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  :المقدمة 

 من مجاعيا أم كان فرديا تتم اليت االنتقال حركة على تعابري تشكل اهلجرة فتئت ما ، البشري التاريخ امتداد على

 .سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا أفضل وضع عن حبثا آخر إىل موقع

 السكاين والرتكيب املنافسة فضروات واخلدمات، السلع تبادل حلرية مالزمة اهلجرة أصبحت العوملة عصر ويف

 55 إىل 29 من للهجرة املصدرة الدول عدد ارتفع الزمن من عقدين خالل ففي فرضا، فرضتها املوارد وفرة وتباين

 .دولة

 داخلية، أو خارجية :اهلجرات أنواع كل وتنطلق توجد ففيها غريها، من أكثر وآثارها باهلجرة العربية املنطقة وتتأثر

 والكفاءات، األدمغة هجرة قانونية، غري أو قانونية مجاعية، أو كانت فردية مؤقتة، أو دائمة إجبارية، أو اختيارية

   ...النساء هجرة الشباب، هجرة
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  :وأهميتها رسة ا الد إشكالية

 السياسية للتقلبات وفقا تسري كانت اهلجرة هذه وأشكال وأهداف أنواع فإن املتوسط ضفيت بني للهجرة وبالنسبة

 العقود يف العامل من املنطقة هذه يف اهلجرة موجات توايل أصبح لكن تلك، أو اجلهة هلذه االقتصادية واملصاحل

 استقبال منطقة ،اجلزائر ومنها إفريقيا مشال دول وأصبحت الشمال، حنو اجلنوب من عمودية بصورة يتم األخرية

 .الدولية للهجرة رسال◌ٕ وا

 اتمع منظمات من عدد اهتمام تشغل شرعية غري بطريقة املتوسط البحر عرب الشباب هجرة قضية وأصبحت

 الدول تؤرق مشكلة الشرعية غري اهلجرة ظاهرة وباتت ، األخرية اآلونة يف واإلقليمية احلكومية واملؤسسات املدين

 . اجلزائر من الشرعيني غري للمهاجرين األول املستقبل تعترب اليت أوروبا دول رسها أ وعلى املهاجرين هلؤالء املستقبلة

 عاكسة مرآة أا أساس على ، الظاهرة ذه االهتمام اجلزائرية اإلعالم وسائل على الزما أصبح املنطلق هذا ومن

 كانت حكومية زئر ا اجل يف املكتوبة الصحافة كانت األمر بادئ ففي ، العام ري أ وال اتمع ومشاكل لقضايا

 واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل تناول كان حني يف ، الشرعية غري اهلجرة ظاهرة تناول يف السباقة مستقلة أو

 والسياسي االجتماعي الواقع يف نفسها الظاهرة لفرض استجابة الدولة طرف من اململوكة

  . جتاهلها ميكن ال ظاهرة أصبحت حبيث ،اجلزائر يف

 بظاهرة الوطنية الصحافة توليه الذي االهتمام مدى على التعرف يفالدراسة  إشكالية تتحدد اإلطار هذا ويف

خالل  من أخرى جهة من الصحفية المعالجة طبيعة وتحديد جهة، منالجزائر  في الشرعية غير الهجرة

  .صحيفتي الوطن والخبر

 :املعرفة من خمتلفني جمالني يف منها االستفادة ميكن لكوا الدراسة هذه أمهية وتأيت

  

 :العلمي المجال في األهمية - 
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 بصفة املكتوبة الصحافة-اإلعالم وسائل معاجلة تدرس اليت النادرة الدراسات من كوا الدراسة هذه قيمة تربز  -

 ماجستري رسالة أي على احلصول من الباحث يتمكن مل حبيث زئر، ا اجل يف الشرعية غري اهلجرة لظاهرة -خاصة

 . اجلدة طابع رسة ا لد هلذه يعطي مما ، حتديدا املوضوع هذا تدرس ره ا دكتو أو

 االجتماعية والعلوم السياسية والعلوم واالتصال اإلعالم علوم يف األكادمييني الباحثني رسة ا الد هذه تساعد - 

 .الشرعية غري اهلجرة وظاهرة اإلعالم وسائل بني العالقة تبحث رسات ا ود معلومات على احلصول على

 :العملي المجال في األهمية -

 وربطها سبتمرب من عشر احلادي أحداث بعد خاصة- الشرعية غري اهلجرة بقضية الدويل االهتمام تزايد   - 

 دقيقة علمية رسات ا لد وحاجتها القضية، ذه العاملية اإلعالم وسائل اهتمام زيادة إىل أدى الدويل، باإلرهاب

  .اال هذا يف

- e »z »حبيث القضية، هلذه الدقيقة العلمية املعاجلة طرق حول باالتصال للقائمني وبيانات معلومات تقدمي 

 غري اهلجرة بظاهرة يتعلق فيما ، اليومية املكتوبة الصحافة حمتوى يدرس وميداين نظري جانب على الدراسة تعتمد

 .الشرعية

 ،اجلزائر يف اهلجرة ظاهرة ملعاجلة الوطنية السياسة يف الستخدامها وحديثة، دقيقة علمية بيانات قاعدة توفري -

  .وانشغاالته اتمع قضايا معاجلة يف اإلعالم وسائل دور لتزايد نظرا 

 :وتساؤالتها رسة ا الد أهداف

 أسئلة عنه تتفرع أساسي سؤال على باإلجابة وذلك فرعية، وأهداف رئيس هدف حتقيق إىل رسة ا الد تسعى

 .فرعية

  

 :رسة ا الد أهداف-1
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 تناولها طريقة وتقييم ، الجزائر في الشرعية غير الهجرة لظاهرة الوطنية الصحف معالجة طبيعة عن الكشف

 .الوظيفية البنائية نظرية إطار في الموضوع لهذا

 :يلي فيما تتمثل فرعية أهداف وللدراسة

 .الشرعية غري اهلجرة بظاهرة الوطنية الصحف اهتمام حجم حتديد -

 .الظاهرة هلذه الوطنية الصحف معاجلة يف اخللل أو التوازن مدى عن الكشف -

 .ملعاجلتها الوطنية السياسة ظل يف للظاهرة زئرية ا اجل اليومية الصحف تناول طريقة تقييم -

 . الظاهرة هلذه املختلفة للجوانب الوطنية الصحف طرح مدى على التعرف -

  .الظاهرة من احلد مسار مع الصحف يف املتضمنة القيم تعارض أو توافق مدى -

 :رسة ا الد تساؤالت 2-

 : يف متمثل رئيس سؤال على اإلجابة خالل من رسة ا الد أهداف حتقيق ميكن

 تناولها طبيعة وما ، زئر ا الج في الشرعية غير الهجرة بظاهرة المدروسة الوطنية الصحف اهتمام مدى ما

 ؟ الظاهرة لهذه

 :يلي كما الفرعية األسئلة من جمموعة خالل من الرئيس السؤال هذا على اإلجابة وميكن

 الشرعية؟ غري اهلجرة بظاهرة املدروسة الوطنية الصحف اهتمام مدى ما -

 ؟ الظاهرة هذه لعرضالدراسة  عينة الوطنية الصحف استخدمتها اليت الصحفية األنواع أبرز ما -

 ؟ الشرعية غري اهلجرة ملوضوع املختلفة للجوانب املدروسة الصحف هذه عرض مدى ما -

 معها؟ التعامل وسياسات الشرعية غري اهلجرة إزاء الوطنية للصحف العام االجتاه ما -

 ؟ املوضوع هلذا تناوهلا يف املدروسة الوطنية الصحف عليها تدت م اع اليت املصادر أبرز ما -

 الشرعية؟ غري اهلجرة ظاهرة حول املدروسة الصحف تضمنتها اليت القيم نوع ما -
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  املدروسة؟ للظاهرة الصحف هذه تناول خالل املستخدمة اإلقناعية اإلستماالت أبرز ما -

 :رسة ا الد مفاهيم تحديد

 :المعالجة مفهوم-

 عاجل"فعل من مشتقة العربية اللغة يف "معاجلة" كلمة "، "Traitement" :نقول فعندما الفرنسية، باللغة

 1 "املشكلة عاجل" أصلحه :األمر عاجل

 2ودواه زوله ا :ومعاجلة عالجا عاجله

 وكل ،وزوااله به، واعمال إليه، ندبتكما الذي العمل مارسا أي :عاجلا نقول إذ املمارسة مبعىن املعاجلة تأيت كما

 ما، أمر ممارسة هو املعاجلة معىن أن يتبني اللغوية املقاربة هذه خالل ومن ،3عاجلته فقد ومارسته زولته ا شيء

 .املباشرة بالطرق وما زاولته كثب و قرب عن به واالشتغال

 هلذا استخدامان وهناك أعاله، املذكورة اللغوية التعاريف عن ر ا كثي خيتلف ال فهو اصطالحا املعاجلة مفهوم أما

 املعاجلة"يستخدم ما وغالبا اإلعالمية، البحوث يف شيوعا أكثر استخدام العلمية، البحوث يف املصطلح

 زاولته الذي اإلعالمي العمل" احلالة، هذه يف الصحفية باملعاجلة ويقصد ،"الصحفية املعاجلة"،"اإلعالمية

 من يتم اليت الطريقة أو والعلمية، واالجتماعية والثقافية السياسية األخبار ملختلف تغطيتها يفاجلزائرية  الصحافة

  .رسة ا الد هذه يف املستخدم املصطلح وهو ، "أحداث أو وقائع عرض أو أخبارها تناول خالهلا

 اإلشارة االستخدام ذا باملعاجلة ويقصد ،"القضايا معاجلة"،"املشاكل معاجلة"ب املعاجلة مصطلح يرتبط كما

 وذلك أصال، قائمة كانت ملشكلة مضاعفات أو معينة، مشكلة لتضاعف حتسبا به نقوم خمطط، فعل أي إىل

 .معا واملضاعفات املشكلة أو ملضاعفاا، للمشكلة،أو الكاملة أو اجلزئية اإلعاقة بغرض

 :الصحافة مفهوم -
                                                           

1

� :وآ��ون ا
	��� أ��� �
������ ا
	���� ا
����� ،ا����	 ا����	 ا� �����
�م، وا�	
  858 ص دم، وا

2
�� :ا
#اوي أ��� ا
!�ھ� ����" ا�!� �س #�� ا��)�ح ط�&!� %�$ ا��  291 ص ،3 ج ا
'&�، دار ،3 ط ،ا�)+*� وأ��س ا�

3
  240 ص ،4 ج دس، ا
�	�رف، ا
�8ذ
6،دار *,�� ھ�45 0، �23 أ��� *,�� ا
&.��، /�1 0 /.� -,��+ ،ا���ب �-�ن :*���ر ا�( 
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 ويف وصحف صحائف واجلمع فيها، يكتب ما :بأا الصحيفة كلمة تعريف العرب لسان على جاء :لغة

 املنزلة الكتب يعين ، ( 19،18 :األعلى) { وموسى رهيم ا إب صحف األوىل الصحف لفي إن }:التنزيل

  .1الكتاب:الصحيفة:اجلوهري وقال عليهما

 بإيفاء الصحف،وذلك إصدار صناعة":بأا اإلعالم مصطلحات معجم فيعرفها الصحافة كلمة أما :اصطالحا

 بني واألفكار االراء  تبادل واسطة أا كما والتسلية، والتعليم الرأي ونشر اإلعالم دف املقاالت، ونشر األنباء

   "2العام الرأي  توجيه وسائل أهم من أا عن فضال احملكومة، واهليئة احلاكمة اهليئة وبني اتمع، رد ا أف

 وثقافية خربية مادة طياا يف وحتمل منتظمة، مواعيد يف تصدر الصفحات من جمموعة هي اجلريدة أو والصحيفة

 صحفيا يسمى املهنة ذه يعمل والذي والرياضة، والفنون والثقافة، والعلم واالقتصاد واالجتماع السياسة يف

    .3وصحافيا

 مكتوب قرطاس وهي صحيفة مجع والصحف الصحف، صناعة الصحافة":فيقول "طارزي دي فيليب" ويعرفها

 والعلوم األنباء تنشر مطبوعة أوراق بالصحف اآلن واملوارد فيها، ويشتغلون إليهم، ينتسبون القوم :والصحافيون

 "4معينة أوقات يف الناس بني مواضيعها اختالف على

 واالقتصادية السياسية األخبار ينشر دوري مطبوع هي" :الصحافة مصطلح معىن يف فيقول صابات خليل أما

  5"عليها ويعلق ويشرحها...والتقنية والعلمية والثقافية واالجتماعية

  

  

  

                                                           
1
  24 ا����ق،ص 	ر�
 ،ا���ب �-�ن 	��ور، ا�ن 

2
  124 ص ، 1994 ا
��ھ�ة، ا
�<�ي، ا
&��ب دار ،2 ط ، ا2%+م  ��0#�ت  �
� :(-���4)���'� ��وي،أ��� ز;6 ا��� 

3
 . 2 �%����� ا������ ا��/� أ/��ل *A@�3 ،ا����@��

���8 ا Cز���
�د��، ا
	���� ا
���&� ،2 ،ط وا	3
  45 ص ، 15 ج ، 1999 ا

4
 DE�&�'
  5 ص ،1 ج ،H* 1 ، 1993 ���وت، اFد���، ا
�!.	� ،ا������ ا���4�# ��ر&3 :ط�ازي دي ����2 أ

5
 I��� ت���J: �5ل و������ *&�.� ، و�0�رھ� 678��� ا��KEFھ�ة، ،6 ط *<���، -ا��
  75 ص ، 1991 ا
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 :الصحفية للمعالجة االصطالحي المفهوم -

 اإلعالمي العمل" :هو الصحفية املعاجلة من املقصود أن القول ميكننا والصحيفة، املعاجلة لفظي معىن بني باجلمع

 ،أو واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية األخبار ملختلف تغطيتها يف اجلزائري  الصحافة زولته ا الذي

  "1أحداث أو وقائع عرض أو أخبارها تناول خالهلا من يتم اليت الطريقة

 :اهلجرة مفهوم -

 تعين واهلجرة وطنه، ترك أي "هاجر"و تباعد، ويعين "هجر" الفعل من تشتق العربية، اللغة يف "اهلجرة" كلمة

 "اهلجرة"و ، الرزق رء ا و سعيا آخر إىل مكان من رد ا األف انتقال حىت أو أخرى إىل أرض من اخلروج لغة

 أن القول ميكنعنه  وأعرض تركه أي "الشيء هجر"وقطعه،و حرمه أي "فالنا هجر"الوصل،و ضد العرب عند

 املصطلحات قاموس" يذكر فكما األجنبية، اللغة يف عنه ر ا كثي خيتلف ال اللغوي املعىن

Immigrantاملصطلح يشري للخارج،كما املهاجر إىل يشري Emigrant يشريان املصطلح أن "االجتماعية 

 إىل املصطلحني ،وان الداخل إىل للمهاجر Immigration-Emigration اخلارج،بينما إىل اهلجرة إىل

 إىل موقع من-مجاعيا أم كان فرديا-االنتقال حركة تعين فاهلجرة املصطلح يشري Migration 12 عموما اهلجرة

  سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا أفضل وضع عن حبثا آخر

 :الشرعية غير الهجرة مفهوم -

 توظيفها يتم ما غالبا إا إال ، األخرية الفرتة يف تداوال املفاهيم أكثر من واحدا يثل م اهلجرة مفهوم أن رغم

 مع التعامل خالهلا من يتم اليت النظر وزوايا املعرفية األطروحات تباين بسبب وذلك ومبهم، ملتبس بشكل

 .املفهوم هذا

                                                           
1
  06 ص @��+، *�CL :/#وز ھ�� 
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 عن حبثا آخر إىل موقع من -مجاعيا أم كان فرديا - االنتقال بأا )الدميوغرافيا(السكان علم يف اهلجرة وتعرف

 االجتماعية احلالة تبدل على فتدل االجتماع علم يف أما .سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا أفضل وضع

 . 1وغريها االجتماعية الطبقة أو احلرفة كتغيري

 إنسانية، ظاهرة فاهلجرة شرعية، أو سرية كانت سواءً  واحدة، هجرة هي مكان، إىل مكان من كانتقال اهلجرة

 خصوصاً  واملشروع، الشرعي بني التمييز جيدر وهنا القدم، منذ الشعوب عرفتها وقد شخص، لكل مشروع وحق

 الشرعي بغالفها أفعال عدة فهناك شرعية، بطرق املشروعة احلقوق وينتهك رئم، ا اجل يقرتف اليوم العامل وأن

 . 2العامل هذا يف إنسان ألي مشروع حق هو ما مشروع، هو ما تنتهك

 :السابقة رسات ا الد

 االهتمام ورغم حتديدا الظاهرة هذه لكن ، الشرعية غري اهلجرة حول دراسات إىل الوصول الباحث حاول

 ، واألكادميية العلمية البحوث يف االهتمام بفس ن حتضى مل إال ، األخرية السنوات خالل ا الكبري اإلعالمي

 أن حني يف ، بالظاهرة تعىن حديثة أكادميية رسات ا د على احلصول يف للباحث صعوبة شكل الذي األمر

 عديدة دراسات هناك كانت أن يسبق مل انه كما ، ومتاحة متوفرة عامة بصفة اهلجرة حول األكادميية الدراسات

 ختصصا أكثر دراسات إىل الوصول يف الباحث مهمة من صعب مما ، اإلعالم ووسائل الشرعية غري اهلجرة حول

 قريبة دراسات على احلصول من الباحث متكن فقد ذلك ورغم -الشرعية غري واهلجرة املكتوبة الصحافة- ذلك من

 .الدراسة موضوع من جدا

 : كاآليت حماور ثالثة إىل تقسيمها خالل من رسات ا الد هذه عرض يتم

 "El Watan".و "اخلرب" صحيفيت حمتوى حتليل حول دراسات :أوال

 .عامة بصفة اهلجرة حول دراسات :ثانيا

                                                           
1
�� وا��
�ة أور�� :وآ��ون *,��د @�*6 * �;��>  �� 4	 ا�� ���ق اFرض *�;# ،وا��ا<� ا�-=و��,
  ا�P<�د�� ���ق @���3 ا�3EOن، 

2
 http://www.aljazeera.net .Ibid.  
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  .الشرعية غري واهلجرة اإلعالم وسائل حولدراسات  :ثالثا

 ، مباشرة غري أو مباشرة بطريقة رسة ا الد موضوع ختدم واليت املتوفرة الدراسات حسب احملاور هذه تقسيم مت وقد

 مما (القانونية العلوم ، االجتماعية العلوم السياسية، العلوم) ختصصات عدة لتشمل رسات ا الد هذه وتنوعت

 اإلعالم لتخصص بالنسبة أمهيتها من أكثر حمددة لتخصصات بالنسبة الشرعية غري اهلجرة موضوع أمهية يؤكد

 اإلعالم علوم من أكثر القانونية و السياسية العلوم باهتمام حتضى الظاهرة هذه أن فاملالحظ ، مثال واالتصال

 اليت الصحف مضمون حتليل استعراض الدراسات األمهية من انه الباحث الحظ أخرى جهة ومن ، واالتصال

 املواضيع تناول يف الصحف هذه زت ا ممي حول السابقة الدراسات من االستفادة أجل من للدراسة، اختارها

  .األخرى للصحف مغايرة بطريقة املختلفة

 "El Watan" و "الخبر" جريدتي محتوى تحليل حول دراسات :أوال

 16 ) اإلرهاب ظاهرة نحو الجامعي الشباب واتجاهات مفاهيم تشكيل فيالجزائرية  الصحافة دور 1 -

20081 

 اجلامعي الشباب تزويد يف زئرية ا اجل الصحف به تقوم الذي الدور على التعرف حماولة إىل رسة ا الد هدفت

 الشباب اعتماد مدى معرفة خالل من وذلك اجتاهام، تشكيل يف ودورها اإلرهاب، ظاهرة حول باملعلومات

 أحداث وقوع عند املعلومات على احلصول يف خاصة بصفة والصحف عامة بصفة اإلعالم وسائل على اجلامعي

 بني االتفاق درجات معرفة إىل باإلضافة الوسائل، هلذه التعرض ودوافع أسباب أهم وحتليل ورصد إرهابية،

 اجلامعي الشباب وأولويات جهة، من اإلرهاب ظاهرة خيص فيما )مستقلة،حكومية( الصحف اهتمامات أولويات

 اجلامعي الشباب منظور من اإلرهاب لظاهرة تناوهلا يف زئرية ا اجل الصحف أداء تقييم إىل وصوال أخرى، جهة من

 .للظاهرة اإلعالمية التغطية على يؤخذ ما أهم وحتديد

                                                           
1
� ا
�K*	6 ا
8.�ب وا-�Kھ�ت *'�ھ�I�&8- 4 �6 ا
K#ا���Q ا
<,��� دور" :�ر��ط ا�	�ن 	�	د ,E رھ�ب ظ�ھ�ةOر ر���� ،"ا�����	 

  	��ورة ��ر
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 اخلرب،( الصحف من عينة على املضمون حتليل استمارة باستخدام الوصفي، املسح منهج على الباحث واعتمد

  .)طالب 400 (قوامها عينة على االستقصاء استمارة الباحث استخدم كما املعلومات، على للحصول )الشعب

 املرتبة يف اإلرهاب قضية جاءت :)اهلجرة(الدراسة  موضوع خيدم ما منها نذكر نتائج عدة إىل الدراسة وخلصت

 الثانية، املرتبة يف الفقر قضية تلتها األوىل، املرتبة يف البطالة قضية جاءت فيما الصحف، اهتمام حيث من الرابعة

 واملايل اإلداري والفساد اخلامسة، املرتبة يف جاءت السرية اهلجرة قضية لكن ربعة، ا ال املرتبة يف األسعار وارتفاع

 .السادسة املرتبة يف

  ): 2006(  الخوصصة لموضوع الصحفية المعالجة2 -

 Al Watan  ،Al،الشعب،اخلرب(الدراسة  حمل الصحف يف واملضمون الشكل وصف إىل الدراسة هدفت

Moudjahid ( ا عاجلت اليت الطريقة معرفة إىل التوصل وحماولة وموضوع ، عامة االقتصادية املواضيع 

 الصحف يف اخلوصصة موضوع ا عرض اليت الطريقة حول متحورت إشكالية الباحث وطرح خاصة، اخلوصصة

 باستخدام اإلعالمي املسح منهج على االعتماد ومت والشكل، املضمون من كل مستوى على املدروسة الوطنية

 . املدروسة اجلرائد بني من للبحث كعينة أعداد 110 اختيار ومت رسة، ا للد كأداة املضمون حتليل

  املدروسة بالصحف متعلقة نتائج عدة إىل رسة ا الد وخلصت

 الصحفي باخلرب اخلوصصة ملوضوع تناوهلا يف العربية باللغة والناطق اخلاص الطابع ذات اخلرب جريدة اهتمت -

 يف الصحفي والتقرير الثانية، املرتبة يف جاء الذي التحليلي املقال استخدمت كما األوىل، املرتبة يف جاء الذي

 .املختلفة املواضيع عرض يف الصحفية األشكال استخدام يف بالتنوع اخلرب جريدة متتاز كما الثالثة، املرتبة

 األشكال الوطن" جريدة اعتمدت - -Al Watan" بني من األوىل املرتبة يف جاء الذي الصحفي املقال على

 الصحفي اخلرب مث الصحفي، التقرير قالب يليه اخلوصصة، موضوع عرض يف اجلريدة عليها اعتمدت اليت الصحفية

. 
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 Al" فتهتم وجه عن أما اخلوصصة، موضوع يف العلمية رسات ا الد على االعتماد نقص على اجلريدتان واتفقت

Watan" باألخبار أكثر جريدة كبرية،أما بدرجة واجلرمية احلوادث أخبار على تعتمد اخلرب فجريدة االختالف 

 جريدة مثل اخلفيفة واألخبار اإلثارة بأخبار اهتمامها وضعف ، واالجتماعية االقتصادية املشاكل مثل اجلادة

  ."اخلرب"

 : 2006ة المكتوب اليومية ئرية زاالج الصحافة في العولمة 3

اجلزائرية  اليومية الصحف يف العوملة موضوع معاجلة كيفية على الكشف رسة ا الد هذه خالل من الباحث حاول

 االتصال مادة على الكشف حملاولة املضمون، حتليل منهج استخدام مت وقد ، 2000 سنة خالل املكتوبة

 ا الد وخلصت الشعب ، اخلرب ) صحف وهي رسة ا للد كعينة اختيارها مت اليت األعداد يف الباطنة و الظاهرة

 Al Moudjahid ،Watan) ، :منها نتائج عدة إىل رسة

 :"اخلرب" بصحيفة املتعلقة للنتائج بالنسبة •

 هذه ركزت باملئة،كما 50 بنسبة الصحفي املقال بشكل العوملة ملوضوع تناوهلا يف "اخلرب" صحيفة اهتمت-

 فضول تثري اليت والقضايا واملشاكل الوطنية األخبار من كثري يف الصحفي املقال شكل استخدام على الصحيفة

 .الدولية املواضيع معاجلة أثناء حىت تستخدمه بل ، الداخلية صفحاا يف رء ا الق

 نظرا معتربة نسبة وهي ، باملئة 37,5 بنسبة "اخلرب" صحيفة يف املقال بعد الثانية املرتبة يف الصحفي اخلرب ورد-

 .مستجداا وكل الدولية املواضيع متابعة خالل من اخلربي بالطابع الصحيفة الهتمامات

 إلثبات استخدامه على "اخلرب" دأبت قالب وهو ، باملئة 12,5 بنسبة الثالثة املرتبة يف الصحفي العمود ورد-

  .نظرها وجهة عن والدفاع املختلفة القضايا يف ريها أ عطاء◌ٕ وا املنافسة على قدرا

  Al Watan "الوطن" بصحيفة املتعلقة للنتائج بالنسبة • -
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 وجهة تقدمي يف الصحفي املقال على تعتمد حبيث الفكرية يديولوجيتها◌ٕ وا العام بتوجهها مرتبط صحيفة تشرتك -

 .مساحتها من ر ا كيب ز ا حي له وختصص ، املختلفة املواضيع يف نظرها

 نسبة اهتمت – "Al Watan" وهي ، باملئة 36,84 بنسبة الثانية املرتبة يف جاء الذي الصحفي باخلرب

 الصحفية األنواع كأهم الصحفي باخلرب الصحيفتني اهتمام على ذلك ويدل ، "اخلرب" صحيفة مع متقاربة

 .بأنواعها املواضيع تناول يف املستخدمة

 شخصية رز ا بإب أمهية تويل ألا ، باملئة 15,78 بنسبة الثالثة املرتبة يف الصحفي العمود ورد -

 .املختلفة مواضيعها تناول خالل اجلريدة

 :عامة بصفة الهجرة حول دراسات -ثانيا

 : 2008 والجريمة المشروعة غير الهجرة  :حول دراسة ) -1

 خالل عرف الذي العريب املغرب دول معرب مستوى على للشباب الشرعية غري اهلجرة قضية رسة ا الد استعرضت

  .أوروبا إىل إفريقيا من السرية للهجرة عادية غري حركة األخريين العقدين

 تتعلق إحصائيات عرض خالل من قانوين، أمين منظور من الشرعية غري اهلجرة قضيةالدراسة  وتناولت

 السواحل،لمراقبة ل أمنية وأجهزة مبعدات إفريقيا مشال دول األوريب االحتاد دول تدعيم حول األمنية باالتفاقيات

 يف القضية معاجلة سبل عن مناذج عرض خالل اهلجرة،من من للتقليل األخرى اجلوانب يهمال مل الباحثان أن غري

 تونس إىل واألجانب،باإلضافة العرب على التأشرية وفرض املساجد،وليبيا يف التوعية ومحالت زئر ا اجل من كل

 .وموريتانيا واملغرب

 مها والفقر البطالة أن أكدا كما بالبشر، االجتار ضحايا أم شرعيه غري بطريقة املهاجرين الشباب الباحثان واعترب

  .الشباب هلجرة األساسيان العامالن
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2- La Dimension Socio- politique de la migration circulaire en 
1Algérie (2008) .  

 مع االتفاق أمهية على الرتكيز مع وأنواعه وخصائصه به بالتعريف الدورية اهلجرة موضوع الباحث تناول حيث

 اجلزائرية واحلكومة اإلدارة تعانيه الذي والتقصري األخطاء كذلك وموضحا اهلجرة يف التحكم ألجل األوريب االحتاد

 .ذلك يف الرتبية ووزارة العايل التعليم وزارة مسؤولية مبينا داخليا اهلجرة مع التعامل يف

 عن نظرة أعطى خالهلا ومن الشأن هذا يف األوريب االحتاد مع املوقعة زئرية ا اجل االتفاقيات الباحث درس كذلك

 .الشرعية غري اهلجرة مواجهة يف اجلزائرية السياسات وكذلك الدورية اهلجرة مع التعامل يف اجلزائرية السياسات

 : 22005 السبعينات منتصف منذ متوسطي  -األورو التعاون و الهجرة :بعنوان دراسة )-3

 األورومتوسطي التعاون سياسات وتأثري األورومتوسطية، العالقات على وتأثريها اهلجرة مكانة الدراسة  تناولت

  .املتوسطية املنطقة يف للمهاجرين اإلنسانية والوضعيات اهلجرة على

 على االعتماد ومت متوسطية،-األورو العالقات إطار يف اهلجرة مع التعامل طريقة تقييم حماولة إىل الدراسة  وهدفت

 يف احلاصلة التطورات مع وتفاعالا أبعادها وحتليلها الظاهرة وصف من ميكن الذي التحليلي الوصفي املنهج

 مت أخرى أدوات إىل باإلضافة واالتفاقيات النصوص لتحليل املضمون حتليل أداة الباحث واستخدم حميطها،

 .املقارن املنهج من استعارا

 :رستنا ا د يف منها االستفادة ميكن نتائج عدة إىل رسة ا الد وخلصت

 املهاجرون األفراد هلا يتعرض إنسانية ال ممارسات مباشرة غري وبطريقة اهلجرة حول األوربية سياسات شجعت -

 .الشرعي غري والعمل اهلجرة مترير شبكات قبل من

                                                           
1
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2
 Hocine labdelaoui: La Dimension Socio- politique de la migration circulaire en Algérie. CARIM notes 

d'analyse 
et de synthèse 2008/13 Séminaire sur la migration circulaire.www.carim.org. 
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 األصل دول مع التعامل على الدول هذه أجرب رف ا أط عدة من انتقادات لعدة األوربية السياسات تعرض -

 املستويات يف الفارق زلة ا إل كأداة التنمية على للهجرة املصدرة الدول مساعدة خالل من اهلجرة أسباب ومنع

 .املعيشية

 مما املتوسط، جنوب لدول اهلجرة مراقبة مهمة لتوكل أوربا لدول فرصة كان االورومتوسطيةالشراكة  مشروع إن-

 من وخاصة املنطقة خارج من اهلجرة وضغط اهلجرة، لوقف األوربية الدول ضغط ، األخرية هلذه ضغطا يسبب

  .أفريقيا

 مرهون املتوسط شرق جنوب دول من اهلجرة حركات توقف بأن اخلاصة نظره بوجهة دراسته الباحث وختم

 .الدول ذه شاملة واجتماعية اقتصادية تنمية بتحقيق

 20041 ) "وآفاق رهانات :األورومغربية العالقات في الهجرة مسألة" :جول دراسة ) -4

 العالقات على تأثريها ومدى احلديد وجه على املغاربية اهلجرة ديناميكية فهم حماولة إىل رسة ا الد هدفت حيث

 إطار ويف األوريب لالحتاد اجلماعي إطاره يف األوريب التعامل وخلفيات رهانات استنباط خالل من األورومغاربية

 .املختلفة الغربية أوربا بلدان حكومات دول

 :أمهها نتائج عدة إىل رسة ا الد وخلصت

 احلقيقية األسباب ملعاجلة اللجوء دون البحتة، األمنية للحلول تفضيلها بسبب للهجرة، األوربية السياسة فشل

 :يف الفشل هذا وجتلى خاصة، الشرعية وغري عامة اهلجرة لقضية

 1974 عام منذ األوربية البلدان يف العمالية اهلجرة إيقاف منذ املغربية اهلجرة أمام احلدود غلق - .

  .األوربية البلدان ببعض املقيمني املهاجرين لعودة التشجيع سياسة فشل -

 .األصلية بلدام إىل املهاجرين عودة استحالة بعد األوربية اتمعات يف االندماج قضية طرح -

                                                           
1
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 اليت متطرفة، ميينية رف ا أط تغذيه املغاربة، املهاجرين زء ا إ األخرية السنوات يف املتشدد األوريب التعامل إن -

 ."اإلرهايب-املهاجر" أو "ارم-املهاجر" تعترب

 املال ورأس العاملة واأليدي واخلدمات السلع حركة حررت أا حيث اهلجرة، ظاهرة تصاعد يف مهم دور للعوملة -

 .واإلقليمية الوطنية احلدود عرب واملعلومات

 20021 ) "األوربية-المغاربية العالقات على الهجرة انعكاسات" :بعنوان دراسة )-5

 املغاربية الدولة عالقات يف اإلجيايب للتفاعل جماال اهلجرة حركة متثله ما مدى الوصول حماولة إىل رسة ا الد هدفت

 :أمهها نتائج إىل رسة ا الد وخلصت ، بينهما والتصادم للتنازع مصدر أا أم بأوروبا

 وكراهية  العنصرية تنامي يف ساهم مما ررها، ا واستق أمنها على اهلجرة رت ا تأثي من األوربية املخاوف تعاظم -

 .العريب املغريب من العرب خاصة األجانب،

 جذور إىل وتنظر ،أراضيها على املباشرة آثارهامن زاوية  اهلجرة إىل النظر من األوربية الدول تكف أن ضرورة -

 .العريب املغرب يف رر ا واالستق التنمية جهود مبساندة املشكلة،

 1994 ) "االندماج شكالية◌ٕ وا فرنسا في المغاربيون المهاجرون" :بعنوان دراسة  6- )

 ،واآلفاق فرنسا يف املغاربيني املهاجرين يعيشها اليت الوضعية على الضوء تسليط حماولة إىل رسة ا الد هدفت

الدراسة  وخلصت .والثقافية االجتماعية،اإلنسانية،السياسية بأبعادها اهلجرة ظاهرة مقاربة إىل هلم،إضافة املستقبلية

 البلدان تواجه اليت التحديات أكرب تعد وأبنائهم، املغاربيني للمهاجرين األصلية الثقافية اهلوية تدعيم أن إىل

 .املهجر يف وتربوا ولدوا الذين عدد وتكاثر ، املغاربية اهلجرة تقادم مع إحلاحا التحدي هذا ويزداد املغاربية،

 1994 ) "2الغربية بأوربا المغاربة المهاجرين وضعية تطور" :حول سةار  د ) -7
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 املشكالت االجتماعية وضعيتهم املهاجرين،وكذا للعمال االقتصادية الوضعية على التعرف إىل رسة ا الد هدفت

 من ومواقفهم املهاجرين رغبات تشخيص إىل االندماج،إضافة وصعوبات التكوين العنصري،فرص اليومية،التمييز

 :إىل رسة ا الد هذه وخلصت ، األم البلد إىل العودة حيث

 إىل باإلضافة أوربا، يف املغاربية اجلالية تواجهه مشكل أخطر ،يعد املهاجرين من "الثالث"و "الثاين" اجليل إن -

 .األصلي للبلد االنتماء جلذور وفقدام هلم، األوريب اتمع تقبل صعوبة

  .أوربا إىل املغريب الشباب هجرة إىل املؤدية العوامل أهم من هي للشغل، فرص توفر عدم -

 19881 ) "فرنسا في العربي المغرب أقطار من المهاجرين أوضاع" :حول دراسة  8 

 وطبيعة املهاجرين، للعمال واالجتماعية الدميغرافية االقتصادية، اخلصائص على التعرف إىل رسة ا الد هدفت

 .وأبناؤهم هم يواجهوا اليت املصاعب

 ،اختريتمهاجر  ( 864 ) من متكونة عينة على بالعينة،وأجريت املسح أسلوب علىالدراسة ا اعتمدت حيث

 أهم بني ومن العريب، املغرب أقطار وموانئ فرنسا موانئ بني املتنقلني املهاجرين جمتمع من عشوائي بشكل

 :نتائجها

 .الفتور من بشيء األصلي بالبلد ارتباطهم اتسم الثاين اجليل أغلبية -

 .الرسوب ظاهرة بانتشار اتسم حيث ضعيف، الثاين للجيل الدراسي اإلجناز -

 .املهاجرين أبناء تشمل ال فرنسا يف التشغيل برامج  -

  .التقاعد على حصوهلم حني إىل فرنسا يف البقاء املهاجرين من العديد يفضل -

 

  :الشرعية غري واهلجرة اإلعالم وسائل حول ساتار  د :ثالثا
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 20091 ) "الشرعية غير الهجرة و اإلعالم" :بعنوان رسة ا د 1

 أداء وتقييم ، الشرعية غري اهلجرة لقضية اإلعالمية املعاجلة مالمح على الضوء إلقاء حماولة إىل رسة ا الد هدفت

 الوصفي املسح على الباحث حالة،واعتمد رسة ا كد املغريب النموذج خالل من القضية هذه جتاه اإلعالم وسائل

 :أمهها من نتائج عدة إىل رسة ا الد خلصت وقد ، املغربية اإلعالم وسائل تنشره ما مضمون حتليل خالل من

 املسؤولية إطار يف الفرقاء و الشركاء كافة تدخل وتستدعي للحدود، عابرة ظاهرة" الشرعية غري اهلجرة أن -

 .واملتضامنة املشرتكة اإلقليمية

 على مؤكدة املكتوبة،املوضوع الصحافة تقدم للحدود، عابرة كظاهرة الشرعية غري اهلجرة تصوير مع بتناغم و -

 .واجلنسيات التهريب شبكات مستوى على تشعبه

 املستندة اجلديدة مواصفاته رعي ا ي ال منطي منظور وفق الّسري املهاجر يرى زل ا ي ال املغريب اإلعالم إن -

 .التقليدية املعايري يف تزحزح إىل

خرب" بدور اإلعالم يقوم -
ُ
 األمنية اجلهات حترك إىل تؤدي اإلعالمية والتحقيقات االستطالعات أن حيث ،"امل

 املعاجلة طريقة يف املغربية اإلعالم وسائل الباحث وانتقد  .البشر ريب وشبكات للهجرة املرشحني على للقبض

 جانب من للقضية النظر هو خلل وأبرز ،"املعاجلة يف اخللل"ب أمساه مبا الشرعية، غري اهلجرة لقضية اإلعالمية

 الشرعية؟ غري اهلجرة على الفرد إلقدام اجلوهرية الدواعي طرح حماولة دون حبت، أمين

 يف فإنه االستقبال، ودول املنشأ دول من لكل وخطرية سلبية الشباب،كقضية هجرة قضية اآلن متثله ملا وخالفا

 من (االستقبال دول و املنشأ لدول) اإلجيايب التنموي الدور حول توجه هناك كان املاضي القرن من الثمانينيات

  . ذلك يف اإلعالم ودور "العمالة تصدير"ب يعرف مبا اهلجرة حركة تشجيع خالل

 282 "ألوربا الهجرة حول المصري الشباب اتجاهات" :حول رسة ا د
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 حتكم اليت والديناميكيات الطرد عوامل حتديد يف يتمثل األول ، أساسيني هدفني حتقيق إىل رسة ا الد هدفت

 البيئة على التعرف الدراسة حاولت كما ، األوريب االحتاد دول إىل مصر من املنتظمة غري اهلجرة تدفقات

 حول املعلومات مجع يف يتمثل الثاين اهلجرة،واهلدف قرار فيها يتشكل اليت واالقتصادية والسياسية االجتماعية

 املسح منهج الدراسة واستخدمت .املهاجرين وريب املنتظمة غري باهلجرة ومعرفتهم اهلجرة يف الراغبني وعي درجة

 مابني الشباب-احملتملني املهاجرين من شخصا 1552 املكون رسة ا الد جمتمع مع فردية مقابلة رء ا بإج الوصفي

 تغطي حمافظات مثانية من ، الشرعية غري اهلجرة ملخاطر تعرضا اموعات أكثر مبثابة وهم -سنة 40 و 18

 املنوفية ، الفيوم ، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، اإلسكندرية ، القاهرة وهي باجلمهورية الرئيسية رفية ا اجلغ األقاليم

 2005 نوفمرب 18 إىل 11 بني متتد فرتة خالل األقصر ،

 :كاآليت هامة نتائج إىل رسة ا الد وخلصت

 من باملئة 40 يعاين حيث مصر يف األجور واخنفاض البطالة هو الشباب هؤالء هلجرة األساسي الدافع -

  .البطالة مشكلة من املبحوثني

 الشرعية غري باهلجرة معرفتهم الشباب من العظمي الغالبية أوضحت وخماطرها الشرعية غري باهلجرة املعرفة حول -

 .الشباب من باملئة 90 املعرفة نسبة وبلغت عليها املرتتبة واآلثار

 من الشخصي االتصال أن اعتقادهم املبحوثني غالبية أوضحت اهلجرة بدول اخلاصة املعلومات مصادر حول -

 انتشار إىل يؤدي مما رت ا والسفا واهليئات والصحافة الرمسي اإلعالم دور واحنسار واألقارب األصدقاء خالل

 .املقصد دول يف واألجور والعمل املعيشة ظروف حول مغلوطة أفكار

 يرغبون مصر إىل ترحيلهم مت ممن العديد أن إال الشرعيون عري املهاجرون هلا يتعرض اليت املخاطر من الرغم على -

 مرة التجربة هذه خوض يف رغبتهم العائدين من باملئة 90 من أكثر أعرب حيث ، أخرى مرة أوربا إىل العودة يف

  .أخرى
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 29 " 1المصريين وهجرة اإلعالم" :بعنواندراسة  3 -

 هلا الرتويج خالل ،من العمالة حركة تشجيع يف اإلعالم وسائل دور على التعرف حماولة إىل الدراسة هذه هدفت

 تلبية إىل دف اليت العمالة تصدير يف الدولة لسياسة تطبيقا املصري،وذلك اتمع أفراد بني واسع نطاق على

   .البطالة وحماربة الصديقة، والدول العربية الدول احتياجات واالجتماعية،وتلبية االقتصادية التنمية متطلبات

 الفردية املقننة املقابلة على البيانات مجع يف واعتمد املقارن، واملنهج بالعينة املسح منهج الباحث واستخدم

 ،(اجلمهورية األخبار، رم، ا األه) لصحف الصحفي املنتج مضمون حتليل إىل باإلضافة واملالحظة، واجلماعية

 اهلجرة، حنو االجتاهات تشكيل) اإلعالم وسائل ا تقوم أن ميكن أساسية عمليات أربع على الباحث وحتدث

   ).اهلجرة على املرتتبة املشكالت معاجلة اهلجرة، حركة تنشيط

 على قياسا اتمع يف التنموي بدورها القيام عن املصرية اإلعالم أجهزة تقاعس تأكيد رسة، ا الد نتائج من

  .للخارج العمالية اهلجرة لقضية معاجلتها وأسلوب موقفها

 ا استعان الباحث أن إال والعشرين، احلادي القرن ملستجدات بالنسبة جدا قدمية تعد رسة ا الد هذه أن رغم

 اليت احلديثة رسات ا الد لندرة ر ا نظ اهلجرة، بقضية اإلعالم تربط اليت العالقات أوجه حتديد يف كبرية بدرجة

 اإلعالمية النظريات إحدى تطبيق لعدم وذلك للموضوع النظري اجلانب يف الباحث ا استعان بينهما،كما تربط

 .القضية هذه يف اإلعالم وسائل دور وتفسري واالرتباطات، العالقات حتليل ضوءها على سيتم اليت

 :يلي كما عليها اإلطالع من متكن اليت السابقة رسات ا الد من الباحث استفاد وقد

 تطبيقها وكيفية السابقة رسات ا الد استخدمتها اليت واألساليب واألدوات املناهج جمموعة على التعرف -

 :خالل من رسة ا الد أهداف خلدمة وتوظيفها

 .رسة ا الد جمتمع متثيل من كبرية بدرجة تقرتب اليت والدقيقة املناسبة العينة اختيار طريقة -

                                                           
1
�>، وھ
�ة ا2%+م":ا
�.6 /.� ا
'��ح /.�.د &���ي ا��ور 4	 درا�� ا��Lم ا�+%M�"،�
8�رة،ا
��ھ�ة د;��راه ر@��*:�.�&* �]Y�
 ا

 .ت ا
�<���،د




	 ���را�� �� ا���� ا�ول                                                                 ا�ط�ر ا�
 

20 

 

 تطبيقها إىل وصوال وجتريبها تصميمها وطريقة املضمون حتليل وأداة استخدامها، وكيفية البيانات مجع أدوات -

 .منها النتائج واستخالص وتفريغها

 أهداف حتقيق حنو املسار حتديد يف اخلطوات أهم من تعد واليت املضمون، حتليل ووحدات فئات حتديد طريقة -

  .رسة ا الد

 العرض طرق ومالحظة رسة، ا الد مبوضوع يتعلق فيما السابقة رسات ا الد إليه وصلت ما على التعرف -

 .رسة ا الد أثناء الباحث تعرتض اليت املشكالت مع والتعامل والبدائل، العوائق وطرح والتحليل،

 .جوانبه خمتلف من رسة ا الد مبوضوع اإلحاطة يف الباحث تساعد اليت رجع ا وامل املصادر على التعرف -

 استعرضتها اليت اجلوانب من واالستفادة وحماولة، السابقة رسات ا الد تستعرضها مل اليت اجلوانب اكتشاف -

  .احلايل رسة ا الد ملوضوع كامل تصور لتشكيل

  

  

   :رسة ا للد النظري المدخل

 اليت البنائية بالنظرية اخلاصة املسلمات على يعتمد الذي الوظيفي املدخل على رسة ا الد هذه يف الباحث اعتمد

 الوظيفية Structural Functionalism ، حنو تتجه ربطة ا مت عناصر من يتكون اتمع أن ترى

 تعترب األنشطة هذه وأن ، النظام استقرار على احملافظة يف بدورها تقوم اليت بينها األنشطة توزيع خالل من التوازن

 بينها من اليت املتكررة لألنشطة اتمع حيددها اليت بالوظائف مرهون االستقرار هذا وأن ، اتمع الستقرار ضرورة

   .حاجاته لتلبية واالتصايل اإلعالمي النشاط

 المختارة الصحف عن فنية بطاقة
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 عالقة وذات آنية ومواضيع وأخبار بأحداث وثيقة صلة ذات بأا اليومية الوطنية للصحف اإلعالمية املادة تتميز

 يف احلق له الذي املالك وطبيعة ، السياسي النظام لطبيعة أيضا ختضع أا كما اتمع رت ا وتطو بظروف

 الصحف أوال نعرف أن جيب وحتليله اإلعالمي املضمون حتديد من نتمكن ولكي ، يناسبه الذي االجتاه اختيار

 .املواد هذه تتضمن اليت اليومية الوطنية

  :الخبر صحيفة

 من جمموعة ا بادر ، زئر ا باجل اإلعالمية التعددية عهد يف ظهرت ، العربية باللفة مستقلة وطنية يومية أول هي

 أجل من للصحفيني الفرصة فيه أتيحت الذي ، العام القطاع من جاء من منهم ، آنذاك الشباب الصحفيني

 دخل من ومنهم ، والتعددية االنفتاح إطار يف جديدة صحف إلنشاء مالية عانات◌ٕ وا بتسهيالت االستفادة

   . اجلديدة البوابة هذه عرب الصحافة عامل مباشرة

 و ، دج 276.600.608.00 مال رس أ ب أسهم ذات شركة عن اخلرب وتصدر T2156T و ، شخصا

مراسل  مائة وحوايل وأجنبية، عربية بلدان يف مكاتب 07 و الوطينالرتاب  عرب مكتبا 48 متلك هي توظف

 غرب يف والثاين قسنطينة بوالية البالد شرق قي أحدمها جهويني مكتبني اخلرب متلك كما ، الوطن عرب متعاون

 .الوطين الرتاب 45PF كامل عرب والئية مكاتب إىل باإلضافة ، رن ا وه بوالية البالد

 4800 عن فيها السحب عدد يزيد حيث اإلعالمية الساحة على الصحف أهم من اآلن اخلرب صحيفة وتعد

 أخرى مالحق إىل إخبارية صحيفة من اهتمامها جمال واتسع العامل يف بلدان عدة يف توزع وهي يوميا نسخة ألف

 .الرياضي اخلرب ، تسلية اخلرب ، حوادث اخلرب ، الفين اخلرب ، األسبوعي اخلرب منها متخصصة

مقرا هلا    الصحافة دار من تتخذ السابق يف كانت حيث 2008 عام حبيدرة اجلديد مقرها إىل اجلريدة انتقلت

 أقسامه، مبختلف التحرير التجارية، املديرية واملالية، احملاسبة مديرية العامة، اإلدارة هلا التابع اجلديد املبىن يضم

 خمتلف زودت وقد ، الدولية رسات ا الد مركز إىل باإلضافة املنازعات، قسم والتسويق، العامة العالقات مديرية
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 هليكل بالنسبة اجلهد،أما من املزيد وبذل العطاء على العمال حيفز مما التكنولوجيا أبدعته ما بأحدث األقسام

 :هي أقسام عدة على موزعة صفحة 32 من تتكون فهي الصحيفة

 الوطنية األخبار -

 الدويل -

 الرياضي -

  الثقايف -

 العميقة زئر ا اجل -

 الناس أحوال -

 الكالم سوق -

 التسلية -

  

 : El Watan صحيفة

 اخلرب جريدة بعد املبيعات عدد حيث من الثالث املركز حتتل الفرنسية باللغة تصدر زئرية ا ج يومية صحيفة هي

 . والفنية والرياضية االجتماعية ،االقتصادية، السياسية والدولية واحمللية الوطنية باألخبار تم ، اليومي والشروق

 يف يعملون كانوا كلهم ، الصحفيني من جمموعة طرف من 1991 أكتوبر يف أنشئت مستقلة وطنية يومية وهي

 بارزة مكانة حتتل أن صدورها من قياسية فرتة يف الصحيفة هذه استطاعت وقد ، التعددية قبل العمومية الصحف

 الطرح يف وجرأة ، التحليل يف عمق من به تتميز ما بفضل اتمع يف واسعة فئات إىل طريقها وجدت أن بعد ،

 كلها تتعلق قضايا يف قضائيا صحفييها من الكثري متابعة متت كما ، عديدة لتوقيفات عرضة كثرية أحيانا جعلتها
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 الوطن مؤسسة عن تصدر خمتلفة واجتماعية سياسية وقضايا ، الدولة يف سامني مسؤولني مع خبالفات تقريبا

 .دج 15148000 ب يقدر االجتماعيرأمساهلا  ، للصحافة

 :اآلتية األقسام على وتتوفر املتوسط احلجم من صفحة 32 من الصحيفة وتتكون

 L’actualité احلدث قسم -

 Economie االقتصادي القسم -

 Culture الثقايف القسم -

 Sports الرياضي القسم -

 Petites Annonces املبوبة اإلعالنات قسم -

 Jeux et Détente والرتفيه التسلية قسم -

  Kabylie info , Setif info: مثل اجلهوية باألخبار خاصة صفحات جانب إىل

  

 :رسة ا الد صعوبات

 اإلطار سواءالفصول  مبختلف تتعلق الصعوبات وهذه ، الدراسة سري عرقلت اليت الصعوبات عديد الباحث واجه

 . التطبيقي أو النظري ، املنهجي

 اهلجرة مبوضوع تتعلق سابقة رسات ا د إىل الوصول صعوبة يف أساسا تتمثل املنهجي باإلطار املتعلقة فالصعوبات

 .اإلعالم ووسائل املذكورة الظاهرة بني العالقة حول جدا نادرة دراسات لوجود نظرا ، الشرعية غري

 كل ، دورتني إىل العينة فرتة لتمديد الباحث اضطر حيث ، رسة ا الد عينة بتحديد املتعلق اجلانب إىل إضافة

 العدد يكتمل مل ، فقد واحدة دورة على تطبيقها فعند ، الصناعي األسبوع عينة لتطبيق ، أشهر 3 دامت دورة
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 إىل ، صحيفة لكل األقل على عددا 12 يكون أن املفرتض ، رسة ا للد الكلي للمجتمع العينة لتمثيل الكايف

 .واالتصال اإلعالم علوم يف املوضوع جلدة ر ا نظ ، التحليل فئات حتديد يف صعوبة وجود جانب

 توفرها رغم ، الشرعية غري باهلجرة املتعلقة املراجع ندرة يف أساسا فتتمثل النظري باجلانب املتعلقة الصعوبات أما

 أو مؤلف ختصيص تستحق مشكلة يكن مل الشرعية غري اهلجرة موضوع ألن نظرا  وذلك ، عموما اهلجرة جمال يف

 ضمن تدرج سابقا كانت إذ األخرية، اخلمس السنوات خالل السطح إىل طفوها بعدها إال خاصة رسة ا د

 .عموما باهلجرة املتعلقة املشكالت

 أثناء مرات عدة يف التحليل فئات تغيري إىل الباحث اضطر فقد للدراسة التطبيقي باجلانب املتعلقة الصعوبات أما

 وآثاره ألسبابه وكذا ، سابقا ذكر كما الشرعية غري اهلجرة موضوع خلصوصية نظرا وذلك ، العينة على التطبيق

  . الدراسة تساؤالت على اإلجابة من متكن حمددة حتليل فئات إىل اخلتام يف ليصل ، واملعقدة املتشابكة

  

  

  

 :الفصل خالصة

 أهم إىل تطرق ومنهجيتها رسة ا الد إطار تناول الذي الفصل هذا أن إىل خنلص أن ميكن سبق ما كل من

 النظرية واخلطوات املراحل بقية عليها تبىن وأساسية أوىل كمرحلة الباحث أعتمدها اليت واخلطوات اجلوانب

 .والتطبيقية

 ، الدراسة مفاهيم حتديد إىل إضافة ، وتساؤالا الدراسة  وأهداف ، وأمهيتها الدراسة إشكالية بتحديد بداية

 اعتمده الذي النظري باملدخل مرورا ، واهلجرة الصحافة جمال يف الباحثني جمهودات و البحثي الرتاث إىل والرجوع

 لتحقيق الباحث سيستخدمها اليت األدوات و نوعها و الدراسة  منهج حتديد مت كما ، والفهم للتحليل الباحث
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 اتمع لتمثيلها عليها االعتماد مت هامة معايري لعدة وفقا العينة حتديد وكذا ، التساؤالت على واإلجابة األهداف

 ستتخذه الذي املسار عن عامة صورة عطاء◌ٕ وا ،الدراسة معامل بأبرز اإلحاطة حاول قد الفصل فهذا ، األصلي

  .املطروحة التساؤالت عن واإلجابة وضعها مت اليت األهداف لتحقيق
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  معالجتها وسبل واقعها الجزائر، في الهجرة ظاهرة:الثاني الفصل

 تمهيد

 الدولية الوثيق - فيالتعر  الشرعية، غري اهلجرة :األول المبحث

  اهلجرة تطورات :الثاني المبحث

  .الشرعية غري ظاهرة عاجلة مغارية-األورو املساعي  :الثالث المبحث

  الفصل خالصة
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 :الصحافة تعريف 1 -

 :لغة 1 -1 -

 و االقتصاد و السياسة أخبار وتتضمن منتظمة مواعيد يف أو يوميا تصدر الصفحات من جمموعة هي الصحيفة

 بكسر صحفيا يسمى هلا زول ا وامل الصحافة مسيت وعليها صحيفة فسميت ا يتصل وما والثقافة االجتماع

 الورقة وجهي إحدى أي صحيفة أو صفحة من أساسها يف والتسمية الصاد فتح أو بضم صحفيا أو الصاد

 وهي .1والصحيفة الصفحة نطاق من خترج مل أا حيث الصحافة عامل إىل مالئمة األكثر التسمية وهي املكتوبة،

 بالفرنسية فتسمى اإلجنليزية باللغة أما « journalism » أصل من « journal » كلمة مشتقات إحدى

 أما « jour » وكلمة " يوم " أي الفرنسية « journal » "يوم " من صفة "يومي " األساس يف تعين

 وهي تسمى الصفحة أن إذ ، الصحيفة أو بالصفحة هلا عالقة ال فهي إذن page بالفرنسية فتسمى اجلريدة

 ورق « journal » وباإلجنليزية "يومية " أي newspaper تعين املركبة اإلجنليزية الكلمات من كلمة

 وهي األوىل " News" " والثانية "أخبار paper أوكسفورد قاموس ويف ، " األخبار ورق " جمردة ومعناها

 » مبعىن صحافة كلمة تستخدم press وهي واملعلومات األخبار ونشر والطباعة بالطبع مرتبط شيء

journalist »  أو الصحافة مبعىن « journalism » ا ويقصد و الصحيفة « journal » تعين 

 . 2الصحيفة مبعىن أيضا

 أو صحيفة يف وينشرها رء ا واآل األخبار جيمع من مهنة بأا الصاد بكسر الصحافة الوسيط املعجم عرف وقد

 خيطئ من والصحفي صحائف ومجعها الكتاب هي الصحيفة أن "آبادي للفريوز " احمليط القاموس يف أما جملة،

 أو جلد من قصعة الصحيفة أن املنري املصباح يف وجاء ، الصحيفة يف اخلطأ والتصحيف الصحيفة قراءة يف

                                                           
1
،وا��&�%$ ا���دي ا�!�ن �� ا������ أ�����ت:ا��
	 ��� ����د   1 ص ، 2009 ا���ھ�ة، ا����
�، ا������ ،2 ط 

. 2 ���� ���،ا+*(�� ا�)��'  ��ب، � �#� ا�"�� دار ،1 ط �� ،$
2ص ،. 2004 ا���ھ�ة، وا���ز
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 وصحائف صحف ومجعها املشايخ دون منها العلم يأخذ من وهو صحفي إليها نسب ذا◌ٕ وا فيه كتب قرطاس

  .1املعىن يتغري حىت اللفظ تغيري والتصحيف

 " الشيخ وكان احلايل مبعناها الصحافة كلمة استعمل من أول إنه "رزي ا ط دي فليب " الفيكونت " ويقول

 صناعة بأا الصحافة يعرف ( 1894 سنة ) باإلسكندرية "العرب لسان" جريدة منشئ " احلداد جنيب

 فيها، ويعملون إليها ينتسبون الذين القوم :والصحافيني مكتوب قرطاس وهي صحيفة مجع والصحف الصحف

 فقه يف اإلصحاح ففي والصحافة للصحيفة اجلديد االصطالحي املعىن ذا يعرتفون ال ظلوا اللغويني بعض أن غري

 . "فيها يكتب اليت الورقة " بأا الصحيفة تعريف " اللغة

 املهنة أي الشائع "مطر العزيز عبد " األستاذ يقول "اجلديد املعجم يف الصحافة ": عنوان حتت دراسة ويف

(Journalism جمموعة أي جورناليزم) لكلمة مقابل معىن :معنيني على للداللة الصحافة كلمة استخدام اآلن 

 على فدل املعنيني لكلمة مقابل ومعىن الصحفية، press هذين بني املعجم فرق وقد الصحف، يف ينشر ما

 واالراء األخبار جيمع من مهنة بأا الصاد بكسر الصحافة عرف وقد (الصاد بفتح ) الصحافة بلفظ األول

 الصحافة، حرفة يزاول ومن أستاذ، عن ال الصحيفة من العلم يأخذ من والصحفي جملة أو صحيفة يف وينشرها

 واالقتصاد واالجتماع السياسة بأخبار منتظمة مواعيد يف أو يوميا تصدر الصفحات من جمموعة والصحيفة

 " : لتولستوي ليون وقال وصحائف صحف ومجعها بذلك يتصل وما والثقافة

 ز فهي الظامل، وشكيمة واملظلومني الظاملني وجمرية القاطع احلق وسيف األمة وصوت السالم نفري الصحف

 .2الظاملني معلم وتدك القياصرة عروش

  

  

                                                           
  ص +�*، ا ��($ ا��
	، ��� ����د1
2.  ��إ,�اھ ،و01/رھ� ا+*(م و���	 �&,ة :ا����0/ . ���    131-131 ص ص ، 2005 ا���ھ�ة، ا���,/، ا�"�� دار ،2 ط 
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 :اصطالحا1-2

 وكعملية فين صحفي كعمل للصحافة املختلفة واألبعاد اجلوانب على للصحافة االصطالحي املفهوم يركز

 .جتاري اقتصادي وكعمل للصحيفة، إنتاجية تكنولوجية

 بأمانة واهتمامام الناس مصاحل يف تأثري هلا اليت واملعلومات األخبار ونشر نقل وسيلة أا الصحافة عن ويقال

 بالتوجيه تقوم كما وأمانيهم أماهلم مع وتتجاوب واتمعات رد ا األف على التأثري يف قوة والصحافة وصدق،

 يف املتمثلة الكربى باملصلحة واحملكومني احلكام وتربط وتقوم وتنتقد واألمة اتمع مستويات على واإلرشاد

  .1الناس اهتمامات ترقية يف فعليا وتساهم األمم مصلحة

 ملعظم سابقة وهي وتنميه اتمع تنفع جتعلها رشيدة بطرق ونشرها احلقائق عن البحث مهنة هي الصحافة كذلك

 الوسائل معظم مع متفاوتة بدرجات وتأثرت وأثرت وأعطت أخذت أا علما والتكنولوجيا اإلعالم وسائل

 الصحافة أن البديهي من إذ للمواطنني بالنسبة وثقافية واجتماعية سياسية رسالة هلا والصحافة  األخرى اإلعالمية

 والسياسية االقتصادية واملؤثرات  نظره ووجهات ومعتقداته أفكاره تعكس اليت الوسيلة وهي اتمع مرآة هي

 أرهب مما أكثر األقالم صرير أرهب إنين " قوله يف "بونابرت نابليون " عنها عرب حيث ا، يتأثر اليت والنفسية

  .اليومية علومه اجلمهور فيها يتلقى مدرسة الصحافة أن " هتلر يقول حني يف "املدافع دوي

 عليها يقوم اليت واالقتصادية واالجتماعية السياسية بالفلسفة ارتبطت فقد الفعلية املمارسة ناحية من الصحافة أما

 هذا وعلى فيها القائم الصحفي النظام يتبناها اليت اإليديولوجية حسب آخر إىل جمتمع من ختتلف وهي اتمع

 .2املعاصر عاملنا يسودان للصحافة منوذجان هناك األساس

 :للصحافة الليبيرالي  التعريف1- 1-2

                                                           
1��،ا��14ل و ا+*(م �� ��20��ت :���4ن 12 /،ا���,َّ  ا���0ن دار ،1 ط وا=>��ل، ا:�9م 7/ �����6ت    177 ا��Aا@�،ص 

،ا�)���7ة و��6%�51 ا��14ل :ا�0��  0	 و���C ���وي ���د  0	 3 . 1772 ص ، 2002 ا��Aا@�، ا���,/، ا���0ن دار ،1 ط 
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 ويف واملدنية السياسية حرياته ممارسة يف حقه خالل من الفرد حرية عن للتعبري أداة الصحافة أن اعتبار على يقوم

 .الصحافة حرية مبدأ يلخصه الذي األمر وهو رئه ا وآ أفكاره عن التعبري يف حقه مقدمتها

  :للصحافة كيرا االشت التعريف1 -2 -2

 العام الرأي  هم اليت املعلومات نشر على يقوم اجتماعي نشاط تارخييا الصحافة أن أساس على التعريف هذا يقوم

 ظاهرة وهي الصحف هي الوسائل وهذه االجتماعية املعلومات لنشر مناسبة إعالمية وسائل إىل حتتاج والصحافة

 .وعامة نسانية◌ٕ وا ملتزمة

 :بينها من للصحافة عديدة تعاريف هناك أن كما

 : 1للصحافة والنبوي القرآني التعريف1 -2 -3

 جاءت الصحف كلمة أن الكرمي القرآن أللفاظ املفهرس املعجم يف :" الباقي عبد فؤاد حممد " األستاذ يقول

 آيات يف جاءت اليت الصحف كلمة حول التفسري كتب يف الواردة املعاين وختتلف الكرمي القرآن يف ست مرات

 ملا اهللا عند مكرمة كتب وهي وموسى رهيم ا إب األنبياء كتب خاصة الكتب مبعىن تكون فقد الكرمي، القرآن

 تكون وقد ونقص، دنس كل وعن الشياطني، أيدي عن منزهة واملكانة، القدرة عالية فهي واحلكمة العلم من فيها

 وتنشر باملوت تطوى وهي وشر خري من أهلها فعله ما فيها املالئكة كتبت اليت األعمال صحف :مبعىن الصحف

 وهي الكرمي، القرآن آيات فيها يكتب اليت رطيس ا الق تلك الصحف، بكلمة املقصود يكون وقد القيامة، يوم يف

 من كانت ن◌ٕ وا الشكل، ناحية من العصر، هذا يف أيدينا بني اليت الصحيفة تعريف إىل تتصرف ال كلها معاين

 وفيها ، واحلكمة العلم من فيها واملكانة القدرة عالية تكون أن من هلا البد الصحيفة أن يف تقرتب املضمون ناحية

 نفسها املعاين وهذه .تأويل أو كذب دون وواقعية بصدق ووقائع أحداث من حاليا التاريخ يسطره كل من

 : أمثلتها ومن الصحيحة النبوية األحاديث يف أيضا جاءت

                                                           
1��  13 - 137.ص ص ، +�,* ��($ ا����0/، . ��� إ,�اھ
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 حنبل بن أمحد حسن " َصِحيَفةٍ  بـَْعدَ  ِبَصِحيَفةٍ  أَْلَقاهُ  ِمنْ  إيل َأَحبُ  اهللا َخِلق ِمنْ  َما " -

 "حنبل بن " رواه "فيها ليكتب بصحيفة موته عند دعا وسلم عليه اهللا صلى النيب إن " -

 آيات يف وردت كما الصحيفة معاين عن ختتلف ال الشريفة النبوية األحاديث يف جاء كما الصحيفة ومعاين

 .احلكيم الذكر

 : 1للصحافة اليونيسكو تعريف1 -2 -4

 رت ا فت على تصدر اليت املطبوعات كل بأا "الدوريات " عنوان حتت تعريفا اليونيسكو منظمة قدمت

 أن ا ويقصد الكتاب من العديد حتريرها يف ويشرتك حلقاا مجيع ينظم واحد عنوان وهلا حمددة غري أو حمددة

 .اية ماال إىل تصدر

 :الصحافة أهمية 2 -

 التشريعية السلطة بعدالرابعة  السلطة بأا وصفت وقد اتمع، يف ومكانتها وأهدافها غاياا يف أمهية للصحافة

 من تنشره ما طريق عن اتمع صالح◌ٕ وا تنوير أداة فهي اجلاللة صاحبة بأا وصفت كما والقضائية، والتنفيذية

 وشىت املعلومات من الكثري القارئ فيها جيد مجاهريية اتصال كوسيلة الصحافة فإن هنا ومن ، ثقافية ومواد أخبار

 اإلعالمية للخصائص امتالكها مدى من أمهيتها تنبع فالصحافة والرتفيه، التسلية عناصر فيها جيد كما ، النواحي

  .غريها عن متيزها اليت

 أضفت كما املعاصر، العامل وجه على التكنولوجيا عصر قسمات إضفاء يف األمهية بالغ دور الصحافة لعبت وقد

 أخرى ناحية من دوائره وتوسيع ناحية من املطلوب األثر إحداث يف السرعة على قدرة االتصال عمليات على

 أصبحت فقد مث ومن اإلنسانية، االهتمامات جماالت فاتسعت .والقومية احمللية النطاقات تتعدى جعلها حنو على

 .2اآلخرين ونظم ألفكار والتصدي أنظمة قامة◌ٕ وا لفكرة الدعاية يف عليها يعتمد وسيلة الصحافة
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 السياسية أفكارها عن للدفاع قوي كسالح تستعملها فهي العامل بلدان مجيع يف الرمسية والسلطات احلكومات أما

 1.غريها عن متيزها اليت خاصة

 الفكري سالحنا هي الصحافة " :سابقا السوفيايت الشيوعي احلزب زعماء أحد خروتشوف يقول الصدد هذا ويف

 اتمع يف مجيعا العاملني وأعداء العاملة الطبقة خبصوم تنكل أن عليها نوجب وحنن الرئيسي، اإليديولوجي

 ألي وجود ال بأنه " : يقول فيما الربيطاين العمال حزب فيلسوف "السكي هارولد " يقره ما وهذا "الشيوعي

 ملنظمة هام دويل تقرير يعرتف و "مصاحلها ختدم اليت األنباء توجيه على تعمل ال العامل يف حكومة

 ولنشر للمناقشة منرب يأ إذ املعلومات نقل جمرد من أكثر هو مبا تقوم أا يقرر حيث الصحافة بأمهية اليونسكو

 القرارات متخذي على التأثري إىل الدوريات هذه مثل تسعى وقد والتجارب، اخلربات ولتبادل واملبتكرات األفكار

 واحلياة الطبيعة وعلوم والتجارة واألعمال والفنون واآلداب السياسة مثل ااالت من كثري يف اإلبداعية لتعزيز أو

 طريق عن والرتوجيية الثقافية االهتمامات الدوريات هذه من كبري قطاع ويقدم االتصال، ووسائل والتكنولوجيا

 ومن الفكرية احلياة مقومات من املكتوبة والصحافة ،القراء من متنوعة جلماعات واألدبية الفنية احلاجات إشباع

 .منها أغراض لعدة تقرأ اتصال كوسيلة والصحافة عنها التخلي ميكن ال اليت احلديثة االتصال وسائل أهم

 واالقتصادي والثقايف االجتماعي حميطها أحوال على الوقوف يف الرغبة بدافع أخبار من فيها ما على اإلطالع -

 .والسياسي

 .بأول أول العام الرأي عنها يتحدث اليت القضايا معرفة -

  .أدبية ونوادر خربية رئف ا ط من فيها مبا واإلمتاع التسلية -

 يف اتمع أفراد جانب من املشاركة معدالت زيادة على االتصالية العملية خالل ومن أيضا الصحافة وتسهم

 بالصدق تتسم عليها حيصلون اليت املعلومات أن باعتبار للمجتمع، انتمائهم زيادة وكذلك التنمية مشروعات
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 داخل سواء املهين لدوره ممارسته خالل من وجناحه الصحفي مهارة وتتوقف والشمول، والوضوح والصراحة 

 التفاعل فرص من تزيد جديدة معلومات املهارة هذه خالل من اتمع أفراد ويكتسب خارجها، أو املؤسسة

 أي ملواجهة فعالة أداة الصحافة تعترب كما واالت، بالصحف نشره يتم ما خالل من بينهم فيما االجتماعي

 باتمع تتصل معوقات أو إشاعات كانت أو أفرادها  بني سواء اإلعالمية املؤسسة تواجه معوقات أو شائعات

 .ا احمليط احمللي

 فأصبحت أمهيتها يف زد ا ما وهذا وأماهلا، وآالمها ورغبااارائها و  بأفكارها الناطق األمة لسان هي فالصحافة

 كبري إعالمي بدور الصحافة تقوم كما العام، الرأي تكوين على أيضا تعمل أا كما ،الرابعة بالسلطة تدعي

 املنطق على واعتمادها بالنقد لإلسالم املخالفة والقيم للعقائد تنوه تعليمية تثقيفية مواضيع نشر على باعتمادها

 فيها يعيشون اليت البيئة فهم يف رد ا األف مساعدة على احلديث العصر يف الصحافة وتقوم واالقتناع، واحلوار

 .الساعة قضايا حول جديدة معلومات وتقدم

 :وخصائصها الصحافة سمات 3 -

 :األخرى واإلعالم االتصال وسائل من غريها عن ا متتاز خصائص للصحافة

 يف والتاين املوضوعات على عديدة رت ا م اإلطالع من ومتكنه رءا ا ق وقت يف التحكم للقارئ تسمح -

 التلفاز ينشره ماال تنشر واملوضوعات األخبار يف الدقيقة التفصيالت إىل متيل عديدة موضوعات حتوي ، اإلطالع

 .1واإلذاعة

 .2وقت أي يف إليها والرجوع ا واالحتفاظ شخص من أكثر قبل ومن مكان أي يف رءا ا ق ميكن -

 إىل العدد يسلم الذي املسلسل وبالرقم اإلعداد مجيع ينظم الذي الواحد بالعنوان تتميز أي دورية بأا تتميز -

 .ذلك غري أو يوميا كان سواء الصدور موعد وبانتظام يليه، الذي
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 ألن مجهورها من األخرى الوسائل تتطلبها اليت تلك من أكثر القارئ جانب من مسامهة إىل حيتاج املطبوع -

 يف هو كما يشاهده أو الراديو يفعل كما يسمعه مبتحدث القارئ تواجه وال اكتماال أقل تكوينها املطبوعة الرسالة

 حيس ال فالقارئ ذلك، شابه وما والتفسريات الظالل وتوزيع التخيل يف أكرب حبرية املطبوع يسمح وهلذا التلفزيون،

 .االتصال عملية من جزء شخصيا بأنه

 أو اإلعالم وهي األوىل بالوظيفة بالقيام حوله البيئة غموض وتقلل املتلقي لدى االستطالع حب غريزة تليب -

 .خمتلفة أقسام ىل للصحافة املوضوعي بالتقسيم نعرفه ما وهو املقدمة اإلعالمية املادة لتنوع وذلك ، األخبار

 له التفسري وتقدم اخلرب على تعتمد وكلها أساسية حتريرية قوالب على اإلعالمي املضمون تقدمي يف اعتمادها -

 خربا تقدم فإا ، الصحف يف تقدم عندما الصورة أن بل واحلديث والتحقيق باملقال تبدأ أشكال فنجد والتحليل

 أو صغرت مهما اختالفها على والصحيفة عفوا، توضع ال ولكنها مجالية رجية ا إخ نفسية، داللة وهلا أيضا

 ا والب واجلداول واحلرف والصورة العنوان فيها يستخدم معينة اخراجية أشكال يف الصحفي املضمون تقدم كربت

 وغريها رويز

 الصحافة أنواع:ثانيا

 يف بالتخصيص خدماا دعم على عملت حيث مجاهريها فضول لتلبية جهودها تكثيف على الصحافة عملت

 وفقا الصحافة يصنفون االتصال يف املختصني العلماء جعل مما احلياة جماالت مبختلف املتعلقة املعلومات نشر

 :خمتلفة ملعايري

 :إىل البعد حبسب الصحافة قسمت لقد :الجغرافي المجال بحسب الصحافة 1 -

 :اإلقليمية الصحف 1 -1 -

 الصحف من النوع هذا مييل به، تصدر الذي اإلقليم أو الدولة يف القراء مجيع إىل تصل اليت الصحف تلك وهي

 املسائل خمتلف حول العام ري أ ال لتكوين وسيلة وهي الدولية، باألخبار يهتم كما عامة، القومية القضايا إىل
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 سياسة لتعميم هامة وأداة احلكومية األجهزة نشاطات على ونقد رقابة أداة أا كما املواطنني م اليت املهمة

 .الشعب على وبراجمها الدولة

 :المحلية الصحف 1 -2 -

 يف إعالمها تركيز على احمللية الصحف وتعمل احمللي الطابع ذات واملوضوعات باألخبار تم اليت الصحافة متثل

 جدا اخلاصة االحتياجات خماطبة على تعمل احمللية والصحف .ا تصدر اليت املنطقة بأحداث اخلاصة األمور

 معروفون عليها فالقائمون شخصي، أساس على وتوزع املنطقة ألبناء متاما معروفة شخصيات وتتناول احمللية بالبيئة

 . بقرارهماالتصال وقت أي يف ويستطيعون املنطقة ألبناء متاما

 : إىل رء ا الق حبسب الصحافة قسمت لقد :القراء بحسب الصحافة 1 -3 -

 : المتخصصة الصحافة1 -3 -1

 اهليئة نظر وجهات عن يعرب ما املواد وتشمل ا العالقة ذوي أو ألعضائها معينة هيئات تصدرها صحف هي

 .احلياة فنون من واحد فن أو جانب تعاجل اليت هي أو خاصة فئة ختاطب اليت الصحافة وهي

 متعلق النوع هذا ، مفصال عرضا بعرضها وتقوم املتخصصة املواضيع تقدمي على تعمل املتخصصة الصحافة إن

 :النوع هذا ضمن ادراجها ميكن اليت الصحف ومن عالية ثقافة واملثقفني كالقادة االجتماعية النخب من بصفوة

 . القراء من معني مجهور الصحف هذه أنواع من نوع ولكل إخل... االقتصادية ، النسوية الرياضية، الصحافة

 : 1  العامة الصحافة1 -3 -2

 مواد رئها ا لق تقدم الشعب، فئات كافة من مجهورها كلها الدولة نطاق على توزع االنتشار واسعة صحافة

 .احلياة جوانب مجيع تشمل متعددة

 :إىل الصدور حسب وتتنوع تتعدد الصحف إن :اإلصدار دورية بحسب الصحافة 1 -4 -
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  1:اليومية الصحافة . 1 -4 -1

 حالة يف إال السنة يف عددا 365 أي منتظم يومي بشكل الواحد اليوم يف أكثر أو مرة تصدر اليت الصحف هي

  .اجلريدة فيه تتعطل األسبوع يف معني يوم وجود

 وحجمها الشرعية غير الهجرة ماهية :أوال

 :الهجرة ماهية 1 -

:(Migration) -اهلجرة مفهوم تعريف 

 هذا يف وقيل وطنه، ترك أي "هاجر"و تباعد، ويعين "هجر" الفعل من تشتق العربية، اللغة يف "اهلجرة" كلمة

 من اخلروج وهو واحداً  معنا حتمل "اهلجرة" أو "املهاجرة"و آخرين، إىل وانتقل تركهم أي "القوم هجر" اال

 ضد العرب عند "اهلجرة"و ..الرزق رء ا و سعياً  آخر إىل مكان من رد ا األف انتقال حىت أو أخرى إىل أرض

 . 2عنه وأعرض تركه أي "الشيء هجر"و وقطعه، حرمه أي "اً  فالن هجرة"و الوصل،

 حركة حيث األجنبية اللغة يف معناه عن رً  ا كثي خيتلف ال للهجرة اللغوي املعىن وهذا Migration تعين

 بالنسبة اجلماعات أو رد ا األف انتقل فإذا ، أخر إىل جمتمع من اجلماعات أو الفرد ا يقوم اليت االنتقال

 للدولة بالنسبة يعتربون فإم ، دولتهم خالف أخرى دولة يف االستيطان بقصد Emigrants دولة" لدولتهم

 قاموس "وحيدد ويعتربون ، "املنشأ Immigrants  "3املقصد دولة" فيها استوطنوا اليت اجلديدة

 :يف اهلجرة مصطلح"ويسرت

 .اإلقامة بقصد منطقة أو إقليم إىل التحرك خاصة آخر إىل مكان من التحرك) 1

 .أخرى إىل مناخية منطقة من املومسي العبور)2
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 عادة وتكون أخرى، منطقة إىل رفية ا جغ منطقة من السكان انتقال" هي املتحدة، األمم تعريف حسب واهلجرة

 .حمدودة لفرتة ولو اإلقامة، حمل بتغيري مصحوبة

 منطقة من اجلماعات أو رد ا األف انتقال إىل تشري واليت الداخلية اهلجرة ، اهلجرة، من نوعني بني مييز من وهناك

 احلدود عبور فتعين الدولية اهلجرة أما ، واحدة دولة داخل أخرى منطقة إىل (حملية وحدة أو مقاطعة أو إقليم) ما

 اهلجرة أن الباحثني من كثري ويرى ، أخرى دول من عداها عما دولة 200 حوايل من ما دولة تفصل اليت

 .معا حتليلها جيب ذاا،وأنه العملية نفس من جزء الدولية واهلجرة الداخلية

  (Irregular Migration) :الشرعية غري اهلجرة مفهوم

 املتقدمة الدول يف موجودة عاملية ظاهرة النظامية غري أو الشرعية غري أو القانونية غري أو السرية اهلجرة تعد

 أمريكا ويف العريب، املشرق ودول اخلليج كدول بآسيا النامية الدول يف أو األورويب واالحتاد املتحدة كالواليات

 دول من قادمني ملهاجرين قبلة تشكل واملكسيك وفنزويال كاألرجنتني الدول بعض أصبحت حيث الالتينية

 يف وخاصة عازلة حواجز ااورة للقبائل بالنسبة تشكل ال االستعمار عن املوروثة احلدود حيث أفريقيا ويف جماورة،

 .ونيجريي اجلنوبية وأفريقيا العاج ساحل مثل الدول بعض

  

  

  

 :"الحرقة" مصطلح مفهوم-

 هم احلرقة  ،"احلرقة" مبصطلح خصوصا زئري ا واجل عموما املغاريب اتمع أوساط يف الشرعية غري اهلجرة تشتهر

 حلم باجتاه الليل ظالم يف ويتسللون ماضيهم، حيرقون الذين أولئك يعين رقة ا احل وتعبري ، ر ا س يهاجرون الذين

 من إشارة بانتظار البحر من قريبة أماكن يف رقة ا احل يتجمع حقيقته، يعرفون ال
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 قبضت فقد الليايل، يف خاصة بقوارم لينطلقوا البحر وهدوء سكون ينتظرون بدورهم الذين القوارب أصحاب

 رجال مع االتفاق من جزء ،وهذا احملاولة سيعيدون جاءوا،وهم حيث من اإلسبانية،وسيعادون الشرطة عليهم

  1 .ثالثة أو ملرتني اإلسباين الشاطئ إىل بنقلهم يتعهدون املافيا،حيث

 وأنواعها الهجرة تصنيفات :ثانيا

 :الهجرة تصنيفات 1-

 الفرتة املهاجرة،طول اجلماعة أو الفرد رغبة السياسية، احلدود نطاق معايري، لعدة وفقا اهلجرة يصنف من هناك

 : 2كاآليت املهاجرين الزمنية،عدد

 :المهاجرة الجماعة أو الفرد دةار  وا لرغبة وفقا)   1

 اجلماعات أو رد ا األف ا يقوم واخلارجية الداخلية اهلجرة أنواع كل تشمل االختيارية اهلجرة:اختيارية هجرة- أ

 االجتماعية لظروفهم وفقا رمسي إجبار أو ضغط دون آخر إىل بلد أو آخر إىل مكان من التنقل يف ردم ا بإ

 .والنفسية والثقافية واالقتصادية

 :مخططة أو رية ا راضط أو إجبارية هجرة- ب

 مناطق من النزوح إىل اجلماعات أو رد ا األف فيها يضطر قسرية أو قهرية هجرة هي ررية ا االضط اهلجرة إن

 على احلفاظ أجل من عسكرية أو دفاعية ،أو والفيضانات زل ا كالزل طبيعية كثرية ألسباب األصلية إقامتهم

 .سياسية تنظيمية،أو ،أو األمن

 :الزمنية الفترة طول لمعيار وفقا)   2

 :دائمة هجرة - أ

                                                           

 http://www.aljazeera.net, in:11/12/2003.1
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 كامل تغري من يتبعه وما أخرى منطقة إىل املعتادة اإلقامة منطقة من اجلماعات أو رد ا األف انتقال عملية وهي

 .أخرى مرة إليه يعودون وال إقامتهم حمل يرتكون الذين املهاجرين لظروف

 :مؤقتة هجرة - ب

 ألسباب وذلك مؤقتا انتقاال أخرى إىل منطقة من اجلماعات أو رد ا األف فيها ينتقل اليت اهلجرة متثل وهي

 .الصيف أثناء االصطياف وحركة العمل موسم يف رحيل ا الت عمال هجرة مثل واقتصادية اجتماعية

  1:المهاجرين عدد لمعيار وفقا )3

 :إىل للمهاجرين العدد البعد حيث من وتنقسم : 2

  :الفردية اهلجرة - أ

 أو قومية بأهداف ذلك يرتبط ،وال أسرته و واحد ملهاجر الشخصي أو الفردي رر ا الق على تعتمد اليت وهي

 .عنصرية

 :اجلماعية اهلجرة - ب

 .واحدة دينية أو اقتصادية ظروفا تواجه أو واحدة أصول يف معا تشرتك جبماعات ترتبط اليت وهي

 : واإلدارية السياسية الحدود للنطاق وفقا)  4

 :الداخلية لهجرة- ا أ

 إىل الوفود وتعين :أساسيان نوعان وهلا اتمع داخل أخرى إىل منطقة من اجلماعات أو األفراد انتقال عملية هي

 حيدث اليت املنطقة أو األصل منطقة من النزوح وتعين الوافدة اهلجرة (In-migration 1 .االستقبال منطقة

 .اهلجرة النازحة اهلجرة (Out-migration: 2 منها

 :خارجية أو دولية هجرة - ب

                                                           
1$)�� ،*,�+ F"I ��"��ا.  
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 :اخلارجية اهلجرة من لتيارين مسرحا اتمع يكون وقد أوطام، حدود خارجاألفراد  انتقال وهي

 الوافدة اهلجرة Immigration - 1 .للمهاجرين املستقبلة البلد إىل الوفود وتعين

 النازحة اهلجرة Emigration - 2 .اهلجرة منها حتدث اليت البلد من النزوح وتعين

 مشكلة تشكل ال الداخلية اهلجرة فان زئري، ا اجل الشباب هجرة حول يتمحور رسة ا الد موضوع أن ومبا

 اهلجرة طابع اخلارج،لتكتسي حنو غالبا تكون زئريني ا اجل هلجرة العام االجتاه أن زئر،غري ا للج بالنسبة داخلية

 .أخرى دول من عداها عما ما دولة تفصل اليت احلدود عبور تعين اليت الدولية،

 :1الخارجية الهجرة أنواع 2 -

 اهلجرة صنفت حني ، السفر من والغرض املدة معياري على اعتمادا اهلجرة رسة ا ود تناول فضلت أدبيات هناك

 "الدائمون" أقل، أو لسنة االستقبال بلد يف عمالً  ميارسون ولكنهم مقيمني غري وهم "الوقتيون" :أنواع ألربعة

 الثاين أو األول للنوع رفقون ا امل وهم "الزوار" سنة، عن تزيد ملدة الدولة تلك يف املكوث ينوون الذين وهم

 رعايا من إما وهم "املقيمون" ر ا وأخي معينا، عمال ميارسوا أن دون سنة عن تقل ملدة البقاء يف يرغبون والذي

  . السنة 15 تتجاوز غيبة بعد يرجعون والذين عنها الغرباء أو الدولة

 2 كاآليت والغرض املدة حسب أنواع إىل املهاجرين "كاسلز ستيفن" ويصنف

 :املؤقتون العمال املهاجرون)  1

 من متتد) حمدودة لفرتة يهاجرون الذين والنساء الرجال أي ، "باخلارج للعمل متعاقدون عمال"وهم

 . بالدهم إىل األموال رسال◌ٕ وا ما بعمل لاللتحاق (سنوات عدة إىل أشهر بضعة

 :التجاري والنشاط العايل النشاط ذوو املهاجرون )  2

                                                           
1
 United Nations, Multi Lingual Demographic Dictionary , English Section, United Nations Population Studies, 

N0.p 29  
2	"��+ ،A�+�Q ��)�< ���� ،/0�R��ا �� ب��)�2� �:&/رة �!���� �2�2/م ا�=و��  3 ص ، 2000 +����� ، 165 ا���د ،ا�94)�*
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 نطاق يف يتحركون والذين ، ذلك شابه ما أو فنيني أو مهنيني أو كمديرين مبؤهالت يتمتعون الذين أولئك وهم

 الصنف ذا كثرية دول ،وترحب الدولية واملنظمات القومية حدودها عرب العاملة للشركات الداخلية العمل أسواق

 "التجاري النشاط يف واملنخرطة املاهرة للهجرة" خاصة رمج ا ب ولديها ، املهاجرين من

   القدوم على املهاجرين لتشجيع

 :املخالفون املهاجرون )  3

 الوثائق بدون عادة،وذلك عمل عن للبحث ما دولة يدخلون الذين أولئك وهم ،)الشرعيني بغري ويعرفون(

 الفرصة تتيح إا حيث ،حيث اهلجرة هذه مبثل ضمنيا اهلجرة دول تسمح احلاالت بعض ،ويف الالزمة والتصاريح

 حلماية رءات ا إج أو اجتماعية تكاليف بدون العمل أرباب لطلبات استجابة العاملة األيدي تعبئة أمام

  .املهاجرين

 : االجئون )  4

 أو يضطهد أن خياف شخص كل 1الالجئني بقانون املتعلقة املتحدة األمم معاهدة يف جاء كما الالجئ تعريف

 وطنه خارج السياسية،ويقطن أفكاره بسبب أو اجتماعية جمموعة أي إىل أصله،دينه،جنسيته،انتمائه بسبب يعذب

 خارج ويوجد جنسية أية الشخص هذا ميلك ال إذا ما حالة دولته،أويف محاية يطلب مل اخلوف وبسبب-األصلي

 . "البلد هذا إىل الرجوع يستطيع ال املخاوف بسبب أو األمور هذه وبسبب عادة به يقيم الذي البلد

 :اللجوء حق إلى الساعون )  5

 اتفاقية يف عليها املنصوص الصارمة املعايري يستوفون ال ولكنهم احلماية عن حبثا احلدود يعربون الذين أولئك وهم

 االضطهاد نتيجة اهلروب بني التمييز يتعذر املختلفة الدول يف املعاصرة رع ا الص أوضاع من كثري ففي 1951

 من فكل احلياة قيد على للبقاء الالزمة واالجتماعية االقتصادية األساسية البنية لدمار نتيجة الشخصي،والرحيل

                                                           

�	 ,���Iن ا������� ا�����ة ا��M ���ھ�ة ���� (Nations Uniés , Reccueil des traits ,n° . 2545,vol.198,p. 4��T�< U ا�SيV)9�137 ) ا 

�رك ,��و>��Qل��I �+�973 1  
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 لتصفية السريعة العمليات عن نتج ،والذي والدائم املعمم بالعنف مرتبط واالجتماعية االقتصادية السياسية الدوافع

 .املتقدمة الدول حتددها لظروف وفقا والعوملة االستعمار

 :القسرية اهلجرة )  6

 أولئك على أيضا ينطوي بل ، فحسب اللجوء حق إىل والساعني الالجئني على اهلجرة من النوع هذا يشتمل ال

 ).سدود أو طرق أو جديدة مصانع إقامة مثل(تنموية مشروعات أو بيئية كوارث التنقل على جتربهم الذين

 :1األسرة أعضاء هجرة)  7

 املذكورة الفئات من فئة حتت الوافدة اهلجرة دول إحدى بالفعل دخلوا الذين أولئك إىل لالنضمام اهلجرة وهي

 االحتاد يف األعضاء الدول ومعظم رليا ا واست وكندا املتحدة الواليات ذلك يف مبا كثرية دول آنفا،وتعرتف

 اليت تلك أخرى،وخاصة دول توجد ،بينما الشرعيني للمهاجرين بالنسبة األسرة مشل مل يف احلق مببدأ األوريب

 .2األسرة مشل مل يف احلق عليهم تنكر املتعاقدة العمالة نظم تنتهج

 :العائدون المهاجرون)  8

 املهجرون حيظى ما ر ا وكثي آخر بلد يف ما فرتة قضاء بعد األصلية بالدهم إىل يعودون الذين أولئك وهو

 للتنمية املفيدة واخلربة واملهارة املال رس أ من معهم جيلبونه قد ملا ر ا ،نظ حنوهم اجيابية بنظرة العائدون

 فان ذلك ومع"االقتصادية اإلمكانية" هذه من لالستفادة خاصة مشروعات لديها كثرية دول االقتصادية،وهناك

  . والسياسي الثقايف للتغيري كقوى يعملون قد ألم ر ا نظ الريبة بعني العائدين إىل تنظر احلكومات بعض

 :الدولية المواثيق في الشرعية غير الهجرة :ثالثا

 العمل أجل من اهلجرة أن غري اإلنسان، قدم قدمية، إنسانية ظاهرة أخرى إىل منطقة من البشر هجرة تعترب

 فهي االقتصادية باهلجرة تسمى اليت وهي االستثمار أجل من اهلجرة أو الدخل ومستوى املعيشة ظروف وحتسني

                                                           
1	�Qا�) ،��Iص +�,* ��($ آر،   
2 F"I $)���2ص ، ا
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 من مجلة وهناك .حديثا تنظيما أيضا يعترب اهلجرة من النوع هلذا القانوين التنظيم فان ولذلك حديثة ظاهرة

 املهاجرين العمال حقوق محاية أهدافها من جتعل واليت الدولية العمل منظمة عن الصادرة الدولية االتفاقيات

  : 1منها

 موضوع عاجلت اليت االتفاقيات أهم من وتعترب للعمل، اهلجرة بشأن 1949 لسنة ( 97 ) رقم الدولية االتفاقية

 بينها من دولة  43عليها صادقت اليت الدول عدد وبلغ م 1952 مايو يف التنفيذ حيز دخلت حيث اهلجرة،

  . اجلزائر هي فقط واحد عربية دولة

 حيز دخلت واليت (تكميلية أحكام) املهاجرين العمال بشان 1975 لسنة ( 143 ) رقم الدولية االتفاقية

 املشروعة غري اهلجرة على االتفاقية هذه وتركز عليها، العربية الدول من أي تصدق ومل 1978 ديسمرب يف التنفيذ

 بني واملعاملة الفرص يف املساواة حتقيق على أيضا تركز كما اهلجرة من النوع هذا ملقاومة املطلوبة الدولية واجلهود

 . وغريهم املوطنني العمال

 يف التنفيذ حيز دخلت اليت واملهنة االستخدام يف التمييز بشان 1958 لسنة ( 111 ) رقم الدولية االتفاقية

 واملهنة االستخدام يف املعاملة يف واملساواة الفرص تكافؤ إىل تدعو اليت العامة االتفاقيات من وهي 1960 يونيو

 .متييز أي على والقضاء

  2: الدولية العمل منظمة اتفاقيات وصالحيات حدود-

 التمييز وعدم املهاجرين العمال حقوق محاية إىل اهلادفة الدولية العمل منظمة عن الصادرة االتفاقيات مجيع

 . املهاجرين للعمال العمل حقوق حلماية الالزم األدىن احلد سوى متثل ال واملساواة،

 الثقافة مثل العمل حقوق غري املهاجرين للعمال األخرى احلقوق يف حمدودة بصالحية تتمتع الدولية العمل منظمة

 .السياسية واملشاركة والتعليم

                                                           

1ص ، +�,* ��($ ، وآ�2ون ����د +��/ 1 .
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 غري بشكل املهاجرين العمال أو العامل اسر رد ا أف وتستثين الشرعي املهاجر العامل على تركز املنظمة اتفاقيات

 .شرعي

 1 أسرهم أفراد  المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية -

 2003 يوليو يف عليها التصديق ومت ، 1990 ديسمرب 18 يف املتحدة األمم أقرا اليت االتفاقية وهي

 .وغريها والسكن والصحة والتعليم الثقافية واحلقوق العمل حقوق تغطي شاملة اتفاقية

 .النظاميني وغري النظاميني املهاجرين العمال تشمل

  . أسرهم رد ا وأف املهاجرين العمال تشمل

 العمال على تسري فهي لذلك واإلقامة، العمل ملدة اعتبار أي دون املهاجرين العمال مجيع على تسري االتفاقية

 . حمددة ملدة العاملني املؤقتني

 3 أسرهم رد ا وأف املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية وأحكام بنود أهم-

 . املواثيق هذه من جزء وأا املتحدة األمم أقرا اليت اإلنسان حقوق مبواثيق بارتباطها االتفاقية تؤكد 1-

 من الدولة رعايا على تنطبق اليت املعاملة عن رعاة ا م تقل ال مبعاملة املهاجرون العمال يتمتع أن على تؤكد 2-

 25 املادة) اآلخر واالستخدام العمل وشروط األجر حيث

 وان حىت تصان أن جيب املهاجرين العمال حقوق ضمان أن إىل ( 25 ) املادة من (3 ) الفقرة تؤكد 3-

 .شرعية غري إقامة ) االستخدام أو اإلقامة شروط املهاجر العامل خالف

 أسرهم وأفراد  املهاجرين العمال متتع على نصت حيث ( 27 املادة) االجتماعي والتأمني الضمان يف احلق 4-

 .قانوين غري بشكل املهاجرون العمال فيهم مبا) ، الشأن هذا يف الدولة لرعايا املعاملة بنفس
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 أي واىل عمالية، نقابة أية إىل االنضمام يف احلق هلؤالء يكون أن وجوب ( 26 ) املادة التنظيم يف احلق - 5

 . والنقابية واالجتماعية االقتصادية مصاحلهم محاية بقصد للقانون وفقا منشاة مجعية

 : األسرة شمل ولم اإلقامة حق 6-

 اسر أفراد خالهلا أقاموا اليت الفرتة طول تراعي أن على العطف بعني العمل دولة تنظر بأن تطرح ( 50 ) املادة

 . املهاجر العامل

 . املهاجرين العمال أسر وحدة لضمان املناسبة التدابري اختاذ تلزم ( 44 ) واملادة

 :التعليم يف احلق 7-

 مشروعية مدى عن النظر بغض التعليم على احلصول يف املهاجر العامل أطفال حق ( 30 ) املادة تنص حيث

 املهاجرين العمال أوالد بإدماج الدولة تقوم أن على االتفاقية تنص و العمل دولة يف والديه من أي أو هو إقامته

 اللغة تعليم تيسري يف الدولة تسعى كما ،( 45 ) املادة احمللية اللغة تعليمهم وخاصة احمللي املدرسي النظام يف

 ألوالد األصلية باللغة خاصة تعليمية برامج الدولة توفر ان وجواز املهاجرين، العمال ألوالد األصليتني والثقافة

 . املهاجرين العمال

 : الثقافية الحقوق 8-

 من منعهم وعدم أسرهم رد ا وأف املهاجرين للعمال الثقافية اهلوية رم ا احت تضمن بأن ( 31 ) املادة تلزم

 .املهجر دولة مع الثقافية بعقائدهم االحتفاظ

 43 املادتان) والتوظيف املهنيني والتدريب التوجيه خدمات إىل الوصول يف احلق* ، 45).

  43 املادتان) االجتماعية اخلدمات على احلصول يف احلق* ، على احلصول حق حتديدا ومنها 45

 يف وحقهم باإلجيار يتعلق فيما االستغالل من واحلماية االجتماعي اإلسكان مشاريع ذلك يف مبا مسكن

 . ذاتيا ملدارة  ا سسات  واملؤ التعاونيات إىل الوصول من يهم ن متك
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 األفراد  لكل متاحة شك أدىن بال هي واستقر حل أينما أسرته رد ا وأف لإلنسان املشروعة احلقوق هذه كافة إن

 مما كبرية حتديات تعين االتفاقية هذه يف الواردة احلقوق تطبيق أن غري الدولية، والعهود املواثيق وفق السواء على

 املعقولة النسب إىل لتصل العمل أسواق يف التوازن إعادة يف البدء للهجرة املستقبلة دول على ويفرض يتطلب

 املستقر اإلنسان حبقوق املساس عدم وبالتايل الدولية باملواثيق زم ا وااللت التشريعات تنفيذ من تتمكن حىت دوليا،

  .العمل أجل من املهاجر أو املنطقة هذه يف

 الجزائر في الهجرة تطورات  :أوال

 دون اجلزائر يف خاصة بصفة الشرعية غري واهلجرة عامة بصفة اهلجرة ظاهرة فهم األحوال من حال بأي ميكن ال

 أيضا مشكلة هي بل فقط، للجزائر بالنسبة مشكلة ليست الشرعية غري فاهلجرة ، اإلقليمي سياقها يف وضعها

  .أخرى دول وحىت واألوربية املغاربية للدول بالنسبة

 االستعمال عصر إىل أوربا غرب دول إىل (زئر،املغرب ا تونس،اجل) الثالث العريب املغرب دول هجرة وتعود

 اجلزائر من خاصة للهجرة موجات الثالث للدول الفرنسي االستعمار فرتة شهدت فقد إفريقيا، لشمال الفرنسي

 . األوىل العاملية احلرب ثناء◌ٕ وا قبيل املوجات هذه أكرب وكانت فرنسا، إىل

 ألف 150 و جندي ألف 185 حبوايل الفرنسية الدولة أمد إفريقيا مشال أن التارخيية رسات ا الد بعض وتذكر

 ومل بالدهم إىل العاملني معظم عاد احلرب ،وبنهاية زئريني ا اجل من معظمهم األوىل،كان العاملية احلرب يف عامل

 حوايل إىل تزايد العدد هذا ولكن فرنسا، يف مقيمني اإلفريقي مشال دول من عامل آالف عشرة حوايل سوى يبق

 فيه تدهورت الذي الوقت يف العمالة على الطلب زيد ا لت ر ا نظ العشرينيات، منتصف مع عامل ألف 120

 واختاذ رضي ا األ مصادرة مشلت اليت الفرنسية االستعمارية السياسات نتيجة زئر، ا للج االقتصادية األحوال

 .1االستقالل قادة فيها ينشط اليت املناطق ضد عقابية اجراءات

                                                           
1
 sarah collinson .Shore to Shore :The Politics of Migration in Euro0Maghreb Relation , London :The Royal 

Institute of International Affairs,1996,p.7.  



 �������� 	
 ا���	 ا�����                              ظ�ھ�ة ا����ة �� ا���ا�� وا��� و �
 

48 

 

 اجلماعات قامت فقد الفرنسية، والدولة العريب املغرب دول بني العالقة رسم إعادة يف دور للمهاجرين كان وقد

 يف اجلماعات هذه وجود ساعد حيث االستقالل، اجل من الكفاح يف هام بدور فرنسا يف املهاجرة زئرية ا اجل

 هذه حاولت الوطنية،كما التحرير جلبهة املادي للدعم أساسا ومثل بينهم، القومي الشعور منو على املهجر

 باالستقالل اجلزائرية املطالب  بقبول الفرنسية احلكومة على للضغط الفرنسي العام ري أ ال على التأثري اجلماعات

. 

 يف أساسيا بندا فرنسا إىل إفريقيا مشال من املهاجرين قضية متثل أن الطبيعي من كان سبق ما على وبناءا

 اجلزائر بني األفراد انتقال حرية تكرس بنودا "ايفيان" معاهدة زئر،مشلت ا للج فبالنسبة االستقالل، معاهدات

 الوصول يف احلق وعلى وفنية مالية مساعدات على مبقتضاها اجلزائر حصلت صفقة إطار يف ذلك وجاء وفرنسا،

 .1الطبيعي والغاز البرتول استغالل يف زت ا االمتيا بعض فرنسا منح مقابل يف العمل سوق إىل

 الفرتة شهدت العريب املغرب دول يف االقتصادية األوضاع وتدهور الغربية الدول يف العمالة إىل احلاجة تزايد ومع

 العريب املغرب من املهاجرين عدد قدر فقد للهجرة، كبرية موجات السبعينيات منتصف حىت الستينيات بداية من

 . 2مهاجر مليون 101 حبوايل السبعينيات منتصف يف وحدها فرنسا يف

 األوربية املهجر دول أصدرت حيث 1973 عام النفط أسعار ارتفاع أزمة مع متاما اختلف الوضع هذا أن إال

 األصلية، مواطنهم  إىل املهاجرين عودة تشجيع يف األوربية الدول وبدأت مهاجر، عمالة استقبال بعدم قرارات

 حالة يف يكون ما ابرز ذلك وكان املهاجرين، جتاه أوربا يف العدائية االجتاهات يف تصاعد ذلك مع تواكب وقد

 السبعينيات، أواخر يف مهاجر ألف 800 حوايل وصل قد عددهم كان والذي فرنسا، يف زئريني ا اجل املهاجرين

 للنهوض اخلارج من املدربة عمالتها عودة من االستفادة زئر ا واجل تونس مثل دول حاولت نفسه، الوقت ويف

 .سنويا املهاجرين من أعداد عودة يف للتنسيق األوربية الدول مع وتفاوضت التنموية، مبشروعاا

                                                           

2 Ibid,pp.8-11.1  
2
 Ayman Zohry, “Migration without borders :North Africa as a Reserve of cheap Labor for Europe”, The 

Migration without borders Series ,UNESCO ,January 2005,p05.  
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 وتوجهاتها الجزائر  في الهجرة أنماط :ثانيا

 سياقها يف وضعها دون فهمها ميكن ال اهلجرة هذه فان زئري، ا اجل الشباب جرة يتعلق رسة ا الد موضوع أن مبا

 .منها جزءا اجلزائري  الشباب هجرة تشكل ودولية إقليمية ومشكلة قضية فهي والدويل، (العريب املغرب) اإلقليمي

 األوربية بالدول واسيا الالتينية أمريكا ودول اإلفريقية الدول تربط اليت بالروابط يتعلق أوربا إىل للهجرة منط هناك

 والكارييب، إفريقيا غرب يف األجنلوفون دول بني للهجرة رت ا تيا فنشأت ، االستقالل قبل تستعمرها كانت اليت

 خالل بأوربا االقتصادية األزمة اشتداد ومع 1وهكذا وفرنسا، إفريقيا يف نكوفونراالف دول وبني املتحدة، واململكة

 دول إىل اهلجرة تيارات بعض اجتهت ، املتحدة والواليات أوربا إىل اإلفريقية اهلجرة رت ا تيا اشتدت الثمانينيات

 املهجر دول إىل متدفقة واملتعلمة العاملة القوى هجرةتيارات  ما زالتو  ، مؤقتة هجرة يف البرتولية العريب اخلليج

 دول Drain Brain العمالة وهجرة F 04 Labour Migration العقول ستنازف  با عرف فيما

 املصدر ليست األوريب اإلحصاء مكتب عن– البيانات أظهرت وقد Eurostat- والباسيفي والكارييب إفريقيا

 ا ،اجل ،تونس ليبيا) إفريقيا مشال وخباصة اإلفريقية الدول لكن األوريب، االحتاد دول ملعظم الدولية للهجرة األول

 الرتباطها املنشأ، لبلدان بالنسبة أمهية ذات رت ا اهلج هذه أن منها،كما عدد يف خاصة أمهية ذات (املغرب زئر،

 الدول ومنها للهجرة املصدرة الدول اقتصاديات حتسني يف تساهم واليت باخلارج للعاملني النقدية بالتحويالت

  .2مثال واملغرب كتونس العربية

 تزايدها استمرار  املتوقع ومن أوربا إىل اهلجرة رت ا تيا زيدت ا ت إفريقيا ومشال األوسط الشرق لظروف ونتيجة

 لتدفقات الناقل أصبح كونه يف أوربا إىل اهلجرة رت ا لتيا بالنسبة املتوسط البحر أمهية وتكمن ، 2010 حىت

 األوربية السواحل إىل اإلفريقي الشمال يف اجلنوبية سواحله على املهاجرين جتميع نقاط من الشرعية غري اهلجرة

                                                           
1
1ص ص ، +�,* ��($ ، رأT7 إ(9ل 

  
.38- 1 F"I $)���ا��0,* ا،  37 ،38ص 
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 كان إذ إفريقيا، وغرب اإلفريقي الشمال من املهاجرين حمطات وأهم أوىل هي فرنسا وكانت الداخل، إىل ومنها

 .ايطاليا تليها ، األفارقة املهاجرين مجلة من %  50ا

 دوللتقديرات  وفقا األوربية الدول بعض إىل اإلفريقي الشمال من املهاجرين أعداد (4 )و (3 )اجلدوالن ويرصد

 إىل إرجاعه ميكن الذي األمر وهو رت، ا التقدي هذه يف واضحة اختالفات وجود ويالحظ واملهجر، املنشأ

 حول حديثة بيانات توفر ال زئر ا فاجل حلداثتها، وفقا املصادر ختتلف املهاجر،كما تعريف حول االختالف

 أكثر مصادر من املهجر دولة توفره ما وبني متقدمة بيانات من توفره ما بني الفرق جيعل مما باخلارج مهاجريها

 .ووضوحا حداثة

 فرنسا رأسها وعلى الغربية، أوربا دول إىل يتوجهون العريب املغرب دول مهاجري اغلب أن اجلدولني من يتضح

 .فرنسا إىل املهاجرة اجلماعات اكرب واملغربيون ئريونزااجل املهاجرون ميثل حيث

 الجزائر في الهجرة وعوامل أسباب :ثالثا

 أسباا، تقصي من البد ، املستقبلة الدول تقلق أصبحت واليت اخلارج إىل زئرية ا اجل اهلجرة ظاهرة لفهم

 عوامل عدة يف ذلك تلخيص ميكن و ، املغاريب اإلقليمي إطارها يف ، فيها املؤثر العوامل معرفة إىل باإلضافة

 . النداء وعوامل احملفزة العوامل رفية، ا واجلغ التارخيية العوامل السياسية، العوامل االقتصادية، العوامل :رئيسية

 : االقتصادية العوامل )  1

 ذلك وظهر اهلجرة، قضايا يف املتخصصون عليها ركز اليت الدوافع أهم من اقتصادية ألسباب املهاجرين توافد يعترب

 يتعلق ما خاصة البشرية، التدفقات انطالق أسباب حتليل يف االقتصادي اجلانب يتبوأها اليت املكانة خالل من

 التفسريات أهم وترتكز الفقر، خط حتت يعيشون ممن ا يستهان ال نسبة ووجود املرتفعة البطالة مبعدالت منها

 .معيشتها مستويات فتحسني البشرية اموعات ورغبة العمالة انتقال ظاهرة على للهجرة االقتصادية
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 ما بشكل تعد زئر ا اجل يف "رقة ا احل" ظاهرة أنّ  جايب، الناصر عبد/د اجلزائري االجتماعي اخلبري ذلك ويؤكد

 اتمع يف الشباب اندماج فشل أفرز ما للشباب، واالجتماعية الثقافية احلالة وسوء العالية، البطالة نسب نتيجة"

 1 "احمللي

 :العمل وسوق لبطالة- ا أ

 تقدر و ، جامعية مؤهالت على واحلاصلني الشباب منهم وخاصة السكان من ر ا كيب عددا متس البطالة إن

 تونس، يف % 15 و احلضري، اال يف % 21 وتبلغ % 12 حبوايل املثال سبيل على املغرب يف البطالة نسبة

 قرابة إىل 2000 سنة باملئة 29 من اخنفضت اليت البطالة على القضاء مؤشرات حتسنت حيث زئر ا اجل يف أما

 غري و القانوين شكلها يف اهلجرة إىل النزوح" يغذي العمل سوق على الضغط هذا22008 سنة باملئة 10

 .القانوين

 فرصة مليون حوايل خلق على قادرة ومستدامة فاعلة تنمية يقتضي ذلك فإن ، الظاهرة هذه من احلد أجل ومن

 فرصة ألف 500 اجلزائر ،(عمل فرصة ألف 400 ) املغرب :الثالث العريب املغرب لدول بالنسبة سنويا عمل

  ).عمل فرصة ألف 100 وتونس (عمل

 : ظاهرة الفقر– ب

 حتت يعيشون الذين السكان نسبة بلغت وقد ، البطالة ظاهرة انعكاسات هي الفقر حجم زيادة أسباب من إن

 اجلزائرية  املساعي لوال كثريا  ستزداد كانت النسبة وهذه ،% 12,2 من يقرب ما مثال اجلزائر  يف الفقر خط

 .واألجنيب احمللي اخلاص االستثمار وتشجيع األجور يف الزيادة خالل من الفردي الدخل لتحسني

                                                           

E��Q ازي��  1.+�,* ��($ ، ا�#
1NATIONS UNIES; Centre d’information des Nations Unies; Alger; 2008.2
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 تقرير إليه يشري ما حسب البشرية التنمية يف املبذولة واجلهود زئري ا اجل للفرد املعيشي اإلطار حتسن من وبالرغم

 تقدر إذ لالنتباه، ملفت بشكل مرتفعة تبقى األمية نسبة أن إال البشرية، للتنمية واالجتماعي االقتصادي الس

  1 .مرتفع رقم وهو باملائة 28 من بأكثر

 .الشرعية غري للهجرة املؤدية العوامل أو األسباب من التعليمي املستوى واخنفاض األمية تكون أن ميكن إذ  

 اجلزائر حالة يف ف ، االجتماعية الطبقات أفقر من يكونون املهاجرين مجيع ليس انه إىل أشارت دراسة وهناك

 اجتماعية حتوالت من بذلك يرتبط وما التنمية مسار على الدولة تقدم من فرتة تبدأ اهلجرة موجات فإن ، مثال

  .أوضاعهم لتحسني اهلجرة إىل يدفعهم الذي والطموح واملعلومات التعليم من األفراد قدر  لبعض تتيح

 :األجور في التباين -ج

 كعامل االقتصاديني رد ا األف بني الدخل توزيع يف رفية ا اجلغ الفوارق على االقتصادية األدبيات خمتلف أكدت

 هي مبا مقارنة أفضل اقتصادية حلياة ميسر كعامل اهلجرة مقاربة أدجمت وقد ، اخلارجية للهجرة مسبب رئيسي

 الدخل تباين لتفاقم كنتيجة اخلارجية للهجرة قطعيا زيدا ا ت نتوقع أن اليوم نستطيع وال األصل، بلدان يف عليه

 2.األخرى األبعاد من وغريها واجتماعية سياسية أبعاد من اهلجرة هذه عليه اكتست ملا ر ا نظ البلدان بني

 على القدرة عدم من عانت االستقالل تلت اليت العقود خالل اإلفريقي الشمال دول أن املتاحة البيانات وتوضح

 اجلزائرية  احلكومة تكن مل الثمانينيات منتصف ففي احمللي، العمل سوق يف العمالة عرض يف الزيادة استيعاب

 احلالة أما أداءاً، النظم أفضل يف سنويا،وحىت العمل قوة نصف من أكثر استيعاب على قادرة

 1973 من الفرتة يف سنويا االستيعاب معدل متوسط كان فقد ، التونسية - 68 حوايل 1991 % 46

 ، الثانية األلفية وبداية والتسعينيات الثمانينيات يف خاصة البطالة معدالت يف زيد ا ت ذلك عن نتج وقد

 يف الريف يف البطالة نسبة وبلغت ، اجلزائرية يف % 15,3 حبوايل 2005 عام يف البطالة معدل قدر فقد

                                                           
1.Ibid  
� ����2ة ا�:%�6� ا�)�=دات" :ا����ص ا�"��ح ���2�� ا�
2=ان �� ا�?�ر9�2
2=ان إ�Gرة:ا�)�/�0� ��  .ت ب ����)،FI�< ،F[�"O "ا��I(رب
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F هذه تأثري من زد ا وقد 47 الشباب من كانوا العاطلني معظم أن بالذكر اجلدير و ، % 42 السنة نفس 

 النمو معدل بارتفاع املاضي القرن مخسينيات منذ متيزت واليت الدميوغرافية للجزائر  الرتكيبة االقتصادية العوامل

 الدول بعض يف ذروا النسبة وصلت حيث السكان، إمجايل من للشباب العمرية الفئة نسبة وارتفاع ، السكاين

 . األخرية السنوات خاللاجلزائر  يف % 60 يفوق ما إىل فوصلت ، السبعينيات يف

 :المالية التحويالت إلى الحاجة-د

 أساسيا مصدرا الدول بعض يف مثلت واليت ، باخلارج للعاملني املالية للتحويالت العريب املغرب دول حاجة إن

 يعرض و التنموية، خططها تنفيذ يف الدول عليها تعتمد اليت األساسية املصادر أحد هو الذي األجنيب، للنقد

 .األجنيب للنقد األخرى باملصادر مقارنة اإلفريقي الشمال لدول املالية التحويالت حجم التايل اجلدول

 :وجغرافية تاريخية عوامل ) 3

 من األكرب النسبة فوجود إليها، يتوجه اليت للدول املهاجر اختيار على تؤثر رفية ا واجلغ التارخيية الروابط إن

 ، اجلغرايف القرب وعامل التارخيي االستعماري بالعامل كبرية بدرجة يرتبط ، فرنسا يفاجلزائريني  املهاجرين

 مقارنة اإلفريقي الشمال دول من املهاجرين بتنافسية ترتبط رت ا مؤث هناك فإن العوامل تلك إىل وباإلضافة

 . املهاجرين من بغريهم

 األوربية الدول و اإلفريقي الشمال دول بني السياسية بالعالقات بارتباطها العمالة انتقال قضية متيزت وقد

 نظام ظل يف الفرنسيةاجلزائرية  العالقات شهدته الذي التوتر مع واضح بشكل ذلك بدا وقد ، للعمالة املستضيفة

 األصول بتنويع وتقوم اهلجرة تشجع كانت بومدين نظام وضعها اليت التنموية اخلطة أن فرغم بومدين، هواري

 1971 عام البرتول قطاع بتأميم النظام قيام أن إال املالية، للتحويالت العادل التوزيع لضمان للمهاجرين املناطقية

 العمالة جتاه الفرنسية السياسات على بدورها األزمة هذه أثرت وقد البلدين، بني العالقات يف أزمة أثار م،

 يف أبرمت و واملغربية، التونسية العمالة لصاحل العمالة هذه على االعتماد تقليل إىل فرنسا جلأت حيث ، اجلزائرية
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 25 إىل سنويا الستقباهلا املستعدة اجلزائرية العمالة عدد فرنسا فيها خفضت للعمالة جديدة اتفاقية العام نفس

 هلا يتعرض اليت العنصرية اهلجمات ظل ويف الستينيات، منتصف يف عامل ألف 35 ب مقارنة عامل ألف

 19831 عام من سبتمرب يف فرنسا إىل اهلجرة بتعليق اجلزائر قرار أصدرت ، هناك زئريون ا اجل املهاجرون

 : عوامل ثالث يف أساسا تتجلى :المحفزة العوامل )  4

 :االجتماعي النجاح صورة -

 هدايا، سيارة، :الغىن مظاهر رز ا إب يف يتفاىن حيث العطلة، لقضاء بلده إىل عودته عند املهاجر يظهره الذي

  املرئية اإلعالم وسائل تغذيها مظاهر وكلها ....اخل العقار يف استثمار

  :اإلعالم وسائل آثار -

 متكنهم اليت اهلوائيات اقتناء يستطيعون منهم ءا رالفق حىت السكان جعلت العامل يعرفها اليت اإلعالمية الثورة إن

 عوامل هناك ، ذلك إىل وإضافة  2اهلجرة يف الرغبة فيهم يزرع سحري عامل يف القنوات مئات عرب العيش من

 .االستقبال دول مصدرها أخرى

 :النداء عوامل -

 آثار هلا كانت واليت اال هذا يف أوروبا تبنتها اليت والسياسة الشرعية اهلجرة أمام األبواب غلق أمام فعل يعد

 أصبحت وهكذا 3للهجرة للمرشح بالنسبة باهظة كلفتها وجعلت السرية اهلجرة وترية من أججت حيث عكسية

 لألرض بيع ومن ديون من حتقيقه أجل من للتمويل مصادر تعبئة يقتضي ر واستثما مكلفا مشروعا اهلجرة

 ألنه وصعبا، مذال كان مهما عمل أي على الشرعي غري املهاجر إقبال كيفية يفسر ما هذا وغريها، واملمتلكات

 يصدر و اجتماعيا، ومنبوذة مؤقتة األعمال هذه تكون ما وغالبا اليدين، خاوي يرجع أن يقبل ال احلاالت كل يف

 .واخلدمات البناء كالفالحة، قطاعات عن العمل طلب
                                                           

1 Sarah Collinson,op.cit,p.14-15.  
2$)�� *,�+.  
�"س ا��ر�  ا����ق  
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 وغري طيعة بكوا تتميز اليت العاملة اليد هذه بتوظيف واجتماعية مالية زت ا امتيا على القطاعات هذه وحتصل

 ا يوجد ال انه غري الشرعية، غري اهلجرة من للحد الصادرة القوانني ورغم اآلن، حىت القانوين زء ا اجل ظل مكلفة،

 .شرعية الغري العاملة اليد هذه استغالل عن العمل ألصحاب ردع

 وقد ،"األوهام جتارة" ب تسميته ميكن ما إنعاش إىل االقتصادي والطلب القانوين الرفض جدلية أدت وقد

 املرشح ويؤدي هؤالء، إىل خدماا لتقدم السريني املهاجرين مرور مناطق خمتلف يف منظمة شبكات تكونت

 .طارق جبل مضيق يف دوالر 5500 إىل 600 بني ما السرية للهجرة

 فاعلة تكون أن ميكن ال االستقبال لدول القانونية رءات ا اإلج وأن ومتباينة كثرية اهلجرة حمددات أن واخلالصة

 إشكالية العامل ويلخص شاملة، مقاربة إطار يف العوامل هذه على للتأثري مصاحبة رءات ا إج واكبتها إذا إال

 حيث صويف ألفريد" الكبري الفرنسي ريف ا الدميغ -Alfred Sauvy" الثروات ترحل أن إما" بقوله اهلجرة

 ."الثروات توجد حيث البشر يرحل أن ما◌ٕ وا البشر يوجد

 :الجزائرية للهجرة الجديدة التحديات

 عرب املنطقة هلذه املختلفة رسات ا والد املسوح خالل من وذلك ، للهجرة مصّدر منطقة أفريقيا مشال منطقة تعد

 هذا وكان خاصة، أوربا حنو املنطقة هذه من السكانية التدفقات معظم وتتوجه العصر، هذا يف وحىت التاريخ

 إىل أفراد  هجرة من الزمن مبرور تغريت اهلجرة هذه طبيعة أن غري ، رسة ا الد أو العمل أجل من غالبا التدفق

  .دائمة هجرة إىل مؤقتة هجرة ومن ، عائالت هجرة

 املستقبلة الدول أن غري ،(زئر ا اجل مثل) املصدرة الدولة على خطر بأي ينبئ ال بشكل رت ا اهلج هذه وتوالت

 مبا "انتقائية سياسات" األقل على أو ردعية، سياسات وتتبع ، رت ا اهلج هذه على تتحفظ بدأت (أوربا دول)

 نتيجة ، لالنتباه ملفت بشكل و الكفاءات جرة يعرف ما زئر ا اجل يف ظهر ذلك خالل ومن مصاحلها، خيدم

 .االنتقائية باهلجرة يعرف مبا النوع هلذا األوربية السياسة تسهيل
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 حيث ، أوربا حنو زئريني ا ج ال هجرة تدفق أمام عائقا تقف أن تستطع مل الردعية السياسات هذه أن غري

 السنوات يف حتولت ، رد ا أف على مقتصرة كانت بعدما ، زئري ا اجل للشباب الشرعية غري اهلجرة ظهرت

 العرب وغري العرب األفارقة تستقطب أصبحت بل ، فقط زئريني ا اجل على تقتصر ومل ، مجاعية هجرة إىل األخرية

 الظاهرتني هاذين وتعد ، واحد آن يف للهجرة ومصدرة مستقبلة ودولة ، للمهاجرين عبور دولة زئر ا اجل لتصبح ،

 . اهلجرة لظاهرة احلديثة التحوالت أهم (األدمغة أو الكفاءات هجرة ، الشرعية غري اهلجرة)

 أوربا إلىالجزائرية  الهجرةتأثيرات  :أوال

 احلديث يكن ومل الثمانينيات، سنوات خالل األوربية الدول يف خالقة عمل قوة ميثلون املهاجرون كان لطاملا

 وما االقتصادية لالزمة ونتيجة التسعينيات بداية مع ولكن ، جمتمعام على هلؤالء السلبية اآلثار عن آنذاك

 للمهاجرين السلبية اآلثار حول يدور النقاش بدأ االجتماعية واملشكالت البطالة معدالت ارتفاع من صاحبها

  .املستقبل البلد على

 على تركز كما ، االجتماعي لالستقرار ديدا بوصفها اهلجرة قضية تتناول األوربية اإلعالم وسائل وأصبحت

 املتطرف اليمني تيار من بتغذية وذلك ، املهاجرون يقطنها اليت األحياء مستوى على واجلرائم الفساد مظاهر

 . اهلجرة جتاه املنتهجة السياسة حول القرار صناع على وتأثريه

 :االقتصادية التأثيرات )  1

 تأثري ابتزاز  إىل بأوربا واإلعالمية السياسية الدوائر سعت االقتصادية، اجلوانب حول العلمية املعطيات وفرة مع

 يف األصليني السكان مناصب على ينافسون كوم ، العام واالجتماعي االقتصادي الوضع على الوافدة اهلجرة

 وسوق للمهاجرين بالتطرق أوال وسنبدأ ، النقدية التحويالت خالل من الوطين االقتصاد ويضرون ، العمل سوق

 : النقدي بالتحويل عالقتهم يليه ، العمل

   :العمل وسوق املهاجرون -
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 بينهم التشغيل نسبة كانت فرنسا، يف خاصة زئري ا اجل الشباب أن تبني التارخيية رسات ا الد بعض أن رغم

 االجتماعي الضمان من األصليني السكان استفادة يف ساهم مما والبناء، الصناعة جماالت يف خاصة مرتفعة

 بلد يف بعضهم واستقر ، األصلي البلد إىل العودة قررت إىل العمالة من نسبة ، (التقاعد ،األمراض تأمني)

 الشباب سلوكيات إىل مييل أصبح الذي ، الثاين باجليل يسمى ما خالهلا من برز ، عائالت شكلوا و االستقبال

 تدهور على مباشرة مسؤولني غري املهاجرين أن إىل تشري رسات ا الد أغلب فإن ذلك ورغم االستقبال، بلد يف

   .العمل سوق

 :النقدية والتحويالت املهاجرون -

 املغربيون فان املغاربيني، املهاجرين عن وباحلديث الصعبة، للعملة مهما مصدرا النقدية التحويالت تشكل

 الداخلي الناتج من هامة نسبة املغرب إىل الصعبة للعملة املغربيني حتويالت متثل إذ مهمة، حبصص يسامهون

 االقتصاد ألن ر ا نظ هامشية، زئريني ا اجل حصص تعترب فيما أقل، بدرجة التونسيون بعدهم يأيت مث اخلام،

 على جاليتها، لتحويالت كبرية أمهية زئرية ا اجل السلطات تويل وال واجلباية، النفطي الريع على يقوم اجلزائري

 .كبري بشكل عليها يعتمدان الذين وتونس، املغرب خالف

 موجه معظمها أن أكدت ، املهاجرين حتويالت حول زئر ا اجل يف واالجتماعي االقتصادي للمجلس دراسة  ويف

 استهالكية حاجات ظهور يف سامهت بالعكس، بل االقتصاد، تنمية على تأثري هلا يكن ومل ، االستهالكية للمواد

  . املواطنني عند جديدة

 أا على األوريب العام ري أ لل قدمت ، زئرية ا اجل للجالية االقتصادي التأثريات أن يظهر سبق ما خالل ومن

  . اجلزائريني املهاجرين جتاه العداء تغذية خالل من سياسيا، توظيفها ومت جمتمعام، تعيشها اليت املشاكل أصل

 

 :واألمنية السياسية التأثيرات)  2
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 تغري ولكن للهجرة، االقتصادي اجلانب حول األوربية للدول السياسية النقاشات كانت الثمانينيات بداية منذ

 سياسات من السياسي املشهد وحتول اهلجرة، لقضية واألمين السياسي اجلانب حول الثمانينيات بنهاية النقاش

 املتشدد اجلانب بإظهار املهاجرين، لتواجد املضادة االجتاهات إلرضاء ، العام ري أ لل سياسات إىل للهجرة

 .جتاههم

 :السياسية التأثيرات  -

 فان أوربا يف اجلزائريني للمهاجرين وبالنسبة ، املواطنة بقضية للمهاجرين السياسية التأثرياتا ارتبطت لطاملا

 .االنتخاب يف واحلق التجنس يف احلق:مها قضيتني تناقش ما عادة السياسية أوضاعهم

 :والجنسية المواطنة- أ

 حبق املواطنة السياسية احلقوق ربط إىل -فرنسا يف خاصة-وطين إطار يف القائمة رطية ا الدميق فكرة أدت لقد

 (Jus Sanguini)1  تستعمل وملنحها معينة، دولة إىل الفرد النتماء القانونية العالقة حتدد فاجلنسية التجنس،

 .املواطن كحق معايري عدة الدول (Jus Soli ) الدم حق أو

 والقضائي القانوين املسار حتدد اجلنسية لكون ر ا نظ جدا، معقدة وهي سيادة، مسألة اجلنسية مسألة فان وهكذا

 اإلقامة، حق العسكرية، اخلدمة) مثل ،(االستقبال وبلد األصل، بلد)والدولتني الفرد بني العالقات ينظم الذي

 احلكومات فيه تبدي الذي "المزدوج الوالء "مسألة حول خطورا إىل باإلضافة ،(...امللكية نظام التنقل، حق

 . كبريا ختوفا األوربية

 للحصول يسعون زئريون ا اجل هاجرون فامل ، اهلجرة على حساس وقع للجنسية أن سبق ما خالل من ويتضح

 لذلك سبقهم، من إلتباع أوربا إىل زئريني ا ج ال تدفق رر ا استم مقابل املواطنة، حبقوق للتمتع اجلنسية على

 .اهلجرة لتقليل اجلنسية منح االستقبال دول تقيد

                                                           
1F"I $)���59 ص ، ا��0,* ا 
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 :االنتخاب وحق لمواطنة- ا ب

 بقية عن متييز دون احمللية االنتخابات يف املهاجرين مشاركة حق األوربية الدول بعض فيه متنح الذي الوقت يف

 هذا حول األوربية الدول من بعدد قائما زل ا ما النقاش فإن ،(السويد الدمنارك، ايرلندا، هولندا،) مثل املواطنني

 االنتخابات يف التصويت حق مبنع األوريب الربملان توصية رغم ،(وبلجيكا ايطاليا أملانيا، فرنسا،) مثل املوضوع

 . األجانب لكل احمللية

 يشكل للمهاجرين احلق منح أن يرى اجتاه التصويت، يف األجانب حق حول اجتاهني ظهور إىل النقاش هذا وأفرز

 .احلق هذا لتأكيد رطية ا الدميق مبادئ على اآلخر االجتاه يركز بينما الوالء، ازدواجية نتيجة ، خطرا

 املهاجرين من املنحدرين الفرنسيني الشباب أن إال اجلنسية، على حصوهلم من الرغم على فانه آخر جانب ومن

 ما أو املهاجرين أبناء يعيشه الذي للتهميش ر ا نظ احمللية، االنتخابات يف ضعيفة مشاركام تعد ، اجلزائريني

 .الثاين باجليل يعرف

 :األمنية رت ا التأثي -

 2001 سبتمرب 11 أحداث بعد العاملية الساحة شهدا اليت بالتحوالت للهجرة األمنية التأثريات تزايدات

 اجلزائريني باملهاجرين لصيقة أصبحت اإلرهاب قضية فان وبالتايل واملسلمني، العرب إىل ينتمون بأشخاص وربطها

 .القومي أمنها على األوربية الدول ختوف إىل أدى مما ،

 القرن من التسعينيات عقد يف زئرية ا اجل األزمة استفحال مع خاصة قوية، رت ا مبرب كان األوريب والتخوف

 نوفمرب 09 يف بفرنسا املسلمني أوساط يف أمنية زت ا ز ا اهت حدثت أوربا،حيث إىل آثارها وامتداد املاضي

 خالل من 1994 أوت 06 يف أخرى محلة تلتها زئر، ا اجل يف رهائن فرنسيني ثالث احتجاز بعد 1993

 صورة على أثر مما ،اجلزائريني ومنهم املسلمني هويات يف التدقيق استهدفت باريس شوارع يف نصبت حواجز

 .هناك اجلزائرية اجلالية
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 حياله األوربية،تتبع للدول بالنسبة أمنيا سياسيا منحى تتخذ أصبحت اهلجرة ظاهرة أن القول ميكن ر ا أخي

 . اجلزائري الشباب هلجرة اجلذرية األسباب مراعاة متشددة،دون أمنية سياسات األوربية اموعة

 :والثقافية االجتماعيةالتأثيرات )  3

 اجتاهان يف ممثلة األوربية، اتمعات يف عديدة مناقشات ثقايف -اجتماعي منظور من زئريني ا اجل هجرة تثري

 اتمع مع والثقايف االجتماعي االندماج عن عجزهم نتيجة للمهاجرين سلبيا ر ا تأثي يرى اجتاه :متناقضان

  .اال هذا يف ومعيار مرجعا الدميقراطية املبادئ من يتخذ آخر األوريب،واجتاه

  :االجتماعية التأثيرات -

 يواجهها اليت الصعوبةإبراز  وقصد املختلفة، بأبعادها االندماج قضية عن للهجرة االجتماعيةالتأثريات  تعرب

 دون حتول اليت العوائق رض ا استع يستلزم ذلك فان املضيفة، اتمعات يف لالندماج اجلزائريون املهاجرون

 املستقبلة اتمعات وموقف املهاجرون، يعيشها اليت االجتماعية األوضاع:رئيسيتني نقطتني يف متمثلة االندماج،

 .منهم

 :االجتماعية المهاجرين وضاعأ-  أ

 جماالت يف االندماج وصعوبة االجتماعي التهميش عن مظهرها يف تعرب صعبة أوضاعا اجلزائريون  املهاجرون يعيش

 ...السكن ، التمدرس العمل، :عديدة

 هجرة بزيادة احلاجة هذه وتضاعفت السكن، إىل احلاجة زدت ا األوربية املدن يف املهاجرين تنامي فمع

  1.العائالت

 هي الدولة مبساعدة املبنية السكنات بأن ايطاليا تعتمده ما خالل من اال، هذا يف متييزية سياسة وصاحبتها

 املواطن مساحة نصف تعادل املغاريب املهاجر سكن مساحة بلجيكا ويف فقط، األصليني املواطنني على حكر

                                                           

1Liauza (claud): Histoire des migrations en Méditerranée occidentale, France : Editions Complexe,1996.p 
204.1  
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 تعترب اجلزائريني املهاجرين سكنات من فان للمسكن، أجنيب 3.3 معدل جند حيث فرنسا ويف ، البلجيكي

 .1 جدا مكتظة

 .اندماجهم رت ا قد من يضعف ذلك فان متييزية، سياسة وفق سكنات يف هاجرون امل يستقر عندما وبالتايل

 : املهاجرين من األوربية اتمعات موقف - ب

 بدرجة أثرت األخرية السنوات يف أوربا حنو اجلزائري للشباب الشرعية غري اهلجرة ظاهرة استفحال أن شك ال

 من الشرعيني غري للمهاجرين استقباال الدول ألكثر بالنسبة وخاصة ، هناك زئري ا اجل املغرتب صورة على كبرية

 ).،اسبانيا ايطاليا،فرنسا( اجلزائر

 االسكندينافية، الدول وبقية هولندا يف تشهدها زئرية ا ج ال اجلالية تعرفها اليت األوضاع أفضل إن القول وميكن

 للنيب املسيئة الصور نشر تداعيات بعد ولكن العامة، احلياة يف املهاجرين دمج إىل احلكومات هذه تسعى حيث

 .هناك املسلمني مع التعامل على تؤثر أن ميكن ، الدول تلك من عدد يف وسلم عليه اهللا صلى

 :الثقافية التأثيرات -

 أضفت كما ، الثقافية هلويتهم ديدا األوربيون اعتربه أوربا، يف واإلسالمية العربية للهجرة املستمر التنامي إن

 إىل بالسلطات دفعت والذعر، اخلوف من هالة واملسلمني اإلسالم عن األوريب العام ري أ لل السيئة رت ا التصو

 على هلؤالء الدينية االنتماءات تأثري رسة ا بد واالهتمام املهاجرين، باستقبال اخلاصة سياساا يف النظر إعادة

  .األوربية اتمعات يف اندماجهم درجة

 مجيع على يقوم مثال الفرنسي النموذج أن رغم اإلسالمية، العربية اجلالية من جزء هم زئريون ا اجل واملهاجرون

 الثقافة صورة زلت ا فال ذلك ورغم والقومية، العلمانية اجلمهورية وهي واحدة بوتقة يف والثقافية القومية عناصر

 ."البدائية الثقافة"ب موصوفة اإلسالمية

                                                           

2Bichara (Khader) : Le grand Maghreb et l Europe: enjeux et perspective, France: publisud, 1992.p 195.1
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 السيئة الصورة نقل يف بارز بدور سينما و تلفزيون إذاعة، صحافة، من املختلفة األوربية اإلعالم وسائل قامت وقد

 من باالستفادة واألصولية، والتطرف باإلرهاب هم وصف دائمة بصفة و فيها يتم حيث واملسلمني، العرب عن

 باهتمام وتتابع العناوين، كل األخبار هذه تتصدر حيث سالمي،◌ٕ وا عريب بلد يف تقع اليت العنف أحداث

 .يهودية جهات العدائية احلمالت هذه رء ا و من أن تبني وقد شديد،

 الهجرة تجاه المشتركة األوربية السياسة :ثانيا

 قانوا هلا دولة كل ردي، ا االنف بالطابع تتسم الثمانينيات بداية حىت اهلجرة جمال يف األوربية السياسة كانت

 االهتمام بداية بعد وذلك ، 1985 سنة من ابتداء تدرجييا التغري يف أخذ الوضع هذا لكن ، اخلاص وتعاملها

 سياسة معامل تتبلور بدأت لذلك ونتيجة ، اموعة حدود دخل األوربيني املواطنني تنقل رءات ا إج بتسهيل

 ...التنقل حرية التأشرية، الدخول، رءات ا إج تنسيق يف متثلت األجنبية، الدول رعايا جتاه مشرتكة أوربية

 أوربية دول عدة وقعتها اليت واملعاهدات االتفاقيات خمتلف متابعة خالل من للهجرة األوربية السياسة فهم ميكن

 اهلجرة جتاه األوربية للسياسة املؤسسايت اإلطار بني الفصل ميكن ال انه إليه اإلشارة جتدر ومما ، القضية هذه حول

 .بعد فيما األوريب واالحتاد األوربية للمجموعة املؤسسة االتفاقيات وبني

:(Convention de Shengen) - 1- 3 شنغن اتفاقية 

 بني احلكومي التعاون إطار يف متت اليت ( 1985 ) شنغن اتفاقية خالل من اهلجرة بشأن التعاون بداية كانت

 وهدفت ، االحتادي املسار إطار يف بعد فيما إدماجها ليتم ، أخرى لدول توسعت مث األوربية، الدول بعض

 أنفسهم األجانب الرعايا جيد بينما فقط، األوربيني األشخاص التنقل مفتوح حر فضاء إنشاء إىل شنغن اتفاقية

 هذا إن ، القول ميكن وبذلك اإلعالمية، شنغن منظومة إنشاء مع خاصة صارمة، وقوانني مقيدة رءات ا إج أمام

 لذلك، املالئمة السياسات ورسم اهلجرة ملف معاجلة يف األوربية الدول أمام ر ا كيب حتديا يشكل األمر

    .األوربية اجلماعة ألحكام منافسة أحكام حقيقتها يف هي شنغن أحكام أن إذ منها، املشرتكة وخصوصا
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 املؤسسة املعاهدة يف الداخلي السوق مبفهوم يعرف ما ابرز ،وقد 1986 فيفري 28 يف العقد هذا توقيع مت

 التنقل حرية كانت إذا ما intérieur) بوضوح حيدد مل االتفاق هذا أن ورغم األوربية، االقتصادي موعة

 يف األعضاء الدول بعض ختوف إىل ذلك أدى األخرى، الدول ليشمل ميتد أم فقط األعضاء الدول تشمل

 من يف حتكمها عدم خالل من الوطنية سيادا على وتأثريه األجانب الرعايا تنقل حرية من األوربية اموعة

 .حدودها يدخل

 األوريب العقد إطار يف األوربية الدول طرف من للهجرة مشرتكة أوربية سياسة جتسيد بصعوبة الفرتة هذه واتسمت

 .احلساسة املسألة هذه يف بسيادا التمسك يف الدول،ورغبتها لتلك ردية ا االنف النزعة الوحيد،بسبب

:(Convention de Mastricht) - 3- 3 ماسرتخيت اتفاقية 

 تتألف حماور ثالثة ( 1992 فيفري 07 ) ماسرتخيت اتفاقية تتضمن األوريب،و لإلحتاد املؤسسة االتفاقية وهي

 فهي الثانية اللبنة أما باللبنات متمايزة،تعرف أساسية (Piliers)، املؤسسة 1957 روما اتفاقية من األوىل اللبنة

 الثالثة اللبنة ختتص بينما املشرتكة، األوربية االقتصادية للمجموعة (CEE)، واألمنية اخلارجية بالسياسة تتعلق

 .والعدل الداخلية بالشؤون

 يف أو األوىل، اللبنة ضمن األوربية اموعة رعايا تنقل حرية رج ا إد حول األعضاء الدول بني خالف وقع وقد

 .الثالثة اموعة

 إىل أدى ما القومية،وهذا فوق آليات حساب على جتسدت اليت هي احلكومي التعاون آليات أن اتضح وقد

 والثالثة األوىل اللبنة بني وضعها تستدعي حدودا هناك أن ولذلك التكامل، روح حساب على التنافس روح سيادة

 ما وهذا مؤسساتيا كان السياسي املسلك انسداد أن إذ للهجرة، مشرتكة سياسة لتكريس ماسرتخيت، اتفاقية يف

  .أمسرتدام يف رجعته ا م متت
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  (Convention de Amsterdam) أمسرتدام اتفاقية

 أمستردام اتفاقية 3 -4 - 

 تعزيز دف وذلك عشر، اخلمسة األوريب اإلحتاد دول طرف من 1997 أكتوبر 02 يف االتفاقية هذه وقعت

   .ماسرتخيت اتفاقية يف سائدا كان الذي الغموض زلة ا إل والعدل الداخلية الشؤون جمال يف رر ا الق اختاذ طرق

 اتفاقية يف احلكومي بالتعاون اخلاصة اللبنة من واللجوء اهلجرة موضوع بسحب االتفاقية هذه متيزت وقد

 اهلجرة موضوع أصبح حبيث األوربية للجماعة املؤسسة باملعاهدة املتعلقة األوىل اللبنة يف دماجه◌ٕ وا ماسرتخيت،

 إطار يف وليس األوريب االحتاد إطار يف ،وحتدد للدول بالنسبة إجبارية طبيعة ذات مشرتكة مبعايري يستأثر واللجوء

 أو القانونية رت ا املباد بأهم تستأثر األوربية اللجنة أصبحت كما ، األوربية اللجنة أصبحت الدول،كما

 األوربية العدل حمكمة أصبحت كما ، للهجرة األوربية السياسة جمال يف األساسي الفاعل دور املقرتحات،وتولت

 .األعضاء والدول األوريب اإلحتاد نشاط على القضائية الرقابة دور متارس

 ا للن حدا وضعت و وشاملة، دقيقة باهلجرة واخلاصة أمسرتدام معاهدة يف املشرتكة اجلديدة السياسة فان وبالتايل

 التنقل جمال يف األعضاء الدول زمات ا الت ارتبطت ماسرتخيت،كما اتفاقية عرفتها اليت الصالحيات حول زع

 .ريل ا الفد الوالء زمات ا بالت واللجوء واهلجرة

 :الظاهرة معالجة في المدني المجتمع دور 3 -

 )أنموذجا العالمية الهجرة منظمة(

 البيئية واحلقول ااالت شىت يف العامة املنفعة ذات اجلمعيات على يقتصر ال املدين اتمع مفهوم كان إذا

 ااالت، ذات يف أخرى مؤسسات عمل فإن التعاوين، والتوجه اخلريي الطابع ذات واحلقوقية، والثقافية والتنموية

 اليت إخل..املتحدة، األمم هليئات تابعة ومؤسسات اخلاص، القطاع و املدنية، اتمعات تدخل صميم من يعترب
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 مكانة أن احملللني بعض يرى و املدين اتمع مشاريع ضمن حكومية غري منظمات عرب تدخالا بعض تندرج

 وبني ، أهدافها ختدم معينة جلهات تابعة كأدوات استعماهلا ردة ا إ بني بالضرورة تنحصر املدين اتمع منظمات

 بالظاهرة املرتبطة احلقائق ورصد الشرعيني وغري الشرعيني املهاجرين حقوق عن كمدافع نفسها، فرض على قدرا

. 

 اللجوء دون من اتمع يف االندماج سبل إجياد بضرورة الوعي تعميق يف دورها نفي ميكن فال ذلك من وبالرغم

 حتقق واليت التهريب يف املتخصصة املافيا زوارق أو رت ا املخد أباطرة زوارق عرب املشروعة الغري املغامرة إىل

 غري منظمة هي العاملية اهلجرة منظمة و التصدير أو االستقبال ببلدان األمر تعلق سواء خيالية مالية عائدات

 ركة ا ش عالقات وهلا ، رقب ا امل صفة هلا دولة 24 إيل باإلضافة دولة، 112 أعضائها عدد يبلغ ، حكومية

 خمتلف يف مكتبا 240 من أكثر للمنظمة و ، احلكومية وغري احلكومية بني األخرى املنظمات من العديد مع

  .احلايل الوقت يف عامل مشروع 1200 من أكثر وهلا العامل، أحناء

 بأن وتؤمن ا، املتعلقة القضايا بأهم الوعي ونشر اهلجرة، أمام رئية ا اإلج العقبات تذليل على املنظمة تعمل

 التنمية لتشجيع املنظمة ى وتسع واتمعات، املهاجرين من كال تفيد نساين◌ٕ وا مقنن بشكل تتم اليت اهلجرة

 .للمهاجرين الكرمية والظروف احلماية توفري على والعمل اهلجرة، طريق عن واالقتصادية االجتماعية

 نظريا اطار  املنظمة وضعت وقد باهلجرة، املتعلقة نشاطاا مجيع على املنظمة ا تنادي اليت املبادئ وتنعكس

 يسمي ، العناوين وهذه مبا بينها، فيما املتداخلة والنشاطات اهلجرة عملية بتنظيم املرتبطة العناصر أهم يوضح

 .Chart Four Box أو األربعة العناوين منوذج

 عادة◌ٕ وا بالدهم، داخل واملهَجرين توطينهم، عادة◌ٕ وا الالجئني مشاكل وتتضمن :ريةرااالضط الهجرة 1-

 .والتعويضات السابقني، املتحاربني تأهيل
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 هذا يف التكنولوجيا واستخدام احلدود دارة◌ٕ وا الدخول رت ا تأشي إصدار نظم يشمل :اهلجرة تنظيم 2-

 األصلية، جمتمعام يف إدماجهم عادة◌ٕ وا أوطام، إيل العودة علي املهاجرين مساعدة إيل باإلضافة الصدد،

 .التهريب ومكافحة

 يف بذويهم العائلة رد ا أف إحلاق وتسهيل املتمرنني، والطالب واملهنيني العمال حركة تسهيل :اهلجرة تسهيل 3-

 .وثقافيا لغويا املهاجرين وتأهيل املهجر، بلد

 اخلربات تبادل علي واملساعدة النامية، البالد من العقول نزيف مشكلة مع التعامل وتشمل :والتنمية اهلجرة 4-

 .باخلارج العاملني حتويالت وتنظيم واملهجر، املنبع بلد بني

 فتح قرار عن 2009 جوان يف واإلفريقية املغاربية بالشؤون املكلف املنتدب الوزير مساهل القادر عبد أعلن قد و

 املكلف الوزير وخلص ، اختذت القانونية الرتتيبات مجيع وأن زئر، ا اجل يف للهجرة الدولية للمنظمة مكتب

 بلد أصبحت حيث ،اجلزائر موقع بتوضيح مسحت الدويل باملوفد مجعته اليت احملادثات أن إىل املغاربية بالشؤون

 . اجلزائر خصوصية وتراعي الوضعية هذه مع للتعامل الرتتيبات من العديد اعتمدت وأا واستقبال عبور

  

  

  

  

  

  

  :الفصل خالصة
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 عن احلديث ميكن فال ، جوانبها خمتلف من املدروسة الظاهرة رض ا استع الفصل هذا خالل من الباحث حاول

 استعرض الفصل هذا فخالل الظاهرة هذه معامل حندد أن دون هلا اإلعالم وسائل تناول وطبيعة معينة ظاهرة

 تفسري و ا، املتعلقة القانونية واملواثيق حجمها ، أنواعها و تصنيفاا ، الشرعية غري اهلجرة ماهية الباحث

 على عنها املرتتبة والعوامل را ا تأثي وحتديد ، فيها املؤثرة والعوامل أسباا على والتعرف ، توجهاا و دينامكيتها

 . منها واحلد ملعاجلتها املغاربية و زئرية ا واجل األوربية السياسات وعرض ، املستويات خمتلف

 فإن وبالتايل املدروسة، بالظاهرة يتعلق فيما وضبطها التحليل فئات حتديد يف ر ا كثي ساعدت النقاط هذه وكل

 تتضمنه ما خالل من ، وحتليلها رستها ا د من للتمكن للظاهرة املعمق الفهم من مستمدة تكون رسة ا الد

 التطبيقي اإلطار يف التحليل عملية تطبيق علينا يسهل الذي األمر ، املكتوبة الصحافة خاصة اإلعالم وسائل

  .للدراسة
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  :����د 

	ول  أولا���ل ا�را
� �رض و �	��ل ا������ و ا�
����ت، �� �
	��ن، �
	ث  �ول���
ا��
	ث ا����� �$و 	ول �	��ل ا������  أ���رض ا�
����ت ا���#�"! 
�� �ل و ا����ون، 

  .ا���#�"! 
�� �ل و ا����ون 

���ت ا� �ل و ھ� : أو&���ران،  ول����ن ا��
	ث ا%
�رض ا�
����ت ا���#�"! 
�رض ا�
����ت ا���#�"!  �ول���������  أ��ا��� ورة،  ا.�-��!ا��,�	!، ا��و+� و �وع ا���دة 

���ت ا����ون وھ�
��!  أ�2را���ت ا��و�وع، ���ت ا&��1ه، ��! ا���در، ��! ا�"�م، ة : 
���ت ا����2رة �ن طرف ا�
�	ث و ا��در1! ا��,�2د�!، و ھو �� ��وا�ق �� ا� �ت�#-ا&,�

��ن ا,���رة ا��	��ل ا��� ���$�.  


و�ب و ����ف ا����ت  إ�7 ا.	����!و ا�طرق  ا%,���ب	�ث ���1 ا�
�	ث �ن 2-ل �
ا��#
�ر �ن ا������ 
"�م �دد�! �	دد ا��دى ا�ذي �"�  آوا��	ددة و 1دو�! ا�و	دات و +��,$� 

  .��1= ھذه ا�و	دات

، ��� ا�= و,��! �,�2دم �ز��دة ���ءة ا��	��ل ا%ر+�م��د ��7 ا�#د و ا�"��س 
�,�2دام �$و �#
  .و د+�= و  �و���= و �#
�ره �#
�را �	�	� �ن ا����ون

���ت ا� �ل و ا����ون، و ھو ����ن  �ول����ا��
	ث ا�����  ��أ
�	��ل ا������ ا���#�"! 
���ت ا� �ل،  ول���ر�ن، ا�#��ر ا%
ا�#��ر ا�����  أ��
#�وان �	��ل ا������ ا���#�"! 

���ت ا� �ول����
  .ن���و�	��ل ا������ ا���#�"! 

�� 2-ل  إ��$�ا��	��ل �� �و�= �� ف �ن ا�1وا�ب ا�2��! ا��� +د & ��و�ل  أھ��!و �
رز 
وم 
���	��ل ا�,ط	� و �" ا.	��ء�ن 2-�= 	دود  ا�
�	ث�رض ا�
����ت، 	�ث ���1وز 

  . دا��2! �ن ا����ون أ1زاءا�و��� ا�د+�ق ��ل و	دة �ن و	دات ا��	��ل و �,�2رج 

 Bر��
#د ����! �ر��ز ا,���رة �	��ل ا����ون ,��م �رض ا�
����ت ا����1! �ن �
  .ا&,���رة ا��� ����ن ���ت ا� �ل، �ن 2-ل ذ�ر ا���رارات، و ا��,ب


	: أو��   �ت ا���ل �رض ا������ت ا������

�ن ��ك  أ�واع��ذا +�ل؟ و +د ا���دت ھذه ا�درا,! ��7 �دة  ,ؤال��1ب ھذه ا����ت ��7 
 ا.�-��!���ت ا��و�وع، ھ� ��! ا��,�	!، ��! ا��و+� و ��! ا���دة : ا����ت و ھ�

  .ا��� ورة

  

  

                                                           
∗1

  .�24	��ل ا��	�وى �� 
	وث ا.�-م، �ر�1 ,�
ق،ص: �	�د �
د ا���1د  
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	� ا������ -1 
 ":ا����"����   - أ

 ����� �� ��  :ا,����+ ا���( ا�*()' �� ا�&%ول " ا�#�" "�زت ����� ھ�ه ا��
��  ):1(ر��ا���ول �� �

	� ا������  �����  :"ا����" ���ارات 

  
                                  �  ا��/�ار وا��-

    ا�*-��0
  %ا��-�  ا��/�ار

  80  117.47  4-��0 ا���3و12
  20  839.53  و:%ت إنو ا��7(�4ت ا�*���6  ا,5/�ل4-��0 ا��(ر و 

  100  957  ا�*&*(ع

 7²=: �(0%ةا

Note : due to rounding, total percentages to do note equal 100%
∗

 

 أنا�ذي �و�G ��رارات ����ر ��! ا��,�	! ) 1(ر+م 2-ل ا�1دول��
�ن �ن 
!��	�ت و ��ف ��	! ��و�وع  4�,�	! 
�Hت +را
!  إ1������2ت " ا�2
ر"�	��

 !	�,�
وھ� �,�	! �
�رة �دل ��7 اھ���م �	��!  ،²,م 957ا�$1رة �Iر ا� ر��! 


$ذا ا��و�وع" ا�2
ر".  


!  ا. ��لو +د وردت �,�	! ا,�2دام ا��ور و ,�
�ن ا��,�	!   %20و ا�ر,و��ت 


�� �#�دل ��	! �"ر�
� ��ل ���ر  أي، ا.1����! !���$��، ��� �دل ��7 اھ���م ا��	�
 أ,���بو ر,و��ت  ��#ددة ��وع �ن  وأ ��ل
�د��م ا���وص 
#��و�ن �
�رة و �ور 

  ا��� �و��= ا��	��! �$ذا ا��و�وع ا%ھ��! إ�ط��=ا��و�وع و  إ
راز

  

                                                           
∗
�K �رة �"د ا,�2دم ا�
�	ث ا��"ر�ب ا.	���� ا�ذي �ؤول إ�7 ا�#دد ا��	�G، وذ�ك 
Hرض ,ر�! و و�وح د&�!  


ب ا��"ر�ب �1�وع,
ا��,ب ا���و�! &  ا%ر+�م، و ھ� طر�"! أ�
	ت �#��د ���$� �د�د ا��دارس ا%ور
�! و ا%�ر���!، 
  :�,�وي ��= 

 Note : due to rounding, total percentages to do note equal 100%∗ 

 : ا�*�:<

(Realibity. Validity and fairness of class room assessment), published by : the north centrel 
regional education laboratory .USA 2003. 
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��   - ب��" WATANEL :" 
 ����� �� ��  :ا,����+ ا���( ا�*()' �� ا�&%ول " ا�(ط1""�زت ����� ھ�ه ا��

  
�� ) : 2(ا���ول ر���� �

	� ا������  �������ارات � "EL WATAN"  

                                  �  ا��/�ار وا��-
  ا�*-��0

  %ا��-�  ا��/�ار

  84  628.29  4-��0 ا���3و12
  16  422.29  و:%ت إنو ا��7(�4ت ا�*���6  ا,5/�ل4-��0 ا��(ر و 

  100  1047.58  ا�*&*(ع

  ²,م: ا�و	دة

ا��,�	!  أنا�ذي �و�G ��رارات ����ر ��! ا��,�	! ) 2(ر+م 2-ل ا�1دول��
�ن �ن 

 أ�$� أي ²,م 1047.58�و�وع ا�$1رة �Iر ا� ر��! ھ�  ت�و������واد ا���  ا.1����!
  .�ن ��	��ن و ��ف ��و�وع ا�$1رة �Iر ا� ر��!  أ��ر��2ت 

 �و��G اھ�*��4 ����(ص DEل ���EL WATAN " �C3" �����  أنو 2%ل ذ�@ 
��ة ��3دل �����,  14 1��G، " ا����H"�*()(ع K �0�-4 �G� L��E���*:4-��0  أ

  .ا,5/�ل�= �G*� ا��(ر و ا��7(�4ت و  أ��Gو ��64��KM"  141�����  �*K ، N%ر 
"�N�� 1 ا�%را�7 0(ل �-P ظG(ر ھ�ه ا���� ��+  ا���و �Hت أھ=و 2*/1 ا�3�7اض 

  :ا,����ي Q�()2 ا�&%ول ا���( ا
  

  :"��� ا��#�ر"� �!���� 
	� ا������) : 3(ا���ول ر��
=Hا��  Nا���  

��  ����� ا��
�  ا�(ط1  ا�#

  %63  %79  4-��0 ا���3و12  1
  16%  %20  و:%ت إنو ا��7(�4ت ا�*���6  ا,5/�ل4-��0 ا��(ر و   2

6875  4218  2658  
100  61  39  

  
=Hل ا�&%ول رDE 14 1��� ا�*-��2)3 ( �0�� ا�*�6ر�� �����3 -�" S�3�*أنا�  �����

"�N3(  Q���E �4()(ع ا�G&�ة V�� ا���U�� 4-��0 ��6رب *L��E � "ا�#
 �����"EL WATAN   " ا ا�*()(ع، 4*� 2%ل�Gأن�  �����"���C3 اھ�*��4 " ا�#

 ����� 14 �Kا�(ط1"ا "" S�3�2 �*��  .&�ة ا�-�G�2()(ع ا�*
 ����� L��E"EL WATAN " �0�-469%  �G�0�-4 14����*:Wا  L��E
��ة ����3وK �0�-42 أن4*� 2%ل ��+  ا��7(�4تو  ا,5/�ل1 ا����-�� و ا��(ر و  �����
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"EL WATAN " +3-� X+إ"�از إ�  Q�3"��*" ���/� �" Q" ھ�*�مXا ا�*()(ع و ا�ھ
�ر�2Eإ  'Z�2 1�0 �� ، [6� أ4�4()(ع ا�G&�ة ا�-�W  ،�2"�از�-3+ " ا�#�"�����  أن

4-��0 ا���3و12 ا��*G�%�2 و ا�*�4%6 ��G �3% �\��ة :%ا �� ���K ا�������1 �64ر�� "*-��0 
�� ا�*-��0 ا,�Eىا�*#��� ������3 � 14.  


	� ا��%�$ -2: 
 %3� �G�14 ا����ت ا���  أH)4 Q" %�62�Z2< ا����� ا��� �= �� �G�Z4 �U*(ن ا�*%روس، 

  .ا��-�� �/� 4()(ع 14 ا�*()(��ت ا�#�)�3 ������� ا,ھ*���-��% �� ا���3ف ��+ 
  :ا,��و 2*/1 ��ض ا������ ا������ ا�/*� ا�#�ص "G�ه ا���� ��+ ا���( 


 -أ���  ": ا���ر" 

ورد �و�وع ا�$1رة �Iر ا� ر��! 
 �ل ����وت �� 1��� ا���	�ت ا��� ا���دت 
  :ا%���#���ر �$ذه ا����ت و ھو �� �
رزه ا�1دول 

��): 4(&�ول ر�� �� �

	� ا��%�$  �����  ":ا����" ���ارات 

�  ا��/�ار و ا��-
>H)*ا�  

  %ا��-�  ا��/�ار

  %29  5  +و�ا,ا����� 
���E53  9  ا�����ت ا�%ا%  

  %18  3  ا,E��ةا�����ت 
  %100  17  ا�*&*(ع

  

��! ا��و) 4(��
�ن �ن 2-ل ا�1دول ر+م
+� و ����رھ� �� 1ر�دة ا�2
ر أن  و ا��2ص 

 !	�
!  05 7و�ا%�و�وع ا�$1رة �Iر ا� ر��! ورد �� ا��,�

���� ورد  %29�رات 

09  !
,�
  . ا%2رىو ���$� ��  %53�رات �� ا���	�ت ا�دا��2! 

 %�$��$�م 
�و�وع ا�$1رة �Iر ا� ر��! 
�ورة وا�	! " ا�2
ر"�	��!  أنو �دل ذ�ك 
 !	�
! �ر��#! �� ا��,�

رة 7و�ا%�در1= �#� !
,�
�� ا���	�ت ا�و,ط7  ،��� �در1= 

 !��م �رد ���را �� ��	!  %�=�و�وع ا�$1رة �و�و�� دو��� " ا�2
ر"،و& �#�
ر �	�
  .ا�دو��! ا2%
�ر
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  -ب��� "WATANEL :"  

  :ا%����7 ا��	و ا��و�G �� ا�1دول " ا�وطن"ورد �و�وع �� ��	�ت 

��): 5(&�ول ر�� �� �

	� ا��%�$  �������ارات � "EL WATAN:"  
�  ا��/�ار و ا��-

>H)*ا�  
  %ا��-�   ا��/�ار

  14  02  +و�ا,ا����� 
���E72  10  ا�����ت ا�%ا  

  14  02  ا,E��ةا�����ت 
  100  14  ا�*&*(ع

  

ان " EL WATAN"ا��2ص 
#���ر ��! ا��و+� �� �	��!) 5(ا�1دول ر+م ��
ن �ن 2-ل 

 !
,�

! و��ر��ن �� ا���	! ا% % 72�و�وع ا�$1رة �Iر ا� ر��! ,�
و ���$� 714% 

  �� !
  . ا%�2رة ا���	!�� Iدد ا��رات و ا��,

�!  أنو �دل ذ�ك �	�"el watan " !�#ط���ر ا� ر��! أھ�I وع ا�$1رة��	دث  ��و

�	�ت ا�	دث %�$�� �� �
��I =1در����وط�� و ��س  ،  �

ره �و�و�� ذات ط��#�
�� ا���	!  أ	����دو��، و �م �$�ل ھذه ا�1ر�دة �و�وع ا�$1رة ا�,ر�!، 	�ث ورد 

  . ا%�2رة7 و ا���	! و�ا%

ر ����ر ا���! ��7 ا��	و 
�ن ا�درا,! 	ول �,ب ظ$و ا��رو +�ت أھمو ���ن ا,�#راض 
  :ا%���و�	= ا�1دول  ا�ذي

  "�' ا��#�ر"� �!���� 
	� ا��%�$): 6(&�ول ر�� 
=Hا��  Nا���  

��  ����� ا��
�  ا�(ط1  ا�#

1  ���E62  %70  ا�����ت ا�%ا%  
  %14  %12  ا,�Eىا�����ت   2
  %14  %18  ا�����ت ا,E��ة  3

  
=Hل ا�&%ول رDE 14 1��2)6 ( P-���" و ا�#�ص ��� ا�*(H<،ان ا�*���ا�*�6ر�� �����3 

�� ����� و�ا, ����Uا� ��V ة�&Gر 4()(ع ا�)Gظ P-� ��0 14 + "�ھ� " ا�#
 �-�" ���Eا, %70ا����� ا�%ا ���� ��+ و ورد �� ا�*��� و�0�� ظ�G 4()(ع 

 ����� ��+ ھ� و���L ا��-� ا��� اL��0 ا�*��� ا,K،و "EL WATAN"ا������ 
  ،و ھ� ��(ق �-� ����� ا�#�  EL WATAN "62%"ا��%ث �� ����� ����ت 
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 �Gb2 1�0 �� ����تا�*()(ع ��  ا�������1 إدراجھ��ك ��6ر"� �� ا��-P "�1  أن
�رE,ا�(ط���  ا��K14 ����ت ا�%و��� أ.  

�� ا�������1 ھ��ك  إن ا,ر�Hمو �%ل ھ�ه  ����Uا� ��V ة�&Gھ�*�م "*()(ع ا�Xا �� ��2��
 �4 ���V ا ا�*()(ع�G�ا�*%رو�7�1 14 0�� ا�*(H< ا��ي G� Q���#� =�2�ا ا�*()(ع، 

�� ا����� ا, �Gb2و� ����� �� + "��� " ا�# �Gb2 �4 ���V تو����  ��ا��%ث 
 ����� "el watan" �*K ،2%ل ��+  أن ��ھ��ك �(ع 14 ��6رب ف "6�� ����� ھ�ه ا��

  .وظ��� أو"����ره 4()(�� دو���  �أ0���و:(د �N���� Q"�U ا�*()(ع 

	� "%ع ا���دة  -3�+,� :ا���.%رة ا-

�6(م " ,�U��G�� ھ�ه ا���� ��6(ا�P ا����� ا�*-��4%# �� ��U ا�*4�Z�1 ا�#�)�3 ������� 
 1�" �Hا�*(اد  ا,5/�ل��+ ا���� �G" 4��ا�*#���� ا��� �6%مD�Wف " اD�EXا �32 ��0 ،

ا�*/��� ا��� �G" +b�2 ا�*()(ع ا�*�U(ر، و 2*/1 ��ض ا������ ا�*��6�3  أو�1 ا�6�*� 
 �*K ��  :G"��M2�ه ا��

 ": ا����" ����   - أ
 ��و H(ا�P ����� "�زت ���  أ5/�ل�� " ا�#�" �= ��U ا�*4�Z�1 ا�#�)�3 ������� 

 :ا,��ا���( ا�*()' �� ا�&%ول 

	� "%ع ا���دة ) : 6(ا���ول ر�� �������ارات ��+,�ا���.%رة 
�   ا-

 ��  ":ا����" ��
�  �/�ار و ا��-
��  ����� ا��

  %ا��-�   ا��/�ار

  46  06  ا�#� ا�����
  23  02  ا��2(ر��ج

  08  01  ا���2�6 ا�����
  00  00  ا��%�2 ا�����
  23  03  ا�*�6ل ا�����

  100  12  ا�*&*(ع
  

=Hل :%ول رDE 14 e0D2)6 ( ع ا�*�دة)� �����4D�Wا  �����  ��،ان "ا�#�" ا�*�U(رة 
، "��*� ورد %�446ات "�-� H%رھ�  6+ "�/�ار و�ا�#� ا����� ورد �� ا�*��� ا,
2�� 0�1 ورد ر2(ر��ج  %�423ات "�-�  3 "�/�ارا�*�6ل ا����� �� ا�*��� ا������  

  .%8ا���2�6 ا����� �6% ورد �4ة وا0%ة �6] و "�-�  أ�4،  23%"�-�  �4ات
 ��� ��G��4�Z4 =2%6 ��+ ا�# ��K �/U" ���3� �3 ا������ ا����و �f/3 ھ�ه ا��-P ط

ا�Q ھ��ك ظG(را ��*�6ل ا����� اK ،  14 �H*�7*�ت ����� ا�#� إ0%ىا����� و ھ� 
��  ،ا��أي ا�#� ا����� 0�� 32% ا�*�6ل ا����� 14 7*�ت ���
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�� 0�1  ،و �= �G*� ا���2�6 ا����� رV= وروده �4ة وا0%ةL�*أھ  �����"�" ا�#
  .��Gو��� ث��ءأا��%�2 ا����� 

��   - ب�� "EL WATAN :" 
 ��و H(ا�P �����  إ5/�ل�� "  =� "EL WATAN��U ا�*4�Z�1 ا�#�)�3 ������� 
  :ا,��"�زت ��� ا���( ا�*()' �� ا�&%ول 


	� "%ع ا���دة ) : 7(ا���ول ر�� �������ارات ��+,�ا���.%رة 
�   ا-
 ���� "EL WATAN :"  

  
�  �/�ار و ا��-

��  ����� ا��
  %ا��-�   ا��/�ار

  50  08  ا�#� ا�����
  06  01  ا��2(ر��ج

  25  03  ا���2�6 ا�����
  06  01  ا��%�2 ا�����
  13  02  ا�*�6ل ا�����

  100  14  ا�*&*(ع
  

=Hل :%ول رDE 14)7 ( ع ا�*�دة)� �����4D�Wا  �����  �� "ELWATAN"ا�*�U(رة 
و ھ�  %�45046ات "�-� H%رھ�  8+ "�/�ار و�ا�#� ا����� ورد �� ا�*��� ا, إن،

��Kأ  �� �ا�����  ��6�2�*� ورد ا��، ا������ ا�*-��4%# �� ��U ا�*()(ع  ا,�(اع�-
و ا��%�2 ا�����   ورد ر2(ر��ج "��*� %�419ات "�-�  3 "�/�ار�� ا�*��� ا������ 

�  .�K �(ع ورد �4ة وا0%ة �6]  %�46-�و�2 �6%ر ب  "�-
�� و ھ( ا0% " ا�#�" ����� أن��+  ا,ر�Hمو �%ل ھ�ه K �/U" ا����� �E +�� %*�3�

�� 7*�ت ���"�2(ر��ج  إھ*���3��G*% ا���2�6 ا����� "U/� ا�H، دون  أ�K ،�G*� "ا�#���
 14 Q� �4 أھ*��ا����� و  ���E ،و زوا�2ه Q�� N��#4 :(ا� >H�6 �(رة �1 ا�(ا� ��

 �*G4 %32 ي�ا����� ا� S�6ا���  @��K �*G� =� ة ا�-��2، و�&Gع ا�)()*K 4()(ع ��
 Xا ا�*()(ع ا�ھ ���� ھ�ا ا�*()(ع، و �0+ ا��%�2 ا����� رV= ا�X Q 2-�#%م �K��ا 

� =�2 =� Q�14 ط�ف �����ا Qھ��& "�  ".ا�#
"�N�� 1 ا�%را�7 0(ل �-P ظG(ر ����� ھ�ه ا����  ا���و �Hت أھ=و 2*/1 ا�3�7اض 

��Xا�&%ول ا Q�()2 ي�ا���( ا� +��:  
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  ا���' ا��#�ر"� �!���� 
	� ا��%ع ا�/���) : 8(ا���ول ر�� 
  

=Hا��  Nا���  
��  ����� ا��

�  ا�(ط1  ا�#

  %50  %46  ا�#� ا�����   1
  06%  %15  ا��2(ر��ج   2
  %19  %08  ا���2�6 ا�����   3
  %13  %23  ا�*�6ل ا�����   4
  %00  %00  ا�3*(د ا�����  5

  
��21  =Hل ا�&%ول رDE 14)8 ( ع ا�*�دة)� ���و ا�#�ص "���-P ا�*�6ر�� �����3 

��4D�Wرة،  ا)U�*ا����� "%ر:�  إنا� ��� أو�ا�������ن ��3*%ان ��+ P��H ا�# +
�  G*��و���-�" ����Uا� ��V ة�&G446()(ع ا�% "� "ELل  %50و " ��#

WATAN " =Vأن، ر ����� "�ھ� ا�*�3و�� "#���� ا��X*�د ��+ ا�#� "  ا�#
�� ��ض ا�*(ا)�< ا������، MK"�زا�����  Q4ع �2= ا�7#%ا)�Xأن إ �����"EL 

WATAN "L���+ ھ�ا ا��(ع ، 4*� 2%ل ��+ 0&= ا�*���-� ا���  ا,�Eى��3*% ھ�  أ�
L��3��G  أ�� "�  ." EL WATAN" �0+ 14 ا���N ا���ط�6 "���\� ا����-�� " ا�#


! " ا�2
ر"��� ا���زت,�
�� ا��ر�
! ا�����! 
#د ا�2
ر  23%
�,�2دام �وع ا��"�ل 

،و ھو �#رف �� ا�رأيا��	��، و�#د ��رة ا,�2دام ا��"�ل ا��	�� �ن ,��ت �	��! 
�ن ,��,! ا��	��!، و�ن  ��� را��	��! ا��� �#
ر 
 �ل  ا%داة 
�M= ا.�-��!ا�,�	! 

ا��و��! ا��1ر�! ، ��� ورد ا��"ر�ر ا��	�� �� ا��ر�
!  	داثا% ��
#ض ���
$�  آراء
 !
,�
�!  %19ا�����! �	� �� ��
#د ا�2
ر ا��	"EL WATAN" م��ؤ ر �ن اھ��وھو ،


$ذا ا��وع، �� 	�ن  !�ھذا ا��"ر�ر ا��	�� ورد �� ا��ر�
! ا�را
#! ��  أنا��	�
!�
#د ا�2
ر و ا��"�ل و ا�ر�
ور��ج" ا�2
ر"�	�.  

 !
,�
، ��� �دل ��7 ,#� "ا�2
ر"�� �	��!  %15ورد ا�ر�
ور��ج �� ا��ر�
! ا�����! 

  .انھذه ا�1ر�دة ��Hط�! ا��وا��� �� ا���د

 !���  ا��	��ا�	د�ث، ا��	"�ق و ا�#�ود  أ�واع أھ��ت+د " ا�2
ر"وا��-	ظ �� �	�
ا�#�ود ا��	��، وھذا �= �
ررات ,��م " ELWATAN" أھ��تا�ظ�ھرة، ���  �ول��

  .�ر�$� و �	���$� &	"�
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  :ا��"�ون�
	�ت  ا�������رض ا������ت :  ����

 �ول���؟ ��� ا����ت ا��� ...��ذا ��ب  أو؟ ..��ذا +�ل: �ن ا�,ؤال ا����ون��1ب ���ت 
�ن ا����ت  أ�واعو ا��#��� ا��� �	�و�$� ، ��� � �ل 
دورھ� �دة  ا%���رو  ا����ون��دة 

�ن ا������ن ا��� �در,$� و �	��$�، و+د ا���دت ھذه  ا�
�	ث�,�2ر1$�  أنا��� ���ن 
���ت ا����ون، ���ت ا&��1ه، ���ت ا���در، :����ت وھ��ن ��ك ا أ�واعا�درا,! ��7 �دة 

=
  .وذ�ك 	,ب ط
�#! ا����ون ا��#��� و ا������ن ا���#�"! 


	�ت ا��%0%ع -1: 

�ن ا�,ؤال ��7 ��ذا �دور �و�وع ا��	�وى و  ا.�1
!ذا ا��وع �ن ا����ت ا�ذي �,�$دف ھ
 �ول	�"د  �ول	ا��� ورة، و�ذ�ك  ا.�-��!���د �� ا�� ف �ن �را�ز ا&ھ���م �� ا��واد 

ا��2ص ���	��ل،  ا����ونا�
�	ث ا,�2راج �1�و�! �ن ا����ت و ����رھ� ���� 7 �� 
 ���� �$�  :���Mو ھ� ا��� ,�,�#ر


	� "%ع ا��%0%ع 1-1: 
 أو�Kن ا�*()(ع ا�*%روس ذا ط�"< 7���7،ا��4،ا���Hدي، ا:�*���  إذاوھ� �%ل �*�  

 ��  .ا�i...ث�6
 ":ا����"����   - أ

 ����� �� ��  :��+ ا���( ا�*()' �� ا�&%ول ا��X" ا�#�""�زت ����� ھ�ه ا��
 

�� ): 9(ا���ول ر���� �

	� "%ع ا��%0%ع  ����� "ا����"���ارات 

��  ا��/�ار و ا��
  �(ع ا�*()(ع

  %ا��-�  ا��/�ار

�7��7  06  40  
  32  05  ا��4

��)��H  01  07  
  07  01  ا:�*���
  07  01  ا���Hدي

��  07  01  ث�6
  100  15  ا�*&*(ع

  

�2�DE 14 1ل =H9(ا�&%ول ر( ����� ���� �(ع ا�*()(ع �ا�*�S�3 "�/�ارات ����� 
"��4ات "�(ع 7���7،  06+ و�4()(ع ا�G&�ة V�� ا���U�� ورد �� ا�*��� ا, أن" ا�#

�  أي-�"40% ��، و �3% ھ�ه ا��-K,ا�*()(ع، ا ��� ����� 1�" 14  
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�� 0�1 ورد �K 14 ا��(ع 33%"�-�  إي،  05�� �4 ورد ا�*()(ع "�(ع ا��4 �4ات ،
 �-�" [6�  .�/� �(ع %07اX:�*���، ا��6�(��، ا���HXدي، ا���6�� و ا���� �4ة وا%0 

�3� 4()(ع ا�G&�ة V�� ا���U�� ظ�ھ�ة ذات "3% " ا�#�"�����  إن ا,ر�Hمو �%ل ھ�ه �
 �7��7X12   ث= "3% ا��4أو�G� �3���*ا� P-ل ا��DE 14 @ذ� �G، و ظ���ر:� ا��6%"

�3� ھ�ا ا�*()(ع ا:�*���� � Xأوا�12���3، و  ����� �*G� =� 1�0 �� ،D�4 ���ث�6
"��= �G*�  أ�14�G زوا�Q�  ��0 ،����#4 �2و���:��P 14 :(ا�P ا�*()(ع، 0��  إي" ا�#

وھ( 32� �1 �(ع 14 ا��(ازن �� :(ا�P  ا�&��P اX:�*��� و ا���6�� و ا���� ��*()(ع،
����� Q" =-�� ي�ا�*()(ع، ا�"�  4()(ع ا�G&�ة ا�-��2 �ول���� " ا�#

��   - ب��"EL WATAN:" 

 !��	� �� !��
رزت ����ر ھذه ا�"EL WATAN" ا�1دول �� G���7 ا��	و ا��و
 :ا%��

 EL"��رارات ����ر ��! �وع ا��و�وع �� �	��! ): 10(ا�1دول ر+م
WATAN" 

��  ا��/�ار و ا��
  �(ع ا�*()(ع

  %ا��-�  ا��/�ار

�7��7  06  32  
  37  07  ا��4

��)��H  03  16  
  05  01  ا:�*���
  00  00  ا���Hدي

��  10  02  ث�6
  100  19  ا�*&*(ع

 
  

=Hل ا�&%ول رDE 14)10( 1��� �(ع ا�*()(ع، �2������   أنا�#�ص "�/�ارات ����� 
"EL WATAN "و����L  ا��4 0�� ورد P��: 14 07ا�*()(ع  �، و %�437ات "�-

 14 �-� �K(اعھ� ا�ى ا,�E,0��  أ�4، ا ���ا��� �ا�&��P ا�-���7 �6% ورد �� ا�*��
�� ا�*��� ا������ "�/�ار %�432ات "�-�  �06/�ر  ���)��H 03، "��*� ورد ا�*()(ع 

 ��� و ��� ا�*()(ع �: 14�P ث�6 �ول��K*�  %�416ات "�-���4  �، و �4ة 11%"�-
 �  .ا�*()(ع �: 14�P ا���Hدي �ول��2، و �= %06وا0%ة ��: 14 [6�P ا:�*��� "�-

 أ�4����3� ظ�ھ�ة ا�G&�ة V�� ا�EL WATAN " ����U"�����  أن4*� 2%ل ��+ 
���bھ�ة  أنا�*�3و)�  ا,ر�Hم+ و 7��7�� "��%ر:� ا������، K*� ظDE 14 �Gل و�"��%ر:� ا,
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 �*G� ن�K و ا���� ��� �G�ه ا������، و �0+ ا�&��P ا���6-���" ��)��H P��:��6��+  ا,7
ا��-�ؤل ؟ ، و 7��= ����� ھ�ه ا���6ط  إ�+2%�(  أ�4ا�&��P اX:�*��� و ا���HXدي،و ھ( 

�� ����� ����� ا�%را�7 �60X.  
"�N�� 1 ا�%را�7 0(ل ظG(ر ����� ھ�ه ا���� ��+  ا���و �Hت أھ=و 2*/1 ا�3�7اض 

  :ا,��ا���( ا��ي Q�()2 ا�&%ول 
  

 ا���' ا��#�ر"� �!���� 
	� "%ع ا��%0%ع): 11(&�ول ر�� 

=Hا��  ��  ا��/�ار و ا��
  �(ع ا�*()(ع

  %ا��-�  ا��/�ار

1  �7��7  40%  32%  
  %37  %32  ا��4  2
3  ��)��H  07%  16%  
  %05  %07  ا:�*���  4
  %05  %07  ا���Hدي  5
6  ���  %10  %07  ث�6�� و 

  

! ا��"�ر�! �#��) 11(��
�ن �ن 2-ل ا�1دول ر+م ,�
ر ��! �وع ا��و�وع ان �ا��2ص 


! و��	��! ا�2
ر �#�
ر �و�وع ا�$1رة �و�و�� ,��,�� 
��در1! ا%,�
، و 740% 


!  ا���� 
در1!,�
�!  إنو��ن ا���Hب ��و�� ، %33ا+ل �	�� !
,���
�و�وع ا�$1رة 

�!  أنا�2
ر �و�وع ,��,� ا���، و رIم �	�"El watan " ��,��, وع�
ر ا��و�#�


!  أ��ر�ن ��1ب ا��� 
در1!  �=�و��� أ�$� إ&ا���� �ذ�ك ، ,�
، و,��,�� 
در1! ا+ل 37%

 !
,�
32%.  

 !�، ���� �م 16%,
! ا�"��و�� ��ظ�ھرة 	�ث ورد 
�ا�
#د " El watan"و �م ���1ھل �	�

 !���د  أھ��!ا���1ب ا��"��� و ا���� ��ن �=  أن�
�رة، ���  أھ��!" ا�2
ر"�#ره �	�
 !��	�"El watan  " !
,�
11%  !��	�
ا��و�وع �ن  ت�و���ا��� " ا�2
ر"�"�ر�! 


!  أي��1ب �"��� ��� 
در1! ا+ل ,�
07% !� أھ��! أ�!" El watan"، ��� �م �#ط� �	�
  .����1ب ا&+���دي ��ظ�ھرة، 	�ث ا�= �م �رد ����� �� ���! ا�درا,!
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 ) : 12(ا�%دول ر$م 	
� ا��%رة '�ر ا��ر��  أ&��ب��رارات ����ر ا�
	�ت ا�
ر��

 
���  "ا���ر"*( 

  ا��/�ار و ا��-�  ا����ت ا������
  ����� ا����ت ا������

  %ا��-�  ا��/�ار

  أ���6�3�4 "%ون 

�K�U4  34  03  أ�4��7��7�� و  
  �K�U4  01  11 ا:�*���� و ������
  11  01  ا�#��ض 4-�(ى ا���3�Cت

�U�3*#��ض 4-�(ى ا��22  02  ا���6 و ا  
��ص ا�3*� l6� و ���C  22  02  ا�

  100  09  ا�*&*(ع

  ذا��� أ7�ب

>Hوب 14 ا�(ا�G14  01  ا�  
  14  01  ا�����f و ا�*���Kة
  14  01  ا��� �1 ا�3*�

�Gر "����3= �Xا�Emمو ا�-�3 وراء  اD0,30  02  ا  
�� ا�G&�ة �V14  01  ا��  

  14  01  ا��� �1 ا�6�7Xار ا���-�
  74  07  ا�*&*(ع

  

ا�$1رة �Iر  أ,
�ب����ر ا����ت ا��ر��! ���!  ا���#�"! 
��رارات ���ن �رض ا�
����ت
!�  :��%��" ا�2
ر"ا� ر��! �� �	�

-  �	
 :ا7�2ا��6!5#� �4ون  ا��12ب
، و ھ� �� 64%�4 %�434ات "�-�  03 ا,���� دول  ا,�4��وردت ا�*�K�U ا�-��7�� و 

� ������  ا,7�ب-���" ����Uا� ��V ة�&G�� �2دn*ا�"�"��3(ا�4 ا��Cردة، و ا�*-*�ة " ا�#
 14 �K 0�1 وردت ����ص ( و ) ا�*K �U�3*-�(ىا���6 و ا�#��ض ( l6� و ���Cا�

0�� �/�رت �K  ا,��ا�*nدG�� �2&�ة �� "�%ان  ا,7�ب�� ا�*��� ا������ 14 ) ا�3*�
 �*G�4 وا0%ة���4  �و ) ا�*�K�U اX:�*���� و ا����3��(، �� 0�1 وردت 22%"�-

V�� ا���U�� ا�*nدG�� �2&�ة  ا,7�ب�� ا�*��� ا������ 14 ) ا�#��ض 4-�(ى ا���3�Cت(
 �-�"11%.  

ا�3(ا�4 ا��Cردة و  أھ=14  ا,�4��و ��3� ا�*�K�U ا�-��7�� " ا�#�"و"������ ��ن ����� 
�� ا�G&�ة �� ا�%و��  ���*� �= ، أھ*����*�G:�، ث= ا���6 و ا����C "%ر:� ا�H  ا,����ا�*�-

  ."��\� ��*�K�U ا����3�� و ا�#��ض 4-�(ى ا���3�Cت أھ*���3] 
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-  �	
 :ا�8ا�� ا��12ب
+ "�/�ار ��4�1 و و��� ا�*��� ا, ا,D0م و ا�-�3 وراء  ا�Emورد 7P ا��Gر "����3= 

 ��� 0% ذا�Q ا,7�ب28%  1*( 14"�- �:�G*ا� l#U��" �6�3�*ا�.  

 ) : 13(ا�%دول ر$م 	
� ا��%رة '�ر ا��ر��  أ&��ب��رارات ����ر ا�
	�ت ا�
ر��

 
��� )*"El watan" 

  ا��/�ار و ا��-�  ا����ت ا������
  ����� ا����ت ا������

  %ا��-�  ا��/�ار

  أ���6�3�4 "%ون 

�K�U4  29  02  أ�4��7��7�� و  
  �K�U4  01  14 ا:�*���� و ������
  14  01  ا�#��ض 4-�(ى ا���3�Cت

�U�3*#��ض 4-�(ى ا��29  02  ا���6 و ا  
��ص ا�3*� l6� و ���C  14  01  ا�

  100  07  ا�*&*(ع

  ذا��� أ7�ب

>Hوب 14 ا�(ا�G25  02  ا�  
  00  00  ا�����f و ا�*���Kة
  00  00  ا��� �1 ا�3*�

�Gر "����3= ا�Em و ا�-�3 وراء ا,D0م�X25  02  ا  
�� ا�G&�ة �V38  03  ا��  

  12  01  ا��� �1 ا�6�7Xار ا���-�
  100  08  ا�*&*(ع

  

�! ���ن �رض ا�
����ت �	� �� !�����ت ا��ر��! ���
  :��%��" El watan"ا���#�"! 


	� ا��12ب ا��6!5#� �4ون ا7�2 -: 

�� دول ) ,�وى ا��#� !�ا��"ر و ا�2��ض �(و ) ا�� ��ل ا�,��,�! و ا%���!(وردت 

!  ا%�ل,�
ا��ؤد�! ��$1رة �Iر  ا%,
�ب، وھ� �� �"د�! %29�ر��ن ��ل ��$�� 

  !��	�� !
,���
و ا��,��ة 
��#وا�ل ا�ط�ردة، �� 	�ن وردت �ل " El watan"ا� ر��! 

ا�2��ض �,�وى (و ) ا�� ��ل ا&�1����! و ا�#����!(، )ا�
ط��! و �"ص �رص ا�#�ل( �ن 
 	�ث ��ررت ا%�لا��ؤد�! ��$1رة �� 
�دان  ا%,
�ب�� ا��ر�
! ا�����! �ن ) ا��ط�#�ت


! �ل وا	دة ,�
ا�$1رة �Iر  أ,
�ب، و 
������ ��ن �ن ا
رز %14��$م �رة وا	دة 

 !��	�� !
,���
و�ذا ا��"ر و  ا%���!ھ� ا�� ��ل ا�,��,�! و " El watan"ا� ر��! 
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��  أ2رى ا%,
�ب���$�1ر، �� 	�ن وردت  ا%���!ا�2��ض �,�وى ا��#� ! �� ا�دول 
  .أھ��!ا��ر�
! و ھ� ا+ل 

-  	*  : ا,&��ب ا�ذا��


! �� ا�$1رة �� ا��ر�
! ا%Iب ا�ر

��رار و�ورد , 703  !
,�
�ن  %38�رات و 


�ن  ا%,
�ب��ن 
ا�ذا��! ا���#�"! 
�� 2ص ا��$�1ر �� 	د ذا�=، �� 	�ن ورد �ل �ن ا�,
 �� ا��ر�
! ا�����!) ا%	-مو ا�,#� وراء  ا%2را&�
$�ر 
��#��م (، )ا�$روب �ن ا�وا+�(


!  ن
��رار �ر��,�
) ا�
	ث �ن ا&,�"رار ا���,�(��ل ��$��، 
���� ورد ,
ب  %25و 
 !
,�
ا�����س و (، �� 	�ن �م ��م ذ�ر %��12 ا��ر�
! ا�����! 
��رار �رة وا	دة و 

�! ) ا�
	ث �ن ا�#�ل(و ) ا��	���ة�	�
  ".El watan"�� ا�#��! ا��درو,! 

�!  أنو �دل ذ�ك �	�"El watan "#� ن�ا�$1رة  �� !
Iر ا�ر
ا��ؤد�!  ا%,
�ب أھم�


�ن  ا%	-موراء  ا%2ر��$1رة �Iر ا� ر��!، �م ا�$روب �ن ا�وا+� و ا&�
$�ر 
��#��م 
,�

! �� ا�$1رة، و ا�
	ث �ن ا&,�"رار ا���,� ا+ل Iن ا�ر�!ا+ل ��ن  أھ�ن�

ا�,�
"�ن،  ا�,

�!  أھ��ت���� �	�"El watan " ن�ل �$���� �ث �ن �	
 ا%,
�با�����س و ا��	���ة و ا�
  .ا�ذا��! ��$1رة ا�,ر�!


�ن �	ف ا�درا,! 	ول �,ب ظ$ور ����ر ھذه  ا��رو +�ت أھمو ���ن ا,�#راض 
  :ا%��ا����ت ��7 ا��	و ا�ذل �و�	= ا�1دول 

  أ&��ب ا��%رة '�ر ا��ر��) : 14(ا�%دول ر$م 

  ا��/�ار و ا��-�                                 ا����ت ا������
  ����� ا����ت ا������

  %ا��-�  ا��/�ار

  ا,���6�3�4 "%ون 

�U4K 29  33  أ�4��� 7��7�� و  
  �K�U4  11  14 ا:�*���� و ������
  14  11  ا�#��ض 4-�(ى ا���3�Cت

�U�3*#��ض 4-�(ى ا��29  22  ا���6 و ا  
��ص ا�3*� l6� و ���C  14  22  ا�

  

  أ7�ب ذا���

>Hوب 14 ا�(ا�G25  14  ا�  
  00  14  ا�����f و ا�*���Kة
  00  14  ا��� �1 ا�3*�

�Gر "����3= ا�Em و ا�-�3 وراء ا,D0م�X25  29  ا  
�� ا�G&�ة �V38  14  ا��  

  ا��� �1 ا�6�7Xار ا���-�
  

14  
  

13  
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  !��ا�$1رة �Iر ا� ر��!  أ,
�ب���ن �"�ر�! ا��,ب ا���#�"! 
#���ر ا����ت ا��ر��! �

��%��:  

-  �	
 :ا7�2ا��6!5#� �4ول  ا��12ب
 =Hا�&%ول ر ��ا�*��6�3 "%و��  ا,7�ب��*� DE 14 'Z�2)29 ( l#2ل ا��-P ا�(اردة 

���V= 14 ا���ق 0% �4 "�1 ا�������1 ا�*%رو�7�1 إ�+ا��-P ���4و��  أن ا,��� ،
�� ����4 ظ�ھ�ة  ا,�4��ا�*�K�U ا�-��7�� و  أھ*��ا�������1 ��+  P�� ا�&oا�� �� ا��-

 ،����5 ��V �62�C" ة�&Gا�Xإ �*G�أ  P���� �� ����Eبا�ا�*����� �1 ھ�ا ا����3  ا,7
 ���  .ا�G&�ة V�� ا���U�� أ7�ب14 

 ��0LCأ�  �����"El watan"!��#� !،  أھ�,�وى ا��ض ���1ء  إذ�ظ�ھرة ا��"ر و ا�2
�= " ا�#�"�����  إن، �� 0�1 %29 ا%���!7 �� ا�� ��ل ا�,��,�! و و��� ا��ر�
! ا%

 f�� [3���*ا�-��7�� و  ا,ھ �K�U*ر:� ا�%" �U�3*#��ض 4-�(ى ا��ھ�ة ا���6 و ا�b�
�ا,�4�� �U�3*#��ض 4-�(ى ا��0�� وردت ظ�ھ�ة ا���6 و ا ، ��� ا�*��� ا������ �4-�و�2 

��ص ا�3*� l6� و ���C  .ا��-� 4< ظ�ھ�ة ا�
-  �	
 : ا�8ا�� ا��12ب

 ����  أنا�G&�ة V�� ا�Z�2 ����U'  أ7�بDE 14ل ��ض ا��-P ا�*�6ر�� �����3 Vا��

��
! " El watan"ا��ا��� �� �����  ا,7�ب+ 14 و�ا�G&�ة وردت �� ا�*��� ا, ,�


38%  1�0 ���Gر "����3= ا�Em و ا�-�3 وراء ا,D0م �� " ا�#�"�����  أوردت�Xا
�  ا,7�ب+ 14 "�1 و�ا�*��� ا,-�" ����Uا� ��V ة�&G�� �2دn*ا��� ا��وورد  %29ا� ،

 ��� ا�*��� ا������ "�- P�� �����  %25ھ�ا ا�-"El watan " !
�س ا��,
! و ا��ر��


	�ث  ا%2رىا�ذا��!  ا%,
�ب" ا�2
ر"، و �م �$�ل �	��! ا%ز�!�� ا�$روب �ن ا�وا+� و 
 !
,�
�� 0�1 �@ �(رد �����  %14وردت  ،P7 �/�"El watan " ل و�ث �ن ا�#	
ا�

�رد ا��$�1ر و �ؤد��ن ��

�ن ��#�"�ن 
  .�!ا�$1رة �Iر ا� ر� إ�7ا�����س و ا��	���ة �,
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 ا���در -2	*: 
 ":ا����"����   - أ

 
�� ����� �"�زت ��� ��  :ا,����+ ا���( ا�*()' �� ا�&%ول " ا�#�"� ھ�ه ا��
  


 ) :15(ا�%دول ر$م ���  :"ا���ر"��رارات ����ر *	 ا���در *( 
 

           �  ا��/�ار و ا��-
  ا�*�%ر

   %ا��-�  ا��/�ار 

  52  12  ا�*��ر ا�����
�ءوX�Kت �W04  01  ا  

  09  02  0/(4�(ن و ا�4�(ن  4-�(�(ن
�اء ا�Kد4�(نE  01  04  

  ��ZH  01  04����4در 
  �G4  04  17:�ون V�� ��5�(ن

��)G&4 08  02  ��4در  
  100  23  ا�*&*(ع

  
 =Hل ا�&%ول رDE 14 'Z�2)15 ( ا�*�%ر ��������  إنا��ي �32ض �/�ارات ����� 

"��ر+ 14 "�1 ��4در أو���3*% ��+ ا�*��ر ا����� "%ر:� " ا�#E,ھ�ة  ا�b" �6�3�*ا�
، و �3% %�417ات "�-�  4ا�G&�ة V�� ا���U��، 0�� ورد ا�*�G:�ون V�� ا���U�(ن  

�ر+ ا�*��در ا��� ��G��� %*�3 ا������ �� ا���(ل �� أھ=ھ�ه E,ھ�ة  ا�b" �6�3�*ا�
  .V�� ا���U��  ا�G&�ة

�4ة  ا,�Eى، 0�� وردت ا�*��در ا,�Eى"6�� ا�*��در " ا�#�"و �= ��&�ھ� ����� 
 3�4%دة  و��4(��  ا�#� اL4%#�7 ��4در أن، 4*� 2%ل ��+  ا,�Hوا0%ة ��+ 

��+  أ������K(ل ��+ ا�*�3(�4ت ا�*��b" �6�3ھ�ة ا�G&�ة V�� ا��G�/�،����U ا��*%ت 
 �Gظ �*K،ا�*�ا�7 و ا�*��ر ا����� ��ا�*V 12�:�G��  أن��4درھ� ا�%ا�E�� ا�*�*��� 

 f��" ل ��+ �34(�4ت 0(ل 4()(ع ا�%را�7 و)���� �ا���U��1 ا��*%ت ���G= ا�#
   .ا�*��� 4< ا�*��ر ا�����، و 2%ل ��+ اھ�*�م وا)' 14 ا������ "G�ا ا�*�%ر
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��   - ب��"El watan:" 
�� ����� "�زت  ��  :ا,���� ا�&%ول  ا�*()'  ��+ ا���(" ا�(ط1"����� ھ�ه ا��

�� ):16(&�ول ر�� �� �

	� ا��/�ر  �������ارات �" El watan"  
  

�  ا��/�ار و ا��-
  ا�*�%ر

  %ا��-�  ا��/�ار 

  21  05  ا�*�ا�7 ا�����
  74  01  ا,��ءوX�Kت 

  �G4  01  05:�ون V�� ��5�(ن
  100  07  ا�*&*(ع

  
 =Hل ا�&%ول رDE 14 1��� ا�*�%ر ) �2)16� El"�����  أنا�*�S�3 "�/�ارات ����� 

watan  ",ا �  . %�421ات "�-�  5+ "�/�ار و���3*% ��+ ا�*�ا�7 ا����� �� ا�*��
P ظG(ر ����� ھ�ه -"�N�� 1 ا�%را�7 0(ل � ا���و �Hت أھ=و 2*/1 ا�3�7اض 

  :ا,��ا���� ��+ ا���( ا��ي Q�()2 ا�&%ول 
  "�' ا��#�ر"� �!���� 
	� ا��/�ر):71(&�ول ر�� 

  
Nا���  

  ا�*�%ر
�  ا�(ط1  ا�#

  %21  % 31  ا�*�ا�7 ا�����
  %04  %04  ا,��ءوX�Kت 

�اء Eد2*�(ن�K04  %04  أ%  
����ZH 04  %04  ��4در%  

  �G4  17%  04%:�ون V�� ��5�(ن
  %04  %04  4(اط�(ن ��د2(ن
��)G&4 29  %04  ��4در%  

  
=Hل ا�&%ول رDE 14 'Z�2)17 ( ا�*�%ر ��������  أنا�*�P-���" S�3 ا�*�6ر�� �����3 

"���ة ��+ ا�*�ا�7 ا����� �� ا���(ل ��+ " ا�#K �:ر��3*% "%ر�E,ا�*��6�3  ا
 �-�" ����Uا� ��V ة�&G��"31% ����� %*�3� 1�0 �� ،"El watan  "*ا�7 ��+ ا��

�ر�� ا�6�7ء ا����� E��5��  إ ��V ة�&Gا� �-�"21%.  
 e0D2 �*Kأن  �����"��� ا�*��در ا�*��b��" �6�3ھ�ة، DE 14ل " ا�# >Hا)�� �2�H L��K

 �، و ھ( ا�*�%ر ا��ي %17ا��X*�د ��+ ا�*V 12�:�G�� ا�K 1����U*�%ر ���� "�-
 ����� Q��� ا��*%ت"El watan " Q�-� �*" ���/" �H04"%ر:� ا%. 
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  :9,�� ا��/7

32� �1 4%ى  أنو ا��-P و ا��/�ارات ا�(اردة ��Q  ا,ر�Hمھ�ا ا���� DE 14ل �K  �ول0
اD�EXف و ا���12 ا��ي "�ز "�1 ا���N ا�*#��رة ��%را�7 �� �G�&��34 �*()(ع ا�G&�ة 

ا�*�S�3 "�3ض ا�����ت ا�*�U��" �6�3/� و ا�*Z*(ن  ولV�� ا���U��، و �*1 ا�*�� ا,
  .ا,ر�Hما�*(:(د "�1 ��@ ا��6��6 و ا�*�-�ة ����12  اW"�3د إ��Cء"o:�� +6ا �1 

 إ"�از���@ رoK ا�*�� ا����� ا�*�S�3 "����� ا������ ا�*�U��" �6�3/� و ا�*Z*(ن ��+ 
ا������ �� ا�/p3" 1� NU ا�&(ا�P و اXھ�*��4ت ا��� 2/(ن ��ض ا�����ت H%  أھ*��

��64% ا�*��7 و  ا����7ج4< �4ا��ة ���� ا�*()(��� ��  ،إ��o&��G �1 ا�(�(ل 
 14 ����� �K �3�����4�Z4 N�1 ا�����7 ا�#�)�3 ������� ��3 �#�(��� و ط

  .ع ا�*���3ا���N ا�*#��رة، و ا�&�ھ�G ا��3م ��( ا�*()(

�1 14 وراء ذ�@ ا����%ة ا��� 2*/1 � �*Kت ا�/*�� و  أن�����G66�2 ا��/��4 "�1 ��ض ا�
 S�3�*ا����� ا� ���� ا�* �G�6 وذ�@ �4 ظ�Hا�#�وج "�����7:�ت ���4 د ������� ا������ 

 �� P�&�� �7ا��4�3 ��%را �������"��E,ه ا�%را7 ا�ا�2 ھ%" ��  .� �1 �-�ؤXت ا�*�Cو�0 

  
  
  
  
  
  
  

  

 
  
  




 	� ا���ا�����
 ا����	
 ا��ط��
 ���ھ�ة ا����ة ��� ا������ 

 
ا����رة): 01(ا	���ق ر�م   

 

 

�����ت ���� ��	و���ق ��ل ا	درا��: او�   

 ا�م ا	����� 

 ��ر�� ا	�دور 

 ر�م ا	�دد 

 

��ت ا	����� ��	��ل و  :������: ھ�و����را	  

ا	�����                 

                  

 

ا	�و�!                

        

 

ا	���ورة ا	��دة ا��"���               

          

 

��ت ا	����� ��	�%�ون ة ����رھ�: ��	���:ا	  

��ت ا	�و%وع .1': 
  

 :�وع ا	�و%وع - 1
  

 ا���رة ���ل ا	�%�ون

1 

2 

3 

4 

5 8 7 6 9 

10 

11 14 13 12 15 16 

18 21 20 19 22 23 

17 

25 

26 31 30 29 28 27 

24




 	� ا���ا�����
 ا����	
 ا��ط��
 ���ھ�ة ا����ة ��� ا������ 

 
   :ا���ب ا	*(رة )�ر ا	�ر��� - 2

:ا	����� �دون  ا��ل أ���ب -2-1                    

 

 

:ا	ذا�� أ���ب -2-2                     

 

 

  :ا	��ول ا	��ر�� - 3

 

                   

III.  در��� ا	�':  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

33 37 36 35 34 

48 

49 53 52 51 50 54 

63 

64 68 67 66 65 69 

86 

87 91 90 89 88 92 

96 95 94 

93 




 	� ا���ا�����
 ا����	
 ا��ط��
 ���ھ�ة ا����ة ��� ا������ 

 
 

 د	�ل ا����رة

�ون ھذا ا	د	�ل �ن ار��� ا���م ا����� ھ.�:  

ا	�����ت ا	���� ��	و���ق ��ل ا	درا��  أو�  

:��ث ان  

).ا	و��%� ��ل ا	درا��( ا�م ا	$ر�دة إ	!� �ر ) 1(ا	���ط�ل ر�م-  

. ��ر�� �دور ا	�دد ا	����ر إ	!� �ر ) 2(ا	���ط�ل ر�م-  

  .ر�م ا	�دد ا	��در �ن ا	$ر�دة ��ل ا	درا�� إ	!� ر ) 3(ا	���ط�ل ر�م-

:��	 (ل و )���رھ������ت ���&%� ا	���ت : �����  

 إ	!) 16( إ	!) 11(���ل *�� ا	����� و � �ر ا	�ر���ت �ن ) 4(ا	دا�رة ر�م -
����� ا	���و�ن /����� ا	�%د��/	&�ص ا,$��	��ا	����� ( ھ+)���رھ� و 

 )و$دت أن����� ا	�ور ا	�ر*%� /����� ا	���و�ن ا	��.�د��/ا	ر�����
- � إ	!) 11(*+ ��ن � �ر ا	�ر���ت �ن ) ا	����(���ل *�� ا	�و�0) 10(ما	دا�رة ر

ا	����ت /����ت ا	�دث/ا1و	!ا	���� (:)���رھ� و ھ+  إ	!)16(
 ).ا��1رةا	���� /ا	����ت ا	دو	��/ا	وط��� ا���1ر����ت /ا	دا�&��

ا	�� ورة،*+ ��ن � �ر ا	�ر���ت  ا,)3������ل *�� �وع ا	��دة ) 17(ا	دا�رة ر�م  -
/ �د�ث/�رر�%/��ر ()���رھ� و ھ+ )&! ا	�وا	+ إ	!) 24( إ	!) 18(�ن 
 ).ر�وم (�ر�(��ور��/)�ود/��%�ق/�%�ل

  :�����ت ���&%� ا	���ت ��	�5�ون و )���رھ�: ��	��

��ت ا	�و%وع - 1': 
ا	! ) 25(*�� �وع ا	�و5وع ا�� ا	�ر���ت ا	�ر��� �ن  إ	!) 25(� ر ا	دا�رة ر�م -

+ ���ل )���ر ھذه ا	��� و ھ+ *.) 31(
 ) �%�*+ و *�+/ا����دي/ا$���)+/���و�+/ا��+/����+(ا	+	�وا()&!

��ت ا���ب ا	*(رة )�ر ا	�ر��� - 1': 

*�� ا����ب ا	���&%� �دول ا��ل ا�� ا	�ر���ت ا	�ر��� �ن  إ	!� �ر ) 32(ا	دا�رة ر�م
� �(ل / � �(ل ������ و ا����( *+ )���ر ھذه ا	��� و ھ+ ا	�وا	+) 37( إ	!) 33(




 	� ا���ا�����
 ا����	
 ا��ط��
 ���ھ�ة ا����ة ��� ا������ 

 
/ ا	�ط�	� و �%ص *رص ا	��ل/ ا	�%ر و ا����ض ���وى ا	��� � / ا$���)�� و )��&��

  . ) ا����ض ���وى ا	�ط&��ت

 إ	!) 594 (ا	�ر���ت ا	�ر��� �ن ����ب ا	ذا��� ا�� *�� ا إ	!� �ر ) 48(ا	دا�رة ر�م
.روب �ن ا	/���*س و ا	���(�ةا	 ( )&! ا	�وا	+ و ھ+ *���ل )���ر ھذه ا	��� )56(

0�و  ا?�ر��	��	م  ا��.�ر/  ا	ر<�� *+ ا	.$رة/�=��نا	و�ول /ا	��ث )ن ا	��ل ا	وا
  ) .ا	��ث )ن ا���%رار ا	���+/ا1�3ما	��+ وراء 

�� ا	��ول ا	��ر�� - 3': 
) 69( إ	!) 64(ا	�ر���ت �ن  أ��*�� ا	�&ول ا	�%�ر��  إ	!� �ر ) 63(ا	دا�رة ر�م  - 4

�واد ���و��� و ا$راءات ا���� �ن ( *� �ر ا	! )���ر ھذه ا	��� ھ+ 
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  :المقدمة 

 من مجاعيا أم كان فرديا تتم اليت االنتقال حركة على تعابري تشكل اهلجرة فتئت ما ، البشري التاريخ امتداد على

 .سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا أفضل وضع عن حبثا آخر إىل موقع

 السكاين والرتكيب املنافسة فضروات واخلدمات، السلع تبادل حلرية مالزمة اهلجرة أصبحت العوملة عصر ويف

 55 إىل 29 من للهجرة املصدرة الدول عدد ارتفع الزمن من عقدين خالل ففي فرضا، فرضتها املوارد وفرة وتباين

 .دولة

 داخلية، أو خارجية :اهلجرات أنواع كل وتنطلق توجد ففيها غريها، من أكثر وآثارها باهلجرة العربية املنطقة وتتأثر

 والكفاءات، األدمغة هجرة قانونية، غري أو قانونية مجاعية، أو كانت فردية مؤقتة، أو دائمة إجبارية، أو اختيارية

   ...النساء هجرة الشباب، هجرة
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  :وأهميتها رسة ا الد إشكالية

 السياسية للتقلبات وفقا تسري كانت اهلجرة هذه وأشكال وأهداف أنواع فإن املتوسط ضفيت بني للهجرة وبالنسبة

 العقود يف العامل من املنطقة هذه يف اهلجرة موجات توايل أصبح لكن تلك، أو اجلهة هلذه االقتصادية واملصاحل

 استقبال منطقة ،اجلزائر ومنها إفريقيا مشال دول وأصبحت الشمال، حنو اجلنوب من عمودية بصورة يتم األخرية

 .الدولية للهجرة رسال◌ٕ وا

 اتمع منظمات من عدد اهتمام تشغل شرعية غري بطريقة املتوسط البحر عرب الشباب هجرة قضية وأصبحت

 الدول تؤرق مشكلة الشرعية غري اهلجرة ظاهرة وباتت ، األخرية اآلونة يف واإلقليمية احلكومية واملؤسسات املدين

 . اجلزائر من الشرعيني غري للمهاجرين األول املستقبل تعترب اليت أوروبا دول رسها أ وعلى املهاجرين هلؤالء املستقبلة

 عاكسة مرآة أا أساس على ، الظاهرة ذه االهتمام اجلزائرية اإلعالم وسائل على الزما أصبح املنطلق هذا ومن

 كانت حكومية زئر ا اجل يف املكتوبة الصحافة كانت األمر بادئ ففي ، العام ري أ وال اتمع ومشاكل لقضايا

 واملرئية املسموعة اإلعالم وسائل تناول كان حني يف ، الشرعية غري اهلجرة ظاهرة تناول يف السباقة مستقلة أو

 والسياسي االجتماعي الواقع يف نفسها الظاهرة لفرض استجابة الدولة طرف من اململوكة

  . جتاهلها ميكن ال ظاهرة أصبحت حبيث ،اجلزائر يف

 بظاهرة الوطنية الصحافة توليه الذي االهتمام مدى على التعرف يفالدراسة  إشكالية تتحدد اإلطار هذا ويف

خالل  من أخرى جهة من الصحفية المعالجة طبيعة وتحديد جهة، منالجزائر  في الشرعية غير الهجرة

  .صحيفتي الوطن والخبر

 :املعرفة من خمتلفني جمالني يف منها االستفادة ميكن لكوا الدراسة هذه أمهية وتأيت

  

 :العلمي المجال في األهمية - 
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 بصفة املكتوبة الصحافة-اإلعالم وسائل معاجلة تدرس اليت النادرة الدراسات من كوا الدراسة هذه قيمة تربز  -

 ماجستري رسالة أي على احلصول من الباحث يتمكن مل حبيث زئر، ا اجل يف الشرعية غري اهلجرة لظاهرة -خاصة

 . اجلدة طابع رسة ا لد هلذه يعطي مما ، حتديدا املوضوع هذا تدرس ره ا دكتو أو

 االجتماعية والعلوم السياسية والعلوم واالتصال اإلعالم علوم يف األكادمييني الباحثني رسة ا الد هذه تساعد - 

 .الشرعية غري اهلجرة وظاهرة اإلعالم وسائل بني العالقة تبحث رسات ا ود معلومات على احلصول على

 :العملي المجال في األهمية -

 وربطها سبتمرب من عشر احلادي أحداث بعد خاصة- الشرعية غري اهلجرة بقضية الدويل االهتمام تزايد   - 

 دقيقة علمية رسات ا لد وحاجتها القضية، ذه العاملية اإلعالم وسائل اهتمام زيادة إىل أدى الدويل، باإلرهاب

  .اال هذا يف

- e »z »حبيث القضية، هلذه الدقيقة العلمية املعاجلة طرق حول باالتصال للقائمني وبيانات معلومات تقدمي 

 غري اهلجرة بظاهرة يتعلق فيما ، اليومية املكتوبة الصحافة حمتوى يدرس وميداين نظري جانب على الدراسة تعتمد

 .الشرعية

 ،اجلزائر يف اهلجرة ظاهرة ملعاجلة الوطنية السياسة يف الستخدامها وحديثة، دقيقة علمية بيانات قاعدة توفري -

  .وانشغاالته اتمع قضايا معاجلة يف اإلعالم وسائل دور لتزايد نظرا 

 :وتساؤالتها رسة ا الد أهداف

 أسئلة عنه تتفرع أساسي سؤال على باإلجابة وذلك فرعية، وأهداف رئيس هدف حتقيق إىل رسة ا الد تسعى

 .فرعية

  

 :رسة ا الد أهداف-1
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 تناولها طريقة وتقييم ، الجزائر في الشرعية غير الهجرة لظاهرة الوطنية الصحف معالجة طبيعة عن الكشف

 .الوظيفية البنائية نظرية إطار في الموضوع لهذا

 :يلي فيما تتمثل فرعية أهداف وللدراسة

 .الشرعية غري اهلجرة بظاهرة الوطنية الصحف اهتمام حجم حتديد -

 .الظاهرة هلذه الوطنية الصحف معاجلة يف اخللل أو التوازن مدى عن الكشف -

 .ملعاجلتها الوطنية السياسة ظل يف للظاهرة زئرية ا اجل اليومية الصحف تناول طريقة تقييم -

 . الظاهرة هلذه املختلفة للجوانب الوطنية الصحف طرح مدى على التعرف -

  .الظاهرة من احلد مسار مع الصحف يف املتضمنة القيم تعارض أو توافق مدى -

 :رسة ا الد تساؤالت 2-

 : يف متمثل رئيس سؤال على اإلجابة خالل من رسة ا الد أهداف حتقيق ميكن

 تناولها طبيعة وما ، زئر ا الج في الشرعية غير الهجرة بظاهرة المدروسة الوطنية الصحف اهتمام مدى ما

 ؟ الظاهرة لهذه

 :يلي كما الفرعية األسئلة من جمموعة خالل من الرئيس السؤال هذا على اإلجابة وميكن

 الشرعية؟ غري اهلجرة بظاهرة املدروسة الوطنية الصحف اهتمام مدى ما -

 ؟ الظاهرة هذه لعرضالدراسة  عينة الوطنية الصحف استخدمتها اليت الصحفية األنواع أبرز ما -

 ؟ الشرعية غري اهلجرة ملوضوع املختلفة للجوانب املدروسة الصحف هذه عرض مدى ما -

 معها؟ التعامل وسياسات الشرعية غري اهلجرة إزاء الوطنية للصحف العام االجتاه ما -

 ؟ املوضوع هلذا تناوهلا يف املدروسة الوطنية الصحف عليها تدت م اع اليت املصادر أبرز ما -

 الشرعية؟ غري اهلجرة ظاهرة حول املدروسة الصحف تضمنتها اليت القيم نوع ما -
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  املدروسة؟ للظاهرة الصحف هذه تناول خالل املستخدمة اإلقناعية اإلستماالت أبرز ما -

 :رسة ا الد مفاهيم تحديد

 :المعالجة مفهوم-

 عاجل"فعل من مشتقة العربية اللغة يف "معاجلة" كلمة "، "Traitement" :نقول فعندما الفرنسية، باللغة

 1 "املشكلة عاجل" أصلحه :األمر عاجل

 2ودواه زوله ا :ومعاجلة عالجا عاجله

 وكل ،وزوااله به، واعمال إليه، ندبتكما الذي العمل مارسا أي :عاجلا نقول إذ املمارسة مبعىن املعاجلة تأيت كما

 ما، أمر ممارسة هو املعاجلة معىن أن يتبني اللغوية املقاربة هذه خالل ومن ،3عاجلته فقد ومارسته زولته ا شيء

 .املباشرة بالطرق وما زاولته كثب و قرب عن به واالشتغال

 هلذا استخدامان وهناك أعاله، املذكورة اللغوية التعاريف عن ر ا كثي خيتلف ال فهو اصطالحا املعاجلة مفهوم أما

 املعاجلة"يستخدم ما وغالبا اإلعالمية، البحوث يف شيوعا أكثر استخدام العلمية، البحوث يف املصطلح

 زاولته الذي اإلعالمي العمل" احلالة، هذه يف الصحفية باملعاجلة ويقصد ،"الصحفية املعاجلة"،"اإلعالمية

 من يتم اليت الطريقة أو والعلمية، واالجتماعية والثقافية السياسية األخبار ملختلف تغطيتها يفاجلزائرية  الصحافة

  .رسة ا الد هذه يف املستخدم املصطلح وهو ، "أحداث أو وقائع عرض أو أخبارها تناول خالهلا

 اإلشارة االستخدام ذا باملعاجلة ويقصد ،"القضايا معاجلة"،"املشاكل معاجلة"ب املعاجلة مصطلح يرتبط كما

 وذلك أصال، قائمة كانت ملشكلة مضاعفات أو معينة، مشكلة لتضاعف حتسبا به نقوم خمطط، فعل أي إىل

 .معا واملضاعفات املشكلة أو ملضاعفاا، للمشكلة،أو الكاملة أو اجلزئية اإلعاقة بغرض

 :الصحافة مفهوم -
                                                           

1

� :وآ��ون ا
	��� أ��� �
������ ا
	���� ا
����� ،ا����	 ا����	 ا� �����
�م، وا�	
  858 ص دم، وا

2
�� :ا
#اوي أ��� ا
!�ھ� ����" ا�!� �س #�� ا��)�ح ط�&!� %�$ ا��  291 ص ،3 ج ا
'&�، دار ،3 ط ،ا�)+*� وأ��س ا�

3
  240 ص ،4 ج دس، ا
�	�رف، ا
�8ذ
6،دار *,�� ھ�45 0، �23 أ��� *,�� ا
&.��، /�1 0 /.� -,��+ ،ا���ب �-�ن :*���ر ا�( 
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 ويف وصحف صحائف واجلمع فيها، يكتب ما :بأا الصحيفة كلمة تعريف العرب لسان على جاء :لغة

 املنزلة الكتب يعين ، ( 19،18 :األعلى) { وموسى رهيم ا إب صحف األوىل الصحف لفي إن }:التنزيل

  .1الكتاب:الصحيفة:اجلوهري وقال عليهما

 بإيفاء الصحف،وذلك إصدار صناعة":بأا اإلعالم مصطلحات معجم فيعرفها الصحافة كلمة أما :اصطالحا

 بني واألفكار االراء  تبادل واسطة أا كما والتسلية، والتعليم الرأي ونشر اإلعالم دف املقاالت، ونشر األنباء

   "2العام الرأي  توجيه وسائل أهم من أا عن فضال احملكومة، واهليئة احلاكمة اهليئة وبني اتمع، رد ا أف

 وثقافية خربية مادة طياا يف وحتمل منتظمة، مواعيد يف تصدر الصفحات من جمموعة هي اجلريدة أو والصحيفة

 صحفيا يسمى املهنة ذه يعمل والذي والرياضة، والفنون والثقافة، والعلم واالقتصاد واالجتماع السياسة يف

    .3وصحافيا

 مكتوب قرطاس وهي صحيفة مجع والصحف الصحف، صناعة الصحافة":فيقول "طارزي دي فيليب" ويعرفها

 والعلوم األنباء تنشر مطبوعة أوراق بالصحف اآلن واملوارد فيها، ويشتغلون إليهم، ينتسبون القوم :والصحافيون

 "4معينة أوقات يف الناس بني مواضيعها اختالف على

 واالقتصادية السياسية األخبار ينشر دوري مطبوع هي" :الصحافة مصطلح معىن يف فيقول صابات خليل أما

  5"عليها ويعلق ويشرحها...والتقنية والعلمية والثقافية واالجتماعية

  

  

  

                                                           
1
  24 ا����ق،ص 	ر�
 ،ا���ب �-�ن 	��ور، ا�ن 

2
  124 ص ، 1994 ا
��ھ�ة، ا
�<�ي، ا
&��ب دار ،2 ط ، ا2%+م  ��0#�ت  �
� :(-���4)���'� ��وي،أ��� ز;6 ا��� 

3
 . 2 �%����� ا������ ا��/� أ/��ل *A@�3 ،ا����@��

���8 ا Cز���
�د��، ا
	���� ا
���&� ،2 ،ط وا	3
  45 ص ، 15 ج ، 1999 ا

4
 DE�&�'
  5 ص ،1 ج ،H* 1 ، 1993 ���وت، اFد���، ا
�!.	� ،ا������ ا���4�# ��ر&3 :ط�ازي دي ����2 أ

5
 I��� ت���J: �5ل و������ *&�.� ، و�0�رھ� 678��� ا��KEFھ�ة، ،6 ط *<���، -ا��
  75 ص ، 1991 ا
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 :الصحفية للمعالجة االصطالحي المفهوم -

 اإلعالمي العمل" :هو الصحفية املعاجلة من املقصود أن القول ميكننا والصحيفة، املعاجلة لفظي معىن بني باجلمع

 ،أو واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية األخبار ملختلف تغطيتها يف اجلزائري  الصحافة زولته ا الذي

  "1أحداث أو وقائع عرض أو أخبارها تناول خالهلا من يتم اليت الطريقة

 :اهلجرة مفهوم -

 تعين واهلجرة وطنه، ترك أي "هاجر"و تباعد، ويعين "هجر" الفعل من تشتق العربية، اللغة يف "اهلجرة" كلمة

 "اهلجرة"و ، الرزق رء ا و سعيا آخر إىل مكان من رد ا األف انتقال حىت أو أخرى إىل أرض من اخلروج لغة

 أن القول ميكنعنه  وأعرض تركه أي "الشيء هجر"وقطعه،و حرمه أي "فالنا هجر"الوصل،و ضد العرب عند

 املصطلحات قاموس" يذكر فكما األجنبية، اللغة يف عنه ر ا كثي خيتلف ال اللغوي املعىن

Immigrantاملصطلح يشري للخارج،كما املهاجر إىل يشري Emigrant يشريان املصطلح أن "االجتماعية 

 إىل املصطلحني ،وان الداخل إىل للمهاجر Immigration-Emigration اخلارج،بينما إىل اهلجرة إىل

 إىل موقع من-مجاعيا أم كان فرديا-االنتقال حركة تعين فاهلجرة املصطلح يشري Migration 12 عموما اهلجرة

  سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم كان اجتماعيا أفضل وضع عن حبثا آخر

 :الشرعية غير الهجرة مفهوم -

 توظيفها يتم ما غالبا إا إال ، األخرية الفرتة يف تداوال املفاهيم أكثر من واحدا يثل م اهلجرة مفهوم أن رغم

 مع التعامل خالهلا من يتم اليت النظر وزوايا املعرفية األطروحات تباين بسبب وذلك ومبهم، ملتبس بشكل

 .املفهوم هذا

                                                           
1
  06 ص @��+، *�CL :/#وز ھ�� 
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 عن حبثا آخر إىل موقع من -مجاعيا أم كان فرديا - االنتقال بأا )الدميوغرافيا(السكان علم يف اهلجرة وتعرف

 االجتماعية احلالة تبدل على فتدل االجتماع علم يف أما .سياسيا أم دينيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا أفضل وضع

 . 1وغريها االجتماعية الطبقة أو احلرفة كتغيري

 إنسانية، ظاهرة فاهلجرة شرعية، أو سرية كانت سواءً  واحدة، هجرة هي مكان، إىل مكان من كانتقال اهلجرة

 خصوصاً  واملشروع، الشرعي بني التمييز جيدر وهنا القدم، منذ الشعوب عرفتها وقد شخص، لكل مشروع وحق

 الشرعي بغالفها أفعال عدة فهناك شرعية، بطرق املشروعة احلقوق وينتهك رئم، ا اجل يقرتف اليوم العامل وأن

 . 2العامل هذا يف إنسان ألي مشروع حق هو ما مشروع، هو ما تنتهك

 :السابقة رسات ا الد

 االهتمام ورغم حتديدا الظاهرة هذه لكن ، الشرعية غري اهلجرة حول دراسات إىل الوصول الباحث حاول

 ، واألكادميية العلمية البحوث يف االهتمام بفس ن حتضى مل إال ، األخرية السنوات خالل ا الكبري اإلعالمي

 أن حني يف ، بالظاهرة تعىن حديثة أكادميية رسات ا د على احلصول يف للباحث صعوبة شكل الذي األمر

 عديدة دراسات هناك كانت أن يسبق مل انه كما ، ومتاحة متوفرة عامة بصفة اهلجرة حول األكادميية الدراسات

 ختصصا أكثر دراسات إىل الوصول يف الباحث مهمة من صعب مما ، اإلعالم ووسائل الشرعية غري اهلجرة حول

 قريبة دراسات على احلصول من الباحث متكن فقد ذلك ورغم -الشرعية غري واهلجرة املكتوبة الصحافة- ذلك من

 .الدراسة موضوع من جدا

 : كاآليت حماور ثالثة إىل تقسيمها خالل من رسات ا الد هذه عرض يتم

 "El Watan".و "اخلرب" صحيفيت حمتوى حتليل حول دراسات :أوال

 .عامة بصفة اهلجرة حول دراسات :ثانيا

                                                           
1
�� وا��
�ة أور�� :وآ��ون *,��د @�*6 * �;��>  �� 4	 ا�� ���ق اFرض *�;# ،وا��ا<� ا�-=و��,
  ا�P<�د�� ���ق @���3 ا�3EOن، 

2
 http://www.aljazeera.net .Ibid.  
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  .الشرعية غري واهلجرة اإلعالم وسائل حولدراسات  :ثالثا

 ، مباشرة غري أو مباشرة بطريقة رسة ا الد موضوع ختدم واليت املتوفرة الدراسات حسب احملاور هذه تقسيم مت وقد

 مما (القانونية العلوم ، االجتماعية العلوم السياسية، العلوم) ختصصات عدة لتشمل رسات ا الد هذه وتنوعت

 اإلعالم لتخصص بالنسبة أمهيتها من أكثر حمددة لتخصصات بالنسبة الشرعية غري اهلجرة موضوع أمهية يؤكد

 اإلعالم علوم من أكثر القانونية و السياسية العلوم باهتمام حتضى الظاهرة هذه أن فاملالحظ ، مثال واالتصال

 اليت الصحف مضمون حتليل استعراض الدراسات األمهية من انه الباحث الحظ أخرى جهة ومن ، واالتصال

 املواضيع تناول يف الصحف هذه زت ا ممي حول السابقة الدراسات من االستفادة أجل من للدراسة، اختارها

  .األخرى للصحف مغايرة بطريقة املختلفة

 "El Watan" و "الخبر" جريدتي محتوى تحليل حول دراسات :أوال

 16 ) اإلرهاب ظاهرة نحو الجامعي الشباب واتجاهات مفاهيم تشكيل فيالجزائرية  الصحافة دور 1 -

20081 

 اجلامعي الشباب تزويد يف زئرية ا اجل الصحف به تقوم الذي الدور على التعرف حماولة إىل رسة ا الد هدفت

 الشباب اعتماد مدى معرفة خالل من وذلك اجتاهام، تشكيل يف ودورها اإلرهاب، ظاهرة حول باملعلومات

 أحداث وقوع عند املعلومات على احلصول يف خاصة بصفة والصحف عامة بصفة اإلعالم وسائل على اجلامعي

 بني االتفاق درجات معرفة إىل باإلضافة الوسائل، هلذه التعرض ودوافع أسباب أهم وحتليل ورصد إرهابية،

 اجلامعي الشباب وأولويات جهة، من اإلرهاب ظاهرة خيص فيما )مستقلة،حكومية( الصحف اهتمامات أولويات

 اجلامعي الشباب منظور من اإلرهاب لظاهرة تناوهلا يف زئرية ا اجل الصحف أداء تقييم إىل وصوال أخرى، جهة من

 .للظاهرة اإلعالمية التغطية على يؤخذ ما أهم وحتديد

                                                           
1
� ا
�K*	6 ا
8.�ب وا-�Kھ�ت *'�ھ�I�&8- 4 �6 ا
K#ا���Q ا
<,��� دور" :�ر��ط ا�	�ن 	�	د ,E رھ�ب ظ�ھ�ةOر ر���� ،"ا�����	 

  	��ورة ��ر
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 اخلرب،( الصحف من عينة على املضمون حتليل استمارة باستخدام الوصفي، املسح منهج على الباحث واعتمد

  .)طالب 400 (قوامها عينة على االستقصاء استمارة الباحث استخدم كما املعلومات، على للحصول )الشعب

 املرتبة يف اإلرهاب قضية جاءت :)اهلجرة(الدراسة  موضوع خيدم ما منها نذكر نتائج عدة إىل الدراسة وخلصت

 الثانية، املرتبة يف الفقر قضية تلتها األوىل، املرتبة يف البطالة قضية جاءت فيما الصحف، اهتمام حيث من الرابعة

 واملايل اإلداري والفساد اخلامسة، املرتبة يف جاءت السرية اهلجرة قضية لكن ربعة، ا ال املرتبة يف األسعار وارتفاع

 .السادسة املرتبة يف

  ): 2006(  الخوصصة لموضوع الصحفية المعالجة2 -

 Al Watan  ،Al،الشعب،اخلرب(الدراسة  حمل الصحف يف واملضمون الشكل وصف إىل الدراسة هدفت

Moudjahid ( ا عاجلت اليت الطريقة معرفة إىل التوصل وحماولة وموضوع ، عامة االقتصادية املواضيع 

 الصحف يف اخلوصصة موضوع ا عرض اليت الطريقة حول متحورت إشكالية الباحث وطرح خاصة، اخلوصصة

 باستخدام اإلعالمي املسح منهج على االعتماد ومت والشكل، املضمون من كل مستوى على املدروسة الوطنية

 . املدروسة اجلرائد بني من للبحث كعينة أعداد 110 اختيار ومت رسة، ا للد كأداة املضمون حتليل

  املدروسة بالصحف متعلقة نتائج عدة إىل رسة ا الد وخلصت

 الصحفي باخلرب اخلوصصة ملوضوع تناوهلا يف العربية باللغة والناطق اخلاص الطابع ذات اخلرب جريدة اهتمت -

 يف الصحفي والتقرير الثانية، املرتبة يف جاء الذي التحليلي املقال استخدمت كما األوىل، املرتبة يف جاء الذي

 .املختلفة املواضيع عرض يف الصحفية األشكال استخدام يف بالتنوع اخلرب جريدة متتاز كما الثالثة، املرتبة

 األشكال الوطن" جريدة اعتمدت - -Al Watan" بني من األوىل املرتبة يف جاء الذي الصحفي املقال على

 الصحفي اخلرب مث الصحفي، التقرير قالب يليه اخلوصصة، موضوع عرض يف اجلريدة عليها اعتمدت اليت الصحفية

. 
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 Al" فتهتم وجه عن أما اخلوصصة، موضوع يف العلمية رسات ا الد على االعتماد نقص على اجلريدتان واتفقت

Watan" باألخبار أكثر جريدة كبرية،أما بدرجة واجلرمية احلوادث أخبار على تعتمد اخلرب فجريدة االختالف 

 جريدة مثل اخلفيفة واألخبار اإلثارة بأخبار اهتمامها وضعف ، واالجتماعية االقتصادية املشاكل مثل اجلادة

  ."اخلرب"

 : 2006ة المكتوب اليومية ئرية زاالج الصحافة في العولمة 3

اجلزائرية  اليومية الصحف يف العوملة موضوع معاجلة كيفية على الكشف رسة ا الد هذه خالل من الباحث حاول

 االتصال مادة على الكشف حملاولة املضمون، حتليل منهج استخدام مت وقد ، 2000 سنة خالل املكتوبة

 ا الد وخلصت الشعب ، اخلرب ) صحف وهي رسة ا للد كعينة اختيارها مت اليت األعداد يف الباطنة و الظاهرة

 Al Moudjahid ،Watan) ، :منها نتائج عدة إىل رسة

 :"اخلرب" بصحيفة املتعلقة للنتائج بالنسبة •

 هذه ركزت باملئة،كما 50 بنسبة الصحفي املقال بشكل العوملة ملوضوع تناوهلا يف "اخلرب" صحيفة اهتمت-

 فضول تثري اليت والقضايا واملشاكل الوطنية األخبار من كثري يف الصحفي املقال شكل استخدام على الصحيفة

 .الدولية املواضيع معاجلة أثناء حىت تستخدمه بل ، الداخلية صفحاا يف رء ا الق

 نظرا معتربة نسبة وهي ، باملئة 37,5 بنسبة "اخلرب" صحيفة يف املقال بعد الثانية املرتبة يف الصحفي اخلرب ورد-

 .مستجداا وكل الدولية املواضيع متابعة خالل من اخلربي بالطابع الصحيفة الهتمامات

 إلثبات استخدامه على "اخلرب" دأبت قالب وهو ، باملئة 12,5 بنسبة الثالثة املرتبة يف الصحفي العمود ورد-

  .نظرها وجهة عن والدفاع املختلفة القضايا يف ريها أ عطاء◌ٕ وا املنافسة على قدرا

  Al Watan "الوطن" بصحيفة املتعلقة للنتائج بالنسبة • -
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 وجهة تقدمي يف الصحفي املقال على تعتمد حبيث الفكرية يديولوجيتها◌ٕ وا العام بتوجهها مرتبط صحيفة تشرتك -

 .مساحتها من ر ا كيب ز ا حي له وختصص ، املختلفة املواضيع يف نظرها

 نسبة اهتمت – "Al Watan" وهي ، باملئة 36,84 بنسبة الثانية املرتبة يف جاء الذي الصحفي باخلرب

 الصحفية األنواع كأهم الصحفي باخلرب الصحيفتني اهتمام على ذلك ويدل ، "اخلرب" صحيفة مع متقاربة

 .بأنواعها املواضيع تناول يف املستخدمة

 شخصية رز ا بإب أمهية تويل ألا ، باملئة 15,78 بنسبة الثالثة املرتبة يف الصحفي العمود ورد -

 .املختلفة مواضيعها تناول خالل اجلريدة

 :عامة بصفة الهجرة حول دراسات -ثانيا

 : 2008 والجريمة المشروعة غير الهجرة  :حول دراسة ) -1

 خالل عرف الذي العريب املغرب دول معرب مستوى على للشباب الشرعية غري اهلجرة قضية رسة ا الد استعرضت

  .أوروبا إىل إفريقيا من السرية للهجرة عادية غري حركة األخريين العقدين

 تتعلق إحصائيات عرض خالل من قانوين، أمين منظور من الشرعية غري اهلجرة قضيةالدراسة  وتناولت

 السواحل،لمراقبة ل أمنية وأجهزة مبعدات إفريقيا مشال دول األوريب االحتاد دول تدعيم حول األمنية باالتفاقيات

 يف القضية معاجلة سبل عن مناذج عرض خالل اهلجرة،من من للتقليل األخرى اجلوانب يهمال مل الباحثان أن غري

 تونس إىل واألجانب،باإلضافة العرب على التأشرية وفرض املساجد،وليبيا يف التوعية ومحالت زئر ا اجل من كل

 .وموريتانيا واملغرب

 مها والفقر البطالة أن أكدا كما بالبشر، االجتار ضحايا أم شرعيه غري بطريقة املهاجرين الشباب الباحثان واعترب

  .الشباب هلجرة األساسيان العامالن
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2- La Dimension Socio- politique de la migration circulaire en 
1Algérie (2008) .  

 مع االتفاق أمهية على الرتكيز مع وأنواعه وخصائصه به بالتعريف الدورية اهلجرة موضوع الباحث تناول حيث

 اجلزائرية واحلكومة اإلدارة تعانيه الذي والتقصري األخطاء كذلك وموضحا اهلجرة يف التحكم ألجل األوريب االحتاد

 .ذلك يف الرتبية ووزارة العايل التعليم وزارة مسؤولية مبينا داخليا اهلجرة مع التعامل يف

 عن نظرة أعطى خالهلا ومن الشأن هذا يف األوريب االحتاد مع املوقعة زئرية ا اجل االتفاقيات الباحث درس كذلك

 .الشرعية غري اهلجرة مواجهة يف اجلزائرية السياسات وكذلك الدورية اهلجرة مع التعامل يف اجلزائرية السياسات

 : 22005 السبعينات منتصف منذ متوسطي  -األورو التعاون و الهجرة :بعنوان دراسة )-3

 األورومتوسطي التعاون سياسات وتأثري األورومتوسطية، العالقات على وتأثريها اهلجرة مكانة الدراسة  تناولت

  .املتوسطية املنطقة يف للمهاجرين اإلنسانية والوضعيات اهلجرة على

 على االعتماد ومت متوسطية،-األورو العالقات إطار يف اهلجرة مع التعامل طريقة تقييم حماولة إىل الدراسة  وهدفت

 يف احلاصلة التطورات مع وتفاعالا أبعادها وحتليلها الظاهرة وصف من ميكن الذي التحليلي الوصفي املنهج

 مت أخرى أدوات إىل باإلضافة واالتفاقيات النصوص لتحليل املضمون حتليل أداة الباحث واستخدم حميطها،

 .املقارن املنهج من استعارا

 :رستنا ا د يف منها االستفادة ميكن نتائج عدة إىل رسة ا الد وخلصت

 املهاجرون األفراد هلا يتعرض إنسانية ال ممارسات مباشرة غري وبطريقة اهلجرة حول األوربية سياسات شجعت -

 .الشرعي غري والعمل اهلجرة مترير شبكات قبل من

                                                           
1
�ض ��@� -*,�� ا
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2
 Hocine labdelaoui: La Dimension Socio- politique de la migration circulaire en Algérie. CARIM notes 

d'analyse 
et de synthèse 2008/13 Séminaire sur la migration circulaire.www.carim.org. 
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 األصل دول مع التعامل على الدول هذه أجرب رف ا أط عدة من انتقادات لعدة األوربية السياسات تعرض -

 املستويات يف الفارق زلة ا إل كأداة التنمية على للهجرة املصدرة الدول مساعدة خالل من اهلجرة أسباب ومنع

 .املعيشية

 مما املتوسط، جنوب لدول اهلجرة مراقبة مهمة لتوكل أوربا لدول فرصة كان االورومتوسطيةالشراكة  مشروع إن-

 من وخاصة املنطقة خارج من اهلجرة وضغط اهلجرة، لوقف األوربية الدول ضغط ، األخرية هلذه ضغطا يسبب

  .أفريقيا

 مرهون املتوسط شرق جنوب دول من اهلجرة حركات توقف بأن اخلاصة نظره بوجهة دراسته الباحث وختم

 .الدول ذه شاملة واجتماعية اقتصادية تنمية بتحقيق

 20041 ) "وآفاق رهانات :األورومغربية العالقات في الهجرة مسألة" :جول دراسة ) -4

 العالقات على تأثريها ومدى احلديد وجه على املغاربية اهلجرة ديناميكية فهم حماولة إىل رسة ا الد هدفت حيث

 إطار ويف األوريب لالحتاد اجلماعي إطاره يف األوريب التعامل وخلفيات رهانات استنباط خالل من األورومغاربية

 .املختلفة الغربية أوربا بلدان حكومات دول

 :أمهها نتائج عدة إىل رسة ا الد وخلصت

 احلقيقية األسباب ملعاجلة اللجوء دون البحتة، األمنية للحلول تفضيلها بسبب للهجرة، األوربية السياسة فشل

 :يف الفشل هذا وجتلى خاصة، الشرعية وغري عامة اهلجرة لقضية

 1974 عام منذ األوربية البلدان يف العمالية اهلجرة إيقاف منذ املغربية اهلجرة أمام احلدود غلق - .

  .األوربية البلدان ببعض املقيمني املهاجرين لعودة التشجيع سياسة فشل -

 .األصلية بلدام إىل املهاجرين عودة استحالة بعد األوربية اتمعات يف االندماج قضية طرح -

                                                           
1
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 اليت متطرفة، ميينية رف ا أط تغذيه املغاربة، املهاجرين زء ا إ األخرية السنوات يف املتشدد األوريب التعامل إن -

 ."اإلرهايب-املهاجر" أو "ارم-املهاجر" تعترب

 املال ورأس العاملة واأليدي واخلدمات السلع حركة حررت أا حيث اهلجرة، ظاهرة تصاعد يف مهم دور للعوملة -

 .واإلقليمية الوطنية احلدود عرب واملعلومات

 20021 ) "األوربية-المغاربية العالقات على الهجرة انعكاسات" :بعنوان دراسة )-5

 املغاربية الدولة عالقات يف اإلجيايب للتفاعل جماال اهلجرة حركة متثله ما مدى الوصول حماولة إىل رسة ا الد هدفت

 :أمهها نتائج إىل رسة ا الد وخلصت ، بينهما والتصادم للتنازع مصدر أا أم بأوروبا

 وكراهية  العنصرية تنامي يف ساهم مما ررها، ا واستق أمنها على اهلجرة رت ا تأثي من األوربية املخاوف تعاظم -

 .العريب املغريب من العرب خاصة األجانب،

 جذور إىل وتنظر ،أراضيها على املباشرة آثارهامن زاوية  اهلجرة إىل النظر من األوربية الدول تكف أن ضرورة -

 .العريب املغرب يف رر ا واالستق التنمية جهود مبساندة املشكلة،

 1994 ) "االندماج شكالية◌ٕ وا فرنسا في المغاربيون المهاجرون" :بعنوان دراسة  6- )

 ،واآلفاق فرنسا يف املغاربيني املهاجرين يعيشها اليت الوضعية على الضوء تسليط حماولة إىل رسة ا الد هدفت

الدراسة  وخلصت .والثقافية االجتماعية،اإلنسانية،السياسية بأبعادها اهلجرة ظاهرة مقاربة إىل هلم،إضافة املستقبلية

 البلدان تواجه اليت التحديات أكرب تعد وأبنائهم، املغاربيني للمهاجرين األصلية الثقافية اهلوية تدعيم أن إىل

 .املهجر يف وتربوا ولدوا الذين عدد وتكاثر ، املغاربية اهلجرة تقادم مع إحلاحا التحدي هذا ويزداد املغاربية،

 1994 ) "2الغربية بأوربا المغاربة المهاجرين وضعية تطور" :حول سةار  د ) -7

                                                           
1
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 املشكالت االجتماعية وضعيتهم املهاجرين،وكذا للعمال االقتصادية الوضعية على التعرف إىل رسة ا الد هدفت

 من ومواقفهم املهاجرين رغبات تشخيص إىل االندماج،إضافة وصعوبات التكوين العنصري،فرص اليومية،التمييز

 :إىل رسة ا الد هذه وخلصت ، األم البلد إىل العودة حيث

 إىل باإلضافة أوربا، يف املغاربية اجلالية تواجهه مشكل أخطر ،يعد املهاجرين من "الثالث"و "الثاين" اجليل إن -

 .األصلي للبلد االنتماء جلذور وفقدام هلم، األوريب اتمع تقبل صعوبة

  .أوربا إىل املغريب الشباب هجرة إىل املؤدية العوامل أهم من هي للشغل، فرص توفر عدم -

 19881 ) "فرنسا في العربي المغرب أقطار من المهاجرين أوضاع" :حول دراسة  8 

 وطبيعة املهاجرين، للعمال واالجتماعية الدميغرافية االقتصادية، اخلصائص على التعرف إىل رسة ا الد هدفت

 .وأبناؤهم هم يواجهوا اليت املصاعب

 ،اختريتمهاجر  ( 864 ) من متكونة عينة على بالعينة،وأجريت املسح أسلوب علىالدراسة ا اعتمدت حيث

 أهم بني ومن العريب، املغرب أقطار وموانئ فرنسا موانئ بني املتنقلني املهاجرين جمتمع من عشوائي بشكل

 :نتائجها

 .الفتور من بشيء األصلي بالبلد ارتباطهم اتسم الثاين اجليل أغلبية -

 .الرسوب ظاهرة بانتشار اتسم حيث ضعيف، الثاين للجيل الدراسي اإلجناز -

 .املهاجرين أبناء تشمل ال فرنسا يف التشغيل برامج  -

  .التقاعد على حصوهلم حني إىل فرنسا يف البقاء املهاجرين من العديد يفضل -

 

  :الشرعية غري واهلجرة اإلعالم وسائل حول ساتار  د :ثالثا
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 20091 ) "الشرعية غير الهجرة و اإلعالم" :بعنوان رسة ا د 1

 أداء وتقييم ، الشرعية غري اهلجرة لقضية اإلعالمية املعاجلة مالمح على الضوء إلقاء حماولة إىل رسة ا الد هدفت

 الوصفي املسح على الباحث حالة،واعتمد رسة ا كد املغريب النموذج خالل من القضية هذه جتاه اإلعالم وسائل

 :أمهها من نتائج عدة إىل رسة ا الد خلصت وقد ، املغربية اإلعالم وسائل تنشره ما مضمون حتليل خالل من

 املسؤولية إطار يف الفرقاء و الشركاء كافة تدخل وتستدعي للحدود، عابرة ظاهرة" الشرعية غري اهلجرة أن -

 .واملتضامنة املشرتكة اإلقليمية

 على مؤكدة املكتوبة،املوضوع الصحافة تقدم للحدود، عابرة كظاهرة الشرعية غري اهلجرة تصوير مع بتناغم و -

 .واجلنسيات التهريب شبكات مستوى على تشعبه

 املستندة اجلديدة مواصفاته رعي ا ي ال منطي منظور وفق الّسري املهاجر يرى زل ا ي ال املغريب اإلعالم إن -

 .التقليدية املعايري يف تزحزح إىل

خرب" بدور اإلعالم يقوم -
ُ
 األمنية اجلهات حترك إىل تؤدي اإلعالمية والتحقيقات االستطالعات أن حيث ،"امل

 املعاجلة طريقة يف املغربية اإلعالم وسائل الباحث وانتقد  .البشر ريب وشبكات للهجرة املرشحني على للقبض

 جانب من للقضية النظر هو خلل وأبرز ،"املعاجلة يف اخللل"ب أمساه مبا الشرعية، غري اهلجرة لقضية اإلعالمية

 الشرعية؟ غري اهلجرة على الفرد إلقدام اجلوهرية الدواعي طرح حماولة دون حبت، أمين

 يف فإنه االستقبال، ودول املنشأ دول من لكل وخطرية سلبية الشباب،كقضية هجرة قضية اآلن متثله ملا وخالفا

 من (االستقبال دول و املنشأ لدول) اإلجيايب التنموي الدور حول توجه هناك كان املاضي القرن من الثمانينيات

  . ذلك يف اإلعالم ودور "العمالة تصدير"ب يعرف مبا اهلجرة حركة تشجيع خالل

 282 "ألوربا الهجرة حول المصري الشباب اتجاهات" :حول رسة ا د

                                                           
1
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 حتكم اليت والديناميكيات الطرد عوامل حتديد يف يتمثل األول ، أساسيني هدفني حتقيق إىل رسة ا الد هدفت

 البيئة على التعرف الدراسة حاولت كما ، األوريب االحتاد دول إىل مصر من املنتظمة غري اهلجرة تدفقات

 حول املعلومات مجع يف يتمثل الثاين اهلجرة،واهلدف قرار فيها يتشكل اليت واالقتصادية والسياسية االجتماعية

 املسح منهج الدراسة واستخدمت .املهاجرين وريب املنتظمة غري باهلجرة ومعرفتهم اهلجرة يف الراغبني وعي درجة

 مابني الشباب-احملتملني املهاجرين من شخصا 1552 املكون رسة ا الد جمتمع مع فردية مقابلة رء ا بإج الوصفي

 تغطي حمافظات مثانية من ، الشرعية غري اهلجرة ملخاطر تعرضا اموعات أكثر مبثابة وهم -سنة 40 و 18

 املنوفية ، الفيوم ، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، اإلسكندرية ، القاهرة وهي باجلمهورية الرئيسية رفية ا اجلغ األقاليم

 2005 نوفمرب 18 إىل 11 بني متتد فرتة خالل األقصر ،

 :كاآليت هامة نتائج إىل رسة ا الد وخلصت

 من باملئة 40 يعاين حيث مصر يف األجور واخنفاض البطالة هو الشباب هؤالء هلجرة األساسي الدافع -

  .البطالة مشكلة من املبحوثني

 الشرعية غري باهلجرة معرفتهم الشباب من العظمي الغالبية أوضحت وخماطرها الشرعية غري باهلجرة املعرفة حول -

 .الشباب من باملئة 90 املعرفة نسبة وبلغت عليها املرتتبة واآلثار

 من الشخصي االتصال أن اعتقادهم املبحوثني غالبية أوضحت اهلجرة بدول اخلاصة املعلومات مصادر حول -

 انتشار إىل يؤدي مما رت ا والسفا واهليئات والصحافة الرمسي اإلعالم دور واحنسار واألقارب األصدقاء خالل

 .املقصد دول يف واألجور والعمل املعيشة ظروف حول مغلوطة أفكار

 يرغبون مصر إىل ترحيلهم مت ممن العديد أن إال الشرعيون عري املهاجرون هلا يتعرض اليت املخاطر من الرغم على -

 مرة التجربة هذه خوض يف رغبتهم العائدين من باملئة 90 من أكثر أعرب حيث ، أخرى مرة أوربا إىل العودة يف

  .أخرى
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 29 " 1المصريين وهجرة اإلعالم" :بعنواندراسة  3 -

 هلا الرتويج خالل ،من العمالة حركة تشجيع يف اإلعالم وسائل دور على التعرف حماولة إىل الدراسة هذه هدفت

 تلبية إىل دف اليت العمالة تصدير يف الدولة لسياسة تطبيقا املصري،وذلك اتمع أفراد بني واسع نطاق على

   .البطالة وحماربة الصديقة، والدول العربية الدول احتياجات واالجتماعية،وتلبية االقتصادية التنمية متطلبات

 الفردية املقننة املقابلة على البيانات مجع يف واعتمد املقارن، واملنهج بالعينة املسح منهج الباحث واستخدم

 ،(اجلمهورية األخبار، رم، ا األه) لصحف الصحفي املنتج مضمون حتليل إىل باإلضافة واملالحظة، واجلماعية

 اهلجرة، حنو االجتاهات تشكيل) اإلعالم وسائل ا تقوم أن ميكن أساسية عمليات أربع على الباحث وحتدث

   ).اهلجرة على املرتتبة املشكالت معاجلة اهلجرة، حركة تنشيط

 على قياسا اتمع يف التنموي بدورها القيام عن املصرية اإلعالم أجهزة تقاعس تأكيد رسة، ا الد نتائج من

  .للخارج العمالية اهلجرة لقضية معاجلتها وأسلوب موقفها

 ا استعان الباحث أن إال والعشرين، احلادي القرن ملستجدات بالنسبة جدا قدمية تعد رسة ا الد هذه أن رغم

 اليت احلديثة رسات ا الد لندرة ر ا نظ اهلجرة، بقضية اإلعالم تربط اليت العالقات أوجه حتديد يف كبرية بدرجة

 اإلعالمية النظريات إحدى تطبيق لعدم وذلك للموضوع النظري اجلانب يف الباحث ا استعان بينهما،كما تربط

 .القضية هذه يف اإلعالم وسائل دور وتفسري واالرتباطات، العالقات حتليل ضوءها على سيتم اليت

 :يلي كما عليها اإلطالع من متكن اليت السابقة رسات ا الد من الباحث استفاد وقد

 تطبيقها وكيفية السابقة رسات ا الد استخدمتها اليت واألساليب واألدوات املناهج جمموعة على التعرف -

 :خالل من رسة ا الد أهداف خلدمة وتوظيفها

 .رسة ا الد جمتمع متثيل من كبرية بدرجة تقرتب اليت والدقيقة املناسبة العينة اختيار طريقة -
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 تطبيقها إىل وصوال وجتريبها تصميمها وطريقة املضمون حتليل وأداة استخدامها، وكيفية البيانات مجع أدوات -

 .منها النتائج واستخالص وتفريغها

 أهداف حتقيق حنو املسار حتديد يف اخلطوات أهم من تعد واليت املضمون، حتليل ووحدات فئات حتديد طريقة -

  .رسة ا الد

 العرض طرق ومالحظة رسة، ا الد مبوضوع يتعلق فيما السابقة رسات ا الد إليه وصلت ما على التعرف -

 .رسة ا الد أثناء الباحث تعرتض اليت املشكالت مع والتعامل والبدائل، العوائق وطرح والتحليل،

 .جوانبه خمتلف من رسة ا الد مبوضوع اإلحاطة يف الباحث تساعد اليت رجع ا وامل املصادر على التعرف -

 استعرضتها اليت اجلوانب من واالستفادة وحماولة، السابقة رسات ا الد تستعرضها مل اليت اجلوانب اكتشاف -

  .احلايل رسة ا الد ملوضوع كامل تصور لتشكيل

  

  

   :رسة ا للد النظري المدخل

 اليت البنائية بالنظرية اخلاصة املسلمات على يعتمد الذي الوظيفي املدخل على رسة ا الد هذه يف الباحث اعتمد

 الوظيفية Structural Functionalism ، حنو تتجه ربطة ا مت عناصر من يتكون اتمع أن ترى

 تعترب األنشطة هذه وأن ، النظام استقرار على احملافظة يف بدورها تقوم اليت بينها األنشطة توزيع خالل من التوازن

 بينها من اليت املتكررة لألنشطة اتمع حيددها اليت بالوظائف مرهون االستقرار هذا وأن ، اتمع الستقرار ضرورة

   .حاجاته لتلبية واالتصايل اإلعالمي النشاط

 المختارة الصحف عن فنية بطاقة
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 عالقة وذات آنية ومواضيع وأخبار بأحداث وثيقة صلة ذات بأا اليومية الوطنية للصحف اإلعالمية املادة تتميز

 يف احلق له الذي املالك وطبيعة ، السياسي النظام لطبيعة أيضا ختضع أا كما اتمع رت ا وتطو بظروف

 الصحف أوال نعرف أن جيب وحتليله اإلعالمي املضمون حتديد من نتمكن ولكي ، يناسبه الذي االجتاه اختيار

 .املواد هذه تتضمن اليت اليومية الوطنية

  :الخبر صحيفة

 من جمموعة ا بادر ، زئر ا باجل اإلعالمية التعددية عهد يف ظهرت ، العربية باللفة مستقلة وطنية يومية أول هي

 أجل من للصحفيني الفرصة فيه أتيحت الذي ، العام القطاع من جاء من منهم ، آنذاك الشباب الصحفيني

 دخل من ومنهم ، والتعددية االنفتاح إطار يف جديدة صحف إلنشاء مالية عانات◌ٕ وا بتسهيالت االستفادة

   . اجلديدة البوابة هذه عرب الصحافة عامل مباشرة

 و ، دج 276.600.608.00 مال رس أ ب أسهم ذات شركة عن اخلرب وتصدر T2156T و ، شخصا

مراسل  مائة وحوايل وأجنبية، عربية بلدان يف مكاتب 07 و الوطينالرتاب  عرب مكتبا 48 متلك هي توظف

 غرب يف والثاين قسنطينة بوالية البالد شرق قي أحدمها جهويني مكتبني اخلرب متلك كما ، الوطن عرب متعاون

 .الوطين الرتاب 45PF كامل عرب والئية مكاتب إىل باإلضافة ، رن ا وه بوالية البالد

 4800 عن فيها السحب عدد يزيد حيث اإلعالمية الساحة على الصحف أهم من اآلن اخلرب صحيفة وتعد

 أخرى مالحق إىل إخبارية صحيفة من اهتمامها جمال واتسع العامل يف بلدان عدة يف توزع وهي يوميا نسخة ألف

 .الرياضي اخلرب ، تسلية اخلرب ، حوادث اخلرب ، الفين اخلرب ، األسبوعي اخلرب منها متخصصة

مقرا هلا    الصحافة دار من تتخذ السابق يف كانت حيث 2008 عام حبيدرة اجلديد مقرها إىل اجلريدة انتقلت

 أقسامه، مبختلف التحرير التجارية، املديرية واملالية، احملاسبة مديرية العامة، اإلدارة هلا التابع اجلديد املبىن يضم

 خمتلف زودت وقد ، الدولية رسات ا الد مركز إىل باإلضافة املنازعات، قسم والتسويق، العامة العالقات مديرية
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 هليكل بالنسبة اجلهد،أما من املزيد وبذل العطاء على العمال حيفز مما التكنولوجيا أبدعته ما بأحدث األقسام

 :هي أقسام عدة على موزعة صفحة 32 من تتكون فهي الصحيفة

 الوطنية األخبار -

 الدويل -

 الرياضي -

  الثقايف -

 العميقة زئر ا اجل -

 الناس أحوال -

 الكالم سوق -

 التسلية -

  

 : El Watan صحيفة

 اخلرب جريدة بعد املبيعات عدد حيث من الثالث املركز حتتل الفرنسية باللغة تصدر زئرية ا ج يومية صحيفة هي

 . والفنية والرياضية االجتماعية ،االقتصادية، السياسية والدولية واحمللية الوطنية باألخبار تم ، اليومي والشروق

 يف يعملون كانوا كلهم ، الصحفيني من جمموعة طرف من 1991 أكتوبر يف أنشئت مستقلة وطنية يومية وهي

 بارزة مكانة حتتل أن صدورها من قياسية فرتة يف الصحيفة هذه استطاعت وقد ، التعددية قبل العمومية الصحف

 الطرح يف وجرأة ، التحليل يف عمق من به تتميز ما بفضل اتمع يف واسعة فئات إىل طريقها وجدت أن بعد ،

 كلها تتعلق قضايا يف قضائيا صحفييها من الكثري متابعة متت كما ، عديدة لتوقيفات عرضة كثرية أحيانا جعلتها
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 الوطن مؤسسة عن تصدر خمتلفة واجتماعية سياسية وقضايا ، الدولة يف سامني مسؤولني مع خبالفات تقريبا

 .دج 15148000 ب يقدر االجتماعيرأمساهلا  ، للصحافة

 :اآلتية األقسام على وتتوفر املتوسط احلجم من صفحة 32 من الصحيفة وتتكون

 L’actualité احلدث قسم -

 Economie االقتصادي القسم -

 Culture الثقايف القسم -

 Sports الرياضي القسم -

 Petites Annonces املبوبة اإلعالنات قسم -

 Jeux et Détente والرتفيه التسلية قسم -

  Kabylie info , Setif info: مثل اجلهوية باألخبار خاصة صفحات جانب إىل

  

 :رسة ا الد صعوبات

 اإلطار سواءالفصول  مبختلف تتعلق الصعوبات وهذه ، الدراسة سري عرقلت اليت الصعوبات عديد الباحث واجه

 . التطبيقي أو النظري ، املنهجي

 اهلجرة مبوضوع تتعلق سابقة رسات ا د إىل الوصول صعوبة يف أساسا تتمثل املنهجي باإلطار املتعلقة فالصعوبات

 .اإلعالم ووسائل املذكورة الظاهرة بني العالقة حول جدا نادرة دراسات لوجود نظرا ، الشرعية غري

 كل ، دورتني إىل العينة فرتة لتمديد الباحث اضطر حيث ، رسة ا الد عينة بتحديد املتعلق اجلانب إىل إضافة

 العدد يكتمل مل ، فقد واحدة دورة على تطبيقها فعند ، الصناعي األسبوع عينة لتطبيق ، أشهر 3 دامت دورة
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 إىل ، صحيفة لكل األقل على عددا 12 يكون أن املفرتض ، رسة ا للد الكلي للمجتمع العينة لتمثيل الكايف

 .واالتصال اإلعالم علوم يف املوضوع جلدة ر ا نظ ، التحليل فئات حتديد يف صعوبة وجود جانب

 توفرها رغم ، الشرعية غري باهلجرة املتعلقة املراجع ندرة يف أساسا فتتمثل النظري باجلانب املتعلقة الصعوبات أما

 أو مؤلف ختصيص تستحق مشكلة يكن مل الشرعية غري اهلجرة موضوع ألن نظرا  وذلك ، عموما اهلجرة جمال يف

 ضمن تدرج سابقا كانت إذ األخرية، اخلمس السنوات خالل السطح إىل طفوها بعدها إال خاصة رسة ا د

 .عموما باهلجرة املتعلقة املشكالت

 أثناء مرات عدة يف التحليل فئات تغيري إىل الباحث اضطر فقد للدراسة التطبيقي باجلانب املتعلقة الصعوبات أما

 وآثاره ألسبابه وكذا ، سابقا ذكر كما الشرعية غري اهلجرة موضوع خلصوصية نظرا وذلك ، العينة على التطبيق

  . الدراسة تساؤالت على اإلجابة من متكن حمددة حتليل فئات إىل اخلتام يف ليصل ، واملعقدة املتشابكة

  

  

  

 :الفصل خالصة

 أهم إىل تطرق ومنهجيتها رسة ا الد إطار تناول الذي الفصل هذا أن إىل خنلص أن ميكن سبق ما كل من

 النظرية واخلطوات املراحل بقية عليها تبىن وأساسية أوىل كمرحلة الباحث أعتمدها اليت واخلطوات اجلوانب

 .والتطبيقية

 ، الدراسة مفاهيم حتديد إىل إضافة ، وتساؤالا الدراسة  وأهداف ، وأمهيتها الدراسة إشكالية بتحديد بداية

 اعتمده الذي النظري باملدخل مرورا ، واهلجرة الصحافة جمال يف الباحثني جمهودات و البحثي الرتاث إىل والرجوع

 لتحقيق الباحث سيستخدمها اليت األدوات و نوعها و الدراسة  منهج حتديد مت كما ، والفهم للتحليل الباحث
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 اتمع لتمثيلها عليها االعتماد مت هامة معايري لعدة وفقا العينة حتديد وكذا ، التساؤالت على واإلجابة األهداف

 ستتخذه الذي املسار عن عامة صورة عطاء◌ٕ وا ،الدراسة معامل بأبرز اإلحاطة حاول قد الفصل فهذا ، األصلي

  .املطروحة التساؤالت عن واإلجابة وضعها مت اليت األهداف لتحقيق
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I. – ا���ب 

 

 ا���	 ا�ر�
	: أو�

  

،دار ا���ر ا��ر
�، 2و �طورھ�،ط ا���مو���ل  ���ة: ا
راھم �
د � ا������ -1

 .2005ا� �ھرة، 

�ا��)�ر
ون ا��رب �ن ���ل :"إ$�ل رأ"ت -2 ، أ���ل "ا*ور
�"� ا��($ر  إ"ر

�, ا� �ھرة،
ر���+ :،ا� �ھرة2007ا
رل  24- 23ا��دوة ا��� � دت "� ا���رة �ن ��$

 ,,ا�درا��ت ا��-ر  .2008،ا�"ر

ا��ر
� آ"�ق و �/د�ت، دار ھو�, ��ط
��, و ا���ر  ا�����ا�0ط�ب :أ/�د /�دي -3

 .2002و ا��وز4،ا�$زا�ر،

 ��2ورات ا���/ف ا�وط�� ���$�ھد ط، �"ا���ما�5ورة ا�$زا�ر, و ':أ/�د /�دي -4

 .ا�$زا�ر

درا��ت "� ا�-/�", ا�$زا�ر,، دار ھو�, ��ط
��, و ا���ر ا�$زا�ر، :أ/�د /�دي -5

2002 . 

، و���, ا��ط
و��ت، ا��وت، 5أ-ول ا�
/ث ا����� و ���ھ$7، ط:أ/�د 
در -6

1981. 

وان و ا9�-�ل، د ا���م���ھ+ ا�
/ث ا����� "� ��وم : أ/�د 
ن �ر��� -7

 ،,� .2003ا��ط
و��ت ا�$��

�ب، ا� �ھرة،  ، ���ما�0
ر و �-�دره:إ/��ن ���ر -8� .1989ا�

�, �داودي، د��ق، : أدب 0;ور -9
 .1986أد
�ت ا�-/�",، �ط

م، ط ، و���لا�/�"ظ �/�د ���, - 10�����و�و$� "� ا��، ����, 2ا9�-�ل و ا�

,���� .1998، ا��-�در ا�
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ب دي طرازي - 11��و�ت "�:ا�� ,�
�ر= ا�-/�", ا��ر
,، ا��ط

,
 .1، ج1،�<1993،
روت،ا*د

ا���ر",  ، دار1، ط"� ا���ر ا$9����� ا������ا9�-�ل : ��� ��د إ����ل - 12

 ،,� .2002ا����در,، ا�$��


�ت ���ظ ����ر : إ����ل ز�� �/�د - 13��� ,�ا5�9رو
و�و$� و ا���ر ا������، �ر

 .1982و ا��وز4،$دة،


, ا��راء، �-ر، �1د0ل "� ا�-/�",، ط: ��د ا���و��أ��ل  - 14�� .2003، دار و �

�7 ا����-رة، ط: /�ن ���د ���وي و ��A /�ن ا��د - 15�، دار 1ا9�-�ل و �ظر

 .2002ا����ن ا��ر
�، ا�$زا�ر، 


, ا�9$�و ����(�و���ل ا9�-�ل : �0ل -�
�ت - 16��، �6-ر,، ط-و �طورھ�، �

 .1991ا� �ھرة، 

 

�
��� :	
 :ا���	 ا��ر��

  

17- Abensour, Corinne : pratique de la communication, éditions 

Nathan, Paris 1998. 

18- Griselin, Madeleine et autres : guide de la communication 

écrite, édition du nord paris, 1999. 

19- Bichara(Khader), Le grand Maghreb er l Europe : enjeux et 

perspective, France ,1992. 

20- Hocine Abdellaoui : La Dimension Sociopolitique de la 

migration circulaire en Algérie. CARIM notes d’analyse et de 

synthèse 2008/13 Séminaire sur la migration, 

circulaire .www.carim.org. 
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22- Martin, Jean Luc : Le guide de l’écriture journalistique, édition 

la Gardette, paris, 2000. 

23- Morin, Violette : Le dessin humoristique, Ed Seuil, Paris, 19978. 

24- NATIONS UNIES ; Centre d’information des Nations Unies ; 

Alger ; 2008. 

25- Roudy, Pierre : L’école de la presse, Ellipses édition marketing, 

S.A. Paris, 1996. 

26- Samaha, Joseph : caricature arabe, édition institut du monde 

arabe, Paris ,1988. 

27- Topuz, Hifizi : caricature et société, édition Mame,France,1970. 

 

II. ث���ا� 	
 و ا�ر���ل ا����

 

 ر���ل ا������
ر:أو�

  


ن �
د ا��زز - 28 ,��B ،وش��ون ا*: "ا
ن ز��و�ط� ��ذ  -وروا�($رة و ا��

��ت�
ر ���ورة، ا�$زا�ر"���-ف ا��B ر�, : ا�$زا�ر $���,:، ر���, ��$���

, و ا���م،�� .2005ا��

�و
, : أ��ل �واري - 29�ر وا4E ا��ر
, "� ا�-/�", ا�و�, ا��B ر�،ر���, ��$�

0��ر:ا�$زا�ر(���ورة� �$�
 ,���$ -
, ا���وم ,�����،,�-�دE9ر،  ا��و ��وم ا�

2011. 
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ط�و�� - 30�"� �-ر ا��و��, ووا4E ���ھدة ا� �وات  ا���م$�(ور و���ل : ا�/�ج 

ر ���ورة��, ��$ا��;��, "� ا�$زا�ر، ر�B ر�, :ا�$زا�ر( ����, ا�$زا�ر،��$

, و �� ).2002،ا���ما���وم ا��

31 - �����ت ا�($رة ��A ا����Eت ا�د
و��, وھب، ا��,
، ر���,  ا*ور
,- )�ر

ر ���ورة B ر�, و ا���م، $���, ا�$زا�ر: ا�$زا�ر(��$���, ا����.2002.( 

�, و��ن، - 32�,  ا���م/��/�و ا�د� راط, "� ا�-/�", ا�$زا�ر,،درا�, 

�(د � ،,�ر ���ورة، $���, ��EطB ر��$رد�� ا�/  , و ا�وEت، ر���, ��$�

 .��م ا$9���ع

,  -ا�����$, ا�-/�, ��و;وع ا�0و--,:"�0��وي ��س ;�ت - 33��/�درا�, 

,
�و��, �ن ا�-/ف ا�وط�, ا���ر،ا�$ز"�B ر�
�$� :ا�ر، ر���, ��$� ,���$

, اHداب و ا���وم -�0��ر��،,
���,,، ا��������� .2006و ا$9


و�و�,/�د  - 34":,
�و�,  - ا��و��, "� ا�-/�", ا�$زا�ر, ا�و�, ا����/�درا�, 

ر "Al watan-Al moudjahid-ا���ب- ا�0
ر: -/ف ��;�ون�، ر���, ��$�

ر ���ورة، ا�$زا�رB:ر��0� �$�
 ,���$-،,
, اHداب و ا���وم �����,و  ا�����

 .2004،ا����,ا���وم 

، ر���, "رھ���ت و آ"�ق: ����, ا�($رة "� ا����Eت ا*ورو�)�ر
,:"زھور ���د - 35

ر ���ورة، ا�$زا�رB ر�, و :$���, ا�$زا�ر:��$���, ا���وم ا����

 .2004ا���م،

:"�/�د ا*�ن �ر
ط - 36��� �" ,ل ���ھم و ا�$�ھ�ت دور ا�-/�", ا�$زا�ر

ر ���ورة،ا� �ھرة"ا��
�ب ا�$���� �/و ظ�ھرة ا�رھ�بB ر��(د :، ر���, ��$��

،,
 .2008ا�
/وث و ا�درا��ت ا��ر

ن ا�A  درا�,:"���ل ��د -��< - 37$�ض ا��وا�ل ا��ؤ5رة ��A ھ$رة �
�ب ا�0ر


��ت ا�-/راو, ا�$ددة��ر ���ورة، ا� �ھرة"�$B ر��, :، ر���, ��$���$

, ا�زرا�,،�� .2006ا� �ھرة،
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38 - ,
/, اوھ���-�د,ا����Eت :""E9و دا� ا ,�و
, ا���و��و�, "� ا�-/�", ا��

,� ��ض ا�-/ف ا�$زا-ا���
� ,��/�ر ���ورة ، "�ر,درا�, B ر�، ر���, ��$�

0��ر: ا�$زا�ر� �$�
 ,���$-،,
���2003. 

�و
, "� � �و�, ظ�ھرة ا��0درات:"�
ض ��دا - 39�، ر���, "إ�(�م ا�-/�", ا��

،,�ر ���ورة،��(د ��م ا$9���ع،$���, ��EطB ر��$��2001. 

و�, ا��-ر ا���ن "� ا�-/�", ا�$زا�ر,، درا�, "� �;�ون :""وزي 
و��$ل - 40

ر ���ورة، �Eم ��م )"1999- 1980("� ا���رةB ر�, ، ر���, ��$���ا$9���ع،

،,��, ��Eط��$، , .2001ا���وم ا�����

�9���;, : "ھ�د �زوز - 41 ,�� ا��-ر و - ا*A-Eا�����$, ا�-/�و�� ,��/�درا�, 

ر ���ورة،ا�$زا�رB ر�, و :ا��روق ا�و��،ر���, ��$�����, ا���وم ا$9��

�, ا�/�ج �0;ر: ا����,ا���وم ��$-،,���
2006.  
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�
 ر���ل ا�د��وراه: ���

  

42 - �
ن،:"�
د ا����ح �
د ا��"� ا�دور ا����وي  درا�,ا���م و ھ$رة ا��-ر

�وراه ���ورة،ا� �ھرة،ر�"�L��م�
, ا��(;, ا��-ر,، د ت: ��, د��� 

 ����� درا��ت أ رى

  

دة - 43�
�ورو
� ا�)ر
,، درا�, ا�$�زة : ا��و/� � ,
, ا��(�$رن ا��)�ر��طور و;

دي �/�د �
د �� ,�, ا� ��و�, و : ا��)رب -"�س -"� ا�/ وق، $����,�-�دE9ا 

,و ���� .1994،ا$9

ر ا��ر�,:"ا�را���
د ا�وھ�ب  - 44B م و ا�($رة��ا�" ����، ا��)رب، ا���(د ا�

 .L� ،2009��م و ا9�-�ل

ر ا��ر�, و : "��ر �وض ا��رم ا��
�رك-���5ن ا�/�ن �/�د - 45B ا�($رة

 ,�ر ���ورة، ا�ر�ض"ا�$رB ,وم :، درا����� ,
ف ا��ر�� ,���$,، ا*��

2008. 

, ا�9د��جا��(�$رون ا��)�ر
و:"��� ���ح - 46���، درا�, د
�وم "ن "� "ر��� وإ�

ر ���ورة B ���, ا���وم ا� ��و�, و : ا�ر
�ط -$���, �/�د ا���0س(ا�درا��ت ا���

،,�����-�د, و ا$9E91994ا.( 

47 - ,، "ا��)رب ا��ر
� "� "ر��� أEط�رأو;�ع ا��(�$رن �ن :"��ظ�, ا���ل ا�دو�

ر ���ورة،ط�$ درا�,B , .�1998)رب،،ا�,�دا�
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III. ا���"ت 

 

، ا�����, 2ا��و�و�, ا��ر
,، �ؤ��, أ���ل ا��و�و�, ����ر و ا��وز4، ط - 48

 ،, 15،ج1999ا��ر
, ا���ود

ر ا�
ر وآ0رون - 49
�ر$�, �/�د Eدوش، ����, "��ر= ا�ذا�, و ا����زة:" ،

,، ا�$زا�ر،� .1984ا��$��4، دوان ا��ط
و��ت ا�$��

50 - ,
ا�����, ا��ر
, ا��(�$رة "� ظل ا��و��, :"� رر ا��در ا���م ���ظ�, ا���ل ا��ر

 2003، �ؤ��ر ا���ل ا��ر
�، ا�دورة ا�5�5ون، �و�س،"ا*"�قا��/د�ت و 

�-�د,، ����, ا�/ وق ا����ن�/ وق  ا*رض�ر�ز  - 51E9ا  ،,����و ا$9

 .2009/6/28)68(رEم

ن آر�$و - 52�ر ا�($رة، "$وا���,, و ا��ظر��ر$�, در, "ا��دا0ل ا����ھ ،

,، ا��دد ������وم ا$9�� ,، ا�و���و، �ر�ز �ط
و��ت 165ا��رار، ا��$�, ا�دو�

 .2000ا� �ھرة،

ر ا���ظ�, "� �-ر 
ن ا���ؤو�ن و  أور
�:"���� �/�ود و آ0رون - 53B و ا�($رة

�-�د,ا����ن �/ وق ا*رض، �ر�ز "ا�وا$بEع ، ����, / وق ا،,����، 68و ا$

 .2009ا� �ھرة،

,، ا��دد - 54������وم ا$9�� ,�ن ����ز،�ر$�, �/�د ا�
(���، ا��$�, ا�دو���165 ،

 .�2000ر�ز �ط
و��ت ا�و���و، ا� �ھرة،

�0ل - 55 �/�ق 
ن :""���، ا�����, ا��(�, ا���د�, ، "ا*��Eما���وان ا�-/�� و ا�

ن  .1982ا��رب،د��ق،ا9�/�د ا���م ��-/�

  

    



��ة ا��ط� و ا���� –������ ا������ ا��ط��� ����ة 	�� ا������ ��  

 

IV. م�� ا�%وا�
س و ا��

 


ر، �/�د أ/�د /�ب �، ھ��م :ا
ن ا���ظور - 56�ق �
د � ��� ا� /����ن ا��رب، 

 .4، دس، جا����رف ، دار�/�د ا���ذ��

د وآ0رون - 57���ر
, و ا�5 �", و ا*����ا���$م ا��ر
� : أ/�د ا��� ,
، ا���ظ�, ا��ر

 .ا���وم،دم

ب ا� ��وس ا��/ط ��A طر , ا��-
�ح ا���ر وأ��س : ا�زاويا�ط�ھر أ/�د  - 58��ر

 .3، دار ا���ر،ج3ا�
�B,، ط

59 - ,�
دوي، أ/�د �0 ����ب 2،طا���م��$م �-ط�/�ت ): � دم(أ/�د ز�،دار ا�

 .1994ا��-ري، ا� �ھرة،

�$�4 ا��), ا��ر
, :ا� �ھرة(ا����5، ا�$زء�$�4 ا��), ا��ر
,،ا���$م ا�و�ط،  - 60

1961.( 

�ر أ
��/�د 
ن  - 61
0�4��ر ا�-/�ح، $ـ :  ،,�, ا*�ر
 .1916، ا� �ھرة،ا��ط

 

 

 

 

 

 

 

 



��ة ا��ط� و ا���� –������ ا������ ا��ط��� ����ة 	�� ا������ ��  

 

V. 	
 ا�و���ق ا����و�	 و ا&���رو�

  ا�و���ق ا����و�	 :أو�

62 -  4�$ ,��/� ,, ا�دو�E�����م ا9/* ,��/�ا����ل إ��س و�ف،درا�, 

 .ا��(�$رن و أ"راد أ�رھم


 ��ون ا��$�ن���ھد ا*�م ا���/دة  - 63 , ��� :ا��

(Nations Unies, Recueil des traits, n⁰ 2545, vol.198, p.137)  ا�ذي


رو�و�ول �وورك ��, 
 7�$���1967��ت �.  

4 ا����ل ا��(�$رن - 64�$ ,��/� ,, ا�دو�E��� .و أ"راد أ�رھم، ا*�م ا���/دة ا9

�,، 15ا�$ردة ا�ر��,، ا��دد  - 65
 .2009ا�ر��,، ا�$زا�ر،  ا��ط

 

�
��� :	
  ا��وا() ا&���رو�

66- www.aljazeera.net 

67- www.annabaa.org 

68- www.amanjordan. org 

69- www.echoroukonline.com 

70- www.elkhabar.com  

71- www.alwatan.com 

72- www.balagh.com/mosoa/tablg/vgl8atntn.htn. 
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 �����:    


�ص �ن ����� � ����و��� ا�درا�� ���ن ا�و�ول إ�� �� � أھم�ن ��ل ا���ول ا�

�� ھذه ا���ول �واء ا��ظر�� ���� أو ا�ط"�!�� �!�ط ا�� ا��رض.  


ص أن و��'ل ا+*�م ا�(زا'ر�� �.�ن ��ل ا���ل ا-ول �ن ا�(زء ا��ظري �
درا�� ��

1�� ا�(زا'ر ��ذ �رت "�را/ل �ن ا�طور ��ذ �* �31�� �رورا "���ر/
� ا�2���ر�� ا��

م، و ��زت ا��/�.� ا���و"� ��� *ن و��'ل 1962م إ�� ��4� ا�2!�ل ��� 1830

ا+*�م ا-�رى "�د�د ا����'ص �ن ��ل �وع ا�!وا�ب ا����� ا����د�� .��� و �ذا �وع 

�ددة �;�رھ� �ن و��'ل ا+*�م، ���� �� �:������، ��� أن �
�/�.� ا���و"� وظ�'ف �

��<، و =د م �ن  ���و��� ا�!:��� و ا�ظواھر ا2(��*�� ا�� ?�
ق "دورھ� (�ه ا��(��

��ل ھذا ا���ل ا�و�ل �!�ر"� �ظر�� ر"ط و��'ل ا+*�م "ظ�ھرة ا��(رة �4ر ا�1ر*�� 

  .�A/دى ا�ظواھر ا2(��*�� ا�����

� ���Bرض ��ھ�� ا��(رة و/(��� .� أ�� ا���ل ا��ن ا�(زء ا��ظري �
درا�� .!د ا�

ا�(زا'ر، و���ر د������� ا��(رة "��� *��� ا�� �ن ����� ���ن .�م *�
�� ا��(رة �4ر 

  .ا�1ر*��،و ا������ت ا-ور"�� و ا��;�ر"�� و ا�(زا'ر�� �����(�� و ا�/د ����

* ��
�/
ق "ط"��� ا���ول ا��/�� و �ن ��ل ا�(زء ا�ط"�!� �
درا�� ��'C *دة � �


 �

ق "�رارات  إ/��'��ت�ظ�ھرة ا��(رة �4ر ا�1ر*�� �ن ��ل ا�/�ول *�و أر=�م 


�ل .� ا��واد ا+*���� *��� ا�درا��، و *ر:�� .� (داول إ/��'�� /ظ�ور .'�ت ا�

��ؤ2ت ا�د �
ؤدي إ�� ا+(�"� * C'�را��، و ���ن ���ن �ن ����� ا���ص �

�-�� C'�
��ص ھذه ا��:  

-  �اھ�ت ا��/ف ا��درو�� "ظ�ھرة ا��(رة �4ر ا�1ر*��، �ن ��ل ا����/� ا�

�� ��ذا ا��و:وع و ا��و=? ا����ص �< .� ��/���، و �ذا ا-��1ل  ا��/��� ���

 .ا����د�� ��ل ��و�<
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�� /�ب ��و�ت ا��/ف ا��درو�� �و:وع ا��(رة �4ر ا�1ر*�� �ن ( -وا�ب ��

ا�ظ�ھرة و ا�BFر ا��ر"� *��ھ�، و ا=راح  أ�"�ب����� �ل �/���، �ن ��ل طرح 


ول ���/. 

-  ����"��و��� ظ�ھرة �4ر 1ر*��، وظ�رت � �. ��"
ا(�ھ�ت ا��/ف ا��درو�� ���ت �

(�ه إ�� /د �� ا(�ه ا������ ا-ور"�� و ا�(زا'ر��، .� /�ن ��ن ا�"��ن وا:/� .� ا2

 .إزاء ا����(ر�ن �4ر ا�1ر*��ن

��و��� ا��و:وع �/ل ا�درا��، .!د  - �. ���
�و(د ا��ف "�ن ا����در ا����د *


� " El watan""در(� �"�رة *
� ا��را�ل ا��/��، .� /�ن ا*�دت" ا��"ر"ا*�دت *

 .���در �(�و��

و��و*� /ول ظ�ھرة =��� ��دد " ا��"ر":��ت ا��واد ا+*���� ا���1ورة .� �/���  -


� ا�د*وة إ�� ا/رام ا��"�دئ و " El watan"، .� /�ن ر�زت �/��� "ا�/ر=�"*

 .ا�!وا��ن


� و ا+/داث ھ�� ا"رز ا�2��2ت ا2=��*�� ا����د��  -B�-�" ��1دا��و�ف و ا�2

��ول �و:وع ا��(رة �4ر ا�1ر*�� .� ا��/ف ا��درو��، وذ�ك ���و���  �.

<ا��و:وع و ط"��. 

C ا�< ھ��ك �1"�� "�ن ا��/ف ا�وط��� .� ��ول "�ض ا��وا:�?، .� �و .� ا���م ��

/�ن �ظ�ر "��ن "���� .� ��ول �وا:�? �����، و �ر(? ا��1"< ���� إذا ���ت ھذه 

�1"<، ��� أن ا��1"< .� ا���ول ��ود إ�� ط"��� ا��و:وع .� � ���
ا��/ف ��� ��ط �

�2�ف .�ظ�ر /�ب ا������ ا�/ر�ر�� ��ل �/���، و �ذا ا��ف ��ط /د ذا<، أ�� ا

/دد  �"�با��
���، و ھ� ا- ��� �و:وع "����"� إ�� �وا:�? أ�رى أو ر�ز *
� أھ�ا�

  .(��ب �ن ا��و:وع أ�Bر �ن ا�(وا�ب ا-�رى

Bر *
� و ���� ا�!ول أن �
�/�.� ا�وط��� وظ��� !وم "�� دا�ل ا��(�?، ���ن أن ؤ

ا�!رار و وازن ھذا ا��(�? أو ا���<، .�ن ��ل ����(� ا��/ف ا�وط��� ا��درو�� 

�ظ�ھرة ا��(رة �4ر ا�1ر*�� ا:J ا�< ر4م "����� إ2 أ��� ؤدي وظ��� ���ن ان /�ظ 

، ود*وة "ا�/ر=�"ا�!رار ا��(�?، �ن ��ل ا(�ھ��� إزاء �� ����ف ا��ظ�م ا���م �ظ�ھرة
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���1 �? =�م ا��(�? *�و��، "�*"�ر أن و(ود ا��/��� �و��
� ھذه ا��/ف إ�� =�م 

إ*���� و ��ظ�م .ر*� و ا�!رارھ� �ر"ط "��!رار ووازن ا��(�? أو ا��ظ�م 

ا2(��*� ا���م ا�ذي �1ط .�<، و ا���
�� ا�"�د��� "�ن ا��/ف ا�وط��� و ا��(�? ھ� 

/�م .� /!�ق ا�وازن " �   .�����ا�

 


