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 هـــــــــداءإ

 

 إىل من جاء فيهما قوله تعاىل : " وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا "

الذي  أودعين هلل فأحسن دريب  وكان دوما منار الطاهرة أسكنه اهلل  هبا  أعلى مراتب اجلنان  والديإىل روح 
 طريقي .

، ينبوع الصرب والتفاؤ  واألمل   لب الناصع بالبياض، رمز احلب وبلسم الشفاء ، الق كله  إىل من أرضعتين احلنان
 * أمي الغالية* 

 إىل رياحني حيايت ، وورود طريقي إىل النجاح ، القلوب الرقيقة اليت التكل من التشجيع والدعم دون انقطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير

، الدرجاتأعلى وبعونه حنقق  الغايات،قمة  وبقدرته وفضله نصل إىل الصاحلات،احلمد هلل الذي بنعمته تتم  
 األمنيات.احلمد والشكر على نعمة العلم وحتقيق أفضل  فله

 إىل:معاين الشكر واالمتنان والتقدير  وأخلصومن مبدأ من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل أتقدم بأعلى 

هذا العمل من  والتشجيع وجعلاد واإلرش العمل بالنصحكل مراحل اجناز هذا   تعاىل يفمن كان السند بعد اهلل 
    الدكتور املشرف:يرتكين ولو حلظة رغم انشغاالته أستاذي وقدويت يف طلب العلم واملعرفة األستاذ  أولوياته ومل

 ورعاه.* حفظه اهلل  مالفي عبد القادر* 

 مستغامن. ومؤطري الدفعة جبامعةإىل كل أساتذة دريب 

 خري.فجزآهم اهلل كل  العمل النقاش وبرجمته للنقاشهذا  يف قبو هلم الفضل  كان  املناقشة الذينإىل أعضاء جلنة 

مراحل كل   مين يفكل خطواته البعيد القريب   العمل يفروح هذا  انشغاالته،إىل الذي هو دوما معي رغم كل 
 عمله.أطا  اهلل يف عمره وفقه يف  خليفة **  الغايل: اجنازه أخي

مع مسرية هذا املشوار العلمي وكان الداعم واملساهم دوما يف حتقيق النجاح  اجدوجوده تو  حيايت الذيإىل رفيق 
 عمره.*أطا  اهلل يف محمد *  الفاضل: ووفاء زوجيفيه بكل إصرار 

*  الدكتور:إىل الزميل الذي مل يفارق احتياجايت ومطاليب حو  إمتام هذا العمل بكل تقنية وتنظيمية األخ 
 خري.دربه بكل أنار اهلل  * محمدبوخبزة 

 - مستغامن-باديس إىل كل عما  وعامالت جامعة عبد احلميد ابن 

 ومنهجية.علمية  العمل بكل إلجناز هذا والتوجيه واإلرشادوالنصح  وسندا بالكلمةإىل كل من كان عونا 

 أجلي.تقديرا وعرفانا بكل ما بدلوه من  هؤالء جميعا أنحنيإلى 

قية مقدمر   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير

 ء فيهما قوله تعاىل : " وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا "إىل من جا

 الذي  أودعين هلل فأحسن دريب  وكان دوما منار طريقي .الطاهرة أسكنه اهلل  هبا  أعلى مراتب اجلنان  والديإىل روح 

لتفاؤ  واألمل  * ، ينبوع الصرب وا ، رمز احلب وبلسم الشفاء ، القلب الناصع بالبياض إىل من أرضعتين احلنان كله
 * أمي الغالية

 إىل رياحني حيايت ، وورود طريقي إىل النجاح ، القلوب الرقيقة اليت التكل من التشجيع والدعم دون انقطاعات

 .الفضلياتأخواتي 

 .األكارمإخواني الذين حيملون أثقا  مهي والناقصات  السقطات،إىل من هم السند الذي استند عليه إذا قربت من 

 كانوا الرفيق يف مسرية هذا العمل وكلما رأيت يف أعينهم تفاءلت وتقدمت إىل األمام أبنائي  نإىل م

 .            نور اليقين، عبد الكريم   أصيلة  

إىل من ال أنساه ما حييت ، وكلما تذكرته وقفت له تقديرا واحرتاما ، إىل من كان له فضل تعليمي أوىل حروف اهلجاء 
* حفظه اهلل  وسدد  مبروك معلماة مثابرة وصرب على حتقيق األشياء معلمي يف املرحلة االبتدائية  * ، وعلمين أن احلي

 خطاه .

 إىل  من وجدت نفسي بينهم  وتشاركت معهم فرحة هذا املشروع عائليت الثانية   عائلة زوجي  بارك اهلل فيهم .

 إىل كل زمالئي ورفقاء الدرب العلمي يف كل مراحل تعليمي  .

 أهذي تمرة وجهد هذا العمل .

 رقية مقدم   
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 عامة مقدمـــــة 

 العامل بقاع خمتلف يفالبعض  بعضهم واجلماعاتاألفراد  ربط يف احلديثة الرقمي تصا اال وسائل سامهت

احلدود   اخرتاق وجبدارة متكنت حيث ، اآلن بعد قائمة تعد مل اليت البشري اجملتمع عزلة كسر من ومتكنت ،

  .الثقايف التنوع قيم يف تعزيز مهةواملسا اجلمعية، واملشاركة التفاعل على حفز ما وذلك الزمن، قيود وقهرت املكانية

 الشعوب، املعلومات لكل تدفق أتاحت اليت العامل أحناء خمتلف يف بعد عن االتصا  شبكات و بانتشار

 واألمم الشعوب الكثري من إىل جديدة إعالمية وسائل تضيف أن الرقمي االتصا  تكنولوجيا استطاعت

 كبري بشكل سامهت حيث جديدة، تخدميها أدوات إعالميةالعديد من مس  يد يف وضعت مثلما ، واحلكومات

 دعم من الرقمي االتصا  وسائل مكنت ذلك إىل إضافة املستوى اخلارجي، على الشعوب ثقافات على باالطالع

 .الداخلي بكل استمرارية وحرية  على املستوى الثقايف التنوع جهود

وع يف اخلصائص والسمات لعل أبرزها تنامي هذا ما جعلنا نلج مرحلة جديدة تشري إىل حالة من التن

خاصييت الفردانية والتخصيص يف االستخدامات والتطبيقات لدى اجلماهري مما زاد من حرية األفراد يف كسب 

معارفهم ومعطيات عيشهم من القنوات اليت تسهل عليهم التفاعل والتعامل معها دون قيد أو شرط يف ظل العدالة 

    والدميقراطية .

خر يف ى جملا  اإلعالم واالتصا  مفهوم آر العديد من التقنيات احلديثة على شبكة االنرتنت أعطظهو 

    وهذا راجع للوسيلة واألداء و طبيعة الرسالة الرابطة بني املرسل واملستقبل،، التطبيق اكسبه مسة اجلدة واحلداثة 

أعطى الصفة اجلديدة لإلعالم وأصبح يسمى  هذا ماعد األهم يف العملية االتصالية  ، و عامل األثر الذي ي

باإلعالم اجلديد هذا األخري الذي يعد من املفاهيم احلديثة يف جما  املمارسات اإلعالمية .ما أعطاه هذه الصفة 

 هو تداو  املعلومات عرب الشبكات االفرتاضية ، حبيث تصبح قابلة للتغيري والتجديد بسرعة واستمرارية دائمة .
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اإلعالم اجلديد مع تطور تكنولوجيات اإلعالم ادخل اجملتمع يف دائرة الكونية أو احلياة  تداو  مفهوم

القائم عليها .فالتعامل بأطر اإلعالم اجلديد أعطى خصوصية  املفتوحة على العامل اخلارجي من خال  الوسيلة و

ملختلفة .ومع التطور احلاصل على  جديدة للمجتمعات من حيث استقبا  املادة اإلعالمية اليت يوفرها عرب وسائله ا

كل املستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية بدأ العامل يدخل جما  ازدواجية املفاهيم وليدة 

 املمارسات اإلعالمية اجلديدة .

     ومنه مصطلح اإلعالم اجلديد  هو األداة  اليت مكنت الفرد من االتصا  اجلماهريي بدون تكاليف 

أجهزة خاصة وجعلت منه مهزة وصل متكنه من خماطبة اجلماهري من الناس املتواجدين بنقاط خمتلفة يف نفس  أو

الوقت بأسهل الطرق وبوسائل عصرية خالية من القوالب التقليدية وبذلك مل يعد االتصا  اجلماهريي حكرا على 

  واستقباهلا من اآلخرين .مؤسسات اإلعالم التقليدي بل أصبح الكل قادر على تقدمي املعلومة 

 واستقطابه نطاقه اتساع  يف سامهت اجلديد لإلعالم رئيسية كسمة التفاعلية إغفا  ميكن ال كما

 . الدولة ملفهوم والوطنية الدولية وكذا اجلغرافية احلدود زوا  إىل وأدت واسعة جلماهري

       ية املفاهيم ملعىن واحد كالتقليد ولكون اجملتمع اجلزائري بدوره عرف العديد من التداخالت بني ثنائ

و التجديد ،القدمي واجلديد ،األصالة واحلداثة .....اخل . وعلى ضوء مفهوم احلداثة يتم تبلور موضوعنا البحثي 

الذي مجع ما بني مفهومني اثنني جديدين بالطرح و التداو  : مفهوم اإلعالم اجلديد  ومفهوم احلداثة ، اتصل 

   املمارسة  واألداء ليتم التأثري على الفرد واجملتمع اللذين ميثالن مسرح اللقاء. االثنني من خال

فمفهوم احلداثة من املصطلحات اليت جاءت هبا الثقافة الغربية هذا قبل أن ينتقل تداوله داخل الثقافة 

واجتماعية وفكرية  اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن العشرين . هذه الفرتة كانت كافية لتحوالت سياسية
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مما جعل   االعتقاديةواقتصادية وتكنولوجية كان هلا انعكاسها املباشر على اإلنسان وعلى منظومته القيمية  و 

 احلداثة قيمة فكرية أكثر مما هي حتو  مادي هلذه التطورات .

مية املتمثلة يف اتصا  احلداثة باإلعالم اجلديد سنحاو  حتديد معطياته من خال  دراسة الوسيلة اإلعال

الصحافة االلكرتونية أو ما يعرف بالنشر االلكرتوين، ذلك بتسليط الضوء والوقوف عند أداء جريدة اخلرب 

هلا يف ظل احلرية الفردية و العدالة االجتماعية وما متليه  اجلماهريي االستخدام وأمناط طرق من انطالقاااللكرتونية 

 من خال  املمارسة يف الواقع .سياسة الدولة يف جتسيد الدميقراطية 

يف غرس مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري يأيت هذا املوضوع لربط املفاهيم النظرية  اجلديد دور اإلعالم

األداء الذي متليه على مستخدميها . ويتم تقييم دور و التقنية يف باملفاهيم التطبيقية من خال  الوسيلة اجلديدة 

ن خال  ما تنشره من أخبار ومقاالت حو  مواضيع متعلقة خصوصا باحلداثة ومدى الصحافة االلكرتونية م

 تأثريها على اجملتمع  اجلزائري .

انطالقا مما سبق وما جاء يف البداية فإن العمل يف هذا املشروع البحثي يهدف إىل التعرف على طبيعة 

ئري من خال  حتليل مضمون املادة اإلعالمية جلريدة املعاجلة ملوضوع احلداثة وتأثري هذا املفهوم على اجملتمع اجلزا

 اونالين.  اخلرب االلكرتونية
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 اإلشكالية : 

 إعالم هو بل ،النشأة ديثحب ليس يتخذها اليت تسميته كانت أيا البديل اإلعالم أو اجلديد اإلعالم

 الضغوط وكذا الرقابة أدوات وتطور االتصا ، وسائل تطور مع التكيف على كالقدرة اخلصائص من جبملة يتميز

 زمنية مراحل عرب الرمسي اإلعالم ظهور مع متزامنا دائما ظهوره كان  فقد لذا املمارسة، والسياسية االجتماعية

 .خمتلفة

 وأمناط أشكا  يف اإلعالمية الساحة على والظهور التشكل يف فائقة قدرة على اجلديد اإلعالم وحيوز

  واملستخدمني. الفاعلني ونوعية طبيعة وكذا ،اجملتمع هبا مير اليت ةالتارخيي املرحلة حبسب خمتلفة،

تغريات على مستوي  أحدثته باعتبارها جزء منالصحافة االلكرتونية اإلعالم اجلديد  من األنواع اليت متيز

ذا ما تبحث فيه هثوابتها العقائدية. و ادوار خمتلفة يف حتوالت اهلوية و املبادئ والقيم االجتماعية وما تؤديه من 

حتت  من خال  الدور الذي تؤديه املنظومة اإلعالمية يف سياق أدائها ألدوارها وتفاعلها مع الفرد واجملتمعدراستنا 

حبيث تتعزز من خالهلا جمموعة القيم واملبادئ االجتماعية غري املتماسكة بسبب تنوع  ظل العدالة والدميقراطية ،

الثقافية، األمر الذي أعطاها املصداقية وجعل من املتلقي عنصر أساسي يف املصادر وتباين األسس الفكرية و 

بكل حرية  العملية االتصالية وميكنه املشاركة يف أدائها وهذا ما صنع لديه  قوة التفاعل مع حمتوى هذه الوسيلة 

 اليت التارخيية لسياقاتا طبيعة و اجلديد اإلعالم ماهية حو  واالجتاهات الرؤى تباين من وبالرغم لكن. وتلقائية 

هذه  أن إال يف النظرية وكذا التطبيق ، االزدواجية اللفظية العامل يف نطاق أدخلتجلديدة اليت ا فيها واملفاهيم ظهر

 حكرا تعد ومل اجلمهور، يد إىل املختلفة وتطبيقاته االتصا  أدوات فيها انتقلت مرحلة متثل صبحتأ املعطيات

واليت سامهت  ، املتعددة والوسائط احلديثة االتصا  تكنولوجيا بني التزاوج بعد خاصة ، اإلعالمية املؤسسات على

 ضغوط جتاوز استطاعوا لذينا  املستخدمني، مجهور بني حر بشكل وتدفقها اإلعالمية الرسائل و املضامني بناءيف 
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 من جلمهورها الرأي وإبداء بريالتع يف احلرية من أكرب هامش بذلك لتعطي القانونية والعراقيل والقيود الرقابة

 الصحافة االلكرتونية  شاكلة االجتماعي والنشر االلكرتوين  من التواصل ومواقع املدونات وليست ، املستخدمني

 على مباشرة بصورة أنعكس ما وهو.اجلديد اإلعالم ظل يف االتصا  أشكا  وتطور لتغري واضحة مناذج سوى

 املواضيع واختار ، األولويات  ترتيب هي من تقوم على  األخرية  هذه صارت حبيث ، املستخدمني مجهور

  .وتطبيقاته االتصا  أشكا  يف الكبري الزخم هذا مع خاصة ، والنقاش للتداو  طرحها يريد اليت والقضايا

 املشاركة أشكا  وكذا وأمناطه االستخدام طرق أن القو  ميكن السابقة االعتبارات من وانطالقا

 وعليه املستخدمني، تطا  اليت التأثريات طبيعة حتدد اليت هي اجلديد اإلعالم لتكنولوجيا اإلعالمية والتطبيقات

غرس  يف األخري هذا مسامهة ومدى تأثري و ، ، عامة بصفة اجلديد اإلعالم دور حو  الدراسة إشكالية تدور

  : يسية التاليةو عليه صيغت اإلشكالية الرئ .اجلزائريني لدى املستخدمني مفهوم احلداثة

 ؟ غرس مفهوم الحداثة لدى المجتمع الجزائري   لصحــافة االلكترونيةا كيف استطاعت 

 تتفرع من هذه اإلشكالية األسئلة التالية: 

من خال  نظرية الغرس  كيف تناولت جريدة اخلرب اونالين تأثري مفهوم احلداثة على اجملتمع اجلزائري   -1

 ؟ الثقايف 

 حفية اليت اعتمدهتا اجلريدة يف معاجلة مفهوم احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري ؟ما هي القوالب الص -2

 الدراسة  اليت هلا عالقة مبوضوع احلداثة ؟ ما هي جماالت -3

 

 



 مقدمــــة                                                                     االشكالية وإطارها المنهجي

 

20 

 

  :الفرضيات 

لإلجابة على التساؤالت السابقة الطرح سنحاو  أن نقف عند جمموعة فرضيات نبِدؤها بالفرضية 

 الرئيسية:

مفهوم احلداثة لدى اجملتمع  غرساونالين  جريدة اخلربخال   من االلكرتونية استطاعت الصحــافة

 احلرية الفردية بكل دميقراطية .اجلزائري يف ظل  نظرية الغرس الثقايف و حتقيق 

 تندرج ضمنها فرضيات فرعية :

من خال  نظرية الغرس الثقايف  تناولت جريدة اخلرب اونالين تأثري مفهوم احلداثة على اجملتمع اجلزائري  -1

 وموضوعية.دقة  املتكررة بكلالقراءات ب

 املوضوع.يف تناو  جريدة اخلرب اون الين ملفهوم احلداثة تنوعت القوالب الصحفية يف معاجلة  -2

 اجملتمع.تناولت اجلريدة عدة مواضيع مرتبطة مبفهوم احلداثة وتأثريه على  -3

 :  أهمية الدراسة -1

و تربز كذلك  على الفرد و اجملتمع، وقعه و نتناوله،  املوضوع الذيالدراسة يف طبيعة  ية هذهتكمن أمه

أمهية هذه الدراسة إذا ما  اقرتن اإلعالم اجلديد مبفهوم احلداثة الذي أصبح ميثل جدال كبريا يف تغيري سلوك الفرد 

الثقافات يف خمتلف امليادين  . كذلك  داخل اجملتمع  مبثابة التعامل مع ثقافات جديدة تكاد تلغي ما سبقها من

استحداث الوسيلة اإلعالمية وتطور خصائصها أعطى حرية كبرية للمتلقي  باملشاركة  يف حمتواها وهذا ما 

 وتعامله مع املفاهيم اجلديدة .  ستحدده هذه الدراسة  بدراسة حالة اجملتمع اجلزائري 
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لغة األمهية يف التداو  والطرح يف األوساط اإلعالمية  حيث يعترب موضوع احلداثة من بني املواضيع البا

ضيع و ظواهر متعلقة جماال هاما للبحث، من خال  دراسة موامتثل االنرتنت ضمن الواقع املعاش باعتبار أن 

 .و انعكاساهتا، و هذا ما يبني املكانة اليت حتتلها هذه املواضيع يف البحوث و الدراسات االجتماعيةباستخداماهتا 

  اختيار الموضوع: أسباب-2

 وأخرى ذاتية أسباب إىل تقسيمها مت وقد ، املوضوع هذا اختيار وراء األسباب من جمموعة هناك

 .موضوعية

 : الذاتية األسباب /أ

 . باملوضوع الشخصي االهتمام و العلمي الشغف -

 اجلديدة املواضيع من الباحثة إطالع حسب الدراسة هذه تعد إذ ، العلمية البحوث إثراء يف الرغبة -

 .العاملية األوساط يف جد  أحدثه هذا املفهوم من املفاهيم اجلديدة كاحلداثة وما ظهور حداثة إىل بالنظر

 :الموضوعية األسباب /ب

 أفرزه وما اجلديد اإلعالم يزا  فال ، وجد  نقاش حمط اعتباره و املوضوع جدة  -

  استخداماته وممارساته .م أخر يزيد من يأيت باجلديد كلما أقرتن مبفهو  تطبيقات من

 و اإلنرتنت شبكة اعتمدت بصفة كبرية على  اجلديد اإلعالم  استخدامات حو  الدراسات جلإن  -

 . اإللكرتونية الصحافة
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 كالصحافة التقليدية اإلعالم بوسائل دائما ومفهوم احلداثة  اإلعالم دور تناولت اليت الدراسات ارتباط -

  عليه. اطلعت ما حبسب قليلة فهي وتطبيقاته اإلنرتنت أما والتلفزيون، إلذاعةا ، املكتوبة

 اإلنسان والوسيلة اإلعالمية. بني اإلجيايب التعامل يضمن واتصايل إعالمي تصور وضع حماولة -

 أهداف الدراسة: -3 

 اإلعالم لفهم ريةالنظ املداخل و األطر خمتلف على الوقوف إىل النظرية الناحية من الدراسة هذه هتدف

 من االتصا  تكنولوجيا يف بالتطورات املتعلقة اجلوانب ولفهم فيها، وتبلور ظهر اليت التارخيية والسياقات اجلديد

 وتطبيقاته اجلديد اإلعالم هذا خصائص فهم يسهل والسياسية والثقافية واالقتصادية ، مبا االجتماعية النواحي

 اإلنرتنت شبكة على لصحف االلكرتونية واليت ترتكز باألساسا باستخدامات قاملتعل جانبها يف خاصة ، املختلفة

طبيعة العالقة اليت تربط هذا املفهوم   حتديد إىل هتدف الدراسة هذه فإن ، أخرى جهة ومن ، جهة من هذا

  مبفاهيم جديدة جاءت نتيجة ظهوره وتطبيقه .

 .اجملتمع  أغراض دمةخل  تؤديه اجلرائد االلكرتونية الذي الدور معرفة  -

التعرف على طبيعة وخصوصية مناهج العلوم االجتماعية ومكوناهتا الرئيسية واسرتاتيجياهتا يف مواجهة  -

 التحديات املعاصرة .

 حتديد املضامني واملفاهيم الرئيسية الواجب إدخاهلا إىل مناهج العلوم االجتماعية.  -

 وتداوهلا يف مناهج العلوم االجتماعية .  اجلديد اإلعالم يف ميدان توضيح إشكالية احلداثة -

 حتديد دوافع االستخدام املفرط لوسائل اإلعالم اإللكرتونية من طرف اجلزائريني. -
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 اإلعالم اجلديد   لدى اجملتمع اجلزائري .  وسائل حماولة حصر اخلصائص العامة و الشخصية ملستخدمي -

تتشكل يف خضم اجملتمعات االفرتاضية، و أثرها على العالقات احلقيقية  حتديد طبيعة العالقات االجتماعية اليت -

 )وجها لوجه(، و على تفاعل الفرد مع احمليط االجتماعي.

الوصو  إىل دور  اإلعالم اجلديد يف ظهور مفاهيم جديدة وكيفية التعامل مع هده املفاهيم من خال  املمارسة   -

 اإلعالمية واألداء احلر هلا . 

من خال  اإلشكالية املطروحة للنقاش النظرية اليت ميكن االعتماد على أسسها يف النظري :  اطاراإل -4

 . املراحل البحثية هلذا املوضوع هي نظرية الغرس الثقايف

 المنهج المستعمل في الدراسة :  - 5

     حداث تندرج  هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، اليت هتتم يف األساس "بشرح و توضيح األ    

و املواقف املختلفة، حماولة حتليل الواقع الذي تدور عليه تلك األحداث و الوقائع ... مع  حتليل و تفسري 

األسباب الظاهرية لتلك األحداث، بقصد الوصو  إىل استنتاجات منطقية مفيدة، تسهم يف حل املشكالت أو 

معرفة أثر اإلعالم اجلديد يف تشكيل مفاهيم مثل إزالة املعوقات و الغموض الذي يكتنف الظاهرة املدروسة، 

     احلداثة و جتليها يف سلوكياته أوجبت التقصي بالتفسري و التحليل من أجل تطوير الواقع و استحداث أفكار 

و معلومات و مناذج سلوك جديدة" ؛ الشيء الذي أكد عليه  الباحث) أمحد مصطفى عمر( يف تعريفه  للبحث 

واقع األحداث و الظواهر و املواقف و اآلراء و حتليلها، و تفسريها بغرض الوصو  إىل الوصفي "بدراسة 

 وضعها يتم اليت القواعد من جمموعة هو املنهج إن كما  استنتاجات جديدة، إما لتصحيح هذا الواقع أو حتديثه 

 .احلقيقة إىل الوصو  بقصد
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 كان وملا 1احلقيقة اكتشاف أجل من للمشكلة دراسته يف الباحث يتبعها اليت الطريقة هو أو العلم يف

 من انطالقا و ، الدراسة من املرجوة األهداف ،وكذا املدروس املوضوع خصائص دوما يتبع فإنه حبث طريقة املنهج

 وطرق أمناط ملعرفة تسعى فهي التحليلية ،  الوصفية الدراسات ضمن تندرج احلالية الدراسة فإن الفكرة هذه

 الدراسة.  عينة أفراد لدى  جلريدة اخلرب اونالين  االستخدام وراء من احملقق ريثأتال وكذا ، االستخدام

  البيانات جمع أدوات  -6

 يستخدم فقد البيانات، مجع يف استخدمت اليت األدوات فعالية مبدى يرتبط علمي حبث أي جناح إن

 لفحص أو ، أسئلتها عن لإلجابة أو الدراسة، مشكلة حو  املعلومات جلمع أداة أو طريقة من أكثر الباحث

 و باألدوات ملما يكون أن و ، دراسته أو لبحثه املناسبة الطريقة مسبقا يقرر أن الباحث على وجيب فرضياهتا

 يتم ما عادة معينة أدوات على  اعتمدت وقد 2العلمي البحث ألغراض املعلومات جلمع املختلفة .األساليب

 املالحظة.وحتليل املضمون . وهي البيانات على احلصو  بغية امليدانية ساتالدرا من النوع هذا يف توظيفها

 المالحظة -1

 املالحظة تعد. و 3هذه التقنية خاصة بتحصيل النتائج من خال  الشكل وتطبيقه على الواقع امللموس 

 مستويات عدة على تتم وقد اإلعالم، بينها ومن ،4العلمي البحث جماالت خمتلف يف املعلومات جلمع ووسيلة أداة

االحتكاك  و قرب عن املوضوع متابعة أجل من اخلاصة بالشكل   على املالحظة الدراسة هذه يف اعتمدنا وقد ،

 منها النظرية املختلفة الدراسة جوانب وربط والتفسري التحليل فرصة لنا  أتاح ما وهو ، البحث أكثر مبجتمع

  .وامليدانية
                                                           

 123 ص ،  2003اجلزائر، - ،عنابة العلوم دار ،االجتماعية العلوم منهجيةشروخ:  الدين صالح 1 
  13ص ،  2006،  اجلزائر ،جامعة منشورة غري ماجستري رسالة والبيئة اإلعالم سالمن: رضوان 2 
 210ص  نفسهاملرجع   امحد مصطفى عمر السيد 3 
  68ص  ، 2010األردن ، -عمان الصفا، دار ، 4ط ،العلمي البحث أساليب :مغني وحممد عليان مصطفى رحبي 4 
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   تحليل المضمون : -2

العلمية اليت دفعتين ملثل هذه التقنية هي الدراسة من اجل حتديد واقع املفاهيم اجلديدة من خال   املربرات

  حتدده الصورة واملضمون الذي حيدده املعىن من الصورة . الذياملمارسة والتطبيق عرب الشكل 

طبيقية يف امليدان يستخدم يف حتليل النتائج املتوصل إليها من خال  الدراسة الت التحليل اإلحصائي :-3

يف حتليل الظاهرة اإلعالمية حتليال كميا ، من خال  استخدام عدة طرق إحصائية  الكتشاف جمموعة البيانات 

 .1املتوصل إليها يف األخري 

عملية حتديد اخلصائص الفئوية لوسيلة من وسائل االتصا ، كمقالة   إىليشري مصطلح حتليل احملتوى 

أو برنامج تليفزيوين أو فيلم أو إذاعة نص إخباري. فتتيح هذه العملية للباحثني معرفة   منشورة يف صحيفة أو كتاب

 .2كيف تبدو حمتويات االتصا 

        : وعينة الدراسة  مجتمع البحث  -7

يتمثل جمتمع البحث يف هذه الدراسة يف مستعملي خدمة الصحافة االلكرتونية ، و ذلك  لدى    

ومت حتديد العينة يف الفرتة اون الين  ربخلا ةلنموذج اخرتناه من خال  التداو  واملمارسة جريداجملتمع اجلزائري ،  وا

 ( .2015جوان  1 – 2014جوان  1املمتدة من )

 

                                                           

 275،ص  2005اجلزائر ، -: ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنونمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي :  1 
). The practice of social researchBabbie, E. (2007 .Education: Thomas Higher 2

Belmont, California .ISBN 0-495-09325-4  
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0495093254


 مقدمــــة                                                                     االشكالية وإطارها المنهجي

 

26 

 

 صعوبات الدراسة :  -8

 العلمية مل ختل من صعوبات يف مراحل اجنازها ومنها : األكادمييةهذه الدراسة كغريها من الدراسات 

 . وقابلة لتغيريقمية كونه ر   اإللكرتونيةاجلريدة ختليل حمتوى صعوبة  -

 يته لإلعالم اجلديد واحلداثة.ندرة الدراسات واألحباث اليت تناولت هذا املوضوع بازدواج -

 تحديد المفاهيم والمصطلحات :  -9

 اجلديد، اإلعالم ، اإلعالم من كل مفاهيم حتديد الدراسة هذه خال  من سنحاو 

الغرس  غرار على بالدراسة مباشرة صلة ذات أخرى مفاهيم جانب إىل ونية احلداثة  ، الصحافة االلكرت  وكذا 

 . الثقايف  ...اخل

 : اإلعالم 1- 

 ، املختلفة هبوسائل اجلماهري بني واآلراء واألفكار واألخبار احلقائق نشر«أنه على اإلعالم يعرف

 وكسب واإلقناع التوعية بغية وغريها واملعارض واملؤمترات والندوات واحملاضرات والسينما واإلذاعة كالصحافة

 1 »التأييد

 مجهور إىل االتصا  اجلماهريية وسائل عرب يوجه منظم و علين اتصا «أنه:   على اإلعالم يعرف كما

 2  »عريض

                                                           

 84ص   2001لبنان، -وتبري  ، اللبناين الكتاب دار ،1ط ، اإلعالم مصطلحات معجم:  بدوي زكي أمحد 1  
  21، ص 2003مصر  ، ،  ، القاهرة  الفجر دار ، 1ط ،  وسائله و نظرياته، مفاهيمه، االتصالدليو:  فضيل 2  
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 يف واآلراء الوقائع هو نشر اإلعالم «   Irnand Tiroاالتصا  جما  الباحث يف يرى حني يف

 اليت واإلشارات العالمات مجيع بواسطة . عامة بصفة الصور، أو األصوات وأ األلفاظ بواسطة مناسبة صيغة

  »اجلمهور يفهمها

 :اإلجرائي التعريف

 .هادفة بطريقة املعلومات نقل عملية بأنه لإلعالم  الباحثة تعرف

 :الجديد اإلعالم -2 

خمتصر  اجلديد بشكل اإلعالم High-Tech Dictionary الرفيعة التكنولوجيا قاموس يعرف

 1 »املتعددة  والوسائط الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر اندماج  «بأنه

 للمجموعات يسمح مبا  ، الرقمية البيئة يف لالتصا   اجلديدة الطرق « إىل: أيضا املفهوم يشري كما

 لألفراد تسمح بيئة وهي ، املعلومات األنرتنت وتباد  على والتجمع االلتقاء بإمكانية الناس من األصغر

  »2أمجع العامل إىل جمتمعاهتم وأصوات أصواهتم بإمساع واجملموعات

 عنوان حتت الثاين الفصل ضمن مفصل بشكل اجلديد لإلعالم أخري وتعريفات مفاهيم وسنتناو 

 .اجلديد اإلعالم

 :اإلجرائي التعريف

 والتكنولوجيا . ا األشك يف والتنوع بالتفاعلية ويتميز ، الرقمية البيئة ظل يف نشأ الذي اإلعالم هو

                                                           
  31ص   2008األردن ،  -ق ، عمان الشرو دار ،1ط والتطبيقات الجديد المفاهيم،الوسائل، : اإلعالمصادق مصطفى عباس 1
 23/ 31ص ص ، نفسه املرجع 2   
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تعريفاً إجرائيا لإلعالم اجلديد بأنه: "أنواع اإلعالم الرقمي  Sheridanوتضع كلية شريديان التكنولوجية 

يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضال عن استخدام الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، و 

لعرض، أما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي أهم الكومبيوتر كآلية رئيسة له يف عملية اإلنتاج وا

 1مساته"

فمصطلح احلداثة من املصطلحات اليت جاءت هبا الثقافة الغربية ومنَّته ليكتسب فيها الحداثة : 3-

ف الثاين من داللته ملدة تزيد عن ثالثة قرون، قبل أن ينتقل إىل التداو  داخل الثقافة العربية واإلسالمية يف النص

القرن العشرين. وقد كانت هذه القرون الثالثة مكانا لتحوالت سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية وتكنولوجية  

االعتقادية، مما جعل احلداثة قيمة فكرية أكثر مما  كان هلا انعكاسها املباشر على اإلنسان وعلى منظومته القيمية و

 2هي جتل مادي هلذه التحوالت. 

 موسوعة يونيفارساليس: )تعد حتوالت البىن السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والنفسية العوامل جاء يف

فاحلداثة ليست هي )…( التارخيية املوضوعية لظهور احلداثة، فهذه التحوالت ليست هي احلداثة يف حد ذاهتا 

 ياة الشخصية واالجتماعية(الثورة الصناعية والتكنولوجية، ولكنها إدخا  هلذه الثورة يف مسرح احل

 :) احلداثة مذهب فكري أديب علماين، بين على أفكار وعقائد غربية خالصةكذلكوتعرف  

واألدبية اليت سبقته مثل السريالية  الفلسفية والفرويدية والداروينية، وأفاد من املذاهباملاركسية والوجودية  مثل

 3( .وغريها… والرمزية

 حيمل صفات اجلدة . يءهي كل ش احلداثة:  اإلجرائيالتعريف 

                                                           

 .9، ص2011"، البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصا ،  االعالم الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامةعباس مصطفى صادق: "1
 .19، ص2007فارح مسرحي: احلداثة يف فكر حممد أركون مقاربة أولية، الدار العربية و دار االختالف، اجلزائر،  2

  3 املرجع  نفسه ص 23 
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هي منشور الكرتوين دوري حيتوي على األحداث اجلارية سواء املرتبطة الصحافة االلكترونية :  -4

مبوضوعات عامة أو مبوضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءهتا من خال  جهاز كومبيوتر وغالبا ما تكون متاحة 

 .أحيانا تكون مرتبطة بصفة مطبوعة  اللكرتونيةا عرب شبكة االنرتنت، والصحيفة

اإلنرتنت وشبكات املعلومات واالتصاالت البشر يتم عرب الفضاء اإللكرتوين نوع من االتصا  بني أو هي 

األخرى ـ تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل يف الصحافة املطبوعة مضافا إليها مهارات وآليات تقنيات 

اسب استخدام الفضاء اإللكرتوين كوسيط أو وسيلة اتصا  مبا يف ذلك استخدام النص والصوت املعلومات اليت تن

والصورة واملستويات املختلفة من التفاعل مع املتلقي، الستقصاء األنباء اآلنية وغري اآلنية ومعاجلتها وحتليلها 

  الصحافةمسميات أخرى مثل: االلكرتونية  وللصحافة” ونشرها على اجلماهري عرب الفضاء اإللكرتوين بسرعة

 1. االلكرتونية قمية واجلريدةالر   الصحافةو   االلكرتونية  النسخ الفورية

   . هي كل نشر منظم خيضع للوسائل  والتقنيات اجلديدة:  اإلجرائيالتعريف 

 الدراسات السابقة : -7

التغريات السوسيوثقافية  اهلوية الثقافية بني قيم األصالة واحلداثة يف ظل: " دراسة أسماء بن تركي بعنوان

للمجتمع اجلزائري" يف هذه الدراسة كان التطرق إىل ما جاءت به احلداثة من قيم ثقافية ميكن إن تتالءم أو ال 

تتالءم مع اجملتمع اجلزائري يف ظل ما تنشره وتبثه وسائل اإلعالم احلديثة  وكيفية احلفاظ على القيم األصيلة تعترب 

 .2رفضا للحداثة

                                                           

 63عباس مصطفى صادق ، املرجع نفسه ، ص 1 
، جملة الباحث يف العلوم  لهوية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات السوسيوثقافية للمجتمع الجزائريأمساء بن تركي  : ا 2 

  5: العدد  3االجتماعية ، جملد 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-10-15&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ان االنطالق من اإلشكالية التالية : هل ما جاءت به احلداثة من قيم ثقافية تتالءم وطبيعة اهلوية ومنه ك

وبالتايل التعرف على ما جاءت به احلداثة أمر ضروري والبد منه اجلزائرية ، وبه كان التوصل إىل النتيجة اآلتية : 

م بعد أن نضع أنفسنا يف مكان حيق لنا فيه واألخذ بقيمها أو تركها يبقى اختياري لدينا كمجتمع عريب مسل

االختيار وتكون لنا القدرة الواعية لتطبيق ذلك وفقا ملا تقتضيه هويتنا الثقافية وقيمنا اإلسالمية، ومنها نؤسس 

حلداثة إسالمية وفقا ملفاهيمنا وتشريعنا دون أن هنمل احلداثة الغربية يف إطار االستفادة من جتربتها إقتداء قياسا 

لى ما فعل الرسو  عليه الصالة والسالم مل يبدأ من الصفر يف بناء أمته وإمنا حافظ على األخالق الكرمية ع

املوجودة يف عصر اجلاهلية ونفى السيئ منها وبنا على الصاحل منها فهو القائل عليه الصالة والسالم )) إمنا بعثت 

ة عربية إسالمية ليس فقط جملتمعنا وإمنا للبشرية  ألمتم مكارم األخالق((، كل ذلك للوصو  يف النهاية لنهض

   كافة.

يف غرس مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري لربط املفاهيم النظرية باملفاهيم  اجلديد يأيت دور اإلعالم

 ،مث خامتة  فصو  مقدمة وثالثة   إىل قسمناه حبيث.  األداءالتطبيقية من خال  الوسيلة اجلديدة والتقنية يف 

 . يليه الذي الفصل فصل كل خيدم حبيث متكامال، نسقا منها جنعل أن اولناح

تناولت يف البداية املقدمة واإلطار املنهجي للدراسة  ، حيث حيتوي على إشكالية الدراسة وأهدافها 

والتساؤالت اليت تطرحها باإلضافة إىل أمهية املوضوع وأسباب اختياره ، إىل جانب حتديد املفاهيم وعرض 

 الدراسات السابقة .

أما الفصل األو  جاء حو  اإلعالم اجلديد بستة مباحث ؛ حيث تناو  املبحث األو  العوامل الرئيسية 

لظهور اإلعالم اجلديد واملداخل النظرية لفهمه ، أما املبحث الثاين يف ماهية اإلعالم اجلديد مت التطرق لتعريفات 

ا عن املبحث الثالث جاء حو  أقسام اإلعالم اجلديد وتصنيفاته ، ويف  اإلعالم اجلديد واخلصائص واملميزات ، أم
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املبحث الرابع مت التطرق ملستخدمي اإلعالم اجلديد وتطبيقاته مبا فيها الصحف اإللكرتونية ، ويف املبحث اخلامس 

مساوئ واجيابيات  مت حتديد أمناط ووظائف وحتوالت اإلعالم اجلديد ، ويف املبحث السادس واألخري مت التطرق إىل

 اإلعالم اجلديد ومقارنته باإلعالم التقليدي .مث ختم الفصل خبالصة حو  معطياته ومفاهيمه .

أما الفصل الثاين جاء يدور حو  مفهوم احلداثة وتطورها بسبعة مباحث ؛ فاملبحث األو  مت التطرف فيه 

ا املبحث الثاين يدور حو  ماهية احلداثة وأسسها إىل اجلذور التارخيية للحداثة وبدايات ظهورها عرب العصور ، أم

بينما املبحث الثالث مت الطرق فيه إىل رواد احلداثة أما املبحث الرابع فجاء مبقاربات احلداثة ، يف حني  املبحث 

اخلامس  خصص خلصائص احلداثة وازدواجية املصطلحات .أما املبحث السادس عن عوائق احلداثة يف الفكر 

ما بعد احلداثة ، مث اختتم خبالصة  وأفاقاصر ، أما عن املبحث السابع واألخري جاء يف نقد احلداثة العريب املع

 حو  احلداثة وتطور مفاهيمها .

الفصل الثالث خصص لنظرية الغرس الثقايف اليت متحور على نظرياهتا هذا البحث بثالث مباحث  أما

 ها وكذا االنتقادات املوجهة هلا .تطرقنا فيها إىل التعريف بالنظرية ونشأهتا وفروض

التطبيقي  واألخري من الدراسة خصص ملناقشة حتليل حمتوى بيانات ومعطيات اجلريدة  رابعالفصل ال ويف

 االلكرتونية ) اخلرب اونالين ( ودورها يف غرس مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري.

 متة املوضوع يف النهاية  ويف األخري مت استخالص النتائج العامة للدراسة مث خا
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 الجديد اإلعالم : الفصل األول

 تمهيد

 : عوامل ظهور اإلعالم الجديد والمداخل النظرية لفهمه المبحث األول 

 العوامل الرئيسية لظهور اإلعالم اجلديد -1

 مداخل نظرية لفهم اإلعالم اجلديد -2

 الم الجديدالمبحث الثاني : ماهية اإلع

 تعريفات اإلعالم اجلديد - 1

 خصائص ومميزات اإلعالم اجلديد - 2

 ديد وتصنيفاتهالمبحث الثالث : أقسام اإلعالم الج

 أقسام  اإلعالم -1

 تصنيفات اإلعالم اجلديد - 2

 اإلعالم الجديد وتطبيقاتهالمبحث الرابع : مستخدمي 

 اجلدي اإلعالممستخدمي    -1

 اجلديد  اإلعالمتطبيقات   - 2

 يداط ووظائف وتحوالت  اإلعالم الجدالمبحث الخامس : أنم
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 أمناط وظائف اإلعالم اجلديد-1

 حتوالت اإلعالم اجلديد  - 2

 المبحث السادس : مساوئ وايجابيات اإلعالم الجديد  ومقارنته باإلعالم التقليدي

 مساوئ واجيابيات اإلعالم اجلديد - 1

 لتقليدياإلعالم اجلديد واإلعالم ا -2

 خالصة
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 المبحث األول : عوامل  ظهور اإلعالم الجديد  والمداخل النظرية لفهمه : 

 تمهيد: 

ظهرت وسائل اإلعالم اجلديد كمصطلح واسع النطاق يف اجلزء األخري من القرن العشرين ليشمل دمج 

ة واملطبوعة، مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر وسائل اإلعالم التقليدية مثل األفالم والصور واملوسيقى والكلمة املنطوق

وتكنولوجيا االتصاالت، وتطبيقات الثورة العلمية اليت شهدها جما  االتصا  واإلعالم، حيث سامهت الثورة 

 New mediaالتكنولوجية يف جما  االتصا  يف التغلب على احليز اجلغرايف واحلدود السياسية، واليت أحدثت 

ة الكم والكيف يف وسائل اإلعالم. واملقصود بوسائل اإلعالم اجلديدة ببساطة هي وسائل تغيري بنيوي يف نوعي

 .1Digital( والشبكية Internet( والتفاعلية )Interactiveاإلعالم الرقمية وذلك لتفريقها عن )

بإمكان لقد جاءت وسائل اإلعالم اجلديد لتحل سيطرة مركزية وسائل اإلعالم التقليدية املركزية، وأصبح 

 األفراد واملؤسسات خماطبة اجلميع مباشرة وبتكلفة معقولة.

إن قوة وسائل اإلعالم اجلديد ال تقتصر على جمرد خاصية التفاعل اليت تتيحها واليت تسمح لكل من 

صايل املرسل واملستقبل بتباد  أدوار العملية االتصالية، ولكن تلك الوسائل أحدثت أيضاً ثورة نوعية يف احملتوى االت

 .2متعدد الوسائط والذي يشتمل على النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو

الثورة املذهلة يف عامل التقنية الرقمية وما أفرزته من تطورات يف وسائل اإلعالم اجلديد أدت إىل حتوله من 

 ة.حقل للمعلومات يتيح حرية التعبري عن الرأي إىل وسيلة للتفاعل والتواصل واملشارك

                                                           

، ورقة حبثية  مقدمة إىل ندوة اإلعالم واألمن اإللكرتوين، التقليدي واإلعالم اإللكترونيالتوافق والتنافر بين اإلعالم الغامدي فينان عبد اهلل:  1 
 20، ص 2012جامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية ، 

 5. ص2011ة ، ، املؤمتر العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جد اإلعالم الجديد وقضايا المجتمعكاتب سعود صاحل:   2 
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هذه الثورة التقنية مل تأذن فقط بولوج العامل إىل عصر املشاركة وقرب هناية عصر الرقابة والتحكم 

 باملعلومات، ولكنها أذنت أيضاً بثورة من نوع آخر، ثورة سياسية ضد كافة أشكا  التحكم والتسلط واالستبداد.

 العوامل الرئيسية  لظهور اإلعالم الجديد: 1

 الم اجلديد عوامل تقنية واقتصادية وسياسية ميكن تلخيصها فيما يأيت:إن وراء ظاهرة اإلع

العامل التقين املتمثل يف التقدم اهلائل يف تكنولوجيا الكمبيوتر: جتهيزاته وبرجمياته، وتكنولوجيا    -1

االتصاالت والسيما ما يتعلق باألقمار الصناعية وشبكات األلياف الضوئية. فقد اندجمت هذه العناصر 

التكنولوجية يف توليفات اتصالية عدة إىل أن أفرزت شبكة الشابكة )اإلنرتنت( اليت تشكل  حاليًا  لكي تصبح 

وسيطاً يطوي بداخله مجيع وسائط االتصا  األخرى: املطبوعة واملسموعة واملرئية، وكذلك اجلماهريية والشخصية. 

اإلعالم: صحافة وإذاعة وتلفاز، وانعكس كذلك  وقد انعكس أثر هذه التطورات التكنولوجية على مجيع قنوات 

وهو األخطر على طبيعة العالقات اليت تربط بني منتج الرسالة اإلعالمية وموزعها ومتلقيها. فقد انكمش العامل 

مكاناً وزماناً وسقطت احلواجز بني البعيد والقريب، وكادت تكنولوجيا الواقع اخليايل أن تسقط احلاجز بني الواقعي 

مهي وبني احلاضر والغائب وبني االتصا  مع كائنات الواقع الفعلي والكائنات الرمزية اليت تقطن فضاء والو 

 املعلومات.

ما يتطلبه من إسراع حركة السلع ورؤوس األموا   العامل االقتصادي املتمثل يف عوملة االقتصاد و   -2

رد كون املعلومات قامسًا مشرتكًا يدعم مجيع وهو ما يتطلب بدوره اإلسراع يف تدفق املعلومات. وليس هذا جمل

النشاطات االقتصادية دون استثناء، بل لكوهنا  أي املعلومات  سلعة اقتصادية يف حد ذاهتا تتعاظم أمهيتها يوماً 

بعد يوم. بقو  آخر، إن عوملة نظم اإلعالم واالتصا  هي وسيلة القوى االقتصادية لعوملة األسواق وتنمية النزعات 

 ستهالكية من جانب، وتوزيع سلع صناعة الثقافة من موسيقى وألعاب وبرامج تلفازية من جانب آخر.اال
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العامل السياسي املتمثل يف االستخدام املتزايد لوسائل اإلعالم من قبل القوى السياسية هبدف    -3

االضطراب زاخر بالصراعات إحكام قبضتها على سري األمور واحملافظة على استقرار موازين القوى يف عامل شديد 

والتناقضات، وقد تداخلت هذه العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غري مسبوقة، جاعلة من اإلعالم 

 1واإلقليمية واحمللية. اجلديد قضية شائكة جداً، وساحة ساخنة للصراعات العاملية

البلوجز " زمخا كبريا، وأحدثت ردود فعل ومع تطور تقنيات اإلعالم اجلديد، اكتسبت ظاهرة املدونات " 

عديدة على املستويني الرمسي والشعيب، كما أثارت جدال مستمرا بني املعنيني من السياسيني واإلعالميني 

واألكادمييني واملختصني واملهتمني باعتبارها " صحافة بديلة " أو أهنا منفذ جديد للتعبري احلر دون رقابة، كما 

 .2شك يف أن تكون سبًبا يف التفتيت وإثارة النعرات الطائفيةأثارت نوعاً من ال

من خال  دراستنا هلذا الفصل سنحاو  تسليط الضوء على اإلعالم اجلديد انطالقا من كونه أحد 

املتغريات األساسية يف هذه الدراسة وذلك بغية توضيح الرؤى حو  منطلقات النظرية هلذا األخري ، وكذا حماولة 

اإلعالم اجلديد يف خضم املتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وهو ما انعكس بصورة توضيح مفهوم 

مباشرة على الفضاء اإلعالمي الذي تسود فيه تكنولوجيا االتصا  احلديثة ، وما أفرزته من وسائل وأدوات 

 جديدة.

 المداخل النظرية لفهم اإلعالم الجديد : -2

الم اجلديد  جيد العديد من املقاربات واألفكار النظرية لفهم مداخله للدراسات حو  اإلع إن املتأمل

 األساسية واجتاهاته .وسنحاو  عرض بعضا من تلك املقاربات :

                                                           
 443. ص2010، العدد األو  ، 26اجمللد   –، جملة دمشق اإلعالم الجديد في عصر المعلومات شيخاين مسرية:  1

أبو شنب حسني،  ورقة حبث بعنوان اإلعالم التفاعلي. متوفرة على 2
:emag.mans.edu.eg/media/upload/27/logo_790101129.doc 
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 :  1* لفهم اإلعالم الجديد Negroponteمدخل نيغروبونتي -1-1

ديد امليزات اليت يتحلى هبا اإلعالم اجل Nicholas Negroponteنيكوالس نيغربونتي  حيصر 

مقارنة مبا سبقه يف استبدا  الوحدات املادية بالرقمية ، كأدوات يف محل املعلومات اليت يتم توصيلها يف شكل 

الكرتوين ، وليس يف شكل فيزيائي والكلمات والصور واألصوات والربامج والعديد من اخلدمات اليت يتم توزيعها  

 رق  أو داخل صناديق مغلقة .بناء على الطريقة اجلديدة بدال من توزيعها عرب الو 

كما يركز هذا املدخل على قدرة اإلعالم اجلديد على املخاطبة الرقمية املزدوجة ، فهي عبارة عن منوذج 

تطور من عملية نقل املعلومات رقميا من كومبيوتر إىل آخر منذ بداية رقمنة الكمبيوتر نفسه بعد احلرب العاملية 

غري حمدود من األجهزة مع بعضها البعض ، وهذا من ناحية يليب االهتمامات الثانية ، واىل تطور تشبيك عدد 

الفردية ومن ناحية أخرى يليب االهتمامات العامة ، أي إن الرقمية حتمل قدرة املخاطبة املزدوجة لالهتمامات 

 . 2والرغبات وهي حالة ال ميكن تلبيتها باإلعالم القدمي 

ور هي خروج اإلعالم من أسر السلطة اليت كانت تتمثل يف قادة اجملتمع وامليزة األكثر أمهية من هذا املنظ

مطبعة غومتبورغ وظهور عدة وسائل مكملة كالتلغراف ،  مبجيءوالقبائل الكرب والدولة إىل مجيع الناس ، جاء هذا 

 كل واكتملت تسميته بظهور االنرتنت اليت جاءت بنموذج غري مسبوق . وحققت منوذج االتصا  اجلمعي بني

 الناس .

 مدخل كروسبي والنموذج االتصالي الجديد : -1-2

يف األفكـار نفسـها ، ويعقـد  Negroponteمـع نيغروبـونيت    Vin Crosbieيشـرتك فـني كروسـيب 

مقارنة ثالثية متسلسلة بني اإلعالم اجلديد والقدمي من خال  النمـاذج االتصـالية الكالسـيكية ابتـداء مـن أو  منـوذج 
                                                           

 نظر يف اإلعالم لديه أفكار كثرية حو  اإلعالم اجلديد ، وعضو مبعهد ماسشوسيس بالواليات املتحدة االمريكيةيكوالس نيغروبونيت : باحث وم1  
 .2 عباس مصطفى صادق : اإلعالم اجلديد املفاهيم الوسائل والتطبيقات ، ط1، 2008 ،دار الشروق ،  عمان – األردن، ص 35
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ـــــــني ا ـــــــاتصـــــــايل ب  Interpersonalيين البشـــــــر إال وهـــــــو االتصـــــــا  الشخصـــــــلبشـــــــر وحـــــــ  مـــــــن غـــــــري ب

Communication : وهو اتصا  ليس حباجة إىل وسائل تكنولوجية لكي يتم وله حالتان متيزانه ومها 

 : 1النموذج األول : االتصال الشخصي

ن درجات السيطرة يقوم هذا النموذج على أن كل فرد ميثل طرف من أطراف االتصا  ، وميلك درجة م

 املتساوية على احملتوى املتباد  بني الطرفني .

احملتوى حيمل ترميزا يؤكد حالة الفردية اليت حتقق احتياجات ومصاحل صاحب احملتوى ، كما أن املنافع 

واألضرار متساوية بني الطرفني .التحكم املتساوي وميزة الفردية ينخفضان يف حالة ازدياد عدد املشاركني يف 

لعملية االتصالية ، لذا فإن هذا النموذج يتميز باستخدامه يف تطبيقات االتصا  بني شخصني ، وبالتايل أطلق ا

 عليه االتصا  من نقطة ألخرى أو من فرد ألخر .

 : 2النموذج الثاني 

وهو ال حيدث نتيجة التطور   Mass mediaوهو منوذج االتصا  اجلمعي أو االتصا  اجلماهريي 

، فهو يشبه االتصا  الشخصي يسبق التكنولوجيا ويعود بنا هذا النموذج إىل طرق االتصا  اليت كان  التكنولوجي

يتبعها قادة اجملتمعات القدمية وامللوك والزعماء الدينيون ، وقد وسعت التكنولوجيا من جماله إىل املستوى العاملي 

قوم هذا النموذج على منط االتصا  من نقطة إىل ،ى ومن أدواته التقليدية كاإلذاعة والتلفزيون والسينما . وي

 أخرى أو من فرد إىل مجاعة وهو يتميز بـ :

 إن الرسالة نفسها تصل إىل كل اجلمهور . -1

                                                           

 1 املرجع نفسه ، ص 36 
 2 عباس مصطفى صادق ، املر جع  نفسه ، ص 36 
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 إن يكون املرسل أو القائم على االتصا  هو املتحكم يف احملتوى وخنلص من هذا النموذج إىل : -2

  كل فرد على حدا .احملتوى ال ميكن تفصيله لتلبية احتياجات ومصاحل –أ 

 الفرد ال يد له يف التحكم يف ما يصله من حمتوى . –ب 

 :  اإلعالم الجديد 1النموذج الثالث         

 فان هذا النموذج يتميز مبا يلي :  Crosbieوفقا لكروسيب

 الرسائل الفردية ميكن إن تصل يف وقت واحد إىل عدد غري حمدود من البشر . -1

 درجة السيطرة نفسها ودرجة اإلسهام املتباد  نفسه يف بناء الرسالة .كل فرد من اجلمهور له  -2

يقر بوجود ميزات كامنة وراء قوة اإلعالم   Crosbieوعليه ومن خال  هذا املنظور فإن كروسيب

اجلديد، إذ أنه وانطالقا من شبكات احلواسيب املوصولة باالنرتنت يتم نقل املعلومات لعدد ال حمدود من البشر 

ر الذي ميكنهم من االتصا  اآلين واملشاركة يف بناء الرسائل واملضامني املختلفة إرساال واستقباال ، وذلك األم

بفرص متساوية من درجات التحكم ، وهو ما ميثل احلد الفاصل بني اإلعالم اجلديد واإلعالم القدمي بنمطيه 

 الشخصي واجلمعي .

 

 

 

                                                           

 1 عباس مصطفى صادق ، مصادر التنظير وبناء المفاهيم حول اإلعالم الجديد ،  املرجع نفسه ، ص31
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 : 1مدخل مانوفيتش لفهم اإلعالم الجديد  -1-3

يرى ليف مانوفييتش يف مدخله لفهم اإلعالم اجليد بضرورة جتاوز الفهم السائد هلذا األخري ، والذي 

حيدده بشكل عام يف استخدام الكومبيوتر لتوزيع وعرض املعلومات وضرورة النظر اىل الدور التكاملي للكمبيوتر 

ي احدث تغريات هائلة يف طبيعة االتصا  ، يف عمليات اإلنتاج كلها ، ويف وسائل اإلعالم كلها . األمر الذ

 حيث أن كل األشكا  الغرافيكية وأنواع الرسم والصور واملؤثرات الصوتية والنصوص تتم بواسطة الكمبيوتر .

 وحيدد ما نوفيتش احلاالت الرئيسية لإلعالم اجلديد كالتايل :

 NumericalRepresentationالتمثيل العددي   .1

 Modularirityحالة االنتقا   .2

 Automationحالة األمتة  .3

 Variabilityالقابلية للتغيري  .4

 Cultural transcodingالرتميز الثقايف   .5

 باإلضافة إىل املداخل النظرية السابقة هناك مذهبان يتم اعتمادمها لتحديد هوية اإلعالم  البديل مها :

ويات على أهنا مستقلة ومستقرة : مييل هذا املذهب أو املنهج إىل رؤية اهل / مذهب األسس الجوهرية1

 وذات جوهر حقيقي وهذا بدوره يعطي هوية مستقلة لوسائل اإلعالم اجملتمعية .

/ املذهب العالئقي : يرى أن اهلويات تعتمد على بعضها البعض بشكل متباد  وتتجاهل وجود جوهر 2

 احلقيقة .

                                                           

  14ص مرجع نفسه ،  ،  دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامةعباس مصطفى صادق ، اإلعالم اجلديد : 1 
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  لدراسة اإلعالم البديل وهي :كما توجد أربعة مناهج أخرى نظرية باالعتماد على هذين املذهبني

: يركز على خدمة اجملتمع ، حيث 1يعتمد على مذهب األسس اجلوهرية منهج خدمة المجتمع : -1

يستخدم إطارا نظريا ذا طابع جوهري أكرب ، يشدد على أمهية اجملتمع يف حني تركز املداخل األخرى على 

، و يشدد أكثر على عالقة االعتماد املتباد  بني  -طراملسي –العالقات بني اإلعالم البديل واإلعالم املهيمن 

جمموعتني متخاصمتني من اهلويات )البديلة واملهيمنة ( ، ويعرف املنهج األو  املتمحور حو  اجملتمع وسائل 

 اإلعالم البديلة بأهنا جزء من اجملتمع املدين .

يطرح مفهوم  على فكرة البديل ، و: يركز  2منهج اإلعالم البديل في مقابل اإلعالم السائد التقليدي -2

التفرقة بني العالم السائد واإلعالم البديل ،حبيث ينظر هلذا األخري كمكمل لإلعالم السائد . كما أن وسائل 

اإلعالم البديلة يف ظل هذا املنهج ال ميكن فصلها عن اإليديولوجية والسيطرة وفكرة اهليمنة ، كما أن هذا املدخل 

ديل يعرف وسائل العالم البديلة بأهنا بدائل لوسائل اإلعالم املسيطر ومكملة هلا على مستوى الثاين لإلعالم الب

 التنظيم واحملتوى .

: يعرف هذا املدخل وسائل اإلعالم  3منهج اإلعالم البديل الذي هو جزء من المجتمع المدني -3

 حياة واستمرار الدميقراطية ، وجتدر البديلة بأهنا جزء من اجملتمع املدين وقطاع جمتمعي وجوده جوهري لقابلية

معظم أمناط اجملتمعات املعاصرة ، وميكن اعتباره حمورا هاما لتوسيع أو تعميق   يالئماإلشارة إىل أن هذا املفهوم  

 الدميقراطية عن طريق زيادة مستوى املشاركة.

                                                           

 27، ص 2009،جمموعة النيل العربية ، القاهرة مصر ،  1مجة  عال امحد إصالح ، ط،  ،تر  فهم اإلعالم البديلأوجلا جوديس بيلي وآخرون، 1 
 40،  صنفسه املرجع 2 
 41،صنفسه  املرجع3 
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بالرتكيز على ثالث : يقوم هذا املدخل لوسائل اإلعالم البديلة  1منهج اإلعالم البديل الجذمور  -4

جوانب هي  دورها يف اجملتمع املدين ، طبيعتها املراوغة واحملرية ، وترابطها وصلتها بالسوق والدولة . ويربز هذا 

 املنهج أوال دور وسائل اإلعالم البديلة باعتبارها مفرتق الطرق الذي يربط املنظمات واحلركات باجملتمع املدين .

 2هج السابقة واملذاهب اليت يعتمد عليها لفهم اإلعالم اجلديد ) البديل(واجلدو  التايل يوضح املنا

 متمحور حو  اجملتمع متمحور حو  اإلعالم 

هوية مستقلة لوسائل اإلعالم اجملتمعية 

 ) مذهب األسس اجلوهرية(

 المنهج األول :

 خدمة اجملتمع

 :المنهج الثالث

 جزء من اجملتمع املدين 

 المنهج الرابع:

 راجلذمو  

عالقة هوية اإلعالم اجملتمعي باهلويات 

 األخرى )املذهب العالئقي(

 المنهج الثاني :

 بديل لإلعالم السائد التقليدي

 المبحث الثاني : ماهية اإلعالم الجديد :     

 : تعريفات اإلعالم الجديد :1المطلب 

ت التارخيية اليت اعتمد عليها اختلفت وتعددت تعريفات اإلعالم اجلديد بتعدد األطر النظرية والسياقا

الباحثون يف أحباثهم  وتوحيد أرائهم ، فاإلعالم اجلديد ال يشبه وسائط االتصا  التقليدية ال يف الوسائل وال ح  

يف التطبيقات ، حبيث انه يتيح حالة من التزامن يف بث الرسائل واملضامني املختلفة من نصوص وصور وأصوات 

 التقليدي . ومن هنا سنحاو  تقريب الرؤى من خال  التعريفات األولية لإلعالم اجلديد : ما كان ليوفرها اإلعالم

                                                           
( جماز عضوي ابتكره جيلز ديلوز وفيليكس  جواتاري لوصف الشبكة متنافرة العناصر وغري اهلرمية واملتغرية بصورة مستمرة و Rizomاجلذمور : )1

 متواصلة .
  54ص  نفسه ،  املرجع   2
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هو مصطلح يضم كافة  Digital Mediaأو اإلعالم الرقمي   New Mediaاإلعالم اجلديد 

يدها تقنيات االتصا  واملعلومات الرقمية اليت جعلت من املمكن إنتاج ونشر واستهالك وتباد  املعلومات اليت نر 

يف الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نريده من خال  األجهزة االلكرتونية )الوسائط( املتصلة أو غري املتصلة 

 باإلنرتنت، والتفاعل مع املستخدمني اآلخرين كيفما كانوا وأينما كانوا.

اصل يف هناك تعريفات أخرى خمتلفة منها تعريف جملة يب  يب سي لإلعالم اجلديد بأنه: "أشكا  التو 

العامل الرقمي واليت تضمن النشر على األقراص املدجمة وأقراص الذي يف دي  وبشكل أكثر أمهية على شبكة 

 اإلنرتنت ".

 ويعرف قاموس الكومبيوتر اإلعالم اجلديد عرب مدخلني مها :

ين على / إن اإلعالم اجلديد يشري إىل مجلة من تطبيقات االتصا  الرقمي ، وتطبيقات النشر االلكرتو 1

األقراص بأنواعها املختلفة ،والتلفزيون الرقمي واالنرتنت ، وهو يد  كذلك على استخدام الكومبيوترات الشخصية 

 والنقالة فضال عن التطبيقات الالسلكية لالتصاالت واألجهزة احملمولة يف هذا السياق.

ة مبا يسمح للمجموعات األصغر / يشري املفهوم أيضا إىل الطرق اجلديدة يف االتصا  يف البيئة الرقمي2

من الناس بإمكانية اإللقاء والتجمع على االنرتنت ، وتباد  املنافع واملعلومات ، وهي بيئة تسمح لألفراد 

 1واجملموعات بإمساع أصواهتم وأصوات جمتمعاهتم إىل العامل أمجع .

ضم أشكا  التواصل موسوعة ويب أوبيديا من ناحية أخرى تعرف اإلعالم اجلديد بأنه: "مصطلح ي

اإللكرتوين املختلفة واليت أصبحت ممكنة من خال  استخدام تقنيات احلاسب اآليل. وبالنظر إىل عالقة هذا 

 1املصطلح بوسائل اإلعالم القدمي مثل الصحف املطبوعة واجملالت واليت تتسم بسكون نصوصها ورسوماهتا.

                                                           
1dictionary.thefreedictinary.comnew+media ( 21/12/2011) -http: computing 
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على الصعيد التقين، وكل ما أضافه من مزايا  -اآلنح  -إن اإلعالم اجلديد هو املرحلة األكثر تطورًا 

عائد إىل استغال  التطور التقين ليس إال. من حيث قدرته على ردم الفجوة املعلوماتية من خال  إتاحة املعلومة 

 .2والرأي على نطاق أوسع وبكفاءة أعلى، باستثمار الوسائل االتصالية احلديثة

يوجد يف هذا املفهوم رؤيتني: األوىل هي اإلعالم اجلديد بوصفه  اإلعالم اجلديد "اإلطار القلق": حيث

 بديالً لإلعالم التقليدي، والثانية هي اإلعالم اجلديد بوصفه تطوراً لنظريه التقليدي.

اإلعالم اجلديد بوصفه بدياًل ميثل استقالاًل عن املسيطر، ليس الغريب فحسب، وإمنا احمللي كذلك. 

ه الرؤية أن اإلعالم اجلديد هو إعالم يتجاوز سيطرة املؤسسة اإلعالمية التقليدية، احملكومة وبعبارة ثانية، تعترب هذ

بدرجة عالية من اهليمنة السياسية أو االقتصادية، لتستثمر التطور التقين الراهن لصاحل إعالم متحرر، يعربر عن 

 .3األفراد، واجلماعات الصغرية املهمشة 

ديد تكتسب مربرها األساسي من تواضع مصداقية وسائل اإلعالم وتفرتض أن وسائل اإلعالم اجل

 .4التقليدية، اليت متثل نظاماً فرعياً يتأثر باحنيازه إىل القوى املسيطرة 

اإلعالم اجلديد بشكل خمتصر High-Tech Dictionary ويعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة   

اإلعالم  ": Lester ر والوسائط املتعددة " . وحبسب ليسرتويصفه بأنه " اندماج الكومبيوتر وشبكات الكومبيوت

اجلديد باختصار هو جمموعة تكنولوجيات االتصا  اليت تولدت من التزاوج بني الكومبيوتر والوسائل التقليدية 

 ."لإلعالم، الطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت والفيديو

                                                                                                                                                                                     
 6، ص نفسه كاتب سعود صاحل ، املرجع  1
  4، ص نفسه احملارب سعد بن احملارب ، املرجع  2
  40صنفسه ،  كاتب سعود صاحل املرجع   3
 12، ص  2009،عامل الكتب،   1، طلاإلعالم البديحممد: املدونات:  عبد احلميد4
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تعبري اإلعالم اجلديد بأنه يشري Condensed Net Glossary ويعرف قاموس االنرتنت املوجز

إىل: " أجهزة اإلعالم الرقمية عموما، أو صناعة الصحافة على اإلنرتنت، ويف أحيان يتضمن التعريف إشارة 

ألجهزة اإلعالم القدمية، وهو هنا تعبري غري انتقاصي يستخدم أيًضا لوصف نظم إعالم تقليدية جديدة : الطباعة، 

 السينما.التلفزيون، الراديو، و 

الذي يقر أواَل بعدم وجود إجابة وافية وقاطعة عن السؤا : ما هو اإلعالم اجلديد؟  Jones ويعرفه جونز

ويبين إجاباته على أن هذا اإلعالم هو يف مرحلة نشوء. " اإلعالم اجلديد هو مصطلح يستخدم لوصف أشكا  

ر كمقابل لإلعالم القدمي اليت تشمل الصحافة من أنواع االتصا  االلكرتوين أصبح ممكنا باستخدام الكومبيوت

 .إىل حد ما وغريها من الوسائل الساكنة –املكتوبة من جرائد وجمالت والتلفزيون والراديو

تعريفا عمليا لإلعالم اجلديد بأنه : " كل أنواع اإلعالم  Sheridan وتضع كلية شريديان التكنولوجية

وهنالك حالتان متيزان اجلديد من القدمي حو  الكيفية اليت يتم هبا الرقمي الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعلي، 

بث مادة اإلعالم اجلديد والكيفية اليت يتم من خالهلا الوصو  إىل خدماته ، فهو يعتمد على اندماج النص 

ا والصورة والفيديو والصوت ، فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له يف عملية اإلنتاج والعرض ، أم

 التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي أهم مساته.

من خال  جمموعة التعريفات املختلفة يبدو للباحث استحالة وضع تعريف شامل عن اإلعالم اجلديد، 

لعدة أسباب، تبدأ بأن هذا اإلعالم هو يف واقع األمر ميثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل والتطبيقات 

اليت مل تتبلور بشكل كامل وواضح، فهي ما زالت يف حالة تطور سريع، وما يبدو اليوم جديداً يصبح واخلصائص 

 قدميا يف اليوم التايل.
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من مجلة التعريفات السابقة ميكن القو  أن اإلعالم اجلديد يشري إىل حالة من التنوع يف األشكا  و 

عن التقليدية خاصة فيما يتعلق بإعالء حاالت والتكنولوجيا واخلصائص اليت محلتها الوسائل املستحدثة 

 .1ومها تأتيان نتيجة مليزة رئيسة هي التفاعليةCustomizationوالتخصيص Individualityالفردية

عملية عرض العامل اجلديد بكل أبعاده العقلية : أما تعريف  البهبهاين والربغوثي: إن اإلعالم اجلديد

ت إىل عبارات مثل أصبح اإلعالم حاجة حيوية للكيانات اجلماعية والسياسية واالقتصادية من دون حاجا

واجملتمعات، ذلك أن اإلعالم مل يصبح كذلك، بل كان كذلك منذ كان، أما تقنيات بثه واستيداعه واسرتجاعه 

 2فهي تطورات مادية جاءت ضمن سياق التطور اإلنساين الذي جيعل كماليات اليوم ضروريات الغد

ث، يتضاد مع اإلعالم التقليدي، لكون اإلعالم اجلديد مل يـَُعد فيه خنبة متحكمة أو وهناك مصطلح حدي

قادة إعالميون، بل أصبح متاًحا جلميع شرائح اجملتمع وأفراده الدخو  فيه، واستخدامه، واالستفادة منه طاملا 

 متكَّنوا وأجادوا أدواته.

م اجلديد بدقة، إال أن لإلعالم اجلديد وال يوجد تعريف علمي حمدد ح  حينه، حيدد مفهوم اإلعال

 مرادفات عدة؛ ومنها:

 اإلعالم البديل.       -

 اإلعالم االجتماعي.       -

 صحافة املواطن.       -

 .3مواقع التواصل االجتماعي       -

 : 1ويف إطار التمييز بني الصحافة االلكرتونية واإلعالم اجلديد ، فإن هذا األخري ميكن فهمه
                                                           

 25، ص  2007،  1،ط :  اإلعالم الجديد دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامةصادق، عباس 1
 31،ص   2004، دار رؤى للنشر والتوزيع، عمان ،   2، طالنظام اإلعالمي الجديدالبهبهاين يعقوب:  ،الربغوثي بشري 2

 نفسه .االلوكة  ، املرجع  3



االعالم الجديد                                                                                                                     األولالفصل    

48 

 

 : من منظور تارخيي ، انطالقا من التمييز بني وسائط كالسيكية تقليدية ووسائط إعالمية جديدة . أوال

وهنا يرتكز اإلعالم اجلديد على اجملا  الذي تعمل داخله املؤسسات والنظم اإلعالمية ، وكذا أشكا  إنتاج وتوزيع 

 املضامني وتلقيها واستهالكها من فئات متنوعة من اجلماهري .

يا : يرتبط املفهوم الثاين بالتحوالت اليت طرأت عامل اإلعالم واالتصا  انطالقا من أواخر الثمانينات ثان

من القرن املاضي ، أي من احلداثة إىل ما بعد احلداثة ، ومن االقتصاد الصناعي إىل اقتصاد املعلومة ، ومن الدولة 

 القطرية إىل العوملة .

معان التقدم والتطور واالجتاهات الطالئعية ، وترتبط هذه املعاين برؤية ثالثا : حييل املعىن الثالث إىل 

 إيديولوجية حداثية للتكنولوجيا كآلية للتقدم االجتماعي .

رابعا : أما هذا املعىن جيعل من اإلعالم اجلديد ظاهرة شاملة ، ال حتيل بالضرورة إىل تكنولوجيا ما 

 شمل جتارب جديدة أكثر مشولية .)كالتلفزيون الرقمي أو االنرتنت ( ، بل ت

( :يوضح مستويات التمايز بين المنظومات الثالث في إاطار المقارنة بين الصحافة 1جدول )

 : 2االلكترونية واإلعالم الجديد 

 
 املنظومة

 اجلمعية –الفردية 

 املنظومة

 املؤسساتية

 املنظومة

 اإلعالمية –الصحفية 

 املضمون
فكري  -ذايت –محيمي 

 ياسيس –أذيب 

مؤسسايت إعالين 

عالقات عامة ، 

خدمات معلومات 

مواد إعالمية : مقاالت 

، برامج تلفزيونية، 

 إذاعية

                                                                                                                                                                                     

 1 الصادق حلمامي: مناقشة حول الصحافة االلكترونية  ، اجمللة العربية لإلعالم واالتصا  ، العدد5 /11 / 2005 ، ص ص11/10
 2 الصادق حلمامي ، املرجع نفسه  ، ص 9
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 حو  املنتجات

 قواعد الكتابة

حرة نسبيا أو خاضعة 

لقواعد متفق عليها 

 مجاعيا

 خاضعة

 ملعايري مدونة

 خاضعة

 ملعايري مدونة

 املنتجون
مجاعات  –أشخاص 

 افرتاضية

 مؤسسات متخصصون

يف العالقات العامة ، 

وكاالت االتصا  

 واإلعالن والتسويق

 الصحفيون

 األهداف
التواصل ، التعبري ،بناء 

 العالقات االجتماعية

التسويق ، اإلعالن ، 

 حتسني اخلدمة

اإلعالم كمرفق عام ، 

 اإلعالم كصناعة

 النموذج

 االقتصادي
 جماين جماين

جماين +مقابل + 

 اشرتاكات

ية  الكبرية اليت بات حيضى  هبا  اإلعالم اجلديد يف عديد اجملتمعات اإلنسانية وتعايل وبالرغم من األمه

األصوات املساندة واملشيدة به  إال أن هناك من يرى بأن اإلعالم اجلديد إىل جانب اجيابياته خيلق تداعيات أخرى 

 مات اإلعالمية . سلبية تلقي بضالهلا على الفضاء اإلعالمي وبصورة مباشرة املؤسسات واملنظ
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 خصائص و مميزات اإلعالم الجديد : -2

إن اإلعالم اجلديد هو إعالم يف طور التشكل ، وعليه فمن غري املمكن اجلزم خبصائصه النهائية ، لكن 

انطالقا من بعض املقاربات والطروحات اليت وضعها الباحثني ميكن لنا استنباط بعض اخلصائص والسمات األولية 

 الم .هلذا اإلع

يرى الدكتور سامي زهران، أن اإلعالم اجلديد هو إعالم ديناميكي تفاعلي جيمع بني النص والصوت و 

 :1والصورة، وحدد أبرز خصائص هذا اإلعالم اجلديد هي

 التفاعل بني املصدر واملتلقي فهو يتيح فرصة التعليق والنقد.  - 1  

 ما يريد.حتور  املتلقري إىل ناشر يستطيع أن ينشر    -2  

 إعالم متعدد الوسائط حيث يستعني بالصورة والكلمة ومقاطع الفيديو يف الوقت نفسه.   - 3  

 اندماجه مع خمرجات اإلعالم التقليدي واستيعابه هلا.   -4

سهولة االستخدام فهو متاح للجميع ويف متناو  أيديهم عرب أجهزة احلاسوب الشخصية أو أجهزة اجلوا   -5

  اليت يف أيديهم.

 

 

 

                                                           
 12ص  نفسه ،: املرجع  فينان عبد اهلل الغامدي1
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 سمات اإلعالم الجديد:

مع أن اإلعالم اجلديد يتشابه مع اإلعالم القدمي يف بعض جوانبه، إال أنه يتميز عنه بالعديد من السمات 

 اليت ميكن إجيازها مبا يأيت:

 التحو  من النظام التماثلي إىل النظام الرقمي. -1

للمشاركني يف عملية االتصا  تأثري يف أدوار التفاعلية: وتطلق هذه السمة على الدرجة اليت يكون فيها   -2

 اآلخرين وباستطاعتهم تبادهلا، ويطلق على ممارستهم املمارسة املتبادلة أو التفاعلية.

تفتيت االتصا : وتعين أن الرسالة االتصالية من املمكن أن تتوجه إىل فرد واحد أو إىل مجاعة معينة وليس    -3

اضي. وتعين أيضاً درجة حتكم يف نظام االتصا  حبيث تصل الرسالة مباشرة من إىل مجاهري ضخمة كما كان يف امل

 منتج الرسالة إىل مستهلكها.

الالتزامنية وتعين إمكانية إرسا  الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد املستخدم، وال تتطلب من   -4

 املشاركني كرلهم أن يستخدموا النظام يف الوقت نفسه.

تتجه وسائل االتصا  اجلديدة إىل صغر احلجم مع إمكانية االستفادة منها يف االتصا  من أي  احلركية:  -5

مكان إىل آخر يف أثناء حترك مستخدمها، ومثا  هذا أجهزة التلفاز ذات الشاشة الصغرية اليت ميكن استخدامها 

 يف السيارة مثاًل أو الطائرة.

على نقل املعلومات من وسيط إىل آخر، كالتقنيات اليت ميكنها  قابلية التحويل: وهي قدرة وسائل االتصا   -6

 حتويل الرسالة املسموعة إىل رسالة مطبوعة وبالعكس .
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قابلية التوصيل: تعين إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأنواع كثرية من أجهزة أخرى وبغض النظر عن   -7

 جهاز التلفاز جبهاز الفيديو. DVDثا  على ذلك توصيلالشركة الصانعة هلا أو البلد الذي مت فيه الصنع . وم

الشيوع واالنتشار: ويعين به االنتشار املنهجي لنظام وسائل االتصا  حو  العامل ويف داخل كل طبقة من   -8

 طبقات اجملتمع.

أن تتبع  الكونية: البيئة األساسية اجلديدة لوسائل االتصا  هي بيئة عاملية دولية ح  تستطيع املعلومات  -9

 .1املسارات املعقدة

يتميز اإلعالم اجلديد كذلك بأنه إعالم متعدد الوسائط املعلومات يتم عرضها يف شكل مزيج من النص و

والصورة والفيديو؛ مما جيعل املعلومة أكثر قوة وتأثرياً، هذه املعلومات هي معلومات رقمية يتم إعدادها وختزينها 

 .2، كما ويتميز اإلعالم اجلديد أيضاً بتنوع وسائله وسهولة استخدامها وتعديلها ونقلها بشكل إلكرتوين

وتتمثل مميزاته يف دجمه للوسائل املختلفة القدمية واملستحدثة يف مكان واحد، على منصة الكومبيوتر 

ي إيصا  وشبكاته، وما ينتج عن ذلك االندماج من تغيري انقاليب للنموذج االتصايل املوروث مبا يسمح للفرد العاد

رسالته إىل من يريد يف الوقت إيل يريد بطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعلى إىل أسفل وفق النموذج االتصايل 

التقليدي، فضاًل عن تبين هذا اإلعالم للتكنولوجيا الرقمية وحاالت التفاعلية والتشعبية وتطبيقات الواقع االفرتاضي 

 .3ية والتخصيص وجتاوزه ملفهوم الدولة الوطنية واحلدود الدولية وتعددية الوسائط وحتقيقه مليزات الفرد

 

 

                                                           
  448ص نفسه  ،  املرجع  : مسرية  شيخاين 1
 344ص  نفسه ، املرجع  2
 30،  ص  نفسهصادق عباس : املرجع  3
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 :1ومن أهم مميزات اإلعالم الجديد

تكنولوجيا اإلعالم اجلديد غريت أيضًا بشكل أساسي من أمناط السلوك اخلاصة بوسائل االتصا  من      .1

( خيتار فيه احملتوى الذي active) حيث تطلبها لدرجة عالية من االنتباه فاملستخدم جيب أن يقوم بعمل فاعل

 يريد احلصو  عليه.

تكنولوجيا اإلعالم اجلديد أدت أيضًا إىل اندماج وسائل اإلعالم املختلفة واليت كانت يف املاضي وسائل      .2

 مستقلة ال عالقة لكل منها باألخرى بشكل ألغيت معه تلك احلدود الفاصلة بني تلك الوسائل.

ية اإلعالم حقيقة ال مفر منها. فالشبكة العنكبوتية العاملية مثال جعلت بإمكان أي جعلت من حر       .3

 شخص لديه ارتباط باإلنرتنت أن يصبح ناشراً وأن يوصل رسالته إىل مجيع أحناء العامل بتكلفة ال تذكر.

تصايل الذي يتضمن اإلعالم اجلديد هو إعالم متعدد الوسائط حيث أنه أحدث ثورة نوعية يف احملتوى اال     .4

على مزيج من النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو. هذا احملتوى متعدد الوسائط انتشر بشكل 

هائل خال  السنوات املاضية بشكل خاص عرب ما يعرف بصحافة املواطن وكان له تأثريات اجتماعية وسياسية 

 وجتارية كبرية تستلزم التدبر والدراسة.

جلماهري: ويقصد بذلك زيادة وتعدد اخليارات أمام مستهلكي وسائل اإلعالم والذين أصبح وقتهم تفتيت ا     .5

موزعًا بني العديد من الوسائل مثل املواقع اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعية واهلواتف الذكية وألعاب 

 الفيديو االلكرتونية جبانب الوسائل التقليدية من صحف وإذاعة وتلفزيون.

غياب التزامنية: ويقصد به عدم احلاجة لوجود املرسل واملتلقي يف نفس الوقت، فاملتلقي بإمكانه احلصو       .6

 على احملتوى يف أي وقت يريده.

                                                           
  20،  ص  فسهن املرجع  سعود صاحل ، كاتب  1
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االنتشار وعاملية الوصو : ويقصد باالنتشار شيوعه ووصوله إىل مجيع شرائح اجملتمع تقريبا، إضافة إىل      .7

 وز احلدود اجلغرافية.عامليته وقدرته على جتا

 قابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس املنشئ للمحتوى.       .8

( امليزات اليت يتحلى هبا  اإلعالم اجلديد يف نقاط NicholaNegroponteنيكوالس نيغروبونيت( وحيصر 

 ثالث هي كالتايل :  

ستخدامها كأدوات رئيسية يف محل املعلومات وتوصيلها يف األوىل : تتمثل يف استبدا  الوحدات املادية بالرقمية وا

 شكلها اإللكرتوين .

الثانية : قدرة اإلعالم اجلديد  على املخاطبة الرقمية املزدوجة نتيجة ربط الشبكات ببعضها ، األمر الذي أتاح     

 حد .االتصا  املزدوج بني األفراد واستطاع تلبية االهتمامات الفردية والعامة يف آن وا

( وهي خروج اإلعالم من يد السلطة ، والذي تكرس  Nigroponteالثالثة : واألهم عند ) نيغروبونيت    

 أكثر فأكثر بظهور وانتشار شبكة االنرتنت على نطاقات واسعة .

 ( خصائص اإلعالم اجلديد يف ميزتني مها :  Vin crosbويف رؤية أخرى لإلعالم اجلديد جيمع ) فني كروسيب 

 نية يف إرسا  واستقبا  الرسائل ووصوهلا إىل عدد غري حمدود من البشر .اآل -1

 التساوي يف درجات السيطرة واإلسهام املتباد  بني األفراد يف الرسائل و املظامني . -2

 أما )ليف مانوفيتش ( فيحدد احلاالت الرئيسية لإلعالم اجلديد يف النقاط التالية : 

 Numericalrepresentationالتمثيل العددي :  -1

 Modularityحالة االنتقا  :  -2
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  Automationحالة األمتة :  -3

 Variabilityلبقابيلية للتغيري :  -4

 Cultural Transcodingالرتميز الثقايف :  -5

فالتمثيل العددي يكمن يف الطبيعة الرقمية ألجهزة اإلعالم ، أما حالة االنتقا  تعين أن األجسام اإلعالمية ميكن 

ها  ، بينما حتافظ على صفاهتا املتفردة واخلاصة ، وهي من اخلصائص التكنولوجية األساسية أن تندمج بني بعض

 لإلعالم اجلديد . وإبراز هذه اخلصائص سوف جيمل يف النقاط التالية : 

التمثيل العددي : املمراد به منه أنه طاملا متت معاجلة الصورة والصوت رقميا ، فإن كل أجهزة اإلعالم تصبح 

ة بالكومبيوتر : وتشمل هذه اخلاصية حتويل التماثلية يف مجيع حاالهتا إىل الشكل الرقمي ، باإلضافة إىل معاجل

 1دمج الوسائط ببعضها وهو ما ميكن من خلق منوذج الوسائط املتعددة 

ه حالة االنتقا  : تعين أنه ميكن للمكونات اإلعالمية أن تكون يف حالة وحدات منفصلة ولكن يف الوقت نفس

 جتمعها دون أن تفقد هويتها ، هذا يتم يف حالة الصوتيات وعن طريق الفيديو والرسومات املتحركة .

حالة األمتة : كل وسائط اإلعالم ختضع إىل حالة أمتة يف كل أو بعض عملياهتا وبدرجات خمتلفة من التعقيد مثل 

حبيث تستجيب لطلب املستخدم أو الزائر سريعا ما هو موجود كمثا  يف مواقع االنرتنت الدائمة التجدد واحلركة ، 

 وفق حسابات خاصة تعتمد على عملية معقدة جلميع الصفحات املطلوبة مث إعادة ترتيبها .

القابلية للتغيري : حبيث تعد واحدة من األركان اليت يعتمد عليها اإلعالم اجلديد وتشمل جمموعة من البيانات اليت 

( Customizedفة ، حبيث أن هذا األخري قادر أن ينتج نسخا خمصصة ) ميكن استخدامها بأساليب خمتل

                                                           
 بتصرف   15، مرجع سابق ، ص  اإلعالم الجديد ) دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة (عباس مصطفى صادق :   - 1
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، ميكن إضفاء الطابع الشخصي عليها بكل سهولة ، يف   (Ndividualized )وملبية للحاجات الفردية 

 حني أن اإلعالم التقليدي يرتبط دائما بالنسخة الواحدة املتعددة املتماثلة .

 ات التالية : حالة التنوع هذه مشل بدورها امليز 

إمكانية فصل احملتوى : فقد صار بإمكان الصحف نشر طبعات ورقية تقليدية وأخرى إلكرتونية تكون  -1

 مفصلة وفق رغبة القارئ .

إمكانية التعديل : أصبح من السهل تعديل حجم الصور والرسومات والصفحات أو حتريكها أو خلق  -2

 عوامل ثالثية األبعاد أو افرتاضية منها .

ية التحديث : فبعض نظم اإلعالم اجلديد ميكن أن تتضمن معلومات تتغري بانتظام وجيب أن إمكان -3

 ختضع هلذه احلالة حبكم طبيعتها مت أسعار األسهم .

 التخصيص والتفاعلية :  مها نتيجتان رئيسيتان من نتائج التنوع اليت تساعد املستعمل على االختيار .  -4

ثري الثقايف الستخدام فهم اخلاص ) ملانوفيتش( خبصوص عملية التأالرتميز الثقايف : وهو ما خلصه ال -5

 .الكمبيوتر 

 المبحث الثالث : أقسام اإلعالم الجديد وتصنيفاته :

 أقسام اإلعالم الجديد : -1

 ميكن تقسيم اإلعالم اجلديد إىل األقسام األربعة اآلتية:

طبيقاهتا، وهو جديد كلياً بصفات، وميزات غري وت Online اإلعالم اجلديد القائم على شبكة االنرتنت    -1

 مسبوقة، وهو ينمو بسرعة وتتوالد عنه جموعة من تطبيقات ال حصر هلا.
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اإلعالم اجلديد القائم على األجهزة احملمولة، مبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف، وهو أيضا ينمو     -2

وات احملمولة املختلفة ومنها أجهزة اهلاتف واملساعدات بسرعة وتنشأ منه أنوع جديدة من التطبيقات على األد

 الرقمية الشخصية وغريها.

نوع قائم على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون اليت أضيفت إليها ميزات جديدة مثل     -3

 التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب.

تداو  هذا النوع إما شبكيًا أو بوسائل احلفظ املختلفة  اإلعالم اجلديد القائم على منصة الكمبيوتر ويتم -3

 . 1وغريها مثل االسطوانات الضوئية، وما إليها ويشمل العروض البصرية والعاب الفيديو والكتب االلكرتونية

 تصنيفات اإلعالم الجديد :  -2

تها وحتقيقها عرب بالرغم من وجود بعض احلدود الفاصلة يف اخلصائص والسمات خاصة اليت ال ميكن تلبي

وسائط االتصا  التقليدية كالتفاعلية والتخصيص يف بناء الرسائل واملضامني . وهو حلظ عن تصور كل من)  

 كروسيب ونيغروبونيت ( إلمكانيات اإلعالم اجلديد .

( Diana Owen( وديانا أوين  )Richard Davisويف نفس السياق طرح ريتشارد ديفيس ) 

عالم اال أهنا بعيدة كل البعد عن حالة التقابلية ـ حبيث كان تصنيف اإلعالم اجلديد وفق التصنيفات الثالثة لإل

 األنواع الثالثة التالية : 

 اإلعالم الجديد بتكنولوجية قديمة :   -1

اإلعالم اجلديد يعود إىل جمموعة من األشكا  الصحفية وفق تصنيفه هذا يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف ، 

الذي يرجع إىل فرتة الثالثينات من القرن املاضي ،   Radio / TV Talkديو وتلفزيون احلوار ويشران إىل را

                                                           
  45، ص نفسه عباس مصطفى صادق : املرجع  -1
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حبيث كان الرئيس األمريكي روزفلت يستخدم اإلذاعة كوسيلة أساسية للحديث إىل الناس وكانت أحاديثه 

 . 1مسموعة بشكل واسع النطاق 

( ، واجملالت Talk Talkالراديو كربامج احلوار احلية ) ويشمل هذا النوع من اإلعالم اجلديد برامج التلفزيون و 

وبرامج األخبار ) Minutes 60و ) Date Line) ( Television news magazine)(اإلخبارية

وبرامج الصباح املعروفة مثل برامج صباح اخلري أمريكا ....اخل ،   Night lineاحلية والربامج املسائية مثل : 

املتخصصة يف املوسيقى واليت مددت  MTVأخرى منوذج برامج أبرا ، وقنوات مثل  ويشمل التجديد يف حاالت

 . 2أفقها للتغطية إخبارية ساعة بساعة 

 إعالم جديد بتكنولوجية جديدة :  -2

يشمل كل الوسائل اليت حنن يف تعايش معها اآلن ، واليت ختضع للتعامل مع جهاز الكمبيوتر وعلى 

اإللكرتوين ووسائل أخرى ، وتظم الوسائل اليت مكنت من إنفاذ حالة التباد  احلي رأسها شبكة االنرتنت والربيد 

 والسريع للمعلومات ، وحققت إمكانية التواصل املزدوج ومكنت املواطن من عبور صوته  لكل العامل . 

إلعالمية وجتدر اإلشارة إىل أن اإلعالم اجلديد ال ميثل شبكة االنرتنت وفقط بل يتعداها إىل التطبيقات ا

األخرى اليت تتم خارجها ، وال تستخدمها كقاعدة أساسية هلا على غرار النشر االلكرتوين و الطباعي والتسجيل 

 الصويت وغريها . 

 إعالم جديد بتكنولوجية مختلطة :  -3

 يتم فيه إلغاء احلدود الفاصلة بني اإلعالم اجلديد والقدمي ، وفيه تتجلى وبكل وضوح حالة التداخل واليت 

ينتج عنها تباد  املنافع بني النوعني ، حبيث جند أن املمارسني للعمل اإلعالمي عرب الوسائل التقليدية يستخدمون 

 الوسائط والتكنولوجيات اجلديدة الستكما  أدوارهم اإلعالمية املختلفة .

                                                           

 1 - عباس مصطفى صادق : املرجع  نفسه، ص ص13/12 
  39، ص نفسه املرجع ا  : ) اإلعالم الجديد المفاهيم  الوسائل التطبيقات (عباس مصطفى صادق  -2
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 :  المبحث الرابع :مستخدمي اإلعالم الجديد وتطبيقاته 

 :  مستخدمي اإلعالم الجديد-

لبحث يف الفئات االجتماعية اليت تستخدم اإلعالم  اجلديد يستدعي الكثري من الدراسة والتدقيق يف ا

فهم اخلصائص املميزة هلذا املفهوم ، وكذا الظروف التارخيية والتكنولوجية اليت ظهر وتطور فيها لكي تتضح األمور 

اجلديد ميكن أن يندرج حتت ثالث  أكثر ، حبيث ذكرت الدراسات أن تصنيف الفئات املستخدمة لإلعالم

 :1شرائح

 الصنف األول :

متثله الطبقات أو الفئات الشعبية املهمشة والفاقدة للزاد املعريف أو التعليمي والذين يستخدمون يف العادة 

هنا ال اإلشاعات والنكت الشعبية والسياسية كإعالم بديل هلا ، وذلك ملا يوفره من حصانة وعدم املراقبة القانونية أل

 حتمل اسم منتجها ، باإلضافة إىل إمكانية حتويرها من مستقبل آلخر .

 :  الصنف الثاني

متثله فئات النخب املنتمية لألحزاب السياسية أو منظمات اجملتمع املدين أو كانت جمرد شخصيات 

المها البديل يكون مستقلة ، ونظرا ملا متتلكه من زاد معريف ومستوى تعليمي وموقع اجتماعي متميز ، فإن إع

 عادة أكثر تطورا وانسجاما مع مستحدثات اجملتمع الذي  ميثلونه .

 الصنف الثالث : 

يشمل فئات النخب الشبابية املهمشة ، أصحاب الشهادات وخرجيي اجلامعات والفئات الشبابية اليت 

تمع املدين ، لذلك وجدت  متثل اجملتمع املدين ، واليت عرفت شكلني من التهميش: هتميش السلطة وهتميش اجمل

نفسها يف مفرتق الطرق . إذ ال تنتمي للصنف األو  نظرا ملا حتمله من زاد معريف وتعليمي ، وال الصنف الثاين 

 حلرماهنا من املواقع االجتماعية سواء داخل اجملتمع أو ضمن اجملتمع املدين .
                                                           

 1حممد سيد حممد : وسائل اإلعالم من المنادي إلى االنترنت ، ط1 ، دار الفكر العريب ، القاهرة – مصر  ،  2009 ، ص 269  
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 تطبيقات اإلعالم الجديد :   - 2

م اجلديد يظهر هذا التنوع الكبري األشكا  االتصالية املستحدثة ، واليت احلديث عن تطبيقات اإلعال

جاءت هبا املوجة اإلعالمية اجلديدة اليت تستخدم شبكة االنرتنت كقاعدة أساسية هلا أو التطبيقات األخرى اليت 

االنرتنت تبقى  تتم خارجها ، وحتتاج فقط ألجهزة الكمبيوتر ، كالنشر اإللكرتوين  و الطباعي . غري أن شبكة

السبيل الذي تنتفع به كل األشكا  اإلعالمية األخرى واليت كانت وليدة هذه األخرية ، كالصحافة اإللكرتونية ، 

واملدونات وشبكات التواصل االجتماعي .وهو ما يطلق عليه صحافة املواطن أو إعالم املواطن . وفيما سيأيت 

ن خالهلا اإلعالم اجلديد بداية من اإلنرتنت ، مع كل الرتكيز على سنتطرق ألهم التطبيقات الكربى اليت يعمل م

 اإلعالم االلكرتوين  أو الصحافة االلكرتونية باعتبارها أساس الدراسة امليدانية واليت تدخل يف إطار الغرس الثقايف . 

 االنترنت :  -1

لفكري واحلضاري الذي أحدثته ، تعد شبكة اإلنرتنت من أهم تطبيقات اإلعالم اجلديد بفعل العامل الثقايف وا

والذي يتجاوز التعبري الذي ينبغي عليه نقل املعلومات ، وقدرته الفائقة يف جتاوز وإلغاء احلدود اجلغرافية والزمنية ، 

وإمكانية التواصل الال حمدود بني األفراد يف أي وقي ويف كل مكان .حبيث انه غري من مالمح الفضاء اإلعالمي 

ت بتأثرياهتا على اجملتمعات اإلنسانية ، وهو ما جعلها حمط أنظار العديد من الدراسات واألحباث واالتصايل وألق

 1العلمية اليت حاولت حتديد مفهومها وكذا أبعادها ، وكذا تأثرياهتا على الفرد واجملتمع 

 

 

 

                                                           

 1- فيصل أبوعيشة : اإلعالم اإللكتروني ، ط1، دار أسامة ، عمان – األردن  ، 2010 ، ص 39 
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 إعالم الموااطن : -2

إذا ما نظرنا إليه تارخييا ، كما انه  صحافة املواطن مصطلح إعالمي واتصايل يف نفس الوقت وهو حديث النشأة

غري مستقر على املستوى املفاهيمي ، وتشخيص هذا املفهوم عند البعض على انه عبارة عن إعالم املواطن ، 

 .  1والبعض اآلخر اإلعالم التشاركي أو التفاعلي ، وعند آخرين اإلعالم البديل أو الصحافة املدنية  

( صحافة  Chris Wilis( و ) كريس ويليس  Shayne Browmanوحسب ) شاين برومن 

املواطن هي : " نشاط  للمواطنني يلعبون خالله دورا حيا يف عملية مجع وحترير وحتليل األخبار ، وهذه املشاركة 

 .2تتم بنية مد الوسائل اإلعالمية مبعلومات دقيقة وموثوق هبا ومستقلة تستجيب ملتطلبات الدميقراطية "

جاء فيها " حنن يف بداية  We The Mediaلباحثان ديباجة يف موقع حنن اإلعالم ويف هذا يقدم ا

احلقبة الذهبية للصحافة هي صحافة  مل نعهدها من قبل وقد تنبأ الكثري من اخلرباء يف جما  املستقبليات أم 

 3"2021مخسني باملائة من اإلنتاج الصحفي سيتم بواسطة املواطنني حبلو  عام 

(  Lasicaملواطن من ناحية أخرى إىل مبدأ املشاركة وهي الصفة اليت أطلقها ) السيكا  ويشري إعالم ا

 Garvisعلى املمارسة اجلماعية للفعل اإلعالمي وهو كذلك اإلعالم التشبيكي وهو املصطلح الذي أخذ به )

Jeffداخلة واملتكاملة اليت تكون (  لكونه يأخذ بعني االعتبار الطبيعة التعاونية لإلعالم ، وكذا مراحل العمل املت

 . 4على حساب املنتج النهائي

 

                                                           

 1- مجا  الزرن : صحافة الموااطن المتلقي عندما يصبح مرسال ، العدد 52،  اجمللة التونسية لإلعالم واالتصا  ، 2009 ، ص 2 
 2- عباس مصطفى صادق : اإلعالم الجديد )المفاهيم الوسائل والتطبيقات ( ،  املرجع نفسه  ، ص 183 

3 http://www.hypergene.net(14/11/2016 20h:00)   
. متوفر عرب املوقع  241-240،  اجمللة العربية لإلعالم واالتصا  ص ص  إعالم الموااطن بحث في المفهوم والمقارباتالصادق رابح :  4 

 ( http : // www.arabmediastudies.net 24/02/2012 h18االلكرتوين  

http://www.hypergene.net(14/11/2016
http://www.arabmediastudies.net/
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 الصحافة االلكترونية : -3

غري ورقية  تنشر   multimedia "هي وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط  -: الصحافة اإللكرتونية

برقم متسلسل فيها األخبار واملقاالت وكافة الفنون الصحفية عرب شبكة املعلومات الدولية االنرتنت بشكل دوري و 

باستخدام تقنيات عرض النصوص والرسوم املتحركة وبعض امليزات التفاعلية ، وتصل إيل القاري من خال  شاشة 

  1" احلاسب اآليل، سواء كان هلا أصل مطبوع أو كانت صحيفة الكرتونية خالصة

املعلومات اإلنرتنت وشبكات  –وع من االتصا  بني البشر يتم عرب الفضاء اإللكرتوين أو هي ن

تستخدم فيه فنونا وآليات ومهارات العمل يف الصحافة املطبوعة، مضافا إليها مهارات  -واالتصاالت األخرى

وآليات تقنيات املعلومات، اليت تناسب استخدام الفضاء اإللكرتوين كوسيط أو وسيلة االتصا ، مبا يف ذلك 

لتفاعل مع املتلقي، الستقصاء األنباء اآلنية وغري اآلنية استخدام النص والصوت والصورة واملستويات املختلفة من ا

يعترب هذا التعريف مهم للغاية حيث  ”.ومعاجلتها وحتليلها ونشرها على اجلماهري عرب الفضاء اإللكرتوين بسرعة

 .2يشري إىل عناصر تفتقد يف التعاريف األخرى كالوسائط املتعددة والتفاعلية

 نشأة الصحافة االلكترونية

در املالحظة يف املستهل إىل أن التاريخ الدقيق النطالق أو  صحيفة الكرتونية من حيث م  وأين جت 

غري متفق عليه حيث تتباين الروايات هبذا الشأن. وعليه، ومع اجتاه املزيد من الناس حنو اإلنرتنت، كمورد ومصدر 

 .تثمار هذهللمعلومات كان من الطبيعي لوسائل اإلعالم أن تلتفت إىل فرصة االس

                                                           
1  http://ynbu.com/?p=863211:16/2016/04/12) 

 …مجا  غيطاس: الصحافة االلكرتونية يف املؤمتر الرابع للصحفيني2  
 Source: http://www.geocities.com/askress2009 (accessed 11/04/2015 
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يف دراسة له حو  تاريخ الصحافة اإللكرتونية، فإن أو  ” مارك ديويز”وحبسب رأي الباحث األمريكي 

 1992عام ” شيكاغو تريبيون“صحيفة يف الواليات املتحدة دشنت نسخة إلكرتونية هلا على اإلنرتنت كانت 

بارية والصحفية على اإلنرتنت، سواء . وتواىل بعد ذلك ظهور املواقع اإلخ”شيكاغو اون الين“مع نسختها 

التابعة للصحف والقنوات التليفزيونية أو املواقع اإلخبارية املستقلة اليت تعد قناة صحفية إلكرتونية مستقلة يف حد 

 .1ذاهتا

أن الصحافة االلكرتونية قد بدأت تلفت األنظار إليها يف أعقاب ” درويش اللبان“يف هذا السياق، يرى 

، عندما عرضت وكاالت األنباء العاملية صورة البطة الربية و هي تشرف على 1991ألوىل عام حرب اخلليج ا

املوت بعد أن غرقت يف مياه اخلليج امللوثة بالنفط. وقد تعاطف الكثريون يف خمتلف بالد العامل مع هذه الصورة 

د ملياه اخلليج بسبب األعما  املؤثرة، وأدان ما حدث من اعتداء صارخ على البيئة و الطبيعة، و تلويث شدي

 . 2احلربية اليت جتاوزت كل احلدود الشرعية واملشروعة

من جهة أخرى، يشري البعض أن الصحافة االلكرتونية شهدت ازدهارا كبريا بعد احلادي عشر من 

اقع سبتمرب، الذي استفاق العامل فيه على وقع حدث مهو  يف أمريكا، إذ استطاعت الصحف االلكرتونية واملو 

اإلخبارية االلكرتونية أن تنقل بالكلمة والصوت والصورة ذلك احلدث التارخيي بدقة وكفاءة نادرة، بينما تعثرت 

 . 3بعض الصحف والفضائيات التقليدية وأثبتت فشلها يف تلك املهمة

 بينما يرى فريق آخر أنه مع عمليات التطوير يف جما  استخدامات االنرتنيت، بدأت شبكات اإلذاعة

ما يصلها من   واجلزيرة ختصص مواقع مستقلة هلا لتحمل C.N.Nو   B.B.Cوالتلفزيون املشهورة مثل 

بيانات وأخبار لكل من يريد أن يتصفحها. أيضا، بدأت الصحف اهلامة هي األخرى تظهر على شاشات شبكة 

                                                           

  65،ص نفسه  املرجع   مجا  غيطاس :- 1 
 2 - درويش اللبان : .الصحافة االلكترونية دراسات تفاعلية وتصميم المواقع، ط1 ،الدار املصرية اللبنانية ، 2005، ص41

 49، ص 2006، رمحة برس للطباعة والنشر، 2، طالوسائط المتعددة وتطبيقاتها في اإلعالمحسني شفيق:  - 3 
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ب رواد االنرتنيت الذين و جدوا املعلومات من خال  املواقع اليت أعدهتا لذلك، واليت القت إقباال كبريا من جان

فيها ضالتهم املنشودة واستغنوا هبا عن الصحف الورقية املأثورة. وفضال عن ذلك، بدأت الصحف االلكرتونية 

 البحتة أو اخلالصة تظهر إىل حيز الوجود، سواء يف الدو  األجنبية أو يف البالد العربية.

ن يف البداية ذات عائد مادي كبري يشجع على وجتدر اإلشارة إىل أن الصحف االلكرتونية مل تك

االستمرار أو االستفادة منها. وذلك راجع لعدم معرفة أو اهتمام أصحاب اإلعالنات هبا، وعدم ثقتهم فيها  

كوسيط إعالمي مؤثر. غري أن مع تزايد استخدامات االنرتنيت وكثرة رواد مواقع الصحف االلكرتونية تنبه املعلنون 

عرب االنرتنيت، وبدأت الصحف االلكرتونية حتقق عائدا ماديا يتوقع تزايده يف املستقبل بشكل كبري  ألمهية اإلعالن

 .1جدا

جمرد مواقع حتتوي على مقاالت وموضوعات وأفكار وأطروحات “ولقد كانت بداية الصحافة اإللكرتونية 

يل براجمها وبساطة تركيبها، إذ يكفي ورؤى بسيطة. وحتديدًا انطلقت من منتديات احلوار، اليت تتميز بسهولة حتم

أن تقوم بتحميل هذه الربامج اجملانية يف الغالب ورفعها ملوقعك يف أقل من ساعة، ليبدأ بعدها املوقع بأثره يف 

 2”.العمل احملدد له ويف اجتذاب عدد كبري من الزوار

 أنواع الصحف اإللكترونية : 

 هناك نوعان من الصحف على شبكة االنرتنت:

هي صحف قائمة بذاهتا إن كانت حتمل أسم الصحيفة الورقية  الصحف االلكرتونية الكاملة:   -1

 وتتميز هذه الصحف االلكرتونية بأهنا:

                                                           

 53، ص  نفسهاملرجع    ،حسني شفيق - 1 
نقال عن ماهية الصحافة االلكرتونية  .6/2006/  7، ورشة عملدور الصحافة االلكترونية في قضايا اإلصالح وحقوق النساءحممد العابد:  - 2 

 وعوامل تطورها  شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات
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تقدم نفس اخلدمات اإلعالمية والصحفية اليت تقدمها الصحيفة الورقية من أخبار وتقارير وغريها من مواد  ·

 صحفية.

 تستطيع الصحيفة الورقية تقدميها، مثل البحث داخل تقدم خدمات صحفية وإعالمية أضافية ال ·

 الصحيفة وخدمات الرد الفوري والتعليق و األرشيف.

 تقدمي خدمة الوسائط املتعددة النصية والصوتية. ·

 النسخ االلكرتونية من الصحف الورقية:   -2 

ل أو جزء من وهي مواقع الصحف املطبوعة على شبكة االنرتنت، حيث تقتصر خدماهتا على تقدمي ك

مضمون الصحيفة الورقية مع بعض اخلدمات املتصلة بالصحيفة الورقية مثل خدمة االشرتاك وخدمة اإلعالنات 

 والربط باملواقع األخرى.

 ومت تقسيم الصحف اإللكرتونية تبعاً  ملدى استقالليتها أو تبعيتها ملؤسسات إعالمية قائمة.

اإللكرتوين موازياً  للنشر املطبوع حبيث تكون الصحيفة اإللكرتونية النشر الصحفي املوازي: يكون النشر    -1

 عبارة عن نسخة كاملة من الصحيفة.

النشر الصحفي اجلزئي: تقوم الصحيفة فيه بنشر أجزاء من مواد الصحيفة عرب االنرتنت، ويكون اهلدف من    -2

 هذا النشر اجلزئي هو الرتويج لنسخة املطبوعة.

اإللكرتوين اخلاص: هذا النوع يكون فيه املادة املنشورة فقط على االنرتنت وال وجود ملادة  النشر الصحفي   -3

 أو نسخة مطبوعة
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وسط هذا الزخم الكبري والتطور التقين لشبكة االنرتنت وما توصلت إليه الصحافة يف وقنتا احلاضر 

للصحافة اإللكرتونية مميزات كما  وظهورها اإللكرتوين وسط الشبكة العاملية وما حققت من تطور هائل وجدت

 وجد هلا سلبيات أيضاً .

 خصائص الصحافة االلكترونية :

إذا كان الراديو يقدم الصوت والتليفزيون يقدم الصوت والصورة والصحافة املطبوعة : أوال: تعدد الوسائط

الثة معا بشكل مرتابط وىف قمة تقدم النص، فإن الصحافة اإللكرتونية هي الوسيلة الوحيدة اليت بإمكاهنا تقدمي الث

االنسجام واإلفادة املتبادلة، ويعود ذلك إىل أن أدوات ممارسة الصحافة اإللكرتونية تعتمد باألساس على التعامل 

مع احملتوى املخزن رقميا، الذي يتم فيه مجع وختزين وبث مجيع أشكا  املعلومات ويعتربها ذات طبيعة واحدة 

صوتا أو صورة أو نص، ومن مث جيعل من السهل أن تضع ملفا رقميا على حاسب أو بغض النظر عما إذا كانت 

موقعا باإلنرتنت بداخله نص أو صوت أو صورة، و التحدي األكرب أمام الصحفي هنا هو امتالك مهارات 

هذه املواد  التعامل مع األدوات واألجهزة السمعية والبصرية واملكتوبة، مث القدرة على تكوين رؤية تستطيع صهر كل

 يف بوتقة واحدة ختدم اجلمهور.

يف الصحافة املطبوعة يكون التفاعل الوحيد بني القارئ واجلريدة هو النظر إىل : ثانيا: التفاعل واملشاركة

املادة اليت تستهويه مث القراءة، وتقليب الصفحات لألمام واخللف، وىف التليفزيون جيلس ويتلقى بسلبية كل ما 

هناك حماوالت لنشر ما يعرف بالتليفزيون التفاعلي، لكن الصحافة اإللكرتونية تسمح مبستوى  يذاع، وإن كانت

غري مسبوق من التفاعل، يبدأ مبجرد البحث يف جمموعة من النصوص واالختيار فيما بينها، و ينتهي بإمكان 

شاركة يف صناعة خرب أو معلومة توجيه األسئلة املباشرة والفورية للصحفي أو مصدر املعلومة نفسه، أو التدخل للم

جديدة أثناء القراءة وتصفح املوقع، من خال  إبداء املالحظات أو املشاركة يف استطالعات الرأي واحلوارات احلية 

 مع اآلخرين حو  ما يقرأ.
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يف الصحافة املطبوعة ليس للجمهور خيار سوى قراءة ما هو مكتوب بالصحيفة، لكن : ثالثا: التمكني

إللكرتونية تقبل بفكرة متكني اجلمهور من بسط نفوذه على املادة املقدمة وعملية االتصا  ككل، من الصحافة ا

خال  االختيار ما بني الصوت والصورة والنص املوجود مع احملتوى الصحفي سواء كانت أخبار أو تقارير أو 

  القضية، بل بني يديه كل القصص حتليالت، واملصادر املتعددة فالقارئ ليس أمامه قصة إخبارية واحدة فقط حو 

اليت نشرت عن املوضوع نفسه يف السابق، وروابط ملواقع أخرى ميكنه أن جيد هبا معلومات إضافية، وبني يديه 

 أيضا خدمات متعددة ميكنه االختيار من بينها.

رج سطور ال ميكن للصحيفة املطبوعة أن تقدم شيئا خا: رابعا: اخلدمات املضافة القائمة على السرعة

احلرب املصفوفة على الورق، وإذا كانت هناك خدمة ما فعلى اجلمهور االتصا  بالصحيفة واالنتظار للعدد التايل 

ليبحث عن اخلدمة، لكن بيئة عمل الصحافة اإللكرتونية تقدم للجمهور سلسلة من خدمات القيمة املضافة 

 أن تلعب دور حلقة االتصا  اللحظية أو اآلنية بنيالقائمة على فكرة السرعة أو اآلنية، فالصحيفة بإمكاهنا 

مجهورها عرب حلقات النقاش وغرف احملادثة ومنتديات احلوار وقوائم الربيد وغريها، وتستطيع مضاعفة القدرة على 

التحقق من الوقائع بشكل فوري عرب تعدد املصادر واإلحاالت املوجودة على املوقع، وتستطيع القيام خبدمة 

  لفوري للمعلومات تبعا لتطور األحداث.التحديث ا

ال تستطيع الصحيفة املطبوعة أن تقدم نسخة مفصلة أو معدة حسب احتياجات  : خامسا: الشخصنة

كل قارئ على حدة، بيد أن بيئة عمل الصحافة اإللكرتونية مبا حتمله من مرونة واعتماد كثيف على تكنولوجيا 

موقع قادرا على أن حيدد لنفسه وبشكل شخصي الشكل الذي يريد أن املعلومات بإمكاهنا أن جتعل كل زائر لل

يرى به املوقع، فريكز على أبواب ومواد بعينها وحيجب أخرى، وينتقى بعض اخلدمات ويلغى األخرى، ويقوم بكل 

ذلك يف أي وقت يرغبه، وبإمكانه أيضا تعديله وقتما يشاء، وىف كل األحوا  هو يتلقى ويستمع ويشاهد ما 

 افق مع اختياراته الشخصية وليس ما يقوم املوقع ببثه.يتو 



االعالم الجديد                                                                                                                     األولالفصل    

68 

 

يف الصحافة املطبوعة يواجه احملررون عادة مشكلة حمدودية املساحة املخصرصة : سادسا: احلدود املفتوحة

للنشر، وهذه املشكلة ليست موجودة يف الصحافة اإللكرتونية بسبب خاصية احلدود املفتوحة، فمساحات 

وجودة على احلاسبات اخلادمة اليت تدير املواقع ال جتعل هناك قيود تقريبا تتعلق باملساحة أو التخزين اهلائلة امل

حبجم املقا  أو عدد األخبار، يضاف لذلك أن تكنولوجيات اإلنرتنت ـ خاصة تكنولوجيا النص الفائق والروابط 

تيعاب مجيع ما يتجمع لدى النشطة ـ تسمح بتكوين نسيج متنوع وذو أطراف وتفريعات ال هنائية تسمح باس

 الصحيفة من معلومات.

توفر بيئة عمل الصحافة اإللكرتونية فرصا كبرية للوصو   سابعا: خصائص أخرى للصحافة اإللكرتونية :

ا من وسائل اإلعالم التقليدية اليت تكون مقيدة  يف  –عرب اإلنرتنت إىل خمتلف أحناء العامل، عكس عدد كبري جدر

دود جغرافية حمددة، كذلك تتسم الصحافة اإللكرتونية بالتكلفة األقل، فتكلفة إنشاء موقع حب –أغلب األحيان 

 .1أقل من تكلفة إنشاء صحيفة. مسار ومنهج العمل

 On-line ـالصحف اإللكرتونية الكاملة1هناك نوعان من الصحف على شبكة اإلنرتنت منها: 

Newspaper الصحيفة الورقية. وميتاز هذا النوع من  وهي صحف قائمة بذاهتا وإن كانت حتمل اسم

 :الصحف االلكرتونية أنه يتميز بـ 

تقدمي نفس اخلدمات اإلعالمية والصحفية اليت تقدمها الصحيفة الورقية من أخبار وتقارير وأحداث -

 .وصور وغريها

طبيعة تقدمي خدمات صحفية وإعالمية إضافية ال تستطيع الصحيفة الورقية تقدميها، وتتيحها ال  -

مثل خدمات البحث داخل الصحيفة أويف  Hypertextاخلاصة بشبكة اإلنرتنت وتكنولوجيا النص الفائق 

 .شبكة الويب باإلضافة إىل خدمات الربط باملواقع األخرى وخدمات الرد الفوري واألرشيف
                                                           

1 http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm 

http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm
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 .النصية والصوتية Multimediaتقدمي خدمات الوسائط املتعددة -

ن الصحف الورقية ونعين هبا مواقع الصحف الورقية على الشبكة واليت تقصر ـالنسخ االلكرتونية م 2

خدماهتا على تقدمي كل أو بعض مضمون الصحيفة الورقية مع بعض اخلدمات املتصلة بالصحيفة الورقية مثل 

ثني خدمة االشرتاك يف الصحيفة الورقية وخدمة تقدمي اإلعالنات والربط باملواقع األخرى. ويقسم بعض الباح

الصحف اإللكرتونية تبعا "ملدى استقالليتها أو تبعيتها ملؤسسات إعالمية قائمة" واليت أمساها )املواقع اإلعالمية 

 التكميلية( إىل :   

. النشر الصحفي املوازي: وفيه يكون النشر اإللكرتوين موازيا للنشر املطبوع حبيث تكون الصحيفة 1   

 من الصحيفة املطبوعة باستثناء املواد اإلعالنية. اإللكرتونية عبارة عن نسخة كاملة

. النشر الصحفي اجلزئي: وفيه تقوم الصحف املطبوعة بنشر أجزاء من موادها الصحفية عرب الشبكة 2 

اإللكرتونية و يعمد إىل هذا النوع بعض الناشرين هبدف ترويج النسخ املطبوعة من إصداراهتم. ويتصل هبذين 

واقع اإلخبارية اليت متلكها املؤسسات اإلعالمية  اإلذاعية والتلفزيونية كالفضائيات اإلخبارية النوعني من الصحف امل

وحنوها. وتتسم مثل هذه املواقع عادة بعدد من املواصفات ”.. CNN”والـ” BBC”"العربية" و"اجلزيرة" والـ

وإعادة إنتاج احملتوى الذي تقدمه منها الرتويج للمؤسسة اإلعالمية اليت تتكامل معها وتدعم دورها ورسالتها ،

هذا الشكل من الصحف ال ينتج أو “املؤسسة األم بشكل آخر لتحقيق الغاية املنشودة من الرسالة. وغالبا فإن 

 “.ينشر مادة إعالمية أو صحفية غري منتجة يف مؤسساهتا األصلية إال يف نطاق ضيق و غري رئيسي 

 هذا النوع ال يكون للمادة الصحفية املنشورة اإللكرتونية . النشر الصحفي اإللكرتوين اخلاص: ويف3 

أصل مطبوع،حيث تظهر الصحيفة بشكل مباشر من خال  النشر عرب اإلنرتنت فقط ،وهو ما يصدق على 
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الصحف اإللكرتونية اليت  تصدر مستقلة على الشبكة يف إدارهتا،وطرق تنفيذها،ومثا  ذلك : صحف إيالف 

 .1،اجلريدة وغريها"

 مبحث الخامس :وظائف وتحوالت  اإلعالم الجديد:ال

 وظائف اإلعالم الجديد :   - 1

 وميكن استنباط العديد من الوظائف لإلعالم اجلديد وهي على النحو التايل:

 سرعة نقل املعلومة وعدم التأخر فيها مع وضوح ذكر مصدرها.  -1

 إطالة مملة .نقله دون لَبس، وبدون  رادوضوح املعلومة أو اخلرب امل  -2

احرتام مبدأ وجود اآلخر يف عصر أصبح اآلخر موجوًدا فيه يف كل مكان، وهذا يشمل التوقف عن   -3

ا.  أشكا  اإلعالم القدمي املنحاز بشكل  ممجد األشخاص واهليئات بطريقة منفرة جدًّ

 .2إتاحة الفرصة للجمهور إلبداء الرأي فيما يعرف بالبث املتباد  -3

 الجديد : ماإلعالتحوالت  - 2

اجلديد   اإلعالميعلى عدة مستويات أفرضتها البيئة التواصلية والفضاء  جذرياالتقليدي تغريا  اإلعالميتغري 

 تواصلية . –اقتصادية وأخرى ثقافية  –هي : حتوالت تقنية  وتشمل هذه التغريات والتحوالت عدة أطر

 

 
                                                           

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالصحافة االلكرتونية العربية 1 
ملخص حبث: اإلعالم اجلديد ما له وما عليه خاص بشبكة االلوكة  2 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54838 
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  اقتصادية :  –تحوالت تقنية 

 :  األخريةوتشمل هذه 

ضور الكبري للتقنيات التواصلية يف احلياة االجتماعية ، حيث أصبحت التقنيات االتصالية كاهلاتف احل -1

النقا  ، والتلفزيون الفضائي ، والصور الفوتوغرافية الرقمية ، واملوسيقى الرقمية  يف متناو  اجلميع وسبب ذلك 

 .1والطابع احملمو  هلذه التقنيات األسعارفاض خنا إىليعود 

رة املعلوماتية : حبيث أن البيئة التواصلية اجلديدة تتميز مبا ميكن أن نسميه الوفرة املعلوماتية واملتمثلة يف الوف -2

 ت التلفزيونية ، ويف وفرة املضامني املتواجدة على شبكة االنرتنت . االكم اهلائل من القنو 

للتلفزيون هناك التلفزيون ظهور أشكا  جديدة من البث : إىل جانب البث اهلرتزي العادي بالنسبة  -3

            ( ، وتلفزيون اإلنرتنت من خال  تقنية        TNTالفضائي الرقمي ، والتلفزيون األرضي الرقمي ) 

 (ADSL .  إضافة إىل تلفزيون اهلاتف النقا ) 

ك ظهور وسائط إعالمية جديدة ، كاهلاتف النقا  الذي ميكن من استخدام شبكة االنرتنت ، واستهال -4

 املضامني اإلعالمية بكل أشكاهلا  كقراءة املنشورات الصحفية ومشاهدة الفيديو ...

  ثقافية :  –تحوالت تواصلية 

تساهم تكنولوجيا االتصا  واملعلومات يف إعادة تشكيل األمناط التواصلية التقليدية القائمة على احتكار 

غري يف الفضل العمومي ، حبيث أن االنرتنت أتاحت النخب السياسية والثقافية لوسائط اإلعالم ، ولوسائل الت

فرص إنتاج املضامني لألشخاص العاديني وبشكل كبري جدا ، من خال   أشكا  تعبريية مستحدثة ) منتديات 

 2املدونات  وغريها من االستخدامات املتاحة والسريعة التفاعل  –الصفحات الشخصية  –احلوار والدردشة 

 

                                                           

 4،  ص 2006، جملة احتاد إذاعات الدو  العربية ،  4العدد  اإلعالم الجديد مقارنة تواصلية:  الصادق حلمامي1 
 5، ص  هالصادق حلمامي : املرجع نفس 1
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 ئ وايجابيات اإلعالم الجديد :المبحث السادس : مساو 

 : سلبيات وايجابيات اإلعالم الجديد:  1المطلب 

 / السلبيات: 1

وتتمثل مساوئ اإلعالم اجلديد يف عدم متحيص املواد املنشورة، وعدم الثقة باإلخبار واملواد املوجودة. حيث إن 

 .1اليت ميكن هبا عرض هذا احملتوى أهم حتديني يواجههما اإلعالم اجلديد مها جودة احملتوى والتكنولوجيا 

 ومن سلبيات اإلعالم اجلديد أيضاً:

 .انتحا  الشخصية      -1

 اإلهانة عرب الشبكة. الذم والتحقري و      -2

 النصب واالحتيا  يف املعلوماتية.      -3

 انتهاك البيانات الشخصية اإللكرتونية.      -4

 . شطة االعتداء علي اخلصوصية وهي تتعلق جبرائم االخرتاقالتحرش واملضايقة عرب برامج أن      -5

 .تشكل أحد وسائل غسيل األموا       -6

 .تتيح تشكيل منصات مواقع إلكرتونية إباحية      -7

 .سهولة إخفاء معامل اجلرمية اإللكرتونية وصعوبة تتبع مرتكبيها      -8

                                                           
 "،  نادي القصيم األديب بالتعاون مع كرسي صحيفة اجلزيرة.ثورة اإلعالم الجديدزهران سامي: حماضرة بعنوان " 1
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 .غريت من أمناط احلياة يف اجملتمع الشرقي -1

 :ات اإلعالم الجديد/إيجابي2

حققت وسائل اإلعالم االجتماعية إجيابيات رمبا مل تستطع أن تقدمها وسائل اإلعالم التقليدية بسبب 

 :حمدودية الوسيلة والتفاعلية، ومنها

 ال يتطلب تكاليف مادية كبري )جهاز كمبيوتر، وخط إنرتنت(.      -1

 تقرير عن عامل كان ال ميكن تصوره ح  وقت أعطى الناس فرصة للتعبري عن أنفسهم وتقدمي      -2

 .قريب جدا

 انتشار وجهات النظر خمتلفة وحقائق منعت من قبل.  -1

 .جعلت الناس أكثر ثقة يف استخدام التكنولوجيا  -2

مساعدة األفراد الذين يفتقرون إىل الثقة يف بناء العالقات االجتماعية املباشرة، ليشرع مبقابلة     -5

 واالتصاالت عن بعد.األصدقاء 

 عزز التضامن بني اجلماعات وأصحاب القضايا املشرتكة.    -6

ساعد على التغلب على "طغيان املسافة" يف جما  االتصاالت، على سبيل املثا : املغرتبني     -7

 وأهليهم.

 .يساعد الصحفيني يف معرفة اجتاهات الرأي العام    -8

 .ى التواصل واستخدمه كمنصة إخبارية يف البلدان السلطويةساعد القوى وحركات التحرر عل    -9
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 أدوات اإلعالم االجتماعي على حد سواء تنوعا ومرونة.  -10

 .متكن أي فرد من إنشاء احملتوى اخلاص به ومشاركته مع اآلخرين بسهولة  -11

 1تقوم بوظائف اإلعالم )اإلخبار، الرتفيه، التسويق (  -12

 التقليدي والجديد:  الفرق بين اإلعالم - 2

 وخيتلف فيها كل من اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي يف كل من:

. اإلعالم اجلديد هو إعالم حر، خا  من القيود والرقابة، على عكس اإلعالم التقليدي، حيث 1

 بإمكان اجلميع نشر أفكارهم، والتعبري عن آرائهم حبرية مطلقة.

نا احلايل، يعتمد بدرجة أكرب على اإلعالم اجلديد، لصعوبة الوصو  . أصبح اإلعالم التقليدي يف وقت2

إىل أماكن احلدث، ونقاط التوتر حو  العامل، حيث أنه أكثر أمانا لرجا  اإلعالم، وخري مثا  ثورات الربيع 

 العريب.

، وهم مستخدمو وسائل ”باإلعالميني اجلدد“. ظهر نوع جديد من اإلعالميني، ميكن تسميتهم 3

اصل االجتماعية الذين أثبتوا استحقاقهم هلذا املنصب، عن طريق تغطيتهم جملريات األحداث حو  العامل وبؤر التو 

 التوتر، رغم ما يشوب هذه التغطية من نقائص، ميكن أن تتحسن يف القريب العاجل مع العمل املتواصل.

ازدياد الطلب واحلاجة إىل مواده . يشهد اإلعالم اجلديد نشاطا اقتصاديًا غري مسبوق، وطفرة نوعية مع 4

 اإلخبارية.

                                                           
 56 ص ه ،شرين خليفة :  املرجع نفس 1
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. يشهد سوق اإلعالم اليوم سباقا حمموما بني اإلعالم التقليدي واإلعالم اجلديد، املنافس رقم واحد 5

 لإلعالم التقليدي، من خال  السبق اإلخباري، حيث تشري اإلحصائيات إىل تفوق هذا األخري.

إلعالم اجلديد، عن طريق التسويق، فلوال الدعم والتشجيع . يوفر اإلعالم التقليدي أرضية خصبة ل6

 الذي حظي به اإلعالم اجلديد من طرف اإلعالم التقليدي، ملا ظهر هذا األخري إىل العلن.

. سامهت الطفرة النوعية يف أعداد مستخدمي اإلنرتنت، أو املتصفحني اليوميني، يف توفري أرضية صلبة 7

 لإلعالم اجلديد.

عالم اجلديد حباجة إىل التطوير والتحديث، من خال  حتسني املضمون، والبحث عن طرق . يبقى اإل8

 .1أفضل للتسويق. ويبقى التكامل بني النوعني، اخليار األمثل للنجاح يف عامل ينقسم إىل افرتاضي وواقعي 

 خالصة : 

ضح لنا جليا مما عرض من إذن ومن خال  كل ما سبق ذكره ضمن هذا الفصل اخلاص باإلعالم اجلديد يت      

معطيات ومعلومات معرفية أنه  من غري املمكن حتديد مفهوم موحد لإلعالم اجلديد  نظرنا ملرونته يف التعامل 

واملمارسة ، وخصوصيته  التطبيق القائم على احلرية وخروجه من أسر السلطة اليت كانت تتمثل يف قادة اجملتمع ، 

مما أعطاه إمكانية تلبية اهتمامات عامة األفراد داخل اجملتمع الواحد ، أي أن وإتاحتها يف أيدي الناس مجيعا ،

الرقمنة حتمل قدرة املخاطبة املزدوجة لالهتمامات والرغبات  الداعية بتسهيل اخلدمات يف أسرع وقت ممكن وبأقل 

 .التكاليف 

                                                           
 30، ص  نفسه، املرجع   فينان عبد اهلل الغامدي  1
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 الفصل  الثاني :تطور الحداثة

 : الجذور التاريخية للحداثة وبدايات الظهورالمبحث األول 

 اجلذور التارخيية -1

 ظهور احلداثة عرب العصور -2

 المبحث الثاني : ماهية الحداثة وأسسها

 ماهية احلداثة -1

 أسس احلداثة - 2

 المبحث الثالث : رواد الحداثة

 رواد احلداثة عند الغرب -1

 رواد احلداثة عند العرب -2

 مقاربات الحداثةالمبحث الرابع : 

 مصطلح احلداثة واالنتماء احلضاري -1

 احلداثة الفلسفية - 2

 العرب واحلداثة - 3 
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 المبحث الخامس : خصائص الحداثة وازدواجية المصطلحات

 خصائص احلداثة - 1

 احلداثة وازدواجية املصطلحات - 2

 المبحث السادس : عوائق الحداثة في الفكر العربي المعاصر

 لرتاثعائق ا -1

 عائق احلرية -2

 نقد الحداثة وأفاق ما بعد الحداثةالمبحث السابع : 

 نقد احلداثة - 1

 أفاق ما بعد احلداثة -2

 خالصة
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   : المبحث األول : الجذور التاريخية للحداثة وبدايات ظهورها

 تمهيد   

معلومات عن موقعنا معظم احلياة احلديثة تغذت من مصادر متعددة من  اكتشافات علمية مذهلة، و  

من الفضاء وتصورنا عنه، مث مكننة الصناعة اليت حولت املعرفة بالعلوم إىل تكنولوجيا، وغريها. كل هذا خيلق 

بيئات جديدة للبشر ويدمر القدمية، فهو يعجل حركة احلياة، يبلور أفكارا واجتاهات اجتماعية وسياسية ودينية، 

تعقريد العالقات بني الناس وبعضهم وبني الناس واملؤسسات املختلفة،  يكون قوى وسلطات جديدة مما يؤدي إىل 

وقد يزيد هذا  أو يغري اجتاهات الصراعات األيديولوجية ويفتح فجوة الطبقية  البشرية داخل اجملتمعات ويفصل 

اضيهم التارخيي املاليني من البشر عن تارخيهم وعاداهتم املوروثة منذ بداياهتم األوىل ، وكل ما يعود هبم إىل م

 والعقائدي .

 1:  الجذور التاريخية للحداثة - 1

لقد منت احلداثة كما قيل يف البيئة الغربية، وكانت إحدى مراحل تطور الفكر الغريب، مث نقلت إىل بالد 

العرب صورة طبق األصل ملا حصل يف الغرب، ومل يبق منها عريب إال احلروف العربية، أما الكلمات والرتاكيب 

 النحو فقد فجرها احلداثيون  وفرغوها من مضامينها.و 

فاحلداثة من املفاهيم اليت جرى حوهلا جد  كبري فإذا كانت احلداثة إنبنت باألساس على املعىن اللغوي، 

فإهنا محلت إحياءات ومعاين ومضامني جديدة، فغالبية الباحثني يرون أن بواكري احلداثة بدأت منذ أواخر القرن 

يف الغرب ويف حقو  األدب بعد أن قادت الرومانسية أركان الكالسيكية، فنشأت احلداثة على أيدي  التاسع عشر

                                                           
يف كتاب" احلضارة اإلنسانية بني التصور الديين والنظريات الوضعية"،اجلزء  ،أزمة الحضارة الغربية ، أزمة حداثة و ما بعد الحداثةإبراهيم احليدري: 1

 -  :1994See more atاألو  ،لندن 
http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/5/444829.htm#sthash.hMhaMPHy.dpuf  متوفر على 

http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/5/444829.htm#sthash.hMhaMPHy.dpuf
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شعراء فرنسا شار  بود لري، ورامبو، والمارليه، حبيث دعا احلداثيون إىل التحرر من الكثري من القيود، والثورة على 

وإرهاصات للمذاهب والتيارات األدبية والفكرية  التقليد واحملاكاة، ورأى بعضهم أن احلداثة جاءت نتيجة تراكمات

 السابقة هلا .

وكانت أوىل بدايات ظهور احلداثة  تشمل جمموعة من التغيريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية  

باإلضافة إىل أخذ تلك التغيريات على أهنا عصرية. اجلد  حو  احلداثة يتناو  هذه التغيريات اليت يبدو أهنا بدأت 

 يف أوروبا يف أواخر القرن اخلامس عشر أو بداية القرن السادس عشر.

، مع اخرتاع غوتنبريغ للطابعة املتحركة. البعض اآلخر 1436بعض املفكرين يؤرخون بداية احلداثة عام 

 1648مع الثورة اللوثرية ضد سلطة الكنيسة ، وجمموعة أخرى تتقدم هبا إىل العام  1520يرى أهنا تبدأ يف العام 

أو الثورة األمريكية عام 1789مع هناية حرب الثالثني عام وجمموعة خامسة تربط بينها وبني الثورة الفرنسية عام 

مع كتاب فرويد "تفسري األحالم" وبدأ حركة  1895وقلة من املفكرين يظنون أهنا مل تبدأ ح  عام  1776

   .يف الفنون واآلداب (modernism) احلداثة

أن احلداثة تربط عادة بالتقدم التكنولوجي إال أن التغيريات الفكرية كانت األكثر تأثريا،  بالرغم من     

"، 1784تشمل التغيريات الفكرية السياسة واالقتصادية والدين وعلم االجتماع. واحلداثة كما عرفها "كانط 

عجزه عن استخدام فكره دون  األنوار "خروج اإلنسان من حالة الوصاية اليت تسبب فيها بنفسه واليت تتمثل يف

توجيه من غريه.." وكان شعارها هو أقدم على استعما / استخدام فكرك؛ "ولكن إلشاعة تلك األنوار ال يشرتط 

. وجتمل هذا التغريات األساسية  "شيء آخر سوى احلرية يف أبراز مظاهرها كاستخدام العقل عالنية من كل زواياه

 يف اجملاالت التالية :
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  : جتماععلم اال .1

بالرغم من أن "ابن خلدون" هو من وضع أسس علم االجتماع، إال أن احلديث عنه مل يأخذ منحىن 

مؤثرا يف اجملتمعات ح  ظهر املفكرون احلداثيون. فكرة ديكارت عن كومسوبولس مثالية أدهت خيا  املفكرين يف 

عية واملدن املثالية نسجًا على منوا                     وأجنبت العديد من رواد العدالة االجتما 1القرون الثالثة التالية

 .)املدينة الفاضلة ("لتوماس مور"

كانت األفكار متيل إىل البحث عن العدالة االجتماعية ورفض اإلقطاع والطبقية اليت كانت سائدة يف 

هذه املدارس الفكرية  أوروبا يف ذلك الوقت وتدعو إىل جمتمع فاضل حيصل فيه اجلميع على حقوق متساوية. أدت

إىل ظهور العديد من املدارس السياسية واالقتصادية القائمة عليها مثل الشيوعية واالشرتاكية واملاركسية وغريها، 

وأدت تلك بدورها إىل تغيري النظم احلاكمة يف أوروبا وحدوث الثورات االجتماعية والسياسية مثل الثورة الفرنسية 

 .والثورة البلشفية

 فكرين احلداثيني الذين أثروا يف علم االجتماع " فرديناند تونيز" و"إميل دوركهيم "و"ماكس ويرب"من امل

  : االقتصاد .2

بالرغم من املثالية يف علم االجتماع وبالرغم من غلبة العدالة االجتماعية إال أن خطني رئيسيني ظهرا يف 

 .مسيث واملاركسية والشيوعية اليت دعا إليها "كار  ماركس "االقتصاد احلداثي، الرأمسالية والتجارة احلرة بقيادة آدم 

   .كانا هذين الرائدين أو  من نظر لالقتصاد السياسي

                                                           
  topic#ixzz4bqjTAbRJ-http://www.sidiamer.com/t22833حبث حو  احلداثة - 1
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إال أن السخط على رجا  الدين والتربم من سيطرة روما على الدو  مل يكن هو التغيري الوحيد. يف 

عامل وما فيه تدور يف حيز الدين، اهلل هو هنايات العصور الوسطى وبداية عصر التنوير كانت التفسريات حو  ال

اخلالق وهو الذي سوف ينهي الكون، للتاريخ هناية واضحة...اخل. يف بداية القرن السابع عشر امليالدي أسس 

نيوتني قوانني الفيزياء احلركية أو امليكانيكا، أوحت هذه القوانني للناس أن العامل ميكن فهمه بدون العودة إىل 

بعد، قام آخرون بدراسة جماالت أخرى من احلياة مبعز  عن الدين: االقتصاد، السياسة، األخالق الدين. فيما 

وغريها. كل هذه أعطت إمكانية إخراج الدين من دائرة احلوار وجعل احلوار يف رأيهم عقالين، منطقي وميكن 

ذه الطريقة يف التفكري يف النهاية التكهن به. اإلنسان ميكنه أن يستوعب كيفية عمل األشياء وميكنه أن يغريها. ه

أدت إىل حتو  جمموعة من املفكرين الراديكاليني إىل الربوبية اليت ترفض األديان املنظمة وتدعو إىل التمسك بالعلم 

 .واملنطق. العلمانية واإلحلاد كانتا اخلطوات التالية املتوقعة هلذه األفكار

 ظهور طبقة من العلماء رفضوا كافة األديان واعتنقوا تطور العلم وتعارض مع الدين لديهم ما أدى إىل

اإلحلاد وبدؤوا الدعوة إىل أنظمة حكم علمانية ال تسمح للدين بالتدخل يف أمور احلياة العامة. ظهور نظرية 

داروين يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر عزز هذه الظاهرة وشجع الكثري على اإلحلاد معتمدين على 

يت تتعارض مع الفكر الديين الذي يؤكد أن الناس مجيعا من نسل آدم. ويبقى ان يف احلداثة بعد النظرية ال

 .1سوسيونفسي يتمثل يف الرغبة يف اجلديد وتكسري القدمي 

  :السياسة .3

معظم الفالسفة السياسيني يعتربون "ميكافيللي" و"هوبز" و"بودين"، والبعض قد يضيف لوثر أيضا،  

ريات يف الواقع السياسي ومهدوا الطريق للدراسات السياسية. أستوعب هؤالء حقيقة القوى كمفكرين نظروا للتغ

الفاعلة يف إيطاليا، أملانيا،بريطانيا وفرنسا وفسروا السياسة جبدلية فرقت بينها وبني القوى السياسية يف العصور 

                                                           

 1ستيفنتوملن: "كومسوبولس: األجندة المخفية للحداثة"،مطبعة جامع ةشيكاغو: شيكاغو1992.
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األنانية والسيطرة. ولكنهم أيضا اعرتفوا الوسطى والعصور القدمية. بصورة عامة، رؤوا أن السياسة هي ميدان القوة، 

بدور السلطة يف احلفاظ على النظام واألمن. "نيكولو ميكافيلي" يف كتابيه األمري واحلديث وفكره الواقعي أثر تأثريا 

بالغا على الفكر السياسي يف الغرب إىل احلد الذي ميكن فيه أن يقا  أنه أساس الفكر السياسي احلديث. فيما 

"توماس هوبز" بتطوير وتوسيع أفكار ميكافيللي يف فلسفته السياسية اليت نبع منها الفكر الليربايل الغريب بعد قام 

 .احلايل

أما يف عصر التنوير ظهرت نظريات سياسية جديدة من أمهها فكرة "العقد االجتماعي" املبنية على فكر 

اليت تفرق بني الدولة واحلكومة وتقو  بأن على "جان جاك روسو" واليت نظر هلا أيضا "مونتسكيو" و"جون لوك" و 

الشعب أن يتناز  عن بعض احلقوق للحكومة يف مقابل احلفاظ على األمان والنظام، إال أن هذا التناز  جيب أن 

 .يكون مبوافقة الشعب فيما أمساه" روسو ")العقد االجتماعي(. هذه النظرية أهلمت الثورة الفرنسية

صناعية تزايد التطور العمراين وظهرت الرأمسالية بقوة مما غري اجملتمع بشكل ملحوظ. و مع انتشار الثورة ال

خال  هذه الفرتة بدأ الفكر االشرتاكي بالتكون وحازت املاركسية على دعم الشعوب خصوصا من قبل الطبقة 

سياسية أخرى  العاملة. من قياديي هذا الفكر "كار  ماركس "و"فريدرك إنكلز". يف نفس الوقت بدأت حركات

بالتكون، منها الالسلطوية والنقابية واحلركات اليت تدعو إىل تعدد األحزاب وسيطرة الطبقة العاملة على السياسة 

 .1واالقتصاد

 تطور الحداثة عبر العصور -2

كان "هيغل" أو  فيلسوف وضع مفهوما واضحا للحداثة واستخدمه يف سياقات تارخيية للداللة على 

ينة، حيث ذكر بان احلداثة بدأت مع عصر التنوير، بفعل أولئك الذين اظهروا وعيا وبصرية، باعتبار حقبة زمنية مع

                                                           

 :متوفر على– 1996، ) إعداد وتعريب(،بريوت مقاربات في الحداثة و مابعد الحداثةحممد الشيخ ويوسف الطائري :1  
http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/5/444829.htm#sthash.hMhaMPHy.dpuf 
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إن هذا العصر "حد فاصل" و "مرحلة هنائية من التاريخ"، يف هذا العامل  وحاضرا يفهم على انه قيمومة الزمن 

 .احلاضر، انطالقا من أفق "األزمنة اجلديدة" اليت تشكل جتددا مستمرا

كما وضع "هيغل مدلوال للعالقة الداخلية القائمة بني احلداثة والعقالنية، وهو مدلو  امتد بذاته ح  

وصل إىل "ماكس فيرب". وقد استخدم "هيغل" مفهوم احلداثة ضمن اطر وسياقات تارخيية للداللة على "األزمنة 

وبدأ ، والزمن املعاش املرهون باملستقبل،  احلديثة" وهو هبذا مفهوم زمين يعرب عن القناعة باملستقبل الذي سبق

 .واملنفتح على اجلديد اآليت

منذ ذلك التاريخ ابتدأ تصوير التاريخ كعملية تفاعل منسقة وخالقة للمشاكل ومن هذه اللحظة أصبح 

 ."الزمن معاشا يف مواجهة القضايا اليت تطرح نفسها كسلطة نادرة، وبقو  آخر "كزمن يالحقنا

مكان أن حندد تارخيا موجزا وسريعا ملفهوم احلداثة، فيمكننا القو  بان املفهوم يعود إىل بداية وإذا كان باإل

 -:القرن التاسع عشر فقد ذكر هيغل بان األزمنة احلديثة ختص ثالثة قرون متت فيها حتوالت هامة وهي

 اكتشاف العامل اجلديد -1

 عصر النهضة -2

 عصر التنوير -3

 : اكتشاف العالم الجديد (1

حوالت الكربى، اليت بدأت منذ القرن السادس عشر، شكلت عتبة تارخيية هامة وانتقاال من هذه الت

 .القرون الوسطى إىل األزمنة احلديثة، وهي دالة على حقبة جديدة تشري إىل والدة عصر ومستقبل جديد
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لقضايا اليت منذ هذه احلقبة بدأ تصور التاريخ كتفاعلية متسقة خالقة، وأصبح الزمن معاشا يف مواجهة ا

هو احد املفاهيم اجلديدة اليت ابتدعها هيغل، اليت  Zeitgeist "تطرح نفسها، أو كزمن يالحقنا. " روح العصر

 .تسم احلاضر كلحظة عابرة تستهلك نفسها يف وعي التاريخ، ويف انتظار مستقبل خمتلف

لعامل اجلديد ينفتح على يقو  هيغل، "إن زمننا هو زمن والدة وزمن انتقا  إىل حقبة جديدة. وان ا

املستقبل ويولد حقبة تارخيية جديدة تستمر يف كل حلظة من حلظات احلاضر الذي يولد شيئا جديدا". و الوعي 

التارخيي باحلداثة يتضمن حتديدا للحدود بني الزمن القائم والزمن اجلديد، وتصبح احلقبة املعاصرة بداية للزمن 

، ومع الثورة الفرنسية، باعتباره حدا فاصال يكون قطيعة بني األزمنة احلديثة اجلديد الذي يبدأ مع عصر التنوير

واملاضي. كما شكلت القطيعة انفصاما وتوقفا وإزاحة له من جهة، وثورة معرفية كونت حتوال مفاجئا وحادا يف 

ع املاضي فحسب نظام املفاهيم واألشياء والعالقات االجتماعية من جهة أخرى. وهبذا فاحلداثة ليست قطيعة م

 . 1بل هي إلغاء له وتوليد حركة طليعية متقدمة

ويشكل مبدأ الذاتية، القاعدة األساسية للحداثة يف اجملا  الفلسفي الذي يعين أولوية الذات وانتصارها، 

حيث أصبح اإلنسان احلديث يرى صورته يف مرآة يتمثل العامل من خالهلا، واخذ يدرك نفسه كذات مستقلة 

عن الطبيعة، وهو ما دفع اإلنسان إىل السيطرة على الطبيعة وإخضاعها ملشيئته. كما أصبح اإلنسان ومتميزة 

يستمد يقينه من ذاته، وليس من عقيدة أو سلطة، غري سلطة ذاته. وليس كما كان عليه األمر يف القرون 

 .الوسطى

ع الذات دعاها هيغل بـ وحبسب هيغل، فان احلداثة شكلت ارتدادا إىل الذات وكونت بنية عالقة م

"الذاتية" أو "اآلنية"، أي حرية الذات، اليت هي بشكل عام مبدأ العامل )األزمنة احلديثة( وشرحها بـ "احلرية" حيث 

 ."قا :"إن مكون أمهية وعظمة عصرنا هو االعرتاف باحلرية "، ووصفها "بالروح وحقيقة كوهنا بذاهتا
                                                           

"، جملة العلوم االجتماعية، اجمللد الثامن اطروحة  ماكسفيبر "األخالق البرتستانتية وروح الرأسماليةجدلية الحوار حول أبراهيم احليدري:ا1  
 43الكويت ص  1990عشر،
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الفلسفية بعد أن وضع مبدأ الذاتية )الكوجيتو(: "أنا أفكر  وكان ديكارت أو  من أسس فكرة احلداثة

 -وخط فاصل بني عامل اآلهلة القدمي وعامل اإلنسان احلديث -إذن أنا موجود" كأساس للحقيقة وكقيمة مطلقة

 .وجعله مركز الكون

 ( فهو أو  من أسس احلداثة الفلسفية على مبدأ العقالنية، حيث قا 1716 -1646أما ال بتننز )

"إن لكل شيء سبب معقو " وهبذه املقولة تفتحت أبواب العامل احلديث اليت ساعدت اإلنسان على معرفة أسرار 

الكون واحلياة واملوجودات وكونت بديال علميا وعقالنيا لسلطة امليتافيزيقيا القدمية. ومع ذلك أصبح العلم هو 

 .الذي يعين النظرة الشمولية العامة لألشياءاملوجه الذي يقود الفلسفة احلديثة وظهور مفهوم "الكلية" 

كما إن العلم املموضع الذي اخذ يفك سحر الطبيعة، حرر يف ذات الوقت، الذات العارفة، وأصبحت 

احلرية الذاتية للفرد اليت قامت على هذه التصورات، تؤكد على حق الفرد يف التمييز بني األفعا  املتوقعة منه، فاخذ 

بشرط انسجامها مع راحة اآلخرين. وبذلك اكتسبت اإلرادة الذاتية استقالال طبقا للقوانني  يالحق الغايات ولكن

 .1العامة. وهكذا جتسدت احلداثة والعقيدة والدولة والعلم والفن واألخالق يف مبدأ الذاتية

 ( عصر التنوير والحداثة : 2

إن أصو  احلداثة تعود إىل الفكر والفلسفة ميثل عصر التنوير  مفتاح احلداثة وباهبا إىل العامل، على رغم  

اإلغريقية والديانة املسيحية والفلسفة اإلسالمية العقالنية ، فان كان أو  من صاغ مفهوما للتنوير عندما قا  "إن 

التنوير هو خروج اإلنسان عن قصوره الذي اقرتفه حبق نفسه وعجزه عن استخدام عقله إال بتوجيه من إنسان 

 .فكار التنوير ومبادئه تطورت الفلسفة العقالنية النقدية وفكرة التقدم االجتماعي وحقوق اإلنسانآخر".ونتيجة أل

                                                           

 نفسه املرجع   ظر إبراهيم احليدري،أن1  
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غري أن الصرح املعريف القومي للحداثة، الذي ظهر يف عصر التنوير و ظل ثابتا أو شبه ثابت أكثر من 

حلداثة وصرحه الفلسفي القومي قرنني، مل خيل من النقد والتجريح بل أكثر من ذلك، اخذ البعض بتقويض مشروع ا

الذي قام على العقالنية والتقدم االجتماعي والنقد. فمنذ بداية القرن العشرين مل تعد احلداثة تصمد أمام نقد 

": "عندما وقفت احلداثة أمام املقدس، 1الفاعلني االجتماعيني من رواد ما بعد احلداثة حيث يقو  "آالن تورين

ناقضه ومن داخل املؤسسة الدينية نفسها"، مبعىن آخر، فإهنا بالنقد أكسبت املقدس أثارت يف ذات الوقت، ما ي

لعقالنية وغائية التاريخ 7مناعة مضادة للتيارات اليت حاولت هتميشه حني قامت بتنصيب عدد من األوهام: 

 .والتقدم واآليديولوجيا، اليت أنتجت ما يدعى "باحلكايات التفسريية الكربى" لعصر التنوير

لقد رافقت هذه التحوالت املهمة مسات فكرية وفلسفية كربى يف مقدمتها أمهية العقل والعقالنية، حيث 

غدا العقل احلسايب والنقدي معيار كل معرفة وكذلك مرجعها احلاسم، كما أصبح العقل عقال أذاتيا، وبذلك 

صبحت هلا قوة فاعلة ودور حاسم يف استقلت البنيات املعرفية عن األهداف اليت رمست هلا وقامت من اجلها وأ

إصدار القرارات. وهبذا أصبحت شكال جديدا من السلطة أطلق عليها هابر ماس "السلطة التقنية" اليت هي يف 

الوقت ذاته وسيلة من وسائل الضبط واإلحباط ملا يرافقها من إيديولوجية  تكنوقراطية تكون األساس الذي يقوم 

 .عليه ترشيد السلوك

 هضة : عصر الن (2

يرجع ماكس فيرب عامل االجتماع االقتصادي األملاين املعروف، هذه التحوالت اليت قامت على طريق 

العقلنة إىل خاصية من خصوصيات الغرب، وذلك بسبب وجود رابط داخلي، وليس عرضيا، يُكون هذه الصريورة 

شروع الرأمسايل احلر واجلهاز البريوقراطي العقالنية اليت طورت العقل التجرييب احلديث والفنون والتمايز حو  امل

للدولة، فهما يتداخالن ويتشابكان معا يف وجهة نظر وظيفية، كما يفسر هذه التحوالت بكوهنا أنواعا من 

                                                           

 30، ص 1997ط ،، اجمللس األعلى للثقافة ، بريوت ،-، )ترمجة أنور مغيث( ، ب نقد الحداثةآالن تورين : 1  
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األنشطة العقلية )اقتصادية وإدارية(، اليت تتجه حنو غايات حمددة، بعد إن تالشت أشكا  احلياة التقليدية ملا قبل 

تقا  من النموذج الصناعي البسيط إىل النموذج الرأمسايل املعقد. وذلك بسبب السلوك ذي النزعة احلداثة، واالن

اإلنتاجية الذي عمل على تسارع منو الرأمسالية، واظهر، كما يقو  فيرب، "البحث عن النجوع" الذي حرضته على 

ه خلدمتها عن طريق الزهد والتقشف تكون واجبا ينذر اإلنسان نفس أنالنجاح الفردي، وتراكم الثروة اليت جيب 

واالدخار والشعور باملسؤولية ملضاعفتها بواسطة العمل الدؤوب. لقد كون هذا األسلوب العقالين الرشيد يف 

 .احلياة، ذهنية اقتصادية وجدت مبدأها األخالقي يف روح الرأمسالية

مسالية باهتمام كبري وأثارت مزيدا من لقد حظيت أراء ماكس فيرب حو  منو العقالنية والبريوقراطية يف الرأ

املناقشة واجلد ، بعد أن حتقق ما تنبأ به من توسيع رهيب وملحوظ يف العقالنية والبريوقراطية مما ال ميكن جتاهله 

أو نكرانه. فهي أصبحت من املالمح األساسية اليت تطبع اجملتمعات الصناعية املتقدمة، وخباصة الرأمسالية. وهذه 

من جديد تساؤالت عدة حو  القضايا اليت طرحها ماكس فيرب يف بداية القرن املاضي وتتمثل يف التطور  إمنا تثري

اهلائل يف حجم وكثافة وتعقد األجهزة البريوقراطية وتعقد الطرق واألساليب التكنولوجية وتعاظم قدرة التنظيمات 

سيطر عليها من خال  األشكا  املعقدة العقالنية الضخمة اليت أصبحت اليوم تتحكم يف الدو  والشعوب وت

لفنون اإلنتاج والتسويق ووسائل الدعاية واإلعالن واالتصا  املختلفة، وحتوهلا إىل جمتمعات استهالكية تنتج بضائع 

أكثر من احلاجة. وهبذا تنتج األجهزة التكنولوجية والفئات املسيطرة عليها تفوقا غري اعتيادي على الناس حبيث 

مقابل هذه القوة االقتصادية ملغيا متاما. وبإلغائها الفرد ُتصعد هذه القوة عنف اجملتمع ضد الطبيعة يصبح الفرد 

 .بقوة اكرب، وخيتفي الفرد من اجلهاز التكنولوجي الذي خيدمه
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 المبحث الثاني :ماهية  الحداثة وأسسها 

 تعريف الحداثة  -1

  أوال: التعريف اللغوي: 

ة يف مادة )حدث( نرى أن احلديث: نقيض القدمي، واحلديث: اخلرب يأيت على يف معاجم اللغة العربي 

 القليل والكثري، وجيمع على أحاديث على غري قياس. واحلدوث: كون الشيء بعد أن مل يكن...

 واستحدثت خرباً: أي وجدت خربا جديدا، وتقو : افعل هذا األمر حبدثانه وحبداثته أي: يف أوله وطراوته.

 وحديث السن وغلمان. 1: مولداتومستحدثات

ويف اللغات األجنبية )اإلجنليزية والفرنسية( جند أن كلمة حداثة لفظ أوريب املنشأ، ففي اإلجنليزية  

ومثلهما يف الفرنسية، والرتمجة العربية هلذين املصطلحني ختتلف من modernityو Modernism لفظان:

 حداثة إىل عصرية إىل معاصرة.

 مصطفي هدارة " يفرق يف الرتمجة بينهما على النحو التايل: فالدكتور" حممد

1- Modernity  تعين املعاصرة والعصرية، وتعين املعاصرة يف تعريفه أو تعبريه "إحداث تغيري وجتديد

 يف املفاهيم السائدة، واملرتاكمة عرب األجيا  نتيجة تغيري اجتماعي أو فكري أحدثه اختالف الزمن.

2- Modernism ب تعبريه تعين احلداثة اليت هي عنده مذهب أديب أو نظرية فكرية تدعو إىل التمرد فحس

 .2على الواقع، واالنقالب على القدمي املوروث بكل جوانبه وجماالته

                                                           

 .315ص 1975بريوت ،  –،دار احلضارة العربية 1دمي مرعشلي أسامة مرعشلي : الصحاح يف اللغة والعلوم :تقدمي الشيخ عبد اهلل العاليلي ،طن 1 
. نقال عن جملة احلرس الوطين ص 26ص 1992،  دار النحوي للنشر والتوزيع  1، طنظرية تقويم الحداثة انظر عدنان علي رضا النحوي:  2 
 .م1989نوفمرب  -.هـ 141( ربيع آخر 86عدد)3
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لفظًا دااًل على حب اجلديد، كما يد   Modernism وآخرون خيتلفون مع هدارة فيجعلون كلمة

 له داللة على مذهب احلداثة املعلوم يف األدب كما سيظهر. مصطلحاً  على العصرية، مث تطور ح  غدا

 .1فهي تصف الزمن الثاين هلذه احلقبة كما تصف حداثة األدب بكونه عصريا" Modernity أما كلمة

 –أو  األمر وبداءته  -الشباب  -فللمصطلح جذر عريب له داللة من حيث مشتقاته فهو يعين:اجلدة 

ىل غري ذلك من املعاين، لكنه عند الرتمجة من اللغة األجنبية إجنليزية كانت أو اخلرب إ –حدوث شيء مل يكن 

ينقل االضطراب  –يف نظري  –فرنسية جند اللبس والغموض واالضطراب والتفاوت واقعا ظاهرا، وهذا ال شك 

 والتفاوت إىل املفهوم والتعريف االصطالحي كما سنرى فيما يأيت من البحث إن شاء اهلل.

 :التعريف االصطالحي للحداثةثانيا 

 : من خال   كل ما ذكر سابقا  نستطيع القو   أن مفهوم احلداثة ميكن تعريفه من خال  النقاط التالية

إن احلداثة ليست جمموعة من الشكليات والعناوين ذات املضمون الضحل . وإمنا هي مرحلة تبلغها  -1

جلهود اليت يبذهلا أبناء اجملتمع يف سبيل اخلروج عن القصور الذي اجملتمعات من خال  عملية الرتاكم التارخيي ، وا

 . يقرتفه اإلنسان يف حق نفسه ، وعجزه عن استخدام عقله وإمكاناته يف سبيل البناء

وإن أكثر ما تتطلبه احلداثة للنمو والربوز يف أي حركة اجتماعية: احلرية مبعىن االستخدام العلين للعقل -2

قضاياه املختلفة. هلذا جند يف التجربة األوروبية أن هناك عالقة طردية تربط مستوى احلداثة مع يف أمور اجملتمع و 

 انبثاق مبادئ حقوق اإلنسان والفلسفة العقالنية وفكرة التقدم االجتماعي. 

العقالنية : وميكننا أن ندرك هذه الرؤية السوسيولوجية أيضا يف علم االجتماع النقدي، الذي طرح  -3

قة اجلدلية املباشرة بني تطور التفكري العقالين والتطور التكنولوجي ، الذي أدى إىل اهليمنة الشاملة على العال

                                                           

 92ص نفسه املرجع  عدنان رضا النحوي   1 
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العامل. حبيث مل يعد العامل يف ظلها سوى جما  للمراقبة واخلداع حيث حتولت مبادئ التنوير واحلداثة ، إىل ذرائع 

 سياسية متكاملة .

 ثـــــــة اصـــــــطالحا جنـــــــد أننـــــــا أمـــــــام كـــــــم هائـــــــل مـــــــن التعريفـــــــات :هلـــــــذا عنـــــــد حماولـــــــة وضـــــــع تعريـــــــف احلدا 

وللحداثـــة تعريفـــات عنـــد أهلهـــا األصـــليني الـــيت نشـــأ املصـــطلح بيـــنهم ويف بيئـــتهم، وهلـــا تعريفـــات عنـــد دعاهتـــا الـــذين 

 الغــــــــــــــــــــرب يف بلـــــــــــــــــــداننا، وكــــــــــــــــــــذلك عرفهـــــــــــــــــــا الرافضــــــــــــــــــــون هلـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن املســـــــــــــــــــلمني وغــــــــــــــــــــريهم. ميثلـــــــــــــــــــون

ة عنـد أهـل الغـرب تعـين: "جتسـد صـورة نسـق اجتمـاعي متكامـل، ومالمـح فعلى صعيد اللسان الغريب جنـد أن احلداثـ

وهــذا التعريــف  1نســق صــناعي مــنظم وآمــن وكالمهــا يقــوم علــى أســاس العقالنيــة يف خمتلــف املســتويات واالجتاهــات"

عنــد )مــاركس وإميــل دور كــامي، ومــاكس فيــرب(. وهــي عنــد "جيــدن": تتمثــل يف نســق مــن االنقطاعــات التارخييــة عــن 

 ". 2راحل السابقة حيث هتيمن التقاليد والعقائد ذات الطابع الشمويل الكنسيامل

ويعرف الفيلسوف األملاين " كانت " احلداثة يف سياق إجابته عن سؤا  ما األنوار فيقو : "األنوار أن 

انت( من وباعتبار أن )ك 3خيرج اإلنسان من حالة الوصاية اليت تتمثل يف استخدام فكره دون توجيه من غريه".

آباء احلداثة الغربية فإنه يؤكد "يف كل أعماله أن شرط التنوير واحلداثة هو احلرية.... مبعىن أن العقل جيب أن 

 .4يتحرر من سلطة املقدس ورجا  الكهنوت والكنيسة وأصنام العقل"

 5عليه" ويعرف )روالن بارت( احلداثة بأهنا "انفجار معريف مل يتوصل اإلنسان املعاصر إىل السيطرة

ويصف لنا )جوس أورتيكا كاسيت( احلداثة قائال: "إن احلداثة هدم تقدمي لكل القيم اإلنسانية اليت كانت سائدة 

                                                           

 2(ص34عدد )-،  جملة فكر ونقد  مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثةعلي وطفة:  1 
 2 املرجع  نفسه ص 11
 3.املرجع  نفسه ص 11
 4 املرجع  نفسه ص 11

 5عدنان علي رضا النحوي : تقويم نظرية الحداثة ، ط1، دار النحوي للنشر والتوزيع السعودية ، 1992ص 35 



 الفصل الثاني                                                                           تطور الحداثة

92 

 

 1يف األدب الرومانسي والطبيعي، وأهنا ال تعيد صياغة الشكل فقط بل تأخذ الفن إىل ظلمات الفوضى واليأس"

د احلداثة "تستبد  فكرة اهلل بفكرة العلم، وتقصر االعتقادات واحلداثة عند)تورين( باختصار كما يقو  يف كتابه نق

 2الدينية على احلياة اخلاصة بكل فرد".

هذه التعريفات جزء من كل مما ورد على ألسنة أهل احلداثة من الغربيني على اختالف مشارهبم 

 واجتاهاهتم، وهي تشري يف مجلتها إىل عدة معان تبدو ظاهرة منها:

رة ال تقتصر على اجلانب األديب فقط كما تصور البعض، إمنا هي نظرية وفلسفة تعم أن احلداثة فك *

وتشمل كافة اجلوانب احلياتية اجتماعية كانت أم معرفية أم صناعية أم غريها، وبالتايل فاحلداثيون يقدمون تصورا 

 هداما حلياة الناس يشمل خمتلف نواحيها.

هو العقل والعقالنية اليت هتدر معها كل ما ال يدركه العقل، أن األساس الذي تقوم عليه فكرة احلداثة 

 فالعقل املتحرر من كل سلطان هو معيار أهل احلداثة بل هو السلطان احلاكم على األشياء.

احلداثة معاكسة مع املاضي وانقطاع عنه، فهي انفصا  للحديث عن القدمي، بل هي ثورة على كل قدمي مقدس  *

 أو غري مقدس.

 احلرية املطلقة اليت ال يقف يف طريقها ضابط، وال حيكمها شيء. إهنا  *

 أن احلداثة ال تتحقق إال حبركة اإلنسان حرا طليقا دون وصاية عليه من أي جهة. *

 

 

                                                           

 1  علي وظفة ،  املرجع  نفسه ص 35
 16صنفسه ،  املرجع حممد الشيخ ويوسف الطائري ،    2
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 تعريف الحداثة عند دعاتها في بالد اإلسالم:

ارنة بني تعريفها سنحظى هنا بتعريفات كثرية لدى احلداثيني العرب نذكرها مث نعلق عليها مث نعقد مق

 عندهم عند أهل الغرب، لنخرج من هذه املقارنة بفوائد تظهر لنا كثريا من احلقائق يف هذا البحث.

احلداثة عند أدونيس يف كتابه الثابت والتحو : "هي الصراع بني النظام القائم على السلفية، والرغبة العاملة لتغيري  

"ال ميكن أن تنهض احلياة العربية، ويبدع اإلنسان العريب إذا مل تنهدم  ، مث يذكر يف ذات الكتاب أنه1هذا النظام"

 .2البنية التقليدية السائدة للفكر العريب، ويتخلص من املبىن الديين التقليدي االتباعي"

ويرى جابر عصفور أن احلداثة: "البحث املستمر للتعريف على أسرار الكون من خال  التعمق يف 

يطرة عليها وتطوير املعرفة هبا، ومن مث االرتقاء الدائم مبوضع اإلنسان من األرض، أما اكتشاف الطبيعة والس

سياسيا واجتماعيا فاحلداثة تعين الصياغة املتجددة للمبادئ واألنظمة اليت تنتقل بعالقات اجملتمع من مستوى 

ومن االستهالك إىل اإلنتاج، ومن  الضرورة إىل احلرية، من االستغال  إىل العدالة، ومن التبعية إىل االستقال  و

سطوة القبيلة أو العائلة أو الطائفة إىل الدولة احلديثة ومن الدولة التسلطية إىل الدميقراطية ) تعين احلداثة اإلبداع 

ويرى ناصيف أن احلداثة "هي حالة خروج من التقاليد  3الذي هو نقيض اإلتباع، والعقل الذي هو نقيض النقل".

وأنقل  4وتتحدد احلداثة يف هذا املعىن بعالقتها التناقضية مع ما يسمى بالتقليد أو الرتاث أو املاضي وحالة جتديد،

 هلنا عدة فقرات من مقا  لكاتب حداثي ميجد احلداثة ويعمل على تأصيلها يف الواقع العريب يقو  عن احلداثة:

                                                           
 8الثابت واملتحو  ص.السعودية ، نقال عن ألدونيس،  –، دار األندلس اخلضراء 1، ط  الحداثة في ميزان اإلسالمعوض القرين:   1
( نوفمرب 86العدد) ،نقال عن جملة احلرس الوطين ، 26ص 1992، دار النحوي للنشر و التوزيع، 1،طنظرية تقويم الحداثةعلي رضا النحوي: 2

 35، ص1989
 

 
 3ص ( من موقع حممد عابد اجلابري 34جملة فكر ونقد، العدد )2، ص مقاربات في مفهومي الحداثة و ما بعد الحداثةعلي وطفة :   3
 5ص  نفسه املرجع   4
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ا اندراج دون أوهام يف العاملية واحلضارة املادية أهنا تغيري يف كل االجتاهات لبىن الواقع والفكر العربيني، إهن 

 وأولوياهتا، هي إهناء اخلصوصية وهذا الرتاث.

احلداثة تعين ظهور الفردية والوعي الفردي املستقل واالهتمامات اخلاصة، وذلك بالقياس إىل اجملتمع 

 التقليدي الذي يتميز بالطابع السحري الديين.

جتديد يسم الظاهرة االجتماعية، وهي حماولة دائمة هلدم القدمي وهي صيغة انفصا  وإبداع فردي و 

 .1وتدمريه

احلداثة هي حالة والدة جديدة لعامل حيكمه العقل، وتسوده العقالنية، وبعبارة أخرى احلداثة وضعية 

تماعية، اجتماعية وحضارية جتعل من العقل والعقالنية املبدأ األساس الذي يعتمد يف جما  احلياة الشخصية واالج

وهذا يقتضي وجود حالة رفض جلميع العقائد والتصورات وأشكا  التنظيم االجتماعي اليت ال تستند إىل أسس 

 .2عقلية أو علمية

واحلداثة عند كما  أبو أديب هي:  "احلداثة انقطاع معريف ذلك أن مصادرها املعرفية ال تكمن يف 

بعة، أو يف اللغة املؤسساتية، والفكر الديين، وكون اهلل مركز املصادر املعرفية للرتاث، يف كتب ابن خلدون األر 

الوجود، وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفين، وكون الفن حماكاة للعامل اخلارجي، احلداثة انقطاع، ألن 

سلطة مصادرها املعرفية هي اللغة البكر، والفكر العلماين، وكون اإلنسان مركز الوجود، وكون الشعب اخلاضع لل

 3إذا كان مثة معرفة يقينية، وكون الفن خلقا لواقع جديد -اليقينية مدار النشاط الفين، وكون الداخل مصدر املعرفة

                                                           

 12ص ،  ر  نفسه املرجع  علي وطفة ،  1 
 .16، 15ص ص املرجع نفسه ،   2
 .39ص  املرجع نفسه ، 3
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لو تأملنا ونظرنا  يف التعريفات السابقة وما سبقها من تعريفات الغربيني للحداثة ميكن إن نلمس من 

بني الفريقني . وكالمها يقرر أن احلداثة فكرة ضد الدين، خالهلا  نوع من  االتفاق شبه الكامل يف معىن احلداثة 

وضد الرتاث، وضد القدمي، وأهنا حترر مطلق من القيود الضابطة من دين أو خلق أو ح  عرف اجتماعي قبلته 

 األذواق السليمة.

والفكري التارخيي ليد   الثقايف حتديث وجتديد ما هو قدمي وهو مصطلح يربز يف اجملا  العصرنة أو احلداثة

ة. بشكل مبسط، ميكن تقسيم بشكل خاص يف مرحلة العصور احلديث أوروبا على مرحلة التطور اليت طبعت

       والعصر ما بعد احلديث العصر احلديث ،وسطىالعصور ال ،التاريخ القدمي ،ما قبل التاريخ التاريخ إىل مخسة أجزاء:

مذهلة، معلومات عن موقعنا  اكتشافات علمية معظم احلياة احلديثة تغذت من مصادر متعددة:

، وغريها. كل هذا خيلق بيئات تكنولوجيااليت حولت املعرفة بالعلوم إىل  الصناعة مكننة وتصورنا عنه، الفضاء من

، ودينية وسياسية اجتماعية ار واجتاهاتجديدة للبشر ويدمر القدمية، فهو يعجل حركة احلياة، يبلور أفك

ة، يعقرد العالقات بني الناس وبعضهم وبني الناس واملؤسسات املختلفة، يزيد أو يغري جديد وسلطات قوى يكون

 1م املوروثة منذ األز .ويفصل املاليني من البشر عن تارخيهم وعاداهت الصراعات الطبقية اجتاهات

 أسس الحداثة -2 

 أن ننتبه إىل مالحظتني مهمتني: اية ال بديف البد   

عن الثقافة والفكر اإلسالمي أبدا، فمفهوم احلداثة، الذي يعين التحديث  مصطلح احلداثة ليس غريبا -1

رآنية كما يف قوله تعاىل مثال والتطوير حسب حاجة البشرية يف الزمان واملكان، تردد يف الكثري من النصوص الق

                                                           
 .1981مارشا  بريمان: "كل ما هو صلد يذوب يف اهلواء: اختبار احلداثة" ينظر1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A
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وإذا كان مفهوم احلداثة يعتمد العقل أوال، فان القران الكرمي حتدث عن  1}ألحل لكم بعض الذي حرم عليكم{

العقل مبا مل يتحدث عن أي خملوق آخر مثله، ولقد وصف اهلل تعاىل يف حديث قدسي العقل بأنه أعظم ما 

خلق اهلل العقل قا  له: اقبل فاقبل، مث قا  له: أدبر فأدبر، فقا : وعزيت خلق، فعن رسو  اهلل )ص( انه قا  }ملا 

ما خلقت خلقا هو أحب إيل منك، بك آخذ وبك أعطي، لك الثواب وعليك العقاب{ فيما يقو  أمري املؤمنني 

 ئن العقو {.علي بن ايب طالب عليه السالم عن فلسفة بعثة الرسل واألنبياء من قبل اهلل تعاىل }ليثريوا هلم دفا

كما أن قوله عليه السالم }من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون{ أعظم 

قاعدة يشاد عليها مفهوم احلداثة، وكذلك قوله }ال تقسروا أوالدكم على أخالقكم، فإهنم خلقوا لغري زمانكم{ 

ن اجملتمعات بسبب اتساع اهلوة والفاصلة بني األجيا ، والذي الغي فيه صراع األجيا  الذي ابتليت به الكثري م

 ليس يف حساب الزمن، وإمنا يف حساب الوعي واملعرفة وتنمية العقل واإلدراك .

احلداثة  تعتمد أوال وأخريا على العقل، ولذلك فليس للعاطفة موقع يف املفهوم، بل على العكس من -2

أو على األقل إىل احلفاظ على ما هو موجود، رافضة أي نوع من ذلك، فان العاطفة عادة ما جتنح إىل املاضي 

أنواع التغيري والتجديد واحلداثة، واىل هذا املعىن أشار القرآن الكرمي يف أكثر من آية متحدثا عن موقف األمم من 

الزمكانية  بعثات األنبياء والرسل اليت هتدف عادة إىل حتديث اجملتمع وتطوير مفاهيمه ورؤاه وقيمه حسب احلاجة

بل أهنم يتهمون الرسل واألنبياء بأهنم يسعون لتغيري املوروث  2بقوله عز وجل }حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا{

وهذا، بزعمهم يتعارض وثوابتهم املقدسة، و يتسبب  3بقوهلم }قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا{

 بتدمريهم اثر  يف تغيري منط تفكريهم.

 ، هو الذي يقود إىل احلداثة، أما العاطفة فال تقود إليه بأي شكل من األشكا .العقل إذن

                                                           

 سورة آ  عمران  50اآلية  1 
 من سورة املائدة  104اآلية  2 
 يونس  من سورة  78اآلية  3 
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 وعليه سار الغرب باجتاه احلداثة يوم أن: 

 الذي يهدي إىل الفكر السليم، والتجربة اليت تنتهي إىل اإلنتاج العلمي الدقيق. اعتمد العقل -01

 ة، حيث ال يستطيع اإلنسان أن يتخلى عنها باملطلق.وعدم استحضارها إال عند الضرور  ترك العاطفة جانبا -02

مع )الدين املزيف( واملقدسات غري املنطقية وسيطرة الكنيسة اليت   اعتمد التنوير كمنهج يتعارض ويتناقض -3

 كانت تعتمد العواطف املزيفة والدين املزيف كأداة لبسط سيطرهتا على إتباعها وخداع الناس وتضليله

 نوير، والعلماء كقادة هلذا التنوير.العلم كأداة للت-4

التحو  من االستهالك إىل اإلنتاج، فمجتمع احلداثة جمتمع منتج، سواء على صعيد الفكر والثقافة أو على -5

 صعيد املدنية والتكنولوجيا وغري ذلك.

 ومن الواضح فان من عالمات اجملتمع املستهلك حسب رأي الباحثني واملتابعني هي :

تهلك غري متحرك، اتكايل ومتقوقع، ويكتفي، عادة، بإنتاج نفسه، ويكتفي أفراده قانونيا يف اجملتمع املس .1

 وظيفة ثابتة فرضت عليهم، أما احلركية االجتماعية واملهنية فقد تكون حمط شبهة.

اجملتمع املستهلك معادي للتجديد، إذ ينظر فيه إىل االبتكار التقين والفكري على انه جمرد فضو  ال  .2

من ورائه، وينظر إىل التجديد بوصفه بلبلة، فالسنن والعادات والتقاليد والسلوك تنتقل من جيل إىل جيل،  طائل

 وفق تقليد حتف به املعتقدات، وان أي سلوك جبانب السائد هو سلوك مرفوض.

، اجملتمع املستهلك مقطع، إذ تنحصر حركة األفكار واألشخاص فيه ضمن اطر هي أشبه بالقنوات املغلقة .3

فال يسود االنسجام بني أفراده بفعل شبكة مشرتكة من اإلعالم أو التعليم مثال، لذلك يشكل التنافر الذي يسود 

 اجملتمع عائقا حيو  دون قيام اقتصاد تباديل حقيقي.
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غري متسامح، ميارس على إفراده رقابة صارمة، حيث ينظر إىل االستقاللية الفكرية  اجملتمع املستهلك .4

 ة على التفكك والفساد.بوصفها إمار 

خيضع للوصاية ومتارس عليه اإلقطاعيات السياسية أو الدينية اليت تتحكم مبجمل  اجملتمع املستهلك .5

األنشطة االجتماعية فيه، والرتتيب فيه مقدس، ويدعي اجملتمع انه يعرف يقينا ما يصلح لألفراد أكثر من األفراد 

 أنفسهم.

العرف هو الذي حيدد فيه مقادير وأشكا  اإلنتاج والتباد   اجملتمع املستهلك ذو اقتصاد مكبل، .6

واالستثمار، فاملرجعية فيه هي سلطة الوصاية ال املبادرة والتنافسية مما ميت إىل تنظيم النشاط أو تقسيم العمل، 

 فيسود اجملتمع الركون إىل املداخل الظرفية.

ج اخلريات فيه يكون حتت سيطرة القيمني اجملتمع املستهلك ذو اقتصاد خاضع للهيمنة، ذلك، إن إنتا  .7

على السلطة سواء كانوا من الداخل أو اخلارج، وال ميتلك سكان البلد األصليون القدرة على استغال  مواردهم 

 بأنفسهم، وعليهم إما أن يرتكوها دون استغال  وإما أن يستنجدوا باخلارج الستغالهلا.

لنظافة فيه بدائية واملرض يسبب الكوارث وتسود فيه نسبة اجملتمع املستهلك يتميز بصحة عامة هشة، ا .8

 وفيات مرتفعة ويستسلم لألوبئة واألمراض.

اجملتمع املستهلك تسوده معدالت والدة مرتفعة حيث تعوض معدالت الوفيات يف األطفا  مبعدالت  .9

مشروعا حيويا بل تنتقل  خصوبة مرتفعة غري مسؤولة، فاحلياة يف مثل هذه اجملتمعات ال تستمر وال تورث بوصفها

 وكأهنا عدوى حمتمة.

اجملتمع املستهلك حاجة، إذ ال يتوافر فيه لنسبة كبرية من السكان احلد األدىن الضروري للبقاء وهؤالء  .10

 ليسوا مبنحى من الفاقة.

اجملتمع املستهلك تشنجي، فحينما تكون شرعية السلطة موضوع اعرتاض تصبح هذه األخرية عاجزة عن  .11

من وعن كسر احللقة املفرغة لتصفية احلسابات الفردية والعشائرية والقبيلة، وحا  انعدام األمن تعوق بل ضمان األ



 الفصل الثاني                                                                           تطور الحداثة

99 

 

متنع أي ختطيط اقتصادي مستقبلي وأي استثمار، وجيد اجملتمع يف صراعاته االثنية أو الطائفية خمرجا ملصاعبه 

 الداخلية.السياسية واالقتصادية واالجتماعية مما يطيل من عمر تشنجاته 

الذي أطلقه املثقفون األوربيون من أمثا  ديكارت  ولقد بدا هذا التحو  يف جمتمع احلداثة بالفكر التنويري

واليبنز وكانط وروسو وفولتري ومونتسكيو وغريهم ، هذا على صعيد الفكر، أما على الصعيد املدين فقد بدا بالثورة 

لقت يف اجنلرتا منتصف القرن الثامن عشر، واليت غريت وجه العامل بشكل  الصناعية، وقبلها الثورة الزراعية، اليت انط

كبري.وليس يف ذلك أي نقاش، حبيث أن املشكلة بدأت عندما تضخمت احلداثة عندهم ما تسبب بطغيان العقل 

اءت اجملرد عن العاطفة، وهو األمر الذي ال ميكن إلنسان أن يتخلى عنه، فبدأت تتضخم عندهم األنانية اليت ج

على حساب األخر، املسيحي أوال مث املسلم، أي الغريب أوال مث الشرقي، لدرجة أن احلداثة راحت تعين عندهم 

املصاحل الذاتية واألنانية ح  لو حتققت على حساب معاناة األخر وجوعه ومرضه وفقره وختلفه، ولذلك تضخم 

 الثراء عندهم على حساب التضخم يف الفقر عند اآلخرين.

رد جمتمع احلداثة عن األخالق هو الذي سبب طغيان املادة والتفكري املادي على مفهوم احلداثة إن جت

االجيايب، فإذ بأدوات كاحلروب والتدمري والغزو واالحتال  والتجويع وغري ذلك، تسيطر على تفكري جمتمع احلداثة 

شن جمتمع احلداثة احلروب تارة للسيطرة على لترتاجع قيم مثل العدالة واملنطق والتعاون واملساواة إىل الوراء، ف

خريات الشعوب الضعيفة وأخرى لتسويق نتاجه احلريب، كما انه جلأ مثال إىل رمي منتوجه الزراعي الفائض يف 

البحر ليحافظ على أسعاره العاملية وهي السياسة احليوانية الظاملة اليت جاءت على حساب الشعوب اجلائعة 

 الذي أنتج مشكلة ما بات يعرف بالشما  واجلنوب.والفقرية، وهو األمر 

وعلى الرغم من أن جمتمع احلداثة يبذ  اليوم جهودا كبرية وخمتلفة للقضاء على كل الظواهر السلبية اليت 

أنتجتها عملية الفصل بني احلداثة واألخالق، كما هو احلا  بالنسبة إىل جمموعة الدو  الثمان الصناعية الكربى يف 
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إال أن املشكلة الزالت على حاهلا، الن جمتمع احلداثة ال زا  يرفض اخلوض يف أصل املشكلة وجذورها، العامل، 

 التوصل إىل حلو  جذرية وحقيقية. وإمنا يلف ويدور حوهلا، ما حيو  بينه وبني

إن احلداثة املتجردة عن العاطفة، أو لنقل األخالق حتديدا، هي اليت خلقت عندهم ما امساه الرئيس 

األمريكي "باراك اوباما" وهو يتحدث عن املشكلة االقتصادية العويصة اليت متر هبا الواليات املتحدة وعموم الغرب 

والعامل، باجلشع الذي أنتج كل هذه الطبقية االقتصادية ح  يف اجملتمع الواحد، األمريكي مثال، واليت أنتجت 

 .1بدورها الطبقية االجتماعية

  يشهد إىل اآلن حضور مفهوم احلداثة بشكل سليم، فان ذلك يعود إىل ما يلي:أما يف الشرق، الذي مل

 لقد لبس الشرق قشرة احلضارة، أما الروح فال زالت تعيش أوىل  جاهليتها. -1

لقد استورد املصطلح ومل يستورد اجلـوهر، ولـذلك كـان التيـه يف  ضـبط يف املفهـوم .ولعـل مـن أوضـح صـور التيـه هـو  

ـــة يف الغـــرب يعـــين )الوطنيـــة( بينمـــا االســـترياد ملفهـــوم ـــاملقلوب وبشـــكل مشـــوه، مفهـــوم القومي ي القوميـــة والعلمانيـــة ب

اســرتاده علــى عكــس معنــاه جــاء ليثــري يف اجملتمــع العنصــرية البغيضــة الــيت بــدأت مالحمهــا تنتشــر منــذ أن اســتورد هــذا 

 .( مـــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــرب مبعنـــــــــــــــــــــــاه اخلطـــــــــــــــــــــــأ ، مـــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــبب بتمزقـــــــــــــــــــــــه وتفتتـــــــــــــــــــــــهاملفهـــــــــــــــــــــــوم )القوميـــــــــــــــــــــــة

العلمانية، اليت تعين احليادية يف املوقف مـن الـدين، فقـد اسـتورده املثقـف الشـرقي مبعـىن )العـداء للـدين( مـا سـبب  أما

 2سقوط التيار الليربايل يف اهلاوية، فيما وظفه احلاكم )العلماين( خلدمة السياسة أسوأ توظيف. 

ون، فمثال أن احلداثة ال ميكن أن تتحقق لقد استورد املصطلح جمردا، وهو اخلطأ الكبري الذي ارتكبه املثقف -2

إال باستعداء الدين وإعالن احلرب على الرتاث وإلغاء املوروث االجتماعي والثقايف للشعوب، ناسني بأن لكل 

جمتمع حقائقه ومكوناته ووقائعه ال ميكن جتاهلها أبدا ملن يريد أن حيقق التغيري االجيايب، طبعا بغض النظر عن 

                                                           
  40صاملرجع نفسه  ، علي رضا النحوي:نظرية تقومي احلداثة،  1
 43ص  املرجع نفسه ،  2
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من عدمها، إال أن العالج الذي ال يأخذها بنظر االعتبار سيفشل بكل تأكيد، وهذا ما  صحة هذه احلقائق

 حصل وحيصل للكثري من احلركات التغيريية يف العامل الشرقي.

مـن قبـل  الشـعوب فـإذا هبـا تقـف ضـد احلداثـة وضـد كـل مـا  هذا املوقـف مـن املثقفـني أنـتج ردة فعـل عنيفـة -3

 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليما. هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وان كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحا

لقد رفضت هذه الشعوب أن تتعامل مع الغرب كتجربة إنسانية كأية جتربة أخـرى علـى مـر تـاريخ البشـرية، فنسـيت، 

ــتعلم مــن اآلخــرين مــن خــال  الســري يف  مــثال، قــو  اهلل عــز وجــل يف حمكــم كتابــه الكــرمي حيــث فيــه اإلنســان علــى ال

 1قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا{.األرض بقوله تعاىل }أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم 

ويف حماولة من هذه الشعوب للتحصن ضد )احلداثة( اليت تعين العقل والتنوير، اندفعت باجتاه املاضي  -4

أكثر فأكثر، وكذلك صوب الغيبيات املفرطة واخلرافات وخلط الدين بالرتاث وكل ما حياكي العاطفة على حساب 

شكاهلا وعند خمتلف األديان واملذاهب، كل حسب معتقداته، وتراجع العقل العقل، فانتشرت السلفية بكل إ

 والتنوير بدرجة مرعبة.

إن الشعوب سوف لن حتقق التقدم احلضاري املرجو إال إذا عادت إىل أصو  مفاهيم احلداثة واليت كانت  -5

 قد استوعبتها زمن فجر الرسالة احملمدية، واليت تعتمد القيم واملبادئ التالية:

 حلرية والكرامة، فال حداثة مع العبودية، وال جتديد مع الذ .ا -

العد  واإلحسان، فالظلم ال يساعد على بناء جمتمع احلداثة، والديكتاتورية تقف حائال دون التجديد  -

 والتطوير، وان عسكرة اجملتمع يلغي مفهوم احلداثة.

ات العسكرية( والتآمر وتدبري األمور التداو  السلمي للسلطة، فالتوريث والسرقات املسلحة )االنقالب -

بالليل للوصو  إىل السلطة بال تفويض من الناس، وبالضد من إرادهتم احلرة، ال يساهم يف بناء جمتمع احلداثة 

                                                           

 من سورة  احلج   46اآلية   -1 
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أبدا.كما أن احملاصصة اليت حترم الكفاءة املستقلة من خدمة البلد واجملتمع، فتقصيها عن املوقع املناسب الذي 

 دارة، إن كل ذلك ال يساهم يف بناء جمتمع احلداثة.عادة ما تتبوأه جب

تكافؤ الفرص، فاحتكار الفرص على أساس طائفي أو عنصري أو حزيب أو مناطقي يدمر كل احملاوالت  -

الرامية إىل بناء جمتمع احلداثة، الن كل ذلك يأدي العقل والفكر واإلرادة، وصدق أمري املؤمنني عليه السالم عندما 

 امرئ ما حيسنه{.قا  }قيمة كل 

*إلغاء التمييز بكل أشكاله، ألنه يضيع فرص التقدم على من يستحق أو يقدر، وكذلك يضيع اخلدمة العامة على  -

 من يستحق إن يتبوأ موقعا ما يف زمن ما.

*املواطنة كقيمة عليا للتمايز وليس للتمييز، فاحملسوبيات واحلزبيات الضيقة تقضي على التميز وعلى خمتلف  -

 عدة.األص

 *احرتام حقوق اإلنسان، فاملواطن املسحوقة حقوقه واملهدورة كرامته ال يشارك يف بناء جمتمع احلداثة. -

 *حرية التعبري والفكر واالعتقاد، وإلغاء كل أشكا  عبادة الشخصية وتاليه الرمز وتقديس الزعيم. -

ذلك من سنن اهلل تعاىل اليت خلقها لفائدة  وثقافة التسامح، فان كل *التعددية والتنوع والتعايش واالعرتاف باألخر -

 اإلنسان، فلماذا جيتهد البعض ويكابر إللغائها والقفز عليها أو عدم االعرتاف هبا؟.

ال تساهم يف بناء جمتمع منسجم، وهي أو  شروط بناء جمتمع  *اإلخوة، فاالستعداء واالقتتا  والنظرة الفوقية -

 احلداثة.

 مع، وتعليمه العمل بروح الفريق لنبذ األنانية والوصولية وحب الذات.*إشاعة روح التعاون يف اجملت -

 املساواة يف احلقوق والواجبات، من كل حسب قدرته وإنتاجه وتفاعله وتشاركيته. -

 ترسيخ نظام املؤسسات يف اجملتمع، والسعي إللغاء نظام الفردية على خمتلف األصعدة. -
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والصدق، عند اختيار الرجل املناسب يف املكان املناسب، وحماربة  اعتماد قيم مثل النزاهة واخلربة والكفاءة  -

 كل أنواع الفساد املايل واإلداري.

والتحقيق والعلمية يف اجملتمع، ما يساعد على حتويله إىل جمتمع منتج  التشجيع على مبدأ البحث والتدقيق -

علم كمعيار، والعلماء كقادة هلذا التحو ، لألفكار اليت تنتهي إىل املشاريع العلمية الرصينة، من خال  اعتماد ال

 فان ما يؤسف له حقا، هو إننا نقتل العلماء ونغتا  الكفاءات، كما فعل النظام البائد عندما قتل احد ابرز

فالسفة العصر احلديث واقصد به الشهيد السيد حممد باقر الصدر، يف الوقت الذي حيرتم فيه الغرب علماءه 

 وكفاءاته وخرباته.

والتعارف واخلالف واجلدا ، ونبذ العنف واإلرهاب والقتل   وار كسالح وحيد للتواصل والتفاهماحل -

إن كل ذلك حباجة إىل إعادة النظر يف املناهج التعليمية والرتبوية، لتجديدها  كسالح لتحديد العالقة بني الفرقاء.

 نسانية، ال فرق.من اجل أن تواكب الزمن، إما  على صعيد مناهج العلوم العلمية أو اإل

االنتقا  بـالعيش يف املاضـي إىل احلاضـر واملسـتقبل، فدولـة احلداثـة ال تبنيهـا العقـو  الـيت تعـيش يف املاضـي،  -

ــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــتقبلية واضــــــــــــــــــــحة. ــــــــــــــــــــك رؤي ــــــــــــــــــــيت متتل ــــــــــــــــــــع إىل املســــــــــــــــــــتقبل، وال ــــــــــــــــــــيت تتطل  وإمنــــــــــــــــــــا العقــــــــــــــــــــو  ال

رف واملعـــارك الومهيـــة بـــني فئـــات إن العـــيش يف املاضـــي هـــو الـــذي ينـــتج كـــل هـــذا اجلهـــل والتعنـــت والتزمـــت والتطـــ   

 اجملتمع الواحد.

وليس املقصود بذلك هو أن ال نقرا التاريخ أو ال نعود إىل املاضي كدروس وجتارب وعرب نستفيد منها  -

حلاضرنا ومستقبلنا، أبدا، وإمنا املقصود هو إن ال نقف عند املاضي ونظل نراوح يف أماكننا اليت اختذناها يف 

اخلطأ الكبري الذي جيب إن نصححه برؤية جديدة للتاريخ وبطريقة متجددة يف التعامل مع التاريخ، فذلك هو 

 املاضي.

الذي بعثه اهلل تعاىل، وبني الرتاث والتفسري والرتاكمات التارخيية  أخريا جيب أن نفرق بني الدين -

 واالجتهادات الفردية  مهما عظمت.
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دين العقل وليس دين اخلرافات والغيبيات اجملردة  كما أهنال بد من  التذكر دائما بان اإلسالم هو

 واألحالم والعواطف اجلياشة.

 المبحث الثالث : رواد الحداثة 

 رواد الحداثة عند الغرب  -1

ظهر تيار احلداثة يف الغرب نتيجة للمد الطبيعي الذي دخلته أوروبا منذ العصور الوثنية يف العهدين 

عصر الظلمات ، مرورا بالعصور املتالحقة اليت تزامحت بكل أنواع املذاهب الفكرية  اليوناين والروماين ، امتدادا إىل

، والفلسفات الوثنية املتناقضة واملتالحقة ، وقد كان كل مذهب عبارة عن ردة فعل ملذهب سابق ، وكل مذهب 

 . من هذه املذاهب كان حيمل يف ذاته عناصر اندثاره وفنائه

والتيارات الفكرية بدءا من اعتناق الوثنية ، وانتهاء باالنفجار الفكري لقد عشق الغرب ش  املذاهب 

اليائس الذي عرف باحلداثة ، مرورا باملسيحية وما ترتب عليها من مفاسد الكنيسة وظلمها وظالمها ، وبالطبيعة 

لكفر واإلحلاد باهلل كفرا اليت هجرها شعراؤها وكتاهبا ليعشقوا الواقعية املزيفة اليت ما لبثوا أن هجروها هربا إىل ا

صرحيا جاهرا ، مث حتولوا بكفرهم حاملينه من بعد يأس على كواهلهم باحثني عن اخلالص الذي ينتشلهم من 

غرقهم اإلحلادي ليجدوا أنفسهم حتت وطئة املادية التارخيية ، واجلدلية السفسطائية ، غري أهنم مل جيدوا ضالتهم 

يلقوا بأنفسهم يف أحضان الفن  ، ولكنهم مل تستقر هلم حا  فتخبطوا خبط عشواء فيما حبثوا عنه فارتدوا هاربني ل

ح  استقر هبم السبيل إىل مهاوي الوجودية اليت كشفت عن كل شيء فجعلت احلرية فوضى ، وااللتزام تفلتا ، 

 واإلميان باألشياء كفرا .
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يبا حيطم كل شيء ، حيطم كل قيمة ، فلم يعد يف حياة الغريب إال أن تنفجر هذه املذاهب انفجارا ره "

 "1لتعلن يأس اإلنسان الغريب وفشله يف أن جيد أمنا أو أمانا

وقد جاءت احلداثة لتمثل هذا االنفجار الفكري ، الذي مثلته ردة فعل  اإلنسان الذي مل يعرف األمن   

 واألمان آالف السنني .

ية حو  بداياهتا األوىل ، وعلى يد  من كتاباهتم وقد اختلف كثري من الذين أرخوا ونظروا للحداثة الغرب

ظهرت ونشأت ، ورغم ذلك يتفق بعضهم على أن إرهاصاهتا املبكرة بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر 

" الفرنسي صاحب ديوان " أزهار الشر " . ولكنها مل تنشأ من فراغ ، بل هي  بودليرامليالدي على يدي " 

التيارات الفكرية والجتاهات األدبية واأليدلوجية املتعاقبة اليت عاشتها أوروبا يف القرون امتداد إلفرازات املذاهب و 

اخلوايل ، واليت قطعت فيها صلتها بالدين والكنيسة ومتردت عليه ، وقد ظهر ذلك جليا منذ ما عرف بعصر 

وثار علي سلطاهتا الروحية ،  النهضة يف القرن اخلامس عشر امليالدي ، عندما انسلخ اجملتمع الغريب عن الكنيسة

اليت كانت بالنسبة هلم كابوسا خميفا ، وسيفا مسلطا على رقاهبم حماربا لكل دعوة للعلم الصحيح ، واالحرتام 

  .لعقل اإلنسان وتفكريه ، وفكره

وهلذا كان من الطبيعي أن يقع  الغرب يف تقلبات وثورات على كل شيء من حوله ، ما دام ال توجد 

بة مستوية ينطلق منها ، لتصور مقبو  للحياة واإلنسان والكون عامة وال توابث قوية هلم لتكون مرتكزا أرضية صل

يتكئون عليه حنو تقدمهم املادي ، ورقيهم الفكري واحلضاري ، مما أدى إىل ظهور كثري من املتناقضات والتضاد ، 

ف مشارهبا وتباين اجتاهاهتا . لذا جندهم يتقلبون إضافة إىل انعدام الروابط املتينة بني هذه األفكار على اختال

خال  املذاهب الفكرية واألدبية اليت ومستهم وطبعتهم بطابعها ، ولونتهم باجتاهاهتا فتولدت عندهم الكالسيكية 

                                                           

 17، ص  1989السعودية ،  -،  ، دار النحوي للنشر والتوزيع ، الرياض3ط الحداثة من منظور إيمانيعدنان على رضا النحوي :  -1   
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، اليت كانت امتدادا طبيعيا لنظرية احملاكاة والتقليد اليت أطلقها أرسطو ، واليت تعين أن اإلنسان حمدود الطاقات 

 . متمسك بالتقليد ، مع امليل إىل التحفظ واللياقة ، ومراعاة املقام ، واخليا  املركزي اجملند يف خدمة الواقع

بعد ذلك تتأسس االجتاه الرومانسي على أنقاض الكالسيكية اليت وقفت عاجزة أمام حتقيق ما كان 

تهم يف مذهب توري متمرد على كل أشكا  يصبو إليه الغرب من التخلص من آثار القدمي وحماكاته ، فوجدوا ضال

القدمي وآثاره ، فقدست الرومانسية الذات ، ورفضت الواقع ، وثارت على املوروث ، وادعت أن الشرائع والعادات 

والتقاليد هي اليت أفسدت اجملتمع ، وجيب العمل على حتطيمها ، والتخلص منها ، ولكن األمر غري املتوقع مع ما 

مما  سية ، وجاهدت من أجل حتقيقه أهنا قد فشلت فشال ذريعا يف حتويل الواقع وتغيري جماالته.نادت به الرومان

أدى إىل حتو  الغرب كما هي طبيعته فرارا من اجملهو  إىل األجهل منه، ومن الضال  إىل األضل ، ومن الالواقع 

حثون عن ال شيء متعلق بدواهتم إىل ما هو أبعد من ذلك ، وكان ذلك ميثل بقائهم على مدى قرون طويلة  يب

الضائعة يف اجتاه جديد خيلصهم من معاناهتم وضياعهم وتيه نفوسهم ، فاجتهوا حنو ما عرف بالربناسية ، مث فروا 

منها إىل ما يعرف بالواقعية اليت تطورت فيما بعد إىل الرمزية اليت كانت حلقة الوصل بني تلك املذاهب الفكرية 

، وعالقتها باجلانب األديب على أقل تقدير ، وكان على رأس املذهب بالحداثة اليوم  واألدبية وبني ما عرف

الرمزي الكاتب واألديب األمريكي املشهور " إدغار آالن بو " الذي تأثر به رموز احلداثة وروادها يف الغرب أمثا  

ر عميد احلداثيني يف الغرب والشرق ماالراميه ، وفالريي ، وموبسان ، كما كان املؤثر األو  واملباشر يف فكر وشع

 على حد سواء الشاعر الفرنسي املشهور " بودلري " كما ذكر يف السابق .

ويعد بودلري مؤسس تيار احلداثة من الناحية الفنية األدبية ، والذي نادى بالغموض يف األحاسيس 

يري وظيفة اللغة الوضعية بإجياد عالقات واملشاعر ، والفكر واألخالق ، كما قام املذهب الرمزي الذي أراده على تغ
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لغوية جديدة تشري إىل مواضع مل تعهدها من قبل . . . ويطمح أيضا إىل تغيري وظيفة احلواس عن طريق اللغة 

   .1الشعرية ، لذا ال يستطيع القارئ ، أو السامع أن جيد املعىن الواضح املعهود يف الشعر الرمزي

عرف عن شخصيته الذاتية بنزعته املاركسية الثورية الفردية اليت ال تنسجم وقد عرف بودلري إضافة إىل ما 

 14،  13مع املثل واملبادئ اليت ينادي هبا عصره آنذاك . يقو  عنه حممد برادة يف جملة فصو  العدد الثالث ص 

جلما  ويبكيه ، بل إن اخليبة اليت انتهى إليها بودلري من مراهنته على حداثته ، ليس فقط أنه يعاين موت ا " :

يعاين كذلك غيابا ، ال غياب اهلل ، أو موته ، بل أكثر من ذلك ، فاحلداثة تغلف ، وتقنرع غياب الرباكسيس 

وإخفاقه مبعناه املاركسي ، الباركسيسي الثوري الشامل ، وأهنا تكشف هذا الغياب ، وستكون احلداثة داخل 

كما يقو  عنه غايل شكري يف كتابه شعرنا احلديث إىل أين  " وقدميا    اجملتمع الربجوازي هي ظل الثورة املمكنة " .

كان بودلري نبيا للشعر احلديث ، حيث تبلور إحساسه املفاجئ العليل حبياة فردية ال تنسجم مع املثل الذي 

 .2ينادي هبا العصر الذي يعيش فيه 

 يقل شأنا عنه يف املناداة إىل اهلدم مث أعقب بودلري رائد من رواد احلداثة يف الغرب وهو رامبو الذي ال

العقالين لكل احلواس ، وأشكا  احلب والعذاب واجلنون ، ودعا إىل أن يكون الشعر رؤية ما ال يرى ، ومساع ما 

ال يسمع ، ويف رأيه أن الشاعر ال بد أن يتمرد على الرتاث وعلى املاضي ، ويقطع أي صلة مع املبادئ األخالقية 

ز شعره بغموضه ، وتغيريه لبنية الرتاكيب ، والصياغة اللغوية عما وضعت عليه ، ومتيز أيضا بالصور والدينية ، ومتي

  . 3املتباعدة املتناقضة املمزقة كما يذكر د . عبد احلميد جيدة يف كتابه االجتاهات احلديثة يف الشعر العريب املعاصر

                                                           

 121،ص1900،دار الشما  للنشر،  1، طاالتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر:عبد احلميد جيدة  -1 
 16، ص 1998،  ، دار املعارف للنشر  ، 1، ط شعرنا الحديث الى أينشكري غايل :  - 2 
 148، ص  نفسه عبد احلميد جيدة ، املرجع- 3 
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الذي بدأه بودلري ، ورامبو ، وساروا على  وقد تعاقب ركب احلداثيني يف الغرب ، وسلكوا نفس الطريق

هنجهما ، ومن هؤالء ماالرمييه ، وبو  فالريي ، ح  وصلت احلداثة الغربية شكلها املتكامل النهائي على يد 

 . األمريكي اليهودي عزرا باوند ، واإلجنليزي توماس اليوت

  بالتوايل ، وهي إىل جانب ذلك وغدت احلداثة الغربية سلسلة متصلة احللقات يتناقلها  االجيا    

متصلة شديدة االتصا  مبا سبقها من وجودية ورمزية وسريالية ومادية جدلية ومادية تارخيية وواقعية واشرتاكية 

علمية وبرناسية ، ورومانسية ، وبكثري من األفكار واملبادئ والتيارات اليت كانت قاعدة هلا ، ومنطلقا فكريا مدها 

املذاهب من فكر وأيدلوجيات ، ومترد على كل ما هو سائد وموروث ، وجتاوزت حدود بكل ما محلته تلك 

 . األدب واللغة ليطا  الدين واألخالق والقيم والعلم .وهذا ما يدعو ايل  حتطيم للماضي واحلاضر واملستقبل

يوعيني من أمثا  وهكذا منت احلداثة الغربية وترعرعت يف جماالت الالأخالق ، وأينعت مثارها على أيدي الش

نريودا ، ولوركا ، وناظم حكمت ، وفتشنكو ، والوجوديني أمثا  سارتر ، وسيمون دي بوفوار ، وألبري كامو ، 

وآتت أكلها على أيدي اجليل املنظر والداعم هلا واحملفز على السري يف ركاهبا من أمثا  ألوي أراجون ، وهنري 

 . ورومان ياكوبسون ، وليفي شرتواس ، وبياجيه ، وغريهم كثر لوفيفر ، وأوجني جراندا  ، وروالن بارت ،

 رواد الحداثة عند العرب  -2

دخلت احلداثة الغربية إىل األدب واللغة العربية والفكر واملعتقدات واألخالق كما تدخل األجسام الغريبة 

داثة إىل عقو  معتنقيها جسم اإلنسان  لتنا  مناهلا دون أن يشعر  بأي وخز أو غريه ، هكذا كان تسلل احل

وروادها وسدنتها من أدباء ونقاد ومفكرين على امتداد الوطن العريب . وهي كغريها من املذاهب الفكرية ، 

والتيارات األدبية اليت سبقتها إىل البيئة العربية كالربناسة ، والواقعية ، والرمزية ، والرومانسية ، والوجودية ، وجدت 

لعريب تربة خصبة ، سرعان ما منت وترعرعت على أيدي روادها العرب ، أمثا  غايل شكري هلا يف الفكر واألدب ا

، وكاهنها األو  واملنظر هلا على أمحد سعيد املعروف " بأدونيس " ، وزوجته خالدة سعيد من سوريا ، وعبد اهلل 
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من مصر ، وعبد العروي من املغرب ، وكما  أبو ديب من فلسطني ، وصالح فضل ، وصالح عبد الصبور 

الوهاب البيايت من العراق ، وعبد العزيز املقاحل من اليمن ، وحسني مروة من لبنان ، وحممود درويش ، ومسيح 

القاسم من فلسطني ، وحممد عفيفي مطر ، وأمل دنقل من مصر ، وعبد اهلل القذامي ، وسعيد السرحيي من 

 . السعودية ، وغريهم

الشعر احلديث إىل أين إىل الروافد اليت غذت بذرة احلداثة العربية فقا  : وقد أشار غايل شكري يف كتابه 

" كانت هذه اجملموعة من الكشوف تفصح عن نظرة تارخيية تستضيء باملاضي لتفسر احلاضر ، وتنبئ باملستقبل 

النظام الرأمسايل ، مث  . فاملنهج اجلديل ، واملادية التارخيية يتعرفان على أصل اجملتمع ، مث يفسران أزمة العصر ، أو

  . "1يتنبآن باجملتمع االشرتاكي الذي ينعدم فيه الصراع الطبقي

ويقو  أدونيس يف كتابه التابث واملتحو  كما ذكر الدكتور حممد هدارة يف مقا  له نشر يف جملة احلرس 

تنهدم البنية التقليدية السائدة  الوطين السعودي : " ال ميكن أن تنهض احلياة العربية ، ويبدع اإلنسان العريب إذا مل

للفكر العريب ، ويتخلص من املبىن الديين التقليدي االتباعي " . وهذه الدعوة الصرحية واخلبيثة يف حد ذاهتا دعوة 

 . جاهرة للثورة على الدين اإلسالمي ، والقيم واألخالق العربية اإلسالمية ، والتخلص منها ، والقضاء عليها

إن القرآن هو خالصة  " : م 1987يضا يف مقابلة أجرهتا معه جملة فكر وفن عام مث يقو  أدونيس أ

ثقافة لثقافات قدمية ظهرت قبله . . . وأنا أتبىن التمييز بني الشريعة واحلقيقة ، إن الشريعة هي اليت تتناو  شؤون 

إن اهتمامي باجملهو  رمبا يأيت ، الظاهر ، واحلقيقة هي اليت يعربون عنها باخلفي ، واجملهو  ، والباطن ، ولذلك ف

 . " ويتغري باستمرار ، وهذا ما يتناقض مع الدين

مما سبق يتضح أن رواد احلداثة مل يكونوا دعاة للتجديد مبفهومه املتعارف عليه يف اللغة وال يعين باألدب 

بهم النقدية ودواوينهم والشعر كما يدعون ، وإمنا هم دعاة للهدم والتخريب ، كما يعلنون عن ذلك صراحة يف كت
                                                           

  25ص نفسه ،  غايل شكري ، املرجع  -1 
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الشعرية ومؤلفاهتم بشكل عام . فقد ضل كثري منهم خيلط بني احلداثة كمنهج فكري ، يدعو إىل الثورة والتمرد 

على املوروث والسائد والنمطي بأنواعه املختلفة عقيدا ولغة وأدبا وأخالقا ، وبني املعاصرة والتجديد الذي يدعو 

ث أديب ولغوي ، واإلضافة عليه مبا يواكب العصر ، ويتواءم مع التطور ، منطلقا إىل تطوير ما هو موجود من مريا

من ذلك اإلرث الذي ال ميكن جتاوزه حبا  من األحوا  ، فهو عنوان األمة ، ورمز حضارهتا ، واألمة اليت ال 

 .موروث هلا ال حضارة هلا ، وجديدها زائف 

يف غفلة دينية لدى الكثريين من املثقفني العرب املسلمني ، وقد تسللت احلداثة الغربية إىل فكرنا العريب 

وإن كان القلة منهم هم الذين تنبهوا هلذا اخلطر الداهم للغتهم وعقيدهتم وأدهبم على حد سواء ، فحاولوا 

 التصدي هلا بش  الطرق والوسائل املتاحة واملمكنة ، ولكن سندهتا كانوا أسرع إىل التحايل على اجلهلة وأنصاف

املثقفني ممن يدعون أهنم منفتحون على الفكر الغريب وثقافته ، وال بد أن يواكبوا هذا التطور ويتعاملوا معه مبا 

فأخذ دعاهتا على عواتقهم مترير  . يقتضيه الواقع ، وإن كان واقعا مزيفا ال خيطف بريقه إال عقو  اجلهالء واألتباع

 أغراضهم الزائفة ح  استطاعوا أن يقنعوا الكثريين هبا باعتبارها هذه البدعة اجلديدة ، وجاهدوا يف الوصو  إىل

دعوة إىل التجديد واملعاصرة هتدف إىل االنتقا  باألدب العريب املتوارث نقلة نوعية جديدة ختلصه مما علق به من 

ه سنن مسات اجلمود والتخلف ليواكب التطور احلضاري الذي يفرضه واقع العصر الذي نعيشه ، والذي تفرض

احلياة . لذلك جند أدونيس يقو  يف كتابه الثابت واملتحو : " ومبدأ احلداثة هو الصراع القائم بني السلفية والرغبة 

العاملة لتغيري هذا النظام ن وقد تأسس هذا الصراع يف أثناء العهدين األموي والعباسي ، حيث نرى تيارين 

يف احلركات الثورية ضد النظام القائم ، بدءا من اخلوارج ، للحداثة : األو  سياسي فكري ، ويتمثل من جهة 

وانتهاء بثورة الزنج ، مرورا بالقرامطة ، واحلركات الثورية املتطرفة ، ويتمثل من جهة ثانية يف االعتزا  والعقالنية 

 .1اإلحلادية ويف الصوفية على األخص

                                                           

 9،ص 1993،دار الساقي للنشر ، 3، ج8،ط حولالثابث والمتأدونيس: 1 
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تارخييا من التفاعل والتصادم بني موقفني مث يواصل أدونيس حديثة قائال : " هكذا تولدت احلداثة     

وعقليتني يف مناخ تغري ، ونشأت ظروف وأوضاع جديدة ، ومن هنا وصف عدد من مؤسسي احلداثة الشعرية   

 ". 1باخلروج

ويعترب أدونيس املنظر الفكري للحداثيني العرب الذي أخذ على عاتقه نبش كتب الرتاث ليستخرج منها  

راء واألدباء واملفكرين من أمثا  بشار بن برد وأيب نواس ، ألن يف شعرهم كثري من كل شاذ ومنحرف من الشع

املروق على اإلسالم ، والتشكيك يف العقائد ، والسخرية منها ، كما يذكر عوض القرين يف كتابه احلداثة يف ميزان 

دوا هلم جذورا  تارخيية عند . ويواصل القرين حديثه : " وهكذا بعد أن حاو  احلداثيون العرب أن يوج2اإلسالم

فساق وزنادقة ، ومالحدة العرب يف اجلاهلية واإلسالم ، انطلقت سفينتهم غري املوفقة يف العصر احلديث تنتقل 

من طور إىل آخر متجاوزة كل شيء إىل ما هو أسوء منه ، فكان أو  مالمح انطالقتهم احلديثة هو استبعاد الدين 

بل مصادرهم ، إال أن يكون ضمن ما يسمونه باخلرافة ، أو األسطورة ، ويستشهد  متاما من معايريهم وموازينهم

على صحة قوله مبا نقله عن الكاتبة احلداثية خالدة سعيد يف جملة فصو  بعنوان املالمح الفكرية للحداثة حيث 

بداية احلقيقية تقو  : " إن التوجهات األساسية ملفكري العشرينات تقدم خطوطا عريضة تسمح باملقو  إن ال

للحداثة من حيث هي حركة فكرية شاملة ، قد انطلقت يوم ذاك ، فقد مثل فكر الرواد األوائل قطيعة مع املرجعية 

الدينية والرتاثية كمعيار ومصدر وحيد للحقيقة ، وأقام مرجعني بديلني : العقل والواقع التارخيي ، وكالمها إنساين ، 

ئد كجربان ، أو طه حسني ال تلمس بالعقل ، بل تلمس باالستبصار عند جربان ومن مث تطوري ، فاحلقيقة عن را

 " 3، والبحث املنهجي العقالين عند طه حسني

                                                           

 11ص 3ج نفسه  املرجع أدونيس: 1 
 28، ص 1998، هجر للطباعة والنشر، السعودية ، 1، ط الحداثة في ميزان اإلسالم نظرات إسالمية في أدب الحداثةعوض القرين : 2 
 .30 - 29ص ،ص نفسه املرجع قرين : عوض ال3 
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ومن دعاة احلداثة العربية ـ وهم كثر ـ نذكر منهم على سبيل املثا  ، علي أمحد سعيد " أدونيس " وزوجته 

ح فضل، وصالح عبد الصبور ، وعبد العزيز املقاحل، خالد سعيد، وعبد اهلل العروي ، وكما  أبوديب ، وصال

وحسني مروة، وحممد عفيفي مطر ، وأمل دنقل وعبد الوهاب البيايت، وحممود درويش ، ومسيح القاسم ، وعبد اهلل 

 . الغذامي ، وسعيد السرحيي ، وعبد الصيخان ، وحممد التبييت ، وأمحد نائل فقيه من اململكة العربية السعودية

 ث الرابع :مقاربات الحداثة المبح

لعل مصطلح احلداثة يشكل أحد أبرز املصطلحات الشائكة واملعقدة والغامضة يف عصرنا الراهن، وجيد 

املرء نفسه أمام إشكا  كبري لفك رموزه والغوص يف معانيه وسرب  مما جيعل مضامينه  صعبة املنا ، ح  أننا جند  

هلذا املصطلح اجلديد، يستعملونه يف غري حمله. وقد يريدون باستعماله أمرًا ال  املثقفني أنفسهم، برغم كثرة تداوهلم

 يكون بالضرورة حمل إمجاع اجلميع.

 قضية المصطلح واالنتماء الحضاري -1

ـــة مصـــطلحات كثـــرية اختلـــف حوهلـــا املفكـــرين وأصـــحاب العلـــم مثـــل  لقـــد نشـــأت عنـــدنا يف البلـــدان العربي

سلفية، وغريها من املصطلحات الـيت أدت إىل حـوار وجـد  مـن أجـل تبيـان مضـامينها األصالة، املعاصرة، الرتاث، ال

ومرجعيتها  الفكرية واملذهبية. غري أن هـذه املصـطلحات تبقـى وليـدة البيئـة الداخليـة للمجتمـع، اال أن يف املقابـل مت 

ي بظالهلا علـى العـرب التعرض ملواجهة وترية أخرى متسارعة  ،و مصطلحات من صنف آخر تنتشر يف الغرب وتلق

ومــا نكــاد نتبــني محولتهــا الفكريــة حــ  جنــدها قــد ســرت فاعلــة يف األحاديــث واخلطابــات وكــذلك يف اإلعــالم . مــن 

 –اإليــــديولوجيا  –الوجوديــــة  –الدميوقراطيــــة  –التحــــديث  –احلداثــــة  –العوملــــة  –هــــذه املصــــطلحات :العلمانيــــة 

 1ة  التـــــــــــــزا  طويلـــــــــــــة جـــــــــــــًدا وتظـــــــــــــل مفتوحـــــــــــــة علـــــــــــــى مصـــــــــــــراعيهاامليتافيزيقـــــــــــــا.. إخل والقائمـــــــــــــ –التيوقراطيـــــــــــــة 

وقـــد حـــذر احلـــق ســـبحانه وتعـــاىل املـــؤمنني مـــن اســـتعما  بعـــض األلفـــاظ وعوضـــهم عنهـــا ألفاظًـــا أخـــرى تنتمـــي إىل 

                                                           
  .114الدار البيضاء. ص 1992، مطبعة النجاح اجلديدة ،  5، جملة املنعطف، عددمع المصطلحاتمنهج التعامل حممد عمارة:  1
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منظـــومتهم الثقافيـــة واحلضـــارية مثـــل مـــا جـــاء يف اآليـــة }يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تقولـــوا راعنـــا وقولـــوا انظرنـــا وامسعـــوا 

{ بـل إن القـرآن الكـرمي جـاء مبصـطلحات جديـدة تؤسـس ملنظومـة مصـطلحية متكاملـة، ويف 1ن عذاب ألـيموللكافري

صــلى اهلل عليــه وســلم ذلــك فبــد  مبصــطلحات جاهليــة مصــطلحات جديــدة. لقــد تنبــه  لنفــس الســياق فعــل الرســو

اء األعـالم  أو الغرب إىل حـرب املصـطلحات يف وقـت مبكـر حيـث أدت إىل تغيـري وحتريـف املصـطلحات وحـ  أمسـ

 2الرمـــــــــــوز  حمـــــــــــاوال يف ذلـــــــــــك التحايـــــــــــل  علـــــــــــى طمـــــــــــس  التـــــــــــاريخ و حتريـــــــــــف الـــــــــــذاكرة اجلماعيـــــــــــة وتزييفهـــــــــــا.

ـــــــــــيب حممـــــــــــد ) ـــــــــــن ســـــــــــينا   Algorithme( واخلـــــــــــوارزمي أصـــــــــــبح )  Mohomaفأصـــــــــــبح الن ( وأصـــــــــــبح اب

(Avicenne  ( وأصــــبح ابــــن رشــــد )Averros  إهنــــا حًقــــا خمتصــــرات غريبــــة ومقصــــودة. وحــــ  مصــــطلح .) 

))األصــولية واألصــوليون(( الــذي يشــرف أصــحابه أصــبح حيمــل معــىن اإلرهــاب والعنــف، وقــس علــى ذلــك مصــطلح 

اجلهـــاد. وممـــا يؤســـف لـــه أن دوائـــر املثقفـــني ووســـائل اإلعـــالم الفاقـــدة للحـــس احلضـــاري واملناعـــة الثقافيـــة تـــروج هـــذه 

 هــذا الصــدد يقــو  حممــد عمــارة املصــطلحات واملفــاهيم عــن قصــد أو عــن غــري قصــد عــوض احلــذر والتمحــيص. ويف

"فالباحـث والقــارئ الــذي يريــد معرفــة مضـمون مصــطلح مــن املصــطلحات، فيمــد يـده إىل القــاموس، باحثًــا عــن هــذا 

املضــمون، إمنــا يــزرع يف عقلــه ووجدانــه بــذرة فكريــة تنمــو، فتلــون مســاحة مــن عقلــه ووجدانــه بالصــبغة احلضــارية الــيت 

 "3هذا القاموسحكمت لون ومذهب ومضامني مصطلحات 

إًذا البد يف البداية من التحذير من خطورة التعامل مع املصطلحات وخصوًصا مع تلك اليت نبتت يف تربة 

احلميد  غري تربتها ألهنا بكل بساطة تكون حاملة ملضامني ومفاهيم وقيم غري قيمها.  ويف هذا يقو  حمسن عبد

كبريًا عن املصطلحات اليت واجهها أسالفنا؛ ألن املصطلحات   "إن املصطلحات اليت نواجهها اليوم ختتلف اختالفًا

يف عصرنا ليست ألفاظًا لغوية وأوصافًا لعلم من األعالم؛ وإمنا هي مصطلحات تكمن وراءها منظومة حضارية 

                                                           

  104سورة البقرة، اآلية   1
 115  نفسه ، مد عمارة،  املرجع حم 2
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. ويذهب املهدي املنجرة أبعد من ذلك 1ختتلف يف مقدماهتا ونتائجها عن منظومتنا احلضارية ومنطها االجتماعي"

نما يقو  "هناك يف فرنسا من يقو  بأن )احلروب القادمة ستكون من طبيعة سيميائية. إن فرض املفاهيم واللغة حي

وحتدياهتا هي بكل تأكيد الوسيلة األكثر فعالية لبسط السيطرة على العامل. لذا جيب تصور آليات للدفاع الذايت 

إىل القاموس احمليط للفريوز أبادي خبصوص مادة  وإذا رجعنا .2حلماية النفس من هذه احلمالت السيميائية("

))حدث(( فإهنا تشري إىل: حدث، حدوثًا وحداثة، نقيض قدم، وحدثان األمر بالكسر، أوله وابتداؤه، كحداثته. 

يثها، بني وحدث من الدهر، نوبه كحوادثه وأحداثه. واألحداث، أمطار أو  السنة. ورجل حدث السن وحد

 .3حلديث، اجلديد وا احلداثة واحلدوثة، 

 الحداثة الفلسفية -2

إن كثريًا ما نسمع املثقفني يدعون إىل احلداثة ويروجون هلا من أجل اخلروج من التخلف الذي نعاين منه 

منذ قرون عديدة. فال مناص لنا إًذا من الدخو  إىل احلداثة. فهذا يدعو إىل اعتماد نظام سياسي حداثي، وذلك 

تعليمية حداثية. وآخر يدعو إىل نشر الكتب احلداثية. فما مفهوم احلداثة اليت يبشر هبا  يدعو إىل منظومة تربوية

 هؤالء القوم؟

لقد اختلف الباحثون كثريًا يف حتديد اإلرهاصات األولية للحداثة. فبعضهم يربطها بظهور عصر فلسفة 

البدايات األوىل إىل اخرتاع آلة الطباعة  "األنوار" يف أوروبا الغربية يف منتصف القرن الثامن عشر. ومنهم من يرجع

يف منتصف القرن اخلامس عشر على يد جوتنربغ حيث بدأ حيدث تغيري هائل يف الذاكرة اإلنسانية وانتشار 

الكتابة تعويًضا عن الرتاث الشفوي. ومنهم من يرجع البدايات األوىل إىل االحتكاك الذي وقع بني األوربيني وفكر 

مني أمثا  ابن اهليثم وابن رشد وابن سينا وابن خلدون والشاطيب وغريهم حيث استفاد بعض العلماء املسل

                                                           

 1حمسن عبد احلميد ،  املرجع نفسه
  .2000، منشورات الزمن، مطبعة النجاح اجلديدة البيضاء، 18، كتاب اجليب رقم عولمة العولمةانظر املهدي املنجرة: 2

 3 أنظر الفريوز آبادي، القاموس احمليط، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بريوت ، 1993.   
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األوربيون من علومهم وطبيعة الفكر املنطقي والتجرييب.وبعض الباحثني يتحدثون عن موجات احلداثة. فنجد ليو 

واملوجة الثانية للحداثة سرتاوس يتحدث عن املوجة األوىل اليت بدأت مع ديوان الشاعر األملاين )غوت فاوست(، 

. أما ألفني توفلري فيعترب أن املوجة األوىل 1بدأت مع روسو، واملوجة الثالثة بدأت مع الفيلسوف األملاين نيتشه

تتعلق بالثورة الزراعية اليت استغرقت آالف السنني، بينما املوجة الثانية اليت تتعلق بالثورة الصناعية فقد استغرقت 

. أما داريوش شيغان فيتحدث عن الصدمات 2وجة الثالثة تتعلق مبصادر الطاقة املتنوعة واملتجددةثالمثائة سنة، وامل

الثالث، فالصدمة األوىل حسب فرويد كانت صدمة كومسولوجية أي تدمري الوهم النرجسي لإلنسان. والصدمة 

كربى، وأما الصدمة الثالثة فتتعلق الثانية كانت صناعية وأدت إىل تعميم ثقافة مجاهريية وسيادة اإليديولوجيات ال

بالسياحة الفضائية والبيوتكنولوجيا واإلعالميات، والصدمة الرابعة تتعلق بالصدمة اإلعالمية اليت بدأت مع هناية 

 .3القرن العشرين

 المثقفون العرب والحداثة: -3

 يقسم املثقفون العرب التيارات احلداثية يف الفكر العريب إىل أربعة تيارات

تيار احلداثة وهو تيار ذو استبداد سلطوي سياسي حياو  املزج بني اللربالية التحديثية األوروبية  – 1

 واإلبقاء على األبنية االجتماعية واالقتصادية والقيمية املاضية.

 تيار احلداثة الدينية حياو  أن يوفق بني الرتاث والعصر مع السعي إىل التميز عن الغرب. – 2

 لقومية وهي أيًضا حداثة توفيقية ولكن أبرز مطالبها الوحدة القومية العربية.احلداثة ا – 3 

                                                           
 70ص  .2000،دار توبقا  للنشر:  الحداثة وما بعد الحداثةحممد سبيال:  1
 23، ص1996 ، دار توبقا  للنشر،ر فلسفيهالحداثة دفاتحممد سبيال وعبد السالم عبد العايل: 2
  71، ص  1997، دار الطليعة، بريوت العرب والحداثة السياسيةكما  عبد اللطيف: 3
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وأخريًا احلداثة الثقافية املرتبطة أساًسا باحلضارة العصرية الغربية وقيمها والتماهي معها متاهًيا مطلًقا.  – 4

 ركون وفؤاد زكريا وكما  عبدلعل من أبرز املنتمني إىل هذا التيار األخري سالمة موسى وفرح أنطوان وأدونيس وأ

اهلل العروي وغريهم. يقو  هذا األخري يف كتابه مفهوم العقل "ال يستطيع أحد أن يدعي أنه يدرس  اللطيف وعبد

 1الرتاث دراسة علمية، موضوعية )...( البد له قبل كل شيء أن يعي ضرورة القطيعة، وأن يقدم عليها"

عربية املعاصرة "قلت إن أوروبا الغربية انتهجت منذ أربعة قرون، منطًقا يف ويقو  أيًضا يف كتابه األيديولوجيا ال

الفكر والسلوك مث فرضته منذ القرن املاضي على العامل كله، ومل يبق للشعوب األخرى إال أن تنهجه بدورها فتحيا، 

حلداثة املتواصلة يف اللطيف "فهل يعقل بعد معارك ا ..". ويف نفس السياق يقو  كما  عبد2أو أن ترفضه فتفىن

العامل العريب، منذ هناية القرن املاضي، أن نعود إىل عتبة املعريف الديين، فنبين عليها قواعد السياسة وأصو  الفلسفة 

 .؟"3السياسية املدنية

هي إال جزء من كل، وإن تفاوتت درجة التبعية الفكرية للغرب عند باقي فصائل  إن هذه النصوص ما

ا  أدونيس يف الثابت واملتحو  وعلي أومليل وياسني احلافظ وحسن صعب وزكي جنيب حممود املثقفني من أمث

وندمي البيطار وحممد عابد اجلابري، والالئحة طويلة. وهذه النصوص اليت أشرنا إليها تد  على أن الغرب جنح يف 

ربالية( بطروحاته. فبعد مرحلة بداية إقناع عدد كبري من املثقفني العرب بكافة فصائلهم )االشرتاكية والقومية واللي

انبهار املثقفني العرب بالغرب يف عصر األطروحات النهضوية العربية أصبح جزء من هؤالء يتماهى مع أطروحاته 

ومستلًبا بشكل كامل. من العجيب أن نالحظ أن هؤالء املثقفني املتغربني مل يعوا دروس التاريخ. فرغم هتافت 

 اتبعها كثري من الدو  العربية سواء كانت علمانية أو قومية أو اشرتاكية مل تنفع الشعوب الطروحات احلداثية اليت

                                                           

 73ص  نفسه ، املرجع كما  عبد اللطيف ،    - 1  
  م.1994، دار الوفاء 2( ط8719 – 1978، قراءة نقدية يف مفاهيم النهضة والتقدم واحلداثة، ) الخطاب العربي المعاصرنادي إمساعيل:  2 
  انظر حممد أركون : "اإلسالم واحلداثة". 3 
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العربية وظلت هذه األخرية ترزح حتت التخلف والتبعية. ومل يقع هذا التقدم الذي كانت تبشر به هذه السلطات 

 . 1وسدنتها من املثقفني

اإلجيابية للحداثة الغربية ومعطيات احلضارة والرتاث  بعض هؤالء املثقفني حياولون التوفيق بني املقتضيات

اإلسالميني. فريى حممد عابد اجلابري وحممد أركون على سبيل املثا  أن آثار ابن خلدون وابن رشد والشاطيب 

فني . بيد أن مثة جهوًدا ملثق2واضحة يف ظهور احلداثة يف أوروبا، وتكون بذلك هلا التأثري البليغ يف احلداثة الغربية

آخرين لتتبع عالمات ومقومات احلداثة يف اإلسالم مجلة وتفصياًل كما هو الشأن بالنسبة حلسن حنفي. 

 فاملقومات اإلجيابية للحداثة )أي املنظور للطبيعة والعقل واإلنسان واجملتمع والزمن( موجودة كلها يف اإلسالم.

مني، فال يعرف اهلل إال بعد معرفة الطبيعة. وأن القرآن فهو يرى أن الطبيعة هي مقدمة إلثبات وجود اهلل عند املتكل

يصور الطبيعة واإلنسان سيدها. واإلنسان يشكل أحد احملاور الرئيسية يف القرآن الكرمي مع الطبيعة. كما أن 

. الشعوب اإلسالمية كانت منوذًجا للتقدم والعناية بشؤون الدنيا باسم الدين وأن العمل له قيمة خاصة يف اإلسالم

مرة يف القرآن.. وقد  49ويقو  ))والدعوة إىل إعما  العقل يف القرآن يعلمها اجلميع.. ومشتقات العقل ذكرت 

 3أكد ابن تيمية موافقة صحيح املنقو  لصريح املعقو "

                                                           

  م.1989أنظرحسن حنفي، لوموند ديبلوماتيك، الكراس العريب جويب، غشت  1 
  نفسه حسن حنفي، املرجع  2

Habermas jurgen: La modernite un projet inacheve ،Critique n o 413. october 1981 3. 
Lyotard, jean-Francois< :Reponse a la question :qu’esr-ce que le post-moderne>؟in 4 
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ويعترب أن اإلسالم ركز على اجملتمع، فاملسلمون أمة واحدة، وامللكية وظيفة اجتماعية لإلنسان حق 

ه حق االكتناز واالحتكار، وإن حدث فإن للحاكم حق التأميم واملصادرة لصاحل بيت املا . أما التصرف وليس ل

التاريخ فإنه واضح للعيان وهو عربة وموعظة ح  يتحو  التاريخ إىل بعد شعوري عند املسلمني، ويتكون لديهم 

ب تعبري حسن حنفي "إن . لكن الذي حدث حس1الوعي التارخيي الالزم لوعي احلضارة والتخطيط للمستقبل

التحدي أمام اإلسالم اآلن ليس يف عدم وجود مقومات التحديث فيه، ولكن يف غياهبا عن وجداننا القومي منذ 

 .2هزائمنا األخرية يف عصر التدهور "االهنيار" منذ سقوط األندلس وعصر ابن خلدون ح  اآلن.."

الية احلداثة بكثري من التنوع الذي يصل إىل حد ودائًما يف إطار الفكر اإلسالمي الذي يتعاطى مع إشك

االختالف أحيانًا فإن البعض يرى أن لفظ احلداثة لفظ مضلل، وهو لفظ دخيل على منظومتنا املصطلحية 

والفكرية، والبد أن يستعاض به مصطلًحا آخر يعرب بشكل أفضل عن قيمنا احلضارية. وال يوجد يف هذا اجملا  

واالجتهاد. يقو  زكي امليالد "لقد وجدت أن املفهوم الذي يقارب مفهوم التقدم يف  مصطلح أفضل من التجديد

. وأما لفظ التجديد فيحمل داللة معينة، وال ميكن أن يد  على رفض 3التجربة اإلسالمية هو مفهوم العمران"

ويعين أيًضا نوًعا من ترميم  القدمي، كما يفهم من مفهوم احلداثة الغربية، ألن التجديد حيمل يف طياته معىن اجلديد،

البناء القدمي وحتسينه وتطويره، وال ميكن ملصطلح التجديد أن يعين إطالقًا القطيعة مع املاضي. فال يتصور يف 

 احلضارة اإلسالمية أن يوجد حاضر منقطع ومنبت عن املاضي.

                                                                                                                                                                                     

  32، ص   2000،  منتدى الكلمة للدراسات واألحباث. 26، جملة الكلمة، عدد الفكر اإلسالمي المعاصر بين الحداثة واالجتهاد:زكي امليالد 1
 
 33ص  نفسه ،املرجع  2
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ن جهة طرف ينتصر احلداثة أفرز طرفني متناقضني: م –ولعل اجلدا  الذي يدور حو  مفهوم ما بعد 

احلداثة ماهي إال مرحلة من احلداثة يف ثوب جديد فهي حداثة  –للحداثة واستمراريتها ويقو  بفكرة أن ما بعد 

الذي يعترب أن احلداثة مشروع  Jurgen Habermas1جتدد وتقوم نفسها وأبرز من ينتمون هلذا التيار هو 

بيد أن يف الطرف اآلخر الذي من أقطابه    (La modrnite: un projetinacheve)  غري مكتمل 

فإننا نراه يؤكد على أن احلداثة مشروع متجاوز.  Jean-FrrancooisLotaaaard2الفيلسوف الفرنسي 

فحسب هذا الفريق األخري أن وعود فلسفة عصر التنوير فقدت معناها، ومل يعد هناك جما  لإلميان باحملكيات 

التاريخ والعامل بشكل أحادي وكوين ومشويل متعسف. بل إن أحد أنصار  ( اليت تفسر  meta-recitsالكربى )

الفرقة الثانية يؤكد أن هذه الطريقة يف التفكري تنطلق من كون "احلداثة جتسد منوذًجا خنبويًا انطالقًا من حكاية  

ات الشعوب األخرى كربى تؤدي إىل الثقافة الفردانية والتوجه االقتصادي الرأمسايل وال تعرتف باهتمامات وطموح

 3))أي شعوب العامل الثالث(( مما حرمها من كل أشكا  القوة .

حداثيني يرفض مقولة هناية التاريخ اليت يدافع عنها فوكوياما  –أحد املا بعد    Bill readinnggsوجند أيًضا 

كل أكثر عدالة ( بش  repenser I’histtorieواهليجليون اآلخرون وحيث على إعادة التفكري يف التاريخ )

 4وأكثر إنسانية .

و يف األخريًا استعرض منري شفيق يف كتابه )يف احلداثة واخلطاب احلداثي( أوجها كثرية للحداثة الغربية  ، بعدما 

نعت املثقفني العرب الذي يدعون إىل احلداثة ويروجون هلا بأهنم يفتقرون إىل العلمية واملنهج السليم يف تعاملهم 

داثة، وال مييزون فيها بني الصحيح والفاسد فهو يقو : "يتسم أغلب الفكر الذي يدعو إىل مع إشكالية احل

                                                           

 
 33ص املرجع نفسه ، -1
 1999،   ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 1، ط في الحداثة والخطاب الحداثيمنري شفيق: 2

3   Germain Lacasse: L’aura du futur anterieur: la post-modernite et la fin de I’histoire. Surfacess 
Vol.VI 213  (26/12/1996)  

 
 4  انظر منري شفيق : احلداثة واخلطاب احلداثي ،  املرجع  نفسه  ص 30
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احلداثة يف بالدنا، بنظرة إىل الغرب ترى فيه النموذج اإلنساين األرقى. وبقدر ما نشحذ سكاكني النقد جملتمعاتنا، 

متنا، وتتم عملية تربير املظامل فإن نظرة االنبهار واإلعجاب هي اليت حتل، ح  ولو كان ذلك ضد مصلحة أ

واجلرائم اليت حتصل باجلملة وعلى مدى العامل وحنن مع املنهج الصحيح الذي تقرره اآلية الكرمية }وال جيرمنكم 

 1شنئان قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى{. "

 المبحث الخامس : خصائص الحداثة و ازدواجية المصطلحات  

  خصائص الحداثة - 1

تتميز احلداثة بسمات وخصائص عديدة ومتنوعة ال تكاد حتصى؛ ألهنا تطو  مجيع مناحي النشاط 

اإلنساين سواء تعلق األمر باجلانب الثقايف والسلوكي، أو منظومة القيم، أو اجلانب العلمي والتقين، أو اجلانب 

نا جرد هذه السمات واخلصائص فقد االقتصادي والسياسي واإلداري، وح  يف جما  الفن والعمارة. وإذا حاول

جند نقطًا تشكل حمل اتفاق الباحثني، بينما هناك نقط أخرى ال تكون بالضرورة حمل اتفاق. ونلخص السمات 

 العامة يف اخلصائص التالية:

إن احلداثة اختذت نظرة جديدة إىل املعرفة والطبيعة والعقل والزمن واإلنسان. فاملعرفة انتقلت تدرجيًيا من 

ملعرفة التأملية إىل املعرفة التقنية، ومل تعد الطبيعة يف إطار النزعة احلداثية، ذلك املكان ذا الطابع السحري ا

واإلحيائي املفعم بالتفاعالت العضوية احململة باألسرار واأللغاز، ولكن صارت كًما هندسًيا قاباًل للقياس وخاضًعا 

خص املنظور احلداثي له يف عبارة لداريوش شيغان "هذه احلركة هي وأما الزمن فيمكن أن نل 2لقوانني الرياضيات.

نفي لكل حمتوى رمزي وأخروي للزمن، وهي اختزا  الزمن يف حركة مستقيمة وكمية ليست هنايتها يف رجعة املسيح 

وأصبح كل جديد مقدًسا عوض تقديس املاضي.  وال يف العهد األبدي، بل هي تقدم خطي ال حمدود يف الزمان"
                                                           

  8سورة املائدة  اآلية  1 
 

 2 -أنظر منري شفيق ،  املرجع نفسه ، ص 35
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( مما أعطى مشتقات أخرى مثل   Logocentrismeلعل من أبرز مسات احلداثة إعطاءها للعقل مركزية )و 

( ووسط كل هذه املفاهيم أصبح اإلنسان يف   Rationalisation, Rationaliteالعقلنة والعقالنية )

طبيعة وهو املسؤو  على ( عليه مدار األمر كله يصنع إرادته وحريته ويطوع ال  Modernismeالنزعة احلداثية )

 حتوالهتا.

ويف اجملا  االقتصادي فقد انتشرت الصناعات املتنوعة واالبتكار التكنولوجي وأعطت أمهية قصوى الرتفاع درجة 

اإلنتاج كًما وكيًفا، ويف اجملا  السياسي واالجتماعي شهدت هذه املرحلة التعامل بالقوانني الوضعية ومشاركة فئات 

وأصبحت الشرعية السياسية تؤخذ من الشعوب والتعاقد االجتماعي، وأما الرتكيب االجتماعي  أوسع من اجلماهري

فقد صار غري معتمد على العائلة والقبيلة والطائفة، وأعطيت للمرأة مشاركة أوسع، واألسرة أصبحت نووية. 

طلق العنان للمغامرة واالستطالع وأصبح للشعوب احلرية يف النقد ويف التفكري والتعبري مع التحرر من كل القيود، وأ

 واإلبداع مبا يف ذلك جما  الفن ويرى البعض أن من بني خصائص احلداثة:

 القطيعة مع املاضي. -

 االنسالخ عن الدين واملقدس وفصله عن كل ما هو دنيوي. -

 االنتقا  من املاهيات الروحية إىل الغرائز البدائية مع الرتكيز على اجلسد. -

ن خال  استعراضنا خلصائص احلداثة الغربية وآراء املثقفني إزاءها تنوًعا كبريًا قد يصل إىل حد لقد رأينا م

التضارب. وكيفما كان األمر، فبعض السمات املذكورة ال ميكن أن يتبناها اجملتمع الذي يقيم أسسه على 

والالذعة اليت أصبحت تربز هنا االستمرارية واالنتماء للحضارة اإلسالمية. أضف إىل ذلك االنتقادات الكثرية 

وهناك ح  يف اجملتمعات الغربية نفسها. فاحلداثة الغربية كان هلا ضحايا كثر سواء يف الغرب أو يف دو  العامل 

احلداثة  –الثالث. مما دشن مرحلة أخرى أو طريقة أخرى يف التفكري أطلق عليها ما بعد 

(ModernismePost  .) 
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 مصطلحات الحداثة وازدواجية ال -2

إن الدارس ملوضوع احلداثة يف بداية األمر قد يواجهه نوعا من الغموض أو ان صح القو  اخللط بني احلداثة     

 .اخل  ..وبقية املفاهيم املرادفة هلا كاملعاصرة واجلدة واألصالة

ليزية والفرنسية يف البداية البد من  معرفة احلداثة باملفهوم الغريب الذي هو األساس،  يف اللغتني االجن

هذين املفهومني الذين  اختلفت ترمجتهما للعربية بني احلداثة   .Modernity و Modernism انتشر لفظي

واملعاصرة. اما يف املعاجم فيكاد يكون الفرق ضيقًا يف الرتمجة. يف املعجم جند العصرانية كرتمجة لكلمة 

Modernism وعصرية كرتمجة لكلمة ، Modyernity الشيء عصرياً  أو كون. 

  ً1: نقيض َقُدم  لغويا احلداثة تأيت من الفعل َحَدَث الشيُء َحَدَث ُ ُحُدوثًا، وَحداثة . 

  ، واصطالحا فاحلداثة اجتاه فكري، يشمل أغلب املذاهب، ودخلت يف جماالت عديدة فنية

دات. مثال االكتشافات وأدبية، وتشري بشكل عام اىل أي عملية جتديد لكل ما هو قدمي من ثقافات فكرية وعا

العلمية أنشأت بيئات جديدة، وعجلت حركة احلياة، وبلورت كافة االجتاهات االجتماعية والسياسية والدينية، 

 . 2وأظهرت قوى وسلطات جديدة، وبالتايل غريت الصراعات الطبقية وفصلت أغلبية البشر عن عاداهتم القدمية

 الدعاة تتناىف مع الدين واألخالق اإلسالمية،  : عند الكثري من احلداثة من منظور إسالمي

"احلداثة يف ميزان  كما تبني أيضا يف كتاب .وجاءت لتهدم كل ما هو إسالمي من دين ولغة وأدب وتراث

وإبراز أن تطبيقاته العملية مضادة لإلسالم  ،حيث قام فيه بنقد التيار احلداثي عوض القرين ، للدكتور  "اإلسالم

عرفها  والغدامي  أن مرجعيته خمتلفة عن مرجعية املسلمني. وفسر بعضهم احلداثة بأهنا الالعروبة والعروبة. وقيل 

  .بأهنا انقالب يف املضامني، ومترد يف املوضوع

                                                           

 أنظر املعجم الوسيط  1   
 نفسه ..مرجع  "1981مارشا  بريمان: "كل ما هو صلد يذوب يف اهلواء: اختبار احلداثة 2 
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 الفرق بني مصطلح احلداثة ( modernity ) والتجديد (modernism)  يكمن يف أن

 . ) مثال االلتزام بالقافية وكتابة الشطرين يف الشعر ( األوىل تعين إحداث تغيري يف املفاهيم السائدة القدمية

أما مصطلح التجديد فيعين مذهبا أدبيا ، بل باألحرى نظريه فكرية ال تستهدف احلركة اإلبداعية فقط، 

 . ... بل تدعو أيضا إىل التمرد على الواقع بكل ما فيه من علوم سياسية واجتماعية واقتصادية

فليس شاعرا عصريا من  ,حممود العقاد  عباسملخرتعات يف األدب والشعر كما يقو  احلداثة ال تعين مشو  ا

احلداثة تتحقق عندما يقو  الشاعر شيئا يستحق أن يقا . أو   .يصف الطائرة، وال هو ح  قدميا اذا وصف البعري

 .قد يكون الشاعر جمددا ح  وإن حتدث عن الناقة واجلمل 1  عز الدين امساعيل كما يقو  

زمين وهو، يف ذلك، آخر ما استجد،  :: "للجديد معنيان التميز بني اجلديد واحلديث يف رأي ادونيس  

أما احلديث فذو داللة زمنية ويعين كلر مامل ُيصبح عتيقاً. كل جديد، هبذا  .وفين، أي ليس يف ما أتى قبله ما مياثله

إذن معيارًا فنيًا اليتضمنه احلديث بالضرورة،  املعىن حديث. لكن ليس كل حديث جديدًا ... . اجلديد يتضمن

  "2وهكذا قد تكون اجلدة يف القدمي كما تكون يف املعاصرة 

احلداثة قد انفصلت متاما عن مفهوم التجديد واملعاصرة ؛ وهو انفصا  يتفق  عبد اهلل الغدامي ويف رأي  

قبلون املعاصرة ، ولكنهم خيتلفون حو  عليه كل من جياد  حو  احلداثة ؛ ألن اجلميع يرضون بالتجديد، وي

احلداثة . وبعد ذلك يقو   إن مفهوم احلداثة؛ يتعدد بتعدد املتحاورين فيه، ح  احلداثيني أنفسهم خيتلفون حو  

تعريف احلداثة. وهذا ما جيعل مفهومها موقفا خاص بدال من إن يكون تصورا معرفيا مشرتكا. وبالتايل فهو مفهوم 

، أيضا مفهوم متغري أدونيس  ، أو حداثة  نازك املالئكةعلى أسس ثابتة، كما عندما نقو  حداثة فردي ال يعتمد 

 الستينيات .أو حداثة  ، اخلمسينياتزمنيا كما يصفه الغذامي ، عندما يقو  حداثة 

                                                           

 -األسس اجلمالية يف النقد العريب  -: األدب وفنونه  يف مدينة القاهرة.  من مؤلفاته192 9عز الدين إمساعيل عبد الغين. ولد عام  الدكتور -1 
 .التفسري النفسي لألدب

 99. ص1979بريوت ،  –،،دار العودة 3،طمقدمة للشعر العربي: -أدونيس -علي أمحد سعيد- 2 
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فكل فرد قبل تعريفه للحداثة جيب أن يسعى إىل حتديد موقفه من إشكالية الرتاث والتجديد، وأن ال 

تكون  -كما يقو  الغذامي  -تقي منهما ما يالئم تطلعاته ويتفق مع السياق من حوله. ففي اجملتمعات احملافظة ين

 . 1مقبولة احلداثة الشكلية، أما حداثة األنساق الذهنية فتظل مرفوضة 

د. يكمن يف مشولية احلداثة وخصوصية التجدي خالدة سعيد الفرق بني احلداثة والتجديد وفقا للدكتورة 

أي ان التجديد من مظاهر احلداثة، واجلديد عندها "هو إنتاج املختلف املتغري ... . اجلديد جنده يف عصور 

 " . 2خمتلفة، لكنه ال يشري إىل احلداثة دائماً 

مات عام اجلاحظ  األخريةان هناك فرق بني احلداثة الزمنية واحلداثة املعرفية، يف احلالة أركون  يقو 

العربية. اإلنسية ل احملدثني لكل املواقف الفكرية اليت ضجت الثقافة العربية يف الفرتة الرائعة من ( ميثل أفض869)

اجلاحظ شخص حديث يطرح على اإلسالم أسئلة من نوع النقد التارخيي اليت مسلمو اليوم ال يستطيعوا تلميح 

 .3ضرورهتا وجدواها 

حباث األدبية والنقدية مبصطلحات أخرى ومماثلة تقريبا اقرتن مفهوم احلداثة أيضا  يف جممل الدراسات واأل

 .لذات املفهوم  مثل األصالة

 أصالة العمل الفيّنر  -: مساهتا األصليَّة املميرزة؛  : مصدر أُصَل. أصالة الثَّقافة العربيرة األصالة  :

. األصالة يف  - متيُّزه باإلبداع واالبتكار ؛ اآلداب هي املقدرة على التفكري باألصالة عن نفسي: بامسي الشَّخصير

                                                           

 75ص 2004الدار البيضاء -العريب، بريوت  ، املركز الثقايفحكاية الحداثة في المملكة العربية السعوديةالغذامي :  1 
 /.../https://ar.wikipedia.orgنقال عن   25،ص _في_الفكر_العربي_المعاصرالمالمح الفكرية للحداثةسعيد خالدة : أنظر  - 2 
  35، ص 1996 ، نشر ، دار الساقي لل3. تقدمي وترمجة: هاشم صاحل ،طالعلمنة والدين، اإلسالم والمسيحية والغربأركون حممد:.  - 3 



 الفصل الثاني                                                                           تطور الحداثة

125 

 

تشري إىل كل ما هو   (Autenticità)فمثال األصالة يف اللغة االيطالية.1 والتعبري عن الذات بطريقة مستقلرة

 أصيل وحقيقي، أي ما هو غري كاذب أو مزور، وما ميكن أن يظهر او يثبت وجوده على النحو الصحيح.

بل على العمل واإلنتاج اجلديد الذي حيدث على مدار التاريخ، األصالة ال تد  على فرتة زمنية معينة، 

واألصيل هو اإلنتاج الصادق املعلن لألو  مرة. فاألصالة .2 .وكأمنا هو حقيقة فريدة تنأى عن أي تفسري أو مقارنة

من طابعه تعين التخلص من التقليد. ولكن املعىن اآلخر لألصالة ميكن تشبيه بالعراقة. فمثال عراقة األدب تأيت 

 ."احملفوظ املنحدر إلينا من بعيد

فاألصالة يف هذا املعىن تعين التأصل يف األصل والصدور عنه، وهبذا كانت األصالة تتضمن معىن الدميومة   

ملحمة  وهكذا تصبح احلداثة وجها واضحا والزمًا من وجوه األصالة. وبالتايل ميكن القو  إن  .واالستمرار

ونصوص املتصوفني كلها داخلة يف أفق احلداثة. أي إننا نصف هذه  وأيب نواس   لقيس امرىء اوشعر  جلجامش 

   النصوص بأهنا حديثة ألهنا أصيلة يف امتالكها هوية متحركة تضمن هلا االستمرار يف الزمن القدمي واحلديث 

 3واآليت 

 

 

 

 

                                                           

 ، عامل الكتب القاهرة 1، جملد 1، ط معجم اللغة العربية المعاصرأمحد خمتار عمر :  أنظر  - 1 
  32، ص 1996دمشق، –، احتاد الكتاب العرب 1ط ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث) دراسة بحثية نقدية (عالء الدين رمضان:  - 2 
 2006 - 1434العدد: -، جملة احلوار املتمدن قدمة في نقد الحداثة بين البدعة واالختالفم: املوىل حممد عالء الدين عبد - 3 
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   المبحث  السادس : عوائق الحداثة في الفكر العربي المعاصر

جلوهري الذي ميكن طرحه لتحديد معطيات هذا العنصر :  ما هي أسباب الفجوة الكبرية اليت السؤا  ا

 فصلت   العرب عن معطيات العامل املعاصر واليت ال نستطيع  إخفائها أو التقليص من حمتواها يف الوقت احلايل ؟ 

حاق بركب احلضارة احلديثة أو كما يقو  اجلابري: ملاذا تأخرنا حنن العرب وتقدم غرينا ، وكيف ننهض لل

 .1؟. هذا السؤا  أتى كسؤا  حموري يف الفكر العريب احلديث

، العامل العريب يعاين بسبب عجز 2002وفقا لتقرير " برنامج األمم املتحدة للتنمية املستدامة " للعام 

العربية واستمرار التأخر يعود مجلة ثالثي: يف حتقيق احلرية، ويف املعرفة، ويف متكني املرأة. إخفاق املشاريع التحديثية 

 .2معورقات تارخيية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية 

طرحت أفكار للنهوض بالواقع العريب ، ولكن الواقع العريب على األرض عاكس التصورات. هناك من    

قرن التاسع عشر؛ وهناك من دعي لوحدة األمة اإلسالمية ، وهو امتداد جلما  الدين األفغاين. وحممد عبده يف ال

والليرباليني العرب يف الفرتة اإلصالحية  سالمة  موسى مثل عربية حديثة على النموذج الغريب، يدعو إىل دولة 

آنذاك. فكان هناك الكثري من األفكار اليت تدعو إىل وحدة األمة إما على أسس إسالمية أو على أسس ليربالية أو 

 .علمانية

                                                           

  متوفر على  المعاصرأسس الحداثة ومعّوقاتها في العالم العربي عبد اهلل تركماين : أنظر  - 1 

www.m.ahewar.org/s.asp?aid=184457&r=11:40 :2015/03/22  

 
 ، ورقة حبثية مقدمة يف جملة املعركة املسودة الرابعة أنظر املشروع النهضوي العريب : مركز دراسات الوحدة العربية ،   -2

www.caus.org.lb/Home/print.php?id=45-عرب املوقع  

   

http://www.caus.org.lb/Home/print.php?id=45
http://www.caus.org.lb/Home/print.php?id=45
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االيدولوجية والدينية اليت ظهرت مع منتصف القرن العشرين لتوحيد األمة العربية مل ولكن هذه الدعوات 

 1967تنجح بسبب جتزئة الوطن العريب، وال استطاعت أن هتزم املشروع الصهيوين. بالعكس حرب ماي 

 .أخفقت املشاريع النهضوية اليت نشأت قبل هذه احلرب

ن ظهرت أيضا اليت حاولت إعادة املشروع النهضوي ،ولكبعد احلرب ظهرت الكثري من األفكار اجلديدة 

 من اإلشكاليات إشكاليات عديدة. مثل احلرية والدميقراطية والرتاث والتجديد واألصالة واملعاصرة ... . والكثري

قة ال النهضة الساب ما آلت إليها جتارب اليت حاولت جتاوز املشاريع مثل القومية العربية أو وحدة األمة اإلسالمية .

تعادٍة وتطوير، وإىل ينبغي أن حتجب عنرا ما راكمته من مكتسبات، وما كان فيها من عوامل قوة حتتاج اليوم إىل اس

استخدامها يف مشروع جديد. وخصوصا من خال  الرتكيز على مسائل مهمة مثل احلرية والدستور والتمثيل 

 النيايب1

 : إشكالية التراث 1

إشـــكالية الـــرتاث واحلداثـــة، جنـــد االجتـــاه الســـلفي املعـــارض متامـــا للحداثـــة؛  مـــن االجتاهـــات الســـائدة بشـــأن

والسلفي املعتد  الذي يوافق على األخذ ببعض جوانب احلداثـة الـيت ال تتعـارض مـع القـيم واملعتقـدات اخلاصـة بنـا، 

يف متــاحف التــاريخ ؛  والــيت ال تــؤثر علــى هويتنــا املتميــزة؛ ومــن مث جنــد احلــداثي املتطــرف الــذي يريــد أن يضــع الــرتاث

 .واحلـــــــــــــــــــــــداثي املعتــــــــــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــذي يأخــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــرتاث مــــــــــــــــــــــــاال يتعـــــــــــــــــــــــارض مــــــــــــــــــــــــع احلداثــــــــــــــــــــــــة

القـدم والعـرب   ال يوجد امة هلا تراث عريق، وتاريخ حضاري متميز، أضـر هبـا تراثهـا، كمـا أضـر باألمـة العربيـة. فمنـذ

لغربيـة. ولكـن كـل هـذا مل يـؤدي إىل مـا  ال يتوقفون عن متجيد وتعظيم هذا الرتاث ، واالعتزاز بفضله على احلضـارة ا

كان مقصود منه: أي رفع اهلمم وحشد الطاقات، بل بالعكس ذلك ما أدى إىل ركود وختلـف، واىل مقاومـة للتغيـري 

                                                           

 ،املرجع نفسه  املسودة الرابعةاملشروع النهضوي العريب : مركز دراسات الوحدة العربية ،  -1 
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والتطـــوير. و كمـــا يقـــو  مجـــا  الـــدين األفغـــاين" العـــريب يعجـــب مباضـــيه وأســـالفه، وهـــو يف أشـــد الغفلـــة عـــن حاضـــره 

 . 1ومستقبله "

 الحرية  : إشكالية 2

مؤشر احلرية يف البالد العربية ضعيف جدا.. بالرغم من وجود دعوة متجددة للوعي والتعمق يف 

تشخيصها يف أي دولة. ويف  أي نظام ،حبيث أهنا متثل ضرورة حياتية وليست مسألة أكادميية. فمهما تنوعت 

 صور احلرية، سيبقى الوعي هبا هو منبعها .

 عقل إال العقل احلر، هذا ما يقوله عبد اهلل العروي* الذي يعترب مفهوم "احلرية" ال دولة إال دولة احلرية وال

 .2ح  أنه عنون هبا إحدى كتبه  ، من أبرز مفاهيم احلداثة

يقو  العروي إن أيسر طريقة للتعرف على جمتمع ما ، هي تلك اليت تتم من خال  التحليل النفسي 

دمها هذا اجملتمع واليت تعرب عما ينقصه. ألنه كلما جتذرت احلرية كلما واالجتماعي جملموع الشعارات اليت يستخ

 .اختفت هذه الشعارات

إن حلظة التقـاء الفكـر العـريب )التقليـدي( مـع الفكـر الغـريب )الليـربايل(، بـدأت يف القـرن الثـامن عشـر مـروراً  

ورثهــا الفكــر العــريب احلــديث ؛  بالتاســع عشــر ،  والــيت أحــدثت صــدمة علــى مســتوى مفــاهيم الفكــر اإلســالمي الــيت

 حبيــث أن الــدو  األوربيــة كــانوا يتغنــون دائمــاً باحلريــة،  ويف املقابــل مل يكــن زعمــاء العــرب يعرفــون معــىن هلــذه احلريــة،

فتوصلوا إىل معرفة إن لديهم خلـل يف   قـاموس الرمـوز والثقافـة املكتسـبة. لـذلك، مـن الضـروري حتليـل مفهـوم احلريـة 

                                                           

  2007، إشكالية التراث والحداثة وأثرها في أزمة التطور الحضارياألعرجي : أنظر  - 1 
صار القطيعة املعرفية مع الرتاث "العريب/اإلسالمي"، ومن دعاة تبين قيم احلداثة "الغربية" مفكر وروائي مغريب، من أن -م(1933*   عبداهلل العروي ))  

 - احلداثيةباعتبارها قيم إنسانية، يدافع عن التوجه التارخيي باعتباره معربا عن "وحدة" و"تقدم" اإلنسانية، وعن املاركسية يف صورهتا الفلسفية 
 بتصرف 75ص   2008،املركز الثقايف العريب ، بريوت ،4،طريةمفهوم الح عبد اهلل العروي : أنظر 2
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مي الوســـطوي. وبالبحـــث يف القـــاموس عـــن كلمـــة )حـــرر(، جنـــد أهنـــا حتمـــل معـــاين خلقيـــة وقانونيـــة يف الفكـــر اإلســـال

واجتماعيــة وصــوفية. ومت تنــاو  مســألة احلريــة يف علــم الكــالم مبــا يتعلــق بعالقــة الفــرد خبالقــه وأخيــه اإلنســان، أي إن 

يـدور يـة يف القـرن التاسـع عشـر ، الـذي األمر يتعلق حبرية من نوع نفساين ميتـافيزيقي. الـذي خيتلـف عـن مفهـوم احلر 

 .حو  الفرد كمشارك يف إنتاجية اجملتمع

 :وفيما يلي بعض الرموز التارخيية اليت تد  على وجود أمثلة ضد الدولة

البداوة: بوصفها نوع من التقاليد والعادات والقوانني اخلارجة عن نظام الدولة. فكان البدوي ميارس قوانني غري -1

حني قا  أن التنظيمات التعليمية ُمفسدة لطبيعة ابن خلدون تار البداوة. وهذا ما الحظه أيضا مشروعة حتت س

. فالبداوة كانت تعين نوعًا من التحرر السياسي من سلطة الدولة واالعتماد على 1فيها أجنيب البدوي ألن الوازع

 .عادات خارجة على قوانينها

 .انني مفروضة عليه، وميكنها أن خُتالف أحكام الدولة السياسيةالعشرية: ألن املرء يف عشريته مُيارس قو -2

التقوى: املؤمنني يعتربون التقوى وازعًا داخلياً، ألن الرجل التقي يتحرر من ثقل اجلسد وعبودية املادة، فيكون -3

 .حراً نوعاً ما

ة، ويُقابل التصوف يف احلضر التصوف: نشأ كردة فعٍل على األوضاع االجتماعية املتدهورة يف الدولة اإلسالمي-4

 .احلب العذري يف البدو. التصوف كما هو معلوم ميثل أعلى درجات التحرر من عالئق الدنيا. فهي حرية مطلقة

وبالتايل سلطة الدولة هي سلطة قمعية ولذلك الفرد مل يكن ميارسها اجتماعيا وسياسيا على ارض الواقع. أي إن  

غرب، حيث تدور حو  الفرد االجتماعي. بينما يف اجملتمعات اإلسالمية فهي مفهوم احلرية ليس كما هو يف ال

تدور حو  الفرد وعاداته يف احلالة الوجدانية. أي مبعز  عن الدولة وحبماية العشرية. مل يكن يف املستطاع ممارسة 

                                                           

 78، ص    نفسه ، املرجععبد اهلل العروي أنظر  1  
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نقابات مل تكن ممارسة يف مثال األحزاب والروابط وال .احلرية باملفهوم الغريب بسبب القيود االجتماعية والسياسية

 .اجملتمع

التطور الذي حدث يف شكل الدولة باجملتمع العـريب؛ جعلهـا تـربط كـل القـوانني هبـا وهـذا جعـل حيـز احلريـة 

)الالدولــة( يضــيق شــيئاً فشــيئاً، وهكــذا دولــة التنظيمــات حــدت مــن ال دولــة املاضــي: كالعشــائر والتصــوف والبــداوة. 

القضــاء عليهــا. فبقــدر مــا توســعت الدولــة، بقــدر مــا كــان هنــاك احلاجــة إىل جتميــع لــيت اعتــربت ثقافــة باليــة وجيــب 

 .1اجملتمـــــــــــــــــــــع كلـــــــــــــــــــــه حتـــــــــــــــــــــت مظلـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــانون ملـــــــــــــــــــــا متليـــــــــــــــــــــه عليهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــوانني الـــــــــــــــــــــدو  الغربيـــــــــــــــــــــة

ـــــة واتســـــع مفهومهـــــا، ألن التطـــــور اللغـــــوي يـــــالزم طرديـــــا التطـــــور  ـــــة، زاد ملعـــــان شـــــعار احلري فكلمـــــا زاد توغـــــل الدول

 .االجتماعي

هي احلرية اليت يدعون إليها؟. إهنا حرية بال مربر، وما ميكن إن يربرها هي الدعوة إليها لكن ما   

فحسب. فحركات الدعوة إىل احلرية هي حركات تأويلية كما يسميها العروي. ألن مفهوم احلرية لديها فيه نزعة 

ضة يف عمقها الفكري وتعتمد أساسا أوربية ليربالية، مع تضمينات سنية وأخرى اعتزالية. هلذا، فتلك احلركات متناق

على مفهوم احلرية الليربالية. فما هي احلرية الليربالية، وكيف تفاعل معها اجملتمع العريب ؟. وبالتايل ينبغي حتليل 

تارخييًا من خال  تطورها واهتماماهتا من جهة، وكيف استقبل اجملتمع العريب تلك املنظومة من جهة  الليربالية

 أخرى. 

يقو  العروي أن العرب تلقوا الصورة النهائية من الليربالية، الصورة احململة بكل التناقضات واملشبعة بروح 

جلون  "إن املثقفني العرب كطه حسني ولطفي السيد هتافتوا على كتاب "احلريةاملراحل الليربالية اليت سبقتها. وكيف 

فكتاب مل مُيثل مشكلة الليربالية يف املرحلة الليربالية رغم تأثره باملراحل السابقة. وتلقوا رواد  .ستيوارت مل

قضية احلرية كبحث  اإلصالح هذا الفكر دون فحص ناقد ألسسه الفلسفية وتطوراته التارخيية، فإهنم ال يضعون

                                                           

  (بتصرف)  نفسه املرجع، أنظر عبد اهلل العروي : مفهوم احلرية    1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ة هبا. فنتاج هذه احلقبة نتاج شعارايت ال أكثر. نتاج تلفيقي يقوم على افلسفي بل يكتفون بوصفها و املناد

تعريفات للحرية مبا يوافق الفقيه ويرضى هبا الليربايل كما عند الطهطاوي وغريه. احلرية أصبحت شعارا رائجًا ال 

تاج األديب وغريه. املثقفون العرب يف هذه الفرتة مل يكونوا خملصني خيتص باحلقل السياسي بل دخل على الن

كما يقو  العروي. نعم، سيبقى شعار احلرية الليربالية مرفوعًا ألن احلاجة تدعو إليه، ولكنه   ألصو  الليربالية، و

 .سيبقى مفهوم جمرد فقط

ة بــاملعىن اآليل للكلمــة. بــل نتجــت كحاجــة ويؤكــد العــروي إن الليرباليــة العربيــة ليســت وليــدة الليرباليــة الغربيــ

للمجتمــع العــريب. ويؤكــد العــروي علــى ضــرورة تطبيــق النظريــة الليرباليــة إلدراك مــا ينــتج عنهــا مــن تناقضــات. تأصــيل 

ــــــــة ــــــــى أنقــــــــاض الليربالي ــــــــة تقــــــــوم عل ــــــــق. أي أن احلري ــــــــأيت تبعــــــــا للتناقضــــــــات الناشــــــــئة عــــــــن هــــــــذا التطبي ــــــــة ي  .احلري

 ؟ م تزيدها تصارعاً فهل احلرية حتل مشاكلنا؟ أ

هـــذا هـــو مفهـــوم احلريـــة املتنـــاقض الـــذي اســـتقبله املثقفـــون العـــرب األوائـــل ضـــمن املنظومـــة الليرباليـــة الغربيـــة، 

، ومسعنا نداء الثورة الفرنسـية القائـل: )ال حريـة فولتري ، واستبدادية هوبز  ، وخنبويةروسو  والذي مجع بني دميقراطية 

ي يقــو : )البــد مــن إجبــار النــاس علــى أن يكونــوا أحــراراً(.. نفهــم حينهــا كمــا يقــو  ألعــداء احلريــة(، والشــعار الــذ

أطلـق مفهومهـا محلـت يف ذاهتـا تناقضـات تتبلـور عنـد التطبيـق، إهنـم يرفعـون شـعارها ويتغنـون “العـروي أن احلريـة إذا 

 .1 ”هبا، وال يتصورون أن تكون هي مشكلة عوضاً أن تكون حاًل جلميع املشكالت

 : نقد الحداثة وأفاق ما بعد الحداثة السابع المبحث
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 نقد الحداثة : - 1 

واحـد مـن أهـم نقـاد احلداثـة، لــيس مبعـىن رفضـها، بـل مبعـىن توسـيع آفاقهـا، وألن احلداثــة  "آالن تـورين"يعـد 

مشـــروع مل يكتمــــل، حســــب »حباجـــة إىل التجديــــد دائمـــاً، فهــــي حتتــــاج مـــن أجــــل ذلــــك إىل النقـــد املســــتمر، ألهنــــا 

تقــوم علــى رفــض « نقــد احلداثــة»يف كتابــه  "آالن تــورين"يف هــابر مــاس، وهــذه املهمــة الــيت يلقيهــا علــى عاتقــه توصــ

االستســالم للتقنيــة، الــيت نــرى كــوارث االطمئنــان النهــائي هلــا مــن خــال  األزمــة املاليــة الــيت جتتــاح العــامل اليــوم. هنــا 

، لعلهـا تضـيء بشـكل غـري «نقـد احلداثـة»الفرنسـي يف كتابـه حماولة الستعادة نقد لنواقص احلداثة، كما رآها املفكر 

 .1مباشر ما جيري يف العامل اليوم

علمــاء االجتمــاع أيضــا اســتطاعوا عــرب رؤاهــم النقديــة أن يكتشــفوا خماطرهــا احلداثــة ولكــنهم مــع ذلــك  و    

 كانوا يرجحون اجلوانب اإلجيابية هلذه احلداثة على مضامينها السلبية.

ثة بنزعتها العقالنية ومغامراهتا العلمية أن حتقق الغايات اليت كانت يف أصل وجودها. إن مل تستطع احلدا

. وهذا يعين أهنا وجدت من أجل حترير اإلنسان ولكنها 2مأساة احلداثة كما يقو  تورين "أهنا تطورت ضد ذاهتا"

لقد أصبحت الذات اإلنسانية  ويف سياق تطورها وضعته يف أقفاص عبودية جديدة هي عبودية العقل والعقالنية،

 يف سياق هذا التطور موضعا للعلم والعقالنية، ومت استالب هذه الذات من مقومات وجودها اإلنسانية.

( زعيم النزعة الطبيعية، يف القرن 1712-1778) J.J.Rousseauلقد أعلن جان جاك روسو 

اجتاحت العمق اإلنساين واستلبت املشاعر الثامن عشر، عن مسالب احلداثة وخماطر العقالنية الصارمة اليت 

 Le contrat العقد االجتماعيالسامية لإلنسان. وقد أكد هذه املالحظات يف خمتلف أعماله بدءا من 

social  إميلوانتهاء بكتابه Emile. 

                                                           

 11صفحة   1519- العدد - 2008األو   كانون  30لثالثاء حبث للكاتب الفلسطيين مسري الزين ، جملة املستقبل الصادرة  ا - 1 
 29، ص نفسه رجعامل، ترمجة أنور مغيت، نقد الحداثةآالن تورين،  -2 
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يهاجم روسو بشدة التقدم العلمي الذي أدى إىل تشويه اجلانب اإلنساين يف اإلنسان، ونادى بإصالح 

بية والقيم واملؤسسات السياسية والدين من أجل اإلنسان يف أعمق مضامينه اإلنسانية. وإذا كان اإلنسان اليوم الرت 

حيتل مكانا مركزيا يف دائرة تصوراتنا فإن هذا يعود بالدرجة األوىل إىل روسو. وعلى أساس ذلك يقو  كانط إن 

 Le discours sur مقالة في العلوم والفنونتني: . ففي رسالتيه املشهور 1"روسو هو نيوتن العامل األخالقي"

les sciences et les arts مساواة بين البشرمقالته في أصل الال، ومن مث Discours sur 

l'origine de l'inégalité  يؤكد روسو على أن احلضارة املادية العقالنية تؤدي إىل تراجع األخالق وتراجع

 دوائر االستالب واالغرتاب. ويف هذا السياق يرى روسو أن اجملتمع ليس القيم اإلنسانية وتدفع اإلنسان إىل

عقالنيا وأن احلداثة تفسد أكثر مما تقدمه من فوائد. وبالتايل ومن أجل حتقيق الوحدة بني اإلنسان واجملتمع فإن 

ر على حساب احلداثة تؤدي إىل تأكيد السيادة السياسية اليت توظف يف خدمة العقل وهي سيادة تنمو وتزده

الذات اإلنسانية املتفردة. وبعبارة أخرى من أجل انتصار العقل والعقالنية جيب التخلي عن الذات اإلنسانية مبا 

تنطوي عليه هذه الذات من كرامة وخصوصية. وهنا جيب على اإلنسان أن خيضع لعقله وتأمالته العقلية وذلك 

ا األساس يستطيع املرء أن يتدرج وأن يأخذ مكانه على حساب عواطفه ومشاعره وقيمه اخلاصة. وعلى هذ

وحضوره يف سياق وجوده االجتماعي وذلك بوصفه عامال أو جنديا أو مواطنا بدرجة أكرب من كونه سيدا لنفسه 

 . 2وملصريه. وعلى هذا األساس يتحو  العقل إىل طاغية والعقالنية إىل قهر واستبداد تنتهك وجود اإلنسان 

ة شكلت على مدى القرون املاضية دريئة للنقد من قبل مفكرين أفذاذ مثل ماركس لقد شكلت احلداث

ونيتشه وفرويد واستطاعوا أن يفندوا مجيع األسس اليت قامت عليها احلداثة. ويف ظل هذه االنتقادات املتنامية 

جلانب االنفعايل والعاطفي طرحت العالقة اإلشكالية بني اجلانب الذايت يف اإلنسان )الذاتية اإلنسانية اليت متثل ا

                                                           

0, Paris, 1995, p318., Livre numéro 2L’encyclopédie française universaliste 1  

2  - Jean-Pierre Pourtois et Juguette Desmet, L’éducation postmoderne, PUF, Paris, 1997, p 29 
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من كرامة وحب وكراهية وأحاسيس ومشاعر وقيم وانتماءات( والعقالنية نفسها بوصفها إحدى أهم التحديات 

اليت واجهتها مرحلة احلداثة. فاحلداثة تؤكد العقالنية وهي ال تعري اجلانب الذايت اإلنساين اهتماما كبريا، وإذا كان 

نسان يضع احلداثة يف وضعية أزمة فإن تغييب اجلانب العقلي حلساب اجلانب الذايت جتاهل اجلانب الذايت يف اإل

يضاعف من حدة هذه األزمة. فاإلنسان الذي يتجرد من عطاءات العقالنية يضع نفسه يف زنزانات اهلوية 

 والنزعات االعتباطية ويذوب يف معاصر التعصب والتحيز واالنكماش.

ل املناسب هنا ليس يف أن خيتار اإلنسان بني العقل أو الذات بل وعلى وتلك هي املعادلة الصعبة واحل

خالف ذلك يتوجب على اإلنسان أن حيقق التوافق بني الطرفني والتوازن بني االجتاهني: بني العقل وبني الذات 

بني العامل الذايت يف اإلنسانية. وإنه ملن مظاهر اخلطر الكبري تنامي هذا االنفصا  بني اجلانبني: بني العامل العقلي و 

مستوى اإلنسان الفرد كما يف مستوى اجملتمع، بني احلياة اخلاصة وبني احلياة العامة للفرد. وغالبا ما جتد هذه 

املعادلة الصعبة خمرجها عرب عملية دميقراطية تتميز بالقدرة احلقيقية على حتقيق عالقة التوازن بني الفرد واجملتمع بني 

 رد وبني املصلحة العامة كما يؤكد يف هذا السياق املفكر األمريكي جون ديوي.املصلحة اخلاصة للف

لقد فقدت احلداثة قدرهتا على حترير اإلنسان بعد أن أدت دورها التارخيي، ويف هذا السياق يقو  تورين: 

العامل غارقا يف  "بقدر ما تنتصر احلداثة بقدر ما تفقد قدرهتا على التحرير، إن دعوة التنوير مؤثرة عندما يكون

. ومن أجل تفسري هذا التناقض الكبري يشرح لنا تورين هذه اإلشكالية، إشكالية التحرير 1الظالم واجلهل والعبودية"

والعبودية فيما بني عصر التقاليد وعصر احلداثة فيقو : "كنا نعيش يف الصمت صرنا نعيش يف الضجيج، كنا 

نتسلم قليال من الرسائل واآلن تنهمر علينا كوابل من نار، لقد انتزعتنا معزولني فصرنا ضائعني وسط الزحام، كنا 

احلداثة من احلدود الضيقة للثقافة التقليدية احمللية اليت كنا حنياها وألقت بنا يف جحيم احلرية الفردية، لقد ناضلنا 

                                                           

 129، نفس املرجع السابق ، صنقد الحداثةآالن تورين،  - 1 
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يدة واجملتمع اجلديد واإلنسان ضد نظم احلكم القدمية الفاسدة ومرياثها، أما يف القرن العشرين فضد األنظمة اجلد

 .1اجلديد" 

من كبار املفكرين الذين وضعوا  Lyotardيعد الفيلسوف الفرنسي املعروف جان فرانسوا ليوتار 

احلداثة يف قفص االهتام وهو من أعلن هنايتها معلنا عن ميالد عصر ما بعد احلداثة يف كتابه املعروف الوضع ما 

. وهو يف هذا السياق يعلن عن سقوط 1979عام  La condition Postmoderneبعد احلداثي 

النظريات واإليديولوجيات الكربى وعجز هذه النظريات عن قراءة الواقع أو تفسريه ألن هذه األنساق الفكرية 

تعاين من اجلمود واالنغالق وهي ليست قادرة أبدا كما يذهب أصحاهبا وروادها على تفسري العامل أو اجملتمع ومن 

 النظريات املاركسية والوضعية والوجودية والربغماتية وغريها من النظريات الشمولية املعروفة.هذه 

يف هذا اجلانب  Jean-François Lyotardومن القضايا اليت يناقشها جان فرانسوا ليوتار 

إفالسها أمام  إشكالية احلتمية اليت يعلن سقوطها تأسيسا على تطور العلوم الطبيعية والتاريخ. فاحلتمية تعلن

املستجدات العلمية اجلديدة يف القرن العشرين. لقد بينت األحداث املتتابعة، على مدى القرن العشرين، أن 

التاريخ ال يأخذ خطا حتميا حتركه تتابعات املراحل، وحتميات التتابع التارخيي الذي أنبأت عنه املاركسية وغريها. 

ولكنه قد يرتاجع وقد ينهض من جديد أو يراوح يف مكانه، فال مكان فالتاريخ اإلنساين قد يأخذ خط التقدم، 

 2ألقدار احلتمية وأفكار الغايات اليت يسعى إليها التطور يف منظور األنساق الفكرية الكربى.

 :   أفاق ما بعد الحداثة 2

عداء والطوباوية وذلك استجابًة للميوعة املتصورة وال باهلندسة املعمارية بدأت حركة ما بعد احلداثة    

        ولوكوربوزييه   والرت قروبيوس  ، كما أنشأها وطورها سادٌة مثلاملعمارية احلديثة فاهلندسة   .""للحركة احلديثة

                                                           

  129نفس املرجع السابق ص  - 1 
 ، 248-229،  ص ص1999، العدد األو ، أكتوبر ، الفلسفة والعصرالجذور النيتشوية لـما بعد الحداثة:  عصام عبد اهلل -2 
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، وطرد 1 ، كانت تركز على السعي لتحقيق الكما  واملثالية، والتناغم بني الشكل والوظيفةفلييب جونسون  و  

حلداثة أن صفات الكما  والبساطة كانت صفاٍت غري موضوعية، وقاموا باإلشارة إىل جاد  نقاد ا .احللية التافهة

عمارة "ما بعد احلداثة" القاطعة، مثل أعما   يف الفكر احلديث، وتساءلوا عن مزايا فلسفتها ،املفارقات التارخيية 

 من ذلك يقوم باجللب الواضح ترفض فكرة وجود 'شكٍل نقٍي' أو 'مثايل' التفاصيل املعمارية، وبدالمايكل جريفز 

من مجيع األساليب واملواد واألشكا  واأللوان املتاحة للمهندسني املعماريني. كانت هندسة "ما بعد احلداثة" 

، لصاحل التفضيالت "واحدًة من احلركات اجلمالية األوىل اليت تعرتض على "احلداثة" علنا بأهنا عتيقة و"مشولية

ف، أو احلقائق أو املبادئ الكاملة. وكان هذا اجلو من النقد والتشكك، والرتكيز على الشخصية والتنوع على اهلد

 .2اخلالف على وضد الوحدة، هو الذي مييز "ما بعد احلداثات" الكثرية

ومن مجلة االنتقادات اليت وجهت إىل احلداثة ويف مالمح األزمة اليت تعيشها احلداثة دفعت بعض  

ن اإلنسانية خرجت، حتت تأثري هذه االختناقات احلضارية، من مرحلة احلداثة وبدأت الباحثني إىل االعتقاد بأ

مرحلة جديدة أطلق عليها ما بعد احلداثة. ويقدر فريق من هؤالء الباحثني أن هذه املرحلة قد بدأت تارخييا منذ 

ذلك يرى الفريق وهي املرحلة اليت عرفت بثورة الطالب يف خمتلف عواصم العامل، وعلى خالف  1968عام 

اآلخر من هؤالء الباحثني أن مرحلة احلداثة قد بدأت مع سقوط جدار برلني تعبريا عن سقوط املنظومة 

 االشرتاكية.

ويف هذا اخلصوص يشري إيهاب حسن، أحد املنظرين يف هذا اجملا ، إىل صعوبة حتديد مفهوم ما بعد 

لمية اليت ميكنها أن تشكل العناصر األساسية يف بنية هذا احلداثة، ولكنه مع ذلك يقدم جمموعة من التصورات الع

 املفهوم ومنها:

                                                           

، نقال عن  733،ص  1914، جملة هيربت، اجمللد الثاين عشر، الرقم الرابع، يوليو   ا بعد الحداثةم جي.إم. ثومبسون : -1 
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 734، ص نفسه املرجع : جي.إم. ثومبسون  -2 
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 إن لفظ ما بعد احلداثة يوحي بفكرة احلداثة وهو بالتايل يتضمن بعد التوايل الزمين للعالقة بني املفهومني.

 ال يوجد إمجاع بني النقاد على تعريف واضح ملفهوم ما بعد احلداثة.

 . 1ضة كغريه للتغري والصريورة اليت نالحظها يف املفاهيم الوليدة حديثامفهوم ما بعد احلداثة عر 

ومن هذا املنطلق ميكن اإلشارة إىل موقف يورجني هابرماس من هذا املفهوم يف مقالة له بعنوان "احلداثة مشروع    

بعض متثل رغبة  modernité-Post، حيث يرى بأن لفظة ما بعد احلداثة 2 1981مل يكتمل" يف عام  

املفكرين يف االبتعاد عن ماض متشبع بتناقضات كبرية وتعرب يف الوقت نفسه عن سعي حثيث إىل وصف العصر 

اجلديد مبفهوم مل تتحدد مالحمه بعد وذلك ألن اإلنسانية مل تستطع أن جتد احللو  املناسبة لإلشكاليات اليت 

حلداثة هي صيغة جديدة ملفهوم قدمي )احلداثة( وأن يطرحها العصر. ووفقا هلذه الصيغة يرى هابرماس بأن ما بعد ا

 ما بعد احلداثة حماولة إلثراء مرحلة احلداثة ذاهتا وإمتام مشروعها ح  النهاية.

 إن السمات األساسية اليت تنطلق منها حركة ما بعد احلداثة تتمثل يف عدة اجتاهات أمهها:

 .ى املغلقة وتقويض أسسهاـ هدم األنساق الفكرية اجلامدة واإليديولوجيات الكرب 

إزالة التناقض احلداثي بني الذات واملوضوع بني اجلانب العقالين واجلانب الروحي يف  ـ العمل على

 اإلنسان، وذلك من منطلق االفرتاض بعدم وجود مثل هذه الثنائية امليتافيزيائية؛

                                                           

 232، صنفسهاملرجع  احلداثة،  " :  اجلذور النيتشوية لـ"ما بعدعصام عبد اهلل -1 
2  - Jurgen Habermas, (La  modernité, un projet inachevé), Critique, n°, 413Octobre, 1981,        
pp950-967 
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ة وال سيما مفهوم التطور التعاقيب أو ـ رفض احلتمية الطبيعية والتارخيية اليت كانت سائدة يف مرحلة احلداث

 ؛1اخلطي أو الزمين الذي يسجل حضوره يف األنساق االجتماعية واحلياة االجتماعية 

 ويصف إيهاب حسن مرحلة ما بعد احلداثة بالسمات التالية:

ـ فكر يرفض الشمولية يف التفكري وال سيما النظريات الكربى مثل نظرية كار  ماركس، ونظرية هيغل، 

 ويركز على اجلزئيات والرؤى اجملهرية للكون والوجود؛  إخل.…ووضعية كونت، ونظرية التحليل النفسي

ـ رفض اليقني املعريف املطلق ورفض املنطق التقليدي الذي يقوم على تطابق الدا  واملدلو ، أي تطابق 

 األشياء والكلمات .

معة، يف األدب والفن، واإلطاحة مبشروعية القيم ـ يلح على إسقاط نظام السلطة الفكرية يف اجملتمع واجلا

 .2املفروضة من فوق يف األنظمة واملؤسسات االجتماعية كافة 

ويف هذا السياق، يرفض أنصار ما بعد احلداثة مفاهيم حداثية مثل: العقل والذات والعقالنية واملنطق 

احلقيقية مرهتنة بعدد من املعايري اخلاصة  واحلقيقة، فهي مقوالت مرفوضة. واحلقيقة وهم ال طائل منه، ذلك ألن

 بالعقل واملنطق وهذه بدورها مرفوضة أيضا.

إزاء هذه التناقضات اليت نسبت إىل مرحلة احلداثة وعرفت هبا، ويف مواجهة هذه اإلشكاليات 

نسانية أن والتحديات، اليت انبثقت عن التحوالت التارخيية، يف النصف الثاين من القرن العشرين، توجب على اإل

تبحث عن حالة توازن جديدة لتحقيق التوافق االجتماعي الثقايف وحتقيق املصاحلة بني العقل والروح، بني املظاهر 

املادية للحضارة واملظاهر الروحية، بني العقالنية والذاتية. ويف إطار البحث اإلنساين عن خمارج حضارية جديدة 

                                                           

  1 - عصام عبد اهلل، اجلذور النيتشوية لـ"ما بعد احلداثة، املرجع نفسه، ص23
، ضمن مركز دراسات الوحدة العربية، قضايا التنوير والنهضة يف الفكر العريب املعاصر، الفكر العربي المعاصر وإشكالية الحداثة بوزيد:بومدين   - 2 

 .21، ص31-19، بريوت، ص18العدد 
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حلداثة بأفكار وآراء ونظريات مرشحة لتقدمي تصورات ذكية عن املخارج لألزمات املتفاقمة جاءت مرحلة ما بعد ا

 .1احلضارية اجلديدة لتجاوز االختناقات التارخيية القائمة 

فرتة ما بعد احلداثة ال تلغي نتائج احلداثة  بل تأخذها وتعيد إنتاجها دون الوقوع يف التناقضات وتتكامل 

اين يف حلمة واحدة. ما بعد احلداثة حماولة إلعادة ترتيب اإلشكاليات فيها خمتلف جوانب الوجود الفكري واإلنس

املطروحة ومن مث العمل على تنظيم تناقضاهتا وإدماجه يف حركة التطور اإلنساين ،مما ساعد التحوالت احلضارية 

 اجلديدة على وجود أنظمة فكرية جاءت تعبريا عن وعي إنساين جديد يتميز بطابعه النقدي املتمرد.

 خالصة    

إذن ومن جممل ما قيل   إن احلداثة  متثل شكليا حركة انفصا  لكل اتصا   إهنا قطيعة  للرتاث        

واملاضي، ولكن ال لنفيه وإقصائه ؛ إمنا الحتوائه وإدماجه يف خماضها املتجدد. ومن مثة فهي انفصا  واتصا  يف 

ملاضي وقطيعة استدماجية له. هذا االنفصا  واالتصا  آن واحد، استمرار وقطيعة: استمرار حتويلي ملعطيات ا

متارسه احلداثة ح  على نفسها فما يسمى ما بعد احلداثة ال ميثل مرحلة تقع خارج احلداثة انه اقرب إىل مراجعة 

احلداثة لنفسها لنقد بعض أسسها ومبادئها من خال  الرتابط الضمين ملعطيات الواقع الزمين الذي يدخل ضمن 

 التجديد لكل قدمي دون إلغائه ونبده .إطار 

فاحلداثة إذا ال ميكن هلا أن تأيت من عدم بل البد من أسس أولية خللق اجلديد، فاإلبداع واالكتشاف     

وتطوير احلاضر ال بد له أن ينطلق من فكرة مبدؤها الرجوع إىل الفرتة اليت تسبق من أجل مقارنة املعطيات 

 .. والوصو  إىل أفضل النتائج 

                                                           

 .238، صنفسهرجع املاحلداثة،  "عصام عبد اهلل، اجلذور النيتشوية لـ"ما بعد -1 
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 Cultivation theory -  الفصل الثالث :   نظرية الغرس الثقافي

    وتطور نظرية الغرس الثقافي  مفهومالمبحث األول : 

 مفهوم الغرس -1

  :تطور نظرية الغرس الثقايف -2

  ::الدعائم األساسية اليت تقوم عليها نظرية الغرس-  3

 المفسرة لها  والنماذجالغرس الثقافي المبحث الثاني :  فروض نظرية 

  فروض نظرية الغرس -1

  :النماذج املفسرة لعملية الغرس - 2

  المبحث الثالث : المتغيرات والعوامل المؤثرة في عملية الغرس  واالنتقادات الموجهة لها

   :املتغريات والعوامل املؤثرة يف عملية الغرس   - 1

   :النظرية  االنتقادات اليت وجهت إىل   -2

 المبحث الرابع : المفاهيم التي أضيفت إلى نظرية الغرس واالتجاهات الحديثة فيها 

  املفاهيم اليت أضيفت إىل نظرية الغرس - 1

  االجتاهات احلديثة يف نظرية الغرس الثقايف   - 2
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    وتطور نظرية الغرس الثقافي  مفهومالمبحث األول : 

  :متهيد 

الغرس الثقايف إحدى النظريات اليت قدمت مبكراً لدراسة تأثريات وسائل اإلعالم، كما هتتم بالتأثري تعد نظرية    

الرتاكمي طويل املدى لوسائل اإلعالم، حيث يشري الغرس إىل تقارب إدراك مجهور التليفزيون للواقع االجتماعي، 

  .لتعرض لوسائل اإلعالموتشكيل طويل املدى لتلك اإلدراكات واملعتقدات عن العامل نتيجة ل

 Moderate effects وتصنف نظرية الغرس الثقايف ضمن نظريات اآلثار املعتدلة لوسائل اإلعالم

theories  حبيث ال تضخم يف وسائل اإلعالم وال تقلل من هذه القوة، ولكنها تقوم على العالقات طويلة ،

اهتم من ناحية أخرى، لذا فقد أكد األمد بني اجتاهات وآراء األفراد من ناحية، وعادت مشاهد

وزمالؤه على أن نظرية الغرس ليست بديالً وإمنا مكماًل للدراسات والبحوث التقليدية  Gerbner جربنر

لتأثريات وسائل اإلعالم، ففي الغرس ال يوجد منوذج قبل أو بعد التعرض، وال منوذج لالستعدادات املسبقة  

ده األفراد منذ الطفولة، كما أنه يشكل دوراً كبرياً يف هذه االستعدادات كمتغريات وسيطة ألن التليفزيون يشاه

  1املسبقة اليت تعترب متغريات وسيطة بعد ذلك.

   : 2مفهوم الغرس 

حسب تعريف "تايلور" هي "كل معتقد من القيم والعادات والتقاليد واألخالقيات،  Culture إذا كانت الثقافة

نظور املعريف بأهنا "األفكار واملعتقدات وأنواع املعرفة بصفة عامة عند شعب من وأمناط السلوك"، وحيددها امل

الشعوب، وأن الثقافة ليست ظاهرة مادية، وليست أشياء وسلوكيات وانفعاالت، وإمنا هي تنظيم هلذه املكونات 

 وهي ما يوجد يف العقل من صور وأشكا  هلذه األشياء.

                                                           

 265، ص  2003،الدار العاملية للنشر والتوزيع ،  الكويت ،  1دئ علم اإلتصا  ، طحممود حسن امساعيل : مبا 1 
  21( ص 1422-2-25عبد احلافظ عواجي سلوى ،مجع وتنسيق أسامة بن مساعد احمليا : نظريات التأثري االعالمية ) 2 
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أنه "زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية تقوم هبا مصادر املعلومات ب (Cultivation) وميكن تعريف الغرس

واخلربة لدى من يتعرض هلا، وقد أصبح مصطلح الغرس منذ منتصف السبعينيات يرتبط بالنظرية اليت حتاو  تفسري 

ي التنشئة اآلثار االجتماعية واملعرفية لوسائل اإلعالم وخباصة التليفزيون، والغرس حالة خاصة من عملية أوسع ه

  .االجتماعية

وتعترب عملية الغرس نوع من التعلم العرضي الناتج عن التعرض لوسائل االتصا  اجلماهريية وخاصة التليفزيون، 

حيث يتعرف اجلمهور على حقائق الواقع االجتماعي نتيجة التعرض لوسائل االتصا ، كما أن مداومة التعرض 

ات طويلة تنمي لدى املشاهد اعتقاداً بأن العامل الذي يراه على شاشة لوسائل اإلعالم والسيما التليفزيون لفرت 

 التليفزيون ما هو إال صورة مماثلة للعامل الواقعي الذي يعيش فيه.

  :تطور نظرية الغرس الثقافي -2

بدايات وجذور نظرية الغرس الثقايف إىل مفهوم والرت  Melvin Deflir يرجع ملفني ديفلري    

للصورة الذهنية، اليت تتكون يف أذهان اجلماهري من خال  وسائل اإلعالم املختلفة  Walter Lipman ليبمان

سواء كانت عن أنفسهم أو عن اآلخرين، وأحياناً تكون هذه الصورة الذهنية بعيدة عن الواقع، نتيجة لعدم وجود 

ئق وتشويه املعلومات وسوء فهم رقابة على املواد املعروضة يف وسائل اإلعالم، مما يؤدي إىل غموض يف احلقا

واليت تشبه  Cultural Norms للواقع، وبناء على هذا التصور حاو  ديفلري تطوير نظرية األعراف الثقافية

 1إىل حد كبري نظرية الغرس.

ويف أواخر الستينيات، شهد اجملتمع األمريكي فرتات اإلضرابات بسبب مظاهر العنف واجلرمية وذلك يف أعقاب 

مت تشكيل جلنة  1968مارتن لوثر كينج وكيندي وتزايد االهتمام بتورط الدولة يف حرب فيتنام. ويف عام اغتيا  

  .قومية أمريكية لبحث أسباب العنف والوقاية منه وعالقة التليفزيون بذلك

قدم وقت وقام الباحثون بأحباث عديدة منذ هذه الفرتة ركزت معظمها على تأثري مضمون برامج التليفزيون اليت ت
                                                           

 262، ص  1997اهرة ، ، عامل الكتب ، الق 1حممد عبد احلميد : نظريات االعالم واجتاهات التأثري ، ط 1 
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الذروة ويف عطلة آخر األسبوع على إدراك اجلمهور للواقع االجتماعي وكان العنف هو املوضوع الرئيسي حمل 

 1البحث.

دراساته، وأكد على أن التليفزيون أصبح قوة  George Gerbner وبدأ الباحث األمريكي جورج جربنر

االجتماعي. وبالتايل فإن العالقة بني التعرض للتليفزيون مسيطرة للكثري ومصدراً رئيسياً لبناء تصوراهتم عن الواقع 

واألفكار املكتسبة، يكشف عن مدى إبراز أمهية دور التليفزيون يف القيم والتصورات املدركة للواقع االجتماعي، 

ستلزم وبذلك أصبح الواقع اإلعالمي املدرك من التليفزيون هو ما يعتمد عليه الفرد يف عالقاته مع اآلخرين، مما ي

ويرجع ذلك يف رأي جربنر إىل  .استخدام مدخل خمتلف عن املداخل اليت تستخدم يف دراسة تأثري تلك الوسائل

أن التليفزيون قد أصبح املركز الرئيسي للثقافة اجلماهريية، وأن تأثريه قد أصبح أساسياً يف التنشئة االجتماعية 

 ج مكررة ومنطية للسلوك واألدوار االجتماعية املختلفة.للغالبية العظمى من املشاهدين، مبا يعرضه من مناذ 

ووضع جربنر وزمالؤه من خال  هذه الدراسات مشروعه اخلاص باملؤشرات الثقافية، واليت اهتمت بثالث قضايا 

 2متداخلة هي:

أي دراسة سياسات االتصا  يف عالقتها  Institutional process Analysis حتليل العملية املؤسسية -

 مون واختيار وتوزيع الرسائل اإلعالمية.مبض

وهي عبارة عن دراسة األمناط السائدة  Message System Analysis حتليل حمتوى الرسائل اإلعالمية -

للصور الذهنية والسلوك األكثر تكراراً اليت تعكسها الرسالة اإلعالمية، مثل تصوير العنف واألقليات والنوع واملهنة 

 وغريها من القضايا.

واليت تدرس العالقة بني التعرض للرسائل التليفزيونية و  Cultivation Analysis حتليل الغرس الثقايف -

 إدراك اجلمهور للواقع االجتماعي.

                                                           

 266،ص  نفسهرجع املحممود حسن ،  1 
 262، نفسه رجع املحممد عبد احلميد ،  2 
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وتعد نظرية الغرس املكون الثالث من مكونات مشروع املؤشرات الثقافية، وهذا املشروع يهدف إىل إقامة الدليل 

االتصا  اجلماهريية على البيئة الثقافية. حيث ترى نظرية الغرس أن التليفزيون من بني  اإلمبرييقي على تأثري وسائل

وسائل اإلعالم األخرى يعد األساس الثقايف املركزي للمجتمع، وأنه يقدم القصص واحلوادث واملصمم األساسي 

كثيفي املشاهدة سيدركون الواقع للصور الرمزية اليت تساهم يف تكوين املعتقدات عن العامل احلقيقي، وبالتايل فإن  

احلقيقي الذين يعيشون فيه بصورة تتفق مع الصور الذهنية املقدمة يف العامل التليفزيوين، ولكن يعمل الغرس 

التليفزيوين على تغيري بعض املعتقدات عند األفراد كثيفي املشاهدة، وحيدث ذلك من خال  التعرض الرتاكمي 

 لى هذه املعتقدات لدى آخرين.للتليفزيون، يف حني اإلبقاء ع

  :الدعائم األساسية التي تقوم عليها نظرية الغرس -

  :1وضع جربنر جمموعة من الدعائم األساسية لنظرية الغرس تتمثل يف 

ترجع أمهية التليفزيون وتفرده  :يعتبر التليفزيون وسيلة فريدة للغرس بالمقارنة مع وسائل االتصال األخرى -

ل االتصا  لشيوع وجوده يف املناز  وسهولة التعرض له، كما يساهم يف تنشئة األطفا  بدرجة عن غريه من وسائ

ال حتدث مع الوسائل األخرى، حيث جيد الطفل نفسه مستغرقاً يف بيئة التليفزيون منذ والدته نظراً لتوافر عناصر 

زيون نظراً لسهولة استخدامه، كما الصوت والصورة واحلركة واللون، كما يقضي الطفل معظم أوقاته أمام التليف

خيتلف التليفزيون عن الوسائل املطبوعة لعدم احتياجه للقدرة على القراءة والكتابة، كما أنه يتميز عن الراديو يف 

إمكانية توفري الرؤية جبانب السمع، وخيتلف عن السينما يف كونه وسيلة جمانية تعمل طوا  الوقت وليس يف أوقات 

ج إىل مغادرة املنز .. لذلك فالتليفزيون يعترب من أهم وسائل اإلعالم اليت ترتك أثراً يف تقدمي األفكار حمددة وال حتتا 

 والقيم والصور اإلعالمية املختلفة جلميع فئات وشرائح وقطاعات اجملتمع.

س عبارة عن فالغر  :يقدم التليفزيون عالماً متماثالً من الرسائل والصور الذهنية تعبر عن االتجاه السائد -

عملية ثقافية تؤدي إىل خلق مفاهيم عامة توحد االستجابة ألسئلة ومواقف معينة، وال ترتبط باحلقائق واملعتقدات 
                                                           

  285-282،ص  ص 2006مريفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد: نظريات ىاالتصا  ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1 
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  .املنعزلة، وتأيت هذه املفاهيم من التعرض الكلي لربامج التليفزيون وليس من خال  بعض الربامج املنتقاة

عكس االجتاه السائد لثقافة اجملتمع، ويقلل أو يضيق االختالفات يف ويقوم التليفزيون بدور مهم يف حياتنا ألنه ي

القيم واالجتاهات والسلوك بني املشاهدين، إىل احلد الذي يعتقدون معه أن الواقع االجتماعي يسري على الطريقة 

واجلمهور العام، حيث  اليت يعرب عنها العامل التليفزيوين، ولذلك ينظر إىل التليفزيون على أنه أداة الربط بني الصفوة

تقدم الرسائل التليفزيونية املختلفة العديد من الثقافات واآلراء والصور الذهنية اليت يشاهدها كل الفئات 

  .واملستويات االجتماعية واالقتصادية املختلفة للمجتمع

مة يف حتليل جيب أن تعكس أسئلة املسح املستخد :تحليل مضمون الرسائل اإلعالمية يقدم مفاتيح للغرس -

الغرس ما يقدمه التليفزيون يف الرسائل التليفزيونية جلماعات كبرية من املشاهدين على فرتات زمنية طويلة، مع 

 االهتمام بالرتكيز على قياس املشاهدة الكلية.

لعملية وأسئلة املسح املستخدمة يف حتليل الغرس جيب أن تتجه حنو اعتبارات "العامل الواقعي" وهو املطلب األو  

  .الغرس وكذلك توجد أمهية موازية للعامل الرمزي الذي يقدمه التليفزيون وهو املطلب الثاين لعملية الغرس

هتتم نظرية الغرس بأمهية  :تحليل الغرس على مساهمة التليفزيون في نقل الصور الذهنية على المدى البعيد -

ة والقصص جلذب اجلماهري، وهبذا يعد التليفزيون أداة للتنشئة التغيري الذي حيدثه التليفزيون نتيجة لألشكا  املتكرر 

  .االجتماعية

وبالتايل يستطيع التليفزيون خلق حالة من التوافق والتجانس بني املشاهدين، من خال  ما يقدمه من األشكا  

اعية التقليدية والنماذج املتكررة، وبالتايل خيلق وجهة نظر مشرتكة موحدة بني اجلمهور وتذوب الفروق االجتم

 والفروق األخرى.

أي أن هذه النظرية هتتم بالتأثري الرتاكمي وليس التأثري الفجائي ويف هذه احلالة يستطيع التليفزيون أن خيلق لدى 

وخاصة لدى كثيفي املشاهدة الذين يستنبطون معاين مشرتكة بنسبة أكرب من  "املشاهد ما يسمى "باالجتاه السائد

  .قليلي املشاهدة
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تقدم نظم الكابل، واحملطات  :تساهم المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة الرسائل التليفزيونية -

اجلديدة املستقلة والفيديو، سيطرة أكثر على تلقي الربامج وميكن أن حتل حمل قراءة اجملالت والذهاب للسينما، 

بديلة لتقلي الربامج واألفالم، فإهنا ال تبد  تعرض  وتشري الدالئل إىل أنه برغم أن التكنولوجيا اجلديدة تقدم طرقاً 

  .اجلماهري فعلياً ألنواع الربامج، بل يزيدون مثل هذا التعرض

وتؤكد النظرية على أن املستحدثات التكنولوجية تساعد على زيادة قدرة الرسائل التليفزيونية فهي تزيد من األسواق 

 جمموعها عملية الغرس وأهدافها.والثروة والقوة واالختيارات اليت تدعم يف 

يعترب العامل الرمزي الذي يقدمه التليفزيون من خال   :يركز تحليل الغرس على النتائج العامة والمتجانسة -

الرسائل املتكررة والصور النمطية املصدر املهم يف حتقيق التنشئة االجتماعية وتنمية املفاهيم والسلوكيات يف 

زيون املستقلة تكون متجانسة داخل اجلماعات االجتماعية املختلفة، كما يقوم أيضاً على اجملتمع. ومسامهة التليف

تدعيم هذا التجانس وثبات املفاهيم اخلاصة بالواقع االجتماعي بداًل من التغيري أو ضعف هذه املفاهيم 

 واملعتقدات.

 المفسرة لها  والنماذجالمبحث الثاني :  فروض نظرية الغرس الثقافي  

 : 1فروض نظرية الغرس   - 1

  :ويشري إىل أن الفرض الرئيسي تقوم نظرية الغرس على   

يكونوا أكثر قدرة لتبين معتقدات  Heavy Viewrs األفراد الذين يتعرضون ملشاهدة التليفزيون بدرجة كثيفة"

ون عن الواقع الواقعي، عن الواقع االجتماعي تتطابق مع الصور الذهنية والنماذج واألفكار اليت يقدمها التليفزي

  ."Light Viewers أكثر من ذوي املشاهدة املنخفضة

  :هي الفروض الفرعية وتقوم نظرية الغرس على جمموعة من    

يتعرض األفراد كثيفو املشاهدة للتليفزيون أكثر، بينما يتعرض األفراد قليلو املشاهدة على مصادر متنوعة مثل  -
                                                           

  28، ص  نفسهرجع املعبد احلافظ عواجي سلوى ،  1 
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  .التليفزيون ومصادر شخصية

خيتلف التليفزيون عن غريه من الوسائل األخرى، بأن الغرس حيدث نتيجة التعرض واالستخدام غري االنتقائي  -

 من قبل اجلمهور.

يقدم التليفزيون عاملاً متماثالً من الرسائل املوحدة والصور الرمزية عن اجملتمع بشكل موحد أو متشابه عن الواقع  -

  .احلقيقي

  ، وتسعى لتقدمي حقائق بداًل من اخليا  عتقاد املشاهدين بأن الدراما واقعيةيزيد حدوث الغرس عند ا -

  :النماذج المفسرة لعملية الغرس -2 

  :قدمت بعض النماذج حلاالت الغرس واملفسرة لكيفية حدوثها من أمهها    

 لعمليتي التعلم والبناء: Hawkins & Pingree (1983) نموذج هوكنز و بنجري- 1 

احثان هوكنز وينجري مبراجعة شاملة، للعديد من الدراسات اخلاصة ببناء التليفزيون للواقع، والحظا وجود قام الب

دالئل متفرقة عن العالقة املتوقعة بني التليفزيون وبناء الواقع االجتماعي، كما وجد أيضاً أن العالقة بني املشاهدة 

فزيون يستطيع أن يعلم عن الواقع. ويرى الباحثان أن العنصرين والواقع االجتماعي عالقة متبادلة، وأن التلي

  :األساسيني يف عملية الغرس مها

  :وتتضمن أكثر من عنصر :Learning أواًل: التعلم

تلعب القدرات أو املهارات دوراً هاماً يف عملية التعلم، كما  :(Capacity) القدرات أو املهارات العقلية1 -

  .خمتلفة فيما يتعلق بعوامل أخرى مثل السنتقوم أحياناً بطريقة 

:تلعب القدرة على الرتكيز على بعض املعلومات الرئيسية أكثر من  :(Focus) اسرتاتيجيات الرتكيز2 -

  .املعلومات الثانوية دوراً رئيسياً يف إحداث عملية الغرس

ياً املشاهدة النشطة أو املشاهدة درجة االنتباه للمضمون واليت يشار إليها نسب :(Attention) االنتباه3 -

السلبية، ميكن أن تكون هامة، فاملشاهدة السلبية تؤدي إىل التعلم العارض واكتساب الثقافة بطريقة عارضة من 
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  .التليفزيون

ميكن أن يعلب االندماج يف املشاهدة دوراً هاماً وخصوصاً  :(Involvement) االندماج يف املشاهدة4 -

 ة بأن االندماج األقل يف املشاهدة يسهل أنواعاً معينة من التعلم والتأثريات.وجهة النظر القائل

  :وتتضمن أكثر من حمدد منها :(Construction) ثانياً: البناء

تشكل اخلربة الشخصية مصدراً للمعلومات عن الواقع  :(Personal Experience) اخلربة الشخصية1 -

  .ف مع الصور املقدمة يف التليفزيوناالجتماعي واليت ميكن أن تتفق أو ختتل

واليت تتمثل يف األبنية االجتماعية لألسرة مثل مجاعة  :(Social Structures) املكونات االجتماعية2 -

الرفاق أو العائلة، وتلعب دوراً هاماً يف تدعيم الصورة املقدمة يف التليفزيون، فكلما كانت اجلماعة تؤيد وجهة 

  د التأثري املتوقع على األفراد.النظر التليفزيونية زا

  :ويوضح بوتر أن هناك أربعة عمليات رئيسية هي:()للعمليات الفرعية للغرس Potter نموذج بوتر2 -

متثل العالقة بني التعرض للتليفزيون وإدراك العامل التليفزيوين سواء كانت تقديرات أو  :(Learning) التعلم1 -

  .معتقدات

ويقصد به العالقة إدراك عامل التليفزيون والعامل احلقيقي، وإذا مل يوجد تدعيم  :Construction البناء2 -

لعملية البناء الفرعية يصبح من الصعب االدعاء بوجود عالقة بني التعرض للتليفزيون ومقاييس الغرس، ألن 

عملية االستدال  املطلوب املعلومات العرضية املقدمة من التليفزيون تشكل املادة اخلام اليت يدعم هبا املشاهد 

  .للوصو  إىل مدركات حو  العامل الواقعي

يقصد به العالقة بني تقديرات املستوى األو  ومعتقدات املستوى الثاين عن  :Generalization التعميم3 -

مشاهدة نفس املوضوع من خال  نفس العامل، كما أن احلقائق العرضية اليت يكتسبها األفراد من العامل الواقعي أو 

  .التليفزيون، تستخدم كأساس ملعتقداهتم حو  العامل

هو العالقة بني مشاهدة التليفزيون وقياسات العامل الواقعي سواء كانت تقديرات  :Cultivation الغرس4 -
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  .للمستوى األو  أو معتقدات املستوى الثاين

  اتسم بالتفسري، والتوضيح ملكونات  ويتضح من عرض النموذجني أن كاًل منهما مكمل اآلخر، فالنموذج األو 

كل من عملييت التعلم والبناء، وإن كان أغفل عملية التعميم اليت أضافها بوتر يف منوذجه، وأوضح دورها يف إمتام 

 عملية الغرس يف شكلها النهائي.

  :تعتمد حبوث الغرس على اخلطوات التالية :Cultivation Analysis خطوات تحليل الغرس

وهي حتليل مضمون الرسائل التليفزيونية، حيث توجد فروق  :ألولى: تحليل المحتوى التليفزيونيالخطوة ا

جوهرية بني الواقع االجتماعي احلقيقي وبني الصورة اليت تنقلها الرسائل التليفزيونية هلذا الواقع، لتقييم وحتديد 

  .الصور الذهنية والصور املنعكسة والقيم اليت تبثها هذه الرسائل

  :وترجع أمهية حتليل املضمون لتحقيقه إىل ثالثة أهداف رئيسية هي

  .يقدم مفاتيح أو عالمات عن حقيقة السياسات واألهداف اليت تسعى إليها النظم االجتماعية والقيم السائدة -

جتماعية والقيم يبحث هذه الرسائل باعتبارها نظاماً معرباً عن حقيقة التأثري املتباد  بني األفراد والعالقات اال -

  .السائدة

  .يقدم لنا أساساً إلظهار ما يسببه الفعل من نتائج ميكن مالحظتها -

تتمثل يف استخدام نتائج حتليل مضمون الرسالة التليفزيونية يف إعداد  :الخطوة الثانية: إعداد صحيفة االستبيان

ثني للواقع احلقيقي، وعادة ما تشمل صحيفة صحيفة االستبيان، حيث يتم صياغة األسئلة اليت تقيس إدراك املبحو 

 االستبيان على نوعني من األسئلة ومها:

  .أسئلة عن توقعات املبحوثني الكمية حلدوث بعض الظواهر يف اجملتمع

أسئلة تقيس معتقدات املبحوثني عن إحدى ظواهر اجملتمع من خال  تصميم العبارات اليت تقيس االجتاهات 

 .معينةاالجتماعية حنو ظاهرة 

إجراء املسح على اجلمهور بتوجيه األسئلة اليت مت  :الخطوة الثالثة: إجراء المسح الميداني على الجمهور
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 وضعها يف اخلطوة الثانية لتحديد حجم التعرض، وكثافة املشاهدة النسبية ويتم تقسيمها إىل:

  .Heavy viewer كثيفو املشاهدة

 Medium Veiwer متوسطو املشاهدة

  .Light Viewer املشاهدةمنخفضو 

وهي املرحلة األخرية، وتتمثل يف استخراج النتائج ملعرفة  :الخطوة الرابعة: تحليل البيانات واستخراج النتائج

الفروق األساسية بني مستويات املشاهدة الثالثة، وعمل مقارنة الواقع االجتماعي املدرك لكل من كثيفي 

 ومنخفضي املشاهدة.

 واالنتقادات الموجهة لها : العوامل المؤثرة في عملية الغرس المتغيرات و المبحث الثالث : 

   :1المتغيرات والعوامل المؤثرة في عملية الغرس   - 1

تتعدد املتغريات يف عملية الغرس، ويتطلب قياس الغرس قياس متغريين أساسيني على األقل مها: التعرض للتليفزيون  

عن الواقع كمتغري تابع، إضافة إىل كثري من املتغريات الوسيطة اليت حتكم العالقة كمتغري مستقل واعتقادات األفراد 

 بني هذين املتغريين األساسيني.

وهو حجم التعرض للتليفزيون ويتم قياسه عن طريق  :Independent Variable املتغري املستقل1 -

ليفزيون، ويرى جربنر أن حجم املشاهدة السؤا  املباشر عن عدد الساعات اليت يقضيها املبحوث أمام شاشة الت

هو املؤشر األكثر ارتباطاً بعملية الغرس، وأن كثيفي املشاهدة يتعرضون بالساعة وليس بالربنامج ومت تقسيم 

املبحوثني إىل كثيفي املشاهدة وقليلي املشاهدة متهيداً لتحديد أثر االختالف يف التعرض على االختالف يف متغري 

  ""الغرس

                                                           

متوفر  القرى جامعة ام قسم اإلعالم  ، نظرية الغرس الثقافي:  وجدي حلمي عيد عبدالظاهر   1 
 https://uqu.edu.sa/page/ar/181765    2013   :على

 

https://uqu.edu.sa/staff/ar/4310310
https://uqu.edu.sa/page/ar/454
https://uqu.edu.sa/page/ar/181765
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وهو الغرس الذي ميثل معتقدات وتصورات املبحوثني حو   :Dependent Variable تغري التابعامل2 -

 موضوع البحث.

أن هناك مستويني لقياس وحتليل حدوث الغرس  Hawkins & Pingree وأشار كل من هوكينز وبينجري

  :على مستوى هذه التقديرات واملعتقدات والتصورات )املتغري التابع( ومها

ويشري هذا املستوى إىل التقديرات الكمية حلدوث  :First order Cultivation األو  للتحليل املستوى

ألف، أو عدد العاملني  100شيء معني، فمثاًل عند سؤا  املبحوثني عن تقديرهم لفرصة وقوعهم ضحية من كل 

  .يف جما  حتقيق العدالة من كل مائة

وهذا املقياس أكثر تعقيداً فهو يستخدم لقياس  :Socond Order Cultivation املستوى الثاين للتحليل

تقييم معتقدات املبحوثني اليت يغرسها التليفزيون عن العامل احلقيقي، فمثاًل يطلب من املبحوثني إعطاء اعتقادات 

 عامة عن العامل مثل: هل تعتقد أن الناس أمناء بدرجة كبرية؟

بني التعرض للتليفزيون وبني املستوى األوىل للغرس، وأن هذا وتشري نتائج بعض الدراسات إىل وجود ارتباط 

االرتباط أقوى تأثراً بالضوابط واملتغريات الوسيطة مقارنة باالرتباط بني التعرض للتليفزيون وبني املستوى الثاين 

فرد للغرس، كما ميكن النظر إىل متغري الغرس على مستويني آخرين مها: املستوى الشخصي ويتضمن إصدار ال

ألحكام ومعتقدات حو  استعداد لظاهرة ما أو خوفه منها وتقدير فرص الوقوع كضحية، واملستوى االجتماعي 

املتمثل يف إصدار الفرد ألحكام ومعتقدات تتصل بآخرين مثل تقدير وقوع أصدقائه ومعارفه وغريهم ضحايا حنو 

 هذه الظاهرة.

للتليفزيون وبني املستوى االجتماعي للغرس )املعتقدات على  ويرى بعض الباحثني أن هناك ارتباطاً بني التعرض

 املستوى االجتماعي( ويكون املستوى الشخصي أكثر ارتباطاً بالعامل الواقعي.

وهناك عدد من املتغريات اليت قد تتدخل يف العالقة بني التعرض للتليفزيون وحدوث  :املتغريات الوسيطة -3

  :وة هذه العالقة، ومن أهم هذه املتغرياتتأثريات الغرس، مما قد يزيد من ق
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  .املتغريات الدميوجرافية: وتشمل السن، املستوى االجتماعي واالقتصادي، النوع، التعليم

  :متغريات مرتبطة باملشاهدة وتنقسم إىل

  :ىلويقصد هبا تأثريات الغرس اليت ترتبط بنتيجة التعرض للتليفزيون بشكل عام وتقسم إ :أ( دوافع املشاهدة

املشاهدة الطقوسية: هي املشاهدة اليت تتم حبكم العادة، واهلدف منها التسلية ومتضية الوقت. وحيدث تأثري 1 -

  .الغرس نتيجة التفاعل بني املشاهدة واملستويات املرتفعة من دوافع املشاهدة الطقوسية

ا التعرف على شيء ما، وتسمى املشاهدة اهلادفة: هي املشاهدة اليت حياو  املبحوث أن حيصل من خالهل2 -

  .باملشاهدة االنتقائية

ويقصد هبا القيام بعدة عمليات خمتلفة على احملتوى التليفزيوين، مثل العمليات النقدية أو  :ب( املشاهدة النشطة

شاهدة التحليلية للمعلومات اليت تستقى من خال  الرسائل التليفزيونية، فاملشاهدة النشطة تعين االنتباه أثناء امل

التحدث مع اآلخرين حو  ما يشاهد( واالستغراق  -اخلط الدرامي –)االنتباه إىل صفات الشخصيات ومظهرها 

 احلبكة(، وبالتايل فإن املشاهدة تتكون من عناصر معرفية وعاطفية. -العاطفي للمشاهد )الشخصيات

  :ون هيوضع بوتر ثالثة أبعاد لتعريف واقعية املضم :ج( إدراك واقعية املضمون

ويقصد به الدرجة اليت يعتقد عندها املشاهد أن املعلومات اليت  :Magic Window النافذة السحرية1 -

  .تقدم من خال  التليفزيون هو متثيل دقيق للحياة الواقعية

يقصد به مدى شعور املشاهد بأن احملتوى التليفزيوين يقدم إليهم معلومات يف  :Utility (التعلم )املنفعة2 -

عديد من املوضوعات، وميكن استخدام هذه املعلومات يف حياهتم الواقعية، فمثاًل املشاهد الذي لديه اعتقاد قوي 

بأن املسلسالت التليفزيونية تعكس مواقف واقعية حقيقة، سوف يعتقد يف إمكانية هذه املواقف على حياته 

 الية ومبالغ فيها.اخلاصة أكثر من املشاهد الذي يرى يف املسلسالت جمرد أعما  خي

يقصد به درجة التشابه اليت يدركها املشاهد بني الشخصيات واملواقف التليفزيونية وبني  :Identity التوحد3 -

الناس واملواقف اليت تظهر يف خربات احلياة الواقعية، فقد يشعر الشخص الذي يتوحد مع الشخصية التليفزيونية 
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واقعية تلك الشخصيات، وتكون مشاعره جتاه هذه الشخصية متشاهبة بالصداقة احلميمة، ويتولد لديه شعور ب

 ملشاعره جتاه الشخصيات احلقيقية.

   :1االنتقادات التي وجهت إلى النظرية    - 2

على الرغم من أن نظرية الغرس حظيت بتأييد كثري من الباحثني، إال أهنا واجهت العديد من االنتقادات منذ هناية 

  :اية التسعينيات، واليت تتمثل فيما يليالسبعينيات وح  هن

يرى أنصار مدخل االستخدامات واإلشباعات أن نظرية الغرس الثقايف جتاهلت متغري الدوافع، حيث أهنم 1 -

يرون أن جربنر مل يبذ  جهداً للتفرقة بني الذين يشاهدون التليفزيون بطريقة روتينية والذين يشاهدون التليفزيون 

 نشطة، وهنا يصبح الغرس متغرياً تابعاً ملتغري الدوافع وليس التعرض للتليفزيون. بطريقة انتقائية

أن  "أثناء دراسته حو  "دوافع مشاهدة املسلسالت وأثرها يف عملية الغرس Carveth ويف هذه اجلزئية أشار

لتليفزيون)(، كما الذين يتعرضون للمسلسالت بشكل روتيين من أجل التسلية، يكونون أكثر قابلية ألثر رسائل ا

أن املشاهدين يقومون ببلورة ما يشاهدونه وليسوا مستسلمني لتأثريه،   Rubin & Perse قرر بريس وروبني

أن الذين يتعرضون للتليفزيون حياولون الربط  Weaver& Wakshlag كما استنتج كاًل من ويفر واكشالج

 معتقداهتم حو  الواقع احلقيقي. بني الرسائل التليفزيونية وخرباهتم الشخصية كأساس لتكوين

نظرية الغرس لعدم التحكم الدقيق والكايف للمتغريات األخرى، وذلك الختالف  Hirsch انتقد هريش2 -

نتائج البحث عندما مت حتليلها مرة أخرى مبعامل االرتباط املتعدد خاصة بعد أن مت إدخا  متغريات دميوجرافية، 

  .فزيون وتأثريات الغرسفتأثرت العالقة بني التعرض للتلي

ويف حماولة من مؤيدي الغرس لشرح وتفسري هذه املتغريات الدميوجرافية مت عمل ضبط إحصائي بكل املتغريات يف 

  .نفس الوقت، كما قاموا بتطوير مفهومي االجتاه السائد والتضخيم

كل عام، من خال  عدد ساعات أخذ بعض الباحثني على نظرية الغرس أهنا تنظر إىل التأثري التليفزيوين بش3 -
                                                           

  118-117ص  ، ص 2008، الدار العاملية للنشر والتوزيع ، اجليزة ، 1حممود أمحد مزيد : التلفزيون والطفل ، ط 1 
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املشاهدة الكلية دون النظر إىل نوعية الربامج اليت يتعرض هلا املشاهد، حيث أن التعرض لنوعية معينة من الربامج 

الرتفيهية الدرامية يكون أكثر تأثرياً يف حدوث الغرس وليس املشاهدة الكلية. وللرد على ذلك ميكن اختبار العالقة 

  .اليت يتعرض هلا اجلمهور بإدراك الواقع بني نوعية الربامج

تساء  عدد من الباحثني عن مدى مصداقية حبوث الغرس، إذا أظهرت معظم الدراسات معامالت ارتباط 4 -

( وهو ما يد  على ضعف العالقة بني املشاهدة وتأثريات الغرس أو عدم 0.20( إىل )0.12ترتاوح ما بني )

الشك يف مصداقية حبوث الغرس؛ إذ أن  -كما ذهبوا–ء الباحثون ال يعين وجودها أصاًل، وما ذهب إليه هؤال

  :الضعف يف معامالت االرتباط ميكن إرجاعه إىل اآليت

  .أسباب تتعلق بأوجه النقص اليت يعاين منها املقياس نفسه -

ة بتعدد أسباهبا، طبيعة الدراسات االجتماعية اليت تتناو  إحدى الظواهر اإلنسانية؛ حيث تتميز هذه الظاهر  -

ويف الوقت نفسه فإن هناك صعوبة يف السيطرة على املبحوث، والتحكم فيه وهي مشكلة كل الدراسات 

 اإلنسانية.

ولكن ميكن الرد على ذلك بوضع اختبار صدق للمبحوث عند ذكره لعدد ساعات املشاهدة عن طريق صياغة 

 .أكثر من سؤا  لقياس نفس الشيء

على حبوث الغرس الثقايف أن معظمها تركز على التأثري أكثر من تركيزها على عملية  يأخذ بعض الباحثني5 -

التأثري نفسها، أي أن هذه البحوث هتتم بنتائج الغرس أكثر من اهتمامها بالعملية امليكانيكية اليت تتم من خال  

أكرب من الرتكيز على أسئلة ماذا وبالتايل البد عند صياغة االستمارة أن يتم وضع أسئلة ملاذا وكيف بصورة .الغرس

 ومن.

تركز إحدى االنتقادات احلديثة اليت وجهت للنظرية على تأثري مشاهدة التليفزيون على إدراكات الواقع 6 -

االجتماعي، حيث يهتم بعض الباحثني بالتأثريات الكامنة اليت تؤثر على الصلة القائمة بني مشاهدة التليفزيون 

دراسة لبحث ما إذا كان تشويش املصدر )األخطاء يف  Mares عي؛ فقد أجرت مارسوأحكام الواقع االجتما
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الذاكرة( يؤدي دوراً هاماً يف وجود هذه العالقة، ووجدت أن الربامج وترتيب تقدميها يؤثر على ذاكرة املبحوثني 

 التليفزيون.وهذا بدوره يؤثر على األحكام اليت يشكلها املبحوثون للواقع االجتماعي، مقابل الواقع 

يشكك كثريون يف إمكانية حدوث الغرس يف أي مكان آخر غري الواليات املتحدة األمريكية وذلك ألن 7 -

يف اجنلرتا، ودووب  1978 استخدام التليفزيون وحمتواه يكون خمتلفاً عادة، فلم جيد كل من روبر

يف السويد،  Hedinsson 1981 يف كندا، وهيدنيسون Doob & Mc Donald 1979وماكدونالد

 يف هولندا تدعمياً لفروض الغرس. Bouwman 1984وبوومان

 المبحث الرابع : المفاهيم التي أضيفت إلى نظرية الغرس واالتجاهات الحديثة فيها 

 : 1المفاهيم التي أضيفت إلى نظرية الغرس  - 1

، واليت حاو  1976عها عام قام جربنر وزمالؤه بتطوير نظرية الغرس، عندما تضارب حتليل البيانات اليت مج

( أن يعيد حتليلها مرة أخرى ومل يستطيع التوصل إىل نفس النتائج اليت توصل إليها جربنر، فرد 1980هريش )

عليه جربنر بإدخا  مصطلحني من واقع أن كثافة املشاهدة التليفزيونية ختتلف نتائجها باختالف الفئات 

 االجتماعية، ومها:

لقد تعددت آراء باحثي نظرية الغرس الثقايف حو  مفهوم االجتاه  :Mainstreaming دأواًل: االجتاه السائ

السائد، فريى بعضهم أن فكرة االجتاه السائد تقوم على التقارب يف وجهات النظر بني اجلماعات املختلفة حيث 

و ختتفي بني كثيفي متيل االختالفات اليت ترجع إىل عوامل ثقافية، واجتماعية واليت متيل على أن تتالشى أ

املشاهدة. أي أن مشاهدي التليفزيون لفرتات طويلة يصبح إدراكهم للعامل املقدم على شاشة التليفزيون متشاهباً، 

وأكثر تأثرياً باملؤثرات واملتغريات والعوامل االجتماعية والثقافية)(. وبالتايل فإن االجتاه السائد يشري إىل سيطرة 

واألفكار بشكل جيعل الفوارق أو االختالفات تقل أو ختتفي بني اجلماعات ذات  التليفزيون يف غرس الصور

 اخلصائص السكانية املتباينة.
                                                           

   290-289ص ص  نفسه ،رجع املمريفت الطرابيشي :  1 
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 وهي: B أي الثالث كلمات اليت تبدأ حبرب  3bsوقد فسر جربنر االجتاه السائد من خال  ما أطلق عليه 

تالشي أو اختفاء االختالفات  وتعين أن التعرض املكثف للتليفزيون يؤدي إىل :Blurring التالشي1 -

  .االجتماعية التقليدية يف وجهات النظر وجعلها غري واضحة

  .ميزج التليفزيون بني آراء اجلماعات املختلفة واملتباعدة يف االجتاه الثقايف السائد :Blending االندماج2 -

وسياسات القائمني على  وهو تشكيل وحتويل االجتاه السائد يف اجتاه اهتمامات، :Bending التحو 3 -

املؤسسات اإلعالمية، أي حتو  املضامني اإلعالمية وما حتمله من معاين خمتلفة لكي تعرب عن سياسات القائمني 

  .باالتصا 

إذن فمفهوم االجتاه السائد يعين أن وسائل اإلعالم ختلق وجهة نظر مشرتكة بني املشاهدين، فاملشاهدة الكثيفة 

 ق يف إدراك الواقع االجتماعي اليت تسببها العوامل الدميوجرافية واالجتماعية.تؤدي إىل إذابة الفرو 

ويقصد به أن وسائل اإلعالم تقدم دعماً ملا حيدث يف احلياة اليومية أي أنه  :Resonance ثانياً: التضخيم

ابق بينهما قد يسبب تضخيماً يتطابق ما يراه األفراد يف العامل التليفزيوين مع إدراكهم االجتماعي، وبالتايل فإن التط

للحدث مبا يؤدي إىل تأكيد عملية الغرس. ورمبا يؤدي التطابق بني العامل الرمزي التليفزيوين، وظروف احلياة 

الواقعية إىل التضخيم الذي يؤدي إىل زيادة حدوث أمناط الغرس فيحصل كثيفو املشاهدة ممن لديهم جتارب مع 

  .Double doses العنف البدين على جرعة مزدوجة

ويف حماولة جربنر لتفسريه كيف يضخم العنف املعروض على التليفزيون من خماوف الناس من اجلرمية يف أحيائهم، 

اعتمد يف قياس ذلك ما أمساه التثقيف التبايين، ويبدأ هذا القياس بتوجيه سؤا  إىل الشخص عن احتما  تورطه 

لشخص قد شاهد الكثري من برامج التليفزيون وإذا كان قد تأثر هبذه ذات يوم يف نوع من أنواع العنف، فإذا كان ا

التجربة، واعتقد مثل اآلخرين أن مستويات العنف قد زادت يف الواقع فإن فرصة تعرضه للجرمية سوف تزداد يف 

 إجابته عن السؤا  )اإلجابة التليفزيونية(.
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   :1االتجاهات الحديثة في نظرية الغرس الثقافي  - 2

تعترب االنتقادات اليت تعرضت هلا نظرية الغرس، سبباً قوياً ملنظري النظرية، كي حياولوا تفادي نقاط الضعف    

  اليت نسبت هلا، وفيما يلي عرض لبعض االجتاهات احلديثة يف نظرية الغرس الثقايف:

ن برامج التليفزيون أوضح بعض الباحثني أن تأثريات الغرس تكون أقوى عندما يتم قياس مضمون نوع معني م -

 بداًل من املشاهدة الكلية للتليفزيون.

اهتم الباحثون بدراسة العالقة بني مشاهدة التليفزيون وتغيري االجتاهات والسلوك االجتماعي لدى اجلمهور  -

 الذي يتعرض ملشاهدة التليفزيون.

والبث الفضائي إىل تساؤ  مهم أدى ظهور وسائل االتصا  احلديثة مثل التليفزيون الكابلي والفيديو كاسيت 

حو  ما إذا كان ظهور هذه الوسائل سيؤثر على عملية الغرس الناجتة عن املشاهدة التليفزيونية؟ وانقسم الباحثون 

يف الرد على هذا السؤا  إىل فريقني: الفريق األو  يرى أن البيئة اجلديدة لوسائل االتصا  سيكون هلا تأثري حمدود 

فالوسائل احلديثة، تزيد التنوع يف اخلدمات املتاحة وال تقلل ساعات املشاهدة أمام التليفزيون،  يف تأثريات الغرس،

كما تتيح مضامني هلم كان من الصعب مشاهدهتا يف األوقات غري املالئمة هلم، بينما يرى الفريق الثاين أن تعدد 

ال تتسم بالضرورة وباالنسجام والتوافق، وهذا  وسائل االتصا  احلديثة يؤدي إىل تعدد املضامني أمام األفراد اليت

 من شأنه أن يقلل حدوث الغرس.

اهتم بعض الباحثني بقياس العالقة بني مشاهدة التليفزيون وبني كل تصورات عامل التليفزيون وتصورات العامل  -

 Over رس، حيث قسمت الدراسة املشاهدين إىل مخس جمموعات األوىل )ما فوق الغ2006 الواقعي يف عام

Cultivation)  وهم املشاهدون الذين يعتقدون بالتطابق بني عامل التليفزيون والعامل اخلارجي وإن كانوا يعطون

تقديرات أكثر لعامل التليفزيون، والفئة الثانية )فئة الغرس البسيط( وهم هؤالء الذين يعتقدون أن عامل التليفزيون 

يحة لعامل التليفزيون، أما الفئة الثالثة من اجلمهور )فئة التشويه مطابق للعامل الواقعي ويعطون تقديرات صح
                                                           

  265، ص نفسه رجع املحممد عبد احلميد ،  1 
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وهي اليت أعطت تقديرات مبالغ فيها لعامل التليفزيون وتقديرات غري )  (Double distortionاملزدوج

عتدلة وهي الفئة امل فئة عدم وجود غرس بسيط صحيحة للعامل الواقعي ال تتطابق مع عامل التليفزيون، والفئة الرابعة

اليت أعطت تقديرات حقيقية لكل من العامل احلقيقي وعامل التليفزيون، أما الفئة اخلامسة )فئة عدم وجود غرس 

والتقديرات املشوهة( وهي اليت حتمل تقديرات صحيحة للعامل الواقعي وتقديرات غري صحيحة لعامل التليفزيون،  

هؤالء الذين حيدث هلم غرس بشكل مبالغ فيه أي  كما أوضحت الدراسة أن كثيفي املشاهدة من اجلمهور هم

يف حني أن قليلي الغرس يقعون يف فئة عدم وجود غرس مع وجود صورة مشوهة   Over Cultivation فئة

 وتقديرات مشوهة.

أن اختبارات الغرس وآثارها يتم تطبيقها على الصحف أيضاً، ومن مث مل  2005أظهرت بعض الدراسات عام  -

وم أسس ملقارنة القوة الصحفية مقابل القوة التليفزيونية بشأن تكوين الرؤى عن العامل اخلارجي، كما يعد هناك الي

 أظهرت النتائج أن رؤية األفراد للعامل اخلارجي تتشكل نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم على مدار األيام.

ستخدام مدخل السلوك املربر بتقنني افرتاضات نظرية الغرس من خال  ا 2001اهتم بعض الباحثني عام  -

لتحديد ما إذا كان املشاهدون كثيفو املشاهدة للتليفزيون يتأثرون ليس فقط على مستوى االعتقادات واالجتاهات 

ولكن أيضاً على مستوى نوايا السلوك أو القيام بسلوك فعلي يتم باختاذ إجراءات وقائية ودفاعية جتاه بعض 

 اجملتمع.القضايا مثل العنف واجلرمية يف 

منوذج ) وأيضاً  )النموذج العكسي قام الباحثون باختبار كل من منوذج التعلم والبناء النشط )النموذج النشط( -

من خال  قياس هذه املفاهيم يف مضامني وسائل اإلعالم، حيث أوضحت النتائج  2005السلبية والتوافر عام 

ث الغرس، فاملبحوثون األصغر سناً كانوا أقل يف درجة االختالف أن العمر كان مؤثراً إجيابياً إلمكانية التنبؤ حبدو 

والتباين بني اجتاهاهتم الشخصية حنو بعض القضايا مثل الزواج وتلك اليت تقدمها وسائل اإلعالم، يف حني أن 

تفكري عملية التفكري النقدي كانت مؤشراً سلبياً حلدوث آثار الغرس، فاملبحوثون الذين حققوا درجة عالية من ال

 النقدي كان لديهم درجة أقل من االختالف والتباين بني اجتاهاهتم الشخصية وبني ما تقدمه وسائل اإلعالم.
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أن تقيس اآلثار السلوكية املرتتبة على مشاهدة التليفزيون  2005حاولت بعض الدراسات احلديثة عام  -

يف مشاهدة التليفزيون، حيث توصلت النتاج إىل وعالقتها بالصحة النفسية لألفراد والساعات اليت يقضيها الفرد 

وجود عالقة ارتباطيه قوية بني مشاهدة التليفزيون وبني الصحة النفسية لألفراد، وهذا يدعم فروض الغرس اليت 

تشري إىل أن التعرض الكثيف جملموعة من رسائل اإلعالم ميكن أن يؤثر يف السلوك والقيم واملعتقدات واالجتاه، 

 ملية التعلم االجتماعية عملية غري مباشرة ترتبط ارتباطاً سلبياً بالصحة النفسية لألفراد.حيث متثل ع

بقياس اجتاه آثار الغرس فيما يتعلق بتقديرات األفراد وإدراكهم للعامل والواقع  2007اهتم الباحثون عام  -

مثل ترتيب ألولويات املصدر االجتماعي ومدى تأثرهم بعدد من العوامل ذات الصلة بالسياق العام للعملية 

والدافع ملعاجلة املعلومات من خال  تشكيل األحكام حنو الواقع احمليط؛ كما أظهرت هذه الدراسات أيضاً أن آثار 

 الغرس مل تظهر عندما قيست عرب االستبيان من خال  الربيد وذلك يف مقابل االستبيان عرب التليفون .
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 لتطبيقيةالدراسة ا

 يف غرس مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري اونالينحتليل مضمون صحيفة اخلرب 

 إجراءات الدراسة الميدانية 

 / حتليل املضمون وأداة مجع املعلومات:1

 أوال : تعريف حتليل احملتوى وخطواته املنهجية 

 ثانيا : فئات ومؤشرات حتليل املضمون 

 ل (*فئات الشكل ) كيف قي1      

 *فئات املضمون 2      

 / جمتمع البحث وحدود الدراسة 2

 :  اإلحصائي/ التحليل 3

 *فئات الشكل 1      

 *فئات املضمون 2       

 *فئة نظرية الغرس الثقايف 3       

 / نتائج الدراسة 4
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 / تحليل المضمون وأداة جمع المعلومات 1

 ة أوال : تعريف تحليل المحتوى وخطواته المنهجي

يف مجعنا ملعلومات هذا البحث املعريف مت القيام باستخدام حتليل املضمون الذي اعتربته املدرسة     

" أما املدرسة الفرنسية " أسلوب الوصف  اإلعالميةالبحثية اليت تستخدم يف حتليل املواد  األساليب"أحد  األمريكية

 1املوضوعي املنتظم الكمي ملضمون االتصا  "

التحليل على أساس أن حتليل املضمون يعين عمل  إجراءاىل طريقة  "الن وجولدسنكاب"ويضيف  

 2نظام معني للفئات  أساستصنيف كمي وكيفي ملضمون معني على 

ويعد من أكثر املفاهيم شيوعا ا خلاصة  بتحليل املضمون هو املفهوم الذي جاء به صاحبه بارنارد 

( 1952املنشور يف عام  اإلعالمحتليل املضمون يف حبوث يف كتابه ) "  Bernard Pearlsonبريلسون "

 3"حتليل املضمون هو أسلوب حبث يستهدف الوصف الكمي واملنتظم واملوضوعي للمضمون الظاهر لالتصا  " 

من اإلجراءات القليلة  –منذ أكثر من نصف قرن  –ويعرفه" الدكتور يوسف متار " : "يعد حتليل احملتوى 

دراسة أثر وسائل االتصا  ، وهي من بني التقنيات األكثر استعماال من طرف الباحثني اليت وضعت خصيصا  ل

 4يف هذا امليدان ويف العديد من امليادين املعرفية األخرى " 

مرحلية الدراسة يف جانبها التطبيقي قمت  بأعداد استبيان للموضوعات املتعلقة باحلداثة وكل ما  إلتباع و

ة هلا اليت نشرت يف الصحيفة حمل الدراسة ، حبيث مت حتديد منط التغطية هلذه املواضيع يتعلق باملفاهيم الداعم

                                                           

 1 عواطف عبد الرمحان وآخرون : تحليل المضمون في الدراسات االعالمية ،القاهرة : العريب للنشر والتوزيع ، 1983 ، ص 232
 2 حسني حممد مسري : تحليل المضمون، القاهرة ، عامل الكتاب ، 1983 ، ص 17 

 216، ص   2000القاهرة :العريب للنشر،، بحوث في الصحافة المعاصرة: االتجاهات الحديثة في تحليل المضمونحسين حممد نصر: 3
  4يوسف متار : تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين ، ط1، طاكسيج كوم للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 2007 ، ص 7
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ونوعها ومصادرها والقيم والسمات اليت حتملها ، واملستوى اللغوي هلذه املوضوعات وخمتلف املواضيع اليت هلل 

 ارتباط لغوي هبا ، وكذا اخلطوات املنهجية املقصودة يف منهج حتليل احملتوى .

 انيا : فئات ومؤشرات تحليل المضمون :ث

البحث ، كوسيلة  وإشكاليةطبيعة املوضوع  إىلالفئات هي التصنيفات اليت يعتمد عليها الباحث استنادا 

الذي  واإلطاريعتمد عليها يف حساب تكرارات املعاين ، أما املؤشرات فهي املفهوم أو التعريف الذي تعنيه كل فئة 

 اإلعالميةياس ويبني للباحث حدود هذا االستخدام. وتنقسم الفئات يف معظم الدراسات حيدد استخدامها يف الق

 1على السؤا  ماذا قيل ؟   الثانية على السؤا  كيف قيل ؟  اإلجابةتتضمن  األوىلفئتني :  إىل

ة لة يف وحداإلعالمية واملتمثومن أجل حتقيق أهداف الدراسة قمت باستخدام الوحدة الطبيعية للمادة 

املوضوع ) الفكرة( وهي عبارة عن مجلة أو عبارة تتضمن الفكرة اليت يتمحور حوهلا  موضوع التحليل ) غرس 

حتدثت عن   مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري ( وقد مشلت هده الوحدة خمتلف الفنون الصحفية تقريبا  اليت

 لصحيفة حمل الدراسة .مفاهيم احلداثة يف ا

فئات التحليل املستخدمة يف حتليل املضمون مناسبة ودقيقة وشاملة بشكل ال يقبل  ضرورة أن تكون إن

وفئات التحليل لطبيعة البحث وأهدافه واملضمون اخلاضع للتحليل ونوعية  إعدادالتداخل فيما بينها ، خيضع 

املوضوع  إىلعضويا  الدراسة ، وهذا ما عربت عنه الدكتورة عواطف عبد الرمحان يف وجوب انتماء الفئات انتماءا

 2الرئيسي الذي يدور حوله البحث 

                                                           

 1 عواطف عبد الرمحان ، املرجع نفسه ، ص 229
 2 مىن عيد أبو جامع ، املرجع نفسه  ، ص 59
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طبيعة املوضوع ومشكلة البحث ، كوسيلة  إىل " التصنيفات اليت يضعها الباحث استنادافالفئات هي 

يعتمد عليها يف حساب تكرارات املعاين ، وكلما كانت الفئات حمددة بصورة واضحة ، كلما كانت نتائج البحث 

 1أيضا واضحة وحمددة .

األمناط كتب عن املوضوع حمل الدراسة  قمت بتقسيم حمتوياهتا على حسب   وبعد اطالعي على كل ما

 الية :الصحفية الت

ويتم ذكرها   -ات شكل االتصا  فئ -هنا خيص الشكل  األمر* فئات الشكل ) كيف قيل ؟( : 1

 ايل :كالت

 *فئات النوع أو النمط الصحفي :  

املادة اإلعالمية عند تقدميها للجمهور وهي كثرية ومتنوعة يتم  تأخذها ويقصد هبا األشكا  اليت    

 2بينها وفق عدة أسس  التمييز

على أنه : هو الشكل أو القالب الذي تقدم فيه املادة  إجرائياوميكن تعريف النوع أو النمط الصحفي 

   وأشكا  أخرى مل يتم مصادفتها على صفحات الصحيفة كاخلرب والتقرير والتعليق واملقابلة واملقا اإلعالمية

خال  دراستنا حملتويات صحيفة اخلرب االلكرتونية اليت تقوم عليها الدراسة . وعليه وبعد املسح املبدئي لعينة 

متت  اليتالصحفية   األنواعالدراسة قمت بتعيني مخسة أنواع صحفية يف هذه الفئة تعتمد أساسا على اخلرب .ومن  

 نقف عند :  هبا حمتويات الدراسة

هو الفن التحريري الذي  يصف بدقة  وموضوعية فكرة ما أو واقعة متس مصاحل عدد كبري  الخبر :-1

 1من القراء وتثري اهتماماهتم  وتساهم يف ترقية اجملتمع وتنمية معلوماته 

                                                           

 1 عمر السيد : اإلعالم المتخصص دراسة وتطبيق ، بنغازي - جامعة قايرونس ، 2003، ص238
 36، ص  2004، العني : دار الكتاب اجلامعي  ، الخبر الصحفينصر حسين وسناء عبد الرمحان :  2
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 اءواآلر يقدم يف شكل موضوعي ومتوازن جمموعة من الوقائع واملعلومات  هو فن حتريري التقرير :-2

صور أو  أوويرفق عادتا مبعطيات بيانية  إخباريحو  حادثة أو قضية أو شخصية من الشخصيات مع وجود دافع 

 2موضوعية هلا عالقة باملوضوع . أشكا  أخرى

: يعد من الفنون الصحفية اليت تعتمد على الرأي ويطرح فيه صاحبه وجهة نظره اخلاصة التعليق الصحفي -3

 ة مستندا يف ذلك مصادر موثوقة حو  املوضوع .حو  قضية أو فكرة معين

 . موضوعي مقنن  إطارهي حديث يدور بني الصحفي وشخص آخر له عالقة باملوضوع يف  المقابلة :-4

طرف االساتدة الباحثني أو  علمية تنشر يف شكل مادة صحفية تكتب من دراسات يعرب عنالمقال : -5

 الصحفيون املتخصصون .

لبيانات اليت حتقق أهداف ونتائج الدراسة ومقارنة البيانات الكمية باملالحظات هي استمارة تشمل ا

ملوضوع احلداثة وما حيمله هذا املفهوم  اإلعالميةالكيفية وذلك من خال  الواقع العملي الذي حيدد طبيعة املعاجلة 

 ترابطات مع املفاهيم األخرى من مقاربات و

األداة اليت حتصل من خالهلا الصحيفة  إىل الصحفي باإلشارةويقصد هبا مصدر اخلرب فئة المصدر : *

على اخلرب ، فغالبا ما تعتمد احملتويات الصحفية على عدة مصادر جتمع من خالهلا املادة اليت تشكل املضمون 

املقدم ومنه هذه الفئة تبحث عن كل السبل اليت تغذي املضمون حمل التحليل وميكن مجع مصادر األخبار 

 3يف املصادر التالية :الصحفية 

                                                                                                                                                                                     
  54، ص نفسهرجع امل،  بحوث في الصحافة المعاصرةحسين حممد نصر :  1
 117،ص  2003زيع، القاهرة : ،  ايرتاك للنشر والتو فنون الكتابة الصحفية والعمليات االدراكية لدى القراءعلي اسامة :  2

 3 احلتو  حممد سلمان : مناهج كتابة االخبار االعالمية وتحريرها ، دار اسامة ،  عمان ، 2012 ،ص 106
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: الصحفيون هم الدائمون النشاط يف الصحيفة ، أما املراسلون هم الذين  الصحفيون والمراسلون* 

 فس بلدها أو من خارجها .سواء كانوا من نيعملون حلساب  الصحيفة 

 عالماإللوسائل  املغذيةالصناعات  إحدىبأهنا " وآخرونعرفت من قبل حسين نصر : األنباء*وكاالت  

لتحقيق الربح أو حتقيق أهداف  إماوتوزيعها على الصحف املشرتكة فيها وتسعى  اإلعالميةتقوم جبمع املواد 

 1ومنها احمللي واإلقليمي والدويل ."  إيديولوجيةسياسية أو 

لون املؤسسات اجلزائرية احلكومية وغري احلكومية :وهم الدين ميث والمسؤولين واإلاطاراتالمختصين *

السامون يف الدولة ، كلهم يسامهون مبعارفهم العلمية وخرباهتم املهنية  اإلطاراتجلامعات ، خمابر البحث مثل ا

 موضوع تكتبه الصحيفة على شكل فن صحفي . أيحو  

 وهي متثل خمتلف النشرات واللوائح الصادرة عن املنظمات الرمسية .*النشرات الرسمية والوثائق :

 والزمالء واملتعاونون ....... ألصدقاءاومصادر أخرى قد تكون من 

يف صفحات اخلرب االلكرتونية وقد ترتاوح من أقل  اإلعالميةاملساحة اليت احتلتها املادة *فئة المساحة :

 صفحة كاملة أحيانا . إىلمن ربع صفحة 

كون ي أن إماوهو ما قد حيدده املوضوع من خال  العرض البيانات :  و المواضيع بالصور إرفاق*فئة 

 بيانات تدعم املوضوع . حيمل صورة توضيحية أو

 :  مضمون املادة الصحفية ويتم عرضها كالتايل :  / فئات المضمون2

يف معاجلته للمواضيع  ما بني السطور فيما يتعلق هبدف القائم باالتصا يقرأ وهي ما *فئة السمة : 

 سلبيا . أويكون اجيابيا  أن إما م ،وتكون املعاجلة إما نقدية أو حتليلية أو سردية ، واملقد

                                                           

 1 نصر حسين وسناء عبد الرمحان ، املرجع نفسه ، ص 91  
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تصا  ، إما أن يكون ذو نعين هبذا مستوى اخلطاب الذي يستعمله القائم باال فئة المستوى اللغوي :*

خلواص القراء وال يفهمه عامة الناس ،وإما أو بسيط يفهمه العام واخلاص ، أو متخصص لفئات  مستوى عايل

 ثالث فئات :  إىلهذا اخلري  معينة وصناع القرار  ومن خال  هذا قسمنا

 . مستوى بسيط : اللغة بسيطة ويف متناو  كل شرائح اجملتمع دون استتناء .1

  .مستوى متوسط : مستوى املعاجلة اإلعالمية متوسط التعقيد وليس يف متناو  اجلميع بل يفهمه عدد2

 كبري من املثقفني .

 لذوي االختصاص يف الطرح .متخصصا وعلميا موجه  . مستوى متخصص : املستوى عايل3

 فئة القيم :* 

أمهية األخبار واملوضوعات اليت البد من معاجلتها إخباريا تعترب من أهم األمور اليت جيب إن ينتبه إليها 

الصحفي حمرر اخلرب وخاصة إذا كان هناك تنوع يف األحداث اليت يشهدها العامل : وحتديد القيمة اإلخبارية هو 

 قرار . اهلدف من اختاذ أي

وتعرف القيمة اإلخبارية بأهنا جمموعة من العناصر واملعايري اليت تقوم على أساسها األخبار الصحفية ، 

 1وتتداخل يف عملية انتقاء أو رفض احملرر الصحفي لألحداث أو الوقائع املقبولة للنشر .

كرب عدد من القيم وإمنا ال يقوم على أساس توفر أ إىل أنه من الضروري نشر أي خرب من اإلشارة ال بد

يقوم على أساس قيمة أو وزن قيمة أو عنصر من القيم ، ومن أبرز القيم اإلخبارية اليت اتفق عليها عدد كبري من 

 2الباحثني يف جما  اإلعالم هي : 

                                                           

 1نصر حسين وسناء عبد الرمحان ،   املرجع نفسه ، ص 196
 2نصر حسين وسناء عبد الرمحان ،  املرجع نفسه ، ص 197 
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 اجلدة أو احلالية والفورية : يقصد هبا أن يكون اخلرب معاصرا لألحداث ومواكبا هلا .

الشخصية أو العامة : كلما كان اخلرب يهم القارئ أو يعود عليه باملصلحة كان قابال  الفائدة أو املصلحة

 للنشر .

أمهية مضاعفة ، وقد حيدث العكس  ، وكثريا ما كان  التوقيت:  إن توقيت وقوع احلدث يضيف إليه

عينة أو دفع اجلماهري عامال من العوامل اليت تؤدي إىل التضليل اإلعالمي ، واستخدام اإلنباء لرتسيخ تصورات م

 الختاذ مواقف معينة . 

تقاس مبا حيدث من أثار فحسب وإمنا ضخامته من حيث  الضخامة أو العدد أو احلجم : أمهية اخلرب ال

 عدد األشخاص الذين يؤثر هبم .

 التشويق : اخلرب املشوق مثله مثل القصة الدرامية اليت جتعل القارئ يتابع فصوهلا وأحداثها بكل هلفة

 وشوق للنهاية .

املنافسة : مسة من مسات احلياة اإلنسانية وتعترب املنافسة  عامل من عوامل التجديد والتطوير يف نوعية 

 اخلرب الذي جيدب القارئ ويشبع حاجته .

اختال  يف توازن  إىلدت آخر وهذا ما ميثل الصفوة واليت أ النخبوية : وهي من القيم اليت ختتار خرب دون

 يف كل دو  العامل . باراألختدفق 

 . األخباراملهمة يف كل اجملاالت هي اليت ترأس  األمساءالشهرة : 

وتكسبها  واألحداثتوجد يف بعض الوقائع  اليتتلك اخلاصية  إىل اإلشارةيف اخلرب  اإلثارة: يقصد بعنصر  اإلثارة

 جاذبية شديدة تلفت انتباه القارئ .

 لتفاعل مع األخبار اليت تدور حو  أحداث أو وقائع ذات بعد إنساين .االهتمامات اإلنسانية : يقصد هبا ا
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 الدقة واملوضوعية : ويقصد هبا نقل اخلرب بأمانة دون حتريف أو حذف خيل بسياق احلادثة او الواقعة  .

 الصدق أو الصحة : ويقصد هبا أن يقوم اخلرب على وقائع حقيقية غري مصطنعة .

خربية تؤثر يف اختيار الصحفيني لألنباء اليت يقومون بتغطيتها مث يف أساليب صياغتهم التثقيف: إن الثقافة كقيمة 

 هلا.

 فئة موضوع الحداثة والمواضيع المرتبطة به محل الدراسة :*

ما يتعلق باملوضوع ولإلجابة على هذا  حو  كلهي الفئة اليت حتدد اإلجابة موضوع المادة:  .1

 االلكرتونية.ليت هلا عالقة مبوضوع احلداثة على صفحات اخلرب السؤا  ال بد من حصر كل املواضيع ا

الدراسة واليت تتمثل يف غرس مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري من خال  صفحات اخلرب  وبعد معاينة

 االلكرتونية قمت بتحديد املواضيع ذات الصلة مبوضوع الدراسة توصلت إىل املفاهيم التالية : 

أحيانا على املعىن الضيق لوصف نظام احلكم يف دولة  الديمقرااطيةمصطلح  يطلقالديمقرااطية :

هبذا املعىَن األوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به  والديمقرااطّيةدميقراطيٍة، أو مبعىن أوسع لوصف ثقافة جمتمع. 

ق بضرورة تداو  السلطة تتعل مفاهيمويسري عليه اجملتمع ويشري إىل ثقافٍة سياسيرة وأخالقية معيرنة تتجلى فيها 

 سلميا وبصورة دورية.

وهي تشمل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت متكن املواطنني من املمارسة احلرة واملتساوية 

 لتقرير املصري السياسي .

يرتبط  مفهوم حتكمه االعتبارات املتعلقة باإلنسان ووجوده يف هذا الكون بشكل جوهري، وأن كل ما التقدم :

برفاهية اإلنسان وحقوقه الوجودية على املستوى املادي والروحي والفكري ميكن حسابه ضمن عوامل التقدم. 

كانت   -وخيربنا التاريخ أن رحلة اإلنسان عرب الزمان بكل ما شاهبا من جوانب القصور وما حققته من إجنازات
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عرب أشكا  اجتماعية / « اجملتمع»البداية إىل تكوين  سعيا إىل حتقيق التقدم هبذا املعىن. فقد سعى اإلنسان منذ

سياسية مل تلبث أن حتولت إىل شكل الدولة يف هناية املطاف لكي تدير شئون اإلنسان ملصلحة اإلنسان، وكانت  

 .كل خطوة على طريق حتقيق هذا اهلدف تعترب خطوة حنو التقدم

 التطوير:

 . ىل طورالتطوير يعين : التغيري أو التحويل من طور إ

و تعين كلمة تطور " حتو  من طوره " تعين كلمة " التطور" التغري التدرجيي الذي حيدث يف بنية الكائنات احلية 

  وسلوكها

  القيم السائدة فيه النظم أو ويطلق أيضاً على "التغري التدرجيي الذي حيدث يف تركيب اجملتمع أو العالقات أو

  .1الً إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءةالتطوير اصطالحاً هو: التحسني وصو 

قرار أو حتديد خيار من عدة  اختاذهي إمكانية الفرد دون أي جرب أو شرط أو ضغط خارجي على  الحرية:

 .إمكانيات موجودة. مفهوم احلرية يعني بشكل عام شرط احلكم الذايت يف معاجلة موضوع ما

سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية، فهي  وإنتاجه   اإلنسان  تكبل طاقاتواحلرية هي التحرر من القيود اليت 

أو للذات، والتخلص من الضغوط املفروضة على شخص ما لتنفيذ  شخص أو مجاعةالعبودية  تشمل التخلص من

 .غرض ما، والتخلص من اإلجبار والفرض

                                                           
1 www.hrdiscussion.com/hr814.html14:092015 /03/12:  
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، وهي شئ ضروري وهام اقتصاديةت حمض إجنازات وثقافية وسياسية وإدارية وليس اجتماعيةهي عملية التنمية : 

لكل جمتمع إنساين، وذلك لتحقيق أهداف الناس واجملتمع، وعلى رأسها حتقيق مستوى معيشة أو حياة أفضل. 

 .والتنمية عملية شاملة تضرب جذورها يف خمتلف جوانب احلياة وتنقل باجملتمع على مرحلة جديدة من التقدم

ة بني املفهومني :خيتلف مفهوم النمو عن مفهوم التنمية، فمفهوم النمو ميكن أن ينطوي التنمية والنمو:  مفارق

على االستغال  كما أن النمو هبذا املعىن ميكن أن يكون غري متوازن وميكن ن يكون طفيليا يضر بالكيانات 

الشمو  واملساواة، فإذا انطوت مبعناه التحرر تنطوي على التوازن و  "احمليطة اليت ينمو على حساهبا، بينما "التنمية

كيفيًا وكميًا على السواء وال ينطوي على استغال  كيان   التنمية مبعناها التحرري على تراكم فهذا الرتاكم يكون

لكيان آخر. "فالنمو" يشري إىل الزيادة الثابتة أو املستمرة اليت حتدث من جانب معني من جوانب احلياة، بينما 

دة سريعة وتراكمية ودائمة خال  فرتة من الزمن "فالنمو" حيدث عادة عن طريق التطور البطيء التنمية عبارة عن زيا

والتحو  التدرجيي، بينما التنمية متثل الدفعة القوية لكي خترج اجملتمع من حالة الركود. وهذه الدفعة هي عكس 

. بينما التغري الذي يسبق عملية عملية التطور والتدرج، أن التغري الذي حيدث على عملية النمو يكون ضئيالً 

التنمية أو يتحصل عنها فهو تغري يتناو  اجلوانب البنائية والوظيفية أي أنه أقرب إىل التغري الكيفي منه إىل التغري 

 .1الكمي

على مستوى االقتصاد القومي يتعلق باإلنفاق الرأمسايل على املشروعات اجلديدة يف قطاعات املرافق االستثمار :

ملياه ومتديدات الصرف مة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات متديدات االعا

ة املخططات العمرانية ومشروعات البناء واإلسكان ومتديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك الصحي وهتيئ

اإلضافة إىل املشروعات اليت تتعلق مشروعات التنمية االجتماعية يف جماالت التعليم والصحة واالتصاالت ب

                                                           
 .95، ص  1970،  معهد البحوث والدراسات العربية ،  التنمية االجتماعيةبد الباسط حممد حسن: ع 1
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بالنشاط االقتصادي إلنتاج السلع واخلدمات يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية كالصناعة والزراعة واإلسكان 

 والصحة والتعليم والسياحة

نشاء و ميكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إىل األصو  اإلنتاجية املوجودة يف اجملتمع بإ    

مشروعات جديدة أو التوسع يف مشروعات قائمة، أو إحال  أو جتديد مشروعات انتهى عمرها االفرتاضي، 

  .وكذلك شراء األوراق املالية املصدرة إلنشاء مشروعات جديدة

الموارد إىل األشخاص العاملني يف املنظمات واملؤسسات وهتتم إدارة  الموارد البشريةتشري الموارد البشرية :

بإدارة هذه األشخاص من خال  أساليب وإسرتاتيجيات معينة تعمل على رفع أداء املوظفني وحل  لبشريةا

الموارد مشاكل العمل وحتقيق املنظمة ألهدافها املنشودة، وتقع مسئولية هذه اإلدارة على عاتق استشاريني 

 إىل جانب املديرين التنفيذيني العاملني . البشرية

ذين يعملون يف املنظمة رؤساء ومرؤوسني، والذين جرى توظيفهم فيها ألداء كافة أو هي مجيع الناس ال

 وظائفها وأعماهلا حتت مظلة ثقافتها التنظيمية اليت توضح وتضبط وتوحد أمناطهم السلوكية .

وهي اليت تضع جمموعة من اخلطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات اليت تنظم أداء مهامهم لتحقيق 

 1هدافها وتطبيق اسرتاتيجياهتا املستقبليةرسالتها وأ

هي جمموعة الوسائل اليت يستخدمها اإلنسان لتحصيل متطلباته ، وتندرج من البسيطة إىل املتطورة التقنية :

ر على استنباط مصادر أخرى للثروة ومتثل املفتاح الرئيسي للتنمية واملصدر الوحيد القاد تطورا وتعقيدا فاألكثر

 . االجتماعي و االقتصادي و ا قدرة التحكم السياسيمن ميلكه وتعطى

                                                           
1www.kau.edu.sa/.../البشرية20%مفاهيم%20ختطيط%20املوارد.pptx 
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أو هو : إنتاج شيء ما ، على أن يكون هذا  هو القدرة على تكوين تركيبات أو تنظيمات جديدة اإلبداع: 

جماله ، وإن كانت عناصره موجودة من قبل . أو هو إجياد شيء مل يكن  الشيء جديداً يف صياغته ، وذا تأثري يف

 على وظيفته شئ جديد دخل ضمن دائرة االستخدام . موجود أو أضيف

عبارة عن جمموعة األمناط السلوكية من الناس تؤثر يف سلوك الفرد املوجودة يف تلك يف تلك اجملموعة الثقافة :

 . وتتحكم يف خرباته وقراراته ضمن تلك اجملموعة من الناس اليت يعيش بينها  وتشكل شخصيته

م جمموعة يض ( Open Macro- System ) نظام عام مفتوح  الشامل على أهناوتعرف الثقافة مبفهومها 

تشمل تكنولوجيا احلياة احلاضرة واملتوقعة ) ويدخل ىف ذلك األنظمة املادية وغري املادية  من األنظمة الفرعية اليت

تد من املاضي إىل مي مع البيئة احمليطة به على مدى زمينجنسه و  والناجتة عن تفاعل اإلنسان مع غريه من بين

 . احلاضر إىل املستقبل

إنسانية للمحيط  رؤية  يف حماكمة أي إنسان ألي أمر، وهي عدم االحنياز  عيني هي مفهوم العدالة: 

وضعي يشارك فی صياغتها الکل بعيدا عن التحکم. قانون  ةالرؤي کل فرد شرط أن ينظم هذه  الذي يعيش فيه

والتوازن وعدم التعدي ومحاية املصاحل  واملساواة   اإلنصافوالعدالة عكس الظلم واجلور والتطرف ،أهداف العدالة 

، والعقالنية، والقانون، والقانون الطبيعي احلق واألخالق  الفردية والعامة وهي مفهوم أخالقي يقوم على

إلنصاف. نظريات العدالة ال ختتلف اختالفا كبريا من جمتمع إىل آخر ولكن تطبيق مفاهيمها خيتلف وعند وا

اختالف املفاهيم ال ميكن أن تتواجد العدالة فالعدالة هي القوانني الطبيعية اليت وجدت مع وجود الكون وحتقيقها 

فان العدالة  .ية اليت توضح ما أراد منهم خالقهموفهم للرساالت السماو  إدراكهمفيما يتعلق بالبشر يرتبط مبدى 

سبب تعايش الفقري والثري يف جمتمع واحد وهي حق يتمتع به الفقري والثري وليس بالضرورة لتحقيقها يف اجملتمع 

أن يطبق القوانني املوجودة يف احملاكم ألهنا من صنع البشر وختدم مصاحل األقوى ومصلحة من يضعها.فالقانون 
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 القانون فهو من صنع البشر وقد ينسجم مع العدالة وقد ال إما اإلهليالعدالة بان العدالة هي القانون  خيتلف عن

 .ينسجم معها

 أساسي يف حمور  حياة البشر مع بعضهم البعض، فالعدالة  الستمرارأساسية  اجتماعيةقاعدة  العدالةتعترب 

دة تنطلق منها حبوث إجياد املقاييس واملعايري األخالقية وهي قاع الفلسفة االجتماعية ويف األخالق ويف  احلقوق 

 .والقانونية

 مجتمع البحث وحدود الدراسة :/ 2

 جريدة الخبر االلكترونية :-1

) نمودج لصفحة الخبر (   الخبر أونالين" بحلة جديدة "

 قراءة 

  2015مارس  18 - 09:15  اخلرب أونالين / 
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 ع -ع +

ين"، اكتشاف الوجه اجلديد للموقع مبواصفات تقنية تسمح بتقدمي خدمة إعالمية رقمية، ميكن لقراء "اخلرب أونال

 وفق ما يقتضيه عصر جديد للصحافة يلوح يف األفق، وهو الصحافة اإللكرتونية.

طريقة العمل اليت كانت تتم حلد اآلن من خال  اعتماد النسخة الرقمية مائة باملائة تقريبا على عمل النسخة 

ة، صار ال يتناسب مع رغبة القراء يف عصر يسيطر فيه األنرتنت على حياة الناس، لدرجة تتزايد يوما بعد الورقي

يوم. ومتاشيا مع رغبة قارئ اليوم، الباحث عن املعلومة اآلنية وتفاصيلها وصورها وفيديوهات، تطمح "اخلرب 

 نية ومتابعة األحداث الرئيسية أو  بأو .أونالين"، إىل تقدمي خدمة إعالمية حديثة، اهتمامها األو  هو اآل

ومنه مت اختيار تصميم جديد للموقع، أكثر حداثة وأكثر بساطة، فالقارئ الرقمي ال يبحث عن الشكل املعقد  

، خال  األشهر القليلة ”اخلرب“بل البساطة، ألن مهه األو  هو البحث عن املعلومة حني وقوعها. وقامت إدارة 

اتيجية رقمية جديدة تتناسب مع متطلبات القراء، ومن بني األمور اليت مت الرتكيز عليها التكوين الفارطة، بتبين اسرت 

 املستقبلي لفريق حترير رقمي مع تسخري اإلمكانيات الضرورية لذلك.

ماليني زائر، نصبو ألن نقدم هلم خدمة  5,5معد  زيارات شهريا يصل إىل ” اخلرب أونالين“ويعرف موقع 

حتسينها وحتسني وسائطها الرقمية، سواء على املواقع أو على الوسائل األخرى كاهلواتف الذكية جديدة سيتم 

، ونفس الشيء بالنسبة ”اخلرب“كاي يب سي، إىل بوابة ” اخلرب“واللوحات. ويف سياق متصل سينضم موقع قناة 

وابة رقمية، سيكون منبع عملها اخلط يف ب” اخلرب“ليكون االنسجام بني الفروع الثالثة جملموعة ” اخلرب الرياضي»لـ

 االفتتاحي للجريدة وشعارها الصدق واملصداقية.
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 (2كيفية تصفح الصفحة االلكترونية لجريدة الخبر اونالين : )ملحق 

يتم الولوج إىل الصفحة  من خال   املرور عرب صفحة العناوين اليت يعلوها الرمز االشهاري جلريدة اخلرب وشعارها " 

 –العامل  –املصداقية " ، أسفل منه جند شريط حيمل جماالت اليت تنشر فيها اجلريدة ) أخبار الوطن الصدق و 

اقتصاد.....اخل (، مت يلي ذلك باألسفل الرزنامة الشهرية للخرب مقسمة يف جدو  حيمل كل  –سياسة  –جمتمع 

باألزرق أسفل اجلدو  تظهر لنا كل أيام الشهر اليت تنشر فيها اجلريدة ، بعد الضغط على زر حبث املوجودة 

-1العناوين اخلاصة بالعدد  مبحتوى خمتصر ، وأسفل ذلك جند عدد الصفحات مرقم داخل مربعات صغرية من )

( عل حسب مواضيع وعناوين العدد ، وكل صفحة حتمل من   7-1(  أحيانا وأحيانا أخرى جندها من )10

 ( مواضيع . 3-10)

ة جند قائمة بأحدث املواضيع حبسب ساعة النشر  ، وأسفلها جند املواضيع األكثر يف اجلهة اليسرى من الصفح

قراءة مع درج عدد القراءات لكل موضوع ، يلي ذلك باألسفل توقعات الطقس لكل الواليات بذلك اليوم . ويف 

 - ن؟حنمن  مؤشرات:أسفل جند شريط اسود حيمل بعض معطيات الصحيفة اليت تعرف هبا من خال  جمموعة 

ويف اجلهة  املعلومات.املزيد من  –اإلشهار على املوقع  –اإلشهار على اجلريدة  –اتصل بنا –هيئة التحرير 

 اليسرى جند : تابعنا على الشبكات االجتماعية مع إرفاق رموز هذه الشبكات .

 (2)الملحق  صفحة الخبر أونالين : وصف 

الورقية إال أن شكل الصفحة وتقسيمها خيضع  األصل لليوميةق جريدة اخلرب اونالين يومية الكرتونية ونسخة طب

 التايل:الصفحة الشكل  املتلقي. وحتمللضوابط تقنية ومعطيات رقمية وآنية وتفاعلية حملتواها مع 

الفرعي إن وجد ، عندما نأيت ألسفل جند اجملا  الذي كتب فيه  الرئيسي مثحتمل الصفحة يف أعالها العنوان 

أحوا  الناس ....( ، يلي ذلك اسم الكاتب للموضوع  –اقتصاد  –سياسة  –إطار ازرق ) تقافة  املوضوع داخل

والساعة اليت نشر فيها هذا املوضوع وتاريخ الصدور أو النشر ، ويف أسفل ذلك جند الصورة أو الفيديو املرفق 
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ة  للتفاعل مع القاري أو املتلقي مشارك –باملوضوع . ويف األسفل جند مربعني باللون األزرق حيمالن : أعجبين 

 باإلضافة  لعدد القراءات  .

 تقرير ....(       –حتقيق  –مقا   –مت يأيت حمتوى املوضوع يف قوالبه الصحفية املتنوعة ) خرب 

 يف أخر الصفحة جند استمارة مشاركة بعنوان شاركنا رأيك ، مت مربع مكتوب داخله أرسل  . 

 كرتونية  وأضفى عليها ميزة التفاعلية  .هذا ما أعطى  الصبغة االل

يعرف على أنه" جمموع املفردات اليت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق أهداف الدراسة  مجتمع البحث : .2

.1 

وجمتمع البحث الكلي هنا هو اإلعالم اجلديد ككل واجملتمع املتاح يف هذه الدراسة هو جريدة اخلرب 

 اإللكرتونية .

املفردات اليت سوف يتعامل معها الباحث  عينة الدراسة عن عدد حمدود من تعربدراسة : عينة وحدود ال.3

منهجيا ويسجل البيانات األولية املطلوبة ويشرتط أن يكون مماثال جملتمع البحث يف اخلصائص والسمات اليت 

 يوصف من خالهلا هذا اجملتمع .

ثة لدى جريدة اخلرب اإللكرتونية لألعداد الصادرة خال  مدة والعينة اليت اخرتهتا إلجراء الدراسة هي مضمون احلدا

 الدراسة .

  2015جوان  1إىل– 2014جوان  1صفحة خال  الفرتة املمتدة من  228وتتكون هذه العينة من

كما سبقت اإلشارة فقد وقع االختيار يف الدراسة على جريدة اخلرب االلكرتونية اجلزائرية ، وذلك بعد مالحظيت 

للمواد اليت تعتمد عليها اجلريدة فوجدت أن بعض املفاهيم اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة )احلداثة ( من  األولية
                                                           

، ص 2007، دار الفكر العريب ،  القاهرة ،  الرأي العام والفضائيات ، دراسة في ترتيب األولوياتعبد : هنى عاطف ال و عاطف عديل العبد، 1
117  
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جوان 1– 2014جوان 1خال  الفرتة املمتدة من  بني مواضيع نشرها حبيث كان تناوهلا يف العديد من األعداد

 املدة السابقة الذكر .  وذلك بعد املسح الشامل جلميع أعداد الصحيفة االلكرتونية يف 2015

 بسهولة .   إليها اختيار العينة يف هذه الفرتة بالذات القرتاهبا بفرتة البحث ، ولكي يتم الرجوع مت

 : يوضح كيفية اختيار العينة 03جدول رقم                     

 السبت الجمعة الخميس االربعاء الثالتاء االتنين األحد الشهر

 جوان

2014 

1 2 3 4 5 6 07 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 جويلية

2014 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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 أوت

2014 

31     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 سبتمبر

2014 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 أكتوبر

2014 

 

 

 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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 نوفمبر

2014 

30      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 ديسمبر

2014 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

جانفي 

2015 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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 فيفري

2015 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

 مارس

2015 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 أبريل

2015 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   



ونيةتحليل مضمون صحيفة الخبر االلكتردراسة تطبيقية                                                                                    

  183 

 

 ماي

2015 

31     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 جوان

2015 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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 ومن خال  اجلدو  حتصلنا على النتائج التالية :

 داد حمل الدراسةاألع األعداد غري املوجودة األعداد املوجودة الشهر

 11 0 30 2014جوان

 13 1 30 2014جويلية

 11 0 31 2014أوت 

 15 0 30 2014سبتمرب

 18 2 29 2014اكتوبر

 13 0 30 2014نوفمرب

 09 0 31 2014ديسمرب

 09 0 31 2015جانفي 

 17 0 28 2015فيفري

 14 0 31 2015مارس

 13 0 30 2015أفريل

 19 0 31 2015ماي

 21 0 30 2015جوان

 228 3 392 اجملموع

 

 : نتائج العينة المراد دراستها04الجدول رقم 



ونيةتحليل مضمون صحيفة الخبر االلكتردراسة تطبيقية                                                                                    

  185 

 

  نتحصل على  ، يف حني مل 392يف قراءتنا هلذا اجلدو  يتضح لنا أن عدد األعداد املتحصل عليها هي 

الدراسة  تناولت موضوع اليت أعداد األخرى ، ومن خال  الدراسة املسحية هلذه األعداد قمنا حبوصلة األعداد 03

 عددا كما هو ممثل يف اجلدو  أعاله . 228وعددها : 

 : / التحليل اإلحصائي3

 1إمجايل املواد اإلعالمية املنشورة يف الصفحة االلكرتونية جلريدة اخلرب خال  فرتة الدراسة املمتدة من 

ثة يف  اجملتمع موضوعا ، هي حصة املواد اليت عاجلت موضوع احلدا228بلغ  2015جوان  1إىل  2014جوان 

 . %56.88اجلزائري بنسبة مئوية تقدر:  

 /فئات الشكل : 1

ضمن أربعة  1لبلوغ اهلدف من هذه الدراسة  مت تصنيف الفئات اخلاصة بالشكل يف استمارة التحليل

فئات تشمل كل املعطيات اليت توصلنا إىل معرفة اجلوانب الشكلية للمواد اليت عاجلت موضوع احلداثة لدى 

مادة حتريرية ومشلت هذه الفئات القوالب الصحفية اليت عاجلت املوضوع  228تمع اجلزائري واليت بلغ عددها اجمل

 تعليق ( باإلضافة إيل فئة مصادر املعلومات  من مراسلون وصحفيون و –مقابلة –تقرير  –مقا   –)خرب 

اليت شغلت مواضيع الدراسة . ويف وكالت أنباء وأساتذة خمتصون .....اخل ، كما اعتمدت على فئة املساحة 

 كان املوضوع مرفوق بصور أو بيانات معينة .  إناألخري فئة العناصر التيبوغرافية املتمثلة يف 

 * القوالب الصحفية :1

                                                           

هي استمارة تشمل البيانات اليت حتقق أهداف ونتائج الدراسة ومقارنة البيانات الكمية باملالحظات الكيفية وذلك من خال  استمارة التحليل: -1

 طبيعة املعاجلة اإلعالمية ملوضوع احلداثة وما حيمله هذا املفهوم من مقاربات و ترابطات مع املفاهيم االخري .الواقع العملي الذي حيدد 
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التحريرية اليت تستخدمها اجلريدة يف نشر املواد املتعلقة مبوضوع الدراسة  القوالب الصحفية متثل أشكا  الفنون إن

 يار هذا  العنصر لعدة اعتبارات نذكر منها باختصار : وقمت باخت

ومواد  اإلخبارية توازنا بني موادها  أحدثتمدى ميكن القو  بأن الصحيفة  أي إىلالقوالب الصحفية توضح لنا 

 الرأي الصحفية .

 جيه ووظائف أخرى كالتو  إىلالقوالب الصحفية ال تقتصر على جوانب التغطية اخلربية فحسب بل تتعداه  إن

 والتفسري وهو ما يرتبط أحيانا بأخالقيات النشر.  اإلرشاد

موضوع احلداثة يتطلب املزج املتوازن بني أشكا  الصحيفة ح  حتقق املادة اإلخبارية معظم وظائف الصحافة  إن

 .  كانت ورقية أو الكرتونية   سواءاملكتوبة 

عاجلة ملوضوع الدراسة اليت يصل عددها إىل أجل معرفة القوالب الصحفية اليت تأخذها املواد امل ومن

 الدراسة على اختالفها قمت بتعدادها يف اجلدو  أدناه : موضوع خال   فرتة 228

 الفن الصحفي التكرار % النسبة 

 الخبر 118 51.75

 المقال 76 33.33

 التقرير 23 10.08

 المقابلة 07 03.07

 التحقيق 04 01.75

 المجموع 228 100

 ( يمثل القوالب الصحفية المستعملة في معالجة موضوع الدراسة05الجدول رقم )        
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يتبني لنا أن النوع الصحفي الغالب يف معاجلة موضوع احلداثة وتأثريه على  05من خال  اجلدو  رقم 

حفية األخرى ترأس الفنون الص الين االلكرتونية هو قالب اخلرب الذي اجملتمع اجلزائري من خال  جريدة اخلرب اون

، حبيث أ ن مجيع  املواد املطروحة  % 51.75مادة إعالمية منتقاة وبنسبة  228مادة من بني   188مبجموع 

ما الحظناه على مجيع املواد املدروسة   املتعلقة باملوضوع ) مفهوم احلداثة ( عوجلت على شكل أخبار . وهو

د ويطور قدراهتم على االستيعاب ملا يكتب وينشر .ونظرا وذلك ألن اجلريدة تواكب  كل ما يتعلق بثقافة األفرا

طارئ ، خصوصا أن املوضوع له عالقة باألشخاص يف  لطبيعة اخلرب الصحفي الذي يستعمل لتوصيل كل ما هو

اجملتمع اجلزائري وحرياهتم وثقافاهتم يف ظل العدالة والدميقراطية ، ونظرا ألمهية املوضوع  وارتباطه ارتباطا وثيقا 

تطور وحضارة الفرد اجلزائري ، ونظرا كذلك حلرص اجلريدة على نقل األخبار وتوصيلها بكل دقة وموضوعية  ب

ما جعل أغلب املواد اإلعالمية  يف شكل أخبار .باإلضافة إىل كون اخلرب وطريقة طرحه كونه قصري  للقارئ هو

ه  ، واألشخاص األكثر تأثري باخلرب هم وحيمل كل بديهيات املوضوع  هي اليت جتعل من القارئ يتأثر مبحتوا

 األكثر  قراءة له . ومن النماذج نذكر باختصار : 

بعنوان : قرين عازم على  21/08/2014خرب  لوكالة األنباء اجلزائرية يف آخر الربقيات الصادر بتاريخ  -

يؤكد أن مشروعه يتمثل يف مرافقة الصحافة العمومية يف مشاريعها التحديثية :  وزير االتصا  عبد احلميد قرين 

 الصحافة اخلاصة . ها العصرنة وإضفاء االحرتافية علىمرافقة الصحافة العمومية يف تطلع

لصاحبه جعفر بن صاحل حو  : ورقة طريق جديدة للنظام :  11/11/2014خرب صادر بتاريخ  -

مسمى الدميقراطية التشاركية الدميقراطية التشاركية ودولة القانون ، حبيث نوه عن ورقة طريق مستقبلية حتت 

واستقاللية العدالة ودولة القانون ، والشطر الثاين من الورقة يؤكد على أن العدالة ستعرف إصالحا عميقا . كما 

جمهوداته من أجل إحقاق دولة القانون  حتدث لوح من خالله للخرب عن إصالحات الرئيس يف قطاع العدالة و

 تضمن احلريات الفردية واجلماعية وكذا احلقوق األساسية للمواطن . وعصرنة العدالة واإلجراءات اليت
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للرد على االنشغاالت وتسجيل الشكاوي  12/2014//31خرب لوكالة األنباء اجلزائرية الصادر بتاريخ  -

 : مركز النداء لوزارة الداخلية يدخل حيز اخلدمة : خيرب عن مرفق جديد يتم من خالله الرد على طلبات املعلومات

 اخلاصة بتكوين امللفات اإلدارية وكذلك تسجيل شكاوي للمواطنني .

بعنوان : خال  اجتماع لرجا  األعما  يف البلدين : اجلزائر تلعب  25/01/2015خرب الصادر بتاريخ  -

 ورقة األفضلية لبعث قطاع الصناعة . 

وال سيما يف إطار تطوير الصناعة  لوح اخلرب إىل شراكة إسرتاتيجية مع املؤسسات األملانية وفق مقاربة جديدة

 امليكانيكية وتنمية القطاع الصناعي وتكوين املهندسني اجلزائريني وفق املعايري األملانية .

باملائة من حاالت  33بعنوان فايسبوك مسؤو  عن  19/01/2015خرب من الفايسبوك الصادر بتاريخ  -

 وانتشرت كثريا يف وسائل اإلعالم الناطقة باالجنليزية .الطالق .وهي دراسة أجراها مكتب احملامني الربيطانيني 

، كلها مقاالت عاجلت موضوع احلداثة من % 33.38مقاال  بنسبة تقدر بـ  76يلي ذلك املقا  مبجموع 

خال  املفاهيم التابعة هلا فيما خيص التطور العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية واالستثمار واإلصالحات عرب كل 

ت  من أجل تطوير اجملتمع اجلزائري والنهوض به يف كل اجملاالت الداعية للرقي واحلضارة  .ويف هذا الشأن القطاعا

 نقف عند جمموعة من النماذج اليت تثبت ذلك : 

حتت عنوان : عندما  27/06/2014مقا  للكاتب واألستاذ سعد بوعقبة يف العدد الصادر يف تاريخ  -

:  حبيث جاء يعاجل التغريات اجلديدة اليت تشهدها الرياضة اجلزائرية خاصة الفريق نصدر املواطن ونستورد الوطنية 

 الوطين اجلزائري. 

حتت عنوان الوطنية والقدوة  : وضح من  20/06/2014مقا  لنفس الكاتب يف العدد الصادر بتاريخ  -

ة للناس لكي تتحسن وتتطور خالله أن الوطنية احلقيقية أن يكون املسؤو  هو القدوة يف إعطاء األمثلة احلسن

 أحوا  البالد يف ش  اجملاالت .
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بعنوان : رهافة املبدع كإنسان متسيس :  22/10/2014مقا  للكاتب رشيد بوجدرة الصادر يف تاريخ  -

التشتت والضياع والتيه بالنسبة للفنان  أسبابالذي يعتربها من   واإلبداعجاء هذا املقا  يعاجل جدلية السياسة 

 ل وسط جمتمع متعطش للتغيري السياسي .الذي يعم

يف رأي   07/12/2014( : الصادر بتاريخ   I.G.Fمقا  لسعد بوعقبة بعنوان : حتديث عدالة )  -

التحديث الذي تتحدث عنه احلكومة هو تعميم استعما  اإلعالم االىل يف قطاع العدالة  . هذا ليس  إنصاحبه 

فهو شئ آخر يتعلق أساسا باستقاللية العدالة عن بقية السلطات األخرى حتديثا بل مكننة العدالة ، أما التحديث 

 للدولة وخاصة التنفيذية .

بعنوان : عتبات كالم ،  07/01/2015مقا  للكاتب واألستاذ نصر الدين لعياضي الصادر بتاريخ  -

الشروع يف استخدامه األخالقي نوه من خالله إىل ظهور اخرتاع تكنولوجي جديد و  تكنولوجيا بني الصدمة والذعر

التكنولوجيا  إنأصبح واسع النطاق ، وذلك خيضع حسب الباحثة " مارغريت با  " االسرتالية يف شركة ' بانتل '

وجيب  –جيب أن تغري عالقتنا بالزمن  -اليت تثري الذعر األخالقي ختضع بشكل متزامن  للقواعد الثالث التالية : 

 وجيب أن تغري عالقتنا باآلخرين . –ن أن تغري عالقتنا بالفضاء  أو املكا

، حبيث أن أغلب التقارير  % 10.08تقريرا وبنسبة  23مث يأيت التقرير يف املرتبة الثالثة أيضا مبجموع 

 جاءت موسعة مبجموعة من التفسريات والقراءات ووصف األحداث بصفة عامة ، وربطها ببعضها البعض مع

لدافع اإلخباري ألغلب التقارير ، اليت كانت يف الغالب  تتخطى األسئلة اإلخبارية أو ا مالحظة وجود اخللفية

اإلجابة على السؤا   اخلمسة اليت جييب عليها اخلرب  ) من ، ماذا ، أين ، م  ،كيف (  والوصو  مباشرة إىل

تلفت االنتباه  )ملاذا ( وهو ما يعكس وجهة احملرر ، والذي نلمسه يف حمتوى أغلب التقارير بدءا بالعناوين اليت

للقراءة حياو  إعطاء قيمة كبرية للموضوع وصوال إىل حمتوى التقرير الذي كان الرتكيز يف غالب األحيان على زاوية 

كانت متعلقة باالستثمار احمللي   معينة من املوضوع وكما كان مالحظ أن معظم املواضيع اليت تناولتها  التقارير
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ات يف مجيع امليادين من أجل النهوض باجملتمع اجلزائري واجلهود املبذولة من وتطوير املنتجات احمللية واإلصالح

 خال  الدولة يف تطوير كل القطاعات   ومن النماذج نأيت بالتايل : 

بعنوان : إشكالية التشغيل يف قطاعات البناء واألشغا  والري :  14/10/2014تقرير الصادر بتاريخ  -

 جه حتديات اليد العاملة املؤهلة ألف شركة جزائرية توا 31أكثر من 

الرتكيز على أمهية التكوين املتخصص للتحكم  الكبري يف اليد العاملة خاصة أهنا أصبحت تعاين من املنافسة يف 

 كل القطاعات .

 اقرتاحا لتدعيم اإلنتاج احمللي   50بعنوان :  13/11/2014تقرير الصادر بتاريخ  -

ترقية التكامل مع السلطات العمومية بفتح حوار دائم يسمح بتحديد  ذكر منها انتعاش االقتصاد الوطين ،

ومعرفة التوجهات االقتصادية ورهانات النمو ،ونقل رهانات املؤسسات وتسهيل مناخ االستثمار وحتسني هيكلة 

 املؤسسة هذا ما جاء يف بعض نقاط على حداد يف منتدى رؤساء املؤسسات .

نوان : أسس بناء اجملتمع املسلم يف ملتقى دويل بورقلة . حبيث بع 1/4/2015تقرير  صادر بتاريخ  -

تطرق صاحبه إىل املوضوع احملوري الذي يتعلق بتبيان أسس اجملتمع املسلم ومدى مسامهة هذه األسس يف بناء 

ن حضارة إنسانية شاملة وراقية وتوضيح حقيقة التعايش السلمي بني األفراد ، وأضاف أن هذا امللتقى جاء لتبيا

األسس الرفيعة للناس من أجل التحلي هبا وبناء جمتمع مدين بعيد عن التطرف اإلرهاب والعنصرية نبد اآلخر 

وكيفية توظيف هذه األخرية يف بناء جمتمع مدين راق على غرار األسس األخالقية لبناء اجملتمع املسلم والتأثري 

اصرة وكذا القيم اخللقية ودورها العملي يف صناعة الثقايف واحلضاري للمسلمني يف اجملتمعات اإلنسانية املع

اجملتمعات الراشدة ودور املسلمني يف ترسيخ فقه املواطنة والتحديات اإلعالمية ودورها يف إعاقة تطور اجملتمع 

 املسلم .
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بعنوان : على احلكومة رد االعتبار لإلنتاج الوطين أوال  ن من خال    4/4/2015تقرير الصادر بتاريخ  -

إحدى التصرحيات أن رد االعتبار إلنتاج الوطين يستدعي رفع القيود على االستثمار مث أشار إىل بعض أثبتت  هذا

املشاكل اليت تعيق ذلك تلك املرتبطة بالعقار الصناعي والتمويل البنكي وكذا بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية اليت تقف 

 رية واملتوسطة .أمام تنمية نشاط املؤسسات احمللية واملشاريع الصغ

  األخر، مث التحقيق  هو   % 03.07مقابالت ونسبة تقدر بــ    07بعد التقرير تأيت املقابلة  مبجموع 

بنسبة قليلة  وهو ما  يعين أن قلة استعما   %1.75حتقيقات هلا عالقة باملوضوع ونسبة تقدر بــ  04مبجموع 

داثة اجملتمع حيفة خصوصا يف نقل مواضيع تتضمن حلتوجه الصالصحيفة هلذه األنواع الصحفية ، وهذا راجع رمبا 

اجلزائري من خال  املواد الصحفي املعاجلة لذات املوضوع ، وهذا ما نلمسه من خال  طرح املواضيع يف أشكا  

أنواع أخر قد ال تؤدي الغرض  ، ألن القائم باالتصا  كان يويل األمهية  باستثناءمتفاوتة من الفنون الصحفية 

توصيل املعلومة املتعلقة باحلداثة وتطور اجملتمع اجلزائري من خال  جمالت احلياة املتنوعة أكثر من اهتمامه بالغوص ل

 يف التفاصيل املوضوعية للحدث وهو ما يوضحه الرسم البياين التايل : 

 

 

 ( : رسم بياني يبين القوالب الفنية المستعملة1الشكل رقم )
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ضح لنا أن القائم باالتصا  اعتمد كثريا على قالب اخلرب الصحفي واملقا   يت 01من خال  الشكل رقم 

من جممل املواد التحريرية ، وذلك من أجل نقل املعلومة املتعلقة مبوضوع  الدراسة نظرا   % 50بنسبة كبرية تفوق  

تواه اخلرب يف نقل الرسالة أو لطبيعته اليت تتطلب اآلنية والسرعة يف نقل اخلرب  . مث يأيت التقرير الذي يقارب يف حم

املعلومة مع بعض من الوصف والتفسري . يليهم املقابلة والتحقيق بنسب تكاد تكون منعدمة لعدم اهتمام 

 الصحيفة هبذين النوعني يف نقل األخبار ومعاجلتها .

 مصادر المادة الصحفية :  .2

كرتونية اخلرب اونالين املتعلقة مبوضوع من أجل معرفة املصادر الصحفية اليت اعتمدت عليها الصحيفة االل

تراوحت بني مصادر داخلية وخارجية  قمت بإحصائها وفقا  مادة ، حيث 228الدراسة مواده الصحفية البالغة 

 ملصدر املادة التحريرية حسب اجلدو  التايل : 

 المصدر التكرار % النسبة 

 الصحفيون 164 71.92

 المراسلون 27 11.84

اتذة والمختصوناألس 18 7.89  

 وكاالت األنباء 07 3.07

 مصادر أخرى 12 5.26

 المجموع 228 100

( يمثل المصادر المعتمدة في معالجة موضوع الدراسة60الجدول رقم )  

أن أغلب متغريات هذه الفئة أربعة من أصل مخسة ، جاءت بنسب  06يتبني لنا من خال  اجلدو  رقم 

مادة ، مث يأيت  164باالتصا  عليهم   وهم الصحفيون حبث سجلنا هلم حوايل متفاوتة من حيث اعتماد القائم 
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 07مادة ، ووكاالت األنباء اجلزائرية بــ  18مادة ، مث األساتذة واملختصون بـ  27املراسلون يف املرتبة الثانية ب

األخبار اليت بدون مصادر  مادة  وتظم هذه األخرية بعض   12مادة ، مث تأيت يف املرتبة األخرية مصادر أخرى بـ 

يقوم بكتابتها صحفيو الصفحات اخلاصة بدون االعتماد على مصادر لتحريرها  وإمنا كانت عبارة عن قراءات 

حتمل توجهات القائم باالتصا  أو اآلراء الشخصية كالصفحة االقتصادية وصفحة اإلسالميات .....اخل  ، 

االجتماعي  امللتقيات واملهرجانات واالخبار املنقولة عن القنوات وكذلك النشرات  والفايسبوك  كموقع للتواصل 

 االذاعية والتلفزيونية .كما هو موضح بالرسم البياين اآليت :

 

( يوضح  المصادر المعتمدة في معالجة موضوع الدراسة02الشكل رقم )  

رجة األوىل يف معاجلة من خال  الدراسة تبني لنا أن الصحيفة االلكرتونية اخلرب اونالين تعتمد بالد

مواضيعها على جهود الصحفيني واملراسلني العاملني هبا لتحرير وصياغة واستقاء املعلومات بالدرجة األوىل ـ مث 

األساتذة واملختصني الذين هلم القدرة علة مجع املعلومات ووضعها يف قوالبها اخلاصة مع قليل من التحليل 

 رية آلنية املواضيع يف طرحها وبعض املواد اليت تنوعت ضمن مصادر أخرى .والتفسري ، مث وكالة األنباء اجلزائ

 العناصر التيبوغرافية المتعلقة بالصور والبيانات :.4
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حناو  يف هذه الفئة معرفة مدى استعانة الصحيفة االلكرتونية اخلرب اونالين بالصور و البيانات يف 

مبوضوع احلداثة وتأثريها على اجملتمع اجلزائري  ومن أجل ذلك معاجلتها للمواضيع وموادها التحريرية املتعلقة 

 توصلت إىل إحصائها وتصنيفها يف اجلدو  التايل :

 الصور والبيانات التكرار % النسبة 

 وجود الصور 114 50

 عدم وجود صور 101 44.29

ةرسوم كاريكاتوري 09 3.94  

 وجود فيديو 04 1.75

 المجموع 228 100

  ( يمثل فئة الصور والرسومات البيانية للمواد التي عالجت الموضوع07) الجدول رقم 

موضوعا من املواضيع املتعلقة مبعاجلة موضوع الدراسة رفقت  114من خال  هذه الدراسة يتبني أن 

 بالصور  ، حيث أن أغلب هذه املواضيع كانت متعلقة بالتقارير والتعليقات واملقاالت ، وتراوحت هذه الصور بني

الصور الشخصية للمسؤولني واإلطارات واملؤسسات العمومية وبعض األجهزة والوسائل االلكرتونية والطرقات 

موضوعا بدون صور وكانت أغلبها أخبار  101وبعض الشعارات والرسوم البيانية . هذا وقد أحصي ما يقارب 

اليت  حتمل رسوم كاريكاتورية كان ،  واملواضيع  % 44.29تستدعي أي نوع من البيانات بنسبة   وتعاليق ال

ونذكر منها الرسم الكاريكاتوري الذي جاء مرفق بالتقرير الصادر يف  % 3.94تواجدها بنسبة قليلة قدرت بـ 

بعنوان :إطارات ومرق يف قلب فضيحة عقار  للصحفية ) رزيقة أدرغا (  . مواضيع  رفقت  10/05/2015

ر منها :  " ستينا " ... الفلندية اليت تعشق األغنية القبائلية . ونذك   % 1.75بفيديو خلصوصيتها بنسبة 

بعنوان :أغنية ضد استغال  الغاز  2015/ 29/01، واملوضوع الصادر يف :  02/01/2015الصادر يف : 



ونيةتحليل مضمون صحيفة الخبر االلكتردراسة تطبيقية                                                                                    

  195 

 

بعنوان : رسام الشوارع العاملي "بانكسي  26/02/2015الصخري للخرب اونالين ، وموضوع آخر الصادر يف : 

 صار غزة .  وهو ما سيوضحه الشكل املوايل : " خيرتق ح

 

 ( : دائرة نسبية تبين متغير الصور والرسوم البيانية03الشكل رقم )

 / فئات المضمون :2

إيل جانب فئات الشكل قمنا بتحديد الفئات اخلاصة مبضمون املواد التحريرية اليت عاجلت موضوع 

، ضمن سبع فئات لنتمكن من معرفة مضامني هذه املواد سواء مفهوم احلداثة و تأثريه على اجملتمع اجلزائري 

 يف: الظاهرة أو اخلفية أو ما بني السطور ، ومتثلت هذه الفئات

مادة حتريرية  228مسة املعاجلة ، واليت نصل من خالهلا إىل الطابع الداليل ملعاجلة هذه املواد اليت تبلغ 

، ومعرفة ما إذا كانت تكتفي بتوصيل املعلومة واخلرب . أما عن الفئة  ملوضوع احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري

الثانية هي فئة املستوى اللغوي املستعمل يف حترير هذه املواد إىل تراوح بني األسلوب البسيط الذي ميكن لكل 

مع املثقف  شرائح اجملتمع فهمه دون صعوبة ، واللغة ذات األسلوب املتوسط الذي ميكن أن يلتقي فيه املتخصص

عموما ، ويرتاوح بني البساطة والقليل من الدقة يف الطرح . كما قمنا  ضمن هذا التحليل بإدراج فئة قيمة التغطية 
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الصحفية يف املواد التحريرية اليت عاجلت موضوع  احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري ، حبيث  مت تقسيمها إىل 

املوضوع املعاجل من خمتلف ما الفئة اليت تليها وهي فئة ة سلبية ، قيمة حمايدة . أثالث متغريات : قيمة اجيابية ، قيم

مبوضوع احلداثة واليت متت معاجلتها ضمن هذا املوضوع . تليها فئة  األهداف  اليت مت  اجملاالت اليت تأثرت

ياسية ، األهداف الس األهدافتقسيمها إىل مخس متغريات هي األهداف االجتماعية و األهداف الرتبوية ، 

االقتصادية ، مث األهداف الثقافية . مث تأيت بعد ذلك فئة اجلمهور املستهدف حتت متغريين اثنني : مجهور عام 

ومجهور خاص .مث تأيت يف األخري فئة املواضيع األكثر معاجلة  ، حبيث مت التقسيم فيها إىل مثانية متغريات أساسية 

ية ، الثقافية ، أخبار الوطن ، سوق الكالم ، نقطة نظام ، جمتمع ، جماالت : املواضيع السياسية ، واالقتصاد

 أخرى ، كلها جاءت من أجل إثراء املوضوع  والوصو  إىل أذهان القراء من خال  التأثر والتأثري .

 سمة المعالجة :   .1

داثة وتأثريه على الين ملوضوع احل ملعرفة السمة الداللية واخللفية اليت تابعت معاجلة صحيفة اخلرب اون

اجملتمع اجلزائري مت االعتماد على متغري السمة  ، بعد إحصاء املواد التحريرية املنشورة وتصنيفها حسب معطيات 

 هذه الفئة إىل  ثالث مستويات : نقدية  ، حتليلية  وسردية . وهذا ما يوضحه اجلدو  التايل :

 السمة التكرار % النسبة 

 نقدية 34 14.91

 تحليلية 62 27.19

 سردية 132 57.89

 المجموع 228 100

 ( : يمثل فئة سمة المعالجة08الجدول رقم )
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من جمموع املواد اليت عوجلت  % 57.89مادة بنسبة  132أن أغلب املواد  05يبني اجلدو  رقم 

ار يف ش  اجملاالت بطريقة سردية، حبيث يعود ذلك لطبيعتها اإلخبارية دون غريها ،وهي املناسبة يف معاجلة األخب

املتعلقة مبوضوع احلداثة ومتغرياته ، ويظهر هذا  أهنا متتاز بالدقة يف الطرح واألسلوب املباشر السيما األخبار حبيث

مدى اهتمام القائم باالتصا  وحرصه على نقل وتوصيل املعلومة املتعلقة باملوضوع بطريقة إخبارية حمضة دون 

 62واليت جاءا يف املرتبة الثانية مبجموع 2. تليها السمة التحليلية 1واالنتقادات الغوص يف التفاصيل والقراءات 

من جمموع املواد ومتثلت أغلبها يف التقارير وبعض التعاليق واملقاالت  اليت كانت حتمل   % 27.19مادة وبنسبة 

ألصحاب االختصاص خاصة يف طياهتا بعض التحليالت والتفسريات املنطقية والتوضيحات املوجهة بنسبة كبرية 

فيما يتعلق االقتصاد والصحة والسياسة والتكنولوجيا ، حبيث عوجلت أغلب املواضيع املتعلقة بالنمو االقتصادي 

والسياسات املالية ومستوى التنمية احمللية واالستثمار الوطين ودعم التطور العلمي والتكنولوجي وتطوير العدالة 

مادة  34اليت عوجلت هبا  3يبا جاءت بسمة حتليلية . وتأيت يف األخري السمة النقديةوممارسة الدميقراطية كلها تقر 

، أغلبها جاء على شكل مقاالت وتعاليق تعرضت لنقد السياسات املتخذة  % 14.91وبنسبة  228من أصل 

لنتاج احمللي ملواجهة بعض األزمات كالبطالة واإلصالحات عرب كل اجملاالت وتنويع مصادر الدخل وفتح اجملا  ل

 ودعم االستثمار . والشكل التايل يوضح ذلك: 

                                                           
  01/04/2015خرب ، أسس بناء اجملتمع املسلم يف ملتقى دوىل بورقلة : اخلرب ، العدد الصادر يف :  -1ملحق سردية :  - 1
 02/02/2015تقلبات أسعار النفط : ع مصمودي  سونطراك مطالبة بتغيري اسرتاتيجيتها مع -2
  15/04/2015ب : الصادر يف : -بوضياف: تنشيط االستثمارات يف جما  التجهيزات الطبية : س -1ملحق حتليلية :  -2
  26/05/2015مليار دينار للمخطط الوطين للسرطان :   بوربيع ، الصادر يف :  178 -2
  22/04/2015سيري االمين اىل التسيري االداري : سعد بوعقبة  : الصادر يف : االعالم من الت -1ملحق نقدية : -3
  15/05/2015ال حكومة سياسية وال حكومة تقشف : اخلرب ، الصادر يف :  -2
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 ( :دائرة نسبية تبين سمة المعالجة04الشكل رقم )

يتضح لنا أن القائم باالتصا  أعتمد يف معاجلة املواضيع املتعلقة مبوضوع  05من خال  الشكل رقم 

ملناسبة للمواضيع اإلخبارية وبعض التقارير لنقل احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري على مستني سردية وحتليلية ا

املعلومة واخلرب املتعلق بكل ما يهم تطور وتقدم الفرد اجلزائري وهو ما يؤكده حرص القائم باالتصا  على توصيل  

كل كبرية وصغرية حو  جماالت املوضوع ، حبيث انه جلأ يف بعض األحيان إىل استعما  السمة السردية على 

اد الصحفية ، و كما هو مالحظ قلة استعما  السمة النقدية حبيث استعان هبا صاحب الرسالة عناوين املو 

 الصحفية إىل يف نقذ بعض  اإلجراءات والسياسات املنتهجة وتراوحت بني النقد السليب واالجيايب .

 قيمة المعالجة : .2

ضوع احلداثة وتأثريه على اجملتمع الين ملو  ملعرفة القيم اليت تضمنتها التغطية الصحفية لصحيفة اخلرب أون

املواد التحريرية اليت تناولت املوضوع وتصنيفها اىل ثالث فئات  ، االوىل قيمة اجيابية  بإحصاءاجلزائري مت القيام 

تتفق مع معطيات الواقع والسياسة الراهنة ، الثانية سلبية تتعارض والواقع والسياسات الراهنة ، أما الثالثة فهي 

 ميز باملوضوعية من حيث الطرح والتحليل . وذلك ما سنوضحه يف اجلدو  أدناه : حمايدة تت
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 ( : يبين قيمة المعالجة09الجدول رقم )

حتريرية من املواد الصحفية اليت عاجلت موضوع احلداثة وتأثريه مادة  116يوضح اجلدو  املبني أعاله  أن 

، وهذا راجع إىل أن أغلب املواد جاءت إخبارية    % 50.87على اجملتمع اجلزائري جاءت حمايدة بنسبة  

 وحتمل قيم خربية حمايدة كوهنا هتتم فقط باستعراض التغريات احلاصلة يف مسرية تطور وحداثة اجملتمع اجلزائري ،

كيف ( فقط   –م   –أين  -ماذا -واكتفت باإلجابة على األسئلة اخلمسة  لالزويل اليت جييب عليها اخلرب )من

مادة حتريرية  ونسبة تقدر بـ  30أما القيم السلبية فقد متثلت يف  1يتطلب مبالغة يف عرض اخلرب . مما يعين أنه ال

عنها أهنا متثلت يف التقارير والتعاليق وبعض املقاالت ، من إمجايل املواد التحريرية وميكن أن نقو   % 13.15

حبيث أظهرت أن القائم باالتصا  يتعارض مع السياسة الراهنة والواقع احلي املراد العيش فيه ، حبيث أهنا محلت 

مثلى ت املستقبلية غري املنهجية وفشل خمتلف الربامج والسياسات املتخذة خللق حضارة ؤانوعا من التخوفات والتنب

. أما القيم االجيابية تنوعت بني خمتلف 2يف اجملتمع اجلزائري ، و اليت ضمنها القائم باالتصا  يف عرضه لرسائله

                                                           
  31/80/2014خرب :قرين عازم على مرافقة الصحافة العمومية يف مشاريعها التحديثية : واج ، العدد الصادر يف :  -1ملحق حمايدة :  - 1
  01/04/2015خرب :  موقع الكرتوين لإلطالع على سري جواز السفر : مصطفى سطامي ، العدد الصادر يف :  -2
  15/05/2015مقا  حكومة " كومة " لنظام مريض : سعد بوعقبة ، العدد الصادريف :   -1ملحق سلبية :- 2
ف : السياحة عاجزة عن تلبية احتياجات اجلزائريني : حفيظ صواليلي ، العدد الصادر تقرير : يف آخر خرجة هلا خال  الصالون الدويل زرهوين تعرت  -2

 15/05/2015يف ، 

 قيمة المعالجة التكرار % النسبة 

 محايدة 116 50.87

 سلبية 30 13.15

 ايجابية 82 35.96

 المجموع 228 100
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ومتثلت يف املواد  % 35.96مادة وبنسبة  تقدر بـ  82الفنون من خرب وتقرير وتعليق ومقا  ومقابلة،وجاءت بـ 

ئ والسياسات املنتهجة ملواجهة الوضع الواقعي للمجتمع اليت عرب عنها صاحب االتصا  عن اتفاقه مع املباد

 . والشكل التايل يوضح ذلك : 1اجلزائري يف ظل ما متليه السياسة حتت ظل العدالة والدميقراطية 

 

 ( : دائرة نسبية تبين قيم المعالجة05الشكل رقم )

القيم اليت تضمنتها يتضح أن القائم باالتصا  عمد اىل استعما  احلياد يف  07من خال  الشكل 

الرسائل اإلعالمية اليت تناولت موضوع احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري وتربير ذلك كثرة املواد اإلخبارية  . كما 

هو مالحظ كذلك استعما  القيم السلبية اليت استعملها لنقد بعض السياسات واملبادئ من قبل أصحاب القرار 

الختصاص يف الطرح والتحليل .أما القيم االجيابية جاءت بدرجة أقل لتعرب عن التوافق والفاعلني يف اجملتمع وذوي ا

 .املنتهجة ملواجهة الواقع الراهن مع بعض السياسات واآلراء 

 :الين المتأثرة والمرتبطة بموضوع الحداثة التي تناولتها الحصيفة االلكترونية الخبر اون فئة المواد .3

                                                           
  11/11/2014تقرير: ورقة طريق جديدة للنظام : الدميقراطية التشاركية ودولة القانون : جعفر بن صاحل ، العدد الصادر يف  -1ملحق اجيابية : - 1
  19/04/2015اء االمم واجملتمعات : عبد احلق محيش ، العدد الصادر يف : مقا  : العلم وأثره يف بن -2 
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الين خال مدة الدراسة مت إدراجها  ليت تأثرت باحلداثة  وتطرقت إليها اخلرب اونملعرفة املواد واجملاالت ا

ضمن استمارة التحليل بعد القراءة املتكررة للمواضيع وترتيبها  حسب املوضوع الذي تركز عليه كل مادة حتريرية 

موضوعا    12ا إىل مادة ، حبيث تنوعت هذه املواضيع ليصل عدده 228من مجيع املواد اليت وصل عددها إىل 

 صنفت كما هو واضح يف اجلدو  التايل : 

 

 الموضوع التكرار %النسبة 

 الديمقرااطية 37 16.22

 التقدم العلمي 18 7.89

 التطور التكنولوجي 21 9.21

 التقنية 23 10.08

 الحرية 09 3.94

 التنمية 24 10.52

 االستثمار 29 12.71

 الموارد البشرية 07 3.07

 اإلبداع 29 12.71

 الثقافة 12 5.26

 العدالة 11 4.82

 أخرى 08 3.50

 المجموع 228 100
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 (: يمثل فئة المواضيع المتأثرة بالحداثة10الجدول رقم )              

نصل إىل أن املعاجلة اإلعالمية ملوضوع احلداثة قد اتسعت لتشمل مجيع اجملاالت املرتبطة  10من اجلدو  

موضوعا تنوعت بني  12باحلداثة من خال  التداو  ضمن مواضيع اجلريدة ، حبيث بلغ عددها به واليت تأثرت 

الدميقراطية والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي والتقنية واحلرية والتنمية واالستثمار واإلبداع والثقافة والعدالة 

نسب عن املذكورة . حيث يشري اجلدو  وتطوير املوارد البشرية .ومواضيع أخرى تنوعت موادها هي األخرى بأقل 

 16.22مادة وبنسبة تقدر بـ  37إىل املوضوع الرئيسي وهو الدميقراطية اليت شغلت مغلب املواد التحريرية بــ 

جانب جمموعة من التقارير واملقابالت .يف احتل موضوع اإلبداع  إىلوجاءت  على شكل أخبار ومقاالت  ، %

من جمموع املواد حبيث عاجل جمموعة من التقارير والتعاليق اخلاصة هبذا  % 12.71مادة وبنسبة تقدر بـ  29

ونسبة  األخرمادة هو  29املوضوع وتأثريه على اجملتمع اجلزائري .، مت يأيت موضوع االستثمار يف املرتبة الثالثة بـ 

.مث يلي ذلك موضوع التنمية بـ اليت متيزت بالتحليل والتفسري  األخبارمتثل يف التقارير وبعض  % 12.71تقدر بـ 

متثلت هي األخرى يف األخبار وبعض التقارير والتعاليق .مث تأيت التقنية بـ    % 10.52مادة ونسبة تقدر  24

 -21من جمموع املواد مت يليها التطور التكنولوجي والتقدم العلمي بنسب متقاربة بني  % 10.08مادة و 23

مادة من  07 -12الة واحلرية واملوارد البشرية  كذلك بنسب متقاربة ما بني مادة . مث تأيت الثقافة والعد 18

جمموع املواد ، ويف املرتبة األخري تأيت مادة مواضيع أخرى اندرج حتتها موضوع احلداثة والتشغيل واإلصالحات يف  

 كل اجملاالت مثلتها بعض املقالت واألخبار  حسب ما يوضحه الشكل التايل :
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 ( رسم بياني يوضح المواضيع المتأثرة بالحداثة 06)الشكل رقم 

يتبني أن التغطية الصحفية جلريدة اخلرب اون الين توزعت على الكثري من اجملاالت  08الشكل رقم ن م

موضوعا نا  منها املوضوع  12اليت تأثرت مبوضوع احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري وقد مت تعدادها يف 

مادة ، مث تقارب االهتمام بني املواضيع املختلفة االخرى اليت  37نسبة كبرية من املواد املنشورة الرئيسي للدراسة 

 07 -12مت تصنيفا ضمن جماالتأخرىبدرجة متوسطة من االهتمام ، كما الحظنا ايضا أن املواضيع املتبقية من 

 عاجلة والطرح .مادة جات من قبل القائم بالتصالل بدرجة اهتمام أقل من سابقاهتا يف امل

 : األهداففئة  .4

جماالت املعاجلة  باختالف واختلفتتنوعت  األهداففيما خيص هذه الفئة ميكن أن نقف عند نتيجة أن 

 (11ف=على اجملتمع اجلزائري وهذا ما مثله اجلدو  رقم ) األخريضوع الدراسة وكيفية تأثري هذا ملو 
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 األهداف التكرار % النسبة

 اجتماعية 72 31.57

 تربوية 25 10.96

 سياسية 63 27.63

 اقتصادية 51 22.36

 ثقافية 17 7.45

 اجملموع 228 100

    األهداف( : يمثل فئة 11) الجدول رقم             

حبسب تنوع  ف إليها جريدة اخلرب أوالين تنوعتهتد اليتأن األهداف  إىلمن اجلدو  السابق نصل 

تصدرت قائمة األهداف بنسبة  االجتماعيةمادة حتريرية يف األهداف  72على جماالت طرحا ؛ حبيث أننا حتصلنا 

 االجتماعيهو تنوير الرأي العام  األو هدفه  اإلعالميةأن صاحب الرسالة  إىلهذا راجع ،  % 31.57تقدر بـ 

 هو الذي ته الفنية ألن اجملتمع بالدرجة األوىلعمل صحفي مهما كانت طبيع أينتوج لكونه العامل األساسي مل

يقيم ما تنتجه الصحف من خال  حاجاته ومتطلبات عيشه ضمن احلياة االجتماعية الراقية حتت ظل العدالة 

 % 27.63مادة حتريرية ونسبة تقدر بـ 63السياسية بـ  األهدافواحلرية والدميقراطية ، وتأيت يف املرتبة الثانية 

سياسة الدولة يف تقريبها من املواطن  ودجمه يف  إليهوما ترنو ودلك لغالبية الطابع السياسي يف منتوجات الصحيفة 

وكيفية احلفاظ عليه ال بد من  مستقبل سياسة الدولة إىلمفاهيمها سياسية حبجة الدميقراطية التشاركية وهذا راجع 

ذلك ملا أهداف سياسية رئيسة تنطلق من خالهلا الدولة  لتحقيق االستقرار داخل اجملتمعات اجلزائرية ، و  وضع

تقدمه الوسيلة من حقائق وصور قريبة من واقع املتلقي مما يدعم فضوله يف معرفة الواقع ونبد اخليا  من خال  

الرسائل املوحدة املنشورة من قبل اخلرب اونالين  وذلك ما يقدم عاملا مماثال للمتلقي من الرسائل وهو ما جاءت به 

 أحدى فروض نظرية الغرس الثقايف .
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وذلك لكون أن تطور أي بلد   % 22.36مادة ونسبة تقدر بـ  51االقتصادية بـ األهداف ويلي ذلك

مرهون بتقدم اقتصاده الرامي لرفع املستوى املعيشي ومجيع املستويات لكونه هو اليت حيقق التوازن يف اجملتمع 

مهزة وصل يف حتقيق  خريةاألاجلزائري .لذلك انتهجت الدولة من خال  منتوجات اخلرب اونالين و أن تكون  هذه 

 األهداف يف اجملاالت األخرى .

، راجع ذلك اىل ترتيب أولويات  %10.96مادة ونسبة تقدر بـ  25بعد ذلك تأيت األهداف الثقافية بـ 

اجلريدة يف معاجلتها للطروحات املختلفة وما نلحظه يف هذا الشأن أن األهداف الثقافية تبقى تابعة للوضع  

من  واألجنبيةاجلريدة  الثقايف متمثل يف نشر الثقافات احمللية  هدفتعيشه البالد وهلذا جند تواجد السياسي الذي 

احلضارات العربية وكذلك الغربية وهذا ما شهدته الساحة الثقافية من مهرجانات  أملتهأجل مسايرة العامل فيما 

اجلزائرية ، ولذلك جند أن  األعرافا هل تدعم الثقافة من جهة وتلغي بعض الضوابط وااللتزامات اليت تدعو

 الثقافية من صنع مزدوج داخلي وخارجي تتحكم فيه احلضارة بأهدافها املعلنة واخلفية .  األهداف

، ما   % 7.45مادة  ونسبة تقدر بـ   17األهداف الرتبوية بأقل درجة من سابقاهتا بـ  األخريتأيت يف 

ة  أن اهلدف الرتبوي غائب نوعا ما وغري  متواجدة بالشكل املطلوب  شهدناه من خال  اطالعنا ملواضيع الدراس

الدراسية من أجل  األطواربالرغم من أن تقدم وحتضر أي جمتمع مرهون مبا متليه املنظومة الرتبوية والتعليمية يف مجيع 

ضناه زائري ، عكس ما حليف اجملتمع اجل عرب كل األطر اخلاصة والعامة األفضليةحتقيق النمو والسمو اللذان حيققان 

لرتبوية مقارنة باألهداف األخرى ، يف هذه احلالة الغرس الثقايف دراسة مما يشهد تراجع األهداف اخال هذه ال

الفرضيات الفرعية لنظرية الغرس الثقايف .وهذا ما  إحدى صيكون غري انتقائي من قبل اجلمهور كما جاء يف ن

 :  سنلحظ تطوراته من خال  الشكل التايل
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 : يمثل فئة األهداف (07 )الشكل رقم

 فئة الجمهور :.5

مجهور اخلرب اونالين نلمسه من خال  املواد اخلاصة مبوضوع الدراسة وكيفية معاجلتها ضمن القوالب 

اجلدو   إىلمت الوصو   واإلحصاءجية بني املتلقي والصحيفة  ، وبعد الدراسة وصل منوذالصحفية اليت تعترب مهزة 

  :  التايل

 

 النسبة % التكرار الجمهور

 58.77 134 عام

 41.22 94 خاص

 100 228 المجموع

 : يمثل فئة الجمهور المستهدف(12 )الجدول رقم                   

 إىلالين وأثرها على اجملتمع اجلزائري ومن اجلدو  السابق  توصلنا  من خال  تصفحنا ملواضيع اخلرب اون

 اإلخباراهلدف الرئيسي للجريدة وهو  الناس بالدرجة األوىل لو عدنا إىلهلا  هو عامة اجلمهور املستهدف  إن
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هدف صاحب الرسالة من  %58.77مادة حتريرية  ونسبة تقدر بـ  134 إىلولذلك وصل تكرار اجلمهور العام 

خال  طبيعة اللغة ذلك نقل املعلومة ونشرها لتؤدي الصحيفة أغلب وأهم أهدافها ، واجلمهور الصحيفة يظهر من 

 تعاجل هبا املواد موضوع الدراسة . اليت

؛ ذلك ألن حمتوى رسائل اخلرب  % 41.22مادة حتريرية و 94تأيت يف املرتبة الثانية اجلمهور اخلاص بـ 

اونالين تقريبا كلها موجه للقارئ املتخصص يف االقتصاد الذي حيمل لغة خاصة وكذلك السياسة اليت تعترب حكرا 

للكتاب واالساتدة املختصني  ة معينة من اجملتمع وليس على غالبية الناس وهذا ما متثل يف بعض املقاالتعلى فئ

أو السياسة أو االقتصاد أو الطب أو التكنولوجيا ....اخل من التخصصات . وهذا ما مثله  اإلعالميف  سواء

 الشكل أدناه : 

 
 : يمثل فئة جمهور الخبر اونالين(08)الشكل رقم 

الوسائل اليت تركت أثرا مهما  أهمواحده من  اجلديدة  وسائل اإلعالم : فئة نظرية الغرس الثقافي *

 متغريات ضمن احلركة التطورية أليوما ميكن أن يرافقها من  ، على اجملتمع ككل أوعلى الفرد كوحدة بنائية 

رب تصويرا تطبيقيا حيث تعت ،عاضياملو  هذريات اليت تتعرض ملثل هولعل نظرية الغرس الثقايف واحدة من النظ.جمتمع

 اليت واألدوار ،والتعليم من خال  املالحظة  ،وتشكيل احلقائق االجتماعية  ،بعمليات بناء املعىن لألفكار اخلاصة
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 ة. هذه الوسائل بكثاف إىلالذين يتعرضون  اإلفرادخصوصا  ،يف هذه اجملاالت اإلعالمتقوم هبا وسائل 

املعاين واملعتقدات واألفكار والصور  واكتساب – قراءة اخلرب اونالين –ية ) بني كثافة التعرض لذا ترتبط هذه النظر 

 .بعيدا عن العامل احلقيقي والواقعي اجلديد الرمزية حو  العامل الذي تقدمه وسائل اإلعالم

 :الخبر اإللكترونية اونالين  على نظرية الغرس الثقافيتطبيقات 

يؤكد الصور النمطية الذي   االجتماعيحو  طبيعة العامل  اعتقادتبين  إىلتقود  رتونية قراءة اجلريدة االلكن إ

تتمثل يف  اجلريدة اونالين . وأن قوة األخبار اليت تنشر عرب اخلرب اونالين ووجهة النظر املنتقاة اليت يتم وضعها يف 

لفرتات طويلة . والتأثري يف هذا  األفراد تتبعها يواليت  ،عن احلياة احلقيقية  اقدمها يف حمتواهيت تالصور الرمزية ال

حبيث  ،مث بناء وجهات النظر حو  احلقائق االجتماعية  ، القراءة اجملا  ليس تأثريا مباشرا حيث يقوم أوال على

الصور الذهنية اليت ترمسها من أجل الوصو  إىل  واملتلقني ائل اإلعالم اجلديدة سأهنا  تشكل عملية تفاعل بني و 

 وأمناطومعتقدات اجلمهور ما تنشره  إىلالعالقة بني التعرض اونالين ، مث  اجلديدة من خال  اخلرب المعسائل اإلو 

 .سلوكه

؟: ونقصد ما ينجم عن العمليات النفسية وآليات املعرفة واإلدراك اليت  الثقافي كيف تتم عملية الغرس.1   

 .ر مفاهيم عن الواقع االجتماعيتفسر كيفية استيعاب حمتوى اخلرب اونالين  يف إطا

وترتكز اجلمهور املتلقي  إىل اخلرب اونالينوعملية الغرس الثقايف ليست عبارة عن تدفق موجة من التأثريات من   

 الرنني  –يف ذلك على عاملني أساسيني : االجتاه السائد 

اخلصائص الثقافية  اكتسابد يف و درجة الكثافة الواحاألفراد ذالسائد : هو التجانس بني  باالجتاهويقصد *

والقيم  ،وعليه فان االجتاه السائد هو :عبارة عن نسيج من املعتقدات ، اخلرب اونالين قدمهاتاملشرتكة اليت 

 وال تظهر بينهم الفروق كبرية القراءة خمتلفة ويتوحد معها كثيفوا أشكا  يف  اخلرب أونالينقدمها تواملمارسات اليت 

ن االجتاه السائد ثقافاهتم وبالتايل فإ خصائصهم االجتماعية أو باختالف األفكارور أو هذه الص اكتسابيف 

يف غرس الصور واألفكار بشكل جيعل الفوارق تقل أو ختتفي بني اجلماعات ذات  اخلرب اونالينسيطرة  إىليشري 
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 اخلرب اونالين يقوم بتأثري  أناالتساق بني االجتاهات والسلوك الذي ميكن  إىل أيضااخلصائص املتباينه .ويشري 

  .عوامل مؤثرة أخرى أو أخرى أكثر من وسائل

. املتلقني املوجودة فعال لدى األصليةجبانب اخلربات  للقراءة  الرنني : التأثريات املضافة أوويقصد بالصدى  •

اليت يتعرض هلا ية اإلخبار  األعما بواسطة  استدعاءهاتؤكد هذه اخلربات من خال   أنميكن  القراءةوبذلك فان 

  .هذه اخلربات أصحاب األفراد

 االجتاه السائد يف الثقافةنظاما متماسكا يعرب عن  حمتوى اخلرب اونالين شكل ي

أسئلة  إىل استجاباتفاهيم العامة اليت تتمثل يف طار متماسك من املعلومات و امليرتبط الغرس كعملية ثقافية بإ

وب تقدميها ال يتم الرتكيز لاحملاور أو أسمعتقدات معزولة، فالتنوع يف شكل  رتباطه حبقائق أواأكثر من  ،معينة 

 تمحماور اجلريدة ككل حيث هت يف حتليل الغرس، الن التحليل يتم أساسا باألفكار والصور العامة اليت تقدمهاعليه 

ة ليعرب عن الثبات واالستقرار ، ومناذج التفاعل االجتماعي، وتقدمي النماذج االجتماعياألفكارببناء  اخلرب اونالين

  .الثقايف لغرس وهذا هو أساس هدف عملية ا ،والتماسك يف احلياة 

 أنمن خال  أسئلة املسح اليت جيب .يقدم دليال على عملية الغرسللخرب اونالين حتليل نظم الرسالة العامة و  

 .للغرس هامة أفكارا باعتبارها اجلريدة يف رسائلهاقدمه تتعكس ما 

تتأثر و  ، يف اجملتمع واألفعا  األفكاريف بناء  الصحافة االلكرتونية  يركز حتليل الغرس على رصد مسامهةكما 

تفاعل وسائل أخرى جبانب  عملية الغرس بالرموز الشائعة يف اجملتمعات ملدى طويل على الرغم من مشاركة أو

 .الظروف احلياتية يف هذه العملية 

الثقافة هي العملية الرمزية اليت يتم من  أنيث ،حب ى النتائج الثابتة واملتجانسةعليعتمد حتليل الغرس كما أن   

 خلرب اونالينعلى ا لذلك لإلنساناالجتماعية  سلوكية الضرورية يف عملية التنشئةال واألمناطخالهلا غرس املفاهيم 

حتقيق  اجتاهيف  ة للجريدةاملستقلملسامهة كون اتالسلوكية املتماسكة ، ل األمناط أوقوم بغرس هذه املفاهيم تأن 

 .واجلماعات يف هذه اجملاالت األفرادالتجانس بني 
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فدراسة الفرق بني حقائق احلياة ، وأدراك األفراد عن الواقع االجتماعي هو ما ميثل  :الغرس  لغة  مستويات.2

ملعرفة العالقة بني  .عياجلموالتباين بني املعتقدات الشخصية ، واملعتقدات على املستوى ا ،ناتج عملية الغرس 

موضوع احلداثة ومتغري املستوى اللغوي مت إحصاء املواد التحريرية اليت عاجلت املوضوع وتصنيفها على أساس 

 وسط ومتخصص  حسب اجلدو  التايل :املستوى اللغوي املستعمل هبا إىل ثالث مستويات : بسيط ، مت

 المستوى اللغوي التكرار % النسبة 

 بسيط 63 27.63

 متوسط 86 37.71

 متخصص 79 34.64

 المجموع 228 100

 الغرس( يمثل مستوى لغة  12الجدول رقم )

إىل أن القائم باالتصا  اعتمد على اللغة املتوسطة يف أغلب املواد اليت تناولت  12يشري اجلدو  رقم 

نسبة كبرية  تلتها التعاليق اليت جاءا وجتلت هذه اللغة يف التقارير ب % 37.71مادة وبنسبة  86موضوع احلداثة بـ

، واقل نسبة يف األخبار اليت مل تستعمل فيها اللغة املتوسطة كثريا  . أما اللغة املتخصصة 1هي أيضا بلغة متوسطة  

من جمموع املواد ، وتضم  % 34.64مادة وبنسبة تقدر بـ  79فقد استعان هبا القائم باالتصا  كثريا مبجموع 

رية خصوصا واألخبار الواردة عن اجملا  االقتصادي والتكنولوجي اللذان يعتمدان على احلوار املواد اإلخبا

االقتصادي الذي ال يفهمه إال أصحاب االختصاص والتقنية يف الطرح مثل مواضيع اليت تعاجل التطور 

مادة وتنوعت بني  63وجمموع   %  27.63. أما اللغة البسيطة فقد استعملت بنسبة أقل قدرت بـ 2التكنولوجي

                                                           
 22/03/2015تقرير تلفزيون " اخلرب " ثالث قناة عامة يف اجلزائر : حفيظ صواليلي ، العدد الصادر يف :  -1ملحق متوسطة :   - 1
   01/05/2015:  تعليق : اقتصاد يسري بعقلية اشرتاكية :حفيظ صواليلي  ، العدد الصادر يف-2
/ 04/11خوصصة جديدة للمؤسسات العمومية : سعيد بشار،العدد الصادر يف :  51/49تقرير : التناز  عن قاعدة  -1ملحق متخصصة :  -2

2014  
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. والشكل املوايل 1التعاليق واألخبار وخصوصا التقارير اليت كانت تستهدف تنوير الرأي العام مبوضوع الدراسة

 يوضح ذلك: 

 
  في الغرس ( : دائرة نسبية تبين المستوى اللغوي المستعمل08الشكل رقم )    

التحريرية اليت تناولت موضوع احلداثة  وتأثريه الذي يبني اللغة املستعملة يف املواد من خال  هذا الشكل 

على اجملتمع اجلزائري ، يتضح ان القائم باالتصا  اعتمد على اللغة املتوسطة واملتخصصة بنسبة متقاربة ، وذلك 

للغة بالنظر ملا متليه الطبيعة اإلخبارية ألغلب املواد اليت اعتمد مبجاالت احلداثة والعوامل املتحكمة يف ذلك و. أما ا

البسيطة فقد استعملت يف صياغة التقارير وبدرجة كبرية ، التعاليق اليت تعترب األقربإىل خمتلف الشرائح داخل 

اجملتمع من أجل تشكيل رأي عام موحد حو  املوضوع ميكن للمتلقي الرسالة أن يرتمجه يف واقعه  ويعمل على 

 أساس انه حقيقة ..

يتزايد مع وخاصة اجلديدة منها  اإلعالم تأثري وسائل  أنفمن املعروف  اخلربة الشخصية يف عملية الغرس ؟-3 

أن خرباهتم ما يكون هناك من يروا  ليست حالة عامه ، فكثري أهنافيها خرباتنا الشخصية ، ومع القضايا اليت تقل 

 .مطابقة ملا تقدمه اجلريدة

                                                                                                                                                                                     

  01/12/2014مقا  : احلكومة تعد قيمة لـ" تأميم " املؤسسات العمومية  املخوصصة ، سعيد بشار ، العدد الصادر يف :  -2
  25/08/2014خرب : استخراج وثائق احلالة املدنية من أي بلدية : مصطفى سطامي ، العدد الصادر يف :  -1لحق بسيطة : م - 1
 01/04/2015خرب :  موقع الكرتوين لإلطالع على سري جواز السفر : مصطفى سطامي ، العدد الصادر يف :   -2
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 األكثر معالجة  في عملية الغرس : المجاالتفئة -4 . 

دراسة يف هذا املوضوع واملتعلق باحلداثة وتأثريها على اجملتمع اجلزائري وبعد القراءة املتكررة من خال  ال

للموضوع عرب صفحات جريدة اخلرب اون الين مت القيام جبدولة اجملاالت اليت كان هلا أكرب طرح للمجاالت اخلاصة 

 مبوضوع  احلداثة وصنفت  من خال  ذلك حسب اجلدو  التايل : 

 المجال التكرار %  النسبة

 السياسة 58 25.43

 أخبار الواطن 52 22.80

 االقتصاد 40 17.54

 الثقافة 29 12.17

 سوق الكالم 14 6.14

 المجتمع 13 5.70

 نقطة نظام 12 5.26

 مجاالت أخرى 10 4.38

 المجموع 100 100

 : يمثل المجالت األكثر معالجة لموضوع الدراسة(13)الجدول رقم 

إىل اجملاالت األكثر معاجلة ملوضوع احلداثة من خال  املواد التحريرية اليت تقوم  13جلدو  رقم يشري ا

بنشرها جريدة اخلرب اونالين االلكرتونية  من أجل ترتيب أولويات اجلمهور املستقبل هلذه املواد هبدف التأثري 
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مادة ونسبة  58ا  السياسي كان واسع احلضور بـ  والتأثر ، حبيث جند بعد القراءات املتتالية هلذه املواضيع أن اجمل

 .1، وذلك ملسناه يف بعض املقاالت واألخبار وح  بعض التقارير  % 25.43تقدر بـ 

كانت أكثرها عبارة عن أخبار   % 22.80مادة حتريرية ونسبة قدرت بـ  52يلي ذلك أخبار الوطن بـ 

ية الرقي هبا عن طريق الوسائل احلضارية والتقنيات احلديثة ،  وبعض من التقارير اخلاصة بانشغاالت املواطن  وكيف

 .2كما أنه وجدت بعض املقاالت اليت جاءت من أجل معاجلة بعض قضايا الوطن واملواطنني

هي النسبة اليت حققها اجملا  % 17.54مادة و  40ويف املرتبة الثالثة يأيت  اجملا  االقتصادي بـ 

املقاالت والتعاليق وكذلك األخبار  جاءت لتعاجل الواقع االقتصادي ضمن موضوع االقتصادي من خال  التقارير و 

احلداثة وكيفية تأثريه على اجملتمع اجلزائري  فيما خيص تطوره واستقرار ظروفه مبا خيدم ثقافته وحريته يف ظل العدالة 

 .3والدميقراطية

من جمموع املواد التحريرية ، هذا اجلانب  % 12.17مادة حتريرية و 29يف املرتبة الرابعة تأيت الثقافة  بـ 

كان االطالع فيه على جديد الثقافة وأثره على اجملتمع اجلزائري ،كوهنا إحدى مؤهالته للتطور الفكري واحلضاري 

من خال  اإلبداع واكتشاف املواهب من خال  ازدواجية العلم بالفن يف إطار خلق منتوج جديد يتميز بالنوعية 

يف كسب  ثقة اجلمهور املستقل للرسالة اإلعالمية من خال  تقريب الواقع  من املتلقي واالبتعاد عن  واخلصوصية  

اخليا  كما جاء يف أحد فروض نظرية الغرس الثقايف ، الداعي إىل أن " يزيد حدوث الغرس عند اعتقاد املشاهدين 

                                                           

 
   12/11/2014دع : رشيد بوجدرة  العدد الصادر يف : مقا ، الواقع السياسي الراهن واملب -1ملحق سياسة  :1
  06/11/2014تقرير :خطة عمل جديدة إلشراك املواطن يف اختاذ القرار يف اجملالس احمللية : ف مجا   ، العدد الصادر يف  - 2 
  15/04/2015ار ، العدد الصادر يف تقرير : حداد يطالب احلكومة ب " حترير" االستثمار أام اخلواص : سعيد بش -1ملحق أخبار الوطن:  2
  08/04/2015ب(العدد الصادر يف : -خرب : بوضياف : تنشيط االستثمارات يف جما  التجهيزات الطبية )س -2
  04/04/2015مقا  : على احلكومة رد االعتبار لإلنتاج الوطين اوال ،سعيد بشار : العدد الصادر يف :  -3
  09/10/2014سامبو " لن تكون مايد ان اجلرييا : مسية يوسفي  ، العدد الصادر يف : تقرير :"  – 1ملحق اقتصاد  :  3
 14/10/2014سليم ، العدد الصادر يف :  -تعليق : اشكالية التشغيل يف قطاعات البناء و األشغا  والري : ب-2
  13/11/2014اقرتاحا لتدعيم االنتاج احمللي :بوبكر خملويف ، العدد الصادر يف : 50مقا  :  -3
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من اجل ذلك تسعى الثقافة اجلزائرية اىل اخلروج بأن الدراما واقعية وتسعى إىل تقدمي حقائق بدال عن اخليا  " . و 

من عامل اخليا  إىل الواقع وهذا ما جعل املتلقي يقرتب شيئا فشيئا من الوسيلة اإلعالمية وتسجيل حضوره يد  

 .1على وجود تناغم واملنتج الثقايف

ملواد بذا ظاهرا من جمموع ا %6.14مادة وبنسبة  14بعد ذلك تأيت سوق الكالم يف املرتبة اخلامسة بـ 

اليت تتحدث عن بعض الوقائع اليت هلا عالقة باألفراد داخل اجملتمع اجلزائري  2يف جممل  األخبار  وبعض التقارير

اليت من خالهلا حيدث عامل التأثري الناتج عن تكرارها ومعاودهتا للمتلقي  قد تؤدي إىل اندماجه معها وانسجامه 

ا يقدم عاملا متماثال  من الرسائل والصور عن اجملتمع بشكل يشبه الواقع ، يف تلقيها ، ألن صاحب االتصا  هن

وهذا ما جعل املتلقي متابع ملا تنتجع الوسيلة ومتأثر مبا تنتجه من رسائل تطابق واقعه احلقيقي ) أثبته احد فروض 

 نظرية الغرس الثقايف ( .

جاءت كلها تراعي الظاهر اليت هلا   % 5.70مادة ونسبة تقدر بـ  13يلي بعد ذلك جما  جمتمع بـ 

عالقة باجملتمع اجلزائري ظهرت يف بعض األخبار واملقاالت   اليت حترك الرأي العام مبا لديها من خصوصية يف 

الطرح الداعي إىل ملس حاجات وانشغاالت اجملتمع من أجل خلق فضاء واقعي يعيش فيه بكل حرية ودميقراطية 

 .3دون أية ضغوط أو بريوقراطية

                                                           
  2015/ 27/03مقابلة : السعيد فرحات ...السفر بني املوسيقى والرياضة : حممد عال  ، العدد الصادر يف :   -1ملحق ثقافة : - 1
 15/02/201مقا : األعما  املسرحية العاملية جيب أن ترتجم ال أن تقتبس : حممد عال  ، العدد الصادر يف :  -2
   08/10/2014بداعاهتا ألو  مرة يف اجلزائر : حممد عال  ، العدد الصادر يف : خرب : آغات سيمون تعرض إ -3
  16/02/2014خرب : العنصر النسوي حلل مشكل التنمية : اخلرب ، العدد الصادر يف :  -1ملحق سوق الكالم :  - 2
 19/02/2014 :من حاالت الطالق :أحممد بن جدو ، العدد الصادر يف % 33تقرير : فايسبوك  مسؤو  عن  -2
 19/03/2014مقا : فايسبوك تشرتي حمرك البحث "دي فايند "املتخصص يف التسوق : اخلرب ، العدد الصادر يف:   -1ملحق اجملتمع: - 3
  31/12/2014خرب :مركز النداء لوزارة الداخلية يدخل حيز اخلدمة : واج ، العدد الصادر يف :  -2
  25/12/2014بني الشباب وقطاع التكوين املهين : بوبكرخملويف ، العدد  الصادر يف : تقرير : كسر احلاجز السيكولوجي  -3
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من جمموع املواد متثلت يف جمموعة مقاالت للكاتب سعد  % 5.26مادة و 12تليها نقطة نظام بـ 

بوعقبة  عالجية لبعض  السياسات الراهنة  وترمجتها ملا يناسبها يف الواقع مع القليل من التحليل والتفسري 

 .1لوجهات نظر قد ختتلف أو تتفق معه يف الرأي

تضمنت جمموعة جماالت منها الرياضة والصحة % 4.38مادة و 10ر بـ وتأيت يف األخري جماالت أخ

 .2وإسالميات وكذلك فيسبوك متثلت يف مقاالت وتقارير وأخبار كوهنا القريبة من اهتمام املتلقي

هذا وقد اهتم القائم على االتصا   مبختلف اجملاالت من أجل اإلملام بكل ما حيتاجه املتلقي  ويشبع 

 جملاالت وهذا ما ميثله الشكل التايل :حاجاته يف ش  ا

 

 سفي عملية الغر  يمثل فئة المجاالت األكثر معالجة( 09)الشكل رقم 

  :خالصه

اجلرمية والعنف وعالقتها بربامج التلفزيون يف أمريكا  انتشاركانت دراسات الغرس قد ركزت يف البداية على   إذا    

 إىلالتقدم ، والذي يؤكد مرة أخرى العودة  إىلاجملتمعات الساعية  فأن هناك جماال أخر ال يقل عنه أمهية يف –

                                                           
  22/04/2015اإلعالم من التسيري األمين إىل التسيري اإلداري: سعد بوعقبة  ، العدد الصادر يف :  -1ملحق نقطة نظام :   1
  07/12/2014 (  : سعد بوعقبة ، العدد الصادر يف :I G Fحتديث العدالة بـ )  -2 
  20/06/2014الوطنية والقدوة : سعد بوعقبة ، العدد الصادر يف :  -3
 : ملف خاص ببعض املواضيع اليت هلا عالقة هبذه اجملاالت . ملحق جماالت أخرى - 2
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اليت تسهم بطريق مباشر أو غري  األفكارغرس املعاين أو  أومناقشة قضايا الثقافة اجلماهريية وتدين الذوق العام 

ع دعم مصاحلها مباشر يف تدعيم الوضع القائم وسيطرة أصحاب املصاحل على توجيه الثقافة اجلماهريية مبا يتفق م

وتدعيم التغيري الثقايف  اإلعالم  اجلديدعرب التكنولوجيا املتقدمة يف وسائل  ، اليت تنتشر الرسائل  . وخصوصا يف

 لصاحل ثقافات خارجية أخرى ، واليت ميكن الكشف عنها يف مناذج سلوكية عديدة يتصدرها السلوك اللفظي و

 . املبكرةيف املراحل العمرية  خاصة 

 : على ضوء الفرضيات الدراسة  نتائج

بعد الدراسة والتحليل للبيانات واملعلومات اليت مت احلصو  عليها من خال  حتليل مضمون املواد التحريرية 

الين اليت تتضمن مفهوم احلداثة وأثرها على اجملتمع اجلزائري ،   املنشورة يف الصفحة االلكرتونية جلريدة اخلرب أون

  اليت ميكن أن حتصر يف ما سيأيت : السابقة  من منطلق الفرضيات تاج جمموعة من النقاطاستن إىلكان الوصو  

  استطاعت الصحافة االلكرتونية من خال  جريدة اخلرب أونالين غرس مفهوم احلداثة لدى اجملتمع اجلزائري

 يف ظل معطيات نظرية الغرس الثقايف .

 اليت تناولت موضوع احلداثة وأثره على اجملتمع اجلزائري أن أعلى نسبة من املواد الصحفية  أظهرت الدراسة

من جمموع املواد التحريرية ، ذلك راجع لطبيعة نقل  %80اعتمدت على نوع اخلرب واملقا  الصحفي بنسبة تفوق 

،  األخباراملعلومات اخلاصة مبوضوع الدراسة وطبيعة معاجلتها اليت تعتمد على السرعة واآلنية يف نقل مثل هذه 

الضوء على حيتيات املوضوع  إلقاءبدرجة هذه األمهية حماوال  باالتصا يرجع ذلك ألمهية املوضوع ومعرفة القائم و 

 و  ذلك .اطالع املواطن بكل جديد  ح من أجل

  ما سجل من خال  هذه الدراسة قلة استعما  التحقيق والتعليق ؛ ورمبا يرجع ذلك لطبيعة املواضيع

املواطن مبا هو جديد وذلك ال يستحق أن يتبع  وإعالم األخبارالرسالة من خالهلا  املناقشة اليت يسعى صاحب

 بالتربير أو التعليل مثلما هو احلا  يف التعاليق والتحقيقات .
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 اونالين كلها تقريبا من جهود الصحفيون واملراسلون يف البحث واستقاء  املصادر اليت اعتمدت عليها اخلرب

اقية .  مدت يف غالب مقاالهتا على أقالم االساتدة واملفكرين وأصحاب املنابر العلمية الر ونقل املعلومة ، كما اعت

مللتقيات وهذا ما ن الوكالت ، وكذلك املهرجانات وااجلزائرية دون غريها م كما اعتمدت على وكاالت األنباء

املتلقي  إىلتصل يؤكد حرص الصحيفة على جلب معلومات وأخبار ذات مصداقية وذات مصادر موثوقة ح  

 شبه أو لبس يف ذلك . أيدون 

  للرسوم البيانية أو الصور الكاريكاتورية كان قليال جدا اكتفى بالنصوص  االتصا استعما  صاحب

اليت  األمهيةأو خاصة .... بالرغم من  ةعمومي مؤسساتواجهات  أوالكتابية املرفوقة بالصور كانت لشخصيات 

 ص املوضوع .تأخذها الصورة املعربة على ن

  ، املواضيع املتعلقة باحلداثة وأثرها على اجملتمع اجلزائري غلب عليها طابع السرد والتحليل بنسبة متقاربة

عن السمة على نقل كل كبرية أو صغرية ختص املوضوع ، وكما حلظ كذلك  باالتصا مما يؤكد حرص القائم 

السمة النقدية اليت  إىلواد الصحفية وقلة اللجوء كل كبري ح  على العناوين املالسردية أهنا تواجدت وبش

واالجيايب  وتراوحت بني النقد السليب أحياناوالسياسات  اإلجراءاتاستعملها صاحب االتصا  يف نقد بعض 

  .أخرى أحيانا

  املتوسطة واملتخصصة  بنسب متقاربة  يف غرس مفهوم احلداثة  االتصا اللغة اليت اعتمدها صاحب

ه الطبيعة اإلخبارية ملعظم املواد اليت اهتمت مبوضوع احلداثة والعوامل املتحكمة فيها وبعض وذلك ملا تفرض

األسباب املؤثرة فيها ، وهو ما يعكس تقاربا يف املستوى املراد توجيه الرسالة له. أما اللغة البسيطة فقد كانت 

ع الرأي من تقارير وأخبار من أجل تكوين كل شرائح اجملتمع اليت محلت مواضي  إىل األقرببشكل أقل ألهنا تعترب 

 رأي عام حو  املوضوع .

  القيم اليت اعتمدها القائم باالتصا  واليت تناولت موضوع احلداثة وتأثريه على اجملتمع اجلزائري أغلبها

افق عدم تو  إىلحيادية ، أما السلبية فكانت بأقل نسبة ، يف حني كانت االجيابية أقل النسب ، وهذا يرجع رمبا 
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دان احلداثة وتطوير اجملتمع صاحب االتصا  على بعض املبادئ والسياسات من قبل صناع القرار والفاعلني يف مي

 .اجتماعيةرية ودميقراطية ، عدالة بكل ح

  مبوضوع احلداثة كان من خال  جمموعة مفاهيم ختدمها   اخلرب اونالين االهتمام األكرب من قبل

على  باالتصا ة واالستثمار احلضارة والتقدم ......وهو ما يعكس سيطرة القائم كالدميقراطية واحلرية والتنمي

 جوانب املوضوع الرئيسية ؛ وذلك يعود ملتابعة اهتمامات املتلقي ورغبته يف سد حاجاته .

 يزا  يلعب دوره على  املعلومة على صفحات اخلرب اونالين مل تتجرد بعد من الربوقراطية ، واالحتكار ال

 ا ، مما يؤثر سلبا على حرية التعبري بكل دميقراطية وعدالة اجتماعية . صفحاهت

اليت أرى من شأهنا القيام  النتائج بعض  إىلإذن وعلى ضوء ما سبق من نتائج سوف يتم الوصو     

 راالعتبابعني  األخذبصحافة هلا خصوصية توصيل املعلومة املتعلقة حبداثة اجملتمع اجلزائري بكل موضوعية مع 

 تكوين رأي عام يف هذا اجملا  ، والنقاط هي كالتايل :

،  اإلخباريأظهرت الدراسة قلة التنوع يف استخدام القوالب الصحفية يف معاجلة املوضوع مع غلبة الطابع  -1

 اهتمام أكرب لبقية القوالب الصحفية السيما التحقيق والتعليق . إعطاءوما نوصي به هو 

املتخصصني من  إىلاب الذي يستعمل اللغة املتخصصة واملوجه أساسا ضرورة التقليل من ختصص اخلط -2

اجملتمع دون غريهم ،واالعتماد على لغة بسيطة من شأن كل شرائح اجملتمع فهمها والتفاعل معها من أجل وقوع 

 . األثر

ه الرأي وتوجي الذاتيةال بد من حتريرها من  اإلعالميةالصبغة احلقيقية ملضامني الرسالة  إعطاءمن أجل  -3

 العام حسب توجه القائم باالتصا  ، كونه املسؤو  على توجيه الرأي العام داخل اجملتمع .

أفاقها دون  ال حتكمه سيطرة احلكومة على توجيه متطلباته من خال  مشاريعها و اإلعالمحق املواطن يف  -4

 ات اخلرب اوالين .معية املواطن بل جعله خاضع لسياسة الدولة عن طريق كل ما ينشر ويبث على صفح
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من توجيهها لصاحل ملعلومة أصبح ضرورة حتمية ال بد نقل ا استعما  التطور العلمي والتقدم التكنولوجي يف -5

 . املواطن كونه املستهدف احلقيقي من منتوج اخلرب اونالين

داثة وحباجة يبقى القائم على االتصا  املتمثل يف اخلرب اونالين متحفظا نوعا ما يف نشر كل ما يتعلق  حب -6

اجملتمع اجلزائري ودعم معارفه ، وذلك يف كونه يضبط املعلومات اليت يوصلها للمتلقي مراعيا يف ذلك سياسته 

 التحريرية وخطه االفتتاحي .

منتوج اخلرب اونالين  ملفهوم احلداثة ومشتقاهتا يف اجلانب الرتبوي الزا  يعاين من التقصري وحنن نعلم أن هذا   -7

 ذي حيرك كل اجلوانب األخرى.اجلانب هو ال

حرية الفرد يف كسب معارفه من خال  الصحافة اإللكرتونية رغم حرية التعبري اليت تدعيها إال أهنا   -8

ال تزا     حبيسة املمارسة اإلعالمية ، وتوجيه الرأي العام حسب أهداف القائم باالتصا  وعالقاته مع اجلهات 

 ائري من خال  براجمها املتنوعة .الرمسية الداعية لتطوير اجملتمع اجلز 

حترص جريدة  اخلرب   االلكرتوين على نشر كل ما يهم الفرد داخل اجملتمع اجلزائري ويضمن له العيش يف أمان -9

واستقرار دون مشاكل أو نزاعات تعيق تواصله مع حاجاته يف التقدم والتحضر والتماشي مع كل ما تنتجه 

ل وربط العالقات االجتماعية ونبد  الصراعات والفرقة والتشتت الذي يهز من كيان التكنولوجيات احلديثة يف الواص

 الفرد اجلزائري داخل جمتمعه  .
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 ةـــــــــــخاتم

خالصة القو  ومن كل ما سبق عرضه ، إن اإلعالم اجلديد حبسب ما ورد من مداخل وتعريفات ونقاش 

ًا مثل ما كانت تتميز به نظم اإلعالم القدمي ، ولكنه تفاعل خيتار فيه األفراد ليس بثًا أحاديًا وتلقيًا إجباري

احتياجاهتم ويشاركون  يف مضامينه بالوقت ذاته ليس بالرأي فقط ولكن بإعالم شخصي خاص بكل فرد على 

ي يريد حدة . ومبوجب نظام اإلعالم اجلديد ميكن لوسائل اإلعالم أن تقدم لكل شخص ما يريد يف الوقت الذ

وتزداد أمهية ثقافة اجملتمعات مع ازدياد الفرصة للتعبري عن نفسها ومساع صوهتا مبا ميكنها من التفاعل مع الثقافات 

األخرى .و إذا ما عدنا إىل احلداثة  يف مفهومها التقين ويف تطورها التكنولوجي فنحن ال ميكن  أن نبتعد عن كل 

للبشرية ، هذا يعود للدور الذي يقوم به  اإلعالم اجلديد يف غرس أسسها  ما أفرزته هذه األخرية  من تطور وتقدم

والتعامل مع مشتبهاهتا من املفاهيم اليت تدعو لتطور اإلنسان وحتضره بكل حرية يف التعبري ودميقراطية يف كسب 

 . املعارف واملعلومات وبكل عدالة اجتماعية

 ا من خال  جريدة اخلرب اون الين ، أعطى وجها آخر  موضوع اإلعالم اجلديد  وعالقته مبفهوم احلداثة

يف املمارسة اإلعالمية من قبل القائم باالتصا  أما عن كيفية تأثريه يف اجملتمع اجلزائري  فقد ملسناه من خال  تنوع 

ون منتجاهتا املواد التحريرية يف املعاجلة ، مما يساعد اجلريدة على تأسيس عالقة قوية تربطها بقرائها وجتعلهم يتابع

حاسبني أهنا جزء من واقعهم  كما جاء يف نص نظرية الغرس الثقايف ؛ وذلك بأن األفراد الذين يتعرضون ملا تنتجه 

الوسيلة اإلعالمية بكثافة يصبحون خيتلفون عن اآلخرين يف إدراكهم  من خال ما يشاهدونه بشكل متكرر حملتوى 

دي به من قيم حترر تدعوا إىل الفوضى والعشوائية وتتبىن كل ما جاءت به أما أن نتبع احلداثة فيما تنا هذه الوسائل

يف أنظمتها السياسية واالقتصادية وح  الرتبوية دون أن تراعى يف ذلك القيم األصيلة بعد تصفيتها والتفكري يف  

يا مع قوله صلى اهلل مراجعتها وحذف الدخيل عنها ليكون لنا الوعي الكايف للتعامل مع قيم احلداثة الغربية متاش

عليه وسلم: )) احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق هبا(( وبالتايل علينا أن نفهم أن احلداثة من خال  كل 

ما تقدمه هي يف النهاية منهج فكري له ميزاته اخلاصة اليت متيزه، منهج هذا الفكر يسعى للتغيري واقع احلياة اليت 
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دث من مفاهيم وأساليب للحياة ومن نظريات خاصة لصياغة احلياة االجتماعية يتفق مع ما يطرحه الفكر احمل

 لإلنسان وفق معطيات ذلك الفكر.وهذا ما جاءت به  املمارسة التقنية لذا املفهوم

وبالتايل التعرف على ما جاءت به احلداثة أمر ضروري والبد منه واألخذ بقيمها أو تركها يبقى اختياري 

بكل حرية  وتكون لنا القدرة  االختيارمسلم بعد أن نضع أنفسنا يف مكان حيق لنا فيه  لدينا كمجتمع عريب

الكافية لتطبيق ذلك وفقا ملا تقتضيه قيمنا اإلسالمية، ومنها نؤسس حلداثة إسالمية وفقا ملفاهيمنا وتشريعنا دون 

ما فعل الرسو  عليه الصالة والسالم مل أن هنمل احلداثة الغربية يف إطار االستفادة من جتربتها إقتداء قياسا على 

يبدأ من الصفر يف بناء أمته وإمنا حافظ على األخالق الكرمية املوجودة يف عصر اجلاهلية ونفى السيئ منها وبنا 

على الصاحل منها فهو القائل عليه الصالة والسالم )) إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق((، كل ذلك للوصو  يف 

    . ربية إسالمية ليس فقط جملتمعنا وإمنا للبشرية كافةالنهاية لنهضة ع

تعددي بال حدود ومتعدد الوسائط مما يساعده على  تأدية  أدوار  إعالموعليه فاإلعالم اجلديد إذا هو 

حرية التعبري وهذا ما ملسناه من خال  ممارسة  الصحافة  إطارجديدة متكنه من التعامل احلر لتدفق املعلومات يف 

القاضي بتنوير الرأي العام وتشكيل وعي    اإلعالميكرتونية يف كيفية تعاملها مع املفاهيم احلديثة يف صرحها اإلل

التعامل معه دون أية قيود تعيق مبحدودية التفاعل مع كل ما ينشر أو  وإمكانيةخاص بكل ما حيدث عرب الساحة 

 .  يبث على صفحات الصفحة االلكرتونية جلريدة اخلرب اون الين

 اإلعالمية القائمة تكنولوجيا وتطبيقيا عربنقر  بالتغيري الشامل ملضمون الوسائل  نأجيب علينا  وعليه

 إعالميةمبدأ احلرية يف تلقي ومنح املعلومة  بكل سرعة وآنية دون تكاليف يف ذلك . كما أن هنالك مستحدثات 

مع من خال  التفاعل مع املضامني والتواصل غري مسبوقة جاءت بتطبيقات وخصائص جديدة  ختدم الفرد واجملت

 إىلاملشاركة اجلماعية يف تغيري الواقع بواقع أحسن منه حتكمه احلداثة يف تطوير ميادينه ، والوصو  به  إطاريف 

 . احلضارة املبتغاة
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هما اآلخر من وعليه ويف ختام هذا املشروع البحثي اإلعالم اجلديد ، احلداثة وجهان لعملة واحدة خيدم كل من    

حيث االستخدام واملمارسة على أرضية الواقع ؛ فاإلعالم اجلديد خيدم احلداثة من خال  نشر وبث ونقل كل ما 

يتعلق مبفاهيمها اليت هلا عالقة حبضارة وتطور الفرد داخل جمتمعه دون عناء يف ذلك وال مشقة ، وال ح  حدود 

ختدم اإلعالم اجلديد من حيث أهنا توفر له ما أنتجته التكنولوجيات  تعيق تواصله  مع مبتغياهتا ،أما احلداثة فهي

 احلديثة من أجل رقي اإلنسان وتسهيل طرق تفاعله وتعامله مع مصادر أخباره . 

مفهوم احلداثة يف اإلعالم اجلديد حركته الوسيلة اإلعالمية املتمثلة يف اخلرب أونالين القائمة عن حاجة ضرورية يف 

وتنوير الرأي العام مبا ينفعه وخيدم مصاحله ، يف أطار االستعما  احلر لتدفق املعلومات بكل نقل األخبار 

موضوعية يف تداوهلا ودميقراطية يف كيفية التعامل معها حتت مظلة العدالة االجتماعية اليت تراعي املساواة بني 

أو رقابة من قبل اجلهات املعنية و   األفراد داخل اجملتمع الواحد وحقه يف كسب معارفه وثقافاته دون سيطرة

السلطات القاضية حبجم ونوعية  املعلومة اليت تصل إىل املتلقي  كونه اهلدف األساسي اليت تسعى الوسيلة 

 اإلعالمية إىل حتقيق رضاه وكسب ثقته .
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 الصحفية لجريدة الخبر أونالين األنواع نماذج من 
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  ”بروز الظاهرة يعود إلى غياب إصالح رياضي“

 قراءة 

 )( 2015يونيو  4قسنطينة: ش. فيصل / 

 

 
 

 ع -ع +



 المالحق

 

حنو األقسام الدنيا  أرجع املدرب السابق للمنتخب الوطين رابح سعدان أسباب بروز ظاهرة اهنيار الفرق الكبرية 

اف بصورة خاطئة، وغياب وظهور فرق فتية بديلة عنها يف الرابطة احملرتفة األوىل إىل دخو  بطولتنا لعامل االحرت 

ب على هيئاتنا الكروية ، بأنه كان جي”اخلرب»وأكد رابح سعدان، يف تصريح لـ إصالح رياضي يف منظومتنا الكروية.

أعطى حينها القيام بإصالح رياضي قبل قرار الدخو  يف االحرتاف، كما حصل ذلك بعد االستقال  مباشرة و 

 .مثاره للكرة اجلزائرية

إىل عامل  سنوات قبل الدخو وشدد حمدثنا أنه كان يفرتض املرور على مرحلة نظامية ملدة ثالث أو أربع 

وفر مقاييس االحرتاف، كما حدث مثال يف اجلارة تونس، مشريا إىل أن اإلصالح الرياضي جيب أن يقوم على ت

وىل فعليه أن تتوفر فيه وحينها فمن يريد الصعود إىل الرابطة احملرتفة األ“تقنية ومالية ووجود املنشآت الرياضية، 

ف كل من هب لن يسمح له بذلك. أما عندنا اآلن فأصبح يصعد إىل قسم االحرتاالشروط سالفة الذكر، وإال ف

ى رابح سعدان وأعط”. ودب، وعدم بناء الفرق املعنية على أسس صحيحة جعلها وجيعلها تعود من حيث أتت

الفرق  ن هناك جمموعة مناالنطباع من خال  حديثه بكون بطولتنا االحرتافية حاليا تسري بالصدفة ال غري، حيث إ

ود وأي فريق بإمكانه وحنن ال نعرف إىل أين نسري، فأي فريق اآلن بإمكانه الصع“وهناك برجمة للمقابالت وفقط، 

 .”السقوط

طة أبطا  إفريقيا، من سعدان عن سر تأهل ثالثة فرق جزائرية إىل دوري اجملموعات لراب” اخلرب“وقد استفسرت 

وى عاصمة، يف الوقت الذي تتميز بطولتنا باملستوهي وفاق سطيف ومولودية العلمة واحتاد ال “ ” غري االحرتايف

التونسية اليت كانت كما قا  من الناحيتني التنظيمية والفنية، حيث برر حمدثنا ذلك برتاجع األندية املصرية و 

اجع فرق ن، مستشهدا برت مسيطرة على منافسات األندية يف إفريقيا، بسبب األزمة السياسية اليت دخل فيها البلدا

ا لالحرتاف مبفهومه مثل األهلي والزمالك املصريني والرتجي واإلفريقي التونسيني الذين يعدرون مثاال حقيقي

يف إفريقيا السمراء  للربوز قاريا، طاملا أن باقي األندية -يقو  سعدان -الصحيح، وهنا استغلت أنديتنا الفرصة

 .ليست يف مستوى املنافسة
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 ملحق تحليلية 

لوالدة األكثر عرضة لفقدان البصر حديثو ا  

 قراءة 

 )( 2015يونيو  11عنابة: ع. زهرية / 

 

 ع -ع +

تركزت مداخالت املشاركني يف األيام الطبية الثالثة ألمراض العيون، املنظمة هناية األسبوع من ِقبل مصحة الفارايب 

واملشيمة واملياه الزرقاء لدى هذه الفئة بعنابة، على أعراض األمراض اخلطرية لدى األطفا  كالتهابات القزحية 

 .العمرية احلساسة وعالج املاء األبيض والتقنيات اجلديدة املستعملة

أكد الدكتور نصر الدين وجاين مسؤو  جلنة تنظيم هذا امللتقى العلمي اهلام أن أمراض العيون متثل حتديا كبريا  

ل اجملتمع الذي يعيش فيه، وكذا بالنسبة لتمدرسه، خاصة بالنسبة حلياة الطفل، سواء من حيث منوه الطبيعي داخ

أن العديد من األطفا  يولدون وهم مصابون بأمراض العيون املختلفة؛ منها ارتفاع ضغط الدم يف العني، الذي 

 .يعد مرضا خطريا وإن مل يعاجل يف األيام األوىل من حياة املولود سيؤدي إىل فقدان البصر هنائيا
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قى حيضره الربوفسور الفرنسي جون لويس ديفيي، وهو من أبرز املختصني يف عالج أمراض العيون وأضاف أن امللت

لدى األطفا ، حيث قدم آخر التقنيات يف اجلراحة املستعصية عند الطفل يف األيام واألسابيع األوىل بعد والدته. 

مت التطرق إىل عالج املاء األبيض  من جهته، ذكر الدكتور حمفوظي، من مصلحة طب العيون مبصحة الفارايب، أنه

عند الطفل، واجلديد يف هذا اجملا ، يضيف حمدثنا، أنه مت االستغناء عن العملية اجلراحية ووضع نظارات تعيق 

الطفل طيلة حياته، وذلك بوضع عدسة داخل العني مباشرة أثناء العملية لتبقى مدى احلياة، ويتمكن الطفل من 

  .”implant multifocal“ ة القريبة والبعيدة وتسمىخالهلا من الرؤية السليم

وأضاف أن تشخيص أمراض العيون واجلراحة يف تطور مستمر، خاصة من حيث األجهزة الطبية اليت يتم 

اكتشافها سنويا وتعرض يف السوق العلمية ما ساهم يف تطور عمليات تصحيح لرؤية، خاصة عن طريق الالزر، 

رائدة يف هذا اجملا ، وذلك منذ سبتمرب املاضي، حيث أصبح بإمكان املريض نزع وقد أصبحت مصلحة الفارايب 

النظارات هنائيا، إضافة إىل استئصا  املاء األبيض، وهي عالجات تتم باجلراحة دون خيط، وكذا تشخيص أمراض 

ة ميكن من تشخيص أمراض الشبكية بدق oct الشبكية، خاصة بالنسبة ملرضى السكري، حيث يوجد جهاز

متناهية. وذكر أن من أكثر أمراض العيون انتشارا التحدب املخروطي للقرنية، حيث يتم وضع فيتامني على شكل 

سائل يقطر يف العني مث تسلط عليها أشعة فوق بنفسجية من أجل استقرار املرض، ونقوم بعدها بالتصحيح 

ى مدى احلياة، وتقدر نسبة جناح مثل بواسطة العالجات، املستحدث منها وضع عدسة داخل العني أو حلقة تبق

 ع. ز    باملائة. 80هذه العمليات 
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 ملحق سردية

 قراءة 

 )(  2015ابريل  1ورڤلة: حممد الصغري / 

 
 ع -ع +

أفريل اجلاري، ملتقى دويل حو  الّسرية  5و 4ستحتضن دار الثقافة مفدي زكرياء مبدينة ورڤلة، وعلى مدار يومي 

ينية واألوقاف بورڤلةالنربويرة يف طبعت وسيناقش املشاركون يف امللتقى  .ه الررابعة، املنظرم من قبل مديرية الشرؤون الدر

املسلم ومدى مسامهة هذه األسس يف بناء حضارة إنسانية شاملة  تبيان أسس اجملتمع»موضوعا حموريا يتعلق بـ

ينية واألوقاف بورڤلة، كما  بالعسل، وقا  مدير ”. الترعايش السرلمي بني األفراد وراقية وتوضيح حقيقة الشرؤون الدر

 ”أسس بناء اجملتمع املسلم” ستتيح الطبعة الرابعة من هذه الترظاهرة الريت تأيت هذه السنة حتت عنوان”: ”اخلرب»لـ

ينية من مشايخ زوايا وأئمة ومشاركني من اجلزائر وخارجها  الفرصة جلمهور األساتذة والعارفني بالشرؤون الدر

لتبيان هذه األسس اإلسالمية الررفيعة للنراس من أجل أن يتحلروا هبا وبناء جمتمع مدين  لسودان، األردن وفرنسا()ا

حماور أساسية  5وسيتم الرتركيز، خال  أشغا  امللتقى، على ”. ونبذ اآلخر بعيد عن التطررف واإلرهاب والعنصرية

األسس األخالقية لبناء ”راق، على غرار  جمتمع مدينجتيب على حقيقة هذه األسس وكيفية توظيفها يف بناء 

القيم اخللقية ”، وكذا ”للمسلمني يف اجملتمعات اإلنسانية املعاصرة الترأثري الثرقايف واحلضاري»و ”اجملتمع املسلم

ينية يف”. يف صناعة اجملتمع الرراشد ودورها العملي  كما سيناقش املتدخرلون دور كلر من األسرة واملؤسسة الدر

األسس احلقيقية لبناء  السرليمة ودور املسلمني يف ترسيخ فقه املواطنة ومدى ابتعاد واقرتاب املسلمني عن الترنشئة

 .يف إعاقة تطورر اجملتمع املسلم اجملتمع للمسلم املعاصر، إضافة إىل الترحديات اإلعالمية ودورها
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 مالحق المستوى اللغوي

 ملحق متوسطة

من اليوم  تبثه قناة"الخبر"ابتداء  

  KBC الشيخ الناقور"يؤدي الشعبي ويسخر من الواقع على"

 قراءة 

 )(  2015يونيو  17اجلزائر: محيد .ع / 

 
 ع -ع +

باملشاهد، ابتداء من اليوم األو  من رمضان، مع عامر الدراجي عرب برنامج ساخر يبث  KBC ترحل قناة اخلرب

واالجتماعي على حد  ن الشعيب الناقم على الوضع السياسيالفنا” الشيخ الناقور“عقب اآلذان، مع شخصية 

سواء، والذي يؤدي أغاين شعبية ويقوم بتحوير كلماهتا بشكل خمتلف، ليتناو  من خالهلا خمتلف االحنرافات 

 .السياسية واالجتماعية اليت تنخر اجملتمع اجلزائري

تؤدي كل طبوع ” الشيخ الناقور“شخصية  ، إن”اخلرب“قا  منشط احلصة الصحفي عامر الدراجي يف لقاء مع  
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الغناء اجلزائري، وتتحو  تلك األغاين إىل حلظة ساخرة وناقدة للوضع العام، بواسطة أسلوب هزيل، خيتار أغاين 

مشهورة يغرير كلماهتا وجيعلها تتأقلم مع أوضاع سياسية واجتماعية مرت هبا اجلزائر يف املدة األخرية، فتتحو  أغاين 

الشيخ “إىل أغنية ساخرة حيتفظ ” احلمام اللي والفتو مشى علير..“ة، مثل أغنية احلاج احممد العنقى شعبية شهري 

الدجاج اللي “  من خال  أدائها رفقة جوق بقيادة جهيد بورويلة على ريتمها الشهري، ويقو  يف مطلعها” الناقور

من األغاين اليت تقدم الواقع املزري للعائالت  ، وما إىل ذلك”والفتو مشى عليرا، ما بقى يل نشم رحيتو يف طعامي

 .املعوزة وهي تواجه مشاكل غالء املعيشة

، إىل أغنية عن الطريق السيار وما اجنر عنه من مشاكل ”هاجو لفكار سيدي“كما تتحو  أغنية اهلامشي ڤروايب 

سيدي من الشرق للغرب حمفرة طريق السيار ”: “الشيخ الناقور“شغلت الرأي العام خال  الفرتة األخرية، فيقو  

، يف وقت ”الشيخ الناقور“يتناو  عامر الدراجي، الذي يطل على العائالت اجلزائرية عرب ”. ويف البليسرتو مكسرة

الذروة كذلك الوضع السياسي، عرب أداء أغاين من طبوع خمتلفة، من الشعيب العاصمي إىل احلوزي واألندلسي 

أحد من نقده سواء كان رئيس احلكومة أو وزيرة الرتبية وغريمها، مبا يف ذلك والقبائلي والصحراوي، فال يسلم 

 .”رؤساء األحزاب السياسية، الذين مل يسلموا من نقد الشيخ الناقور

ح  الوزراء الذين تناولنا قطاعاهتم بالنقد الساخر، أنا متأكد أنه سوف يضحك وهو “وقا  عامر الدراجي 

لقد حاولنا اخلروج من املألوف يف رمضان، حيث “وأضاف الدراجي: ”. الساخرة يستمع ألغاين الشيخ الناقور

تعوردنا االستماع ألغاين شعبية مباشرة بعد اآلذان منذ سنوات عديدة، لكين أردت اخلروج عن امللوف ح  نتميز 

وأضاف ”. سنواتعن باقي القنوات وعن املألوف ونقدم برناجما له ميزة خاصة لتجنرب امللل املالحظ منذ عدة 

صاحب روح نقدية، متأثر بالفن الشعيب، مهره تفويت رسائل عن معاناة املواطن ” الشيخ الناقور“الدراجي: 

آالف من هذه الشخصية، فالواقع   هو شخصية متخيلة صحيح، لكن بإمكاننا العثور على“وقا : ”. اجلزائري

 .”املريض واملر هو الذي صنع هذه الشخصية
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عقلية اشتراكية قتصـاد يسير ب  

 قراءة 

 )(  2015مايو  1اجلزائر: حفيظ صواليلي / 

 
 ع -ع +

حتضر حكومة عبد املالك سال  تدابري جديدة ترمي إىل إنعاش بورصة القيم يف اجلزائر، وتشجيع مؤسسات 

يها، وغياب عمومية وخاصة للتداو ، وتبقى بورصة اجلزائر تعاين من اجلمود يف ظل تردد الشركات يف االنضمام إل

احملفزات الكافية ملؤسسة مالية هي األضعف حاليا يف املنطقة العربية، فضال عن سيادة التسيري اإلداري البريوقراطي 

 .بآليات أقرب للتسيري االشرتاكي القدمي

ت ويرتقب أن يعرف اإلطار القانوين والتنظيمي املسري لبورصة القيم يف اجلزائر تعديال، بعد أن تيقنت السلطا

العمومية عدم جدوى اعتماد إجراءات ظرفية وحمدودة الستقطاب شركات وضمها إىل تعامالت البورصة، خاصة 

أن التجارب األوىل بينت أن تبعات االنضمام للشركات كانت سلبية، بل إن املؤسسات رغم حصائلها اإلجيابية  

التداو ، وحتديد البعض اآلخر، باقتفاء  كانت تسجل تراجعا يف البورصة، ما دفع البعض منها إىل االنسحاب من
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 .آثار املنسحبني

وترمي التدابري اجلديدة إىل اعتماد إجراءات لتخفيف جبائي لفائدة املؤسسات الراغبة يف االنضمام إىل بورصة 

 .القيم، والتكفل جزئيا بتكاليف االنضمام، مقابل تدعيم املراقبة واملصاحبة

الت من خال  تفعيل دور وسطاء البورصة لتشجيع املؤسسات على كما ترغب السلطات يف إحداث تعدي

سنوات، بدأهتا  10االنضمام، وتأيت هذه اإلجراءات بعد فشل مساع قامت هبا احلكومات املتعاقبة منذ أكثر من 

حكومة أمحد أوحيىي لضم جمموعة من الشركات إىل التداو  يف بورصة القيم، وكان آخر قرار صادر عن جملس 

مؤسسات عمومية، منها بنك عمومي هو القرض الشعيب  8باملوافقة على ضم  2013ات الدولة يف مسامه

اجلزائري، وجممعات مثل اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر، والشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني، ومتعامل اهلاتف 

حلة أوىل قبل هناية السنة لضم عدد من النقا  موبيليس، وتبقى الرزنامة غري حمددة حلد اآلن، رغم حتديد مر 

 .الشركات العمومية يف حالة استيفاء الشروط

ويبقى دور بورصة القيم يف اجلزائر حمدودا جدا، فال هي شكلت بديال أو مكمال يف جما  التمويل على غرار ما 

يف تسيريها، سواء  هو متعامل به يف الدو  األخرى، وال هي دعمت جماالت تسيري املؤسسات وتكريس الشفافية

بالنسبة للمؤسسات العمومية أو اخلاصة، هذه األخرية اليت تعترب مؤسسات عائلية تتحفظ على الدخو  إىل 

البورصة العتبارات عديدة، منها غياب احملفزات والبعد عن قواعد الشفافية وسيادة التعامالت غري الرمسية يف ظل 

مؤسسات  5لتعامالت املالية املتطورة، ورغم اإلعالن عن حتضري إدراج انتشار السوق املوازية، وغياب الفوترة وا

خاصة على األقل، فإن الوضع القائم هو املسيطر بالنسبة لبورصة ال تزا  ختضع حمليط غري مناسب، فإخفاق 

ومة البورصة يرجع حسب اخلرباء إىل أهنا أقيمت يف وقت ال يزا  االقتصاد اجلزائري مل يتخلص من رواسب املنظ

االقتصادية االشرتاكية ومن التسيري اإلداري البريوقراطي ومركزية القرار، يضاف إليها حمدودية التعامل، وحماولة 

 .الرتكيز على إطالق السندات من قبل الشركات الكربى مثل سوناطراك يف عمليات ظرفية وحمدودة

االقتصادية والنظام البنكي ال يزا  متأخرا مقارنة  وموازاة مع ذلك، فإن اإلطار التنظيمي والقانوين املسري للشركات
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بالدو  اجملاورة، ونفس األمر بالنسبة لقوانني االستثمار وإجراءاهتا واملعامالت التجارية واملالية اليت تعرتيها الكثري 

شركات من العقبات، وينصح اخلرباء بضرورة توسيع دائرة التعامل باألسهم واعتماد حتفيزات فعلية، وإشراك ال

األجنبية من خال  فروعها، وحتريك تعامالت األسهم وتثمينها وتشجيع اخلوصصة عرب فتح جزئي لرأمسا  

 .الشركات، وجعل بورصة القيم إطارا للتمويل بد  االكتفاء بالبنوك والتمويل العمومي

، ويف نفس السنة 1988ودخل حيز التطبيق عام  1987وجتدر اإلشارة إىل أن السوق املايل يف اجلزائر برز منذ 

صدرت عدة قوانني اقتصادية عن استقاللية املؤسسات العمومية وصناديق املسامهة، وبعدها صدر القانون املتعلق 

صدر املرسوم الشرعي رقم  1993، لريسخ أمهية إنشاء السوق املالية. ويف سنة 1990بالنقد والقرض سنة 

صة القيم املنقولة باجلزائر، لتتوىل بعدها عدة مراسيم يقضي بإنشاء بور  23/05/1993املؤرخ يف  93/10

، مرسوم تنفيذي تضمن تعيني 1996تنفيذية وتشريعية تتعلق كلها بتنظيم بورصة القيم املنقولة، فقد صدر عام 

، ويف نفس السنة صدر من طرف اللجنة السابقة نظام ”كوسوب”رئيس جلنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها 

، ومنذ ذلك 1997اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة وواجباهتم ومراقبتهم، لتظهر البورصة سنة  متعلق بشروط

 1998التاريخ ال تزا  بورصة القيم يف اجلزائر تراوح مكاهنا، فبعد تطور قيمة وحجم الرمسلة يف املرحلة بني 

 .، بدأت التعامالت تنحدر بسرعة إىل أن بلغت حد اجلمود2000و
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 متخصصةملحق 

 مليار دينار إلنعاشها ويحذر  790قوادرية يؤكد أن الحكومة أنفقت 

  ”خوصصة جديدة للمؤسسات العمومية 49/51التنازل عن قاعدة “

 قراءة 

 )(  2014نوفمرب  4اجلزائر: سعيد بشار / 

 

 
 ع -ع +

يف مشروع  49/51قاعدة اعترب النائب عن حزب العما ، إمساعيل قوادرية، توجه احلكومة إىل عدم إدراج ال 

قانون االستثمار الذي يعد قانون إطار يسري كل االستثمارات يف اجلزائر، تنازال عن قاعدة سيادية، ومساها 

سياسة خوصصة جديدة غري معلن عنها ستمس كل األقطاب االقتصادية كمجمع صيدا ، جممع كوسيدار، “

ة للصناعات اإللكرتونية، والقطاعات األخرى للمناجم الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، املؤسسات الوطني

 .واحلديد والصلب

وانتقد قواديرية هذا اخليار الذي يأيت إثر برجمة احلكومة يف السنوات األخرية عملية تطهري للمؤسسات الصناعية، 

دينار  مليار 135مليار دينار إلنعاش مؤسسات القطاع العام، منها  790سخرت هلا غالفا ماليا يقدر بـ

مليار للتكوين، وهي اإلجراءات اليت قا  إهنا كانت وراء حتسني رقم األعما  املسجل  5للمشاريع اجلديدة وحنو 

مليار دينار، أي زيادة بنسبة  340، حبوايل 2013من قبل املؤسسات االقتصادية التابعة للقطاع الصناعي لسنة 

 .2012مقارنة مع سنة  18%
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لسياسة اجلديدة املدرجة يف مشروع قانون استثمار، عالقة مباشرة بالتحضري ملرحلة وتوقع املتحدث أن هلذه ا

، يف إطار تطبيق اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب، وكذا 2017االنفتاح الكامل للسوق الوطنية ابتداء من سنة 

صرحيات أعضاء احلكومة حو  نوايا تردد وتناقضات يف ت“االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، بعدما عربر عنه بـ 

، فيما خيص إجراءات مثل قاعدة ”2009تراجع عن املكتسبات احملققة يف قانون املالية التكميلي لسنة 

، حق الشفعة وسياسة األفضلية الوطنية ومحاية املنتوج الوطين، واستند قوادرية إىل االنتقادات املوجهة 49/51

األطراف، يف جما  نزيف العملة الصعبة، ارتفاع فاتورة االسترياد واخلسائر املرتتبة لالتفاقيات االقتصادية املتعددة 

 .عن رفع احلواجز اجلمركية

  :عدد قراءات اليوم

 كلفت وزارة الصناعة بالتفاوض معها لشراء غالبية األسهم 

 المؤسسـات العموميـة المخوصصـة ” تأميـم”الحكومـة تُعـد قائمـة لـ

 يهـــــدف الستبـــــاق تطبيـــــق حــــق الشفعـــــة وتفــــادي التحكيـــــم الــــدولي البرنامــــــج 

 قراءة 

 )(  2014ديسمرب  1اجلزائر: سعيد بشار / 
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  ع -ع +

تُعد احلكومة عرب وزارة الصناعة واملناجم، قائمة من املؤسسات الوطنية اليت تعرضت يف مرحلة سابقة للخوصصة 

  همها لصاحل مؤسسات أجنبية، يف سياق إعادة األمور إىل نصاهبا عن طريق جمموعةوبيع أس

 من عمليات التأميم اليت تصب يف خانة اسرتجاع احلكومة زمام سيطرهتا على الشركات العمومية سابقا،

 تجاتإثر بيعها للمستثمرين بأسعار متدنية جراء عدم قدرهتا على املواصلة يف اإلنتاج أو منافسة املن 

 .املوجودة يف السوق وحتمل تبعات نفقات أجور العما  واملستخدمني من ناحية أخرى 

أوكلت احلكومة، حسب مصادر مطلعة، القيام هبذه املهمة لوزارة الصناعة واملناجم، لالنطالق يف جوالت من 

املنصوص  51/49بدإ املفاوضات مع خمتلف املتعاملني األجانب الذين انطلقت مشاريعهم قبل بداية العمل مب

، يف حماولة إلصالح القرارات املتخذة قبل ذلك بشأن السياسة 2009عليه يف قانون املالية التكميلي لسنة 

االستثمارية، خمافة الدخو  يف مشاكل على صعيد التحكيم الدويل يف تقييم القيمة الفعلية للمشاريع، يف حالة 

بيع أسهما من جهة ومتسك احلكومة بضرورة تطبيق حق الشفعة من إعالن املؤسسات املستثمرة تصفية أعماهلا و 

اجلهة املقابلة. وتعمل الوزارة اليت أعيد إليها قطاع املناجم يف التعديل احلكومي املاضي على منح األولوية اىل 
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ركب ذات العالقة بتطوير النشاط الصناعي بشكل عام، مثل ما هو احلا  بالنسبة مل” االسرتاتيجية“القطاعات 

يف املائة من أسهمه،  51احلجار عنابة لصناعة احلديد والصلب، الذي جنحت احلكومة قبل بضعة أشهر يف شراء 

يف سياق إنقاذه من املشاكل املالية اليت يعاين منها واليت خلرفت تراجعا كبريا يف اإلنتاج وتسجيل عجز يصل 

ألف طن من  300لق أن اإلنتاج مل يتعد حدود مليون طن، من منط 1.7حسب األرقام الرمسية األخرية إىل 

احلديد، إىل جانب مناجم الونزة وبوخصرة يف والية باتنة املسرتجعة من طرف احلكومة قبل يومني واليت تعترب أكرب 

         .ممون للحجار باملادة األولية

الذي خيو  هلا قانونا استعادة  وتفضل احلكومة حسب الربنامج املقرر عدم االنتظار إىل غاية استعما  حق الشفعة

املشاريع االستثمارية اخلاصة باألجانب يف حالة استعدادها لتصفية نشاطها يف اجلزائر، كما هو احلا  بالنسبة 

ومصنع العجالت املطاطية الفرنسي ” جازي“للعديد من املؤسسات واملصانع، على غرار متعامل اهلاتف النقا  

تفاوض مع املؤسسات الناشطة يف السوق الوطنية فعليا من أجل شراء غالبية ، وإمنا هتدف إىل ال”ميشالن“

أسهمها وحتقيق نسبة األغلبية بالنسبة للمسامهني، من خال  االعتماد تارة على االحتياط املوجود يف الصندوق 

    .الوطين لالستثمار وتارة أخرى عرب التمويل بواسطة القروض البنكية

لربنامج املسطر لتأميم املصانع واملؤسسات العمومية املخوصصة احلكومة من استباق تطبيق وباإلضافة إىل متكني ا

األجنيب رغبته يف التخلي عن نصيبه من ” الشريك“حق الشفعة، إذ أن هذا األخري يتم بطريقة آلية يف حالة إبداء 

ري املشاريع حبكم امتالكها األسهم، فإن هذه اآللية من شأهنا كذلك حتقيق حتكم السلطات العمومية يف تسي

لغالبية األسهم ومراقبة التزام الطرف األجنيب بتطبيق الواجبات التعاقدية، السيما بعد اكتشاف العديد من 

 .التجاوزات واخلروقات يف التقييد بااللتزامات املنصوص عليها يف عقود االستثمار من قبل املؤسسات االستثمارية
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 ملحق بسيطة

 دخول االجتماعي تطبق قبل ال

 استخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية 

 قراءة 

 )(  2014أغسطس  25اجلزائر: مصطفى بسطامي / 

 
 ع -ع +

سيتمكن مجيع املواطنني من استخراج وثائق احلالة املدنية من أي بلدية عرب الوطن، خاصة شهادة امليالد يف  

املقبل الذي يُنتظر أن يشهد إقباال كبريا على شبابيك مصاحل نسختها األصلية، وهذا قبل الدخو  املدرسي 

البلدية. وأكدت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، أمس االثنني، أنه ميكن لكل من هو مقبل على استخراج وثائق 

بلدية من احلالة املدنية حتسبا للدخو  املدرسي واجلامعي املقبلني، أن يتوجه ألي مصلحة للحالة املدنية يف أي 

حتسبا للدخو  املدرسي واجلامعي املقبلني، وما يرافقهما من “بلديات الوطن. وذكرت الوزارة يف بيان هلا، بأنه 

إقبا  خاص على مصاحل احلالة املدنية الستخراج خمتلف الوثائق اإلدارية، وحرصا منها على تذليل الصعوبات 

بلدي، فإنه ميكن لكل من هو مقبل على استخراج وثائق وتسهيل اخلدمات على مستوى هذا املرفق العمومي ال

احلالة املدنية أن يتوجه ألي مصلحة للحالة املدنية يف أي بلدية من بلديات الوطن، دون احلاجة للتنقل لبلدية 

وأضاف املصدر ذاته، أن األمر يتعلق أساسا مبلخصات  .”ميالد املعين من أجل االستفادة من هذه اخلدمات

الد يف نسختها األصلية واخلاصة، مربزا أن املواطنني ميكنهم أيضا االستفادة من التسهيالت نفسها لدى عقود املي

  .الفروع البلدية العاملة
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  :عدد قراءات اليوم

  ”موقـع إلكـــتروني لالاطـالع علـى ســير جــواز السفـر”

 قراءة 

 )(  2015ابريل  1اجلزائر: مصطفى بسطامي / 

 
 ع -ع +

مدير احلريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حممد طاليب، عن استحداث موقع إلكرتوين حديث، أعلن 

يتمكن املواطن من خالله من االطالع على تاريخ استالم جواز السفر اخلاص به، لتجنب مشقة الرتدد على 

 .الدوائر

على أن يعمم على مجيع القنصليات اجلزائرية وأوضح املصدر نفسه أن هذا املوقع سيفعرل بداية من اليوم اخلميس، 

من موقع مماثل. أما خبصوص اإلجراءات التخفيفية اليت رافقت وثائق احلالة املدنية منذ مدة، فقد حتدث عن رقمنة 

 .مليون شهادة وفاة 13مليون شهادة زواج و 14مليون شهادة ميالد حلد اآلن، و 61

حجاج يف االستفادة من جوازات السفر البيومرتية، يف انتظار تغطية وكشف ممثل الداخلية عن منح األولوية لل
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، وهو التاريخ الذي حددته املنظمة الدولية للطريان املدين، ليتجاوز عدد 2015نوفمرب  24القطر الوطين قبل 

بآلة  ماليني جواز، على أن تتضاعف العملية بداية من شهر جوان، بعد تدعيم دار النقود 5اجلوازات املمنوحة 

” االستعجايل”حديثة يف إجناز جوازات السفر. ويف حالة عدم القدرة على تسليم اجلواز، سيعوضه جواز السفر 

 .، وهو معرتف به من قبل املنظمة الدولية للطريان املدين”الطارئة”الذي سيمنح ألصحاب الوضعيات 

، رقم ”ديكا نيوز”يطه ندوة يف منتدى وأعطى مدير احلريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، خال  تنش

مجعية تنشط باجلزائر، وكشف عن التحضري لنص خيص اجلمعيات ذات املنفعة العامة اليت ستحظى  1198

بتمويل من الدولة، إضافة إىل املرسوم اخلاص باجلمعيات الدينية الذي يتواجد على مستوى األمانة العامة 

اعتمادا جاء بعد  42حزبا، منها  70ليب عن منح االعتماد لـللحكومة. أما خبصوص األحزاب، فكشف طا

 .صدور القانون اجلديد لألحزاب، رافضا التعليق على نشاطات األحزاب ومدى احرتامها لإلجراءات القانونية

بلدية تعرف حالة انسداد بسبب اخلالف احلاد بني املنتخبني، مشريا إىل إجراءات سيتخذوهنا عرب  21وقا  إن 

 .وض مع األحزاب اليت ينتمون إليهاالتفا

وذكر املسؤو  نفسه باإلجراءات اليت أعلن عنها وزير الشؤون الدينية، حممد عيسى، واخلاصة باملسار اإللكرتوين، 

حيث انطلقت العملية هذا األسبوع للحصو  على املعلومات الكاملة لكل حاج لتدوينها إلكرتونيا وتسليمها 

 .هلا، جتنبا ألي تأخري من شأنه حرمان احلجاج من التأشريةللسلطات السعودية يف آجا

  :عدد قراءات اليوم
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 مالحق قيمة المعالجة 

 ملحق محايدة 

 قرين عازم على مرافقة الصحافة العمومية في مشاريعها التحديثية 

 قراءة 

 )(  2014أغسطس  21واج / 

 
 ع -ع +

جلزائر العاصمة أن مشروعه يتمثل يف "مرافقة" الصحافة العمومية با   أكد وزير االتصا  محيد قرين اليوم اخلميس

اليت مت اطالقها و كذا  اىل العصرنة سيما وكالة األنباء اجلزائرية حبيث اعرب عن "دعمه" للمشاريع  يف تطلعها 

لسيد قرين أوضح ا اضفاء االحرتافية على الصحافة اخلاصة. يف لقاء مجعه باملدير العام لوأج عبد احلميد كاشا 

اليت  اجلزائرية  "مشروعي يتمثل يف مرافقة الصحافة العمومية يف تطلعها إىل العصرنة سيما وكالة األنباء  قائال 

اضفاء االحرتافية على الصحافة اخلاصة". و يأيت  حيمل مديرها العام الكثري من املشاريع اليت أدعمها كليا و كذا 

مع مسؤويل أجهزة الصحافة ووسائل االعالم  ت اليت بادر هبا وزير االتصا  هذا االجتماع يف ختام سلسلة اللقاءا

عدد معني  أوضح السيد قرين أن هذا املسعى سيتحقق من خال  "انشاء  العمومية و اخلاصة. يف هذا الصدد 

ر "سيكون للصحفي. و أوضح الوزي من اهلياكل" اليت انطلقت فعليا بتنصيب جلنة مؤقتة لتسليم البطاقة املهنية 

خاصة بالصحافة املكتوبة و جلنة الصحافة املكتوبة و   هناك أيضا سلطة ضبط القطاع السمعي البصري و أخرى 

مضيفا أنه "من شأن كل هذه االجهزة أن تساهم يف حتسني قطاع الصحافة ووضع    "كذا جملس أخالقيات املهنة

يف  لوزارية تعكف حاليا على هذه املشاريع اليت ستجسد جعله أكثر احرتافية". و أشار إىل أن دائرته ا ضوابط مع 
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دورات للصحافة املتخصصة يف  و اليت سرتفق بدورات تكوينية انطلقت باجلزائر العاصمة مع تكريس  2015افق 

لضمان االعالم اجلواري اجلهوي. و اعترب الوزير من جهة  التحقيقات و اليت ستتواصل قريبا بوهران و قسنطينة 

لوأج "أعلى بكثري" من متطلباهتا بالنسبة لألجهزة العمومية  متطلبات السلطات العمومية بالنسبة  أخرى أن

"عودتنا على مستوى عا  من الكفاءة ". و قا  ان "مستوى كفاءة  -كما أوضح الوزير- األخرى الن " الوكالة 

سلوهبم و تواضعهم". و صرح مشيدا بكل "صحافيي الوكالة" على أ عا  يعين مستوى عا  من املتطلبات"، 

املدير العام يف تغيري األمور و عصرنة الوكالة".  معربا عن ارتياحه إلرادة  الوزير أن "وأج تؤدي عملها كما ينبغي" 

االتصا  مؤكدا انه بدأ بالقطاع اخلاص  و تطرق السيد قرين من جهة أخرى إىل مسعاه منذ تعيينه على رأس وزارة 

املعلومة قبل أن يعكف على القانون األساسي للصحايف الذي  رة ملحة" خبصوص نوعية ألنه كانت هناك "ضرو 

التوجه أخريا حنو صحافة القطاع العمومي. و قا  الوزير أن هذا العمل "مكننا من  مت اعداد نصوص بشأنه و 

حرتافية قائال أن ضوابط عرب املطبعات". و ركز الوزير مرة أخرى على اال مليار سنتيم و من وضع  30اسرتجاع 

خاصة و أن مبدأ "حرية الصحافة مقدس  كتابة ما يشاؤون شريطة التأكد من املعلومة"  "الصحافيني أحرار يف 

مايو  3يوم  يف رسالته  وذكر السيد قرين يف هذا السياق أن "رئيس اجلمهورية أكد على ذلك  ."و مكرس 

 ."بالنسبة له "خارطة طريق لة اليت قا  اهنا متثل مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة و هي الرسا
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 ملحق سلبية

  ǃلنظام مريض؟”.. كومة“حكومة 

 قراءة 

 )(  2015مايو  15يكتبها: سعد بوعقبة / 

 ع -ع +

 ǃتغيري وزاري مضحك أكثر من مهاز  احلكومة ووزارئها قبل التغيري؟ 

قد قصت يف هذا التغيري.. أو  (D.R.S) واضح من الوجوه املبعدة والوجوه القادمة إىل احلكومة أن أصابع :الأو 

لعلها أشارت على الرئيس مبا يزيد أزمة احلكومة تعقيدا وكرها لدى الرأي العام من خال  إجناز تعديل حكومي 

 .أسوأ مما كان قائما

هو جعل بداية هناية اجلماعة احمليطة بالرئيس تتسارع مبتوالية هندسية هذه  لعل اهلدف من إجناز هذا التغيري البائس

 .املرة

اجلماعة الراحلة من احلكومة مل تر الرئيس منذ سنة تقريبا، واجلماعة القادمة للحكومة مل تر أو تتحدث إليه  :ثانيا

رير البالد بأفواه الناس احمليطني بالرئيس أبدا.. وهذا يعين أن الرئيس أصبح أسري األفواه اليت يف أذنه.. وعندما ُتس

 ǃوليس املؤسسات الدستورية للدولة، فذاك يعين أن الغرائب اليت حتدث يف تسيري البلد منطقية إىل حد بعيد

ثالثا: التبديالت اليت جاء هبا التعديل الوزاري تد  على أنه ال توجد رؤية ملفهوم الوزير أو القطاع.. فهل إعادة 

الشباب والرياضة يف وزارة واحدة إجناز وطين للحكومة.. وإذا كان األمر كذلك، فلماذا ُفصلت وزارة دمج وزارة 

أليس هذا من باب العبث؟ مث هل الوزير الذي فشل يف تسيري قطاع األشغا   ǃالشباب عن الرياضة قبل عام؟

ي آخر له عالقة مبستقبل البلد ما العمومية وأدى تسيريه للقطاع إىل فضيحة فسادية ميكن أن ينجح يف قطاع حيو 
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 ǃبعد البرتو  وهو السياحة؟ وإذا مل ينجح هذا الوزير يف قطاع النقل مدة سنة فكيف سينجح يف قطاع السياحة؟

هل هناك عالقة بني التهيئة العمرانية والسياحة، أليست التهيئة العمرانية أقرب إىل السكن والبناء أو األشغا  

 ǃالعمومية من السياحة؟

العبث باحلكومة والوزارات والقطاعات هبذه الصورة البائسة ليس له سوى تفسري وحيد، وهو أن القضايا  :رابعا

املصريية لألمة أصبحت بيد أشخاص ال ضمري هلم وال مسؤولية.. وأن الرئيس الذي تتخذ بامسه مثل هذه 

 ǃلنظام مريض” كومة“لذلك أخرج لنا حكومة  ǃالقرارات مل يعد قادرا على التمييز بني ما هو رديء وما هو أردأ

خامسا: شيء واحد حققه هذا التغيري أو التعديل احلكومي وهو أنه حافظ على مبدأ التغيري حنو األسوأ الذي 

 .دأبت عليه حكومات اجلزائر املتعاقبة

حلكومة.. وال ثقة هلذا فإننا ننتظر مصاعب مضافة للمصاعب احلالية للبلد.. فال االقتصاد سيتحرك بفضل هذه ا

الشعب يف احلكومة تعود.. وال تتوقف االضطرابات اجلارية يف معظم القطاعات احليوية، لكن هذه احلكومة ميكن 

أن تسرع من القناعة الشعبية يف ضرورة الذهاب إىل حلو  جذرية حتقق التغيري الفعلي املنشود والذي ال يبدو أن 

 .بقايا السلطة حتس به

التغيري البائس ستستفيد منه بصورة كربى قوى املعارضة؟     واألكيد أن هذا 

bouakba2009@yahoo.frǃ       
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 ملحق ايجابية

 ظهرت في التصريحات األخيرة لوزيري الداخلية والعدل 

  ”نالديمقرااطية التشاركية ودولة القانو “ورقة اطريق جديدة للنظام.. 

 قراءة 

 )(  2014سبتمرب  11وهران: جعفر بن صاحل / 

 

  ع -ع +

حتمل التصرحيات األخرية لوزير الداخلية واجلماعات احمللية، الطيب بلعيز، ووزير العد  حافظ األختام، الطيب  

استعادة »ولة لـلوح، املقربني من رئيس اجلمهورية، خال  لقاء مع اإلعالم األسبوع املنصرم، أكثر من رسالة يف حما

، خاصة يف ظل بداية تشكل إمجاع حو  دور مؤسسة اجليش يف جتاوز أزمة ”زمام املبادرة السياسية أمام املعارضة

 .الشرعية

يف التوقيت نفسه عن حمتوى ما ” مهمة اإلفصاح»فضرلت رئاسة اجلمهورية تكليف الطيب بلعيز والطيب لوح بـ

ورافع ”. الدميقراطية التشاركية واستقاللية العدالة ودولة القانون“سمى حتت م” ورقة طريق مستقبلية“يبدو أنه 

وزير الدولة وزير الداخلية واجلماعات احمللية، خال  زيارته إىل وهران األسبوع املاضي لتفقد العديد من املشاريع، 

، وهو تأكيد صريح ”ةالدميقراطية التشاركية والتشاورية الفعلي“خال  ندوة صحفية غري منتظرة، لصاحل تطبيق 

  .لغياب الدميقراطية يف اجلزائر، حبسب متتبعني للشأن السياسي
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الدميقراطية “وكشف بلعيز، ألو  مرة، ودون أن يوجره له سؤا  هبذا اخلصوص، عن وجود منشور حو  

واعترب  ، معد من ِقبل خرباء، على مستوى وزارته سيتم اإلفراج عنه، حسبه، خال  الشهر اجلاري.”التشاركية

حمتوى “وأوضح قائال ”. إيذانا بتطبيق الدميقراطية احلقيقية بإشراك املواطن يف تسيري اجلماعات احمللية“املشروع 

، دون ”املنشور سيكون قاعدة للنقاش قبل عقد ندوة وطنية سيتم تطبيق توصياهتا على شكل مراسيم أو قوانني

، ”توافقي“ذا صلة بالتحضريات اجلارية حو  الدستور املسمى  التوضيح إذا كان حمتوى املنشور والندوة الوطنية

 وما إذا كان سنر قوانني حو  إشراك املواطن يف تسيري اجلماعات احمللية هو إيذان حلل اجملالس املنتخبة احلالية؟

رقة و “من جهته، أماط الطيب لوح، وزير العد  حافظ األختام، يف التوقيت نفسه اللثام عن الشطر الثاين من 

، مشريا إىل عمل اللجنة املكلفة بإصالح العدالة ”إصالحا عميقا“بالتأكيد على أن العدالة ستعرف ” الطريق

إصالحات الرئيس يف قطاع العدالة، “اليت ستنتهي من عملها يف منتصف أكتوبر القادم. ودافع لوح عن 

حرتام الصارم للقانون، واإلجراءات اليت اال“يف إطار ” وجمهوداته من أجل إحقاق دولة القانون وعصرنة العدالة

ضرورة تعزيز “ويف السياق نفسه تطرق إىل ”. تضمن احلريات الفردية واجلماعية وكذا احلقوق األساسية للمواطن

ومحلت مرافعة الوزير لصاحل القطاع، من خال  ”. السلطات التدرجيية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية

  .املسجلة، نربة اهتام ملن سبقوه على رأس جهاز القضاء الرتكيز على النقائص

  :عدد قراءات اليوم
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 مالحق المجاالت االكثر معالجة

 ملحق سياسة 

 في السياسة 

 الواقع السياسي الراهن والمبدع 

 قراءة 

 )(  2014نوفمرب  12رشيد بوجدرة / 

 

 

  ع -ع +

اسي رهيبةر، فمكث املبدع اجلزائري يعيش يف حالة غيبوبة نفسية يعيش العامل العريب بشرقه وغربه حالة إعصار سي

وسياسية ووجد نفسه معزوال يف برجه العاجي دون أن يعرف كيف يتصرف أمام الويالت والضربات اليت عاشتها 

 القاسية اليت تونس ومصر وليبيا وسوريا وفلسطني والعراق. ماذا ميكن للمبدع أن يقوم به أمام كل هذه الضربات 
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اليت خطط هلا وبرجمها منذ اخلمسينيات، ال شيء، ” الثورات“سلرطها الغرب املتعجرف واملتعنت من خال  هذه 

بقي املبدع املشرقي واملغريب مبهوتني كالذي كفر ومل يعرف كيف خيرج من زنزانة العنف والقنوط واجلنون. فبدءا 

 .يوش اليت تنعت نفسها باإلسالميةحبساب عدد األموات وعدد الغارات على غزة )مثال( وعدد اجل

عندما نظم املبدعون جتمع املبدعني واملثقفني –مل يكن احلا  على هذه اإلشكالية يف التسعينيات يف اجلزائر مثال 

، ذلك الضابط الفرنسي الذي bigeard بعد فضيحة ما مسي آنذاك بقضية 1988سنة  (RAIS) والعلميني

( أنه مل يندم أبدا على ما ارتكبه 1988التحرير والذي صرح يف تلك السنة ) عاث فسادا يف اجلزائر أثناء حرب

 الذي قام باستجوابه فقامت القيامة عندها وبرز جتمع” اجلزائري“من جرائم حرب يف بالدنا، فشكره الصحفي 

(RAIS)اح من وقام حبمالت وردود فعل ضد هذه اخليانة العظمى اليت ارتكبها ثلة من الصحفيني مبساعدة جن

 .أجنحة السلطة آنذاك

آنذاك، أي يف بداية التسعينيات، طرحت إشكالية عالقة املبدع بالسياسة، فخرج هو اآلخر من صمته ومخوله 

وجبنه كذلك وأدى ما عليه بأخذه الكلمة الصرحية والصادقة، فساعد هكذا على بلورة األمور وزرع احلقيقة 

، اتضح للمبدعني واملثقفني 1988يت عرفتها بالدنا يف شهر أكتوبر وعلى ضوء األحداث الرهيبة ال .التارخيية

 ǃوالعلمانيني الذين قاطعوا هذا التجمع فداحة خطئهم وضخامة أنانيتهم

وهكذا نرى أن ابتعاد املبدع عن العمل السياسي اليومي يعربر عن خيبة أو عن اغرتاب الفنان يف قعر وطنه أو مبعىن 

ي اليومي حيقق رغبة معينة لدى اإلنسان وجيسد طموحا معنويا معينا، فإن االبتعاد عن آخر إذا كان العمل السياس

هذا العمل يتضمن رغبة مهزومة أو حرمانا مضنيا، كما يتضمن أيضا طموحا مكسورا وغرورا صبيانيا حيور  للمبدع 

 .التفكري املخطئ، ظنا منه أنه تسييس ال جدوى منه وخطري على اإلبداع نفسه

ليوم ورغم صمت املبدع العريب، نرى أن التحركات احلربية اليت ينظمها الغرب وعلى رأسه الواليات املتحدة، لكن، ا

تضرب يف صميم الضمري اإلنساين للمبدع العريب الذي يرفض ذلك، خاصة وأنه يعلم علم اليقني أن مناورات 
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ى الوجود الثقايف واحليايت على مستوى أوباما وهوالند وغريهم من جتار احلروب، أصبحت تشكل خطرا خبيثا عل

العامل العريب واإلسالمي وأن سبب هذا الدمار وهذا التحريف لإلسالم احلنيف هو من نتاج وختمني أمريكا 

ويف غريها من الدو  املسلمة اليت خانت مواطنيها وعقيدهتا لسبب ” مصر السيسي“وحلفائها يف اخلليج ويف 

حياو  إدماج اجلزائر يف خطته اجلنونية.  (أن هذا الغرب اخلبيث )وعلى رأسه هوالندبسيط امسه االنتهازية، خاصة و 

 فحذار

  :عدد قراءات اليوم
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 بلعيز قال إن الملف سيقدم للحكومة قبل نهاية السنة 

 خطة عمل جديدة إلشراك الموااطن في اتخاذ القرار بالمجالس المحلية 

 قراءة 

 )(  2014مرب نوف 6اجلزائر: ف. مجا  / 

 ع-ع +

القرار على املستوى  أعلن وزير الدولة وزير الداخلية عن وضع آليات متكن املواطنني من املشاركة فعليا يف اختاذ 

ه على سؤا  شفوي، أنه احمللي تطبيقا ألحكام قانوين البلدية والوالية. وأفاد الوزير، أمس، يف جملس األمة، يف رد ل

خذه اجملالس املنتخبة ت مشاركة املواطن فعليا يف تسيري شؤونه، واالطالع على ما تتجرى إعداد ملف يضبط آليا

أو مجعية أو نوادي  البد للمواطن كفرد“وسيقدم امللف للحكومة قبل هناية السنة. وقا  الطيب بلعيز  .من قرارات

، الفتا إىل أن هذا احلق ”ةالتشاركيوجلان أحياء أن يشارك يف تدبري شؤون البلدية والتمتع حقا مبمارسة الدميقراطية 

ضر املواطنون أشغا  مكرس دستوريا، ويف قانوين البلدية والوالية لكنه غري جمسد من الناحية العملية، حيث ال حي

  .اجملالس البلدية

عه بدأ عمليا ومل يقدم الوزير توضيحات تفصيلة عن خطط احلكومة هبذا اخلصوص، إال أنه أشار إىل أن قطا

األحياء بوضع قوائم  إلشراك املواطنني يف اختيار قائمة من حيق هلم يف السكنات، حيث مت تكليف جلان جتارب

عندما نسقت العملية مل حيدث أي اعرتاض“السكن. وقا   ”. 

عملية القرار، رفضا من قبل  وأثارت أحكام قانون البلدية اليت تلزم املنتخبني احملليني استشارة مجعيات أو أعيان يف

حزاب سياسية، خشية تقليص الصالحيات اليت حيوزون عليها، وهي قليلة، حسبهاأ .  

لعام، من جهة أخرى، أعلن الوزير عن قرب صدور مرسوم حكومي حيدد خصوصيات اجلمعيات ذات النفع ا
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أخذ يبا ليمن قانون اجلمعيات، وأفاد أن صياغة النص املرسوم التنفيذي اكتملت تقر  34تطبيقا ألحكام املادة 

 .النص مسارا للمصادقة، أي إيداعه لدى األمانة العامة للحكومة

لية، وفق دفرت وتتيح االستفادة من صفة مجعية ذات نفع عام احلصو  على متويل حكومي، ومن اجلماعات احمل

على صفة ر اجلزائري أعباء، حيدد برنامج النشاط وكيفيات مراقبته. وحتوز حاليا الكشافة اإلسالمية واهلال  األمح

قرأ ومجعية مجعية ذات نفع عام، كما ترغب مؤسسات ومنظمات أخرى احلصو  على هذه الصفة، منها مجعية ا

 العلماء املسلمني اجلزائريني .

 ملحق أخبار الواطن

االستثمار أمام الخواص ” تحرير”حداد يطالب الحكومة بـ  

 قراءة 

 )(  2015ابريل  15اجلزائر: سعيد بشار / 
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الوطنية، عرب  دعا رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، علي حداد، احلكومة إىل إعادة النظر يف املنظومة االقتصادية

يف السوق الدولية، الذي  اختاذ جمموعة من التدابري بصفة استعجالية ملواجهة األزمة اليت خلرفها اهنيار أسعار النفط

ى اجلباية البرتوليةيتهدد املداخيل الوطنية املعتمدة يف أساسها عل . 

راع السلطات وشدد املتحدث، أمس، عقب اجتماع اجمللس التنفيذي ملنتدى رؤساء املؤسسات، على ضرورة إس

يوما من أجل البدء يف  15العمومية يف تطبيق هذه التوصيات اليت من املقرر أن تسلم للوزارة األوىل خال  قرتة 

احلالية تطبيقها يف قانون املالية التكميلي للسنة . 

ثله، على اعتبار أهنا وأكد حداد على ضرورة فتح مجيع جماالت االستثمار للقطاع اخلاص والشركات الوطنية اليت مت

أو ” حصر“م القادرة على خلق الثروة ومناصب العمل، وأشار إىل أن الوضعية احلالية تفرض على احلكومة عد

باملقارنة مع ” ةمعامالت تفضيلي“اليت تستفيد من  قطاعات معينة لصاحل املؤسسات العمومية،” احتكار“

ت وجماالت االستثمار املؤسسات اخلاصة، مضيفا أن تطوير خمتلف القطاعات االقتصادية يقتضي حترير املبادرا

من  37ادة للخواص، مبا يف ذلك جما  النقل اجلوي وإنتاج احملروقات، مؤكدا على أن هذا املبدأ مقرر يف امل

 .الدستور

املايل  ناحية أخرى، دعا رئيس منتدى رؤساء املؤسسات على إدراج اإلجراءات الرامية إىل إصالح النظام ومن

التطهري”واجلبائي، عن طريق ما عربر عنه بـ ية ضمن اجلبائي وإدخا  الكتل النقدية املتداولة يف القنوات املواز  ”

يف املائة  10فئة إىل حدود ء اجلبائية بالنسبة هلذه الاالقتصاد الرمسي، وأشار إىل أن املنتدى يقرتح ختفيض األعبا

جياد احللو  لتشجيهم لرتسيم أنشطتهم. ويف سياق حديثه عن نشاط املؤسسات، شدد حداد على ضرورة إ

هكتار على األقل، من  3000حظائر بسعة  10املتعلقة باحلصو  على العقار الصناعي، من خال  استحداث 

ألف شركة وطنية  500يف املائة، عرب خلق  15لصناعي يف الدخل الوطين اخلام إىل أجل رفع مسامهة القطاع ا

يف  50بـ مليارات دوالر من الصادرات خارج احملروقات، وختفيض فاتورة االسترياد 10على األقل لبلوغ هدف 

املوجود يف صلب  حيسنوات املقبلة. ونوه املتحدث، باملقابل، بأمهية االهتمام بالقطاع الفال 10املائة يف آفاق 
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مليون  10مليون هكتار حاليا إىل  1االسرتاتيجية االقتصادية الوطنية، والعمل على رفع املساحة الزراعية من 

 .2030هكتار يف آفاق سنة 

 

  :عدد قراءات اليوم

 على الحكومة رد االعتبار لإلنتاج الواطني أواًل 

 قراءة 

 )(  2015ابريل  4اجلزائر: سعيد بشار / 
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 كافية، تؤكد منظمات أرباب العمل أن اإلجراءات احلكومية األخرية الصادرة لتنظيم التجارة اخلارجية غري

اليت ” وامة التبعيةد“وأوضحت أهنا تدابري جزئية ال تعاجل أصل اإلشكالية املطروحة إلخراج االقتصاد الوطين من 

جراءات التقشفشهر القليلة املاضية، ما دفعها للجوء إىل إوترية اهنيار أسعار البرتو  خال  األ” فضحتها“ . 

للمشاكل  قا  نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات صالح الدين عبد الصمد، إن على احلكومة إجياد احللو 

يستدعي رفع القيود  احلقيقية اليت تعاين منها القطاعات االقتصادية، مشددا على أن رد االعتبار لإلنتاج الوطين

تمويل البنكي وكذا ى االستثمار، وأشار يف هذا الشأن إىل املشاكل املرتبطة باحلصو  على العقار الصناعي، العل

رية واملتوسطةبريوقراطية اإلدارة اجلزائرية اليت تقف أمام تنمية نشاط املؤسسات احمللية واملشاريع الصغ . 

تدابري املتخذة ات مل يطلع بعد على تفاصيل الوعلى الرغم من أن املتحدث أشار إىل أن منتدى رؤساء املؤسس

صاد الوطين بصورة على ضرورة فتح ورشات يف االقت” اخلرب“من طرف احلكومة، إالر أنه أكد يف تصرحيه أمس لـ

تها عرب االعتماد على استعجالية، مضيفا بأن املشاكل االقتصادية املطروحة تفرض على السلطات العمومية معاجل

ا إىل التدابري ابع االقتصادي، وليس عن طريق اللجوء إىل اإلجراءات اإلدارية أو اجلمركية، مشري احللو  ذات الط

 .الرامية إىل تنظيم عمليات االسترياد من خال  ربطها باحلصو  على الرخصة

دية ات االقتصادولة قوية ميكنها األخذ بزمام املمارس” فكرة“وأوضح عبد الصمد يف هذا الشأن بأن املنتدى مع 

لتصدي للتجارة يف جما  ا” شجاعة“وتنظيم السوق واألنشطة التجارية، غري أنه دعا احلكومة إىل اختاذ إجراءات 

طة، من منطلق أهنا واالقتصاد املوازي، حبكم أن تنظيم نشاط التجارة اخلارجية مرهون بتقليص هذا النوع من األنش

زيع مهمة تنفذ من الوطنية، فضال عن حتكمها يف شبكة تو من توزيع املواد الغذائية يف السوق  %80تتحكم يف 

ه نائب رئيس منتدى خالهلا جل املنتجات املستوردة إىل السوق احمللية قبل أن تصل إىل املستهلك النهائي. ونو 

لنشاط التجاري رؤساء املؤسسات بأن على السلطات العمومية العمل على إدماج التجار غري النظاميني يف جما  ا

” التجار“فئة من ي، من خال  سن مبادرة تطهري النشاط وإعادة النظر يف النظام اجلبائي، لتشجيع هذه الالرمس

افسة غري القانونية على الدخو  يف القنوات القانونية، واعترب أن اإلبقاء على هذا النوع من املمارسات يكررس املن
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يةتسدد أي أعباء للخزينة العموم ال” موازية“بني متعاملني خيضعون للنظام اجلبائي وأنشطة  . 

حلكومية األخرية من جهته، اعترب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائرية حبيب يوسفي، اإلجراءات ا

دعت فرض السلطات تفرضها الطبيعة االستعجالية اليت يعرفها االقتصاد الوطين حاليا، حيث است” ظرفية“

ا للتقليل من فاتورة ى الرخص للقيام بعمليات االسترياد، يف سياق سعيهالعمومية على املتعاملني احلصو  عل

ترياد أدت إىل الواردات الوطنية، ومحاية املنتج الوطين واملستهلك من ناحية مقابلة، وأشار إىل أن فوضى االس

لرقابةيف ظل ضعف ا” بذور البطاطا“دخو  مجيع أنواع املنتجات إىل السوق الوطنية، مبا يف ذلك  . 

ى أساس القيام وأوضح املتحدث أنه من غري املنطقي والقانوين كذلك، أن ميتلك متعاملون سجالت جتارية عل

عمليات االسترياد  مبعامالت االسترياد والتصدير، يف حني تكشف املمارسة الواقعية أن أنشطتهم تنحصر على

طبيق احلكومة يف إشارة إىل ضرورة ت ،”مصلحة اجلزائر أوىل من مصلحة جمموعة من املتعاملني“فقط، مضيفا 

جه اخلصوص، على الصارم لإلجراءات املتخذة حلماية اإلنتاج الوطين ونشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة على و 

والبعيد أنه أكد أن إنقاذ االقتصاد الوطين يتطلب وضع اسرتاتيجية شاملة متتد على املدى املتوسط . 

 

  :عدد قراءات اليوم
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 اقتصاد ملحق

“ تنتهي من تركيب سيارتها بوهران ” رونو  

“ مايد إن آلجيريا“لن تكون ” سامبول ”  

في قائمة المنتجات ” سامبول“بالمائة إدراج سيارة  17بوشوارب يؤكد أن معدل اإلدماج لم يتعد 

 المستفيدة من القرض االستهالكي وارد 

 قراءة 

 )(  2014أكتوبر  9اجلزائر: مسية يوسفي / 

 

+  ع - ع

يارة أكد، أمس، وزير الصناعة واملناجم، عبد السالم بوشوارب، أن نسبة اإلدماج املعتمدة يف صناعة س 

باملائة خال   42باملائة، وقا  الوزير إن هذا املعد  سريتفع إىل  17اجلزائرية مل تتجاوز معد  ” سامبو “

اليت ” سامبو “يب سيارة من ترك” رونو اجلزائر“السنوات املقبلة. ويأيت تصريح الوزير يف وقت انتهت فيه شركة 

  .سرتفع عنها الستار شهر نوفمرب املقبل
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ر للتقييس املنظم من واكتفى، أمس، وزير الصناعة، يف تصرحياته للصحافة على هامش اليوم الوطين الثامن العش

” سامبو “صنيع يف ت” جلزائررونو ا“ِقبل الوزارة بفندق هيلتون، بذكر معد  اإلدماج املعتمد حاليا من شركة 

 غياب شبكة مناولة باملائة، ما يعين أن تصنيعها مل يرتكز على لواحق وقطع غيار مصنعة باجلزائر، يف 17واملقدر بـ

ن مساعدة قد وعدت باملسامهة يف تكوي” رونو“وكانت الشركة الفرنسية   .تشتغل وفقا للمعايري املعمو  هبا دوليا

ع الغيار من خارج ولة يف اجلزائر، الختيار أفضلها واالستغناء مستقبال عن استرياد قطالعديد من شركات املنا

ب ليؤكد أن سيارة ويأيت تصريح بوشوار  اجلزائر واالعتماد على قطع الغيار ولواحق السيارات املصنعة وطنيا. 

سامبو “ الذي مت تركيبها فيه،  ة للموقع، وال متتر للجزائر بصلة سوى بالنسب”مايد إن فرنسا“اجلزائرية ال تزا   ”

“أي بواد تليالت بوهران. وعن إدراج سيارة  هالكي، يف قائمة املنتجات املستفيدة من القرض االست” سامبو 

الية لسنة الذي سيعود خال  السنة املقبلة، قا  عبد السالم بوشوارب إن هذا األمر سيفصل فيه قانون امل

النسبة للقروض ن بغرفتيه. وعن أسعار الفائدة اليت يتم اعتمادها ب، بعد مناقشته من ِقبل الربملا2015

منخفضة جدا“االستهالكية، قا  بوشوارب إهنا ستكون  ”. 

 القرض االستهالكي يف اإلطار نفسه، مل يستبعد مصدر مسؤو  ساهم يف إعداد مشروع املرسوم التنفيذي لتسيري

إلدماج، واليت ت اليت قدمها أعضاء اللجنة خبصوص معد  ايف القائمة، مستندا إىل املقرتحا” سامبو “إدراج 

د  سنوياباملائة، مشرتطني يف ذلك على أصحاب الشركات املعنية حتسني هذا املع 40إىل  15ترتاوح بني  .  

 

  :عدد قراءات اليوم

 إشكالية التشغيل في قطاعات البناء واألشغال والري 

 ات اليد العاملة المؤهلة ألف شركة جزائرية تواجه تحدي 31أكثر من 
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 قراءة 

 )(  2014أكتوبر  14تيبازة: ب.سليم / 
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كشف املشاركون يف أشغا  اليوم الدراسي حو  إشكالية التشغيل يف قطاعات البناء واألشغا  العمومية والري،  

كة جزائرية تواجه يف ألف شر  31بتيبازة، عن وجود أكثر من ” شنوة“الذي نظمته أمس غرفة التجارة والصناعة 

السنوات األخرية حتديات يف جما  توفري اليد العاملة وضمان وفائها ملؤسساهتا بسبب املعطيات اجلديدة يف سوق 

 .الشغل اخلاصة هبذه القطاعات

وأشار املختصون الذين شاركوا يف اليوم الدراسي املنظم أمس باملركب السياحي القرن الذهيب إىل أن املقاوالت 

ائرية تواجه صعوبات ومنافسة شرسة من شركات أجنبية تنافس يف إجناز مشاريع قطاعات البناء والري اجلز 

واألشغا  العمومية، وذهب اخلبري االقتصادي يف ميدان البناء حممد بوخاري يف حتليل للوضع مستندا إىل دراسات 

البناء كان له انعكاس واضح على مدى مليار دوالر لقطاع  65وشهادات خمتصني أن ختصيص اجلزائر لـما قيمته 

  .حتكم الشركات اجلزائرية املختصة يف البناء يف اليد العاملة املؤهلة

ألف عامل صيين يف قطاع البناء وأشغا  العمومية والري  30وبلغة األرقام حتدث اخلبري بوخاري عن وجود حوايل 

ذه القطاعات، ملا تتوفر عليه هذه اليد العاملة من من جمموع العاملني يف ه  %2.45باجلزائر، مبا يعاد  نسبة 

  .خربة وإنتاجية أكثر، مشريا إىل وجود حالة استبدا  نسيب للعامل اجلزائري بالعامل األجنيب

مؤسسة جزائرية يف قطاعات البناء واألشغا  العمومية والري تواجه يف السنوات األخرية  31734وأكد على أن 

فسة على املشاريع من طرف الشركات األجنبية، يف ظل زيادة الشروط فيما يتعلق حتديات كبرية بسبب املنا
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باملائة سنة  3.25بالتحكم التقين يف إجناز املشاريع، مع ظهور مواد بناء جديدة، التضخم الذي بلغ نسبة 

قوانني يف أربع  4، التالعب بأسعار مواد البناء واالحتكار، عدم االستقرار يف قانون الصفقات العمومية )2013

  .سنوات(، عالوة على تعقيدات يف التشريع اخلاص بالقطاع والتأخر يف تسوية الوضعية املالية للمؤسسات املنجزة

ويف سياق التحديات، حتدث نفس اخلبري عن مشاكل احلصو  على التمويالت، إذ أن الشركات اجلزائرية يف 

طوابق بسبب حمدودية إمكانياهتا وارتفاع أسعار العقار اليت  7إىل  5غالبيتها غري قادرة على إجناز عمارات من 

ألف دج للمرت املربع، ما يدفع املختصني يف جما  هذه القطاعات إىل التوجه حنو حتكم أكرب يف  200تصل إىل 

 .التكاليف

د العما  ألف عامل، فيما بلغ عد 191وكشف بوخاري أن عدد العما  الدائمني يف جما  القطاعات الثالثة بلغ 

ألف عامل، أي  527عما  مؤقتني، و 5.4عامل دائم مقابل  1عامل، أي بنسبة  1.032.000املؤقتني 

باملائة من العما  يف قطاع البناء غري مؤمرنني، ما  75.6ساعة عمل املطلوبة، كما أن  40منهم ال يتمون  29.4

 .روض العمل وعجز يف اليد العاملةأنتج صورة سلبية عن هذه القطاعات لدى اجملتمع وأدى إىل قلة ع

واقرتح املتدخلون ضرورة إدراج بطاقية وطنية لليد العاملة يف هذه القطاعات وتسوية الوضعيات املالية للشركات 

املنجزة ومراعاة الوضعية االجتماعية للعامل، وكذا الرتكيز على أمهية التكوين املتخصص لتحكم أكثري يف اليد 

 .العاملة

 

 :ات اليومعدد قراء
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 ملحق ثقافة 

  ” السعيد فرحات ...السفر بين الموسيقى والرياضة

 قراءة 

 )(  2015مارس  27اجلزائر: حممد عال  / 

 
 ع -ع +

ويسرد الكتاب ” بعد اجلهد.. الرحلة”صدر حديثا للعازف وامللحن اجلزائري، السعيد فرحات، كتاب موسوم بـ 

سافر يف عمق التاريخ اجلزائري وترحتل بأحالم شاب جزائري عشق املوسيقى رحلة مبدع بني الرياضة واملوسيقى، ت

واستلهم قوة اإلرادة من بطوالته الرياضية، حيث يسرد صاحب الكتاب قصصا مجيال عن تاريخ املوسيقى والغناء 

ة يف شوارع اجلزائر العاصمة خال  حقبة االستعمار الفرنسي، أين كانت الكلمة واملوسيقى تتحدى وحشي

الذي محل شكل مذكرات: ” بعد اجلهد..الرحلة”املستعمر. يقو  السعيد فرحات يف الصفحات األوىل من كتابه 

إنه انطلق أوال عاشقا ”كما يقو  عن جتربته اخلاصة يف احلياة، ” إن احلياة رحلة تبدأ برؤية عميقة حنو املستقبل”

،  ” 1949ة، لكنه عاد للسفر بني األحلان واملوسيقى منذ عام لرياضة العدو ليتورج اجلزائر بالعديد من اجلوائز اهلام

ويسرد تاريخ الفرقة املوسيقية يف شوارع بلكور ” الراحة»كما يقو  يف الفصل الثاين من كتابه الذي عنونه بـ
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الذي ذاع صيته بقوة يف ” تينو روسي”بالعاصمة وأحيا هبا العديد من احلفالت، ويعيد أغاين الفنان الفرنسي 

 مليون نسخة. 500ألوساط الشعبية اجلزائرية ح  أصبح أيقونة فنية كبرية يف العامل حقق مبيعات جتاوزت الـ ا

ويوضرح املؤلف أنه كغريه من اجلزائريني تأثرر كثريا بصوت عبد الرمحان عزيز الذي كان يقدرم األغاين الوطنية وأهلم 

ة لإلبداع واملوسيقى، حيث كان جيتمع يف املتحف الوطين بصوته الثورة اجلزائرية، مؤكدا أن شرشا  كانت قبل

باحلامة للغناء وتباد  اإلبداع، لتكتمل الرحلة مع لقاء الفنان بدر الدين بورويب الذي أسس ملدرسة يف املوسيقى 

 رفقة عازف الڤيتار وقائد األوركسرتا عبد الرمحان سيفاوي.

صفحة، ويستعيد بدايات  150رة يف مؤلفه الذي يضم حوايل ويواصل السعيد فرحات رحلته عرب التاريخ والذاك

املغنية فضيلة دزيرية، لطيفة، حممد التوري وغريهم من مبدعي الزمن اجلميل يف اجلزائر الذين التقى هبم ووقرع معهم 

 حلظات إبداعية ال تزا  خالدة يف ذاكرته.

  :عدد قراءات اليوم

 نسي في الجزائر معرض وفيلم خاص عن تجربتها بالمعهد الفر 

 آغات سيمون تعرض إبداعاتها ألول مرة في الجزائر 

 قراءة 

 )(  2014أكتوبر  8اجلزائر: حممد عال  / 

  ع -ع +

تقدم، اليوم، باملعهد الفرنسي يف اجلزائر، الفنانة الفرنسية آغات سيمون، جتربتها اإلبداعية يف جما  الرسم، مع  

، وذلك تكرميا لروح ”امة اإلبداع اليت نظمت يف القارة القطبية اجلنوبيةإق”عرض فيلم وثائقي عن رحلتها مع 
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الكاتبة الفرنسية األرجنتينة غربيا  كونيت اليت اشتهرت يف مثانينيات القرن املاضي بالكتابة يف أدب الرحلة. 

نقاش حو  أمهية وسيفتتح املعرض اليوم وذلك بعد تقدمي الفيلم الوثائقي على الساعة اخلامسة مساء، ليفتح ال

 .أدب الرحلة والتجارب اإلنسانية اليت تسافر يف رحلة البحث عن التميز

تزور الفنانة آغات سيمون اجلزائر ألو  مرة يف إطار اجلولة الفنية اليت يقوم هبا املعرض عرب العامل، حيث ستقدم 

لعديد من دو  العامل ملدة مئة يوم، خرجية جامعة السريبون الفرنسية أعماهلا يف كل من كندا، روسيا، فرنسا، وا

وتعترب مشاركتها يف اجلزائر األوىل من نوعها يف مسريهتا الفنية، بعد أن ختصصت يف الفن واملوسيقى، حيث أجنزت 

 .هذا العمل الفين عقب زيارة قامت هبا إىل القطب املتجمد اجلنويب بدعوة من وزارة الثقافة األرجنتينية

، 1977يمون واحدة من الفنانات الفرنسيات املولعات بإبداع الرحلة، حيث ولدت العام وتعترب الفنانة آغات س

يف باريس، وحتصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، وحاليا تعرض أعماهلا العديد من القنوات   وتقيم

 .العاملية وتقدمها على أساس أهنا صاحبة جتارب مميزة يف جما  اإلبداع
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 سوق الكالم  ملحق

 العنصر النسوي لحل مشكل التنمية 

 قراءة 

elkhabar  /16  2015فرباير  )( 

 

 

 
 ع -ع +

اهتدت السلطات العليا إىل تكثيف تواجد العنصر النسوي يف اجلهاز التنفيذي لوالية الطارف حلل معضلة  

مديرات يف  8لعمومية، ليبلغ عددهن االستعصاء التنموي، وآخرها مديرتان: األوىل للسكن والثانية للتجهيزات ا

 .اجلهاز التنفيذي، والعملية متواصلة يف بقية القطاعات، ورمبا ستشمل منصب الوايل قريبا

بالمائة من حاالت الطالق 33فايسبوك مسؤول عن  !  

 قراءة

 

 

  

 )(  2015فرباير  19عامل الفايسبوك إعداد: أحممد بن جدو / 



 المالحق
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أو ” مطلق“ىل ضي ألغى موقع فايسبوك خيار نشر تغيري احلالة االجتماعية على صفحاته إمنذ الشهر املا 

ما ميكن أن يوحي بشعور بالذنب من قبله” منفصل“ .  

و ما أكدته دراسة ويأيت هذا باعتبار أن نشر هذه املعلومات قد يكون سببا يف اندالع املشاكل بني األزواج، وه

 الساعات األخرية، واليت نيني وانتشرت كثريا يف وسائل إعالم ناطقة باإلنكليزية يفأجراها مكتب احملامني الربيطا

 .تفيد أن هذا املوقع قد يكون سببا يف انفصا  األزواج

حالة طالق مت النظر فيها من قبل مهنيني،  200، أنه بني ”24فرانس “وبينت الدراسة، مثلما جاء يف موقع 

باعد األزواج ها، وذلك ألن اإلفراط يف استخدامه واالنشغا  به تسبب يف تحالة من 66ذكر يف ” فايسبوك“فإن 

 .ويف زرع الشك بوجود خيانة زوجية

فايسبوك“وقد أكد احملامون أن  ” ل ما ، يشجع العشاق القدامى على التقدم وإعادة وص”مطلق“، وبإنشاء حالة 

والزمان، ما يعطي  خبار والصور اليت حتدد املكانانقطع ما ميكن أن يكون دليال على اخليانة، هذا إضافة لنشر األ

 معلومات أكثر ميكن أن تستخدم كحجج خال  إجراءات الطالق
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 ملحق مجتمع

المتخصص في التسوق ” ذي فايند“تشتري محّرك البحث ” فايسبوك  

 قراءة 

 )(  2015مارس  19اخلرب / 

 

 

 
 ع -ع +

يف جما  التجارة االلكرتونية عرب شرائها حمرك البحث حضورها ” فايسبوك“وسعت شبكة التواصل االجتماعي 

خال  السنوات “، يف رسالة نشرها على موقعه، إىل أنه ”ذي فايند“املتخصص يف التسوق. وأشار ” ذي فايند“

التسع األخرية عملنا جبهد لنقدم لكم جتربة تسوق سهلة وفعالة وممتعة عرب البحث يف كل املتاجر على األنرتنت 

” فايسبوك“نبدأ اليوم فصال جديدا عرب توحيد قوانا مع “وأضاف ”. لسلع املناسبة اليت تسعون لشرائهاإلجياد ا

 ، فيما مل يتم الكشف عن مضمون الصفقة.”لنقدم املزيد لزبائننا

، حيث يعتزمون توظيف ”فايسبوك“يف رسالته إىل أن أعضاء املوقع سينضمون اىل فريق ” ذي فايند“ولفت 

على أكرب شبكة ” حمددة األهداف بشكل أفضل“اليت يف حوزهتم للعمل على تقدمي إعالنات التكنولوجيا 
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يف األسابيع القليلة املقبلة مبوجب هذه ” ذي فايند“تواصل اجتماعي يف العامل. ومن املتوقع إغالق موقع 

  الصفقة.

سويا على جعل جتربة اإلعالنات  أننا نؤمن أننا قادرون“، يف بيان هلا، إىل ”فايسبوك“من جهتها، أشارت شبكة 

 ”.على فايسبوك أكثر مالءمة وأفضل بالنسبة للمستهلكني

 عامل التكنولوجيا

 دوالر 550بسعر ال يقل عن 

 تعرض ساعتها الذكية اجلديدة الشهر القادم” آبل“

ت سعيا عمالق التكنولوجيا األمريكية يف معرض طرحها أو  منتج جديد هلا يف مخس سنوا” آبل“قالت شركة 

من أفريل  24إىل توسيع نطاق متيزها يف األجهزة احملمولة، إهنا ستبدأ بيع ساعتها الذكية اجلديدة يف املتاجر يف 

الرياضية مببلغ ” آبل“آالف دوالر. وستبدأ أسعار جمموعة ساعات  10القادم وسيبدأ سعر أفخر طراز مببلغ 

 دوالر للنموذج األصغر. 349

منذ أصبح توماس كوك رئيسا تنفيذيا للشركة متاحا لتقدمي طلبيات الشراء يف ” آبل»لـوسيكون أو  منتج جديد 

من الشهر نفسه مبا يف ذلك يف باريس ولندن وطوكيو. وقا  كوك  24العاشر من أفريل ومعروضا يف املتاجر يف 

آالف دوالر.  10دوالر وإن النسخة الفاخرة سيبدأ سعرها من  549إن الطراز القياسي للساعة سيبدأ بسعر 

”. سنوات 5كنت أمتىن أن أحقق هذا منذ كان عمري “وقا  كوك معقبا يف احتفالية طرح الساعة اجلديدة 

 ”.اآلي باد“ووصف كوك يف العرض كيف تؤدي الساعة اجلديدة عدة وظائف ترتبط حاليا بالقرص اللوحي 
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 ودفع مشرتياته يف متاجر البيع بالتجزئة ومراقبة وساعة آبل الذكية متكن من يرتديها من متابعة الربيد االلكرتوين

حالته الصحية واملعلومات املتعلقة هبا، مثل قياس الضغط ومستوى السكر يف الدم وغريها. وقالت وكالة بلومربغ 

الذكية قبل طرحها ” آبل“مسحت لبعض الشركات الكربى باختبار تطبيقاهتا على ساعة ” آبل“لألنباء إن شركة 

 ق.يف األسوا

” يب. إم. دبليو“وشركة ” يونيتيد كونتننتا  هولدجنز»و” فايسبوك“وقالت الوكالة إن ممثلني عن شركات منها 

لتجربة التطبيقات وضبطها ح  تطرح يف الوقت نفسه مع ساعة ” آبل“قضوا بضعة أسابيع يف مقر شركة 

 الذكية.” آبل“

 عالم النت

 ”كلمات مرور حسب الطلب“تقّدم ” ياهو“

، من شأهنا أن تريح ”كلمة مرور حسب الطلب“عن خدمة جديدة أطلقت عليها اسم ” ياهو“شركة  كشفت

املستخدمني من عناء حفظ وتذكر كلمات املرور. ومتنح اخلدمة اجلديدة للمستخدمني إمكانية الوصو  حلساباهتم 

ستتوافر بنهاية العام اجلاري،  عرب كلمات مرور قصرية ترسلها هلم الشركة على هواهتم الذكية، مؤكدة أن اخلدمة

  ، أليكس ستاموس.”ياهو“حبسب كبري مسؤويل أمن املعلومات يف 

اخلطوة األوىل للتخلص من  “إلدارة املنتجات، ديالن كايسي، إن اخلدمة اجلديدة متثل ” ياهو“وقا  نائب مدير 

الطريقة التقليدية بكلمة املرور وتتطلب اخلدمة اجلديدة من املستخدم الدخو  أوال حلسابه ب”. كلمات املرور

  كلمات املرور حسب الطلب“املعتادة، مث تفعيل خاصية 

(on-demand passwords مث تسجيل رقم هاتفه، حبسب موقع ،)“املتخصص. وعندما ” سي. نت

” مة مرورإرسا  كل“حياو  الدخو  حلسابه يف املرة املقبلة سيالحظ استبدا  املربع اخلاص بكتابة كلمة املرور بزر 



 المالحق

 

(send my password وباستخدام الزر سرتسل ياهو له كلمة مرور مكونة من ،)رموز يف رسالة نصية  4

 ليتمكن من الدخو  حلسابه هبا.

، حيث يقوم ”التحقق خبطوتني“أسلوب أمين مستخدم منذ بعض الوقت وهو ” ياهو»وتشبه الطريقة اجلديدة لـ

، ليحصل بعد ذلك على رسالة نصية تضمن رموزا ضرورية للدخو  حلسابه، املستخدم بإدخا  كلمة مروره املعتادة

 ”.التحقق خبطوة واحدة“اختصرت العملية لتصبح ” ياهو“ولكن خدمة 

 عالم التطبيقات..

 الهاتف الذكي.. كيف يساعد في أعمال المنزل؟

اليت قد تساعد يف األعما   األملانية، على موقعها اإللكرتوين، بعض التطبيقات العملية” بيلد“عرضت صحيفة 

الذي يساعد على تنظيم عمليات التنظيف يف املنز ، إذ ” منبه النظافة“املنزلية. فعلى سبيل املثا ، هناك تطبيق 

ميكن تقسيم الوقت وأنواع أعما  التنظيف املطلوبة، كتلميع الزجاج أو ترتيب الثالجة وغريها من األعما  املنزلية 

يعمل كمنبه لكل عملية تنظيف حيتاجها املنز . وختصص النسخة اجملانية دقيقة لكل واجب  الدقيقة. هذا التطبيق

 منزيل، أما النسخة املدفوعة فهي ختصص عشر دقائق لكل عمل من أعما  النظافة هذه.

، ذلك أنه يقدم ”جاسوس البيضة“كما أن هناك تطبيقًا آخر لتحدد طريقة سلق البيض، ويطلق عليه اسم 

ا الذي حيدث داخل البيض أثناء سلقها. وبالنسبة للبقع اليت تصيب املالبس، فهناك تطبيق يقدم أكثر بالصور م

نصيحة إلزالة هذه البقع املتنوعة. ويتم اختيار نوع البقعة واملادة املصنوعة منها املالبس، ليقدم  1500من 

 التطبيق نصائحه من أجل إزالة هذه األنواع من البقع.
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 ة ببرج بوعريريج جلسات الواطني

 كسر الحاجز البسيكولوجي بين الشباب وقطاع التكوين المهني 

 قراءة 

 )(  2014ديسمرب  25برج بوعريريج: بوبكر خملويف / 

 

 ع -ع +

شكل هاجس تدعيم الشراكة مع املؤسسات االقتصادية، وأمهية مواكبة سوق العمل، وكسر احلاجز  

ين املهين، أهم انشغاالت املشاركني يف الندوة التحضريية للجلسات البسيكولوجي بني الشباب وقطاع التكو 

 .الوطنية للتكوين والتعليم املهنيني بربج بوعريريج

وأمجع أغلب املتدخلني يف الورشات األربع للندوة الوطنية حو  التكوين املهين، اليت يشارك فيها، إىل جانب قطاع 

والغرف التجارية والصناعية والفالحية وأرباب العمل، وجمالس الشراكة، التكوين املهين، ممثلون عن قطاع الرتبية، 

على ضرورة إجياد صيغ قانونية للشراكة بني مؤسسات التكوين املهين واملؤسسات االقتصادية، سواء يف إعداد 

ر، برامج التكوين وفقا الحتياجات هذه املؤسسات، أو يف فتح فروع تتماشى والتوجهات األساسية لالستثما

 .وتستجيب للحاجات املرتبطة بعامل التشغيل، لتلبية متطلبات سوق العمل

ودعا كل املتدخلني إىل إجياد صيغ قانونية لشراكة فعلية بني املؤسسة االقتصادية ومراكز التكوين املهين، ليس 

 .وية لتحقيق ذلكلتكوين اليد العاملة فحسب بل للتكوين التطبيقي ألساتذة القطاع، بوضع حتفيزات مادية ومعن

، أوضحت أن الندوة هتدف أوال لفتح قطاع التكوين املهين على ”اخلرب“مديرة قطاع التكوين املهين يف ردها على 
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احمليط بأبعاده االجتماعية واالقتصادية، وتوسيع الشراكة بني األسرة واملؤسسة التكوينية واملؤسسة االقتصادية، خللق 

لتشغيل، وليس لتغطية الفراغ، وهذا من خال  التعريف الصحيح للتعليم تكامل يسمح بوضع خمطط تكوين ل

والتكوين املهين، وتكوين إطاراته يف املؤسسات االقتصادية، إضافة إىل العمل على تقييم واقع القطاع بكل إبعاده 

األوىل سنة  والعمل على جتاوز النقائص ورسم املستقبل والعمل على تقييم مدى تطبيق توصيات الندوة الوطنية

 .باملائة من املؤسسات االقتصادية تتفاعل مع التكوين املهين 10، مشرية إىل أن أقل من 2007
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 ملحق نقطة نظام

  !اإلعالم.. من التسيير األمني إلى التسيير اإلداري؟

 قراءة 

 )(  2015ابريل  22يكتبها: سعد بوعقبة / 

 

 

 
 ع -ع +

  .ر من فضيحة حمققة عندما مجرد له قانون اإلشهار الذي اقرتحهسال  أنقذ وزير اإلشها 

القانون فيه توسيع استعما  اإلشهار الفسادي يف أخلقة العمل اإلعالمي وفق ما يراه الوزير.. فاملشروع  :أوال

باسم الدولة لإلشهار العمومي وتوزيعه على األصحاب واألحباب وأبناء ” الناب“يسحب احتكار مؤسسة 

ولني وزوجاهتم وعلى املؤسسات الشيتاوية املفلسة العامة واخلاصة... ويسند املهمة إىل مؤسسات خاصة املسؤ 

وعامة خيتارها الوزير.. أي توسيع الفساد إىل القطاع اخلاص بعد أن كان حمصورا على ممارسته يف القطاع العام 

 !فقط
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شهار، الذي يسمى وزير االتصا  ظلما، عندما وأكثر من هذا، يصبح املواطن جمربا على طلب رخصة من وزير اإل

ينشر إعالنا عن ضياع كلبه، وإال تعررض إىل غرامة من الوزير مبليار! كم كنت أمتىن لو أن الوزير األو  أكمل 

معروفه ومجرد نشاط هذا الوزير مع جتميد القانون، ألن نشاطه يضر بسمعة البلد واإلعالم، أكثر مما يضر بسمعة 

 !حلكماحلكومة وا

زار كل واليات الوطن بال معىن منذ أن توىل الوزارة، ومل يكلف نفسه عناء دراسة املشاريع اليت يقدمها إىل 

  .احلكومة

هل يعقل أن تبقى سلطة الضبط للسمعي البصري سنة كاملة تنشط بصورة غري رمسية، فلم ينشر مرسوم  :أوال

دأت تنشط وأعضاؤها مل يعيرنوا بعد... ألن الوزير ليس له الوقت إنشائها يف اجلريدة الرمسية ح  اآلن، ومع ذلك ب

إلمتام هذه اهليئة! وأكثر من هذا يكلفها باستدعاء مديري مكاتب القنوات األجنبية العاملة يف اجلزائر وإلزامها 

 !بتطبيق القانون؟! ما الفرق بني هذه القنوات األجنبية وبني )قناة +( يف نظر القانون اجلزائري؟

 !هل يعقل أن يبقى الوزير سنة كاملة وهو يدعو الصحافيني إىل أخذ البطاقة املهنية وال يفعلون؟

الفرنسية، أجاب بأنه ال ميلك أي ” لوفيغارو“عندما سئل الوزير عن اإلشهار الذي نشره الوزراء يف صحيفة 

ن هلذا الوزير موقف؟! فلو كان تعليق.. ومعناه أنه ليس له أي موقف من قضية تعد يف صميم اختصاصه! وم  كا

 !له موقف من الذي مُيلى عليه ما كان ليصبح وزيرا لإلشهار.. واإلشهار وحده؟

صحفي منذ توليه الوزارة!  1000ومن مضحكات نشاط وزير اإلشهار، أنه قا  يف وهران إنه كورن أكثر من 

ارة ألدارها بصورة أفضل من هذا الوزير... واحلا  أن أي صحفي من الذين كورهنم الوزير لو أسندت له مهمة الوز 

 !الوزير.. أم الصحافيون؟ :فمن حيتاج إىل التكوين

ثانيا: شيء واحد أجنزه الوزير ڤرين، هو أنه جعلنا نندم على جتربة التسيري األمين لإلعالم واإلشهار، الذي كانت 

و بالتأكيد أسوأ من التسيري األمين بنب عكنون! فالتسيري اإلداري لإلعالم اآلن ه (D.R.S) متارسه مؤسسة

 !السابق، رغم بؤسه وهزاله وفساده
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ثالثا: القطاع يا حكومة يف حاجة إىل حتريره من رداءة التسيري األمين واإلداري واملافيوي، خدمة للحكومة أوال، 

ن الرداءة وهيمنة اإلدارة وللرأي العام والوظيفة العمومية اليت ينبغي أن يضطلع هبا القطاع.. حررروا القطاع العام م

والفساد عليه ليلعب دوره.. فاألمر ال يتعلق مبراقبة القطاع باإلشهار، كما يقرتح الوزير، بل يتعلق بتحرير القطاع 

  .من الفساد والرشوة واحملسوبية

أوال ما ذكره الوزير يف مشروع القانون حو  تشكيل شركة اإلشهار، يد  على أن هذه الشروط ينبغي أن توضع 

 .للوزراء وليس لتجار اإلشهار؟!.. إنه اهلزا 

لكن، هل ميكن أن نتحدث عن هزا  حكومي لوزراء مبثل هذا اهلزا  يف قادم األيام؟ ال أعتقد ذلك.. ألن الرئيس 

 !مل جيد أسوأ من هؤالء لتغيريهم؟
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  ǃ؟(I.G.F) تحديث عدالة بـ

 قراءة 

 )(  2014ديسمرب  7يكتبها: سعد بوعقبة / 

 ع -ع +

وزير العد  الطيب لوح ذهب إىل فرنسا مع رئيس احلكومة السترياد من فرنسا مشروع حتديث العدالة يف اجلزائر.. 

وبالطبع هذا ليس  ..والتحديث الذي تتحدث عنه احلكومة هو تعميم استعما  اإلعالم اآليل يف قطاع العدالة

شيء آخر يتعلق أساسا باستقال  العدالة عن بقية السلطات حتديثا بل هو مكننة للعدالة، أما التحديث فهو 

األخرى للدولة، وخاصة التنفيذية.. ويتعلق أساسا بتحضري القضاة ماديا ومعنويا ملمارسة أعما  القضاء املستقل، 

وهذا النوع من التحديث ال ميكن أن خيطر على با  حكومة بوتفليقة يف الوقت احلاضر لألسباب املوضوعية 

 :ليةالتا

لو كان القضاء اجلزائري مستقال وحديثا هل كان الوزير لوح يستطيع أن يأمر املفتشية العامة للمراقبة املالية التابعة 

 ǃ.لوزارة املالية مبراقبة وتفتيش احملكمة العليا ماليا وهي اهليئة األعلى للقضاء والسلطة القضائية

التحديث احلقيقي  ǃأين هو استقال  السلطة القضائية؟ ǃلة؟هل يراقب مدير يف وزارة رمز العدالة كسلطة مستق

 ǃيبدأ من إهناء مثل هذه املمارسات؟

ال يسمح هلا مبراقبة جملس األمة واجمللس الشعيب الوطين ويسمح هلا مبراقبة احملكمة العليا،  (I.G.F) مث ملاذا

عية والسلطة القضائية موكلة للمجلس األعلى فالدستور واضح يف هذا الشأن، فالرقابة املالية للربملان كسلطة تشري

ملراقبة احملكمة العليا عوض استعما  جملس احملاسبة كما  (I.G.F) فلماذا فضل الوزير لوح استعما  ǃ.للمحاسبة
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هل ألن الرئيس بوتفليقة غاضب على جملس احملاسبة أم ألن موضوع مراقبة السلطة  ǃينص على ذلك الدستور؟

له عالقة بالصراعات وتصفيات احلسابات داخل العدالة على خلفية املواقف اخلاصة مبلف  (I.G.F)القضائية بـ 

وملف اخلليفة وملف الطريق السيار وغريها من امللفات الفسادية األخرى اليت  (B.R.C) سوناطراك وملف

من الفساد اخلاص هل الفساد املايل الذي جرى احلديث عنه يف احملكمة العليا أخطر  ǃ.أصبحت كاملسكوت عنها

بالتدخل يف شؤون السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية عرب الوزارة يف عمليات تعطيل النظر يف ملفات 

سنوات كاملة أمام العدالة، هل هذه إرادة العدالة اجمليفة  10هل يعقل أن ملفات الفساد تبقى  ǃالفساد هذه؟

شفافية “وما معىن أن يقو  الوزير لوح ردا على تقرير  ǃ؟(I.G.F) أم إرادة من جيف العدالة بالـ (I.G.F)بـ

إن ملفات الفساد ستربمج يف الدورة اجلنائية القادمة.؟ هل هذه إرادة السلطة القضائية أم إرادة الوزارة ومن ”: دولة

 ǃوراء الوزارة؟

لة هو رفع يد اجلهاز التنفيذي حتديث العدالة ال يكون بشراء احلواسيب وتدريب العاملني عليها، بل حتديث العدا

عن السلطة القضائية، فال يرأس الرئيس والوزير اجمللس األعلى للقضاء، وال يأمر الوزير القضاة بربجمة القضايا وال 

 ǃ(I.G.F)جييرف الوزير احملكمة العليا بالـ

ت الوزير.. وختتفي عدالة وعدالة توجيهات الرئيس وعدالة تعليما (I.G.F) عندما ختتفي عدالة الليل وعدالة الـ

 .التيليفون والطاكسي فون، عندها فقط ميكن أن نتحدث عن عدالة حديثة تستجيب حلاجة املواطن يف املقاضاة

 .وعندها لن نكون يف حاجة إىل استرياد احلداثة يف العدالة من فرنسا

 !إنين تعبان فعال وأحتاج إىل شهر أو شهرين راحة يف سركاجي؟
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