
 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 قال تعالى :      

 

أمنوا ي" الذين  درجات  هللا  رفع 

أوتو والذين   العلم ا  منكم 

بما تعملون خبير   رجات و هللا  د

" 

 

 

 

                صدق هللا العظيم   

" (              11) سورة  المجادلة " اآلية  
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  محمد مرواني إلى الدكتور الفاضل : 

 إلى أصدقائنا و كل من أحبنا . . . . 

 إلى أرواح جميع شهدائنا األبرار . . .  

 إلى هؤوالء ........... 

 

 اهدي هــذا  . . . . .  



 

 

 شكر و تقديــــر 
 الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا . 

الشكر هلل أوال و أخيرا الذي وفقنا في إنجاز هذه المذكرة وهذا 

 الروبورتاج المصور لنيل شهادة ماستر .

 

كل أفراد عائلتي الكبيرة و الصغير   إلىفائق الشكر و العرفان 

 لوقوفهم و دعمه لي طيلة مساري الدراسي الجامعي . 

 

أتقدم بأسمى آيات الشكر و التقدير إلى كل من ساهم معنا و 

 أعاننا على إنجاز هذا الجهد المتواضع .

 

كما أتقدم بخالص الشكر و العرفان إلى األساتذة األفاضل في 

م اإلعالم واإلتصال ، و أخص بالذكر كلية العلوم اإلنسانية قس

 محمــدمرواني  الدكتور المشرف :

 

 فجزاه هللا خير الجزاء .  

 



 فلهم منا كل اإلحترام و التقدير و اإلمتنان وأدام هللا عطائهـم . 

 مقدمـــــة

عن                  العالم  الصين  أبلغت  الماضي  العام  أواخر  ظهور في 

( ، لتفرض حالة طوارئ عالمية و  19كوفيد  فيروس جديد اسمه الكورونا )

تتسارع مختلف وسائل اإلعالم لتغطية هذا الموضوع الذي تصدر وال زال  

 يتصدر المشهد اإلعالمي في كل دول العالم . 

 

ن و بإعتبار الجامعة جزء ال يتجزء  وتماشيا مع الظرف الراه               

من المجتمعات ، أرتأيت أن أستثمر في هذا الموضوع و أجعل منه عنوان  

، حيث أن الجزائر و على غرار باقي   لنيل شهادة الماستر  لمذكرة تخرجي

ي تجندت له كل  دول العالم سجلت إصابات بهذا الفيروس الخطير، األمر الذ

 تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس .  مؤسسات الدولة الجزائرية منذ

 

مؤسسات                   باقي  على غرار  و  الوطني  لألمن  العامة  المديرية 

أتخذت   و  الفيروس  هذا  لمواجهة  ساق  و  قدم  على  وقفت  الجزائرية  الدولة 

على  قد ركزنا  و   ، إنتشاره   من  للحد  التدابير  و  االجراءات  من  مجموعة 

به مصالح األمن الوطني و باألخص مصالح الجانب التحسيسي الذي قامت  

 امن والية مستغانم كنموذجا لذلك.

 

و قد إخترنا الروبورتاج المصور من أجل اإللمام بكل جوانب                

الموضوع بإعتبار أن هطا النوع الصحفي يتيح للطالب المترشح اإلحتكاك  

إعالميا   الموضوع  عن  المعبرة  األطراف  مع  و  الميدان  يتيح  مع  كما   ،

ترتيبها و   المعطيات و  الصحفي في جمع  للطالب  الروبورتاج فرصا هامة 

 توثيقها ضمن زاوية معالجة تستقطب الواقع . 

 



تم                 فقد   ، المذكرة  عنوان  يشكل  الذي  موضوع  بخصوص  أما 

بأداء   البحثي  بإهتمامي  أوال  ترتبط   ، ذاتية  و  موضوعية  لدواعي  إختياره 

األ الوباء  المؤسسة  بمواجهة  المرتبط  التوعوي  و  التحسيسي  الشق  في  منية 

" مع اإلستثمار العلمي و المهني في الظرف الدقيق و  19المستجد " كوفيد  

الحساس الذي فرضته األزمة الصحية  إلعداد عمل إعالمي متواضع يسلط  

 الضوء على مجهودات أسالك الشرطة.

      

باإلنتس              حماسي  ذاتيا  طالما و  ال  التي  األمنية  المؤسسة  الى  اب 

تثمين   و  الموضوع  هذا  على  لإلشتغال  حركني   ، إليها  باإلنتساب  إفتخرت 

 المجهودات المبذولة. 

 

الخاصة                الطريق  ورقة  تحديد  تم  المؤطر  مع  جلسات  فبعد 

بدقة     –معطياته    –أطرافه    –بالمحاور األساسية للروبورتاج ) الموضوع 

المقابالت الصحفية     –زاوية المعالجة    –ألحداث المرافقة أثناء العمل  إيقاع ا

إطار األسئلة الصحقية مع تحديد الوسائل    –القصيرة مع الشخوص الفاعلة  

و التجهيزات المناسبة إلعداد عملية المعاينة الصحفية عبر مختلف مراحلها  

. 

معتبر            زمنية  فترة  العملية  هذذه  إستغرقت  قد  شهر  و  فبل  بدأت  ة 

رمضان القضيل ، و حاولت أن أكثف األداء تماشيا مع الظرقالضاغط ، و  

لم أواجه بناءا على عالقاتي المهنية أية عواقب أو صعوبات في الحصول 

على المعلومة من قبل مصالح األمن التي وقرت لي عبر خلية اإلتصال و  

 العالقات العامة المعطيات و المعلومات المطلوبة . 

في               المشاركة  الدولة  إطارات  و  للصحفيين  أيضا  بالنسبة 

على  شجعني   ، نظيره  قل  دعما  و  تفاعال  عندها  وجدت  فقد  الروبورتاج 

 مواصلة العمل و إخراجه هي هذه الحلة . 

 

 و نسأل هللا سبحانه و تعالى التوفيق و السداد . 



 

 ف الروبورتاج :يتعر

الروبورتـاج اإلنجليـزي  يعــرف  الـفعـل  اشتقــت مـن  أنـه كـلمـة   لـغـويـا علـى 

Report  وتـعنـي نـقــل الشـيء مـن مـكـان إلــى آخـر ، أو بـاألحــرى إرجــاع

 . الشـيء إلى مكانه أو أصله

لـقـد اخـتـرنـا مجموعـة مـن التعـاريـف االصطـالحيـة للروبـورتـاج ، تتمثــل  و  

 :فيمـايـلي

ورتـاج هـو تصويـر حـي للحــدث وإقـامـة الدليـل علــى ذلك ، فالمشـاهد  الروب   /-

العـادي يتابـع الحـدث تبعـا ألهوائـه الشخصيـة ، أمـا المخبـر أو الصحفـي فـهو  

ال   الجمهــور  هـــــــــذا  فـمـصلحــة   ، خــاص  لجمهــور  يكتــب  بأنــه  يدري 

يعرفــه شخصيـا   مـا  بتسجيـل  العناصـر يكتـفـــي  عـن  يبحـث  ،بل  الحدث  عــن 

   (1) اإلضافيــة التي تكملـه دون أن يترك أي جانب من دون تحليل

الـروبورتاج هـو نـوع صحفـي مهمتـه األسـاسيـة تصـويـر الحيــاة اإلنسانيــة   /-

العالقــات اإلنـســانيـة مـع ربـــط ذلـك كـلـه ، بشـكــل  وإلقــاء الضــوء علـــى 

ر مبـــاشر وبـأسلـوب يتمتـع بقـدر مـن الجماليـة واالعتمــاد علـــى الصـور غيـ

بمجمـل الشــروط االجتمـاعيــة والثقافيـة واالقتصـاديـة ، التــي تشـكـل أرضيـة 

لهـذه الحيـاة اإلنسانيــة التي يصورها الروبورتاج وهو نوع صحفي يتمتع بقدر  

وشفافيت  األسلوب  جماليـة  من  التأثيركبير  علي  .                                                                         2)ه                      )

فواريل   /- "ميشال  يعرفه  يجعلـك  Michel voirol"و  أن  هدفه  فن   : أنه  على 

ترى وتـسـمـع و تحـس بـمـا سـمعـه و أحـس بـه الصحـفـي نـفسـه ، انـه النــوع 

مـتعــدد الــ حــي   ، استعـراضــي  طـابـع  ذا  الـخـبـر  يكـون  حـينمـا  نخـتـاره  ذي 

  ، لـغــــــــــيره  حــواسه  يغـيــر  للريبورتاج  المعــد  فـالصحـفـي   .... الجــوانـب 

 ( 3) فــهـو ممثـــل للقــــراء و المستــمعين و المشاهدين الغائبين

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

الجامعية،  1 المطبوعات  ديوان  الصحفية،  األنواع  من  نظرية  إقترابات   ، العياضي  الدين  نصر  ـ 

                .                                                                                                                            46ص.1996الجزائر  

 60، ص 1986ـ أديـب خضـور،أدبيـــات الصحافـة ،دمشـق ، مطبعـة الدوادي ،  2

الجزائر  3  ، الجامعية  المطبوعات  ديوان   ، الصحفية  الكتابة  دليل   ، بليبل  الدين  نور  ،    1991ـ 
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فوف " يعرفه بأنه الكتابة الواضحة و   و الباحث السوفـياتي :" خوديا  /-

المباشـرة يـقوم بها شاهد عيان حـول حـدث اجتماعـي أو ظاهرة جـديدة  

، و يحـتاج كاتـب الروبورتاج إلى تـفاصيل ذات مسـتوى فني و جـمالي  

يحكم  بذلك  و  للمـؤلف  انطباعـات شخصيـة  إلـى  و  حـي  أسـلوب  وإلى 

 ( 4)أم ال. على المادة ، إذا كانت روبورتاجا

المصّور/- يقوم  : الروبورتاج  الذي  الروبورتــاج  أنـه  علـى  ويعرف 

بأسـلوب   حية  صورة  تقديم  و  اإلنسانيـة  الحيـاة  تصويـر  على  دائمـا 

كامـل  نقل  علـى  يقـوم  كـما  الصورة،  و  الصوت  على  يعتمد  جميـل، 

الصورة و  الصـوت  طريـق  عن  الجماهيـر  إلى  بيئتـه  و   .الحدث 

ال مقدرات يعتبر  و  الصـوت  بين مقدرات  كتسويـة  المصور  روبورتـاج 

وبيـن   الروبورتـاج  متطلبـات  بيـن  تسويـة  أيضا  وهي  الصـورة 

فيها  تحافظ  التى  التسوية  تلك  التلفزيونية،  التكنولوجيـة  الخصوصيـة 

 (5)الواحدة على األخرى.
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 أنواع الروبورتاج :

 

 :يمكن تقسيم الروبورتاج المصّور إلى

الوصفي /1 النعـــــت  :  الروبورتاج  توظيف  و  الوصف  علـى  النوع  هـذا  يعتمد 

ويكون مفهـوم الترابـط واإلختالف أساسييـن حيث يتجـاوز التوقيـع المنطقـــي ،أي 

و   جذابة  بطريقة  وجوده  وبجوهر  رائحته  و  ولونه  بشكله  للقارئ  الشيء  يقـدم 

يعتمـد   و   ، الموضـوع  أو  المسار  ناحية  من  سواء  منظم  فعل  على مشوقـة،وهو 

األسلـوب المباشر و غير المباشر ، حيث يسمح للصحف بتوظيف كلمـات و أفكـار  

قصـد   يصفـه  لمـا  أبعاد  إلعطـاء  المقصود  الوصـف  لصالـح  الشخصيـات  بعـض 

 .  إحداث تكامل و اإلنتقال في الروبورتاج

)المعمق(  /2 التحليلي  فــــــــي :  الروبورتاج  الصحفي  لتعمق  نظرا  بذلك  يسمى 

واقعـة   مـن  الصحفـي  ينطلـق  حيـث   ، تفسيره  و  الواقع  وعرض  الحدث  معالجـة 

أسبـاب  تحلـيل  الصحفـي  ويحـاول   ، المباشـرة  المالحظـة  تحت  أو ظاهرة  معينـة 

الظاهـرة و استخالص النتائج و تقييـم هـذا النوع باإلمضـاء الشخصـي ،أي يأخـذ  

شكـل و الـتوجـه الـذي يريـده الصحفـي ويعطـي التفسـيرات الخاصـة و المتباينـة ال

المحقق   األسلوب  يأخذ  كما   . ماذا؟   : السؤال  عن  اإلجابة  أثناء   ، عـناألخرين 

 ( 6) الخاصفي التعليق عليه. 

 ويقسم الروبورتاج المصور حسب مدته الزمنية إلى:

القصير  /1 ا  :الروبورتاج  الروبورتـاج  دقيـقـة  هو  عـن  مـدتـه  تزيد  ال  لـذي 

 ونصف،وهو يجيب عن األسئلة:من؟،ماذا؟،متى؟، أين؟ . 

 .دقيقـــة 26دقيقة إلى  12هو الذي يستغرق من  : الروبورتاج المتوسط /2

 

 دقيقة. 45: يستغرق هذا النوع الروبورتـاج الكبيـــر  /3

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  213محمد دروبي ، المرجع السابق  ، ص -6

 



 موضوع الروبورتاج  

الروبورتاج                    بعنوان    موضوع  مصالح  موسوم  دور   :

( ، و قد  19األمن الوطني في التحسيس من مخاطر وباء كورونا )كوفيد  

العوضوع تماشيا و الظرف الراهن الذي تمر به الجزائر  جاء إختيار هذا  

 و العالم ككل ، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد . 

 

مصور                روبورتاج  خالل  من  الموضوع  هذا  عالجنا  لقد  و 

إلقاء   و  اإلنسانية  الحياة  تصوير  في  أهمية  له  الصحفي  النوع  هذا  كون 

المشاه يجعل  و   ، عليها  به  الضوء  يسمع  و  يحس  ما  يسمع  و  يحس  د 

، أن    الصحفي  الى  يعرفــه إضافة  مـا  بتسجيـل  يكتـفـــي  ال  الجمهــور 

شخصيـا عــن الحدث ،بل يبحـث عـن العناصـر اإلضافيــة التي تكملـه 

، وهذا ما يتم تحقيقه من خالل   دون أن يترك أي جانب من دون تحليل

 . هذا النوع الصحفي 

 

نظرا               البحثي   و  بإهتمامي  أوال  ترتبط   ، موضوعية  لدواعي 

بأداء المؤسسة األمنية في الشق التحسيسي و التوعوي المرتبط بمواجهة  

" مع اإلستثمار العلمي و المهني في الظرف 19الوباء المستجد " كوفيد  

ال و  إعالمي الدقيق  عمل  إلعداد  الصحية   األزمة  فرضته  الذي  حساس 

 متواضع يسلط الضوء على مجهودات أسالك الشرطة.

 

 

 

 

 

 



   روبورتاجخطوات إعداد ال

 

الخاصة                الطريق  ورقة  تحديد  تم  المؤطر  مع  جلسات  بعد 

بدقة   الموضوع  للروبورتاج  األساسية   –معطياته    –أطرافه    –بالمحاور 

المقابالت الصحفية     –زاوية المعالجة    –إيقاع األحداث المرافقة أثناء العمل  

إطار األسئلة الصحفية مع تحديد الوسائل    –القصيرة مع الشخوص الفاعلة  

و التجهيزات المناسبة إلعداد عملية المعاينة الصحفية عبر مختلف مراحلها  

 :  مرحلة جمع المعلومات الخاصة بالموضوع/1

ذه المرحلة من أهم مراحل إعداد الروبورتاج و على أساسها قد تعتبر ه 

اليه المشاهد ،   تقديم مادة إالمية ترقى الى ما يتطلع  ينجح الصحفي في 

كون أن الصحفي يجب عليه اإللمام بكل المعلومات المتعلقة بالموضوع  

لبداية مهمته ، و في   له رسم خطة عمل و خارطة طريق  يتسنى  حتى 

ذا جمعنا أكبر قدر ممكن من المعلومات إستعانة بالفاعلين روبورتاجنا ه

في مصالح األمن الوطني و مصالح الصحة و كذا الصحفيين ، إضافة 

هذا   التي عالجت  المجالت  و  الصحف  القنوات و  البحث في مواقع  الى 

 الموضوع من جوانب مختلفة .

األم  لمصالح  التحسيسي  بالجانب  يرتبط  هذا  موضوعنا  ألن  نظرا  ن  و 

أمن والية مستغانم و   أكثر مع مصالح  التنسيق  بد من  الوطني، كان ال 

نخص بالذكر هنا خلية اإلتصال و العالقات العامة التي فتحت لنا أبوابها 

النشاط  المعلومات حول  قدر ممكن من  أكبر  لنا في جمع  و كانت سندا 

على  خاصة  بصفة  يركز  الموضوع  بإعتبار  المجال  هذا  في  التحسيسي 

 نب التحسيسي . الجا

 :  توظيف األحداث/2

في مجال   الفاعلين  األطراف  المستقاة من مختلف  المعلومات  من خالل 

  ، األحداث  بعض  بتوظيف  قمنا   ، المستجد  كورونا  وباء  مكافحة 

كالخرجات الميدانية لعناصر أمن والية مستغانم في حمالتهم التحسيسية  

الميدانيين كمصالح الصحة والحما الشركاء  الى رفقة  المدنية ، ضف  ية 

 ذلك ت الوقوف على العمل الميداني لعمال الصحة داخل المستشفيات . 



 :  خطة النص /3

تم تحرير النص و التعليق وفق ما تم تصويره و إستراتيجية مسبقة ، أين  

تم الحرص على التوافق بين الصور و التعليق الذي حرر من طرفنا من 

للم دقيقة  و  واضحة  صورة  إعطاء  األحداث  أجل  مجريات  حول  شاهد 

 التي تم توظيفها في هذا السياق . 

 :  / التصوير4

كاميرا كانون بالهاتف النقال   تمت عملية التصوير بإستعمال إضافة الى

نظرا لقلة اإلمكانيات ، األمر الذي نتج عنه بعض النقائص و الصعوبات 

خاصة التحكم في زاويا التصوير ، الى أن معظم المشاهد تم تصويرها  

 بكاميرا كانون . 

مقر  أمام  الموضوع  مقدمة  التركيز على  تم  التصوير  بدايات عملية  في 

م لوالية  الوالئي  بعالقة األمن  للمشاهد  أولي  إنطباع  إلعطاء  ستغانم 

و   اإلتصال  خلية  التركيز على  تم  كما   ، التصوير  أماكن  الموضوع مع 

 العالقات العامة إلعطاء مصداقية للمعلومات المستقاة  . 

عملية اإلستجوابات للفاعلين تم تمت في أماكن مختلفة داخل أماكن مغلقة 

تم إس التي  العامة  فيها مواطنين البداء رأيهم  ومفتوحة كاألماكن  تجواب 

 حول العمل التحسيسي الذي تقوم به مصالح األمن الوطني . 

اماكن  الوطني و ذلك في  الميدانية لمصالح األمن  الخرجات  تم تصوير 

مفتوحة و في أزمنة مختلفة وفق رزنامة عمل تم التسطير لها مع خلية  

تصوير محمولة و ثابتة  اإلتصال و العالقات العامة ، و قد كانت عملية ال

 وهذا تماشيا و كل مشهد . 

 :  / المونتاج 5

بعد عملية التصوير ، تم تجميع كل المشاهد و ربطها بالتعليق المناسب  

هذا   إلخراج  مسبقا  رسمه  تم  الذي  التصور  و  الخطة  وفق  وتصنيفها 

الروبورتاج مع األخذ بعين اإلعتبار تسلسل األحداث ، و قد تم اإلستعانة  

الخاصة  بخاصي بوسائلنا  المونتاج  عملية  أجل  من   ) بروميي  أدوب   ( ة 

 دون اإلستعانة بأشخاص آخرين .  



 

 

 خاتمــــــــــة 
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