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...  

  إلى كل من خانته ذاكرتي و نسيه لساني و ذكره قلبي      

  

  كريمة                       

 



  	�� ا����

- �����  

- 
��  ا�ط�ر ا��

 _�����	
  07 ........................................................................................ ا

  08 ....................................................................................... ا����ؤت_ 

   08 ................................................................................. �أھ�اف ا��را�_ 

  08 ...................................................................... أ���ب ا����ر ا�����ع_ 

��%� ا��$�ھ�# وا��! ���ت_ & ................................................................ 09  

 _��'( ��  14 .......................................................................... ا��را�� ا

  15 .................................................................................... �+*( ا��را��_ 

  16 ..................................................................... �ا����ر-� ا�������� وأدوا&*_ 

�/ و'�+�._ �  16 ............................................................................�0��1 ا�

  ا���يا�ط�ر 

   ا�!���8 ا�����-� 78 ا�61ا45 -�3 ا���)ل :ا���� ا�ول

  20 ............................. ا�!���8 ا�����-� 78 ا�61ا45 :�اة ا���)ل :لا����� ا�و


���  24..................  1989ا�!���8 ا�����-� 78 ا�61ا45 -�3 ا���3د%� -�3  :ا����� ا�

����  26........  1999ا�!���8 ا�����-� 78 ا�61ا45 78 ا�$�4ة ا���3;4ة -�3  :ا����� ا�

��$�7 ا�?�4 وا�<4وق ا�������> ا�61ا45%��> :ا��ا��ا����� ;  .........................28  


���    ا�!�رة ا�!�$�� :ا���� ا�

  34............  &43%@ ا�!�رة ا�!�$�� و & �رھ� ا���ر%?7 78 ا�!�@ :ا����� ا�ول


���  C5�!�........... .........37 ا�!�رة ا�!�$��، وظ�5$*�، و �!�درھ�  :ا����� ا�

����   44 .......... '+�;4 إ-4از و &���E ا�!�رة ا�!�$�� و ��3%�4 ا5���D*� :ا����� ا�

�49. .............�����I ا�!�رة ا�!�$�� 78 ظI ا�� �رات ا���+�����H  :ا����� ا��ا�  

����   ا��+�ول ا
')��J(� 7$�ل -��?���+�� 78 ا�!���8 ا�����-� :ا���� ا�

  52 .............. إ'�اد و ��1��3 ا�����4 ا
')��� 78 ا�!���8 ا�����-�  :ا����� ا�ول




���  56 ........... أ�Dاع ا���1��3 ا
')��� و ��3%�4ھ� 78 ا�!���8 ا�����-� :ا����� ا�

����  62 ...........أ���ب ا�J$�ل -��?���+�� و ا����D4( ا��+�ي ا��� 4 �*�  :ا����� ا�

�  68....... ا���1��3 ا
')��� �)�J$�ل -��?���+�� 78 ا�!���8 ا�����-�  :ا����� ا��ا�


  :ا�ط�ر ا�"��! 

  71............................... .............................-):� ا�!�رة '+� رون -�رث_ 

  73............................... .....................................ا
O+�ع N�J ��ر�� %�ل _ 

 _��O4%� ا���������P+��- @%4374 ............................................................ ا��  

 _ ��$����I ا�!�ر ا�!&....................................................................... 81  

1 _41- Qو�Rا�!�رة ا I���  81..........  6766ا��3د  �H2012%��.  5%�ة ا�?�4 ���م &

���I ا�!�رة ا���D�T -41%�ة ا�?�4 ���م _ 2&06  ���%�H2012  86.........  6767ا��3د  

3 _�Tا�!�رة ا� I���&�T�  ���06م ا�<4وق -41%�ة  ���%�H2012  88......  3707ا��3د  

  93 .....3709ا��3د  �H2012%���  08 ���م �<4وق-41%�ة ا 4ا-�3&���I ا�!�رة ا�_ 4

  104............................... .........................................ا�+��5( ا����3 ���را�� _ 

 _��&�� ............................................................................................ 111  

  112 ....................................................................ر و ا��4ا��5�O 0H ا��!�د_ 

 _UJ(ا��  

  
  



  المنهجي  اإلطار  

 7

  
 : ا�������

 ا�������ت و ��� ا���ل أن ���� ا���رة  أ�
	� ا���رة���� �ا����ر ا�ول �

 �ا#!/%� ھ� ا�-��� ا�.-, +(�!� و ھ� ا���(�) !'& %��$ ا#"�ا!�ت �� ا�� �


�رة !0 ! �	
ا�����, �4�� "�;� ; :$ "9رة �84م إ��4ج و!� ا#�34ن "�� 1��2 و أ�

   .ا���
(, !)1;�-'1،  ،ا��!� "���ا@?و  ا#دراك.(>(

 B� �% ��C,D أن ;9دي ��0 �:�� F ا;��ل ')Gو و ,)
ا���رة "�!�
�رھ� أداة ;�

0:; )3% )�)34 � إط�ر ")(� �ث 0% �!�4  �	� J)2 د���	�(L �:,ة أو %��Kن %	

�% 1(% F�" $	)� �G�G���ج ر�O �34(1 "����)& ا�3(�@� ا�Nي ھ� 4 ا#زا2 ��4��K�� ا

� ذ�Q ھ� ا���P4 ا���B و د���� 4	� ا���ر��S ا;��ه  � ا�	'�� $G,0 ا��)" )���;Fا      

 ،���L و @�در !'& و ا���'�����" ,��S ن�)�'� �C!'& ;��(, د�($ "�,ي وا ��ر;�إذ أن @

4�%�ج داW$  ع ��:0 أن �L'U إ+:�Fت %���ة ا#@)�F!'& ا ��ر;�">�$ %,و4 ا���رة و @

� إط�ر G(�ق %�(0 ���'�� ()�%  إ�& إ��4ج أ+:�ل %���دة 0%")(C,! �  0)%�Kا��        

 ،�
�!�ت %0 ا�)�ع ا���در و ا����4Y4ا���%$ !'& إ��4ج ا L3(1 إ�& دور ا�'. Qو %,د ذ�

$Z�Gه ا��Nھ &'! �Zا��� G�)3اف ا���ھ ��
; إن ا�و1S ا�����دة �'��رة . "��	�(� ا���%

 %0 ا��3<'�U% دة %0 ا���)& و %����3ت�� إ��4ج ط
��ت %��� \)Z,ر ا�� ;8$ ا����)

 .ا��[و�$

 ,Wو آ Bأھ )Y_�� و ا���رة � !'& ا�:'����;  ا;��ل ��Sھ(,�')Gو ا��	(>


�ر !'& W�2�ث ا�2F>�ل ا�W/���ا ��0% "() �، ا��)Uو ;�ر� )G�)G ،)!���Sا ،)���� ،

Gا )()3�W ى,.N"
,،  ( ��/ل ا��aاZ, ا�Nي أ�,دت �1 ا��	�� ا��ط)( ا��:��"Uا�

ـــــ )ا� ,وق  )Y_; ��� O'�U �$ ����(�;�� و 4 �ط�;�� ا��Y3,ة !0 ط,�L %إ!/%(


�ر، ;��ر�,، رو"�ر;��ت، %��Fت، و ا���رة ا��	>( ا��� ھ�  ا��	>( ا��4اعW0 أ%

�(�G$ درا	0 ھ)� ; .%% J	
�,.a إ+:��( ھNا ا��,�% ��:   

	�

�ن    �� ��ل ا���رة ا������ ا����ول ا��� ��
�ى �%$���� �#ث ا! ���ل �

��� ا�*(� و ا�)�وق�+ �, �  ؟ا�0�1ل ا�/.ا-
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   :��:))� ط,ح ا���3ؤFت ا����( و W 0%/ل ھNا ا��,ض 

� ھNه ا���ر ا��	>( ؟   -1� %�U�3ا��   %� ھ� ا�P)��G ا#@�(!(

� ا���ر ا��	>(%� ط -2�  ا�3(�@�ت ا�����3'�)

, و ا� ,وق (�%� ا�����رة  Uا� ��)

� ;)�و����� � ؟ � ا#!/%)()3�Uى ا�,.N" �2>�ل/  

 ھ$ -3)()3�Uى ا�,.N" �2>�ل/� 
, و  %��از4 .��4 ا������ ا#!/%(Uا� ��)%�� ��

  ا� ,وق؟

  

  :أھ#اف ا�#را�1 _

1- �Gا �� ا�3(�@�ت ا����
, و ا� ,وق �� ;)�و���� ���'���� ��%(�� ا;	U� ى,.N" �2>�ل/

 ا��GF/ل)()3�W .  

2- � ھNه ا���ر ا��	>(� %�U�3ا�� � ا�P)��G ا#@�(!(��	;.  

 إن .��4 -3�,�% )()3�U��" �2>�ل/� 
, و  %��از4 ا������ ا#!/%(Uا� ��)%�� ��

  .ا� ,وق

 

 :أ1(�ب ا����ر ا�%��7ع _


�ب و دوا�:$ Gأ J2�" ،1-	" ع�C�% ر�)�Wر �? وراء ا�)�Wا �� �("�
Gور�4 �)� أ�و 4	0 "

�  : %��Cع ا�
	J و ;��-$ �(�� �'

  :ا:1(�ب ا��ا��9 -

 ا��GF/ل -)()3�W ى,.N" �2>�لFث ا�	" ��U ھ���م ا�Fا.  

-  �,Zاaا��  ا���رة ا��� ;)�و���� ا��	���,�% �
, و ا� ,( ا�>�Kل �Uوق .[.-, ا�

 ,Zاaا�� �� )Zو,�% �Zا��,ا ()()3�Uى ا�,.N" �2>�لFا.  

- )()3�Uى ا�,.N" �2>�لFث ا�
, و ا� ,وق اFھ���م "	Uا� ��ى إ!�Yء ��%(�% �,�%.  


, و ا� ,وق أن ;) ,ھ�  -Uا� �
�!�ت ا��� أرادت ��%(�Y4Fر و ا�:�� ا���S��ت و ا�,�%

 )()3�Uى ا�,.N" �2>�لF�2ل ا��و���(; �  .W 0%/ل ا���ر ا��	>( ا��
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  :ا:1(�ب ا�����7�% -

2�ا� ا����Cع -،  )(%aا%0 ا�>�,ة ا�a� )()3�Uى ا�,.N" �2>�لF��5  )'��S2012  &إ�

 ��D5  )'��S2013 .  

- �@�)G�)�3'($ ا�	ا�� � وھGرا�� ا��   .و 2�ا� ا����ر" ا��	'('( ا�����3'

- 
  .G(�دة ا��و� ر%�ز %�0ره ر%a أھ�( ا�	�ث "�!�

�ث -	'� �  . و "������ أھ�( ا��)�ول ا#!/%� ا��ط)

 اھ���م ا�
	�ث "����رة ا��	>( و ;[�(,ا;�� �� ا���'(�ت ا��	>( و أھ�ا���  -'@          

3 ا��	>(G9�'�  ا��	,�,�G�)30 ا�! ,)
  .و ا���

  

    :�9#+# ا�%��ھ�< و ا�%�=>��ت _

  -La médiatisation -: ا�%?��/� ا������ول أو ا��� _1

�ء %�+ $)�� i(Gو ,��; &'! a:;,� $�� ة أ+:�ل، ��:�ن %0 . ھ��! NU�� أن ?)Y�3� و

� �2ار "(0 � �'S و �Cوا i)Gو L�,ل ا��)��ل !0 ط��;Fأذا .�ن ا ��2 �
�دل �;

 0)�U+ ) ,Wjا �	4 kU+ (0))(�% �S�� أي . �!��S �2ار ��ة أ+�Uص 4	�  (أو �!

�ة أ+�Uص ! ) a(�; �%�(! J
� ا#�4,�4 ��:0 أن �4	�ث !0 ا�� %-$ %���!�ت ا��	�د�

 ،� داW$ داZ,ة �S��ر 3" ،\4���%���� ��Gا#!/م 4 , ر $Z�Gأو %�,وفو �  .ھ���;

�%� ) إ!/ن، إ+��ر ( ط,�L وG(i ��	�ل إ�& إ!/م  ا��)� , !0و �� ا�W(,، اF;��ل (!

، أي "��)& !)�%� ) وا2�( ا���(? أو إ�& +kU %)>�$  وZ�G$ ا#!/م "�#ر�Gل إ�&;��م 

� P'��% و ،?C�W ،ل و % ��، %�)�ع��ره "���,ة %����S ا�,أي أو ��"� �:�ن �         

    kU+ .(1 إ�& %���ع( 

% $. ��;, 4 �� درا�G)� ھ� %���ع ا���ر ا��	>( ا��� �0 و ا�����د "���)�ول ا#!/%


, و ا� ,وقUا� �;��,S &و��� ا��>	 ا� )()3�Uى ا�,.N" �2>�ل/� )Y_�.  .  

  
                                                 

1  Dictionnaire des medias, sous la direction de Francis balle, Larous Bordas, paris, 1998, p. 
151 
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  Contexte: ا�$��ق_ 2

 � %�)& �'�)��, ا�'4�3(Y�� يN�2ار ا� �� ,)
��'� ھ� ا��	(i ا� �%$ و ا�8,وف ا���%

  1.ا��)>,دة

 ا��)��, ا��:�4%� �	(i "��:/م %0 ظ,وف '�S ل ھ��	3(�ق ا�� <'�U%  ��'��@O ا�:/%

 )  ا���:'B و ا��3%? و ;:��)��� ا�-����، و ) أو ا�	�� ا�:/%()�U+ ,��(ه ا��Nو %0 ھ

 O@ا��� � و "��3'�ك ا�'_�ي ��0 � �رك �_'��"  ذات ا��/@)!���SFا���ا%$ و ا��8اھ, ا

� �� و %:�ن ا�:/م و أ�, ا�)k ا�:/%G�)3ا� ?Cا��� و ا�� ��	. ،�� ا�� �,.(0 ا�:/%

 Q	Kاء أو ا�,D#و ا B��  ا�n ... .�#@)�ع و ا

و ��0�K ا�3(�ق أ��K ا��� ا�Nي S,ى �� إط�ره ا��>�ھ�U+ 0)" B(0، و � �$ ذ�Q ز0% 

  .ا��	�د� و %:�4�� و ا��/@ "(0 ا���	��(0 و ا��(B ا�� �,. "()��� و ا�:/م ا�L"�3 �'�	�د�

 اF;��ل ذ�Q أن ا���'( و �'�P ا�3(�ق ا�Nي ;�B �(1 ا�,)'�! �
(,ة �.  أھ�(��G

 0:�� F دي���@Fأو ا �G�)3أو ا� �!���SFأو ا �� �,اغ، ���3(�ق ا�-���� B�; F )���;Fا

�، و اF;��ل �Sل ا���ا��;Fا !'& %����3ت اNھ L
Y(� ل، و��;Fا )'�! 0! 1'��

�، و اF;��ل ا����ھ(,يYGا�� .: " Q�N. L
Y(� ل و��;Fأ�4اع ا p�" &'! �Cوا $

� " و ��:0 أن ��
� G(�ق . ا�W,ى %-$ اF;��ل !
, ا�-����ت و اF;��ل ا��و�q)" "

 أو � '��)���;Fا ��G,ل !�%/ %0 !�ا%$ ��4ح ا���;Fذا . ا ����;Fن ا�3(�ق ا�. ��':�

 "(0  ا����$ و ا����$ "1 .'�� .��4 �,� ��4ح ا���'(.,� % P4ا�S ،,
 أ.)���;Fا 

��Gن ��4ح رr� اN�� و  ،,Wق آ�)G أو q)" �� %���? �(\ "��K,ورة 2��4�� �� إ!/%(


? "�K��  %0 ا�-��� ا����(aة �'����? و ا�8,وف (� ��ن �:$ G(�ق ��W�(�1 ا�� Qذ�

��)� B�; �  2.ا��

��4� "1 اU�G,اج ا�3(�@�ت ا�3
? P32 ا����ر" ا�3(�( �(�Gدرا ��و �' )% \:�� )@�)G�  

  

                                                 
1 Bernard Lamizet, Ahmed silem, dictionnaire encyclopédique des science de l’information et de la 
communication, Ellipses, Paris, 1997, P. 151.  

 ا#!/%(، ا���'� ا�,ا"?، دار ا�>�, �') , و ا���ز�?، ا���ھ,ة، ط  2!�G��2ب، ا��� ,)(% �  171، 170. ص. ، ص%1 ،2003	�
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 :ا�@��ع -3

B��% ل���   �و ;�)� !�ط>� أو  per;�:�ن persuasion  0)�Y�% 0%إن .'� إ@)�ع و�$�

 �� أن suadere ا4>���(�; �();F ��'�أ �'. �  ;��$ +��U %� �>�$ أو "��)& �	J و ھ

� ش� �ا��$ ا�/;()�  W 0%/ل ا�	J ا���ط>� أو ا���'�، و ا���)& .�� � (, إ�(1 ����

�، %-$ ھNا ا���)& %:0 وZ�G$ ا#!/م 0% ��4>���� ا���ط>� ا� Fا J	ي !'& ا��Y(�

 .$ أP)��G ا��	��$ "��ف  ;���$ ا�داء ا�3'�.� �����رھ� Gدة %��ر��	�3ب أھ�اف %	

�<'G.1  

 Q�N. 1�,��Willber Shramm ،Roberte Donald ;�0�K  إ���ل، أ14 !�'(

�ا;1 %�'�%�ت ;9دي���% �2."�����3
$ #!�دة ;�((B إدرا.�" 1	1Y) أو إ!�دة ا�8(, �  

 &�3; أو ;[�,، 2(0�K�� J ا#@)�ع t�2 و  ا@�)�عا#@)�ع �,ادف !�'( ا��[�),  و ا��((�

��ا!W أو �  .%)�@ �ت، �:0 ھ)�ك %0 ��اS���، و �
'�رھ� إ%� " :$ !�/4

1 _�%0 ا����ل ) ب ( �(�:0 ) أ )  ���م "1%���د  و ھ� ا��,�Dب، ��-$: ا#@�(ع ا���/4

  .إ�& ا�>�B  ا�	�(�� W 0%/ل %�'�%�ت �	(	

2 _��ا!U)�ع ا�@Fم : ا��� J(2 ) )�ع ) أ@r" ه ) ب (� ; ��,Y" 0:� �% ف "3'�ك,��)�

 B�� ) ب (  3.�'��'�%�ت ا��	(	

3� ا#@)�ع W 0%/ل اU�G,اج اF���GFت ا��� �(�Gدرا � و ا���'(���ط>(و �.  

  

  :ا���رة _3

 : ��رةU34 � أ!�ت �� ا��@� ا�Nي أ!�ت )  Copy( ھ)'�� %0 ا���(� اS,U�3%

�)��" W�3(% ( أو "Y,ق ا�)n3 ا�W,ى , �(1 ا���(� أو �� و@� L2F و @� ;:�ن ا���(�

� , "��:,"�ن:);��Gا#�:�,وا ,������".(  

  

                                                 
 ا#!/%(، ا���'� ا�ول،  دار ا�>�, �') , و ا���ز�?، ا���ھ,ة، ط   1!�G��2ب، ا��� ,)(% �   370. ، ص%1 ،2003	�

�!�ت ا���%�(، ا��aاZ,، ب ط، ب س، ص  2Yد��ان ا�� ،�!���SFع ا�(@Fح، ا�
�% ,%�! .18  
� %)(, ��2ب، %,L"�G ?S، ص  3�	17. %   
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 $�v� إذا .��4 ;�ون ;>�(/ .$ ا�Figure Copy   " kZ��U"و ;:�ن ا���رة %	�.(

 ا�م�)��'� )'��  . و ;	�.(��� ;��%�, ا���د� ا

 J)	" �!�
Yا�����, ا� L�,!0 ط ��ل !'(��	ا� B; إذا $��و ;:�ن ا���رة ط
L ا

�ر ا#%:�ن �� ���2�� ا���د��" $�v� �"�Y% 1.;:�ن    

-  �; �"1 أو ;t�(; B3�'� L"�Y : ا�
�,��ت ��, ��رة «" ا�%����1 ا��0A,�� " أ%� �

)Z�Kا� �+v� �3:4رF�4:�س أو اF�" ,�)Kا�-��ب ا� YGن "�ا�:�; , ا���رة ا�	�(�(

 aS�2 &'! �+�� ا@/��   2»;�:�ن .)�(�

��در !0 ا���' ا���34( " �Bرة ا�*=�ب  �ل �=�ب ا���رة " "�)�ان  �� %��ل   -

"[ن ا�G\ ا�)8,� " �(# هللا ا���#ري " �,ى ا��.��ر )  1994د��3
, ( ��'�م اF;��ل 

 �, ا���رة ا�Nھ)(( ا��:�4 �)��ذج ا���رة ;��-$ �)D/
ا���رة ا���د� و , ا���رة ا�

ا��� ;��-$ ھ� ا�W,ى �� ر%�ز ا���رة ا����'� ",%a ا��!�ء و ا�,%a ا�>�;�D,ا�� و 

���  3.)ا�'_�ي ان و ا�,%a ا�,%a ا�-���� و ر%a ا

 _1�
 ا� �ء أو +q)ھ � : أو ھ�, ا���رة ھ'"�@ ��,Y" ,8(أو ا�� B3ا�� $:+ $)�3;

�وام و ��:0 رؤ��1 %
�+,ة'� ,  4. أو !0 ط,�S L��ز ���3 "��,ؤ�

  

  :ا���رة ا������ -4


, ا���رة �� ا��	(> %0 أھB وZ�G$ ا#!/م و ا#��Kح �� و@� %�  -��; , ,
"$ إ4�� ;��

Q�N.  0 ا#!/ن! /K� 1'. Q1 و ا#ر+�د و ذ�)Sأدوات ا#��رة و ا��� ,
  »%0 أ.

و ا���رة ��� ��� %0 أ�, .
(,  -!�$ ا����ر %:�$ ���$ ا��	,ر �� .-(, %0 ا�2(�ن  -


�رW� و أ2(��4 ��:0 أن ;	:� ا���ر 3<4�� Y�3; ,(? أن ;)�$ إ�& ا���رئ �S ا�	�ادث و ا

 
    

  
                                                 

 �')x و ا���ز�?, ا����B ا#!/%�, �>�ر%	�� ��Sل ا  1%�Gدار أ,�  .ص ،2006, 1ط, ا�ردن, !��ن, و دار ا�� ,ق ا�-���
2  Bد أدھ��	ا����رة , %  إ�& ا��	��%� ا;��ل : %�')Gو    16. 15. ص.ص, ب س, ب ط, ب ب, %�Y"? ا��ار ا�
(�Kء, ا���رة ا��	>(
 ا���رة , %U'�ف �2(�ة  3Y'G :ا �� J	"ا���رة �)Sو���� ,, ('� ,	G 19. ص, 2004, 1ط, دار   
��, �YWب ا���رة �� ا#@)�ع, %	��د +��ل 032  4 )')'	; Gا���رة و ا#@)�ع درا ,  11. ص, 2006, 1ط, %�,, ا���ھ,ة, دار ا��jق ا��,"(
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 إ�S�2 دون ھ)�ك "�p ا����ر�0 ا����U�� 0�Nن �� ��ن  –& إ��2�Kت .-(,ة ا���

�  - %�(0 %0 أ��ان ا���ر� ��ة ;�3!� ا��	>��� آFت ا�����, ;�Yرات !� ���	�Gا

 )2�4 0% ��W و ,)
. �  »ا�n . .ا�3,!!�'1 إ�& 2

� ھNا ا����ل   -� %�و ھ�  - �>� أ�84ر ا��,اء –D(, أن ھ)�ك %� �:�$ دور ا��)�ان و ا���

� �:�$ �ا���رة ا�@ �<'�U% �4��K% 0�K�; '��3% ,)
�; ')Gأ2(��4 و ��; � ا��)<	  

�
, و ا��	�(L و ا�	��J ا��	>Uن ا���K% ,1;ذا �2 �
, !��K% 0ن $��3% ��� �و , أو @

 -��� أ�
� ;	,�, ا���رة و إW,اS�� �)� %�(aا %0 �)�ن ا��	�� ا�	@ .. n1»ا�  

 ا��	(>�(0 و ا��� ;�)�ول 2�ثا��� �Sء ا��	>( و �� درا�G)� ھ� ا���ر�Sوا � ت �

)()3�Uى ا�,.N" �2>�لFا. 

  

  :ا������ -5

أن ا��	(> ا��� �:�P �(�� و ا���? �	�OZ و : ورد �� ��3ن ا��,ب F"0 %)�8ر -

O	� ,�م @�%�س أ.3>�رد .'�U�3� و Presse ��	� &(��" ,,% �q)+ �
�Y و;�);


�ر و ا���'�%�ت و W�
? و ا�) , و اY��"Journalisme �Kأ� و , "��)& �	��

Journaliste  �<	� &(��".  

��)�S�" ا�:��ب و ور@ ا��,��ة ��� , و ا��	(> أو ا��>	 ھ� ا��,ط�س ا��:��ب أو ور@

  .وS��ن أي �>	��ن أو �	(>��ن

 %0 ا��>	�ت ;��ر ��%(� أو !���% �
�ر و ا��	(> ھW0 أ�K�; و �8�(% �� %�ا!(�

 و اF@���د و ا���SFع و ا�-��� و %� ���$ "��G�)3ا� .  

��G ��(% أو ��)'! و ،<)	� �)�G و :،      ":3, ( و ا��aاول ��� ��3& �	>(�  �	��

  2.)أو BC أو ��� ا���د 

  
  
    

                                                 
1  Bد أدھ��	% ,L"�G ?S,% ,27 - 25. ص.ص   
2  
�!�ت ا���%�(, ا��ظ�OZ ا��(�.$ ا�دوار, ل�3G9%ت ا#!/م و ا��S ,��;Fل ا��(>Y0 !:)�ن, د��ان ا��" ,,Zاa90. ص,2010, ب ط, ا��    
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  ،و "��'_ ا�/;()()34,<��"   ،أي ��%( Journal;�3& ا��	(>�a)'�4F�" وNews 

paper، 0% 
.,% �
�ر  News: و ھWأ �و %�)�ھ�  ،و ;�)� ور@�  paperو ا�-�4(  ،و ;�)


�رW�           1 .ا�:�%$ ورق ا

-  !�
Yا#!/م ا�� $Z�Gو �� ا��	(> أو ا��,��ة أ2�;– Print Medias –  �و ھ

 آ�( �)�$ ا��,Y" ع�
Yرة !0 %�2�3ت %0 ا��رق ا���
! BZ0 ا���% )���;Fا $Z�G,�

 kZ��Uا� $:" O	ا�� a)��; اد و,��  "�F;��ل أو ا��,G$ إ�& أ!�اد .
(,ة و %)� ,ة %0 ا


? آ�(� و �� أ!�اد .
(,ة Y; %�2�3ت %0 ا��رق ��أ4 J)2 0% !�
Yا�� $Z�Gا�� a)�; �ا��

 إ�& +,ط ا��ور� و ا�8�4Fم �� ا���ور ا�Nي ;��C#�" ?ض ا���ز�,_" B8�% 1)'! k(

Bدول ا���� �
�!�ت �Y�'�   2.ا���ا0)4 ا���8(

- O	� : و 4
�ء ا��	'(�� ;	,�,ھ� .-,ة ا����C!�ت ا�	��( و ا� ��ة رو!�,S �ھ

  .و ;:�ن !'& أ�4اع %)��. ا�����( و %��Fت !0 ا�دب و ا�>0

- 
�!(� !'& ا�@$: ا��	O ا�(�%(Gر أر"? %,ات أ��;.  


�ع 4;��ر أ@$ 0% : %(ا��	D O(, ا�(� -G�  3.%,ات �� ا


,ان إ2�ى ��; �
, و ا� ,وق ا�(�%(�(0 ا��Uا� �2�د�4 �� درا�G)� ھNه .$ 0% �	(>� �و @

 ا��� ;)�و�� 2�ث ا�2F>�ل "N.,ى ا��GF/ل W 0%/ل ا���ر !�
Yا#!/م ا�� $Z�Gو

  .ا��	>(

  

 :ا�#را�1 ا!�1=����_ 

 )!/Y�GFا Gرا� !0  ;�-'� ا��,Zاaا�� O	ا�� �� �� ا�
	J و ا����� ��" �(�@ �ا��

  ا���ر ا��	>( ا��� ;)�و�� �(�� ا�2F>�ل "��N.,ى ا���GF 0)3�U/ل ا��aاZ,، و 0% 

                                                 
 �/;��ل  1�,Zاaا��  و ا#!/م, إ��ار @B3 !'�م ا#!/م و اF;��ل , ا���')G�)3ا��'�م ا� )'. ,,Zاaا�� �%�S , د�� 19ا��<4�S-  ان�S

  . ، ص2005
2  <)'Uا� �� أ�2)G ط�رق�� -%��Y�% B'	�ت ا#!/م اa)'�4ي, ",! ,      232. ص, 2008, 1ط, %�,, دار ا���,� ا���%�(
� ��Sل ا�>�ر  3�	% ,L"�G ?S,% ,208. ص  
  *  ��  Alex Mucchielliأ�:\ %( '� �  )ا�S���)G�3(� ( ، د.��ر �� ا�>'3>، اjداب و ا��'�م ا4�34#( Saint Ferdinandب  1943%�ي  15و�

DES  ،ء��a)<ا� B'! �� a.,% 0% ��jا#!/م ا �، ",و�(�3ر �� ا���%�، رZ(\ و %��, @B3 !'�م ا#!/م و اF;��ل "��%� CNAMد"'�م �
���
،: .��ب ;,BS إ�& !�ة �_�ت N%12.,ة،  P;�. ،70  ،�"��.35  ،, 4 ?S,%40 ل 4�%03)Gرو ،)4�
Gا ،)",! ،)()� . %:� O ا�)8,�

G�)�)3ا�)@�).  
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 )Zو,�% �Z0 .[.-, ا��,ا)��,Zاaو ا� ,وق ا�� ,
Uا� � @�)� "��W(�ر ��%(�Gرا�W/ل ھNه ا�

 ا��� �Sءت �� ا��>	 ا�و�& "��(�%(�(0 ��� �� ا��aاZ, و @�)� "��W(�ر ا���ر ا�)<	� 

، و أھ�(��� �� NSب �S 0% 
�ر ا��) �رة �� ھNه ا��>	Wv� � �1 ا��	O أھ�(��;

 أW,ى 84, و ا�4
�ه ا���رئ ��Nا ا�	�ث�S 0%.  

  

 _EF��EF( ا�#را�1   �,�  : ) ا���>�G ا�$��@� وا�%?

)@�)G�)�)3ا� � ا�)8,�' )% \:�� ; )���;Fا��8اھ, ا $)'	�� ��" ���W ���(% Q'�. اNھ

 O@��� F t�(ا�� &'! �2�وث ا��[�(, "$ ��3!  �,C(�ت أو�( �2ل .(>(D�)� &'!

������. � و ھ)��(% YW ام�U�Gا:  


i ( و�O ا�8,ف Kا� ا�Nي �Gف 4	'$ �(1 !�$ آ�(�ت اF;��ل ا�Nي ;	�ث �( ،1) !�'(

S,� O�ا ا�)�ع %0 ا��Nء ھ�(" و L)�	ا�� ،? إ�& ;�)(�ت ا��/82، ا��/82 "��� �ر.

  .ا�	��


, .["��د ��Nا _ ��; �;>:(Q ا�8,ف ا�Nي ;B و�>1 إ�& ا�3(�@�ت ا��	�دة �� ا�)8,� و ا��

  .ا�8,ف، و ذ�C��" Q(� ا��)��, ا��� ; �رك �� ;:��0 ھNه ا�3(�@�ت

� "�� ا_ ;]; �0 �� .$ G(�ق ا��_((,ات ا��))�; ا��/82)���;F�8اھ, ا�.  

 _ $. ?Cه ا�3(�@�ت و وNھ �� 
G�(% )�,�% ?)Cق "��ا�)G $:� )�F��ال ا��)��, ا�
�Gا

 %? "�K�� ا�
�p، ھNه ا���ا@/! �� ا���اC(? ا���,�( ھ� !)��, " C(? ا���,�(

 و;��,ح أ��4ط ا��)!���SFا . >�!/ت �'>�!'(0;:�ن ا�3(�@�ت "��)3
 �'>�!$ ;�0�K ا���,�

 
أ��4ط ا��>�!/ت ھ� ا��FFت ا��[�Wذة %0 ا� �ء أو ا����Cع �� ظ,ف اF;��ل "��)3

�K/ !0 ذ�Q ; �رك ا���اC(? ا���,�( . �'>�!$ W/ل ا��(�م "��>�$ ا�Nي ھ� %)U,ط �(1


)�ء ا��,ارات�� ;>:(, ا�>�!$ � ?)Cه ا���اNھ &'! a:;,� يNل ا���;F�" 1%�)@ ل/W.1  

   2.ا���C(� "�iYU ا���)& ا��>�,ض !)� ا�>�!$ �>�$ اF;��ل _

  

                                                 
1  Alex Mucchielli , La nouvelle communication, Armand Colin, Paris,2000, p . p. 170- 172 
2  Ibid , p. 174 
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_ �F9ا���>�>�� و أدوا ��ا�%�0ر: 

 ا���3ؤFت ا��Y,و2�)
� , ا�C�% 0% �@/Y4ع "	-)� و ط� �
�rن ا����ر" ا��	'('( ا���

�@�)G�)�3'($ ا�	ا��  ھ� %��ر"Gرا�� أ�4 $K�i'3� t ا, ا�@�)G�)�3'($ ا�	ء �����K�

� ا�3(�@�ت� �  .ا���ظ> !'& ا�j(�ت ا��� ;)�W 0% t/��� ا����4

� !'& �:,ة  ���م و "�Nا@�)G�)�3'($ ا�	ل %? " ا����;Fا �"�Y% ل/W 0% �ا���)& ���

   1" !)��,ه ا�3(�@(

 ?Cو ��أ�:\ %(" و @')  " Alex Mucchielli  " 
? G(�@�ت ;,;:a !'(�� ا����ر"G

 و)@�)G�)�3ا��  :ھ

 le contexte expressif des identités des –ا�3(�ق ا���
(,ي �����ت ا�>�!'(0  -1

acteur- 

2-  <'�Uا�� � �'����(, و ا���ا4(0 ا����!(�S,ا�� � le contexte –ا�3(�ق ا�-���

culturelle des référence aux normes et règle collectivement partager -  

 le contexte des positions –�,ا!& "��2F,ام �'>�!'(G 0(�ق ا����C? ا� -3

respectives des acteur -    

4-  �4jا �!���SFا � le contexte relationnel social immédiat –ا�3(�ق ا��/@�;

5-  �4�%aا��@� ( ا�3(�ق ا� (– le contexte temporel-  

6- �   -le contexte spatial – ا�3(�ق ا��:�4

�ا -7Gا�	ا� �S����a<3(�ق ا��  – le contexte physique et sensoriel- 2 

 

_ I���� و J�)ا� K%�/:  

-  $-���J�)ا� K%�/ J2�
 %0 ط,ف ا�Gرا�و %���? , �� ا�����? ا�Nي �:�ن %	$ ا�

 ا��'�م ا4�34#( ھ� _� �� J	
 %0 ا��)��, ا��	�دة " ا�)��(% ,)D أو )��(% ھ� %���!

 ��
 أو !�ة ". " و ا��� ;,;:a !'(�� ا��/�82ت3%)��W ��� ,��(!   و ھ� %���!

                                                 
1 Alex Mucchielli, douze cas et exercices sur la communication, Armand, Colin, Paris,, 1998, p 57  
2  Alex Mucchielli et autres, Nouvelle méthodes d’étude de la communication,  Armand colin, paris. 1998, p 153 
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 ;�(aھ� !D 0(,ھ� %0 ا��)��, ا�W,ى.,� % kZ��W , أو J	
و ا��� ��,ي !'(�� ا�

 �  1 ."ا����

� �	(>�(aS 0اZ,��(0 و ھ��� $-��� Gرا� , و !'(r� 1ن %���? "	-)� �� ھNه ا�<)	�


, ا�(�%(U(>, ا�	�و  ا� ,وق ا�(�%( ,B0 أھ% �� ا��aاZ, و %0 أ.-, و ھ� �Zا��,ا  

)Zو,�% �Zا��,ا . ,
Uا� �2�د�4 ا���ر ا��	>( ا��� ظ�,ت �� ا��>	 ا�و�& 0% ��%(�

 W/ل ا�>�,ة ا�����ة %0 و ا� ,وق ا��� ;8�, ��رة ا�2F>�ل "N.,ى ا�)()3�U01 '��S )

2012 , (� � ا��/+� ا���ر����D &و�& إ�� ا	<���" �ث ا���ر ا��	>(	��"  ا����'�


, و ا� ,وق " �� ا��	(>�(0 ا�(�%(�(0 Uا�".  

 " : أ� ا�?��� -)G�G�ھ� ا�W(�ر aSء �_(, %0 و2�ات ا�
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أ 

�����:  

  

� ��ط�� �اه ��� ذ�� ا��ي ��ه �
�ع ا����ل �� ا�%�� ا�$�# �"�ر � � ���

��&�'�(� ��) �*���+ �71ا ا6 5م +�.�ا و ��23ا 01 ��ارا�*�, و ا��ي أ.$- �"�,        

         و �� B"C� 8�5D دا@�ة ا��ؤ��, و �=>���*� و8�1 �$;� ا�%��: (�� أ�9اره و �)�'�&8

1��ر و �HC&=ر ا�����G و ا��7��ت ���8غ ا�"���9ت و ا�C=>��ت و (;�*و Iا =�*�.    

  

 ر,Mت  &- ا�"��ع و K1�L2 اIذن� NH9 �� 01 K1�%� , إذا ,�OP ا�� �P��  نR1

���� �B اIول و �7*�8C� �Dو , أ.�ف إ�- ذ��  *��ا آ �ھ=  ��: ا��=رة و K1�L2 ا�%�

 �ه ��VP �� 01 K'�Dرا=
�*=�=>�K 01 ا����د�� ا�K�*LC و ا����WCت ا�%&��K ت �� 

��و(�=�=>����ا6 5م و ا����ل إ�- ا�ر>K ا�0C أ'O$H 59+� ا�C9ا����X , ا���KL ��� ا�

� ا��='=ف (��%=��K ا� , 0C��K(, G< ھ�ا  &- ذاك�M01 ����ه 01 ھ�ا ا� :�$C� و �

���1 8CZ��' ا�%��: و ���V� إ �دة -&  ��  ...إ ���5 و ��1�L2 ، ا���Cد�� ،��9��9 � �%

  

K���D O"�� ا��وح ا��=رة �� إ�1دة �, أو ,�ن >�@Mا �1&��  *�� �� K��7ا� O7&) ��

���P�%�  و ،ھ� �&��Vھ'�L�  0 ��C<ا� B�ا=&� KW"*C"� ��P=�و أ'� ا��وح ���1 � �%=د �

� أ+ا82 و ���7ا�8� �CC9ظ�� و ا ��� K&��P و، =�ن أ�� ا�*�L و ا�C9*"�خ 01 ذات (� �

�1= �� ���H 1%� ا�� K1د�����) � �L��) :C� ��Pا��=رة إ�=�C��) :@�L��1�� ��CWر  ،ھ

�=ن 8�1 � =$P -&  ا�����
�� (=ا9
K ا�H;�و K��5 6ا K��9��9ق ا�� ��H&
C� 0Cت ا��
L&ا�

K�&L%و ا� K�"$ن ا��"P66درا,�ت ا B��< 0%<����Cف 01 ا��CDر ا���Vھ و و ا�, إط�ره ا�

 0*H*� K�*0 '=را ذھ%<��ا��LCط�� �"* (��;�ورة إ�- 1%� ا�%�L ا��ي ��Xد �� ا6ط�ر ا�

�%� ��=�Cو ا� `H;ا� �� �Lم ا�W� �� N1و K�Pو�C�اث  &��� ا��=ر ا��+b�.  

  

0<=�=*�Cر ا�=
Cن ();� ا��"P6ة ا��+ K�($ا��=رة ا�� O�$C�ه ا ا���ھ� ا��ي ��

�X� 01 K'�Dل �
=ر و�9@� ا����ل �� ا��K1�$ ا�=ر����X� 0،  Kت �C-1ا�%��: ا��=م 



 ب  

و ا��L*� 0C إ�- اP6"�ن ,� �=م آ�ف ا��=ر و  ،�K1�$ ا����CوK�P إ�- ا�);�@��تإ�- ا�

�*���  �� � أو��ت ا�*��ر &�*� (�=�*� 1 و �CL$: ،ا���Vھ� O�ر . 0 ,� و=
Cو 01 ظ� ھ�ا ا�

أ'�#�+ ،  O$H���eH")K طK%�H ھ�ه ا��$d و ����9��9 ا�d$'، $C (� '=ر � �=>

K�($ا��=م �0ء ا��=ر ا�� K(�$' 01 رز�). 

  N"*8 ا��;CL� �� e"+ ��Xت و ا���&�إذا ,�OP ا�&d�� K7 و �"�د (=ا9
K ا�

�=�Pت� �و (��� ��=ن ��� , ا�&7=ي، R1ن ا��=رة �"�د ();�@�� ا���Hي و �� �8�23 �

ث  *��� ت ��XCرة د��$C� أو ���0 إ���C*� 0Cا� K1�Lو ا�� B�CX� .01 ا�

 

� ا��Xا@ ا�0C وظ)O ا��=رة  � ��C�*وق ا�=ط�Vو ا� �HW0 ا�C��=� �HC%�         

ث ا�+C)�ل $� ��CX��%� ا��,�ى (��01 �*�و��� و ��"�W�K�*ع ا�"��دة ا�=ط�<�C9، 1 %H

�K*9 O 132دا��C1 Oة ,)�ح C1ا@�  اMXا���7: و  ا� ��%C"����5 �� ا�LC9ا K+�(ا� O� 

 ��"L  K=د ھ��&=ب ا�MXا@���D ور�� ھ0 ا�MXا@�  (% ا���CPر 01 2=رة ا�C$���، و (%

� �5LC95ل  � ط��N اC9$;�ر ا��ا,�ة ا��Cر�K�W و ا��6دة (�=رة �"�W0 ا��,�ى ا�$�

��VCء و ا��*Hا� ، i��P�) �
ة C+5� K&��, K*9)�لو ���M�K ھ�ا ا�$ث 9�   .وط*0 �

  

 ��C��=وق ا���Vو ا� �HW0 ا�C(�$' 01 K�*�"�W��) ل�(C+ث ا�ا�C*�ول ا0�5 6 �$

 ،�*C9ھ= �$=ر درا ��C��@اMXا�K��jا K�X�*�
K ا�Wا� e"+ -إ� �*��
�: K�L�  ،K�� 

 ���	
ا�6����K، ط�ح ا�C"�ؤ�ت، أھاف  :ا�K���C إ�- ا�%*�'�8�1  *�و�*��ا�ط�ر ا�


&$�ت، )ذا��K� =.=� ،K ( ا�راK9، أ�H9ب ا��CDر ا��=.=ع �� ا��)�ھ�: و ا��$� ،

8C*� و #$Hا� B�CX� ،و أدوا��� K�&�&$Cا� K)ر�L�
i�*� ،K� 5 ا�راK9، ا�C9ا� K9را .ا�

>�ء �$O  *=ان ا��K1�$  ا�ولا���� : �"�*�ه إ�- K252 �1=ل ,��0��C ا�ط�ر ا�	��ي

�K)=C 01 ا�MXا@� (% ا�5LC9ل�� أر(%�H� K+#، ا��H$# اIول �*�و�*� 8�1  ،ا��;�

اة ا�5LC9لZ �@اMX01 ا� K)=C���K)=C 01  .ا��K1�$ ا��و ا��H$# ا���0P �*�و�*� ا��K1�$ ا�

 K�د%Cا� �K)=C 01 ا�MXا@� و �*�و�*� 01 ا��H$# ا����# ا��$� ). 1989(ا�MXا@� (%�K1 ا�



ج 

� '$�)0C ا��C .�HWة ا��%�'�ة01 ا�)� ��� K�*1 K��
) ��;� B)ا��ا #$H�           أ�� ا�

 ��C��@اMXا� ��C��=وق ا���V0 ( و ا���l*Cا� ��  ).ا��%C�d، ا�*�Vة، ا���

� ,��� أر(% ا���� ا�����أ�� �;� ،K�($ان ا��=رة ا��=*  O$� ء�<K #+�H�:  #�+

    . *� 01 ا��H$# اIول ا��%C�d (���=رة ا��$)�K و �
=رھ� ا��Cر�0W 01 ا��$�d*�و�

K�($ا��=رة ا�� m@��D 8�1 �*0 �*�و�Pا��� #$H�2: �� K�+�P وذ�� (�)K  ��: و ا� K

��Vن 2: ا�=�;�    و ���&O 01 ا�=ظ�)K ا�HD6ر�K، ا��Z=H�CاK�1، ا�K�L�2=C، : و وظ�@)�� ،ا�

K����X01 �درھ�و �� ،و ا� K&��C�    . �K1 إ�- ا����در ا��Wر>�Kإ. ،�Kا����در ا�اD& :ا�

K�($ا��=رة ا�� G�.=� از و�)ا����# �*�و�*� 8�1  *�'� إ #$H�    .�%���� ا�LCP@�� و و ا�

 K�($ا��=رة ا�� �HLC"� 8�1 �*و��*� B)ا��ا #$H��*=�=>�Kو ا�Cرات ا�=
C01 ظ� ا�.  

�"�*�K 01 ا��K1�$  >�ء �$O ا���� ا�����أ�� W��) ل�(C+5� 0�5 6ول ا�*Cان ا�=* 

#+�H� K%)أر ��;� K)=C��1)0 ا��H$# اIول �*�و�*� إ اد و�%��KX ا��K��9 اK��5 6  :ا�

)=C���: ,=د و �;�=ن ا��01KK��9 ا��K1�$ ا�LC� K�@5�و  .، إ.�K1 إ�- ا�
��KL ا�

X��%��=��P أو و�K :��) O اK��5 6ا��H$# ا���0P �*�و�*� 8�1 أP=اع ا�;� #�+ �. �9=اء �

K)=C���"�*�Kو ا��H$# ا����# �*�و�*� 8�1 أ�H9ب ا� .و�%����ھ� 01 ا��K1�$ ا�W��) ل�(C+ .


� ���وا�i��P�H ا"��%��KX اK��5 6 ��,�ى  .�"*=ي ا�&� 8�1 �*��
� B)ا��ا #$H�ا�

 K)=C���"�*�K 01 ا��K1�$ ا�Wوق(ا��Vو ا� �HWا�(.  

���أ�� �(KZ5 ا��=رة  * رو�ن (�رث،  �%��d :�*�و�*� 8�1 ا�*�Lط ا�K���C ا�ط�ر ا� �

رK9 ��ل   ا6�*�ع��ا+� � e"+ )*�ع�م، ��ا+� ا6=�(�ا���Lر�%� ، K)�( dا�

 K����9=���*�. ) �)�=���، ��وط �
��L�H، ��9����� ا�"BH(ا�"�� :2 ��&$C) ا��=ر  K�($ا��

ة ��X) "�HWوق " و "  ا��Vا�" K9را
N�H ��ا+� ا��*�ع ��  �*K ا�C)  K9ر� e"+

�*� (C$&�&��2: . ��ل�  0&V�� n��I K����9=��         e"+Allex Muccheilli ا���Lر(K ا�"�

را�WC9(. K9اج ا�"����ت ا�"BH ا( &� K��%ت ا��<�C*C9ا� �*�� :2.  
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 Rhétorique de l’image chez روالن بارث بالغة الصورة الفوتوغرافية عند_ 

 Roland Barthes  

سنة و قد كانت تقترح شرح  2500البالغة تعني في األصل فن اإلقناع، و هي موجودة منذ 
   1.فن الخطابة

م .ق 485أن نشأتها كانت مرتبطة في جوهرها بالمطالبة بالملكية حوالي  Barthesإذ يرى 
حين قام طاغيان بطرد السكان من صقلية و تجريدهم من ممتلكاتهم، و بعد رجوع األهالي 

تتطلب فصاحة  التي على إثر انتفاضة شعبية ظهرت دواعي لرفض التعتيم على الملكيات
  .وقدرة اإلقناع، تحولت فيما بعد إلى مادة تعليمية

واسط القرن الخامس قبل الميالد، وهي هكذا إذن ارتبطت البالغة في بدايتها بالملكية منذ أ
اآلن تقنية في عالم اإلشهار التجاري للتعريف بالبضاعة والدفاع عن الثروة،وأداة تجارية 
تستخدم في التنافس بين الشركات وذلك بعد أن كانت البالغة قديما حكرا على اللغة  فقط 

لعناصر البالغية ما دون الصورة، على الرغم من أن الصورة من شأنها أن تتضمن من ا
الصورة : " يجعلها أكثر تعبيرا من الكلمات، وذلك على حد قول الحكيم الصيني كونفوشيوس

ولعل ما زاد من أهميتها وقدرتها على االستيعاب أنها لغة عالمية " أبلغ من ألف كلمة 
  .يفهمها جميع البشر

المرتبطة بالملكية وانتصارها مقاله عن البالغة القديمة بالحديث عن نشأتها   Barthesيبدأ 
المتمثل في هيمنتها على التعليم لينهيه بالحديث عن اختصارها وهوانها الذي تجلى في 

في مرجعية المعنى الذي يمكن أن  Barthes  اختزالها فقط في قطاع التعليم، كما بحث
ماذا يأتي تحمله الصورة، فكيف يأتي المعنى إلى الصورة؟ وأين ينتهي؟ وفي حالة انتهائه 

بعده؟ ولإلجابة على هذه األسئلة يقتصر بارث دراسته على الصورة االشهارية ألنها  قصديه 
  .وصريحة
نصوص  بالفوتوغرافيا منذ بداية انشغاله باألنساق على اختالف موادها، Barthes لقد اهتم

  .الخ... موسيقى ،أدبية، إشهار، فنون تشكيلية

                                                 

	� ا���رة  1�	�	�� أ! � ا�ر��	�ت �� ا�����، ا���ا
�، : ��ور ��� هللا ����، �	
�	�	دار ا�$�ب �'&%� #$�#�ة 

   181. ، ص 2005وا�-�ز+*، 
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الية، وهذه اإلرسالية هي بذاتها حاملة إلرسالية ثانية هي الصورة إرس Barthes بالنسبة ل 

دالليا تواصليا مرتبطا أشد االرتباط بالنسق الفكري السائد ا أي نسق" أسطورة "  يسميه ما
، و من ثم فالصورة الفوتوغرافية نسق سيميولوجي والقيم والدالالت التي ينتجها هذا النسق

و العالمة التي تجمعهما هي التي تشكل العالمة  دال، مدلول،: يشتمل على ثالث مكونات
" و يسمي األسطورة  " نسق سيميولوجي أول "  Barthesالفوتوغرافية، هذا التنسيق يسميه 

  ".نسق سيميولوجي ثاني 
بمعنى النسق السيميولوجي األول هو بمثابة دال فقط لمدلول هو النسق السيميولوجي الثاني، 

ذا الحد من تحليليه عن مكونات الدال و مدلول النسق إلى ه Barthesو ال يتحدث 
فيسميه معنى كعنصر ) العالمة ( السيميولوجي األول، فهو يحتفظ فقط  بنتائج عالقتهما 

أخير للنسق السيميولوجي األول و شكال كعنصر أول للنسق السيميولوجي الثاني، أما 
و بهذا تصبح القراءة . مفهوما Barthesالعنصر الثاني للنسق السيميولوجي الثاني فيسميه 

انتقاال من مستوى إلى آخر، أي من النسق السيميولوجي األول إلى النسق الثاني و داخلهما 
  1 .شكل، و من ثم إلى المدلول كمفهوممن العالمة كمعنى إلى العالمة ك

يز و بعبارة أخرى الصورة الفوتوغرافية خطاب مشكل كمتتالية غير قابلة للتقطيع، و تتم
      بكونها ذات استقاللية بنيوية، بمعنى أنها تتشكل من عناصر منتقاة   Barthesحسب 

توجه  تضامنيا المعنى الجمالي و اإليديولوجي الذي يعطي لها بعدا: و معالجة وفق المطلب
إلى المتلقي الذي ال يكتفي بتسلمها فقط بل يعيد قراءتها مرات عديدة و ذلك على ضوء ما 

  2.زاد ثقافي و معرفي و رمزي أي انطالقا من مرجعيته الثقافيةيملك من 
هو  Barthesإن الهدف من تحليل أو مساءلة الصورة الفوتوغرافية على حد تعبير 

حكم في استخراج التمثالت الذهنية التي تبين هذا النوع من اإلنتاج و هي تمثالت تت
بدراسته لهذا  Barthesو استطاع  السلوكات اليومية لإلنسان، و في القيم التي ينتجها،

النوع من العالمات أن يستنتج تلك الثقافة اإليديولوجية التي تختبئ وراء الصورة و السلطة 
  3.تقريري، إيحائي: المتحكم فيها، ذلك أن للصورة بعدين ملتصقين أو معنيين

                                                 
   97، 96. ص. ، ص1994، 916��0 �8	7، ر6	* ��� ا��5�4 ا�	��0، ��اءة �� 12	�0 #�'� ا��/#�ت ،ا��$�ب، ا���د   1
   25، 24. ص. ��ور ��� هللا ا�;���، 9�#* �6:، ص  2
   26، 25. ص. �0> ا���9*، ص  3
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وغرافية إذا كانت اللغة نتاج تواضع جماعي، فهناك أيضا لغة فوت Barthesبالنسبة ل 

    متواضع عليها تشتمل على عالمات، قواعد، دالالت بها جذور في التمثالت االجتماعية 
  1.و اإليديولوجية السائدة

  
  La persuasion selon l’école de Yale :اإلقناع حسب مدرسة يال_ 

 - 1966: جامعة يال لنيوهافن المتواجدة بالواليات المتحدة األمريكية ( حسب مدرسة يال 
   ، كل إستراتيجية لإلقناع من طرف وسائل اإلعالم تعالج نسق ديناميكي في ستة) 1969

  :مراحل حسب المخطط اآلتي)  06( 
  .تجعل المتلقي في تواصل مع الرسالة: Exposition مرحلة العرض_ 1
  ).شكل الرسالة ( يتم فيها لفت و إثارة انتباه المتلقي : Attention االنتباهمرحلة _ 2
تفكيك معنى الرسالة من طرف المتلقي، بالتالي : Compréhension مرحلة الفهم _3

  .التعرف على مضمونها
    الميل إلى الرسالة والتماس االستثارات التي تحملها   :Acceptation مرحلة التقبل_ 4
  ).واقعية الرسالة  و  حساسية ( 
/ من خالل تكرارها عبر متغير تأكيدتقبل الرسالة بال: Persistance مرحلة التأكيد_ 5

  .الزمن عامل
  .المنتظر/ تبني رأي، خاصة إنتاج السلوك المتوقع: Action مرحلة الفعل_ 6

 ، الشعور،في حيناإلدراكتكون نسق  )العرض، االنتباه، الفهم ( المراحل الثالث األولى
تطور   تبني وفعل، هو تركز على كل ما) التقبل، التأكيد، الفعل ( المراحل الثالث األخيرة 

  النسق الثاني 
                   2).العرض ( يتبع النسق األول )  الفعل( 

                                                 
�6:، ص  1 *7، 9�#	�0 �8�9 .26   

2 Mc Guire , « the nature of attitudes and attitude change », in G.Lindzay, The Hand book of social psychology, 
Vol  3, Mass Addisson Wesley, 1969 
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  :التعريف بالنظرية السيميوسياقية _

مدروسة من طرف مجموعة   االتصال جاءت نتيجة احتياجات لنسق النظرية السيميوسياقية
، لتوضيح ما هو 90التسعينيات  في سنوات الم واالتصال،من الباحثين في علوم اإلع

دراسة السياقات المأخوذة " ، في علوم اإلعالم و االتصال مثل "االتصال  سياق" ب معروف
  ".و المشتركة للوسائط االجتماعية و الثقافية من األفعال المنظمة و النهائية 

هذه الصناعة توضع تحت تأثير نوع : نالنظرية السيميوسياقية تهتم بصناعة الدالالت للفاعلي
 1.االتصال السياقي: معين من االتصال

 " la situation ": الحالة _

ال توجد حالة قائمة  ، التي تندرج ضمنها النظرية السيميوسياقية،المفاهيميةفي المقاربة 
لنظر وجهة ا بمعنى أن الحالة هي حالة واقعية، موضوعية، محددة ونهائية،) مجردة(بذاتها 

ه ال تعدو كونها وجهة نظر ايجابية وواقعية في حالة مدروسة دون فاعلين أو وجهة نظر ذه
غير مؤطر، والتي ال تعدو سوى أن تجمع حولها تجارب سابقة  حيادي و "فاعل معمم " 

  .بإيديولوجية، والتي هي بدون شك ملونة غير واضحة
 )السلوكيات(األفعال إذا كانت  بمعنى ،جهاحقيقية في نتائ الحالة نقول عنها حقيقية إذا كانت

   .التي تثار لها معنى مقارنة بالعناصر المكونة لها
الفاعلين الذين يشكلون أنظمة من الحالة في النظرية السيميوسياقية توجد من طرف و ألجل 

  .خالل اتصالهم بمعنى رهانات، قصد، اهتمامات، التي تحدد و توضح األشياء للرؤية
ألنفسهم انطالقا من ناصر البنائية للحالة هم الفاعلون الذين يشكلون الحالة أي أن الع

، هذا يعود إذن إلى المرتبطة بعناصر مهمة حسب وجهة نظرهم) الدالالت(  المعاني
  .**التفاعالت الرمزية و ،*إسهامات الفينومينولوجيا

  
  

                                                 
1  Allex Mucchielli, la nouvelle communication, Armand-Colin , paris, 2000, p. p . 145, 146 

�&� #4 ا�&�5	� ا�'$�+� ا��ا�* ا�Dي +1	E 6&� وا�Dي +-�ك �	&� ا��A���ت #�	&�، @��?�اھ� ا�0	�+�
	�   ا�?�ھ�ا=	�: 	�ا�0	&�#	&���9*=
ھ� #& L �'�� �'-1'	7 9�ء H6 ا�0	�G'ف اد#��� ھ��ل، + -� . وا�I	��و+�، @�� أ� � =�&� ا��ا�* ا�&�G0 ا�Dي +�ر@H ا��G�ن �6ا�A ا�%��ر

  ".  @7 و�� ھ� و�� 6%�ء #� " N 4#/ل H-��8# ا�% 	�ة .و�9ھ� اM!	�ء�6را� #�ھ	� 
ھ� أن �'O ا��0د أن : = -� 6��-0��7 ا��#�ي ا��-%7I ��� ا�'$� و ا������، و  ا���ر ا�Dھ&	� ا-&�دا إ�O 85	�8: ا�-0��/ت ا��#�+� **

���ن�9رج ھ��6ت #	�، ھ��6ت R��-G+ :�'6 أدوار ا�NQ+4، #4 أھ� روادھ��T 4		0+ا ،�#.'  
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ية والفاعلون من خالل إنجازهم فالحالة تكون حاملة إلشكالية أو العديد من اإلشكاليات الرئيس

لبعض األعمال يحاولون إيجاد حل لهذه المشاكل، ويكون االتصال واحد من الوسائل 
   .األساسية لهذا الفعل

ن، تحديد العناصر الثقافية للفاعليكما يمكننا تحديد الحالة عن طريق التأطير أو من خالل 
يكون له عدة معاني مرتبطة بالفاعل فاتصال الفاعل هو في حد ذاته فعل يحدث في الحالة 

     1.نفسه وبعناصر مختلفة للحالة
 

  _ la communication généralisée_ : االتصال المعمم_ 

في إطار المالحظة لظواهر االتصال، نجد أن االتصال هو إنتاج إنساني يمكن من خالله 
جتماعي سواء كان إيجاد المعنى في الحالة فاالتصال هو كل تعبير نابع من الفاعل اال

للفاعلين المعنيين، هذه و يكون قادر على فهم المعنى في سياق مالئم مقروء أو مرئي 
  .التعابير تكون عبارة عن فقرات اتصالية متقطعة

الكالم، اللفظ، شبه اللفظ، لغة التبادل " فاالتصال له عدة معاني أكثر من معناه االعتيادي 
   فاعلين االجتماعيين، كل ما هو اتصالي، كل ما يفعل على المستوى الذاتي، سلوكيات ال

  .هو حامل للمعنى" و كل ما يقال و يكتب  ...و يقال
كل ما ال يفعل، ال يقال، ال يكتب، أي ما هو غير اتصالي يعتبر إذا تمكنا من قراءة 

  .السياق المالئم لقراءتها إيجادالعالمة و 
يه على أنه ظاهرة تنبع الذاتي بل يجب التفكير فاالتصال ليس ظاهرة للتفكير على المستوى 

 2.اجتماعيين للحالة هائية من فاعلينمختلفة نمن تعابير 
دون فهم السياق و المعنى، باعتبار أن المعنى مرتبط " فقرة االتصال " كما ال يمكننا تعريف 

  3 .بالسياق و العمل على السياقات يقود إلى تحوالت في معنى االتصال للظاهرة
  

  :الفاعلين في االتصال_ 

                                                 
1 Ibid, p. p. 145-148  
2 Ibid, p. p. 148, 149 
3 Ibid, p. 168  
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وتشمل . يعني هذا الجو العام المتمثل في المحيط النفسي والمادي الذي يحدث فيه االتصال

والعالقات بين المتصلين وكذلك خصائص المكان مثل .البيئة المواقف والمشاعر والتصورات
على طبيعة  سعته، وألوانه ، وترتيبه، ودرجة الحرارة،وال شك في أن بيئة االتصال تؤثر

االتصال ومدى جودته،فمثال يحتاج إلقاء درس علمي إلى بيئة هادئة،مناسبة وليس إلى بيئة 
  .صاخبة مزعجة

هو  ، هلهل اتصالنا باآلخرين رسمي أو عادي( كما أن السياق الذي يتم فيه االتصال 
. فعليتطلب منا تحديد ما نقول وما ن) الخ .... في مجموعة صغيرة أو كبيرةثنائي أو 

. وهكذا... فالحديث مع الوالدين يختلف عن الحديث واالتصال مع الزمالء أو مع الغرباء 
 :بمعنى آخر نستطيع أن نقسم بيئة االتصال إلى قسمين

وتشتمل على خصائص المكان مثل سعته وألوانه وترتيبه ودرجة الحرارة : مظاهر مادية_ أ
  .فيه، واألصوات

ى المواقف والمشاعر والتصورات والعالقات بين وتشتمل عل: معنوية مظاهر _ ب
 1.المتصلين

  

  _ Méthode de l’hypertexte_    :نموذج النص الفائق_ 
يحدد  –المعلوماتي  –، ولكن سندها "نصوص"هو وثيقة مؤلفة من : تعريف النص الفائق_ 

لوثائق عددا من الخصائص التي تمنحها وضعا اعتباريا خاصا بالمقارنة مع باقي أنواع ا
وهكذا ،في حين يتألف النص المكتوب في سند ورقي من سلسلة خطية متتابعة من . النصية

الفقرات، ال تكون وحدات المعلومات المشكلة للنص التشعبي مترابطة بالضرورة فيما بينها 
بشكل أدق،يتألف من وحدات .بشكل خطي، ولكن يمكنها أن تترابط مثال،في شكل شبكة

كلمات أو صفحات أو صورا أو " شبيهها بفقرات ،ولكنها قد تكون يمكن ت –معلومات 
رسومات أو أجزاء رسومات أو مقاطع صوتية أو وثائق مركبة يمكن أن تكون هي نفسها 

  مترابطة فيما بينها بعدد كبير من الوصالت لذلك فقراءة  -) بيير ليفي " ( نصوصا تشعبية

                                                 
1 Alex Mucchielli.  Jean Antoine Corbalan, Valérie Fernendez ,  Théorie des processus de la communication. 
Armand Colin. Paris.  P. 15 
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كنها أن مالحال في النص الورقي، ولكن يالنص التشعبي ال تتحقق بشكل خطي، كما هو 

  .تتم بالعديد من الطرق الممكنة
 ، أي كل ماإيصالهاالتعاليق هي كل ما تعدى المعلومة المراد "  Alex Muchielli" يقول 
      التعاليق تساهم في توضيح ( عبارة عن تعاليق إضافة إلى كل ما هو صورة تبقى 

 1).المعلومة 
  

  _ méthode de l’hypertexte_ : )الفائق ( التشعبي  مخطط نموذج النص_ 

  

  
  

  :منهجية تطبيق المقاربة السيميوسياقية_ 

والتي سنحاول من خاللها "  Alex Muccheilli"نميز في تطبيق المقاربة السيميوسياقة ل
  :في  والمتمثلتين لرسائل، مرحلتينلالصريحة والمعنى الضمني  استنباط الدالالت

  :استخراج التعاليق باستخدام منهجية النص الفائق_ 1

                                                 
1 Ibid , p. 15 
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ترتكز في بناءها على مفهوم واحد وهو "  Alex Muchielli"إن المقاربة السيميوسياقية ل

لها توصيلها للمتلقي بأي   واحدة يريد الفاعلون المنتجوناتصالية المتمثل في وجود رسالة 
 ه وتجعله محل اهتمام دراساتها،هذه المقاربة لتؤكد علي جاءتطريقة ، هذه األخيرة هي ما

هو بمثابة ) لعملية االتصالية ا هدف( المحددة  تعتبر كل ما زاد عن الرسالة االتصالية فهي
بشكل أو بآخر في إيصال المعنى العام للرسالة وتوضيحه، سواء كان ذلك  تعليق يساهم

  .حتى لحظات الصمتحوارا، تسارع الصور، صوت الموسيقى، أو 
في تطبيقها كمرحلة أولى "  Alex Muchielli "ولذلك تتطلب المقاربة السيميوسياقية ل 

فصل الرسالة اإلعالمية وتحديدها عن مجموعة التعاليق، هذه األخيرة هي التي نقوم بتحليلها 
  .وفق السياقات كمرحلة ثانية

  :تأويل الرسالة وفق السياقات السبعة_ 1
 Alex Muchielli" لكشف عن المعنى عبر السياق، فالمقاربة السيميوسياقية ل ونقصد به ا

وفق السياقات  األولى في المرحلة استخراجهاتعمل على تحليل جميع التعليقات التي تم " 
يمكن وجود كل السياقات في رسالة  السبعة المحددة في المفاهيم النظرية لهذه المقاربة، إذ ال

تهتم ببناء المعنى من قبل "  Alex Muchielli" مقاربة السيميوسياقية ل إعالمية واحدة، فال
       1.الفاعلة في الرسالة اإلعالميةالجهات 

 :ميشيليحسب المقاربة السيميوسياقية أللكس )  07( السياقات السبع  _ 2

 لكل حالة اتصالية، وأي تحليل ظاهراتي يمكنه التحقق فالباحثون فيالسياقات هي أبعاد 
  .االتصال، بينوا أهمية الفضاء والوساطة لهذا البعد في تأثيرهم على االتصال وعالماته

وأعماله تحدثت عن أعمال أهمية Birdwhistel أيضا البحوث األنثروبولوجية مرورا ب
   2.االتصال للحواس العامة

  Le contexte spatial: السياق المكاني_ 

 
    

                                                 
1 Alex Muchielli. Douze cas et exercice sur la communication , OP. Cit, p . p 72- 74 
2 Alex Muchielli. Jean Antoine Corbalan, Valérie Fernendez théorie des processus de la communication . OP. Cit 
.p20. 
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عمومي الذي نتواجد به أثناء إنتاج أو تمرير الرسالة و يقصد به أن للمكان أو الفضاء ال

  اإلعالمية أثر في تغيير معناها و إعطاءها دالالت مختلفة و تأويالت متعددة، فإلقاء 
خطاب موجه للجماهير بداخل أستوديو تلفزيوني يختلف عن إلقاءه من مكتب إداري أو في 

األمر بالنسبة للديكور و األشياء التي  الساحات العامة، فلكل مكان داللته الخاصة به، كذلك
تتواجد فيه، فاالجتماعات المنعقدة في طاوالت مستطيلة تختلف عن تلك التي تكون طاوالتها 

  .مستديرة، و بالتالي تؤثر على سيرورة العملية االتصالية بشكل أو بآخر
  _ Le contexte temporel_ : السياق الزماني _

و بثها  إلنتاجهارسالة إعالمية معينة لها زمن محدد  إيصال كل عملية اتصالية تهدف إلى
من أجل رصد أكبر تأثير ممكن لها، ألنها لو قدمت أو أجلت بقليل عن زمنها المحدد لفقدت 
أثرها و أصبحت غير قابلة لالستهالك و التفاعل مع مضمونها، و لربما تغير معناها كلية 

تجت فيه، و لذلك فاإلعالميين يقولون بأن ألنها أخرجت عن سياقها الزماني الذي أن
  .المعلومة الناقصة في وقتها خير من المعلومة الكاملة المتأخرة عن زمن حدوثها

 Le contexte culturelle de référence_ : السياق الثقافي المرجعي للقيم _

aux normes _  

ثقافات يمتلكونه من  إن ما يتميز به األفراد عبر أصقاع العالم عن بعضهم البعض هو ما
متنوعة، يحاول كل واحد أن يتمسك بها قدر اإلمكان، فتصبح من الركائز التي يمتنع 
الفاعلون في العملية االتصالية عن التفصيل فيها أو التقليل من شأنها، فلكل واحد مرجعيته 

يره للرسالة الثقافية الخاصة به التي نشأ عليها يحاول دائما تجسيدها بأكبر قدر ممكن في تمر 
  .اإلعالمية

  _ Le contexte relationnel social immédiat_ : السياق العالقاتي الظرفي _

و يقصد به أن الفاعلين في العملية االتصالية يقومون ببناء عالقات مؤقتة أثناء تقمصهم 
لألدوار في تمرير الرسالة االتصالية، بهدف كسب ثقة الطرف اآلخر مما يسهل تحقيق 

العملية االتصالية و عدم تلقي معارضة شديدة لذلك، أو أنه يمكن تجسيد أدوار مفتعلة هدف 
  1.و غير حقيقية من أجل توضيح مضمون الرسالة فقط

                                                 
1 Ibid. p. 20 
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 Le contexte expressif des identités_ :السياق التعبيري لهويات الفاعلين_ 

des acteurs _  
مثابة الممثل عنه و كأنه يلخص ما يحتويه فهو بيعتبر الفرد نتاج المجتمع الذي نشأ فيه، 

من تعدد األفكار و المعتقدات حتى و إن بدا ذلك صعبا ألن األفراد مختلفون عن بعضهم، 
و لكن الفاعلين في العملية االتصالية هم الذين يمثلون مجتمعهم في تلك اللحظة، لذلك 

ال عندما نشاهد مؤتمرا دوليا فمث. يحاول كل واحد منهم االلتزام بما يعبر حقيقة عن مجتمعه
حول حوار األديان و نرى فيه أحد المتدخلين في المؤتمر يلقي بكلمته و قد وضع على رقبته 

  .الصليب فإننا ندرك يقينا أنه مسيحي دون تردد ألن هويته تعبر عنه
  -Le contexte physique, sensoriel_ : السياق الحسي المادي _

البصر، الشم، اللمس، السمع، القول، : وعة أعضائه الحسيةالفاعل يتواصل بواسطة مجم
ففي كل فعل من أفعال االتصال فإنه يجد نفسه في عالم مادي وحسي يساهم في معنى 

  .التبادل االتصالي
 le contexte des positions_ : سياق التموضع المتبادل للفاعلين_ 

respectives des acteurs _  
 سياق هو أن الحياة التي نعيشها والوظائف التي نؤديها خاللها ماإن المقصد العام لهذا ال

هي إال بمثابة خشبة مسرح كبيرة يتقمص فيها كل واحد منا دوره المنوط به لتلك الفترة 
الزمنية المحددة، أو بمعنى آخر أن الفاعلين في العملية االتصالية يتبادلون األدوار فيما 

كان محترم بجعله يتحكم في زمام سير الرسالة بينهم، لذلك يحاول كل شخص أخذ م
  1.اإلعالمية بحكم الدور الذي خول له أثناء هذه العملية

  

                                                 
1 Ibid , p. 21 
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  :الصحفية تحليل الصور_ 

  .6766العدد  2012جويليه  5بجريدة الخبر ليوم  األولى تحليل الصورة _

  
  

  :تطبيق مراحل اإلقناع حسب مدرسة يال_ 1

  : مرحلة العرض_ 1

نشرت الصورة الصحفية األولى من عينة الدراسة في الصفحة األولى لجريدة الخبر اليومية 
  .6766، العدد 2012جويلية  05الجزائرية ليوم 

  :مرحلة االنتباه_ 2

جاءت الصورة باأللوان بمساحة كبيرة في الصفحة األولى لجريدة الخبر، مركبة من ثالثة 
. شارع من شوارع الجزائر العاصمة و هي مزينة باألعالم الوطنيةصور كل صورة تظهر 

  .كما جاءت العناوين أعلى الصورة بأحجام مختلفة لشد انتباه القارئ
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  :مرحلة الفهم_ 3

لغة العناوين مفهومة، واضحة جسدت مضمون الصورة هذا ما قرب القارئ لمعنى الرسالة 
كرى الخمسينية  في مدن و شوارع الجزائر بدء االنطالق الرسمي لالحتفال بذ: المتمثلة في

  .من سيدي فرج
  :مرحلة التقبل_ 4

  .الصورة إخبارية تصف الحدث كما هو في الواقع هذا ما يجعل القارئ يتقبلها
  :مرحلة التأكيد_ 5

جريدة الخبر أعطت األهمية للصورة الصحفية من خالل نشرها في الصفحة األولى بمساحة 
، و بما أن الجريدة يومية تنشر كل يوم على صفحاتها أخبار 2012ية جويل 05كبيرة، يوم 

   03كما جاءت الصورة مرفقة بمقال تحليلي في الصفحة رقم . جديدة  فإن أثر الرسالة ظرفي
  .لتسهيل الفهم واإلقناع

  :مرحلة الفعل و التطبيق_ 6

كون .ئ بالرسالةفإن هذا يبين اقتناع القار )  463. 461( عدد السحب للنسخ وصل إلى 
جريدة الخبر ذات مصداقية وسباقة في نشر األحداث،فمقروئيتها عالية نسبيا مقارنة مع 

  .الجرائد الوطنية األخرى
  
  :التحليل السيميوسياقي_ 2

من أجل تطبيق المقاربة السيميوسياقية، يجب توفر الشروط الثالث األساسية و المتمثلة _ 
  :في

  :االتصال المعمم_ أ
تتضمن حدث متمثل في االحتفال  2012جويلية  5بجريدة الخبر ليوم األولى الصورة 

 2012جويلية  4بالخمسينية، و هو حدث له بداية و نهاية، إذ بدأ في منتصف ليلة 
بالعاصمة تحديدا بسيدي فرج كانطالقة لالحتفال بالخمسينية، و هذا ما تجسد في الصورة، 

و ذلك تحت إطار برنامج . 2013جويلية  5لى غاية لكن االستمرار في االحتفاالت يبقى إ
  .مسطر
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  :الحالة_ ب

آلنية الحدث و أهميته، و باأللوان مالئمة للحدث جاءت الصورة في الصفحة األولى، و هذا 
  .المتمثل في االحتفاالت و لجذب انتباه القارئ

  .ام مختلفةكما جاءت العناوين أعلى الصورة بألوان متعددة على خلفيات مناسبة، بأحج
تتضمن أعالها على اليسار صورتين صغيرتين هذه الصور كما نالحظ وجود صورة كبيرة 

و تبين لنا الحركية . في مجموعها تبرز لنا مختلف و مدن الجزائر المزينة باألعالم الوطنية
  .التي تشهدها هذه المدن

  :الفاعلين_ ج

ود يوسف مكان تواجد ماي، شارع زيغ ساحة أولسيدي فرج، ( المواطنين، األعالم، األماكن 
  ) رياض الفتح ،البرلمان مبنى

  :منهجية تطبيق النص الفائق_ 1
  .فصل الرسالة عن التعاليقهي عملية 

   .االنطالق  الرسمي لالحتفال بالخمسينية من سيدي فرج: الرسالة_ 1
  و تتمثل في : التعاليق_ 2

بوتفليقة أعطى إشارة :" ببنط متوسطالعنوان األول جاء باألبيض على خلفية سوداء، _ 
  ."انطالق االحتفاالت الرسمية بسيدي فرج 

الجزائر باألبيض و األحمر :" العنوان الثاني جاء باألسود على خلفية بيضاء بالبنط الكبير_ 
  ."و األخضر في خمسينية االستقالل 

السلطة تطوي :" طالعنوان الثالث جاء باألحمر داخل إطار الصورة في األعلى ببنط متوس_ 
   ."صفحة االعتذار و تريد عالقات جديدة مع فرنسا 
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و مدن و قرى شوارع :" و أسفل الصورة على الجهة اليمنى عنوان مكتوب ببنط صغير_ 

سم ملتقط اليسار إ، و على "الجزائر تزينت بالعلم الوطني في ذكرى خمسينية االستقالل 
  ."بالل بن سالم: " فية بيضاءالصورة باألسود ببنط صغير على خل

 شارع زيغود يوسف مكان تواجد مبنى البرلمان أين يوجد مبنىصورة كبيرة لشارع _ 
  .البرلمان

  .صورة صغيرة لمدينة سيدي فرج_ 
   .صورة صغيرة لساحة أول ماي_ 
تواجد األعالم بكثرة في شوارع المدن، على حافة الطرق، على المباني، على أعمدة _ 

  .الكهرباء
   .مقام الشهيد بمكان مرتفع_ 
منهم الراجلين، راكبي السيارات، و هناك من : في وضعيات مختلفة) مواطنين ( أفراد _ 

  .عند العلم يقف
مبنى مقر البرلمان، عمارات في ساحة أول  قرب سواء في سيدي فرج،: المباني المتواجدة_ 

  .ماي، سيارات
  :السياقات استخراج_ 2

 identitaires Contexte: لهويات الفاعلين السياق التعبيري_ 

التي   المنتشرةالتوظيف المكثف لألعالم يتجسد السياق التعبيري لهويات الفاعلين في 
تدل على   Historicité du lieu األماكن و تاريخانية الصور في مجملها،تظهرها 
ل المستعمر، أي أنه سيدي فرج هو المكان الذي رسا به أسطو ، ئرو االنتماء للجزا الوطنية،

لما شهدته  ساحة أول ماي لها خصوصية تاريخانية يمثل أول منطقة جزائرية مستعمرة،  و
و شارع زيغود يوسف مكان تواجد مبنى  .من عديد االحتجاجات المنددة باالستعمار والظلم

  .رمز من رموز السيادة الجزائريةالذي يمثل  ،البرلمان
ل رمز لبطوالت و أمجاد الجزائر اجد برياض الفتح ، و هو يمثإضافة إلى مقام الشهيد المتو 
  الجزائر باألبيض و األحمر و األخضر في خمسينية  ":باإلضافة إلى العنوان الثاني
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عالم في رع و مدن وقرى الجزائر مزينة باألشوا ":و العنوان أسفل الصورة." االستقالل

بثوابت الشخصية رموز تحيلنا إلى التمسك و كل هذه الدالالت و ال ." خمسينية االستقالل
  .و االنتماء لوطنية و الهوية

نظرا  و األولى للعينة التي تم تحليلها، رةو يعتبر هذا السياق أهم سياق موظف في الصو 
استخلصناه من الصور في  "السياق المكاني " للحدث المتناول وظف لألبعاد الوطنية 

، "ة أعطى إشارة انطالق االحتفاالت الرسمية بسيدي فرج بوتفليق: " مجملها و العنوان األول
  شوارع و مدن و قرى الجزائر مزينة باألعالم في خمسينية :" العنوان أسفل الصورة

طالق سيدي فرج مكان ان: التاريخانية أماكن لها داللتها الرمزية التي تظهر "االستقالل 
 ،غود يوسف مكان تواجد مبنى البرلمانشارع زي ، ساحة أول ماي، رياض الفتح ،االحتفاالت

 .لجزائر العاصمةمدن و شوارع ا هي
   بجريدة الخبر،  page de vitrineفي الصفحة األولى باإلضافة إلى أن الصورة نشرت 

  .و هذا ما يدل على األهمية التي أولتها جريدة الخبر لالحتفالية و التي أخذت مساحة كبيرة
 :من خالل " السياق الزماني " تجسد و

   .يوم نشر الصورة في الجريدة 2012جويلية  5: الزمن اإلعالمي_ 
  .2012جويلية  04قت انطالق االحتفاالت رسميا منتصف ليلة و  : الزمن الحقيقي_ 
و يحولنا السياق المكاني الذي يظهر شوارع و مدن الجزائر و هي مزينة باألعالم إلى  

  .)امل و الذي يدوم مدة عام ك( الزمن الحاضر
      ول جاء ذكر بوتفليقة دون ذكر لفظفي العنوان األ تجسد"  اآلني السياق العالقاتي" و 
التي تتبناها جريدة الخبر  ختالفيبين لنا عالقة اال و بنبط متوسط، و هذا ما" الرئيس" 

  .للنظام و قراراته
  .الحترام المتبادلالمرور داللة على عالقة ا إشاراتو احترام  للراجلين،توقف السيارات 

و التميز بروح التسامح، الحوار، و التعاون مع الطرف الذي كان فيما مضى مستعمرا 
ألراضيه و هذا يحيلنا إلى تبادل في األدوار ، فبعدما كانت فرنسا تمثل العدو بالنسبة 

ظهر ألجدادنا هي اليوم الشريك األول في عالقاتنا و تعامالتنا في جميع الميادين و هذا ما 
  ." السلطة تطوي صفحة االعتذار، و تريد عالقات جديدة مع فرنسا" :في العنوان الثالث
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 األخضرو  األحمرو  باألبيضو يظهر في العنوان الجزائر  " السياق المادي الحسي " أما

 القارئcontexte sensoriel visuel     في خمسينية االستقالل بالنبط الكبير لجذب عين
لى الخلفية بيضاء التي ، عو رسمية هذه االحتفاالت أهميةكداللة على  سودباألكما جاء 
  .المنظم لهذه التظاهرةطير توحي بالتأ
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  :مخطط المعني المفترض عند الفاعلين من خالل السياقات

  السياق المكاني                                     السياق الزماني      
  
  

    
                               

    السياق التعبيري لهويات الفاعلين                            
  

    

     

      
  

  

      السياق العالقاتي الظرفي                             السياق الحسي المادي
  

    

  
    

  
  

  
  

       الـــمعــنى                              

  

  ية االستقالل تبدأ من نفس المكان الذي دخل منه المستعمراحتفاالت خمسين

  كثرة األعالم _ 
  تاريخية األماكن_ 
  المعالم العمرانية_ 

  مقام الشهيد _ 
  مقر البرلمان _ 

  

  الصفحة األولى _ 
  صورة الشوارع _ 
 العنوان األول _ 

 الزمن اإلعالمي_ 
  ) 2012جويلية  5(

 الزمن الحقيقي _ 
  ) 2012جويلية  4(

(   ضر الحا_ 
  )سنة  50مرور

  عالقة احترام _ 
جريدة ( عالقة معارضة _ 

  )الخبر و السلطة 
جيل : عداوة( تبادل األدوار_ 

صداقة، . الثورة و فرنسا
بين جيل االستقالل و : تعاون

 )فرنسا  

  الصفحة األولى _
  العنوان األول  
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 :6767العدد  2012جويلية  06بجريدة الخبر ليوم  الثانية صورةالتحليل  _

 

 
 

  :تطبيق مراحل اإلقناع حسب مدرسة يال_ 1

  :مرحلة العرض_ 
منشات لها عالقة بحدث  6767، العدد 2012جويلية  06نشرت جريدة الخبر ليوم 

  .االحتفال بذكرى الخمسينية بدون صورة
  :مرحلة االنتباه_ 2

المنشات جاءت بدون صورة، هذا لترك غموض في ذهن القارئ بدفعه لقراءة باقي تفاصيل 
ءت بأحجام باإلضافة إلى أن العناوين جا. المقال في الصفحة المشار إليها في المنشات

باللون األسود على خلفية بيضاء، و استخدام األرقام  ،)المتوسط  و بالبنط العريض( مختلفة 
  .لشد انتباه القارئ

  :مرحلة الفهم_ 3

: عبارات و ألفاظ المنشات جاءت مفهومة ساهمت في توضيح مضمون الرسالة المتمثل في
  .الترقيات المختلفة التي قام بها الرئيس في السلك العسكري بمناسبة االحتفال بالخمسينية

  :مرحلة التقبل_ 4
  .نقلت المنشات خبر واقعي هذا ما يجعل القارئ يتقبلها

  :مرحلة التأكيد_ 5
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جريدة الخبر أعطت األهمية للمنشات من خالل نشرها في الصفحة األولى بمساحة كبيرة، 

، و بما أن الجريدة يومية تنشر كل يوم على صفحاتها أخبار جديدة  2012جويلية  06يوم 
   03كما جاءت الصورة مرفقة بمقال تحليلي في الصفحة رقم . سالة ظرفيفإن أثر الر 

  .لتسهيل الفهم واإلقناع
  :مرحلة الفعل_ 6

فإن هذا . ع القارئ بالرسالةما هذا يبين اقتنا)  371.393( عدد السحب للنسخ وصل إلى 
 حداث،كون جريدة الخبر ذات مصداقية وسباقة في نشر األ.اقتناع القارئ بالرسالة يبين

  . فمقروئيتها عالية نسبيا مقارنة مع الجرائد الوطنية األخرى

  

  :التحليل السيميوسياقي_ 2

  : االتصال المعمم _أ

عنوان له عالقة باالحتفالية نشرت في صفحتها األولى  2012جويلية  06جريدة الخبر ليوم 
اميين في إشراف رئيس الجمهورية على ترقية ضباط سدون صورة، و المتمثل في حدث 

السلك العسكري إلى رتب متنوعة و ذلك بمناسبة الذكرى الخمسين السترجاع السيادة 
  . الوطنية

  :الحالة_ ب

جاءت العناوين في الصفحة األولى على مساحة كبيرة كمانشيت في الجريدة و ذلك آلنية _ 
  .الحدث

  .جاءت مكتوبة باألسود على خلفية بيضاء لجذب انتباه القارئ_ 
  .العناوين أعلى الصفحة جاءت_ 
  .عنوان في األعلى، يليه عنوان ثاني، ثم أسفلهم شرح موجز للحدث_ 
   :الفاعلين_ ج
  الرئيس بوتفليقة_ 
  العقيد، العميد، اللواء: الرتب التالية_ 
  حدث الخمسينية_ 
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  :منهجية تطبيق النص الفائق_ 1
   .في احتفالية الخمسينيةترقيات في السلك العسكري تحت إشراف الرئيس : الرسالة_ 1
  :التعاليق_ 2

عقيدا رتبة عميد في احتفالية ذكرى  31قلد : " العنوان األول، جاء بالبنط المتوسط_ 
 ."االستقالل 

  ."يرقي عشر عمداء إلى رتبة لواء  بوتفليقة:" العنوان الثاني، جاء بالبنط الكبير_ 
لجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته أشرف رئيس ا:" جاء بالبنط المتوسط, الشرح الموجز_ 

 القائد األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على ترقية عشرة عمداء إلى رتبة لواء، 
و تنوعت الترقيات إلى رتب لواء بين . بينهم امرأة واحدة من عقيدا إلى رتبة عميد 31و 

و كل هذه  ".تعالم و األمنو القضاء العسكري و االس اإلدارةمصالح الصحة العسكرية و 
  .العناوين جاءت باألسود على خلفية بيضاء

  :استخراج السياقات_ 2

 يعتبر Contexte des positionnement  :سياق التموضع المتبادل للفاعلين _ 

رئيس الجمهورية بصفته : " يتجسد من خالل التعبير التالي ،المنشاتأهم سياق موظف في 
  .كداللة على أنه القائد األعلى للبالد"  لمسلحة، وزير الدفاع الوطنيالقائد األعلى للقوات ا

كداللة على المكانة التي أصبحت تحظى بها المرأة " من بينهم امرأة " إضافة إلى عبارة _ 
عاما من  50الجزائرية بدخولها إلى جميع الميادين العملية بما فيها الميدان العسكري بعد 

  .االستقالل
السياق " هذا ما يجسد  وين في الصفحة األولى بجريدة الخبر بمساحة كبيرةجاءت العنا_ 

  ."المكاني 
: ، أما الزمن الحقيقي2012جويلية  06: الزمن اإلعالمي :تمثل في"  السياق الزماني " أما
  .2012جويلية  05

من خالل العناوين، خاصة العنوان الثاني الذي جاء  :" اق المادي الحسييالس" يظهر 
، عشرة، امرأة واحدة، كداللة على وجود 31: األعداد. البنط الكبير لجذب عين القارئب

  سنة من  50كوادر معتبرة و إطارات في السلك العسكري الذي تهتم به الدولة بعد مرور 
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االستقالل، ألنه امتداد لجيش التحرير الوطني الذي جاء باالستقالل في الماضي، و حاليا 

  .ل من أجل أمن و سالمة البالدالجيش الوطني يعم
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  :مخطط المعنى المفترض عند الفاعلين من خالل السياقات

  للفاعلين  سياق التموضع المتبادل       السياق المكاني                         

  
    

  
  
  
  
  
  
       السياق الزماني                                             

  السياق المادي الحسي                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  

                               

   المعنى                                 

ترقية الرئيس بوتفليقة ضباط ساميين في السلك العسكري بمناسبة الذكرى الخمسين 

  .السترجاع السيادة الوطنية

  

الصفحة األولى بجريدة _ 
 .الخبر 

الرئيس بوتفليقة القائد األعلى _ 
فاع للقوات المسلحة وزير الد

  الوطني
  من بينهم امرأة: عبارة_ 

سنة  50الرجل بعد / المرأة_ 
  من االستقالل 

  الصفحة األولى _ 
حجم العناوين خاصة _ 

  العنوان الثاني
 10عقيد،  31: األعداد_ 

 عمداء، امرأة واحدة

 6( الزمن اإلعالمي _ 
  )  2012جويلية 

 5( الزمن الحقيقي _ 
 )  2012جويلية 
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 :3707العدد  2012جويلية  06تحليل الصورة الثالثة بجريدة الشروق ليوم 

 
 

 

 

  :تطبيق مراحل اإلقناع حسب مدرسة يال_ 1

  :مرحلة العرض_ 

الثالثة من عينة الدراسة في الصفحة األولى لجريدة الشروق اليومية  شرت الصورة الصحفيةن
  .3707، العدد 2012جويلية  06الجزائرية ليوم 

  :مرحلة االنتباه_ 2

جاءت الصورة باأللوان بمساحة كبيرة في الصفحة األولى لجريدة الشروق، مركبة من 
، أما الصورة "أبطال القدر " شاهد ملحمة صورتين، الصورة الكبيرة تظهر مشهد من م

كما جاءت العناوين أعلى . "عبد الحليم كركال " م اللبناني الصغيرة تظهر الرئيس مع المصم
  .الصورة بأحجام و ألوان مختلفة على خلفيات مناسبة لشد انتباه القارئ
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  :مرحلة الفهم_ 3

ا قرب القارئ لمعنى الرسالة لغة العناوين مفهومة، واضحة جسدت مضمون الصورة هذا م
للمصمم اللبناني عبد الحليم كركال رحلة إلى ماضي " أبطال القدر" ملحمة : المتمثل في

  .الجزائر
  :مرحلة التقبل_ 4

  .لهاالصورة إخبارية تصف الحدث كما هو في الواقع هذا ما يجعل القارئ يتقب
  :مرحلة التأكيد_ 5

صحفية من خالل نشرها في الصفحة األولى جريدة الشروق أعطت األهمية للصورة ال
، و بما أن الجريدة يومية تنشر كل يوم على 2012جويلية  06بمساحة كبيرة، يوم 

  .صفحاتها أخبار جديدة  فإن أثر الرسالة ظرفي
  :مرحلة الفعل و التطبيق_ 6

هذا فإن . فإن هذا يبين اقتناع القارئ بالرسالة)  421.965( عدد السحب للنسخ وصل إلى 
كون جريدة الشروق ذات مصداقية وسباقة في نشر األحداث، .يبين اقتناع القارئ بالرسالة

  .فمقروئيتها عالية ألنها الجريدة األولى من حيث عدد السحب على المستوى الوطني

  

  :التحليل السيميوسياقي_ 2

  :االتصال المعمم_ أ
المقامة بمناسبة " ل القدر أبطا" الصورة الثالثة عبارة عن مشهد مأخوذ من ملحمة _ 

" عبد الحليم كركال " ، و التي روى من خاللها 2012جويلية  05االحتفال بالخمسينية ليلة 
تاريخ الجزائر منذ وطأة االستعمار أراضيها إلى غاية المصالحة الوطنية، معرجا على 

  .محطات كل رئيس من الرؤساء المتعاقبين على الحكم في الجزائر
  :الحالة_ ب
جاءت الصورة في الصفحة األولى و هذا مواكبة لتغطية هذه الملحمة، باأللوان مالئمة _ 

  .لالحتفاالت المسطرة لذكرى الخمسينية و بالتالي جذب انتباه القارئ
  .كما جاءت العناوين أعلى الصورة بألوان متعددة على خلفيات مناسبة، بأحجام مختلفة_ 
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صغيرة على الجهة اليسرى في األسفل، و هاتين صورة ل حاملة نالحظ وجود صورة كبيرة_ 

من طرف " عبد العزيز بوتفليقة " الصورتين تبينان مشهد نهاية الملحمة، و تكريم الرئيس
  " عبد الحليم كركال " الكوريغرافي 

  :الفاعلين_ ج

  .الرئيس عبد العزيز بوتفليقة_ 
  .المخرج الكوريغرافي عبد الحليم كركال_ 
  .الممثلين_ 
  .األعالم، المنصة_ 
   :منهجية تطبيق النص الفائق_ 1
  .بمناسبة الذكرى الخمسين لالستقالل ملحمة أبطال القدر تجسيد لتاريخ الجزائر: الرسالة_ 
  :التعاليق_ 
تحاكي تضحيات الجزائريين خالل ليل االستعمار " أبطال القدر " ملحمة :" العنوان األول_ 

  "الطويل 
  .لى خلفية خضراء، بالبنط المتوسطجاء باللون األبيض ع

جاء باألسود على خلفية " ليلة بيضاء و مشاهد جسدت لهيب الثورة :" العنوان الثاني_ 
  . بيضاء، بالبنط الكبير

جاء باللون األبيض في إطار صغير  "احتفال جزائري بنكهة لبنانية :" العنوان الثالث _ 
  .سطباللون األخضر داخل الصورة، و بالبنط المتو 

في الصورة الكبيرة يظهر لنا فنانين فلكلوريين بزي تقليدي جزائري يعتلون المنصة يحملون _ 
  .أعالم الراية الوطنية

أسفل المنصة يظهر جزء من فنانين آخرين بالزي التقليدي اللبناني، رافعي أيدهم إلى _ 
  .األعلى

و المخرج ع المصمم م" عبد العزيز بوتفليقة " في الصورة الصغيرة يظهر الرئيس _ 
و هو يضع وشاح للراية الوطنية على كتفيه، أيضا الرئيس " عبد الحليم كركال " الكوريغرافي 

  . يضع نفس الوشاح و يرتدي العباءة اللبنانية التي أهداها له المصمم
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على خلفية ركح المسرح تظهر صورة للشعب الجزائري و هو في مسيرة احتفاًء باالستقالل _ 
  ).جويلية  05في ( 
  

   :استخراج السياقات_ 2
   Contexte des positionnement :سياق التموضع المتبادل للفاعلين _

يعتبر أهم سياق موظف في الصورة الثالثة للعينة التي تم تحليلها، تمثل في شخصية الرئيس 
كقائد أول في الصورة الصغيرة محتال الصدارة، كتعبير على مكانته " عبد العزيز بوتفليقة " 

و خلفه مباشرة المصمم الكوريغرافي اللبناني و هو يشد على كتفه اليسرى كداللة . للبالد
على الصورة الكبيرة التي يظهر فيها . على المكانة الكبيرة التي يوليها الرئيس للمصمم

ين الفنانين الفلكلوريين الجزائريين أعلى المنصة بشكل واضح على خالف الفلكلوريين اللبناني
الذين يظهر منهم جزء صغير كداللة على إعطاء األولوية للجزائر، باعتبار االحتفاالت 

  ).احتفال جزائري بنكهة لبنانية ( و هذا ما يعبر عنه العنوان الثالث . تخص تاريخها
يدة الشروق اليومي، الصورة في الصفحة األولى بجر  من تموقع " السياق المكاني "تجسد 

  .مكان عرض الملحمة سرح الكازيف بالجزائر العاصمةم بمساحة كبيرة، 

الزمن  أما ،2012جويلية  06الجمعة : اإلعالميالزمن في  " السياق الزماني " تمثل
الحقبة الزمنية التي تناولتها الملحمة كانت منذ بداية  و .2012جويلية  05ليلة ال : الحقيقي

  ".عبد العزيز بوتفليقة " الحالي  رئيساالستعمار إلى غاية فترة المصالحة الوطنية مع ال
بشكل جلي في التوظيف المكثف لألعالم "  السياق التعبيري لهويات الفاعلين" يظهر 

  .الوطنية التي تلوح عاليا في سماء الجزائر

  .إضافة إلى شخصية الرئيس التي تمثل رمز من رموز السيادة الوطنية_ 
لهيب ( ، و العنوان الثاني )حيات الجزائريين تض( و أيضا ما يظهر في العنوان األول _ 

  ).الثورة 
إضافة إلى الخلفية التي يظهر فيها مواطنين عاشوا فترة االستقالل و هم يحملون الفتات _ 

  .كداللة على تمجيد االستقالل" تحيا الجزائر " مكتوب عليها 
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جزائري الذي يرتديه من خالل الزي التقليدي ال "السياق الثقافي المرجعي للقيم " تجسد

و الذي يعبر عن الثقافة و األصالة الجزائرية، ممزوجا بالزي التقليدي اللبناني الذي  الفنانين
  . يعبر عن ثقافة المصمم اللبناني، إضافة إلى العباءة اللبنانية

األول . القارئالتي تثير انتباه : ةمن خالل العناوين الثالث " السياق الحسي المادي" نلمس
ء باألبيض على خلفية خضراء بالبنط المتوسط، كداللة على أن الملحمة بمثابة الرحلة جا

الجزائر، و أحيت الذاكرة، مثلما أحيت تضحيات التي أخذت الحضور إلى ماضي 
  .المجاهدين روح األمل في االستقالل للشعب الجزائري

بالبنط الكبير، باللون  جاء )بيضاء و مشاهد جسدت لهيب الثورة ليلة  ( العنوان الثاني_ 
األسود على خلفية بيضاء كداللة على أن مشاهد الملحمة كانت بمثابة الشعلة التي أنارت 

   .ظلمة االستعمار محالهيب الذي المثل  2012جويلية  05ليلة 
الذي جاء داخل الصورة باألبيض على  )جزائري بنكهة لبنانية  احتفال(  العنوان الثالث_ 

      و هذا ما تجسد في الصورة، من خالل شخص المصمم اللبناني كركال خضراء،  خلفية
  .و الفلكلوريين اللبنانيين
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  :مخطط المعنى المفترض عند الفاعلين من خالل السياقات_ 

              السياق  المكاني                                    السياق التعبيري لهويات الفاعلين   
  
  
  
  

       
          السياق الزماني                                                                 

  
                                  سياق التموضع المتبادل للفاعلين      

  

    
  
  
  
  
  

    
  المرجعي للقيم الثقافي السياق                                                           

  
  
  
  

  المعنى                                                
ملحمة أبطال القدر للمصمم اللبناني عبد الحليم كركال تروي حقبة زمنية مهمة في تاريخ 

  )إلى المصالحة الوطنية  أرض الجزائر منذ وطأة االستعمار(  الجزائر

ورة شخصية صدارة ص_  
  .الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

  شخصية كركال_ 
خشبة المسرح فوقها _ 

الفنانين الجزائريين و أسفلها 
  .اللبنانيين

 العنوان الثالث_ 

العناوين الثالث و  _ 
  دالالتها

 

  الصفحة األولى _ 
مسرح الكازيف _ 

 بالجزائر العاصمة 

  الزي التقليدي الجزائري_ 
  الزي التقليدي اللبناني_ 

 العباءة اللبنانية_ 

الزمن _ 
 6اإلعالمي 

  ) 2012جويلية 
الزمن الحقيقي _ 

جويلية  5( 
2012 (  

الحقبة التاريخية _ 
التي تناولتها  

  األعالم الوطنية_ 
  شخصية الرئيس بوتفليقة_ 
  شخصية المصمم كركال_ 

 نتضحيات الجزائريي( العناوين _ 
 )لهيب الثورة 
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  :3709العدد  08/05/2012دة الشروق ليوم بجريتحليل الصورة الرابعة 

  
  :تطبيق مراحل اإلقناع حسب مدرسة يال_ 1

  :مرحلة العرض_ 

الرابعة من عينة الدراسة في الصفحة األولى لجريدة الشروق اليومية  نشرت الصورة الصحفية
  .3709، العدد 2012جويلية  08الجزائرية ليوم 

  :االنتباهمرحلة _ 2

جاءت الصورة الصحفية باأللوان بمساحة كبيرة في الصفحة األولى لجريدة الشروق، 
   ) كبيرة، متوسطة ( و أحجام متنوعة ) أعلى، أسفل، داخل الصورة ( بوضعيات مختلفة 

، باإلضافة إلى )زرقاء، حمراء ( على خلفيات مناسبة ) أبيض، أصفر ( و ألوان متعددة 
  .م لشد انتباه القارئاستخدام األرقا
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  :مرحلة الفهم_ 3

لغة العناوين جاءت بألفاظ و عبارات بسيطة لكن ذات دالالت موحية بمعنى الرسالة المتمثل 
  .الميزانية الضخمة المخصصة لالحتفاالت بذكرى خمسينية االستقالل: في
  :مرحلة التقبل_ 4

الميزانية الضخمة التي رصدت  الصورة الصحفية عالجت جانبا مهما لالحتفالية المتمثل في
  .إليه و يثير فضوله لها، هذا الجانب له من الحساسية و الواقعية ما يكفي لشد انتباه القارئ

  :مرحلة التأكيد_ 5

جريدة الشروق أعطت األهمية للصورة الصحفية من خالل نشرها في الصفحة األولى 
يومية تنشر كل يوم على ، و بما أن الجريدة 2012جويلية  08بمساحة كبيرة، يوم 

كما جاءت الصورة مرفقة بمقال تحليلي في . صفحاتها أخبار جديدة  فإن أثر الرسالة ظرفي
  .لتسهيل الفهم واإلقناع   03الصفحة رقم 

  :مرحلة الفعل و التطبيق_ 6
فإن هذا . فإن هذا يبين اقتناع القارئ بالرسالة)  524.876( عدد السحب للنسخ وصل إلى 

كون جريدة الشروق ذات مصداقية وسباقة في نشر .تناع القارئ بالرسالةيبين اق
األحداث،فمقروئيتها عالية ألنها الجريدة األولى من حيث عدد السحب على المستوى 

  .الوطني
  

  :التحليل السيميوسياقي_ 2

  communication généralisée :االتصال المعمم -أ

اليومي، تناولت الميزانية المخصصة الحتفاالت  الصورة الرابعة التي نشرت بجريدة الشروق
بدءا  ،ة كاملة حسب البرنامج المسطر لهاعلى مدار سن) آالف مليار 6 (الخمسينسة 

  .بالميزانية التي رصدت للتظاهرات على المستوى العالمي ثم على المستوى الوطني
  Situation :الحالة _ب 
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هتمام الجريدة بموضوع الميزانية جاءت باأللوان جاءت الصورة في الصفحة األولى، نظرا ال

 وهذا دائما في إطار التعبير عن االحتفاالت كما جاءت العناوين في وضعيات مختلفة،
  .وبألوان متعددة على خلفيات مناسبة، وبأحجام مختلفة

االحتفاالت الفتح المتواجد بالجزائر العاصمة ليال لحظة  رياض تظهر لنا الصورة شارع
سينية وذلك بإشعال المفرقعات، مكان تواجد مقام الشهيد الذي يبدو بشكل جلي في بالخم

  .الصورة
  les acteurs :الفاعلين في االتصال _ج

  مقام الشهيد _
  األلعاب النارية_ 
  hypertexte :منهجية تطبيق النص الفائق -1
  .نية االستقاللالميزانية الضخمة المخصصة لالحتفاالت المخلدة لذكرى خمسي: الرسالة -1
  :التعاليق -2
جاء أعلى الصورة  "لشروق ا ل مصدر حكومي مطلع يكشف حصريا" : العنوان األول -

  .باللون األبيض على خلفية زرقاء بالبنط المتوسط
جاء داخل  "آالف مليار  6احتفاالت الخمسينية كلفت خزينة الدولة :" العنوان الثاني -

  .ط الكبير باللون األصفرالصورة على الجهة اليسرى بالبن
 عنوانين فرعيين بالبنط المتوسط باللون األبيض على خلفية حمراء  كما جاء أسفل الصورة -

  "الحكومة تصرف الماليير في احتفاالت الخمسينية و تطالب الشعب بالتقشف :" على اليمين
تظاهرة في  600الجزائر اشترت القصر الذي احتضن مفاوضات ايفيان و أقامت :" واليسار 

  ."بلدا  80
  مقام الشهيد بشكل بارز -
  .ة، اإلضاءاأللعاب النارية -
  

  :استخراج السياقات _2

 sensoriel Contexte :السياق المادي الحسي -
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يعتبر أهم سياق موظف في الصورة الثالثة للعينة التي تم تحليلها، تمثل في العنوان الثاني  
، لجذب انتباه القارئ مجسدا للرسالة التي تضمنها الصورة، جاء باللون األصفر بالبنط الكبير

و هي غيرة الصحيفة النابعة عن انشغاالت الشعب الجزائري، و المتمثلة في ضخامة 
  .الميزانية الموجهة خصوصا األلعاب النارية

إضافة إلى بقية العناوين األخرى التي جاءت بطريقة تجذب انتباه القارئ، ضف إلى ذلك 
  .شهيد، و األلعاب الناريةمقام ال
الصورة في الصفحة األولى بجريدة الشروق بمساحة نشر  في "السياق المكاني  "تجسد 

  .كبيرة

  .رياض الفتح بالجزائر العاصمة_ 
  .القصر الذي احتضن اتفاقيات ايفيان_ 

 في"  السياق الزماني "تمثل 

  .يدةيوم نشر الصورة في الجر  .2012جويلية  08: الزمن اإلعالمي -

  .2012جويلية  05في ليلة : الزمن الحقيقي_ 
  .الفترة الزمنية التي انعقدت فيها اتفاقيات ايفيان_ 

من خالل مقام الشهيد الذي يمثل معلما تاريخيا " السياق التعبيري لهويات الفاعلين " تجسد 
لعنوان ويحمل قيم ، وثوابت الدفاع عن الوطنية، وأسس بناء الدولة الحديثة،إضافة إلى ا

الجزائر اشترت القصر الذي ( الفرعي الرابع  المتواجد على يسار الصورة، في األسفل
كداللة على أن الدولة الجزائرية تولي أهمية لألماكن التي كانت ) احتضن مفاوضة ايفيان 

  .لها بصمة في مسيرة النضال من أجل االستقالل
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  :ل السياقاتمخطط المعنى المفترض عند الفاعلين من خال 

  السياق المكاني  السياق التعبيري لهويات الفاعلين 

  
  
  
  
  

  
  

  السياق الزماني

  السياق الحسي المادي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعنى                                

  

  الميزانية الضخمة المخصصة للبرنامج المسطر الحتفاالت خمسينية االستقالل
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  :اسةالنتائج العامة للدر _ 

  :بالغة الصورة_ 1

محل دراستنا دور في إقناع القارئ، و ذلك ) الفوتوغرافية ( لبالغة الصورة الصحفية 
الذي نلمسه من خالل توظيف األلوان التي تعتبر عنصر من " المعنى الجمالي "  باستعمال

ل و داللتها الرمزية المالئمة للحدث المتناو ، و توضيح الصورة الصحفيةعناصر إبراز 
فاأللوان ترتبط لدى الناس بدالالت . المتمثل في االحتفاالت المخلدة لخمسينية االستقالل

سيكولوجية معينة إذ يؤكد بعض خبراء علم النفس على وظيفة االتصال بالقراء على أساس 
الرموز و اإليحاءات، فكل لون يعبر عن فكرة أو مجموعة من األفكار معتمدا على التجارب 

األحمر، األبيض، ( خصوصا استخدام ألوان العلم الوطني . لسابقة لألفرادو الخبرات ا
و ذلك في الصور الثالث ماعدا المنشات التي جاءت بدون صورة، باللون ) األخضر 

 الترقيات في السلك العسكري( األسود على خلفية بيضاء تعبيرا عن رسمية الحدث المتناول 
إضافة إلى األلوان األخرى المتمثلة في األزرق، . )بمناسبة االحتفال بذكرى الخمسينية 

األصفر في الصورة الرابعة بجريدة الشروق، فاألزرق يوحي إلى الصفاء و النقاء كداللة على 
مصدر حكومي مطلع يكشف ( مصداقية المصدر الحكومي، هذا ما جاء في العنوان األول 

 انشغاالتغيرة الجريدة النابعة عن األصفر يوحي إلى الغيرة كداللة على ). حصريا للشروق 
  ).ضخامة الميزانية الموجهة لأللعاب النارية ( الشعب 

) الشروق ( ، و الثالثة من عينة الدراسة )الخبر ( جاءت الصورتين األولى من عينة الدراسة 
محاطة بإطار ألن حدودها جاءت فاتحة، لتفادي ضياع معالم الصورتين من خالل إتحادها 

) الشروق ( الدراسة أما بالنسبة للصورة الرابعة من عينة . ضية الصفحة البيضاءمع لون أر 
أما فيما يخص المنشات جاءت غير محددة بإطار، . فهي غير محددة بإطار لقتامة أطرافها

  .و هذا راجع إلى عملية اإلخراج الفني للصحيفة
   عطتها لها الجريدتين حجم الصور الثالثة جاء مناسب من خالل المساحة المعتبرة التي أ

كما جاء شكل الصور واضحا مالئما لحجمها بالتوافق مع درجة ). الخبر و الشروق ( 
  أما المنشات ). خمسينية االستقالل : تناولها لحدث آني مهم له داللته الرمزية( أهميتها 
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أولت فجاءت بدون صورة ألنها عالجت حدثا لم يكن في صدارة اهتمام جريدة الخبر، بل 

  .األهمية لخبر آخر كان مرافق للصورة
، و الصورة الثالثة بجريدة الشروق )تضمنت ثالثة صور ( الخبر في الصورة األولى بجريدة 

من عينة الدراسة جاءت مركبة، هذا التنوع يهدف إلى إحداث األثر ) تضمنت صورتين ( 
  .الشكلي المطلوب لجذب عين القارئ

همت في تحقيق الوظيفة الجمالية للصورة، إذ أن هذه األخيرة كل هذه األساليب الفنية سا
  .و تكسر حدة و جمود المادة المطبوعة و رتابتهاتضيء جوانب الصفحة، 

أما المعنى اإليديولوجي فيعطي لها بعدا ضمنيا فهي توجه إلى المتلقي الذي ال يكتفي 
ملك من زاد ثقافي و معرفي بتسلمها فقط، بل يعيد قراءتها مرات عديدة، ذلك على ضوء ما ي

و رمزي انطالقا من مرجعيته الثقافية و االجتماعية فالصور محل دراستنا تعالج حدثا آنيا له 
ففي الصورة . داللة و رمزية لدى المجتمع الجزائري المتمثل في احتفاالت خمسينية االستقالل

بداية احتفاالت كان المعنى الضمني الذي استخلصناه هو ) بجريدة الخبر ( األولى 
الخمسينية من نفس المكان الذي دخل منه المستعمر الفرنسي و هو شاطئ سيدي فرج، 

في  .بمعنى محو الصورة السوداوية لهذا المكان و استبدالها بصور الفرحة و االحتفاالت
هو األهمية التي توليها  كان المعنى الضمني الذي استخلصناه) بجريدة الخبر ( المنشات 

للقطاع العسكري الذي هو سليل جيش التحرير الوطني الذي افتك االستقالل من  السلطة
كان المعنى الضمني الذي ) بجريدة الشروق ( أما الصورة الثالثة . المستعمر باألمس

رحلة إلى ماضي الجزائر إلبراز أهم محطاته " أبطال القدر" استخلصناه هو أن ملحمة 
كان المعنى الضمني ) بجريدة الشروق (وفي الصورة الرابعة  .التاريخية بتصميم أيادي لبنانية

الذي استخلصناه هو تسليط جريدة الشروق الضوء على موضوع الميزانية الضخمة 
  .المخصصة الحتفاالت الخمسينية النابع من انشغاالت الشعب

  :تطبيقات مدرسة يال _ 2

احدة منها خطوة هامة ضمن العملية االقناعية تمر بعدد من المراحل، بحيث تعتبر كل و 
     مرحلة العرض_ 1:إلى ستة مراحل هيالمراحل المكونة لها، وتنقسم حسب مدرسة يال 

) Exposition (2 _ مرحلة االنتباه )Attention (3 _ممرحلة الفه) Compréhension(  
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مرحلة _ Persistance (6( مرحلة التأكيد _ 5) Acceptation( مرحلة التقبل _ 4 

  )Action( ل والتطبيق الفع
في  عرضتأن الصور الثالثة والمنشات  :بالتطبيق على الصور محل الدراسة استخلصنا

الصفحة األولى من يوميتي الخبر والشروق مواكبة لحدث االحتفال بعيد االستقالل 
الخمسين، وإلثارة انتباه القارئ استخدمت أساليب فنية، إخراجية تمثلت في األلوان، تركيب 

، العناوين الدالة المرافقة للصور، المستمدة من طبيعة الموضوع )الفوتومونتاج ( صور ال
مثير لشهية القارئ، لقراءة الموضوع  والتي كانت بمثابة) االحتفال بالخمسينية ( المتناول 

يدة الخبر بدون صورة ألن الكلمات واالطالع على تفاصيله، وجاءت المنشات في جر 
الصحيفة بدون صور، لكن الصور ال تستطيع أن تبقى دون كلمات تستطيع أن تنشر في 

مما ساهم " اللغة األدبية اإلعالمية " باإلضافة إلى سهولة و وضوح لغة العناوين . تصاحبها
  .في فهم الرسالة

االحتفال ( مضمون الصور الثالثة و المنشات ذو صلة قوية و وثيقة بالحدث المتناول 
  .، ما جعل القارئ يتقبله)الستقالل بالذكرى الخمسين لعيد ا

أعطت للصور الثالثة و المنشات أهمية من خالل نشرها ) الخبر و الشروق ( الجريدتين 
  .في الصفحة األولى، بمساحة كبيرة للتأكيد عليها

نسخة  371.393من ( تحقق الفعل من خالل وصول عدد سحب النسخ إلى نسب كبيرة 
  ).نسخة  524.876إلى 

  
  :قات المستخدمةالسيا_ 
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   صور العينة                     

    السياقات السبع

  جريدة الشروق  جريدة الخبر

  4الصورة   3الصورة   المنشات  1الصورة 

  x x  x  x  السياق المكاني 

  )x  x  x  )x  السياق الزماني 

    x      السياق الثقافي المرجعي للقيم 

        x  السياق العالقاتي الظرفي 

  x    x  x  ياق التعبيري لهويات الفاعلين الس

  x  x  x  x  السياق الحسي المادي 

    x  x    سياق التموضع المتبادل للفاعلين

  

  :السياق المكاني_ 1

ي الصورة األولى من عينة الدراسة، أولت األهمية للسياق المكاني من خالل جريدة الخبر ف
  .ياض الفتحإبراز أماكن تاريخانية، سيدي فرج، ساحة أول ماي، ر 

أما المنشات جاءت بدون صورة ألنها لم تكن الحدث البارز في أجندتها عكس المنشات 
المرافقة للصورة، وهذا راجع للسياسة التحريرية للجريدة، أما جريدة الشروق في الصورة 

، هذه "أبطال القدر " األولى، أظهرت مسرح الكازيف، وهو المكان الذي عرضت فيه ملحمة 
  .جسد مشهد من الموضوع المتناول أال وهو الملحمةالصورة ت

ب النارية، وهي يوم إطالق األلعا 2012جويلية  4أظهرت مقام الشهيد ليلة : الصورة الثانية
لقطة قوية معبرة تبقى في الذاكرة ألطول فترة ممكنة، باإلضافة إلى التحدث عن قصر 

  .إيفيان
يدل على إعطاء  ولى من اليوميتين، وهذا ماالصور الثالثة والمنشات جاءت في الصفحة األ

  .حدث االحتفال بالخمسينية األولوية
  :السياق الزماني _2

الصور الثالث والمنشات تضمنت زمنيين، زمن إعالمي وهو زمن نشرها في الجريدة، 
  مواكبة لحدث االنطالق الرسمي  2012جويلية  5فبالنسبة لجريدة الخبر نشرت صورة يوم 
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عيد االستقالل الخمسين، عكس جريدة الشروق التي لم تتطرق إلى الحدث في الحتفاالت 

فنشرت  الخبر منشات لها  2012جويلية 6أما في يوم . األولىجويلية في الصفحة  5يوم 
عالمي لحدث عالقة بالخمسينية دون صورة، وهذا بداية التالشي التدريجي للتناول اإل

  .الخبرالخمسينية في الصفحة األولى لجريدة 
، بالتطرق للعرض 2012جويلية  6أما في جريدة الشروق كانت بداية التناول حتى يوم 

      لكن يوم . 2012جويلية  5المقام بمناسبة االحتفالية، ليلة " أبطال القدر " المسرحي 
جويلية تحدثت عن الخمسينية  7ويوم . أولت األهمية للشق االجتماعي 2012جويلية    05

عنوان فرعي فقط  حول إحياء الشاب خالد لحفل غنائي ساهر، وكان الحدث منت خالل 
       المقابلة التي أجريت بين الفريق الوطني : هو المتناول في المنشات المرافقة للصورة 

، أعطت لحدث االحتفالية األولوية في المنشات 2012جويلية  8الفريق الليبي، حتى يوم  و
  .ع كله للسياسة التحريرية ليوميتي الخبر والشروق الجزائريتينهذا راج. المرافقة للصورة

  :السياق الثقافي المرجعي للقيم_ 3

ظهر السياق الثقافي المرجعي للقيم في الصورة الثالثة من عينة الدراسة في جريدة الشروق، 
من لتاريخ الجزائر، استدعى تجسيده " أبطال القدر " ألن تطرق المصمم اللبناني في ملحمة 

ألن المعالجة اإلعالمية بجريدة ." خالل الثقافة، التي ظهرت في اللباس التقليدي للممثلين
عكس جريدة ). انظر ص  " ( الشروق لحدث الخمسينية ، ركزت على الشق التاريخي 

هذا السياق، جسدت األحداث اآلنية الرسمية التي تمثلت في حدث  الخبر التي لم توظف
تفال بالخمسينية، أما الحدث الثاني فتمثل في الترقيات الخاصة االنطالق الرسمي لالح

  .بالسلك العسكري
  :السياق العالقاتي الظرفي_ 4

ظهر السياق العالقاتي الظرفي، في الصورة األولى من عينة الدراسة في جريدة الخبر من 
عكس  سنة من االستقالل، 50خالل تبيان عالقة التعاون بين الجزائر وفرنسا بعد مرور 
  .جريدة الشروق التي اهتمت فقط  بتغطية فعاليات االحتفالية

  :السياق التعبيري لهويات الفاعلين_ 5
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السياق التعبيري لهويات الفاعلين، إلبراز " الشروق " و " الخبر " وظفت كل من يوميتي 

ثف وطنية عيد االستقالل الخمسين وأهميته عند الشعب الجزائري، من خالل التوظيف المك
مقام الشهيد، والقصر الذي احتضن مفاوضات : لألعالم الوطنية، والرموز الوطنية مثل

  .ايفيان
   :السياق المادي الحسي_ 6

من أجل إثارة انتباه ). الخبر والشروق ( ظهر السياق المادي الحسي في كل من اليوميتين 
البنط المتوسط، (  القارئ وٕاقناعه من خالل استعمال أحجام متعددة في كتابة العناوين

، استعمال ألوان مختلفة ومالئمة لوطنية حدث االحتفال بالخمسينية، باإلضافة إلى )العريض 
  ).تركيب الصور ( استعمال الفوتومونتاج 

   :سياق التموضع المتبادل للفاعلين _7
س كل من يوميتي الخبر والشروق وظفت سياق التموضع المتبادل للفاعلين، إلبراز مكانة رئي

  .بصفته القائد األول للبالد" عبد العزيز بوتفليقة " الجمهورية 
     

  : اإلجابـــــــة علـــــــى التســـــــاؤالت_ 

  .ما هي األساليب االقناعية المستخدمة في الصور الصحفية محل الدراسة :1لتساؤل ا_ 
األلوان، خاصة : استخدمت يوميتي الخبر والشروق مختلف األساليب االقناعية المتمثلة في

لداللة ورمزية حدث االحتفال بعيد ) األحمر، األبيض، األخضر ( ن العلم الوطني ألوا
باإلضافة إلى استخدام أحجام مختلفة للبنط . استقالل الجزائر الخمسين لدى الشعب الجزائري

في كتابة العناوين، وٕاعطاء مساحة معتبرة للصور والمنشات من عينة الدراسة في الصفحة 
لخبر والشروق، وكانت أغلب الصور محاطة بإطار من أجل حفظ معالم األولى من يوميتي ا

تركيب ( الصورة، منها ما جاء مركب من عدة صور وهذا باستخدام تقنية الفوتومونتاج 
  .من أجل توضيح الصورة وتقريب المعنى للقارئ) الصور 

  
راسة حسب ما هي طبيعة السياقات المستخدمة في الصور الصحفية محل الد :2تساؤل ال _

  : مختلف السياقات" الشروق "  و "الخبر " يوميتي استخدمت " ألكس ميشيلي " مقاربة



 اإلطار التطبيقي 

 110

   
السياق المكاني، السياق الزماني ، السياق العالقاتي الظرفي، السياق : بالنسبة لجريدة الخبر

  .التعبيري لهويات الفاعلين، السياق المادي الحسي، سياق التموضع المتبادل للفاعلين
ق المكاني، السياق الزماني، السياق الثقافي المرجعي للقيم، السياق السيا: ا جريدة الشروق أم

  .التعبيري لهويات الفاعلين، السياق المادي الحسي، سياق التموضع المتبادل للفاعلين
  :كان السياق الطاغي بالنسبة لجريدة الخبر

  .سياق التموضع المتبادل للفاعلين: أما المنشات.السياق التعبيري لهويات الفاعلين: الصورة
  :بالنسبة لجريدة الشروق فكان السياق الطاغي في الصور الصحفية محل الدراسة اأم

  .السياق المادي الحسي: 2السياق التعبيري لهويات الفاعلين، أما الصورة : 1الصورة 
  
اإلعالمية هل كان هناك توازن بين جريدتي الخبر والشروق في المعالجة : 3تساؤل ال _

  .لحدث االحتفال بالخمسينية من خالل الصور الصحفية المنشورة في الصفحة األولى
لم يكن هناك توازن بين الجريدتين في معالجتهما اإلعالمية لحدث الخمسينية من خالل 

، 2012جويلية  6و 5الصور الصحفية، فجريدة الخبر كانت مواكبة في تغطيتها للحدث يوم 
  .2012جويلية  8جويلية ثم  6ق تأخرت إلى يوم عكس جريدة الشرو 

كما خصت جريدة الخبر صورة صحفية واحدة ومنشات لتغطية الحدث في الصفحة األولى، 
   . أما جريدة الشروق خصت صورتين صحفيتين
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��� ��اة ا����ل : ا
	��� ا�ول�	
  ا
����� ا

و$�# ا�"! ا�
 ط� و����ة  ا���إن ا���ا�� ���� ا���م، و�ت  " �
�ل ������ي

�ة �-1 �0وش.-,  ا�'&+���* و()�'� ا�& �%، �
  1." و��ك �4 �% ا��3 ر�* ا�


�! ? <= ا��+>� ا�����ة ��ا;: �0ة �"�� ت ., �� ل ا�09م ،أو7ھ  ��"� ��@�? ,. AB'

 ,> Bأ�  ا� ،���Cء وا�� E39<� ح �4+% ا� �G�� إل إ�0م ����رة ا��"��Bا��"�ل �* إ�0م ا�


�ار ا�Lي ��K ا�G ذه �'�ا;-� ا9رث � M !+4��.ھ,  ا7$�4' ري  � %N ، ل ا�09م �� ,.

 2.ا��$ �A و ا�9) <� ت ا�' د�� و ا��C3�� ا�'��.�ة

<= ا��� $� ا��1ا���� �� ه ا�P" .� ا�')���M ., ط�ر ا��)��* و? <= ., �E0 ا�$7
�ل ?  

 �E$ �4M 7ة إ�<Gه ا�Lھ QE3�� %و� �E�4� �<G� �RG� 7رھ* ا�&�وف، و �
�
، 1967ا�"

� E�M&�% ا�'U$� ت ا�P"@��، و�)* رT% ھLا ا7<�& ر  V *�>ا�W تLGا�  ��E0  E>X.


-  و? <= ھLه ا�ھ�اف <��>�� أن <
�ل أ<: ? <= ھE ك أھ�ا
ف �" ول ا��+> ت أن �"

�N�N:  

;1أرة ا�P" .� ا��, ? <= ��Pر �Tاة ا�$7
�ل،QE4'M إ�� ء ;'�� ا�P"# ا��, _ 1

  ا����� ت ����ھ  و�PV �� 0 �@PM ��3نE;�  .�'��-  ا�@�<���ن وا

�@)� ., ")��� �Mأت ا� ، Q+0[�Z ا�CE ط ا�P"@, ا��ا�Z ھ�'�E ا�")��� وا�"1ب_ 2

،� Gا�'+)�� ا� ��@P�� ��>�إذ �')E= ا��+> ت ا�")���� وا�"L-M ��M1ا أن  ا�>��! ا

 �4M �-C� %� [�"M ,@"Pط ا� CEا� Q+0 *'�-�1966 � V ة��ار أي ;��  .إ

3 _ �. "P+� ,?م ا(��ا &> �� Wإ��Eرج ., ا��� $� ا�4 �� �+3+� ا��, ھ,  و :ا��ط�E� اLھ

  :ان ا�P"@, . ن ھLا ا��7 ه �&-� ., أ���* أ$ $��*ا(��ا?�� و., ا�'��

 ).ا�")��� أو ا�"1ب(�+)�� ا�P" .�  -أ

  3).ا��ظ�@� ��3� ا�E& م ا7(��ا?,(�"��� وظ�@� �-Lه ا�P" .�  - ب

  

                                                 
  15.، ص1982، 2ا���M1 $�# ا9$�م ،� ر�_ ا�P" .� ., ا��1ا��،ا��C?� ا��ط��E �+��ز�� ، ا��1ا��، ط  1
ا��4د  - ،��+� ا�Lا?�ة،ا�'�"# ا��طE, �+'� ھ�،ا���E ا�B <��"و$ �A ا�09م ., ا��1ا�� �* �Nرة ا��"��� إ�Q ا�$7
�ل" ��M *M aزة،  2

��V،[� B147.،ص 1995# ا�  
  100، 95.ص.زھ�� إ�Zادن، ��AV �4+�م ا�09م واP�7 ل، د��ان ا�'>0�3 ت ا�� ��E(0 *M،��4ن، ا��1ا��، ب ط، ص  3
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>�ة ا��+>� A(CM �) د �)�ن إن أھ% ��1ة �'�W  -M 1> ع ا�09م ., ا��1ا�� ا�'��
+� ھ� $�

 
�")% ., �� ل ا��� $�  ن ا$�4 دة ا��� دة ا��ط�M7 ��E أن �4
�Z  -3' و ? <= ا�"�� أ ،�>+


> ع ا�09م 30 رة Q+0 �3Z *0 ورق M [�Z (�ت  ،ا����09M � Gا<�* ا��

�= ا�M و

و C>XM =� W ء �Nث ���� ت وط��E  ،�0م ��;�-  $� $�  و إ������;� ا��+>� ., ��;�: ا9

V�    3 ر و ا�.) ر ا��, ? <= �G� 7ج 0* إط ر �'��� ا��Bرة M Q+0  -��V *� =+'0] ا

 -� <M1.و أ  

 �� T Qل إ��
و �'�1ت ) ط�+� .��ة M *M %(Z+� (  1965;�ان  19ا<
�ب �* ا�$7

 �?�) %��d� ل�V *� eو ا�09م و ذ� �CEع ا� <W Q+0  -$� د� ��ع ا��و�� ا��1ا�� ;��$ M

���� ا��T Cة .� ا�'4'��* و إ0 دة �A��C ا�'U$�� ا09و ?Lا "  – Hachette - ھ (�= 


� . �4M رA�Z ا�'4'��*�
�Vل ھLه ا�@��ة $�Eا W <�<�   د? ن ��;�د <C ط <�Cي ���4., ا�"

�ور W <�ن  *� � V @� ن و�ت إ �W @ا� *� !B3>'�3  31ا��أن  1962د Q+0 fE� يLا�

� ا�'� د�'; ,. !M ا�@�<�, ا�� ���Cا�� Q
�* و ا��, ��h .�-  �4 رض �� ا��� دة �3

��Eا��ط . �E$ ن�> W  -�.  'M1881 :� �+'('�4 و ا�M ا<�* ا���
و? ن ھLا . i9 M .� إ�Q ا�


 <�ن �Z�� ا��CE و ا�P" .� و �Q+0 fE ا�"�M Q'�� ن�> 
�� ا�'>+
� ., ا�CE ط ت ا�

� �+>3 �0 و ا�0'  ،ا�'>��43 Gا�'+)�� ا� Q+0 e�L? fE� و ���Z اL? ل ا�')���3 و

�. "P2.ا�  

�ة E0 و�* �E-  ا�'� ھ� و �Vل ھLه ا�'�Z+� أ�R  و;�ت Q+0 ا�� �Z ا����09 0

,0�3$�، إ��3و?���Mا$��ن ،)ا�E ط
� M �@�<��� ( ا��'-�ر�� ا��1ا��  ،ا���j ،ا��PE ،ا

ا�E ط
� ( K4C ا� ،ا���� ،، ;���ة ا��'-�ر��) �E ط
� M �@�<��� أ�R ا(  �� ء ا��1ا��

، أi# إ�Q أن �  �'�W 1> ع ا�09م ., ھLه ا�'�Z+� ھ� �'�?M( 1 �@�<��� ھ, ا��Vى 

 ,
M يLب ا��Eب ا�� �Z Q+0 و وھ�ان �E�<E�
;A ا�C� M #"P' ل و M �'�ن ا�)�3ى ?

#"Pا� [�Z *� 714�.3و  

                                                 

 �! وأ4M د  1 Z �4اف، ا�09م� A�0 '$ان ا�'>0�3 ت ا�� ���4, إ��42. ص, 2007, 2ط, ا��1ا��, د  

, 9ص .ص, 2008, 1ط, ا��1ا��, �� ا��P3�� ا��P3�� ., ا��1ا��، دار ا�G+�و<�� �+�CE و ا���ز��<�ر ا���* ��ا�,، ا�P" .� ا�')���M و ا��'4  2
10   

3  !M $ �  44. ص, إ$' A�0 ��4اف، ��;
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� ار�@� ط. �� 0 �@PM  -4�ا ��3�4ا ., أ�0اد ��ز��1ا� #"Pو (-�ت ا� �@�" �3

و <'Q ا�>3� ا�4 م �+El-Moudjahid  ( *� �B�66.400  �E$1965 . #"P (ا�'� ھ� 

ا�@��ة 1M� دة و ا�� زت ھLه . �Vل �E$ �C0ات  227.000إ�Q  113.000ا������ �* 

�  1.و0, ا�'�Uو��* ., ا��و�� dMھ'�� ا��ور ا�Lي �+34: ا�P" .� ., ا�'��'

ا�Lي �V Q+0 fE+! ������  1967أ?���M  09.,  ا�'Uرخ 208 - 67و �W ; ء ��$�م 


 .� ا���34C و ا���.�: Q+0 ����ى وزارة ا�09م و ھE  ��3أ �-'� أ�Vى ��$ �A ا�09م Bا�


�@�� و ��.�-��B� �'-� ,و ھ �@�"Pا� :�.  'M ��Eا��ط.  

 �3'.�> �-) �4M1967  �M ت ذات ط �$U� �4 �+�و�� و ا�3�0تM � #"Pا� A? ="3أ

�,0 E  .� ري و 

أول W <�ن ��0mم ., � ر�_  1982.�@�ي  06�W �3�4 <�ن ا�09م ا�P در ر$'�  �M ر�_ 

�W ; ء ھLا  ا�
 <�ن �4M  ��ور �C0�Q+0 �E$ * ا$�4 دة ا��1ا�� ا�'��
+�، و e�LM �)�ن 

4 <, �* ;'�� أ<�اع ا���Rط و ., � �. "P3"= .�: ا�ا�$7
�ل ا��طE,  و ., وW= أ

A)�ن �*  ظ��و ھ�  ,>�> 
� دة   AV�� *49 ��)�ن �: � دة ��زQ+0 �0 128ا�@�اغ ا�

  2.و V'�� أ�Mاب ،�"��ي ا�'3 دئ ا�4 ��

 ���-; #"�ار XM �M��('ا� �. "Pا� ���E� ورة�i Q+0 ,>�> 
� ا�iا ا��Lأ?� ھ �W و

� ا��09,iا�� ,. ��?�Z !+G� �PPG�� #"إ�ار و �E: �% ., ھLه ا�'�Z+� . و 

*���� �� *������:  

  M1985.3 �+�� ا�@�<��� ., $M )Horizons (  �E �+�� ا���M�4 و  " ا�'� ء"  

 ,.  �PV ���� ء إ�0م ;' ھ��ي C>�4 �+"1ب إM ا�� ��ت ا��' ھ�� '�&E�0.= ا��  '?

� *��4M و ا�'� ھ� ا�� K4Cة ا����; K> �3. ،ت '&E'ا� e+�� �4M � *�و E0 �3وزM  ا��' ح pG

ا�+� ن ا�'�?1ي ���" د ا��طE,  ) ��+� ا���Zة ( ا��+>� ا�" ?'� CM)A واai ? <= ھE ك 

C+� Qإ� �. i9 M ���3�3 ا��1ا�� ) A'4رة ا��N ( �7" د ا�4 م �+4' ل M  � V ,و ھ  

                                                 

� ا���M�4 و ا9$����, ا��1�4��M ��4ة, �30 ا��Z'* 10ي  1<E'ا� Q+0 ت 
�3<� ��Zادن زھ�� إ: �
��%( , ا�09م و ا�'��'�  رؤ�� $�$����;�� �
( ,�   45. ص, 2010, ب ط, ا��1ا��, ا��ر$% �+�CE و ا���ز�

  23-16. ص.ص,��;� $ M!, <�ر ا���* ��ا�,  2
   70. ص, 2008, ب ط, ا��1ا��, ط ?��r ?�م �+�را$ ت و ا��CE و ا���ز��, ا�P" .� و ا��� $�, �Z ة 1Wادري  3
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ا�� �4M ���" د  ا��ط�E+� ,E ء ا��1ا��� ت، N% ) ا��1ا���� ( ا��1ا����* �R .� إ��-'  ��+� 

 1." د ا��ط�Z�@+� ,E* ا��1ا����*�+� ا��Bرة و ا�@�ح و ھ, ��)+% M $% ا��7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  54. ص, ��;� $ M!, إ$' A�0 ��4اف  1
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����
�� : ا
	��� ا� ����د
�� ا� ����	
  1989ا
����� ا

 �M��?اث أ�Zأ K
01988 j�4� ظ ھ�ا أن ا�'>�3ع ., ا��1ا�� a3، ا<)C@= ا�"
 �! و أ

0  � '� ��4M و ھ� ،j� -ا� Q+0*�Eو اھ�' � ت ا�'�اط �Wل ا��1ا�� ., . * ا��ا�V�4 دM

�Mأت ��3ز �4 �% ا���4د�� ا�M [�Z ،����09أت  1989ا���4د��  ا�"��M1 ا��, أN�Z-  د$��ر 

ا�P" .� ا�')���M ��4ف ����ا ;Lر�  ��'AB ., ا��3ا�� ., ���0%  ا�P" .� ا�')��L-�  �Mه 

Wر ر�CE'ارھ  ا��ا�Lي $'a  �1990 رس  19ا�'Uرخ .,  90 - 04: %ا���4د�� �* �Vل إ


+� أو ا�3
 ء ., ا�P"# ا�� �4M �+�و�� �� i' ن د.� أ;�رھ% ��� #" A�(C�M *��@"P+�

  . �'�ة �
 رب $Q�Z ،*��E �� ا<@P+�ا 0* ا�P"# ا�")���� ا��, ? <�ا �4'+�ن .�- 

�ر �+
0
K  ھLه ا���0ة ا�'�;-� �+C>9 *��@"P ء "@-% ا�'��   ,> Bن ا�09م ا��> W

، و �Mأت  ا���4د�� ا�A(CM ����� ��@"P 1990أ.��A  03., � ر�_ ا��1ا�� ا�'Uرخ ., 

  %Wر ا�")��, ر�CE'ا� *'R�  '? ،����09ا �Z ا�� ,. aiرخ .,  90-05واU'20ا� 

 A��.داء ا��09, ., ا�@��ة  1990أt� *�"ا���� ا� Q+0 �-�� �4M �'+� �E�� ء C>إ


 ��� �* �Vل �
��%  ا��0% ا�' �, و ا�
 <�<, ��3وز E0 و�* ���
+� و ���-�A  �@ وض ا7�>


�ات �'' ر$� '� M  ھ��1و� Qإ� �. i9 M ،��� � وض�W  -� م�
� ا��E3ك  ��� #"Pه ا�Lھ

  . ا�A'4 ا��09,

 106 <�ن ��R'* ھLا ا�
 1990أ.��A  04و W �C> %� �W <�ن ا�09م M �����ة ا��$'�� ��م 

 Q+0 �0اب �09 دة ��ز�M1.أ  


+� ��م ��� �@�"     و ھ, ����� ��$�ار دا����ي  1990$�3'�3  03و �W ظ-�ت أول 

– le soir d’Algérie –  ��ا�M *� #"P�0د ا� AN% ��ا�= �4Mھ  E0 و�* أ�Vى �Z] و

�Z ا����09 إ 7����� E�M'  ., ا�� M! �% �)* ., ا��  Q�103   -E�M *�16 إ 1991د��'�3 

12 �@�"  :E�M *�06 ت ����2.    


= ا�P" .� ا�'��
+� <� Z  � د�  ��3�4ا و ;+3= ا�
�اء A(CM . ق ا���Pرات و 
Z �W      

 K4Cا� AB� �4 �+�و�� �3 (�ة .��3= �' �  ;�ا��M ا�� #"Pا� Q+0 ا�<V A(C� ="3  و أ

                                                 
   34-29. ص.ص, ��;� $ M! ,<�ر ا���* ��ا�,  1
   74, 73.ص.ص, ��;� $ �Z ,!M ة 1Wادري  2
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�3�E ات ��Pا��W و AB� ��.�Z ا�M �3G �و ا�'� ھ� M"�] ��ا;4= �4�3 �-  ���1و ;�ا�� ذ


= ا�������* ا�E ط
��* M �@�<���  1992أوت  ��M�4� M �. "P+�  ,.08، و ا��, +0 )la 

nation. Le matin (، ا�4+�   �+�3د a� P'� M h'� 4+�� ت� �C>  -�'-� => ? Qو�� . .


� <�Cت �4+�� ت 7 أ$ س  �-  �* ا�P"� و �� ھ. ��> Bأ�  ا� AVدا Qi�@ا� [M ,. %

  .ا��3د

إ�Q  ا��4+�! و ا��K3 ھLه " ا��1ا�� ا���م " .
� �i�4= ;���ة   1992أوت  09أ�  ., 

ا�'�ة ? ن <�C �4+�� ت M ���M] ا��0L ., <@�س ا�'�اط�E*، و ھ� �  ��4 رض �� روح 

��Eا��ط �"+P'ا� .  

 ,.  R�01أ  �M��?1992أ  �����4+�! � %� "liberté  "15 �'�ة  ��R
 ? <= ��4+!���  و ا�

   A; 0 !3��.1 �'4+�� ت و ھ� ��dM !+4$�ار 7 ���ز اP.9 ح �CEM -E0 إ�0ن 

 ��RW Qإ� ��B� A(CM رة )')* ا9�7ت?'   ��T7�4 ا��,  ا�ECا� #E4ط�ف ��;� ا� *�


p ھ� $ ,@"� ي  26و ? ن ذ��M e ر�_ " ا
$�ھ" !�ووت" �0.�-  ا��1ا�� و ? ن أول 

1993.2  

 �E$ =+�$  R�ء 1997أ @�Vا PM ��M1"ا� �. "Pا����09ا� �Z 3: ?+�� �* ا��) �@،   '?

�M �. "Pا� Q+0 �M <'ا� p�RM �+Z�'ه ا�L1ت ھ�'� u�@G� ت أو "@P�0د ا� f�+


K"ا��، K"ا�� #Wط3 �0 ا���ا�� ،أو و *'N �  3.أو ر.

  

  

  

  

  

  

                                                 
   75, 74. ص.ص, ��;� $ M!, إ$' A�0 ��4اف  1
2  :�@> �   59. ص, ��;
   78. ص, ��;� $ �Z ,!M ة 1Wادري  3
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�
��
��� �� ا
'&ا%": ا
	��� ا�	
��*"ة ()  ا
����� ا	
"ة ا+
  ��1999 ا

ا�P .� ا�')���M ھ, ., آن وا�Z إ<� ج E 0,، وV+! .)�ي، و�M " *�3�� 7 ر أ���3 �
�ل


�� ����Z-  إ�V *� 7ل �"��� ا��ظ �# ا7;�' ��0 ا��, �A?  -E�U وا�Zة �* �
ا�4+� ا�"

  �CE�1را�-  ., ����� ت ��@ و�� 


� ر� $� ا��'-�ر��، .@, $�E �'�� ھLه ا�'�Z+� �* ���, ا���� 0�+@��M 1�14�31999 ا� 

 *� �B?ت أ ��CEة  250? ن �0د ا��<��M و ا�@�<��� و �'�1ت ��M�4ا� *���+� M ���C>

Z K"ا�� ��Z > *� ت ��CEا� ,W M Q+0 ا����� ت Qع $"3-  إ��'�� A   �+��ن �01] و

� أن �0دھ   أ�# <��G 200و �  ����35  

p و ��. ����� �3 �*  %$06?����� ت ا��1ء ا

 Qإ� AP� K"�M أي  840ا�'4�3 ت �G�> #%70أ�  ��ت إ(- ر "@ �C4M ا���ق و *�

ــــ�3 :�ا�� ھ, Q+0 ا�E"� ا�� �,����  و ھLه ا�� Gا� ،El Watan  ،Le Matin  ، -
�+4� A3W

Quotidien d’Oran  ،  Liberté, le Soir d’Algérie  

 �E$ 1999(-�ت � -Eا�� ��* زروال �4-��:ا��.* ا� f�+
� K3�M ن ا�09م�> W وع�C'� ,  


� ا��� $��+@��M 1�14ا��� $�� و ���, �30 ا�  .  

 �E$ ,.2001  ور�Pل د0%  143ا$�'�ت ., ا��V *� اLد0% ا��و�� و ھ *� �@�"

 =PPV أن ا��و�� [�Z رق 100ا��رق�� M #"Pا� ��ن  �1و 'i A;أ *� %��E$ 2.�+� ر 

=�
� �Wو  A4. ردود �+
� أو ا�'�� Gا� �M��('ا� �. "Pت و�4 ��ت ا��+>� �� ه ا� ?�+$

و�* E�M-   ا���3' ن ا�وروM, ا�Lي . ا�G ر;, �E0@� و��Eدة $�اء Q+0 ا���4P ا��اV+, أ و

  -� =i�4� ,ت ا�� 
� R'�4 ا�M ا����34 ., ا��1ا�� ���Z ��4iص و�PGM ت ��Wم ��

 �M��('ا� �. "Pا� � V ى ا���3' ن�Mا�@� د ،?'  أ  � R
 ا<�C �: ا�ورو�C> �4M,Mھ  �

� ا�K"$ ����'4 ���� ت ا��3G ،ا��ط*، ��� � ن، ��7���3ن، ���ار دال M <'ا� u.ن رdCM

 �x�-ا� h@> ت ،وأ( رت 

 ء ا��+>� ا�Z) ر (�اء ;��ي، M"�� �0م د.� ا�'��"Mإ Qإ�

�، وا9(- ر وا4�$' �-  9M <'ءت ا��رق، ا� ) Q�� ��34ا�� ���Z !EV�3 وWم ا�'�ا (Z   

  

                                                 
  27.،  ص1992،  2; ن ;�3ان ?�م، ��AV إ�Q ��� ا�09م، ب ب، دار ا���A، ط  1
  47-45.ص.� $ M!، ص<�را���* ���, ، ��;   2
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 uھ M *'B� :4.ا��>�ف وا9رھ ب ود �Mر "�  ,. � Gا� �. "Pھ'� ا� �� *� %T�� M

 Robert?'  أi ف ا���� . �Z] �% ا��T ل ا��C4ات �* ا�P"@��* وا�4 �+�* ., ا�
> ع

Ménard   �'&E'� ا�4 م *���
�ن �Z �Mود" ا
"� "��� a��P� ,. ��4i��3, أن و�� ���

 h>�� �
 ر<� �'� M ��M ��ا��1ا�� إ ,. �. "Pا����34 وا� ���Z 4 ت��Cوا�'��ب �)* ا��

 � Gا� �. "P&-� ;+�  �4 < ة ا��و �E+4'ا� ����4ة 0* ����� ا�"�M A&� �09م M � Gا�

�* ا��+> ت ا��, ���)K �0ة �� وزات �"= T> ء ا�
�ا<�*، وأi ف ا�'�"�ث dMن ا��1ا�� 

" .� ���M �0�E* ا��أي و�
��% ا�'4+�� ت �  ��A4 ا�
 رئ ��G ر �M* ا e+�'� *� ���4�

  .اyراء

ا���* ا�4 م �+@��را��� ا��و��� �+�Z ,. *��@"P�AIDEN WHITE  h@E� [وأ?� ا���� 

أن ا�P" .� ا�')���M ا�'��
+� ا��1ا���� �4 <, ا�)��B �* ا���Rط ت و?dM #C<: ا������ 


� <�د .�-  �+@��M 1�14�30 ا� ��ا��'-�ر hا���� ر�� Qر$ ��� إ�XM [4Mل���$ M +ت ا�� <

�ور  ا�4+�  ., ا��1ا�� ا��4ا�� ��Rب ا�P" .� و�Z�� ا����34، و; ء �4M اLھ :"��P�

*��M ,R
� %(Z �(�) *M �'"� ور  ا�����P0* ا� �@W��'ا�4 م ������ ��� � ن ا� ��ا�'�

 ��+��; LE�2004 ,. 14ّ/06/2004 ا���م وا��1ا�� <��ز �* ا��+@�  و ����� A$ا  ��اL?

اP�7 ل _وأM+} < (�و �0د �* ا�P"# ا�'��
+� وز�� ا�
> ع  .�لTا���� E@Z وي 

 2004;��+��  04ا���� �M;'�4 ھ��Cر ., ا;�' ع ;'4-% ��م _ �2004 ي /�2003 ي

-.�G� �. "P+� ,1 ا��و�?�'� M ���Z Q+0 !��R* ا��� ��ص ا�� ه ا��+>� �'1�PGM %

�. "Pل ، ا� �C>�3 اGا� �����وب �E� ر Nأ [�Zة�$�ا��+>� إ�Q �1�� ا���M ��@"P;:  ا

 K> ; *� ��+4. إرادة :�. A��� %� يLا� =Wا�� ,. �. "Pا� ���Z Q+0 !��Rا�� *�

   1. ا�")��� �* أ;A? C� AZ A ا�
> ع ا�'>�وLE� �Z �0ة $�Eات

  

  

  

                                                 
  50- 47.ص.<@h ا�'�;�، ص  1
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� ا
-�": ا
	��� ا
"ا�,+.�* .)�.
.)و ا
0"وق ا�.) ا
'&ا%"   

1- "�-
  :*�.+� ا

�4 ���
+� ر��إ3V  ����� ھ,M � ع <
 ا��P� *0 �?�) ،�3Gر ��M�4� M < ط
� و ا�G ص �+

"�@� أ<xC= و).« ا�4 '� M ��1ا�� � ي أول $ �Z (ا�P" .� دار �
�ھ  �3Gا� ,. 

��4'; ����$d� _�ر �M 26 و 1990 أوت  ,. ,
�N�� �
0 K;�'M01/09/1990  �?�C?

 ا�P@� ا��4د �ور a �3'.�> 1990 �4Mا�@ � ��م �-  �0د أول �ر و)  SPA( �� ھ'� 

 » ا��h@> �E �* ;�ان .,

 -1�2
 ، ا��"K ., ���'�ا �MLML  ا��3G �0.= ا�'��
+� ا����� ت ?� �� :وا
$���3 ا

 ا���اب ? �Q+0 A ��ز �0����  M : 30.000 �G�>"�ا�, ��"�dC> => ? K-  و�Vل

،,Eا��ط �"�@� <�"= و .�<�G 140.000 إ�Q $"3-  وA 1994 <- �� و� �3Gا� ,. 

!�
         ����  <��G أ�# 450 �* أز�� M �E$ 2001+�= ا��, ا��"K ?'�� ., ا��� دة �"

  .2000 0 م <��G أ�# 500 إ�Q و+= أن �Zث و

 ( 06 ) ا���� ��� وز �% �'�ة ذ�e و ا�'� ھ� �M p$�� M �43<'Mا��-  .) <= ا�>3 �0 0* أ� 

 وAM =4$ إ�E0 ,��0ان ���د ا�����ة ��Pر ا��, " ا�Z %� �4� �?�) "¨ �3G ��  .أ(-�

ا�$0�3, و  ا��3G¨ أ�P�  -E0  ��0�3$ر أ�Z ="3] ا���ز�� و ا�C> A'C�� �CE ط- 

#P> ���-C�3 ¨ ¨ ا�G�3 ¨ و ¨ ��+�� ا�Gادث ا��Z ¨ ف ?'  و�C� Q+0 ط C> � ا���ز�

 Q+0 ا�P" .� ���ز�� ا��1ا�� �(�? W h�$d�M �= أ��Vا و E0 و�*، �4Mة ا��3د �CMق

   EL WATAN  -.1-ا��ط*  ;���ة �� �C� Mا?� ا��$p ����ى

�ى- �	
��م ا

��6.+� ا:  

 ��4M => ? �3Gر ا��P� 12 ب �Wا�"�% ذات ور ���Pر ا���م .-, ا��P� 24 ب �"@ ، 

%Rو� �@�"Pت �0ة ا� PPG� 3 رVوأ �@+�G�  -E� ��E3 ر وا��� $�� ا��طV� ;�' ��0ا7 وا


 ت ? ����3ر� ج أ() ل �0ة Q+0 وذ�e ا��3د �C�4-  ا��,�
   ا�3V ر ?e�L و�E-  ، وا��"

  

                                                 
1  ,E��Z م P0 ان�@ , �E$ ا��1ا�� ,. #E4و ظ ھ�ة ا� �M��('ا� �. "P1999ا� »  ��+�+"� ��@أط�وA�E� �Z (- دة د?��را دو��  »درا$� و
   27, 26. ص.ص, 2005أ?���M , ; ��4 ا��1ا��, �W% 0+�م ا�09م و اP�7 ل –?+�� ا�4+�م ا��� $�� و ا�09م  –



الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد االستقـالل                              الفصل األول               

 29

  

�3V ر ا�P"�@� �-�% ?'  ، ا��و��� M ��. 
Bو وا�4+'�� ا� ��i �ح ?'  ، ا����
� *'i 

  و ا7;�' ��0 ا���G ت �CE� u4Mرا�- �PV ��ي ا�4'�د ��4 ا��, و ا9(- ر�
 ا�@

����+�� . 

��(.� *+��ت أھ7-  "�-
  :ا

1 _�"@Pا� Qو��
�ر ا�Lي ا��"��� ر�� e�LM h��A@( و ا�E4 و�* ��Mز ��PPG ھ, و: ا� 

��iا و ا�- �� ا�'�اL? ر�Pا� � Gز ا��MdM اث�Z�  .ا

2- �"@Pة ا���V� وا��و��� ا��ط��E ا�
 R�  ���E و��ا ا�'"��.�* �+�PPG� *��@"P :ا


 .�� و ا;�' ��0 و $� $�� أ3V ر Q+0 ا�P@"� ھLه �"��ي ?'  P�V رM  �@���ا و �"+��N 

�'-� .  

، ھ, ., أK+T ا��Z ن �m� �PPG(- ر ?'  22، 19، 16، 14، 10، 6: ا�P@" ت -3

 .�')* أن �
+f �0دھ  ., u4M ا�" 7ت

"�@� أن إ��: ا9( رة �')* � و  �3Gا� �(C� ,W 3? ا����� ت �+
 ا���Rط ت �* ا�'��

 ا�)� M ت و ا��Wم K3�M u4M ا��4ا�� �L? A? Cا و ا�'
 7ت u4M ?�4+�! 0+�-  ا�'' ر$�

�
+
 1.أ�Vى أ�Z <  ا�'��01 و أ�Z <  ا�'

�.)�.
  :ھ� و أ>�2م �� 63; و :��ي ا

1- %�
  و����Q ��>�� ا��Zاث و ا�3V ر ا��ط��E و ا��-��� و ا�'"+�� :ا�'"+, ا��طE, ا�

2-  %�
"@��ه �"��� �
 ر�� : ا��و�,ا� Q���� ،%� 43 ر ا�� �0 ا��, �"�ث ., ا�V0* أ

��3E;�� u4M ا��PGC ت ا��� $�� ا� ��@"  ..�R 0* إ;�اء �
 ءات 

3-  %�

 .,ا�Bا�:  #+�G� ��� 4� و ��Eا��ط ��. 
Bا�'-�; < ت ا� ��<��M %�

�م ھLا ا��

��. 
Bا�  � R
  ... ا�

4-  %�
          ���>� ت ا�G'� ����09+# ا�CE ط ت ا��� ��i ا�'"+�� �
�م M  :ا��� i,ا�

  .و ا��ط��E و ا��و���

  

                                                 
"�@� ا��3G   «ا��E ول ا��09, �+�� م ا�'�<, , �3 ت <��Pة  1 �� Z �$دة ا�' ;����  »درا -) A�E� ة�?L�–  ا�4+�م ا��� $�� و ا�09م ��+?– 

    103, 102. ص.ص, �2003 رس , ; ��4 ا��1ا��, �W% 0+�م ا�09م و اP�7 ل
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� ا��V *� �-�� ,0 '�;7: ا�p�+�� Q+0 �@�"P ا��Rء  :ا�
�% ا�'0�E ت -5Wا��ا Q+0


 ت�
  .�+'�اط* ا��1ا��ي �Mا$>� ا�3V ر و ا��"

6- ,"Pا� %�

�م �* ��V: ا ,9��Cف 0+�: طK�3 :ا�� *0 K���  '? ،��"Pر( دات ا�

�+x$�  . ��G+# ا

 *�4�� *� �B?dM �@�"P� M A� 4ا� ,@"Pا� %W <ر ا��
"@� ، إ�K> ; Q )  90( و � )60  (

 1.��ا$� �* ��4 ون و دا�%

  

  :*�.+� ا
0"وق_ 2

، و أLVت V01 /11 /2001+@�� ظ-�ر ا�'���د ا��09, ?����� إ3V ر�� وط��E ? ن ., 

، و ط�+� 1991/ 11/ 01;���ة ا��Cوق ا�M�4, ا�$��0�3 ا��, ظ-�ت ., (-��-  �* 


= ;���ة ا��Cوق ا�Z �> ,M�4  ?��3ا، �<-  )  Q2001 إ� 1991أي �* ( �E$ �C0ات 
Z

 =Wا�� eاء ا��, ? <= را��ة ., ذ��@Pا� �. "P1 ا�; Z و��� �* ?��ت�
� �B?و ? <= أ

' ء ., ا���*، ���Eم ا���E'  ., ا��ط* ا��V ,M�4ل ا$�R .�-  و �" ور�-  �)3 ر ا�4+

eذ� Qو �  إ� �) Cم ا���> ،*���P'ا� � V.  

  إ�Q ا�'��ب، ��<h، أLVت ھLه ا�����ة (-�ة ?��3ة ��h ., ا��1ا�� .
p و إ<'  ���4-

�* ����M <� ح أ$��0�3 ا��Cوق ا�M�4, ; ء ا��@)�� ., �)�ار ا����E3� ،�P� . �M ن

��� إ�K> ; Q ا�����ة ا�$��0�3، �* ط�ف <@h ا�> W% ا�'h$U �+����ة C>XM ء ;���ة ��

��0�3$�ا�'��� ا�4 م ا�" �,، إ�K> ; Q إ�Zى أ0'�ة ا�A�i�. ,+0 " ��CM �. "P :" ا

" أن �
�'�ا ;���ة ����� ا$'-  Z' دي، �30 هللا W> ف، و ��Tھ% �* ا�'U$��* ا�@
�ا 

، و �)* ا7<>�ق ا�@�Vd� ,+4 01/11/2000 �3ا�� .,��h�$d ., ا�، ? ن ا"ا��Cوق ا����, 

 �� T Q2001/ 01/11إ�.  

 _�3��$
  :ا
1�2 و ا

  

                                                 
   103, 102. ص.ص, ��;� $ M!, ;' ل ا��4@�  1



الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد االستقـالل                              الفصل األول               

 31

  

<��G وM+�= أ�V 300.000- 400.000  QPWل <dCة ;���ة ا��Cوق ? <= ��"K ب _

d� ��C0 .  �� ZھA ا�'KG�E ا��طE, إ�Q ا�'�<�� ل �2009+��ن ذ�K"$2  �E$ ,. e ھ� 

 Qإ� AP� K"�0500.000د ا�� �G�>  .   

� ا�4'����، $�اء ., ا��1ا�� _ M <'ا� �E0 �3<� M م�
�، إ<'  � V �43<�  -� h�� ة��ا���

 �'  .)ا���Eب ) ، ور( �+Wوھ�ان ( ، ا���ب )ا��Cق ( �E�<E�W ، )ا��$p ( ا�4 

 _,�� �+��ز�� E� �30 ط! ا��ط*  :ا
�ز V ت �$U� Q+0 �'�4�  ة��ا��� ) ،p$ا��

  )ا��Cق، ا���Eب  ا���ب،

 _�+.��6
��م 
�ى ا�	
   :ا

%R� �@�"Pت �0ة ا� PPG� 3 رVوأ �@+�G�  -E� ��$ وا��� ��E3 ر ا��طV� ا7;�' ��0 وا


 ت أ() ل ? ����3ر� ج �0ة Q+0 وذ�e ا��3د �C�4-  ا��,�
 ا�3V ر ?e�L و�E-  ، وا��"

�3V ر ا�P"�@� �-�% ?'  ، ا��و��� M ��. 
Bو ��وا�4+' ا� ��i �ح ?'  ، ا����
� *'i 

  و ا7;�' ��0 ا���G ت �CE� u4Mرا�- �PV ��ي ا�4'�د ��4 ا��, و ا9(- ر�
 ا�@

�����+� . 

  :أھ7 *+��ت !"��ة ا
0"وق_ 

  *�  > �Zة أ��ر ا����P�1 -24 *�  > �Zوأ ،�"@1 – 32  �"@.  

 *���+"� *��"@ %�'P�M ي�-; K�(� A? A@(�� )8 9و  ( A'"� ت �+�7� ��3 ر ا��-�V�ا

�B� K�('ا  ا�L>�-  ھ��ء، أز�� ا�'� ه: ا��,  M�-(ع ا� <
أ�  إذا ? ن ا��3G �"+, ذو . ا<

. �CE� ��E��3 وط
��% وز�� �  ��P��B� : a 9 -�8 �0ا  24إ�Q  1, ا�P@" ت �* �

  .أEN ء ز� ر�: إ�Q إ�Zى و7� ت ا��ط*

�"�ي ا�E4 و�* ا�')��K+<��  pE3� M �M ;-� ?��3،ا�P@"� ا�و�Q ��3�4 ا��ا;-� ا��, 

  .ا��4��E0 ،uان ا�' <�C= و�E0ان ��ا.! �+�Pرة i9 M .� إ�E0  Q و�* .���0 أ�Vى

��+Vت ا��ا "@Pا� ,E@ا��-�ي، ا� ،,Eا��ط ،,i �ا�"�ث ا��و�,، ا�� *�M ع�E��.  

@" ت ��E�4، �"�د ��4W: ا�'4+*،  :��� h�� ر -)m� �3�E� M  ةأ���و��� ا����
� ،*'Bا�. 

��ة _"'6
 �	.>?
  :ا
A.�@ ا
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 ��Zا�� fGCذات ا� �CE�0م وا�m� وق�Cا� ��$U'� �4M � ,وق ا�����Cة ا���0+, ( ;�

 A�i�.(، ا9داري  -'W ط %R�و:  

  .، ��Uول ا��CE إذ ��"'A �43 ت ا�A�i�. ,+0(�CE ( ا�'��� ا�4 م، ھ� <@�: � �)-   _

  .ا�" ج ر(�� .�A�i، وظ�@�: ��;�: ا�P"@��* و3i>-% ., ا�A'4: ���� ا��"���_ 

وظ�@�: ا�"@ ظ Q+0 ا��7 ه ا��� $, �+����ة أي �R'* �0م �G �@� : ر��h ا��"���_ 

  .ا�'R'�ن ا�'�E ول ��� $� ا�����ة

 �a: <�اب ر��h ا��"���_  Q@<P� ،,��4� ل ';  


 ., وا�@�W ،,E% ا: رؤ$ ء ا��W م_ Bا� %�
�، ا�
�% ا��� i,، ا�
�% ا��طE,، ا�
�% ا�'��'�

,E
  .ا��� $,، ا�
�% ا��و�,، �W% ا9(- ر، �W% ا���P���W ،% ا��


� M �'�ظ@�* أ;�ر ا�'�ظ@�*أ�  ا9دارة +4��...  Qو�  إ�eذ�.   

"@�  ., ا�')�K ا�'�?1ي إi .� إ�Q ا�'�ا$+�* )  70( و�
�ر ا�> W% ا�M A� 4 �����ة ب

. *��@"Pوا���ا��-� K� ('1., ا�  

                                                 
1   �� �+M 
Z 3  �10:30 ي Q+0 ا�� �0  08"@, ��M��ة ا��Cوق ا����,،  ��م" Z' دي �"'� " � .  
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: ا	ول ا�������
 ا�����
 ا�����
 �� ا�����
 ا�������  إ��اد و �


: أو ��  :إ��اد ا�����
 ا�����
 �� ا�����
 ا���


	���، و ھ�  ����� ����� ��	�� ����اد ر���� إ��� ���و �'& ا�%�$#"ن  �وط� و �	�

  1:��* ا�()" ا�����

اء 56�7 ��د�� أو �	("�� �(34�� أو ��ط���، �": إ %�ع ا$����0ت ا�.-�"ر ا�-,���ف_ 1

�:%& ا$���9��0 �� ���
 �.��ف ا�.-�"ر �< ا������ ا=���� إذ �; ?)�  .$�A أ96 @� 

 &@"���7 ��?�ل و �?�� B�� �C�D ا�)��0ت ا��� �و �	�%� ا�)��0ت �< ا�	"ا�F ا�-)

�ون ��)3�� ا��H�G �& ا�%DI9 ا� ���%���د أن �:%	�� و ��د ا��    ��J و ا�)��0 ھ� ا
��3ر ا�


�  �ء �� �)�3 �"ا�0ه، $��� �< ا���K و ا= %�ع M3)� "ره	ن . أو  "H� �@ �0�(و ا�

�"�"0�� أو 6�,��( أ����� N
3�ار )  ��Oا ;��� �4Pا� Q).� و >�Rا�)��0 إ�* ا F#�      

�<، و ا��DIا &� FC�6-�ء و ا��"اO�0 إ�* ا�(ا� ;S ،ء�)%و ا� F#-��� ا�Uي �)��0 إ�* ا���3


� ا�)��0 إ�* ا=@�ام و ا6O.�ز و ا=��3ن . ��و �.�Q6 ا�)��0 ا���R�� ھ(�ك ا�)��0ت ا�6�#"

F#� "-)أو $��0ت ا� :;��4ع و ا���Oا �
 F#-�� ا��� ��
�، S; ا�)��0ت ا�)��0ت ا�-	

  .ا�.-����

�(�رج 
� ھUا ا=ط�ر ط%�	�: �?�ا@�� ا�-?�ر_ 2 A�$  ،MP  ا�-?�ر �"اء �7ن     

�ات و ا��.�رب ا�,���3 %Pء ا�"K �
أو وS��3 ذات ط��& ر�-�، و ��ى ا��3# 
� ا�-?�ر 

F#� F�ل �-� : ا��� �(%& �< ��ة �"ا�?�Oع، و ا��3رة ��* ا"K"-��� ة�%Pو ا� Q�ا���ر

0Oا &K"و ا� ��
�ا�$Oو ا �م و ا�����H، و ا��	%�H9 �< ���رات ا��"�(����-�.  

3 _���F36 ��� �?3 ا�)�ث أو ا�"ا@	� 
"ر $�و��S و 
� أ��ع و@5 : ا�)�S�� أو ا��"ر

�,	* F7 �(�; إ�* �-H<، و ا�#��5 أن ھUه ا����3ة  A�$ ،>���ھ� �.�ل ا��(�
^ ��< ا=�

��  .�)3�� ا�,%� ا�?)

6�,6��، و إ�Sرة و �	(� ا���7�N ��* ا�)��0ت و ا�-Q��4 ا=: إ��از ا�."اQ6 ا=6�,6��_ 4

�  .ا�(��N �< دون إ�Sرة أو �%��_� N$Rان و�	��6ة ا�%:

                                                 
1  ���� ا�	H���ت ا=�م، دار ا��511 -508. ص.ص, 1987, ب ط, �?�, ا��3ھ�ة, 0���ن ر *، ا�R^ ا�	�-�� ا6`  
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�G ��* أ��س أ96 �.Uب اھ�-�م ا�-��3�<: ا�_�ا��_ 5��Q و ط�c "ھ �� F7 *�� N�7�  .ا��

6 _���ة �0��ة، �& : ا�.�ذ��� و ا��:"H
�0��، أو �	�"�� أو  �%D ;�ل ��3D >� Bو ذ�

6�� و �H"�6ت ا�%C�)� �c��C��� ا��:"C�)� 9�
 �
  .��e ا=��� ���d"ب �(�34 ��"ا

�%� �< ا�.-�"ر 
� ا�("ا$� ا�(�,�� ا��O�� ;f�3?�ل  �H"ن $�< ��)�3 ا�.�ذ���7-� �@        

�ا=و ا�0O-���� و ��0"�"�إذ أن ا�.-�"ر �)Q ا��O�� ;f�3?�ل ا�Uي �,���ه ��* . �

�م اR��ن، و �,���ه 
� ا�7,�ب ا�3%"ل ا��M�P �< ا���3 و ا�'_g و ا��"��، و �

���-�0Oا.  

�)�H� A"ن ا������ واK)� و �)�دة و �(34��، و �	�-� ��* : ا�"K"ح و ا�'-(��_ 7

�� ;��ف �-,�رات ا�%�ھ(�، أي ا�)�ص ��* ��3	��ھ<  اRد�� أو ا�).e ا�-(34�� أو �� %�

�����* C)� ا�(��ef أو ا��"C��ت ا�-�'-(� 
� ا������ ا=� . �7i� ��-�	را��ت ا����


7� f��6.�� أو أھ�ا
�� �"K"ح U� أن �����
����� إذا $�و�5 ا� ���* أن ا=@(�ع �?%j أ#7

9,�)� ef��)ص ا�Pء ا��Q� ك ��.-�"ر�  .��O �< أن ��

��� ا������،  و ا�:"اھ� ا�-(�4و ا��� �,��Pم : ا���Pام اO�-��Oت ا�	�3��_ 8d�� ��%��ا��.

�f-� ��ى ا�-���3 �< و أ� �'� ا���Pام اO�-��Oت ا�	�ط��� و ا��� �:-F إ�.�د �:��

�G و ھ� "Pت ا��O�-ام ا���Pا�� Q.� �-7 ،G"اط	; و ا��و ا�3 �ل ��Pط%� ا�-:��D

�Nة ا�P"ف �(� ا�-���3�c Qط�P� ا���.  

9 _FH:ا� &��ار ا�-'-"ن �& �("H� :� ;�� ع"K"� ة أو�H
�N7 ���9 إذا 56�7 ھ(�ك 

�?�ب  O A�(� ل�H Rا &��اره �& ��ا��ة �("H� ھ�-�م �9، وOا Q��)-96 �< ا��
 �����ا�

 9$�4� �� *�� �3
�iدي إ�* ز��دة ا�-"ا ����ار ا��	�ض ������� ا=�H�
 ،F�-��� �3��-ا�

�ار ا�������< أ
�Hر و آراءH� &� ;�	داد ا��N� �-7 ،.  

أي ا��O-�د ��* ا�?"ر و ا���"ز ا�-"$��، و ا��� : ��"زا��O-�د ��* ا�?"ر و ا�_ 10

  .��MP و �G#H ا�-	��6 و ا�-:��� و ���P ���; �< ا��OOت و ا���"ز

11 _���� ا=�6�H��ت ا�-�د�� و ا�%:
�ا��ة ا�"@5 أو ا�-,�$� و ��ى �"ا� : �C�)� و ھ�

��
� ا�3"ا�� ا�-�(�� و ��* إ��اد ا������ ا=� �Si� ����
� ا=�6�H��ت . �

�3 ��"ا  
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 ��� ا=�6�H��ت ا�-�د
�� ا�-�ر�� إO أن ا�"@5 �H"ن �)�ودا، أو ��"ا�� ا�%:C�)	و ا� ��ا�-�د

  .و O �"�0 7"ادر ��ر��

12 _���"K"-ا��@� و ا� : F36 �
 ���"K"-ا��@� و ا� �D"� ��-ا�%�$#"ن ��* أھ ����

�)�ت و ا�%	� �<�
�Hر و ا��?Rر و ا�%DRام  اN��Oا�-%��_�، و ا ���'@ F36 �)� د��(���    

  1.أو �"K"��ت ��ور $"��� �0ل

 ������.Q اN��Oام ��� �(� إ��اد ا� ���"K"-�� �C�)� ة�� ��-�	ا��را��ت ا� �C�و �

�C�)	ا� B�� و ،���  :��* ا�()" ا����� ھ� ا=�

  ا�%)A �< ا�)�f�3 و 6:�ھ� -1

�3"م ��: �?�در ا�-	�"��ت_ 2 ��-���"م ا�-"K"��� ��* ا���7�N ��* ا�-?�در ا�

 �:6 ��6�H�إ j��� < ا�-?�در ا�-.�"�� ا���� �	ق ���، و ا�%"S"-رھ� ا�-?�در ا��%����

� $3�3��، و ھ" �� �iدي إ�* �(�@n �?�ا@�� و��Ff ا=�م�c ت��"�	�.  

� و ا��أي_ 3%Pا� >�� F?�  .ا�

4 _H(ا� Q).� و ،N�(د و ��م ا����(ر ا�"�Rا *�� ; &f�@"د ا��)و إ� ،�?P  ر"`)� >�

  .إ�* �?�درھ�

�� �:dن ا�3'�� ا�-4�و$�، و اOھ�-�م _ 5��P-ا� ��ض و ط�ح و��0ت ا�(`� �
ا��"ازن 

����� ا�-4�و$� ��-	��.� ا=���P-د ا��	�Rض ا�� �
  2.ا�-�,�وي 

  

��"�# :
��
 ا�����
 ا�����
 �� ا�����
 ا��������:  

���3 ا��� ���3م ���  �:���	��.� ا������ إ�* ا�3�ارات ا��� ��UPھ� ا�-?�ر ���(,%� ��4

  .ا�H"د و ا�-'-"ن

  :$�د ا�����
 - أ

  

                                                 
�ي: ا�?)�
� و إدارة اRز��ت, ��دل �Cدق �)-�  1`6 FD��- �3�%4� ,&�� و ا��"ز:)�� �.� - 36. ص.ص, 2007, 1ط, �?�, ا��3ھ�ة, دار ا�

38   
2  *�
� و ا�(:� و ا��"ز�&, ا=دارة ا=���� ا��و��� �)�ب ا��P�e: إ�م اRز��ت, ھ"��ا �?4�(?�� ;�, 1997, 2ط, �?�, ا��3ھ�ة, دار ا�(�

    115,  114. ص.ص
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� ا��_� �# ھ� �.-"�� C�)	
 ،>�"Hو ا�� �C�)	ا� >� ��"-.� �������'-< 7"د ا�

 F%3� O ت ا����-�Hوف و ا���. ا��3,�;ا�)C�)	�� &-.� >� رة�%� >�"Hء  و ا���)� �


�?%F��H�� ��� j، و 7"د ا������ ھ" �.-"�� ا���"ز ا���  >�	� Q���� �
إذا وK	(�ھ� 

 �C�)	ى �(� ا�-���3، و أي �_� ھ� 7"د ط��-� ��� �.-"�� �< ا�N_� ) �_دات ا����� (   

*)	� 9� >�"H� �
 �C�)	ا� B�� &-.� Q����Rو �.-"�� �< ا.  

  :�'��ن ا�����
_ ب

�G ا�	� >H-� "�
 ،9
�-'-"ن �96d ��دة ا������ ا��� ���Pرھ� ا�-?�ر ���	%�� �< أھ�ا

�ج ���، P6 �0ت ا�����)��O"��ت ا��� ��3م، و ا�	%�رات ا��� ��3ل و ا�-	م ا��� ا��H$Rو ا

��$��ر ا����F ا�Uي  .�36H��ى، و @� Dأ ��"�	� Fھ�.��
��-?�ر @� ���Pر �	�"�� �	�(� و 

�#%5 �9 رأ��، و @�  F7 �7U�
� ا�%�ا�� أو 
� ا�(����، و �,�4�& ا�-?�ر أن  3"�9� �� MP��

���7�ھ� 
� ا�U��ك ��-��H� �-�� �3-�� ا�."اQ6 ا��� �; ��
� ر����9، و @�  �f�3(ا��� .    

�د ا�3�ارات ا��� �)�3 
 F7 UP��
'FH  F ���حو d� 9
  1.أھ�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
�� ا��%(�6��, ا=�م و �	��.� اRز��ت, $,�< �-�د ��Hوي  1�   36. ص, 2005, 1ط, ب ب, ا��ار ا�-?
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 ا�: ا����� ا�)�"�����
أ"�اع ا����
 و ���+��ھ� �� ا�����
 ا�������  


: أو ��
 ا�����
 �� ا�����
 ا�������  :أ"�اع ا��

��و ھ� ا�	-��� ا�?)��� ا��� ��'-< �.-"�� ا�4P"ات : ا�-	��.� ا�?)��� أو ا=D%�ر

��� ا�-)�ر ا�?)�� ���%)A �< �	�"��ت و ����6ت و �	�"��ت �< D >� 3"م�ا��� 

�.�F7 *�� Q ا����C�F و ا�. �D(* آ	و �- ،j���� �)�ث أو وا@	� أو �?��P-ا� Q6ا"

�ر ھUه (� ;S ،j��ا��J�R ا��� @� ��%�در إ�* ذھ< ا��3رئ �:dن ھUه ا�"ا@	� أو ا��?

Q��)� ��(C ب"��d� "��ت�	ا�-.  


 ا����3
، و -�01 �/ .�� ا-��ه ا��'��ن����  :و ھ�1ك ��ة أ"�اع ��4

�ض ا�)�f�3 ا���R�� و ا�-	�"��ت ا�-�	�K"-��� �3"ع دون : ا�-	��.� ا�-)���ة_ 1�

��أي أو �Nج ا�"@�f& �"��0ت ا�(`��� FD�� ت أو����D ;�  .�	-�� أ�	�د �0��ة أو ��3

2 _����,��3"م ا�?)�� ھ(� �.-& ا�-	�"��ت ا�-,: ا�-	��.� ا�� Q6�0 *إ� ����,����ة أو ا��

��; ا�)�f�3 ا���R�� ��M?3 ا=D%�ر�� ���ف �� ^�� >�Uاء ا��� و �D�� ا�3%Pا� ��,��

F�C���ط أن �H"ن ھUه ا�-	��.� �(?�� ��3م F7 ا��  ،;�,�6d� A(%�� و@5 �7ف.  

�N7 ا�: ا�-	��.� ا�-�)�Nة أو ا�-�"�6_ 3��، و @� %Pا� >� >�	� Q6�0 *�� �)ھ ��(?

�ى، و ھ�ف ھUه ا�	-��� ��"�< أو �:Dأ �
 p��%��)Uف �	n ا�"@�f& أو �%P9 ا��".  

  :أ�� �/ .�� -�=�> .�و#;� �89:1 إ�7

1 _����C�F $�ث ��"@& و ر�C و@�f	F%@ 9 أن : ا�-	��.� ا��-���� ��4_�� ��@��م ا�?)

	
  .�)�ث 

�� أو ا��,.����_ 2���، و ھ� ��-� : ا�-	��.� ا��3	
و ھ� ا��� ��; �	� و@"ع ا�)�ث 

Oى ا�� ���
 ��`���ق ��< �� �7ن ��"@	� $�وq� 9S$�اث ا�-�"@	� $�* � ،	
   و �� $�ث 

� @�رئ ����4"رات ا�,���3 �����4 ����4"رات ا�.���ة�7U� >� ��O �)و ھ.  

ھ� ا��_4�� ا��� �	��ef��6 e أو �4"رات �0��ة 
� أ$�اث و و@�f& : �	��.� ا�-���	�_ 3

�3���.1  

                                                 
�ا�f و ا�-.ت, �)-"د ��; ا���<, ���* �%� ا�-.��  1.�� ��� ا�?)��
< ا��) ,&� - 50. ص. ص, 2004, 1ط,  �?�, دار ا�,)�ب ��(:� و ا��"ز

57    
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��"�# :�
 ا�����
 �� ا�����
 ا���������+�� ا���
�:  

1 _
  :ا�?#��ات ا��;�1

ل ��اول ا�-	�"��ت و ���36 إ�* D >� ت�	ا�-.�- *�� ��Sdا�� �
م دور ��; �r�

ل F36 ا�?"رة و ا�)3�U� ،�3ا ��* D >� ارك ا�(�س�� &��"� �
ا�.-�"ر، 7-� أن �9 دور 

3��� ا�-�(�� K >-K"ا�g و ��Oا �
أC"ل ا=�م واQ0 ا�)��ظ ��* دوره ا�-:�ف 

@��ت ا�-�(�، و دون ا��K"خ إ�* K_"ط�ت ������ أو Dd� امN��Oا &� ��ا�	-F ا=�

�ات 6�0%�� د�(�� أو �Sd���0"�"���م �.-"�� �< ، إ�r� 9، و��م �?�ا@��3 ا=�� O �H�

 F��	ا�� �
ا�-%�دئ و ا�3�; ا�-�(�� و �"اS�� ا�:�ف ا��� �	-g%K *�� F و �(`�; ��"97 

�ات ا�.�6%���& ا�Sdا�� F7 >� ا��	� ���� ��  .R$�اث و ا�3'��� ا�-�-� �)��د

� و ا�)�ث �-,�
� وا$�ة، و ��م %Pا� &� F��	ا�� �
 �����R-� ا�ھ� ا�3 ���"K"-ا� �	و �

�G و ا��:"�9، أو ا��Nو�� أو ا=��ءة 
� ا���Pام ا�-	�"�� �	��ا �< ا�Uھ(��ت ا�-,�3% �ا��)

Oا B�U7 9 ��)�ث، و��G و ا��:"���	�د �< ا��43�& ��?"رة ا�-(��3ة �< ا�)�ث، و ا��)

�وج �9Pو ا� �%Pو ا� M)��  ق ا�)�ث��ا �< ���	�.  

و 
� �46ق ا�-"K"��� ��)�3 ا�(Nاھ� ��-	��.�ت ا=����، و ا�(Nاھ� �	(� ا���Pام 

��� و ا�?"رة و ا�)��ظ ��* �%Pا��)?�ل ا� �
 ��@DR)� و ا�ق ا�?)�� و $3"ق ا�4


�� دون $.Q ا�-	�"�� ا�?�د@� ��* ا�-���3، �-� ��ا�-	�"��، و اN��Oام ���-�(�� و ا�:

�� �< @�رة ا=�م N�
� ا��أي ا�	�م، و ھUه ا��3رة �)�3S �3 ا�.-�"ر ��=�م و  ��Sdا�� �


� دون ا6)��ز%Pا�)�ث و ا� &� F��	ا�� �
  .���d �< در�0 ا�-?�ا@�� 

��ء أو $.� Q	F ا�-�(�� D�3 و ��م إ�)3��� B,-ا�?�د@�، و أ����� ا�� ��(� ا�"ط(	� ��3�ا�)3

 ;��ا�-	�"��ت �),���ت أ6�6�� K��3 أو �-?���C�D j أو �,%Q ا����زات �	�(� �#�-� 

 ��?P  Q��H� *�� و�� ا�)?"ل�(� از أوNدا إ�* ا���)ف ا��U3أو ا� �ا��."ء إ�* ا��:��

� ا�-����� ا�-	���P� �
  1.(�� و ا�"ط(�� �	�

2 _@+�;
 و ا�Aو ا����� 

 ا������BA   :ا�

                                                 
� و ا��"ز�&، ا��3ھ�ة، �?�، ط�)-� �(  1:)�� �.��36��، دار ا� �����(� ���< رؤ�
� ا�3�ن ا�)�دي و ا�	: ���"K"-م و ا�� $.�ب، ا=��1 ،

   98, 97. ص. ،  ص2010
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 �D"� �'�3� ���"K"-أن ا� ;cر ،���"K"-ل ا���6ك ا��H أ$� أ F�ا�-%��_� و ا���"

 F��ض اDR%�ر و ا�?"ر و ا��O	�د �� أ�H< �< أ����Q ا�-%��_� و ا���"� �
 �-H(ا�      

%Cو @� أ >H� ،�?�D�
� و ا=�Sرة  ا� �
�� و �(�ء ا�-	%Pا� F36 Ffم �< أھ; و��j ا=�

Ffو�� F�
ا=�م ��وي اR$�اث و ا�)�f�3 7-� و@	5، أم 7-� ��"@& ���  ا�	?� ا�.�ري، 

���0 �< إط�رھ� ا�)3��3 و O �,"@�� إ�* دوا�� ا�-%��_� P� F�          أن �)�ث، �_�� �dو

  .و ا���"�F؟

B�� F	�
�  ا=�م ��(�ول ��� Qc�� 96R F�� �< ا�-%��_� و ا���"�#H� >H� اث، و�$Rا

�"نN���ة أو ���و ����4%�� ��* أ$�اث إ
�"N6ا . �)3�� ا�,%� �"اء �7ن 
� �,�,F أو 0

�� ��� ��م �:� ���Cأول إ U)� 96أ w$�ا و ھ� �$ UDd�Nا إ���� 1997ا�4�"ر 6�%7،  �



� ا�	��; �(C>� �ا�-%��_�ت، 
�R �3%_5 ����� و��Ff ا=�م  �-"�� ا�,; ��3ر %7�

 >���، و ا�-"ت ا��3دم �< ا�,-�ء، و ط��"ن ا�"ا$� و ا�	:f�4ا� �4P��7 ،�%�� �,-��ت �

�ھ��c و . �
��< �< ا�4�"ر 
� إ�* $�ق ا�-�K; ���دة إ��	ا� �
و ���C 5(��� ا��وا0< 

  .�)�رق 0-����

(� �
":H� �3�3$ ��3�اط��، ��ا ا���"�F ا=�-��� ا��أي أو ا���(� GC"� �� ���-

ت ا=���� ا�'F7 F-:� O �@ �-P ا�)3��3، أو @� �H"ن �.�د �����3ت أو �:"���ت -(��



� F?� �3	n ا�-�i,�ت ا=���� ذات ا��"90 ا��أ�-���  ،�.��           ��رو�� و �%

��7 اDR%�ر و ��"���� إذا �7%
56 ا�)3��3 �	�رض �"�����0، و ��.�* أو ا�,���� ا�%)A إ�* 

 ���
� اN�0Rة ا=� Bذ� >� ����ة ا�-(?��ل ا�D ��U(5 �< ا���ا�_���� و ا��� #7

�ة ا�:	"ب إ�* ا�-,�-�< `6 �ّ�c ظ�-� و �����6 ��=رھ�ب و GCي وUو ا� ��4� ا=�Pا�

5
O FH:�.1  


 ا�����
 ا����Cة_ 3�BA  :ا�

� ا�)�ث دون ا�%	n، و �	�م اOھ�-�م ��,; ا��_4�� ا�-�C�)� n	� *�� N�7�)�Nة ����

  ��@� ا�-	�"��ت أو �-?�ا@�� �?�در ا�)?"ل �����، و ����Nاج رأي ا�-)�ر ���)�ث ا�Uي

                                                 
1  &0�   162 - 159. ص. ص, 6�^ ا�-
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�3"م ��_4��9، و �	�م ا��"ازن 
� اOھ�-���ت و ا�"@5 أو ا�-,�$�   ���"6 FH� �??P-ا�

� ��* �< اIراء أو اDR%�ر، و �_�%� ا��Si� ا��� ����P-ا� Q����Rام ا�P���� و ،���_� ا�	�ط

� ا��.���ت �	�(� ��ى ا�.-�"ر �< �#�,� �3�����Ff، و �4�� >����P-اد ا�.-�"ر ا��
Rا ;�


  .$�A ا���; و ا��)��F و ����Q اR$�اث أو ا�-	�"��ت

� ا��3رئ أو ا�-:�ھ� %P� ةN�ا�-�) ��( إّن ا��_4 F%3�,-رة ��ذا $�ث) ا�"?� ^�� ،

F%3�,-�3ھ� ا�����"�"0�� ا��� ��ل و��0 ا�(`� ا=D >� �-6و إ ���"K"�.1  

4 _

 ��4�ر ا��������E�د ا���:  :ا�

�7�Q ا�?"ر ��(��Q ا�-�3ل أو ا��)3�� $�* �" � �
 �����ة ��أت G(C و �.ت ��
 U)�

�ة دون أي ا��%�H��)"ى ا�-"K"عر �0ء ذ�B ��* $,�ب ا�)3��3 و �_�ض �#%�5 ا��.  


)�ن و �'& �?���7�C Q"ر��< O >� ����Rدن و  �رون و ھ-� �� #� ���3"م ا�?)�


� ز��رة إ��اf�F( �("ا�6 ��-�3ل  Qc���� ���	)"ان O >� !  (دن �H�      �H< ا��3رئ ا�Uي 

9,��� �_n ا�(`� �< ا�-"K"ع 6�N� ��"�	� ��Sd� 5(� &@ن @� و"H�  .و ا�?"رة 

�ة ���H��� 7-� أH
 F�H:� ;S >� ازه ���3رئ، و�� و إ�%Pاء ا��Sإ �
ن ��?"رة دور 
	�ل 

 *�� ��'�� و ��7i �?�ا@��9، و %Pز ا�N	�
��� ا�?"رة دور ا����F و ا�%�ھ�ن ا�Uي  Q	��

ا�-�H"�� أ$����6R �6 أ#7� ا�)�ث ا�)�"��، إّن ا�	��� أدق و أ��p �< ا�	�< و ا��H-�ت 

� ��
 ،���"K"�9�@9 و د��C���اه �)`� ا�)�ث 7-� ھ" ��� �� g3�� . ى�Dأ ���6$ >� ��)H�

���3 ا�-"�"K�� Rن ھ(�ك ذا��� ��-?"ر ا�Uي �	-F ���%�� وظ��� إD%�ر��، و �)�ول أن �

�د �< ذا���9 $�* �?%K"� j"��� و �(F3 ا�)�ث، أو �.	��� �(F3 ا�)�ث ���?"رة ا��� .��

 ^H	�
��ھ� ھ" أن �(9�3، �� =$�اث ا46%�ع �� �?��j ھ�ف D�� 9، أو� �C�D ���B�U رأ

9 �< 0�اء ھUه ا�?"رة�,�i� >� ه ھ" أو����@�� . �)�د DRا Q6ا �#�5 ا�."اU�� و     

��ة�� ���و ذ�R Bھ-�� . و ا�6"6�3�� �P��Oام ا�?"ر ا=���� 6�0%� ��-� ��را��ت إ�

5(%Cة ا��� أ��
� ا�-.�ل ا=��� ا�?"رة و اRدوار ا�	� ������� ���
� إ�* �iد�Kإ ،

  .دورھ� ا�-�; 
� ��$� ا�)�ث �< $�A ا��'��F أو ا�-?�ا@��

                                                 
201. 6�^ ا�-�0&، ص   1   
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� ھUا ا�?�د و �< 5��� ا�-	��.�ت " ھ�ر+F " ، درا�� ا��را��ت ا��� أ0�Sd� ل"$

 �K�3ا�� Q0"� j��  .���6Oك $� ا�-G�iا��@-�� ��?"ر ا�?)��� ا�CR�� ��ون �?

�اد 
� ا�C"?P��، و ا��� و �< ا
Rا �$ ���@�� ا�-#�رة $"ل ا�?"رة ا�?)DRا ���'3�

 ،B; ذ��ور�� �)3"ق ا=6,�ن ��* �(`R#�ق ا�ا�- F-� �@ اھ� ا�-?"ر، و�	���(%_� أن  O  

�اد
Rا ��C"?D و �
��� ��< $� ا��أي ا�	�م 
� ا�-	������ Qو ط��.  

����(%_� ا�(`� إ���� و ا 
��?"رة ا=���� ����، و ا�?) ��	� F��	��-  F7 F%@ >�

����* أ��6 و���� ا�?�ل  d  ��6dن ا�)�وف و ا��H-�ت، �F إ��6 ���"ق  - ا�	����< ���?)�

��* ا��H-�ت 
� أ$��ن #7��ة، d7ن ��; ا���Pا��� ��* �%�F ا�-#�ل 
� F36 �	�ن و إ�)�ءات 

�-H< �)�ل ���36 �"ا O � �%� ��c FH:� �)�	� ��	-�.� ا ��وا���         ��4 ا��H-�ت 6`

 ��-@��B��� j ا�-	��6، و ��C�P �& �� ���)9 اIن ا�-	��.� ا��و ������ #7��ة @� �-(& ا��?

 Q�7ا�
� أو إ��اع ا���K=ف أو اU(ل ا�D >� ،��f�6ت ھ��H�إ >� �����?"رة ا�?)

��)��ھ� �< ا�-	��.�ت ا��c و ،��Oن ��* ا�?"رة ا�� ا�-?"رة ذات ا��Iؤھ� ا��Kإ >H-� �

 �
 ��d�� و 
� S"ان �	�ودة �"ا��4 ��ا�e �	��.� ا�?"ر، و ,�ا�?)��� �FH ��"�� و 

 e��6��ا UH� Oب " $�* أن ا�-3"�� ا�:���ة �dن " أدوب ��-�G�ب " ��3���� ����Hا� "

?�� ��-@�  1."رة ا�?)���أ�H� O j%Cن ��� اIن 
� ظF ا=�6�H��ت ا����3f ��-	��.� ا�

  :ا����J @�4 ا�����HI� ���Eر_ 5

��م 7-� �3"ل Rه اUھ �
��6�4 ا�,��� أj%C " -�"� ���4 " ا=�م �رf�^ ا�"زراء ا�%

�)�"ي ��* 7; ھ�Ff �< ا��_4��  O "درا��، و��-��� ��(	ة ' ��  .�Dq%�ر' ا�-%� 

  Q,(� ��4 " و� �"�- "Cأي أ�
�ن ا��)��ت و �O�3ت ا� A�$ ر�%DR5 أھ; �< ا(%

 �fا�0�ا�f رأي " إ�* �)"�5 ا�.."  

��  -�"� ���4و �� @��9 �  N�7��	� �:P�C �?)�)� �"ا@& ا�?)�
� ا�	���� إذ أن ھ(�ك �


� ا�"C"ل  �)�,� O ، إذ��5 ��(,�� ����
�ن �O�3ت ا��أي � G�q� أي، و���* �O�3ت ا�

  � ھ� �O�3ت �(�-� إ�* ا=�م ا��	%"ي، ا=�م إ�* ا�(��ef إ�* �	�"��ت C)�)� ��3ر �

                                                 
1  &0�   222 - 217. ص. ص ,6�^ ا�-
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��ة ��(`; ا�,����� ا�	���� و ��م ا��	-� و ا��)��F  ا�Uي �()" ���.�هi-راء ا�Iرة ا"��

م ��)�3 ����_4��  .ا�-"f�@"�� ��"K& و اR$�اث ا�,������r� �����Rا ��و ا�"ظ�

  1.ا=D%�ر�� ��)�ث

6 _-���1�
 ا���Kام ا��M�ر ��4�4���تا���$ 
�:  

 5(%Cأ A�$ ،���و6�� @� ����ت ��* إ0�اء �_��� U0ري 
� �-F ا�?)�H�Oا �H%:ا�


� ��(�ول ��ه، و ��3�F �< ا�)��7ت ا��� �3"م  �����R"��ت ا�	ا�- >� ��#Hا� >�� ���

�H%:ا� B�� *�� ����P-=. ا�-"ا@& ا� ���7"� ��و6��H�Oا �H%:ام ا��Pن ا���
��اد و ���%4& 

 F-	ا� �
�)�H� Fن ا��R"ب ا���3��ي و ا�-�i,� ا�-,��Pم  Oأ Q.� ���� ا�?)�ا���3ر

��� �< ا�-	�"��ت، و �%F ا�O?�ل ا��� �D *�� ا�)?"ل �
�ا �#7 ���,�ا�?)��، إO أ96 

��	�< ��* ھOiء  Bو �& ذ� ،���� ا6R%�ء ا�?)��� أ��م �(�ء و �4"��<  ��6d أن �-�� ا�4

���� ��< �� ھ" �"S"ق �< �?�در  -و�g ھUا ا�DN; �< ا�-	�"��ت –�< ا�?)��ا��

� �"S"ق�c "< �� ھ�"��ت و ��	ا�- . �H%:ل ا�D >� "��ت�	ا�- >� ����D *�� ل"?(��


��,���Q�4 ا�-��رة 6 ،���� دون  و ا���Pا��� 
� �(�ء أD%�ر إ�%Pا� B�4%�� �(�ء ذ���ا��� 

B�U� �)	6 و ،�H%:ا� B�� *ا��."ء إ� : F��@ ا�(�@�، و ���ا��)� ��H�ا=دراك، و ا��7Uء، و ا��

�< ا�:B، و �< ھ(� ��	�< ��* ھOiء ا�(`� إ�* أي �"@& ��* ا�:%�H ��* أ96 �?�ر 

� و��0 6`�ه $"ل ا�3'�� ا�-	(����-�� *	,��  :و �< ھ(� �6,�ءل. :6 ��(?�� >H-� Fھ

��ل ا�O?�ل �-?�ر وا$� 
g3؟ و ا�."اب ����7d�� ھ" ���(D >� 9�ا��6* إ� �%D أي .     

�7��ء �-"@& وا$� ��* ا�:%�H، 7-?�ر ��)?"ل ��* : و ��Uا ا�,%Q �6,�ءل�� ا��ا�� �

��� �< ا�-	�"��ت�D ��0 FH� أن w$ر�0ل  �-� 
� ذ�B ا�)H"��ت، و ا�-�4"��، و ا�-

  2.، و ا�-)��"ن، و ا�7Rد�-�"ن، و $�* ا�(:�4ءا�R-�ل

  

  

                                                 
1  &0�   298, 297. ص. ص, 6�^ ا�-
2  >���� �,�ط، ا��_4�� ا=���� �-"K"ع ا�	"�-�، , آ6��  ��� )�-0��وت، �%(�ن، ط)أ���� ا����غ : ��� ،&�، 2008، 1، اRھ��� ��(:� و ا��"ز

  563، 562. ص. ص
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 و ا���"��O ا�19�ي ا���B9 �;�أ���ب ا .�3ل ���1�9�M: ا����� ا�)����.  

�1�9
: أو �Mى ا��$Q� �3ل : أ���ب ا .

�ى، %Hت ا����7U��� F��وف ���-��، F7 دول ا�	��; �)�	� ��)�,-P��� ل���$Oا >� A�ا�)�

Pھ%�ا�Uا� F��"�ا� ��"J-ا� ،�'��ن . -,�(�� ا��"��F ا�@ G?6 )50  �)� ( �0ع��< ا��

 Q6�.ول �< ا�R93 ا  �
 �%	� 96R يN�ث ر�$ ،��Oد >� �ا�,��دة $�ث ��; �9 أ#7

 F%@ �fاN.56�7 ا� G�7 ،ة��(�، أ�� 
� ا�:� ا��6�# 
�MP  50ا���ر��P أي ا�Uا7

 �	� �fاN.6.�زات أي ا�O50ا )��.  


��، ��Q�4 �.�"د ��ا
93 ا6.�زات ��,5 ظ���ل �-#F ھUه ا�-(��%�ت ا�	`�-� �$Oا

��-H< ا6.�ز أ  O إذ ،;���ط� أو أ
م ���)'�� ��* �%�O F ا�)?� �.�ل ا���Hب أو ا�

��
� 6O.�ز �'(���
 �
� و@5 @?� ��3f�Sو���Q�4 ��* اF@R ��� أ � F�              ; ط"

�، ا�( ��اج ا��?"D=ا ،Q�7��( O �-7 ،��S أ �S >� F@أ �
�0-� ��7ب � >H-� O B�U7 ،

���.� ���3* دو�� @%F ��� أ �� �< ا��)'�� >H-���ق ��* أن �H"ن . �Oا �; اU��

����� �-�ة �(� F7 >H-�� *�$ ����7 ا����43ت �< ��3�; إ6.�زا����$O1.ا  

O�� ل���$3ل  �ع @�6"ن ���Oا �	�� ت ا��,-��  ا�:%�بل وأط�� ���� 9�� ��3�_� ;S

3ل و ا�:%�ب��Oا ��ت  ،إ�* �O�.-& ا��0- �

� �#F ھUه ا�-(��%� ��3م 6:�ط�ت  :

>���، وإ$��ء ا���اث ا���ر��P، إ��از �O"4ت و�')��ت ا�-.�ھ�"��� ،��-��.  

�ة �-�ة �(� �7��� �%7 ������ور و
� ھUا ا�,��ق @�رت ا��و�� إ@��� ا$�� �	�25  �)�

�وع : �'-(5 ا�%�e��6 ا�����:� �C�D �)ا�"ط z��	A ا��را��ت ا���ر�P�� ا�-�	��3 �����ر

�" ط�ف �.-"�� �< ا�-iرD�< �)5 �("ان  ��0	� �<وK& ��7ب fاN.ا� z�     " ��ر


� ا�-.�-& " ��ر�z ا�"ط< " أو  ��
�?�FH� j ا�-,�"��ت ا��3#) >��fا���Oا �	إ�* ا�.�� (

��P�
�j ��ب ا�-)�"ظ�ت .وذ�B �< أF0 �"$�� ا�-	�"�� ا���رG� رRوا  �f�S"ا� &-.� Bوذ�

،��P�
� إط�ر �	%�J ا��3#
� ا���ر�P�� و ا���ر FD���ي F7 ھUا fاN.اط< ا�"-��.  

  

                                                 
�  �رf�^ ا�-�N7 ا�"ط("  0-�ل �)��وي " �����3 �&   1%-

� ا�)��7 ا�"ط(�� وS"رة أول 6" A(%م  ���1954را��ت وا�"���*  2013��ي  07

  .�,�ء  15:30ا�,���      
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3ل �(� 50و$���� و�	� ��ور ��O; �< ا�3�  ���0 >� �fاN.ا������Oن  ���(� �7��-�ة  ا$�

� �(U  و ا�	�-� ، ،
�ا�.�د ا��3#fاN.إ6.�زات ا� ��4_�� �%7Rا�"@5 ا Q�4�� �P�ا���ر

��)�,-P��
3ل إ�* ا�"@5 ا�)���، ��Oأ�-�ل  ا ��P�� ��6R ة�7�ى وا�Uا7Uھ� �-#��� ا�

��ل ھ� �< ���4%�ت �$Oا ��-�(
ا�-.�ھ��<، و ا�:��اء، وF7 �<  �رك 
� إ$��ء ا���اث،

D،ن �(� ا�"ا@& ا�)��� ا�-�4"ر"H� �)� ن",-Pه ا�Uل ھP
��C ��* ا�-,�"ى ا�%:�ي،

 ���0 F�0)  ي�  1.���(� وK& أرK�� ��ر�P�� U��9� �%�Cا �.Q  و ،)�"رد �:

��ل�$Oا �; و�#-��3�� �)�-S �C�
 ��)�,-P��� اUا�-,���3 وھ ���fاN.ات ا��و�� ا�N.)� >

    إذا أ5��C ���; ھUه ا=�.����ت، ، وإ�.���������"@"ف ��* ��%����� ���ار��7 و�?)�)��

3ل و��Oا �#��$ ���fاN.ن ا��و�� ا�O �4ء	ا� >� ��N-ا� ;�ھUا ��-.�� �O"4ت  و .���3

،>�� ا��"م ���  ��50ا�� $?�د  ا�-.�ھ�fاN0 أن *�� ���(� �< ا�Nرع و����� ا�.�F ا�.�

�(%_� أن 6(,�ه، ھUا ا�-��K ���ء ���_%< وا�-	��6ة  O م  و ا��� 56�7 �< ا�0(�،��ض��ا�3

 ���fاN.دة ا��و�� ا���< ��ا�('�ل(�(:�ط�ت �% �K��(.2  

�، و�:H�F و����z ا��وح fاN.�� ��)ة ا�"ط��,�ھ; 
� ا�)��ظ ��* ا�Uا7 ��)�,-P��� ل���$Oا

 ���ة ا�#"ر�� ). أط��ل،  %�ب ( ا�"ط(�� 
� ا�.�F ا�.��Rاد ا�
�"م أ �	� ��"� �3�6 �)6Rو

Q.�   ��.3�.,� �)�F  ��د��; ا�(�� �< أF0 0-& أر �G ا�#"رة 

3ل��Oا >� �)� >�,-D،  ;`أ� B�-� و���� �%,)��� �D-,�< �(� �< ا6O.�زات $�ث %7�

�د ���  (?G ا�-��"ن  ���،ا�S"رة، د
	S 5-< ا��3��� ���"ن و���.Q أن  �)� >�,-D

�C�D �4:6م أ��C � أ�'�ھ�  .ا=�
.�F ا�.��� �� ا�)3�����7�3 ا���ر�z وF36 ��"ة إ�* �

�ف أ	�  4.ن ���S 9"رة �`�-�ا�Uي �)� �9 أن 

3ل ��Q�4 ا�"@"ف ��Oا >� �)� >�,-D ور�� �
 F#-�-ا�)�ث ا� ��N�وف  �(�ھ�،ر�ا�`

  5.اO@�?�د�� �-)5 ��@��� ا$������ ��Uا ا�).;

                                                 
�ة "�����3 �&    1�?6  j4�ط ���@ "�K�(� م  ةأ���ذة"� ;6�_�,� ����-�0O" م ا�	ا� ���H� z�23
� �3��س ا���ر  F��
 ��14:30* ا�,���  2013أ

  .�	� ا�Nوال

� @,; اDR%�ر ��ذا�� �c�Nان ا�.�" �Nرق �("�� " �����3 �&   2 ��(C م"� ،��  .C%�$� ��11:30* ا�,���  2013��رس  24"
�اد " �����3 �&   3  ��"م   " ط�ھ ��
� @,; اDR%�ر ��ذا�� ���ي ��	%�س ا�.�" ���(� ^fي   17ر���
  .زواO ��13:00* ا�,���  2013
4   &� ����3� " ;���"� ;���ي ا�"ط(�، �"م" 7fاN.ن ا�"�N�
� @,; اDR%�ر ����� ���(� ^�fءا ��15:00* ا�,���  2013��رس  06 ر�,�.  
�"م " �)-� در@�" �����3 �&  5  �%Pة ا����.� ��(C28 ي���
  .�	� ا�Nوال14:00،��* ا�,��� 2013
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�ي.��G ا�.�F ا�.��� �-�(��� و��	�� �%��)� ��)�,-P(* �� 0,"ر  ا�	ا�#"رة، �-

ا��"ا� FC�0 >�F ا�#"رة وا�.�F ا�.���،أي ��م إ$�اث @4�	� و������� ���دي ا�?�اع $"ل 

 �(�
� ا�,��4، إO أ96  QC�)� ��"ل و�3��Oا �
ا�,��4، 
?)�j أ.�� 96�F ا��3�; دور 

 ��   1.ا�-(�QC وا�-:�ر�7 ��وره 
� �(�ء دو��9 ا��ء��.�F ا�.�

  

��"�#: 
�1�9�Mى ا��$Q� �3ل.�� �B9ا�19�ي ا�� O��"ا���:  

5��ة ا��3#
� �D��ة �"�� 7:��'�  02012"ان  26�"م ا�#�Sء  وز�        �< ا�4P"ط ا�	

��Oت �$Oإط�ر ا �
ا�P� �C�P-,�(�� و ا�%�e��6 ا�	�م ا�Uي �4��9 وزارة ا��3#
� ا�-(�رج 

،�fاN.ل ا�ل ا�(�وة ا�?)��� ا� ا��3D�3� ���4:6 ��،^ط�Rو @����5 ا  e��6�أن ھUا ا�%

�0ء ����(,�� �& F7 ا������< ����43ع ا��3#
� و ذ��DO B��ر أ
'F ا�-:�ر�& ا��� �; إ6.�زھ� 

 ��6�,6r� �-6ي و إ�fاN.ا� Q	:�� g3
 ^�� ���fاN.از �`-� ا�#"رة ا��و ذ�B �< أF0 إ�

�Rا��)�ي أ��م ا &
�� �C�
�ى ;0-	�ء، 7-� ھ� DR"ب ا	و ا�: .  

e��6�� ھUا ا�%�4,� ���D >� ;� ا��� ^�Rة إ�* ا���ى أ �رت ا�"زDو ھ-� �< ��0 أ ،

 96d:� 5��@  يUو ا� ��,�
� ا�-(�4 ��3ر�6 وK& ا�:	Q " أ����< اRول �c >� 96إ

3ل ��Oا �	إ��ن ا�#"رة و � �
�ي �< ا�%�ب ا��3#fاN.و @�"ا� �K���5 ، أ�� ا��6�# 
�" ر

�-�، Oن @" ��Uا ا�P?"ص �� �� @%F و �	� ا�#"رة @� ا@��ف 0fاN.< ا��رن ��@ >� F%

>H��ي �; fاN.ا� Q	:ل ا�3��Oا  ��  ".�9 7��ن O �< �6$�� ا��3#
� و O �< �6$�� ا��"

5��@ e��6�����  أ�� �< ا�%"0 >� ��-��ة أ96 �����  2012ا�"ز"0 ���c *2013إ�  �	و �0ء �

 �3
�3
�� ا��� �:��ھ� �"اS ات�ل �`�ھD >� Bو ذ� ،����"0 ^��Pا� F%@ ،ولRا ��ا�"ز

��Oت �C�D ����"م �$Oدب و ��7ب  ا�:%�ب، اR�0ن ا��ار ��c *�� �
ا��43ع ا��3#

 >��ض ا���)ن ا��:H��� �(."ب �< ��� ���-�)G ا�"ط(� ��	� Q6�0 *ا إ�Uن، ھ�)�ا�"ط(� ��

� و ا��UاC�	-و ا� A��� ا�)��c *و��ن إ���30ن �  �%-�%� ��  >� 5
�Kا��3دم، و أ

��Oت ا�-��Pة �C�D ا�-��3��ت ا��و���، �$Oا �
�ة أن 0-�& @���4ت ا��3#
� ��:�رك �  ا�"ز

                                                 
��ة ا�:�وق �"م "$-�دي �)-� "�����3 �&  1�.� ��(C23 F��
  .زواO 13:00، ��* ا�,��� 2013أ
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 ;�`)� ;��� A�$200  ،ر ��  18���3* دو��"?� �
 A(%�� �)ا�"ط N7��(`-�� ا�- ��)�

�6�و�"�"0�� و ا���ر�z، وOو ا z�7� �(�� ���3* $"ل  @%F ا���رU6 " �RاCا�� �+��-" ،

� $"ل"��� ��"F ��"�ن "  ���3* $"لDو "  ، و آ 
   ا�)�رة " ا���$
 ا��ط�1

 
+�+����" ا�Oار و�c *�� >ت ا�"ط��Oو n	� �
      ��< ا��
�*، ��Nي وزو، ���(�: 

��P���ت ا���رO"ھ� �< ا���c و.  

��	�� ���,�(-� أ �-�
�ة�7ت ا�"زأ�� � و  44أ96 ���; ��ض  �20
��-� ط"  ��3f�Sو �-��
     

� ا�-�دي 13و �c اث�� �-7	�Nم وزارة ا��3#
� �(`�; ��* ��ار �(� دورة . �)3��3 $"ل ا��

ل D ل ا�#"رة وD 5.�6م أ
R z,6 Q(� و �)-@إ�* ر �
�K=�� م

ت ��ض أ�$

�ة ا�"ط(��ا�,%	�(��ت، و ذ�B �< أF0 ا�)��ظ ��* ذا7.  

;��� �-7  >� F3� O�� و  50إ��6ج ���$�� �< إ��6ج ا�-,�رح ا�.�",�20  >� ��$�,�

� ا�"ط(� ���@� 0%�� ا��)
 ;��H� �%��)-��� ;��� ح ا��"اة، و��ق �,
  إ��6ج ا�.-	��ت و 

 �$�����< "  و ا�Q��H ا�-, Q��7 "9��-ل إ��6ج ��د �< أ�D >�.  

�ة �< ��e��6 د�;أ�� 
� �.�ل ا�(:� أ���
� إ�* �(`�;  �1000���fة   (5 ا�"ز�K=�� ان")�


  50" ا�4%	� ا�-3%�� ��?��"ن ا��و�� ����Hب �)5  	�ر +�RاCرات ا���K1ا�� /� 
1�."  

� Q�7	��e * ا�Uا7�ة ا�-�H"�� ا@�(�ء �< � ����0	�Nم ا�-�H%� ا�"ط(�� 
� �.�ل ا�)��ظ ��

�ة ���
� ا�"ط(� و ���6,� و ا�%��ان  $�ب ا��)�� �C�D رج�P��� 5	%ل ا��� ط3��Oا �	�

����  . ا�	

��Oت �)�A �7ن �	�ض ا����م �)."ب �< ��� �$O�� ��)	� ى�DRھ� ا G$��-و ا�

� أول 6:�ط 6`; 
� ھUا ا=ط�رfاN.�� �C�	-ا� >�� . �-�)G ا�fاN.ا� G$��� 5.��و �

3ل،��Oا ��)�,-P� >�C�D F@Rا *�� >�K�	�  ����6 �
�ض 	� >� '
2013  >�

���fاN.< ���6وا ا�#"رة ا���< دو��6�)
 g�:)�.1  

  
   

                                                 
1   http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=9219  18 /02 /2013,   
13 : 15 
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�MP ا�	�وض ��:�� � �-�
�� �& ا�	 04,�ء و #H� 6:�ط� �����(�ن 0"�� �
�ا_��ض ا�H"ر

�ج، و ا�Uي �)-F �("ان 
، و "�1Tع ا���� " ا��%(��6 �%� ا�)��; 7�ا7 ����Hز�G �,��ي 

�ف �:�	�
(�ن، و ا�)�F ا�,�ھ� ا�-%��e 40�:�رك و  500ر�7 أ#7� �< ا�Uي    �$�,�  

��ت �< ا�.("ب Oت ��* �,�"ى �,& و�6�^ ا����� $ �
 5.��� �-7 ،j��ر��ض ا�

��%H2012و ���(,%� �,(� .ا� �� e��6��F3 �<  �"$�ھ� ��'-< ا�% O160 K� �25 و �


(�ن 1500�,�$�� �-:�ر�7 .  


� إط�ر  ;��� �-7 �
 ��
�3S ات�� �(`�; �`�ھfاN.ل ا�3��O >�,-Pى ا��7U��� ل���$Oا

 �
�� �r 	�ع ا��3#
� و ا���"ان ا�"ط(� ���3#�fاN.ل ا�"���7 ا�D >� ا�,��6,� و �"
      

����  010"ان و  �29��K ��<  16و ��(`; . و ا=�م"02012  �fاN.ت ا���3(?��

>��< ا�%��U�� . F��"م 7-� ��(`; $ ��%7 �)
���� �%�ر�^ �< �(`�; ا�"���7 ا�"ط(��  05"0

�ة أن ا= 	�ع ��� ا�-"0"دة ھ(�ك، 7-� أ�7ت ا�"ز�fاN.ا� ��ا�.�� >� Q�4� Bو ذ� ،�
ا��3#

 ��� طھ(�ك ا�	�fاN.��� -�ة�	رات ا�-���$��; ��Uه �< ا�,
 >���fاN.5 �:�ر�7 ا�%�

�ات 
(�� و �< ��< ھUه�� ;��3��، : ا��ول ا�-(��%� و ��3�
�"ر��، ا�%��_�ل، ا�?�<، 0("ب إ

�� إ�6و6�,��ا��(�، �fاN.رات ا����ھ; �< ا��ول، ھUا إ�* Q6�0 ط�%�ت �< ا�,�c ، و��6"�"� ،


� ا��ول ا� ��
�3S م��ا�-_�ب، رو���،  ،�"6^: -	�-�ة 
�9 و �< ھUه ا��ول����Pرج ���3�; أ

�H��، ا��Rت ا�-�)�ة ا��O"ن، ا�����ا����از�F، ��_�ر%� ...1  

� ا�-.�ھ��< ا�,�� G:7و ��G �%�س " وز���� D??5  " �)-� ا�:(C ل �6وةD

3ل��Oا ��)�,-P� ل���$Oا e��6�� >� G:H��  ء��ل إ$D ; ا��-�ده��ي �Uر ا��	ا�: >�

 ^H	� ��6 أنd  >� د ا����	�Rي ��* ا"�(�� ا�-.�ھ��< أ96 �7�ى، $�A أوjK وزUه ا�Uھ

`��(�7�ى وھ" -� ا�)�ث و������OO�� N إ�* ا�-	(* ا�Uي U�� يN7��9 ا�	("ان ا�-" " ���

�fاN.ا�  " ��$��ي و��3م ا�:��� 7��N إ�* �fاN.; ا��	ا� �
 �C�D ،ر�	ا ا�:Uھ F#-��  

 

  

                                                 
1  http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=9219  18 /02 /2013,   
13 : 15 
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 ;@���ح ا�"ط(� وا�Hل �< ��0  50ا�3��Oا >� �)� >�,-D ور���N ��وره إ�* ��ا�Uي 

�ىوا�"@"ف ��* إDل �< ��0 أ3��Oا U)� �fاN.رة . 6.�زات ا�"C *�� ي"�(� �-7  

��N إ�* � �#��NPان ���ه �7 �رة ��-(:�ة ا�'P-� وأN�0ة ر@-�� وو��F36 Ff وا�?�ل $�

F%3�,-ھ� إ�* ا��� وا�3�6Oل �%K�(ات ا��.�,� &� G�H1.ا�� 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1  http://ar.algerie360.com/ ,*3���-400 - -ل3��Oا-��)�,-P�-ل���$O15 : 13 , 2013 /02 /18 ا  
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U�3: ا����� ا��ا.�� 

 ا���������
ا�����1�9
 �� ا�����
 ا����M��� ل�  

 ���� أQ�c ا�%�$#�< 
� �.�ل ا�	�"م ا=���� أن ا�-	��.� ا=�%�	�و �-���  �q$�اث،

 �-7 ،B�� أو ����� �	C �4"رة واK)� �< �"90 ھUه ا�?)�(C إ�* 6?"ص ����"(�

 ��4D >�%� ��6أ(� ����"�"�C�D ،�0 وأن ا6R"اع  ا�?)��-���H  >-K F ا�,���� أو ا=

ھ�  -�	�و
� أ7j%C-� –�	'� �< ا��"K�j �< �'-"��6،وا�	@� ��< ا�:FH وا�-'-"ن 

 �-Sو ����P� �����ت درا��� �)��، 
�6R"اع ا�?)�_� Oإ ���?
 >H-� O ��"'� �@�


� ذ�B إ�* أن ا�-�ء �-^  Q%,0& ا��� Oو �DIا�("ع ا�"ا$� �< ا N�-� �)�	� ود�$

�Pورة ا���K،����Hا� >� ����P� ل وأ6"اع�H و ام أ O 96R �-6ق �<  إ�?� ��-H< ا��	%�


���$� ��* �%�F �'-"ن �)�د ��-"س، و�?"رة �(,.-� �& ا�"ا@& Oا��4 ا�-�3ل ا"� Oإ

�%"ر��ج أو ا�-�3ل�  .ا�-#�ل و��^ �"ا��4 ا��	��� أو ا�

O ء�� �(`-� ا�?)���< ا�	��-�� أن ا�-��3� �7i��,�4�& و �-�
 ����; ا�)"ع ا�?(� أن 

�ا@9%� ���)� Oإ �(�(C 9��@ل �D >�  ����,������ا��� �,�(� إ�* �%�دئ وأھ�اف  ا=�

  1.�	�(� �j-4 إ�* �)3���3

   

1 _��Mة ا��+�V:  

 ��N��� ;,������� �"K"ع �$Oت ا��(� �< ا����0ع ا�,��دة ا�"ط(��،$�A  50و ا��� ا��%

��ة ���C ا������ت،ا�(�وات ا�-�	�U�� �3ه ا�-(��%�@��5 ا�.�$O.  

�ف أ�"ال  C �

��� ��Nا6�� PK-�، ا�_�"  5
�C ا��� ������$Oل ا�H أ ��و�(�و�5 @'

،��f�3�6دات  ط�Oا ���	� *)	-� ،���-�0Oا &K"< ا��ھ� ��),��P,� F'
Rا��� �7ن �< ا

 ����� Q�c ������$O ��fأ�"ال ط� M�?P� *�� اتUDاi-ب وا��	�Rت، وا�ط��& ا�)

��ل ��^ �%�ر �?�ف أ�"ال �-H< أن 6(�م ����� �,�%3�$O�
 ،��   2.ا�(�ر

  

  

                                                 
�، ط  1fاN.دار ھ"�� ا�، ���fاN.ا� �
  .34- 33.ص.،ص 2009، 2أ$-� $-�ي،درا��ت 
� ا�?)�
�"م " �)-� در@�" �����3 �&   2 �%Pة ا����.� ��(C28 ي���
  .�	� ا�Nوال14:00، ��* ا�,���  2013
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�ة ا��Kوق -2+�V:  

����� ��* إ��از أھ-�� ا�)�ث �$��ة 
� �(�و��� ��ا�6%�ه ا�3�اء،
���"�S=  90رةرN7ت ا�.

� ��* ا�-	��.� و0-& اDR%�رSi���ة ���ة ا�:�وق �)�ث ،
-	��.� 0ا�,���� Rي 0�

،��H��7 �3��4� >H� ;� ������$Oا  *�� �'��7��ء �F3) ا��(ث �F رN7ت أOأي ��م ا

 �%-
   ��دات $��  ،وھUا ����(�4ق1954 ��دات �< C(	"ا ا�)�ث 
� S"رة اRول �< 6"

�3�; ا�)3��3، ....)�.�ھ� ل،F7 رf�i,� ،���� ^و( �� z� أي ا�-)�و�� =��دة ����7 ا���ر

�.�F ��ر�z ���ه Q	:ا� ;`	-
.  

�����  ورN7ت�$��ة أ�'� ��* ا�:� ا�-�دي ��� ��* ا�R	�ب ا�(�ر��( ا�.���ف ا�-C  (

 9��%��c �
�ي، ا�Uي �7ن fاN.ا� Q	:ا�(��& �< ا6:_�ل ا� ��ا6N�-ا� &��-	(* ا�3�6Oد 
� �"ز

�@	�ت وا�-���6�0ت وإھ-�ل ا�:���ف أ�"ال ط���f ��* ا�-C �K ���-�0O1.ا   

�����C"?Dو �
� وا�-3�،����3"م �?�� :وا6R"اع ا�?)��� �'�4& �-��م ��"ا��� وا��3%P��



���$� وا��	��� �	�-� أ���� ��* ا�%�اھ�< واRد�� .أ����� ��* ��3�; ا�-	�"��تOوا�-�3ل ا

F��(ا���4& ا�.-��.وا�� *�� NH���
�%"ر��ج وا�?"رة ا�?)��� وا�	-"د �  .�أ�� ا�

،��� ا�-)�"ى ��* ا�:FH أو ا�)"ع ا�?(�Sd� إن  �DIدون ا ��أو ا�D��ر ھUا ا�)"ع ا�?(

� >� �%	���3ل A�$ )�ث�� ��ھ-Rى إ��4ء ا�:  �
��.�* �?-�ت ا�-"@G ا�,���� 

��3 ا��� 6	%� ��� �< ا�)�ث،�      أي 
� ا�Q��3 ا�?)�� ا�-,��Pم ا�Uي �	FH:� ^H  ا�4

� اRھ-�� ا�D{� أو �'�ا���ف ا�-�0" �< �	��.� ھUا ا�)�ث 
�?P�M �� 6"���� ��)�ث، وأ

 ��
� ا��ؤ �)���و�� 
� اRھ-�� و�%�� ^H	� ���(C �3�3(� 9()� ا ا�)�ث أوU�� ��(C �%D

   2.��)�ث

                                                 
��ة ا�:�وق �"م "$-�دي �)-� "�����3 �&  1�.� ��(C23 F��
  .زواO 13:00، ��* ا�,��� 2013أ
  .68.،ص34.أ$-� $-�ي، ��0& ����، ص  2
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 ا
��� : ا
	��� ا�ول� ��� ا
��رة ا
����� و ���رھ� ا
��ر����  

���� ا
��رة ا
����� :أو��:  

%�ف ��#�د أدھ� ا	��رة ا	����� �� ���� ط��� و ���� ��ول ��� �� ��و	� ���ه �� 

 �#& ����������ت، و 36م 	#� ھ� آت +�3ه &#� أ��ر إ	1 ا0/�/��ت ا	#-�,� +*�، و )�ء 

 ا	��رة ا	���� ا	<�:�ء و ا	=�داء أو ا	#,�>�، ذات ا	#:#�ن ا	��	� ا	#*�، ا	�ا78 :" ��,

و ا	EFاب، و ا	#�<�ة و3Cھ� أو �B ���ھ� �� 3Aق و أ��>� و ���8%��، �� أ�,? 

          أو اM�0�ص أو ا�KL<0 أو اJ�0�ر أو ا	I:��� أو ا	���ص  ا�C0ال %� ا3C0اث

NO�P�	،و ا �#�	ن أو ا�J��Lھ� أو  ،����� ������/<�ت ا	#M-,�� ا	#-�,� ��	<� 	#3ة 

A�	�� 	��A 1,% �L�,�ت )��3ة أو �F,�، أو �ز%*� و&�	� أ><�ء أو �Aر، %,1 /<�� 

و ا	3%� و ا8V��� و 	�U اT<0�ر، و ز��دة اSھ-#�م و ا	I�+,�� ا	-R&�3 و ا	-�7�8 و ا	-�=�� 

و &#�,� و ر&�Zة إ�Yا)�� و ا	-� ,-KI*� , و ز��دة ا	-�ز� B	�I,اءة و ا�V-�ع و ا	#Wا>=�

�C \J=� ���� ا��	�� و �*#� 	�ظ��-*�، +�3 إ%3اد Y�ص،  �I��K+ �3/� ���رھ%        

أو �3و>�، أو ���)Rة، أو ��� %,�*� +#���� ا	#��ر، أو ا	�&�Sت، أو �� ��3ر ��-�ف، 

/�,� >�L أ�Yى، أو +�ا/*%�8�#+ ��-� �� �K� �C، أو �� أ3C ا	*�اة، أو >I[ %� وأو 

 ،    و �=����، أو )#�	�� أو وP���IOو ��	<� �� �Jن إY<�ر�� أو �Jن =�F,�� أ... %� �6ب

 Z&�� ����#+ ، أو�در >�=*�#�	ه اE3 ھCأ �K/3م +�اIو 36 �Jن 3F-� �#�36دة ا0ھ#��، 

�L�	ص +�/�,� ا�M	ر ا��	ت أو أر��� ا�#�,��	36  ،ا �#& ،NO�P�	ت و ا�#���ظ	أو دور ا

�>/��� Uدا��ص، ��Y م�ص، أو أي ر/�M	م ا�/�	ا �أو 6, �L��+ ���/�� ن�J ."  

�*<R+ �:أ� �و %��*:  " �K/أو �-��ك +�ا �O�6 �JL	 دي�#	ا B6ا�,	 N+�K� �I<�	-����  آ	ا

 +#���� ���ر  ،[O#�أو �3 ا	�/�م أو ھ#� ��� �7K/ 1,% �*T �� ورق أو ��دة أ�Yى 

 N��=-	ح أو ا�L	ض أو ا��	أو ا �L�	*�اة، +*3ف ا	#*-#�� أو ا	م ��-�ف أو �� ا�أو ر/

   1." ا0	�ان، أو اd�+0 و ا0/�د �+ cI�3M-/امأو ا	-=��F ا	-E&�ري،  اL-/S*�دأو 

  

                                                 
1  3#�� ���K/�+ 3	, و�����	رة ا��	5, 4. ص.ص, ا  

http:// www.4shared.com/office/dD6mYGxl /online.htm     
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�� �!: 
�$��#ام ا
��ر ���را  ا
��� ا
��ر���:  

���ا��� &�ن ا	���>�ن ھ� ا	���I� ��Eن +�#� ا	-���� ���وف أ>� 6<� إY-�اع ا	��رة ا	��

��I إ	1  �P ،�	 ��K�KMا	�3وي و ذ	+ e�I-<S�ل إ	J� 1�ن ا	��دث أو ا	M<� و ر/� �Aر 

& f�C�U< ا	��ر %,�KY �J� 1ط ��� �� &-�  , ��>LY	Eي �� 3	P ���,� ا	B>Kا	LM? ا

g#\ �� ا	�<� و :cg %,1 ا	����ت  �P>? ا�1 )	إh�	#-� أو ا	1.  

 ����A U<�& أ&��ر ا�$��ع  " وWeekly News " ��Z�,F<Sه  اE3م ھM-/أول �� ا

  B�S.Michael ���8ع %� ��Z( �� ?� N��Cة /�>� U���J  1638ا	�I��K %�م 

 e	ن ذ�و & ?LM	%,1 ا ���	ا �I��K+ ر�#�-/Sرة �� %*3 ا��	ا U�3M-/ا �Jأ��� ��

و &�ن أو	*� ر/#� �#�i ... و 	� �J 	,��رة %[�6 +�0><�ء, %��8� و %,K< 1�ق N�8 )3ا

+�/�K >��ز	�-�  " و ����A �� �L< 36 ) ا/J-,�3ا . إ>F,-�ا( ا	�,� ا	 3�3F	�J,#, ا	#-�3ة 

Boston News letter  " ����� ��1707/�م , م�	ا U�3M-/أن ا ���	ا f>, �	 �P

P� ... -*� اV%[��� أو %�ط�-*� ا	�3��� ا	����Z �� رأس ا	���� ا0و	1 	-�<� %� وظ��

ا/-d�+ U�3M ا	��� ر/�م و)�ه )�><�� 	,��ML�ت ا	-� �ددت أ/#�ؤھ� �� أY<�ر 

U6�	ا e	ذ .  

  �L% ���i	ن ا�I	ا �� �<�i	ا ���	ا �Oا0ورو+�� )  18( �� أوا ���	ا d�+ �� �*ظ

�I�I�	ا �ھ���#+ ����A رة�A أول ��J���0ه , و اEھ U<�& و d�>	 ��,�Mا	�/�م �3و�� 

+*(�)�' " ا3C0اث أو ر/��� ر���Z و �� أ�*� ھEه ا	��ر &�ر�ن /��/� ر/#� 

�ا -,�'�B.Franklin  "  

 ����A �� ه�L< 1,�� �� �0ز�.و*+ B.Gazette �� 1  1754 )�ي	إ BKI� ن�>�i	 Z��

��د أو ا	��ت P#�>�� أ)Zاء ��Z إ	1 ا	#=-�#�ات ا��J���0 �� ذ	e ا	�U6 و &-? Sا �-�

 "joinor die " �% ل]I-/]	 ��J���0#=-�#�ات ا	ح ا�ء &���Pأ �? دورا �*#�	ي E	و ا

�J���0ط�� ا�	ر ا��L	ا �l>�-	 ����A �� �i&أ ��J� U�3M-/ا f�C ��<�K��+ .  

 

                                                 
1  ��,Y يW	 ,����	م ا]%Vا ,B-�ز�	و ا �L�,	 ���/ن, ا0ردن, دار أ�138. ص, 2010, 1ط, %#   
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 �L% B/�-	ن ا�I	ا �O19( و �� أوا  (?LM	/�م %,1 ا�	ا ��C �� 3مI , d�+ و ظ*�ت

��C �OZF ا	�/�م ا	-� ا+-�Jھ� ا	�� �I3ام ط��M-/#��رة +�3 ا	ا � "��
 ��4ر
3 و

Charles Wells " م�1850%  ��>LM	ا BKI	ا �� �%�#F� 1,% ]��& �/�	ا �/�� f�C

�زع %,1 ا	���>�� 	���ھ� P� ���د i<�-*� وF#��*� +�3 ا	��� P� ط<�%-*� �P ��#F#	ا.  

�Kرات I��� /���� ) م  19( �� ا	�Iن ا	-�/�L% B  و 36 �*3 ا	��Lون /�� ا��Y0ة– 

&�ن �#J�*� ط<B ا0/�د و ا�i� cI� d�+0 ا	��وف و ا	�/�م ا	�3و�� ا	-�  - ا%-<�ت آ>Eاك

3ر)�ت , -�Jن ��KY �� cIط /�داء أو �=�C�ت +�:�ء B� ����-	ا �*�J#� S ��C ��

#:*� ا	��رة ا	�����ا��� و ا	,�C�ت ا	T[ل ا	�ا��6 ��+�� ا0/�د و اd�+0 و ا	-� 

��-�Z	ا . 

 ����A ت�L< و "Daily graphic  e1 ��م " دا�,� )�ا��	ا0و ��,T	رة ا��	ا ��J���0ا

+Shanty/ tawn  " ���3#" م و &�>U ا	��رة 	#��T ط<��� 	#J�ن �3%1 �1880�رس  04

ر�O\ 6=� ا	��� و  " Stephen horgan/-���ن ھ�ر)�ن " و أ>-m ھEه ا	��رة , >����رك

ا	-���� �� ا	����� ذا*� و &�ن ھEا ھ� ا	#�[د ا	��I�I 	,����� ا	#��رة &#� >���*� 

*� و ط��I< �I,*� %<� ا60#�ر ���I�Kرت ا	��رة �Kرا /���� و �Eھ[ ��  f�C م��	ا

�IO��	دة ا�F	ذات ا �%-*�%�� و ط�ق ط<���	ا .  

M-/ا �L% B/�-	ن ا�I	ا �Yا�و �� أوا����� ا	#���رة U�3 ا	��� ا	#���� ا	��ر ا	��

�,T	-3رج ا	ا �I��K+،  �*T �	 �*�J	 ت و�<]%Vا B� 3Oا�F	ا �� �P ت]F#	ا �� e	3أ ذ+

���L�	ن ا�I	3ا�� ا+ �� S-���� إ	اد ا�� B� , ����A �� e	ن ذ�3ة " و &��F	3 " ا�و ا	-� 

���ا��� 	M�o�ص و ا�0�B� �& اY0<�ر أول ����A ����� و %�+�� =-3Mم �Aرا ��

و <�����A U ا	3��Fة ا	�3�3 �� . م��1908	��  28و 36 +3أ ذ	e �� , و ا	��ادث ا	#*#�

           ا	��ر ا	#���� و ا	��+�� �� ھEا ا	-�Kر ا	-I�� )�<� إ	1 )�? إ	1 ا	�/� ا	�3وي 

�Y�=	ا �C�:�V1.و ا  

  

                                                 
. ص.ص, 2008, 1ط, ا0ردن, %#�ن, )���� ��[د	���, دار �S3Fوي 	,��L و ا	-�ز�IP ,B��� ا	��رة �� ا	���ن, A�	7 أ+� أB>A و آ�Yون  1

184 -186   
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 �5
  ��� و وظ��9�7 و )��درھ� &��67 ا
��رة ا
��: ا
	��� ا

�  :;�)� &��67 ا
��رة ا
����� :أو

1 _�O��i	ا �	��S3ور ا	: ا �����	رة ا��	د +� أن ا��I#	و ا �	�ل و ر/��و/�,� ا

��	� ا	�i��O، �*� ر/�	� �Iم +3ورھ� S3ور ا	ا e	E+ م�Iا��	�� 6�E+ �#Oا*�، و �#�J أن 

  .�Yىا	�OZF أ�C�>�، و ا	J��� أ�C�>� أ

��ل ا	-� %��*� ا	F�\ : ا	3Iم +3Iم %*3 اV>=�ن_ 2Sا �O�/رة �� أ36م و��	إذ أن ا

 ،�-KL<1 أ,% �	S3,	 ن�=<Vا �*LI�� ن�3م، و &I	#��,� �� ا	ا ��,-M#	ي �� %��ره ا�L>	ا

  .أو ���� ا	��g +*� و *T�C� �� ��J ھEه ا	�/��O ا	-� +U�I إ	1 ا	��م

��	� ا	#*� +�� ا��0اد و ا	#F-#��ت و ا�0�  أي: %�	#�� ا	#����_ 3Sا �م +3ورھ�I أ>*� 

�� د%�  - �-1 أC=� ا/-g[	*� -��ع %� ذ	e �� وظ��O %3�3ة =*� ، و �� �-و ا	��Lب

            )� ا	#����، و ا	�*� ا	#-<�دل +�� ا	<�L و �� ذ	� e� ��� �� E>< 	,��وب و ا	�-� 

  .�� /��دة ��I�IC 	<�� ا	<�L و ر��ھ�� 	F�=*�و ا	#Wا��ات إ	1 �� ��� 

إن واB6 ا	��رة %��� و ا	����� Y�W� ،�A&3 أ>*� ,�U أ>T�ر &� : %#���� ا	#����_ 4

�� ���T إ	�*� �� ��� ا	�Iاءة، أو ��� 6�در�� %,1 ا	�Iاءة �� ا0ط��ل ا	 ��E	� ��g,>ا +�3 

ة +� و �� أ>��ف ا	I�ر��O أ�:�، أو ا	S ��E � و �� ا	J<�ر ا	��E 	� �-�,#�ا ا	�IاءھEه ا	3ر)

  .�-I��ن ا	�Iاءة +3ر)� &����

5 _��<�=<Vا �K+ا�	ا N�I�,�? ا	��رة دورا ��%[ و ��PWا &�/�,� : ا	#3Iرة %,1 

ا��ل إ>=�>�� %���، +� 	#�ذا �I< Sل أ>*� 	�<U ھEا ا	3ور ��E ا	3Iم C-1 اpن، =�%3ھ� �� 

 �� �*�J#ھEا ا0داء ,e ا	�M�hO ا	���3ة ا	-� أ��U 	*� و ذ	 e	q/*�م �� أداO*� و 

e/�#-#	ا �	��	ا اE1.و)�د ھ  

  

 _<-4
   :&��67 )' زاو�� ا

  

                                                 
   26, 25. ص.و	K/�+ 3��� ��/ B(�� ،3#�N+، ص  1
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�Jن ا	��رة ��gAة )3ا، إ	1 ا	�3 ا	Eي EF� Sب : ا	�F� ا	#��/? -1 S و ھ� ���� أن

#=��C ا	-� �-,*� و +�� اT<0�ر أي S +3 �� إ)�اء >�ع �� ا	-���FC ��+ N� ا	��رة و ا	

  .أھ#�-*�، و +�� ا	��ا�� ا	���� ا�Y0ى

إن و�8ح ��J ا	��رة، و ھ� أن �-��/? ��/<� ���A� �FC B#*� : ا	��8ح_ 2

ا	#�#�ل +�	-�ا�B� N در)� أھ#�-*�، ھ� %��� أ/�/� و )Eري �B�3 إ	1 ا	-��6 %�3ھ� 

#*�3ا 	�Iاء*�، �-Wدي أھ3ا�*� و وظ��-*�.  

، و ��<�g أن S >�&� إ	�J� 1 �*3ف ا	-��ع إ	1 إ3Cاث ا�P0 ا	JL,� ا	#K,�ب: �عا	-�_ 3

           ���� أو FC� ���� أو %3د ���� �3رج %,�� ا	I�O#�ن %,1 ا	����� �� ���ر�� 

  .و ��M)�� و ���ر��

 و ا	#��Iد +*� أن �Jن ا	��رة �� ا	��ع ا	Eي �EFب ا0+��ر إ	��، و�3Lھ�: ا	F�ذ+��_ 4

>��ه و �B�3 +*� إ	1 أن -�F إ	1 )�><�، و �#�J أن �-�NI ذ	e +�3ة أ/�	�? ��Iم +*� 

�� ا	-�����J/ �#��رون و �� +�3ھ	3 اCوا BKI� 1,% Z�&�-	ا �i� ، ?<�F	ن ا�J� cI�

,e ا	-�  �� U<�& إذا �*��FCف +�� أ]-YSر و ا��	3د ا�اE( �i&0+� 	���ن ا	�Iاء، أو 

وا3Cا، و %#� �d�+ ��+ m�Z ا	��ر و ا	�KMط أو 3ا#*��+ �Y�Y ،<�ر�� -<B ���8%� إ

 ��,-M#	ط ا�KM	و ا NO�6�	ا d�+ ��6، و��	أو ا �,��J	ا ����	ا0ط� ا d�+ 3امM-/و ا      

  1.و ا	#-��%�

  

 _*�
  :&��67 ا
��رة ا
����� )' زاو�� ا�!� ا

6<� ���ھ� �� ا	#�اد ا	����� ��	��رة �7F  :/�%� أ&<� �� 	�U أ>T�ر ا	�Iاء_ 1

EF+*� >��ھ�، و ا	��رة J� S�د ����=*� �� ا�Y0ى �� 	�U أ>T�ر  �P �� ، و�*�	اء إ�I	ا

ذ	e ����\ و ذ	+ e�	� �>=	g�	<�� ا	�Iاء، و ا	��رة ا	����� ا	��)�� =<N ���ھ� �� 

>=N أ�:� �� إP�رة ا	#�اد ط �� اS/-��اذ %,1 %�� ا	I�رئ و اil-/S�ر +�ھ-#���، +� 

  .%���-� +�Iاءة ھEه ا	#�دة �� ��T� ا�C0ال

  

                                                 
.25. ا	#�)B ا	=�+N، ص  1  
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2 _��PR-	ا ��<�Jو إ� �*�	ر: /�%� أ&<� �� ا�T<o	 �-�]	ا+� اEF	ا �����	رة ا��	إذا ا ،

 e	ن ذs� ،�*><اق �� )�ا��V، و ا�ط� �� �:#�>*�<=	و ا �*,�A��ا<�U ذ	e ا	��8ح �� 

�� ��I	� ���روھ�، +� �Jن أ&�i /�%� �� ا	��Aل إ	�J�  1ن أ&�i �3%�ة 	�*#*� أو 	�*�

%�I ا	I�رئ، و +�	-�	� �sن �� ��I	� ا	#��ر ھ�� ��Jن أ&�i /�%� �� ا	��Aل إ	1 أ%3اد 

  .&<��ة �� ا	�Iاء

3 _���PR-#	%3ة أ&<� �� ا�: 6 �� �*�	س، ��� إ��	ت %3�3ة �� ا�%�K6 3�% �Pرة أ��,	

� �M-,� ��ا�C ا	�#�، و ا	#=-�ى ا	Ii��� و ا	-�,�#�، �M-,� ا�0�&� و ا	#�اB6، و �

�� ا	�*��� أ��م 6�%3ة &<��ة �� ا	�Iاء أو ا	#L�ھ��3، 36 و�A إ	�*� ھEا +��3F< f أ>�=�� 

  .ا	-N��K+ ��PR ��، و أ&�i �� ط���J#� �I أن ��A �P3رة ��

4 _�I#% �i&أ ��PR-�ا�� 	*Eه ا	��ر:  ��3�% ��PR-	ا اEھ NI�-� -� و	3�3ة ا�	ا hO��M	ة ا

 f�C ،�	 �>=�	�+ 1,i#	/�,� ا�	ا �����	رة ا��	ا �>-��ا��ھ�، و ا	#��8ع ا	Eي  �� 3+S

�<��Cأ ?���.  

�<��ا _  �*63Aو أ �ت و أد6*�#,J	ا �i&1 %,1 أ-C _ رة�A ��PRأن �� إ	1 در)� 

  ����A.1 وا3Cة

�� زاو�� %��� ا	��Z، و ��  ار<�ط ا	��رة ا	�����: �Y�hO �� زاو�� ز����_ 5

  :و ھ� �Y�hO ���3ة -� NI	E*ه ا	��رة، و ھEه ا	�M�hO ھ�, �� أ+��د إ	���#-3 

  .أن ا	��رة �Jن <��� 	,��T �����، و ھ� دا#O� 	��T �*#�، أو /�Y�� أو >�KI ا	���_ أ

� �� أذھ�ن ا	�Iاء، أS أ>*� +#� �-�ح 	*� _ ب�>P �i&ن أ�J�� %���A أن ھEه ا	��رة 

  . �i�3C و إ>=�>��، و +#M�ط<-*� 	<�d ��اZO اV>=�ن &�? اK-/S[ع

�Jن أ+�ز و/�,� 	-=3C ��Fث ا	��رة و T�C*� ) �36#� أو d�+ ) �i�3C ھEه ا	��ر _ ج

  .و 8#�ن ا>-I�	*� �� %�� إ	1 %�� و �� %*3 إ	1 %*3، و �� )�� إ	1 )��

  

   :&��67 )' زاو�� ا
	<	�ن_ 

                                                 
   28 - 26. ص.>�\ ا	#�)B، ص  1
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1 _�J� أن�i�3C �*<�#:� ان : ن�	ط و أ�KY �� ن�J#	ا �*<�#:� N3م %� ط��Iأي أ>*� 

أو )Zء �� 3Cث، و أن �Jن ذات ا��ل �6ي و , P3C� �� ا3C0اث. و و)�ه و Y,���ت

 ����J	دة ا�*L	ا ��3I-	 7,��، و �=+]� �J+ و B6ي وE	3ث ا�	�+ N�Pو ��>/ S �-	و ا

  .J<V�رھ�

��	��رة ا	����� اYV<�ر�� �F? أن : �رة +s+�از �A�ت ا	M<�أن �-�� �:#�ن ا	�_ 2

 �i� #:#�ن	ى أو ا�-�#	�+ ��- ،hO��Y ت و��A �� �=�< �>M,	 -�ا��� �� �*	ا�� �-

��3I	3�3 أو اF	و ا �#*	#:#�ن ا	1  اI>ا	#-3Fد، و �-�ي %,1 ا	,�KI ا	���I ا	#�<�ة ا	-� 

  1.اV>=�ن �� ���6 إ	1 آ���Y ا	Eا&�ة 0ط�ل �-�ة �#E-� ��J&�ھ� 

  

 ا
��رة&��7_ � �  :6 إ&��ر�� أ&�ى ���ا�

ا	#:#�ن ا	Eي ���)t ا	�Iاء +�Lء ��� �-�B6 أو ��ء ���? �� ا	�#�� ��Jة �#�36 _ 1

  . &�>/ U�3Oة +��*�

ا	#:#�ن ا	Eي �-�ا�� 	� �� �=#1 +�	���� ا	3را�� و ا	-�&�d�+ 1,% Z )�ا>? ھEا _ 2

  .أو ا	3را�� اV>=�>��� ا	,��T ا	=����، أو ا	-� -�� +�	��K	�، ا	����، ��i درا�

  .ا	#:#�ن ا	Eي �-�ا�� 	� >=<� �� ا	#��ر6�ت، أي ا	#-�� +��Rر ��� �-���6_ 3

ا	��رة ا	-� ��J\ �:#�>*� ا	��اع، و �3�I +� ا	#:#�ن ا	Eي -:#�� �L�ھ3 _ 4

ا	�#,� أو ا	�=�Jي، و >3F أن ا6V<�ل ا	��اع �� )�><� ا	���� أو ا	����8 أو ا	�Z+� أو 

  . ��Jن &<��ا %,�i� 1 ھEه اY0<�ر و �� �-�� +*�

5 _\�F	ا ���% �*<�#:� \J�� �-	رة ا��	ا : ��-�I<� ا	�Iاء %,1 ا	��رة ا	-� 

+�	#�أة �� أ�Cا	*� ا	#M-,��، )#�	*� و أز��O*� و =����ت ���ھ� و ر��8-*� و >L�ط*�، 

�Jن 	, ��3�% �A�Yت )3ا]�#F	ات أو ا��*L	ء ا�=�.  

و ھ� ا	#:#�ن ا	Eي ��Jن أ&�i : ا	��رة ا	-� ��J\ �:#�>*� %��� اCV=�/�ت_ 6

 �*=J�  ا6-�ا+� �� ا	��اط� اV>=�>�� ا	=���� و ا	#-�ھ�F، إ>*� ا	#L�%� ا	��A �� ��I�Iر 

                                                 
.28. >�\ ا	#�)B، ص  1  
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����0 �� ا	�Iاء ��A �iرة او �:#�ن �<�زھ�، و J�د =-3ر ا	��3ع �� +�� %��ن 

��%�#F	ا+7 اE#	ر ا�A و ،�*O��+1 أ,% �*��Y ت�T�	.  

و ھ� ا	#:#�ن ا	Eي �3Iم ا	3�3F �� أ	�ان : ا	��ر ا	-� ��J\ �:#�>*� %��� ا	-3Iم_ 7

  .ا	�L�ط ا	#M-,��، أو �<�L +�، و +M��A �� ا	#F�ل ا	�,#� +��و%� ا	#-�3دة

8 _�	�A0ا ���% �*<�#:� \J�� �-	ر ا��	و ھ� ا: ا ��3I	�+ ��-#	3�3 اF	ا \J� �-	

#�ات و ا	�3وات ا	�,#�� ا	#-�,� W#	ت، و ا�>�#*�)	أو ا ���P0ف ا�LJ	ت اS�F� �i�

+�	�3I� و ا	#��رض ا	3�3Fة ا	#-�,� +�	�:�رات ا	�3I#� و ���ھ� �� ا	#��/<�ت و ا�Y0ى 

uر��-	و ا ��3I	�+ �K>  1.ا	#�

  

�� �!: �����
  :وظ�7� ا
��رة ا

- �
  : ظ��� اA&��ر��ا

? %,1أ�-و ��	<� �� �Jن ا	��رة أھ� +�  ،>�A �Lرة �� ھ� أن ��I اY0<�ر ھ� وظ��� 

�ن أو ا	*3ف اYV<�ري �<�/�*� أن ��K ا	#:# ،/�,� إ%[��� �� ا	3��Fة +R&#,*�أ>7F و

�i&أ �%�=+، �T�,	-�<�� ا	و +��8ح أ�:� �� ا،  ��i& �� �*Tو =-B�K ا	��رة أن 

d��-=� و ���� و �O�� �<��+ �JL+ ء�ا0>< BO�6و �� �A�Y �T�	 ال�C02.�� ا  

إذ أن +�d ا	#F[ت و ا	��� , و �� %��>� ا	��	� أU�>A ا	��رة 3C �6 ذا*� Y<�ا

 �i� رة��	دا &<��ا %,1 ا�3 ا%-##-��ور �( و  ����رك  – Daily Mirror –ا
#ا�,

�ور �(– New York Mirror   - 3��( ةو  ����	
0��#ة ا
C# وأ&��ر ا
��م ا            

�أي ا�رد �� وا
#$��ر  و
  .و ا	-� ��ض �Aرا أ&�i �� ا	#�دة ا	-������ ،ا

- ��D�!��
  :ا
�ظ��� ا

 ��F=-	و ا N�P�-	و ھ� ا �	��	ا �%��> �� �����	��3 أھ3اف اM	 رة��	أھ#�� ا �#J

Mر��-	3/� و اI#	ة و ا�PW#	ت ا�T�,	ا ���J	 �T�	 لZ% �� �*  �� �� �C�ة ا	��Lب و 36ر

                                                 
1  B(�#	31 - 28. ص. ص, >�\ ا   
   20. ص, 1981, 1ط, ���, ا	I�ھ�ة, ا	��+� 	,��L و ا	-�ز�B, درا/� ����: ا	��رة ا	�����, ��#�د %,� ا	��3  2
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J� 1-C#� ا6V��ع +�	�/�	� ا	#�C ��–  ��3I�د &���  –ز���� و ا	-I�ط �Aر وا��8 	*� 

J-#� ا	�/�	� �� � 1-C رة��	ا B� �*(اوZ��PRا	Yo<�ر و  �i&ن أ�J  .�M,� ا	#-,�I و 

- ��
�	)
  : ا
�ظ��� ا

� �� >�\ ا	I�رئ %#� ��� �=-��6 ا	��T و �<�f ا	<*F 	,��ة �6#-*� ا	#�	�� �� f�C ھ�

�����,	 �I,-#	و  ،ا �%�>K#	دة ا�#	3ة )#�د اC �=J��	��رة :�ء )�ا>? ا	���� و 

����C و �I<رو �*�	إ ��:  1.ر�+-*� و 

�Jن  e	E+ و ��I��=-	ر�� و ا�F-	ا ��C��	ا �� ���	رة ا��	3 ا��&#� �#�J أن :�ف و 

  .ا	I�رئ ا	��دي ا	Eي S �*#� /�ى ا	��رة ا	#�<�ة S ا	 �,�/�& �#,J	EFب

�ا��� -E����
  : ا
�ظ��� ا

ھ� %,� و �� ا	*�l�ت ا	#K<�%� و �*#-*� -�,+ N�	Typography- -  �JLا	-�<���ا��� 

N�=�-	و ا ?�  . ا	#�دي �� f�C ا	#=��C و ا	-�

�ا��� ا0/�/�� �*� L-�ك �B و #�i ا	��رة �� ا	����� ا	��i�3 أ3C ا	����A ا	-�<��

�Cوف ا	#-� و ا	���و�� وا	��ا�A و ا	#=���ت ا	<�:�ء �� +��ء ا	F=� ا	��دي 	,����� أ�� 

��وت أھ#�-*� , و ط���I إ�Yا)*� &�ن �J,*� و ط���I إ�Yا)*� f�C �� و�����	�و ھ� &

  ���A ��+.2 و أ�Yى

  

�5
�!: �����
  :)��در ا
��رة ا

  :�ا
	��در ا
��ر�0_ أ

+*<R� Y�ر)� %,1 )*�ز ا	����، و S " ا	3&-�ر ��#�د أدھ� ا	#��در ا	M�ر)��  و ���ف

       ��+K*� +� /�ى ,e ا	�وا+c ا	-� �3د ط<��� ا	�#� و FC#�، و ط�ق و �Aل ا	#�دة 

 �L�	در و و/�,� ا�#�	ه اE+�� ھ �ي �-E	ا �i�0ون ا�-�	أو أ/,�ب ا ،�*��T-<ه " و اEو �� ھ

  :ا	#��در ا	M�ر)��

                                                 
   189, 188. ص. ص, ��)/ B�A ,N+�	7 أ+� أB>A و آ�Yون  1
   22. ص, ��)/ B�N+, ��#�د %,� ا	��3  2
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  و&�Sت ا0><�ء ا	��	#��_ 1

  و&�Sت ا0><�ء ا	��	#��_ 2

  و&�Sت ا0><�ء ا	#�,�� _ 3

4 _���M-#	ء ا�ت ا0><S�&و  

  ھ�l�ت اVذا%� و ا	-,���Zن_ 5

  ا	*�اة و ا	#-�K%�ن_ 6

  أ�A�ب ا	#�,�� ا	M��L< �� �A أY<�رھ� _ 7

  :ا
	��در ا
#ا&,��_ ب

	#��در ا	3اY,�� أو ا	Eا�� ا	-� T�� �� BI#*� دا�Y ا	����� أو ا	#F,� دا�Y و ھEه ا

ا	#<�1 ا	��O\ 	*� أو ا	#<�>� ا	��%��، أو �Jن �� ھEه ا	-� �#� و #�رس >L�ط*� �� ھEه 

���#	�+ U<�& و إن �,F#	,����� أو ا	+�� �-	ا ?�J#	ر)�� ا�M	ا ?�J#	�+ #3ن، أو	ت و ا�T

�*+ �A�M	ا.  

� �� ا	#�<� ا0و	f�C �� 1 ا0ھ#��، و ھ� ا0/�/�� أ�:�، و Rو ھEه ا	#��در 

ا	�Fھ��� و ا	#��ر��، إS أ>*� 	�=U وا3Cة، و 	�=U %,1 در)� وا3Cة �� ا0ھ#��، و إ>#� 

ا	���,�ن  ��ر +�	�����، أو ا	#��ر ا	#��ر،�I=� إ	1 %3ة أ6=�م <�� 0ھ#�-*�، و ھ� ا	#

  1.>�ت ا	���,�ن +�	#W/=� ا	�����و ���رو اI+]%V=� ا	-����، 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  3#�� ���K/�+ 3	و ,N+�/ B(�� ,46 -43. ص .ص   
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�
�5
� ا ��97�D: ا
	��� ا����� إ+�از و ��G�H ا
��رة ا
����� و )I�*;  

�� إ+�از و ��G�H ا
��رة ا
�����: أوI�*;:  

إدY�ل ا0	�ان إ	1 ا	��رة ا	����� �:�� %,�*� ا	#3�Z �� ا	�ا���6 و )Eب : ا�
�ان _أ

+�8V��� إ	1 د%� ���6 ا	�����، +�8V��� إ	1 ��ا)*� ا	��� ا�Y0ى +�� ا	I�رئ 

�� >���C، و ��ا)*� و/��O اV%[م �� >���C أ�Yى، Y��A أ>�� �� %�� A�ر ��� ا	,�ن 

  .ا0/�س �� ا	=��#� و ا	-,���Zن و /��� �O��C ا	���ة ا�Y0ى

�Iم %,1 أ/�س ا	-<���، و ھ� ا	�ظ��� ا0/�/�� 	,�ن، و ا: ا	,�ن �EFب اS>-<�ه_ 1 �-	

�C�	 رة أو�A 1	إ BA�< ن�	 ���8s� �*�	ه إ�>-<S3 در)� ا�Z  .�K<�%� +�	�ن ا0/�د 

2 _��(�	�J�/ ات��PR �K�� ,�ن	ا : d�+ ��PRوB8 %,#�ء ا	��\ %3ة ا�-�ا8�ت %� 

)*� ا0	�ان /��J	�)��، و %� ا	SS3ت ا	=��J	�)�� ا	-� �#,*�، و �=�� ذ	e %,1 و

 e,<c 	3ى ا	��س +SS3ت �����، و ��<� +�Y d<�اء %,� ا	��\ %� �>�Tھ�، ��0	�ان 

��ل +�	�Iاء %,1 أ/�س ا	���ز و ا��V�ءات، ��J 	�ن ��<� %� Sوظ��� ا �*<R+ ظ����	ا

  .��Jة أو �F#�%� �� اJ�0�ر ��-#3ا %,1 ا	-F�رب و ا	M<�ات ا	=�+ �I	��oاد

3 _>>-� �F	��PR-, ا	=��J	�)� 	,�ن ��<7 �� ا	K<��� :�ط�ت +��R�ء �����ا	,�ن ��Kر ار

أن ��+d�+ c ا	��س أ	�ان ����� +#�-F�ت أو /,B أو �3Y�ت أو ���M�ت أو %[��ت 

F�ر��.  

4 _�&E-	ا �� �	�C N,M� ,�ن	1 : ا	إ �ء ��1 أ��	إ �*�Aس �� و��	3�3 �� ا�	ا ��#� f�C

أن ا	,�ن 	� �#�6 E&�ر�� %�	��، و 	E	�g>�� e ا	=��Kة %,1 ا�V�رة إ	1 ا	,�ن و ھEا �=<? 

  1.ا	,�ن و اY-��ره �=<I� 0>� �=�%3 ا	I�رئ %,1 L� �&E�ھ3ه

�I� 36م ا	,�ن +EFب اS>-<�ه 	,#L�ھ3 أو ا	I�رئ، و 	�J �� 	� �-� : ا��ً ا	,�ن �N,M )�ا ��_ 5

و6-� �� ا/-���ب ا	�/�	�، �s/�ءة  ھEا ا	EFب و �-�Kر اھ-#�م ا	I�رئ �,� ���N ھEا ا	I�رئ

��ل �� %3م ا/-�#�ل أي 	�ن %,1 اVط[ق، S�+ �O�I	ا �T< �*(,�ن أ/�أ �� و	ل ا�ا/-�#  

                                                 
.48. >�\ ا	#�)B، ص  1  
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��YS-��ر ا	=�t، و اS/-�#�ل ��� ا	3�F 	,�ن �#�J أن ��I,? %,1 ا	I�رئ �<���ة +�3 أن 

  i-=�.1�ر ا>-<�ھ�

  :إط�ر ا
��رة _ب

��ا���� +:�ورة إC�ط� ا	��رة +sط�ر ���,*� %#� �C	*�، و أن ���7 ا	��iJ �� ا	-�<�

 �J#/ w,>� B3ول ر��( B8و )1  c�+ ( f�C S�>I� رة ��3 إ)�اء��	ا ���C ل�C c�=+

 d�+ �� ، و����	ض ا��+ B� رة��	ا �� �����ل دون اY-[ط ا	3ر)� ا	T,�� ا	��

وظ����، ��� ا	��رة ا	#,-�KI ��  ا	��Sت �J� 36ن اVط�ر ا	N�63 ا	#��R+ cط�اف ا	��رة

��	<� �B +��ض ا	�ر�6، و �� ھEه ا	��	� ��Jن �� ا	#��3 إC�ط�  ا	E� ���>Kوب +��ض ا	=#�ء

 ���-I	 �O�� ��� ر ��� �8وري و�طVر ���� ا��	ا �T�� �� �J	 ر، و�طs+ رة��	ا

ازھ� �� Y[ل ، V+�أط�اف ا	��رة ا	-� ���c +*� ھEا اVط�ر ا	M�ر)� ا	#��c +�	��رة

  .ا	#=�C�ت ا	<�:�ء �Cل ا	��رة

�� ا	#*� ا	����� +�V)�اءات ا	��i�3 �� ا/-3Mام ا	��ر ا	#-#i,� �� ا/-3Mام ا0ط� V+�از 

� ھEه اV)�اءات Rا	�3ود ا	M�ر)�� 	*�، +�/-i��ء ا	��ر ا	#��Lرة +�I��K د��J+��، و 

� 3Cود ا	��رة، و ذ	e أن �ك ا	��رة �<�� 	3ورھ� �� R&�3 ا	3ر)�ت ا	T,�� ا	#-���ة 

�Jن 3Cودھ� ���� ا	,�ن –دون إط�ر  ��3�% �A�M+ رة  - و��	ا �	�ع ���1 �8	دي إW�

و و)�د اVط�ر ����3C 1,% xود �� Y[ل ا��دھ� �B 	�ن أر��8 ا	���� ا	<�:�ء، 

ا	-� �3د  ا	��رة �� ا	:��ع، �B ا	-�<�� إ	1 ا	3ر)�ت ا	T,�� ا	#-���ة �� ا	��رة، ھ�

 7�-أھ#�� ا/-3Mام ا0ط� ��*� f�C أن ا�0�&� ا	�3ود�� ا	3ا&�� أو ا	#-�/�K 	,��رة 

CاZ-	 ���� ء %� ا0ط���g-/Sا�*  2.� اIP0�ل ا	���F %� اZ(0اء ا	3ا&�� �� ا	��رة ذا

�,�LM ) Nم ا
��رة  _ ج�
  :)ا

  

                                                 
1  B(�#	51 - 48. ص. ص, >�\ ا   
   52, 51. ص. >�\ ا	#�)B، ص  2
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�7�8 ا	��ر��-<� &[م ا	��رة  �A��% �� N�,�-	رئ، أو ا�I,	 �*<�#:� ة و ��ح     

 �L�و ھ��ك �� ��-3I أ>� �#�J أن ��Jن ھ��ك �=-I<� +�ھ� 	,��رة ا	�����ا��� ا	-� 

��I	�� ،�#�,/ ��� ة�J�	ه اEأن ھ �����	ا �T�	و)*� ا �J	 ت، و�#,J	%3ة ا�دون �=    

� أ>� �� ، و /�ف E& �T	e، و +M�Aا	#��رة ا	-� �� S�C<*� &[م �� زا	U ا/-i��ء

 U���	�� دون ا	J,#�ت، إ ذ �F? وB8 %<�رة دا	� Sظ��� ا�	�رة +��	م ا�Iا	��? أن 

 ��i� �+�i#+ ن�J&� �Aرة، و =-#3 ھEه ا	�<�رة %�دة �� ط<��� ا	#��8ع ا	���� و 

	L*�� ا	I�رئ،  B�3	�Iاءة ا	#��8ع و اSط[ع %,1 ���A,�، و أن ا	J,#�ت =-B�K أن 

��L �� ا	 ،�*>C��=-B�K أن <1I دون &,#�ت  S ر��	ا �J	 ر، و�A 3ون+ �����    

��ل، &#� أن ا	J,#�ت ھ� ��J و �� ا	��ر إ�J� S �� أ�J�لSن  ا�ذا &s� ،�:أ� �Yآ

��ل +�63 �[ +3 �� �)#-*� إ	1 &,#�تSرك �� %#,�� ا�Lو �� ��ح , %,1 ا	��ر أن 

  :و ھ��ك أ>�اع 	J[م ا	��رة .ا	��رة إS >�ع �� ھEه ا	-�)#�

&[م أو �,��A ��� Nرة ھ� )Zء �� ��K6 إY<�ر�� �Fي أ3CاP*� دا�Y ا	��رة، _ 1

  .و ھ�� ��<�g أن ��Jن �M-��ا

&[م ��� �Aرة ����A �� �L، و ��L �6-*� اYV<�ر�� أو ���8%*� ا	���� _ 2

  .ا	-�,��/�� ]��� N� �� �J�ن آ�Y �� ا	3��Fة أو ا	#F,�، و ھ�� ��<�g أن ��Jن

3 _ ?C��#	3 ا�C�	ا N�,�-	ن ھ� ا�J� �8ع، أي�� �*�� �L�� S رة و��	م ��� ا]&

  .	*� و ��<�g أن ��Jن ���[ &��[ �:� &� ا	�I�NO ا	-� �<� %�*� ا	��رة

�F,*� &[م ����A ?Cرة �� ��6 إY<�ر��، و 	�\ ھ��ك _ 4 �*,Y3ا+ ����& NO�IC

�Aرة و �, 7	 ،�L�,	E	�g>�� e ا	-�/B و ا	-���� �� &[م ا	��رة  �I +#��دھ� دون

+���J� fن وا��� و 36 �:� ا6-<�/�ت �� اC0�د�f ا	-� دارت +��f ���ف ا	I�رئ &� أ+��د 

   1.ا	��رة

  

�� �!: �����
� ا ��Dء ا
��رة ا����(:  

                                                 
1  B(�#	56 - 52. ص. ص, >�\ ا   
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�*#� ا	F*�ز ا	-����ي و3Cه و S � S+3 أن >�-�ف أن ا>-I�ء ا	��ر 	�\ �*#� ا	#�Mج +3ا�

و ا	��� أو C-1 اVداري +�	��� و ا	#F[ت، +� أن ھEا اYS-��ر ��<B �� ا0/�س �� %�� 

   ا	#��ر ا	���ن و �� 3%/� �Mج ا	#��	F�ت ا	M��A و ا	Zوا�� ا	��درة 	,��رة، و 	*Eا

�ن M-,� �� ���ر إ	�Yp 1 �#� �#�ر/ ة��را	ر�� أن ا	�3ث �J� 36ن وا3Cا إS أن 

 ��*��L-	أو ا ��,�#F-	6#�� ا�	ت ا�F	��#	د �� +�وز ا�I% �>6 ����>	ا �F	��#	إن  –���ن ا

  .ا	-� B:M 	*� ا	��ر - )�ز ا	-�<��

  :ھ��ك ��وط و �8ا+c ��3دة 	,#��ر�� ر�� و)�د ا	�Iا>�� ا	-� ���C ��J ا	#��ر

 _���	�+ ��Z-,� ن�J� #*�� أن	ق ا]Yض %,�� أ��       د�� �� ���� ا	#��ر ا	���� 

� و �N�P ا3C0اث %�3 و�6%*� أو %�3 J,��� +�	�ا)? ا	���� و أن S ��=1 أن %,�� وا)<

و ا	F�>? ا�Yp ا	Eي ���ض ��وط �3�Iة و �,��Z 	,#��ر  ،ھEا �� )�>?، وط��� F�ه +,3ه

Y[��6 ا	-� ھ� ا	�Fا>? ا	#-�,�I +�	=[�� ا	���� و %3م ا	#M�ط�ة، إ8��� إ	1 ا	�Fا>? ا0

�<3�	�Iا	#=�س ك >�KI أ�Yى -�,+ N�	F�>? ا	�3�� و %3م ھ��و , ��8*� %�دا�� و 

��-l�+ أن ��3��� &#	ا U+ا�i	�+ د��I	ا �� �>�% �ض %,������#� �-�,N +-����  ا	��+�� 

7O�:�	ا .  

�� ا	-���� +��اس Y��A �� ا>-I�ء ا	��_ �J/ ج أو�M#	ا B-#-� أن �#*	-� و �� ا	ر ا

���Lھ� �� )��3�، ھEه ا	��اس 	�=cI� ����A U و إ>#� �Cاس /��/��، ����، إ>=�>��، 

  .ا	u...  ا)-#�%��)#�	��، 

�3I 36را  �����	�+ �L��#� ا	�Mاص ا�YVا)�� ا	���� ا	<�-� S+3 أن �3رك أي �Aر 

ة ا	�-��F ا	K<�%�� &<��ا �� ���A,*� ا	�I�63 +��� ا	B>K، و 	*Eا %,�� أن �-R&3 �� )�د

  .	,��رة 6<� اY-��رھ�

&E	S e+3 أن �3رك ا	#�Mج ا	���� +�=� ا	-����ي ا	�ظ��� ا	-� �II*� ھEه ا	��رة ھ� 

/-3Mم ا	#:#�ن و 3%#� أم أ>� /-��L& �Lء ��Fد و ��Jن �J,� و ز��� أو وظ��� 

  F.1��,� 	,#��درإ�Yا)�� و %��� 	,-�ازن �� ا	����ت، أم أن >�Lھ� /��Jن د%��� أو �

                                                 
  1 105 - 103. ص. ، ص2008، 1/#�� ��#�د، ا�YSاج ا	����، دار ا	� �F	�L�, و ا	-�ز�B، ا	I�ھ�ة، ط 
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و S%-<�رات /��/�� S+3 أن ���*� ا	#�Mج ا	����، S+3 أن �-�A 1Iر )�3ة _ 

&E	S e%-<�رات /��/�� و S �����L+3 أن �3رك ا	#�Mج . 	��ML�ت ا	�ؤ/�ء و ا	#,�ك

��L و ھ�  f�C ؤوس�	ي ا�/�C �و ھ �*	 �L�ا	���� أن �Aر ا	�=�g>�� S ����J أن 

�J	3ون ا�����J=�	ا ��>I	ب أو ا.  

  

و S%-<�رات ���� �K:� 36 ا	#�Mج ا	���� YS-��ر �Aرة +*� �:#�ن )�3M� 3م _ 

  .ا	#:#�ن ا	,��T 	#��8ع ا	��رة و 	*Eا �=-�)? >�Lھ�

�g>�� S أن ��L  ،و S%-<�رات إ>=�>�� �S ]i+3 أن �3ر&*� و ���*� ا	#�Mج ا	����_ 

-C ���=��	#�18 ا	)�ه ا�	ر �A 1-C اء�I	ن ا�ذھR+ �I	�% �رھ�A �TS 1 �=�ء إ	�*� و 

�*O��� 3�+.  

و S%-<�رات BI� 36 �����L ��*� ا	#��ر و ا	#�Mج ا	���� S+3 أن ��L أ/#�ء _ 

�� >���C ا�YVاج R+ �g>�� Sي  .ا3C0اث %��3� �I-���ن )��#� ��، ھEا �� >���C ا	-����

و و)�ھ*� و 	*Eا S+3 أن ���M ا	#�Mج ا	���� >�A �Lر ا3C0اث أC�ل �� ا�C0ال 

�J& hML	-��ف %,1 ا	ا B8�� ن ھ����	ر أن ا�%-<�3اث +C0ن ا��% . B8�+ e	ذ �و �-

e	E& ن���	ق ا�� c���.  

	��A �Lر %�ر�� أو و S%-<�رات أY[��6 و ا)-#�%�� S+3 أن RF,� S ا	#�Mج ا	���� _ 

  *+.1� 3Yش 	,���ء و 	,Eوق ا	��م

  

  

  

  

  

  

                                                 
  / B(�� .105�N+،  ص   1
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P+ا�

���0: ا
	��� ا�*-�
 ظ> ا
���رات ا� �����
  )�D�1> ا
��رة ا

، �� �� درا/�ت ا	-��M�ت ا	#M-,����3 اSھ-#�م +�	�Fا>? ا	#=-I<,�� أ3C ا	#F�Sت ا0/�/

و 36 اھ-#d�+ U ا	3را/�ت +3را/� �� �#�J أن �#,� ا	=��ات ا	I�د�� 	,��رة ا	����� 

-J��	�)�� و �� إط�ر ا	#��وSت ا	3ءو+� ا	-� �Iدھ� ا	3ول �� ظ� ا	�iرة ا	�,#�� و ا	

  .ا	���%�� ا	#-��3I �� ا	L#�ل أو ا	F��ب

 � t>% "The ا	��I�I ا	#���O " �� &-�ب  J. H. Newtonو 36 أ��رت )�	��ن >��

Burden of Visual Truth  دي��	ن ا�I	ا �� ����	,-���� ا	)� ��	#*#� ا	ن اR+    

8#�ن �3I� ا	�I�NO �� إط�ر �� ا	�I� و ا	Ii���، 0ن ا	-J��	�)�� إذا &�>U  و ا	����L ھ�

3Iم ���A ���3ة 	,#����، إS أ>*� 	� =-B�K أن �� ا	#JL[ت اVدرا&�� +=*�	� %� 

=-B�K أن EJب و 3Iم زاو�� وا3Cة ��  f�C ،�	��	ا �� \J��#	:�ء ا	ا ��F= Nط��

�3� �*�J#و� ،U6�	ء �� اZ( �6�-	ا e	ذ ���� S رة، و��	��3 ا� N3ث %� ط���	ا �

 �I�I�	ا ��+ N���-,	 ��&دراV3رات اI	ا ���K ?F� �#<، و إ�����	ر ا��	ا N�3� �%   

و %,1 ذ	s� eن ا	�Iن ا	��دي و ا	�W=� �#�� ���Lو	��ت 	�J �� ا	#��ر�� ... و ا	EJب 

أن ��-���ا ا	F#*�ر و أن ���3Iا �� و أ��اد ا	#B#-F و �6اء ا	���، ��,1 ا	#��ر�� 

أ�� +�	�=<� . I�ر�� وا��8 %#� ���3و>� ��ا%�� ا	�63 و ا�0�>� و ا	�3ا	�Y[ل �Aرھ� 

��0اد ا	#s� B#-Fن %,�*� أن �-�*#�ا دورھ� �� ا	-���� ا	#F� �%	���L>,، و أن ���:�ا 

I,	 �>=�	�+ �، أ������	ا ���C ة�J� و أن ��-���ا ،�*	]g-/ا B6� �� N�	ا �*	ن �ذا &s� اء�

ا	�s� �I�Iن %,�*� �=Wو	��ت -#�i �� ��� ا���0 ا	#���O، و �� �6اءة ا	��ر �� إط�ر 

ا	�/��O ا	-� <i*�، و �#�� ا	-���J ا	�3Iي ��#� �-�,+ N�	�/��O ا	#���O، و أن ��ا)*�ا 

�I�I�	ي %,1 ا�� S �-	#:,,� و ا	ر�� ا�I-	1.ا  

�F#	ا اEل أ)�ىو �� ھ �را/�� و وا>-J. Russial & W. Wanata    1,% �/362درا 

� ���ر ���A �� ���ري  ��J���0#-�3ة ا	ت ا��S�	ا �� �����	ا ���	ا�رھ��-Yا   

  

                                                 
.68، 67. ص.، ص 2004، 1ا	=�3 +*�=�، ��PRات ا	��رة ا	����� +�� ا	����T و ا	-N�>K،%�	� ا	J-?، ا	I�ھ�ة، ط��#3 %<3 ا	�3�#،    1  
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%� ط��N ا	���� ا	��Lا��O ا	#�-T#� ا%-#�دا %,1 إط�ر ا	3	�� ا	=��ي 	,������ و � ا/-<��د 

�ز��*� %�  �I� �-	ا ���	> 7500ا ��	��	رات ا�#*	ن اRL+ �*-3را/� رؤ�	 e	و ذ �M=   

٪ ��  97،8و ا	#=-I<,�� ا	#*#� +�	�=<� 	,#��ر�� ا	������، و أ��رت ا	�-�mO إ	1 أن 

 78،7ا	��� ا	-� أ)��U %,�*� ا	3را/� =-3Mم ا	-���� ا	�M� ?=�+ �#6-,��، &#� أن 

٪ �� ھEه  90و أن >=<� ٪،  100٪ �� ھEه ا	��� =-3Mم ا	-���� ا	��#6 +�=<� 

 m��<�+ 3مM-=&#� أ��رت ا	�=? إ	1 ا>�M�ض >=? ا/-3Mام . Photoshopا	��� 

� +��ر ���	�F ر6#�� �� )*�ت /-��>-� اS٪ و إن &�ن � 28،9ا	J����ا ا	�6#�� إ	1 

��3�,Iو &�>U أ&�i ا	#*�رات . أ�Yى، أو ���	�F ا	��� >�=*� 	��ر �,-J+ �KI����ا 

ھ#�� �� و)*� >�Tھ� ھ� ا	#*�رات ا	M�+ �A�	I-�ط ا	��ر ا	����� ا	3�Fة �,�*� ا	��	�� أ

 Photoshopو ����� +�>���scanning  m*�ر�ن Y�A-�ن +�	-���� ا	�6#� ھ#� ا	#=7 

ا	�����ن أ>*� �*#� 	,=��ات ا	I�د�� �3I )�ءت ا	-� ��ى ا	#��رون أ�� ا	#*�رات ... 

��-,	 ��3�,I-	رات ا�#*	ا �*3ف أ�:	3�3 ا�       �� �� ا	#f�C �� ��3I اY-��ر ا	Zوا��، و 

و ا	#��1 ا	#-:#� �� ا	��رة، و ��ا�A�ت ا	��ر ا	����� ا	#*#�، إS أ>*� أ��روا إ	1 

أن �*�رات ا	-���� ا	��J-/ �#6ن �3�3ة ا0ھ#�� 	�Z�دة ��%,�� ا	��ر و 3Cدوا ھEه 

رة إI�ن �*�رات ا/-3Mام ا	J����ا ا	�6#��، ا	#*�رات �� ا/-3Mام ا0ر��� ا	�6#�، و �8و

	,��ر ا	�����، و إI�ن �*�رات +�>��scanning  mو �*�رات ا	#=7 اS	J-�و>� 

Photoshop.1  

� و أ)�ى ��+L. P. Potter  �% m-�درا/� �Cل ا	-��PRات ا	#=-I<,�� ا	-� �#�J أن 

 ��(�	��J ا	#JL[ت���6 ا	3را/� ا	-���� ا	�6#�، وا	-�/B �� ا/-3Mام ��PRات 

إ	1 و اS)-#�%�� ا	��)#� %� ,��N و ���Z ا	��ر ا	�����، و ��L اY0[��6 ا	I�>�>�� و 

ھEه ا	��%�� �� ا	��ر K6 �JL�%� �Z-ا�3ا �� �C�ة ا	�Iاء &,#� زادت أU�>A  أ>� &,#�

ا	��%��  ��J&*� �� ������ ا	��I�I +�	����� ا	#��رة، و /�-�? %,1 ا/-#�ار ھEه

U,JL أ�J�رھ� و  ��E	ا��0اد ا �*�� ���:�	ن ا�J�/ ?��I	ا �>I-=#	ا �� �ھ#Sن أو�-F�-<

                                                 
./ B(�� .69�N+، ص  1  
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*� +�ا/�K ا	��ر��C �>I-=#	ا �� �#*�<�P و ،���Z#	:��� ھ�  ا	ن ا�J-/ f�C ،3��>	ا

  1.ا	����� ا	#��رة >�=*�، و ا	-� &�>U �� ��م �� ا�0�م ����را �� ������ 3Aق ا0د	�

                                                 
1   B(ص�� ،N+�/ .70   



 



  
  
  

  و عرفـان شكـر

ــــز و  ،إن كـــان البـــد مـــن شـــكر فالمســـتحق لـــه هـــو خالقنـــا ، اهللا ســـبحانه عـ
ـــل، الــذي أمــدنا بالصــحة و العافيــة،  ، و الــذي نســأله أن  ابصــيرتن وأنــارجــ

  " .ن شكرتم ألزيدنكم ئول:" يزيدنا من فضله، فهو القائل 
                                        ه عليه و سلم                   قال رسول اهللا صلى اللّ 

كـافئوه إن لـم ه ومـن أسـدى إلـيكم معروفـا فمن لم يشكر الناس لم يشكر اللّـ"
  ."تستطيعوا فدعوا  له

بالجميل ال يسعنا إلى أن نتقدم بخالص  ا الحديث و اعترافاً ذبه و عمالً 
 كرة و نخصذه المذالشكر  و التقدير إلى كل من أعاننا على انجاز ه

و  اإرشاداته مننا بفيض تي غمر مناد سليمة الت  ةالمشرف كر الدكتورة ذبال
االتصال، الصورة و المجتمع األستاذ : المشروع، و إلى رئيس اهتوجيهات

و إلى كل األساتذة  ،إبراهيم، و األستاذ الدكتور أحمد الدكتور مناد الطيب
  .الذين لم يبخلوا علينا بفيض علمهم طيلة المسار الدراسي

ة القديرة قايد طيطح ذكما نتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرفان إلى األستا
األستاذ  و الصحفي  األستاذ بوعزة مختار، دقيوس بالل، ذو األستا نصيرة

ريدة الخبر، األستاذ ي  محمد درقي بجحمادي محمد بجريدة الشروق، الصحف
يحياوي رئيس المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة 

  .1954أول نوفمبر 
                                                    .و كـــل من ساهم من قريب أو بعيد في دعمنا و إعانتنا 
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 ا����در وا���ا������  

  :ا������ وا���ا���_ 

 ا�����_ أ�����:  

���، دار أ���� ����� وا���ز�� ودار ا���ق ا������، _ 1���ل، ا�! � ا# $ا�&�ر �%

�ن، ا)ردن، ا�*(!� ا)و�'، �2006.  

�م ا/ �.-ي _ 2�����6، دار ا�!���  –ا��5.&� ط�رق �.$ أ3$، �! � �2*�%�ت ا

  .2008ا� ��!.�، �2�، ا�*(!� ا)و�'، 

3 _ $� ��.�، ا����� ا���، دار ا�& � ����� وا���ز��، ا���ھ�ة، 31 �ب �%$ ��.�، ا�

  .2003ا�*(!� ا)و�'، 

4 _ $� ��.�، ا����� ا���، دار ا�& � ����� وا���ز��، ا���ھ�ة، 34 �ب �%$ ��.�، ا�

  .2003ا�*(!� ا)و�'، 

   

�����_ ب����� ا:  

1_ Francis Balle, Dictionnaire des medias, Larousse bordas, les 

éditions française, Paris, 1998. 

2_ sous la direction de Francis Balle, Dictionnaire des medias, 

Larousse bordas, Paris, 1998. 

3_ Bernard Lamizet, Ahmed silem, dictionnaire encyclopédique des 

science de l’information et de la communication, Ellipses, Paris, 

1997 .  

  :ا�! �_ 

 ا�����_ أ�����: 

أ�6 أ<(� وآ>�ون، ;���� ا��2رة �� ا�&��ن، دار � $:وي ����� وا���ز��، #��!� _ 1

�ن، ا)ردن، ا�*(!� ا)و�'، ��د�&.�، .�2008.  
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ا��2رة ا�2%&.� و�.�� ا@�2ل، �*��6 : � إ�' ا�2%��� ا��2رة، ��$��%$أدھ� _ 2

  .س. ط، ب. ب، ب. ا�$ار ا�(.�Bء، ب

���Dن، _ 3 E6،�.!�� ت ا����)*�م وا:@�2ل، د��ان ا���إ3$ادن زھ.�، �$>F �!��م ا

  .س. ط، ب. ا� -اG�، ب

�م وا:@�2ل_ 4��ر، د��ان ا��ظ�LG، ا�FJ�.K، ا)دوا: ا�!.&� #�ل، ��H�Iت ا

���Dن، ا� -اG�، ب E6 ،�.!�� ت ا����)*  .2010ط، . ا�

5 _ Nس ��ر��أ/  )�، ��K .� ا�(%O �� ا�!��م ا�/�H/.�، دار )�6ز�$ <%�اوي : @�#

  .2003ا��2(� �����، ا� -اG�، ا�*(!� ا)و�'، 

6 _)*�م وا:@�2ل، د��ان ا������م ا �� ���ت E6 ����� أ3$، ���ھP ا�(%O ا�!��

���Dن، ا� -اG�، ا�*(!� ا���/.�،  E6 ،�.!�� 2003ا�.  

7 _E���!ن ا�%�دي و ا��ا�� �� �.��Q��م و ا���رؤ�� @%�.�.� : 3 �ب �%$ ��.�، ا

  .2010/�$��، دار ا�& � ����� و ا���ز��، ا���ھ�ة، �2�، ا�*(!� ا)و�'، 

ا� -اG�، ا�*(!� ا���/.�، 3$ي أ3$، درا��ت �� ا�2%��� ا� -اG���، دار ھ���، _8

2009.  

O%6 �� إ�$����#.� ا��2رة، دار �%� �����، ا�*(!� : 3.$ة ���5ف، ��*� ا��2رة_ 9

  .2004ا)و�'،

�م ا�-6.�، @�ر�T ا�2%��� �� ا� -اG�، ا����J ا��ط�.� ����ز��، ا�*.!� _ 10���.L ا

  .1982ا���/.�، 

11 _�.;U@ ،�H�K6 $.Hا� ،$%� $.�($ ا�% ،V.)*وا�� ���Wا�� E.6 �.&%2ات ا��2رة ا�

2004���� ا�X�D، ا���ھ�ة، ا�*(!� ا)و�'، .  

�ت، دار _ 12 �د ��� ا�$�E� ،E ا��%��� ا�2%&� �� �اG$ و ا�%� ،'�.� $. �($ ا�

  .2004ا�H%�ب ����� و ا���ز��، �2�، ا�*(!� ا)و�'، 

���ة �..�G.� �� أ\K� ا�ر���.�ت �� �]: �($ هللا ا���/� Y$ور، �..�G.� ا��2رة_ 13

  .2005ا�!���، ا� -اG�، دار ا�]�ب ����� وا���ز��، 
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14 _�� �م وا���رؤ�� ���.���#.� �� : �-ي �($ ا��3�ن، ا�H!.$ ��6!.-ة، ا

 �.����، ا��ر�� ����� وا���ز��، )زھ.� إ3$ادن : @�$��( @*(.��ت ��' ا��*�� ا�!�6.� وا

  .2010ط،  .ا� -اG�، ب

�د، ا��2رة ا�%2&.�_ 15%� E�$ا� ���درا�� ��.�، ا�!��6 ����� وا���ز��، ا���ھ�ة، : 

  .2�1981�، ا�*(!� ا)و�'، 

�م و �!�� � ا)ز��ت، ا�$ار ا�2��� ا��(��/.�، 6$ون $�6، _ 16���د ��Dوي E.H3، ا�

  .2005ا�*(!� ا)و�'، 

��دل، ا�2%��� وإدارة ا_ 17 $�$>W/ F�ي @*(.��، دار ا�& � ����� : )ز��ت<�دق �%

  .2007و ا���ز��، ا���ھ�ة، �2�، ا�*(!� ا)و�'، 

18 _P.HJط� ،���.Hادري 3.�ة، ا�2%��� وا�-Y   ،وا���ز�� �م ��$را��ت وا����J

  .2008ط، . ا� -اG�، ب

�م، دار ا�&D� ا�!��6، ا���ھ�ة، �_ 19��2�، ر\' #.�Kن، ا)�N ا�!�.� ��W���ت ا

  .61987$ون ط(!�، 

20 _ ���Qع ا�!��� �.����� أ���� ( \&��E آ/.�، ���� �H6ط، ا��]*.� ا#�@      

  .2008و�'، ، ا)ھ�.� ����� و ا���ز��، 6.�وت، �(��ن، ا�*(!� ا))ا�$�6غ 

$، ا��2رة وا���Yع_ 21%� EH3 ل�درا�� @%�.�.� );� >*�ب ا��2رة �� ا���Yع، : \

  .��2006ق ا�!�6.�، ا���ھ�ة، �2�، ا�*(!� ا)و�'، دار ا_

!.� ا�(2��� �� ا� -اG�، دار ا��5$و/.� _ 22H�6 وا���D@�ا@� /�ر ا�$�E، ا�2%��� ا�

  .���2008�� وا���ز��، ا� -اG�، ا�*.!� ا)و�'، 

�م، دار ا� .F، ب_  23��  .1992ب، ا�*(!� ا���/.�، . J�م #�ن #(�ان، �$>F إ�' �]� ا

�د �.�، ا�>�اج ا�2%&�، دار ا�& � ����� وا���ز��، ا���ھ�ة، ا�*(!� ا)و�'، _ 24%�

2008.  

��ت ا� ��!.�، ا� -اG�، ا�*(!� _ 25�)*�م VG��3 وأ6!�د، د��ان ا����.F، ا��!�اف إ�

  .2007ا���/.�، 
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��، د��ان_ 26���ت ا� ��!.�، ا� -اG�، �2(�ح ����، ا���Yع ا:#��)*، (!�ط $ون6 ا�

  .��� $ون6

�م ا)ز��ت_ 27���.� ا�: �2*&' ھ��$ا، إ��$و�.� �%�ب ا�P.�5، دار ا��$�� ا�دارة ا

  .2��1997%��� و ا���� و ا���ز��، ا���ھ�ة، �2�، ا�*(!� ا���/.�، 

�ن، ا�*(!� _ 28��م ا�2%&�، دار أ���� ����� وا���ز��، ا)ردن، ��>�.I� Fي، ا

  .2010ا)و�'، 

_ ب ����� ا�����:  

1_ Alex Mucchielli, la nouvelle communication, Armand Colin, Paris, 

2000. 

2_ Alex Mucchielli, douze cas et exercices sur la communication, 

Armand Colin, Paris, 1998. 

3_ Alex Mucchielli et autres, nouvelle méthodes d’étude de la 

communication, Armand Colin, Paris, 1998. 

4_  Alex Mucchielli, Jean Antoine Corbalan, Valérie Fernendez,                              

théorie des processus de la communication, Armand Colin, Paris, 

1998. 

5_ Mc. Guire « the nature of attitudes and attitude change » in 

G.Lindzay. The hand book of social psychology, vol.3, Mass 

Addisson Wesley, 1969.                                                                            

  :ا��$#ت_ 

1 _ ��.Hا�!��م ا� �.�J ،م و ا:@�2ل������م ا �HY �2ل، إ<$ار@�� ���Gا� -ا �� .� ا�

�م، #��!� ا� -اG�، ا�!$د ��  .2005#�ان  -، #�/&�19و ا

�م �� ا� -اG� �E ;�رة ا��%��� إ�' ا:����ل، � �� _ 2��E6 �6زة <��b، و��FG ا

 L��< ،Oا���/.�، ا�!$د ا���� ��Hھ$، ا��   .1995ا�cاJ�ة، ا��%L ا��ط�� ��
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%.&� � �� ا�!���ت، ا�]�ب، ��.F #!&�، ر6.� �($ ا��3E ا�.��&�، Y�اءة �� <_ 3

  .16ا�!$د 

  :ر*��( ا����) �� وا�'& �راه

1 _ ��� �Gا� -ا �� L�!ة ا���6 وظ�ھ��D1999��2م ��H3 <&�ان، ا�2%��� ا� » 

�م  م�J.� ا�!�� –أط�و�K\ F.�� �3دة د��Jراه دو��  »درا�� و<&.� @%�.�.� ��ا�H.��.� وا

�م وا:@�2ل، #��! –�����م ا �HY �6��Jأ ،�G�2005 ا� -ا.  

2 _ �/$��� ����Gم ا����Jc�ة  »درا�� ���3 <%.&� ا�5(�  «<(.(�ت /2.�ة، ا����ول ا

�.�H#��م  -��.�K\ Fدة ا����م وا:@�2ل، #��!�  –�J.� ا�!��م ا���H.� وا�����م ا �HY

  .2003ا� -اG�، ��رس 

  :ا�����#ت

ا��J- ا��ط�� ��$را��ت و ا�(%O �� ا�%��J رN.G  "�%.�وي #�ل " �����6 �� _ 1

 �)�� 2013/ 05/ 7، ��م 1954ا��ط�.� و ;�رة أول /���Hا� '��  .��Hءً  15:30، 

أ���ذة �%�Q�ة �� ��.�س ا���ر��D6 T.� ا�!��م " ��Y$ ط.*b /2.�ة " �����6 �� _ 2

�.���� �H�23 /04 /2013]�/�، ��م  - ا:#��Hا� '��  .��Hءً  14:30، 

/ h624ذا�� �g.-ان ا� ���K، ��م   <%&� �� HY� ا)>(�ر" �-رق ����� " �����6 ��  _3

03 /2013 ���Hا� '�� ،11:30  ً �3�)>.  

ر%@ N.G��� �� HY� ا)>(�ر h6ذا�� �.$ي �6!(�س ا� ���K، " ط�ھ� \�اد " �����6 �� _ 4

�� 2013/ ��17/02م �Hا� '�� ���Hا� '��  .زوا: 13:00، 

5 _ ��6��� �� " �����6 ���J " ،ي ا��ط���Gا)>(�ر ����6&-��ن ا� -ا �HY �� ���%@ N.Gر

�� 2013/ 03/ ��06م �Hا� '��  .��Hءً  15:00، 

6 _ �� ��6��� " �Yدر $�� 2013/ 03/ 28، ��م "<%&� 6 ��$ة ا�5(� " �%�Hا� '�� ،

  .��Hءً  14:00

7 _ �� ��6��� " $�� 2013/ 04/ 23 <%&� 6 ��$ة ا���وق، ��م" 3�دي �%�Hا� '�� ،

  .زوا: 13:00
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 :��ا�� ا-, �,+ -

 .و�$ ��6*��� �%$، ا��2رة ا�%2&.� -1

1_   http:// www.4shared.com/office/dD6mYGxl /online.htm 

2- http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article 

=9219  18 /02 /2013,  13 : 15 

3-  http://ar.algerie360.com/ ,'����-400-  -ل� /02 /18 ا:�3&�ل-56H.�.�-ا:���

2013   , 13 : 15  

  

    

  

  



  :�ــــــــ���ــ�

  


م �����ات �� ��� دورا ��� �� ا�������ت ا������ة �������رس ا� ���� ا��

���ا#" $���$��دي و ا2���34� �1 0/ل  �� ، و ,�+*( ا)��اد ���ن �&��%� �$�ا#" ا���

:  ا�&9 �  و ا2���34� ,��1  أن ,��
د ��783 �1 0/ل أ,��%�و?<، و �1 =: �>ن ;$

� ا������ 
3�
اث ا���ر,� و ا��@�,� ا��� 4 �BC� ������ ا� ���� ا���
�ات ا��� ��

�$,
� . � �در ��$���ت 

  


رك �$��$��ت ا��� ��: �F$9 ھDا � ��H >?��� ��/2Iا#" ا�و #
 ,��+J  ا���$�� ھDا ا�

�����B K� ا� L$� >��*� يDو ا����: ا�
+, K� $�  ا#"، و ?���� ��ا%: ا����ض���  ا�

��P ا�*�س أن ,��8 ��1 ھDا ا����: ا�� O*" 12 ط�,F ا� �K و  "�O��, 4 
أذھ�?*� و #

  .ا����: ا��ا#��

و ��K ا� �رة ا� ���� 3*+� إ�( T*3 �" ا���وف ;�اء �Bوف ا���1 أو ا��*�و,1 

�>ذا %�?V ا���وف ����
 , �� ?�J ا��;��� ا2I/��� �1 0/ل ����ت ا� ���� إ�( ا���اء

� إ�( ا���رئ ا�Dي أھ$����ن ا��;��� ا2I/��� ا��� ���( إ�( ��@� J��� �� �1 أ?���


ف ا��X�7 �1 وراء إ�
ار ا� �����J ���ل �� , ھ� ا�&� :�� LY /��>ن ا� �رة 

إذا أ1�B ا���0ر ا� �رة ا���
ة و , ����J ذ�L ا��@��ن ��O,�� أ�@J و 2$( أ�: و3<

�ع و ا�[�
اJ0 ا�*\ا���+�ة 12 ا���1 2
د , �� �@�K إ��< و 4 ���ر �� � 
إذ �8,

�رة �����, ا���اء� :,
��� ��� J2���� ,�,� و��رة إذ �&�رك ا���دة ا��� ���  

 T+���اX3 ا������� 
د %+�� �1 ا��� :إن ا� �رة ���� إ���?�� ا������ و ا��

� ا�
���4 و =�ا7� ا���8ي���]% ,�>ظ �����رة 4 � ��� 1�[ J0
� J�3�د �� ��ر �� ھ

 ����رط �� �� ا�
�4� ا�Dي ���]< ���� ا���اءة، ��+� ا���� �اع ا���*( ���2+�رھ� �


ا�2���2 �1 ا�
44ت ا� �ر,� و ;*
ا �_,�*� ����< ?���� ��+��ا إ��� >�O`� ��7�� �

�����*( ا�� >$��, ��� V�� �44ا���+�� ا�
��� �a�$� /�B �7��7 2$( ت و ا������ا� �?���

J,وbا��.   


