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�شكر و عرفان: 
نتوجھ بالشكر الخالص للخالق عز و جل الذي یعیننا على أمور دیننا و 

�دنیانا؛ 

األستاذة "بوعدة حسینة" و  كما نتوجھ ببالغ الشكر إلى األستاذة المؤطرة
نشكرھا على النصائح و التوجیھات التي لم تبخل علینا بھا خالل فترة 

التأطیر، و كذا إلى األستاذ "بن عیشة عبد الكریم" الذي أمدنا بید العون 
في إطار انجاز ھذه المذكرة، إلى األساتذة المحكمین و نشكرھم على 

الدكتور "غالم عبد الوھاب"، الدكتور قبولھم تحكیم دراستنا و ھم كالتالي: 
�"بن عیشة عبد الكریم" و الدكتورة "عكروت فریدة".

كما ان ننسى التوجھ بالشكر إلى جمیع من كان لھ ید في إخراج ھذا العمل 
�المتواضع إلى النور.



Résumé : 

Cette étude a porté sur la manière de traiter le cas de la presse écrite pour désigner le 

président, "Abdelaziz Bouteflika" à la garde d'un quatrième à l'élection présidentielle 

de 2014, et nous avons pris des nouvelles du modèle de journal pour cette étude 

d'analyser les implications et qui a formé 23 point de nouvelles sélectionnée dans 

l'échantillon, à partir de 19/11/2013 à 19/04/2014, le stade qui a vu la cristallisation de 

la quatrième épreuve de la garde et nous avons divisé la période en quatre étapes: la 

pré-annonce course, après la déclaration de candidature, pendant la campagne, et 

après l'annonce des résultats préliminaires de voir le traitement dynamique qui a 

caractérisé touché nouvelles de journal événement transpirer Président. 

Et nous avons essayé à travers cette étude que nous reconnaissons être une réalité 

politique très simple et modeste reconnaître que voulait Gazette formé et formulée par 

la transformation de l'objet de la quatrième tête de la confiance "Abdelaziz Bouteflika" 

d'évaluer l'ampleur dans le traitement du sujet et avec les moteurs des acteurs 

politiques lui, et ainsi que l'évaluation de la performance des médias du journal et 

d'identifier la nature de la relation avec le système politique et qui ne semble pas 

évident, mais à ce moment critique, et nous sommes venus à travers les différentes 

étapes des résultats de cette article de journal portant sur la candidature du président 

de l'angle que vous voyez sont appropriées et sont en opposition du système politique 

en général, et à la personne du Président en particulier, et c'est ce qui ressort 

clairement de l'ordre du jour du journal à travers cinq mois de l'étude, ce qui suggère 

son engagement à l'auto-soustraction et côté négligé le plus important dans la période 

électorale et d'expliquer les programmes des candidats et l'analyse et l'accent sur la 

dimension sociale de l'objectif politique de l'événement Lors de l'élection présidentielle, 

et établir des parallèles avec le traitement de ces conditions est accompagné par 

politique et de sécurité entre eux et l'agenda régional et international environnante, 

ainsi que touchés par les médias internationaux, et en ligne avec le contexte global du 

journal. 



 ملخص الدراسة:

تمحورت دراستنا هذه حول كیفیة معالجة الصحافة المكتوبة لحدث ترشح الرئیس "عبد العزیز 

، و اتخذنا من جریدة الخبر أنموذجا لهذه الدراسة 2014في رئاسیات  بوتفلیقة" لعهدة رابعة

من  مادة صحفیة مختارة ضمن العینة، ابتداءا 23لتحلیل مضامینها و التي شكلت 

، باعتبارها المرحلة التي شهدت تبلور حدث العهدة 19/04/2014إلى  19/11/2013

الرابعة و عمدنا إلى تقسیم الفترة إلى أربع مراحل: قبل إعالن الترشح، بعد إعالن الترشح، 

أثناء الحملة االنتخایبة، و بعد إعالن النتائج األولیة لمعرفة دینامیكیة المعالجة التي میزت 

 ریدة الخبر لحدث ترشح الرئیس.تطرق ج

و حاولنا من خالل هذه الدراسة التي نعترف بكونها جد بسیطة و متواضعة التعرف على 

الحقیقة السیاسیة التي أرادت الجریدة تشكیلها و صیاغتها من خالل معالجتها لموضوع 

ل مع الموضوع و العهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" لتقدیر مدى حیادتها في التعام

مع الفاعلین السیاسیین المحركین له، و كذا تقییم األداء االعالمي للجریدة و التعرف على 

طبیعة العالقة التي تربطها بالنظام السیاسي و التي ال تظهر جلیا إال في هذه المرحلة 

ج الحاسمة، و توصلنا من خالل مختلف المراحل إلى نتائج مفادها أن جریدة الخبر تعال

موضوع ترشح الرئیس من زاویة تراها هي مناسبة و تتمثل في معارضتها للنظام السیاسي 

عموما و لشخص الرئیس خصوصا و هذا ما برز جلیا في أجندة الجریدة عبر األشهر 

الخمس للدراسة، و هذا ما یوحي بالتزامها الذاتیة في الطرح و اهمالها للجانب األهم في 

شرح برامج المترشحین و تحلیلها و التركیز على البعد االجتماعي  الفترة االنتخابیة و هو

للحدث السیاسي المتمثل في االنتخابات الرئاسیة، كما نستخلص توازي هذه المعالجة مع ما 

صحبها من ظروف سیاسیة و أمنیة محیطة اإلقلیمیة منها و الدولیة و كذا تأثرها باألجندة 

 السیاق العام للجریدة. االعالمیة العالمیة، و تماشیا مع
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:مقدمة عامة  

 

 مقدمة عامة:

تشكل فترة االنتخابات محور اهتمام وسائل االعالم و االتصال الجماهیري و خاصة منها 

الصحافة المكتوبة التي یصبح شغلها الشاغل هو تغطیة متغیرات الفترة و الحركیة التي 

و في الجزائر بشكل أكثر خصوصیة، تسودها، خاصة إذا كان الحدیث عن انتخابات رئاسیة 

و یعود سبب اهتمام الصحافة المكتوبة في الجزائر بحدث االنتخابات إلى عدة معطیات منها 

ما هو تاریخي اكتسبته عبر مراحل و حقبات زمنیة ممیزة في تاریخ الجزائر، و منها سیاسیة 

اسا إلى االنفتاح السیاسي تسود الجزائر كغیرها من الدول العربیة، و تعود هذه المعطیات أس

، الذي فتح 1990، و قانون إعالم 1989و االعالمي الذي شهدته الجزائر منذ دستور 

المجال أمام التعددیة االعالمیة و السیاسیة، و من هنا جاء تعاظم شأن المسوغات الجوهریة 

طة لقیام وسائل االعالم و تضاعف حجمها، باالنطالق أساسا من طبیعة الظروف المحی

باالنسان و التي تحتم الحاجة إلى وسیلة أو أداة تمكن الفرد من مراقبة هذه الظروف، و التي 

أصبحت وسائل االعالم التي من ضمنها الصحافة المكتوبة مصدرا مهما، حیث تأخذ دور 

الوسیط بین الجمهور و السلطة أو النظام السیاسي، فتساهم من خالل ذلك في تشكیل و 

سیاسي من خالل ترتیب مجموعة من األولویات وفق ما یالئم توجهها صیاغة الوضع ال

السیاسي و كذا في إطار حجم الحریة االعالمیة الممنوحة من طرف السلطة و المشكلة في 

 القوانین االعالمیة التي سوف نتطرق لها الحقا في هذه الدراسة.

فیة لحدث ترشح الرئیس و في هذا السیاق سنحاول فیما یأتي التطرق إلى المعالجة الصح

"عبد العزیز بوتفلیقة" لعهدة رابعة في جریدة الخبر، و قد تم وقوع اختیارنا لهذا الموضوع لما 

اكتساه من أهمیة على المستویین المحلي و الدولي، محاولین من خالل ذلك التعرف على 

و كشف  وجهات نظر جریدة الخبر حول حدث ترشح الرئیس و كیفیة تعاطیها مع الموضوع

 األجندة االعالمیة المسطرة في تلك الفترة.
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و على هذا األساس فقد قسمنا دراستنا إلى ثالث أقسام، شمل القسم األول منهجیة الدراسة و 

المفاهیم األساسیة قمنا من خالله بالتعرض لمختلف المراحل التي یجدر بأي بحث علمي 

عیة التي حاولنا الكشف عن مدتها و التعرض لها، و كانت البدایة مع الدراسة االستطال

النتائج المستخلصة منها و مدى أهمیتها في موضوع الدراسة، و بعد عملیة االحساس 

یالمشكلة و تحدیدها قمنا ببناء االشكالیة و طرح التساؤل العام و التساؤالت الفرعیة، ثم 

ا إلى استعراض مجتمع توضیح أهم المفاهیم المتداولة و األساسیة في الدراسة، انتقلنا بعده

بحثنا، العینة و المعاینة التي اعتمدناها في الدراسة، لنصل بعدها إلى تحدید نوعیة الدراسة، 

و التي تمثلت في تحلیل المضمون فقمنا برسم  المنهج المستخدم و األداة المستخدمة

تحدید الخطوط العریضة للمراحل التي سنمر بها في الدراسة التطبیقیة من خالل عملیة 

الفئات و وحدات التحلیل المعتمدة ، بناء االستمارة، التحلیل الكمي و الكیفي وفق ما سیتم 

التطرق له، كما قمنا بمحاولة ادراج المرجعیة النظریة للدراسة و الدراسات المشابهة و 

 السابقة.

 أما القسم الثاني فقد اشتمل على الببلوغرافیا، و الذي احتوى على ثالث فصول:

فصل األول بعنوان الحقل السیاسي في الجزائر و تغیراته، تضمن ثالث مباحث تمثلت في ال

: االنتقال السیاسي من أحمد بن بلة إلى عبد العزیز بوتفلیقة خالل مرحلتي األحادیة و 

التعددیة الحزبیة، ثم االصالح السیاسي في الجزائر، ثم الواقع السیاسي في الجزائر بالتركیز 

 العهدة الرابعة. على مجریات

أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان الحقل االعالمي في الجزائر، تضمن ثالث مباحث: 

، ثم مرحلة التعددیة االعالمیة، ثم الممارسة 1988إلى  1962الوضع االعالمي من 

 االعالمیة خالل فترة حكم الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة".
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أربع مباحث: فقد قسم إلى  صال السیاسي في الجزائر،و المعنون ب االتأما الفصل الثالث

االتصال السیاسي و المشاركة السیاسیة، ثم االنتخابات الدیموقراطیة و معاییرها، ثم نظام 

 انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، ثم الحملة االنتخابیة و إطارها التشریعي في الجزائر.

سم الثالث فقد حاولنا تحلیل العینة المحددة في جریدة للنتقل بعدها إلى الدراسة التطبیقیة بالق

الخبر انطالقا من تطبیق مراحل أداة تحلیل المضمون، و تضمن هذا القسم فصلین، األول 

حول التحلیل الكمي و الكیفي لفئة المواضیع عبر أربع مراحل، ثم الفصل الثاني التحلیل 

 إلى النتائج العامة للدراسة التي حاولنا فیها الكمي و الكیفي لفئتي االتجاه و الفاعلین، وصوال

اسقاط النتائج المتحصلة من التحلیل على التساؤالت المقدمة في بدایة الدراسة و مقارنتها 

 بالدراسات السابقة و ربطها بالنظریة المستخدمة.
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 تمهیــــــــــــــــــــــــد:

من خالل هذا سنحاول ادراج  مختلف المراحل التي مرت بها دراستنا و هي على وجه 

حیث منهجیة البحوث االعالمیة، العموم ال تختلف كثیرا بل و تكاد تنطبق على مراحل 

عناصر هامة، و یشكل بناء االشكالیة و صیاغة  حاولنا دمج هذه المراحل في سبع

الفرضیات  العتبة األولى طبعا بعد اجراء دراسة استطالعیة حول موضوع دراستنا، لننتقل 

بعدها إلى تحدید بعض المفاهیم التي رأینا أن لها من األهمیة بمكان في توضیح معالم 

المفهوم االصطالحي، لنستعرض الدراسة و من هنا ركزنا على المفهوم االجرائي أكثر منه 

بعدها نوعیة الدراسة بما فیها المنهج و األدوات المستخدمة أو المساعدة، و أدرجنا الخطوات 

التي اعتمدناها في تحلیل مضمون مادتنا االعالمیة، ثم قمنا بتسلیط الضوء على مجتمع 

رضنا صالحیتها لطبیعة ثم المرجعیة النظریة التي اعتمدناها و افتالبحث العینة و المعاینة 

موضوع الدراسة مع ذكر خصائصها و أسباب االعتماد علیها و مدى مالءمتها للموضوع، 

 درجت في خاتمة هذا القسم.رضنا بعض الدراسات السابقة التي أثم ع

 الدراسة االستطالعیة:  ·

 تعتمد هذه الخطوة المتمثلة في الدراسة أو البحث االستطالعي كعتبة ضروریة و ملحة

الموضوع من  زوایا إلرساء الدراسة على قواعد علمیة متینة، إذ تساهم هذه الدراسة ضبط

بناء إشكالیة الدراسة التي تمثل حجر جهة و إیضاح معالمه من جهة أخرى بما في ذلك 

األساس في أي بحث أكادیمي، إضافة إلى استخراج التساؤالت التي من شأنها تحدید زوایا 

 رور إلى الخطوات التالیة.البحث، و من ثم الم

، كخطوة -محل الدراسة–و في هذا السیاق قمنا باختیار عینة من مضامین یومیة الخبر 

مبدئیة للتعرف على المواضیع التي تطرقت لها هذه الجریدة و الطریقة التي عولجت بها في 

إطار فترة االنتخابات الرئاسیة، و من هنا استطعنا التوصل إلى أهم المواضیع المعالجة كما 
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ل جلي تركیز الجریدة المكثف على حدث ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" الحظنا و بشك

و منه استخرجنا بعض المواضیع أهمها: "النظام السیاسي القائم"، "الترشح للعهدة الرابعة"، 

"األزمات"... و قد تعمدنا هنا االنتظار حتى انتهاء الفترة االنتخابیة و إعالن النتائج للتعرف 

ه الجریدة اتجاه العهدة الرابعة للرئیس، و قمنا خالل هذه الفترة التي استمرت أكثر على توج

) أشهر و نصف تقریبا بتقسیمها إلى أربع مراحل: قبل إعالن الرئیس ترشحه و 04أربع (

بعد إعالنه، أثناء الحملة االنتخابیة ثم بعد الحملة االنتخابیة، و بعد هذه العملیة عمدنا إلى 

 التي اعتمدناها بشكل نهائي في عملیة التحلیل.اختیار العینة 

كما قد تم في هذه المرحلة عملیة البحث الببلیوغرافي في إطار التفتیش عن الوثائق و 

رصید المعرفي حول النظام السیاسي و االعالمي في التي تساعدنا على بناء ال الحوامل

لى االستناد إلى دراسات سابقة الجزائر و إشكالیة االتصال السیاسي التي یواجهها، إضافة إ

و مشابهة لموضوع بحثنا لتكوین رؤیة شاملة حول الممارسات المیدانیة و اإلحاطة بمختلف 

 متغیرات الموضوع.

حثنا، و بالتالي فقد ساهمت الدراسة االستطالعیة إلى حد كبیر في تسهیل مختلف إجراءات ب

 و إرشادنا إلى مختلف المتغیرات المنشودة.
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 :            طرح التساؤالتناء اإلشكالیة و ب ·

تعد وسائل االتصال الجماهیریة بما فیها الصحافة المكتوبة من بین أهم الوسائط التي تتدفق 

المعلومات من خاللها بین القمة و القاعدة، و یعَول علیها كمنبع للتأثیر في باقي قنوات 

االعالم هو النسق الصاعد و "بل إن  االتصال، و المساهمة في عملیة التنشئة السیاسیة،

و هو مجموع وسائل التوعیة التقنیة المادیة و اإلخباریة و األدبیة و  النازل في حیاة البشر

العملیة  العلمیة المؤدیة لالتصال الجماعي بالناس بشكل مباشر أو غیر مباشر ضمن إطار

ي لمدة طویلة على أنظمة الحكم فو إن بقي هذا الدور حكرا و  ،¹التثقیفیة اإلرشادیة للمجتمع

الدول، فإن مهنة االعالم أضحت واحدة من مهن المعرفة التي تتبوأ موقعا مرجحا في موازین 

القوى االجتماعیة، فنتیجة لقوة المعرفة التي تتمتع بها هذه المهنة فإن تأثیرها على حیاة 

جتماعي هو في تزاید األفراد و المجتمع و كذلك على صناعة القرار و على التوازن اال

 مستمر.

ففي الجزائر، لم تتبنى  الصحافة المكتوبة هذه المكانة  إال بعد االنفتاح السیاسي و 

، انت أداة سیاسیة حكرا على السلطة، و حتى ذلك الوقت ك1990الذي ظهر سنة االعالمي 

 تستعملها لتمریر دعایتها، و للتعبئة الجماهیریة.

 االعالمیة، ال یمكن الحدیث بصفة مطلقة أو حتى نسبیة  بوجود و حتى بعد إقرار التعددیة

، ذلك أن السیاق السیاسي و الحراك  الذي ²صحافة وطنیة كسلطة رابعة أو سلطة مضادة 

 نشأت فیه و تتبلور من خالله على كافة األصعدة، یحصر وظائف و أدوار وسائل االتصال

_______________________________ 

 .66؛ ص2011دار أسامة للنشر و التوزیع؛ ؛ ؛ 1طاألردن؛ االعالم البرلماني و السیاسي؛ بسام عبد الرحمن؛  ¹

؛ دار الكتاب الحدیث؛ 1؛ طلقاهرة(الثقافة السیاسیة بین وسائل االعالم و الجمهور)؛ ا االعالم و االتصال السیاسيیوسف تمار؛  ²

 .17؛ ص2012



 :منھجیة الدراسة و المفاھیم األساسیة 

 

[8] 

 

المرخصة و قضایا سلطة السیاسیة، في إطار القضایا الالجماهیریة بین ما ترخص به 

الطابوهات تحت غطاء الترسانة القانونیة المرنة من جهة، و بین النهج السیاسي و 

االیدیولوجي الذي تسلكه المؤسسة االعالمیة أو الصحفیة، أو ما یوصف بالصحافة الموالیة 

خلل على مستوى المدخالت و و صحافة المعارضة من جهة أخرى، و هذا ما تمخض عنه 

المخرجات، و خاصة على مستوى المدخالت التي تمثل انشغاالت المواطنین، حیث 

اقتصرت وظیفة وسائل االعالم على تبریر مواقف المسؤولین السیاسیین، و الخوض في 

الصراع الذي تمثل الساحة السیاسیة مسرحا له، خاصة أثناء الفترات االنتخابیة الحاسمة، 

 من تكوین المواطن الواعي بحقوقه وواجباته و دفعه للمشاركة بفعالیة في سیاسة بلده. بدال

و من خالل اطالعنا على األنظمة السیاسیة التي تعاقبت على الحكم في الجزائر منذ 

االستقالل، یلفت انتباهنا عدید القضایا التي شغلت الرأي العام المحلي و الدولي، بما فیها 

و التي استمدها مما یسمى بالشرعیة الثوریة، س "عبد العزیز بوتفلیقة"، فترة حكم الرئی

إضافة إلى عوامل أخرى االجتماعیة و حتى من خالل الشخصیة أو الكاریزما، و التي أهلته 

سنة متتالیة، و هذا ما یوحي باالنغالق السیاسي الذي عرفته  15في الحكم طیلة  إلى البقاء

، و التراجع عن المكاسب التي حققها االنفتاح ¹عض الدراساتفترة حكمه على حد تعبیر ب

 ، و التي یعد التداول على السلطة أهمها. 1989السیاسي الذي كرسه دستور 

و تعرف الجزائر في سیاق الجدل السیاسي الدائر حول ترشیح الرئیس لعهدة رابعة تفاعالت 

الساحة نقاشا متزایدا حول تهم  عدیدة، یعكس االعالم المحلي جزءا كبیرا منها، حیث تشهد

 ²و قضیة عبد المومن رفیق خلیفة 2بالفساد المالي و الممثلة بقضیتي القرن، سوناطراك 

  _______________________________ 

 بتصرف–2013حسب تقریر لمركز الجزیرة للدراسات بعنوان "ترشیح بوتفلیقة لوالیة رابعة جدل داخلي وتداعیات محتملة" دیسمبر  ¹

 ... libertéحسب مجوعة من الصحف الجزائریة منها: الخبر،   ²
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دور شقیق الرئیس "سعید بوتفلیقة" في االعداد للعهدة كما یتناول الجدل السیاسي في الداخل 

الرابعة، مع ما واكب ذلك من تغییرات في مناصب و مسؤولیات سیاسیة، و هو ما رءاه 

ین دوسا على مؤسسات الدولة و تطاوال علیها من خالل عدید المحللین و الفاعلین السیاسی

تعیین رجاالت الفریق الرئاسي في مناصب حساسة بغض النظر عن منصب وزیر الداخلیة، 

وزیر العدل، و رئیس المجلس الدستوري و هي التعیینات التي رأى المراقبون أنها تهدف إلى 

ب لمرشح السلطة، هذا باإلضافة ، و تهییئ الجو المناس2014التحضیر الجید لرئاسیات 

 .¹إلى حقیقة الملف الصحي للرئیس

فیما یرى محللون و فاعلون سیاسیون آخرون شرعیة العهدة الرابعة للرئیس من خالل 

استعراضهم الواسع للحصیلة اإلیجابیة التي حققها الرئیس الحالي في شتى المجاالت 

إلى  1999منذ تولیه الحكم عام  االجتماعیةالسیاسیة، الدبلوماسیة، االقتصادیة، األمنیة و 

یومنا هذا و یبررون االنتقادات الموجهة باألمر العادي المباح كون أي حصیلة تحتوي 

 .²اإلیجاب و السلب و الرئیس ال یملك خاتم سلیمان

و من خالل هذا و ذاك، و لوضع هذا الموضوع تحت مجهر علمي، حاولنا كطلبة باحثین 

تفاصیل الموضوع، باختیار عینة من الساحة االعالمیة المكتوبة و  مبتدئین الكشف عن

، و هذا تبعا لما أضفته لنا دراستنا االستطالعیة، حول االهتمام الخبریومیة المتمثلة في 

 الكبیر الذي أولته هذه الجریدة لحدث الرئاسیات و العهدة الرابعة بشكل خاص.

 

 

____________________________________________ 

¹
بتصرف –سابقا حسب تقریر مركز الجزیرة للدراسات المذكور   

 21:00، على الساعة 20/03/2014نقال عن حصة حوار خاص مع "عبد العزیز بلخادم" أجرته معه قناة النهار یوم  ²
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 تساؤلنا العام على الشكل التالي:جاء على هذا األساس 

 2014لرئاسیات  بوتفلیقة"حدث ترشح الرئیس "عبد العزیز عالجت صحیفة الخبر كیف  

 ؟من خالل مضامینها

 و منه تتمخض عدة تساؤالت فرعیة:

التي حاولت الجریدة ابرازها خالل فترة  المتعلقة بالعهدة الرابعة ما هي األجندة االعالمیة -

 ؟االنتخابات الرئاسیة

 حدث العهدة الرابعة للرئیس من خالل مضامینها؟ نحوالجریدة اتجاه ما  -

حول ترشح  من هم الفاعلون األساسیون الذین اعتمدتهم الجریدة في طرح مضامینها-

 الرئیس لعهدة رابعة؟ 
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 أهداف الدراسة: -2

 من خالل طرحنا للتساؤالت أردنا صیاغة األهداف المرجوة من الدراسة و من أهمها:

محاولة االحاطة باألجندة االعالمیة التي أبرزتها جریدة الخبر في معالجتها لحدث  ·

 العهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلبقة".

التعرف على اتجاهات جریدة الخبر من خالل مضامینها نحو ترشح الرئیس لعهدة  ·

 رابعة.

 ي طرح مضامینها.محاولة الكشف عن الفاعلین السیاسیین الذي اعتمدتهم الجریدة ف ·

السعي إلى الكشف عن مدى حیادیة جریدة الخبر في معالجتها لحدث العهدة الرابعة  ·

 للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة".

محاولة الكشف عن العالقة بین السلطة السیاسیة و الصحافة المكتوبة خالل الفترات  ·

 االنتخابیة الحاسمة.
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التحدید االجرائي للمفاهیم:- 3  

لتوضیح معالم هذه الدراسة، حاولنا تحدید بعض المفاهیم األساسیة اجرائیا وتمثلت و 

 في:

ع أو حدث أو قضیة هو قیام وسائل االعالم بالتطرق إلى موضو المعالجة االعالمیة:  -1

معینة بشكل معین و بتحلیل معمق و أبعاد مختلفةو المقصود بها في دراستنا هذه 

 .2014لتي عالجت فیها الجریدة حدث رئاسیات هومجموع التقاریر و األخبار ا

و هي الجریدة و منها الیومیة و غیر الیومیة (مرتین في األسبوع أو أكثر)، الصحیفة:  -2

 في جریدة الخبر الیومیة.تتحدد في دراستنا و ، ¹أو األسبوعیة، أو حتى نصف الشهریة

تفویض الرئیس  و هي ما یسمى بنظریة التفویض العام، أياالنتخابات الرئاسیة:  -3

تبعا لألوضاع و المنتخب قدرا كافیا من السلطة لتطبیق سیاسات و اخاذ قرارات، و ذلك 

المتغیرات التي یواجهها أثناء فترة حكمه، بغرض تحقیق ما یراه متوافقا مع المصالح العامة 

. و نقصد بها في دراستنا االقتراع الذي یقوم به الشعب الجزائري في ²للناخبین

 لهدف انتخاب رئیس من بین المترشحین الست في الساحة السیاسیة. 17/04/2014

هي وثیقة الصلة بالقبول العام، و معنى أن یكتسب شخصیة أو الشرعیة السیاسیة:  -4

شرعیة حینما یحصل على القبول الجماهیري و تأیید الرأي العام بغض النظر  حزب معین

عما إذا كان متماشیا مع القانون أو متعارض معه، عكس المشروعیة التي تستلزم أن تسیر 

 ،³نون، ومن هنا فإن كل ما شرعي لیسفي نهجها وفقا لممارسة القا

 

____________________________________________ 

.10؛ ص2009األردن؛ دار أسامة للنشر و التوزیع؛ ب.ط؛ االعالم الصحفي؛ لؤي خلیل؛  ¹  

بیروت؛ مركز دراسات الوحدة االنتخابات الدیموقراطیة و واقع االنتخابات في األقطار العربیة؛ أحمد الدیین و آخرون؛  ²

.39-38ص ؛ ص2009؛ 1العربیة؛ ط  

 ؛ ص2008؛ 1القاهرة؛ عالم الكتب للنشر و التوزیع؛ طة و السیاسة و المجتمع؛ آراء في الصحافبسیوني ابراهیم حمادة؛  ³

 .63-62ص
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د العزیز بوتفلیقة من قبول أما في إطار دراستنا فهي ما یلقاه الرئیس عب ،بالضرورة مشروعا

 .من طرف الجمهور أو الفاعلین السیاسیین المؤیدین و المطالبین لترشحه لعهدة رابعةسواء

یعرف المفكر "شلیزنجزفري" الحزب السیاسي بأنه "التنظیم الذي األحزاب السیاسیة:  -5

، و هي مجموعة من ¹یشارك بنشاط و فعالیة في التنافس من أجل المناصب االنتخابیة"

باینة و تنقسم حسب تالتجمعات السیاسیة تحت أسماء مختلفة تحمل شعارات وایدیولوجیات م

 دراستنا إلى:

أي أحزاب سیاسیة مطالبة بترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و ة مؤیدة: أحزاب سیاسی - أ

المتمثلة في أحزاب السلطة (جبهة التحریر الوطني، حزب التجمع الدیموقراطي، حزب 

 تاج...).

و هي األحزاب السیاسیة التي تعارض ترشح الرئیس لعهدة أحزاب سیاسیة معارضة:  - ب

سیاسیة مثل: حركة مجتمع السلم، النهضة، جیل رابعة، و تتمثل في باقي األحزاب ال

 جدید(...).

و هو حسب دراستنا الخالفات و األزمة الموجودة على مستوى الصراع السیاسي:  -6

الساحة السیاسیة بین الفاعلین السیاسیین الموالین و المطالبین بترشح الرئیس عبد العزیز 

حجج و البراهین التي لالمعارضین في ظل ابوتفلیقة لعهدة رابعة و الفاعلین السیاسیین 

 عن الصراعات بین المترشحین أنفیقدمها الطرفان بغض النظر 

 

 

 

 

 __________________________________________ 

 .42صمرجع سابق؛ بسام عبد الرحمن مشاقبة؛  ¹
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هي أن تقوم الجریدة بنقل انشغاالت المواطنین و اهتماماتهم إلى المدخالت:  -7

، و نقصد بها هنا جریدة ¹المسؤولین و المتمثلة في مطالب كحریة الرأي، السكن، الشغل

 الخبر في إطار تغطیتها لحدث الرئاسیات.

هي عرض أو نقل الجریدة لقرارات السلطة السیاسیة إلى المواطنین و المخرجات:  -8

لبرامج التي ، و نرید بها هنا مدى تناول جریدة الخبر للمواضیع و ا²شرحها و تفسیرها

 یقترحها المترشحون على المواطنین و شرحها و تفسیرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

كوم للدراسات و  الجزائر؛ طاكسیجالصحافة و السیاسة أو الثقافة السیاسیة و الممارسة االعالمیة في الجزائر؛ حیاة قزادري؛  ¹

 .83-82ص ص؛2008النشر و التوزیع؛ ب.ط؛ 

 .84-83صصالمرجع نفسه؛ حیاة قزادري؛  ²
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 مجتمع البحث، المعاینة و العینة: -3

إن من أهم الصعوبات التي تواجه الباحثین في میدان االعالم هي دراسة المجتمع ككل، أو 

، و نقصد هنا وفرة األعداد ¹فرادهدراسة كل مفردة منه وذلك لسعة المجتمع و ضخامة عدد أ

التي أصدرتها جریدة الخبر و كذلك مجموع المضامین التي تناولت حدث ترشح الرئیس "عبد 

لعهدة رابعة، و لذلك كان البد من اللجوء إلى اختیار عدد أصغر من  "العزیز بوتفلیقة

المفردات و هو ما یسمى بالعینة، و هي "عبارة عن عدد محدد من المفردات التي سوف 

 .²یتعامل معها الباحث منهجیا"

 و من هنا نحاول التعریف بالجریدة محل الدراسة لتوضیح معالم الدراسة المیدانیة.

 ة لجریدة الخبر:بطاقة تعریفی

، شركة 01/09/1990جریدة الخبر هي جریدة یومیة أنشئت بموجب عقد توثیقي في 

، تصدر باللغة العربیة، كانت الجریدة في 01/11/1990مساهمة، ظهر أول عدد لها یوم 

نسخة في  25000البدایة تطبع في مطابع المجاهد خالل أكثر من سنة بسحب یقدر ب

 Alger républicain ; leظهورها أنشأت الخبر مؤسسة نشر مع  الیوم، و بعد سنتین من

Matin ; ElWatan 1992، لكن التجربة فشلت بعد مرور سبعة أشهر و في جوان ،

سنة  ٪12بنسبة  150000بلغ  1994نسخة، و في أواخر سنة  145000سحبت قرابة 

 90000تخفیض السحب ب 1996، لكن ارتفاع سعر الجریدة فرض في ماي 1995

 .³نسخة بالشرق 17000نسخة، منها 

 

________________________ 

؛ دار 1القاهرة؛ ط األسلوب االحصائي و استخداماته في بحوث الرأي العام و االعالم؛عاطف عدلي العبد؛ زكي أحمد عزمي؛  ¹

 .212؛ ص1993الفكر العربي؛ 

 .142مرجع سابق؛ صاالتصال و االعالم السیاسي؛ یوسف تمار؛  ²

و آخرون؛ تناول الصحافة المكتوبة لمشروع میثاق السلم و المصالحة الوطنیة؛ باشراف "عكروت فریدة؛ جامعة عبد  عسريفتیحة³

 .40؛ ص2005/2006الحمید بن بادیس؛ كلیة العلوم االجتماعیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ 
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 عام فهو "شریف رزقي"، أما عن المالك الرسمي للجریدة فهو مؤسسة الخبر، أما المدیر ال

ماي  01ورئیس تحریرها "كمال جوزي"، تقع الجریدة في دار الصحافة، طاهر جاووت 

 الجزائر العاصمة، الجزائر.

 تملك الجریدة موقع الكترون

حسب ما  ¹، أما عن توجهها السیاسي فهو وطنيhttp :www.ElKhabar.comي و هو 

تنشره الجریدة عن نفسها في موقعها االلكتروني، و هذا ما سنحاول الكشف عنه خالل 

 الدراسة المیدانیة.

 المعاینة و العینة و االطار الزماني:

من جریدة الخبر، هذه األخیرة التي قمنا مادة إعالمیة  23منها أعداد  10و قد قمنا باختیار 

توصلنا إلیه من خالل الدراسة االستطالعیة حول االهتمام باختیارها باالرتكاز على ما 

 19لحدث العهدة الرابعة للرئیس و ذلك لمدة تراوحت ما بین  المكثف الذي أولته الجریدة

، و الهدف من اختیار هذه المرحلة الزمنیة 2014أفریل  19إلى غایة  2013نوفمبر 

بل إعالن الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" بالذات هو تقسیمنا للدراسة إلى أربع مراحل شملت: ق

ترشحه، بعد اإلعالن الرسمي عن الترشح، أثناء الحملة االنتخابیة، بعد إعالن النتائج 

األولیة، مما یمكننا من معرفة منطلقات الجریدة و اتجاهاتها و إمكانیة تغیرها أو ثبوتها على 

 واحد خالل المراحل األربع. اتجاه

أما نوعیة المعاینة فهي معاینة غیر احتمالیة قصدیة حصصیة؛ ، و هي التي "یعتمد الباحث 

، و ²فیها على أن تكون عینته مقصودة العتقاده أنها ممثلة للمجتمع األصلي تمثیال صحیحا

و قد  تقسیم مرحلة الدراسة إلى أربع حصص متباینة،حصصیة ألننا قمنا كما ذكرنا سابقا ب

 ) بعد 03) قبل إعالن الترشح، ثالث أعداد(02أعداد على الترتیب عددین ( 10تم اختیار 

_______________________ 

¹www.ElKhabar.com16:30؛ 17/03/2014 ؛. 

 .159صمرجع سابق؛ عاطف عدلي العبد؛ ²
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 ) بعد إعالن 02) أثناء الحملة االنتخابیة، عددین (03الرسمي، ثالث أعداد ( اإلعالن

نظرا إلعطاء األولویة لكل فترة، ففترة قبل النتائج األولیة و قد جاء اختیارنا على هذا النحو 

إعالن الترشح لم تتسم بكثافة عالیة لذلك تم االقتصار على عددین فقط بمعدل مادتین من 

یار مادتین فقط نظرا لالهتمام الضعیف بالحدث مقارنة بالمراحل القادمة، و كل عدد وتم اخت

قد اقتصر تحلیلنا للمضامین على مادتي التقریر و الخبر و ذلك في محاولة منا لتقلیص 

حجم العینة في جمیع المراحل، و قصدنا في اختیار هاتین المادتین التناول المباشر لحدث 

 03یس الرئاسیات عموما، ثم مرحلة بعد إعالن الترشح اخترنا العهدة الرابعة للرئیس و ل

و مالحظتنا و كذا خصوصیة المرحلة أعداد نظرا لتصاعد الوضع عن المرحلة السابقة 

في كل عدد ما بین تقریر و خبر لالهتمام المتزاید بحدث الترشح و هذا بمعدل مادتین 

العهدة الرابعة بما یتناسب مع طبیعة  محاولین أن تكون المادة االعالمیة تمس مباشرة حدث

مواد إعالمیة بین  08أعداد أثناء الحملة االنتخابیة بمعدل  03التقسیم و أهداف بحثنا، ثم 

خبر و تقریر و تم اختیار األعداد قصدا أثناء تصاعد األحداث و تأزم الوضع السیاسي، و 

را لخصوصیة مرحلة الحملة تعد هذه الفترة هي الغالبة من حیث كم المواد المعالجة نظ

االنتخابیة التي تعتبر لب الفترة االنتخابیة و قد تم تحدید المواد المعالجة حسب تناولها 

المباشر للموضوع و كذا حسب أولویة الصفحة المنشور فیها و المساحة المخصصة لها، ثم 

مدى تمسك ) بعد إعالن النتائج و ذلك ألن هذه المرحلة تهمنا فقط لمعرفة 02عددین (

 الجریدة باتجاهها بعد إعالن النتائج.

 مادة معالجة و هي كالتالي: 23و بهذا تكون دراستنا قد تضمنت 
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كاتب المادة  تاریخ الصدور العناوین

 المعالجة

 نوع المادة

" سنة من اإلنجازات تنتهي 50

 بفضائح"

 ملف سمیة یوسفي 05/12/2013

"بومدین "أممها" و الشاذلي 

 "استهلكها" و بوتفلیقة "بددها"

 تقریر سمیة یوسفي 05/12/2013

"تحویل الرئیس إلى فال 

 دوغراسشهاة وفاة للعهدة الرابعة"

 خبر ف. جمال 16/01/2014

"بوتفلیقة یبحث عن شهادة 

 تأهیل من باریس"

 تقریر حمید یس 16/01/2014

 خبر محمد شراق 23/02/2014 "بوتفلیقة یغلق الرئاسیات"

"بوتفلیقة یختار لنفسه نهایة 

 بورقیبة"

 خبر محمد سیدمو 23/02/2014

"المجلس الدستوري یفقد 

الحیادیة حتى في استال ملفات 

 المترشحین"

 تقریر ح. سلیمان 05/03/2014

"الموالون للرئیس بوتفلیقة 

 یریدون "شخصنة الدولة""

 تقریر خالد بودیة 05/03/2014

"السلطة تدوس على قانون 

 مكافحة الفساد"

 خبر محمد بن أحمد 09/03/2014

"ال یمكنني تصدیق نظام زور 

 انتخابات" 09

 تقریر عاطف قدادرة 09/03/2014

"رئاسیات غریبة و حملتها 

 االنتخابیة أغرب"

 تقریر حمید یس 29/03/2014

"برودة الحملة االنتخابیة 

سببهاالمقاطعة السیاسیة و 

 حوارصحفي محمد شراق 29/03/2014
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 الیأس الشعبي"

ملیار للحملة  1000"تخصیص 

 االنتخابیة لبوتفلیقة"

 تقریر م . أم السعد 29/03/2014

" مؤشرات وراء نفور 03

 الجزائریین من االنتخابات"

 خبر خالد بودیة 30/03/2014

"النظام یقود حملة انتخابیة 

 فاشلة بكل المقاییس"

 تقریر خالد بودیة 30/03/2014

بوتفلیقة یواجهون "وكالء 

 الغضب"

 تقریر عاطف قدادرة 01/04/2014

"بوتفلیقة و صالح و مدین 

أطراف في الحل و لیسوا هم 

 الحل"

 خبر ف. جمال 01/04/2014

"عضو في المجلس الدستوري 

 یخرق القانون"

 تقریر خالد بودیة 01/04/2014

 تقریر محمد سیدمو 18/04/2014 "الجزائریون یختارون المشاطعة"

"السلطة ضخمت نسبة المشاركة 

 و االنتخابات فاقدة المصداقیة"

 خبر جمال .ف 18/04/2014

"السلطة ال تتألم مهما كانت 

 المشاركة الحقیقیة متدنیة"

 خبر سلیمان. ح 18/04/2014

"نسبة المشاركة مضخمة و 

في  20الحقیقیة لم تتجاوز 

 المائة"

 خبر خالد بودیة 19/04/2014

 تقریر عاطف قدادرة 19/04/2014 "العزوف أقوى حزب في البالد"

 

 الجدول یبین العینة التي اختیرت محل للدراسة من جریدة الخبر الیومیة. 
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 نوعیة الدراسة: -3

ع رئاسیات تندرج دراستنا ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة، كونها تنطلق من تحلیل موضو 

العزیز بوتفلیقة خاصة في صفحات جریدة الخبر، بهدف یس عبد عامة و ترشح الرئ 2014

 الوصول إلى الكیفیة و الطریقة التي عولج بها الموضوع إعالمیا.

وسة ر فالمنهج الوصفي هو الطریقة العلمیة التي تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة المد

یز الواقعي و ضمن من حیث العوامل المكونة لها و العالقات السائدة داخلها كما هي في الح

 ظروفها الطبیعیة غیر المصطنعة من خالل جمع البیانات و المعلومات المحققة لذلك.

و یستخدم هذا المنهج في عدة مجاالت في علوم االعالم و االتصال أهمها مجال تحلیل 

 التعرف على ما قدم فیهاالمضمون المتعلق بتحلیل المواد المنشورة في وسائل االعالم، قصد 

، ومن هنا نستدل على استخدامنا ¹موضوعات وعلى كیفیة حصول هذا التقدیم إلى القراء من

ألداة تحلیل المضمون، و التي یعرفها "یوسف تمار" "على أنه تقنیة بحث تستعمل في تحلیل 

الرموز اللغویة و غیر اللغویة الظاهرة دون الباطنة، الساكنة دون المتحركة، شكلها و 

، فیما یعرفه "بارلسون" ²تشكل في مجملها مضمون صریح و هادف"مضمونها، و التي 

«Berlson »    على أنه: "تقنیة بحث للوصف الموضوعي المنتظم و الكمي للمضامین

 .³االتصالیة بهدف ترجمتها"

__________________________________________ 

؛ 2003الجزائر؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ ب.ط؛ مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال؛ أحمد بن مرسلي؛  ¹

 .290 -286ص

؛ 2007؛ 1الجزائر؛ طاكسیج كوم  للدراسات و النشر و التوزیع؛ طتحلیل المحتوى للباحثین و الطلبة الجامعیین؛ یوسف تمار؛  ²

11-12. 

³ Madeleine Grawitz ; méthodes des sciences sociales ; paris ;10’édition; Dalloz Delta ;  1996 ; 

p551 . 
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أما الغرض األساسي الذي كان وراء استخدامنا ألداة تحلیل المضمون، یكمن في اخراج 

عملیة قراءة النصوص من نطاق الحدس الذاتي و االنطباع الشخصي في فهمها، أي ابعاد 

 لفردي.تدخل الذاتیة و تجنب التأویل ا

و بالتالي كان الهدف النهائي من هذا االستخدام هو الحرص على أن یكون التحلیل 

 موضوعیا، من خالل اتباع خطوات علمیة دقیقة تسمح بالوصول إلى النتائج مع حصر

جمیع عناصر الموضوع المدروس منهجیا في اتباع قواعد مضبوطة صارمة غیر قابلة 

 .أسلوب القیاس أثناء التعبیر عن النتائجللتغییر، و كمیا في اعتماد 

 أما كیفیة توظیف هذه األداة (تحلیل المضمون) فنتبع الخطوات اآلتیة:

توزیع وحدات التحلیل و هذا و هي التقسیمات التي تعتمد لتحدید فئات التحلیل:  -1

و تحدد  ¹على ما تتحد فیه وحدات التحلیل من صفات أو تختلف فیه من خصائصبناء

 هداف المسطرة و وفق خطة التحلیل.وفق األ

 أما عن الفئات التي تم اختیارها في دراستنا، فقد اشتملت على:

و هي الفئة التي یتم من خاللها اختیار المواضیع الفرعیة التي یعتمد فئة الموضوع:  - أ

علیها التحلیل، و هذا ما یوحي بعدم القدرة على التخلي عن هذه الفئة و اجباریة ادراجها في 

 أي تحلیل نظرا لألهمیة البالغة لها.

و هي من أكثر الفئات المستخدمة في بحوث االعالم و االتصال، حیث تجیب على تساؤل 

، ال توجد فئات جاهزة و صالحة لكل البحوث لك، لذ²؟أساسي: عالم تدور مادة االتصال

أن تجیب على إنما یقوم الباحث بتصنیف المواضیع التي یرید  دراستها و التي من شأنها 

 تساؤالته و بالتالي الوصول إلى أهدافه، و في حالة دراستنا هذه توصلنا إلى ضبط مجموعة
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 لتي تمحور حولها الخطاب االعالمي.من المضامین الجزئیة ا 

 و قد قمنا بتقسیم هذه المواضیع إلى رئیسیة و أخرى تتفرع عنها و تشمل:

فهوم في بحثنا مجموعة من المواضیع الفرعیة و یقصد بهذا المالنظام السیاسي القائم:  ·

لة في: الفساد السیاسي و المالي، نقد انجازات الرئیس، احتكار السلطة، سیطرة المتمث

المؤسسة العسكریة على زمام األمور، التغییر، و التي تشیر إلى الوضع السیاسي القائم 

و أبعاد الجریدة من  في الجزائر بمختلف تفاصیله المطروح في جریدة الخبر الیومیة

 .خالل هذا الطرح

و یقصد بهذا المفهوم في دراستنا مجموعة المواضیع ترشح الرئیس لعهدة رابعة:  ·

الفرعیة: الملف الصحي للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، االحتجاجات ضد العهدة الرابعة، 

إلى تحیز االدارة لصالح الرئیس، و التي تضم بدورها جمیع المؤشرات التي تشیر 

االهتمام الذي أولته جریدة الخبر الیومیة لحدث ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 

لعهدة رابعة مع مراعاة ظروف الترشح من الحالة الصحیة للرئیس لالحتجاجات التي 

رافقت حدث الرئاسیات و المناهضة للعهدة الرابعة للتوصل إلى موقف الجریدة من 

 الحدث انطالقا من مضامینها.

و یقصد بهذا المفهوم في دراستنا مجموعة المواضیع الفرعیة: االنتخابات الرئاسیة:  ·

مقاطعة االنتخابات، برودة الحملة االنتخابیة، و التي تحمل بدورها كل ما من شأنه أن 

یشیر إلى فترة االنتخابات و المتغیرات التي سبقتها من مقاطعة، و مجریات الحملة 

 البرودة للوصول إلى خلفیات الجریدة من خالل هذا الطرح. االنتخابیة أو ما وصف ب
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تبحـــث هـــذه الفئـــة عـــن المحـــركین األساســـیین فـــي المضـــمون (أشـــخاص، فئـــة الفـــاعلین:  - ب

، التي تصنع الحدث في موضوع الرئاسیات، و قـد اسـتعملنا هـذه ¹هیئات، أحزاب، منظمات)

المترشـــحین التـــي صـــنعت حـــدث الفئـــة بغیـــة التعـــرف علـــى نوعیـــة الشخصـــیات فضـــال عـــن 

،و هـــو مـــا ســـیقودنا إلـــى كشـــف أكثـــر الشخصـــیات فاعلیـــة مـــع األخـــذ فـــي 2014الرئاســـیات 

الحسـبان أن مصـدر الفــاعلین قـد یكـون القــوة الذاتیـة أو الموضـوعیة للحــدث و صـانعه و إمــا 

نتیجة اهتمام و تركیـز خـاص مـن طـرف الجریـدة للتوصـل إلـى تقـدیر و لـو جزئـي لحیادیـة و 

وعیة الجریدة من عدمها، و بهذا فقد قسمنا الفاعلین إلى فاعلین مؤیدین للعهـدة الرابعـة موض

ــــز  ــــد العزی ــــرئیس "عب ــــاعلین معارضــــین للهــــدة الرابعــــة لل ــــة" و ف ــــز بوتفلیق ــــد العزی ــــرئیس "عب لل

 بوتفلیقة",

یأخــــذه و هــــي الفئــــة التــــي یختارهــــا الباحــــث عــــادة لمعرفــــة االتجــــاه الــــذي فئــــة االتجــــاه:  - ت

، و قد اخترنا هذه الفئـة لمعرفـة االتجاهـات التـي تأخـذها المضـامین ²حل التحلیلالمضمون م

التــي تــم التوصــل إلیهــا ضــمن فئــة المواضــیع، إذ تعتبــر هــذه الفئــة أكثــر الفئــات اســتعماال فــي 

دراسـة محتـوى وسـائل االعــالم، و ألن حقیقـة المعالجـة الصـحفیة التــي نرمـي إلیهـا فـي حــدود 

فقط بمجرد التعرف على مراكز اهتمـام المضـمون محـل الدراسـة، إذ أهداف بحثنا ال تنكشف 

ـــز  ـــرئیس "عبـــد العزی ـــد لترشـــح ال ـــك المراكـــز اتجـــاه معـــین إمـــا مؤی البـــد أن یكـــون لكـــل مـــن تل

بوتفلیقــة" لعهــدة رابعــة، أو معــارض لترشــح الــرئیس، أو محایــد، للتعــرف علــى نوعیــة التوجیــه 

 إدراك القارئ الجزائري.الذي تسعى هذه الصحیفة إلى إیصاله لذهن و 

 

 

 

____________________________________ 

 67ص؛ االتصال و االعالم السیاسي؛  مرجع سابق؛ یوسف تمار ¹

 .212صمرجع سابق؛ عاطف عدلي العبد؛ ²



 :منھجیة الدراسة و المفاھیم األساسیة 

 

[24] 

 

 تحدید وحدات التحلیل: -2

یقوم تحلیل المضمون على تقطیع النص المدروس إلى وحدات تستخدم في قیاس مدى تردد 

ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" لعهدة رابعة محل التحلیل و التي تعرف بوحدات حدث 

العد و التسجیل "فوحدة التحلیل هي مقطع محدد من رسالة أو مجموعة من الرسائل الممثلة 

، و قد اخترنا في إطار دراستنا وحدتي الكلمة و العبارة في ¹لنفس خصائص و طبیعة الفئة"

فهم المعاني ها تعطي أكثر داللة على اتجاه المضمون و عن طریقها یمكن سیاق الفكرة، ألن

المتضمنة فیه "لیس لوحدة الفكرة حدود إال تلك التي یحملها معناها و قد تكون عبارة عن 

 .²فكرة واحدة

 تصمیم استمارة تحلیل المضمون: -3

المستخدمة  نشرح فیها مختلف المتغیراتو هي عبارة عن دیباجة عن تقدیم االستمارة:  - أ

 في تحلیل المواد االعالمیة محل الدراسة.
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

في االتصال و الصحافة تحت  هذه االستمارة نقدمها في إطار إنجاز مذكرة ماستیر

عنوان: "المعالجة الصحفیة لحدث ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" لعهدة رابعة، 

دراسة وصفیة تحلیلیة لجریدة الخبر الیومیة،انطالقا من السؤال العام، كیف عالجت 

من خالل  2014جریدة الخبر حدث ترشح الرئیس لعهدة رابعة خالل رئاسیات 

مستعملین بذلك أداة تحلیل المحتوى التي اخترنا فیها: فئة المواضیع، فئة مضامینها؟، 

الفاعلین، فئة االتجاه، و نظرا لطبیعة الموضوع و المادة المدروسة وقع اختیارنا على 

 وحدة الكلمة و وحدة العبارة في سیاق الفكرة كأداة للعد و القیاس.

 لذلك نطلب من سیادتكم:

 االضطالع علیها.التمعن في االستمارة و  -

 كتابة المالحظات التي ترونها مناسبة في ورقة مستقلة. -

 

اسم و لقب الطالبة:                              اسم و لقب األستاذة المشرفة: 

 غواطي میرة.                                       بوعدة حسینة.

 

 بناء استمارة تحلیل المحتوى: - ب

فنیة تحمل مجموعة من الرموز و األشكال نستعملها لترمیز المحتوى بطاقة هي عبارة عن 

رعیة التي الذي على أساسه قمنا بعملیة التحلیل و تحدید الفئات و المواضیع الرئیسیة و الف
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و الذین  ¹و التي عرضت على المحكمین الذین تمثلوا في أساتذةاعتمدناها في الدراسة، 

ا المواضیع المقترحة و هذا ما جعلنا نتجاوز مرحلة وافقوا على الفئات المطروحة و كذ

 . تحقیق الصدق و الثبات

 و تنقسم االستمارة في دراستنا إلى ثالث محاور:

و یضم هذا المحور البیانات الموضحة في استمارتنا و التي تشكلت البیانات األولیة:   -

 من:

 6 یمثل نوع المقال.            1

 العدد.      2 2

 صفحة المقال.            3

 یوم الصدور.             4

 شهر الصدور.             5

 سنة الصدور.            6

 تحلیل البیانات: -

 في هذا المحور مواصلین األرقام من حیث انتهت في المحور السابق، و  ¹قمنا بنفس الترمیز

 

_______________________ 

بعنوان صورة االسالم و المسلمین ل: بن عیشة عبد الكریم؛  شكل و طریقة الترمیز مستقاة من باب األمانة العلمیة من مذكرة ماستیر ¹

"، بإشراف االستاذة بوعدة  « le nouvel observateurدراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من مقاالت مجلة "-في الصحف الفرنسیة

 .2012/2013حسینة؛ 
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هذا المحور الفئات المستخدمة في الدراسة و المتكونة من فئة المواضیع، فئة االتجاه  یتضمن

) مواضیع رئیسیة یضم الموضوع 03و فئة الفاعلین، و تتكون فئة الموضوع من ثالث (

 ) مواضیع فرعیة تم التطرق إلیها سابقا، الموضوع الرئیسي الثاني05الرئیسي األول خمس (

 ) 02یع فرعیة، بینما یضم الموضوع الرئیسي الثالث موضوعین () مواض03یضم ثالث ( 

فرعیین، فیما تنقسم الفئة الثانیة إلى ثالث فئات فرعیة (مؤید، معارض، محاید)، و تنقسم 

 الفئة الثالثة (الفاعلین) إلى فئتین فرعیتین (مؤید، معارض). 

 و قد تم الترمیز لها كالتالي:

     فئة الموضوع.              7

 فئة االتجاه.             8

 فئة الفاعلین.             9

7/1           7/2             7/3/1              

§ 7/1/1           7/1/2           7/1/3           7/1/4           7/1/5 

§ 7/2/1           7/2/2            7/2/3             

§ 7/3/1             7/3/2           

حیث تشیر األرقام أعاله إلى المواضیع الرئیسیة الثالث التي تكونت منها فئة الموضوع و 

 .7/3، 7/2، 7/1المرقمة ب: 

فتشیر إلى المواضیع الفرعیة التي  7/1/5، 7/1/4، 7/1/3، 7/1/2، 7/1/1أما األرقام 

 یتكون منها الموضوع الرئیسي األول.
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فتشیر إلى المواضیع الفرعیة التي شكلت الموضوع  7/2/3، 7/2/2، 7/2/1و األرقام 

 الرئیسي الثاني.

إلى المواضیع الفرعیة المكونة للموضوع ، فتشیر 7/3/2، 7/3/1فیما یخص األرقام 

 الرئیسي الثالث.

 االتجاه:-

§ 8/1                 8/2                8/3 

 الفاعلین:-

§ 9/1                  9/2                       

) إلى الفئات الفرعیة المكونة لفئة االتجاه و المنقسمة 8/2، 8/1فیما تؤشر األرقام أعاله (

) إلى الفاعلین المؤیدین أو 9/2، 9/1إلى التأیید أو المعارض أو المحاید، فیما تشیر (

 المعارضین).

رة في مجموعة الشروحات و التفاصیل حول یتمثل دلیل االستمادلیل االستمارة:  - ت

الرموز و األرقام المعروضة في نص االستمارة كي یتمكن االستاذ المحكم أو المرمز من 

 فهم مالمح الموضوع و تقییمه، و قد قمنا بدمجها اضطرارا فیما سبق.

 مالحظات:  - ث

 بمجموعة المالحظات التي قد یدرجها الباحث القائم بالدراسة لمزید من التوضیح. تتعلق

 

__________________________ 

 تمثل األساتذة المحكمین في: األستاذ: بن عیشة عبد الكریم، األستاذ الدكتور: غالم عبد الوهاب، األستاذة الدكتورة: عكروت فریدة. ¹
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 مرحلة التحلیل الكمي:  -4

و تتضمن الجداول التكیمیمیة، و التي  المرحلة التي سنقدم علیها في الجانب المیدانيو هي 

 تتضمن التكرارات و النسب المتوصل إلیها من خالل التحلیل.

و التي تعد مكملة للمرحلة السابقة حیث سنقوم بعملیة التحلیل مرحلة التحلیل الكیفي:  -5

 ریة المعتمدة في الدراسة و ذلك بمراعاة الكیفي عن طریق التأویل و محاولة إسقاط النظ

السیاق الذي جاء فیه طرح جریدة الخبر لمضامینها من خالل ممیزات كل فتة و  -6

متغیراتها مع الربط باألجندة االعالمیة الدولیة و االقلیمیة و كذا الظروف السیاسیة 

الل فترة المحیطة و الضغوطات و الحراك الذي شهده الشارع الجزائري وحتى الدولي خ

الدراسة و ذلك للوصول إلى نتائج یمكن االعتماد على نوع من الصحة مع االعتراف بأنها 

لن تكون صادقة بشكل مطلق و لكن على األقل تحمل نوعا من المصداقیة و التي تعاد 

 في آخر المطاف مجرد محاولة بسیطة في إطار بحوث االعالم المتشعبة و الواسعة.

 المستخدمة:  النظریة -4

 :settingنظریة وضع قضایا النقاش أو األجندة 

ارتأینا االعتماد في وضع دراستان تحت مجهر علمي االستناد إلى إحدى النظریات األكثر 

استخداما في الحقل االعالمي، و التي نصبو من خاللها إلى تسلیط الضوء على الممارسة 

جریدة محل لعدید القضایا خاصة فیما یتعلق بال االعالمیة في الجزائر و معالجتها االعالمیة

حیث ظهرت هذه النظریة على ید "شو" و "ماكوبس" على افتراض الدراسة "جریدة الخبر"، 

لوسائل االعالم (أي أولویات  قضایاوضعال أن هناك عالقة ارتباطیة إیجابیة بین جدول

 ¹جمهور)، حیث یفترضو اهتمامات ال وسائل االعالم) و جدول وضع القضایا (أولویات

______________________________ 
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الباحثان أنه عندما تركز وسائل االعالم على حدث معین فإنها تدفع الجمهور للنظر فیما 

السیاسیة و تؤثر في حدث باعتباره حدثا هاما و بذلك فإن وسائل االعالم تخبرنا بالشؤون 

، و هذا ما الحظناه في جریدة الخبر حول تركیزها ¹إدراكنا باألهمیة النسبیة لهذه القضایا

 على موضوع ترشح الرئیس للعهدة الرابعة.

 و یفترض هذین الباحثین ضرورة مرور عدة شهور النتقال األجندة من وسائل االعالم إلى 

السیاسیة فإن بعض وسائل االعالم تتعرض للقضایا  أجندة الجمهور، و لمعرفة قوة األجندة

في  التي تحوي االختالفات السیاسیة التي تقع في مدى الشرعیة، و یتمثل دورها العملي

، و انطالقا من هذا كان تحدیدنا لإلطار الزماني للدراسة ²صنع الثقافة السیاسیة للجمهور

 أشهر كاملة. 05عبر 

الحمالت االنتخابیة تكون فیها وسائل االعالم في حالة و یقترح أصحاب النظریة أن وقت 

غیر عادیة، تطبعها محاولة التجنید األقصى للرأي العام، لذلك فإن دراسة عالقة وسائل 

االعالم بالرأي العام قد تعطي ثمارا أكثر عملیة في الحمالت االنتخابیة منها في الحاالت 

التعرف على توجهات جریدة الخبر أثناء الحملة و انطالقا من هذا االعتقاد حاولنا  ³األخرى

االنتخابیة الرئاسیة لنستطیع استخراج نتائج أكثر مصداقیة من األوقات العادیة و أكثر 

 .وضوحا

 

 

________________________________________ 
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فكل ما نعرفه عن العالم حسب هذه النظریة هو ما تقرر وسائل االعالم إخبارنا به، حیث ال 

فقط  و المتمثلة في وضع جدول  یقتصر تأثیر وضع األجندة االعالمیة على المرحلة األولى

قضایا النقاش و إثارة الجمهور حولها، بل تتعدى ذلك إلى التأثیر على أفكارنا و تحلیلنا 

للقضایا، و بل إن تأثیرها على الرأي العام بات ملموسا و واضحا، فما تقدمه األجندة 

في أجندة االعالمیة یشكل بشكل عام أهداف المؤسسة االعالمیة، و یظهر ذلك جلیا 

 ، ¹الوسیلة أثناء الحمالت االنتخابیة

و هذا ما دفعنا إلى التعرف على األجندة االعالمیة التي حاولت الجریدة فرضها على 

الجمهور و توجیهه إلیها جراء ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" لعهدة رابعة خالل الفترة 

 ئج األولیة لالقتراع.االنتخابیة الممتدة من قبل الترشح إلى إعالن النتا

 نموذج األطر الخبریة:

یعد تحلیل اإلطار االعالمي أحد الروافد النظریة الحدیثة في دراسات االتصال و یعتبر 

تحلیل اإلطار االعالمي مفهوما له مغزى و داللة إعالمیة، حیث أنه یسهم في التعرف على 

العام إزاء القضایا و الموضوعات دور وسائل االعالم في بناء و تشكیل االتجاهات لرأي 

و إلى أنه یقدمتفسیرا عملیاالمطروحة التي تقدمها وسائل االعالم و ترجع أهمیة هذا النموذج

 .منتظما لكیفیة حدوث التأثیرات المعرفیة و الوجدانیة لوسائل االعالم على الجمهور

 

 

______________________ 

Maxwell Mc Combs ; The agenda-setting role of mass media : in the shaping of public opinion ; 

University of Texas ; Austin ; p p05-06. 
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اإلطار بأنه تحدید جوانب معینة من الواقع یتعلق بحدث   « Entman »و یعرف "انتمان" 

طر ما أو قضیة و جعلها أكثر بروزا في النص االعالمي، فاألطر االعالمیة تسهم في بناء أ

 .¹الجمهور فیما یتغلق بالموضوع أو القضیة التي یتم ابرازها للجمهور

أن الرسالة االعالمیة تتضمن سمات موضوعیة و هي تلك التي تتعلق  یرى هذا النموذج

بالمعلومات المجردة حول القضیة و شخصیاتها و أطرافها و أسباب الموقف المتشكل فیها، 

، أي كیفیة تناول األطراف  و الشخصیات Affective attributesو السمات العاطفیة 

 .²الواردة ضمن سیاق القضیة بشكل موات أو غیر موات (إیجابیة أو سلبیة)

و قد استندنا لهذا النموذج قصد تدعیم دراستنا و النظریة السابقة، و نظرا ألننا لم نقم 

الدراسة المیدانیة و عملیة  بالتحدید القبلي للنظریات بل كان تحدیدنا بعدیا، أي بعد إجراء

التحلیل الحظنا استعمال الجریدة لهذا افتراضات هذا النموذج فقد حاولت إعطاء إطار حول 

، ضمن سیاق واضح الشخصیات المكونة لحدث العهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"

 سیتحدد أكثر عند الوصول إلى النتائج العامة للدراسة.

 

 

 

 

 

__________________________ 

² Claes H.devreese ; news farming : theory and typology ; information design journal ; John 

Benjamins publishingcompany ; p p51-52. 
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 الدراسات السابقة و المشابهة:

 الدراسة األولى:  -1

: االتصال و االعالم السیاسي، الثقافة السیاسیة بین وسائل دراسة یوسف تمار، تحت عنوان

، عن دار الكتاب الحدیث بالقاهرة، حیث یتناول 2012االعالم و الجمهور، الصادرة سنة 

األستاذ یوسف تمار من خالل هذه الدراسة التي تعتبر تفسیرا لرسالته في الدكتوراه بالتحلیل 

وسائل االعالم من خاللها تفسیر طبیعة العالقة بین نظریة من نظریات التأثیر التي یحاول 

و جمهورها في الجزائر في سیاقات اجتماعیة و  سیاسیة معینة، و التي تمحورت حول حدث 

، حي ثاستعرض الكاتب في البدایة النظریة المستعملة (وضع جدول قضایا 2004رئاسیات 

الجزائر بعد االنفتاح االعالمي النقاش) ثم تطرق الباحث إلى تطور الصحافة المكتوبة في 

 مستعرضا األحداث السیاسیة الموازیة لها.

و أدرج الباحث فیما بعد محاولة لتشخیص جمهور وسائل االعالم الجزائري، حیث یدرج هذا 

األخیر مجموعة من العناصر، و استنبط الباحث مجموعة من خصائص جمهور وسائل 

العضوي بین أفراد الجمهور الجزائري، طبیعة  االعالم الجزائري، و یحصرها في التماسك

 الثقافة الشفویة، انتشار األمیة، ثم الطابع الشاب لجمهور وسائل االعالم في الجزائر.

انتقل الباحث بعدها إلى عالقة الجمهور الجزائري بالصحافة المكتوبة من خالل أبعاد نفسیة، 

ول قضایا النقاش لدى الجمهور اجتماعیة و اقتصادیة، لیصل إلى تحلیل الخلفیات لجد

الجزائري و تمثل إطار الدراسة في فترة االنتخابات الرئاسیة لیعرض بالموازاة مقاربة تحلیلیة 

 liberté ،leلمضمون الصحف الجزائریة المدروسة (جریدة الخبر، جریدة الشروق، 

mondeح بین )، حیث توصل الباحث بعد المقارنة بین الجدولین أن هناك اختالف واض

انشغاالت الجمهور و أولویات الصحافة، حیث طبعت التصریحات و الهجمات المتبادلة بین 

 المترشحین مضمون الحملة و التي انعكس بدورها على مضمون الصحافة المكتوبة.
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لیختم الباحث دراسته بعدة نتائج تمثلت في أن جمهور وسائل االعالم الجزائري غیر واضح 

السیاق الذي تتفاعل فیه عالقة الجمهور الجزائري بوسائل االعالم غیر  من الناحیة النظریة،

مستقر و غیر ناضج بحكم عوامل عدة منها السلوك السیاسي للفرد الجزائري الذي لم یتحرر 

بعد من تجربة االحتكار السلطوي أما وسائل االعالم فهي بصدد البحث عن مناخ مالئم 

 فهوم الفضاء العمومي محل نقاش.یسمح لها بأداء مهامها مما یطرح م

كما توصلت الدراسة إلى أن الفرد الجزائري لم یتضح لدیه بعد مفهوم السیاسة و حدودها    

و یراه مجال خاص بفئة السلطة العلیا، أما الصحافة المكتوبة فهي تعبر عن هذه السیاسة و 

فرد رأیا جاهزا و لیس الصراعات من زاویة تتماشى و إیدیولوجیتها و توجهاتها و تقدم لل

 معلومات تثقیفیة تساهم في نضجه السیاسي.

و من بین النتائج المتوصل إلیها أن الصحافة المكتوبة تلح و تحاول فرض قضایا ال تشغل 

 الرأي العام.

لیطرح في األخیر فكرة مقتضاها أنه لكي تصل وسائل االعالم في الجزائر إلى صنع رأي 

ا لها صدى لدى األفراد و عندما تصبح هذه الرسائل محل نقاش عام ینبغي ان تكون رسائله

 تبرز من خاللها أشكال مختلفة من التعبیر عن اآلراء، تنقلب هذه اآلراء إلى مواقف.

 الدراسة الثانیة:

، و تتمثل في مذكرة ماجستیر بعنوان "الحملة االنتخابیة لرئاسیات و هي دراسة مشابهة

ة، دراسة في تحلیل مضمون صحیفتي الخبر و الشروق من خالل الصحافة الخاص 2009

الیومي بجامعة منتوري قسنطینة و ذلك من إعداد الطالب "لحسن رزاق" بتأطیر األستاذ 

"حسین خریف"، و تدور إشكالیة هذه الدراسة حول كیفیة معالجة الصحافة الجزائریة الخاصة 

ث الشكل و المضمون و من من حی 2009ألحداث الحملة االنتخابیة لرئاسیات أفریل 

 خاللها طرح التساؤالت التالیة:
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ماهي مختلف المؤشرات المعبرة عن اهتمام الصحیفة الخاصة بالحملة االنتخابیة كحدث 

متداول؟ ماهي مجموع المواضیع و القضایا التي شكلت القرار االعالمي للصحافة الجزائریة 

بیة للرئاسیات؟ هل التزمت الصحافة الخاصة من خالل تغطیتها ألحداث الحملة االنتخا

الخاصة بمعیار عدم االنحیاز في معالجتها للشؤون ذات الصلة بكل من المترشحین الست 

) و دعاة المقاطعة و بذلك تسعى الدراسة إلى التعرف على كیفیة معالجة صحیفتي 06(

اصة و نظام و طبیعة العالقة بین الصحافة المكتوبة الخ 2009الخبر و الشروق لرئاسیات 

الحكم انطالقا من خصوصیة الحدث، أما نوعیة الدراسة فقد كانت مسحیة، اعتمد الباحث 

على المنهج المسحي و أداة تحلیل المضمون إضافة إلى تقنیة سبر اآلراء و أداة االستمارة 

االستبیانیة، و ارتكز الباحث على نظریة ترتیب األولویات، أما الفئات المدرجة فهي فئات 

اذا قیل؟ (فئة الموضوع، فئة االتجاه، فئة المصدر، فئة اتجاه القیم، فئة الفاعل، فئة القیم)، م

و فئات كیف قیل؟ (فئة المساحة، موقع المادة، فئة األنواع الصحفیة، فئة المعالجة 

 التبوغرافیة) و استعمل وحدتي الفكرة و سم المربع كوحدتي قیاس.

 و كانت نتائج الدراسة كالتالي:

 لقد أرادت جریدة الخبر دفع القارئ إلى التفكیر على نحو سلبي. -

أما جریدة الشروق فإنها لم تدخر جهدا في دفع القارئ العادي إلى التفكیر بإیجابیة في  -

العملیة االنتخابیة كجزء من العملیة السیاسیة و ضرورة االلتفاف حول خیار االستمراریة 

 على مجموعة إنجازات تنمویة. لنظام الحكم القائم من خالل التأكید
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:تمهید  

ترجاع الجزائر لسیادتها شهد الحقل السیاسي في الجزائر دینامیكیة و حركیة خاصة منذ اس

، و لكن العهد الجدید كما یرى "مالك بن نبي" "حین یتأسس تحت إشراف دولة 1962بعد 

مجرد إعالن للسیادة الوطنیة، إعالنا مسجال في السطور األولى من ینبغي أن ال یكون 

الدستور، بل ینبغي أن یكون أداة ضروریة لتنمیة هذه السیادة في كل أبعادها السیاسیة و 

االقتصادیة و الثقافیة، فإعالن السیادة حاصل منذ اللحظة األولى و قد كتبته الدماء الزكیة 

ح الوطن، أما أداة التنمیة فإنها تتطلب أكثر من ذلك.. إنها التي أراقها الشهداء على مذب

تتطلب عرق األحیاء و عملهم المشترك إذ هو یتكفل بها لمواصلة الكفاح من مقتضیات 

" و من هنا إیمانا منا بهذا القول السدید حاولنا التطرق إلى تاریخ ¹التحري إلى متطلبات البناء

قاء الضوء على مدى انعكاس هذا القول على أرض الجزائر السیاسي بعد االستقالل إلل

الواقع، و بلورة الوضع السیاسي الراهن و الذي نرى أنه امتداد للوضع السیاسي الذي شهدته 

 الجزائر منذ االستقالل بایجابیاته و سلبیاته في شتى المجاالت.

 

 

 

 

 

______________________________________ 

.58؛ ص2002ت.ر: عمر السقاوي؛ بیروت؛ دار الفكر؛ مشكالت الحضارة بین الرشاد و التیه؛ مالك بن نبي؛  ¹ 
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إلى "االنتقال السیاسي في الجزائر من "أحمد بن بلةالمبحث األول:  

عبد العزیز بوتفلیقة"."  

مرحلة األحادیة السیاسیة.أوال:   

.مرحلة التعددیة السیاسیةثانیا:   

االصالح السیاسي في الجزائر.المبحث الثاني:   

الواقع السیاسي في الجزائر ( مجریات العهدة الرابعة ).المبحث الثالث:   

 خالصة الفصل.

 

 الفصل األول:
 الحقل السیاسي في الجزائر

 و تغیراتـــــــــــــــــــــــھ
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 تمهید:

العالم العربي، من ال یختلف نظام الحكم في الجزائر عن غیره من األنظمة الحاكمة في 

حیث نزعته التسلطیة و رغبته في االستمرار، و خوفه من التفاعل الحر للمجتمع، و األداء 

الدیموقراطي للشأن السیاسي، مع ما یمیز هذه األنظمة كذلك من ضعف و تدهور في 

ف مجاالت التنمیة المختلفة، رغم االمكانیات الكبرى المتاحة، غیر أن النظام الجزائري یختل

عن باقي السلطات العربیة، من حیث نشأته و تشكیلته، و التوازنات التي تحكمه، ومن حیث 

 أسلوبه و التغیرات و التطورات التي طرأت علیه.

 

 

 

 

 

 



و تغیراتھ الفصل األول:                                                 الحقل السیاسي في الجزائر  

 

[40] 

 

االنتقال السیاسي في الجزائر من "أحمد بن بلة" إلى "عبد العزیز : المبحث األول

 بوتفلیقة".

المراحل التي مر بها النظام السیاسي في الجزائر،  و من خالل هذا، نحاول فیما یأتي ادراج

و انتقاالته منذ االستقالل، و من عهد أول رئیس للجمهوریة المتمثل في الرئیس الراحل 

"أحمد بن بلة"، إلى الرئیس الحالي "عبد العزیز بوتفلیقة"، بكثیر من االختصار و االقتضاب، 

التطورات المصاحبة لها، مع تحدید هذه الفترة  نظرا لطول الفترة الزمنیة، و كثرة األحداث و

 قطتین جوهریتین:في ن

 1988 -1962:   مرحلة األحادیة السیاسیة أو الحزبیةأَوال: 

كانت المهمة السیاسیة لجبهة التحریر الوطني أثناء الثورة ضد االستعمار الفرنسي تنحصر 

العربیة االسالمیة، فلم تعر اهتماما في تحریر البالد و استعادة الشعب الجزائري لشخصیته 

كبیرا خالل ثورتها لرسم سیاسة أو وضع ایدیولوجیا واضحة للبالد بعد االستقالل، و هذا ما 

، و لعل من ¹عبر عنه "أحمد بن بلة" في قوله: "أن الثورة كانت تفتقد إلى أطروحة الدولة"

ضوح الرؤیة الكاملة لدیهم عن األسباب التي جعلت قادة الثورة یتحفظون على ذلك هو عدم و 

النظام السیاسي الذي ستأخذ به الجزائر، فعلى الرغم من االتفاق على إقامة دولة دیموقراطیة 

و اجتماعیة و ذات سیادة ضمن إطار مبادئ إسالمیة، إال أن طبیعة و خصوصیات ذلك 

لتحریر، ثم حزب مقتنعا بأن جبهة ا النظام لم تكن واضحة و متفقا علیها، و إن كان الجمیع

 . ²للثورة و له األولویة على الدولةجبهة التحریر، كحزب واحد هو القائد 

______________________________ 

؛ 2003ب.ب، ناشري للنشر االلكتروني؛  الجزائر من أحمد بن بلة و إلى عبد العزیز بوتفلیقة؛یحیا أبو زكریا؛ ¹

WWW.NASHIRI.NET11؛ ص10:36؛ 16/01/2013 ؛ 
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ماي  08قالمة؛ مدیریة النشر لجامعة قالمة النظام السیاسي الجزائري من األحادیة إلى التعددیة السیاسیة؛ ناجي عبد النور؛ ²

 .84؛ ص2006؛ 1945

كما وجبت اإلشارة في هذا السیاق إلى الدربة الصعبة في االنتقال من مرحلة الثورة و 

الكفاح، إلى مرحلة الدولة، ذلك أن االنزالق من النضال إلى ممارسة السلطة ممارسة فعلیة، 

أدى إلى قداسة المشروعیة التاریخیة، فقد تحولت حركات التحرر إلى دول بهیاكلها و 

أجهزتها، إال أن الدربة في داخلها على الممارسة الدیموقراطیة كانت مغیبة بحكم انعدام 

اب البرامج السیاسیة و اإلیدیولوجیة الواضحة، فمراحل بناء الدولة الوطنیة كان التقالید و غی

یمكن أن یفضي إلى تقالید تدرجیة و تراكمیة في مجال تأطیر المناضلین و الهیاكل لوال 

سیطرة الشخصیة الكاریزمیة و انغالق النسق على ذاته للحیلولة دون انتاج نخب أخرى من 

 .¹خارجه

فات السیاسیة التي شكلها إخفاق مؤتمر طرابلس في الفصل نهائیا في تعیین و نتیجة للخال

القیادة السیاسیة التي تتولى متابعة األهداف المسطرة و رسم سیاسات محكمة لمستقبل النظام 

ثم بروز ثالث  1962السیاسي الجزائري فتح باب الصراع على السلطة، بدءا بأزمة صائفة 

، التیار ة داخل الحزب الواحد و المتمثلة في التیار االشتراكيتیارات ایدیولوجیة متصارع

الرأسمالي اللیبرالي، و تیار رأسمالیة الدولة الوطنیة، مما ساهم في تجرید جبهة التحریر 

الوطني من جمیع مسؤولیاتها لصالح جیش التحریر الوطني المتمتع بوزن كبیر غداة 

 .²االستقالل

 

 

_____________________________ 

 .13-12؛ ص1995تونس؛ سلسلة آفاق مغاربیة؛ الدولة و المسألة الثقافیة في المغرب العربي؛ المنصف وناس؛  ¹

 .85-84صمرجع سابق؛ ناجي عبد النور؛  ²
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 1965 – 1962فترة حكم أحمد بن بلة:  -1

التأسیسي كان "أحمد بن بلة" قد اختیر كرئیس للدولة الجزائریة بموجب عقد المجلس الوطني 

 دورته الثالثة لمنح الثقة لحكومة "أحمد بن بلة".

 حیث كان قرارها كاآلتي:

"أحمد بن بلة" رئیسا للحكومة، "رابح بیطاط" نائبا لرئیس الحكومة، "عمار بن تومي" وزیرا  

للعدل، "أحمد مدغري" وزیرا للداخلیة، "هواري بومدین"  وزیرا للدفاع، "أحمد خمیستي" وزیرا 

 وزیرا للمالیة، "عمار أوزقان" وزیرا للزراعة، "محمد خبزي" وزیراللخارجیة، "أحمد فرنسیس" 

لالقتصاد، "عروسي خلیفة" وزیرا للطاقة، "أحمد بومنجل" وزیرا للبناء، "بشیر بومعزة" وزیرا 

للعمل، "عبد الرحمن بن حمیدة" وزیرا للتربیة الوطنیة، "محمد الصغیر نقاش" وزیرا للصحة، 

ا "موسى حساني" وزیرا للبرید، "محمدي السعید" وزیرا للمجاهدین، "عبد العزیز بوتفلیقة" وزیر 

 .¹ارف، "محمد حاج حمو" وزیرا لألخبللشباب، "توفیق مدني" وزیرا لألوقا

، و قد كشفت صیغة وضعه عن 1963جاءت أول ممارسة للحكم بعد وضع دستور 

تجاوزات النظام السیاسي، حیث لم تتم مناقشته في البرلمان (المجلس التأسیسي)، بل تم ذلك 

، و یظهر لنا مصادقة علیه تفادیا ألي معارضةفي الحزب، ثم طلبت الحكومة من النواب ال

هذا التصرف أن المجلس التأسیسي رغم صالحیاته المنصوص علیها، لم تكن له سلطة 

عملیة و فعلیة حقیقیة، فسلطة بن بلة تجاوزته و أقرت مشروع الدستور، دون أن ننسى أن 

(حلیفة بن بلة) في  تركیبة البرلمان في حد ذاتها تعكس بوضوح تأثیر المؤسسة العسكریة

 .²توجیه السیاسة و اقتسام السلطة

__________________________ 

 .14-13صمرجع سابق؛ یحیا أبو زكریا؛  ¹

 .88صمرجع سابق؛ ناجي عبد النور؛  ²
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و في بدایة عهده أولى بن بلة القطاع االقتصادي و التربوي أهمیة خاصة، فنهج منهج   

سابقا  -االقتصاد الموجه و المسیر، و استعان بالمساعدات القادمة من الصین و یوغسالفیا 

، ومصر و الدول التي ساندت الثورة، و بقي النفط تحت الرعایة الفرنسیة، و قد وجدت -

الغة في إعادة تأهیل البنى التحتیة و إعادة الروح للقطاع االقتصادي، رغم الدولة صعوبات ب

ي تأهیل ملیون نسمة، و كذا صعوبات ف 12أن كثافة الشعب الجزائري لم تتجاوز تاریخئذ 

و إیمانا منه بالعروبة، قام باستدعاء آالف األساتذة العرب من ، القرى و المناطق الریفیة

مساهمة في قطاع التعلیم، لكن هؤالء اصطدموا بعراقیل مصر و العراق و سوریا لل

البیروقراطیة التي وضعها أمامهم سماسرة الفرانكفونیة، و بهذا قرر الكثیر منهم العودة إلى 

 البالد، و بذلك أجهض مشروع التعریب في بدایاته.

الثاني  و لعَل هوس "أحمد بن بلة" بالفكر االشتراكي الیساري خلق اصطداما عنیفا بالرجل

في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین "الشیخ البشیر االبراهیمي" مَما أَدى إلى وضع هذا 

و قطع راتبه الشهري إلى أن وافته المنیة في الجبریة؛  ¹األخیر تحت اإلقامة

، و تصاعدت الخالفات السیاسیة و االغتیاالت فأعدم العقید "شعباني"، و 21/05/1965

اغتیل "محمد خیضر" في اسبانیا، و فر "حسین آیت أحمد" الذي كان مغضوبا علیه إلى 

یاف" و حكم علیه ، و تم اعتقال "محمد بوضFFSباریس، و أسس جبهة القوى االشتراكیة 

باإلعدام، و بعد تدخل "جمال عبد الناصر"، و العدید من الوسطاء خرج من السجن و غادر 

سنة، و ألف كتابا بعنوان  30الجزائر نحو فرنسا، ومنها إلى القنیطرة بالمغرب، حیث قضى 

 "! "الجزائر إلى أین
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 .14؛ صرجع سابقمیحیا أبو زكریا؛ ¹

 خالصة فترة بن بلة:

ما یمكن تسجیله في هذه الفترة القصیرة من حكم "بن بلة"، هو فشل جبهة التحریر الوطني 

في أن تصبح التنظیم السیاسي الذي یمكن أن یرتكز علیه النظام السیاسي، و لم تشهد 

مهتز و غیر الجزائر في هذه الفترة تأسیس الدولة الحدیثة، و اتسمت بنظام سیاسي 

 متجانس، لكن هذه المرحلة تمیزت أیضا بحد أدنى من التوازن بین الجناح السیاسي و

 .¹الجناح العسكري
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 1978 - 1965فترة حكم الرئیس هواري بومدین:  -2

و التي أطاحت  1965جوان  19الرئیس "هواري بومدین" في الحركة االنقالبیة التي قادها 

بالرئیس "أحمد بن بلة" لم تكن منفصلة عن سیاق التطور التاریخي للنظام السیاسي الجزائري 

و عن نمط االستحواذ و التحكم في القوة و ترجیح قوة الكفة العسكریة ضمن دوالیب النظام 

الب بظاهرة شخصنة السلطة و توحیدها في السیاسي و ممارسة السلطة، و قد برر االنق

 .¹شخص واحد الشيء الذي أدى إلى انحرافات النظام السابق

و بعد وصول "هواري بومدین" إلى الحكم، صار ینبغي على الجیش أن یؤمن على النظام و 

یحافظ على قواعد اللعبة علنا، و في المرتبة األولى، حیث كان عصره عصر االدارة التقنیة 

یة المستندة إلى انضباط الثكنات، و راح النظام یتخشب، ألنه لم یعد قابال أن یحكم الثور 

علیه من نتائجه أو مبادئه، و استعمل االعالم لتمریر المساوئ على أنها حسنات، و یغدو 

حیث تم التخلي على مشروع بن بلة و لوجي حكرا على قاضي البالد األول، الخطاب االیدیو 

ركزیة دولة بومدین التكنوقراطیة، و اهتمت السلطة بوزارة المال المولجة استبداله لمصالح م

بمهمتین، إدارة  مولجهبصرف التسلیفات و إدارة العائدات، و كذلك بالوزارة التقنیة التي كانت 

إلمكان تناول و تدبیر  المشاریع و تأمین إدارة الرسامیل العامة، و لم یكن ثم أي تصور

و نشره و على كشف التناقضات المباشرة الخطة العامة، وقدرة االعالم على تطویر التحلیل 

و قد كان هذا الرمز یوزع السلطة و النفوذ حسب حاجة النسق إلى التجدید و .²و المقبلة

صانیة اإلشعاع و االنتشار، فیعطي من یشاء و یحرم من یشاء، و ربما جاء القول أن شخ

 . ³بومدین

_________________________ 
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حین حكمت علیه بالهامشیة مستعیضة عنه قتلت جهاز جبهة التحریر و شلت فاعلیته 

، و اتجه بومدین إلى ¹باألجهزة المختصة و المؤسسة العسكریة العنصر الحاسم في الصراع

، من خالل التصویت على المیثاق الوطني إضفاء طابع الشرعیة الدستوریة على نظام الحكم

ثم الدستور في نفس  الذي یعكس المشروع السیاسي و اإلیدیولوجي للدولة، 1976في جوان 

 السنة، و ال ینفي هذا البناء المؤسساتي طابع الهیمنة المطلقة لبومدین على الحكم.

أن یضع توازنا سیاسیا هشا على جمیع و قد استطاع النظام السیاسي في عهد بومدین 

األطراف المعرضة في الجزائر، حیث نجده یؤكد على سیاسة التعریب، األمر الذي أدى إلى 

التیار االسالمي و العربي و دعمه في الجزائر و خارجها، الثورة الزراعیة و التي كسب 

 .²أحدثت نقلة نوعیة في الجزائر من حیث أنها بدأت تروج للنظام االشتراكي

و قد عمل بومدین على تكریس هیبة الجزائر داخلیا و خارجیا، و لعبت الجزائر أنذاك دورا 

و قام  بومدین ألول مرة  ،یة و منظمة دول عدم االنحیازریقفعاال في منظمة الوحدة االف

بتأمیم المحروقات و وضع دستور و میثاق للدولة لتكریس الخطاب األحادي الدیموغاجي 

للسلطة، و قد أدرك بومدین أهمیة التعریب ، فجعله على رأس الثورة الثقافیة، و شرع قطاع 

 .³و قطاعاتهامؤسسات الدولة التربیة بمحو األمیة باللغة العربیة في مختلف 

 

 

 

_______________________________ 
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 خالصة فترة بومدین:

شرعیة عهد بومدین كان هدفها إنشاء قواعد مؤسساتیة تؤكد الممارسة السیاسیة في إن 

ت و تقالید لسلوك و عمل النظام النظام، و تعید االعتبار للدولة، و تحدد میكانیزما

مواثیق و السیاسي، أما الحزب فظل اإلطار الذي یستمد منه شرعیته بالرغم من تأكید كل ال

الدساتیر على دوره الفعال في الحیاة السیاسیة و بقي الرئیس محور النظام السیاسي باعتبار 

 .¹ن العام للحزب و القائد األعلى للقوات المسلحة و رئیس السلطة التنفیذیةاألمی

أما عن حصیلة بومدین فإن القطاع االقتصادي الذي اعتبر مفخرة النظام البومدییني و 

من مجمل طاقاته، إضافة إلى  ٪30مفتاح الحضور في إفریقیا، ال یعمل إال في حدود 

و المعدة لالستهالك، كما ال یمكن اعتبار وضع  غیاب الصناعات الخفیفة و المتوسطة

القطاع الزراعي أفضل من ذلك بل یعاني هو اآلخر من إهمال االختیارات السیاسیة، 

إضافة إلى اإلخفاق السیاسي و الثقافي و هذا نتیجة ألن الثورة الثقافیة لم تنتج مشروعا 

ة النخب و غابت معها مجتمعیا متكامال و ال حتى عقالنیة خاصة بها، فغابت مشارك

الوسائط السیاسیة و المؤسساتیة إلى درجة استفراد السلطة و المؤسسة العسكریة بكامل 

 .²الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة

إن كل هذا یؤكد ضخامة التركة البومدینیة في الجزائر، و هي التي انطلقت في مشروع 

، إضافة إلى ارتفاع المدیونیة لةالصناعات التصنیعیة منتهجة نوعا من رأسمالیة الدو 

 الخارجیة.

 

_____________________________________________ 
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 1992 – 1979فترة حكم الرئیس الشاذلي بن جدید: -3

رئیس مجلس الشعب "رابح ، تولى رئاسة الدولة 27/12/1978بعد وفاة "هواري بومدین" في 

بیطاط"، ذلك أن الدستور الجزائري نص على أنه في حالة وفاة رئیس الدولة، یتولى رئیس 

یوما، حتى یتم اختیار رئیس الجمهوریة، و كان الوصول  45البرلمان رئاسة الجمهوریة مدة 

"هواري إلى الرئاسة في الجزائر یتم بع تزكیة من المؤسسة العسكریة، حیث نجح الراحل 

بومدین" في بناء مؤسسة عسكریة متینة، أصبحت صاحبة الفصل في كل صغیرة و كبیرة، 

 بل یمكن القول أن النظام السیاسي أصبح هو الجیش.

و كان المرور إلى الرئاسة یقتضي بحصول المترشح على دعم المؤسسة العسكریة و جهاز 

مد الصالح یحیاوي" أحد قادة حزب االستخبارات العسكریة، و أصبح التنافس قائما بین "مح

جبهة التحریر الوطني، و "عبد العزیز بوتفلیقة" رئیس الدبلوماسیة الجزائریة في عهد 

، و قد ساهمت المؤسسة العسكریة في ترجیح الكفة لصالح "الشاذلي بن جدید" بدعم ¹بومدین

في االجتماع و  ، ²من "قاصدي مرباح"، و الرائدین "رشید بن یلس"، و "مصطفى بلوصیف"

االستثنائي لحزب جبهة التحریر الوطني تم انتخاب "الشاذلي بن جدید" باإلجماع، فأصبح 

ثالث رئیس للدولة، و كان یتولى الرئاسة و وزارة الدفاع و األمانة العامة لحزب جبهة 

و بعد تولي "بن جدید" الحكم قام بعدة تغییرات على مستوى قیادات السلطة، فتم ، ³رالتحری

"غازي  ،4عیین "أحمد ونجلة" مفتشا عاما بالرئاسة، "محمد بوخبزة" مكلفا باإلدارة و التنظیمت

_________________________________ 
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رأس االقتصاد، و "سفیر ناجي" في الثقافة والتربیة، و كلف "عبد الوهاب بنیلي" ىعل"حیدوسي"

و   برئاسة الهیئة الخاصة بالصناعة، و تولى منصب وزارة الداخلیة الجنرال "العربي بلخیر"

في هذه الفترة غاب عن الساحة جمیع أنصار بومدین أمثال: "بلعید عبد السالم"، "محمد 

صالح الیحیاوي"، "عبد العزیز بوتفلیقة"، "بن شریف".... وغیرهم، أما المؤسسة العسكریة، 

فقد حكمها ضباط كانوا في صفوف الجیش الفرنسي، أمثال: "خالد نزار"، "عباس غزیل"، 

"، "عبد المالك قنایزیة" وغیرهم، و كلهم أصبحوا جنراالت في عهد "الشاذلي "محمد العماري

 بن جدید".

واري بومدین"، و تم الغاء مشروعالتعریب و شكلت هذه المرحلة بدایة القطیعة مع منجزات "ه 

، و الثورة الثقافیة و الصناعیة و الزراعیة، و قرر بن جدید االنفتاح على الغرب، و أعاد 

عواصم المؤممة إلى أصحابها و أرخى العنان للقطاع الخاص، و االستیراد من األراضي 

، مبرزا هذا في خطاب له، حیث قال: "و بدأت مسیرة التنمیة في الجزائر من نقطة ¹الغرب

في مختلف المیادین(...)، و كنا و نحن نتجه  الصفر نظرا للفراغ الهائل الذي عاشته بالدنا

ني نؤمن بأن كل ما ننجزه في هذا المیدان هو رصید لألمة كلها و بجهودنا نحو البناء الوط

قاعدة مادیة للتجربة الدیموقراطیة الجزائریة (...)، حاولنا دائما أن نجعل من الممارسة 

الدیموقراطیة في األطر النظامیة فرصة للحوار الموضوعي، و النقد البناء الذي یستهدف 

و یبدو أن الرئیس بن جدید كان مقتنعا بضرورة    .²دائما مصلحة الوطن و الثورة (...)

إحداث تغییر على المنظومة االقتصادیة، فأعد لذلك مجموعة من التغییرات على مستوى 

 ³المیثاق الوطني، و برر بن جدید ذلك في

____________________________ 
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بشلل االقتصاد الذي طبعه  02/10/1989حوار له مع جریدة الشرق األوسط اللندنیةفي 

 النمط االداري لتسییره و كرسه االنخفاض السریع في أسعار البترول، و لكن التغییرات التي 

أعدها الرئیس قوبلت بالرفض من طرف اللجنة المركزیة التي كان یرأسها أنذاك "محمد 

یة و حسنات الشریف مساعدیه"، ألن الكثیر منها كان یمس بروح العدالة االجتماع

االشتراكیة، التي تكمن في مجانیة مختلف الخدمات، و أنها كانت على حساب القدرة 

الشرائیة للمواطن و مستواه االجتماعي، و هذا ما جعل وزیر الخارجیة األسبق "أحمد طالب 

، بأنها كانت نتیجة التخلي التدریجي عن مبدأ 1988االبراهیمي" یفسر أحداث أكتوبر 

 جتماعیة التي تراجع تطبیقها في عهد الشاذلي بن جدید، الذي فضل إعطاء هامشالعدالة اال

 .¹أكبر للحریات الفردیة و الجماعیة على حساب العدالة االجتماعیة

لقد تبنى النظام السیاسي منهجا مغایرا لمنهج النظام السابق في سبیل تثبیت شرعیته، ففي 

لبناء شرعیته الشعبیة، مثل إطالق سراح  المجال السیاسي اتخذت جملة من االجراءات

بعض السجناء السیاسیین من أبرزهم الرئیس األسبق "أحمد بن بلة"، دعوة المنفیین للعودة 

 ²إلى أرض الوطن، فتح ملفات الفساد لكسب تعاطف الشعب

ثم تحول شغل بن جدید الشاغل إلى كیفیة التحول إلى اللبرالیة في أقرب وقت، مما أدى إلى 

مع انخفاض أسعار النفط،  اضطرابات و نفاذ أموال الخزینة و تراكم الدیون و مستحقاتها،

فبدأت األزمة االقتصادیة الخانقة تطرق أبواب الجزائر، و ارتفعت نسبة البطالة و افالس 

 .³التیار االسالمي و التیار البربريبروز عاد القطاع العام، و 

____________________________ 
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فقام اإلسالمیون بتجمع في الجامعة المركزیة بالعاصمة و على رأسها "أحمد سحنون"، "عبد 

، اللطیف سلطاني"، "عباسي مدني"، مطالبین باإلسراع الفوري في تصحیح المسار السیاسي

و ذلك بالقضاء على الثقافة الفرنسیة داخل النظام، و رد االعتبار للثقافة االسالمیة العربیة. 

كما طالب التیار البربري بأحقیة الثقافة األمازیغیة البربریة في الوجود، و أطلق على هذا 

داة و اعتبار اللغة األمازیغیة لغة رسمیة ألول مرة، في مشا‘ الحدث اسم "الربیع البربري"

عنیفة مع مصالح األمن، من بینهم: "مولود معمري"، "سعید سعدي"، الذب أصبح في وقت 

 .¹الحق زعیما ل"التجمع من أجل الثقافة و الدیموقراطیة"

، حیث تكون 1986و أمام هذه المتغیرات و غیرها قام الرئیس بإنشاء فریق إصالحات سنة  

ود حمروش"، عبد العزیز القرشي"، "محمد من: "محمد صالح بلكحلة"، "غازي حیدوسي"، مول

، لكن هذه االصالحات لم تأتي بالجدید ²صالح محمدي"، "فوزي بن مالك"، "محمد غریب"

، حیث تدفق 05/10/1988أمام تفاقم األزمة االقتصادیة مما أدى إلى زلزال أكتوبر في 

 .²ات الجیش الجزائريالجزائریون إلى الشوارع منددین بالنظام و فساده في مواجهات مع دباب

و ذلك نتیجة تراكم التوترات الذهنیة و الثقافیة، فلماذا هذا االنفجار المدوي؟ و لماذا كان 

االسالم السیاسي التعبیر الوحید المهیمن؟ إن ذلك یعود إلى غیاب الوسائط بین الدولة و 

 .³المجتمع
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و حسب ما أدلى به "محمد بتشین"، فإن أحداث أكتوبر كانت خطة أمنیة و أعطى لها  

تسمیة إیطالیة "بوكلمین"، و یضیف سعد بوعقبة: "مما یدل على أن األحداث نظمت من قبل 

أناس في أعلى هرم السلطة و بالتحدید في رئاسة الجمهوریة قبل األحداث و أفشلها األفالن، 

اء المیثاق و تعدیل الدستور، ثم إن ملف األحداث طوي و أغلق التحقیق من خالل إفشال إثر 

و غلق الملف إلى  إلى الیوم، رغم أن هناك فاتورة ثقیلة من األموات و الممتلكات المهشمة،

الیوم جریحة في حق الوطن، الیسار الذي نظم مع جناح في السلطة االحداث هو الذي 

نت األحزاب الیساریة هي أكثر المستفیدین، إلى جانب استفاد من نتائج هذه األحداث، فكا

اإلسالمیین الذین تحالفوا مع الجیش ضد األفالن إلنقاذ النظام و أخذوا حقهم من الكعكة 

 .¹فیما بعد بالسماح لهم بالنشاط السیاسي في أحزاب

ري و بعد أن هدأت أحداث أكتوبر وعد الشاذلي بتغییر الدستور الجزائري الذي وضعه "هوا

، و بدأ ذلك بسلسلة من التغییرات داخل حزب جبهة التحري الوطني، و 1976بومدین" في 

، أبعد الشاذلي "محمد الشریف" مسؤول 29/10/1988حتى جهاز االستخبارات، ففي 

االمانة العامة لحزب جبهة التحریر الوطني و أقال مدیر االستخبارات العسكریة "االكحل 

 .²عیاط"

 

 

 

 

________________________________________________ 

؛ 7256العدد جریدة الخبر؛ (كیف تورط الیسار و اإلسالمیون مع المفسدین في النظام؟)؛  1988أحداث أكتوبر سعد بوعقبة؛ ¹

 .17؛ ص17/11/2013
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 .إلى الوقت الراهن 1989 ثانیا: مرحلة التعددیة السیاسیة أو الحزبیة

في هذه المرحلة تواصل حكم الرئیس "الشاذلي بن جدید"، و فعال و كما وعد الرئیس سابقا، 

، و تم تعدیل الدستور في 1989صوت الشعب الجزائري على الدستور الجدید في فبرایر 

، و إقرار التعددیة الحزبیة، فجاء قانون األحزاب السیاسیة في 23/02/1989

، و في ظل فترة وجیزة لم تتجاوز سنتین عرفت الساحة السیاسیة الجزائریة 05/07/1989

حزبا، تمثل توجهات سیاسیة مختلفة و متنوعة، و تعكس ما لدیها من مدارس  60أكثر من 

، و بدأ بروز المعارضة في ¹سیاسیة و إیدیولوجیة من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار

ل: "أحمد بن بلة"، "حسین آیت أحمد"، أما "محمد بوضیاف" المقیم من أمثا العودة من الخارج

سنة في المغرب، فقد شكك في مصداقیة الدیموقراطیة الشاذلیة و رفض العودة إلى  30منذ 

 .²الجزائر

د مهمة الجیش الجزائري في صون االستقالل و یحدتأما الدستور الجدید فقد نص على 

ور على ضرورة االحتكام إلى صنادیق االقتراع كوسیلة الدفاع عن السیادة، كما نص الدست

 .³محایدة لمعرفة حجم القوى السیاسیة في اإلطار الدیموقراطي

عمل الشاذلي على حل مشاكل البلد الكبیرة، من خالل االنفتاح السیاسي و التمهید      

 .4للتعددیة الحزبیة، غیر أن هذا المسعى اصطدم بصراعات حالت دون ذلك

_______________________________ 

؛ 2003)؛ 4+3؛ العدد (19المجلد  مجلة جامعة دمشق؛حریة الصحافة في ظل التعددیة السیاسیة في الجزائر؛ محمد قیراط؛  ¹

www.damascusuniversity.edu.sy107؛ ص11:15؛ 16/01/2014 ؛. 
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، فازت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، و بعدها 12/06/1990أول انتخابات بلدیة في  و في

طالبت بإجراء انتخابات تشریعیة و بررت ذلك بأنه ال یمكن الحدیث عن التعددیة السیاسیة 

 .في ظل احتكار برلمان أحادي من طرف حزب جبهة التحریر الوطني

السیاسیة إلى ذروتها، فقرر إجراء انتخابات و قد وعد الشاذلي بن جدید بإیصال االصالحات 

، إال أن االنتخابات لم تجر في موعدها و فرضت حالة 27/06/1991تشریعیة في 

الحصار العسكري، و أقبلت حكومة حمروش، و اعتقل قادة الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، لیعود 

ة مجددا، و ؛ و انتصرت الجبهة اإلسالمی26/12/1991الشاذلي لتحدید موعد آخر في 

 .¹مقعدا في البرلمان، لكن المؤسسة العسكریة قررت مصادرة االنتخابات 188حصلت على 

و كان الجیش كما یقول الجنرال "لكحل عیاط" مسؤول المخابرات السیاسیة، قد أنشأ خلیة 

لألزمة أعضاؤها: "عبد المجید بوزیدي" المدیر العام لألمن الوطني، و "خالد نزار" قائد 

القوات البریة، و "محمد بتشین" مسؤول المخابرات العسكریة، و أجبر عدد من ضباط 

، و 11/01/1992، التي أعلنها في ²المؤسسة العسكریة "الشاذلي بن جدید" على االستقالة

بعدها بساعتین وجه رئیس الحكومة "أحمد غزالي" خطابا متلفزا للشعب و الذي یفهم من 

، و أصبحت لغة ³مما أدى إلى اندالع الفتنة الكبرى في الجزائر خالله إلغاء االنتخابات،

السالح هي اللغة السائدة، و أصبحت المؤسسة العسكریة و األجهزة االمنیة هي صاحبة 

 .4الموقف و سیدة القرار
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 فترة حكم الرئیس محمد بوضیاف: -4

بعد استقالة "الشاذلي بن جدید" و التنحي من الرئاسة، وقع االختیار بعد تردد كبیر من قادة 

"محمد تواتي"، و الوزیرین "بوبكر الجیش على "محمد بوضیاف" بعد إصرار من الجنرال 

 .¹بلقاید" و "علي هارون"، و ترأس "محمد بوضیاف" المجلس األعلى للدولة

بعد انسحاب "الشاذلي بن جدید" و حل المجلس الشعبي الوطني، وجدت الجزائر نفسها 

تعیش فراغا دستوریا، و الدستور الجزائري ینص على أن في حالة استقالة الرئیس أو موته 

یوما، تجرى بعدها انتخابات  45تولى رئاسة الدولة رئیس المجلس الشعبي الوطني لمدة ی

رئاسیة، إال أن المجلس تم حله (و الذي كان یترأسه "عبد العزیز بلخادم")، و بعد سقوط كل 

الحاكم في الدولة، و تم انشاء المجلس األعلى المؤسسات بقیت المؤسسة العسكریة وحدها 

) أعضاء هم: "محمد بوضیاف" رئیسا، "خالد نزار" و "علي 05من خمسة (للدولة المكون 

كافي"، و "علي هارون"، و "تیجاني هدام" أعضاءا، و بمجرد اإلعالن عن هذا المجلس 

 .²اعترضت القوى السیاسیة باعتباره غیر شرعي، و غیر دستوري

حریر، و سعى إلى و لم یكن بوضیاف لینس مشاكله القدیمة، فأعلن الحرب على جبهة الت

إلقائها في غیاهب النسیان، و حاول استبدالها بحزب جدید سَماه "التجمع الوطني"، كما جاء 

، و أشرف بوضیاف على 20/02/1992في لقائه التلفزي مع القناة الفرنسیة الثانیة في 

الحق  عملیة انشاء المجلس االستشاري، و المكون أغلبیته من األقلیة الالئكیة، أمثال: "عبد

 بن حمودة"، "بوبكر بلقاید"، "سعید سعدي"، "رضا مالك"، و حاول هؤالء القاء التهم على 

 ³، و انه سبب في العشریة السوداءالشاذلي بن جدید، كونه الرئیس األسبق و اتهموه بالفساد

________________________________ 
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و تم التضییق على جبهة التحریر الوطني من خالل سن القوانین تجردها من المقرات و 

الممتلكات، كما سحبت منها صالحیة االشراف على جریدتي "الشعب" و "المجاهد"، و قدم 

الجنراالت تتعلق بمختلسي  ملفا ألحد 400بوضیاف في محاولة منه إلصالح األوضاع 

،و هنا برز صراعمكشوف على مستوى ¹مالییر الدوالرات أو ما سماهم بوضیاف ب"المافیا"

هرم السلطة بل ومع المؤسسة العسكریة، كان نهایته مقتل "محمد بوضیاف" في ظروف 

 ، و في الساعة الواحدة ظهرا1991جوان29یوم،²غامضة  أمام المأل و على المباشر تقریبا

إلى  نقل الصحفي الجزائري "المعتز بالَله جیاللي" نبأ وفاة الرئیس عبر التلفزیون الجزائري

الشعب، و بث شریطا مسجال عن مسلسل االغتیال، لكن مقص األجهزة كان قد حذف 

مشهد خروج المالزم العسكري "مبارك بومعراف"، قاتل الرئیس "محمد بوضیاف"، و المنتمي 

 .³ن وراء الستار، و الطریقة التي أجهز بها على بوضیافإلى القوات الخاصة م

و مهما كان مقتل بوضیاف فردیا أو جماعیا فإنه البد ان لهذه المسألة الخطیرة أثرا هاما 

على نهایة الرئیس الجدید و ال یهم هنا من ضغط على الزناد، بقدر ما یهم لماذا تم الضغط 

 علیه.

تم تعیین "علي كافي" رئیسا للمجلس األعلى، الذي سن  و لتفادي الشغور السیاسي مرة أخرى

قوانین مكافحة االرهاب، و استلم "بلعید عبد السالم" الحكومة، إال أن توجهاته االشتراكیة 

أدت إلى ابعاده و تعیین "رضا مالك" رئیسا للحكومة، و بعد استقالة "خالد نزار"،  البومدینیة

زارة الدفاع، ثم كلف وزیر الدفاع برئاسة الدولة مؤقتا، تم تعیین "الیامین زروال" على رأس و 

.  1995سنة 4سا في أول انتخابات رئاسیة تعددیةإلى أن أصبح رئی
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 06صمرجع سابق؛ عبد الرزاق مقري، 4

 1999 - 1994: فترة حكم الرئیس الیامین زروال -5

، و الذي قام 1994تسلم اللواء " الیامین زروال" رسمیا رئاسة الحكم في اواخر جانفي 

بتنحیة "رضا مالك" من رئاسة الحكومة، و عین بدله "مقداد سیفي"، و استمر في توفیر 

 السیاسي ألمثال "سعید سعدي". الغطاء

، كان الجیش اإلسالمي لإلنقاذ الذراع العسكریة للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ و 1994في بدایة 

) من صراعها العسكري مع القوات النظامي، و 02بقیة الجماعات المسلحة قد أنهت سنتین (

"محمد لم تفلح القوات الخاصة التي عرفت باسم "النینجا"، و التي كان یشرف علیها 

 ع حد للفوضى و القتل و العنف.العماري"، في وض

و فشل سیاسة الحلول األمنیة، جعلت " الیامین زروال" یعلن أن الحل األمني وصل إلى 

طریق مسدود و البد للجوء إلى الحوار، و كان بنفسه قد التقى زعماء الجبهة اإلسالمیة  

ق سراح اثنین لإلنقاذ عندما كان على رأس وزارة الدفاع، و أفضت هذه االتصاالت إلى اطال

، إال أن جمیع ¹الجبهة اإلسالمیة هما: "علي جدي" و "عبد القادر بوخمخم"من قادة 

، و قد 31/10/1994محاوالته باءت بالفشل، لیعلن زروال فشل الحوار في خطاب له في 

 إلضفاءفشل لعدم اهتمام المتحاورین بالوصول إلى حل لألزمة و ألن السلطة اعتبرته طریقا 

 .²سبیال الستعادة نصر یعتقدون أنهم سلبوهو ألن اإلنقاذین اعتبروه  الشرعیة
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 .138صمرجع سابق؛ محمد تامالت؛  ²

 

 استقالة الیامین زروال:

و جراء فشل و عجز الیامین زروال عن حل األزمة، أعلن زروال عن استقالته یوم 

، مبینا أنه سیختصر والیته الرئاسیة التي كان یفترض أن تنتهي سنة 11/09/1998

، و أعلن عن إجراء انتخابات رئاسیة مبكرة، و قدم "محمد بتشین"، و هو أحد 2000

شار الرئیس استقالته جراء الحملة التي شنتها المقربین من زروال و الذي شغل منصب مست

 .¹الفرانكفونیة، وفتح  عدید الملفات المالیة و األمنیةعلیه الصحافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 .105صمرجع سابق؛ یحیا أبو زكریا؛  ¹



و تغیراتھ الفصل األول:                                                 الحقل السیاسي في الجزائر  

 

[59] 

 

 2014- 1999فترة حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة: -6

و مرشحا ملفاتهم إلى الدوائر المعنیة،  28و بمجرد فتح المجال أمام الترشح، قدم أكثر من 

مترشحین  07لم یقبل ترشح "محفوظ نحناح" زعیم حركة مجتمع السلم، و تم االبقاء على 

 هم:

 عبد العزیز بوتفلیقة. ·

 أحمد طالب االبراهیمي. ·

 مولود حمروش. ·

 عبد اهللا جاب اهللا. ·

 حسین آیت احمد. ·

 مقداد سیفي. ·

 یوسف الخطیب. ·

و ركز المترشحون في حملتهم على موضوع "المصالحة الوطنیة"، و كانت وزارة الداخلیة قد 

 .¹ملیار دینار للتكفل بالحمالت 2.410خصصت 

و أحس العسكریون مرة أخرى بالحاجة لوجه سیاسي قوي الستقرار شؤون الحكم و رفع 

وفقا، حیث تم اقناع "عبد العزیز بوتفلیقة" بالترشح الحرج دولیا فكان الخیار هذه المرة م

، حین حاولت المؤسسة العسكریة اقناع ² 1994فشل المحاولة سنة لرئاسة الجمهوریة بعد 

بوتفلیقة فطالب بصالحیات واسعة، هذا األخیر الذي كان قد غادر الجزائر بعد وفاة 

 ،³بومدین

______________________________ 

 107صمرجع سابق؛ یحیا أبو زكریا؛  ¹

 .06صمرجع سابق؛ عبد الرزاق مقري؛  ²

 .96صمرجع سابق؛ یحیا أبو زكریا،  ³
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الذین و قد ورد اسمه في لجنة المحاسبة التي شكلها الشاذلي سابقا لمحاسبة أصحاب النفوذ  

اف السلطة و جمعوا ثروات هائلة من خالل مناصبهم ومواقعهم، و كان الفتا لالنتباه اصطف

) االنسحاب من 06المؤسسات إلى جانب "عبد العزیز بوتفلیقة"، فقرر المترشحون السَت (

أكد تواصل االنتخابات في موعدها، وقرر بوتفلیقة أن االنتخابات، إال أن "الیامین زروال"

یواصل الطریق بدعم من "التجمع الوطني الدیموقراطي" و على رأسه "أحمد أویحي" خلفا ل 

 ن بعیبش" الذي رفض الوقوف إلى جانب بوتفلیقة، و كانت نتائج االنتخابات كالتالي:"ب

 ٪.73.79عبد العزیز بوتفلیقة  ·

 ٪.12.53أحمد طالب االبراهیمي  ·

 ٪.03.95عبد اهللا جاب اهللا  ·

 ٪.03.17حسین آیت احمد  ·

 ٪.03.09مولود حمروش  ·

 .٪01.22مقداد سیفي  ·

 ٪.01.22یوسف الخطیب  ·

أظهر "عبد العزیز بوتفلیقة" ¹٪.60.25و قد بلغت نسبة المشاركة حسب تقدیرات السلطة 

منذ البدایة رغبة في أخذ صالحیاته كاملة و دخل في خصومات خطابیة كبیرة مع المؤسسة 

، و اتهم ضباطا 1991العسكریة، حیث اتهمها بأنها استعملت العنف في الغاء انتخابات 

، مما أدى إلى نشوب نزاعات بین الطرفین انتهت باستقالة قائد دون أن یسمیهم بالفساد

االركان "محمد العماري"، و بعدها تقرر التعایش و لكن ضمن قاعدة "التوازن غیر المستقر"، 

 . ²یبقى عرضة للطوارئ و عوائد الزمنالذي 

 _______________________________ 

 .112صمرجع سابق؛ یحیا أبو زكریا؛  ¹

 .07صمرجع سابق؛ الرزاق مقري؛ عبد  ²
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و مما ال یخفى على أي متتبع للشأن السیاسي الجزائري أن فترة حكم عبد العزیز بوتفلیقة 

  دامت ثالث  عهدات متتالیة.

 2004- 1999عهدة األولى:ال

،كان قد وعد بإطفاء 1999سنة  عندما تولى "عبدالعزیز بوتفلیقة" مقالید الحكم في الجزائر 

نار الفتنة والعمل على استتباب السلم واألمن الداخلیین واستعادة مكانة الجزائر الدولیة و هذا 

من خالل البرنامج الذي قدمه للشعب الجزائري أثناء ترشحه، وبناءا على هذا  أصدر الرئیس 

أعضاء المنظمة المدعوة "الجیش  "عبد العزیز بوتفلیقة " مرسوما یقضي بالعفو الشامل لفائدة

ه لمعالجة " في محاولة  منالقانون ب:"قانون الوئام المدني ، وسمي "االسالمي لإلنقاذ

مخلفات األزمة العمیقة التي ضربت الجزائر، و فتح باب التوبة أمام األشخاص المتورطین و 

ذا المشروع في إعادة إدماجهم في المجتمع، و بناءا على هذا وافق الجزائریون على ه

، مما أدى إلى العفو عن آالف اإلسالمیین 1999االستفتاء الذي أجري في نوفمبر 

 المسلحین االرهابیین.

لیتقدم الرئیس بعدها بمشروع العفو الشامل و أنشأ الداعون له جمعیة أوكلت رئاستها للرئیس 

عفو الشامل لن یتم إال "، كما صرح "عبد العزیز بوتفلیقة" أن مشروع الالسابق "أحمد بن بلة

 بشرطین:

 أوال: أن یوافق الشعب علیه. ·

 .¹ثانیا: أن یكون المسلحون مستعدین للتخلي عن السالح ·

 

___________________________________________ 

لیسانس؛ تحت ؛ مذكرة تناول الصحافة المكتوبة لمشروع المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیةعسري فتیحة وآخرون؛ ¹

؛ غیر 2005/2006اشراف "عكروت فریدة"؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ كلیة العلوم االجتماعیة؛ جامعة عبد الحمید بن بادیس؛ 

 .23-22منشورة؛ ص
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و یقول "عبد العزیز بوتفلیقة" مصرحا في أحد خطاباته: "و غایتنا في هذا الشأن إنما هي 

التقدم، و الحیلولة دون عودة العنف و الحقد اللذین  تمكین بالدنا من العودة إلى جادة

یتولدان عن الحرمان و الیأس اللذین تسبب فیهما الظلم و الجور، و كذا السعي حتى ال 

یكون الوئام المدني، الذي نبنیه على قدم و ساق، مجرد استراحة خادعة، و أمل زائف شائه 

 .¹في آخر المطاف"

 ئر خطة استراتیجیة تقوم على عدة مبادئ:طالقا من هذا باشرت الجزاو ان

ü  َالقیام بجملة من االصالحات الهیكلیة في مجاالت العدالة، التربیة و التعلیم، ال:أو

، و في هذا الصدد یقول عبد العزیز بوتفلیقة ¹االدارة، المالیة، الثقافة و غیرها من القطاعات

في قصر  صالح المنظومة التربویةفي خطابه الذي ألقاه بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة إل

:" ... ها قد مر عام على موافقة الشعب الجزائري، بصورة 13/05/2000األمم یوم السبت 

دیموقراطیة على برنامج العمل الذي عرضته علیه، قصد الخروج من األزمة الوخیمة، التي 

كنا نتوخى تجسید هذا البرنامج، فإننا أعطینا األولویة  كانت بالدنا تتخبط فیها... و لما

السیاسة التي زكتها األغلبیة الساحقة من المطلقة الستعادة السلم، منتهجین في ذلك 

... تبنینا خطة تقوم على العمل المدروس و 16/09/1999الجزائریین من خال استفتاء 

سلوب هو الوحید الكفیل بتوفیر تتجنب كل مبادرة ارتجالیة، و في اعتقادي أن هذا األ

الشروط الضروریة لتحقیق االصالحات الكبرى التي یتوقف علیها مستقبل البالد، فبعد 

تنصیب اللجنة الوطنیة إلصالح العدالة، ها هو الموعد قد حان الیوم لنفتتح ورشة كبیرة 

 ²جدیدة ذات بعد وطني، و أعني بها ورشة إصالح المنظومة التربویة..."

______________________________ 

؛ 173؛ العدد مجلة أول نوفمبر(عشر سنوات من االنجازات و المكاسب)؛  2009 – 1999الجزائر رحماوي عیسى؛  ¹

 .10؛ المنظمة الوطنیة للمجاهدین؛ ص2009نوفمبر

 .54 -53ص مرجع سابق؛ عبد العزیز بوتفلیقة؛   ²
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ü  :بعودة الجزائر إلى الساحة الدولیة و شرح القیام باختراقات دبلوماسیة، تسمح ثانیا

مواقفها من ظاهرة االرهاب، أهمها أول دخول دبلوماسي للرئیس في قمة االتحاد االفریقي 

، و المساهمات المعتبرة من أجل التنمیة في إفریقیا "نیباد" التي تم انشاؤها سنة 1999سنة 

ي اق شراكة مع االتحاد االوروباتف إلى ابرام 2001، كما توصلت الجزائر في أفریل 2001

ملیون دوالر  33سجلت الجزائر ارتفاعا ملحوظا على مستوى الصادرات الزراعیة من  حیث

 7680ملیون دوالر إلى  2592ملیون دوالر، و ارتفعت الواردات الزراعیة من  126إلى 

عت من ، أما الصادرات الصناعیة (الوقود) فقد ارتف2000ملیون دوالر ابتداءا من سنة 

 .¹٪98٪ إلى 97.2

أما عن زیارات "عبد العزیز بوتفلیقة" خارج البالد خالل سنة من تولیه الحكم فقد تمثلت في 

 08خاللها من نفس الشهر، ألقى  18إلى  2000ماي  14زیارة دولة إلى كندا دامت من 

من نفس الشهر، ألقى  17إلى  2000جوان  14خطابات، و زیارة دولة إلى فرنسا من 

من نفس  30إلى  2000جوان  28خطابات، ثم زیارة دولة إلى تونس في  09خاللها 

 .²الشهر، فضال عن زیارات أخرى إلى إیطالیا و نیویورك و دورات منظمة الوحدة االفریقیة

أما من حیث مؤشر االستقرار السیاسي فقد سجلت دراسات فقد مثلت الجزائر مرتبة المؤشر 

زیادة على بعض الدول العربیة، و  2004إلى سنة  2002سنة "ضعیف جدا"، قیاسا من 

 ³و كذا مؤشر محاربةبخصوص مؤشر فعالیة الحكومة و البیئة االجرائیة و سیادة القانون

_________________________________ 

دراسات الوحدة العربیة؛ العدد مركز مجلة بحوث اقتصادیة عربیة؛ الملف االحصائي للجمهوریة الجزائریة؛ هذى حمودة ابراهیم؛ ¹

 .208-207؛ 2013خریف؛  -/ صیف63-64

 مرجع سابق.عبد العزیز بوتفلیقة؛ ²

المجلة العربیة للعلوم التنمیة السیاسیة (مقاربة معرفیة لتفسیر الحراك الشعبي في الوطن العربي؛ مراد شحماط؛ لبنى جصاص؛  ³³

 .21؛ ص09:48؛ 07/01/2014؛ 38 مركز دراسات الوحدة العربیة؛ العددالسیاسیة؛ 
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الفساد، فقد تباینت مراتبها بین الضعف و المتوسط من مؤشر آلخر، و هو ما یجعل من 

 .¹احتماالت االصالح ممكنة بصورة كبیرة

أما عن برامج اإلصالح االقتصادي فقد تبنى قطاع االقتصاد برنامجا اقتصادیا للفترة 

ملیار دوالر، سمي ببرنامج "دعم  16، خصص له غالف مالي بمبلغ 2001-2004

)، و قد أسفر هذا البرنامج حسب عدید الدراسات عن بعث PSREاالنعاش االقتصادي(

 .²النمو االقتصادي و تراجع معدالت البطالة

و خالفا لهذا فقد أبدى كل من "علي بن فلیس"، "سعد عبد اهللا جاب اهللا"، "لویزة حنون"، 

سعدي"، بدرجات متفاوتة نقدهم لحصیلة انجازات الرئیس التي "علي فوزي رباعین"، و "سعید 

لم تفلح حسبهم في فك الخناق المفروض على معیشة الشعب الجزائري، فیما یرى بوتفلیقة أن 

االقتصاد عرف في عهده مرحلة استقرار و أنه ال یتحمل مسؤولیة تدهور األوضاع 

حیث االنفاق في إطار التضامن  االجتماعیة، لكون الجزائر تحتل الصدارة عالمیا من

، و هذا كله أثناء الحملة االنتخابیة التي عقبت العهدة االولى للرئیس "عبد العزیز ³الوطني

 بوتفلیقة". 

 

 

__________________________________ 

 .21مراد شحماط؛ مرجع سابق؛ ص ¹

-2001انعكاسات برنامجي االنعاش االقتصادي و دعم النمو على الحد من الفقر في الجزائر للفترة(بد القادر خلیل و آخرون؛ ع²

 .156؛ ص2013خریف؛  -/صیف 24-23مركز دراسات الوحدة العربیة؛ العددان مجلة إضافات؛ )؛ 2009

لمضمون صحیفتي الخبر و  من خالل الصحافة الخاصة (دراسة تحلیلیة 2009الحملة االنتخابیة لرئاسیات لحسن رزاق؛  ³

مذكرة ماجستیر؛ بإشراف حسین خریف؛ جامعة منتوري قسنطینة؛ كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة؛ قسم علوم الشروق الیومي)؛ 

 .94-93؛ ص2009/2010االعالم و االتصال؛ 
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 .2009 -2004العهدة الثانیة: 

حسنة مع استقرار  وف آمنة وبأنها جرت في ظر  2004االنتخابات الرئاسیة لسنة تمیزت 

للوضع السیاسي إلى حد ما، ما سمح بنوع من الحركیة السیاسیة و لكنها في اآلن نفسه 

، و قد ترشح فیها 1999بدایة لغیاب المرشحین من الوزن السیاسي الثقیل مقارنة برئاسیات 

 ) مترشحین:06مرشحا، قبل منهم ستة ( 45حوالي 

 عبد العزیز بوتفلیقة. ·

 فلیس. علي بن ·

 سعد عبد اهللا جاب اهللا. ·

 لویزة حنون. ·

 علي فوزي رباعین. ·

 سعید سعدي. ·

و أبرز من تم إقصاؤهم: أحمد طالب االبراهیمي، موسى تواتي، سید أحمد غزالي، و قد تم 

في هذه االنتخابات ادخال تعدیالت على النظام االنتخابي و أعلن الجیش حیاده و قبوله 

بالفائز، و ألغي التصویت في الثكنات، كما حضر مراقبون دولیون إلى جانب اللجنة الوطنیة 

تمثلت في قبة االنتخابات، و قد شهدت االنتخابات مجموعة من الخروقات السیاسیة لمرا

االنحیاز لصالح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" من خالل تجنید الوسائل العمومیة و الدعایة 

 في اإلذاعة.

االنتخابات األكثر نزاهة و مصداقیة و أنها تتماشى و و رغم ذلك اعتبر البعض هذه 

 .¹طیةالمعاییر الدیموقرا

_____________________________________ 

 94-93؛ ص مرجع سابقلحسن رزاق؛  ¹
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 وقد أظهرت نتائجها اآلتي: 

 ٪83.49"عبد العزیز بوتفلیقة "  -1

 ٪07.43"علي بن فلیس"  -2

 ٪04.84"عبد اهللا جاب اهللا"  -3

 ٪01.93"سعید سعدي"  -4

 ¹٪01.16"لویزة حنون"  -5

وبعد فوز الرئیس "بوتفلیقة" لعهدة ثانیة أعاد طرح موضوع المصالحة الوطنیة في مشروع  

،حیث وافق الشعب 29/09/2005فیه یوم ،لالستفتاء 14/08/2005میثاق الصادر في ال

المشروع الذي یرمي  .¹احقة وصوت علیه بأغلبیة كاسحةكة سالجزائري على المشروع بمشار 

تجسید السلم و األمن الوطني الشامل وترسیخ قیم االستقرار حسب "بوتفلیقة " إلى 

 االجتماعي و السیاسي بصورة كاملة و نهائیة.

في هذا الصدد: "إن قانون المصالحة كما هو  **و یقول "مصطفى بوشاشي"

موضوع یبرئ النظام من أیة أخطاء منذ قیامه بإلغاء المسار االنتخابي ثم بانتهاكاته الخطیرة 

نسان و اختطاف و اعتقال آالف الجزائریین، إنه یعتبر نفسه قد قام بإنقاذ لحقوق اال

، كما یعتقد الجمهوریة      و بأن اآلخرین هم المخطئون و بالتالي هو یقوم بالعفو عنهم"

"مصطفى بوشاشي" أن الخروج من دائرة العنف یتطلب مصالحة حقیقیة تبدأ بحوار سیاسي 

 ، ²و االجتماعیة للمجتمع الجزائريیة بین كل الفعالیات السیاس

______________________________________________________________ 

¹ 
 .26صمرجع سابق؛ عسري فتیحة و آخرون؛

 ** مصطفى بوشاشي: هو رئیس الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق االنسان.

 .04؛ ص2009جوان  24؛ من 539العدد الخبر األسبوعي؛  ضیعنا فرصة مصالحة حقیقیة في سانت ایجیدو؛ ب. عالوة؛  ²
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 .¹و یرى أیضا أن بوتفلیقة لیس له الحق في إعالن عفو شامل من الناحیة القانونیة البحتة

)، وهو برنامج pcscأما في مجال االقتصاد، فقد تم انجاز برنامج تكمیلي لدعم النمو ( 

ملیار دوالر، إضافة إلى  114)، كلف الخزینة نحو 2009 – 2005اقتصادي للفترة (

و في ²تجهیز مترو الجزائر و إنجاز سكة الترامواي و خطوط التیر فیریك في المدن الكبرى

هذا الصدد یقول " نصر الدین القاسم" أن میترو الجزائر مشروع طموح تحول إلى كابوس 

ات و فضح المسؤولین و أثبتت مرة أخرى أن البالد لیست بخیر و أنها لیست أرق الحكوم

بأیدي أمینة و ال تحت إمرة میسرین أكفاء، و هذا ما یدفع إلى القلق أكثر مما یبعث 

 .³االرتیاح

)، زیادة في ضمانات التأطیر 2007و في هذه الفترة أجریت انتخابات تشریعیة (ماي 

اریوهات بدایة التسعینات، حیث تم استحداث التحالف الرئاسي السیاسي، و عدم تكرار سین

المكون من أحزاب: جبهة التحریر، التجمع الوطني الدیموقراطي و حركة مجتمع السلم     ( 

، و رغم أن هذا التحالف كان عامال في االستقرار السیاسي 2003االخوان المسلمون) في 

صیة الرئیس بوتفلیقة كأول مؤسسة التنافسي، و في مقابل هذا الضمور ظهرت شخ

سیاسیةتتحكم في الكثیر من مصادر القوة، و اتخاذ القرار حتى في عالقاته مع المؤسسة 

العسكریة، قویة الحضور تقلیدیا داخل دوالیب السلطة، و أهم ما سبق هذه التشریعات، ما 

 4حصل في

_______________________________ 

جوان  30إلى  24؛ من 539العدد الخبر األسبوعي؛ رئیس الجمهوریة لیس له الحق في اعالن عفو شامل؛ فیصل مطاوي؛  ¹

 .06؛ ص2009

 13صمرجع سابق؛ رحماوي عیسى؛ ²

 جوان؛ 30/ 24؛ من 539العدد الخبر األسبوعي؛ بین الحكم و الحقیقة... لعنة الفشل و آفة الفساد؛ نصر الدین القاسم؛ ³

 .05ص  ؛2009
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لدیموقراطیة في البلدان أحمد الدیین و آخرون؛ االنتخابات الدیموقراطیة و واقع االنتخابات في األقطار العربیة (مشروع دراسات ا4

 .81-80، ص2009؛ مركز الدراسات العربیة ؛2؛ طبیروت ؛العربیة)

، عندما أعلن عن دخول بوتفلیقة أحد المستشفیات الباریسیة إلجراء عملیة 2005خریف 

الذي فرض علیه الدخول مرة ثانیة إلى ة في جو من الشائعات لحقیقة المرض، راحیج

المؤسسة االستشفائیة نفسها، كما فرض هذا المرض التقلیص و بشكل واضح من نشاطاته 

، خاصة و أنه استحوذ على الكثیر من خارج البالد و داخلها و أثر على مشاریع الرئیس

لفاعل السیاسي الوحید على مستوى الساحة السیاسیة و الصالحیات، و تحول عملیا إلى ا

االعالمیة الرسمیة، و هذا ما أحدث خلال على مستوى التنصیب القانوني للتحضیر 

للتشریعیات، كعدم استقالة الحكومة في اآلجال المطلوبة قانونا، كما أعید تكایف رئیس 

تعیین وزراء بالنیابة لتسییر  الحكومة المستقیل نفسه بعد عدة أیام من قبول استقالته، و

 األمور لمدة أقل من أسبوع.

كما أن األجواء التي تعیشها الجزائر في هذه الفترة سمحت بظهور و استفحال الكثیر من 

مظاهر الفساد و الرشوة و تبذیر المال العام، و قد أوصلت الجزائر إلى مراتب متدنیة في 

ات الدولیة المهتمة بقیاس الفساد على المستوى التقاریر الدولیة الصادرة عن عدید المؤسس

 104الدولي، و كانت فضیحة "بنك الخلیفة" من بین أهم هذه القضایا، التي عرفت توقیف 

شخصا بین متهم و شاهد، من بینهم وزراء حالیون و سابقون و مدیرون عامون و قیادیون 

ما تسبب في نفور كبیر  و نقابیون و الكثیر من الشخصیات العمومیة المعروفة، و هذا

 .¹للشعب الجزائري تمثل في ضعف نسبة المشاركة في التشریعیات

، بما یسمح للرئیس بكسر عهدتین و 2008لیقوم الرئیس بوتفلیقة بعدها بتعدیل الدستور سنة 

فتح باب الترشح ألكثر من عهدتین، و هذا ما جعل بعض األطراف السیاسیة المعارضة 

 .باستفتاء الشعب ألنه لم یحضتتهمه بخرق الدستور 
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______________________________________________ 

 81صمرجع سابق؛ أحمد الدیین و آخرون؛  ¹

من الدستور و تحرركما  74من التعدیل الدستوري إلى: "تعدل المادة  04و تشیر المادة 

 یأتي:

 ).05: مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات (74المادة  -

 .¹یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة -

فإن لقب "رئیس الحكومة قد استبدل بلقب  2008باإلضافة إلى جدید تعدیل الدستور سنة 

الوزیر األول الذي لم یعد له برنامج خاص بحكومته كما كان قبل  بل صار له مخطط عمل 

نظام الدستوري الجزائري لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، و إذا ما تتبعنا طبیعة السلطة في ال

، من حیث التركیز و التنویع و مدى خضوعها للقانون، 2008في ظل التعدیل الدستوري 

نلمس و بوضوح سعیا حثیثا لتركیز السلطة خاصة فیما یتعلق بعالقة رئیس الجمهوریة 

 .²بالوزیر األول

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 .02؛ ص2008نوفمبر  15المؤرخ  في  19-08؛ القانون رقم 63؛ العدد ة الجزائریةالجریدة الرسمیة للجمهوری ¹
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رسالة دكتوراه في القانون العام؛ ؛ 2008طبیعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة عیسى طیبي؛  ²

 .22؛ ص2010/2011السیاسیة؛  بإشراف الدكتور بن حمو عبد اهللا؛ جامعة أبو بكر بلقاید؛ كلیة الحقوق و العلوم

 2014 – 2009العهدة الثالثة: 

، من خطاب رئیس الجمهوریة 2009كانت بدایة الجدل حول االستحقاق االنتخابي لعام 

، في افتتاح السنة القضائیة و أعلن فیها 29/03/2008"عبد العزیز بوتفلیقة" الذي ألقاه یوم 

الجزئیة و المحدودة و أهم ما جاء في هذه عن القیام بإجراء تعدیالت دستوریة نعتها ب

، التي كان تمنع  رئیس الجمهوریة من الترشح ألكثر من 74التعدیالت هو تغییر المادة 

 .12/11/2008عهدتین متتالیتین، و تم هذا التعدیل مرورا بالبرلمان بتاریخ 

دفع هذا التعدیل ببعض المراقبین و المهتمین بالساحة السیاسیة الجزائریة إلى اعتبار  و قد

 ذلك تراجعا في المسار الدیموقراطي، و إلغاء فكرة التداول السلمي على السلطة.

 أما عن المترشحین لهذه الرئاسیات فقد تمثلوا في التالي:

 عبد العزیز بوتفلیقة.-1

 لویزة حنون عن حزب العمال.-2

 جهید یونسي عن حركة االصالح الوطني.-3

 .54علي فوزي رباعین عن حزب عهد -4

 موسى تواتي عن الجبهة الوطنیة.-5

 محمد السعید: مرشح حر.-6

 و أعلنت وزارة الداخلیة النتائج كاآلتي:    

 ٪.90.24عبد العزیز بوتفلیقة  -1

 ٪.04.22لویزة حنون -2

 .¹٪02.31موسى تواتي -3
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________________________________ 

 .97صمرجع سابق؛ لحسن رزاق، 

 ٪.01.37جهید یونسي -4

 ٪.00.93علي فوزي رباعین -5

 ¹٪.00.92محمد السعید -6

شهدت العهدة الثالثة للرئیس عبد العزیز عدة انزالقات وصفت بالخطیرة، كان أهمها   

 فضائح فساد و تراجعات على المستوى االقتصادي و حتى األمني.

الجزائر العالمیة من بوابة الفساد و االرهاب، فبعد أن كانت دول حیث أدخلت سوناطراك 

العالم تخلط بینها و بین دول إفریقیة مثل نیجیریا لتوفرها على البترول و الغاز، أصبحت 

تحدد بالموقع و یشار إلیها باألصبع بعد دخولها قضایا فساد دولیة، سوناطراك التي تأسست 

و  2013) سنة 50) أطفأت شمعتها الخمسین (31/12/1963سنة بعد استقالل الجزائر (

، و 1هي تعد ما نهب منها من أموال الشعب الجزائري، في مسلسل لحلقتین: سوناطراك

حیث كشفت الجمعیة الوطنیة لمكافحة الفساد غیر المعتمدة عن وجود  2،¹سوناطراك

، و تم اتهام ²ل"تحقیقات في الوالیات المتحدة تستهدف وزیر الطاقة السابق "شكیب خلی

مسؤولي دولة كبار بالضلوع في االستفادة من األموال المنهوبة و لم یسلم منهم شقیق رئیس 

القضاء االیطالي، لیحرج السلطات الجزائریة،  2الجمهوریة، وكان من فجر قضیة سوناطراك

و یؤكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ضلوع شبكة دولیة بوساطة من ابن أخ وزیر 

متورطا في قضیة  20الخارجیة األسبق "فرید بجاوي"، و كشفت هیئة األنتروبول عن وجود 

 .2³و سوناطراك 1سوناطراك

 __________________________________ 

 .16؛ ص05/12/2013؛ 7274العدد جریدة الخبر؛ سنة من االنجازات تنتهي بفضائح؛  50سمیة یوسفي،  ¹
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؛ 12/12/2013؛ 7281العدد جریدة الخبر؛ نائب عام أمریكي یحقق في ملف سوناطراك و ممتلكات شكیب خلیل؛ جمال . ف؛  ²

 02ص

 .16صمرجع سابق؛ سمیة یوسفي؛  ³

أما بخصوص القضیة الثانیة و فضیحة القرن فهي قضیة "عبد المومن رفیق خلیفة" التي  

تعامل بإرادة  ، حیث توحي كل المؤشرات بأن أعلى هرم السلطة،2013استمرت إلى غایة 

و لیس  سیاسیة قویة إلتمام إجراءات تسلیم عبد المومن خلیفة و ترحیله لیحاكم في الجزائر،

س بوتفلیقة یحرص غلى إنجاز ذلك من منطلق أنه لیس مسؤوال عن هناك شك بأن الرئی

ذلك، غیر أن الذي ال یمكن أن یمحوه الرئیس هو أن بعض المسؤولین النافذین الذین كان 

سنة من مغادرته، احتكوا  20لهم دور في عقد صفقة مع العسكر لجلبه إلى الحكم بعد 

منها و بعضهم قربهم "السعید بوتفلیقة" إلى  بالثروة التي كونها الصیدلي السابق و انتفعوا

سنة من ممارسة السلطة محسوبین علیه، بل إن الكثیر  15جماعة الرئیس و أصبحوا بد 

، رغم أنهم 2007عندما فتح الملف سنة ،¹منهم جنبتهم جماعة رئیس المتابعة القضائیة

، فیما أعادت المحكمة العلیا قضیة القضاة ¹متورطون في الفضیحة المدویة و باألدلة المادیة

 .²ملوك"المزیفین إلى المحاكمة بعد اقرار ابطال القرار الذي طعن فیه "بن یوسف 

و في هذا الصدد یصرح "عبد العزیز بلخادم" الذي صار مستشارا للرئیس بعد سحب الثقة  

اده لمدة زمنیة عن الوطني و ابع رمنه إبان تولیه األمانة العامة لحزب الجبهة التحری

، في حوار له مع صحفي قناة النهار الجدید ضمن حصة "حوار خاص" یوم  مناصب الدولة

بأن "قضایا الفساد لم تكن محصورة على فترة بوتفلیقة لمن یعرف تاریخ  20/03/2014

الجزائر"، و یضیف بلخادم "عزل "شكیب خلیل" دلیل على تعامل بوتفلیقة مع الوضع و نترك 

ء یأخذ مجراه"، فیما یدافع بلخادم عن منجزات الرئیس موجها كالمه إلى المنادین القضا

 نجازاته قائال: " هذا غیر منصف ألن اهللا تعالى یضع و المنتقدین إل بكشف حصیلة بوتفلیقة

___________________________ 
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¹
 .02؛ ص28/12/2013؛ 7297العدد جریدة الخبر؛ شجرة الخلیفة لتغطیة غابة الفساد؛ عاطف قدادرة؛ 

 .02؛ ص31/12/2013؛ 7300العدد جریدة الخبر؛ "المحكمة العلیا تعید قضیة القضاة المزیفین إلى المحاكمة"؛ م. إیوانوغان، ²

، و منجزات الدولة الجزائریة المادیة ةحسنات المیزان و سیئاته، وال یمكن أن ننشئ العدمی

ر و عودة الجزائر إلى المحافل الدولیة، وهذا ال یعني من بنى تحتیة أو غیر مادیة كاالستقرا

،... فرق بین التسییر و بین منجزات شاهدة لكل من أن هذه المنجزات تخلو من نقائص

سنة و  15یبصر" و یضیف بلخادم " طبیعي أن تتسع جبهة المعارضة لبوتفلیقة ألنه قضى 

 فیه حصیلة و هي محاسبة باإلیجاب أو السلب".

أما عن الوضع االقتصادي في الجزائر و استنادا إلى احصاءات من الجمارك، فإن       

حصة األسد فیما ذرته بقرة حلوب الجزائریین، عادت إلى الرئیس بوتفلیقة الذي أنفق منها 

ملیار دوالر، لیعود بالجزائریین إلى نقطة االنطالق قبل االستقالل، إال أن  600أكثر من 

حسوبة على عهد بوتفلیقة ال تشفع له، و یمكن اختصارها في طریق سیار ابتلع االنجازات الم

الدولة دون محاسبة المخلین  ملیار دوالر لیهترئ و یعاد ترمیمه من خزینة 16أكثر من 

إلى جانب میترو و ترامواي الجزائر، مشاریع عمرت ألكثر من سنوات لترى النور في ،بذلك

فإن حلم "هواري بومدین" في جعل الجزائر "یابان العالم العربي" أجزائها األولى فقط، و بهذا 

سنة على  50و اخراجها من دائرة التخلف لم یتحقق، لتصبح الجزائر بعد مرور أكثر من 

 .¹استقاللها "سوق الصین"

و من جهة أخرى سجلت الجزائر أهم عجز لها في بنیة مبادالتها التجاریة مع         

، 2005ي إطار المنطقة العربیة للتبادل الحر، التي انضمت لها رسمیا في البلدان العربیة ف

  2013،²ملیار دوالر خالل الفترة الممتدة ما بین جانفي و نهایة أكتوبر  2.63حیث تجاوز 

_______________________________ 

 .17صمرجع سابق؛ سمیة یوسفي؛ ¹
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؛ 7293العدد جریدة الخبر؛ ملیار دوالر؛  2.63الجزائر تسجل عجزا قیاسیا في المیزان التجاري ب هیبة داودي؛  ²

 .05؛ ص24/12/2013

 

كما شهدت هذه   .¹ةها الخزینة العمومیة في نفس السنملیار دوالر خسرت 10و أكثر من 

عبد المجید الفترة تذبذب في العالقات الدبلوماسیة مع كل  من فرنسا و المغرب، و یقول "

مناصرة" أن صمت الحكومة الجزائریة حیال التصریحات المهینة للجزائر التي تضمنها 

خطاب "فرانسوا هوالند" أمام الیهود و التي قصد منها االستخفاف بالجزائریین سببها ضعف 

 .²سیاستنا
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______________________________ 

 .05؛ ص24/12/2013؛ 7293العدد جریدة الخبر؛ ؛ 2013الجزائریون سیشدون أحزمتهم بعد سمیة یوسفي؛ ¹

²
 .06؛ ص22/12/2013جریدة الخبر؛ ؛ضعفنا هو سبب تجرؤ هوالند على إهانتنامحمد بن هدام؛ 

 االصالح السیاسي في الجزائر.المبحث الثاني: 

المجتمعات الذي تعیشه دفعت العوامل االقلیمیة المتمثلة في إفراز الحراك السیاسي النوعي 

و وصوال إلى لیبیا و  بدءا من تونس و مرورا بمصر و الیمن، 2011العربیة منذ بدایة عام 

سوریا، حتى المغرب و التي أدت إلى تهدید و اسقاط أنظمة سیاسیة ( و هي أنظمة سیاسیة 

سیطرت فیها الغالب "العائلة" على الفعل السیاسي الرسمي على نحو واضح، فاحتكرت المال 

وري و السالح و السیاسة مثل الذي حدث في مصر و الیمن و لیبیا، و سبقها النظام الس

في المنطقة العربیة، دفعت إلى تدشین مشاریع التوریث السیاسي للجیل الثاني من الحكام 

صالح السیاسي عبر إطالق حوار إلى اإلفي عملیة الرئیس الجزائري "عبد العزیز بوتفلیقة" 

وطني مع األحزاب السیاسیة و عدد من الشخصیات المقربة من النظام من أجل اإلعداد 

 جدید.تشریعیة في إطار سیاسي و قانوني لالنتخابات ال

من جهة ثانیة، لم تكن الضغوط الخارجیة وحدها كافیة إلثارة النقاش حول مسألة اإلصالح 

في غیاب العوامل الداخلیة التي دفعت غالبیة الحكومات العربیة إلى قبول ضرورة التغییر و 

شهدت الجزائر  2011ئل ینایر حملت النقاد و المحللین على التحدث بصراحة أكبر، ففي أوا

المواد الغذائیة فقط، و لكن حركات احتجاجیة في عدة مدن، لم یكن سببها ارتفاع في أسعار 

تصاعدت المظاهرات العامة من مجموعة من األحزاب العامة من مجموع أحزاب المعارضة 

كیل التنسیقیة و مجموعات المجتمع المدني و النقابات العمالیة المستقلة و تمتشالصغیرة و 

التي عقدت عدة احتجاجات في الجزائر   NCCDالوطنیة من أجل التغییر و الدیموقراطیة 
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المزید من الدیموقراطیة و رفع حالة الطوارئ  ، و دعت إلى2011العاصمة في فبرایر 

 1992،¹المستمرة منذ 

____________________________________ 

المجلة العربیة للعلوم السیاسیة؛ : تحلیل للحالة الجزائریة؛ 2011االصالح السیاسي العربي بعد عام طارق عاشور؛ ¹ 

www.caus.org.lb36؛ ص11:30؛ 21/11/2013 ؛. 

و إطالق سراح األشخاص الذین تم اعتقالهم خالل االحتجاجات السابقة، و إلى تخفیف 

و الضوابط المفروضة على وسائل االعالم الرسمیة و زیادة فرص العمل و العدالة  القیود

ب "ثورة الیاسمین"، فرضت ات الكبرى في الجارة تونس التي یشار ، فاالحتجاجاالجتماعیة

من خالل نشر عدد كبیر من قوات األمن، و تفكك االئتالف تأثیرا كبیرا على الحالة الجزائریة

استمرت االضرابات العمالیة في مختلف القطاعات و أعمال الشغب في الحاكم، و مع ذلك 

قیادتها من طرف ات في المدن األخرى خاصة من خاللالمناطق الحضریة و االضطراب

تسامحا  الشباب العاطلین عن العمل، و هي الظاهرة التي أصبحت أمرا شائعا نسبیا و تلقى

 كثیر من األحیان من قبل السلطات.ي ف

بقوة عن المالمح  2011الحركات االحتجاجیة التي شهدتها الجزائر في ینایر  و تكتشف

التفصیلیة عن الحالة الجزائریة في مختلف تجلیاتها السیاسیة و االقتصادیة و االعالمیة فهي 

تحیل ذلك على الركود الذي یمیز أداء المؤسسات السیاسیة الرسمیة و المعارضة، كما تؤشر 

ة و التخبط في األداء االقتصادي، في وقت تین االعالمیة و السیاسیعلى الضیق في الساح

ذلك اتساع آثار التهمیش التي تمس على  تحسنت فیه القدرة المالیة للبالد من دون أن یلجم

وجه الخصوص فئة الشباب ذات الحضور الدیموغرافي الكبیر، و یزید الفساد المستشري 

سسات ذات المكانة الرمزیة كشركة المحروقات قتامة المشهد و هو الذي وصل إلى المؤ 

 الحكومیة "سوناطراك".
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الشعبي الحقیقي فإن احتماالت الفرصة السیاسیة من أجل إحداث الرغم من اإلحباط  و على 

التغییر داخل النظام السیاسي الجزائري تبدو غیر مؤكدة، و قد تؤشر عدة عوامل على 

جاه یؤكد أن الذكریات الحیة للتسعینات جعلت كثیر صالح االستمراریة السیاسیة،  فهناك ات

 ¹من الجزائریین یتصورون العودة إلى حالة الالأمن أو ما یعرف داخل الفعل

______________________________ 

 37؛ صمرجع سابقطارق عاشور؛  ¹

على نطاق –/ االعالمي الجزائري ب "العشریة السوداء"، و بالتالي تم رفض  االجتماعي 

أیة تعبئة ضد الحكومة، من جهة ثانیة عزا بعض المحللین االضرابات الداخلیة للعام  -واسع

إلى توعكات اجتماعیة عمیقة سببها معاناة معظم الجزائریین ظروف معیشیة صعبة  2011

 ة الزائدة، الفساد، البطالة و غالء المعیشة.ضاعف من تأثیرها البیروقراطی

مع هذه في هذا السیاق برز استمرار المقاربة نفسها في تعامل النظام الحاكم في الجزائر 

 األحداث، فقد تعود الخطاب الرسمي التركیز على األبعاد االجتماعیة و االقتصادیة المثارة

ر الزیت و السكر في حالة أحداث ینایر أو المحفزة مباشرة لهذه األحداث مثل: ارتفاع أسعا 

، و هي مقاربة یساعد في تبنیها الطابع الریعي التقلیدي للدولة التي تستطیع "شراء" 2011

نوع من األمن االجتماعي بفضل القدرة المالیة التي تتوفر لدیها رافضة الخوض في األبعاد 

انات االقتصادیة تكتیك متكرر/ السیاسیة و العمیقة التي تحیل علیها هذه التحركات، فاإلع

 تقلیدي في الجزائر.

إن المتغیر االقلیمي دفع صانع القرار الجزائري للتعدیل من استراتیجیته التقلیدیة، لیتخذ 

في  1992خطوات جدیدة نحو عملیة إصالحیة قادها بنفسه فألغیت حالة الطوارئ لعام 

الحریات المدنیة الواردة في مكان آخر  ىعلى الرغم من القیود المفروضة عل 2011فبرایر 

في القانون و المراسیم، كما تم التخفیف من بعض القیود على وسائل االعالم الرسمیة، و 
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وعد الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" بإجراء تغییرات في  2011في خطاب متلفز في أفریل 

ط السیاسي و إجراء لم یحددها و إعادة النظر في القوانین التي تنظم النشاالدستور 

االنتخابات و حریة الصحافة و حریة تكوین الجمعیات، و قال أن هذه اإلصالحات سوف 

تعزز الدیموقراطیة التمثیلیة في الجزائر. و یشیر النقاد أن عملیة االصالح كانت غیر شاملة 

 ¹و لم تتناول القضایا الرئیسیة في النظام السیاسي الجزائري مثل دور الجیش،

______________________________ 

 .38؛ صمرجع سابقطارق عاشور؛  ¹

و برغم من محاوالت الرئیس بوتفلیقة في تشكیل بعض مشاریع القوانین التي رفضت من قبل 

المشرعین دافع الرئیس عن عملیات اإلصالح باعتبارها ردا إیجابیا على الصعوبات التي 

 .2011و االسالمي في منتصف دیسمبر  مثلتها التحوالت الكبرى في العالم العربي

و تتعلق هذه اإلصالحات بإعادة النظر في قوانین االنتخابات و األحزاب و الجمعیات، و 

كذا قانوني البلدیة و الوالیة، و قانون ترقیة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، و قانون 

مع ، ²ستور الذي أجل البث فیهحاالت التنافي مع العهدة البرلمانیة، إضافة إلى تعدیل الد

أو على أساس  مالحظة أن المبادرة باإلصالحات لم تكن عن طریق نقاش وطني واسع

تفاوضي مع القوى السیاسیة و االجتماعیة في البالد، بل تم االكتفاء بمجرد مشاورات عین 

، لقد لها النظام لجنة من صلبه، بمعنى أن هذه اإلصالحات لم تأت بنتیجة "حراك سیاسي"

 .¹جاءت بمبادرة من نظام الحكم القائم

و یعاني الخطاب الرسمي السیاسي االعالمي من تخبط كبیر، فمرة یرى أن الجزائر قامت 

و دفعت الثمن غالیا و بالتالي هي لیست بحاجة إلى  1988بانتقالها السیاسي في 

بأن النظرة  سنة، علما 20إصالحات جدیدة، إذ قامت بها قبل اآلخرین منذ أكثر من 

، لم تكن بهذا الشكل الذي یقدمها به الخطاب اآلن، الشيء 1988الرسمیة ألحداث أكتوبر 

، فمرة هي أحداث شغب قام بها مراهقون 2011نفسه نجده عن الحدیث عن أحداث ینایر 
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خارجون عن القانون، و مرة هي حركة مشروعة للمطالبة بتخفیض األسعار لبعض المواد 

م في األخیر التعامل مع هذه الحركة االحتجاجیة التي مست أغلب المدن الغذائیة، لیت

 .²الجزائریة كحركة سیاسیة بامتیاز

_________________________________ 

 .39؛ صمرجع سابقطارق عاشور؛ ¹

المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات؛ مأزق االنتقال السیاسي في الجزائر (ثالثة أجیال و سیناریوان)؛ عبد الناصر جابي؛  ²

 .20؛ ص22:12؛ 15/01/2014 ؛www.dohainstitue.org؛ 2012الدوحة؛ فبرایر 

 

و في هذا السیاق یرى "عابد عاشور" أن هذه اإلصالحات لم تكن سوى رهان راهن علیه 

السیاسیة التي یمتلكها الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" یمكنه من النظام السیاسي على الشرعیة 

من أجل ربح الوقت  اإلصالح وفق خطة محددة األهدافحتكاره اإلشراف على عملیةفرض ا

و تجنب االنهیار المفاجئ للحكومة و النظام مهما كانت حدة الضغوط الشعبیة، و مهما 

 .¹وف الدولیة و االقلیمیة الضاغطةكانت الظر 
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_______________________________ 

؛ 14/02/2013؛ االنتقال الدیموقراطي في العالم العربي ( تجربة االنتقال الدیموقراطي في الجزائر تراوح مكانها)عابد شارف؛ .¹

 .07؛ ص20:49؛ 12/01/2014 ؛ www.al jazeera.net؛ 10:15

 في الجزائر ( مجریات العهدة الرابعة ).الواقع السیاسي المبحث الثالث: 

بغض النظر عن الحراك السیاسي في الجزائر، تعرف الساحة السیاسیة نقاشا متزایدا و 

 حركیة غیر مسبوقة في الحدیث عن عهدة رابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة".

عهدة الرابعة، كما یتناول الجدل السیاسي دور شقیق الرئیس "سعید بوتفلیقة" في اإلعداد لل

إضافة إلى التغییرات في المناصب السیاسیة التي أجراها الرئیس، حیث عین "الطیب بلعیز" 

وزیرا للداخلیة، "الطیب لوح" على رأس وزارة العدل، "مراد مدلسي" رئیسا للمجلس الدستوري، 

، و هو 2014و هي التعیینات التي رأى المراقبون أنها تهدف إلى التحضیر الجید لرئاسیات 

 .2014ما یؤید فرضیة استمرار الفریق الرئاسي في السلطة إلى ما بعد 

و في هذا السیاق یرى وزیر االتصال األسبق "عبد العزیز رحابي" أن الرئیس بوتفلیقة قد 

جمع كل السلطات ضمن محیطه، و یضیف رحابي أنه في إطار السعي للحصول على 

ت الفساد التي فتحها القضاء خالل األشهر القلیلة ، یتوقع أن تغلق ملفارئاسة مدى الحیاة

، ألن بوتفلیقة سیلجأ إلى تعدیل 2014الماضیة، و أن یتم تأجیل االنتخابات الرئاسیة 

، فیما أثارت عودة الحدیث عن 2016الدستور و تمدید والیته الرئاسیة الحالیة لتنتهي في 

ري و أحزاب سیاسیة و شخصیات وطنیة، والیة رابعة استیاءا واسعا لدى الرأي العام الجزائ

حیث أسس الناشطون على "الفایسبوك" عددا من الصفحات الداعیة إلى رفض ترشح بوتفلیقة 
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لعهدة رابعة، كما أكد بعض رموز الثورة الجزائریة مثل: "جمیلة بوحیرد" أنه في حالة ما إذا 

للتظاهر و االحتجاج ضده، و ترشح بوتفلیقة لوالیة رئاسیة رابعة فإنها ستنزل إلى الشارع 

 .تمع المدنينددت باستشراء الفساد و القیود المفروضة على المج

 ¹كما دعي كل من رئیس الحكومة األسبق "أحمد بن بیتور"، و أحد المترشحین لالنتخابات

_____________________________ 

مركز الجزیرة للدراسات؛ ر تقریر في إطار تقاریات محتملة؛ ترشیح بوتفلیقة لوالیة رابعة: جدل داخلي و تداعیفتحي بولعراس؛  ¹

 .05-04؛ ص11:03؛ 09/01/2014 ؛www.aljazeera.net؛ 12/12/2013

التاریخیة التي فجرت الثورة،  22الرئاسیة، و "محمد مشاطي" أحد أعضاء مجموعة  

و"جیاللي سفیان" رئیس حزب "جیل جدید" إلى تشكیل جبهة وطنیة من الشخصیات و 

 المجتمع المدني قصد التصدي لمحاوالت الفریق الرئاسي فرض العهدة الرابعة على

جمع من أجل الثقافة و الدیموقراطیة" أن رفض الجزائریین، و من جهة أخرى أكد حزب "الت

الجزائریین لوالیة رابعة ال غبار علیه، منددا بما أسماهم المتملقین للنظام الذین ینادون للعهدة 

و بناءا على ذلك الرابعة، و یجزم الحزب بأن بوتفلیقة غیر قادر على إدارة شؤون البالد،

من الدستور نظرا  88رئیس بمقتضى المادة یطالب بالتطبیق الصارم للقانون، أي عزل ال

لعجزه عن القیام بمهامه الدستوریة بسبب وضعه الصحي، و یضیف الحزب أنه في حالة إذا 

بوتفلیقة لعهدة رابعة فیجب أن یرفض المجلس الدستوري ترشحه و یطلع الرأي العام ترشح 

ك أي معنى إلجراء على حقیقة وضعه الصحي، و أضاف "سفیان جیاللي": إنه لم یعد هنا

االنتخابات في الجزائر، و یدعو الرئیس إلى إلغائها و البقاء في السلطة مدى الحیاة"، و 

یضیف أن الجزائر منذ تدهور صحة الرئیس تنزلق تدریجیا باتجاه الفوضى و باتت مفتوحة 

 على كل االحتماالت.

لى كشف حصیلته و فیما دعت حركة مجتمع السلم الوزیر األول "عبد المالك سالل" إ

 .¹حصیلة الرئیس على البرلمان
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و في الوقت الذي كان ینتظر فیه الكثیرون عدول بوتفلیقة عن الترشح لعهدة رابعة، قام هذا 

األخیر بإجراء تغییرات في جهاز االستعالمات، و هذا بفضل التحالف الذي أقامه مع قائد 

بعض الجنراالت إلى التقاعد و تعیین أركان الجیش "الفریق قاید صالح"، حیث أمر بإحالة 

 ¹كما أنه أقدم على حل جهاز الشرطةضباط جدد ممن یدینون بالوالء للرئاسة في أماكنهم، 

 

_______________________________________________ 

 ..05صمرجع سابق؛ فتحي بولعراس؛ ¹

بقیادة القضائیة التابع لجهاز االستخبارات و إلحاق مدیریة االتصال التابعة لهذا الجهاز 

أركان الجیش و تعیین "قاید صالح" في منصب نائب وزیر الدفاع خلفا للواء "عبد المالك 

قنایزیة"، و أوكل إلیه اإلشراف على الهیئة العسكریة العلیا، هذا ناهیك عن فرض "عمار 

ى رأس حزب جبهة التحریر الوطني بالرغم من معارضة الكثیر من القیادات و سعیداني" عل

 المناضلین.

و نادت أحزاب أخرى بتغییر الوضع القائم على غرار تلك التي تنادي بمقاطعة االنتخابات 

الرئاسیة و من بینها "التجمع من أجل الثقافة و الدیموقراطیة"، "حركة مجتمع السلم"، و حزب 

، إضافة إلى بعض وسائل االعالم الخاصة (قناة المغاربیة و عدد كبیر من "جیل جدید"

الجرائد)، و شخصیات مستقلة سیاسیة و جماعات من المجتمع المدني( حركة بركات، 

 التجمع الجزائري للشباب).

إن هذا االستقطاب داخل دائرة صنع القرار و امتداداته السیاسیة قد ساهم في بروز بوادر 

واقعي یرید أن یكون له دور في العملیة السیاسیة، فمباشرة بعد  -ي افتراضيمجتمع مدن

إعالن الوزیر األول عن قرار ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"، تدفق سیل من 

االجتماعي امتدت إلى الشارع في  االعتراضات و االنتقادات على مستوى شبكات التواصل

مة، إال أن نطاق هذه التجمعات ظل محدودا و شكل تجمعات احتجاجیة في شوارع العاص
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هامشیا مما سمح لقوى الشرطة بتحییدها في إطار ما اصطلح على تسمیته "االدارة 

 .¹الدیموقراطیة للجماهیر"

 

 

_______________________________________________ 

 .06صمرجع سابق؛ فتحي بولعراس؛ ¹

 

المؤقت بین الرئاسة و أركان الجیش قد حسم مسألة و كمحصلة یمكن القول أن التحالف 

الترشح للعهدة الرابعة في سیاق تمیز بتجاهل شبه تام للمؤسسات السیاسیة و النصوص 

القانونیة التي وضعها الرئیس نفسه، فمنذ بدایة العملیة برز بوضوح صارخ انحیاز االدارة و 

ا إضافة إلى الموارد المالیة التي سخرت الحكومة و وسائل االعالم الثقیلة لصالح الرئیس، هذ

سنة من قبل االنتخابات في إطار الجوالت التي قام بها الوزیر األول نیابة عن رئیس لم یعد 

 .¹بإمكانه الدفاع عن ترشحه بنفسه
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_____________________________________________ 
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 خالصة الفصل األول:

و في ختامنا لهذا الفصل فإننا نعید ما قاله "مالك بن نبي" في كتابه "بین الرشد و التیه" 

جة األولى علنا نجد أذنا صاغیة "لو كل من یهمه األمر بالدر موجهین هذا الكالم إلى 

طرحت القیادة قضیتها تحت عنوان "مشكلة حضارة" بل لو تعمدت طرحها بهذه الطریقة 

 هدفین:لحققت بدفعة واحدة 

األول في المجال النفسي، حین یتحرر كل زعیم من هؤالء الزعماء من عقدة السلطة، فینظر 

إلى االستقالل من زاویة الواجبات توضع على كاهل كل فرد، بدال من نظرته إلیه من زاویة 

 الحقوق یمنحها له إذن هذا الزعیم سیعدل تلقائیا عن أطماعه في السلطة.

ة للهدف األول على الصعید السیاسي إذ بقدر ما تتعدل نظرة الزعیم و الهدف الثاني نتیج

نحو السلطة، و یتحول تقدیره لها من مجموعة حقوق إلى مجموعة واجبات، یضیق مجال 

س محصنة بعیدة عن الهوى و مناورات االستعمار ألنها تصبح غیر ممكنة في نفو 

 ¹الغرور".
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.1988إىل  1962عالم من ع القانوين لإلالوض المبحث األول:  

.1965 – 1962مرحلة حرية الصحافة أوال:   

.1979 – 1965 إقامة نظام اشرتاكي لإلعالم مرحلةثانيا:   

1988 – 1979 االعالم احلزيب املوجه مرحلةثالثا:   

مرحلة التعددية االعالميةالمبحث الثاني:   

.1992 – 1990املرحلة الذهبية أوال:              

.1994 – 1992املرحلة العصيبة ثانيا:   

.1999 – 1994املقيدة  التعدديةثالثا:   

.2014 – 1999املمارسة االعالمية خالل فرتة حكم "عبد العزيز بوتفليقة" من: ثالثا  
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 تمهيد:

حظي تاریخ الصحافة المكتوبة في الجزائر باهتمامات واسعة من طرف الباحثین 

رهینة الحركیة السیاسیة واألكادیمیین، ذلك أنها ملیئة باألحداث و التغیرات و التي كانت 

التي شهدتها الجزائر بعد االستقالل، فقد واكبت الصحافة المكتوبة خاصة هذه التحوالت و 

تأثرت بها إلى حد بعید، مما أدى إلى ازدهارها تارة، و تراجعها تارة أخرى، و هذا ما جعلها 

الفصل إللقاء توصف بالمتذبذبة و الغیر مستقرة، و في إطار هذا حاولنا من خالل هذا 

الضوء على جملة التغیرات التي مستها عبر مدة زمنیة دامت منذ االستقالل و إلى یومنا 

 هذا، طبقا لما تقتضیه دراستنا هذه.
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 1988إلى  1962قانوني لإلعالم من الوضع الالمبحث األول: 

نقصد الصحافة حین نتحدث عن التغیرات التي طرأت على االعالم في الجزائر، فإننا بذلك 

یزال مغلقا اللمتمثلة في الفضاء السمعي البصري المكتوبة، ذلك أن وسائل االعالم الثقیلة و ا

بإحكام من طرف نظام الحكم رغم القفزة النوعیة التي حققها في بدایة االنفتاح، لكن ذلك لم 

الفضائیات یدم طویال، مما استدعى الكثیر من الصحفیین البارزین إلى الهجرة إلى مختلف 

 األجنبیة و خاصة العربیة منها. 

) فترات مختلفة 03و قد ارتأینا تقسیم هذه المرحلة أي مرحلة التوجه األحادي إلى ثالث ( 

حسب التغیرات التي طرأت فیها، و وفق تقسیم عدید الباحثین في المجال االعالمي 

 . الجزائري

 .1965 – 1962أوال: مرحلة حریة الصحافة 

ألن الحكومة الجزائریة لم تصدر عالم االستقالل، لم یتغیر الوضع القانوني لإلبعد      

ینص على "أنه  31/12/1962، بل صدر قانون في عالمإلقانونا تشریعیا جدیدا خاصا با

یبقى العمل جاریا حسب التشریع الفرنسي في جمیع المیادین التي لیس فیها تعارض مع 

القانون الفرنسي ینص على الحریة المطلقة في النشاط الصحفي و السیادة الوطنیة"، و كان 

، الذي 1881،و نخص بالذكر قانون "حریة التعبیر" ¹كذا على الملكیة الخاصة للصحف

، فهذا القانون إذن كرسه ²كان ینص على حریة العمل االعالمي و إنشاء مؤسسات إعالمیة

 ³إلى "أنه تضمن 19شیر المادة ، بحیث ت10/09/1963دستور الجزائر الذي صدر في 

                     ________________________________________ 

 .65صمرجع سابق؛ قزادري حیاة؛  ¹

 .55صاالعالم و االتصال السیاسي؛ مرجع سابق؛ یوسف تمار؛  ²

 .44؛ ص1999؛ ب.ط؛ الجزائر؛ دیوان المطبوعات الجامعیةاالعالم حقائق و أبعاد؛ اسماعیل معرافقالیة؛  ³
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 الجمهوریة الجزائریة حریة الصحافة و الوسائل االعالمیة األخرى، حریة االجتماعات، حریة

و معناه هذا أن الحقل االعالمي في عهد  الكلمة و التدخل عموما و حریة االجتماعات"،

كان یهدف إلى مواصلة منح فرص التعبیر  1963"أحمد بن بلة" الذي ركز علیه في دستور 

 .¹لألفكار التي تكون البنیة الفكریة لثورة التحریر بقیادة جبهة التحریر الوطني

قة تكامل، لكن هذا أما عن عالقة الصحافة بالسلطة السیاسیة في هذه المرحلة فقد كانت عال

 .²الوضع كان ظرفیا

و سمحت الحكومة للصحافة و لشركة "هاشیت" المتخصصة في التوزیع باالستمرار في     

على وضع السلطة، التي وجدت أن الصحافة التي العمل، لكن هذا القرار أثر بشكل كبیر 

ستقلة من االستعمار، التزال تحمل أفكارا تتناقض و أطروحات الدولة الجدیدة الناشئة و الم

كانت قادرة على توجیه الرأي العام بالطریقة التي تریدها، و هو ما سیؤثر على النظام 

السیاسي، و بهذا قررت أن تصدر صحفا جزائریة خالصة تابعة للحكومة و تعبر عن وجهة 

خطة ،و كان ینبغي على الحكومة الجزائریة أن تضع ³الجزائریین الذین نالوا استقاللهمنظر 

تصل من خاللها إلى فرض هیمنتها على الصحافة المكتوبة من خالل انشاء یومیات 

، و أعطي لها اسم 19/09/1962جزائریة، حیث أصدرت الیومیة الجزائریة األولى في 

"الشعب" و كانت محررة باللغة الفرنسیة، وقد اتخذ قرار اصدارها من طرف المكتب السیاسي 

ث كلف مجموعة من المناضلین من بینهم "صالح لوانشي" لجبهة التحریر الوطني، حی

 4االستعماریة و فیما بعد مسؤوال للجریدة التي استمرت في د الجي"بإصالح مطبعة "لیكو 

______________________________ 

 .44صمرجع سابق؛ اسماعیل معرافقالیة؛  ¹

 .56-55صاالتصال و االعالم السیاسي؛ مرجع سابق؛ یوسف تمار؛  ²

  19؛ ب.ب؛ منشورات الحبر؛ ب.س؛ ص؛ الصحافة المستقلة في الجزائر (التجربة من الداخل)محمد اللمداني³

 .124-123؛ ص2012الجزائر؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ الصحافة المكتوبة في الجزائر؛ زهیر احدادن؛  4
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، 1963هر مارس الصدور بهذا االسم مكتوبا باللغة العربیة "الشعب" و الفرنسیة، حتى ش

 . « LE PEUPLE »حین تقرر ترجمة هذا االسم باللغة الفرنسي "لوبوبل" 

فقد تم اصدار و رغم الصعوبات التي واجهت الحكومة في انشاء یومیة باللغة العربیة، 

الیومیة العربیة األولى في الجزائر تحت اشراف "علي مفتاحي"، وهكذا ظهرت یومیة "الشعب" 

 .11/12/1962¹في باللغة العربیة 

و مما یجدر اإلشارة إلیه، هو تأسیس وزارة االعالم التي تعتبر كلبنة أولى للتنظیم و التسییر 

الذي یكلف هذه  18/04/1963، المؤرخ في 210-63و ذلك من خالل المرسوم رقم 

 الوزارة بإدارة و تسییر االعالم الوطني.

، « Oran républicain»أوران ریبوببلیكان" أما في مدینة وهران، فقد توقفت الجریدة "     

عن الصدور فقررت الحكومة الجزائریة إصداریومیة جدیدة سمیت "الري بوبلیك"، 

، و كانت تصدر باللغة الفرنسیة، و في هذا السیاق سجل 29/03/1963"الجمهوریة" في 

الصحافة ، و الذي عبر عن عدم مطابقة تواجد 1963خطاب الرئیس بن بلة في سبتمبر 

و بعد اجتماع المكتب السیاسي لجبهة التحریر ،الفرنسیة بالجزائر مع مفهوم السیادة الوطنیة

، إلیجاد المبررات السیاسیة و القانونیة التي ال تتعارض مع 07/09/1963الوطني یوم 

اتفاقیات "إیفیان" للقضاء على الصحافة االستعماریة، حیث قرر إثر هذا االجتماع تأمیم 

،  l’écho d’Alger ،la Dépêche de Constantine) یومیات و هي: 03( ثالث

l’écho d’Oran و تبین أن للدولة الحق في االستیالء علیها مع دفع التعویضات ،

ألصحابها، هذا التأمیم سمح للحكومة الجزائریة بإنشاء یومیة أخرى في "قسنطینة" وهي 

 .²دوران" إلى جریدة "الجمهوریة""جریدة النصر"، و تحولت ملكیة مطابع "لیكي 

                                 ______________________________________ 

.124صمرجع سابق؛ زهیر احدادن؛   ¹ 

 .12؛ ص2009الجزائر؛ دار الخلدونیة؛ الصحافة المكتوبة و السمعیة البصریة في الجزائر؛ نور الدین تواتي؛ ²
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هنا نالحظ أن النظام بالموازاة مع تأمیم عناوین و مطابع الصحف التي تركها االستعمار   

یصدر صحف أخرى له، نظرا لكون هذه الصحف المستقلة كانت و في نفس الوقت كان 

تشكل منافسا لصحفه، ثم كانت الخطوة الثانیة و التي تمثلت في مراقبة و ضم الصحف 

، و قد كانت عملیة 1964االستقاللیة خطا لها و ذلك منذ الوطنیة التي كانت تتخذ من 

الضم تلك وفق خطة جبهة التحریر الوطني في مواجهة التیار الشیوعي و المتمثل في جریدة 

"الجزائر الجمهوریة" التي فلتت من قبضة النظام إلى أن جاء اقتراح دمجها مع یومیة 

 05، و تم وضع قرار في 1964أكتوبر  الناطقة دائما بالفرنسیة، و ذلك بتاریخ "الشعب"

 .1965¹جویلیة  05لیؤجل في األخیر إلى  1965جوان 

فیما تقرر دمج "ألجي ریبوبلیكان" و "لوبوبل" و اصدار جریدة واحدة و تكونت لجنة تحت 

رئاسة "عبد الرحمن بن حمیدة" لدراسة المشكل و اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعملیة الدمج، و 

بین أعضاء اللجنة على أن اسم الیومیة الجدیدة هو "المجاهد" وأن عددها األول  وقع االتفاق

جوان  19، غیر أن أحداث التصحیح الثوري في 1965جوان  21سوف یظهر یوم 

 ، فتوقفت الجریدة و دخل مسؤولوها المعارضة.1965

حافة المكتوبة و بزوال "الجي ریبوبلیكان" تتم في الحقیقة هیمنة الحكومة و الحزب على الص

و تزول نهائیا الملكیة الخاصة في المیدان االعالمي و بذلك تبدأ مرحلة أخرى تتمثل في 

 .²إقامة نظام اشتراكي لإلعالم في الجزائر

 

 

_____________________________ 

 .45صمرجع سابق؛ اسماعیل معرافقالیة؛   ¹

 .129صمرجع سابق؛ زهیر احدادن؛ ²
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 :1979 -1965نظام اشتراكي لإلعالم  ثانیا: مرحلة إقامة

جئة اتبدأ هذه المرحلة بتغییر كبیر في المیدان السیاسي و االعالمي و لقد أدت الحوادث المف

إلى اختفاء جریدة "ألجي ریبوببلیكان" و هي الیومیة الخاصة األخیرة، و 1965جوان  19في 

جریدة "لوبوبل" و تعویضها بیومیة جدیدة و هي جریدة "المجاهد" باللغة الفرنسیة  إلى توقف

التي مازالت تظهر إلى یومنا هذا، و لم یقع تغییر آخر بالنسبة للیومیات األخرى التي 

صدرت قوانین تجعل من  16/11/1967،وفي ¹أسستها الحكومة الجزائریة منذ االستقالل

وتجعل من مدیر هذه المؤسسات صاحب  ،تجاري و صناعيالیومیات مؤسسات ذات طابع 

في التسییر االداري و المالي بعد أن جعلته تحت وزارة االعالم في التوجیه الحق المطلق 

 االعالمي والسیاسي.

٪ من سكان الجزائر، أهملت 70و نظرا لتفشیاألمیة في هذه الفترة و التي كانت تفوق      

لمكتوبة و فضلت تجمیدها من حیث تعدد الصحف ومن حیث السلطة االعتناء بالصحافة ا

ذاعة و التلفزیون باعتبار أنهما اإلنوعیة الرسائل االعالمیة وكثفت جهودها في تعزیز 

لیس من الضروري معرفة القراءة لفهم رسائلهما، كما اهتمت السلطة في وسیلتین جماهریتین 

فرنسیة، بحیث لم یبق إال یومیة واحدة هذه الفترة بتعریب بعض الصحف الصادرة باللغة ال

تصدر بالفرنسیة و هي "المجاهد" في حین أصبح عدد الیومیات الصادرة باللغة العربیة ثالث 

 . ¹یومیات

فالسیاسة االعالمیة المتبعة في هذه الفترة تمیزت بالكثیر من الغموض سواء على الصعید    

لم یكن هناك قانون لإلعالم ینظم  1976النظري أو الصعید المیداني إذ أن إلى غایة 

 ،²ممارسة األنشطة اإلعالمیة و یحدد اإلطار الهام لمهنة االعالم

_____________________________ 

 129صمرجع سابق؛زهیر احدادن؛  ¹

 .67ص؛ مرجع سابق؛قزادري حیاة ²
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قانون ، الذي ینص على 09/09/1968المؤرخ في  535-86رغم أنه كان هناك أمر رقم 

الصحفیین المحترفین، جاء ینظم و یقنن الحیاة المهنیة للصحفي المحترف الذي یمارس 

وظیفته في قطاع الدولة و الحزب، و یشمل هذا القانون كل الصحافیین، المراسلین، 

، و هذا ¹المحررین، المصورین، المترجمین، أصبح الصحفي عند الدولة ككل الموظفین

انعكاسات سلبیة على نشاط وسائل االعالم و بالتالي أصبح االعالم  الفراغ القانوني كانت له

 .²یمیل أكثر إلى الركود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 18صمرجع سابق؛  نور الدین تواتي؛ ¹

²
 68صمرجع سابق؛قزادري حیاة؛ 
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 1988  - 1979ثالثا: االعالم الحزبي الموجه 

انتقال السلطة السیاسیة في الجزائر إلى لجنة حاكمة ذات قناعة  1997لقد عرفت سنة 

معینة إلى جماعة أخرى تربت في أحضان النظام السیاسي السابق و سیاسیة وٕایدیولوجیة 

لكنها غیر مشبعة بأفكاره ومناهجه، فكان ال بد من أن تغیر استراتیجیة العمل، و هذا التغییر  

(كما ذكرنا في الفصل السابق ) و أهمها القطاع االعالمي، و قد  القطاعاتمن  مس العدید

بدأ هذا التبدیل واضحا من خالل االهتمام الكبیر الذي أولته السلطة الجدیدة بقیادة "الشاذلي 

 .¹بن جدید"

تبتدئ هذه المرحلة بحدث سیاسي هام و هو انعقاد المؤتمر الرابع لجبهة التحریر الوطني 

سنة من انعقاد المؤتمر الثالث و في كونه كذلك یوافق  15تكمن في كونه ینعقد بعد وأهمیته 

، مما یجعلنا نستنتج أن المشكل االعالمي من ²ألول مرة على الئحة خاصة باالعالم

المشاكل الكبرى التي تعاني منها الجزائر و من اهتمامات القیادة السیاسیة في البالد بعد أن 

 ل في المرحلة الثانیة.عرف نوعا من االهما

و تنویعا في الصحافة المكتوبة،  تعد هذه المرحلة أكثر توضیحا للوضع القانوني لإلعالم

نصوص تعد بمثابة قاعدة أساسیة للنشاط االعالمي في  03حیث أصدرت السلطة السیاسیة 

ا المفهوم الجزائر، و هكذا تم تحدید مفهوم الجزائر لإلعالم باعتبارها بلد اشتراكي یقوم هذ

اس الملكیة الجماعیة لوسائل االعالم، و أنه جزء ال یتجزأ من السلطة السیاسیة على أس

في أداء مهمات التوجیه و  المتمثلة في حزب جبهة التحریر الوطني و أداة من أدواتها

 .³التنشیط

___________________________________________ 

 .33صمرجع سابق؛ اسماعیل معرافقالیة؛  ¹

 .136صمرجع سابق؛ زهیر احدادن؛  ²

 .68صمرجع سابق؛ قزادري حیاة؛  ³
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و مع ذلك فقد لوحظ تغییر طفیف و إیجابي على صعید الممارسة االعالمیة الملموسة، و 

اتضح ذلك من خالل إدماج القطاع اإلعالمي في مخططات التنمیة الشاملة و بالتالي 

لتعبیر السیاسي و اإلیدیولوجي لیصبح یعبر عن تجاوز االعالم الدور التقلیدي و هو ا

 ¹التوجه االقتصادي أي أصبح لدیه وظیفة اقتصادیة.

أما عن النصوص الثالث فمنها الئحة خاصة باإلعالم وافق علیها المؤتمر الرابع في 

، ظهر قانون االعالم لكنه لم یأت بالتغییر الذي 06/02/1982و في سنة ، ²1979جانفي

كان منتظرا منه و عجز عن اعطاء الدفع الحقیقي لحركة االعالم و هیمنتها علیها وتسییر 

على أن التوجیه یكون من طرف وزیر االعالم و المسؤول المكلف الحزب علیها، كما نص 

ت االعالمیة الذین هم منخرطون في الحزب، فوزارة باإلعالم في الحزب و مدراء المؤسسا

االعالم تشرف على النشر و الرقابة، أما سلطة تسییر المؤسسة االعالمیة فهي من 

 اختصاص المدیر، فالسلطة الحاكمة لجأت إلى مصادرة الممارسة الصحفیة عن طریق

دة الفكر و مدیري المؤسسات االعالمیة، تحت أقنعة مختلفة مثل وحدة التوجیه و وح

 .³االنسجام في العمل

عندما صدرت یومیتین مسائیتین هما: "المساء"  1985و تحقق االنفتاح رغم بطئه في عام 

بالعربیة، و "إیرزون" بالفرنسیة، إضافة إلى دوریة "المسار المغاربي" التي كانت تصدر 

العالم في ید الدولة بالعربیة و الفرنسیة، لكن االنفتاح أبقى ملكیة الصحف و كافة وسائل ا

 .4و الحزب، و لم یكن یحتاج اصدارها إلى موافقة خاصة من الجهات المتخصصة

_____________________________________________ 

 .52صمرجع سابق؛ اسماعیل معرافقالیة؛ ¹

 . 136صمرجع سابق؛ زهیر احدادن؛ ²

 .70-69صمرجع سابق؛ قزادري حیاة؛  ³

 21صمرجع سابق؛ محمد اللمداني؛ 4
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و بالموازاة مع ذلك، حرصت السلطة السیاسیة على تنظیم قطاع االعالم و شرعت منذ ذلك 

في تحسین وضعیة الصحافة و توزیعها و تنویعها كما و كیفا دون الخروج عن نطاق خدمة 

النظام و ایدیولوجیة الحزب، فجهزت المؤسسات الصحفیة بمعدات حدیثة تمكنها من زیادة 

، و یعتبر هذا النشاط  ذا مغزى مقارنة بالركود الذي كان سائدا من قبل، و قد ظهر السحب

نوع من التنافس بین الیومیات الصباحیة و الیومیات المسائیة أحدث تطورا نوعیا في 

 .¹الصحافة المكتوبة لفائدة االعالم و القراء

ط كل سیطرتها على و بهذا اتجهت الجزائر كما یقول األستاذ "صالح بن بوزة" إلى بس

مجموع مكونات العملیة االعالمیة مع تجاهل أهمیة المشاركة اإلعالمیة و رجع الصدى و 

في ذلك الوقت أن ینقل  ظروف المؤسسة االعالمیة و ذلك ألنه كان مطلوبا من االعالم

خطة التنمیة و أهدافها إلى الجمهور الستقبالها و التعرف على األسباب و األهداف لكن 

دون محاولة إشراك هذا الجمهور في الحوار و إبداء الرأي و النقد، كما یؤكد "صالح بن 

نهب  بوزة" على أن مؤسسات الدولة في ذلك الوقت قد آلت إلى الفساد و البیروقراطیة و

أموال الشعب في مرحلة شعارها التقشف و كل ذلك كان یتم باسم الثورة و االشتراكیة و 

 .²المصلحة العامة

 

 

 

____________________________________________ 

¹
 .60مرجع سابق؛ صاالتصال و االعالم السیاسي؛ یوسف تمار؛ 

و العالقة بین الحكم الراشد و التنمیة (الرسائل المفتوحة في الصحف الجزائریة و دورها في  الممارسة الدیموقراطیةیامین بودهان؛ ²

 ؛ouargla.dz-www.univ؛ 2011عدد خاص أفریل مجلة دفاتر السیاسة و القانون؛ عملیة االتصال السیاسي)؛ 

 .448؛ ص22:13؛ 14/02/2014
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 الثاني: مرحلة التعددیة اإلعالمیة المبحث

لقد رأینا في المرحلة السابقة أن الصحافة المكتوبة فقدت جزءا كبیرا من مصداقیتها و قد 

أشارت الئحة المؤتمر الرابع و تقریر اللجنة المركزیة حول االعالم إلى هذه الظاهرة السلبیة، 

یولد الثقة بین الصحافة لذلك أشارت إلى ضرورة إقامة إعالم موضوعي من شأنه أن 

 المكتوبة و قرائها.

و من ناحیة أخرى، فقد أعطت أحداث أكتوبر دفعا قویا للصحافة الوطنیة، فالمالحظ أن   

التغییر الذي شهدته الساحة االعالمیة في الجزائر قد مس بنسبة كبیرة الصحافة المكتوبة، 

ح القنوات المسدودة و توفیر بعد أن نادت العدید من األصوات و أكدت على ضرورة تسری

و أقر التعددیة الحزبیة و فتح  1989الظروف المالئمة لحریة التعبیر فجاء دستور فیفري 

 07-90المجال للحریات الدیموقراطیة و ظهرت التعددیة االعالمیة بصدور قانون االعالم 

للتعبیر  ، فتبلورت الصحافة المستقلة و ظهرت قنوات جدیدة1990فیفري  03الصادر في 

 .¹األفكارعن مختلف اآلراء و 

 1992 - 1990أوال: المرحلة الذهبیة      

نتاج التغیرات التي فرضتها أحداث  1990أفریل  03، الصادر في 07-90یعد قانون    

والتعددیة السیاسیة، ذلك أنه حمل مبدأ التغییر الجذري في مسألة الصحافة و  1988أكتوبر 

 ،²العمل الصحفي

_____________________________________________ 

الصحافة المكتوبة و الدیموقراطیة في الجزائر (دراسة مسحیة على عینة من قراء الصحف في الجزائر العاصمة في زهیر بوسیالة؛  ¹

الجزائر؛ كلیة العلوم مذكرة ماجستیر؛ باشراف الدكتور جمال بوعجیمي؛ جامعة )؛ 2004أفریل  05مارس و  15الفترة ما بین 

 .34؛ ص2005السیاسیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ سبتمبر 

 . 63صاالتصال و االعالم السیاسي؛مرجع سابق؛ یوسف تمار؛   ²
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و قد أدت هذه اإلجراءات إلى تحوالت عمیقة في الخریطة االعالمیة الوطنیة التي سجلت 

قد سمح هذا التطور الهائل في قطاع االعالم  قفزة نوعیة من الناحیتین الكمیة و الكیفیة، و

خاصةمنها الصحافة  محد الحتكار الدولة لوسائل االعالبوضع  1990و االتصال منذ

و هي یومیة "لوسوار  03/09/1990المكتوبة، حیث ظهرت أول صحیفة مستقلة یوم 

 1991، حیث وصل عدد الصحف في بدایة دیسمبر « le soir d’Algérie » دالجیري"

 ، ¹یومیات 06صحیفة من بینها  103إلى 

الصحافة و التوزیع و النشر،  قطاعقانونیة من طرف الدولة لتنظیم  خطوات أخرى ثم جاءت

أكبر للخواص، بعد أن أصبحت الصحافة المستقلة تشكل السلطة الرابعة و أصبح الدور 

االنتقابي في لعبت دورا مهما في مرحلة األزمة التي بدأت مع إیقاف المسار 

، كما نص القانون على إنشاء لجنة ²كما ذكرنا سابقا في الفصل األول 11/01/1992

متابعة تسهر على السیر الحسن األداء االعالمي في الفترة االنتقالیة من خالل الدعم المالي 

و القانون لبروز عناوین مستقلة وتسهیل عملیة تفاوض هذه الصحف مع البنوك لتقدم لها 

الصحف مالیة باإلضافة إلى تزویدها بالمقرات لممارسة العمل االعالمي و انقسمت  قروض

عضوا 12كما تنصیب المجلس األعلى االعالم یتكون من إلى حكومیة وحزبیة ومستقلة،

 .25/07/1990³بصفته سلطة اداریة مستقلة و ذلك في 

 

_____________________________________ 

 .74-73صمرجع سابق؛ قزادري حیاة؛  ¹ ¹

          22صمرجع سابق؛ محمد اللمداني؛  ²

³ 
انعكاسات الخطاب الرئاسي لعبد العزیز بوتفلیقة على الممارسة االعالمیة في الجزائر (دراسة تحلیلیة وصفیة وهیبة حمودي؛

شراف ابراهیم ابراهیمي؛ مذكرة ماجستیر؛ بإ؛21/08/2001إلى  27/04/1999لمضمون خطابات الرئیس في الفترة الزمنیة 

 .38؛ ص2002/2003جامعة الجزائر؛ كلیة العلوم االجتماعیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ 
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وقد عرفت الصحافة المستقلة في هذه الفترة رواجا ال مثیل له، إذ سمى البعض هذه المرحلة 

جریدة، فجریدة  30 بالفترة الذهبیة للصحافة الجزائریة حیث وصل عدد الیومیات المستقلة إلى

 –ألف نسخة، و جریدة "الوطن"  400وصل توزیعها إلى  –تصدر باللغة العربیة  –"الخبر" 

ألف نسخة، باإلضافة إلى عناوین أخرى معظمها باللغة الفرنسیة  150 –باللغة الفرنسیة 

 ألف نسخة. 40آالف إلى  10ویتراوح عدد نسخها المسحوبة بین 

قب قائال: "من عما قیل عن هذه الفترة فإن األستاذ "عمر بن ققة" یو لكن و على الرغم م   

تلك االختالفات جمیعها یهمنا موضوع اإلثارة، فالیومیات جمیعها تتسابق على نشر أخبار 

العنف و اإلرهاب، لیس هذا فقط، بل و إن تلك األخبار تشكل منشیتات یومیة دائمة، مما 

حقیقتها واحدة وفیبعض الحاالت أصابت المواطنین  یعني أنها حافة تبدو متنوعة لكن في

بحال من التذمر"، فرغم التسهیالت التي استفادت منها الصحافة الجدیدة و الناشئة إال أنها 

باإلضافة إلى ، ¹خیبت اآلمال و لم ترق إلى المستوى المطلوب للقیام بالمهام المنوطة بها

، 18/11/1991خبر" و التي تعود إلى القضایا الصادرة في حق عدید الصحف كقضیة "ال

حیث نشرت مقاال للسید "عیساوي أحمد"في صفحة الرأي تحت عنوان "االختراق الیهودي 

للدولة و المجتمع الجزائري"، و بعد سنة إال یوم واحد من تاریخ النشر نطقت المحكمة 

سالمي"، ثم بشهرین حبس مع وقف التنفیذ لكاتب الموضوع و المدیر العام السابق "محمد 

اعتقال مدیر جریدة "الشروق العربي" "فضیل علي" و واحد من مساعدیه "سعد بوعقبة" إثر 

 .²أشهر نافذة 04و حكم علیهما ب  مقال كتبه هذا األخیر

 

_____________________________ 

 .20صمرجع سابق؛محمد قیراط؛ ¹

مذكرة  الجزائریة (دراسة وصفیة تحلیلیة میدانیة الخبر و الشروق نموذجا)؛التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة ساعد ساعد؛  ²

ماجستیر؛ باشراف الدكتور بلقاسم بن روان؛ جامعة الجزائر یوسف بن خدة؛ كلیة العلوم السیاسیة و االعالم؛ قسم علوم االعالم و 

 .86؛ ص2006/2007االتصال؛ 
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 1994 - 1992ثانیا: المرحلة العصیبة 

تعد هذه المرحلة فترة غیر مستقلة و عنیفة و عصیبة في تاریخ الجزائر المعاصر، فبعد 

الغاء نتائج الدور األول من أول انتخابات تشریعیة تعددیة و إقرار حالة الطوارئ في 

و قانون االعالم الذي كرس حریة الصحافة  1989العمل بدستور ، جمد 09/02/1992

، لكل هذه الممارسات ¹حافة سلبا بإقرار حالة الطوارئ، وقد تأثر قطاع الص1990في 

عطلت المساحة الواسعة من الحریة، و لكن كانت القضیة األكثر حساسیة بالنسبة لقطاع 

السالم" الذي صدر في "بلعید عبد الصحافة المكتوبة هو قرار رئیس الوزراء 

ني قدرة السلطة على و یقضي القرار باحتكار السلطة لإلشهار، و هو ما یع،19/08/1992

عرفت بدایة  1993أن سنة كما. ²خنق أي صحیفة، حیث أن الصحف تعتاش من اإلشهار

ظام في میدان الممارسة اإلعالمیة، مما جعل مرحلة المواجهة بین المنددین بسلوكات الن

االعتقال یطال الكثیر من الصحفیین و مسؤولي الصحف و الجرائد، باإلضافة إلى 

لتوقیفات إلى جانب المتابعة القضائیة إضافة إلى قضیة االغتیاالت من المصادرات و ا

طرف موجة العنف الشنیعة التي عرفتها الجزائر، و كان أول صحفي سقط هو "الطاهر 

، و قد عرفت السنوات الثالث التي أعقبت 26/05/1993جاووت"، و كان ذلك بتاریخ 

ت السلطة السیاسیة خاصة على ،و هیمن³هستیریا االغتیاالت ضد الصحافیین 1992

الصحافة الخاصة بحجة استرجاع هیبة الدولة، و ذلك عن طریق اقتحام عناصر األمن إلى 

المقرات الصحفیة و اعتقال الصحفیین، و یعد القرار الوزاري بین وزارتي "الثقافة و االتصال" 

 ، 07/06/1994المؤرخ في  4و "الداخلیة و الجماعات المحلیة"

__________________________________________ 

 .75صمرجع سابق؛ حیاة قزادري؛  ¹

 .27صمرجع سابق؛ محمد اللمداني؛  ²

 .60صمرجع سابق؛ اسماعیل معرافقالیة؛  ³

 .76صمرجع سابق؛ حیاة قزادري؛  4
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واحدا من أهم اإلجراءات التي كان لها األثر على مستقبل عدید الصحف، إذ بموجبه قررت 

السلطات احتكار األخبار األمنیة و منع نشر كل خبر ال یأتي من القنوات الرسمیة، و هو 

 1992ما عبر عنه "ابراهیم ابراهیمي" في حدیثه عن وضعیة الممارسة المهنیة بین سنوات 

 ، 1988عودة للصحفیین الذین كانوا قد شغلوا مناصب ومسؤولیات قبل  : "الحظنا1995و 

فهؤالء الموظفون في قطاع الثقافة استرجعوا بین أیدیهم القناة التلفزیونیة الوحیدة و وكالة 

 عالمالذاتیة في المؤسسات العمومیة لإلاإلشهار و الصحف الحكومیة (...)، عودة المراقبة 

 .¹ضد الصحفیین (...) عة بإجراء أكثر خطورةو الضغوط المالیة المتبو 

عرفت هذه المرحلة هجرة العدید من األسماء الالمعة في میدان الصحافة بكل أنواعها،  كما

و الباقي إما امتنع عن التوقیع باسمه، أو الظهور في الشاشة مباشرة، فاختاروا المنفى و 

 .³القنوات األجنبیة ألنه بصراحة وضعیة المهنة غدت محفوفة بالمخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 .77صمرجع سابق؛ حیاة قزادري؛  ¹

 .60صمرجع سابق؛ اسماعیل معرافقالیة؛  ²
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 1999 – 1994ثالثا: التعددیة المقیدة 

إن المیزة األساسیة لهذه المرحلة هي تدهور العالقة بین السلطة و الصحافة بسبب الرقابة 

األخبار و تدهور حالة الحریات العامة و  التي تفرضها السلطة السیاسیة على نشر و توزیع

حریة التعبیر و بروز الحذف الذاتي بحدة، و الركود التام لنشاطات األحزاب السیاسیة مما 

اختفاء الصحافة الحزبیة  1997أثر على النشاط اإلعالمي للصحف، حیث سجلت سنة 

المطابع على بصفة شبه كلیة من الساحة اإلعالمیة، كما تمیزت هذه المرحلة بضغط 

الصحافة بتقلیص عدد الصفحات، أو تخفیض السحب، أو وقف السحب و دون مراعاة 

لقطاع االعالم، و عدم التوزیع العادل لإلشهار الذي أصبح محتكرا من طرف  الطابع الثقافي

 السلطات العمومیة.

ة فالتراجع الرسمي عن القوانین التي أقرت حریة الصحافة فیما سبق كان بحجة صعوب

اغتیال  1997و  1993المرحلة و خطورة الوضع األمني آنذاك حیث عرفت الفترة ما بین 

 .¹العشرات من الصحفیین و عمال قطاع االعالم

و مع نهایة الفترة السابقة شهدت الصحافة الجزائریة بدایة مرحلة جدیدة انتقالیة تمیزت حسب 

 حیث تم: 1998من  ما یراه "فضیل دلیو" بنوع من التحسن التدریجي بدایة

تخفیف الوطء على الصحافة العربیة المعارضة للعلمانیة المتطرفة، و ظهور صحف  ·

 إضافة إلى تأسیس نقابة موازیة "حركة الصحفیین األحرار".جدیدة 

 .²ارتفاع السحب في القطاع الخاص أكثر منه في القطاع العام ·

_____________________________________________ 

 .78-77صمرجع سابق؛ قزادري حیاة؛ ¹

مذكرة ماجستیر؛ بإشراف معوقات حریة الصحافة في الجزائر (دراسة میدانیة بمؤسسات صحفیة بمدینة قسنطینة)؛ أحالم باي؛ ²

؛ 2006/2007الدكتور فضیل دلیو؛ جامعة منتوري قسنطینة؛ كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ 

 .71ص
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كما تمیزت هذه المرحلة كذلك بعدم احترام المقاییس التجاریة في التوزیع و اإلشهار لصالح 

الصحف الصادرة بالفرنسیة خصوصا، وغیاب مؤسسات سبر اآلراء و قیاس المقروئیة 

ألف  400إضافة إلى ارتفاع تدریجي في السحب حیث اعتلت جریدة "الخبر" قمته بأزید من 

، "زین الدین « liberté »فقد بدأت باغتیال صحفي یومیة "لیبرتي"  1995 أما سنة.¹نسخة

، و اختتمها "محمد بن عودة" من التلفزیون الذي اغتیل في 06/01/1995علوي صالح" في 

-صحفي بینهم "محمد میقاتي"  12فقد عرفت سقوط  1996، أما سنة 14/12/1995

، و آخر صحفي مغتال في -سوار دالجیريلو  -، "محمد دوربان" و "جمال درازة" -المجاهد

 .26/12/1996السنة هو "سعید عبدیش" من "المجاهد" الذي اغتیل في 

و حتى و إن عرفت حریة الصحافة انكماشا حقیقیا في عهدة "أویحي" إال أن انتعاشا قویا 

تطورا لرقم األعمال قدر  1996مس میدان اإلشهار، حیث سجلت السوق اإلشهاریة سنة 

ملیون دینار  407) رقم أعمال قدر في السنة ب: l’anep٪، و سجلت وكالة (03ب: 

٪ للشركات 21.58٪ للهیئات العمومیة و 72.98جزائري، و وزعت المواد اإلشهاریة بنسبة 

٪ فقط للقطاع الخاص، أما ما یالحظ على الصحافة عموما منذ 02.84العمومیة مقابل 

٪ للصحف 17.38٪ مقابل 86.28رة بنسبة هو احتالل الصحافة الخاصة الصدا 1997

 العمومیة.

عن "الیامین زروال"،  19/11/1998الصادرة في  17فیما جاءت التعلیمة الرئاسیة رقم   

 وتضمنت عدة ضمانات ساهمت في تعزیز حریة التعبیر و الرأي منها:

مومیة رفع احتكار الوكالة الوطنیة لإلشهار لتوزیع المواد اإلشهاریة بین الصحف الع ·

 .¹و الخاصة بشكل غیر عادل

______________________________ 

 95صمرجع سابق؛ ساعد ساعد؛ ¹
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 رفع احتكار الدولة للمطابع إذ لم یعد نشر الجرائد یخضع للرقابة. ·

 1997.¹انشاء "الهولدینغ" سنة  ·

على المجلس الشعبي  1998و قد تم اعداد و عرض مشروع لقانون إعالم جدید سنة 

قلبت الرزنامة و تم السكوت على  1999الوطني، لكن االنتخابات الرئاسیة ألفریل 

 .²المشروع الذي كان ینص على انهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 .96-95صمرجع سابق؛ ساعد ساعد؛  ¹

 .78صمرجع سابق؛ حیاة قزادري؛  ²



 الفصل الثاني:                                                 الحقل اإلعالمي في الجزائر و تغیراتھ
 

[104] 

 

 .2014إلى  1999رابعا: الممارسة االعالمیة خالل فترة حكم "عبد العزیز بوتفلیقة" من 

"عبد العزیز و یالحظ أن التغییرات السیاسیة التي حدثت في هذه المرحلة خاصة بانتخاب  

. ففي ¹بوتفلیقة" رئیسا للجمهوریة لم تؤثر إیجابا على الممارسة االعالمیة في الجزائر

الخطاب االنتخابي للرئیس بوتفلیقة حث على ضرورة االصالح الوطني و بناء الثقة مع 

ال: "إن الصحافة المكتوبة تلعب دورا أساسیا في بناء الثقة و فضح مؤسسات الدولة قائ

أعمال الرشوة و االختالسات و الممارسات البیروقراطیة و الالمشروعة و على الدولة أن 

ترفع العراقیل التي تصادف الصحافة و تجیع التعددیة و تضمن حق صدور الصحف ضمن 

ه الرئیس في هذا الخطاب استهدف الصحافة تكریس الحق في االعالم"، و إذا كان ما قال

الجزائریة عامة إال أن موقفه إزاء الصحافة المستقلة عرف تراجعا سلبا مقارنة من الصحافة 

العمومیة أو ما یطلق علیها اسم "الصحافة الحكومیة" التي تعد بوقا دعائیا للسیاسة 

من منطق طبیعتها ال  "الصحافة الخاصةالحكومیة، حیث صرح بعد شهر من خطابه األول 

یمكنها تحقیق ما یمكن أن یبلغه الصحافة العمومیة التي تسهر على تكریس المصلحة 

 العامة".

و حسب الدراسة التي قامت بها "حمودي وهیبة" فقد استخلصت و حسب المبحوثین الذین    

یز استجوبتهم حول موقف الرئیس إزاء حریة الصحافة في الجزائر، أن سلوك "عبد العز 

بوتفلیقة" متحفظ تحكمه عدة عوامل، كون الرئیس یهاب حریة الصحافة و یعتبر حریة 

التعبیر مفهوم نسبي و ترى بأن هناك تشكیك للرئیس في وجود حریة الصحافة في الجزائر، 

كما انه ال یرید تبني موقف متحرش حتى ال یكون عرضة للنقد المتواصل من قبل الصحافة 

 ²خرون أنه معارض و یرجع ذلك إلى حملة االنتقادات و األوصافآ الوطنیة، فیما یرى

______________________________ 

 .78صمرجع سابق؛ حیاة قزادري؛ ¹

 .100صمرجع سابق؛ وهیبة حمودي؛  ²
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السیئة التي أطلقها الرئیس  خاصة على الصحافة المستقلة و تكرر وصف الرئیس للصحف 

 .¹ب: "طیابات الحمام"

باإلضافة إلى التحدیات الكبرى التي واجهت قطاع االعالم قانون العقوبات القائم كسیف هذا 

 ، ²"دیموكلیس" فوق رأس الصحافة بكل أنواعها

، « liberté »دخل ناشرو ثالث یومیات في الصحافة الخاصة:  1999في شهر دیسمبر 

في نزاع مع مطالبهم و هي "شركة الوسط" للطباعة برخصهم دفع فواتیر  "الوطن"، "الخبر"

الطبع، حیث اشتكى ناشروا العناوین الجدیدة فقد شجعوا على إنشاء عناوین إلغراقهم في 

یصفونها بأنها غیر شرعیة، و تعتبر قضیة تحریك دیون الكمیة، وفرضوا علیهم المنافسة 

اءات للضغط على حریة التعبیر و تأخذ طابع الصحف اتجاه المطابع ما هي سوى اجر 

سیاسي و أحیانا تجاري، كما سعت السلطة بمختلف أسالیبها لتضییق الخناق على الصحافة 

حلقة أخرى من ق التي شهدتها الصحافة المكتوبة كالمستقلة خاصة، فتزامنت مع أزمة الور 

عید عبد السالم" و علیمه "بلشارة إلى أن تإلمسلسل الضغط على الصحافة المكتوبة.  و تجدرا

، رئیس الحكومة 2004ة ضد الصحافة المستقلة قام بإحیائها ثانیة سنة التي كانت جائر 

كما یجمع عدید الصحفیین أن حل  ،إلى منطق توزیع الریع"أحمد أویحیى" و ذلك بالعودة 

مة المجلس األعلى لإلعالم فسح المجال للفوضى في ممارسة المهنة الصحفیة، و تعلی

 ³"أویحیى" بخصوص االشهار ال تهدف إلى ترشید

 

______________________________________________ 

 .100صمرجع سابق؛ وهیبة حمودي؛  ¹

 32صمرجع سابق؛ عبد الرزاق مقري؛  ²

؛ مذكرة تحلیلیةدراسة وصفیة  2004-1992ممارسة الصحفیین الجزائریین للمهنة خالل فترة حالة الطوارئ محمد شبري؛  ¹

-2005ماجستیر؛ بإشراف الدكتور محمد لعقاب؛ جامعة الجزائر؛ كلیة العلوم السیاسیة و االعالم؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ 

 .118-117؛ ص2006
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الصحافة و الصحفیین بقدر ما تهدف إلى ترشیدهم في إطار السیاسة االعالمیة التي 

التي رفض خاللها رفض االحتكار  2004نة عنها رئیس الجمهوریة في حملته سأعلن

ونظرا للفراغ  للتلفزیون خوفا من أن تعرف نفس االنحراف التي عرفته الصحافة المكتوبة

و عدم تطبیق بنوده میدانیا،  2000الذي مسه الصحفیون في میثاق أخالقیات المهنة لسنة 

بتشكیل مدونة إلى إعداد میثاق شرف و ذلك  03/01/2005لجأ صحفیي الخبر بتاریخ

ألخالقیات المهنة الصحفیة، هذا باإلضافة إلى عملیات االغتیال التي الحقت الصحفیین 

حتى في هذه الفترة و أهم الصحفیین الذین اغتیلوا في هذه الفترة: "فضیلة النجمة فضیلة" 

، 2001، "عادل زروق" صحفي بجریدة "البالد" سنة 2001بجریدة "الشروق العربي" سنة 

 2004صحفي خالل سنة  56قریر للجنة حمایة الصحفیین السنوي أكدت أنه تم مقتل وفي ت

 .¹سنة دامیة للصحفیین 2004سنة خالل ممارستهم لمهنتهم و أكدت أن 

، حیث باتت الصحافة الجزائریة تفتقر 2004و بدأت مالمح الصحافة في التغیر مباشرة بعد 

ا جعلها تتجه ناحیة تغطیة أخبار و نشر إلى المعلومة األكیدة خاصة السیاسیة منها م

مواضیع ال ترقى إلى اهتمامات الجمهور، مما أدى إلى فقدانها للمصداقیة في نظر القارئ، 

و یرى البعض أن سیاسة التضییق على الصحافة و غلق مصادر الخبر مقصودة من طرف 

ة في وسائل االعالم الحكومة بهدف تتفیه الصحافة المكتوبة و حمل المواطن على إعادة الثق

 .²الرسمیة خاصة الثقیلة منها

 

_________________________________ 

 .118صمرجع سابق؛ محمد شبري؛  ¹

مداخلة في إطار الملتقى االعالم الرسمي في الجزائر و الكبت االعالمي في مرحلة التحول الدیموقراطي؛ أحمد بخوش؛ أحمد دناقة؛  ²

؛ www.univ-ouargla.dzجامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ 2012دیسمبر  12/13و الدیموقراطیة ؛ الوطني األول حول االعالم

 .22:08؛ 20/04/2014
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 و بعد إعادة النظر في القوانین اإلعالمیة و احتیاجات الساحة اإلعالمیة و بعد رأي المجلس 

، 12/05رقم الدولة، و مصادقة البرلمان و رأي المجلس الدستوري، صدر القانون العضوي 

 مادة 133،  ونظم القانون المتعلق باإلعالم حریة االعالم في 12/01/2012المؤرخ في 

باب، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتنظیم حریة االعالم، وتم نشره  12مقسمة في إطار  

، و قد لقي هذا القانون عدید االنتقادات و أبدى 12/01/2012دة الرسمیة یوم في الجری

الصحفیون عدم ارتیاحهم للقوانین التي سنها، كما أكد األستاذ "ابراهیم ابراهیمي" أن قانون 

االعالم الجدید تجاهل الحدیث عن الحق في االتصال و هو خطأ یصعب تصحیحه في 

السنوات المقبلة و یسجل مواد إیجابیة في النص الجدید فیما یتعلق بإلغاء العقوبات على 

وزیر االعالم األسبق "عبد العزیز رحابي" قانون االعالم الذي أفرجت  الصحفیین، و ینتقد

القانون الجدید و هو أكثر حریة من 1990عنه السلطة و یرى أن قانون االعالم لسنة 

 1990أضاف أن مواد القانون الجدید هي أصال متضمنة في قانون االعالم الصادر سنة 

ادة الخاصة بحبس الصحفي شكال فقط و عن لكنها لم تطبق، ویضیف رحابي أن إلغاء الم

الغرامة قال أنه مبالغ فیها و هي بمثابة تخویف للصحفیین، كما استغرب الوزیر عدم تكریس 

الحكومة لحق المواطن في االعالم ضمن القانون الجدید قائال: "من حق المواطن أن یعبر 

 ".عن انشغاالته في االعالم المؤسساتي ألنه ممول من قبل الشعب

عالم الذي اعتبره المالحظون فیما یصرح الوزیر "ناصر مهل" أن القانون الجدید المتعلق باإل

و المعلقون "خانقا للحریات" تم اعداده بتشاور وثیق مع مهنیي وسائل االعالم كما تمت 

 ¹مراجعته من طرف األستاذ "میلود براهیمي" أول رئیس للرابطة الجزائریة لحقوق االنسان.

_____________________________ 

مداخلة في ؛ 12/05و قانون االعالم الجدید  90/07حریة االعالم بین قانون االعالم ؛ تومي حمداوي ؛ الخنساءملیكةجابر  ¹

-manifest.univ؛ جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ 2012دیسمبر  12/13إطار ملتقى وطني حول  االعالم و الدیموقراطیة؛ 

ouargla.dz 19-18-17؛ ص23:05؛ 20/04/2014؛. 
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و علیه یمكن القول أن ممارسة المهنة االعالمیة في الجزائر متذبذبة و غیر مستقرة و لكي 

عدم الخلط بین السیاسة تكون لها مكانة ن تكون مقترنة بمدى التطبیق الصحیح للقوانین و 

 و االعالم.

میة في الجزائر فیرى األستاذ هذا من جهة ومن جهة أخرى یشكو مستوى الممارسة اإلعال

"عبد الكریم عنیات" "أن االعالم قد ساهم في تسطیح مفهوم الدیموقراطیة لصالح تشكل 

مفهوم ینتشي به الشعب الجزائري، إن التعریف الذي روجه االعالم عن مفهوم الدیموقراطیة 

ا  لشحذ الوعي كان موجها إلى ارضاء الشعور العام و العامي الجزائري أكثر مما كان موجه

المواطني وتشكیله تشكیال تاریخیا و مفهومیا سلیما، و متى كان ارضاء العاطفة الشعبیة 

هدفا لمشروع فكري أو اعالمي فإن النتیجة تكون غیر ذي بال، بل یمكن أن نقول أنها 

 ¹ستكون تافهة و تبسیطیة

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

الوطني األول حول  ملتقى المداخلة في إطار ؛ الدور السلبي لإلعالم الجزائري في تشكیل مفهوم الدیموقراطیة؛ عنیاتعبد الكریم  ¹

 .              22:09؛ 20/04/2014؛ Manifest.univ-ouargla.dz ؛2012دیسمبر 12/13االعالم والدیموقراطیة؛ 
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 خالصة الفصل:

االعالم المطلق لكونه المسؤول الوحید على تشویه و و رغم ما أدرجناه سالفا، فإن لوم 

تسطیح مفهوم الدیموقراطیة هو حكم منحاز ألن االعالم هو منتوج لمناخ سیاسي معین، إنه 

أقرب إلى الضحیة منه إلى الجالد، و لكن الرهان الحقیقي لإلعالم یتمثل في إحداث دمة 

ل األساسات المشوهة التي طالما للوعي الزائف و الشروع في احداث رجة مفهومیة تخلخ

تراكمت في مخیال الجزائري المتشتت، و من ناحیة أخرى یبقى على السلطة الجزائریة 

مى السلطة الرابعة  استیعاب أهمیة االعالم في تنمیة المجتمع و تهذیبه و القبول بوجود ما یس

 منها. تحقیق األدوار المنوطة بها بدال من محاربتها و التخوفبل و دعمها ل
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 تمهيد 

االتصال السیاسي و المشاركة السیاسیة.المبحث األول:   

 مفهوم االتصال السیاسيأوال: 

 المشاركة السیاسیة و أزمتها في الجزائر.ثانیا: 

االنتخابات الدیموقراطیة و معاییرها.المبحث الثاني:   

مفهوم االنتخابات الدیموقراطیة.أوال:   

معاییر دمقرطة االنتخابات.ثانیا:   

نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر.المبحث الثالث:   

 

الفصل.خالصة   

 

 

   

في الجزائراالتصال السیاسي   
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 تمهید:

قیل عن الدیموقراطیة الكثیر، و الدیموقراطیة أضحت مرادفا لحقوق االنسان و حریاته 

األساسیة و بقدر ما تبدو هذه الحقوق و الحریات مكبوتة أو مسلوبة أو معدومة بقدر ما 

تشتد الحاجة الكیانیة إلى الدیموقراطیة، و هي تتمحور في حدها األدنى حول اعتبار 

االنسان قیمة في ذاته و حقه فرد أو جماعة في التعبیر عن رأیه و في المشاركة في صنع 

القرار السیاسي و االقتصادي و االجتماعي من أجل تحقیق تقدمه و نهضة وطنه و رقیة، و 

انطالقا من هذا حاولنا في هذا الفصل المقتضب االلمام ببعض هذه الحقوق و المتمثلة 

 و المشاركة السیاسیة في إطار ما یسمى باالتصال السیاسي.أساسا في االنتخاب 
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 االتصال السیاسي و المشاركة السیاسیة.المبحث األول: 

یشغل االتصال السیاسي مكانة بارزة في البحوث األكادیمیة نظرا للدور الفعال و الهام الذي 

 االنتخابیة الهامة و الحاسمة.یكتسیه في حیاة الفرد و الجماعة خاصة أثناء الفترات 

 مفهوم االتصال السیاسي.أوال: 

هو: "تبادل  « jean marie cottert »االتصال السیاسي حسب "جون ماري كوتار" 

بین الحكام و المحكومین عن طریق قنوات إرسال مهیكلة أو غیر رسمیة و هو    المعلومات

و هي تأمین الربط بین الحكام و یستجیب على وجه الخصوص لحاجة معینة  یلبي مطالب

و المحكومین و ضمان التعبیر على قرارات ذات سیادة كما أنه یضمن قبول شرعیة 

، و قد تتخذ العالقات بین الحاكم و المحكوم أشكال متنوعة طرف المحكومینالحاكمین من 

 "لغویة في أغلب األحیان كما یمكن أن تكون إیمائیة و حركیة و أحیانا أخرى موسیقیة

فتعرف االتصال السیاسي على أنه " كل   « Dominique Walton »أما "دومینیك فولتن" 

اتصال ذا موضوع سیاسي و هو فضاء واسع یتم فیه تبادل الخطابات المتعارضة من قبل 

ثالث فاعلین رئیسیین هم رجال السیاسة، الصحفیین، و الرأي العام، من خالل سبر اآلراء و 

 .¹هؤالء الفاعلین یملكون جزء من الشرعیة السیاسیة و الدیموقراطیة"

فإن االتصال السیاسي هو الطریقة المعاصرة  «   François Rangeon»و حسب  

لممارسة العمل السیاسي و بهذا یأخذ االتصال السیاسي طابع الممارسة المشروعة لتحقیق 

حیث یرى أنه من  « légitimité » غایاته، و یربط بین االتصال السیاسي و المشروعیة

                 ،²سیاسي المصداقیة لضمان مشروعیتهالضروري أن یتبنى االتصال ال

_____________________________________________ 

 28صمرجع سابق؛ حمودي وهیبة؛  ¹

²   François Rangeon ; communication politique et légitimité ; université d’Amiens ; 

www.googleusercountent.com; 10/03/2014 ; 10 :19 ; p99. 
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 "أن الدولة لمن استطاع اثبات وجوده أو تبریره"، « Max Veber »و بهذا الصدد یقول 

أن االتصال هو المخرج الدائم لتأكید مشروعیة  « George Burdeau »في حین یرى 

 .¹سلطة"ال

و بهذا الصدد یرى الدكتور "یحي الیحیاوي" أن مفهوم التواصل هو األقرب للحدیث في هذا 

الباب  من مفهوم االتصال، ألن التواصل یقوم على التفاعل و التأثیر في الناس إما 

بإكسابهم معرفة سیاسیة أو تأثیرا في قراراتهم و خیاراتهم و هو ما یستوجب في جمیع 

فعل أو تغذیة راجعة أو حتمیة من المرسل إلیه تعادل صفة االكثار و الدوام الحاالت ردة 

والتبادل، و لیس من القائم تصور العملیة السیاسیة بدون عملیة تواصلیة موازیة لها أو قائمة 

المعادلة هي عالقة جدلیة بكل المقاییس، تختلف بصلبها و الواقع أن العالقة بین طرفي 

و السیاسة  بینهما باختالف األنظمة السیاسیة السائدة، فالنظامان أي التواصلدائرة التأثیر 

كالهما یتأثر باآلخر و یؤثر فیه، و إن كان هذا التأثیر الذي یمارسه النظام السیاسي على 

االتصال على النظام  نظام االتصال في البلدان النامیة بشكل خاص أكبر من تأثیر

" عن ذات العملیة في السیاق العربي: "تتجه السیاسات و یقول "راسم جمال السیاسي.

االتصالیة كلها إلى دعم سلطة النظام القائم و توجهاتها في المجاالت المختلفة و خدمة 

مصالحه الحقیقیة و المتصورة على النحو الذي یخدم تماسك النظام و دیمومته، مما نجم 

عض األقطار بالصبغة الدعائیة عنه أن اصطبغ مضمون االتصال في معظم أشكاله في ب

مصالح النظام و أهدافه و تعزز المصالح القطریة و تغرس الوالء لها  المباشرة التي تعزز

 في عقول الجماهیر

_________________________________ 

¹   François Rangeon ; p 100 . 

تقریر ضمن تقاریر مركز الجزیرة للدراسات؛ في تجاذبات العالقة بین االعالم و االتصال و السیاسة؛ یحي الیحیاوي؛  ²

 .05-04؛ ص11:14؛ 09/01/2014 ؛www.aljazeera.net؛ 14/09/2013
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ضاء العمومي ألنه أما "نور الدین قربال" فیعرف االتصال السیاسي على أنه: "المحرك للف

نشاط سیاسي تقوم به أطراف متعددة سیاسیة و إعالمیة و مدنیة مؤثرة في الرأي العام، و 

من هنا فاالتصال السیاسي فن و علم له عالقة بعلم السیاسة و یتمیز عن االتصال 

العمومي حیث أنه یرسم رهان حیوي و طموح هو السلطة، ألنه مسلسل دینامیكي مفتوح و 

نیات میكانیكیة بل عملیة إقامة روابط بین محترفي السیاسة و ناخبیهم عن طریق لیست تق

وسائل االعالم و یستهدف انتاج عالقة بین األغلبیة و المعارضة و الرأي العام و هذا ما 

 .¹یعطي المشروعیة السیاسیة المتوخاة من قبل الفاعلین"

ة نقل لرسالة ذات مضمون محدد و و تعرف "نشوى الشلقاني" االتصال السیاسي أنه: "عملی

مؤثر على سلوك الجمهور المستهدف و تأخذ شكال من أشكال الترویج لبرنامج انتخابي 

 .²"لمرشح معین أو لسیاسات حزب من األحزاب

سبق یمكن استخالص أن االتصال السیاسي یعد أداة رئیسیة و فعالة في العملیات  و مما

 االنتخابیة للدعایة لمرشح أو حزب و استمالة الجمهور لالنتخاب لصالحه و منحه أصواتهم.

 

 

 

 

 

                  __________________________________________ 

 ؛www.googleusercountent.com؛ 20:41؛ 27/04/2013االتصال السیاسي و الدیموقراطیة؛ نور الدین قربال؛  ¹

 .02-01؛ ص18:09؛ 09/03/2014

االتصال السیاسي خالل االنتخابات و تأثیره على سلوك الناخبین نحو المرشح (دراسة حالة على انتخابات نشوى الشلقاني؛  ²

 .01؛ ص18:20؛ 09/03/2014 ؛www.fbsbx.com؛ 2011؛ أكتوبر 33؛ العدد 2جمجلة بحوث التربیة النوعیة؛ )؛ 2010
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 ة و أزمتها في الجزائر:ثانیا: المشاركة السیاسی

تعد أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائر من أهم المواضیع التي لها أثر في إرساء البناء 

المؤسسي للدولة، و من مظاهر هذه األزمة هو العزوف عن العمل السیاسي و التغیب عن 

 2007سنة العملیة االنتخابیة حیث تجلى ذلك في العزوف خاصة في االنتخابات التشریعیة 

 .و التي كانت نسبة المشاركة فیها األضعف منذ االستقالل

 مفهوم المشاركة السیاسیة: .1

تعني تلك األنشطة االداریة التي یقوم بها المواطنون بهدف التأثیر بشكل مباشر أو غیر 

 مباشر في عملیة اختیار الحكام أو التأثیر في القرارات أو السیاسات التي یتخذونها.

نشین" فیعرف المشاركة السیاسیة بأنها: "مجال تلك األنشطة التي تأتي في فترة أما " جری

االنتخابات و التي بواسطتها یحاول المواطنون التأثیر على القرارات الحكومیة التي تتعلق 

 بالمشكالت التي تهمهم".

 یقوم بهاالتي الجماعیة و یعرفها الباحث "فیلیب برو" على أنها "مجموعة النشاطات 

المحكومون و تكون قابلة ألن تعطیهم تأثیرا على سیر المنظومة السیاسیة، و یقترن هذا 

 المعیار في النظم الدیموقراطیة التي یعتبر فیها قیمة أساسیة بمفهوم المواطنة".

أن المشاركة السیاسیة عمل تطوعي مقصود یهدف إلى  « Ahlise »فیما یرى "أهلیز" 

 ¹التأثیر في القرارات السیاسیة.

 

______________________________________________ 

مذكرة ماجستیر؛ بإشراف ؛ 2004-1999دور المشاركة السیاسیة في ترقیة الحكم الصالح في الجزائر ما بین عامر صبح؛  ¹

؛ 2007/2008جامعة الجزائر؛ كلیة العلوم السیاسیة و االعالم؛ قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة؛ الدكتور برقوق امحند؛ 

 .21ص
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المشاركة السیاسیة على "أنها مجموعة الممارسات التي  « Jaques Gerstlé »و یعرف 

لطابع یبحث المواطنون بواسطتها عن التأثیر على النشاط السیاسي المعتمد"، و قیاسا على ا

الماكرو اجتماعي فإن المشاركة السیاسیة هي سیرورة توضح مجموع التفضیالت عن طریق 

 .¹نقلها إلى النظام السیاسي بطریقة دیموقراطیة مباشرة

و في نفس السیاق تعرفها "جمیلة عالق" بأنها: "عملیة تتمحور حول جملة من المسارات 

السیاسیة لمجتمعه، حیث تتاح له الفرصة في التي یلعب من خاللها الفرد دورا في الحیاة 

صیاغة األهداف العامة للمجتمع و إیجاد أفضل الوسائل لتحقیقها، و هي تمثل مقیاسا 

صادقا لتقییم األداء التعددي الدیموقراطي للنظام السیاسي، فكلما ازدادت مشاركة المواطنین 

من طرح أفكارها و الدفاع عنها  في التأثیر على صنع القرار الحكومي تمكنت القوى الوطنیة

من خالل قنوات التعبیر المكفولة قانونیا و تقبل التعایش مع وجهات النظر  بحریة

 .²المختلفة"

 التحدیات التي تواجه المشاركة السیاسیة في الجزائر: .2

تواجه المشاركة السیاسیة في الجزائر مجموعة من التحدیات تحول دون ارتفاع معدالتها بل 

 لها أزمة بالغة، و تلخصها "جمیلة عالق" فیمایلي:و تشكل 

اصطدام التحول ببنى تقلیدیة راسخة تستند إلى األوعیة التقلیدیة و لیس إلى الدولة و  - أ

شرعیتها، مما أدى إلى إشاعة الفوضى و احتدام الصراع االجتماعي بدال من تحقیق 

 .³االستقرار

__________________________________ 

¹ Jaques Gerstlé ; la communication politique ; 2° édition ; Armand Colin ; Paris ; 2008 ; p184. 

المجلة االفریقیة للعلوم السیاسیة؛ دور األحزاب السیاسیة في تفعیل المشاركة السیاسیة في الجزائر (واقع و آفاق)؛ جمیلة عالق؛  ²

 .01؛ ص22:10؛ 23/04/2014؛ t؛www.africanlawlibrary.net؛ 22:23؛ 25/01/2014

 .02المرجع نفسه؛ ص ³
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نفس النخبة نتاج نتاج و إعادة إاستمرار الطابع التسلطي للسلطة السیاسیة كرست إل - ب

المتحكمة في عملیة صناعة القرار، هذه األخیرة أفرزها منطق النفوذ و دوائره و ترك 

 أمر التزكیة و حسب. للشعب

 طفو ظاهرة العنف السیاسي. - ت

استمرار تدخل المؤسسة العسكریة في دوالیب الشؤون السیاسیة رغم ما یروج له من  - ث

تحیید لها و اكتفائها بمهمتها الرئیسیة الممثلة في الحفاظ على األمن و النظام العام 

 داخلیا و خارجیا.

اطیة على غرار العقالنیة، الرشادة و االیمان غیاب ثقافة سیاسیة مشبعة بالقیم الدیموقر  - ج

 بدور الفرد في الحیاة السیاسیة.

عدم فاعلیة المجتمع المدني أو باألحرى غیاب المؤسسات السیاسیة المؤهلة الستیعاب  - ح

القوى االجتماعیة الحدیثة و تلبیة متطلباتها، مما أدى إلى تعمیق الشرخ بین المجتمع و 

 .¹الدولة

خیر دلیل لكل مهتم بالمجال السیاسي في الجزائر، حیث أصبحت المشاركة و یبقى الواقع 

السیاسیة تشكل الهاجس األول للسلطة فهي محور شرعیتها أمام الرأي العام المحلي و 

الدولي على حد سواء، إال أن الفجوة العمیقة التي شكلتها أسباب عدة و عوامل متراكمة 

و استرجاع ثقة الشعب بالنظام و ترمیم المصداقیة  یصعب على السلطة و النظام استدراكها

 المزعزعة.

 

 

 

                        _____________________________________________ 

 .03مرجع سابق؛ صجمیلة عالق؛  ¹
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 االنتخابات الدیموقراطیة و معاییرها.المبحث الثاني: 

مفهوم االنتخابات تاریخیا بالممارسة الدیموقراطیة التي تقوم على مبدأ التعددیة  ارتبط

 السیاسیة و بالتالي فإن االنتخابات تشكل أساس قیام الدیموقراطیة.

 مفهوم االنتخابات الدیموقراطیة.أوال: 

 مفهوم االنتخابات: .1

السلطة باسمه، و هو  هي اآللیة الحاسمة لتجسید إرادة الشعب في اختیار ممثلیه لممارسة

صاحبها من خالل منظومة تشریعیة تحدد األحكام و تتضمن االجراءات و التدابیر القانونیة 

 .¹و التنظیمیة إلجراء عملیة االنتخاب و ترجمة إرادة الشعب إلى نتائج ملموسة

یرتبط بشخصیة الفرد كمواطن و  نتخابات هي عبارة عن حق طبیعيو بعبارة أخرى فال

فإن المشرع في الدولة لیس له الحق في منع الفرد من أداء حقه االنتخابي و هي  بالتالي

عبارة عن وظیفیة اجتماعیة سیاسیة تسعى إلى اختیار أحسن و أفضل العناصر الموجودة 

 .²في المجتمع

 مفهوم الدیموقراطیة: .2

التي  و یعرف "جوزیف شومبیتر" الدیموقراطیة بأنها مجموعة من االجراءات و المؤسسات

یستطیع األفراد من خاللها المشاركة في عملیة صنع القرارات السیاسیة عن طریق التنافس 

 .³في انتخابات حرة

                  __________________________________________ 

؛ 14:26؛ 13/12/2013قوي؛  موقع الدكتور بوحنیةالحوكمة االنتخابیة و دورها في تعزیز المشاركة السیاسیة؛ فتحي معیفي؛  ¹

http://.bouhania.com01؛ ص23:00؛ 23/04/2014 ؛. 

 .94؛ ص2010الجزائر؛ دار قرطبة للنشر و التوزیع؛ المدخل إلى علم السیاسة؛ عبد الوهاب بن خلیف؛  ²

 .31صمرجع سابق؛ فتحي معیفي؛  ³
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 االنتخابات الدیموقراطیة: مفهوم .3

هو مصطلح یمیز بین االنتخابات باعتبارها آلیة دیموقراطیة لتداول السلطة سلمیا بشكل 

انتخابات یكون القصد منها تجمیل صورة نظام حكم الفرد أو القلة، و  دوري و مجردا جراء

 هي تمكین المواطنین من المشاركة في عملیة

القرارات السیاسیة كافة في التنافس على مقاعد الحكم و ذلك من خالل االستناد إلى  صنع

مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة و أن الحكومة تقوم بممارسة مظاهر السلطة بهدف 

 .¹تحقیق المصلحة العامة للمواطنین

 معاییر دمقرطة االنتخابات.ثانیا: 

طیة سقف ال یمكن أن تتجاوزه فإن للدیموقراطیة إذا كان المسلم به أنه للظاهرة الدیموقرا

المعاصرة بالمقابل حد أدنى ال یمكن أن تهبط تحته الممارسة الدیموقراطیة و إال فقدت 

؛ للحكم على وجود (normes)معناها، لذلك كان من األهمیة بمكان وجود معاییر 

ممارسة الدیموقراطیة و دیموقراطي من عدمه، هو من ثم توظیف تلك المعاییر لتقییم أداء ال

 .بالتالي فهي مقیاس نسبي لممارسة األداء الدیموقراطي

تعني المشاركة السیاسیة الفعالة ببساطة ما تم تدقیقه صورة إیجابیة المشاركة الفعالة:  .1

في عملیة اتخاذ القرارات الجماعیة الملزمة، من خالل إتاحة الفرص في الواقع العلمي و 

شأنها أن تساهم في دفع المواطنین للتعبیر عن اختیاراتهم حول ما توفر صیغ علمیة من 

یجب أن تكون علیه القرارات الجامعیة الملزمة و بالتالي إعطائهم هامشا للمناورة و طرح 

 .²البدائل

______________________________ 
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یمكن القول أن الوصول إلى صیغة جامعة في حالة تساوي األصوات تساوي األصوات:  .2

هو تبني رأي األغلبیة في القرارات التي تكتسب خصوصیة متمیزة بفعل آثارها على 

 .المجتمع برمته

یكون متخذي القرارات الدیموقراطیة یمتلكون المعرفة و و معنى ذلك أن الفهم المستنیر:  .3

الدرایة السیاسیة التي تتطلبها سالمة اتخاذ القرارات المطلوب باتخاذها و هذا المعیار 

یتحقق بقدر ما یمتلك المواطن من فرص كافیة و متساویة حتى یتعرف على المعلومات 

اذ القرار الدیموقراطي األمثل الذي و یوازن بین احتماالت نتائج الخیارات المتاحة التخ

 یخدم المصلحة العامة بشكل أفضل.

و معناه أن تكون هناك مشاركة فعلیة من قبل سیطرة متخذي القرار الدیموقراطي:  .4

متخذي القرار الدیموقراطي بشكل مباشر أو غیر مباشر في تحدید القضایا و المسائل 

 المطروحة التخاذ قرارات دیموقراطیة بشأنها.

و هنا یتم تحدید نطاق اتساع المشاركة في العملیة الدیموقراطیة، و حق المشاركة:  .5

یتحقق الشمول الكامل عندما یتسع نطاق المواطنة و تمنح حقوق المشاركة السیاسیة 

 المقیمین إقامة دائمة في البلد المعني.للبالغین من الجنسین كافة من بین 

دال" إلى أن النظام الذي یتحقق فیه المعیاران األول و الثاني نظام  و ینتهي "روبارت

دیموقراطي من الناحیة االجرائیة، أما النظام الذي یتحقق فیه المعیار الثالث أیضا فإنه 

 .¹یعتبر أفضل من سابقه
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 بد الفتاح ماضي" معاییر االنتخابات الدیموقراطیة في ثالث معاییر و هي:و یحدد "ع

و یعني أن لالنتخابات مقاصد و وظائف و تترتب معیار فعالیة االنتخابات الدیموقراطیة:  .1

 علیها مجموعة من النتائج الفعلیة في نظام الحكم و لیست هدفا في حد ذاتها.

و یتمثل في كون االنتخابات تجرى في ظل قواعد معیار حریة االنتخابات الدیموقراطیة:  .2

 و تتسم بالتنافسیة و تحترم الحقوق و الحریات الرئیسیة للمواطنین. حكم القانون 

و یعني أن االنتخابات تتم بشكل دوري و منتظم و معیار نزاهة االنتخابات الدیموقراطیة:  .3

یاد السیاسي و العدالة و تتسم عملیة إدارتها و اإلشراف علیها و إعالن نتائجها بالح

 .¹ةالشفافی

و من هنا یبقى القول أن نتائج االنتخابات و قدرتها على تحقیق تداول سلمي للسلطة 

تتحدث عن نفسها،    و لعل تحول نتائج أي انتخابات إلى مصدر لصراع دام أو تفكیك 

تدني نسبة للوحدة الوطنیة أو یأس سیاسي و تفشي حالة من االنسحاب السلبي الظاهر و 

المشاركة في االنتخابات هي أیضا مؤشرات دالة على الفرق بین االنتخابات الدیموقراطیة و 

االنتخابات التي یكون الغرض منها بقاء الحال على ما هو علیه و استمرار حكم الفرد أو 

و  القلة و انفراده بالرأي و القرار محتكرا حق تحدید الخیارات العامة و االنفراد بالثروة

 دون اعتبار لمصلحة الوطن أو رأي المواطنین.السلطة 

 

 

 

 

          ________________________________ 
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 نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر.المبحث الثالث: 

تدأب الدولة یعتبر انتخاب رئیس الجمهوریة في أي دولة حدثا هاما و حاسما لذا 

 لتنظیمه و بالتالي ضمان الحیثیات التي من شأنها ضمان استقرار الدولة و رقیها.

 شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة:أوال: 

 تضمن الدستور مجموعة من الشروط للترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة في الجزائر أهمها:

ü   .التمتع بالجنسیة الجزائریة األصلیة 

ü  المترشح مسلما.أن یكون 

ü  سنة كاملة یوم االنتخاب. 40بلوغ سن 

ü .أن یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه 

ü  1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954أن یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر. 

ü إذا كان مولودا بعد  1954أن یثبت عدم تورط والدیه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر

 .1942یولیو 

ü ¹العلني بممتلكاته العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجه أن یقدم التصریح. 

یوما على األكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي  45و یقدم التصریح بالترشح في ظرف 

من القانون العضوي لالنتخاب، و  137المتضمن استدعاء الهیئة االنتخابیة حسب المادة 

نفس القانون في صحة الترشیحات لمنصب من  138یفصل المجلس الدستوري حسب المادة 

 .²أیام كاملة من تاریخ ایداع التصریح 10رئیس الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه 

_____________________________ 

 .15؛ ص2007الجزائر؛ دیوان المطبوعات الجامعیة؛ نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر؛ ادریس بوكرا ؛  ¹

؛ 2012قانون االنتخاباتالجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة؛ رئاسة الجمھوریة؛ األمانة العامة للحكومة؛ ²
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و فضال عن الشروط المحددة أعاله ینص القانون على ضرورة إیداع أو تقدیم شهادة طبیة 

ن أطباء محلفین، و إذا كان المقصود من هذه الوثیقة هو التأكد من صحة و السالمة م

نوع األمراض أو العاهات أو اإلصابات البدنیة للمترشح إال أن النص القانوني ال یوضح 

سوف تكون حرجة  التي تتنافى و ممارسة مهمة الرئیس، و هنا فإن مهمة المجلس الدستوري

فالقانون لم یحدد نوعیة الشهادة الطبیة و نوع األمراض و اإلصابات عند فحص هذه الوثیقة، 

 ¹.أو العاهات التي ینبغي التأكد من عدم تعرض المترشح لها

 برنامج المرشح لرئاسة الجمهوریة.ثانیا: 

یلتزم المترشح بأن یتضمن برنامجه االنتخابي احترام مضمون التعهد االنتخابي التي یتم 

ملف الترشح باإلضافة إلى تقدیم البرنامج لحملته االنتخابیة، و تنص ایداعه ضمن وثائق 

بوجوب أن یصحب كل إیداع ترشیح بالبرنامج الذي یتعین  97/07من األمر  175المادة 

على كل مترشح احترامه أثناء الحملة االنتخابیة، أما فیما یخص مضمون برنامج الحملة 

وثائق ملف الترشح فهل یقصد به برنامج  الذي یقدمه المرشح للمجلس الدستوري ضمن

الحملة االنتخابیة الذي یتضمن برنامج اللقاءات مع المواطنین و اللقاءات االعالمیة، أم 

البرنامج السیاسي للمترشح، و إذا كان المقصود به البرنامج السیاسي للمترشح فإنه  یقصد به

یتعرض في هذه الحاالت یشكل قیدا على حریة الترشیح ألن المجلس الدستوري سوف 

ألساس المبدأ التعددي، و قد یصرح بعدم مطابقة ملف الترشیح مع الشروط القانونیة و هنا 

سوف یحل المجلس الدستوري محل االرادة الشعبیة في تقریر صالحیة البرنامج السیاسي 

 .²للمترشح و هو األمر الذي یتعارض مع روح الدستور

________________________________ 
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و تبقى االشارة إلى أن القوانین و الشروط التي تم التطرق إلیها لیست كاملة كما وردت في 

، و إنما أقصرنا التطرق إلى أهم هذه الشروط و القوانین حسب ما 2012قانون االنتخابات 

 یخدم موضوع دراستنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث:                                                           االتصال السیاسي في الجزائر
 

[125] 

 

 

 

 

 خالصة الفصل الثالث:

و من هنا و نظرا لما تم التطرق إلیه في هذا الفصل، نلمس هشاشة القوانین في بعض 

عائقا أما حریة الترشح و بلوغ أشخاص على  األحیان و مرونتها في أحیان أخرى، مما یشكل

قدر من الكفاءة إلى منصب الرئاسة، كما یجعل العملیة االنتخابیة مشبوهة و یفقدها 

مصداقیتها، و هذا ما یدعو الناخبین إلى العزوف عن تأدیة االقتراع بل وعن المشاركة 

 ظام الحاكم.السیاسیة بصفة عامة و یعمق الفجوة و الالثقة بین المواطن و الن
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 خالصة القسم النظري:

یعیش االتصال السیاسي وضعیة إشكالیة خاصة فهو یبدو ككلمة السر التي ینضوي تحت 

لوائها باقي الكلمات حیث كل مسؤول مطالب بالتواصل بشكل أو بآخر  حیث نرى أن 

معظم األحیان  االتصال السیاسي یتعرض لجمیع أنواع الطعن و المناهضة إذ یكرس في

عدم المساواة بین راكبي ناصیته، و یحول دون الدفع بالمجال الدیموقراطي حیث القضایا 

الجوهریة الكبرى، و رغم أن اإلشكال ال یطال الجزائر وحدها بل شأنه شأن باقي الدول 

 النامیة إال أنه وجب على النظام السیاسي في الجزائر منح االتصال السیاسي منحاه الحقیقي

و تكریس شعار الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة و ترك المجال المطلق للشعب 

الجزائري الطموح في التعبیر عن رأیه بشفافیة و دفعه إلى المساهمة الفعالة في صنع القرار 

 و الرقي بالبالد بدل كثرة الخطابات و الوعود التي لم یعد یثق بها.



 الدراسة التطبیقیة:                                                    التحلیل الكمي و الكیفي للفئات
 

 

 

 

 

 تمهید.

 الفصل األول: التحلیل الكمي و الكیفي لفئة الموضوع.

 الفصل الثاني: التحلیل الكمي و الكیفي لفئتي االتجاه و الفاعلین.

 تحلیل فئة االتجاه. - أ

 تحلیل فئة الفاعلین. - ب

 

 

 

 

القسم الثالث: الدراسة 
ةالتطبیقی �
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 :تمهید

نرید من خالل هذا القسم االقتراب من مضمون جریدة الخبر، و یعنینا هنا المضمون فقط 

تم التطرق إلیها سالفا، حیث تناولت هذه الدراسة  را لعدم تناولنا لفئة الشكل ألسبابنظ

تنقسم ة عن مجموعة جداول تكمیمیة مرحلتین األولى تمثل التحلیل الكمي و الذي هو عبار 

ة تتعلق بالفئات الكبرى و أخرى خاصة تتعلق بالفئات الصغرى أو ما العام جداول إلى

ت المحددة في الدراسة والتي حددت بثالثة فئات كبرى رئیسیة، حیث یعرف بتصنیفات الفئا

لننتقل بعدها إلى مرحلة  الفاعلین، فئة االتجاه فئة، تمثلت في كل من فئة الموضوع

بالنتائج الكمیة المتوصل  والتأویل فیما یتعلق الوصف الكیفي من خالل التحلیل والتفسیر

یسمى  أو ما المحیطة من االعتبارات منها الظروفمع األخذ بعین االعتبار مجموعة  إلیها

ة منها، باإلضافة إلى الطار الدولیة و المحلی األحداث طرحبالسیاق العام المصاحب في 

   المحلیة الدولیة.األجندة االعالمیة وكذا دور  العام للجریدة وخطها االیدیولوجي والسیاسي،

ى أربع مراحل تم التطرق في المرحلة قد قسمنا الفصل األول حسب متطلبات دراستنا إلو 

قسمت الرابعة، و عهدة لترشحه لن الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" في األولى إلى فترة قبل إعال

حسب فئة التحلیل المتعلقة بفئة الموضوع التي تصنف بدورها إلى مواضیع هذه المرحلة 

إلى المراحل الثالث وهكذا تم التطرق  رئیسیة وأخرى فرعیة من خالل جداول تكمیمیة،

 األخرى بنفس الخطوة والعملیة.

الذي قسمناه بدوره إلى مبحثین یضم األول فئة االتجاه و المبحث  لننتقل في الفصل الثاني

متبعین نفس المراحل المذكورة سابقا في الفصل األول، لنصل في  الثاني یضم فئة الفاعلین

یل بالنسبة لنتائج الفئات المذكورة، لنصل في والتأو  التفسیرالتحلیل و  مرحلة آخر األمر إلى

 و إشكالیة الدراسة. لى النتائج العامة للدراسة ومن ثم االجابة على تساؤالتإاألخیر 
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 تمهید:

ل فئة المواضیع التي تصنف بدورها إلى مواضیع رئیسیة تناولنا من خالل هذا الفصل تحلی

حیث شكلت هذه المواضیع أیضا إلى مواضیع فرعیة، كبرى والتي تتفرع هي بدورها 

في مضامین جریدة الخبر الیومیة في الفترة الزمنیة الممتدة الحضور األكبر واالهتمام البالغ 

 .2014أفریل  19إلى  2013دیسمبر  01من 

ع قد حددنا في إطار هذه الفئة ثالث مواضیع رئیسیة، و قمنا بتقسیم فترة الدراسة إلى أربو 

 هو حدثحل متتالیة مختلفة الظروف والحداث ولكنها تصب في سیاق واحد و مرا

من ضمن ثالثة  رابعةاللعهدة لو ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"  االنتخابات الرئاسیة

، حیث تستغرق العهدة االنتخابیة 2014-1999عهدات رئاسیة من قبل أي ما بین فترة 

من خالل  المضامینبتحدید في كل مرحلة  سوف نقوموبهذا  بخمس سنوات كاملة،

 الفرعیة. العامة منها تكمیمیة الجداول المواضیع المطروحة، وفق
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 تحلیل فئة المواضیع:

I. قبل اعالن الرئیس الترشح لعهدة رابعةالمرحلة األولى :. 

النسبة  التكرار المواضیع الفرعیة المواضیع الرئیسیة

 المئویة

 

 

النظام السیاسي 

 لقائما

 

 

 

 

الترشح للعهدة 

 الرابعة

 

 

 االنتخابات الرئاسیة

 

 الفساد السیاسي و المالي. §

 انجازات الرئیس. §

 احتكار السلطة. §

 سیطرة المؤسسة العسكریة. §

 التغییر. §

 

 الملف الصحي للرئیس. §

 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة. §

تحیز االدارة لصالح الرئیس  §

 المترشح.

 

 مقاطعة االنتخابات. §

 االنتخابیة. الحملة §
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00 

31.78.٪ 
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02.32.٪ 

00.٪ 

 

 

 ٪100 258 المجموع 

 ) یمثل المواضیع الفرعیة المطروحة في مضامین جریدة الخبر01الجدول رقم ( -

 .  2014اسیة لـاالنتخابات الرئفي المرحلة األولى من  الیومي
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) في تحدید أولویة كل موضوع فرعي من خالل النسب و 01تندرج أهمیة هذا الجدول (رقم 

التكرارات الموضحة أعاله، و یمكن معرفة هاته األولویة من خالل التدرج في النسبة 

 المئویة لكل موضوع و ارتفاعها أو انخفاضها بالنسبة للمواضیع األخرى.

جدول الموضحة، نالحظ احتالل موضوع الملف الصحي للرئیس من خالل بیانات الو 

فقد وحدة ، و لیس ببعید عن هذه النسبة  83و بتكرار یقدر ب:  ٪32.17الصدارة بنسبة 

 82وبتكرار  ٪31.78: ـتقدر ب الثانیة بنسبة المالي المرتبةاحتل موضوع الفساد السیاسي و 

بوتفلیقة خالل عهداته الثالث بنسبة  یلیها موضوع انجازات الرئیس عبد العزیز، وحدة

، ثم موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بنسبة مقاربة 11.24٪

وحدة، لننتقل بعدها  27: ـب مضامین الجریدةالممثلة في و  ٪10.46: ـلسابقتها و المقدرة ب

یه موضوع ، و یلوحدة 15أي بمعدل  ٪05.81إلى موضوع التغییر الذي احتل نسبة 

وحدة، ثم  13: ـو بتكرار یقدر ب ٪05.03: ـاحتكار السلطة بنسبة لیست ببعیدة مقدرة ب

، لتنتهي وحدات 06ـ بتكرار قدر ب ٪02.32موضوع مقاطعة االنتخابات بنسبة بلغت 

على زمام موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة والتي تمثل نفس النسبة مع  ٪01.16بنسبة 

من موضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة والحملة شكل كل األمور، في حین لم ی

على احتجاجات و لم تبدأ الحملة  ينظرا ألن هذه الفترة لم تحتو  أي نسبة مئویةاالنتخابیة 

 االنتخابیة بعد. 

الخبر على مجموعة من المواضیع  ةما سبق یمكن أن نالحظ تركیز جرید من خاللو 

ظهر  الذيهذا الطرح  ا معتزامن ،الیقین من ترشحه معد أهمها الملف الصحي للرئیس رغم

"فال  نقل الرئیس إلى مستشفى ، حیثجلطة دماغیة مرده إلى عدید المصادر فيالحسب 

الفاعلین المحلیین و ثار حفیظة الكثیر من السیاسیین و هذا ما أدوغراس" الفرنسي العسكري و 

علیه الجریدة هو اآلخر محاولة موضوع الفساد السیاسي الذي ركزت یأتي  ، ثمالدولیین

لممثلة ا، و هذه الفترة الحاسمة في تاریخ الجزائربراز قضایا الفساد التي تزامنت و بذلك ا

، والتي نالت اهتماما اعالمیا باعتبارها قضیة شائكة ومتعلق 2أساسا بقضیة سوناطراك 
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شكلت انفجارا  قضیة عبد المومن خلیفة التيبمصلحة الدولة العمومیة، وكذا تزامنا مع 

حیث  ،الخارج، ثم موضوع انتقاد انجازات الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"مدویا في الداخل و 

استندت الجریدة إلى العدید من الوقائع و الشخصیات التي قللت من شأن االنجازات التي 

قام بها الرئیس مطالبة بذلك كشف حصیلة الرئیس خالل عهداته الثالث، ثم حاولت 

تلف ة رصد االنحیاز الذي قامت به االدارة الجزائریة لصالح الرئیس بكشف مخالجرید

التي توضح عدم الحیاد لدى مؤسسات الدولة، و بعد عرض التجاوزات التي غطت الفترةن و 

، هذه المتغیرات التي ال تكاد تنفصل عن بعضها بل على العكس من ذلك فهي جد مترابطة

(أحزاب المقاطعة  المقاطعةعلى أكثر منه  جریدةفقد ركزت ال أَما موضوع التغییر

هذا ما ، و من خالل مضامینها أنه ال جدوى لالنتخابات أصال ألنها صرحت لالنتخابات)

تصریحات  مع هاتزامن فيموضوع احتكار السلطة خاصة ل هاركزت علیه من خالل طرح

تعرض لموضوع بینما لم ت ،المترشحین الخمس اآلخرین المشككة في نزاهة االنتخابات

الصالحیات مور ألنها رأت أن جمیع السلطات و سیطرة المؤسسة العسكریة على زمام األ

زمة أصبحت طرفا في األ باعتبارهاال وزن للمؤسسة العسكریة ، و مركزة في ید الرئیس وحده

 و لم تعد الحل الكامل مثلما أشار إلیه "عبد الرزاق مقري" رئیس حركة مجتمع السلم.

خصوصیة المرحلة و السیاق الذي تم فیه  خرى راجع إلىالجریدة بمواضیع دون أ إن اهتمام

وذلك حسب  ،المواضیع ختیارأن الخط السیاسي للجریدة یمنحها أولویة ا، كما الطرح

أجندتها االعالمیة انطالقا من مجموعة الظروف المحیطة حیث تمثل االنتخابات الرئاسیة 

ت هي األخرى تساهم في صناعة مضامین الجریدة وما تحمله من أخبار وأحداث وحمال

 والتي هي بدورها تساهم في صناعة الرأي العام
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 النسبة المئویة التكرار المواضیع الرئیسیة

 ٪55.08 142 النظام السیاسي القائم

 ٪42.62 110 ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

 ٪02.30 06 االنتخابات الرئاسیة

 ٪100 258 المجموع

) یمثل المواضیع الرئیسیة المطروحة في مضامین جریدة الخبر الیومي 02الجدول رقم (

 .2014االنتخابات الرئاسیة لـ  في المرحلة األولى من

بتكرار  ٪55.08من هنا نالحظ أن موضوع النظام السیاسي حاز على الصدارة بنسبة 

و  ٪42.62یقة بنسبة وحدة مسجلة، یلیه موضوع ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفل 142

وحدة مسجلة، لیشكل موضوع االنتخابات الرئاسیة آخر اهتمامات الجریدة  110بتكرار قدره 

 وحدات مسجلة فقط. 06و بتكرار  ٪02.30مقارنة بالمواضیع السابقة بنسبة 

یع بالنسبة لهذه ع الرئیسیة المطروحة في فئة المواضمن خالل الجدول العام للمواضی

لموضوع النظام السیاسي القائم، حیث الذي أولته الجریدة  ظ االهتمام الكثیفالمرحلة نالح

أمرا طبیعیا فهي تحاول كشف حصیلة النظام السیاسي الجزائري من  الموضوعیشكل هذا 

التي سبقت إعالن ، و خالل عرض مختلف المتغیرات التي شكلت مستجدات هذه المرحلة

رة التركیز على الفساد نا حاولت الجریدة في هذه الفتهالرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"، و من 

المالي الذي تعیشه البالد ولم تحسم األمر فیما یخص الترشح من عدمه بل السیاسي و 

حالة عدم الیقین التي تعیشها البالد في ظل بعرض جدید للملف الصحي للرئیس و  اكتفت

االهتمام المتباین للمواضیع اسیة و الظروف اإلقلیمیة المحیطة، و یبین الصراعات السی

تركیز الجریدة على األحداث التي تشكل أهمیة بالنسبة لها و لألجندة االعالمیة المسطرة 

وفق أهدافها و وفق خطها السیاسي، و حتى وفق المعالجة االعالمیة العالمیة، حیث میز 

 خاصة.هذه الفترة اهتمام الصحف العالمیة منها الفرنسیة بقضایا الفساد المالي 
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II. :مرحلة ما بعد إعالن الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ترشحه لعهدة رابعة 

 النسبة المئویة التكرار المواضیع الفرعیة المواضیع الرئیسیة

 ٪32.11 158 الفساد السیاسي و المالي § 

 ٪06.70 33 نقد انجازات الرئیس § 

النظام السیاسي 

 القائم

 ٪11.58 57 احتكار السلطة §

 ٪04.06 20 سسة العسكریةسیطرة المؤ  § 

 ٪04.47 22 التغییر § 

 ٪12.80 63 الملف الصحي للرئیس § 

الترشح للعهدة 

 الرابعة

االحتجاجات ضد العهدة  §

 الرابعة

25 05.08٪ 

 ٪21.34 105 تحیز االدارة لصالح الرئیس § 

االنتخابات  

 الرئاسیة

 ٪01.21 06 مقاطعة االنتخابات §

 ٪00.60 03 الحملة االنتخابیة § 

 ٪100 492 المجموع 

مضامین جریدة الخبر الیومي ) یمثل المواضیع الرئیسیة المطروحة في 03الجدول رقم (

 .2014االنتخابات الرئاسیة لـ في المرحلة الثانیة من 

هي الفرعیة عبر هذه المرحلة و توضیح معالم المواضیع الرئیسیة و یساهم هذا الجدول في 

 "عبد العزیز بوتفلیقة" ترشحه للعهدة الرابعة. مرحلة حسم األمر و إعالن الرئیس

من خالل البیانات الموضحة أعاله نالحظ أن موضوع الفساد السیاسي و المالي قد احتل و 

، أي بتكرار یقدر ٪32.11المرتبة األولى ضمن المواضیع المطروحة في هذه الفترة بنسبة 

، أي ما یعادل ٪21.34بنسبة یلیه موضوع تحیز اإلدارة لصالح الرئیس ، و وحدة 158ـ: ب

، بتكرار ٪12.80وحدة مسجلة، لیحتل الملف الصحي للرئیس المرتبة التالیة بنسبة  105
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بـ ، و بتكرار مقدر ٪11.58موضوع احتكار السلطة بنسبة  وحدة، لیلیه أیضا 63ـ سجل ب

بة المقدر بنسوحدة مسجلة و  33ت الرئیس بتكرار موضوع نقد انجازا یأتي ، ثموحدة 57

 ٪05.08، لننتقل بعدها إلى موضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة بنسبة 06.70٪

وحدة، ثم  22، أي بتكرار ٪04.47، یلیه موضوع التغییر بنسبة وحدةم 25بتكرارو 

وحدة  20و بتكرار  ٪04.06موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة على زمام األمور بنسبة 

في وحدات، و  06، و بتكرار ٪01.21خابات بنسبة مسجلة، لیتبعها موضوع مقاطعة االنت

 .وحدات 03ـ و بتكرار قدر ب ٪00.60األخیر موضوع الحملة االنتخابیة بنسبة 

المالي احتل الصدارة في أجندة یتبین من خالل هذا الطرح أن موضوع الفساد السیاسي و 

، و ما تم 2 كهذا یعود إلى تواصل موضوع سوناطراجریدة و كان ضمن أهم أولویاتها و ال

احتالله الصدارة في األجندة حول هذا الموضوع و كشفه في هذه المرحلة من خبایا 

اهتمام عدید الدول بالموضوع خاصة منها الصحافة الفرنسیة، لتركز و االعالمیة العالمیة 

الدارة تعمد ا بعدها على موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس مبرزة من خالل هذا الموضوع

سعیها إلى فوزه من خالل قبولها لملف ترشحه بشكل یوحي لى جانب الرئیس و الوقوف إ

یما یخص المجلس عدم الحیاد الذي من المفروض أن تلتزم به مؤسسات الدولة خاصة فب

بعدها مباشرة إلى استعراض الملف الصحي للرئیس كشكل آخر من  الدستوري، ثم تطرقت

الرئیس غیر قادر على تحمل أعباء الحكم أشكال عدم الحیاد، محاولة بذلك تبیان أن 

لخمس سنوات أخرى، و ذلك لدفع الجمهور إلى االعتقاد بأن الرئیس عاجز عن آداء 

فترة ما قبل اإلعالن عن الترشح، مهامه مشیرة في كثیر من األحیان إلى الشغور الذي میز 

مقام الوكیل،  مركزة في الوقت نفسه على موضوع الوكالة أي إلى اتخاذ الوزیر األولو 

مخاطبة الشعب الذي لم یخاطبه منذ شح الرئیس بدال من ظهور الرئیس و فأعلن عن تر 

 ا مع، و تزامنیحاول بكل الطرق احتكار السلطة، كل هذا للتأكید على أن الرئیس 2012

ون للرئاسیات حول حصیلة االنتقادات الالذعة التي قدمها المترشح تظهر تلكهذا الطرح 

مركزة على عیوب بعض االنجازات التي قدمها  ،خالل السنوات السابقةازاته انجالرئیس و 
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الرئیس أهمها فضیحة الطریق السیار شرق غرب و میترو الجزائر وغیرها من االنجازات 

التي لم تكد تسلم من االنتقادات، لتركز بعدها على االحتجاجات التي ظهرت منددة بالعهدة 

اسع كحركة ا على بعض الحركات التي نشطت بشكل و الرابعة للرئیس مركزة في طرحه

غیرها من الحركات التي عارضت العهدة الرابعة، حیث أظهرت "بركات"، حركة "رفض" و 

لم تكتف شكل جلي معارضتها لترشح الرئیس وعدم تقبلها للوضع السائد، و الخبر ب

ال أنها المرحلة، إ المقاطعة الذي أشارت إلیه في هذه إضافة إلى جانب، بل بالمعارضة فقط

هذا ما كشفنا عنه من الدعوة إلى تغییر النظام برمته، و هي اتجهت إلى أبعد من ذلك و 

أي ولي موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة لمضامین هذه المرحلة، بینما لم ی خالل تحلیلنا

، بل على العكس من ذلك فقد حاولت الجریدة في أكثر من فرصة التنویه إلى أن اهتمام

ؤسسة العسكریة لم تعد لها مكانتها التي عهدت بها في مراحل سابقة من تاریخ الجزائر الم

ید الرئیس "عبد هذا حسبها یعود إلى تمركز السلطات في تعد محل الفك و الربط و و لم 

العزیز بوتفلیقة"، و هذا ال یخرج بطبیعة الحال عن التوجه السیاسي للجریدة الذي یجعلها 

رض أجندة إعالمیة معینة على الجمهور، و كذا محاولتها مواكبة تسعى جاهدة إلى ف

 االهتمام الذي أولته وسائل االعالم العالمیة للموضوع.

 النسبة المئویة التكرار المواضیع الرئیسیة

 ٪58.94 290 النظام السیاسي القائم

 ٪39.22 193 ترشح الرئیس لعهدة رابعة

 ٪01.82 09 االنتخابات الرئاسیة

 ٪100 492 جموعالم

في  مضامین جریدة الخبر الیومي) یمثل طرح المواضیع الرئیسیة 04الجدول رقم (

  .2014االنتخابات الرئاسیة لـ المرحلة الثانیة من 

 ٪58.94من هنا نالحظ تفوق موضوع النظام السیاسي القائم على بقیة المواضیع بنسبة 

 193بتكرار  ٪39.22رابعة بنسبة  وحدة، ثم موضوع ترشح الرئیس لعهدة 290بتكرار 
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وحدات  09أي بتكرار یقدر ب ٪01.82وحدة، لیبقى موضوع االنتخابات الرئاسیة بنسبة 

 مسجلة.

ع من خالل هذه المرحلة نلمس وضوح الرؤیة بخصوص ترشح الرئیس الذي أضحى موضو 

الحدث الدولي، من خالل االهتمام الواسع الذي شهده الساعة على المستویین المحلي و 

الحدث كذلك مع الرقابة التي سلطت على المشهد  جاءو السیاق االعالمي وخاصة في 

هذه المعالجة مع الوضع الدولي  ي أصبح محل أنظار الغرب، و تزامنتالجزائري الذ

رت إلى حد بعید على الوضع الداخلي أهمها الوضع األمني الظروف المحیطة التي أثَ و 

إلى األزمة األوكرانیة، حتى مصر، إضافة ونس ولیبیا و السیاسي بدول الجوار منها تو 

في مضامینها كإشارة إلى الحالة المزریة التي ، شبهت الجریدة نهایة بوتفلیقة بنهایة بورقیبةو 

على شكل اشتد فیه الحراك الشعبي الداخلي  ، في وقتوصل إلیها الوضع الحالي للبالد

سقوطه من جهة مطالبة بتغییر النظام و  ات منددة بترشح الرئیس من جهة، وأخرىاحتجاج

عمدت الجریدة من خالل مضامینها إلى االنحیاز إلى  ، و بین هذین الموضوعینأخرى

مقاطعة أو حتى المطالبة بالتغییر، و هذا ما یوافق جانب المعارضة بأشكالها سواء ال

هذه المرحلة التوجه السیاسي المعارض للجریدة، و كذا نتیجة االطار السیاسي الذي میز 

 في الداخل و الخارج.

ینبع اهتمام الجریدة بالمواضیع كقضیة جدل، و قد زادت حدة هذا الجدل بعد االعالن و 

الرسمي للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" المنتهیة عهدته الترشح لعهدة رابعة في ظل الظروف 

ترتیب أجندة تتوافق و الن، و كذا الوضع المتأزم للبالد، فحاولت الصحیة له، و كیفیة االع

 أهدافها و أولویاتها و دفعها إلى الجمهور المتلقي.
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III. .المرحلة الثالثة: أثناء الحملة االنتخابیة 

النسبة  التكرار المواضیع الفرعیة المواضیع الرئیسیة

 المئویة

 

 

 ٪25.40 158 الفساد السیاسي و المالي

 ٪05.94 37 انتقاد انجازات الرئیس 

یاسي النظام الس

 القائم

 ٪04.98 31 احتكار السلطة

 ٪05.14 32 المؤسسة العسكریة سیطرة 

 ٪03.05 19 التغییر 

 ٪01.92 12 الملف الصحي للرئیس 

الترشح للعهدة 

 الرابعة

االحتجاجات ضد العهدة 

 الرابعة

36 05.78٪ 

 ٪17.52 109 تحیز االدارة لصالح الرئیس 

االنتخابات 

 الرئاسیات

 ٪10.12 63 تخاباتمقاطعة االن

 ٪20.09 125 الحملة االنتخابیة   

 ٪100 622  المجموع

مضامین جریدة الخبر الیومي  المطروحة في ) یمثل المواضیع الفرعیة05الجدول رقم (

 .2014في المرحلة الثالثة من االنتخابات الرئاسیة لـ 

اد السیاسي الفسمن خالل مالحظة الجدول المبین أعاله یمكن مالحظة سیطرة موضوع 

وحدة مسجلة، یلیه موضوع  158ـ و بتكرار یقدر ب ٪25.40المالي على الصدارة بنسبة و 

تحیز ، لیحتل موضوع مؤشرا 125، و بتكرار یعادل ٪20.09الحملة االنتخابیة بنسبة 

وحدة مسجلة، یتبعه  109ـ بعدد وحدات قدرت ب ٪17.52االدارة لصالح الرئیس نسبة 
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مؤشرا، لتعرج بعده على  63، أي ٪10.12اطعة االنتخابات بنسبة مباشرة موضوع مق

بتكرار  ٪05.94هو نقد انجازات الرئیس بنسبة قل أهمیة في أجندتها االعالمیة و موضوع أ

 ٪05.78موضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة نسبة  بعده سجلكما وحدة،  37ـقدر ب

موضوع احتكار لمؤسسة العسكریة و یلیه كل من موضوع سیطرة ا وحدة، ثم 36بتكرار 

، مؤشر 32وبتكرار  ٪ـ05.14بنسب متقاربة، حیث احتل األول نسبة قدرت بـ السلطة 

، یلیهما موضوع التغییر بنسبة مؤشر 31بتكرار ، و ٪04.98 الثاني بنسبة قدرت بـو 

من نصیب  ٪01.92ـ المقدرة بمؤشرا، لتبقى النسبة المتبقیة و  19بتكرار و  03.05٪

 وع الملف الصحي للرئیس.موض

العظمى حصة ال احتل الحملة االنتخابیة یمكننا أن نستنتج من خالل هذا الطرح أن موضوع

الرئیسیة  اةالتي تعتبر النو  ذلك یعود إلى خصوصیة المرحلةفي مضامین جریدة الخبر، و 

بع لكن إذا بحثنا من حیث نوعیة الطرح فإن مضامینها أخذت طاألي عملیة انتخابیة، و 

محاور بإمكانها توجیه خطاب الحملة، لكنها رض الجریدة قضایا و التبعیة، بمعنى لم تف

الدور الوسیط بین النسق  اء في سیاقه، عوض أن تلعبتبنت خطاب الحملة كما ج

هذه نفس النتیجة التي توصل إلیها "یوسف تمار" أثناء دراسته ، و ¹السیاسي و المواطن

، و رغم أن الحملة االنتخابیة كما تقول "بریغمان" هي ساحة 2004للحملة االنتخابیة لسنة 

من الطبیعي أن تبحث الصحافة المكتوبة عن المواضیع التي تحتوي هذه التناقضات و 

الحملة و  ز الجریدة على الصراعات السیاسیةیعني أن ترك ، و لكن هذا ال²التناقضات

، و في سیاق آخر نرى الجریدة في ةوظیفتها االجتماعینتخابیة، و تهمل أبعاد الحملة و اال

الخروقات التي شملت الحملة االنتخابیة خاصة منها المرحلة تركز على قضایا الفساد و هذه 

التحیزات التي جسدتها تحركات بعض و  المترشح، التي تخص مدیریة حملة الرئیس

راء والتي جعلت النتائج تبدو محسومة لصالح الرئیس قبل اج المسؤولین من اإلدارة،

االنتخاب، كما أن الجریدة أعطت أولویة قصوى في هذه المرحلة لدعاة المقاطعة أكثر و لم 

تقم بمهمة دعوة المواطنین للمشاركة بفعالیة في بلورة السیاسة العامة للبالد، كما دعمت 
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الجریدة وبشكل واضح الحركات االحتجاجیة التي قامت بها مجموعة من الحركات منددة 

 س والتي تضاعفت فعالیتها في هذه المرحلة أكثر من سابقیها من المراحل.بترشح الرئی

 النسبة المئویة التكرار المواضیع الرئیسیة

 ٪44.53 277 النظام السیاسي القائم

 ٪25.24 157 الترشح للعهدة الرابعة

 ٪30.22 188 االنتخابات الرئاسیة

 ٪100 622 المجموع

في مضامین جریدة الخبر الیومي في الرئیسیة  ) یمثل المواضیع06الجدول رقم (

 .2014المرحلة الثالثة من االنتخابات الرئاسیة لـ 

 احتل الحصة األكبر موضوع النظام السیاسي القائمیتضح من خالل بیانات الجدول أن 

موضوع االنتخابات الرئاسیة  یلیه وحدة مسجلة، 277: ـو بتكرار یقدر ب ٪44.53بنسبة 

یلیه موضوع ترشح الرئیس لعهدة رابعة بنسبة  ثموحدة،  188و بتكرار  ٪30.22بنسبة 

 .وحدة 157بتكرار  25.24٪

ایا قضرحلة على حصیلة النظام السیاسي و في هذه المركزت الجریدة أن د من هنا نج

خاصة منه انجازات الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، الفساد، ولعبت دور الرقابة على النظام و 

نشر الالمباالة االنتخابیة و  الحملة بات الرئاسیة من خالل تجسیدعلى االنتخاثم التركیز 

مقاطعة االنتخابات من جهة هور بالحملة من جهة، و تلمیحها لموضوع بین أوساط الجم

موضوع ل كما أن الجریدة لم تولي اهتمامأخرى من خالل التركیز على دعاة المقاطعة، 

ولكن یتعلق بترشح الرئیس وال فائدة من طرح الموضوع  في هذه المرحلة كون األمرالترشح 

 لتركیز على الملف الصحي للرئیس وتحیز االدارة لصالحه،بعض ابقاء التلمیحات و 

_____________________________ 

 .190؛ مرجع سابق؛ صاالتصال و االعالم السیاسيیوسف تمار؛  ¹

 .186المرجع نفسه؛ ص ²
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من  عدیدالالتي اعتبرها ، و التي قام "جون كیري" إلى الجزائر یارةالز یتزامن هذا الطرح مع و  

رأوا أنه وقت استراتیجي لحفظ لمراقبین تدخال في شؤون الدولة و االفاعلین السیاسیین و 

المصالح االستراتیجیة للوالیات المتحدة األمریكیة، خاصة مع الشحن الذي صحب األزمة 

األخطر للرئیس األمریكي "باراك أوباما" التحدي األكبر و ت في هذه الفترة التي مثل األوكرانیة

كذا واألزمة التركیة و قبلها قضیة "تقنتورین"، و  ¹على صعید السیاسة الخارجیة األمریكیة

ومن هنا یظهر  ."الربیع العربي" الدول العربیة في إطار ما سمي بـ الحراك الذي شهدته

تبني مواقف تجعلها تبدو موازیة الجریدة حیث تحاول  تأثیر السیاق العام على األحداث

 لمراتب الصحف العالمیة و اهتماماتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات؛ مارس األزمة األوكرانیة أمریكیا: إعادة بعث الحرب الباردة؛ أسامة أبو رشید؛  ¹

 01؛ ص23:20؛ 31/05/2014 ؛www.dohainstitue.org؛ 2014
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I. .المرحلة الرابعة: بعد إعالن نتائج االنتخابات الرئاسیة 

مضامین جریدة الخبر الیومي في ) یمثل توزیع المواضیع الفرعیة في 07الجدول رقم (

 ..2014المرحلة الرابعة من االنتخابات الرئاسیة لـ 

لمالي قائمة المواضیع افي تصدر موضوع الفساد السیاسي الجدول أعاله  بیانات وضحت

 ٪33.55المطروحة في مضامین جریدة الخبر خالل مرحلة ما بعد اعالن النتائج بنسبة 

وحدة مسجلة، بینما احتل موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس "عبد العزیز  101تكرار وب

 من مجموع المواضیع المتبقیة ٪20.26بوتفلیقة" المرتبة الثانیة من حیث األهمیة بنسبة 

أي ما  ٪19.26مؤشرا داال، ثم موضوع مقاطعة االنتخابات الرئاسیة بنسبة  61بتكرار و 

مؤشرا داال،  30أي بتكرار  ٪09.96وحدة، یلیه موضوع احتكار السلطة بنسبة  58یعادل 

االحتجاجات ضد العهدة أجندة الجریدة موضوعي التغییر و  یلیه من حیث األهمیة في

، وحدة 15وبتكرار و  ٪04.98بـ اللذین قدرا لنسبة و التكرار و تساوي من حیث االرابعة بال

ات فیما یخص الملف الصحي تكرار  09أي  ٪02.99لتنزل النسبة بعدها إلى ما یقارب 

 النسبة المئوية التكرار المواضيع الفرعية المواضيع الرئيسية

 ٪33.55 101 الفساد السياسي و المالي 

 ٪0.66 02 نقد انجازات الرئيس 

 ٪09.96 30 احتكار السلطة لسياسي القائمالنظام ا

 ٪0.66 02 سيطرة المؤسسة العسكرية على زمام األمور  

 ٪04.98 15 التغيير 

 ٪02.99 09 الملف الصحي للرئيس 

 ٪04.98 15 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 ٪20.26 61 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 ٪19.26 58 المقاطعة اسيةاالنتخابات الرئ

 ٪02.65 08 الحملة االنتخابية   

 ٪100 301 المجموع 
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تكرارات، لتنتهي  08بـ  ٪02.65الحملة االنتخابیة نسبة یسجل موضوع ب للرئیس، كما

ة المؤسسة العسكریة بنسبة متطابقة سیطر یة بموضوعي نقد انجازات الرئیس و النسبة المتبق

   من بین ل نسب المواضیع الفرعیة و بتكرار الذي یمث ٪100من مجموع  ٪0.66بـ قدرت 

 وحدتین. 02

، 2014التي تخص إعالن النتائج األولیة لالنتخابات الرئاسیة حاولنا طرح هذه المرحلة و  

نتائج لكشف مدى تمسكها كوسیلة للتعرف على رأي الجریدة بعد إعالن الباعتبارها 

قد لثالث السابقة، و كما شهدناه في المراحل ا ،بمعارضة الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"

الحظنا من خالل البیانات الموضحة أعاله بقاء نفس الوتیرة تقریبا في المعالجة رغم 

اختالف بسیط في التركیز على بعض المواضیع دون غیرها، فقد حاولت الجریدة بعد 

ن فوز الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" باألغلبیة الساحقة على منافسیه الخمس التركیز إعال

ل العرض الموسع لحوادث التزویر المالي من خالى موضوع الفساد السیاسي و عل

كذا الدعم المالي الذي حظي به الرئیس المترشح لخروقات التي شملت عملیة الفرز، و او 

 تحیز اإلدارة لصالحه على غرار ما قام به وزیر العدل دون بقیة المترشحین إضافة إلى 

هو ما یعد خرقا ، و ¹"الطیب لوح" بطلبه نتائج االستحقاق قبل إعداد محاضر فرز األصوات

للقانون، كما ركزت الجریدة على موضوع المقاطعة حیث حاولت طرح اإلقبال المحتشم 

شبهت الجریدة حدث و  یأة،على صنادیق االقتراع صبیحة االقتراع رغم الظروف المه

من حیث تضخیم نسبة المشاركة، محاولة بذلك تجسید  2009برئاسیات  2014رئاسیات 

نشطوا تفلیقة و الوكالء الذین ساندوه و فكرة احتكار السلطة من طرف الرئیس عبد العزیز بو 

احي و حملته محاولة إفراز أجندة إعالمیة مواتیة لما تراه مناسبا و موالیا لخطها االفتت

 األجندة االعالمیة الدولیة.
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 النسبة المئویة التكرار  المواضیع الرئیسیة

 ٪49.83 150 النظام السیاسي القائم

 ٪28.23 85 ترشح الرئیس لعهدة رابعة

 ٪21.92 66 االنتخابات الرئاسیة

 ٪100 301 المجموع

الخبر الیومي في  ) یمثل توزیع المواضیع الرئیسیة في مضامین جریدة08الجدول رقم (

 .2014المرحلة الرابعة من االنتخابات الرئاسیة 

من خالل البیانات السابقة نرقب نیل موضوع النظام السیاسي القائم حصة األسد ضمن 

وحدة  150و بتكرار  ٪49.83أولویات أجندة جریدة الخبر من خالل تركیزها علیه بنسبة 

مؤشرا معبرا، لتبقى نسبة  85بتكرار  ٪28.23مسجلة، ثم موضوع ترشح الرئیس بنسبة 

 وحدة معبر عنها. 66و التي مثلت موضوع االنتخابات الرئاسیة بتكرار   21.92٪

في سیاق هذه المرحلة نالحظ تركیز الجریدة على موضوع النظام السیاسي والتقییمات وكذا 

 ینبع تغییر، فیمااالنتقادات الموجهة له كتعبیر عن رفض استمراریة النظام و الدعوة إلى ال

اهتمامها باالنتخابات الرئاسیة والتي من ضمنها موضوع المقاطعة ألنها أضحت رهانا 

حقیقا خالل هذه الفترة كونها تمثل السبیل األمثل لتجسید ال شرعیة النظام ما یعني عدم 

رضا الشعب الجزائري على ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، و هذا ما شكل أرق السلطة 

 مما سمته بشبح المقاطعة الذي شكل تقریبا نصف الناخبین المسجلین.

نستنتج من خالل هذه المرحلة تمسك الجریدة الشدید بمعارضتها لترشح الرئیس رغم فوزه 

 باالنتخابات وهذا ما یعطي انطباعا إیجابیا لصالحها.

 

 

_______________________________ 

 .02؛ ص19/04/2014؛ جریدة الخبر ¹
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 خالصة المراحل األربع السابقة (فترة الدراسة كاملة):

 النسبة التكرار المواضیع الفرعیة المواضیع الرئیسیة

 ٪29.82 499 الفساد السیاسي و المالي 

 ٪06.03 101 نقد انجازات الرئیس 

النظام السیاسي 

 القائم

 ٪07.83 131 احتكار السلطة

على  سیطرة المؤسسة العسكریة 

 مورزمام األ

57 03.40٪ 

 ٪04.24 71 التغییر 

 ٪09.98 167 الملف الصحي للرئیس 

الترشح للعهدة 

 الرابعة

 ٪04.54 76 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة

 ٪18.05 302 تحیز االدارة لصالح الرئیس 

 ٪07.94 133 مقاطعة االنتخابات 

 ٪08.12 136 برودة الحملة االنتخابیة االنتخابات الرئاسیة

 ٪100 1673  المجموع  

في مضامین جریدة الخبر الیومي لمرحلة ) یمثل المواضیع الفرعیة 09الجدول رقم (

 .2014االنتخابات الرئاسیة 

السیاسي خالل حظ سیطرة موضوع الفساد المالي و انطالقا من البیانات الموضحة أعاله نال

مسجلة، یلیه موضوع  وحدة 499بتكرار و  ٪29.82بنسبة  مرحلة االنتخابات الرئاسیة

، ثم موضوع وحدة 302و بتكرار  ٪18.05تحیز االدارة لصالح الرئیس المترشح بنسبة 

وحدة مسجلة، لتنتقل  167تكرار وب ٪09.98الملف الصحي للرئیس بنسبة مقدرة ب

هو ، و وحدة 136تكرار یعادل ب ٪08.12الجریدة بعدها إلى موضوع أقل أهمیة بنسبة 

بتكرار و  ٪07.94موضوع مقاطعة االنتخابات بنسبة  یلیه، خابیةموضوع الحملة االنت
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احتكار السلطة بنسبة  موضوع هووضوع أقل أهمیة بقلیل من سابقه و ، ثم موحدة 133

 ٪06.03، ثم موضوع انتقاد انجازات الرئیس بنسبة وحدة 131بتكرار یعادل  07.83٪

وع االحتجاجات ضد العهدة وحدة مسجلة، لننتقل بعده إلى موض 101بـ بتكرار یقدر 

هو موضوع التغییر ، إلى األقل منه أهمیة و وحدة 76و بتكرار  ٪04.54الرابعة بنسبة 

وحدة مسجلة، و بقي موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة كآخر  71بتكرار  ٪04.24بنسبة 

 .وحدة 57بـ و بتكرار قدر  ٪03.40اهتمامات الجریدة بنسبة 

من المراحل األربع لالنتخابات  نتائج التحلیل لكل مرحلةلوفقا  الطرحیكشف لنا هذا و 

ساد السیاسي الصدارة بنسبة تجعله یمثل احتل موضوع الف ، حیث2014الرئاسیة لـ 

، فقد استندت الجریدة خالل معالجتها للموضوع على السیاق أولویاتهااهتمامات الجریدة و 

على  ي أي المحلي منه و الدولي بناءالخارجه االنتخابات الرئاسیة الداخلي و الذي جرت فی

د السیاسي الجزائري أصبح كون المشه، و شكلت ضغطا علیهاالظروف التي أحاطت الفترة و 

بأعلى  تتحكم في األجندة السیاسیةمعرفة الجهة التي معقدا وغامضا یصعب فك شیفرته و 

ور جماعات ، ویظهر هنا دالتغییر هذه األخیرة مسألة رفضباإلضافة إلى هرم السلطة، 

من عدید الو في هذا اإلطار حاولت الجریدة كشف  ،¹األعمالالضغط وكذا أرباب المال و 

و لم  ،انتقاد مختلف االنجازات التي قام بهالتي تمیزت بها فترة حكم الرئیس و قضایا الفساد ا

 تكن مسألة ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة محل إجماع بین كبار المسؤولین في الدولة،

وزیر الداخلیة األسبق "دحو ولد و  محمد مدین"فقد تحفظ كل من مسؤول المخابرات "الفریق 

 یر شؤون البالد في عدم قدرته على تسیلفكرة بسبب الوضع الصحي للرئیس و قابلیة" على ا

 جریدة تركز على موضوع التغییرجعل ال ، وهذا ما1دولي مضطربسیاق إقلیمي و 

 صة واسعة لموضوع المقاطعة ومتابعة الملف الصحي للرئیس،والمطالبة به وكذا إعطاء ح

_____________________ 

 03صمرجع سابق؛ فتحي بولعراس؛  ¹
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 من ثم فرضهابرازها كأحد األولویات البارزة و من بین أهم المواضیع التي حاولت الجریدة او 

ترشح بعد عدم الحیاد الذي میز تعامل االدارة مع الرئیس المعلى جمهورها موضوع  

مع رفض الرئیس الفرنسي ى بعد إعالن النتائج، و تزامن هذا حتالحملة و إعالنه و أثناء 

أكد لتي تشیر إلى شغور منصب الرئیس و امن الدستور و  88د" تطبیق المادة "فرنسوا هوالن

حتى الغربي الواسع سواء االعالمي أو  في الحكم، إضافة إلى االهتمام یبقىأن الرئیس 

منها رفض السفیر األمریكي الرد على أسئلة الصحفیین حول موقف الوالیات السیاسي، 

المتحدة األمریكیة من االنتخابات الرئاسیة الجزائریة، بینما أكدت وثائق موقع "ویكیلیكس" 

لى المحافظة على الوضع أن االدارة األمریكیة ال تؤید التغییر في شمال إفریقیا بل تمیل إ

جزائر فهي تؤید بقاء نظام الحكم الحالي مادامت مصالحها محفوظة فیما یخص الالحالي، و 

في الجزائر، مع ممارسة بعض الضغوطات من حین آلخر إلجراء اصالحات استجابة 

و هذا ما جعل المراقبین ینعتون زیارة المسؤول األمریكي "جون  ،¹لدعوات التغییر الداخلیة

الحملة  موضوععن  االستراتیجیة، أمالغریبة و اقها الداخلي المتأزم باكیري" للجزائر في سی

سیاسة مقارنتها باالنتخابات الفرنسیة و ذلك بد تناولتها الجریدة بصفة مكثفة و االنتخابیة فق

الرئیس المترشح أثناء الحملة، تزامنا في الجزائر مع غیاب  المناظرة التي تستعملها فرنسا

ائه بإرسال رسائل للشعب عن طریق عن حملته وتوكیله ألشخاص ینشطونها بدله، واكتف

، أما موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة فلم تبرز الجریدة أهمیة بالغة لهذا ²االعالم الرسمي

 الموضوع كون الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" قد حصر جمیع الصالحیات بیده، والتغییرات 

 

 

 

______________________________________ 

  04المرجع نفسه، ص ¹

 موقع وكالة األنباء الجزائریة؛ رسالة رئیس الجمهوریة للشعب الجزائري بمناسبة الرئاسیات. ²
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 هذا بفضل التحالف الذي قام به مع قائدا على مستوى جهاز االستعالمات، و التي قام به

هذا التعیین الذي یعد تحالفا  أركان الجیش الفریق "قاید صالح" بتعیینه نائب وزیر الدفاع،

ترشح الرئیس أثار ، كما 1أركان الجیش على حساب جهاز المخابراتلرئاسة و دا بین اجدی

بوتفلیقة المنتهیة والیته لعهدة رابعة اهتمام الصحافة الفرنسیة وفي مقدمتها مجلة لوبوان 

التي اعتبرت هذه الخطوة تطورا الفتا للحیاة السیاسیة الجزائریة واعتبرته مؤشرا على نهایة 

میراي "وأوردت لوبوان مقاال للصحفیة .،الرؤساء من طرف المؤسسة العسكریة حقبة صناعة

، تطرقت من خالله إلى الظروف التي 2، عنونته، "الجزائر: نهایة زمن الجنراالت""دیتاي

رافقت ترشح الرئیس بوتفلیقة لوالیة جدیدة، والحظت الصحفیة في المقال تراجع  سبقت و

، للواجهة المدنیة للسلطة الفعلیة ت إلى وقت قریب المحدددور المؤسسة العسكریة التي ظل

واعتبرت الصحفیة الفرنسیة: "ترشح الرئیس بوتفلیقة هو مسرحیة، ولكنها تعبر عن حقیقة 

 ، و هذا ما عكسته جریدةارض الترشح لم یعد الطرف األقوى"مفادها أن الجیش الذي ع

ع لموضوع بصفة مشابهة للمواضیسبب عدم التعرض لالخبر من خالل معالجتها للحدث و 

 األخرى.

 

 

 

 

__________________________ 

 .07صمرجع سابق؛ إدریس شریف؛  ¹

 ؛www.boukroh.com 21:02؛ 07/03/2014عبد الوهاب بوكروح؛ العهدة الرابعة تنهي حكم الجنراالت في الجزائر؛  ²

 .22:02؛ 14/05/2014
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 النسبة المئویة التكرار المواضیع الرئیسیة

 ٪51.34 859 النظام السیاسي القائم

 ٪32.57 545 الترشح للعهدة الرابعة

 ٪16.07 269 االنتخابات الرئاسیة

 ٪100 1673 المجموع

) یمثل المواضیع الرئیسیة في مضامین جریدة الخبر الیومي في مرحلة 10الجدول رقم (

  .2014اسیة لـ االنتخابات الرئ

 
في مضامین جریدة الخبر الیومي خالل المواضیع الرئیسیة یمثل ) 01رقم ( الشكل 

 . 2014مرحلة االنتخابات الرئاسیة لـ 

الواردة في الجدول أعاله یتبین تصدر موضوع النظام السیاسي القائم صدارة  حسب البیانات

، یلیه حسب وحدة 859قدره  و بتكرار ٪51.34المواضیع الرئیسیة المطروحة بنسبة 

 545تكرار یعادل بو  ٪32.57بـ األهمیة موضوع الترشح للعهدة الرابعة بنسبة أقل مقدرة 

 وحدة مسجلة. 269و بتكرار  ٪16.07موضوع االنتخابات الرئاسیة بنسبة یلیه ثم  ،مؤشرا
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تكرار الكمي شكل موضوع النظام السیاسي القائم مركز اهتمام الجریدة و الدلیل على ذلك ال

هذا یعود إلى ل كل مرحلة من المراحل األربع والفترة محل الدراسة كاملة، و الهائل خال

مواكبة بذلك ختلف من مرحلة إلى أخرى، األجندة االعالمیة المسطرة التي ال تكاد ت

مع   حیث تزامن هذا الطرحاالهتمام البالغ الذي أولته األجندة االعالمیة الدولیة للموضوع، 

كذا فإن نوعیة المعالجة تعود بالدرجة و  منها، خارجیةالسیاسیة ضاغطة، داخلیة و ظروف ال

األولى إلى التوجه السیاسي للجریدة، و الذي ال یمكن أن تخرج علیه في طرح مجمل 

مضامینها، هذا األخیر الذي یظهر توجه الجریدة كتوجه معارض للنظام السیاسي بشكل 

 لعزیز بوتفلیقة" لعهدة رابعة بشكل خاص.عام، و لترشح الرئیس "عبد ا
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الثاني: التحلیل الكمي و الفصل 

�تجاه و الفاعلیناال الكیفي لفئتي
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 تمهید: 

أن  جریدة نحو حدث العهدة الرابعة سواءاتجاه ال من خالل هذا الفصل نرمي إلى تحدید

الفاعلین الذین اعتمدتهم خالل طرح كان هذا االتجاه مؤیدا أو معارضا أو محایدا، و 

سواء أن كانوا مؤیدین أو معارضین  لبعض الشخصیاتمن خالل توظیفها  مضامینها

للعهدة الرابعة كمحرك لمضامینها االعالمیة أثناء تغطیتها ألحداث االنتخابات الرئاسیة لـ 

لكشف عن اتجاه من خالل ا ،الحدث هذاجریدة كیفیة معالجة الللتوصل إلى ، وذاك 2014

دینامیكیة هذا التوجه خالل أربع مراحل  الجریدة النهائي حول ترشح الرئیس للعهدة الرابعة و

نه، أثناء الحملة كما حددناها في الفصل األول: قبل إعالن الرئیس الترشح، بعد إعال

هذا ما ي طرف مالت الجریدة أو انحازت، و ، و إلى أبعد إعالن النتائج األولیةاالنتخابیة، و 

 یادها.یوفر لنا الفرصة لقیاس مدى موضوعیة الجریدة في الطرح من ح
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 أوال: التحلیل الكمي و الكیفي لفئة االتجاه:

 ابعة للرئیس.من خالل هذه الفئة سنحاول بلورة اتجاه الجریدة نحو حدث العهدة الر 

I.  :ةقبل إعالن الرئیس ترشحه لعهدة رابعالمرحلة األولى 

في مضامین  فرعیة) یمثل فئة االتجاه وعناصرها حسب المواضیع ال11الجدول رقم (

 ..2014جریدة الخبر الیومي خالل المرحلة األولى من االنتخابات الرئاسیة لـ

 

     االتجاه   

  محايد       معارض   مؤيد   المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار ٪النسبة التكرار  

الفساد السياسي و  

 المالي

80  32.25 00 00 02 22.22 

 11.11 01 00 00 11.29 28 نقد انجازات الرئيس 

النظام السياسي 

 القائم

 00 00 00 00 05.24 13 احتكار السلطة

سيطرة المؤسسة  

 العسكرية

01 00.40 01 100 01 11.11 

 00 00 00 00 06.40   15 التغيير 

 44.44 04 00 00 31.85 79 الملف الصحي للرئيس 

الترشح للعهدة 

 الرابعة

االحتجاجات ضد 

 العهدة الرابعة

00 00 00 00 00 00 

تحيز االدارة لصالح  

 الرئيس

27 10.54 00 00 00 00 

االنتخابات 

 الرئاسية

 11.11 01 00 00 02.01 05 المقاطعة

 00 00 00 00 00 00 يةبرودة الحملة االنتخاب 

 100 09 100 01 100 248 المجموع 
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جریدة الخبر المؤید أو حسب البیانات التي یوضحها الجدول أعاله فیما یخص فئة اتجاه 

معارض أو محاید لترشح الرئیس لعهدة رابعة، نالحظ سیطرة االتجاه المؤید فیما یخص 

مجموعة من المواضیع، منها موضوع الفساد السیاسي الذي حاز على نسبة مقدرة 

اد ل نسبة تكالذي شكَ ثم الملف الصحي للرئیس و وحدة مسجلة،  80أي بتكرار  ٪32.25ب

اتجاها مؤیدا،  79بـ عدد اتجاهات قدر و  31.85للنسبة السابقة والمقدرة ب تكون مشابهة

اتجاها مؤیدا، لننتقل إلى  28بتكرار و  11.29قد انجازات الرئیس بنسبة یلیه موضوع ن

هو تحیز االدارة لصالح الرئیس المترشح بنسبة وع أقل أهمیة في أجندة الجریدة و موض

بتكرار ، و ٪06.40ثم موضوع التغییر بنسبة تعادل  اتجاها مؤیدا، 27و بتكرار  10.54٪

هو موضوع ع األقل أهمیة منه حسب الجریدة و اتجاها مؤیدا، و بعده الموضو  15یقدر ب

اتجاها مؤیدا، وصوال إلى موضوع مقاطعة  13و بتكرار  ٪05.24احتكار السلطة بنسبة 

اتجاه واحد مؤید بالنسبة و اتجاهات مؤیدة،  05كرار بت ٪02.01االنتخابات الرئاسیة بنسبة 

، فیما لم یحصل موضوعي ٪00.40لموضوع سیطرة المؤسسة العسكریة بنسبة 

 لعهدة الرابعة على أي اتجاه مؤید.االحتجاجات ضد ا

سوى اتجاه معارض واحد كان من نصیب موضوع سیطرة  نسَجلا االتجاه المعارض فلم أمَ 

ستحوذ على النسبة كاملة، بینما لم یحصل الذي ا المؤسسة العسكریة على الحدث االنتخابي

 بقیة المواضیع على أي اتجاه معارض.

 04أي بمعدل  ٪44.44فیما یخص االتجاه المحاید فقد نال الملف الصحي للرئیس نسبة و 

المالي بنسبة ساد السیاسي و اتجاهات محایدة، ثم في المرتبة الثانیة یأتي موضوع الف

یدین فقط، فیما تقاسم ثالثة مواضیع المرتبة الثالثة ، أي بتكرار اتجاهین محا22.22٪

رئیس، سیطرة هي موضوع انتقاد انجازات البمعدل اتجاه واحد محاید، و  ٪11.11بنسبة 

لم یحصل بقیة المواضیع ( احتكار السلطة، المؤسسة العسكریة، ومقاطعة االنتخابات، و 

االحتجاجات ضد العهدة التغییر و تحیز االدارة لصالح الرئیس، برودة الحملة االنتخابیة، 

 اتجاه محاید. ةالرابعة) على أی
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یه االتجاه المحاید ثم من خالل البیانات الواردة أعاله، یتبین سیطرة االتجاه المؤید یل

هذا دلیل على عدم موضوعیة الجریدة في الطرح الذي قدمته بخصوص ترشح المعارض و 

ك تأییدها لنقد انجازات الرئیس وكذا تأیید تهم و یظهر كذل الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"،

هذا ائم، عن طریق العرض الواسع لها و السیاسي الموجهة للنظام السیاسي القالفساد المالي و 

األمر كذلك بالنسبة لموضوع الملف نسب التي شكلت صدارة المواضیع، و ما یظهر على ال

غیر قادر على تحمل مهام  ت الجریدة فكرة أن الرئیس مریضالصحي للرئیس، فقد أید

م بحملة إعالمیة مضادة كأنها تقو تأییدها الشدید لفكرة التغییر و  أبدت الجریدةاسة، بل و الرئ

الجریدة من خالل الوتیرة تقریبا لموضوع المقاطعة، حیث تظهر  بنفسللرئیس، وكذا األمر و 

ه إلى مقاطعة دفعض تعبئة معینة على الجمهور، بل و تركیزها على موضوع المقاطعة فر 

االنتخابات الرئاسیة، عن طریق التركیز على السلبیات على حساب اإلیجابیات، كما 

مارست الجریدة إلحاحا قویا من خالل معالجتها للحدث على تحیز االدارة لصالح الرئیس 

استداللها باالستحقاقات الرئاسیة السابقة إلى أن النتائج محسومة مسبقا و المترشح في إشارة 

االیحاء عیم فكرة المقاطعة لدى الجمهور و عض الشهادات التي توحي بفساد السلطة لتدو ب

ر مرتبة على مستوى هرم السلطة، ویتماشى هذا له أنه ال جدوى من االنتخابات فاألمو 

التي تبدو معارضة للنظام بصفة عامة و شخص الرئیس عبد سیاسة الجریدة الطرح و 

حالة عدم الیقین من ترشح الرئیس من من هذا الطرح و تزا العزیز بوتفلیقة بصفة خاصة،

 أما بخصوص المعارضة فقد عارضت الجرید باتجاه واحد فقط في هذه المرحلةعدمه، 

عدم بإشارة منها إلى  الحدث االنتخابيیخص موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة على و 

أما بالنسبة لالتجاه ، دم فعالیته كون الرئیس هو األساسعجدوى دور المؤسسة العسكریة و 

الملف الصحي للرئیس تكرارات في كل من موضوع الفساد و المحاید فلم یمس سوى بعض ال

 رغم أنها كانت مؤیدة لهذین الموضوعین أكثر من محایدة، و نفس الوضع بالنسبة لكل من

سیطرة المؤسسة العسكریة، هذا األخیر الذي تساوى فیه االتجاه موضوع المقاطعة و 
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الفئة الحقیقیة المسیطرة  عدم وضوح محاید في إشارة إلى غموض الوضع و الو  المعارض

 السلطة. على مستوى هرم

    االتجاه   

  محايد        معارض   مؤيد  المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 44.44 04 100 01 55.34 137 النظام السياسي القائم

 44.44 04 00 00 42.48 106 رشح للعهدة الرابعةالت

 11.11 01 00 00 02.17 05 االنتخابات الرئاسية

 100 09 100 01 100 248 المجموع

یمثل فئة االتجاه وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة في مضامین  ) 12الجدول رقم (   

 .2014اسیة لـجریدة الخبر الیومي خالل المرحلة األولى من االنتخابات الرئ

 

اتجاه الجریدة غلب علیه طابع التأیید، ویمكننا أن من خالل الجدول المبین نستنتج أن 

عدم ، وكذا -حسب رأي الجریدة– نرجع هذا األخیر إلى هشاشة النظام السیاسي وفساده

رابعة بالرجوع إلى الملف الصحي أحقیة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بالترشح للعهدة ال

االتجاه في جمیع المواضیع مما  قد طغى هذاالثالث، و  قادات الثقیلة لحصیلة عهداتهاالنتو 

لجمهور محاولة فرض أجندة معینة على الى االنفراد بالذاتیة في الطرح و الجریدة إ ادع

 االنتخابیة لم تلتزم الحیاد إال نادرا في المرحلةبهدف توجیه الرأي العام والتأثیر علیه، و 

تتناول موضوعي االحتجاجات الیقین من ترشح الرئیس من عدمه، بینما لم  كاملة رغم عدم

كذا االنشغال بحدث لمبكر على طرح هذین الموضوعین، و نظرا للوقت ا االنتخابیة الحملةو 

في سیاق میزه شحن ضخم و شبه أزمة سیاسیة داخلیة و  الترشح من عدمه لعهدة رابعة

لجة الجریدة و كذا حیلولة الخط السیاسي دون إقلیمیة و حتى دولیة مما أثر على معا

  .االلتزام بالموضوعیة اتجاه الحدث
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 بعد اعالن ترشح الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة".المرحلة الثانیة: 

) یمثل فئة االتجاه وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة في مضامین 13الجدول رقم (

 .2014جریدة الخبر الیومي من خالل المرحلة الثانیة لالنتخابات الرئاسیة لـ

 الكرتبةاحتل المالي موضوع الفساد السیاسي و  أن البیانات الموجودة أعاله خالل یتبین من

اتجاها مؤیدا، یلیه دائما موضوع تحیز االدارة  152٪ و 33.70بنسبة تقدر باألولى 

اتجاه مؤید، ثم موضوع الملف  100٪ و بتكرار 22.17لصالح الرئیس المترشح بنسبة 

لتنتقل الجریدة  اتجاه، 63٪ و بعدد اتجاهات مؤیدة مقدرة ب13.96الصحي للرئیس بنسبة 

اتجاه مؤید، لیأتي  50٪ و بتكرار قدره 11.08لطة بنسبة بعدها إلى موضوع احتكار الس

ار، و یلیه في مرتبة تكر  30٪ بمعدل 06.65نقد انجازات الرئیس بنسبة  بعده موضوع 

     االتجاه   

  محايد  معارض  مؤيد                           المواضيع

 نسبة٪ال التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 00 00 25 06 33.70 152 الفساد السياسي و المالي 

 12.5 02 00 00 06.65 30 نقد انجازات الرئيس 

 31.25 05 08.33 02 11.08 50 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 12.50 02 66.66 16 00.44 02 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 12.50 02 00 00 04.43 20 التغيير 

 00 00 00 00 13.96 63 الصحي للرئيسالملف  

 00 00 00 00 05.54 25 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 31.25 05 00 00 22.17 100 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 00 00 00 00 01.33 06 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 00 00 00 00 00.66 03 الحملة االنتخابية 

 100 16 100 24 100 451 مجموعال 



طبیقیة:                                                    التحلیل الكمي و الكیفي للفئاتالدراسة الت  

 

[159] 

 

اتجاها مؤیدا،  25تكرار و  05.54ضد العهدة الرابعة بنسبة االحتجاجات  الحقة موضوع

تجاها مؤیدا، و بعده موضوع ا 20أي ما یقارب  ٪04.43موضوع التغییر بنسبة  یأتي ثم

وصوال إلى موضوع الحملة االنتخابیة اتجاهات مؤیدة،  06أي  ٪01.33المقاطعة بنسبة 

اتجاهات مؤیدة، لیعبر موضوع سیطرة المؤسسة  03أي  ٪00.66الذي شكل نسبة 

 أي اتجاھین مؤیدین فقط.  ٪00.44العسكریة في األخیر عن آخر اهتمامات الجریدة بنسبة 

النسبة لالتجاه المعارض فقد تحصل موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة على نسبة أما ب

٪ بالنسبة 25٪ أي ما یشكل األغلبیة الساحقة من بین المواضیع المطروحة، ثم 66.66

وع احتكار السلطة فقط، ثم موض مؤشرات 06بتكرار و لموضوع الفساد المالي و السیاسي، 

تجاهین معارضین، فیما لم ینل بقیة المواضیع أي بتكرار لم یتجاوز ا٪ و 08.33بنسبة 

 معارض. اتجاه

فیما یخص االتجاه المحاید فقد حاز موضوعي احتكار السلطة و تحیز االدارة لصالح 

اتجاهات محایدة لكل موضوع، فیما تساوى كل   05بتكرار  ٪31.25الرئیس على نسبة

 ٪12.50ة العسكریة في نسبة سیطرة المؤسسع نقد انجازات الرئیس، التغییر و من موضو 

لم یحصل جاوز اتجاهین في كل موضوع، و من مجموع االتجاهات المحایدة بتكرار لم یت

 بقیة المواضیع على أي اتجاه محاید.

نها أهمیة من سابقتها، كو أن هذه المرحلة تعد أكثر كثافة و من هنا نستطیع التعقیب على و 

هو إعالن الرئیس "عبد بوقوع المحظور و  تمیزت  كشفت ضبابیة الموقفأزالت الستار و 

تنحاز إلى تأیید قضایا الفساد  ترشحه لعهدة رابعة، ما جعل الجریدةفي العزیز بوتفلیقة" 

ألمر بالجریدة إلى تسلیط تعیشها الجزائر، كما استدعى اوالفوضى العامة التي عاشتها  و 

كون الرئیس عاجز تماما بشكل أكثر كثافة من سابقه على الملف الصحي للرئیس الضوء و 

خصت الح الرئیس بدلیل قبول االدارة و عن أداء مهامه، و حاولت كشف تحیز االدارة لص

ور شهادة طبیة من أطباء المجلس الدستوري لملف ترشح الرئیس رغم الزامیة حضهنا 

ن شهادة أن الرئیس لجأ إلى مستشفى عسكري أجنبي "فال دوغراس" للبحث عمحلفین و 
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خرقا للقانون، كما یالحظ رت هذا دوسا على مؤسسات الدولة و اعتبدة الرابعة، و تأهیل للعه

ارتفاعها في االتجاه المؤید أكثر منه انجازات الرئیس في هذه المرحلة و ارتفاع نسبة انتقاد 

لى أن الجریدة قامت بشكل مباشر ودون تستر بنقد انجازات الرئیس المحاید، كدلیل ع

ام، كما یالحظ هنا في هذه المرحلة تأییدها لموضوع التغییر أكثر النظام السیاسي بشكل عو 

لمضامینها استندت إلى  حسب التحلیلزاد عن حده، وألنها و  لمقاطعة كون األمرمنه ا

هذا لنتائج سوف تكون محسومة لصالحه و أن این یرون أن ترشح الرئیس فوز له، و أولئك الذ

ق الرئاسیات" في أحد ا الجریدة "بوتفلیقة یغلأو كما سمته ،ما یعني أنه ال مجال للتحسن

لم تول الجریدة اهتماما كبیرا بموضوع و  مر احتكارا للسلطةرأت في هذا األمضامینها، و 

ولهذا  ،ال مكانتهامور و كأنها ال تؤمن بسیطرتها و سیطرة المؤسسة العسكریة على زمام األ

لحیاد إال في مواطن قلیلة جدا یمكن بینما لم تبد اأدرجتها في إطار االتجاهات المعارضة، 

 . إجمالها في بعض االتجاهات المعدودة

    االتجاه   

  محايد        معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 68.75 11 100 24 56.31 254 النظام السياسي القائم

 31.25 05 00 00 41.68 188 الترشح للعهدة الرابعة

 00 00 00 00 01.99 09 االنتخابات الرئاسية

 100 16 100 24 100 451 المجموع

في مضامین  المواضیع الرئیسیةفئة االتجاه وعناصرها حسب ) یمثل 14الجدول رقم (

 ..2014من خالل المرحلة الثانیة لالنتخابات الرئاسیة لـ جریدة الخبر الیومي

ل نالحظ أن أكبر نسبة من االتجاه المؤید للمواضیع المطروحة كان من من خالل الجدو 

اتجاها مؤیدا، مقابل  254بتكرار  ٪56.31نصیب موضوع النظام السیاسي القائم بنسبة 

تكرارا لالتجاه المحاید، فیما احتل موضوع  11تكرارا فقط بالنسبة لالتجاه المعارض، و  24
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 05اتجاها مؤیدا مقابل  188بتكرار قدره  ٪41.68بنسبة العهدة الرابعة المرتبة الثانیة 

اتجاهات مؤیدة و ال  09بتكرار  ٪01.99اتجاهات معارضة و ال اتجاه معارض، ثم نسبة 

 وجود ألي تكرار معارض أو محاید على حد سواء.

الجدول المبین أعاله یمكن أن نستنتج توجه الجریدة نحو حدث العهدة  بیانات من خالل

اه المؤید لنقد النظام على االتج الل تركیزهاالعزیز بوتفلیقة" من خ للرئیس "عبد الرابعة

حظه من اختالف حول ارتفاع ، رغم ما نالحصیلة الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"السیاسي و 

من هنا محاید مقارنة باالتجاه المؤید، و نسبة الحیاد، رغم نقص عدد التكرارات في االتجاه ال

الترشح للعهدة الرابعة جوهر اهتمامها و  یدة من موضوعي النظام السیاسيفقد جعلت الجر 

حتى ، والظروف السیاسیة االقلیمیة والدولیة و ف الذي طبع هذه المرحلةنظرا لالختال

كذا الحراك إضافة إلى تصاعد صدى المعارضة ودعاة المقاطعة، و  المحلیة الموازیة،

المنددة بالعهدة الرابعة للرئیس في هذه الفترة و حركات التي نشطت االجتماعي الممثل في ال

ومنها الداعیة إلى تغییر النظام، كما أبدت الجریدة تعاطفا كبیرا مع هذه االحتجاجات من 

خالل التأیید المطلق لها من خالل مضامینها، و كذا مواكبتها لألجندة االعالمیة الدولیة 

 من هنا فقدو شح الرئیس بصفة خاصة، التي أبدت اهتماما واضحا بالحدث الرئاسي و بتر 

 االنحیاز لجانب المعارضة في هذه المرحلة أیضا.اتسمت الجریدة بعدم الموضوعیة و 
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II.  :أثناء الحملة االنتخابیة.المرحلة الثالثة 

مضامین  في المواضیع الفرعیةفئة االتجاه وعناصرها حسب ) یمثل 15الجدول رقم (

 ..2014من خالل المرحلة الثالثة لالنتخابات الرئاسیة لـ جریدة الخبر الیومي 

یطرة االتجاه المؤید بصفة تكاد أعاله نالحظ س انطالقا من البیانات الجدول الموضحة

تكون مطلقة ثم االتجاه المحاید لیبقى االتجاه المعارض آخر اتجاهات الجریدة، أما عن 

و بتكرار  ٪26.48المالي بنسبة كالعادة موضوع الفساد السیاسي و  المواضیع فقد سیطر

 122رارأي بتك 21.25اتجاها مؤیدا، ثم موضوع برودة الحملة االنتخابیة بنسبة  152

تقدر ا و یلیه موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس بنسبة أقل من سابقتهاتجاها مؤیدا، 

یتبعه في مرتبة الحقة و اتجاها مؤیدا لهذا الموضوع،  108تمثل تكرار و  ٪18.81بـ

     االتجاه   

  محايد  معارض  مؤيد                           المواضيع

 النسبة٪ التكرار نسبة٪ال التكرار النسبة٪ التكرار  

 17.64 06 00 00 26.48 152 الفساد السياسي و المالي 

 08.82 03 00 00 05.92 34 نقد انجازات الرئيس 

 02.94 01 00 00 05.22 30 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 29.41 10 .85.71 12 01.74 10 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 00 00 00 00 03.31 19 التغيير 

 05.88 02 00 00 01.74 10 الملف الصحي للرئيس 

 05.88 02. 00 00 05.92 34 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 2.94 01 00 00 18.81 108 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 17.64 06 14.28 02 09.58 55 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 08.82 03 00 00 21.25 122 بيةالحملة االنتخا   

 100 34 100 14 100 574 المجموع 
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اتجاها مؤیدا، لیتساوى بعد ذلك  55أي ما یعادل تكرار  ٪09.58موضوع المقاطعة بنسبة 

أي  ٪05.92نقد انجازات الرئیس بنسبة اجات ضد العهدة الرابعة و االحتج كل من موضوع

 30بتكرار  ٪05.22موضوع احتكار السلطة بنسبة  جاها مؤیدا، ثم یلیهات 34بما یقارب 

یأتي اتجاها مؤیدا، ثم  19أي  ٪03.31اتجاها مؤیدا، لینال موضوع التغییر حصته بنسبة 

سیطرة المؤسسة العسكریة على زمام  موضوعالملف الصحي للرئیس، و  كل من موضوع

 اتجاهات مؤیدة فقط. 10أي  01.74األمور بنسبة 

ا عن االتجاه المعارض فقد سجل موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة المرتبة األولى أمَ 

اتجاها معارضا، ثم موضوع المقاطعة بتكرار أقل  12و بتكرار ال یتجاوز  ٪85.71بنسبة 

فیما لم یحص بقیة المواضیع على  ٪14.28عارضین بنسبة بكثیر و المقدر باتجاهین م

 أي اتجاه معارض.

المرتبة الثانیة بعد االتجاه المؤید، و قد طغى موضوع  احتلالذي االتجاه المحاید  كما نجد

 10 بـعلى مجموع تكرارات االتجاهات المحایدة  ٪29.41سیطرة المؤسسة العسكریة 

موضوع مقاطعة االنتخابات بتكرار لمالي والسیاسي و موضوع الفساد ا تكرارات مسجلة، ثم

خرین من حیث الحیاد في االتجاه ، لیأتي بعدها تساوي موضوعین آاتجاهات محایدة 06

اتجاهات  03و بتكرار قدره  ٪08.82الحملة االنتخابیة بنسبةو هما نقد انجازات الرئیس و 

ریدة األهمیة في أجندة الجمحایدة، لنصل بعدها إلى موضوعین آخرین متساویین من حیث 

بتكرار و  ٪05.88االحتجاجات ضد العهدة الرابعة بنسبة و هما الملف الصحي للرئیس و 

د و یمثل كل من بتكرار اتجاه وحید محای ٪02.94اتجاهین محایدین فقط، ثم نسبة 

 تحیز االدارة لصالح الرئیس.موضوع احتكار السلطة وموضوع 

نات المتوصل إلیها من خالل الجدول یمكن القول أن الجریدة البیاوانطالقا من هذه النسب و 

في هذه المرحلة أیضا لم تلتزم الحیاد رغم ارتفاع نسبة هذا األخیر مقارنة بالمرحلتین 

السابقتین إال أنه ارتفاع ال یعتد به، ألن االتجاه المؤید كان المسیطر بجدارة في أغلب 

السابق  النصیب الوافر، كون الجریدة أبدت كما فيالمواضیع أما االتجاه المعارض فلم ینل 
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كانت مع موضوع الفساد  البدایةن یكون معارضا للنظام و تأییدها لكل ما من شأنه أ

حیث حاولت جریدة الخبر من خالل معالجتها للحملة االنتخابیة توجیه  ،الماليالسیاسي و 

یرة إلى عملیات التزویر التي رأي الجمهور لقضایا الفساد التي ارتكبها النظام الحاكم مش

الل التركیز على موضوع تبین ذلك من خو  من المراحل میزت هذه المرحلة عن غیرها

ا عن سیرورة الحملة لصالح الرئیس المترشح، كما أبدت الجریدة عدم رضاه انحیاز اإلدارة

كذا ي عملیات مناظرة بین المترشحین و وصفتها بالباردة كونها لم تشمل أاالنتخابیة و 

أكثر ما جعلها تبدو على هذا النحو هو بیة الذي وصفته بمجرد استنساخ، و البرامج االنتخا

توكیله شخصیات أخرى بالقیام ح عن مجریات الحملة االنتخابیة و غیاب الرئیس المترش

نظرا لما أفرزته خطاباتهم من  ذین وصفتهم الجریدة بغیر األكفاءبالحملة بدله، هؤالء ال

ثارها بسقطاته األزمة التي ألوزیر األول "عبد المالك سالل" و (خاصة ا لشعباستیاء وسط ا

كذا منع العدید من ارمة مع معارضي العهدة الرابعة، و عاللغویة التي أدت إلى مواجهات 

حتجاجات كذا اال/ و التجمعات التي كانت لصالح الرئیس المترشح في العدید من الوالیات)

یعود سبب هذا الطرح إلى تزامن الحملة االنتخابیة الجزائریة  ربماالتي عمت ربوع الوطن، و 

مع الحملة االنتخابیة الفرنسیة التي تمتاز بخصائص تجعلها تبدو في القمة، و تزامنا مع 

الوضع األمني لوالیة غردایة و الصراعات الطائفیة التي شهدتها، و غیاب السلطة عن 

 2009ا میز هذه الحملة عن سابقتها سنة المشهد و عجزها عن تدارك الوضع، و أكثر م

و التي رأت الجریدة أنها تكاد تكون مطابقة لها هو غیاب مترشح ذو وزن ثقیل خاصة مع 

إلى التركیز على موضوع مقاطعة  ةغیاب الرئیس المترشح عن الحملة، ما دفع الجرید

ن النتائج محسومة لصالح ألنها رأت أ، و االنتخابات في هذه المرحلة أكثر من سابقتها

یان سلطویة النظام هذا ما یبرر تركیزها على موضوع احتكار السلطة لتبالرئیس و 

یس أن الجریدة قللت التركیز على الملف الصحي للرئالمالحظ في هذه الفترة واستبداده، و 

صلت لم تعد له أهمیته مقارنة بالمراحل السابقة، و كذا تواكونه صار مكشوفا أمام الشعب و 
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نفس وتیرة االهتمام بموضوع سیطرة المؤسسة العسكریة، رغم ارتفاع نسبة الحیاد في هذه 

 الفترة إال أن االتجاه المعرض ظل المسیطر على هذا الموضوع.

    االتجاه   

  محايد        معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 58.82 20 85.71 12 42.68 245 نظام السياسي القائمال

 14.70 05 00 00 26.48 152 الترشح للعهدة الرابعة

 26.47 09 14.28 02 30.83 177 االنتخابات الرئاسية

 100 34 100 14 100 574 المجموع

) یمثل فئة االتجاه وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة في مضامین 16الجدول رقم (

 .2014الخبر الیومي من خالل المرحلة الثالثة لالنتخابات الرئاسیة لـ جریدة

انطالقا مما سبق نالحظ محافظة موضوع النظام السیاسي القائم على المرتبة األولى في 

اتجاها محایدا  20اتجاها مؤیدا یقابله  245و بتكرار  ٪42.68هذه المرحلة أیضا بنسبة 

 177بتكرار  ٪30.83نتخابات الرئاسیة بنسبة اتجاها معارضا، ثم موضوع اال 12و 

اتجاهات محایدة و اتجاهین معارضین،  و أخیرا موضوع ترشح  09اتجاها مؤیدا، مقابل 

اتجاهات محایدة  05اتجاها مؤیدا و  152بتكرار  ٪26.48الرئیس لعهدة رابعة بنسبة 

 دون ورود أي اتجاه معارض.

التأثیر على  فيقدرتها و من حیث حساسیتها التي تعد األهم المرحلة و في سیاق هذه 

یید االنتقادات تأحازت إلى معارضة النظام الحالي و انمهور، تبنت الجریدة عدم الحیاد و الج

طلوبة إال من خالل بعض الوقفات والتي تلتزم الموضوعیة الم الموجهة في حقه، حیث لم

على ما یبدو خالل –دة حیادها، فقد حاولت الجریتعد غیر كافیة إلثبات موضوعیتها و 

وكالئه امتد هذا التشویه حتى إلى تشویه صورة الرئیس المترشح و  -یةمرحلة الحملة االنتخاب

ساعیة من خالل ذلك إلى ابراز مفاسد النظام الحاكم  ،الذین قاموا بتنشیط الحملة االنتخابیة
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ة االنتخابات و سلطویته، بل و األكثر من ذلك محاولة تعبئة الجمهور ضمن إطار مقاطع

اتجاهها السیاسي طیرا یتماشى مع خطها االفتتاحي و من خالل تأطیرها للحملة االنتخابیة تأ

لم تدخر ضا للنظام السیاسي السائد عامة والرئیس المترشح بشكل خاص، و الذي یبدو معار 

أي مجهود النتقاد كل صغیرة و كبیرة من خطوات مدراء الحملة االنتخابیة للرئیس "عبد 

 عزیز بوتفلیقة".ال
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III.  :بعد إعالن نتائج االنتخابات.المرحلة الرابعة 

عناصرها حسب المواضیع الفرعیة مضامین جریدة ) یمثل فئة االتجاه و 17الجدول رقم (

 ..2014الخبر الیومي من المرحلة الرابعة لالنتخابات الرئاسیة لـ

ن نسبة التأیید للفساد السیاسي طغیا الموضحة أعاله الجدول بیانات یتضح من خالل

 100بـمن مجموع نسب تأیید المواضیع المطروحة و بتكرار یقدر  %37.31 نسبةالمالي بو 

اتجاه مؤید و بنسبة  61بـتحیز االدارة لصالح الرئیس اتجاه مؤید، یلیه حسب األهمیة 

نصیب موضوع المقاطعة الذي حاز ، و بالنسبة للمرتبة الموالیة فكانت من  ٪ 22.76

اتجاها مؤیدا، أما موضوع احتكار السلطة فقد نال نسبة  40، أي ٪ 14.92نسبة  على

     االتجاه   

  محايد  معارض  مؤيد                           المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 03.22 01 00 00 37.31 100 الفساد السياسي و المالي 

 03.22 01 00 00 0.37 01 قد انجازات الرئيسن 

 06.45 02 00 00 10.44 28 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 00 00 100 02 00 00 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 16.12 05 00 00 03.73 10 التغيير 

 00 00 00 00 03.35 09 الملف الصحي للرئيس 

 12.90 04 00 00 04.10 11 ضد العهدة الرابعةاالحتجاجات  الترشح للعهدة الرابعة

 00 00 00 00 22.76 61 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 58.06 18 00 00 14.92 40 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 00 00 00 00 02.98 08 الحملة االنتخابية    

 100 31 100 02 100 268 المجموع 
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مؤیدا، ثم موضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة بنسبة اتجاها  28و بتكرار  ٪ 10.44

و بتكرار یقدر  ٪3.73اتجاها مؤیدا، یلیه موضوع التغییر بنسبة  11و بتكرار  04.10٪

اتجاهات مؤیدة، فیما یخص الملف الصحي للرئیس فلم یحصل سوى على  10ب

موضوع هو و  إلى الموضوع األقل أهمیة منه اتجاهات مؤیدة، وصوال 09بـو  03.35٪

اتجاهات مؤیدة، وآخر موضوع لم یحز  08، ممثال بـ ٪02.98الحملة االنتخابیة بنسبة 

 و اتجاه وحید مؤید یخص موضوع نقد انجازات الرئیس. ٪ 0.37على اهتمام بنسبة 

المؤسسة العسكریة بنسبة مطلقة  فلم یشمل سوى موضوع سیطرةأما االتجاه المعارض 

أكثر موضوع مثل االتجاه المحاید مقارنة ببقیة المواضیع واتجاهین معارضین فقط، و 

اتجاها محایدا، ثم موضوع التغییر  18تكرار تمثل في و  ٪58.06بـ الفرعیة بنسبة قدرت 

 اتجاهات، وصوال إلى موضوع االحتجاجات ضد العهدة 05تكرار و  ٪16.12بنسبة 

تكار السلطة بنسبة اتجاهات، یلیه اح 04تكرار و  12.90الرابعة الذي قدر بنسبة 

موضوعي الفساد المالي والسیاسي  باتجاهین اثنین مؤیدین، لیتساوى في األخیرو  06.45٪

أي اتجاهین  ٪03.22انتقاد انجازات الرئیس في المرتبة األقل اهتماما لدى الجریدة بنسبة و 

 محایدین فقط.

ما  انحیازها لكلیدة و المؤید على الجر الترتیب یتضح لنا سیطرة االتجاه  و تماشیا مع هذا

هذا ما ألحرى الفائز في االنتخابات، و االرئیس المترشح أو بمن شأنه أن یكون ضد النظام و 

نتخابات الرئاسیة التي فاز فیها الرئیس هي إعالن النتائج األولیة لالة و یمیز هذه المرحل

حسب ما أعلنه  ٪81.53المقدرة بنسبة ز بوتفلیقة" باألغلبیة الساحقة و السابق "عبد العزی

 من هنا اتضح اعتراض الجریدة على نتائج االنتخاباتو ، 1وزیر الداخلیة "الطیب بلعیز"

__________________________________ 

 .03؛ ص7408 ؛ العددجریدة الخبر ¹
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ي وصفتها هي النسبة التو  ٪51.70التي نعتت بالمزَورة، حیث بلغت نسبة المشاركة  

وع تحیز االدارة لصالح الرئیس، ألحت الجریدة على موض بالمضخمة، و في سیاق آخر

، تنفیذ وعودهامبینة بذلك أن أحزاب المقاطعة نجحت في  ،كذا على موضوع المقاطعةو 

أن السلطة ة التي رأت الجریدة أنها مضخمة وغیر حقیقیة و یبدو ذلك على نسبة المشاركو 

قصدت بها حاشیة الرئیس التي ترید یز سلطتها على الحكم، و كتها لتركهي من فبر 

استمراریة النظام لحمایة مصالحها مبینة أن السلطة ال تتألم مهما كانت نسبة المشاركة  

الحملة لموضوع السلطوي، بینما لم تعط األولویة  الحقیقیة متدنیة كدلیل على فساد النظام

لنتائج أعلنت، كما لم تركز على موضوع انتقاد و ا االنتخابیة نظرا ألن األمر فصل فیه

و هو أثناء الحملة االنتخابیة، انجازات الرئیس كون هذا الطرح لم یجد في وقت الذروة 

خلق مما الحظناه كذلك أثناء تحلیلنا لمضمون المواد االعالمیة لجریدة الخبر هو محاولة و 

ت الجریدة أن المشاركة الضعیفة ار نسبة المقاطعة، حیث أشتوازن بین نسبة فوز الرئیس و 

 قللت من فوز بوتفلیقة.

حسب المواضیع الرئیسیة في مضامین  ) یمثل فئة االتجاه وعناصرها18رقم ( الجدول

 .2014جریدة الخبر الیومي خالل المرحلة الرابعة لالنتخابات الرئاسیة لـ

    االتجاه   

  محايد        معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 29.03 09 100 02 51.86 139 النظام السياسي القائم

 12.90 04 00 00 30.22 81 الترشح للعهدة الرابعة

 58.06 18 00 00 17.91 48 االنتخابات الرئاسية

 100 31 100 02 100 268 المجموع
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م السیاسي القائم تماشیا مع البیانات المطروحة في الجدول نالحظ احتالل موضوع النظا

اتجاها مؤیدا للمواضیع المطروحة في هذا الموضوع  139بتكرار  ٪51.86للصدارة بنسبة 

اتجاهات محایدة، ثم موضوع ترشح الرئیس لعهدة رابعة  09مقابل اتجاهین معارضین و 

اتجاهات محایدة و ال اتجاه معارض  04اتجاها مؤیدا مقابل  81بتكرار  ٪30.22بنسبة 

اتجاها مؤیدا و  48بتكرار  ٪17.91أخیرا موضوع االنتخابات الرئاسیة بنسبة یذكر، و 

 اتجاها محایدا و ال اتجاه معارض. 18

أن جریدة الخبر في هذه المرحلة  الجدول الذي یلیهنالحظ من خالل التحلیل السابق و 

ت لتبیان عدم شفافیة االنتخابا صعدت من تركیزها على موضوع الفساد السیاسي خاصة،

كذا تأییدها لتضخیم نسبة المشاركة، و أعلنت ة النتائج المعلن عنها و عدم مصداقیو 

هذا خالل التشكیك في صحة االقتراع، و معارضتها لفوز الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"، من 

العهدة الرابعة ما یمیز هذه المرحلة عن سابقتها ألننا هنا نقیس تأییدها أو معارضتها للفوز ب

رشح فقط، و من هنا یتبین لنا محاولة الجریدة مجاراة السیاق العام الذي تجري و لیس الت

فیه األحداث و تأثرها بالسیاق السیاسي الداخلي الخاص بالحراك الشعبي و الغضب و 

االعتراضات التي أبداها دعاة المقاطعة و حتى المترشحون للرئاسیات و طغى على 

 ذي جعلت منه نصب أجندتها االعالمیة.معالجتها االتجاه المعارض للنظام ال
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 المراحل األربع السابقة: (فترة الدراسة كاملة).خالصة 

في مضامین جریدة الخبر  الفئات الفرعیةحسب  فئة االتجاه) یمثل 19الجدول رقم (

 .2014لالنتخابات الرئاسیة لـ خالل الفترة كاملةمن  الیومي

من خالل الجدول العام الذي یشمل المراحل األربع للدراسة، أي مرحلة الدراسة كاملة 

المحاید، ومثل موضوع نة باالتجاهین المعارض و حقة مقار یتضح تأیید الجریدة بصفة سا

اتجاها مؤیدا،  484تكرار وب ٪31.40السیاسي جوهر اهتمام الجریدة بنسبة الفساد المالي و 

اتجاها مؤیدا،  296 بتكرار أي ٪19.20یلیه موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس بنسبة 

اتجاها مؤیدا،  161ب تكرار مقدروب ٪10.44ثم موضوع الملف الصحي للرئیس بنسبة 

نسبة ا مؤیدا و اتجاه 133یلیه من حیث األهمیة موضوع برودة الحملة االنتخابیة بتكرار 

     االتجاه   

  محايد  معارض  مؤيد                           المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 09.78 09 14.63 06 31.40 484 الفساد السياسي و المالي 

 07.60 07 00 00 06.03 93 نقد انجازات الرئيس 

 08.69 08 04.87 02 07.85 121 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 14.13 13 75.60 31 0.84 13 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 07.60 07 00 00 04.15 64 التغيير 

 06.52 06 00 00 10.44 161 الملف الصحي للرئيس 

 06.52 06 00 00 04.54 70 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة لترشح للعهدة الرابعةا

 06.52 06 00 00 19.20 296 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 29.34 27 04.87 02 06.87 106 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 03.26 03 00 00 08.63 133 برودة الحملة االنتخابية 

 100 92 100 41 100 1541 المجموع 
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اتجاها  121تكرار وب ٪07.85، لنصل إلى موضوع احتكار السلطة بنسبة 08.63٪

موضوع  یلیهاتجاها مؤیدا،  106تكرار بو  ٪06.87مؤیدا، ثم موضوع المقاطعة بنسبة 

اتجاها مؤیدا، وصوال إلى موضوع  93أي بمعدل  ٪06.03زات الرئیس نسبة انتقاد انجا

اتجاها مؤیدا،  70أي ما یساوي  ٪04.54االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الذي بلغ نسبة 

اتجاها مؤیدا، لیبقى موضوع  64و بتكرار قدر ب ٪04.15ثم موضوع التغییر بنسبة 

تكرارا من مجموع  13و ٪00.84جریدة بنسبة سیطرة المؤسسة العسكریة كآخر اهتمامات ال

 االتجاهات المؤیدة.

جد قلیلة مقارنة باالتجاه السابق ا االتجاه المعارض فلم یشكل سوى أربع مواضیع بنسب أمَ 

اتجاها  31بتكرار  ٪75.60موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة بنسبة  وتتمثل في

اتجاهات  06بمجموع  ٪14.63بـ ة السیاسي بنسبرضا، یلیه موضوع الفساد المالي و معا

ل من موضوع ك في والتي اشتركت هذه االخیرة ٪04.87معارضة، فیما شكلت نسبة 

باقي  للم یحصة بمجموع اتجاهین معارضین فقط، و المقاطعاحتكار السلطة و موضوع 

 المواضیع الفرعیة على أي اتجاه معارض.

اتجاها  27بـ ٪29.34عة نسبة ل موضوع المقاطاالتجاه المحاید فقد شكَ  بخصفیما 

اتجاها  13بمجموع  ٪14.13محایدا، ثم موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة بنسبة 

اتجاهات  09بتكرار و  ٪09.78السیاسي بنسبة یدا، یلیه موضوع الفساد المالي و محا

ت محایدة، اتجاها 08بتكرار  ٪08.69محایدة، لنصل إلى موضوع احتكار السلطة بنسبة 

اتجاهات  07ما یعادل  ٪07.60نقد انجازات الرئیس بنسبةعي التغییر و یلیه موضو 

الملف الصحي للرئیس، واالحتجاجات ضد العهدة  محایدة، فیما تقاسم كل من موضوع

اتجاهات  06بمجموع  ٪06.52تحیز االدارة لصالح الرئیس نفس المرتبة بنسبة الرابعة و 

ة آخر موضوع من حیث الحیاد بنسبة محایدة، لیبقى موضوع برودة الحملة االنتخابی

 اتجاهات محایدة فقط. 03ما یعادل  03.26٪
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هذا الترتیب من حیث النسب الذي هو ترتیب حسب األولویة التي أعطتها  إلىاستنادا و 

ة، نستنتج العدید من المالحظات الجریدة لكل موضوع على حدى خالل فترة الدراسة كامل

في كل مرحلة من المراحل األربع كون الجریدة حافظت  ال تختلف عما تطرقنا إلیهوالتي 

و في هذا السیاق یمكن على نفس الوتیرة تقریبا في معالجتها للمواضیع الفرعیة المعروضة، 

القول أن الجریدة ركزت إلى حد بعید على االتجاه المؤید بصفة تكاد تكون مطلقة إذا ما 

محور اهتمام  الماليو  الفساد السیاسيل موضوع ، حیث شكَ قارناها باالتجاهین اآلخرین

جریدة الخبر، خالل مختلف المراحل، حاولت الجریدة من خالل هذا التركیز ترسیخ صورة 

السیاسي، كما أعربت الجریدة عن تأییدها ئ حول قضایا الفساد المالي و ذهنیة لدى القار 

التي قامت بها  لموضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس عن طریق التطرق لمختلف الخروقات

حملة االنتخابیة، وحتى أثناء عملیات االدارة سواء قبل إعالن الرئیس ترشحه، بعده، أثناء ال

منشطي على كل ما یخص الرئیس المترشح و  قامت الجریدة على التركیزاالقتراع والفرز، و 

رة تاصحي للرئیس فتارة تصفه بالمعاق و حملته االنتخابیة، خاصة منها ما شمل الملف ال

لتركیز على هذا الملف المقعد، و كان اأخرى بالمریض وأخرى بالعجوز ومرات بالعلیل و 

قدرته على إدارة  بعد إعالن الترشح لتبیان ال شرعیة ترشحه مبرزة بذلك عدمخاصة قبل و 

اعتبرت ترشح الرئیس لعهدة رابعة تجاوزا، رغم تناقص التعرض لهذا شؤون البالد، و 

لتالیة لهذه المرحلة، كما نال موضوع انتقاد انجازات الرئیس الحظ الموضوع في المراحل ا

خاصة  الوافر من االتجاهات المؤیدة، فقد محورت الجریدة طرحها في كثیر من األحیان

التقییم السلبي لحصیلة الرئیس خالل عهداته الثالث د إعالن الترشح حول االنتقادات و بع

د هذه المرحلة، بینما احتلت مواضیع أخرى خالل السابقة، وتناقص هذا الطرح تدریجیا بع

المراحل المتقدمة اهتماما خاصا منها موضوع الحملة االنتخابیة الذي تطرقت له الجریدة 

الخلل الذي شهدته الحملة بصفة مطلقة خاصة أثناء الحملة االنتخابیة، محاولة بذلك ابراز 

لمترشحین الباقین إلى الصراعات ا انصرافما میزها غیاب المترشح الرئیس، و أهم حسبها و 

التقاتل فیما بینهم، كما تبین من هذا الطرح أن الجریدة ساندت إلى حد بعید ما نادى به و 
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تنحاز إلى جانب الكثیرون فیما یخص أن النتائج محسومة مسبقا لصالح الرئیس، ما جعلها 

أهمیة كبیرة محاولة  قد أولت موضوع المقاطعةالتغییر أحیانا والمقاطعة أحیانا أخرى، و 

اللجوء إلى خیار المقاطعة كون لى العزوف عن المشاركة و بذلك دفع الجمهور القارئ إ

لم الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"، و أصبح مشلوال منذ ترشح  -حسبها–الطریق إلى التغییر 

ن ضمن آخر أولویات ینل موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة اهتماما واسعا حیث كا

طغى علیه االتجاه المعارض ألن الجریدة بینت في أكثر من فرصة أن ة، بل و الجرید

 أن المؤسسة العسكریة هي جزء یطر على زمام األمور في البالد و الرئیس هو الوحید المس

 .فقط و لم تعد الكل كما عهدناها في فترات سابقة 

في مضامین الفئات الرئیسیة االتجاه وعناصرها حسب  فئة) یمثل 20الجدول رقم (

 .2014لالنتخابات الرئاسیة لـ خالل الفترة كاملةجریدة الخبر الیومي من 

 

 

 

 

 

    االتجاه   

  محايد        معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪بةالنس التكرار ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 47.82 44 95.12 39 50.29 775 النظام السياسي القائم

 19.56 18 00 00 34.19 527 الترشح للعهدة الرابعة

 32.60 30 04.87 02 15.50 239 االنتخابات الرئاسية

 100 92 100 41 100 1541 المجموع
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في مضامین حسب المواضیع الرئیسیة وعناصرها  ) تبین فئة االتجاه02رقم (الشكل 

 .2014االنتخابات الرئاسیة لـجریدة الخبر الیومي من خالل فترة 

اتجاها  775بتكرار  ٪50.29أن النسبة الغالبة و المقدرة بمما سبق یمكن التوصل إلى 

 44اتجاها معارضا و  39مؤیدا كانت من نصیب موضوع النظام السیاسي القائم مقابل 

اها اتج 775بتكرار  ٪34.19اتجاها محایدا، ثم موضوع ترشح الرئیس لعهدة رابعة بنسبة 

اتجاها محایدا و ال اتجاه معارض، یلیه موضوع االنتخابات الرئاسیة  18مؤیدا مقابل 

اتجاها  30اتجاها مؤیدا مقابل اتجاهین معارضین و  239بتكرار قدره  ٪15.50بنسبة 

 محایدا.

نقصد بالتأیید هنا القائم االتجاه المؤید ، و من هنا نالحظ تصدر موضوع النظام السیاسي 

استبداده، محاولة كون مؤشرا لفساد النظام الحاكم وسلطویته و ما من شأنه أن ی تأیید كل

حتى لیة و الدو زیة للظروف السیاسیة االقلیمیة و مواكبة األجندة االعالمیة الدولیة و بذلك موا

المحلیة التي تم التطرق إلیها سابقا، حیث قامت الجریدة بتسطیر أجندة إعالمیة تتوازى 



طبیقیة:                                                    التحلیل الكمي و الكیفي للفئاتالدراسة الت  

 

[176] 

 

كذا توجهها السیاسي الذي الحظنا من خالل النتائج المتوصل إلیها في و خطها االفتتاحي و 

نهایة تحلیلنا لفئة االتجاه أنه معارض للنظام السیاسي القائم و لشخص الرئیس "عبد العزیز 

لمس ذاتیة الجریدة في نخاصة، وتأیید الجریدة للتغییر والمقاطعة، و بوتفلیقة" بصفة 

تكن الجریدة موضوعیة  فلم من هناالمفروض أن تلتزمه، و  ها الذي منعدم حیادالمعالجة و 

أجندتها االعالمیة على الجمهور انحازت إلى جانب معین محاولة بذلك فرض في طرحها و 

تركیزها على تأطیر الحدث بإطار ، و تعبئته ضمن التوجه السیاسي الذي تبنته إزاء الحدثو 

دال من تكوین مواطن واع بحقوقه بتراه هي مناسبا لجعل الجمهور یراه كما تؤطره هي 

 واجباته و دفعه للمشاركة بفعالیة في صناعة القرار.و 

مما سبق یمكن التوصل إلى أن الجریدة حافظت على اتجاهها المعارض للعهدة الرابعة و 

 خالل جمیع المراحل بغض النظر عن متغیرات و مستجدات و ظروف كل مرحلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طبیقیة:                                                    التحلیل الكمي و الكیفي للفئاتالدراسة الت  

 

[177] 

 

 الكیفي لفئة الفاعلین. ثانیا: التحلیل الكمي و

مدتهم الجریدة نرمي من خالل هذه الفئة إلى الوصول إلى المحركین السیاسیین الذین اعت

 ذلك لتدعیم النتائج المتوصل إلیها في الفئة السابقة.في طرح مضامینها و 

I.  :قبل إعالن الترشحالمرحلة األولى. 

مضامین جریدة المواضیع الفرعیة فئة الفاعلین وعناصرها حسب ) یمثل 21الجدول رقم (

 .2014لالنتخابات الرئاسیة لـ خالل المرحلة األولى الخبر الیومي من

ریدة في هذه المرحلة استندت إلى نالحظ أن الج الموضحة أعاله الجدولبیانات من خالل 

المؤیدین لمجموعة من المواضیع و  المعارضین للعهدة الرابعة للرئیس الفاعلین السیاسیین

   الفاعلين    

  معارض   مؤيد                           المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 18.18 02 23.52 20 الفساد السياسي و المالي 

 18.18 02 20.83 15 نقد انجازات الرئيس 

 09.09 01 07.05 06 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 18.18 02 05.88 05 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 00 00 03.52 03 التغيير 

 27.27 03 23.52 20 الملف الصحي للرئيس 

 00 00 00 00 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 09.09 01 14.11 12 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 00 00 04.70 04 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 00 00 00 00 برودة الحملة االنتخابية 

 100 11 100 85 المجموع 



طبیقیة:                                                    التحلیل الكمي و الكیفي للفئاتالدراسة الت  

 

[178] 

 

ن في طرح موضوع الفساد السیاسي والمالي الفاعلون الموظفو  روحة، فقد شكلالمط

فاعال  20أي ما یساوي  ٪23.52موضوع الملف الصحي للرئیس أكبر نسبة مقدرة بو 

فاعال سیاسیا مؤیدا  15أي  ٪20.83یاسیا مؤیدا لهذین الموضوعین، تلیها نسبة س

لموضوع نقد انجازات الرئیس، ثم موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس المترشح بنسبة 

فاعال سیاسیا، انتقاال إلى  12أي بعدد فاعلین مؤیدین لهذا الموضوع یقدرون ب 14.11٪

فاعلین  05یین مؤیدین لموضوع احتكار السلطة، ثم فاعلین سیاس 06أي  ٪07.05نسبة 

، وصوال إلى موضوع ٪05.88سیاسیین مؤیدین لموضوع سیطرة المؤسسة العسكریة بنسبة 

فاعلین سیاسیین مؤیدین لهذا الموضوع،  04أي ما یعادل  ٪04.70المقاطعة بنسبة 

سیین مؤیدین فاعلین سیا 03أي  ٪03.52لتنتهي الجریدة إلى موضوع التغییر بنسبة 

الحملة االنتخابیة اعتمدتهم الجریدة في طرح هذا الموضوع، فیما لم ینل موضوعي 

االحتجاجات ضد العهدة الرابعة أي تكرار نظرا لعدم ورود هذین الموضوعین في مضامین و 

 الجریدة خالل هذه الفترة و قد تم توضیح ذلك في فئة المواضیع.

المؤیدین أصال لحدث العهدة ن للمواضیع المطروحة و ن المعارضیا الفاعلین السیاسییأمَ 

 الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" الذین وظفتهم الجریدة في هذه المرحلة فلم یشكلوا سوى 

سب المعارضة للمواضیع المذكورة من مجموع الن ٪27.27فاعلین معارضین بنسبة  03

رك كل من موضوع الفساد م اشتقد مثلت هذه النسبة موضوع الملف الصحي للرئیس، ثو 

موضوع سیطرة المؤسسة العسكریة في السیاسي والمالي، وموضوع انتقاد انجازات الرئیس، و 

أي بتكرار فاعلین سیاسیین معارضین لكل من هذه  ٪18.18مرتبة واحدة بنسبة 

تحیز االدارة لصالح الرئیس المترشح بنسبة ، وصوال لموضوعي احتكار السلطة و المواضیع

أي ما یعادل فاعل سیاسي وحید معارض لهذین الموضوعین، فیما لم تستند  09.09٪

 الجریدة ألي فاعل سیاسي معارض للمواضیع المتبقیة.
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انطالقا من هذا الترتیب التنازلي نستطیع الوصول لنتیجة مفادها تحیز جریدة الخبر إلى 

ذلك من خالل لعهدة رابعة، و  العزیز بوتفلیقة"جانب المعارضة الرافضة لترشح الرئیس "عبد 

فها للفاعلین السیاسیین المعارضین (المؤیدین حسب دراستنا للمواضیع السلبیة توظی

المطروحة)، على حساب الفاعلین السیاسیین المؤیدین للرئیس المترشح (المعارضین حسب 

قا، ل النسب المتوصل إلیها سابدراستنا للمواضیع المطروحة)، و یتضح هذا جلیا من خال

إلیها حسب الفئة السابقة حول اتجاه المتطرق یدعم بصفة مطلقة النتائج وهذا ما یؤكد و 

عض الشخصیات قد ركزت الجریدة على توظیف بللعهدة الرابعة، و الجریدة المعارض 

الممثلة أساسا في دعاة المقاطعة أهمهم حسب المضامین السیاسیة المعنویة والطبیعیة، و 

هو أحد أطراف مجتمع السلم "عبد الرزاق مقري" و یس حركة التي خضعت للتحلیل رئ

رئیس دعا الذي عهدة الرابعة للرئیس، و المعارضة التي ترفض النظام و تندد عدم شرعیة ال

، كما 2011الجمهوریة إلى تحمل مسؤولیته اتجاه االصالحات التي وعد بها في أفریل 

نت علیها عقلیة الوصایة و منطق هیمحات السیاسیة أفرغت من محتواها و یرى أن االصال

كما حاولت الجریدة من خالل ، ¹األغلبیة مما قد یتسبب في توسیع دائرة العزوف االنتخابي

انتقادات الفاعلین السیاسیین ود تدعیم توجهها واقتباس آراء و هذا االنحیاز المقص

بادرت المعارضین الذین جعلت منهم محركین أساسیین في طرح مضامینها، كما 

األحزاب السیاسیة األخرى وكذا الشخصیات باالستشهاد بالعدید من الهیئات والمؤسسات و 

ا الذین عمدو الذین ترشحوا إلى جانب الرئیس، و التي كان من ضمنها المترشحون الخمس 

ترجیح الكفة لصالحهم عن و لتخفیف وزنه إلى نقد الرئیس بشتى الوسائل وبكل الطرق 

 لة تشویه صورة الرئیس باستخدام قضایا الفساد طریق نقد انجازاته، و محاو 

_______________________ 

مذكرة ماجستیر؛ باشؤاف االستاذ نایت دور األحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة (دراسة حالة الجزائر)؛ غارو حسیبة؛  ¹

السیاسیة؛ قسم العلوم السیاسیة و العالقات عبد الرحمن عبد الكریم؛ جامعة مولود معمري بتیزي وزو؛ كلیة الحقوق و العلو م 

 .269؛ ص2012الدولیة؛ 
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لم تعتمد الجریدة سوى بعض الفاعلین المؤیدین للرئیس، و كذا الملف الصحي المدویة و 

التهم الموجهة سواء للرئیس أو ردود أفعالهم إزاء االنتقادات و  للرئیس لالستشهاد بأقوالهم أو

 ریدة التي أثبتت عدم حیادها نحو الحدث.و لكن هذا ال یشفع للج ،حاشیته

) یمثل فئة الفاعلین وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة في مضامین 22الجدول رقم (

 .2014جریدة الخبر الیومي من خالل المرحلة األولى لالنتخابات الرئاسیة لـ

خالل هذه المرحلة اتضح جلیا استعانة الجریدة بمحركین سیاسیین تمثلوا في شخصیات 

و هذا ما یوضحه الجدول أعاله،  عبد العزیز بوتفلیقة"معارضة للعهدة الرابعة للرئیس "

حیث شكل عدد الفاعلین السیاسیین المؤیدین للمواضیع المطروحة ضمن انتقادات النظام 

فاعلین فقط  07فاعال سیاسیا مؤیدا مقارنة ب 49السیاسي القائم فارقا كبیرا بتكرار 

ا یثبت رفض الجریدة للنظام القائم هذا میع المطروحة ضد النظام القائم، و معارضین للمواض

ما جعلها تحاول من خالل أجندتها االعالمیة المطروحة توجیه الجمهور الجزائري إلى 

اإلیمان بضرورة التغییر، فیما شكل عدد الفاعلین السیاسیین المؤیدین للمواضیع المطروحة 

هدة الرابعة، مقارنة فاعال مؤیدا أي معارضا للع 32ضمن انتقادات الترشح للعهدة الرابعة 

ركزت و  فاعلین فقط معارضین للمواضیع المطروحة أي المؤیدین لترشح الرئیس 04ب 

الجریدة ضمن هذا الموضوع على كل ما من شأنه أن یجعل من العهدة الرابعة للرئیس 

  الفاعلين   

 معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 63.63 07 57.64 49 النظام السياسي القائم

 36.36 04 37.64 32 الترشح للعهدة الرابعة

 00 00 04.70 04 االنتخابات الرئاسية

 100 11 100 85 المجموع
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لین سیاسیین معارضین فاع 04، أما موضوع االنتخابات الرئاسیة فقد وظفت حدثا غریبا

 و لم یتم توظیف أي طرف محاید. لالنتخابات،

لیقین من ترشح الرئیس هذا ما یوحي بمعارضة الجریدة المبدئیة للعهدة الرابعة رغم عدم او 

لى االستناد إلى دعاة تركیزها ع، و معارضةهذا من خالل انحیازها لجانب المن عدمه، و 

الذین طروحة و ن المعارضین للمواضیع المحتى عند توظیف الفاعلین السیاسییالمقاطعة و 

كان استعمالهم من باب السخریة والتنكیت، وحتى  هم في األصل مؤیدین للعهدة الرابعة

 حاشیته.و االستخفاف سواء فیما یخص الرئیس االتهامات و 

أنها إال  في هذه المرحلة ا بالنسبة للمترشحین فرغم دعم الجریدة لمعارضة العهدة الرابعةأمَ 

م تسعى إلى ابراز أي جهة معینة، ألنها رأت أن التغییر هو للم تبد دعما لمترشح معین، و 

 .السبیل الوحید إلخراج البالد مما هي فیه، و أول خطوة هي مقاطعة االنتخابات
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II. .المرحلة الثانیة: بعد إعالن الترشح للعهدة الرابعة 

مضامین في المواضیع الفرعیة فئة الفاعلین وعناصرها حسب ) یمثل 23ول رقم (الجد

 . .2014لالنتخابات الرئاسیة لـ خالل المرحلة الثانیةمن جریدة الخبر الیومي 

صنعت حدث مختلف الشخصیات السیاسیة التي  الموضحة أعاله الجدول بیانات بینت

یتضح بدایة أن الجریدة ، حیث صاحدث العهدة الرابعة خصو عموما و  2014رئاسیات 

من مجموع النسب  ٪18.86المالي بنسبة خصیة أو منددة بالفساد السیاسي و ش 30وظفت 

في المرتبة الثانیة استخدمت ن المؤیدین للمواضیع المطروحة، و الممثلة للفاعلین السیاسیی

فاعال  29بـین المقدر ضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس و الفاعلین السیاسیین المؤیدین لمو 

یأتي موضوع نقد انجازات الرئیس في المرتبة الثالثة ، و ٪18.23مؤیدا أي ما یقارب نسبة 

   الفاعلين    

  معارض  مؤيد                            المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 05.71 02 18.86 30 الفساد السياسي و المالي 

 05.71 02 13.83 22 نقد انجازات الرئيس 

 08.57 03 12.57 20 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 42.85 15 03.14 05 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 00 00 09.43 15 التغيير 

 11.42 04 11.32 18 يسالملف الصحي للرئ 

 14.28 05 07.54 12 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 08.57 03 18.23 29 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 00 00 03.77 06 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 02.85 01 01.25 02 برودة الحملة االنتخابية 

 100 35 100 159 المجموع 
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ثم موضوع احتكار السلطة بنسبة  ،٪13.83فاعال سیاسیا مؤیدا بنسبة مقدرة ب 22بتكرار 

فاعال مؤیدا  18و یلیه في مرتبة موالیة  فاعال سیاسیا مؤیدا، 20أي ما یساوي  12.57٪

، لنصل إلى موضوع التغییر الذي ٪11.32بنسبة  وضوع الملف الصحي للرئیسلم

، ثم ٪09.43فاعال سیاسیا مؤیدا لهذا الموضوع بنسبة قدرت ب 15استعملت فیه الجریدة 

فاعال سیاسیا مؤیدا  12االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الذي استخدمت فیه الجریدة 

شخصیات من دعاة المقاطعة  06بعدها إلى  ، لتستند الجریدة٪07.54للموضوع بنسبة 

عدد الفاعلین  05من النسبة العامة للفاعلین المؤیدین، لیشكل التكرار  ٪03.77بنسبة 

السیاسیین المؤیدین لموضوع سیطرة المؤسسة العسكریة، لیبقى موضوع الحملة االنتخابیة 

ذه المرحلة بنسبة كآخر اهتمام للجریدة باستعمال فاعلین سیاسیین مؤیدین فقط في ه

01.25٪. 

ا الفاعلین السیاسیین المعارضین للمواضیع المطروحة من طرف الجریدة فلم تخصص أمَ 

فاعال مؤیدا للمواضیع  159فاعال معارضا مقارنة ب 35لهم الجریدة مكانة كبیرة سوى 

كان أهم المواضیع سیطرة المؤسسة العسكریة الذي حاز على نسبة مقدرة المطروحة و 

فاعال معارضا من مجموع الفاعلین المعارضین الموظفین  15أي ما یعادل  ٪42.85ب

فاعلین سیاسیین  05في مضامینها، یلیه موضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة بتكرار 

فاعلین سیاسیین معارضین لموضوع الملف  04، ثم ٪14.28معارضین أي بنسبة 

تحیز االدارة لصالح  و  كار السلطةاحت يیلیه موضوع، ٪11.42الصحي للرئیس بنسبة 

فیما فاعلین معارضین للموضوع،  03أي ما یعادل  ٪08.57بـبنسبة مقدرة  الرئیس

الفساد السیاسي استندت الجریدة إلى فاعلین سیاسیین معارضین فیما یخص موضوعي 

في األخیر موضوع الحملة ، و ٪05.71نقد انجازات الرئیس بنسبة مقدرة ب، و الماليو 

اعل معارض وحید في هذا مما یعني استناد الجریدة على ف ،٪02.85خابیة بنسبة االنت

 فیما یخص موضوع المقاطعة.توظیف أي اتجاه محاید  ندو الموضوع 
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تتمیز هذه المرحلة عن سابقتها في كونها تعتبر مرحلة جالء الضبابیة التي اتسمت بها 

مرحلة عن ترشح الرئیس "عبد العزیز المرحلة السابقة، حیث تم االعالن الرسمي في هذه ال

من خالل الترتیب لصراع بین الفاعلین السیاسیین، و ابوتفلیقة"، مما أدى إلى تصعد حدة 

علین السیاسیین المؤیدین للطرح الذي تعمدت االموضح أعاله نلمس اعتماد الجریدة على الف

رة فقد تزامنت مع تخاصة في هذه الفمعارضة العهدة الرابعة للرئیس، و تأطیره في إطار 

 قد تعمدت الجریدةها بعض مشاریع الرئیس السابقة، و الفضائح التي أفرزتقضایا الفساد و 

سابقین السیاسیین المسؤولین إلى دعاة المقاطعة، والتغییر، وكذا شخصیات، والاالستناد 

بعض الشخصیات األمنیة التي تحفظت ، و منهم رئیس الحكومة األسبق "مولود حمروش"

ترشح الرئیس بسبب الملف الصحي، كما استندت الجریدة في هذه المرحلة إلى مؤیدي على 

ٕالى نشطاء في الحركات االحتجاجیة المنددة بترشح ، بل و االحتجاجات ضد العهدة الرابعة

شخصیات أخرى تابعة لحركة "رفض" كما "أمیرة راوي" من حركة "بركات" و  الرئیس، منهم

داعیة إلى فرض أخرى ب السیاسیة الداعیة للمقاطعة و زااستعرضت بنطاق واسع األح

تزامن هذا الطرح كذلك مع الرسالة التي وجهها الرئیس السابق "الیامین مرحلة انتقالیة، و 

رضته معا -حسب الجریدة–التي یفهم منها ب بمناسبة االنتخابات الرئاسیة و زروال" للشع

الصراعات الطائفیة التي عجزت یة و األوضاع األمنیة بوالیة غرداكذا لترشح الرئیس، و 

عل الجریدة تتهم السلطة بالعجز والفساد واحتكار السلطة، السلطة عن استدراكها، ما ج

 في كثیر من األحیان. لكن على لسان الفاعلین السیاسیین المعارضینو 

عدم المعارضة في هذه المرحلة كذلك، و  من هنا یؤخذ على الجریدة تحیزها لصالحو 

ترتیبها ألجندة كذا ما قامت به في إطار  و ، تي كان من األجدر االلتزام بهاال الموضوعیة

 تسعى من خاللها على ما یبدو للتأثیر على الجمهور المتلقي.
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في مضامین  ) یمثل فئة الفاعلین وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة24الجدول رقم (

 .2014جریدة الخبر الیومي من خالل المرحلة الثانیة لالنتخابات الرئاسیة لـ

الجدول یتبین سیطرة موضوع النظام السیاسي القائم على النسب المتقدمة حیث  من خالل

فاعال معارضا، ثم موضوع  22فاعال مؤیدا، مقابل  92بتكرار  ٪57.86احتل نسبة 

فاعال معارضا، یلیه  12فاعال مؤیدا و  59بتكرار  ٪37.10الترشح للعهدة الرابعة بنسبة 

فاعلین مؤیدین یقابله فاعل وحید  08بتكرار  ٪05.03موضوع االنتخابات الرئاسیة بنسبة 

 معارض.

نالحظ من خالل التحلیل الذي قمنا به سابقا أن الجریدة اعتمدت الفاعلین السیاسیین 

المؤیدین للمواضیع التي طرحتها و الذین یعدون معارضین لترشح الرئیس "عبد العزیز 

لترشح الرئیس و المتمثلین أساسا في  على حساب الفاعلین السیاسیین الموالین بوتفلیقة"

األحزاب السیاسیة التي أعلنت والءها للرئیس و سندها لالستمراریة، و من هنا فقد اعتمدت 

، و الجریدة بشكل الفت الشخصیات التي شهدت على فساد النظام و هشاشته و سلطویته

على األموال كذا شخصیات انتقدت انجازات الرئیس و طالبت بكشف حصیلته و محاسبته 

التي صرفت خالل العهدات الثالث، و كذا الفاعلین المراقبین و منهم المترشحون الخمس 

للرئاسیات الذین طالبوا بكشف حقیقة الملف الصحي للرئیس محاولین بذلك اضفاء 

  الفاعلين   

 معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 62.85 22 57.86 92 النظام السياسي القائم

 34.28 12 37.10 59 لترشح للعهدة الرابعةا

 02.85 01 05.03 08 االنتخابات الرئاسية

 100 35 100 159 المجموع
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الالمشروعیة على ترشح الرئیس، كونه أحضر شهادة طبیة من مستشفى عسكري فرنسي و 

في القانون (أطباء محلفین)، إضافة إلى الشغور الذي طبع  هذا عكس ما هو مطلوب

من الدستور، إال أن  88المرحلة السابقة و التي كان من المفروض فیها تفعیل المادة 

، أما بخصوص االدارة حسب الجریدة كانت منحازة بشكل كلي إلى جانب الرئیس المترشح

لها ثقل كما كانت علیه من قبل و  سیطرة المؤسسة العسكریة فالجریدة تؤمن بأنه لم یعد

لذلك لم تولها القدر الكافي بل نرى أنها اعتمدت الفاعلین المعارضین لهذه الفكرة، و في 

هذا الصدد یقول "عبد الرزاق مقري" بأنه في عهد بوتفلیقة أصبحت القرارات المهمة 

، ¹واسع للرئیستتقاسمها الرئاسة و المؤسسة األمنیة العسكریة مع المحافظة على هامش 

فیما لم یلق موضوع االنتخابات الرئاسیة أهمیة قصوى سوى ما تعلق بالفاعلین السیاسیین 

من دعاة المقاطعة الذین یؤمنون بأن مقاطعة االنتخابات أمر البد منه ألن النتائج 

 محسومة بمجرد ترشح الرئیس.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .08صجع سابق؛ مر عبد الرزاق مقري؛  ¹
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III. .المرحلة الثالثة: أثناء الحملة االنتخابیة 

في مضامین المواضیع الفرعیة حسب  وعناصرها فئة الفاعلین) یمثل 25الجدول رقم (

 .2014ة لـلالنتخابات الرئاسی خالل المرحلة الثالثةجریدة الخبر الیومي من 

عتمدتهم الجریدة في طرح الفاعلین الذین انسب أعاله  الجدول الموضحة تمثل بیانات

مؤیدین للمواضیع المتطرق لها في هذه المرحلة التي فئة الشكل أغلبهم مضامینها، حیث ت

ا فقد شكل موضوع الفساد المالي من هنالذروة في العملیة االنتخابیة، و مرحلة تمثل 

تبة األولى من حیث استعمال الفاعلین المؤیدین لهذا الموضوع بتكرار یقدر السیاسي المر و 

من مجموع النسب المعبرة عن الفاعلین المؤیدین  ٪18.18فاعال مؤیدا أي ما یعادل  20بـ

و بتكرار  ٪14.54للمواضیع المطروحة، یلیه في المرتبة الثانیة موضوع المقاطعة بنسبة 

   الفاعلين    

  معارض  مؤيد                            المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 17.39 04 18.18 20 الفساد السياسي و المالي 

 08.69 02 10.90 12 نقد انجازات الرئيس 

 00 00 04.54 05 احتكار السلطة القائمالنظام السياسي 

 26.08 06 01.81 02 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 00 00 04.54 05 التغيير 

 17.39 04 10.90 12 الملف الصحي للرئيس 

 08.69 02 11.81 13 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 13.04 03 13.63 15 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 04.34 01 14.54 16 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 04.34 01 09.09 10 برودة الحملة االنتخابية 

 100 23 100 110 المجموع 
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 15بتكرار  موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیسیلیه ثم ، فاعال مؤیدا للموضوع 16قدره 

 13بتكرار  ٪11.81، وصوال إلى نسبة ٪13.63فاعال مؤیدا للموضوع أي ما نسبته 

فاعال مؤیدا لموضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة، یلیه من حیث عدد الفاعلین 

 تقاد انجازات الرئیسانو  الملف الصحي للرئیس يالمؤیدین الموظفین في المضمون موضوع

 10التي وظف فیها و  ٪09.09فاعال مؤیدا، لتأتي نسبة  12 تكرارب  ٪10.90بنسبة 

الیة نجد موضوعي احتكار في مرتبة مو وضوع برودة الحملة االنتخابیة، و فاعلین مؤیدین لم

وع، فیما مثلت النسبة فاعلین مؤیدین لكل موض 05أي  ٪04.54التغییر بنسبة السلطة و 

فاعلین مؤیدین من نصیب موضوع سیطرة  02تكرار وب ٪01.81قیة والمقدرة بـالمتب

 المؤسسة العسكریة.

فاعلین المعارضین عدد ال احتل موضوع سیطرة المؤسسة العسكري المرتبة األولى التيفیما 

من مجموع النسب  ٪26.08فاعلین أي ما یساوي نسبة  06بـالمقدر لهذا الموضوع و 

ا، یلیه لمعارضین المعتمدین في طرح المواضیع المحددة في دراستنالممثلة للفاعلین ا

 17.39صحي للرئیس بنسبة مقدرة بموضوع الملف الموضوعي الفساد السیاسي والمالي و 

التي یمثلها موضوع تحیز  ٪13.04فاعلین معارضین للموضوع، ثم نسبة  04تكرار وب

ت وال إلى موضوعي نقد انجازافاعلین معارضین، وص 03االدارة لصالح الرئیس بمعدل 

بتكرار فاعلین معارضین فقط،  ٪08.69االحتجاجات ضد العهدة الرابعة بنسبة الرئیس و 

 بتكرار فاعل ٪04.34الحملة االنتخابیة بنسبة  موضوعفي األخیر موضوعي المقاطعة و و 

 معارض وحید، فیما لم یشكل موضوعي احتكار السلطة و التغییر أي فاعل معارض.

اشیا مع هذا الترتیب نستطیع استخالص جملة من المالحظات أهمها تركیز الجریدة في تمو 

التي تعد أهم مرحلة في دراستنا هذه على مثلة بمرحلة الحملة االنتخابیة و هذه المرحلة الم

الفاعلین المؤیدین للمواضیع المطروحة، حیث قامت جریدة الخبر في فترة الحملة االنتخابیة 

ما یخص انجازات الرئیس استثمرت انتقاداتهم فیو  علین المعارضین للرئیساباختیار الف

التي ترمي من خاللها إلى إثبات فشل االصالحات التي قام بها الرئیس في المترشح و 
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محاولة منها للتقلیل من شأن حصیلة الرئیس التي قال عنها مدیر حملة بوتفلیقة "عبد 

لمترشح عن بقیة المترشحین الذین ال یملكون أي العزیز بلخادم" أنها ما یمیز الرئیس ا

مع قناة النهار الفضائیة ردا على اته بینما دافع في إحدى حوار  ،حصیلة بل مجرد وعود

أن ي حصیلة تحتوي االیجاب والسلب، و أسئلة الصحفي عن انجازات الرئیس بقوله أن أ

یس الحالي من موارد مالیة فیما یرى آخرون أن ما توفر للرئ ¹الرئیس ال یملك خاتم سلیمان

الجزائري یصفونها بالبلد الغني لم یتوفر لمن سبقه في الحكم، حتى أن المتتبعین للشأن 

في الظاهر تبدو جریدة الخبر غیر متحمسة لتغطیة نشاطات مدراء حملة ، و ²الشعب الفقیرو 

امینها قد كانت أكثر سعیا إلبراز دور معین في مض، و الرئیس الذین وصفتهم بالوكالء

في السیاق نفسه انحازت الجریدة و  ،االعالمیة لإلدارة التي كانت غالبا یقصد بها السلطة

المواجهات التي الفعل السیاسي لدعاة المقاطعة، وكذا العرض الموسع لالحتجاجات و  إلبراز

أبدت الجریدة في ملة الرئیس في مختلف الوالیات، و لقیها وكالء بوتفلیقة أثناء تنشیطهم لح

المقاطعة في إشارة منها لغیاب مترشح ذو ثقل في یزا لموضوعي التغییر و ذه المرحلة تحه

عدم قدرة الوكالء على احتواء األزمة إضافة إلى لساحة، مع غیاب الرئیس المترشح و ا

تعرض لها المترشح "علي بن  الحملة الشرسة التيظهور قنوات خاصة موالیة للرئیس و 

التي میزت الحملة االنتخابیة في ظل غیاب سیاسة المناظرة بین فلیس"، إضافة إلى البرودة 

 المترشحین مثلما یحدث في االنتخابات النظیرة الفرنسیة.

 

 

______________________________________ 

    مرجع سابق.نقال عن حوار مع "عبد العزیز بلخادم"؛  ¹

 .06صمرجع سابق؛ فتحي بولعراس؛  ²



طبیقیة:                                                    التحلیل الكمي و الكیفي للفئاتالدراسة الت  

 

[190] 

 

الذاتیة في الطرح التي تعمدتها الجریدة في محاولة جاهدة منها  في هذا اإلطار تبرزو 

الذي یبدو معارضا للنظام برمته وللرئیس المترشح لتوجیه الرأي العام لتوجهها السیاسي 

كذا محاولتها تأطیر الرئیس ضمن إطار تراه هي مناسبا مع فرض هذا بصفة خاصة، و 

 اإلطار المعین على جمهور قرائه.

في مضامین المواضیع الرئیسیة حسب فئة الفاعلین وعناصرها ) یمثل 26الجدول رقم (

 . 2014جریدة الخبر الیومي من خالل المرحلة الثالثة لالنتخابات الرئاسیة لـ

من خالل البیانات الموضحة أعاله نالحظ أن النسبة الغالبة كانت من نصیب موضوع 

رضا فاعال معا 12فاعال مؤیدا یقابله  44بتكرار  ٪40النظام السیاسي القائم و المقدرة ب

فاعال مؤیدا  40بتكرار قدره  ٪36.36للموضوع، ثم موضوع الترشح للعدة الرابعة بنسبة 

بتكرار  ٪23.63فاعلین معارضین، و أخیرا موضوع االنتخابات الرئاسیة بنسبة  09یقابله 

 فاعال مؤیدا یقابله فاعلین معارضین فقط. 26

ه یمكن التوصل إلى أن الجریدة سبق التحلیل الذيالل الجدول العام المبین أعاله و من خ

أكثر منه الفاعلین بشكل كمي معتبر، اعتمدت الفاعلین المؤیدین لمواضیعها المطروحة 

من هنا كان ا ضد النظام و الرئیس المترشح، و المعارضین لمضامینها التي تعد في مجمله

لموضوع  ینفاختارت الجریدة المؤید ،اختیار الفاعلین األساسیین الذین یحركون المضمون

  الفاعلين   

 معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 52.17 12 40 44 النظام السياسي القائم

 39.13 09 36.36 40 الترشح للعهدة الرابعة

 08.69 02 23.63 26 االنتخابات الرئاسية

 100 23 100 110 المجموع
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عیوبه بصفة تكاد تكون أقرب إلى الفاعلین المؤیدین لموضوع النظام السیاسي القائم و 

منددین بهذه ، الذي یخص الرئیس والذین هم في األصل معارضین و الترشح للعهدة الرابعة

العهدة، و حاولت الجریدة من خالل هذا الطرح تبیان عدم صالحیة النظام لخیار 

كذا عدم مشروعیة العهدة الرابعة للرئیس من خالل مة لخیار التغییر، و مراریة و مدعاالست

الرئیس ومكانته لدى  طرحها لمختلف المواضیع التي من شأنها التخفیف أو الحد من شعبیة

له خالل العهدات الثالث السابقة، كما لجأت إلى  المصوتینبین الجمهور وهز الثقة بینه و 

لم تبد أي دعم ألي مترشح من المترشحین الخمس ، و طعةالعرض الموسع لنشاط دعاة المقا

ل مما یالحظ فإن الجریدة قامت باستثمار حتى أقوارشحوا لهذا الحدث الرئاسي، و الذین ت

محاولة لخلق إطار خاص لحدث بقیة المترشحین لیس دعما لهم، وٕانما استغالال للظرف و 

من خالل متابعة ملفه الصحي رشح العهدة الرابعة و التركیز على شخصیة الرئیس المت

ي وسیاسي االنتقادات الموجهة له، یتزامن هذا الطرح مع ما میز هذه الفترة من حراك شعبو 

المحلي، فیما لم تول الفاعلین المعارضین لمواضیعها المطروحة على الصعیدین الدولي و 

 االنتقاد.ن تطرقها لهم إال من باب الوصف و اهتماما كبیرا، و لم یك
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IV. .المرحلة الرابعة: بعد إعالن النتائج 

في مضامین المواضیع الفرعیة فئة الفاعلین وعناصرها حسب ) یمثل 27الجدول رقم (

 . 2014جریدة الخبر الیومي من خالل المرحلة الرابعة لالنتخابات الرئاسیة لـ

هذه الفترة  ت بهمیز تما  یبدو أن ، حیثأعاله انات الجدول الموضحةیتضح من خالل بی

المعارضین في األصل ى الفاعلین المؤیدین لمواضیعها و هو تركیز الجریدة المطلق عل

السیاسي ككل مرة على حصة األسد حیث تحصل موضوع الفساد المالي و  للنظام السیاسي،

فاعلین معارضین  03الموضوع مقابل  فاعال مؤیدا لهذا 25أي بتكرار  ٪35.21بنسبة 

، ثم موضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس المترشح ٪27.27فقط في الجهة المقابلة بنسبة 

فاعال مؤیدا لهذا الموضوع و فاعل معارض وحید في  16بتكرر  ٪22.53بنسبة تقدر ب

   الفاعلين    

  معارض  مؤيد                            المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 27.27 03 35.21 25 الفساد السياسي و المالي 

 00 00 01.40 01 نقد انجازات الرئيس 

 09.09 01 21.12 15 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 09.09 01 00 00 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 00 00 02.81 02 التغيير 

 09.09 01 02.81 02 الملف الصحي للرئيس 

 18.18 02 04.22 03 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 09.09 01 22.53 16 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 18.18 02 08.45 06 المقاطعة ةاالنتخابات الرئاسي

 00 00 01.40 01 برودة الحملة االنتخابية 

 100 11 100 71 المجموع 
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 سلطةارضین، یلیه موضوع احتكار المن مجموع الفاعلین المع ٪09.09المقابل بنسبة 

فاعال مؤیدا للموضوع یقابله فاعل معارض وحید  15وب تكرار مقدر ب ٪21.12بنسبة 

 06بتكرار و  ٪08.45، ثم موضوع المقاطعة بنسبة ٪09.09في الطرف المقابل بنسبة 

، وصوال إلى موضوع ٪18.18فاعلین مؤیدین للموضوع مقابل فاعلین معارضین بنسبة 

فاعلین مؤیدین للموضوع  03بتكرار  ٪04.22سبة االحتجاجات ضد العهدة الرابعة بن

في األخیر من مجموع الفاعلین المعارضین، و  ٪18.18مقابل فاعلین معارضین بنسبة 

 موضوعبتكرار فاعل مؤید وحید بالنسبة لموضوعي نقد انجازات الرئیس و  ٪01.40نسبة 

لم تول الجریدة أي  الحملة االنتخابیة مقابل ال شيء بالنسبة للفاعلین المعارضین، فیما

اهتمام في هذه المرحلة بموضوع سیطرة المؤسسة العسكریة فیما یخص الفاعلین المؤیدین 

 لهذا الموضوع، نفس الشيء بنسبة لموضوع التغییر فیما یخص الفاعلین المعارضین.

قد علین الموظفین في هذه الفترة، و اتماشیا مع هذا الطرح و الترتیب للمواضیع حسب الف

رأیها المعارض للعهدة رفة مدى تمسك الجریدة باتجاهها و نا اختیار هذه الفترة لمعتعمد

كما نالحظ فقد أعطت جریدة الخبر األولویة في عة بعد إعالن النتائج األولیة، و الراب

من  كثیركما في المراحل السابقة بل ب و المالي أجندتها االعالمیة لموضوع الفساد السیاسي

ك في نزاهة العملیة االنتخابیة ة المرحلة التي تمیزت بالتشكیالحشو، نظرا لخاصی

فرز األصوات، مستعملة بذلك كل من قام قات التي صاحبت عملیات التصویت و الخرو و 

اتهم السلطة بتزویر االنتخابات و برفض النتائج و اتهم االدارة بالتحیز لصالح الرئیس، بل 

لرئیس راف تقریبا عدا أولئك الذین یدعمون اتضخیم نسبة المشاركة التي اتفق جمیع األطو 

أن االنتخابات فاقدة لمصداقیتها، كما صعدت الجریدة من حدة المترشح أنها غیر حقیقیة و 

انضمامه إلى زعماء مدى الحیاة، االتهام باحتكار السلطة من خالل وصف الرئیس الفائز ب

الل هذه الفترة االلمام بجمیع حاولت الجریدة خاختار لنفسه نهایة "بورقیبة"، و  رأت أنهو 

اعلین استندت في طرحها إلى الفالفائز و االنتخابات المجراة، و  االنتقادات الموجهة للرئیس

الشخصیات المعارضة للنتائج األولیة خاصة المترشحین الخمس نخص بالذكر منهم "علي و 
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ز دعاة المقاطعة بن فلیس"، كما أرادت في العدید من الفرص في مضامینها التأكید على فو 

و أن الجزائریین اختاروا ذلك خاصة مع تزامن هذا مع عدم إدالء الرئیس السابق "الیامین 

هذا ما یبین استغالل الجریدة ألي فرصة جبه االنتخابي على عكس العادة، و زروال" بوا

م تغط إال االحتجاجات التي من فوز الرئیس بكرسي الرئاسة، و سانحة من شأنها التقلیل 

نشبت بعد اعالن النتائج رغم الفرحة التي نقلتها معظم الشاشات التلفزیونیة وسط أنصار 

 العهدة الرابعة. 

جمهور توجیه الرأي العام و ٕانما حاولت أیضا لم تلتزم الجریدة الحیاد، و  في هذه المرحلةو 

عیة شرة للطعن في شر ربما دفعهم بطریقة غیر مباریدة إلى عدم نجاعة االنتخابات، و الج

 النتائج المعلنة.االنتخابات و 

) یمثل فئة الفاعلین وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة في 28الجدول رقم (   

 . 2014مضامین جریدة الخبر الیومي من خالل المرحلة الرابعة لالنتخابات الرئاسیة لـ

انطالقا من الجدول المبین أعاله نالحظ سیطرة موضوع النظام السیاسي القائم على 

فاعلین  05فاعال مؤیدا، یقابله  43بتكرار ٪60.56المقدمة بنسبة كاسحة مقدرة ب

فاعلین مؤیدین  21بتكرار قدره  ٪29.57معارضین، ثم موضوع الترشح لعهدة رابعة بنسبة 

  الفاعلين   

 معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 45.45 05 60.56 43 النظام السياسي القائم

 36.36 04 29.57 21 الترشح للعهدة الرابعة

 18.18 02 09.85 07 االنتخابات الرئاسية

 100 11 100 71 المجموع
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بتكرار  ٪09.85فاعلین معارضین، یلیه موضوع االنتخابات الرئاسیة بنسبة  05مقابل  

 فاعلین مؤیدین مقابل فاعلین معارضین فقط. 07

رحها لموضوع ت أعاله أن جریدة الخبر انحازت إلى جانب المعارضة في طتوضح البیانا

  یظهر ذلكؤیدین للعهدة الرابعة، و على حساب الفاعلین السیاسیین الم العهدة الرابعة للرئیس

العام، تركز اهتمام الجریدة خالل الجدولین التفصیلي و  من خالل النسب الممثلة أعاله من

لمؤیدین للمواضیع المطروحة ضمن موضوع النظام السیاسي على الفاعلین السیاسیین ا

هذا ما یؤكد لجهة المقابلة سوى تكرار ضعیف، و القائم و المعارضین له، بینما لم یمثل في ا

النتائج المتوصل إلیها في الفئة السابقة في نفس المرحلة، حیث أبدت الجریدة معارضتها 

ارضین له أغلبهم دعاة تمادها على فاعلین معالتامة للنظام السیاسي القائم، من خالل اع

الرابعة شرعیة العهدة المقاطعة والمترشحین الخمس للرئاسیات، وحاولت الجریدة تفسیر عدم 

التصرفات الالقانونیة أثناء كان أهمها الملف الصحي للرئیس و  للرئیس عبر عدة مواضیع

من خالل التقلیل من شأن فوز االقتراع و بعده، محاولة بذلك فرض أجندتها على الجمهور 

نجاح دعاة المقاطعة في مسعاهم، ولم تتعرض للفاعلین المعارضین الرئیس المترشح و 

طة بهدف التهكم أو الذین هم المؤیدون للعهدة الرابعة للرئیس إال من خالل مواضع بسیو 

 متابعة سیرورة االنتخابات و جدیدها.إیصال الخبر و 
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 ع: فترة الدراسة كاملة.خالصة المراحل األرب

في مضامین جریدة الخبر المواضیع الفرعیة فئة الفاعلین حسب  ) یمثل29الجدول رقم (

 . 2014لالنتخابات الرئاسیة لـ فترة الدراسة كاملةالیومي من خالل 

ین الفاعلین السیاسیاهتمام الجریدة البالغ بتوظیف  خالل المراحل األربع السابقة نالحظ

المعارضین أصال للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز المؤیدین للمواضیع المطروحة و 

من خالل النسب  حسب البیانات الجدول الموضحة أعاله بوتفلیقة" و یظهر ذلك

فاعال  95كرار بت ٪22.30المالي نسبة حیث شكل موضوع الفساد السیاسي و  المطروحة،

، یلیه موضوع ٪13.75فاعال معارضا للموضوع بنسبة  11مؤیدا لهذا الموضوع یقابله 

   الفاعلين    

  معارض  مؤيد                            المواضيع

 النسبة٪ التكرار النسبة٪ التكرار  

 

 

 13.75 11 22.30 95 الفساد السياسي و المالي

 07.50 06 11.73 50 نقد انجازات الرئيس 

 06.25 05 10.79 46 احتكار السلطة النظام السياسي القائم

 30 24 02.81 12 كريةعسسيطرة المؤسسة ال 

 00 00 05.86 25 التغيير 

 15 12 12.20 52 الملف الصحي للرئيس 

 11.25 09 06.80 29 االحتجاجات ضد العهدة الرابعة الترشح للعهدة الرابعة

 10 08 16.90 72 تحيز االدارة لصالح الرئيس 

 03.75 03 07.51 32 المقاطعة االنتخابات الرئاسية

 02.50 02 03.05 13 برودة الحملة االنتخابية 

 100 80 100 426 المجموع 
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فاعال سیاسیا مؤیدا لهذا الموضوع  72بتكرار  ٪16.90تحیز االدارة لصالح الرئیس بنسبة 

، وصوال إلى موضوع الملف الصحي للرئیس ٪10فاعلین معارضین بنسبة  08 مقابل 

، ٪15فاعال معارضا بنسبة  12مقابل   ٪12.20مؤیدا للموضوع بنسبة  فاعال 52بتكرار 

 06مقابل  ٪11.73فاعال مؤیدا بنسبة  50یلیه موضوع نقد انجازات الرئیس بتكرار 

فاعال مؤیدا  46، ثم موضوع احتكار السلطة بتكرار ٪07.50فاعلین معارضین بنسبة 

لننتقل بعدها إلى ، ٪06.25نسبة فاعلین معارضین ب 05مقابل  ٪10.79للموضوع بنسبة 

فاعال مؤیدا للموضوع مقارنة بتكرار فاعلین  32بتكرار  ٪07.51موضوع المقاطعة بنسبة 

فاعال مؤیدا لموضوع  26بتكرار  ٪06.80، لتأتي بعدها نسبة ٪02.50معارضین بنسبة 

وع بنسبة تكرارات لفاعلین معارضین لهذا الموض 09مقابل  االحتجاجات ضد العهدة الرابعة

فاعلین مؤیدین للموضوع مقابل  25بتكرار  ٪05.86، ثم موضوع التغییر بنسبة 11.25٪

 ٪03.05ال أحد في الطرف المعارض، یلیه موضوع برودة الحملة االنتخابیة بنسبة 

، لیبقى في ٪02.50فاعال مؤیدا للموضوع یقابله فاعلین معارضین بنسبة  13تكرار وب

فاعال  24فاعال مؤیدا یقابله  12بتكرار  ٪02.81ؤسسة األخیر موضوع سیطرة الم

 .٪30معارضا للموضوع بنسبة 

من خالل ما سبق من التحلیالت لكل مرحلة على حدى الحظنا حفاظ الجریدة على نفس و 

 حیث ركزت في جمیع المراحل بالدرجة األولى على ،الوتیرة تقریبا في طرحها للمواضیع

المالي سواء قبل أو بعد إعالن الترشح، أثناء فساد السیاسي و لموضوع ال الفاعلین المؤیدین

سیین ركزت الجریدة على المحركین السیاكما بعد إعالن النتائج، ، و الحملة االنتخابیة

دأبوا على نقد  أولئك الذینالمعارضین للنظام السیاسي وخاصة منهم دعاة المقاطعة، و 

، كما ركزت الجریدة على الفاعلین حصیلته خالل العهدات الثالثانجازات الرئیس و 

طالبوا بكشف حقیقة صحة الرئیس، السیاسیین الذین اهتموا بالملف الصحي للرئیس، و 

كذا أولئك الذین أیدوا تحیز االدارة لصالح الرئیس المترشح، كما حاولت الجریدة خالل و 

ر مباشرة إلى انتهاء مدة صالحیته داعیة بصفة غیابراز هشاشة النظام و المراحل األربع 
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دام دعاة المقاطعة، ، ممهدة بذلك بالتركیز على موضوع المقاطعة باستخغییرضرورة الت

هذا ما یحسب ، و حتى بعد اعالن النتائج حافظت الجریدة على توجهها نحو الحدثو 

هذا ما أفرزته مضامینها جریدة عدم التزامها الموضوعیة، و أما ما یؤخذ به على ال ،لصالحها

الظروف السیاسیة ب هذا الطرح مع السیاق الداخلي والخارجي و مفرطة ما واكمن ذاتیة 

حتى المحلیة التي تم التطرق إلیها خالل المراحل السابقة، ، و الدولیةلمحیطة االقلیمیة و ا

حیث حاولت الجریدة التأثیر على جمهور القراء من خالل خلق توجه وفق ما یخدم اتجاهها 

ترید رسمه حول النظام السیاسي و حول شخصیة الرئیس و إطار موات لإلطار الذي 

 سیطرة المؤسسة العسكریة على زمامبصفة خاصة، فیما أبدت الجریدة عدم موافقتها على 

 مبرزة بذلك تركز السلطة بید الرئیس وحده. األمور

) یمثل فئة الفاعلین وعناصرها حسب المواضیع الرئیسیة في 30الجدول رقم (    

الدراسة كاملة لالنتخابات الرئاسیة  مضامین جریدة الخبر الیومي من خالل فترة

 . 2014لـ

 

 

 

  الفاعلين   

 معارض  مؤيد   المواضيع الرئيسية

 ٪النسبة التكرار ٪النسبة  التكرار 

 57.50 46 53.52 228 لنظام السياسي القائما

 36.25 29 35.91 153 الترشح للعهدة الرابعة

 06.25 05 10.56 45 االنتخابات الرئاسية

 100 80 100 426 المجموع
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) یمثل فئة الفاعلین حسب المواضیع الرئیسیة في مضامین جریدة الخبر 03الشكل رقم (

 . 2014الیومي من خالل فترة الدراسة كاملة لالنتخابات الرئاسیة لـ

و كانت  ٪53.52النسبة الغالبة قدرت بمن خالل البیانات الموضحة أعاله نالحظ أن 

فاعال  46فاعال مؤیدا یقابله  228من نصیب موضع النظام السیاسي القائم بتكرار 

 153بتكرار  ٪35.91معارضا لهذا الموضوع، ثم موضوع الترشح لعهدة رابعة بنسبة 

بنسبة فاعال معارضا للموضوع، یلیه موضوع االنتخابات الرئاسیة  46فاعال مؤیدا مقابل 

 فاعلین معارضین فقط. 05فاعال مؤیدا مقابل  45بتكرار  10.56٪

من خالل الجدول المبین نالحظ تركیز الجریدة على توظیف الفاعلین السیاسیین المؤیدین 

توجه  هذا المؤشر یعكس، حیث المعارضین لحدث العهدة الرابعةضیع المطروحة و للموا

قد بد العزیز بوتفلیقة" بشكل خاص، و ئیس "عالجریدة المعارض للنظام بشكل عام و الر 

اعتمدت الجریدة خالل جمیع المراحل الفاعلین الذین یدعمون الفكرة التي تحملها مع یناسب 

ن توجهها السیاسي الذي یبدو من خالل التحلیل معارضا، بینما لم ینل الفاعلون السیاسیو 

هتماما استمراریة النظام الحاكم او  المعارضون للمواضیع المطروحة والمؤیدون للعهدة الرابعة
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توجیه التهم، حیث حاولت الجریدة من خالل هذا الطرح النوعي إال من خالل االنتقادات و 

ألخذ في االعتبار آراء الجمهور ترتیب أجندة إعالمیة ضمن اإلطار الذي تراه مناسبا دون ا

جانب الفاعلین  إلى في مضامینهامن هنا فقد انحازت الجریدة خالل ، و انشغاالتهو 

، وهذا ما یبرز ذاتیة المعالجة المعارضین للعهدة الرابعة على حساب الفاعلین المؤیدین لها

ثل االبتعاد كلیا عن الموضوعیة المنشودة خصوصا خالل المراحل الحساسة و الخاصة مو 

 الرئاسیة على وجه الخصوص.الفترات االنتخابیة الحاسمة و 
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 النتائج العامة للدراسة: 

من مضامین جریدة الخبر الیومیة التي تناولت حدث  عینة في سیاق دراستنا لتحلیل محتوى

في  2014العهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" في إطار معالجتها لحدث رئاسیات 

هذه القضایا معرفة توجه الجریدةنحو الوصول إلى  من خالل التحلیل الجزائر، حاولنا

هم التعرف على توظیفها لمجموع الفاعلین وعالقتهم بالحدث، وتناولها ألباالستناد إلى 

حسب سیاق قمنا بتقسیمها  ، حیثالمواضیع التي ركزت علیها أثناء فترة االنتخابات

إلى أربع مراحل شملت مرحلة قبل إعالن ترشح الرئیس، بعد اإلعالن  المضمون ودالالته

محاولین  ،بعد إعالن النتائج األولیة لالقتراع، و الرسمي عن ترشحه، أثناء الحملة االنتخابیة

كذا بة توجهات الجریدة خالل كل مرحلة من المراحل المذكورة، و من خالل هذا التقسیم مراق

سیین الذین اعتمدتهم الجریدة أثناء طرح مضامینها كإشارة إلى التعرف على الفاعلین السیا

معرفة الجهة ا ما یوحي بدوره بتوجه الجریدة و هذ، و التركیز على فاعلین مؤیدین أو معارضین

من التي اهتمام الجریدة بقضایا  إلىعملیة التحلیل التي قمنا بها  نشیرالتي تدعمها، و 

الطعن في مشروعیة العهدة الرابعة للرئیس، في إطار ئم و انتقاد النظام السیاسي القا شأنها

الل العمل على كشف من خ ، وذلكتأدیة الوظیفة الرقابیة التي تنحصر في محاربة الفساد

، باإلضافة إلى مواضیع أخرى أهمها ¹مؤسساتهله، و رجا، و أدواته، و مكامنهجیوب الفساد و 

یع فترات الدراسة، إضافة إلى الملف الصحي للرئیس الذي شكل حدیث الساعة في جم

ه الجریدة بشكل الفت لالنتباه، الذي ركزت علیضوع تحیز االدارة لصالح الرئیس، و مو 

الحملة االنتخابیة  موضوعكذا میزت هذه االنتخابات الرئاسیة، و موضوع االحتجاجات التي و 

 یاسیة منها ب هذه المعالجة من ظروف داخلیة وأخرى دولیة وٕاقلیمیة، سواء السمع ما صاح

 

_____________________ 
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ألوضاع السیاسیة المتدنیة بدول الجوار ل اتبع نذكر منها األزمة األوكرانیة،أو األمنیة والتي 

زیارة "جون ثم حدث االنتخابات الفرنسیة، وكذا حدث "الربیع العربي"، بـما سمي  وظهور

ع األمني بوالیة الوضو ، األمنیة قضیة تقنتورینباإلضافة إلى كیري" إلى الجزائر، 

التطورات التي أثرت بشكل أو بآخر على التغطیة "غردایة"(...)، وغیرها من األحداث و 

االیدیولوجي السیاسي و االعالمیة لحدث العهدة الرابعة للرئیس، إضافة إلى تأثیر التوجه 

رئیس لذي یبدو حسب دراستنا معارضا للنظام السیاسي برمته وللعهدة الرابعة للللجریدة ا

 أجندتها المسطرة التي لیست بغنىافة إلى أهداف المؤسسة الصحفیة و باإلض ،بصفة خاصة

ائل االعالم المحلیة التي تمثلت في كبریات وسعن األجندة االعالمیة الدولیة واالقلیمیة و 

مما ساهم ،حیث تناولت الحدث بصفة مكثفة وباهتمام بالغ، خاصة الجرائد الفرنسیة بصفةك

اإلطار  وتباینها في الكثیر من األحیان، وهنا یظهر دورفي جعل تناول بعض المواضیع 

فمثال لم تتناول الجریدة موضوع الحملة االنتخابیة خالل المرحلتین  ،الزماني لكل موضوع

هو عدم انطالق الحملة االنتخابیة بعد، و منطقي و النتخابیة ألمر اللتین سبقتا الحملة ا

موضوع االحتجاجات ضد العهدة الرابعة إال بعد بروزها بعد إعالن الرئیس ترشحه بصفة 

 رسمیة.

ة في الفاعلین الموظفیاسي القائم من خالل االتجاهات وفئة ا عن موضوع النظام السأمَ 

یع السلبیة اتجاه النظام محاولة فیما یبدو ، فقد تعمدت الجریدة التركیز على المواضالمضامین

طریق ترسیخ فكرة سلطویة النظام دفع القارئ الجزائري إلى النفور من النظام الحاكم عن 

التي ، و احتكاره من قبل شخصیات بارزة، كما ركزت على قضایا الفساد الكبرى المدویةو 

"، 2قضیة "سوناطراك جعلت الجزائر تصنف ضمن أوائل قائمة الفساد في العالم أهمها

خارجي بامتیاز، وقضیة "عبد المومن رفیق خلیفة"، وقضایا أخرى شكلت صدى داخلي و 

انجازات الرئیس "عبد العزیز  -حسب الجریدة–إضافة إلى الفضائح التي أسفرت عنها 

 غیرها، كما أبدت الجریدة بعدة طرقغرب، ترامواي، و -طریق السیار شرقبوتفلیقة" مثل ال

من خالل حاولت من خالل الطرح الذي قدمته یر مباشرة تأییدها لخیار التغییر، كما وأسالیبغ



                                                                           النتائج العامة للدراسة                                                                                 
 

[204] 

 

توجیه الرأي العام و ، في الغالب المعارضة الفاعلین الذین قامت بتوظیفهم باعتبارهم یمثلون

، إلى ضرورة التغییر نظرا لعدم وجود هیئة كفیلة بالثقة النتخابها في ظل الحملة االنتخابیة

تفاقم األزمات التي سببها الوزیر األول "عبد المالك الرئیس المترشح عن الساحة و  غیابكذا و 

التي أدت بدورها إلى غضب عارم وسط المواطنین الذین عبروا عن غضبهم عبر ، و سالل"

م في عدید الوالیات عبر منع وكالء حملة بوتفلیقة من القیام بنشاطاته، و الخروج إلى الشارع

لفكرة العهدة الرابعة للرئیس  -من خالل مضامینها–جریدة المطلق كذا رفض الالوطن، و 

 .حتى بعد إعالن النتائج

المیل إلى خالل تقدیمه على سلم األولویات و التأكید على موضوع المقاطعة من  یظهركما 

محركین جوهریین في سیاق الفترة دعاة المقاطعة كفاعلین أساسیین و كذا التركیز على ،و تأییده

 .االنتخابیة سواء قبل، أثناء أو بعد الحملة االنتخابیة

یتضح اتجاه الجریدة نحو المواضیع المطروحة من خالل األهمیة التي أولتها لكل موضوع و 

تأیید للمواضیع المطروحة في ٪46.29فمثال حاز موضوع النظام السیاسي القائم على نسبة 

من هنا یظهر محایدة، و ٪02.32 نسبةو ،معارضة لهذه المواضیع ٪02.32بـمقارنة إطاره 

 علىأیضا  ینطبقهو ما ة كبرى للنظام السیاسي القائم، و اتجاه الجریدة المعارض بدرج

حیث أثبتت الجریدة من خالل طرحها النوعي توجهها  ،موضوع ترشح الرئیس لعهدة رابعة

بالنسبة ٪19.56أقل من ، و في االتجاه المقابل ٪00مقابل ٪34.19المعارض بنسبة 

هنا أثبتت الجریدة انحیازها التام نحو االتجاه المعارض للعهدة الرابعة، أما ، و لالتجاه المحاید

فیما یخص االنتخابات الرئاسیة فقد شكل االتجاه المؤید للمواضیع المطروحة في إطار هذا 

في  ٪04.87بـانطالقا من النسب المؤیدة للمواضیع، مقارنة ٪15.50الموضوع نسبة 

 تجاه المقابل فقط انطالقا من النسب المعارضة لهذه المواضیع.اال

فقد تبین  ،في طرح مضامینها الیومي ا بالنسبة للفاعلین الذین اعتمدتهم جریدة الخبرأمَ 

فاعال  228النظام السیاسي باستعمالها طرف المعارضین للعهدة الرابعة و  انحیاز الجریدة إلى

فاعال فقط من المعارضین لهذا الطرح  46 مقابل ،ظاممؤیدا للمواضیع المطروحة ضد الن
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فاعال مؤیدا للمواضیع المطروحة ضد  153الذي تبنته الجریدة، كما استندت الجریدة إلى 

بالنسبة  النتیجةنفس فاعال فقط في الجهة المقابلة، و  29العهدة الرابعة للرئیس مقابل 

مؤیدا لموضوعي المقاطعة  فاعال 45حیث وظفت الجریدة  ،لموضوع االنتخابات الرئاسیة

دل على التحیز مایفاعلین فقط في الطرف اآلخر، هذا  05مقابل  ،الحملة االنتخابیةو 

هدة الرابعة،  و دعاة المقاطعة الفاضح الذي مارسته جریدة الخبر إلى جانب المعارضین للع

 .التغییرو 

تركیز التحلیل، حیث یبرز عملیة  أثناءنافي ذات السیاق تسجیل بعض المالحظات یمكن كما

وى السیاسیة الفاعلة بشكل كبیر القصراعات السیاسیة بین المترشحین و الجریدة على ال

كز فیه على انشغاالت ٕاهمالها إلى حد ما للبعد االجتماعي لالنتخابات الذي یفترض أن تر و 

من دفعهم  بدال كذا توجیههم إلى المشاركة بفعالیة في سیاسة بلدهم، و همومهمالمواطنین و 

رسم إطار معین یفكر فیه الجمهور من خالل تشویه صورة إلى المقاطعة واالحتجاج و 

 .¹الرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة"

جریدة الخبر في معالجتها االعالمیة لحدث العهدة توجه رغم ما على هذا األساسوبالو 

خالل مراحل الدراسة تمسكها باتجاه وحید في ممارسة الدور الرقابي على السلطة و الرابعة 

رض أن بنفس األولویات تقریبا، إال أن ما یؤخذ علیها هو غیاب الصوت المحاید الذي یفت

، و قلما كانت معالجتها األحداث الحقیقة دون تضخیم أو تشویهیعكس للرأي العام الواقع و 

حیاد رغم السیاسیة متكاملة وشاملة، انطالقا من عدم اعتمادها على الموضوعیة والللمواضیع 

أنه یجدر اإلشارة إلى أن الموضوعیة تبقى صفة نسبیة في أي طرح إعالمي وال یمكن بلوغ 

ذروتها، وتبقى طبیعةالطرح هذه تعود إلى التحول الذي طرأ على اإلعالم الجزائري تاریخیا 

 خاصة منه الصحافةالمكتوبة، فبعد طول فترة الخناق خرجت إلى النور محاولة بذلك تدارك

________________________________ 

 نقال عن مقابلة مع الصحفي "صالح فالق شبرة" صحفي بجریدة الشروق حول رأیه في مضامین جریدة الخبر خالل الفترة االنتخابیة. ¹
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فاتها فدأبت إلى مشاكسة السلطة وانتقادها بشتى األسالیب، وتعود االشكالیة ما بین ما 

ما اتجهت السلطة إلى الهیمنة والسیطرة على شؤون الجماعة ندالصحافة المكتوبة عالسلطة و 

لذلك بدأت العالقة لسبب هو تبریر شرعیة السلطة و اومن بین ما هیمنت علیه هو اإلعالم، و 

الشرعیة االعالم وظیفته منح مشروعیتها و فالسلطة ترید إثبات  ،بینهما عالقة غیر متكافئة

، ¹لتثبیت شرعیتها بصمجيإلى  هنا یتحول، و تبریر تصرفاتهاعلى تصرفات السلطة فقط و 

متنفسات الدفعة األولى من الهواء النقي البحث عن  تنشقههذا ما جعل االعالم بمجرد و 

ذلك عن طریق محاولة توجیه الجمهور تجعله ینتقم من السلطة ویحاسبها على أعمالها، و 

ماكوبس" من خالل  حو قضایا معینة بالتركیز علیها وتكرارها، وهذا ما یراه "شو ون

افتراضهما أن تركیز وسائل االعالم على حدث معین یدفع الجمهور بالنظر إلى هذا الحدث 

قد تأخذ حسبهما أهمیة بالغة أثناء الحمالت االنتخابیة ألنهما الحظا أن ، و باعتباره هاما

ا وقت الناخبین یستقون معظم معلوماتهم أثناء الحملة االنتخابیة من وسائل االعالم، أم

الحمالت االنتخابیة فهو حسب الباحثین المدة التي تكون فیها وسائل االعالم غیر عادیة 

لذلك فإن دراسة عالقة االعالم بالرأي العام قد لة التجنید األقصى للرأي العام، و تطبعها محاو 

 هذا ما الحظناه خالل تحلیلنا لجریدة، و ²تعطي ثمارا أكثر علمیة في الحمالت االنتخابیة

التركیز على عدم شرعیة العهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" في الخبر التي حاولت

م على تغییر النظام وهذا ما محاولة منها لدفع الجمهور إلى العزوف عن التصویت أو االقدا

یجیب عن التساؤالت التي تم طرحها في بدایة دراستنا، و ال تختلف هذه النتائج كثیرا عن 

ئج المتوصل إلیها في الدراسات السابقة حول اتجاه الجریدة المعارض للنظام و استنادها النتا

 إلى الفاعلین السیاسیین في محاولة لدعم تصورها.

_________________________ 

 .67صمرجع سابق؛ ؛ بسام عبد الرحمن مشاقبة ¹

 .13مرجع سابق؛ صاالتصال و االعالم السیاسي؛ یوسف تمار؛  ²
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 خاتمة عامة:

حسب الدراسة المیدانیة التي قمنا بها و انطالقا من النتائج المذكورة سابقا في 

إطار المعالجة االعالمیة التي قامت بها جریدة الخبر، تبقى نفس المالمح تخیب 

على المحیط االعالمي و الممارسة اإلعالمیة في الجزائر، و یتضح لنا أن جریدة 

فتح االعالمیة المكتوبة الزالت تبحث عن مناخ مالئم یالخبر كعینة من الساحة 

المجال نحو احترافیة أكثر خاصة و أنها تحوي عناصر صحفیة لها خبرة لها 

، و بین هذا و ذك  فإن مما ال یزال یخیم على الجریدة هو عدم التزامها ¹عالیة

ما الحیاد فیما یخص القضایا المعالجة و السیاسیة منها بشكل خاص، و خاصة 

تعلق منها بالنظام السیاسي القائم و المتمثل أساسا في شخص الرئیس "عبد 

العزیز بوتفلیقة"، و رغم أن هذا الجدل بین السیاسة و االعالم لیس باألمر الجدید 

بل هو أمر متداول، إال أن ما الحظناه هو محافظة الجریدة على اتجاهها نحو 

خابات الرئاسیة التي تعتبر أكثر حساسیة السلطة و كذا على معالجتها لفترات االنت

و خصوصیة سواء خالل المراحل التي تناولناها في إطار فترة دراستنا أو حتى ما 

، و في هذا *)2009و رئاسیات  2004سبقها من فترات انتخابیة (رئاسیات 

السیاق یمكن القول أن المعالجة االعالمیة لجریدة الخبر غلب علیها طابع 

أولت الجریدة اهتماما بالغا باألزمات السیاسیة بین الفاعلین الصراع، حیث 

السیاسیین و بین األحزاب السیاسیة خاصة ما تعلق منها بما هو ضد المترشح 

 "عبد العزیز بوتفلیقة"، و من هنا كشفت الجریدة عن توجهها المعارض للسلطة

______________________________________ 

 من خالل الدراسات السابقة إضافة إلى دراستنا هذه.*و هذا ما استنتجناه 
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، و هذا ما یجعل الجمهور مقیدا بین ما تسمح به السلطة من -حسب ما یبدو– 

جهة و ما یملیه الخط االفتتاحي من جهة أخرى، فیما تتجاهل الجریدة بطریقة ما 

خاصة في الدور المنوط بها نحو المواطن من خالل التنشئة السیاسیة و التثقیفیة 

الفترات الحساسة و الحاسمة كفترات االنتخابات، و هذا ما أدى إلى رداءة الذوق 

هي التي من شأنها رفع ذوق المتلقي أو العكس*، ألن تركیز  لدیه فوسائل االعالم

على مواضیع ذات صبغة صراعیة یؤدي بالجمهور إلى البحث عن اإلثارة و هذا 

القارئ إلى فعل التصفح فقط، و في هذا ما یقلص من حجم االنقرائیة فیتجه 

السیاق یمیز "آیرز" في تحلیله لعملیة التلقي بین نوعین من القراء: القارئ الضمني 

 .¹و القارئ الفعلي

و انطالقا مما سبق یبقى على الصحافة المكتوبة بصفة عامة و الصحافة 

وار المحسوبة الخاصة بصفة أدق التحلي بالموضوعیة في المعالجة و القیام باألد

علیها و عدم القصور على شن حمالت ضد السلطة، بل یجب علیها التوفیق بین 

مراقبة عمل السلطة و خدمة الجمهور الذي نشأت ألجله، و االنطالق من 

الجمهور في صیاغة أولویات أجندتها االعالمیة بدال من االكتفاء بمحاولة فرض 

 جنید الرأي العام وفق ما تراه مناسبا.توجه معین و تبریره للجمهور في محاولة لت

 

_______________________ 

 2013/2014*نقال عن محاضرة لألستاذة "عكروت فریدة""، مقیاس صحافة جهویة ، سنة ثانیة ماستر اتصال و صحافة؛ 

 _بتصرف_.

 .56؛ ص2011؛ مقامات للنشر و التوزیع؛ 1الجزائر؛ طالتلقي في الثقافة و االعالم؛ مخلوف بوكروح؛ ¹ 
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 .2002 بیروت؛ دار الفكر؛

القاهرة؛ دار الفجر للنشر و  آخر الدواء...الدیموقراطیة؛المخادمي رزیق عبد القادر؛  .19

 .2004؛ 1التوزیع؛ ط



الجزائر؛ مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال؛ مرسلي بن أحمد؛  .20

 .2003دیوان المطبوعات الجامعیة؛ ب.ط؛ 

األردن؛ دار أسامة للنشر االعالم البرلماني و السیاسي؛ المشاقبة بسام عبد الرحمن؛  .21

 .2011و التوزیع؛ 

الخبر مطاوي فیصل؛ رئیس الجمهوریة لیس له الحق في إعالن عفو شامل؛  .10

 .2009جوان  30إلى  24؛ من 539العدد األسبوعي؛ 

الجزائر؛ دیوان المطبوعات االعالم حقائق و أبعاد؛ معراف قالیة اسماعیل ؛  .22

 .1999ة؛ ب.ط؛ الجامعی

 المقاالت و الدوریات:

تونس؛ سلسلة آفاق الدولة و المسألة الثقافیة في المغرب العربي؛ وناس المنصف؛  .23

 .1995مغاربیة؛ 

؛ 7274العدد جریدة الخبر؛ سنة من االنجازات تنتهي بفضائح؛  50یوسفي سمیة؛  .11

05/12/2013. 

؛ 7293العدد یدة الخبر؛ جر ؛ 2013یوسفي سمیة؛ الجزائریون سیشدون رحالهم بعد  .12

24/12/2013. 

 الرسائل و المذكرات: - ب

باي أحالم؛ معوقات حریة الصحافة في الجزائر (دراسة میدانیة بمؤسسات صحفیة   .1

 بمدینة قسنطینة)؛ مذكرة ماجستیر؛ باشراف الدكتور فضیل دلیو؛ جامعة منتوري

قسنطینة؛ كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ 

2006/2007. 

حمودي وهیبة؛ انعكاسات الخطاب الرئاسي لعبد العزیز بوتفلیقة على الممارسة االعالمیة  .2

في الجزائر (دراسة تحلیلیة و صفیة لمضمون خطابات الرئیس في الفترة الزمنیة 



؛ مذكرة ماجستیر؛ باشراف ابراهیم ابراهیمي؛ جامعة 21/08/2001إلى  27/04/1999

 .2002/2003الجزائر؛ كلیة العلوم االجتماعیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال ؛ 

؛ من خالل الصحافة الخاصة (دراسة 2009رزاق لحسن؛ الحملة االنتخابیة لرئاسیات   .3

ماجستیر؛ باشراف حسین تحلیلیة لمضمون صحیفیتي الخبر و الشروق الیومي)؛ مذكرة 

خریف؛ جامعة منتوري قسنطینة؛ كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة؛ قسم علوم االعالم 

 .2009/2010و االتصال؛ 

زهیر بوسیالة؛ الصحافة المكتوبة و الدیموقراطیة في الجزائر (دراسة مسحیة على عینة  .4

مارس و  15ففترة ما بین مسحیة على عینة من قراء الصحف في الجزائر العاصمة في ال

؛ مذكرة ماجستیر؛ باشراف الدكتور جمال بوعجیمي؛ جامعة الجزائر، 2004أفریل  05و 

 .2005كلیة العلوم السیاسیة؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ سبتمبر 

ساعد ساعد؛ التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائریة (دراسة تحلیلة وصفیة  .5

شروق نومذجا)؛ مذكرة ماجستیر؛ باشراف الدكتور بلقاسم بن روان؛ میدانیة للخبر و ال

جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة؛ كلیة العلوم السیاسیة و االعالمیة؛ قسم علوم االعالم 

 .2006/2007و االتصال؛ 

"دراسة  2004-1992شبري محمد؛ ممارسة الصحفیین للمهنة خالل فترة الطوارئ   .6

جستیر؛ باشراف الدكتور محمد لعقاب؛ جامعة الجزائر؛ كلیة وصفیة تحلیلة"؛ مذكرة ما

 .2005/2006العلو م السیاسیة و االعالم؛ قسم علوم االعالم و االتصال؛ 

 1999صبح عامر؛ دور المشاركة السیاسیة في ترقیة الحكم الصالح في الجزائر ما بین  .7

جزائر؛ كلیة العلوم ، مذكرة ماجستیر؛ باشراف الدكتور برقوق امحند؛ جامعة ال2004-

 .2007/2008السیاسیة و االعالم؛ قسم العلوم السیاسیة و الدولیة؛ 

طیبي عیسى؛ طبیعة نظام الحكم في الجزائر؛ على ضوء التعدیل الدستوري لسنة   .8

؛ رسالة دكتوراه في القانون العام؛ باشراف بن حمو عبد اهللا؛ جامعة أبو بكر 2008

 .2010/2011السیاسیة؛  بلقاید؛ كلیة الحقوق و العلوم



عسري فتیحة و آخرون؛ تناول الصحافة المكتوبة لمشروع المیثاق من أجل السلم و   .9

المصالحة الوطنیة؛ مذكرة لیسانس؛ باشراف "عكروت فریدة"، قسم علوم االعالم و 

 .2005/2006االتصال؛ كلیة العلوم االجتماعیة؛ جامعة عبد الحمید بن بادیس؛ 

حسیبة؛ دور األحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة (دراسة حالة الجزائر)؛  غارو .10

مذكرة ماجستیر؛ باشراف األستاذ نایت عبد الرحمن عبد الكریم؛ جامعة مولود معمري؛ 

2012. 

 

 



 اإللكترونیة: المراجع من المواقع

أبو زكریا یحیى ، الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزیز بوتفلیقة ، ب ب، ناشري  .1

 .www. Nashiri.net  16/01/2013،10:36، 2003للنشر اإللكتروني، 

أحمد بخوش؛ أحمد دناقة؛ االعالم الرسمي في الجزائر و الكبت االعالمي في مرحلة  .2

التحول الدیموقراطي؛ مداخلة في إطار الملتقى الوطني األول  حول االعالم و الدیموقراطیة؛ 

 ؛ouargla.dz-vwww.uni؛ جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ 2012دیسمبر  12/13

 .22:08؛ 20/04/2014

إدریس شریف؛ الجزائر: العالقة بین مؤسسات الدولة قبیل االنتخابات الرئاسیة؛ تقریر  .3

 ؛WWW.Aljazeera.net؛ 27/01/2014ضمن تقاریر مركز الجزیرة للدراسات 

23/04/2014. 

نتقال السیاسي في الجزائر (ثالثة أجیال جابي عبد الناصر ، مأزق اال .4

وسیناریوان)،المركز العربي األبحاث و الدراسات،الدوحة،فیبرایر 

2012،WWW.DOHAINSTITUE.ORG  22:12 15/01/2014 ؛ 

جمیلة عالق؛ دور األحزاب السیاسیة في تفعیل المشاركة السیاسیة في الجزائر (واقع و  .5

؛ 22:30؛ 25/01/2014آفاق)؛ المجلة االفریقیة للعلوم السیاسیة؛ 

www.africanlawlibrary.net22:10؛ 23/04/2014 ؛. 

ز  90/07خنساء تومي؛ حریة االعالم بین قانون االعالم حمداوي جابر ملیكة؛ ال .6

؛ مداخلة في إطار الملتقى الوطني األول حول االعالم و 12/05قانون االعالم الجدید 

www.univ-؛ جامعة قاصدي مرباح؛ ورقلة؛ 2012دیسمبر 12/13الدیموقراطیة؛ 

ouargla.dz23:05؛ 20/40/2013 ؛. 

خلیل عبد القادر و آخرون ، إنعكاسات برنامجي اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو على  .7

، مجلة إضافات ، مركز دراسات الوحدة 2001/2009الحد من الفقر في الجزائر للفترة 

 .2013خریف-صیف 23-24العربیة ، العددان 



عرفیة لتفسیر الحراك مراد ، جصاص لبنى ، التنمیة السیاسیة (مقاربة م شحماط .8

الشعبي في الوطن العربي،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة 

 .07/01/2014، 38،العدد 

عارف شارف،اإلنتقال الدیموغرافي في العالم العربي (تجربة اإلنتقال الدیموغرافي في  .9

 WWW.ALJAZEERA.NET 14/02/2013الجزائر تراوح مكانها،

،12/01/2014،20:49. 

،تحلیل للحالة الجزائریة ، 2011عاشور طارق ، اإلصالح السیاسي العربي بعد عام  .10

 .caus.org.lb،www 21/11/2013،11:30المجلة العربیة للعلوم السیاسیة 

عبد الكریم عنایات؛ الدور السلبي لإلعالم الجزائري في تشكیل مفهوم الدیموقراطیة؛  .11

دیسمبر  12/13مداخلة في إطار الملتقى الوطني األول حول االعالم و الدیموقراطیة؛ 

 .22:09؛ 20/04/2014 ؛ouargla.dz-www.univ؛ 2012

ي؛ الحوكمة االنتخابیة و دورها في تعزیز المشاركة السیاسیة؛ موقع فتحي المعیف .12

 ؛http://bouhania.com؛ 14:26؛ 13/12/2013الدكتور بوحنیة قوي؛ 

 .23:00؛ 23/04/2014

 فتحي بو لعراس،ترشیح بوتفلیقة لوالیة رابعة جدل داخلي و تداعیات محتملة،تقریر في .13

إطار تقاریر مركز الجزیرة للدراسات 

،27/03/2014،WWW.ALJAZEERA.NET،23/04/2014. 

قیراط محمد ، مجلة جامعة دمشق، حریة الصحافة في ظل التعددیة السیاسیة في  .14

 www.damascus university.edu.sy،2003) 3+4، العدد ( 19الجزائر ، المجلد 

16/01/2014،11:14. 

لملف االحصائي للجمهوریة الجزائریة ، مجلة بحوث إقتصادیة محمود إبراهیم هدى ، ا .15

 .2013،صیف خریف 6463عربیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد 



 www ,yolasite .coM، ، التحول الدیمقراطيمقري عبد الرزاق مقري .16

15/01/2014،22:05. 

نشوى الشلقاني؛ االتصال السیاسي خالل االنتخابات و تأثیره على سلوك الناخبین نحو  .17

؛ 33؛ العدد 2)؛ مجلة بحوث التربیة النوعیة؛ ج2010المرشح (دراسة حالة على انتخابات 

 .18:20؛ 09/03/2014 ؛www.fbsbx.com؛ 2011أكتوبر

؛ 27/04/2013ل؛ االتصال السیاسي و الدیموقراطیة؛ نور الدین قربا .18

 .09/03/2014؛ www.googleusercountent.com؛و20:41

یامین بودهان؛ الممارسة الدیموقراطیة و العالقة بین الحكم الراشد و التنمیة (الرسائل  .19

المفتوحة في الصحف الجزائریة و دورها في عملیة االتصال السیاسي)؛ مجلة دفاتر 

 ؛dzouargla-www.univ.؛ 2011السیاسات و القانون؛ عدد خاص أفریل 

 .22:13؛ 14/02/2014

یحي الیحیاوي؛ في تجاذبات العالقة بین االعالم و االتصال و السیاسة؛ تقریر ضمن  .20

 .11:12؛ 20/09/2013 ؛www.aljazeera.netتقاریر مركز الجزیرة للدراسات؛ 
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 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06( الرقم

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع 7/1/1الرقم ( -

 الرئیسي األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07() لفئة الموضوع01الرئیسي األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن 03وع الفرعي الثالث(): یمثل الموض7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الموضوع الرئیسي الثالث(

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01ید للعهدة الرابعة للرئیس (): یمثل االتجاه المؤ 8/1الرقم ( -

): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" ضمن هذه 8/2الرقم ( -

 المادة.

 ): یمثل االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".8/3الرقم ( -

 دث العهدة الرابعة للرئیس في هذه المادة.): یمثل الفاعلین المؤیدین لح9/1الرقم ( -

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2الرقم ( -

 



):04االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 
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        فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7 

 

 الموضوع: فئة  .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/4             

7/1/5           7/2/1            7/2/3            7/3/1 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین:  .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):04االستمارة رقم (دلیل 

 ".تقریر"): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 .7315): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .16): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./جانفي01): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014المقال في:  ): یمثل سنة صدور06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "سیطرة المؤسسة العسكریة" ضمن الموضوع 04): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/4الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01الرئیسي األول (

) 01): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول(05الموضوع الفرعي الخامس (): یمثل 7/1/5الرقم ( -

 ).07لفئة الموضوع (

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

ز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع ): "تحی03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2لرقم (، اللرئیس في هذه المادة



):05االستمارة رقم (  
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II. :تحلیل البیانات 

        فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7 

 

 الموضوع: فئة  .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/4            7/2/1  

7/2/2           7/2/3            7/3/1            7/3/2           

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین:  .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):05دلیل االستمارة رقم (

 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 .7353): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .23): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./فیفري02): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07الموضوع() لفئة 01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "سیطرة المؤسسة العسكریة" ضمن الموضوع 04): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/4الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01الرئیسي األول (

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

):"االحتجاجات ضد العهدة الرابعة" ضمن 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03ل الموضوع الفرعي الثالث(): یمث7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموضوع الرئیسي 02الموضوع الفرعي الثاني(): یمثل 7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -



): یمثل 8/3الرقم (و العزیز بوتفلیقة" ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/5 7/2/1  

7/2/3           

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):06دلیل االستمارة رقم (

 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 .7353): یشیر إلى عدد جریدة 02( الرقم

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .23): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./فیفري02): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

المالي" ضمن الموضوع الرئیسي  ): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 لحدث العهدة الرابعة للرئیس.): یمثل الفاعلین المعارضین 9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/3            7/1/5            7/2/1            7/2/3 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 



 ):07دلیل االستمارة رقم (

 ".تقریر"): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 .7363): یشیر إلى عدد جریدة 02( الرقم

 ).02): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .05): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس03): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1( الرقم -

 األول لفئة الموضوع.

" ضمن الموضوع سیطرة المؤسسة العسكریة): "03(لث): یمثل الموضوع الفرعي الثا7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01الرئیسي األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05ي الخامس (): یمثل الموضوع الفرع7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

لصالح الرئیس" ضمن الموضوع ): "تحیز االدارة 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1التجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (ا

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (

 



):08االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 
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II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/5               7/2/1  

7/2/2           7/2/3 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):08دلیل االستمارة رقم (

 "تقریر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7363): یشیر إلى عدد جریدة02الرقم (

 ).05): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .05): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس03): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03(): یمثل الموضوع الفرعي الثالث7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

وع ): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموض01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

):"االحتجاجات ضد العهدة الرابعة" ضمن 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1للعهدة الرابعة".الرقم (االتجاه المحاید نحو"الترشح 

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 فئة االتجاه: .2
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 الفاعلین: .3
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 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):09دلیل االستمارة رقم (

 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7367): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .09): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس03): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "سیطرة المؤسسة العسكریة" ضمن الموضوع 04): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/4الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01الرئیسي األول (

للرئیس" ضمن الموضوع ): "الملف الصحي 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

ة" ضمن الموضوع ): "مقاطعة االنتخابات الرئاسی01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (االتجاه 

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (

 



):10االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 

1                2              3               4              5 6 

II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/4              7/2/3 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 



 ):10دلیل االستمارة رقم (

 ".تقریر"): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 .7367 جریدةال): یشیر إلى عدد 02الرقم (

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .09): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس03): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

ع الرئیسي ): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضو 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

): "سیطرة المؤسسة العسكریة" ضمن الموضوع 04): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/4الرقم ( -

 ).07لموضوع () لفئة ا01الرئیسي األول (

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 لحدث العهدة الرابعة للرئیس.): یمثل الفاعلین المعارضین 9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (

 



):11االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 

1                2              3               4              5 6 

II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/4                7/1/5 

7/2/1             7/2/2             7/2/3             7/3/1            7/3/2 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):11دلیل االستمارة رقم (

 "تقریر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 7387): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).02): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .29): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس03): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06( الرقم

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07الموضوع() لفئة 01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "سیطرة المؤسسة العسكریة" ضمن الموضوع 04): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/4الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01الرئیسي األول (

) 01): "التغییر" ضمن موضوع الرئیسي األول(05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس(7/1/5الرقم ( -

 ).07لفئة الموضوع (

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

):"االحتجاجات ضد العهدة الرابعة" ضمن 02(): یمثل الموضوع الفرعي الثاني 7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1( الرقم -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (



 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس ( ):8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

لحدث العهدة الرابعة  ): یمثل الفاعلین المؤیدین9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (

 



):12االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 

1                2              3               4              5 6 

II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/5                7/2/2 

7/2/3           7/3/1              7/3/2           

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):12دلیل االستمارة رقم (

 "حوار صحفي".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7387): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).02): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .29): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس03): یمثل شهر صدور المقال في:05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1( الرقم -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03ثالث(): یمثل الموضوع الفرعي ال7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

بعة" ضمن ):"االحتجاجات ضد العهدة الرا02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1( الرقم -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1( الرقم -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

لمؤیدین لحدث العهدة الرابعة ): یمثل الفاعلین ا9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (



):13االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 

1                2              3               4              5 6 

II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/5                7/2/2 

7/2/3              7/3/2 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):13دلیل االستمارة رقم (

 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7353): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).2): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 30): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./مارس30): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

ضمن ):"االحتجاجات ضد العهدة الرابعة" 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

وع الرئیسي ):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموض02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (االتجاه المحاید 

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (

 



):14االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 

1                2              3               4              5 6 

II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/2            7/1/3           7/1/5                7/2/1  

7/2/3            7/3/1            7/3/2 

 فئة االتجاه: .2

§ 8/1                  8/2               8/3        

 الفاعلین: .3

§ 9/1                 9/2                 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 



 ):14دلیل االستمارة رقم (

 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7388): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 30.): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 /مارس.03): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3( الرقم -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01(): یمثل الموضوع الفرعي األول 7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع  ): "مقاطعة01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1( الرقم -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

لمؤیدین لحدث العهدة الرابعة ): یمثل الفاعلین ا9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (



):15االستمارة رقم (  

I. :البیانات األولیة 

1                2              3               4              5 6 

II. :تحلیل البیانات 

 فئة الفاعلین   9        فئة االتجاه   8           فئة الموضوع  7

 

 فئةالموضوع: .1

§ 7/1/1           7/1/5            7/2/1             7/2/3              7/3/1  
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 "تقریر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 7388): یشیر إلى عدد جریدة 02( الرقم

 ).03): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 30): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 /مارس3): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

لي" ضمن الموضوع الرئیسي ): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و الما7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

) 01): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول (05): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/5الرقم ( -

 ).07لفئة الموضوع (

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07الموضوع () لفئة 02الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07وع () لفئة الموض03الرئیسي الثالث(

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1( االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 "تقریر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 . 7390): یشیر إلى عدد جریدة02الرقم (

 ).03المقال (): یمثل صفحة 03الرقم (

 .01): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 ./أفریل04): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3( الرقم -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 لحدث العهدة الرابعة للرئیس.): یمثل الفاعلین المعارضین 9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 :)17(دلیل االستمارة رقم 

 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7390): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).04): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .01): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 /أفریل04): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1( الرقم -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03ثالث(): یمثل الموضوع الفرعي ال7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس(7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

الرابعة" ضمن ):"االحتجاجات ضد العهدة 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

یة" ضمن الموضوع ): "مقاطعة االنتخابات الرئاس01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (

 فئة االتجاه.) 08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.): یمثل الفاعل9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 ):18دلیل االستمارة رقم (

 "تقریر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01( الرقم

 .7390): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).02): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .01): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 /أفریل04): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع(01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03ث(): یمثل الموضوع الفرعي الثال7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "سیطرة المؤسسة العسكریة" ضمن الموضوع 04): یمثل الموضوع الفرعي الرابع (7/1/4الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01الرئیسي األول (

) لفئة 01الموضوع الرئیسي (): "التغییر" ضمن 05) یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07الموضوع (

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1( الرقم -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 لحدث العهدة الرابعة للرئیس.): یمثل الفاعلین المعارضین 9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 "خبر".نوع المقال المتمثل في  ): یشیر إلى01الرقم (

 .7407): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 ).05): یمثل صفحة المقال (03الرقم (

 .18): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (

 /أفریل.04): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

ضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي ): یمثل المو 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

یس" ضمن الموضوع ): "الملف الصحي للرئ01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

):"االحتجاجات ضد العهدة الرابعة" ضمن 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

ضمن الموضوع  ): "تحیز االدارة لصالح الرئیس"03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1( االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 "خبر".): یشیر إلى نوع المقال المتمثل في 01الرقم (

 7407): یشیر إلى عدد جریدة 02الرقم (

 )03(): یمثل صفحة المقال 03الرقم (

 18): یمثل یوم صدور المقال في 04الرقم (
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 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(

): "التغییر" ضمن الموضوع الرئیسي األول 05): یمثل الموضوع الفرعي الخامس (7/1/5الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01(

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

عة" ضمن ):"االحتجاجات ضد العهدة الراب02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -
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من الموضوع ): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ض01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

 

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -

): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (االتجاه المحاید 
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 /أفریل04): یمثل شهر صدور المقال في: 05الرقم (

 .2014): یمثل سنة صدور المقال في: 06الرقم (

): یمثل الموضوع الفرعي األول: "الفساد السیاسي و المالي" ضمن الموضوع الرئیسي 7/1/1الرقم ( -

 األول لفئة الموضوع.

): "نقد انجازات الرئیس" ضمن الموضوع الرئیسي 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني(7/1/2الرقم ( -

 ).07الموضوع() لفئة 01األول(

):" احتكار السلطة" ضمن الموضوع الرئیسي 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/1/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (01األول(
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 ).07) لفئة الموضوع (01(

): "الملف الصحي للرئیس" ضمن الموضوع 01ضوع الفرعي األول (): یمثل المو 7/2/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

):"االحتجاجات ضد العهدة الرابعة" ضمن 02): یمثل الموضوع الفرعي الثاني (7/2/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الموضوع الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03الثالث( ): یمثل الموضوع الفرعي7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "مقاطعة االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع 01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الرئیسي الثالث(

):"برودة الحملة االنتخابیة" ضمن الموضوع الرئیسي 02الثاني(): یمثل الموضوع الفرعي 7/3/2الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (03الثالث (

 ) فئة االتجاه.08)، و یمثل الرقم (01): یمثل االتجاه المؤید للعهدة الرابعة للرئیس (8/1الرقم ( -



): یمثل 8/3الرقم (و " ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (

 ): یمثل الفاعلین المعارضین لحدث العهدة الرابعة للرئیس.9/2للرئیس في هذه المادة، الرقم (
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 ).02): یمثل صفحة المقال (03الرقم (
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 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

): "تحیز االدارة لصالح الرئیس" ضمن الموضوع 03): یمثل الموضوع الفرعي الثالث(7/2/3الرقم ( -

 ).07) لفئة الموضوع (02الرئیسي الثاني(

االنتخابات الرئاسیة" ضمن الموضوع  ): "مقاطعة01): یمثل الموضوع الفرعي األول (7/3/1الرقم ( -
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): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -

): یمثل الفاعلین المؤیدین لحدث العهدة الرابعة 9/1االتجاه المحاید نحو"الترشح للعهدة الرابعة".الرقم (
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): یمثل 8/3الرقم (و ): یمثل االتجاه المعارض للعهدة الرابعة للرئیس "عبد العزیز بوتفلیقة" 8/2الرقم ( -
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