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  .نظري إلى اإلعالم الجديدمدخل  :الثانيالفصل -2

  .مفهوم اإلعالم الجديد: المبحث األول -2-1

  :مفهوم اإلعالم الجديد -2-1-1

 بني الكومبيوتر التزاوج من تولدت اليت االتصال تكنولوجيات جمموعة أنه إىل ليسرت قاموس حبسب اجلديد اإلعالم مفهوم يشري
 وواضح دقيق وجامع مفهوم على الوقوف صعوبة من وبالرغم والفيديو، والصوت والتصوير الطباعة لإلعالم، التقليدية والوسائل

 اإلعالمية من األشكال كثريا أن املؤكدة احلقيقة أن إال باستمرار واملتطورة املتغرية الديناميكية حالته بسبب اجلديد لإلعالم املعامل
 االتصايل الوسيط من مستخدمي متزايدة أعدادا وتستقطب اإلعالمي، الواقع يف نفسها تفرض بدأت اجلديدة االتصالية واألمناط
 املفاهيم من كثريا مكان واحد، وغريت يف واجلديدة القدمية املختلفة اإلعالمية الوسائل بدمج قامت اليت - االنرتنت- اجلديد

 .واألكادمييني الباحثني عند طويلة لسنوات استقرت اليت اإلعالمية

 بني يف العالقة التحول ذلك هو) لسرت قاموس( السابق التعريف يف ذكر ما على زيادة إليه اإلشارة ينبغي الذي األول فامللمح لذا
 بإعالم" اليوم حمرتفو اإلعالم يسميه ما أو اإلعالم مجاهري عليه نطلق أن ميكن ما إىل اجلماهري إعالم من اإلعالم، ووسائل اجلمهور
 Gate.إعالميا يعرف كان ما بانتهاء ينذر مما القمة، حنو قدما وينحوا االجتماعية الشبكة قاعدة من يبدأ الذي" النحن

Keeper 1( البوابة حبارس(
1

 

 االتصال تقنيات كافة يضم مصطلح هو Digital Media الرقمي اإلعالم أو  New Media اجلديد واإلعالم
 وبالشكل نريده الذي الوقت يف نريدها اليت املعلومات وتبادل واستهالك ونشر إنتاج املمكن من جعلت اليت الرقمية واملعلومات

 كائناً  اآلخرين املستخدمني مع والتفاعل باإلنرتنت، املتصلة غري أو املتصلة) الوسائط( االلكرتونية األجهزة خالل من نريده الذي
  .كانوا وأينما كانوا من

 النشر تضمن واليت الرقمي العامل يف التواصل أشكال: "بأنه اجلديد لإلعالم سي يب جملة تعريف منها خمتلفة أخرى تعريفات هناك
  اإلنرتنت شبكة على أمهية أكثر وبشكل دي يف الدي وأقراص املدجمة األقراص على

 واليت املختلفة اإللكرتوين التواصل أشكال يضم مصطلح: "بأنه اجلديد اإلعالم تعرف أخرى ناحية من أوبيديا ويب موسوعة
  )2(. اآليل احلاسب تقنيات استخدام خالل من ممكنة أصبحت

 ورسوماا، نصوصها بسكون تتسم واليت واالت املطبوعة الصحف مثل القدمي اإلعالم بوسائل املصطلح هذا عالقة إىل وبالنظر
 الربيد الدردشة، غرف والفيديو، للصوت املتدفق النقل العنكبوتية، الشبكة على املواقع: على تشتمل اجلديد اإلعالم وسائل فإن

                                         

��ر�� "ا	���� ا��ا�� و���ءات ا����، ا	��م ����� ط	� ، ���� ��-  -)1(� �������� أ��ل ا���� ، ����  26العدد  ،���� ا����ر  ،! �

 ������  183، ص 2011ا��,ا+� ، ��*() ،ا'��� &	� ا�%�در ����م ا"! ���،�
 .6،ص2011%��� 7) ا��6/�� ا����) ا�1�*) �5& م ا"! �) ، ��ة ،، ور�� ���12 �ا%��م ا���� و���� ا�#�$#� !�د ���0 ��/. ،  - )2(
  



                  للدراسـة النظري اإلطـار                                                                     :الفصل الثاني 

 

32 

 

 مع الرقمية البيانات دمج االفرتاضي، الواقع دي، يف والدي دي السي أقراص اإلنرتنت، إعالنات اإلنرتنت، جمتمعات اإللكرتوين،
  )1(.2"اجلوالة واهلواتف الرقمية والكامريات اهلاتف،

 يف الكومبيوتر استخدامات وأوجه غري املسبوق االتصايل النموذج لفهم التنظري وبدأ الظهور يف اجلديد اإلعالم مالمح وقد بدأت
 التصورات وضع يف وشارك ، له السابقة االتصالية النماذج على بناء اإلعالم اجلديد فهم على املداخل معظم وترتكز ، النظام هذا

 كروسيب وفني نيكوالس نيغروبونيت ومنهم التكنولوجية بالتطبيقات صلة ذات جمالت يف يعملون الذين من إعالم وغريهم أساتذة
  . غريهم تواىل مث ، بافلك وجون

 من اجلديد اإلعالم حول أفكاره Nicholas Negroponteنيغروبونيت  نيكوالس طور : نيغروبونتي نيكوالس أفكار
 ا يتحلى اليت امليزات يطرح وهو New Media Lb MITماسشوستيس  مبعهد اجلديد اإلعالم خمترب يف عمله خالل

 Bits not Atomsالذرات  بدل البتات أو ، بالرقمية املادية الوحدات استبداله” :  سبقه يف مبا مقارنة اجلديد اإلعالم
 أن هي ، أمهية األكثر أما امليزة,  فيزيائي شكل يف وليس الكرتوين شكل يف توصيلها يتم اليت املعلومات محل يف رئيسية كأدوات

 حتقق وقد مجيعا الناس أيدي إىل والدولة الكنيسة ، والقبيلة قادة اتمع يف تتمثل كانت اليت السلطة أسر من خرج اإلعالم هذا
 بتطبيق اليت جاءت االنرتنت بظهور الكاملة مسته واخذ ، التلغراف ظهور عند أيضا وحتقق غوتنربغ ظهور مطبعة عند جزئيا هذا
  ” الناس كل بني اجلمعي االتصال منوذج وحققت مسبوق غري

 األفكار نفس يف مع نيغروبونيت Vin Crosbieكروسيب  فني يشرتك : كروسبي لدى الجديد االتصالي النموذج
 اإلعالم بأن للقول ليصل الكالسيكية االتصالية النماذج خالل والقدمي من اجلديد اإلعالم بني متسلسلة ثالثية مقارنة ويعقد
 هؤالء واحد من كل وأن. البشر من حمدود غري عدد إىل واحد وقت يف تصل أن ميكن الفردية بأن الرسائل يأيت مبا يتميز اجلديد
 .الرسالة هذه يف املتبادل اإلسهام درجة ونفس السيطرة درجة نفس له البشر

 Diana Owen وينأ وديانا Richard Davis ديفيز ريتشارد يضع :الجديد لإلعالم الثالثة التصنيفات مدخل

 اجلديد اإلعالم. جديدة بتكنولوجيا اجلديد واإلعالم . قدمية بتكنولوجيا اجلديد اإلعالم ، هي أنواع ثالثة وفق اجلديد اإلعالم

 راديو إىل ويشريان ، والصحف والتلفزيون اإلذاعة يف الصحفية األشكال من جمموعة إىل يعود األول النوع . خمتلطة بتكنولوجيا
 املسائية والربامج Live Shows احلية األخبار وبرامج Minutes 60 مثل اإلخبارية واالت Talk Show وتلفزيون

 التجديد ويشمل Good Morning America أمريكا اخلري صباح مثل ،املعروفة الصباح وبرامج Night Line مثل ،

 النوع . املوسيقى يف املتخصصة MTV يف يت ام مثل وقنوات Oprah Winfrey أوبرا برنامج منوذج , أخرى حاالت يف،

 الوسائل وهي ، منصة الكومبيوتر على تعمل اليت اآلن نعايشها اليت الوسائل مجيع متثله : جديدة بتكنولوجيا جديد إعالم : الثاين

 تزول فيه : خمتلطة بتكنولوجيا جديد إعالم : الثالث أما النوع . للمعلومات والسريع احلي التبادل حالة إنفاذ من مكنت اليت

 وحدثت Artificial اصطناعية حدودا املختلفة الوسائل أنواع بني الفاصلة احلدود فقد أصبحت , واجلديد القدمي بني الفوارق

 )2(. واجلديد القدمي اإلعالم بني للمنافع وتبادل متاهي حالة ،
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 يتغري اجلديدة اإلعالم بتكنولوجيات اخلاص املشهد إن Pavlik  بافلك جلون بالنسبة : الجديد لإلعالم بافلك مدخل
 الذين واألشخاص ا نتواصل اليت بالطريقة يتعلق ما يف كل راديكاليا تغيريا حتدث وهي,  التكنولوجيات هذه تطور سرعة مبثل

 والرعاية الصحية املالية املصادر خلق إىل الشخصية العالقات بناء من نعيشها اليت احلياة أوجه تغري كافة أا كما,  معهم نتواصل

 توفر ضرورة “ يرى وهو .جديد مبتكر عن يعلن صباح كل ويف تتسارع التكنولوجي التطور خطوات فإن عام كل ويف.  وغريها

 يف تكمن اخلريطة هذه رسم أدوات من وواحدة , اجلديد اإلعالم تكنولوجيات وآثار أبعاد لفهم مفاهيمي وإطار طريق خارطة
 Storage والتخزين  Play والعرض Distribution والتوزيع Production اإلنتاج وهي األساسية وظائفها فهم

متييز  املفيد من لكن االتصال وسائل خطوط بني والتماهي التالقي حاالت بسبب حمدودا يبدو املدخل هذا أن من وبالرغم
 اجلديد اإلعالم لتكنولوجيات املوضحة اخلطوط

    :مظاهر تعدد  تسميات اإلعالم  الجديد 

جيب أن  نقر  يف  البداية بان هذا اإلعالم اجلديد الذي تولد من  التزاوج مابني التكنولوجيا االتصال والبث اجلديدة والتقليدية مع 
الكمبيوتر وشبكاته ، تعددت أمساؤه ومل تتبلور خصائصه النهائية بعد ويأخذ هذا االسم باعتبار انه ال يشبه وسائط االتصال 

  .  ت داخله حالة تزامن يف إرسال النصوص والصور واألصوات التقليدية ،فقد نشأ

 و تدل األمساء املتعددة للتطبيقات اإلعالمية املستحدثة ،كل واحدة ،على أرضية جديـدة هلذا اإلعالم ،فهو اإلعالم الرقمـي    

Digital Media  و الراديـو الرقمـي و    لوصف بعض تطبيقاته اليت تقوم على التكنولوجيا الرقميــة مثـل التلفزيون الرقمـي
غريمها ، أو لإلشارة إىل أي نظام أو وسيلة أو وسيلة إعالميـة تندمـج مع الكومبيوتر،   و طلق عليه اإلعالم التفاعلي 

Interactive Media  و التلفزيون و الراديو   طاملا توفرت حالة العطاء و االستجابة بني املستخدمني لشبكة االنرتنت
  .التفاعليني و غريه من النظم اإلعالمية التفاعليـة اجلديدة

 بالرتكيز على تطبيقاته يف االنرتنت و غريها  Online Mediaو هو أيضا اإلعالم الشبكـي احلـي على خطوط االتصال     

 Cyberمن تعبري الفضاء السيربوين  Cyber Mediaمن الشبكات ، كما يطلق عليه تعبري الوسائط السيربونية 

Space   الذي أطلقه كاتب روايـات اخليال العلمي ويليام جيبسونWilliam Gibson  يف روايته اليت أصدرها  عام

املعروف عربيا بعلم   Cyberneticsو التعبري مأخوذ من علم السيربنطيقا   Neuromancerباسم  1984
شكل املادة، ويصف  -ليس فيزيائيا –التحكم اآللـي و يعين تعبري السايربميديا العامل املصنوع من املعلومات الصرفة اليت تأخذ 

التعبري وسائل التحكم اإللكرتوين اليت حلت حمل األداء بشري و لكنه يستخدم هنا لوصف فضاء املعلومات يف شبكة 
3.نرتنتاال

)1(  
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للداللـة على التزاوج داخله بني الكومبيوتر و   Info Mediaيطلـق على اإلعالم اجلديـد أيضا صفة إعـالم املعلومات      
االتصال و على ظهور نظام إعالمي جديد يستفيـد من تطور تكنولوجيا املعلوماتية و يندمج فيها، و يطلق عليه إعالم الوسائط 

لطبيعته املتشابكة و إمكانية خلقه لشبكة من املعلومات املتصلة ببعضها بوصالت تشعبيـة أو   Hypermediaالتشعبية  

وهنا حنن معنيون مبيزات خاصة بشبكة االنرتنت اليت أعطت ميزة التشعبيـة و الوصالت   Hperlinksوصالت قاطرة 

Links  ملا ينشر أو يبث داخلها.  

حلالة االندماج اليت   MultiMediaاإلعالم املستحدث، إعالم الوسائط املتعددة  كما يطلـق على بعض تطبيقات هذا      
و نالحظ ارتباط بعض هذه األمساء بتطبيقات الكومبيوتر، فبعضها خرج من طبيعة  ،حتدث داخله بني النص و الصورة و الفيديو

الوسيط االتصايل وثالث من خربات ثقافيـة يصعب إجياد تعبري مقابل هلا يف ثقافة أخرى ، كما أن بعض األمساء تشري إىل تطبيق 
للتسميات اليت تنطلق من ميزات شبكة االنرتنت، و جزئي من تطبيقات اإلعالم اجلديد أو إحدى ميزاته كما هو احلال بالنسبة 

بعضها يلم بأطراف أخرى من الوسائل ما يوسع لقـاعدة التعريف و من قـاعدة الوسائل و التطبيقـات و اخلصائص   و التأثري 
  .لإلعالم اجلديد بشكل عام 

  :تعريفات أوليـــة لإلعالم الجديـد

اإلعالم اجلديد بشكل خمتصر و يصفه بأنه اندماج  High-Tech Dictionary  يعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة   
)1(.الكومبيوتر و شبكات الكومبيوتر و الوسائط املتعددة 

4  

اإلعالم اجلديـد باختصار هو جمموعة تكنولوجيات االتصال اليت تولدت من التزاوج بني :  Lesterو حبسب ليسرت     
  )2(.عالم ، الطباعة و التصوير الفوتوغرايف  و الصوت و الفيديو الكومبيوتر و الوسائل التقليدية لإل

  :عرب مدخلني مها  Computing Dictionaryو يعرف قاموس    

أن اإلعالم اجلديد يشري إىل مجلة من تطبيقات االتصال الرقمي و تطبيقات النشر االلكرتوين  على األقراص  بأنواعها املختلفة  / 1
و االنرتنت ،و هو يدل كذلك على استخدام الكومبيوترات الشخصية و النقالة باإلضافة إىل تطبيقات و التلفزيون الرقمي 

الالسلكية لالتصاالت واألجهزة احملمولة يف هذا السياق ، و خيدم أي نوع من أنواع الكومبيوتر على حنو ما تطبيقـات اإلعالم 

إذ ميكن  تشغيـل الصوت و الفيديـو يف الوقت الذي ميكن    Digital Convergenceاجلديـد يف سيـاق التـزاوج الرقمي 
  .فيه أيضا معاجلـة النصوص  و إجراء عمليات االتصال اهلاتفي  و غريها مباشرة من أي كومبيوتر 

                                         

-  Definition for New Media , High-Tech Dictionary . )1 (
avril 2014. >  Accessed:http://www.computeruser.com/resources/dictionary/dictionary.html  

(2)- Dr. Paul Martin Lester , California State University 

>  Accessed: avril 2014.http://commfaculty.fullerton.edu/lester/curriculum/newmedia.html 
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بإمكانية املفهوم يشري أيضا إىل الطرق اجلديدة   يف االتصال يف البيئة الرقميـة مبا يسمح للمجموعات األصغر من الناس / 2
االلتقاء  و التجمع على االنرتنت و تبادل املنافع و املعلومات ،و هي بيئة تسمح لألفراد  و اموعات بإمساع  صوم و صوت 

)1(.جمتمعام إىل العامل أمجـع
5  

زة أجه: " تعبري اإلعالم اجلديـد بأنه يشري إىل Condensed Net Glossaryو يعرف قاموس االنرتنت املوجز     
اإلعالم الرقميـة عموما ، أو صناعة الصحافة على اإلنرتنت ،ويف أحيـان يتضمن التعريف إشارة ألجهزة اإلعالم القدميـة ، وهو هنا 

 " .الطباعة، التلفزيون، الراديو، السينما: تعبري غري انتقاصـي يستخدم أيضا لوصف نظم إعالمية تقليدية جديدة 

– Pointإلعالم التقليدية على نظام ثابت و معروف إما بطريقة االتصال من واحد إىل واحد و بينما يقوم مبدأ وسائل ا   

to-point و مثال على ذلك االتصال باهلاتف أو من واحد إىل الكثريين ،Ponts-to-Many  و مثال على ذلك
تبطة االنرتنت ، فغن هذا النمط تغري بشكل التلفزيون و الراديو أما يف حالة اإلعالم اجلديد،  ويف تطبيقاته املختلفة،خاصة املر 

  (2)". جذري ، فقد مكنت االنرتنت من الوصول إىل كل األشكال احملتملة من نقاط االتصال

ما هو اإلعالم اجلديد ؟ و يبين إجاباته على :الذي يقرأ أوال بعدم وجود إجابة  وافية وقاطعة للسؤال   Jones*و يعرفه جونز 
اإلعالم اجلديد هو مصطلح يستخدم لوصف أشكال من أنواع االتصال اإللكرتوين أصبح ."  مرحلة نشوءأن هذا اإلعالم هو يف

إىل  -ممكنا باستخدام الكومبيوتر كمقـابل لإلعالم القديـم اليت تشمل الصحافة املكتـوبة من جرائـد و جمالت و تلفزيون و راديـو

 .  Staticو غريها من الوسائل الساكنة  -حد ما

بني اإلعالم احب الرسالة و مستقبلها، و مع ذلك فإن الفواصل ، صتميز اإلعالم اجلديد عن القدمي خباصية احلوار بني الطرفني وي

  (3).ه و مراجعته ليلتقي مع اجلديـد يف بعض جوانبهاجلديد و القدمي ذابت ، ألن القدمي نفسه أعيد تكوينه و حتسين

كـل أنواع اإلعالم الرقمـي الذي يقدم يف :" تعريفا عمليا لإلعالم اجلديد بأنـه   Sheridanة التكنولوجيان وتضع كلية شريدي
د و الكيفية اليت  يتم ا بث مادة اإلعالم اجلديشكل رقمي و تفاعلي ، وهنالك حالتني متيزا اجلديـد من القديـم حول الكيفية اليت

اج النص و الصورة و الفيديـو و الصوت مع بعضها البعض ،فضال عن اندم، فهو يعتمد على يتم من خالهلا الوصول إىل خدماته 
ة اإلنتاج و العرض ، أما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيسي اليت متيزه و هي أهم استخدام الكومبيوتر كآليـة رئيسية له يف عملي

  :مساته على ذلك ، ميكن تقسيم اإلعالم اجلديـد إىل األقسام األربعة التالية

ة ،ومميزات غيـر مسبوقد كليا بصفات و تطبيقاا ،و هو جدي  Onlineد القائم على شبكة االنرتنت اإلعالم اجلدي -
 .وعة من تطبيقات ال حصر هلاهو ينمو بسرعة و تتوالـد عنه جمم، و 

                                         

 
- Définition: New Media . Computing Dictionary)1( 

>  Accessed: avril 2014. ary.com/new+mediadictionary.thefreediction-http://computing   
> Accessed: avril 2014. http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.htmlNew Media <  -(2)    

  .ا��د�د  ا"�!ما��د�د ور��س 
#ر�ر  ا"�!م� ����و و�ؤ�ف �و�و��  ا���وىا��رو���ور �
�ف �و�ز ھو ر��س ��م ا�
	�ل ������  *
(3)- Steve Jones , Encyclopedia of New Media : An Essential Reference to Communication and 
Technology . SAGE Publications. 2002. 
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ينمو بسرعة و ا ة ، مبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب و الصحف و هو أيضاإلعالم اجلديد القائم على األجهزة احملمول -
دة من التطبيقات على األدوات احملمولة املختلفة و منها أجهزة اهلاتف و املساعدات الرقميـة تنشأ منه أنواع جدي

 .اة و غريهالشخصيـ

ون اليت أضيفت إليها ميزات جديـدة مثل التفاعليـة و الرقميـة و مثل الراديو و التلفزينوع على منصة الوسائل التقليديـة  -
 .تجابة للطلباالس

، و يتم تداول هذا النـوع ، أما شبيكا أو بوائل احلفظ   Offineم على منصة الكومبيوتر اإلعالم اجلديد القائ -
 .املختلفة مثل األسطوانات الضوئيـة وما إليها، و يشمل العرض البصريـة و ألعاب الفيديـو و الكتب إلكرتونية و غريهــا

ت املختلفة يبـدو يل استحـالة وضع تعريف شامـل عن اإلعالم اجلديـد لعدة أسباب ، تبدأ بأن هذا من خالل جمموعة التعريفـا     
اإلعالم هو يف واقع األمـر ميثل مرحلة انتقاليـة من ناحية الوسائل و التطبيقات و اخلصائص اليت مل تتبلور بشكل كامل وواضح ، 

ـدا يصبح قديـما يف اليوم التايل، وإذا ما أردنا وضع تعريف لإلعالم اجلديـد بناء  فهي ما زالت يف تطور سريـع ، وما يبدو اليـوم جدي
كل الوسائل اجلديـدة فهي بالتأكيـد ستكون قديـمة مبجرد ظهور مبتكرات جديـدة ،و هذا  مدعاة لصعوبـة وضع تعريـف صارم من 

موعـة اخلصائص اليت متيز اإلعالم اجلديـد فهناك  شبه هذا املدخل حتديـدا فيما خيتلف الوضع إذا مت وضع تعريف بناء على جم
  .اتفاق على مجلة خصائص يتصف ا هذا اإلعالم ، سنفصل فيها الحقا

و لكن ميكن أن خنلص من مجلة التعريفات املختلفة األوليـة إىل شبه اتفاق  بأن فكرة اجلدة ميكن استقراؤها من أن اإلعالم     
ن التنـوع يف األشكال و التكنولوجيا و اخلصائص اليت محلتها الوسائل املستحدثة عن التقليديـة خاصة اجلديـد يشيـر إىل حـالة م

و مها تأتيان كنتيجة مليزة رئيسية   Customizationو التخصيص  Individualityفيما يتعلـق بإعالء حاالت الفرديـة 
اسع النطاق و هو ذه الصفـة وسم اعالم القرن العشرين ،فإن هي تفاعلية ، فإذا ما كان اإلعالم اجلماهريي   و اإلعالم و 

اإلعالم الشخصي و الفـردي هو اعالم القرن اجلديـد ، فاالنرتنت هي واحدة من أدواته جعلت يف مقدور  أي إنسان البحث عن 

6 يريد يف الوقت الذي يريد األغنية و الربنامـج التلفزيوين و الفـيلم السينمـائي و املعلومات الصحفيـة و العلميـة اليت
(1) 

 فبعض تطبيقاته بعيدة كليـا عن املبادئ اليت تقوم عليه  و لكننا جيب أن نتفـق بأن اإلعالم اجلديـد ليس انرتنت فقط ،    

                                                               .تكنولوجيا االنرتنت 

  .الجديد اإلعالم أشكال :الثانيالمبحث  – 2- 2

 :االنترنت  -1- 2-2

 إيسرت احلايل العصر على تسمية أطلقتها وهي ؛)يالرقم للعصر (املميزة األساسية السمة استخدامها نطاق واتساع االنرتنت تعترب
 اهلائلة التطورات أدت فقد بعيد حد إىل صحيحة وهذه التسمية االلكرتونيات صناعة شركات من عدد رئاسة تتوىل اليت دايسون

 احلصول يسهل رقمية معلومات إىل املختلفة املعرفة فروع معطيات حتويل إىل إمكان واملعلومات االتصال تكنولوجيا يف واملتالحقة

                                         

 8، مرجع سبق ذكره ،ص +� و0.1�.2 ا�/���ا	��م ا���� درا�� �� ��ا0�2 ا�*,&	�س �>�(; ��دق، .د -)1( 
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7.قصري وقت ويف جدا زهيدة بتكاليف واستخدامها عناء، بغري آلخر جهاز من ونقلها وختزينها واسرتجاعها عليها
 الثورة هذه )1(

 خاصة جلية االنرتنت بصمة وهنا تبدو " املعلومات جمتمع" اسم الصناعية بعد ما تمعات منحت االتصال تكنولوجيات يف
  )2(هذا احملتوى  إىل بالوصول تسمح اليت أدواا وقدرة تنقله، الذي حمتواها يف

 يقول كما " االنرتنت من قطعة ميلك باالنرتنت متصال ميلك كمبيوترا من تعاونية فكل فوضى ابأ البعض وصفها حبيث

 األورويب االحتاد من وبلدان نامية بلدان األغلب يف ومتثله آخر رأي هناك العاملية، لكن الشبكة آباء أحد "سريف فنتون"
 األمم وصاية حتت اجلهة هذه تكون ،اشؤو  إلدارة دويل متثيل ذات مركزية جهة إىل حتتاج شبكة االنرتنت، أن إىل يذهب
  )3(.املتحدة

يف العقد األخري من القرن العشرين ، ونظرا حلداثتها وارتباطها بشكل وثيق بالتقنيات  كان  بشكل مجاهريي اإلنرتنتر شبكة و ظهو 
أغلب التعريفات واملفاهيم اليت اوردها  اقتصرتاملستحدثة ، واملتالحقة ، فقد أختلف الباحثون حول مفهومها احلقيقي ، وقد 

الوصف دون أن يتعدى ذلك إىل أخالقيات أو ضوابط املمارسة أو حىت طبيعة مستخدمي الشبكة الباحثون لشبكة اإلنرتنت على 
، إضافة إىل كون الباحثني الذين حاولوا وضع تعريفات لإلنرتنت تناولوا الشبكة حسب طبيعة استخدامهم هلا أو حسب اال 

  .الذي تتم دراسته 

تبط باملستخدمني هلا واخلدمات اليت تقدم من خالل هذه الشبكة والتقنيات بناء على ذلك ميكن القول أن تعريف اإلنرتنت ير 
إن تشعب اإلنرتنت وأتساع دائرة أستخدامها أسهم يف تعدد تعريفاا ، ويرى "املستخدمة لتأمني هذه اخلدمات ، ويذكر الدناين 

الذي يريد تعريفها ، حيث يرى مسيث ومارك جيتس أن تعريف اإلنرتنت يعتمد على عمل ، وحاجة الشخص .ريتشارد ج

ويقول تيم برينريز وهو مؤسس اإلنرتنت يف مقال (4)8 ."املستخدم العادي اإلنرتنت بشكل خمتلف عن مايراه املهين أو املهندس 
إن وضع تعريف لإلنرتنت يعد عملية تشبه الفرق بني الدماغ والعقل ، فبإكتشاف اإلنرتنت جتد أسالكا (  1993نشره عام 

 (5) "وكمبيوترات ، أما بإستعراض الشبكة نفسها فستجد شىت املعلومات 

  :االجتماعية الشبكات - 2- 2-2

املشرتكني اآلخرين يف  ومعينة، م حمددة مواضيع حول والكتابة امللفات ملستخدميها بإرفاق اإلمكانية الشبكات هذه تتيح
 ما املطروحة فيها وهذا املواضيع على التعليق إمكانية تتوفر االجتماعية املواقع كل املشرتكة ففي مصاحلهم وختدم الصفحة نفس

  .واالهتمام واالختصاص عنهم كاملهنة شيء وكتابة بأنفسهم التعريف بعد للمشاركة الشبكات تلك زائري يدفع

                                         

�+اط�� ا26�+ة ا���'� ا%4$+34 ،ز�� أ�� أ<�� -)1( #��� ��   30ص ،  2003د���	� ا�C��D، ،  541ع ا���)، ���� ،ا�+�#
)2( - Semra Halima ، la communication de l’IST à l’université ، un enjeu pour le chercheur à l’ère de la 

société de l’information , revu de sciences humaines ,n° 25, université du Constantine, juin 2006 , p 79 . 
  18ص ،  2006د���	� ، ا�C��D ،  �19دا� ا���)، ا���) ����، ا$4%+34 :9) �8 ، ا����D) و��� - )3(

	� ا���ر�ت��د ا��(ك رد��ن ا�د���& ،  -)4( �� �  111ص 2003، ا�ط��� ا.و�- ، ا�,�ھرة ،دار ا�*�ر  ا�وظ�� ا����

 53ص �2003�
�� ا� روق ، �دة  ا���م ا��دم وا���م ا��دد،��ود 	��2 ��
ب ، _   )5(

 



                  للدراسـة النظري اإلطـار                                                                     :الفصل الثاني 

 

38 

 

 بني املسافات قرب ,افرتاضي إلكرتوين فضاء يف البشر بني االجتماعي لالتواصن م نوعاً  األخرية السنوات يف العامل دهشفقد  
 لالتواص شبكاتب الناس بني لالتواص نم النوع ذاومسى ه ،الثقافات بني وزاوج احلدود وألغى الشعوب

 دورا العامل يف والطبيعية السياسية األحداث ولعبت،قنيلاملت نم واسع ورهجبم واستأثرت الشبكات ذهه وتعددت االجتماع

 النصية لوالرسائ السريعة األخبار لإيصا يف الشبكات ذههل أيضاً  لالفض كاف لوباملقاب ,الشبكات ذهف التعريبارزا يف 

 .الشبكات ذهه وانتشار رةهش يف ساعد الذي األمر، األحداث لكت نع ومقاطع الفيديو

 تبادل به يُقصد واسع مصطلح وهي اجلديد، اإلعالم لتقنيات األبرز الصورة االجتماعية الوسائط أو الشبكات هذا وتعترب

  .الناس بني التفاعل وخلق أجل احلوار من االنرتنت شبكة عرب املضامني

 والفيسبوك ، Wiki الويكي مثل عديدة مواقع جبانب واملنتديات املدونات يف االجتماعية الشبكات أهم وتتمثل

Facebook ، وتوتري Twitter واملشاركة يف التفكري االجتماعي الفكر لدعم الكربى الشركات قدمتها اليت والتطبيقات 

  مواقع وكذلك ، املشرتكةالعروض  وتنفيذ والكتابة اجلمعي بالتحرير اهتمت اليت وياهو جوجل، مثل مواقعها مستخدمي مع

 مايسيب مثل االجتماعي التفاعل مواقع وأيضاً  .تعاوين بشكل تتم اليت املكتبية التطبيقات جماالت يف  Ajax أجاك

Myspace  مثل للغري إرساهلا و عرضها إعادة و الصور وختزين خدمات ومواقع Flickr مثل الفيديو مقاطع ونشر 

 بني والنشر املشاركة تبادل مع فرديا اهتماما جتد اليت والتقنيات اخلدمات من وغريها ، YouTube يوتيوب

 )1(9املستخدمني

 أعمال مثل صداقات، حمددة عالقات ضمن بعضهم مع يتواصلون الذين الفاعلني من جمموعة من الشبكات هذه وتتكون

 ينهمب فيما األعضاء تفاعل استمرار خالل من الشبكات هذه وجود على احملافظة وتتم وغريها، معلومات تبادل أو مشرتكة

)2( 

 

 

                                         

�+ ?<�9ت ا�$�ا�= ا%>$#��� �#; ���2 ا���>�ر ،  -)1( @ !�A#< 8ر�� 7) ا����� ا'��د���� ،) ����?�� �!�����EF �( ، ا�#$�
  .1،ص 2011،ا��ا*��رك

- Amy Y. Chou, David C. Chou. (2009).Information System Characteristics and Social Network Software,p336)2(  
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 10 االنترنيت عبر االجتماعية الشبكات تطور يوضح : (1) شكل                                 

 

                                         

Danah m. boyd, Nicole B. Ellison.op cit.
 )1(- 
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 : الفايسبوك موقع - 1

 قاعدة فقط وإمنا أصبح اجتماعيا منتدى ميثل ال وهو االجتماعي، التشبيك مواقع أهم من واحدا "الفايسبوك" موقع يعترب

 )1( يشاء ما بواسطتها يفعل أن شخص أي بإمكان سهلة تكنولوجية
11 

 على "فايسبوك  " dictionary of media and communications واالتصال اإلعالم قاموس ويعرف
 وضع وقد profilesاخلاصة  الصفحات نشر ويتيح 2004عام  أسس االجتماعي بالتواصل خاص موقع" أنه
 ."األشخاص كل ليشمل اتسع لكنه واملوظفني التدريس وهيئة اجلامعة طالب خلدمة البداية يف

 فكرة .العامل يف ملياردير أصغر بعدفيما  أصبح لذي زوكربريج مارك" هارفارد طلبة ألحد بسيطة كفكرة فيسبوك بدأ
 طلبة خالله من جيمع بسيط انرتنت موقع بإنشاء تقضي كانت "زوكربريج"

 وبالفعل،التخرج بعد بينهم الروابط على واإلبقاء الطلبة بني التواصل تعزيز بغية تعارف شبكة شكل يف هارفارد
 من اليوم ليصبح ا كبري جناحا حقق املوقع انطالق ومع 2004 فيفري 4 يف النور رأت اليت هذه فكرته جسد
  .اإلطالق على استخداما وأكثرها االجتماعية الشبكات مواقع أهم

 وتشري مستخدم، مليون 800 حوايل 2011 جويلية غاية إىل العامل يف النشطني "الفايسبوك"مستخدمي عدد بلغ

 ومتوسط يوميا، "الفايسبوك إىل  50% يدخل ،"الفايسبوك" يف حساب ميلكون العامل سكان من  11% أن اإلحصائيات

 تطبيق مليون 20 أنه اإلحصائيات وتشريصفحة  وجمموعة  مشرتك ا  80 و 130 الواحد للمستخدم األصدقاء عدد

 )2( فقط ثانية 60 ،وخالل"الفايسبوك" يف يوميا يسجل

 تعليقات يضع مستخدم أالف  - 510   

  حالة ألف 293 حتديث يتم - 

  صورة ألف 163 حتميل يتم - 

 الشهر يف مشاركتها يتم حمتوى قطعة بليون  -30

 النوم من استيقاظهم مبجرد "الفايسبوك" صفحة يفتحون سنة 34 و 18 بني هم أعمار ترتاوح الذين املشرتكني من  %50

. 

                                         

��ت وا����1= ا�#��ھ�) ا���� ا	��م��دق �>�(; &	�س - 1�>B$21  ،ص ، 2008 ا���وق ، ،وا� 

2-Marcel Danesi.(2009) :Dictionary of media and communications, M.E. Sharpe, New York,p117 
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 ؛االنرتنيت على االجتماعي التواصل شبكات متابعة يف املتخصص Socialbacker.com  موقع إحصائيات وحسب
 مليون 157 من بأكثروذلك  "الفايسبوك" مستخدمي عدد حيث من القائمة أول يف األمريكية املتحدة الواليات تأيت

 العريب العامل يف أما مشرتك، مليون 35 من بأكثر الربازيل مث مشرتك مليون 41 من بأكثر واهلند اندونيسيا تليها مستخدم،

 يف اجلزائر تليها ماليني 4 من بأكثر واملغرب السعودية مث مشرتك ماليني تسعة فاق مستخدمني بعدد القائمة مصر فتتصدر
 .مستخدم مليوين من بأكثر واإلمارات تونس مث مستخدم ماليني الثالثة يقارب مبا الرابعة املرتبة

 2 الجزائر في "الفايسبوك" موقع إحصائيات*

من  للفايسبوك دخول ارتفاع نسبة اجلزائر يف سجلت 2014 عام بداية ومع أنه socialbacker.com موقع  كشف
 مستخدمي إىل بالنظر  60.32% وب اجلزائر يف السكان بعدد مقارنة  8.20% اكثر من ب قدرت اهلواتف  الذكية 

 .األنرتنيت

 الذكور عدد أن املوقع ذات وأشار ،  " :Number of Fans 430808360الفايسبوك "معجبني  عدد بلغ حيث

 اإلناث عدد بلغ حني يف  70% الذكور عدد بلغ حيث اإلناث عدد من أكثر "الفايسبوك" يستخدمون اجلزائريني الذين
.%30

  

)1(اشهر الماضية  3يوضح ارتفاع نسبة الدخول الى الفيسبوك من الهواتف الذكية خالل ) : 2(الشكل رقم 
12  

                                         

28/04/2014  accéder le statistics/algeria-http://www.socialbakers.com/facebook
 

 -)1( 
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 )1( والسن الجنس حسب الجزائر في "الفايسبوك" استخدام إحصائيات يبين ) 2( شكل

 24 إىل 18من لفئة كان األكرب اإلستخدام أن املوقع نفس فكشف السن حسب "الفايسبوك" استخدام احصائيات أما

 2014  جانفي  "إحصائيات".عاله أ املخطط ذلك يوضح كما العمرية، الفئات بقية بني النسب تتفاوت فيما سنة

 يوميا يستميل يوما مما بعد يوما خدماته تطور مع خاصة مجاهريية االجتماعية الشبكات أكثر من اليوم "الفايسبوك" ويعترب

 .املشرتكني من مزيدا

 .Twitter تويتر موقع - 2

 ارمو وأق ئهم أصدقا مع اتصال على للبقاء العامل أحناء مجيع يف الناس ماليني يستخدمها اجتماعية شبكة هو "تويرت" موقع

 و حرفا 140 إىل تصل قصرية رسائل بنشر "تويرت واجهة وتسمح النقالة، اتف و تر الكمبيو أجهزة خالل من العمل زمالء
 هذا غ يبل احلالة هذه ويف الشخصيات ألحد متابعته يعلن للمستخدم أن وميكن املوقع، مستخدمي طرف من اءا قر ميكن

)2(    جديدة مشاركة وضعت قد الشخصيات هذه ذاإ ما حال يف الشخص
13 

                                         

28/04/2014  accéder le statistics/algeria-http://www.socialbakers.com/facebook- (1) 

- Bernardo A. Huberman and al (2008): Social networks that matter: Twitter under the microscope, (2) 

Social Computing Lab, Cornell University, [online] 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1313405&http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstr

ac t_id=1313405 
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 حيث اآلن حيدث ماذا" واكتشاف مبشاركة تسمح العامل أحناء مجيع يف الناس من مدعومة آنية معلومات شبكة تويرت وميثل 

  (1)الفور على العامل عرب املاليني إىل تنتشر اإلجابة اآلن وجيعل حيدث ماذا : السؤال واجهته يف املوقع يطرح

 األنرتنيت على من املعلومات عدد بنشر تسمح اليت االجتماعي لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات بني من "تويرت" موقع ويعد

 مثل الكربى األحداث حول وتنظيم املعلومات نشر يف برز مصغر تدوين موقع "تويرت" ويعترب رمسية، وغري رمسية مصادر من

   2009  عام  اإليرانية االنتخابات واحتجاجات العام نفس يف األمريكية الرئاسية واالنتخابات 2008 كاليفونيا حرائق

 الواردة تدفق ملعلومات استقبال من املستخدمني ميكن حيث املختلفة اإلعالم وسائل نظم من جزءا "تويرت" أصبح ولقد )2(

 ) 3(.اإلعالم وسائل كل من

 هذا يف مستخدم مليون 106 من أكثر هناك فإن اخلامسة تأسيسه ذكرى يف "تويرت" موقع نشرها اليت اإلحصائيات وحسب

 140 ب" تويرت" على املشاركة حروف عدد حتديد مت حني ويف .يوم كل مشرتك ألف 300 ب يتضاعف عدد املوقع؛

 وينشط الدقيقة يف تغريدة 460 أي التغريدة اليوم tweet" يف تغريدة مليون 55 من أكثر يرسلون مستخدميه فإن حرفا

 املوقع هذا مستخدمي من  20 %فإن اإلحصائيات وحسب نفس واجلمعة، اخلميس يومي خالل خاصة "تويرت" مستخدمو

 على حساب فتحهم منذ تغريدة وال ينشروا مل املستخدمني من 41%أن حني يف اليوم يف أكثر أو تغريدات 10 ينشرون

 .املوقع

 

 "Tweets"  التغريدات عدد تضاعف يوضح) 3(شكل 

                                                                                                                               

(1)- Jeffrey Bellin. ( 2012): Facebook, twitter, and the uncertain future of present sense impressions , 

University of Pennsylvania Law Review,Vol.160, p 331  
(2) -Alfred Hermida .(2010): Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism, Journalism Practice, 

Vol.4, (3), pp. 297-308 

(3)- Alfred Hermida .op cit 
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 14.م .Flickrفليكر موقع

 يف كبري املوقع بشكل ويستخدم األنرتنيت، على الفيديو ومقاطع الصور بتبادل خاص اجتماعي موقع هو "فليكر" موقع
  .العامل إىل التقطوها اليت نقل الصور يف يرغبون الذين اهلواة أو اخلرباء طرف من وكذا األصدقاء، بني الشخصية الصور تبادل

 لعبة بتأسيس كورب لودي شركة بواسطة 2004 فيفري يف "فليكر" موقع تطوير مت ludicorp الشركة قامت أن بعد

 لتبادل قاعدة أكرب إىل اليوم ليتحول قائما ظل "فليكر" مشروع ولكن اللعبة على التخلي مت مث األنرتنيت على عمالقة مجاعية

 بتنظيم ملستخدميه املوقع هذا ويسمح  وفلكر كورب لودي شركة بشراء "ياهو" شركة قامت 2005 مارس ويف .الصور

 .معا كليهما معينة صفات يف تشرتك عامة جمموعات أو شخصية كمجموعات صورهم

 ووصف املفاتيح، بتعديل كلمات للمستخدمني ليسمح"فلكر" حساب يف املوجودة الصور بتنظيم يقوم فهو املنظم برنامج أما

 خريطة على صور وإضافة جمموعات عامة يف الصور وإضافة شخصية جمموعات يف الصور ضافةإ أو وتنظيم الصور،

 )1(للزائرين  عام بشكل الصور حفظ خدمة "فلكر" ويوفرللعال

  Youtube: اليوتيوب موقع

 موقع اعتباره إىل اآلراء بعض متيل حيث ال، أو اجتماعية شبكة املوقع هذا كان إذا وما "يوتيوب" موقع حول اآلراء اختلفت

 يف معها الشرتاكه نظرا االجتماعية الشبكات مواقع من كنوع تصنيفه أن غري  video sharing siteالفيديو  مشاركة
اليت يقوم ا يف جمال نشر الفيديوهات  ة لألمهية الكبري نظرا املواقع هذه كأهم عنه نتحدث جعلنا اخلصائص من عدد

  .واستقبال التعليقات عليها ونشرها بشكل واسع 

 يف املتخصصة هم موظفني ثالثة بواسطة 2005 عام من فرباير من عشر الرابع يف مستقل كموقع "يوتيوب" تأسس
 أنيف حني  pay pal اإللكرتونية شركة التجارة يف يعملون الذين كرمي جاود والبنغايل تشني والتايواين هرييل تشاد األمريكي

 الذي "يوتيوب" ظهور يف احلقيقي الفضل ليصبح .رد ستانفو كلية من علمية درجة على للحصول رفقاءه ترك كرمي جاود

)2(.احلايل الوقت يف الويب عامل يف الكيانات أكرب أحد تكوين يف جنحا اللذان اآلخرين للثنائي اليوم نراه
15

  

 

 أو فضائح من تضمنه وما األخالقي للنظام خمالفة من املوقع تضمنه ما بسبب البلدان من كثري يف "يويتوب" موقع منع لقد

 يوتيوب موقع كشف حيث مستخدميه  عدد تزايد مينع مل هذا لكن.البلدان هذه يف احلكومات أو مهمة لشخصيات ساءةإ
 يتم اليت الفيديوهات  ساعات عدد ارتفع  2011 يف أنه مفادها اإلحصائيات من عدد عن السادسة تأسيسه ذكرى خالل

                                         

��ت وا����1= ا�#��ھ�) ا���� ا	��م، ��دق �>�(; &	�س  - (1)�>B$8 ���9 ،وا�	21ص ذ��ه، !   
 

  .194 ص ،2011ا'ردن ،، 1ط ،����� وا+I دار ،ا%�9$+و4�� وا�.:��� ا���� ا	��م..ا�����) ���2 ا��زاق &	� - (2)
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 املوقع مشاهدي عدد ارتفاع جانب إىل 2010 عام ساعة 35 كان أن بعد الدقيقة يف ساعة 48 إىل املوقع على تنزيلها

 )1(.وم الي يف مشاهد بليون 3 إىل

 

 )2( الدقيقة في تيوب يو على تنزيلها يتم التي الفيديوهات ساعات تطور يوضح (4 )شكل

 الشبكة أن من وبالرغم كبرية ية مجاهري هلا أصبح االجتماعية الشبكات أن اإلحصائيات هذه خالل من مما سبق و نالحظو 

باإلعالم   اليوم الناس اهتمام يعكس ما وهذا كبري بشكل تضاعف منياملستخد عدد أن إال اإلنشاء حديثة االجتماعية
 16.يوم االجتماعية كل الشبكات تتيحه الذي اجلديد

 

 )1(  والجنس السن حسب العالم في االجتماعية الشبكات مستخدمي عدد تزايد يوضح) 5( شكل

 :صحافة المواطـن أو الصحافة البديلة -2-3- 2

                                         

)1( -  ، ,�,� K:��� ا�#�اط8 إ��اھ��ر �Aا�; �+�= وظ ��، ���� اOذا&�ت ا����� ، ا��د   دور و��1= ا%��م  ا����ة  �� !:�ل ا�#$�
  47،ص

(2)-New youtube statistics :25 may 2011, earchenginewatch.com/article/2073962/New-YouTube-Statistics  

48-Hours-of-Video-Uploaded-Per-Minute-3-Billion-Views-Per-Day   
 2012-for-statistics-media-social-http://www.thesocialskinny.com/100-  )3(  
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كفـرد من أفراد مجهور وسائل ) أو املواطن العادي( هو مصطلح يشري إىل ذلك النشاط  الذي يقوم من خالله املستعمـل      
اإلعالم ، بإنتاج مضمون إعالمي و معاجلته و نشره عرب تقنيات اتصاليـة متعددة ،و ميكن هلذا املضمون أن يكون نصيا أو 

كون متعدد الوسائط ، ويف الغالب ينشر عرب تطبيقات االنرتنت االتصالية ، كاملدونات ، مواقع بصريـا ، أو ي –مسموعا أو مسعيــا 
و ميكن كذلك أن ينشـر عرب      ، ....بث الفيديو ، املواقع االجتماعية ، منتديات احملادثة االلكرتونية ، كاملوسوعـات التشاركيـة 

  .  نيـة أو اإلذاعيـة ،و عرب املواقع االلكرتونية التابعـة لوسائل اإلعالم بصفة عــامةوسائل اإلعالم التقليديــة ، كالقنوات التلفزيو 

حافة ، وهم يقابلون صواة، و املستعملني العاديني ،أي غري املمتهنني للاهلو عمومـا جند أن رواد صحافة املواطن من األفراد 
  .إعالمية كالتلفزيـون و الراديو و الصحفالصحفيني احملرتفني الذين ميتهنون الصحافة ، يف مؤسسات 

أي يشارك يف مضموا مواطنون متطوعون من عـدة " تشاركية "و صحافة املواطن ختتلف عن الصحافة التقليدية يف كوـا      
ما هو احلال يف أماكن ،ألهداف غري رحبيـة و غري جتاريـة يف الغالب ، وال يتقاضون أجـورا باعتبارهم صحفيني ميتهنون الصحافة ك

  )2( .كمقابل للصحافة املهنيـة التقليديـة السائـدة " صحافة املواطن " الصحافة التقليدية ،و لذلك يستخدم مصطلح 

 مجع عملية يف حيا دورا خالله يلعبون للمواطنني نشاط : هي املواطن صحافة فإن ويليس وكريس برومان شاين حبسبو 

 تستجيب ملتطلبات ومستقلة ا وموثوق دقيقة مبعلومات اإلعالمية الوسائل مد بنية تتم املشاركةوهذه  ,األخبار وحتليل وحترير

 نعهدها مل صحافة هي ,الذهبية للصحافة احلقبة بداية يف حنن هكذا اإلعالم حنن موقع يف ديباجة الباحثان ويقدم الدميقراطية

 حبلول املواطنني بواسطة سيتم الصحفي اإلنتاج من باملائة مخسني املستقبليات أن جمال يف اخلرباء من الكثري تنبأ وقد قبل من

 اإلعالم خالل احلميمة من ا صلتهم وكانت األمريكيني على مرت هامة أحداث ثالثة بني غيلمور دان ويقارن 2021 عام

 مات 1963 عام ويف .حينها الوقت سيد وكان الراديو روزفلت فرانكلني الرئيس مات 1945 عام ففي خمتلفة بتطورات

 نيويورك يف الربجني اار سبتمرب            11 ويف الراديو مع حاضرا وكان التلفزيون داالس يف مقتوال كيندي جون الرئيس

 كان بل ،لوحدهم التغطيات سوق يف احملرتفون الصحفيون يكن ومل ,معه االنرتنت كانت فقد ,التلفزيون وحده يكن ومل

 يف املختلفة وكتابام املنتديات وتعليقام يف االلكرتوين الربيد يف ورسائلهم بكامريام األحداث يغطون أيضا , املوطنون
)1( املدونات

 17  

  

  

 18:  (les blogs) المدونات اإللكترونيـة -1

بأساليب خمتلفة  يقرتب معظمها لألسلوب و مؤسسات و مجاعات ، يتم الكتابة فيها ) غالبا ( هي مواقع إلكرتونية ميتلكها أفراد 
الصحفي ، فهي حتاول دائما دائما إجياد  سبق صحفي ، و الكتابة يف املواضيع و القضايا املثرية للجدل ، وهذا بفضل احلرية 

                                         

  .34 ، صذ��ه!	8  ، ����9.�در ا�$*,�+ و�*�ء ا�#��ھ�) '�ل ا	��م ا���� ،��دق �>�(; &	�س.د -  (1) 
  

  )1(-  ، ,�,� K:��� ا�#�اط8إ��اھ��ر �Aا�; �+�= وظ ��  .48، ���9 !	8 ذ��ه ص  دور و��1= ا%��م  ا����ة  �� !:�ل ا�#$�
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شكل ترتييب  املطلقة و انعدام الرقابة ،و هذا ما جعل البعض يسميها بالسلطة اخلامسة ،ويتم فيها نشر املقاالت و التسجيالت ب
  .كرونولوجي ،وميكن للقراء و املستعملني التعليق عليها

 : المواقع اإلخبارية التساهميـة -2

و هي مواقع شبيهة جدا بالصحف اإلخباريـة ، لكن يشارك يف حمتواها و حيـرر مضموا مواطنون عاديـون من خمتلف األماكن ، و 

  .الكوري ohmynewsهنـة الصحافة و من أشهرها موقع هم يف الغالب متطوعون و ناشطون حقيقيـون و هواة مل

 : ( participatory sites)مواقع التحريـر الجماعي  -3

اليت تسمح بتحرير مضموا بشكل مجاعي ،يتيح إمكانية التعديـل و التنقيح ،و  wikisو هي مواقع تعتمـد على برجميات 
  " .  wikipédiaوكيبيديا"أشهرها موسوعة 

  )1(.أبرزهـا على الساحة اإلعالميـة ومن األشكال األخرى اجلديدة اليت تظهر، ولكن هذه أمههـا و هناك العديـد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  19:خصائص وسمات اإلعالم  الجديد  :المبحث الثالث -3 -2

 :الجديد اإلعالم سمات – 1- 3 -2

 مبا إجيازها ميكن اليت السمات من عنه بالعديد يتميز أنه إال جوانبه، بعض يف القدمي اإلعالم مع يتشابه اجلديد اإلعالم أن مع
  :يأيت
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     (Digital):الرقمي النظام إلى (Analog)التماثلي النظام من التحول - 1

 بدوره يقوم املستقبل إىل املعلومة وصول وواحد، وعند صفر هي منفصلة أرقام شكل على املعلومات نقل يتم الرقمي النظام يف

 متسلسلة، موجة شكل على املعلومة بنقل أخرى ناحية من التماثلي النظام يقوم .ذلك أو غري صورة أو صوت إىل برتمجتها
 من وخالياً  نقاء أشد يكون الرقمي النظام بينهما فإن قيم أي دون واحداً  أو صفراً  إما الرقمية اإلشارات كون إىل ونظراً 

 وذلك ،أصالً  توجد ال أا أو متاماً، نقية تكون أن إما النظام هذا عن الناجتة الصورة الصوت أو فإن األمر واقع ويف التشويش،

 .أكرب تكون التشويش إمكانية فإن مث ومن صفر وواحد بني ترتاوح جزئية قيم على حيتوي أن ميكن الذي التماثلي النظام بعكس
 ما يصعب وهو الكمبيوتر احلاسوب مثل التكنولوجيا من أخرى أنواع مع دجمه تطابقه وإمكانية هو الرقمي للنظام أخرى ميزة

 ومن احلاسوب، على متزايد بشكل تعتمد اإلعالم أصبحت وسائل معظم أن يف ذلك أمهية تكمن التماثلي، النظام يف به القيام

  .املستقبل يف رقمية مجيعها املعلومات وشبكات واهلاتف البث تصبح أجهزة أن املتوقع

 الفيديو أو النص أو لنقل الصوت استخدامه عند فهو مبرونته (off–on) واإلغالق الفتح مبدأ على املعتمد النظام الرقمي إن
 يتم واستقباهلا ونقلها وحتريرها الرسائل ختزين جيعل مما واحد يف جمرى مجيعها معها يتعامل بل املعلومات تلك بني يفرق ال

 .بسرعة

 ملعظم وإحالل تغيري عملية إجراء أا تتطلب هي الرقمي النظام إىل التماثلي النظام من التحول عملية تواجهها اليت املشكلة
 عشر التماثلية، التاسع القرن تكنولوجيا وفق تعمل مازالت اليت االتصال أنظمة من وكامريات وغريها هواتف من احلالية األجهزة

 األجهزة تغيري إىل حتتاج اليت نفسها االتصاالتشركات  قبل من سواء والوقت واجلهد النفقات من كثرياً  تتطلب العملية وهذه
 التكنولوجيا اجلديدة، استيعاب على قادرة راديو أو تلفاز أجهزة إىل حيتاج الذي نفسه قبل املستهلك من أو لديها، املستخدمة

 على حتتوي أن ميكن اليت القنوات ملئات إمكانية مشاهدته عن فضالً  نقاء أكثر وصورة بصوت سيستمتع احلالة هذه يف أنه غري

 .التفاعل ميزة

 يف الكبري االخنفاض هو ذلك على يساعد الرقمي وما النظام إىل تدرجيياً  مجيعها اإلعالم وسائل تتحول أن هو احلايل االجتاه إن

 سوف مث ومن .للمستهلك املقبول املستوى إىل الرقمية اإللكرتونيات أسعار يف تدرجيي اخنفاض عنه لذي نتجااحلواسيب  أسعار
 بعضها عن وفصلها والكمبيوتر والسمعيات الفيديو نظم على حتديد تعمل اليت العناصر تلك مجيع إزالة املمكن من يكون

 (1)  .بعضا

 تعريفها يتم سوف االتصاالت مجيعها بيانات وأشكال واهلاتف والتلفاز والراديو الفيديو فإن االتصاالت تطور تكنولوجيا فمع 
 (Data Rate) البيانات معدل حتديد ومبجرد لنقلها، الالزمة (bits)الرقمية املعلومات مقدار خالل من وحتديدها

 املناسبة استخدام للوسيلة عملية جمرد يصبح اآلخر الشكل إىل األشكال هذه من شكل من االنتقال فإن التعريف وبروتوكوالت

 لالستقبال (D\A)التماثلي إىل الرقمي النظام من أو والتسجيل، لإلرسال (A\D) الرقمي إىل التماثلي النظام من للتحويل

  .االستماع أو
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 االتصال عملية يف للمشاركني فيها يكون اليت الدرجة على السمة هذه وتطلق 20(Interactivity):   التفاعلية  2 –
 هناك مبعنيني، تفاعلية التفاعلية وهي أو املتبادلة املمارسة ممارستهم على ويطلق تبادهلا، وباستطاعتهم اآلخرين يف أدوار تأثري

  .االتصالية بأفعاله ويقوم )ب( الشخص موقع فيها يأخذ أن)  أ( الفرد يستطيع اليت االتصالية األفعال من سلسلة

 .مصادر من بدالً  مشاركني لفظ باالتصال القائمني على ويطلق .املستقبل نفسه وكذلك الوقت يف ويرسل يستقبل املرسل

 ذلك على ومثال .والتحكم، واملشاركني والتبادل، الثنائية، املمارسة مثل االتصال عملية يف جديدة مصطلحات وبذلك تدخل

 املصدر من واحد اجتاه يف تتم االتصال عملية أن جند التقليدي اإلعالم حالة فيف .التلفازية النصوص بعض أنظمة يف التفاعلية

 من عال بقدر تتميز اجلديد اإلعالم ظاهرة أن حني يف .املصدر مع للتفاعل متأخرة أو اً  جد بسيطة إمكانية مع املتلقي، إىل
 دائرة يف البداية يف حمصورة اجلديد اإلعالم رسائل يف املتلقي مسامهة كانت فقد ذكره سبق فكما التفاعلية، بعد وما التفاعلية،

 ظهور ومع مث احملتوى، ذلك علن واملالحظات التعليقات كتابة خال من وذلك نشره يتم الذي للمحتوى الصدى رجع
 املتلقي ذلك أصبح حىت التعبري، على النسبية احلرية من ا مزيد املتلقي امتلك الربيدية والقوائم اإلخبارية واموعات املنتديات

 الفيديو ومواقع االجتماعلي التواصل شبكات مث املدونات ظهور بعد وذلك اإلعالمية املمارسة يف مطلقة حرية اليوم ميتلك

  )1(.التفاعللية بعد ما إىل االنتقال مرحلة املواقع هذه مثلت حيث ويكيبيديا، مثل احلرة واملوسوعالت التشاركية

 إىل أو واحد فرد إىل تتوجه أن املمكن من االتصالية الرسالة أن وتعين :(Demassification)االتصال تفتيت   - 3

 الرسالة تصل حبيث االتصال يف نظام حتكم درجة أيضاً  وتعين .املاضي يف كان كما ضخمة مجاهري إىل وليس مجاعة معينة

 .مستهلكها إىل الرسالة منتج من مباشرة

وال  املستخدم، للفرد مناسب وقت يف واستقباهلا الرسائل إرسال إمكانية وتعين (Asynchronization):الالتزامنية - 4

 من مباشرة الرسالة ترسل اإللكرتوين الربيد نظم يف فمثالً  .نفسه الوقت يف النظام يستخدموا أن ّكلهم املشاركني من تتطلب

 )2( .للرسالة املستقبل لوجود دون حاجة وقت أي يف مستقبلها إىل الرسالة منتج

5- ����  أو ا�$:+ك ����F+:):ا� Mobility االستفادة إمكانية مع احلجم صغر إىل اجلديدة االتصال وسائل تتجه ( 
 ميكن اليت الصغرية الشاشة التلفاز ذات أجهزة هذا ومثال مستخدمها، حترك أثناء يف آخر إىل مكان أي من يف االتصال منها

 .الطائرة أو مثالً  السيارة يف استخدامها

 آخر، إىل وسيط من املعلومات نقل على االتصال وسائل قدرة وهي (Convertibility ): التحويل قابلية - 6

 . وبالعكس مطبوعة رسالة إىل املسموعة الرسالة حتويل ميكنها كالتقنيات اليت

                                         

  .12 س ، ص.د. ��� ا��و��، ب ، ا���%وم و ا�و$� ل وا�"�� ص وا�وظ� ف.. ا���م ا��دد ،��ر�ن #�و�� -)1(
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وبغض  أخرى أجهزة من كثرية بأنواع االتصالية األجهزة توصيل إمكانية وتعين ( Connectivity ): التوصيل قابلية -7

  DVD.الفيديو جبهاز التلفاز توصيل جهاز ذلك على ومثال . الصنع فيه مت الذي البلد أو هلا الصانعة الشركة عن النظر

 ويف العامل حول واإلعالم  االتصال وسائل لنظام املنهجي االنتشار به ويعين ( Ubiquity ): االنتشار أو الشيوع - 8
 يف ذلك ضرورة، نلمح إىل تتحول مث ترف أا على البداية يف تبدو تظهر وسيلة وكل اتمع، من طبقات طبقة كل داخل

 األجهزة عدد زاد وكلما .املنزلية والسينما الشاشة البالزمية ذو والتلفاز الرقمي والتلفاز الوضوح عايل التلفاز وبعده الفيديو جهاز
 طرائق أن جيدوا هنا لألثرياء القوية املصلحة من أن توفلر ألفن رأي ويف ّكلها، املعنية النظام لألطراف قيمة زادت املستخدمة

 على القادرين لغري املقدمة اخلدمة مباشرة غري يدعمون بطريقة حيث ثراء أقل هم من -ليقصي ال- ليشمل اجلديد النظام لتوسيع

  21 .تكاليفها

 حىت دولية عاملية بيئة هي االعالم اجلديدة  لوسائل اجلديدة األساسية البيئة :  ( Globalization ) الكونية - 9
 وذهاباً  جيئة الدولية احلدود عرب املال إلكرتونياً  رأس عليها يتدفق اليت املسالك تعقد املعقدة املسارات تتبع أن تستطيع املعلومات

 مكان أي يف الدولية األحداث مسار تتبعها جانب إىل الثانية، من األلف على يف أجزاء أدناه إىل األرض يف مكان أقصى من

 )1(.يف العامل

 إىل أو فرد إىل تتوجه أن املمكن من االتصالية الرسالة أن وتعين:  (DEMASSIFICATION).الالجماهيرية - 10
 الرسالة تصل حبيث االتصال نظام يف حتكم درجة أيضاً  وتعين املاضي، يف كان كما ضخمة مجاهري إىل وليس معينة، مجاعة
 .مستهلكها إىل الرسالة منتج من مباشرة

 لعملية لتوظيف أكرب اختيارات للمتلقي وفرت اليت االتصالية، العملية لعناصر يف التنوع وتعين :)Variety(التنوع  - 11
 والوكيل الذكية ميةالعإلا الوكالة يسمى بنظام ما ظهور إىل أدى التنوع وهذا التصال، ودافعه حاجاته مع يتفق مبا االتصال
 املتلقي )2(خيتارها اليت اإلعالمية املواد عن حبثا واملواقع ةاإلعالمي الوسائل كافة مبسح خاصة برامج على بناء يقوم الذي اإلعالمية
  .واملتجددة املتعددة حاجاته ويليب فيه، يتواجد الذي واملكان خيتاره الذي الوقت يف لعرضها يتم حزمة واحدة يف وتقدميها

 النظام ألن وذلك االلكرتوين بالربيد للتخزين مطلوباً◌  يراه ما خيتار أن ميكن الفرد أن تعين :Integrationالتكامل  - 12
 اإلنرتنت شبكة إىل التعرض وقت خال متكامل أسلوب يف التخزين ووسائل واإلتاحة العرض أساليب يوفر مبستحدثاته الرقمي

   .املتعددة ومواقعها

 الدولية الشبكات من آالف مئات فيها تلتقي الشبكات، شبكة أا اإلنرتنت شبكة على يطلق :الثقافية الحدود تجاوز - 13
 مستخدمي لعدد يتزايد ومعها وتطويرها، عدادهاأأل حول التوقعات بناء اآلن يصعب كبرية بنسبة عام كل تتزايد اليت واإلقليمية

                                         

�و��ت ��ر �� ا��دد ا���م ���رة  ���4& ،    -)1(�  .447،ص ا��ر�5 ا����ق ، ا��
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 إىل بالتايل أدى مما تكلفتها، ورخص االتصال إمكانيات توفر نتيجة مسبوقة، غري بطريقة العامل دول من دولة كل يف اإلنرتنت
 املستوى لعلى الكونية أو االتصال لعملية أطراف بني الثقافية احلواجز وسقوط بالعاملية االتصال سواء ومتيز اجلغرافية احلدود جتاوز

 التلفزيونية القنوات مواقع خال من والثقايف اجلماهريي املستوى لعلى أو األطراف، هذه أهداف حيقق الذي اجلمعي أو الثنائي
  .وإالذاعة البث لغات اختالف من الرغم لعلى الست القارات سكان من ينيالامل هلا يتعرض أصبح اليت الشبكات وصحف

 اإلرسال عملييت بني التزامن يعترب اليت االتصال بأشكال زامنلالتا يرتبط أن طبيعي:  والزمان المكان وحدتي تجاوز - 14
 واملواقع التلفزيون وبرامج الصحف مثل ميةالإلعا املواد قعاملو  التعرض أو االلكرتوين الربيد مثل هلا ضرورياً◌  شرطاً◌  واالستقبال

 واملؤمترات باموعات اآلين االتصال أو الدردشة أو احلديث أو احلوار خال من يتم الذي االتصال أما املختلفة والرتفيهية التعليمية
 . االتصال لعملية أطراف بني املكان وحدة يتطلب كان وأن التصالل ضرورياً◌  شرطاً  يعترب التزامن فان

 االتصال تكلفة اخنفاض واإلعالم  اجلديد هو  الرقمي التصال املميزة اخلصائص من 22: االتصال عملية في ستغراقاال -15.
 االتصال ونظم املعلومات برامج تطور وكذلك وانتشارها، الرقمية واألجهزة التصالل األساسية البنية لتوفر نظرا االستخدام أو

 يف طويلة وقاتأل التعلم دف الربامج هذه يف ستغراقاال على براجمه و احلاسب جهزةأل املستخدمني شجع مما زهيدة بتكلفة
 اليت واألفكار املعلومات بني التجول فرتة طول لعلى الفائقة والوسائل الفائقة النصوص برامج تطور ساعد كما فردي، إطار

 . التسلية أو املعلومات اكتساب ألغراض تتضمنها

 يف احملطات تتمثل التكاليف، مرتفعة حتتية بىن إىل التقليدية اإلعالم وسائل فيه حنتاج الذي الوقت يف:)الوسيلة(  لتوزيعا - 16
 الباهظة، التكاليف تلك تتطلب ال اإلعالم اجلديد وسائل أن جند فأننا الورقية، للصحف بالنسبة واملطابع والتلفزيونية، اإلذاعية

 التوسع فإن ذلك إىل باإلضافة .العامل أحناء كافة إىل بسهولة الوصول وقادرة على التكلفة قليلة توزيع وسيلة اإلنرتنت متثل حيث
 ملعدالت نظراالصدد  ذا كبرية فرص ميثل اجلوالة اهلواتف باستخدام خاص وبشكل الالسلكية الطرق التواصل عرب يف احلايل

 )1(.النطاق عريضة خدمات اإلنرتنت ويف اهلواتف تلك قدرات يف املتواصلة الكبريةات التطور  إىل إضافة العالية اخرتاقه

  . من طرف وسائل االعالم التقليديةطبيعة  مضامين اإلعالم  الجديد وبثها من      :الرابعالمبحث  -4- 2

 .في ظل األوضاع السياسية الراهنة" اإلعالم الجديد"تنامي مضامين  - 4-1- 2

تشهد الساحة السياسية العربية تغريا وحتوال مل يسبق له مثيل، بفعل انتشار تكنولوجيات االتصال ولو بشكل نسيب خيتلف        
بتطبيقاته املختلفة قد و  اإلعالم اجلديد حيث أن .م2011من بلد ألخر، وقد برز ذلك بوضوح يف الثورات العربية مطلع سنة 

مل العريب، وذلك نظرا لالختناق الذي يعيشه األفراد إعالميا وثقافيا وسياسيا، ونظرا النغالق البيئة عرف مؤخرا حركة دؤوبة يف العا
العربية يف هذه ااالت، وعدم فتحها اال لألفراد للمشاركة، الشيء الذي جعلهم يُقِبٌلون على هذه التطبيقات اجلديدة كوسائل 

التعبري حبرية عن أوضاعهم، ونقل أرائهم للعامل الداخلي وباخلصوص اخلارجي، حول بديلة للوسائل التقليدية السائدة، من أجل 
  .اخل...خمتلف القضايا السياسية، الثقافية 

                                         

 11ا��ر�5  ا����ق ،ص  ا���%وم و ا�و$� ل وا�"�� ص وا�وظ� ف.. ا���م ا��دد ��ر�ن #�و��، -)1(
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يف الدول العربية، خلق نوعا من الكبت والقهر  اإلعالملوسائل ...) احلكومات، رجال األعمال(إذ أن احتكار أطراف معينة 
ذي يعيش ظروفا مرتدية، وال جيد جماالت ووسائل للتنفيس والرتويح والتعبري، أو على األقل لنقل النفسي لدى املواطن العريب، ال

اجلديدة تبدوا مبثابة املنقذ للمواطن العريب من هذه احلالة، فأصبح الفرد  اإلعالمالواقع احلقيقي ألوضاعهم، وهو ما جعل وسائل 
لنقل  -ولو بشكل صديف -ملمارسة صحافة املواطن...) ، حاسوب حممولهاتف، كامريا(يقوم باستعمال ما أتيح له من وسائل 

احلقيقة والواقع الذي يعيشه، وتقدمي خطاب مغاير للخطاب اإلعالمي السائد الذي حتالف أو خضع إلرادة املتحكمني فيه، ويردد 
  23. شعارام ويروج ألفكارهم وأجندام

سُكوت عنه بالعامل العريب، مثل تناوهلم برزت جمموعات عديد"ويف ظل هذا الوضع فقد     
َ
ة من املدونني قامت بالكشف عن امل

  )1("وهو األمر الذي  مل حتتمله احلكومات العربية ،لتفاصيل غري معلنة عن طبيعة احلياة مبجتمعام 

وقادت هذه الظروف اجلديدة الطبقة السياسية إىل .فعملت على حجب البعض منها وعرقلة أصحاا واعتقاهلم أو الضغط عليهم 
  .وضع اضطرت فيه للتعامل مع هذه التطبيقات االتصالية اجلديدة كواقع البد من إجياد حلول جذرية له

ان االتصال قد ألقى بظالله على األداء اإلعالمي العريب، إذ حاولت إن التطور الكمي والنوعي اهلائل واملتسارع يف ميد"     
بعض وسائل اإلعالم العربية جماراة تلك التطورات واالبتعاد عن اخلطاب املباشر، حنو حتقيق مشاركة اجلمهور يف صناعة املادة 

ستهلك سليب للرسائل، دون إعارة ، متخلصة بذلك من النموذج التقليدي الذي يعامل اجلمهور كمستقبل وم )2( اإلعالمية
 الّتنمية إيديولوجيا على شرعيته وتتأسس )والزعيم والّنخبة( الدول إعالم حتتكره منوذج من فاالنتقال."االهتمام لرأيه وتعليقاته

اجلماهري  خالله من وحتولت الكالم، حبق االستئثار على القدرة والزعيم والّنخب الدولة فيه إعالم فقدت إىل والوفاق، واهلوية
 بأشكاهلا املنتديات باستمرار يف العامة القضايا حول ويتجادلون املدونات، يف يكتبون نشطني وجمموعات أفراد إىل الصامتة
  )3(.".باتمع الفرد عالقة طبيعة ويف السلطة ويف طبيعة ذاته اتمع طبيعة يف حتول أيضا يعين واإللكرتونية، التلفزيونية املختلفة

 اجلديد املتنوع االعالم لرسائل مباشرة املتلقي نفسه، املواطن أعماق يف آثارها اندلعت قد هذه العريب اجلديد اإلعالم ثورة"إن

 التكنولوجية، احلتمية ظروف العريب، فرضته الوطن يف جديد اتصايل نظام فجر ببزوغ هذا آذن وقد .حسيب أو رقيب دون
فاحلروب واألوضاع غري املستقرة يف البيئة العربية، .امليادين االقتصادية، السياسية واالجتماعية، يف )1( "اإلصالح حنو والضغوط

 يف االستبدادية"باإلضافة إىل انغالق األنظمة العربية سياسيا وإعالميا، وسطوا املفروضة على وسائل االتصال والتعبري والنشر، و
 وإبداء الذات عن للتعبري جديدة قنوات عن البحث إىل أفضى التفكري، ريةوح التعبري حرية وأّمهها احلريات وخنق احلكم،

، فقد سامهت هذه العوامل جمتمعة يف منو فضاء التدوين وتطبيقات صحافة املواطن األخرى خبطوات متسارعة اإليقاع،   )2("الرأي
  24 .ضغطا لتغيري األوضاع وإصالحها كوسائل بديلة للتنفيس والتعبري ونقل الواقع املؤمل للعامل اخلارجي، لعله يشكل

                                         

)1(-  &)�دار ا�*�ر ا��ر�&، ا�,�ھرة  ،، و$� ل ا'��م �ن ا����دي إ�, ا'��ر�ت آ"رونا��دو��ت و ا��دو�ون، �� �(�د $د �(�د و  ، #�ن 
  .272م، ص 2009

  44، ص2006 ،�ر�ز درا��ت ا�و#دة ا��ر���، ��روت ،ا��$ق ا���� و ھ��� ا��وة و ا���م ،	��ح ����ن -)2(
� ا���م" ،أ�#���&ا�	�دق  -)3(� ص.2006، 4 �دد ا��ر��� ا�دول إذا��ت إ
#�د ا��ر��� ا"ذا��ت ، ��(�"ا��دد، ���ر
� �وا�

��رة ا'���ل و2ورة ا��رب ،ا��و�- �(���ن �	�م-)1(� ، ����� ا��د�د ا��ؤ
�ر ا�دو�& �<�!م، )طرق ���رق ��, ا��ر
� ا'��م(ا��
  ص  2009 ا�ر�ل، ا��#ر�ن

�ض �(�وى �� 5راءة ،�را�& آ��ل -)2(
 ا�ر�ل ا��#ر�ن ، ����� ا��د�د <�!م� ،ا��ؤ
�ر ا�دو�&"ا���در" ��ظور ا��ر
� �ن ّ��ت ا��دو 
 ص م،2009

ر �� ��ر، ز��د #��ظ -)3(�� .82-68م، ص ص2011، ��رس 385ا���
,�ل ا��ر�&، �دد ،�$�ؤ'ت ا�(�9ر وا��$��
ل: 2ورة 
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نعتقد أن الوسائل احلديثة :"يف معرض حديثه عن دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف الثورات العربية" زياد حافظ" يقول الكاتب و     
مركزيا يف والتويرت، وما ميكن أن يستحدث من وسائل تواصل، أدت وستؤدي دورا  والفايسبوك   للتواصل، كالشبكة العنكبوتية

التعبئة والتنظيم خاصة يف مواجهة تكتيكات السلطة، ويف صد حماوالا لقمع ووأد املظاهرات، فنحن نعيش يف عصر الثقافة 
من بني أسباب شهرة املدونات العربية هو "وهو ما جعل كثري من الكتاب يقرون أنه.)3("التواصلية اليت تستطيع أن تقوم بالتغيري

فإذا الحظنا الفئات اليت تستعمل تطبيقات صحافة املواطن .)4("السياسية الداعمة للدميقراطية يف العامل العريباهتمامها باحلركات 
وفضاء التدوين يف العامل العريب، لوجدنا أن نسبة هامة منها تتمثل يف الناشطني، واحلقوقيني الذين يعمدون لنقل أنشطتهم 

خاصة وأن وسائل االعالم التقليدية تتجاهل هذه املواضيع .هلا غريهم من املواطننيوالتجاوزات اليت يشهدوا، أو اليت يتعرض 
  . )5(والتجاوزات ألسباب عديدة

  

  

  

  

  

  

لتوفري درجة من الوعي ) تطبيقات صحافة املواطن(متصفحي اإلنرتنت العرب خباصة جلأوا إىل هذه اخلدمات"وبالتايل فإن  
مواقع اإلنرتنت درجات متفاوتة من التعتيم، بل وجندها أحيانا ) بعض(اإلعالم مبا فيها  بقضاياهم السياسية اليت تلقى من وسائل

وفيما خيص مواقع التشبيك االجتماعي فقد ازداد عدد مستخدميها يف الدول العربية     .تقدم حقائق مزيفة ومعلومات مصطنعة
مليون  3.7كل من اجلزائر وتونس واملغرب يوجد مليون مستعمل ملوقع فايسبوك، ويف   3.4ففي مصر هناك "بشكل ملحوظ، 

 % 70مليون مستعمل لفايسبوك،  15م كان يف مشال إفريقيا والشرق األوسط 2010ويف ماي . مستعمل باللغة الفرنسية

  ) %7(مستعمل، منهم ) 878,660(ويف اجلزائر هناك . منهم من املغرب، السعودية، مصر، اإلمارات

  )1( .)%87(باالجنليزية، وبالفرنسية ) %6(بالعربية و

                                                                                                                               


ر 	(ق �ن (�وق ا��واط��،
و��ق،  �ر�ن �دوا�& ر��Aن  -)4(�� و (ر� ا��$�و ا����ء  ا"�!م، ا��ؤ
�ر ا��(�& ا.ول، ا��دو��ت ا�$
 8م، ����� أ��وط، ص ��2008را�ر  20-19ا�C,��& �#,وق ا��واط��، 

ALTERNATE ARAB VOICES: A DEPICTION OF THE USAGE OF BLOGS IN  « : Naila Hamdy -5
», Paper prepared for presentation at the International Association for Mass Communication  CYBERSPACE

Research, The American University in Cairo, Egypt, July, 23-29 2006, p8.  
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 25:التقليدية اإلعالماجلديد من طرف وسائل  اإلعالمبث مضامني  -

ألهداف لشبكة االنرتنت بصفة عامة من املالحظ يف السنوات األخرية أن وسائل االعالم التقليدية قد ازدادت نسبة توظيفها     
وبالتايل احلفاظ على  الوسائط، والتواجد يف كل الفضاءات اليت يستعملواعديدة أمهها احلفاظ على قرائها ومسايرم مبختلف 

 ،"مصدرا للمعلومات لنسب هامة من األفراد"فبعد أن كانت ،حصتها من سوق اإلعالنات املرتبطة بشكل وثيق حبجم مجهورها
شهد توجها حنو استعانة الصحافة التقليدية ولذلك فإننا ن.األخرى اإلعالمهي اليوم مصدرا لألخبار واملضامني بالنسبة لوسائل  ها
 .للحفاظ على قرائها ولتحقيق أكرب قدر ممكن من التغطية اإلعالمية من خالل االستعانة باجلمهور، اإلعالم اجلديدتطبيقات ب

ة من أشكال التقليدية بأشكال جديد اإلعالميربط وسائل  جسر إعالمي"تبدو مبثابة  اإلعالم اجلديد تطبيقات "ما جيعل  ذاوه
يف املنتدى الثاين عشر العاملي " دان جيلمور"يقول . بصفة عامة اإلعالميةيف العملية االتصالية ويف البيئة  ،)1(مشاركة اجلمهور

، ومبتابعتهم ملثل اإلعالمعلى احملررين والصحافيني أن يستفيدوا من هذا املنهج اجلديد يف :"للمحررين الذي عقد بسيول يف كوريا
هذه املواقع فإن ثقافتهم ستزداد عمقا حنو عدد كبري من املوضوعات والقضايا، ألن الفرصة ستكون متاحة للتعرف على حوارات 

يف وضع أشبه ما يكون مبأزق حيث يتم طرح قضايا  اإلعالموتضع هذه املواقع وسائل .وأفكارهم واجتاهامالناس ومهومهم 
ل الدخول فيها والتجاوب معها، وهذا يرفع من مستوى الشفافية ئهذه املواقع، فال جتد الصحافة التقليدية بدا وموضوعات يف مثل 

وموضوعات قائمة ما كانوا ليفسحوا  آراءالتقليدية يف تناول موضوعات جيدة ما كانوا ليتناولوا، أو مناقشة  اإلعالملدى وسائل 
  )2(."اهلاال 

فقد سعت بعض هذه  ،اجلديدة  اإلعالميةالستثمار مثل هذه الوسائل  اإلعالميةقبل بعض املؤسسات  ويف حماوالت جادة من"
 اإلعالميةضمن عمل وبرامج املؤسسات  وإعالمية إخباريةجهود املواطنني الذين ميتلكون مواقع وخدمات  إدماج إىلاملؤسسات 

من أخبار وصور فوتوغرافية وصور تلفزيونية يف  االعالم  اجلديدخالل املتاحة من  اإلعالميةويتم يف ذلك دمج اخلدمة . التقليدية
قائم وخدمة  إعالموهذه حماولة من هذه املؤسسات لالستفادة من واقع . اليت تقدمها هذه املؤسسات اإلعالميةجممل اخلدمة 

واطنون عاديون يف خدمة الشأن العام، كما أن هذا بال شك يعطي إدراك وشرعية ملثل هذه اجلهود اليت يقوم ا م.متاحة إخبارية
وكانت مثل هذه اخلطوات قد وجدت محاسا من قبل مؤسسات .مما يفرز مزيدا من الديناميكية يف العالقة بني االعالم واجلمهور

اجلمهور من  أماممن خالل فتح اال  BBCفزة الربيطانية لوحمطة الت CBSكربى مثل شبكة التفزيون األمريكية   إعالمية

  .)1("طات أرائهم ومقرتحام جتاه ما تبثه هذه احمل إبداءاملشاهدين واملستمعني، ومن قراء موقعها االلكرتوين يف 

                                         

May 2010, Spot On Public  : Middle East & North Africa Facebook Demographics Carrington Malin  -)1( 

Relations, 2010, pp 3-5  
(2)- Jan Schaffer : citizen media ; Fad or the Future of News?, The rise and prospects of hyper local journalism, Baltimore : 

The Institute for Interactive Journalism (University of Maryland), 2007, p3  
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فعلى سبيل املثال ."جلمع املعلومات واألخبار اجلديد اإلعالموهناك أمثلة كثرية تبيني زيادة اعتماد اإلعالم التقليدي على تطبيقات 

وهي أكرب شركة للصحف يف الواليات املتحدة، على إحداث تغيري جذري يف الطريقة اليت جتمع  "gannett"غانيت"عملت 

  )2(."االنرتنت إلعداد قصص إخبارية واعتمدت على وتقدمها  األخبارا صحفها 

 املواقع بعامل عالقتهم عن جديّة بكلّ  يتساءلوا أن الّصحافيني على أنّه) (Dumais Michelدوماي ميشال ويرى"
 فإّن املواقع الّصحافيني هؤالء إىل بالّنسبة  )3(ويطّوعوه اجلديد الكون هذا خيربوا أن املهنة أهل على ويتعّني  الّشخصّية  املفتوحة

 وسائل فإنّ  وفعال .فصاعدا اآلن من اعتباره للمعلومات يتعّني  جديدا مصدرا تعترب منها املتخّصصة السّيما الّشخصّية، املفتوحة
. "مع قرّائها واحلوار الّتفاعلّية على احلفاظ دف اخلاّصة املفتوحة مواقعها لذلك تبعا املوقف منشئة هذا تبّنت التقليديّة اإلعالم

)4(26  

، وهو موقع لبث احملتوى ةتسامهياألفراد خللق مضامني  بكندا بتصميم موقع لتشجيع مبادرات onf يقوم الديوان الوطين للفيلمو 
يب يب سي بإطالق مشروع ميكن اعتباره كمحاولة إلحياء صحافة الم قناة 2003قامت يف "و )5(."واملصور واملسموعالنصي 

والنضال السياسي، وبالتايل تتمكن للنشاط وسائل الجتهيز اجلماهري ببعض  إىليهدف ) ICan(، هذا املشروع )املواطن(الغد 
والتنقية خاصة  تنقيحويقوم الفريق التقين القائم على املشروع ببعض ال حوهلم، من مشاهدة ما يقومون به أثناء النضال وما حيدث

مدير حترير  Tim levellأكثر من أي وقت مضى يتمثل يف الغربلة حسب  أصبحللمعلومات غري الدقيقة، فدور الصحفي 

ال تقوم  BBCذا املشروع فإن و .املشروع، وقد مت بعث هذا املشروع يف مخس مناطق هامة ترغب يف احلصول على تغطية هلا
قدمت اهليئة الربيطانية لضبط "كما   "وإمنا متكن اجلمهور من صناعة وبث حمتواه وأخباره اإلعالميفقط بصناعة أخبارها وحمتواها 

سنة  UGCباقرتاح مشروع لالستفادة من احملتويات اليت ينتجها املستعملون   (OFCOM)االتصاالت الالسلكية 
ما يسمى بالصناعات الثقافية، واقرتحت ختصيص خدمة عمومية  إطارفضاء يف  األفرادقرتحت اهليئة منح م، وقد ا2005

، وقد )BBC القناة الرابعة  اإلذاعيعلى غرار اخلدمة العمومية للبث ( UGCللمستعملني  اإلعالميةنتجات املجديدة لتطوير 

 Public Service Publisher' اخلدمة العمومية للنشر'ستعملني تسمية املأطلق على هذا الفضاء اجلديد ملنتجات 

(PSP) . املنتجة من طرف املستعملني اإلعالميةووعيا منها بأمهية املضامنيUGC    وللعادات اجلديدة للمستعملني وكذلك

جديدة  أرضيةوضع حاولت  (OFCOM)مثل هذه املضامني من طرف وسائل اخلدمة العمومية، فإن هيئة  إنتاجلصعوبة 
  "هذه احملتويات وتنويعها، وبالتايل يتم استخدام هذه املضامني وتبث على القنوات إنتاجلتطوير 

                                         

��ر ،#��ن ��د ا����ر - )1(�  124، ص2008���ن ،  ، دار أ���� ،ا���ھ�ت ا'��م ا�(دث و ا��
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��ت وا����1= ا�#��ھ�) ا���� ا	��م ، ���س �	ط*& 	�دق - )3(�>B$8 ذ��ه ،وا�	189ص  ���9 !. 
  120ذ،، .س.م: رP� ا����ر، ���ل ا���� *��) -  )4(

(5) - Serge Proulx : Web participatif : vers un engagement citoyen de l’usager? Éthique et droits de l’homme 
dans la société de l’information, Commission française pour  l’UNESCO et Conseil de l’Europe, Strasbourg, 13-

14 septembre 2007, pp6-7 
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م، 2008يف نوفمرب " شارك"، وخدمة )aljazeeraTalk(اجلزيرة توك م خدمة 2006وأطلقت قناة اجلزيرة يف سبتمرب 
 "الفيديو نتدىم" خلق إىل بفرتة ذلك قبل العربية قناة بادرت، كما اللتان متكنان أفراد اجلمهور من إنتاج مضامني إعالمية

إيالف  صحيفة فتحتو  .فيه وجوده يتصادف الذي احلدث موقع يف تلفزيونيا مراسال يصبح أن من موقعها مستخدم لتمكني
 اىل بتقسيمها وقامت، "ملدّوناتا" أطلقت عليه باب حتت اجلمهور، مدّونات الستضافة )م2008(مؤخرا موقعها اإللكرتونية

 نفس الفرنسية Le Monde لوموند صحيفة تبّنت وقد ".تأقسام املدّونا" أمستها الصحفي التبويب طريقة على فئات
 وقد حصل. نالصحفيو  يكتبها اليت الرأي ألعمدة املخصص الباب ضمن وذلك للجمهور، موقعها اإللكرتوين ففتحت النموذج،

 اعتمدتا اللتني مثال، الربيطانية guardian.co.uk والغاردين ،اإلسبانية El País الباييس صحيفة مع نفسه األمر
 النشر قواعد ببعض االلتزام منها اإللكرتونيتني، على منصتيهما احلضور من املدّونات بعض متكني يف املعايري بعض على

i .27)تاملدّونا "لأفض" الستقطاب املسابقات آلية عرب( ذلك أا تستحق على القدرة وإثبات األساسية،
)1(  

أصبحت ختصص و  التفاعلية، تطبيقات صحافة املواطناإلعالم اليت صممت وامتلكت وسائل  وبالتايل جند اليوم العديد من     
 12حوايل  اليت لديها صحفيني وجزء من موظفيها لتأطري وتنظيم املضامني اليت تتحصل عليها من املتلقني،  مثل اليب يب سي

قيام املؤسسات املهنية  فقط لنشهد فإا قضية وقت) Francisco(حسب و . األفراد ومضامينهمصحفي ينظمون مسامهات 
معارضة من طرف البعض بفعل بعض  رغم وجود اخل،...كاملدونات، الويكي  األفرادتطبيقات اليت تتيح مشاركات الوالناشرين بتبين 

  (2)."للمهارة والتقنيات املهنية هادافتقا جةالصحفيني احملرتفني لصحافة املواطن حب العقبات الثقافية، وبفعل نظرة
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(2)- Paul Bradshaw : « WIKI JOURNALISM,Are wikis the new blogs? », FUTURE OF NEWSPAPERS 
CONFERENCE – CARDIFF - SEPTEMBER 2007, p15. 
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الحمد هللا رب العالمين الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم و الصالة و السالم  على 

  .خاتم األنبياء سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسام وآله وصحبه أجمعين 

  :أن نخص بالشكر والعرفان ا المقام ذمن الواجب علينا في ه

 لمن ربط اهللا بهما العبادة واإليمان والدي العزيزين -

 عبد الهادي وحمادة: كريمة  ، سعاد ، صورية ، حسيبة  ، وإخواني : خواتي أإلى  -

 .وباألخص الكتكوتة الصغيرة آسيا،نورهان،خالد وعبد الرحمان

فسيح  دخلهأن يسعه برحمته ويراجية من المولى عزوجل " الحبيب"إلى روح جدي الغالي  -

 .جنانه

ورافقتني التي حرصت على إنجاز هذا البحث، " طواوولة أمينة "رفة تي المشذإلى أستا -

 .إلتمام هذه البحث هاتها ونصحها طيلة المدة التي استغرقتهابتوجي

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته ودعمه لي طيلة سنوات " قنان أحمد"دون أن أنسى األستاذ  -

 .اسةالدر 

 منى ، آسيا،نبيلة ، شهرزاد : إلى زميالتي في العمل  -

 وإلى زمالئي تواتي،ميلود،فتحي،حميدة -

 وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل -

 



 

 

 


 	�� �� إ�����
 ��� أ��� ����� 
�ار���� ��  ا���أ�
 ا�%$�# أط�ل  إ��..و ���ن  أ

  .هللا ���ھ� 

�ه  إ��$) 
��+ و أذھ�� 
,�  - ر�+ هللا  –روح وا�2ي ا��1ھ�ة  إ��....ا�/ي -�

���# "  ا�8�2ةأ�7
  إ����2ي و 26 أزري ،  إ��"  

��ن  إ�� 
��; ��+ ،  ا:با��
 ر	��
 و أ���1  .روح >2�
 ا��1ھ�ة  إ��ا�/ي 

  ".	2ر ا�2?� " �7ل ا��<?<  إ��ا��$�� ،  أ7
 	�=�	#إ�� ا�/ي أ��$�ه 

� و (@�� إ���$� �� 
��A�� ��  


 أذ�� ا�$�C��� D أ���ء ، ����# ، ��ن ، أ���ة ، ��?2ة  إ����E?2) ��.  


 إ���$%? �� ��  

 FGا���8ا ���أھ2ي ھ/ا ا�.  

  

  

  

  

  



  أ
 

 :ا���ـ��ـ� 

 ا��	ء ا��ي ����� إ�� أ��� �� ��� أ�ف 
	م ، ���ا �
��'& اھ$�	م ا#��	ن �! 

 ا��-.ودة *( 891 ا�7$�ة �	��5اض و ��22	01	 ، */. �	ن ا�ھ$�	م �-, ر *( � ن ا���	ه *�;�9�

 0�ا ا��Bض و ��A@ �-.ود �?ل *$�ات 1	ر�>�� C�.<$Dا .E و ، F/* 	0$-G، و را 	و ط;�0


.ة	2$�  @�� I�	;ت ا��	�9�
 J;� ، : J;� *	Kو إ ، L�D�$ا� ، M�N�$ن ، ا�	�9Bا�     

     ا��A�� �� ا��-	و�ت ا�I	دة *( دول  نا�5?ح ، 0N OP. ا�/�ن ا��	�� و ا�$	D& ا���?د�	

  ا���	ه *( �.�!I�	;� R-� CSأ�� T�U ، ه	�ا�� I�	;� أورو�	 و روD�	 �9!0 ض �$/!�

9$!.� '?AD  اAD�.  

 C-1 أي ،  ا�92.ان ا���5 */�ا �� U�T ا#�A	��	ت ا��	د��G	E ��K V!,1 �GاWIو ا�

�$� �L;A و I$1 � .E	وز  1000ا�-. ا5د�� ا�!��ي �9!.رة ا�$( �-.دھ	 ا�2!8 ا�;	��( ��/.ار 


	م  430 )* L;A� �$�2020 .  

 و �G	ا�� ارد ا�� Y/� �
  ا�!	'��;K ه ا�� ��L2 ا�7I	ف ا��ي D	د إن ھ�E	7$ا��

 إ�� �!	خ ا�WIا�G ا�I	ف و �2N ا�I	ف ، و �1�� إ,U	G�	ت *	Kة إW�'ات و !D �!� /R!ا��

 ]�� �$�	و� D اء ز�!�	 أو �A	��	 ھ�ا /��R� 
 إ�� أن ا���	ه *( ا�WIا�G � ز�G	ا�� ارد ا��

1 ، �
�9�	ر �$� �L;A  �48� ل ، و ھ!	ك �9�	ر �$� �L;A ا[1� �� ا� U65 ا�(  2>�*\? 

               � ھ( ا��5ى �-.ث ھ�ا *( ظ@ ا�!�  ا�.���Bا*( $2>أ��ى �� ��	ه اR�5	ر 1

 )* 	�I�1ا�$Dا 	;�	ط �GاWIا� )* �G	ا�� ارد ا�� )�$A1 ه ، و	��9� &D0?ك ا5و$D�ا�. و اW$ا��

�	� b�P ا� 	ط0	29?د �ر21�  ا���$.ا� ��	ر ا�$!�� ا��	�9��!$.  

 U	'�	ت �29$� ��	�;$Dا .�N�1 )\$/� ���P در و	رد � � �GاWIء *( ا�	و 5ن ا��    

 ، �	 أن ا�WIا�G �	�!�� إ�� �ا��A	ن و ا�E$,	د ا� ط!( دون رھ� U	'�	ت ا5'�	ل ا�/	د�

 ا�$( 1!-,� أD	D	 W' )*ء �� ا��!-.ر ا���	�( �-Rه ا��	�رة ا��.!� W��$1 ة��2Aا� 	0$U	��

  -!� �GاWIا� )* �-Rا�� �G	ري ا��	Iد ا��.
 ا5ط�9� ، U�T �/.ر �92Iا� ��Iى  �9�9�30

� �0	 ]�� ا��!$�O و �/.ر �;��0	 *( إ9E�O ا�$@ و ھ( L,1 *( ا�2-� ا��$ FD و �1$	ز ��!

  -!�  ا�!����U	!ا� �� �GاWIء ا��.ود *( ا�	2!� �G?ا�� &Eد ا�� ا.
� ;E	 �A� ،  250ا�>�2اء 

 و ا�2A��ة ا�� ' دة أE@ �� ھ�ا ا�;.د ��ا �LI ا�A7$�� *( إ�I	ز RD $ة و ا����B,د ا��.ود ا�.


1 )G	ون ا��W<ا�� 7
  .7	د�	 ���A@ ا�7I	ف ا���W. �� ا��.ود �� ا'@ �\	
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 ��	ه I�	;� ت	�ل 1/!	I� )* &��D ر R1 ض�* &Eرة إ�� أن ا� ا	N#ا )B2!� 	��        

 ��.
 �� ا�!/	ء A1 �$U ن �	�� �� ا�;�A و ��	
 ا���ب و 1-��� � 
�0$	 �d 9 ل إ�� در'
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ب ا�2ا��� ا •/03: 

 ھ�ا ا�� K ع ھ  �	 -Dا1( �.را�  ا�7\ ل ا�I�	;� ت	���U �9
';9!( أ�-T �9$;�ف 

 :��	ه ا���ب 
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�9 ا���	ه ��A� O � ' دا ��  L9ء ط �� �!
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  . ���ھ� ���� ��ل ا���ارد ا�����: � ا
ول ـا����

�ارد ا
����� إ
  !'ة أ%�اع و ذ
" ا!���دا !�  أ���� و   �
و1�دھ� و !��ھ�  أ�0/.-,+*( ا

��'�7 و �8� -+��'�7 5�6 أ���� إ
  ��0در ا
0,� و ط�����3 ، ��� -,+*( 0. +-.  

 ��������در ا���ارد ا����� ا�� .  

1- ��
  : �رـا

 ��9:*
�ارد ا
����� ا��
�د�7ن (-<=� ا�0:�ر إ6'ى ا
���در ا�;�;�� 
ا�%��ر ، ا

�;��� و دا��� ا
���7ن �
���� ا
���'دة ، ) ا�
����ه ا
 �*���
و -�' . /�� -��A ا
��'ر ا

 �*���
F%��ج ا
�C�Dت و ا
��ا!� و ا
��9��� ا
�:��7 و 0. ا�0:�ر ا
��'ر ا

، 0. %���6 ا
�ICIب  أG�ىو 0. ;,� إ
  �� -��9ج 
'را;� 0. 0�;( إ
  أG� ��G���� أ%

���� ا
���'دة �
 .و ا
��D�ات �%�� -,�=J�30 K�ة !�  ط���3 و ;��7ن ا
���ه ا
*:��9 و ا

)1(  

2-   : �ـ�ه ا� ��ـا��

�ج . -���A �� ��0ه ا�%��ر و ا
�93�ات ا
��CI ، و ا
��9:�ت و ا
�93ر �A
/�� -<�� ا

�  ��( ا
��3ل !LC . )2(  

 �� �����د�7ن ھ� �� ا��� ��0ه ا�0:�ر �����' !
أ�0 ��0ه ا�%��ر و ا
�93�ات و ا

 )
��
�N أ%�9ء ا�O0 �� ��;�7ن ، و �� زرا!� 0*��6ت وا��
5�6 -��ي أ%��ر دا��� ا

�A0 ھIه ا
���ت �7( ا
�9=( �� ا
���ه !. ط�R7 إ���0 ا
+,�ط� و ا
*'ود ، و إ%<�ء 3J=�ت 

T�=9- '�C �� ��0ه ا�%��ر !. ط�R7 إ%<�ء ا
*'ود  اF%*�ن/�� -�=. . ا
���رف و ا
��ع 

 U��; ام'O�;ا%�ت 0. اO

�' ط��و ا�- �� ��!�,�
�  ا
���ه ا! T-'!�; ����0 ����C��/ �

  �! �
��

( ا
*' ا��
� N�T-�!�, و -:�7�ھ� ، و 0. أ�J� ھIه ا
��Wھ� �� ا�O0 ���,-

 ��%  �! Xأ��� ��
ا%�ت اO

" أ�X93 ا
���ه " . -,*�"%�� ا
,�� و اIC ا�0 و��
0. ا

�N ا�1���6Yت ا
�,�!�� 0. ا�O- ت ، و�!�,�
�ط. ا- �� �Z[- ��

���ه -��3 ا
���0 ا

��*	% �!�,�

:���3 ا. )3(  
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  : ا��ـ�ه ا�%ـ�'ـ� -3

�ب ;:[ ا�رض ، و ھ� �� ا��� 1ء 0. *,0 X9- دة�1��
ھ� -�" ا
���ه ا

 .! ��-�,
��' و -�*�ب إ
  �Cط. ا�رض !3�  ذو�Cن��0ه ا�0:�ر و ا�%��ر أو ا
���ه ا�
ا

 �����
���� . ا
�*��0ت و ا
	�ا�8ت 0=�%� ط3+� 0. ا
���ه ا�
�ن /��� ا
���ه اA6�3
و �'ر ا

 C200 – 600*�" -+��37 �7�اوح LC .�C%�� -��دل ط3+� 0. ا
���ه -D:� ا
=�ة ا�ر^�� 

  )4( .�'م 

����ه 
0*���7. ر��*��.  .�C ����
���� ھ�� و �7=. ا�
  :ا

-  Y أ!��ق  ��1' ط3+�-�� !- ��
���� �8� ا
��3'ة !. ;:[ ا�رض ، و ھ� ا�
ا
���ه ا

0. �1�� ℅  044.3. ;:[ ا�رض و ھ� -��A %*�3 ) �0�ا  792(�'م  2600-���وز 

  .�6( ا
���ه 

�1' ط3+�-�� !�  أ!��ق  -- ��
���� ا
��3'ة !. ;:[ ا�رض ، و ھ� ا�
 �C 2600.ا
���ه ا

ا
���ه 0. �1�� ℅  55.7و ھ� -��A %*�3 ) �0�ا 3962(�'م  13000و ) �0�ا  792(�'م 

 )
��
���� �� ا�
  .ا

�ع ا
���ه إ
  cZث ��0�!�ت ,
 ��3- �����
���� : و �7=. -+*�( ا
���ه ا�
     ا
���ه ا

I�
���� ا
�� -��اوح �C. ا�

�9 و ا
���ه ا��
���� ا�

�9  ا
��CI و ا
���ه ا��
  .�C و ا

 

  

  

 

��,��� ا
را!�� ، ��0�1  -1
 ��C��
درا;� ا
*��;�ت ا
��O�;Y �0'ام 0�ارد ا
���ه �� ا
را!� "ا
'ول ا
����C ، ا
�,��W ا
 ��C��
 .1ّ9م ،  1994، ا
O�ط�م ، �0ي " ا

2-  ، ��0 �� �CI�

�e�3 ا
���ه ا ��%�%�+
�زg7 ، : ا
+�ھ�ة (;9� :�0	  f��6 ، ا
�7��9 ا�
�,<� و ا
 ��C��
)  1995ا
'ار ا
 . 98ص 

 . 67،  68ص ص )  1998دار ا
����� ا
�����0 ، : اF;=,'رK��G '�90) �7 ا
و/� ، ا
�D�ا��� ا����Yد�7  -3
  . 276... 268ص )  1998دار ا
����� ا
�����0 ، : ;=,'ر�7 اK��G '�90)F ا
و/� ، D1�ا��� ا
���ه  -4
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 �����

�<�� ��0ه ا
���ري ا
,���7 و ا
�*�cت ا �CI�
���� ا�
و -��'د ��0در ا
���ه ا

 �7��
����ه ا
 ���^F�C ) �3�اI
�ج ا�A

�9 0. ) ��0ه ا�0:�ر و ا��
���� ا�
، و -�=�ن ا
���ه ا

�ب اY%<+���ت -*�ب ا
���ه 0. ا
�*:�9ت ا� �:�9�
���� . ا�ر^�� 
93��7 و ا�
أ�0 ا
���ه ا

 ��C�;�
�7,�ت ا=�
%� �� ا�O0 ����
�9 ��� !�3رة !. ��0ه 1��
ا
�� -��اوح �C. ا
��CI و ا

�,<�ط 
 ����% ��0�*�
�7,�ت ا
�O��7 ا=�
�%X /������� �� ا=- �����%�� أو ��0ه 1=- I,0 ��0�*�
ا

 �%�/�3
  .ا

��W- و  ���  ;:[ ا�رض ���� 7! �����
  :أJ=�ل ا
���ه ا

  : ا�.ـ�-ـ,

  
 ��
ا%�-�� أو 0. ا
:3+�ت ا
�O��7 ا
�9و�7 G .0 ����3ط �����
�  -,'�g ا
���ه ا! ��W�

 ���,�
;:[ ا�رض �� g�C�,7 �=J و ھ� -�9�ي �� j�C ا���6ن !�  %*i ��0,� 0. ا

�7. ��0ري �0��� ا
��'%�� أو ا
=3����7 ، و -��� ھIه =-  �! ���',�
���� ا�
  .ا
���ه ا

  :ا�.ـ�'ـ�رات ا��ـ�رة

   TC�>�- ��,! N��O- .=
 ، .7�=�
8ارة -'�R ا
���ه إ
  g0 '��C '6 ا
�,�g�C 0. 5�6 ا ��

���� cGل ا
	��9ت ا�ر^�� -��' �

�'ة أ��0ر 5�6 -�*�ب ا
���ه ا  ����� �%�� -,'�g إ
  أ!�
ا

�%���  رأ;��O*C N��- ى ;:[ ا�رض�
�*���ت -+'ر YkCف ا��'ام إ
  أ!��ق ��C'ة !. 0*�

   .ا
<'7'ة 

 �
��

( �� ا
�'ول ا��
��'�7 �� ا+�
  :و ��C .=�7ن -	��� �6( و ��0در ا
���ه ا

�6'ة :  1ا
�'ول ر�( 

( ا��
��'�7 ��   ا+�
��0� i�=0: �6( و ��0درة ا
���ه ا��/ N
  .أ
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  )℅(ا
,*ـi   �6ـ( ا
��ـ�ه  ا
��ـ'ر

 �����
  ا
���ه ا

  ا
�93�ات

 ��9:*
  ا
���ه ا

  ا�%��ر

8450  

125  

69  

1.5  

97.74  

1.44  

0.80  

0.02  

  100  864.55  ا
���ـ�ع

  

  . D1269�ا��� ا
���ه ، 0�RC�; g1 ص : K��G '�90 ا
و/� : ا
��'ر 

   ��W- ول'�
9� ) 1(أر��م ا,C )�9
���� -��9 ا
��-�3 ا�و
  0. %���6 ا�
LCن ا
���ه ا


�� و أ�� -=�	� �� W�0( ا�6�ال 0.  ℅ 97.74cD�;و ھ� أ;�� �� ا )
��
�1�� ا
���ه �� ا

 �%�A
 ا/��
��3 أو ا
�Dز�7 ، و �1ءت ��0ه ا
�93�ات �� ا�
  ) ℅ 1.44(أJ=�ل ا
���ه ا�G�ى ا

 ��9:*
�0,  ذ
" أن ا
���ه ) .  ℅ 0.02(و أ�G�ا ��0ه ا�%��ر )  ℅ 0.80(و -���� ا
���ه ا

�����
�6
�  ا �� c�; �0'را ھ��0 و �A�- �7�>C اء ط����3 أو��!� إ
  ;:[ ا�رض ;���
ا


cD�;cل و و��ة /���-��  ����3:
   .���G ��6c���� ا

  

  

  

  

  

  

  

  



�)� و وا*()� '& ا�%$ا�# :                                           ا���ـ" ا
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������1# ا� ���در ا���ارد ا����� :  

   �A��- و ����  ��7:  

��2ـ� �ـ�ه ا���ـ# -1  :  

 ��0'O�;ا ��
��'�7 ا+�
���� 0. ا
���در ا�
I,0  اF%*�نإذا /�%X ا
���ه ا
*:��9 و ا

 �93
9��� ��0ه ا- �A0 ارد 1'7'ة��م C:�ق و 0�
�( ا�

�Lت j�C ا
'ول . ا
+'l� ، )7ن ا '+�

  

�'م و1�د ��0ه ;:��9 إ^��� إ ، �A7'9
�� �� ا
���ه إ
  ھIه ا
:�7+� ا=>0 T1ا�- ��
ا

 �1�9
�ر و ا
�7دة �� !'د ا
*=�ن ا:�
ا7'ة ��0ه i3*C ا��
  )1( .ا

 ���9- �����0ه ا
93� إ
  إزا
� أو G	j ا�c0ح ا
Iا����C �3ه ا
93� أو -�'ف !�

 �9
��
���� ا
*:��9 ا�
7��� 0. . ا
���ه ا�9�C ه����
 ����3:
�9
� ا
و �7( ذ
" إ��D�C �0� ا

           ���9�
�i ، و �7=. -�m�O ط�ق ا�  
7��� 0. ;��� إ�;��� إ
  �OCر ، أو -9

��7 ��/.)2(  

1- 1  3�� ����ط#ق 2()# ا����� ا���62 : 

��n�0 ��0'د : ���2" ا���ء �: ��9" إ�3 -�7ر   - أ
             و ھ� ط�7+� ا
��O3� ا


�'د ا
��ZL� ، ا
�+:�� UDnC ا
�O3ر  ��:+�
 .ا
��ا�6 ، ا

 .و ھ� ط�7+� ا
����' : ���2" ا���ء �: ��9" إ�3 <�=   - ب

1- 2  ����  -�ونط#ق 2()# ا����� ا��� :����ء 62

�  - أ@1
 .ا
�,�^o ا
�=*� ، و ا
	�� ا
=��و 8<���  و ھ� ط�7+�:  '�" ا
�Bح -�

� ��C��Dت  - ب����CE�7ام ا��7اص ا��" ا
�Bح -�9'  : �%� . ط�7+� ا
��3دل ا�7

  

 

1.  ��C��
�N ا
����� ،  ا
���ه اG "
��
�6'ة ا
���C : ، ��C�وت (ا
�9'ي و ا�C���;Y : !3' ا
ص )  01999�/ درا;�ت ا
232  . 

2.  ، �>��C ]

o و �����
�ط. ا
���C و -9��� ا
���ه "�90' ا
�ا�g و ا���ق .... ا
�م  " ا���
 ��C��
�� ا��
 38ا
�'د (، ا
 .  15-16ص )  2001د;�3� 
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�p أ/A� 0.  إ%��جإن C '� )
��
���  13ا
���ه ا
�c9ة �� ا��
�م ، و ھIه ا�
�ن �0� i�=0 �� ا��0

 �93
�" ا
�9:�ت ، ���دة 7	�n -+:�� ��0ه ا- ��D>�
�	� C'ون i3*C "J ا
:��� ا
cز�0 =0) p�3-

�9
�� �0 7+�ب 0. 
�	� ا=�
���� ا
�=�i  1.5 – 1.0ا
ز ، و ا
�,�^o ا
�=*� و ا
	�) دوYر 

 ���C��=
��6 ا
D<��� ا��
����ه ا
�nر�C إ
  ا
) .�C �0 �	�=�
0.8 – 3-0.4�p ا  ����
دوYر 

 i�=�
7��0 �0ذا �	� -,��*�� و �' 3�7[ ا;�O'ام ا
:��� ) . ا ��*�>
      �J�C�اط -�0L.. ا

 ���:
  )3( .ا

2-  ���.� :ا
���ر ا�

ال ا
�:� ا
�,�!� !�م %F  
��7Yت ا
��9'ة ، و 
=. /�ن  C1891'أت ا
����C ا�و
�� ا

��7Yت ا
��9'ة  1945و �� !�م . ذ
" cC 1'وى 
�C �37�D

�� ا��>
�  ا
�+�ط��ت ا! �6

 ، ��=>�
���ء 
�9 ا�
�+' و1'وا أن ھ,�ك ��رق /�3� �C. ا
+:�ات ا
�	�ف ، �,�j�C j ا�

��
�+� �� ا
*i9 ، و �C. ا
+:�ات ا
=�3�ة ا
�� -�*��U 0:�ا ، 
�Iا %�' �:�ات ا
'��+� ا

C U+*- �:�

" -�� إ
  ;:[ ا�رض K=�C ا
+:�ات . *�!� و -�O3� U3Cء اIC و

 i9*
 )4( .ا
��D�ة ا
*��9C �� ا

  

  

  

  

  

  

  

 

1-  ، �
 . 29، ص  1994، �0ي " Fدارة ا
���ه �� ا
<�ق ا�و;U و ��Jل إ��7+��  إ;��ا-����"ا
3," ا
'و
ارع و ا
���%g و ا
�,�زل  -2�
�ط. ا
��- ، �C��J' ا;��cك ا
���ه �� ا
�ارد ا
����� �� ا�
: ا
+�ھ�ة (! ا
'7. ��اج ، ا

 ، �C��
 . 122،  123ص )  1986دار ا
	=� ا
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�ن !. و;A937 ء����
�ن ��C ھIه ا
+:�ات ا
��D�ة إ
  �:�ات /�3�ة � ��و أIG ا
�97

�o ا
��ف �� ا
*i9 ا
��-	�� ، و �C;����ل A
9�ل �:�ات ا
��ء ا
��D�ة ا
�9( إ
   !,'�Iا�-

�Z رات��C ����6 �3=7 و �C�
�ط�C g3>�- ��� هIرات و !,'�0 -�� ھ��3
-'رU+*�� ، ���7 ھIه ا

�اء ا
'ا�r ��ب ;:[ ا�ر�
���ء ا��G�ة إ
  ا�
7�دود "ض -�9�ل إ
  0:� ، /�� ا;���� ا

 �n	
���� Z( " اZ رات��C ن�
*�OC '����� i9ر ا
��ء ، ���=�C U��O�� ����
و 7�ش �� ا
:3+�ت ا

 �:�
9�ل إ
  ا�- rا�'
�اء ا�

�� �� ا�  .-*+U و !,' و�

3- &��  : ا9��7ام ��ه ا��#ف ا�

�N اO�;Y'ا�0ت �O0 ي و�
3��7� ا;�O'ام ��0ه ا
��ف ا
��9 �8�اض ا

�%T �0'ر /  
�	�ت ا
��ف ا
�F�C ، �9^��� إO0 .0 m�O�
ا�G�ى إ6'ى ا
:�ق ا

7��W% )���- U3-م ا
�ي ا
Iي ���7' !�  ا;�O'ام ��0ه ا
��ف �7=. ا;�O'اT0 ، ��0ه 

 �A0 �0ا��  !'ة !! �9�
�!��ا%  ����9�

�� ا
�� ا���
;��( زرا!��� ، و ط�ق ا

ار!�. و 0'ى و!��( �ھ��� ��
 �!���1Yا i%��
ا
����6 و ا����دF�C ، ��-�7^��� إ
  ا


'ة !,' ا;�O'ا��0 ���
  )1( .ا
���ه ا
�*�O'�0 و ا�G:�ر ا

  :و ھ,�ك !'ة ا!��3رات �� -���( %�Wم ا;�O'ام ��0ه ا
��ف ا
��9 ، و أھ��� 

�   �! �W��9�
�!�� ا
���ه ا
�*�O'�0 و ا,
�اUC و �7��0� ^ g^�C �0��
ا
��9 ا

 .Y��0ت ا;�O'ا�0-�� 

�  g^و ��!�%  �! N���اmO- UC ا
را!� ، �ن %�!�� ا
��9��� ا
را!�� -�^

�  ا
�'وى ا����Yد�7 
,�Wم ا
�ي ! �
��
�C ف ، و��
 .��0ه ا

�ل و ا�%��ر إ��Cد ا
�,:+� ا
�� �7( رI�C ��7ه ا
���ه !. ا
���ه  ��*
���� ، و !. ا�
 .ا
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  : ا9��7ام ��ه ا��#ف ا�$را�ـ& -4

0. ا
���وف أن ��0ه ا
��ف ا
را!� -�ZL� ��C;�'ة و ا
��3'ات ا
�� -*�O'م 


D�ض ز�7دة �90�ل أو و��T�7 0. ا��tت ،  �9�  ��رة !:G ن �0'ر�=- �
��
�C و

�:X ھIه ا
���ه ���Cدر O�*- ����0'م  اF%*�ن�Gان إذا ا��9

c;����ل اtد�0 أو و ا

�9�ا%� ، 
=. Y -<=� ^�را !�  ا
,�3ت !,' ا;�O'ام 
��0ه ا
��ف ا
را!� �8�اض ا

إن إ!'اد إط�ر !�م F!�دة ا;�O'ام ��0ه ا
��ف ا
را!� !�  أ;��e�C K . )2(ا
�ي 

�3�!Yا .��C IGL7 أن i�7 �9�9� ��
��
�ا%i ا�
   : ر ا

�  '��
�!�� ��0ه ا
��ف 
�9'7' در�1 -�/� ا
�,��� ا
�nرة ا
�,�W(ا,
 . 

�  �C��
�  ا;�O'ام ��0ه ا
��ف ا
را!� �� ا
�ي ���� mO7 ا! �3-���
درا;� ا�Ztر ا

 �0��
 . و إ%����1 ا
��9��� و ا
��9 ا

��� !,' ا;�O'ام ھIا ا
,�Wم  �+9
�ب ا
Iي J���7  درا;� اFدارة ا
����� ا�;��C ي�
�� ا

 ��,0 '��! �nأ� R+97 و ��
 ��3�*
 . و ا�Ztر ا

#اد ا���ه -5�  : ا9

7+��ح ا
j�3 و /�ء 0. ��0
�� أز�0 ا
���ه �� ا��1 ا
+��� ، ا
+��م �C;���ادھ� 

3�' ا
Iي �%��7 . 
3�' ا
Iي 
'j��� T7 إ
  ا
���� ا
���ه 0. ا�
 i�C�%0' أ R7�ط .! "
و ذ

 ��
1��'�7 ا ��/ �=J  �أز�0 �� ا
���ه ، أو -�ر7'ه !. ط�R7 ا
+�ط�ات أو ا
,��cت أو !

�

�N ا�%�i�C . ,�طR ا
+:i9*- ��3 0. ا�=�
 ��
، إ
  أ%�� �' )1(و i*6 ا
�+'7�ات ا�و

  
دوYر �0� i�=0 ا�0� ا
Iي ��7��� ��درة !�  ا
�,��*� g0 إ0'ادات  1.0 – 0.8-�� إ

�D�*- �7�ق !+�دا ��
و ط6F �+3'ى درا;�ت . ا
���ه ا
�c9ة ، !�  ا
�8( 0. أن 0<�/� ا

Y X7�1أ ��
;���اد ا
���ه 0. -�/�� إ
  إ;�ا��� !. ط�R7 ا
93� �'رت ا
�'وى ا


�C Nـ �=�
���� ا
�=�i ، و -+'ر -=�
�N ا
3'�7 اGt� و ھ� ا
,��cت  0.22ا
دوYر 

 .! '77 ��C �7'��+�
���� ا
�=�i  1.00ا
 )2( .دوYر 

�ن  -1C�=
�o ا
,��Z '��- .! rJ%� أ/*�' اA
�o ا
��ف ھ� اA
 . ا
��,��� ا
را!�� ، 0�RC�; g1 ص ��0�1 ا
'ول  -2
 ��C��
 . 28ا
����C ، ا
�,��W ا
 . %29	0 K�RC�; g1 ، ص  -3
�از ، 0�RC�; g1 ص  -4=
 . 95أ�6' ا
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�وا*ـ, ا���ه '& ا�%$ا�# و :  ا
ولا����ـ� %ا�%$ا�#�� ����ه '& �2 :  إ9�#ا2

�(���C : 

   ���ارد ا
����� 0. أھ( ا;��ا-����ت ا
�,��� ا
�*�'ا�0 و 0�رد ھ�م �8� أن 6'ه 0<=�
-�' ا

ا�� -داد i3*C ا
m���O ا
�,���G ا
�� -��اوح �C. ا
��ف و T3J ا
��ف �
�  ا
��ء �� ا!

 Xارد �� و���

� �8� و���ة 
0u:�ر ��0 �7'د j��,�C ا��
�C �7 و ھ��ا��
W�0( ا�را^� ا

��9 7د:*

�*����6 ا
=�3�ة -��� C,'رة ا
���ه ا �W,
�C ��ا�
���� ، /�� أن ا! i�:�
اد ��T ا

3��� ا�ط�*�� و -+'ر ا0F=�%�ت �
�� ا*�*�
 �
��>
ا
�� -,�9� أ;�;� �� 1ء 0. ا
�,9'ر ا

 .0 ��LC �����
���'7' و -<��  075���ر �0� i�=0 ، %*�3  20ا
 ��C�� U+� ��,0 ����
�Cارد ا��


 �� ��9:*
ا
����� �8� ا
���'دة ا
:3+�ت ا
����� �� ��Jل ا
�9�اء ، 7+'ر !'د ا
���ري ا
����� ا

�;U و -���ز ��
�C ��ا�
9� ا,C و -+'ر ط����� )W�,0 ��8 ��C�0���ر �0�  LC12.4ن 0,*           

 ، i�=0C اء ا�0:�ر�1 �:��*��
ا�� و -�ز���7 !3� و إ^��� إ
  0<=� ذ�CIC /��� ا
���ه ا�
�

 �O3�
ا��ي ھ,�ك 0<=�� ا�
ا�� -*�� !�ا Y ����0 �7=. /��0 ا
��اب ا�
أ�n7 ��0 ���7 ا

 T��:D- 5�6 .0 )
��
ا�� ^�. ا
'ول ا�/A� �+�ا �� ا�
7. و C,�ء ا
*'ود ، و -�,N اO�
�C Yإ

�,'رة ا
�� 97'دھ

�� Cـ ا0F=�%�ت - 5�6�X9- i- ا
9' ا�د%  ا
,W�ي ��
�0�  �1000 ا
3," ا

ا�� ا
Iي /�ن !�م �
�0� i�=0  71500+'ر Cـ  i�=062 5�6 أن ا
�ا-i ا
���� ا
,W�ي �� ا

ا�� �7�زع /�� 7�� 500إ
   99-�اg1 !�م �
ون ا
���� �� اO�

�+�l� �Cن ا�C و ، i�=0 ��0 :  

- 14.2  ��,0 �7�,; i�=0 ��0 ر���012.4  .0 i�=0 ��0 ر���0���ر  1.8ا
���ه ا
*:��9 و 0

 �����
 .�0� i�=0 0. ا
���ه ا

- 5  �����
�ن 0. ا
���ه ا=�- ��
��7 ھ� %��i ا
�,�طR ا
�9�او�7 و ا,; i�=0 ��0 ر���0

 '7'���
 ��C�� ��8.  

�زg7 �8� ا
��دل �C. و -�nف إ
  /� ھIه �
��Cت ا��
�ط. إ^��� إ
  !'م ا%���0�W  0,�طR ا
ا


�( أن ا�
�g0 ��3 ا�

�� و ,�
���1�9ت ا
 ����/ ���=C ب�>�
 ]
��

��ء ا�C ود�
�ن +7� LCن ا%�+

 "
I/ ن�%�+
��7 اY;����ل 6'دھ� ا
�اط. ، /�� أن أو��
�'و
� و 6+� 
6	f ا
��9 �7' ھ'�� دا��� 

�<�ب 
 �9
��

���ه ا�C ن�=*
���3 ��1�6ت -و7' ا�C. 
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ا
<	�ف ا
Iي �7�i/ 0. ذر-�. ھ�'رو�1. و ذرة *��� ھ� ذ
" ا
��/i ا
=������ ا
: ا
��ء 

 �����=
  H2O.)1(ا�/*��. و ر0ه ا

: �Iدة ��ه ا�@#ب �2 &' �(�%  : �9J � ا�%$ا�#�� ����ه و إ9�#ا2

����ه "  
ا���7 �

<���O " ا�C g���- و -��ري �!�,� gC��0 وط,�� ذات ط���! �*;[0

�م ا
�,	�Iي ر�( ;���

� ، %<Lت ا
�];*� و�+� ��
��7 و اc+�;Yل ا,��
ا
�]رخ ��  101 – 01ا


ـ  901422�م  27 Rا���
�ز7� ، -�^g ا
�];*� -X9 و���7  2001أ���7 ;,�  21، ا
ا

�ارد�
�C N�=�
ا��  ا�
  .ا
����� و 7�1' 0+�ھ� �� 0'7,� ا

 : �)ـ��ـ)�

    ��ط,�� 
���ه ا
<�ب !
��,��� ��nCن -,	�I ا
*��;� ا
 �;��*
�N ا
�];*� �� إط�ر ا=-

�ط,� cG .0ل ا
�=	� C,<�ط�ت -*��� !����ت إ%��ج ��0ه ا
<�ب و ا
���ه 
/��0 ا
��اب ا

7,�� و O- و ���
و��C '7 و /Iا -�'7' ا
���/� ا
�,�!�� و %+��� و ��0�
1�ھ� و -�ز���7 و ا


�� و -,�����  ��C��
  .ا
+�!'�7 ا

 ��-tم ا���
�C j7�	�
  :و -=�N ا
�];*� I�Cه ا
�	� !. ط�R7 ا

�ز!�   -أ �
 .0�ا��3 ا
���ه ا

        :                                   ا
��3درة C=� !�� �7'ف إ
  ا����د ا
���ه Y;��� !. ط�R7   - ب 

-  g7ز��
9��7 و ا�
9*�. ���
�� 3J=�ت ا-                                                                  .

�  ا
���ه  –! �W��9��
 . إد�Gل /� -+,�� 

�7. و ا
����C و ا
��C K�*9-��ه  –         =�
!����ت اc!Fم و ا �7�:�C ه���
   7I3- �9��=0� ا

 .�����*�
.                                                                                                         ا


,<� Z+��� ا����د ا
���ه  – �7�C��
���0 ا��

[ ا���
�7� C�اo0 درا;�� g0 ا�-.  

 

 


=��و%�%�ر ا
'7. �6روش ، ا;��ا-���� ا
���ه ��  -1Yا g���
ا�� ، ، %<� !3� ا�
 :                        ا
http://WWW .BOUHANIA .COM :⁄NEWS .PHP ?ACTION = VIEW&id= 149.                    

     06 – 04 – 2012  �!�*
 0*�ءا 03:11، ا
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�ات و -,	�Iھ�   -ج ,*
��7 و ا
���'دة ا,*

3�o0�% ا��A�;Yر ا U��O�
 ا

 �9- �� ���9�
��7 و ا��
�ط,�� و ا
���0 ا��
ھIه ا
�];*� g��1 �90 ا
�];*�ت و ا
���eت ا

 ���; Y ���7ز��<�ب و -
 �9
��
�F ��0%��ج ا
���ه ا��
 :��0ر;� ���0 ا
O'�0 ا

1(  ���:�
�ط,�� 
���ه ا
<�ب و ا
���ه ا
�,�!�� و ا

� ا�/�
 .ا

2( �
�ط,�� ذات ا���GYص ا
���0 ا��
�ي �� -*��� ��0ه ا
<�ب ا
�];*�ت ا�. 

3(  �7Y�

�� و ا
�,�!�� و ا
�:��� �� ا,�
 )1( .0];*�ت -�زg7 ا
���ه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

�م ا
�,	�Iي ر�(  -1;��
����ه ، ا
�]رخ ��  101 – 01ا
ا���7 �
���0 ا��
�K�;L�C R ا
�];*� ا���
 901422�م  27ا
 Rا���
  . 2001ا���7  21ا
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�ه ا�@#ب: ا����ـ� ا�Kـ�Cـ& �� ����$� و ا���ا<��ت ا�����Lت ا��C�Lا�� : 

 .0 �����97�ي !�  /���ت � T
�ن و Y را��9 
T و Y ط�( 
 Y ف��وب �0ء �>
ا
��ء ا

0�ا�	�ت   
� ا
=3���7ت و ا
	��و;�ت و gnO7 ا
��ء ا
<�ب إ�G g0 ��%'��
             ا�c0ح ا

3�ط� n0 د��+� و.  

  :M Organoleptiqueـ�<ـ�ت � ـ� )1

 T��6c� وب أو !'م�>
9�اس 
� '7'9���6c ا
��ء ا
�  ا! '���% :              

 )�:
�ن ، ا
�ا��9 ، ا
<	���� و أ�n7 ا�
  . ا

�Mـ�<ـ�ت  )2���N ��$' Physicochimique:  

 �^��9
  . 8,5و  PH  .�C6,5ا

 ���C��=
���� ا�
�� ا
=���C ����C. : ا����
�ن ا=-PS / CM 400                           

  .PS /CM 1250و 

 ��%'��
�9�ي ��0ه ا
<�ب !�  ا
�'7' 0. ا�c0ح ا
��'%�� : ا�c0ح ا-.  

ـ� Mـ�<ـ�ت  )3Iـ��ـ�-:  

 �A��- ��
���1 ا
��Cو�ت �0=����G ء و��
9�� �� ا,�
��7 اn�
�اد ا�
-���A �� %*�3 ا

�اد �8� ا
�*��39 5�6 أن ار-	�ع �� ا
�3=����7ت و ا
	��و;�ت /�� %�' �
أ�n7 /���ت 0. ا

 �9�  �  .  اF%*�ن%*���3 �� ا
��ء -*G i3:�ا !

 :�(ـ��%ـ� ا��ـ�ء ا�7ـ�م  )4

 ����3:
�<�ب 5�6 ) ا%��ر ، g�C�,7 ، ��0ه 1���� (ا
���ه ا
 �9
، ھ� ��0ه �8� ��

  ���7 ، �8زات (-�9�ي !n! /�3ت�ح �0'%�� و 0c0أ ، ���3 ، 0�اد 9,0�0�اد �                

 )�Zا�ذا��3 ، 1(.  
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 i*6 ن��
ة !�  ا
��ء ا
�Oم ھ,�ك -9'7' ا�,�
�9
�� ا�
                    و �C .0. ا

�ن ا
��ء cG .0ل ط�ق !'7'ة 
�ا�	�ت و 7'9- .=�7' �
  : ا

�ن  -��

+�ص ا�C �%ر�+�
               -9'7' ا
:�( ، -9'7' ا
�ا�m9� �9 ��0�ي : ط�7+� ا

�اد ا
�ا;�3 ، -9'7' ا
=���A ، -9'7' در�1 �
�اد ا
D�وا%�� ، -9'7' ا�
��وا;i ، -9'7' ا


'9- ، �^��9
�� ا
=���C��� ، -9'7' ا
��=� ا����
 )1( .7' ا

�ي n! ��8 ��ن 0. أ��%�ت ذا��3 و �8� ذا��3 و �' -==0  �أc0ح : -�9�ي ا
���ه !

�ي ، إ^��� إ
  /��,�ت د��+� n! ��ا��3 أو ذات أI
�	� و ا
�Dزات ا�O�
                    ا
�,��� ا

�ا�i �� ا
��ء %�3-�� و �6�ا%�� و 0,�� ا
3=����7 ، و �1J ت ھ��%�=�
  .�g ھIه ا

�اء !,'I- �0وب �
�	� �A0 ا�O0 �0ا�! .0 ����3:
�%�ت -�� إ
  ��0در ا
���ه ا=�
و ھIه ا

�اد �
�ن ، أو 0. اC�=

�� �A0 ا�و/*��. و �Z%� أ/*�' ا�j�C �8زا-T �� ��0ه ا�0:�ر أZ,�ء ھ:

*C��
، و ھ� � أو �� ر��9J �� ا
:3+�ت ا�ر^�� ا
�� -Iوب �� ا
���ه cGل 1���%�7 !�  ;:[ ا

�	T اF%*�ن 0. %	��7ت O7 �0  
�ا�0 ط����3 و Y �7=. ا
���C )=9 أC'ا إ^��� إ!                     

 �
I�30 و زرا!�� و ��0ه ��!�,�.  

�ه ��� ����Lت ا��C�Lأھ� ا�� &�� ��  :و '

9�م و ا��6.$��م �Lت ا��Cت : أ���%��%�ت ا�;�;�� -�' ا7=�
7�م 0. ا,D�
�م و ا�*
�=
ا

 .�C ء��
 ا�و
  �� ا�/�- p�����ه ا
:����3 و 37
�ر  200و  2O� .0 ن و �0'رھ�����
�C ء1

 K3�
  .ا
�9� ا
���ي و ا

 .�C ھ�7�م ���/�,D�
�ر  50و  10أ�0 ا
�A%�� أي ا7�%�ت اO� ن و �0'رھ�����
�C ء1

�ع 0. ا% �� X�0 و ھ
'
7�م �� ا
���ه �l%�� ا,D�
�م و ا�*
�=

��Gم ، إذا زاد -�/� أc0ح ا

�9�ان إذا X�+C ^�. �0'ل 3+0�ل 
  .-�3[ !*�ة و �' n- Y� اF%*�ن و ا

 

1. Radier Jean et coll .l’analyse de l’eau (eaux naturelles – eaux résiduaires – eau de mer ) du 
nod * 8 éd – 1996 . 
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�ر-�. ھ�� ا
9'7' و ا
9'7'ي و -��   : ا�����ا���Cت �  ��ا1' أc0ح ا
9'7' �� ا
���ه !�-

 ����,
�ر ا
:�,�� و ا
D�ا%�X و أL- .0 �%��6/� ا�%�i�C ا
��'%�� اO�
             إ
  ا
���ه j�C .0 ا

����ه ،
 l� اء���
�  ا
9'7' أ%�� !,'�0 -���ض ! �7��9�
���� ا�
�%� و 0<=�� ا
���ه ا
 i*�=- ��%

 �7���=3
دا/,� �7�اوح �C. ا
3,� و ا��6� و -*i3 !=�ة ا
���ه ، و -]دي إ
  %<�ط j�C أ%�اع ا

�ا;�� �
�  ا%*'اد ا! ���- ��
  .و ا�%�i�C ا

�د7�م �� ا
���ه ا
��C �CI.   : ا���Cت ا���د��م و ا���9�2�م�
و  10-��اوح /��� ا7�%�ت ا

�ن و -�� إ
  أ�� 0.  100���
�C ء�ن ��  11���
�C ء�ج و -�� ھIه 1�A
��0ه ا�0:�ر و ا

�ا1' �- ��
�م ا*�
�=
�ر ا
:�,�� ، أ�0 ا7�%�ت اO�
ا�c0ح إ
  ا
���ه !. ط�j�C R7 أ%�اع ا

�د7�م �,*��3�
�� �� ��0ه ا
<�ب -��اوح �C. دو�0 إ
  i%�1 ا���ن �� ا
���ه  5و  �1 ����
�C

 �����
  .ا

����ه ا
:����3   : ا���C�-#Lت
 ��*���
�%�ت ا=�
�%�ت 0. اC�=�3
و -�=�ن 0. -�' ا7�%�ت ا

�%�ت C�/ .0 �;�;أ �%�=�
�ر �1��7 اO� g0 ه���
�ن ا
Iا�i �� اC�=
-	�!� /� �Z .0%� أ/*�' ا

�م�*
�=
���� C .�C-��اوح %*�3 ا
�3=�و ،  ا�
�ن ، أ�0 ��  400و  50�%�ت �� ا
���ه ا���
�C ء1

 T/ا�	
/�ھ� و Y;��� �� �,�!� ا
�<�و!�ت ا
�Dز�7 و !���� ا�9=( �� -�
 .ا
�,�!� ���( ا

��ت�#�Lا� :   .�C اوح�ه �7���
�ن !�دة و ا
9'  200و  5-�/� ا
=3���7ت �� ا���
�C ء1

*�
����ه إذا زاد !. 6'ه ، -��  �250�ح TC ھ� ا���  ا
�ن و �7:� ط��� 0�ا ���
�C ء1

�م أو 0. ذو�Cن �8ز �Z%� أ/*�' �*
�=
ا
=3���7ت إ
  ا
���ه 0. ذو�Cن j�C ا
���دن �A0 /3���7ت ا

�اء و اc�Gط���C Tه ا�0:�ر �
1�د �� ا��
�ن اC�=
  )1( . ا

  

  

 

1.  Radier Jean et coll .l’analyse de l’eau (eaux naturelles – eaux résiduaires – eau de mer ) du 
nod * 8 éd – 1996 . 
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�را�C '7.   : ا���Lرا���=
�ن و ھ� ا
�*]و
� !.  100و  �710�اوح ا7�%�ت ا���
�C ء1

  
����ه ، و �� �6ل و��ل -�/�ھ� إ
 ]
��
1ء  1000ا
:�( اl� ن����
�C ��8 ]3�- ه���
ن ا

 �
6�ا ��ح TC ھ�*�
�<�ب و ا
9' ا
 �9
��250   
�را7' -�� إ�=
�ن ، ا7�%�ت ا���
�C ء1

 ��C�;�
�ر اO�
 . ا
���ه 0. ا

�Lت ���=�ت A=C�ة �� -�/�i ا
+<�ة ا
�Oر�1 
uرض إY أن و1�دھ�   :ا� �*
ر8( و1�د ا

��C ذو�Cن ��
��=�ت �� ا
���ه C,*�3 �� ا
���ه ���� %W�ا �*
�%�-�� و -��اوح ا=01   
1ء  100إ

�ن ���
�C . 

O�#��3 0. -9��   : ا�.�#ات و ا�.
����3 ���� 1'ا و �8 ��7:
و1�د ا7�%�ت ا
,��ات �� ا
���ه ا

���� ، و ;i3 ار-	�ع %*�3 ا7�%�ت �
�9�ا%�ت ا
�� -�*�ب إ
  ط3+�ت ا�رض ا
C+��7 ا
,�3-�ت و ا

�7�د إ
  اF%*�ن cG .0ل 6	� ا
��	. و ا
��7IDت ا
را!�� و ��0ه ا
��ف ا
,��ات               

 .�C ه���

C o:�7+� ��9�9 ، و -��اوح %*���3 �� ا���
�ن  10و  0.1ا
��9 و �8� ا���
�C ء1

 ��ح TC �� ��0ه ا
<�ب ھ�*�
�ن  10و ا
9' ا���  ا���
�C ء1 . 

�� 1'ا �� ا
���ه ا
:�C T�3*% ����3. ا7�%�ت   : ا����را�����را7' ��	
�ن 10و  0.1ا���
�C ء1 . 

�%�ت �8ز�7 و ذا��3 و أھ���   : ا��6زات ا�Pا���=����3 0:
7�1' �� ا
���ه ا                  

�,
�ن و اC�=
 .��و�1. و �Z%� أ/*�' ا
=3�X7 ا�و/*��. ، /3���7' ا
��'رو�1. و �Z%� أ/*�' ا

B�
� ا�Pا���ا�Lوي   : ح ا��*- ��
��� ا
Iا��3 و ا=
��3 ا�
�اد ا�
-9'د %�!�� ا
���ه C=��� ا

7�%�ت Yة ا�!'�

�3 ا�*
7�%�ت اYت و ا�%��-�=
��31 ا
�*��ة ا�
7�%�ت اYع /���ت ا� إ^�����0


���ه ا
<�ب LCن -=�ن  �9
��
0�اد �8� 7�3�0,� أG�ى ، و �' 6'دت ا
,*�3 ا  
 500أ�� 0. إ

�ن و Y�6 �� ]�*7ت �G�� LCن -=�ن أ�� 0. ���
�C ء�ن !��� أن ا
�7دة  11500���
�C ء1

  .!. ھIا ا
��'ل -]دي إ
  ط�( �8� 0*�*�غ 

���ء 
�7��� ا
�� -=*m���G ��3 ��7'ة و -�:� �	

�'7' 0. ا
�	�ت ا�C ب�>
 ��0ه ا���-

 :-	�دا TC و 0. ا�J� ھIه ا
m���O ا�-� 
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���ه ا
<�ب �C �0.   : درI� ا��#ارة  �A�
                    در�1  15و  9-��اوح در�1 ا
9�ارة ا

��7 ، و �C ]�,7'م -�زg7 ��0ه -�O:  در�1 6�ار-�� e025 - �7 ، !�دة�e0 ارة�ن در�1 6�=

 �����
�ن 1'ا �6رة إذا  20إ
   10ا
���ه ا=- �+���
���� ا�
��7 ، و 
=. ا
���ه اe0- j�C �� p�3

��C ، �7,�� %�' در�1 6�ارة ا
�'ول �C. �	� إ
   60ا���6ن e0 �1ل  25در��� i*6 �7�e0

 �,*
 .ا

����7 /3+��7   : ا���اد ا�(��n�
�اد ا�
i3*C و1�د 0�اد !�
+� �� ا
���ه أو و1�د j�C ا

-�3,
�ا�i ا>
�9
i و j�C ا:
�9�ا%�ت أو �6��A0 �7 ا
3=����7 و ا

��0ل و �ت و ا�/ ��%'��
ا

�9
i و ا
�	�!cت :
�	�ت ا
���%g و ا
���ري و 0�/�3ت ا
9'7' و %�� اO0  
ا
��اب إ^��� إ

 ��C�J ��%�=0م إ'!  
�ن ��0 7]دي إ�
 .ا
�� �D- ��,! )�,7� �� ا

�ن ا
��ء و1�د   : ا���ن�- i3*7 إذ ، T����	J أو T��	� �1در i3*C ، T
�ن 
 Y �+,
ا
��ء ا

 R�!  �! ��+,
�  I0 �=Jاب أو �0�R ، و ا
���ه ا! �7�n�
��7 أو �8� اn�
�اد ا�
 j�C2 ا

�7ى  �%�
���ء 
 '1��%�� أزرق ;��ي !�  !�cZ Rث أ��0ر ، و �' 7
�ن 
�� و 7=�ن 
 Y ��0

��
�اد ا��
�7ى  �%�
���ء 
 '1��ن ا
�Wھ�ي ، و �' 7�
�� أو اY%�=�س ا
+�ع أو ا
*��ء ��*�  ا

 �CاI�
�اد ا��
 ���ن ا
��ء 7 �0��ن ا
9+�+� و j�C .0 أ;�3ب -�
  : ��T 7*�  ا


���ه ا
�9�اء  -�C  �*- ا و��0 �%�
����ه 
 �� ��0ه ا
<�ب و �7:  �,D,�
  . ا
9'7' و ا

– �
 i3*7 �9س و,
�ن ا�زرق ا�
  . %� ���7 إ
  ا
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,�3-�ت ا
����� و ا�9��
��7 اn�
�اد ا�
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�اد ا
Iا��3 �� ا
��ء   : ا��(� و ا�#ا����
���ب و ا
ط�( ا
���ه ھ� ا6F*�س ا
,�-o !. -	�!� ا

C���
� ا
�	��C R7,��� إذ أن ا
��دة ا
�� إذا -���c! '1 و�C �+�Z. �6;�� ا
Iوق و ا
<( ، و 0. ا

0�اد  ��A� ]�9� ��8 K=�
-*i3 را��9 ��0,� �� ا
��ء �8
�3 �0 -]دي إ
  ط�( ��0. ، 
=. ا

�	�C ل�+
!��0 أن �6;� ا
:�( -	�' �� ا
=<i3*- ��%'�0  .! N ط��� دون را��9 ، و �7=. ا

 �7�n�
��Zت ا��
��7 �� ا
���ه �C,�� �6;� ا
<( -	�' �� ا
=<N !. اn�
��Zت �8� ا��
 .ا
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�=�رة ھ� 0+��س   : ا�(�Lرة�� ، �CI�
-�' ا
�=�رة -��3�ا �1'ا !. 0'ى و در�1 �	�ء ا
���ه ا
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 �3*,
�C ه���
�ء cGل ا
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�=�رة و -�/� ا- Y T%l� �0�
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�ه �8� ا
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�=�رة �� ��0ه ا
<�ب 0. �
�0=�و�0� و -�'  01����� إ
   �71�اوح �6( ا

��=�رة 
 �33*�

�� ھ� أ/A� ا
���در ا��
  :ا
���در ا

- �:� p�0�����  0.002ھ� 1�e7ت ا
:�� و 37. 

�9�ان  -
0. -9�� ا
,�3ت و ا ��-�,
��7 اn�
�اد ا�
1�e7ت ا. 

3*��س و ا
���دن  -;Yا �A0 ف��
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( ا
����� ، ا
�'د  -1�! ، �e�3�
�ط. ا
��C ، �C�o0�% ا�0( ا
��9'ة 
،  150ر^�ان !3' ا
*cم ، �1�6ت اF%*�ن ا�;�;�� �� ا
 X7�=
 . 21ص ،  1990ا



 

 أ 
 

  : ةـمقدم -1 

مارشيل "يف عصر تكنولوجيا املعلومات، عصر التدفق اإلعالمي وثورة االتصاالت واليت تستعر كل يوم متجاوزة معها مقولة 

يف هذا العصر ال ميكن ألحد أن يعيش بعيدا عما جيري حوله من أحداث حملية كانت أو ".. العامل قرية صغرية" "ماكلوهان

وسائل اإلعالم اجلماهريية اليوم حتتل مكانة بالغة األمهية يف حياة اتمعات اإلنسانية وذلك على كافة عاملية،حيث أصبحت  

عصر االتصال " املستويات الثقافية واالقتصادية والسياسية والرتبوية لذا فقد أصبح العصر الذي نعيشه اليوم يُعرف بأنه 

فتأثري وسائل اإلعالم يتقاطع اليوم مع  . سائل اإلعالمية يف حياة اتمعات املعاصرةوذلك نظراً لألمهية اليت تلعبها الو " واملعلومات

كافة النشاطات اليت ميارسها إنسان اتمعات املعاصرة بدءاً من أبسط هذه النشاطات على املستوى الفردي إىل أكثرها تعقيداً 

.على املستوى االجتماعي  

 كانت مضت، طويلة عصور مدى جة ال  ميكن تصورها فقد تغريت عديد األمور فعلىومبا  أننا نعيش يف عامل  متسارع  لدر 

 استخدامها يتم اليت اتمعية واإلعالمية االتصالية الوسائل حمور هي وتلفزيون وإذاعة وجمالت صحف من التقليدية اإلعالم وسائل

 غري أو جتارياً  أو اجتماعياً  أو سياسياً  طابعاً  حتمل الرسائل تلك كانت سواءً  إليهم املختلفة الرسائل وإيصال اجلماهري إىل للوصول

 العمل خارطة تشكيل أعادت اجلديد اإلعالم وسائل أن إال الوسائل، تلك به تقوم كانت الذي الدور أمهية من وبالرغم .ذلك

 قوة .التكلفة وقلة والتفاعل الوصول وسرعة االنتشار كعاملية خصائص من حتمله مبا املعاصرة اتمعات يف واإلعالمي االتصايل

 أدوار بتبادل واملستقبل املرسل من لكل تسمح واليت تتيحها اليت  التفاعل خاصية جمرد على تقتصر ال اجلديد اإلعالم وسائل

 النصوص على يشتمل والذي الوسائط متعدد االتصايل احملتوى يف نوعية ثورة أيضاً  أحدثت الوسائل تلك ولكن االتصالية، العملية

كل   أصبحوالوسائل حبيث ، األدوات،  فتم االختزال يف كل شيء الوقت ، العبارات ، الفيديو ولقطات الصوت وملفات والصور

إعالمي رقمي كبري ميتاز خباصية  التجدد  والتطور مما أدى إىل تصاعد يف حمتوى  ، دار نشر ، حمطة بث ، إعالميةجهة : فرد ميثل 

 اليت األساسية التغيرياتهذا اإلعالم  اجلديد برز بشكل ملفت  لالنتباه يف تلك  ،بل يف كل ثانية  والتحول يف كل دقيقة

 اليت الكامنة بالقدرات اهتماماً  وتبدي تالحظ بدأت سواء حد على التجارية واملنظمات فاحلكومات, العربية املنطقة اجتاحت

.اجلديدة واألمناط العربية املنطقة يف اإلعالم اجلديد ألدوات املتزايد االخرتاق يوفرها  

 أن إعالميونويعتقد  اإلعالميتؤثر يف املشهد  أناجلديدة من شاا  اإلعالمبعض االجتاهات يف وسائل  2013فربزت سنة 

 مبا يف ذلك خدمةالتقليدي  اإلعالمالذي كان من قبل من نصيب  والتأثريحتوز االهتمام  أناجلديدة استطاعت   اإلعالموسائل 

 فقد املتحركة، اهلواتف إىل االجتماعي التواصل وسائل دخول يف متثل 2013 عام آخر اجتاه تقدمي األخبار والشؤون السياسية ،

 يف النقالة اهلواتف مستخدمي متوسط من% 50 ويستخدم. العامل يف االنرتنت حركة من% 15 على اهلواتف هذه استحوذت

 هواتفهم االجتماعية الشبكات مستخدمو ويستغل العنكبوتية، للشبكة للدخول حصرية أو أساسية كوسيلة اهلواتف هذه العامل

 بواقع األخرى، الكمبيوتر أجهزة على الشبكات تلك تصفح يف يقضونه الذي الوقت ربع لقضاء »اس أو آي«و »أندرويد«الـ



 

 ب 

 

الوسائل هلا دور كبري يف  رسم  هذه  هذا ما جعل  األخرى االجتماعي التواصل منابر على% 6و »بوك فيس« على% 18

.االجتاهات وحتديدها وتعزيز واحدة وإلغاء أخرى   

 التواصل شبكات خاص وبشكل اجلديد، اإلعالم يلعبه الذي الدور فحص إىل الدراسة هذه خالل من حناول املنطلق هذا ومن

باملوضوع  ولإلحاطة  .العريبحول قضية ما يعرف إعالميا بالربيع  اجتاهات األساتذةكأحد روافده املهمة يف حتديد   االجتماعي

:اآليت يف حمتواها نلخص فصول أربعة إىل الدراسة بتقسيم قمنا  

 أهدافها، وعرض  ،اإلشكالية  وطرح تساؤل الدراسة مشكلة حتديد حيث من الدراسة مبوضوع بالتعريف فيه وقمنا: األول الفصل

 مث قمنا وعرض املقاربات النظرية للدراسة  ،التعليق عليها و  السابقة الدراسات وعرض املفاهيم، وحتديد املوضوع، احتيار وأسباب

اإلطارين الزمين وحتديد  املختارة، العينة وشرح البيانات، مجع وأداة املنهج، حيث من الدراسة هذه يف املتبعة املنهجية بعرض

.واملكاين   

أشكال مظاهر تعدد  تسمياته باإلضافة إىل  املفهوم و  حتديد حيث منمباهية اإلعالم اجلديد  التعريف فيه وجرى :الثاني الفصل

.تناميها يف ظل األوضاع السياسية الراهنةو مث  خصائصه ومساته  ويف  األخري طبيعة  مضامني هذا  اإلعالم  . اإلعالم اجلديد  

مكونات ومراحل تكوين  إىل ةباإلضافاالجتاهات وكيفية قياسها  االجتاه وطرق تكوين بتحديد مفهوم فيه وقمنا :الثالث الفصل

   وطرق االجتاهات تغيري إىل باإلضافةاالجتاهات  لتكوين املفسرة هذه االجتاهات وخصائصها ومت عرض جمموعة من النظريات

 القياس 

خمتلف  بتحديد قمنا أن بعد جداول يف للدراسة األولية النتائج خالله من وعرضناامليدانية  فصل الدراسةهو  :الرابع الفصل

  هذه اجلداول، حول حتليلية قراءات بتقدمي قمنا ذلك بعد. والتخصص ،السن ،اجلنس: متغريي املئوية، وفق والنسب التكرارات

أول وضعها الباحث يف  الفرضيات اليتفيه على  اإلجابةالعامة ومت  للدراسة والنتائجالنهائية مت عرض النتائج  :الفصل الخامس

.البحث  

 

 

 

  



 

 أ 
 

  : ةـمقدم -1 

مارشيل "يف عصر تكنولوجيا املعلومات، عصر التدفق اإلعالمي وثورة االتصاالت واليت تستعر كل يوم متجاوزة معها مقولة 

يف هذا العصر ال ميكن ألحد أن يعيش بعيدا عما جيري حوله من أحداث حملية كانت أو ".. العامل قرية صغرية" "ماكلوهان

وسائل اإلعالم اجلماهريية اليوم حتتل مكانة بالغة األمهية يف حياة اتمعات اإلنسانية وذلك على كافة عاملية،حيث أصبحت  

عصر االتصال " املستويات الثقافية واالقتصادية والسياسية والرتبوية لذا فقد أصبح العصر الذي نعيشه اليوم يُعرف بأنه 

فتأثري وسائل اإلعالم يتقاطع اليوم مع  . سائل اإلعالمية يف حياة اتمعات املعاصرةوذلك نظراً لألمهية اليت تلعبها الو " واملعلومات

كافة النشاطات اليت ميارسها إنسان اتمعات املعاصرة بدءاً من أبسط هذه النشاطات على املستوى الفردي إىل أكثرها تعقيداً 

.على املستوى االجتماعي  

 كانت مضت، طويلة عصور مدى جة ال  ميكن تصورها فقد تغريت عديد األمور فعلىومبا  أننا نعيش يف عامل  متسارع  لدر 

 استخدامها يتم اليت اتمعية واإلعالمية االتصالية الوسائل حمور هي وتلفزيون وإذاعة وجمالت صحف من التقليدية اإلعالم وسائل

 غري أو جتارياً  أو اجتماعياً  أو سياسياً  طابعاً  حتمل الرسائل تلك كانت سواءً  إليهم املختلفة الرسائل وإيصال اجلماهري إىل للوصول

 العمل خارطة تشكيل أعادت اجلديد اإلعالم وسائل أن إال الوسائل، تلك به تقوم كانت الذي الدور أمهية من وبالرغم .ذلك

 قوة .التكلفة وقلة والتفاعل الوصول وسرعة االنتشار كعاملية خصائص من حتمله مبا املعاصرة اتمعات يف واإلعالمي االتصايل

 أدوار بتبادل واملستقبل املرسل من لكل تسمح واليت تتيحها اليت  التفاعل خاصية جمرد على تقتصر ال اجلديد اإلعالم وسائل

 النصوص على يشتمل والذي الوسائط متعدد االتصايل احملتوى يف نوعية ثورة أيضاً  أحدثت الوسائل تلك ولكن االتصالية، العملية

كل   أصبحوالوسائل حبيث ، األدوات،  فتم االختزال يف كل شيء الوقت ، العبارات ، الفيديو ولقطات الصوت وملفات والصور

إعالمي رقمي كبري ميتاز خباصية  التجدد  والتطور مما أدى إىل تصاعد يف حمتوى  ، دار نشر ، حمطة بث ، إعالميةجهة : فرد ميثل 

 اليت األساسية التغيرياتهذا اإلعالم  اجلديد برز بشكل ملفت  لالنتباه يف تلك  ،بل يف كل ثانية  والتحول يف كل دقيقة

 اليت الكامنة بالقدرات اهتماماً  وتبدي تالحظ بدأت سواء حد على التجارية واملنظمات فاحلكومات, العربية املنطقة اجتاحت

.اجلديدة واألمناط العربية املنطقة يف اإلعالم اجلديد ألدوات املتزايد االخرتاق يوفرها  

 أن إعالميونويعتقد  اإلعالميتؤثر يف املشهد  أناجلديدة من شاا  اإلعالمبعض االجتاهات يف وسائل  2013فربزت سنة 

 مبا يف ذلك خدمةالتقليدي  اإلعالمالذي كان من قبل من نصيب  والتأثريحتوز االهتمام  أناجلديدة استطاعت   اإلعالموسائل 

 فقد املتحركة، اهلواتف إىل االجتماعي التواصل وسائل دخول يف متثل 2013 عام آخر اجتاه تقدمي األخبار والشؤون السياسية ،

 يف النقالة اهلواتف مستخدمي متوسط من% 50 ويستخدم. العامل يف االنرتنت حركة من% 15 على اهلواتف هذه استحوذت

 هواتفهم االجتماعية الشبكات مستخدمو ويستغل العنكبوتية، للشبكة للدخول حصرية أو أساسية كوسيلة اهلواتف هذه العامل

 بواقع األخرى، الكمبيوتر أجهزة على الشبكات تلك تصفح يف يقضونه الذي الوقت ربع لقضاء »اس أو آي«و »أندرويد«الـ



 

 ب 

 

الوسائل هلا دور كبري يف  رسم  هذه  هذا ما جعل  األخرى االجتماعي التواصل منابر على% 6و »بوك فيس« على% 18

.االجتاهات وحتديدها وتعزيز واحدة وإلغاء أخرى   

 التواصل شبكات خاص وبشكل اجلديد، اإلعالم يلعبه الذي الدور فحص إىل الدراسة هذه خالل من حناول املنطلق هذا ومن

باملوضوع  ولإلحاطة  .العريبحول قضية ما يعرف إعالميا بالربيع  اجتاهات األساتذةكأحد روافده املهمة يف حتديد   االجتماعي

:اآليت يف حمتواها نلخص فصول أربعة إىل الدراسة بتقسيم قمنا  

 أهدافها، وعرض  ،اإلشكالية  وطرح تساؤل الدراسة مشكلة حتديد حيث من الدراسة مبوضوع بالتعريف فيه وقمنا: األول الفصل

 مث قمنا وعرض املقاربات النظرية للدراسة  ،التعليق عليها و  السابقة الدراسات وعرض املفاهيم، وحتديد املوضوع، احتيار وأسباب

اإلطارين الزمين وحتديد  املختارة، العينة وشرح البيانات، مجع وأداة املنهج، حيث من الدراسة هذه يف املتبعة املنهجية بعرض

.واملكاين   

أشكال مظاهر تعدد  تسمياته باإلضافة إىل  املفهوم و  حتديد حيث منمباهية اإلعالم اجلديد  التعريف فيه وجرى :الثاني الفصل

.تناميها يف ظل األوضاع السياسية الراهنةو مث  خصائصه ومساته  ويف  األخري طبيعة  مضامني هذا  اإلعالم  . اإلعالم اجلديد  

مكونات ومراحل تكوين  إىل ةباإلضافاالجتاهات وكيفية قياسها  االجتاه وطرق تكوين بتحديد مفهوم فيه وقمنا :الثالث الفصل

   وطرق االجتاهات تغيري إىل باإلضافةاالجتاهات  لتكوين املفسرة هذه االجتاهات وخصائصها ومت عرض جمموعة من النظريات

 القياس 

خمتلف  بتحديد قمنا أن بعد جداول يف للدراسة األولية النتائج خالله من وعرضناامليدانية  فصل الدراسةهو  :الرابع الفصل

  هذه اجلداول، حول حتليلية قراءات بتقدمي قمنا ذلك بعد. والتخصص ،السن ،اجلنس: متغريي املئوية، وفق والنسب التكرارات

أول وضعها الباحث يف  الفرضيات اليتفيه على  اإلجابةالعامة ومت  للدراسة والنتائجالنهائية مت عرض النتائج  :الفصل الخامس

.البحث  
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  .ط �� ا���ه ا������ : ا�� �� ا�ول

  :# ــ��"

��م ا������ت ا���� ��� ���� �وري ������� �'&% ا�"�ء �# ا�"��!�ت ا� � �� �

ا���7� �# ا�"�اد ا���62 و ا���ا�� و ا��5زات و �2��3 ھ0ه ا�"�اد إ�, ��رة *�"����� أو ��)'���� 

و أن ا�"�?��ت ا�"���� �# ا�!��ر و ا��%ود <�= أ��>��  ا;!��ن��� �893� �2, ا������ت ا���� و 

ا���2ث �G�6�9 ���ھ�� E� ����� ��F �&"��ت ا�"?�2>� و '��D ا���2ث ا�"��B �# إد�Aل 

، و ��I3 ا�"��ه  ا;!��ن��اد 3�H6 أ�ار >��7�وات ا�����6��� و أA?�ر �2, ���  ا;!��ن

ا�"���دة �B ا��%ود ��%ر ����2ة و *� �53� '?�أ ����2 ا�&0>� ا��Kر'� �B ا��د'�ن ا�!��ر و 

 Bه ��ف ا�����"� ، Bا���ف ا��� #� �K32"��ه ا���� �Mط�O�2*�ت ا��ھB ا�"��ه : ��اء ا�

 �?I!أ #� �K3نا�������ازات ا����ا!�ت ، و ���3ي ھ0ه ا�"��ه �2, ��8�2ت إ�B ا���# و  ا;!

 �'�P� ��F و �'�P� ����8��و <�ار'� و �3�% �B ا�"��ه ���Q ,2 3� �6ت و  �إQ&���و و 

��اد ����S و �0ا>� أو ���Q ,2 ر�Fي و ��3ن ا�"��ه ا����K3 �# ا�"��زل ���ة ذات ��ن ���� 

إ�, ا��T�ار و ���3ي ��S< ,2'� ا�?&�م و U��F و >�ل و *"��ت ھ���2 �# ا����6�'� و ا��T�و �ت 

 �7� ��2O�7 ا�6�و: و <��ا!�ت و <�%ة ا�� �"K> �6*ات و : ا�3ز ، و <��ا!�ت أ�Iا��"��3د ، ا��

  .ا������ا ، ا����Tس : 3�H6 ھ0ه ا������ت أ��ا� A?��ة ��7 

 ��� �&�6 و ��اد �&�6 ا����2 و إن ��ور ���ه ا���ف ا���B ا��B ���3ي �2, ��اد 

"� �M�6�3%د ا� ��!W� %�� ']دي إ�, BIT3 أA�ى ذا��6 و <�ا�Y و �Xا�% و ��اد  ��� إ�, ا�

  .ا���اض و 3�H6 ا�"�اد ا�&�P'� روا�\ *�'�� و ��3ن �رة 

ا�*��K# ا�0ا�H  )1(����2ة ا����3�6 و ا����ا!�� ا�"���� ��0ه ا�"��ه 3]دي إ�, ز'�دة ا ��Eك

  .�B ا�"�ء و >�����B <���ن ا������ت ��� �"� ']دي إ�, ����3 

  

 

 .  30ا�"��%ة ، د��� ا �&"�ل ا�"��ه ا�"&��B� �K ��ي ، ا�"��H ا;B"�2X ، ا��Sھ�ة ص ��a"� ا�0F'� و ا�)را�� �`�_  -1
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و !a�ا �ھ"�� ا�"��ه �B ا����ة و �P"�ن <�# ا� �E5ل و ا���Tظ �B56�' ���2 �3�ف 

ا ����E5 >&%  )1(إ�, ا��% و ھ�T�a! B و e�"K3 ���ه ا���ف ا���B و ���ه ا��?�ر ���X Bات

 #� ��2Sا�� ��و ا�"����a �2, ا���� ا�&"����  ا���2ثإ�K��&"2� ����PA و ا�����T و ذ�f �# أ

�M�< B� ن ا �"�ار ا����ة�"ا� ��Eك ا�"�)ا'% �2"�ء 'T�ض �ورة ا ����ع و !�T�a! ��S  و 

ا�"6O� ا�0ي '�Sم >&"� ھ�م ھ0ه ا�"��ه و ����S�3 و ����T�3 >"&%ات �f�0� ���O إ��� إ�, �"� 

 h2�O� B� ��K��&� %&< �8�2"ا� Hا��I��2 �# *� ا�O3 �23ث ا�"�ء و �%ى ���B �&��� در

 _a&� �3%ھ�Q و أدى ا��?�ر ا�0ي ، Bدة �6� *��� ا���اب ا��ط���دول ��?�ت ا�����T ا�"�

�B ا�?H2 �2, ا�"��ه و و ار�T3ع ا�"���ى ا�"&�BI إ�, ار�T3ع ���2ظ ا�&��_ و ز'�رة �%د ا����ن 

 B!�&3 � ا�%ول Y&< أن _Fد ھ0ه ا�"��ه ر���H6 ��3ع ���در ا�"��ه و و< �2�I"ھ0ه ا� #�

 e'إ� أن �3ز H2?��< BT3 ت��"�< j�� ��ا�"��ه ا������ �E �&"�ل �2,  ?\ ا���ة ا�ر

 fأدى ذ� %X و ، �'���ه و ا�?H2 ا�B2&T ����2 >�# ا��"��ت ا�"����ة �# ا�"�� ا���ازناE�Aل  إ�,�

 ���Tا�0ي أدى إ�, ا�� ���ا ، ,�I< ���� ���"� ��"* �6*ل أE5� در ا�"��ه و ا��� e'��3 B�

ا �&"�ل ���ه ا���ف ا���B ا�"&���K �# ط�ق ا �E5ل ا�"��ه ا��BXE3 B  إ��دةا�?�ق ، و 3&% 

 ��6Xة  ���2ظ���A�و!� اlا Bھ�  إن� Bه ا���ف ا������ �K��&� #� ا�&"��2ت  إ �اعا�5�ض

 ا�?�6&�� ا��B �3%ث ��f2 ا�"��ه G�3 ظ�وف 

  

  

  

  

  

  

 

1-  m<�  e� . a��31"� ا�0F'� و ا�)را�� �`�_ ا�"��%ة ، ص ��
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�&��f23 �K ا�"��ه �893�ھ� �2,  ط�ق )1( ���"� و >�K_ ��5� ، و �# ا� �6ب ا����� ��?�'�

 n2Oو ا�?���� و ا�� �S��&إزا�� ا�"�اد ا� B� ����3 �K��&"ا� G!�* =�> �M�6ا���� ا�&��� و ا�

 B� _2&م ا�%S�� �K��! �66 �`��اض ، و��# ا�"�اد ا�&�P'� ا�"���22 و >&Y ا�<��ء ا�%�S�X ا�"

�%�S�X و ز'�دة ا�"&��� >��89� ا�"�8�2ت �2, ا��K� �M�6ل ا���"��ء و ا���"��ء ا����'� و �2_ ا����ء ا

إ��� إ�, ا��S%م ا�����B و إ!��ج ��اد �%'%ة �# ا�P�وري  �اء �2, ا�"%ى ا�H'�S أو ا�6&�% 

 ���3?�'� ط�ق �&��f2�� �K ا�"��ه ��3ن �Xدرة �2, إزا�� �&a_ ا�"�8�2ت ا��B �_ '�# �# ا�

 �"'%X �2"&��  .إزا���� >��?�ق ا�"

�ه ا��������� �$�%&�# أھ_ ا�n���O ا��T)'���� �"��ه ا���ف ھ� :   ا�)
�$' ا��

�# ��اد ط���� و ��اد ��� �6 و ��اد ����S و ��اد ذا��6 ، ����اھ� �# ا�"�اد ا���62 ا��B ���3ن 

  .أ�� >�BX ا�n���O ا�B�� ����'(�T ا��ا��� و در�� ا���ارة و ا��2ن و در�� ا�&��رة 

'h2�O ��ن ���ه ا���ف ط�S6 ���ع ا�"�T2Oت ا�"�)��� و �W� f�0!� �# ا�"�_ :   ا���ن -

   .  �&��� �Aاص و ط�ق ��Xس ا��2ن

6�3&= ا��وا�\ ��دة �# ا��5زات ا�"���%ة �# �2�3 ا�"�اد ا�&�P'� أو �# :   ا��وا$* -

� أو ا�"�اد ا�"���P إ�, ���ه ا���ف و X% ���3ي ���ه ا���ف �2, ��*�6ت ذات را��

�K��&"2, ��*�6ت 6�3&= ���� را��� أ��8ء �"��2 ا��  .  

3&�6� در�� ا���ارة �# أھ_ ا�"]Q�ات ا�"]8�ة �B �"��2 ا�"&���K و :   در-� ا���ارة -

ذ�f ���89�ھ� �2, ا��E��Tت ا���"����� و  ����� ، و *f�0 3]8� �2, ا�<��ء ا�"���� ، و 

ار�T3ع در�� ا���ارة X% ']دي إ�, �"E7 . �2, �%ى ��E"� ا�"��ه �O� E%ا��ت ا�"�T%ة 

��� "��ا�%ة �B ا��M�6 ا�"���� ا�"���26S �"��ه ا���ف اE�Aف �B ����� ا� "�ك ا�;�< ،

 إ�, ��  W� m6ن ا�*��K# أ�X ذو>�!� �B ا�"��ه

  

  

 

 . 21ص  <�# ، <"�'� ا��M�6 �# ا���2ث >���T�و �ت ، دار ا�"?���6ت ا���K&�� ا�K)ا�� ،ا�?�?�وي  -1
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 ��<�ارة ا�"��ه �B أ�Q� ا���h ')داد ا�%ا��M �# ا�"��ه ا��6ردة و �W� f�0!� ��% ار�T3ع در

 ���?��&%ل ا��E��Tت ا��TO!� �6>��� �����"�*��6ض �B *"�� ا�*��K# ا�"��ا�%ة �B ا�"��ه ا�

�"� X% ']دي إ�, !�Tذ <�د ���*�) ا�*��K# ا�0ا�B� H ا�"��ه ، و X% �3)ا'% ھ0ه ا���89�ات ا�O?��ة 

� _�' Bا�� ��A������ �2, ا�"�?��ت ا�"���� ، ��a>E� e أ!� ��% ��% ز'�دة *"�� ا�"��ه ا�

�p �%ر�� ا���ارة D��' %X ��� ار�T3ع �&%ل ا�����ت �B ا�<��ء ا�"���� ، *"� �T� ��53 وث أي%>

, ازد'�د !"� >&Y ا���3�6ت ا�"���� ا��5� �أن ا�ر�T3ع ا��5� طB&�6 �%ر�� ا���ارة X% ']دي إ

  .)1(  و ا�T?�'�ت ���Fب

ھ��S� Bس �"�ور ا��Pء EAل ا�"�ء و '��O%م *����Aر ���Sس �%ى ��دة ا�"��ه :   ا��/�رة -

�3�% ��XE >�# در�� ا�&��رة  � �!W� ���"� و ، �S��&ا� �'�F��6 �2"�اد ا��ا�"����� >���

و 3�*�) ا�"�اد ا�&��B� �S ا�"��ه ا��K��&� ��5 و ��# hX��3 در�� ا�&��رة �2, *"�� ا�"�اد 

 �S��&��3�6�6ا�> �Xو !���� و ��!�� و د  .  

  :   ��23ات ا��/���ت ا��%�0�

-  �4إن 3�*�) ا�'�ن ا���%رو���B '&�6� أ<% ا�"]Q�ات ا����� :   PHا�س ا�"#رو-

و '&�6� �%ى ا���*�) ا�"�� H ���ا�% �&a_ ا����ة ا�����6��� ��5�ا �%ا . �"��ه ا���ف 

 ��ا���%رو��B ا��Oرج �# ا�"%ى �# ا��&���K��&� H إن ���ه ا���ف ذات ا�س . و <�

 U68� ����� ��S'�?��<)PH (  ,2 ا�����6��� ، و >�����B إذا �_ '�_ [�  �!W� �6 ا���فX

)PH ( ��&�6?ا�"��ه ا� B� .   

D��3 ا���S%'� �# و��د ����� ا���%رو*��%ات و ا���>�!�ت و :   Alkalintiyا�%#��6�  -

���م و ا�"��5���م و ا���د'�م و ا��3�6 ��م و ا���!�� و '&�6� ا����6ر>�!�ت ��7 ا����

ا�������م و ا�"��5���م ھ"� ا�*7� ا!��Iرا ، و '"�# ا���6ر ا��6رات و ا������2ت و 

 �'%��Sء �# ا�(K� �!��� ��<�I� إ�, ��*�6ت ���و '���% و��د . ا��T �Tت >�;

  �ات �B ا�س ا���%رو���Bا�B� �'%��S ���ه ا���ف �2, ��ا��� ا���5

 

 . 22ص ��ن  ا�طط�وي	ر�� ���ق  -1
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ا����K3 �# إ��� ا�<"�ض ، و '��I 3�*�) ا�B� �'%��S ���ه ا���ف أھ"�� �# <�= ا���89� 

�2, ا�"&���K ا���"����� و ا�"&���K ا�����6��� �n2O�2 �# ا�"05'�ت *f�0 إزا�� ا���!�� >� �O%ام 

  .ط�S6ت ا���اء 

- 72��2 ا�6�وW� ، #�3ن >��!�ت :   ا�4�8و-  B� أ �س �K�* #��!a�ا �ھ"�� ا�����و

3��O%م ���X _��S>��2 ���ه ا���ف ��K��&"2 ا�����6��� ، إن �%م و��د  #��ا�����و

�ورة �K&� ���ه ا���ف �K��&"2� �2<�X ، و  ����ا�����و��# >��I *�ف 'K&� �# إ

���B� H ا�"��ه ا�"��W� �26Sن ا�A)ال أو إزا�� ا�����و��# �B�� B '�_ ا����_ �B !"� ا�?

 #��ا��B2 و ا�"��O%م *"]e��Q �Q ���ه ا���ف '&�6� �ورة ���2 ، و 'I"� ا�����و

�2, ا�&%'% �# ا�"�*�6ت ��7 ا���!�� و أ'�!�ت ���!��م و ا����ات و ا�����'G و ا���ر'� و 

   .  )و ا�����ت  ا�<"�ض ا�����(ا�����و��# ا�&�Pي 

��Tر �وري ��"� ا�?���H و �F�ھ� �# ا������ت ا�����6���:   ا��9��ر -T6� ا��&'  .  

'�_ ا�A)ال ا��6�'��ت <��'� G�3 ظ�وف � ھ�ا��� إ�, ا��6�'��% ، و ا�0ي :   ا�/ �%: -

 #�� <�= '����% ھ0ا ا��5ز �B>%وره '"�# أن '�U63 >����%رو��# ����ن *6�'��% ا�'%رو

e"K�' f�0* ه ا���ف و��"< U��"��6ت ��ق  ?\ ا�"��ه >��"�ا �� ، و  ا���اء ا�Iا� B�

'"�# ��5ز *6�'��% ا�'%رو��# ا�"��ا*_ أن '�9*�% <��'� دا�A ا���6Iت و '���ل إ�, 

  .<��f��'�6* Y و ا�0ي '�q3 H6*� ��ا �� ا��%'% و *f�0 ا�"&%ات 

�%�0� �ا��"�� ا����K3 �# ھ0ه ا�"�اد ، �Wن >&Y ا�����!�ت >�H6 :   ا���> �ت ا���9� ا�;

��3ن ذات أھ"�� ��K��&� B و ا��n2O �# ���ه ا���ف ، و h���3 _3 %X ا���7� �# ھ0ه 

ذات أو��'� ، و '&�6� ا����ص و ا��%'% و ا��PT و ا���وم >�;���  ��8�2تا�"�*�6ت �2, أ!�� 

 B� 0ھ�Aأ HK' f�0� �S�X%2, ا������ت ا�� ��"�إ�, ا��6رون ��اد  ��� ��� در��ت ���Tو�3 �# ا�

 ����H6 .ا����6ر ��% �3"�_ ��?�ت ا�"&���K ا�����6< �K��&"ا���7� �# ��?�ت ا� B!�&3 و

   .B ا�"��ه <�= 3���X H6 ا������ت ا�%�S�X و >�����hX�3 B ا�"&���K و��د ھ0ه ا�'�!�ت �

  

 . a��08"� ا�0F'� و ا�)را�� ، د��� ا���% ا�0اB3 �"�?�ت �&���K ا���ف ا���B ، ا�"��H ا;�S��< B"�2Xھ�ة ، ص  -1
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3&�6� ا���*�)ات ا���5�ة ���7� �# ا�"&�دن ��7 ا����� و ا�"���5) و :   ا��6�� ا����دن

ا����ص و ا���وم و ا���د���م و ا�)!f و ا����س و ا��%'% >�;��� �m6!(2 ���!�ت ذات 
)1(B� ��"ام  أھ%O� ف 3]8� �2, ا�  �&T3�� د ��7 ھ0ه ا�"&�دن >�"��ت�����ه ا���ف *"� أن و

0� ، ����"�  . ��PT' f دا�"� أن '�_ ��Xس و ا����_ �B 3�*�) ھ0ه ا�"�اد �B ا�"��ها�"��ه !a�ا �

�-����3%د ا��6�Aرات ا�����6��� �2, ���ه ا���ف و��د ا����6�'� :   ا�)�اص ا� 

ا�""�� �# �%�� >�ا ?� ا�6�Aر !�ع �&�# �# ا������ت ا�"]Q�ة ، و 3"�7 ا�"&���2ت 

 ����� ���S�� ��2_ !�ع اا�����6�>�M�6إ�, ا� ���� n2O�6 ا��X ه ا���ف��"� �K��&"� .  

 �$�����3ن ا�"�اد ا�&U�2A #� �'�P �# ا���>�!�� و :   ا���اد ا���0%�: ا�)�اص ا�/

ا���%رو��# و ا�*��K# و �Y&< B ا�<��ن ا�����و��# ، ھ0ا >�;��� إ�, >&Y ا�&���� 

��Tر و ا��%'%Tو ا� G'�6ى ا�"�"� ��7 ا���A��2�2 �#  اX ���3ي ���ه ا���ف �2, *"��ت %X و ،

��'�63 B���"�6'# 3�*���6 ا����' Bو ا�� �'�P� ت�M'(�  B�?�*�6�ا ��7 ا�"�اد ا��P��O �3��2� ا�

و ا�"�8�2ت ا�&�P'� ا������� و ا�"�*�6ت ا�&�P'� ا�"�?�'�ة و ا�"�6%ات " ا�"��Taت ا������� "

<�= أ!�� � �2��3 >����� >T&�  � ا�"�اد ا�&�P'� �3�68ا�)را��� ، و 3&�6� ا�%ھ�ن �# أ*7

و ا�K�ا��ت ا����6�'� ، و '�� ا����و �# و ز'�ت ا����I_ إ�, ا���ف �# ط�'m ا��رش 

 e� e"K�3 �6 رة ��اد را�� B� ��� ��M�)ء  ,S6�' 2,  ?\ ���ه ا���ف و� �T?' =�>

��!� !���K ��5?���� �` ?\ ، و إذا �_ �3_ ھ0ا و 3�H6 ا�)'�ت ا�"&%!�� �B� �*�I ا��. ا��"�ة 

 ، ���3]8� ����� �2, ا����ة ا�����6��� إزا�� ا���Iم �6X ��ف ا�"��ه إ�, ا��M�6 ا��Oر %X ��!W�

��66 ط�S6 �# ا�"�اد ا�?���� �F� ا�"���� ، و 3&�6� ا�)'�ت و ا���Iم ��دة � ���?��B ا�"��ه ا�

 . %رو*�ر>�!�� ا�"���دة ا���ف ا�6�Aر ���%'% ���!�ت ا�"�اد ا���

  

  

  

 

1-  m<�  e� . a��09"� ا�0F'� و ا�)را�� ، ص ��
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���4
ا�"��Taت ا������� ھB ا�"�اد ا��P��O �3��2� ا��?�B و ھB :   )1( ا��4<��ت ا�

3�H6 ا���Fة �B ��?�ت  B02و>�ن و ھ� �T�& ��2<�X ��� �6�ة و* �'�P� ت�M'(���6رة �# 

�)'�Mت ا�"��Taت ��K��&� B ���ه  e"K�3 �3�ف إ���� و Bا�� ���?�ا���ف و �B ا�"��ه ا�

ا�?�S6 �� >�# ا���اء و ا�"�ء *e"K�3 f�0 ھ0ه ا�"�*�6ت ����S� \?  ,2ت ا���اء أ��8ء �"��2 

 D��&"ق �"��2 ا��T3 ��<�8 ة�F�66 ر�� ��� .ا�"&���K ا�����6

ا�"�*�6ت ا�&�P'� �# ا�"��!�ت ا����� �B ا�"��ه <�= '&�6� ا����Tل و �F�ه �# :   ا���4ل

  . '"�# أن '�B� �*�I� H6 ط&_ ���ه ا�I�ب ، ���A ��%�� ��3ن ا�"��ه �&S"� >����2ر

 100ھB ا�"�*�6ت ا�&�P'� ا����2F �?S! ��� Bن أ�X �# :   ا���> �ت ا���0%� ا��8?�%�ة

 #� �Xأ �O< U5در�� ��M'� أن ا!���ب ھ0ه  �25_ ز�m6 ��% در�� <�ارة  1در�� ��M'� و 

3]8� ����� �2, ��� ا�&����6I< #�2ت  %X �K��&"ت ا��?�� B� رى أو�K"ا� B� ا�"�*�6ت

 �K��&"ا���ف و ��?�ت ا� .  

3&�6� ا�"�*�6ت ا�&�P'� ا�"���دة �B ا�"�6%ات ا��I�'� :   �ت ا�&را��ا�� #ات و ا�/��و%

و ا����3�6 >�;��� إ�, ا���"�و'�ت ا�)را���  ��� >����a&"� �6_ ا������ت ا���� و '"�# ا���6رھ� 

 �26S��  .��دة �B� ���&� �"�� �8�2 ا�"��ه ا�"

�%�0� ��# ھ0ه ا�"�اد ، �Wن >&Y ا�����!�ت >�H6 ا��"�� ا����K3 :   ا���> �ت ا���9� ا�;

��3ن ذات أھ"�� ��K��&� B و ا��n2O �# ���ه ا���ف ، و h���3 _3 %X ا���7� �# ھ0ه 

 ���ا�"�*�6ت �2, أ!�� ��8�2ت ذات أو��'� ، و '&�6� ا����ص و ا��%'% و ا��PT و ا���وم >�;

�����ت ا�%HK' f�0� �S�X أ0Aھ� �B إ�, ا��6رون ��اد  ��� ��� در��ت ���Tو�3 �# ا��"�� �2, ا�

 ����H6 .ا����6ر ��% �3"�_ ��?�ت ا�"&���K ا�����6< �K��&"ا���7� �# ��?�ت ا� B!�&3 و

 �K��&"ا� hX�3 B�����< و �S�X%ا������ت ا� ��X H6�  .و��د ھ0ه ا�'�!�ت �B ا�"��ه <�= 3

 

 .  19ص  B� �'���1995 ا�رض ، ا�"��H ا;�S��< B"�2Xھ�ة ، و*��� <"�'� ا��M�6 ا���'��� ، د��� ا �&"�ل ا����2 ا� -1
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��3&�6� ا���*�)ات ا���5�ة ���7� �# ا�"&�دن ��7 ا����� و ا�"���5) و :   ا����دن ا��6

ا����ص و ا���وم و ا���د���م و ا�)!f و ا����س و ا��%'% >�;��� �m6!(2 ���!�ت ذات أھ"�� 

��7 ھ0ه ا�"&�دن >�"��ت ��T3&�  �ف 3]8� �2, ا �O%ام ا�"��ه �B ���ه ا���ف *"� أن و��د 

  .!a�ا ��"���� ، ��PT' f�0 دا�"� أن '�_ ��Xس و ا����_ �B 3�*�) ھ0ه ا�"�اد �B ا�"��ه 

أھ"�� �B ���ه ا���ف *"� أن و��د ��7 ھ0ه ا�"&�دن >�"��ت ��T3&�  �ف 3]8� �2, 

�PT' f�0� ، ����"�دا�"� أن '�_ ��Xس و ا����_ �B 3�*�) ھ0ه ا�"�اد �B  ا �O%ام ا�"��ه !a�ا �

  .ا�"��ه 

�ه ا�
�ف� �A���� ت�?�� �إن �&���K ���ه ا���ف �2, أ!�� �ورة �T�و� �S% :   أھ�

�K3ه ا����_ �B ا���2ث &�EA �Tل ا���h ا�ول �# ا�S�ن ا�&I�'# ، و X% *�ن و�B ا�&��� 

��&6��0ر'� �B >%ا'� ا� ���3 %�Q ظ�T���< m2&�' �"�� اھ�"���ت ا��أي ا�&�م B� ت ��%وث 3?�ر��

 �M�6م . �2, ا���T� B� ���53 m�S��� 2, ا�"%ى ا�?�'� �?�2ب� �M�6��< BS�Sا�� e"�K"إن اھ�"�م ا�

 �M�6ظ �2, ا��T�2� ���&و . ا� �� ���و  ��?H2 ذ�f أ'�P �53�ات �0ر'� �B ا�K3ھ���3 ا�

ا����Xد'� ��K� Bل ا����_ �B ا���2ث >�;��� إ�, ا��?�رات  ا���"���� و ا��I�'&�� و

ا���������� ا��%'�7 ، و ��X�2'� �# أي أ�ار ���� K� H��3 %X�ى ا�"��ه ا�"���26S �"��ه 

 �6X ا%����O >��= ��3ا�e� m ��?�62ت ا��Sا!�# ا���ف ، ��K��&� HK' �!W ���ه ا���ف 

ا�"�Kري ا�"���� ، و 'B� HK ��<�2 ا��U�?O و ا���"��  ا�"�%دة �n���O ا�"��ه ��2�ف �2,

  إ�?�ء أو��'� ��Xى �"&�'�� <"�'� ا�رض و ا�"�ارد ا�"���� و  ��E ا�<��ء ا�"���� �B ا�!��ر 

و '�%ف إ!�Iء ��?�ت �&���K ���ه و ا�"�Kرى ا�"���� �# ا���2ث و <"�'� ا���� ا�&��� ، 

 � �2"&��  ا���ف إ�, ���!%ة <"�'� ا��M�6 و ا���� ا�&��� <�= أن ا���2ث ا���D3 �# ا�"��ه ا�"
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'US� �M�6��< �P و إ!"� ']8� أ'�P �2, ��� ا���اد و �W� f�0ن �&a_ ا;��اءات ا��B '"�# أن 

�2, ا��M�6 3]دي إ�, ��2S3 ا���89�ات ا��Pرة �0O�3 ,2ھ� ا��2?�ت ���2S�2 �# �893�ھ� ا��Pر 

�89�3 Bا�"��?� >�� و ا�� mا�"��ط B� s�&3 Bت ا���&"�K"ص و ا��OQ�6&�ث  )1( ��� ا!��<

ا�"�T2�O ا���درة ���� و >f�0 '"�# ا��Sل أن *�Tءة ��?�ت �&���K ���ه ا���ف 3]دي إ�, <"�'� 

  .ا��M�6 و ا���� ا�&��� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1-  m<�  e� .  20ص  و*��� <"�'� ا��M�6 ا���'��� ،، ��
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9� ���8ث ا���ه: ا��ـ��ـ�  ا�� ��  :  ا�E �ب ا��$

�3�B� H6 �23ث ا�"�ء �0ا �Wن ھ��ك ا�&%'% �# ���در  �M�6ا� B� ن��إن ا�&%'% �# أ!I?� ا;!

�3�S�I� و UT���< �23ث ا�"��ه !0*� ���� ا���2ث :  

�sI5��  \?  ,2'&�6� ا��UT ا��Oم �F�� ��F �M�Qب ��� ��%�� 'O�ج �# >�ط# ا�رض  -

 .���ه ا���I< ��6 ']دي إ�, ��8�23 �# 8�وات  "��� >��I 89�3� �&�  ��62 ��� ا;!��ن 

-  B� ��3 إ�, ���ه ا��6� و ا�"��?�ت �# أ*7� ��8�2ت ا�"��ه Bا�� UTو 3&�6� *"��ت ا��

���2ن ط#  2، و S3%ر *"��ت ا��UT ا��B ھ�K��! B �&"��2ت !�S ا��UT و<%ھ� >��ا�B ا�&��_ 

�S��  #�'E%ر >I� #� �7*9�ة ا;!��ن ��'� ، أ�� *"�� ا��UT ا��B ھO� � �K��! B%ا��ت 

ط#  ��'� ھ0ا >�;��� إ�, *"��ت أA�ى 3?�ح �B ���ه ا��K��! ��6 �&"��2ت ا���U�S و 

 UTاج ا���O� ا. 

و ا�0ي ')'% �# ا<�"��ت ا���2ث >���UT ھ� إن *�ن <%وث >&Y ا���ادث �EX�! Bت  -

 – 1970( ا��UT ، و أ*7� ا���ادث ���EXت ا��UT و ا!���ب ا��S� UT% وEA eXل ا��T�ة �# 

1990 (  ��"�X �� H���# ا��UT ا�0ي *�!G �3"�2 ھ0ه ا���EXت و v2< %X  ℅ 75<�= ا!

��EA Hل ھ0ه ا��T�ة <�ا�E� �8E8 B'�# ط# ، و *��2 '0*� <�دK> �8_ ا��UT ا�0ي ا!

�O���<" D�2Aر ا�"���!�� أ��م  ��?%ا���م !��F1989  �K�ق !��2X ا��B� UT ��رس 

exxanvalder j!�< �� �9< _�6ل  "و���، أ��'�� ��%�� *�!�T�3 Gدى ا�ر3?�م >9<% 

أ�UT! ����< h �# ھ0ه ا����2X ، و ا!�I�  260000ا��2K% ا�&��"� �"� أدى إ�, 3��ب !�� 

 Bر >��ا�%S3 �>��� ,2� G'(1000ھ0ا ا�  �S?�"و ا� �S?�"ا� pاط�Q أ��م e<�� ���

  1.ا�"�Kورة ��� 
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 BXا�5)و ا�&�ا �K��! ��M�< �8ر��� G'دو�� ا��� G�&3 %X ��1990م و  Gم <�= 3&�

w >��ول ����ء ا�<"%ي �B ا��T�ة �#  �?1990'��'�  29 –'��'�  ��25  #� D�! م ��2%��� و

 Bل <�ا�%&"< B<�&ا� D�2Oم إ�, ���ه ا��Oا!%��ع ا��6�ول ا� fل  2ذ�EA ��2�4ن >���� ا���م ، و 

 ���3 و  "f  ���12 و ��ض  50>?�ل *�!G ���ه ا�D�2O �5?�ة >���6�ول ا��Oم  أ'�م ا������

م أG2&Q ا�97ر >�ا ?� ا�s�K  1991 �6�ا'� 27إ�,  �22�23"�� و ��ق ذ�B� f ا��T�ة �# 

 Bا��> B� BXا<��اق  727ا�&�ا fذ� #� D�! و G'آ'�ر دو�� ا��� #� UT! �M<5  B� ����< ��2ن�

 w'ر��< �M< �Aأ B� د ھ0ه ا����ان�"Aھ0ا >���ات  1991!��"6�  6ا���م <�, 3_ إ #� D�! م و

 v263 �>��� ,?53 ��?T!49 ا����او B  1.'� ا�"�Kورة *_ ��>e �2, ا�را

و �S% أ�G�6 ���ه ا�D�2O ا�&�>B أ*7� ��� �O?� ا���2ث :   ���ث ا���ء F6 G ا�&%:

 D��' �"� UT�2� �K��"ا� ���>���UT و ذ�f >&%�� أ�G�6 ا�%ول ا�"��?� >�0ه ا�"��ه �# ا�%ول ا����

��� إ�, 3&�� ��2�2ث >"�T2Oت ا�"��!���e 3&�ض ;�< UT���< �2�2ث� D�2Oو ا������ت  ا�

  . ا��T?�� ا�"���S �2,  �ا<�2 و ا��B� ��3�'�T! BS23 B ا�"��ه

 Y&< أن ا��6)و����3# و %���6%��3 ا�"����2�7 و �S% و�.  
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و " B� ��a3 ��<�8 �����"�*"of its methyl substituted ���ه ا���6ر و ھB ��*�6ت 

�K��! دة  ا�"��?�ت��ا�"��ه �B ھ0ه UT���< ��8�23 *"� و�%ت ھ0ه ا�"�*�6ت �B ا�<��ء ا�"���� ا�"�

 1ا�"G'(< �8�2 ا��6�ول ا��Oم ، *"� أY&< G�68 ا�%را �ت أن ز'G ا��6�ول ا��Oم '���ي �2, �# 

ا��G'�6 و !�h ھ0ه ا��"�� �3�% �2, ��رة *�P� G'�6ي ���S2> e� U63ت �#  ℅ 10 –

  1.أرو�� ��3 

 Bت ھ�S22"�� �8>�� أن ا�"�*�6ت ا���%رو *�>�!�� ا�&?�'� ��&%دة ا��� �S�S> G�6أ� %X

 B� دة�� ا��5زات" (pahs) polycyclic Aromatic Hydroccarbons"إ<%ى ا���اD3 ا�"�

3��O%م *��Xد ��7 ا��6)'# و ا����و �# �B أ�ت ا�<��اق  Bا�� UTت ا���K��� ا�"�6&�7 �# أ<��ق

ا�%اB2A ��7 ا����رات و �F�ھ� و *f�0 �# ا<��اق ا�%')ل �B ا�"��!e و ��?�ت ا��%��M و %���3 

  .ا����>�ء 

��ق ا���6�6ت  ا���اء <�= e"K�3 ھ0ه ا�"�*�6تو '��ھ_ ھ0ا ا�"�%ر >B� ��6* ��I �23ث 

و 3�US >"� ����2 �# ��8�2ت إ�, ا�"��ه ا��?��� ����8�2 و �23ث روا �X Hع ا�"���دة >����اء 

  .f23 ا�"��ه 

و ���3ن ھ0ه ا���%رو*�>�!�ت ا�&?�'� ا�"�&%دة ا���S2ت >"���!���� ا���ل ا���ة <�= أن 

 free radicals " �&T3��)500"ا<��اق ا���7� �# ا�"�*�6ت ا���%رو*�و!�� ��% در�� ا���ارة 

– 800  �'�M� ��']دي إ�, f�T3 *"�� *�6�ة ���� 8_ '&�د ار�63ط�� >��Q9ل �%'%ة و ��%�� ) در

 #�K��� ��2X ا�* B� ت  �ف 3)داد '�%ث ا�<��اق�S2�6 ��3ن ھ0ه ا�"�*�6ت ��&%دة ا����Wن !

 ��2� �"� #�K�  B�.2 و��د *"�� أ*6� �# ا�*

  

  

 
�� ��2ف  - 1��) ��S�6?ا�� �������Kا�"�ء و ��6دئ ا� ���������"� ا�%*��ر داوود  �2"�ن ا�"��� ، ا���3د ) �3

 B����� . 264، دار ��� �2?���6 و ا��I� ، ص )�� ��(ا�
�� ، ص  - 2T! e�  . 265ا�"�
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و '�&S% أن آ��� ��3ن ھ0ه ا�"�*�6ت '"� >O?��3# أ��8ء ا�<��اق �B دا�A ا�"��*�ت ھ"� 

:  

- f�Tت ا���ارة ا�"�3 ا����f�T�3 �&T ا�"�*�6ت ا���اري و'��2 ا��e"K ا���اري �&�% در

 �'�P&ا� ���Tرة �2, ا��%Sة ا�%'%Q أ��ل <�ة ��Q ,2� ��"a&� ت ��5�ة�M'(�إ�, 

 �2�I� ��P&< �&� ة و ��دة �� ��3ن �# !�ع�S��ا�"�*�6ت ا�&?�'� و �)'�Mت أ*6� �

� �B ا��M'(Kت ا�و��� �Wن ھ0ه ا��M'(Kت f�T�3 أ'S�&' �P% أ!� �B <��� و��د <�S2ت �?�'

<�ار'� و '��)ع ���� ذرات ھ�%رو��# و >&%ھ� '�_ ا��e"K ا���اري �����ن ��*�6ت 

 .��&%دة ا���S2ت 

ا��6)'# ، (و �S% أG�68 ا�%را �ت و��د >&Y ا�"�*�6ت �B !�اD3 ا<��اق ا�"�اد ا��6�و���  -

 .�B ���*�ت ا����رات ) ا����و �# 

و >���F_ �# أن ھ0ه ا�"�*�6ت ا���%رو*�>�!�� ا�&?�'� ��&%دة ا���S2ت h��3 �2, أ!��  -

ا�"�T2�O ;!��ج �2��A *�"����� إ� أ!�� 3��?�e أن B� �A%3 �%د �# ا��E��Tت ا���"����� 

  .��S�Iت ا�����و أو ا�����وزو ��� �&�  �ط�!B �2, ا;!��ن 

��&%دة ا���S2ت �&� <"Y ا��f��'�6 و B!�8 و ��8=  و *���T�3 f�0 ا�"�*�6ت ا�&?�'� -

����� و D��3 ا�"�*�6ت ا��6�'��� ا�"�S>�2 ا��Pرة ��7 < G'�6ا�� %�� :أ*

"(pcpashs)polyshlorinated polycyclic Aromatic sulphur 

Hydroccarbons" 

- F��
ه ا�!��ر و �T2O� �6�&3ت ا�"��!e �# أ*6� ���در �23'= ���:   ا���8ث �G)���ت ا��

 _�' Bت �2, ا���7� �# ا�"�اد ا���"����� و ا���T2O"ا���6ر و ا�"��?�ت و ���3ي ھ0ه ا�

��T'��3 إ�, ا�"�?��ت ا�"���� ��7 ا�!��ر و ا���6ر ، و 3&�"% أ!�اع ا�"�*�6ت ا���"����� 

 �"* �"��S2, !�ع ا������ت ا�� �T2�O"ا� B� ي�K3 Bا�� �K��&"و 3&�"% �2, !�ع ا� �*

ا�<"�ض و ا��Sا�% : ���e و ��# �I3�ك أH2F ا�"��!B� e إ�����S ا���7� �# ا�"�اد ��7 

 �7� ������Tر و ا�"&�دن ا��2�S7 ا�T�6ت ا�*�� Y&< �6غ و��ت ا������� و ا�Ta�"و ا�

,S23 Bا �2"��ه ا��%'%Q �8�23 ���� H6��' �"� m6�(1 .  ا����ص و ا� 

  
1- http :www.ona.dz.org 
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#ات - ���G اض :   ا���8ث�F�ا B� �T7�� ام ا�"�6%ات >��رة%O� ا B� e أدى ا���

�# ا�)را��� و ا����� إ�, �23ث ا�"�?��ت ا�"���� >��"�6%ات ا�&�P'� أ�� �Q�6�ة 

ط�'m إ�B� ����S ا�"��ه >?�'e� �Q�6� ��F m ���ه ا���ف ا�)را�B و ا���B و 

و '���ب �)ء �# ھ0ه ا�"�6%ات إ�, ا�"��ه ا�����B ا��H�3 B >�0ه ا�"�?��ت *"� 

����Kا�  . 

  

- �أ �ف ا;!��ن �B ا �O%ام ا� "%ة و ا�"�6�Oت :   ا���8ث ا��E#ة ا�/��و%� ا�&را�

أن ھ��ك �&%�ت ا�)را��� و أ����� إ�, ا���>� ا�)را��� >�%ف ز'�دة ا;!��ج دون أن '&2_ 

 %�T���0ا �Wن ھ0ه ا��"��ت  ا���6ت >9ي *"��ت زا�%ة �����&��� �# ھ0ه ا� "%ة � '"�# أن '

ا�)ا�%ة �# <���� �# ا� "%ة اlزو��3 03وب �B ���ه ا��ي و ���ه ا���ف ا�)را�B و 

 ����Kو ا�"��ه ا� ���?��)ء *�6� ���� إ�, ا�"��ه ا� H0ھ'. 

�ه ا�
�ف ا�
��ا���8ث  -�G   : �"�3 Bري و ا���K"ھ� ���ه ا� Bه ا���ف ا������

�EPت دورات ا�"��ه >"� EP� #� �'���3ت ��P'� و �Qا�H و ���Taت ������ و 

 �'����< ..... wا� . 

 f�0* ھ0ه و #� n2Oو ا�� ��EA و e!��� #� �T2�O"اض ا��F�ا B� G�%O� ا Bا�"��ه ا��

 m'�ا���7� �# ا�%ول '�_ �# ط B� !��ر و ا���6را�"��ه�ت ا�"���� *���?�و  ��T'��3 إ�, ا�"

ا���6�ات ، �2, ا��A #� _F?�رة ذ�f ، <�= ��3ن ھ0ه ا�"��ه ��8�2 >��"�اد ا�&�P'� و ا�"�اد 

و >&Y أ!�اع ا����6�'� و ا�"���و>�ت ا��Pرة " *����>�ن و ا�"��Taت ا������� "ا���"����� 

��� إ�, ا�"&�دن ا��2�S7 ا����� و ا�"�*�6ت ا���%رو*�>�!�� ;�<.  

��6 ا�*�B� #�K ا�"�ء و ا�"�ت ا�B��"K و ']دي ذ�f إ�, <%! ��2S3 �7� ��"��وث أ�ار 

*f�0 ا!��Sل ا���7� �# ���66ت ا���اض ا�O?��ة ا��B . � "�ك و ا�<��ء ا�"���� و T&3# ا�"��ه 

 H6�3 Bت ا�"���� ا����?�>"��ه "salmonella"'"�# أن H��3 ا;!��ن �# ��اء �23ث ا�"

 Bا��5� �&�"ا���ف ا����K� " د و ا��)�ت�Tأ��اض <", ا��� ، E�!�"�����7 >����'� ا�

3�H6 أ��اض ا; ��ل  Bا�� EK�Iا�"&�'� و >����'� ا�"shigella. "  
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�ه ا��?�ر ا����0�ا���8ث  -�G   : ?�ر ا�"�8�2 >���5زات��ا Bھ ��P?�ر ا������ا

 �K��! �Kا� B� ���3ل Bو ا�� ، G'�6ا�� %��2��2 �# ا��E��Tت إ�, ا��"���A ��P أ* 

 f'�ا���� Y��> ,���3ل إ� Bا�� #��ا��f��'�6* Y��> " =&6�3 B ، و أ*��% ا�����و

و 3&�د ھ0ه ا�<"�ض إ�, ا���>� " !���K ا������ت ا�"�T2�O و �# �"��2ت ا<��اق ا���Xد 

ت إ�, <%وث أ�ار >"��ه ا���6�او 3]دي ا��?�ر . و ا�!��ر و ا���6ر و ا�"��?�ت 

 �"� ����"> eر� �K��! �2TS"ا� ���A "�ك و *�7� �# ا������ت ا���� �8� �2, ا['

 ���Iا� D'و����<"tovdal" ��! �7� �P'!��ر أ�ا B� fى ، و '�%ث ��7 ذ��A���3%ال "ا

�% >� ا "�ك أو أي "�' � ��P"?�ر ا����ا �&T< \6ن و ��# أ���E���د ا "�ك ا��<

 m'�ب �# ط�I2, ���ه ا�� ��P?�ر ا������ع �# أ!�اع ا������ت ا���� و 3]8� ا�!

 B� fب و <%ث ذ��Iه ا���� B� �6 ا����ص�3���X Y&< �*q3 B� ��66ات ا�"��ه �)ادت !

 إذا>�*"� و 3�H6 ا��?�ر ا����B� ��P . ���'��� أ<% A)ا!�ت و�'� �� �j� �Q ا

إ�, ا�!��ر ، و  إ'�ھ�>&Y ا�2T)ات ��7 ا����ص و ا�)�m6 و ا��"���م �# ا���>� <���2 

ا���� و *f�0 89�3� ��� ا;!��ن �# EAل  ا���6ر و ا���6�ات ���66 أ�ار ������2ت

و '"�# ا�O3ذ . �'� ا��B '�05ى �Q ���2�ب ھ0ه ا�"��ه ا�"�8�2 و ا� "�ك و ا������ت ا��6

����2S ا��?�ر ا������P �# ط�'m ا��% �# ا!6&�ث أ*� �% ا��G'�6 و  إ��اءات�%ة 

 m'�ي �# ط�Kإ�, ا���اء ا� #��إزا���� >� �O%ام ط�ق �"��2 أو ا �O%ام و�Xد ا�����و

 �K��&� B� ��Kام ا�%O� ا Y&6أ��# ا� %X و G'�6ا�"���ى �# ا�� YTO�� ه ا���6�ات���

 ���   .ا��B �3&�ض ��?�ر ا�����X%< ��P �"&�د�� <"�

���2�ا���8ث  -Iت ا�������G   : %'�63 ه��� B� دة����%�� ��3 ا�"�8�2ت ا;Q&���� ا�"�

3��&"��2 "ا�"�?�ت ا���و'�  Bا�%ول ا�� B� " رة�� B� m2&�' و ��P&< إ�, ا�"��ه '0وب

و ا���د���م و ا�)ر!�w و ا�)�m6 و ا���>��G و ا��"���م و �&�دن �2�S8 *�����ص و ا����� 

�_ ا;!��ن �3%ث أ��اض A?��ة �  .��%�� ��3 ھ0ه ا�"��ه ا�"�8�2 إ�, 

���3ي ا�"��ه ا��?��� �2, ا���7� �# ا������ت ا���� ا��J���?��G   : ��3�6ا���8ث  -

و " ا�?&_ و ا��ا��� و ا��2ن "ا���� ا��B �53� �# ط�6&� ا�"��ه " *��?���H أو ورد "

!������ �# <�= '�_ ��3'# !"�ات ط���62 ��ق أ ?\ ا�"��ه �e ا!6&�ث ا��وا�\ ا���'�� ، 
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B� ري�K"ن  و �# ا�"&�وف أن ��ف ���ه ا���2 �I"!��ر و ا���6�ات ')'% �# ھ0ه ا��ا

*"� و أن ا�?���H �3%ث . ا�"�T2Oت 3&"� *"��د ��% �H���?2 3)'% !"�ھ� >%ر�� ھ���2 

أ�ارا ا���Xد'� ����E3 ا��T# إذ 3��ھ_ �B ��3'# �� '&�ف >� _ h2X ا�"�ا*H إذا 

 #T��"� ']دي " ات ا�ط��ن X% ��3 إ�, �H ��3"�I ھ0ه ا�?���H >�7�ة �2, �%ران ا�

 #� #����< #T�إ�, YTA  ����� و ز'�دة ا ��E*�� �# ا���Xد ، و �E?3 f�0 ھ��*� ا�

ا�?Eء ���3ي �2, ��*�6ت ا����س و ا�)�m6 '&"� ا�ول �2, و�X'��� �# ا��q*� و '&"� 

 1.ا�B!�7 �2, و�X'��� �# �3ا�% ا����س 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1- http :www.ona.dz.org. 
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  :  أھL ا���اض ا��8 �9  "� ا���ه ا������: ا�� �� ا����� 

 B>ETو ا� Bم ا�����%Sوط ا���Q #� ط�Q �P'وط ا���� و ���� أ�Q #� ط�Q ا�"�ء %&'

�B *� >2%ان ا�&��_ و ا�"?�2ب �# ھ0ه ا�%ول ��j ���3� ا�"�ء ا����\ �I2�ب �US و إ!"�  % 

%�ود و �&E أ�G�6 ا��%ود *�7�ة ��S< ,�Q Bع ا�&��_ و <���ت ا�)را�� و ا������ أي >��ء ا�

 ����� ��S�أظ��ت  ��3��62 �2, ا���� ا�&"���� �ن ا�?��2�Tت و ا�6&�ض *7�ت ا�"��<�ت ا�"

  .ا����X ��� �# ا��%ود A ��I3?�ا �2, ��� ا;!��ن إذ 3�H6 �� أ��ا� A?��ة ���� 

�%ا �B ا�"��طm ا��ST�ة �B ا�&��_ و  �66 ��ا�8_ 3�", :   ا�&�Nل ا���0ي - e��Q ض��

 ����3 � Bا�� #�M�Eت ا��"�O� ات و���ا�E5�I و '�Iھ% �B ا�<��ء ا�")د<"� و ا�"&

و �# أ��ا� ا������� �B� n5 ا�6?# و إ ��ل و ار�T3ع در�� �2, ا�I�وط ا����� 

   .  �ة �%ى ا�ط�Tل دون ا�����#ا���ارة و �%اع و وھ# و '��B� H6 و���ت *�7

- L%#6ء ا��Gو :   ا�� ��S'�ق أ �� و إ��Q ب����B أH2F دول ا�&��_ ا�B� ���A =��7 ا���% و 

ا�"�ا�Eت ��S! ,2 ا�&%وى إ�, >�Sع ا�&��_ >%ون ا ���7ء و '��X ���  h%  ��%ت 

�%ا إذ 'ST% ا�"�'P< B� Y&� أ'�م �#  G إ�,  >W ��لا�"�ض  �'(F B��� ات��� �I�

و ��ت ا�"�'Y إن �_  �# ا�"�ء ، ا�BIء ا�0ي '��B� H6 ظ��ر أ��اض !nS ا���"��

����< D��&' .  

-  ��3��ي ا�&%وى >�ا ?� ا�"�ء ا�"�2ث و h��3 <��� ا�"�'Y >���ھ# :    )1(ا���� ا�8

و <", ��T3&� و �6A �%اع و أ��اض ھP"�� *�; ��ل و '�&�ض ا�"�'Y إ�, 

 . ��T��Pت �23�X أھ"�� ا��)'h ا�"&�ي ا��3�S و ا!�S7ب ا��&�ء 

  

  

 

  

  

�B ، �23ث ا�"��ه ا�"�8�2 ، -1'��  .  11دار ا�"&�رف  ، ص  ا�K)ا��، ���, ا�
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أ��ا� H��' ��6* H&3 ا;!��ن و '��2ه ا�T�ار �B :   أ��اض ا���� و ا�8"�ب ا�/ # -

�_ و 'a&� BTI_ ا�"�ض >&% �%ة !�Sھ� ط�'�2 >��"� '��ب >&�T��P"< _�Pت A?��ة Kا�

���� و *6%ه >U6ء < Y'�"3]دي إ�, ��ت ا� . 

- �<�Oا�8"�ب ا�4)�ع ا� �Q��Iا���ء و ا   : H��' �2Q B� ��?Oھ0ا ا�"�ض ا� H6��'

ا�?���# ا�����A #��2T و ھ� Y&< B� �3�X ا�<��ن إذ '��ب �EPت ا���jT و ا��TIء 

 Y&< ء�S< e� �M�I� �M�Q ���Tر��3 و وظ�%X ���2I"ت ا�EP&6&% ا���ا���B6 ھ� ا�H��5 إذ 3

  . ا���Iھ�ت 

و ���2ن !�"�  ��'� �B ا�&��_ ا���7= ��0ا ا�"�ض  800'�&�ض <�ا�B :   داء ا� �داء -

 B� �'�F ة ھ0ه ا�26%ان��> B� �'د���X�3 ا��T��P� و 63%أ �"��B� H6 ��ت ���2ن !�'

 �'EA ا�%اء H6  و E����ا�O?�رة إذ 'K&� �# ا���# ا;!��ن �Y&6 ا�"��طm أ��ا �

���'�ت ا��"�اء >��%م و '���2S ا�6&�ض ا�O?�� >%ا��� 3%�, ا�"��رات �3�B� H6 3%��� ا

  . ا�0ي '���8� <�= '��ن ا�"�ء" ا!���� "

- �Eھ0ا ا�"�ض :    )1(داء ا� �"�ر H��'400  B� ���A =��7ا�&��_ ا� B� �"����2ن !

�� ا���7ب و *� �� F و Bا�"��طm ا��ط�6 و �B ا�ر'�ف >�# ا�&��B� #�2 ري ا�را

%2  *����6<� و  H6 ا�%اء >�Y ا�%'%ان ا��B� �S�X ا�"�ء و m��23'��� >��"�ء ا�"�2ث K��<

�X �66�وح ا��&�ء و ا�"�7!� و ا�����2# و � _�Kا� B� �A%3 ام%X�ا B��> ����6\ أو '' #�

 B2 ز ا������Kا�.  

 H6 ھ0ا ا�"�ض ��2A >%ا��� 3�", ا�"�Pرة ا�)<�ر'� و ھ� ���I� :   ا�&�Nل ا������8 -

�"�e أ! B� B� �< #�<��"�6 ا��! v263 ا��ط�6 و ا���رة و mا�"��ط B� ���A ء ا�&��_ و��

�# ا����ن و '��I ا�"��>�# ��دة �# ا?�ا>�ت �&�'�  ℅ Y&<90 ا�"��طm ا�&�>�� 

 %'%Q أو إ ��ل B�?< n5� #� ن��I' ى�Aت أ��> B� ا�6?# و B� �"�6� و أ�م ���(�

 ���S3 ت ا����ب ا��6% و�T��P"ا� �?Aط و ا�%م و �# أ�O"ا���7� �# ا� ��� . 

 H6���ا�8_ ذات B� ���&� n���A أ*7� ا ا������9Rتو 3 Bرا و ھ�I�!اض ا�"&�'� ا���

  .B� n5� ���A ا�6?# و إ ��ل ����O� e� Bط أو دم أ<��!� و ار�T3ع در�� ا���ارة 

1.  ،m<�  e���،  B�'�� .  12ص  ���, ا�



 

  

  كلمـة شكـر

  :قال اهللا تعالى            

أدخلني  و    التي أنعمت علي وعلى والدي  و أن أعمل صالحا ترضاه  ربي أوزعني أن أشكر نعمتك  " 

  " برحمتك في عبادك الصالحين

   19سورة النمل اآلية  

،فلك الحمـد كما ينبغي لجالل وجهك على نعمه ، التي ال تعد وال تحصى  نشكر اهللا سبحانه و تعالى 

  .في إتمام هذا العملو عظيم سلطانك ، فلك الحمد من قبل و من بعد على توفيقه لنا 

  إلى من تكرم بقبول اإلشراف على هذا العمل المتواضع األستاذأتقدم بالشكر الجزيل 

و دفع سكة و مستمرة إلتمـام و معلومات نيرة  و لما أبداه من توجيهات قيمـة "بوجمعة العماري " 

  .إلى النور المشروع 

  و توفيرهم لنا الجو المناسبى أساتذتنا الكرام على مساعدتهم لنا لكما نتقدم بالشكر الجزيل إ

  إلى النورو نشكر مسيري و عمال المكتبة على مجهوداتهم في إتمـام و إخراج هذا العمل 

  .كل من كانت له يد في إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو بعيـد  إلى

 .أتقدم إليهم مرة أخرى بالشكر الجزيل و جميل العرفان ، واهللا المستعان



 

  

  كلمـة شكـر
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،فلك الحمـد كما ينبغي لجالل وجهك على نعمه ، التي ال تعد وال تحصى  نشكر اهللا سبحانه و تعالى 
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  و توفيرهم لنا الجو المناسبى أساتذتنا الكرام على مساعدتهم لنا لكما نتقدم بالشكر الجزيل إ

  إلى النورو نشكر مسيري و عمال المكتبة على مجهوداتهم في إتمـام و إخراج هذا العمل 

  .كل من كانت له يد في إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو بعيـد  إلى

 .أتقدم إليهم مرة أخرى بالشكر الجزيل و جميل العرفان ، واهللا المستعان
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  .��ا%� ������ ���ه ا��ب $�#��!�� و "����!�� :  ا����� ا ول


اد ا������ ا��� ���� ار����� � ا���� �����ا � ا��
ن و ا��ا��� ��� ا����� �����"!ف �

: ا�6
ع �+ ا����ه ا�2�3 ��1 �!ة �����ت أھ�"�  ، و ���- ,��+ ا��
ل أن ��)' ط�ق ������ ھ#ا


اد ا�����و,� ، ا�����9 و إزا�� ا���� ،�
از<� و إ��دة ا��"
,� ، �� �3= ا���
رة ، ا��>;�� :���ا�


ي ��, ��
,� وط���6 ، @A� اد

اد ا������ �+ ��
ن ا���� B�C ، ��"Dا�� ، E�Fا���:�6 ، ا���


<�ت و @�� ��G�: 1 ا�����6ت ا�!���3 �;���' ھ#ه ا�C ��2� و ا������,� و <)�ا ����Dا� =

Hن  Iإ�1 ذ� ��K�9 إ��� L ء و��� ا� ����� 1��� �">H����C"� ا�����D ���ر<�"� :
ز<"� 

2
O"� ا�����D و ا��������� :��9>!ام �����ت ا���و,� ا��D,�� ا������� �P ه����� ا�����

�
اد ا������ و �"��Q ا�)�وف ا��B�C ، ���D ���>!م :�G ا��
م :SPHل ا�Rان ا���� ������
اد ا���

: E�F�� �������� ا�����9 �� T��, اض ا�����9 و
C+ أ���9"� و إزا��"� ��� ���S���9>!ام ا�

�6
م و ��Vرة @��,��ت ا
"W�����Fت ر���� Xزا�� �� ���1 �+ ا��وا�9 و �+ ا����و:�ت ا�


,� و  @�
ر,! أ��!,!,I و ھ�6كAات ا���� ��
:�G ا����و:�ت ا�����!ة �;= :�G ا��

ا���6
<�,] و ا������ ا���DW6 و ,��+ أ,�A ا�9>!ام ا���:
ن ا��X ZW6زا�� ا��!,! �+ ا���@��ت 

 ��"Dا�� ����� E�Fا�����9 و ا��� ������ T���. )1(  

 ��!���  :��ا%� ا������� ا�
�#��!�� و ا���

��+ و �\ھ�=  : Aérationا�*()�� : أو& �@V�: ء��� ھ#ه ا���C�� �T��W ا� '�,

��C��
م ��,R�6�، و � ھ#ه " SO2  ،CO2"ا���د�� و <Rع ا���زات ا�;�<
,� �;=  ا��!,! و ا�

�G ا����,] C ��Kإ '�, ��C��
h2SO2 " �K"ا��  . 7، أو ا����!ة �+ أ[= ��!,= در[� ا��

  

 

1. Centre de formation des métiers de l’eaux – tizi – ouzou – module la traitement des eaux 
destinées a la consommation – thème le  traitement des eaux de surface – formation mohand 
benaissa . 
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� ھ#ه ا���C��  ��prechloration : ��0 ا��/)رة : ,�+��  '�,��K+ أ[=  إ�ر 
ا���


م و ا��>�a �+ اV���6ت أي ,R�6��ازات ا���ا�b' إأ@�!ة ا��!,! و ا�)1(.  

����,  :��!�����2�)اد ا��� ����3�/�� ا�* la coagulation :  c��3!ج ا���ا��>;�� و ا<!

� ��� ا��;�� �+ أ<)�� ����6 ا����ه ،  ��������9 ������ن �Kور,��ن �����ن ����� ا�������� ا�

و ا����! ��Aف ��دة �>;� إ�1 ���ه ا��2!ر �bXرة 3
ي ا<�#اب :�+ ا�����9 ا�����!,� :���>;� 

 Gا��� �"A��: �2ق��L1 ا�ت ��������ت ا������ ، و ,��ي ����� ا��Z�: E,Rء ���� ا����ا�

�6
م �+ أ[= ����� ا��>;� ، �6!�# �!T ا����ه ��Vا +�C '�, ��C�����F 1= ���دات ، �� ھ#ه ا�

C ض ����9 ھ�دئ
C �
,' ا�"
اء ا��#اب �� ���B ����9 اV[��م ا�2��� ، @�� �f�A أ<)

��ت ا������ ، و ��+ :!L �+ ا�9>!ام ا�����9 ���Hن ����ت ا�"
اء ��دة �>;�� �����! ا�


ط �!�"� إ�ED9 1 ا���ء �A�
,� <)�م �����! و ا��D"�� ا�D� '� !3 و ، �"DW@ +��, B�C

 �D�> !6� ��]
�

ر @��6����:, 
�9�� :�����6 ��!ول ا��6��� ، و ھL ، �9>!امLات ا
��>!م ��

3��ش �����6 ا����ه و أ��Pا ��دة ��  EF�� ء وL!ا� =;� �D��: و,�ت و أدوات�����Oة �+ ا���


م و �������@ ��>!��
[�� ������ ا����ه ، أي Xزا�� اV�Sح ا��
,��>!م �>��f ا���� ا����ي ��6

�
م ، و ,R6����9 [����ت ����� و إ<�� أ��CS �#ا:�  ا����
اد ا��
ن ا��� L 2( .ھ#ه ا�����(  

 

 

 

 

 

1. La fondation algérienne des eaux – les droits et devoirs de l’abonne Alger : (S,ed ) .2013, 
P16. 

2. Centre de formation des métiers de l’eaux – tizi – ouzou – formation continue en entreprise 
les cahiers technique du stage  – traitement des eaux de surface . 
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3�/�� ا�*�7�8 و إزا�� ا��4�:  را��2 la décantation :  

إزا�� ��@��ت ��26ي ��6� ����� ا������ أو إزا�� :  ا�*��4� و إزا�� ا��4�  -أ 


م ا������ ا���� �����ه و ��' ,R6��� ا������
م و ا� ��������� �+ ط�,c ھ#ه ا��

�ا����ه ا�����9 ا�������� ���Dت �KH:  \�D�، " ھ�!رو@��! ا������
م "ا���� ا�

إ�1 ا���ء :����ت ��!ودة B�C ��!ث ����Sت @������� ����W�� �6= �6"� روا�9 


ء�� @;�� �+ ا��CVن إ�1  �+ @�:
<�ت ا������
م و ھ�!رو@��! و 3! ,�' ا��

� ر��د ا�2
دا �K1 "إ�ا������ � ����� =�W� م و
,R6��
<�ت ا�2
د,
م ، ا�:�@

 '�
ض ���O ا��C " -�
ر ا���� <���� ��' O G�: T� =������ ���، �T ا�

�9,�� ��
ز,�"� � ا���ء  �D�P =Pء ا�!ا��
اد ا��������� <� B�C� Z�T ا��� ا��Kإ

, 'b ، ل :�<�)�م��@X ���- ز��6 @� 1���� '�
ض @��� ا��C 1ء إ�����6= ا�

 �Q�D: �D�P ھ#ه ا����� �ا�����Sت ا��������� و ��
,+ ا��وا�<, B�C �9�Z ا���ء 

��C�� ا������ �� �"�Q�"� ت ا��وا�9 و����C �2ق��L ���,. 

���� ا�����9 �+ أوا�= ا������ت ا��� ا�9>!�"� ا��X!  :ا�*�7�8    -ب � �<��ن 


اد ا������ و ا���:�� ������9 أو ��� ا����ه ، و ���>!م ھ#ه ا������ Xزا�� ا�����

�� ا��������� �;= ا������ و ا���و,� ، و ��������ت ا�� +� ��Xزا�� ا��وا�9 ا���6


رھ� ��1 �= ا���ذ:�� R� B�Cال ا��وا�9 ��] O Z�:أ ��! ا�����9ت ���


اض �9�P<�� دا��,� أو ����D�� ا���b\� =�W وز<"� ، ���
ن اCأ +� ����j ��9ت���

 ���S� ��,�D: �"���
ي �� 1�P!= و �>�ج ����ء ,�' �2��� ���Xزا�� أ@�� @

� ا����Lر ا�>
اص ا�"�!رو����� ���@� ا���ء  #Pl� B�C ، �9+ ا��وا��6 ���


ا�- �Cض ا�����9 ا
�T ��1 <)داP= ا��
ض و �+ �S�E ا������� ����م �


ا �D9�A>�ت : �"6� a�<��9"� و ا�� '�, B�C ، إ�1 ا���ع �"ا��وا�9 و [�

 �O�P. )1(  

1. La fondation algérienne des eaux – les droits et devoirs de l’abonne Alger : (S,ed ) .2013, 
P16. 
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���� ا������ ��
ن �  :ا��)از+� و إ�3دة ا���2:�   -ج � +� ��<)�ات ا����ه ا���6

ا����� ����W :�وا�9 @�:
<�ت ا������
م ، و B�C أن [Rءا �+ ھ#ه ا��وا�9 

 �"A�: �9��, أن =����
اض ا�����9 H<- �+ ا�C\: وره��ء :�! ��� ا� 1���,

Hن  I�#� !دي إ�1 ا<�!اد أو ا��l, ��� T,ز
���� ��1 ا�����Fت أو � ���Fت ا���

��ن �!م C!وث ��I ا�KVار ، �+ @��ءة ا�����Fت ا������ A� +� ت و���Wا�

� �jز �b<� أ@��! �K!,� ھ� إ��ا��� c��Dا�� �
از<� اV@;� ا�9>!ا�� �����ت ا��


رة O 1م إ�

<�ت ا������:�@ +� 1��� �� =,
ا���:
ن :����ت ��!دة :"!ف ��

 .ا�����:
<�ت ا�#ا��� 


اد ا������ و ذ�filtration:  I ا�*�=�>:  ;���4�ھ
 ا������ ا��� ,�' �"� إزا�� ا�

:H��ار ا���ء SPل وZ9 ����� �;= ا���= و ھ#ه ا������ ��!ث :2
رة ط����� � ط���ت 


ن <��� ا���� 3���� [!ا أو ��!و�� اVرض �6!�� ����ب ���ه اV<"�ر إ�1 :�ط+ اVرض �� I�#�

 ��
���T ���ه ":�����ه ، اVرض ا�����D ���ر<� � ا����ه ا��
اض �Cر و ا�����ات و أ�">Vا

� إزا��  أ,�A، ا��� ���
ي ��1 <�� ����� �+ ا���� ���>!م ����� ا���E�F " اV��Dر 

�� ا��������� �;= ا�����9 و ا���و,� ، ا��وا�9 ��������ت ا�� �����ت ا�����9 � !�: ������ا�


ا��! إزا�� �د ا������ �+ ���ه ا��Wب �Kور,� ����,� ا���2 ا����� �+ <���C و ��C T6!وث ا�

 T,ز
� ���F ا�� �����W� =@�W� ء��CVا �,��C 1�� اد
��= ھ#ه ا��� !��+ ا���C�6 ا�PVى ، 

3! �����= @������� �T ا���دة ا��D"�ة ��� ,��= �+ <��� ا�!���3 �+ أ�b ا���دة ا��D"�ة ، @�� إ<"� 

�����"� ��1 ا��CVء ا�!���3 ، و3!  !3 ��� T,ز

اد ا������ � :�G أ[Rاء ���F ا�������9 ا�


 ا������,� �> � ����, EF������ ا���E�F داP= ا�� '�� ، �">
و ���� را��� ا����ه و ط��"� و �

R]ث أSb +� ن
6O!وق ا���EF و ا��f,�2 ا����� و وZ9 ا���E�F : اء ر����� و ھ� ا�#ي ,��

��T ا����ه ا�����F و �
ز,T ���ه ا����= �6! ، و ا���ض �+ <)�م ا��f,�2 ا����� � إ[�اء�


 ���رة �+ ط��� �+ ر�= ا�����
ن و C!,;� أ��+ " E�Fا��� Z9و ��إ EF������ ا����= ���

��وش و�ر�= ا���ر<] ، �6! ��ور ا����ه SPل وZ9 ا���� E�F��c2  ا���9Lدة �+ ا���' ا�

، Z9

اد ا������ :�!ران ����Cت ا��  ا�
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 EF��
ات و �T ا�9��ار ����� ا���E�F و �j= ا������ ��f�(6 ا��� ��+ ا��وا�9 ,�' 

6- ��!د ا����= nK ��ء <)�Z�A: f ��ل �+ أ�9= ا���EF ��� <)�م � o�6, ��ا��� f,�2ا��

و اDO!م :� �"A�G�: T و �6!T ھ#ه ا��وا �9�T ���ه ا����= و ,�'  ا������تا�
Z9 و ���ك 

 ، EF��� أ��6O 1!وق ا� ��
K
� �O�P ات
63 � T���� ��c :"� �+ روا�9 ��� �"��(6�

���� ���� �>���ت ا����D و ������� -�� ا����= ھ#ه ����ة ��23ة و ��6= إ�1 ا����ن ا�#ي ,�' 


ا�� C +�R+ ا��10إ�1  5  =�  .دc��3 ، :�!ھ� ,�
ن ا���EF [�ھRا ���

���>!م ���= ا�����6ت ا���� ا�!���3 و ا���ا�b' ا������ �p��اض ، و  :ا�*�(��:  �8د�8


اد ا��������� �;= ا��
ق ا����6��� أو ا� ��FV�9>!ام ا���ارة أو ا�: ������وم أو ا��
د ��' ھ#ه ا��

  .أو اVوزون أو ا���
ر :��@�Rات X�: �A� L<��ن أو ا���
ان 

��2�8  :>�#� )1( .و �+ ا��>Rن إ�1 ا����"�stockage :  I ا�*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 


��ت  �+  �
T3  أP#ت -1������ه ا��Wب  ا���:aھ#ه ا�� �������� ا������� .9! ا���ا��`  –���D ا�
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��������� 3/@ ���ه ا��ب:  +ـ?�ـا�� ا��  : ا���ا��0 ا�


�1 ا��>�� ا������ :���D ا����ه :�! ا���ا��` ا���:�W� T@� ا��Rا��,� �����ه ، ��lو��� �,

 ���
:��W"� ��1 ا���2در ا������ و أ<)�� ا��Rو,! ا����� و ا����ه ا���د�� ا��O! و ��ا��3 ا�6

� ا���6طc ا��� �!ار �@ �
م :�c��D ا���R6� و ا���62� �� B�C ه�������Fة �+ 9 =�3��D ا�

��T ا�>
اص ا���R,���� و ] �D�� ��;�� �,��<� =����� و إ[�اء ��:�ا�o ر�3:�� دور,� و ��6)

 �
اط�6+ ���ن ���ه ا��Wب ���O و آ��6 ��K ب :"!ف�Wه ا����� ��]
ا��������� و ا�����و�

"�D��9 �ا�� �"�����"' ا����<�� � ا��� f��<� ت��Oا
��+ ا�K �"���;�C 6!رج� B��: !ا�� �

�!ة ����� و ������ ، @#�I ا��\@! �+ ا<!راج <
��� ا����ه ا����2��� وc ��!دات ���ا������9 ا�


,� ��2در ا����ه D�� ��زSت ا���O

م ا��>�� :��!,' ا���, ���!ة ����� @���
ا��O ا������9 ا��ا�


�� ظ= <!رة ا� �"���
�T ا����6ت ا��\@�!,� و ����+ <�
L,� ، أ�� :�����6 ��� �C���ارد ا������ ا�

� T��] T:��� ��@ ��9l��W@= ا�6
��� و إ�!اد ا����ر,� و ا����:��ت ا�Sز�� ھ� �+ ��CSOت ا�

  .)1( أ�6bء و[
د أي ��
ث

 ��

ع 9�' �K
�
ع <
��� ا����ه ا��Wب [= اھ����"� := و ,�2!ر ھ#ا ا�K
� �D��ا�

�!ة :�� ,��� ا�D�� ا���Rا,! ���
ا��Oت ا���!ة و ا���� ��:�D� ه���ن إ<��ج ��A� ��9l�أو�
,�ت ا�

 1�� �O�<ا� ��D6�
ر ا�#ي �W"!ه ا�Dان :��' ا����
 ا����<� و ز,�دة ا�����1 ا����ه � ظ= ا�6

��ر,� @�� ا;�9Lة ا!�OV"�!<ر,� و ا����� �c�D " ���� ا������C ، ا�����62 ، ا�Rرا��� ، ا��@ ،


ا��Oت ���D���ت ا�� ��
ى ا��>�� ا������ :�<��o ر�F �:�3�= ��! و���1 ���9 �l�ا�

���ه ا��Wب ، و ا�#ي ���ي ا� �@�W� -�SP +��<�f أ<
اع ا���
�Oت : ��<�ا������9 �!ى ا�

�ج ، 9
اء ,�' [��"� �+ �>��f ��اC= اX<�ا��>��,� :�W= دوري و ��1 �!ار ا���م ��1 ���6ت 

 ��� T,ز
@�ن ذ� I� +���Dت ا�����6 ا���:�� �"� أو �+ ���D� ����� ���ه ا��Wب أو ���Fت ا��

@��= ا�
L,� ، و ���ي ا��W@� ھ#ه ا���
�Oت � �>���ا�"� ا���:�� ��!,�,� ا��>���ات و 

 ���
� ���D ا�����6 و �>���ھ� ا���!ا<� ،ا�6 

 



 Bب :        ا��2ـ= ا�;ـ��ـ�Wه ا���� ����  –���D ا���ا��`  –ط�ق �������� ا��>��,�ا�

 

46 

 

 �� إ�1 �>���ات 9��D ا��KX�: ه������ه ا��Wب و ا�� �,��<���ه و ذ�X I[�اء ا���
�Oت ا�


,�ه ������ ا�D�� ا���Rا,!D�: [��3 و ا�#ي ��ا����<� و ز,�دة  ا���د 
���1 ا����ه � ظ= ا�6

أ�!اد ا���د��+ ، و إن ��ا��3 ���ه ا��Wب ��� T�c��� 1 ا��E��2 ا�����6 و ا��"�ت ا��>��2 ، و 

�وف ا����2 � ��6طc اs:�ر و ��ا���F ��3ت �Rو,! ا����ه و �
ز,�"� ا��� :!ورھ� ��ا�3 ا�)

 ��"Dت ا���D�� 12( .إ�(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1-  a:ا��� T3

��ت  �+  �������ه ا��Wب أP#ت ھ#ه ا�� �������� ا������� .9! ا���ا��`  –���D ا�
 

3. La fondation algérienne des eaux – les droits et devoirs de l’abonne Alger : (S,ed ) .2013, 
P14. 
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�ت ���ه ا��ب ا��B�رة %74 ا��B+)ن : ا����� ا����� Dا(�:  

Comparaison des résultats de l’eaux kramis avec les normes algérienne : 

1- Paramètres physico – chimique . 

Para maître formule Eaux brut  Eaux traitée Norme algérienne Unité  
Ph  Ph  7 ,92 7,47 -6 ,5 -8 ,5 - 
Turbidité  Turb  20 0 ,32 5 ntu 
conductivité condu 2030 1987 2500 US - cm 
oxydabilité 0 % - - ≥ 75 eaux surface % saturation 
Nitrates  No2 1 ,4 0,4 50 Mg /l 
Nitrite  No2 0,030 0,005 0,1 Mg /l 

Potassium  K  03,4 0,05 15 Mg /l 

Phosphate Pq4 - - 0,5 Mg /l 
Sodium soc 311 338 250 Mg /l 

Aluminium Al  - - 0,2 Mg /l 
Ammonium Nh  0,027 0,04 0,5 Mg /l 

Clore libre Cl2 00 0,40 2,0 – 0,6 Mg /l 

Fer  Fe2 0,656 0,416 0 , 3 Mg /l 

Manganèse  Mn  2 ,69 0 ,02 0,05 Mg /l 

Mes 105  Mes 32 24 - Mg /l 

Residus sec 
105 C 

R S 1438 1294 2000 Mg /l 

Salinité sal 1,5 1,00 - Mg /l 

Calcium  Ca2 188 166 200 Mg /l 

Magnésium Mb2 72,9 70,47 150 Mg /l 

Dureté total th 65 52 ≤ 15 F® 
Ta ta 00 00 - F®

 

Tac  tac 10 8,9 ≤2,5 F®
 

Carbonate  Co2 00 00 - Mg /l 
Blacbonate Hco2 122 108,6 - Mg /l 

 

 

 

 

 

 

1- Laboratoire station de  traitement des eaux – kramis – février 2013 . 
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2- Analyses bactériologiques : 
1. Eaux brute : - E .coll. = 05 germe / 100 ml . 

-coliforme totaux = 10 germe / 100 ml . 
- coliforme Fécaux = 00 germe / 100 ml . 
 
 

2. Eau traitée  : - E .coll. = 00 germe / 100 ml . 
-coliforme totaux = 00 germe / 100 ml . 
- coliforme Fécaux = 00 germe / 100 ml . 
 
Les eaux traitées de kramis présente un aspect très clairet , un gout 
agréable et sans aucune odeur .des sa mise en service a reçu 
soulagement auprès de notre client .(2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Laboratoire station de  traitement des eaux – kramis – février 2013  
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	�ـ� ا�ول   
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�راد ا
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:ا�	��� ا���ل  
������
�#� و %$#��ھ� "!  ا
��� ا!�
 ا
���ه ا
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	�ـ� ا
)ـ�
ـ'   
���ه ا
*�ب  ��
�����/� ا
.�ا��-  –ط�ق – 

�01�

�� ا���
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  داءــــــــــإهــ

���� ����	 
  ا���� � رب ا������� و ا���ة و ا���م ��

ا���	��� و ا���'�!� ��
 �&%$ إ�
 !"م ا��!� و  �� أھ�ي               أ��ف 

             (��)* �� 
��3ة 2&�ي إ�
 �� ر�1-,  �0/&� و .��*-,  �+&� إ�

  ��8, و 6�7) �/�6, إ�
 �� !�%� ا����ن �� و4/&�

  "أ�,"�"ر ��-, 

   إ�
 �� أ@1"ى  ����ت ا����� �� أ2= ���> ��;ز!� �����9 

               A�* �� 

 ا����ة و ا���"د و ا���1ي إ�-�� $-� (���* �� 
إ�

Cإ�� D!�0ي !-�� �, ا�Eء ا�"Gا� H �I�  -, و @�ن��, و ��28  

  .ر�6$ هللا "أ , ا��;!;" 

  .إ�
 ا�%�ة ا�H�!�9 ر , !�0= 7, ���ھ� 

  .��!O، �7ط�H ،  "��م ،��K،���Kة، �&�زاد:إ�
 اKL"ة ا8�;اء

 A�0ي ا�P"� H��و ا��� H���و2&-, 7, ��6*, ا�� �� 
  إ�

  .و إ�
 @= �Q!�4ت ا��رب ا�%���, 

 R�S* �1	�� H���Iا� H-ا�� H+�ط =@ 
  .� H7��4���H : و إ�

  و إ�
 @= �� !��ف ��1Sر!A!�T �� H أو ��  ��� 

 �!�Q1�16ام و ا�Pو !�9 �&� ا.  

  - مختـاريـة-                                 

 

 

 

 



 

  ــرـــة شكـمـكل

ا���� � ا�Eي  /G�O1* $ ا������ت و ھ" 


 ا�-�س @��Iا �� $�G/  A�I! ا  ���ا��+K ده�+� .  

و ا���ة و ا���م ��
 ��  �I$ ھ�د!� و  ��Wا و 

 
�E!�ا �+�-� ���� 4�
 هللا ���$ و 	�O و ��9ا � *���


 ���H ا���O و ا�+���ة و �4ق ا��+��T ��6 Aل ��:  

�� ��9W! O ا�-�س ، ��9W! O هللا ، و �� أ	�ى " 

  "إ��O9 ���و�7 7�97]"ه Z7ن �O *���01"ا 7(د�" �$ 

  �%;!= إ�
 @= �� 	����, 7, ا�%�ز ھEاأ*�Qم  ���9W ا

  �@E��  RKإط�راتا���= ، و أ  R �1ان ا���� H�	\�

  ". ��د!����Hي " ـ ��O��^1 و ا8	�1ذة ا��\ط�ة 
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