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  : عامةمـقدمــــة

فكار و احلقائق للناسحيث خبار و نشر األهاما يف نقل األ يف اجلزائــــــــر دوراتلعب الصحافة املكتوبة 

ائل ــارنة بوســــيز ا مقــعالمية اليت تتمىل احلرية اإلإضافة إ.منذ اإلستعمار تربطها باجلماهري عالقة و ألفة

اعدهــا ذلك على التطـــور و ــوقد س مثل القطــــــاع السمـعــي البصــري، رىـــخاألة ــــاجلماهري المـــاالع

صبحتأهم املواد اليت أاليت هي أخبار اجلرمية الصحافة خبار اليت متيزت ا ومن بني األ .اإلستمرارية 

ميزت اتمع ف اليت و سلوكيات العنأحترص على نشرها خصوصا بعد الزيادة الرهيبة يف نسبة اإلجرام 

ا تشكل عالقة أاجلزائري وقد أدى هذا النشر املكثف إىل بروز فكرتني متناقضتني حيث إعترب البعض

عالمية ألخبار اجلرمية تكون املانع الذي حيول دون إرتكاب اجلرائم من خالل جيابية وأن املعاجلة اإلإ

عالم قيد بالشروط اليت وضعها قانون اإلن ذلك يتطلب التأالتوعية مبخاطر الظاهرة و نشر عواقبها إال 

ن تتبعها املؤسسة الصحفية عند أاجلزائري أو النظريات اليت تم  باملســؤولية و االخالق املهنية اليت جيب 

أن الصحافة  تكون مروجا غري مباشر للجرمية و دافع  أما الفكرة الثانية فقد اعتربتنشر أخبار اجلرمية 

فهنا ميكن أن تكون  ن كانت هذه األخبار غريبة وشاذةإوخاصة خل اتمع خللق سلوكيات عنيفة دا

  .إجتاه مجاهريها  االجتماعيةاإلحساس باملسؤولية  الصحيفة ليس هلا 

  

  



 رـــكــة شــكـلمـ

  

  

  بالشكر الجزيل لكل من ساعدني من قريب    أتقدم

       القـليل في انجاز هذا البحث  أوبالكثير  من بعيد، أو 

  لم يبخل  الذي  عبد الحق بن سبيع  األستاذخص بالذكر  وأ 

  .تهوتشجيعاعليبتوجيهاته  
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  :الجانب التطبيقي

  :ــــ نبذة عن جريدة النهار 1

جريدة اجلزائرية يومية مستقلة تصدر عن شركة األثري للصحافة يف حيدرة باجلزائر العاصمة وقد صدر أول النهار 

اجلزائر  دارة أنيس رمحاين ويتم طبع اجلريدة على مستوى مطابعإحتت  2007عدد من جريدة النهار اجلديد سنة 

ف نسخة ـــــــــأل 700ويقدر عدد النسخ الورقية اليت يتم سحبها يوميا حوايل  رقلةو العاصمة، وهران، قسنطينة، و 

هو على العنوان االلكرتوين  PDFتصفح حتميل جريدة النهار اجلزائرية اليومية   موقع

 www.ennaharonline.com يتاأل

  :التحليلفئاتـــــ  2

ىل إخرية قسمنها هذه األعالمية اليت تتبعها اجلة اإلــــــــــــة لتحليل املعــــــــــــــــار كعينـــــــــــــــــــــدة النهـــــــــــــــــــــــــخرتنا جرياا ـــــــــــــــــــبعدم

 :يـــــــــــــــــــــــــــوهة ـــادة المستعملــــــــــــــة المـــــــــبيعط ةــــــــــــئفى ــــــــــــــــا علــــفيه مدناـــاعتو الذي :لــــــــــــــــــالشكاتــــــــفئ1ـــــ 2

  .الصحفيةبفنون الكتابة  فئة تعىن

  على القارئ   تأثريمهية كبرية يف أو الفكرة حمل التحليل فاملوقع له أتم مبوقع املوضوع :كذلك فئة الموقع 

ىل فئات إيقصد ذه الفئة الكيفية اليت يتم ا اخراج املادة االعالمية واليت قسمت : وغرافية بفئة العناصر التي

  و فرعي أاليت تقدم ا مثل عنوان رئيسي  حيث حياول الباحث حتليل الكيفية العنوانمنها فئة  اخرتنافرعية وقد 

املضمونو اليت جتيب على فئات ساس أعالمية للجرمية يف جريدة النهار على كذلك قد قمنا بتحليل املعاجلة اإل

  .ختيارإسؤال ماذا قيل ومت 
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  :ئات المضمونف 2ـــــ  2

جابة عن السؤال ا حتاول اإلأذ إعالم يف حبوث اإل استخدماكثر فئات وهي األ:و نوع الموضوع أفئة الموضوع 

  .م اجلرمية املنظمة ئام و جراــــــــــــون العـــــــــــجرائم القانم ــــــــــــــنوع اجلرائأاخرتناعالما يدور احملتوى  ومن خالهلا 

  .الشرطة وغريهاقسام أو أي املصدر الذي حصل منه على اخلرب مثل احملكمة أ:  فئة المصدر

  .بارية معينة يف نشر مواد اجلرميةخإوهنا نوضح مدى تركيز الصحيفة على قيم  :القيمفئة

  :التحليلوحدات

ختيار إساسها ميكن حتديد مؤشرات فئات حتليل املضمون فقد مت أختيار وحدات التحليل اليت على ما بالنسبة إلأ

شكاليتنا اليت تم مبواضيع اجلرمية فهي تقوم على حساب املواضيع اليت قد إنسب يف وحدة املوضوع باعتبارها األ

  .حيملها احملتوى 

  :الموضوعالجريمة في جريدة النهار من حيث وحدة 

  : اعداد العينة لجريدة النهارخبار الجريمة بحسب أيوضح تكرار  01جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  عداداأل

  ٪17.21  63  العدد االول

  ٪16.12  59  العدد الثاني

  ٪11.21 41  العدد الثالث

  ٪13.38  49  العدد الرابع

  ٪15.30  56  العدد الخامس

  ٪14.20  52  العدد السادس

  ٪12.57  46  السابع العدد

  ٪100 366  المجموع

 



اإلطار التطبيقي          الفصل الرابع                                                      

 73 

  :التعليق على الجدول 

ول من األن العدد  أكرر بصفة كبرية حيث جند ن مواضيع اجلرمية تتأدول جند رقام اجلأمن خالل ما نالحظه من 

فقد العينة و كذلك العدد الثاين و اخلامس و السادس جتاوز مخسني موضوع خيص نشر اجلرمية يف العدد الواحد 

كأعلى   16.12ما العدد الثاين فقد تراوحت نسبته أ٪   17.21ول بنسبة تكرر موضوع اجلرمية يف العدد األ

ودف من خالل هذا اجلدول الذي حيتوى على تكرارات و النسب املئوية  .العينةعداد أيف باقي  نسبة موجودة

ولويات بالنسبة خبارية  ومكانتها يف سلم ترتيب األإمهية مواضيع اجلرمية كمادة أبراز إىل إعداد العينة املنتقاة  أيف 

ص خي موضوع 366ىل إعداد يصل أخبار اجلرمية يف سبعة أن جمموع نشر أذ إلألجندة اليت تتبعها صحيفة النهار  

  .ات إجرامية إذ خيلق هذا التكرار املكثف ترسيخ ألفكار و سلوكي رمية قد مت نشره يعترب عدد هائلاجل
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  : فئات الشكل ـــــ  3

سنوضح من خالل اجلدول االيت تكرار اجلرمية من خالل موقعها يف صفحات اجلريدة من الصفحة : فئة الموقع 

  .عداد العينة للصحيفةأوذلك حسب  24خرية ىل الصفحة األإ 1

  :الصحيفةيوضح تكرار الجريمة حسب الموقع في  02جدول رقم 

  المجموع  24ص  23-6ص  5ص  4ص  3ص  2ص  1ص  

  63  06  44  01  04  04  00  04  01العدد

  59  13  27  01  03  10  00  05  02العدد

  41  06  28  01  00  01  00  05  03العدد

  49  07  35  00  00  05  00  02  04العدد

  56  10  35  02  01  06  00  02  05العدد

  52  05  39  00  01  07  00  00  06العدد

  46  06  29  02  03  04  00  02  07العدد

  366  53  237  07  12  37  00  20  المجموع 

5.46  النسبة ٪

٪  

00٪  10.1٪  3.27

٪  

1.91

٪  

64.74٪  9.56٪  100٪  
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  : التعليق على الجدول 

رقام احملصلة عليها يف اجلدول اخلاص بتكرار موضوع اجلرمية يف جريدة النهار اليومي حسب الصفحات على تكشف األ

  :النتائج التالية 

٪   46.74بة ــــــبنس 23ة ــــــــــــــــــــــــــــــىل الصفحإ 6ك من الصفحة ــات الداخلية وذلـــــــوىل الصفحة األـــــاملرتب احتلتحيث 

تعترب  10و أ 9ىل الصفحة إ 6بواب فمثال  الصفحة خرى ، وتعترب هذه الصفحات خمتلفة األمجال الصفحات األإمن 

 15 حة ـــــــــــــــــــــــــــــو صفحة احملاكم يف صفأصفة  كبرية مواضيع اجلرمية و كذلك هناك قسم من قسم احلدث الذي يتناول ب

و الذي تصل نسبتها  03وتأيت بعدها الصفحة رقم . مـــــــــــــــــاجلرائم اليت تتناوهلا احملاك بأخبارو اليت تم بصفة حصرية 

٪  وهي نسبة قريبة من  9.56خرية بنسبة اجلريدة مث تليها الصفحة األعلى معدل يف الصفحات أ٪  كثاني10.10

مهية  أوىل على خرية و األ٪ ، حيث تتميز الصفحة األ 5.46وىل بنسبة حة األف، مث تليها الصمعدل  الصفحة  الثالثة 

  .لقراء اصفحتان جتذبان   باعتبارمهاكبرية 
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  خبار اجلرمية حبسب القوالب الصحفية أبتوضيح تكرار  والذي يقوم: فئة طبيعة المادة المستعملة

  :خبار الجريمة حسب القوالب الصحفية أيبين  03جدول رقم 

  القوالب
  المجموع  التعليق  العمود  التحقيق  الروبورتاج  المقال  التقرير  الخبر

  عداداأل

  59  00  00  01  00  00  13  45  01العدد

  54  00  00  03  00  00  08  43  02العدد

  36  00  00  00  00  00  04  32  03العدد

  47  00  00  00  00  00  06  41  04العدد

  54  00  00  02  00  01  04  47  05العدد

  52  00  00  01  00  00  07  54  06العدد

  44  00  00  02  00  00  05  37  07العدد

  346  00  00  09  00  00  49  299  المجموع

  ٪100  ٪00  ٪00  ٪2.60  ٪00  ٪00  ٪14.16  ٪86.69  النسبة ٪
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  :التعليق على الجدول

هو قالب اخلرب اجلرمية  ألخبارو الفنون اليت تعتمدها جريدة النهار يف كتابتها أن القوالب أمن خالل اجلدول جند 

موضوع  299ن هناك أموضوع وجدنا  346ن تكرار مواضيع اجلرمية الذي بلغ أكرب حيث جند أالصحفي بدرجة 

ن جريدة النهار تعتمد يف كتابتها ألخبار اجلرمية على أا  تعرب أذ إ٪ وهي نسبة كبرية 86.41حول اجلرمية بنسبة 

  .اخلرب الصحفي  قالب

 وتدل هذه النسبةخبار اجلرمية أموضوع خيص  49٪ بتكرار 14.16مث يأيت التقرير الصحفي يف املرتبة الثانية  بنسبة 

كثر تفاصيل أال يف املواضيع اليت حتتاج إريدة النهار ال حتفل كثريا يف نشر جرائمها بقالب التقرير الصحفي ن جعل»أ

عداد العينة أجرائم يف كل  09٪ بتكرار  2.60ويليها التحقيق بنسبة . عالمو كثر احلديث حوهلا يف وسائل اإلأ

و أو الربورتاج أخرى كالعمود الصحفي نواع األبقية األما عن أ٪  00، مث تأيت فن املقال الصحفي بنسبة املختارة 

  . ذه القوالب الفنية لدى الصحيفةص اجلرمية مكتوب ي موضوع خيأالتعليق الصحفي وغريها فلم جند 
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  :خرتنا منهااو اليت : وغرافية بفئة العناصر التي

ىل إو الذي مت تقسيمه  ة ــــخبار اجلرميأكثر جلب للقـــــارئ و الذي يعرب بصفة كبرية على حمتوى باعتباره األ :العنوان 

  .عنوان مانشيت و عنوان رئيسي و عنوان عادي 

عداد العينة المختارة من جريدة أنواع العناوين الخاصة بأخبار الجريمة بحسب أيمثل تكرار  04جدول رقم 

  : النهار اليومية 

  العنواننواع أ
  المجموع  عنوان عادي  عنوان رئيسي  ما نشيت

  عداداأل

  63  54  08  01  01العدد

  59  54  04  01  02العدد

  41  32  07  02  03العدد

  49  43  05  01  04العدد

  56  51  05  00  05العدد

  52  45  07  00  06العدد

  46  39  06  01  07العدد

  366  318  42  06  المجموع

  ٪100  ٪86.89  ٪11.48  ٪1.63  نسبة ٪
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  : التعليق على الجدول

ذ تصل نسبة إالعادية وذلك حسب العينة املختارة ختيار العناوين ن جريدة النهار تعمد الأمن خالل اجلدول وجدنا 

ثارة ضافة على ذلك ال تستدعي اإلإخبار اجلرمية جاءت يف قالب اخلرب أن معظم أعتبار إب٪86.89العادي  العنوان

خرى مث يأيت يف املرتبة الثالثة  عنوان ٪ من جممل العناوين األ11.48مث يليها العنوان الرئيسي بنسبة  الكبرية،

 06اك ـــن هنأعداد وجدنا أففي سبعة خرين ذا قورنت بالنوعني األإ٪  وهي نسبة ضعيفة  1.63ة ــاملانشت بنسب

  .حيان ال ميكن كتابة اخلرب باملانشتغلب األأ نه يفأوذلك. و عنوان خيص اجلرميةأموضـوع  366عناوين من جمموع 

حدى العناصر املهمة اليت تؤدي دورا كبريا يف إخرى أي صحيفة أو أوهنا تعترب العناوين بالنسبة لصحيفة النهار  

شكال و صور خمتلفة تعتمد عليها اجلريدة يف ضبط عناوين أوتأخذ العناوين نتباه القارئ ملوضوعات اجلرمية، إاثارة 

  .عرب صفحات اجلريدة مهية املوضوع املراد نشره أموضوعاا حسب 
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ة املوضوع وكذلك فئة ئوقد اخرتنا ف جلرميةاخبار أو اليت تم باحملتوى ما تنشره جريدة النهار من : المضمونفئاتــــ  4

  املصدر و فئة القيم 

  :الموضوعفئة

  :لقانون العام و اجلرمية املنظمة ىل جرائم اإو الذي قمنا فيه بتقسيم اجلرمية 

  ضد املمتلكات  االعتداءاتو أشخاص و خرق اآلداب العامة ضد األ االعتداءات:  جرائم القانون العام

  هريب و التزوير ـــــالتو أو املتاجرة غري الشرعية أجرائم ضد االقتصاد الوطين : جرائم الجريمة المنظمة 

  :عداد العينة جلريدة النهار أنواع اجلرمية حبسب أيوضح تكرار  05جدول رقم 

  نوع اجلرمية                 

  االعداد

  نواع اجلرميةأ
  اموع

  اجلرائم املنظمة  جرائم القانون العام

  59  19  40  01العدد

  54  16  38  02العدد

  36  09  27  03العدد

  47  11  36  04العدد

  54  13  41  05العدد

  52  12  40  06العدد

  44  11  33  07العدد

  346  91  255  اموع

  ٪100  ٪26.30  ٪73.69  النسبة ٪
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  :التعليق على الجدول

ىل نوعني وذلك حسب إعداد العينة و الذي مت تقسيمها أنواع اجلرمية حبسب أن تكرار أمن خالل اجلدول نالحظ 

  :عليها وهي جرائم القانون العام و جرائم منظمة فجاءت نتائج اجلدول كمايلي  اعتمدنااملراجع اليت 

٪ 73.69بنسبة مادة منشورة  255 احتلت جرائم القانون العامموضوع  346املنشورة الذي بلغ  جمموع اجلرائممن 

٪  26.30بنسبة موضوع جرمية منظمة  91بتكرار  مث تليها اجلرمية املنظمةعداد العينة أنواع اجلرائم حسب أمجايل إمن

خباري مت نشرف يف املقابل كان نشر اجلرمية إموضوع  40ىل إوصل تكرار جرائم القانون العام  01ن يف العدد أذ إ

 16جرمية يف القانون العام يف مقابل  38الذي مت نشر  02موضوع خيص اجلرمية وكذلك مع العدد  19املنظمة 

  . عاله أعداد العينة كما هو موضح يف اجلدول أقي منظمة وكذلك مع باجرمية 
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  :يوضح تكرار جرائم القانون العام حسب اعداد العينة  06جدول رقم 

  الجريمة

  االعداد

  جرائم القانون العام

  المجموع
  عتداءات على االشخاصإ

ضد عتداءاتإ

  املمتلكات
  خرق اآلداب العامة

  40  10  07  23  01العدد

  38  08  12  18  02العدد 

  27  12  06  09  03العدد 

  36  12  15  09  04العدد 

  41  13  11  17  05العدد 

  40  20  09  11  06العدد 

  33  12  11  10  07العدد 

  255  87  71  97  المجموع

  ٪100  ٪34.11  ٪27.84  ٪38.03  النسبة ٪
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  :التعليق على الجدول 

املنشورة يف جريدة النهار، حتتل جرمية االعتداءات على نواع جرائم القانون العام أن أيالحظ من خالل اجلدول 

عتداءات على إجرمية  97موضع خيص اجلرمية هناك  255فمن ٪   38,03وىل بنسبة االشخاص املرتبة األ

٪  34,11جرمية بنسبة  255موضوع من اصل  87شخاص مث تليها جرمية خرق اآلداب العامة بتكرار األ

  .٪  27,84بنسبة  71بتكرار  على املمتلكات اتاالعتداءوبعدها تأيت جرمية 

كثر من نوع فيما خيص جرائم أدراجها يف إنا هناك بعض مواضيع اجلرائم ميكن أذإتعترب هذه النسب متقاربة 

شخاص تضم جرائم القتل و نواع جرائم فاالعتداءات على األن حتت كل نوع من هذه األأذ جند  إالقانون العام 

كذلك جرائم التهديد   استخدمهامع  سلحةو الشجارات و محل األ االنتحارو الضرب وكذلك حماولة  االغتصاب

خذ بالقوة و األأما بالنسبة لالعتداءات على املمتلكات فهي تضم جرائم السرقة أمن والسكينة العامة، ومس األ

  .ممتلكات خاصة وجرائم اآلداب العامة 
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  واع الجريمة المنظمة حسب اعداد العينة في جريدة النهار اليومية يوضح تكرار ان 07جدول رقم 

الجريمة                                     

  

عداد              األ

  جرائم الجريمة المنظمة

ضد  خرى أجرائم   اموع

  االقتصادالوطين
  التهريب  التزوير

 19  06  02  11  01العدد

 16  08  01  07  02العدد 

  09  03  01  05  03العدد 

  11  04  02  05  04العدد 

  13  02  00  11  05العدد 

  10  02  01  07  06العدد 

  11  03  01  07  07العدد 

  91  28  08  53  المجموع

  ٪100  ٪30.76  ٪08.79  ٪58.24  النسبة ٪
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  : التعليق على الجدول 

جرمية منظمة باختالف انواعها من  91من خالل اجلدول جند ان حجـــم تكرار نشــر انـــواع اجلرمية املنظمة قد بلغ 

٪  58.24موضوع بنسبة  53موضوع جرمية منشور حيث بلغت جرائم ضد االقتصاد الوطين بـ  346اصل 

٪ على 08.79مواضيع بنسبة  08تزوير بلغ تكرار نسبة  الوهي نسبة مرتفعة مقارنة باألنواع االخرى، كذلك 

وتعرب هذه النتائج او التكرارات . ٪ 30.76موضوع وذلك بنسبة  28غرار جرائم التهريباليت وصل تكرار نشرها بـ

حسب العينة على كشف الفروق النسبية بني االنواع اليت ختص اجلرمية املنظمة و امناط اجلرائم اليت تتبىن نشرها 

  .  جريدة النهار 

خبار اجلرمية يف صحيفة أعتمد عليها يف كتابة مضمون إو اليت تبحث عن خمتلف املنابع اليت  :فئة المصدر 

  .النهار

  .عداد العينة أخبار اجلرمية حبسب أيوضح تكرار املصادر اليت اعتمدت يف نشر  08جدول رقم 

  املصادر       

  االعداد

مصدر 

  حكومي

املتهمون 

  وضحايا

وكاالت 

  نباءاأل

  

  ري حمددغ

  

  اموع

  59  22  00  12  25  01العدد 

  54  21  00  04  29  02العدد

  36  15  00  02  19  03العدد

  47  14  01  06  26  04العدد 

  54  22  00  03  29  05العدد  

  52  19  00  05  28  06العدد 

  44  16  00  04  24  07العدد

  346  129  01  36  180  اموع

  ٪100  ٪37.28  ٪0.28  ٪10.40  ٪52.02  النسبة ٪
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  :التعليق على الجدول

ذ إى املصادر احلكومية يف نشرها ألخبار اجلرمية علن جريدة النهار تعتمد  أمن خالل ما الحظناه من اجلدول جند 

و القضاء الذي يعترب أمن ٪ وخيتلف املصدر احلكومي فهناك مصاحل األ52.02بنسبة تقدر بـ  180بلغ تكراره 

سم احملاكم و يتناول إل يف اجلريدة يطلق عليه ــــــــخبار اجلرمية وهناك قسم كامأحد املصادر اهلامة يف احلصول على أ

٪ وتعمد 37.28بنسبة  129ذ يبلغ تكرارها إمث يليها املصادر غري حمددة . فيه اجلرائم اليت يعاجلها القضاء 

. بلغتنا مصادر موثوقة و لكن دون التطرق له أالعبارات مثل و ر اخلربوتستخدم بعض جريدة النهار بإخفاء املصد

و املتهمني فقد كان تكرار املصادر من أوقليال ما تعتمد جريدة النهار على ذكر مصدر اخلرب من طرف الضحايا 

٪ وهي نسبة قليلة مقارنة باملصدر 10.40بنسبة  346صل أمن تكرار  36و املتهمني بـ أا ـــــــطرف الضحاي

0.28موضوع بنسبة  346صل أنباء بتكرار واحد من وكالة األ بعدها مصدرمث تأيت . و احلكوميأهول ا ٪

خبار أيف احلصول على  و العامليةأنباء الوطنية ن الصحيفة ال تعتمد بتاتا على وكاالت األأوتدل هذه النسبة 

  .اجلرمية
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ثارة كذلك الضخامة و الغرابة و جمموعة من القيم اليت تتناسب مع موضوع دراستنا وهي قيم اإل اخرتنا:فئة القيم 

  .التوعية كذلك الشهرة 

  :يوضح القيم االخبارية التي تتبناها جريدة النهار عند نشرها ألخبار الجريمة  08جدول رقم 

  القيم
  اموع  التوعية  الغرابةوالطرافة  االثارة

  االعداد

  54  00  20  34  01العدد 

  31  03  09  19  02العدد 

  24  02  06  16  03العدد 

  29  03  04  22  04العدد 

  31  01  06  24  05العدد 

  30  05  09  16  06العدد 

  21  01  03  17  07العدد 

  220  15  57  148  اموع

  ٪100  ٪06.81  ٪25.90  ٪67.22  النسبة٪
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 : التعليق على الجدول 

ن جريدة النهار تعتمد على قيم االثارة بصفة كبرية لدى نشرها ألخبار أمن خالل ما نالحظه من اجلدول جند 

 ٪ 67.22خبارية بنسبة إموضوع حيمل قيم   220صل أمن  148ذ بلغ تكرار املواضيع ذات االثارة إاجلرمية 

وىل لكسب ة النهار هو االثارة بالدرجة األول من نشر أخبار اجلرمية يف جريدن اهلدف األأذلك مما يؤكد فكرتنا 

ما قيمة التوعية أ. ٪25.90موضوع بنسبة  57بتكرار و طريفة  ةخبار ذات قيم غريبمث تليها األ. كثرأمجاهري 

٪ 06.81موضوع و بنسبة  220صل أمن  15ن تكرارها هو أذا إن جريدة النهار ال تعتمد كثريا عليها أفنجد 

ختالف يف القيم يكون حسب موضوع ن هذا اإلأوجند . وذلك يدعوا لتجاهل النهار ما خيلفه على القارئ فقط 

  .و باختالف اهلدف من نشرهاأاجلرمية 
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  *:01إستمارة التحليل رقم 

  :العدد األول: البيانات اخلاصة بالوثيقة – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :الـــبـــيـــانـــات حتــليــل

  :فئة الموقع -أ: فئات الشكل 

  

    04ص            03ص              02ص                     01ص  

  

  24ص              23 -  06ص                    05ص  

  : فئة القوالب الصحفية 

  

  اخلرب                التقرير            املقال            الروبورتاج               التحقيق                     

  

  العمود                        التعليق       

  :فئة العنوان 

  

  مانشت   رئيسي                               عادي 

  

06  __10 

21   ___22 23 ____67 

16  ____20 11  ___15  

68  ____74 

399  _444  459  _460  445  _458  

776  __778 779  __787 788   __842 
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  :فئات المضمون

  

 : فئة المواضيع

  جرائم القانون العام                    جرائم املنظمة  

  :فئة المصدر

  

  

  حكومي          متهمون وضحايا        وكاالت االنباء           غري حمدد           

  :فئة القيم 

  

  

  االثارة                             الغرابة و الطرافة                                 التوعية 

  

  

  

  

  

  

 

1552  _1564 1526  _1551 1565  _1587  

1876  _1910 1911   _1931 

1168  __1208  1209   __1228  
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  *:02 استمارة التحليل رقم

  :العدد الثاين:البيانات اخلاصة بالوثيقة  – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :تحــليــل الـــبـــيـــانـــات

  :  فئات الشكل

  :فئة الموقع

  

    04ص              03ص             02ص                   01ص  

  

  24ص         23ص  -  06ص            05ص

  :  فئة القوالب الصحفية

  

  الروبورتاج التحقيق            املقال         اخلرب               التقرير     

  

  العمود                            التعليق   

  :فئة العنوان 

  

  مانشت  رئيسي                  عادي 

75  ___79 

90 ____91 92 ___119 

85  ____89 80  ___84  

120  ____132 

461  _504  514  _517  505  _513  

851  __855 856   __910 
849  __850 
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  :فئات المضمون 

  

  :فئة المواضيع

 

  جرائم القانون العام                جرائم املنظمة  

  :فئة المصدر 

  

  

  حكومي            متهمون وضحايا        وكاالت االنباء         غري حمدد  

  

  :فئة القيم 

  

  

  ثارة      الغرابة و الطرافة                 التوعية اإل

  

  

  

  

  

1588  _1617 1618  _1622 1623  _1644 
 

1932  _1951 
1962  _1965  1952  _1961  

1229  __1267  1268   __1282  
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  *:03ستمارة التحليل رقم إ

  :العدد الثالث:البيانات اخلاصة بالوثيقة  – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :تحــليــل الـــبـــيـــانـــات

  : فئات الشكل 

  فئة الموقع

    04ص                  03ص             02ص            01ص                   

  

  24ص               23 – 06ص              05ص

  : فئة القوالب الصحفية 

  

  املقال              الروبورتاج             التحقيق               اخلرب                   التقرير               

  

  العمود                                 التعليق                   

  :فئة العنوان 

  

  مانشت        رئيسي                              عادي 

  

133  __138 

141   __142 143 __171 

 139 ___140  

172   ____178   

519  _551  
 

552  _556  

911  __913 914  __921 922  __954 
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  :المضمون فئات

  

 : فئة المواضيع  - أ

  

  جرائم القانون العام                      جرائم املنظمة   

  :فئة المصدر  –ب 

  

  

  وكاالت االنباء             غري حمدد   حكومي       متهمون وضحايا      

  

  :جـ ـ فئة القيم 

  

  

  ثارة                      الغرابة و الطرافة                 التوعية اإل

  

  

  

  

  

1621  _1645 1646  _1648 
1649  _1664 

 

1966  __1982  1990  __1992  1983  __1989  

1283  __1310                   1311   __1320  
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  *:04ستمارة التحليل رقم إ

  :العدد الرابع:البيانات اخلاصة بالوثيقة  – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :حتــليــل الـــبـــيـــانـــات

  : فئات الشكل 

  :فئة الموقع 

    04ص            03ص             02ص       01ص      

  

  24ص             23ص  – 06ص                  05ص            

  : فئة القوالب الصحفية 

  

  

  ملقال         الروبورتاج التحقيق            ااخلرب        التقرير       

  

  العمود                             التعليق     

  :فئة العنوان 

  

  مانشت                     رئيسي                            عادي 

179  ___181 

 189  ____224 

188 ___189 182  ___187  

225    ____232 

556 _597 598  _604 

957  __962 955 __956 963  __1006 
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  :فئات المضمون 

 : فئة المواضيع

  

  

  جرائم القانون العام                       جرائم املنظمة                             

  

  :فئة المصدر   

  

  حكومي               متهمون وضحايا          وكاالت االنباء             غري حمدد      

  :فئة القيم 

  

  

  الغرابة و الطرافة                       التوعية                               ثارةاإل

  

  

  

  

  

  

1665  _1691 1692   _1698 1701  _1715 1699 _1700 

1993  __2015  2021  __2024  2016  __2020  

1321  __1357  1358  __1369  
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  *:05ستمارة التحليل رقم إ

  :العدد اخلامس:البيانات اخلاصة بالوثيقة  – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :تحــليــل الـــبـــيـــانـــات

  :فئات الشكل 

  :فئة الموقع

  

    04ص                      03ص                  02ص                01ص      

  

  24ص             23ص  – 06ص              05ص                 

  :  فئة القوالب الصحفية

  

  خرب              التقرير          املقال          الروبورتاج  التحقيق                  

  

 العمود                         التعليق     

  :فئة العنوان 

  

  رئيسي                          عادي    مانشت

233  __235 

245  ___247 248   ____283 

243   ___244  236 ___242  

284    ____290 

605  _652 660   _662 658  _659 653  _657 

1013  __1064 1007  __1012  
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  :فئات المضمون 

  

 : فئة المواضيع

  

  جرائم القانون العام                         جرائم املنظمة  

  :فئة المصدر  

  

  متهمون وضحايا         وكاالت االنباء         غري حمددحكومي          

  

  :فئة القيم 

  

  

  االثارة                      الغرابة و الطرافة                          التوعية                   

  

 

  

  

  

  

1716  _1745 1746  _1749 
1750  _1772 

 

2025  __2049  
2057  __2058  2050  __2056  

1370  __1411  1412 __1425    
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  *:06ستمارة التحليل رقم إ

  :العدد السادس:البيانات اخلاصة بالوثيقة  – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :حتــليــل الـــبـــيـــانـــات

  : فئات الشكل 

  : فئة الموقع

  

    04ص               03ص                02ص                     01ص   

  

  24ص                    23ص  – 06ص              05ص      

  : فئة القوالب الصحفية 

  

  اخلرب              التقرير             املقال             الروبورتاج             التحقيق                 

  

  العمود                                  التعليق      

  :فئة العنوان 

  

  رئيسي                         عادي                         مانشت

 

 301   ____340 

299  ____300 291 ___298  

341    ____346 

663 _717 
726  _728 

718  _725  

 1065  __1072 1073  __1118 
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  :فئات املضمون 

 : فئة المواضيع

  

  رائم القانون العام                            جرائم املنظمة 

  

  :فئة المصدر    

  

  

  حكومي           متهمون وضحايا          وكاالت االنباء          غري حمدد 

  

  :فئة القيم 

  

  ثارة                          الغرابة و الطرافة                      التوعية اإل

  

  

  

 

 

 

1773 _1802 1803  _1808 
1809  _1828 

 

2059   __2076  2087  __2092  2077  __2086  

1467  __1479  1426  --1466  
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  *:07ستمارة التحليل رقم إ

  :العدد السابع :البيانات اخلاصة بالوثيقة  – 1

1        

  2        3    

  4  5  

  :تحــليــل الـــبـــيـــانـــات

  :  فئات الشكل

  :فئة الموقع

  

    04ص                03ص                 02ص                 01ص      

  

  24ص            23ص  – 06ص             05ص    

  : فئة القوالب الصحفية 

  

  التحقيق             اخلرب              التقرير          املقال      الروبورتاج

  

  العمود                                      التعليق        

  :فئة العنوان 

  

  مانشت   رئيسي                       عادي 

347  ___349 

359  ___361   362  ____391 

355  ____358 350  ___354  

392   ____398 

729  _766 773  _775 767  _772 

1119  _1120 1121  __1127 1128  __1167 
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  :فئات المضمون 

 : فئة المواضيع

  

  

  جرائم القانون العام                        جرائم املنظمة   

  

  :فئة المصدر    

  

  

  حكومي        متهمون وضحايا        وكاالت االنباء              غري حمدد  

  :فئة القيم 

  

  

  ثارة                        الغرابة و الطرافة                           التوعية اإل

 

 

 

  

1829 _1853 1854 _1858 1859  _1875  

2093  __2110  

 

2115  ___2116  2111  __2114  

1514  __1525  1480  __1513  
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 : 01دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم السابع عشر من يوم االربعاء  02والرقم جريدة النهار اليومية سم اجلريدة وهي إيشري إىل  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها وهو  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04والرقم  يشري إىل شهر أفريل 03والرقم

1685. 

،ومن الرقم 01ىل الصفحة رقم إيشري  10إىل 06من الرقم : فئةالموقع.الشكلأما يف حتليل البيانات ففي فئة 

ما من أ 05يدل على ص 22ىل إ21ومن 04ىل ص إيشري  20ىل إ 16، ومن  03ىل ص إيشري 15إىل  11

  . 24ىل ص إيشري  74ىل إ 68و من  23ىل صإ 6فيدل على ص 67ىل إ23

 458حىت  445أما الرقم  ،فهو مؤشر قالب اخلرب  444إىل  399فيشري الرقم فئة القوالب الصحفية أما يف 

  .فهو يشري على التوايل إىل التحقيق  460اىل رقم   459ومن رقم ,يشري إىل مؤشر قالب التقرير 

فيدل  787اىل الرقم  779ىل عنوان مانشت ، اما من الرقم إ 778اىل رقم   776فيدل الرقم  العنوانفئة ويف 

  . اىل العنوان العادي  842اىل الرقم  788على مؤشر العنوان الرئيسي ، ويشري الرقم 

،و لقانون العام جرائم اإىل  1208ىل الرقم إ 1168فيشري الرقم  فئة المواضيعو اليت تتضمن  فئات المضمونويف 

  . مؤشر على اجلرائم املنظمة  1228ىل الرقم إ 1209من الرقم 

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1551ىل الرقم إ 1526فمن الرقم  فئة المصدرما يف أ

فهو مصدر غري  1587ىل الرقم إ 1565فيدل على  مصدر املتهمون و الضحايا  ومن  1564حىت 1552

  .حمدد 

فهو مؤشر لقيم  1931اىل  1911ىل قيم االثارة و من إفهو يشري  1910اىل 1876ويف فئة القيم فمن 

  .الغرابة و الطرافة 
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 : 02دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم الثامن عشر من يوم اخلميس  02والرقم جريدة النهار اليومية يشري إىل اسم اجلريدة وهي  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها وهو  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04هر أفريل والرقم يشري إىل ش 03والرقم

1686. 

ىل الصفحة إيشري  79إىل 75اليت تبدأ من الرقم  فئة الموقعهناك  فئة الشكلأما يف حتليل البيانات ففي 

يدل   91ىل إ90ومن  04ىل ص إيشري  89ىل إ 85، ومن  03ىل ص إيشري  84إىل  80ومن الرقم . وىلاأل

  . 24ىل ص إيشري  132ىل إ 120و من  23ىل صإ 6فيدل على ص 119ىل إ 92اما من  05على ص

 513حىت  505أما الرقم  ،فهو مؤشر قالب اخلرب  504إىل  461فيشري الرقم  القوالب الصحفيةأما يف فئة 

  .ايل إىل التحقيق فهو يشري على التو  517ىل رقم إ  514ومن رقم ,يشري إىل مؤشر قالب التقرير 

  855ىل الرقم إ 851ما من الرقم أىل عنوان مانشت ، إ 850ىل رقم إ  849فيدل الرقم  فئة العنوانويف 

  .ىل العنوان العادي إ  910ىل الرقم إ 856فيدل على مؤشر العنوان الرئيسي ، ويشري الرقم 

لــــى جرائـــم القـــانون العـــــام إ1267ىل الرقم إ 1229فيشري الرقم  فئة المواضيعو اليت تتضمن فئات المضمون  ويف

  . مــــــؤشــــر على اجلرائم املنظمة  1282ىل الرقــم إ 1268،و من الرقــم 

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1617ىل الرقم إ 1588فمن الرقم  فئة المصدرما يف أ

فهو مصدر غري  1644ىل الرقم إ 1623املتهمون و الضحايا  ومن  فيدل على  مصدر 1622حىت 1618

  .حمدد 

فهو مؤشر لقيم  1961ىل إ 1952ىل قيم االثارة و من إفهو يشري  1951اىل 1932فمن  وفي فئة القيم

  .فـهو يدل على قيم التوعية  1965ىل الرقم إ1962الغرابــة و الطـــرافة  كــذلك من 
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 : 03دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم عشرين من يوم السبت  02والرقم جريدة النهار اليومية اجلريدة وهي  اسميشري إىل  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها وهو  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04يشري إىل شهر أفريل والرقم  03والرقم

1688. 

ومن . وىلىل الصفحة األإيشري  138إىل 133من الرقم   فئة الموقعجند  فئة الشكلأما يف حتليل البيانات ففي 

يدل   171ىل إ143ومن  05ىل ص إيشري  142ىل إ141، ومن  03ىل ص إيشري  140إىل  139الرقم 

  . 24ىل ص إيشري   178ىل إ 172ما من أ 23ىل ص إ 06على ص

 556حىت  552أما الرقم  , فهو مؤشر قالب اخلرب 551إىل  519فيشري الرقم  فئة القوالب الصحفيةأما يف 

  .يشري إىل مؤشر قالب التقرير 

  921ىل الرقم إ 914ما من الرقم أىل عنوان ما نشت ، إ 913ىل رقم إ  911فيدل الرقم  وفي فئة العنوان

  .ىل العنوان العادي إ  954ىل الرقم إ 922فيــــدل على مؤشـــــر العنوان الرئيســي ، ويشيــر الرقــم 

جرائـــم القـــانون  إلــــى 1310ىل الرقم إ 1283فيشري الرقم  فئة المواضيعو اليت تتضمن  المضمون وفي فئات

  .مــــــؤشــــر على اجلرائم املنظمة  1320ىل الرقــم إ 1311و من الرقــم  ،العـــــام

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1645ىل الرقم إ 1621فمن الرقم  فئة المصدرما يف أ

فهو مصدر غري  1664ىل الرقم إ 1649 الضحايا ومناملتهمون و  على مصدرفيدل  1648حىت 1646

  .حمدد

فهو مؤشر لقيم  1989ىل إ 1983ثارة و من ىل قيم اإلإفهو يشري  1982ىل إ1966فمن  وفي فئة القيم

  .قيم التوعية فـهو يدل على  1992ىل الرقم إ1990الغرابــة و الطـــرافة  كــذلك من 
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 : 04دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم الواحد و عشرين من يوم  02والرقم جريدة النهار اليومية يشري إىل اسم اجلريدة وهي  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04يشري إىل شهر أفريل والرقم  03حد والرقماأل

 .1689وهو 

ومن . وىلىل الصفحة األإيشري  181إىل 179من الرقم   فئة الموقعجند  فئة الشكليل البيانات ففي أما يف حتل

يدل   224ىل إ190ومن  04ىل ص إيشري  189ىل إ188، ومن  03ىل ص إيشري  187إىل  182الرقم 

  . 24ىل ص إيشري   232ىل إ 225ما من أ 23ىل ص إ 06على ص

 604حىت  598أما الرقم  ,فهو مؤشر قالب اخلرب  597إىل  556أما يف فئة القوالب الصحفية فيشري الرقم 

  .يشري إىل مؤشر قالب التقرير 

فيدل   962ىل الرقم إ 957ما من الرقم أىل عنوان مانشت ، إ 956اىل رقم   955ويف فئة العنوان فيدل الرقم 

  .ىل العنوان العادي إ 1006اىل الرقم  963الرقم على مؤشر العنوان الرئيسي ، ويشري 

،و جرائـــم القـــانون العـــــام لــــىإ 1375ىل الرقم إ 1321و اليت تتضمن فئة املواضيع فيشري الرقم  فئات المضمونويف 

  . مــــــؤشــــر على اجلرائم املنظمة  1369ىل الرقــم إ 1358من الرقــم 

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1691ىل الرقم إ 1665لرقم ما يف فئة املصدر فمن اأ

هو مؤشر على  1700ىل الرقم إ 1699فيدل على  مصدر املتهمون و الضحايا  ومن  1698حىت 1692

  .فهو يدل على  مصدر غري حمدد   1715ىل إ1701ما من الرقم أنباء وكاالت األ

مؤشر لقيم  فهو 2020ىل إ 2016ثارة و من ىل قيم اإلإيشري فهو  2015ىل إ1993ويف فئة القيم فمن 

  .فـهو يدل على قيم التوعية  2024ىل الرقم إ2021الغرابــة و الطـــرافة  كــذلك من 
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 : 05دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم الثاين و عشرين من يوم  02والرقم جريدة النهار اليومية يشري إىل اسم اجلريدة وهي  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04يشري إىل شهر أفريل والرقم  03االثنني والرقم

يشري اىل  235إىل 233من الرقم   فئة الموقعجند   فئة الشكلأما يف حتليل البيانات ففي .1690وهو 

ومن  04يشري اىل ص  244اىل  243، ومن  03يشري اىل ص  242إىل  236الرقم ومن . الصفحة االوىل

 290اىل  284اما من   23اىل ص  06فيدل على ص  283اىل  284اما  05يدل على   247اىل 245

   24ىل ص إيشري 

 657حىت  653أما الرقم  ,فهو مؤشر قالب اخلرب  652إىل  605فيشري الرقم  فئة القوالب الصحفيةويف 

ىل إ 660فهو يعرب عن املقال اما التحقيق فيدل عليه الرقم  659اىل  658يشري إىل مؤشر قالب التقرير ومن 

662 .  

  1064ىل الرقم إ 1013ما من الرقم أىل العنوان الرئيسي ،إ 1012ىل رقم إ 1007ويف فئة العنوان فيدل الرقم 

  . فيدل على مؤشر العنوان العادي 

لــــى جرائـــم القـــانون العـــــام إ 1411ىل الرقم إ 1370اليت تتضمن فئة املواضيع فيشري الرقم و  فئات المضمونويف 

  . مــــــؤشــــر على اجلرائم املنظمة  1425ىل الرقــم إ 1412،و من الرقــم 

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1745ىل الرقم إ 1716ما يف فئة املصدر فمن الرقم أ

فهو يدل على   1772اىل 1750ما من الرقم أفيدل على  مصدر املتهمون و الضحايا   1749حىت 1746

  .مصدر غري حمدد  

فهو مؤشر لقيم  2056اىل  2050ىل قيم االثارة و من إفهو يشري  2049اىل 2025ويف فئة القيم فمن 

  .فـهو يدل على قيم التوعية  2058اىل الرقم 2057الغرابــة و الطـــرافة  كــذلك من 
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 : 06دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم الثالث و العشرين من يوم  02والرقم جريدة النهار اليومية يشري إىل اسم اجلريدة وهي  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04والرقم  يشري إىل شهر أفريل 03الثالثاء والرقم

 .1691وهو 

، ومن  03ىل ص إيشري  298إىل  291من الرقم  فئة الموقعجند   فئة الشكلأما يف حتليل البيانات ففي 

ىل إ 341ما من أ 23ىل ص إ 06تدل على ص 340اىل  301ومن الرقم  04يشري اىل ص   300ىل إ 299

  . 24ىل ص إيشري   346

 725حىت  718أما الرقم  ،فهو مؤشر قالب اخلرب  717إىل 663فيشري الرقم  فئة القوالب الصحفيةأما يف 

  . 728اىل  726يشري إىل مؤشر قالب التقرير وهناك التحقيق الذي يدل عليه الرقم 

ىل إ 1073فيدل على مؤشر العنوان الرئيسي ، ويشري الرقم   1072ىل الرقم إ 1065فالرقم  فئة العنوانويف 

  .ىل العنوان العادي إ 1118الرقم 

لــــى جرائـــم القـــانون إ 1466ىل الرقم إ 1426فيشري الرقم  فئة المواضيعو اليت تتضمن وفي فئات المضمون 

  . ـؤشــــر على اجلرائم املنظمة مـــــ 1479ىل الرقــم إ 1467العـــــام ،و من الرقــم 

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1802ىل الرقم إ 1773ما يف فئة املصدر فمن الرقم أ

فهو يدل على  مصدر  1828ىل إما من الرقم أفيدل على  مصدر املتهمون و الضحايا   1808حىت 1803

  .غري حمدد  

فهو مؤشر لقيم  2086ىل إ 2077ىل قيم االثارة و من إيشري  فهو 2076ىل إ 2059ويف فئة القيم فمن 

  .فـهو يدل على قيم التوعية  2092اىل الرقم 2087الغرابــة و الطـــرافة  كــذلك من 
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 : 07دليل االستمارة رقم 

يشري إىل اليوم الرابع و العشرون من يوم  02والرقم جريدة النهار اليومية يشري إىل اسم اجلريدة وهي  01الرقم

يشري إىل عدد صدورها  05م ،أما الرقم 2013يشري إىل سنة  04يشري إىل شهر أفريل والرقم  03االربعاء والرقم

 .1691وهو 

، ومن  01ىل ص إيشري  349إىل 347من الرقم  فئة الموقعجند   فئة الشكلأما يف حتليل البيانات ففي 

 361ىل إ 359ما الرقم أ 04تدل على ص 358ىل إ 355ومن الرقم  03ىل ص إيشري   354ىل إ 350

  398ىل إ 392ما من أ 391ىل إ362فيدل عليها الرقم   23ىل ص إ 6ومن ص  05فهو مؤشر على ص 

  . 24ىل ص إيشري 

 772حىت  767أما الرقم  ،فهو مؤشر قالب اخلرب  766إىل 729فيشري الرقم  فئة القوالب الصحفيةأما يف 

  . 775ىل إ 773يشري إىل مؤشر قالب التقرير وهناك التحقيق الذي يدل عليه الرقم 

ىل إ 1121ما من الرقم أفيدل على مؤشر العنوان املانشت  1120ىل الرقم إ 1119فالرقم  فئة العنوانويف 

  .ىل العنوان العادي إ 1167ىل الرقم إ 1128ىل العنوان الرئيسي ، ويشري الرقم إفهو يشري 1127

لــــى جرائـــم القـــانون إ 1513ىل الرقم إ 1480فيشري الرقم  فئة المواضيعو اليت تتضمن وفي فئات المضمون 

  . مــــــؤشــــر على اجلرائم املنظمة  1525ىل الرقــم إ 1514العـــــام ،و من الرقــم 

ما من الرقم أفهو مؤشر على املصدر احلكومي  1853ىل الرقم إ 1829ما يف فئة املصدر فمن الرقم أ

فهو يدل على   1875ىل إ1859ما من الرقم أفيدل على  مصدر املتهمون و الضحايا   1858حىت 1854

  .مصدر غري حمدد  

يم فهو مؤشر لق 2114ىل إ 2111ىل قيم االثارة و من إفهو يشيـــــــــــر  2110ىل إ2093ويف فئة القيم فمن 

  .فـهو يدل على قيم التوعية  2116ىل الرقم إ2115الغرابــة و الطـــرافة  كــذلك من 
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  : النتائج العامة للدراسة

  

  : النتائج المتعلقة بشكل  – 1

جرمية يف  41ولويات النشر على صفحات جريدة النهار اليومية بعدد يرتاوح تكرارها ما بني أخبار اجلرمية أحتتل 

خبار اجلرمية أذ تقوم جريدة النهار اليومية بنشر إ.و ما يزيد وذلك حسب عينة الدراسة أ 63ىل إالعدد الواحد 

موضوع يف  366ىل إيف العينة يصل  للجرمية  اموع العام،فعلى صفحاا بشكل متفاوت ومتباين التكرارات

فكار جديدة ودوافع أمر عادي  ويفتح أمنهاجيعل  هان التكرار الكثري ألخبار أذ إ،عداد فقط وهو عدد كبريأسبعة 

  .جرامي إىل سلوك إنساين لتحوله سلوك اإلالاجلرائم وخيلق يف اتمع عادة ختل ب ارتكابجل أبسيطة من 

وكذلك قسم يسمى احملاكم  ،ليةخبار احملأو أغلب املوضوعات اخلاصة باجلرمية  تنشر يف قسم يسمى احلدث أ

ما قسم احملاكم فيكون يف أ 13و أ 12و أ 11حىت الرقم  04و أ  03الصفحة رقم  يفويكون قسم احلدث 

كذلك تقوم جريدة النهار . 16حيان يكون يف الصفحة رقم حيان ويف بعض األغلب األأيف  15الصفحة رقم 

 عناوينجمرد وىل ولكن كذلك تقوم بنشرها يف الصفحة األو  24خرية رقم خبار اجلرمية يف الصفحة األأاليومية بنشر 

غلبها يف أخبار اجلرمية حيث نشرت أاجلريدة نوعا ما مبوقع  اهتمتوقد .ليكون التفصيل يف الصفحات الداخلية  

  .مواقع تسمح جبذب القارئ حنو مواضيع اجلرمية 

خرب من  299خبار اجلرمية على قالب اخلرب الصحفي بعدد تكرار يقدر أجريدة النهار اليومية يف حترير  اعتمدت

جل أ٪ مما يقلل من الوظيفة التفسريية و التحليلية للجريدة من 86.41موضوع خيص اجلرمية بنسبة  346صل أ

جرامية من اتمع اجلزائري دون خلق توازن بني بقية ستئصال الظاهرة اإلتوعية اجلمهور و البحث عن حلول إل

٪ و كذلك التحقيق  14.16 ـيأيت التقرير بنسبة ضئيلة تقدر ب ن يف املرتبة الثانيةأننا جند أذ إالقوالب الصحفية 

 ي أد جنومل  .وهو مقال واحد حتدث عن اجلرمية 0.28٪ و املقال الذي كان بنسبة 02.60الذي كان بنسبة 
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 الكتاباتمع عدم إحرتام النهار خصائص فنون تتحدث عن مواضيع اجلرمية خبارية اخرى إو فنون أقوالب 

  .الصحفية مما يصعب عملية تصنيف املواضيع 

مجايل نسب إ٪ من 86.89وبنسبة قدرها خبار اجلرمية أيف عنونة معظم ن العنوان العادي هو ما تبنته اجلريدة إ

عداد أخرى وهو النوع الذي يتماشى مع تكثيف مادة اجلرمية على صفحات جريدة النهار يف مجيع العناوين األ

القارئ وجذبه  انتباهثارة إجل أوذلك من ذلك استخدمت العناوين الرئيسة و عناوين املانشتا كأال إالعينة، 

تعمد ن جريدة النهار أوجند ٪01.63٪ واملانشت بنسبة 11.48ا مل تتجاوز يف الرئيسي نسبة أللقراءة رغم 

  .وىل بعناوين املانشتالعناوين اجلذابة حيث تستهل ا صفحتها األ الختيار

  : نو مالمضفئات النتائج الخاصة ب

عداد العينة املختارة وقد ركزت ألى مجيع صفحات اجلريدة يف كل من نواعها عأخبار اجلرمية على اختالف أحررت 

ىل إ٪ بتكرار وصل 73.69ع و بنسبة ـــوسأعلى جرائم القانون العام بشكل النهار عند حتريرها ألخبار اجلرمية 

ننا جند أذ إوذلك يعد ضعف نسبة تكرار نشر اجلرمية املنظمة ،جرمية مت نشرها 346صل أموضوع من   255

  ٪26.30موضوع خيصها بنسبة  91هناك 

ن جرائم القانون العام جاءت بالنسب أنواع اجلرمية اليت عاجلتها جريدة النهار اليومية وجدنا أعند مقارنتنا بني 

  :التالية 

٪  34.11العامة فكانت بنسبة  اآلدابما جرمية خرق أ 97بتكرار ٪ 38.03اجلرائم ضد االشخاص بلغت 

وتعترب . موضوع  71٪ بتكرار 27.84مث جاءت جرائم االعتداءات على املمتلكات بنسبة  ،جرمية 87بتكرار 

 شخاص و خرق اآلداب العامة  ذ ركزت جريدة النهار على جرائم االعتداءات على األإهذه النسب متقاربة 
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فعال املخلة والتحرش و األ  االغتصابا تنشر اجلرائم اليت تتعلق باإلثارة اجلنسية  كجرائم أة حيث بصفة كبري 

و احلمل غري شرعي  وخملفاته وغريها من اجلرائم اليت أباحلياء و الشجارات يف حالة السكر و  عمليات االجهاض 

  .ثارة الرغبة إتتحدث عن 

ي و اليت تقدر بـ ــجرائـــم االقتصــاد الوطن نشر ىلإوىل ترجع اجلرمية املنظمة فالنسبة األ نشر ما فيما خيصأ

موضوع بنسبة  28جرمية التهريب بتكرار نشر ها يو تل ،جرمية منظمة 91صل أمن  53٪ بتكرار 58.24

ن جرائم أبسبب هذه النسبنشر واختلفت.٪  08.79تقدر بـ  ة نشرهاما عن التزوير فقد كانت نسبأ٪ 30.76

و خلق مؤسسات ومهية  وتكوين عصابات أداري مثل سرقة املال العام ضد االقتصاد الوطين تتعدد من الفساد اإل

ما عن التهريب والذي له صبغة أ.يف السيطرة على السوق السوداء و بارونات التجارة غري الشرعية مثل بيع اخلمور

م التزوير واليت ــخدرات والسجائر وحىت املواد الغذائية ونشر جرائاملازوت و امل، ريب البنزينحدودية وخاصة 

  املمنوحة من طرف الدولة وغريها   واالستفادةتتحدث عن تزوير وثائق السيارات وكذلك وملفات املنح 

ن تنوع يف نشرها ألنواع اجلرائم  ومل تقتصر يف معاجلتها على نوع واحد من أوبشكل عام حاولت جريدة النهار 

شخاص كثر على جرائم القانون العام و خاصة فيما يتعلق  بنشر جرائم االعتداءات على األأاجلرمية رغم تركيزها 

  .و خرق اآلداب العامة أ

و ما أكان نصف املصادر خبار اجلرمية فقد  أيف احلصول على جريدة النهار اليت تعتمد عليها  ما على املصادرأ

٪ ولكن كانت 52.02موضوع وذلك بنسبة  346صل أمصدر من  180يفوقه هي مصادر حكومية بتكرار 

 129بتكرار ٪37.28خبار اجلرمية نشرت دون ذكر املصدر وقدرت نسبته حسب عينة الدراسة بـ أهناك بعض 

خبار جمرد شائعات تسعى اجلريدة هذه األن تكون أخبار و ممكن ىل الشك يف صدق هذه األإمما يدعوا موضوع 

  .ىل نشرهاإ
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تعتمد على  ملن جريدة النهار أوجند . ألخبار اجلرميةاجلريدة الضحايا و املتهمون كمصدر  استخدمتوكذلك  

فة كبرية و عن مصاحل منا تعتمد على احملاكم بصإخبار اجلرمية و أو العاملية يف احلصول على أنباء الوطنية وكاالت األ

  .لشرطة و الدرك الوطين ا

كرب نسبة أخبار اجلرمية اليت نشرت يف جريدة النهار على جمموعة من القيم وبنسب متفاوتة لكن كانت أتضمنت

موضوع بنسبة  57٪و الغرابة و الطرافة جاء تكرارها  62.22بنسبة  148اإلثارة بتكرار قيمة  ىلإتكرار تعود 

٪  وجاءت هذه النسبة جد ضئيلة 6.81موضوع بنسبة  15فيما خيص التوعية فكان تكرارها بـ  أما 25.90٪

  .جريدة النهار بقيم التوعية   اهتماملعدم 

  : االجتماعيةنتائج الدراسة في ضوء نظرية المسؤولية 

ليها وجدنا أنا جريدة النهار اليومية مل إومقارنة بنتائج اليت توصلنا  االجتماعيةمن خالل منظور نظرية املسؤولية 

  :ليفيما يفيما حددته النظرية تتقيد أو تتحمل مسؤوليتها  

اإلعالم مبا يعزز السلوك املتحضر و الذي يضع على عاتق جريدة النهار اليومية  : العمل من أجل الصالح العام 

 باعتبارهاجند أن هدف اجلريدة مادي وليس من أجل التوعية وهنا لإلنسان وحتقيق املصلحة العامة للمجتمع

تستخدم القوالب اإلخبارية اليت هي بعيدة عن التثقيف و التعليم اللذان يشكالن مسؤولية جيب أن تتحملها 

  . وسائل اإلعالم منها الصحافة املكتوبة 

مما هولة املصدر ومشكوك يف صدقها نسبة معتربة من أخبارها جمبجند أن جريدة النهار أتت : لصدق و الدقة ا

  .االجتماعيةجيعلها تتناىف مع مبادئ املسؤولية 
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يع ــة يف مواضــرب وخاصـذا اخلــداث هـــع أحــة ال تتابــار اجلرميـــا ألخبـــد نشرهـعنار ـــــدة النهــا أن جريــوجدن:الشمولية

  .اإلجراميمما يشجع السلوك يدرك جزاء أو عقاب اجلاين  القـارئ العل ــا جيــم ممـــاجلرائ

البعد عن ما خيدش احلياء  وجتنب كل ما يؤدي إىل نشر اجلرمية   االجتماعيةوجدنا أن من مبادئ نظرية املسؤولية  

خصوصية املواطن، ولكن جند أن جريدة النهار مل تتقيد ذه  احرتامأو العنف او االساءة إىل األقلية يف اتمع مع 

املبادئ حيث ركزت يف نشر أخبار اجلرمية على اجلرائم اجلنسية و الشاذة و الغريبة ويعد ذلك عامال يف ترويج 

  .لسلوك اإلجرامي 
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  :العاماالستنتاجات 

شكال و مضمونا ألخبار اجلرمية اليت تقوم بنشرها جريدة من خالل النتائج اليت مت احلصول عليها بعد حتليلنا  

  :النهار توصلنا اىل االستنتاجات التالية 

الرتويج له حيث و انتشاره منا تساعد على إجرامي يف اتمع اجلزائري و لوك اإلـــد من الســـار ال حتــريدة النهج

ولويات أعالمية مما ينعكس ذلك سلبا على جندا اإلاتأولويأفجعلتها من لغت يف تكثيف النشر أخبار اجلرمية اب

  .خبار اجلرمية ألفة عادية يف قراءة أىل حد تكوين إو اليت تصل  انطباعامفكارهم و أاجلماهري و تكوين 

جريدة النهار  على قالب اخلرب الصحفي بشكل واضح و بنسبة عالية طغت و اكتسحت نسبة بقية  عتمدتا

قناع و توعية وتوضيح لنتائج و عواقب إكثر أالرأي اليت هي و ابتعدت عن كتابات  .خرىالفنون الصحفية األ

  .ن جريدة النهار مل تم باجلانب التوعوي للجمهور أاجلرمية، حيث 

كن بنسب متفاوتــــة و لكنها لنواع اجلرائم أمنا نشرت كل إخبار اجلرائم و أمل تتقيد جريدة النهار بنوع معني من 

يف نفس الوقت ركزت اجلريدة على جرائم القانون العــام وخاصة جرائــــم االعتداءات على االشخاص و خرق 

  . للقراءاآلداب العامة  وهذين النوعني يهتمان بإثارة الرغبة و الدافع اجلنسي و العاطفي 

ة يف اجلهات القضائية ولكن هناك كم معترب من خاص حكومية متثلتصحيفة النهار على مصادر  عتمدتا

مر خيلق شك يف مصداقية و نه مصدر موثوق وهذا األأمتوه له ب واجلريدة بتجاهل ذكر مصدره  اجلرمية تقومخبار أ

  . خبارحقيقة وقوع هذه األ
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 :تمهيد

شكلت الصحافة جزء من احلياة اليومية للقارئ يف عصرنا هذا، فبعدما كانت الصحف مقتصرة على فئة قليلة 

صبحت اليوم يف متناول مجيع أمن اجلماهري و ال تتعّد دائرة حمدودة من القراء الذين حصلوا على التعليم والثراء 

صبحت  وسيلة يعرب ا أدي يف تغيري اتمع حبيث افراد اتمع صغريهم وكبريهم فقد كان لصحافة دور  ريأ

هم أه الربجوازيني وكانت من ــــــــــمسع صوت الطبقة العاملة يف وجأوتطالب ا احلقوق   وكانت املنرب الذي 

خرى على أورغم كل التطورات و ظهور عدة وسائل  .ىل التعلم إلفرد العادي مي و االوسائل اليت دفعت األ

ن الصحافة ظلت قائمة وطورت نفسها يف ظل خمتلف أتأثريإالكثر أنرتنت وهم ذاعة والتلفزيون واألغرار اإل

دة يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملراحل اليت مرت ا ، حيث كونت فيما بينها وبني اتمع عالقة تبادلية نفعية تؤثر كل واح

 استقرارهخرى مبا خيدم املصاحل اخلاصة والعامة ، فقد محلت على عاتقها مسؤولية احلفاظ على اتمع وحتقيق األ

  . رشاده إجل التأثري يف القارئ و أعالمية وقوالب كتابتها من ، فنوعت يف موادها اإل
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 :المبحث األول

  :مفهوم الصحافة  ــــ 1

  : هناك العديد من التعاريف ملصطلح الصحافة منها 

  :العربيةتعريف الموسوعة  1-1

در ــــــــــــــــــــــومجع صحف و صحائف وهي جمموعة من  الصفحات تص ،عليهالصحافة هي كل سطح رقيق يكتب 

والفنون والرياضة  االقتصادة و  اتمع و ــــالثقافة و ـة يف السياســـخباريإيف مواعيد منتظمة وحتمل يف طياا مواد 

  1.والذي يعمل ذه املهنة يسمى صحافيا 

  : التعريف القانوني للصحافة  1-2

  :  06الصحافة و ذلك يف املادة   12/05عالم اجلزائري عرف قانون اإل

در ـــــــــــــــنواعها اليت تصأونالعضوي، الصحف وااالت جبميع ــــــــــــوم هذا القانـــــــــــــــــــــــتعترب نشريات دورية يف مفه" 

  . يف فرتات منتظمة 

  : و تصنف النشريات الدورية يف صنفني 

o  النشريات الدورية لإلعالم العام. 

o  النشريات الدورية املتخصصة.  

  :  من القانون 07لتوضح المادة 

العام يف مفهوم هذا القانون العضوي كل نشرية تتناول خربا حول وقائع يقصد بالنشرية الدورية لإلعالم " 

  .ألحداث وطنية و دولية و تكون موجهة للجمهور 

                                                           
   45، ص  1999املوسوعة العربية العاملية ، مؤسسة اعمال املوسوعة للنشر و التوزيع، الرياض، سنة   1
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  : 08ما المادة أ

يقصد بالنشرية الدورية املتخصصة يف مفهوم هذا القانون العضوي كل نشرية تتناول خربا له عالقة مبيادين "

  1" .جهة لفئات من اجلمهورة وتكون مو ــــــــــــــــــــخاص

  :نهاأعلى  االجتماعيةكما تعرفالصحافة المكتوبة من الناحية  3 -1

اليت يتطلع اتمع لتحقيقها من خالل عدد  االجتماعيةتساهم يف حتقيق عدد من احلاجات  اجتماعيةعملية " 

 اجتماعيةمرتبطة بطبيعة  .اهلدف من قيامها اختلفمهما  ،و منها املؤسسة الصحفية االجتماعيةمن املؤسسات 

ي أو الر أ،دد من احلاجات الفردية اليت جتتمع لفئة من الفئات ، تشكل فيما بعد جمموع القراءـــــــــــيف حتقيقها لع

  . و مجهور العملية االتصالية أالعام 

  : ويري الدكتور محمود علم الدين   4 -1

نشاء البحث اليت تنسجم مع رجل الشارع الشعيب واإلبداعية و ن الصحافة هي الكتابة اإلأن هناك من يرى أ

  2.و غري اخلالد أدب الشعيب األ بأاحيانا أاملتعجل ، لذلك توصف 

  : وكذلك تعتبر الصحافة من الناحية الفنية   5 – 1

و توضيحيه أة وصورة ورسوم يدوية ساخرة ـــــــج من كلمـــــــــــــــة تعتمد على مزيـــــــــــــــعالم مجاهريية مطبوعإهي وسيلة 

ذاب و سهل القراءة والباسطة والسهولة ـــد واالت بشكل بسيط وجــو تعبريية يتم عرضها على صفحات اجلرائأ

خبارية  إبداعي من فكرة صحفية مبتكرة ، وتغطية واجلاذبية تشكل جوهر الفن الصحفي الذي يتضمن املزيج اإل

ا ـــــــــــــــات مجهورهــــــــــــــــــــــة وتتسق مع مســـــــــــاسب الصحافة كوسيلــــــــــــــــــو الكتابة بلغة تنأي ــــــن التحرير الصحفــــــــــــــــــــــــمث ف

  والتصوير الصحفي  والرسوم اليدوية بأنواعها الساخرة و التوضيحية و التعبريية ، وفن التقاط الصور الصحفية

                                                           
  .22ص  2012من اجلريدة الرمسية ، سنة  12/05 قانون االعالم1
  . 13ص   2005،   دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، سنة فن الخبر الصحفيد اجلواد سعيد ربيع، 2
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براز والتنسيق  واجلذب خراج الصحفي الذي يتوىل عملية اإلعالين ، وأخريا فن اإلعداد الرسوم مثالفن اإلإكذلك 

 1.عالنية وتكوين شخصية للصحيفة للمادة اإل

  :المبحث الثاني

  2:نواع الصحفأــــ 2

  :من حيث الشكل  1 -2

مهها مستان أاملتماثلة ومنكال النوعني يف العديد من السمات   جمالت ويشرتكىل جرائد و إم الصحفــــــــــــــتنقس

  :اــــــــــــــــــــجوهريتان مه

موعد الصدور سواء   الذي يليه وبانتظامعداد و بالرقم املتسلسل تتميزان بالعنوان الواحد الذي ينظم مجيع األ) 1

  و غري ذلك أكان ذلك يوميا 

  كل ماهو غري مطبوع   راجإخوهذا يعين  مطبوعتان،ما إ) 2

الة و اجلريدة ن لكل من أبني اجلرائد و االت و  الصحافة جيمعن مفهوم أ رغماختالفكذلك هناك نقاط 

  :التاليةن جنملها يف العناصر أميكن  اليتائص و ــتكشف عنها جمموعة من اخلص املتميــــزة اليتشخصيته 

الشكل واحلجم  الذي تصدر فيه اجلريدة عن الة فبينما جند اجلريدة عبارة عن طيات لعدد من  ختالفا) 1

صغر  من مقاس اجلريدة  وذات غالف يضم هذه أن الة ذات  مقاس أالصفحات كبرية املساحة  جند 

  .نوعية الورق اختالفالصفحات مع 

                                                           
  .  14،  نفس املرجع السابق،  ص  فن الخبر الصحفيعبد اجلواد سعيد ربيع،  1

.  بتصرف،  نفس املرجع السابق،   فن الخبر الصحفيعبد اجلواد سعيد ربيع،  2 
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سبوعية من اجلرائد عداد األوجود األ يومي معيكون  فاإلصدار املعتاد للجريدة ،صداردورية اإل اختالف) 2

ىل إة ـــــــالت املتخصصــــــــقل من ذلك وقد تزيد بالنسبة للمجأالة إصدارأسبوعي وليساملعتاد يف في اليومية بينما

  .كثر أو أصدار شهري إ

ن الة تم كثريا أل اجلريدة،كثر من ألوان أباستخدامنتاجية للمجلة و نوعية الورق تسمح العملية اإل) 3

  .وظائفهادوات الرئيسية يف حتقيق ضمن األ الصحفية وتدخلبالصورة 

  1: من حيث الصدور نواع الصحف أ2 - 2

  : معيار دورية الصدور : وال أ

  ) مسائية  –صباحية ( و اليت تصدر يوميا وهناك بعض الصحف  :يوميةصحف 

داث والربط ــــــحارواألـــــــخبع األــــــــمكانية جتميإسبوعية حيث تتاح هلا أوهي اليت تصدر بصفة : سبوعيةأصحف 

  .بينهما

و اليت تصدر مرتني يف الشهر وعادة ما جتمع بني اخلرب والرأي بإبعاده :  صحف نصف شهرية و الشهرية

ض ــــــــــــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــــــــمجهورها حنو اــــــــــــــــــــاهتمامهد مرة و توجه ــــــــــــــــر الواحـــــــة والشهرية اليت تصدر يف الشهــــــــــــــــاملختلف

  . ات واملضامني الرئيسية  والنوعية ــــــــــــــــــــــــــاملوضوع

  .كادميية أو مراكز علمية أهات شهر و غالبا ما تصدر عن جأوتصدر على مدار ثالثة  :الصحف الفصلية 

  : معيار النطاق الجغرافي : ثانيا 

  :ىل إساس تقسم الصحف ىل القراء يف الدولة اليت تصدر ا و على هذا األإويقصد به مدى وصول الصحيفة 

و حمافظة معينة ومن مث فإا أقليم إساسا على نطاق أحيث يقتصر صدورها :  regional: الصحف المحلية

  . حداث احمللية خبار و األكرب بتغطية األالرئيسي و األ اهتمامهاتويل 
                                                           

  ، بتصرف   24،  18، مرجع سبق ذكره   ص فن الخبر الصحفيعبد اجلواد سعيد ربيع،   1
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و الوطن الواحد أفراد داخل الدولة وهي الصحف اليت تصدر لتوزع على مجيع األ ):القومية ( الصحف الوطنية 

  .الدوليةوتم بتغطية األخبار اليت حتدث داخل الدولة ككل كما تم باألخبار 

خارج احلدود يف بالد غري  قراءاا تعرب حدود وطنها و تتم أواليت تصدر لتوزع يف الدول مبعىن  :الدوليةالصحف

  .خبارأحداثو أحيث تم بكل ماهو عاملي من  فيها،البالد اليت تصدر 

  : ثالثا معيار المضمون و طبيعة الجمهور 

ه الصحيفة وعلى هذا ــــــــــون الذي تقدمـــــــــــــــــــــص املضمــو ختصأدى عمومية ـــــــــار على مـــــــــحيث يعتمد هذا املعي

  :إىلاس تقسم الصحف ـــــــساأل

ن ــــــــــــــة واالقتصاد والرياضة والفـــــــام واملتنوع مابني السياســـــــــــــوهي تلك اليت جتمع بني املضمون الع:  صحف عامة

  . دب وغريها ومجهورها غري متجانس و عام واأل

  .خاصةوهي صحف مجهورها واضح وبني جتمعه مسات معينة و مشرتكة تعاجل مضامني  :المتخصصةالصحف 

  :الصحف مهاو ميكن التمييز بني نوعني أساسني من :للصحيفةمعيار التوجه الفكري :رابعا

منا إيديولوجيا ما وال تعرب عن حزب معني و إو تتبىن أي اجتاه سياسي أىل إو اليت ال تنتمي :المستقلةالصحف 

  .اخلربويغلب عليها طابع صحافة  االجتاهاتو  اآلراءتفسح اال على صفحاا لكافة 

و حزب معارض حيث تعرب أن احلزب احلاكم اوهي تلك اليت تصدر عن حزب معني سواء ك :الحزبيةالصحف

  .اتمعحداث و القضايا و املشكالت املثارة يف العامة جتاه خمتلف األفكاره السياسية و مواقفه أو  رأيهعن 

  

  

  

  



ا���� ا�����                                                         ��� إ�	 ا������         
        

 

 
26 

  :الثـــــــــــالث المبــــحث

  :الصحفيةالقوالبــــ  3

صبح أخره و لكن يف عصرنا احلايل آىل إول احلدث أدبية من خبار الصحفية  تكتب بالطريقة األقدميا كانت األ

خبار بوضوح و دقة وببساطة لتسهل عملية االستيعاب  والفهم ، وختتلف يعتمد على قوالب تستهدف نشر األ

الذي ترغب الصحيفة يف تركه على  التأثريهداف النشر و أنواع املواضيع و أالقوالب الصحفية باختالف 

  . اجلماهري

املفاهيم حول اخلرب الصحفي و لذلك سنحاول عرض بعض التعريفات اليت تتعدد  :الخبر الصحفي  1 –3

  : قرب من هدف دراستنا أن تكون أن ــــميك

ة حلدث ـــــــــسباب والنتائج املتاحةو املتابعو الة األأي و دقيق تطالع به الصحيفة ـــــــــــــوصف موضوع"  هو

فراده أع و ــــــــــــــــــــــو نشاط هام تتصل مجيعها باتمأو فكرة قصرية أو موقف جديد الفت للنظر أرأيو أايل ــــــــــــــح

  " رى ، كما تساهم يف توعيتهم و تثقيفهم و تسليتهم أو اتمعات األخه ـــــــــــــــــــوما في

ة ـــــــــات مفيدة وجديدة عن واقعـم معلومــــــــي هو تقديـــــــر الصحفــــــــــــــاخلب: "  و يعرفه الدكتور اسماعيل ابراهيم

ة سليمة قخبار بطرية األـــــــــن تكون صياغأد من القراء ظن على دع كربأو موضوع معني يهم أدث ــــــــــــوحأ

  " .سلوب واضح يفهمه مجيع القراء أو 

فراد باملعرفة احلقيقية العملية اليت يتم من خالهلا  تزويد األ بأنه" فيعرفه :  ما الدكتور عبد الفتاح عبد النبيأ

  ".حداث يف النواحي املختلفة باتمع يف فرتة زمنية معينة أمن  ما جيريحول جوهر 
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 1:الصحفيأشكااللخبر 

 .يصف واقعة واحدة وحمددة تقدم للقارئ وتكون واضحة ال حتتاج إىل تفسري أو تداخل  مع وقائع أخرى: خبر بسيط

د ــــط مبوضوع واحــــــــن وترتبـــــــادث معيـــــور أو حــــــول حمـــــــــــــع تدور حـــــــــــــــــــدد من الوقائـــــــــــــــــويشتمل على ع: المركبالخبر 

 .حىت لو اختلفت مصادرها

  .وهى توسيع للخرب املركب وتشتمل على تفاصيل اكرب وتصاغ يف شكل قصصي : اإلخباريةالقصة •

  : المقال الصحفي 2 – 3

  فكرة يقتنصها الكاتب خالل معايشته الكاملة لألنباء واآلراء : " محمود أدهم فهو .دالمقال كما عرفه 

  والقضايا واالجتاهات واملشكالت املؤثرة على القراء واتمع حبيث يعرضها ويشرحها بالتأييد أو املعارضة بلغة 

  " .واضحة وأسلوب مبسط يعكس شخصيته وفكره 

  إنشاء متوسط الطول يكتب للنشر يف الصحف ويعاجل موضوعا "  أنةعلى  و تعرفه دائرة المعارف البريطانية

  ".معينا بطريقة مبسطة و موجزة على أن يلتزم الكاتب حدود املوضوع

ام يف ــــــــــــــان هــــــن ذوي مكانة يف اجلريدة وتنشر يف مكـــــــد الصحفييـــــــحأا ــــــة فكرية ميضيهــــــــــــادة صحفيـــــــــم" 

ا ال تعرب بالضرورة عن املوقف ــا كوــف عنهــتلــصفحاا، هلجتها تقرتب من هلجة االفتتاحية لكن خت

  2" .اجلماعي للجريدة اليت تنشرها 

                                                           
  .  51، مرجع سبق ذكره ، ص  الصحفيفن الخبر عبد اجلواد سعيد ربيع، 1
   18، ص  1992، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سنة   عالم االتصالعزي عبد الرمحان وآخرون، 2
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املقال الصحفي ال يكتب فقط للتعرف على اآلراء بصورة جمردة أو لتبادل :وظائف المقال الصحفي 1 – 2 – 3

  :فقط وإمنا يؤدي العديد من الوظائف أمههااألفكار 

  .بتقدمي معلومات وأفكار جديدة عن قضايا ومشكالت تشغل بال الرأي العام اإلعالم/ 1

  .من خالل التعليق على األخبار واألحداث اليومية دف استجالء أبعادها ودالالا: الشرح والتفسري/ 2

  .املختلفةعن طريق نشر املعارف اإلنسانية : التثقيف/ 3

  .بنشر سياسات احلكومات واألحزاب ومواقفها املختلفة من القضايا: الدعاية السياسية/ 4

دف خدمة نظام سياسي أو اجتماعي معني أو لإلسهام يف إثارة اجلماهري وحشد طاقاا وحتقيق : تعبئة اجلماهري/ 5

  .التنمية الوطنية

  .جتاهات الرأي السائدة يف اتمع بالسلب أو اإلجيابإمن خالل التأثري على : تكوين الرأي العام/ 6

  .للرتويح عن القراء مع ارتباط التسلية دف معني واإلمتاعالتسلية / 7

  .تنمية اتمع يف ااالت املختلفة/ 8

  . الدفاع عن احلريات اليت ال تتناقض مع املبادئ و األخالقيات/ 9
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  :نواع المقاالت الصحفية أ 2 – 2 -3

  :فتتاحياإلالمقال 2-1- 3-2

يكشف عن سياسة الصحيفة اجتاه  حداث  اليومية و التعليق عليها مبااألخبار و األيقوم على شرح و تفسري " 

القراء و يدفع القارئ و كذلك يقوم خبلق مشاركة و جاذبية بني الصحيفة. داث و القضايا اجلارية يف اتمع ـــــــــــــــــــحاأل

  1.ة يف مواجهة القضايا و املشاكل اليت م اتمع ىل املشاركإ

حماولة الربط بني سياسة الصحيفة وبني طبيعة النظام السياسي  فهيفتتاحيليت يقوم عليها املقال اإلأما املعادلة ا

  .واالجتماعي يف البلد الذي تصدر فيه مث مراعاة اجلمهور املستهدف من القراء

وموضوعاته شاملة لألخبار واألحداث واملشاكل اليت تشغل الرأي العام إضافة إىل القضايا االقتصادية والثقافية وحىت  

  .الرياضية يف بعض األحيان

  :و يتميز املقال االفتتاحي باخلصائص التالية:االفتتاحيخصائص المقال 

جتاه إة أو تابعة حلزب من األحزابأو معربة عن التعبري عن سياسة الصحيفة سواء كانت هذه الصحيفة مستقل - 1

 .سياسي أو اجتماعي أو فكري يف البلد الذي تصدر فيه

 .متابعة األحداث اليومية سواء تلك اليت تقع يف النطاق احمللي أو تلك اليت تقع على النطاق الدويل - 2

 .االهتمام بالقضايا اليت م الرأي العام وتشغل أذهان القراء -  3

 .ضرورة إبراز اخللفية التارخيية لألحداث والقضايا اليت يتناوهلا املقال االفتتاحي بالشرح والتحليل -  4

                                                           
   183ص  1990سنة  4.، عامل الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط فن الكتابة الصحفيةفاروق ابو زيد،   1
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ستخدام لغة سهلة بسيطة وأسلوب واضح حمدد يتالءم وطبيعة قراء الصحيفة الذي ختتلف مستويام إ - 5

 .الثقافية

الذي تنادى به الصحيفة مبا يقدمه الكاتب من حجج منطقية  القدرة على إقناع القارئ بالقضية أو الرأي -  6

  . وأدلة كافية

  : المقــال النقدي 2-2- 3-2

  دف توعية القارئ , ويقوم املقال النقدي أساساً على عرض وتفسري وحتليل وتقييم اإلنتاج األديب والفين والعلمي

  سمع من وسط الكم اهلائل من اإلنتاج املتدفق على بأمهية هذا اإلنتاج ومساعدته على اختيار ما يقرأ ويشاهد وي

  1.كافة املستويات

وليس فقط , و يتضمن تقييم شكل ومضمون العمل الفين أو األديب أوالعلمي الكشف عن اجلوانب اإلجيابية والسلبية

  .اجلوانب السلبية

  : وتقوم عملية التقييم على أساسين هما

  والنظرياتإتباع األصول العلمية والقواعد  •

  .الفكريةوانطباعات الكاتب الذاتية وذوقه الفين ورؤيته  •
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  :وظائف المقال النقدي

 .عرض وشرح وتفسري وحتليل األعمال األدبية الفنية والعلمية والكشف عن أبعادها ودالالا املختلفة .1

 .والسلبيةتقييم شكل ومضمون العمل الفين واألديب والعلمي وذلك بالكشف عن جوانبه اإلجيابية  .2

ختيار أفضل األعمال الفنية أو األدبية أو العلمية املناسبة وذات املستوى إإرشاد القارئ ومعاونته على   .3

فاملقال النقدي هو الذي يشري مثال على القارئ بالفيلم الذي يستحق أن يشاهده والفيلم الذي ال  املرتفع

 .يستحق

فالناقد السينمائي ال يهتم فقد بإبراز . اجلمهور املتلقي الكشف عن آثار ونتائج العمل الفين واألديب على .4

نواحي اجلمال أو القبح وال بنواحي اجلودة أو الرداءة يف الفيلم الذي ينقده، وإمنا ميكنه أن يقوم أيضا باإلشارة 

 .إىل تأثري هذا الفيلم على مجهور املشاهدين

  :لتحليليالمقاال 2-3- 3-2

املقاالت تأثريا حيث ميتد أثره إىل مدة أطول ألنه يقوم على التحليل العميق لألحداث يعد املقال التحليلي من أكثر 

ويتناول هذا املقال األحداث والوقائع بالتفصيل مع الربط فيما بينها وبني غريها من الوقائع واستنباط ما يراه . والقضايا

ع السياسي النصيب األوفر من املقاالت و حيتل املوضو .من آراء واجتاهات واستنتاج أحداث وتوقعات مستقبلية

إىل جانب حشد  ،لتحليلية ملدى الرتابط بني املوضوعات السياسية وشئون احلياة املختلفة وتداعيات احلياة السياسية

  .أكرب كمية من التفاصيل واحلجج املنطقية واألدلة والشواهد اليت تشرح موضوع املقال
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  :تعريف المقال التحليلي

فنون املقال الصحفي وأكثرها تأثريا حيث يقوم على التحليل العميق لألحداث والقضايا والظواهر اليت هو أبرز 

تشغل الرأي العام، كما يتناول الوقائع بالتفصيل ويربط بينها بني غريها من الوقائع اليت متسه من قريب أو بعيد 

  1.مث يستنبط منها ما يراه من آراء واجتاهات

 االثننيال يقتصر فقط على تفسري أحداث املاضي أو شرح الوقائع احلاضرة وإمنا يربط بني  واملقال التحليلي

  .ليستنتج أحداث املستقبل

املقال التحليلي يقوم على التحليل العميق واملدروس لألحداث فهو غالبا ما يكون أسبوعيا ولو كان ينشر  وألن

دة ـــــــــــــــيف صحيفة يومية وليس هناك حجم معني للمقال التحليلي ولكنه قد حيتل مساحة صفحة كاملة من اجلري

  .أو أكثر يف بعض األحيان

  :التحليلي عدة وظائف هامة ولكن يربز يف مقدمتها الوظائف الثالث التالية للمقال:وظائف المقال التحليلي

 .عرض وحتليل األحداث اجلارية والكشف عن أبعادها ودالالا .1

مناقشة وطرح القضايا والظواهر اليت تشغل الرأي العام احمللي أو الدويل ومساعدة القراء على فهمها  .2

 .ومتابعتها

ات واالجتاهات السائدة يف اتمع وطر وجهات نظر القوى السياسية واالجتماعية ــــــــــــــــــــالتعبري عن السياس .3

 .يف البلد الذي تصدر به الصحيفة

  

                                                           
   229فاروق ابو زيد، فن الكتابة الصحفية، مرجع سبق ذكره ،  ص    1
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  :كتابة المقال التحليلي

على قالب اهلرم املعتدل، وحيتوي على  ، يكتب املقال التحليلي شأنه يف ذلك شأن مجيع أنواع املقال الصحفي 

ولكن املقال التحليلي يتميز عن كل من املقال االفتتاحي والعمود الصحفي بكرب حجم . مقدمة وجسم وخامتة

مساحته يف الصحيفة وهو األمر الذي يسمح لكاتبه بأن حيشد يف جسم املقال أكرب كمية من التفاصيل 

  .ليت تشرح موضوع املقالواحلجج املنطقية واألدلة والشواهد ا

  : عمود الصحفي ال 4 -3

العمود عبارة عن مساحة حمدودة من الصحيفة تضعها الصحيفة حتت تصرف أحد الكتاب للتعبري من خالهلا عن آرائه 

  1.وأفكاره وخواطره دون أن تشرتط عليه التزامه بسياستها مع احلرص على عدم املعارضة القوية هلا 

النابعة من قصر " خبفة الظل " العمودي من أكثر املقاالت قبوًال وقراءة وصدى لدى القراء ألنه ميتاز ويعترب املقال 

  .مساحته وبالغة كلماته وقوة معانيه وجتدد موضوعاته خاصة املقاالت العمودية اليومية

  :خصائص العمود الصحفي

 .بساطة اللغة الصحفية وسهولتها ووضوحها بني مجال اللغة األدبية اجلمع بني .1

 .يعرب عن التجربة الذاتية للكاتب .2

 .يقوم على أساس وجود عالقة محيمة بني الكاتب والقراءة .3

أكرب كم من املعاين واملعلومات يف أقل قدر : يقوم على تطبيق القاعدة الذهبية يف الصحافة واليت تقول .4

 .ممكن من األلفاظ

                                                           

  193، مرجع سبق ذكره ، ص  فن الكتابة الصحفيةفاروق ابو زيد،   1
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  : العناصر الثابتة في العمود الصحفي 

  :العمود إضافة إىل أنه حيمل توقيع واسم كاتبه فالبد أن حيافظ على عدد من العناصر الثابتة و هي

  .أن ينشر يف صفحة ثابتة�

  .له عنوان عمودي ثابت خبالف عنوان املقال املتغري حسب املوضوع �

  .ةأن يكون له موقعا ثابتا على الصفحة الثابت�

  .أن تكون له دورية نشر دورية نشر ثابتة�

يتوفر يف أسلوبه قدر من األسلوب األديب اجلمايل من حيث االعتناء باأللفاظ واستخدام  : أسلوب العمود* 

رة ــــــــــــــــــــــــــــــالصور البيانية واملوسيقى اللفظية شريطة عدم اإلغراق فيها حىت ال يصبح أدبا خالصا ويتحول إىل خاط

ال العمودي األسلوب النقدي ــــــــــــــــــــــــــــكما يغلب على أسلوب املق).وجبة سريعة دمسة( ويصفه البعض على أنه 

و مييل املقال .من خالل تناول بعض القضايا و األفكار و تقدمي وجهة نظر خمالفة أو معارضة للفكرة

لذا يهتم البعض مبعاجلة هذه القضايا املتجددة بأسلوب نقدي قائم , ؤون العامةودي إىل االهتمام بالشـــــــــــــــالعم

 1.جتاه الظواهر السلبية يف اتمع) املضحك املبكي (على السخرية 
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هو حوار قد هو احلوار الذي يقوم بني الصحفي و شخصية من الشخصيات و :الصحفيالحديث  5 -3

رح وجهة نظر معينة أو تصوير جوانب غريبة ـــــــــــار و معلومات جديدة أو شـــــــــــــــــــــــــــــيستهدف احلصول على األخب

  . و طريقة مسلية يف حياة هذه الشخصية أ

قد جيري  حاديث الصحفية و لكنهواحلديث الصحفي قد جيري مع شخص واحد وهو الشكل الغالب على األ

تقل بذاته ولكن الصحفي ، و احلديث الصحفي فن صحفي مس االستفتاءمر يف شخاص كما هو األأمع عدة 

فاحلصول على . ن يكون جزءا من التحقيق أو أداة للحصول على اخلرب الصحفي هذا ال مينع من أن يكون أ

ولكن هناك فرق كبري بني . خبار خبار يتم عن طريق املقابالت الصحفية مع مصادر األالغاية العظمى من األ

  1.جراء مقابلة للحصول على احلديث الصحفي إجراء مقابلة للحصول على اخلرب و إ

احلوار الذي يستهدف احلصول على  هو فن يقوم على احلوار بني الصحفي و شخصية من الشخصيات و هو

و مسلية يف حياة هذه أو شرح وجهة نظر معينة أو تصوير جوانب غريبة أو طريفة أجديدةخبار و معلومات أ

  .2لشخصية ا

واملعلومات أو بيانات خبار وهو الذي يستهدف احلصول على األ ويكثر يف اجلريدة استخدام احلديث الصحفي

هتمامه وهو ال يهتم بشخصية املتحدث قدر، إو برامج و قوانني ، جديدة عن وقائع أو أحداث أو سياسات ،أ

 .خبار اليت يصرح ا و األأباملعلومات 
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  :الصحفي عداد الحديث إ

خطوة يف تنفيذ احلديث الصحفي هي إختيار شخصية ول أ: ختيار الموضوعإختيار شخصية المتحدث و إ

ن يكون املتحدث و موضوع احلديث أختيار ن يراعي يف هذه اإلاملتحدث و إختيار احلديث ، ومن الضروري أ

  كرب عدد من القراء أن يرتبط بقضايا الرأي العام ومتس مصاحل أجماريني لألحداث احلالية احمللية منها والدولية ، و 

ن يعمل أالبد على احملرر يف مرحلة االعداد للحديث الصحفي  : جمع المعلومات الكافية عن الموضوع 

كرب قدر من املعلومات عن املوضوع الذي سيدور حوله احلديث وكذلك عن الشخصية اليت أعلى احلصول على 

  .وار سيجري معها احل

صلي سئلة معدة من قبل قد يتوه منه املوضوع األأىل املقابلة بدون إن الصحفي الذي يذهب إ: سئلة عداد األإ

كثر دراية مبوضوعه  أكثر ثقة يف نفسه و أو لذلك فان االعداد املسبق لألسئلة من شانه ان جيعل احملرر الصحفي 

  . قدرة على ضبط النقاش وأكثر

  :الصحفيتعريف التحقيق   6 – 3

و قضية يلتقطها الصحفي من اتمع الذي يعيش فيه مث أو مشكلة أو فكرة أيقوم التحقيق الصحفي على خرب 

هما للوصول ــــــــــــــراء تتعلق باملوضوع مث يزاوج بينأو أو معلومات أيقوم جبمع مادة املوضوع مبا يتضمنه من بيانات 

  . 1و الفكرة اليت يطرحها التحقيق  الصحفيأو القضية أىل حل الذي يراه صاحلا لعالج املشكلة إ
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  ،و املشكلةأو القضية العامة أرة ــــل يف الظاهــــور احلاصــــــــو التطأة ـــــو احلادثأة ــــــينطلق التحقيق الصحفي من الواقع

فهو نوع صحفي . يقدم احللول هلا  وأخريايعرضها حيلل معطياا ليشرح جوانبها املختلفة و يغنيها حبثا و تفسريا 

  .ىل ذهن القارئ إو الفعالية و الشمولية و يتوجه  باآلنيةذو طابع فكري يتسم 

يقدم التقرير الصحفي وصفا تفصيليا لألحداث الواقعة الراهنة حيث يصفها يف " :الصحفيالتقرير   7 – 3

، وال يقتصر التقرير على اجلوانب اجلوهرية فقط كما هو احلال  اجتماعيةكقضاياديناميكيتها سريها و 

الواقعة ، يشرح القضية االجتماعية  لألحداثبالنسبةللخرب و لكنه يقوم من خالل الوصف الزمين و املكاين 

  1. بشكل شامل وواضح و حيوي و بلغة واضحة سهلة و جذابة 

ارف ـــــــــــــــــــــــو يقدم التقرير الصحفي جمموعة من املع.حفيالصفن يقع ما بني اخلرب و التحقي :الصحفيالتقرير 

  . ذن يتميز باحلركة و احليوية إواملعلومات حول الوقائع يف سريها و حركتها الدينامكية فهو 

 راءيسمح يف نفس الوقت بإبراز األ إمناالتقرير الصحفي ال يقتصر على الوصف املنطقي املوضوعي لألحداث و 

فكلما كان احملرر شاهد عيان على احلدث كلما . الشخصية و التجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب التقرير 

 2.مام التقرير أزادت فرصة النجاح 

و ما مسعه ، وهناك من يطلق بيان  أمقال يروي فيه الصحفي بصفة حية ما شهده  :الصحفيالربورتاج 8 –3

  " و ااريات أو استطالع أل ـــــــــــــو نقأو بيان وصفي أصحفي 

                                                           
  . 46ص  1999سنة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،اقترابات نظرية من األنواع  الصحفية نصر الدين العياضي ،1
  . 46ص   مرجع سبق ذكره ،،اقترابات نظرية من األنواع  الصحفية نصر الدين العياضي ،2
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يتمتع بقدر  وبـــــــــــــــــبأسلنسانية ، بشكل غري مباشر و ة تصوير احلياة اإلـــــــــــساسيو هو نوع صحفي مهمته األأ

و هو نوع  الريبورتاجنسانية اليت يصورها رضية هلذه احلياة اإلمن اجلمالية و االعتماد على الصورة اليت تشكل األ

  . التأثريسلوب و شفافية و مقدرته على يتمتع بقدر كبري من مجالية األ

منها اسم املخرب الصحفي  شتقاواليت   reporter" روبورت"مشتقة لغة من الفعل االجنليزي  ريبورتاجإن كلمة 

هو مادة صحفية يف   مكانةالريبورتاجنقل الشيء من مكان إىل أخر أو باألحرى إرجاع الشيء إىل "و تعين 

  1"اجلريدة تكتب بناء على حتقيق قام به خمرب الصحفي

مهمته األوىل ى نه فن من الفنون الصحفية وهو نوع إخباري يسمى يف بعض األحيان باالستطالع ولعلأويعرف 

الدكتور وهدفه األساسي الذي يسعى إليه الصحفي هو تصوير الوقائع ونقلها إىل اجلمهور  فهو كما يقول 

  2"هو تصوير بالكلمات تتحول معه الكلمة أو اجلملة إىل كامريا " سامي ذبيان"

  

  

  

  

 

                                                           

  . 46ص   مرجع سبق ذكره ،،اقترابات نظرية من األنواع  الصحفية نصر الدين العياضي ،.  1 

    70ص ،  2004 ،اجلزائر  ،دار هومة للطباعة و النشر  ،الصحفي الناجح  دليل علمي للطلبة و الصحفيني  –لعقاب حممد .2
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  :المبحث الرابع

  : وظائف الصحافة المكتوبة ـــــ 4

ىل اجلمهور بسبب تنوعها و تنوع قرائها و تشابك إيصعب حتديد جمموعة اخلدمات اليت تقدمها الصحيفة 

. تيح هلا امكانيات متطورة و ما اكتسبته من امهية الوظائف اليت تقوم ا أحمتواها ، وقد جتاوزت الصحافة مبا 

  : ربعينيات من القرن العشرين ثالثة وظائف وهي واخر األأيف " ال سويل " وقد حدد 

 مراقبة البيئة  .1

 ترابط اتمع  العمل على  .2

 نقل الرتاث الثقايف  .3

  .وظيفة التسلية و الرتفيه " الزارسفيلد"مع " رايت"ضاف أوقد 

فهناك بعض .  ربعة وظائف وفقطأدورا كبريا عما مت حصره يف  اجتماعية متارسصبحت مؤسسة أفالصحافة 

  : الوظائف الىت دف الصحافة للقيام ا 

وعة من ـــــــــــــــــــذ تعمل على تزويد اجلمهور مبجمإــــــــــــــةـ ساسية للصحافالوظيفة األتعترب :1خبارية لوظيفة اإلا 1-  4

بذلك  نمعه  وتكو   اندماجاكثر أباحمليط الذي يتواجد به و  االتصالاملعطيات و الدالالت اليت جتعله دائم 

ا عملية نشر أخبارية بالوظيفة اإليصف " فرانسيس بال " .رسال للمعلومة و تلقيهاإحلقة مستمرة من 

مكانية تغيري نفسه بنفسه و جتعل إمعلومات تزود اتمع بوسائل جتعله قادرا على كشف ذاته ، وتوفر له 

  .قل غموضا أكثر وضوحا ، كما جتعل احللول اىل هذه اخليارات أاخليارات املتعلقة باملصري اجلماعي 

                                                           

64،  ص 2003سنة  2.، عامل الكتاب ، القاهرة ، ط مدخل الى عالم الصحافةفاروق ابو زيد،  1 
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ىل نشرها إلتقاطها و السبق إخبار و صبح للبحث عن األأعالمية حيث اإل فاخلرب مبثابة العمود الفقري للخدمة

خبار ال دون األبن اخلرب أساس املعرفة فأعالمي ندرك عالم املعاصر ، و املالحظ لواقع اإلجوهر  صناعة اإل

ساسية  الغىن عنها ، تؤهل الصحافة لتأدية أخبارية تشكل قاعد ن الوظيفة اإلإنستطيع فهم ما جيري ، وهكذا ف

  .من خالل تسهيل وظائف حياته  التأقلمومتكن الفرد من   األخرىوظائفها 

هي وظيفة قدمية ختفف الضغط عن النفوس و العقول فهي حتاول ترفيه  :التسليةوظيفة الترفيه و  2- 4

ن ال تتجاوز أبروز التسلية كوظيفة بظهور الصحافة الشعبية ، لكن شريطة  رتبطإمجهورها بطرق خمتلفة  وقد 

خبار كاجلرمية و العنف يعتربها البعض فبعض األ. كرب من منفعتها أهذه الوظيفة حدودها كي ال يصبح ضررها 

  .سوء  أكرب عدد من اجلماهري حتت شعار التسلية لكن نتائجها قد تكون أثارة إسلوب جلذب و أ

ر عدد من القراء ــــــــكبأيف جذب  ودفعتها املنافسةف ـــــــــــــــــــــــــكبريا يف حمتوى الصح  انقالباث هذا التطور دحأوقد 

  .1قباهلم إصحف جديدة تثري جاذبية القراء و زيادة  استحداثىل إ

وجه النشاط أمع مرور الوقت و تعدد وظائف الصحافة و مشول مادا لغالبية  :الوظيفة التاريخية  4-3

الصحافة تقوم بوظيفة هامة وهي تسجيل وقائع احلياة االجتماعية و بالتايل صارت مصدرا  اإلنساين صارت

  .2للتاريخ فهي تقدم للمؤرخ وقائع احلياة االجتماعية يف حركتها اليومية

ج اليت ختلفها ـــــــــــــــــــــ، النتائ انتشارهاسباب و عوامل االجتماعية كاجلرمية من حيث األفمعاجلة الصحف للظواهر 

جتماعي ، بظروف خاصة و منط إن هذه املعاجلة تعرب عن فرتة زمنية و تارخيية حمددة يف خضم واقع إيف اتمع ف

  . قرتاح حلول إجل ألوضع من مناط ، مما ميكننا من خالهلا مراجعة احيايت خيتلف عن بقية األ

                                                           
   66،  ص مرجع سبق ذكره ،  مدخل الى عالم الصحافةفاروق ابو زيد، 1
  67، مرجع سبق ذكره ،  ص مدخل الى عالم الصحافةفاروق ابو زيد ،   2
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الصحف تفتح صفحاا للتثقيف ، وظهر فن  بدأتخبارية جبانب الوظيفة اإل  :التثقيفيةالوظيفة  4 - 4

شباع رغبة القارئ باحملتوى الثقايف الذي ميكن من بناء إجل أالنقال الصحفي لرتويج االفكار و الفلسفات من 

  1.كادميي املتبع يف املدارس سلوب األغري األتاملعرفة لجمتمع متحضر ، فالتثقيف هو زياد 

جياد ذلك القارئ املثقف إهم الوظائف اليت تقوم ا الصحافة املكتوبة ساعية اىل أتعترب وظيفة التثقيف من 

كتساب الفرد املهارات إو يدخل يف هذه الوظيفة . صايل مزود باملعلومات أنسان إالذي يعيش عصره و تكوين 

عليها حىت يتم حتقيق التماسك االجتماعي  التأكيداعية و تعريفه باخلصائص الثقافية للمجتمع و االجتم

  .هداف الوطنية واالجتماع حول األ

  :قناعية الوظيفة اإل 5 - 4

هداف املرسومة ضمن سياسة اجلريدة البد ىل حد كبري مع األإىل نتائج تتفق إحىت تتمكن الصحافة من الوصول 

ظهاره كما يراه دون تزييف إاع يكون بالرتكيز على الواقع و ــــــــــــــقنعلى اإل فاالعتماد. قناعية إساليب أن تعتمد أ

  2و حتريف و هذا من واجبات الصحفي الذي حيتم عليه االمانه أ

مل النواحي سلوب العقلي فقط القائم على احلجج السليمة و الرباهني املنطقية ،بل ميتد ليشقناع األوال ميثل اإل 

خرى لإلقناع مثال باألسلوب العاطفي ، دف التاثري يف اجلماهري و تغيري السلوكيات الضارة يف اتمع وعلى األ

، وجرمية الشعوذة االختطافخرية حيث كثرة الظواهر الغريبة والعنيفة كاجلرمية ، السرقة، األ اآلونةاخلصوص يف 

قناعية عالمية ، لكن من الضروري دراسة هذه اإلستماالت اإلجندة اإلولويات األأوغريها مما جعل حماربتها من 

  .  ىل نتائج عكسية إىل القيام ذه السلوكيات فإلفراط يؤدي إمبا خيدم اجلمهور و ليس مبا يؤدي 

                                                           
  69ص  1985،عامل الكتاب للنشر ، القاهرة ، سنة  وسائل التعليم و اإلعالمعبد احلليم فتح الباب و ابراهيم حفظ اهللا ، 1
  71مرجع سبق ذكره ،  ص   وسائل التعليم و اإلعالمعبد احلليم فتح الباب و ابراهيم حفظ اهللا ،  2
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  : المبحث الخامس–5

  1: الصحافة المكتوبة في الجزائر 

 حىتاسي القانوين االجتماعي الثقايف و ـــــــــــــــــــبعدة تغريات متأثرة بالنظام السير ـــــــــــــــــــمرت الصحافة املكتوبة يف اجلزائ

كثر وظيفة و منفعة جلماهريها و جمتمعها ، فكانت لكل أاالقتصادي باحثة يف ذلك عن الظروف اليت جتعلها 

  .فيها  عالمية ، ومواضيعها ، حرياا التعبريية وقيودها اليت تتحكممرحلة مبادئها اإل

  :الصحافة  في الجزائر قبل اإلستقالل 1 –5

ر ـــــــــــرض اجلزائأول خطوة قامت ا عند نزول احلملة العسكرية على أ 1830فرنسا للجزائر عام  احتاللفعند 

مهمتها تقدمي معلومات عن    L estafette de Sidi –ferruchصدار صحيفة باللغة الفرنسيةإهو 

  :قسام أىل ثالث إالصحافة يف هذه الفرتة  انقسمتاحلملة الفرنسية يف اجلزائر ، وقد 

الفرنسي بشكل مباشر صدرت  االحتاللواليت كانت  تشرف عليها حكومة :  الصحافة الحكومية1- 1 -5

  .فريقيا ، النجاح إبدايتها بالعربية مث نشرت بالفرنسية ، من بينها املبشر ، كوكب 

الفرنسيني  احملتلنير اهلوة بني ـــــــــا الفرنسيون الذين يرغبون بكســــــــــــصدرهأ:هالي حباب األأصحافة  2- 1-  5

بعدها اجلزائر  1882سم املنتخب  عام إوىل كانت حتت صلي ، صحيفتهم األصحاب الوطن األأو 

خبار و تنتقد ا تنقل مجيع األأىل العديد منها فكانت صحف يومية  وهلا رواج كبيري بسبب إضافة إ،اجلمهورية

  . االستعماريةاحلكومة 

                                                           
  17ص  -16من ص س، .منشورات احلرب، اجلزائر ،د،  التجربة من الداخل :الصحافة المستقلة في الجزائرمد اللمداين ، حم 1
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صليني للجزائر ويشرفون عليها هي الصحافة اليت كان ميارسها السكان األ:  هليةلصحافة األا 3 - 1 -5

سستها أوالدفاع  و البصائر اليت  1933مة عام هم الصحف اليت صدرت  هي صحيفة األأداريا ، إماليا و 

  .مجعية العلماء املسلمني 

القيادة  اختذتن أىل إبامسهامل تكن  صحيفة خاصة تصدر  1954ثورة التحرير الوطين عام  انطالقلكن عند 

بإصدار صحيفة يف املغرب و تونس و فرنسا و مسيت بصحيفة املقاومة اجلزائرية  بينما  1956الثورية قرار عام 

  .نشأت يف اجلزائر صحيفة ااهد أ

  : االستقاللالصحافة في الجزائر بعد  2 – 5

  :قسمنيىل انقسمتإما املرحلة الثانية لصحافة يف اجلزائر فكانت بعد االستقالل وبدورها أ

  : الصحافة في الجزائر قبل التعددية الحزبية 1 -2 – 5

ن تصنع أستقالل اجلزائر ، حيث كانت هناك رغبة حقيقية من السلطة  اجلزائرية الناشئة إهذه املرحلة من  بدأت

ومسحت احلكومة للصحافة  .ذي وضعته السلطة الفرنسيةـــــال 1881وم ــــــــا فقامت بالعمل وفق مرســــــــــــــشخصيته

ثر بشكل كبري على وضع ألكن هذا القرار . يف العمل  باالستمراراملتخصصة يف التوزيع " هاشيت"ولشركة 

  .لالستعمارن موضوعاا تابعة أطروحات الدولة اجلديدة املستقلة بل أدت الصحافة تناقض ـــــــــــة اليت وجـــــــــالسلط

ستقالل ول صحيفة جزائرية بعد اإلأوقد صدرت . جزائرية خالصة تتبع احلكومة  ن تصدر صحفاألذلك قررت 

ي أختاذإاجلمهورية  ومع هذا مل تتمكن الدولة من " بعدها جريد " الشعب " جريدة   1962سبتمرب  19يف 

 1963- 9-18ن صدر قرار أىل إ" ايفيان " تفاقية  إاليت كانت تنشط وفق  االستعماريةالصحف  اجتاهجراء إ

  .1بتأميم عناوين الصحف 

                                                           

   19ص  مرجع سبق ذكره ،،الصحافة المستقلة في الجزائر التجربة من الداخل،  حممد اللمداين1
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ول قرار أوالذي متثل يف االنقالب العسكري  وقد تبىن االشرتاكية كخيارونظام  1965جوان  19مث جاء يوم 

جيابية عمال اإلاحلكومة اجلزائرية هو املزيد يف السيطرة على الصحافة املكتوبة وتوجيهها حبيث تضخم األ اختذته

  .للسلطة وتغطي السلبية منها

  االشرتاكيساسية اليت بين عليها النظام لغاء امللكية اخلاصة  وتوجيه الصحافة املكتوبة ، من القواعد األإفكانت 

" مني شركة أ، مث ت1966مث تعزز ذلك بصدور  قوانني جتعل من من اليوميات مؤسسات ذات طبع جتاري سنة 

  .نية للنشر و التوزيعالشركة الوط تأسيساليت كانت تتوىل التوزيع ومن مث " هاشيت 

السلطة السياسية نصوص قانونية مبثابة قاعدة  بإصدارما على الصعيد القانوين عرفت هذه املرحلة نشاطا كبريا أ

وافق املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين على الئحة خاصة  1979عالمي ، ففي جانفي لنشاط اإل

ساسية لتنظيم سري املؤسسات الصحفية ةأعالم الذي كان قاعدول قانون لإلأظهر  1982باإلعالم ، ويف سنة 

  .1عالمية يف اجلزائر ويف جوان من نفس السنة خصصت اللجنة املركزية حلزب اجلبهة دورة خاصة بالسياسة اإل

ربعة منها باللغة العربية هي الشعب ، النصر اجلمهورية  واملساء أيوميات  6كانت يف اجلزائر خالل هذه الفرتة 

نه مت ألف نسخة يومية غري أ 666حيث بلغ سحب هذه اليوميات ، وريزونأباللغة الفرنسية هي ااهد و  واثنني

ن سيطرة الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية على املشهد االعالمي واليت كانت تستحوذ على ثلثي أاملالحظة 

الذين كانا لوحدمها " ااهد واوريزون "ة وهذا من خالل عنوانني مها ـــــــــــــــــــف اليومية جمتمعــــــــــــب الصحـــــــــــسح

  .ربعة االخرىالف نسخة يف حني توزع الباقي على اجلرائد األ 450يسحبان 

  

                                                           

  . 51،  ص 2012سنة اجلزائر ، ، ديوان املطبوعات اجلامعيةالجزائر، الصحافة المكتوبة فيزهري احدادن،  1
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  : الصحافة الجزائرية بعد التعددية   2 - 2 -5

تعد نقطة حتول يف تاريخ اجلزائر ، الا فتحت  1988ن احلوادث اليت وقعت يف اكتوبر أيري بعض املالحظني 

ثرها اخليار الليربايل ، ومن مث تصويت الشعب على إباب املسرية الدميقراطية ، اليت تبنت احلكومة اجلزائرية على 

التعددية احلزبية   40ربعني ، و الذي يقر يف مادته اال 1989فيفري  29الدستور اجلديد الذي صودق عليه يف 

  1.كما يضمن حرية التفكري و الر اي و التعبري 

 1990افريل  3يف  90/07وتطبيقا هلذا التوجه اجلديد ، صادق الس الوطين الشعيب على قانون االعالم  

  1990على لإلعالم يف جويلية والذي كان انطالقة لتأسيس مؤسسات  صحفية خاصة وتنصيب الس األ

عالمية حيث بلغت الطلبات وصي لتسري هذه الصحف ، فعرفت صدورا كثيفا و متنوعا وانفجرت السوق اإلك

لفرتة  إاللكن هذه العناوين مل تستمر  ،سبوعية دوريةأعنوان بني يومية و  130اليت حصلت على االعتماد 

حرار  لكن منذ حركة  الصحفيني األ  باسمعالمي و تأسيس نقابة موازية اإل االنفتاحتظهر بوادر  وبدأت.بسيطة

وعزت السلطة أة قزمة سياسية خانأودخول البالد يف  1992جانفي   16نتخايب يف توقيف املسار اإل

ىل مجلة من االمور اليت اعتربا تروجيا للفكر االرهايب وحمفزا للعنف يف البالد فكان إللصحافة بعد التطرق 

  .وائل املتضررين وذلك بتنظيم سلسلة االغتياالت أعالمية من ملهنة اإلالصحفي والصحيفة وكل املرتبطني با

وزيادة على ذلك قرار  90/07سس هلا قانون أحداث عطلت املساحة الواسعة من احلرية اليت كل هذه األ

ويقضي باحتكار السلطة لإلشهار املمول  1992اوت  19رئيس الوزراء بلعيد عبد السالم الذي صدر يف 

  2.للصحف الرئيسي 

                                                           

  62،  ص مرجع سبق ذكره الصحافة المكتوبة في الجزائر، احدادن، زهري 1
  . 27مرجع سبق ذكره  ص ، الصحافة المستقلة في الجزائر التجربة من الداخل،حممد اللمداين2
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  ،االتصالحلاق نظامه بوزارة إو  1993كتوبر أ 16يف  لإلعالمعلى يضا هوحل الس األأوما ميز هذه املرحلة 

خلية االتصال بوزارة الداخلية  1994ن عينت يف جوان أمين  بعد عالم األكما قامت السلطة بتنظيم نشر اإل

خر تعترب أية معلومات تتحصل عليها بشكل أمنية للصحافة و أاليت تعترب وحدها املخولة بتقدمي معلومات 

داخل مؤسسة الطباعة مهمتها مراقبة كل ما تكتبه  1994كما عينت السلطة جلنة قراءة يف اية    .ممنوعة

  .1صدار بعضها إعداد وحىت منع صدار بعض األإكما متلك صالحية تعليق   استثناءالصحف دون 

ذ شنت إخرية املساس باملصلحة العليا للبالد ذا ما حاولت هذه األإلى الصحافة وقد شددت الدولة عقوبتها ع

حيث مت توقيف مدير  1992جانفي  22وهلا يوم أجمموعة من االعتقاالت والتوقيفات على الصحف كان 

 مت 1993سبوعي ويف عام صحفي جبريدة ااهد األ اعتقالمث  1992يومية اخلرب و رئيس حتريرها يف اكتوبر 

  . 1994يام وجريدة املساء ملدة أيام  يف اية أ 9توقيف جريدة الوطن ملدة 

  .السلطة مساس باألمن العام و التحريض على االرهاب  اعتربابسبب نشرهم ملواضيع 

ر ــــــــــــــــــصدار اجلرائد والنشريات الذي اعتربه حق حإاحلرية االعالمية و كفل حق  90/07كرس قانون االعالم 

  .قليميا مبكان صدور النشريةإيف حالة تقدمي ملف كامل و يسجل تصريح بذلك لدى وكيل اجلمهورية  املختص 

ومع التحفيزات اليت قدمتها حكومة محروش اليت دعمت املسعى و كفلت للصحفيني الذين يبادرون  بتأسيس 

  .جرائد جديدة و كفالة اجرم ملدة سنتني 

فكار دف احلفاظ على اتمع ساليب جديدة للتعبري عن موضوعات خمتلفة بتعددية األأالصحف  وانتهجت

ة ـــــــــــــــو اقتصاديأاجتماعية كانت  ،من شعبهأهو رقيه وحماربة الظواهر اليت قد دد من  استقراراجلزائري و حتقيق 

عادات اتمع ومواصلة حتقيق السلم ومكافحة االجرام من خالل ر و ثقافات دخيلة عن ــــــــــــــــافكأو حىت أ

  .نشرها ألخبار احلوادث والسلوكيات اخلارجة عن القانون 

                                                           

1
Brahim brahimi ,le pouvoire la presse et led droits de l homme en algerie, edition 

marinour algerie, ans 1996  page 99. 
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  :خالصة الفصل 

م يف حتقيق عدد من ـعية تساهاـتعترب الصحافة أحد األسس اليت يقوم عليها اتمع بإعتبارها عملية إجتم

تقدمي خدمات  م،ر وتكوين الرأي العاــــــــز بالتأثيــواليت يتطلع اتمع لتحقيقها فهي تتمي االجتماعيةات ـــــاحلاج

ة واجلمهور القارئ هلا تعتمد على ما تقدمه هذه األخرية ــمجة للقراء فالعالقة القائمة بني مؤسســــــة الصحـــافـ

أ ـــــــــوهنا تلج ساب املصلحة العامة للمواطن و تبين مصلحتهم اخلاصة على حأدون التحايل عليهم  ملتابعيها

راء ـــــــــال الرسالة للقــــــة يف عرض موادها اإلعالمية بأسلوب و قوالب صحفية من أجل إيصـــالصحافة املكتوب

 وإشباع رغبام و ختتلف هذه القوالب بإختالف طبيعة األخبار من الكتابات اإلخبارية اليت تتمثل يف  اخلرب ة

التقرير والربورتاج وكذلك كتابات الرأي بأنواع املقال  مثل املقال اإلفتتاحي واملقال النقدي والتحليلي وكذلك 

هي عبارة عن أشكال تعبريية هلا بنية  كل هذه القوالب الصحفية اليت تتميز ا الصحافة   ،العمود والتعليق

 ،ىل حتليل وتفسري األحداث والظواهر والتطوراتإ وتسعىح وسهل ـــــمتماسكة تعكس الواقع بشكل مباشر وواض

  .ن ومشاعر القارئ قصد ترسيخ قناعة حمددة ــــــــمستهدفة بذلك ذه

اإلستعمار الفرنسي  عربت الصحافة عن وجند  أن الصحافة يف اجلزائر لعبت دورا هاما يف حياة الشعب  فمنذ 

عظم  العناوين كانت حكرا للمستعمر أما بعد اإلستقالل  ويف مهوم املوطن اجلزائري و طالبت حبقوقه رغم أن م

مث جاءت فرتة . ظل احلزب الواحد  ساهت فينشر اللغة العربية و تعليم املوطن و نقل االخبار اليت مه 

التعددية احلزبية اليت عرفت فيها الصحافة حتررا حقيقيا مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى وهنا كان للصحافة 

  .ا إستمرت  يف التعبري أم الفاصل يف حرية التعبري رغم ما عناه الصحفيني من إغتياالت  إال الكال
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  :تمهيد

ه و تعاىل البشرية و حنن نرى ــــــــــــــــــــــن خلق اهللا سبحانأنسان ذاته فمنذ تعترب اجلرمية ظاهرة اجتماعية قدمية قدم اإل

صدق مثال على أم و قصة قابيل وهابيل ــــــــــــــعمارهألوام و أديانتهم و  اختالففراد  على اجلرمية شائعة بني األ

إلنسان يعيش اف.و نوعها أيف التفاصيل  اختالفإشباهها تتكرر مع أومنذ ذلك العهد وهذه القصة و . ذلك

جيري وراء  .و سوء أو ضعفه و ال يصرب على مكروه أصراع مع اآلخرين ال يرضى و ال يعرتف بعجزه  دائما يف

ساسيان سببان أاملنافسة و و الصراع .زدياد تعقد اتمع و تطور حضارته إشهواته و نزواته اليت تزداد باع ــــشبإ

و الطمع يف الزيادة فقد يسبب أنسان للكفاح االجتماعي ووجودمها ناجم عن عدم كفاية املوارد اليت يريدها اإل

ا تكثر ـــــــــــــرتكاب اجلرائم يزيد و الضحايإاجلرائم و اليوم نرى  رتكابإقارب مما يزيد من قرب األأالعداوة بني 

سباب ولكن تبقى النتيجة واحدة وهي الضرر املادي و النفسي الذي يسببه مرتكب اجلرمية يف حق وتتعدد األ

ثل العقاب فعاله االجرامية وأحسن قانون ميأولذلك كان البد من وجود قانون حتمي يعاقب ارم على . ضحيته  

  . مثل لكل نوع من اجلرمية هو القانون االهلي الذي جاء مببدأ القصاص العادل  الذي يستحقه املذنب األ

ها ـــــــــــــــــــــو نسمعأصبحنا  نشاهدها أفكار خطرية  أنواع وبرزت أنواع اجلرمية و تعقدت كثريا فأصبحت هلا أتعددت 

عالم  واليت تقوم جبذب اليت يتناوهلا اإل الدمسةقوم بنشرها فاجلرمية تعترب املادة و نقرئها يف وسائل االعالم اليت تأ

  . خبارها أطالع على و جمرد اإلأسباا أجل معرفة أاجلمهور من 
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  :المبحث األول

  :مفهوم الجريمة ـــ  1 

  ونفسيا وبيولوجيا  جتماعياإتتعدد مفاهيم اجلرمية فكل يعرفها حسب التخصص املوجود فيه 

متناع إو أن اجلرمية هي كل فعل أ: " يعرفها عامل االجتماع دوركامي  : جتماعي الجريمة من المنظور اإل 1-1

  " فكار اليت ترسخت يف وجدان اجلماعة يتعارض مع القيم و األ

ا كل احنراف عن املعايري أمبعىن  ألعضائهاجلرمية هي نوع من اخلروج عن قواعد السلوك اليت يرمسها اتمع  " 

  1" .اجلمعية الذي يتصف  بقدر هائل من اجلرمية  النوعية و الكمية  

وجود قيم معينة حتظى  تقتضين اجلرمية أصحابه أيركز هذا االجتاه على الربط بني اجلرمية و قيم اتمع حيث يرى 

  .شانه املساس ا هتمام من قبل الدولة و يتطلب محايتها ، و جترمي كل فعلإبقبول و 

ذا إنساين يقوم به الفرد و يتحمل عواقب هذا الفعل إهي فعل " : تعريف الجريمة من المنظور النفسي  1-2

ه ـــــــــــــنأوك االجرامي على ـــالسل ـــــــــــــــاراعتبىل إوبصورة عامة  يذهب احملللون . توفرت االرادة ، احلرية و االختيار 

وي ولذلك فالشخص ـــــــــــــــوغري السأنواع السلوك الشاذ أسلوك معادي للمجتمع، وهو ال شك كأي نوع من "

ذي يأيت بسلوك شاذــــــــــــــــص املريض الـــــــرم ال خيتلف عن الشخـــــــــــــــا.  

رضاء الغريزة ذاا وذلك إل العادي يف ـــــــــال يتبعه الرج شاذةبطريقة  ةنسانيإاع لغريزة ــــــــــــــشبإو اجلرمية عبارة عن " 

  2" ألحوال نفسية شاذة انتابت مرتكيب اجلرمية يف حلظة ارتكاا بالذات 

و بيولوجية خالصة بل هي ظاهرة متعددة اجلوانب يشرتك فيها أة تالظاهرة االجرامية ليست ظاهرة اجتماعية حب

نرى تعدد االراء و تباين االجتاهات يف حتديدهم ملفهوم اجلرمية و يرجع ذلك لطبيعة السلوك  كثر من علم ولذلكأ

  .البشري 

                                                           

  0950س ،ص .، د 1.االسكندرية  ،ط املكتب اجلامعي احلديث ،دار النشر ،الجريمة و المجتمع د حممد شفيق ،1
  . 14ص  2001االسكندرية ، سنة  ،املكتب اجلامعي احلديث ، علم االجرام،عبد الرمحان حممد ابو توتة2



 ا��� ا��
�	                                                                                    ا������  

 

 

51 

  : تعريف الجريمة في القانون الجزائري   1-3

جرامي على إال ينص التشريع اجلنائي يف اجلزائر على تعريف عام للجرمية ، ولذلك يذهب اىل تعريف كل فعل 

" ه الكثري من الفقهاء بأا ــــــــــــــــليإم حول اجلرمية وما ذهب ــــــــــــالقانوين قد تعددت املفاهيولكن يف الفقه . حدى 

  "  كل فعل يفرض له القانون عقابا 

يربره ا ينص على عقابه و الذي ــــــــــــــــــــــــنسان خمالفا به قانوناإل يأتيهالعمل اخلارجي الذي " وكذلك عرفت على اا 

  1. حق  استعمالو أداء واجب أ

نه جمرم حىت تثبت أيقال  اجلرمية الومرتكب.جرميةيعترب يف نظر القانون جرمية فعال  ارتكبهو شخص  :ارمتعريف 

  .مقبولةجرميته من خالل حماكمة 

وعلى ذلك يسال ارم السوي مسؤولية جنائية كاملة على عكس ارم غري السوي الفاقد ألهليته و اجلائز اختاذ 

  . بعض التدابري حياله 

 :جرامي تعريف السلوك اإل 

جيايب ل املسلك اإلــــــــــوال سلوك يتسع ليشمأو ــفه انــــاإلنسرادة إمتناع عن عمل يصدر عن إو أهو نشاط بفعل  

  . و السليب أ

در ــــــــــــــــــــــــــن يصأي ــــــــــــــــــــــمتناع عن عمل هذا السلوك ينبغإو أن يتحقق السلوك االجرامي بفعل أخر ميكن أوبتعبري  

  2.ي صورة عن ارادة االنسان ، باعتبارها قوة نفسية حمركة ال فعالة أيف 

  

  

 

                                                           

  21،ص مرجع سبق ذكره ، علم االجرام،عبد الرمحان حممد ابو توتة1
  بتصرف  14ص مرجع سبق ذكره ،، علم االجرام،الرمحان حممد ابو توتةعبد 2
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  : المبحث الثاني

  1:الجريمةأركان ــــ 2

  :ركان  مادي و معنوي و قانوينأو أتتكون اجلرمية بشكل عام  من ثالثة عناصر 

  :الركن القانوني 2-1

وجود نص قانوين يعاقب على ذلك ولكل سلوك خالف القانون يعترب جرمية ختتلف درجتها باختالف نوعها  يعين

  .فهناك املخالفة و اجلنحة و اجلناية وكل يصنف حسب درجة العقاب الذي يرتتب عن سلوك ارم

  :الركن المادي للجريمة وعناصرها  2-2

عتداء على املصلحة احملمية ن املظهر اخلارجي هلا به يتحقق اإلنه ال جرمية بدون ركن مادي ألأمن املسلم به 

ن التحقق من توافر الركن املادي هو الشرط إجل هذا فأقانونيا وعن طريقه تقع األعمال التنفيذية للجرمية من 

نت ن كاإاألساسي  للبحث يف قيام اجلرمية من عدمه  ويتطلب العنصر املادي شرط الزم يف مجيع صور اجلرمية ف

تامة وترتبت عليها النتيجة كانت اجلرمية تامة وإذا أوقف عند حد ما أو مل تتحقق النتيجة املقصودة كانت اجلرمية 

ويتكون الركن املادي يف اجلرمية التامة وهو املظهر العادي هلا من ثالثة عناصر وهم السلوك اجلرمي . غري تامة 

  و الصلة السببية بينهما  اجلرميةوالنتيجة 

ن مل إالبد يف كل جرمية من سلوك يصدر عن ارم خيشى املشرع منه ضررا ف :السلوك اإلجرامي  1- 2-2

  يصدر من الفاعل سلوك يف صورة من صوره ال يتدخل القانون بالعقاب 

ىل هذا الوقت ال يأيت سلوكا ممنوعا ولكن إفاإلنسان قبل أن يقدم على اجلرمية يفكر فيها ويصمم على ارتكاا و 

  وضعه خيتلف عندما خيرج الفكرة إىل حيز الوجود بالقيام بالعمل التنفيذي املكون للجرمية

  

                                                           

،دار اهلدى  الجريمة المنظمة للتهريب و المخدرات و تبيض األموال في التشريع الجزائرياألستاذ سبيل صقر و األستاذ قمراوي عزالدين ،1

  ، بتصرف 27- 25للطباعة والنشر ، اجلزائر ،ص 
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  :النتيجة الجرمية  2- 2-2

هي العنصر الثاين من عناصر الركن املادي للجرمية وقد يبدو أن نتيجة السلوك اجلرمي أمر ال ينفصل عن هذا 

ويقصد بالنتيجة األثر . لقاته ولكنهما يف الواقع منفصالن  السلوك فالفاعل يقوم بعمل واحد تعترب النتيجة أخر ح

املرتتب على السلوك اجلرمي  والذي يتمثل يف اجلرمية االجيابية بالتغري الذي حيدث يف العامل اخلارجي وهذا التغري ال 

وليس كل جرمية   ن يكون نفسيا كما هو احلال بالنسبة جلرائم الذم والقدحأن يكون ماديا دائما وإمنا ميكن أيلزم 

  . تتوفر فيها النتيجة وإمنا هناك من تتوفر على السلوك وفقط وتعترب جرمية

  :الصلة السببية بين السلوك و النتيجة   3- 2-2

السببية يف صورا العامة  هي إسناد النتيجة املعاقب عليها على سلوك الفاعل عن طريق الربط بينهما فال يكفي  

السلوك اجلرمي من الفاعل و لن تصل إىل  نتيجة بل يلزم فضال عن ذلك أن تسند هذه  لقيام هذا الركن أن يقع

ن سلوك الفاعل هو الذي تسبب أالنتيجة إىل ذلك السلوك أي أن يكون بينهما صلة سببية حتمل على القول ب

بة مىت كانت األخرية من بتلك النتيجة الضارة وال تثري السببية بني السلوك اجلاين والنتيجة املعاقب عليها أي صعو 

  1.عمل اجلاين حىت ولو تأخرت حدوثها أو تفاقمت نتائجها 

  

  

  

  

  

  

                                                           

،مرجع سبق الجريمة المنظمة للتهريب و المخدرات و تبيض األموال في التشريع الجزائري –األستاذ سبيل صقر و األستاذ قمراوي عزالدين 1

  بتصرف  31 - 30ص  ذكره ،
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  :الركن المعنوي في الجريمة   2-3

إن االجتاهات السائدة يف التشريعات اجلزائية احلديثة تذهب  أن ماديات اجلرمية ال تنشئ  مسؤولية و ال تستوجب 

 ركن املعنوي إرادة اجلرمية ناجتةالعناصر املعنوية اليت تتطلب كيان اجلرمية ذاته والعقابا إن مل تتوافر إىل جانبها كل 

فالنموذج املعنوي ركن من أركان اجلرمية إذ . اجتاهات اإلمث إىل خمالفة القانون أي حتقيق ماديات غري مشروعة 

  1.ال جرمية بدون نية ختلف ال تقوم اجلرمية فهو ضروري لقيام اجلرمية وهذا ما نص املشرع صراحة انه

  :المبحث الثالث 

  : نواع الجريمة و تقسيماتها في القانون أــــ 3

هناك عدة تقسيمات للجرمية ختتلف حسب اختالف اتمع ومنها التقسيم الوضعي والذي مت حتديده من طرف 

ة  ـــــــــهلير اإلــــــوامي واألــــــــــــالنواهسالمية و اليت ندركها من خالل االنسان ، وكذلك هناك تقسيم اجلرمية يف الشريعة اإل

  .نسان اليت فرضت على اإل

  2:  تقسيم الجريمة في الشريعة االسالمية  3-1

ك ــق يف اللغة على املنع واملعىن من ذلــــد يطلــــــــــــــد، واحلــــــة مجع حــــــدود يف اللغــــــــاحل:دود ـــــم الحـــجرائ 1- 3-1

  .حقا هللا تعاىل ،حمارمه و محاه الذي منع الناس أن يتجاوزوها يف االصطالح هو العقوبة املقدرة 

احلرابة وتعين جرمية د  ــــه باحلــيعاقب ارم علي باستقراء احلدود اليت وضعها الشارع األعلى لسبع جرائم واليتو  

والقذف وشرب اخلمر  ا ــــالزنأما د ــــــــــــــالصلب والسرقة بقطع الي القتل بسبب السرقة ويكــــون احلد فيها القتـــــــل أو

  .باجللد أو الرجم ورمي احملصنات و جرمية البغي كذلك احلد فيها الرجم 

  

                                                           

، مرجع سبق ائري الجريمة المنظمة للتهريب و المخدرات و تبيض األموال في التشريع الجز ،األستاذ سبيل صقر و األستاذ قمراوي عزالدين 1

  .  35ذكره ، ص
  بتصرف   201-181، ص 1985،  عامل الكتاب للنشر ، عام ،موجز أحكام الشريعة االسالمية في التجريم و العقابأمحد هبة 2
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و يتعلق القصاص جبرائم االعتداء على النفس وهي جرائم الدماء بالقتل أو قطع :جرائم القصاص  2- 3-1

وكتبنا عليهم فيها " يف قول اهللا تعاىل  اجلرائم اتفقت شرائع األديان الثالثة على عقوبتهاهذه . األطراف أو اجلراح 

أن النفس بالنفس و العني بالعني و األنف باألنف و األذن باألذن و السن بالسن ، و اجلروح قصاص فمن 

  ) . املائدة "(تصدق به فهو كفارة له ، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون 

  1:قسام الجريمة في التشريع او القانون الجزائري أ 3-2

من قانون العقوبات اجلرائم تبعا خلطورا إىل جنايات وجنح 27املادة تقسمىل ثالثة أنواع حيث إرمية تقسم اجل

  . وخمالفات

  تقسماجلرائمتبعاخلطوراإل³جناياتوجنحوخمالفاتوتطبقعليهاالعقوباتاملقررةللجنايات أواجلنحأواملخالفات: 27لمادةا

" ن أ ىلإمن نفس القانون  28المادة و تذهب 

يتغرينوعاجلرميةإذاأصدرالقاضيفيهاحكمايطبقأصالعل³نوعآخرمنهانتيجةلظرف ال

  ".خمففللعقوبةأونتيجةحلالةالعودالتييكونعليهااحملكومعليه

  :أّن العقوبات األصلية يف مواد : من نفس القانون على ما يلي5تنص املادة 

وات ـــــــــــدة ترتاوح بينخمس سنــــــــن املؤقت ملـــــــــــــد والسجـــــــــــــــاملؤب دام والسجنــــــــــــــــــهي اإلع :اتــــــــالجناي 1- 3-2

  .وعشرين سنة

العقوبة األصلية هي احلبس ملدة تتجاوز شهرين إىل مخسسنوات ماعدا احلاالت اليت يقرر :   الجنح 2- 3-2

  . دج  20.000او الغرامة اليت تتجاوز فيها القانون حدودا أخرى 

ة من عشرين دينار جزائري ـــــــــــو الغرام األكثر،هي احلبس من يوم واحد إىل شهرين عل³: المخالفات 3- 3-2

  .جزائريإىل ألفي دينار 

                                                           

 PDF  ،www.4shered.com 2012، قانون العقوبات الجزائري1
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  :مههاأنواع من التقسيمات االجتماعية للجرائم أهناك عدة  : 1االجتماعية للجرائم  التقسيمات 3-3

 .كالسرقة و احلريق العمد و تسميم املاشية  املمتلكاتجرائم ضد  �

 جرائم ضد األفراد ، كالقتل و الضرب و هتك العرض  �

 .جرائم ضد النظام العام ، كجرائم ضد امن الدولة ، وإشاعة الفوضى و التخريب  �

 .جرائم ضد االسرة ، كاخليانة الزوجية و امهال االطفال  �

 .متس بسوء  إالاليت تعترب مقدسات جيب  جرائم ضد الدين كاالعتداء على اماكن العبادة �

 .جرائم عامة ضد االخالق ، كاألفعال الفاضحة و اخلادشة للحياء يف املناطق العامة  �

و صيد الطيور حمرم صيدها أد يف غري مومسه ـــل الصيــــــــــــــــــــادر احليوية للمجتمع مثــــــــــــــــــــــــــــــــــد املصـــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــــــــــــجرائ �

 .اخل ...روات اتمع ــــــــــــــــث تبديدو أ

  .هذاو اليت تكثر يف عصرنا  الجريمة المنظمةخر من اجلرمية وهي أوهناك نوع 

  :ع ـــــــــــرابـــــث الـــــــــالمبح

  :مةــالمنظتعريف الجريمة ـــ  4

  جرامية منظمة إتطلق فكرة اجلرمية املنظمة على تلك الظاهرة االجرامية اليت ترتكبها مجاعة   -

الف ع يضم األــــــــــــــــــجمموعة تبحث عن العمل خارج حدود الضبط االجتماعي ، وهذا اتم بأاويعرفها البعض  -

ر ـــــــــكثأمن ارمني الذين يعملون سويا يف هياكل تنظيمية معقدة و خيضعون لقواعد وقوانني يتم تطبيقها بصرامة 

 2.من تلك اليت تطبقها احلكومة الشرعية 

ك التشريعات لحت ذـــــــوضأت خصائص اجلرمية املنظمة كما ــــــجتمعإلقد  : خصائص الجريمة المنظمة  4-1

ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الدول ــــــــــــــــــــعالن نابويل السياسي و خطة العمل العامليإواملواثيق الدولية على رأسها 

  :  3فيو تتمثل هذه اخلصائص   1949والصادر يف عام 

                                                           

  20ص  مرجع سبق ذكره،، و الدفاع االجتماعيمحاضرات في االجتماع الجنائي : الجريمة و المجتمع ،د حممد شفيق  1
  .  55ص  2006، ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية سنة   الجريمة المنظمة عبر الوطنيةنسرين عبد احلميد نبيه،   2
  ، بتصرف 66ص  -59، مرجع سبق ذكره،   ص الجريمة المنظمة عبر الوطنيةنسرين عبد احلميد نبيه،   3
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جرامي ال يقل عن إجمموعة من ارمني معا يف تشكيل  حتادإهو  : رتكابها عن طريق عصابات منظمة إيتم   .1

 .شخاص كل له دور يقوم به يف تنفيذ اجلرمية أثالثة 

أي هناك بناء هيكلي منظم داخليا و متدرج يتوىل القيادة قائد  :تتخذ شكل هرمي متدرج مع تقسيم العمل  .2

 عضاء ختاذ القرار وتتدرج رتب باقي األإتكون له هيمنة و سلطة يف 

جل أنشطتها من أهم دعائم اجلرمية املنظمة إا حتتفظ بسرية أمن  :نشطة التي تمارسها سرية الخطط و األ .3

 .مني عملياا أعضائها و تأمحاية 

و نتيجة  أعضائها أنتهاء فرد من إو أأي ال تنتهي مبجرد اية حياة رئيسها :االستمرارية و الثبات في وجودها  .4

 .هي دوما مستمرة يف عملها االجرامي منا إحد عملياا و أكشف 

نشطة االجرامية العنف والتهديد أيغلب يف  :رهاب كوسائل للجريمة المنظمة ستخدام العنف و الرشوة و اإلإ .5

 .رهاب وبتايل عدم مواجهة السلطة العامة هلم واإل

الطائلة وغري حمدودة على رباح ى حتقيق األـــــلإساسا أدف  :تحقيق الربح كهدف لألنشطة غير مشروعة  .6

 .مستوى الدول 

ن ومحاية ــــــــــــــــــــــــميأىل تإتسعى اجلرمية املنظمة  :العمل على منع تطبيق قانون العقوبات بالتهديد و الرشوة  .7

عضائها ومنع القبض عليهم ولذا فهي تبذل جهدها حملاولة منع تطبيق قانون العقوبات وذلك عن طريق ديد أ

 .و تقدمي الرشوة أرين و ختويفهم خاأل

و ميثلون عقيدة أ.ىل أي مذهب سياسي خاصإم ال ينتمون إ:جماعات الجريمة المنظمة غير عقائدية  .8

 .نشطتهم أهتمامهم الكبري هو حتقيق الربح من إ

يتم خلط ة ولكن للتمويه ــــــعمال غري مشروعأيعتمدون عن  :نشطة المشروعة و غير المشروعة المزج بين األ .9

 .نشطة بأنشطة مشروعة  هذه األ
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وطان فهي ال تكون الد و األــر القارات و البــــا تعبــــكثر اخلصائص إأمن  :القاراتعبورها الحدود الوطنية و  .10

 .خرى أىل إو منطقة أيف منطقة واحدة بل تنتقل من دولة 

وجه أا و االستفادة بكافة ـــــــو يف سبيل تنفيذهأ سواء يف جمال االنشطة االجرامية :التطور المتزايد و المتالحق  .11

جهزة أالتطور العلمي و التكنولوجي و االبتكار املستمر ألساليب عملها ، مما يزيد من الصعوبات الىت تواجهها 

 .منية نقاذ القوانني  كذلك تزايد التحالفات االسرتاجتية بني املنظمات الكربى وذلك لتعزيز قدرا على املواجهة األإ

بفضل اهليكل التنظيمي والشبكة الفضفاضة من خاليا صغريةلألعمال التنفيذية ال ترتبط  :البالغةالمرونة.  12

 .معنيمبستوى قيادي  إالمبثلها من اخلاليا و ال تتصل 

  : صور الجريمة المنظمة  4-2

ن االجرام ذلك  وذلك أل حاول الكثريون وضع حصر لصور اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و لكن مل يتمكنوا من

جرام إاالجرام املنظم هو . وضاع اتمعات و الدول أظاهرة اجتماعية متطورة بطبيعتها حسب ظروف و 

  : ة و منها ـــــــــــــــــــــــــــــحباث العاملياالجرام املنظم املعروفة ميكن ذكرها من واقع األ فأنواع. اقتصادي 

   -االجتار غري املشروع يف املخدرات  –التهريب اجلمركي  –التهريب الضرييب  - الربا - املضاربات النقدية 

 –جتارة السالح  –موال ريب و غسيل األ –الغش التجاري  –الرشوة   -جتار يف الرقيق االبيض اإل

  .رهاب االستثمارات غري املشروعة و اإل

و ويرتتب .الرشوة و الفساد السياسي : جرام هي خرى من االأويعتمد االجرام املنظم يف معايشته على نوعية  

نواع أن صور االجرام املنظم متشعبة وله أد ــــــــــــتعطيل خطط التنمية االقتصادية ، لذا جن: على االجرام املنظم دائما 

  .وفروع كثرية 
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  :المبحث الخامس 

  : الجريمة في الصحافة المكتوبة ــــ  5

ة  ــــــــــــاملواطنني باألنباء الصحيح إحاطةعالم هو ام اإلـــــــــــــــــــو مه اتاهتماموىل أنه من أتنص قوانني الصحافة على 

بداء الرأي النزيه يف كل املوضوعات اليت م الرأي العام ملتزما باملبادئ والقيم اليت يتضمنها كل دستـــور إو 

ومن مث . داب املهنة الصحفية أمانة و الصدق و لشـــرف و األعماله مبقتضيات اأوبأحكام القانـــون ، متمسكا يف 

و حتريضه أوصورته ىل مسعتهإساءة فان حق النشر يقابله ضرورة احلفاظ على حرية املواطن وحقه يف احلياة وعدم اإل

ليت داء املهين اتفقت معظم مواثيق الشرف الصحفي و معايري األإو قد .ستقراره إمنه و أفكار دد أو نشر أ

  .حتادات و روابط الصحفيني إوضعتها اهليئات الصحفية مثل جمالس الصحافة و النقابات و 

  :  1خالقية و التشريعية لنشر الجريمة في الصحف الضوابط األ 5-1

ات ــــــــــخالقيأادئ اليت تقوم عليها  ـــــــــــــــبرز املبأيعترب مبدأ احلق يف اخلصوصية من :مراعاة الحق في الخصوصية  .1

عالم بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة ، و ميثل هذا احلق االستقالل الذايت لإلنسان ويشكل وسائل اإل

. لسنتهم أعني الناس و أن تكون بعيدة عن أوتعين احلياة اخلاصة خصوصيات الفرد اليت ينبغي . شخصه و ذاتيته 

ستخدام وسائل النشر إتأثري على الصاحل العام وعدم وهي اليت ال متس واجبات الفرد حنو اتمع وليس هلا 

حياة املواطنني اخلاصة للتشهري م او التشويه بسمعتهم ويقوم مفهوم احلق يف اخلصوصية  استغاللالصحفي يف 

 : على دعامتني كما يرى البعض ومها 

رد حر يف سلوكه الذي يرتضيه ن الفأستقاللية اليت تعين وتشمل حرمة احلياة اخلاصة و مضموا و اإل: ولى األ

  .حلياته بعيدا عن الناس يف حدود القانون 

  

                                                           

  92ص  – 44ص  2006سنة  ،مصر  ،ايرتاك للطباعة و النشر و التوزيع  ،خالقيات الصحافة في نشر الجرائمأ،مر  محد عاأفتحي حسني 1

  بتصرف 
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  . ن يتنفس أتشمل سرية احلياة اخلاصة اليت يستطيع من خالهلا الفرد  :الثانية 

واخر القرن التاسع عشر نتيجة ممارسات الصحافة أىل إويرجع البعض بداية ظهور مبدأ احلق يف محاية اخلصوصية 

  .خالقيةفراد يف نشر فضائحهم األقتحام  خصوصية األإالصفراء اليت كانت تتعمد 

  . ذا تعارض مع ما تقتضيه  محاية مصاحل اتمعإوتتوقف هذه اخلصوصية يف حالة ما 

ن تنشر أتلف وسائل االعالم احلق يف منح القانون للصحف وخم : ثير على سير العدالة و التحقيق تأعدم ال .2

خبار اجلرائم و احلوادث و القضايا لكي تؤدي رسالتها داخل اتمع مادام النشر حيقق الصاحل العام و يراعي فيه أ

نسان يف نص عالن العاملي حلقوق اإللكن اإل. خالقياتهأالضوابط اليت حتكمه و متنع خروجه من حدود النشر و 

دانته مبحاكمة علنية تؤمن له فيها كل الضمانات إن تثبت أكل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا اىل : " ن أعلى 

و الصحافة تأيت يف مقدمة العوامل اليت تؤثر يف تكوين الرأي العام و تدعيمه وحترك ". الضرورية للدفاع عنها 

خبارهم منذ أد بسرعة كبرية حبيث جتعلهم يصدقون فرا من األنيفكارها على املاليأمشاعره من خالل قيامها بتوزيع 

ىل التقليل من سلطة القاضي إن يؤدي أخبار اجلرمية ميكن أباحة النشر بشكل مطلق لكل إن أ الإوىل الوهلة األ

ذا تضمن هذا إو جرمية أخبار حول قضية ما دارة العدالة و لذلك متنع القوانني نشر األإعلى القيام بوظيفته يف 

 .و يسبب كشف لعمليات التحقيق أا التأثري على سري العدالة أمورا من شالنشر أ

داب العامة كل ما يتصل بأسس تشمل األ : داب العامة لتزام بنشر الجريمة في حدود قيم المجتمع و األاإل .3

وحرية . ا وعدم اخلروج عليها  لتزاموي و اإلـــا املعنــــــــركان حسن سلوكها  و دعائم مسوهأدبية و كذلك الكرامة األ

ن هناك معايري يقاس على أولذلك يرى البعض . وىل خلدمة الصاحل العامالتعبري مسؤولية اجتماعية تأيت بالدرجة األ

داب ع واآلـــــــــــبنشر اجلرمية يف حدود قيم اتم االلتزاممثل  اآلدابلتزام الصحف بعدم اخلروج على إساسها مدى أ

جنبية   قد ال يناسب ن يراعي النشر الظروف اليت تسود اتمع ، فالذي يتالءم مع اتمعات األأفالبد  العامة ،

ذا ختتلف املعايري اليت حتكم عملية النشر يف كل جمتمع فاملسؤولية تعين التحلي إ. اتمع الذي نعيش فيه 
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عام ومصاحله وعدم نشر املوضوعات املثرية زاء الرأي الإبأخالقيات املهنة والتصرف بشكل مسئول اجتماعيا 

ري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولذلك نش .رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلنسية وغريها من املظاه حنرافاتواالرام ــــــــــــــــجرض على اإلــــــــــــــــــــــــة اليت حتــــــــواخلليع

بط  وحتديد اخلطوط الل ضــــــــــــــالتشريعات العربية تتفق فيما يتعلق باحلفاظ على مقومات اتمع من خن معظم أ

 .  عالم على رأسهم الصحافة اجلرمية يف وسائل اإل لنشر أخباراحلمراء 

من ابرز املبادئ اليت  يعد مبدأ االلتزام باملوضوعية و الدقة يف املمارسة االعالمية  :االلتزام بالموضوعية والدقة  .4

و عليه جيب ان ينفي ذاتيته و انتماءاته و عواطفه وحتيزاته  يف ممارسته . البد ان يتحلى ا االعالمي و الصحفي

نه ركز على نفي أىل إن مصطلح املوضوعية متسم بالغموض و ليس هناك تعريف واضح له أالصحفية  رغم 

ركانه املختلفة و خاصة يف أبدأ ينبغي التدقيق يف مدى صحة اخلرب و و لتحقيق هذا امل. صفات الذاتية و التحيز

ي جانب ، والتجرد أو التحيز اىل االحنيازأخر و عدم أخبار اجلرمية وذلك لعدم تغليب طرف عن أتغطية و نشر 

ي مؤشر خبار هكذلك الدقة يف عملية نقل األ. ثناء مجع املادة و حترير املوضوع الصحفي أمانة من الذات و األ

و احملرر بعدم أن يعرض مصداقية الصحيفة للخطر و اليت تلزم الصحفي أخطاء ميكن  فأيعلى الصحفي اجليد ، 

ن يبذل جهدا للوصول اىل تقييمات دقيقة عن أكاذيب بالنسبة ألخبار اجلرمية، و املسامهة يف نشر الشائعات واأل

عمال أو  االضطراباتحداث صغرية قد تضر باتمع ضررا كبريا خاصة يف حالة أاالحداث الن املبالغة يف نشر 

 .الشغب داخل اتمع 

ن أ، حيث االعتبارتعترب كل من جرمييت السب والقذف من جرائم  :االلتزام بتجنب السب والقذف والتشهير .5

و علت داخل أمكانته ومستواه عتبار بني مواطنيه مهما نزلت إن يكون له أرض احلق يف نسان على وجه األإلكل 

خبار أو تقوم الصحافة  بوظيفتها يف خدمة اتمع بنشر .ويف اجلرمية السب يسند املتهم اىل اين عليه . اتمع 

بعض االشخاص والتشهري  باعتبارىل املساس إن هذا النوع من النشر قد يؤدي أ الإ. احملاكمات القضائية و  اجلرمية

لذلك يراعي القانون ذلك بوضع ضوابط معينة حتقق التوفيق بني حق اتمع يف . م وتلويث مسعتهم وسريم 
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معرفة االخبار اليت م الرأي العام مع احلفاظ على مسعة املواطنني وشرفهم وعدم التأثري على سري إجراءات 

فالفرد . و الصحافة أصبح جرمية من جرائم النشر أذه احلدود القانونية احملددة فإذا ما جتاوز النشر خارج ه. العدالة

و معلومات منشورة يف الصحف وعليه على الصحافة أخبار أالعادي يتشكل رأيه دائما من خالل ما يطالعه من 

 .األفرادن تسبب بأضرار متس أن جتتهد يف احلصول على املعلومات و نشرها دون أ

ي مؤسسة صحفية ولذلك أن تكون مسئولية أمحاية كرامة املواطن العادي جيب  :الرد والتصحيح االلتزام بحق  .6

عالمية تضع تنظيما حلق املواطن يف أن يرد على ما ينشر بشأنه يف الصحف ويلزم فإن خمتلف التشريعات اإل

و كاذبا أقد ينشر عنه حمرفا فحق الرد يعترب مبثابة دفاع شرعي للموطن ضد ما . و الرد أاجلريدة بنشر التصحيح 

و املادة الصحفية أو اخلرب أمع ضرورة ان يكون النشر يف نفس املكان و بنفس احلروف اليت نشر ا املقال 

كما . و اخلرب املنشورأال ـــاوز مساحة املقـــــم يتجـذا لإاملطلوب تصحيحها ، ويكون نشر التصحيح بدون مقابل 

متنعت الصحيفة إلصحفية فإذا اعالمية و و جتاوزها يف ممارسة احلقوق اإلأالصحافة يعد هذا احلق قيد على حرية 

ىل ذلك فإن حق الرد إباإلضافة. عن نشر التصحيح االمتناعجرمية  رتكبتامن نشر هذا الرد فإا تكون بذلك 

التوسيع يف النقاش العام ن يشكل جزءا من ممارسة الصحافة حلريتها، ويعمل هذا الرد يف الوقت ذاته على أميكن 

من  انطالقا،اختياراو أن يلتزموا حبق الرد طواعية أومن مث ينبغي لصحفيون . للقضاياواملوضوعات الشائكة

 .خالقية مسؤوليتهم االجتماعية جتاه اتمع و مبادئهم األ

يف عملية نشر اجلرمية ويعد كثريا ما تقوم اجلريدة بتجهيل خرب بعد نشره وبالتحديد   :االلتزام بعدم تجهيل الخبر .7

هدار حلق اجلمهور  يف املعرفة  إخالقيات املمارسة الصحفية، وذلك ملا ميثله من أشكال  اخلروج عن أبرز أهذا من 

ثار سلبية  أولظاهرة اخلرب اهل  .الصحيفةصبحت هذه املمارسات مبثابة ظاهرة تعكس القصور يف تغطية أقد 

لتزام الصحيفة بأخالقيات النشر كما تنص إلدى املتلقي و تلقي بأصداء على مدى فيما يتعلق مبصداقية اخلرب 

نسان فيما يتعلق حبق املعرفة واحلصول على املعلومات   الدولية ومواثيق الشرف ومبادئ حقوق اإل االتفاقياتعليها 
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ارة ــــىل اإلثإشكالية حتول الصحيفة إكاذيب و تثري الشائعات واأل انتشارىل إاألخبار اهلة  انتشاركذلك يؤدي 

رقام التوزيع خصوصا اجلرائم املغرقة يف التفاصيل أجل رفع أراء و التشهري بالشخصيات من ــــوخماطبة غرائز الق

 .    االجتماعيةىل تشويه العالقات إجراءات قانونية مما حيول اهلدف من النشر إىل إشارة إاجلنسية دون 

  : الجريمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية   5-2

من ة و االقتصادية ، وقد عاىن كثريا ـــــــــل االجتماعيــاكـازال يتخبط يف املشـات مـري كغريه من اتمعــع اجلزائــاتم 

جرائم حرب يف حق الشعب اجلزائري وبعدها  رتكابهإبوذلك الفرنسي  كان سببهااالحتاللهاجس اجلرائم اليت  

ستقرار الوطن وخلقت الرعب يف املواطن اجلزائري الذي كان ضحية إويالت العشرية السوداء اليت ضربت 

تصادمات سياسية كادت تقضي عليه واليوم نعيش  العديد من اجلرائم اليومية اليت يرتكبها ارمون يف حق املواطن 

صبحت اخبار اجلرائم هي أخبار هذه اجلرائم بل أملراحل كان للصحافة دور يف تغطية العادي و يف كل هذه ا

املادة الدمسة اليت تتناوهلا الصحافة  يوميا من خالل البحث عنها يف جلسات احملاكم و عرضها املتكرر ملشاهد 

هتمامها هو إوىل أن من أص عالمية يف اجلزائر تنان القوانني اإل إال. العنف و العدوانية و االعتداء للجمهور 

وقد حرص الدستور على  . بداء الرأي النزيه ، متمسكا مبقتضيات الشرفإحاطة املواطنني باألنباء الصحيحة و إ

ن حق النشر يقابله ضرورة احلفاظ على إمن مث ف. كفالة احلرية الشخصية و محاية كرامة املواطنني وسرية حيام

ضبط وتقنني  90/07و حىت قانون أ 12/05حرية املواطن اجلزائري و لذلك جاء يف قانون االعالم اجلديد 

  .ثار اليت قد ختلفها املعاجلة السيئة على اجلماهريجل تفادي املخاطر و األأاملعاجلة االعالمية ألخبار اجلرمية من 
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  : خبار الجريمة في الصحافة الجزائرية ألقانونية لضبط نشر المواد ا  1- 5-2

بريل أ 03املوافق لـ  1410رمضان  08املؤرخ يف  90/07عالم جاء يف قانون اإل:  90/07قانون االعالم 

  : 1املواد اليت تنظم وتضبط وتعاقب كل ما يتعلق باجلرمية  1990سنة 

كل ما   ،املتخصصةالوطنيةواالجنبيةكيفما كاننوعها ومقصدهاجيبأالتشتماللنشريةالدوريةو :  26المادة  

أويدعوال³العنصريةوالتعصبواخليانة سواءكان  ,وحقوقاالنسان ,سالميولقيمالوطنيةخيالفاخللقاإل

 .ذلكرمساأوصورةأوحكـايةأوخبــــــــراأوبالغا

  .كماجيبأالتشتملهذهالنشرياتعل³أياشهارأواعالمننشأأنيشجعالعنف واجلنوح

 : 36مادة ال

 :حقالوصوإلل³مصادراخلربالجييزللصحافيأنينشرأويفشياملعلوماتالتيمنطبيعتهامايأيت

 .أنتمسأودداألمنالوطنيأوالوحدةالوطنيةأوأمنالدولة -

 .أنتكشفسرامنأسرارالدفاعالوطنيأوسرااقتصاديااسرتاتيجياأودبلوماسيا -

 .أومتسبحقوقاملواطنوحرياالدستورية -

 .التحقيقوالبحثالقضائيأومتسبسمعة -

  . حتددكيفياتتطبيقهذهاملادةعنطريقالتنظيمبعداستشارةالساألعل³لإلعالم

 :40 المادة

 يتعينعل³الصحافياحملرتفأنيحرتمبكلصرامةأخالقوآداباملهنةأثناءممارسة

 :يأيتوجيبعليهأنيقوخمصوصامبا .مهنته

 .حرتاحمقوقاملواطنينالدستوريةوحريامالفرديةإ -

                                                           

  . اجلزائر 1990افريل  ،03  90/07القانون العضوي االعالم اجلريدة الرمسية  1
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 .عالمكاملوموضوعيإالدائمعل³تقدمياحلرص -

 .تصحيحأخيربيتبينأغريصحيح -

 .التحليبالنزاهةواملوضوعيةوالصدقفيالتعليقعل³الوقائعواالحداث -

 .العنفاالمتناععنالتنويهاملباشروغرياملباشربالعرقيةوعدمالتساحمو  -

 .االمتناععناالنتحال واالفرتاءوالقذف والوشاية -

 .لسمعةاملرتبطةباملهنةفيأغراضشخصيةأوماديةاالمتناععناستغالال -

 .حيقللصحافيأنريفضأيتعليمةحتريريةآتيةمنمصدرآخرغريمسئويل التحرير

 :87المادة 

عالم عل³ارتكاباجلناياتأواجلنحضدأمنالدولة والوحدةالوطنية كلتحريضبأيةوسيلةمنوسائالإل

 .ذاترتبتعليهاآثارإاجلناياتواجلنحالتيتسببافيها يعرضمديرالنشريةوصاحبالنصلمتابعاجتزائيةباعتبارمهامشاركينفي

 100.000 دجو 10.000سنواتوبغرامةماليةترتاومحابني (5 ) يعاقباملديروصاحبالنصباحلبسمنسنةال³خمس

 .دجأوبإحدÔهاتينالعقوبتينفقطاذامليرتتبعل³التحريضآثار

 :  89 المادة 

اراأووثائقتمس سرالتحقيقوالبحث خبأأعاله 4 يعاقب كلمنينشربالوسائالملنصوصعليهافياملادة

  .دج 50.000دجو 5.000 ل³ستةأشهروبغرامةماليةترتاومحابنيإاالوليينفياجلناياتواجلنحباحلبسمنشهر 

  

  

 : 90 المادة 
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دجكلمن  100.000دجو 5.000 يعاقبباحلبسمنشهرال³ثالثةأشهروبغرامةماليةترتاومحابني

لظروفاجلناياتاواجلنحأو ــــــــــــــــــــــــــــــــأخرÔتحكيكينشرأويذيعبأيةوسيلةصوراأورسوماأوبياناتتوضيحية

  .منقانون العقوبات 342 اىل 333 و 263 اىل 255 بعضهااملنصوصعليهافياملواد

 :91المادة 

دج كلمنينشر  100.000دجو 5.000 ل³سنةوبغرامةماليةترتاومحابنيإيعاقبباحلبسمنثالثةأشهر 

أورمسبيانييتعلقبهويةالقصروشخصيتهم إالاذامت . أينص أويذيعبأيةوسيلةكانتبقصداالضرار

  .هذاالنشربناءعل³رخصةأوطالبصرحيمناألشخاصاملكلفني

يناير  12ق لـ ــــــــــــــاملواف 1433ر ـــــــــــــــــــــــصف 18املؤرخ يف  12/05وجاء في القانون الجيد لإلعالم ـــ 

الم على رأسهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعم وتضبط عملية نشر اجلرمية يف وسائل اإلوالذي ضم جمموعة من املواد اليت تنظ 2012

  1:الصحافة املكتوبة وهي

  . جيبعل³الصحفيأنيسهرعلى االحرتامالكاملآلدابوأخالقياتاملهنةخالل ممارسته للنشاطالصحفي92:الماّدة

 :الصحفيعل³اخلصوصعل³العضوييجبهذا القانونمن 2زيادةعل³األحكامالواردةفياملادة

 .حرتامشعاراتالدولةورموزهاإ - 

 .التحليباالهتمامالدائمإلعدادخربكامل وموضوعي - 

 .نقاللوقائعواألحداثبنزاهةوموضوعية - 

 .تصحيحكلخربغريصحيح - 

 .االمتناععنتعريضاألشخاصللخطر - 

 .الوطيناالمتناععن املساسبالتارخي - 

                                                           

  2012،  اجلزائر   2012جانفي  12، 05-12قانون العضوي لالعالم اجلريدة الرمسية  1
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 .االستعماراالمتناععنتمجيد - 

 االمتناععناإلشادةبصفةمباشرةاو غري مباشرة بالعنصريةوعدمالتسامح والعنف - 

 .والقذفاالمتناععنالسرقةاألدبيةوالوشاية - 

 .ماديةاالمتناععناستعماالحلظوةاملهنيةألغراض شخصيةأو  - 

 .االمتناععننشراوبثصورأوأقوالتمس باخللقالعامأوتستفزمشاعر املواطن - 

بصفة  نعانتهاكاحلياةاخلاصةلألشخاصوشرفهمواعتبارمهومنعانتهاكاحلياةاخلاصةللشخصياتالعموميةم:93المادة

  .مباشرةغري مباشرةأو 

كلمن )دج  (100.000  إل³مئة ألفدينار ) دج (50.000 يعاقببغرامةمنخمسينألفدينار119 :الماّدة

 وثيقةتلحقضررا بسرالتحقيقاالبتدائيللجرائمنشرأوبثبإحدÔوسائالإلعالماملنصوص عليهايف هذاالقانونالعضويأي خربأو 

.  

كلمن  )  دج  (200.000  إل³مائتيألفدينار )  دج (50.000 يعاقببغرامةمنخمسينألفدينار121:الماّدة

 .تقاريرعناملرافعاتالتيتتعلق حبالةاألشخاصواإلجهاض.نشراوبثبإحدÔوسائالإلعالم املنصوصعليهايف هذاالقانونالعضوي

 )  دج (100.000 إل³مائةألفدينار)دج  (25.000 ببغرامةمنخمسةوعشرين ألفديناريعاق 122 :المادة

  كلمننشرأوبثبإحدÔوسائالإلعالم

املنصوصعليهافيهذاالقانونالعضويصوراأو رسوماأوأيةبياناتتوضيحيةأخرÔتعيدمتثيلكل 

  و 261  و 260  و259  258  و 257  و 256  و  255  أوجزءمنظروفاجلناياتأواجلنحاملذكورةيف املواد

 263 و 262

  .منقانونالعقوبات  342 و341 و 339 و 338 و 337 و 336 و 335 و 334 و 333 مكررو
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  :خالصة الفصل 

جمموعة  من العوامل   ميكننا القول أن اجلرمية  أو السلوك اإلجرامي  ليس وليد الصدفة وإمنا تساعد يف إنتشاره

فقد ،االجتماعيةاملختلفة و اليت بإمكاا حتويل  الشخص السوي إىل جمرم خارج عن القانون و الشرع و الضوابط 

الدوافع و احلاالت  اليت جتعل الشخص يتبىن ن تفسر أاليت حاولت  الدراساتظهرت العديد من التفسريات و 

الشخص للجرمية إذ جند أن  ارتكابيف كن الرتكيز على عامل واحد وتتعدد هذه االسباب فال ميجرامي إسلوك 

واتمع اجلزائري كغريه من جمتمعات  .استقرارهويضرب  يأرقهخمتلف اتمعات تعاين من هاجس اجلرمية الذي 

ملشاكل العامل الثالث والعامل العريب اإلسالمي إذ دده اجلرائم مبختلف أنواعها وتصنيفاا نتيجة ختبطه يف ا

 االستعمارن اجلزائريني منذ عهد أولو نعود إىل تاريخ اجلزائر و معانته من اجلرمية سنجد و السياسية   االقتصادية

الذي سلب كل حق إنساين للفرد وبعدها جاءت العشرية السوداء اليت ضربت إستقرار اجلزائر فكان كل يوم 

ما  انفجرتأما بعد هذه العشرية . جرائم يقشعر هلا البدن من ذبح و تنكيل باجلثث  يسمع املواطن عن إرتكاب

فراد العاديني يد يف إرتكاب  كان للعصابات وحىت األيطلق عليها إسم  اجلرمية الصغرى و اليت إنتشرت بقوة  و 

غريها مما نسمع عنه عرب  متثلت يف أعمال اخلطــف و اإلغتصاب و السرقة و خرق األداب العامة و مئات اجلرائم 

صفحات الصحف إذ ان هذه االخرية شكلت منربا إعالميا ألخبار اجلرمية  اليت مل يعد الكالم عليها ممنوع ، دون 

 .جتماعية و االأسواء من الناحية النفسية تفكري يف تأثريها على القراء 
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  : االشكالية 

صبحت اتمعات أيف السلوك الذي يرفضه العقل و ينبذه اتمع ، فلقد  حنرافاالتعترب اجلرمية حالة عامة من 

و الوضع الذي يعيشه أه  ــــــــــــــــــــــداخل جمتمعنواعها نتيجة للحاالت اليت مير ا الفرد أباختالفالبشرية تسودها اجلرمية 

ة هابيل وقابيل  كبداية لظاهرة ـــــــــــــــــــــــــوائل اجلرائم يف التاريخ قصأن من أاتمع حبد ذاته  ولو نعيد التاريخ سنجد 

تناسبا مع النمو التطور السكاين وتعقد احلياة االجتماعية   زديادإجرام يف اخللق البشري  ومنها بدأت اجلرائم يف اإل

ىل جمرم إنسان من شخص عادي متوازن ، ولقد ظهرت تفسريات عديدة اليت تبحث عن االسباب اليت حتول اإل

ا تعترب غلبة قدرة الشر داخل أمنحرف  بدايتها بالفلسفة اليت اعتربت اجلرمية  هي الشر الذي يصارع اخلري و 

ىل ارتكاب اجلرمية  وبعدها جاءت الدراسات و النظريات العلمية مثل املدرسة البيولوجية إنسانية  يفضي فس اإلالن

ا نتاج أى ــــما املدرسة النفسية ففسرت اجلرمية علأسباب االجرام خبصائص عضوية أاليت ربطت 

رد ــــــــــــــــــــــــــــــــما االجتماعية اعتربت اجلرمية هي سلوكيات يكتسبها الفأواالضطرابات النفسية    وتراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت

عالمية كان ومع التطور التكنولوجي للوسائل العلمية و خاصة االتصالية واإل .من جمتمعه مثلها مثل التقاليد

سباا ، فاملرحلة التكنولوجية وضعت االجرام يف أو أيضا  يف التطور سواء من حيث نوع اجلرمية أللجرمية النصيب 

جل احلد منه  أموضعه الطبيعي الذي يظهره يف صورة مشكلة جذرية البد من تضافر جهود خمتلف املؤسسات من 

ن الفرد الواحد يرتكب اجلرمية أنسمع  ذ مل تعد اجلرمية قاصرة على الفرد بل حىت الكيان االجتماعي  فبعدما كناإ، 

صبحنا اليوم نرى دول حتتكر االجرام وهلا  منظمات املافيا و اليوم نعيش يف وسط اجلرمية هنا يف اجلزائر حيث أ

ىل سنوات العشرية السوداء إطن و الوطن ايف حق املو ها االستعمار عانت اجلزائر من ويالت اجلرائم اليت ارتكب

ها  يف وسائل االعالم على رأسهم الصحافة اجلزائرية اليت تقوم بنشر أليومية اليت  نسمع عنها و نقر اجلرائم ا وبعدها

طبيعية يف صفحات اجلرائد اليومية  ، تنشر بطريقة مثرية  عتياديةان اجلرمية ظاهرة أخبار اجلرمية يوميا حيث جند أ

فالصحافة اليوم يف . كرب عدد ممن القراء أكسب عالم و جل حتقيق وظائف اإلأنتباه من وجذابة و صور ملفتة لإل

متناول اجلميع و دورها يف اتمع اجلزائري مبا متلكه من خصائص يف التأثري عليه جتعل من نشر اجلرمية بصفة 
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اليومية تنشر من موادها االعالمية ن بعض  الصحف مثل جريدة النهار أشكالية وخاصة حينما جند إمتكررة  

  :  نطرح االشـكــال التاليرائم اليت ترتكب يف اجلزائر و حىت خارجها مما جيعلنا نتسألوكرب عدد من اجلأ

  ؟ ما أثر المعالجة الصحفية التي تنتهجها جريدة النهار على القارئ 

  :  هفرعييتساؤالتوتنطوي تحت االشكالية الرئيسية 

  كتابتها ألخبار اجلرائم ؟ستعماال يف جريدة النهار يف  إكثر القوالب الصحفية أماهي  )  1

  نواع اجلرائم اليت تنشرها صحيفة النهار ؟أماهي ) 2

  خبار اجلرمية ؟أماهي املصادر اليت من خالهلا حتصل جريدة النهار على ) 3

  :همية الموضوع أ

ا اتمع سباب هذا االنتشار باعتبارنا من هذأمهية كبرية ملعرفة أن االنتشار الواسع للجرائم داخل اتمع خلق إ

صبحت اليوم تشكل اجلرمية جزءا يف احلياة املواطن اجلزائري فالضرر الذي تلحقه باتمع  يزيد من هشاشة  أفلقد 

لفة يف جعلها ىل الدور الذي تلعبه الصحافة يف نشر هذه اجلرائم يساعد يف خلق األإحنالل الفرد باإلضافة إو 

ن نقوم بتسليط الضوء على هذه الظاهرة  أرها و لذلك كان من االمهية ــــشيئا عاديا  نتيجة التكرار اليومي لنش

  ودور الصحافة فيه 

  :الموضوع اختيار سباب أ

  ستفحال الذي نشاهده هلا داخل اتمع اجلزائري جرام و اإلنتشار الواسع لظاهرة اإلاإل) 1

  للصحافة اجلزائرية  عند تغطيتها و نشرها ألخبار اجلرمية  االجتماعيةعالمية  و التعرف على املسؤولية اإل) 2

  ؟عالمية من طرف الصحف اجلزائرية لآلفات و اجلرائم الكشف على طبيعة املعاجلة اإل) 3

  ؟م يف احلد منها أارتكاب اجلرائم  ازديادمعرفة هل تساعد الصحف يف توسيع و ) 4

  .و التطبيقيأع سواء من اجلانب النظري العلمية املتناولة هلذا املوضو  الدراساتقلة ) 5

  :أهداف الموضوع
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  :  ليه يف دراستنا للوصول اىل نتائج ميكن ا إهداف موضوعنا هذا من خالل ما نسعى أتتعدد 

  اخلطرية  االجتماعيةداء الصحف اجلزائرية عند تغطيتها لظواهر أتفسري و توضيح و الكشف عن مستوى ) 1

  الفرد و اتمع  اجتاهاالجتماعيةالصحافة باملسؤولية  لتزامامدى ) 2

حف و الكف عن كيفية ــــا املتكرر يف صفحات الصــــاجلرائم و نشره ازديادن كان هناك العالقة بني إمعرفة) 3

  املعاجلة اليت تنتهجها اجلريدة 

تعاون بني املؤسسة  اجلرمية وخلقتوعية الصحف مما تقدم عليه من خالل عملية النشر املتكررة ألحداث ) 4

  اجلرمية  انتشارعالمية و اتمع و املنظمات احلكومية و غري احلكومية  لكبح و احلد من اإل

  . اجلرمية  انتشارجاد  حلول جذرية ملشكلة إجل أقامة البحوث و الدراسات من إمجع املعلومات و ) 5

  :منهج البحث

جنازه هلذه الدراسة حىت ميكن إن كل دراسة أو حبث علمي خيضع ملنهج يتبعه الباحث خالل خطوات أمن املعلوم 

أن يعطي له صبغة علمية أو أساسا علميا يكون مقبوال من الناحية األكادميية باإلضافة إىل رسم  املعامل األساسية  

ع الباحث لناشطة البحثي إىل تنظيم دقيق ملتطلبات حبثه وهذه السمة متيزه عن الكاتب فاملنهج عبارة عن إخضا 

  .يف شكل خطوات معلومة حيدد منها مساره البحثي من نقطة االنطالقة وخط السري حىت نقطة الوصول

تنطلق من وصف وحتليل  حتليلية كواويف دراستنا هذه فإن طبيعة موضوع البحث تتطلب أن تكون دراسة وصفية 

 ا إدف الوصول موضوع اجلرمية  يف صفحات الصحف عالمياإىل الكيفية و الطريقة اليت عوجلت.  

فاملنهج الوصفي يقوم على دراسة ظاهرة املشكلة كما هي يف الواقع ووصف وضعها الراهن ، كما يهتم بالتعرف 

سباا و سبل التحكم  فيها معتمدا أعلى املشكلة عن طريق وصف ظواهرها و خصائصها و طبيعتها و معرفة 



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

 

 
13 

جتميع البيانات وبالتايل استخالص النتائج بغرض معاجلة املشكلة  مث تعميم هذه النتائج طبقا موعة من على 

  )1ات واحلقائق وتصنيفها ومقارنتها وتفسريها ـــــة جبمعاملعلومــالقواعد  اخلاص

  :مجتمع البحث 

ه وذلك  نظرا  لسعة هذا اتمع  و دراسة كل مفردة منأعالم دراسة اتمع ككل كثري ما يصعب يف حبوث اإل

خبار اجلرمية أعداد اليت مت إصدارها من طرف  جريدة النهار وكذلك جمموع فراده ، ونقصد هنا اإلأوضخامة عدد 

ردات و ذلك مبا ـــــــصغر من املفأىل اختيار عدد إولذلك كــان و لبد من اللجوء  عداد اليت مت نشرها يف هذه األ

  .يسمح  به الوقت 

الختيار نسب عداد  كعينة متثليه تمع حبثنا وذلك عن طريق العينة العرضية اليت كانت األأومن هنا اخرتنا  سبعة 

مفردات جمتمع البحث و يطلق عليها كذلك العينة الصدفية وتستخدم هذه العينة عندما نواجه صعوبة يف حصر 

و معرفة مسبقة  أسلوب الصدفة وذلك دون حتضري أتيار مفردات اتمع االصلي ويف هذه احلالة يلجأ الباحث الخ

  2.لعينة البحث ويتم  انتقائها بشكل عرضي 

  :تقنيات المستعملة 

يف مجع املعلومات وحتليلها من خالل خطواته الدقيقة  فتحليل ) احملتوى (و أاعتمدنا على تقنية حتليل املضمون 

ثر وسائل االتصال  و هو من بني التقنيات أاحملتوى  يعد من االجراءات القليلة اليت وضعت خصيصا لدراسة 

ولقد عرف .خرى دان  و يف العديد من امليادين املعرفية االــــاالكثر استعماال  من طرف الباحثني  يف هذا املي

ساليب البحث العلمي الذي أحد أهو : "نه أ BERLSONالكثري من الباحثني حتليل احملتوى ، يرى بيلرسون

ما بول هنري أ"  ىل الوصف املوضوعي و املنظم والكمي  ملضمون الظاهرة  ملادة من مواد االتصالإيهدف 

                                                           

1
، مركزا لكتاب لنشر ، شركة مشس املعارف ،   مع دراسة عن مناهج البحث: اعداد و كتابة البحوث و الرسائل الجامعية : حممد عوض العايدي 

  . 69، ص   2005القاهرة ، سنة 

95ص  2003جلزائر ،سنة ، ديوان املطبوعات اجلامعية  ، بن عكنون،ا مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال: محد بن مرسلي أ
2
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PAUL HENRY  وسارج موسكوين SERGE MOSCONI  حتليل  فقد حدد تعريف

ومن بني . 1ساسا عند تناول الوسائل اللسانيةأجمموعة متداخلة من التقنيات تستعمل  "  نه أاملضمون على 

 KLOUDريندرفا  كلود  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردهأالتيالتعريفات احلديثة اليت شهدها حتليل املضمون تلك 

CURNDEUF   " : دف التوصأحد أهو ل ـــــــــساليب البحثية اليت تستخدم  يف حتليل املواد االعالمية

ما يوسف متار فقد أ" . صحيحة و مطابقة يف حالة اعادة البحث و التحليل  ستنتاجاتاىل االستدالالت و إ

تستعمل يف حتليل الرموز اللغوية وغري اللغوية  الظاهرة دون  ةنه تقنية حبث منهجيأعلى "  :جرائيإحدده كتعريف 

  "2.الباطنية  الساكنة منها و املتحركة  شكالو مضمونا و اليت تشكل يف جمملها بناء مضمون صريح وهادف 

  :اخلطواتتباع جمموعة من إجل تطبيق هذه التقنية كان لبد من أومن

احدة تتفرع منها جمموعة من الفئات الفرعية و مها فئات املضمون و قسمني كل و أحتديد الفئات وهناك نوعني ) 1

  .و الظاهر منه أما فئات الشكل فهي تدرس اجلانب الشكلي أي االفكار أواليت تدرس مضمون ما كتب 

  .الفئات إلدراكساسها حندد املؤشرات أحتديد وحدات التحليل و اليت على ) 2

  .تصميم االستمارة اليت نقوم من خالهلا جبمع املعطيات و تسهيل عملية التحليل) 3

  المفاهيم االجرائية 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــخبار و معلومات اجلرائم عرب صفحات ورقية وتكون موجهأهي وسيلة لنقل و نشر :مفهوم الصحافة 

  . يد منتظمة و بشكل يوميىل مجاهري عريضة و خمتلفة  تصدر يف مواعإ

و فعل يعاقب عليه القانون ويرفضه اتمع حيث يتسبب بضرر أهو كل سلوك :رائي جمفهوم الجريمة اال

  .ثر سليب يف الوسط  االجتماعيأو اعتباري و حيدث خلال و ألشخص معني كان طبيعي 

  
                                                           

  8ص  2007، طاكسيج كوم للدرسات و النشر و التوزيع ، اجلزائر  تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين: يوسف متار . د  -1

  12مرجع يبق ذكره ، ص  تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين:يوسف متار . د -  2
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  :  المجال الزماني

ميثل اال الزماين للدراسة املراحل الزمنية اليت مرت ا الدراسة منذ اختيارنا للموضوع الذي يتحدث عن املعاجلة  

رتكاب إم يف زيادة نسبة أرتكاب اجلرائم إنتشار إهل حتد من و عالمية ألخبار اجلرمية من طرف جريدة النهار اإل

كذلك اختيارنا   2013 مبراحل اجنازه لسنة ـــــــــــــــــرتليم  2012ة ــــــــــــــــــاجلرمية  وذلك بداية من شهر ديسمرب لسن

  .  2013فريل أاىل  2013للعينة و اليت متثلت يف سبعة اعداد بداية من تاريخ  فيفري 

  :الخلفية النظرية 

عية و اليت كانت بدايتها يف اال ن اخللفية النظرية  اليت ستساعدنا على الدراسة هي نظرية املسؤولية االجتماإ

اليت حدثت يف   االقتصاديةو العالقات العامة وذلك خالل القرن التاسع عشر  كنتيجة للتطورات  االقتصادي

دد من املصاحل ـــــــــــــــكرب عأمريكية  حيث اندفعت املنشآت و املؤسسات املنتجة حنو حتقيق الواليات املتحدة األ

والربح على حساب املصلحة العامة للجماهري ولذلك كان لبدا من ظهور تنظري يهتم باملسؤولية االجتماعية 

  .عالم لضبطه ىل اإلإهذه النظرية من االقتصاد  نتقلتاللمؤسسات ، مث 

مام اتمع يف أتأديتها ن تلتزم الصحافة بأهي جمموعة الوظائف اليت جيب  : مفهوم نظرية المسؤولية االجتماعية 

ة ـــــــــــــــــــجتماعية و الثقافية ، ويتوفر يف معاجلتها ملوادها قيم مهنية كالدققتصادية واالخمتلف جماالته السياسية و اال

  1.مام القانون و الرأي العامأن تتوفر للصحافة حرية حقيقية جتعلها مسئولة أاملوضوعية والتوازن والشمول شريطة 

عالم و سلبه حريته وامنا لتحديد تلك املسؤولية مبجموعة من الضوابط و القيم الىت تأت هذه النظرية لتقيد اإلمل 

  .  عالم مام و يف الوقت نفسه  خدمة مجاهري وسائل اإلىل األإتساعد على دفع مسار احلرية 

  

 

 

                                                           

  . 17. ،ص  2003سنة القاهرة ، ، الدار املصرية لطباعة و النشر ،  االجتماعية لصحافة المسؤولية: حممد حسام الدين   -1
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  : وهي  جاءت النظرية مبجموعة من املبادئ: مبادئ نظرية المسؤولية االجتماعية  

و طرح جديد من قبل الفرد و تقبل مناقشة ذلك الفرد لتصحيح أممارسة النقد البناء و القبول بأي فكرة   •

 ن وجد بأسلوب دميقراطي  و هادف و هادئ إاخلطاء 

ىل خدمة اتمع ويبشره إهداف اتمع وخططه الرتبوية والتعليمة واالقتصادية ، فاإلعالم يهدف أنشر  •

 .حقوقه السياسية و االقتصادية و الثقافية و السياسية  احرتامباحلياة املرفهة و 

حصيلة ىل إو يضيفها أن يتعلمها أو يريد أيستفيد منها املعلومة اليتتاحة الفرصة للفرد باحلصول على إ •

 .السياسيالثقايف و  مستواه

 .املواطنني وعدمإخفائهمام أووضع معلومات  سياستها وبراجمهاالشفافية العالية يف مفاصل الدولة و  •

 .التوازنضرورة وضع مستويات مهنية للصدق و املوضوعية و الدقة و  •

 .قلية يف اتمع ىل األإو االساءة أو العنف أىل نشر اجلرمية ما يؤديإجيب جتنب كل  •

جتاه اة و ــــــــــــــــــــــىل مسؤوليته امام املؤسسإضافة اتمع باإلام ــــــــــــــــــمأن يكون مسؤول جيبأ ن الصحفي املهينإ •

 )1. (السوق 

 كبرية إجتاهتتحمل الصحافة املكتوبةمسؤوليات  :  )2(مسؤولية الصحافة  في ظل نظرية المسؤولية االجتماعية

ما  تقوم بنشره، و لقد جاءت نظرية املسؤولية االجتماعية دف خلق التوازن بني وسائل االعالم ومصاحل 

  :  هي اص و بينت جمموعة من املسؤوليات وــــــــــــــــــــــــــشخاأل

  

  

                                                           

  143.، ص 2003،سنة  3.الدار املصرية اللبنانية القاهرة، طدراسة مقارنة : اخالقيات العمل االعالمي: حسن عماد مكاوي -6

   167.مت ذكره ، صاخالقيات العمل االعالمي ، نفس املرجع الذي : حسن عماد مكاوي  -  7
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و بوضوح حيث تقوم الصحافة و باقي وسائل اإلعالم مبسؤوليتها يف تقدمي كل جديد  :المسؤولية السياسية 

  .لكل االحداث السياسية ، و اعالم املواطنني بالقوانني و باملتغريات السياسية 

الوسائل املتاحة، و من هذا املنطلق فان اإلعالم يعترب وسيلة تعليمية بل رمبا تكون أخطر  :المسؤولية التعليمية 

ن يعلمها أر وتوضيح االفكار اليت جيب ـــــعالم مسؤولية ال ختتلف عن مسؤولية املعلمني يف نشال اإلــــــعلى رج

  .اتمع 

ثريا و فعالية يف جماالت التنمية الثقافية بإعتبارها  أكثر املؤسسات تأتعد الصحافة من : المسؤولية التثقفية 

 خبار و املعلومات الدقيقة اليت تركز على الصدق و الصراحة و خماطبةموجهة للجمهور وتقوم مهمتها على نقل األ

  .عقول األفراد و عواطفهم لتنمية املعارف ز اخلربات و اإلرتقاء  بالفكر و السلوك 

طارها إاليت يعمل يف  االلتزاماتوهي جمموعة : 1قيم كتابة المادة االخبارية في نظرية المسؤولية االجتماعية

  :جل نقل اخلرب و ميكن حصر هذه القيم يف ما يليأالصحفي من 

" " امبر "وتعين الرتكيز حىت ال يكون هناك تأويل او تفسري خاطئ و االبتعاد عن بعض الكلمات مثل  :الدقة 

ي ـــــــــــن تفقد املضمون قيمته عند املتلقأوهذه الكلمات من شأا " مصادر مطلعة " و أ" افادت اوساط علمية 

  .رقامن تشمل املصادر املذكورة و التواريخ و األأوالدقة جيب 

هم القيم يف اخلرب هو الصدق و االبتعاد عن التزييف وخداع اجلماهري فبعض الصحفيني ال ميلكون أمن : الصدق

الضمري املهين فيألفون اخبار ال متس للواقع بصلة و لذلك دعت املسؤولية االجتماعية بضرورة التقيد بصدق 

 . نسان يف عصرنا مبنية على املعلومة املعلومة، فحياة اإل

ويعنيتتبع اخلرب من نشأته حىت ايته و االبتعاد قدر املستطاع عن الذاتية و االجتاهات  :والموضوعية ولالشم

  .  الفردية ولذلك البد من البحث و التحقيق من صحة اخلرب و تقدمي كـــــــافة البيانات و التفاصيل املتعلقة باخلرب

  

                                                           

 32. ،ص مرجع سبق ذكره، المسؤولية االجتماعية لصحافة : حممد حسام الدين   
1
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  :صعوبات البحث   

فقد واجهتنا  صعوبات أثناء اجنازنا للبحث خلقت لنا عرقلة  , غرار حبثنا ال خيلو أي حبث من الصعوبات على

  :كبرية يف الوصول إىل خمتلف احلقائق وكان منها مايلي 

 .يـعتـرب أهم ركـائـز الـبـحـث وضبطه فهو جمتمع الـبحثصعــــــوبة اختيار  .1

 .التحليللية مما صعب عم النهار وتنوعهاكثرة املواضيع اخلاصة باجلرمية يف صفحات  .2

 .قصر الوقت املنجزة فيه الدراسة  .3

 .صعوبة انتقاء و متييز القوالب الصحفية يف جريدة النهار  .4
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  :المذكرةملخص

هذه الدراسة مت .جاء موضوع دراستنا حتت عنوان املعاجلة االعالمية ألخبار اجلرمية يف الصحافة املكتوبة 

ىل الصحافة وبعدها إتقسيمها إىل أربعة فصول  بداية كان باالطار املنهجي مث الفصل الثاين الذي خصصناه 

ىل اجلانب امليداين الذي مت فيه إفخصصناه  باجلريدة أما فيما خيص الفصل الرابع  هتماالفصل الثالث الذي 

و فئات الشكل تطبيق حتليل احملتوى على جريدة النهار حيث مت اختيار سبعة أعداد ومت اختيار كل من فئات 

  وذلك من أجل معرفة هل نشر أخبار اجلرمية يساهم يف الرتويج للسلوكيات اإلجرامية أم ال؟  احملتوى

  :   كلمات االفتتاحية

  .جريدة النهار  .االجتماعيةاملسئولية . الصحافة املكتوبة . االجرام . اجلرمية 

 

Résumé du mémoire 

Notre mémoire a pour objet d’étudier le traitement médiatique des 

évènements ayant pour sujet la criminalité dans la presse nationale.Cette 

étude est répartie sur quatre chapitres. On a commencé par la partie 

méthodologique suivie par le chapitre II, qui aborde le sujet de la presse. 

En ce qui concerne le chapitre III, il aborde la criminalité, et le chapitre 

IV est réservé à l’enquête et au travail de terrain comportant une analyse 

de contenu d’un échantillon de journal ENNAHAR. 

Mots clés :crime, criminalité, presse écrite, responsabilité sociale, 

ennahar 
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 : خاتـمــــــــــــــــة 

جند اليوم أن نسبة اجلرمية يف اتمع اجلزائري كبرية، فلم تعد احللول الظرفية كافية يف احلد من هذه 

الظاهرة وخاصة بعد استفحاهلا نتيجة للمتغريات الكثرية اليت حتدث يف العامل بصفة عامة و اجلزائر بصفة 

و التطور التكنولوجي الذي سهل يف التفلة األمين و لذلك البد من تظافر اجلهود و البحث  .خاصة 

عن أساليب جديدة حناول من خالهلا خفض نسب هذه اجلرائم و اإلبتعاد عن الرتويج لسلوكيات 

ة اإلجرامية وخاصة بعد النتائج اليت مت استخالصها من الدراسة و كيف وجدنا أن جريدة النهار بطريق

مباشرة أو غري مباشرة ختلق أفكار و دوافع ينتج عنها سلوك إجرامي، وذلك راجع لألهداف املادية اليت 

تطمح إليها الصحيفة بتحقيق أكرب سحب ألعدادها أو تغطية مساحات صفحاا بدل إتباع معاجلة 

ــاه هذا اتمـــــــع وهنا ال ميكن أمثل لظاهرة اجلرمية حىت ال يقع اتمع يف اإلجرام وحتديد مسؤولياتـــها إجتـ

التعميم فيها ولكن طبيعة املعاجلة اليت تقدمها جريدة النهار بصفة خاصة و الصحافة املكتوبة بصفة 

فاملؤسسة اإلعالمية تشكل دعامة حقيقية . عامة هلا عالقة سببية نسبيا يف خلق سلوكيات غري سوية 

اجلرمية داخل هذا اتمع حيت يتمكن من استقراره، وبذلك  لغرس الوعي و تثقيف األفراد يف احلد من

حتقق الصحيفة الربح املعنوي و املادي يف أرقى أسلوب و تساهم يف استئصال اجلرمية اليت تعكر صفوة 

  . استقرار الوطن

  

 


