتمع،  يرى أف مصدر االلزاـ بالمسؤولية االجتماعية 

مف داخؿ الفرد ذاتو ال مف خارجو. ولذلؾ يعرؼ المسؤولية االجتماعية أنيا مسؤولية الفرد أماـ ذاتو عف 

  عة التي ينتمي إلييا، وىي تكويف ذاتي خاص نحو الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد الجما

إلى أف ىناؾ خمس نظريات رئيسية ظيرت حوؿ مفيوـ المسؤولية   Steinerويشير جورج ستينر

 االجتماعية منذ الخمسينيات حتى اآلف "

 وصاية اإلدارة عمى مصالح الجماىير، وأطمؽ عمييا الباحثوف ضمير المنشأة. :األولى

: أخالقيات اإلدارة، وتقوـ عمى ضرورة التزاـ رجاؿ اإلدارة بالمعايير األخالقية، عند رسـ السياسات الثانية

 أو اتخاذ القرارات.

مف المجموعات األخرى في ب : توازف القوى، وتقـو عمى أف تزايد المشروعات في المجتمع يتطمالثالثة

 نفسيا.المجتمع أف تحمي 

 : إعادة تشكيؿ األخالؽ الرأسمالية، تحث عمى مواءمة األعماؿ مع القيـ األخالقية.الرابعة

 1 مراعاة المصمحة العامة لممجتمع. :الخامسة

خدمة ف يتحمؿ مدير أتنص عمى  2012الصادر في لإلعالـمف القانوف العضوي  115المادة وتنص 

 أو عبر األنترنت ،وصاحب الخبر الذي تـ بثو المسؤولية عف الخبر السمعي  السمعي البصرياالتصاؿ 

 

                                                           
 .51،52، ص ص  سابقال المرجعحساـ عمـ الديف،   1
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 .  1أو عبر األنترنت السمعي البصريو/أو البصري الُمبث مف قبؿ خدمة االتصاؿ 

مسؤولية الصحافي أوصت بإنشاء ىيئة جديدة ومستقمة تواكب الصحافة،  ىاتشنز ةوبعد ما حددت لجن

وعف المؤسسات اإلعالمية في آف واحد  ،وتقي ـ أداءىا عمى أف تكوف ىذه الييئة مستقمة عف الحكومة

 وتمثمت ىذه الييئة في مجالس الصحافة.

لى إخاصة تسعى  وتعرؼ بأنيا منظمات تطوعية،  19ظيرت في ستينيات القرف  مجالس الصحافة:

وىي  ،وتقوـ بدراسة الشكاوى المتعمقة بالممارسات االعالمية ،داء الصحافة ووسائؿ االعالـأتحسيف 

 2.و قانوني لوسائؿ االعالـأ ،ف ينتقدوا وسائؿ االعالـ بدوف تيديد رسميأتسمح لمناس ب

الصحافة ىيئة مستقمة تماما عف الدولة تتكوف مف ممثميف عف الناشريف)صحاب المؤسسات  مجالس

وعف الصحفييف و عف الجميور. ويوجد مجمس لمصحافة في أغمب الدوؿ الديمقراطية العريقة  (،الصحفية 

  3.و الناشئة، باستثناء فرنسا

ة مطمقة، بؿ أف الحرية نسبية مأنيا قي تطرح نظرية المسؤولية االجتماعية موضة الحرية عمى اعتبارال 

" تقريبا فإف أي نظاـ إعالمي خاضع إلى سيطرة تشريعية أساسية ومف ورفاقو:  ريفرزومقيدة وكما يرى 

و الجماعات في مواجية القذؼ، وقانوف حماية حقوؽ المؤلؼ لحماية أ ،ـ لحماية األفرادبينيا قانوف مصم  

 وقانوف آخر لحماية  ،مصمـ لحماية المعيار العاـ لالحتشاـ واآلداب المؤلفيف والناشريف، وتشريع أساسي

                                                           
، 15/01/2012الصادر يـو 02العدد   2012قانون االعالم الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 1

 .31، ص 115المادة 
 . 136ص  سابق،ال المرجعبساـ عبد الرحمف المشاقبة،   2
 .الوطني لمصحافة؟ في البحث عن النموذج األصمحالمجمس الصادؽ الحمامي،  3 

http://sadokhammami.blogspot.com  صباحا 09:15عمى الساعة  15/10/2014اطمع عميو يـو. 
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يتفقوف عمى ىذه  والعبارات التحريضية. وتقريبا فإف كؿ شخص }بمف فييـ الصحفييف{ ،الدوؿ ضد الخيانة

و أالقيود، مؤمنيف بأنو حتى النظاـ الحر يجب أف ال يسمح لوسائؿ االتصاؿ الجماىيري التشيير بالبريء، 

 أو إثارة المعنويات العامة أ و تبرير الخيانة. ؛ة الممكية األدبيةسرق

ـز بالقيـ االجتماعية والقيـ الخمقية في المجتمع، تإف الحاجة ماسة إلى ضوابط تنظيـ عممية االتصاؿ لتم

 1والحيمولة دوف انتياؾ الحرمة أو الخصوصية لألفراد.

حؽ احتراـ خصوصية المواطنيف، وحؽ وسائؿ جدؿ حوؿ حقوؽ وسائؿ االعالـ  في مواجية وىناؾ  

واألزمات،  ،في حماية أسرارىا في أوقات الطوارئ ،االعالـ في حماية مصادرىا مقابؿ حؽ الحكومات

 2 .وحؽ المواطنيف في المحاكمة العادلة

اإلعالـ الجماىيري  يسيـ في مبادلة العالمات وسط المجاؿ العاـ، ويستثير مف جراء بعض انحرافاتو 

لراىنة طرح تساؤؿ أخالقي نظري متعدد، فمبد أ المسؤولية ينبغي أف يييمف عميو، ، ولكف أيضا احتراـ ا

 3.الشخص، والمواطف

 ظائف مجالس الصحافة: و

بمعالجة الشكاوى التي يتقدـ بيا المواطنوف، والمتصمة بما يكتبو الصحفيوف. وال تستند معالجة  تقوـ

الشكاوى عمى القوانيف بؿ عمى المواثيؽ األخالقية. كما ال يمثؿ المجمس ىيكال لممارسة الرقابة عمى 

ى محكمة شرؼ، أو التدخؿ في الشؤوف الداخمية لممؤسسات الصحفية، والمجمس بيذا المعنالصحفييف 

عقوبات مالية أو قرارات بإيقاؼ  وليس محكمة قضائية عادية إذ ال يصدر المجمس في أغمب األحياف

                                                           
 .273 ،ص1999، دار الشروؽ، عماف،االردف،1، طتحديات اإلعالم العربيصالح خميؿ أبو أصبع،    1
 .39،ص2009،دار النشر لمجامعات، القاىرة،1، أساسيات وتطبيقات، طعمم االجتماع االعالميمناؿ أبو الحسف،   2
، المعيد العالي لمدراسات األدبية، األسس الفنية لكتابة السيناريو، واإلخراج التمفزيونيأشرؼ فيمي خوجة،  3

 .129، ص 2013االسكندرية،
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الصحؼ، كما يسعى المجمس إلى فض الخالفات بيف الصحفييف ، والمواطنيف عبر الوساطة حتى ال 

ف إزاء الجميور، بما تطرح عمى القضاء، وعمى ىذا النحو يجس د مجمس الصحافة مبدأ مسؤولية الصحفيي

أنيـ يخضعوف دوف إكراىات خارجية لممساءلة. كما يقـو المجمس بتطوير المواثيؽ األخالقية، والدفاع عف 

حرية الصحافة، وبيذا المعنى يمثؿ مجمس الصحافة اإلطار األمثؿ لتفعيؿ مبدأ التعديؿ الذاتي الذي 

 1دولة فيو أو السيطرة عميو.يقتضي أف يدير المينيوف قطاعيـ بأنفسيـ لمنع تدخؿ ال

 المجمس األعمى لإلعالم بالجزائر:

ضابطة تتمتع  إدارية مستقمةتـ إحداث المجمس األعمى لإلعالـ وىو سمطة  90بموجب قانوف اإلعالـ 

الذي حد د  90بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي تتمثؿ ميمتيا في السير عمى احتراـ أحكاـ قانوف 

 فيما يمي: صالحيات المجمس

 تبياف بدقة كيفيات تطبيؽ حقوؽ التعبير عف مختمؼ تيارات اآلراء. -

ذاعي الصوتي، والتمفزي، وحياده، واستقاللية كؿ مينة مف ضماف استقالؿ أجيزة القطاع العاـ لمبث اإل -

 ميف القطاع.

 السير عمى تشجيع وتدعيـ النشر، والبث بالمغة العربية بكؿ الوسائؿ المالئمة. -

عمى اتقاف التبميغ، والدفاع عف الثقافة الوطنية بمختمؼ أشكاليا، والترويج ليا السيما في مجاؿ السير  -

 االنتاج، ونشر المؤلفات الوطنية.

 القواعد االقتصادية في سير أنشطة اإلعالـ السير عمى شفافية  -

اإليديولوجي  ضماف عدـ تمركز العناويف واألجيزة تحت التأثير المالي والسياسي، أو السياسي، أو -

 لمالؾ واحد.
                                                           

 .المجمس الوطني لمصحافة؟ في البحث عن النموذج األصمح،  .الصادؽ الحمامي1
http://sadokhammami.blogspot.com   صباحا 09:15عمى الساعة  15/10/2014اطمع عميو يـو. 
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تحديد شروط إعداد النصوص والحصص المتعمقة بالحمالت االنتخابية، واصدارىا، وانتاجيا،  -

 وبرمجتيا، ونشرىا

قع بيف مديري األجيزة اإلعالمية، بداء الرأي في النزاعات المتعمقة بحرية التعبير، والتفكير التي تإ -

 .1ومساعدييـ قصد التحكيـ بالتراضي

القياـ بالمصالحة بطمب مف المعنييف في حاالت النزاع المتعمقة بحرية التعبير، وحؽ المواطنيف  -

بأي إجراء أماـ الجيات القضائية  المتنازعيف؛في اإلعالـ، وذلؾ قبؿ قياـ أحد الطرفيف 

 المختصة.

تخوليا  التي تمنحيا الدولة لألجيزة اإلعالمية التي المساعدات االعانات المحتممة، و تحديد -

 صالحيات الخدمة العمومية، والسير عمى توزيعيا العادؿ.

السير عمى احتراـ مقاييس االشيار التجاري الذي تبثو، وتنشره األجيزة ، وأىدافو، ومحتواه ،  -

 وكيفيات برمجتو.

   نشر، وتوزيع اإلعالـ المكتوب، والمنطوؽ ، والمتمفز، عبر مختمؼ جيات البالدالسير عمى  -

جمع المعمومات الضرورية مف االدارات، واألجيزة المكمفة بالخدمة العمومية في  الحرص عمى -

 اإلعالـ، أو مف جياز إعالمي أو مؤسسة صحافية لتأكيد االحتراـ ، وااللتزاـ.

يعمؿ عمى رفع تقرير سنوي إلى رئيس الجميورية، ورئيس المجمس الشعبي الوطني، ورئيس  -

 2الحكومة.

نيف اثني عشر )90وف اإلعالـ مف قان72وتحد د المادة   ( عضوا.12عدد األعضاء المكو 

                                                           
الصادر في  00-00قانون  االعالم رقم ، 14الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد   1
 .465ص 03/04/1990
الصادر في  00-00قانون  االعالم رقم ، 14الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد   2
 .465ص 03/04/1990
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 .( أعضاء يعينيـ رئيس الجميورية ومف بينيـ رئيس المجمس03ثالثة ) -

 المجمس الشعبي الوطني.( أعضاء يعينيـ رئيس 03وثالثة ) -

( أعضاء ينتخبوف باألغمبية المطمقة مف بيف الصحافييف المحترفيف في قطاعات التمفزة 06وستة ) -

 .( سنة خبرة في المينة عمى األقؿ15واإلذاعة والصحافة المكتوبة الذيف قضوا خمس عشرة )

لجنة التنظيـ الميني، ولجنة أخالقيات  سمطتو السيما:ويحدث مف ىذه األعضاء لجانا متخصصة تحت 

 المينة.

 1وصحة المداوالت. في المجمس مدة العضوية 90 القانوف العضويمف 74، 73كما وضحت المواد 

مف خالؿ تأسيس المجمس األعمى لإلعالـ فرض المشرع الجزائري الوصاية عمى  مينة وحرية الصحافة  

باعتباره مجمس حكومي ، نظرا لطريقة تعييف أعضائو ، وىو الجية الحكومية المشرفة عمى  و اإلعالـ

  2اإلذاعي، أو التمفزيوني اإلعالـ بالجزائر سواء بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة، أو البث

 ظروف تجميد المجمس األعمى لإلعالم:

 ، وجاء ىذا القرار في ظؿ الظروؼ التالية:1993تـ حؿ المجمس األعمى لإلعالـ في أكتوبر 

  1992فيفري  09والمؤرخ في  44ػ  92إعالف حالة الطوارئ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  ،

وفي إطار ذلؾ تـ إقرار الرقابة المسبقة عمى األخبار ذات الطابع األمني، حيث تـ بمقتضى قرار وزاري في 

 اإلعالـ وسائؿ مع بالعالقات مكمفةإنشاء خمية لإلعالـ عمى مستوى وزارة الداخمية  1994مارس  07

 ىذه تعدىا ىذه البيانات التي تنشر و األمني، المتعمقة بالوضع الرسمية البيانات نشر و إعداد المختمفة عبر

 .الجزائر فقط األنباء وكالة طرؼ مف الخمية

                                                           

.466صنفسو، السابؽ المرجع   1  
، دائرة المطبوعات قة، دراسة في التشريعات العربيةأصوات مخنو مركز حماية وحرية الصحفييف، محمد قطيشات،   2

 . 111، ص 2005والنشر ،عماف،
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 و المستقمة الصحافة تدىور العالقة بيف السمطة والصحفييف بسبب ىيمنة السمطة السياسية عمى 

 خالؿ مف المباشر الردع أسموب استعممت حيث ،"الدولة ىيبة استرجاع" شعار تحت عاـ بشكؿ الصحافة

 عف الصحؼ توقيؼ جانب إلى الصحفييف اعتقاليـ و الصحؼ لمقرات اقتحاميـ و األمف عناصر تد خؿ

 ،" اليـو الجزائر "، "La Nation"  "Le Matin" لصحؼ حدث ما مثؿ الداخمية، وزارة مف الصدور بقرار

 الصدور تعميؽ مف التوقيؼ أوامر اختمفت و "LIBERTE".لجريدة حدث كما االتصاؿ وزارة مف بقرار أو

 .نيائية بصفة الجريدة توقيؼ أو معينة زمنية لمدة

 ،وكانت فئة الصحفييف مف أولى األىداؼ التي  تدىور الوضع األمني وتصاعد موجة اإلرىاب

 اغتياؿ أوؿ صحفي وىو "الطاىر جاووت". 1993حددتيا الجماعات اإلرىابية كما شيدت سنة

صعب بالنسبة لمصحفييف الذيف وجدوا  كافمف خالؿ ما ذكر سابقا نجد أف واقع ممارسة المينة    

بيف مطرقة الجماعات المتطرفة وسنداف السمطة  أنفسيـ في ظؿ الظروؼ السابقة الذكر، محصوريف ما

يدة الرسمية مجرد مواد قانونية مجسدة في الجر  ؛السياسية، وبيف كؿ ىذا أصبح المجمس األعمى لإلعالـ

 وغير ممموسة في الساحة اإلعالمية، ليتـ حمو وتجميد صالحياتو بعد إقرار حالة الطوارئ. 

 .انعكاسات تجميد المجمس األعمى لإلعالم عمى الممارسة المينية:3 

إف تجميد المجمس االعمى لإلعالـ قد تـ دوف إدخاؿ أي تعديؿ عمى قانوف اإلعالـ بالرغـ مف تخصيص 

 .1باب كامؿ منو لتحديد صالحيات المجمس وىو ما أثر عمى الممارسة المينية 

 

 

 

 

                                                           

، جامعة الجزائر. تجربة إنشاء مجالس اإلعالم في الجزائربف دالي فمة، عنواف البحث:   1  
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 وسائل االعالم نحو االفراد.المبحث الثاني: مسؤولية 

 :احترام حق الخصوصيةالمطمب األول: 

خصوصية األفراد، وحياتيـ الخاصة، مف القضايا الحساسة الت ي رك زت المواثيؽ عمى  مسألة

حمايتيا، وعدـ اإلساءة إلى األفراد، أو استخداـ أي مصطمحات تحتوي عمى التمييز العنصري القائـ 

 1عمى الديف، أو الجنس، أو العرؽ.

مسألة الخصوصية، وكيؼ نجد ليا تعريفا، وعالقتيا بحرية الكممة، كؿ ذلؾ يشكؿ أحد المخاوؼ  إف

الرئيسية في الصحافة الحديثة. فيؿ خصوصية لفرد آمنة بيف أيدي الصحفييف مع مثؿ تمؾ الضوابط 

اف ؟ وىؿ ىي سمعة غالية الثمف وال يحافظ عمييا سوى القانوف؟ ومع طغياألخالقية غير الممزمة 

خبارية، لذلؾ إذا أراد أي فرد إية رواية أالتكنولوجيا أصبح العالـ بال حدود ،  ال يمكف تحديد أصؿ 

يتضمف أي قانوف نصا  ىؿ يمكف أف  ا قانونيا فمف سيكوف صاحب السمطة القضائية؟أف يتخذ إجراءً 

شئنا –ضطروف اضطرارا ذا فروؽ لمتفرقة بيف المشاىير والجماىير العادية، وفي النياية إننا جميعا م

في المستقبؿ سيكوف ": 1968في عاـ  آندي وارىولأف نصبح مف المشاىير لنحقؽ نبوءة –أـ أبينا 

 2 ."كؿ فرد مشيورا عالميا لمدة خمس عشرة دقيقة

في أخالقيات أجيزة االعالـ والتنظيـ الذاتي ُيذك ر كريس فروست أف "انتياؾ السرية  ىو مسألة تيـ و 

الناس بوجو عاـ". و بما أف األمر كذلؾ، فيي مسألة تعتبر حديثة نسبيا ازدادت حدة في النصؼ 

المشاىير وقصص الحب المثيرة  الشديد بحياة اليوس اإلعالميالثاني مف القرف العشريف بسبب 

 3 لدييـ.

                                                           

 ، رسالة ماجيستير كميةاتجاىات الصحفيين األردنيين إزاء ميثاق الشرف الصحفيمحمد حسيف أبو عرقوب،     1 
 .33ص ،2010االعالـ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا،

، 1طدار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر،  الصحافة اليوم،جاف ؿ شابماف، نيؾ نوتاؿ، تر: أحمد المغربي،   2
 .241ص  ، 2012

 .229، ص المرجع نفسو  3
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تسمح  الجماعة الإلى غياب الخصوصية الفردية أي أف  في المجتمع الجزائري عبد الرحمن عزيويشير 

مف إنجازات معنوية أو مادية فما يحققو الفرد  ف الجماعة.عأو تفصمو  ،فرد أف يرسـ الحدود التي تميزهمل

الجماعة ومف أجميا مف الشعب إلى  تكوف باسـ  أي الجماعة،ميمة فقط بقدر ما تنعكس مباشرة عمى 

يبة والحسد ويعني ذلؾ أف المجتمع ال يؤمف وال يشجع  التفوؽ الفردي الذي ينظر إليو بعيف الر   ،الشعب

بحثا عف  ردود الفعؿ االجتماعية إما بالتممؽتتسـ  والكراىية، وعندما يظير التفوؽ الفردي بشكؿ بارز

ومف ثـ  ، االستفادة مف ىذا التفوؽ أو بالتآمر إلسقاط ىذا التميز والتقميؿ مف شأنو والتعتيـ عميو

نما  إضعافو ، فالمجتمع عامة ، ويترتب عف ذلؾ سيولة اقتحاـ بإخفاقاتوال يحتفؿ بانتصارات الفرد وا 

 1 .كانت أسرارا، ممتمكات خاصة، صداقات الخالخصوصية الفردية سواء 

التي تـ  Code Of Ethics And Practices"  ضبط االخالق والممارسات االمريكية " مدونةالوفي 

في الفصؿ الثامف : السموؾ األخالقي في تغطية األخبار ، تذكر الفقرة السابقة:  2004تفعيميا في عاـ 

في الحدود بيف المتابعة الصحفية وحؽ الفرد في الحياة  عمى الصحفييف توخي الحرص عند التفكير

ىو متضمف في العديد مف المواثيؽ األخالقية لكف الجدؿ ال يزاؿ حوؿ تعريؼ ىذا الحؽ الذي  2الخاصة .

وعناصره ومضمونو وكيفية حمايتو ومف يتـ حمايتيـ ومف ىو المواطف الذي يكوف مف حقو أف يترؾ وحده 

  .دوف تطفؿ يستمتع بحياتو الخاصة

 تعريف حق الخصوصية: أ/

ينبغي عمى وسائؿ اإلعالـ احتراـ خصوصية األفراد، وحياتيـ الخاصة، فال يصح أف تسعى إلى اقتحاـ 

حياة األفراد الخاصة، والتشيير بيـ أماـ الرأي العاـ، والحؽ في الخصوصية، ىو حؽ كؿ إنساف في 

ا اآلخروف، ويستوي أف يطمع عمييالتعامؿ مع حياتو الخاصة بما يراه في االحتفاظ بأسراره التي ال يجب 

أف تتطور األسرار أو الخصوصيات عمى رذائؿ مستعصية كارتكاب الجرائـ الخمقية، أو عمى أمور 
                                                           

 .73ص  2012الدار التونسية لمنشر، تونس، ،  منيجية الحتمية القيمية في اإلعالمعزي عبد الرحماف،   1
 .232، ص سابقال المرجعجاف ؿ شابماف،   2
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طبيعية تأنؼ الفطرة السميمة إظيارىا كالعالقة الخاصة بيف األزواج، أو حتى عمى أعماؿ كريمة 

 1الخيرمستحسنة قد يفضؿ أصحابيا كتمانيا ابتغاء مرضاة ا كالصدقة، وأعماؿ 

توجد في  التييفضؿ أف يترؾ أمر ىذا التحديد لمقضاء يقضي بو تبعا لمظروؼ و العادات و التقاليد 

ذلؾ أف الحؽ في حرمة الحياة الخاصة حؽ نسبي، و  كؿ مجتمع، و ما قد يمحؽ بيا مف تطور و تغيير

 2.القانونيما يدخؿ في نطاقو أمور تختمؼ باختالؼ الزماف و المكاف و الشعوب و المجاؿ 

إف احتراـ حرمة الحياة الخاصة يعد مف أىـ حقوؽ االنساف في االسالـ، باعتبارىا مف الحقوؽ 

 الشخصية والطبيعية لإلنساف والمالزمة لو.

كما أف  الشريعة االسالمية عندما قررت حرمة الحياة الخاصة لإلنساف ، فإنيا س وت بيف الناس 

يا أي يا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر وأنثى وجعمناكـ شعوبا  ﴿و تعالى: جميعا في التمتع بيذه الحماية لقول

وبناء عمى ذلؾ، في .13الحجرات اآلية  ﴾وقبائؿ لتعارفوا إف  أكرمكـ عند ا أتقاكـ إف  ا عميـ خبير.

نظر االسالـ ال فارؽ في التمتع بيذه الحياة بيف الشخص العادي، وغيره مف الناس، فحرمة الحياة 

المواطف العادي والحاكـ، كما ال ، والنساء، خاصة يتمتع بيا الغني والفقير، والكبير والصغير، والرجاؿال

تيتـ الشريعة االسالمية بحالة الشخص بحيث يستوي أف يكوف مشيورا أو عاديا، يعيش في الظؿ، أو 

  3، وحرمتيا. عمى ىامش المجتمع ، إذ أف  جميع الناس في نظر االسالـ أصحاب حؽ في الخصوصية

قد اعتمد مبدأ الحماية الشاممة لحرمة األحاديث الخاصة و  الجزائري و يبدو أف المشرع الجنائي

العقوبات مكرر مف القانوف  303كما نص في المادة  .مف قانوف العقوبات 137المراسالت في المادة

دج 50.000و بغرامة مف  ( 3إلى ثالث سنوات )( 6يعاقب بالحبس مف ستة أشير ) ،الجزائري المعدؿ

                                                           

رسالة دكتوراه، جامعة  ،أخالقيات إذاعة برامج الجريمة في التمفزيون المصريوالء محمد الطاىر عبد الخالؽ،    1 
 .53، ص 2007الزقازيؽ، 

، أطروحة دكتوراه في القانوف الخاص ، الحياة الخاصة  دراسة مقارنةالحماية القانونية لمحق في حرمة عاقمي فضيمة،   2
 .75، ص 2012-2011جامعة منتوري قسنطينة ، 

 .16ص ،المرجع نفسو  3
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،  ،ذلؾ دج كؿ مف تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، بأية تقنية كانت، و  300.000إلى

 بالتقاطعمى معاقبة كؿ مف تعمد أو شرع في المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بأية تقنية كانت 

و أضاؼ في  .صاحبيا أو رضاه أو سرية بغير إذف ،ؿ أو نقؿ مكالمات أو أحاديث خاصةيأو تسج

أو  احتفظالسابقة كؿ مف  يعاقب بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة»عمى أنو  (مكرر  303المادة )

بأية وسيمة كانت، التسجيالت أو  استخداـأو الغير، أو  وضع أو سمح بأف توضع في متناوؿ الجميور

 .1مكرر(  303الصور أو الوثائؽ المتحصؿ عمييا بواسطة أحد األفعاؿ المنصوص عمييا في المادة) 

عدـ إلحاؽ الضرر بحقوؽ الطفؿ، كما ىي  04-14مف قانوف السمعي البصري  48وتضمنت المادة 

وشرؼ وسمعة االشخاص، عدـ المساس  محددة في االتفاقيات الدولية، عدـ المساس بالحياة الخاصة،

 2 .بالحياة الخاصة لمشخصيات العمومية

حق اإلنسان  "، وىي1890القاضي في المحكمة العميا األمريكية عاـ  لويس برانديزالعبارة التي وضعيا 

واعتبر ىذا القاضي أف ىذا الحؽ ىو أساس كؿ الحريات. ويعني التمتع بحؽ  "في أن يترك وحده

ف معظـ الذيف تناولوا إ .أف يحتفظ األنساف بأسراره التي ال يجب أف يطمع عمييا اآلخروف ؛الخصوصية

ويقصروف الخصوصية عمى الحماية ضد إطالع الغير عمى  ،ىذا الحؽ يركزوف عمى حؽ السرية

 المعمومات الخاصة بالفرد دوف رغبتو.

مجرد االحتفاظ بسرية مف  ؛لكف ىناؾ مف يفرؽ بينيما ويرى أف حؽ الخصوصية أوسع نطاقا

المعمومات الشخصية أو سرية الحياة الخاصة وأف ما ىو خاص ليس دائما سريا وأف السرية يمكف 

 .أف تكوف شكال مف أشكاؿ الخصوصية

                                                           

  1 .234ص ،المرجع السابقعاقمي فضيمة،  
، 16العدد  المتعمق بالنشاط السمعي البصري، 04-14قانون رقم الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،  2

 .14، ص23/03/2014
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أو أف ىناؾ معمومات أو أسرار في حياة  ،إف حؽ الخصوصية ال يعني بالضرورة سرية المعمومات

الشخص يريد إخفاءىا خوفا مف أف تشكؿ لو عارا، ولكف حؽ الخصوصية يعني عدـ إعطاء إمكانية 

ولذلؾ فإف الخصوصية تتعمؽ بمفاىيـ مثؿ االحتراـ الذاتي  ،لشخص أف يتحكـ في حياة شخص آخر

 والذاتية الشخصية .واإلنجاز الذاتي والكرامة الشخصية واالستقالؿ الشخصي 

وعدـ حماية حياتو الخاصة قد ينتج عنو  ،لشعور تمتع الشخص بالحياة الخاصةلذلؾ  فإف عدـ ا

والشعور بالخوؼ  ،والشعور بالعرى أماـ اآلخريف ،الشعور بعدـ القدرة عمى الدفاع عف نفسو

ينتج عنو آثار نفسية ولذلؾ فإف عدـ تمتع الفرد بحياتو بحماية حياتو مف اآلخريف قد  ؛واالضطراب

مع ذلؾ فإف المبالغة في حماية الفرد لحياتو الخاصة عف اآلخريف يمكف أف ينتج   ،خطيرة عمى الفرد

 .عنيا العزلة الشخصية

واستخدامو حيث أصبح يستخدـ اآلف بشكؿ ضيؽ  ،ىناؾ مف يرى أف حؽ الخصوصية أسيء فيمو

 صوصية يجب أف يتـ حمايتيا ىي:ذلؾ بأف ىناؾ ثالثة أنواع مف حؽ الخ بيمسي ويشرح

حيث أنو البد أف تتوافر مساحة لمجسد اإلنساني لكي يوجد : الخصوصية الفيزيائية أو الجسدية-1أ/

مثؿ مراقبة العيوف أو الكاميرا أو  ،ويتحرؾ ويؤدي وظائفو دوف أف يتدخؿ مف جانب اآلخريف،فييا 

 ؛أي نوع مف المراقبة

: بمعنى أف يكوف لمشخص الحؽ في أف يترؾ وحده مع أفكاره  والعقميةالخصوصية االتصالية -2/أ

ومشاعره ورغباتو وآمالو ، وأف يحتفظ لنفسو بأية مواد مكتوبة أو مسجمة أو أف يعطييا ألي أشخاص 

  ؛يختارىـ وأف يتـ حماية كؿ ذلؾ مف تدخؿ اآلخريف أو مف أي غزو نفسي

لحماية لممعمومات الشخصية التي تـ الحصوؿ عمييا : بمعنى توفير االخصوصية المعموماتية-3/أ

ومنع الكشؼ عف ىذه المعمومات  1بشكؿ شرعي وتوجد في ممفات في منظمات عامة أو خاصة،

                                                           
 383 382ص ص ،  سابقالرجع المسميماف صالح ،  1
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ألي طرؼ ثالث وعبارة بشكؿ شرعي ىنا ال تعني فقط أف عممية الحصوؿ عمى ىذه المعمومات تتـ 

شمؿ تفاصيؿ الحسابات البنكية والضرائب بمعرفة الشخص ورضائو ومثؿ ىذه المعمومات يمكف أف ت

والوضع المالي وسجالت األمف االجتماعي والسجالت التعميمية والسجالت الوظيفية والسجالت 

 .الطبية

ىما   privacyتجمع الدراسات الغربية أف أوؿ مف قدـ ىذا المصطمح   :تطور حق الخصوصيةب/

وقد تـ  ،في مقاؿ نشرتو المجمة القانونية لجامعة ىارفارد 1890عاـ  صمويؿ واريف ولويس برانديز

وقد أكد عمى  ،التأكيد عمى ىذا المقاؿ عمى أف حؽ الخصوصية أصبح ضروريا لمفرد في عالـ معقد

 الحاجة لتوفير الحماية القانونية لحؽ االنساف في الخصوصية في أربع جوانب:

 ؛مشروعالكشؼ عف المسائؿ الشخصية بشكؿ غير 

 ؛نشر الحقائؽ المشوىة أو أنصاؼ الحقائؽ لخمؽ الضوء الزائؼ

 ؛استخداـ صور األشخاص بدوف إذنيـ

 .الدخوؿ إلى الممتمكات الخاصة لألشخاص لمحصوؿ عمى المعمومات

وتزايد االىتماـ بحؽ الحياة الخاصة  ،وتشعبت حوؿ ىذا الحؽ ،لكف اتسعت عقب ذلؾ المناقشات

حيث نصت  1948ا الحؽ في الميثاؽ العالمي لحقوؽ االنساف الصادر عاـ حتى تـ االعتراؼ بيذ

وأسرتو وبيتو  ،في حياة الفرد الخاصةفي مف ىذا الميثاؽ العالمي عمى حظر التدخؿ  12المادة 

ف أي فرد لو الحؽ في  ،ومراسالتو، كما حظرت المادة أي اعتداء عمى شرؼ االنساف وسمعتو وا 

و ىذا النص يشمؿ ثالثة مجاالت يتـ فييا حماية حؽ ،الحماية القانونية ضد ىذا التدخؿ واالعتداء 

 الفرد مف أي تيديد ىي:

ويشمؿ في ذلؾ االحتفاظ بممفات سرية عف األشخاص ،الرقابة بواسطة أية مؤسسة أمنية تتبع الدولة 

 ؛شرعية مثؿ التسجيالت التميفونية مف خالؿ استخداـ وسائؿ غير
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والخاصة إال بتصريح مف صاحب الشأف مثؿ الشؤوف المالية  ،االطالع عمى المعمومات السرية

 ؛ية  والجنائيةوشؤوف الضرائب وأوضاع األمف االجتماعي والسجالت الطب  

حفييف بدخوؿ اقتحاـ الحياة الخاصة بواسطة الصحافة سواء عف طريؽ االقتحاـ المادي بواسطة الص

وصورتو وقصة حياتو بشكؿ  ،وممتمكاتيـ أو عف طريؽ نشر اسـ الشخص ،حياة األشخاص الخاصة

 .مشوه وبدوف حساسية

والذي مثؿ اعترافا عالميا بحماية حؽ االنساف في  1948وعقب صدور ميثاؽ حقوؽ االنساف عاـ 

حتى وصمت ذروة النقاش  وحدوده ،وتشعبت حوؿ مفيـو ىذا الحؽ ،اتسعت المناقشات ،الخصوصية

 .حوؿ ىذا الحؽ في الثمانينات

ولكف مع ذلؾ فإف المحاكـ  ،تـ توفير حماية تشريعية لحؽ الخصوصية في كثير مف دوؿ العالـ

والتفسيرات القانونية المختمفة وصعوبة  ،تواجو صعوبات كبيرة في كيفية التعامؿ مع ىذا الحؽ

 1المفاىيـ.التطبيؽ وعدـ وضوح 

ونشرىا يعتبر مف  ،تناقض بيف  حرية اإلعالـ وحؽ الخصوصية، حيث أف جمع المعموماتىناؾ 

ولذلؾ فإف االعتراؼ بحؽ الخصوصية يفرض قيودا عمى حؽ وسائؿ  ،أىـ وظائؼ وسائؿ اإلعالـ

بعض الكتاب إلى أف وسائؿ اإلعالـ  ، االعالـ في الحصوؿ عمى المعمومات ونشرىا ولذلؾ يشير 

قد أصبح نتيجة  ،عداء حؽ الخصوصية  إضافة إلى أف انتياؾ الخصوصيةقد أصبحت أشد أ

 .طبيعية لتطور تكنولوجيا اإلعالـ

يأتي ضد الطبيعة االجتماعية لمحياة االنسانية مف جانب وضد  حق الخصوصيةىناؾ مف يرى أيضا أف 

لمنظاـ السياسي وفي وضد المتطمبات الديمقراطية  ،المجتمع الحديث القائـ عمى العالنية مف جانب آخر

 .والسياسية تتزايد أىمية وسائؿ اإلعالـ ودورىا في المجتمع المعاصر ،ىذه الحدود االجتماعية

                                                           

  386،  384، ص ص سابقال المرجعسميماف صالح،   1 
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وحؽ الخصوصية ينشأ مف المبرر  ،ولكف مف ناحية أخرى ىناؾ مف يرى أف الصراع بيف حرية التعبير

رر لحرية التعبير ىو الوصوؿ إلى لحرية التعبير الذي نستخدمو لمدفاع عف حرية التعبير فإذا كاف المب

فإف حرية التعبير ضرورية لمديمقراطية فإف المعمومات عف الحياة الخاصة ال تتعمؽ بشكؿ ،الحقيقة 

  .مباشر بالخطاب الديمقراطي

وشرفيـ وحرمة أعراضيـ و  ،الحرية ال يمكف ممارستيا إال في ظؿ منظومة قيـ تحرس حقوؽ الناس

وبيف جميورىا إذ لـ تحتـر حقوؽ  ،عالـ الال يمكف أف تبني عالقة احتراـ بينياأسرىـ. كما أف وسائؿ اال

 .1فراد ىذا الجميور في الخصوصية أ

وقد ازدادت في نياية القرف العشريف عمميات اإلعالـ لغزو حؽ األفراد في الخصوصية، ولعمو مع ازدياد 

وصحؼ وقنوات فضائية  ،مسموعة ومرئيةومع تعدد ىذه الوسائؿ مف إذاعة ،تقنيات وسائؿ اإلعالـ 

ألف محطات التمفزيوف ، 2وتمفزيوف خطي تبحث عف اإلثارة، فإف التوجو نحو غزو الخصوصية يزداد

ركزت عمى البحث عف تفاصيؿ حياة الناس الخاصة بيدؼ صنع قصص مثيرة تجذب الجماىير لكنيا 

  3في العممية الديمقراطية. وتعطيؿ قدراتيـ عمى المشاركة  ، تزيد في تغييب وعي الناس

 ومف أىـ جوانب حؽ الخصوصية نجد:

عدـ انتياؾ حرمة األماكف الخاصة أو الممكية الخاصة: مف حؽ أي مواطف أف يحظر الدخوؿ إلى  -1

 مسكنو الخاص أو مكتبو أو غرفة نومو بدوف رضاه وموافقتو الصريحة عمى ذلؾ.

                                                           
 . 391، 389 ص ص ،سابقال المرجعسميماف صالح ص ،  1
 .267، ص 1999 ، دار الشروؽ، عماف،1، طتحديات اإلعالم العربيصالح خميؿ أبو أصبع،  2
 .392، ص سابقال المرجعسميماف صالح ،   3
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ما تـ توجيو الموـ إلى الصحفييف واتياميـ بعد ـ الذوؽ وعدـ احتراـ المعايير والقيـ االجتماعية  وكثيرا

بدخوؿ األماكف الخاصة والتقاط الصور دوف استئذاف خاصة في بعض الحاالت التي تتعرض فييا 

        1األسر لكوارث إنسانية.

موفاء بحؽ الجماىير في المعرفة ومع ىذا إف ىدؼ الصحفييف ىو الحصوؿ عمى المعمومات لنشرىا ول  

 2ال يبرر ليـ انتياؾ حرمة األماكف الخاصة.

لكنيا أيضا مف المتوقع أف تتوفر فييا  )ليست ممموكة لمفرد ممكية خاصة (كما أف ىناؾ أماكف عامة 

لإلنساف حؽ الخصوصية، وىو ىنا لـ يحدد ىذه األماكف، وبالتالي فإنو يعتمد عمى إحساس 

يف وقدرتيـ عمى التمييز بيف األماكف العامة الصحفييف وقدرتيـ عمى التمييز بيف الماكف الصحفي

العامة التي يتوقع االنساف اف تحتـر فييا خصوصيتو وتمؾ االماكف العامة التي يتوقع االنساف اف 

 تحتـر فييا خصوصيتو وتمؾ التي ال يفترض فييا أف تتوفر لإلنساف الخصوصية كما اف في أماكف

ليا خصوصيتيا مثؿ  المستشفيات المدارس حيث  أنو ال يجوز الحصوؿ عمى المعمومات مف 

 .3التالميذ أو تصويرىـ دوف إذف مف إدارة المدرسة 

لكف الحصوؿ عمى رخصة مف إدارة بعض األماكف ال ينفي عد الحصوؿ عمى رضى األشخاص في 

 4الكالـ أو أخذ صورىـ. 

 ؽ الخصوصية والمتمثؿ في:وىنا نكوف بصدد جانب آخر مف ح

 : الحؽ في الصورة، وكذلؾ االبتعاد عف التقطيع لمصورة عدم نشر صور األشخاص بدون إذنيمأوال:

 

 
                                                           

 394ص ، سابقال المرجعسميماف صالح،  1
 .395ص المرجع نفسو،   2
 .397ص المرجع نفسو  3
  .398ص المرجع نفسو،  4
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 1المنتقاة مف الحدث وىذه مف شروط الموضوعية.

 اىذا ال يمكف أف يتحقؽ إال إذ: عدم نشر معمومات عن حياة االنسان الخاصة بدون موافقتوثانيا:

وبالتالي حماية ىذا الحؽ بشكؿ عممي يشعر الوسائؿ  ،ازداد وعي الجميور بأىمية ىذا الحؽ

التي ترضي حب االستطالع لكنيا في  ،ف الجميور ال يريد مثؿ ىده المعمومات المثيرةأاالعالمية ب

نو ومشكالتيـ الحقيقة وم ،وجذب الناس بعيدا عف قضاياىـ ،لى التضميؿ االعالميإالنياية تؤدي 

كما  2،والتصوير الدقيقة في الحصوؿ عمى المعمومات ،كاف لزاما حظر استخداـ وسائؿ التنصت

يضاؼ إلى ذلؾ أف ىذه الوسائؿ الحديثة لـ تعد فقط أداة لمحصوؿ عمى أدؽ المعمومات عف حياة 

ؿ وقد قا،والصور وتصنيعيا  ،ولكنيا أيضا يمكف أف تستخدـ في تركيب المعمومات ، الناس الخاصة

ريد ليـ وأف يقولوا ما أريده أأحد ميندسي التمفزيوف يوما" اآلف يمكنني أف أجعؿ الناس يتحدثوف كما 

  3.وىذا صحيح إلى حد كبير

مف الممارسات الشائعة في الصحافة حجب أسماء ضحايا الجرائـ الجنسية ، وتستند ىذه الممارسة 

مف معيد بوينتر يوجد استثناءات ليذه القاعدة إذا كيمي ماكبرايد عمى مبدأ الحد مف الضرر. وحسب 

 4 .ما تـ قتؿ الضحية

ثبات مصداقية القصة، كما أنو إلأما أجيزة  الميكروفوف الخفية ال تستخدـ إال إذا كاف ذلؾ ضروريا 

أو الذيف تتعمؽ بيـ المعمومات في حالة  ،يجب الحصوؿ عمى موافقة الذيف يظيروف في البرنامج

                                                           
، دار الفجر لمنشر والتوزيع، ، االعالم والموضوعية، في القرن الحادي والعشرين رؤية تحميمية نقديةمحمد منير حجاب 1

 .97، ص 2010القاىرة، مصر، 
 .400ص ، سابقال المرجعسميماف صالح،  2
 .401صالمرجع نفسو،  3 

، ص 2012، 1، دار الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىرة،طأخالقيات الصحافةجيف فوريماف، ترجمة:محمد صفوت حسف،  4
 .316،317ص 
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أو التسجيؿ السري قبؿ إذاعة ىذه المواد، وفي حالة ما إذا   ،عف طريؽ التصوير الحصوؿ عمييا

 1 .تقدموا بطمب لوقؼ إذاعة البرنامج فإف رغبتيـ البد أف يتـ احتراميا

وتعد الحياة الخاصة قيمة نوعية معترؼ بيا عمى مستوى النصوص القانونية السامية في الجزائر، 

يو سنة لوكذا اإلعالف العالمي لحقؽ االنساف الذي انضمت إ،  1996و1989و 1976مثؿ دساتير 

1963. 2 

 احترام الكرامة االنسانية لمفرد:المطمب الثاني: 

وىو مكفوؿ في معظـ النصوص القانونية والتشريعية لكنو  ،بالعمومية وعدـ التحديد ىو مفيوـ يتسـ 

حتراـ الكرامة إومف أىـ الجوانب التي يحقؽ االلتزاـ بيا ، يواجو صعوبة عمى مستوى التطبيؽ 

 االنسانية مايمي:

لـ تنجح القوانيف التي تفرض عقوبات عمى :  عدم االساءة إلى شرف اإلنسان وسمعتو-1ج/

 المساس بالشرؼ والسمعة  لألسباب التالية:

  الشخصيةغموض النصوص القانونية الخاصة بحماية السمعة  والكرامة 

القضايا أماـ  ورفع ،حقوقيـافتقاد المواطنيف لممعرفة القانونية التي تمكنيـ مف المحافظة عمى 

 .المحاكـ وبالتالي أصبحت الحماية القانونية ال يستفيد منيا سوى األغنياء

إلى  ةومنو كانت الحاجة إلى أف يعتبر الصحفيوف ىذا الجانب واجب ميني وأنو ال يجوز اإلساء

 3دوف وجود أدلة بتورطيـ في أفعاؿ تضر المجتمع. سمعة األشخاص

أو قذؼ شرؼ األشخاص دوف وجود أدلة أو  ،عد نشر معمومات لسب :تجنب السب و القذف-2ج/

وال   وتقتصر جريمة القذؼ في الشريعة االسالمية  عمى "رمي المحصنات بالزنا" ،ألغراض شخصية
                                                           

 .405ص ، المرجع السابق، سميماف صالح  1 
، المجمة الجزائرية لمعمـو الشخص وصورتو في قانون العقوبات الجزائريالجرائم الماسة بصوت عبد العزيز نويري،   2

 .48، ص03، عدد 2011القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر ، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، سبتمبر 
 .420ص ، سابقال المرجع سميماف صالح،  3
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ؼ لقيامو شرعا ، ويبدو تجريـ ذعالنية ، فالعالنية في القيوقع  الحد بشأنيا إال اذا كاف القذؼ تـ في 

 السب مف نص اآلية:

الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكّن خيرا منيّن وال تممزوا أنفسكم وال تنابزوا  " يا أييا

والسخرية ىنا تشمؿ  ،باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد االيمان ومن لم يتب فأولئك ىم الظالمون"

ظيار العيوب والنقائص، وربما وردت ىذه اآلية بصيغة الجمع لمتنبيو إلى فكرة العالنية، ال تحقير وا 

أو السخرية مف إظيارىا عمى المأل. وىذا الشرط متوفر في وسائؿ  ،حيث تتأتى أىمية التحقير

 االعالـ.

ي آية قاطعة في الداللة كذلؾ اآلية الكريمة: "ال يحب ا الجير بالس وء مف القوؿ إال  مف ظمـ" . وى

عمى العالنية المنيى عنيا، وىي تمؾ التي تتضمف قوال منكرا، إال في حاالت الظمـ والسعي لدرء 

  1و تنبيو إلى صواب حيث يباح الجير بذلؾ.أمظممة، 

تجنب ما يمكن أن يزيد في معاناة األشخاص أو آالميم أو يسبب ضررا ماديا أو معنويا 3-ج/

حساسيـ بآالـ البشر ، وعدـ استغالؿ الحاالت التي يفقدوف فييا ليم : تنمية ذوؽ الصحفييف  وا 

أو جمع معمومات عف ،السيطرة عمى أنفسيـ وعدـ الضغط عمييـ أو االلحاح إلجراء مقابالت معيـ 

حياتيـ الخاصة إال إذا كانت ىناؾ مصمحة عامة مشروعة في ذلؾ كما يجب عدـ نشر أسماء 

  2عنؼ أو الجرائـ حتى يتـ التأكد مف إبالغ ذوييـ .ضحايا ال

                                                           
،  1994، 1، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، طأخالقيات العمل االعالمي، دراسة مقارنة حسف عماد مكاوي،  1

 .244ص
 .423، 422ص ص  سابق المرجعسميماف صالح،  2
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حؽ الرد  جزء مف ممارسة وسائؿ االعالـ : احترام حق األفراد في الرد عمى ما ينشر عنيم-4ج/

وأف يصححوا أية معمومات تنشر  ، لحريتيا، فيو يتيح  لممواطنيف أف يتفاعموا مع وسائؿ االعالـ

 1عنيـ. 

إذ أنو ليس مف حؽ الصحفي أف يوجو أية اتيامات إلى أحد  دوف إعطائو الفرصة لمرد عمى ىذه  

االتيامات ، وفي حالة تعذر ذلؾ ألي سبب مثؿ عدـ رغبة الشخص في الرد، فإف  عمى الصحفي 

  2أف يعمـ الجميور بذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .424ص ، السابقالمرجع سميماف صالح ،  1
 .425ص ، المرجع نفسو 2
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 المبحث الثالث: مسؤولية وسائل االعالم نحو المجتمع

 حق الجميور في المعرفة المطمب األول:

نما االىتماـ بالمعمومة ذاتيا،  إذ البد لوسائؿ ا  االعالـ ال يقتصر عمى االىتماـ بمجاالت معينة فقط و 

اإلعالـ أف تتناوؿ آلية عمؿ وسائؿ اإلعالـ ذاتيا بالدراسة والتحميؿ، البد ليا مف أف تعمـ عف 

اإلعالـ بعد اآلف أف تتظاىر باالقتناع أنيا العيف التي تنظر ، وال اإلعالـ ، إذ ال ينبغي لوسائؿ 

لـ يعد ليا تمؾ  ؛تستطيع أف ترى نفسيا، ىذه الصورة المجازية لـ تعد صالحة، ألف وسائؿ اإلعالـ

، أو كمنظار شمولي .اليـو كؿ الناس المكانة المميزة التي كانت تحتميا سابقا كأداة الستكشاؼ اآلفاؽ

راقبونيا، ويتناولونيا بالتحميؿ، ليذا السبب انتشرت وظيفة محقؽ شكاوي المواطنيف يرونيا، ي

Ombudsman 1في أروبا. الوسيط، الواجية البينية بيف القراء أو المشاىديف ، وىيئات التحرير 

واحتراـ   ،التي تحافظ عمى مصمحة المجتمع ،عماليـ بالطريقةأداء أيتعيف عمى االعالمييف وبالتالي  

المسؤولية  تجاه  بومف أبرز العالمات المميزة لممينة قبول ،ثقتو واظيار التزاميـ باالطار الميني

ف يمـز نفسو باحتراـ ثقة أ ؛المجتمع، ويتعيف عمى كؿ مف يقبؿ عضوا في المؤسسات االعالمية

اظا عمى ثقة داء ميني حفأفضؿ أف يسعى بصفة مستمرة إلظيار تفانيو في تقديـ أالمجتمع، و 

 2.المجتمع في المينة

 القيمة واإلعالم:

و الدعاية السياسية رغـ وجود مضاميف جزئية  ،يسود وسائؿ اإلعالـ عامة مضاميف االستيالؾ والترفيو

أف وسائؿ إذ   ،وسيمة وأخرىوآخر وبيف  ،دالة أخذا بعيف االعتبار تبايف ىذه الظاىرة بيف محيط ثقافي

والمتصمة بالمنطؽ المادي  ، وممارسات مينييا المبتعدة عف القيمة ، مالكييااإلعالـ بنمطية تفكير 

                                                           
ص  ، منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب، دمشؽ،الصورة وطغيان االتصال نبيؿ الدبس، ايناسيو رامونو، تر:  1

 .39،40،ص
 .101، ص سابقالمرجع الحجاب،  محمد منير  2
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الذي أوقع الغرب في أزمة حضارية يجر المجتمع و األفراد المتمقيف إلى  ؛الربحي والعقؿ األداتي اآللي

وىنا كانت الضرورة إلى ربط  ،والتقيقر ثـ االنحالؿ فاالضمحالؿ ،ومنو االغتراب ،القيمة  االبتعاد عف

وعناصرىا بالقيمة أي أف عمى اإلعالـ أف يركز في أىدافو عمى الجانب  ،عممية اإلعالـ بجميع مراحميا

فالفروقات   ،وأذواؽ الجميور المختمفة ،وىنا تثار مسألة تمبية رغبات ،القيمي األخالقي التربوي لمفرد

والوصوؿ  ،وسائؿ اإلعالـ التي تيدؼ إلى تمثيؿ االختالفاتالفردية تشكؿ عائقا في عممية ضبط ما تبثو 

كبر مف الجميور ) مفاىيـ مثؿ السياؽ االجتماعي، الحشمة ، بمعنى ما تبثو ىؿ تستطيع أإلى شريحة 

ومف جانب آخر يجب أف ترافؽ القيمة  ،األسرة مجتمعة عمى مشاىدتو دوف أي حرج( ىذا مف جانب

حتى تؤدي ىذه األخيرة دورىا عمى أكمؿ وجو  ، فالرسالة  ؛إلعالميةوتندرج في كؿ عناصر العممية ا

وىذا ال يتجسد مالـ ترتبط بالقيمة االيجابية  ،اإلعالمية يجب أف تكوف في مستوى تمبية حاجات األفراد

ونحف في عصر اإلنتاج  ؛وىذا باعتماد الوسائؿ الجذابة خاصة ،التي تساىـ في إحداث التأثير االيجابي

وكذلؾ  ،واإلخراج والعمميات التقنية الفنية ،وىنا ترتبط الوسيمة بالبعد الجمالي لمقيمة كالديكور الرقمي

التواصمي مف خالؿ انتقاء الوسيمة األنسب لكؿ مضموف  إضافة إلى أف المرسؿ أي القائـ باالتصاؿ 

ط إذ يتوقؼ نجاح الرسالة والضواب ،والفعالة أي أف يؤمف بالقيـ األخالقية ،يجب أف يتشبع بالقيـ األصيمة

ومدى تحكمو في تقنيات  ،اإلعالمية عمى المرسؿ ومدى أىميتو في القياـ برسالتو المبدئية والحضارية

ونشاطو  ،التي تحكـ رؤيتو الفكرية ؛اإلعالـ الناجح، مما يستدعي أف يكوف لممرسؿ جممة مف الضوابط

 ،حتمية لعمؿ إعالمي يؤدي رسالة إنسانية سامية الميني إضافة إلى القيـ األخالقية التي أصبحت ضرورة

وحيويا وذلؾ باستناده عمى  ،كما أف ىناؾ مسؤولية تقع عمى المتمقي الذي يجب أف يكوف عامال فعاال

  1.معايير قيمية في عممية تعرضو

 

                                                           
1
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 وتدعـ مرجعياتو وانتماءاتو أي أف فكره مؤمف  ،وانتقائو لمرسائؿ اإلعالمية التي تزيد مف رصيده الثقافي

  1.بالقيـ ويتجسد ذلؾ مف خالؿ سموكو كمثاؿ عمى ذلؾ

إف المعرفة ليا أىمية كبيرة في تأىيؿ المواطنيف لمحياة في مجتمع  الدفاع عن حق الجميور في المعرفة:

عمى المواطف الذي لديو معرفة ف الديمقراطية تقوـ أيضا وأل ،ولتأىيميـ لممارسة الديمقراطية ،ديمقراطي

مداده بالمعرفة يشكؿ الدور األساسي لوسائؿ االعالـ.   ؛كافية  فإف إعداد ىذا المواطف وا 

 "كينت كوبر"د ظير "مبدأ الحؽ في المعرفة " ألوؿ مرة بعد الحرب العالمية الثانية وذلؾ مف خالؿ قو 

Kent coper   قد انتقد كوبر الرقابة الحكومية ، والحواجز مدير عاـ وكالة اسوشيتد برس االمريكية ، و

 2التي تحوؿ دوف التدفؽ الحر لممعمومات حوؿ العالـ ، وتحدث عف "حؽ الناس في المعرفة". 

محصوؿ عمى المعرفة زادت قدرتو عمى تطوير  حياتو ليضاؼ إلى ذلؾ أنو كمما زادت قدرة االنساف 

ولذلؾ أشارت لجنة ماكبرايد  ،وينطبؽ ذلؾ عمى الشعب كمو ،وتحقيؽ أىدافو وصياغة قراراتو بشكؿ أفضؿ

ومف أىميا المجاؿ  ،إلى أىمية المعرفة، وأنيا قد أصبحت مصدرا لمقوة في كؿ المجاالت 1980عاـ 

أمر حيوي  لمحياة االقتصادية ،  فضال عف أنو قوة  ؛االقتصادي، ولذلؾ فاف التدفؽ المستمر لممعمومات

فإف وسائؿ  ،فيو يعد عامال حاسما في التنمية لذلؾ ،كانيات ال يمكف تقديرىامإاقتصادية كبيرة ليا 

 3التي تبشر بتحقيؽ أكبر قدر مف النمو في المجتمعات الصناعية ،االتصاؿ ىي 

 موضوع حؽ المعرفة وتدرج تحتو: وبالتالي يتبيف أىمية الجانب المتمثؿ في: 

ىو ضرورة لتحقيؽ حؽ المجتمع في الحصوؿ : رىاحق وسائل االعالم في الحصول عمى المعمومات ونش

مكانية  عمى المعرفة  بشكؿ عاـ  ويكوف  بمنح الصحفييف الحؽ  في تغطية األحداث وجمع المعمومات وا 

بأف ىناؾ نوعية مف المعمومات يمكف أف تقوـ السمطة بحظر   ؛نشرىا دوف قيود لكف  البد مف االعتراؼ
                                                           

1  
 .21،  ص السابقالمرجع حسف عماد مكاوي،  2

 .190ص  سابق،الرجع المسميماف صالح،   3
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نشرىا لتحقيؽ أىداؼ مجتمعية تفوؽ في أىميتيا أىمية حؽ وسائؿ االعالـ في الحصوؿ عمى المعمومات 

  1ونشرىا وحؽ الجميور  في المعرفة ، ومف ىذه النوعيات المعمومات العسكرية. 

والمتكاممة لألحداث: في القرف  الحادي  والعشريف  أصبح  ،واجب وسائؿ االعالـ في التغطية الشاممة

لحصوؿ عمى المعمومات متاحا بشكؿ أكبر، ويمكف ألي فرد أف يحصؿ عمى ما يشاء مف معمومات وأف ا

يحصؿ عمى تطورات األحداث أوؿ بأوؿ مف خالؿ االنترنت  والتمفزيوف بالرغـ مف أنو مازاؿ يعيش فترات 

يستمر طويال  مميزة وأنو لـ يظير بوضوح خطر منافسة الوسائؿ االتصالية الحديثة ، إال أف ذلؾ لف

ولذلؾ تركيز ؛  2وسوؼ يتعرض لممنافسة نتيجة النصراؼ الناس إلى الوسائؿ الحديثة مثؿ االنترنت

التمفزيوف عمى نقؿ المعمومات لف يمكنيا مف الصمود طويال    ولذلؾ فإنيا البد أف تحاوؿ أف تقدـ 

ة والمتكاممة لألحداث والتي تقـو لمجميور خدمة إعالمية ال تقدميا الوسائؿ األخرى وىي التغطية الشامم

 عمى:

: ليس كافيا أف تقدـ قصة إخبارية كمجموعة مف الحقائؽ واالقتباسات بدوف معنى، تفسير األحداثأ/ 

ولكي تكوف لممعمومات معنى البد أف تدخؿ في سياؽ عاـ لتغطية األحداث بحيث تتضمف ىذه التغطية 

 خمفية األحداث وتطوراتيا.

: نتيجة لضغوطات الحياة المختمفة وكثرة وسائؿ االعالـ التي يتعرض ليا فيو بحاجة تحميل األحداثب/ 

 3إلى الوسائؿ التي تقدـ لو تحميال لألحداث وتأثير ىذه األحداث عميو وبيئتو .

 

 اشراؾ الجميور في المشاركة في البرامج  والتعميؽ  :المشاركة الجماىيرية في التعميق عمى األحداثج/

 

                                                           
 .200، ص سابقال المرجعسميماف صالح ،   1
 .201المرجع نفسو، ص   2
 .202،  ص المرجع نفسو  3
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   1اث يساىـ في تحقيؽ ديمقراطية االتصاؿ.عمى األحد

: لما زادت التعددية االعالمية زادت حرية االعالمييف وقدرتيـ عمى العمؿ تعددية مصادر المعمومات

ذلؾ أنو يمكنيـ االنتقاؿ إلى العمؿ في وسيمة إعالمية أخرى عندما يتـ تقييد حريتيـ في العمؿ داخؿ 

االماف الذي يكفمو ليـ المناخ االعالمي ولذلؾ فاف كفاح  الوسيمة وبالتالي  يشعروف بقدر مف

الصحفييف لتحقيؽ  التعددية والتنوع في مجاؿ االعالـ يشكؿ ضرورة لممجتمع إضافة إلى التنويع في 

  2مصادر جمع االخبار وبالتالي التنويع في شكؿ المضموف .

دي الذي يواجو وسائؿ االعالـ تحسف نوعية المنتج ىو التح :نوعية المعمومات المقدمة لمجميور

ويجعميا قابمة لمحياة في مواجية منافسة الوسائؿ االعالمية الحديثة مثؿ االنترنت واالعتماد عمى 

معايير الجودة والنوعية مف خالؿ مناظير ثقافية مختمفة فأىمية االخبار ترتبط بالحدود الجغرافية 

   3واالنتماءات الثقافية والدينية

إف الكثير مف الصحفييف يعتبروف أف استخداميـ لمتقنيات : يم المعمومات و الصورعدم إساءة تقد

واالساليب التكنولوجيا ىو دليؿ عمى مياراتيـ وقدراتيـ الصحفية وتحقيقو النجاح  في عالـ الصحافة 

بصرؼ النظر عف مدى مشروعية ىذا االستخداـ ، وكذلؾ استخداـ العناويف البراقة والصور بشكؿ 

ئي  خاصة في التمفزيوف لدفع المتمقيف إلى الخروج بنتائج معينة ، وتكويف اتجاىات متعاطفة أو انتقا

مؤيدة أو معارضة ألطراؼ معينة . كما يجب عمى الصحفي عدـ تبسيط األحداث بشكؿ مخؿ، أو 

  4أف يبالغوا فييا. 

 

 
                                                           

 .203ص ، السابقالمرجع سميماف صالح،   1
 .204المرجع نفسو، ص   2
 .207المرجع نفسو، ص    3
 .238، ص المرجع نفسو  4
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 إدارة المناقشة الحرة في المجتمع ونقميا إلى الجميور:

مكانياتو  ،الوظيفة  عمى أف المجتمع االنساني يحتاج دائما إلى استثمار جميع طاقاتووتقوـ ىذه  وا 

لتحقيؽ أىدافو العامة، وحؿ مشكالتو وتحقيؽ تقدمو، والمجتمع الديمقراطي يستثمر دائما وجيات 

ؿ واآلراء المتعارضة في مناقشة جميع قضاياه مناقشة حرة لمتوصؿ إلى أفضؿ الحمو  ،النظر المختمفة

ليا، فاإلنساف ال يستطيع أف يصؿ إلى الصواب في مسألة مف المسائؿ حتى يستمع إلى آراء 

ف تيحت ليا الفرصة ألأإال إذا  ،المخالفيف لو في ىذه المسألة ذلؾ أف الحقيقة ال تضمف لنفسيا البقاء

 مف الحقائؽ في صراحة واضحة وحرية تامة وذلؾ مف خالؿ: ؛تتقابؿ وجيا لوجو مع غيرىا

: توفير فرص لجميع االتجاىات لموصوؿ بأفكارىا احترام حقوق كل األطراف في التعبير عن آرائيا

  ؛وضماف العرض المتوازف لعرض آراء األطراؼ ،وآرائيا ومشروعاتيا لمجميور

: يحتاج إلى النظر بشكؿ متكامؿ والتمييز بيف النقد الحقيقي الذي يؤدي إلى احترام حق النقد

غيير أو تشكيؿ تصورات جديدة  يمكف أف يقـو عمييا المجتمع مف ناحية وبيف ذلؾ االصالح أو الت

والذي تمارسو حاليا وسائؿ االعالـ ويمارسو الصحفيوف ،  ،النقد الجزئي الشكمي المحدود والدعائي

 1؛وطرح الحموؿ المختمفة لمقضايا والمشكالت المجتمعية

: أصبحت وسائؿ االعالـ تعمؿ عمى تصنيع الوفاؽ عمى حد تعبير الدفاع عن مصالح المجتمع

حيث تسعى إلى توحيد المجتمع لتحقيؽ  ماكنيرووسيمة  لميندسة االجتماعية طبقا لتعبير  تشومسكي

والثقافية ونقؿ التراث  ،أىداؼ معينة  مف خالؿ التوعية  الدائمة   بالحفاظ عمى قيـ المجتمع الدينية 

فممارسة العمؿ اإلعالمي في الدوؿ العربية واإلسالمية مثال: يسير  ،2ي المحمي الثقافي والحضار 

وفؽ منظومة تحمؿ في طياتيا زخما مف العادات، والتقاليد ، والديف والمثؿ العميا تختمؼ معيا في 

ذلؾ المنظومة اإلعالمية الغربية التي تنتيج مبدأ اإلباحة منذ البداية، لكف المقصود مف المنظومة 
                                                           

 .275، ص  سابقال المرجعسميماف صالح،  ا  1
 .288، ص المرجع نفسو  2
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نما ىو التقويـ بالضرورة  العربية ىنا ليس المنع كما ىو الحاؿ في كثير مف الدوؿ العربية، وا 

وغربمتيا مف كؿ ما مف شأنو اإلساءة إلى المجتمعات والتأثير عمييا  ،لمضموف الرسالة اإلعالمية

  1؛سمبا

تعتبر مف أىـ الجوانب المرتبطة بإدارة العدالة في  احترام قاعدة أن المتيم بريء حتى تثبت إدانتو:

المجتمع ، فالمتيـ يحاكـ بواسطة قاضيو الطبيعي وليس بواسطة الرأي العاـ ، فكثيرا ما استخدمت 

، تجنب الصحافة عند نشر 2وسائؿ االعالـ إلدانة المتيميف وتثبيت التيـ عمييـ قبؿ محاكمتيـ  

و المحاكمات قبؿ النيائية أف تعمؽ عمى المعمومات سواء في التقارير عف التحقيقات الجنائية أ

العناويف أو في جسـ التقرير، وأف اليدؼ األساسي لمتغطية اإلعالمية لممحاكمات ىو تقديـ عرض 

دقيؽ وغير متحيز لممحاكمة، ولذلؾ يعتبر الشخص المتيـ بريئا حتى يتـ النطؽ بالحكـ النيائي في 

 3القضية.

 4.صمى ا عميو وسمـ "كؿ أمتي معافى إال المجاىريف" األصؿ لقولوي فالبراءة ى      

 المطمب الثاني : مراعاة القيم المجتمعية

وخصوصيات المجتمعات، الثقافية والدينية  ،مف أىـ وظائؼ اإلعالـ األساسية الحفاظ عمى مقومات   

عطائيا بعدا تواصميا يتيح  انتشارىا واستمرارىا مف جيؿ إلى آخر ،االجتماعية...والسعي إلى تكريسيا وا 

دوف خمؽ الفجوة التي يطمؽ عمييا في الكثير مف المناسبات عبارة التغريب ،أو الغزو الثقافي أو ما 

باليروبية ،مف خالؿ محاولة الجميور تبني قيـ وخصوصيات مستوردة منتجة في  لوين كارت ويسمي

                                                           
رسالة ،  2000قناة الجزيرة أنموذجا ، ، صياغة األخبار بين المينية والقيود السياسيةدينا عبد الحميد صابر  1

، ماجيستير،   .110، ص 2010جامعة الخرطـو
 .302ص المرجع نفسو،   2
 . 305المرجع نفسو، ص   3
، 1، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، الجيزة، مصر،طالممارسة الصحفية في االعالم العربيعبد الحميـ موسى يعقوب،   4 

 .479، ص 2008
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أو ؛فالصحفي يجب عميو أف يحتـر حؽ الشعب  ،شبيئات مختمفة بعيدة كؿ البعد عف الواقع المعا

وضبط النفس ومشاعر  ، والتحمي بالمسؤولية ، الجميور المتعمؽ باألخبار مع مراعاة اآلداب العامة

 .1التحفظ الالئقة باعتبارىا عناصر ىامة في الممارسة الصحفية

بد لمباحثيف اإلعالمييف ، بؿ الاالجتماعيفالبد لرجؿ اإلعالـ أف يعرؼ الفمسفة اإلعالمية لواقعو 

 التي تناسب مجتمعيـ وأف يجعموىا واضحة، ؛والمفكريف ورجاؿ اإلعالـ أف يبرزوا الفمسفة اإلعالمية

واضعا في دىنو الجميور المستيدؼ واليدؼ  لالتصاؿورجؿ االتصاؿ الناجح ىو" الذي يخطط 

والتأثير لتغيير  ،االتصاؿوالرسالة الفعالة والمؤثرة واالستجابة التي تساعده في تقييـ عممية  ،تصالياال

 2".سموؾ المستقبؿ

وذلؾ لما تؤدي إليو تمػؾ األمور مف  والفحش في التعبير عف الرأي، يحـر اإلسالـ الكذب والبذاءة ،

كما "، المسمـ أخو المػسمـ ال يخونػو وال يكذبػو"يقوؿ رسوؿ ا  صمى ا عميو وسػمـ ،  خريفباآلإضرار 

ذاعة أ يحـر الخوض مف خالؿ إبداء الرأي في أعراض الناس، رمػييـ بالقبائح بحجة إبداء  وسػرارىـ أوا 

 3لتحقيقيا.ذلؾ أف حفظ أعراض المسمميف مف الضروريات الخمسة الػتي جػاء اإلسالـ  الرأي،

قوى في فيـ الثقافة، فالبعد القيمي يسعى إلى تأطير الوضع انطالقا مف دراسة القيـ ىي المنطؽ األ

نما  الخياؿ، فيو يدرس ما ىو كائف بناء عمى ما ينبغي  أف يكوف، فاألصؿ ىو الثقافة أي الرسالة وا 

 4و يتحرؾ بدوف ثقافة ، أي ثقافة غير واعية.أالمجتمع قد يضفي صبغة اجتماعية عمى الثقافة، 

                                                           

رسالة ماجيستير، جامعة  -الجزائر نموذجا –اإلعالمي حرية التعبير والصحافة وأخالقيات العمل  بف دريس أحمد، 1 
 .123وىراف ص 

.126المرجع نفسو، ص   2  
رسالة ماجيستير في ، )2004 -1090، حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي ) عمر مرزوقي  3

 .40ص 2005،العمـو السياية والعالقات الدولية،  جامعة الجزائر
،دار النيضة العربية، 1،طالبحث في عموم االعالم واالتصال من االطر المعرفية الى االشكاليات البحتةمي العبد ا،   4

 .145،ص 2011
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خذ العامة عمى سائر أفراده، إف األ خالقية لممجتمع الواحد بما يعود بالمنفعةوالنظـ األ ،القواعد بتوحيد

سرة والمجتمع ، فالتفكؾ واالنحالؿ لى نتائج سمبية عمى األإبالقيـ الحسنة لو آثار خيرة واالخالؿ بيا يؤدي 

  1سر الحديثة بالقيـ.سر الحديثة الكثير منو سببو عدـ تمسؾ األالذي تعرفو الكثير مف األ

مراعاة القيـ االسالمية ، فمميزات ثقافتنا االسالمية األساسية االنفتاح عمى الواقع كما عمى وسائؿ اإلعالـ 

في سبيؿ تفعيمو، وتحريكو، فيي تمتصؽ التصاقا كبيرا بالمجتمع، مف أجؿ توجييو، حسب أوضاعو 

ومقايضة تاريخنا،  ،االغترابأجؿ العصرنة البد مف  الثقافية، والتاريخية، ومف الخطأ االفتراض أن و مف

إلى االنفتاح عمى اآلخر، واالستفادة مف معارفو،  رحيمة عيسانيومف ىنا تدعو الباحثة ؛ 2وثقافتنا

وعمومو، ال تريد بذلؾ التقميد لو ، واألخذ بنمط الحياة لديو ، والفرؽ الجوىري بيف االنفتاح، والتقميد، أف 

األوؿ ينطمؽ مف أرضية ثابتة واضحة تجاه قيمو، ومبادئو، وينظر إلى اآلخر الحضاري بمنظار القيـ، 

واالنطالؽ  -المحمية -تقدىا، عكس التقميد الذي يعني االنتقاؿ مف البيئة بالمعنى العاـوالمبادئ التي يع

األنكى مف ذلؾ أنو لف يتكمف أف يكوف  مف ذات التربية المغايرة مما يفقد المرء ىويتو الحضارية، و

أغمبيا نسخ  وىذا يسقط عمى أغمب البرامج التي تبثيا القنوات الخاصة في الجزائر ، والتي في 3اآلخر.

 عف برامج غربية ، أو عربية مف دوؿ أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Martine seglan, sociologie de la famille, prévue de berger, France, 1984, p180   .  

، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر الفضائيات قدية في المحتوى القيميبرامج الفضائيات العربية: قراءة نرحيمة عيساني،    2
 .6، ص 12/12/2007-11العربية واليوية الثقافية، جامعة الشارقة ، 

.7، ص المرجع السابقرحيمة عيساني،   3  



المجتمع وقيم الخصوصية احترام مبدأي الثاني                       الفصل  
 

110 
 

 خالصة: 

 وفؽ المسؤولية االجتماعية،  ؛تعمؿ أخالقيات اإلعالـ  عمى تأطير الحرية المطمقة لوسائؿ اإلعالـ 

بالحرص عمى باالستعانة  بآليات عديدة  التنظيـ الذاتي المتمثؿ في االتحادات النقابية ومجالس اإلعالـ  

 .احتراـ خصوصيات األفراد وكرامتيـ ، وفؽ قيـ وعادات المجتمع  



 
 الفـصـل

 

 الثالث
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 تمهيد:

ّالراىفّ،ّعفّلدورّالكبيرّالذيّيمعبوّاّفّ إ االعالـ،ّوخاصةّالفضائياتّّالخاصةّفيّالجزائرّفيّوقتنا

الممارساتّوتّوالصورةّالتيّتزيدّمفّتتبعّاألحداثّوالمجريات،ّيتطمبّالوقوؼّعمىّصطريؽّامكانيةّال

ّاالعالميةّالمختمفةّوتحديدّمفيومياّوضبطّمعاييرىا،ّبتتبعّتطوراتياّفيّالممارسةّوالتشريعّ.
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ّ.في المجال السمعي البصري : الممارسة اإلعالميةالمبحث األول

 المطمب األول: مفهوم الممارسة اإلعالمية في المجال السمعي البصري

لىّإوّممارسةّوتستخدـّالكممةّفيّالنظريةّالماركسيةّتشيرّأكممةّيونانيةّتعنيّفعؿpraxisّّالممارسة:ّ

ّبالفعؿ.ولويةّالسموؾّالفعميّفيّاكتشاؼّالمعرفةّويرتبطّىذاّالسموؾّأ

1ّواالبتعادّعفّالوعيّالزائؼّالقائـّ؛تمثؿّالممارسةّالحركةّنحوّاكتشاؼّالمعرفةّالموضوعية

ّ ّبعدد ّتتأثر ّالمينية ّالعمميّالممارسة ّوالتأىيؿ ّالمؤسسة، ّفي ّاالداري ّالتنظيـ ّمثؿ ّالعوامؿ ّمف كبير

ّفالناتجّ ّالزمالء، ّوبيف ّالمختمفة ّالمستويات ّبيف ّواالجتماعية ّالوظيفية ّالعالقات ّاتجاه ّثـ والميني،

ّاالعالميّلمقائـّباالتصاؿ.

ّّّاالعالمية  الممارسة ّالتركيزّعمىّجانبّتتعمؽّبّ: ّالمصدر، ّدوفّأعمميةّجمعّالخبرّتعدد وّزاوية

أحدّأعالـّالصحافةّ-ّويكهام ستيديعرؼّلذاّّاالخر،ّاقتطاعّجزءّمفّالخبر،ّتغييرّالسياؽّالعاـّلمخبر،ّ

أفّالصحافةّليستّحرفةّكسائرّالحرؼ،ّبؿّىيّأكثرّمفّمينة،ّوىيّليستّصناعة،ّبؿّّ-االنجميزية

ّال ّمفّطبائع ّالعمؿّعمىّرقيّطبيعة ّاألوؿ ّىدفيـ ّعموميوفّغيرّرسمييف، ّوالصحافيوفّخدـ ،ّ موىبة

ّككائفّّالمجتمع. ّولتقدمو ّلتنويرّعقؿّاإلنساف، ّأداة ّبأنيا ويصؼّالرئيسّاألمريكيّجيفرسوفّالصحافة

إفّالصحافةّمينةّالّّ-ناشرّجريدةّنيويورؾّتايمز-أخالقيّواجتماعيّعاقؿ.ّويقوؿّأدولؼّس.ّأوكس

الصداقات،ّوالّيرىبياّاألعداء،ّوىيّالّتطمبّمعروفا،ّىيّالّتقبؿّامتنانا،ّإنياّمينةّتتغاضىّتستميمياّ

ّاألالعيبّ ّولفضح ّالعاـ، ّلمصالح ّمكرسة ّفيي ّالحدود، ّأبعد ّإلى ّوالتعصب ّوالتحيز، ّالعاطفة عف

                                                           
 2004، 2،ط موسوعة علوم االنسان مفاهٌم ومصطلحات انثروبولوجٌةسمٌث تر: محمد الجوهري -شارلوت سٌمور 1

 .501المركز القومً للترجمة، القاهرة ص 
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معارضة،ّواالنحرافات،ّوالقصورّفيّالشؤوفّالعامة،ّوتتعامؿّبروحّالعدؿّواالنصاؼّمعّأصحابّاآلراءّال

 1مينةّشعارىا"ّليكفّىناؾّنور"

ّّتيسير أبو عرجةويشيرّالدكتورّ ّبإشػراؾّالمصػادرّالمختمفػةّّ؛القنػواتّالعربيةّإلىّمحاولة وىػيّتقػوـ

ياّتقػدـّإعالمػاّ،ّمحايػداّمينيػاّوّلكػفّالحياديػةّفيّاإلعػالـّمسػألةّن ّ�حػوؿّالقضػاياّالمطروحػة،ّأفّتثبػتّأ

ذاّكػػافّ التعريؼّبالحدثّواإلشارةّإليو،ّونقموّخاضػػعةّلمجػدؿ،ّوفيّاألغمػبّأنػوّالّيوجػدّإعػالـّمحايػد،ّوا 

ػةّوطبيعػةّالجيػاتّطريقػةّعػرضّاألخبػار،ّوالتكػرار،ّوحجػـّالتغطيّإالّأفّ ّإلىّالمشاىد،ّيعدّعمالّمحايدا

ىمػاؿّجوانػبّأخػرى،ّكػؿّذلؾّيدخؿّّالمتحدثػة،ّوتغميػبّجيػةّعمػىّأخرى، والتركيػزّعمػىّجانػبّبعينػو،ّوا 

ّيكػوفّاألداءّاإلعالمػيّعمػىّقػدرّالمصػالح،ّمصػالحّالجيػةّ ّىنػا فيّبابّغيابّالحياديػةّفيّاإلعػالـ.

مالكةّمفّتحالفػاتّأوّقرابػاتّأوّمصػالحّاقتصػاديةّوسياسػيةّالمالكػة،ّومصالحّمفّيرتبطّمعّىذهّالجيةّال

،ّمصالحّمتشابكةّيراعيياّاألداءّاإلعالميّفيّأوّذاؾّعربياّأوّدولياّ،ّأوّإقميمياّسػواءّكػافّىػذاّالطػرؼّ

ّاإلعػالـّسػالحاّطريقػةّالنقػؿّوالعػرضّوالتحميػؿ،ّويصػبحّ امتالكػوّبعػدّمػفّالعيػارّالثقيػؿّخصوصػاّىػذا

ّ.2ناجحاّ،وسياًلّّرسائؿّأمراشػروطّالجماىيريػةّوالػذيوعّواالنتشػار،ّوىنػاّيصػبحّتمريػرّال

،ّرغـّذلؾّإفّسعيّالصحافةّالدؤوبّإلىّمركزّتمؾّالمينة،ّوخاصةّفيماّيتعمؽّبجمعّّومعالجةّاالخبار

ّعمّ  ّسؤاؿ ّلطرح ّمجاؿ ّىناؾ ّيزاؿ ّال ّمإا ّتصؼ ّأف ّيمكف ّالخصائصّ ّتمؾ ّكانت ّمينةّذا صطمح

profession   ّيقاؿّّّ؛ميندسّمعماريّمثالّأوّأخصائيّمساحةّأوّمحامي فموّأنؾ أوّمحاسبّفما

نؾّتحصؿّعمىّترخيصّأوّإوّمحترفاّفأ؛ّعنؾّىوّأنؾّتزاوؿّمينةّوليسّمجردّوظيفة.ّوبصفتؾّمينياّ

حتىّتتمكفّمفّأفّتسجيؿّبطريقةّما،ّوعادةّماّيتـّذلؾّبعدّإكمالؾّألحدّالمناىجّّالدراسيةّالصارمةّ

                                                           
، المكتب صناعة المعرفة وقٌود الحرٌة، رؤٌة نقدٌة فً واقع الصحافة التلفزٌونٌة العربٌةهالة اسماعٌل بغدادي،   1

 .26، ص 2022الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة، 

، ورقة بحثٌة مقدمة لمؤتمر اإلعالم المعاصر فً واألخالقٌةاإلعالم العربً، والتحدٌات المهنٌة ، تٌسٌر أبو عرجة،   2

  . 3ص  2024جوان  2-2الرؤٌة الحضارٌة وهران، الجزائر
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تزاوؿّمينتؾّ،ّورغـّأفّعمالءؾّيدفعوفّلؾّإالّأنؾّالّيمكفّأبداّأفّتنحازّليـّلمجردّأنيـّيدفعوفّلؾ.ّ

–وىوّالطرؼّالذيّعينؾّ–ؼّاألوؿّمفّالتعاقدّبمعنىّآخرّدائماّتضطرّإلىّأفّتكوفّمحايداّبيفّالطّر

وبيفّالطرؼّالثاني.ّوفيّالعديدّمفّالمواقؼّدائماّماّتمتمؾّالصحفييفّالرغبةّفيّأفّيمتزمواّالحياد،ّوىذهّ

1ّّالرغبةّىيّالتيّتدفعيـّإلىّالقوؿّبأنيـّمينيوفّمحترفوف.

نيـّينقموفّالمعموماتّمفّمصادرّمحددةّوالمطالبّإوليذاّفّالنقؿ،ّمفّالبديييّأفّيعمؿّالصحفيوفّعمى

"ّحقيقية:ّويمكفّالتثبتّمنيا،ّبؿّّتالتيّينقمياّالصحفيوفّمعموماّ؛أفّتكوفّالمعموماتّالثقافيةّتستمـز

وّيشاىدونوّأفّماّيقرؤونوّأخبارّعمىّاالعتقادّبعتادّمستيمكوّاألإومتوازنة.ّلذلؾ،ّفمفّالناحيةّالتاريخيةّ

ّتمؾّالحقيقةّمعرضةّلمخطرّوالمساومةّباستمرار.ّعمىّالمستوىّالظاىرّّليوإوّيستمعوفّأ ىوّالحقيقة.

محجوبّ،ّّلممعنى،ّربماّتكوفّالمعموماتّالمنقولةّعفّطريؽّالصحفيّحقيقيةّلكفّأساسياّاإليديولوجي

ّىيّعبارةّعفّأسسالتيّوضمفّأطرّأجيزةّاالعالـ،ّّّدائماّماّيتـّسردّالرواياتّمفّوجيةّنظرّمعينة.

فّماّيوجدّوماّيحدثّوماّأومبادئّاالختيارّوالتركيزّوالعرضّالتيّتتألؼّمفّنظرياتّضمنيةّّبسيطةّبش

2ّ.تودجيتمينيّعالـّاالجتماعّأعمىّحسبّّرّالذيّيعتبرّذاّأىمية

ّساىمت ّتتسـّّولقد ّاإلعالـ ّوسائؿ ّجعؿ ّفي ّالمعمومات ّثورة ّشكمت ّالتي ّالحديثة ّاالتصاؿ تكنولوجيا

ّ ّوغزارة ّالمناخّبالكثافة، ّىذا ّوحمؿ ّالتخمة، ّحد ّإلى ّيوميا ّالفرد ّيتعرضّليا ّالتي ّاإلعالمية الرسائؿ

اإلعالميّاآلخذّبالتناميّالكثيرّمفّاإلشكالياتّفيّالصناعةّاإلعالميةّمفّناحيةّممارساتّالمؤسسات،ّ

ويحددّ؛ّالتيّتعمؿّضمنيا،ّوأبرزّاالشكالياتّىيّأزمةّالمصداقيةّواالختالؿّفيّالمعاييرّوالقيم المهنية

ّثالثّسماتّلمصحافةّالموضوعيةّوىي:ّّماكنيرالباحثّ

                                                           
، دار الفجر للنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر، ، الصحافة الٌومجان ل شابمان، نٌك نوتال، تر: أحمد المغربً  1

 .272، ص 2،2022ط

 222، ص المرجع نفسه  2
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 الفصؿّبيفّالحقيقةّوالرأي -1

 العرضّالمتوازفّلممناقشة -2

 بيا.صحةّالبياناتّالصحفية،ّوشرعيتياّبإسنادىاّإلىّمصادرّموثوؽّ -3

ّالصحفيّمفّآرائو،ّّضرورةأفّ ماكنيرويوضحّ ّأفّيتجرد ّوالرأيّليسّمعناه ّالحقيقة، ّبيف الفصؿ

ّوبيفّ ّبنقؿّالمعمومات، ّالتمييزّبيفّجامعّاألخبارّالذيّيقوـ ّىو ّالمطموبّىنا ّإنما والتعبيرّعنيا،

الصحفيّأفّيتذكرّدائماّأنوّمراقبّلمحدثّّتيل وتايمرالمعمقيفّعمييا،ّكماّيطالبّفيّنفسّالسياؽّ

1ّوليسّمشاركاّفيو.

قدّ،ّوأفّتجريّنقدىاّالذاتيّبصورةّوماّينتظرهّالمواطفّاليوـّمفّوسائؿّاإلعالـّ:ّأفّتخضعّنفسياّلمنّ 

إذّّمستمرة،ّأفّتكوفّصارمةّمعّذاتياّبقدرّصرامتياّمعّأيةّمينةّأخرى،ّأوّمعّأيّقطاعّوطنيّآخر.

صمةّحوؿّآليةّعمميا،ّكيّنتعمـّجميعاّعمىّاألقؿّكيؼّيتـّىذاّفـّأفّتقدـّتحميالتّمعمىّوسائؿّاإلعال

ّالشروطّ ّواحدمف ّوىذا ّوالنقد. ّالذاتي ّوالتقويـ ّالمساءلة، ّعف ّبمأمف ّليست ّبأنيا نا ّتذكر  ّولكي العمؿ،

ّّ.2األساسيةّلكسبّثقةّالمواطنيف

 في المجال السمعي البصري الممارسة االعالمية المطمب الثاني: معايير حدود

ّبتطبيؽّتمؾّاأل طويّنخالقياتّيومياّدوفّخوؼّأوّانحيازّوتالصحفيّلديوّمجموعةّمفّاألخالقياتّويقـو

عمىّخمسةّضوابطّأخالقيةّمختمفةّوربماّتكوفّمتناقضةّبصورةّيومية.ّوكؿّضابطّمفّتمؾّالضوابطّ

ّ ّأيمكف ّيساير ّأف ّالخاصّبالصحفي ّالمغزى ّيساير ّال ّالّرأو ّو ّالخاصةّموز ّالسموكيات ّأو المقبولة

ّوتتمثؿّىذهّالضوابطّفي:ّبالمؤسسةّاالعالمية.

                                                           

29، 28،  ص ص 2022، منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب،اإلعالم أدوار وإمبراطورٌاتز، هزوان الو   1  
 .40، ص سابقالرجع الم، دٌنا عبد الحمٌد صابر  2
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ّالدينية،ّوالخبرةّ أوال:ّمعاييرّالصحفيّالشخصية:ّالتيّتنشأّوتتطورّلمتفاعؿّالمعقدّبيفّالتربيةّوالعقيدة

ّاالجتماعي ّإفّوجدتّوالتكيؼّالثقافيّ ّاالنتماءاتّالسياسية ّأو ّاالخالؽّ(.الشخصية مايكل  قاؿّعالـ

ّالمعاييرّاألخالقيةّلرئيس1ّّبصراحةّأفّااللتزاـّاألوؿّلمصحفيّىوّالتصرؼّكإنسافجوسفسون  ثانيا:

ّالتحرير،ّومفّالصعوبةّبالطبعّقياسّأخالقياتّرئيسّالتحرير.

ّ.خالقيةّلمالؾّالوسيمةّاالعالميةثالثا:ّالمعاييرّاأل

2ّّ.لممعمنيفالحساسياتّوالضروراتّالتجاريةّّالمعمنوف،رابعا:ّ

ّّّضلاماجدة أبو فوتشيرّالصحفيةّّ المطالعةّالمعمقةّوالواسعةّفيّآفّفيّشتىّالموضوعاتّمفّإلىّأف 

بدييياتّالعمؿّاالعالميّالمحترؼ،ّالّسيماّفيّعصرّالعولمةّالذيّيمطرّبوابؿّمفّالمعموماتّالمكتوبةّ

ّوالتيّتتطمبّاتزانًاّونضوجًاّلغربمتياّووضعياّفيّالسياؽّالمطموبّوالمرئيةّوالمسموعةّواالفتراضية

يصاؿّالمعمومةّالدقيقةّإأىميةّالمنافسةّفيّاالحتراؼّألفّعنصرّالوقتّىوّالغالبّفيّكماّتؤكدّعمىّّ

المحرريفّالذيفّّيالىّزمالئإتوجوّتالمصداقية.ّوىناّّيورّقدّيفقدّىامشّاألسبقيةّوّأفّالتّ الّ إوالصحيحة.ّ

ّالتأ ّدوف ّبرمضاف ّشعباف ّويمزجوف ّبالنابؿ ّالحابؿ ّالذيّكيخمطوف ّالمراسؿ ّمراجعة ّأو ّالمعمومة ّمف د

ّ.حصؿّعميياّفيعرضونوّلمخطرّأوّاالىانةّأوّالتيميشّمفّقبؿّمصادره

ـّعمىّاالعالميّضبطّمشاعرهّوالسيطرةّعمىّالموقؼّالمثيرّأوّالحرجّدوفّأفّيفقدّيحتّ ّحتراؼاالّكماّأفّ 

تغطيةّّىلإؿّطاقاتوّأوّيضطرّكرثةّتستحوذّكاانسانيتو.ّففيّبعضّاألحيافّيجدّالصحافيّنفسوّأماـّ

ّخبرّعفّاستيداؼّزميؿّلوّفيّمينةّالمتاعب،ّفكيؼّيتصرؼّويتابعّعممو؟ّ ّزينب ياغي:تّتبكوىنا

ّبالبكاءّوالصراخ،ّالّيمكنوّرفضّالعمؿ،ّوالّّلإلعالميصعب.ّالّيسمحّ"تمؾّىيّالمحظاتّاأل خالليا

                                                           

 72ص   ،المرجع السابقهزان الوز،   1 
 .226ص المرجع نفسه،  2
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اطالؽّالشتائـ.ّتمؾّىيّالمحظاتّالتيّالّيقوىّفيياّاالعالميّعمىّاتخاذّالقرار:ّىؿّيتابعّأـّيتوقؼ؟"ّ

1ّ {٠١ ص ٠١/٠١/٥١١٢جريدةّالسفيرّالمبنانيةّب}

ّأيةّاألخامسا:ّالمعاييرّاألخالقيةّلمجميورّ،ّالمشاىدوفّمشاركوفّفيّالفرضياتّ خالقيةّالتيّتتضمنيا

ّروايةّ ّلنشرىا ّ ّالموـّإلحدىّوسائؿّاالعالـ ّكافّالجميورّعمىّاستعدادّمثالّلتوجيو روايةّإخباريةّ،إذا

ّمعينةّأوّصورةّماّبطريقةّتسببّليـّاالنزعاجّ،ّفالبدّأفّيكونواّعمىّاستع دادّبنفسّالقدرّلتوجيوّالمـو

2ّّألنفسيـّألنيـّقدّاستيمكواّىذهّالرواية.

ّ ّالقرار ّصنع ّعممية ّأف ّكما ّالصحفييف ّاألربعلدى ّالكالسيكية ّاألخالقية ّبالنظريات ّتقدـّّ؛تتأثر التي

ومعرفةّاىتماماتّاألفرادّلموصوؿّإلىّأكبرّقدرّممكفّّ،خطوطاّعريضةّلتحديدّكيفيةّتسويةّالصراعات

ّ:3مفّعوائدّإيجابيةّتعـّالشرائحّالواسعةّمفّىؤالءّالناس

ّالفيمسوؼأوال: التفكير القائم عمى الواجب:  ّالتفكير الذيّكافّمفيوموّايمانويل كانط   كافّبطؿّىذا

الطريقةّالتيّتمكننيّأيضاّمفّأفّتصبحّالّيجبّأفّتتصرؼّإالّفيّمثؿّىذهّّالحتميةّالقاطعة،ّوّىي

أفّالناسّيجبّأفّترقىّإلىّمستوىّمعاييرّالسموؾّاألخالقيّكانط كماّيرىّمقولتيّبمثابةّقانوفّعالميّ.

ّألنيـّأفرادّطيبوفّ،ّوليسّبسببّالعواقبّالتيّقدّتنتج.

ّفيّأخالقياتّالصحافة:ّاألسسّالفمسفيةّلمحصوؿّعمىّوسائؿّاالعالـّّجون سي ميريليكتبّوىناّّ

ّ

                                                           

، مقال بمجلة الحوار العربً، السنة الثانٌة، وأخالقٌاتاالعالم العربً بحاجة الى نهضة واحتراف  ،ماجدة أبو فاضل   

 .4ص    2005، دٌسمبر 23العدد 
 .227ّص،ّالمرجع السابق،ّجيفّتشابمافّ  2

، دار وائل المسؤولٌة االجتماعٌة وأخالقٌات األعمالطاهر محسن منصور الغالً ، صالح مهدي محسن العامري،   3

 .248،ص2005، 2للنشر، عمان، االردن، ط
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ذاّقمناّبكسرىاّفنكوفّغيرّأخالقييفّ" 1ّاالخبارية"ّإذاّاتبعناّالقواعدّفنحفّبذلؾّنكوفّأخالقييفّّ،ّوا 

الفالسفةّالبريطانييفّّجيريميّبنتاـّوجوفّ مفّأصحابّىذهّالنظرية التفكير القائم عمى الغايات: ثانيا:

ّوكتبّ ّالناسّ، ّمف ّعدد ّألكبر ّالسعادة ّيحققوا ّالناسّيجبّأف ّأف ّالذيّاعتقد كميفورد ستيوارتّميؿ

ورفاقوّ"ّالّيمكفّتجاىؿّدراسةّالتفكيرّالقائـّعمىّالغاياتّفمبدأهّفيّحقوؽّاألقميةّيجبّأفّّكريستينز

ّ.ّألفّالتفكيرّالقائـّعمىّالغاياتّيعمؿّعمىّتوجيوّصانعّالقرارّلمنظرّف يّجميعّمساراتّالعمؿّيحتـر

فيّرأيّمايكؿّجوزيفسوفّحيثّيمكفّّالممكنةّوالموازنةّبيفّالفوائدّواألضرارّالتيّقدّتنجـّعفّكؿّبديؿ.

ّّ.التالعبّبالنظريةّمفّخالؿّخدمةّالمصالحّّالذاتية

وجدتّفيّ:ّعمىّاآلخريفّالقياـّبماّيجبّأفّتقوـّبوّ،ّىذهّالقاعدةّالحاكمةّنظرية القاعدة الذهبية ثالثا:

تعاليـّالدياناتّالكبرىّفيّالعالـ،ّيكتبّمايكؿّجوزيفسوف،ّإذاّكنتّالّتريدّكذباّاوّخداعاّفالّتكذبّأوّ

ذاّكنتّتريدّمفّاآلخريفّالحفاظّعمىّالتزاماتيـّلؾّ،ّفيجبّعميؾّأفّتحافظّعمىّ الّتخدعّاآلخريفّ،ّوا 

2ّّ.االلتزاماتّالخاصةّبيـ

الذيّيرىّأفّالفضيمةّفيّاالعتداؿّ،ّوالعثورّعمىّوسيطّبيفّ:  رابعا: نظرية الوسيط الذهبي ألرسطو

االفراطّوالتفريطّ.ّويكتبّلويسّألؼّدايّ"ّأرسطوّلـّيكفّيدافعّّعفّقبوؿّوّإجماعّلطيؼّ،ّقائـّعمىّ

3ّضعؼّالتفكيرّأوّوسطّمفّبيفّالمثؿّلمتسويةّ.

                                                           
، ص 2022، 2، دار الفجر للنشر والتوزٌع ،القاهرة،طأخالقٌات الصحافةجٌن فورٌمان، ترجمة:محمد صفوت حسن،   1

 .225،226ص 

 .227،228، ص ص سابقالرجع المجٌن فورٌمان،   2

 .229المرجع نفسه، ص   3
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ّ ّأثناء ّسميمة ّأخالقية ّقرارات ّاتخاذ ّفي ّالنظرية ّالجوانب ّىذه ّطريؽّ"تساعد ّعف ّ ّاالعالمية الممارسة

ّبناءّ ّالقراراتّاالخالقية ّاتخاذ ّالتيّىيّجانبّعمميّوميدافّيعمـ ّإلىّالممارسة ّإضافة التفكيرّالحاسـ

ّعمىّالمواقؼّالتيّتعترضّّالصحفيّأثناءّأدائوّلميامو.

ّأفّمفّبيفّاألمورّالتيّتتعمؽّّبالصحفييفّطريقتيـّفيّالتعامؿّمعّالكممبيير بورديويرىّ ات،ّفعبرّ"

ّالكمماتّيتيحّليـّ ّباستخداـ الكممةّيخمؽّالصحفيّمؤثراتو،ّويمارسّعنفوّالرمزي،ّوبالتاليّفإفّالتحكـ

إمكانيةّالحدّمفّآثارّالعنؼّالرمزيّالذيّقدّيمارسونوّطوعا،ّأوّكرىا،ّوالعنؼّالرمزيّىوّذلؾّالعنؼّ

مارسوّجيالّبممارستو،ّوكمماّازدادّمفّالذيّيطب ؽّبجيؿّ،ّوبسببّالجيؿ،ّويزدادّتأثيراّكمماّازدادّمفّي

ّ ّتكمفّيخضعّلوّجيالّبخضوعوّلو، ّالوعي،ّوىنا ّوقمو الصحفيوفّيساىموفّفيّانتقاؿّأشكاؿّالجيؿ،

ّّ.1مسؤوليتيـ

ّبعضّاالفكارّلمممارسةّالصحفية:ّعزي عبد الرحمانويقترحّالدكتورّ

ّ؛والمنطقييّقرارّقـّبممارسةّالتفكيرّالنقديّواالسموبّالمنيجيّأفيّ-

ّ؛القاعدةّالذىبيةّىيّافضؿّحكـّضعّنفسؾّفيّمكافّاآلخريف-

ّ؛الوالءّلمجميورّ-

ّ؛خدمةّالحقيقة-

ّ؛الثقةّبيفّالصحفييف-

ّ؛عدـّاستغالؿّالناسّلجمعّالمعمومات-

ّ؛الحياد-
                                                           

  1 40،ّصّالمرجع السابقايناسيوّرامونو،ّ 
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ّ؛رفضّاليداياّاوّالعالواتّاالستثنائية-

ّ.1مراعاةّالخصوصيةّّمعّقيمةّالمعموماتّلمجميور-

ّرئ نفسي إّن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم رّبي إّن رّبي غفور ب  ا أ  وم  العزيزّ}ّّ ّامرأةوسؼّبؿّلـّيقمياّي

حتىّقاؿّحافةّّويتجاوزّالصحفيوفّالخطوطّالحمراءّأفّتخطئّالصّ يمكفّّيوسؼّّورةس53اآليةّّرحيم{ 

ّأصبحتّالتضحيةّبالحقيقةّمفّأ "ّ خبارّالغريبة،ّبؿّثارةّواألجؿّاإلأحمدّمختارّأمبو}صحفيّسوداني{

2ّّ.فكارّالمسبقةّوالغرائزّالدفينةّأمراّجارياجؿّالفضائحّاعتماداّعمىّاألأوحتىّمفّ

ّفقدّأشارتّعديدّمفّالدراساتّاإلعالميةّإلىّأفّآلياتّالعمؿّداخؿّالمؤسسةّاإلعالميةّترتبطّ"بالمراقبةّ

ّ ّالتنشئة ّأدوات ّاألخيرة ّىذه ّتشمؿ ّإذ ّاألخبار، ّغرفة ّفي ّالضبطّّ،االجتماعيةاالجتماعية وعمميات

والتكويفّاإلعالميّّوالفتراتّّ؛االجتماعيّ،ّوتتضمفّآلياتّالتنشئةّاالجتماعيةّكيفيةّااللتحاؽّبالمؤسسة

التدريبيةّّالتيّيخضعّلياّالمرسؿ،ّواالقتداءّبالعامميفّالقدماءّوحضورّاالجتماعات،ّوالتعودّعمىّتقاليدّ

لضبطّاالجتماعيّ،ّفتشمؿّنظاـّالسمـّاليرميّوتوزيعّاألدوارّالتيّوأعرافياّّالخّأماّعناصرّا؛ّالمؤسسةّ

ّوىذاّمعناهّأفّمردّمفّخاللياّيتـّإنجازّالعمميةّاالخباريةّوالترقياتّواالمتيازاتّوالعقوباتّوغيرىاّ،ّ

ّاستقالليتياّالنفوذ ّليس ّالوسيطية ّاالعالمية ّالنخبة ّبو ّتحظى ّالذي ّلياّّ؛الرمزي ّالجميور ّدعـ أو

3ّبالضرورة،ّبقدرّماّيرتبطّبالرأسماؿّاالقتصاديّ.

                                                           
 .501ّ،503ّصّص، سابقالرجع الم ،جٌن تشابمان 1

، 2،ط2008، الدار العالمٌة للنشر والتوزٌع، الجٌزة، الممارسة الصحفٌة فً االعالم العربًعبد الحلٌم موسى ٌعقوب ،   2

 .286ص 

، مقال  قراءة فً هوٌة وسوسٌولوجٌة الفضائٌات فً المنطقة العربٌةعبد الرحمن عزي ، الرأسمال الرمزي الجدٌد ،   3

، ص ص  2008، 2بٌروت، ط فً كتاب ثورة الصورة المشهد االعالمً وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الوحدة العربٌة،

227،228. 
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أفّبعضّاالنتياكاتّلممسؤوليةّالصحفيةّتتـّعفّطريؽّّ؛ويرىّجوفّىاتمنجّفيّكتابوّأخالقياتّالصحافة

ّ.1الحذؼّأكثرّمماّتتـّعفّطريؽّاالضافة

ّطارّقانوفإفّلـّيكفّفيياّكمياّفيّإّ؛لـّتوضعّالسياساتّاالعالميةّالعربيةّفيّمعظـّاالقطارّالعربية

ّالدستور ّبيف ّموزعة ّوبقيت ّشامؿ، ّواالنظمةّ،موحد ّالعقوباتّ؛والقوانيف ّالمطبوعاتّّ؛وقانوف وقانوف

والتعميماتّاالداريةّوغيرىاّمماّأدىّإلىّافتقادّإلىّنسؽّقانونيّشامؿّيحكـّىذهّالسياسات،ّوينسؽّبيفّ

ّالموق ّوحدة ّمف ّإطار ّفي ّالمتعددة ّوانسجاموجوانبيا ّالقوانيفّّ.ؼّالقانوني ّبتوفر ّليست ّالعبرة ّأف كما

التيّتعكسّروحّالتشريعاتّلصالحّالنظاـّاإلتصاليّذاتوّّ؛والتشريعاتّ،ّولكفّالعبرةّبالممارساتّالفعمية

ّظؿّ ّفي ّالحرياتّاالعالمية ّقيمة ّفما ،ّ ّأىداؼّالنظاـ ّلتحقيؽ ّالسميـ ّالتفاعؿ ّامكانية ّلمكوناتو وتوفر

ّفية؟حكاـّالعّراأل

رغـّاختالؼّظروؼّكؿّقطرّعربيّعفّاآلخر،ّورغـّالجانبّالقطريّالواضحّفيّالسياساتّاالتصاليةّ

ّوبنيتياّيمكفّتمخصيياّبماّيمي:ّالعربيةّفيناؾّأوجوّتشابوّفيّظروفياّ

 ؛فشؿّسياساتّاالعالـّّفيّتأديةّالدورّالتنموي -1

 2ّ؛عدـّامتالؾّسياساتّاعالميةّمصاغةّومعمنةّعمىّالمدىّالطويؿ -2

 ؛يّالعاـّفيّصياغةّالسياساتّاالعالميةأواستبيافّالّرعدـّاالعتمادّعمىّالدراساتّوالبحوثّ -3

 .3عدـّاالىتماـّّالكافيّلمسياساتّاالعالميةّبالحراؾّاالجتماعيّّوبحاجاتّالناسّوطموحاتيـّ -4

                                                           
 .33، ص 2993كمال عبد الرؤوف، القاهرة، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع،  ، تر:أخالقٌات الصحافةجون ل.هاتلنج،   1

، دار المعرفة الجامعٌة، ، التطبٌقات-االتجاهات النظرٌة-االعالمٌة، المفاهٌم السٌاساتبو شنب، أجمال محمد   2

  .228، ص 2009االزارٌطة، مصر، 

 .229المرجع نفسه، ص   3
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ّ ّوجمع ّانتقاء، ّعممية ّفي ّالمعايير ّمف ّمجموعة ّالتمفزيونية ّالقنوات ّتطبؽ وتحريرىاّّاألخبار،كما

ّويقسمياّالباحثيفّإلىّفئتيف:

ّلمبّ  ّصالحا ّيكوف ّحتى ّالخبر ّفي ّتوافرىا ّالواجب ّاألساسية ّالمعايير ّالجدة،ّّثأوال: ّفي والمتمثمة

ّوالحالية،ّواألىمية.

والحكـّبصالحيتياّومنيا،ّّآخر،والتيّيتـّعمىّأساسياّتفضيؿّخبرّعمىّّالتفضيمية،ثانيا:ّالمعاييرّ

1ّغرابة،ّالشيرة،ّالصراع.القرب،ّالضخامة،ّال

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.88، ص المرجع السابق، دٌنا عبد الحمٌد صابر  1  
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 المشهد االعالمي السمعي البصري في الجزائر وتشريعاته  : تطورالمبحث الثاني  

 الخوصصة البث الفضائي والمطمب االول : 

ّفييـ،وسائؿّاالتصاؿ،ّوخاصةّالتمفزيوف،ّعمىّعقوؿّالمشاىديفّلوّتأثيرّمباشرّوغيرّمباشرّىيمنةّّإفّ 

1ّاالجتماعية،ّوالتربوية.وعمىّالمدىّالبعيد،ّكذلؾّلوّانعكاساتوّعمىّالقيـ،ّاألخالقية،ّوالسموكية،ّوالقيـّ

ّالتكاثرّالالفتّ الفضائيات: ّنجـّعنيما ّقد ّإضافةّإلىّتقنيةّالضغطّالرقمي، إفّبثّالبرامجّفضائيا،

باألجيزةّّ؛ىّالمشغميفّاىتماماّبالغالممحطاتّالتمفزيونيةّوتفكؾّاالحتكاراتّفيّىذاّالحقؿ.ّلقدّأيقظتّلد

فّتتبع،ّأفماّكافّعميياّإالsoftwareّّالمحتوىّّالبرمجياتأماّ؛ّّ HARDWAREوالمعداتّ"ّالحاوية"ّ

 .ولكفّفيماّيخصّالبرامجّفمـّيوجدّتغييرّيذكر

ّنظاـّّ،إفّالمستقبؿّىوّلمفضائيات وتأكيداّعمىّذلؾّأطمقتّمصرّقمريفّصناعييفّخاصيفّبياّ،ّأما

ّغيرّمحدود ّعددا ّيمثؿّفيّالنياية ّذاؾّما ّوتوسعو. ّانتشاره ّفيّذروة ّقنواتّالبثّّ؛عربساتّفيو مف

قمارّالصناعيةّالعربيةّواالجنبيةّىماّفّنظاميّاألأجنبية.ّالحاصؿّالجاىزةّألجؿّالمحطاتّالعربيةّواأل

ّسات.ّعربساتّونيؿ

موافقةّالدولةّعمى2ّّفّجميعّالمحطاتّالفضائيةّالعربيةّىيّعمىّالقمرّالصناعيّعربسات.أمفّالمعموـّ

وىذاّنتيجةّاالصالحاتّالتيّطالبّّانشاءّمحطاتّتمفزيونيةّخاصةّ،ّولكفّمعّالتقيدّببعضّااللتزامات

3ّ،ّالثقافية–بياّالالعبوفّالسياسيوفّورجاؿّاالعماؿّاوّالالعبوفّفيّالمجاالتّاالجتماعيةّ

                                                           
، 47مجلة األكادٌمً، العدد، مقال فً ، مخاطر وانعكاسات الفضائٌات وتأثٌرها فً الشبابعبد الكرٌم لعٌبً الربٌعً  1

 .227ص
، دار 4112-0691،  التلفزٌونات الفضائٌة العربٌة ، نظام اعالمً متطور ثرٌا جعٌبس، تر: فارس م، ضاهر  2

 .287 286، ص ص 2،2009الفارابً، بٌروت،ط
 330ص  ،سابقالمرجع الثرٌا جعٌبس،   3
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عرؼّالعالـّالعربيّالتمفزيوفّفيّخمسينياتّالقرفّالماضي،ّوكانتّدولةّالعراؽّأولىّالدوؿّالعربيةّالتيّ

ّالمحطاتّالتمفزيونيةّعاـّ ظيرت خرىّوتأخرّظيورّبالدوؿّاألّ؛تابعّظيورّالتمفزيوفـّثـّت1956ّبيا

وتصؿّالفجوةّالزمنيةّبيفّتاريخّمعرفةّّاولىّالدوؿّوتاريخّمعرفةّّ؛1984التمفزيوفّفيّموريتانياّالىّعاـّ

فيّالنموّاالعالميّّ؛بيفّالدوؿّالعربيةّعاـّويعكسّىذاّحالةّالتبايفّما28ّآخرّالدوؿّالعربيةّحواليّ

ربعةّقوانيفّتحكـّنموّأّويوجدّ؛ىميةّبالنسبةّلممواطفّالعربيأئؿّاالعالميةّاالكثرّالمتصؿّبإحدىّالوسا

ّوتطورّىذهّالوسيمةّداخؿّالوطفّالعربي:

ّ؛/ّالنظرّلمتمفزيوفّكرمزّمعب رّعفّاالستقالؿ:ّارتبطتّنشأتوّبحركاتّالتحررّالوطني1

ّ؛ىـّلمسيطرةّعمىّالرايّالعاـاأل/ّعدّالتمفزيوفّاآللية2ّ

ّ؛قرارّمبدأّالتعدديةّفيّمجاؿّالتمفزيوفإ/ّالتحفظّفي3ّ

ّمباشرة./ّالسيطرةّالحكوميةّعمىّالتمفزيوفّبصورةّمباشرةّوغير4ّ

عبرّعددّمحدودّمفّالقنواتّّ؛وقدّظؿّالتمفزيوفّداخؿّالدوؿّالعربيةّيعتمدّعمىّتقديـّخدماتوّاالرضية

ّليدخؿّالتمفزيوفّالعربيّعصرّّ؛1بساتعندماّتـّاطالؽّالقمرّالصناعيّالعربيّعّر1984ّحتىّعاـّ

ّرضيّ،ّوولدتّفكرةّانشاءّقمرمفّتاريخّمعرفةّالعربّلمتمفزيوفّاأل؛ّالفضاءّفيّمدةّزمنيةّقصيرةّ

فيّمدينةّبنزرتّبتونس،ّولـّتيز1967ّّصناعيّعربيّفيّاجتماعّلمجمسّوزراءّاالعالـّالعربّعاـّّ

مفّقناعاتّالعربّبضرورةّايجادّجيازّاتصاليّعربيّمشترؾّيعكسّالقناعاتّالقومية،1967ّّىزيمةّ

اجتماعّلوّفيّّوؿأفيّّ؛قمارّاالتصاؿأوقدّتبنىّاتحادّاذاعاتّالدوؿّالعربيةّفكرةّاالستعانةّبتكنولوجياّ
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ّ ّعاـ ّلكفّّ؛1969الخرطوـ ّالعربية، ّالدوؿ ّجميع ّبيف ّتجمع ّتمفزيونية ّشبكة ّانشاء ّفي ّالحمـ وكاف

 .1العربيةّلـّتترؾّمجاالّلتنفيذّىذاّالمشروع–الخالفاتّالعربيةّ

إفّوجودّالفضائياتّيرتبطّبالبنيةّاالجتماعيةّ،ّوعمىّىذاّاألساسّ،ّفإفّالقوؿّأفّاإلعالـّالفضائياتّ

2ّ.نعكاسّلالجتماعيّأمرّمبررّمفّالناحيةّالسوسيولوجيةّا

مفّالمحطاتّالتمفزيونيةّعبرّاألقمارّالصناعيةّّ؛أصبحتّالمنطقةّالعربيةّكمياّتحتّتغطيةّعددّكبير

ّ.3ومفّتمؾّالمحطاتّماىيّأجنبيةّأوّممولةّعربياّومنياّماّىوّحكوميّ؛المباشرة

ّالقنوات الفضائية ّتطور ّساعد ّقد ّاالتصاؿ: ّاألّ؛تكنولوجيات ّعمىّوبخاصة ّلالتصاؿ ّالصناعية قمار

ّأقمارّ ّإطالؽ ّعف ّعاجزة ّالمتخمفة ّكانتّالدوؿ ذا ّوا  ّتزايد، ّفي ّوىي ّعشراتّالقنواتّالفضائية، ظيور

4ّقمارّالصناعيةّالعاممةّ.تمجأّالىّتأجيرّقنواتّمفّاأل؛ّصناعيةّفإنياّمفّأجؿّإنشاءّمحطاتّفضائيةّ

عبارةّعفّجيازّيطمؽّمفّاألرضّّو،ّوىّ satelliteيرتبطّمصطمحّالقنواتّالفضائيةّبالقمرّالصناعيّ

بواسطةّاليوائياتّالفضائية،ّأماّالتيّيتـّاستقبالياّ؛ّإلىّالفضاءّ،ّوتمحؽّبوّمحطةّأرضيةّتبثّالبرامجّ

ّالفضائية ّلمقناة ّاالصطالحي ّالتعريؼ ّاعتّ؛ ّالتي ّالحديثة ّاالتصاؿ ّمظاىر ّالبثّفيي ّأقمار مدت

ّ،الصناعيةّوسيمة ّوىيّأكثرّوسائؿّالبثّسرعة،ّّ ّوآني، ّبشكؿّمباشر، ّاإلعالمية فيّإيصاؿّرسائميا

ّإلىّ ّالمعمومات ّإيصاؿ ّفي ّالحديثة ّوالتكنولوجيا ّالصناعية، ّاألقمار ّتقنيات ّعمى ّتعتمد ّلكونيا ودقة

                                                           
ص ص 2022، 2، دار اسامة للنشر والتوزٌع،، طلعربٌةاالبداع االعالمً فً الفضائٌات ابشرى جمٌل اسماعٌل،   1

285/286. 
، مقال  قراءة فً هوٌة وسوسٌولوجٌة الفضائٌات فً المنطقة العربٌةعبد الرحمن عزي ، الرأسمال الرمزي الجدٌد ،   2

، ص 2008، 2بٌروت، ط فً كتاب ثورة الصورة المشهد االعالمً وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الوحدة العربٌة،

228. 

 .83ص   2999،دار الشروق للنشر والتوزٌع،2، حرب المحطات الفضائٌة، ط 4111عام اٌاد شاكر البكري،   3

، 2020، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، مؤسسات االعالم واالتصال، الوظائف، الهٌاكل، األدوارجمال العٌفة،  4

 .262ص 
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العمماءّأنياّالقنواتّالتمفزيونيةّّويعرفياّالبعضّمفّالمشاىديفّبشكؿّمتنوع،ّومستمرّعمىّمدارّالساعة.

ّعبر ّلمجميع، ّالمتاحة ّالمفتوحة ّمّالفضائية ّوتستقبؿ ّالصناعية، ّدوفّاألقمار ّالالقطة ّاألطباؽ ف

ّوعبر1ّّاشتراكات. ّمحطاتّاالرساؿ ّمف ّالفضائية ّالقنوات ّالتقاط ّمف ّيمكف ّالفضائي ّالتمفزيوني والبث

ّ.2يةّالفرديةّدوفّأيّوسيطّسوىّوجودّجيازّاليوائياالقمارّالصناعيةّمباشرةّإلىّاالجيزةّالتمفزيون

ّقدمتّالفضائياتّالعربيةّالعامة،ّوالمتخصصةّماّيعرؼّبظاىرةّاالنفتاحّاإلعالمي،ّبمعنىّاالطالع،

ّأنماطّتفكيرّودرجةّتقدـّورقيّشعوبّأخرىّفيّمختمؼّالمجاالتّالسياسية،ّّوالتعرؼّعمىّثقافات،ّوّ

ّواالجتماعية ّواالقتصادية، ّزيادةّ، ّإلى ّيؤدي ّالذي ّاألمر ّوحضاريا، ّفكريا، ّالمتقدمة ّلمشعوب والتقنية

3ّالتحفيزّلتطويرّالمجتمعّبوجوّعاـ،ّوحيادّالمشاىدّبوجوّخاص.

سمبياتّالفضائياتّفتمثمتّفيّغموضّاألىداؼّالتيّتأسستّالفضائياتّمفّأجميا،ّسوءّالتخطيطّأماّ

ّالتشابوّمعّالقنواتّالمحميةّاالرضية،ّالعقميةّالتجارية،ّّوضعؼّاالدارة،ّالتبعيةّاالعالميةّالتكنولوجية،

ّالحساسيةّالسياسية،ّالعالقةّالمفتقدةّوعدـّالثقةّبيفّمعظـّالفضائياتّالعربيةّوالجميور،ّضعؼّاالىتماـّ

4ّببناءّىويةّوشخصيةّمتميزةّلمفضائياتّالعربية،ّافتقادّالحوارّالفكريّوالسياسي،ّالترديّاألخالقي

ّاالختصاصييفّفيّإعطاءّالتمفزيوفّصبغةّالفعؿّاالجتماعيّحيثّيحددوفّأفّالتمفزيوفيذىبّبعضّ

ّ
                                                           

، دار غٌدا للنشر والتوزٌع، أثر القنوات الفضائٌة فً القٌم االجتماعٌة، والسٌاسٌة ،عبد هللا فتحً الظاهر، علً أحمد  1

 .30،  ص 2023عمان، 
، 2،جسور للنشر والتوزٌع ، الجزائر، ط مدخل إلى وسائل االعالم واالتصال، نشأتها وتطورهارضوان بلخٌري،   2

 .260، ص 2024

  3 .87، ص سابقال المرجععبد هللا فتحً الظاهر،  

،ّدراسةّعفّدورّالفضائياتّالعربيةّفيّاالعالم العربي والوعي السياسي لممراهقينإماـّشكريّابراىيـّأحمدّالقطاف،ّ  4 
ّ.82ص2009ّتنميةّالوعيّالسياسيّلمطالب،ّمركزّاالسكندريةّلمكتاب،ّاالسكندرية،ّ
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ّ.1ذاّمسؤوليةّفيّالحياةّاالجتماعيةّّاجتماعينوّفاعؿّأعمىّّ

وضبطّأنشطةّالمؤسساتّالسمعيةّالبصريةّ،ّوتسيرّعمىّ؛ّإفّالدوؿّالغربيةّتممؾّىيئاتّمستقمةّلمتحكيـ

والذيّبموجبوّسمحّلياّّ،(chaier de charges )الشروطّأوّاألعباءّّدفعياّلاللتزاـّبماّيقتضيوّدفتر

ّ،بالبثّ،ّفبجانبّالسمطةّالقضائيةّالتيّتسيرّعمىّتطبيؽّالتشريعاتّالقانونيةّالمنظمةّلمعمؿّالتمفزيوني

ّوتعدلوّوتصوفّأدبياتو.

ّالقنواتّالتمفزيونيةّ تنشطّفيّشبوّفراغّقانوني،ّوفيّظؿّغيابّىيئاتّمستقمةّفاعمةّفيّّ؛العربيةبينما

والسمطاتّ،2ّمجاؿّالتحكيـّوالضبطّ،ّباستثناءّبعضّالدوؿّالعربيةّالقميمةّجدا،ّوالتيّتكادّتكوفّاستثناءّ

لىّالسوؽّمفّدوفّتأطيرّقانونيّمناسب،ّوأصبحتّالّتتدخؿّإالعموميةّفقدّسممتّالقنواتّالتمفزيونيةّ

 .3الّإذاّاخترقتّالخطوطّالحمرّالمرسومةّلياّفيّالمجاؿّالسياسيشأنياّإ

تشترطّجميعّالحكوماتّالعربيةّإلطالؽّأيةّمؤسسةّإعالميةّسواءّكانتّصحيفةّأوّإذاعةّأوّفضائيةّ

ّوّبترخيصّمفّوزارةّأبتأسيسّمؤسسةّإعالميةّمفّالناشريفّأوّالمؤسسيف،ّّالحصوؿّعمىّالتصريح

4ّّالحكوميةّالمنوطّبياّإصدارّمثؿّىذهّالتراخيص.االعالـّأوّالييئةّ

 قميؿ عدد واصؿ قد كما والتمفزة،ّاإلذاعة مؤسسة عمى سيادتيا الجزائر استردت ، 1962 أكتوبر 28 في

 وفي .الفرنسييف مف اكتسبوىا قد قميمة وبخبرة كبير، بتحديّتسييرىا الجزائرييف واإلطارات التقنييف مف

                                                           
 .292المرجع نفسه، ص  1

، مقال فً كتاب  العربٌة بٌن التجانس الثقافً والنسبٌة الثقافٌة تلفزٌون الواقع فً المنطقةنصر الدٌن لعٌاضً ،  2

 266، ص 2008، 2بٌروت، ط ثورة الصورة المشهد االعالمً وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الوحدة العربٌة،

 .267، ص المرجع نفسه  3

، المكتب الصحافة التلفزٌونٌة العربٌةصناعة المعرفة وقٌود الحرٌة، رؤٌة نقدٌة فً واقع هالة اسماعٌل بغدادي،   4

 .24ص ،2022الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة، 
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 فقامتّ،تاالستثمارا مجاؿ في ودخمت ؛الجزائري والتمفزيوف اإلذاعة مؤسسة تطورتّأوت مف الفاتح

ّالوطف.ّربوع كامؿ إلى البث لتوسيع الالزمة التقنية الوسائؿ باقتناء

 ثنائي البث مف انتقمت التيّالثالث والعالـ،ّالعربي الوطف في األولى الدوؿ بيف مف الجزائر كانت ولقد

 إعادة تمت 1986 سنة وفي  1979 سنة فيّذلؾ وكاف المموف، البث إلى) واألسود األبيضّ(الموف

 مؤسسة منيما لكؿ وأصبح التمفزيوف، عف اإلذاعة انفصاؿ تـ ذلؾ،ّوبمحض الوطنية، المؤسسات ىيكمة

 شخصية لياّالجزائري، لمتمفزيوف العمومية المؤسسة تأسست 1986 جويمية 01 وفيّ.بذاتيا مستقمة

 عمى البث احتكار وتمارس مالي،ّوتجاري صناعي طابع ذات مؤسسة وىي E.P.I.Cّواستقالؿ معنوية

ّّ.1الوطني التراب كؿ في التمفزيونية البرامج ّرقـ ّالتنفيذي ّالمرسوـ ّجاء ّالطابع91/101ّّوقد ليؤكد

ّ،ّ ّكاإلعداد ّالنشاطات ّكؿ ّتتضمف ّالعمومية ّلمخدمة ّمؤسسة ّباعتبارىا ّلممؤسسة ّوالعمومي الحكومي،

ّاإلعالـ،ّ ّوىي ّمحددة، ّغايات ّألجؿ ّالوطني ّالتراب ّكامؿ ّعمى ّلمبرامج ّوالتوزيع، ّواإلنتاج، واإلثراء

ّالم ّوعمى ّوالترفيو، ّاالجتماعيّوالتثقيؼ، ّاالتصاؿ ّوتشجيع ّالمعمومة، ّواستقاللية ّتعددية، ّضماف ؤسسة

ّمختمؼّ ّتغطية ّإلى ّإضافة ّالسياسية، ّنشاطاتّالحياة ّتغطية ّبمعنى ّوىيئاتيا، ّالحكومة ّقبؿ ّمف المعد 

أفّالمؤسسةّالوطنيةّلمتمفزيوفّفيّالجزائرّ،ّومنذّعاـّّشطاح محمدجوانبّالحياة،ّومفّمالحظاتّد.ّ

ّتصدر1991ّ ّأوّلـ ّمراسيـ، ّتعيدّبشأنيا ّإنشاءّّقرارات ّرغـ ّالداخمي، ّنظاميا ّفي النظر

ّلمقطاعّ Canal Algérieالفضائيتيف ّالتمفزيوف ّمجاؿ ّلفتح ّتباشير ّىناؾ ّتكف ّولـ ّالثالثة، ّوالجزائرية ،

ّأفّالمشروعّالتمييديّلقانوفّاإلعالـّ ّيرىّالنورّلم حّإلىّإمكانيةّفتح2002ّالخاص،ّرغـ ،ّوالذيّلـ

التابعةّلعبدّذاتّالطابعّالترفيييّالتثقيفيّّ،ّوىناّشيدتّالساحةّبروزّقناةّالخميفة2ّعّأماـّالخواص.القطا

بدوفّرخصةّ،ّوأغمقتّبعدّثمانيةّأشيرّمفّافتتاحياّبسببّعبرّالساتؿّىوتبردّالمومفّخميفةّّمفّفرنساّ

                                                           

،  رسالة ماجٌستٌر، لبرامج الموضوعاتٌة نموذجا، االتفاعلٌة ووسائلها فً التلفزٌون الجزائريتومً فضٌلة،   1  

 .228، ص 20007/2008جامعة الجزائر، 

،  Canal Algérieدراسة حالة ،آلخر فً الفضائٌات العربٌة إشكالٌة الهوٌة والحوار مع ا محمد شطاح،   2 

 .426،ص  والجزائرٌة الثالثة
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ّالخميفة ّمجموعة ّّّ.1ّافالس ّحالو ّعمى ّالوضع ّوظؿ ّسنة ّالساحة2011ّحتى ّشيدت عالميةّاإلّ

والذيّأعربّ،2011ّأفريؿّ في بوتفميقة العزيز عبد" الجميورية رئيس الخطابّالذيّألقاهّبعدالجزائريةّ

ّالبصري ّالسمعي ّالمجاؿ ّفتح ّالسمطة ّنية ّعف ّمتخصصةّّ؛فيو ّموضوعاتية ّبقنوات ّدعمو ّخاللو مف

ّوالمتنوعة ّالمتعددة، ّاآلراء ّلجميع ّعفّالجنحّالصحفيةّ؛إضافةّومفتوحة ّالتجريـ ّقناةّّ،2إلىّرفع ظيور

وصدور2012ّّّمعّبدايةّ؛ّفاتحةّالمجاؿّلقنواتّأخرىّتمتياّخاصة2011ّّالشروؽّالخاصةّفيّنوفمبرّ

والذيّخصصّفيوّّالبابّالرابعّّلمنشاطّالسمعيّّ،الذيّيتعمؽّباإلعالـ05ّ-12القانوفّالعضويّرقـّ

التيّسعتّإليجادّمكانةّّّ؛مجموعةّمفّالقنواتّالفضائيةّالخاصةّحيثّشيدتّبروزالبصريّوتنظيمو،ّ

وجمبّالمواطفّالجزائريّلتتبعّبرامجياّّ؛مفّخالؿّّالحصوؿّعمىّنسبّمشاىدةّ،لياّفيّالوسطّالجزائري

ّالعربيةّواأل ّفيّجوّمفّالتنافسيةّبيفّالقنواتّالفضائية ّظيرتّمتأخرةّ التيّتغطيّّ؛جنبيةخاصةّأنيا

وكالىماّيعتبرّمنيالّلألخبارّوالمعموماتّاليوميةّّ،يّووجودّشبكاتّالتواصؿّاالجتماعيالفضاءّالجزائّر

مفّخالؿّّّ،وحاولتّىذهّالقنواتّالتقربّالىّواقعّالمجتمعّالجزائريّالتيّيتعرضّلياّالمواطفّالجزائري.

ّمختمؼّالبرامجّنقؿّاالخبارّوّتحميميا.

لثالثّاألخيرة،ّتزايدّعددّالقنواتّالتمفزيونيةّالخاصةّالتيّعرفتّالساحةّاإلعالميةّالجزائريةّفيّالسنواتّا

ّالبثّالتجريبيّقبؿّأفّتنطمؽّفيّبثّبرامجّوحصصّوأخبارّمختمفة،43ّّبمغتّ ّأمضتّمرحمة قناة،

ّ ّلسنواتّطويمةّإلىّغايةّعاـ ّظؿّالسمعيّالبصريّمغمقا ،ّحيثّفتحتّقنواتّأغمبياّال2012ّبعدما

ّ.مارسةّالمينةتممؾّاالعتمادّإلىّحدّاآلف،ّلم

فيّحديثياّلػ"المساء"،ّأنوّعندماّفتحّالمجاؿّلإلعالـّالسمعيّالبصريّّاكرشصباح ترىّأستاذةّاإلعالـّ

الخاصّاستبشرّالجزائريوفّخيرا،ّكوفّىذهّاألخيرةّتشكؿّفضاءّآخرّلمتعبيرّعفّاآلراءّواالستفادةّمفّ

                                                           

. 24:30على الساعة  03/06/2024اطلع علٌه ٌوم   http://ar.m.wikipidia.org/wiki 1تلفزٌون الخلٌفة  
اطلع   http://ar.m.wikisource.org/wiki، 2022نص حطاب رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة، أفرٌل  2

   .28:30على الساعة 20/05/2024علٌه ٌوم
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السمعيّالبصري،ّوأعطتيـّفرصةّلممارسةّأخبارّمتنوعة،ّكماّفتحّالمجاؿّلصحفييفّيحبذوفّالعمؿّفيّ

1ّبعدّثالثّسنواتّ"ألنناّكناّننتقدّبشدةّالقناةّالوطنيةّبحجةّأنياّالّتمبيّ-تقوؿ-المينة،ّإالّأنناّصدمنا

أفّلياّنوعاّمفّاالحترافيةّمقارنةّّتّاألستاذةطمباتّالمشاىديفّمفّحيثّبرامجياّوأخبارىا،ّلكفّاكتشف

ّالقنواتّلـّتقدـّبرامجّىادفةّتجعؿّالشبابّييجرّالقنواتّاألجنبية،ّّبالقنواتّالخاصة"،ّمضيفةّأف ىذه

ّتقدـّبرامجّالّتخدـّالشخصيةّالوطنية وتطمعاتّالشبابّوالمجتمعّبصفةّّ؛خاصةّالفرنسيةّمنيا،ّلكنيا

عامة،ّكماّأنناّلـّنالحظّاإلبداعّالذيّيجبّأفّيتوفرّفيّالسمعيّالبصري،ّعمىّاألقؿّمفّحيثّالشكؿّ

ّالسميمةّولوّببرنامجّواحدّمتميزّفيّكؿّقناة.ّوالمغة

ّّاكرشصباح  -األستاذةتضيؼّ-وبصفةّعامةّ تكررّالحصصّالتيّتقدـّبطريقةّّالقنواتّالخاصةّأف 

رديئة،ّألفّالسمعيّالبصريّيتطمبّإمكانياتّوأمواالّكبيرة،ّوىوّالشرطّالغائبّبالنسبةّألصحابّالقنواتّ

ّ ّأمواالّكبيرة ّالذيفّيفترضّأفّيوفروا ّفالّيجبّالتفكيرّ؛ ّتمفزيونيةّمقابؿّمنتوجّإعالميّراؽ، لفتحّقناة

بداعي،ّوالعكسّىوّماّيحدث،ّحيثّىناؾّبمنطؽّتجاريّعندّفتحّ قناةّتمفزيونيةّبؿّبمنطؽّإعالميّوا 

ّ"فالسمعيّالبصريّلـّ ّوالسببّىوّغيابّاستراتيجيةّوخطوطّعريضة، ّاإلبداع، برامجّىزليةّيغيبّفييا

2ّ،عكسّماّتقوـّبوّالقنواتّالعربيةّاألخرى"،ّومعظموّلـّينجحّبعدّفيّتصديرّالثقافةّالجزائريةّ،يفتحّبعد

قناةّتنشطّحسبّتصريحاتّوزير43ّّبيفّّمف،معتمدةّقنوات5ّّلـّتكفّإال2015ّّأكتوبر19ّّحتىّّو

ّاالتصاؿّحميدّقريف.

 تراخيص البث:

                                                           

 .22:28على الساعة،   2025أكتوٌر   22 ٌوم:  www.el-massa.comمقال الفضائٌات الخاصة   1 
 .22:28على الساعة،   2025أكتوٌر   22 ٌوم:   www.el-massa.comمقال الفضائٌات الخاصة   2
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ّالترخيصّ ّلمنح ّقانونا ّالمخولة ّالضبطّوىي ّعمىّترخيصّلمبثّالتمفزيونيّمفّطرؼّسمطة لمحصوؿ

جراءاتّمنحّىذاّالترخيص. ّوتحديدّطرؽّوا 

ّالبثّّبعد- ّرخصة ّاستغالؿ ّفي ّالراغبيف ّالمتعامميف ّكافة ّإلى ّنداء ّبإطالؽ ّالضبط ّسمطة ّتقوـ أف

ّالمستثمروفّالميتموفّبذلؾّيوضعّممؼّلدىّسمطةّالضبطّالتمفزيوني، ّ؛يقـو

ّ؛يتـّإخطارّالمعنييفّبرخصةّالبثّمفّخالؿّالنشرّفيّغضوفّأياـّفيّوسائؿّاإلعالـّالمختمفة-

ويجبّّمفّوضعّممؼّالرخصةّفيّغضوفّاألياـّالمقترحةّفيّاإلعالفّالخاصّبوضعّالممفات،ّالبدّ-

كماّيجبّأفّّأفّيحتويّالممؼّعمىّمشروعّاالتفاؽّبيفّسمطةّالضبطّوّالمرشحّلمحصوؿّعمىّالرخصة،

ّ؛يشمؿّمشروعّاالتفاؽّعمىّااللتزاماتّالمرتبطةّبنوعيةّبرامجّالبث

ّسمطةّالضبطّبالشروعّفيّ- ّ؛دراسةّالممفاتّالمقدمةّمفّطرؼّالمرشحيفّلمحصوؿّعمىّالرخصةّتقـو

تقوـّسمطةّالضبطّبالتوقيعّعمىّترخيصّالبثّمعّالمرشحيفّالناجحيفّمفّخالؿّاتفاقيفّموقعةّبيفّّ-

ّ؛تنشرّالتراخيصّواالتفاقياتّفيّالجريدةّالرسميةّالطرفيف،

ّقدـّمفّطرؼّالمرشحّعمى:لمحصوؿّعمىّرخصةّالبثّالتمفزيونيّالبدّفّيحتويّالممؼّالم

ّبيا، - ّالمرتبطة ّالمعمومات ّتحديد ّخالؿ ّمف ّبالشركة ّبالنسبةّّتعريؼ ّالشركة ّفي ّالمساىميف تحديد

 ؛كؿّالمعموماتّالضروريةّاألخرىّلألشخاصّالطبيعييف،

ىيكؿّّاألخيرة،بالنسبةّلألشخاصّالمعنوييفّتحديدّرأسّالماؿّوتقريرّسنويّشامؿّلمسنواتّالثالثّ -

 ؛ظيمياّاإلداريالشركةّوتن

 ؛القدرةّالماليةّلمشركةّمفّخالؿّتقديـّمعموماتّحوؿّالمساىميف -
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ّمفّخالؿّ - ّلمسنواتّالثالثّاألخيرة ّالتوقعاتّالمحتممة ّووضع ّلمسنواتّالثالثّاألخيرة ّشامؿ تقييـ

 ؛تقريرّشامؿ

وتحديدّنوعيةّاإلمكانياتّالتقنيةّلمشركةّمفّخالؿّتحديدّمواصفاتّالوسائؿّالتقنيةّلمتسجيؿّوالبث،ّ -

 ؛وقدرةّكؿّاألجيزةّالمتعمؽّبالبثّالتمفزيوني

 ّ؛تحديدّنطاؽّومكافّالبثّومواصفاتوّالمختمفةّوتحديدّقوةّالبثّوقدرتو -

ّتنوعّالتياراتّالمختمفة -  ّ؛أماّنوعيةّالبرامجّالبدّأفّتحتـر

 ؛تحديدّكؿّالجوانبّالمتعمقةّبالبرامجّمفّالنوعيةّإلىّالحجـّالساعيّ -

 دّمصادرّاإلعالناتّوالمصادرّاألخرىّلمشركة.البدّمفّتحدي -

ّالبثّ ّرخصة ّعمى ّلمحصوؿ ّطرؼّالمرشح ّمف ّالممؼّالمقدـ ّيحتوييا ّأف ّيجب ّالتي ّالنقاط ّأىـ ىذه

ّوالشروطّ ّتطابقيا ّمف ّالممفاتّوالتأكد ّلدراسة ّالوحيدة ّالمخولة ّالجية ّالضبط ّسمطة ّوتعتبر التمفزيوني،

1ّ.المنصوصّعميياّفيّالتشريعّساريّالمفعوؿ

 المطمب الثاني: السمعي البصري في التشريع الجزائري

ّأمرّ ّالقانونية ّذلؾّبالقواعد ّوتدعيـ ّودوليا، ّآلخرّمحميا، ّدورّالقطاعّالسمعيّالبصريّمفّيـو يتعاظـ

صالحّالقطاع،ّألفّ  ّوا  ّعمىّتحريرّالمبادرات، ّّسيساعد ّوالتقني، ّالمادي، ّأفّيواكبوّالدعـ والبشريّالبد

مفّأيّانحراؼّقدّيضرّّ؛،ّويحميّىذاّالمجاؿّمفّاإلعالـعمىّتحديدّالمسؤولياتدعـّقانونيّيساعدّ

2ّبمصمحةّالفرد،ّواألمة.

 :2102السمعي البصري من خالل القانون العضوي لإلعالم  تنظيم قطاع 

                                                           

من خالل  بالجزائر دراسة وصفٌة تحلٌلٌةأخالقٌات المهنة فً القنوات التلفزٌونٌة الخاصة حسناوي عبد الجلٌل،     1 

 .244، ص 2024، رسالة ماجٌستٌر، جامعة الجزائر،  tv،النهار عٌنة من صحفًٌ وجمهور قناة
 .23، ص قراءة فً القوانٌن والمشارٌع-السمعً البصري فً التشرٌع اإلعالمً الجزائريمحمد شطاح ،   2
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ّ ّفيّإرساءّمسارىاّّ؛بحزمةّمفّاإلصالحاتّالسياسية2012ّدخمتّالجزائرّعاـ ّلمرحمةّجديدة المعمنة

ّوتوظيؼّ ّاستيعاب، ّمف ّلتمكينو ّالالزمة ّاالمكانيات ّواالتصاؿ ّاإلعالـ ّلقطاع ّفسخرت ،ّ الديمقراطي

ّاإلعالميةّ ّالممارسة ّتأطير ّأجؿ ّمف ّوذلؾ ّالتقنية، ّالثورة ّعف ّالناجـ ّالتكنولوجي ّالمعموماتي االنفجار

ّلمصحفييف ّفيّّ،والمينية ّالتحوالتوقطاعّاإلعالـ ّإطارّّ؛الجزائرّتواكبّىذه األمرّالذيّتطمبّوضع

عتبرّبمثابةّشيادةّأ،ّالذي2012ّجانفي15ّّقانونيّتمثؿّفيّالعضويّلقانوفّاإلعالـّالذيّصدرّفيّ

ّالخاصة، ّوالتمفزيونية ّالقنواتّاإلذاعية، ّ"1ّميالد ّالمادة ّأنشطة04ّمفّخالؿ ّالتيّتنصّعمىّضماف "

طريؽّ،ّوسائؿّاإلعالـّالتابعةّلمقطاعّالعمومي،ّوسائؿّاإلعالـّالتيّّصوصّعفاإلعالـّعمىّوجوّالخ

تنشئياّىيئاتّعمومية،ّوسائؿّاإلعالـّالتيّتممكياّأوّتنشئياّأحزابّسياسية،ّأوّجمعياتّمعتمدة،ّوسائؿّ

،ّويمتمؾّرأسمالياّأشخاصّأشخاص معنويون يخضعون لمقانون الجزائرياإلعالـّالتيّيممكياّأوّينشئياّ

 صري.إضافةّإلىّسمطةّالضبطّالخاصةّبالسمعيّالب2ّوفّأوّمعنويوفّيتمتعوفّبالجنسيةّالجزائريةطبيعي

نشاطّبالعمؽّتيّلتوضيحّما05ّّ-12العضويّرقـّّفيّالقانوفالمتضمفّفصميفّّقدّخصصّالبابّالرابعف

ّالبصري ّّالسمعي ،ّ ّحيث، ّالبصري ّالسمعي ّضبط ّوسمطة ّوضحت ّبّأنوّ"85"المادة ّطانشال"يقصد

ّىذاّالقانوفّالعضويّ ،ّكؿّماّيوضعّتحتّتصرؼّالجميورّ،ّأوّفئةّمنوّّالسمعيّالبصريّفيّمفيـو

سمكي،ّأوّبثّإشارات،ّأوّعالمات،ّأوّأشكاؿّمرسومة،ّأوّصور،ّأوّأصوات،ّالعفّطريؽّاالتصاؿّال

ّالنشاطّّال59ووردّفيّالمادة"كوفّلياّطابعّالمراسمةّالخاصة.ّّأليأوّرسائؿّمختمفةّ سمعيّالبصريّ"ّأف 

ّ ّووضحّذلؾّفيّالمادة" ّعمومية، ّذاتّخدمة ّاالتصاؿ60ّميمة ّبخدمة ّ:يقصد ّالتيّتنصّعمىّأنو "

ّالقانوفّالعضوي،ّكؿّخدمةّاتصاؿّموجيةّلمجميورّالستقبالياّفيّآفّ ّىذا السمعيّالبصريّفيّمفيـو

ومنتظمةّتحتويّّواحدّمفّقبؿّالجميورّكمو،ّأوّفئةّمنو،ّيتضمفّبرنامجياّاألساسيّحصصاّمتتابعة،
                                                           

اطلع علٌه ٌوم  http://www.radio-batna.dz أفق نحو االنفتاح، والتعددٌة  2022االعالم الجزائري...عام   1 

 .24:00على الساعة  27/06/2024

 25/02/2022، 02لعددا باإلعالم،المتعلق  05-22الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، القانون العضوي رقم   2   
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مفّالقانوفّالعضويّالجياتّالمخولةّلممارسةّالنشاطّ"61ّ"،ّكماّتحددّالمادةّعمىّصورّو/ّأوّأصوات

ّأوّ ّالمؤسسات، ّالعمومي، ّالقطاع ّوأجيزة ّمؤسسات، ّىيئاتّعمومية، ّفي: ّوالمتمثمة ّالبصري، السمعي

يعيدّإلىّالييئةّالمكمفةّبالبثّّ"ّفتنصّعمىّأف:62أماّالمادةّ"ّ.الشركاتّالتيّتخضعّلمقانوفّالجزائري

اإلذاعيّ،ّوالتمفزيّتخصيصّالتردداتّالموجيةّلخدماتّاالتصاؿّالسمعيّالبصريّالمرخصّبياّبعدّأفّ

يمنحّخطّالتردداتّمفّقبؿّالجيازّالوطنيّالمكمؼّبضمافّتسييرّاستخداماتّمجاؿّالتردداتّاالذاعيةّ

"ّ ّالمادة ّوأوضحت ّخ63الكيربائية. ّكؿ ّإنشاء ّخضوع ّالبصري،ّ" ّالسمعي ّلالتصاؿ ّموضوعاتية دمة

والتوزيعّعبرّخطّاإلرساؿّاإلذاعيّالمسموعّأوّالتمفزي،ّوكذاّاستخداـّالتردداتّاإلذاعيةّالكيربائيةّإلىّ

ّمرسـو ّبموجب ّيمنح ّمف1ّّترخيص ّوالمستفيد ّالبصري، ّالسمعي ّضبط ّسمطة ّبيف ّاتفاقية ّإبراـ مع

ّالترخيص.

ّالبصريّحيثّأكدتّالمادة"ّصصّ خّ ّو ّالسمعي ّضبط ّلسمطة ّالثاني ّتأسيسّسمطة64ّّالفصؿ "عمى

ّالمالي. ّواالستقالؿ ّالمعنوية، ّبالشخصية ّتتمتع ّمستقمة ّوىيّسمطة ّالبصري، ّالسمعي ووضحتّّضبط

"ّ ّيتـ65ّالمادة ّوسيرىا ّتشكيمتيا، ّوكذا ّضبطّالسمعيّالبصريّ، ّوصالحياتّسمطة ّمياـ، ّتحديد ّأف  "

2ّنوفّالمتعمؽّبنشاطّالسمعيّالبصريبموجبّالقا

إالّّورغـّّأفّالصحفييفّكانواّينتظروفّصدورّىذاّالقانوفّلفتحوّلمخوصصةّفيّمجاؿّالسمعيّالبصريّ

ّالمفروضةّفيّحؽّ ّمفّالغراماتّالمالية ّتحدّمفّحريتيـ،ّواستاؤوا ّالتيّرأوىا ّبعضّالمواد ّانتقدوا أنيـ

الموادّذاتّالمعنىّالفضفاضّمعّعدـّتحديدّدقيؽّلمدورّالذيّالجنحّالصحفيةّ،ّوعدـّوضوحّكثيرّمفّ

ّّ.تمعبوّسمطةّضبطّالسمعيّالبصريّوطريقةّتشكيميا

 :2102السمعي البصري من خالل قانون السمعي البصري -
                                                           

ص  25/02/2022، 02المتعلق باإلعالم، العدد 05-22الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، القانون العضوي رقم   1 

27. 

 .28، ص المرجع نفسه  2 



 .بالجزائر البصري السمعً وقانون اإلعالمٌة الممارسة                  الثالث الفصل
 

135 
 

ّالجدؿ، ّمف ّالكثير ّالقانوف ّظيور ّّصادؼ ّيوـ ّعرضّمشروعو 24ّّوبعد ّلجنة2013ّّاكتوبر عمى

ّالوط ّالشعبي ّبالمجمس ّاالقتراحاتّّني،االتصاؿ ّوتقديـ ّالالزمة ّالتعديالت ضفاء ّوا  ّرأييا ّإلبداء وىذا

وقدّأثيرّالجدؿّالذيّرافؽّظيورّالقانوفّالذيّيعدّاوؿّقانوفّلتنظيـّالقطاعّالسمعيّالبصريّّالمناسبة،

ّّبعدّاالنفتاحّالذيّشيده، ّأدىّّأوةّموضوعاتيالأثيرّالجدؿّحوؿّطبيعةّالقنواتّالتمفزيونية" "عامة"ّمما

ببعضّالكتؿّالنيابيةّإلىّرفضّالمصادقةّعمىّمشروعّالقانوفّواالنسحابّمفّالجمسةّبالنسبةّلمبعضّ

ّّوأّرأواحيثّ ّالقطاعّالميـ ّالدولةّعمىّىذا يّمعنىّلالنفتاحّاإلعالميّأنوّالّيعطيّأنوّيكرسّلييمنة

وّكرسّحؽّالمواطفّفيّاإلعالـّمفّخالؿّنأيجابيةّنحوّاالنفتاحّّوإبينماّيرىّمؤيدوهّانوّخطوةّّالمنشود،

ّالثقيمة، ّاإلعالـ ّّوسائؿ ّيوـ ّاألخير ّفي ّعميو ّالمصادقة 20ّّلتتـ ّاالنتخابات2014ّّجانفي ّعز وفي

2014.1ّمارس23ّّليصدرّفيّّودوفّتعديالتّجوىريةّوىامةّّّالرئاسية،

ّفيماّيخصّبتنظيـّالقطاعّماّيمي:04ّ-14رقـّّجاءّفيّقانوفّالسمعيّالبصريّىـّماأّو

 وضوعاتيةالمّالقنوات  مف  ليا رخصالمّالبصري  السمعي  االتصاؿ  خدمات  تتشكؿ  "05المادةّ"

  يخضعوفيف،ّمعنوي  أشخاصّأو ،العمومي  القطاع  وأجيزة  وىيئات  مؤسساتّقبؿ  مف  نشأةالم

ّ. الجزائرية  بالجنسيةّيتمتعوف  معنويوف أو ؛طبيعيوف أشخاص  رأسمالياّمؾويمت  الجزائري  لمقانوف

"ّأفّىذاّالقانوفّيسيرّممارسةّسمطةّضبطّالسمعيّالبصريّالمنشأةّوفقاّلمقانوف06ّ"ّكماّوضحتّالمادة

ّ ّرقـ ّ"05-12العضوي ّالمادة ّتحديدا ّالثاني ّالفصؿ ّوفي ّمف07ّ. ّلمعديد ّتعريفات ّالقانوف ّتناوؿ "

ّالمصطمحاتّنخصّبالذكرّمنياّ:ّ

 ميما  تمفزية أو  إذاعية  خدمات  مفّلمجميورّيقد ـ  ما  كؿ  ىوّ:ّىوّكؿّاالتصال السمعي البصري/1

ّ. الساتؿ أو  الكابؿ  أو  اليرتز  بواسطة  بثيا  كيفياتّكانت 

                                                           
ّ 224، ص سابقالرجع المحسناوي عبد الجلٌل،   1
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 والجرائد  السينماتوغرافية  األعماؿ  عدا  ماّبصري  سمعي  عمؿ  كؿ  ىو :  بصري  سمعي  عمل/2

 ، اإلشيارية  واإلعالنات ، عادةالمّالرياضية  والبرامج ،  واأللعاب ، نوعات،ّالماإلعالميةّوالحصص 

ّ.التمفزيوف عبر واالقتناء

ّفي تمتقط إلكترونية بوسيمة لمجميور موجية اتصاؿّخدمة كؿ ىي :قناة أو التمفزيوني البث خدمة - /3

ّمف متتابعة سمسمة مف مكونا الرئيسي برنامجياّويكوف منو فئة أو ،الجميور عمـو طرؼ مف ،واحد آف

ّ.وأصوات صور عمى تحتوي التي الحصص

ّالتي العامة المنفعة ذات البصري السمعي لالتصاؿّنشاط ىي :البصري لمسمعي العمومية الخدمة/4ّ

ّ،ساواةالمئّ مباد احتراـ ظؿ في ،البصري السمعيّلالتصاؿ خدمة يستغؿ معنوي شخص كؿ يضمنيا

 .والتكيؼ واالستمرارية وضوعيةوالم

�برامج  تشكيمتيا  تحتوي  قناة ىي : العامة القناة /5 �،ّالواسعّالجميور إلى موجية سمعيةّأو ؛تمفزيونية�

 . والترفيو  والتربية  والثقافة،��اإلعالـ  مجاالت  في؛ّمتنوعة حصص عمى تحتوي

 بواسطة  كميا  أو  جزئيا  ةرمزّ مّ   إشارتيا  تكوف  التي�التمفزيوني  البث  خدمة  ىي :شفرةالم  القناة /6

 .البثّمحتوى إلى النفاذ في التحكـ لغرض ترقيـ وسيمة

  حوؿّتتمحور ،سمعية  أو ؛ تمفزيونية  برامج�ىي : موضوعاتية  خدمة أو موضوعاتية  قناة  ّ/7

�.1مواضيع  عدةّأوّموضوع

ّالتفصيؿّفيّخدماتّاالتصاؿّالسمعيّالبصريّالمرخصةّوفيّالفصؿّالثانيّتـّ

  إخبارية  وبرامج حصص  تدرج  أف  رخصةالمّالبصري/ السمعيّاالتصاؿ  خدمات  كفيمّ"18المادة"

 . االستغالؿ  رخصة  في  يحددّساعي  حجـ  وفؽ
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  البصري  السمعي  االتصاؿ  خدمات  إلنشاءالمؤىميفّّ المترشحيف  في  تتوفر  أف  يجب"19ّالمادة"

  : اآلتية  الشروطّ 12-05 رقـ  العضوي  القانوف  أحكاـ  في  محددة  ىي  كما،ّوضوعاتيةالم

 ؛الجزائريّلمقانوف  عنويةالمّالشخصية  خضوع  تثبت  أف - 

 ؛الجزائريةّلمجنسيةالمساىميفّّجميع  حيازة  تثبت  أف - 

 ؛المدنية  بالحقوؽ المساىميف  جميع  يتمتع  أف - 

 ؛العاـ  النظاـ  أو  بالشرؼ  مخمةّبعقوبة  عمييـ  حكـ  قد  ساىموفالم  يكوف  ال  أف - 

 ؛خالصا  وطنيا  االجتماعي  رأسماليا  يكوف  أف - 

 ؛ستثمرةالم  األمواؿ  مصدر  تثبت  أف - 

 ؛مينيوف وأشخاصّمحترفوف  صحافيوف يفساىمالم  ضمف  يكوف  أف - 

  أوؿ  لثورة  معاد  سموؾ  ليـ  يكف  لـ  أن وّ 1942 يوليو  قبؿ  ولودوفالم  ساىموفالم  يثبت  أف - 

ّ.1نوفمبر

ّ 22ّّد ةالماأما   ضبط  سمطة  طرؼ  مفّالرخصةبمنحّّتعمؽالمّاإلجراء  تنفيذ  يتـ أنو : فبي تّ "

 . التنظيـّطريؽ  عف  تحدد  وكيفيات  شروط  وفؽ ، الترشحّإعالف  بواسطة  البصري  السمعي

ّنو ىتّ ّ 23 :المادةكما  لمقانوف الخاضع الخاص عنويالمّالشخصّأوّ؛الطبيعي الشخص إمكانيةبعد

 .البصريّالسمعي لالتصاؿ واحدة خدمة مفّ؛أكثر في مساىماّيكوف أف ،الجزائري

ّ"دتّدّ فيّحيفّح   وطنية  وسيمة  أية  عبر  العاـّلمرأي  بمغالم  الترشح  عفّاإلعالف "24المادة

  طبيعة ّ؛الكابؿ  عبر  ؛أو/ و  الساتؿّعبر  ،أو/ و  األرضي  لمبث  توفرةالم القدرات:ّسيما لإلعالـ

  لغات أو  المغةّ؛ المغطاةّالجغرافية  نطقةالمّ؛إنشاؤىاّزمعالم  البصري  السمعي  االتصاؿ  خدمة

 .البث
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  كمفةالم  العمومية  الييئة  تضعيا  التي،ّ المكممةّالتقنية  واصفاتالم و  األخرى  عموماتالم  كؿ - 

 السمعي  ضبط  سمطة  تصرؼ  تحت  والتمفزي  اإلذاعيّبالبث

  التمفزيوف عبرّواالقتناء الرعايةّو  ،اإلشيار عمى طبقةالمّالقواعد،ّلمبرمجة العامة القواعد ،البصري

ّ.الوطنية  والبرامج ، الفنية  األعماؿ  نسب  

  ضبط  سمطةّطرؼ  مف  الترشح  ممؼ  دراسة  تتضمفشروطّمنحّالرخصةّإذ25ّّّالمادةّوحددتّ

 بوجو  االعتباريفّبع  ويؤخذ:ّالشروط  استوفوا  الذيفيفّلممترشحّالعمني  االستماع ، البصري  السمعي

  مارساتالمّو  يمنةالميّالوضعياتّتعسؼ  مف ؛ الحيطة  ضرورة  معيفّ المتعامميف  تنويع : خاص 

ّوآفاؽ  التمويؿ ،  البصريةّالسمعية  األنشطة  في المترشحيفّتجربةالمنافسة،ّّحريةّتعيؽ  التي  األخرى

ّ.لمبرامج  الوطني  اإلنتاج  في  ساىمة،ّالم البصري  السمعيّالنشاط  لفائدة نموّالموارد

 دفع  البصري  السمعي  لالتصاؿ  خدمةّكؿ  إلنشاء  الرخصة  منح  عف  ترتب  "26وأوردتّالمادة"ّ

 خدمة  الستغالؿ  سنة  (12)  عشرةّباثنتي  سم مةلما  الرخصة  مدة 27،ّوحددتّالمادةّ مالي  مقابؿ 

،ّوتجددّالرخصةّفيّإطارّاإلعالفّعفّالترشحّمفّطرؼّالسمطةّالمانحة،ّبعدّرأيّ  تمفزيوني  بث 

 الشخص باسـ الرخصة تسم ـّو.28ّمعمؿّتبديوّسمطةّضبطّالسمعيّالبصري،ّوىذاّماّوضحتوّالمادةّ

وّيحددّأجؿّاستغالؿّخدمةّّسواهّدوفوّطرف مف الرخصة تستغؿ ،ّواالختيار عميو وقع الذيّعنويالم

ّالبثّ ّلخدمة ّواحدة ّالبصريّبسنة ّطرؼ مف اآلجاؿ ىذه احتراـ عدـ حالة في وّالتمفزيوني،السمعي

1ّ(.29،30،31المواد)ّّتمقائيا منو الرخصة تسحب ستفيدالم

،44ّ،ّ،40ّ،41ّ،42ّ،43ّوحددتّشروطّاستعماؿّالرخصةّالممنوحة،ّوكيفياتّتسميمياّفيّالموادّ)ّ

  سمطة  رأي  بعد  بمرسـو�الصادر  العامة  الشروط  دفتر  ديحد"ّت47(.وّبينتّالمادةّ"46،ّ،45ّ
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 لمبث أو التمفزيوني�لمبث  خدمة  كؿ  عمى  فروضةالم  العامة  القواعد�،ّالبصري  السمعي  الضبط

  :  ب  تسمح  التي  االلتزامات�سيما  ال 48حسبّالمادةّّ العامة  الشروط  دفتر  يتضمف ا.اإلذاعي

ّالوطنييف والدفاعّواألمفّ،الوطنية الوحدة متطمبات احتراـ ّاحتراـ، ّوالدبموماسية االقتصادية صالحالم،

  الدينية  رجعياتالمّواحتراـ  الوطنية  الدينية  رجعيةلمبا  االلتزاـّ،القضائي التحقيؽ سرية احتراـ،ّلمبالد

  القيـ احتراـ،ّاحتراـّمقوماتّومبادئّالمجتمع،ّاألخرى والدياناتّقدساتلمبا ساسالم  وعدـ ، األخرى

 احتراـ ،ّالحوار وثقافة ،واطنةالم روح ترقية ،ّالدستور في محددةّىي  كما  الدولة  ورموز  الوطنية

ّاإلنتاج  وترقية  تطوير ،ّ جودة  وذات  متنوعة  برامج يـتقد،ّ العاـ  والنظاـ،ّالعامة اآلداب متطمبات

،ّتحديدّنسبةّالبرامجّّتحفيزيةّآليات  خالؿ  مف؛ يفالوطني  والسينماتوغرافي  البصريّالسمعي  واإلبداع

ّالتوظيؼ ّعند ّالجزائرية ّالبشرية ّالموارد ّفي ّاالستثمار ،ّ ّالمبثة 1ّّالمحمية ّإلحاؽ ّعدـ ّبحقوؽّ، الضرر

الطفؿ،ّكماّىيّمحددةّفيّاالتفاقياتّالدولية،ّعدـّالمساسّبالحياةّالخاصة،ّوشرؼّوسمعةّاالشخاص،ّ

ّ.2ّعدـّالمساسّبالحياةّالخاصةّلمشخصياتّالعمومية

لسمطةّضبطّالسمعيّالبصري،ّوىيّالييئةّالتيّتتمتعّصالحياتّمنحّالرخص،ّّالبابّالثالثّّوخصص

ّاالستشاري،وّمياـّالضبطّ،ّوالمراق وّاإلصالحيّفيّّبةّلمنشاطّالسمعيّالبصري،ّإضافةّإلىّجانبيا

مياميا45ّّمفّالقانوفّمقرىاّبالجزائرّالعاصمة،ّكماّأوردتّالمادة53ّّتسويةّالنزاعات،ّّوحددتّالمادةّ

األساسيةّ،ّوالتيّمفّبينيا:ّالسيرّعمىّحريةّممارسةّالنشاطّالسمعيّالبصري،ّوضمافّعدـّالتحيز،ّ

ـّالكرامةّاالنسانية،ّحمايةّالطفؿّ،ّوالمراىؽ،ّتسييؿّوصوؿّاألشخاصّذويّالعاىاتّالبصريةّو/أوّاحترا

العاىاتّالسمعيةّإلىّالبرامجّالموجيةّإلىّالجميورّمفّطرؼّكؿّشخصّمعنويّيستغؿّخدمةّاتصاؿّ

ّّسمعيّبصري. ّالمادة ّالييئة55ّأما ّفذكرتّفيّمجاؿّالضبطّدراسةفقدّفصمتّفيّصالحياتّىذه ،ّ
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ّفييا ّوالبث ّالبصري، ّالسمعي ّخدماتّاالتصاؿ ّإنشاء ّالمعموماتّّطمبات ّكؿ ّجمع ّعمى ّتعمؿ ّكما ،

الضروريةّمفّاإلدارات،ّوالييئاتّ،ّوالمؤسساتّدوفّالخضوعّأليةّحدود،ّغيرّتمؾّالمنصوصّعميياّفيّ

المجاؿّاالستشاريّتبديّآراءىاّفيّتنميةّالنشاطّّفيّ،ّوالتشريع،ّوذلؾّمفّأجؿّإعدادّآرائيا،ّوقراراتيا.

1ّالسمعيّالبصري،ّوفيّمشاريعّالقوانيفّالمتعمقةّبو،ّكماّتقوـّبإبداءّأماـّالجياتّالقضائية.ّ

،ّالبصري السمعي ضبط سمطة وسير وتنظيـ تشكيؿّ:مفّالبابّالثالثّلمقانوفّالفصؿّالثانيّتضمفّو

  يعينوف  أعضاء  (9)  تسعة  مفّ، البصري  السمعي  ضبط  سمطة  تتشكؿ57 :ّفحسبّالمادة

ّرئيسّيختارىـ ، الرئيس  بينيـ  مف  أعضاء  (5)  خمسة  : اآلتي  النحوّعمى  رئاسي  رسـوبم

ّغير  (2)  عضواف،ّ األمة  مجمسّرئيس  يقترحيما  برلمانييف  غير  (2)  عضواف ، الجميورية

)ّوىناّعدـّاشراؾّالشريؾّاألساسيّالمتمثؿّفيّ الوطني  الشعبي  لسلمجاّرئيس  يقترحيما برلمانييف

  عمى  بناء  البصريّالسمعي  ضبط  سمطة  أعضاء  اختيار  يتـالصحفييفّفيّاختيارّاألعضاء(،ّّو

 . البصري  السمعي  بالنشاطّواىتماميـ  وخبرتيـ  كفاءتيـ

 لمتجديد  قابمة  غير  سنوات  (6)  بست  البصريّالسمعي  ضبط  سمطة  أعضاء  عيدة  تحدد  كماّ

يمثؿّفيّجميعّاألعماؿّالمدنية،ّويتمتعّّ؛أفّرئيسّّسمطةّضبطّالسمعيّالبصري76ّ،ّوتبيفّالمادةّ

ّّإلىّرئيسّالجميورية،86ّّبصفةّالتقاضيّباسـّالدولة،ّوتشيرّالمادةّ إلىّإرساؿّسمطةّالضبطّسنويا

لىّرئيسيّغرفتيّالبرلماف،ّتقريراّخاصاّبوضعي ،ّةّتطبيؽّالقانوفّالمتعمؽّبالنشاطّالسمعيّالبصريّوا 

2ّيوماّالمواليةّلتسميمو.30ّوينشرّىذاّالتقريرّخالؿّ

القانوفّّىذا أحكاـ فيّعمييا المنصوص الرخصة سحب يتـمفّالقانوف104ّ،105ّّكماّتوردّالمادتيفّ

 البصريّالسمعي ضبط سمطة قرارات بمغت ّّو.ّالبصري السمعي ضبط سمطة مف ؛معمؿ تقرير عمىّبناء
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 االتصاؿّخدمات باستغالؿ ليـ رخصالم المعنوييف األشخاصّإلى معممة ؛اإلدارية بالعقوبات تعمقةلما

ّالبصريعنيةالم البصري السمعي ّالسمعي ّضبط ّسمطة ّوصالحيات ّمياـ ّأسندت ّكما ّانتظارّّ؛، في

1ّمفّالقانوف.112ّتنصيبياّإلىّالوزيرّالمكمؼّباالتصاؿ،ّوىذاّمفّخالؿّالمادةّ

عمىّرأسّسمطةّضبط2014ّّفيّسبتمبرّميمودّشرفيّّبتنصيبّالسيد:ّناصر بممهلوقاـّوزيرّاالتصاؿّ

ّالبصريّ ّغني2السمعي ّأنو ّبشأنو ّوأوضح ّفيّّ، ّوكذلؾ ّاإلذاعة، ّفي ّصحافي ّكاف التعريؼّباعتباره

لتمفزة،ّإلىّجانبّكونوّكافّرئيساّلممجمسّالوطنيّالسمعيّالبصريّلثالثّسنوات،ّكماّكافّرئيساّلمجنةّا

ّميمودّشرفيّعندهّالبروفيؿّلكيّ ّكؿّىذهّالمميزاتّتبيفّأف  اإلعالـّفيّالمجمسّالشعبيّالوطني،ّمبرزاّأف 

3ّيكوفّتعيينوّواقعي،ّومنطقي.ّ

ّ 22ّّفي 2015ّّأكتوبر ّالبصري، ّالسمعي ّضبط ّسمطة ّرئيس ّالقنواتّّ(شرفيّميمود)دعا مسيري

كشؼّ،ّّو4التمفزيونيةّإلىّااللتزاـّبتطبيؽّواحتراـّماّنصّعميوّدفترّالشروطّلالستثمارّفيّىذاّالمجاؿّ

عفّتحضيرّالييئةّالتفاقياتّسيتـّالتوقيعّّ(ميمودّشرفي)رئيسّسمطةّالضبطّلقطاعّالسمعيّالبصري،ّ

ّمعّمس ّفيّإطارّعمميةّضبطّالنشاط،ّعمييا ّالتيّتنشطّفيّالجزائر، ؤوليّالقنواتّالتمفزيونيةّالخاصة

نماّكانتّّ؛مشيراّإلىّأفّسمطةّالضبطّلـّتتدخؿّأبداّمفّأجؿّخنؽ أوّتيديدّأيّقناةّمفّىذهّالقنواتّوا 

دئّالعمؿّإلىّضرورةّتدارؾّبعضّاألمورّالتيّتخؿّبمباّ؛لياّلقاءاتّمعّمسؤوليياّتـّفيّإطارّالتنبيو

ّالتجريح ّمفّمنطمؽّأفّاإلبداعّالّيعنيّأبدا ّأفّذلؾّتـ ّمؤكدا ّبرموزّّأوّ؛اإلعالمي، السخريةّوالتيكـ

واعترؼّالسيدّشرفيّفيّتصريحّلمصحافةّعمىّىامشّحفؿّتنصيبّلجنةّالتحكيـّلجائزةّرئيسّّالدولة".ّ
                                                           

، 26العدد  المتعلق بالنشاط السمعً البصري، 12-02قانون رقم الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة،   1

 .29، ص 23/03/2024
 السمعً البصري،قرٌن ٌنصب مٌلود شرفً رئٌسا لسلطة ضبط القطاع   2

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140921   على الساعة  24/09/2024، اطلع علٌه ٌوم

28:00. 

  http://ww.vitaminedz.com/Articles_18300_2848062_0_1 حمٌد قرٌن ٌنصب مٌلود شرفً رئٌسا،   3 

 .28:30على الساعة  24/09/2024اطلع علٌه ٌوم 

على الساعة  22/20/2025اطلع علٌه ٌوم  ،  www.el-massa.com شرفً ٌدعو إلى احترام دفتر الشروط.   4 

22:28. 
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ّاالتصاؿ ّوزارة ّبمقر ّالمحترؼ ّلمصحفي ّالحاليّ،الجميورية ّالوقت ّفي ّمشكؿ يعترضّالعمؿّّ؛بوجود

ّالضبط ّالمناطّبسمطة ّّ؛التيّيشرؼّعمىّرئاستيا؛ ّالقادمة، ّفيّاألياـ كماّويرتقبّأفّتستكمؿّتركيبتيا

"ّأفّكؿّالقنواتّالفضائيةّالخاصةّالتيّتنشطّفيّالجزائرّحالياّىيّقنواتّغيرّجزائريةّوغيرّيضيؼّ

ّب ّومف ّالدولة، ّبأف ّموضحا ّرخصتّلبعضّقانونية"، ّاإلعالمي، ّاالنفتاح ّإطار ّفي ّاألمور ابّتسييؿ

ّلمسمعيّالبصري. ّالقانوفّالجديد ّفيّانتظارّأفّتتكيؼّباقيّالقنواتّاألخرىّمع ّالقنواتّالتيّتنشط،

وأشارّالمتحدثّإلىّأفّالمقاءاتّالتيّأجراىاّمعّالقنواتّالمرخصّلياّلمنشاطّفيّالجزائر،ّتناولتّالتنبيوّ

ّعبرّىذهّإلىّبعضّالتجاّو ّبثيا ّفيّمحتوياتّبعضّالبرامجّوالحصصّالتيّيتـ ّتسجيميا زاتّالتيّتـ

1ّ.القنوات،ّمعّتذكيرّالمعنييفّبضرورةّاحتراـّالمبادئّالتيّجاءّبياّقانوفّالسمعيّالبصري

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           

على الساعة  22/20/2025اطلع علٌه ٌوم  www.el-massa.com االبداع ال ٌعنً التجرٌح أو السخرٌة والتهكم،  1  

22:28.   
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 المبحث الثالث: أثر الصورة و أخالقياتها

 وأثرها في السمعي البصري : الصورةالمطمب األول: 

ّواقعيتياّلمصورة ّبحكـ ّفيي ّاألوحد ّالتعبير ّدقيقةّخاصية ّمظاىر ّإال ّالحقيقة ّفي ّتمتقط ّال ّالعممية، ،

يقوؿ"ّلماّكانتّالصورةّتظؿّدائماّممموسةّعمىّنحوّّأنشتاين ومحددةّتماماّبطبيعةّاألشياء،ّوقدّكتب

ّبتصنيؼّدقيؽ، ّبالقياـ ّ ّالذيّيسمح ّلمتخطيط ّبالطواعية، ّتتميز ّفإنيا ّّّدقيؽّوفني، بناءّّإلقامةوالـز

ّ.1منطقيّقميؿّالتعقيد

ييددنا،ّوّىذهّالحقيقةّميماّتكفّمبتذلةّالّيمكفّالتغاضيّعنيا،ّإفّالسرعةّالتيّبياّتنشرّّ-صورة-الكؿ

ّآخرّ ّفي ّفالحوادث ّالبعد، ّوغياب ّالييجانية، ّالشيوية، ّالنزعة ّتشجع ّجماىيريا ّانتشارا ّخاصة صور

صورة،ّوىذهّالتطوراتّتسيـّفيّإفراغّالمعموماتّالمعمقة،ّتسيـّفيّالمطاؼ،ّالّتبمغّالوجودّإالّبقوةّال

رؤيةّالعالـّمباشرة،ّمفّحيثّالنظرّإليوّنظرةّسطحية،ّدوفّتحميؿّحقيقي،ّوالّتأمؿّالتمفازّوىوّوسيمةّ

ّيقوؿّ ّكما ّالتمفاز ّكاف ذا ّوا  ّمصنوعا، ّالحادثّخمقا ّيخمؽ ّالعصر ّىذا ّفي ّالممتازة ّالجماىيري االعالـ

ّمفّحياتنا D.Wolton لتوندومينيك فو  ّاليوميةّجزءا ّاالنسانية،ّوكانتّالصورة ّ؛أحدّمقوماتّعمومنا

ّالال ّّإعالـ-فإف ّذلؾ ّأباف ّمثمما ّالمشيد، ّسيادة ّفثمة ّيجرؼّسيؿّغي ديبوراليسّبأقؿّجالء ّعندما :

رّكماّيجبّبممخصّمبسطّعفّالعالـّالحسي،ّفماذاّتغدوّخالصورّكؿّشيء،ّوعندماّيتصرؼّشخصّآ

2ّالحقيقة،ّوىيّالرسالةّاألساسيةّلمصحافة.خدمةّ

ّلغةّالعاطفةّ،ّفييّتجعؿّالمشاىدّ إذّترجعّأىميةّالصورةّفيّاألخبارّالتمفزيونيةّمفّخالؿّاستخداميا

يتفاعؿّمعّالمضموفّبشكؿّكبير،ّوتجعؿّالمشاىدّأيضاّيشترؾّاختيارياّفيّمشكالتّاألشخاصّالذيفّ

ىّنفسّاالكتشاؼّتدورّحوليـّاألحداثّدوفّأفّيكوفّممزماّلمساعدتيـ،ّوتتيحّلممشاىدّكذلؾّأفّيصؿّإل
                                                           

 .326، ص 2987الهٌئة المصرٌة للكتاب، ، ، فن التحرٌر االعالمًعبد العزٌز شرف  1

  2 .230، 229ص ص المرجع السابق، أشرف فهمً خوجة، 
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ّاألمرّ ّىذا ّيضيؼ ّحيث ّلمصورة، ّالمصاحبة ّالمكتوبة ّالمادة ّيختصر ّمما ّالكاميرا ّإليو ّتوصمت الذي

ّالمجتمعاتّ ّمنو ّتعاني ّالتي ،ّ ّاألمية ّتخطيّحاجز ّعمى ّلقدرتو ّآخر ّإعالميّمميزا ّكوسيط لمتمفزيوف

1ّّالعربية.

فيصبحّلكؿّتشكيؿّّ؛الصوتّوالصورةّبتزاوجّكالّمفّعنصريّ؛يتكامؿّالخطابّالبصريّالسمعيّالمرئي

ّويقويو ّويسانده ّيعززه ّسمعي ّتشكيؿ ّالدراميةّ؛بصري ّالناحية ّمف ّفيدعمو ّويفسره ّيشرحو وحتىّّ،أو

2ّالصمتّيمكفّأفّيعدّعنصرّتوترّفاعؿّفيّبعضّالمواقؼّالتيّتتطمبّاستخداماتّأسموبيةّمتنوعة

 The Burden ofفيّكتابّ"ّعبئّالحقيقةّالمرئيةّ"J. H. Newtonّّّجوليان نيوتنوّقدّأشارتّ

Visual Truthّ ّىيّضمافّتقديـّّ؛الميمةّالحرجةّلمتصويرّالصحفيّفيّالقرفّالحاديّّوّالعشريفّبأف

ّلفّ ّلممعرفة،ّإالّأنيا ّكانتّتقدـّفرصةّفريدة ّإذا الحقائؽّفيّإطارّمفّالقيـّوّالثقافة،ّألفّالتكنولوجيا

ّالمشكالت ّتحؿ ّأف ّحيثّّتستطيع ّالعالـ، ّمف ّالمنعكس ّالضوء ّتسجيؿ ّطريؽ ّعف ّبسيولة اإلدراكية

ّأفّتكذب ّالحدثّعفّطريؽّتعديؿّّ؛تستطيع ّتعديؿ ّويمكنيا ّمفّالوقت، ّفيّجزء ّواحدة ّزاوية ّتقدـ و

ّيجبّتطويرّالقدراتّاإلدراكيةّ الصورة،ّوّالّيعنيّذلؾّالتوقؼّعفّتصديؽّالصورّالصحفية،ّوّإنما

وّالكذبّ...ّوّعمىّذلؾّفإفّالقرفّالحاديّوّالعشريفّيحمؿّمسؤولياتّلكؿّمفّ،ّلمتفريؽّبيفّالحقيقة

ّالجميور ّأفّيحترموا ّالمصوريف ّفعمى ،ّ ّالمجتمع ّأفراد ّمفّخالؿّصورىـّّ،المصوريفّو ّيقدموا ّأف و

تقاريرّواضحةّعماّيريدونوّمراعيفّالدقةّوّاألمانةّوّالعدالة.ّأماّبالنسبةّألفرادّالمجتمعّفإفّعمييـّأفّ

ّحريةّ ّفكرة ّيحترموا ّأف ّو ّاستغالليـ، ّيرفضوا ّأف ّو ّلمبشرية، ّالجماعي ّالتصوير ّفي ّدورىـ يتفيموا

فإفّعمييـّمسؤولياتّتتمثؿّفيّمحوّّ؛الصحافة،ّأماّبالنسبةّلمقراءّفإذاّكافّليـّالحؽّفيّتوقعّالحقيقة

                                                           

. 88، ص المرجع السابقدٌنا عبد الحمٌد صابر،   1  
 .56، ص 2008ط ، ، عالم الكتب، اربد، االردن، خطاب الصورة االتصالً وهذٌان العولمةكاظم مؤنس،  2
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ّالتف ّتنمية ّو ّتبثيا، ّالتي ّالرسائؿ ّفيّإطار ّالصور ّفيّقراءة ّو ّالمرئية، ّيتعمؽّاألمية ّالنقديّفيما كير

 1بالرسائؿّالمرئية،ّوّأفّيواجيواّالتقاريرّالمضممةّوّالتيّالّتحويّعمىّالحقيقة.

الصورةّىيّّويصحّالقوؿّإفّثقافةّ؛لقدّأصبحتّالصورةّاآلفّىيّالمصدرّاألوؿّفيّثقافةّالمجتمعات

2ّ.المشيدّالحضاريّالمعاصرّالثقافةّاألكثرّشيوعا،ّوىيّالمييمنةّعمىّمجمؿّاالبداعاتّفي

الصورةّأكبرّمفّتأثيرّالقوؿّمفّحيثّّماّينتجّعفّكؿّمنيماّمفّاستجابات،ّومعنىّذلؾّأفّالمنبياتّ

ّالمرئي ّاالعالـ ّالييا ّيستند ّالتي ّالمركبة ّّ،ذاتّالطبيعة ّالمفضية ّفيّإو ّبارزا ّتمعبّدورا ّالتشويؽ لى

3ّفرادّلمرسائؿّاالتصاليةّالمعروضةّعمييـ.ّتشكيؿّاستجاباتّاأل

وتوظيؼّوسائؿّإقناعّمقبولةّتعدّعناصرّقادرةّعمىّتحقيؽّّ؛فالبعدّالواقعيّلمصورةّوقدراتياّعمىّالتوثيؽ

4ّاألىداؼّالمتوخاةّمفّالبرامجّالمرادّبثيا.

ّكم ّانعكاسا ّليستّمحايدةّوالّموضوعيةّبالكامؿ،ّولـّتكفّأبدا ّالتيّنستيمكيا ّومتكامالّلمواقعّالصورة يا

الممموسةّمفّالمؤكدّأفّالكاميراّىيّآلةّتسجيؿّتعيدّصياغةّاألشياءّّ–ّفالديمير نيمسن–عمىّحدّتعبيرّ

أيّكافّنوعوّفإنوّيقوـّبانتقاءّأفضؿّجزءّمفّالشيءّالمصورّفصانعّالبرنامجّمفّمنظورّمستخدمياّ،ّ

ّ ّبتنويع ّيقوـ ّأنو ّ،بمعنى ّالزوايا ّأفضؿ ّواختيار ّكؿّّفيوتغيير ّتعطي ّالتي ّىي ّألنيا ّالتصوير عممية

ّّ      5االشياءّأشكاليا

                                                           
، 2، عالم الكتب، القاهرة، طتأثٌرات الصورة الصحفٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقمحمد عبد الحمٌد، السٌد بهنسً،     1

 .68، 67، ص ص 2004

 .92ص سابق، الرجع المكاظم مؤنس،   2

والدور ، كتاب جماعً الشباب االعالم المرئً، التلفزٌون والفٌدٌو والسٌنما والوقاٌة من الجرٌمةأحمد النكالوي ،   3

 .20، ص 2024، 2االعالمً الوقائً، دار الحامد للنشر والتوزٌع، االردن،ط

 .94، ص سابقالرجع المكاظم مؤنس،   4

 .200المرجع نفسه، ص   5
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حقيقةّأساسيةّكانتّوماّزالتّصادقةّّأفّىناؾّ-:آيزنشتاينيقوؿّّيحددّمعناىاّإذّّالصورةكماّأفّسياؽّ

الّينتجّعنوّمجردّحاصؿّجمعّّ؛أفّتقابؿّلقطتيفّمتفرقتيفّووصميماّمعاّحتىّاليوـّوىذهّالحقيقةّىي

عماّنممسوّإذاّشاىدناّكؿّ؛ّلقطةّمعّلقطةّأخرىّبؿّينتجّعنوّخمؽّفنيّأيّأنوّينتجّشيئاّمميزاّتماماّ

ّالمونتاجّّ{1ّّلقطةّعمىّحدىّ. ّنتحدثّعفّعمميةّالتركيبّ} المسؤولةّعفّعمميةّالتنسيؽّبيفّّوىنا

ّالصوتّوالصورةّوترتيبّاألحداث.ّ

 إلى الحياةوقدّتحولتّمياديفّ،Spectacleّّ)ّ)ّعرض أو مرئي كمشيد الحياة تقدـ التمفزيوف وسيمة إف

 ، المادية المرئية والصورة،ّالمرئية المادية السمع مف كؿ المشيد ويتضمف اآلني، لالستيالؾ ومرئي شيء

 اإلنساني الوجود يسمب الواقع في المشيدّوىذا ، المرئي وتقنية السمعة لغة الحالة ىذه في المشيد ويكوف

الرجوع،ّأوّّالوصوؿّإليوّدوفتحميؿّالصورةّالتمفزيونيةّالّيمكفّّفّ إ.ّوعميوّفوالمعنى الحقيقية التجربة مف

ّالربطّبيفّثالثةّعناصر،ّوىي:

 ؛ّأغراضّونواياّالقائـّباالتصاؿ -1

 ؛النظاـّالرمزيّلمرسالةّسيميولوجيةّالصورة -2

3- ّ ّيضيفيا ّالتي ّالمعاني ّأو ّسياقوّالتفسيرات ّاعتبارىا ّعمى ّالصورة ّعمى ّالمتمقي الجميور

 .2السوسيوثقافي

 أخالقيات الصورة:المطمب الثاني:  

ّذاتوّمفّضميرّوّرزانةّومسؤولية.أخالقياتّالمصورّّ

                                                           
 .208   ص، سابقالرجع المكاظم مؤنس،   1

 كل مراهقً على الغربٌة الرقمٌة القنوات تأثٌر حول مٌدانٌة دراسةإستهالك المراهق للصورة التلفزٌونٌة فضٌلة آكلً،   2
  .205 ص2006/2007، رسالة ماجٌستٌر، جامعة الجزائر  حٌدرة األبٌار، الواد، باب حً من

 .228، ص المرجع السابقمحمد منٌر حجاب ،  2
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ّفقدّخمقتّالصورةّلغةّجديدةّاستحوذتّعمىّطاقةّ مكانياتيا االىتماـّبالصورةّّيعكسّمدىّأىميتياّّوا 

ّالبصر،ّواعتقمتّالعقؿّوالقمب،ّوغيرتّحياةّالعالـّباسرهّفأزالتّالقيودّوتجاوزتّالحدودّ

ضادةّفيّتمؾّيقوؿّالمفكرّالفرنسيّ"جافّبوديار"ّثمةّعالقةّنفسيةّبيفّالصورةّوموضوعيا،ّوىناؾّنقمةّم

عيف،ّفيناؾّحالةّمفّالسمبيةّلدىّالمتمقيّإذّالعالقةّترتبطّباآللياتّالنفسيةّالتيّتؤديّالىّترويضّاأل

مالءاتّويضيؼّبوديارّ"ىناّ يؤديّالترويضّإلىّذىوؿّالعقوؿّبالصورّوقبولياّبماّتحمموّمفّمضاميفّوا 

نتاجّوعيّالمتمقيّمفّإاّتتدخؿّبقوةّفيّفّاالنجازّالمذىؿّالذيّحققتوّتكنولوجياّاالتصاالتّفيّانيميك

خالؿّفضاءاتّثقافةّالصورةّدوفّافّيدريّأفّالصورةّتعتديّعميناّفعال،ّانياّتقتحـّاحساسناّالوجدانيّ

 1وتتدخؿّفيّتكوينناّالعقمي".

الكاميراّالّتكذبّأصبحّالّمكافّلياّاآلفّفيّظؿّاالمكانياتّالفائقةّلممعالجةّالرقميةّّفّ أالمقولةّالشييرةّف

ّالصحفية. ّوالسموكية2ّّلمصورة ّاألخالقية ّلمقيـ ّمتزايدا ّخرقا ّذلؾ ّعمى ّيترتب ّأف ّأيضا ّالطبيعي ومف

سواء،ّّولممحرماتّبجميعّأشكالياّوعمىّرأسياّانتياكاتّالحرماتّالشخصيةّلألفرادّوالجماعاتّعمىّحد

ولعؿّىذهّالميزةّىيّأخطرّماّفيّخطابّ-مفّحؽّاإلنسافّمعرفةّالحقيقة–وكؿّذلؾّيأتيّتحتّشعارّ

الصورة،ّإذّأفّمظاىراّكيذهّتعنيّبالّشؾّممارسةّنوعاّمفّالعنؼّالالأخالقيّالمعقمفّضدّمجمؿّالقيـّ

إلىّنتائجّسمبيةّتنعكسّّ،ّفييّتخدشّالحياءّوتسيءّلمذوؽّالعاـ.ّوىذاّاألمرّيوصؿاألخالقيةّوالثقافية

3ّبالضرورةّعمىّمصداقيةّالصورة

ّاذاّفّّّّّّّّ ّالشؾّحوؿّما ّاالعالـ ّوالتحريرّالرقميّبوجوّخاصّأثارّنقاد منذّعصرّالصورّالرقمية

ّتقعّ ّال ّ،وىنا ّلمواقع ّوأمينا ّدقيقا ّانعكاسا ّتمثؿ ّالمطبوعة ّاالخبار ّفي ّيشاىدونيا ّالتي ّالصور كانت

                                                           

 

 .222، ص االعالم والموضوعٌةمحمد منٌر حجاب،   2

 .89، ص المرجع السابقكاظم مؤنس،  3
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ّالمصوريف ّعمى ّ"ّالمسؤولية ّوضح ّكما ّ ّفيّجون لونج "فقط ّالقومية ّالصحافة ّمصوري رئيسّاتحاد

ّ ّاالجتماعاتّفيّأبورتالند ّفالمشكالتّالتيّنواجييا2007ّحد ّالتحريرية ّاختفتّالرقابة ّلقد ّقائالّ" عاـ

ّمحرروف،ّ ّيوجد ّفاآلف ّالمصوريف. ّالصحفييف ّقبؿ ّمف ّاألخالقية ّلممبادئ ّانتياكا ّفقط ّليست اآلف

ّمصمموف،ّوآخروفّيقوموفّبتعديؿّوتغييرّالصور،ّأفّالمصوريفّالذيفّيغيروفّفيّالصورّيتـّطردىـ.

ّنرىّبعضّالمحرريفّ ّلكننا ّتحديدّّ؛وآخريفّيعدلوفّويغيروفّفيّالصور،و ّفعند ّأيّصدى. والّيوجد

معاييرّمناسبةّلعمميةّالتالعبّفيّالصور،ّومعّوجودّجزءّيحددّعددّالصحفييفّالذيفّيجبّأفّيعتمدواّ

ّقدّنامؿ ّتـّتبنييا ذا يةّوا  فيّاحياءّثقةّّعمىّعممياتّالتالعبّعاليةّالتقنية،ّسوؼّنضعّخطوطاّموج 

 1الجميورّفيّالصورّالرقميةّوتحسيفّالموقؼّالعاـّمفّالصحافة.

ّعمميةّ ّفي ّمتعددة ّمراحؿ ّعمى ّيحدث ّالصور ّفي ّالتالعب ّأف ّنخمصّإلى ّالكالـ ّىذا ّخالؿ ّمف و

ّّ.التصوير

ّ:ّتشمؿّمسائؿّمثؿّاتخاذّموضعّماّ،ّاوّزاويةّمعينةّّقدّيكوفّىذاّمقبوالأ/مرحمة ما قبل التقاط الصور

ّ.فيّاالعالفّوالعالقاتّالعامةّولكفّغيرّمقبوؿّاخالقياّفيّالصورّاالخباريةّألنوّينافيّمبدأّالموضوعية

ّالتصويرّمفّزاويةّمعينةّأوّعممياتّالتكبيرّوزيادةّاالضاءةّّب/أثناءّالتقاطّالصور:

فيّالصورّألنياّج/بعدّالتقاطّالصور:ّىيّأكثرّالجوانبّالشائعةّالتيّتـّاستكشافياّفيّمجاؿّالتالعبّ

تمثؿّأكبرّالتحدياتّالتقنيةّوغالبيةّالمشكالتّاالخالقيةّالتيّظيرتّفيّالتصويرّالرقمي.ّعمىّالرغـّمفّ

ّالدارسيفّوالصحفييفّأفّ ّمف ّالعديد ّيعتقد ّكما ّلمتصوير، ّالمظممة ّبالغرفة ّالتالعبّالالأخالقيّيبدأ أف

                                                           
، دار الفجر للنشر والتوزٌع،  االعالم واالسواق وأخالقٌات المهنةوآخرون، تر: شوٌكار زكً،   ادوارد ه.سبنس 1
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الناحيةّاألخالقية،ّتتزايدّمعّالتكنولوجياّالحديثةّّممارساتّالتالعبّالرقميّسواءّااليجابيةّأوّالسمبيةّمف

1ّّّألفّأدواتّالتقنيةّالعاليةّّجعمتّالتالعبّأكثرّسرعة

ومنوّالّنستطيعّأفّنعتمدّعمىّأمانةّّآلةّالتصويرّألنياّالّتستطيعّأفّتترؾّبيفّأيديناّنتاجاّأصيالّمفّ

وانكماشاتّوقفزاتّتنتييّإلىّتحوالتّكبيرةّدوفّتدخؿّاإلنسافّفيوّ،ّفبفعؿّالمونتاجّنجدناّإزاءّتمدداتّ

2ّالّيمكفّأفّتحدثّفيّالتدفؽّالزمانيّوالمكانيّالواقعييف.

 بعض الممارسات الشائعة في تعديل الصور: 

يمجاّالمصوروفّالىّتعديالتّطفيفةّعمىّالصورّإلزالةّالعيوبّكتعديؿّااللوافّاوّالقصّويعتبرونياّاموراّ

ّوجياتّنظرّمختمفةّفيّشرعيةّىذهّالعممياتّمفّالناحيةّاالخالقية.بديييةّّولكفّىناّتظيرّّ

إذّيقوؿّايمانويؿّكانت:ّ"ال،ّالّيجبّعمىّأيّشخصّالتالعبّفيّالصورّالفوتوغرافيةّتحتّأيّمفّ

ّالحاالتّ ّجميع ّفي ّفيو ّمتأصال ّخطأ ّلكونو ّوالخداع ّالخداع، ّإلى ّيؤدي ّقد ّالتالعب ّألف الظروؼ،

وؿّجوفّستيوارتّميؿّ]المذىبّالنفعي[ّ:نعـ،ّإفّالتعظيـّاالجماليّلممنفعةّ"ّمرفوضّأخالقيا"،ّبينماّيق

عالميـّبالتصويرّباأللوافّالدقيقةّنسبيا،ّإفّلـّيكفّمثاليا،ّوىذهّ ولتكفّالسعادة"ّيعتمدّعمىّاالشخاصّوا 

3ّالنتائجّأكثرّأىميةّمفّالضررّالذيّيمكفّأفّينتجّمفّسوءّالتحكيـّالعرضيّأوّسوءّاالستخداـ"

ضفاءّتحسيناتّجماليةّ،ّوميماّكافّنوعّّتوازن االلوان: يشمؿّعادةّتصحيحاّمتناسقاّلمعيوبّالتقنيةّ،وا 

غيوـّفيّ-ضوءّالنيارّ(مواقعّأضواءّالكاميراّالمستخدمةّفيّالعديدّمفّسيناريوىاتّاإلضاءةّاألساسيةّّ

تبدوّدائماّممقياّعميياّالضوءّ.فإفّالصورّ)المواقعّالخموية،ّإضاءةّفمورسنتية،ّمتوىجة،ّتنجستيف...الجّ

                                                           
 .277،278ص ص ،سابقالجع المرادوارد ه.سبنس  1
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التيّيعدّفيياّبرنامجّأدوبّفوتوشوبّّ؛حيثّيتراوحّمفّمتوسطّوحتىّالمتوىج،ّىذهّىيّإحدىّالمواقؼ

ّالرقمي ّالصناعة-لمتصوير ّلمعايير ّالمنقذ-طبعا ّلمصورةّ-ىو ّالتيّتسمح ّاأللواف ّتصحيح ّيستطيع فيو

1ّبتحقيؽّأقصىّحدّمفّالواقعية.ّ

ّىيّعممية ّالقص: ّالموضوعّّّعممية ّأو ّالمادة ّتأثير ّلزيادة ّما ّلصورة ّالمختارة ّاألطراؼّالخارجية إزالة

ّاالعتبارّ ّفيّعيف ّيجبّاألخذ ّلكف ،ّ ّوضوحا ّبأسموبّأكثر ّالصورة ّفي ّبعد ّفيما ّعرضو الذيّسيتـ

ضرورةّاالىتماـّالزائدّقبؿّالقياـّبعمميةّالقصّلتجنبّالخسارةّالمحتممةّلمعموماتّىامة.ّيمكنياّافّتضمؿّ

2ّالجميورّعفّقصدّاوّغيرّقصد

إفّالبثّاالستعراضيّعمىّسبيؿّالمثاؿّلمصورّالصادمةّلجثثّالضحاياّالمشوىةّوالممزقةّفيّأفغانستافّ

طرحتBIG CLOSE UPّّوالتيّتفننتّالكاميراّفيّالتقاطياّبمختمؼّالمقطات،ّخاصةّالمقطةّالمكبرةّ

سؼّالكؿّيعمـّأفّالنشاطّاالخباريّالتمفزيونيّمسألةّأخالقيةّفيّبعضّاألوساطّالمينيةّالضيقة،ّمعّاأل

ّالّتكتفيّالقنواتّ ّالحساسة ّلممشاعر ّوالصادمة ّالعنيفة ّالصور ّنقؿ ّوعند ّالمتوسطة، ّإلىّالمقطة يستند

ّبالمقطة ّمف3ّّالتمفزيونية ّوتقمؿ ّالمشاىدة ّتخفؼّعمى ّحتى ّالزمنية ّمدتيا ّتختصر ّبؿ ّفقط، المتوسطة

ّ ّالدامية ّكانتّالصور ّفإذا ّالتصويرّوبمختمؼّالمقطات،ّصدمتو، ّمفّمختمؼّزوايا ّالمصورة والصادمة

خبارّإلىّمرّيدفعّالتغطيةّاالخباريةّلالنزالؽّمفّاألاألّفّ إخاصةّالمقطةّالمكبرة،ّتحتؿّالشاشةّالصغيرةّف

4ّخالقي.الدعايةّمعّكؿّماّينجرّعنياّعمىّالصعيدّالنفسيّواأل

                                                           
 .284، ص  سابقالرجع المادوارد ه.سبنس وآخرون،   1
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قةّفيّإطارّالّيمكفّأفّتؤديّغرضياّمالـّتكفّمسيّ ّ؛اؿوالصورةّىناّباعتبارىاّأداةّتعبيرّووسيمةّاتص

أوّمضموفّمحددّحيثّيحدثّنوعّمفّاإلزاحةّلمضمونياّاألساسيّبدالّّ؛بنيةّنسيجيةّمركبةّلتحقيؽّفكرة

وىذاّماّيخمؽّ،1ّالذيّىوّنتاجّرصؼّالصورّودفعياّنحوّاتجاهّجديدّّ؛منوّماّنسميوّبالمعنىّالسياقي

فنحفّننظرّّمختمفة،فجوةّالصورةّالتيّتظيرّعمىّالشاشة،ّوالصورةّالتيّيتمقاىاّالمشاىدوفّفيّمقاماتّ

إلىّالعالـّالخارجيّمفّخالؿّالصورةّالتيّيتركياّفينا،ّومفّخالؿّاالنفعاالتّالتيّيثيرىاّالعالـّالخارجيّ

2ّفيّأنفسنا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

ّ
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ّخالصة:

ّثـّبثيا،ّوىذهّتقوـّالعمميةّاالعالميةّ ّاالخباريةّومعالجتياّوتحريرىا عبرّمراحؿّعديدةّمفّجمعّالمادة

ّاالعالمية ّالمؤسسات ّعمييا ّتسير ّالتي ّالتشريعية ّوالتنظيمات ّتتوافؽ ّوحدود ّمعايير ّتتطمب ،ّالمرحمة

يّماّسبقتوّوىذاّماّخمؽّفراغاتّّفن ّاّ ونخصّالفضائياتّالخاصةّفيّالجزائرّوالتيّلـّتواكبّالتشريعّ،ّّو

ّ.ّالممارسة

 



 
  الفصل
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 تمهيد: 

مجاؿ اإلعالـ، لذلؾ سعت  في حاولت الجزائر منذ استقالليا، أف تمحؽ بركب التطور الحضاري، خاصة

، وىذا ما شيدتو المرحمة األولى خاصة مع قطاع جاىدة إلى صناعة مجموعة مف القنوات الفضائية

ونوعا مع الفضائيات ؛ السمعي العاـ، سرعاف ما شيدت قفزة نوعية في تغير محتوى البرامج شكال 

 الخاصة التي سعت إلى كسب عدد أكبر مف الجماىير. 
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 المبحث األول: الفضائيات الخاصة في الجزائر بين اشكالية التمويل والتنافسية

 الفضائيات الخاصة في الجزائراشكالية التمويل في  المطمب" األول2

نظرة، تطغى عمييا النزعة المادية، بدوف اعتبار لمعوامؿ  ينظر العالـ المصنع إلى االعالـ اليـو

االجتماعية، والثقافية التي ينبغي أف تكوف في الواقع ىي األساس. وقد أصبح االعالـ فعال وقفا عمى 

بعض الكيانات التي تسعى تحت شعار مبدأ حرية الصحافة، إلى احتكار وسائؿ اإلعالـ الكبرى والييمنة، 

مف تداوؿ المعمومات. وىي لـ تعد تراعي حتى المبادئ التي يقوـ عمييا اإلعالف عمى نسبة مرتفعة 

 1المتعمقة بحؽ اإلعالـ. 19الدولي لحقوؽ االنساف، وخاصة المادة 

في كتابو " أفضؿ الممارسات لصحفي التمفزيوف" أنو في عقود مبكرة كانت  2000عاـ ويستين كتب 

و المحطة، ولكف عمى نحو متدرج فقد أصبحت أاألخبار في التمفزيوف بدوف ربح أو بربح بسيط لمشبكة 

ر مالية حيث بدأت تشؽ طريقيا لتصبح العنص يولي أىمية العتبارات األخبار التمفزيونية عمال تجاريا.

 دة.األىـ في صناعة القرار وليس الصحافة الجيّ 

أف ىذه الضغوط المالية مسؤولة عف إحداث اإلثارة في األخبار التمفزيونية، وبمجرد  ويستينوقد اعتبر 

ليشغموا بيا البرامج واكتشفوا  ؛زيادة وقت بث أخبار التمفزيوف المحمية سعى المنتجوف لمبحث عف مواد

  2غراء.الطمب المتزايد عمى أخبار الشائعات والجريمة واإل

                                                           

 
1 
 .107ص  1978، عالـ المعرفة، النظام االعالمي الجديدمصطفى المصمودي،  

ص  ،2012، 1دار الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىرة،ط، أخالقيات الصحافة، جيف فوريماف، ترجمة: محمد صفوت حسف 2
218. 
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كما كاف مف نتائج ذلؾ ضخامة التكاليؼ المالية لممؤسسات الصحفية، بما يمزميا مف التكاليؼ الكبيرة 

سسات لإلنتاج، وقد أثر ذلؾ عمى طبيعة العمؿ في المؤسسات الصحفية أكثر مف غيرىا مف المؤ 

 1الصناعية.

 وبال استثناء مشروعات ؛ف ىي جميعاحقيقة أف وسائؿ االعالـ الصحافة ، الدوريات، واإلذاعة والتمفزيو 

تجارية، تتمقى مدخوليا مف االستغالؿ التجاري لمساحاتيا الزمنية، أو المكانية لمصمحة اإلعالنات، فمف 

يدافعوف عف موضوعية، ونزاىة الييئات العاممة في الواضح أنيا ال تثير أي مشكمة بالنسبة ليؤالء الذيف 

 2حقؿ اإلعالـ.

وعميو وجب مناقشة منظومة واجبات اإلعالـ الجماىيري، إلجاـ ظمأ الماؿ، ترميـ القمي الجاد، إقامة 

صحؼ وأجيزة صحافية أكثر مسؤولية كؿ ذلؾ مقاصد حميدة تضاؼ إلى اضطالع جمعي، ومناقشة 

ي، وىو ينتج قسما كبيرا مف االنساني في عصرنا، مبتكرا عالمنا الخيالي إنو الجماىير  فاإلعالـجمعية، 

قضية الجميع، فتحديد المضموف المذاع في اإلعالـ الجماىيري ال يمكف إىمالو لمجرد حركة السوؽ 

 . 3الخاص

و الحكـ أىمية ممكية التمفزيوف تكمف في قضايا التقييد واالستقالؿ المتعمقة  بالتنوع أف أ كريس باركريرى 

والمالحظ اليـو  تنوع البرامج مرتبط بتنوع السيطرة والممكية. فّ ألى إاالحتكاري لذا يذىب بعض الباحثيف 

ىناؾ عشرات  فّ أوالضبابية إذ  ،موضوع ممكية القنوات الفضائية العربية يسوده الكثير مف التكتـ فّ أ

ف يعرؼ مالكوىا، وربما قد يفسر ىذا التكتـ حوؿ ألى المشاىد العربي مف دوف إالقنوات العربية التي تبث 

التي قد تطاليـ مف وسائؿ االعالـ االخرى كالصحؼ وغيرىا  ؛ممكيتيا بخشية المالكيف ليا مف االنتقادات
                                                           

  1  .29، ص 2000، 1، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، طدراسات في رؤئ الصحافة واإلعالم تيسير أبو عرجة، 
 1111، 2بالعقول، المجمس الوطني لمثقافة والفنون، الكويت، طالمتالعبون ىربرت شيممر، تر: عبد السالـ رضواف، 2

 .22ص
 .  130،  ص المرجع السابق أشرؼ فيمي خوجة ،  3
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حيانا مشوىة أوغير جادة و  ،عالمية سطحيةإبرامج ووسائؿ  مف ؛ف ما تبثو معظـ ىذه الفضائياتأبش

ضرارا معنوية لمالكيا قد تنعكس سمبا عمى أخرى مزيفة لمحقائؽ، مما قد يسبب أحياف أوفي  ،لمواقع

 فّ أفي العمؿ التجاري بشكؿ مستور، إذ  لى رغبة ىؤالءإو السياسية، وقد يعود التكتـ أعماليـ االقتصادية أ

مرة محفوفة بالمخاطر التجارية لذا يفضؿ ىؤالء اومغ ؛لييـإمجاؿ الفضائيات يعد مجاال جديدا بالنسبة 

و حتى السياسية فصاحبيا يبقى مجيوال ، وبالتالي أ ؛ذا فشمت العممية التجاريةإر حتى العمؿ في السّ 

ذ إمرا ميما لمغاية ، ألعربية مر معرفة ممكية الفضائيات اأضرار التي قد تمحؽ بو، وىكذا يبقى ستقؿ األ

ىداؼ مالكي ىذه الوسائؿ، والتي تنعكس عمى الرسائؿ االعالمية ألى اتجاىات و إحد جوانبو أنو يشير في أ

 .1التي تبثيا ىذه باتجاه المشاىد العربي المستيدؼ بيا

معظـ دوؿ العالـ الثالث التي تعتبر فييا وسيمة اإلعالـ حمقة وصؿ بيف القمة والقاعدة تمرر عف  وفي

  2طريقيا قرارات الحكومات فتعمؿ ىذه الدوؿ عمى امتالؾ المؤسسات اإلعالمية، وتتكفؿ بتمويميا الكمي. 

بصري وكانت االعانات والجزائر كغيرىا مف الدوؿ السائرة في طريؽ النمو احتكرت القطاع السمعي ال

 محتشمة .

صبح مسؤوال عمى تحديد المساعدات التي تمنحيا أوظيور المجمس االعمى لإلعالـ  1990ومع سنة 

 3 -وزارة االعالـ–، وبعد الحؿ الذي تعرض لو المجمس  رجعت السمطة الوصية الدولة لمقطاع االعالمي 

بعوامؿ عديدة ، يأتي في مقدمتيا مصادر التمويؿ   لممؤسسات االعالمية ةتتأثر السياسة التحريريو 

والممكية، والسياسة التحريرية بداية تشكؿ نسؽ المحتوى أو المضموف ألي وسيمة إعالمية، وتحدد الكيفية 

التي سيعالج وفقيا النص، وبمعنى آخر، يمكف القوؿ بأنيا  المعايير والقيـ والمبادئ والحدود التي عبرىا 
                                                           

 .95 94،ص ص، 2009، 1ط ، دار اسامة لمنشر والتوزيع عماف،الفضائيات العربية ودورىا االعالميفارس عطواف،  1
 204، ص 2009، 2، دار الخمدونية، الجزائر ،طالبصرية في الجزائرالصحافة المكتوبة والسمعية نور الديف تواتي،   2
 .205نفس المرجع، ص   3
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وماىية القضايا والموضوعات  ؛المية بأداء مياميا ووظائفيا كوسيمة اتصاؿ بالجماىيرتقوـ الوسيمة االع

يكوف السعي إلى الربح دافعا إلى نشأة الكثير مف و  مثؿ لمعالجتيا.سموب األالتي تعالج فييا، واأل

تضح عتبار أف الرأسماؿ البحت يبحث عف المزيد مف الرأسماؿ. ويإالفضائيات الترفييية الخاصة، عمى 

نحو الموضة وتحوؿ السمعة إلى  والركض ؛االستيالكيةأف قاعدة المستيمؾ في تزايد مع نمو النزعة 

عنصر في تحديد مكانة الفرد الذاتية واالجتماعية . ويبرز ذلؾ في تزايد دور اإلعالف ، خاصة في تمؾ 

كده"، فمثال، بمغ حجـ  عايز انطالقا مف مبدأ "الجميور؛ القنوات التي تسعى إلى جميرة برامجيا

 .1دوالر  202ما يعادؿ  1997اإلعالنات في الفضائيات العربية سنة 

وتتنوع مصادر الدعـ المادي لممؤسسات التمفزيونية ما بيف االعتماد عمى رسوـ الرخص المفروضة عمى 

لممارسة اإلشيارية، أجيزة االستقباؿ، والدعـ الحكومي، إلى جانب المداخيؿ التجارية لمتمفزيوف اآلتية مف ا

 وغيرىا

رسوـ الرخص: كانت الرسوـ المفروضة عمى أجيزة االستقباؿ تعد مصدرا رئيسيا قبؿ تطور مداخيؿ  -1

 ؛{االشيار ، وتختمؼ مف دولة إلى أخرى حسب دخؿ الفرد

يعد مف أىـ مصادر تمويؿ المؤسسات التمفزيونية في بعض الدوؿ السيما الدوؿ  دعـ الحكومة:  -2

والنامية، وتختمؼ أشكاؿ ىذا الدعـ ما بيف تمويؿ حكومي كامؿ ، أو جزئي لسد عجز طارئ  العربية، 

تعاني منو المؤسسة، أو كأف تشارؾ الدولة في إمداد المؤسسة التمفزيونية بالتجييزات الفنية كصورة مف 

 ؛صور الدعـ المادي لممؤسسات التمفزيونية

                                                           
، مقاؿ  ، قراءة في ىوية وسوسيولوجية الفضائيات في المنطقة العربيةعبد الرحمف عزي ، الرأسماؿ الرمزي الجديد   1

 .95، ص 2008، 1حدة العربية، بيروت، طفي كتاب ثورة الصورة المشيد االعالمي وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الو 
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التمويؿ االشياري في  ائؿ الدوؿ التي اعتمدت عمىالدعـ التجاري: تعد الواليات المتحدة مف أو   -3

يقضي بضرورة تمويؿ التمفزيوف تمويال  1920مؤسساتيا التمفزيونية، وقد ظير ىذا المبدأ منذ عاـ 

   .1في المحطات األمريكية مف خالؿ اإلعالنات التجارية التي تمثؿ ثمث االرساؿ ،تجاريا بشكؿ كامؿ

 

خبارية شائعا أف التحكـ المالي في السياسات االعالمية يؤثر في قيميا اإلوبالنسبة لمتمويؿ ، فقد أصبح 

ويحد مف حرية التعبير باستعماؿ سمطة الماؿ كوسيمة لكبح حرية االعالـ ، وبما أف االعالف ىو المصدر 

نو مف غير المنطقي أف تقامر أي وسيمة إعالمية عمى إاالساسي لعائدات الصحؼ ووسائؿ االعالـ، ف

الطاىر بن خرف ستاذ و مف المموليف والمعمنيف، ويرى األأ ،لمصدر سواء كاف مف السمطة الحكوميةىذا ا

ستكوف متأثرا تابعة  -وسائؿ االعالـ–نيا أفي ىذه الحالة مف سيطرة الماؿ عمى الوسيمة االعالمية ب اهلل

و أوليس مؤثرا مستقمة، لقد تحولت الحرية السياسية وحؽ االعالـ لممواطف الى الحرية االقتصادية لممتعيد 

 .2المموؿ والمعمف فيذه العوامؿ االقتصادية ذات تأثير بالغ عمى القيـ االخبارية لممؤسسات االعالمية

حياف تواجو تجبره وغطرستو وغمظتو وفظاظتو، لماؿ، وفي بعض األإف وسائؿ إعالمنا تواجو سمطة ا

وتيددىا  ،عماؿ والشركات والمؤسسات ترفع سوط الماؿ فوؽ رؤوس وسائؿ االعالـفبعض رجاؿ األ

بحرمانيا مف دخؿ االعالف إذا تعرضت إلى شؤونيا بما ال تريد، وىذا يدخؿ في خيارات بالغة الصعوبة ، 

الذي ىو عصب تطورىا وتحسيف ؛ اف مف الدخؿ االعالني بالغة الصعوباتفيي تواجو خيار الحرم

خبارىـ بما يجري مف  ؛و تواجو خيار التراجع عف وظيفتيا االساسيةأإمكانياتيا،  وىي إعالـ الناس وا 

 حوليـ، ويمس حياتيـ، وتتخمى عف دورىا التثقيفي و مساىمتيا، في تنمية  بالدىا ونيضتيا .

                                                           
رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر، ، 2002-2000االشيار في التمفزيون الجزائري، الممارسة والتمويل، جازية بايو،  1

 .75 74، ص ص 2008/2009
 .73، ص1،2010، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،طاالعالم والموضوعيةمحمد منير حجاب ،   2
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االعالمية عامة والصحافة خاصة، صناعة ال تقوـ وتتطور وتتقدـ إال بالماؿ، لكف  معمـو أف المؤسسات

بدوره االجتماعي ومسؤوليتو الوطنية التي تسيـ في دفع عجمة  ؛الماؿ وحده ال يحقؽ إعالما ينيض

واالحاطة بتفاصيؿ حياتيـ وما يؤثر فييا. واالعالـ  ؛التطور، وتساعد الناس عمى المزيد مف المعرفة

ضعافو ا لمتطور الممتـز بالقيـ المينية في صالح الدورة االقتصادية، وتطور  مؤسسات االنتاج الوطني، وا 

سكات صوتو ليس في صالح االقتصاد ويؤذي المجتمع، ويغطي عمى بؤر تنخر في سالمتو  خافتو وا  وا 

ييتموف بالعالـ وصحتو، وليذا نرى بعض رجاؿ الماؿ  واألعماؿ  ذوي البصيرة، والرؤية المستقبمية  

 ويساىموف في خمؽ البيئة التي تساعده عمى ذلؾ. ؛ويدعموف تطوره

والمشكمة ىنا كيؼ نجد صيغة لمتعاوف بيف قطاع األعماؿ تحت مظمة الغرؼ التجارية، والمؤسسات 

مف المعالجات االعالمية غير المينية  ؛االعالمية، لوضع آليات تحمي مؤسسات االنتاج الوطنية

مف سطوة  ؛فييا 1ييا لتحقيؽ أغراض خاصة، وفي الوقت نفسو نحمي وسائؿ االعالـ والعامميفوالتشكيؾ ف

الماؿ، وتيديده بالمقاطعة إذا أرادت وسائؿ االعالـ أف تؤدي دورىا االعالمي ومسؤولياتيا االجتماعية ، 

الماؿ سيفا  وفي الوقت الذي نرفض وبقوة توظيؼ وسائؿ االعالـ لألغراض الخاصة، ال نريد أف يصبح

مف خالؿ الضغط عمى الوسائؿ االعالمية التي تفتح المجاؿ أماميـ لمعالجة  ؛مسمطا عمى أقالـ الكتاب

 الرتباطيا بحقوؽ وحياة الجميور العريض مف المواطنيف. ؛أوضاع بعض المؤسسات والشركات الوطنية

ثر أيضا ىذه السياسات بنوع س الماؿ، تتأأكما تتأثر السياسات االعالمية لوسائؿ االعالـ بسطوة ر 

مف يسيطر عمى   ؛الممكية، حيث تبقى ىذه الوسائؿ والقائميف باالتصاؿ فييا حامميف إليديولوجية وصورة

االعالـ .كما تتأثر بالتالي القيـ االخبارية لوسائؿ االعالـ، الف المالؾ ىو المموؿ الرئيس وىو صاحب 

 السمطة التامة.

                                                           
 .74ص  المرحع السابق،محمد منير حجاب ،  1
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نوعاف مف الممكية لوسائؿ االعالـ الممكية العامة  ممكية الدولة والممكية الخاصة وبالنسبة لمممكية، فيناؾ 

 1المستقمة.

 تمنح  الدولة  المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري، أف 04-14مف القانوف  95، 94في المادتيف  وجاء 

 وكيفيات  مقاييس  وتحددوتأىيمو ،   البصري  السمعي  بالحقؿ  لالرتقاء  التعبير حرية  لترقية  إعانات

 النشاط  في  لمعامميف الميني  المستوى رفع  في  الدولة  تساىـ  كما. التنظيـ طريؽ  عف  الدعـ  ىذا 

، وىو ما ورد 2والتأىيؿ لمتدريب  ومراكز  معاىد  ودعـ  بإنشاء  التكويف طريؽ  عف  البصري  السمعي 

التي تنص عمى  129إضافة إلى المادة 05-12رقـ مف القانوف العضوي  128، 127سابقا في المواد 

مف أرباحيا السنوية لتكويف الصحفييف، وترقية  %2وجوب تخصيص المؤسسات اإلعالمية سنويا نسبة 

 3األداء اإلعالمي

ما إىداؼ أولمجية الممولة عالقة وطيدة في تحديد طبيعة ونوعية برامج كؿ قناة فضائية  لتحقيؽ 

 و ربحية.أايديولوجية 

الرأسماؿ المادي }الماؿ{ يمثؿ البنية االقتصادية التي يقوـ عمييا الرأسماؿ الرمزي ، ويكوف شرطا ضروريا 

في تأسيسو لما تتطمبو وسائؿ اإلعالـ الحديثة مف إمكانيات  تقنية وبشرية  ضخمة ، وقد يتحوؿ ىذا 

يف وتوسع جميورىا الرأسماؿ إلى محرؾ مادي أخر حيف تسعى ىذه الوسائؿ إلى استقطاب المعمن

لمحصوؿ عمى المزيد مف الرأسماؿ االقتصادي الداعـ األساسي في جؿ القنوات التي يصعب عمييا 

                                                           
 .75ص  المرحع السابق،محمد منير حجاب ،  1
، 16العدد  المتعمق بالنشاط السمعي البصري، 04-14قانون رقم الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،  2

 .17ص ،23/03/2014
 .32ص  ،المرجع نفسو 3
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ف  كانت ليست مربحة تجاريا االستقالؿ عف مصادر ىذا التمويؿ ، وبمعنى آخر ىي قائمة حتى وا 

 . 1بالمعنى المحض

ب أصحاب ىذه الرساميؿ بالتحكـ إف تمويؿ وسائؿ االتصاؿ يعتمد عمى رساميؿ خاصة، فقد يرغ

بالمعمومات وبتعديميا بحسب مصالحيـ، أو التأثير عمى عمميا الديمقراطي ، ثـ إف المركزية المالية يمكف 

أف تؤثر عمى استقاللية ىذه الوسائؿ ، والتقنيات الجديدة تجبر المؤسسات عمى تعديؿ طرؽ عمميا 

  2ى تطوير أساليبيا وابتكار أشكاؿ جديدة لإلعالـ والتعبير.والجميور وعم ؛وتعامميا مع األوساط السياسية

 العوامؿ االقتصادية  االخرى في المؤسسة تأثيرا مباشرا مف خالؿ عدة أوجو:ثر الميزانية ؤ وت

يحدد حجـ الميزانية في بنية الجياز التحريري مف حيث عدد وكاالت االنباء االخبارية او المصورة -1

لى كمية االخبار ونوعيتيا التي يمكف إالتي تشترؾ فييا المؤسسة وعدد المراسميف الخارجييف، ويؤدي ذلؾ 

 ؛اف تستقبميا القناة التمفزيونية

يا يؤدي الى ر الكادر المؤىؿ لقيادة المؤسسة، فصغر حجميؤثر حجـ الميزانية في معايير اختيا-2

االختيار مف بيف ذوي الكفاءات األقؿ، ألف مرتباتيـ المتاحة أقؿ، وقد ال يعيف العدد الكافي لعدـ توافر 

 ؛موارد مالية، وىذا بدوره ينعكس عمى كفاءة العمؿ ذاتو

االعالمية، فحجـ الميزانية يسمح بعدد يؤثر حجـ الميزانية تأثيرا طرديا عمى حجـ نشر الرسائؿ -3

 ساعات بث أكثر في التمفزيوف.

                                                           
، مقاؿ في  قراءة في ىوية وسوسيولوجية الفضائيات في المنطقة العربيةالرأسمال الرمزي الجديد ، عبد الرحمف عزي ،  1

 104، ص2008، 1كتاب ثورة الصورة المشيد االعالمي وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
،  1،2005العربية، ط، بيروت لبناف، دار النيضة الفضائيات والحرب االعالمية، االتصال والديمقراطيةمي العبد اهلل ،  2

 .11ص
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كما يؤثر اإلعالف بدوره في العممية االدارية في المؤسسة اإلعالمية بوجيييا إدارة التحرير، واإلدارة 

 1، فيما اصطمح عمى تسميتو صراع المصالح المالي، واقتصاديات اإلعالـ.)إدارة األعماؿ (التنظيمية 

 شكالية الريادةا  الفضائيات الخاصة في الجزائر و  انفجارالمطمب الثاني2 

لى إالتمفزيوف الوحيد بػ"اليتيمة"،  لى تسمية ىذاإفترة االحتكار الطويمة بيد الحكومة دفعت بالجزائري العادي 

قانوف، تمفزيونية خاصة بيا، رغـ أنيا قنوات أجنبية في عرؼ ال ف بدأت الصحؼ اليومية إطالؽ قنواتأ

  مف الخارج إلى أف يسمح ليا القانوف بالبث مف داخؿ البالد. تبث إرساليا

مف دوف رخصة مسبقة مف  2002وأوؿ القنوات الجزائرية الخاصة كانت "قناة خميفة" في باريس عاـ 

المصالح الفرنسية المختصة، وقد أسسيا عبد المؤمف رفيؽ خميفة، صاحب "مجموعة الخميفة" التي تضـ 

أشير فقط مف افتتاحيا بسبب اإلفالس  طوط الجوية "الخميفة" و"الخميفة بنؾ"، وقد أغمقت بعد ثمانيةالخ

وبعد تمؾ التجربة بعشر سنوات ظيرت في  وحّؿ المجموعة ومتابعة مالكيا مف قبؿ القضاء الجزائري.

 الجزائر القنوات الخاصة، وىي عمى النحو اآلتي:

أنيس رحماني. انطمقت القناة ببثيا التجريبي  لصحيفة "النيار الجديد"، ويديرىا": قناة تابعة "النيار تي في

واتخذت مقرىا الرئيسي في العاصمة األردنية َعمَّاف، وتيتـ  ،2012في السادس مف مارس/آذار 

التي تتبنى  اإلخباري والسياسي في الجزائر، وىي صورة مصغرة لمضاميف ومحتوى الجريدة، بالشأف

 ة بشكؿ كامؿ في برامجيا.خطاب السمط

األردف، في حيف أف  : وىي ايضا امتداد لمجريدة الورقية "الشروؽ"، وتبث بدورىا مف"الشروق تي في"

في عيد الثورة األوؿ في نوفمبر/تشريف الثاني  مقرىا الرئيسي موجود في الجزائر. وانطمؽ بثيا التجريبي

                                                           
، المكتب صناعة المعرفة وقيود الحرية، رؤية نقدية في واقع الصحافة التمفزيونية العربيةىالة اسماعيؿ بغدادي،   1

 .27،28، ص ص 2011الجامعي الحديث، االسكندرية، 
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  ات في الصحيفتيف.االعالن يف عبر. وتدعـ الدولة ىاتيف القنات2011

 كأوؿ قناة إخبارية جزائرية. 2012ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ  11: تأسست في "نوميديا نيوز"

 15: ممموكة لرجؿ األعماؿ الجزائري، عمي حداد. انطمقت المرحمة التجريبية مف بثيا في "دزاير تي في"

 الرئاسية. امجيا قبيؿ االنتخاباتمايو/أيار الفائت. وقد اوقفت الدولة بث بر 

 .2012انطمؽ بثيا التجريبي في شير فبراير/شباط مف عاـ  "الجزائرية"2

وتفتقر معظـ  يا جريدة "البالد" الشير الماضي.وأطمقتيا جريدة "الخبر" قبؿ شيريف. وتمت "كاي بي سي"2 

رتقي برامجيا القنوات الخاصة الى المينية والمغة اإلعالمية المتميزة والخطاب اإلعالمي المسؤوؿ، وال ت

الى مستوى ما يقدـ في الفضائيات العربية األخرى، ولـ تقارب ىمـو الناس ومشاكميـ الحقيقية. وعمى 

  ؽ اال القميؿ عمى االنتاج، ويشكوالرغـ مف الميزانيات الضخمة لبعض ىذه القنوات، إال انيا ال تنف

 1جورىـ.أصحافيوىا مف تدني 

لمجرائد الورقية فيي تعرؼ منافسييا في السوؽ ، وتبحث عف الريادة ، بما أف القنوات في أغمبيا امتداد 

 أحمد عبد الحميدوىنا تقع اشكاالت في الزخـ المعموماتي ، والتنافسية، وىنا يشير الباحث العراقي 

 وأ خصوما كانوا لو حتى المجتمع في وسمعتيـ كراماتيـ اإلساءة إلى أو باآلخريف المس عدـ بضرورة 

 الصحفية المؤسسات مع والسيما الكممة وعنؼ الشتيمة إلى ولكف عدـ المجوء بالنقد يسمح منافسيف، 

 كؿ غاية تحقيؽ جؿأ مف احتجاب وأ لتصفية وال حاجة كثيريف لفرساف تتسع الساحة فإ عالمية،واإل

 احتراـ و صغيرا كاف ميما الصحفي الجيد لدمج الفرصة يتيح ذلؾ فّ إ .واالنتشار التميز وىي صحفية

 . 2عامة خدمة أجؿ مف واستيعابو متواضعا كاف ميما طموحو

                                                           

   https://www.alaraby.com 1  17:00عمى الساعة 2014ماي 06يـو  اطمع عميو. 
، الباحث العممي، أخالقيات اإلعالم في العراق بعد نيسان، جريدة الزمان نموذجا طبعة بغداعبد الحميد،  أحمد  2

 .77ص2003
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تاريخ االتصاؿ كتابو في  ولبر شرام لتطوير االنتاج اإلعالمي أشار   ؛في مجاؿ فتح باب المنافسةو 

، المزيد مف المعمومات التي ستقود عصر المعموماتية مستقبؿ ستة اتجاىات جديدة تخصإلى االنساني 

إلى زيادة اإلمكانيات المعرفية ، وفرص زيادة األعماؿ، التسارع في الحصوؿ عمى المعمومات ، مما 

الكفاءة في أعماؿ التحري، والدقيؽ والتصنيؼ، والمؤسسات، واآلليات الخاصة بمعالجة  يتطمب المزيد مف 

 ر المسافات الطويمة، سواء تمؾ التي تتـ عمى مستوى جمعيالمعمومات، المزيد مف عمميات االتصاؿ عب

، تنامي فرص االتصاالت مف نقطة االتصاؿ بيف الثقافاتأو مف نقطة إلى نقطة، مما يحسف مف فرص 

إلى أكثر مف االتصاؿ، مف نقطة إلى اتصاؿ جماىيري، مما يمكف مف إنتاج رسائؿ أرخص، وأسيؿ ، 

  1كيف.وأكثر مالءمة لمتطمبات  المستيم

، فاستحداث قناة وتصنع مكانة لنفسيا كاف البد ليا مف التخطيط ؛وحتى تحقؽ القنوات الفضائية أىدافيا

تمفزيونية، جديدة، موجية لفئة معينة مف الجميور لو احتياجات إعالمية، محددة، ويتميز بقدرة عالية عمى 

الدفع تؤىمو ألف يكوف ىدفا لممعمنيف عف نوع معيف مف السمع مقابؿ مبالغ مالية كافية لضماف تمويؿ 

مى مدى فترة زمنية أطوؿ يمكف أف يتغير كامؿ لمقناة عف طريؽ اإلعالف، فيو أمر يتطمب تخطيطا ع

فييا المشيد اإلعالمي برمتو، يعتمد التخطيط في ىذه الحالة عمى دراسة تأخذ في الحسباف عوامؿ 

، وتطور الدخؿ ، واالسواؽ، واألذواؽ، وحجـ اإلقباؿ عؿ أي نوع مف متعددة، ومنيا النمو االقتصادي 

 المنافسة، الموارد المالية، والمادية المتاحة. المجتمع،ية وال يجب أف ييمؿ التخطيط خصوص 2 البرامج.

 

 

                                                           

. 7، ص سابقالرجع المرحيمة عيساني،  1  
  2  .151، ص2007، 01، مجمة اإلذاعات العربية، العدد التخطيط في المؤسسات اإلعالميةفني عاشور،  
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 رالقنوات الفضائية الخاصة بالجزائالبرمجة في  المبحث الثاني2

 اعداد البرنامج التمفزيوني المطمب األول2  

وىنا تتوحد في المفيـو  البرامج ىي كؿ ما ينتجو التمفزيوف ويعمؿ عمى بثو في فقرات منياجو اليومي ،

أو المطرب أو المذيع مع اإلقرار بأف ثمة فرؽ  بوجود وسائؿ مختمفة فيما  ؛البرامج التي يقدميا الممثؿ

 .1بينيا

 ، ُمعّيف مجاؿ   في َددةحمُ  مواضيعَ  عمى ُترِكز التي جالبرام تمؾ ّأنيا عمى الخاّصة الحصص تعرؼو 

 ، شيريا أو يشير  نصؼ ، أسبوعيا محّددة لفترات   تبث   ، إلخ … اجتماعيّ  ثقافّي، ، اقتصاديّ  ، سياسيّ 

مناسبة، وثابتة ، وليا مدة محددة، وليا جنيريؾ بداية ونياية، وقد يشرؼ عمييا صحفي  أوقات   في و

 2واحد، أو مجموعة مف الصحافييف. 

 ، الدراما مثؿ ، الفنيةالقوالب  بمختمؼ الموضوع إلبراز يسعى الذي ، الواحد المحور ذو البرنامج ىو 

 مع ، األرشيفية والمقطات ، وعناويف الصحؼ ، والصور ، والرسـو ، والتحقيؽ ، واألغنية ، والحوار

براز ، والفقرات والمواقؼ المقطات واالنتقاؿ بيف والتنوع الحركة عناصر إضفاء  اآلراء في التناقض وا 

 وعقد المقارنات والتوضيح والشرح التفاصيؿ وتعميؽ ، والترقب والقمؽ التشويؽ المختمفة، وتحقيؽ والمواقؼ

 الخاص وأسموبو المنتج بذاتية يرتبط وىو . معيف موضوع أو معينة مشكمة عف شاممة معمومات ليعطي ،

 3. الجميور إلى فكرتو بتوصيؿ

 

                                                           
 .170، ص2008، عالـ الكتب، اربد، االردف، ، خطاب الصورة االتصالي وىذيان العولمةكاظـ مؤنس،   1
، رسالة اإلعالم االقتصادي في التمفزيون الجزائري من خالل دراسة جميور حصة المؤشر االقتصاديةبمقاسـ ماـ،   2

 .51، ص2004ماجيستير، جامعة الجزائر،
، 2009، مكتبة الممؾ فيد الوطنية، الرياض، التربية اإلعالمية2 كيف نتعامل مع اإلعالميد عبد الرحمف الشميمري، ف  3

 .224ص 
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وأفراد مف المجتمع  ؛برنامج تمفزيوني يستضيؼ متخصصيف talk-showالبرنامج الحواري:

أو جوانب مف حياتيـ وعادة ما يبث في وقت متأخر مف الميؿ ويتطرؽ  ؛لمناقشة قضايا أو نشاطات

لجوانب الترفيو، أو قضايا السياسة، او القضايا االجتماعية المثيرة لمجدؿ، أو مواضيع أخرى حساسة، 

 .1ف خالؿ األسئمة وتقييـ اآلراءوبعض ىذه البرامج تسمح لممشاىديف بالمشاركة عف طريؽ الياتؼ م

 تُعد لـ فاليوـَ  " ، الحياة نواِحي بمختِمؼ تتّعمؽ ميّمة و؛  حّساسة موضوعات   الخاّصة الحصص تتناوؿ

 موضوعات   معالجة بؿ العالـ تمفزيونات في، اإلخبارّية البرامج بيف المنافسة جوىر ىي الخبر بث    رعةس

 فةوظي تبُرز ىنا مف و العيف و األذف إلى أحبّ  و ؛العقوؿ و القموب إلى أقرب بطريقة الُمشاىدَ  تيـ   عديدة

 .2اإليضاح و التعميؽ و بالشرح الظاىرة أو الخبر وراءا م تفسير في الخاّصة الحصص أىمّية و 

 فيما يمي: خاّصة حّصةأي  نجاح شروطوتتمثؿ 

 اختيارُ  ىو التمفزيوف في اإلنتاج صاحبَ  ُيواجوُ  أمر أصعبَ  و أّوؿ إفَّ  بالحّصة الخاّصة اّلتسمية /1

 و بيدؼ وِثًيقا ارتباطا التَّسمية طبترتِ   أف فيجبُ  " تقديمو،  َيود    الذي  لإلنتاج  الُمالئمة؛ التَّسمية

 . الُمقّدـ البرنامج مضموفلؼ ُيخا بموضوع لمُمشاِىد التَّسمية توِحي أف يجبُ  فال ، الحّصة تمؾ مضموف

 عمى تقتِصرُ  ُمنش طيا أو الحّصة ُمقد ـ ميمَّة أفَّ  يعتقدوف الذيف أولئؾ ِطئُ خي  التّنشيط و اّلَتقديـ/ 2 

 ُيجري التي لمشَّخصّية ُمساِعًدا و ُمعم قا ذاتو الوقت في يكوفَ  أف عميو يجب " بؿ فقط و ؛األسئمة توجيو

 تحكمو و ،ثقافتو إلى باإلضافة " الُمشاىديف فيـ ُمتناوؿِ  إلى،  لألفكار ُموِصال و ناِشًرا و الحديث معيا

 الُمشاىديف بيف و بينو فيما و ضيوفو بيف و بينو فيما ُيوجدىا أف يجب التي األلفة كذا و ؛ الموضوع في

                                                           
، دار النيضة العربية،  المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم واالتصال،مي العبد اهلل مساعد باحث: عبد الكريـ شيف   1

 .77،ص2014بيروت، لبناف،
.52، ص سابقالرجع المـ، بمقاسـ ما  2  
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أىمية موعد بث البرنامج، والديكور المعتمد داخؿ بمقاسم مام ، ويضيؼ الباحث 1الشاشة طريؽ عف

 .2الجنيريؾ والموسيقى المصاحبة لو ويؤكد عمى أىمية،  البالطو

 مؤىالت المذيع التمفزيوني2

 ولى السعي الى النجاح في عمموف عممو انساني بالدرجة األأف يفيـ أ ضافة الى المغة والمظير الجيد:إ

 تقييـ ما يقدمو لمناس مف عمؿ  ،التمتع بثقافة عالية ورؤيا جيدة لألمور، االىتماـ بطريقة النطؽ والمباس

التعاوف مع المخرج و فريؽ ، ماـ  الكاميرا خاصة في البرامج الحواريةأالمحافظة عمى قوتو في الظيور 

و موافقا وال يعتمد عمى طرح االسئمة لألجوبة أف ال يكوف دائما معارضا ، أالعمؿ، الجرأة عدـ الخجؿ 

 3طعة المتكررة لمضيوؼ.وعدـ المقا ،ومديرا لمنقاش بعقالنية؛ ف يكوف محاورا ىادئا أ و الأبنعـ 

البصرية تمتد إلى حد اعتبارىا القاعدة التي تحمؿ باقي -لمموسيقى أىمية كبرى في الرسالة السمعية

عناصر النوع االتصالي، حيث يعد أقؿ ما تفعمو الموسيقى ىو تفادي انطالؽ الصورة والصوت في فراغ. 

لما ليا مف قدرة عمى جمب انتباه   émotion مف تحقيؽ اإلثارة العاطفية ؛كما تمكف الموسيقى الرسالة

وضعو في حالة انفعالية عاطفية تمّكف في حالة استخداميا مف تحقيؽ أىداؼ المرسؿ خاصة و المشاىد 

وبالتالي خمؽ ىوية ليا ، وقد أثبتت العديد مف  ،منيا عممية الترسيخ، إضافة إلى تحديد أسموب الرسالة

الدراسات أف الموسيقى ناقؿ فعاؿ لمعديد مف القيـ التي ال يمكف حصرىا أىميا: الحيوية، البيجة، االمتياز 

                                                           
 .54ص  ،سابقالرجع المبمقاسـ ماـ،   1
. 55،56المرجع نفسو، ص ص   2  
 .161،162، ص ص، المرجع السابق فارس عطواف،   3
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الكالسيكي والحنيف إلى الماضي، العصرنة، روح الشباب، الرقة والحناف، الموطف األصمي، الطبيعة، 

  1الحيرة، االكتشاؼ.  الطفولة، الحزف، الممؿ،

" ظيرت عدة أشكاؿ مف االنتقال من مشاىير الشعب إلى شعب المشاىيرتجسيدا لممقولة المشيورة : "

البرامج اتخذت مف الخالؼ العائمي ، ومصاعب الحياة الزوجية و مخاطر تفككيا والحياة الحميمية 

و انحرافيا ، وىي ما كانت في أقيا لألشخاص موضوعا ليا .إف بؤس حياة البعض مف عامة الناس وانزال

 2السابؽ مصدر توتر وقمؽ وانكسار فردي ، أصبحت مادة لمفرجة والترفيو.

لقد بث التمفزيوف الجزائري بعض الحمقات مف برنامج ستار أكاديمي في دورتو الثالثة باالتفاؽ مع 

والجميور يتابع ىذا البرنامج لمناصرتيا  ،المؤسسة المبنانية التي تبثو بحجة أف شابة جزائرية تشارؾ فيو

وتشجيعيا لكنو اضطر الى الكؼ عف بث بقية الحمقات بضغط مف بعض األوساط المؤثرة في الشارع 

 3وفي صناعة القرار السياسي واالعالمي بحجة عدـ تالؤمو مع تقاليد األسرة الجزائرية.

ىديف، فيناؾ محطات فضائية متخصصة، تتنوع الفضائيات وتختمؼ حسب البرامج التي تقدميا لممشا

وىناؾ محطات فضائية متنوعة، وبالتالي فإف البرامج ستختمؼ في طبيعتيا وعددىا حسب تخصص 

  4.المحطات الفضائية واقتصارىا عمى نشاط اعالمي واحد معيف او مسائؿ اعالمية مختمفة

 مكونات البرنامج التمفزيوني2

                                                           
، مجمة الحكمة لمدراسات االعالمية البصرية-عناصر الشكل وآثارىا عمى الداللة في الرسالة السمعيةبولوداني سياـ،   1

 .119،120،ص ص،2014، السداسي االوؿ 26العددواالتصالية، 
، مقاؿ في كتاب  ، تمفزيون الواقع في المنطقة العربية بين التجانس الثقافي والنسبية الثقافيةنصر الديف لعياضي  2

 .149، ص 2008، 1ثورة الصورة المشيد االعالمي وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
 .153نفسو، ص  المرجع  3
 .133، ص المرجع السابقفارس عطواف،   4
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تسجيؿ صوتي ىو صوت الرواية، أو المعمؽ، مف خارج الفيمـ،  فالـ االعالمية، نجد أف أنسبفي األ

فالحركة   ال يتجاوز الحد المعقوؿ،أألولى ىي اولكف القاعدة  ،ومثؿ ىذه الرواية قد يكوف ناجحا جدا

 1العامرة بالمعنى، تأسر االىتماـ، وتخمؽ لدى المشاىديف العور بالتوتر، واالحساس بالمشاكؿ.

ف أتمفزيوني أشياء كثيرة تتوقؼ عمى اتساع الييئة التي يعمؿ بيا، ويمكف القوؿ بيعني اصطالح المنتج ال

  .ي برنامجأالمنتج ال غنى عنو إلخراج 

يصاؿ رسالتو إذ أف  إضافة إلى أسموب  التقديـ والعرض واإلخراج الفني ذو أثر بالغ في إنجاح البرنامج وا 

و يعرضيا عمى الناس فسيعطي مردودات  ؛أسموبا جيدا يقدميا ويعرضيا تجد  المضاميف الجيدة إف لـ

مف أف تكوف قوة جاذبة إليو، ألف إخراجيا بشكؿ فني جيد  ،لى قوة طاردة لالنتباه بدالإويحوليا  ،عكسية

زوايا التصوير إضافة إلى  2ومشوؽ يمكف أف يعمؿ عمى إكماؿ المعنى وتوضيح المضاميف و تأكيدىا.

 تصوير إلطارات والبصري السمعي التعبير إذ يحتاج ؛كاميرا ليا دالالتيا في البرامج التمفزيونيةوحركات ال

 لممشاىد مكاف الكامؿ لإلطار صورة تظير حيث والواسعة، المقربة المقطات معينة مف وأنواع مختمفة

 بعضيا األشياء عالقة عف المشاىد فكرة تعطي أف ، العريضة المقطات ىذه بإمكاف أف كما .الحدث

 إظيار عمى القدرة إلى تفتقر المقطات ىذه مثؿ أف إال .كيفية تحركيا وتظير المساحة المصورة في ببعض

 أكثر لمصور إلى إطارات حاجة ىناؾ الغرض، ىذا ولتحقيؽ .الناس وجوه عمى التفاصيؿ والتعبيرات

 إلى المشاىد لدفع األقصى الحد إلى المقربة المقطات استخداـ والمقربة النصفية اإلطارات مثؿ انضباطًا،

 بوضع فيديو لقطات بتصوير القياـ يمكف وببساطة، .الرواية لعرض ميـ أمر وىو عمى التفاصيؿ، التركيز

 الثابتة الكاميرا كمقطة النيائية النتيجة وتكوف  .التسجيؿ زر عمى الحامؿ والضغط عمى الكاميرا

                                                           
 .327، ص المرجع السابقعبد العزيز شرؼ،    1
 .94، ص المرجع السابقكاظـ مؤنس،   2
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 مف ولكؿ .لمتصوير حيوية إلعطاء التصوير موقع في بالكاميرا التنقؿ يتـ األحياف مف كثير في أنو إال

 /األفقي التصوير 1. .الخاصة أسماؤىا الفيديو لكاميرا التصويرية الشائعة والمناورات البارعة األساليب

 .يساراً  أو يميناً  العمودي محورىا حوؿ أفقّياً  تدور ثابتة ولكنيا الكاميرا تكوف عندما ىو ابانورام

 األفقي محورىا حوؿ وتدور مثبتة الكاميرا عندما تبقى أي رأسّيًا، الكاميرا حركة يعني رأسّياً  المائؿ التصوير

 ىبوطاً  أو صعوداً 

 .الشخص بمتابعة مثالً  وتقـو التسجيؿ أثناء الفيديو تتحرؾ كاميرا أف يعني ؛ والمتابعة التعقب تصوير

 إلى باإلضافة و . زمنية ناحية مف أحداثو بمجمؿ المشيد بأكممو تغطي عريضة لقطة ىي الرئيسية المقطة

 يمكف اإلنتاج، بعد ما مرحمة وفي .يجري ما تفاصيؿ لتسجيؿ أصغر إطارات استخداـ الرئيسية، يتـ المقطة

 المقطة الرئيسية رتابة مف لمتخفيؼ المقطات ىذه مثؿ إضافة

 ثبات عمى المحافظة ىنا وينبغي .الناس بيف يدور أي تفاعؿ أو النقاش عادة تتابع العكسية المقطات

 الحركة فينبغي إظيار المواقع، تغيرت إذا أما الرئيسية، المقطة في ظيروا كما الناس حيث يقؼ المواقع

 إنيا حيث بو، ينصح ما وىو الحجـ، عمى نفس العكسية المقطات تكوف أف ويمكف .أعرض إطار   في

 بالمقطة العكسية الكتؼ فوؽ مف المقطة وتسمى .المساواة قدـ محايد وعمى بشكؿ الشخوص تصور

 وتكوف .نظراتيـ اتجاه سوى بينيـ يربط وال الناس، كؿ الداخمية المقطات العكسية تظير بينما الخارجية

 قدر متماثمة العكسية المقطات وتكوف .يؤدوف العرض الذيف الناس يشكميا التي الحمبة خارج ىنا الكاميرا

 التأطير حيث مف اإلمكاف،

يابًا، ذىاباً  حركة، كؿ فإف وىكذا، .النطاؽ وسعة والمنظور  2أف تسجؿ بمقطة عكسية. تستحؽ وا 

 أو الحجـ حيث مف الكفاية بما فيو بعض عف بعضيا المتتابعة المقطات مقاطع تختمؼ أف دائماً  وينبغي

 نفس عمى السابقة أو التالية الخطوة إلى التحرؾ يكفي ال ىو نفسو، اليدؼ يبقى عندما إذ .الكاميرا زاوية
                                                           

، ، 28، ص الدليل اإلعالمي لمممارسات المينيةكارولينا كنوتي وآخروف،   1  
30، ص المرجع السابؽ 2  
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 إلى جدًا، واسعة المقطة مف تتغير أف الجيد مف أنو كما .الصورة ستيتز وببساطة، ألنو، لمقطة، المقياس

 مف القطع المفيد غير مف أنو كما .المشاىد يخمط بيف ألنو نظراً  أخرى، طريقة إلى أو قرب عف لقطة

 تعديؿ االىتزاز، أجؿ ومف .المشاىد يربؾ ىذا ألف العكس، أو جداً  مقربة إلى صورة جّداً  واسعة صورة

 1األوسع  أو األضيؽ التأطير باتجاه ثالث أو؛  بحركتيف القياـ ينبغي

باألسموب العؼ الكريـ في الحوار القائـ عمى الحكمة،  كااللتزاـإضافة إلى لغة الحوار يمكف  كما

والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي ىي أحسف، في إطار مف السماحة الفكرية، وسعة الصدر، ىو ما 

يقتضي تجنب األلفاظ، والعبارات النابية، واالنسياؽ في تيارات العصبية العنصرية، أو اإلقميمية، أو 

 2ياترات.المُ  ية، والممز، والتنابز ، والطعف الشخصي، والقذؼ، والتجريح، وغيرىا، وكذلؾ تجنب السخر 

إننا نعيش اليوـ، في مجتمع كّيفو اإلعالـ، وفؽ رموزه، وشيفراتو المشيدية، وبات كؿ فرد يعيش حياتو، 

مف خالؿ متابعتيا مف الشاشة، فيو يغضب مف خالؿ تعميقو عمى المشيد، ويبكي مف خالؿ مشاىدة 

ع، ويناصر كذلؾ المشيد، ويعاديو، وأخطر ما في األمر أف اإلعالـ اقتحـ حياة الناس الخاصة، الواق

فقرضيا شيئا فشيئا، وأحؿ مكانيا حياة افتراضية، تجعؿ مف المثمية/زواجا، ومف الحرب /سمما، ومف الحؽ 

 3/ باطال، ومف الكفر/إيمانا.

                                                           

.31، صالسابقالمرجع  ،كارولينا كنوتي وآخروف   1  
. 33، ص سابقالمرجع العبد اهلل الرفاعي،   2  
، أفكار حوؿ السمطة، الجميور والوعي، مركز نماء لمبحوث صناعة الواقع، اإلعالم و ضبط المجتمعمحمد عمي فرح،  3

 .158،ص2014، 1والدراسات، بيروت، ط
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الذي يممؾ القدرة عمى إحداث التناسؽ بيف البرامج  ؛ىو العقؿ المدبرالذي  المبرمجوىنا يأتي دور 

الشامؿ في البرامج ، التمفزيونية لقناتو، بطريقة تجمب الجميور الييا ، فالمبرمج يبحث دائما عف االنسجاـ 

  .1مظير القناة التمفزيونية ، المزج بيف مختمؼ البرامج ومختمؼ الحصص 

 معوقات البرمجة ،معايير وأسس البرمجة الثاني2المطمب 

تعاني جؿ القنوات الفضائية العربية مف ضعؼ انتاجيا لمبرامج العربية، التي تنتج في بعض البمداف 

جنبية ذات التكمفة لى استيراد البرامج األإ أف بعضيا يمجأالعربية كمصر وسوريا واالردف وغيرىا كما 

عربية الخاصة. نتيجة لضعؼ االمكانات المادية غمبية القنوات الفضائية الأالمالية المرتفعة. بينما تضطر 

 .2عادة بث نفس البرامج عدة مرات في االسبوع وخاصة القنوات الجديدة االنطالؽإلى إ

شير القنوات التمفزيونية أبجدية البرمجة التمفزيونية كما تدرس في الجامعات العريقة، وكما تمارس في أإف 

التمفزيونية، وأوقات بثيا يخضع إليقاع حياة الجميور الذي يشاىدىا وليس تؤكد بأف تخطيط أنواع البرامج 

 3العكس: أي أف الناس ال يتخموف عف وتيرة نشاطيـ وعمميـ أو يخضعوىا إليقاع برامج التمفزيوف.

ويعتقد الدكتور نصر الديف لعياضي أف القنوات التمفزيونية العربية ال تعاني مف مسألة االنتاج التمفزيوني 

فقط، بؿ تعاني أيضا مف مسألة البرمجة، التي أصبحت عمما وفنا ، عمما ألنيا تستند إلى البحوث 

االجتماعية الميدانية لمعرفة الخصوصية الثقافية واالجتماعية، وفنا ألنيا أصبحت تخضع بيذا القدر أو 

                                                           
، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر دوارمؤسسات االعالم واالتصال، الوظائف اليياكل ، االجماؿ العيفة،   1
 .124، ص 2،2010،ط
 .142، ص المرجع السابقفارس عطواف،   2
 ،2004، 1طدار الكتاب الجامعي، االمارات العربية  المتحدة،وسائل االعالم والمجتمع، نصر الديف لعياضي،    3
 . 43ص
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لقد أصبح خبراء  ذاؾ إلى حدس المبرمجيف وحنكتيـ المكتسبة في ظؿ المنافسة الشرسة بيف القنوات.

 1البرمجة التمفزيونية عممة نادرة تبحث عنيا القنوات التمفزيونية وتتبارى لالستفادة مف خبراتيا.

يحاوؿ اف يجسد  ألنووالجميور المستيدؼ إذ أف المبرمج ىو بمثابة الوسيط بيف القناة التمفزيونية 

عرض عمى شاشات التمفزيوف ال تعكس طموحات الجميور ، وليذا نجد في أغمب االحياف البرامج التي ت

فقط المواضيع، وانما تعكس في نفس الوقت قيمة اجتماعية ما، وعميو فاختيار البرامج ومشاريع االنتاج 

تتوقؼ وبنسبة كبيرة عمى حذاقة وبراعة، وادراؾ المبرمج، إذ عمو التقاط ومعرفة التغيرات الثقافية وتتبع 

 2ى شاشة التمفزيوفالتطورات االجتماعية، وترجمتيا عم

لـ يعد التمفزيوف الحالي ينظر إلى الجميور ككتمة واحدة بؿ أصبح ينظر اليياه كجممة مف الفئات 

صؿ المختصوف في البرمجة و االجتماعية لكؿ فئة متطمباتيا الثقافية والترفييية ونشاطيا الخاص ىكذا ت

التمفزيونية إلى تقسيـ وقت البث التمفزيوني إلى شرائح زمنية يوجو كؿ برنامج الى فئة بعينيا وصوال الى 

الشريحة التي تجمع كؿ المشاىديف بالطبع ىذا التقسيـ يخضع إليقاع الحياة وقواعد ولمواعيد الدواـ 

القنوات التمفزيونية تدخؿ تغيرات في جوىرية في برمجتيا الرسمي ولمنشاط الميني والمدرسي بدليؿ أف كؿ 

التمفزيونية أثناء فصؿ الصيؼ أي في موسـ االجازات الذي يمغي التقسيـ المذكور آنفا فمنطؽ االجازة 

يقتضي بث برامج خفيفة وليوية "أنغاـ، ألحاف، موسيقى، وألعاب" الموجية لجميع أفراد العائمة العتقاد 

مفزيوني بأف فترة االجازات تجمع كؿ أفراد العائمة لممارسة النشاطات: االستجماـ، مبرمجي البث الت

 و مشاىدة التمفزيوفأالسباحة، 

                                                           
  . 44ص  ،السابقالمرجع نصر الديف لعياضي،    1
، 2، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،طمؤسسات االعالم واالتصال، الوظائف اليياكل ، االدوارجماؿ العيفة،   2

 .125ص ،2010
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ىناؾ مجموعة مف المؤشرات التي توحي بأف بعض القنوات التمفزيونية العربية لـ تدرؾ أىمية البرمجة 

في مؤلفو  »رجيست دوبري « فرنسي  التمفزيونية كؿ االدراؾ ولـ تع معناىا الذي حدده الفيمسوؼ ال

المعاني   programmeإذ أكد باننا نعثر في كممة  -الميديولوجيا -محاضرات في عمـ االعالـ العاـ

 أي القواعد. grammaire و ؛أي الوزف grammeالتالية: 

مج أو تؤجؿ لـ تسع بعض القنوات التمفزيونية العربية لتحافظ عمى وفاء الجميور إنيا تمغي بث بعض البرا

 أو آخر دوف أف تعتذر لمجميور الذي ينتظرىا.   ؛بثيا لسبب سياسي

خر المطاؼ عدـ بثو آبعض القنوات  تصرؼ أمواؿ طائمة لمترويج ليذا البرنامج أو ذاؾ لكنيا تقرر في و 

 1دوف إخطار الجميور بذلؾ.

الساليب االكثر مرونة مف مقص التمفزيوف واإف نقائص البرمجة في التمفزيونات العربية تتجمى أكثر في 

 الرقيب :

في كتابو "عف التمفزيوف" أف الذيف يقبموف الظيور في التمفزيوف  بيار بورديولقد أكد عالـ االجتماع 

والحديث في الشاشة الصغيرة يفقدوف استقالليتيـ، وذلؾ الف شروط االتصاؿ تفرض عمييـ فرضا: ؛

توزيع الكممة عمى المشاركيف في 2موضوع الحديث أو النقاش المتمفز، الوقت المخصص لمبرنامج، 

يقاؿ  البرنامج ، وماذا يجب أف يقاؿ في البرنامج حتى يفيـ مف طرؼ جميع المشاىديف ، وما يجب أال

ىذا العنؼ بأنو بورديو ويبيف بأف الظروؼ الخاصة باالتصاؿ المرئي التي ينتج فييا الخطاب ، ويصنؼ 

رمزي ويعرفو بما يمي "إف العنؼ الرمزي ىو العنؼ الذي يمارس بتواطؤ مف يتعرض لو وبتواطؤ أيضا 

 مرتكبو نظرا ألف كمييما غير واع بيذا العنؼ"

                                                           
 . 45، ص المرجع السابقنصر الديف لعياضي،   1
 .180صالمرجع نفسو،    2
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مطمعيف  بأف التمفزيوف ينتقي جزءا خاصا مف الحياة وفؽ وحدات االدراؾ ويذكر عالـ االجتماع غير ال

التي تخضع لمبدأ االثارة فالتمفزيوف ال ييتـ سوى بكؿ ما ىو استثنائي وخارج عف المألوؼ أي السبؽ 

بؿ نزاعي لذا تجنح المادة  يالصحفي أو الخبطة الصحفية ويبيف كيؼ أف عالـ الصحافييف ىو تنافس

تمفزيونية لالمتثاؿ والتشابو فالمواضيع ذاتيا تنتقؿ مف قناة تمفزيونية إلى أخرى وتجتر مما يؤدي الصحفية ال

إلى نوع مف االنغالؽ الذىني، يعتبر عالـ االجتماع أف التمفزيوف أصبح أداة تتحرؾ حسب ما تشتييو 

الثقافي بصفة عامة وحتى نسبة المشاىدة، فيذه االخيرة ىي القوة المنظمة والضابطة لمتمفزيوف واالنتاج 

ف يوجو منتجوىا جيودىـ لالبتكار والتجديد أتحظى برامج التمفزيوف بنسبة متزايدة مف المشاىديف يجب 

لكف كؿ تجديد في مجاؿ االعالـ والثقافة التمفزيونية اليوـ يخضع لمسرعة واآلنية إلى درجة أف منتجي 

آلنية يسبحوف في دوامتيا ويميثوف وراء أحداثيا ووقائعيا المادة االعالمية التمفزيونية أصبحوا أسرى ىذه ا

ويالحقونيا دوف تريث أو ترو أو دوف السعي المتالؾ ىامش مف االبتعاد عنيا يسمح بتقسيميا أو رؤيتيا 

يقوؿ بورديو أف المنافسة الشديدة  بيف القنوات التمفزيونية حالت دوف أف يكوف التمفزيوف موقعا  1مف بعيد.

 "    fast thinkingجرتو ليقدـ سندوشات الفكر "  لمفكر بؿ

ىي عالقة معقدة وىي تسمح بوجود صيغ واشكاؿ مختمفة وىذا ما يتوقؼ العالقة بين النص والصورة2 

عمى طبيعة المادة التمفزيونية في بعض المواد الوثائقية ال يتطمب عرض او تقديـ حدث ما كثيرا مف 

فوؽ عمى النص وتتسمط ف تتأالتعميؽ وذؿ الف الصورة واضحة بحد ذاتيا كما يمكف وفي لحظة محددة 

ف نحصؿ منيا عمى أيمكننا  ؛ا وبسبب المصداقية الحقيقة المادية لمصورة التمفزيونيةننعميو، وذلؾ أل

 2والتقديـ بشكؿ رئيسي ؛و حدث مف خالؿ العرضأفكار حوؿ ظاىرة أو أمعمومات 

                                                           
 .181، ص المرجع السابقلعياضي وسائؿ االعالـ،  نصر الديف 1
 .68، ص 2009، دمشؽ، 1ترجمة: اديب خضور، الصحافة التمفزيونية ،المكتبة االعالمية طا.بوريتسكي، 2
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ف يركز بصره عمى ما أالمونتاج ىو طريقة فعالة لتوجيو ادراؾ المشاىد الطريقة التي ترغـ المشاىد عمى 

وعالقات االرتباط  ؛ف الشاشة تفرض عمى المشاىد كال مف تتابع المشاىدةأىذا يعني و  ؛ف يرىأيجب 

لى ىذه المسالة إننا نعود إوليذا فيي تحدد مجمؿ النظاـ العاطفي والمنطقي لإلدراؾ، ؛الجاىزة والمصورة 

خدـ كأساس ف تستأف المونتاج ىو الطريقة التي يمكف وذلؾ أل ؛وبالتفصيؿ ،التي كنا قد بحثناىا سابقا

المكاني، وااليقاعي لممواد التي تقدـ عمى الشاشة، -ىمية في التنسيؽ الزمانيأكثر أوقواعد  ؛لتحديد مبادئ

 1 .وبشكؿ محدود دقيؽ كوسيمة لتوجيو ادراؾ المشاىد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .227، صالسابقالمرجع ا.بوريتسكي،   1
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 المبحث الثالث2 البرامج االجتماعية في القنوات الفضائية الخاصة بالجزائر  

 مفيوم االعالم االجتماعيالمطمب األول2 

 االعالم االجتماعي في مواجية القضايا االجتماعية2

في المجتمع تتخذ شكميف أساسييف رقابة رسمية  ،ف الرقابة االجتماعية التي توجو سموؾ الفرد والجماعاتإ

، وتتجمى عبر القوانيف والتشريعات التي تكوف موضوع إجماع الييئات المنتخبة في المجتمعات 

يمقراطية ويرضى بيا األفراد، ورقابة غير رسمية، وىي األكثر تأثيرا، وتمارسيا، أكثر المجتمعات الد

التقميدية مف دوف أف تدوف بوضوح، وتجسدىا المعايير االجتماعية ، مثؿ : رؤية اآلخريف وانتقاداتيـ، 

 1والشعور بالعار وتأنيب الضمير.

االتصاؿ االجتماعي ىو االتصاؿ الذي يستيدؼ المصمحة العامة انطالقا مف مسؤولية كؿ فرد في 

المجتمع، حيث يسعى مف اجؿ توعية المستقبميف وتعميميـ وتربيتيـ التخاذ المواقؼ الصحيحة ومف ثـ 

األمراض  تبني السموؾ الصحيح وااليجابي الذي يؤدي إلى تكويف مجتمع متحضر وسميـ مف االنحرافات،

واآلفات االجتماعية المختمفة، وبالرغـ مف أنو نظريا حديث النشأة إال أنو كممارسة يعتبر نشاط قديـ، 

ويسعى دائما نحو األفضؿ في محاوالتو إلرساء أفكار ومبادئ مف أجؿ سموكات صحيحة   فاإلنساف سعى 

يجابية لصالح المجتمع ككؿ.   2وا 

ف القيـ عامؿ أف كال منيميا يؤثر في اآلخر وآية ذلؾ أبمعنى  ؛والتكنولوجياىناؾ عالقة مباشرة بيف القيـ 

 حاسـ في اختيار التكنولوجيا وىذه االخيرة عامؿ مؤثر في تغيير القيـ.

                                                           
، مقاؿ في كتاب ثورة تمفزيون الواقع في المنطقة العربية بين التجانس الثقافي والنسبية الثقافية نصر الديف لعياضي،  1

 .158، ص 2008، 1بيروت، ط الواقع  ، مركز دراسات الوحدة العربية،الصورة المشيد االعالمي وفضاء 
،دار أسامة لمنشر والتوزيع عماف ،  االتصال االجتماعي " العمومي" وأبعاده في منيج الدعوة المحمديةآماؿ عميرات،   2

 .7، ص2014، 1طاالردف، 
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ي تغيير اجتماعي أف أيمعب االعالـ دورا في تغير القيـ حيث يتفؽ عمماء االجتماع واالتصاؿ عمى 

ف يتـ اي تغيير في ألى الناس عبر وسائؿ االعالـ إذ انو ال يمكف إف يصؿ أمقصود في المجتمع البد 

والرئيسية في مخاطبة الناس وشرح  المجتمع في معزؿ عف استخداـ ىذه الوسائؿ التي تعد االدوات اليامة

وفي بنياتو ووظائفو حتى يعرؼ كؿ فرد دوره ومكانتو  ؛التغييرات الجديدة التي ستحدث في المجتمع زونقل

وذلؾ لما يتـ مف  ؛ساس عممية التغيير االجتماعيأف وسائؿ االعالـ ىي أي أ ؛ أوفقا لمتغيير الذي سيطر 

نماط السموؾ وتثبيت القيـ المرغوب فييا أوتغيير المفاىيـ و  ،خالؿ تمؾ الوسائؿ مف عمميات تكويف اآلراء

وبمورة  ؛جؿ رفع المستوى الثقافي وتغيير العادات الضارةألضروري توظيؼ االعالـ مف ومف ا ،وتدعمييا

وتوجيو االنساف نحو االنتاج  واتاحة  وسائؿ النمو الذاتي وربط الفرد  ؛يجابي لمقيـ االجتماعيةإنسؽ 

  1ة بو.وتبصيره بالتحديات المحيط؛وحماية ثقافتو وتوعيتو بالمتغيرات المعاصرة  ،بمشكالت مجتمعو

فراد داخؿ ويركز عمى التأثير في سموؾ  األ ؛ فراد والجماعاتاالجتماعي يعمؿ عمى توجيو األ  اإلعالـف

فراد لى األإعالمية اجتماعية إالجماعات  وسموؾ االفراد والجماعات والمنظمات مف خالؿ توجيو رسائؿ 

 و الدولة.أو المجتمع أفي المنظمة 

التي يعمؿ عمييا االعالـ االجتماعي،  ؛واالنسانية والسموكية ،جتماعيةاالف ىناؾ الكثير مف القضايا إف

ف أكما  ؛فالمشاكؿ كالعنؼ االسري والطالؽ والخالفات العائمية والزوجية تعتبر مسرحا لإلعالـ االجتماعي

لسميـ حداث بالسير عمى النيج اونوعية الشباب والمراىقيف واأل ،نواعياأمكافحة الجنوح والجريمة بكافة 

 . 2يضا يعتبر مسرحا لإلعالـ االجتماعيأ ؛والقويـ واالبتعاد عف العادات الضارة

                                                           
ص ص  2009، 1العربي لمنشر والتوزيع القاىرة،ط ية،ثر القنوات الفضائية عمى القيم االسر أمحمد عبد البديع السيد،   1

107 108.  
 .189، ص 2010، 1، دار اسامة،عماف،طاالعالم االجتماعيسناء محمد الجبور،   2
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وضرورة  ،االعالـ االجتماعي  يخضع لقواعد سموؾ المينة الصحفية واالعالمية مف حرية ومسؤولية

نفسيـ أشخاص في الدفاع عف وحؽ األ ؛تحري الحقائؽ في نشر المعمومات وضرورة االعتراؼ باألخطاء

وعدـ التحيز وتحري الدقة في نقؿ المعمومات ونشرىا  ؛وضرورة توفر المصداقية في االعالـ والحيادية

والوسائؿ العالمية المنظمة لمينة االعالـ  ،وبياف مصدرىا وضرورة االلتزاـ بقواعد االخالؽ العالمية

 ومواثيؽ شرؼ االعالـ.

ف عف المصادر الموثوقة سوؼ تقنع الجماىير  خبار والمعمومات واالعالإف تحري الدقة في مصادر األ

سموكيات بد العامميف في مجاؿ االعالـ االجتماعي  ف تقيّ أبرسائؿ االعالـ االجتماعي االعالمية، كما 

وسوؼ  ؛وأخالقيات الصحافة  سيخمؽ جوا مف الثقة بيف االعالمييف والجميور ،مينة االعالـ والصحافة

وسوؼ تتولد ثقة متبادلة بيف ،عالـ االجتماعي نتيجة ليذه الثقة دات اإلرشاا  يقبؿ الجميور عمى توجييات و 

 1وبذلؾ سوؼ يحقؽ االعالـ االجتماعي نجاحو في توصيؿ رسائمو االعالمية لمجميور. ؛الطرفيف

ومف  و كموضوع لالتصاؿأ ؛كفاعؿ باإلنسافوعممي يبحث عف الرقي  ،االجتماعي  كنسؽ فكري اإلعالـف

ف االعالـ االجتماعي ىو الفرصة لممجتمع المدني  أوبشكؿ ممموس يبدو  ؛االستقاللية والمسؤوليةمنظور 

ليقدـ مختمؼ مكوناتو، ليتعرفوا بعضيـ عمى بعض وليتحاوروا في ما بينيـ، وىو االمكانية المفتوحة لكؿ 

و مجموعة أ ؛آخري مواطف أوبفعالية لالتصاؿ مع  ،لمدخوؿ بحرية ؛و مجموعة مف المواطنيفأمواطف 

 .خرى في جّو مف التسامح واالحتراـ المتبادؿأ

 يؤوؿ االعالـ االجتماعي الى عدة مستويات :و 

  ؛و مف خالؿ الميدياأالبحث عف التفاعمية الحقيقة ، سواء كانت عف قرب 

 
                                                           

 141، المرجع السابقسناء الجبور،   1
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1الذي يحبذ العالقات ذات االتجاه الواحد ؛ تكمف ميزة االعالـ االجتماعي بإبعاده أي شكؿ مف التنظيـ
 

 دور االعالـ االجتماعي: 

الجتماعية المتعمقة بحياة االنساف وصحة األسرة والطفولة، مثؿ الطالؽ، الزواج مف طرح القضايا -1

 ؛األجانب، القضايا السموكية، الدرامية، تحقيؽ وغيرىا

حمايتيا. في المجتمع االسالمي ال يجب  اة ومختمؼ مجاالت الحي في ومشاركة المرأةالتوعية بدور -2

 ؛أف يكوف ىناؾ قمع اجتماعي

 ؛غيرىا مثؿ الشعوذة والسحر و أضرارىا؛محاربة التفكير الخرافي والعادات السيئة والتوعية ب-3

 واآلراء المستحدثة التي تستيدؼ تطوير المجتمع وتحديثو. نقؿ األشياء التي تخدـ نشر االفكار الجديدة-4

 ؛المجتمع وتطوره

 ؛لالنحرافات والسموكيات الشاذة االجتماعية والتصديحماية القيـ – 5

 ؛ألساليبياومحاربة الجريمة والتصدي  ،الدعوة المستمرة لاللتزاـ بما يوجد مف قوانيف-6

 ؛المتخمفيف عقميا و ،االىتماـ بقضايا المعوقيف-7

 2؛داء العمؿأكيد عمى السمات االيجابية لمشخصية الوطنية ومحاربة الروح السمبية والتقاعس عف أالت-8

 .مف أىـ شروط االعالـ االجتماعي احتراـ الجميور والبحث عف تفاعمية حقيقية معوو 

 يتـ تقويـ االعالـ االجتماعي تبعا لعدة معايير:إذ 
                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف عمى تخوم التفكيكنيوند القادري عيسى،   1
     232، 231، ص ص1،2008بيروت، ط

 44،45، ص ص 2013دار الخمدونية، الجزائر، سؤال في االعالم واالتصال،1000اسعيداني سالمي،   2
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 ؛اتصالي، وليس مجرد مستيمؾ بسيط لإلعالـنو فاعؿ أليو عمى إاحتراـ الجميور والنظر   -

 ؛البحث عف تفاعمية حقيقية -

 ؛مشاركة الجميور في فعؿ االتصاؿ -

 ؛واالجتماعية والثقافية السياسية لمحياة بديمة او مختمفة نظرة -

 تطرؽ إلييا؛أنماط معالجة إعالمية تخرج عف االمور الم -

 ؛لمسؤولياتو ومتحمال مستقال شريكا، الجميور ليكوف يسعى تربوي ىاجس -

 .الخاصة االخالقية الشرعة الى مستندا االتصاؿ ألخالقيات معطى خاص انتباه -

إذ يبدو االتصاؿ االجتماعي مف ىذا المنظور كنمط مف العالقة يمكف اف يعزز القيـ التالية: البحث عف 

لكف واقع الحاؿ غير  المعاكس.استقاللية المحاور، واحتراـ االخالقيات، والحرارة في العالقات، والتبادؿ 

 ذلؾ.

ذا كاف االتصاؿ االجتماعي يريد   ف يشغؿ المكاف الذي يود لو في قمب االتصاؿ المؤسسي واالعالمي أوا 

 1يبدو مف الضروري وضع استراتيجية تنمية وتحفيز تمر بالمراحؿ التالية:

 ؛و المجتمع المدنيأ*متابعة جيود االتصاؿ الداخمي لمقطاع الثالث 

 ؛توسيع حقؿ تدريب االعالمييف عمى العمؿ االجتماعي*

 ؛لى الميدياإتوسيع دائرة الوصوؿ *

ما إاالتصاؿ ييدؼ  لى إي االنتقاؿ ألى تغيير السموكات، إلى تغيير إما االستعدادات والميوؿ الفكرية وا 

ما عمى االنضماـ إلى السجؿ حالفعؿ ، وذلؾ ب ّث المتمقي، إما عمى االنضماـ إلى السجؿ المعرفي، وا 
                                                           

ة، ، مركز دراسات الوحدة العربيقراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف عمى تخوم التفكيكنيوند القادري عيسى،   1
 233، ص ص 1،2008بيروت، ط
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ف كانت  ؛العاطفي، الف الرسالة في الواقع عالما تافيا، فيي ليست أبدا محايدة، ال لممرسؿ إتحمؿ حتى وا 

ىدؼ،  ساسيا مف كؿ اتصاؿ ذيأوالجانب العاطفي يشكالف جزءا  ؛ف الجانب المعرفيإوال لممتمقي، بؿ 

لى مجالي إو بال وعي ، تعود أو االقناع، بوعي ألييا مف قبؿ االعالـ إف النتيجة المراد الوصوؿ أحيث 

 1وفي نسب مختمفة مف رسالة إلى أخرى. ؛والعاطفة ،المعرفة

 .2مع االنتقاؿ التدريجي يةويخطط المنتج لمبرامج في التنويع في العرض والكيف

غدت ىذه البرامج االجتماعية  إذ مأزق البرامج االجتماعية2ل عيسى نيوند القادريوتتعرض الباحثة 

عينيا بديال مف مكبوتات ومف صراحة مفقودة في مجتمعاتنا، تتضمف ليات المتشابية بفعؿ اتباع اآل

موضوعات مرفوض سمفا البحث فييا داخؿ معظـ العائالت، بحيث يعرض فييا المتصموف والمشاركوف 

راسميف عمى طريقتيـ الوجو اآلخر لممشاىد ، وعناوينيا خالفية تطرح جدال بيف مشاكميـ ومكبوتاتيـ، 

معارض بالمطمؽ مف انفالت غير مضبوط ومواؿ بالمطمؽ مؤمف بضرورة التغيير بمواكبة بعض 

المختصيف الحامميف بعض التصورات الجاىزة عف بيئتيـ المحمية، وعف البيئة الغربية التي غالبا ما 

والمشكمة اف ىذه البرامج تستيمؾ موضوعاتيا ومشاكميا لشدة التكرار وراح التعامؿ معيا  يتماىوف معيا.

 يتـ عمى طريقة السبؽ الصحفي او الكالـ وتسجيؿ الموقؼ.

والمكبوتة  ،ضواء عمى المشاكؿ المخبأةف ىذه البرامج تمكنت مف تسميط األأصحيح  -الباحثة-وتضيؼ 

الضوء ال يحؿ المشكمة، بؿ قد يزيدىا تعقيدا، خصوصا إذا كانت  في مجتمعاتنا فأشيرتيا، لكف تسميط

                                                           
 .234، ص السابقالمرجع  ،نيوند القادري عيسى  1
، 1، المكتبة األكاديمية، القاىرة، طالتغطية االخبارية لمتمفزيونكاروليف ديانا لويس، تر: محمود شكري العدوي،    2

 .190، ص 1994
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تطرح في سياؽ تجييؿ الفاعميف وتغافؿ المسؤوليف عنيا ليا، وتحدي الفئات االجتماعية بعضيا لمبعض 

 1اآلخر مف خالؿ رمي المشاكؿ في حقوؿ اآلخريف.

وما بحث حوليا مف أجؿ بمورتيا، وتضييؽ حمقة  ،وعدـ المراجعة ما كتب عنيا ؛إف إغفاؿ أسباب المشكمة

ىمية، اختبارات "قبمية وبعدبة" البحث لتجنب الكالـ في المطمؽ والتكرار، وعدـ مرافقة برامج بمثؿ ىذه األ

يقاظ لممشاكؿ ودفعيا لمعمف بشكؿ استعراضي مف دوف توفر إلى عممية إعمى المشاىديف، يحوليا فقط 

أىؿ السمطة لمعالجتيا، مثال بدال مف االتصاالت المباشرة التي تستغميا  االمكانية عند المعنييف مف

سمائيـ أمكانية تغيير إنفسيـ أو التي يستغؿ فييا المتصموف  أ ؛المحطة إلضفاء المسرحة عمى البرنامج

لماذا حيانا مؤذية، أف فييا عف مكبوتاتيـ بطريقة مثيرة و ينفس اوافكار  ،ليشطحوا في خياليـ ويختمقوا مشاكؿ

ف تستضاؼ أعداد وتوفير المعطيات ليذه البرامج بدال مف و الجيات المعنية في اإلأال تشرؾ الجمعيات 

 لمخوض ارتجاليا في قضايا معقدة.

ف الدور الذي يمكف لى خمؽ وعي اجتماعي، ألإعف البرامج االجتماعية اليادفة  تتساءؿ الباحثةومف ىنا 

نيا تعطي لمديمقراطية بعدىا االجتماعي، وىي مشروطة باالستقاللية وحرية أف تؤديو الرسالة المتمفزة ىو أ

 2ثناء بث الرسالة.أالميديا في 

وكشؼ  الفضائح  وتعرية  ،تفّسر برامج البوح باألسرارأصبحت أف  ادريس مقبولويضيؼ الدكتور 

اء كؿ ذلؾ ينبغي أف يرمى والحي ؛والتواقح المزمف بأنيا شجاعة وجرأة لمف يجرؤ فال مجاؿ لمقيـ ،السوءات

 3في سمة الميمالت ألنو بات ماضويا.

                                                           
 .238ص  سابق،الرجع المنيوند القادري عيسى ،   1
 .239ص  ،المرجع نفسو  2
ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر الفضائيات العربية واليوية الثقافية، كمية   الفضائيات العربية وتيديد القيم،ادريس مقبوؿ،   3

 .16ص ، 2007ديسمبر  12-11االتصاؿ ،جامعة الشارقة، 
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. ومنو تأتي الحاجة إلى معرفة واعية كؿ ىذا ناجـ عف تعقد الحياة وتداخؿ العمـو وتشابؾ المصالح و

أف تكوف الرسالة االعالمية وىنا يجدر االشارة إلى ؛حداث جؿ اتخاذ القرار المناسب مف األأوصحيحة مف 

حداث عف طريؽ البيانات والمعطيات عف األ ؛أىمية مف خالؿ تضمنيا لممعرفة الواقعية المقدمة ذات

المعارؼ المتعمقة بمختمؼ العمـو واالعتماد عمى  ؛التي يعايشيا الفرد واالبتعاد عف التيويؿ ؛والظواىر

وعدـ ػ ؛لتفسيرواعتماد الجدية في الطرح وا ؛فرادالطبية، االقتصادية، القانونية  مع مراعاة حاجات األ

عمى }أو طريقة المعالجة  ؛و المس بالذوؽ العاـ في نوعية المواضيع المتناولةأ ،المساس بقيـ المجتمع

 .1{ غرار الصحؼ الصفراء

تماميـ في النظاـ االجتماعي، ويجدوف وسائؿ اإلعالـ تولي شأنا ىإف األفراد عندما يطمب إلييـ وصؼ ا

 2أولويات، فإف وسائؿ اإلعالـ تكوف قد نجحت بتحقيؽ األولويات االجتماعيةليذه االىتمامات، باعتبارىا 

فبناء المعنى، ىو اىتماـ أوؿ لمتفاعؿ التبادلي الرمزي، ومسألة جوىرية في نظرية االعتماد عمى وسائؿ 

ريقة اإلعالـ واالتصاؿ، مف زاوية السؤاؿ: كيؼ يؤثر العالـ الذي خمقتو وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ عمى الط

أف الحياة  بارسونزويرى  ؛3التي يفسر بيا األفراد، والجماعات عوالميـ الشخصية، واالجتماعية

إضافة إلى تعاوف االعالـ مع المجتمع .  4االجتماعية ال ترى إال مف خالؿ أفكار البشر: المعايير، والقيـ

المدني، فميس ىناؾ مواصفات محددة لمعالقة بيف اإلعالـ، والمجتمع المدني يمكف اعتبارىا مقياسا، 

ومؤشرا لعالقة جيدة أو غير فاعمة، لكف يمكف القوؿ أف العالقة بيف الطرفيف عالقة تكاممية، أو عالقة 

                                                           
، كتاب جماعي، قراءات في نظرية الحتمية الحتمية القيمية االعالمية األىمية، المبررات والمقتضياتىند عزوز،   1

 .84،85، ص ص2009 ،1،ط، مكتبة اقرا، قسنطينة، القيمية في االعالـ مف إعداد:نصير بوعمي
  2 .37، ص2011،البراديغمات المسيطرة في عموم اإلعالم واالتصال، واشكالياتيا المعرفيةحسيف سعد،  
.41المرجع نفسو، ص  3  
.39المرجع نفسو، ص  4  
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يعزز الديمقراطية، ويؤثر فييا، ويتأثر بيا ىو ذلؾ اإلعالـ الذي يستند تأثير، وتأثر، فاإلعالـ الفعاؿ الذي 

 .1إلى مجتمع مدني فعاؿ 

 القضايا االجتماعية في البرامج االجتماعية بالقنوات الخاصة2المطمب الثاني2 

ولمصحافة تقميد عريؽ في النظر إلى المأساة كمادة إخبارية، أحداث القتؿ، االغتصاب، الحريؽ، تحطـ 

السيارات والطائرات، كميا أخبار، ألنيا تخرج عف المألوؼ، إنيا تغذي حاجة الناس إلى المعرفة، وترضي 

الغريب إلى اليمع، وعندما تنطوي مأساة عمى فزع شخص آخر، يشعر المشاىد  يجانبا مف الميؿ اإلنسان

ولكف عف بعد، وىو  بالسالمة، والسعادة أف المصاب شخص آخر، ليس ىو، ويشارؾ المشاىد في األلـ،

ىؿ ىذه ؛ الجنازاتولكني الزلت حيا، ىذا شعور عاـ في  مات،مستريح ألف المأساة ألمت بغيره. لقد 

ردود فعؿ تدؿ عمى قسوة القمب؟ ربما ىي كذلؾ، ولكنيا في نفس الوقت عواطؼ عادية وطبيعية، إف 

الغامضة غير المعقولة لمعالـ الذي يحيط  إزاء الطبيعة تشحذ يقظتنا ألنياالمأساة ىي مادة الحياة، والفف، 

 بنا.

الذي يتولى ؛  مف حؽ الجميور أف يعمـ بالمآسي، وىو في حاجة إلى ذلؾ، إال أنو يجب عمى اإلعالمي

الشائع الذي يخطئ بو معظـ مندوبي التمفزيوف ىو: ماىو  ورقة. والسؤاؿ تغطيتيا أف يؤدي ميمتو بمياقة،

شعورؾ ؟ فعندما يوجو إلى شخص قد عانى منذ لحظات مف خسارة جسيمة.......فالشؾ أنو يتجاوز 

 .2حدود المياقة

لتبس، وىو المشكؿ ىو الممتبس، وىو عند ا: المشكمة في المغة مف أشكؿ أي المشكمة االجتماعية

 حتى يدؿ عميو دليؿ مف غيره. األصولييف ما ال يفيـ

                                                           

. 122،ص2015، 1، ط، دار التعميـ الجامعياإلعالم والمجتمعابراىيـ جابر السيد،   1  
 .141 140، ص صسابق الرجع المكاروليف ديانا لويس ،  2
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ىي موقؼ يتطمب معالجة إصالحية، وينجـ عف أحواؿ المجتمع  ؛وقد أكد البعض أف المشكمة االجتماعية

والبيئة االجتماعية، ويستمـز تجميع الوسائؿ والجيود االجتماعية لمواجيتو وتحسينو، ويربطيا آخروف 

أو إعاقة أحد النظـ االجتماعية، فعرفوا  ؛تماعية المتفؽ عمييابحالة الحيمولة دوف قياـ األفراد بأدوارىـ االج

التي تتناوؿ عددا مف األفراد في  ؛أو المسألة ذات الصفة الجمعية ؛المشكمة االجتماعية بأنيا المسألة

وفؽ االطار المتفؽ عميو والذي يقع عمى  ؛المجتمع، بحيث تحوؿ دوف قياميـ بأدوارىـ االجتماعية

 .1لمجماعة المستوى العادي

 ىما: لمحكـ بوجود مشكمة اجتماعية وينبغي توافرىما وىناؾ شرطاف 

بالحجـ والمقدار الذي يمكف مالحظتو وقياسو  )جريمة، فقر، توتر  (ضرورة وجود ظرؼ موضوعي-1

 ؛بمعرفة مالحظيف اجتماعييف

ينبغي أف يكوف ىناؾ تعريؼ ذاتي مف خالؿ بعض أعضاء المجتمع، بأف ىذا الظرؼ الموضوعي  -2

ألنو عندما يفيـ بأف القيـ ميددة لوجود ىذا الظرؼ الموضوعي، فإف وىنا تمعب القيـ  مشكمة،يعد بمثابة 

 2ىذا الظرؼ الموضوعي يصبح مشكمة اجتماعية.

نسبية، أي ليست مطمقة، فيي تختمؼ باختالؼ البيئة والظروؼ مف صفاتيا أنيا تماعية والمشكالت االج

مثؿ البطالة والجريمة    ؛بدراسة المشكالت االجتماعية االجتماعية والزمنية، وتيتـ معظـ العمـو االجتماعية

والبغاء والطالؽ، وغير ذلؾ مف المشكالت التي تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تنشأ فييا وتنعكس عمى عالقة 

 3وعالقة الناس ببعضيـ البعض.-سمبا أو ايجابا-بالبيئة الناس

                                                           

، دار المشكالت االجتماعية المعاصرة2 مداخل نظرية2 تجارب عربية2 اساليب المواجيةعصاـ توفيؽ قمر وآخروف،   1 
 .17، ص2008، 1طعماف،الفكر ناشروف وموزعوف، 

 .17المرجع نفسو، ص   2
 .15المرجع السابؽ نفسو، ص   3
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ونسؽ المعايير  ؛و الدراسة العممية لممشكالت االجتماعية تقتضي دراسة عممية دقيقة لمبناء االجتماعي

 ضافة الى عمـ االجتماعإ ومف أىـ المداخؿ ،والقيـ والعالقات والسموؾ لتساعدنا عمى فيـ المشكالت

ويوجد األساس والجوىر التأليفي في الحياة ، ويعالج كثيرا مف المشكالت خاصة   يكشؼ الدين2  :مايمي

ما يتعمؽ باالنحرافات عف النظاـ األخالقي مف وجية نظر ثيولوجية بالقوؿ أف اهلل يعاقب عمييا وىذا 

 .االنحرافات ىي مف قبيؿ الشر واالثـ والعدواف

ومنطقية بيف الديف والمداخؿ القانونية والمشاكؿ االجتماعية، ىناؾ بطبيعة الحاؿ عالقة تاريخية  القانون2

وىناؾ حقيقة ىامة  ففي القانوف ينظر إلى أفعاؿ كالقتؿ والسرقة عمى أنيا انحرافات عف النظاـ المعياري.

 .1إغفاليا ىي أف المشكمة االجتماعية ليا واقع قانوني كالجريمة، أو أي خرؽ لمنظاـ القانونيال ينبغي 

 يختمؼ مدخؿ الصحافة تماما عف أي مدخؿ آخر في دراسة وفيـ المشكالت االجتماعية،: فةالصحا

أصبحت الصحافة أداة مفيدة إليقاظ وتنبيو االستجابة العامة ضد العديد مف المشكالت االجتماعية مثؿ 

إدماف المخدرات والبغاء، فالكشؼ واالفصاح عف المشكالت االجتماعية ىو اليدؼ األسمى سواء لمفيـ أو 

 2 وف ىادئا.أو الحماية أو العقاب، والمنيج ىنا دائما انطباعي ، ونادرا ما يك ،المنع

  الطالؽ والخمعالمشكالت األسرية،   ومف المشكالت االجتماعية التي تطرقت الييا البرامج االجتماعية: 

مف المشاكؿ التي عرفيا المجتمع الجزائري إضافة إلى الظمـ، االدماف ،الشذوذ الجنسي،  األمراض 

 المستعصية ومشاكؿ متعمقة بالتكنولوجيات الجديدة كالزواج االلكتروني. 

 اإلخوة.أو صراع  سواء عقوؽ أو إىماؿ : كصراع اآلباء مع أبنائيـ،المشكالت األسرية/1

                                                           
 32، ص مرجع سابقعصاـ توفيؽ قمر وآخروف،   1
 33المرجع نفسو، ص   2
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شأف ديني،  نتيجة لتعاظـ الخالؼ بيف الزوجيف إلى درجة ال يمكف تداركيا، وىوويحدث /الطالق2 2

وليس مدني، بمعنى أنو يخضع لقوانيف مستمدة مف الشرائع الدينية، وأبيح الطالؽ في حاالت محددة، 

 وىو انحالؿ 1وىي الخيانة الزوجية، القسو، وحاالت الضرر البميغ، والمرض، العقـ، وجنوف أحد الزوجيف.

الرابطة الزوجية مّما يترؾ أثار مختمفة عمى اآلباء ، واألبناء معا، وفي حاالت قميمة ، قد يعد خطوة 

إيجابية تحرر األسرة مف صعوبات حادة ال سبيؿ إلى عالجيا إال باالنفصاؿ، إال أنو في معظـ الحاالت 

 2يؤدي إلى نتائج سمبية عمى األطفاؿ مثؿ الحرماف مف عطؼ أحد الوالديف.

أو الحد الذي يصبح معو الخالؼ بيف الزوجيف أمرا يؤدي  ؛وتختمؼ نظرة المجتمعات في تعريفيا لممستوى

إلى الطالؽ، ومف بيف األسباب: عدـ االنسجاـ بيف الزوجيف عاطفيا أو ثقافيا، أو ماديا، تعاظـ الخالؼ 

إلى درجة الصراع بيف كؿ مف أسرتي الزوج، والزوجة بسبب األطفاؿ ومسؤولياتيـ في الرعاية المعيشية، 

الطالؽ مف مجتمع إلى آخر تبعا لمظروؼ المجتمعية، والسياسية، واالقتصادية،  كما تختمؼ معدالت

 3وتبعا لمقيـ والمعايير التي يؤمف بيا المجتمع ، وأفراده.

حالة طالؽ منيا  125183سجمت  2011في الجزائر حسب االحصائيات المستقاة مف وزارة العدؿ لسنة 

اع طمبات فؾ الرابط الزوجي مف قبؿ الزوج ، والتي حالة خمع، وأفادت االحصائيات عف ارتف 10128

حالة، األمر الذي فّسره العديد مف المحاميف برغبة األزواج في  56670قدرت خالؿ الفترة نفسيا ب

التنصؿ مف المسؤولية نتيجة عجزىـ عف التكفؿ المادي ، بينما تنخفض عدد طمبات الطالؽ مف طرؼ 

                                                           
 األسرة المتغيرة في المجتمع المدينة العربية2 دراسة ميدانية في عمم االجتماع الحضري واألسري،عبد القادر القصير،   1

 .97، ص1999، 1طدار النيضة العربية لمطباعة والنشر،
.18، ص1،2011، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، طسيكولوجية المشكالت األسريةأحمد عبد المطيؼ وآخروف،   2  
.39، ص سابقالرجع المعصاـ توفيؽ ، وآخروف،   3  
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في حيف أف الخمع ظاىرة جديدة وصؿ عددىا ؛ ىا في الشارع المرأة وىذا لمخاوؼ المرأة مف مصير 

 . 1ويرجع المحاموف ىذه الطمبات في أغمبيا ألسباب تافية، وغير منطقية 10128

 الطالؽ يقترح الباحثوف في عمـ االجتماع القياـ بعممية فحص طمبات الزواج، أوولمحد مف ظاىرة 

قامة ما يسمى بالعيادات األسرية. قياـ أجيزة  الطالؽ، ودراستيا مف خالؿ المختصيف نفسيا وطبيا، وا 

 2اإلعالـ بنشر الوعي عف الزواج، وتنوير األذىاف بصدد المشكالت األسرية.

يعرؼ إدماف المخدرات بأنو حالة تسمـ و  فهي مشكلة قانونية يعاقب عليها القانون،اإلدمان2 /3

 . 3مصنوع تمحؽ الضرر بالفرد، والمجتمع، وتنتج مف تكرار تعاطي عقار طبيعي، أو دورية، أو مزمنة،

 مف ليا لما ، المجتمع بناء عمى التي تؤثر التالمشك مف اييعم اإلدماف أو المخدرات تعاط مشكمة تعتبر

 ظاىرة أنيا كما ، والمجتمع الفرد مف كؿ عمى سمبا تنعكس ، ةيوصح ةيونفس ةيواقتصاد ةياجتماع آثار

 رجعياأ مف وىناؾ ةينفس عوامؿ إلى أرجعيا مف فمنيـ ليا المسببة العوامؿ اختمفت ، ةيمرض ةياجتماع

 مشكمة كانت ولما  عالميا اىتماما اإلدماف ظاىرة يرتثو  . المدمف الشخصي ف كامنة يةولوجيب عوامؿ إلى

 العمماء وتحميميا بدراستيا فقد اىتـ ، المتعددة والجوانب األبعاد ذات المشكالت االجتماعية مف اإلدماف

فيي مشكمة طبية يتناوليا األطباء النفسيوف، وىي مشكمة سموكية يدرسيا، وييتـ بيا  األبعاد ىذه مف

 4األخصائيوف النفسيوف، وىي مشكمة اجتماعية يدرسيا عمماء االجتماع واألخصائيوف االجتماعيوف

                                                           
،    خالؿ السنوات الثالث الماضية خمع10128حالة طالؽ، و125183إحصائيات مف وزارة العدؿ تسجيؿ  1

http://www.djazairess.com/djazairnews،  19:00عمى الساعة  23/10/2015اطمع عميو يـو. 
 .49، ص المرجع السابقأحمد عبد المطيؼ وآخروف،   2 
.26، ص1990، 1، دار الفكر المبناني، بيروت، طوالخيال الخادععالم المخدرات بين الواقع وىبي محمد،   3  
مؤسسة الكتاب الجامعية، االسكندرية،  المشكالت االجتماعية في المجتمع المعاصر اإلدمان البطالة،طارؽ كماؿ،   4
 .80،82، ص ص 2009، 1ط
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وتبرز خطورة االدماف في ما يترتب عنيا مف مظاىر انحراؼ سموكية واجرامية، ولعؿ أبرزىا جرائـ 

ؿ مع األياـ إلى انتشار وّ وتحوؿ االدماف إلى تعاطي الحبوب المسمومة، والمنشطة، والذي تحاالغتصاب، 

  1السمـو البيضاء، والتوىـ في استعماليا عف طريؽ الحقف، بدال مف الشـ.

بعيدا عف العالقات العادية مع شريؾ مف الشذوذ ىو كؿ عالقة جنسية تبحث عف المذة الجنسي2  الشذوذ

يعتبرىا القانوف الجزائري  الشذوذ الجنسي جنحة ، وحدد العقوبات عمى مف ارتكب فعال  2الجنس المغاير.

وبغرامة مف أفعاؿ الشذوذ الجنسي عمى شخص مف نفس جنسو يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف، 

ذا كاف أحد مف الجناة قاصرا لـ يكمؿ الثامنة عشرة، فيجوز أف تزداد عقوبة 2000إلى  500مف  دج، وا 

لى غرامة   3دج.10000البالغ إلى الحبس لمدة ثالثة سنوات وا 

ويعتبر المواط في الشريعة االسالمية مف أشنع المعاصي، والذنوب، وأشدىا حرمة، وقبحا، وىو مف الكبائر 

ولوطا إذ قال لقومو أتأتون الفاحشة ما سبقكم  " قـو لوط سورة األعراؼ يتز عرش الرحمف ليا.التي ي

، وما 01إنكم لتأتون الرجال شيوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون 00بيا من أحد من العالمين

وأىمو إال امرأتو فأنجيناه  02كان جواب قومو، إال أن قالوا أخرجوىم من قريتكم إنيم أناس يتطيرون،

 .04-00ية اآل 04، وأمطرنا عمييم مطرا فانظر كيف عاقبة المجرمين03كانت من الغابرين

 

 

                                                           

  1 55، ص المرجع السابقوىبي محمد،  
رسالة دكتوراه ، جامعة  راسة سيكوباتولوجية لمتوظيف النفسي لممعتدي الجنسي،االعتداء الجنسي2 دزىراء جعدوني،   2

 .62،63، ص ص 2011وىراف، 
عمى  15/03/2015اطمع عميو يـو  http://droit7.blogspot.com جريمة الشذوذ الجنسي في القانوف الجزائري،   3  

 .14:30الساعة 
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 خالصة : 

ما يمكف أف نخمص إليو في األخير ىو أنو، بعد فتح مجاؿ السمعي البصري في الجزائر توالى ظيور 

مالكيا، إال أنيا ساىمت في تعويض العديد مف الفضائيات في جو مف التنافس، والغموض الذي يشوب 

 النقص الممحوظ ففي تغطية أخبار الوطف، وخاصة المحمية، والتطرؽ إلى انشغاالت ومشاكؿ المواطنيف

فضاءا مفتوحا لمناقشة  البالتوىات، كما صارت في ظؿ التغيرات االجتماعية والتطورات التكنولوجية

 ية.التوعالمشاكؿ االجتماعية ، واالستماع لميموـ و 



 
 اإلطار

 
 التطبيقي
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 / التعريف بالقنوات محل الدراسة:1

 التعريف بقناة الهقار: 1/1

أتبلنتك عبر الساتل ، يوجد مقر بثيا في لندن.2012مستقمة تم افتتاحيا في شير ماي  جزائريةىي قناة 

وموقعيا  .27500أفقي  11393، وترددىا عبر النايمسات ىو 27500أفقي  11603تردد  7بيرد

   http :www.hogatv.netااللكتروني: 

" و شريكو "محمد مولودي" صاحب دار فبلشالمشروبات " شركةالقناة ممك لـ "حسان بومعراف" صاحب 

شريعة "محمد مولودي" درس  الناشر، محافظة باعتبار أن بالعربيةالوعي لمنشر، القناة عامة ناطقة 

 1و أغمب إصدارات دار الوعي تيتم بالجانب الديني. لبنانو  سوريافي  إسبلمية

أناشيد  إضافة إلى الحصص المختمفة مثل وىي تقدم برامج متنوعة وثائقيات مسمسبلت وأفبلم مدبمجة.

 ،وأخبار سياسية وحصص رياضية خاصة فيما يتعمق بالمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ،دينية

قناة اليقار الجزائرية التداوي  ومن بين أفضل برامج ؛ومختمف نتائج بطولة دوري المحترفين الجزائرية

 . الخط البرتقاليوبرنامج  وتفسير االحبلم وغيرىا. ،لى الطبيعةإباألعشاب العودة 

 التعريف بقناة الشروق العامة:-1/2

تعد أول قناة فضائية جزائرية خاصة في المجال السمعي البصري ، وبيذا خطت خطوات عمبلقة من 

خبلل حصوليا عمى اعتماد من وزارة االتصال، بشكل رسمي، بعد أن قدمت لموزارة كافة الوثائق والعقود 

وكذكرى  ؛في عيد الثورة 2011نوفمبر  01ثيا التجريبي في الموقعة مع المدينة االعبلمية األردنية لتبدأ ب

مارس  19لتأسيس جريدة الشروق اليومي، ثم توسعت لتضيف قناة أخرى باسم الشروق االخبارية يوم 

                                                           
1
   https://ar.wikipedia.org/wiki  14:00عمى الساعة  14/05/2014اليقار تي في  اطمع عميو يوم 
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المصادف لعيد النصر، لتصبح أول باقة جزائرية خاصة ، وتردد القناة عمى عمى القمر  2014

 27500(، أما ترددىا عمى قمر ىوت بيرد ىو H ;SR  12418) 27500(الصناعي، نايمسات ىو 

(v ;SR   11623 وترددىا عمى القمر ىوتل سات ىو ،)27500 (v ;SR   11061.1 

 شعارىا قناة كل العائمة.

 التعريف بقناة النهار-1/3

 النيار الجديد الجزائرية،جريدة لكما تعد امتدادا  ؛ ىي قناة جزائرية مستقمة تابعة لمؤسسة األثير اإلعبلمية

واتخذت مقرىا الرئيسي بالعاصمة األردنية "عمان"  ،2012مارس  06انطمقت في البث التجريبي يوم 

وشرعت القناة في البث انطبلقا من القمر الصناعي  الموجود في الجزائر العاصمة، كتبياعمى غرار م

 نايمسات عبر الساتل اتبلنتك.

كما تعد برامجيا مزيجا بين نشرات األخبار والرياضة  والسياسي في الجزائر، ،ريتيتم القناة بالشأن اإلخبا

وحسب دراسة أجريت يحتل تمفزيون النيار المركز األول بين القنوات  وأخبار االقتصاد في الجزائر.

 " رفيو ميديا سمن حيث المشاىدة كما كشفت نتائج الدراسة التي قامت بيا وكالة " الجزائرية الخاصة،

أن تمفزيون النيار استطاع أن ينافس القنوات الفضائية اإلخبارية عبر العالم عمى غرار لئلعبلم والتسويق، 

م بي سي" كما جاء تمفزيون النيار في المركز األول بين الفضائيات الجزائرية أالجزيرة والعربية و" 

بصري في الجزائر واحتل بعد اإلعبلن عن نية فتح مجال السمعي ال،التي ظيرت مؤخرا ؛ الخاصة 

  قناة فضائية محمية وأجنبية تستيوي المشاىد الجزائري. 18المركز الخامس بين 

"قيوة وجرنان" ،ومواعيد  "صريح جدا"، ىم البرامج التمفزيونية لمقناة نجد: "جزائريون" ،"ستاد النيار"،أو 

 إخبارية )سياسية ورياضية وثقافية(، 

                                                           
1  www.echouroukonline.com     14:30عمى الساعة  14/05/2014اطمع عميو يوم 
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 أقسام :تتكون  القناة من ثبلثة 

 قسم التحرير :  -1

 ؛قسم األخبار : رئيس التحرير ، صحفيين ، مذيعين 

 ؛قسم الروبورتاج

  ؛قسم التحقيقات

 قسم االنتاج : الحصص الخاصة -2

 القسم التقني : المونتاج والتصوير  -3

و  قسم التحرير : يتكون من قسم األخبار وفيو قسم التحقيقات وقسم الروبورتاجات ) أخبار الثامنة صباحا

ثم نشرة رئيسية الساعة الثانية  التاسعة صباحا و موجز اخباري العاشرة صباحا ثم أخبار منتصف النيار،

وموجز الخامسة و نشرة خاصة دولية السادسة صباحا و نشرة  ،زواال و أخبار الرابعة خاصة بالرياضة

 .محمية السابعة مساءا ونشرة رئيسية الثامنة و النصف و نشرة منتصف الميل(

   .قسم االنتاج : ينتج الحصص الخاصة والحوارات الخاصة وبرامج ترفييية عمى مدار األسبوع

 24ستوديو االخبار عمى مدى أأما القسم التقني: يقوم بتجييز األخبار من مونتاج و االشراف عمى 

  .ساعة

  القناة.قسم التصوير: قسم يعنى بالمصورين في 

   .الخبرية والمادة المصورة الخاصة بالقناةقسم األرشيف : يعنى بالمادة 

 350القسم االداري : فيو القسم الذي يعنى بالموارد البشرية من موظفين في المؤسسة المشكمة من 

 .موظف
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 .1حظيرة السيارات : يشرف عمييا مسؤول عمى السائقين

 / التعريف بالبرامج محل الدراسة:2

 ، الحديث عمى يقوم برنامج أيّ  أو ،(البرامج الخاصة االجتماعية ) تمفزيونّية حوارّية حصة أّية تنجح   لكي

 أنّ  بعضيم فيرى ؛الباحثون و الُمختّصون يضُعيا التي النصائح و الشروط و ؛المقاييس مراعاة   من بدّ  ال

ّدة عمى يتوّقف الندوات و ،المحاورات و ،الُمناقشات برامج نجاح مدى  موضوع :أىّميا ىاّمة عناصر ع 

 فنّ  من الُمعدّ  تمّكن، األسئمة إلقاء ، الموضوعات تناول طريقة ، ضيوفو و ،البرنامج ُمقدِّم ،المناقشة

يتيا درجة و األسئمة ترتيب طريقة و الحوار  و " . الضيوف شخصيات جوانب و جية من لمموضوع تغط 

 تنّوع و ، فييا الُمشتركة األشكال و،  األصوات لتقدم نظًرا ، المباشر الحديث من جاذبية األكثر الندوات

 إلى باإلضافة و، لممناقشة المطروح بالموضوع يتعمق فيما الُمشاىدين أذىان   تشغلُ  التي الثقافات و اآلراء

 ناسبينمال الضيوف اختيار إلى مروًرا ، المناسب الببلطو اختيار و، كالديكور التقنية بالجوانب االىتمام

 ففي الموضوع عمى سيطرتيم و ،تخّصصيم عمى عبلوة ىذا الكاميرا أمام التَّعبير و الكبلم   ُيحسنون   مّمن

 2 .جّيد متحّدث بدون األستوديو في جّيدة مقابمة نجري أن نستطيع ال الواقع

 برنامج الخط البرتقالي: -2/1

 .2013بدأ في  ،و القضايا االجتماعية التي تيم كل إنسان ،يسمط الضوء عمى أبرز المواضيع برنامج،

و يناقش المشكمة عمى لسان أصحابيا. حول قضية اجتماعية  ،يطرح و يحملأسبوعي  برنامج اجتماعي

عمى  مهدي قجورمن تقديم الصحفي   .تصويب يكون بعدىا ألصحاب االختصاص تعقيب وأساسية، 

يعتمد عمى شيادات  وىو برنامج مسجل، ويعاد بثو  ، 21:30الساعة  عمى  سبت كل  ليمةقناة اليقار 

مع االستعانة بمختصة مع القيام بتضميل وجوه الحاالت في المواضيع التي تشكل طابوىات، الحاالت ، 

                                                           
دراسة وصفية ات المهنة في القنوات التمفزيونية الخاصة بالجزائر أخالقي حسناوي عبد الجميل  رسالة ماجيستير بعنوان:  1

 .139 ،138، ص ص 2014، الجزائر،  vtتحميمية من خبلل عينة من صحفيي وجميور قناة النيار
. 59، ص المرجع السابقبمقاسم مام،    2  
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، األستاذة مرادي نبيمة محامية لدى مجمس الدولة و قاضية سابقة،  : زىرة فاسيةاجتماعية ونفسانية السيد

    1 .فضيمة الشيخ موسى عزونياالمام 

االختصاصيين الذين تكون مداخبلتيم تدعيما لمبرنامج، لكن قصص الناس وشياداتيم يكون بحضور 

ويحكم ما ىو الصح  ؛جعل المشاىد يصل إلى فكرة معينةيومن خبلليا  ؛ىي األساس في البرنامج الحية

في ىذه الحمقة ال يمثل الرأي الشخصي لممحطة،  ما يرد"  يبدأ بالكتابة جنيريك البرنامج  2.وما ىو الخطأ

والرأي اآلخر لكل ضيف. مع  ،البرنامج، إنما ىو مجرد نقل موضوعي لمرأيوال لفريق العمل، وال لمقدم 

وأشخاص سمبا أو إيجابا في ىذه الحمقة"  وتظير  من مؤسسات اسمواحترامنا لكل من ورد ، و تقديرينا

يقوم برفع كداللة عمى أن البرنامج  ؛ ء تخرج منيا الكتابة بمون برتقاليوكأنيا سماء بغيوم سودا ؛خمفية

المشكبلت االجتماعية التي يتم كتابتيا في مقدمة البرنامج منيا السحر والشعوذة، تحرش المبس عن 

، رعبال تدل عمى  موسيقىجنسي، عنف ضد المرأة ، خيانة زوجية، تجارة األعضاء، ويصحب الجنيريك 

بخمفية   كل مختص في مكتبو والصحفي في ببلطو والتأىب لخوض غمار معركة، وفي عرض الحصة 

و المشاركة في الحصة ممكن أن تتم عن طريق  التي ترمي إلى تقميص ميزانية اإلنتاج، الوقت.كروما  

-لبرامج نظام تصنيف االبرنامج  ويستعملإرسال الحاالت لمشاكميم عن طريق فيديو لموقع البرنامج 

والذي تم تعيننو لتصنيف األفبلم  (وذلك في موضوع الشذوذ الجنسي، وكذلك موضوع الخمع.) 12 -،16

فيما يتعمق بصبلحيتيا لمجميور من حيث قضايا مثل العنف، وتعاطي المخدرات، والجنس، واأللفاظ 

 تختمف من بمد إلى آخر. النابية، وىي رقابة فنية.

 . 0553.43.37.57بالبرنامج: قم الياتف لبلتصال ر 

 

                                                           
1 https://web.facebook.com/Elkhat-elbortoqali  21:00عمى الساعة  15/11/2014اطمع عميو يوم. 

2  http://akhbarelyoum.dz/ar/200243/200256/127457  اطمع عميو  مقابمة مع مقدم البرنامج ميدي قجور
 .15:30عمى الساعة  01/02/2015يوم 
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 برنامج خط أحمر:-2/2

] التي اشتغمت قببل في جريدة الشروق في قسم التحقيقات برنامج اجتماعي أسبوعي تقدمو فضيمة مختاري

بعد برنامجيا  ، 2014في البث  بدأ عمى قناة الشروق العامة،  ، اكتساب خبرة [والمواضيع االجتماعية 

يتم عرض حمقات البرنامج في ببلطو مع الصحفية  بحضور األخصائيين  .  2013الشروق تحقق في 

 وكبلىما نجدىما في جميع حمقات البرنامج إضافة إلى   المحامي: ابراىيم بيمولي، االمام : محمد ناصري،

)في   مختص في العبلقات الزوجية: بوجناح حمقة الزواج العرفي(، )النفسانية: ىانية فاحي، األخصائية

، األخصائية االجتماعية  ) في حمقة الزواج االلكتروني(، األخصائي النفساني: محمد فرجيني الخمع(حمقة 

وكذلك طمبة عموم االعبلم بحضور الحاالت إلى الببلطو فيروز تبلل ) حمقة رسائل من وراء السجن(

وتقديم : الصحفية من إعداد الذي ىو   ؛البرنامجكحضور أثناء تسجيل  3واالتصال  جامعة الجزائر 

 فضيمة مختاري ــ

يبدأ بالعبارة" برنامج خط أحمر برنامج يتيح الفرصة لمجميع لممشاركة، وطرح قضاياىم  جنيريك الحصة

لمرأة وسوداء فيو بصمة يد وتظير صور في إطار  ،يظير بخمفية رمادية بغض النظر عن جنسياتيم"

ة، وتتعاقب ىذه الصور بعد مرور خط أحمر بينيا رجل يشرب الكحول ومطاردات بوليسي تضع البرقع، و

برازىا، وتظير عبارة خط مكتوبة ا  في التطرق ليذه المشاكبلت االجتماعية و  ؛كداللة عمى تعمق الحصة

أفقية وبجانبيا أحمر أفقيا باعتبار الحصة حد يسمط عمى ىذه التجاوزات. مع موسيقى األفبلم البوليسية 

وفي  ؛والببلطو تجمس الصحفية بمقابل الضيوف ؛في أغوار ىذه القضاياكداللة عمى أن الحصة ستبحث 

ضيوف البرنامج وىم في أغمب األحيان من طمبة اإلعبلم واالتصال بجامعة الجزائر، وفي وسط الخمف 
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، كما  لوان الببلطو سودا مع وجود إضاءة حمراءأسمم إلى منصة مغطاة بالستار مخصصة لمحاالت .و 

 1فاألستوديو بمكوناتو يشكل نوعا من استدعاء المشاىد لمواقع. كولومبمارلين تؤكد 

 0559.54.69.72/0699.77.56.80/ 0770.50.13.54أرقام الياتف لبلتصال بالبرنامج : 

 صفحة الفايسبوك: برنامج خط أحمر.

    khatahmar@gmail.comالبريد االلكتروني لمبرنامج:  

 وراء الجدران: برنامج ما-2/3

اجتماعي مسجل من تقديم الصحفية عائشة بوزمارون يبث يوم األربعاء  أسبوعي برنامج ،2015بدأ في 

مساء، في ببلطو حجم صغير ،  يستضيف حاالت اجتماعية  بمعية اختصاصين  21:00عمى الساعة 

، الببلطو لو ديكور صالون متمثمين في المحامي: عبد الحفيظ كورتال، واالمام: شمس الدين الجزائري  

 حيةفنية عمى الجدار وكأنيا صالون في بيت حتى تشعر الحاالت المستضافة بأريأبيض و بني ، لوحة 

وطفمين باألبيض كداللة عمى أن  ،مب و األصورة عائمة متكونة من األ، جنيريك في سرد مشاكميم

خمفية بالمون البنفسجي الذي يرمز و   ؛نقياءأصبلح ذات البين تجعميم إوعممية  ،الفضفضة في البرنامج

، والمثل العميا فيصبح متسامح ومتضامن مع والروحانية، ويميم االنسان لموصول إلى الروحانية  لمخيال

 مع موسيقى ىادئة .؛ الحاالت التي تمر في البرنامج

، وىنا نعمق عمى أن وراء الجدران لمكشف عن قضايا يعاني منيا المجتمع وشعار البرنامج نقتحم ما

ن وجدنا من يريد االفصاح فنوجيو البيوت أسرار واقتحاميا غير الئق لى االخصائيين إ ؛، حتى وا 

ودراسة مدى جدوى االفصاح أمام الكاميرا لعدد معين من  .كالمصمحين االجتماعيين، والنفسانيين قببل

   المشاىدين  سواء بالنسبة لممفصحين ، أو المتابعين.

 
                                                           

، 01، مجمة االذاعات العربية، العدداإلخراج التمفزيوني لألخبار، التفاوت بين الشكل والمضموننصر الدين لعياضي،  1 
 .89، ص 2001
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 /الدراسة التحميمية لمبرامج محل الدراسة 3

في ىذا اإلطار التطبيقي تحميل عدد من البرامج االجتماعية، المحددة في عينة البحث في  حاولنا  

حصص لكل قناة، والتي  05برنامجا اجتماعيا بمعدل  15القنوات الثبلث محل الدراسة، و البالغ عددىا 

ون ، ، باالعتماد عمى أداة تحميل المضم21/03/2015إلى  01/01/2015بثت في الفترة الممتدة من 

عن طريق استمارة تحميل المضمون، إلحصاء تكرارات الفئات المحددة في االطار المنيجي  الكميبجانبيو 

  تحاول الباحثةالكيفي ، وفي الجانب المصاغة من طرف الباحثة  المعدة، و عن طريق الجداول لمدراسة

 ؛ األطر النظرية تقديم قراءة كيفية لمتكرارات االحصائية بيدف تفسير النتائج الُمتوصل إلييا، اعتمادا عمى

  .وتوقيت بثيا ،برامجسياق موضوعات ال

 التحميل الكمي والكيفي لفئات الشكل في مضامين البرامج االجتماعية -3/1

 : فئة الزمن 01الجدول رقم

 اسم البرنامج

 الزمن

 الجدران ما وراءبرنامج   برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 %20 01 0 00 0 00 أقل من ساعة

 0 00 0 00 0 00 ساعة

 %80 04 %100 05 %100 05 أكثر من ساعة

 %100 05 %100 05 %100 05 المجموع
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 تمثيل بياني يمثل زمن برامج الدراسة( 01الشكل رقم ) 

 التفسير:

 %100بنسبة  بمغ زمنيا أكثر من ساعة المعالجة  الحصص جميع  أننبلحظ من خبلل قراءة الجدول 

ولم تأخذ وقت أطول  ،وموضوعيا شيادة الزور؛ %20 ما عدا حصة واحدة في برنامج ما وراء الجدران 

الشاىد  إضافة إلى أن ، وىي شيادة الزور، يا ناقشت حالة واحدة فقط ألن دقيقة 45حيث كان زمنيا 

، الذي يستضاف في كل حصةشمس الدين  مع غياب االمام  ؛د 34:09 زمن في انسحب من الحصة 

نما المعالجة في كل قناة طول المدة وحتى بقية الحصص  ال يعني الشرح المفصل لممشكبلت وحميا ؛ وا 

عادة كبلم لىيرجع إ لمقدمين، وفي من طرف ا الحاالت المستضافة وقت صامت وكبلم عشوائي ، وا 

نما  ، ىذا ال يفيد دوما و المختصين.بعض األحيان من طرف  فيفيم القضية بشكل  تت ذىن المشاىدشيوا 

  ويغير القناة. ؛يمل ويجعم أو ،خاطئ

 

 

 

0 0 

1 

5 5 

4 

0

1

2

3

4

5

6

 برنامج ما وراء الجدران برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالً

 أقل من ساعة

 ساعة

 أكثر من ساعة



 طبيقيــــار التــــاالط
 

202 
 

 :فئة المجال الجغرافي02الجدول رقم

 اسم البرنامج

 المجال الجغرافي

 برنامج ماوراء الجدران  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 %72.72 08 %38.46 05 %57.15 08 الوسط

 00 00 %15.38 02 %7.14 01 الشرق

 %18.18 02 %7.69 01 %14.29 02 الغرب

 00 00 %7.69 01 00 00 الجنوب

 %9.09 01 00 00 %21.42 3 غير محدد

 00 00 %30.76 04 00 00 خارج الجزائر

 %100 11 %100 13 %100 14 المجموع

 

 
 تمثيل بياني لفئة المجال الجغرافي  ( 02الشكل رقم ) 
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 التفسير:

 %38.4% برنامج الخط البرتقالي، 57.15لييا من مناطق الوسط بنسبة إمعظم الحاالت المتطرق 

الثبلث وىذا نظرا لتواجد مكاتب القنوات  % برنامج ما وراء الجدران.72.72األحمر،  الخطبرنامج 

وراء  % بالنسبة لبرنامج ما18.18ثم تمييا منطقة الغرب بنسبة  أي قربيا من الحاالت، ؛بالعاصمة

أما برنامج الخط البرتقالي فتحتل المرتبة الثالثة % بالنسبة لبرنامج الخط البرتقالي، 14.29الجدران، 

في  ؛انعدام حاالت من خارج الوطن % مع15.38وفي المرتبة الثانية منطقة الشرق بنسبة  %7.9بنسبة 

 %30.76وما وراء الجدران، ووجودىا في برنامج خط أحمر بنسبة  البرتقالي،كل من برنامجي الخط 

وىذه مشاىدة، وكذلك تجربة الصحفية. وحيازتو عمى أكبر نسبة  ،شيرة البرنامجويرجع ىذا التفاوت في 

ن الحاالت تعبر عن تكثر في مناطق دون أخرى، أل ؛المشكبلت االجتماعية النسب ال تعكس الواقع بأنّ 

المنطقة الجغرافية ليست معيارا الختيار المشكبلت  و وال تعبر عن واقع مجتمع بأكممو. ؛نفسيا

نما طبيعة المشكمة تفرض وقت بثيا بغض النظر عن منطقة الحاالت المعروضة،  كذلك  واالجتماعية، وا 

 التمفزيون.خصوصية بعض المناطق المحافظة التي ال تجرؤ عمى الظيور في 

 : فئة القوالب الفنية03الجدول رقم

 اسم البرنامج

 الفنية القوالب 

 الجدران ما وراءبرنامج   برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 المئويةالنسبة  الزمن النسبة المئوية الزمن النسبة المئوية الزمن

 %12.15 40 %22.03 80 %13.12 55 تقرير

 %63.52 209 %27.54 100 %23.62 99 حوار

 00 00 %11.84 43 %22.67 95 دراما

 %24.31 80 %44.07 160 %40.57 170 حديث مباشر

 % 100 د329 % 100 د363 % 100 د419 المجموع
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 (03الشكل رقم )
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 التفسير

الصحفي بمكان الحدث، فيو يعتم بالنتيجة فضبل عن  دو نظرا لوج ينقل الوقائع بنظرة ذاتية :قريرالت -1

عرض الظروف، والمكان،  واألشخاص ذوي الصمة؛ فيو ينقل المشاىد إلى مكان الحدث عن طريق 

 1.األسموب الصوت والصورة؛ و

وذلك لمتنقل إلى  الخط األحمرد في برنامج 80زمن  بإجمالي %22.03بنسبة التقرير  فئة وجاءت

بيوت بعض الحاالت لرصد وقائع الحوادث؛ وذلك في الحمقة المعنونة بما وراء السجون لمحاورة أىل 

في برنامج الخط   %13.12كما جاء بنسبة  الخمع.الضحية، وكذلك في الحمقة الخاصة بموضوع 

د في حمقة المخدرات لتوضيح انواعيا؛ وفي األخير جاء بنسبة 55البرتقالي بإجمالي زمن قدره 

في حمقة مرضى السرطان  في برنامج ما وراء الجدران. ثا28د و 1بإجمالي زمن قدره% 0.38

قرير عن حمقة وت، وىو تقرير عن حالة وفاة طفمة مريضة مرت بالبرنامج .حاالت نادرة من االصرار

التي تم بثيا في حمقات سابقة من الشرعية التي قالت الصحفية أنيا أحدثت ضجة إعبلمية، و  الرقية 

    .البرنامج

، خاصة بعد بروز الفضائيات، في تغميب قد شرعت؛ منذ التسعينيات أن التمفزيونات العربية :الحوار -2

المتمثمة في: توضيح فكرة؛ أو الحوار في برامجيا كنوع صحفي، وذلك لتحقيق جممة من الوظائف 

بعض الشخصيات لفكرىا، أو تجربتيا؛ التأثير إبراز  ؛ظاىرة، و تطور، أو قانون؛ أو تقييم تجربة

الفيم لقضية ما، أو شرح غامض؛ دحض ؛ تعميق إبراز الرأي اآلخر 2عمى جميور المشاىدين؛

 3األفكار المسبقة.

                                                           

والعموم القانونية، المجمد ، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية لتقرير االخباري التمفزيونيجمال الجاسم المحمود، ا  1 
 .549،ص2007، 02، العدد23
. 88ص2000، 4، مجمة اإلذاعات العربية، العددالحوار المتمفزنصر الدين لعياضي،   2  
 .89المرجع نفسو، ص  3
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 المرتبة األولىما وراء الجدران واحتل برنامج  من حيث التكرار الثانيالحوارات في الترتيب  فئة جاءتو 

بإجمالي زمن قدره  %27.57بنسبة  خط أحمرد، يميو برنامج 209قدره  بإجمالي زمن % 63.52بنسبة 

د، ويرجع ذا ألن البرامج في 99بإجمالي زمن قدره  %23.62بنسبة  البرتقاليالخط د، ثم برنامج 100

 تعبير عنحد ذاتيا برامج حوارية تقوم عمى محاورة الحاالت المراد معالجتيا، أو إعطائيا منبرا لم

 .انشغاالتياأو  معاناتيا،

معين، في زمان ومكان معينين آلالم جماعية، ومعاناة شعبية ؛ ولثقافة أمة لواقع  المع ىي تمثل: الدراما -3

ما وراء انعدمت فئة الدراما في برنامج  1ومشكبلتيا االقتصادية والدينية والسياسية في عصر من العصور

في مشاىد تناول الخط البرتقالي في برنامج  د95% بزمن قدره 22.67، بينما جاءت بنسبة  الجدران

في الجزء األول من حمقة المخدرات من طرف شبان، إال أنو يغيب الطابع الجزائري عن ىذه المشاىد 

وفي الجزء الثاني من حمقة المخدرات العائمة من المشرق العربي، والذي يختمف في نشوة المخدرات، 

يجب أن تمثل الواقع الجزائري حتى  عاداتو عن المغرب العربي الذي تنتمي إليو الجزائر ، يعني الدراما

كمثال د 43%بزمن قدره  11.84تستطيع التأثير في المشاىدين، وفي برنامج خط أحمر نجدىا بنسبة 

ممثل الراحل حسن الحسني " لمخوذ ما عطاك اهلل" في حمقة الزواج االلكتروني أورد مقطع لفيممنجد 

 كمثال عمى الغش في الزواج.

 جميور أو ،الشاشة لجميور إما حديثو يوجو ،واحد متحدث عمى يقتصر إذ: الحديث المباشر -4

بزمن يقدر % 44.07وجاءت بنسبة  األول،وجاءت فئة الحديث المباشر في الترتيب 2،األستوديو

د ، ثم 170%بزمن  40.57دفي برنامج الخط األحمر، يميو برنامج الخط البرتقالي بنسبة 160ب

عمى فقرات  الدراسة وذلك العتماد برامج.د ،118%بزمن 35.86برنامج ما وراء الجدران بنسبة 
                                                           

غزة، رسالة ماجيستير ، الجامعة االسبلمية الدراما التمفزيونية مقوماتها، وضوابطها الفنية، عز الدين عطية المصري،   1
 .34،ص2010

 .222، صالمرجع السابقالشميمري فيد عبد الرحمن ،  2
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، ونسجل غياب لتحقيق التوجيو واالرشاد واجتماعيين ئمة ، والمحامين، ومختصين نفسيينمخصصة لؤل

المختصين النفسانيين في برنامج ما وراء الجدران ؛ وىذا ما يفسر ضعف نسبة الحديث المباشر عن 

 بقية برامج الدراسة.

 : فئة المقطة المستخدمة04الجدول رقم

 اسم البرنامج

 المقطة المستخدمة

 الجدران ا وراءغمبرنامج  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 %18.03 57 %29.80 90 %20.82 76 قريبة

 %63.29 200 %57.94 175 %63.01 230 متوسطة

 %18.67 59 %12.25 37 %16.16 59 بعيدة

 %100 316 %100 302 %100 365 المجموع

 04الشكل رقم 

 
 

 

 

20,82% 

63,01% 

16,16% 

 تمثيل بياني للقطات المستخدمة في برنامج الخط البرتقالي

 اللقطة القرٌبة

 اللقطة المتوسطة

 اللقطة البعٌدة
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 04الشكل رقم 

 
 (04الشكل رقم )  

 
 التفسير

، حيث أن االتصال إن اختيار المقطات يعكس الرغبة في إقامة أشكال لبلتصال من طرف المرسل

، حيث أن القرب أو يتم دائما تقييمو بمقارنتو مع الواقع، وذلك من ناحية القرب أو البعدالسمعي البصري، 

؛ ويعد االنسان ىو معيار البعد من مجال المتمقي يدخل في صميم االتصال االنساني ؛ وتحديد تأثيراتو

  1ىذا التحديد بمعنى أن الحجم المحدد ىو جزء من اإلنسان، والحيز الذي يتواجد فيو. 

                                                           
 .114، ص المرجع السابقبولوداني سيام،   1

29,80% 

57,94% 

12,25% 

 تمثل بياني لفئة اللقطة المستخدمة في برنامج خط أحمر

 اللقطة القرٌبة

 اللقطة المتوسطة

 اللقطة البعٌدة

18,03% 

63,29% 

18,67% 

تمثيل بياني  لفئة اللقطة المستخدمة في برنامج ما وراء 
 الجدران

 اللقطة القرٌبة

 اللقطة المتوسطة

 اللقطة البعٌدة



 طبيقيــــار التــــاالط
 

209 
 

أىمية لمشخصية، وخطابيا سواء كان حركي إيمائي، أو لغوي، ىذه األحجام تعطي  :المقطة القريبة -1

في الترتيب جاءت فئة المقطة القريبة  ، تصور شخصا من أكتافو حتى أعمى رأسو التيوىي المقطة 

دقيقة في برنامج الخط األحمر وذلك إلظيار  90بزمن قدره  %29.80 بأعمى نسبةوجاءت  الثاني؛

مبلمح الحاالت المستضافة ، وخصوصا في حالة الضيوف عبر السكايب في حمقة الزواج االلكتروني 

الة حإظيار جوان من سوريا عبر السكايب استخدمت المقطة القريبة، وكذلك في حمقة ناس وىموم 

ة إلى إظيار مقدمة البرنامج  في حالة تعميقاتيا، أو تأثرىا. ثم محمد من فرنسا عبر السكايب؛ إضاف

واستخدمت المقطة القريبة في الفقرات   ،د76بزمن قدره %20.82بنسبة  جاء برنامج الخط البرتقالي 

المخصصة لممختصين، االمام،  القاضية، النفسانية لمتركيز عمى شرحيم ، أما فيما يخص الحاالت 

د  57بزمن قدره  %18.03فيي لم تظير نفسيا، ليأتي في األخير برنامج ما وراء الجدران بنسبة 

االمام وكذلك الحاالت المستضافة في مواقف واستخدمت المقطة القريبة مع المختصين، المحامي و 

)وتعمل المقطة النداءات إلبداء مبلمح المحتاجين؛ وضرورة االسراع لمساندتيم ومد يد العون ليم.

 1.وتعبيرات الوجو، وتوضيح تفاصيل الوجو( ،القريبة عمى إظيار ردود الفعل

، ويبلحظ ارتفاعيا في برنامج ما في الترتيب األول جاءت فئة المقطة المتوسطة: المقطة المتوسطة -2

وتم استخدام المقطة المتوسطة إلبراز جوانب د ؛ 200بزمن قدره  %63.29وراء الجدران بنسبة 

) ألن المقطة المتوسطة تدل عمى والتركيز عمى انفعاالت جميع الحاضرين في الببلتو ستديواال

، يميو برنامج الخط 2العبلقات الداخمية لمصورة، حيث تدل عمى  عبلقة الشخصية بمحيطيا( 

ن ذلك بالتركيز عمى تحركات اليدين لتبيان االرتباك اد وك230بزمن قدره  %63.01البرتقالي بنسبة 

ل، ثم برنامج الخط األحمر بنسبة عمى الحاالت ألن الوجو لم يكن يظير استخدام تقنية التضمي

                                                           

 
1
 .77، ص2004 المغة اإلعالمية، المفاهيم، األسس، التطبيقات،الشريف، أيمن منصور ندا،  سامي  
 114، ص المرجع السابقبولوداني سيام ،   2 
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د استخدمت المقطة المتوسطة إلبراز جوانب االستديو ومبلمح الحاضرين، 175بزمن قدره% 57.94

  وكذلك في التقارير المرفقة.

 )العامة( المقطة البعيدة -3

عند واستخدمت  الجدران؛د في برنامج ما وراء 59بزمن قدره  %18.67جاءت فئة المقطة البعيدة بنسبة 

 %16.16برنامج الخط البرتقالي بنسبة  يميو الصور.التركيز عمى كبلم المتحدثين أو في حالة تجميع 

واستخدمت في تداخبلت مقدم الحصة في ببلتو اصطناعي وفي التصوير الخارجي  د 59بزمن قدره 

د ، واستخدمت ىذه الفئة في  37بزمن قدره  %12.25ط األحمر بنسبة خلبعض الحاالت، ثم برنامج ال

  تصوير منشطة الحصة ، وكذلك في التقارير المرافقة.

 : يوضح الموسيقى المستخدمة05الجدول رقم 

 

 اسم البرنامج   

 الموسيقى المستخدمة

 وراء الجدران برنامج ما  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية الزمن/د النسبة المئوية /د الزمن النسبة المئوية الزمن/د

 - - - - - - مفرحة

 %21.27 70 %30.30 110 %21.47 90 حزينة

 %78.72 259 %69.69 253 %78.52 329 ال يوجد

 100 329 100 363 100 419 المجموع
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 تمثيل بياني لتوزيع الموسيقى المستخدمة في برامج الدراسة( 06الشكل رقم) 

 :التفسير

وتساىم  جمب انتباه المشاىد،تمكن الموسيقى الرسالة من تحقيق اإلثارة العاطفية؛ لما ليا من قدرة عمى 

كما أن الموسيقى ناقل لمعديد من القيم مثل الحيوية، البيجة، االمتياز الكبلسيكي،  الترسيخ،في عممية 

  1والحنين إلى الماضي، الحزن.

المعالجة بأكمميا مشكبلت  موضوعاتن المج الدراسة نظرا ألانعدمت في برا الموسيقى المفرحة:فئة  -1

اجتماعية وأصحابيا أناس فارقتيم الفرحة ، ويبحثون عن منبر لمتعبير عن أحزانيم وعن آذان تصغي 

 إلييم وتعيد إلييم األمل والفرح.

  %30.30 جاءت بنسبة ،مأساويةألن البرامج في حد ذاتيا تعالج مواضيع  فئة الموسيقى الحزينة:   -2

؛ وتستخدم عندما يجيش الضيف %21.47خط أحمر ، يميو برنامج الخط البرتقالي بنسبة  في برنامج

بالبكاء فتزيد من التأثير عميو وعمى المشاىد، وفي برنامج الخط البرتقالي استخدام موسيقى ليست 

                                                           

. 120، صالسابق المرجعبولوداني سيام،   1  

21,47% 

30,30% 
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الموسيقى الحزينة خاصة في ، واستخدمت فيو فئة %21.27، ثم برنامج ما وراء الجدران بنسبة جزائرية.

 .نداءات طمب المساعدة لممرضى

الحديث المباشر انعدمت الموسيقى؛ حتى يتضح الفيم الجيد في فقرات الحوارات و : موسيقى فئة ال يوجد -3

 لمقضايا المطروحة من طرف أصحابو، و الرؤى المقترحة من قبل األخصائيين.
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 المغة المستخدمة في البرامج : يوضح06الجدول رقم 

 اسم البرنامج    

 المغة المستخدمة

 الجدران ما وراءبرنامج  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 %4.81 205 %5.57 200 %16.48 478 الفصحى 

 %88.06 3750 %83.58 3000 %44.87 1301 العامية

 %3.24 138 %5.96 214 %33.45 970 مختمطة

 %3.87 165 %4.87 175 %5.17 150 مصطمحات أجنبية

 %100 4258 %100 3589 %100 2899 المجموع

 

 
 محل الدراسة يوضح المغة المستخدمة في البرامجتمثيل بياني (06الشكل رقم ) 

 

 

 

16,48% 

5,57% 4,81% 
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 التفسير:

          المغـــــــة أداة أساســـــــية مـــــــن أدوات التوصـــــــيل، وعمـــــــى ضـــــــوئيا تفيـــــــم المعـــــــاني، والرمـــــــوز المختمفـــــــة دتعـــــــ

اإلعبلم ىي المغـة الفصـحى، وال  برقان محمد أن لغةويؤكد  1 .ين التي تحمميا الرسائل الصحفيةلممضام

نعنــي بــذلك المغــة األدبيــة ومــا توصــف بــو مــن تــذوق فنــي جمــالي ، أو مــا توصــف بــو المغــة العمميــة مــن 

وفــي كتابــو "المــدخل إلــى وســائل ؛ تحريــر نظــري ، إنيــا المغــة القائمــة عمــى الوضــوح والبســاطة والمباشــرة

وجـــاءت المغـــة  2ميـــة ىـــي الّمغـــة العربيـــة الفصـــحى.اإلعـــبلم"، يـــرى "عبـــد العزيـــز شـــرف" أن "الّمغـــة اإلعبل

 المستخدمة في البرامج محل الدراسة كالتالي:

، نظرا الستخداميا من طرف في برنامج الخط البرتقالي %16.48جاءت بنسبة : الفصحىالمغة فئة  -1

مقدم البرنامج ألن في حديث مباشر وليس في االستوديو مع الضيوف يعني ال يوجد تفاعل يجره 

في برنامج خط أحمر استخدمت من  %5.57لمحديث بالمغة العامية ، أو لغة أخرى. وجاءت بنسبة  

استخدمت من طرف  %4.81ثم برنامج ما وراء الجدران بنسبة  طرف الصحفية، وكذلك المختصين.

 المحامي ، والصحفية وكذا حالة في حمقة الخمع.

سبة أكبر وذلك ألن البرامج مقدمة لعامة الناس وحتى تم استخدام المغة العامية بن المغة العاميةفئة  -2

، وجاءت خصائيين حاولوا التبسيط إليصال رسالة النصح، والتوعية لمحاالت المستضافة ولمجميوراأل

، ثم برنامج الخط 83.58في برنامج ما وراء الجدران، يميو برنامج الخط األحمر بنسبة  %88.06بنسبة 

 .%44.87البرتقالي بنسبة 

وتم استخداميا من طرف في برنامج الخط البرتقالي،  %33.45 جاءت بنسبة :المغة المختمطةفئة  -3

من طرف الصحفية في لحظات  ، في برنامج الخط األحمر  %5.96وبنسبة الحاالت التي عرضت، 

                                                           

  1 .181، العربي ، القاىرة، ب.ط ، ص، سوسيولوجيا الخبر الصحفيعبد الفتاح ابراىيم عبد النبي  
دراسة مقارنة بين -الخطاب الحجاجي في النص الصحفي مقاربة تحميمي تداولية لممقال االفتتاحي محمد برقان،  2

 .157ص  ،2009جامعة الجزائر،  طروحة دكتوراه،صحيفتي الشروق اليومي ، والمساء، أ
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وتم استخداميا من طرف الضيوف،  %3.24ثم برنامج ما وراء الجدران بنسبة انفعاليا مع الضيوف، 

 واالمام.

% في برنامج الخط 4.87وبعض المصمحات األجنبية استخدمت بنسبة : المصطمحات األجنبيةفئة 

 % بالنسبة لممصطمحات3.87األحمر عند استضافة المغتربين، وبالنسبة لمبرنامج ما وراء الجدران 

% 5.17 وفي برنامج الخط البرتقالي، العممية عند الحديث عن أمراض الحاالت التي تطمب مساعدات

 .الشذوذ الجنسي، والمخدرات حمقاتفي استخدمت لمشرح العممي والطبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طبيقيــــار التــــاالط
 

216 
 

 التحميل الكمي والكيفي لفئات المضمون -3/2

 :يمثل فئة  فرعية المشاكل االجتماعية 07الجدول رقم 

 اسم البرنامج          

 فئة المشاكل االجتماعية

 وراء الجدران برنامج ما  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 00 00 00 00 %42.85 06 االدمان عمى المخدرات

 00 00 00 00 %35.71 05 الشذوذ الجنسي

 %66.66 04 %15.38 02 %21.42 03 فك الرابطة الزوجية

 00 00 %23.07 03 00 00 الزواج العرفي

 %16.66 01 00 00 00 00 المشاكل األسرية

 00 00 %7.69 01 00 00 الزواج االلكتروني

 00 00 %15.38 02 00 00 الظمم

 00 00 %7.69 01 00 00 القتل

 %16.66 01 %7.69 01 00 00 شيادة الزور

 %100 06 %100 13 %100 14 المجموع
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 تمثيل بياني لفئة المشاكل االجتماعية( 07الشكل رقم ) 

 التفسير:

متمثمة في حالة امرأتين، وأربع  %42.85ّمشكل االدمان عمى المخدرات بنسبة البرتقالي في برنامج الخط 

ألن الرجال أكثر تعرضا ليذه اآلفات االجتماعية بدءا بالتدخين ثم الوصول إلى أنواع ميموسات  رجال

لييا الشباب لنسيان المشاكل االجتماعية، كالفقر انفصال إمختمفة عن طريق جماعة الرفاق ، إذ يمجأ 

وتعود األسباب متمثمين في ثبلث رجال وامرأتين،  %35.71ثم مشكل الشذوذ الجنسي بنسبة الوالدين، 

حالة ظمم في الطفولة وغياب التوعية في مجال الثقافة الجنسية في أوساط حسبيم إلى االىمال األسري أو 

ويشير مقدم البرنامج إلى ضرورة التطرق  العائبلت الجزائرية واعتبار النقاش فييا مع األبناء قمة أدب.

مع  الجزائري من أجل تسميط الضوء عمييا لمثل ىذه المواضيع ألنيا مظاىر دخيمة متفشية في المجت

متمثمة بحالة امرأتين،  %21.42وجاءت فئة فك الرابطة الزوجية بموضوع الخمع بنسبة  وايجاد حمول ؛ 

ورجل،  وباقي المشكبلت منيا ما تم التطرق إلييا في أعداد سابقة لحمقات الدراسة في الموسم األول 

كموضوع فرض نفسة  %23.07فنجد مشكمة الزواج العرفي بنسبة ربرنامج الخط األحملمبرنامج. أما في 

كما تقول الصحفية لكثرة االتصاالت وتم استضافة امرأتين،  ورجل لسرد معاناتيم بسبب الزواج العرفي، 
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ثم مشكل فك الرابطة  وىنا نجد أن جميع الحاالت بالغين، وراشدين ويعرفون عواقب ما أقدموا عميو.

أين تم استضافة ثبلث حاالت كميم رجال، وفسرت الصحفية بموضوع الخمع  %15.38بنسبة الزوجية 

ىمال حقوق الرجال،  فقط؛والدفاع عنيم  ؛ذلك بأن االتصاالت الواردة أشارت إلى ميميا لمنساء وا 

ومشكل الطبلق في  كرد عمى ىذه االتصاالت. والخمع ومشكل اليروب ،الرجالومعاناتيم؛ فكانت حمقة 

ل ومعاناتيا مع الطبلق والمرض إضافة لكونيا متبناة، ومقيمة بدور الرحمة ومجيئيا إلى البرنامج حالة آما

في حالة المغترب محمد  %15.38وجاء مشكل الظمم بنسبة  عن طريق ناس الخير لكونيا مكفوفة،  

في حالة جوان % 7.69وجاء مشكل الزواج االلكتروني بنسبة  الذي ضيع أوراقو، وبكاء زوجتو بحرقة،

السوري المقيم بمندن ، والذي يتحدث عن انخداعو من قبل فتاة جزائرية ؛ وأىميا ويروي قصة تعارفو بيا 

دخيمة عمى مجتمعنا، وتبرر الصحفية اختيار ىذا عمى النت وزواجيما عمى السكايب، وىي ظاىرة 

رة السيئة التي رسمتيا ىذه الموضوع حتى تعطي صورة ايجابية عن الفتيات الجزائريات، وتمحو الصو 

والذي تعود أسابو إلى صراعات صغيرة تكبر بالمجادلة وضغينة  %7.69الفتاة، ومشكل القتل بنسبة 

 العمريةفي قضية الحاجة  % 7.69القمب فتسود الجريمة، ويختل أمن المجتمع ، وشيادة الزور بنسبة 

ان؛ نجد مشكل فك الرابطة الزوجية بنسبة ، وفي برنامج ما وراء الجدر  -كما تقول-وابنيا المظموم 

الخمع متمثبل في حالة رجمين وموضوع الطبلق امرأتين وكان اختيار الموضوعين بموضوع  66.66%

حسب الصحفية أن ىذين الظاىرتين الخمع، والطبلق انتشرت في المجتمع الجزائري بكثرة، والمتضرر 

-رحت بأنيا ستنتحر مع ابنتيا ان لم تحصل عمى حقيااألكبر ىم األبناء واستشيدت بابنة فتيحة التي ص

وصراعيم مع أبييم  ،السيد عبد الرزاقفي حالة عائمة  %16.66، و المشاكل األسرية بنسبة -كما تقول

الشاىد الذي جاء  في %16.66، ومشكل شيادة الزور بنسبة -عمى حد قوليم-الذي طردىم من بيتو 

   ، واختيار الموضوع من أجل األميات؛ وحرقة قموبين. ليقر بشيادتو الزور
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 :فئة طمب المساعدات08الجدول رقم

 اسم البرنامج             

 فئة طمب مساعدة

 وراء الجدران برنامج ما  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 المئويةالنسبة  التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 %36.36 04 00 00 00 00 مادية

 
 تمثيل بياني لفئة المساعدات المادية( 08الشكل  رقم )

 التفسير

والخط األحمر بينما  البرتقالي،% في كل من برنامجي الخط 0نجدىا بنسبة  المادية المساعداتفئة 

وتمثمت في طمب مساعدات مالية إلجراء عمميات الجدران  ما وراء% في برنامج 36.36نجدىا بنسبة 

رشيد، وحالة قابض في شركة جراحية حالتين، وطمب مساعدة السمطات لمتسييل في حق السكن لعائمة 

 ، بينما فيبقناة النيار االخبارية والتي أغمب وقتيا نشرات إخبارية  -كما يقول–عمومية تم تسريحو ظمما 

، وكذلك قناة اليقار .قناة الشروق يوجد برنامج وافعموا الخيرات ، وىو برنامج مخصص لطمب المساعدات 

 تخصص تقارير وحصص أخرى لطمب المساعدات.
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 : فئة الطابوهات09الجدول رقم

 اسم البرنامج              

 فئة الطابوىات

 الجدران ما وراءبرنامج   برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 00 00 00 00 %28.57 02 الشذوذ الجنسي

 00 00 00 00 %14.28 01 المخنثين

 00 00 00 00 %14.28 01 االغتصاب

 %50 01 00 00 %14.28 01 الدعارة

 %50 01 % 100 01 %28.57 02 اليروب من المنزل

 % 100 02 % 100 01 %100 07 المجموع

 

 
 ( تمثيل بياني لفئة الطابوهات09الشكل رقم)
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 التفسير

وىذا يمكن تفسيره من زاويتين ألن  ؛في برنامج الخط البرتقالي التي نجدىا أكثر  الطابوىاتفي فئة 

ومن جية أخرى التنافسية  ؛البرنامج في موسمو الثالث وقد تطرق لممواضيع االعتيادية في مواسمو السابقة

لى مواضيع حساسة لجمب انتباه المشاىد )البرنامج غير توقيت بثو من إمع برامج أخرى جعمتو يتطرق 

 لى يوم السبت (سا مساء ا ا21:00يوم األحد عمى الساعة 
موضوع الشذوذ الجنسي بنسبة فجاء  

وىو طابو قاتل البد من االفصاح عنو،  باعتبارىا مظاىر سمبية تتفشى في المجتمع الجزائري، 28.57%

وركزت  كما وضح مقدم البرنامج؛ والذي يذكر دائما بأن الحمقات لمكبار لبلعتبار وممنوعة عمى الصغار.

وجاء الموضوع تماشيا مع  ؛اعتبارىا خطرا متربصا خاصة بالبراءةييا من جانب حمقات البرنامج عم

حسب  طفل معتدى عميو عمى المستوى الوطني،  6151، )حيث سجمت حاالت االعتداء عمى الطفولة

تصريح عميد الشرطة خيرة مسعودان؛ وكان لبلعتداءات الجسدية عمى األطفال النسبة األكبر 

حالة ألطفال ضحايا  554و، حالة ألطفال كانوا ضحايا اعتداءات جنسية 1663حالة ، تمتيا 3733ب

وىنا يجدر االشارة إلى الرعاية الجسمانية والجنسية  ؛موضوع المخنثين بحالة واحدة لرجل.1(سوء المعاممة

 %14.28لمطفل وتفقده مثل االىتمام بمأكمو، ولباسو من طرف األولياء. و موضوع االغتصاب بنسبة 

، ثم موضوع الدعارة الذي كان كنتيجة سمبية لتناول المخدرات من لة تعدي شاذ جنسي عمى طفل في حا

كنتيجة  %28.57اليروب من المنزل بنسبة  . يميو موضوعفتاة طرف الفتيات خاصة وتمثل في حالة

 حتمية لتناول المخدرات من طرف فتاة ، وكذلك حالة الشاذة جنسيا التي تبرأت منيا أسرتيا.

                                                           
   مساءا ثم تغير التوقيت إلى يوم السبت عمى  21:00البرنامج كان يبث في موسمو األول يوم األحد عمى الساعة

، والذي  21:00مساءا وىذا بعد بداية بث برنامج خط أحمر في قناة الشروق يوم االحد عمى الساعة 21:30الساعة 
 . يحظى بنسبة مشاىدة عالية 

1
 2014طفل في الجزائر منذ سنة  247االجرام والعنف يعرف ذروتو، اختطاف  

http://www.echoroukonline.com/  18:30عمى الساعة  16/11/2015اطمع عميو يوم. 



 طبيقيــــار التــــاالط
 

222 
 

، جاءت فئة الطابوىات ممثمة في موضوع اليروب من برنامج خط أحمري الحمقات عينة الدراسة من وف

رجل  يحكي قصة ىروب زوجتو من المنزل حالة في حمقة الرجال والخمع ومشكل ىروب النساء،  المنزل 

وتضرر أبناؤه ، وتورد الصحفية أّن الرجل جاء قبل تصوير الحمقة مرتين ، والبرنامج ال يورد أي حالة إال 

عن صحة روايتو، وغابت بقية المواضيع التي كانت عولجت من قبل  إذا أجرى تحقيقا، أو تقريرا 

فجاءت فئة  وراء الجدران أما في برامج ما؛ الشروق تحققبق الصحفية فضيمة مختاري في برنامجيا السا

في حالة امرأة. في حمقة  50%، واليروب من المنزل%50في موضوعي الدعارة بنسبة  الطابوىات

 موضوع الطبلق.
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 : فئة عدم احترام الخصوصية الفردية في معالجة القضايا المطروحة10الجدول رقم

 اسم البرنامج                

 فئة الخصوصية

 الجدران ما وراءبرنامج  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

النسبة  التكرار 

 المئوية

النسبة  التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 المئوية

نشر الصورة دون اذن 

 صاحبيا

00 00 00 00 00 00 

 %15 06 %2.77 01 00 00 اذاعة االسم كامل

 %30 12 %27.77 10 %28.94 11 التفاصيل سرد المعمومات و

 %40 16 %52.77 19 %34.21 13 زيادة معاناة الناس

 %5 02 %5.55 02 00 00 القذف السب و

 %10 04 %8.33 03 %36.84 14 ضمان حق الردعدم 

 %100 40 %100 36 %100 38 المجموع
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 احترام الخصوصية الفردية في معالجة القضايا المطروحة عدم( يمثل فئة 10الشكل رقم )

 التفسير

 البرتقالي جاءت في برنامج الخط فئة عدم احترام الخصوصية الفردية في معالجة القضايا المطروحة 

راجع  بل؛ ىو  برامج محل الدراسة ال في جميع فيو غير ورادفي بدون إذنيم  ؛وفيما يخص ظيور األفراد

وىذا ما نممسو من خبلل أسئمة مقدمي البرامج  لمحالة محل النقاش ؛ إلى موافقتيم وقناعاتيم الشخصية 

وسجمناه في حمقة الزواج االلكتروني أين  ،في برنامج خط أحمر عن رغبتيا في الظيور أمام الشاشة أم ال

ج يعني عدم نشر صورىا بدون أكدت الصحفية رفضيا لنشر صور الخطيبة في حالة غيابيا عن البرنام

وأضافت موافقتيا ىي شخصيا من قال جوان الشاب أنيا كانت خطيبتو بالرغم  من إصراره عمى نشرىا، 

أما في بعض المواضيع فإنو يمنع ،  مستحيل إن يكون برنامج لنشر الفضائح برنامج خط أحمرأن 

بار وذلك في حاالت : االغتصاب إظيار الشخص دون أخذ رغبتو بالظيور أمام الشاشة بعين االعت

وذلك احتراما لقيم المجتمع ولمذوق العام لتفادي  )برنامج الخط البرتقالي(وخاصة القصر، الشذوذ الجنسي،

وتم تحقيقو استعانة باألساليب التقنية مثل تضميل صورة الوجو والتحكم في طبقات  ؛التشيير بيذه الحاالت

برنامج الخط البرتقالي وذلك مع جميع الحاالت، وفي تضميل الوجو في برنامج ما وراء  في الصوت.
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 الجدران بالنسبة لحالة واحدة وىي رجل، واستخدم ستار إلخفاء الشخصيات في برنامج الخط األحمر.

بينما  مؤشر اذاعة االسم كامل انعدم في برنامج الخط البرتقالي،  لحساسية المواضيع المتطرق إلييا ،و 

في حمقة الزواج االلكتروني حالة الشاب السوري المقيم   %2.77في برنامج خط أحمر فنجده بنسبة 

 جوان عيسى بينما في باقي الحاالت الجزائرية فاالكتفاء بذكر االسم دون المقب، عمى خبلف برنامج ما

ر االسم الكامل لؤلب، وفي معاناة  ومأساة ذكفي حمقة %15وراء الجدران نسبة اذاعة االسم كامل جاءت 

ىل المراد ىو االثارة والتشيير فقط  في ، ىل فائدة ذكر األسماء  كذلك. وىنا يطرح إشكال  حمقة الخمع

 ، األىم ىو أخذ العبرة من التجارب.اليدف التوعية، أم صنع أبطال آنيين

في حمقة ناس وىموم حالة  في برنامج خط أحمر %27.77ومؤشر سرد المعمومات والتفاصيل بنسبة 

بالرغم من مقاطعة مقدمة البرنامج ، في  في حمقة الزواج العرفي ، ، وآمال وتصريحيا بأن زوجيا عقيم

أما  حاالت سردىم لتفاصيل ترى أنيا خصوصية، وال ينبغي أن تذاع، وخاصة في غياب الطرف الثاني.

ميع حمقات البرنامج، وفي برنامج ما وراء وكان ذلك في ج %28.94في برنامج الخط البرتقالي بنسبة 

، ونجدىا في حمقتي الطبلق والخمع في سرد معمومات عن الطميق والتفصيل فييا ، %30الجدران بنسبة 

وىنا غياب لتأطير الصحفية التي من المفروض أن تشير إلى عدم ذكر خصوصيات لحفظ العشرة التي 

تحفظ لؤلبناء وىنا أيضا دور االمام لئلشارة بأن الدين سبقت ، وكذلك لحفظ الكرامة، والصورة التي س

ونجد مؤشر السب و القذف منعدم في برنامج  االسبلمي يفرض عمينا حفظ عيوب الشريك بعد الفراق .

في برنامج خط أحمر حمقة ناس وىموم  في حالة آمال مع  %5.55الخط البرتقالي، بينما يتواجد بنسبة 

وننجدىا خصوصا في حمقة الطبلق في حالة فتيحة و  امج ما وراء الجدرانفي برن %5، وبنسبة  طميقيا

 لى تراجع دور الصحفية في إدارة الحوار، والتحكم في النقاشات.إوتبادل التيم وىذا راجع ا؛ طميقي

ي رد عمى أ% في برنامج الخط البرتقالي ال يوجد 36.84ضمان حق الرد فيو بنسبة عدم  أما مؤشر

إذ % 8.33أما في برنامج خط أحمر فنجده بنسبةألنيا أصبل ال تعرف عن نفسيا، الحاالت المعروضة ، 
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لنسبة الباقية تكون بسبب تشير الصحفية دائما إلى  التحري ، والبحث عن الطرف الثاني في الخبلفات وا

 ،يةحاوالت الصحفمبلتو بعد جيد و لى البإعدم قبول الطرف الثاني الرد عمى الياتف أو عدم قبول المجي 

من حيث التوقيت الزمني ال يتوافق مع الوقت المخصص لسرد المشكل من   ولكن نبلحظ أن حق الرد

 حمقة رسائل من وراء السجون في االسبوع الموالي  ؛ وىذا سجمناه  في رد طميق آمال في الطرف األول

يكون اجحاف في حق الطرف الثاني لمدفاع عن نفسو، ، وىنا بعنوان ناس وىموم لمحمقة التي ظيرت فييا

حيث يتم البحث عن الطرف الثاني  %10وفي برنامج ما وراء الجدار نجده بنسبةبداء وجيات نظره ، ا  و 

لمخبلف واستدعائو لممواجية في االستوديو وىذا لمبحث عن المصداقية كما تقول الصحفية ، وىذا خمق 

كما سجمنا رد ش الى محادثات سوقية في حمقة الطبلق فتيحة، وطميقيا. شجارات في الببلطو وتحول النقا

الحصة عن المشككين بيا وعن المغط الذي تحدثو حمقاتيا حسب تصريح مقدمة البرنامج، كالرد عمى 

كما أن عدم الرد أو ظيور الطرف الثاني ال يعني  عزالدين في حمقة الطبلق.الراقي  السابقة حمقةال

ظالم أو مجحف فيذه الحصص ال تنفك أن تكون سوى منابر تتيح الفرصة لمن يريد التعبير بالضرورة أنو 

كل  أو االفصاح وتختمف القناعات في الظيور أما الشاشة وفقا لممبادئ والقيم االجتماعية الراسخة في

مينية  وتنقسم القيم المينية إلى قيم خاصة لجمع وتحرير المادة الخبرية وقيم بيئة ولدى كل شخص .

تتصل بالمعالجة اإلعبلمية وال يعني ذلك تستر وسائل اإلعبلم عمى الممارسات الغير شرعية لؤلفراد أو 

 1.لؤلفراد المسئولين ولكن الحفاظ عمى تفاصيل الحياة الخاصة

 

 

 

                                                           

 
1
دراسة  التمفزيونية اليومية في تناول األداء الحكوميالمسؤولية االجتماعية لمبرامج الحوارية ، آمال حسن الغزاوي 

 16:00عمى الساعة  01/02/2015يوم اطمع عميو  http://www.arabjournalists.org/article.ph، تحميمية
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 قيم المجتمع عدم احترام : فئة11الجدول رقم

 اسم البرنامج                  

 المجتمع فئة عدم احترام قيم

 الجدران ما وراءبرنامج   برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار 

 %18.46 12 %10.86 05 %25.75 07 الخروج عن اآلداب العامة

 %35.38 23 %43.47 20 00 00 التأثير عمى سير العدالة

عدم ضمان تغطية كاممة 

 وشاممة

19 33.92% 05 10.86% 14 21.53% 

عدم احترام حقوق كل 

 األطراف في التعبير عن آرائيا

30 53.57% 16 34.78% 16 24.61% 

 %100 65 %100 46 %100 56 المجموع

 

 

 
 ( يمثل فئة عدم احترام قيم المجتمع11الشكل رقم)
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 التفسير

بنسبة في برنامج الخط البرتقالي، و  %25.75الخروج عن اآلداب العامة نجدىا بنسبةجاء مؤشر 

النسب  رويمكن تفسي .% 18.46بنسبة  وفي برنامج ما وراء الجدرانخط أحمر، في برنامج 10.86%

ج مقدمو البرامج محل الدراسة  انتقاء ألفاظيم في مناقشة المواضيع الحساسة ىذا بالنسبة لبرنام بمراعاة 

الخط األحمر وبرنامج ما وراء الجدران ، أما مقدم برنامج الخط البرتقالي فجرأتو واندفاعتيو تجعمو يقفز 

في وسائل االعبلم السمعية البصرية لما ليا من خصوصية الصورة والتوجو  لى ألفاظ صعب تداولياإ

ة المعنونة بالشذوذ الجنسي . أما حمقاللجميع الشرائح المثقفة واألمية الكبار والصغار وىذا ما وجدناه في 

بالرغم من  من كبلم خادش لمحياء أو تفاصيل غير ضرورية  بالنسبة لمضيوف فبل يتم حذف ما يقولون

وىذا يخالف قيم ،و ذم لطرف غائب أأن الحصص مسجمة وليست مباشرة ويكون في حديثيم قدح 

و ىو ، المشاكل وتسوية األمور العالقةل يساىم في حالمجتمع ويزيد من البغض والكراىية عوض أن 

 إليو البرامج االجتماعية محل الدراسة.اليدف الذي تسعى 

في   %35.38أما مؤشر التأثير عمى سير العدالة فبل نجده في برنامج الخط البرتقالي، بينما نجده بنسبة 

  م، وىنا برر محامي البرنامجبرنامج ما وراء الجدران بحيث تم التطرق إلى قضايا ال تزال عالقة في المحاك

 %43.47ونجده بنسبة بأن البرنامج يعمل مرافقة قانونية لمحاالت ، وال يتدخل في عمل القضاة،   كورتال

في برنامج خط أحمر في قضايا الزواج العرفي، والمتيمين ظمما، والمغترب محمد الذي ضيع أوراقو  

 حيث قدمت الصحفية وعدا بدراسة حالتو من طرف محامي البرنامج بالمساعدة في حل قضيتو ما أمكن.

امج ما وفي برن  في برنامج الخط البرتقالي،  %33.92بنسبة وجاء مؤشر عدم ضمان تغطية شاممة 

ال حظنا غياب أطراف في  أحمرفي برنامج خط %10.86بنسبة  ، و%21.53وراء الجدران بنسبة 

ىمال دور األسرة في الصمح ، أو المحيط القريب،    القضايا المطروحة، وا 
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في برنامج الخط  %53.57ونجد مؤشر عدم احترام حقوق كل األطراف في التعبير عن آرائيم بنسبة 

 في برنامج ما وراء الجدران %24.61في برنامج خط أحمر، وبنسبة  %34.78ة البرتقالي، ونسب

 فئة االتجاه:يمثل 12الجدول رقم

 اسم البرنامج        

 االتجاه

 برنامج ما وراء الجدران  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 المئويةالنسبة  التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 % 72.72 08 % 53.84 07 % 14.28 02 الحاالت المؤيدة

 % 27.27 03 % 30.76 04 % 57.14 08 الحاالت المعارضة

 - - %15.38 02 % 28.57 04 الحياد

 %100 11 100% 13 %   100 14 المجموع

 

 تمثيل بياني لفئة االتجاه( 12الشكل رقم )
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 تفسير:ال

نسبة في برنامج ما وراء الجدران ، تمييا  %72.72بنسبة  ل نتائج الجدول نجد القضايا المؤيدة من تحمي

في برنامج الخط البرتقالي ومن القضايا المؤيدة  %14.28ثم نسبة في برنامج الخط األحمر،   53.84%

تكافل األسرة وتضامن أفرادىا في جميع المواقف؛ طاعة الوالدين ؛ ومعاممتيم بالحسنى في جميع  نذكر:

الحاالت دون استثناء؛ االبتعاد عن رفقاء السوء وعن أماكن الشبيات؛ االبتعاد عن حاالت فك الرابطة 

عضنا والتواصل داخل الزوجية كالطبلق والخمع ما أمكن لما فييا من ضرر عمى األبناء؛ تعمم االنصات لب

 التكافل االجتماعي عن طريق المساعدات المادية لممرضى؛ والمحتاجين، األسرة والمحيط االجتماعي، 

 ، رعاية المدمنين ، وايجاد سبل لمعالجتيم ، تقبل النصح، واالرشاد.  تجاوز أخطاء التائبين

في  % 30.76في برنامج الخط البرتقالي، وبنسبة  %57.14فنجدىا بنسبة  أما القضايا المعارضة

 ومن بين القضايا المعارضة نذكر %27.27وفي برنامج ما وراء الجدران بنسبة  أحمر،برنامج خط 

التقميد األعمى لمظاىر غريبة عن مجتمعنا المحافظ ؛  المجوء الى المخدرات كذريعة لتناسي  :منيا

التياون واالستيتار في فك الرابطة الزوجية، الزواج  أة لزوجيا،عدم احترام المر  ؛المشاكل االجتماعية

العرفي لما ينجر عنو من ىضم لمحقوق ، وضياع األطفال غير المسجمين؛ شيادة الزور، االنفعاالت 

 الشبانية المتيورة في حل المشكبلت.

في %28.57بنسبة وفيما يخص القضايا التي تركت لمحياد تغيب في برنامج ما وراء الجدران، ونجدىا 

قضايا  ومن بين القضايا نذكر: ؛% 15.38برنامج الخط البرتقالي، وفي برنامج خط أحمر بنسبة 

في ظل غياب  االلكتروني.الزواج  أحمرالمخنثين ألنيا حالة تفسر من طرف األطباء وفي برنامج خط 

 التقنين المحكم لوسائل التواصل والتكنولوجيات المتجددة يوميا.
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 الفاعمين: فئة 13رقم الجدول

 اسم البرنامج        

 الفاعمين

 برنامج ماوراء الجدران  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية الزمن النسبة المئوية الزمن النسبة المئوية الزمن

التي تصنع  الحاالت

 الحدث

 %44.07 د135 %45.45 د165 %34.66 د145

 %28.87 د95 %33.05 د120 %21.47 د90 الصحفي

 %11.85 د39 %9.09 د33 %10.73 د45 المحامي

 %18.23 د60 %6.88 د25 %10.73 د45 االمام

 - - %4.13 د15 %16.70 د70 االخصائئ النفساني

 - - %1.73 د5 %10.73 د45 رأي الجميور

 %100 د329 %100 د363 %100 د419 المجموع

 

 
 بياني يمثل توزيع الوقت بين الفاعمين في برامج الدراسة تمثيل( 13الشكل رقم )
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  التفسير:

 %33.05بنسبة  دثحإلى الحاالت التي تصنع اليرجع الزمن األكثر  الحاالت التي تصنع الحدث: -1

في  %44.07نسبة ثم في برنامج الخط األحمر،  %45.45نسبة تميو  البرتقالي،في برنامج الخط 

تنقل  البرامج بأنياوىذا ىو شعار ؛ وذلك لتوضيح خمفيات القضايا المعالجة برنامج ما وراء الجدران،

، حيث قامت البرامج محل الدراسة بإجراء مقاببلت مع بعض أطراف القصة عمى لسان أصحابيا

ومعروف أن المرأة  ؛ن أغمبية الحاالت نساءالقضايا المعالجة؛ واستضافة بعضيم اآلخر إضافة إلى أ

 .وزوجة كأموآالميا وتبث حزنيا  تفاصيل الحساسة تحكيمور في األ

أما فيما يخص الزمن المخصص لمقدم البرنامج فجاء كالتالي: في برنامج خط أحمر  مقدم البرنامج: -2

بزمن  %28.87، يميو برنامج ما وراء الجدران بنسبة د  120بإجمالي زمن قدره  %33.05بنسبة 

 د90بزمن إجمالي قدره   %21.47برتقالي بنسبة د؛ ثم برنامج الحط ال95إجمالي قدره 

 د في39؛ بزمن إجمالي قدره %11.85فيما يخص الزمن المخصص لممحامين فجاء بنسبة  المحامي: -3

د في برنامج الخط البرتقالي، أما في 45بزمن إجمالي قدره  %10.73، ونسبة برنامج ما وراء الجدران

 د.33بزمن قدره   %9.09برنامج خط أحمر فجاء بنسبة 

؛ بزمن قدره  %18.23في برنامج ما وراء الجدران جاء الزمن المخصص لئلمام بنسبة   االمام: -4

في برنامج  %6.88بنسبة  د، و45بزمن قدره  %10.73د، وفي برنامج الخط البرتقالي بنسبة 60

األخطاء واآلفات لمشباب لتفادي الوقوع في الخط األحمر. لنصح المتخاصمين، وتقديم الوعظ 

    االجتماعية

بنسبة  كثرلؤلخصائية النفسية ىو األالخط البرتقالي الزمن المخصص  برنامج في  األخصائي النفساني: -5

في ذىن ولكن فيو تكرار لنفس النصائح حتى ترسخ  ،بيدف التوعية د70بزمن قدره  16.70%

  العائبلت.
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 األخصائيين استضافة في تنوع ونبلحظ ؛ د15 قدره بزمن% 4.13 بنسبة األحمر الخط برنامج وفي

 العبلقات في مختص  العرفي، الزواج حمقة في نفسانية مختصة فاحي ىانية:  فنجد االجتماعيين

  وعواقبيا؛ الزوجية الرابطة فك في الكامنة األسباب لتوضيح الخمع، حمقة في  بوجناح: الزوجية

 عمى مطمع شاب باعتباره االلكتروني الزواج حمقة في فرجيني محمد:  الشاب النفساني األخصائي

 ، عنيا نجمت التي الجديدة والظاىر التكنولوجيات مع وتعاممو ؛ المعاصر الجزائري الشباب خصوصيات

 الجيد اإلعداد يعكس التنوع وىذا ، السجن وراء من رسائل حمقة في  تبلل فيروز االجتماعية األخصائية

 في بينما. وخصوصيتو يتوافق بو، ممم مختص طرف من تحميل يتطمب موضوع كل بمعنى لمبرنامج

 معالجة في ضروري جانب اىمال أي اجتماعي، أو نفسي لمختص غياب سجمنا الجدران وراء ما برنامج

  وامام بمحامي واالكتفاء ونفسية اجتماعية، لضغوطات نتاج ىي أغمبيا في والتي ؛ المطروحة القضايا

 وىذا  المختصين مواجية مع الحاالت عرض الجدران وراء وما أحمر خط برنامج من كل فيسجمنا  كما،

 عكس صائب رأي إلبداء أكثر التفاصيل ومعرفة األشخاص الستجواب لممختصين كبيرة فرصة يمنح ما

 حول الغموض يبقي مما حدى؛ عمى واألفراد ؛المختصين من كل يعرض الذي البرتقالي؛ الخط برنامج

 .المطروحةالقضايا 

في برنامج الخط البرتقالي منى خبلل  %10.73د ما يمثل نسبة 45لو زمن  خصص رأي الجمهور: -6

بزمن  %1.73سبر آلراء المواطنين عن القضايا المطروحة، وأسبابيا من وجية نظرىم، ونجده بنسبة 

والخمع في معرفة آراء الناس حول شخصية  الرجال،سجمت في حمقة في برنامج الخط األحمر د 5إجمالي 

 الجدران.المصري. وسجمنا غيابو في برنامج ما وراء 
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  يبين القيم االيجابية 14الجدول رقم:

 اسم البرنامج        

 القيم االيجابية

 وراء الجدران برنامج ما  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %11.41 25 %13.04 40 0 0 التعاون

 %25.11 55 %34.78 105 %27.27 75 التسامح

 %45.66 100 %13.04 140 %  56.72 156 النصيحة

 %6.39 14 %17.39 30 % 10.90 30 تحمل المسؤولية

 %11.41 25 %21.73 15 %1.45 4 الشجاعة

 %100 219 %100 330 %100 275 المجموع

 

 
 ( يمثل فئة القيم االيجابية14الشكل رقم) 
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 التفسير:

تعاونوا }و يقول اهلل تعالى في كتابو الكريم،  عمى التعاون بين أفراد المجتمع، شجع االسبلمالتعاون:  -1

إلى زرع التكافل والتآخي بين  ،قيمة سامية تيدف  {عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان

" لست رجبل ناجحا بذاتي، ال يسعني نسيان أولئك الذين  أالن جيسي هيليقول إذ   أفراد المجتمع ،

وتوجييات من  .وتتعدد أشكال التعاون من معنوية وسموكيات ضحوا من أجمي ألكون ما أنا عميو"

 ، ونجدىا بنسبة والمرضى؛ ممحتاجينإلى مساعدات مادية تقدم لأىل االختصاص في قضية عالقة؛ 

حمقة الزواج االلكتروني بوعد الصحفية بمساعدة السوري "جوان" ومساعدة   في % خط أحمر13.04

أما في ، وكذا مرسي المصري في حمقة الرجال والخمع  في حمقة ناس وىموم؛ حالة محمد من فرنسا،

وتمثل في الفقرات المخصصة لنداء المساعدات  %11.41فنجده بنسبة  ما وراء الجدرانبرنامج 

 ، وحالة ، ندى في حمقة حاالت نادرة من المأساة مع التحدي واإلصرارالطفمة  مرض لمرضى كحالة 

 وكمتاىما بحاجة إلى  تبرعات مالية إلجراء عممية جراحية  الطفمة إحسان في حمقة الخمع، مرض

إضافة  وىو بحاجة إلى أن يعول عائمتو. -قولوعمى حد -وحالة مصطفى قابض الذي طرد تعسفا 

استضافة فنانة، والعب كرة قدم،  وذلك لبث روح التعاون في أواسط فئة مشيورة حتى يتم جمع إلى 

  التبرعات بسرعة خاصة أن المرض يتطمب سرعة لعبلجو.

 ؛خط أحمرفي برنامج % 34.78نجدىا بنسبة اإلساءة ، والعفو عند المقدرة ، و اوز ىو تج التسامح: -2

ونجده في حمقة وندعوا لبعضانا،  ؛نتعمموا نسامحوا بعضانا ؛والذي شعاره نتعمموا نسمعوا لبعضانا

 في برنامج  % 27.27و بنسبةحمقة ناس وىموم، وحمقة رسائل من وراء السجون؛ الرجال والخمع ، و 

في إشارة لتجاوز أخطاء المدمنين بعد تعالجيم ، حتى يستطيعوا االندماج في  الخط البرتقالي

ناة ا؛ في حمقة الطبلق، وفي حمقة معما وراء الجدرانفي برنامج % 25.11كما نجده بنسبة، المجتمع

  ومأساة.
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وتسديد رأي شخص ترى أنو عمى خطأ أو ماض في طريق المفاسد، ، ىي توجيو النصيحة: -3

ووجدت  وتتم بطريقة لبقة وتوجو لمشخص بذاتو وبمفرده ، حتى ال تؤدي إلى إحراجو؛ والشيوات،

كإشارة لوجوب نصح الشباب لبلبتعاد عن المخدرات  الخط البرتقاليفي برنامج  %  56.72بنسبة

واالبتعاد  ،واالغتصاب عمى إثر تأثيراتيا التي تذىب العقل ؛التي تؤدي إلى مشكبلت أخرى كالزنا

كإشارة  ما وراء الجدران في برنامج%45.66 عال المخمة بالحياء، كما نجدىا بنسبةعن األف

لعدول األزواج عن اتخاذ قرارات االنفصال لما فيو تحطيم لممعنويات و تشتيت لؤلطفال ، 

نجدىا  خط أحمروفي برنامج  ، واالبتعاد عن شيادة الزور، واحترام الوالدين ميما كانت صفتيم

في حمقة رسائل من وراء السجون كإشارة لبلبتعاد عن الصحبة السيئة ،  %13.04بنسبة  

  .واالبتعاد عن األماكن المشبوىة، وضبط النفس عند الغضب حتى ال تقدم عمى أفعال إجرامية 

، إضافة إلى االلتزام بقواعد وقيم المجتمع الذي تحمل  األفراد لتبعات أفعاليم  وتعنيالمسؤولية:  -4

يعيش فيو، وىذا يجعمو شخصا واعيا ألفعالو وقادرا عمى تجاوز العقبات التي تواجيو، ونجدىا 

وسجمناىا في حمقة رسائل من وراء السجون في قول  خط أحمرفي برنامج  % 17.39 بنسبة 

يستاىل"؛ إضافة إلى اعتراف الحالة االولى السيدة العمرية عن ابنيا" لوكان غمط نقول شح فيو 

في حمقة الزواج العرفي باعترافو بأنو أخطأ في حق زوجتو بضربيا وىي حامل مما دفعيا إلى 

في حمقة أسرار  الخط البرتقاليفي برنامج   % 10.90ونجدىا بنسبة  ، اليروب من البيت 

زوجيا الذي لم يقصر معيا ؛ ولم  باعتراف الزوجة بحججيا الواىية لتطميق الخمع في الجزائر

في حمقة شيادة الزور بإقرار % 6.39فنجدىا بنسبة   الجدران ما وراء أما في برنامج، يظمميا

 الشاىد أن ىو من أدلى بشيادة زائفة راح ضحيتيا ثبلث شبان سجنوا ظمموا .

في برنامج  % 11.41بنسبة  ثم  ،في حمقة % 21.73 بنسبة خط أحمرفي برنامج شجاعة: ال -5

والتحدي في مواجية مرض السرطان، والتقوي  ؛في حمقة حاالت نادرة من االصرار ما وراء الجدران
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في حالة الشاب الذي قرر العبلج من االدمان  الخط البرتقاليفي برنامج   % 1.45بنسبة و ، باإليمان

 . بالرغم من أنو كان المروجين ليا

 يمثل القيم السمبية:15الجدول رقم

 اسم البرنامج          

 القيم االيجابية

 الجدران ما وراءبرنامج  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %20.61 20 %31.25 25 %27.77 25 الجير بالسوء

 %25.77 25 %18.75 15 %33.33 30 كيل التيم بدون دليل

 %28.86 28 %25 20 %16.66 15 انعدام ثقافة الحوار

 %20.61 20 %25 20 %22.22 20 فشاء اسرار البيوتإ

 %100 97 %100 80 %100 90 المجموع

 

 
 ( يمثل فئة القيم السمبية15الشكل رقم )
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 التفسير:

حالة آمال  ؛وىمومونجدىا في حمقة ناس  ؛رخط أحمبرنامج  %31.25 نسبة :الجهر بالسوء -1

التي تحكي عن ظمم طميقيا؛ وتذكر أنو ال ينجب األطفال، وبالرغم من ذلك تحممتو لكنو لم يرحم 

الخمع ، وحمقة الشذوذ  في حمقة الخط البرتقالي،برنامج في  %27.77 نسبةب ونجده ،مرضيا وضربيا

فتيحة في حمقة الطبلق؛ حالة  ما وراء الجدرانبرنامج في % 20.61 نسبةب الجنسي ، كما نجده

 .وزوجيا ، وحالة خيرة التي تحكي عن طميقيا بصورة غير الئقة

برنامج في  %25.77بنسبة الخط البرتقالي،  برنامجفي  %33.33 بنسبة كيل التهم بدون دليل: -2

 .خط أحمربرنامج في % 18.75نسبة ما وراء الجدران، 

يقال أن أكبر مشكمة في التواصل ىي أننا ال نستمع لنفيم، بل نستمع لنرد  : انعدام ثقافة الحوار -3

ن واحد آوضعف ثقافة الحوار في مجتمعنا لتشبت كل شخص برأيو فنجد الجميع يتحدث في 

في حمقة الخمع حيث ترجع  ما وراء الجدرانبرنامج في %  28.86 نسبةويريد فرض رأيو نجدىا ب

م االستماع وقبول التحاور، وبسط كل طرف دوع ؛أسبابو حسب الحالتين إلى اختبلفات ايديولوجية

 نسبةوكذلك في حمقة الطبلق ، وحمقة معاناة ومأساة في مشكمة األبناء مع أبييم ، ثم ب  ،لرأيو 

الزوجة من البيت، وكذلك في حمقة الخمع أين انعدم الحوار فيربت  خط أحمر،برنامج % 25

حالة المصري مرسي فانعدام الحوار بين وبين زوجتو وأوالده، وفي حمقة الزواج العرفي فانعدام 

 نسبةط البرتقالي بالخيميو برنامج  ثقافة الحوار بين النساء وعائمتيم وصمتيم عن حقوقيم، 

  .لحاجيات أبنائيم ، عدم استماع اآلباء  22.22%

التي يحتفظ بيا أفراده وىم غير ممزمين بإطبلع  لكل بيت خصوصيتو وأسرارهالبيوت: افشاء أسرار  -4

اآلخرين عمى كل ما يدور ؛ ويجول وفي برامج الدراسة نجد تجاوز ليذه الخصوصيات في بعض 

حالة الطبلق آمال ألن االسبلم يمنع إفشاء  في خط أحمربرنامج  في%25 نسبةالفقرات فسجمناىا ب
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الزوجية حتى في حال الطبلق لحفظ الكرامات ، والمصري الذي يروي بأنو ينام لوحده أسرار منزل 

واذا كان  ،بغرفة منفردة من المفروض مينيا أن تحذف ىذه المقاطع واالمكانيات التقنية متوفرة لذلك

ي برتقالالخط اليميو برنامج  ال يتم الكشف عن أوجو المتحدثين ، العبرة فعمى األقلأخذ المقصود 

أين يتم سرد تفاصيل ال تيم المشاىدين ؛ خاصة في غياب   الخمع في حمقة % 22.22نسبة ب

في حمقة الطبلق والخمع وىما  ما وراء الجدرانبرنامج في % 20.61نسبة ب ثم ،الطرف الثاني 

  لمتوضيح وليس لمفضح كما تفعل  موضوعان يجب التطرق إلييم لمبحث في األسباب الكامنة

الحاالت المستضافة من سرد األسرار والخصوصيات لمتقميل من شأن الطرف اآلخر ولكسب 

 المشاىدين.استعطاف 

أقل من نسب القيم االيجابية في برامج الدراسة لكن تواجدىا يعبر القيم السمبية  نسببالرغم من أن 

المشاىدين ، عن البحث عن جمب أكبر عدد من المشاىدين ببث الفضائح وأسرار تشبع فضول 

وتجعل النقاش في  الببلتوىات مثل النقاش الشعبوي الغوغائي في المقاىي أو الحمامات يعتمد 

براز مساوئ اآلخرين.  عمى القيل والقال ؛ وا 

 قناعية:ساليب اإلاأل فئة يمثل 16الجدول رقم

 اسم البرنامج        

 االساليب االقناعية

 وراء الجدران برنامج ما  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %34.81 110 %34.76 105 %36.71 134 أسموب عقبلني

 %40.82 129 %43.04 130 %41.09 150 أسموب عاطفي

 %24.36 77 %22.18 67 %22.19 81 أسموب مزدوج

 %100 316 %100 302 %100 365 المجموع
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 ( يمثل فئة األساليب اإلقناعية16الشكل رقم)

 المستخدمة ببرامج الدراسة كالتالي: قناعيةجاءت األساليب اإل التفسير:

، يميو برنامج الخط في برنامج خط أحمر % 43.04 بنسبةجاء في الترتيب األول األسموب العاطفي:  -1

 %40.82، ثم برنامج ما وراء الجدران بنسبة  %41.09البرتقالي بنسبة 

 الجزائري المجتمع كامل عمى والتعميم والتيويل المبالغة عممية -رأينا حسب- البرامج ىذه عمى يعاب ما

 العاطفي االنفعالي الطابع أن إال االحصائيات بعض ذكر برغم. المشاىدين نفوس في القمق يبعث مما

 لمتركيز بعمق تتم ال الظواىر تحميل عممية كذلك و. لمردع كأسموب االجتماعية البرامج مقدمي عمى يغمب

 لبلنفعاالت األحيان بعض في البرنامج مقدم طرف من جيدة بصفة النقاش إدارة وعدم أكثر العاطفة عمى

 عمى الموم ونزع. بدقة ضيف لكل المحدد الوقت توزيع عدم في لنا يظير وىذا الضيوف؛ من الصادرة

 يتحمل الجميع أنّ  إذ المدني، والمجتمع الرسمية السمطات حق في إجحاف ىو كمية والمواطنين األفراد

 في نجدىا الحزينة الموسيقى استخدام خبلل من األسموب ىذا وسجمنا المطروحة؛ القضايا في المسؤولية

 كممات مع حزينة موسيقى السجن؛ وراء من رسائل حمقة من 56:44 الدقيقة في األحمر الخط برنامج

 القريبة كالمقطة المستضافة الحاالت بكاء اظيار في القريبة المقطة واستخدام .ابنيا عن لؤلم حر شعر
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 الخط برنامجي من كل في الحزينة الموسيقى واستخدام العرفي الزواج  برنامج في األولى الحالة لوجو

  . الجدران وراء وما البرتقالي،

 ثم بنسبة الخط البرتقالي، في برنامج %36.71 في الترتيب الثاني بنسبةجات   األسموب العقالني:  -2

من خبلل قيام البرامج ما وراء الجدران. في برنامج%34.81 وبنسبة أحمر،خط في برنامج % 34.76

عن طريق النصوص القانونية التي يقدمو المحامين محل الدراسة بالدور التوعوي الوقائي ألفراد المجتمع 

وذلك لردع التصرفات السمبية بتبيان مدى  تبعات األفعال بجمب نماذج تحكي تجربتيا. وعن توضيح

 تأثيراتيا عمى الفرد والمجتمع.

في تأثر المختصين ومقدمي البرامج أثناء تحميبلتيم بدموع الحاالت وحزنيم  سجل األسموب المزدوج:  -3

 وبنسبة الخط البرتقالي، في برنامج %22.19 بنسبة نجده فاختمط التحميل العقبلني بالعاطفي و

الن ميما   .في ما وراء الجدرانفي برنامج  % 24.36ثم بنسبة  خط أحمر، في برنامج 22.18%

وظروف األفراد ودوافع  ؛حاول الفرد خاصة في المشكبلت االجتماعية تغميب العقل فالجانب االنساني

 المجوء الى المضرات تفرض نفسيا في التحميل .

 الوظائف: 17رقم الجدول

 اسم البرنامج        

 الوظائف

 الجدران ما وراءبرنامج  برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %36.70 116 %38.07 115 %34.24 125 إعالم

 %17.40 55 %14.90 45 %17.80 65 تفسير

 % 45.88 145 %47.01 142 %47.94 175 توعية

 %100 316 %100 302 %100 365 المجموع
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 ( يمثل فئة الوظائف17الشكل رقم )

 التفسير:

براز نتائجيا السمبية؛  جاءت في المرتبة األولى من   التوعية: -1 ىي توجيو السموكيات غير السوية وا 

تيدف إلى تسميط الضوء عمى نواحي سوداوية في المجتمع البرامج محل الدراسة حيث نسبة التكرارات؛ ف

الجزائري والبحث في أسبابيا وخمفياتيا لمحد منيا وتوعية األفراد بأىمية العبلقات األسرية والروابط 

االجتماعية في الحد من الظواىر السمبية كالمخدرات و السموكات الجنسية المنحرفة ، كما تسعى الى 

الخط في برنامج  % 47.94 ونجدىا بنسبةعن الرفقة السيئة وأما كن الشبيات  دلبلبتعا توعية الشباب

 ما وراء الجدرانفي برنامج  %  45.88 وبنسبة خط أحمر،في برنامج  %47.01ثم بنسبة  البرتقالي، 

نسجل كإضافة التوعية الصحية في حمقة  مرضى السرطان حاالت نادرة من التحدي واإلصرار تمثمت في 

فناة فمة عبابسة وتجربتيا في الشفاء من المرض ، لكن سجمنا غياب طبيب مختص لزيادة التوعية حالة ال
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وتيم أكبر عدد من  ؛بالمعمومات واألحداث التي تدور في محيطيم وىو تزويد المشاىدين إعالم: -2

في جميع برامج محل الدراسة فنجده بنسبة  جاء في المرتبة الثانية من حيث التكرار  المجتمع،أفراد 

الخط  يميو برنامج ما وراء الجدران،في برنامج % 36.70ثم بنسبة  أحمر؛خط في برنامج % 38.07

خبلل عرض المشكبلت االجتماعية التي يعايشيا المجتمع الجزائري  من%  34.24بنسبة  البرتقالي 

سواء تمك التي عايشيا منذ فترة طويمة كالطبلق؛ الظمم، والمخدرات أو المشكبلت التي خمقتيا 

 المثمية الجنسية االلكتروني،كالزواج  التكنولوجيات الجديدة

لنقاش بطريقة موضوعية وجاء في توضيح خمفيات وجوانب المشكبلت االجتماعية محل ا  تفسير: -3

 الخط البرتقالي، في برنامج % 17.80المرتبة األخيرة من حيث نسبة التكرارات حيث نجده بنسبة 

وذلك ألن  ؛خط أحمرفي برنامج  % 14.90ثم بنسبة  ما وراء الجدران، في برنامج  %17.40وبنسبة

معظم القضايا المطروحة بقيت فييا حمقات ضائعة لغياب الطرف الثاني وكذلك لطغيان الجانب 

 .العاطفي عمى العقبلني في تحميبلت المختصين 
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 :يمثل الجمهور المستهدف18الجدول رقم 

 اسم البرنامج        

 الجميور المستيدف

 الجدران ما وراءبرنامج   برنامج خط أحمر برنامج الخط البرتقالي

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 % 12.65 40 % 14.90 45 % 34.24 125 اآلباء

 % 15.82 50 % 8.94 27 - - األبناء

 % 14.24 45 % 8.27 25 % 5.47 20 المواطنون

 % 4.74 15 - - - - االخوة

 % 10.44 33 % 13.24 40 % 24.65 90 زواجاأل

 % 4.74 15 % 8.27 25 % 8.21 30 السمطات الحكومية

 % 14.24 45 % 21.52 65 % 12.32 45 القضاة

 % 23.10 73 % 24.83 75 % 15.06 55 األئمة

 %100 316 %100 302 %100 365 المجموع

 

 
 ( يمثل فئة الجمهور المستهدف18الشكل رقم )
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السمطات الرسمية والمجتمع المدني والمختصين كل في  البرامج اآلباء واالبناء واالزواج  وتدعوالتفسير: 

 وجاءت نسبة تكرار كل طرف كالتالي: مجالو وكافة األفراد لتكاثف الجيود لمتصدي لممظاىر السمبية.

القيم ن الوالدين يتحممون المسؤولية األولى في تنشئة الجيل ومراقبة أبنائيم وزرع ألاآلباء:  -1

ولذلك تستيدفيم برامج الدراسة بالتوعية لما يمكن أن يحدث لؤلبناء من أزمات نفسية  ؛االيجابية فييم

ونجد  النسبة  ؛وانحراف بسبب إىماليم أو عدم مراعاة الجانب النفسي فبل تكفي الرعاية الجسدية فقط

مواضيع تخص انحراف نظرا لتطرق البرنامج إلى %  34.24الخط البرتقالي األكبر في برنامج 

إذا لم  ؛رات، والشذوذ الجنسي باعتبارىا فئة ىشة سيمة لبلنقياد وراء الممذات خاصةخدالشباب كالم

" لم يعد بوسعك أن تمنع أطفالك من االطبلع عمى ما ال -فكما أصبح يقال-تكن محممة بمبادئ قوية 

في %  14.90ونجدىا بنسبة  ع.؛ وليس آالت تنز زرعفالمعركة اليوم معركة قناعات تُ  !!! ترضاه

 .ما وراء الجدرانفي برنامج  %  12.65ثم بنسبة  خط أحمر،برنامج 

             ؛ وبنسبة برنامج خط أحمر %8.94تغيب في برنامج  الخط البرتقالي؛ ونجدىا بنسبة :األبناء -2

 برنامج ما وراء الجدران في  15.82%

تتوجو البرامج محل الدراسة بالدرجة األولى الى اآلباء؛ واألبناء أي إلى الخمية االولى في المجتمع  

 .وىي االسرة فتماسكيا وبناؤىا ىو أساس بناء المجتمع السميم

حيث   % الخط البرتقالي 5.47% خط أحمر ،  8.27% ما وراء الجدران،  14.24 المواطنون: -3

إلى المجتمع المدني الذي يمعب دورا ىاما في القضاء عمى الظواىر السمبية، ويقدم  البرامج تتوجو

المساعدات لممحتاجين إضافة إلى المواطنين الذين ليم دور في النيي عن المنكر وعزل الظواىر 

 . السمبية باالبتعاد عنيا ومنافاة القائمين بيا إلى أن يعودوا إلى الطريق السوي
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في حمقة  شيادة الزور بحضور أختين  ما وراء الجدران.في برنامج  % 4.74سبة نجدىا بن االخوة: -4

لضحيتي ، ومدى تأثرىم وبحثيم وتقصييم لئلفراج عن إخوتيم ، وفي حمقة معاناة ومأساة بوقوف 

 الخوة إلى جانب أختيم في قضية خصاميم مع والدىم .

استيداف األزواج بدعوتيم لمتريث في فك  ، تمبحكم تطرق البرامج لقضايا الخمع والطبلق: زواج األ  -5

وضياع األبناء وجنوحيم إلى  ؛الرابطة الزوجية لما ليا من آثار سمبية عمى تفكك بنية المجتمع

في  % 13.24وبنسبة  الخط البرتقالي، في برنامج  % 24.65 السموكيات السمبية؛ ونجدىا بنسبة

 .% ما وراء الجدران 10.44وبنسبة خط أحمر،  برنامج

 التي والمظالم الشكاوي في النظر عممية في الحكومية السمطات إلى إضافة: الحكومية السمطات -6

معالجة المدمنين والحد  في توسيع مراكز البرتقالي الخط برنامج%  8.21 نسبةبأسر  حياة تعرقل

 خط برنامج%  8.27 نسبة ، من ىذه الظاىرة بمحاربة المتاجرين فييا لحماية الشباب من الضياع

مثل  الجدران وراء ما برنامج%  4.74 نسبة في حمقة ناس وىموم وقضية محمد من فرنسا، أحمر

 سنة. 30لمدة  .اسماعيمي رشيد لعائمة أزمة السكن

بدراسة القوانين؛ وتكييفيا حسب التغييرات االجتماعية التي طرأت عمى ضاة مناشدة القالقضاة:  -7

ثم  خط أحمر،في برنامج  % 21.52 نسبةب وجاءت ؛االستعجاليةالمجتمع ، والنظر في الحاالت 

 الخط البرتقالي. في برنامج % 12.32 نسبةوب ،الجدرانبرنامج ما وراء في % 14.24 نسبةب

  والمتابعة ؛في حاالت فك الرابطة الزوجيةواالصبلح ئمة في النصح ثم ليأتي دور األ األئمة: -8

ألحوال أفراد حيييم بحكم قربيم منيم وتفقد أحوال الناس ونشر ثقافة التعاون ومد يد المساعدة 

خط في برنامج  %24.83لممحتاجين؛ والمرضى، ومصاحبة الشباب واألخذ بيدىم؛ ونجده بنسبة 

الخط في برنامج %  15.06 ثم بنسبة ما وراء الجدران،في برنامج  % 23.10 وبنسبة أحمر،

 .اليالبرتق
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 :نتائج الدراسة التطبيقية

والعامل الجغرافي ليس معيارا  المستضافة،والحاالت  المطروحة،مدة البرنامج حسب القضايا  تتوقف

وموضوع المشكبلت ىو الذي فرض  الوطن،القضايا إذ تم عرض حاالت من مختمف مناطق  الختيار

أفكار البرامج االجتماعية مستوحاة من برامج أجنبية وأخرى عربية بحكم   نفسو ؛ وليس المنطقة الجغرافية

 من جانب  إال أنياالقنوات الفضائية الخاصة في الجزائر ظاىرة جديدة سبقتيا الييا دول غربية وعربية. 

؛ لكن طريقة الطرح والتحقيق في تحمل خصوصيتو وتعكس تجمياتو شكمت متنفسا لممواطن الجزائري

المشكبلت وعرضيا عمى أخصائيين قبل عرضيا عمى اليواء تبقى نقطة ميمة لضمان الحيادية صحة 

 والموضوعية في المعالجة.

وتنوعت القوالب الفنية المستخدمة في معالجة القضايا ما بين التقرير لتصوير وقائع القضايا المطروحة،  

المقاطع الدرامية ؛ تعبير عن مواقف معاشةوالحديث المباشر في توطئة المقدمين ، واستخدمت الدراما لم

ال يصح التمثيل بيا ألن السياق  وبالتالي التي يتم االستشياد بيا ال تمت لممجتمع الجزائري بصمة

وبين المشرق العربي الذي يحمل ،المغرب العربي الذي ننتمي إليو االجتماعي والثقافي يختمف بين 

ورىا ، واستخدم بنسبة أكبر الحوار ألن البرامج في أساسيا برامج حوارية دالالت اجتماعية وثقافية مختمفة

  .تحميل ومناقشة المشكبلت إليجاد الحمول

االدمان عمى المخدرات ، الشذوذ الجنسي ، فك الرابطة  في: تأىم القضايا المتطرق إلييا تمثمفيما يخص 

لكتروني، والمشاكل األسرية كصراع اآلباء مع الزوجية، الزواج العرفي، المشاكل االجتماعية، الزواج اال

أبنائيم، الزواج االلكتروني ، الظمم ، القتل، شيادة الزور؛ واختمفت نسبة تواجده من برنامج آلخر الن 

برنامج الخط البرتقالي في موسمو الثالث، وبرنامج الخط األحمر في موسمو الثاني، بينما برنامج ما وراء 

و االقرار بتواجدىا في أوساط  ،الييا أمر ضروري لمتنبيو بخطرىا بوهات  فاإلشارةالطا*أما عن .الجدران 

مجتمعنا ، لكن ما يعاب عمييا  عممية طرحيا بعض الصور الجريئة وشرح مفصل ليس لو ضرورة 
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لبعض الممارسات المشينة }الزنا، االغتصاب، { وىذا ما انتقد عميو برنامج الخط البرتقالي لمقدمو ومعده  

ىو تسميط  واالعبلم  دوره األساسي ،الصحفي ميدي قجور. والذي برر طرحو بأنيا موجودة في المجتمع

وقد وصل ليذه الغاية،  حصرية لبرنامجو،  والتي تكون مادة ،الضوء عمى المشاكل والقضايا المطروحة

  1·أحد، وال يمكن تصّورىا بكاميرا )الخط البرتقالي(، إلى أماكن قد ال تخطر في بال

 يؤدي ذلك ألن عنو، نتكتّم حتى الحياء يخدش التحرش موضوع أن التذّرع يمكن الويبرر المختصون  أنو 

 ىتك أو كاالغتصاب أخرى جرائم ارتكاب إلى يؤدي وقد األصعدة، مختمف مستوى عمى وخيمة نتائج إلى

 سن فإن لذا االغتصاب، حاالت من حالة إلى المفظ أو بالقول جنسي تحرش مجرد من فيتحول العرض،

 .خطورة أكثر أخرى جرائم إلى تحّولو لمنع ومحاولة وقائيا، عمبل يعد الجنسي التحرش يجّرم قانون

تبرير ظيور أي عدم  في جميع برامج الدراسة، لكن ويحترم الصحفيون رغبة االشخاص في عدم الظيور

تيام زوجو والتشيير بو في الحق في االعبلم   ،شخص سواء رجل أو امرأه لمتعبير عن مشاكمو الزوجية وا 

وطرح مشكمتو عمى نطاق واسع ليس أمرا منطقيا فمثل ىذه االمور تحل عمى مستويات أولية  عمى 

والتي نرى دورىا مغيبا في الكثير من الحاالت المطروحة لمعرض ، الجيران ، أمام القرية   ،مستوى األسرة

لطبلق إلى جمسات فردية لمصمح لمزوجين ألنيا أمور تقتضي حميا سريا ، وحتى القضاء يمجأ في حاالت ا

أكثر من الجير بيا، كما أن ديننا الحنيف يمنع مثل ىذه التصرفات وخاصة ذكر مساوئ الشريك بعد 

يجب أن تبرر ىذه البرامج ظيور الحاالت وعدم التذرع ( ؛االنفصال. قبل المجوء إلى وسائل االعبلم

، وظيور النساء  في مجتمع محافظ في التمفزيون ىنا عدم مراعة )صص لمبرنامج بقصر الوقت المخ

مع أىميا أو زوجيا ، الذين يمتمكون قناعات  ،الخصوصية المجتمعية ييدد العبلقات االجتماعية ليا سواء

 وخاصة في برامج اجتماعية لبث شكواىا. وىذا ينافي بعض القيم في ،بعدم ظيور المرأة في التمفزيون

                                                           
عمى الساعة  01/02/2015يوم اطمع عميو  www.akhebarelyoum.dz ، حسيبة موزاوي، حوار مع ميدي قجور   1

14:30 
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وكشف  الفضائح   ،أصبحت تفّسر برامج البوح باألسرار  ادريس مقبولويرى الدكتور  .المجتمع الجزائري

والحياء كل ذلك ينبغي  ،وجرأة لمن يجرؤ فبل مجال لمقيم ،والتواقح المزمن بأنيا شجاعة ،وتعرية السوءات

 1أن يرمى في سمة الميمبلت ألنو بات ماضويا.

في سن مبكرة في مشاكل ال  ،الذين يجدون أنفسيم معرضين لوسائل االعبلمطفال إضافة الى تضرر األ

 .دخل ليم فييا }حاالت الطبلق، الطفولة المسعفة{

العاطفي؛ وىذا يؤثر عمى الحيادية،  وطغيان األسموب ،ليات عاطفية وعقمية في معالجة القضاياآوتستخدم 

عمى  الذي لديو قدرة  لمتأثير ؛ل إلى الطرفوالموضوعية في طرح القضايا المعالجة، وبالتالي المي

إدارة النقاش بصفة جيدة  ومحاولة ؛عمى العاطفة أكثر عدم التركيز ولذلك وجب المشاىدين، والمختصين.

من طرف مقدم البرنامج في بعض األحيان لبلنفعاالت الصادرة من الضيوف وىذا يظير لنا في عدم 

ىمال بحوثيم و   ؛توزيع الوقت المحدد لكل ضيف بدقة. كما تم إىمال المختصين في عمم االجتماع وا 

 دراساتيم.

مما يبعث القمق في نفوس المشاىدين.  ،مع الجزائريعممية المبالغة والتيويل والتعميم عمى كامل المجت

إال أن الطابع االنفعالي العاطفي يغمب عمى مقدمي البرامج االجتماعية  ؛برغم ذكر بعض االحصائيات

 .كأسموب لمردع. و كذلك عممية تحميل الظواىر ال تتم بعمق

االجتماعية التي تراعي خصوصية المجتمع لممعالجة وانتقاء األلفاظ القضايا المطروحة مراعاة اختيار 

في حين ال يتم حذف بعض  والعبارات من طرف الصحفيين؛  ،لفاظانتقاء األ بين يتراوح الجزائري المحافظ

 ال يحترماأللفاظ غير البلئقة من طرف الحاالت المستضافة، وذلك لخمق االثارة وزيادة نسب المشاىدة 

يعني ىذا الجانب ال يزال ينقص ىذه  .ويخدش في أحيان أخرى يع ،في بعض المواض ويحترم الذوق العام

                                                           
، ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر الفضائيات العربية واليوية الثقافية، كمية  الفضائيات العربية وتهديد القيمادريس مقبول،  1

 .16، ص2007 ديسمبر 12-11االتصال ،جامعة الشارقة، 
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القنوات باعتبارىا حديثة في المجال السمعي البصري ، وكتبرير منيا إلى نقل انفعاالت الحاالت حتى 

 تضمن الواقعية ، والموضوعية.

بين المتخاصمين  والنصح التي تحاول البرامج محل الدراسة الترويج ليا ىي قيم التسامح والقيم االيجابية 

أو معوزين ،قيمة  ،والتوعية والتعاون من خبلل تقديم نداءات لمرضى بحاجة إلى تبرعات إلجراء عمميات

والدعاء لآلخرين حتى ولو لم تقدر عمى المساعدة . إضافة إلى قيمة ميمة ىي تحديد سن  ،االستماع

الخط البرتقالي  بكتابتيا في أسفل الشاشة و  المشاىد لمحمقة حسب موضوع الحمقة يحترميا خاصة برنامج

بنسبة أقل يعبر عنيا في البرامج األخرى لكن ىذه القيمة ال يمكن تجسيدىا خاصة أن ىذه البرامج يمكن 

  مشاىدتيا في مواقع التواصل االجتماعي المختمفة.

قافة الحوار، إفشاء أسرار أما القيم السمبية فتمثمت  في الجير بالسوء، كيل التيم بدون دليل، انعدام ث

البيوت  وىذه القيم تجعل مستوى النقاش ىابط ال يختمف عن حديث المقاىي و النميمة، وتزيد من الفتنة 

 بدل تحقيق الصمح والتسامح

معظم فئات المجتمع ؛ أفراد األسرة بالنصح واالرشاد أن ىي النواة وتستيدف البرامج محل الدراسة 

دعو المختصين في المجال القضائي ، كما ت مع والحفاظ عمى مبادئو؛ وقيمواألساسية في بناء المجت

لمواكبة التغييرات االجتماعية؛ ودراسة الحاالت الطارئة، بمعية السمطات الحكومية لمتخفيف من معاناة 

 المواطنين؛ وتناشد المجتمع المدني لمكافحة االنحرافات وااللتفاف حول المحتاجين والمرضى؛ لمساعدتيم

 قى محافظا عمى قيم التعاون والصمح .بحتى يزداد المجتمع تماسكا وي
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 خاتمة

باعتبارىا ، ينال االىتمام في جميع المجاالتموضوع األخالق  راح -المختصونكما يقول و  -خير في األ

شكل من أشكال الوعي اإلنساني؛ يقوم عمى ضبط ، وتنظيم سموك االنسان في كل مجاالت الحياة 

تتبناه جماعة مينية معينة لتوجيو ان المعايير المثالية لمينة من المين، ياالجتماعية ، كما تمثل األخالق ب

شيدت ميالد مواثيق  ؛أعضائيا من أجل المحافظة عمى المينة، وشرفيا، والصحافة كغيرىا من المين

نتاج عمل وفق قواعد الموضوعية والنزاىة إلحتى ترتقي بممارسييا شرف تحدد معايير لممينة الصحفية، 

 .ر يمقى استحسانا لدى الجميو   ؛، وتحري المصداقية

إن القفزة اليائمة لوسائل اإلعالم في السنوات القميمة الماضية نحو استعمال تقنيات االتصال الحديثة أدت 

إلى بنيوية كثيرة في مؤسسات ىذه الوسائل، إال أن ىذا التغيير لألسف ، لم يصاحبو تغير أخالقي، فال 

عقالنية والوسطية والضوابط األخالقية وال تزال الكثير من مؤسسات اإلعالم الجديدة تفتقد لقدر كبير من ال

ريب أن اإلعالم الذي تعوزه الضوابط األخالقية يشكل خطرا فعميا عمى المجتمع، كما أنو يقوض الثقة في 

 ىذه المينة.

التقدم في مجال االتصال جاء عمى حساب القيم. ومن ناحية أخرى  ن  كما يشير المختصون إلى أ

واالجتماعية والثقافية والعممية والتكنولوجية التي يشيدىا عالمنا  ؛القتصاديةفإن المتغيرات السياسية وا

العربي في الوقت الراىن تدعو إلى مزيد من الرعاية لمحرية اإلعالمية من جية، ومن جية أخرى، إعطاء 

من حيث نظرة إيجابية لاللتزام بالمبادئ األخالقية لمممارسة اإلعالمية...فحرية اإلعالم تمثل الواجية 

توزيع المعمومات وتغطية األحداث ومناقشة القضايا وأداء دور إيجابي داخل الساحة السياسة واالجتماعية 

 والثقافية، وممارسة الديمقراطية الحقيقية والحيادية الكاممة دون مجاممة ألحد.     

ماعية، تغيير اجت-ما يصاحب التغيرات في الظواىر التقنو وكما يقول الدكتور عمي قسايسية أن 

في إطارىا القانوني، غالبًا بطيء، يرمي نظريًا، إلى ضمان نوع من التوازن واالنسجام بين مصالح وحقوق 
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األطراف المختمفة التي ليا أسباب وغايات مختمفة إن لم تكن متباينة، وىو اإلطار الذي يتسم عادة بنوع 

ذي يرتبط ارتباط وثيقًا بمنظومة القيم السائدة في من الثبات نظرًا لطبيعة المجال الذي يحاول تنظيمو وال

عندما يتعمق األمر مجتمع من المجتمعات في فترة من الفترات الزمنية غالبًا ممتدة في الزمان السيما 

 .بالقيم الروحية

تطور التكنولوجيات في مجال اإلعالم تتطمب تجديد لمواثيق الشرف مع ضمان  فالممارسة مع

 آليات واقعية لمتطبيق. 

في الجزائر انتشارا  واسعا، برغم من نقص االمكانيات وىذا  الخاصة القنوات الفضائيةو لقد عرفت 

ميث وراء السبق ، ومن ناحية أخرى ال-في وجية نظرنا-ما يبرر النقص واألخطاء المرتكبة من ناحية

الصحفي ، البحث عن األخبار ثم المجوء إلى البرامج التي تحاكي يوميات الناس عن طريق تصويرىا ، 

لما بمغت الغاية  ،أو كان جائزا فصميا عنيا ؛الصورة ليست خالية من الروحوبثيا لممعايشة االجتماعية. و 

 ،ا ال يعود لكونيا مستنسخة لمواقع االجتماعيو مقاصدىا لممشاىد،  و أصل الروح فيي ؛من إفادة معانييا

و ناقمة لما ظير و استتر من أحداثو و تغيراتو، بل لكون أمر النقل و االستنساخ في ذات الصورة إنما 

ال بالمصادفة فيو من قبيل فعل الذىن، فالقائم بالتصوير يختار المقطات التي يتطمبيا سياق  ؛يتم بالقصد

طيا بواسطة الكاميرا عمى نحو يكون فيو إطاره المرجعي جامع إلدراكات اإلنسان الرسالة اإلعالمية ويضب

بالضرورة إلى فعل العقل الذي يجرد  تنداي اختيار المشاىد و التقاطيا مسالحسية و العقمية, و التصرف ف

 من اإلطار المرجعي صورا ذىنية تنبني عمييا الصور االلكترونية وفق ما يخدم القصد من الضبط و

 التصوير معا لألحداث.

 ، االجتماعية اآلفات مختمف تخص وقائية إعالمية رسائل يرتمر لالبرامج ذات الطابع االجتماعي  جاءت

 ،األفكار بعض تثبيت المجتمع، داخل الحوار خمق و االجتماعي، االتصال ترقية ذلك غضون في محاولة

، خصوصية في المعالجة تنبع من خصوصية القضايا المعروضة لمجميور  وىذا يفرضااليجابية.  والقيم
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بحيث وجب التأكد من المصادر والجوانب الخفية قبل عرض أي قضية وخصوصية المجتمع الجزائري، 

وضمان مناقشة راقية في معالجة المواضيع  ومدى مالءمة عرض القضايا لخصوصية المجتمع الجزائري،

وذلك لضمان ثقة الجميور في اإلعالم االجتماعي،  ت المقاىي، والقيل والقال؛المطروحة تنأى عن حورا

صالح ذات البين وفي ، وبالتالي القدرة عمى إحداث التغيير نحو األفضل عن طريق إسداء النصح، وا 

ومواطنين يمثمون بتحميالتيم  ال نبحث عن صحفيين مثاليين ولكن عمى األقل صحفيين إنسانييناألخير 

وال التطمع إلى الشيرة؛ ال يغوييم سحر الكاميرا واقع المجتمع الجزائري بكل خصوصياتو وتقاليده وقيمو؛ 

وىذا ما يجعمنا نتساءل عن إمكانية تحقيق القنوات الفضائية الخاصة بالجزائر  مقابل مأساة المواطنين.

مارسة اإلعالمية باحترام خصوصية األفراد الجزائريين وقيم احترافية عالمية في مجال أخالقيات الم

، وىل ستوجد جمعيات لحماية الجانب الروحي  لممشاىدين مثمما توجد المجتمع الجزائري بتنوعيا، وثرائيا؟

 جمعيات لحماية أجساد المستيمكين؟. 
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فتحت القنوات الفضائية الخاصة بالجزائر مجاال لمنقاش وحاولت رصد الواقع الجزائري بحيثياتو، لكن كان 

 ينقصيا التأطير القانوني ، والتخطيط اإلعالمي في إنشاء القنوات، واإلعداد لمبرامج.  

 :التوصيات التاليةبناء على مالحظاتنا ودراستنا نقترح و 

 ؛الجزائر في الممارسة في والفضائيات البصري السمعي ألخالقيات ومحدد دقيق مفيوم ضبط -

تأطير القنوات الخاصة وتسوية وضعيتيا وخضوعيا لمقانون الجزائري، مع تفعيل سمطة ضبط السمعي  -

مؤسسات إعالمية وليس مجرد مكاتب ألن التنظيم االداري واالستقرار يعمل عمى تطوير البصري، لفتح  

 ؛وزيادة انتاجية المؤسسة كما وكيفا. وتضمين دفتر الشروط لقواعد احترام المينيةميارات  االعالميين 

 ؛االعالمية بالممارسة ترقى صحفية كوادر لضمان الميني األكاديمي التعاون وجوب -

  البصري السمعي لسمطة أكثر تفعيل و اإلعالم ألخالقيات األعمى المجمس تجسيد في االسراع وجوب -

االعتماد عمى خبرات التمفزيون العمومي، وفك عقدة العام والخاص ألن كالىما يسعى لخدمة  -

 ؛المجتمع. ونجاح حصة وكل شيء ممكن خير مثال

االستعانة باالختصاصيين االجتماعيين، والنفسانيين في إعداد الشبكة البرامجية، وكذلك تأطير  -

ء الشعبوية الموجودة في الشوارع ، أو المقاىي. مع البرامج االجتماعية والرقي بحواراتيا عن الضوضا

 خصوصية وفق ،االستعانة باألبحاث األكاديمية، وتقييم المختصين لمدى متابعة الحاالت المعروضة

 ؛المجتمع قيم عمى لممحافظة أفراده ونفسية المجتمع

العمل عمى إجراء تحقيقات معمقة حول القضايا والحاالت التي تبث في البرامج االجتماعية، قبل  -

وىذا من أجل إعطاء صورة صادقة عن مينية  الصحفي،استضافتيا، وعدم الميث وراء السبق 

ففي عصر التدفق اليائل لممعمومات لم يعد السباق  ؛الصحفيين، والمحافظة عمى سمعة الفضائيات

نما حول  نوعية المعمومة المقدمة وصحة  إحراز قصب السبق بالنسبة لممعمومات وحول  نشرىا أوال ؛وا 

 التثبت منيا 



 توصيات الدراسة
 

255 
 

في تيذيب كممات الضيوف االنفعالية خاصة أن  ؛استخدام عممية المونتاج من قص وتركيب -

 ؛معظم البرامج غير مباشرة

ن حتى االباحيات تشاىد ح البرامج ، ألالتراجع عن فكرة أن نسبة المشاىدة العالية دليل عمى نجا -

   ؛بكثرة حسب االحصائيات

تفعيل االعالم عن تعريف المشاىد بالقنوات الفضائية ومواردىا المادية ومؤىالتيا البشرية، وكذلك  -

عمل روبورتاجات وتحقيقات عن البرامج التمفزيونية وأداء القنوات الخاصة باعتبارىا مؤسسات صناعية 

 ؛ومنابر إعالميةوتجارية، 

إطالع المشاىدين وتوعيتيم بأخالقيات االعالم وأسسو لمتميز بين اإلعالم الجيد، والرديء. وذلك  -

 ؛عن طريق دورات تكوينية مفتوحة عمى القنوات الفضائية

  ؛تيذيب حماس الصحفيين الجدد، وتدريبيم عمى أساليب الحوار  -

تيازات االشيارية، أو الجوائز التحفيزية تفعيل مواثيق الشرف الصحفية عن طريق منح االم -

 ؛في الممارسة التطبيقية لمممتزمين باألخالقيات العممية

ن في عائمة ينتسبون إلييا سيمحق بيم الضرر، عدم عرض صور بعض الحاالت حتى بقبوليم أل -

سمائيم بالنسبة إلى ذوييم ،أو أوىنا عمى االعالميين مراعاة مخاطر نشر صور االشخاص وذكر 

 ؛محيطيم

عدم ذكر المنطقة الجغرافية، وال التفاصيل الدقيقة ألنيا لن تساىم في حل المشاكل، بل تزيد من  -

 ؛؛ ألن اليدف من عرض الحاالت يجب أن يكون لمعبرة، وليس لمتشييرالفتنة

التعاون والشراكة من طرف الدولة والمؤسسات االعالمية الخاصة في انشاء مراكز سبر اآلراء  -

وآرائو حتى تكون نقطة البداية في التخطيط اإلعالمي سواء إلنشاء  ؛بمتطمبات الجميورلإلحاطة 

  .قنوات أو في خارطة البرمجة
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  .123 ص وىران جامعة ماجيستير،

 رسالة  نموذجا، الموضوعاتية البرامج الجزائري، التمفزيون في ووسائميا التفاعمية فضيمة، تومي .6

 .20007/2008 الجزائر، جامعة ماجيستير،

 تخصص ماجستير رسالة ،الجزائرية الرياضية الصحافة في المينية األخالقيات ، رضوان جدي .7

 2011واالتصال، اإلعالم عموم ،كمية3الجزائر جامعة اإلعالمية التشريعات

 أنموذجا الجزيرة قناة السياسية، والقيود المينية بين األخبار صياغة ، الحميد عبد دينا صابر .8

 .2010 الخرطوم، جامعة ماجيستير، رسالة ، 0226

 الخاصة التمفزيونية القنوات في المينة أخالقيات: بعنوان ماجيستير رسالة حسناوي  الجميل عبد .9

 الجزائر، ، tvالنيار قناة وجميور صحفيي من عينة خالل من تحميمية وصفية دراسة بالجزائر

2014. 
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 رسالة ،المصري التمفزيون في الجريمة برامج إذاعة أخالقيات ، الطاىر محمد والء الخالق عبد .10

 .2007 الزقازيق، جامعة دكتوراه،

 أطروحة مقارنة، دراسة  الخاصة الحياة حرمة في لمحق القانونية الحماية ، عاقمي فضيمة .11

 .2012-2011 ، قسنطينة منتوري جامعة ، الخاص القانون في دكتوراه

رسالة ماجيستير ، ، القنوات الفضائية وأثرىا عمى القيم األسرية لدى الشباب طبشوش،نسيمة  .12

 . 2008،  جامعة باتنة

 المؤشر حصة جميور دراسة خالل من الجزائري التمفزيون في االقتصادي اإلعالم ، بمقاسم مام .13

 .2004الجزائر، جامعة ماجيستير، رسالة ،االقتصادية

 -0696) الديمقراطي التحول ظل في الجزائر في التعبير و والتعبير الرأي حرية عمر، مرزوقي .14

 . 2005الجزائر، جامعة  الدولية، والعالقات السياسية العموم في ماجيستير رسالة ،(0222

رسالة ماجيستير ، الدراما التمفزيونية مقوماتيا، وضوابطيا الفنية، المصري عز الدين عطية ،  .15

 .2010الجامعة االسالمية غزة، 

 المقاالت العممية: - ث

، مقال بمجمة الحوار االعالم العربي بحاجة الى نيضة واحتراف وأخالقياتأبو فاضل ماجدة ،  .1

 2005، ديسمبر 13العربي، السنة الثانية، العدد 

  الجزائر.، جامعة تجربة إنشاء مجالس اإلعالم في الجزائربن دالي فمة، عنوان البحث:  .2

 مجمة ،البصرية-السمعية الرسالة في الداللة عمى وآثارىا الشكل عناصر سيام، بولوداني .3

 .2014 ولاأل السداسي ،26العدد واالتصالية، االعالمية لمدراسات الحكمة

، مقال في مجمة وتأثيرىا في الشباب وانعكاسات الفضائيات، مخاطر الربيعي عبد الكريم لعيبي  .4

 .47األكاديمي، العدد
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 Canalدراسة حالة ،إشكالية اليوية والحوار مع اآلخر في الفضائيات العربية  شطاح محمد ، .5

Algérie .والجزائرية الثالثة ، 

 .قراءة في القوانين والمشاريع-السمعي البصري في التشريع اإلعالمي الجزائريشطاح محمد ،  .6

، موذجا طبعة بغدادأخالقيات اإلعالم في العراق بعد نيسان، جريدة الزمان نعبد الحميد أحمد ،  .7

 . 2003الباحث العممي، 

قراءة في ىوية وسوسيولوجية الفضائيات في عزي عبد الرحمن ، الرأسمال الرمزي الجديد ،  .8

، مقال في كتاب ثورة الصورة المشيد االعالمي وفضاء الواقع، مركز دراسات  المنطقة العربية

 .2008، 1بيروت، ط الوحدة العربية،

 2007، 01، مجمة اإلذاعات العربية، العدد التخطيط في المؤسسات اإلعالميةفني عاشور ،  .9

، مجمة اإلخراج التمفزيوني لألخبار، التفاوت بين الشكل والمضمونلعياضي نصر الدين ،  .10

 .2001، 01االذاعات العربية، العدد

 .2000 ،4العدد العربية، اإلذاعات مجمة ،المتمفز الحوار ، الدين نصر لعياضي .11

تمفزيون الواقع في المنطقة العربية بين التجانس الثقافي والنسبية  لعياضي نصر الدين ، .12

، مقال في كتاب ثورة الصورة المشيد االعالمي وفضاء الواقع  ، مركز دراسات الوحدة  الثقافية

 .2008، 1بيروت، ط العربية،

 االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة ،التمفزيوني االخباري التقرير ، الجاسم المحمود جمال .13

 .2007 ،02العدد ،23 المجمد القانونية، والعموم

، الجرائم الماسة بصوت الشخص وصورتو في قانون العقوبات الجزائرينويري عبد العزيز ،  .14

المجمة الجزائرية لمعموم القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر ، كمية الحقوق، بن 

  .2011سبتمبر ، 03عكنون، عدد

 أوراق الممتقيات العممية:  - ج
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أخالقيات االعالم والفضائيات العربية مؤتمر الفضائيات العربية ومتغيرات ابراىيم العقباوي ، .1

عمال المؤتمر العممي االول لألكاديمية الدولية لعموم االعالم ، الدار المصرية المبنانية، أ العصر ،

 .2005القاىرة، 

ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر الفضائيات العربية  الفضائيات العربية وتيديد القيم،ادريس مقبول،  .2

 . 2007ديسمبر  12-11واليوية الثقافية، كمية  االتصال ،جامعة الشارقة، 

، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر اإلعالم العربي، والتحديات المينية ، واألخالقيةتيسير أبو عرجة،  .3

 .   2014جوان  2-1ة الحضارية وىران، الجزائراإلعالم المعاصر في الرؤي

اتجاىات النخبة نحو أخالقيات اإلعالن في الفضائيات العربية الخاصة حسن نيازي الصيفي،  .4

 .2009مارس  28،29ورقة بحثية لمؤتمر أخالقيات اإلعالم واإلعالن،

ورقة بحثية مقدمة ، برامج الفضائيات العربية: قراءة نقدية في المحتوى القيميرحيمة عيساني،  .5

 .12/12/2007-11لمؤتمر الفضائيات العربية واليوية الثقافية، جامعة الشارقة ، 

 المراجع باألجنبية: - ح

1. BOIS LIBOIS، ETHIQUE DE L’INFORMATION، BRUXELLES، édition de 

Bruxelles، 1993. 

2. Bart ,C.B ,journalism ethics and the new communication  

technologies,   in Africa, in kasoma.  

3. Emmanuel Derieux, droit des médias ; droit français, européen et 

international, 6éme édition, Paris, extenso éditions, 2010. 

4. Martine seglan, sociologie de la famille, prévue de berger, France, 1984 .  

 :االلكترونية المواقع-خ
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 القوانين: -د

-62قانون  االعالم رقم ، 14الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  .1

 .03/04/1990الصادر في  22

القانون العضوي لإلعالم  ،02العدد الرسمية،الجريدة  الشعبية،الجميورية الجزائرية الديمقراطية  .2

  .2012يناير  18المؤرخ في  25-00رقم 

المتعمق بالنشاط السمعي  22-02قانون رقم  ،16العدد  الجزائرية،الجريدة الرسمية لمجميورية  .3

  .23/03/2014 البصري،
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس
 كمية العموم االجتماعية
 قسم العموم االنسانية

 شعبة عموم االعالم واالتصال
 المغة،االتصال  والتحميل النقدي لوسائل االعالمتخصص: 

 بعنواناستمـــــــارة تحميل المضمون ألطروحة دكتوراه ل.م.د الطور الثالث 
 

 "أخالقيات الممارسة اإلعالمية في القنوات الفضائية الخاصة بالجزائر"
 

 تجتوايُتاال لبراهجل وقُن الوجتوع ) هقاربت تحلُلُت فٍ هبذأٌ احترام الخصىصُت

ها هذي احترام القنىاث الفضائُت الخاصت بالجزائر  فٍ هحاولت لإلتجابت يلً االشكال التالٍ:

 لوبذأٌ احترام الخصىصُت وقُن الوجتوع فٍ هعالجتها للقضاَا االتجتوايُت

 ولتحقُق االهذاف التالُت:

 

 /هعرفت أهن القضاَا االتجتوايُت الوعالجت فٍ البراهج االتجتوايُت وآلُاث هعالجتها.1

 تجتوايُت /ها الوصادر الوعتوذة فٍ البراهج اال2

 الكشف ين القُن التٍ تروج لها البراهج االتجتوايُت./3

 الكشف ين أهذاف البراهج االتجتوايُت./4

 هذي هراياة خصىصُت االفراد وقُن الوجتوع فٍ هعالجت القضاَا االتجتوايُت./5
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 محل الدراسة: بالبرامج البيانات الخاصة  -1
 
 اسم القناة -
 اسم البرنامج -
 تاريخ البث -
 مدة البرنامج -
 بيانات كمية لمفئات وعناصرىا -2
 فئات الشكل 1-أوال :أ-
 

    
  

 
     

     
 
 
 

  
 

   
      

 
 فئات المضمون-بثانيا:
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 دليل االستمارة
 

 تنقسم ىذه االستمارة إلى ثالث أقسام:
 : معطيات شكمية عن عينة الدراسةالقسم األول

قناة الشروق،  : قناة اليقار،عمى التوالي بالترتيب إلى اسم القناة 8إلى  1وتشير المربعات المرقمة من 
جانفي، فيفري ،  :تاريخ البث-ط أحمر، ماوراء الجدرانخ: الخط البرتقالي،  البرنامج اسم-قناة النيار

 .مدة البرنامج- مارس
 

 : معطيات خاصة بفئات ومؤشرات العينةالقسم الثاني
 36إلى الرقم  09من الرقم  جزء لفئة الشكل   نيشمل ىذا القسم جزئي

أقل  (التي تدل عمى مؤشرات فئة الزمن  10، 11، 12ويتفرع إلى الدوائر  الزمنفئة 09يمثل المربع رقم 
 .)فأكثر ساعة ساعة، ساعةم 

ممثمة في الدوائر  يا مؤشراتو  لمقضايا المعالجة  المجال الجغرافي فئةفيشير إلى  13أما المربع رقم 
 )، غير محددالجنوب الغرب،  الوسط ،  الشرق، (18إلى 14المرقمة من 

 فئة القوالب الفنيةفتمثل مؤشرات )دراما  ، حوار،مقابمة ،تقرير (23إلى  20بالنسبة لمدوائر المرقمة من
 19الممثمة بالمربع رقم 

إلى  25ومؤشراتيا المتمثمة في الدوائر المرقمة من فئة المقطة المستخدمةفيمثل   24أما المربع رقم
 )بعيدة -متوسطة   -قريبة(27

عمى  31، 30،، 29الدوائر المرقمة من و 28ممثمة في المربع رقم  الموسيقى المستخدمةفئة ثم تمييا 
 )ال يوجد-حزينة -, فرح فئة الموسيقى المستخدمة    تمثلالتوالي 
 36إلى  32في الدوائر المرقمة من  ومؤشراتيا 32في المربع رقم  فئة المغة المستخدمةوفي األخير 

 ) مصطمحات أجنبيةمختمطة، العامية ، الفصحى(
 109إلى الرقم  37والجزء الثاني فئة المضمون من الرقم 

 فئات المضمون:-ب
 وىو نفسو عنوان حمقة البرنامج.البرنامج  فئة موضوعإلى  37يشير المربع رقم 
في  39والتي تتفرع إلى رقم االجتماعية المعالجة  المواضيعطبيعة فئة إلى فيشير  38أما المربع رقم 
فك  ،}الزواج العرفي 47إلى  40ومؤشراتيا في الدوائر من  فئة فرعية مشاكل اجتماعيةالمثمث ويمثل 
القتل،  المشاكل األسرية.–الزور شيادة- اإللكترونيالزواج  ،عمى المخدرات االدمان ،الرابطة الزواجية

 { الظمم
 مرضى {-} أصحاء    50، 49ومؤشراتيا  فئة فرعية البحث عن المفقودينيمثل  48والمثمث  

 فئة فرعية طمب مساعدة 51والمثمث 
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}الشذوذ  57إلى  53ومؤشراتيا متمثمة في األرقام من  فرعية الطابوىاتفئة يمثل  52والمثمث رقم  
 اليروب من المنزل{- الدعارة-االغتصاب    المخنثين   -الجنسي

ومؤشراتيا ممثمة  احترام الخصوصية في معالجة القضايا االجتماعية عدم فئةإلى يشير  58المربع رقم 
 سرد - الكامل االسماذاعة  –دون اذن صاحبيا  الصورةنشر } 64إلى  59في الدوائر المرقمة من 

 {الردضمان حق عدم -والقذف    السب -الناس زيادة معاناة -والتفاصيل تالمعموما
 }69إلى 66ومؤشراتيا في الدوائر المرقمة من  احترام قيم المجتمع عدم  فئةفيمثل  65أما المربع رقم 

ضمان تغطية شاممة عدم –العدالة سير  التأثير عمى -الئقة{   غير }الفاظالعامة الخروج عن اآلداب 
 {احترام حقوق كل األطراف في التعبير عن آرائياعدم -وكاممة لألحداث

، الحاالت المؤيدة (72،73 ،71في الدوائر رقم مؤشراتيا تمييا و  فئة االتجاه إلى70ويشير المربع رقم 
 )،محايدالحاالت المعارضة 
رجال  المنشط اإلعالمي، ،الحاالت التي تصنع الحدث(ومؤشراتيا  ينفئة الفاعم74فيما يمثل المربع 

 80إلى  75ممثمة في الدوائر المرقمة من  )رأي جميور،أخصائيون نفسيون ،رجال الدين  ،القضاء 
 

في الدوائر ذات   ومؤشراتيا 82وتنقسم إلى قيم ايجابية في المعين رقم 81فيمثميا المربع رقم  فئة القيمأما 
 )التعاون، التسامح، النصيحة، تحمل المسؤولية، الشجاعة (متمثمة في  87، 86، 85، 84، 83 الترقيم 

متمثمة 92،  91، 90، 89الدوائر ذات الترقيم  إلى اتفرع بدورىتو في المعين  88بالرقم  و القيم السمبية
 كيل التيم بدون دليل، انعدام ثقافة الحوار ، افشاء أسرار البيوت. الجير بالسوء ،  في 

مشيرة إلى المؤشرات  96إلى94تمييا الدوائر المرقمة من  قناعيةفئة األساليب اإل يشير إلى 93المربع رقم 
 التالية 
 )المزدوج  ،العاطفيأسموب ،وبراىين /أدلة ومعطيات قانونية( حجج ) العقالني أسموب (

تشير الييا االرقام  )ةتوعي ،تفسير ،إعالم(ومؤشراتيا  97فيمثميا المربع رقم  :الوظائففئة  فيما يخص
 100، 99,98التالية:

 ،األبناء  ،اآلباء(فتمثل المؤشرات المرتبة عمى التوالي 109إلى  102الدوائر المرقمة من  و في األخير
المشار  فئة الجميور المستيدفل ) ، األئمة.القضاة ،السمطات الحكومية ،،االزواجاإلخوة   ،المواطنون

 101إلييا بالمربع رقم 
 

مالحظات يمكن لمحكم االستمارة تدوين المالحظات التي يراىا ضرورية ومتعمقة بتحكيم : القسم الثالث
 الصفحة أو في الوجو الثاني لمصفحة.ىذه االستمارة شكال ومضمونا في أسفل 
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 دليل التعاريف اإلجرائية
 

 الفكرة الرئيسية التي تعالجيا الحمقة  موضوع البرنامج:
ىي انحراف في سموك األفراد ع المعايير التي تعارف عمييا المجتمع لمسموك  :المشاكل االجتماعية

 ، وىي موقف يتطمب معالجة إصالحية.المرغوب فيو
 : نداء لممساعدة المالية من اجل التداوي او الحصول عمى مأوى.مساعداتطمب 

 لضمان الضبط االجتماعي.ىي المواضيع المحظورة التداول  :الطابوهات
  ىو زواج متكامل األركان من الناحية الشرعية غير موثقا مدنيا. :الزواج العرفي

ومدنيا من أحد الطرفين سواء الرجل أو المرأة يضم ىو انياء العالقة الزوجية شرعا   :فك الرابطة الزواجية
 .الطالق ، التطميق، والخمع 

لمخدرات مجموعة من المواد تسبب اإلدمان وتسمم الجياز العصبي ويحظر تداوليا أو ا:المخدرات
 الخمور من المخدرات. شرعا وتعتبرقانونا و ىي محرمة  زراعتيا

 المحكمة  كاذبة أماماإلدالء بأقوال  :شهادة الزور
 زواج عبر وسائل االتصال مثل السكايب  :الزواج اإللكتروني
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قامة عالقات جنسية بين الذكر والذكر او أنثى إ وأالتفكير في الميل الى نفس الجنس  :الجنسي الشذوذ
 والرجل يسمى لواطي ، والمرأة سحاقية. وأنثى.
 ىم فئة تخمق بتشوه عمى مستوى الجياز التناسمي. :نالمخنثي

 أو االعتداء عمى قصر اطفال او بنات رغبتيا. بالقوة دونعمى امرأة  جنسياىو االعتداء  :االغتصاب
خروج األبناء او الزوجة من المنزل دون عمم اآلخرين ويضم اليروب من اجل الحب  :الهروب من المنزل

 او نتيجة خطأ
 .مقابل مال فتسمى بغاء ودون مال لممتعة فتسمى زنا الممارسة الجنسية :الدعارة

التعدي عمى خصوصيات الحاالت المستضافة مثل الحق في الصورة واإلدالء  :عدم احترام الخصوصية
 .رغبتيمبدون  بأسمائيم ومعموماتيم

 ة والصغيرة والتي ال تيم المشاىد.سرد التفاصيل الكبير  :التفاصيل المعمومات و سرد المبالغة في
التركيز عمى المعاناة وااللحاح في السؤال واستخدام الموسيقى الحزينة وىذا لمتأثير  :الناسزيادة معاناة 

 في عواطف ومشاعر الناس.
 .ن كانت خاطئة فيعد قذف ا  و  ،التمفظ بصفات وألقاب نابية في حق أشخاص  :والقذف السب  

 : عدم البحث عن الرأي اآلخر في القضية أو عدم التمميح الى رفضو عن المشاركة الردضمان حق عدم 
 .التفصيل في امور تخدش الحياء المجتمعي :الخروج عن اآلداب العامة
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: التطرق لقضايا قيد الحكم و استعطاف الناس واعطاء احكام مسبقة لألحكام العدالةسير  التأثير عمى 
 .القضائية 

: اغفال التفسيرات المنطقية لمجريات القضايا المعالجة او شاممة وكاممة لألحداث عدم ضمان تغطية 
 عدم بذل جيد لتوضيحيا.

: عدم توزيع وقت الحصص والتدخل لكل األطراف احترام حقوق كل األطراف في التعبير عن آرائها عدم
 .بشكل متساو 

 
 الشكل.فتم اختيار وحدة الفقرة التمفزيونية،  وحدة الزمن بالنسبة لفئات  وحدات التحميلا أم  

 الفكرة،  الموضوع ووحدة السياق)سياق الحصص( بالنسبة لفئات المضمون. الكممة، وحدةوحدة الزمن، 
 نرجو من سيادتكم الموقرة:

 قراءة التعريفات االجرائية المرفقة قراءة شاممة
  أمام التعريفات المقبولة في نظركم. 0وضع عالمة 
  وضع عالمةX .أمام أي تعريف ألي مؤشر غير مقبول 
  وضع عالمةZ أمام أي تعريف مطموب تعديمو في نظركم 
  اذا كانت ىناك مالحظات ترونيا ضرورية ، فالرجاء كتابتيا في المكان المناسب أو في ورقة

 منفصمة اذا رأيتم ذلك ضروريا.
 

 يال عمى تفيمكم وتعاونكم معنا.نشكركم شكرا جز 
 

 الطالبة الباحثة: طاهر حورية
 

Tahorhoria48@gmail.com e-mail : 
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 يهخص انذراسخ:

 

ثبعزجبرهب ظبهزح جذَذح جبءد فٍ جى  ؛انجحث فٍ  أخالقُبد انًًبرسخ االعاليُخ فٍ  انقُىاد انفضبئُخ انخبصخ ثبنجزائزرهذف هذِ انذراسخ إنً 

يذي احززاو انجزايج وركزَب عهً  ؛خالقٍ نًًبرسخ هذِ انقُىادواأل ،نًحبونخ ضجظ االطبر انقبَىٍَ ؛رُبفسٍ يع وسبئم االرصبل االجزًبعٍ

وخصىصُبد أفزادِ فٍ طزق يعبنجزهب نهًشكالد  ،االجزًبعُخ انزٍ رجث فٍ انقُىاد انفضبئُخ انخبصخ ثبنجزائز  نقُى انًجزًع انجزائزٌ

بالعزًبد عهً ث رحهُههب  رىو؛ قبو انجبحث ثبخزُبر عُُخ يٍ انجزايج االجزًبعُخ انقبرح فٍ انشجكخ انجزايجُخ نهقُىاد يحم انذراسخ و؛ انًطزوحخ 

د انُزبئج أٌ انجزايج االجزًبعُخ  فزحذ َبفذح نألفزاد أداح رحهُم انًضًىٌ يٍ خالل انفئبد انزٍ صبغهب انجبحث نًعبنجخ أسئهخ انذراسخ ، وأظهز

أَهب ال رزال رفزقز انً دراسبد  ، واإلحصبئُخ إال  ورزًُز  ثطغُبٌ انجبَت انعبطفٍ أكثز يٍ انزحهُالد انعقهُخ؛ هزعجُز عٍ يشبكههى وهًىيهى ن

قطبع انجذاَبد األونً نالسزثًبر فٍ ان وهذا راجع إنً قجهُخ ألخصبئٍُُ اجزًبعٍُُ، وَفسٍُُ أٌ دراسبد يعًقخ نهحبالد قجم عزضهب نهًشبهذ ،

     ح. انسًعٍ انجصزٌ، وقهخ االيكبَُبد انًبدَخ ،  ورأخز انزقٍُُ ورفعُم يجبنس انصحبفخ وغُبة يشبركخ انجًهىر فٍ انُقذ واالقززاحبد انجُبء

  

خصىصُخ  , انطبثىهبدأخالقُبد انسًعٍ انجصزٌ، قُى انًجزًع،  انجزايج انزهفزَىَُخ االجزًبعُخ، انكهًبد انًفزبحُخ: انقُىاد انفضبئُخ انخبصخ،

 األفزاد.

Résumé : 
Cette étude vise à examiner l'éthique de la pratique des médias dans les chaînes satellitaires privées en 

Algérie ;qui est un nouveau  phénomène venu dans une atmosphère de compétition avec les moyens de 

communication sociale dans l’intention de  mettre au point  un  cadre juridique ,et éthique pour les 

pratique de ces chaînes.  

Nous nous sommes focalisés sur  le  respect des programmes sociaux diffusés sur les chaînes satellitaires 

privées en Algérie ; des  valeurs de la société algérienne et de  la vie privée de ses membres pour aborder 

les problèmes.  

Le chercheur a sélectionné un échantillon de programmes sociaux sur le continent dans le réseau de 

chaînes de programmes et l'étude a été analysée sur la base de l'outil d'analyse de contenu à travers les 

catégories formulées par le chercheur pour répondre aux questions de l'étude. Les résultats ont montré 

que les programmes sociaux ouvraient la fenêtre aux personnes ;   pour exprimer leurs problèmes et leurs 

préoccupations. Cependant,  elle est caractérisés  par la prédominance du côté émotionnel plus que d'une 

analyse rationnel et il lui manque l’étude tribale des spécialiste : sociologues  et psychologues. C'est-à-

dire,  des études approfondies des cas avant de les exposer au spectateur, et ceci est dû au début des 

premiers investissements dans le secteur audiovisuel,  le manque de ressources matérielles, le retard des 

techniciens et l’activation des conseils de presse et  le manque de participation du public à la critique et 

aux suggestions constructives. 

 

Mots-clés: chaînes satellitaires privées, programmes de télévision sociale, éthique audiovisuelle, valeurs 

communautaires, tabous 

Summary of the study : 
 
This study aims to investigate the ethics of media practice in the satellite channels of Algeria as a new 

phenomenon that came in a competitive atmosphere with the means of social communication to try to 

adjust the legal and ethical framework for the exercise of these channels, and we focused on the extent of 

respect for social programs broadcast on private satellite channels in Algeria for the values of Algerian 

society And the specificities of its members in ways of addressing the problems. The researcher has 

selected a sample of the social programs in the continent in the program network of channels studied and 

analyzed based on the tool to analyze the content through the categories formulated by the researcher to 

address the questions of study, The results showed that social programs has opened a window for 

individuals to express their problems and concerns, and is characterized by presumptuously emotional 

side more than mental analyzes, but they are still lacking in tribal studies of social workers, psychologists, 

and any in-depth case studies before presenting them to the viewer, And this is due to the beginning of the 

first investment in the audiovisual sector, the lack of material resources, the delay of regulation and the 

activation of press councils and the absence of public participation in criticism and constructive 

suggestions. 

  

Keywords: private satellite channels, social television programs, audio-visual ethics, community values, 

taboos, the privacy of individuals. 

 


